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األبرز في 2021.. ليبيا تستعيد
 فاوستينا الصغرى

ص16

تراجع

فضاء

استمر تراجع مؤشر الغاز الطبيعي القياسي 
لشهر مقبل في هولندا، لليوم الخامس 

على التوالي بتراجع نسبته %9.2 في 
أمستردام.

وتزامن ذلك مع توجه مزيد من 
السفن المحملة بالغاز الطبيعي المسال 
إلى أوروبا، ما يرفع سقف التوقعات بأن 
اإلمدادات الجديدة ستسهم في إعادة 

توازن السوق التي تعاني من ضيق 
اإلمدادات.

وتراجعت األسعار، األربعاء، بعد أن 
ارتفعت لمستويات قياسية األسبوع 

الماضي وسط انخفاض درجات الحرارة 
لدرجة التجمد مع التراجع الحاد في تدفقات 

الغاز من روسيا.

غاز

كل شيء

آنا
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ـ»الوسط«: مجلس النواب يتحمل املسؤولية األكبر عن االنسداد السياسي نشطاء ل

فارماجو
منذ العام 1991، لم يحظ الصومال 
بحكومة مركزية فعالة منذ اإلطاحة 

بالرئيس السابق سياد بري، وبعد سنوات 
من القتل والتخريب والفوضى الشاملة، 

نَعم الصومال ببعض الهدوء، لكن 
اشتعال خالف الرئيس المنتهية 

واليته محمد عبداهلل، مع 
رئيس حكومته محمد حسين 

روبلي، أحدث أزمة 
مؤسسية خطيرة في 
البلد المنهك، تهدد 

بعودة االشتباكات 
المسلحة التي اندلعت 
في العاصمة مقديشو 

منذ شهرين، بسبب 
عرقلة الرئيس إجراء 

انتخابات نزيهة.
فهل يعيد تعنت الرئيس 

الملقب بفارماجو ـ تعني 
الجبنة باإليطالية - شبح 

الحرب األهلية للصومال من 
جديد، أم سيُنهي خالفه 
مع روبلي وقوى المعارضة 

بشكل ديمقراطي؟

رائدة الفضاء الروسية، آنا كيكينا، أعلنت 
القادمة إلى المحطة  أنها تستعد لرحلتها 

الفضائية الدولية، على متن مركبة 
أميركية. وقالت آنا في مقابلة صحفية 

مؤخرا »رحلتي إلى المحطة الدولية على 
 Crew متن مركبة الفضاء األميركية 
Dragon من المفترض أن تتم في 

.»2022 الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 
أضافت »التحضير لرحلة على متن 
مركبة أميركية له حيثياته، خصوصا 

أنها ستهبط على الماء وليس اليابسة.. 
وخالل تحضيراتي لن يتحدث معي 

المدربون باللغة الروسية بل باللغة 
اإلنكليزية«.

انتعاش النفط ومعاناة الليبيني من التضخم أبرز أحداث العام االقتصادية

تقرير بريطاني: ليبيا تفوت فرصة تحولها إلى وجهة لسياحة املغامرات
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تتوقع تونس اقتراضها 
إلنعاش اقتصادها 
المتضرر من األزمة 

السياسية ووباء 
»كوفيد- 19«

6
مليارات

يورو

كشف وزير العمل والتأهيل 
الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة 

علي العابد، عن خطة الوزارة 
إلى  العمالة المصرية  الستقدام 

المستهدف منها  والعدد  ليبيا 
للمشاركة في إعادة اإلعمار، مبينًا 
أن »ليبيا تستهدف استقبال نحو 

مليوني عامل مصري خالل العامين 
المقبلين، للمشاركة في إعادة إعمار 

ليبيا«. 
وقال العابد في تصريح إلى موقع 
»مصراوي« المصري، األربعاء، إن 

على  تتوافد  المصرية  »العمالة 
ليبيا حاليًا منذ شهرين«، مؤكدًا أن 
ليبيا،  في  مطلوبة  المصرية  العمالة 

للمشروعات  التنفيذية  اليد  وستكون 
المرتقبة. الليبية 

العابد أوضح أنه »من المقرر 
العمالة  استقدام  لخطة  وفقًا 

استهداف حوالي  ليبيا،  إلى  المصرية 
استقدامهم  سيجري  عامل،  مليوني 
بحيث  عامين؛  على مرحلتين خالل 

4 دفعات«. 3 إلى  تشمل من 

العابد: مليونا عامل 
مصري إلعمار ليبيا

وألن التاريخ الحقيقي ال يموت، كما يقولون، 
الجزائر  عام  قنصل  يقف  أن  غريبًا  يكن  لم 
في العاصمة طرابلس، عيسى رماني، ليقدم 
المجاهد  عائلة  إلى  بــاده،  باسم  تعازيه 
واسمه  قنص،  أحمد  عمر  محمد  الليبي، 
في  شارك  والذي  محمد،  حمو  ولد  الثوري، 
االستعمار  ضد  الجزائرية،  التحرير  ثــورة 

الفرنسي، في الفترة من )1962-1954(.
أنه  أعلن  األحــد،  الــجــزائــري،  القنصل 
واألسرة  الجزائريين  المسؤولين  بـ»اسم 
وأصدق  التعازي  بـ»خالص  يتقدم  الثورية«، 
المجاهد  عائلة  ــى  إل الــمــواســاة  مشاعر 
بصدق  »جسّد  قنص  أن  مضيفًا  الفقيد«، 
الشعب  تضامن  معاني  أسمى  وشـــرف، 
الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد 

الفرنسي«. االستعمار 
المجاهد الليبي الكبير الذي رحل منذ أيام 
مروري  حادث  إثر  عامًا،   84 يقارب  عمر  عن 
الجزائري  الدبلوماسي  اعتبره  ليبيا،  في 

»يبقى مثااًل حيًا من بين عديد المواقف التي 
والتضامن  األخــوة  عاقات  تاريخ  يسجلها 

والتعاون بين الشعبين الشقيقين«.
معركة  الجزائر  تُحيي  عــام  كــل  وفــي 
بين  جمعت  التي  الشهيرة،  »إيسين« 
والجزائري،  الليبي  الشقيقين  الشعبين 
المحتل  الفرنسي  المستعمر  مواجهة  في 

لألرضي الجزائرية.
التاريخية،  »إيسين«  معركة  ــداث  وأح
من  الخامس  إلــى  الثالث  بين  ما  امتدت 
مجاهدون  نصب  عندما   ،1957 أكتوبر 
محمد  الليبي  المجاهد  ومعهم  جزائريون 
قنص، كمينًا لقافلة إمداد وتموين فرنسية، 
الفرنسي  االحتال  قوات  أثرها  على  قامت 
الحدود  مع  الليبية  »إيسين«  قرية  بقصف 
واحد  صف  في  الشعبان  ليتوحد  الجزائرية، 
معركة  في  الفرنسي  الجيش  ــوات  ق ضد 
ضد  العربية  الدماء  فيها  امتزجت  تاريخية 

المحتل.

أسباب تراجع العملة املتداولة خارج املصارف الليبية

لبيانات  ارتياحهم  عن  اقتصاديون  عبر 
المركزي،  المصرف  عن  ــادرة  ص حديثة 
المتداولة  العملة  حجم  تراجع  إلى  تؤشر 
 7 وبقيمة   %  18 بنسبة  الجمهور  لــدى 
لتصل   ،2021 العام  خال  دينار  مليارات 
إلى 32 مليارا و732 مليون دينار مقابل 39 
مليارا و732 مليون دينار في العام 2020.

االتجاه  عكس  االنخفاض  هــذا  يأتي 
قفزت  إذ  2011؛  العام  منذ  الصعودي 
بنسبة  الجمهور  لدى  المتداولة  العملة 
مقابل  دينار  مليار   14.8 مسجلة   ،%  100
7.6 مليار دينار في العام 2010، ومع تغير 
واالقتصادية  واألمنية  السياسية  األوضاع 
العملة  عــاودت   ،2014 في  الباد  في 
لتبلغ  قفزاتها  المصارف  خارج  المتداولة 
مليار   36.6 إلى  وتقفز  دينار،  مليار   17.1

دينار في العام 2019.
يذكر أن 71 % من حجم تراجع العملة 
المتداولة خارج المصارف حدث في النصف 
األول من العام 2021؛ إذ هبطت من 39.7 
مليار دينار إلى 36.4 مليار دينار في الربع 
 34.3 إلى  دينار  مليار   36.4 ومن  األول، 
مليار دينار في الربع الثاني، فيما انخفضت 

من  الثاني  النصف  في  فقط  دينار  ملياري 
العام الجاري.

في  الحالي  التراجع  أن  محللون  ويرى 
الجمهور  لدى  المتداولة  العملة  ــام  أرق
منذ  السياسي  االستقرار  لبوادر  انعكاس 
الربع األول من العام الجاري، وتعديل سعر 
في  الدينار  مقابل  الليبية  العملة  صرف 

الثالث من يناير الماضي.
الصلح،  علي  االقتصادي،  الباحث  وقال 
صرف  سعر  قيمة  »ارتفاع  إن  لـ»الوسط« 
المحلية  النقود  عرض  من  قلل  ــدوالر  ال

قيمته  إن  إذ  السابق،  من  أكبر  بمعدالت 
تبلغ 4.48 دينار وفقا لتعديل سعر الصرف 
المحلل  رأى  نفسه،  الوقت  في  األخير«. 
»التدفقات  أن  الجبو،  وحيد  االقتصادي، 
للمصارف  تعود  بــدأت  الورقية  النقدية 
المركزي  المصرف  إلى  وبالتالي  التجارية 
نتيجة عودة الثقة تدريجيا بعد اتفاق قطبي 
على  الليبي  والشرق  الغرب  في  المركزي 
يستطيع  وبالتالي  المصرف  توحيد  إعادة 
على  يسيطر  أن  الحالة  هذه  في  المركزي 

عرض النقود في السوق الليبية«.

طرابلس- الوسط

مجالس البرلمان والدولة والمفوضية »تُنفض يدها« عن مسؤولية إجهاضها

متقاسمو السلطة يدفعون االنتخابات إلى نفق التأجيل
الحل السياسي يبتعد  مع تأجيل االنتخابات بدا 
الليبي  المشهد  غرق  خضم  في  فأكثر،  أكثر 
حول  األزمــة،  فرقاء  بين  االتهامات  تبادل  في 
ل مسار االستحقاق االنتخابي،  المتسبب في تعطُّ
وبقدر اختاف هؤالء فهم يتوافقون على ضرورة 
التريث قبل تحديد موعد جديد بمبررعدم توفر 

الظروف الواقعية إلنجاز االقتراع.
أدخل  موعدها،  في  االنتخابات  إجراء  فشل 
والتخبط،  االرتباك  دوامة  في  أخرى  مرة  الباد 
سنة  عتبة  على  وهي  السياسية،  والمناكفات 
أنها  الليبيين  من  كبير  قسم  يعتقد  ال  جديدة، 
ظلت  طالما  سابقاتها،  عن  مختلفة  ستكون 
التي  مواقعها،  في  باقية  الحالية  األجــســام 
عن  المسؤول  بشأن  االتهامات  اآلن  تتبادل 
وضع المطبات أمام المسار االنتخابي، فمجلس 
المفوضية  على  بالمسؤولية  يلقي  النواب 
العليا والقضاء، بسبب خافاتهما حول األحكام 
عقدها  للبرلمان  بالطعون خال جلسة  الخاصة 
المقبل  األسبوع  أخرى  ستعقبها  اإلثنين،  يوم 
في انتظار توضيحات رئيس المفوضية الوطنية 
لانتخابات عماد السايح، الذي استدعاه النواب 

للمساءلة بالخصوص.
البرلمانية المكلفة بالتواصل  اللجنة  وأعلنت 
وضع  في  الشروع  االنتخابات،  مفوضية  مع 
»مضبوطة  المقبلة  للمرحلة  طريق  خريطة 
ومواقيت«،  بتواريخ  وليس  ومــراحــل،  بمدد 
بأنها  السابقة  االنتخابات  مواعيد  واصفة 
غير  بشكل  األطراف  بعض  حددها  »سياسية« 
واقعي، وتعاملت معها المفوضية بناء على قرار 
برعاية  السياسي  الحوار  لجنة  من  مدروس  غير 

البعثة األممية، وفق رأي اللجنة.
الحكومة  إلى تحميل رئيس  البرلمان  وذهب 
الوضع  مسؤولية  الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة 
حسب  المفوضية،  مــع  مشاركة  الــمــتــأزم، 
النواب عبداهلل  باسم مجلس  للمتحدث  تصريح 
أصدرها  التي  القوانين  متمسكًا بصحة  بليحق، 
أي  إصــدار  نفسه  الوقت  في  رافضًا  المجلس، 
لانتخابات  جديد  موعد  تحديد  اتجاه  في  قرار 
التي  العراقيل والمشاكل  الوقوف على  »إال بعد 

واجهت العملية االنتخابية«.
واستندت الهيئة التشريعية على تقارير وزارة 

الداخلية والمخابرات والرقابة التي أجمعت على 
استحالة إجراء االستحقاق، وكلها عوائق ال تزال 
حدوث  احتمالية  تضمنته  ما  بين  ومن  قائمة، 
النواب،  مجلس  عضو  حسب  إرهابية  عمليات 

يوسف العقوري.
قال  الــنــواب،  جلسة  بعد  ضمني  رد  وفــي 
»القوة  لمعنى  توضيحه  معرض  في  السايح 
المفوضية  بيان  فــى  ورد  ــذي  ال الــقــاهــرة«، 
االقتراع  يوم  تحديد  بشأن  ديسمبر   22 بتاريخ 
يشمل  المصطلح  إن  الرئاسية،  لانتخابات 
البيئة االنتخابية وما قد يطرأ من  ظواهر خارج 
بدوره  ووجه  االنتخابية،  للعملية  حاد  تهديد 
المتعمد  بالتعطيل  للبرلمان  صريحة  اتهامات 
المفوضية  لتأخره في تزويد  للمسار االنتخابي، 
ينصف  لم  القضاء  أن  مؤكدًا  بالتشريعات، 
قرارات  في  الطعون  عملية  بشأن  المفوضية 
وقائمة  للمرشحين  األولية  القائمة  تخص 
األولية  التحقيقات  كشفت  عندما  المستبعدين، 
الدولة ولمجلس  لرئاسة  المترشحين  أن بعض 
النواب متورطون في أعمال»يندى لها الجبين« 
السجون،  من  ــارون  ف فمنهم  تعبيره؛  وفــق 

قضايا  في  أحكام  بحقهم  صــدرت  وآخــرون 
خطف وسرقة وزنى ومخدرات، إلى جانب ثبوت 
11 مرشحًا رئاسيًا قوائم التزكيات، ومع  تزوير 
حسب  للسباق،  بإعادتهم  القضاء  حكم  ذلك 

المفوضية. رئيس 
ويتمسك الطرف المقابل للبرلمان ممثًا في 
قوانين  بإصدار  النواب  باتهام  الدولة،  مجلس 

السياسي،  المسار  انسداد  إلى  قادت  »معيبة«، 
ويتوقع الناطق باسم المجلس محمد بنيس، أن 
شريطة  المقبل  العام  منتصف  في  إجراؤها  يتم 
توافر حسن النية عند جميع الفرقاء السياسيين، 
وكان البرلمان بحث تأجيل االنتخابات الرئاسية 
لمدة ستة أشهر، وإطاق حوار موسع بين مختلف 

األطراف مع توصيات بتعديل مشروع الدستور.
مهامه،  ممارسة  إلى  عودة  أنه  بدا  وفيما 
في  الدبيبة  عبدالحميد  الحكومة  رئيس  اعتبر 
»معيبة  االنتخابات  قوانين  أن  تصريح  أحدث 
وغير عادلة« موضحًا أن »الشعب الليبي هو من 

يقر مسودة الدستور وموعد االنتخابات«.
منصبه  في  المكوث  على  الدبيبة  ويصر 
يرى  حيث  جديدة؛  حكومة  انتخاب  غاية  إلى 
البعض أن األجسام المنبثقة عن ملتقى الحوار 
إلى غاية  أي  18 شهرًا  السياسي مستمرة حتى 
أن  يؤكد  النواب  مجلس  أن  إال  المقبل،  يونيو 
جديدة  طريق  خارطة  ستبحث  المقبلة  جلسته 
يحتمل أن ال تكون حكومة الوحدة من ضمنها، 
النتخابات  المترشحين  من  عدد  يرغبه  ما  وهو 
الدبيبة،  الرئاسة كونه فرصة إلبعاد منافسهم 

تقديم  في  العام  المال  يستغل  أنه  يرون  الذي 
منح للشباب والنساء، وزيادة رواتب شرائح من 

موظفي الدولة، لحصد المزيد من الشعبية.
من  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  تبدي  وال 
اقترحته  الذي  يناير   24 لموعد  حماسًا  جهتها 
دعا  إذ  لانتخابات؛  بديًا  موعدًا  المفوضية 
المرشح  لقاء  خال  زينينغا  ــزدون  راي منسقها 
تحديد  إلى  الثاثاء،  معيتيق،  أحمد  الرئاسي 

موعد واقعي لانتخابات المرتقبة.
العام  لألمين  الخاصة  المستشارة  وتــرى 
االهتمام  أن  وليامز  ستيفاني  المتحدة  لألمم 
أن  ينبغي  االنتخابات،  تأجيل  بعد  الرئيسي 
إجراء  في  قدمًا  المضي  كيفية  على  ينصب 
الحكومة  مصير  على  وليس  االنــتــخــابــات، 
عما  رويترز،  لوكالة  سؤال  على  وردًا  الموقتة. 
الوحدة  حكومة  تفويض  أن  تعتقد  كانت  إذا 
إلى  يرجع  ذلك  إن  وليامز  قالت  قائمًا،  يزال  ال 
يتعين  عليها  تغييرات  أي  أن  مبرزة  البرلمان، 
االتفاقات  أرستها  لقواعد  وفقًا  تجري  أن 

بالخصوص. الدولية 
بريطانيا  سفيرة  تصريح  أثار  السياق،  وفي 
الدبيبة،  حكومة  بقاء  إلى  الداعي  ليبيا  لدى 
احتجاج مجلس النواب إلى حد المطالبة باعتبار 

السفيرة غير مرغوب فيها.
فعل  بردود  االنتخابي  المسار  إخفاق  وقوبل 
ناقمة في أوساط المطالبين بإجراء االستحقاق 
مرشحًا   76 ودعـــا  مــوعــده،  فــي  االنتخابي 
لانتخابات البرلمانية إلى عصيان مدني شامل 
تحديد  حين  إلى  كافة،  الدولة  مؤسسات  في 
المفوضية،  اقترحته  ما  وفق  لانتخابات  موعد 
سياسيًا  وحراكًا  حزبًا   18 رؤساء  أكد  ذلك  إلى 
دعمهم للمطالب الشعبية الختيار رئيس الباد 

وأعضاء البرلمان بحرية با تأجيل.
الليبيين  عــديــد  ــرى  ي ــاء،  ــن األث ــذه  ه فــي 
االنتخابات  أن مصير  الليبي  للشأن  والمتابعين 
المتاح  من  يكون  لن  وربما  غامضًا،  أصبح 
بما  سواء  التمييع،  متاهة  دخوله  بعد  معرفته، 
األزمة،  فرقاء  بين  مناكفات سياسية  يجري من 
النواب بشأن خارطة  أو ما يطرح داخل مجلس 
االنتخابي  الموعد  يكون  ال  قد  جديدة،  طريق 
هذه  مثل  تخدم  ما  بقدر  أولوياتها،  ضمن 
البقاء  في  المشهد  متصدري  رغبة  الطروحات 

في مواقعهم مددًا أطول.

ما يطرح داخل مجلس النواب بشأن خارطة 
طريق جديدة يعكس رغبة متصدري المشهد 

البقاء في مواقعهم مدداً أطول

فشل إجراء االنتخابات في موعدها 
أدخل البالد في دوامة االرتباك 

والتخبط والمناكفات السياسية

طرابلس، طبرق، القاهرة: الوسط

● السايح يستقبل  وليامز بمقر المفوضية ، طرابلس،  13 ديسمبر 2021

● مصرف ليبيا المركزي

●  المجاهد محمد قنص

   املجاهد محمد قنص.. تاريخ ليبي ال يموت
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إعالن فيلم »إعالن فيلم »The BatmanThe Batman« يحقق مليوني مشاهدة« يحقق مليوني مشاهدة

»أمازون« تحاول الحفاظ على تفاعل العمالء»أمازون« تحاول الحفاظ على تفاعل العمالء

لموقع  المالكة  »ميتا«،  شركة  استحواذ  لمنع  بريطانيا  تحرك  يشير 
عزم  إلى   »Giphy« الشهير  المتحركة  الصور  موقع  على  »فيسبوك«، 

جديد على التدقيق في الصفقات الرقمية.
واألسواق،  المنافسة  هيئة  عن  الصادر  الحكم  »ميتا«  واستأنفت 
ويأتي   »Giphy« وبيع   2020 العام  إلغاء صفقة  يجب  إنه  قالت  التي 

إعالن  من  العام  ونصف  عام  بعد  ذلك 
مرة  ألول  االجتماعي  التواصل  عمالقة 
إلنشاء  الويب  موقع  على  تستحوذ  أنها 

صور GIF ومشاركتها.
المرة  هو  نوفمبر  شهر  قرار  وكان 

كبرى.  تكنولوجيا  شركة  استحواذ  المنظم  فيها  يمنع  التي  األولى 
أندريا  التنفيذي  الرئيس  قيادة  تحت  المال  أسواق  هيئة  وصعدت 
وجه  وعلى  الكبيرة،  التكنولوجيا  شركات  على  رقابتها  من  كوسيلي 
الخصوص »فيسبوك« و»غوغل«، التي تهيمن على اإلعالنات الرقمية.
تدعمها  أن  ويريد  الرقمية،  لألسواق  وحدة  كوسيلي  وأنشأ 
في  تاريخي  كان هناك نقص  أنه  ويعتقد كوسيلي  تشريعات جديدة. 

مجال تطبيق القانون في األسواق الرقمية، ويرى كوسيلي أن التحكم 
شيئًا  تفعل  أن  للهيئة  يمكن  المكاسب  سريعة  طريقة  االندماج  في 
وتشير  ومنطقها.  اختصاصها  حدود  تختبر  الهيئة  وكانت  ذلك.  حيال 
أو  موظفون  أو  حضور  له  ليس   »Giphy« موقع  أن  إلى  »فيسبوك« 
مكاتب أو إيرادات في بريطانيا. كما لم يطلق نشاطه اإلعالني الناشئ 
في البالد، وقالت الهيئة، التي تؤكد أن عمليتها 
اختصاصها.  تقع في نطاق  الصفقة  إن  مستقلة، 
المملكة  في  المستخدمين  أن  إلى  وأشارت 
شهريًا   GIF صورة  مليار  عن  يبحثون  المتحدة 

.»Giphy« عبر
في  المستخدمين  يقضونه  الذي  الوقت  من   %  73 أن  وأضافت 
واتساب  عبر  كان  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  المتحدة  المملكة 
بشأن  قلقة  كانت  الهيئة  أن  بالذكر  الجدير  وإنستاجرام،  وفيسبوك 
من  بالرغم  المصورة،  اإلعالنات  قطاع  إلى   »Giphy« دخول  احتمال 
أنه لم يفعل ذلك في بريطانيا. وقالت الهيئة إنها تريد الحفاظ على 

أي منافس محتمل نظرًا لهيمنة شبكات ميتا االجتماعية.

فرضت محكمة روسية غرامة على شركة »ميتا«، 
التي تعد بمثابة الشركة األم لموقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، بقيمة ملياري روبل )نحو 
27 مليون دوالر أميركي( وذلك بسبب عدم حذفها 
محتوى محظوراً، في حكم مماثل فرضته المحكمة 

في وقت سابق، على شركة »ألفابت«، الشركة 
القابضة لشركة »غوغل«، للسبب ذاته.

وقالت شركة »غوغل« األميركية العمالقة 
للبحث إنها تريد دراسة الحكم بالتفصيل قبل 

مناقشة المزيد من الخطوات، الفعل تغريم 
»غوغل« و»فيسبوك« عدة مرات في روسيا من 

قبل، وكذلك موقعي »تويتر« و»تيك توك«، 
وتستهدف السلطات الروسية الشبكات االجتماعية 
خاصة منذ االحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها 
في بداية العام ضد سجن عدو الكرملين اللدود 

الناشط المعارض أليكسي نافالني، وينتقد 
نشطاء اإلنترنت هذه اإلجراءات باعتبارها قمعًا 

ضد اإلنترنت المجاني في روسيا.من ناحية أخرى 
قال أنطون جوريلكين نائب رئيس لجنة السياسة 

اإلعالمية في مجلس الدوما في تدوينة له على 
موقع »تيليجرام« لسبب ما، تلتزم الشركة بقرارات 

المحاكم األميركية واألوروبية بدون مناقشة، 
مضيفًا ، إذا لم تعد الغرامة المفروضة الشركات 
إلى وعيها ، فإنني أخشى أنه سيتم اتخاذ بعض 

التدابير غير السارة للغاية حيالها.

روسيا تغرم »فيسبوك« 
27 مليون دوالر

تشفير النسخة االحتياطية 
من محادثات »واتساب«

»Giphy« بريطانيا حازمة في منع بيع موقع

كشفت الشركة المنتجة لفيلم اإلثارة واألكشن »The Batman«، مالمح جديدة للفيلم المنتظر عرضه 
في 4 مارس من العام المقبل، بعد طول انتظار وتأجيالت بسبب اإلجراءات االحترازية التي فرضها تفشي 
فيروس »كورونا«، حيث نشرت الصفحة الرسمية للفيلم إعالنًا للفيلم، الذي يضم لقطات جديدة من الحبكة 
المقبلة، وسرعان ما حقق اإلعالن أكثر من مليوني مشاهدة خالل ساعات قليلة من طرحه عبر القناة الرسمية 

للشركة المنتجة.
وتوقف تصوير الفيلم في لندن، بعدما أعلنت شركة »Warner Bros« إصابة أحد أعضاء اإلنتاج بفيروس 
»كورونا«، في حين أعلن موقع »THR« أنه جرى تشخيص النجم روبرت باتينسون بطل الفيلم بفيروس 
»كورونا«، على الرغم من أن الشركة المنتجة رفضت التعليق على الشخص المحدد الذي كانت نتيجة اختباره 

إيجابية على أن يتم استئناف اإلنتاج في وقت الحق من الشهر.
ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أسباب، أهمها إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس »كورونا 
المستجد«، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلي، وظروف السوق 

الصعبة التي أدت إلى إغالق أهم وأكبر دور العرض في أميركا والعالم.

اعتمدت شركة »أمازون« على بيع الكثير من مكبرات 
الصوت الذكية التي يجري التحكم فيها بالصوت عبر 
 ،2015 العام  منذ  عطلة  موسم  كل  في  »أليكسا« 
تقريبًا مشكلة  المدة  األجهزة طوال هذه  وواجهت 
الداخلية،  للبيانات  ووفقًا  العمالء.  انتباه  جذب  في 
كانت هناك سنوات لم يعد فيها بين 15 و25 % من 
األسبوع  في  نشطين  الجدد  »أليكسا«  مستخدمي 

الثاني من شراء الجهاز.
بالمستخدمين  االحتفاظ  بشأن  القلق  ويظهر 
والتفاعل معهم بشكل متكرر في وثائق التخطيط 
وتوضح   ،2021 إلى   2018 غطت  التي  الداخلية 
الوثائق طموحات أمازون المستمرة ألليكسا، بما في 
وأجهزة  الكاميرات  من  المزيد  ذلك خطط إلضافة 
لألجهزة  تسمح  أن  شأنها  من  التي  االستشعار 
بالتعرف على األصوات المختلفة أو تحديد الغرف التي 

يتواجد فيها المستخدمون أثناء كل تفاعل.
كما أنها تكشف عن العوائق التي تراها الشركة 
»أمازون«  تحليل  وحدد  األهداف.  هذه  لتحقيق 
الداخلي لسوق المكبرات الذكية في العام الماضي 

يتوسع  قد  أنه  ويقدر  النمو.  مرحلة  تجاوز  قد  أنه 
العديدة  السنوات  مدى  على  سنويًا   %  1.2 بنسبة 
القادمة، ويمتد سوق أجهزة »أليكسا« إلى ما هو أبعد 
من مكبرات الصوت الذكية. وقد عارضت »أمازون« 
العديد من المقاييس المذكورة في الوثائق، قائلة 

إنها إما قديمة أو غير دقيقة.
وفي بيان عبر البريد اإللكتروني، قال الناطق باسم 
إن الشركة متفائلة بشأن »أليكسا« كما كانت في 
أي وقت مضى، وكتب، »التأكيد على أن نمو أليكسا 
يتباطأ ليس دقيقًا. الحقيقة هي أن أليكسا يستمر في 
النمو. نرى زيادة في استخدام العمالء ويتم استخدام 
أليكسا في المزيد من المنازل حول العالم أكثر من 

أي وقت مضى«.
وتنظر »أمازون« إلى أحد العوائق الرئيسية على 
أنها مخاوف بشأن الخصوصية، بينما تتمثل العقبة 
األخرى في أن الناس ال يجدون »أليكسا« مفيدًا، وحقق 
أول جهاز »أليكسا«، وهو مكبر الصوت األسطواني 
»فيسبوك«  وأصدرت  هائاًل.  نجاحًا   ،»Echo«
و»غوغل« و»آبل« وشركات أخرى إصداراتها الخاصة.

شعر الحكمة
مسامحينك ياللي مودع راحل *** وعام خير ياللي جاي ياهلل تكون
مريت يا ماشي ثقيل وباسل *** ومريت في عمري زعل وشجون

عام الفقير اللي في قوته واحل*** وأيامه مشن صك وفلس وديون
يا عام عَدّا بهدلة ومشاكل *** وياوطن في إيدين الشقا مسجون
عندي إحساس وخاطري متفائل*** عام يسر من بعد العجاف حنون

اليابان لديها حافلة تتحول إلى قطار في 15 ثانية

قوس النصر الذي بناه سبتيموس سيفروس في مدينة لبدة األثرية

كلمة1000

تستخدم منصة »واتساب« تشفير المحادثات 
بين الطرفين بشكل تلقائي مع جميع المحادثات 

التي تتم عبرها. ولكن ال يشمل هذا التشفير 
النسخ االحتياطية التي تأخذها المنصة من 

المحادثات بشكل تلقائي، وتتيح المنصة اختيارًا 
يسمح لك بتشفير هذه النسخة االحتياطية 

مباشرًة عبر الهاتف، ووضع كلمة مرور حتى ال 
يتمكن أحد من الوصول إليها.

قد ال يهتم البعض بتشفير النسخة 
االحتياطية من محادثات واتساب، ولكن في 

الحقيقة ال تقل أهمية هذه الخطوة عن تشفير 
المحادثات ذاتها، وتحتوي النسخ االحتياطية 

لمحادثات واتساب سجاًل كاماًل لجميع المحادثات 
التي قمت بها عبر حسابك، باإلضافة إلى جميع 

أرقام الهواتف التي تحدثت معها أو حتى أرسلت 
صورًا لها.

وبالتالي يستطيع أي شخص يصل إلى هذه 
النسخة االحتياطية أن يمتلك نسخة كاملة من 

محادثاتك الخاصة، كما يحتاج المستخدم إلى 
كلمة المرور للوصول إلى النسخة االحتياطية 

من المحادثات سواًء كانت مخزنة سحابيًا 
أو محليًا، وتقول الشركة بأن تشفير النسخة 

االحتياطية من المحادثات يجعل من الصعب 
الوصول إليها بدون رمز المرور حتى للشركات 

مثل »ميتا« أو »غوغل« أو »آبل«.

من المقرر أن تظهر أول مركبة ثنائية الوضع في العالم ألول مرة يوم السبت في بلدة كايو في 
محافظة توكوشيما في اليابان، وهي الحافلة التي يمكن أن تتحول إلى قطار بحيث تسير على 

الطرق والسكك الحديدية.
ويمكن لهذه المركبة ذات الوضع المزدوج، أو »DMV«، أن تتحول من حافلة تسير على الطريق 
إلى قطار يسير على المسار في 15 ثانية بفضل العجالت الفوالذية التي يمكن إنزالها على المسار 
بضغطة زر، وينتقل تبديل الوضع هذا إلى االتجاه المعاكس عند العودة إلى الطريق، مع تراجع 

العجالت الفوالذية بحيث يمكن لإلطارات المطاطية أن تأخذ زمام المبادرة.
ويمكن أن تحمل المركبة ذات الوضع المزدوج 21 شخصًا بما في ذلك السائق ويبلغ طولها نحو 
ثمانية أمتار. وتزن 5850 كيلوجرام، مما يجعلها أخف بكثير من عربة القطار العادية وعلى خطوط 
السكك الحديدية، يمكنها السير بسرعة 60 كيلومتر في الساعة. ولكن على الطريق، يمكن أن 

تسير بسرعة أكبر تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، اعتماداً على الحد األقصى للسرعة.
ومن المقرر أن تبدأ العمل تحت إشراف سكك حديد آسا الساحلية. وتربط بين محافظتي 
توكوشيما وكوتشي في شيكوكو، إحدى الجزر الرئيسية األربع في اليابان، وبمجرد بدء العمل، 
تسافر الحافلة من أوا كاينان بونكا مورا في محافظة توكوشيما إلى أومي نو إيكي تورومو في 

مقاطعة كوتشي.
الساحلية حاليًا أسطواًل من ثالث حافالت »DMV« وتهدف هذه  آسا  وتمتلك سكك حديد 
المركبة إلى جذب السياحة إلى المنطقة والحد من هجرة السكان في المنطقة، وعلى طول الطريق، 
يمكن للركاب التوقف عند ينابيع شيشيكوي الساخنة، وهي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي 

في المنطقة.

 »BTS« لفرقة   »Butter« أغنية  حققت 
 2021 سنة  خــالل  قياسيًا  رقمًا  الكورية 
موقع  على  مشاهدات  نسبة  أعلى  بتسجيلها 
شعبية  لتتأكد  »يوتيوب«،  األشهر  الفيديو 
احتلت  بعدما  العالم  حول  الجارفة  الفرقة 
بأغنيتها  قبل  من  مشاهدة  األعلى  قائمة 
التي   »Dynamite« باللغة اإلنجليزية األولى 

تجاوزت المليار مشاهدة قبل أقل من عام.
 »Butter« الكورية  األغنية  وتــصــدرت 
 2021 في  مشاهدة  األكثر  األغاني  قائمة 
إلى  باإلضافة  مشاهدة،  مليون   650 بعدد 
ألكبر  آخر  قياسيًا  رقمًا  األغنية  سجلت  ذلك، 

»يوتيوب«  على  موسيقي  فيديو  عــرض 
متزامنة،  مشاهدة  مليون   3.9 على  يحصل 
 »iTunes« على  ــى  األول المرتبة  واحتلت 

خالل ساعتين فقط من صدورها.
من  الكورية   »BTS« فرقة  وتأسست 
حيث   ،2010 العام  سول  في  أعضاء  سبعة 
من  العديد  وإنتاج  كتابة  في  يتشاركون 
أغانيهم  كلمات  تركز  ما  وغالبًا  أعمالهم، 
واالجتماعية،  الشخصية  التعليقات  على 
النفسية،  الصحة  مواضيع  إلى  ويتطرقون 
ــن الــدراســة،  ــي س ومــشــاكــل الــشــبــاب ف
والبحث  الذات،  حب  نحو  والرحلة  والفقدان، 

بتضمن  أعمالهم  تتميز  كما  الفردية،  عن 
وأيضًا  النفسية  والمفاهيم  لــألدب  مراجع 
الفرقة  نظمت  وقد  البديل.  العالم  عن  قصة 

عديد الجوالت العالمية.
»أحب  حملة  الكورية  الفرقة  إطالق  وبعد 
منظمة  مع  بشراكة  العنف  لمكافحة  نفسي« 
ألقى  »يونيسف«،  للطفولة  المتحدة  األمم 
العامة  الجمعية  في  خطابًا  الفرقة  أعضاء 
وأصبحوا  والسبعين  الثالثة  المتحدة  لألمم 
من  الثقافي  االستحقاق  وسام  متلقي  أصغر 
مساهمتهم  بسبب  الجنوبية  كوريا  رئيس 

في نشر الثقافة واللغة الكورية.

هاشتاغ »#برقة_تقاوم« يشيد بتصدي أهلها
رفع مشرف محتوى سابق لمنصة »تيك توك« دعوى قضائية ضدها، زاعمًا أن 
العقلية  الصحة  لحماية  كافية  ضمانات  توفر  ال  دانس«،  »بايت  األم،  الشركة 

للمشرفين من هجوم شبه دائم من لقطات مؤلمة.
كاليفورنيا  مقاطعة  محكمة  في  رفعها  تم  جماعية  قضائية  دعوى  وفي 

المركزية، تقول كاندي فرايزر إنها أمضت 12 ساعة يوميًا في تنسيق 
شركة  لصالح  المنصة  عبر  تحميلها  تم  التي  الفيديو  مقاطع 

 ،»Telus International« تدعى  خارجية  لجهة  تابعة  تعاقد 
أعمال  آالف  الوقت  ذلك  في  شهدت  أنها  إلى  فرايزر  وتشير 
النار  إطالق  ذلك  في  بما  والتصويرية،  المتطرفة  العنف 
الجماعي واغتصاب األطفال وتشويه الحيوانات وأكل لحوم 

الجماعية. واإلبادة  الجماعي  والقتل  البشر 
وتقول فرايزر إنه من أجل التعامل مع الحجم الهائل من 
عليها  كان  يوميًا،  المنصة  عبر  تحميله  يتم  الذي  المحتوى 

وزمالئها المشرفين مشاهدة ما بين ثالثة إلى عشرة مقاطع 
 25 كل  فيديو جديدة  مقاطع  تحميل  مع  واحد،  وقت  في  فيديو 

ثانية على األقل.
في  دقيقة   15 مدتها  واحدة  استراحة  بأخذ  للمشرفين  ويسمح 

15 دقيقة  الساعات األربع األولى من نوبتهم، ومن ثم استراحة إضافية لمدة 
تراقب  دانس«  »بايت  إن  القضائية  الدعوى  وتقول  ذلك،  بعد  ساعتين  كل 
الفيديو  مقاطع  مشاهدة  من  يضيع  وقت  أي  بشدة  وتعاقب  كثب  عن  األداء 

الرسومية.
المعايير  تلبية  في  فشلوا  وشركائها  توك«  »تيك  أن  على  الدعوى  وتنص 

على  اإلشراف  أضرار  من  التخفيف  إلى  تهدف  التي  الصناعة  في  بها  المعترف 
والدعم  للمشرفين  الراحة  فترات  من  المزيد  تقديم  ذلك  ويتضمن  المحتوى، 
قيد  الفيديو  مقاطع  دقة  تقليل  أو  التعتيم  مثل  التقنية  والضمانات  النفسي. 

المراجعة.
نفسية شديدة  عانت صدمة  إنها  فرايزر  تقول  لعملها،  ونتيجة 
واضطراب  بالقلق  المرتبطة  واألعراض  االكتئاب  ذلك  في  بما 
تواجه  فرايزر  إن  القضائية  الدعوى  وتقول  الصدمة،  بعد  ما 
مشكلة في النوم وعندما تنام، فإنها تعاني من كوابيس، 
النوم،  تحاول  الليل  في  مستيقظة  تستلقي  ما  وغالبًا 
ذهنها.  في  رأتها  التي  الفيديو  مقاطع  تشغيل  وتعيد 

ولديها نوبات فزع شديدة ومنهكة.
عمل  تقارير  مع  فرايزر  دعوى  في  الشهادة  وتتناسب 
األخرى  الكبرى  التكنولوجيا  لشركات  المحتوى  مشرفين 
مدى  وعلى  و»غوغل«  و»يوتيوب«  »فيسبوك«  مثل 
تواجه  التي  العمل  ظروف  أصبحت  الماضية،  القليلة  السنوات 
تشير  ذلك،  ومع  المتزايد.  للتدقيق  تخضع  المشرفين  هؤالء 
ولكن  اإلضافي.  االهتمام  بالرغم من  أنه  إلى  فريزر  تقرير  مثل  تقارير 

ال تزال ظروف عمل المشرفين صعبة للغاية.
رفعت  التي  كاليفورنيا  في  محاماة  شركة  قبل  من  فرايزر  دعوى  رفع  وجرى 
يراجعون  الذين  المشرفين  لصالح   2018 في  مماثلة  قضائية  دعوى  سابقًا 
52 مليون دوالر  القضية تسوية بقيمة  المحتوى عبر فيسبوك، ونتج عن هذه 

المحتوى. لمشرفي  »فيسبوك«  دفعتها 

»تيك توك« تواجه دعوى قضائية

»#برقة_ هاشتاغ  فلسطينيون  نشطاء  أطلق 
ومناصرتهم  تضامنهم  عن  تعبيرًا  تــقــاوم« 
نابلس  من  القريبة  برقة  بلدة  أهل  لمقاومة 
على  أهلها  تصدى  التي  المحتلة،  بفلسطين 
شنها  منظمة  لهجمات  الماضية  ــام  األي مــدار 

المستوطنون الصهاينة.
الشبان  قبل  من  تصديًا  برقة  بلدة  وشهدت 
المستوطنين  واجــهــوا  الذين  الفلسطينيين 
ومصادر  عيان  شهود  أفــاد  وقــد  المقتحمين، 
المستوطنين  استهدف  ــار  ن بــإطــالق  محلية 
الصهاينة خالل اقتحامهم البلدة، وهو ما اعتبره 
ناشطون تحواًل في الفعل المقاوم. فيما انطلقت 
برقة  ــى  إل للتوافد  مناطق  عــدة  فــي  دعـــوات 

وجه  في  والمقاومة  الصمود  أهلها  لمشاركة 
المستوطنين وجيش االحتالل.

وسجلت برقة 127 إصابة في المواجهات التي 
اندلعت في البلدة وتصدى فيها األهالي لهجوم 
االحتالل  جيش  بحماية  كان  الذي  المستوطنين 
إصابة   813 اإلصابات  بين  ومن  الصهيوني، 
وإصابتان  المطاطي،  بالرصاص  و42  بالغاز، 

بالحروق.
على  المستوطنين  اعتداء  البلدة  وشهدت 
وقت  في  البلدة،  مقابر  إحدى  في  قبور  شواهد 
األهالي  نصرة  أجل  من  الدعوات  فيه  تصاعدت 
الذي  العنيف  للهجوم  التصدي  في  والمشاركة 

يشنه المستوطنون على أهلها.

أغنية »Butter« الكورية األكثر مشاهدة في 2021
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عودة الجدل.. االستفتاء على الدستور أوال أم إجراء االنتخابات؟
الجميع،  أوراق  24 ديسمبر،  انتخابات  تأجيل  أربك 
التي  األطروحات  على  الضبابية  األجــواء  وأثــرت 
فيما عادت  الديمقراطي،  االستحقاق  قدمت إلنقاذ 
أواًل  الدستور  على  االستفتاء  ثنائية  المشهد  إلى 

االنتخابات. أم 
عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الحكومة  رئيس 
بهذه  كثيرًا  منشغل  غير  يبدو  بــدوره،  الدبيبة، 
الثنائية، وبات مطالبًا أكثر بضرورة البقاء في منصبه 
إلنجاز  توقيت  تحديد  دون  دستور،  وضع  غاية  إلى 
هذا الغرض، وسط اقتراح البعض العودة للدستور 
التي  االنتقالية،  الفترات  إلنهاء  حل  كآخر  الملكي 
أقرها مجلس  التي  القوانين  تنتهي. ورغم فشل  ال 
وضعها  التي  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  في  النواب 
المجلس  عاد  جنيف،  في  السياسي  الحوار  ملتقى 
ليغير من لهجته تجاه مسودة الدستور، بعدما ظل 
منقسمًا قبل أشهر بين مؤيد لتنظيم االستفتاء قبل 
بتأجيل  ومطالب  والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات 
االستفاء إلى ما بعد االنتخابات بحجة ضيق الوقت.

األممية  والبعثة  السياسي  الحوار  ملتقى  ومنح 
مجلسي النواب والدولة مهلة في مطلع العام 2021 
للتوافق، فعقدت عدة جلسات بين المجلسين ضمن 
ما سُمي بالمسار الدستوري في القاهرة لكن لم يتم 

التوصل إلى أي اتفاق يذكر وقتها.

توصيات مجلس النواب
االنتخابية  العملية  متابعة  لجنة  تقرير  وأوصــى 
التابعة لمجلس النواب في جلسة اإلثنين الماضي 
هذه  وتمثلت  االنتخابات،  تأجيل  بعد  نقاط  بعدة 
التوصيات في: الشروع بتعديل مشروع الدستور من 
خالل لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك 
دستور  مشروع  بناء  إلعادة  الدولة،  لمجلس  عادل 

الوطنية. المصلحة  يحقق 
السلطة  تشكيل  بــإعــادة  اللجنة  نصت  كما 
التنفيذية لتحقيق متطلبات االستقرار الذي »عجزت 
عنه« السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة 
النقاش  الدبيبة. وبينما تأجل  ورئيسها عبدالحميد 
بشأن خارطة طريق جديدة، دعت اللجنة إلى تحديد 
مراحل لالنتخابات وليس تواريخ ومواقيت في إطار 

دستوري، حتى ال تتكرر الخطوات السابقة نفسها.
الذي  السيناريو  هذا  فإن  لمتابعين،  وبالنسبة 
سيتم طرحه للتشاور خالل األيام المقبلة، سوف يجدد 
إدخال ليبيا في متاهات تمييع الموعد االنتخابي، في 
تكرار للدوران في حلقة مفرغة يستفيد منها أصحاب 

الوضع الراهن إلطالة عمر البقاء في مناصبهم.
غرب  في  وعسكرية  وقبلية  سياسية  قوى  أما 
ليبيا فتصر على إجراء انتخابات تشريعية فقط في 
النواب  مجلس  سلطة  إلنهاء  محاولة  في  القريب، 
الحالي، ليتم تشكيل برلمان جديد يعمل على إعداد 
الدستور الدائم ويعرضه لالستفتاء ويُعين حكومة 

كفاءات بعدها تجرى االنتخابات الرئاسية.

»بنيان المشري«
مجلس  رئيس  الخيار  بهذا  المتمسكين  أكثر  ومن 
الدولة خالد المشري الذي شدد على وجوب تنظيم 
ذلك،  بعد  انتخابات  وإجراء  الدستور  على  استفتاء 
مشبهًا إجراء انتخابات دون االستفتاء على الدستور 
بالبناء دون قواعد، »وهو ما سيؤدي إلى تدمير البناء 
عند أول ريح«، حسبما قال في مقابلة مع قناة العربي 

اإلخبارية األحد الماضي.
وفي تحول الفت، كشف المشري أنه يدرس عقد 
لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في وقت 
قريب، نافيًا أن يكون المكان قد حُدد، متحدثًا عن 
من  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  وأشار  عدة.  خيارات 
قاعدة دستورية  وإيجاد  القوانين  تعديل  هو  اللقاء 
ووضع خريطة طريق واضحة. وفيما انتقد المشري 
المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة 
مخرجات  إلى  تنظر  أنها  معتبرًا  وليامز،  ستيفاني 
حمل  مقدسة«،  »نصوص  أنها  على  الحوار  مؤتمر 
أيضًا مفوضية االنتخابات المسؤولية األكبر عن خيبة 

األمل قائاًل إنها أصبحت عاجزة عن إدارة أي عملية 
انتخابية أو استفتاء، واألجدى لها االستقالة«.

الدبيبة يطالب بدستور حقيقي
من جانبه، عاد الدبيبة إلى الدعوة لتنظيم االنتخابات 
وفقًا لدستور حقيقي يرضى به الليبيون جميعًا، برغم 
من أنه سارع إلى الترشح قبل إعالن التأجيل. وقال 
رئيس الحكومة الموقتة: »ال بُد من السعي الستفتاء 
الشفافية  أساس  على  يقوم  دستور  على  الليبيين 

والمساواة بين الجميع«.
الدستور  على  االستفتاء  في  الرغبة  وتصطدم 
صياغة  تأجيل  ضرورة  على  تشدد  غربية  بضغوط 
السلطة  انتخاب  يتم  حتى  للبالد،  دائــم  دستور 
التشريعية القادمة، ما تراه جهات محلية ال يحترم 
تقرير  في  الليبي  الشعب  إرادة  عند  ويقف  السيادة 

مصيره.
وأصدرت خمس دول غربية بيانًا قالت فيه إن نقل 
السلطة  إلى  الموقتة  الوحدة  حكومة  من  السلطة 
التنفيذية الجديدة يجب أن يجري بعد اإلعالن عن 
المبكرة  والرئاسية  البرلمانية  االنتخابات  نتائج 

والفورية، وذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن مؤتمر 
باريس الدولي بشأن ليبيا.

وليامز،  الدول مع  وهو موقف تتشارك فيه هذه 
تأجيل  بعد  الرئيسي  االهتمام  إن  قالت  والتي 
المضي  كيفية  على  ينصب  أن  ينبغي  االنتخابات، 
قدمًا في إجرائها وليس على مصير الحكومة، مضيفة 
الفترة  لهذه  »نهاية  يريدون  الليبيين  معظم  أن 

االنتقالية التي ال نهاية لها«.
السياسي  الحوار  ملتقى  إلى  يوكل  أن  ويرجح 
وليامز  تعقد  إذ  االنتخابية؛  القاعدة  عملية  في  دور 

اجتماعات مع مجموعات صغيرة من بين أعضائه.
ولتجاوز عقبة اإلشكال الدستوري، شكلت البعثة 
 10 ضمت  دستورية  لجنة  الماضي  العام  األممية 
المجلس  من  ومثلهم  النواب  مجلس  من  أعضاء 
األعلى للدولة، لكنها استبعدت اللجنة التي صاغت 

مشروع الدستور.

هيئة صياغة الدستور تعود للصورة
صياغة  هيئة  قفزت  االنتخابات،  تأجيل  وعقب 
الدستور مجددًا إلى الواجهة، لتطالب بضرورة إقرار 

البرلمان لالستفتاء على الدستور قبل إقرار أي مواعيد 
جديدة لالنتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

أرحومة،  الجيالني  الهيئة  رئيس  وجه  بــدوره، 
والدولة،  النواب  لمجلسي  متماثلين  خطابين 
الدستوري،  المسار  استكمال  بدعم  فيهما  يطالب 
الدستوري  االنسداد  حالة  إلى  خطابه  في  مستندًا 
الهيئة  اختصاصات  إلى  وأشار  الراهنة.  والسياسي 
التأسيسية، وفقًا لإلعالن الدستوري الموقت، واالتفاق 
كافة  مطالبًا  الدستورية،  العملية  بشأن  السياسي 
إلى  الدستورية  بالعملية  المعنية  الوطنية  األطراف 
باب  والتشاور معها من  بالتنسيق  تكثيف جهودها 

المسؤولية التضامنية التي تقتضيها المرحلة.
المسودة  تعديل  سيناريو  إلى  اللجوء  حال  وفي 
ليبيا  سوف يتطلب األمر تلبية مطالب األمازيغ في 
بتعديل الدستور لحفظ حقوقهم وهم الذين رفضوا 

انتخابات رئاسية دون أساس دستوري واضح.
فيما أعربت مجالس األعيان والحكماء والمجالس 
البلدية ومنظمات المجتمع المدني في بلدات نالوت 
رفضها  عن  ملحوظ  بشكل  ودجادو  وكاباو  وزوارة 

مرشحين مثيرين للجدل.

حقوق األمازيع دستوريًا
والباحث  المدرس  يؤكد  المسألة،  هذه  وحول 
في  الشرقية  والحضارات  للغات  الوطني  بالمعهد 
باريس، ماسين فيركال، في تصريح له لمجلة »جون 
أفريك« الفرنسية أن من الواجب أن ينص الدستور 
ليبيا  »أمازيغ  مضيفًا  األمازيغ،  حقوق  على  صراحة 
يرفضون إخضاع مبدأ االعتراف بهم لالستفتاء وهذا 
الموقف ثابت منذ رفضهم المشروع الدستوري في 
الباحث فيركال إلى أنه »على مدى  2011«. ولفت 
السنوات العشر الماضية سيطر األمازيغ بشكل كامل 
على البلدات واألقاليم األمازيغية، التي تعتبر المدن 

والمناطق األكثر أمانًا في ليبيا«.
في المقابل، هناك من يحنون إلى حقبة الملكية 
ويتبنون مبادرة العودة إلى النظام الملكي، واعتماد 
الملكية الدستورية للعام 1951 للخروج من األزمة 

االنتخابات. تأجيل  بعد 
نجل  السنوسي،  محمد  األمير  خرج  أيام  وقبل 
ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي، 
العودة  بأهمية  وذكر  ليبيا،  استقالل  بيوم  احتفااًل 
معتبرًا  الحالية،  لألزمة  حاًل  كونه  الملكي  للدستور 
وحقق  واسعة  واجتماعية  سياسية  حريات  قدم  أنه 
الحكم  لمشاكل  واضحًا  وحــاًل  للشعب  استقرارًا 

والسلطة.
للشرعية  العودة  بـ»حراك  يسمى  ما  جبهة  أما 
الدستوري«، فتطالب بعودة الملكية وذلك حسبما 
جاء في بيان صدر عنها في مدينة طبرق، تاله عضو 
اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والمرشح 

الرئاسي مصطفى دالف. السابق للمجلس 

الوسط: عبد الرحمن أميني

● جلسة مجلس النواب في 28 ديسمبر 2021 ● جانب من اجللسات السابقة للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

● ابراهيم قرادة● بوشناف

طرابلس ـ الوسط: رمضان كرنفودة

نشطاء لـ»الوسط«:

مجلس النواب يتحمل املسؤولية األكبر عن حالة االنسداد السياسي
تفاوتت اآلراء حول من يتحمل مسؤولية تأجيل انتخابات 24 
التأجيل،  هذا  بعد  لما  السياسية  الرؤية  وضبابية  ديسمبر 
وقال سياسيون وكتاب ونشطاء في حديث إلى »الوسط« إن 
الموقتة ال يريدان  الوطنية  الوحدة  النواب وحكومة  مجلس 
الفترات  أمد  إطالة  في  ويرغبان  موقعهما  من  يتحركا  أن 

االنتقالية، برغم تفاوت سبل تحقيق كل طرف ألهدافه.
عبداهلل  الدكتور  السياسي  الحوار  ملتقى  عضو  ويــرى 
في  الليبية  الرغبة  على  لاللتفاف  محاولة  »هناك  أن  عثمان 
االنتخابات، وتحميل المفوضية مسؤولية ذلك مع أن أعضاء 
أن  إال  المفوضية،  فشل  بذور  وضعوا  من  النواب  مجلس 

الحقيقة أنهم ال يريدون انتخابات، ويسوقون حججًا فقط«.
للشأن  المتابع  إن  فيقول  بوشناف  عبدالقادر  الكاتب  أما 
هو  األخيرة  النواب  مجلس  جلسات  أن  يالحظ  السياسي 
لطبيعة  ومخالفة  مفخخة  انتخاب  قوانين  هندسة  »نتيجة 
القوانين  تلك  أصدر  النواب  فمجلس  السياسية،  المرحلة 
بشكل أحادي ودون مشاركة شركائه في العملية السياسية 

مثل مجلس الدولة«.
دون صالحيات  رئاسية  انتخابات  إلى  الذهاب  أن  وأضاف 
»كاد يشعل فتيل حرب نزاع على الشرعية، وهذه الحرب لو 
الواجب  فمن  ولذلك  موقعه،  في  طرف  أي  تبقى  لن  قامت 
ترضى  انتخابات  إلى  تفضي  سليمة  دستورية  قاعدة  وجود 

الجميع ويقبل الكل بنتائجها«.
النواب  يبحث مجلس  أن  كما شدد بوشناف على ضرورة 
انتخابات  إلى  الوصول  في  المتمثل  المشكلة  لجذر  حل  عن 
تنهي أزمة تعدد الشرعيات، بداية من الشرعية التي يدعيها 

المجلس نفسه.

تخبط مجلس النواب
إن  تيهو ساي  والمحلل موسى  الكاتب  يقول  جانبه،  من 
مجلس النواب ال يزال يتعامل مع المشهد الليبي وتعقيداته 
إذ  سنوات؛  منذ  به  عرف  الذي  الــرديء  المستوى  »بنفس 
يناقش مسالة االنتخابات وأسباب تعثرها في جلسة ويعلقها 

في أخرى، بينما المواطن ال يستوعب ما يجري«.
يبحث عن مبررات جديدة تمكنه  المجلس  أن  إلى  وأشار 
معتبرًا  األســاس،  من  االنتخابات  إجراء  فكرة  استبعاد  من 
أمد  وإطالة  الحكومة  تغيير  ينصب حول  المجلس  تفكير  أن 
المرحلة االنتقالية، »ليكون هو فيها المتحكم في المشهد، 

دون أي اعتبار لتطلعات الليبيين في إنهاء المراحل االتنقالية 
التي ألنهكت البالد والتي كان المجلس أحد أبرز أسبابها«.

الراهن  الوضع  يوسف  عبدالحفيظ  الناشط  ووصــف 
بـ»مسرحية هزلية، يمارس مجلس النواب دورًا فيها، وهناك 
تخبط كبير حتى فيما يناقش المجلس، مما يعني أنه ال وجود 

لجدول أعمال أو مشروع لتحقيقه«.
عبارة  جلسات  يعقد  النواب  مجلس  أن  يوسف  وأضــاف 
ينتظرون  كأنهم  »تشعر  متابعًا:  والءات«،  »استعراض  عن 
توجيهًا معينًا... وأعين أغلبهم على تشكيل حكومة جديدة، 

لكي يستفيدوا من ترشيح وزير هنا أو هناك«.
على  النواب  بعض  هناك  أن  السياسي  الناشط  ورأى 
النقيض يؤيدون استمرار الحكومة الموقتة الحالية، كونهم 
عن  وبحث  فوضى،  هناك  صراحة  »وبكل  منها،  مستفيدين 
ومن  السلطة  في  المجلس  الستمرار  البعض  من  مبررات 
بينها مبرر جديد وهو التقارير االستخباراتية واألمنية، ونحن 

نتساءل: منذ متى مجلس النواب يهتم بهذا الجانب«.

أجسام يجب التخلص منها
االنتخابات  مفوضية  إن  فقال  الوافي  أسامة  الصحفي  أما 
رصدت مخالفات خطيرة فيما يتعلق بالمرشحين لالنتخابات، 
الترشح  بــأوراق  وتقدموا  جنائية  تهم  لديهم  من  وهناك 

الخاصة بهم ال سيما من المرشحين لالنتخابات البرلمانية.
في  الجدية  يفتقد  النواب  مجلس  أن  الوافي  ويعتقد 
أمد  إلطالة  يسعون  كثيرين  هناك  أن  إذ  االنتخابات؛  إجراء 
االنتخابات بعد 24 يناير المقبل، وهو الموعد المبدأي الذي 

دعت مفوضية االنتخابات إلى إجراء االنتتخابات فيه.
السياسية  األجسام  من  التخلص  ضــرورة  على  وشــدد 
األجسام  هذه  مهمة  ستنهي  التي  االنتخابات،  عبر  القائمة 
المنتخب  الجسم  بين  قانونيًا  واالستالم  التسليم  بحكم 

السابق والجديد.
األمن  تهدد  المتتالية  السياسية  اإلخفاقات  بأن  ونبه 
حلول  ــود  وج عــدم  في  الشعب  معاناة  وتطيل  القومي 
حقيقية ألزماته، بينما يتمسك القائمون على السلطة حاليًا 

باستمرارهم لمواصلة هذه اإلخفاقات والمعاناة .
أساسي،  االنتخابات مطلب شعبي  إجراء  أن  »رغم  وتابع: 
القريب العاجل؛  المنال في  لكن تحقيق هذا المطلب صعب 
انتقالية جديدة... نحن اآلن  إذ يدفع كثيرون باتجاه مرحلة 
إلى  تنقلهم  انتخابات  إلجراء  لليبيين  االأيرة  الفرصة  أمام 

وضع جديد« .

أخطاء برلمانية
بدوره، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستورعمر 
النعاس أن حديث مجلس النواب عن الشروع بتعديل مشروع 
الدستور من خالل لجنة فنية يعينها المجلس بإشراك عادل 
الدستور  مشروع  »بناء  فكرة  على  وتأكيده  الدولة،  لمجلس 
بما يحقق المصلحة الوطنية العليا« أمر ال يتوافق مع القانون 

والدستور، ويعبر عن »جهل برلماني«.
وأوضح أن هناك »جهاًل تامًا بمفهوم الهيئة التأسيسية 
بتاريخ  الدستور  مشروع  أقرت  والتي  الشعب  من  المنتخبة 
لالستفتاء«،  الجاهز  المشروع  وهو   ،2017 العام  يوليو   29

يقرها  التي  القوانين  يــدرك  ال  المجلس  أن  معتبرًا 
بتاربخ  الصادر  العاشر  الدستوري  التعديل  ومنها  بنفسه، 
الليبي  الشعب  حق  على  فيه  نص  والذي   26/11/2018
بشأن   2018 لسنة   6 رقم  القانون  وأيضًا  االستفتاء  في 
أقرته  الذي  للبالد  الدائم  الدستور  مشروع  على  االستفتاء 

الهيئة.
وأضاف: »هذا التعديل العاشر ملزم له وال يمكن إلغاؤه 
بشأن   6 رقم  القانون  أن  كما  األعضاء،  ثلثي  بأغلبية  إال 
الشعب  تمكين  بوجوب  الدولة  يلزم كل سلطات  االستفتاء 

من االستفتاء«.
الدستور  مشروع  اعتماد  ــرورة  ض إلــى  النعاس  ودعــا 
كدستور نافذ لمدة خمس سنوات، على أن تجرى االنتخابات 
إجراء  مستقبال  »ويتم  أحكامه،  وفق  والرئاسية  التشريعية 

االستفتاء خالل مرحلة االستقرار الدستوري«.
واختتم كالمه بالقول: إن المصلحة الوطنية العليا تتمثل 
الدستوري في  الليبي من ممارسة حقه  الشعب  في تمكين 
تقرير مصيره وقول كلمته الفاصلة بالقبول أو الرفض من 

خالل االستفتاء على مشروع الدستور.

جلسات سرية وتوصيات
واستعرض مجلس النواب خالل جلسات منتصف األسبوع 
الجاري، موضوعات اتسمت بطابعها »السري«، حسبما وصف 
العملية  تواجه  ومخاطر  »تهديدات  تحدث عن  إذ  المجلس؛ 
قرارات  ثالثة  إلى  اإلثنين  يوم  جلسة  وانتهت  االنتخابية«. 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  أن  المجلس  تأكيد  بينها  من 
لم تخاطبه بشأن تأجيل موعد االستحقاق إلى 24 من يناير 
في  الطريق  خارطة  لجنة  استمرار  على  وتشديده  المقبل، 
عملها، واستدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا لالنتخابات 
لالستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل 
المملكة  اعتبار سفيرة  على  التصويت  إلى  إضافة  والتقارير، 

المتحدة شخصية غير مرغوب فيها.
 ،2016 منذ  والمستقيل  بنغازي  مدينة  عن  النائب  ودعا 
رافضًا  للتمديد«،  ال  حراك  إلى  »العودة  إلى  فنوش،  يونس 
مطالبًا  جديدة،  سلطة  انتخاب  قبل  جديدة  حكومة  تشكيل 

بضرورة تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يشكلها  جديدة  حكومة  عن  حديث  »أي  فنوش:  وقال 
مجلس النواب الحالي مرفوض تمامًا، ولن نعترف إال بحكومة 
تشكلها سلطة شرعية جديدة منتخبة«، مضيفًا: »نحن اليوم 
اليوم  تابعناه  ما  ضوء  في   )...( حاسمة  تاريخية  نقطة  أمام 
ال  حراك  إلى  العودة  في  إال  حاًل  أرى  ال  النواب،  مجلس  في 

للتمديد«.

اقتناص الفرصة
بدوره، طالب السفير السابق، إبراهيم قرادة، أعضاء مجلس 
النواب بـ»اقتناص الفرصة النادرة«، إلطاحة رئيس المجلس، 
الجهنمية  الحلقة  لكسر  ضرورية  كخطوة  بديل...  و»انتخاب 

المفرغة لتدوير واستطالة األزمة الليبية«.
فيما قال المحلل السياسي، فرج فركاش، ساخرًا من وقائع 
يأخذ  النواب  مجلس  لجلسة  والمتابع  »المراقب  الجلسة، 
انطباعًا أنهم كلهم كانوا يبوا انتخابات ومتأسفين على عدم 
انعقادها«، وأضاف: »لو ما كانش شهر ديسمبر العتقدت أنها 
بنغازي،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذة  أما  إبريل!«.  نكتة 
عبير أمنينة، فرأت أن مجلس النواب »تنصل« من مسؤوليته 
عن الفشل في إجراء االنتخابات في موعدها، وقالت: »مجلس 
النواب ألبس المفوضية فشله )...( وتحدث بفجاجة عن مطالب 

الشارع«، مالطبة بضرورة إجراء انتخابات برلمانية عاجلة.

»النواب« يوصي بالشروع في تعديل مشروع الدستور بالتعاون مع مجلس الدولة
قوى غربية تدعو إلى التعجيل باالستحقاق.. ومطالبات محلية بعودة امللكية الدستورية

النعاس يدعو العتماد مشروع الدستور ثم 
إجراء االنتخابات

 بوشناف: إنهاء أزمة تعدد الشرعيات واجب.. 
والبداية بالبرلمان

قرادة: يجب اقتناص الفرصة والتخلص من مسألة 
تدوير األزمة

 تأجيل االقتراع يربك الجميع...

● عمر النعاس

2021حصادحصاد



العام بدأ بتدشين سلطة انتقالية جديدة وانتهى بالمطالبة برحيلها.. والبرلمان يصدر قانون أول انتخابات رئاسية لكنها لم تتم

عن  عصاه   2021 العام  يحمل  ساعات  خالل 
أحداثًا  شهد  أن  بعد  ويرحل،  والعالم  ليبيا 
الليبي  المشهد  وستغير  غيرت  ربما  جسامًا 
يلملم  الذي  العام  هذا  في  مقبلة،  لعقود 
ليبيا،  في  تمامًا  مبعثرة  بدت  التي  أوراقه 
اتفاق  بعد  األهم  الحدث  البالد  شهدت 
النار،  إطالق  وقف  على  الليبيين  الفرقاء 
وحدة  حكومة  تشكيل  على  التوافق  وهو 
يديران  رئاسي،  ومجلس  موقتة،  وطنية 
األعلى  والمجلس  القائم  النواب  مجلس  مع 
الحوار  نجح  أن  بعد  ليبيا،  شؤون  للدولة، 
األهلية،  الحرب  إنهاء  في  الوطني  السياسي 

موقتًا. ولو 
انتخب   ،2021 فبراير  من  الخامس  *في 
المشاركون في الحوار الليبي خالل اجتماعات 
برعاية  جرت  السويسرية،  جنيف  مدينة  في 
رئيسًا  الدبيبة  الحميد  عبد  المتحدة،  األمم 
مجلس  جانب  إلى  االنتقالية،  للحكومة 
في  وبعدها  أعضاء،  ثالثة  من  مكون  رئاسي 
على  الجديدة  الحكومة  حصلت  مارس   10
من  كل  محل  رسميًا  وحلت  البرلمان  ثقة 

الشرق. الوطني وحكومة  الوفاق  حكومة 

خطة  منها  مثمرة  جهود   ..»5+5«
إخراج »المرتزقة«

العسكرية  اللجنة  تأسيس  أن  ورغم 
العام  نهاية  في  جرى   ،)5+5( المشتركة 
اللجنة  هذه  إنجازات  معظم  أن  إال   ،2020
في  كانت  جنيف،  التفاق  ثمرة  جاءت  التي 
2021، ومن أهمها تثبيت وقف إطالق  العام 
في  المتقاتلة  والفصائل  القوى  بين  النار 

البالد. أنحاء 
اجتماعها  وخالل  أكتوبر  الثامن  وفي 
العسكرية  اللجنة  أعلنت  سويسرا،  في 
إلخراج  عمل  خطة  وإقرار  »إعداد  المشتركة 
والقوات  األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  جميع 
تدريجي  بشكل  الليبية  األراضي  من  األجنبية 

ومتزامن«. ومتوازن 
اللجنة وبرعاية بعثة األمم المتحدة للدعم 
ليبيا  المبعوث األممي في  ليبيا، وبحضور  في 
أعمالها  استكملت  كوبيش،  يان  حينئذٍ، 
اتفاق  وأحكام  بنود  تنفيذ  »بخصوص 
المتعلق  البند  سيما  ال  النار،  إطالق  وقف 
األجانب  والمقاتلين  المرتزقة  جميع  بخروج 
برًا  الليبية  األراضي  من  األجنبية  والقوات 
التواصل  في  اللجنة  وتستمر  وجوًا«.  وبحرًا 
الصلة،  ذات  والدولية  المحلية  األطراف  مع 

السيادة  واحترام  الخطة  هذه  تنفيذ  لـ»دعم 
الليبية«.

الجنة  أعضاء  سافر   2021 نهاية  وقبل 
من  كل  إلى   »5+5« المشتركة  العسكرية 
مع  مفاوضاتهم  الستكمال  وروسيا  تركيا 
تواجد  إلنهاء  والروسي  التركي  الطرفين 
القوات  ومنها  ليبيا،  في  األجنبية  القوات 
التابعة  »فاغنر«  مجموعة  ومقاتلي  التركية 

لروسيا.

استكمال االنتخابات البلدية

استكمال  ليبيا  شهدت   ،2021 يناير  في 
المناطق، وبعد  البلدية في معظم  االنتخابات 
تحت  بأسبوع،  طرابلس  بلديات  انتخاب  بدء 
السراج،  فائز  برئاسة  الوفاق  حكومة  إشراف 
الليبي  الشرق  في  البلديات  انتخابات  ُأجريت 
مايو  وفي  سنوات.   7 منذ  األولى  للمرة 

الوطنية  الوحدة  حكومة  عهد  وفي  الماضي 
أعلن  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة  الموقتة 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  رئيس 
باب  فتح  الحراري،  الصادق  المكلف  البلدية، 
مجالس  انتخابات  في  للمرشحين  التسجيل 
عشر  السابع  وحتى  يونيو   5 يوم  بلدية،   24

من يونيو.
االنتخابات  فيها  جرت  التي  البلديات  قائمة 
األشهب،  بير  القبة،  تازربو،  »البيضاء،  ضمت 

سلوق،  العبيد،  جردس  القيقب،  توكرة، 
مساعد،  األبرق،  المرج،  طبرق،  قمينس، 
سبعية،  السايح،  جنزور،  هراوة،  الجفرة، 
الرزم، الشقيقة،  األصابعة، مرادة، صرمان، أم 

األبيار«.
على  بلدية   116 في  عملها  باشرت  اللجنة 
 43 في  االنتخابات  تمت  حيث  البالد؛  مستوى 
العمداء،  بها  انتخب  بلدية   40 منها  بلدية، 
سجل  افتتاح  وجرى  العمل،  مجالسها  وباشرت 

تجرى  فيما  المتبقية،  البلديات  في  الناخبين 
االنتخابات في بعض البلديات ألول مرة.

30 يوليو .. إنجاز فتح الطريق الساحلي

الثالثين  الموافق  الجمعة،  يوم  يكن  لم 
الليبيين،  حياة  في  عاديًا  يومًا  يوليو،  من 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  أعلنت  فقد 
الرابط  الساحلي  الطريق  فتح  إعادة   »5+5«

طرابلس ـ القاهرة ـ الوسط

● الطريق الساحلي شريان ليبيا

محليات 04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة السابعة
العدد 319

30 ديسمبر 2021 م اخلميس
26 جمادى األولى 1443هــ

»5+5« تواصل جهودها المثمرة بفتح الطريق الساحلي.. وإقرار خطة إخراج »المرتزقة والمسلحين األجانب«

استكمال االنتخابات البلدية بمعظم المناطق الليبية في ظل حكومتي السراج والدبيبة

بدايات متفائلة بعد تشكيل »حكومة الوحدة« 
وصدمة »24 ديسمبر« تكتب النهايات

بعد حبس وزير التربية والتعليم وتكليف أبوخزام بمهامه

اللجنة الوزارية تسابق الزمن لحل أزمة الكتاب املدرسي

االختبارية أو النصفية، وكذلك النهائية«.
األمور،  أولياء  أحد  الحضيري،  امحمد  وانتقد 
توفير  في  والتعليم  التربية  وزارة  »تقصير« 
الكتب؛ ما تسببت في أعباء مادية على األهالي 
المكاتب  من  الكتب  شراء  إلى  اضطروا  الذين 
بأسعار مرتفعة، مبديا تعجبه من وصول »الكتب 

التعليمية المجانية« إلى المكاتب الخاصة.
تكلفة  من  المواطنون  تحمّله  ما  إلى  وأشار 
شراء النسخ المصورة من الكتب ألبنائهم، في 
ظل نقص السيولة النقدية، ومصاريف الدراسة 
أثرت  تلك  االرتباك  حالة  أن  عن  األخرى، فضال 

أيضا على التحصيل العلمي للطالب.
مخاوف من »الرسوب«

أمر، سلبيات نقص  وعدّد سعيد علي، ولي 
الطالب،  أمام  الدراسة  صعوبة  من  الكتب 
التحصيل  مواكبة  وصعوبة  تركيزه  وتشتيت 
والبعيد،  القريب  المستويين  على  العلمي 

»الرسوب«. النهاية  في  النتيجة  لتكون 
اإلعدادية،  الشهادة  في  الطالب  أما 
اإلخفاق  من  خائف  إنه  فقال  محمد،  خليفة 
الكتب  على  يحصل  لم  ألنه  االمتحانات؛  في 
الحصول  إلى  لجأ  أنه  إلى  مشيرا  الدراسية، 

على نسخ مصورة.
أن  سعد  عائشة  الطالبة  ذكرت  وبدورها، 
مصورتين  نسختين  شراء  إلى  اضطر  والدها 
»القديمة«  الكتب  أما  دراسيين،  لكتابين 

قليلة، ومعظمها في حالة سيئة. فهي 
إن  بدر،  سعاد  المعلمة،  قالت  المقابل  في 
مدرستها،  في  أزمة  يمثل  لم  الكتب  نقص 
ما   ،%  80 بنسبة  توفيرها  في  نجحوا  ألنهم 
الكتب  من  عدد  أكبر  بتسليم  نجاحا  يعد 

للطالب.

حل؛  عن  تبحث  المدرسي  الكتاب  أزمة  تزال  ال 
بعد قرار النائب العام المستشار الصديق الصور 
المقريف  موسى  والتعليم  التربية  وزير  حبس 
الكتب  تسليم  عدم  قضية  تحقيقات  ذمة  على 
ردود  توالت  فيما  مواعيدها.  في  المدرسية 
الوحدة  حكومة  قبل  من  والتداعيات  الفعل 
أحمد  الوزير  تكليف  وأبرزها  الموقتة.  الوطنية 
موقتًا  والتعليم  التربية  وزير  مهام  أبوخزام 
وتشكيل لجنة وزارية لتوفير الكتب بأسرع وقت 

ممكن لطالب المدارس في ليبيا.
الوزارية  اللجنة  رئيس  أعلن  جهته،  فمن 
المكلفة لتوفير الكتاب المدرسي عمران القيب، 
األحد، أن كافة الكتب التي جهزها مركز المناهج 
استالم  بدء  وأن  المطابع،  في  اآلن  أصبحت 
الكتاب خالل أسبوعين أو ثالثة أسابيع، على أن 

الحد األقصى لتوفير كافة الكتب هي 30 يومًا.
منصة  عبر  مباشر  بث  في  ذلك  جاء 
الوطنية  الوحدة  لحكومة  التابعة  »حكومتنا«، 
الموقتة، لشرح وتوضيح آخر المستجدات بشأن 

توفير الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجاري.
وقال القيب وهو وزير التعليم العالي والبحث 
تقدمت  وأجنبية  محلية  شركة   45 إن  العلمي، 
للمنافسة في مناقصة لطباعة الكتاب المدرسي؛ 
الوزارية،  اللجنة  أمام  المظاريف  فتح  حيث جرى 
لكن  ومالية،  فنية  بعروض  الشركات  وتقدمت 
اتضح أن أسعار كافة الشركات أعلى من السعر 

المحدد من قبل مركز المناهج.
أمام  شرطين  وضعت  اللجنة  أن  وأوضح 
أقصى  الكتاب بحد  األول هو تسليم  الشركات؛ 
وهو  الجزائي  الشرط  قبول  والثاني  يومًا،   30

طرابلس، سبها، رمضان كرنفوده

عدم تسليم المستحقات المالية للشركات التي 
تخالف االلتزام بالموعد المحدد لتسليم الكتاب.
وأوضح أن شركة إيطاليا قدمت عرضًا أقل، 
وجرى اتخاذها معيارًا أمام بقية الشركات، وهو 
االختيار  الشركات، قبل وقوع  ما رفضته بعض 

على 3 شركات أجنبية و 15 شركة محلية.
وتابع: »كل الكتب التي أرسلها مركز المناهج 
أصبحت اآلن في المطابع، وخالل أسبوعين أو 3 
أسابيع توصل الشحنات، والحد األقصى لتوفير 

كافة الكتب هو 30 يومًا«.
حكومة  رئيس  كلف  الماضي،  واألربعاء 
لجنة  برئاسة  القيب  عمران  الوطنية  الوحدة 
الكتاب  لتوفير  آلية مثلى  وزارية مشكلة إليجاد 
المدرسي بشكل عاجل وتوزيعه على المدارس 
كافة خالل المدة القريبة المقبلة، باإلضافة إلى 
وحقوق  المهجرين  لشؤون  الدولة  وزير  تكليف 
اإلنسان، أحمد فرج أبوخزام، بتسيير مهام وزير 

القرار  التربية والتعليم »موقتًا«. جاء ذلك وفق 
رقم )528( الصادر في 21 ديسمبر 2021.

حبس  العام،  النائب  مكتب  أعلن  واإلثنين، 
على  المقريف،  موسى  التعليم  التربية  وزير 
المدرسي،  الكتاب  طباعة  عدم  أزمة  خلفية 
خالل  من  العامة  للنيابة  تبين  بعدما  وذلك 

التحقيقات إهمال وتقصير الوزير.

توزيع نسخ المخازن
الكتاب  نسخ  كل  توزيع  الوزارة  وبدأت 
العامة  المخازن  في  الموجودة  المدرسي 
والفرعية، وذلك عقب قيام وزير التربية والتعليم 
تفقدية  بزيارة  أبوخزام  فرج  أحمد  المكلف 
بتاجوراء  الرئيسي  المدرسي  الكتاب  لمخزن 
على  التوزيع  عملية  على  خاللها  وقف  الجمعة، 
مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، وفق وكالة 

األنباء الليبية )وال(.
وقال الوزير إن جولته »تأتي لالهتمام بتوفير 
في  المتوفر  الرصيد  من  المدرسي  الكتاب 
بإخالء  تعليماته  »وجه  أنه  مضيفًا  المخازن«، 
جميع المخازن الرئيسية والفرعية وتزويد جميع 
بشكل  باحتياجاتها  والتعليم  التربية  مراقبات 

عادل، حسب ما هو متوفر«.
كان رئيس اللجنة الوزارية عمران القيب،عقد 
اجتماعًا، الخميس، مع ممثلي عدد من شركات 
إمكانية  لبحث  خُصص  المحلية،  الطباعة 
التعليم  مراحل  لطالب  المدرسي  الكتاب  توفير 

األساسي بشكل عاجل.
والتعليم،  التربية  وزارة  أكدت  جانبها،  من 
المخصصة  دينار  مليون   190 الـ  مبلغ  أن 
في  تزال  ال  المدرسي  الكتاب  وتوريد  لطباعة 
حسابها، وذلك رداًَ على حديث رئيس الحكومة، 
عبدالحميد الدبيبة، بشأن تخصيص المبلغ منذ 

يونيو الماضي لطباعة الكتاب المدرسي لطالب 
العام الدراسي 2021–2022.

أنه  الماضي  األسبوع  أعلن  قد  الدبيبة  كان 
فوجئ بتحويل مبلغ 190 مليون دينار مخصصة 
الحساب  على  المدرسين  الكتاب  لطباعة 
الموقوف  والتعليم  التربية  لوزير  الشخصي 

موسى المقريف.
وطالب  معلمين  آراء  استطلعت  »الوسط« 
مدير  يقول  الكتاب؛  أزمة  حول  أمور،  وأولياء 
عمر  اإلعدادية،  األزور  بنت  خولة  مدرسة 
التمتام: »هذا العام فوجئ الجميع بعدم طباعة 
الكتاب المدرسي، واألمر يزداد سوءا مع اقتراب 
مرحلة االختبارات الشهرية؛ ما تسبب في حالة 

ارتباك، وصعوبات أمام تحصيل الطالب«.
لجأت  المشكلة،  على  للتغلب  محاولة  وفي 
كما  تلفيقية«،  »حلول  إلى  المدارس  إدارات 
نمتلك  إننا  »بمعنى  موضحا:  التمتام،  يصفها 
مخزونا من العام الماضي لكن الكمية محدودة، 
لذا وزعنا نسخا يتشارك فيها عدة طالب، وهذا 
أقاربهم  ليس حال، وهناك طالب استفادوا من 
الذين لديهم كتب قديمة ومستعملة، وآخرون 

صوروا الكتب المدرسية، والبعض اشتراها«.
وأوضحت مديرة مدرسة المنشية المشتركة، 
مريم إبراهيم السنوسي، أنهم لجأوا إلى تصوير 
المناهج وتوزيعها على الطالب، إضافة إلى نسخ 
الجديدة  الكتب  بعض  كذلك  الماضي،  العام 

»والقليلة« التي تسلمها الطالب.
مشكلة حقيقة

»للتغلب  الحلول  لتلك  لجوئهم  إلى  وأشارت 
العملية  تقف  ال  كي  المشكلة،  هذه  على 
وال  المنهج،  الطالب  ويستوعب  التعليمية، 
االمتحانات  مراحل  في  مشكالت  تواجههم 

»استطالع«: المشكلة أربكت المعلمين والطالب وأرهقت أولياء األمور ..والقيب: 30 يومًا الحد األقصى لتوفير الكتب المدرسية بالكامل

● أزمة الكتب املدرسية مستمرة● اجتماع اللجنة الوزارية لتوفير الكتاب املدرسي
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ترشح سيف اإلسالم القذافي للرئاسة واستبعاده من قائمة المرشحين يثير عاصفة في الداخل والخارج

الطريق  فتح  إعالن  وغربها.  البالد  بين شرق 
فتح  في  اللجنة  لجهود  تتويجًا  جاء  الساحلي 
لصيانته  العمل  خطط  وضع  عبر  الطريق 
وتجهيز  منه  الحرب  ومخلفات  األلغام  وإزالة 
وأعضاء  األفراد  إقامة  وأماكن  البوابات 

األعمال. وغيرها من  المختلفة  اللجان 
لجنة  لسيطرة  الساحلي  الطريق  ويخضع 
 ،»5+5« للجنة  التابعة  األمنية  الترتيبات 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  قامت  فيما 

جهاز  قام  كما  الطريق،  فتح  في  مميز  بدور 
صيانة  في  مهم  بدور  سرت  إعمار  إعادة 
البوابات  تجهيز  وكذلك  الساحلي،  الطريق 
دعم  في  سرت  مدينة  أهالي  جهود  وسط 
مراحل  كل  في  العسكرية  اللجنة  أعمال 

الساحلي. الطريق  وتأمين  تجهيز 
المشير خليفة حفتر  أعلن  22 سبتمبر،  في 
أوراق  تقديم  قبل  العسكرية،  مهامه  تجميد 
في  الرئاسية،  االنتخابات  لخوض  ترشحه 

والخارج  الداخل  في  البعض  أشعرت  خطوة 
لدى  قلق  أثاره ترشحه من  ما  رغم  باالرتياح، 

آخرين.

قانون أول انتخابات رئاسية في تاريخ البالد

البرلمان  اعتمد  أكتوبر،  أوائل  وفي 
رقم  القانون  طبرق،  في  بمقره  الليبي 
الرئاسية  االنتخابات  ينظم  الذي   »1«

األعلى  المجلس  لكن  والبرلمانيــة، 
ومقـره  البرلمـان  في  ثانية  هيئة   - للدولة 
القانون،  هذا  على  اعتـرض   - طرابلـس 
التصويت  مواعيد  البرلمان  عـدل  بعدها 
في  الرئاسية  االنتخابات  تجــرى  أن  على 
لكن  الجـاري،  ديسمبر   24 في  موعدهـا 
اقترحت  موعدهـا،  في  إجــرائها  تعثر  بعد 
تـأجيلهـا  لالنتخابات  العليـا  المفوضيـة 

ينايـر.  24 في  لتجـرى  شهـرًا 

باب  فتح  جرى  نوفمبر  من  الثامن  في 
ولم  لالنتخابات.  الترشيحات  تقديم 
أحدث  فقد  يرام،  ما  على  األمور  تمِض 
وخليفة  القذافي  اإلسالم  سيف  إعالن 
عاصفة  الرئاسية،  االنتخابات  خوض  حفتر 
مؤيد  بين  والخارج،  الداخل  في  شديدة 
المفوضية  رفض  أدى  فيما  ومعارض، 
إلى  اإلسالم  سيف  ترشح  لالنتخابات  العليا 
مسلح  عنف  مظاهر  صاحبته  شديد  توتر 

وكذلك  انتخابية،  مراكز  لعدة  واقتحامات 
سبها،  في  االستئناف  محكمة  مبنى  حصار 
نظر  من  القضاة  تمكين  دون  للحيلولة 
من  استبعاده  ضد  القذافي  نجل  طعن 
تنعقد  أن  قبل  للرئاسة  المرشحين  قائمة 
وإعادة  الطعن  بقبول  وتقضي  المحكمة 
رئاسة  على  المرشحين  قائمة  إلى  سيف 
من  توقيف  بمذكرة  مطلوب  أنه  رغم  ليبيا، 
ارتكاب  بتهمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

اإلنسانية. ضد  جرائم 

»كورونا المستجد« يخطف أرواح الليبيين

في  بل  العام؛  أحداث  كل  وسط 
لم  العالم،  دول  معظم  ومثل  مقدمتها، 
 ،»-19 »كوفيد  جائحة  من  ليبيا  تسلم 
األراضي  داخل  اآلالف  عشرات  أصاب  الذي 
خالل  آالف  بضعة  أرواح  حصد  كما  الليبية، 
أبرزهم  مشـاهير  منهم   ،2021 العام 
رحل  الذى  الشريف،  يوسف  الكبير  األديب 
في  »كورونـا«،  بفيروس  إصابته  جراء 
الـ83  يناهز  عمر  عن  الماضي  يوليو   23
وكتابها  ليبيا،  أدباء  أبرز  من  ويعد  عامًا، 

وإعالمييها.
العام  انطالق  من  فقط  يومين  وقبل 
اإلجمالية  الحصيلة  بلغت   ،2022 الجديد 
ليبيا  في  ظهوره  منذ  الفيروس  إلصابات 
حالة  و543  ألفًا   387 نحو   ،2020 مارس 
فيما  حالة،  و131  ألفًا   375 منها  تعافت 
عدد  وارتفع  نشطة،  حالة  تبقت6727 

وفاة.  5685 إلى  الضحايا 
مليون  نحو  تلقى  التطعيم  صعيد  وعلى 
اللقاح  من  األولى  الجرعة  شخص  ألف  و855 
 826 نحو  حصل  فيما  للفيروس،  المضاد 

الثانية. الجرعة  على  شخص  ألف 
المركز  أعلن  سارة  غير  مفاجأة  وفي 
األربعاء،  مساء  األمراض،  لمكافحة  الوطني 
الجديد  بالمتحور  إصابات  تسجيل  تم  أنه 
من  عدد  في  تفشى  الذي  »أوميكرون«، 

.2021 خالل  العالم  دول 
عن  الكشف  استبق  الوطني  المركز 
إلى  تحذيرًا  وأطلق  »أوميكرون«،  إصابات 
إجراءات  فرض  بضرورة  الليبية  السلطات 

مالطا. من  القادمين  على  إضافية  احترازية 
للفترة  الوبائي  تقريره  في  المركز  وبرر 
تحذيره  الجاري،  ديسمبر   23 إلى   17 من 
للوباء  رابعة  موجة  في  مالطا  بدخول 
المتحور  بانتشار  مرتبطة  تكون«  »قد 
المركز  أكـد  ذلك  ومع  »أوميكرون«، 
ودول  المتوسط  شرق  منطقة  أن  الوطني 
نسبي  باستقرار  تتمتع  تزال  »ال  ليبيا  جوار 

الوبائي«. الوضع  في 

● أول اجتماع لحكومة الدبيبة بعد أداء اليمين في مارس الماضي
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خليفة حفتر يعلن تجميد مهامه العسكرية.. ويترشح على منصب رئيس الدولة

»كورونا« يخطف أرواح 5685 شخصاً.. واإلصابات تتجاوز 387 ألفًا.. و»أوميكرون« يظهر قبل بدء العام الجديد

بعد تأجيل شركات الرحالت وضعها على برامجها إلى 2024

تقرير بريطاني: ليبيا تفوت فرصة تحولها إلى وجهة لسياحة املغامرات

الشركة  وفق   ،2023 العـام  في  جولة  إطالق 
المتخصصة.

السياحة  وزارة  أعلنت  الماضي  أكتوبر  وفي 
سياحي  فوج  وصول  التقليدية  والصناعات 
سنوات  عشر  منذ  نوعه  من  األول  هو  أوروبي 
كان  الرحلة  أن  إلى  مشيرة  وزان،  معبر  عبر 
الهدف منها زيارة عدد من المقاصد السياحية 
تخللتها  يومًا،  عشر  اثني  مدار  على  الليبية 
عروض فرق الفنون الشعبية في بعض المدن 
المستهدفة على طول خط سير الرحلة، وذلك 
في إطار جهود الوزارة الستئناف نشاط حركة 
الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  الدولية  السياحة 

السياحة. العامل في قطاع  الليبي 

بآثارها  ليبيا  أن  بريطاني،  تقرير  اعتبر 
الرومانية وجمالها الصارخ، تفوت على نفسها 
فرصة أن تكون وجهة سفر عالمية متخصصة 
استمرار  بسبب  وذلك  المغامرات،  سياحة  في 
الوضع األمني والسياسي الهش وسط تأجيل 
غاية  إلى  كوجهة  برمجتها  الرحالت  شركات 

.2024
األبيض  البحر  ومناخ  وموقعها  ليبيا  تراث 
تجعلها  عوامل  كلها  الساحلي  المتوسط 
تزدهر  التي  للسياحة  محتملة  ثرية  وجهة 
نقلت  ما  وفق  المجاورتين  وتونس  مصر  في 
تقرير  في  البريطانية  تليغراف«  »ذا  جريدة 
لها، اإلثنين، ومع ذلك يزعم التقرير أن تاريخ 
العام  في  االستقالل  منذ  المضطرب  ليبيا 
للفوضى  نموذجًا  تظل  أنها  يؤكد   1951
 70 قبل  الحديثة  ليبيا  وُلدت  حيث  والعنف، 
ليبيا،  نالت  عندما   51 ديسمبر   24 في  عامًا 
تحت  استقاللها  إيطالية،  مستعمرة  وكانت 
حكم  تحت  الليبية«  المتحدة  »المملكة  اسم 

السنوسي. إدريس  الملك 
اكتشاف  أن  البريطاني  التقرير  وتابع 
تحويل  إلى  أدى   ،1959 العام  في  النفط 
أغنى  من  واحدة  إلى  العالم  دول  أفقر  إحدى 
أكثر  من  واحدة  أيضًا  ولكنها  أفريقيا،  دول 
الزمان،  من  عقد  وبعد  فسادًا.  العالم  دول 
انقالب  في  السنوسي  إدريس  إطاحة  تمت 
وتحولت  القذافي،  معمر  بقيادة  عسكري 
وفي  الشعبية،  العربية  الجماهيرية  إلى  ليبيا 
البالد  أصبحت   2011 في  به  اإلطاحة  أعقاب 
واحدة من آخر األماكن على وجه األرض التي 

طرابلس ـ الوسط ـ عبدالرحمن أميني

لقضاء  إليها  الذهاب  في  السياح  يفكر  قد 
عطلة.

البريطانية،  الخارجية  وزارة  نصائح  وحسب 
»يحظر  فإنه   2014 العام  منذ  بها  المعمول 
األمنية  األوضاع  بسبب  ليبيا  إلى  السفر 
المحلية الهشة ويمكن أن تتدهور سريعًا إلى 

قتال عنيف واشتباكات دون سابق إنذار«.
حيث  الكاملة،  القصة  ليست  هذه  لكن 
وجيزة  ولفترة  »إنه  البريطاني  التقرير  يقول 
الحادي  القرن  من  األول  العقد  أوائل  في 
متخصصة،  وجهة  ليبيا  أصبحت  والعشرين، 
تساعد  قد  السياحة  أن  في  أمل  هناك  وكان 
وعادت  هناك«،  دائم  تغيير  إحداث  في 

ممثاًل  األمل  هذا  برمز  التذكير  إلى  الجريدة 
الوزراء  ورئيس  القذافي  بين  التقارب  في 
البريطاني األسبق توني بلير في خيمة بدوية 

في  طرابلس،  الليبية،  العاصمة  من  بالقرب 
مارس 2004.

من  الكثير  على  تليغراف«  »ذا  وركزت 
المواقع التي يمكن رؤيتها منها لبتيس ماغنا 
أو لبدة وهي واحدة من »المدن الثالث« التي 
واشتق  الرومان  وطورها  الفينيقيون  أنشأها 
في  صبراتة  جانب  إلى  منها،  طرابلس  اسم 
الحالية.  العاصمة  موقع  في  وأويا،  الغرب 
توجد  الغنية  الرومانية  اآلثار  هذه  وخلف 
مصنفة  وهي  الصحراوية  غدامس  مدينة 

لليونسكو. عالمي  تراث  كموقع 
صبراتة  تصنيف  إلى  أشار  التقرير  أن  غير 
للتراث  اليونسكو  قائمة  على  وغدامس  ولبدة 

تلك  كانت  إذ  للخطر،  المعرض  العالمي 
سيئة. بحماية  تتمتع  الرومانية  المواقع 

فرونتيرز«  »ويليد  شركة  مؤسس  ويقول 
جوني  المغامرات  رحالت  في  المتخصصة 
استخراج  في  خبـراء  أصبحوا  إنهم  بيلبي، 
ففي   .2011 العـربي  الربيع  خالل  السائحين 
إجالء  عليهم  كـان  أشهر  خمسة  غضون 
واليمن  ليبيا  دول:  عدة  من  مجموعات 
السياحـة  كانـت  وإن  ومالي.  وسورية 
ربما  أنه  أوضـح  االهتمامات  ضمن  الليبيـة 
ضمن   2024 العـام  في  إدراجها  يتـم  قد 
حاليًا  يركزون  أنهـم  وأوضح  الوجهات، 
إعادة  ويحاولون  سـورية،  على  أكبـر  بشكل 

آثار رومانية وفينيقية غنية.. وصبراتة 
ولبدة وغدامس على قائمة الـ»يونسكو« 

للتراث العالمي المعرض للخطر

»ذا تليغراف«: تراثها وموقعها ومناخ البحر المتوسط عوامل تجعلها وجهة ثرية

● آثار لبدة● آثار صبراتة

2021حصادحصاد
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عواصم  العالم - وكاالت

وضربات  واحدة  مصالحة  بين  ما 
متالحقة آلخر معاقل »الربيع العربي« 
العام  يحمل  العربية،  المنطقة  في 
بمزيد  العرب  مودعًا  أوراقه   2021
واالقتصادية،  واألمنية  السياسية  األزمات 
أثقلته  الذي  العربي  الجسد  جروح  تنكأ 
صراعات السلطة والثروة والنفوذ وتناحرات 

القبلية والجهوية والمذهبية.
ولبنان  السودان  في  السلطة  أزمة  من 
لسلطة  معقل  آخر  تهاوي  إلى  والعراق، 
و  تونس  في  المنطقة  في  اإلسالميين 
المغرب، كان الغياب المثير للدهشة للقضية 
العربي،  المشهد  واجهة  من  الفلسطينية 
بتسجيل  المحورية  العرب  قضية  واكتفت 
نفسها في دفتر حضور العام بأعداد شهداء 
غزة  لقصف  صهيوني  مشهد  في  وجرحى 
الباعث  المشهد  كان  فيما  يومًا.   11 طيلة 
 43 بعد  الخليجية  المصالحة  هو  للتفاؤل 

شهرًا من القطيعة الخليجية–الخليجية.
مثقلة  بتركة  مودعًا   2021 العام  يمضي 
طارحًا  لكن  العربي،  المواطن  ثمنها  يدفع 
 2022 العام  على  قديمة–جديدة  أسئلة 
أبرزها.. هل يشهد العام الجديد انفراجة أو 
ربما استراحة محارب من دوامة األزمات التي 

تعيشها المنطقة منذ عقود.
  تونس: رئيس بسلطات مطلقة

استحوز الرئيس المنتخب قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، 
على معظم السلطات في خطوات وصفها خصومه بأنها انقالب 
جديد على ما يعرف بـ»الربيع العربي« في المنطقة، إذ أعلن 
في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود 
السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي 
يخوله اتخاذ »تدابير استثنائية« في حال وجود »خطر داهم« 
وتجميد  الحكومة  رئيس  إعفاء  بمقتضاه  وأعلن  البالد،  على 

عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرًا رئاسيًا قرر 
بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه 
التي  اإلجراءات  تمديد  وأعلن  مراسيم،  عبر  التشريع  سلطة 
في  بدأ  الذي  قال سعيد،  وحينها  آخر«،  إشعار  »حتى  اتخذها 
2019 والية رئاسية من خمس سنوات، إنه اتخذ تدابير في 
إطار الدستور لحماية الدولة من »خطر داهم«، مشددًا على 

أنه »لن يتم المساس بالحقوق«.
في ديسمبر الجاري، أصدر الرئيس قرارات بإبقاء المجلس 
النيابي معلقًا أو مجمدًا إلى تاريخ 17 ديسمبر 2022 وتنظيم 
سيتم  الذي  االنتخابات  لقانون  وفقًا  مبكرة  نيابية  انتخابات 
وطنية  استشارة  تنظيم  يبدأ  المقبل،  يناير  ومطلع  تنقيحه. 
لجنة  وستتولى  مارس.   20 في  تنتهي  أن  على  إلكترونية 
تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها 
أساسها  على  يدخل  أن  على  يونيو  نهاية  حتى  التونسيون 
تعديل في الدستور يخضع لالستفتاء في 25 يوليو 2022، وهو 

يوم عيد الجمهورية.
العواصم الغربية تعاملت بحذر مع األزمة في تونس، وبدا 
الكبرى.  الصناعية  الدول  بيان صادر عن مجموعة  أحدث  في 
أعلنها  التي  الطريق  الخارجية األميركية بخارطة  بينما رحبت 
الرئيس سعيد وشددت في نفس الوقت في أن »تكون عملية 
اإلصالح شفافة وأن تشمل تنوع األصوات السياسية والمجتمع 

المدني«.
ويقول تقرير لمعهد التنمية األلماني في بون: »إن الشعب 
التونسي وحده هو من يمكنه أن يقرر بنفسه، وسيقرر ما إذا 
كانت األزمة الحالية تعني العودة إلى الحكم االستبدادي أو ما 

إذا كانت خطوة نحو نوع من الديمقراطية التمثيلية«.
  السودان: دوامة الجيش والمدنيين

بين  للعالقات  خطيرًا  منعطفًا  السوداني  المشهد  دخل 
البالد  التي تحكم  السلطة  العسكري والمدني في  المكونين 
 ،2019 العام  في  البشير  عمر  السابق  الرئيس  إطاحة  عقب 
أنحاء  فى  واالحتجاجات  بالمظاهرات  صاخب  مشهد  وسط 
ما  ومنها  عنيفة  اشتباكات  عنها  ونتجت  البالد،  من  مختلفة 
أمنية  وقوى  الجيش  أكتوبر، شن  من   25 في  كانت سلمية. 
السودانية،  الحكومة  في  وزراء  أربعة  على  اعتقاالت  حملة 
سليمان.  الفكي  محمد  السيادة  مجلس  عضو  إلى  باإلضافة 
وشملت مدير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزير 
الرسول،  االتصاالت هاشم حسب  ووزير  بلول،  اإلعالم حمزة 

وزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
المبعوث  جمع  الذي  االجتماع  عقب  التحركات  هذه  جاءت 
الوزراء  برئيس  فيلتمان،  جيفري  األفريقي  للقرن  األميركي 
السيادة  المجلس  ورئيس  حمدوك،  عبداهلل  السوداني 
القائمة  لألزمة  حل  إليجاد  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني 
بالسودان. وبعد حملة االعتقاالت، اقتادت قوة عسكرية رئيس 

الوزراء السوداني عبداهلل حمدوك، إلى »مكان مجهول«، وتم 
مجلس  رئيس  اعتبره  ما  وهو  الجبرية،  اإلقامة  تحت  وضعه 
»استجابة  البرهان،  الفتاح  عبد  السوداني،  االنتقالي  السيادة 
بعض  تحريض  بسبب  وذلك  السودان،  فى  الشباب  لثورة 
القوى السياسية على العنف جعلنا نستشعر الخطر للحفاظ على 

مكتسبات الثورة«.
العربية  الدول  من  المسؤولين  من  عددًا  التقى  البرهان 
واألجنبية، وتدخلت بعض الدول للوساطة إلنهاء األزمة، بيد 
كما  واالحتجاجات،  بالمظاهرات  اشتعل  السوداني  الشارع  أن 
حذرت عديد الدول رعاياها بالسودان من التجمعات والنزول 

إلى الشوارع.
في 21 من نوفمبر، أعلن البرهان وحمدوك توقيع االتفاق 
الوثيقة  أن  على  تضمن  الذي  الجديد،  السوداني  السياسي 
الدستورية هي المرجعية األساسية الستكمال الفترة االنتقالية، 
كما يتم تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة. 
وشملت بنودها أيضًا أن مجلس السيادة االنتقالي هو المشرف 
على تنفيذ الفترة االنتقالية، فضاًل عن أن الشراكة االنتقالية 
السودان.  المدنيين والعسكريين ستعد أساس استقرار  بين 
من  حمدوك  إعفاء  قرار  إلغاء  على  االتفاق  مسودة  ونصت 
منصبه، والتحقيق في األحداث التي جرت خالل التظاهرات؛ إلى 
مسودة  وشملت  السياسيين.  المعتقلين  جميع  إطالق  جانب 
االتفاق العمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة 
تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها. ورحبت األمم المتحدة 

واالتحاد األفريقي والدولة العربية واألجنبية بتوقيع االتفاق.
في  السياسيين  المعتقلين  عدد من  إطالق  عملية  وبدأت 
اإلعالمي  المستشار  السليك  فائز  القائمة  وتضم  السودان، 
السابق لرئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك، ووالي سنار السابق 
ناجي  المهنيين« محمد  بـ»تجمع  والقيادي  الماحي سليمان، 
بحزب  والقيادي  سراج،  ناظم  المجتمع  والناشط  األصم، 
»المؤتمر السوداني« صالح نور الدين. كما خرج البرهان مرة 
أخري مؤكدًا أن الجيش السوداني سيحي الفترة االنتقالية في 

السودان.
  نكسة اإلسالميين في المغرب

مني الحزب اإلسالمي الذي كان يقود االئتالف الحكومي في 
المغرب بهزيمة ساحقة في االنتخابات التي جرت في سبتمبر 
الماضي، وهو التحول الذي اعتبره محللون خصمًا جديدًا من 
آخر ما تبقى من مكاسب اإلسالميين بعد ما يعرف بـ» الربيع 
العربي«. ووجد حزب »العدالة والتنمية« الذي كان أول حزب 
والشرق  المنطقة  في  انتخابات  في  السلطة  يتولى  إسالمي 
األوسط برمته، أن حصته من المقاعد البرلمانية قد تقلصت 

من 125 إلى 12 مقعدًا فقط.
»العدالة  حزب  يقود   2011 العام  بانتخابات  فوزه  ومنذ 
والتنمية« تحالفًا واسعًا لقيادة البالد، بعد بروزه كأكبر حزب 
العام  انتفاضات  فيها. وكان الحزب تولى السلطة في أعقاب 
2011 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وكان يأمل 

في الحصول على فترة والية ثالثة يقود فيها ائتالفًا حاكمًا.
الحظوظ  في  هائاًل  تحواًل  أظهرت  االنتخابات  نتائج  لكن 
والتنمية«،  و»العدالة  لألحرار«  الوطني  »التجمع  حزبي  بين 
العام  انتخابات  في  فقط  مقعدًا   37 على  األول  حصل  حيث 
2016، بينما حصل الثاني حينئذٍ على 125 مقعدًا. كما أنه 
على الرغم من كونه أكبر حزب منذ العام 2011، فقد فشل في 
وقف القوانين التي يعارضها، بما في ذلك قانون لتعزيز اللغة 
الفرنسية في التعليم، وآخر للسماح باالستخدام الطبي للقنب. 
وتحول حزب »التجمع الوطني لألحرار« من كونه عضوًا صغيرًا 
االئتالف  في  الرائد  الحزب  إلى  السابق  الحاكم  االئتالف  في 
الجديد. ويعد هذا الحزب الذي يتزعمه رجل األعمال الملياردير 
أقل محافظة من »العدالة والتنمية«، وبالتالي  عزيز أخنوش 
فهو أقرب إلى الملك محمد السادس. وقد أنهى 10 سنوات من 
قيادة اإلسالميين للحكومة في ظل حزب »العدالة والتنمية«. 
الحزب  وزعيم  الوزراء  رئيس  قال  االنتخابية،  حملته  وخالل 
عزيز أخنوش : »إن التجمع الوطني لألحرار قدم الوزراء الذين 
وأضاف  اإلنتاجية«.  القطاعات  جميع  في  ممتازة  نتائج  حققوا 
أخنوش أن حزبه ركز على المشاريع التي من شأنها أن تمكن 
الصناعات الزراعية والتجارية والصناعية والسياحية والسمكية 
من تحقيق ازدهار غير مسبوق. وتأسس هذا الحزب في العام 
وموظفي  والتكنوقراط  األعمال  رجال  من  ويتألف   ،1978

في  الحزب  حملة  ونجحت  المستوى.  رفيعي  المدنية  الخدمة 
استمالة الناخبين تحت شعار »أنت تستحق األفضل«، مكتوبًا 

باللهجة المغربية بداًل عن العربية التقليدية.
ووفقًا لمجلة »فوربس«، تبلغ ثروة أخنوش ملياري دوالر، 
وقد جمعها من العمل في مجاالت الطاقة والبنوك والعقارات 
والسياحة، كما أن زوجته، إدريسي أخنوش، سيدة أعمال قوية 
حيث أسست وأدارت مجموعة »أكسال« التي تسيطر على 50 
التسوق في  أكبر سالسل مراكز  أحد  % من »موروكو مول«، 

أفريقيا.
الملك  التنفيذية كانت في يد  السلطات  إلى أن كل  يشار 
على  السادس  محمد  الملك  وافق  عندما   ،2011 العام  حتى 
تحويل الحكم في البالد إلى ملكي دستوري في غمرة انطالق 
بـ»الربيع  عرف  فيما  المنطقة  في  واالحتجاجات  المظاهرات 
سلطاته  بعض  عن  الملك  تخلي  من  الرغم  وعلى  العربي«. 
كجزء من اإلصالحات الدستورية، إال أنه مازال أقوى شخصية 
الفائز  الحزب  من  الوزراء  رئيس  يختار  الذي  وهو  البالد  في 
باالنتخابات، الذي سيشكل بعد ذلك الحكومة ويقدمها للملك 
للموافقة عليها. وللقصر الكلمة األخيرة في التعيينات المتعلقة 
باإلدارات الرئيسية بما في ذلك الداخلية والشؤون الخارجية 
في  االقتصادية  األجندة  أيضًا  يحدد  القصر  أن  كما  والدفاع، 

ذلك البلد.
كما  األمني،  والجهاز  القضائي  المجلس  الملك  ويرأس 
يشغلها  الداخلية  وزير  مثل  الرئيسية  المناصب  بعض  أن 

تكنوقراط يعينهم الملك.

  لبنان في قاع بئر األزمات
واالنهيار  األزمات  بئر  قاع  في   2021 العام  لبنان  ودع 
االقتصادي، والسياسي، واألمني، ومع تأزم الموقف بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة، 
اعتذر سعد الحريري وكلف مكانه نجيب ميقاتي، الذي نجح في 

تأليف حكومة لم تتمكن من االجتماع ألكثر من شهر.
ومع استمرار تعثر مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت 
البحرى، تصر تيارات سياسية )الثنائى الشيعى بالحكومة حركة 
لها فى  المنتمين  الوزراء  أمل وحزب اهلل( على عدم مشاركة 
باالنفجار  التحقيق  قاضى  استبعاد  قبل  المجلس  اجتماعات 
القاضى طارق البيطار بدعوى عدم احترامه الدستور والقانون 
يستكمل  أن  على  آخر  فريق  يصر  بينما  القرارات،  وتسييس 
القاضى بيطار عمله وأن يمثل أمامه كل من وجه إليه االتهام.
الخارجية أفضل حااًل، إذ فتحت مواقف  ولم تكن السياسة 
أزمة  اليمن  في  الحرب  من  قرداحي  جورج  اإلعالم  وزير 
سفراءها  سحبت  التي  الخليج،  دول  من  عدد  مع  دبلوماسية 
وعلقت عالقاتها التجارية مع لبنان، ليستقيل بعدها قرداحي 

بضغط فرنسي.
وعلى الصعيد األمني، كان اغتيال الناشط السياسي لقمان 
سليم، بداية الحتجات شهدتها البالد واستمرت في الشارع، 
حتى تحولت إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات األمن في 
طرابلس وبيروت. وبلغت ذروتها مع مواجهات الشياح-عين 
الرمانة التي أتت بعد مواقف تصعيدية متتالية بحق المحقق 
العدلي القاضي طارق البيطار بعد توجيهه اتهامات مباشرة 

بالقتل لنواب ووزراء سابقين ورئيس حكومة.
بأنها  االقتصادية  األزمة  الدولي  البنك  يصف  واقتصاديًا، 
أصعب  ضمن  وصنفها  العالم«،  في  واألسوأ  حدة  »األكثر 
ثالث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر. 
فقدت  إذ  اإلطالق،  على  له  مالية  أزمة  أسوأ  لبنان،  ويسجل 
العملة نحو 90 % من قيمتها أمام الدوالر األميركي، لتصبح 
ديسمبر،   14 وفي  البنوك.  في  عالقة  المواطنين  مدخرات 
سجلت الليرة اللبنانية انهيارًا قياسيًا وغير مسبوق في تاريخ 

لبنان، حيث وصل سعر الصرف أمام الدوالر 28 ألفًا.
كما تواصلت أزمة المحروقات في لبنان بشكل غير مسبوق.

  صناديق العراق تقلص نفوذ إيران
سلطت هيئة اإلذاعبة البريطانية )بي بي سي( الضوء على 
االنتخابات  أن  معتبرة   ،2021 العام  في  العراقي  المشهد 
في  رئيسيًا  عنوانًا  شكلت  الماضي  أكتوبر  في  المبكرة 
العراق. وكانت هذه االنتخابات الخامسة منذ سقوط النظام 
الواليات  قادته  الذي  الغزو  بفعل   2003 العام  العراقي 

األميركية. المتحدة 
وأشارت إلى حالة اإلحباط من النخب السياسية في بغداد 
ومدن أخرى مثل الموصل، أو النجف وغيرهما خالل االنتخابات، 
وهو ما انعكس بشكل جلي، في نسب المشاركة في االنتخابات 

حيث كانت األدنى منذ سقوط النظام السابق.
بعد  كبيرًا،  لغطًا سياسيًا  ونتائجها،  االنتخابات  أثارت  وقد 
أن واجهت اتهامات بالتزوير من قبل أحزاب وحركات لم تفز 
باألصوات التي كانت تتوقعها، ومعظمها مقرب من فصائل 
تظاهرات  الحركات  ونظمت هذه  وإيران.  الشعبي«،  »الحشد 

واعتصامات احتجاجية في الشارع، خاصة في بغداد.
على  الصدر،  مقتدى  بزعامة  الصدرية«،  »الكتلة  وحازت 
حكومة  تشكيل  تستطيع  ال  لكنها  األصوات،  من  عدد  أكبر 
يركن  الذي  السياسي  النظام  طبيعة  وهذه  لوحدها،  أغلبية 
واللقاءات  الحراكات  إليه  التوافقات. وبانتظار ما ستؤول  على 
العام  نجا،  العراق  فإن  المقبلة،  الحكومة  لتشكيل  السياسية 
استهدف  حين  السطح،  إلى  يبرز  كاد  كبير  توتر  من   ،2021

منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة.
على  مأساوي  »كورونا« بظالله بشكل  وباء  ألقى  وصحيًا، 
العراق العام 2021؛ ففي ظل األزمة اندلع حريق في مستشفى 
العشرات،  بحياة  أودى  بغداد،  العاصمة  في  الخطيب«  »ابن 
وتسعين  اثنين  بحياة  أودى  آخر  حريق  اندلع  بأشهر  وبعده 
الناصرية  في  احتجاجات  لتندلع  كورونا«،  »جناح  في  مريضا 
جنوب البالد. وشكلت زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق في مارس 
2021 جرعة روحية كبيرة للعراقيين، وأعادت الدولة لخريطة 
العالم من حيث المكانة اإلقليمية والروحية، حسب »بي بي 
باستضافة  إقليميًا  مكانته  العراق  عزز  بأشهر  وبعدها  سي«. 
مع  بالتعاون  دوليًا،  مؤتمرًا  ليستضيف  ثم  ومن  عربية،  قمة 
فرنسا، شاركت فيه السعودية وإيران، في خطوة اعتبرت تعزيزًا 
لمكانة العراق كوسيط بين الرياض وطهران بحكم العالقات 

المتوترة بين الطرفين.
وكان الختام بإعالن مستشار األمن القومي العراقي، قاسم 
األعرجي، رسميًا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي 

بقيادة الواليات المتحدة وانسحابها من البالد.
  األردن يفلت من »الفتنة«

كانت ما تعرف بـ»قضية الفتنة« هي الحدث األبرز في األردن 
هذا العام، وذلك بعد تداول أنباء عن اتهام الحكومة األردنية 
شخصًا  و18  الحسين،  بن  حمزة  األمير  السابق،  العهد  ولي 
آخرين بالتدبير النقالب. وبعد أيام قليلة، في 5 أبريل، صرح 
الديوان الملكي بأن األمير حمزة أعلن والءه للملك، وتم طي 
تلك الصفحة وتقديم أشخاص للمحاكمة. ومع صدور األحكام 
القضائية في قضية »الفتنة«، ُأسدل الستار، ولو موقتًا، على 
أكثر ملف شغل الرأي العام األردني الرتباطه باألمير حمزة بن 

الحسين، األخ غير الشقيق للملك األردني عبداهلل الثاني.
ومنذ شهر أبريل الماضي، ظل األردنيون يترقبون بشغف 
على  قضائية،  أحكام  من  إليه  ستؤول  وما  التحقيقات  نتائج 
ترتقي  مؤامرة  بوجود  منهم  كثيرين  قناعة  عدم  من  الرغم 
إلى حد تدبير انقالب، األمر الذي اعترفت به الحكومة الحقًا 
على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي خالل مؤتمر صحفي 
انقالبًا  ليست  »القضية  أن  أكد  إذ  القضية،  تفاصيل  إلعالن 

وإنما محاولة للزعزعة«.
وقررت محكمة أمن الدولة األردنية تجريم المتهمين في 
القضية، باسم عوض اهلل، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين 
األولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عامًا واألشغال 
الشاقة الموقتة، كما قررت إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة 
ألف  قيمتها  وغرامة  سنة،  لمدة  والسجن  المخدرات،  تعاطي 
دينار )نحو 1400 دوالر( مع الرسوم. وأسندت إلى المتهمين 
جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سالمة المجتمع وأمنه 
للخطر، وإحداث الفتنة خالفًا ألحكام قانون منع اإلرهاب، وفي 
وقت تمت معالجة موضوع األمير حمزة داخل العائلة المالكة 

بعد تدخل األمير الحسن، عم الملك، الحتواء الخالف.
ويرى كثيرون من بينهم النائب صالح العرموطي، ونقيب 
المحامين السابق، أن التهم المسندة للمتهمين ضعيفة، وال 
توجد قضية ترتب المساءلة القضائية الجزائية، منتقدًا رفض 
المحكمة تقديم المتهمين بنية الدفاع عن أنفسهم، أو سماع 
الشهود الذين طلبوا، ومعظمهم أمراء في العائلة الحاكمة. 
ووفقًا للعرموطي، فإنه يحق للمتهمين الذين رفضوا االعتراف 

بأنهم مذنبون الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، مضيفًا: 
»األصل إعالن البراءة«.

  مصالحة خليجية عنوانها »العال«
بعد 43 شهرًا من أزمة عصفت بمجلس التعاون لدول الخليج 
مدينة  احتضنتها  التي  الـ41  الخليجية  القمة  كانت  العربي، 
العال السعودية في الخامس من يناير 2021 قمة للمصالحة 
الخليجية – الخليجية، لتنهي خالفًا الذي نشب بين ثالث دول 
خليجية )السعودية واإلمارات والبحرين( إضافة إلى مصر من 

جهة، وقطر من جهة أخرى.
فتح  ومصر  الثالث  الخليجية  الدول  بدأت  »العال«،  وبعد 
للزيارات  الدعوات  وبعث  السفراء  لعودة  قطر  مع  المباحثات 
المتبادلة بين قيادات تلك الدول الستكمال المصالحة وتنفيذ 
أمير  بدعوة  العزيز  عبد  بن  سلمان  الملك  ليعززها  بنودها، 
قطر، الشيخ تميم بن حمد لزيارة السعودية في مايو الماضي، 
ويعقد جلسة مباحثات مع األمير محمد بن سلمان في جدة. 
أخوي  ودي  للقاء  صورة  بنشر  مجددًا  التفاؤل  أجواء  وتعززت 
جمع ولي العهد السعودي وأمير قطر ومستشار األمن الوطني 
في دولة اإلمارات الشيخ طحنون بن زايد في البحر األحمر في 

سبتمبر الماضي.
في قمة ختام العام – كما في قمة افتتاحه–أكد قادة دول 
الخليج حرصهم على »قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة 
الصف بين أعضائه، والرغبة بتحقيق مزيد التنسيق والتكامل 
صفًا  المجلس  دول  ووقوف  الميادين،  جميع  في  والترابط 
أي من دوله«، مع  له  تتعرض  أي تهديد  واحدًا في مواجهة 
التشديد على مضامين »إعالن العال« والتنفيذ الكامل والدقيق 
سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  لرؤية  والمستمر 
نهاية  في  الـ36  الخليجية  القمة  أقرتها  التي  عبدالعزيز  بن 
االقتصادية  الوحدة  مقومات  استكمال  ذلك  في  بما   ،2015

والمنظومتين الدفاعية واألمنية المشتركتين.
 7 إلى قطر في  له  زيارة  ليؤكد، في  التركي  الرئيس  وعاد 
ديسمبر، رغبته في تطوير العالقات مع دول الخليج، مؤكدًا أن 
بالده ستفعل كل ما يلزم من أجل توطيد هذه العالقات. وقال 
إنه سيواصل »تطوير العالقات مع إخواننا في الخليج من دون 
المتبادل«.  أي تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة واالحترام 
الدبلوماسية  والجهود  الحوار  فتح  بإعادة  »نرحب  وأضاف: 
استمرار  ونؤيد  الخليج...  منطقة  في  التفاهم  سوء  لتجنب 
تقوية  خالل  من  الخليج  دول  جميع  مع  وتضامننا  روابطنا 
فبراير  أبوظبي في  أنه سيزور  وأعلن  المستقبلية«.  العالقات 
2022. مساعي المصالحة التركية مع الخليج امتدت أيضًا إلى 
مصر لتتطور االتصاالت االستكشافية التي بدأت على المستوى 
األمني في نهاية 2020، إلى مسار تفاوضي لتصحيح العالقات. 
وشهدت القاهرة في مايو أولى الجوالت الرسمية المعلنة بين 
وفدين من الخارجية المصرية والتركية لبحث ملفات الخالف، 
والتمهيد لعودة العالقات الدبلوماسية، وأعقبتها جولة ثانية 
عقدت في أنقرة، في سبتمبر، ليكشف وزير الخارجية المصري 
والتوقعات  المطالب  من  حزمة  مصر  تقديم  شكري  سامح 
سيكون  العالقات  مستوى  رفع  أن  مؤكدًا  التركي،  للجانب 
»في الوقت المناسب« وبما يراعي المصالح المصرية. وأعلن 
تدريجيً  التقرب  بالده  اعتزام  نوفمبر،  في  التركي،  الرئيس 
إلى  اإلمارات، مشيرًا  من مصر، بعد فتحه صفحة جديدة مع 
استعداده لتسمية السفراء وفق جدول زمني محدد عند اتخاذ 
هذا القرار، وإن اعتبر أن األمر سيتم في إطار مخطط شامل. 
المباحثات  مواصلة  الجديد  العام  يشهد  أن  يتوقع  هذا  ومع 

التركية–المصرية لبدء صفحة جديدة من العالقات.
  عدوان الـ11 يومًا على غزة

غاشمًا  عدوانًا  اإلسرائيلي  االحتالل  يومًا، شن   11 مدى  على 
على غزة )10 مايو–21 مايو(، إلى أن وافقت حركة »حماس« 
وساطة  بعد  مايو،   21 في  النار  إطالق  وقف  على  وإسرائيل 
مصرية. وأطلقت »حماس« أكثر من 4000 صاروخ على عمق 
إسرائيل أدت لمقتل 12 إسرائيليًا، بينما شن جيش االحتالل 
ضربات جوية، أسفرت عن استشهاد 219 فلسطينيًا في غزة، 

و25 في الضفة الغربية المحتلة.
خالل عدوان مايو، تزايد إطالق الصواريخ من قطاع غزة؛ ردًا 
على الخطوات اإلسرائيلية االستفزازية فى المسجد األقصى، 

وأزمة حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية.
في المقابل بدأت إسرائيل التصعيد فى اتجاه القطاع، فى 
وقت تمر فيه بأزمة حرجة تتعلق بصعوبات تشكيل حكومة 
مهمًا  مكسبًا  أحرزت  »حماس«  إن  محللون،  ويقول  جديدة. 
من إطالق صواريخ كثيفة على وسط إسرائيل، بما فى ذلك 
تل أبيب وضواحيها، فى المرة األولى التى يكون فيها العمق 
اإلسرائيلى فى مرمى أهداف الحركة، أما المكسب السياسي 
األكبر الذي حققته »حماس« فتمثل في ترسيخ مكانتها في 
الشارع الفلسطينى. وصورت الحركة نفسها باعتبارها المدافع 
الوحيد عن القضية الفلسطينية والمسجد األقصى والقدس، 
في الداخل، األمر الذي أضعف كثيرًا من موقف منافستها حركة 
»فتح«، وكذلك السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود 
فقد تمثلت  الخسائر،  أما عن  الشارع.  »أبومازن«، فى  عباس 
فى مزيد التدهور في أحوال القطاع، مع تدمير مزيد من بنيته 

التحتية، باإلضافة إلى الخسائر البشرية.

صراعات السلطة من تونس إلى العراق.. وحضور فلسطيني بـ »الدماء«.. والخليجيون يودعون مشهد املقاطعة
غزةقمة العال
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عواصم  العالم - وكاالت

العام  من  يوم  أول  في 
منظمة  أجازت   ،2021
العالمية  الصحة 
المضاد  اللقاح  استخدام 
قبل  من  المنتج  لـ»كوفيد–19«، 
وبعدها  و»بيونتيك«  »فايزر« 
توالى إنتاج اللقاحات. لكن األمم 
المتحدة قالت إنه على عتبة نهاية 
العام، لم يتحقق هدف تطعيم 40 
% من سكان الدول بحلول نهاية 
العام، مما يلقي بحالة من عدم 
اليقين على تحقيق هدف تطعيم 
بحلول  العالم  سكان  من   70%

منتصف العام 2022.
عن  الدولية  المنظمة  نشرته  تقرير  ويقول 
»جائحة  إن  الجائحة،  يخص  فيما  العام  حصاد 
حيث  العالم،  على  بظاللها  تلقي  كوفيد–19 
عن  الناجمة  بالتطورات  مليئًا   2021 العام  كان 
هذا الفيروس ومتحوراته، وشهدت األرقام تغيرًا 

وتفاوتًا كبيراً بين صعود وهبوط«.
وخالل هذا العام، دعت منظمة الصحة العالمية 
وتسلسل  اختبار  زيادة  إلى  البلدان  جميع  مرارًا 
فيروس »كورونا« لمراقبة متغيراته، واالستجابة 
أكثر  الجديدة  المتغيرات  تبدو  »إذ  بفعالية،  لها 

قابلية لالنتقال« وتؤدي إلى تفاقم الوضع.
 ،2021 في  الثاني  عامها  الجائحة  دخول  مع 
كان عدد الوفيات على الصعيد العالمي قد تجاوز 
مليوني حالة وفاة في األسبوع الثالث من العام، 
حسب المنظمة الدولية، وعملت األمم المتحدة 
على دعم البلدان من أجل حشد الجهود لتنفيذ 
أكبر عملية تطعيم عالمية شهدها التاريخ. وذلك 
عن طريق توفير التمويل الكامل لمبادرة تسريع 
»كوفيد–19«–ومرفق  مكافحة  أدوات  إتاحة 
»كوفاكس« المعني بإتاحة لقاحات »كوفيد–19« 
على الصعيد العالمي–المكرسة لتوفير اللقاحات 

للجميع بتكلفة ميسورة.
ومع ظهور متغيرات وطفرات جديدة لفيروس 
التأثير  حول  تساؤالت  أثيرت  فقد  »كورونا« 
المحتمل على فعالية اللقاحات المطروحة لمكافحة 
التعجيل  مرض »كوفيد–19«. وأبرز ذلك أهمية 
قدر  استراتيجي  بشكل  واستخدامه  بالتطعيم 

اإلمكان.
في نوفمبر، شهد العالم معلمًا قاتمًا آخر، فقد 

وصل عدد األشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب 
»كوفيد–19« خمسة ماليين شخص.

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ودعا 
غوتيريس، قادة العالم إلى دعم استراتيجية األمم 
»حقيقة  اللقاحات  في  المساواة  لجعل  المتحدة 
واقعة« من خالل تسريع الجهود وضمان أقصى 

قدر من اليقظة لهزيمة الفيروس.
خمسة  عالمي.  عار  »هذا  غوتيريس:  وقال 
ماليين حالة وفاة يجب أن تكون بمثابة تحذير 

واضح. ال يمكننا أن نتهاون حيال الفيروس«.
وأدت جائحة »كوفيد–19« إلى تقليل مكاسب 
التنمية بالنسبة للماليين في البلدان الفقيرة، مما 
أدى إلى خلق عالم أكثر تفاوتًا بشكل حاد، ووفقًا 
لتقرير تمويل التنمية المستدامة 2021، الصادر 
عن فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني 
أسوأ  العالمي  االقتصاد  شهد  فقد  بالتمويل، 
أكثر شرائح  تأثرت  حيث  عامًا،   90 منذ  له  ركود 
وفقدت  متناسب،  غير  بشكل  ضعفًا  المجتمعات 
نحو 114 مليون وظيفة، ووقع نحو 120 مليون 
المنظمة  وفق  المدقع،  الفقر  براثن  في  شخص 

الدولية.
 100 من  أكثر  أن  الـ»يونسكو«  وأوضحت 
مليون طفل لن يستوفوا الحد األدنى من مهارات 
جائحة  فرضتها  التي  اإلغالقات  بسبب  القراءة 

»كوفيد–19« في المدارس، مشيرة إلى أن عدد 
القراءة  مهارات  إلى  يفتقرون  الذين  األطفال 
وكان  الجائحة.  قبل  تدهور  في  كان  األساسية 
من المتوقع أن ينخفض خالل العام 2020، إال 
أن الجائحة أدت إلى ارتفاع عدد األطفال الذين 
يعيشون في ظل ظروف صعبة ووصل إلى 584 
في   20 تقارب  زيادة  مثل  بما  طفل،  مليون 
الجهود  أحرزته  الذي  التقدم  بدد  حيث  المئة، 
التعليم على مدى العقدين  المبذولة في قطاع 

الماضيين.
وفي ختام الدورة الرابعة والسبعين لجمعية 
الصحة العالمية، تمت التوصية بمعاهدة تكفل 
لها،  واالستجابة  الجائحة  لمواجهة  التأهب 
بين  العالقة  تحسين  إلى  يؤدي  أن  يمكن  مما 
الدول األعضاء وتعزيز التعاون. وحث مدير عام 
أدهانوم  تيدروس  د.  العالمية،  الصحة  منظمة 
غيبرييسوس، جميع الدول األعضاء على االلتزام 
على  المئة  في   10 تطعيم  إلى  الوصول  بدعم 
نهاية  مع  الدول  جميع  في  السكان  من  األقل 
نهاية  مع  األقل  على  المئة  في  و40  سبتمبر، 

هذا العام 2021.
من جانبهم، خالل قمة مجموعة الدول السبع 
المتحدة، تعهد قادة  المملكة  انعقدت في  التي 
»كوفيد–19«  لقاح  بجرعات  باإلسهام  العالم 

للقاحات  المنصف  العالمي  الوصول  دوليًا، لدعم 
والمساعدة في إنهاء مرحلة الجائحة الحادة. وأكد 
القادة مجددًا دعمهم لمرفق »كوفاكس« باعتباره 

الطريق األساسي لتوفير اللقاحات ألفقر البلدان.
أن  على  الصحي  المجال  في  القادة  واتفق 
لن  »كورونا«  فيروس  من  خاٍل  عالم  تحقيق 
الجميع فرصًا متساوية  إال بإعطاء  يكون ممكنًا 
عدد  تزايد  فمع  اللقاحات.  على  الحصول  في 
من  شخص،  ماليين  الخمسة  ليتجاوز  الوفيات 
تم  إذا  الوفيات  معدل  ينخفض  أن  المتوقع 

تطعيم مزيد األشخاص.
الخطأ  من  سيكون  إنه  غوتيريس  وقال 
تخفيف  مع  انتهت.  قد  الجائحة  بأن  االعتقاد 
أيضًا  علينا  »يجب  األماكن،  عديد  في  القيود 
من  ذلك  في  بما  اليقظة،  مع  اللقاحات  مالءمة 
والمثبتة  الذكية  العامة  الصحة  تدابير  خالل 
مثل ارتداء األقنعة والتباعد البدني«. وحث قادة 
الستراتيجية  الكامل  الدعم  تقديم  على  العالم 
منظمة  مع  أطلقتها  التي  العالمية  اللقاحات 

الصحة العالمية خالل شهر أكتوبر.
من   %  40 تطعيم  هدف  تحقيق  عدم  ومع 
العام،  هذا  نهاية  بحلول  الدول  سكان  جميع 
فهل سيتحقق هدف تطعيم 70 % من السكان 

بحلول منتصف العام المقبل؟!

جائحة »كوفيد - 19« قلصت مكاسب التنمية ملاليني الناس في البلدان الفقيرة

األمم املتحدة عن حصاد عام جديد من الوباء:

لقاح »كورونا« صعب لقاح »كورونا« صعب 
املنال ألكثر من نصف املنال ألكثر من نصف 

سكان العالمسكان العالم

بأضرار  العام  هذا  المناخية  الكوارث  تسببت 
أي  دوالر،  مليار   170 من  أكثر  قيمتها  بلغت 
بالعام  مقارنة  دوالر  مليار   20 قدرها  بزيادة 
2020، وفق ما كشفت منظمة خيرية بريطانية. 
إيد«  »كريستشان  منظمة  تحتسب  عام  وكل 
على  المترتبة  الكلفة  بريطانيا  في  الخيرية 
والحرائق  الفيضانات  مثل  المناخية  الكوارث 
التأمين  شركات  إلى  باالستناد  الحر  وموجات 

وتقارير النتائج.
أن  إلى   2020 العام  المنظمة  وتوصلت 
تسببت  العالم  في  كلفة  األعلى  العشر  الكوارث 
بخسائر بقيمة 150 مليار دوالر، ما يعني زيادة 
»كريستشان  وأشارت  العام.  هذا   %  13 بنسبة 
إيد« إلى أن هذا المنحى التصاعدي يعكس آثار 
التغير المناخي، الذي تسبب به اإلنسان، مضيفة 
أن الكوارث العشر األولى أدت أيضًا إلى مصرع 

1075 شخصًا على األقل.
جاء  األخباري،  نيوز«  »سكاى  لموقع  ووفقًا 
إعصار »إيدا« الذي ضرب شرق الواليات المتحدة 
كلفة  األعلى  الكارثة  باعتباره  القائمة  أعلى  في 
في العام 2021، حيث تسبب بخسائر بلغت نحو 
65 مليار دوالر. وبعد ضربه لويزيانا في نهاية 
وتسبب  شمااًل  طريقه  شق  أغسطس،  شهر 
نيويورك  مدينة  في  مسبوقة  غير  بفيضانات 
على  »إيدا«  ويلى  بها.  المحيطة  والمناطق 
في  المميتة  وبلجيكا  ألمانيا  فيضانات  القائمة 

يوليو التي بلغت خسائرها 43 مليار دوالر.

في  الشتوية  والعواصف  البرد  موجة  أما 
الضخمة  الكهرباء  شبكة  دمرت  التي  تكساس 
في الوالية، فقد بلغت خسائرها 23 مليار دوالر، 
في  الصينية  خينان  مقاطعة  فيضانات  تليها 

يوليو التي كلفت نحو 17.6 مليار دوالر.
خسائر  خلفت  التي  األخرى  الكوارث  وتشمل 
وموجة  كندا  فيضانات  الدوالرات  بمليارات 
صقيع أواخر الربيع في فرنسا قضت على كروم 
في  وبنغالديش  الهند  ضرب  وإعصار  النبيذ، 
إلى تقييمات تغطي بشكل  التقرير  مايو. ولفت 
الغنية  البلدان  في  المناخية  الكوارث  أساسي 
التي تملك بنية تحتية أفضل، إذ أنه من الصعب 
تقدير الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث في 
على  مثااًل  المنظمة  وأعطت  الفقيرة.  البلدان 
انعكست  التي  السودان،  جنوب  فيضانات  ذلك 

آثارها على نحو 800 ألف شخص.
الكوارث  »بعض  أن  إلى  التقرير  وأشار 
ضربت   2021 العام  تدميرًا  األكثر  المناخية 
في  مساهمتها  كانت  التي  الفقيرة  الدول 
وفي  بكثير«.  أقل  المناخي  بالتغير  التسبب 
أكبر  ري«  »سويس  قدرت  ديسمبر،  منتصف 
الكوارث  أن  العالم  في  تأمين  إعادة  شركة 
بقيمة  بأضرار  العام  هذا  تسببت  المناخية 
يمثل  الرقم  هذا  إن  وقالت  دوالر.  مليار   250
زيادة بنسبة 24 % عن العام الماضي، والكلفة 
التي ترتبت على قطاع التأمين وحده هي رابع 

.1970 أعلى كلفة منذ العام 

170 مليار دوالر خسائر كوارث املناخ

 أميركا و»االستدارة االستراتيجية«

بايدن يؤجل لغز طهران إلى 2022
 أفغانستان وأشهر تحت عمامة 

»طالبان«.. ماذا حدث؟
حقبة  دشنتها  التي  االستراتيجية  االستدارة  بعد 
الرئيس األميركي جو بايدن في العام 2021، التي 
جاءت حسبما هو متوقع على النقيض من توجهات 
سلفه دونالد ترامب، وبعد مرور سنة تقريبًا على 
وصول بايدن إلى البيت األبيض، يبدو أن طهران 
هي السؤال األصعب الذي يواجه الرئيس األميركي 

في العام 2022 .
عقب وصول إدارة جو بايدن إلى البيت األبيض، 
استغرق األمر 75 يومًا حتى تمكن المفاوضون من 
فيينا  في  المباشرة  المحادثات  طاولة  إلى  العودة 
ماراثون جديد  بذلك  ليبدأ  الماضي،  أبريل   6 في 
من المفاوضات بين طهران والدول الكبرى، ومع 
في  المحادثات  توقفت  اتفاق،  إلى  الوصول  تعذر 
الجولة السادسة في 20 يونيو، غداة إعالن نتائج 
االنتخابات الرئاسية اإليرانية. ويهدف أحد رهانات 
المحادثات إلى إعادة الواليات المتحدة إلى االتفاق 
الذي انسحبت منه في 2018 لتعيد بعدها فرض 
عقوبات على طهران. ويرى خبراء أنه عبر االعتماد 
مواقفها  وتكرار  والصينيين  الروس  حلفائها  على 
والتخلي في اللحظة األخيرة في »بادرة حسن نية«، 
عن الورقة الرابحة التي كانت في جعبتها–استبدال 
كاميرات المراقبة في موقع نووي–نجحت طهران 

في تحريك الوضع.
من  الجديدة  المرحلة  من  األول  األسبوع  في 
اإليرانيون مقترحات  المفاوضون  المباحثات، قدم 
وتعديالت على مسودة الجوالت الست لكي تكون 
األطراف  لدى  خشية  أثار  ما  للمفاوضات،  أساسًا 
الغربية، التي رأت في مقترحات طهران تراجعًا عن 
كل التسويات السابقة. وفي نهاية األسبوع الثاني، 
قالت طهران إن مقترحاتها ُأدرجت، وتحدثت عن 
مسودة جديدة ستكون أساسًا مشتركًا للتفاوض. 

في  »طالبان«  حركة  سقوط  من  عامًا   20 بعد 
بها  تمكنت  التي  السهولة  رغم  أفغانستان، 
تبقى  أفغانستان،  على  السيطرة  من  »طالبان« 
هي  الجديد،  العام  في  للحركة  األصعب  المهمة 
أثناء  التحديات  عديد  أمام  الحركة  صمود  كيفية 

حكم البالد.
نائب  أعلن  الماض،  أغسطس  منتصف  في 
الرئيس السابق عبداهلل عبداهلل، أن الرئيس أشرف 
غني غادر البالد. وأوضح الناطق باسم »طالبان«، 
بدخول  للمقاتلين  سمح  أنه  مجاهد،  اهلل  ذبيح 
األفغاني  الجيش  أخالها  التي  العاصمة  مناطق 
متلفزة  مشاهد  وأظهرت  النظام.  حفظ  بهدف 
دخول »طالبان« العاصمة واستيالءها على القصر 
الرئاسي. وفي رسالة عبر »فيسبوك«، أعلن أشرف 
مع  الدماء«  »إراقة  لتجنب  بالده  من  فر  أنه  غني 

إقراره بأن »طالبان انتصرت«.
وتقول الصحفية األسترالية هولي مكاي، التي 
نشرته  تقرير  في  أفغانستان  في  حاليًا  تتواجد 
مجلة »ناشونال إنتريست« األميركية، إن الرئيس 
األفغاني أشرف غني فر من القصر الرئاسي في 15 
أغسطس، مما مهد الطريق أمام حركة »طالبان« 
الرصاص.  إطالق  دون  مباشرة  المكان  القتحام 
أميركية  إجالء  طائرة  آخر  حلقت  أسبوعين،  وبعد 
في سماء كابل لياًل من مطار حامد قرضاي الدولي، 
ليسدل الستار بذلك على حرب مريرة ودموية دامت 

عشرين عامًا.
ظل  في  الحياة  أصبحت  كيف  مكاي:  وتتساءل 

حكم »طالبان« الحديدي ألفغانستان منذ أشهر؟!
وحسب وكالة األنباء األلمانية، فإن األمر يمثل 
إلى  التمرد  من  لالنتقال  ومتهورة  غريبة  مناورة 
تشكيل حكومة مسؤولة عن 38 مليون شخص. 

إنه  بيان،  في  األوروبية  الترويكا  مفاوضو  وقال 
»تحقق بعض التقدم الفني، لكن هذا ال يفضي إلى 
شيء سوى إعادتنا إلى مكان أكثر قربًا من النقطة 

التي توقفت فيها المحادثات في يونيو«.
طاولة  إلى  إيران  عودة  تأخرت  يونيو،  بعد 
أن  قبل  أشهر،   5 من  أكثر  فيينا  في  التفاوض 
تستأنف في 29 نوفمبر، مع تغييرات أساسية في 
فريقها المفاوض، الذي يقوده حاليًا علي باقري 
كني، أحد أبرز المنتقدين التفاق فيينا في 2015.

عملية  إيران  بدأت  ديسمبر،  بداية  وفي 
بمنشأة   %  20 بدرجة  اليورانيوم  تخصيب 
»فوردو« الواقعة تحت الجبال. وبحسب تقديرات 
بلغ  الماضي،  نوفمبر  مطلع  في  الدولية  الوكالة 
 17.7  60% بنسبة  المخصب  اليورانيوم  مخزون 
كلغ، واليورانيوم المخصب بنسبة 20 % 113.8 
المخصب  اليورانيوم  مخزون  إجمالي  وبلغ  كلغ، 

وال يتمتع قطاع كبير من القيادة بخبرة كبيرة في 
إدارة اإلجراءات الرسمية، فاألمر أبعد ما يكون عن 
استخدام البنادق والتخفي في الجبال. ويفضل من 
داخل  بأعمال  القيام  عادة  عليا  مناصب  يشغلون 
وإذا ظهروا،  المكتب.  حدود  عن  بعيداً  أو  مسجد 
فعادة ما يكون ذلك لبضع ساعات فقط ، حيث تغلق 
الساعة  بعد  فعليًا  والمتاجر  والمديريات  الوزارات 

الثانية ظهرًا.
إن حركة »طالبان« في حالة ارتباك، وكل ذلك 
انهيار  شفا  على  البالد  فيه  تعتبر  وقت  في  يأتي 

اقتصادي مروع.
وفي الشوارع، من كابل إلى قندهار إلى خوست 
فاألفغان  ظاهريًا؛  الحياة  استؤنفت  وغيرهما، 
وحدهم هم الذين يصبحون أكثر جوعًا وفقراً وأكثر 
يأسًا وخوفًا يومًا بعد يوم. وفي أقل من اثني عشر 
أسبوعًا، انخفضت قيمة العملة األفغانية من نحو 

2489.7 كلغ. وقبل الجولة الثامنة، وهي النهائية 
القومي  األمن  مستشار  قال  العام2021،  في 
الحالية  الجهود  إن  سوليفان،  جيك  األميركي، 
تستنفد  ربما  جديد  نووي  اتفاق  إلى  للتوصل 
المتحدة  الواليات  أن  إلى  مشيرًا  أسابيع،  خالل 
للدبلوماسية  زمنية  أطرًا  يبحثون  وشركاءها 

النووية مع إيران.
لكن المحللة السياسية في قناة الميادين ليلي 
نيقوال تتوقع أن تسير المفاوضات بصورة جيد بين 
العام 2022، وقد يكون من  الست  والدول  إيران 
االتفاق  نوع من  توقيع  األطراف جميعها  مصلحة 
المتحدة(  والواليات  )إيران  للطرفين  المرضي 
يتوقع  التي  األميركية،  النصفية  االنتخابات  قبل 
أن يحصد الجمهوريون فيها أغلبية واضحة إذا ما 
استمرت الظروف االقتصادية والداخلية في أميركا 

كما هي عليه اآلن.

73 أفغانيًا مقابل دوالر أميركي واحد إلى 92 أفغانيًا 
)العملة المحلية(.

بحسب  سوءًا،  األمور  تزداد  أن  المتوقع  ومن 
يبيع  الذي  عامًا«   35« الدين  غوث  ويقول  مكاي. 
بابتسامة  الشارع،  في  المقلي  األفغاني  الطعام 
شجاعة: »نحن نعتمد فقط على اهلل«. وتقول مكاي 
أصحابها  مع  تحدثت  التي  التجزئة  متاجر  كل  إن 
في الشوارع المتربة أبلغتها بأن األعمال التجارية 
منذ   %  90 إلى   50 بين  مكان  كل  في  انخفضت 
استيالء »طالبان« على الحكم. وعالوة على ذلك، 
فإن أسعار السلع األساسية من الخبز إلى البنزين 

إلى اللحوم إلى زيت الطهي في ارتفاع.
واسمه  المتجولين،  البرغر  بائعي  أحد  ويوضح 
في  تضاعف  الطهي  زيت  سعر  أن  محمد،  أمير 
األشهر األخيرة من ما يعادل 9.8 دوالر للعبوة إلى 

22 دوالرًا.

● عناصر من حركة طالبان لدى دخولهم القصر الرئاسي يف كابول أغسطس املاضي● ابراهيم رئيسي● بايدن
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قالوا

08

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن بالده ستعمل على زيادة 
الطاقة الكهربائية المصدرة إلى ليبيا عبر خط الساحل الشمالي )برج 

العرب - مرسى مطروح(، وهو خط جهد 500 كيلو فولت.
وأضاف شاكر أن الكميات المصدرة من مصر إلى ليبيا تتراوح بين 
100 و150 ميغاوات، لكن الهدف هو زيادة قدرات التوصيل إلى ليبيا، 

وذلك عبر الكابالت البحرية.
كيلو   220 على  حاليا  يعمل  الشمالي  الساحل  خط  أن  إلى  ونوه 
فولت، ويسهم في نقل 15 ألف ميغاوات، مشددا على أن مصر تعمل 
على الربط مع دول شمال أفريقيا، وبيع الطاقة الكهربائية إلى دول 
الجوار. كما أشار إلى سعي بالده إلى تصدير كهرباء إلى أوروبا عبر 
استثمارات مع كل من قبرص واليونان تقدر بنحو ثالثة مليارات دوالر.

مصر تعتزم زيادة الكهرباء املصدرة إلى ليبيا

»8.5 مليارا دينار عجزا 
متوقعا في ميزانية العام 
2022 بما يمثل 6.2 % 
من الناتج المحلي«

وزيرة المالية التونسية 
سهام البوغديري

240
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.6072دوالر أميركي
5.2186يورو

6.1898الجنيه االسترليني
1.2268الريال السعودي
1.2543درهم إماراتي
0.7233اليوان الصيني

2020  /12/29 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الدولي النقد  بصندوق  العامة  المالية  شؤون  مدير  غاسبار  فيتور   *
بالصندوق العامة  المالية  شؤون  إدارة  في  قسم  رئيس  ميداس  *باولو 

العامة المالية  سياسة  قسم  في  أول  اقتصادي  بيريللي،  روبرتو   *

الدين العام
 حاليا األكبر منذ
 أواسط الستينات

مواجهة ارتفاع الدين العام
مواجهة  في  الصحيح  التوازن  تحقيق  السياسات  صناع  على  يجب 

الدين المرتفع والتضخم المتزايد
عام  خالل  طفرة  أكبر  في  الدين  ارتفاع  الحظنا   ،2020 العام  في 
واحد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصل الدين العالمي إلى 226 
من  وحالة  عالمية  صحية  أزمة  العالم  ضربت  عندما  دوالر  تريليون 

الركود العميق.
غير  األزمة،  على  السابقة  الفترة  في  بالفعل  مرتفعا  الدين  وكان 
بمستويات  يتسم  عالم  غمار  اآلن خوض  عليها  يتوجب  الحكومات  أن 
جديدة  متحورة  وسالالت  والخاص،  العام  العالمي  الدين  من  قياسية 

من الفيروس، وصعود متواصل في التضخم.
ففي العام 2020، ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 
256 % من إجمالي الناتج المحلي، طبقا آلخر تحديث أجراه الصندوق 

في قاعدة بيانات الدين العالمي.
هذه  نصف  من  بقليل  أعلى  نسبة  يمثل  الحكومات  اقتراض  وكان 
قياسي  مستوى  إلى  العالمي  العام  الدين  نسبة  قفزت  حيث  الزيادة، 
الخاص  الدين  ارتفع  كذلك  المحلي.  الناتج  إجمالي  من   %  99 قدره 
من خالل الشركات غير المالية واألسر مسجاًل مستويات غير مسبوقة.

ارتفع  المتقدمة، حيث  االقتصادات  في  الدين مذهلة  زيادة  وكانت 
الدين العام من نحو 70 % من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007 
ناحية  ومن   .2020 العام  في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  124 إلى 
أخرى، ارتفع الدين الخاص بوتيرة أكثر اعتداال من 164 % إلى 178 % 

من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ذاتها.
العالمي،  الدين  مجموع  من   %  40 قرابة  اآلن  العام  الدين  ويمثل 
من  األكبر  الجانب  ويُعزى  الستينات.  أواسط  منذ  نسبة  أكبر  وهي 
تراكم الدين العام منذ العام 2007 إلى أزمتين اقتصاديتين رئيستين 
كان على الحكومات أن تواجههما – األولى هي األزمة المالية العالمية 

ثم جائحة »كوفيد19-«.

الفجوة التمويلية الواسعة
ديناميكيات  يخص  فيما  البلدان  بين  ملحوظا  تفاوتا  هناك  أن  غير 
من  بأكثر  والصين  المتقدمة  االقتصادات  ديون  فقد ساهمت  الدين. 
90 % من حجم طفرة الدين البالغة 28 تريليون دوالر في العام 2020.
من  اآلخر  الجانب  على  تقف  فهي  النامية  االقتصادات  معظم  أما 
التمويل  على  للحصول  محدودة  فرصا  تواجه  حيث  التمويلية،  الفجوة 

وغالبا بأسعار فائدة أعلى.
منخفضة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  من  كل  يواجه  ذلك،  ومع 
الدخل أيضا نسب دين مرتفعة من جراء الهبوط الكبير في إجمالي 
في  العام  الدين  بلغ  فقد   .2020 العام  في  االسمي  المحلي  الناتج 
البلدان  في  ارتفع  بينما  قياسية،  مستويات  الصاعدة  ــواق  األس
األلفينيات،  أوائل  منذ  مسبوقة  غير  مستويات  إلى  الدخل  منخفضة 

حين كانت بلدان كثيرة تستفيد من مبادرات تخفيف الديون.

موازنة صعبة
وكان االرتفاع الكبير في الدين مبررا بالحاجة لحماية أرواح األفراد 
لم  ولو  اإلفالس.  حاالت  من  موجة  وتجنب  الوظائف  على  والحفاظ 
تتحرك الحكومات لمواجهة هذا الطارئ، لكانت العواقب االجتماعية 

واالقتصادية مدمرة.
على  تعمل  الدين  طفرة  ولكن 
خاصة  الضعف،  مواطن  تضخيم 

التمويل.  أوضــاع  اشتداد  ظل  في 
تؤدي،  المرتفعة  الدين  فمستويات 
في معظم الحاالت، إلى إضعاف قدرة 
وقدرة  التعافي  دعم  على  الحكومات 
في  االستثمار  على  الخاص  القطاع 

المدى المتوسط.
في  الجوهري  التحدي  ويتمثل 
في  والنقدية  المالية  السياسات  من  الصحيح  المزيج  إلى  التوصل 
الطالع  حسن  ومن  المتزايد.  والتضخم  المرتفع  الدين  يسودها  بيئة 
أسوأ  أثناء  لآلخر  منها مكمال  كان كل  والنقدية  المالية  السياسات  أن 
في  وخاصة  المركزي،  البنك  إجراءات  دفعت  فقد  الجائحة.  في  فترة 
ويسرت  الدنيا  حدودها  نحو  الفائدة  أسعار  المتقدمة،  االقتصادات 

االقتراض على الحكومات.
وقد بدأ تركيز السياسة النقدية يتحول اآلن بالصورة المالئمة نحو 
تساعد  فبينما  المتصاعدة.  التضخمية  والتوقعات  المتزايد  التضخم 
نسب  تخفيض  على  االسمي،  المحلي  الناتج  وإجمالي  التضخم،  زيادة 
لتحقيق  كافيا  ذلك  يكون  أن  يرجح  فال  الحاالت،  بعض  في  الدين 

انخفاض ملموس في الديون.
ارتفاع  دون  تحول  حتى  الفائدة  أسعار  المركزية  البنوك  ترفع  وإذ 
من  كثير  وفي  االقتراض.  تكاليف  ترتفع  مزمنة،  بصورة  التضخم 
ومن  األساسية  الفائدة  أسعار  بالفعل  زادت  الصاعدة،  ــواق  األس
المركزية أيضا لتخفيض  البنوك  المتوقع رفعها بدرجة أكبر. وتخطط 
مشترياتها الكبيرة للدين الحكومي وغيره من األصول في االقتصادات 
المتقدمة – ولكن طريقة تنفيذ هذا التخفيض سيكون لها انعكاسات 

على التعافي االقتصادي وسياسة المالية العامة.
إلى  العامة  المالية  سياسة  ستحتاج  الفائدة،  أسعار  ارتفاع  ومع 
أكبر  ضعف  مواطن  من  تعاني  التي  البلدان  في  وخاصة  التكيف، 
العامة  المالية  دعم  فإن  التاريخ،  يوضح  وكما  بالديون.  يتعلق  فيما 
اإلنفاق  ارتفاع  أن  أي   – الفائدة  أسعار  تستجيب  حين  فعاليته  تقل 
االقتصادي  النشاط  على  تأثيرا  أقل  سيكون  الضرائب(  انخفاض  )أو 
وتوظيف العمالة ويمكن أن يشعل الضغوط التضخمية. ومن المرجح 

أن تتكثف الشواغل المتعلقة ببقاء الدين في حدود مستدامة.
وسوف تتضخم المخاطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة العالمية بسرعة 
األوضاع  تشديد  شأن  ومن  النمو.  مسيرة  وتعثرت  المتوقع  من  أكبر 
واألسر  الحكومات  أغلب  على  الضغوط  يزيد  أن  كبيرة  بدرجة  المالية 
العام والخاص إلى  والشركات المثقلة بالديون. وإذا اضطر القطاعان 

خفض نسب الرفع المالي على نحو متزامن، فإن آفاق النمو ستعاني.
المتزايدة،  الضعف  ومواطن  اليقين  بعدم  المشوبة  لآلفاق  ونظرا 
السياسات  مرونة  بين  المالئم  الــتــوازن  تحقيق  الــضــروري  فمن 
موثوقة  مالية  بخطط  وااللتزام  المتغيرة  الظروف  مع  التكيف  وسرعة 
ومستدامة على المدى المتوسط. وهذه االستراتيجية من شأنها الحد 
المركزية  البنوك  عمل  وتيسير  الديون  لمخاطر  التعرض  مواطن  من 

الحتواء التضخم.
محدودي  حماية  في  حيوي  دور  الموجه  المالي  للدعم  وسيكون 
االحتياجات  ذات  البلدان  خاصة   – البلدان  بعض  تحتاج  وقد  الدخل. 
التعرض  أو  الدين(  تمديد  )مخاطر  المرتفعة  اإلجمالية  التمويلية 
ثقة  على  للحفاظ  أسرع  بوتيرة  التكيف  إلى   – الصرف  أسعار  لتقلب 
السوق والحيلولة دون حدوث عثر مالي أكثر إرباكا. إن الجائحة وفجوة 
كافيا  ودعما  وفعاال  قويا  دوليا  تعاونا  تتطلبان  العالمية  التمويل 

النامية. للبلدان 
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بداية من 3 يناير، جرى تطبيق السعر الموحد للدوالر 
على  السعر  سريان  مع  دينار،   4.48 وقتها  سجل  الذي 
الحكومية  األجنبي،  النقد  واستعماالت  أغراض  جميع 

والشخصية. والتجارية 
اإلجراء كان الهدف منه تحجيم السوق الموازية، وهو 
العملة  تداول  حجم  تراجع  إذ  نسبي،  بشكل  تحقق  ما 
إعالن  حسب  دينار،  مليارات   7 بنحو  المصارف  خارج 

المصرف.
25 يومًا فقط( من العمل بسعر  وبعد أقل من شهر ) 
ليبيا  النقد األجنبي في  المعدل، تجاوزت مبيعات  الصرف 
13 مليارًا و410 ماليين  ثالثة مليارات دوالر، بما يعادل 
الصرف  سعر  تعديل  لجنة  عضو  عن  المعلن  وفق  دينار، 

العكاري. مصباح  بالمصرف 
عبر  التجارية  المصارف  إلى  المبلغ  هذا  ودخل 
ودائع  في  أي  جاٍر،  حساب  من  خصم  األولى  طريقتين: 

والثانية سيولة كاش. الطلب،  تحت 
سعر  لتحديد  تدخل  هناك  يكون  أن  العكاري  ونفى 
صرف الدوالر من قبل شخص معين، قائاًل إن »الصديق 
ستيفاني  األممية  البعثة  وممثلة  الحبري  وعلي  الكبير 
وليامز ليس لهم دور في تحديد هذا السعر، وإنما لجنة 
دراسات  بعد  ذلك  قررت  التي  هي  الصرف  سعر  تعديل 

معمقة«.
من جانبه، وضع المجلس الوطني للتطوير االقتصادي 
المالية واالجتماعية  السياسات  واالجتماعي مجموعة من 

الصرف. لقرار تعديل سعر  السلبية  اآلثار  لتالفي 
الدخل  وذوي  الهشة  الفئات  دعم  ضرورة  على  وشدد 
المحدود من أصحاب معاشات الضمان وزيادة مرتباتهم 
توفير  أهمية  عن  فضاًل  لها،  جديد  أدنى  حد  وتحديد 
الرضع  األطفال  ودعم  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات 

والتطعيمات. الغذاء  جانب  في 
لذوي  األجور  نظام  إصالح  إلى  المجلس  دعا  كما 
دراسة  وإعداد  الفئة،  هذه  حصر  بعد  المحدود  الدخل 
اإلصالح،  لهذا  سيناريوهات  وإعداد  المعيشة،  لمستوى 
األداء،  بمؤشرات  األجور  مستويات  ربط  إلى  باإلضافة 

الخارجي. الحكومي  اإلنفاق  وتقليص 

أن  بعد   ،2021 العام  خالل  النفطي  اإلنتاج  انتعش 
الكبير  االنكماش  حيث   ،2020 في  الوضع سوداويًا  كان 
على  المفروض  والحصار  عالميًا،  الطاقة  قطاع  في 

النفط. وحقول  محطات 
يوميًا  برميل  مليون   1.2 النفط  إنتاج  متوسط  وبلغ 
خالل النصف األول من العام 2021، ثم ارتفع اإلنتاج إلى 

العام. 1.3 مليون برميل يوميًا تقريبًا في باقي 
االنتخابات  ُأجريت  إذا  عنه  تقارير  تحدثت  وفيما 
خفض  معدالت  من  معفاة  البقاء  من  ليبيا  وتمكنت 
اإلنتاج،  زيادات  لتلبية  فرصة  لديها  فستكون  اإلنتاج 
الشغل  كانت  التحتية  البنى  تدهور  من  الشكاوى  أن  إال 

القطاع. في  للمسوؤلين  الشاغل 
من  ليبيا  إنتاج  استقرار  العربي  النقد  صندوق  وتوقع 
مليون   1.4 بمستوى  يومي  متوسط  عند  المحروقات 
برميل في العام الجديد )2022(؛ بينما ربطت مؤسسات 
وإجراء  السياسية  األوضاع  باستقرار  الهدف  هذا  عدة 

االنتخابات.
النفط  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أقر  جانبه،  من 
رائعة،  اإلنتاج  معدالت  هناك  بأن  اهلل  صنع  مصطفى 
شدد  لكنه  ومشجعة،  مهمة  عالمة  األسعار  وطفرة 
واآلبار  المنشآت  صيانة  عمليات  تمويل  ضرورة  على 
التقشف  إلى  الحكومة  لجوء  ضرورة  مع  المتهالكة، 
العملة  وتقوية  األدنى  الحد  إلى  اإلنفاق  وتقليص 

الطاقة. إلى تنويع مصادر  الوطنية، إضافة 
إلى  بحاجة  ليبيا  فإن  المركزي،  ليبيا  مصرف  وبحسب 
رفع إنتاجها النفطي بنسبة 40 % عن المستويات الحالية 

أن  المتوقع  ومن  اقتصادها.  وتجديد  نفقاتها  لمواجهة 
تدر 25 مليار دوالر من العائدات في مجمل العام 2021.
مليون   1.8 تبلغ  إنتاج  مستويات  إلى  ليبيا  وتهدف 
أن  المتوقع  من  التي   ،2022 العام  بحلول  يوميًا  برميل 
البرميل نحو  إذا كان متوسط أسعار  35 مليار دوالر  تدر 

60 دوالرًا.
 1.6 أما وزارة النفط فقد أعلنت أنها تسعى إلى إنتاج 
مليون  و2.1   2023 العام  بحلول  يوميًا  برميل  مليون 

.2025 برميل يوميًا بحلول 
ومشاكل انكسار 

تحويلها  جرى  التي  الليبية  النفط  إيرادات  وبلغت 
أشهر  السبعة  خالل  الموقتة  الوطنية  الوحدة  لحكومة 
أعلن  حسبما  دوالر،  مليون  و883  مليارًا   16 الماضية 

للنفط مصطفى صنع اهلل. الوطنية  المؤسسة  رئيس 
وقال صنع اهلل إن الحكومة لم تدفع رواتب الموظفين 
 512 بلغ  القطاع  رواتب  في  العجز  وإن  النفط،،  بقطاع 
بالكامل،  المرتبات  تسييل  عدم  بسبب  دينار؛  مليون 
بسبب  رواتبهم  يتلقوا  لم  عامل  آالف   9 أن  إلى  منوهًا 

أسمائهم. في  أخطاء شكلية 
للمؤسسة  موازنة  أي  الحكومة  تنفق  »لم  وتابع: 
مليار«،   5.9 طلبت  أنها  رغم  دينار،  مليار   1.6 باستثناء 
المحلية  الشركات  على  الديون  تراكم  إلى  إشارة  في 

التمويل. لعدم صرف 
النفطي  القطاع  في  العاملون  تنفس  أن  وبعد 
شبح  عاود  اإلنتاج،  زيادة  في  خيرًا  وأملوا  أنفاسهم، 
إعالن  مع  جديد،  من  برأسه  ليطل  النفطية  اإلغالقات 
حالة  الجاري  ديسمبر   20 في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
برميل  ألف   300 من  أكثر  فقدان  بعد  القاهرة«  »القوة 
الشرارة  حقول  من  الخام  إنتاج  إيقاف  بسبب  اليوم  في 

ليبيا. والفيل والوفاء والحمادة جنوب غرب 
العام  يناير من  بدأ في  النفطية  اإلغالقات  وكان شبح 
خسائر  القطاع  كبد  ما  طويلة،  أشهرًا  واستمر   ،2020
بعض  في  اإلنتاج  توقف  نتيجة  الدوالرت،  بماليين 

الحقول والتصدير في مواقع نفطية أخرى.

في  لالستثمار  الحكومة  خطة  القمة  واستعرضت 
بالمجال،  الرائدة  الشركات  مع  والغاز  النفط  قطاع 
وتأهيل  تدريب  وبرامج  اإلنتاجية  القدرات  وزيادة 
في  استثمارية  مشاريع  إلى  باإلضافة  الوطنية،  الكوادر 
العامة  الشبكة  وتطوير  ودعم  البديلة  الطاقة  مجال 

. ء با للكهر
أعلن  فقد  الطاقة،  مصادر  تنويع  يخص  وفيما 
الشمسية  الطاقة  مجال  في  مشروعين  الدبيبة 
اإليطالية  و»إيني«  الفرنسية  »توتال«  مع  بالشراكة 
أن  الدبيبة  واعتبر   .2021 العام  نهاية  في  ينطلقان 
جديدة  مجاالت  سيخلقان  المرتقبين  الطاقة  مشروعي 

الطاقة. مجال  في  لإلنتاج 
باتريك  »توتال«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وأعلن 
الواحة  أنها ستخصص ملياري دوالر في مشروع  بويان 
ألف برميل يوميًا،   100 اإلنتاج بنحو  النفطي، مما يعزز 
إنتاح  في  والمساعدة  مبروك،  حقل  في  اإلنتاج  وزيادة 

الشمسية. الطاقة  من  ميغاوات   500
صناعة  في  الشركة  مرونة  عن  عرضًا  بويان  وقدم 
مع  العالمي،  المستوى  على  كالعب  ومكانتها  الطاقة، 
للبالد  الطبيعية  الموارد  وتطوير  المحلي  الطلب  تلبية 

مستدامة. بطريقة 
للنفط  جديدة  مصادر  بإيجاد  »توتال«  التزام  وأكد 
للنفط  جديدة  مشاريع  في  واالستثمار  ليبيا،  في  والغاز 

العالمي. الطلب  لتلبية  الخام 
تكون  أن  على  بالقدرة  ليبيا  »تتمتع  وأضاف: 
خالل  الدولي  النفط  ميزان  في  رئيسيا  مساهمًا 
النفطية  البالد  إمكانات  إلى  مشيرًا  المقبل«،  العقد 
خالل  من  بعد  اكتشافها  يتم  لم  التي  المستغلة،  غير 

. لتنقيب ا
اإليطالية  »إيني«  شركة  كشفت  جانبها،  من 
مجال  في  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر  استثمارها 

ليبيا. في  الطبيعية  الموارد  واستكشاف  تطوير 
والعمليات  الطبيعية  للموارد  العام  المدير  وسلط 
جهود  على  الضوء  بوليتي،  أليساندرو  »إيني«،  في 
الطاقة  قطاع  في  جديدة  آفاق  استكشاف  في  الشركة 
جانب  إلى  البحرية،  مناطقها  في  السيما  الليبي، 
واالستكشاف. التنمية  بأنشطة  التزامها  في  المساهمة 
في  والغاز  النفط  حقول  تطوير  سرعة  زيادة  واقترح 
االعتماد  بإمكانه  يعد  لم  العالم  أن  إلى  مشيرًا  البالد، 
ملخصًا  مسمى،  غير  أجل  إلى  األحفوري  الوقود  على 
واحدة  جملة  في  المستقبلية  الشركة  استراتيجية 

والغاز«. النفط  في  االستثمارات  »تسريع  فقط 
مقترحات  الحكومة  تلقت  كذلك،  نوفمبر  وفي 
الدولية  النفط  شركات  وجود  لتوسيع  الوزارة  من 
المال  رأس  تدفق  تسهيل  بهدف  البالد  داخل   )IOCs (

الفنية. والمهارات  والتكنولوجيا 

في  عقدت  الليبي،  النفط  قطاع  تطوير  بهدف 
واالقتصاد«  للطاقة  »ليبيا  قمة  الماضي  نوفمبر 
الشركات  من  عدد  بمشاركة  طرابلس  العاصمة  في 

الدولية.

أبرز األحداث في العام 2021

االنتعاش النفطي وتعديل العملة ومعـــــــاناة الشــــعب مــن التضخم
العام  خالل  ليبيا  شهدتها  متباينة  اقتصادية  أحداث 
بعد  سارة،  غير  نهاية  إلى  متفائلة  بداية  فمن   ،2021
ضبابية  إلى  السياسية  األوضاع  في  االنسداد  أدى  أن 
من  عالمية،  مؤسسات  ربط  مع  االقتصادي،  المستقبل 

تحسن  الدولي،  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  بينها 
االقتصاد الليبي بإجراء االنتخابات التي كان مقررًا لها 

ديسمبر.  24
الدينار  صرف  سعر  بتعديل  العام  الليبيون  استهل 
3 يناير، ورغم مرارة  أمام العمالت األجنبية، وذلك في 

القاهرة ــ محمود السويفي

 القطاع النفطي 
انشغل بخالف عون- 

صنع الله أكثر من 
االهتمام بزيادة 

اإلنتاج

 الحكومة وضعت 
مشروعات طموحة 

دون تنفيذ.. 
و»املركزي« قطع 

شوطًا نحو التوحيد

 إنجاز وتحديات

●  بائع خضروات وفواكه.

●  مصطفي صنع اهلل

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

السنة السابعة
العدد 319 26 جامدى األوىل 1443 هـ
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تعديل سعر الصرف

اإلنتاج النفطي

بعيداً عن النفط؟

قمة الطاقة.. المستقبل 
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الدبيبة  عبدالحميد  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  أوقف 
لخدمات  و»ليبيانا«  الجديد«  »المدار  شركتي  إدارة  مجلس  تغيير  قرار 

المحمول. الهاتف 
كما أوقف الدبيبة عقد الجمعيات العمومية لشركات قطاع االتصاالت 

حتى إشعار آخر.
الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب  ومدير  مستشار  وجهه  كتاب  في  وجاء 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  محمود  أحمد  زهير 
اجتماع  بمحضر  الواردة  اإلجراءات  وقف  تقرر  أنه  ديسمبر   23 بتاريخ 
الهاتفية، وشركة  الجديد لالتصاالت  المدار  العمومية لشركة  الجمعية 

األخيرة. الفترة  في  المتخذة  المحمول،  للهاتف  ليبيانا 
طالب  والتجارة،  االقتصاد  وزير  إلى  زهير  وجهه  آخر  كتاب  وفي 
العام  التجاري  السجل  في  جديدة  تغييرات  أي  إحداث  بعدم  الدبيبة 

آخر. إشعار  الشركتين حتى  لصالح 

إيقاف تغيير اإلدارة بشركتي »ليبيانا« و»املدار«
27 مليار دينار سيولة العام 2021 السعر بالدوالرنوع الخام

79.42برنت

76.33غرب تكساس

73.20دبي

74.23سلة أوبك

77.51خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     12/29/ 2021

قِبل  من  جوا  المرسلة  الشحنات  قيمة  بلغت 
التجارية  المصارف  لفروع  المركزي  ليبيا  مصرف 
فروع  وإلى  دينار،  ملياري  الشرقية  بالمنطقة 
دينار  مليار   1.5 الجنوبية  بالمنطقة  المصارف 
1.2 مليار دينار، وفق بيان  ومناطق الجبل الغربي 

للمصرف.
كما أوضح البيان أنه جرى توزيع سيولة من فروع 

المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خالل العام 2021.

الماضي  اإلثنين  اجتماع  في  المصرف  وناقش 
فروع  لجميع  السيولة  بتوفير  االلتزام  مدى 
وذلك  الليبية،  المدن  بكافة  التجارية  المصارف 
الفريق  مع  الكبير  الصديق  محافظه  بحضور 

المهمة. هذه  بمتابعة  المكلف 
بتوفير  اهتمامه  على  المصرف  بيان  وشدد 
واستعداده  منتظم،  بشكل  للمواطنين  السيولة 

.  2022 لتنفيذ خطة المصرف ليبيا للعام 

●  الدبيبة في اجتماع مع عون وصنع اهلل خارج مقر مؤسسة النفط

تم استالمها«.
عامة  بمراجعة  القيام  يتم  »لم  أنه  إلى  التقرير  وخلص 
)في  المركزي  المصرف  بفرعي  المعتمدة  للضوابط 
المراجعة  تفسير  ينبغي  ال  وبالتالي،  وبنغازي(،  طرابلس 
المالية على أنها تدقيق أو مراجعة تمت بموجب أي معايير 

تدقيق«.

االنتعاش النفطي وتعديل العملة ومعـــــــاناة الشــــعب مــن التضخم
من  ومخاوفهم  كثيرين  نفوس  في  القرار 
استبشر  المرتبات،  ثبات  مع  األسعار  ارتفاع 
الوحدة  حكومة  بتشكيل  خيرًا  الجميع 
الجميع  وتفاءل  مارس،  في  الموقتة  الوطنية 
وزاد  كبير،  بشكل  النفطي  اإلنتاج  باستقرار 

لكن  االنتخابات،  إجراء  بإمكانية  التفاؤل 
مع  كابوس،  إلى  تحولت  المشروعة  األحالم 
معلوم،  غير  أجل  إلى  االقتراع  تأجيل  إعالن 
كافة  على  الصورة  ضبابية  في  تسبب  مما 

وأمنية. واقتصادية  سياسية  األصعدة، 

 الحكومة 
توافق على 
إنشاء أول 

مصفاة 
بحقل الشرارة 

ومصنع لغاز 
الطهي

خالف عون وصنع الله

توحيد المصرف المركزي

روشتة صعبة التحقق

التضخم..

الثقة  شبح يطارد األسر سحب  النواب  مجلس  إعالن  من  أيام  بعد 
سبتمبر،  في  الموقتة  الوطنية  الوحدة  حكومة  من 
مع  االقتصادية،  خططها  ضبط  إلى  األخيرة  اتجهت 
التنمية  لمشروعات  استرشادية  أسعار  وضع  تأكيدها 
بعض  إلغاء  إعالنها  وكذلك  المناطق،  مختلف  في 
ورقة  على  فعل  كرد  أخرى،  وتفعيل  المشروعات 

البرلمانية. الضغط 
واستمرارها  الحكومة  من  الثقة  المجلس سحب  وقرر 
نهج  على  اعتراضه  مبديًا  أعمال،  تسيير  كحكومة 
المدى،  طويلة  مشروعات  على  التعاقد  في  الحكومة 
اعتماد  عدم  عن  فضاًل  موقتة،  كونها  من  الرغم  على 

الجارية. السنة  عن  العامة  الموازنة  المجلس 
استرشادية  أسعار  وضع  على  الحكومة  واتفقت 
التطورات  سياق  »في  البالد  في  التنموية  للمشروعات 

أخيرًا«. الليبية  السوق  تشهدها  التي 
السابع،  اجتماعه  في  الوزراء  مجلس  وألغى 
وزارة  بين  المبرم  العقد  الدبيبة،  عبدالحميد  برئاسة 
العالمية  هاسكونيق  »رويال  وشركة  المواصالت 
ميناء  مشروع  وتصميم  دراسة  بشأن  االستشارية« 

التجاري. سرت 
العامة  للهيئة  اإلذن  منح  المجلس  قرر  كما 
مواصفات  وفق  بيانات  مركز  لبناء  بالتعاقد  للمعلومات 

. لمية عا
الحكومة  وافقت  النفط،  قطاع  يخص  وفيما 
لغاز  ومصنع  الشرارة  بحقل  مصفاة  أول  إنشاء  على 
والضرائب  اإلتاوات  استثمار  في  اإلذن  ومنح  الطهي، 
االمتياز  وعقود  المشاركة  الشركات  على  المستحقة 

الصيانة. أعمال  إنجاز  في 
العابد،  علي  والتأهيل،  العمل  وزير  أعلن  بدوره، 
لديها  العمل  قوة  30 % من  بتخصيص  الشركات  إلزام 
لسوق  المنظمة  والتشريعات  القوانين  وفق  لليبيين، 

ليبيا. في  العمل 
االقتصادية  االتفاقات  الحكومة عددًا من  كما عقدت 
المصرية هي من  الشركات  أن  الدبيبة  وأكد  مع مصر، 

عليها. المتفق  المشروعات  ستنفذ 

مرت مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي بعدة مراحل، 
بين  االتفاق  عند  الجاري  ديسمبر  أوائل  في  واستقرت 
محافط المصرف الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري على 

البدء الفعلي لعملية التوحيد.
من  طويل  تاريخ  بينهما  كان  اللذان  الطرفان  وأكد 
لتحقيق  التقدم  بمواصلة  التزامهما  واالنقسام،  الخالف 

األهداف المرجوة من توحيد المصرف.
الطريق  خارطة  وفق  التوحيد  مراحل  مناقشة  وجرت 

الوحدة  بحكومة  والغاز  النفط  وزير  بين  الخالف  سيطر 
إدارة  مجلس  ورئيس  عون،  محمد  الموقتة  الوطنية 
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل على األحداث 
عدة،  فصواًل  الخالف  شهد  وقد  العام،  خالل  االقتصادية 

تدخل خاللها الدبيبة لفض النزاع.
وأصدر الوزير قرارًا بإيقاف صنع اهلل عن العمل وإحالته 
إلى التحقيق اإلداري مرتين، االولى في أغسطس والثانية 
في أكتوبر، وفي المرة الثانية اعتبر عون أن صنع اهلل ارتكب 
والضوابط  باإلجراءات  التقيد  عدم  منها:  مخالفات،  عدة 
عند  والغاز  النفط  وزير  من  المسبق  اإلذن  بأخذ  الخاصة 
مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير الالزم 

بشأن مهام داخلية.
بالتسلسل  التقيد  عدم  فهي:  الثانية،  المخالفة  أما 
نقل  عن  االمتناع  وثالثًا:  اإلدارية،  المخاطبات  في  اإلداري 
التفتيش والقياس - إدارة  تبعية اإلدارات السيادية )إدارة 
محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي( إلى وزارة النفط.
المؤسسة  إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  تكليف  عن  فضاًل 

مهام رئيس مجلس اإلدارة بالمخالفة للتشريعات.
اهلل،  صنع  بوقف  قرارًا  عون  أصدر  أغسطس،   29 وفي 
وهو ما أرجعه وقتها إلى سفر صنع اهلل إلى خارج البالد من 
دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وعرقلته تكليف 
عضو مجلس إدارة المؤسسة جاداهلل العوكلي مهام رئيس 

مجلس اإلدارة.
اهلل،  وصنع  عون  مع  الدبيبة،  اجتمع  سبتمبر،   5 وفي 
والمؤسسة  النفط  وزارة  بين  اإلشكاليات  بمعالجة  ووجه 
التي سردها عون  الوطنية. كما وجه بمعالجة اإلشكاليات 
القطاع  وصنع اهلل، لتجنب تكرارها، مؤكدًا أهمية استقرار 

النفطي.
واعتبر الدبيبة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من 
عمل المؤسسة منفردة يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق 

التراتبية المناسبة.
حين  الماضي،  أغسطس   14 إلى  تعود  الخالف  وبداية 
تشكيل  فيها  يقترح  الدبيبة  إلى  رسالة  عون  الوزير  وجه 
أعضاء  ستة  من  يتكون  للمؤسسة  جديد  إدارة  مجلس 

برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني.
قال  الحكومة،  رئيس  إلى  رسالة  اهلل  وجه صنع  بعدها، 
التجاذبات  بعيدة عن  أن تظل  المؤسسة يجب  فيها: »إن 
السياسية، وأن تكون عنوانًا للمهنية واالنضباط والكفاءة 

والشفافية والنزاهة«.

االقتصاد  لتعافي  روشتة  بدوره  قدم  الدولي  البنك 
تتعلق بضرورة تحقيق ثالثة  القريب،  المدى  الليبي على 
التي  االنتخابات  إجراء  بموعد  االلتزام  أبرزها  شروط، 
إجراء  أن عدم  البنك من  24 ديسمبر، وحذر  تتم في  لم 
تدهور  شبح  في  مجددًا  البالد  دخول  يعني  االنتخابات 

األوضاع.
انعدام  من  الليبية  األسر  معاناة  إلى  البنك  أشار  كما 
وتمت  االنتخابات  إجراء  تم  إذا  وأضاف:  الغذائي.  األمن 
النفط،  إنتاج  واستمر  العامة،  المؤسسات  توحيد  إعادة 
المحلي  للناتج  نمو  معدل  ليبيا  تسجل  أن  المتوقع  فمن 
وفق   ،2021 العام  إجمالي  في   % 78.2 بنسبة  اإلجمالي 

البنك.
من  األولى  السبعة  لألشهر  المالية  البيانات  وكشفت 
مليار   31 نحو  بلغ  النفقات  إجمالي  أن  ليبيا  في   2021
دينار وإجمالي اإليرادات 40.6 مليار دينار، وهذه األرقام 
تعني فائضًا في الميزانية، في حين أن الغالبية العظمى 
النفط  صادرات  من  تأتي  الحكومية  اإليرادات  من 

البنك. بالدوالر، حسب  المقومة 

الدولية  المهنية  الخدمات  شركة  قبل  من  المقترحة 
الدولية  المالية  المراجعة  عملية  إنجاز  إبان  »ديلويت« 

للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.
الفنية  والفرق  العمل  مسارات  على  التوافق  جرى  كما 
المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، وفق المصرف، مشيرًا إلى 
دعيت  أن  بعد  االجتماع  في  شاركت  »ديلويت«  أن شركة 

لتقديم المشورة الفنية والدعم.
وفي يوليو الماضي، سلم المبعوث األممي يان كوبيش، 
المصرف  فرعي  لحسابات  الدولية  المراجعة  لجنة  تقرير 
المجلس  رئيس  إلى  والبيضاء،  طرابلس  في  المركزي 

الرئاسي محمد المنفي.
المصرف  لقوائم  المالية  المراجعة  حول  تقريرها  وفي 
المركزي، دعت شركة »ديلويت« للمراجعة المالية، مجلس 
األمن الدولي واألطراف السياسية الليبية المعنية، بما فيها 
المجلس الرئاسي والحكومة ومجلسا النواب والدولة، إلى 

ضرورة دعم عملية توحيد إدارة المصرف المركزي.
المالية  المراجعة  حول  تقريرها  في  »ديلويت«  وقالت 
المركزي إن االنقسام اإلداري بين فرعي  لقوائم المصرف 
المصرف انعكس سلبًا على استقرار النظام المالي؛ إذ أدى 
بمبالغ  متعثرة  وقروض  المصارف،  لدى  سيولة  أزمة  إلى 
في  منفصاًل  أصبح  الذي  منفصل،  دفع  ونظام  كبيرة، 

المنطقة الشرقية عن التسوية الكلية اآللية )المقاصة(.
إن  للتقرير  التنفيذي  الملخص  في  الشركة  وأضافت 
السياسة النقدية شهدت تضخمًا كبيرًا في أسعار البضائع 
إصدار  قرارات  في  »االنفصال  عن  فضاًل  والخدمات، 
غير  موازية  سوق  وجود  مع  أسعارها  وتقلب  العملة«، 
تحدث  المصرفي،  التنظيم  وعلى صعيد  للتنظيم.  خاضعة 
المصرف  التنظيمية بين فرعي  القواعد  تباعد  التقرير عن 

المركزي، فضال عن غياب إطار عمل إشرافي منسق.
وفيما يتعلق بتنظيم صرف العمالت، أشارت »ديلويت« 
إلى وجود »تصور منتشر بوجود فساد في تعامالت تحويل 
مقابل  والنقد  االعتماد  خطابات  ذلك  في  )بما  العملة 
في  منه  تتحقق  »لم  إنها  قالت  لكنها  المستندات(«، 

المراجعة المالية«.
»استهالك  الشركة  أكدت  االحتياطات،  إدارة  عن  أما 
إيرادات  لتراجع  العملة األجنبية، نتيجة  احتياطات  جزء من 
إلى  مشيرة  الحكومي«،  اإلنفاق  وارتفاع  النفطية  الموارد 
»ضعف المساءلة والشفافية بخصوص استخدام احتياطات 

العملة األجنبية«.
»القيود  عن  »ديلويت«  شركة  تحدثت  ذلك  ومع 
المراجعة  هذه  إن  بقولها  المالية«،  بالمراجعة  المتعلقة 
كانت »محدودة نتيجة للصعوبات المستمرة في الحصول 
على المعلومات من المصرف المركزي في طرابلس، سواء 
من حيث التأخير أو المعلومات المقدمة بالرغم من الجهود 
الكبيرة التي بذلتها إدارة المصرف طوال عملية المراجعة 
المالية«، وهو األمر الذي أدى إلى »الحد من قدرة ديلويت 

على تنفيذ اإلجراءات التي تحددت في بداية المشروع«.
عملية  في  تشارك  لم  »ديلويت«  أن  التقرير  في  وجاء 
و»لم  اإلجراءات،  تلك  على  تشرف  ولم  البيانات  استخراج 
تقم بالتحقق من البيانات المقدمة من المصرف المركزي 
في طرابلس بمقارنتها مع أنظمة دفاتر الحسابات، ولذلك 
ال يمكن لها تقديم أي ضمان حول اكتمال المعلومات التي 

النصف  في   %  1.9 ليبيا  في  التضخم  معدل  بلغ 
ليبيا  لمصرف  إحصائية  حسب  العام  من  األول 
القياسي  الرقم  ارتفاع  على  كذلك  أكدت  المركزي، 
 5.2 بزيادة  نقطة   272.6 إلى  المستهلك  ألسعار 
نقطة   267.4 مقابل  سنوي،  أساس  على  نقطة 
جاءت  فيما  الماضي؛  العام  من  ذاتها  الفترة  خالل 
والمواد  والصحة  االتصاالت  قطاعات  في  نسبة  أعلى 

. ئية ا لغذ ا
في  األسعار  التجاهات  تحليله  في  المصرف  وأوضح 
في  ارتفع  التضخم  معدل  أن  السلعية  المجموعات 
الرقم  وأن  والثقافة،  الترفيه  مجموعة  عدا  السلع  أغلب 
 6.9 بواقع  زاد  الغذائية  المواد  مجموعة  في  القياسي 

نقطة.  264.2 إلى   %  2.3 يعادل  ما  أي  نقطة، 
السكن  مجموعة  في  التضخم  ارتفاع  أن  وأضاف 
وصل  األخرى  الوقود  وأنواع  والغاز  والكهرباء  والماء 

نقطة.  1.4 قدرها  بزيادة  نقطة،   176.2 إلى 
تضخم  معدل  الليبي  االقتصاد  يسجل  أن  ويتوقع 
بمعدل  مقارنة   2021 العام  إجمالي  في   %  4.0 يبلغ 
بسبب  وذلك  السابق،  العام  في   1.4% بلغ  تضخم 
االستهالكية  السلع  على  الطلب  بزيادة  التوقعات 

الموقتة. الوحدة  حكومة  وجود  مع 
يبلغ  أن  المتوقع  فمن   2022 للعام  بالنسبة  أما 
النقد  صندوق  حسب   %  4.5 نحو  التضخم  معدل 

. بي لعر ا
أعلى  إلى  ليبيا  في  األغذية  سلة  تكلفة  وارتفعت 
جاء  حسبما   ،%  25 يناهز  بما   2021 في  لها  مستوى 
لمراقبة  األوروبية  المبادرة  أعدته  استطالع  في 
التأثر  إلى  الزيادة  مرجعة  »ريتش«،  الليبية  السوق 
في  والتذبذب  المستجد«،  »كورونا  فيروس  بأزمة 
الذي  األجنبية،  العمالت  أمام  الدينار  صرف  سعر 
المستوردة  المواد  ألسعار  كبير  ارتفاع  في  تسبب 

الخارج. من 
التي  الرئيسية  الغذائية  المواد  على  اإلنفاق  تكلفة 
أنحاء  جميع  في  لألسرة  األساسية  االحتياجات  تلبي 
وأغسطس. يوليو  بين شهري   % 8.3 بواقع  زادت  ليبيا 
في  ارتفاع  أعلى   2021 العام  سجل  وعمومًا 
من   %  24.2 بنسبة  الغذائية،  المواد  مختلف  أسعار 
 »19  - لـ»كوفيد  الصحية  األزمة  قبل  ما  مستويات 

الماضي. العام  من  مارس  في 
هي  ارتفاعًا  شهدت  فقد  األدوية  سوق  وبخصوص 
فقد  الطاقة  مواد  أما  الوبائية،  األزمة  بسبب  األخرى 
قدرها  إجمالية  زيادة  الوقود  نسبة  تكلفة  أظهرت 
 9.4 والغرب   %  22.4 بـ الشرق  في  زادت  إذ  %؛   15

.%  4.2 بـ الجنوب  في  وانخفضت   ،%
في  تغير  العقارات  على  يطرأ  لم  ذاته،  الوقت  في 
إلى  واستنادًا  النازحين،  عدد  تراجع  ظل  في  األسعار 
انخفضت  فقد  ويونيو،  أبريل  شهري  بين  مقارنة 
في   2021 يوليو  منذ  طفيف  بشكل  اإليجارات  أسعار 

.%  1.6 بـ طرابلس 
اإليجابي  »األثر  عن  العربي  النقد  صندوق  وتحدث 
ارتفاع  توقع  لكنه  الدينار«،  صرف  سعر  لتعديل 
أن  معتبرًا  الجديد،  العام  في   %  4.5 إلى  التضخم 

لتخفيضه. تحدٍ  أمام  ستكون  المقبلة  الحكومة 
االقتصادي  النشاط  تحسن  الصندوق  توقع  كما 
العوامل،  من  عدد  خالل  من  مستقباًل  ليبيا  في 
يومي  متوسط  عند  المحروقات  إنتاج  استقرار  منها: 
برميل  مليون   1.4 و برميل  مليون   1.2 بمستوى 
التوالي  على   2022 و  2021 العامين  خالل  يوميًا 
تعديل  لتأثير  المتوقع  اإليجابي  األثر  جانب  إلى   .
حقوق  أمام  الليبي  للدينار  الرسمي  الصرف  سعر 

الخاصة. السحب 
اإليجابية  االنعكاسات  على  الضوء  سلط  الصندوق 
الوطنية  الوحدة  حكومة  تعيين  وراء  من  األخرى 
مجلس  توحيد  وجهود  الماضي،  مارس  في  الموقتة 
مستويات  يعزز  مما  المركزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 

االقتصادي. األداء 
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أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية؟
فتحي عمر التربي

متاهات قديمة وجديدة

معجم المعاني الجامع، على اإلنترنت، يفسر »المتاهة« بأنها »صحراء موضع التيه - تعقيد يضل 
الفكر«. ويقول أيضًا إن »التيه مفازة ال عالمة فيها يُهتدى بها«. وتيه اسم، مصدره تاه. وجمعها 
الداخل  متاهات  وثمة  الصعب.  ومنها  جدًا  السهل  منها  مختلفة.  وبأحجام  عديدة  وهي  متاهات. 
إليها مفقود والخارج منها مولود. هناك متاهات سياسية. وأخرى عائلية أو مهنية، أو اقتصادية، الخ 
وبعضنا  في شباكها،  الوقوع  جربوا  منا  وكثيرون  جدًا.  الشخصي  ومنها  أو جهوية،  قبلية،  وبعضها 

يتفنن في تصميمها. وتظل المتاهة سمة من سمات عالمنا اإلنساني في مختلف المجتمعات.
المرء في حياته متنوعة، لكنها، على أي حال، ليست بأهمية  التي يواجهها  المتاهات الشخصية 
الكتب  تحدثنا  المثال،  سبيل  وعلى  وحديثًا.  قديمًا  والشعوب  لألمم  الجماعية  المتاهات  وخطورة 
أمم  متاهات  لنا  توثق  التاريخ  وكتب  عامًا.  أربعين  لمدة  البرية  في  إسرائيل  بني  تيه  المقدسة عن 
وشعوب أخرى، بعضها تعرض لالنقراض، وبعضها ظل تائهًا في براري التيه بال أوطان. وما المتاهة 

الكردية، أو نظيرتها الفلسطينية عنا ببعيد.
من الممكن - لو شئنا - الحديث حتى عن متاهة ليبية. سياسية تحديدًا. لم تبدأ في الربيع العربي، 
كما قد يعتقد البعض، بل، في رأيي - قبل ذلك بعقود. لكنها، ولظروف عديدة ومعروفة، ربما صارت 
أكثر وضوحًا بعد شهر فبراير 2011. وتسميتها بالليبية جاءت نتيجة لوقوعها في ليبيا أواًل، ولتورط 

الليبيين في فخاخها ثانيًا. لكنها ليست، مئة بالمئة، ليبية التصميم والصنع.
من سمات المتاهة الليبية أنها غير ثابتة. بل، مثل فيروس كورونا، متحورة. وكل تحور أسوأ مما 
قبله. وفي حين تم التوصل إلى إنتاج عقاقير واقية من اإلصابة بالفيروس الوبائي في فترة وجيزة 
زمنيًا، ظلت المتاهة الليبية دون عالمات، وبال مخارج. وأضحت البالد صداعًا لدول الجيران، وفردوسًا 

موعودًا لإلرهاب.
وقد تكون العالمات موجودة، والمخارج متوفرة. لكن غياب القيادة الرشيدة، جعل من الصعوبة 
عندها  الوقوف  إلى  الحاجة  أو  العالمات،  تلك  إلى  االنتباه  كثر،  القيادة، وهم  تولوا  على من  بمكان 
التيه، من جاه ومال  للتفكير والتدبر، ألن ذلك يكلفهم، بال شك، خسارة كل ما جمعوه، خالل عقد 

وسلطان.
آخر تلك العالمات التي بانت مؤخرًا، أطلقوا عليها اسم االستحقاق االنتخابي. وكان ممكنًا، بشيء 
من توافق مبدئي، وبقليل من حسن النوايا، أن يقود نحو أول المخارج الصحيحة من المتاهة. لكننا 
لسنا هنا في حاجة إلى إعادة سرد لقصة مكررة، وحكاية معروفة أكثر من خرافة أم بسيسي. وما يهم 
حقًا هو أن فشل الحكومة في إنجاز ما جاءت إلنجازه، أفضى إلى خلق إشكالية أخرى، تتعلق بمشروعية 

بقائها واستمرارها.
الموعد البديل إلنجاز االستحقاق االنتخابي ليس بعيدًا زمنيًا ) 24 يناير 2022( لكنه فعليًا وواقعيًا 
ليس قريبًا. أو باألحرى، ليس ممكن التحقق. وقد يتعرض لإللغاء بجرة قلم. ألن األسباب التي دعت 
إلى التأجيل في المرة األولى ما زالت قائمة. وأنه ال توجد لدى من عهد إليهم أمر االنتخابات نية 
إلعادة النظر فيها، ووضع األمور في نصابها الصحيح كما يقولون، رغم حرص الكثيرين على التحذير 

والتنبيه..
الحالتين ال تتوفر فرصة  الفراغ(. ففي  بـ)اللوي في  الوقوع في شراك متاهة  الممكن تشبيه  من 

للتحرك خطوة واحدة لألمام. وهذا ما جعل األزمة الليبية تراوح في نفس المكان لسنوات طويلة.
الطرق التي تفضي إلى السالم، عادة، ال تبدو مرئية، وال مرغوبة للباحثين عن الحرب. لكنها قد 
والشعوب في  األمم  الحروب تدخل  أن  تجاربهم  اكتشفوا من  لغيرهم، وخاصة ممن  تكون واضحة 
دوامة ال تنتهي، ألن كل حرب تلد أخرى. والسالم المرتجى في ليبيا طريقه واضحة، ليس للجميع؛ 
التخوين.  حمالت  وعواء  نباح  إلى  االلتفات  وعدم  قدمًا،  فيها  السير  وإدراك،  بوعي  اختاروا  لمن  بل 
وما عليهم سوى مواصلة السير، وفي األثناء، السعي إلى محاولة استقطاب من يعتقدون أن لديهم 
نفس القناعات واالستعداد، لمرافقتهم. وهذا ال يعني مطلقًا أن طريقهم ستكون ممهدة أو مفروشة 
أماًل.  وأكثر  الحرب،  طريق  من  ضررًا  أقل  تظل  حقيقة،  وهذه  لكنها،  الذئاب.  من  وخالية  بالورود، 

واألهم، ليس فيها خاسرون.
المتاهات صممت لتضليل األذهان، ووضعت بغرض خلق ومراكمة المصاعب. وال أظن أن أحدًا 
بالممارسة  يتعودون  إقامتهم وعيشهم داخل متاهات،  فترة  البعض نظرًا لطول  يجهل ذلك. لكن 
العيش في مسالكها، حتى تبدو الحياة طبيعية لهم. وينسون وجود حياة مختلفة خارجها. وهؤالء قلة. 

ولكنهم أقلية رابحة، وال تختلف عن المنشار: »طالع واكل نازل واكل«.

جمعة بوكليب

في ذكرى استقالل ليبيا.. 
تساؤالت تحتاج النظر

ترسيخ  في  البدء  قصيرة  زمنية  فترة  في  واستطاعت  مضنية،  بمجهودات  استقاللها  ليبيا  نالت 
على  المحافظة  تتم  ولم  األفق  وضيق  الضيقة  المصالح  تداخلت  أن  لبثت  ما  حديثة.  دولة  أعمدة 

المكتسبات التي تحققت.
1967 تصاعدت موجات غضب شعبي عمت عديدًا من الدول  تزامنًا مع حرب األيام الستة سنة 
العربية من بينها ليبيا في شكل تظاهرات واعتصامات واضطرابات مختلفة. كانت الحكومة الليبية 
البالد  غرب  انتشرت  التي  االضطرابات  اندلعت  عندما  مازق  حسين  السيد  برئاسة  الفترة  تلك  في 

وشرقها والتي وصلت حد التهديد باقتحام القاعدة األميركية في ليبيا.
العرفية وأقيل رئيس الحكومة على تداعيات الفوضى الشعبية وطلب من السيد  أعلنت األحكام 
عبدالقادر البدري أن يشكل الحكومة خلفًا للسيد حسين مازق. فشلت رئاسة الحكومة الجديدة في 
تشكيل  البكوش  عبدالحميد  السيد  من  فُطلب  الشارع،  غضب  وامتصاص  األزمة  تداعيات  احتواء 

الحكومة.
للسيد عبدالحميد البكوش بصمات واضحة على الحياة في ليبيا، وقد كانت فترة رئاسته للحكومة 
حافلة بعديد المشاريع االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالرغم من مدتها الزمنية القصيرة، فقد 
ُأقيل من منصبه بعد عام واحد مع مآثر تلك الحكومة. لحكومة السيد البكوش بصمات أعادت توازن 
الدولة الوليدة، وأنقذت البالد التي كانت تترنح تحت وطأة التغييرات والتنافس الدولي وقلة الخبرة 

السياسية في التعاطي مع تلك المتغيرات الدولية واالستفادة منها لصالح البالد.
السيد عبدالحميد البكوش كان األصغر سنًا بين جميع من تولوا منصب رئاسة الحكومة فهو من 
مواليد طرابلس ١٩٣٣. تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة وشغل منصب وزير العدل في حكومة 
رئيس  منصب  تولى  الوطن.  حب  في  قصائد  عدة  وله  شاعر  وهو  الثانية،  المنتصر  محمود  السيد 

الحكومة الليبية في فترة حرجة من تاريخ البالد والمنطقة العربية.
الذي  التردي  البالد من  آخر محاولة إلنقاذ  كان  الحكومة  رئاسة  لمنصب  توليه  إن  القول  يمكن 
تسارع بعد ذلك. فلماذا كان ذلك؟ وما األسباب وراء إقالته وهو كما قيل فيه من حيث إعادته لتوازن 

الدولة؟.
قام عبدالحميد البكوش بمحاوالت جادة إلصالح البالد من حيث: التعليم وإصالح المناهج. وضع 
االنتماء  على  المبني  الليبية،  للهوية  العام  اإلطار  ووضع  الليبية  الشخصية  لترسيخ  مشروع  أسس 
اإلصالحات  حيث  من  الجامع.  الوطن  مظلة  تحت  االنتماءات  بقية  دور  وتقليل  الليبية،  والوطنية 
استكمل  أقرها،  بعد ذلك كما  واستمرت  واألبناء  الزوجة  السكن وعالوة  أقر عالوة  فقد  االقتصادية 
المنازل والوحدات السكنية  العمل في مشروع إدريس لإلسكان الذي شمل بناء عشرات اآلالف من 

في كل البالد.
عزز اإلنفاق الحكومي في البنى التحتية واستكمل مشاريع الخطة الخمسية مثل الطريق الساحلي. 
في طرابلس  القدم  كرة  فملعبا  إعمار؛  ورشة  كانت  البالد  بأن  للحكومة  رئاسته  يمكن وصف عهد 
وبنغازي ال يزاالن أكبر المالعب في ليبيا ولم يبنَ غيرهما فيما بعد رغم المداخيل الهائلة التي دخلت 

البالد. كما تم في فترة رئاسته للحكومة، دعم وتحديث وتسليح الجيش الليبي.
المفاهيم  وتغيرت  واإلعمار  للبناء  تتجه  األنظار  وجعلت  الليبي،  الشارع  هدأت  للحكومة  رئاسته 
واتحدت حول أولية الوطن والتوافق حول المصلحة العليا. لقد أعاد اتزان الدولة بأدوات حقيقية. هنا 
يأتي السؤال، لماذا أقيل من منصبه وله كل هذه المآثر والمنهجية السليمة المطلوبة لمن يتقلد 

هذا المنصب؟ وكيف كان أداء الحكومة التي تلته؟
االحتماالت  كافة  ووضع  االجتهاد  حاولنا  إذا  اإلعفاء.  لهذا  ومقنع  ومنطقي  واضح  سبب  يوجد  ال 
والقرائن الممكنة، نجد أن اإلعفاء الوظيفي جاء قبل عام واحد من تغيير سبتمبر ١٩٦٩. فهل لهذا 
عالقة بذاك؟ وهل حكومة السيد البكوش كانت ستكون عقبة أمام ذلك التغيير؟ أم أن وجوده على 

رأس الحكومة قد يتجه بالتغيير في اتجاه آخر.
داخل  أحداث  عدة  تخللته  سبتمبر،  وتغيير  منصبه  من  البكوش  إزاحة  بين  الفاصل  األخير  العام 
ليبيا، أدت إلى تقويض النظام الملكي وساعدت على تهيئة الناس الستقبال تغيير سبتمبر بترحاب 
منقطع النظير. أهم هذه األحداث أن حكومة السيد ونيس القذافي لم تكن تملك الرؤية واألساليب 
التي عمل بمقتضاها البكوش في التغيير وال منهجيته في العمل وأولوياته في التنفيذ، بحيث يكمل 
ما بدأه األول؛ خاصة وأن ثمار عمله في عام واحد قد ظهرت واستبانت. ومنها كذلك تزايد التحركات 

الدولية والصراعات حول ليبيا.
ومنها كذلك الصراع بين الشركات النفطية العمالقة في ذلك الوقت الذي تمثل في الصراع بين 
بعض الشقيقات السبع وشركة االكسيدنتال التي هيمنت على ما يقرب من ثلث اإلنتاج النفطي في 
وربما حتى  قراءتنا  وعدم  الدولية،  الرياح  إبحارنا عكس  ثمن  دفعنا  أننا  يبدو  الوقت.  ذلك  في  ليبيا 
معرفتنا لقيمة موقعنا الجغرافي وأهميته الدولية. هناك فرق كبير بين التفكير الرغبوي والواقعي في 
التعاطي مع الشأن السياسي وهو نفس ما يتصف به متصدرو المشهد الحالي فال هم آباء وال هم 
مؤسسون. هم مجموعة قدم لهم الربيع العربي الفرصة، ووضعهم في موضع هو أكبر بكثير من 

إمكاناتهم.

آمنة القلفاط

وبرلمان جديد  رئيس  االستحقاق النتخاب  إنجاز  عدم 
80 % من الشعب الليبي 2.5  24 ديسمبر ألكثر من  في 

مليون ناخب أثار خيبة أمل وإحباط كبيرين.
هل يمكن إجراء االنتخابات في زمن معقول؟

هل بروز ستيفاني وليامز من جديد مستشارة خاصة 
سوف  الشهر  مطلع  في  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 

يعزز المسار السياسي وتُجرى االنتخابات؟
ملتقى  خــالل  السابق  للمسار  وليامز  قيادة  هل 
قيام  فشل  في  رئيسيًا  سببًا  كان  الـــ75(  )لجنة  الحوار 
المسؤولية  أم  أخفقت؟  وحدها  هل  بمعني  االنتخابات؟ 

الليبيين؟ تقع برمتها على كاهل 
ليبيا دولة فاشلة   - أن  أن يعي  وليبية  ليبي  على كل 
معايير  على  بُني  الدقيق  التعريف  هذا   - سنوات  منذ 
الخدمات  أدنى  تقديم  عن  الحكومة  تعجز  عندما  دولية. 
وعــزل  ممتلكاتهم  كحماية   - لمواطنيها  اليومية 
قد  االنهيار،  وشك  على  البلد  الشوارع.  من  القمامة 
الوباء  وانتشار  مجاعة  ووقوع  مسلحة  صراعات  يشوبه 

واألمراض.
الــذي  الموعد  فــي  االنتخابات  قيام  فــي  اإلخــفــاق 
الحوار  مجلس  قبل  من  ديسمبر   24 في  اعتباطًا  حُدد 
المرتقبة  والصراعات  التحديات  يُراعي  لن  السياسي 

إنجاز االنتخابات. بعد 
2011 يقدر أن االستقرار  تقرير التنمية الدولي للعام 
والشروع في  فيها  النزاع  انتهاء  بعد  ما  الدائم في دولة 
التقرير  هذا  في  سنة.   35 قرابة  يستغرق  الدولة  بناء 
تجد أن معدل متوسط السنوات لتحقيق بعض التحسن 
 27 20 إلى  في البيروقراطية وفي محاربة الفساد يقارب 
في  الجيش  دور  من  التقليل  بأن  أيضًا  ينوه  كما  سنة. 
الحوكمة  فعالية  وكذلك  سنة   17 يستغرق  قد  السياسة 

وتفعيل دور القانون يتراوح من 36 إلى 41 سنة.
بناء  ــادة  إع في  االنتخابات!  استحقاق  أنجزنا  إذا 
مجتمعنا وخلق استقرار ورفاهية وسعادة علينا أن نكون 
العقبات  من  العديد  لمواجهة  االستعداد  أهبة  على 
االنسجام  األحيان  بعض  بل  والــصــراع،  والتضاربات 
في  الحديثة.  الدولة  وبناء  الديمقراطية  تعزير  بين 
القوة  تحتكر  حكومة  خلق  هو  الليبية  الدولة  بناء  جوهر 
ونافذة  ــادرة  ق أرضــهــا،  من  بقعة  كل  على  الشرعية 
أي  دون  من  والشرطية  والعسكرية  األمنية  بمؤسساتها 

منافس.
على  قــيــود  ــرض  ف يتطلب  الديمقراطية  تعزيز 
تحدد  بحيث  القوة  تحتكر  التي  األمنية  السلطة  تلك 
في  وتخضع  القانون،  سيادة  ذاتها  في  ممارستها 
سيادة  الشعبية.  والموافقة  للمساءلة  المطاف  نهاية 
الدولة  بناء  في  التمادي  يتم  ال  حتى  ضرورية  القانون 
أن  إلى  االعتبار  بعين  ننظر  أن  يجب  الديمقراطية.  أو 
وفي  الديمقراطية.  تعزيز  يسبق  الدولة  بناء  إعــادة 
صحة  يكفل  الديمقراطية  تعزيز  مراعاة  نفسه  الوقت 
بينهما،  العالقة  إن  المنشود.  الدولة  بناء  مسار  وسالمة 
في  وحرفية  مهنية  يتطلب  ومتالحمين،  مرتبطين 

المحاورين وفي تشييد وبناء مؤسسات الدولة.
وأمنية  قانونية  دولية  بخبرات  االستعانة  يجب 

الجمعية  أصدرته  الــذي  الدستور  ظل  ــاس  األس وفــي 
الوطنية مرجعية مهمة يستند إليها وعنوانا لوحدة ليبيا 
قانون  ووقف  عليها  نهض  قاعدة  أيضا  وظل  والليبيين 
وأجازته  األولى  الحكومة  به  تقدمت  الذي  االنتخابات 
والحياة  انتخابات  فال  الدستور.  صياغة  بعد  الجمعية 

برلمانية صحيحة وسليمة بدون دستور.
يتلقى  أيضا  الملك  االستقالل ظل  قبيل  األيام  وتلك 
من  والعرائض  الطلبات  من  العديد  ديوانه  طريق  عن 
القبائل  ورجال  والشيوخ  األعيان  من  ليبيا  مناطق  كافة 
في  أعضاء  يعينهم  أن  في  رغبتهم  ضمنوها  والمدن 
كثيرا  الواقع  في  ولم يستجب  المنتظر.  الشيوخ  مجلس 
لهذه الطلبات. ربما اختار البعض وعينهم بالتشاور مع 
الوالة وبحكم معرفته الشخصية للكثير منهم وتم حفظ 

بقية الطلبات!!
 فكيف أجريت االنتخابات ونظمت؟

البداية كانت بصدور أوامر انتخابية في اليوم الثاني 
والعشرين من شهر ديسمبر 1951 من وزير العدل وهو 
في الوقت نفسه السيد محمود المنتصر رئيس الحكومة 
منه  صدرت  األوامر  هذه  ذلك.  في  مؤقتة  تزل  لم  التي 
والسادسة  والعشرين  الحادية  المادتين  بمقتضى 
مأموري  إلى  االنتخابات.. صدرت  قانون  والخمسين من 
إلى  وكــذا  المدن  في  االنتخابات  دوائــر  في  االنتخاب 
الريف  دوائــر  إلى  بالنسبة  لالنتخابات  العام  المراقب 
االنتخابية وعلى هذه اإلجراءات تمت تسمية المرشحين 
في ليبيا طبقا لألوامر المذكورة وطبقا للقانون في ظهر 

التاسع والعشرين من يناير 1952.
الشيخ  هو  ليبيا  في  لالنتخابات  العام  المراقب  كان 
بعد  ــى  األول االنتخابات  ــدأت  وب المسالتي.  محمود 
واستنادا  واإلجــراءات  االنتخابي  للنظام  وفقا  االستقالل 
إلى الدستور بخطوات شملت مرحلة التسجيل ثم مرحلة 
مرحلة  ثم  الترشيح  مرحلة  ثم  الناخبين  ضد  الطعن 
ثم  السري  االقتراع  مرحلة  ثم  المرشحين  ضد  الطعن 
على  النهائية  النتائج  وإعالن  األصــوات  إحصاء  مرحلة 
فبراير  من  التاسع  اليوم  في  االنتخابات  جرت  ضوئها. 
وأعلنت  والقبلية  الحضرية  الدوائر  جميع  في   1952
فبراير.  من  للعشرين  الموافق  التالي  اليوم  في  النتائج 
والواقع أن االنتخابات شهدت تنافسا مرضيا في الغالب 
بعض  وقدمت  بالتزكية  البعض  وفاز  برقة  مناطق  في 
الطعون بين المتنافسين وثمة من انسحب من تلقائه 
أثناء العملية االنتخابية وفي فزان لم تحدث أية التباسات 
أو صراعات في الدوائر الخمس التي تم الفوز في بعضها 
في  بوضوح  االصطدام  وقع  طرابلس  وفي  بالتزكية. 
والزاوية وصبراتة  المدينة ومصراتة وترهونة  طرابلس 
التاريخية  للمصادر  وفقا  صاخبة  مظاهرات  وحصلت 
هذا  نتائجها.  على  بناء  خدوري(  مجيد  الحديثة..  )ليبيا 
تكن  ولم  مؤسفة  بطريقة  حصل  الواضح  االصطدام 
متوقعة في االنتخابات بعد االستقالل مع رجال البوليس 
وأنصار حزب المؤتمر الوطني الذين لم يرضوا بالنتائج 

المعلنة وقتل البعض وجرح العديد من المواطنين.
كان التنافس االنتخابي في ليبيا يشمل 113 مرشحا 
وثالثون  خمسة  منهم  فاز  طرابلس  في  دائرة   35 في 
دوائر  وثالثون مرشحا في عشر  برقة ستة  وفي  مرشحا 
دوائرها  في  فزان  وفي  مرشحا  عشر  خمسة  منهم  فاز 

الخمس فاز خمسة مرشحين.

بناء  وإعادة  وتكنولوجية  ومالية  واقتصادية  وشرطية 
البشرية. الطاقات 

بكبار خبراء  الراهنة يتطلب االستعانة  األزمة  هل حل 
الدوليين؟ القانون 

الشؤون  في  الليبيين  الخبراء  من  نخبة  مع  لنا  سبق 
التيناز  محمد  د.  سابقًا  الدفاع  وزارة  وكيل   - السياسية 
العمل  وزارة  وكيل  المغيربي  محمد  والمستشار 
في  السياسي  والباحث  سابقًا  االجتماعية  والشؤون 
د.  والحقوقي  هيبة  إبراهيم  السيد  المقارنة  سياسات 
أن  الجارح  محمد  والباحث  اهلل(  )رحمه  الهوني  األمين 
أجل  من  وليامز  للسيدة  وتوصيات  مقترحات  قدمنا 
في   .2020 العام  منتصف  في  السياسي  المسار  دعم 
 2020 أكتوبر   1 الخميس  يوم  معها  مطولة  جلسة 
عبرت  بها.  وبالقبول  الكبير  بإعجابها  اقتراحاتنا  حظيت 
جدًا  ممتازة  االقتراحات  هذه  أن  عن  ستيفاني  السيدة 
أعربت  لتنفيذها.  يومًا   90 لديها  ليس  لألسف  ولكن 
عن نواياها الصريحة في استبدال فائز السراج وتنصيب 
https:// :بديل له في موعد ال يتعدى 30 يومًا. )شاهد

)youtu.be/S8NA2mRD4dg
متيقظين،  كنا  ذلك  على  وليامز  إصرار  من  بالرغم 
وإرساء  المسار  إجــراءات  في  التامة  بالشفافية  ناشدنا 
وتقييمات  فرز  للجنة  وتفعيل  للمرشحين  الكفاءة  معايير 
التلفزة  عبر  علنيا  بينهم  المناظرات  ــراء  وإج دولية 
عبرنا عن  الليبي.  الشعب  على مسمع ومشهد  المباشرة 
وصفحات  الليبية  القنوات  من  عدد  خالل  المطالب  تلك 

االجتماعي. التواصل 
فريق  أحــد  وشهر  السياسي  المسار  بفشل  تنبأنا 
الحوار  ملتقى  داخل  بالرشاوى  الجارح  محمد  الخبراء 

24 ديسمبر. وبالفعل ترتب عنه فشل انتخابات 
الفرز  لجنة  تفعيل  وعدم  الكفاءة  معايير  إرساء  عدم 
مفر  ال  الفشل  وأصبح  المسار  قوض  بالتحديد  والتقييم 
المتحدة  األمم  بعثة  وأخفقت  الحوار  مجلس  أخفق  منه. 
التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  وأنتجت  ليبيا  في  للدعم 

العارم. الفساد  انتابها 
األخذ  الليبية  أمتنا  أناشد  الحرجة  المرحلة  هذه  في 
الدولي  والمجتمع  األمن  مجلس  ومطالبة  األمور  بزمام 
بأن يتعاون معنا ويقف جانبنا في المقترح المفصل هنا:

االقتراح  بهذا  تقدمنا  ديسمبر  من  العاشر  في  )أ( 
لألمم  العام  لألمين  ممثلة  وليامز  للسيدة  مباشرة 

المتحدة من أجل حل التعثر السياسي.
تسمى  دولية  قانونية  لجنة  تشكيل  فورًا  نقترح  )ب( 
خبراء  كبار  عشرة  من  مكونة  والتقييم  الفرز  لجنة 
من  الدولي  القانون  في  محكمين  الدولي  القانون 

التالية: القارات 
اواًل: خمسة ليبيين من كبار خبراء القانون الدولي:

القانون  في  الليبيين  المحامين  كبار  أحــد   -)١(
الدولي

القانون  في  الليبيين  المحامين  كبار  أحــد   -)٢(
الدولي

)٣(- النائب العام للمحاكم في ليبيا
)٤(- رئيس إدارة التفتيش القضائي

آلت  التي  المتوقعة  وغير  المؤسفة  التداعيات  ومن 
إليها االنتخابات في طرابلس عقب االصطدامات الدامية 
اعتقل  والبوليس  األنصار  بين  بالسالح  والمواجهة 
اليوم  في  الوطني  المؤتمر  لحزب  الرئيسيين  الزعماء 
الحكومة  واتخذت   1952 فبراير  من  والعشرين  الحادي 
خارج  إلى  السعداوي  بشير  السيد  زعيمه  بإبعاد  قرارها 
ليبيا يوم 22 من الشهر ليستقر أوال في القاهرة ثم في 
بيروت إلى عام 1957 حيث توفي هناك. وكانت الحجة 
وراء اإلبعاد أنه كان سببا في حصول المشاكل في دوائر 
االنتخاب ولم يرض بالنتيجة وفوق ذلك أنه كان يحمل 
الوقت  وفي  ليبيا!!  مواطنا  يعتبر  ولم  سعودية  جنسية 
نفسه أبعد أيضا السيد أحمد زارم رئيس تحرير صحيفة 
بحجة  تونس  إلى  المؤتمر  حزب  باسم  الناطقة  الشعلة 
عدم ليبيته وأقام هناك إلى عام 1962 وحدثت مصالحة 
بينه وبين الدولة في فترة حكومة السيد محمد عثمان 
في  الحكومية  لألمالك  عاما  مراقبا  عينه  الذي  الصيد 
السيد  حكومة  أصدرت  وحدث  جرى  لما  ونتيجة  غريان 
محمود المنتصر في تلك األيام قرارا إداريا يمنع النشاط 
وكما  البالد  في  السياسية  األحــزاب  تشكيل  أو  الحزبي 
جدية  عن  الداخلية  في شؤوننا  الخبير  خدوري  د.  يذكر 
واهتمام واقترابه منها فإن األحزاب التي منعت وأغلقت 
)المؤتمر في طرابلس وجمعية عمر المختار في بنغازي.. 
تسعى  وكانت  أهدافها  تحقيق  في  أخفقت  وغيرهما( 
لتحقيق االستقالل حيث شكلت قبل إعالنه وبهذا يكون 
في  االستقالل  بتحقق  وزال  اختفى  قد  وجودها  سبب 

الرابع والعشرين من ديسمبر 1951.
كاريزما  يملك  كان  السعداوي  السيد  أن  والواقع 
السابق  في  لديه  وكان  الغربية  المناطق  في  وتقديرا 
المقاومة  مرحلة  في  معروف  وارتباط  وطني  نشاط 
الوطنية في المنطقة الوسطى التي قادها السيد صفي 
بيعة  في  أسهموا  الذين  من  وكان  السنوسي  الدين 
ليبيا  على  أميرا  السنوسي  إدريس  للسيد  غريان  مؤتمر 
أواخر  سرت  مؤتمر  شهود  من  أيضا  وكان   1922 عام 
والتوافق  للمصالحة  سعيا  هناك  عقد  الذي   1921 عام 
بين األطراف الوطنية في الشرق والغرب وكلف من هيئة 
لمتابعة خطوات  بأن يكون مندوبها  المركزية  اإلصالح 
وإنجازات المؤتمر فيما اختار األمير إدريس أحد معاونيه 
العيساوي  عبدالعزيز  السيد  وهو  إجدابيا  حكومة  في 
تلك  في  المذكورة  الحكومة  وعن  عنه  مندوبا  ليكون 
لوحظ  األمــر  واقــع  في  نجاحا  حققت  التي  المساعي 
في  الوطنية  الحركة  مسار  على  األيــام  تلك  وانعكس 
البالد الذي اعتمد بالدرجة األولى التوافق وغلب مصلحة 
تاريخية  خطوة  وكان  األخرى  االعتبارات  كل  فوق  ليبيا 
إضافة  الدوام. هذا  على  منها  أن يستفاد  ينبغي  مهمة 
في  المهاجرين  زمالئه  مع  السعداوي  السيد  إلى جهود 
الشام في تكوين جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي ثم 
الليبية حين ظل  الشؤون  بالكامل عن متابعة  انصرافه 
مستشارا للملك عبدالعزيز آل سعود كما أشرنا. وفي كل 
وعليها  لها  بما  السعداوي  السيد  فإن شخصية  األحوال 

تظل أيضا خاضعة ألحكام التاريخ بتجرد وعلمية.
عمر  السيد  أخبرني  الجوانب  هذه  لبعض  وتقييما 
إبراهيم الشلحي مستشار الملك إدريس في عدة لقاءات 
معه كان آخرها عام 2014: )بأن السيد بشير السعداوي 
نفسه  احترم  وقد  كريمة  معاملة  عومل  إبعاده  رغم 

)٥(- أقدم رئيس محكمة استئناف
ثانيًا: خمسة كبار خبراء قانون دوليين غير ليبيين:

)١(- كبير خبراء القانون الدولي - أفريقيا
)٢(- كبير خبراء القانون الدولي - العالم العربي

)٣(- كبير خبراء القانون الدولي - أميركا الشمالية
)٤(- كبير خبراء القانون الدولي - الكتلة األوروبية

أو  آسيا  جنوب   - الدولي  القانون  خبراء  كبير   -)٥(
والكفاءة  الفرز  لجنة  تتسم  الالتينية  أميركا  جنوب 
سوف  دورها  ليبية.  قضائية  صفة  لها  وليس  بالحياد 
وكذلك  االنتخابات  لمفوضية  فقط  استشاريًا  يكون 

المتحدة ستيفاني وليامز. العام لألمم  للممثلة لألمين 
وظائف ومسؤوليات لجنة الفرز والكفاءة

للفرز  قانونية  معايير  رسم  اللجنة  بهذه  تناط   )١(
على  استنادًا  المرشحين  من  كل  كفاءة  في  والنظر 
مظلة  تحت  الطريق  وخارطة  للرئيس  االنتخاب  قانون 

قرارات األمم المتحدة.
كل  كــفــاءة  فــي  والنظر  بالفرز  اللجنة  تقوم   )٢(
المعايير  عليه  تنطبق  ال  من  كل  وإقصاء  المرشحين 

المحددة من لجنة الفرز والكفاءة.
والتقييم  الفرز  من  اللجنة  هذه  مهام  انتهاء  بعد   )٣(
توصياتها  تقدم  المرشحين  كل  كفاءة  في  والنظر 
لألمم  العام  األمين  وممثل  االنتخابات  لمفوضية 
علنيا  اللجنة  تقرير  يقدم  الليبي.  والبرلمان  المتحدة 

وعلى مسمع ومشهد من الشعب الليبي.
لمواعيد  توصيات  اللجنة  هذه  تقدم  أن  يُقترح   )٤(
إجراء  وكذلك  للمرشحين  االنتخابية  للدعاية  وفترات 
من  ومشهد  مسمع  على  المرشحين  بين  مناظرات 
يتجاوز  ال  أقــصــى  حــد  ــع  وض كــذلــك  الليبي  الشعب 

التسعين يومًا إلجراء االنتخابات.
من  المقدمة  التوصيات  تلك  تعتمد  أن  بعد   )٥(
المتحدة  واألمم  االنتخابات  مفوضية  قبل  من  اللجنة 

الليبي العتمادها. للبرلمان  تقدم الحقًا 
يحدد  والتقييم  الفرز  لجنة  لتوصيات  وفقًا   )٦(
البرلمان  أعضاء  ينظر  االنتخابات وكذلك  تاريخ  البرلمان 
عرقلة  دون  من  وتمريرها  التوصيات  إلى  االعتبار  بعين 
والتقييم  الفرز  لجنة  أعضاء  يكتشفها  قد  توصيات  أية 
تنطبق  ال  صارخة  ثغرات  إلى  يشير  ما  منها  يكون  وقد 

إطالقًا مع األعراف الدستورية الدولية.
وبرمجة  البرلمان  وقرار  اللجنة  لتوصيات  طبقًا   )٧(
الدعاية  في  المرشحون  يبدأ  االنتخابات  مفوضية 

االنتخابات. لموعد  للتجهيز  والمناظرات  االنتخابية 
والتقييم  الفرز  لجنة  توصيات  البرلمان  اعتماد   )٨(
عدم  يضمن  ســوف  للمرشحين  النهائية  والقائمة 

السماح بالطعن القانوني من قبل أي مرشح.
الدولية  القانونية  والتجربة  بالحكمة  االستعانة 
والروح  الثقة  يعيد  سوف  والتقييم  الفرز  لجنة  ألعضاء 
واالنتخابات  الليبي  السياسي  المسار  في  جديد  من 
الدولية  الهيمنة  شبهات  ويبعد  والبرلمانية  الرئاسية 

على مسار هذه اللجنة فهي ليبية بامتياز.
__________________

* خبير العالقات الدولية والشؤون السياسية الليبية

الخارج  في  إقامته  طوال  كذلك  وظل  وتاريخه  ومكانته 
مضادة  أعمال  أو  معيبة  تصرفات  أية  عنه  تصدر  ولم 
إليه وإلى شخصه. كان رجال بمعنى  باتجاه بلده تسيء 
الكلمة وكان على عالقة طيبة بالملك إدريس فيما أذكر 
أثناء الفترة التس سبقت االستقالل. لقد حضرت مأدبة 
عام 1950  البيضاء  في  بيته  في  الملك  له  أقامها  غداء 
الذي  بحري  يونس  المعروف  العراقي  اإلعالمي  بوجود 
كان على عالقة بالملك. وللتاريخ ومن الناحية الواقعية 
الذين  الوطنيين  الزعماء  من  وغيره  بشير  السيد  فإن 
رجاال  الدوام  على  كانوا  واحترام  تقدير  كل  يستحقون 
التوافق  تحقيق  في  وأسهموا  المسؤولية  مستوى  وفي 
التي  المعركة  في  بخسارتهم  أحسوا  وحين  الوطني 
وشعروا  ستار  وراء  من  أو  بالمواجهة  الملك  مع  تدور 
بأنه الرجل الذي أجمعت عليه األمة.. احترموا مواقفهم 
واحترموا الملك وأذعنوا لألمر الواقع وسلموا به دون أية 

حساسيات أو مشاكل(.
التفاصيل  هذه  لبعض  تغطية  يذكر  آخر  جانب  وفي 
فقد أخبرني أيضا السيد فتحي العابدية سكرتير الملك 
في  الحقا  والسفير  والدبلوماسي  األعوام  تلك  إدريس 
أخبرني   ..1999 عام  إلى  تواصلت  معه  عديدة  لقاءات 
السيدين  بين  الطيبة  العالقة  )أن  تجرد:  بكل  مؤكدا 
هناك  وكان  الهجرة  أيام  إلى  تعود  والسعداوي  إدريس 
الذي  الخلل  وأن  ــوال  األح كل  في  بينهما  وتقدير  ود 
من  الكثيرون  كان  التي  العالقة  هذه  في  الحقا  حدث 
لما فيه صالح  أن تسير سيرا حسنا  يتمنون  المخلصين 
الوطنية  والقيادات  الزعامات  هذه  مثل  أن  هو  البالد.. 
من  كان  صائبة.  نظرة  االستقالل  بعد  إليها  ينظر  لم 
المفترض إشراكها في المناصب العامة واالستعانة بها 
في النهوض بالتأسيس بعد االستقالل احتراما لتاريخها 
التصرفات  أو  األخطاء  بعض  رغم  المشرفة  ولمواقفها 
وقع  نفسه  الشئ  وكذا  وتجاوزها  معالجتها  يمكن  التي 
أن  وأذكــر  بنغازي.  في  المختار  عمر  جمعية  أعضاء  مع 
التي جرت  االنتخابات  إجراء  أيام  بنغازي  في  كان  الملك 
بنزاهة وفقا لتقارير المراقبين األجانب وأن القرار في حق 
السيد السعداوي اتخذ من قبل السيد محمود المتتصر 
من  الملك  يتدخل  ولم  تنفيذه.  وتم  الحكومة  رئيس 
أنصار  أن  حدث  والــذي  القرار.  هذا  في  قريب  أو  بعيد 
السيد السعداوي حققوا نتائج بالفوز في مدينة طرابلس 
لكنهم أخفقوا في تحقيق ذلك في مناطق الدواخل التي 
وحاصروا  السالح  فاستعملوا  الحكومة  مرشحوا  بها  فاز 
الصناديق  بتكسير  وقاموا  هناك  االنتخابات  مراكز 
دون  وضحايا  قتلى  لألسف  وسقط  البوليس  وواجهوا 

مبرر(.
المدن  في  المؤتمر  حزب  مرشحو  فاز  كله  هذا  ومع 
أن  المفترض  من  وكان  البالد  من  الغرب  مناطق  في 
يكتفوا بذلك وال داعي لألصرار على الفوز بكل المقاعد 
حول  واآلراء  التقييمات  تشير  كما  النواب  مجلس  في 
نتائج االنتخابات األولى بعد االستقالل. وقد ظلت هذه 
التداعيات مثار ظنون وشكوك واختالفات وبقيت تنهض 
تحسم  أن  دون  االنتخابات  لتاريخ  والمتابع  الباحث  أمام 

في الواقع بنظرة علمية فاحصة حتى اآلن في تقديري.
أين  وإلى  برقة  في  االنتخابات  في  أيضا  حدث  فماذا 
لإلجراءات  وفقا  عولجت  وكيف  بشأنها  الطعون  اتجهت 

والتنظيمات المتبعة.

السيد السعداوي 
كان يملك كاريزما 

وتقديرا في 
املناطق الغربية 

وكان لديه في 
السابق نشاط 

وطني وارتباط 
معروف في مرحلة 
املقاومة الوطنية 

في املنطقة 
الوسطى التي 

قادها السيد صفي 
الدين السنوسي
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اإلخفاق في قيام 
االنتخابات في 

املوعد الذي ُحدد 
اعتباطًا في 24 

ديسمبر من قبل 
مجلس الحوار 

السياسي لن ُيراعي 
التحديات والصراعات 

املرتقبة بعد إنجاز 
االنتخابات.
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دليل أكسفورد ومصلحة الجمارك الليبية

المقولة  هذه  أن  إال  األيديولوجيا،  مصطلح  استخدم  وإنما  الزائف«،  »الوعي  مقولة  يستخدم  لم  ماركس  أن  رغم 
الزائف،  والوعي  األيديولوجيا  وكالهما،  الحقًا.  الماركسيين  والمفكرين  الفالسفة  لدى  مركزيًا  موضعًا  احتلت 
تشيران إلى الوعي الطبقي، حيث تكون تصورات الفرد وأفكاره متبلورة عن مجمل الظروف المحيطة به في طبقته 
ومجتمعه، وتكون هذه التصورات واألفكار عاكسة لعالقته بهذه الطبقة وهذا المجتمع، ولكن على نحو زائف، أي 

غير حقيقي وواقعي. لكن ذلك ال يعني أن هذه العملية تحدث بشكل متعمد.
يقول إنجلز: »األيديولوجيا عملية تنجز من قبل من يسمى المفكر الذي يفكر تفكيرًا واعيًا، هذا صحيح، وذلك 
فإن هذا،  وإال  لديه،  معروفة  غير  القوى  أن تظل هذه  إلى  الواقعي تضطره  الدافع  قوى  إن  زائف.  وعي  من خالل 

ببساطة، لن يكون عملية آديولوجية«.
الطبقات  وإقناع  تأبيدها،  ومحاولة  الطبقية  المصلحة  عن  الدفاع  هو  الزائف  الوعي  مضمون  أن  يعني  وهذا 
الواقع،  عن  حقيقيًا  تعبيرًا  تمثل  األيديولوجيا  هذه  بأن  الطبقة،  هذه  مصلحة  مع  مصالحها  تختلف  التي  األخرى، 

وذلك من خالل إخفاء هذه المصالح عبر فكر ميتافيزيقي أو مثالي مجرد تكون صلته بالواقع واهية.
*

ننتقل إلى قضية أخرى تثار حول نظرية ماركس، ال تمثل »وعيًا زائفًا« وإنما »تزييفًا« متعمدًا لهذه النظرية. وهو 
بريطانيا  االشتراكية في  الثورة  بقيام  تنبوئه  الكثيرين على بطالن نظرية ماركس من خالل عدم صدق  استدالل 
أو ألمانيا، باعتبارهما الدولتين األكثر تقدمًا صناعيًا في أوروبا حينها. وهذا النقد ال يفرق بين »التنظير الفلسفي« 
وبين »التنبؤات، أو،التوقعات الجزئية«. فهذه ليست من النظرية. إضافة إلى أن هذا التنبؤ كان نابعًا من المعطيات 
على  سيطرأ  الذي  الكيفي  بالتغير  التنبؤ  حينها  ماركس  بمستطاع  يكن  لم  أنه  وواضح  آنــذاك.  الماثلة  الواقعية 
الرأسمالية بتحولها إلى إمبريالية. فماركس كان منظر عصر الرأسمالية، بينما كان لينين منظر عصر اإلمبريالية. 
لقد أوجد لينين فكرة »الحلقة الضعيفة« التي مؤداها أنه بتطور الرأسمالية إلى إمبريالية لم يعد ممكنًا قيام ثورات 
اشتركية في الدول األكثر تقدمًا صناعيًا. بل على العكس، يمكن أن تقوم في دول مستوى التقدم الصناعي فيها 
منخفض ولم تسد الرأسمالية فيها سيادة كاملة. وبهذا أحدث لينين تطويرًا وتجديدًا في الفكر الماركسي الذي هو، 

بحكم تعامله مع الواقع العيني الموضوعي المتغير الخاضع للتطورات التاريخية، ال يعد فكرًا جامدًا متحجرًا.
*

في  بالذات،  تمثلت،  شمولية  اسبدادية  أنظمة  ظهور  إلى  أدى  االشتراكي  التطبيق  أن  حول  يثار  آخر  جانب 
النموذج السوفياتي لالشتراكية. وهذا صحيح تمامًا، ونقد النموذج السوفياتي، بل وإدانته، مشروع، وحتى واجب 
لها  عالقة  ال  واعتبروها  التجربة  هذه  ممارسات  الماركسين  والمفكرين  الفالسفة  من  كثير  ادان  وقد  إنساني. 
الماركسيين،  الفالسفة  ألمع  بأحد  نستشهد  أن  هنا  يكفي  له.  فاحشًا  تشويهًا  تعتبر  وأنها  الماركسي،  بالمشروع 

عالم النفس إريك فروم*.
يقول فروم: »لقد اعتقد االشتراكيون الروس، كاالشتراكيين اإلصالحيين، أنهم أعداء الرأسمالية، بينما نراهم 
اللجام  المنزوع  »اإلرهاب  أن  ويقول  الرأسمالية« )ص21(.  روح  – من خالل  االشتراكية  أو   – الشيوعية  يتصورون 
حيا،  كان  لو  ماركس،  بأن  ويقول  )ص22(.  الرجعية«  البوليسية  خروتشيف  دولة  إلى  ]تحول[  ستالين  عهد  في 
والمحاوالت  األفكار  بعض  إلى  خاللها  من  يشير  التي  الفظة(  )الشيوعية  دعاه  »بما  السوفياتية  التجربة  سينعت 
وفي  الروسي،  »االشتراكي‘‘  المصنع  في  العامل  وضع  أن  »والحقيقة،  ويقول:  )ص54(.  عصره«  في  الشيوعية 
المصنع البريطاني المملوك من قبل الدولة، أو في مصنع أمريكي كجنرال موترز، كان سيبدو لماركس، جوهريا، 

في وضعية واحدة« )ص58(.
* إريك فروم. مفهوم اإلنسان عند ماركس. ترجمة: محمد سيد رصاص. دار الحصاد للنشر والتوزيع. سورية – 

دمشق. 1998. وأرقام الصفحات الواردة في المتن تحيل إلى هذه الطبعة.

»... سؤال العمر كان مطروحًا أمامي، حول اختيار دليل روحي، أو »غورو« كما يسميه الهندوس، أو »أب« 
كما يسميه كهنة جبل »آثوس« واخترت زوربا، ألنه كان يتمتع بكل ما يحتاج إليه المرء للخالص: النظرة 
األولية التي تصل إلى هدفها كالسهم من عٍل، واالنعدام المبدع للنية، والتجديد كل صباح. األمر الذي كان 
يساعده على أن يرى كل شيء باستمرار وكأنه يراه للمرة األولى. وأن يمنح العذرية إلى العناصر اليومية 
واألبدية: الهواء والبحر والنار والمرأة، والخبز. كما كان يتمتع بيد واثقة وبقلب طازج وعذب، ففي أعماقه 

يملك قوة أكبر من نفسه..«.من تقرير نيكوس كازانتزاكيس إلى -جده- غريكو.
في  بنغازي،  في  التي تخصصت،  العريقة  العائلة  تلك  الفالح«،  »أخوة  قبل عن  أن حدثتكم، من  سبق 
التصوير الفوتوغرافي، وأيضًا في الحالقة. كانت أرملة أحدهم، تعد أخت السيد ونيس القذافي، أحد رجال 
دولة المملكة الليبية المتحدة، وكانت جارتنا في شارع »محمد موسى« وقد أكملت إحدى بناتها دراستها 
الجامعية معي، أما أخوها خليفة رحمه اهلل فكان أحد رفاقي في مدرسة األمير االبتدائية، وكان العب كرة 
قدم متميزًا، ألنه كان يجيد اللعب بالقدم اليسرى. بعض من أخوة عائلة الفالح هذه، واكبت الطفرة التي 
حدثت في البالد، نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وافتتحوا محاًل بالفندق البلدي لبيع المواد الغذائية 
أن  بعد  فمن  الطيبة.  والجيرة  القديمة  العائلية  للعالقة  وأيضًا  ألمانتهم  معهم،  أتعامل  وكنت  بالجملة 
أصبحت قهوة »سي عقيلة« محاًل للبقالة، ظللت أتبادل على إدارته مع شقيقي عبدالقادر، أما في المساء 
فيصبح ناديًا مسائيًّا لرفاق الجامعة. وكنت أقوم بالمشتريات للمحل وأيضًا لرحالت ومناسبات كلية اآلداب، 
فقد كان رجال اإلدارة يعرفون أننا نتعيش من هذا المحل. فأصبحت وكأنني مورد احتياجات تلك الرحالت، 

سواء العلمية، أو الترفهية الربيعية.
ما إن دخلت المحل، وحييت »سي مفتاح«، حتى أجلسني في الحال على صندوق خشبي، وسحب مقصًّا 

ومشًطا وشرع في حالقتي، قائاًل: »غفتك كبيرة...ال نيرد لشباب جامعتنا أن يقلدوا الصياع..«.
تمازحنا، وانتهى من حالقتي وابتعت منه ما أحتاج، ومن بين ما اشتريت صندوق بيض مستوردًا من 
البيض. ورأيت أن أعود إلى المحل عبر شارع  الزمن لم تكن في بنغازي مزارع إلنتاج  اليونان! ففي ذلك 
المستشفى الكبير نحو بحر الشابي، ثم شارع االستقالل، ألمر على الجامعة وأستفسر عن نتائج االمتحانات. 
عند مدخل الكلية كان »سي محمد إدريس« وهو من وجوه منطقتنا وصديق »سي عقيلة« أخبرني بأن 
عميد الكلية - الدكتور منصور محمد الكيخيا- يسأل عني ويريدني في الحال. لقد ابتهجت بتلك الدعوة، 
وقدرت إما أنها بسبب تفوقي في اللغة الفرنسية، وبالتالي رحلة باريس؟ فلقد كان ثمة إعالن يقول إن 
المتفوقين في امتحانها، سيوفدون إلى باريس لدراسة دورة مكثفة في اللغة الفرنسية في باريس! وكنت 
من البارزين في تلك اللغة. أو أن قسمًا من األقسام يخطط لرحلة ويريدونني تزويدهم بمؤنها، كان قسم 

التاريخ واآلثار والجغرافيا دائم الرحالت االستكشافية؟ وفي الحالتين هناك فائدة من دون شك.
طرقت باب العميد، أذن لي. دخلت:

- »اجلس..«، قال فجلست، استطرد وهو يتفحص أوراقه: »فاضي أنت هذه األيام؟« قلت له:
- »إن شاء اهلل خير« قال لي: »إنك مرشح للذهاب إلى مؤتمر في نيويورك إن كنت فاضي..« قاطعته:

- »يا دكتور أنا جاي من أوحال الفندق، فباهلل عليك، ال تسخر مني« تبسم وسألني: »فاضي أم ال؟« أجبته:
- »فاضي من اآلن، حتى نهاية هذا القرن، ولكن إذا أرجو أاّل يكون للمؤتمر عالقة بالسياسة، ومواضيعها 

الشائكة التى ال أعرفها، وأيضًا ال تستهويني على اإلطالق..«. أجابني:
- »عدم ضلوعك ومعرفتك للسياسة من اشتراطات المرشحين لهذه البعثة.. »أجبته ساخرًا ومنوهًا:

- »يا دكتور، كثيرون من شباب الكشاف، هم كذلك وأكثر التزامًا مني، وأيضًا أهالويين كثيرين هم 
كذلك«. أجابني بهدوء:

وال  ويغتسل  للبيع،  ويعدها  لدكانه،  الفندق  الفجر خضراوات من  عند  وينتقي  الليل،  أحد يسهر  »ال   -
يغيب عن محاضراته.. أنت من تنطبق عليه الشروط،، شاب نشيط، عصامي، متفتح.. «، ثم أضاف ساخرًا: 
»وأنت ما شاء اهلل متفتح واجد.. واجد، من هنا لعند أثينا!. عمومًا صدقني عندما اطلعت على شروطهم في 

المرشح، قلت في سري، وكأن هذه الشروط حددها رفاقك...«.
في يوليو1970، ومن بعد احتفال بسيط، قامت من روما أول رحلة طائرة »بوينغ 747« تابعة للخطوط 
موفدين  المعرفة،  في  ورغبة  وحيوية  حماسًا  ممتلئين  متنها؛ خمسة شباب  على  كنا  اإليطالية.  الجوية 
للمشاركة في مؤتمر الشباب العالمي، ااختيروا من بين طلبة جامعات ليبيا، على أساس كفاءتهم وتوافقها 
مع المواصفات التي وضعتها األمم المتحدة، من دون وساطة أو تعليمات فوقية، مثلما أصبح يحدث من 

بعد خمس سنوات من انقالب ثم ثورة سبتمبر 1969.
منذ أن وطأت أقدامنا مطار جون كنيدي بنيويورك كان كل شيء منظمًا بدقة متناهية، فالمؤتمر عبارة 
عن دورة مصغرة لدورة األمم المتحدة المنعقدة في تلك السنة، فلقد رأت هيئة األمم أن تعرف رأي الشباب، 
فخصصت لهم ذلك المؤتمر قبيل بدء الدورة الرئيسية ليدرسوا جدول أعمالها، ثم يرفعوا مقرراتهم إليها 
فيعرف ممثلو األمم كيف يفكر شباب العالم في ذلك الوقت. في تلك الدورة قلنا: إن بالدنا توالها شاب في 
مثل عمرنا، وسوف يصنع لها تاريخًا، وكنا مقتنعين بذلك، ولكن لم يخطر ببالنا أنه بعد أربعين سنة سوف 

يمزق وثيقتها ويرميها على ممثل دولته.
كنا بحق نتطلع إلى مستقبل نحلم به، ولذلك تحاورنا مع شباب من مختلف جنسيات العالم، مؤكدين 
أننا سنكون جزًءا فعااًل في خيره، ولم يخطر ببالنا أبدًا أننا سنكون من الجزء السيء منه. ولم تمِض ثالث 
سنوات حتى استقر صديقي أحمد الماقني في أميركا، بعد أن عجز عن مجاراة أفكار قائد بالدنا الجديد وصار 
معارضًا. كتب الكثير من التحليالت والتفسيرات، وظل كذلك رغم كل المغريات التي عرضها النظام عليه، 
ولم يعد إلى ليبيا إال بعد فبراير 2011. وانتقل الشاب الطيب المحامي علي الشريف إلى مصراتة، مسقط 
رأسه، ومن بعدها إلى رحمة اهلل، وما زلت أذكره بعد قرار العودة من بنغازي إلى مصراته عندما قال لي: 
»إنهم يريدون أن يحيلوا بنغازي إلى قرية بائسة مثل ما كانت سرت« ولم أسمع عن رفيقنا عبداهلل القاضي، 

إال من بعد سلطة الفيسبوك، أما التهامي الترهوني، فعلمت أنه أصبح أستاًذا في جامعة طرابلس وكفى.
أما أنا فلقد تشردت بعد تخرجي في بنغازي بين عدد من الوظائف ولكنني لم أستطع مواصلة أي منها، 

وانتهى بي المطاف، ذات يوم، مجرد صياد ألهث وراء األسماك الملونة البلهاء.
كان ما نعرفه عن أميركا ال يتعدى ما نراه في أفالمها، وما يمرره المركز الثقافي األميركي.

الماقني  أحمد  لي ولصديقي  فرصة  كانت  »الهيبز«.  الكثير عن ظاهرة  السبعينيات سمعنا  بداية  في 
أن نعرفها، فتنقلنا بين تجمعاتها في نيويورك، وكتبنا عنها في مجلة »جيل ورسالة«. زرنا حي »هارلم« 
وتناقشنا مع زنوجه، وتسكعنا في »برودواي«، حيث اكتشفنا مسرحيات متواصل عرضها منذ عقود، وانبهرنا 

بثراء وبذخ »الففث أفنيو« ومانهاتن، وبروكلين. وبمجرد عودتي كتبت عن تلك الرحلة عددًا من المقاالت.
أخبرني أستاذي الدكتور محمد علي العريان، أحد الذين طردهم القذافي في بداية حكمه، أنه جهز لي 

إقامة معه، وتحصل لي على قبول بالجامعة التي كان أحد أساتذتها، وأوجد لي عماًل بمقصف الجامعة.
أغراني العرض، وحلمت بالمعيشة في ذلك العالم المضيء، الشيء الذي جعلني أمر بأيام ولياٍل مقلقة 
وعصيبة، فلقد تذكرت »سي عقيلة« يوم أفرغ 37 جنيهًا هي كل الثروة، التي وفرها وأخفاها في حزامه؛ 
في طيات »الشملة الحمراء« وقال لي: »سافر مع أصحابك إلى القاهرة، واعتبر هذه القيمة سلفة تنفقها 
في أفراح شقيقاتك«، ثم ضحك بدفء وبهجة واستطرد: »ادفعها لعيشة بنت ابشير لتحي ليالي حنتهن«. 
وتراءت في عيني نظرات شقيقاتي المنكسرة عندما ودعتهن يوم رحيلي، فمات حلمي بالعيش والبقاء في 

ذلك العالم المضيء.
قررت العودة إلى ليبيا ودق أقدامي في أرضها، مبتعدًا عن كل ما من شأنه أن يخُل باتفاقي مع »سي 
عقيلة«، وإتمام الدراسة والعمل والزواج وأطفال وبيت واستقرار، أما العالم المضيء فمفاتيحه عناصر زوربا، 
وقليل من المال، فكان العمل من أجله قد أبعدني عن الكلية، ولوال الرفاق، خصوصًا صديقي عبدالمجيد، 

الذي بذل مجهودًا كبيرًا متطلعًا إلى أن يكون معيدًا بالقسم، وبالفعل أصبح معيدًا خصوصيًا للعبد اهلل.
أذكر عندما أعربت له ذات يوم عن امتناني لما قام به، أجابني: »يا أخي ألم تسمع سي عقيلة مثاًل يقول: 

)سلف أجواد رد إحسان( أم أنك نسيت جنوحي في سنتي األولى وكدت أترك الجامعة«.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الـ»كورونا«  بحر  ليبيا، تجدها تغوص، في  أحوال  إلى  تنظر  حين 
ال  ما  الهجرة  مشكل  في  عالقة،  هي  فيما  متناهي،  بصمت 
امرأة  الساحرة في أمرها،  ينتهي، ومأخوذة بسحر االنتخابات، ما 
األحوال،  تلك  إلى  تنظر  حين  وليامز.  ستيفاني  تدعى  أميركية 
فإن  ليبية،  مسألة  ليست  باعتبارها  الليبية،  المسألة  إلى  تنظر 
ويبدون  بشأنهم،  لهم  شأن  ال  المصاب،  هذا  رغم  الليبيين 
شيئًا  بالدهم،  مسألة  يمنحون  من  فحسب،  الكالم  حال  عند 
وقلة  والفراغ،  الكساد  من  الشكوى،  إلى  يلتفون  ثم  الوقت،  من 

الحيلة إزاء ذا الحال.
حتى  الليبي،  االهتمام  ورصــدت  الليبية،  األخبار  تابعت  إذا 
متفاعلة  كجائحة  الـ»كورونا«،  أن  فستعتقد  اإلعالمي،  المستوى 
منحهم  الليبيين  أن  أو  األرض،  غير  كوكب  في  تحدث  ومتحورة، 
بدراستها  العلماء،  يقوم  أن  يفترض  مناعة جسدية ونفسية.  اهلل 
بحالة  حتى،  يهتمون  ال  الليبيين  وأن  خاصة  منها،  واالستفادة 

الجائحة. نتيجة  الحاصلة  الموت، 
مدعاة  الجائحة،  مع  تعامل  من  السطح،  على  يظهر  ما  نعم 
خارج  ليبيا  أن  يبين  ما  خاصة،  والصحي  الدولي  لالهتمام 
وال  البالد،  لغة  في  اإلعراب،  من  محل  للجائحة،  فليس  التغطية، 
الليبي،  بالشأن  المهتم  تنتاب  أحيانًا،  بل  لمواجهتها،  تركيز  أي 
عنه.  المسكوت  الجمعي،  االنتحار  من  نوع  الالمباالة،  هذه  أن 
انتشارالحديث  مع  الليبية،  الالمباالة  حالة  زيادة  المرء،  ويالحظ 
وفي  العالم،  في  تحرزات  اتخاذ  وزيادة  الفيروس،  متحورات  عن 

هو  تصرف،  هكذا  أن  يظن  وبالتالي  الليبي،  الجوار  من  دول 
العبارة  حيث  المرض،  تفاقم  مواجهة  في  ليبي،  جديد  سبيل 

الشهيرة ما تنسب إلى هيردوت: أن من ليبيا يأتي الجديد.
ليبي  نهج  أو  طريقة  هو  بل  فحسب؛  بجديد  هــذا  وليس 
فالهجرة  العويصة،  والمشاكل  للمعضالت،  التصدي  في  خالص، 
كانت  أوضاعها،  تفاقمت  كلما  يقال،  كما  أو  الشرعية،  غير 
المقاربة  أما  نتائجها.  وحاصد  إعرابها  محل  الليبية،  األرض 
تغدو  حتى  الالمباالة،  من  معززة  جرعة  فتزيد  للمسألة،  الليبية 
المسائل  من  ليست  مسرحها،  الليبية  األرض  وإن  مسألة،  كما 
ويتفقون  الليبيون  يجمع  هذا  وعلى  البتة،  الليبيين  تهم  التي 
إلى  المليشيات،  قادة  ومن  الشمال،  إلى  الجنوب  من  ويتحدون، 
دون   - يطال  هذا  أن  والغريب  المليشيات،  قيادة  قادة  الساسة 
من  العمالة  وبقية  البنغال،  الكناسين  حتى   - عنصري  فهم  أي 

العالم، من مزارعين، فعاملين في بقية شؤون البالد.
حتى  الليبية،  األرض  على  تحدث  غربية،  كمسألة  الهجرة  وإن 
الليبية،  والمرئية  المسموعة  اإلذاعية  النشرات  بها،  اهتمت  وإن 
مع  يحدث  وما  النشرة.  نهاية  المحلية،  األخبار  كما  فستكون 
تفاقمًا،  تزداد  التي  الهجرة،  جائحة  مع  يحدث  الكورونا،  جائحة 
األراضي  على  ووحدانا،  زرافــات  تهب  التي  ــداد،  األع حيث  من 
فإن  الحال  وبهذا  الليبية.  المياه  في  الغرقى  حيث  ومن  الليبية، 
لتناول جرعة معززة  الليبيين،  استمرار مسألة ما وتفاقمها، يدفع 
ليبيا،  تبدو  أن  حتى  هذا،  غيهم  في  ويذهبون  الالمباالة،  من 

وأنها  كورونا،  صفر  درجة  عند  التي  العالم،  في  األولى  البالد 
الهجرة  من  تطال  ال  ما  اليابان،  لمكان  زحزحت  الجغرافيا،  في 

الشرعية والالشرعية، وفي كل األحوال.
ثورة  عقب  انتخابات.  بنزلة  مصابة  ذلك،  إلى  باإلضافة  ليبيا 
ومصاب  القذافي،  الجماهير  عصر  على  فعل  وكرد   ،2011 فبراير 
تخرج  أنها  فبدا  النزلة،  هذه  ليبيا  اجتاحت  بالتصعيد،  يسمي  ما 
وهذا  االنتخابات.  إلجراء  محاولة  أو  انتخابات  إلى  انتخابات،  من 
للعقل  انتقلت  غربية،  برد  ضربة  عن  ناتج  المضطرد،  الهوس 
المتحدة.  لألمم  السامي  المبعوث  الطبيب  طريق  عن  الليبي، 
ما  الالمباالة،  تلكم  إلى  رئيسًا،  دافعًا  أيضًا  ذلك  يكون  وقد 
الال  والهجرة  الـ»كورونا«  الليبيين، في مواجهة جائحتي  اجتاحت 

شرعية.
الوسواس  العضال،  »القذافي«  مرض  إلى  طبعًا  باإلضافة 
محاولة  أن  يعني  ما  وزيادة،  أربعة  لعقود  الناس،  عقول  نخر  ما 
الخالص منه، أشد صعوبة من الرضوخ له، وعلى ذلك، فإنه مما 
يتحول  الحالة،  عن  الزمن  بعد  فمع  تفاقمًا.  الليبية  الحالة  يزيد 
ما  إلى  الحنين  فيتأجج  الذاكرة،  في  سهلة  مسألة  إلى  الرضوخ، 
مضى، »نيستولوجي«، وهذا سبب قوي وفعال، في عجز الجماعة 

التي تركن إلى أن الزمن كفيل بحل ما يستعصي عليه اآلن.
اآلنية،  الليبية  الحالة  لتوصيف  المرض،  استعرنا  لقد  مالحظة: 
له  المعارضين  يسمي  كان  من  القذافي،  معمر  العقيد  جعبة  من 

بالمرضى.

روحي،  دليل  اختيار  حول  أمامي،  مطروحًا  كان  العمر  سؤال   ...«
كهنة  يسميه  كما  »أب«  أو  الهندوس،  يسميه  كما  »غــورو«  أو 
إليه  يحتاج  ما  بكل  يتمتع  كان  ألنه  زوربا،  واخترت  »آثوس«  جبل 
كالسهم  هدفها  إلى  تصل  التي  األولية  النظرة  للخالص:  المرء 
من عٍل، واالنعدام المبدع للنية، والتجديد كل صباح. األمر الذي 
للمرة  يراه  وكأنه  باستمرار  شيء  كل  يرى  أن  على  يساعده  كان 
الهواء  واألبدية:  اليومية  العناصر  إلى  العذرية  يمنح  وأن  األولى. 
وبقلب  واثقة  بيد  يتمتع  كان  كما  والخبز.  والمرأة،  والنار  والبحر 
طازج وعذب، ففي أعماقه يملك قوة أكبر من نفسه..«.من تقرير 

نيكوس كازانتزاكيس إلى -جده- غريكو.
العائلة  تلك  الفالح«،  »أخوة  عن  قبل  من  حدثتكم،  أن  سبق 
الفوتوغرافي،  التصوير  في  بنغازي،  في  تخصصت،  التي  العريقة 
ونيس  السيد  أخت  تعد  أحدهم،  أرملة  كانت  الحالقة.  في  وأيضًا 
المتحدة، وكانت جارتنا  الليبية  المملكة  أحد رجال دولة  القذافي، 
دراستها  بناتها  إحدى  أكملت  وقد  موسى«  »محمد  شارع  في 
في  رفاقي  أحد  فكان  اهلل  رحمه  خليفة  أخوها  أما  معي،  الجامعية 
ألنه  متميزًا،  قدم  كرة  العب  وكان  االبتدائية،  األمير  مدرسة 
الفالح  عائلة  أخوة  من  بعض  اليسرى.  بالقدم  اللعب  يجيد  كان 
الستينيات  نهاية  البالد،  في  حدثت  التي  الطفرة  واكبت  هذه، 
المواد  لبيع  البلدي  بالفندق  محاًل  وافتتحوا  السبعينيات،  ومطلع 
للعالقة  وأيضًا  ألمانتهم  معهم،  أتعامل  وكنت  بالجملة  الغذائية 
قهوة  أصبحت  أن  بعد  فمن  الطيبة.  والجيرة  القديمة  العائلية 
مع شقيقي  إدارته  على  أتبادل  للبقالة، ظللت  محاًل  عقيلة«  »سي 
الجامعة.  لرفاق  مسائيًّا  ناديًا  فيصبح  المساء  في  أما  عبدالقادر، 
كلية  ومناسبات  لرحالت  وأيضًا  للمحل  بالمشتريات  أقوم  وكنت 
هذا  من  نتعيش  أننا  يعرفون  اإلدارة  رجــال  كان  فقد  اآلداب، 
سواء  الرحالت،  تلك  احتياجات  مورد  وكأنني  فأصبحت  المحل. 

العلمية، أو الترفهية الربيعية.
في  أجلسني  حتى  مفتاح«،  »سي  وحييت  المحل،  دخلت  إن  ما 
في  وشرع  ومشًطا  مقصًّا  وسحب  خشبي،  صندوق  على  الحال 
يقلدوا  أن  جامعتنا  لشباب  نيرد  كبيرة...ال  »غفتك  قائاًل:  حالقتي، 

الصياع..«.
بين  أحتاج، ومن  ما  وابتعت منه  وانتهى من حالقتي  تمازحنا، 
ما اشتريت صندوق بيض مستوردًا من اليونان! ففي ذلك الزمن 
إلى  أعود  أن  ورأيــت  البيض.  إلنتاج  مــزارع  بنغازي  في  تكن  لم 

شارع  ثم  الشابي،  بحر  نحو  الكبير  المستشفى  شارع  عبر  المحل 
االستقالل، ألمر على الجامعة وأستفسر عن نتائج االمتحانات. عند 
إدريس« وهو من وجوه منطقتنا  الكلية كان »سي محمد  مدخل 
وصديق »سي عقيلة« أخبرني بأن عميد الكلية - الدكتور منصور 
ابتهجت  لقد  الحال.  في  ويريدني  عني  يسأل  الكيخيا-  محمد 
الفرنسية،  اللغة  تفوقي في  أنها بسبب  إما  الدعوة، وقدرت  بتلك 
المتفوقين  وبالتالي رحلة باريس؟ فلقد كان ثمة إعالن يقول إن 
في امتحانها، سيوفدون إلى باريس لدراسة دورة مكثفة في اللغة 
أن  أو  اللغة.  تلك  في  البارزين  من  وكنت  باريس!  في  الفرنسية 
بمؤنها،  تزويدهم  ويريدونني  لرحلة  يخطط  األقسام  من  قسمًا 
االستكشافية؟  الرحالت  دائم  والجغرافيا  واآلثار  التاريخ  قسم  كان 

وفي الحالتين هناك فائدة من دون شك.
طرقت باب العميد، أذن لي. دخلت:

أوراقــه:  يتفحص  وهو  استطرد  فجلست،  قال  »اجلس..«،   -
»فاضي أنت هذه األيام؟« قلت له:

- »إن شاء اهلل خير« قال لي: »إنك مرشح للذهاب إلى مؤتمر 
في نيويورك إن كنت فاضي..« قاطعته:

الفندق، فباهلل عليك، ال تسخر  أوحال  أنا جاي من  - »يا دكتور 
مني« تبسم وسألني: »فاضي أم ال؟« أجبته:

أاّل  أرجو  إذا  القرن، ولكن  اآلن، حتى نهاية هذا  - »فاضي من 
ال  التى  الشائكة  ومواضيعها  بالسياسة،  عالقة  للمؤتمر  يكون 

أعرفها، وأيضًا ال تستهويني على اإلطالق..«. أجابني:
- »عدم ضلوعك ومعرفتك للسياسة من اشتراطات المرشحين 

لهذه البعثة.. »أجبته ساخرًا ومنوهًا:
وأكثر  كذلك  هم  الكشاف،  شباب  من  كثيرون  دكتور،  »يا   -

التزامًا مني، وأيضًا أهالويين كثيرين هم كذلك«. أجابني بهدوء:
من  خضراوات  الفجر  عند  وينتقي  الليل،  يسهر  أحد  »ال   -
الفندق لدكانه، ويعدها للبيع، ويغتسل وال يغيب عن محاضراته.. 
متفتح..  عصامي،  نشيط،  شاب  الشروط،،  عليه  تنطبق  من  أنت 
واجد، من  واجد..  ما شاء اهلل متفتح  ثم أضاف ساخرًا: »وأنت   ،»
هنا لعند أثينا!. عمومًا صدقني عندما اطلعت على شروطهم في 

المرشح، قلت في سري، وكأن هذه الشروط حددها رفاقك...«.
في يوليو1970، ومن بعد احتفال بسيط، قامت من روما أول 
كنا  اإليطالية.  الجوية  للخطوط  تابعة   »747 »بوينغ  رحلة طائرة 
في  ورغبة  وحيوية  حماسًا  ممتلئين  شباب  خمسة  متنها؛  على 

المعرفة، موفدين للمشاركة في مؤتمر الشباب العالمي، ااختيروا 
مع  وتوافقها  كفاءتهم  أساس  على  ليبيا،  جامعات  طلبة  بين  من 
أو  وساطة  دون  من  المتحدة،  األمم  وضعتها  التي  المواصفات 
من  سنوات  خمس  بعد  من  يحدث  أصبح  مثلما  فوقية،  تعليمات 

انقالب ثم ثورة سبتمبر 1969.
كل  كان  بنيويورك  كنيدي  جون  مطار  أقدامنا  وطأت  أن  منذ 
مصغرة  دورة  عن  عبارة  فالمؤتمر  متناهية،  بدقة  منظمًا  شيء 
هيئة  رأت  فلقد  السنة،  تلك  في  المنعقدة  المتحدة  األمم  لدورة 
المؤتمر  ذلــك  لهم  فخصصت  الشباب،  رأي  تعرف  أن  األمــم 
يرفعوا  ثم  أعمالها،  جدول  ليدرسوا  الرئيسية  الدورة  بدء  قبيل 
في  العالم  يفكر شباب  كيف  األمم  ممثلو  فيعرف  إليها  مقرراتهم 
ذلك الوقت. في تلك الدورة قلنا: إن بالدنا توالها شاب في مثل 
لم  ولكن  بذلك،  مقتنعين  وكنا  تاريخًا،  لها  يصنع  وسوف  عمرنا، 
ويرميها  وثيقتها  يمزق  سوف  سنة  أربعين  بعد  أنه  ببالنا  يخطر 

على ممثل دولته.
مع  تحاورنا  ولذلك  به،  نحلم  مستقبل  إلى  نتطلع  بحق  كنا 
جزًءا  سنكون  أننا  مؤكدين  العالم،  جنسيات  مختلف  من  شباب 
الجزء  من  سنكون  أننا  أبــدًا  ببالنا  يخطر  ولم  خيره،  في  فعااًل 
أحمد  صديقي  استقر  حتى  سنوات  ثالث  تمِض  ولم  منه.  السيء 
بالدنا  قائد  أفكار  مجاراة  عن  عجز  أن  بعد  أميركا،  في  الماقني 
والتفسيرات،  التحليالت  من  الكثير  كتب  معارضًا.  وصار  الجديد 
وظل كذلك رغم كل المغريات التي عرضها النظام عليه، ولم يعد 
المحامي  الطيب  الشاب  وانتقل   .2011 فبراير  بعد  إال  ليبيا  إلى 
رحمة  إلى  بعدها  ومن  رأسه،  مسقط  مصراتة،  إلى  الشريف  علي 
مصراته  إلى  بنغازي  من  العودة  قرار  بعد  أذكره  زلت  وما  اهلل، 
عندما قال لي: »إنهم يريدون أن يحيلوا بنغازي إلى قرية بائسة 
إال  القاضي،  عبداهلل  رفيقنا  عن  أسمع  ولم  سرت«  كانت  ما  مثل 
أنه  فعلمت  الترهوني،  التهامي  أما  الفيسبوك،  سلطة  بعد  من 

أصبح أستاًذا في جامعة طرابلس وكفى.
من  عدد  بين  بنغازي  في  تخرجي  بعد  تشردت  فلقد  أنا  أما 
بي  وانتهى  منها،  أي  مواصلة  أستطع  لم  ولكنني  الوظائف 
الملونة  األسماك  وراء  ألهث  صياد  مجرد  يوم،  ذات  المطاف، 

البلهاء.
وما  أفالمها،  في  نراه  ما  يتعدى  ال  أميركا  عن  نعرفه  ما  كان 

يمرره المركز الثقافي األميركي.
»الهيبز«.  ظاهرة  عن  الكثير  سمعنا  السبعينيات  بداية  في 
كانت فرصة لي ولصديقي أحمد الماقني أن نعرفها، فتنقلنا بين 
ورسالة«.  »جيل  مجلة  في  عنها  وكتبنا  نيويورك،  في  تجمعاتها 
زنوجه، وتسكعنا في »برودواي«،  وتناقشنا مع  زرنا حي »هارلم« 
وانبهرنا  عقود،  منذ  عرضها  متواصل  مسرحيات  اكتشفنا  حيث 
وبمجرد  وبروكلين.  ومانهاتن،  أفنيو«  »الففث  وبــذخ  بثراء 

عودتي كتبت عن تلك الرحلة عددًا من المقاالت.
الذين  أحد  العريان،  علي  محمد  الدكتور  أستاذي  أخبرني 
معه،  إقامة  لي  جهز  أنه  حكمه،  بداية  في  القذافي  طردهم 
التي كان أحد أساتذتها، وأوجد  وتحصل لي على قبول بالجامعة 

لي عماًل بمقصف الجامعة.
المضيء،  العالم  ذلك  في  بالمعيشة  وحلمت  العرض،  أغراني 
فلقد  وعصيبة،  مقلقة  ولياٍل  بأيام  أمر  جعلني  الــذي  الشيء 
التي  الثروة،  جنيهًا هي كل   37 أفرغ  يوم  عقيلة«  تذكرت »سي 
وقال  الحمراء«  »الشملة  طيات  في  حزامه؛  في  وأخفاها  وفرها 
سلفة  القيمة  هذه  واعتبر  القاهرة،  إلى  أصحابك  مع  »سافر  لي: 
واستطرد:  أفراح شقيقاتك«، ثم ضحك بدفء وبهجة  تنفقها في 
في  وتراءت  حنتهن«.  ليالي  لتحي  ابشير  بنت  لعيشة  »ادفعها 
رحيلي،  يوم  ودعتهن  عندما  المنكسرة  شقيقاتي  نظرات  عيني 

فمات حلمي بالعيش والبقاء في ذلك العالم المضيء.
عن  مبتعدًا  أرضها،  في  أقدامي  ودق  ليبيا  إلى  العودة  قررت 
وإتمام  عقيلة«،  »سي  مع  باتفاقي  يخُل  أن  شأنه  من  ما  كل 
العالم  أما  واستقرار،  وبيت  وأطفال  ــزواج  وال والعمل  الدراسة 
العمل  فكان  المال،  من  وقليل  زوربا،  عناصر  فمفاتيحه  المضيء 
الرفاق، خصوصًا صديقي  من أجله قد أبعدني عن الكلية، ولوال 
يكون  أن  إلى  متطلعًا  كبيرًا  مجهودًا  بذل  الذي  عبدالمجيد، 

معيدًا بالقسم، وبالفعل أصبح معيدًا خصوصيًا للعبد اهلل.
به،  قام  لما  امتناني  عن  يوم  ذات  له  أعربت  عندما  أذكــر 
أجواد  )سلف  يقول:  مثاًل  عقيلة  سي  تسمع  ألم  أخي  »يا  أجابني: 
أترك  األولى وكدت  أنك نسيت جنوحي في سنتي  أم  إحسان(  رد 

الجامعة«.
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

حكِ  الضَّ بصوتِ  الجُروحَ  إَن  شقِيت  مهما  ضاحًكا  »عِش 
تلتئِمُ«.. هكذا تقدم الفنانة خلود الزوي، المتبسمة على الدوام، 
في  كتبت  لوحاتها.  ألون  على  المشرحة  ابتساماتها  فانعكست 
تقول:  للمرأة  العالمي  اليوم  في  الــ»فيسبوك«  على  صفحتها 
الليبية  المرأة  صوت  إيصال  أعمالها  عبر  تواصل  سوف  »إنها 
القوية الناجحة، ما يمر بها من مشاعر، سواء أكانت حزنا أو فرحا« 

والنص بكامله واضح ضمن مرفقات بعض من لوحاتها.
القرن،  السنوات األخيرة من هذا  الرغم من بروزها في  وعلى 
فإنها حجزت إلبداعها ركنًا بديعًا في المشهد التشكيلي الليبي. 
معظم لوحاتها ترصد النساء، وتمنحهن بفرشاتها وألوانها قدرة 
ليبُحن بما يشعرن به من ظلم وقهر، خصوصًا من بعد سنوات 
تترك فرصة من  واالغتصاب. ومع ذلك كله ال  والخطف  التهجير 
ونيل  والحياة  المجابهة  على  وقدرتهن  قوتهن  تبرز  أن  دون 
حقوقهن، ولعل نجاحها في انتقاء عناوين معارضها يوحي لنا أنها 
لنقل  أو  لغتها،  من  متمكنة 
الكاتب  والدها  بقلم  متأثرة 
في  الزوي.  محمد  المعروف 
خالل خمس سنوات قدمت لنا 
بعنوان  األول  معارض:  ثالثة 
أن  وأخبرتنا  اآلخر(  )عيون 
بعيون  يرى  الليبي  المجتمع 
الروح(  )طالسم  أما  غيره، 
فأقامته  الثاني،  معرضها  وهو 
والدها  رحيل  لذكرى  تخليدًا 
من  لوحاتها  فقدمت  السنوية 
خالل لون والدها المفضل وهو اللون األصفر. والمعرض الثالث 
محاولة  لوحاتها  وكانت  )بوحهن(  عنوان  له  انتقت  الذي  هو 

إليصال صوت النساء عبر األلوان.
أعمالها  في   ....« فقال:  عنه  بوشناف  منصور  األديب  كتب 
الكاتم وتقول حقيقة  القدر  الزوي من ظالم  األخيرة تتحرر خلود 
نساء ليبيا المستقرات الهانئات... تصوّرهن في مجموعة لوحات 
األنوثة  )عذابات  بــ  تسميتها  يمكن  واحدة  لوحة  تفاصيل  هي 
عنها:  فيقول  بوشويشة  رضوان  أما  إعدامها(....«.  وتفاصيل 

»خلود محمد أحمد الزوي.. رسامة بألوان األلحان«.
نيلها  بعد  فمن  فأجادتها،  بالموسيقى  الفنية  حياتها  ابتدأت 
لدبلوم من معهد جمال الدين الميالدي للموسيقى سنة 1994 
موسيقى  بكالوريوس  فنالت  واإلعالم  الفنون  كلية  إلى  انتقلت 
الجائزة  على  تحصلت   2001 سنة   .1997 سنة  بيانو  تخصص 
النسائي على  اإلبداع  الموسيقي في مهرجان  التأليف  األولى في 
مستوى ليبيا. سنة 2004 تفرغت للتصوير الفوتغرافي ومنه نحو 

الرسم والتشكيل فأبدعت.
واحدة  الزوي  »خلود  قائلة:  الفالح  خلود  الشاعرة  عنها  كتبت 
من جيل الفنانات الليبيات اللواتي برزن في السنوات األخيرة من 
العشرين. لوحاتها ترصد اإلنسانية بشرائحها االجتماعية  القرن 
نساؤها  واحدة.  للوحة  تفاصيل  تقدم  وكأنهن  المختلفة، 
فرصة  تمنحنا  واأللوان  بالفرشاة  ولكنها  يائسات  مستسلمات، 

االقتراب منهن وسماع أصوتهن«.
الفنانة، المتفائلة والمتبسمة على الدوام خلود الزوي، ظاهرة 

فنية تستحق الكثير من التأمل والدراسة والتحليل. 

كتاب ليبيون يكشفون حصيلة قراءاتهم في العام 2021
تمضي 
السنون 
وفي وعينا 
السؤال 
حول ما ُأنجز وما 
كان ينبغي إتمامه 
وما نود عمله الحقا، 
وتظل عالقة اإلنسان 
مع الزمن خليطا من 
القلق واألمل، والكاتب 
جزء من هذا االرتباط 
المربك المطل على 
نافذة ال تنتهي من 
االحتماالت .

ونقترب وفق هذا 
السياق من حصيلة 
سباق بعض الكتاب 
مع الساعات واأليام 
والشهور لهذا العام، 
وذخيرتهم من 
العناوين واألفكار في 
رصد كان على النحو 
التالي:

علي  الليبيين،  األدباء  شيخ  األربعاء،  عالمنا،  عن  رحل 
واألديب  عامًا.  الـ95  ناهز  عمر  عن  المصراتي،  مصطفى 
لعديد  أعماله  تُرجمت  الراحل  والمؤرخ  والباحث  والكاتب 
واإليطالية  واأللمانية  والفرنسية  اإلنجليزية  السيما؛  اللغات، 

والهندية. والصينية 
ولد المصراتي في اإلسكندرية العام 1926، وتلقى تعليمه 
من  العالية  الشهادة  ونال  باألزهر،  التحق  ثم  القاهرة،  في 
كلية أصول الدين العام 1946، ثم شهادة التدريس العالية 

من كلية اللغة العربية بالجامعة األزهرية العام 1946.
عدة  في  اشترك  حيث  النضالي،  تاريخه  الرجل  عن  عُرف 
مظاهرات ضد اإلنجليز، وجرى اعتقاله ثالث مرات، كما التحق 
بطرابلس  السعداوي  بشير  برئاسة  الوطني  المؤتمر  بحزب 
الوطنية  مواقفه  بسبب  مرات  ثالث  وسُجن   1948 العام 
الملكي  العهد  خالل  األجنبي  للوجود  الرافضة  والقومية 
النواب  بمجلس  عضوًا  انتخب  وعندما  ليبيا.  أرض  على 
األجنبية  القوات  بجالء  ومطالبًا  معارضًا  كان   ،1960 العام 

االستعمارية ووحدة البالد من داخل البرلمان.
ترأس  حيث  الصحفي،  المجال  في  إسهام  للراحل  كان 
العليا  اللجنة  ترأس  كما   ،1954 العام  »هنا طرابلس«  مجلة 
والكتاب،  األدباء  اتحاد  أمانة  وتولى  والفنون،  اآلداب  لرعاية 
الليبية، وأصدر وترأس تحرير  كما تولى مهمة مدير اإلذاعة 
طرابلس  من  »أعالم  أعماله:  ضمن  ومن  الشعب.  جريدة 
ليبيا  من  شاعر   ،)1965( ليبيا  عن  أدبية  لمحات   ،)1955(
في  دراسة  ليبيا  في  جحا   ،)1957( عمر(،  األسطى  )إبراهيم 
األدب الشعبي )1958(، صحافة ليبيا في نصف قرن.. عرض 
 ،)1960( ليبيا  في  الصحفي  الفن  لتطور  ودراسة  وتحليل 
حفنة   ،)1960( ليبيا  تاريخ  من  الصحراء صفحة  فارس  غومة 
التاريخية  وليبيا  تركيا  بين  الصالت   ،)1964( رماد  من 
في  الجنرال   ،)1983( قصة  خمسون   ،)1968( واالجتماعية 
األمثال   ،)1995( الجريح  الطائر   ،)1991( فكتوريا  محطة 

الشعبية )2000(«.

الدكتور  برئاسة  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عن  حديًثا  صدر 
الشعر  موسيقى  الملزومة..  »رأس  بعنوان  كتاب  علي  الحاج  هيثم 

العجني(،  )قدورة  القادر  عبد  تأليف  وتونس«،  وليبيا  بوادي مصر  في 
للكتاب  الدولي  القاهرة  بمعرض  الهيئة  إصدارات  ضمن  ويكون 

وتونس،  وليبيا  في مصر  البدوي  الشعر  يتحدث عن  الكتاب   .53 رقم 
تبين  حيث  وأغراضه  وبحوره  وأوزانه  الشعبية  مسمياته  حيث  من 

مطابقة  المؤلف  بها  قام  التي  والمنهجية  التطبيقية  الدراسة  بعد 
بالمقارنة  القيام  بعد  العربي،  الشعر  لبحور  األوزان  هذه  من  الكثير 

هذه  في  البدوي  والشعر  الفصيح  العربي  الشعر  بين  بالنصوص 
وأصل  وغيرها،  في مصر  الشعر  هذا  لمسميات  تطرق  ثم  األماكن. 

والنبطي،  والحوراني  والقيسي  البدوي  الشعر  هو  حيث  التسمية، 
تطرق  ثم  للكتاب.  الدولي  القاهرة  لمعرض  الرسمي  الموقع  وفق 

باللغة  الوثيق  وارتباطها  فيه  الواردة  واأللفاظ  المفردات  إلى 
المؤلف  وتناول  اللغة.  في  المختصين  دراسات  خالل  من  العربية 

التي  واإلشكاليات  نصوصه،  وتدوين  ورسمه  الشعر  هذا  كتابة  طرق 
ذلك. تصاحب 
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الفنانة املتبسمة خلود الزوي

ابتدأت حياتها الفنية باملوسيقى 
فأجادتها، فمن بعد نيلها لدبلوم 
من معهد جمال الدين امليالدي 

للموسيقى سنة 1994

بالقول:  النويصري  رامز  والشاعر  الكاتب  يعلق 
»حتى لحظة إجابتي، أكون قد قرأت 42 كتابا، و4 
مشاريع لمؤلفات، واستمعت لحوالي 15 إصدارا 
صوتيا، وميزة العام 2021، هو عدد المصنفات 
الورقية التي طالعتها مقارنة بالسنوات الماضية، 

وكذلك تجربة االستماع للكتب الصوتية«.

مفاتيح الهوية
موضوعاتها  في  تنوعت  الكتب  أن  وأضاف 
وطبيعتها، الفتا االنتباه إلى أن ما شده لهذا العام 
الدكتور  لألستاذ  تعرفها«  ال  التي  »ليبيا  كتاب 
على عبداللطيف، الذي يتناول التاريخ الليبي من 
تكون  من  بداية  ثقافية،  اجتماعية  نظرة  خالل 
مفهوم الدولة في القرن الـ19، ومن ثم نشؤها 
في ليبيا الحقا، وصوال إلى الدولة في مرحلة ما 
بعد االستعمار والتحوالت االجتماعية، وذلك دون 
إغفاله التطرق إلى الشعر الشعبي، وقدرته على 

التعبير عن هموم المجتمع.
كنتيجة  يشرح  المؤلف  أن  وأردف 
لماذا كان سقوط القذافي حتميا؟ ولعل 
استنطاق  محاولة  إليه  انتهى  ما  أهم 
الواقع االجتماعي الليبي بالبحث بعيدا 
الجاهزة  الغربية  النظريات  مجال  عن 
طبيعته،  مع  تتناسب  ال  ربما  التي 
تطوره  قوانين  الكتشاف  يسعى  وهو 
العامة  المنظومة  ضوء  في  الخاص، 
اإلنسانية،  النهضة  حركة  تحكم  التي 
وخلص إلى أن مراعاة الطبيعة التعددية 
لمكونات المجتمع الليبي، من النواحي 
االقتصادية واالجتماعية واأليديولوجية 
في  ذلك  ويتمثل  المداخل.  أهم  هو 
تعدد أقاليم البالد وأنماطها االقتصادية 
واالجتماعية، وكذا ارتباط هذه األنماط 
باألسواق اإلقليمية في البلدان المجاورة »شرقا 
الدولة  أشكال  تعدد  عن  فضال  وجنوبا«،  وغربا 
المحلية »مثل: الدولة القرمانلية، ثم الجمهورية 
الطرابلسية في ما بعد«، يضاف إلى ذلك، تعدد 
تاريخيا  يعرف  ما  في  الكبرى،  القبلية  التحالفات 
بالصفوف، وفقا لعالقة تلك القبائل، بمركز الدولة 

في طرابلس.
مهتم  لكل  جدا  مهم  الكتاب 
مغايرة  قواعد  يضع  فهو  وباحث، 
لقراءة وقائع األحداث في ليبيا، كما 
المهمة فيما  المفاتيح  يقدم بعض 
يتعلق بالهوية الليبية، ومن المهم 
الدراسة  مناهج  ضمن  يكون  أن 
االجتماعية  الليبية  جامعتنا  في 

والتاريخية.

اقتصاد ريعي
 The Oil« النفط  »لعنة  كتاب 
أهم  مثل  روس،  لمايكل   Curse
لهذا  نقاب  صالح  الكاتب  قراءات 
حول  تفسيرات  يجمع  وهو  العام، 
تأثيرات النفط على مختلف القضايا 
الرئيسية من االستبداد إلى النظام 
يجمع  كذلك  التنمية،  إلى  الصراع  ومن  األبوي، 
بين األساليب النوعية والكمية في جولة فعلية 
السياسية  التحليالت  من  التخصصات  متعددة 

واالقتصادية واالجتماعية.
السلبية  التأثيرات  أيضا  اإلصدار  يتناول 
لالقتصاد الريعي على جوانب كثيرة فيم يخص 
نمو وتطور الدولة، وهو تأثير سلبي في مساحات 

الحريات، والمشاركة السياسية، ونزعات الحروب 
األهلية ونمو الحركات االنفصالية في هذه الدول 
وهي حالة متكررة في مناطق عديدة من العالم، 
حيث يركز روس بشكل خاص على منطقة الشرق 
تحليل  عند   »MENA« أفريقيا  وشمال  األوسط 

النظام األبوي.
يجادل الكاتب بحسب وصف نقاب بأن النفط 
هو السبب الرئيسي لعدم المساواة بين الجنسين 
في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتعتمد 
حجته العامة على الحقائق المضادة من المناطق 
األخرى؛ حيث تم إضعاف النظام األبوي، كما هو 
الحال في حاالت شرق آسيا، نتيجة لمشاركة المرأة 
الزراعة،  عكس  على  الصناعية،  العمل  قوة  في 
التي هي في الغالب شركة عائلية يهيمن عليها 
الذكور، أدى العمل في القطاع الصناعي إلى زيادة 
االقتصادية  الحياة  في  وتأثيرها  المرأة  مشاركة 

واالجتماعية، وفي النهاية السياسية.
دول  معظم  في  أنه  تحليله  في  ويستطرد 
الشرق األوسط، أدى الدخل النفطي إلى إضعاف 
الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، بسبب 
اآلثار  إلى  إضافة  الوطنية،  العملة  قيمة  ارتفاع 
إليها  »يشار  اإلنفاق  زيادة  مثل  األخرى  السلبية 
باسم )المرض الهولندي(، وقد قلل هذا التطور 
من حاجة النساء وفرصهن للعمل، ببساطة ألن 
قطاع النفط ليس كثيف العمالة، ليصل الى نتيجة 
المجتمعات  هذه  في  المرأة  حقوق  مسألة  أن 
ال  الريعي  باالقتصاد  األولى  بالدرجة  متعلقة 
بين  إحصائية  مقارنة  عبر  الدينية،  بالمنظومة 
وضع المرأة في الدول الريعية: ليبيا، والسعودية، 
 : المنطقة  ذات  في  نفطية  غير  بدول  والجزائر، 

تونس، ومصر والجزائر.

عوالم العلبة
في  الجديدي  فتحية  الصحفية  واختارت 
الحديثة  اإلصدارات   2021 للعام  مطالعاتها 
حصيلة  التراجم  لبعض  إضافة  المحلي  للنتاج 
ضمن  ومن  للكتاب،  دولية  بمعارض  جولتها 
الغزال،  لعبداهلل  الخوف«  العناوين »كناش  هذه 
و»العلكة« لمنصور بوشناف، »ذكريات من منزل 
لندنية«  »نهارات  لدوستوفيسكي،  األموات« 
ألبوبكر  أفريقية«  »تايتنكات  بوكليب،  لجمعة 
كشاد،  لعبدالحكيم  الريح«  كفلته  »ما  كهال، 

»قهوة الصباح« النتصار المقريف.
لمحمد  السعادة«  »علبة  رواية  في  وتجد 
األصفر عالما ضاجا بالمواقف وحافال بالمفارقات 
يحاكي  الصراحة،  من  يخلو  ال  متماسكا  وسردا 
الذي  »المبروك«  البطل  يد  على  عدة  مراحل 
أوتار  بين  أحالمه  وتتقافز  الموسيقى،  شغفته 
وهي  بالذكريات  العلبة  تزدحم  كما  قيثارته، 
أحداث  عبر  المسروقة  المبروك  أمنيات  تصور 
الحنين  الموت، وأخرى يشدها  وشخوص غيبها 
ميالد  وعيد  الشوارع  وعازف  والسائق،  »الطباخ 
قمرة«، يقفل الكاتب صندوقه المكتظ بكلمات 
لتتخذ  العنف،  أشكال  لجميع  رفضه  معه  نازعت 
من عوالم الموسيقى فضاء بديال للعنف والنفي 

والقتل والخراب.

تجارب حياتية
وتضعنا الباحثة الدكتورة هدى عبداهلل المقيرحي 
في أجواء كتاب »40« لمؤلفه أحمد الشقيري الذي 
عالمنا  من  لنا  نقلها  حقيقة  تجربة  يسرد قصة 
الواقعي، بعد تدوينها أثناء خلوة مدتها 40 يوما، 
اعتزل فيها الناس والتكنولوجيا، وجلس في جزيرة 
نائية في المحيط الهادي مع نفسه يحاول أن يفكر 
في ما فات، ويتأمل في ما هو آتٍ، يلخص رحلة 
الصراع ومحاولة الترقي المستمر؛ بحثا عن السالم 
الداخلي، ويقول: »اهلل ال يريد منا الكمال، فالكمال 
له سبحانه. ولكنه يريد منا السعي المستمر نحو 

الكمال«.
وترتكز فكرة الخلوة عند أحمد الشقيري على 
عن  واإلقالع  النفس  تهذيب  منها،  عدة  أهداف 
بعض العادات السيئة والوصول إلى حالة السالم 
التخطيط  إلى  وصوال  الماضي  وتقييم  الداخلي 
للمستقبل وكذا التفرغ للقراءة، وانتهى بأربعين 
خاطرة في كل من الفصول العشرة التي حملت 
يتناول  »نفسي«  »قرآني«،  »حياتي«،  عناوين 
فيه الصراعات النفسية التي يتعرض لها وكيفية 
معالجته، يتبعها فصل »تحسيناتي« يحاول فيه 

جوانب  كافة  لتحسين  وطرق  أفكار  عن  البحث 
حياته، مثل طريقة لحفظ كلمات السر الخاصة 
بالمواقع، وتطبيق »my sleep cycle« لمراقبة 

النوم وكيفية االستيقاظ بنشاط .
أي  »إلهي«  قصصي«،   « عناوين  إلى  إضافة 
عبادته هلل حبا ولبس فقط خوفا أو طمعا في الجنة 
فعرض بعض أبيات الشعر التي تحكي عن الحب 
كذلك  قناعاته،  حسب  عدلها  وبعضها  اإللهي 
»ذكرياتي«،  الناس«،  »حكم  »كتبي«،  فصول 
بـ»حكمي«  المعنون  األخير  الشقيري في  وكتب 
الحياة  قوانين  حول  الخاصة  معتقداته  بعض 
وهي نتيجة تجاربه واالطالع على تجارب اآلخرين 
وأفكارهم في عبارات قصيره وكلها لها أصول في 

التاريخ البشري.

رحلة عبدالجليل
اعتباري  »يمكنك  يقول:  اإلمام  إبراهيم  الروائي 
معادلة  إجادة  أيضا  أحاول  القراءة..  على  مدمنا 
والرواية  والقصة  الشعر  بين  واالنتقال  التنوع 

والنقد والتاريخ وغيرها«.
ذائقته  جذبت  التي  اإلصدارات  جملة  ومن 
كتاب »ري الغليل في أخبار بني عبدالجليل من 
الهيئة  1852م«، من منشورات  فزان  سالطين 
الدكتور  للعام 2020 م وتحقيق  للثقافة  العامة 
عبدالقادر الفيتوري، يقع في خانة التصنيف ضمن 
أدب الرحالت وكذا السيرة والتاريخ.. يتناول رحلة 
أفريقيا  من  النصر  سيف  عبدالجليل  أبناء  ألحد 
إلى مصر والحجاز مرورا بمعظم المناطق الليبية 

المهمة.
وخلص إلى إعجابه بحجم المعلومات الكثيرة 
عام  مئتي  قبل  كتب  مخطوط  في  وردت  التي 
تقريبا بأسلوب جيد وسهل، كما يعد مرجعا مهما 
له  تعرض  وما  ليبيا  بها  مرت  تاريخية  ألحداث 

صاحب الرحلة من أهوال ومصاعب .
الهوامش  تنقصه  الكتاب  أن  اإلمام  ويرى 
والتعليقات على ما ورد في النص األصلي كذلك 
بها  مر  التي  والمواقع  الرحلة  لخريطة  الرسوم 

المؤلف رحمه اهلل.

حكايا الفنار
الشاعر والقاص علي المنصوري استوقفته على 
صفحات شبكات التواصل »الفنار« وهي مجموعة 
فيها  يروي  الحاسي  اهلل  فتح  للكاتب  قصصية 
الكثير من األحداث التي صاحبته رفقة أصدقائه 
قالب  في  موثقة  هي  الحياة،  واقع  عن  كتعبير 
األسالف  حياة  تستذكر  شعبي  وبطابع  سردي 

ومآالتها.
الطباعة  قيد  تزال  ال  القصصية  المجموعة 
النصوص  من  العديد  بنشر  قام  المؤلف  ولكن 
غير  وخاتمة  وسلس  جميل  بسرد  تتميز  التي 

متوقعة.
ويختتم المنصوري معلقا: »من وجهة نظري 
مدينة  من  عجوز  يد  على  ُكتب  الذي  »الفنار« 
ستزين  التي  الكتب  أهم  أحد  سيكون  البيضاء 
األدباء  كبار  كتب  ويرافق  الليبي  األدب  سماء 

كخليفة الفاخري والنيهوم ومحمد المسالتي«.

ديك الجن
الطالبة  الضاوي  آمال  تقتفي  جهتها،  ومن 
في  األسطوري  األثر  العليا  الدراسات  بقسم 
قصائد الشعراء »مفتاح العماري، وعلي الفزاني، 
عبدالقادر«  صدقي  عولي  الشلطامي،  ورجب 
ديوان  الجن«  »ديك  عند  كثيرا  تتوقف  لكنها 
مفتاح العماري األثير، والذي ترى خالله الشاعر 
سلطة  من  اإلفالت  محاوال  الخيال  عبر  مبحرا 

تنوعت ما بين األدب والسياسة والتاريخ..

طرابلس : عبدالسالم الفقهي

يوسف  الشريف.. 

»الطفل الكبير« الذي خطفته الجائحة
الليبي  األديب  رحيل   2021 العام  شهد 
الـ83  يناهز  عمر  عن  الشريف،  يوسف  الكبير 
كورونا  بفيروس  بإصابته  متأثرًا  عامًا، 

)كوفيد19-(، الذي لم يمهله طوياًل.
بلدة  في  الشريف،  يوسف  الراحل  وُلد 

وهاجر  ليبيا،  وسط  »ودان« 
عائلته  مع  طرابلس  إلى 

والدته  من  عامين  بعد 
حتى  فيها  ليستقر 

ساعة رحيله، ويُعدّ 
أدباء  أبرز  من 
وُكتَّابها  ليبيا، 
 ، مييها عال إ و
في  وتخصص 
األطفال،  أدب 
بدفاعه  وعُرف 

عن  الشديد 
حقوق الطفل، وكان 

كلية  بإنشاء  ينادي 
جامعية إلعداد المربين، 

علوم  في  والمتخصصين 
النفس والتربية لرياض األطفال، 

المتعلقة  والموسوعات  القصص  عديد  فألف 
1974، وأنشأ مكتبة  العام  بعالم الطفل، منذ 
الكتب  وتقدم  الطفل،  ثقافة  تنشر  لألطفال، 

لألطفال مجانًا.
األديب الراحل يوسف الشريف شغوف بطرح 
البحثية،  وأعماله  مقاالته  معظم  في  األسئلة 
إلى  المعرفة،  مفتاح  هي  األسئلة  بأن  ويؤمن 

حد أن جعلها تتصدر غالف كتابه »الخالصة« 
الذي ضمّن فيه سيرته؛ بل ويستحضرها في 
التي  السيرة،  شبه  أو  السيرة،  الكتاب  متن 
»خالصة  بأنها  الكتاب  مفتتح  في  يصفها 

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

الخاصة هدية لجامعة بنغازي. 

ضمت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
القائمة  إلى  العربي  الخط  العام،  هذا  )يونسكو(، 
يعد  ما  للبشرية،  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التمثيلية 
الثقافة  مستوى  على   2021 أحداث  أبرز  من  واحدا 

العربية.
وجاء ذلك خالل االجتماع السادس عشر للجنة الدولية 
الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، الذي عقد 

عبر اإلنترنت من 13 إلى 18 ديسمبر.
ويشكل الخط العربي رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين 

العربي واإلسالمي، رغم تراجع عدد الخطاطين.
أو  المادي  غير  الثقافي  التراث  اليونسكو  وتعرف 
والمعارف  والتقاليد  »الممارسات  بأنه  الحي«  »التراث 
والمهارات – وما يرتبط بها من آالت وقطع ومصنوعات 
وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، 
أبرز  ومن  الثقافي«.  تراثهم  من  جزًءا  األفراد،  وأحيانًا 
جياًل  المتوارث  المادي  غير  الثقافي  التراث  »هذا  أنواع 
والممارسات  األداء  وفنون  الشفوية  التقاليد  جيل«  عن 

االجتماعية والطقوس والمناسبات االحتفالية.
وقال أمين سر اتفاق اليونسكو لصون التراث الثقافي 
غير المادي تيم كيرتس إن »تصنيف الممارسة الثقافية 
تكون  أن  يستلزم  مادي  غير  ثقافي  تراث  أنها  على 

ديناميكية... وأن يكون لها معنى في حياة الناس«.
 500 نحو  ُأدِرج   ،2003 العام  االتفاق  توقيع  ومنذ 
تقليد في قائمة األمم المتحدة. ومن أشهرها موسيقى 
صنع  وفن  الفنلندية  والساونا  المكسيكية  المارياتشي 

البيتزا في نابولي أو حتى التدليك التايالندي.
والحظ كورتيس خالل مؤتمر صحفي أن ضم تقليد 
ما إلى قائمة التراث غير المادي »يمكن أن يولد شعورًا 
على  الحفاظ  أن  علمًا  الشباب،  اهتمام  ويثير  بالفخر، 

التراث غير المادي يحصل عندما يهتم به الشباب«.

ووصفت المنظمة التابع لألمم المتحدة الخط العربي 
عن  تعبيرًا  سلسة  بطريقة  بالعربية  الكتابة  »فن  بأنه 

التناسق )...( والجمال«.
للجمعية  التنفيذي  المدير  المجيد محبوب  عبد  وقال 
غير  هيئة  وهي  التراث،  على  للمحافظة  السعودية 
حكومية شاركت في المشروع الذي قدم إلى اليونسكو، 
إن »الخط العربي شكل منذ القِدم رمزًا للعالم العربي 

اإلسالمي«.
يكتبون  عادوا  ما  الناس  »الكثير من  أن  لكنه الحظ 
باليد بفعل التطور التكنولوجيا«، بينما سجل تراجع كبير 

في عدد الخطاطين المتخصصين.
قائمة  ضمن  العربي  الخط  إدراج  أن  محبوب  ورأى 
»توعية«  في  يساهم  المادي  غير  للتراث  اليونسكو 
العرب بهذه المشكلة وسيكون له »أثر إيجابي حتمًا« 

في جهود الحفاظ على هذا الفن.
واإلمارات  والكويت  السعودية  بالملف  وتقدمت 
واألردن  والعراق  ومصر  عمان  وسلطنة  والبحرين 
وتونس  والسودان  وفلسطين  والمغرب  وموريتانيا 

واليمن ولبنان والجزائر. 

 ضم »الخط العربي« لقائمة التراث غير املادي للبشرية
األبرز عربيا..

»رأس امللزومة« يرصد موسيقى 
الشعر في بوادي ليبيا

● الدكتورة هدى المقيرحي

● الكاتب صالح نقاب

● الروائي إبراهيم اإلمام

● الصحفية فتحية الجديدي

● الشاعر رامز النويصري

● الشاعر مفتاح العماري

2021حصادحصاد

رحيل شيخ األدباء الليبيني 
علي مصطفى املصراتي
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نجوم رحلوا وفعاليات جديدة وأغان حديثة
وفي أكتوبر الماضي، رحل الفنان محمد مختار 
عليا  عزيز  »يا  صاحب  الليبي،  الغناء  قامات  إحدى 
على  الراحل  الفنان  عطاء  وامتد  عيدك«.  مبروك 
من  حصيلة  تاركًا  الزمان،  من  قرن  نصف  مدى 
الليبية.  األغنية  رواد  يعد من  إذ  الخالدة،  األعمال 
ناصر  علي  المسرحي  الفنان  عالمنا  عن  رحل  كما 
من  ــد  واح وهــو  الماضي،  سبتمبر  فــي  محمد 
المسرحي على  اإلخراج  تألقوا في  الذين  الفنانين 
المشهد  في  كبير  دور  له  وكان  الوطن،  مستوى 
المرج، وخلق فيها  المسرحي على مستوى مدينة 

حركة فنية مسرحية تركت أثرها الكبير.
الليبي  اإلذاعي  رحل  الماضي،  أغسطس  وفي 
األصوات  أبرز  من  واحد  وهو  الوسيع،  عبدالفتاح 
اإلذاعية المتفردة، التي عرفها الراديو والتلفزيون 
األخبار  نشرات  عبر  قدمه  ما  خالل  من  الليبيان، 
الماضية،  الستة  العقود  الوثائقية، خالل  والبرامج 
المسرح  مجال  في  المتنوع  عطائه  جانب  إلــى 

تمثياًل وإخراجًا.
الكبير  الليبي  الفنان  رحل  الشهر  نفس  وفي 
ويعد  بـــ»كــورونــا«،  متأثرًا  عبدالحفيظ  عيسى 
إذ  ليبيا،  في  والدراما  المسرح  رواد  من  الراحل 
التى  الدرامية  األعمال  من  كبيرًا  رصيدًا  يمتلك 
 1976 العام  وفــي  الليبي،  التلفزيون  عرضها 
العالمي  »الرسالة«  فيلم  عبر  الجمهور  على  أطل 
األثر  مقتفي  دور  في  العقاد،  مصطفى  للمخرج 

الشهير.
وفقد الوسط الفني الفنان الشاب هيثم درباش 
قذيفة  سقوط  جــراء  بها  أصيب  بجروح  متأثرًا 
بمدينة  الليثي،  بمنطقة  الوحدة  مصرف  قرب 
فنية،  عائلة  من  درباش،  هيثم  والفنان  بنغازي. 
سبق  حيث  درباش،  ابريك  والمخرج  الفنان  والده 
وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية 
أو  للمسرح  سواء  األعمال  عديد  وقدم  مسرحية، 
جابر  الفنان  رحل  الشهر،  ذات  وفي  التلفزيون. 
الغنائية  األعمال  بتقديمه  تميز  الــذي  عثمان، 
الخاصة باألطفال، حيث قدم عديد األعمال منها: 
األزرق«،  »قلمي  الملون«،  »ديكي  »مدرستي«، 
و»قنديل  النشيد«،  أحرف  »وطني  نرسم«،  »هيا 

منور«.
اإلعالمية  الماضي،  مايو  في  بنغازي  وودعت 
عديد  الراحلة  وقدمت  إبريك،  آمنة  القديرة، 
من  والتلفزيون  المسموعة  اإلذاعــة  عبر  البرامج 

الجمهور خالل مواسم شهر رمضان.
تم  حيث  ــراح،  األف الحالي  العالم  عن  تغب  لم 
خالل ديسمبر الجاري، تكريم الفنان الليبي الكبير 
الوطنية  »األيــام  فعاليات  خالل  سالم  أحمد  علي 
في  ببومرداس  الشباب«،  لمسرح  بربار  فتيحة 
الجزائر بحضور كوكبة من الفنانين وجمهور غفير.

وعبر سالم عن فرحته التي التوصف بااللتفاتة 
جمعية  من  الفنية  التكريمية  والمبادرة  الطيبة 

و»شعبيات«  منوعة«  »استراحة  برنامج  أبرزها: 
وعددًا  األسرة«،  و»مع  المنوع«  الصباح  و»مشوار 
نشرات  تقديم  إلى  باإلضافة  البرامج،  من  آخر 

األخبار.
الفنان  الماضي،  مارس  في  ليبيا  ودعت  كما 
الليبيين  الفنانين  من  وهو  مخلوف،  الصديق 
منذ  الغنائية  األعمال  من  ــددًا  ع قدموا  الذين 
الفنان  ورحــل  الماضي.  القرن  ثمانينات  بداية 
ولقب  الماضي،  فبراير  في  العجيلي  إسماعيل 
فناني  أشهر  أحد  وهو  بـ»سمعة«  الراحل  الفنان 
الراحل  الفنان  نجم  وبــرز  ليبيا،  في  الكوميديا 
منوعات  برامج  عبر  الماضي  القرن  سبعينات  في 
عرضها التلفزيون الليبي، وشكل مع الفنان يوسف 
عديد  في  كوميديًا  ثنائيًا  »قزقيزة«  الغرياني 
البرامج المنوعة التي حازت متابعة كبيرة من قبل 

التي  لــقــورصــو)بــومــرداس(،  الثقافية  المنارة 
بين  ما  والمحبة  األخوة  أواصر  تعزيز  إلى  تهدف 
األنباء  »وكالة  حسب  والليبي،  الجزائري  الشعبين 

الجزائرية«.
الفنية  الساحة  شهدتها  التي  الفعاليات  ومن 
»درنة  مهرجان  كان  الجاري  العام  خالل  الليبية 
نوفمبر  خالل  فعالياته  أقيمت  الــذي  الــزاهــرة«، 
العروض  من  عدد  مشاركة  بعد  وذلك  الماضي، 
بنغازي  منها  الليبية  المدن  المسرحية من بعض 
والمخرج  الكاتب  وحصد  وشحات.  ودرنة  وسبها 
بنغازي، معظم  مدينة  الفاخري من  محمد  الشاب 
جوائز المهرجان عن عرضه المسرحي »حسوفة« 
أيضًا،  نوفمبر  وفي  المسرحية«.  »البهجة  لفرقة 
أقيمت فعاليات مهرجان »مزدة لألفالم القصيرة« 
في دورته الرابعة التي حملت اسم أحمد إبراهيم 

الفقيه.

الفنان  إحياء ذكرى  الفنية  الساحة  كما شهدت 
عرض  تقديم  خالل  من  األبيض  صالح  الراحل 
بنغازي.  فــي  األبــيــض  صالح  للراحل  »شيلو« 
المسرحية من كتابة الفنان الراحل صالح األبيض، 
وكان ينوي أن يكون هو البطل فيها إال أّن الموت 
خشبة  على  العمل  تقديم  من  إليه  أقــرب  كان 
المسرح. والعرض من إخراج مفتاح بادي وتمثيل 
الجارد  وباسط  الورفلي  وياسمين  سعيد  عيد 

ومجموعة من نجوم المسرح الشعبي.
العام،  خــالل  طرحها  تم  التي  األغاني  ومــن 
»القلب  أغنية  الماضي،  أغسطس  في  وتحديدا 
جديد،  بتوزيع  البيجو  حسن  بصوت  ينساكم«  ما 
التراث  من  واألغنية  ياسر.  محمد  ــراج  إخ ومــن 
الفنان  ألحان  ومن  رشيد،  محمد  للفنان  الليبي 
الكبير  الشاعر  وكلمات  مرشان،  محمد  الراحل 
األعتر  أيمن  المطرب  عاد  كما  النويري.  أحمد 
بأغنية »عيوني« خالل يناير الماضي. األغنية من 
كلمات وألحان، عمران، وتوزيع، دايڤد إزرا، وجرى 

تسجيلها باستديوهات »متروبوليس« لندن.
ومن الفعاليات الجديدة التي شهدتها الساحة 
»مسرح  مهرجان  الماضي،  يونيو  في  الليبية 
المخرج  ــم  اس وحملت  بــنــغــازي،  فــي  الطفل« 
خالل  قدمه  وما  للراحل  تكريمًا  الباح  عبدالحميد 
مشاركة  شهدت  األولى  الــدورة  الفنية.  مسيرته 
المشاركين  والفنانين  المسرحية  الفرق  عديد 
والجالية  ليبيا  مدن  مختلف  من  المهرجان  في 
الليبية.  األرض  على  الموجودين  الفلسطينية 
جديدة  فعالية  الطفل«  »مسرح  مهرجان  وسبق 
أخرى في شهر أبريل، وهي مهرجان ليالي رمضان 
اسم  ــدورة  ال هــذه  وحملت  بطبرق،  المسرحية 
الفنان الراحل عبداهلل ياسين، فيما حضر االفتتاح 
والمهتمين  والكتاب  واألدباء  الفنانين  من  نخبة 

بالشأن الثقافي والمسرحي.
للخيالة  العامة  الهيئة  اهتمام  ــار  إط وفــي 
التي  األطفال  بشريحة  الليبية،  والفنون  والمسرح 
إنتاجية  خطة  ووضعت  خاصًا  اهتمامًا  لهم  أولت 
خالل  الهيئة  أعلنت  بهم،  خاصة  أعماال  تتضمن 
يحمل  كرتوني  مسلسل  طرح  الماضي،  أكتوبر 
عنوان »هديل« وذلك الفترة القليلة المقبلة. هذا 
العمل الفني يُعتبر أول مسلسل كرتوني ليبي من 
التابع  الطفل  فنون  لتنمية  الوطني  المركز  إنتاج 

للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
»هديل« من إخرج العمل الفنان فتحي الرياني، 
ألحان الفنان حسن الجربي، توزيع موسيقي الفنان 

عالء العلواني، ومن كلمات عبدالفتاح القايدي 

جزائري لعلي أحمد سالم..  
وتدشني أول مهرجان 

ملسرح الطفل

تكريم

 أول كارتون ليبي 
لألطفال.. وعودة 

أيمن األعتر

إعالن

TopTop

سلسلة  من  الجديد  الجزء  أصبح 
»سبايدرمان« خالل عطلة أسبوع عيد الميالد 
»كوفيد19-«  جائحة  عصر  في  فيلم  أول 
تتجاوز  التذاكر  شباك  على  إيرادات  يحقق 
شركة  األحد،  أفادت،  ما  على  دوالر،  مليار 
»إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة في الصناعة 

السينمائية.
هوم«  واي  نو  »سبايدرمان:  وتمكن 
فيه  العنكبوت  الرجل  دور  يتولى  الذي 
تحقيق  من  هوالند  توم  البريطاني  الممثل 
الشمالية  أميركا  في  دوالر  مليون   467.3
و587 مليونا على المستوى العالمي، أي ما 
12 يوما،  أكثر من مليار دوالر في  مجموعة 
وفق  المحللون،  توقعه  ما  بذلك  مؤكدا 
»فرانس برس«. وحقق »سبايدرمان« بذلك 
إنجازا مماثال لما سبقه إليه »ستار وورز: ذي 
لمجلة  وفقا   ،2015 العام  أويكنز«  فورس 
»فرايتي«، على الرغم من أن تفشي المتحور 

فيروس  من  العدوى  شديد  »أوميكرون« 
كورونا أحدث إرباكا في كل أنحاء العالم.

أما المركز الثاني في ترتيب إيرادات شباك 
التذاكر األميركي فناله »سينغ 2« من شركة 
»يونيفرسال«، إذ بلغت عائداته 23.8 مليون 
بعد  األولى  األسبوع  نهاية  عطلة  في  دوالر 

انطالق عروضه.
هذا  المتحركة  الرسوم  فيلم  وتقدّم 
ريزركشنز«  ماتريكس:  »ذي  فيلمي  على 
 12 حقق  الذي  ريفز  كيانو  بطولة  من 
مليون دوالر و»ذي كينغز مان« الذي بلغت 
المركز  وكان  دوالر.  ماليين   6.4 إيراداته 
أندردوغ«  »أميريكان  نصيب  من  الخامس 
عامل  عن  حقيقية  قصة  من  المستوحى 
أصبح  الذي  وارنر  كورت  السوبرماركت 
أفضل العب في دوري كرة القدم األميركية. 
وجمع الفيلم 6.2 ماليين دوالر على شباك 

التذاكر. 

رغم »كوفيد19-«.. 
»سبايدرمان«  أول فيلم

يتجاوز مليار دوالر
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حصاد الفن الليبي في 2021
شهد الوسط الفن في ليبيا هذا العام رحيل 

عدد كبير من المبدعين سواء على مستوى السينما 
والتلفزيون والمسرح واإلذاعة، كما شهدت الساحة 
الفنية ظهور عدد من الفعاليات الجديدة، وكذلك 

طرح بعض األغاني لنجوم الغناء وعرض مجموعة 
من األعمال المسرحية. قبل أيام من توديعنا للعام 
2021 وخالل ديسمبر الجاري رحل عن عالمنا الفنان 

الكوميدي علي البوزيدي، وهو الفنان الذي عرفه 

الجمهور بعديد األعمال الكوميدية التي قدمها 
التلفزيون والراديو الليبيان عبر أكثر من أربعة عقود، 

خصوصًا خالل شهر رمضان، حيث شكل مع الممثل، 
عبداهلل الشاوش ثنائيًا مميزًا.

●  أيمن األعتر ●  هيثم درباش

●  علي البوزيدي●  علي أحمد سالم

●  عيسى عبدالحفيظ

●  حسن البيجو

وحيد حامد وسمير ودالل وآخرون.. قالوا كلماتهم األخيرة
الذين  الفن  رموز  الكثير من  رحيل   2021 العام  شهد 
الكاتب  برحيل  العام  بدأ  حيث  كبيرًا،  فنيًا  إرثًا  تركوا 
تراثًا  تاركًا  عامًا،   77 يناهز  عمر  عن  حامد  وحيد  الكبير 
فنيًا عظيمًا من األفالم السينمائية والمسلسالت اإلذاعية 
له  واختير  المواطن،  مشاكل  ناقشت  التي  والتلفزيونية 
بحسب  مصري  فيلم  مئة  أفضل  قائمة  ضمن  فيلمان 
العام  »البريء«  وهما:   ،1996 العام  في  النقاد  اختيار 
موقع  حسب   ،1991 العام  الكبار«  مع  و»اللعب   ،1986

»السينما.كوم«.
أيضًا،  يناير  في  رحل  »كورونا«،  فيروس  وبتداعيات 
الفنان هادي الجيار أحد تالميذ مدرسة المشاغبين، وكان 
آخر عمل ظهر له على الشاشة دور »رفاعي« في مسلسل 
وفي  رمضان.  في  عرض  الذي  الظل«  رجال   :2 »االختيار 
الذي  الرحباني،  إلياس  اللبناني  الموسيقار  رحل  يناير 
شكل مع أخويه عاصي ومنصور الرحباني قامات في عالم 
الموسيقى بالوطن العربي، ووضع الموسيقى التصويرية 

فيلمًا سينمائيًا. لخمس وعشرين 
تنوع  التي  هيكل،  كوثر  والمذيعة  الكاتبة  ورحلت 
بين  المهنية  حياتها  من  األولى  المرحلة  في  إنتاجها 
الدراما  في  مخرج  كمساعد  والعمل  التسجيلية  األفالم 
ومخرجة برامج، وتزوجت من الفنان أبو بكر عزت. ورحل 
رحلة  بعد  فؤاد،  خالد  األوركسترا  وقائد  الموسيقار  أيضًا 
الفنان  رحيل  يناير  شهد  كذلك  الموسيقى.  عالم  في 
شفيع  والناقد  الخولي،  فهمي  والمخرج  صالح،  أشرف 
شلبي، والفنان محمود عبدالغفار، والفنانة مها الشناوي، 
ورئيس أكادمية الفنون األسبق ورائد فن الباليه الدكتور 

عصمت يحيى، ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير.
العاليلي،  عزت  الفنانين  وفاة  شهد  فقد  فبراير،  أما 
وتوفي  حميدة،  علي  الجريتلي،  أحالم  شعبان،  يوسف 
والفنان  عبدالنبي،  محمد  المخرج  فبراير،  في  أيضًا 
الفنانة  رحلت  مارس  وفي  ثابت.  ميشال  اللبناني 

األسمر  العندليب  اكتشفها  التي  بدر،  منى 
فيلم  في  معه  وقدمها  حافظ  عبدالحليم 

كما   ،1957 العام  أحالمي«  »فتى 
هاشم،  عادل  الفنانون  كذلك  رحل 
خليل،  عبدالوهاب  ربيع،  سوسن 
ورائد  إسماعيل،  هاني  المخرجان 
ميادة  السورية  والمطربة  لبيب، 

الكبيرة ملك إسماعيل. بسيليس، واإلعالمية 
محرم،  مصطفى  الكبير  السيناريست  رحل  أبريل  وفي 
والفنان اللبناني إدوار الهاشم ، والممثل حازم الحمامصي 
والكاتبة وفية خيري. أما في مايو فقد رحل النجم الكبير 
سمير غانم، الذي برحيله انطوت صفحة مهمة في تاريخ 
خالل  رحلت  كما  العربي،  والعالم  مصر  في  الكوميديا 
ماهر  والمطرب  العراقية،  نادية  الفنانة  الشهر،  نفس 
العطار، والموسيقار جمال سالمة، والفنان محمد ريحان.

وكذلك  خورشيد،  اعتماد  المنتجة  رحلت  يونيو،  وفي 
تحية  والفنانة  فوزي،  جرجس  هاني  والمنتج  المخرج 
والفنان  أتاسي،  فردوس  السوري محمد  والمخرج  حافظ، 
الروائي  رحيل  شهد  فقد  يوليو  أما  مصطفى.  سيد 
والسيناريست إسماعيل ولي الدين، والمصور السينمائي 
البيطار،  كامل  واإلعالمي  مرزوق،  رمسيس  الدكتور 
يا  مالي  )وأنا  الشهير  األفيه  صاحبة  كامل  سحر  والفنانة 

لمبي(.
الفنانة دالل عبدالعزيز برفيق دربها في شهر  ولحقت 
»كورونا«.  فيروس  تداعيات  مع  معاناتها  بعد  أغسطس 
كريم  والمخرج  لبيب  ماهر  الفنان  الشهر  ذات  في  ورحل 
الدين، والكاتب فيصل ندا، والفنان محمد جبريل.  ضياء 
ودكتور  سليم،  ماهر  الفنان  رحيل  شهد  فقد  سبتمبر  أما 
كطبيب.  عمله  بجانب  التمثيل  عشق  الذي  المال  سمير 
ورحلت المخرجة والفنانة إيمان خيري وهي ابنة الروائي 

خيري  أيضًا الكبير  ورحل  شلبي. 
شهر  الفنان في  سبتمبر 

السيناريست  رحل  أكتوبر  وفي  الجمعات.  فاروق  السوري 
والفنان  جامجيان،  بيار  اللبناني  والفنان  النجار،  كرم 
فهمي  فوزي  الدكتور  والروائي  عواد،  جميل  األردني 

رئيس أكاديمية الفنون األسبق.
البابلي  سهير  الفنانين  رحيل  شهد  فقد  نوفمبر  أما 
الفنانة  من  عامين  لمدة  خليل  وتزوج  خليل.  وأحمد 
سهير  ترحل  أن  القدر  غرائب  من  ولعل  البابلي  سهير 
في نفس الشهر. ورحل في شهر نوفمبر أيضًا، المخرج 
األميركية  الجامعة  في  اإلخراج  أستاذ  اللوزي  محمود 
الفنان زهير  اللوزي، وأيضًا  الفنانة يسرا  بالقاهرة ووالد 

محمد  والسيناريست  السوريين،  الفنانين  نقيب  رمضان 
والفنان  فخري،  صباح  السوري  المطرب  وكذلك  نبوي، 

الطنباري. أحمد عبدالحي، والمخرج مسعد 
نبيه،  محمد  المخرج  رحيل  ديسمبر  شهر  وشهد 

والفنانين محب كاسر، محمد عبدالحليم,
 

طرابلس، القاهرة ــ الوسط

طرابلس، القاهرة ــ الوسط

2021حصادحصاد

 

ألمت  صحية  وعكة   ●
أثناء  قاسم،  زبيدة  بالفنانة 
تواجدها في تونس لتصوير 
رمضان  في  سيعرض  عمل 
أثرها  على  ونقلت  المقبل، 

إلى أحد المستشفيات.

زبيدة قاسم

تعاقد  كرارة،  أمير  النجم   ●
من  الثاني  الجزء  بطولة  على 
مرتدة«،  »هجمة  مسلسله 
»إلى  اسم  سيحمل  الذي 
»هجمة  وعرض  الجهاد«. 
في  األولى  للمرة  مرتدة« 

رمضان الماضي.

»هجمة مرتدة« جديدة
بدأ  ياسين،  محمد  المخرج    ●
من  األولى  المشاهد  تصوير 
لحد  الجديد »مشوار  مسلسله 
الممثل  يجمع  الذي  هناك«، 
دينا  بالممثلة  رمضان  محمد 

الشربيني.

دينا الشربيني
على  تعاقد  سالمة  هاني    ●
واحد«،  »قلب  مسلسل  بطولة 
ويقوم بإخراجه حسن البالسي، 
درامي  إطار  في  أحداثه  وتدور 

اجتماعي.

هاني سالمة
هو  هالل،  حمادة  الفنان   ●
في  المشارك  الوحيد  المطرب 
في  الجديد  الدرامي  الموسم 
مصر، إذ سيُدم الجزء الثاني من 
عرض  الذي  »المداح«،  مسلسل 
جزؤه األول في رمضان الماضي، 

وبدأ تصويره قبل أيام.

حمادة هالل
اكتفت  الممثلة هند صبري،   ●
بمسلسلها  الموسم  هذا 
عال«،  عن  »البحث  الجديد 
عبر  يناير  في  عرضه  المقرر 
منصة »نتفليكس«، هند تركز 
فى فيلمها »فضل ونعمة« مع 

الممثل ماجد الكدواني.

البحث عن عال

لموسم  الدرامية  الخريطة  مالمح   ●
في  تتضح  بدأت  المقبل  رمضان 
مصر، بقائمة أولية تشمل 19 عماًل، 
إجباري«،  »اتجاه  مسلسل  ومنها 
الذي يشهد عودة النجمة منة شلبي. 
ذكري  أبو  كاملة  إخراج  من  العمل 

وتشارك فيه النجمة إلهام شاهين.

فضيل  الليبي  الفنان   ●
إنه  لـ»الوسط«  قال  بوعجيلة، 
من  إنتاج  جهة  توفير  ينتظر 
أجل الشروع في تصوير حلقات 
»خالتي  منوعة  من  جديدة 

مشهية«.

● قبل أيام من رحيل 2021، بدأ 
مكي،  أحمد  الكوميدي  الفنان 
»الكبير  في  مشاهده  تصوير 
في  لعرضه  تمهيدًا   ،»6 أوي 
حقق  أن  بعد  المقبل،  رمضان 
على  كبيرًا  نجاحًا  العمل  هذا 
مدار مواسمه الخمسة السابقة.

صبا مبارك

فن x فن
مبارك،  صبا  األردنية  الفنانة   ●
في  سعد  عمرو  الفنان  تشارك 
مسلسله الجديد، الذي يحمل توقيع 
المخرج حسام علي، والمنتج صادق 
الصباح، ومن المقرر تصوير مشاهد 
العمل كاملة في العاصمة اللبنانية، 

بيروت، مطلع يناير المقبل.
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فيفي
الطالب، املرمىاملرمى لرياضة  الليبي  االتحاد  نّظم 

البلدي  المجلس  مع  والتنسيق  بالتعاون 
أبوسليم ومكتب النشاط المدرسي، سباق 
لمسافة  بنين  للجامعات،  الريفي«  »العدو 
كيلو   4 لمسافة  والبنات  مترات،  كيلو   8

مترات.
لزيوت  »الفوارس  شركة  وتولت 
جوائز  ووفرت  السباق  رعاية  السيارات« 
النهائية  النتائج  وجاءت  للمتفوقين، 
للسباق لتشهد تتويج الطالب عبدالمالك 
البدنية  التربية  كلية  من  حسن  رمضان 

البنين  سباق  وذهبية  بكأس  طرابلس 
بزمن 27.09 دقيقة، ونال الفضية الطالب 
عصام عبدالسالم حسن من كلية التربية 
البدنية سبها بزمن 27.10 دقيقة، وتوج 
بالميدالية البرونزية مروان عبداهلل البكاي 
من جامعة المواكب بمنطقة السراج بزمن 

27.30 دقيقة.
وتوجت والء الفالح من جامعة طرابلس 
ونالت  البنات،  منافسات  وذهبية  بكأس 
الهدى  نور  شقيقتها  الفضية  الميدالية 
عصام الفالح، وتوجت بالميدالية البرونزية 
اللجنة  منحت  كما  رمضان،  نعمة  الطالبة 
المنظمة ميدالية وشهادة تقدير للطالبة 

لمار رمضان باعتبارها أصغر متسابقة.

عبداملالك ووالء يتوجان بكأس سباق العدو الريفي للجامعات

بنادي  األول  القدم  كرة  فريق  العب  ظهر 
فريقه  فوز  في  بقوة  الورفلي،  أنس  »األخضر«، 
األخير أمام »شباب الجبل«، بخماسية نظيفة، ضمن 
الهدف  الممتاز، حيث سجل  الليبي  الدوري  مسابقة 
ثقة  على  والتأكيد  الجيد،  الظهور  ليواصل  الثاني، 
مدربه التونسي سمير شمام في قدراته التهديفية، 
والمخضرم عبد  أحمد كرواع  أبرزهم  بجانب زمالئه 
الثالث ضمن  الهدف  الذي سجل  العمامي،  الرحمن 
الدولي  الالعب  واصل  حيث  الكبيرة،  الخماسية 
مع  بقوة  الظهور  العمامي  الرحمن  عبد  السابق 
فريقه بنادي »األخضر« هذا الموسم، رغم تقدمه 
مقدمًا  الـ37،  عامه  إلى  وصل  أن  بعد  العمر،  في 
خبراته في مالعب كرة القدم، حيث ظهر أيضًا في 
فوز فريقه المثير على حساب »النصر«، بعدما خطف 
حساب  على  لـ»األخضر«  الفوز  هدفي  كرواع  أحمد 
ضمن  بهدف،  متقدمًا  األخير  كان  أن  بعد  »النصر«، 
مباريات األسبوع الرابع من مسابقة الدوري الليبي الممتاز 
المباراة  في  »األخضر«  قائمة  العمامي  وزين  القدم،  لكرة 
الماضي في صدارة  الموسم  أنهى  أن  بعد  تألقه،  ليواصل 
الهدافين برصيد أحد عشر هدفًا، حيث زاحم العمامي طوال 
الموسم الماضي زميله الدولي فيصل البدري نجم وسط وقائد 
الكروية  المحطة  هو  »األخضر«  فريق  ويعد  »الهالل«  فريق 
الالعب  العمامي  الرحمن  عبد  المخضرم  مسيرة  في  الثالثة 
األكبر سنًا هذا الموسم، بعد نجاحه مع كل من »األهلي بنغازي« 
المنتخب ومساهمته معه في  وتألقه مع  و»األهلي طرابلس«، 
التتويج ببطولة أفريقيا لالعبين المحليين »شان جنوب أفريقيا 
2014«، كما قدم نجم فريق »األخضر« عبدالرحمن العمامي أداًء 
استثنائيًا في أول موسم كروي له مع فريق »األخضر«، حيث أظهر 
المخضرم جاهزية واستعدادًا بدنيًا رائعًا أهله ليكون هداف فريقه 

األول بامتياز وصانع أفراحه وانتصاراته بفضل خبراته وتجاربه.

أعلن مدير شركة المنشآت الرياضية، خيري دوه، أن أعمال الصيانة بملعب 
طرابلس متوقفة؛ بسبب عدم دفع مستحقات الشركة المنفذة، فضاًل عن عدم 

توقيع أي عقود معها، والملعب لن يكون جاهزًا حتى بعد عام آخر، وقد يلقى نفس 
مصير ملعب بنغازي المتوقف منذ 11 عامًا، لتنفجر أزمة الملعب، التي قد تمتد إلى 

التأثير السلبي على مشاركة المنتخب واألندية الليبية في المسابقات األفريقية 
المقبلة، في الوقت نفسه أكد وكيل وزارة الرياضة جمال أبونوارة أن توقيع عقد 

الشركة المنفذة لصيانة ملعب طرابلس سيتم، وأن الدفعة المالية 
المستحقة للشركة سيتم دفعها.

طرح رئيس اتحاد كرة القدم الليبي األسبق، صالح العربي، تساؤالت حول واقع ◆◆
العالقات االجتماعية وغياب الوفاء من بعض األصدقاء في الوسط الرياضي، 

وقال العربي في منشور له على صفحته الشخصية عبر »فيسبوك«: »محزن جدًا 
غياب أصدقاء وأقارب عشنا معهم وتواصلنا في السراء والضراء، وفجأة تجدهم قد 
أصبحوا على هامش حياتك، متعللين بضغوطات الحياة«، وسبق وقال العربي في 
منشور له: »آسف إلساءة البعض لقيم الرياضة، ووجود اتهامات بالفساد المالي 

واإلداري، وتغليب المصلحة الشخصية على حساب الرياضة، واللجوء من قبل 
البعض للجهوية والمحصاصة«.

طرابلس - محمد ترفاس

عام بال حصاد.. وآخر 
مليء بالتحديات

الحدث

زين العابدين بركان

ساعات قليلة تفصلنا عن وداع وانقضاء العام 
األمل  يحدونا  جديد  عام  واستقبال   2021
حافاًل  بالدنا،  على  خير  عام  يكون  أن  في 
الواجهات  كافة  على  والنجاحات  بالمواعيد 
الرياضي..  وفي كافة المجاالت ومنها المجال 
وثمار  حصاد  بال  وانقضى  مضى  ثقيل  عام 
تلبي الطموحات، ومر بعدة إخفاقات وخيبات 
المضيء  الوحيد  الجانب  لكن  وعثرات، 
فرقنا  عودة  هو  المظلم  النفق  في 
بعد  مالعبنا  على  للعب  ومنتخباتنا 
عجافًا،  مرت  سنوات  وبعد  الحظر  رفع 
فيها  وتحملت  األوراق  فيها  تبعثرت 
التنقل  المتاعب والمشاق جراء  كرتنا 

والترحال.
منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
والمواعيد  المنافسات  جميع  غادر 
مبكرًا، وخرج خالي الوفاض من كل 
تصفيات  واجهات  على  التصفيات 
والمونديال،  والـ»كان«  الـ»شان« 
الوطني  منتخبنا  استهله  الذي 
والتفاؤل،  األمل  فينا  بعثت  بانطالقة 
وخيبة  ووداعًا  إخفاقًا  حمل  ختامه  أن  غير 
أمل، لكن ممثلي كرتنا المحلية في مسابقتي 
و»األهلي  »االتحاد«  األفريقية  األندية 
إخفاقات  تعويض  في  معًا  نجحا  طرابلس« 
مرة  ألول  وعبورهما  معًا  بتأهلهما  منتخبنا 
»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  دور  إلى 
الرحلة  يواصال  أن  أمل  على  األفريقية، 
هذه  في  بعيدًا  ويذهبا  األفريقي  والمشوار 

المنافسات.
وفترة  تخبط  وبعد  المحلي  الصعيد  وعلى 
لكرة  الليبي  الدوري  على بطولة  عصيبة مرت 
القدم، كتب للموسم الكروي أن يكتمل بنجاح 
المحلية  ببطولته  »االتحاد«  فريق  ويتوج 
ليعود إلى منصات التتويج بعد غياب، ويضيف 
ذلك  بعد  لتنطلق  رصيده،  إلى  جديدًا  لقبًا 
كروية  نسخة  في  الكروي  الموسم  منافسات 
ومنافساتها  فصولها  تتواصل  الزالت  جديدة 
على كل المالعب بنجاح، على أمل أن تتواصل 

بال تعثر حتى نهاية المشوار.
منافسات  عادت  وتوقف  غياب  طول  وبعد 
الواجهة  إلى  لقدم  لكرة  األولى  الدرجة  دوري 
مبارياته  الماضي  األسبوع  وانطلقت  المحلية، 
قياسي  رقم  مشاركة  تشهد  التي  الماراثونية 
في  األمل  يحدوها  فريقًا   47 إلى  وصل 

المنافسة من أجل بلوغ دوري األضواء.
بالتحديات،  حافاًل  سيكون  مرتقب  عام 
واستمرار  بنجاح  المحلية  الواجهة  على  خاصة 
نتمنى  الذي  الرياضي  الموسم  مسابقات 
وداعمًا  مساعدًا  وعاماًل  عون  خير  يكون  أن 
الكتشاف  الوطني  لمنتخبنا  الفني  للجهاز 
منتخب  بناء  أجل  من  شابة  جديدة  مواهب 
المرحلة  إخفاقات  يعوض  قوي  وطني 
وقت  أي  من  أكثر  جاهزًا  ويكون  الماضية، 

مضى لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

3 أهداف تنتظر »تسييرية األهلي طرابلس« بعد إقالة سيموندي
اعتماد مجلس جديد برئاسة إدريس ونائبه خليفة والعضو المالي الغرابلي.. واألعضاء سفيان ونور وبن شبل ومركوس وعبدالرحيم والشركسي

نادي  إلدارة  حديثًا  المشكلة  التسييرية  اللجنة  بدأت 
مدرب  عقد  فسخ  وقررت  عملها،  طرابلس«  »األهلي 
سيموندي  برنارد  الفرنسي  القدم  لكرة  األول  الفريـق 
القرار  وشمل  مهامهما،  من  أيضا  الفرنسي  ومساعده 
مدربًا  زميط  التونسي سامي  المساعد  المدرب  تكليف 
مع  التعاقد  يتم  أن  إلى  األول  القدم  كرة  لفريق  مؤقتًا 

مدرب جديد في الفترة القليلة المقبلة.
بمنطقة  الرياضة  مكتب  كشف  أن  بعد  هذا،  يأتي 
بتاريخ   ) )609/م.ر.ط.أ  االشاري  الرقم  ذو  طرابلس 
لنادي  تسييرية  لجنة  تشكيل   2021 ديسمبر   22
عبر  االجتماعي،  الثقافي  الرياضي  طرابلس«  »األهلي 
أحمد  فرج  من  المكون  المجلس  اعتماد  على  الموافقة 
المالي  والعضو  خليفة،  خالد  ونائبه  رئيسًا،  أدريس 
ونور  محمد  سفيان  واألعضاء:  الغرابلي،  الحكيم  عبد 

وحسام  مركوس  ووائل  شبل  بن  وعبدالرزاق  محمد 
لتتلخص  الشركسي،  الباري  وعبد  عبدالرحيم 

أولها  اللجنة،  أمام  جديدة  أهداف  ثالثة 
إداريًا  »الزعيم«،  استقرار  على  الحفاظ 

لفريق كرة  الدعم  وثانيًا مواصلة  وماليًا، 
مسابقة  داخل  بقوة  للمنافسة  القدم 
المحلية، وكذلك  الممتاز  العام  الدوري 
األفريقية،  »الكونفدرالية«  بطولة 
لدور  التأهل  الفريق  ضمن  أن  بعد 
اإلعداد  األهداف  وثالث  المجموعات، 
لمجلس  النادي  إدارة  لمرحلة تسليم 

منتخب في المستقبل القريب.

رحيل مفاجئ لساسي أبوعون
إدارة  عن  أبوعون  ساسي  ورحل 

قدم  أن  بعد  طرابلس«،  »األهلي  نادي 
كرة  فريق  نتائج  سوء  بسبب  استقالته، 

الدوري،  مسابقة  بداية  في  األول  القدم 
ديربي  في  بهدف  »االتحاد«  أمام  والخسارة 

رقم  الدوري  مسابقة  من  الحالية  بالنسخة  العاصمة، 
قضايا  عدة  في  النادي  إدارة  تراجع  عن  فضاًل   ،»47«
مباريات  خوض  عدم  قرار  في  التراجع  أبرزها  مهمة، 
وعدم  الورفلي،  سند  الدولي  الالعب  أزمة  في  الدوري 
وضوح الرؤية نحو المشاركة في صناعة قرار الظهور في 
مسابقة الدوري لهذا الموسم، حيث سبق وأكد أبوعون 
أن إدارة النادي قدمت مالحظاتها فيما يتعلق بالدوري 
الليبي، خاصة المطالبة باعتماد ملعب النادي، وأنه مع 
بعد  ينطلق  حتى  المنتخب،  تجمع  بعد  الدوري،  تأجيل 
ذلك دون توقف، خاصة أن هناك عدة أندية مع التأجيل، 
طرابلس«  »األهلي  فريقه  تركيز  أن  أبوعون  وأوضح 
يتطلب  ما  وهو  »الكونفدرالية«،  مشوار  على  منصب 
ممثاًل  طرابلس«  »األهلي  كون  الجهود  جميع  تضافر 

عن الكرة الليبية.

خالف في بداية الدوري
ولجنة  الليبي  القدم  كرة  اتحاد  اجتماع  يسفر  ولم 
المجموعة  من  أندية  عشرة  مع  باالتحاد  المسابقات 
بصورة  الدوري  النطالق  جدي  قرار  أي  عن  الثانية 
وقرار  األندية  مالعب  بسبب  الخالف،  وجاء  طبيعية، 
عن  والتغاضي  معينة  أندية  باختيار  المسابقات  لجنة 
اعتمدت  المالعب  تفقد  لجنة  أن  رغم  أخرى،  أندية 
طرابلس«  »األهلي  ملعبا  بينها  ومن  المالعب،  هذه 

الموقف  لجماهيرنا  نوضح  ومهامنا  مسؤولياتنا 
برمته«.

األولى  اللحظة  منذ  قمنا  »أواًل،  البيان:  وتابع 
بمخاطبة  االتحاد  نادي  مع  الالعب  توقيع  بعد 
مع  مراسالت  بعدة  الالعبين  أوضاع  لجنة 
العقد  فسخ  فيها  بما  المطلوبة  المستندات 

 ،2019 سبتمبر   10 بتاريخ  الموقع  بالتراضي 
المرسل«،  البيان  بتاريخ  مراسلة  آخرها  وكان 

البنود  كل  بتنفيذ  طرابلس«  »األهلي  وطالب 
فيها  بما  العقد  فسخ  في  عليها  المنصوص 
في  سابقًا  العبًا  الورفلي  كون  المالي،  الشرط 
الالعب  رحيل  قبل  واشترط  طرابلس«،  »األهلي 
على  الحصول  المغربي  »الرجاء«  في  لالحتراف 
ما  وهو  ليبي،  نادٍ  ألي  بيعه  حال  جزائي  شرط 
على  يرد  لم  بل  »االتحاد«،  نادي  به  يفي  لم 
من  بالرغم  الماضية  المدة  طيلة  المراسالت 
المراسالت،  على  بالرد  والمطالبة  عليهم،  التردد 
تفيد  رسالة  بوصول  تفاجؤوا  أنهم  إلى  مشيرًا 

وتحويل  اللعب  بطاقة  ومنحه  سند  بتسجيل 
الموضوع إلى لجنة فض المنازعات باالتحاد الدولي 
استنادهم  عدم  من  بالرغم  فيه  لتنظر  القدم  لكرة 
تمنح  بها  معمول  لوائح  أو  قانونية  أي نصوص  إلى 

الحق في تسجيل الالعب ومنحه بطاقة اللعب.

موقف »االتحاد« من القيد
الماضي  رسميًا في سبتمبر  »االتحاد«،  نادي  وأعلن 
فريق  مدافع  الورفلي،  سند  الليبي  الدولي  مع  التعاقد 
فترة  خالل  حر،  انتقال  صفقة  في  المغربي  »الرجاء« 
نادي  إدارة  وكشفت  الجارية،  الصيفية  االنتقاالت 
سند  الدولي  المدافع  مع  »التعاقد  قائلة:  »االتحاد« 

األندية  لزعيم  جديدًا  العبًا  ليكون  جاء  الورفلي 
الليبية وعميدها«.

الوسط - القاهرة

● الشباب المشارك في العدو الريفي

● مباراة األهلي طرابلس والمدينة في الدوري الممتاز

● الورفلي

● دوه

تحت  للشطرنج  الدولية  تونس  بطولة  على  الستار،  ُأسدل 
16 عامًا بمشاركة 118 العبًا من دول ليبيا وتونس وعمان 
تصنيف  البوسعيدي  حمودي  العماني  وتويج  والهند، 
1721، بكأس البطولة برصيد 7.5 نقطة، وبكسر التعادل 
جاءت ثانيًا الالعبة الهندية ماريني تصنيف 1589 برصيد 
 1620 تصنيف  نجار  التونسي سيف  ثالثًا  وحل  نقط،   7.5
برصيد 7.5 نقطة أيضًا، وتساوى بعدهم 3 العبين برصيد 
7 نقاط، وبكسر التعادل جاء رابعًا الليبي يوسف الحصادي 
تصنيف  عفيني  مختار  التونسي  وخامسًا   ،2025 تصنيف 
1268، وسادسًا الليبي عمرو فطيس تصنيف 1875 وسابعًا 
ياسين  ثامنًا  وجاء   1433 تصنيف  شقرون  وايل  التونسي 
الجزيري تصنيف 1357برصيد 6.5 نقطة، وتاسعًا التونسي 
عمر مريزيق تصنيف 1276 وبرصيد 6.5 نقطة، وعاشرًا 
عبدالرحمن عبيد تصنيف 1310برصيد 6.5 نقطة. نتائج 
البطولة سيكون لها تأثير سلبي على تصنيف العبي ليبيا 
وعمرو  نقطة،   40 قرابة  سيفقد  الذي  الحصادي  يوسف 

فطيس 25 نقطة، رغم أن المنافسات شهدت في مراحلها 
على  الفوز  بعد  الصدارة،  إلى  الحصادي  يوسف  الليبي  قفز 
في  حمودي،  العماني  مع  وتعادله  فطيس،  عمرو  مواطنه 
المقابل ابتعد فطيس عن الصدارة، بعد خسارتين متتاليتين 

أمام الحصادي، والتونسي مختار عفيفي.
وجاء الترتيب بعد الجولة السابعة ليتنافس على الصدارة 
وبكسر  منهم،  لكل  نقاط  ست  برصيد  العبين  خمسة 
الصدارة،  في   2025 الحصادي  الليبي يوسف  يأتي  التعادل 
يليه العماني حمودي تصنيف 1721، وثالثًا التونسي مختار 
 ،1589 تصنيف  ماريني  جاسيبو  الهندي  ورابعًا  عفيفي، 
وخامسًا محمد خليل من تونس تصنيف 1283، كما يأتي 
الليبي عمرو فطيس في الترتيب التاسع برصيد خمس نقاط، 
كما ُأجريت أهم مباريات الجولة الثامنة بين الليبي يوسف 
مع  البوسعيدي  والعماني  جاسيبو،  الهندي  مع  الحصادي 
التونسي مختار عفيفى، والليبي عمرو فطيس مع التونسي 

فرج الشاذلي تصنيف 1179.

.. وفطيس
ً
الحصادي رابعا

 في »دولية تونس للشطرنج«
ً
سادسا

 في »عربية رفع األثقال« بالعراق
ً
 ليبيا

ً
13 رباعا

طرابلس - محمد ترفاس

● سيموندي

الكرة  اتحاد  لرئيس  تصريح  وبحسب  و»أبوسليم«، 
تلعب  بأن  تطالب  األندية  فإن  الشلماني،  عبدالحكيم 
مباريات الدوري في المالعب الخاصة بها، لكنها ال تريد 
األمنية  الضمانات  تقديم  بعدم  المسؤولية  تتحمل  أن 

وال التنظيمية وال اإلدارية التحاد الكرة.

شكل المسابقة في الموسم الجديد
فإن  االجتماع،  من  خرجت  التي  المعلومات  وبحسب 
لجنة تنظيم المسابقات احالت أمر إقامة الدوري الممتاز 
األندية  توافق  لعدم  نظرًا  الكرة  اتحاد  إدارة  لمجلس 
من  أكثر  الدوري  انطالق  وتأجيل  االجتماع،  هذا  خالل 
فريقًا   20 الجديد  الموسم  دوري  في  يشارك  مرة، حيث 
مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة األولى 
أندية »األهلي بنغازي« و»النصر« و»الهالل« و»التحدي« 
و»دارنس«  و»الصداقة«  الجبل«  و»شباب  و»األخضر« 
الثانية  المجموعة  وتضم  و»التعاون«،  سرت«  و»خليج 
و»المدينة«  طرابلس«  و»األهلي  »االتحاد«  أندية 
و»الخمس«  المصراتي«  و»االتحاد  و»السويحلي« 
و»األولمبي« و»الشط« و»المحلة« و»أبوسليم«، وتتأهل 
في  السداسي  الدور  إلى  مجموعة  كل  عن  فرق  ثالث 

المرحلة الثانية، صاحب الترتيب األخير من كل مجموعة 
ما  الترتيب  وصاحب  األدنى  الدرجة  إلى  مباشرة  يهبط 
قبل األخير يخوض تصفيات البقاء، ليصبح الهبوط رسميًا 
العاشر واألخير في كل  الترتيب  األدنى لصاحب  للدرجة 
مجموعة، ويخوض المتحصالن على الترتيب التاسع في 
كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري 
الصعود بالدوري الدرجة األولى لتحديد الفريقين اللذين 

سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد.

ظهور أزمة سند الورفلي
 2021 موسم  عن  الممتاز  الدوري  بطولة  تكد  ولم 
عقبة  بأول  اصطدمت  حتى  بسالم،  تنطلق   2022  -
ومشكلة كبرى، خاصة بإعالن نادي »األهلي طرابلس« 
 ،»47« رقم  تحمل  التي  البطولة  في  مشاركته  تعليق 
في  البت  حين  إلى  اللعب،  في  االستمرار  عدم  معلنًا 
الدولي  الورفلي من قبل االتحاد  المدافع سند  موضوع 
طرابلس«  »األهلي  أصدر  أن  بعد  »فيفا«،  القدم  لكرة 
والجمعية  النادي  إدارة  مجلس  »تابع  فيه:  قال  بيانًا، 
بخصوص  األخيرة  التطورات  باهتمام،  العمومية 
من  وانطالقًا  محمد،  مسعود  سند  الالعب  موضوع 

الحفاظ على االستقرار اإلداري 
والمالي ومواصلة دعم فريق كرة 

القدم في »الكونفدرالية« واإلعداد 
لمرحلة التسليم لمجلس منتخب ● تدريبات 

حراس المرمى

بطولة  العراقية  أربيل  بمدينة  شقالوة  نادي  بقاعة  انطلقت 
العرب لرفع األثقال للرجال والسيدات بمشاركة قرابة 200 رباع، 
والكويت  واألردن  والسعودية  والعراق  ليبيا  منتخبات  يمثلون 
وفلسطين وعمان والبحرين واليمن وتونس والسودان وجزر 
القمر، وسبق البطولة االجتماع الفني بحضور االتحاد العربي 
لرفع األثقال ومندوبي الدول المشاركة؛ لمناقشة األمور الفنية 

للبطولة وتوزيع الرباعين على األوزان.
منتخب ليبيا لرفع األثقال وصل إلى مدينة أربيل العراقية، 
وترأس الوفد أمين عام االتحاد الليبي لرفع األثقال عبدالمنعم 
ومساعد  الدوكالي،  أبوبكر  الحكم  الوفد  وضم  الجين،  سوف 
المدرب محمد عبدالوهاب، كما ضمت البعثة أيضًا 13 رباعًا، 
وعمر  شالبي  وإحسان  أبوزريبة  أحمد  وهم  الكبار  في  ثالثة 
مشاركة  أول  في  الشباب،  فئة  في  رباعين  وعشرة  العجمى، 
خارجية وهم: نصر الدين شالبي ومحمد الشارف الزنتاني وزن 
55 كلغ، ومحمد سمير غالم وزن 55 كلغ، وزكريا ناصر شالبي 
وزن 67 كلغ، ومعاذ عبدالوهاب وزن 73 كلغ، ويوسف شاكير 
وزن 81 كلغ، وشاهين داوود وزن 89 كلغ، ومنيب العزابي وزن 
المالكي وزن 102 كلغ، ويوسف حسام  96 كلغ، ونصرالدين 

وزن 102+ كلغ.
والتحق بالبعثة المدرب صالح األدهم واإلداري أسامة قناو، 
والطبيب هشام بريكاو، والرباعون محمد سمير غالم وزن 61 
كلغ ويوسف حسام وزن + 102 كلغ، كما استعد منتخب ليبيا 
لرفع األثقال للبطولة بمعسكر داخلي مفتوح بمدينة طرابلس، 
تحت إشراف المدربين صالح الدين األدهم ومحمد عبدالوهاب.

عام  أمين  قال  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي 
اتحاد رفع األثقال عبدالمنعم سوف الجين: »المنتخب يضم 13 
رباعًا من الذين تميزوا في بطولة ليبيا لرفع األثقال التي ُأقيمت 
أخيراً بطرابلس وهم: من نادي السويحلي أحمد مصطفى أبو 

أبوليفة،  محمد  ويوسف  المالكي،  عادل  الدين  ونصر  زريبة، 
الرباعون إحسان علي شالبي،  ابديري  ومن نادي وسعاية 

شالبي،  الناصر  عبد  وزكريا  شالبي،  الناصر  عبد  وكمال 
الشرطة  نادي  »من  وأضاف:  قناو«.  الوهاب  عبد  ومعاذ 

عمر محمد العجيمي، وشاهين رمضان داود، ومن الظهرة 
ومن  زاوية،  حسام  ويوسف  العزيبي،  ميلود  منيب  الرباعان 

أبوسليم، محمد الشارف الزنتاني، ومحمد سمير غالم«.
يشار إلى أن االجتماع الفني لبطولة العرب لرفع األثقال عقد 
بحضور عضو االتحاد الدولي ورئيس االتحاد األفريقي لألثقال، 
خالد مهلهل، وأمينه العام ورئيس االتحاد الليبي منار الدين 

الشلي، وعضو االتحاد الدولي وأمين عام االتحاد العربي 
وألقيت في  المشاركة،  الدول  محمد جلود، ومندوبي 

بدايته الكلمات التي أشادت باالتحاد العراقي على 
كرم الضيافة وحسن االستقبال والدول المشاركة 

االحترازية  واإلجراءات  الصعبة  الظروف  رغم 
للوقاية من »كوفيد - 19«.

السعودي  االتحاد  ومهلهل،  جلود  وحيا 
إدارة  العربية من  الكوادر  األثقال وكل  لرفع 
وتحكيم على التميز والنجاح الذي تحقق في 
األثقال  لرفع  للشباب  العالم  بطولة  تنظيم 
وأكد  أخيرًا،  السعودية  استضافتها  التي 
رئيس اللجنة الفنية باالتحاد العربي لألثقال، 

وأن  الفئة لكل العب،  الجرمني، تحديد  علي 
االعتراض واالحتجاج يكون عن طريق بطاقة 

تسلم للمراقب الفني، وأن تكون وضعية رجلي 
مستوى  وفي  متوازنتين  الثقل  رفع  عند  الالعب 

التأهل  أن  إلى  االجتماع  في  اإلشارة  وجرت  واحد. 
لألولمبياد يكون عن طريق البطوالت العالمية والقارية 

التي تنظم في الفترة من 2022 - 2024، وأن المشاركة 
وسيحسب  السبع،  البطوالت  من  خمس  في  إجبارية  تكون 

للرباع أفضل نتيجة يحققها خالل مشاركته في هذه البطوالت.

● الحصادي

● أبطال رفع األثقال الليبية

● محاوالت 
في تدريبات 

رفع األثقال

2021حصادحصاد
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

سوق  اقتصاديًا  الليبية  القدم  كرة  دخلت 
في  جديدة  مرحلة  بدخولها  الماليين 
والالعبين،  األندية  بين  المالية  التعاقدات 
وأصبح الالعب الليبي يصل لتعاقدات مالية 
حاجز  تجاوزت  حيث  كبيرة،  ألرقام  تصل 
الرقم  وأصبح  سنوات،  منذ  دينار  المليون 
ماليين  الثالثة  أو  باالثنين  ذلك  يتجاوز 
وأكثر. أصبحت تطرح تساؤالت في الوسط 
القدم،  كرة  على  ذلك  تأثير  حول  الرياضي 
وهل يسهم هذا في تطور المستوى الفني، 
مالي  لسقف  بحاجة  الليبية  الكرة  وهل 
تركها  يجب  أو  األندية  عليها  تتفق  محدد 

حرة في تعاقداتها.
تعاقد  ألي  نسعد  المبدأ  ناحية  من 
ورقم مالي يستفيد منه الالعب أواًل وأخيرًا 
المبالغ  هذه  لألسف  ولكن  كذلك،  والنادي 
القدم  كرة  تطور  لم  التي تصرف  الضخمة 
قوته  للدوري  تعطِ  ولم  المأمول  بالشكل 

المنتظرة.
من  واندثر  ولى  الهواية  زمن  وألن 
سنوات طويلة، وألن االحتراف دخل بقوة 
في كل تفاصيل الرياضة، لذلك نحتاج 
الوصول  ألن  التنظيم  من  لشيء 
من  يجعل  قد  كبيرة  مالية  ألرقام 
الصعب النزول أقل منها ماليًا في 
األندية  وتتورط  المقبلة  السنوات 
وليس  أول  لها  مالية  قصص  في 

لها آخر.
نحن مع استفادة الالعب المحترف 
وهذا من حقه وأصبح عمله الرسمي، 
وعليه  حقوق  له  أيضًا  الالعب  ولكن 
يطالب  وال  يعرفها  أن  يجب  واجبات 
أنه  يعرف  أن  ويجب  فقط،  بحقوقه 
في  األحتراف  وقواعد  بنود  بتطبيق  ملزم 
العقد  وبنود  واألداء  والسلوك  التدريبات 
وألن بعض الالعبين يطالبون بحقوقهم 

يجب أن يعرفون أيضًا واجباتهم.
كنت أتمنى أن أرى ندوات وورش عمل 
األندية حول  أحد  أو  الكرة  اتحاد  يقيمها 
وبنود  والنادي  الالعب  بين  العالقة 
هو  ومن  والقانوني،  المالي  التعاقد 
اإلدارة  هي  ومن  المحترف،  الالعب 
يجب  عديدة  تساؤالت  المحترفة.. 
أن تطرح لترسيخ الثقافة الرياضية 

في موضوع أصبح مهمًا.

مرحلة املاليني

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

السنة السابعة
العدد 319  26 جمادى األولى 1443 هــ
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الرياضة الليبية تجني 6 مكاسب قبل وداع 2021
الزناد يواصل تحطيم األرقام القياسية في عدد مرات الفوز على حلبة المالكمة بأوروبا.. والفالح يسير على خطاه

االتحاد  بكأس  المجموعات  دور  قرعة  ُأجريت 
بمقر  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة  األفريقي 
مصر،  في  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
الدوري  بطل  »االتحاد  بفريقي  ليبيا  وتشارك 
األبطال،  دوري  بطولة  من  القادم  المحلي 
الدوري  مسابقة  وصيف  طرابلس  و»األهلي 
من  والمشارك  األخيرة  النسخة  في  المحلي 

البداية في بطولة »الكونفدرالية«.
األولى  المجموعة  في  طرابلس«  »األهلي  جاء 
بجانب »زاناكو« الزامبي و»الصفاقسي« التونسي 
في  فجاء  »االتحاد«  أما  المصري،  و»بيراميدز« 
المجموعة الثانية بجانب »شبيبة الساورة الجزائري 

و»أورالندو بايرتس« الجنوب أفريقي
و»شبيبة القبائل« الجزائري أو »ريال ليوباردز« 
من مملكة إسواتيني، أما المجموعة الثالثة فضمت 
البورسعيدي«  و»المصري  الكونغو  من  »أوتوهو« 
الكاميروني  سبور«  و»كوتون  مصر  من 
وفي  الديمقراطية،  الكونغو  من  و»مازيمبي« 
من  الوطني«  »الحرس  جاء  الرابعة  المجموعة 
العاج  ساحل  من  أبيدجان«  و»أسيك  النيجر 

و»سيمبا« التنزاني و»نهضة بركان« المغربي.
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  وأعلن  سبق 
ممثل  »االتحاد«  فريق  تأهل  رسميًا  »كاف« 

دوري  إلى  »الكونفدرالية«  كأس  في  ليبيا 
»أنيمبا«  فريق  انسحاب  بعد  المجموعات، 
بنغازي،  مدينة  إلى  حضوره  لعدم  النيجيري، 
لمالقاة فريق »االتحاد« على ملعب شهداء بنينا، 
نظيفة،  أهداف  بثالثة  فائزًا  »االتحاد«  معتبرًا 
الليبي  »كاف«  األفريقي  االتحاد  مراقب  أكد  وقد 
دور  إلى  رسميًا  االتحاد  تأهل  قريميده،  محمد 
بعد  »الكونفدرالية«،  بطولة  في  المجموعات 
بعدم  الـ»كاف«  النيجيري  »أنيمبا«  نادي  إبالغ 
»أنيمبا«  فريق  حاول  وقد  المباراة،  لعب  تمكنه 
لكن  محايد،  ملعب  إلى  نقلها  أو  المباراة  تأجيل 
ليتأكد  الطلب،  رفضا  »االتحاد«  ونادي  »كاف« 

تأهل »االتحاد« إلى دور المجموعات.
فريق  على  ففاز  طرابلس«  »األهلي  فريق  أما 
طريق  عن  رد  دون  بهدف  المالي،  »الملعب« 
بنينا«  »شهداء  ملعب  على  اشتيوي،  محمد 
ضمن إياب منافسات »الكونفدرالية« بدور الـ32 
وكانت  المجموعات،  لدوري  المؤهلة  المكرر 
»الملعب«  لصالح  انتهت  قد  الذهاب  مباراة 
المالي بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لضربات 
بنتيجة  ابتسمت لألهلي طرابلس،  التي  الترجيح، 
عكاشة  ومحمود  طاهر  صالح  ونجح   )2-4(
في  بوعرقوب،  وعلي  نشنوش  محمد  والحارس 

بينما  طرابلس،  لألهلي  الترجيح  ركالت  تسجيل 
أضاع الملعب المالي ركلتين.

المجموعات  أوقعت قرعة دور  ذاته،  الوقت  في 

التي  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  لبطولة 
األفريقي  االتحاد  بمقر  التوقيت  نفس  في  سحبت 
تتويجًا  األكثر  المصري  »األهلي«  القاهرة،  في 

مواجهة  في  ألقاب،  عشرة  برصيد  البطولة  في 
و»الهالل«  أفريقي  الجنوب  داونز«  »ماميلودي صن 
القرعة  أوقعت  كذلك  السودانيين،  و»المريخ« 
الساحلي«  »النجم  مواجهة  في  التونسي  »الترجي« 
التونسي و»شباب بلوزداد« الجزائري، بينما يصطدم 
الجزائري،  سطيف«  »وفاق  مع  المغربي  »الرجاء« 

و»الزمالك« المصري مع »الوداد« المغربي.
المصري خالد نصار مدير  القرعة،  وأجرى مراسم 
المسابقات في االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
المدير  أفريقي بيتسو موسيماني  الجنوب  بمشاركة 
الفني لـ»األهلي« المصري، وجاءت مجموعات دوري 

أبطال أفريقيا طبقًا لما أسفرت عنه القرعة كما يلي: 
و»ماميلودي  المصري  »األهلي«  األولى:  المجموعة 
السوداني  و»الهالل«  أفريقي  الجنوب  داونز«  صن 
»الرجاء«  الثانية:  المجموعة  السوداني.  و»المريخ« 
المغربي و»حوريا كوناكري« الغيني و»وفاق سطيف« 
المجموعة  أفريقي.  الجنوب  و»أمازولو«  الجزائري 
الساحلي«  و»النجم  التونسي  »الترجي«  الثالثة: 
و»جوانينغ  الجزائري  بلوزداد«  و»شباب  التونسي 
الرابعة:  المجموعة  بوتسوانا.  من  غاالكسي« 
و»بترو  المصري  و»الزمالك«  المغربي  »الوداد« 

أتلتيكو« األنغولي و»ساجرادا إسبيرانسا« األنغولي.
إلى  المتأهلة  الـ16  الفرق  تقسيم  قد جرى  وكان 
دور المجموعات إلى أربعة مستويات، وضم المستوى 
و»الرجاء«،  و»الوداد«  و»الترجي«  »األهلي«  األول 
وضم المستوى الثاني، »الزمالك« و»ماميلودي صن 
والمستوى  كوناكري«،  و»حوريا  و»النجم«  داونز« 
و»شباب  سطيف«  و»وفاق  »الهالل«  ضم  الثالث 
»المريخ«  والرابع،  أتلتيكو«،  و»بترو  بلوزداد« 
إسبيرانسا«  و»ساجرادا  غاالكسي«  و»جوانينغ 
و»أمازولو«، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور 
الثمانية المعروف باسم ربع النهائي، على أن تنطلق 
المقبل  فبراير  من  األول  في  المجموعات  منافسات 

على أن تختتم في أبريل المقبل.

قرعة مجموعات »الكونفدرالية« تفصل »االتحاد« عن »األهلي طرابلس«

● مباراة القمة بين االتحاد واألهلي طرابلس في الدوري

بطل الدوري في »الثانية« مع شبيبة 
الساورة وأورالندو بايرتس وشبيبة القبائل 
الجزائري أو ريال ليوباردز.. والوصيف في 
»األولى« مع زاناكو والصفاقسي وبيراميدز

المجموعة الثانية: السويحلي × األهلي طرابلس.. 
والشط × االتحاد المصراتي.. واألولمبي × أبوسليم.. 

والخمس × المحلة.. والمدينة × االتحاد

هدفاً حتى األسبوع السادس وهدفاً حتى األسبوع السادس و55خسائر للشط وتعادل وحيد.. واألخضر خسائر للشط وتعادل وحيد.. واألخضر 
يتصدر مشهد األكثر تسجيالً بـيتصدر مشهد األكثر تسجيالً بـ2121 هدفاً.. والعالمة الكاملة لألهلي بنغازي هدفاً.. والعالمة الكاملة لألهلي بنغازي
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»املسابقات« تعلن منافسات ساخنة في األسبوع الـ7 بالدوري املمتاز
المجموعة األولى: دارنس × التحدي.. واألهلي بنغازي × التعاون.. واألخضر × الصداقة.. وخليج سرت × الهالل.. وشباب الجبل × النصر

القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  كشفت 
جدول مباريات األسبوع السابع، وتستأنف المباريات عن 
مع  »دارنس«  ويلتقي  المقبل،  األحد  األولى  المجموعة 
»التحدي« على ملعب درنة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، 
والمراقب محمد العريبي، ويشهد يوم اإلثنين مواجهة 
بنبنا  شهداء  ملعب  على  و»التعاون«  بنغازي«  »األهلي 
الضاوي،  توفيق  والمراقب  السادسة،  الساعة  تمام  في 
والثالثاء تقام مباراة »األخضر« و»الصداقة« على ملعب 
شيخ الشهداء في تمام الساعة الثالثة، والمراقب جمال 
العريبي، واألربعاء »خليج سرت« مع »الهالل« على ملعب 
أجدابيا في تمام الساعة الثالثة، والمراقب فوزي الصافي، 
والخميس »شباب الجبل« مع »النصر« على ملعب شيخ 
عثمان  والمراقب  الثالثة،  الساعة  تمام  في  الشهداء 

قحيزان.
وفي المجموعة الثانية، تنطلق المباريات يوم السبت 
8 يناير، بمواجهة »السويحلي« مع »األهلي طرابلس« 
على ملعب مصراتة في تمام الساعة الثالثة، والمراقب 
»االتحاد  مع  »الشط«  يلتقي  واألحد  العقربي،  علي 
الساعة  تمام  الزقوزي في  المصراتي« على ملعب علي 
الثالثة، والمراقب كمال نوير، واإلثنين يلتقي »األولمبي« 
مع »أبوسليم« على ملعب الزاوية في تمام الساعة الثالثة، 
والمراقب عبد الفتاح التريكي، واألربعاء يواجه »الخمس« 
تمام  في  البلدي  الخمس  ملعب  على  »المحلة«  فريق 
الساعة الثالثة، والمراقب مصطفى أبوعين، وفي نفس 
على  »االتحاد«  مع  »المدينة«  يلتقي  والتوقيت  اليوم 

ملعب أبوسليم، والمراقب محمد عبد اهلل.

ختام قوي للجولة السادسة
اختتمت، مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري 
في  مباريات  عشر  بإقامة  القدم،  لكرة  الممتاز  الليبي 

الخامس،  األسبوع  ومباراة وحيدة مؤجلة من  األسبوع، 
انتهت  و»األولمبي«  طرابلس«  »األهلي  بين  كانت 
بالتعادل السلبي، وشهد األسبوع السادس حالة من الشح 
الثانية؛ حيث جرى  المجموعة  األهداف في  في تسجيل 
تسجيل أربعة أهداف فقط في المجموعة، أما المجموعة 
األولى فشهدت تسجيل 13 هدفًا بمجموع األهداف في 
 ،17 إلى  األسبوع  األهداف في  ليصل مجموع  األسبوع، 
ويقفز معها مجموع أهداف مسابقة الدوري حتى األسبوع 

السادس إلى 112 هدفًا.

وضعية الفرق
األولى  المجموعة  بنغازي« مشهد  »األهلي  يتصدر 
 5 18 نقطة، بينما »الشط«  بالعالمة الكاملة برصيد 
3 خسائر وتعادلين،  »التعاون«  خسائر وتعادل وحيد، 
واحد،  وفوز  خسائر   5 الجبل«  »شباب  وحيد،  وفوز 
»الصداقة« 3 خسائر وتعادل واحد وفوز وحيد، »خليج 
خسائر   4 ونتائجه  هدفًا   15 شباكه  دخل  سرت« 
وتعادلين، ولم يفز في أي مباراة، أما »دارنس« فخسر 
فوزه  و»الصداقة« حقق  الموسم،  له هذا  مباراة  ثاني 

الثاني هذا الموسم، و»السويحلي« حقق فوزه الثالث.

األكثر تسجياًل
تسجياًل  أكثر  »األخضر«  األولى:  المجموعة  في 
لألهداف بـ21 هدفًا خالل 6 أسابيع، »األهلي بنغازي« 
أهداف،   6 »دارنس«  11هدفًا،  »النصر«  هدفًا،   13
»الهالل« 5 أهداف، وفي المجموعة الثانية: »األولمبي« 
8 أهداف، و»السويحلي« 5 أهداف، و»االتحاد« 4 أهداف، 
المجموعة  في  تسجياًل  األقل  أهداف.   3 »المدينة« 
والصداقة«،  سرت«  و»خليج  الجبل«  »شباب  األولى 
و»الشط«  طرابلس«  »األهلي  الثانية  المجموعة  وفي 
األقل  و»المحلة«،  المصراتي«  و»االتحاد  و»الخمس« 
استقبااًل لألهداف في المجموعة األولى »األهلي بنغازي« 
الذي  »االتحاد«  الثانية  المجموعة  وفي  أهداف،  ثالثة 

مازالت شباكه نظيفة دون أهداف. فرق استقبلت أكثر 
و»خليج  الجبل«  »شباب  األولى  المجموعة  في  أهداف 
سرت« 15 هدفًا و»التعاون« 13 هدفًا، وفي المجموعة 
أهداف،   5 و»األولمبي«  أهداف،   7 »الشط«  الثانية 

و»أبوسليم« 4 أهداف.

تغيير المدربين
مسابقة  من   »47« رقم  الجديدة  النسخة  ودخلت 
تغيير  أجواء  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  العام  الدوري 
المدربين سريعًا، وشهدت المسابقة حزمة من اإلقاالت 
واالستقاالت، حيث تقدم المدرب صالح رحيل باستقالته 
من تدريب فريق »شباب الجبل« لعدم فوز الفريق بأي 
وباستقالة  األولى،  المجموعة  ترتيب  وتذيله  مباراة، 
صالح رحيل، أصبح عدد المغادرين 5 مدربين وهم عبد 
مدرب  الغسلي  والحسن  »السويحلي«  أربيش  الحفيظ 
»المدينة«، وحمدي بطاو مدرب فريق »الخمس«، وعمر 
المريمي مدرب »أبوسليم« وآخرهم صالح رحيل، وأعلن 
مجلس إدارة نادي »السويحلي«، تعيين التونسي كمال 
زعيم، مدربًا للفريق بدياًل عن الجهاز الفني السابق بقيادة 
المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش، الذي انضم لقائمة 

المدربين المغادرين هذا الموسم 2021 – 2022.

المدرب التونسي
ويعد زعيم مدربًا تونسيًا شابًا، سبق له خوض تجربة 

تدريبية ناجحة في تونس والسعودية، وكالعب خاض 
عديد التجارب المميزة، أبرزها رفقة المنتخب التونسي 
»بارتيزان  ونادي  الرياضي،  »الترجي«  ونادي  األول، 
له  سبق  فقد  وكمدرب،  المصري،  و»إنبي«  بلغراد«، 
في  أخرى  وتجربة  السعودي،  »الطائي«  نادي  تدريب 
نادي »الكوكب« السعودي، أيضًا درب نادي »الوحدة« 
الدرجة  دوري  بطولة  على  معه  وتحصل  السعودي 
األولى، وفي تونس، خاض تجربة ناجحة رفقة »اتحاد 
الرياضي بن قردان«، وتمكن من التأهل للمشاركة في 
كأس »الكونفدرالية« األفريقية، والحصول على الترتيب 

الثالث في الدوري التونسي الممتاز.
مع  التعاقد  أعلنت  فقد  »الخمس«  نادي  إدارة  أما 
الفريق  لقيادة  خشارم،  جمال  التونسي  الفني  المدير 
األول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للمدرب الوطني حمدي 
»المدينة«،  لفريق  مدربًا  حاليًا  أصبح  الذي  بطاو، 
»المريخ«  فريق  خشارم  التونسي  المدرب  وقاد 
كمدرب،  له  تجربة  أول  وهي  قصير،  لوقت  السوداني 
للنادي  مدرب  كمساعد  عمل  كما  باللقب،  معه  وتوج 
نادي  أعلن  الماضي،  سبتمبر  وفي  »الصفاقسي«، 
الغسلي،  الحسن  المغربي،  المدرب  »المدينة« وصول 
عقد  توقيع  أجل  من  وذلك  طرابلس؛  العاصمة  إلى 
لإلشراف على تدريب الفريق األول في الموسم الجديد، 
قبل أن يرحل سريعًا، ويخلف التعاقد مع الغسلي حزمة 

من التعاقدات تاركًا إياها.
مع  »أبوسليم«  نادي  إدارة  تعاقدت  وأخيرًا.. 
المدرب الوطني رضا عطية؛ لتدريب الفريق األول خلفًا 
استقالته  قدم  الذي  المريمي  عمر  الوطني  للمدرب 
المصراتي«  و»االتحاد  »أبوسليم«  مباراة  عقب 
أبرز  من  عطية  رضا  الوطني  المدرب  ويعد  مباشرة، 
المدربين الوطنيين، حيث قاد الموسم الماضي فريق 
متقدم  مركز  إلى  به  ووصل  المصراتي«،  »االتحاد 
فريق  درب  أن  له  سبق  وقد  الثانية،  المجموعة  في 

»األهلي طرابلس« عدة مرات.

طرابلس - الصديق قواس

لم يكن العام 2021 عاديًا على الرياضة الليبية، وكرة 
وشهور  وأسابيع  أيام  شهدت  أن  بعد  تحديدًا،  القدم 
في  والحزينة  السعيدة  بين  ما  كثيرة  تقلبات  العام 
أوقات متقاربة جدًا، وليس هناك أبلغ من تصدر منتخب 
المجموعات  تصفيات  مشهد  القدم  لكرة  األول  ليبيا 
المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة بقطر، قبل أن يقلب 
منتخب مصر الطاولة، ويخطف بطاقة التأهل الوحيدة 
عن المجموعة، ليخفق »فرسان المتوسط« في الظهور 
بالمونديال، كما أخفقوا من قبل بالظهور في مونديال 
الجزائر،  منتخب  بنسختها  فاز  التي  قطر،  في  العرب 
في  انطالقها  المقرر  األفريقية  األمم  بطولة  وكذلك 
عدة  مكاسب  هناك  أن  إال  المقبل،  يناير  من  التاسع 
رفع  أبرزها  عام،  بشكل  الليبية  الرياضة  في  تحققت 
الحظر عن المالعب الليبية، كما كان لأللعاب الفردية 
دور مهم في رفع العلم الليبي عاليًا، وكان أبرز هؤالء 

نجم المالكمة الساطع مالك الزناد.

مالك الزناد
الزناد  مالك  الشاب  المالكمة  ساحر  مع  البداية 
التونسي  خصمه  على  بالفوز  انتصاراته،  واصل  الذي 
بينهما  جرى  الذي  النزال  في  التفاحي،  إسالم 
الليبي  البطل  بروكسل، وحسم  البلجيكية،  بالعاصمة 
النزال لصالحه بالنقاط، ليختتم العام 2021 بانتصار 
الزناد،  يفضله  الذي  بالشكل  يتحقق  أن  دون  جديد، 
لجمهوره،  تقديمها  اعتاد  التي  بالقاضية  الفوز  وهو 
عامًا(   28( الزناد  خاض  التفاحي،  مواجهة  وقبل 
الفوز  18 مباراة، حقق فيها  خالل مسيرته االحترافية 
واثنتان  القاضية  بالضربة  فوزًا   16 منها  جميعًا، 
أغسطس   29 في  كان  للزناد  ظهور  وآخر  بالنقاط، 
القاضية  الفنية  بالضربة  الفوز  حقق  حينما  الماضي 
عدد  ليرتفع  سيكرجلغ،  ألمير  مونتينيغرو  مالكم  على 

مباريات الفوز بالنقاط إلى ثالثة.

سعد الفالح
اسمه  الفالح،  سعد  الليبية  المالكمة  بطل  سطر 
في  له  جديدًا  إنجازًا  حقق  أن  بعد  نور،  من  بحروف 
على  بالفوز  واستحقاق  جدارة  عن  الرياضية  مسيرته 
ووسط  أرضه  على  مورات  علي  التركي  المالكم 
المالكمة  بعالم  له  احترافية  أول مباراة  جماهيره، في 
وكانت  لخمس جوالت،  المباراة  وتواصلت  أوروبا،  في 
السيطرة فيها للمالكم الليبي سعد الفالح، الذي أظهر 

فنيات عالية.

رفع الحظر
المالعب  عن  الحظر  رفع  تم  الماضي،  فبراير  في 
لكرة  األفريقي  االتحاد  وفد  زار  أن  بعد  وذلك  الليبية، 
القدم »كاف« ليبيا، في زيارة استمرت لمدة ثالثة أيام، 
ليتم خوض مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام 
نظيره تونس، في تصفيات كأس أفريقيا بملعب بنينا 
7 سنوات طويلة من  ببنغازي، في خطوة كبيرة، بعد 
مبالغ طائلة، وكذلك  الليبية  الخزانة  كبد  الحظر، مما 
من  الليبي  الجمهور  وحرمان  واإلقامة  التنقل  عمليات 

الليبية،  والمنتخبات  الليبية  الفرق  متابعة 
حيث لعب المنتخب الليبي أكثر من 70 مباراة 
اإلخفاقات  في  تسببت  والتي  الديار،  خارج 

المتتالية لكرة القدم الليبية، فضال عن الظلم 
األرض  على  اللعب  عدم  بسبب  التحكيمي 

ووسط الجماهير الليبية.

مشروع »فيفا«
القدم  كرة  اتحاد  لرئيس  األول  النائب  قال 

لكرة  الدولي  االتحاد  »إن  آدم:  خميس  الليبي، 
جيدة  بمواصفات  ملعب  إنشاء  عرض  )فيفا(  القدم 
منتخبات  لمعسكرات  رياضية  صالة  بجانب  وعالمية، 
ليبيا، فيفا اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 
7 إلى 8 كيلو مترات، نظير تنفيذ المشروع، اتحاد الكرة 
المساحة  توفير  أجل  من  الليبية  الحكومة  سيخاطب 
من  جزءًا  أو  العزيزية  باب  مبدئيًّا  ويقترح  المقترحة، 
أرض وزارة الزراعة«، وكان وفد من »فيفا«، وصل إلى 
المدينة، وذلك من أجل  طرابلس، وقام بزيارة ملعب 
تقييم حالته وتقديم الدعم المادي واللوجيستي، بعد 

أن دخل ملعب طرابلس الدولي، عملية الصيانة منذ 
أيام، وتستمر مهمة تحسين مرافقه ومدرجاته، 

وكان  الدولية،  المباريات  استقبال  أجل  من 
»فيفا« وافق على استقبال ملعب »شهداء 

بنينا« في بنغازي للمباريات الدولية سواء 
لألندية أو المنتخبات، فيما سجلت بعض 
المالحظات الفنية على ملعب طرابلس، 

سواء  اإلصالحات  من  بالكثير  وطالبت 
أو  المدرجات  أو  الملعب  أرضية  صعيد  على 

غرف خلع المالبس وحتى األسوار وكاميرات المراقبة.

تنظيم »أفريقية الرماية«
أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، في 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أنه جرت الموافقة 

في  بليبيا  للرماية  أفريقيا  بطولة  تنظيم  على 
أن  قريش  وأضاف   ،2022 المقبل  العام 

لجنة  شكل  للرماية،  األفريقي  االتحاد 
الجديد  األساسي  النظام  لصياغة 

برئاسة  للرماية  األفريقي  لالتحاد 
حازم  المصري  االتحاد  رئيس 

الليبي  وعضوية  حسني 
والسنغالي  قريش،  عادل 

فاياني  والكيني  با،  مامادو 
محمد، وُأجريت بالعاصمة 
القاهرة،  المصرية، 
األفريقي  االتحاد  انتخابات 
للرماية، ونجح في انتخابات 

التنفيذي  المكتب  عضوية 
عبدالرزاق  الليبي  لالتحاد، 

على  بحصوله  القانقا  محمد 
14 صوتًا من مجموع 19 صوتًا، 

لالجتماع  الحاضرة  الدول  وكانت 
وتونس،  ومصر،  ليبيا،  هي: 
والمغرب،  والسودان،  والجزائر، 

وأنغوال، وجنوب أفريقيا، وموريتانيا، 
وزامبيا،  وناميبيا،  والسنغال، 
ونيجيريا، ورواندا، وغانا، وكينيا، 
االجتماع  في  ليبيا  ومثل 

االتحاد  رئيس  االنتخابي 
الليبي للرماية عادل قريش، 

وأمين عام االتحاد عبداهلل 
غيث سالم.

كمال القرقني
كمال  الليبي  العالمي  البطل  توج 

القرقني بالقالدة البرونزية بعد أن حل ثالثًا 
في منافسة شرسة وقوية وصمود وظهور 
مشرف يرضي جمهور الرياضة حول العالم 
في لعبة بناء األجسام، وتوج البطل العالمي 
»مستر  في  القالئد  بعديد  القرقني  كمال 
والميدالية  باللقب  توج  حيث  أولمبيا«، 

الذهبية العام 2019 والفضية العام 2020 
العام  والبرونزية   2018 العام  والبرونزية 

رامي  العالمي  النجم  وحرص   ،2021 الجاري 
»مستر  بطل  رامي«  بـ»بيغ  الشهير  السبيعي 

أوليمبيا 2021«، على اإلشادة بأسطورة اللعبة، 
دور  عن  رامي  وتحدث  القرقني،  كمال  الليبي 
القرقني في حياة لعبة كمال األجسام عمومًا، 
واصفًا  واالستمرار،  التوقف  بعدم  إياه  مطالبًا 

لن  وتاريخ  إعجاز  بأنه  الكبير  الليبي  النجم 
يطوله أي العب في الوطن العربي.

● القرقني

● الزناد

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في بنينا                    )تصوير - فراس حيدر(

2021حصادحصاد
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ماذا ستفعل أمام فشل االلتزام بالموعد االنتخابي؟
متى تتدخل بشكل عملي إلنقاذ العملية السياسية؟

أين مجموعة الـ»75«، الذين أشرفت على 
اختيارهم، ووضعوا خارطة طريق االنتخابات؟

كيف ستتصرف حيال األزمة الحالية؟

لماذا أعادها األمين العام لألمم المتحدة إلى ليبيا؟

من الذي يتحمل مسؤولية ما حدث؟

ستيفاني وليامز

++HH55

 كل شيء كل شيء

علي خليفة الزائدي مؤسس كشافة بنغازي
يعد علي خليفة الزائدي مؤسس الكشافة في ليبيا. ولد سنة 1909، من 
أبوين ليبيين، هاجرا إلى لبنان سنة 1911. انضم مبكرا إلى جمعية الكشاف 
عاما  مفتشا  أصبح   1952  –  1940 عامي  بين  ما   .1927 سنة  المسلم 
للجمعية. نشر مجموعة من الكتب الكشفية العالمية وأعد نخبة من قادة 
الحركة الكشفية. وظل الشخصية الكشفية البارزة في لبنان. سنة 1953 عاد 
إلى وطنه األول ليبيا، ليؤسس العام التالي أول فرقة كشفية، وفي صيف سنة 
1954 قام بإعداد وقيادة أول بعثة كشفية ليبية إلى المخيم الكشفي العربي 
األول بالزبداني – سورية. وتتابعت جهوده إلى أن جرى استصدار مرسوم 
ملكي بقانون حماية الحركة الكشفية في ليبيا العام 1958، وانتخب قائدا 
عاما لها، ثم عين العام 1964 مستشارا لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بدرجة وكيل وزارة، ثم عضوا بالمجلس األعلى لرعاية الشباب العام 1964، 

وأعيد انتخابه في السنة نفسها عضوا في اللجنة الكشفية العربية.
األوسمة  به  متوجا  ضابط،  برتبة  اللبناني  الوطني  األرز  وسام  ُقلد 
عنا  باستحقاق في حياته. رحل  نالها  التي  الكثيرة  الكشفية  والميداليات 

يوم 1966/12/30.

ليبيا األمسليبيا األمس

بشير زعبيه

حقب  انتهاء  بعد  ما  جيل  تبناها  التي  للحدود،  العابرة  المشاريع  كل 
وأناشيدها،  وشعاراتها  بخطاباتها  سقطت،  منطقتنا،  في  االستعمار 
المنطقة  شعوب  حكموا  من  رحل  كما  قادتها،  التي  النخب  ورحلت 
وخلخلته  القومي  المشروع   1967 هزيمة  هزّت  عناوينها،  تحت 
االشتراكي  المشروع  سنة   20 بعد  ليلحقه  المؤسسين،  آباءه  وشتت 

االشتراكية. المنظومة  عباءة  السوفيتي  االتحاد  بزوال 
أنقاض  على  المشهد  تصدر  الذي  السياسي  اإلسالم  مشروع  أما 
قيادة  المشروعين، فقد ظهر مربكًا ومفككًا ومفرقًا غير جامع، تحت 
التطرف؛ بل وبمسلك اإلرهاب لتحقيق  ارتبط بعضها بخطاب  أسماء، 
أن  ويبدو  الصدارة،  عن  بعيدين  المعتدلون  بقي  بينما  أجندته، 
الذي ُكتب له أن يثمر وينتصر، هو مشروع مقاومة  الوحيد  المشروع 
المستعمر وتحقيق االستقالل، وهو مشروع وطني في األساس، وأرى 
أن غياب المشروع الوطني في فترة ما بعد االستقالل، هو المسؤول 
والتي  وشعوبها،  المنطقة  بلدان  إليها  آلت  التي  البائسة  الحالة  عن 
منذ  انتهى  استعمار  بسبب  وتخلفها  وجمودها  عجزها  تبرر  ظلت 
من  العالم  بلدان  تتجاوزها  فيما  القرن،  أرباع  ثالثة  من  يقرب  ما 
الحضارية  الهوة  يوم  كل  وتعمق  المراحل،  وتحرق  وتتقدم  حولها، 
مشروع  غياب  في  الحالة  هذه  من  نخرج  لن  أننا  وأعتقد  بينهما، 

وجامع، ومحدد، ومؤطر. واضح،  وطني 
السياسية  الخارطة  هذه  في  لنا  غياب  هو  المشروع  غياب  إن 

التي  االجتماعية  وحتى  واالقتصادية، 
تهدد  قد  كبيرة،  وتنتج متغيرات  تتشكل 
بالذوبان  كياناتنا  البعيد  المدى  على 
ومصطلحات  ومسميات  حــدود  ضمن 
ونحن  المتغيرات،  هذه  تفرضها  جديدة 
معنيون  المنطقة  من  كجزء  الليبيين 
التوافق  دون  منه  نخرج  ولن  هذا،  بكل 
ليبية،  بهوية  وطــنــي  مــشــروع  على 
وتفكير على رأس أولوياته قراءة جديدة 
للواقع الذي نعيشه في الداخل، وفي ما 
حولنا،  ومتغيرات من  تحوالت  يجري من 
معطيات  وفق  أنفسنا  تأهيل  وإعــادة 

األصالة  بين  بناءة  مصالحة  وعبر  العصر 
ما  اكتشاف  إعادة  مع  واإلبداع،  للخيال  العنان  وإطالق  والمعاصرة، 
العالم،  يتوسط  موقع  إمكانات،  من  والجغرافيا  األرض  لنا  منحته 
بساحل  المتوسط،  البحر  على  المفتوحة  أفريقيا  بوابة  ويشكل 
القادمين من  السياح  يكون مقصد  كلم، مؤهاًل ألن  الـ2000  يقارب 
وصناعة  بناء  وأحواض  األغراض  متعددة  الموانئ  وإنشاء  الشمال، 
الصيادين  مطمع  جعلها  هائلة  سمكية  ثروة  يحوي  وبحر  السفن، 
تكتنزها  أخري  معدنية  وثروات  وغاز،  نفط  اتجاه،  كل  من  الوافدين 
العالمية،  الصحراوية  للسياحة  مزارًا  لتكون  أيضًا  مؤهلة  صحراء 
أمكنة  لتكون  القابلة  الرومانية  بمسارحها  متكاملة،  أثرية  مدن 
بمئات  تكتظ  الساحل  على  ممتدة  زراعية  رقع  الدولية،  للمهرجانات 
فورًا  تحويلها  يمكن  وسهول  والزيتون،  النخيل  أشجار  من  اآلالف 
القابلة  التمور  أنواع  بأجود  تزخر  واحات  والشعير،  للقمح  حقواًل 

متوفرة. الغذاء  من  الذاتي  االكتفاء  إمكانات  كل  للتصدير، 
رزقهم  ومصدر  الليبيين  ثــروة  هو  وحــده  النفط  إن  قال  من 
األبوية  الهيمنة  من  متحررًا  قويًا  اقتصادًا  نبني  أن  بيدنا  الوحيد؟.. 
في  فلنفكر  والمنافسة،  الفرص  توزيع  عدالة  على  يقوم  للدولة، 
مجال  في  واالستثمار  الــذات،  اكتشاف  بإعادة  الوطني  مشروعنا 
مجتمع  وتأهيل  بناء  إعادة  وفي  حد،  أقصى  إلى  والعلم  المعرفة 
الدولة  تحقيق  أولها  شروط،  شك  ال  له  هذا  وكل  مستنير،  معاصر 
والفصل  القانون،  دولة  المؤسسات  دولة  الديمقراطية،  المدنية 

اإلنسان. حقوق  واحترام  المواطن،  وحماية  السلطات،  بين 
دولة تأخذ كل هذه المعطيات أساسًا في بناء عالقاتها مع اإلقليم، 
أقل من ثالثة عقود جزيرة صغيرة وسط  العالم، سنكون خالل  ومع 
أغلبهم  يعيش  البشر  من  مليون  الـ400  من  يقترب  بشري  محيط 
وطني  بدافع  المستقبل  لهذا  نعد  أن  وعلينا  طــاردة،  بيئات  في 
يركض  العالم  والفرص،  للوقت  هدرًا  كفانا  أواًل«،  »ليبيا  ملخصه: 

ينتظرنا. ولن  سرعة،  بأقصى 

املشروع الوطني

شهد العام 2021 أحد أهم األحداث 
الثقافية في ليبيا، حين احتفلت مصلحة اآلثار، 
في أبريل، بعودة تمثال »فاوستينا الصغرى« 

األثري من النمسا بعد 75 عاما من تهريبه 
إلى خارج البالد.

وحضر االحتفال عدد من الوزراء 
والمسؤولين الليبيين إضافة إلى عدد من 

السفراء، وكانت مصلحة الجمارك حاضرة في 
االحتفال، ممثلة في العميد عبدالرزاق بالحاج 

مدير إدارة المراجعة والتفتيش بطرابلس.
وكانت السفارة الليبية لدى النمسا 

استعادت، في مارس، رأس التمثال الرخامي، 
الذي يعود أصله للعصر األنطوني وُفقد 

منذ 75 عاما من المتحف العالمي بغراتس، 
بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في حكومة 

الوفاق.

يبدو أن املشروع 
الوحيد الذي كتب 

له أن يثمر وينتصر 
هو مشروع مقاومة 
املستعمر وتحقيق 

االستقالل

كاد يقتل طفلته 
بالكوكايني

ألقت وسائل إعالم إيطالية 
الضوء على تحقيق القضاء 

اإليطالي في إعطاء مواطن 
إيطالي ابنته البالغة خمس 

سنوات مادة الكوكايين.
وأعطى الرجل المادة المخدرة 

مذوبة في كوب من الماء، بدال 
من إعطائها ملينا لألمعاء ودواء 

مدرا للبول.
وأوضحت وكالة »أنسا« 
اإليطالية أن الفتاة التي 

تسممت عشية عيد الميالد، 
في منزلها الواقع في مدينة 

رافينا )شمال شرق(، نُقلت 
بشكل طارئ إلى المستشفى في 

بولونيا، حيث باتت في مأمن 
من الخطر.

وأخطر الوالد خدمات الطوارئ 
بعد أن أقلقه تدهور حال طفلته. 

وفتح مكتب المدعي العام في 
رافينا تحقيقا.

دمية تروي
قصة امليالد

العامة  العروض  تزال  ال 
إندونيسيا،  في  محظورة 

كوفيد19-،  جائحة  بسبب 
مجتمعًا  يمنع  ال  ذلك  لكن 

البلد  هذا  في  صغيرًا، 
أغلبية  المسلم  األسيوي 

بعيد  االحتفال  من  سكانه، 
الميالد من خالل عروض 

تروي  تقليدية  متحركة  دمى 
المسيح. مولد  قصة 

استديو  مؤسس  ويقول 
للدمى  سيكارتاجي«  »بيبر 

سوروينغينو  إيندرا  المتحركة 
ندرة  الرغم من  »على 

بسبب  العامة  العروض 
التدريب  نواصل  الجائحة، 

للحفاظ  المجتمع  داخل 
ويوضح  التقليد«.  على 

دمى  »شخصيات  سوروينغينو 
الكتاب  من  مستوحاة  )واهيو( 

من  أيضًا  ولكن  المقدس 
الرسوم  مثل  أخرى،  مصادر 
على  المتمحورة  المتحركة 

المقدس«.  الكتاب 

»هناك ضرورة للدفع بالعملية 
االنتخابية كأولوية والتغلب على 

الجوانب القانونية«

األمين العام المساعد منسق 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 

رايزدون زينينغا

»المجلس يشارك المجتمع الدولي 
»األسف« لعدم إجراء االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الليبية في 

موعدها المقرر«
األمين العام لمجلس

 التعاون الخليجي
 نايف فالح الحجرف

رافايال بالستيرا
ملكة قالت »ال«

»ال يمكنني التصرف وكأن شيئا لم يحدث«.. هكذا عبرت ملكة جمال اليونان 
الكون  جمال  ملكة  مسابقة  من  انسحبت  حين  موقفها  عن  بالستيرا  رافايال 
التي نظمتها إسرائيل في ديسمبر، لتضرب مثاال يحتذى به في »اإلنسانية«.
عبر  أبيب  تل  في  التواجد  رفضها  عن  وقتها،  بالستيرا،  رافايال  وعبرت 
صفحتها على إنستغرام قائلة: »ال يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة المقامة 
من  الفلسطينيون  يقاتل  بينما  يحدث،  شيء  ال  وكأن  والتصرف  أبيب  تل  في 

الحياة هناك«. أجل أبسط مقومات 
وعلى نهج ملكة جمال اليونان، سارت ملكتا جمال الوس والمغرب بإعالن 

»ملكة  مسابقة  مــن  انسحابها 
الكون«. جمال 

في  ــه  أن بالذكر  وجــديــر 
حكومة  أعلنت  نوفمبر،   14
انتهاء  أفــريــقــيــا  ــوب  جــن
جنوب  جمال  لملكة  الدعم 
أفريقيا بسبب دعم منظمي 
في  للمشاركة  فعالياتها 

الكون  جمال  ملكة  مسابقة 
إسرائيل  فــي  أقيمت  الــتــي 

الحقا.

أقوالهمأقوالهم

»متوافقون مع روما على ضرورة 
مساندة ليبيا في مسارها السياسي«

وزير الشؤون الخارجية
 والهجرة والتونسيين بالخارج 

عثمان الجرندي

 » المشير خليفة حفتر عرض زيارة 
تركيا لكنه اشترط استقباله من 

طرف الرئيس طيب رجب إردوغان«

وزير الخارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو

األبرز في األبرز في 20212021.. ليبيا تستعيد فاوستينا الصغرى.. ليبيا تستعيد فاوستينا الصغرى
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