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مواقيت الصالة - طرابلس

الوكواك نحات الثورة الليبية
 ص16

قفزة

فضاء

قفزت صادرات الغاز الطبيعي المسال من 
الواليات المتحدة إلى أوروبا بشكل حاد، 

وسط تصاعد األزمة في أوكرانيا، وفق 
ما ذكرته جريدة »وول ستريت جورنال« 

األمريكية. وقال دانييل يرغين في مقاله: 
»أصبحت الواليات المتحدة مرة أخرى أكبر 

منتج للنفط في العالم، إذ يتجاوز إنتاجها 
اآلن بنسبة 20 % منافستيها السعودية 

وروسيا، التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي 
في العالم«. الجريد ربطت بشكل مباشر 

نجاح صناعة النفط األميركية بتصعيد 
األزمة في أوكرانيا، وقال يرغين: »اليوم 

ليس هناك شك في األهمية الجيوسياسية 
لموقع النفط والغاز األميراكي الجديد«.

غاز

كل شيء
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>> »يورو بورتر«: تولي باشاغا رئاسة الوزراء ينهي طموحات حفتر السياسية

الحوثي
بعد اختفائه، ظهر زعيم جماعة »أنصار 
اهلل« اليمنية، عبد الملك الحوثي أخيرًا، 

متعهدًا بـ»إلحاق الهزيمة بالعدو«، 
وذلك بعد توجيه ضربات طالت العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي، بعد تهديدها 
المستمر للسعودية. »اإلماراتيون 

يرضون األميركيين ويتوددون للصهاينة 
ويتقربون من البريطانيين وينالون 

سخط اهلل«، هذا ما قاله عبد الملك الذي 
لم يحصل على أي شهادة علمية، ودرس 

العلوم الدينية، وفق المذهب الزيدي 
على يد والده بدر الدين. عبدالملك 
انتقل من صعدة مسقط رأسه، إلى 

صنعاء ليعيش مع أخيه األكبر حسين، 
مؤسس جماعة »الشباب المؤمن«، التي 

عرفت فيما بعد بـ»أنصار 
اهلل«، وبعد مقتله في 
2004 انتقلت القيادة 
لوالده، ثم إلى عبد 

الملك.. فهل ينجح 
الحوثي في تنفيذ 

تعهده بهزيمة 
التحالف السعودي–

اإلماراتي، أم أن 
هجمات التحالف 
ستعيد الشرعية 
إلى حكم اليمن؟

أعلنت شركة السياحة الفضائية 
»فيرجن غاالكتيك«، األربعاء، خططها 

لفتح مبيعات التذاكر للجمهور، ما 
يمنح الراغبين فرصة شراء رحلة »دون 

مدارية« على متن الطائرة الفضائية 
الخاصة. وقالت الشركة إنه سيتم تشغيل 

التذاكر للعمالء المهتمين بمبلغ 450 
ألف دوالر، من أجل تأمين مقعدهم، 

مع ضرورة دفع وديعة قدرها 150 ألف 
دوالر، ثم دفع 300 ألف دوالر المتبقية 

قبل الرحلة، ولدى الشركة تطبيق يمكن 
لألفراد ملؤه على موقعها اإللكتروني.

احتدام حرب البيانات في ذكرى فبراير ُيكرِّس االنقسام السياسي

ناشطات جنوبيات: الثورة أنصفت نون النسوة.. وطموحات باملزيد

الدباش: 17 فبراير ثورة شعبية عفوية أسقطت نظاما كان يجب أن يتغير

باشاغا يتشاور لتشكيل حكومته ويتجاهل تحفظات الرافضني

بعد 11 سنة ثورة.. انتعاش االقتصاد مرهون بالسياسة

الحادية  بالذكرى  الليبيون  يحتفل  فيما 
التي أطاحت حكم  17 فبراير  لثورة  عشرة 
األعباء  تــزال  ال  القذافي،  معمر  العقيد 
في  آمالهم  ورغم  تطاردهم.  االقتصاددية 
لكن  الثورة،  بعد  البالد  ثروات  استعادة 
السياسية  األزمات  بسبب  يتحقق  لم  ذلك 

واألمنية التي تكاد ال تنتهي.
السنة  خــالل  الليبيين  اكــتــواء  ــم  ورغ
األخيرة من أعباء توحيد سعر صرف العملة، 
فإن  السلع؛  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الذي 
المركزي  المصرف  توحيد  إلعادة  االتجاه 
بصيص  يعطي  الثورة  بعد  انقسم  الذي 
باستعادة  آمال  مع  أفضل،  لمستقبل  نور 
اإلنتاج النفطي الذي كانت عليه البالد قبل 

العام 2011.
قدمًا  المضي  أن  الدولي  البنك  ويرى 
 2021 العام  خالل  التوحيد  ــادة  إع نحو 
النفط  إنتاج  انتعاش قوي في  تسببت في 
من  تبعه  ــا  وم االقــتــصــادي،  والــنــشــاط 
والتجارية  المالية  الموازين  في  انتعاش 

والحسابات الجارية.
مع  تكافح  األســر  تــزال  ال  ذلــك،  ومع 
وضعف  والفقر  الغذائي  األمــن  انعدام 

يتسبب  فيما  العامة؛  الخدمات  تقديم 
ديسمبر،   24 انتخابات  تنظيم  عــدم 
عودة  في  السياسي،  االنقسام  وعــودة 
االقتصادي،  للمشهد  الضبابية  األجواء 
نحو  التقدم  يعرقل  أن  شأنه  مــن  مــا 

والتعافي. السالم 
تقدمت  إذا  ــه  أن على  البنك  وشــدد 
إيجابي  بشكل  السياسية  العملية 
ليبيا  فستواصل  األمني،  الوضع  واستقر 
وأضــاف:  االقتصادي.  االنتعاش  طريق 

التجارة  أرصدة  تسجل  أن  المتوقع  »من 
من  كحصة  فوائض  الجاري  والحساب 

الناتج المحلي اإلجمالي«.
وقد يسجل الميزان المالي فائضًا أيضًا 
النفط  إنتاج  في  القوي  لالنتعاش  نظرًا 
العملة  قيمة  انخفاض  وبعد  وصادراته، 
في يناير من العام الماضي، مما قلل من 
تكلفة تمويل رواتب القطاع العام والسلع 
النفط  عــائــدات  باستخدام  والخدمات 

المقومة بالدوالر.

طرابلس- القاهرة ـ الوسط

 17 لثورة   11 بالذكرى  االحتفال  أجواء  وسط 
األطراف  بين  البيانات  حرب  احتدمت  فبراير، 
السياسية الرئيسة لألزمة الليبية، وعلى رأسها 
قرارات  خلفية  على  والدولة،  النواب  مجلسا 
البرلمان األخيرة، وتحديدًا إنهاء والية رئيس 
الحكومة الحالي، عبدالحميد الدبيبة، وتكليف 
وحتى  باشاغا،  فتحي  السابق،  الداخلية  وزير 
اآلن تكشف هذه البيانات خطًا مؤيدًا الستمرار 
فتحي  لتولي  داعمًا  وآخــر  الدبيبة،  حكومة 
باشاغا، وكالهما ماٍض في استكمال خطواته 
األول  باتجاه تغليب خطه، فكلف  على األرض 
لجنة وزارية لرسم خطة إجراء االنتخابات، في 
جهازه  لتشكيل  مشاوراته  خصمه  أطلق  وقت 
التنفيذي، وأمام حالة االصطفاف هذه، لم يغب 
الصدام،  إلى حالة  الوضع  انزالق  التخوف من 
مصراتة،  »الخصمين«  مدينة  قيادات  دفع  ما 
أمام  الباب  وقفل  الموقف  احتواء  محاولة  إلى 
تصعيده ميدانيًا، بينما لم يبد المجتمع الدولي 

موقفًا حاسمًا من التغيير الحالي.
أنهت  التي  فبراير  ذكــرى  حلول  ــع  وم
دام  الذي  القذافي  معمر  العقيد  حكم  نظام 
السياسي  الالستقرار  حالة  تستمر  عامًا،   42
واألمني مالزمة لألزمة الليبية، مشوبة بعديد 
الهواجس، بما فيها العودة إلى مربع الصدام، 
المسلحة  المجموعات  على  زالت  ما  والعين 
العاصمة  خصوصًا  الــبــالد،  في  المنتشرة 

طرابلس.
موقفه  البرلمان  يعزز  التفاصيل،  وفــي 
المكلف  الحكومة  رئيس  أن  بتأكيد  القانوني 
العدد  وهو  تزكية،   50 من  أكثر  على  تحصل 
الدولة  مجلس  دور  فإن  وبالتالي  المطلوب، 
السلطة  تغيير  يتعلق بمسألة  فيما  انتهى  قد 
التنفيذية، ليرد 54 عضوًا من المجلس األعلى 
أن  يؤكد  ببيان  عضوًا،   145 من  المكون 
تعديل اإلعالن الدستوري ال يتوافق مع االتفاق 
السياسي، وأن سحب الثقة من حكومة الوحدة 

الوطنية باطل.
باشاغا  المكلف،  الحكومة  رئيس  ويواصل 
مشاورات تشكيل حكومته الجديدة متنقاًل بين 
اللقاءات  من  عدد  ضمن  وبنغازي،  مصراتة، 
ومكونات  وبرلمانية،  سياسية  ــراف  أط مع 

اجتماعية، إلى جانب القيادة العامة للجيش.

ممارسة  الدبيبة  واصـــل  ــاء،  ــن األث فــي 
»من  معتبرًا  عادي،  بشكل  الحكومي  نشاطه 
يأتي  حــراك  أي  في  يشكك  أن  الشعب  حق 
في  المصداقية  فقد  ألنه  سياسية  بتوجهات 
رفضه  إلى  إشــارة  في  المتواجدة«،  النخب 
لتحركات باشاغا والبرلمان الستبداله، واقترح 
استفتاًء شعبيًا إلكترونيًا على الخالف السياسي 
الحاصل، بداًل من وساطات أخرى، محددًا شكل 
االستفتاء بالسؤال: »هل أنت مع فترة انتقالية 

جديدة أم مع إجراء االنتخابات.. نعم أو ال«.
في  ترأسه  اجتماع  خالل  آخر  تحدٍ  وفي 
إلى  وزراءه  الدبيبة  دعا  طرابلس،  العاصمة 
االستمرار في تنفيذ برامج الحكومة في جميع 
فريق  بتشكيل  العدل  وزيــرة  وكلف  المدن، 
لالنتخابات.  قانون  لصياغة  مستقل  قانوني 
الثاني  العادي  الوزراء  مجلس  اجتماع  وخالل 
عطل  مــن  »هــنــاك  أن  اعتبر  الــعــام،  لهذا 
العملية االنتخابية، وال يهمهم سوى التمديد 

ألنفسهم، ولن نكون رهينة لهم«.
بالقلق  الدولية  األطــراف  شعور  مع  لكن 
تساءلت  جديد،  صراع  تفجر  احتمالية  بشأن 

مصادر مطلعة عن الدور الذي يمكن أن يلعبه 
مصرف ليبيا المركزي، عبر محافظه، الصديق 

الكبير بشأن التعامل مع أي الحكومتين.
للعالقات  ــي  ــ األوروب المجلس  ويقترح 
والمؤثرة على  األوروبية  الدول  الخارجية على 
باشاغا، وعقيلة صالح التركيز على وضع خارطة 
أرادت ليبيا  طريق انتخابية جديدة، وذلك إذا 

تجنب الحرب.
األربعاء،  المتحدة،  األمــم  دعت  بدورها 
إلى  ليبيا  في  المصلحة«  أصحاب  »جميع 
الحفاظ على الهدوء في العاصمة طرابلس ردًا 
مظاهر  رصد  إلى  أشارت  إعالمية  تقارير  على 

عسكرية في العاصمة .

لألمم  العام  األمين  مستشارة  وتستمر 
في  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  حول  المتحدة 
والدبيبة  باشاغا  لقاء  بعد  مشاوراتها  توسيع 

والمشري والمجلس الرئاسي«.
عقيلة صالح  النواب  رئيس مجلس  أن  غير 
بعدم  وليامز  إلى  مباشرة  غير  رسالة  وجه 
جديدة  حكومة«  بـ»وجود  متمسكًا  التدخل 

تعمل »لكل الليبيين«.
كثب  عــن  فتابع  الــدولــي  المجتمع  ــا  أم
موقف  إبداء  دون  الليبية،  الحالة  مستجدات 
حاسم لصالح أي من طرفي الصراع. باستثناء 
يتخذه  بما  مبكرًا  رحبتا  اللتين  ومصر  روسيا 
التشريعية  السلطة  كونه  الليبي،  البرلمان 

المنتخبة.
ذروة  ينتظرون  الليبي  للشأن  المتتبعون 
االحتفال بذكرى 17 فبراير، وشكل االصطفاف 
وترقب  االحتفال،  ميدان  سيشهده  ــذي  ال
المفترض  من  التي  المقبلة  القليلة  األسابيع 
المكلف  الحكومة  رئيس  خاللها  ينهي  أن 
وتقديمها  حكومته،  تشكيل  بشأن  مشاوراته 

إلى البرلمان.

)أرشيفية( • احتفاالت جماهيرية ضخمة بذكرى ثورة فبراير       

الحدود  عن  ليبيا  تفصل  التي  األميال  أالف  رغم 
الروسية–األوكرانية، إال أن الحرب الوشيكة هناك 
سوف تؤثر مباشرة على غذاء الليبيين.. كيف هذا؟
الحكومات  أن  في  يكمن  ببساطة  الجواب 
في  أوكرانيا  على  تعتمد  المتعاقبة  الليبية 
األخرى  والحبوب  القمح  من   % 43 نحو  اسـتيراد 

النباتية. والزيوت 
الليبي،  للشأن  مراقبون  يراها  مخاوف  وهناك 
الكميات  لتعويض هذه  البديلة  السوق  من غياب 
الكبيرة لتأمين خبز الليبيين، في وقت تتجه أسعار 
إذا  أعلى  مستويات  تسجيل  إلى  الغذائية  المواد 
نفذت روسيا غزوها؛ ألن الدولتين تستحوذان على 

30 % من إجمالي اإلنتاج العالمي للذرة والقمح.
األوكراني،  القمح  الليبية على  السلطات  اعتماد 
يرجع إلى عقود سابقة، فقد شهد العام 2005 توقيع 
والشعير  القمح  الستيراد  المدى  طويل  اتفاق  عقد 
أيضًأ  تفضيلي.  وضع  على  ليبيا  بموجبه  حصلت 

سعى العقيد معمر القذافي قبل عامين من مقتله 
أوكرانيا،  في  الليبية  االستثمارات  حجم  زيادة  إلى 
أراضيها  في  قمح  هكتار  ألف   100 زراعــة  ومنها 

وتصدير إنتاجها إلى ليبيا، لكن المشروع تعثر.
األولــى  العشرة  البلدان  ضمن  تصنف  ليبيا 
في  األوكرانيـة  الحبـوب  معظم  اشترت  التي 
الـعــام 2020، وتأتي بعد كل من الصين ومصر 
وتونس  وتركيا  وهولندا  وإسبانيا  وإندونيسيا 

وبنغالديش وكوريا الجنوبية على الترتيب.
من  طن  مليون   1.26 نحو  ليبيا  وتستهلك 
اللين،  القمح  من   % 95 وتستورد  سنويًا،  الحبوب 

فيما تغطي باقي احتياجاتها من اإلنتاج المحلي.
أيضًا وزير االقتصاد محمد الحويج، أقر في يناير 
الماضي، بأن سعر الدقيق مرشح لالرتفاع؛ بسبب 
ارتفاع األسعار عالميًا مع نهاية العام، إضافة إلى 
على  أثر  األمطار  في  وشحًا  جفافًا  تعاني  ليبيا  أن 

اإلنتاج المحلي.

54 عضواً من مجلس الدولة 
يؤكدون بطالن سحب الثقة من 

حكومة الوحدة الوطنية
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»األهلي طرابلس« يفقد »األهلي طرابلس« يفقد 
أولى مبارياته بمجموعات أولى مبارياته بمجموعات 

»الكونفدرالية«»الكونفدرالية«

كتاب وشعراء: غياب مريع 
للمثقف الليبي ومشهد 

تسوده الشللية

فرص عمل للكفاءات 
الفلسطينية في ليبيا

وقعت ليبيا وفلسطين، اإلثنين، 
مذكرة تفاهم إلنشاء لجنة 

وزارية مشتركة للتعاون في 
مجاالت العمل والتدريب. جاء 
ذلك على هامش زيارة رئيس 
الحكومة الفلسطينية محمد 

اشتيه، والوفد الوزاري المرافق 
له، العاصمة طرابلس، وأجرى 

الوفد مباحثات مع رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية، عبدالحميد 

الدبيبة. وخالل مؤتمر صحفي 
مع الدبيبة، قال رئيس الوزراء 
الفلسطيني، إن المباحثات مع 

الدبيبة تطرقت إلى »خلق فرص 
عمل للكفاءات الفلسطينية 

في ليبيا«. ووقع وزير العمل 
والتأهيل علي العابد، مع نظيره 

الفلسطيني نصري أبو جيش، 
مذكرة التفاهم في مجاالت 

العمل والتدريب.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية 
توقيع خمس اتفاقات ومذكرات 

مع الجانب الفلسطيني، بمختلف 
القضايا السياسية واالقتصادية.

12

غذاء الليبيني رهني مدافع الروس واألوكرانيني

طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

● تحسن مستوى معيشة الليببين مرهون باالستقرار

● حصاد القمح في أوكرانيا

دفعها العراق 
تعويضات عن غزو 
الكويت حسب بيان 

اللجنة األممية 
للتعويضات.

)األمم المتحدة(

52.4
مليار
دوالر

1111

ليست  بما حمله من محطات، وعناوين،  فبراير يقفل،  آخر من  عام 
11عاما  التفاؤل..  من  الالزم  بالقدر  تكفي  وال  بالمطلق،  محبطة 
اإلمكان  في  مقولة  وتحقيق  التغيير،  بحتمية  اآلمال  فيها  تسيدت 

أفضل مما كان أحيانا.
لم  األمل وغلبت نزعة االستسالم ألمر واقع  ضاقت فيها مساحة 
سيان،  بها  جاء  أو  بفبراير،  جاءت  التي  األهداف  حزمة  مضمنا  يكن 

أحيانا أخرى.
الخارج،  في  وحــوار  الداخل،  في  الجدال  من  وصــوالت  جــوالت، 
وحكومات تعاقبت، رغم انحصارها في خانة الموقت، ومراحل انتقالية 
لم يظهر لها أفق، خالفات أنتجت اصطفافات، وانقسامات، قادت إلى 
مواجهات في الميدان، في شكل حروب أهلية غير مسبوقة في تاريخ 
البالد، تصدع في النسيج االجتماعي للمجتمع، واستشراء آفة الفساد، 
وتشكل الجماعات المافيوزية التي عملت بكل إمكاناتها على إبقاء 
الوضع المتأزم على ما هو عليه، فهو مناخها وأكسجينها الذي يضمن 
الداخل،  اصطفافات  عززت  خارجية  تدخالت  واالستمرار،  الحياة  لها 
ووظفتها في سياق البحث عن المصالح، وترتيب األوضاع الضامنة لها 
ألمد بعيد، وتضارب مصالح القوى الدولية الكبرى المؤثرة، وتجليها 
أو  المحلي،  داخل مجلس األمن، كل ذلك قد يدفع متابعون للشأن 
لسيرة فبراير إلى التسليم بأنه ليس في اإلمكان أفضل مما هو قائم 
اآلن، وأن األزمة قيّد لها أن تستمر بكل تناقضاتها، وتعقيداتها إلى 

أجل غير محدد األمد.
لكن على الجانب اآلخر هناك باب في فبراير كحركة تغيير مفصلية 
بما  االحتماالت  كل  على  مفتوح  المعاصر،  السياسي  ليبيا  تاريخ  في 
فيها احتماالت األمل وتجاوز عوامل االرتداد إلى الخلف، شأنها شأن 
حركات التغيير الكبرى التي شهدتها دول وشعوب كثيرة عبر تاريخها، 
ذلك التغيير الذي ال يقاس بعمر اللحظة السياسية، ومنتجاتها من 
الصراعات والخالفات واالنقسامات المدفوعة بتغليب المصالح الوقتية 
الخاصة، وثقافة الغنيمة على حساب القيمة، إنما تقاس بأعمار الدول 

والشعوب عبر مسارات تاريخها وتشكيل هويتها، وصنع مصيرها.
وفق هذا الخط الواقعي قضت فبراير شوطا مهما من تأكيد حقيقة 
التغيير الذي حدث قبل 11 سنة وأولها التخلص من حالة االستبداد 
والجمود ومصادرة حق الشعب في الحرية واإلبداع والتغيير، والشروع 
والعدالة  والمؤسسات،  القانون  دولة  الجديدة،  ليبيا  دولة  بناء  في 
واحترام حقوق اإلنسان، وهو ما أنتج هذا اإلجماع على التمسك بخيار 
لحالة  إنهاًء  االقتراع  صندوق  نحو  والتوجه  االنتخابي،  االستحقاق 
االنسداد السياسي ألزمة البالد، بعد تجاوز تجارب االحتراب القاسية، 
وإدراك فداحة الثمن.. وإن شهدت مناخات االحتفاء بذكرى فبراير هذا 
العام إحباطا ما بسبب إجهاض موعد االستحقاق االنتخابي الذي كان 
مأموال في 2021/12/24، وبروز هاجس انقسام سياسي جديد يطل 
على رأس السلطة، إال أن المزاج العام ألصحاب فبراير ال يزال يتمسك 
تجلت  التي  التغيير  إرادة  رهانات  وتحقيق  األزمة،  من  الخروج  بأمل 

قبل 11 عاما.

فبراير الحادي عشر



عبر  المحتوى  لصناع  جديدة  طريقة  شــات«  »سناب  منصة  تقدم 
التشغيل تظهر  أثناء  إعالنات  المنصة  الدخل. وتختبر  لتحقيق  التطبيق 
في القصص العامة لمجموعة صغيرة من صناع المحتوى في الواليات 
وعندما  المقبلة،  األشهر  في  أوسع  نطاق  على  إطالقها  مع  المتحدة، 

يجري وضع إعالنات أثناء التشغيل في قصص 
تتشارك  شات«  »سناب  فإن  سناب«،  »نجوم 
األرباح مع صناع المحتوى. وتقول الشركة إن 
في  تأخذ  صيغة  إلى  تستند  اإليــرادات  حصة 
االعتبار مقاييس مثل تكرار النشر والمشاركة، 
صناع  وهم  سناب«،  لـ»نجوم  الميزة  وتتاح 
المحتوى أو الشخصيات العامة ذات المتابعين 
عبر  منهم  التحقق  تــم  الــذيــن  الكثيرين 

المنصة، ويشار إليهم بنجمة ذهبية.
التي  الحواجز  القصص  تقلل  الشركة:  وقالت 

تحول دون إنشاء المحتوى والمشاركة. ونعتقد أن وضع اإلعالنات ضمن 
النجاح  لتحقيق  أسهل  بمسار  يسمح  سناب«  لـ»نجوم  العامة  القصة 
المالي، وأضافت سناب شات في السنوات األخيرة طرقًا مختلفة لصناع 
المنصة  مستخدمو  ويرى  التطبيق،  عبر  وجودهم  الستثمار  المحتوى 
إعالنات بين قصص األصدقاء وفي قسم »Discover« ولكن هذه هي 
عائدات  المحتوى على نسبة من  فيها صناع  التي يحصل  األولى  المرة 

اإلعالنات في القصص.
فترة شهدت  بعد  القصص  لبعض  التشغيل  أثناء  إعالنات  تقديم  يأتي 
فيها »سناب« انخفاضًا في شعبية القصص. كما يأتي بعد وقت قصير 
من إشارة سناب شات إلى أن المستخدمين يتجهون نحو محتوى يشابه 
وأخبر  القصص،  عبر  تــوك«  »تيك  محتوى 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  شبيغل،  إيفان 
المستثمرين في وقت سابق من هذا  سناب، 
أقل  وقتًا  يقضون  المستخدمين  أن  الشهر 
ذلك  عن  وبداًل  وعرضها،  القصص  نشر  في 

.»Spotlight« يشاهدون المحتوى عبر
دوالر  مليون  تدفع  أنها  الشركة  وأعلنت 
يوميًا حتى نهاية العام 2020. وجاء ذلك في 
المزيد  إلنشاء  المستخدمين  إلغراء  محاولة 
 ،»Spotlight« لميزة  الفيديوي  المحتوى  من 
وتقول الشركة اآلن إنها تدفع ماليين الدوالرات شهريًا لصناع المحتوى 
الذين يصنعون مقاطع فيديو مميزة. وأعلنت الشركة في العام الماضي 
ينشئون  الذين  للمستخدمين  نقدية  جوائز   »Spotlight« تحديات  عن 
موضوعات  أو  أصــوات  أو  عدسات  باستخدام  الفيديو  مقاطع  أفضل 
صناع  دوالر  مليون   250 من  أكثر  دفعت  إنها  الشركة  وتقول  محددة. 

المحتوى في العام 2021.

ماليين  بـ»المهندز«  الشهير  الطيب  محمد  الليبي،  الطفل  حصد 
المشاهدات عبر المقاطع التي بثها على مواقع التواصل االجتماعي ومواقع 

الفيديو الشهيرة مثل »يوتيوب« و»تيك توك«.
الحياة في  رأس النوف، ويتحدث عن  بلدة  »المهندز« من  الطفل  يطل 
العيش  ونمط  أسلوب  مظهرًا  السكان،  تواجه  التي  والمشاكل  منطقته 

والعادات والتقاليد في تلك البلدة.

مقاطع الفيديو التي بثها الطفل »المهندز« تميزت بالعفوية والتلقائية، 
بالموروث  والتغني  بالضيف  ترحيب  من  البداوة  خصال  من  تحملها  بما 

الشعبي والتمسك باألصالة.
الطفل  أصبح  المقاطع  هــذه  مشاهدة  على  الكبير  اإلقبال  ونتيجة 
»المهندز« نجم مواقع التواصل االجتماعي بعفويته، رغم أنه لم يتجاوز 12 

عامًا.

تواصـل 02

الطفل »املهندز« يحصد ماليني املشاهدات
عرض »غزة مونامور« و»رقصة الفتيان« بالسعوديةعرض »غزة مونامور« و»رقصة الفتيان« بالسعودية

»واتساب« تطور ميزة املجتمع ملنح املسؤولني تحكمًا أكبر»واتساب« تطور ميزة املجتمع ملنح املسؤولني تحكمًا أكبر

»سناب شات« تضع اإلعالنات في القصص»سناب شات« تضع اإلعالنات في القصص

عالم  في  إلكتروني،  تحرش  عن  تقارير  بعد 
األم  الشركة  »ميتا«،  بدأت  الموازي،  »ميتافيرس« 
بين  للمسافة  أدنى  حد  اعتماد  في  لـ»فيسبوك«، 
التجسيدات الرمزية )أفاتار( للمستخدمين في شبكة 
»Horizon« للواقع االفتراضي، وعلى هذه المنصة 
التي تسمح لألشخاص بإقامة عالقات  االنغماسية، 
 Personal« خاصية  تتيح  افتراضيًا،  اجتماعية 
Boundary« )الحدود الشخصية( للمستخدمين ترك 
مساحة فاصلة بين تجسيداتهم الرمزية واآلخرين، 

وفق »فرانس برس«.
كتب نائب رئيس »Horizon« فيفيك شارما، أن 
»الحدود الشخصية تمنع أي شخص من غزو المساحة 
حاول  »إذا  وأضاف:  الرمزية«،  لصورتك  الشخصية 
شخص ما التعدي على حدودك الشخصية، سيوقف 
النظام حركته عند وصوله إلى الحد«، وتأتي الخاصية 
الجديدة بعد ورود شكاوى عبر تقارير صحفية وفي 
وسائل التواصل االجتماعي أو منشورات على مدونات 

عن حوادث تحرش.

تباعد اجتماعي في 
»ميتافيرس« لوقف التحرش

استخدام متجر »لينكدإن« 
الجديد ومميزاته

CINEMA
CINEMA

يعرض الفيلم الفلسطيني »غزة مونامور« لألخوين ناصر، والفيلم األفغاني »رقصة الفتيان« للمخرجة 
شهربانو سادات، في سينما »الحوش« بواحة العال بالمملكة العربية السعودية، وحصل »غزة مونامور« 
على ثالثة عروض ضمن مجموعة األفالم العربية المعاصرة، بينما يعرض »رقصة الفتيان« يوم 24 
فبراير ضمن »أسبوع السينما األفغانية«، وتسعى سينما »الحوش« إلى إثبات مكانتها كمركز للفنون 
العال  واحة  في  األسبوع  في  لياٍل  خمس  العريق  السينمائي  الفن  جمهور  وتستقبل  الثقافي،  واإلرث 

لمشاهدة مجموعة متنوعة من األفالم المحلية المستقلة وإنتاجات السينما العالمية.
»غزة مونامور« نال أخيرًا ثالثة ترشيحات لجائزة »سيزار« التي تمنحها أكاديمية الفنون وتقنيات 
السينما الفرنسية، إذ ترشح للفوز بجائزة أفضل فيلم أجنبي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثلة من نصيب 
بطلة الفيلم هيام عباس، وفاز بـجائزة النقاد من مهرجان »فرايبورغ السينمائي« بسويسرا وكان »غزة 
مونامور« مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز األوسكار العام 2021، أحداث الفيلم تدور في غزة، 
حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لسهام التي تعمل خياطة في السوق، 
ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحالت الصيد يعلق في شبكته تمثااًل أثريًا لـ»أبولو«، ويقوم 

بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.
من  مجموعة  الفيلم  بطولة  في  ويشارك  ناصر،  األخوين  وإخراج  تأليف  من  مونامور«  »غزة  فيلم 

النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض.
أما فيلم »رقصة الفتيان« فتدور أحداثه في شوارع مدينة كابل، خالل أواخر الثمانينات، وبالتحديد 
أثناء االحتالل السوفياتي ألفغانستان، عاش قودرات الفتى صاحب الخمسة عشر عامًا، الذي يعمل في 
بيع تذاكر السينما في السوق السوداء. قودرات أحد عاشقي بوليوود ويقضي وقته في تخيل نفسه 
ممثاًل في أفالمه المفضلة. وفي أحد األيام تقبض عليه الشرطة وتضعه في دار أيتام تابع لالتحاد 
السوفياتي، وفي الوقت نفسه تبدأ األوضاع السياسية في كابل في التغير، فيجد قودرات نفسه مع باقي 

األوالد يبدؤون معركة للدفاع عن وطنهم.

»آندرويد«  أنظمة  عبر  الميزات  عديد  »ميتا«  لشركة  المملوكة  »واتساب«  منصة  تختبر 
ومنتقي  المجتمعات  مثل  وقادمة  جديدة  ميزات  وهناك  المكتب،  وسطح  والويب   »iOS«و
قيد  الميزات  هذه  بعض  تزال  وال  والمزيد،  المرئية  والتغييرات  تصميمه  المعاد  الوسائط 
تطبيق  يبدأ  أن  المتوقع  من  ولكن  بعد.  رسميًا  إصدارها  يتم  ولم  الماضي،  العام  منذ  التطوير 

»واتساب« بطرح هذه الميزات قريبًا.
الجديدة  الميزة  الوقت، وتجمع هذه  لبعض  عبر »واتساب«  المجتمعات  وترددت شائعات عن 
مجموعات  لديك  كانت  وإذا  واحد،  مكان  في  معًا  بك  الخاصة  المنصة  مجموعات  أساسي  بشكل 
المجتمعات  ميزة  فإن  واحدة،  مرة  جميعًا  معها  التواصل  إلى  وتحتاج  متشابهة  ولكن  متعددة 

تتيح لك القيام بذلك. وتتمكن من إرسال إعالنات إلى جميع المجموعات ضمن مجتمع واحد.

شعر الحكمة
فيه رب الفوق موجود***عارف فعايل عبيده
والعمر لو طال محدود***ال ينقصه ال يزيده

ومادرت تلقاه معدود***في يوم واعر صهيده
ومعاك جايبين الشهود***اعضاك ماهي بعيده

»فيسبوك«.. وجديد خالصة 
األخبار

من احتفالية منتدى أصدقاء المسرح الشاعر حمد بللو مع أطفال مشاركين فى االحتفال

كلمة1000

بدأت منصة »لينكدإن« باختبار واجهة متجر 
جديد لعرض المهارات وتوصيل المستخدمين 

ببعضهم، وقد أمضت المنصة فترة كبيرة في اختبار 
هذا المتجر، حيث بدأ اختبار المتجر مع بداية العام 

الحالي، وأعلنت »لينكدإن« منذ بضعة أيام عن 
إطالق خاصية متجر »لينكدإن« للمهارات والوظائف 

حول العالم ولجميع المستخدمين، ويمكن ألي 
مستخدم في »لينكدإن« أن يدخل إلى متجر 

الخدمات الجديد ويبدا بالعمل من خالله.
وتعمل المنصة على توصيل أصحاب العمل 

والشركات بالمهارات والموظفين المناسبين للعمل 
معهم، وتقوم المنصة بذلك بناًء على المهارات 

والخبرات الموجودة لدى كل مستخدم والمهارات 
التي يطلبها صاحب العمل، ويمكنك تجهيز صفحة 

المتجر الخاصة بك عبر التوجه إلى صفحة مزودي 
الخدمات ومتجر المهارات، ومن ثم قم بتسجيل 

الدخول باستخدام حساب »لينكدإن« الخاص بك، 
وتجد الموقع مقسمًا لقسمين، ويحتوي القسم 

األول على مجموعة من المشاريع المتنوعة ألصحاب 
األعمال ليبحثوا فيها عن الموظفين المثاليين.

بينما يساعدك القسم الثاني على التقديم في 
الوظائف المتاحة وتسجيل مهاراتك المختلفة في 

المنصة، وتختلف طريقة استخدام المنصة لكل 
نوع من األعمال، حيث تجد واجهة مختلفة إن كنت 

تبحث عن عمل أو موظف، يقدم متجر »لينكدإن« 
الجديد مجموعة مميزات متنوعة للمستخدمين 

سواء كانوا يبحثون عن عمل أو يرغبون في توظيف 
أحدهم، وتشمل مميزات متجر »لينكدإن« الجديد 

عرض خدماتك بشكل أفضل واحترافي أكثر، 
وتستطيع عبر المتجر عرض مهاراتك المتنوعة 

وخدماتك التي تقدمها بشكل احترافي، وبالتالي 
تساعدك على الوصول إلى العمالء بشكل أفضل.

منصات  عبر  اإلدمان  معالجة  إلى  يهدف  قانون  األميركي مشروع  الشيوخ  أعضاء مجلس  قدم 
التواصل االجتماعي مثل »فيسبوك« و»تويتر«، وقد يمثل مشروع القانون الجديد من الحزبين الخطوة 
األولى للكونغرس نحو معالجة التضخيم الحسابي للمحتوى الضار، ويطلب قانون »NUDGE« من 
المؤسسة الوطنية للعلوم واألكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب إضافة مزيد الخطوات من 
أجل مشاركة المحتوى عبر اإلنترنت، ويوجه مشروع القانون الباحثين إلى تحديد عدد من الطرق 
إلبطاء انتشار المحتوى الضار والمعلومات الخطأ، سواء من خالل مطالبة المستخدمين بقراءة المقال 
قبل مشاركته أو إجراءات أخرى، وتضع لجنة التجارة الفيدرالية بعد ذلك القوانين بناًء على النتائج 

وتحاسب المنصات مثل »فيسبوك« و»تويتر« إذا لم تمتثل.
انتقد  بينما  اإلنترنت  عبر  المضللة  المعلومات  لمعالجة  طرقًا  لسنوات  الديمقراطيون  واتبع 
فرانسيس  من  بعد شهادة  ولكن  التعبير،  لحرية  تهديدات  باعتبارها  الجهود  الجمهوريون هذه 
هوجين، المبلغة عن المخالفات ضد »فيسبوك« في العام 2020، بدأ أعضاء من كال الطرفين العمل 

معًا إليجاد طرق لتنظيم الخوارزميات التي تعالج مشكالت األطفال والمعلومات المضللة.
ويمثل قانون »NUDGE« خطوة نحو معالجة التجاوزات في مجال التكنولوجيا الكبيرة بشكل 
كامل، وبحسب القانون، يمكن فهم تأثير تصميمات هذه المنصات وخوارزمياتها على المجتمع من 
خالل السماح للمؤسسة الوطنية للعلوم واألكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة والطب بدراسة إدمان 
منصات الوسائط االجتماعية، حيث قدم النائبان آنا إيشو وتوم مالينوفسكي في شهر مارس الماضي 
ألول مرة قانون حماية األميركيين من الخوارزميات الخطرة، الذي ركز أيضًا على تضخيم الخوارزميات.
وعلى عكس مشروع قانون »NUDGE«، فإن إجراء مجلس النواب يعدل المادة 230 من قانون 
آداب االتصاالت. وذلك بشأن الحصانة القانونية بالنسبة ألي منصات عندما يتبين أنها ضخمت 
محتوى ينتهك الحقوق المدنية، وكانت إزالة المادة 230 أكبر عقبة تواجه المشرعين الذين يسعون 
إلى معالجة تضخيم الخوارزميات الضارة. ودعمت مجموعات التكنولوجيا والمصالح العامة مشروع 

.»NUDGE« قانون

 »مقاطعة_ميرندينا« يستهدف مصنع بسكويت
المحللين  تقديرات  من  أقل  كانت  التي  الرابع  للربع  أرباحها  »تويتر«  شركة  أعلنت 
لألرباح واإليرادات ونمو المستخدمين، وبلغت اإليرادات 1.57 مليار دوالر مقابل 1.58 
يمكن  الذين  يوميًا  النشطين  المستخدمين  عدد  وصل  بينما  المتوقعة،  دوالر  مليار 

تحقيق الدخل منهم إلى 217 مليون مقابل 218.6 مليون متوقع، ووفرت 
الشركة توجيهات بشأن اإليرادات للربع المقبل تتراوح من 1.17 مليار 
دوالر إلى 1.27 مليار دوالر، بينما توقع المحللون نحو 1.26 مليار دوالر.

كما أعلنت »تويتر« برنامجًا جديدًا إلعادة شراء األسهم بقيمة 4 مليارات 
شراء  إعادة  لعملية  يخصص  المبلغ  ذلك  نصف  إن  الشركة  وقالت  دوالر. 
الفقد  من  وبالرغم  الوقت،  بمرور  الباقي  شراء  إعادة  مع  لألسهم  سريعة 

في أرقام نمو المستخدمين، قال المدير المالي إن األهداف المعلنة سابقًا 
الربع  في  منهم  الدخل  تحقيق  يمكن  مستخدم  مليون   315 إلى  للوصول 

الرابع من العام 2023 وإيرادات 7.5 مليار دوالر على األقل في العام 2023 ظلت 
كما هي، وأضاف: تأثرت اإليرادات في الربع الرابع بالتباطؤ في إنفاق المعلنين في 
األسبوعين األخيرين من هذه الفترة. ولكن اإلنفاق انتعش باالنتقال إلى الربع األول.

ويمثل هذا التقرير األول في عهد الرئيس التنفيذي الجديد، باراغ أغراوال، بعد تنحي 
منصب  سابقًا  الذي شغل  أغراوال،  وكان  نوفمبر،  في شهر  منصبه  عن  دورسي  جاك 
بروتوكول المركزي  الشركة إلنشاء  رئيسيًا في جهود  التكنولوجيا، العبًا  رئيس قسم 
لوسائل التواصل االجتماعي من خالل مشروع »Bluesky«، وورث الرئيس التنفيذي 
الجديد أهداف دورسي الداخلية الجريئة، بما في ذلك زيادة »تويتر« إلى 315 مليون 

مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منه بحلول نهاية العام 2023.

وقال أغراوال إن الشركة ال تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق أهداف 2023. وذلك 
وإعادة  الجديدة  الحسابات  في  االشتراك  عمليات  في  كبيرة  زيادة  شهدت  ألنها 

التنشيط.
وأوضح أن الشركة شهدت نموًا بنسبة 25 في المئة سنويًا في عمليات االشتراك 

الحسابات  الجديدة أو إعادة التنشيط وزيادة بنسبة 35 في المئة سنويًا في في 
عمليات االشتراك اليومية.

بسبب  الجديدة  االشتراك  عمليات  في  الزيادة  وتأتي 
استراتيجيات مثل تشجيع المستخدمين على تسجيل الدخول 

عندما يأتون إلى »تويتر« من منصة مختلفة.
ويأتي تقرير »تويتر« بعد تقارير ميتا وسناب. وأبلغت كلتاهما 
عن بعض تحديات االقتصاد مثل اضطرابات سلسلة التوريد التي 

تؤثر في ميزانيات المعلنين.
بسبب  التأثير  من  مختلفة  درجات  عن  الشركات  وأبلغت 
عبر  اإلعالنات  استهداف  يصعب  الذي  »آبل«  خصوصية  تحديث 

آيفون.
أقل مما كان  تأثير  لها  إن تغييرات »آبل« كان  الماضي  الربع  وقالت »تويتر« في 

متوقعًا. كما قالت هذا الربع إن التأثير ظل متواضعًا في الربع الرابع.
وكتبت الشركة: نعتقد أن تحسينات منتجاتنا ساعدت في تقليل التأثير في »تويتر«. 
وذلك بالرغم من أن إعادة تجهيز منتجات اإليرادات في ضوء تغييرات نظام التشغيل 

iOS المتعلقة بالخصوصية استغرق وقتًا إضافيًا وطاقة وموارد.

   »تويتر« لديها 217 مليون مستخدم نشط يوميًا

التواصل  مواقع  على  المغربية  الصفحات  رواد  دشن 
شركة  إلجبار  »مقاطعة_ميرندينا«  هاشتاغ  االجتماعي 
في  البسكويت  صناعة  في  المتخصصة  »ميرندينا«، 
أغلفة  على  كتبتها  التي  الكلمات  حذف  على  المغرب، 
في  وفتاة،  لشاب  تعبيرية  منتجاتها، حيث وضعت صورة 

محاولة منها لتجديد شكله وجذب المستهلكين.
تلك،  التطوير  خطة  شهدت  المتوقع  عكس  وعلى 

انقسامًا كبيرًا في الشارع المغربي، وعلى مواقع التواصل 
»خادشة  العبارات  هذه  أن  اعتبر  من  فهناك  االجتماعي، 
مع  البسكويت،  أغلفة  على  كتابتها  يجوز  وال  للحياء« 
األطفال  »إفساد  تريد  بأنها  للشركة  اتهامات  توجيه 
بكونها  المقاطعة  هذه  أخرى  ووصفت  والمراهقين« 
حفاظًا  المغاربة،  فيه  يشارك  أن  البد  أخالقيًا«،  »واجبًا 

على عادات وقيم المجتمع.
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القوى الدولية تكتفي بمراقبة معركة
تكسير العظام بني الدبيبة وباشاغا

فتحي  برئاسة  جديدة  حكومة  والدة  قرب  يتسبب 
الدبيبة  عبدالحميد  حكومة  انسحاب  دون  باشاغا 
الشأن  في  الفاعلة  الدولية  القوى  لدى  إرباك  في 
من  العصا  مسك  القوى  هذه  تحاول  إذ  الليبي؛ 
موقفها  نهائية  بصورة  القطع  عدم  مع  المنتصف 
من تأييد أحد »الرئيسين« اللذين يشكالن لبعض 
المصالح  أكثر  يحفظ  من  اختبار  ميزان  األطــراف 

والنفوذ.
ومع جوالت باشاغا المتوقع أن يقوم بها اإلثنين 
المستشار  المريمي  فتحي  كشف  حسبما  المقبل، 
صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
مرة  أول  عن  نبرتها  حدة  المتحدة  األمم  غيرت 
بدياًل  السابق  الداخلية  وزير  اختيار  عن  أعلن  حين 
تتحدث  فأصبحت  بمنصبه،  المتمسك  الدبيبة  عن 
عنهما دون التشديد على التمسك باألخير مع ترك 
الموقف  يكون هذا  وقد  أواًل،  الليبي  للشعب  الخيار 
خالف  على  الفاعلة  القوى  مختلف  بين  السائد  هو 

روسيا ومصر.
أعقاب  في  المتفجر  الصراع  في  المفارقات  ومن 
بالتشاور مع  النواب  الدبيبة من قبل مجلس  إبعاد 
الموقتة  الوحدة  رئيس حكومة  أن  الدولة،  مجلس 
أيضًا ليس بغريب  وباشاغا  لتركيا  وثيقًا  يعد حليفًا 

عنها.
موقف صريح  أي  إبداء  عن  أنقرة  امتنعت  وفيما 
الحكومة  رئيس  أن  محللون  يعتقد  بالخصوص، 
تحقيق  في  مساعيها  إنجاح  في  يساهم  قد  الجديد 

السالم مع شرق ليبيا.
الرافض  البرلمان  اتــجــاه  الدبيبة  وتــحــدى 
تركيا  دعــم  إلــى  مستندًا  فترة،  منذ  لحكومته 
أوروبية بدعوى  أميركية ومن عدة دول  وضمانات 
المبذولة  الجهود  ستعرقل  الموازية  السلطة  أن 

ليبيا. لتوحيد 

لقاء في اإلمارات مؤثر على ليبيا
تقاربها  زيادة  أنقرة مواقفها  تليين  ومن مؤشرات 
إقليمية  ملفات  حول  خالفات  بعد  الخليج  دول  مع 
منها ليبيا وسورية، فقد استقبل ولي عهد أبوظبي 
محمد بن زايد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

الماضي  اإلثنين  يوم  بأبوظبي،  الوطن  قصر  في 
العربية  لإلمارات  التركي  للرئيس  زيارة  أول  في 
زيارته  سبقت  حين  في  سنوات،   10 منذ  المتحدة 
اتفاق الطرفين على إنهاء الصراع الليبي واالنفتاح 
على سلطات شرق البالد، والذي جاء بعده تشكيل 

حكومة توافقية جديدة برئاسة فتحي باشاغا.
أن  يمكن  التي  المدة  أن  أتراك  مراقبون  ويرى 
تستمر فيها مقاومة الدبيبة تعتمد اآلن على القوى 
فبراير  في  الحالية  بالقيادة  اعترفت  التي  األجنبية 
من العام 2021، أما الفاعلون الدوليون المؤيدون 
اآلن بقاءه حتى االنتخابات الرئاسية والتشريعية قد 
يغيرون مواقفهم لمواجهة التطورات على األرض.

دور التشكيالت المسلحة
»المونيتور«  لموقع  تقرير  يؤكد  السياق،  في 
اآلخر  الرئيسي  العامل  إن  اإلثنين،  يوم  األميركي 
سيكون الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس 
قد  فيما  لباشاغا،  المتاعب  بعض  تسبب  قد  التي 
ومدينة  العاصمة  في  لألخير  الموالون  يسبب 
فيه  يزعم  وقــت  في  للدبيبة،  مشاكل  مصراتة 
يتولى  أن  رئيس حكومة  يمكن ألي  أنه ال  البعض 

زمام األمور بالعاصمة من دون مباركة تركيا.
بالفعل  أدركت  أنقرة  أن  إلى  التقرير  أشار  بينما 
مستقر  غير  أصبح  مصراتة  طرابلس  معسكر  أن 

للغاية؛ بحيث ال يمكن االعتماد عليه.
كما أن النقد الرئيسي الذي واجهته أنقرة بشأن 
ليبيا هو أنها أصبحت طرفًا في الحرب ووضعت كل 
بيضها في سلة واحدة ما يعرض المصالح الوطنية 
ضمان  في  األتــراك  فشل  شيء  كل  فبعد  للخطر؛ 
اتفاقيتي التعاون العسكري والحدود البحرية اللتين 

وقعتهما مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

انحسار الدور التركي
العاصمة طرابلس لم تعد مكاناًَ  المقابل، فإن  في 
األحــداث،  مجرى  على  فيه  تؤثر  أن  لتركيا  يمكن 
خالد  الدولة  مجلس  رئيس  أن  فيه  يبدو  وقت  في 
المشري المقرب من أنقرة يعيد تعديل موقفه أيضًا، 
أما الحوار مع المعسكر الشرقي في ليبيا فأصبح أمرًا 

ال مفر منه وسط الديناميكيات المتغيرة.

موقفها  موسكو  حسمت  أنقرة،  عكس  وعلى 
بسرعة فأبدت ارتياحها لقرار مجلس النواب وتزكية 
رئيسًا  باشاغا  فتحي  ترشيح  بشأن  الدولة  مجلس 
جديدًا للحكومة، ورأت وجوب احترام هذا الخيار من 
قبل النواب الليبيين، وأال تؤدي التناقضات القائمة 

بين الليبيين إلى صراع خطير.
الخارجية  باسم  الناطقة  لسان  على  وعبرت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، عن تطلعات روسيا في أن 
تكون الحكومة الليبية الجديدة، قادرة على توحيد 
بنجاح  التعامل  على  يساعد  بما  الليبي،  المجتمع 
بما في ذلك  االنتقالية،  للفترة  الصعبة  المهام  مع 

االستعدادات إلجراء انتخابات وطنية.

موقف أميركي متريث
الموقف  مع  آرائها  مطابقة  تفضل  واشنطن  لكن 
الواليات  سفير  الخاص  المبعوث  حث  إذ  األممي؛ 
القادة  جميع  نورالند  ريتشارد  ليبيا،  لدى  المتحدة 
يمكن  الذي  التوتر  التهدئة وخفض  على  الليبيين 

إجراء  تستعجل  أنها  كما  العنف،  إلى  يــؤدي  أن 
الشعب  غالبية  »إرادة  إغفال  وعدم  االستحقاقات، 
من  قيادتهم  اختيار  في  يرغبون  الذين  الليبي 
في  جاء  ما  وهو  ونزيهة«،  حرة  انتخابات  خالل 
تصريح نورالند خالل اجتماعه، اإلثنين، مع أعضاء 
تكتل  أعضاء  من  الجنوب  عن  الــنــواب  مجلس 
دعمها  القاهرة  أعلنت  بالموازاة،  النيابي.  فزان 
عن  الناتجة  والحكومة  والدولة  النواب  لمجلسي 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  قال  فقد  تحالفهما، 
األلمانية  نظيرته  مع  صحفي  مؤتمر  في  شكري 
الليبية  األطراف  كل  مع  اتصال  على  القاهرة  إن 
االستقرار، وإن بالده متفاعلة مع شركائها  لتعزيز 
تأتي  التي  االنتخابات  إلى  للوصول  الدوليين 

شرعية. منتخبة  بحكومة 
حافظ  أحمد  السفير  ثمّن  السياق،  هذا  وفي 
بيان  في  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق 
واضطالعها  الليبية  المؤسسات  دور  صحفي 
مجلس  اتخذه  ما  ذلك  في  بما  بمسؤولياتها، 

الدولة  مجلس  مع  بالتشاور  إجراءات  من  النواب 
أن  االعتبار  في  آخــذًا  الصخيرات،  التفاق  وفقًا 
التشريعية  الجهة  هو  الليبي  الــنــواب  مجلس 
الشقيق،  الليبي  الشعب  عن  والمعبرة  المنتخبة 
والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة 

عليها. الرقابي  دوره  وممارسة  التنفيذية 
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجرى 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  نظيره  مع  محادثات 
خالل لقائهما في مدينة بريست الفرنسية الجمعة 
الماضي وبحثا مستجدات األوضاع في ليبيا وتضافر 

الجهود لتحقيق األمن واالستقرار في البلد.
لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزير  صرح  بــدوره، 
بن  محمد  القطري،  نظيره  لقاءه  خالل  مايو  دي 
وقطر  إيطاليا  بأن  بروما  ثاني  آل  عبدالرحمن 
الداخلي  الليبي  السياسي  الوضع  مراقبة  تواصالن 
األخيرة،  األيام  في  التطورات  ضوء  في  كثب  عن 
التعامل  إلــى  الليبيين  الفاعلين  جميع  وندعو 
بأقصى قدر من الشفافية والنزاهة والشمولية من 

أجل مصلحة الوطن ووحدته واستقراره.
للجنة  السنوي  التقرير  أكــد  السياق،  وفــي 
روما  حفاظ  ضرورة  على  إيطاليا  ألمن  البرلمانية 
مستشفى  غــرار  على  ليبيا،  في  فعال  وجــود  على 
معتبرًا  السواحل،  خفر  تدريب  وأنشطة  مصراتة 
مضيفًا  اإليطالية،  المصالح  أولويات  من  ذلك  أن 
أن هذه المصالح تتعلق بإمدادات الطاقة، وكذلك 

إدارة تدفقات الهجرة غير القانونية.

توصيات غربية
معهد  قدم  ليبيا،  في  االنقسام  تجنب  وبهدف 

المتحدة  الــواليــات  في  القرار  لصناع  واشنطن 
إلعــادة  توصيات  عــدة  األوروبــيــيــن  وشركائها 
تبني  عليهم  يتعين  االنتخابي،  المسار  إلى  البالد 
احتماالت  الستعادة  محاور  أربعة  من  استراتيجية 
الدستور؛  إلــى  تستند  شرعية  انتخابات  ــراء  إج
الموقتة  الوحدة  حكومة  بقاء  على  الحث  يتصدرها 
النواب  لمجلس  يمكن  ال  »إذ  دوليًا،  بها  المعترف 
مشكوك  واحد  تصويت  إجراء  بمجرد  استبدالها 
على  ويجب  واإلجرائية،  القانونية  الناحية  من  فيه 
خاص  بشكل  يوضحوا  أن  الغربيين  المسؤولين 
لن  الحكومة  تلك  حول  نظرهم  وجهات  أن  وعلني 
المحلية  الفاعلة  الجهات  جميع  تقبل  لم  ما  تتغير 
النتيجة  فإن  الجديدة–وإال  للحكومة  تسليمًا سلميُا 
سلطة  ذات  بها  معترف  غير  حكومة  ستكون 
مالية  جدوى  ذات  كله  ذلك  من  واألهم  محدودة، 

محدودة«.
كما أوصى المعهد الغرب بدعم عملية تتوسط 
متفق  دستوري  أساس  لوضع  المتحدة  األمم  فيها 
المقابل،  وفي  لالنتخابات،  زمني  وجــدول  عليه 
الحفاظ  ليبيا  مؤيدي  على  يجب  المعهد،  وبحسب 
االقتصادي  المسارين  على  الحالي  الزخم  على 
واألمني، كما يمكن للحوار الذي يهدف إلى توحيد 
المنشق،  الشرقي  بفرعه  الليبي  المركزي  المصرف 
وينهي  للبالد،  االقتصادية  الرفاهية  يعيد  أن 
دفع  مثل  االنقسام،  زرعت  التي  الممارسات  بعض 
مشروعة،  غير  بوسائل  المسلحة  الجماعات  رواتب 
الوحدة دون  أن تتحقق  عالوة على ذلك، ال يمكن 
وقف  ترسيخ  إلى  يهدف  الذي  األمني  الحوار  تعزيز 
إطالق النار في أكتوبر العام 2020، وإبعاد القوات 
وطنية  مسلحة  قــوات  هيكلة  ــادة  وإع األجنبية، 

موحدة.
هذه  يعرض  أن  الحكومة  انقسام  شأن  ومن 
واشنطن  على  يتعين  ذلك  وإلى  للخطر  الخطوات 
لخارطة طريق  أوسع  دولي  قبول  أجل  الضغط من 
انتقالية متفق عليها من خالل االستفادة من ذوبان 
واإلمارات  ومصر  تركيا  بين  العالقات  في  الجليد 
الرئيسية  الفاعلة  الجهات  وهي  المتحدة،  العربية 
التي كانت على طرفي نقيض من النزاعات الليبية 

األخيرة، وفق المعهد.

أسهم تأييد وزير الداخلية السابق تتصاعد
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 موقع »يورو بورتر«: موقع »يورو بورتر«:

تولي باشاغا رئاسة الوزراء ينهي طموحات حفتر السياسية
حكومة  في  الداخلية  وزيــر  تولي  إلــى  ينظر 
رئيس  منصب  باشاغا،  فتحي  السابقة،  الوفاق 
إنهاء  أنه  النواب على  المكلف من مجلس  الوزراء 
لطموحات قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة 

حفتر، حسبما يرى موقع »يورو بورتر« األوروبي.
ويقول الموقع إن دور باشاغا الجديد مرفوض 
من قبل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة، على الرغم من انتهاء والية 

األخير رسميًا في 24 ديسمبر الماضي.
بشأن  متفائلة  توقعات  النواب  مجلس  ولدى 
لتعزيز  عليه  ويعتمدون  الجديد،  ومنصبه  باشاغا 
الداخلية  وزير  إلى  ينظر  كما  الوطنية،  الهدنة 
األسبق على أنه »شخصية حل وسط من قبل عديد 
الجماعات والقوى السياسية في ليبيا، فهو يعد رجاًل 
قويًا حقيقيًا ، ينتشر نفوذه في كل من شرق وغرب 
الدولة  في  الوحيد  السياسي  عمليًا  وهو   ، البالد 
الليبية بأكملها الذي يمكن أن يعهد إليه بتعزيز 

السالم في البالد«، وفق التقرير.
يمكنه  جيد  »حاكم  باشاغا  أن  الموقع  ويرى 
استخدام الموارد العسكرية والدبلوماسية بشكل 
فعال لصالح الشعب الليبي. فخالل السنوات األخيرة 
من  الوحيد  الشخص  كان  السابق،  منصبه  في 
طرابلس الذي حافظ على عالقات فعالة مع طبرق، 
للمواجهة  المدمرة  الوتيرة  إبطاء  إلى  أدى  مما 

المدنية«.

مكتب لباشاغا في سرت
الجديد  مكتبه  باشاغا  يؤسس  أن  المتوقع  ومن 
في مدينة سرت، »وهو قرار يمكن أن يقلل بشكل 
رمزًا  ويصبح  وطبرق  طرابلس  نفوذ  من  فعال 

جديدًا لمخططات باشاغا الموحدة نظرًا لموقعها 
الجغرافي في وسط البالد«.

االجتماعية«  »التنمية  معهد  من  خبراء  ويرى 
سيرحب  لليبيا  »كعاصمة  لسرت  جديدًا  دورًا  أن 
به المدنيون وينظر إليه على أنه جزء من عملية 
المصالحة التي تساعد على استعادة وحدة البالد«.

الجديد  وأضافوا: »يمكن أن يساعد دور سرت 
أيضًا في الحد من الفساد في ليبيا من خالل إعادة 
التي  طرابلس  عن  بعيدًا  المالي  النظام  توجيه 

كانت غارقة تاريخيًا في الفساد.
مفاجئًا  يكون  »لن  أنه  بورتر«  »يــورو  ويــرى 
ماليين  قبل  من  مفتوحة  بأذرع  باشاغا  استقبال 
ذاته  الوقت  البالد، وفي  أنحاء  الليبيين في جميع 
عدم الترحيب به على اإلطالق من قبل السياسيين 
والشرق، خصوصًا  الغرب  في كل من  الطموحين 
أقواهم جميعًا وهو المشير خليفة حفتر الذي اعتبر 

باشاغا منذ عدة سنوات منافسًا شخصيًا«.

تقاسم سلطة
الصراع  جعل  التاريخي  الخالف  هذا  أن  ويبدو 
األخير أمرًا ال مفر منه بين باشاغا وحفتر، حيث من 

غير المرجح أن يفكر كالهما في تقاسم السلطة.
وعلى الرغم من أن نفوذ حفتر يمت إلى الجنود 
والضباط العاملين في قوات القيادة العامة، »فإن 
العديد منهم تساورهم شكوك عميقة حول خطط 
على  يخفى  فال  ليبيا؛  مستقبل  حول  وآرائه  حفتر 
شديدًا  إحباطًا  عانت  الضباط  مجموعات  أن  أحد 
بسبب تصرفات حفتر غير المتوقعة وغير المتسقة، 
إذ يعتبر هؤالء الضباط الساخطون أنه أضر فقط 
بالليبيين األبرياء وأخر أي تقدم في معاهدة سالم 
وطنية في ليبيا«، وفق الموقع األوروبي، مضيفًا أن 
الفريق خيري التميمي، أحد الضباط األعلى رتبة في 

الجيش الوطني الليبي، هو »قائد مجموعة الجيش 
غير الراضية عن حفتر وخططه المستقبلية«.

أن  به  خاصة  مصادر  عن  الموقع  نقل  كما 

التميمي وباشاغا »ربما توصال بالفعل إلى اتفاق، 
عسكري  هيكل  تشكيل  إلى  قريبًا  يؤدي  قد  مما 
لباشاغا  الوالء  مع  التميمي  برئاسة  جديد  وطني 

وحكومته«. وتشير المصادر نفسها إلى أن توقعات 
التميمي الفاشلة لخطط حفتر المستقبلية ظهرت 
مع  شخصي  ترتيب  لديه  كان  عندما  مرة  ألول 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاصة  المستشارة 
بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي تعتبر معارضة 

قوية لترقية حفتر في ليبيا.

انقسام عسكري
ووفق الموقع األوروبي، يتوقع خبراء عسكريون 
الوطني  الجيش  نصف  من  يقرب  ما  ينضم  أن 
قوة  يجعلهما  مما  وباشاغا،  التميمي  إلى  الليبي 
عسكرية بارزة في ليبيا. وأضاف الموقع: لن تؤدي 
خسارة هذا العدد الكبير من القوات إلى إضعاف 
طموحات خليفة حفتر فحسب، بل ستجعله أيضًا 
أكثر استعدادًا للمفاوضات، فقد تركت التصرفات 
وقد  المؤيدين،  من  أقل  عدد  مع  حفتر  السابقة 

تمكن حتى من فقدان ثقة حلفائه الدوليين.
وغطت وسائل اإلعالم الدولية أخيرًا تصرفات 
في  موقعه  وسلبيات  إيجابيات  بتحليل  حفتر 
مجلة  نشرت  كما  الحالية.  الليبية  الــدولــة 
مكرسًا  كوهين،  أرييل  بقلم  مقااًل  »فوربس« 
النفط غير المشروعة«.  لتأثير حفتر على »تجارة 
وااللتزام  األهمية  على  مقاله  في  كوهين  وشدد 
على  قاسية  عقوبات شخصية  لـ»فرض  األخالقي 
الجنرال حفتر« من قبل المجتمع الدولي، ال سيما 

االتحاد األوروبي.
ويرى »يورو بورتر« أن »مستقبل األمة الليبية 
بالفشل  عليه  محكوم  ومزدهرة  موحدة  كدولة 
طالما ظل خليفة حفتر مؤثرًا في البالد، إذ تمنع 
طموحاته شرق وغرب ليبيا من إيجاد حل مناسب 
للصراعات الحالية، وحيث تتمثل رغبته األساسية 
الوحيد،  الحاكم  باعتباره  ليبيا  على  الهيمنة  في 
على  للتغلب  الوحيدة  الطريقة  أن  يبدو  ولذلك 
األزمة الليبية هي االنسحاب الطوعي أو القسري 

لخليفة حفتر من المشهد السياسي«.

الوسط: عبد الرحمن أميني

< فتحي باشاغا

< حكومة الدبيبة  

الوسط: عبد الرحمن أميني
انحسار الدور التركي.. وتأييد روسي 

لقرارات مجلس النواب

 واشنطن تتريث وتسير على نهج األمم 
المتحدة.. وتحذير من حكومة بال صالحيات

املوقع األوروبي: هيكل عسكري جديد موال لباشاغا وبرئاسة التميمي
رئيس الوزراء املكلف قد يختار سرت مقرًا لعمله
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• ما الوصف الموضوعي لما حدث في ليبيا منذ 
17 فبراير 2011؟

أسقطت  عفوية  شعبية  ثورة  أنها  الواقع 
فشلت  ولكنها  يتغير،  أن  يجب  كان  نظامًا 
جلبت  فوضى  إلى  وانزلقت  الدولة،  بناء  في 
كاماًل  وغيابًا  الدماء  وسفك  والدمار  التطرف 

القانون. للمحاسبة وحكم 
الليبي  الشارع  • ماذا بقي من ثورة فبراير في 

بعد كل هذه السنوات؟
األفضل  إلى  التغيير  يستهدف  حدث  الثورة 
تنتهي  فالثورة  ثم  ومن  حيًا،  كائنًا  وليست 
على  يأخذ  جديد  نظام  وإقامة  النظام  بتغيير 
عن  عجز  التي  الثورة  أهداف  تحقيق  عاتقه 
يرغب  يكن  لم  أو  السابق  النظام  تحقيقها 
في  فشلت  الثورة  لألسف  ولكن  تحقيقها،  في 
استبعاد  وتم  ديمقراطي،  حكم  نظام  إقامة 
القانون  دهس  وجرى  المهنيين،  الخبراء 
أصاًل  المتهالكة  المؤسسات  كل  وتدمير 
السالح.  يملكون  من  بين  السلطة  وتقاسم 
الذي  النظام  تغيير  إال  فبراير  من  يبقَ  ولم 
كشركاء  للحكم  مسؤوليه  من  الكثير  عاد 
يملكون  ومن  الخاصة  المصالح  ألصحاب 

ليبيا  في  حدث  لما  الموضوعي  الوصف  ما   •
منذ 17 فبراير 2011؟

بعنف  قوبلت  المطالب،  مشروعة  انتفاضة 
عارمة،  شعبية  ثورة  اشتعال  إلى  أدى  مفرط 

سوءًا  تقل  ال  مرحلة  في  البالد  ودخلت  القوة، 
عن حقبة النظام السابق.

• ما سبب االنتكاسة بعد نجاح انتخابات
7 - 7 - 2012 التي استبشر بها الجميع خيرًا؟

انتكاسة  إلى  أدى  واحد  سبب  يوجد  ال 
الشعب،  طموحات  تحقيقها  وعدم  الثورة 
المتسلسلة  األسباب  من  مجموعة  فهناك 

إلى  بنا  لتصل  البعض  بعضها  عززت  التي 
تلخيصها  ويمكن  الحالي،  المأساوي  الوضع 

فيما يلي:
الوطني  المجلس  أعضاء  كفاءة  عدم   -  1
االنتقالي الذين انضموا إلى عضوية المجلس 

دون أي شروط أو معايير.
عن  التنفيذية  السلطة  فصل  عدم   -  2

بين  الفصل  وعدم  التشريعية،  السلطة 
رئيس  وسلطات  الدولة  رئيس  سلطات 
السلطة  واغتصاب  التشريعية،  السلطة 
التنفيذية  السلطة  لصالحيات  التشريعية 
و»المؤتمر  االنتقالي«  »المجلس  فترتي  خالل 

الوطني«.
العدد  وتضخيم  للثوار  مكافآت  منح   -  3
ألف،  مئتي  نحو  إلى  تقريبًا  ألفًا  ثالثين  من 
زاد  الذي  األمر  أمن،  كقوات  معهم  والتعامل 
نزع  معه  واستحال  المسلحة  المجموعات  عدد 

سالحها ودمجها في مؤسسات الدولة.
بـ»اإلسالم  يسمى  ما  استقطاب   -  4
الوطني  »المؤتمر  أعضاء  لجل  السياسي« 
مراكز  على  وسيطرته  المستقلين،  من  العام« 
أيديولوجية  أجندات  لخدمة  القرارات  اتخاذ 

وأجنبية.
في  المتحدة  األمم  بعثة  تهاون   -  5
موقف  واتخاذ  السياسي،  االتفاق  بنود  تطبيق 

في  نفوذه  السابق  النظام  الستغالل  ونتيجة 
أظهرت  التي  الليبية  والمدن  القبائل  بعض 
أهلية  حرب  إلى  بتحويلها  قام  له،  والءها 
مناسبة  فرصة  رآها  غربي  تدخل  إلى  أدت 

معه. قديمة  حسابات  لتصفية 
من  بقي  ماذا  السنوات..  هذه  كل  بعد   **

الليبي؟ الشارع  في  فبراير  ثورة 
وبعض  الذكريات،  سوى  منها  يتبقَ  لم 
خالل  من  المعيشية  األوضاع  بتحسن  اآلمال 
للسلطات  شامل  سياسي  تغيير  تحقيق 

البالد. في  الحاكمة 
• ما سبب االنتكاسة بعد نجاح انتخابات

7 - 7 - 2012 التي استبشر بها الجميع خيرًا؟
التي  لالنتكاسات  أسباب  عدة  هناك 
والتدخل  السالح  انتشار  أهمها  حدثت، 
العدالة  تحقيق  في  والمماطلة  الخارجي 
تقديم  أيضًا  الوطنية..  والمصالحة  االنتقالية 
على  الشخصية  مصالحها  السياسية  النخب 

العامة. المصلحة 
• هل ترى أن ما آلت له األوضاع في ليبيا اآلن 

كان متوقعًا.. أم أنه كان خارج التوقعات؟
ثقيلة...  كانت  فالتركة  جدًا،  متوقع 
الحياة  مقومات  إلى  يفتقر  مجتمع 
للتشكيالت  مرعب  وانتشار  الديمقراطية، 
من  الحلول  انتظار  واستسهال  المسلحة، 

اآلن! إليه  لما وصلنا  أدى  ذلك  الخارج... كل 

الملكية  بدعوى  الحاالت  أغلب  في  المتفرج 
الوطنية وأن الحل يجب أن يكون ليبيًا.

السياسي«  »اإلسالم  تيار  رفض   -  6
النتائج  بسبب  النواب  مجلس  انتخابات  نتائج 
الحرب  فتيل  وإشعال  حققها،  التي  الهزيلة 
وطرد  ليبيا«،  »فجر  عملية  خالل  من  األهلية 
والسيطرة  العاصمة  من  الشرعية  الحكومة 

على مؤسسات الدولة عبر حكومة موازية.
أفرغ  الذي  7 - ممارسة »العزل السياسي«، 
المهنيين  الخبراء  كل  من  الدولة  مؤسسات 
مفاصل  أغلب  في  أكفاء  غير  أشخاص  وتعيين 
أجنبية  جنسيات  يحملون  وأغلبهم  الدولة، 
بليبيا  يربطهم  وال  البالد  خارج  أسرهم  وتقيم 

إال ما يدخل جيوبهم من أموالها.
المسلمين  اإلخوان  جماعة  تحالف   -  8
»القاعدة«  مثل  المتطرفة  التنظيمات  مع 
موارد  على  السيطرة  الستدامة  و»داعش« 
وتدمير  الدماء  سفك  إلى  أدى  ما  وهو  البالد، 
واستدامة  الدولة  موارد  ونهب  المدن 
وتردي  واألمنية،  المؤسساتية  الفوضى 

العامة وزيادة معاناة المواطنين. الخدمات 
ليبيا  في  الوضع  يصل  أن  تتوقع  كنت  هل   •
إلى هذا الحد عندما كنت تدافع عن الثورة في 

أروقة األمم المتحدة؟
ما  إلى  ليبيا  في  الوضع  يصل  أن  أتوقع  لم 
الخبرات  أن  أتصور  كنت  ألنني  اآلن؛  عليه  هو 
السلطة  ستتولى  من  هي  الليبية  والكفاءات 
يحكمنا  أن  أتصور  ولم  المستويات،  كل  على 
السوابق،  وأصحاب  ليبي،  أصل  من  األجانب 
أهم  أبوسليم  سجن  في  فترة  قضاء  ويصبح 
الجامعات  أرقى  تصدرها  التي  الشهادات  من 
في  الطويلة  الخبرة  سنوات  من  وأهم 
المناصب  في  التعيين  عند  الدولة  مؤسسات 

العليا.
المتحدة..  األمم  على  اطالعك  واقع  من   **

التعويل عليها؟ هل يمكن 
المتحدة  األمم  على  التعويل  يمكن  ال 
وال  الصراعات  تدير  فهي  النزاعات،  حل  في 
للفاعلين  السياسية  اإلرادة  وتبقى  تحلها، 
حل  في  األساسي  العنصر  هي  الليبيين 

الخالفات.
ما  منهارة..  شبه  دولة  ليبيا  اليوم   **
الدولة  استعادة  بها  يمكن  التي  الطريقة 

الليبية؟
وسيادتها  الدولة  هيبة  استعادة  يمكن  ال 

رئاسية. انتخابات  ثم  ومن  الدستور، 
خاصة  ليبيا  من  الدولي  المجتمع  يريد  ماذا   •

الواليات المتحدة األميركية؟
ولكن  ليبيا،  مع  مصالح  لديه  الكل 
شكل  بأي  بها  االستقرار  تحقيق  هي  األولوية 
هم  الحقيقي  الفاعل  لكن  األشكال،  من 
بقدرتهم  يثقوا  أن  عليهم  لكن  الليبيون، 

ذلك. تحقيق  على 
بين  ليبيا  في  واضح  أوروبــي  صراع  هناك   •

إيطاليا وفرنسا.. كيف سينتهي هذا الصراع؟
أواًل،  الليبيين  بيد  الصراع  هذا  انتهاء 
السياسية  نخبه  من  الشعب  تخلص  فمتى 
سيتوقف  حينها  الخارج  لتدخالت  انحنت  التي 

هذا. كل 
في  اإلقليميين  الخصوم  لتقارب  تقييمك  ما   •
وما  قطر«..   – وتركيا  اإلمارات   - »مصر  ليبيا 

• من بيده الحل؟
في  الليبيين  بيد  الجميع،  يقوله  كما  الحل 
إلى  للوصول  الحقيقية  اإلرادة  توافرت  حال 
تسوية شاملة... غير ذلك مجرد مضيعة للوقت.
الطريقة  ما  منهارة..  شبه  دولة  ليبيا  اليوم   •

التي يمكن بها استعادة الدولة الليبية؟
حقوق  تحفظ  انتقالية  عدالة  تحقيق 
رؤية  تنفيذ  ثم  ومن  الجميع،  وكرامة 
تبدأ  نزيهة  انتخابات  نحو  الليبيين 
على  باستفتاء  مرورًا  برلمانية  بانتخابات 

بتوحيد  إال  وفاعلة  قوية  مؤسسات  وبناء 
المجموعات  سالح  ونزع  المسلحة،  القوات 
الدولة،  مؤسسات  في  ودمجها  المسلحة 
والرئاسية،  البرلمانية  االنتخابات  وإجراء 
القانون،  سيادة  واحترام  الفساد،  ومكافحة 

وضمان حقوق المواطنين دون تمييز.
ليبيا  من  الدولي  المجتمع  يريد  ماذا   **

خاصة الواليات المتحدة األميركية؟
انعكاس  من  يخشى  الدولي  المجتمع 
مصالحه،  على  ليبيا  في  المستقر  غير  الوضع 
على  مفتوحة  منافسة  في  الكبرى  والدول 
الستغالل  يسعى  منها  وكل  الليبية،  األرض 
خبرتها  وعدم  الليبية  السلطات  ضعف 
تخدم  تعهدات  على  للحصول  السياسية 
أدخلها  وهذا  الطويل،  المدى  على  مصالحها 
غير  ومواجهات  سياسية  مماحكات  في 
قوض  ما  وهو  البالد،  بانقسام  تهدد  مباشرة 
إلى  وأساء  ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  دور 

سمعتها.
بين  ليبيا  في  واضــح  ــي  أوروب صــراع  هناك   •

إيطاليا وفرنسا.. كيف سينتهي هذا الصراع؟
سواء  ليبيا  في  الدولي  الصراع  سينتهي 
بمجرد تشكيل حكومة  إقليميًا  أو  أوروبيًا  كان 
وزير  تتضمن  المهنيين،  من  قوية  ليبية 
وعلى  الدولية  العالقات  في  خبيرًا  خارجية 
الدولة،  ورئيس  الوزراء  رئيس  مع  تام  وفاق 
الدبلوماسية  وتوجيه  بناء  إعادة  على  وقادر 
وتكون  فعال،  مهني  أساس  على  الليبية 
وممثلي  بمسؤولي  اتصاالتنا  كل  في  حاضرة 
الكالم  هذا  ينطبق  أن  وآمل  األجنبية،  الدول 
المنتظرة  الوطني«  »االستقرار  حكومة  على 

برئاسة السيد فتحي باشاغا.
• ما تقييمك للتقارب بين الخصوم اإلقليميين 
في ليبيا »مصر - اإلمارات وتركيا – قطر«.. وما 

تأثيره على الوضع في ليبيا؟
السبب  هي  للدول  الخاصة  المصالح  دائمًا 
وكلما  التقارب،  في  السبب  وهي  الخالف،  في 
أكثر ستعمل  مصالحها  يخدم  التقارب  أن  رأت 
ثابتة  استراتيجيات  لديها  فالدول  عليه، 
التكتيك  تغير  قد  ولكنها  مصالحها،  لحماية 
نضع  أن  وعلينا  لتحقيقها،  آخر  إلى  حين  من 
يمكن  دولة  توجد  ال  أنه  دائمًا  حسباننا  في 
وعلينا  مصالحها،  على  مصالحنا  تقدم  أن 
بليبيا  المهتمة  الدول  كل  تحركات  نتابع  أن 

مهما كانت درجة عالقاتنا.

تأثيره على الوضع في ليبيا؟
دائم،  عدو  أو  دائم  صديق  يوجد  ال 
على  وينبغي  مشتركة،  مصالح  هناك  ولكن 
البالد  مصلحة  وتقديم  ذلك  إدراك  الليبيين 
أما  اآلخرين..  مع  متكافئة  شراكات  خالل  من 
إلى  الحاجة  دون  نتائجه  نرى  فإننا  االنبطاح 

ذلك. شرح 
• من يتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه 
أم  االنتقالي«  اليوم.. هل »المجلس  ليبيا  في 
أم  النواب«  »مجلس  أم  الوطني«  »المؤتمر 

»مجلس الدولة«؟
الكثير  ولألسف  واجباته،  في  قصر  الكل 
في  القرار  اتخاذ  مسؤولية  تحمل  ممن 
على  يكونوا  لم  عشناها  التي  المراحل  كل 

المطلوب. المستوى 
رئيس  بين  الحالي  للصراع  توقعاتك  ما   •
الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة 

المكلف من البرلمان فتحي باشاغا؟
بينهما،  عنيف  صراع  حدوث  أتوقع  ال 

خاسرًا. سيكون  فيهما  بالمنتصر 
في  أمل  هناك  هل  االنتخابات..  عن  مــاذا   •

إجرائها؟
ال  يحدث  وما  منها،  مفر  ال  االنتخابات 
كل  على  لكن  الوقت،  شراء  مسألة  يتعدى 
الوقت  طال  كلما  أنه  إدراك  الصراع  أطراف 

باهظًا. ثمنه  سيدفعون  المهدور 

الوسط ـ حوار: رمضان كرنفوده

بنغازي ـ الوسط: رمضان كرنفوده

محليات

سؤال فبراير بعد 11 سنة .. هل كان ثورة أم انتفاضة أم تغييرا وافدا؟

مندوب ليبيا األسبق لدى األمم المتحدة في حوار مع »الوسط«:

الدباشي: ثورة شعبية عفوية أسقطت نظامًا كان يجب أن يتغير.. لكنها فشلت في بناء الدولة

جرى دهس القانون وتدمير كل 
المؤسسات المتهالكة أصالً.. 

والسلطة تقاسمها من يملكون السالح

8 أسباب متسلسلة أدت إلى انتكاسة 
بعد نجاح انتخابات 2012 منها 
ممارسات تيار »اإلسالم السياسي«

تحالف جماعة اإلخوان المسلمين مع 
تنظيمات متطرفة أدى إلى تدمير المدن 

ونهب موارد البالد واستدامة الفوضى

النظام السابق استغل نفوذه 
القبلي في تحويل الثورة إلى 

حرب أهلية

»17 فبراير« انزلقت إلى فوضى جلبت التطرف والدمار وسفك الدماء وغيابًا كامالً للمحاسبة

جرى اعتقاله 6 أشهر منذ 18 فبراير 2011

األطرش: انتفاضة مشروعة قوبلت بعنف مفرط فتحولت إلى ثورة عارمة
االنتكاسات الحالية سببها انتشار السالح والتدخل الخارجي والمماطلة في تحقيق العدالة االنتقالية والمصالحة
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11 سنة من االقتتال والثورة المجهضة

هل نقول إنها ثورة 17 فبراير، أم نعتبرها انتفاضة؟ أم هو تغيير وافد، مسبق التخطط ، يشمل المنطقة العربية من اليمن 
إلى المغرب، ومن العراق إلى مصر وبالد الشام تحت مسمى «الربيع العربي«؟.. هل نقول أحد عشر عامًا، مرت على إطاحة 
نظام حكم معمر القذافي، الذي عمَّر في السلطة نحو 42 عامًا، أم نقول إحدى عشرة سنة مرت كانت والتزال حبلى بمزيد 
االنقسام واالقتتال الداخلي بين شرق ليبيا وغربها، وتشرذم البالد إلى مجموعات وميليشيات مسلحة تحكم أحيانًا وتقتل 

وتخرب وتنهب أحيانًا أخرى، وسط مرتزقة مسلحين جاؤوا من كل حدب وصوب، وقوات أجنبية البعض يعتبرها غازية 
محتلة، والبعض اآلخر يراها قوات حليفة جاءت باستدعاء رسمي وشعبي لتصد العدوان الزاحف على العاصمة، طرابلس. 

هل يمكن القول إن ثورة الليبيين نجحت، لمجرد نجاحها في إسقاط رأس النظام المستبد، وهو العقيد معمر القذافي، ولو 
بمساعدة عسكرية مباشرة من قاذفات حلف الناتو بقيادة الواليات المتحدة األميركية؟

هل يكفي رأس القذافي ـ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر ضد النظام الملكي ـ ليعترف العالم بنجاح ثورة الليبيين في 2011.. 

أم أن الثورة وبعد مرور 11 عامًا التزال تراوح مكانها؛ ألن ليبيا التزال تبحث عن نفسها، عن هويتها، بل إنهها التزال 
تبحث عن دستورها، واليزال أطراف لعبة المصالح السياسية المعقدة ـ إن جاز التعبير ـ مختلفين حول أيهما أواًل؛ دستور 

دائم للبالد، أم انتخابات ديمقراطية.
 وإذا اتفقوا على االنتخابات من حيث المبدأ فهم مختلفون أيضًا حول تزامن االنتخابات الرئاسية مع البرلمانية أو أن 

إحداهما تسبق األخرى!
هل يمكن اعتبارها ثورة إذًا أم األنسب أن نسميها انتفاضة؟.. نعم انتفاضة قادت البالد إلى التخلص من حكم الفرد، 
لكنها حولت الحكم من يد فرد، إلى أيدي عدة أطراف داخلية متناحرة، تحركها جميعًا أجندات ومصالح إقليمية ودولية 

متناقضة، حتى بدا المشهد العام وكأن ليبيا عادت مستعمرة بعد كل هذه الدماء التي ُأريقت على شرف استقاللها، ولكن 
اآلن ليست مستعمرة إيطالية فقط، بل مستعمرة من عدة دول وقوى من قارات أربع!

في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أعلن 
السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا األسبق 

لدى األمم المتحدة، ترشحه لرئاسة البالد، 
خالل االنتخابات التي كانت مقررة في الرابع 

والعشرين من ديسمبر الماضي، لكنها لم تتم.
لكن كيف يرى الدباشي، المرشح الرئاسي، 

والمندوب السابق، ثورة 17 فبراير 2011، التي 
أتاحت له ولغيره فرصة الترشح لرئاسة البالد 

للمرة األولى في تاريخ ليبيا.. وهل اعتبرها 
البلوماسي المستقل، ثورة ناجحة أم فاشلة؟ 

التفاصيل في نص الحوار..

ظهر يوم الجمعة، 18 فبراير من العام 2011، 
تم اعتقال الصحفي الليبي عاطف األطرش، 

وفي 22 أغسطس من العام نفسه، تم تحريره 
في العاصمة طرابلس.. هذا ما حدث مع 

األطرش الذي تحول إلى شاهد عيان على ثورة 
»17 فبراير«، التي أطاحت حكم العقيد معمر 

القذافي.
»الوسط« حاورت األطرش في مدينة بنغازي 

عن ثورة فبراير، وما آلت إليه أمور البالد والعباد 
في ليبيا حاليًا، وإلى التفاصيل..

● السفير إبراهيم الدباشي

● عاطف األطرش
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القاهرة ـ الوسط.. ياسر مشالي



محليات

شبح التقسيم والحكومات الموازية يطل من جديد ليفسد احتفاالت الليبيين
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تصل  الشرعية  فأزمة  مفارقة..  من  يالها 
بالتزامن  الساعات،  هذه  في  ليبيا  في  ذروتها 
الحادية  بالذكرى  الليبي  الشعب  احتفاالت  مع 
فيه  بدأ  وقت  ففي  فبراير،   17 لثورة  عشرة 
من  المكلف  االنتقالية  الحكومة  رئيس 
لتشكيل  مشاوراته  باشاغا  فتحي  البرلمان 
ودولي،  وطني  انقسام  وسط  البديلة،  الوزارة 
يصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
بمنصبه،  يتمسك  الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد 
لمناسبة  عطلة  الخميس  اليوم  باعتبار  قرارًا 

17 فبراير. ذكرى ثورة 
 ،2022 للعام   »89« برقم  جاء  العطلة  قرار 
للدبيبة  اإلعالمي  المكتب  صفحة  ونشرته 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  في 

األربعاء.
ألحكام  »تنفيذًا  إنه  قالت  األولى  المادة 
العطالت  بشأن   2012 للعام   5 رقم  القانون 
في  رسمية  عطلة  الخميس  يكون  الرسمية 
الذكرى  لمناسبة  والمرافق  المؤسسات  جميع 

17 فبراير«. الحادية عشرة لثورة 
»مراعاة  على  نفسها  المادة  نصت  أيضًا 
اإلنسانية  الخدمات  ذات  والمرافق  المؤسسات 
حق  حفظ  مع  العاجلة،  والحيوية  واألمنية 
عمل  مقابل  على  الحصول  في  بها  العاملين 
من   16 المادة  ألحكام  وفقًا  اليوم،  ذلك 

.»12 القانون رقم 
للشأن  مراقبون  يرى  التي  فبراير،   17 ثورة 
يبقَ  لم  أنه  ليبيون،  مواطنون  وأيضًا  الليبي، 
قبور،  وشواهد  ذكريات،  مجموعة  سوى  منها 
والحكم  الديمقراطية  مطالب  تراوح  لم  فيما 
تأتي  مكانها،  االجتماعية  والعدالة  الرشيد 
التقسيم  نذر  فيها  بدت  حاسمة  أيام  في 
لغة  إلى  العودة  ونذر  بل  الموازية،  والحكومة 

السالح أقرب مما توقع غالة المتشائمين!
حكومة  أعلنت  الرسمي،  الصعيد  على 
قرار  فبجانب  فبراير،  بثورة  احتفاءها  الدبيبة 
اهلل  فتح  الشباب  وزير  أعلن  الرسمية،  العطلة 
فبراير   17 ثورة  بذكرى  االحتفال  أن  الزني، 
تاريخي  عرض  تنظيم  سيشهد  طرابلس  في 
الهوية  عن  يعبر  الليبية،  الدولة  لنشأة 
ووسطًا  وغربًا  شرقًا  لليبيين  الجامعة  الوطنية 

وجنوبًا.
لجنة  رئاسة  أيضًا  يشغل  الذي  الزني، 
للثورة،  عشرة  الحادية  بالذكرى  االحتفاالت 
لليبيا،  المشرف  التاريخ  سيبرز  »الحفل  إن  قال 
من  بأحرف  روه  سطَّ الذين  باألبطال  الزاخر 
نقلته  صحفي،  مؤتمر  في  كلمته  حسب  نور«، 

صفحة »حكومتنا« على موقع »فيسبوك«.
سيشهد  الحفل  أن  أضاف  الشباب  وزير 
والمبدعين  الفنانين  من  نخبة  مشاركة 

المحطات  سيظهرون  الذين  الوطنيين، 
مشاركة  أن  إلى  مشيرًا  للبالد،  التاريخية 
إلى  وإبداعاتهم  بقدراتهم  تدفع  الفنانين 
انطالقته  بداية  تكون  منهم  فالكثير  األمام، 

من االحتفاالت الوطنية.
الثورة،  احتفاالت  على  اإلنفاق  تكلفة  وحول 
الفرعية  اللجان  كل  سيوجه  إنه  الزني  قال 
صحفي  مؤتمر  بعقد  االحتفاالت  للجنة  التابعة 
حول  التفاصيل  إليضاح  الفعاليات  انتهاء  بعد 
إلى  الفتًا  واإلعداد،  التنظيم  على  المصروفات 
الحكم  وزارة  عبر  الموجهة  الفرعية  اللجان  أن 
عدد  في  احتفاالت  تنظيم  ستتولى  المحلي 

البلديات. من 

تأجيل إلى الجمعة
وزير  أعلن  الجوية،  التقلبات  وبسبب 
إلى  الثورة  بذكرى  االحتفال  تأجيل  الشباب 
عدم  إلى  التأجيل  وأرجع  الجمعة.  غد  مساء 
في  الخميس  المتوقعة  الجوية  الحالة  استقرار 
صحفي،  مؤتمر  في  كلمته  حسب  طرابلس، 
موقع  على  »حكومتنا«  صفحة  نقلته  األربعاء، 

»فيسبوك«.
أن  إلى  االحتفاالت  لجنة  رئيس  وأشار 

عرضًا  سيشهد  طرابلس  في  االحتفال 
الهوية  يعزز  بما  ليبيا،  تاريخ  في  لمحطات 
جميع  ستشهد  كما  لليبيين،  الجامعة  الوطنية 

البلديات احتفاالت مماثلة.
من  الليبيين  مخاوف  الواجهة  إلى  وعادت 
الغاية  وهي  بالدهم،  تقسيم  مشاريع  تنفيذ 

االستعمارية  القوى  إليها  تسعى  كانت  التي 
مشروع  ومنها  الماضي،  القرن  أربعينات  منذ 

»بيفن سيفوزا«.
إلى  يهدف  دولي  مشروع  أول  ظهر  وقد 
 ،1949 مارس  من  العاشر  في  ليبيا  تقسيم 
وإيطاليا  بريطانيا  من  كل  اتفقت  حيث 

الخاص  سفورزا«  »بيفن  مشروع  على  وفرنسا 
بين  جرت  وصاية  خطة  كان  المشروع  بليبيا. 
ووزير  سفورزا،  كارلو  إيطاليا  خارجية  وزير 
أن  إرنست بيفن، ونص على  خارجية بريطانيا 
بعد عشر سنوات  استقاللها  على  ليبيا  تحصل 
هذه  خالل  الثالثة  ليبيا  أقاليم  توضع  أن  على 
بريطانيا  تتولى  دولية  وصاية  تحت  الفترة 
بموجبها  إيطاليا  وتتولى  برقة  على  الوصاية 

إدارة طرابلس، وتتولى فرنسا إدارة فزان.
األمم  في  المختصة  اللجنة  موافقة  ورغم 
الجمعية  إلى  ورفعه  المشروع  على  المتحدة 
أن  إال  عليه،  لالقتراع  المتحدة  لألمم  العامة 
من  قليل  عدد  إال  يؤيده  ولم  فشل  المشروع 
وتكللت  العامة،  الجمعية  في  األعضاء  الدول 
التي  ليبيا  الستقالل  الدعم  حشد  مفاوضات 
أجراها وفد من مناضلي ليبيا بقيادة عمر فائق 
شنيب بالنجاح، وأصدرت الجمعية العامة لألمم 
المتحدة القرار رقم 289 في 21 – 11– 1949، 
بمنح ليبيا استقاللها في موعد ال يتجاوز األول 

على  لتعمل  لجنة  وكونت   ،1952 يناير  من 
استقالل  لتحقيق  المتحدة  األمم  قرار  تنفيذ 
الليبي، ونقل السلطة إلى حكومة  كامل التراب 

ليبية مستقلة.

مشروع غوركا
مشروع  ظهر   ،2017 العام  من  أبريل  وفي 
نائب  يد  على  المرة  هذه  ولكن  آخر،  تقسيم 
دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  مساعد 
في  خبير  وهو  غوركا،  سيباستيان  ترامب، 

شؤون األمن القومي ومكافحة اإلرهاب.
»ذا  جريدة  نشرت  الوقت  ذلك  في 
كل  فيه  اشترك  تقريرًا  البريطانية،  غادريان« 
وستيفاني  واشنطن،  من  برغر،  جوليان  من 
مسؤول  عن  تحدث  روما،  من  كيرشغاسنر، 
أوروبي، خريطة  أمام دبلوماسي  أميركي رسم 

لتقسيم ليبيا إلى ثالث دول.
البيت  في  كبيرًا  مسؤواًل  أن  أكدا  الكاتبان 
اقترح  الخارجية  السياسة  مكلف  األبيض، 
في  بذلك  خريطة  ورسم  ليبيا،  لتقسيم  خطة 

اجتماع مع دبلوماسي أوروبي.
الرئيس  فإن مساعد  غادريان«،  »ذا  وحسب 
ينتقد  الذي  غوركا،  ترامب، سيباستيان  دونالد 
في  المتطرف  باليمين  السابقة  لعالقاته 
من  أسابيع  قبل  ليبيا  تقسيم  اقترح  المجر، 

تنصيب ترامب رئيسًا للواليات المتحدة.
بالموضوع  عليم  مصدر  عن  نقلت  الجريدة 
بأن  غوركا  على  رد  األوروبي  الدبلوماسي  أن 
في  تصوره  يمكن  حل  أسوأ  هو  التقسيم 
قبل  يسعى  كان  غوركا  أن  أيضًا  المثير  ليبيا، 
منصب  على  الحصول  إلى  استقالته  تقديمه 

مبعوث ترامب الخاص إلى ليبيا!
خريطة  برسم  الدبلوماسيين  فاجأ  غوركا 
الواليات  على  فيها  معتمدًا  ليبيا،  تقسيم 
البالد،  في  كانت  التي  القديمة  العثمانية 
الغرب  في  وطرابلس  الشرق  في  برقة  وهي 

وفزان في الجنوب.
فقد  تاولدو،  ماتيا  الليبية،  الشؤون  خبير  أما 
»إذا  قائاًل:  وخطته  غوركا  خريطة  على  علق 
كانت  أنها  هو  ليبيا  عن  تعرفه  ما  كل  كان 
مقسمة إلى ثالث واليات، فهذا دليل على أنك 
ال تعرف شيئًا«. وهكذا يخرج آالف الليبيين في 
ليحتفلوا بذكرى  والجنوب  والغرب  الشرق  مدن 
مستبدًا،  فرديًا  حكمًا  ازاحت  التي  ثورتهم 
أو  البالد  تقسيم  من  الخوف  هواجس  لكن 
قد  الرصاص،  بلغة  الخالفات  حل  إلى  العودة 
إلى  تؤجلها  األقل  على  أو  فرحتهم  تفسد 
العسكحرية  المؤسسة  توحيد  استكمال  حين 
نزيهة،  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  وإجراء 
تحقيق  وهو  للثورة،  األسمى  الهدف  تحقق 
كافة  الليبي  الشعب  ألبناء  الديمقراطية  الحياة 
أو  جهات  أو  أعراق  بين  تمايز  أو  تفرقة  دون 

مناطقية، أو أيديولوجيا.

طرابلس ـ القاهرة - الوسط: ياسر مشالي

● سيباستيان غوركا

● احتفاالت سابقة اليقني بثورة 17 فبراير                                                                                                                                                                                                          )أرشيفية(
عودة المخاوف من تنفيذ 

مشاريع تقسيم البالد أو 
اللجوء إلى السالح مرة أخرى
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الليبي  الجوار  المشترك لسياسات دول  القاسم  17 فبراير، كان  اندالع ثورة  منذ 
سواء العربية أو الجوار األفريقي هو الحسابات الدقيقة لكل دولة وفق أولوياتها 

الوطنية وبنية نظمها السياسية.
ورغم تباين حسابات كل دولة من دول الجوار عن األخرى، واختالف مواقف الدولة نفسها 
الليبي مع  الحوار  الدول في تشجيع  األزمة، فقد تالقت هذه  في مراحل مختلفة من عمر 
التمسك بوحدة التراب الليبي ورفض الحل العسكري وتنسيق جهودها مع الجهود الدولية 
والقارية التي تهتم بحل األزمة الليبية. يأتي ذلك في ضوء ما هو معلوم ما تمثله ليبيا 
من أهمية استراتيجية لجوارها اإلقليمي؛ وهي األهمية ذات الطابع التاريخي والسياسي 

واالقتصادي واألمني، التي سبقت األزمة الليبية، وستظل - دون شك - على هذا النحو.
ومع حلول الذكرى الـ11 لثورة فبراير، تستعرض »الوسط« أبرز مواقف وتوجهات هذه 

الدول خالل الفترة الماضية من عمر الثورة واألزمة.

الجوار الليبي و17 فبراير.. 
حسابات إقليمية معقدة

تباينت حسابات المصالح العليا في دول الجوار الليبي 
على نحو واضح، وهو ما انعكس على سياساتها تجاه 
الملف الليبي؛ إذ اتسمت بارتباطها الوثيق بدوافع 

سياسية واقتصادية وأمنية.
وعلى الرغم من غياب التنسيق الفعلي بين دول 
الجوار في الملف الليبي؛ فإن اهتمامها بليبيا في 
ازدياد، حسب معهد »بروكينغز«، الذي يرى أدوارًا 
المستمرة  الفوضى  تشكله  الذي  األمني  للخطر 
والتونسية  المصرية  الحدود  على  خصوصًا 
والجزائرية والتشادية. عالوة على ذلك، كان البعد 
االقتصادي حاكمًا في حسابات طوق الجوار الليبي؛ إذ 
تعد تونس هي أكثر الدول المستفيدة منه، كذلك 
المغرب، التي لم تربطها صالت اقتصادية قوية مع 
ليبيا في ظل حكم القذافي، من اتفاقات جديدة حول 
التجارة والطاقة. وعلى صعيد التنافس اإلقليمي، 
وفق »بروكينغز«، تنتهج المغرب أيضًا، عبر زيادة 
انخراطها في ليبيا، أن تبقي نفوذ الجزائر المنافسة 

لها في منطقة »تحت السيطرة«.

مصر.. وخط أحمر بعد ترتيب البيت
بعد  ما  الليبي  الملف  في  المصري  الدور  تأثر 
فيما  للمنطقة  المرتبك  بالوضع  فبراير   17 ثورة 
المجلس  ترحيب  ورغم  العربي«،  بـ»الربيع  عُرف 
العسكري المصري السابق )الحاكم وقتذاك( بنجاح 
ثورة 17 فبراير؛ فإن السلطات المصرية انشغلت 
بالترتيبات السياسية والدستورية واالنتخابية لما 

بعد ثورة 25 يناير.
وكان المتغير األهم في التعاطي المصري مع 
الملف الليبي هو انعكاسات الغياب األمني في الداخل 
المصري إبان الثورة؛ حيث قلص هذا الغياب سيطرة 
الدولة المصرية على الحدود الليبية، وأسهم في 
تسهيل تدفق المقاتلين األجانب ودخول األسلحة 

للمجموعات المسلحة إلى مصر.
لكن، وفي أعقاب ثورة يونيو 2013، اتسم الدور 
المصري في ليبيا بفاعلية كبيرة مع وصول الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي للسلطة؛ إذ عزز النظام 
المصري الجديد سيطرته العسكرية على الحدود 
بالتعاون مع قوات القيادة العامة في شرق ليببا، 
بالملف  تُعنى  وزارية مصرية  لجنة  تكليف  وجرى 
وأسند   ،2016 العام  من  أغسطس  في  الليبي، 
رئاستها إلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة 

المصرية حينها، الفريق محمود حجازي.
تقريب  اتجاه  في  اللجنة  تلك  نشاط  تركز 
وجهات النظر بين األطراف الليبية المختلفة خالل 
عدة اجتماعات ولقاءات، للتوصل إلى حل يسهم 
في الخروج من األزمة الليبية، وكادت اللجنة تصل 
العسكرية  المؤسسة  لتوحيد  توافقية  إلى صيغة 
أطراف  تدخل  إن  يقولون  محللين  أن  إال  الليبية، 
خارجية، ومجموعات محلية في الداخل الليبي حال 
التوافق  جرى  ما  تنفيذ  أو  لالتفاق،  التوصل  دون 
عليه من مسارات بين القيادات العسكرية الليبية.

الدبلوماسية  نجحت  نفسه،  المسار  وعلى 
المصرية في جمع الفرقاء السياسيين الليبيين في 
أكثر من لقاء في العاصمة المصرية القاهرة، ولعل 
أبرزها نجاح السيسي في جمع فائز السراج رئيس 
حفتر  خليفة  والمشير  السابق  الرئاسي  المجلس 
قائد قوات القيادة العامة، في شهر مايو من العام 
2017. مع وصول حرب العاصمة في العام 2019 
االقليمي  التحدى  األهلي، كان  االقتتال  إلى ذروة 
حاضرًا في مواجهة القاهرة مع تعاظم الدور التركي 
في الملف الليبي، سواء عسكريًا أو سياسيًا، ودعم 
مصر–في  لتتبنى  الحرب،  هذه  طرفي  أحد  أنقرة 
المقابل–نهجًا مختلفًا إزاء األزمة الليبية. بدا النهج 
المصري الجديد أكثر وضوحًا في يونيو 2020، حين 
أطلق الرئيس المصري تصريحه الشهير بأن سرت 
أي تدخل مصري  بأن  ملوحًا  أحمر،  والجفرة خط 
القوات  ليبيا بات شرعيًا، وأن جاهزية  مباشر في 
المصرية للقتال صارت أمرًا ضروريًا، وهو ما اعتبره 
محللون رسمًا لحدود وخطوط الردع بين األطراف 
الداخلية المتحاربة، ورسالة للجانب التركي بشأن 
النهاية  بداية  ثم  ومن  وحدودها،  اللعبة  قواعد 

لهذه الحرب. 
العام  من  أكتوبر  في  النار  إطالق  وقف  وبعد 
المصرية  الغردقة  مدينة  استضافت   ،2020
القيادة  قوات  من  عسكرية  وفود  بين  اجتماعات 
العامة وحكومة الوفاق السابقة في سبتمبر 2020، 
وأسفرت عن تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة 
)5+5( لمراقبة وقف إطالق النار وسحب المرتزقة، 
فيما تتواصل حتى اليوم مباحثات الرئاسة والخارجية 
المصرية بشأن الملف الليبي مع األطراف الفاعلة 

في اإلقليم والعالم.
ويقول محللون إن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا تجاه 
األزمة الليبية منذ عدد من السنوات، وهو رفض 
التدخل األجنبي في ليبيا، واإلصرار على حل يأتي 
من مختلف األطراف داخليًا، بما ال يهدد المصالح 

المصرية العليا، خصوصًا التوازنات اإلقليمية في 
المنطقة وقضية أمن الحدود.

المغرب.. من الصخيرات إلى بوزنيقة
آثرت المغرب النأي بنفسها عن انتهاج موقف 
حيال ثورة 17 فبراير، باعتبار ما يجري شأنًا داخليًا 
ليبيًا، إال أن موقفها المعلن من فرض حصار جوي 
المؤيد  الخندق  القذافي جعلها تدخل  على نظام 
المعترفين  أول  المغرب  لتكون  الثورة،  لتلك 

بالمجلس االنتقالي في 22 أغسطس 2011.
كانت  المغربي  الدور  في  الفاصلة  النقطة 
محاوالت الرباط إيجاد حل لألزمة الليبية، منذ اندالع 
إذ دعا   ،2014 العام  الليبي في  الداخلي  االقتتال 
العاهل المغربي محمد السادس الليبيين في العام 
2014 إلى حوار وطني شامل بمشاركة كافة مكونات 
الشعب الليبي ودون استثناء، لتنعقد عدة جوالت 
تفاوضية بين األطراف الليبية في مدينة الصخيرات، 
لتثمر الرعاية المغربية عن التوصل إلى اتفاق برعاية 

األمم المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
وبعد غياب دام ثالث سنوات، عاد الدور المغربي 
العاصمة  الليبي، باستضافة  إلى واجهة المشهد 
المغربية الرباط جولة من المفاوضات بين رئيس 
المجلس األعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح في أبريل 2018؛ إليجاد 

صيغة جديدة لتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات.
 2019 العام  في  العاصمة  حرب  اندالع  مع 
للتسوية  الدبلوماسية  المساعي  كل  وانهيار 
السياسية كان انعقاد مؤتمر برلين الذي لم تدع 
المغرب للمشاركة فيه، ما دفع الرباط لالستغراب 
لما وصفته بـ»إقصائها« من مؤتمر برلين. وبعد 
اإلشارات األولى لوقف إطالق النار، بدأت المغرب 
في استضافة اجتماعات أخرى في أغسطس 2020. 
وبالفعل أسفرت المحادثات عن اتفاق شامل لتولي 

المناصب السيادية في بوزنيقة.
وفد مجلس النواب المشارك أكد أن »محادثات 
المغرب أكدت وجود انسجام كبير في المشاورات 
األعلى  المجلس  وفد  أثنى  بينما  الوفدين«،  بين 
للدولة على »موقف المغرب النزيه والمحايد، الذي 

وفر الظروف المناسبة إليجاد حل لألمة الليبية«.
بأنه  المغرب  دور  يوصف  السياق،  هذا  وفي 
حيادي ومقبول من كل األطراف؛ إذ لم تكن طرفًا 
واحد  خندق  في  تقف  أو  اإلقليمية  التجاذبات  في 
مع أي طرف، لكن معظم المساعي المغربية كانت 
نصيبها الفشل، بسبب ما وصفته الرباط بـ»التدخل 
الخارجية  وزير  ما جاء على لسان  الخارجي«. وهو 
حين   ،2020 يناير  في  بوريطة  ناصر  المغربي، 
قال إن »التدخالت الخارجية في ليبيا، سيكون لها 
أثر سلبي على كل المجهودات الرامية إلى إعادة 

االستقرار بالبالد«.
»الدبلوماسية  أن  محللون  ينكر  ال  ذلك،  ومع 
المغربية تعاملت بذكاء وإحاطة دقيقة بكل تفاصيل 
الملف الليبي، ولم تفرض الدبلوماسية المغربية 
أي خطة إلخراج ليبيا من مأزقها، كما أن المفاوض 
مع  الحياد  واحدة من  على مسافة  وقف  المغربي 

الطرفين الرئيسيين في هذا النزاع«.

الجزائر رهن اإلشارة.. لكن أين؟
كان منطقيًا أن تتأخر الجزائر في عهد الرئيس 
 17 ثورة  تأييد  في  بوتفليقة  عبدالعزيز  الراحل 
يراه محللون تخوفًا من تداعيات  ما  فبراير، وهو 
الثورة الشعبية في دول ما يعرف بـ»الربيع العربي« 
على الوضع السياسي الداخلي في الجزائر، وإمكانية 

تحرك الشارع الجزائري بطريقة مماثلة.

لكن النظام الجزائري السابق في عهد بوتفليقة 
لم يخفِ تخوفه أيضًا من آثار االنفالت األمني على 
الحدود الليبية - الجزائرية ما بعد سقوط القذافي 
»المحتمل آن ذاك«، من حيث تسرب األسلحة إلى 
الجانب الجزائري أو تحرك المقاتلين، ما بين البلدين 
واتخاذ ليبيا قاعدة لالنطالق منها والهرب إليها عند 

القيام بعمليات إرهابية في الجزائر.
الموقف الجزائري جاء في ضوء نهجها السياسي 
القائم على عدم التدخل المباشر في الدول األخرى 
منذ انتهاء أزمة التسعينيات، ويبدو أن الجزائر ال تزال 

تريد السير عليه حماية لنفسها، وهو في مجمله 
موقف يدعو للحل السياسي السلمي لألزمة الليبية، 
ومعارضة أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا أو دعوة 

لها للعب دور عسكري في ليبيا.
وحسب تقديرات مركز الدراسات اإلستراتيجية 
والدبلوماسية، الذي يتخذ من تونس مقرًا له، فإن 
الجزائر، وفيما يبدو، وجدت في االنقسام السياسي 
الذي حدث العام 2014، فرصة لتعويض التأخر في 
اتخاذ موقف إيجابي من الثورة الليبية، عبر محاولة 
لعب دور إيجابي في أزمة االنقسام السياسي الذي 

تأزم بشكل كبير العام 2014.
ومنذ ذلك الحين، طرحت الجزائر مبادرتين في 
العامين 2014 و2020 لحل األزمة الليبية، وشاركت 
في اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي، أو 
حتى من خالل الجهود الفردية التي قامت بها في 
سبيل إنهاء بعض الصراعات التي نشأت في بعض 
اندلعت  التي  المعارك  غرار  على  الليبية  المناطق 
قادت  حيث  والطوارق،  التبو  بين  ما  أوباري  في 
الجزائرية جهود وساطة عبر أعيان من  الحكومة 
والطاسيلي مع وجهاء من جنوب  إليزي  منطقتي 

غرب ليبيا لوقف.
كما تعاونت الجزائر مع المغرب الستضافة جزء 
من الحوارات التي انطلقت كجزء من الحوار الذي 
المغربية،  الصخيرات  في  المتحدة  األمم  تقوده 
بين  ما  تشاورية  اجتماعات  الجزائر  فاستضافت 
األحزاب السياسية الليبية، وكذلك عمداء البلديات 
الليبية التي أدرجت ضمن االتفاق السياسي الليبي 
أيضًا وهي اجتماعات مهدت فيما بعد، وفي شكل 
تكاملي مع اجتماعات الصخيرات، إلى توقيع مسودة 

االتفاق الخامسة في العام 2015.
دور  أمام  عثرة  حجر  وقفت  أميركا  أن  الالفت 
تأييد تعيين رئيس  إذ رفضت واشنطن  جزائري؛ 
لعمامرة  رمطان  السابق  الجزائري  الدبلوماسية 
مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا خلفًا للبناني غسان سالمة 
الذي استقال من منصبه مطلع مارس العام 2020 

ألسباب صحية.
الجزائري  الرئيس  قال  الماضي،  العام  في 
ليبيا«،  إشارة  »رهن  بالده  إن  تبون  عبدالمجيد 
رئيس  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وذلك 
المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي كان يزور 
الجزائر للمرة األولى منذ توليه مهام منصبه، لكن 
محللين يقولون إن هذه »اإلشارة« ال بد أن تكون 
إلى منطقة الحياد الجزائري دون الميل لطرف على 

حساب آخر في المشهد الليبي.

تونس.. والحياد اإليجابي
القادة  يكرر  فبراير   17 ثورة  اندالع  منذ 
التونسيون، الذي تعاقبوا على الحكم، أن أمن تونس 
من أمن ليبيا، وأن بالدهم تقف على مسافة واحدة 
من كل األطراف، والحل يجب أن يكون ليبيًا، ومن 
المنصف المرزوقي إلى الباجي قائد السبسي وأخيرًا 
الرئيس الحالي قيس سعيد، لم تختلف تلك العبارات 
خالل محاولة أي منهم التعبير عن موقف بالده من 

األزمة الليبية.
الدبلوماسية  أن  على  المحللون  يجمع  يكاد 

التونسية لم تترك أثرًا مهمًا في المفاوضات التي 
جمعت األطراف الليبية المتصارعة في غدامس في 
ليبيا، ثم في الصخيرات في المغرب برعاية األمم 
المتحدة. لكن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
الحوارات  هذه  إلجراء  دبلوماسية  بمبادرة  دفع 

الليبية–الليبية في تونس.
الرئيس التونسي الراحل استقبل السراج وحفتر 
في شهري أغسطس وسبتمبر 2017، الحتواء األزمة 
والتمهيد لمفاوضات شهر أكتوبر من نفس السنة، 
الخالف حول  األمر بسبب  التي تعثرت في نهاية 
تعديل بنود اتفاقية الصخيرات )المغرب 2017(، 
خصوصًا البند المتعلق بشأن منصب القائد األعلى 
للجيش الليبي. وعلى خطى سابقيه، كان الرئيس 
قيس سعيد حريصًا منذ اللحظة األولى على توضيح 
ثبات الموقف التونسي الداعي إلى حل سياسي معبر 
عن إرادة الشعب الليبي، بمنأى عن كل التدخالت 

الخارجية.
وفي نوفمبر من العام 2020، دخلت تونس على 
خط محاوالت التسوية السياسية بعد وقف إطالق 
النار على محاور العاصمة طرابلس، وعقدت جلسات 
ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، وانتهت 
إجراء  على  تشرف  انتقالية  حكومة  تسمية  دون 
انتخابات في العام 2021. لكن المبعوثة األممية 
»لدينا  قالت:  وليامز  ستيفاني  باإلنابة  السابقة 
اآلن خريطة واضحة إلجراء االنتخابات. اتفقنا على 

االجتماع مجددًا عبر اإلنترنت«.
وال يتجاهل متابعون للشأن الليبي دور تونس 
في مرحلة ما قبل ملتقى جنيف الذي كان توحيد 
المؤسسات التنفيذية من أبرز مخرجاته، إذ تبدو 
اقتصاره تحديدًا على »ضمان أفضل  أهميته في 
الظروف إلنجاح مساعي التسوية في ليبيا، أي على 

القالب التنظيمي واإلعداد اللوجيستي«.

الساحل األفريقي.. األمن أواًل
تباينت ردود فعل دول الجوار في منطقة الساحل 
األفريقي )السودان، تشاد، النيجر( حيال ثورة 17 
فبراير، وتقاربت المواقف التشادية والنيجرية في 
السوداني  النظام  فيما كان  القذافي،  دعم نظام 
السابق بقيادة الرئيس السابق عمر البشير داعمًا 
للمجلس االنتقالي الليبي بالسالح بعد صمت في 
مجلس األمن، نظرًا لتأثير توجهات نظام القذافي 
على االستقرار في السودان، وسارع البشير إلى زيارة 
بنغازي في أول اعتراف عربي بشرعية الوضع القائم 
في ليبيا. وحسب دراسة بمركز األهرام للدراسات 
االستراتيجية، أعدتها الباحثة بالبرنامج األفريقي د. 
أميرة عبدالحليم فقد انتقلت الفوضى التي عمت 
انشغلت  التي  الساحل،  دول  إلى  الليبي  المشهد 
بحالة الفوضى األمنية التي عاشتها دول الساحل 
في أعقاب النمو غير المسبوق ألنشطة الجماعات 
اإلرهابية التي جعلت من هذه المنطقة فناًء خلفيًا 
ألنشطتها في الشمال األفريقي واألقاليم األخرى 

في أفريقيا.
اعترفت تشاد بالمجلس االنتقالي في أغسطس 
وجارتها  تالحقها  ظلت  االتهامات  أن  إال   ،2011
قتل  في  شاركوا  الذين  المرتزقة  بتوفير  النيجر 
المتظاهرين، واستقبال النيجر للمقربين والموالين 
محملة  عربات  تهريب  وكذلك  القذافي،  لنظام 

بالذهب واألموال من البنك المركزي الليبي.
واتجهت تشاد إلى تبني مجموعة من االحتياطات 
األمنية على حدودها، كما قامت بضرب الجماعات 
المسلحة في جبال تيبستي ما أدى إلى فرار بعض 
فصائل المعارضة التشادية المسلحة ودخولها عبر 
الحدود إلى ليبيا، كما واجهت تشاد والنيجر معضلة 
أفريقيا جنوب  الليبي في  الدور االقتصادي  تراجع 
في  الليبية  االستثمارات  أسهمت  حيث  الصحراء، 
وأدت  الدول،  في هذه  االقتصادية  الحياة  تطوير 
الثورة الليبية إلى عودة مئات اآلالف من المهاجرين 
الذين كانوا يعملون في ليبيا إلى كل من السودان 

وتشاد والنيجر.
في العام 2015، أيدت السودان وتشاد والنيجر 
آلية دول  التنسيق عبر  اتفاق الصخيرات، وكذلك 
تشكيل  خالل  من  تنفيذه  في  للمساهمة  الجوار 
حكومة فاعلة. وبعد حرب العاصمة طرابلس، ومع 
العامة  القيادة  قوات  باستعانة  االتهامات  تزايد 
بمرتزقة سودانيين من دارفور، زاد الوضع السوداني 
حرجًا بالتدخل في الحرب في ليبيا، لكن وبعد انتهاء 
الحرب وتغير األوضاع السياسية في السودان بعد 
اإلطاحة بنظام البشير في العام 2019، نجت آلية 
في   )5+5( الليبية  المشتركة  العسكرية  اللجنة 
التوصل لتفاهمات مع السودان أثمرت عن انسحاب 

دفعة من المقاتلين السودانيين.
محللون يقولون إن استشعارًا لخطورة الوضع 
في ليبيا، بل في شمال أفريقيا والساحل، والتحوالت 
الدولية العميقة، عززت الهاجس األمني لدول دول 
الجوار األفريقية، مما يجعل التنسيق األمني على 
مساعي  وتسبق  بل  الدول،  تلك  انشغاالت  رأس 

التسوية السياسية بأميال.

 .2021 أغسطس   31 الجزائر  في  ليبيا  جوار  دول  خارجية  وزراء  اجتماع  خالل  المنقوش  نجالء  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الخارجية  وزيرة    ●

●  خارطة دول الجوار الليبي. )اإلنترنت(

●  دول جوار ليبيا وأصدقاؤها المشاركون في مؤتمر باليرمو حول ليبيا في نوفمبر العام 2018.

●  عناصر مسلحة تشادية اعتقلتهم السلطات في تشاد قبل التسلل عبر الحدود مع ليبيا ، 5 فبراير 2019. )أرشيفية: اإلنترنت(

● اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر 31 أغسطس 2021. )اإلنترنت(
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●   دورية لقوة برخان في تومبوكتو بمالي، 14 ديسمبر 2021. )أرشيفية: أ ف ب(

مع تصاعد المشاعر المناهضة لها

»وديعة االستعمار« تالحق الوجود 
العسكري الفرنسي في الساحل

فرنسا - وكاالت

●  مراهقون يحفرون خنادق قرب ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، في 11 فبراير 2022. )أ ف ب(

●  الجيش الروسي على حدود أوكرانيا

أقمار صناعية أميركية أظهرت حشوداً عسكرية 
روسية ضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

رغم مؤشرات االنفراج على الجبهة الروسية-األوكرانية، بعدما 
أمرت روسيا بعودة قوات نشرت قرب الحدود مع أوكرانيا إلى 
األوكرانيين من حصول غزو روسي  أن مخاوف  إال  ثكناتها، 
ويرى  والغرب.  موسكو  بين  توتر  وقع  على  قائمة  تزال  ال 
األوكراني ميخائيلو أنوبا، البالغ 15 عامًا، كوابيس عن غزو 
روسي لبالده خالل نومه. للتخلص منها، يحفر خنادق على 
هضبة مطلة على بحر آزوف في جنوب شرق أوكرانيا ستساعد 
ويرتدي  هجومًا.  روسيا  شنت  حال  في  األوكرانيين  الجنود 
ميخائيلو زي تمويه خاصًا بقوات حلف شمال األطلسي قدمه 
له والده بالتبني، وهو تلميذ في مركز إعادة تأهيل لليتامى 
وأطفال الشوارع والمناطق الفقيرة، يقع في تشيرفوني قرب 

ميناء ماريوبول االستراتيجي.
ويقول: »عندما قال أبونا، القس، إن بوتين قد يجتاحنا، 
النوم«.  قبل  حتى  ذلك  في  أفكر  كوابيس،  أرى  بدأت 
ذلك  تبدأ  قد  أوكرانيا،  روسيا  اجتاحت  حال  »في  ويضيف: 
هذه  أن  إذ  برس«.  »فرانس  بحسب  ماريوبول«،  من 
األراضي  بين  الفاصل  الجبهة  خط  قرب  تقع  المدينة 
الخاضعة لسيطرة الحكومة األوكرانية، وتلك التي يسيطر 
من  المدعمون  لروسيا  الموالون  االنفصاليون  عليها 
أوكرانيا. وتجري  موسكو، في منطقة دونيتسك في شرق 
مناورات  أوكرانيا،  لغزو  نية  أي  مرارًا  نفت  التي  روسيا، 
عسكرية ضخمة في بيالروسيا في إطار حشد كبير للقوات 
أوكرانيا، بحسب موقع  والجنوب من  والشرق  الشمال  إلى 

إذاعة »مونت كارلو« الدولية.
شركة  نشرتها  تجارية  صناعية  بأقمار  صور  وأظهرت 
أنشطة  وجود  الخاصة  األميركية  تكنولوجيز«  »ماكسر 
أوكرانيا،  من  بالقرب  مواقع  عدة  في  روسية  عسكرية 
جارتها  على  هجومًا  موسكو  تشن  أن  من  مخاوف  وسط 
ماريوبول  تعرضت   ،2014 العام  في  السابقة.  السوفيتية 
بين  النزاع  من  األولى  األشهر  في  متكررة  لهجمات 
على  السيطرة  يحاولون  كانوا  الذين  واالنفصاليين  كييف 
مرفأها. يمكن رؤية من تشيرفوني عندما يكون الطقس 
مشمسًا، سفنًا روسية تقوم بمناورات في بحر آزوف. ويعتبر 
للعسكريين  مفيدة  ستكون  الخنادق  »هذه  أن  ميخائيلو، 
الجنود،  لمساعدة  حفرناها  »لقد  مضيفًا:  األوكرانيين«، 

اليوم نعززها. هذا واجبنا حاليًا«.
غينادي  القس  المركز  مدير  بقيادة  المراهقون  بدأ 
موخنيكو )53 عامًا(، وهو األب بالتبني لبعض منهم، في 

الروسي  الجيش  أطلق  بعدما  عامين،  منذ  تحصينات  بناء 
تحاول  كانت  أوكرانيا  على سفن   ،2018 نوفمبر  في  النار 
البحر  بين  كيرتش  مضيق  عبر  ماريوبول  إلى  الوصول 
وهو  كابانوف  ستانيسالف  يقول  آزوف.  وبحر  األسود 
41 عامًا ومسؤول في  قسيس في الجيش األوكراني يبلغ 
مركز األطفال اليتامى، حيث يعيش ميخائيلو، »نحن جميعًا 
عشرة  نحو  خلفه  خطير«.  وضع  في  ماريوبول،  في  هنا 

مراهقين ينظفون خندقًا على شاطئ البحر.
يلعبون،  يضحكون،  »األطفال  موخنيكو:  غينادي  يتابع 
لكنهم من الداخل خائفون. لقد أمضوا كل فترة طفولتهم 
خط  غرفهم  من  يرون  سنوات،  ثماني  منذ  الجنود.  خلف 
»ريسبوبليكا  مركز  يستقبل  المجمل،  في  الجبهة«. 
حصل  حال  في  أن  القساوسة  يؤكد  طفاًل.   40 يبلغريم« 
هجوم، سيكون األطفال أول من يتم إجالؤهم. في االنتظار، 
يأخذون دورات إسعافات أولية ويساعدون العسكريين في 

بناء تحصينات.
أعالم  ُثبتت  حيث  المركز،  وسط  في  كبيرة  قاعة  في 
يعطي  قذائف،  أغلفة  على  المتحدة  والواليات  أوكرانيا 

القس غينادي موخنيكو التعليمات لألطفال.
ويقول: »اليوم، سنحصن الكهوف، سنشتري قوارير غاز 
وسنضع خطة إجالء. كل واحد منكم يجب أن يحضر حقيبة 
صغيرة يضع فيها أغراضًا أساسية ووثائق. سأتفقدها هذا 
الذي يرتدي قميصًا أسود كتبت  الرجل  المساء«. ويضيف 
عليه كلمة »حرية«، أن »الوضع خطير جدًا. لكن سنكون 
يمسكون  دائرة،  شكل  على  األطفال  يقف  مستعدين«. 
بعد  السالم.  أجل  من  ويصلون  البعض  بعضهم  أيدي 
اختتام الصالة بكلمة »آمين«، ينطلقون مجددًا لالستعداد 

للحرب فيحصنون النوافذ بأكياس رمٍل ويحفرون خنادق.
وتواصل روسيا مناورات عسكرية في بيالروسيا المجاورة 
أن  جهتها  من  كييف  واعتبرت  فبراير.   20 حتى  ألوكرانيا 
جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين نجحت 

في تفادي تصعيد روسي أكبر.
وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في العام 
أوكرانيا،  تجاه  عدوانية  نية  أي  لديها  تكون  أن   ،2014
المطالب،  من  مجموعة  التصعيد  لوقف  تشترط  لكنها 
بينها ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف األطلسي وسحب 
منشآت عسكرية لحلف شمال األطلسي من أوروبا الشرقية.

أوكرانيا - وكاالت

سباق الخنادق سباق الخنادق 
على وقع طبول على وقع طبول 
»الغزو الروسي«»الغزو الروسي«

كوابيس احلرب تطارد األوكرانيني

      قس أوكراني بنى تحصينات منذ عامني بعدما هاجم الجيش الروسي سفنًا أوكرانية

في  لفرنسا  المعادية  المشاعر  تصاعد  مواجهة  في 
المجلس  يبثها  معادية  رسائل  من  الساحل،  منطقة 
لعرقلة  صاخبة  وتظاهرات  مالي  في  الحاكم  العسكري 
والنيجر،  فاسو  بوركينا  في  برخان  لقوة  قوافل  مرور 
الجهاديين  لمحاربة  الفرنسي  العسكري  التعاون  أصبح 

في منطقة الساحل موضع تساؤل.
والقوة االستعمارية السابقة متهمة بصنع الحكومات 
وصايتها  تحت  البلدان  وإبقاء  وإفشالها،  أفريقيا  في 
غير  وبأنها  األفريقي،  الفرنك  خالل  من  االقتصادية 
يعيثون  الذين  الجهاديين  مع  متواطئة  بل  ال  فعّالة 

فسادًا في منطقة الساحل.
وتعود  مالي  في  جديدة  ليست  المشاعر  هذه  لكنّ 
جذورها إلى التاريخ االستعماري المضطرب، وقد تعززت 
للجدل  المثيرة  التصريحات  بعد  األخيرة  األشهر  في 

المجلس  بها  أدلى  في التي  الحاكم  العسكري 
يتم  أنه  لدرجة  باماكو، 
سيناريو  في  البحث  اآلن 

النسحاب القوات الفرنسية.
وقال رودريغ كوني الباحث 
األمن  دراسات  معهد  في 
برس«  »فرانس  لوكالة 
شعور  دائمًا  هناك  »كان 
بسبب  لفرنسا  معاد  ضمني 

نوع من التعالي الفرنسي وغطرسة السياسة الفرنسية 
نهاية  منذ  عميقًا  تغييرًا  تشهد  لم  التي  أفريقيا  في 

االستعمار«.
إدريسا  رحمن  النيجري  الباحث  كتب  جانبه،  من 
العام  مارست  العظمى،  بريطانيا  بخالف  »فرنسا،  أن 
استعمارية  سياسة  ديغول،  الجنرال  برعاية   ،1958
ودفعت  الكبرى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  جديدة 
العسكرية  التدخالت  جعل  إلى  فرنسا  السياسة  هذه 

)األفريقية(«. نفوذها  منطقة  في  روتينية 
وبالتالي، يعتبر الرأي العام عملية برخان المناهضة 
لو  حتى  جديد،  استعماري  تدخل  أنها  للجهاديين 
عملياتها  في  المحلية  الجيوش  إشراك  فرنسا  حاولت 
دبلوماسية،  أخطاء  »ارتكبت  كوني  وأضاف  القتالية. 
المالي  الجيش  فرنسا  منعت  عندما  الحال  كانت  كما 
من  النوع  هذا   .2013 العام  كيدال  إلى  العودة  من 
بالوطنية  الشعور  وعزز  غطرسة  اعتُبر  األحداث 
والمجلس  اليوم.  بسرعة  عاد  الذي  واالستقالل 
من  االستفادة  يحاول  باماكو(  )في  الحاكم  العسكري 

الشعور«. هذا 
وفي النيجر المجاورة، اشتد العداء تجاه قوة برخان 
في  أشخاص  ثالثة  ُقتل  عندما  نوفمبر  في  الفرنسية 
الفرنسية  للقوة  تابعة  قافلة  لمنع  محاولة  خالل  تيرا 
فاسو  بوركينا  من  آتية  القافلة  وكانت  المرور.  من 

حيث كان متظاهرون غاضبون عرقلوا مرورها أليام.
تظاهرات  في  فرنسية  أعالم  أحرقت  وأخيرا، 
مناهضة للسلطة في تشاد »لم يسبق لها مثيل« في 

ماناتوما. كيلما  للباحثة  وفقًا  البلد،  هذا 
من جانبه، أكد مايكول زودي المسؤول عن القسم 
تطالب  التي  باج«  ال  »تورنون  حركة  في  النيجري 
إن  األجنبية  العسكرية  القوات  بمغادرة  خصوصًا 
سياساتنا  في  وتدخلها  االستعماري  فرنسا  »ماضي 
تم  الذي  اليورانيوم  فيها  بما  ومواردنا،  الداخلية 
نهبه، يدفع الشباب إلى التفكير. ليس لدينا عقود مع 

للطرفين«. مربحة  فرنسا 
رسائل  تنشر  االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعبر 

الجهادية. الجماعات  مع  بالتواطؤ  فرنسا  تتهم حتى 
مربّي  رابطة  زعيم  ديالو،  بوبكر  قال  بالمقابل 
من  بشدة  المتضررة  تيالبيري  منطقة  في  الماشية 
الهجمات في النيجر إنه »على األرض، يثق الناس في 
القادة  كل  بجيوشهم.  يثقون  مما  أكثر  برخان  )قوة( 
النيجر  في  المقتولين  أو  المسجونين  الجهاديين 
تواطؤ  عن  نتحدث  فكيف  برخان،  معهم  تعاملت 
مستقبل  كان  وإذا  اإلرهابيين؟«.  وهؤالء  برخان  بين 
فإن  مهددًا،  اآلن  يبدو  مالي  في  الفرنسي  التدخل 
بقية  في  انتشاره  إعادة 
تبقى  الساحل  منطقة 
موضع تساؤل. وقال رئيس 
الفرنسي  األركان  هيئة 
»يجب  بوركهارد  تييري 
ظل  في  لماذا  نتساءل  أن 
القوات  مع  الجيدة  العالقة 
يفهم  ال  المالية،  المسلحة 

الرأي العام سبب وجودنا هناك«.
الجيش  يصر  جديد،  فهم  سوء  تجنّب  وبهدف 

الفرنسي على أنه هنا »بجانب الدول األفريقية«.
المشاعر  في  ألفريقيا  اآلخرون  الشركاء  ويجد 
المناهضة لفرنسا في الساحل فرصة سانحة لهم لتعزيز 
موقعهم في المنقطة، وفي مقدم هؤالء روسيا. وتؤكد 
مستشاريات غربية أن مدربين من مجموعة فاغنر شبه 
تنفيه  ما  وهو  مالي،  في  يعملون  الروسية  العسكرية 
باماكو وال يمكن التحقق منه بشكل مستقل في الوقت 

الراهن.
إال أن هذا التعاون الجديد مرغوب فيه من جانب جزء 
من السكان، كما يتضح من األعالم الروسية التي رفعت 
باالنقالب  ترحيبًا  واغادوغو  في  جرت  تظاهرات  خالل 

العسكري.
وقال الحسن سانفو وهو ناشط في المجتمع المدني، 
قوى  مع  شراكات  إقامة  إلى  تحتاج  فاسو  »بوركينا  إن 
أخرى أكثر مصداقية واالعتماد على جيشها للقضاء على 

اإلرهاب«.
يزداد  )األمني(  »الوضع  أن  زودي  مايكول  وأوضح 
أكثر.  الروس  الناس يثقون في  أن  سوءًا. ال يعني ذلك 
لكن إذا جربت عالجًا ولم ينجح، فأنت تشعر بالحاجة إلى 

تجربة )وصفات طبية( أخرى«.
باستياء عميق من  نشعر  »نحن  رودريغ كوني  وختم 
النظام الديمقراطي الذي لم ينتج نخبًا. هناك رغبة في 
العودة إلى رجال أقوياء وسلطات قوية، وروسيا ال تكترث 

كثيرا في هذا المجال«.

خبير: غطرسة السياسة الفرنسية في أفريقيا 
لم تسجل تغييراً منذ نهاية االستعمار

مع استئناف جولة فيينا

ورطة بايدن في مفاوضات »النووي اإليراني«
مع  مأزق  في  نفسه  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  يجد 

استئناف مفاوضات فيينا، إذ يراهن على نجاح اآللية في إحياء 
االتفاق النووي مع طهران، لكنه على يقين في المقابل أنه 
سيقابل مجددًا بمعارضة في الواليات المتحدة. وبقي هذا 
المفاوضات  تعثر  مع  واشنطن  في  التداول  خارج  الموضوع 
بدد  ما  فيينا،  في  أشهر  عشرة  منذ  الجارية  المباشرة  غير 
آمال بايدن في التوصل سريعًا إلى اتفاق يحيي »خطة العمل 

الشاملة المشتركة«.
اإليراني،  النووي  الملف  حول  المحادثات  واستؤنفت 
الثالثاء، في فيينا وهدفها المعلن من جانب جميع األطراف 
وتهدف  ممكن.  وقت  أســرع  في  اتفاق  إلى  التوصل  هو 
وطهران  واشنطن  بعودة  السماح  إلى  الراهنة  المفاوضات 
بالتزامن إلى االلتزام باالتفاق الذي يؤيده بايدن. لكن الوقت 
يداهم، إذ يفيد خبراء بأن اإليرانيين حادوا بشكل كبير عن 
فيها  باتوا  لدرجة   2015 العام  اتفاق  يفرضها  التي  القيود 
على مسافة أسابيع قليلة من امتالك ما يكفي من المواد 

االنشطارية لصنع قنبلة ذرية.
ومع استئناف محادثات فيينا بهدف معلن، من جانب جميع 
األطراف، هو التوصل إلى توافق في أسرع وقت ممكن. بات 
الهدف هو إنقاذ النص الذي باتت مفاعيله في حكم الالغية 
الرئيس  2018 في عهد  العام  انسحاب واشنطن منه  منذ 
أو  المقبلة،  القليلة  األسابيع  خالل  ترامب،  دونالد  السابق 

سيكون عندها فشل الدبلوماسية وقفزة في المجهول.
وبدأت ترتفع أصوات من المعسكرين، بعضها يدافع عن 
االتفاق باعتباره الوحيد القادر على ضمان عدم امتالك إيران 
وبالتالي  كافٍ  غير  يعتبره  اآلخر  وبعضها  النووي،  السالح 
خطرًا. وتجلى الجدل خالل جلسة استماع للمفاوض األميركي 

روب مالي، األربعاء، في اجتماع مغلق لمجلس الشيوخ.
وصرح السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، للصحفيين 

لدى خروجه من الجلسة، بأن الوضع »مثير للقلق والصدمة«.
فأكدت الجلسة ما كان يقوله الخبراء، بأنه مع مخالفة 
التزاماتها بموجب االتفاق ردًا على خروج واشنطن  إيران 
أسابيع  باتت  عليها،  عقوبات شديدة  فرضها  وإعادة  منه 
المواد  من  كافية  كمية  امتالك  عن  تفصلها  قليلة 

االنشطارية لصنع قنبلة نووية.
في  أساسيًا  عنصرًا  الفاصلة«  »المهلة  هذه  وتعتبر 
النقاش، حتى لو أنه ما زالت هناك عدة مراحل أخرى قبل 
التوصل إلى صنع القنبلة. ويؤيد كريس مورفي، على غرار 
إلحياء  يسعى  الذي  بايدن  الديمقراطيين، سياسة  معظم 
الذي طبقه  القصوى«  »الضغوط  نهج  أن  باعتبار  االتفاق 
سلفه النتزاع اتفاق أفضل من إيران أتى بنتيجة عكسية. 

غير أن آخرين في محيط الرئيس يبدون تحفظات.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية في 
برس«:  »فرانس  لوكالة  مينديز،  بوب  الشيوخ،  مجلس 
مدركًا  االجتماع  من  »أخرج  مضيفًا  حرجة«،  لحظة  »إنها 
البيت  وحذر  فيه«،  نحن  الذي  الموقف  بالتأكيد صعوبات 
اتفاق  بأي  القبول  مغبة  من  فبراير  مطلع  في  األبيض 
اشتدت  اليمين، حيث  وفي صفوف  كان »سيئًا«.  لو  حتى 
أعضاء  معظم  كتب  قبل،  من  أكثر  لالتفاق  المعارضة 
أن  الرئيس لحضه على  إلى  الجمهوريين  الشيوخ  مجلس 
البرنامج  حول  جديد  اتفاق«  أي  الكونغرس  على  »يطرح 

باستخدامه  يهددون  بقانون  عماًل  اإليــرانــي،  النووي 
»لعرقلة تنفيذ« أي اتفاق مستقباًل مع طهران.

إلى تفادي الخوض  الحاضر  الوقت  وعمدت اإلدارة في 
في السجال، مراهنة على ما يبدو على أن التسوية ستكون 
اتفاق  إلى  التوصل  وليس  األساسي  االتفاق  إلى  عودة 
لرفع  معارضتهم  بوضوح  الجمهوريون  وأبــدى  جديد. 
العقوبات عن إيران في حال التوصل إلى تفاهم في فيينا، 
على  مالية  مكافأة  إيران  منح  سيعني  ذلك  أن  معتبرين 

»أنشطتها المزعزعة لالستقرار«.
الدفاع  »مؤسسة  يدير  الذي  دوبوفيتز،  مايك  ورأى 
لالتفاق  المعارض  الدراسات  مركز  الديمقراطيات«،  عن 
اإليرانيين  أن  برس«،  »فرانس  لوكالة  متحدثًا  النووي، 
إلى  للتوصل  يائسًا  يسعى  بايدن  الرئيس  أن  »يعرفون 
من  ممكن  حد  أقصى  انتزاع  يحاولون  وبالتالي،  اتفاق... 
التنازالت«، داعيًا للعودة إلى سياسة »الضغوط القصوى«.

العقبة  هذه  إزالــة  فتريد  الديمقراطية،  اإلدارة  أما 
الرف«  على  اإليراني  النووي  البرنامج  وضع  بـ»إعادة 
الدبلوماسية  أولوياتها  على  جهودها  تركيز  من  لتتمكن 
وفي طليعتها المنافسة مع الصين. والمشكلة بنظر مارك 
دوبوفيتز أن »وضع المشكلة على الرف« ال يعني أنها لن 
إنقاذه  النص سيكون حتى في حال  تكون مطروحة، وأن 

أكثر تساهاًل من الذي ُأبرم قبل سبع سنوات.

)المهلة  أن  يعتبرون  »اإلسرائيليين  أن  على  وشدد 
إعادة  حال  في  أشهر«  ستة  إلى  أربعة  ستكون  الفاصلة( 
التي  المدة  نصف«  أو  »ثلث  يعني  ما  االتفاق،  تفعيل 
مساعدة  وأكدت  سنة.  وهي  األساسي،  االتفاق  يفترضها 
وزير الخارجية األميركي، ويندي شيرمان، لمحطة »إم إس 
بأي عرض  »تقبل  لن  المتحدة  الواليات  أن  بي سي«  إن 
أخرى«  »خيارات  العتماد  مستعدة  وأنها  إيران«  من  كان 
كيمبال  داريل  لكن  الدبلوماسية.  الجهود  فشل  حال  في 
 Arms األسلحة«  مراقبة  لـ»جمعية  التنفيذي  المدير 
بديل  خيار  هناك  »ليس  أنه  رأى   Control Association
المتبادل  االلتزام  إلى  سريعة  عودة  »دون  مضيفًا:  جيد« 
عتبة  على  إيران  تصبح  أن  بقوة  المرجح  من  باالتفاق، 

امتالك القنبلة النووية«.
ويخشى أنصار حل بالتفاوض أن يؤدي هذا الوضع إلى 
عمدت  حال  في  عسكرية  مواجهة  إلى  حتى  بل  تصعيد، 
إسرائيل أو الواليات المتحدة إلى شن ضربات لوقف تقدم 
طهران. وفي صلب المشكلة كيف يمكن ضمان عدم تراجع 
الواليات المتحدة عن كلمتها حين يرحل الرئيس جو بايدن 
عن السلطة؟.. وقال إريك بروير من معهد األبحاث األميركي 
»إنها  برس«  »فرانس  لوكالة  النووي«  التهديد  »مبادرة 
المسألة المحورية منذ البداية«، مضيفًا: »التحدي هو وضع 

ضمانات اقتصادية وسياسية« تحسبًا الحتمال حصول ذلك.
وأوضح أن »الواليات المتحدة واألوروبيين يفضلون دون 
شك إغالق الملف قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية 
ذلك  أن  أعتقد  ال  لكن  مــارس،  مطلع  في  الذرية  للطاقة 
سيكون بالضرورة حاسمًا«. وعن التصريحات المتكررة بأن 
الوقت يضيق، قال بروير: »أشك في أن تنسحب واشنطن 
من المفاوضات« بعد ذلك التاريخ »إذا اعتبرت أن اتفاقًا ال 

يزال ممكنًا«.

خبير: دون عودة سريعة إلى االتفاق من المرجح أن 
تصبح إيران على عتبة امتالك القنبلة النووية

اإلسرائيليون يعتبرون أن المهلة الفاصلة بين 4 و6 أشهر 
على امتالك القنبلة النووية حال إعادة تفعيل االتفاق
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اقتصاد

كالم في األرقام

المبلغ الذي يتوقع خبراء أن يصل 
إليه سعر برميل النفط خالل الفترة 

المقبلة.

قالوا

08

أخيرًا، باتت في ليبيا منصة للتجارة اإللكترونية بإشراف رسمي، تسهم في إتمام 
عمليات الشراء إلكترونيًا باستخدام البطاقات والمحافظ اإللكترونية المربوطة بشبكة 

الموزع الوطني، حسبما أعلن محافظ المصرف المركزي.
احتفال  الماضي، في  الخميس  المنصة،  الكبير،  المصرف، الصديق  وافتتح محافظ 
حضره رؤساء مجالس إدارات المصارف التجارية، والمديرون العامون للمصارف، ورئيس 

شبكة »تجارة ليبيا«، إلى جانب مسؤولين من شركات الدفع اإللكتروني الخاصة.
لتطوير  المركزي  المصرف  استراتيجيات  إحدى  تعتبر  المنصة  إن  الكبير  وقال 
وسائل الدفع اإللكتروني، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتحسين 
الشراء  الليبية في مجال عمليات  السوق  احتياجات  لتلبية  المصرفية  الخدمات  جودة 

اإللكترونية.
تدشين المنصة جاء بالتعاون مع شركة »معامالت للخدمات المالية«، بينما كان 
مجلس النواب صوت في يناير الماضي باألغلبية على إقرار مشروع قانون المعامالت 

اإللكترونية. 

منصة للتجارة اإللكترونية بإشراف »املركزي«

»فوجئنا بالتضخم الحاد الذي 
يجب أن نكافح من أجل 
مواجهته، برغم أن لدينا 
سوق عمل قوي«

عضو لجنة السياسة 
النقدية للبنك المركزي 
األميركي جيمس بوالرد

+ 100 دوالر
مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

4.5994دوالر أميركي
5.224يورو

6.2336الجنيه االسترليني
1.2257الريال السعودي
1.2522درهم إماراتي

0.7258االيوان الصيني

2022 /2/16 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

عراقيل تمنع استفادة ليبيا من حاجة أوروبا للغاز

منشآت للنفط والغاز ألول مرة في 2011 - 2012 
بسبب الحرب، وتبع ذلك احتجاج إضافي في أواخر 
ميناء  على  المتظاهرون  استولى   2014 العام 
أنابيب »غرين ستريم«. فعليًا خط  وأغلقوا  مليتة 

وفي وقت اإلغالق انخفضت قدرة خط األنابيب 
كما  اليوم.  في  غاز  مكعب  متر  مليون   15.9 إلى 

عانت خطوط أنابيب أخرى خارج ليبيا من انقطاع 
أنابيب  خط  إنتاج  وانخفض   ،2021 أكتوبر  في 

72 % بعد اكتشاف تسرب. السدرة بنسبة 
 2014 ديسمبر  بين  ما  إنه  »فوربس«  وقالت 
بقيادة  مسلحة  قوات  هاجمت   ،2016 ويناير 
النفط  لتصدير  ميناء  أكبر  الجضران،  إبراهيم 

 »فوربس«: االضطرابات األمنية 
وتهالك البنى التحتية يضعفان 

اإلنتاج الليبي

 حل األزمة الليبية
 يوفر الغاز عالي الجودة

 وغير المكلف

الحرب« بفعل »شبح  100 دوالر  النفط يتجه ألعلى من  برميل 

سعر  إن  النفط  وصناعة  أسواق  خبراء  من  عدد  قال 
البرميل سوف يتجاوز 100 دوالر في حال فرضت عقوبات 
المخاطر  بسبب  ترتفع  األسعار  أن  معتبرين  روسيا،  على 
تحركات  أو  السوق  أساسيات  نتيجة  وليس  المرتفعة، 

العرض والطلب.
إلى  العالم  في  الجيوسياسية  المخاطر  وارتفعت 
خاصة  أوكرانيا،  أزمة  ذروة  ظل  في  قياسية  مستويات 
األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  قادة  تعهد  بعدما 
حالة  في  روسيا  ضد  وعميقة  سريعة  عقوبات  بتطبيق 

حدوث أي تصعيد إضافي في أوكرانيا.
إنتاج  في  الزيادات  أن  النفط  بأسواق  محللون  واعتبر 
عنها  المفرج  االستراتيجية  االحتياطات  وفي  »أوبك+« 
في الواليات المتحدة وعدة دول آسيوية، غير قادرة على 
كبح جماح األسعار في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها 
»تبذل  األميركية  اإلدارة  أن  الخبراء  ويرى  حاليًا.  السوق 
وقد  الراهنة،  األزمة  تداعيات  الحتواء  جهدها  قصارى 
طلبت من الموردين زيادة اإلنتاج من أجل المساعدة على 
خفض أسعار الطاقة التي تسهم في تحقيق أعلى معدل 
النفط  أسعار  ارتفاع  أعقاب  في  وذلك  عقود،  منذ  تضخم 

إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2014«.

تضخم غير مسبوق
االقتصادية،  للدراسات  الدولي  فيينا  معهد  مدير  وقال 
التصعيد  إن  »االقتصادية«  لمجلة  شتيهرير،  روبرت 
المستمر في األزمة األوكرانية ليس في مصلحة االقتصاد 
العالمي، وال ألي طرف من األطراف، وسيؤدي إلى وصول 
األزمات التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة، عالوة على 
شح إمدادات الطاقة، معربًا عن أمله في أن يعمل الجانبان 
عقوبات  فرض  وتجنب  التوترات  حل  على  المتصارعان 

من  سيتضرر  »الجميع  أن  إلى  ونبه  روسيا.  على  جديدة 
تداعيات الصراع، وبالنسبة ألوروبا تحديدًا ستكون األزمة 
إمدادات  على  عقوبات  أي  ألن  للغاية،  ومكلفة  خطيرة 
في  وعميق  واسع  تأثير  لها  سيكون  روسيا  من  الطاقة 
أسعار النفط والغاز، وستقود إلى صعوبات ضخمة يصعب 

عالجها على المدى القصير«.
ارتفاع لن يتوقف

أن  هوبر،  ردولف  الطاقة،  شؤون  في  الباحث  رأى  بينما 

اليقين  عدم  من  حالة  وسط  سيستمر  األسعار  »ارتفاع 
وروسيا«،  أوكرانيا  بمستقبل  يحيط  الذي  الجيوسياسي 
صادرات  على  المفروضة  العقوبات  »تتسبب  أن  مرجحًا 
دوالر   100 مستوى  األسعار  تجاوز  في  الروسية  النفط 

للبرميل وتعطل سالسل التوريد العالمية«.
من  بالقرب  النفط  أسعار  تداول  حاليًا  »يتم  وأضاف: 
أعلى مستوياتها في سبعة أعوام مع ارتفاع الطلب وتراجع 

مخزونات النفط«، وفقًا لحديثه لمجلة »االقتصادية«.

على  األسبوع  تعامالت  الخام  النفط  أسعار  واستهلت 
مكاسب قياسية جديدة عند أعلى مستوى في سبعة أعوام 
بفعل أنباء اقتراب وقوع هجوم عسكري روسي على أوكرانيا 
تعطل  موسكو  على  وأوروبية  أميركية  عقوبات  وفرض 
الكبرى  الطاقة  شركات  على  ويتعين  النفطية،  الصادرات 
التي لديها أصول موجودة في روسيا مراجعة استثماراتها 
الروسي وسط مخاطر  النفط والغاز  المستقبلية في قطاع 

العقوبات المتزايدة.

القاهرة- الوسط

هذه  أثرت  وقد  السدرة.  ميناء  وهو  البالد،  في 
النفط  إنتاج وتصدير  على  الهجمات بشكل خطير 
سقوط  من  الليبي  العام  الرأي  انزعاج  وسط 
اإلنتاج وإدارته بأيدي الميليشيات. وفي يناير من 
النفط  حقول  على  االستيالء  جرى  الجاري،  العام 

مرة أخرى؛ ما قلص هوامش اإلنتاج.
األميركي  الكونغرس  سعي  إلى  التقرير  ونوه 
أجازه  الذي  ليبيا،  في  االستقرار  قانون  إقرار  نحو 
ذلك  منذ  وأحاله  الماضي،  العام  من  سبتمبر  في 
وينتظر  الخارجية،  العالقات  لجنة  إلى  الحين 

الشيوخ. عليه في مجلس  الموافقة 
السلطة  التشريع  سيوفر  إقراره  حالة  وفي 
الذي   ،2016 للعام  التنفيذي  لألمر  القانونية، 
التأشيرات  وحظر  الممتلكات  على  عقوبات  يفرض 
عنف  أعمال  في  يسهمون  الذين  األشخاص  على 

ليبيا. في 

أوروبا مسؤولية 
يتحمل  األوروبي  االتحاد  فإن  المجلة،  وحسب 
ولديه  ليبيا،  مستقبل  عن  األخالقية  المسؤولية 
عقوبات  وضع  في  فشل  »وقد  اقتصادية،  مصالح 
للجيش  العامة  القيادة  قائد  على  مغزى  ذات 
أوروبيون  يحافظ  فيما  حفتر،  خليفقة  المشير 
المقربين،  شركائه  مع  اقتصادية  عالقات  على 
المواد  لتجارة  الواجهة  شركات  باستخدام  وذلك 

السوداء«. السوق  الطاقوية في 
»ليبيا  كتاب  مؤلف  قول  إلى  المجلة  وأشارت 
الذي  باك،  جيسون  الدائم«  العالمي  واالضطراب 
رأى أن »المشير حفتر لم يتمكن، ال هو وال أي من 
النفط  تهريب  من  البالد  شرق  في  الحرب  آمري 
أن  معتبرًا  المكرر(«،  المنتج  عكس  )على  الخام 
في  تأييده  تم  الدولي  للمجتمع  الجماعي  العمل 
المهرب  الخام  النفط  بيع  منع  أي  الصدد؛  هذا 

قانونًا. المكلفة  خارج قنوات شركة نفط 
في  القصور  أوجه  لمعالجة  أنه،  التقرير  وبين 
الكونغرس  أصدر  ليبيا،  تجاه  الدولية  السياسة 
تساعد  أن  يمكن  إجراءات  الماضي  يناير   27 في 
السياسي  الجمود  مع  صراعهم  في  الليبيين 
على  تعديالت  إدخال  تم  حيث  والعنف،  المستمر 
المالية  للسنة  الوطني  الدفاع  تفويض  قانون 
وزيادة  عامة  نظرة  يتطلب  الذي  األمر   ،2022
العقوبات المفروضة على الدول التي تنتهك حظر 

األسلحة.
وحلفاءها  المتحدة  الواليات  »فوربس«  ودعت 
الفاعلة  والجهات  أوسطيين  والشرق  األوروبيين 
البالد  في  االستقرار  لتحقيق  بجد  للعمل  األخرى 
والسماح لحكومة توافق بالظهور، وذلك من أجل 

والغاز. النفط  تطوير صناعة 
مزيد  لمنع  معًا  األوروبيون  »عمل  وأضافت: 
الصراع، وبالتالي استقرار إنتاج النفط والغاز سيعود 
وهي  نفسها،  العجوز  والقارة  الشعب  على  بالنفع 
الغاز  أن  كما  الروسي،  للغاز  بدائل  عن  تبحث  التي 
اإلنتاج  مكلفي  وغير  الجودة  عاليا  الليبي  والنفط 
وإذا استقرت ليبيا، يمكن للواليات المتحدة وأوروبا 

االستفادة على المدى الطويل«. 

الغربية  باالحتياجات  الوفاء  ليبيا  تستطيع  »هل 
بقطع  الروسي  التهديد  ظل  في  الغاز،  من 
وأجابت  طرحته  سؤال  ألوروبا؟«،  اإلمدادات 
إن  قالت  التي  األميركية،  »فوربس«  مجلة  عنه 
بشكل  تعرقل  ليبيا  في  والحرب  والعنف  الفوضى 
القارة  إلى  والغاز  النفط  إمدادات  فكرة  كبير 

األوروبية.
واشنطن  لحكومة  توصيات  قدمت  المجلة 
والسماح  االستقرار  لتحقيق  بجد  بالعمل  وحلفائها 
محلل  وقال  بالظهور.  ليبيا  في  توافقية  لحكومة 
األطلسي،  بالمجلس  والباحث  الدولية  السوق 
أرييل كوهين، إنه في العام 2010 أنتجت ليبيا ما 
بينما  يوميًا،  النفط  برميل من  مليوني  يقرب من 
بسبب  اليوم  دقيقة  أرقام  على  الحصول  يصعب 
لكن  السوداء،  السوق  في  الوقود  تجارة  انتشار 
برميل  ومليون  ألف   700 بين  تتراوح  التقديرات 
تتجاوز  البالد  احتياطات  أن  الرغم من  يوميًا، على 

48 مليار برميل.
في  الطبيعي  الغاز  استقرار  ألن  »نظرًا  وأضاف: 
أوروبا موضع تساؤل، فإن ليبيا المجاورة جغرافيًا، 
الفوضى  من  تعاني  تزال  ال  محتمل،  حل  وهي 

والفساد«.
بعدما  تتفاقم  األزمة  أن  »فوربس«  وترى 
النواب  مجلس  بقرار  العامة  القيادة  قوات  أشادت 
الحكومة  لوزراء  رئيسًا  باشاغا  فتحي  اختيار 
الوحدة  حكومة  رئيس  يتمسك  فيما  الجديدة، 
بأنها  الدبيبة،  الحميد  عبد  الموقتة،  الوطنية 
موعد  حتى  التنحي  بعدم  ويهدد  شرعية،  غير 

المقبلة. االنتخابات 

للطاقة رئيسية  أوروبا سوق 
الليبية،  للطاقة  األساسية  السوق  أوروبا  وتعد 
فإن  ذلك،  ومع  الغاز،  من  تستفيد  أن  ويمكن 
خط  مثل  الموجودة،  الحالية  التحتية  البنية 
خط  أنه  إذ  نسبيًا،  صغير  ستريم«  »غرين  أنابيب 
من  الغاز  ينقل  البحر  تحت  للحدود  عابر  أنابيب 
الجزائرية  الحدود  من  بالقرب  الليبي  الوفاء  حقل 
إلى  السالم  بحر  حقل  ومن  الصحراء،  عمق  في 

بإيطاليا. صقلية 
تزال  ال  والغاز،  النفط  على  الطلب  تزايد  ومع 
العالية  جودته  بسبب  ثمينًا  بترواًل  تمتلك  ليبيا 
 % 40 وتكلفة استخراجه المنخفضة، فضاًل عن أن 
من احتياطات الغاز الطبيعي في أفريقيا مع تهيئة 

ليبيا. االستقرار فى  وإعادة  التحتية  البنى 

وأذربيجان  الجزائر  دور  هناك  ليبيا،  جانب  إلى 
قبرص  بين  ميد«  »إيست  أنابيب  خط  ومشروع 
جزئي  حل  بمثابة  يكون  أن  يمكن  ما  واليونان؛ 
لعجز وأزمة الغاز األوروبية، وفق التقرير األميركي.

وأمنية سياسية  اضطرابات 
إلعادة  ضمانات  توفير  أجل  من  ليبيا  وتكافح 
تأهيل البنية التحتية للنفط والغاز. فقد تم إغالق 

القارة العجوز في حاجة ماسة لمصدرين..
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اقتصادات هشة
العامين  مدار  على  واالضطرابات  التوتر  من  حالة  العالم  شهد  لقد 
الماضيين، وترتبت على ذلك عواقب خطيرة بالنسبة لالقتصادات األكثر 

تأثرًا بأوضاع الهشاشة.
عام  وخالل   2020 العام  في  الهشاشة  أوضاع  عن  منتدى  آخر  منذ 
هيمنت عليه جائحة فيروس »كورونا«، عانى السالم والتنمية في مختلف 
الالتينية.  أميركا  إلى  أفريقيا  إلى  انتكاسات هائلة من آسيا  العالم  أنحاء 

كما أن مخاطر الهشاشة والصراع تتفاقم في البلدان متوسطة الدخل.
تشير أحدث توقعاتنا االقتصادية إلى أنه بحلول العام 2023 سينخفض 
% عن مستويات   7.5 بنسبة  بالصراعات  والمتأثرة  الهشة  البلدان  ناتج 
ما قبل الجائحة. وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات في بلدان االقتصادات 

الصاعدة والبلدان النامية عمومًا.
الغذائي  األمن  انعدام  ذلك  يعني  احتياجًا،  األكثر  للفئات  وبالنسبة 
والفقر المدقع وفقدان رأس المال البشري وتضاؤل الفرص االقتصادية، 

إضافة إلى مخاطر العنف والنزوح القسري.
الكبرى  التحديات  أحد  فإن  الدولي،  البنك  مثل  لمؤسسات  وبالنسبة 
التي تواجهها يتمثل في االضطرار إلى وقف الدعم الذي نقدمه للبلدان 

في أوقات االضطرابات السياسية الكبيرة مثل االنقالبات العسكرية.
وهذا يعني أنه لن يكون بوسعنا االستمرار في تقديم الخدمات التي 
تمس الحاجة إليها، للماليين من الفقراء والفئات األكثر احتياجًا. ولزامًا 
علينا أن نعمل على إيجاد حل عملي لهذا التحدي، ونرحب بمنتدى أوضاع 
الهشاشة الذي ينعقد في 2022 باعتباره فرصة للمجتمع الدولي لتحديد 
السبل الكفيلة بمساعدة الفئات األكثر تضررًا من هذه األزمات المتداخلة.

أوقات  في  والسالم  التنمية   :2022 الهشاشة  »أوضاع  منتدى  يوفر 
والثامن  السابع  بين  ما  يعقد  أن  المقرر  اليقين«،  عدم  عليها  يخيم 
التي  الطريقة  وتقييم  للتجمع  محفاًل  الدولي  للمجتمع  مارس،  من  عشر 
العقد  على مدى  والعنف  والصراع  الهشاشة  أوضاع  مع  بها  يتفاعل  كان 

الماضي، وكيفية التحرك في المرحلة المقبلة.
دومًا  والعنف  والصراع  الهشاشة  العالمية ألوضاع  االستجابة  وتتطور 

بهدف التكيف مع التغيرات المتالحقة الكثيرة على المسرح الدولي.
ومن آثار تغير المناخ إلى األزمة االجتماعية واالقتصادية غير المسبوقة 

السياسية  التوترات  تزايد  جائحة »كورونا«، فضاًل عن  التي خلفتها 
والعنف، أثرت هذه التحديات المتشابكة بشكل خاص على السكان 
الذين كانوا يعانون بالفعل الهشاشة الهيكلية والصراعات العنيفة.

البلدان  ممثلي  من  اآلالف   »2022 »الهشاشة  منتدى  وسيجمع 
ممن  المعنية  والــمــنــظــمــات 
في  رئيسية  أدوارًا  يلعبون 
ومن  األجندة.  هذه  مع  التعامل 
السياسات،  واضعو  هؤالء  بين 
اإلغاثة  جماعات  من  وممارسون 
التنمية  ومؤسسات  اإلنسانية 
والقطاعان  واألمـــن،  والــســالم 
ــاط  ــ ــام والـــخـــاص، واألوس ــع ال

األكاديمية، والمجتمع المدني.
ــى مـــدار عــشــرة أيـــام،  وعــل
سيتبادل هذا الجمع األفكار والخبرات لتحسين نهج التنمية في بيئات 

الهشاشة والصراع والعنف، األمر الذي يمكن أن يساعد على تعزيز السالم 
وترسيخ االستقرار.

في  التنمية  عن  تقرير  مطبوعة  نشر  منذ  الزمن  من  عقد  لقد مضى 
تعزيز  إلى  دعا  الذي  والتنمية  واألمن  الصراع  عن   2011 للعام  العالم 
في  الفاعلة  الجهات  بين  التعاون  وإلى  القطرية،  والمسؤولية  الريادة 

مجاالت اإلغاثة اإلنسانية والتنمية والسالم واألمن.
لقد حان الوقت لتقييم عناصر النجاح في تحقيق هذه األهداف، وكذلك 
ما  نفعل  أن  الدولي،  المجتمع  نحن  فيها،  يمكن  التي  المجاالت  تحديد 
الحادي  القرن  لمخاطر  التصدي  على  قادر  دولي  نظام  إلقامة  أفضل  هو 

والعشرين.
وستدور المناقشات والجلسات في المنتدى حول أربعة محاور رئيسية 

هي:
بيئات  في  التكيف  على  القدرة  وتعزيز  المتفاقمة  المخاطر  معالجة 
الهشاشة والصراع والعنف مع وعي كامل ومتعدد األبعاد لكيفية تفاعل 

وتشابك تلك المخاطر.
من  والعنف:  والصراع  الهشاشة  بيئات  في  االقتصادي  المسار  تغيير 
خالل تسليط الضوء على األدوات والنهج الجديدة المطلوبة للمساهمة 
وبناء  الوظائف،  وتوفير  الفرص،  وخلق  االقتصادي  التحول  إحداث  في 
للجميع،  الشامل  اإللكتروني  والربط  الصمود،  المالي على  القطاع  قدرة 

والتنمية التكنولوجية الرقمية.
نقاشات حول  واألمن: من خالل  التنمية  بين  الصلة  النظر في  إعادة 
تجارب ملموسة في مجال تنسيق الجهود وتكاملها لبلوغ أهداف التنمية 
جهود  في  والفشل  النجاح  وتجارب  المستفادة،  ــدروس  وال والسالم، 

التعاون، وغير ذلك.
التحديات والحقائق في مجال الحوكمة وبناء المؤسسات في بيئات 
نظرة  إلقاء  إلى  تدعو  مناقشات  خالل  من  والعنف:  والصراع  الهشاشة 
والمؤسسات،  الدولة  بناء  وتحديات  حقائق  على  وصادقة  عميقة 
خاصة في ضوء الدروس والخبرات المستفادة خالل العام الماضي في 

وغيرها. األفريقي  والقرن  الساحل  ومنطقة  وأفغانستان  ميانمار 
جلسة   60 من  أكثر  من  حافاًل  أعمال  جــدول  المنتدى  وسيقدم 
عمل،  وورش  نقاش،  حلقات  ذلك  وسيتضمن  اإلنترنت.  عبر  تعقد 
الحصر:  المثال ال  ومدونات صوتية تركز على قضايا، منها على سبيل 
العنف  من  والحد  والمؤسسات،  والحوكمة  والصراع،  المناخ  تغير 
القطاع  وإشراك  والعدالة،  األمن  ومؤسسات  الحضرية،  المناطق  في 

الخاص، أو الجيل القادم من األمن البشري.
شركائنا  مع  المهمة  المحادثات  هذه  عقد  على  نحرص  ونحن 
الموافقة  أعقاب  في  بذلك  القيام  وعلى  المجال،  هذا  في  المتعددين 
الدولية  المؤسسة  مــوارد  لتجديد  العشرين  العملية  على  األخيرة 
الهشة  للدول  للتنمية  الدولية  المؤسسة  تمويل  وتضاعف  للتنمية. 
الخمس  السنوات  في  تقريبًا  أمثاله  ثالثة  إلى  بالصراعات  والمتأثرة 

الماضية.
ألفقر  المؤسسة  تقدمه  الذي  التمويل  من  القياسي  المستوى  ومع 
والصراع  الهشاشة  أوضاع  على  المستمر  وتركيزها  العالم،  في  بلدًا   74
األزمات  لمواجهة  التأهب  بشأن  الجديدة  المشتركة  والقضية  والعنف، 
رئيسية  أداة  العشرين  العملية  أعمالها، ستظل  إلى جدول  التي أضيفت 
للتمويل والسياسات ال تستهدف فقط تحسين حياة أكثر الفئات احتياجًا 
الدفاع  آليات  لدعم  أيضًا  بل  والعنف،  والصراع  الهشاشة  بيئات  في 
والوقاية. وتحتل معالجة أوضاع الهشاشة مركز الصدارة في رسالة البنك 

الدولي المعنية بإنهاء الفقر.
تتزايد  العالم،  مناطق  من  العديد  في  الهشاشة  أوضاع  تفاقم  ومع 

التحديات الماثلة أمامنا على نحو هائل.
ونحن نتطلع إلى االجتماع مع األطراف المتعاملة مع أوضاع الهشاشة 
تمس  التي  الصعبة  المحادثات  هذه  وإجراء  أخرى  مرة  والعنف  والصراع 
الحاجة إليها. ونحن واثقون بأنكم تواقون أيضًا إلى التفكير وإعادة النظر 
وتعديل أفكاركم ومقترحاتكم، وكلكم عزم على المضي قدمًا مدفوعين 

بالدروس واالبتكارات التي سنعرضها في هذه الفعالية.* 

الدولي بالبنك  العمليات  لشؤون  المنتدب  المدير   *

بحلول العام 2023 سينخفض 
ناتج البلدان المتأثرة بالصراعات 

بنسبة 7.5 % 

 أكسيل فان تروتسنبيرغ *
القاهرة - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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● حقل بحري تابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

● أنابيب نفط في الواليات المتحدة.
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وقعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع دولة فلسطين مذكرة تفاهم للتعاون 
االقتصادي والتجاري والتقني، وتركز على العمل على تأسيس مجلس رجال األعمال 
وإقامة  مشتركة،  فلسطينية   - ليبية  تجارية  غرفة  وإنشاء  الفلسطيني،   - الليبي 
القطاع  مؤسسات  بين  والتنسيق  التعاون  وتشجيع  المشتركة،  واألسواق  المعارض 

الخاص ورجال األعمال في البلدين.
بحضور  طرابلس  العاصمة  في  الوزراء  رئاسة  بمقر  جرت  مراسم  خالل  ذلك  جاء 
بحضور  اشتيه  محمد  الفلسطيني  ونظيره  الدبيبة،  عبدالحميد  الحكومة  رئيس 
الفلسطيني رياض  الخارجية  الغويل، ووزير  الدولة للشؤون االقتصادية سالمة  وزير 

المالكي.
وتهدف المذكرة إلى زيادة التبادل التجاري والصناعي ذات المنشأ المحلي، وتقديم 
والعمل  البلدين،  بين  والتصدير  االستيراد  حركة  لدعم  الممكنة  التسهيالت  كافة 
على تنسيق الجهود في مجاالت البحوث والدراسات االقتصادية والصناعية والتقنية 
بالمجاالت  والتأهيل  التدريب  برامج  للمواطنين في  الفرصة  وإتاحة  الخبرات  وتبادل 

االقتصادية والتقنية. 

االتجاه لتأسيس مجلس أعمال ليبي - فلسطيني
تمديد التعاون في مجال األمن الصناعي مع »إيني«

السعر بالدوالرنوع الخام

40.59برنت

94.51غرب تكساس

90.86دبي

94.73سلة أوبك

93.60خام البصرة

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     2/16/ 2022

صنع الله: ال نريد سوى 
تدفق النفط

وزارة العمل تقترب
من إنشاء مدن عمالية

الوطنية  الوحدة  بحكومة  العمل  وزارة  استعرضت 
الموقتة الشكل النهائي لنماذج المدن العمالية، وذلك 
خالل اجتماع للجنة »مبادرة المدن العمالية« برئاسة 
بأعمال  يتعلق  ما  كل  مناقشة  جرت  إذ  العقبي،  عادل 

واختصاصات اللجنة، وفق قرار إنشائها.
لنماذج  النهائي  الشكل  على  المجتمعون  وتعرف 
المشروعات  إدارة  مدير  قبل  من  العمالية  المدن 
بالوزارة عبدالمنعم اكريم، وسيتم البدء قريبا في هذه 
التجربة التي تعتبر األولى من نوعها في قطاع العمل.

حصر  في  ستسهم  المدن  هذه  إن  الوزارة  وقالت 
والقوانين  التشريعات  وفق  األجنبية،  العمالة  وتنظيم 
 ،2010 لسنة   12 رقم  العمل  بقانون  بها  المعمول 
التقى  ديسمبرالماضي،   16 وفي  التنفيذية.  ولوائحه 
وزي العمل علي العابد مع نظيره اإلماراتي عبدالرحمن 
مناقشة  جرت  حيث  دبي؛  مدينة  في  عبدالمنان، 
االستفادة من تجربة اإلمارات في تنظيم سوق العمل 

والعمالة األجنبية، وكذلك وتأسيس المدن العمالية.

مصطفى  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  قال 
على  الحفاظ  في  فقط  تأمل  المؤسسة  إن  اهلل،  صنع 
الليبي، وذلك لمواصلة  النفط، وثروات الشعب  تدفق 

مشاريع التنمية في جميع مناطق البالد.
في  المشاركة  هامش  على  كلمته  خالل  ذلك  جاء 
هي:  رياضية  أندية  ثالثة  إلى  حافالت  ثالث  تسليم 
»الصقور« و»األفريقي« و»الصداقة« الرياضي اإلثنين 

الماضي.
وأوضح: »ما نريده هو تدفق النفط والكلمة الطيبة 
فهذه  واجب،  ألنه  المال،  على  الحفاظ  وكذلك  فقط، 
والقرش  الليبي،  الشعب  جميع  تخص  عامة  أموال 
الحالل تستحقه هذه البالد وجميع البلديات، أما القرش 

الحرام الذي يسرقه المجرمون فال يستفيد من أحد«.
وأشار إلى أن العام 2022 سيكون للرياضة والشباب، 
مضيفًا: »هناك خطط لدعم باقي النوادي في مناطق 
لدعم  اإليطالية  إيني  شركة  مع  تعاون  وهناك  أخرى، 
األندية من حيث المالبس وجميع االحتجاجات، على أن 

يشمل ذلك الجميع«.

 الشركة: مراقبة جودة الوقود تتم وفق معايير 
محددة وسحب العينات شرط قبل التفريغ

األسواق في  باملياه  مختلطًا  بنزين  »البريقة«: ال 

ما  صحة  النفط،  لتسويق  »البريقة«  شركة  نفت 
تردد عن وجود كميات من البنزين مختلطة بالمياه 
في األسواق. وقالت في بيان إنها تتبع نظام الجودة 
السوائل؛ سواء كان ذلك عند استالم  لمراقبة حركة 
النواقل المحملة بالوقود أو بعد تسلمها بمستودعات 
من  للتأكد  االختبارات  عديد  تجرى  حيث  الشركة، 
للمواصفات  مطابقته  ومدى  الوقود  وجودة  سالمة 
تزويد  في  الشروع  قبل  للوقود  المعتمدة  العالمية 

شركات التوزيع.
كما شددت على عملها وفق آلية وضوابط صارمة 
بجودة  وتهتم  الجودة،  معايير  خاللها  من  تطبق 
المصافي  من  المستلمة  سواء  النفطية،  المشتقات 
يتم  التي  الخارجية  المصادر  من  الموردة  أو  المحلية 
للمواصفات  والمطابقة  المحلية،  بالسوق  تسويقها 
الليبية المعتمدة من قبل المركز الوطني للمواصفات 

والمعايير القياسية.
البيان أشار كذلك إلى قيام الشركة بشكل منتظم، 
بإجراء التحاليل الالزمة لدى مختبرات عالمية معروفة 
المنشأ،  بلد  في  الناقلة  على  بتحميلها  اإلذن  قبل 
إلصدار  تفريغها  قبل  االستالم  مرافئ  عند  وكذلك 
شهادات المطابقة بشأنها، كما يتم االحتفاظ بعينات 
وقت  أي  في  إليها  للرجوع  المستلمة  الشحنات  من 

الحق.
وتابعت الشركة: »عملية مراقبة جودة الوقود تتم 
وأخذ  الوقود  باستقبال  بها،  المعمول  المعايير  وفق 
الخزانات،  داخل  الوقود  وتخزين  تفريغ  قبل  العينات 
وبعد تحليل العينات والتأكد من معايير جودتها، يتم 
ضخها للخزانات، ومن ثم يجري أخذ عدة عينات من 

الخزانات.

العينات،  من  أنواع  أربعة  على  »البريقة«  وتحصل 
والثالثة من قاع  الوسط،  والثانية من  األولى علوية، 
الخزان، والرابعة عينة متجانسة، الفتة إلى أن كل عينة 
يتم تحليلها تحلياًل خاصًا بها منفردًا، من أجل التأكد 
من مطابقتها للمواصفات القياسية وشهادة المصدر 
إلى مضخات  الخزانات  البنزين من  توزيع وقود  ليتم 
التعبئة، التي أيضًا يتم أخذ العينات وتحليلها قبل البدء 

في عملية التوزيع.
وبشأن المرحلة األخيرة، تقول الشركة إنها تكشف 
تعبئة  قبل  عينة  ألخذ  الوقود  شاحنات  خزانات  على 
داخل  شوائب  وجود  عدم  من  للتأكد  السيارة،  خزان 
الخزان، وعينة أخرى بعد تعبئة خزان السيارة وتحليلها 
والتأكد من وصول الوقود إلى محطات التوزيع مطابقًا 

للمواصفات ليتم توزيعه وفق المعايير المطلوبة.

طرابلس ــ الوسط

أمام تحديات كبيرة، بما في ذلك االضطرابات المتكررة 
الدولة  مؤسسات  وانقسام  والغاز  النفط  قطاع  في 

والصراع السياسي المستمر.
نحو  وخسارة  الليبي  النفط  إنتاج  عرقلة  تسبب  ومع 
أزمة  فإن  ذلك،  2021 بسبب  العام  في  مليار دوالر   11
وباء كورونا تزيد من الصعوبات االقتصادية، وفق البنك 

الدولي.

تحديات اقتصادية هائلة
وقال المدير اإلقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب 
العربي ومالطا، جيسكو هينتشل: »تواجه ليبيا تحديات 
موحدة،  مؤسسات  إلى  بشدة  وتحتاج  هائلة  اقتصادية 
طال  وإصالحات  قوية  سياسية  وإرادة  جيدة،  وإدارة 

انتظارها«.
الدولية  النفط  أسعار  ارتفاع  أن  دوليون  خبراء  ويرى 
سيساعد في دعم االنتعاش العام في إنتاج النفط الليبي 
بينما  القطاع؛  في  الحكومي  االستثمار  نجاح  مع ضرورة 
ويعوقه  ضعيفًا،  النفطي  غير  القطاع  في  النمو  يظل 
بما في ذلك  الخدمات  توفير  المستمر مع سوء  الصراع 

الطاقة.
السياسة  أجندة  أن  على  الدولي  البنك  ويشدد 
االجتماعية وإصالح المؤسسات تحتاج إلى اهتمام عاجل، 
إلى جانب إحالل السالم واالستقرار. وتابع: تحتاج البالد 
والمساعدة  التحتية  البنية  في  عاجلة  استثمارات  إلى 
لقاح  طرح  ذلك  في  بما  الضعيفة،  للفئات  االجتماعية 

أسرع وأكثر انتظامًا.
الظروف  وتحسين  الصراع  تضاؤل    مع  أنه  يرى  كما 
للحكومة  يمكن  البالد،  من  كبيرة  أجزاء  في  األمنية 
العامة  الخدمات  توفير  تحسين  على  التركيز  الليبية 
القطاع غير  انتعاش سريع في  لتحقيق  الظروف  وتهيئة 

النفطي.

 البنك الدولي: ليبيا بإمكانها
 أن تسجل فائضاً في الميزان 

المالي

ليبيا تواجه تحديات اقتصادية 
هائلة وتحتاج بشدة إلى مؤسسات 

موحدة

القاهرة ــ الوسط

فبراير   17 لثورة  عشرة  الحادية  الذكرى  حلول  مع 
التي أطاحت بحكم العقيد معمر القذافي، ال يزال يكافح 
 Lبه حلت  التي  االقتصادية  األعباء  لمواجهة  الليبيون 
البالد؛  ثروات  استعادة  في  آمالهم  فبرغم  الثورة؛  بعد 
فإن األزمات السياسية واألمنية التي تكاد ال تنتهي تقف 

عائقًا أمامهم.
أعباء  من  األخيرة  السنة  خالل  الليبيين  اكتواء  ورغم 
أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  العملة  صرف  سعر  توحيد 
السلع؛ فإن االتجاه إلعادة توحيد المصرف المركزي الذي 
انقسم بعد الثورة يعطي بصيص نور لمستقبل أفضل، 
مع آمال باستعادة اإلنتاج النفطي الذي كانت عليه قبل 

العام 2011.
أكتوبر  في  صدر  له  تقرير  في  االدولي  البنك  ويرى 
الماضي أن المضي قدمًا نحو إعادة التوحيد خالل العام 
2021 تسبب في انتعاش قوي في إنتاج النفط والنشاط 
االقتصادي، وما تبعه من انتعاش في الموازين المالية 

والتجارية والحسابات الجارية.

ضبابية اقتصادية
ومع ذلك، ال تزال األسر تكافح مع انعدام األمن الغذائي 
والفقر وضعف تقديم الخدمات العامة؛ فيما يتسبب عدم 
تنظيم انتخابات 24 ديسمبر، وعودة االنقسام السياسي 
في عودة األجواء الضبابية للمشهد االقتصادي، ما من 

شأنه أن يعرقل التقدم نحو السالم والتعافي.
العام  في  النفط  قطاع  في  الهائل  االنكماش  وبعد 
المفروض  والحصار  الصراع  بتصاعد  مدفوعًا   ،2020
النفطي  القطاع  أن  إال  والحقول؛  المحطات  بعض  على 
االقتصاد  وبالتالي   2021 العام  انتعاشًا كبيرًا في  شهد 

وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، 
 - »إيني  لشركة  العام  والمدير  اهلل،  صنع  مصطفى 
تمديد  على  بالداساري،  أنطونيو  أفريقيا«،  شمال 
في  الموقعة  األمن،  إدارة  نظام  في  التفاهم  مذكرة 

مارس العام 2019.
موظف   800 من  ألكثر  تدريبية  دورة   23 ونظمت 
منهم  تركيا،  وفي  ليبيا  داخل  الصناعي،  األمن  في 
عاملون في ثمانية مواقع عمليات نفطية بعضها في 

مليتة  لشركة  تابعة  مواقع  في  واآلخرون  طرابلس، 
للنفط والغاز، حسب بيان لمؤسسة النفط.

األنشطة  التفاهم على سلسلة من  وتنص مذكرة 
بناء  برنامج  خالل  من  األمنية  المعايير  لتحسين 
المؤسسة  في  الصناعي  األمن  لموظفي  القدرات 
وشركة مليتة، كما تمثل خطوة نحو تحسين المعايير 
لدعم  الليبية  والغاز  النفط  صناعة  في  األمنية 

العمليات البترولية. 

انتعاش اإلنتاج النفطي وتحسن األوضاع املالية مرهونان باالستقرار السياسي
بعد 11 سنة من ثورة 17 فبراير

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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● مخازن تابعة لشركة البريقة

● صنع اهلل خالل تسليم حافالت لثالثة أندية رياضية

الذي أوضح أن  الدولي  البنك  الليبي بشكل عام، حسب 
اليوم  في  برميل  مليون   1.2 بلغ  النفط  إنتاج  متوسط   
خالل النصف األول من العام الماضي مقارنة بمتوسط   

0.3 مليون برميل يوميًا خالل األشهر التسعة األولى من 
العام 2020 و0.9 مليون برميل يوميًا خالل الربع الرابع 

من العام.
السياسية  العملية  تقدمت  إذا  أنه  على  البنك  وشدد 
ليبيا  فستواصل   ، األمني   الوضع  واستقر  إيجابي  بشكل 
استمرت  إذا  وأضاف:  االقتصادي.  االنتعاش  طريق 
توحيد  وإعادة  والبرلمانية  الرئاسية  االنتخابات 
أن  فتوقع  النفط،  إنتاج  واستمر  العامة،  المؤسسات 
تسجل أرصدة التجارة والحساب الجاري فوائض كحصة 

من الناتج المحلي اإلجمالي.

فائدة لخفض قيمة العملة
وقد يسجل الميزان المالي فائضًا أيضًا نظرًا لالنتعاش 
قيمة  انخفاض  وبعد  وصادراته  النفط  إنتاج  في  القوي 
العملة في يناير من العام الماضي )مما قلل من تكلفة 
تمويل رواتب القطاع العام والسلع والخدمات باستخدام 
بالدوالر(. »ومع ذلك، سيعتمد  المقومة  النفط  عائدات 
هذا على ما إذا كانت هناك أي انحرافات كبيرة في أنماط 
اإلنفاق مقارنة بالنصف األول من العام 2021«، حسب 

تقرير للبنك الدولي.
الليبي  االقتصاد  يزال  ال  الثورة،  من  سنة   11 وبعد 

آثار الحرب في أقدم سوق آثار الحرب في أقدم سوق 
ببنغازي. )أرشيفية(ببنغازي. )أرشيفية(

9 مراكز تدريب ضمن خطة 
»عودة الحياة«

مراكز  إلنشاء  خطة  والتأهيل  العمل  وزارة  أعلنت 
تدريب في تسع مناطق، ضمن خطة »عودة الحياة«، 
وطمينة  وسبها  وزوارة  وغدامس  ودرنة  غات  وهي: 

وسرت والزاوية وطرابلس.
وشددت الوزارة على أهمية إتمام هذه المراكز في 
آلية  هناك  أنه ستكون  إلى  الفتة  لها،  المحدد  الوقت 
واللجنة  اإلدارات  خالل  من  مستمرة  وتقييم  متابعة 

المختصة.
مبادرة  الوزارة  أطلقت  الماضي،  ديسمبر   13 وفي 
من  أكثر  تأهيل  تتضمن  التي   ،2022 لسنة  التدريب 
 1300 من  أكثر  وتدريب  العمل،  عن  باحث   1200
موظف، إضافة إلى توقيع اتفاقات تدريبية بين جهات 

حكومية.
»عودة  مشروع  الحكومة  أطلقت  أغسطس،  وفي 
منذ  المعطلة  التنمية  خطة  استئناف  بهدف  الحياة« 
مشروعًا   732 تنفيذ  سيتم  إنه  وقالت  سنوات.  عشر 

ضمن الخطة.

●  علي العابد
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رأي

التجربة البرملانية في ليبيا )1969-1908( - )19(
سالم الكبتي

إسكات البنادق

نورالدين خليفة النمر
عندما تسير في طريق وتعبره، ربما للمرة األولى تحتاج إلى »الفتات إرشادية« تذكرك إن كان سيرك في 
مخاطر  لك  وتبين  تنفعك  نصيحة  أو  مالحظة  تأتيك  وربما  خاطئًا..  سيرك  كان  إن  وتنبهك  صحيح  الطريق 

الخروج عن طريقك ومسارك اآلمن.
ر نفسك بين الفينة  وهذا األمر ينسحب على سيرك باتجاه تحقيق هدف ما، عندها أيضًا وجب عليك أن تذكِّ

واألخرى به حتى ال تأخذك األحداث اليومية المتعاقبة وتبعدك عن هدفك المنشود.
أو  السنة  أقصر شهور  استذكار واستدعاء لفظ »فبراير« ليس حبًا في  أهمية  تأتي  من ذلك في تقديري 
باستعادة  تذكيرنا  الشهر، ولكن ألجل  تأتي في ذلك  التي  البرودة  األيام شديدة  تلك  العنز«  بـ»قرّة  احتفاًء 

الحلم واألمل في إقامة مجتمع تسوده الحقوق والحريات، في ظل دولة مدنية حديثة.
التغيير  أن  بها، وهي  أؤمن  بتقارير مسلمة،  أبدأ  أن  أريد   2011 فبراير  الذي حدث في  التغيير  في ذكرى 
كانت  التي  فبراير،  في  االنتفاضة  إلى  أدى  الذي  للحدث  والتفسير  التبرير  مهمة  سأتجاوز  لذا  الحياة،  سنة 
محملة بوعود جامحة في الحرية والكرامة.. ومعبرة عن الرغبة العارمة في التخلص من النظام القديم، رغم 
المنفلتة،  الحرية  أجواء  فرقتهم  التاريخ،  ذلك  االستبداد في  مقاومة  بأن من جمعتهم  اليوم يشهد  واقع  أن 

والصراع البدائي على المناصب والمكاسب الشخصية.
فالدعوة للثورة والتغيير تأتي بسبب تراكم الطغيان والظلم.. وال يوجد شعب واحد في العالم يدعو إلى 

الثورة والتغيير إذا كان اإلصالح ممكنًا.
ساءت  الزمن  مرور  ومع  ولكن  حدوثه،  في  وخارجية  داخلية  عوامل  وتداخلت  التغيير  حدث  فبراير  في 
الوضع  إليه  آل  مما  الذات  تبرئة  عدم  إلى  يدعونا  مما  إليه،  وصلنا  ما  على  كثيرة  عوامل  وترافقت  المآالت، 
بأن  األمل  إلى  تدفعنا  أن  يجب  بل  اليأس،  إلى  نركن  تجعلنا  أال  يجب  السيئة  األوضاع  هذه  ولكن  السيئ، 
الذات  نقد  يستدعي  من  هي  الحقيقية  فالثورة  األفضل،  نحو  مسارها  وتشق  تنتصر،  أن  يمكن  »الثورة« 
تمتلكه  المطلق  فالصواب  طبيعي،  أمر  وهــذا  عنها،  السكوت  وعــدم  باألخطاء،  واالعتراف  ومساءلتها 
فإن مسؤولية  لذا  البشر،  يقع في نطاق  أمر  األسوأ  إلى  أو  األفضل  إلى  التغيير  الديكتاتوريات وحدها.. وألن 
االختيار وتحديد المطلوب منهم تقع عليهم حتى يمضي التغيير إلى مبتغاه، وذلك ألن تغيير ما باألنفس من 
أفكار ومفاهيم واتجاهات وميول، أمر موكول للبشر، وهو أولوية مهمة، فالتغيير ال يجب أن يقتصر على تغيير 

النظام القائم فقط.
التغيير هو السبيل لتحقيق األهداف والغايات المنشودة، وضرورته تأتي بغرض التغيير اإليجابي المطلوب.

منذ  لإلنسان  مالزمة  سمة  فالتغيير  المستمر،  والتحسين  والتطوير  التغيير  يحدث  لم  إن  مملة  فالحياة 
لكي  به  المحيطه  واألوضاع  حالته  تحسين  في  والطموح  األمل  عن  يتوقف  ال  واإلنسان  موته،  حتى  طفولته 

يعيش حياة ينعم فيها بالحرية والكرامة.
الكراهية واإلقصاء في زمن  النظام شكاًل فقط، ولكن ما تم زرعه من نمط تفكير وثقافة  لقد تم تغيير 
مضى، بقي صامدًا وراسخًا في العقول، مما يستدعي بالضرورة جهودًا جمة من أهل الثقافة والمعرفة ألجل 

التوعية والتنوير حتى يتم استيعاب غايات التغيير.
القوى  فيه  تتحرك  أن  يفترض  الذي  المأمول  المسار  عن  حيودًا  هناك  بأن  االعتراف  من  مفر  ال  وهنا 
المشهد  واكتض  البالد،  السلطة  وباء شبق  واجتاح  األولويات،  في  كان هناك خلل  لقد  الفاعلة..  المجتمعية 

السياسي بالتخوين والتكفير واإلقصاء مع غياب تام ألي محاولة جادة لبناء الدولة.
على  الصراع  في  استمرارهم  ألن  التغيير  بداية  في  المشهد  تصدر  من  على  اللوم  إلقاء  باإلمكان  نعم 
يحدث،  لما  الناس  ينتبه  ولم  كبير،  بشكل  والدولية  اإلقليمية  التدخالت  أمام  الباب  فتح  الذاتية،  المكاسب 
ولكن ولألسف هناك لوم كبير يطال نخبتنا التي كانت غارقة في متاهات الفرح بالتغيير من ناحية، ومتاهة 
البقاء على مقاعد المتفرجين أو االنحياز العاطفي ألحد أطراف النزاع من ناحية أخرى، ومع مرور الزمن كبرت 
أنه  التغيير« وأتذكر  المثقف في  أدركت أهمية »دور  انتباه ووجود قلة  الثلج.. ورغم  المشكلة كما تكبر كرة 
تم انعقاد ملتقى تحت ذلك العنوان، ولكن دون اهتمام أو تأثيرأو مثابرة على الدور المطلوب.. ألن االهتمام 

كان منصبًا على الظهور و»األنا« ولم أرَ انحيازًا من »مثقفينا« لما يدور في المشهد السياسي.
من  إلى  ينحازون  ولكنهم  للمثقف  اإلبداعي  المنتج  يفهموا  لم  وإن  الناس  أن  الثقافة  أهل  تجاهل  لقد 
لماذا  لنا تحديدًا  أنه يقف مدافعًا عن أحالمهم وطموحاتهم ويدافع عن حقوقهم، وربما هذا يفسر  يظنون 
إلخ..  القويري...  ويوسف  كالنيهوم  كاتب  أو  حبيب،  السنوسي  أو  كالشلطامي،  بشاعر  بسيط  إنسان  يعجب 

إنهم يرون أن المثقف المبدع مثقفهم، وهو لن يخونهم.
السياسية،  السلطة  ألن  استقالله؛  على  يحافظ  أن  يجب  »المثقف  اهلل:  رحمه  أبوزيد،  حامد  نصر  يقول 
والسلطة الدينية، في مجتمعاتنا، كلتاهما تحاول أن تأخذ المثقف إلى جانبها. المثقف في رأيي يجب أن يكون 
تبنى  إليه  أنتمي  الذي  السياسي في وطني  النظام  لو  حارس قيم، ال كلب حراسة.. حارس قيم بمعنى حتى 
األفكار التي أؤمن بها كاملة، يجب عليَّ دائمًا أن أحافظ على هذه المسافة المعرفية، هذه المسافة المعرفية 

تجعلني حارسًا لهذه القيم، ألن القيم في تطبيقها السياسي تُصاب بكثير من التلوث«.
اين هذا المثقف المنحاز إلى تطلعات وأحالم الناس في المشهد اليوم؟ وأين يقف أهل الثقافة من تغيير 
فبراير، والدفاع عن أهداف الناس في الحياة الكريمة في غمرة الفوضى السائدة واختالط المفاهيم، فالمثقف 
له دور مهم بتقديم األفكار والحلول الممكنة، وذلك بنقل التجارب الناجحة للناس ودفعهم إلى العمل بها، 
المجتمع  استقرار  تعزز  منطقية  إجابات  عن  والبحث  المجتمع،  تهم  التي  األسئلة  إثارة  من  ينطلق  المثقف 
بوصلة  وتوجيه  العام  الرأي  تشكيل  في  والمساهم  المجتمع،  في  الوعي  صانع  هو  أنه  ويفترض  وتنميته، 

المجتمع نحو أهدافه وتطلعاته إلى مستقبل أفضل.
أتمنى، ونحن اليوم في وضع استثنائي، أن نتدارك ذلك القصور، ولتكن »األنا« في حدها األدنى.

صالح الحاراتي

التدخل  مع  اإلعالمية  مهمتي  توليي  تواقت 
 ،1980 عام  ديسمبر  تشاد  في  الليبي  العسكري 
ترأستها  التي  اإلدارة  عمل  محموعة  عبر  فغيرت 
الصحف  تــورده  ما  استعالم،  إلى  اإلعــالم  مهمة 
الحدث  هدا  عن  الفرنسية  وباألخص  والمجالت 
أفريقيا.  في  فرنسا  لهيبة  الصادم  األفريقي 
 Jeuneالفتاة )أفريقيا  مجلة  كانت  الصحف  أهم 
واإلعالمي  السياسي  ابتعثها  التي    )Afrique
التونسي البشير بن يحمد في تونس عام 1960. 
وبسبب مقال عن الحكم الفردي البورقيبي انتقل 
عام  مند  فيها  تصدر  ظلت  التي  باريس  إلى  بها 

.1961
وتبعاته  تشاد  في  العسكري  تدخله  عام  منذ 
الدكتاتوري  النظام  1986 صار  حتى عام هزيمته 
 2011 في  الشعبية  بالثورة  الساقط  الليبي 
جون  مجلة  اهتمامات  مــن  رئيسيا  اهتمامًا 
الصحفي  لنشاطها  الحقًا  أضافت  وعندما  أفريك. 
رؤساء  جانب  إلى  القدافي،  حظي  الكتب  إصدار 
ابورقيبة  التونسي  الرئيسان  منهم  آخرين  آفارقة 

والبوركيني سنكارا، بكتاب عن سيرته الزعامية.
المسار؟«  عُطل  لمادا  »ليبيا  سؤال  صيغة  في 
الرئاسي  المجلس  مستنسخة  أفريك  جون  أوردت 
في  ليبيا  بأن  تونس  في  الرئاسة  عن  ليبيا  في 
قريبا  الليبي  الرئاسي  المجلس  يقرر  وقد  مأزق 
إعالن  رئيسه  سيزمعُ  وربما  المراقب  صفة  ترك 
وقد  القانون  يخوله  لما  وفقا  الــطــوارئ  حالة 
على  الدستور  ويطرح  النواب  مجلس  عمل  يجمد 
لالنتخابات.  جديد  موعد  وتحديد  االستفتاء 
أن  الرئاسي  المجلس  في  متشككة  واستطردت 
يكون قادرًا على هذا التصرف دون الدعم الدولي 

الذي ينقصه في الوقت الحالي .
كتوجيه  توقيته  في  أفريك  جون  مقال  يأتي 
وبلدان  فرنسا  بين  الوخيم  التوتر  عواقب  لدرء 
السلطة  ومنها  األفريقية،  والصحراء  الساحل 
تشكيل  بإعادة  ينذر  الذي  مالي،  في  االنقالبية 
بروسيا  يدفع  المنطقة  في  دولي  صراع  خريطة 
السلطات  طرد  خلفية  على  أكثر،  الواجهة  إلى 
المعتمد  الفرنسي  السفير  االنتقالية  العسكرية 
منخرطون  فرنسيين  جنودًا  أن  رغم  مالي،  لدى 
ما  إرهابية ضمن  حركات  محاربة  في   2013 منذ 
التصعيد  وهدا  الخمس.  الساحل  بقوات  يعرف 
رئيس  عنه  عبر  اتهام  على  بناًء  يأتي  المالي 
في  انفصالية  جماعات  بدعم  لفرنسا  حكومتها 
شمال البالد قدمت من ليبيا، بعد إطاحة نظامها 
التي   ،2011 عام  الشعبية  بالثورة  الدكتاتوري 

.. وساندت الصحف في الداخل مطالب الشعب في الجالء 
وباركت جهود البرلمان والحكومة في الشروع في خطوات 
الصحف  وأشهر  أيام  مدى  على  ذلك  وتولت  المفاوضات. 
المستقلة وفي مقدمتها صحيفتا البالغ والشعب )أغلقتا في 
ما بعد ولم يستمر صدورهما عام 1964( والحرية والحقيقة 
طرابلس  وهي  الحكومية  الصحف  وكذا  واأليــام،  والعمل 

وبرقة وفزان.
والقصائد  المقاالت  من  العديد  الصحف  تلك  ونشرت 
إلظهار  المناطق  كل  في  المواطنين  مع  والتحقيقات 
الصدور  في  يسكن  الذي  الوطني  الحلم  وإنجاز  مشاعرهم 
من  بكثير  المواطنون  وتابع  إستثناء.  بال  الجميع  عند 
الصحف  عبر  ومناقشاته  العلنية  البرلمان  األهتمام جلسات 

وفي اإلذاعة خالل نشراتها أو طوال بثها اليومي.
بالحضور  تميزوا  الذين  بأعضائه  البرلمان  أن  والواقع 
المواطنين  ــوال  ألح والمتابعة  المستمرة  والمناقشة 
الدواخل،  أماكن  خاصة  المناطق،  بعض  في  ومعاناتهم 
لها  يضع  أن  وحــاول  المشاكل  هذه  معالجة  من  اقترب 
وخالل  األعــوام  تلك  البرلمان  جلسات  وشهدت  الحلول. 
من  العديد  لمتابعة  داخــلــه  اللجان  تشكيل  دوراتـــه 
والخارجية  والمالية  الدستورية  اللجنة  مثل  الموضوعات 
والشؤون  والمعارف  الصحة  ولجنة  المحاسبة  ولجنة 

االجتماعية ولجنة الشؤون الخارجية.. وغيرها.
التقارير  وتستلم  الوزارات  أداء  وترصد  تتابع  اللجان  هذه 
اجتماعاتها  وتعقد  المسائل  بهذه  مايتصل  كل  إليها  ويرد 
البرلمان  إلى  النهاية  في  إليه  تصل  ما  نتائج  إلى  وتخلص 
اللجان:  تشكيل  إلى  إضافة  الجلسات  وتضمنت  والحكومة. 
األسئلة للوزراء وردودهم واالستجوابات والتقارير واالقتراحات 
فيها  ينظر  التي  المواطنين  من  والشكاوى  والعرائض 
للبت  الدولة  في  االختصاص  جهات  إلى  ويحيلها  المجلس 
فيها مع متابعة جوانبها. وعرض الميزانيات وخطط التنمية 
مشاريع  ومناقشة  عليها  والموافقة  باستفاضة  ومناقشتها 
وناقشت  عليها.  للمصادقة  الملك  إلى  وإرسالها  القوانين 
واإلقليمية  المحلية  القضايا  من  الكثير  أيضا  الجلسات 
وتصدرت ذلك االمتيازات واآلبار البترولية والشركات األجنبية 
فترة  عن  الليبية  الدولة  وتعويضات  اإليطالية  والجالية 
االحتالل والحرب والنقابات وأمور العمال والمطبوعات وحرية 
والكونغو  فرنسا  من  والموقف  الجزائر  وقضية  الصحافة 
وقاعدة المالحة واستفزازاتها لجيرانها المواطنين والظواهر 
المهن  وأصحاب  المزارعين  وأحوال  والخمر  والربا  األخالقية 
والموضوعات  القضايا  من  والعديد  الموظفين..  وصغار 
المستجدة والطارئة. صحيح أن بعضها ظل معلقا لم ينجز، 
مساءلة  أعضائه  بواسطة  تولى  أنه  للبرلمان  حسب  لكن 
الحكومة ومالحقة أعمالها تحت كل الظروف واستفاد النواب 
والشيوخ بالطبع من الحصانة البرلمانية التي منحهاها لهم 
القانون. وكانت مضابط المجلس تنشر سنويا عن كل دورة 
في مجلدات وتوزع على األعضاء ومرافق الدولة ومن يهمه 
األمر في الرأي العام واحتوت تلك المضابط وقائع الجلسات 
تحفظات،  أية  دون  والبرلمان  الحكومة  بين  والمناقشات 
في  وباحث  دارس  لكل  مهمة  تاريخية  وثيقة  اآلن  وتعتبر 
الحياة النيابية الليبية. وعلى سبيل المثال في فبراير 1960 
عرضت على مجلس النواب رسالة مطولة من مجموعة من 
القبلية  الشرائح  بعض  يمثلون  القبة  دائرة  في  المسجلين 
في  الدائرة  بتلك  المرشحين  أحد  فوز  في  بالطعن  وتتعلق 

آنئد دورًا عسكريا  الفرنسية  الحكومة  فيها  لعبت 
حاسمًا. وتزعم سلطات مالي أن القوات المتمردة 
مباشرًا  تموياًل  وتلقت  فرنسا،  من  مدعومة 

بالسالح والذخيرة من حكومة باريس .
أوردته  الدي  التقرير  المعطيات  هده  ويؤيد 
العالقة  الذي تشهده  التأزم  بأن  الوسط  صحيفة 
تدفعه  فاتورة  ثمن  بمثابة  ومالي  فرنسا  بين 
ليبيا،  في  الجيوسياسية  طموحاتها  جراء  فرنسا 
وتيرة  ارتفاع  بعد  والصحراء،  الساحل  دول  من 
أفريقي،  بلد  من  أكثر  في  العسكرية  االنقالبات 
لباريس متأخرًا  تبين  وآخرها بوركينا فاسو، حيث 
قطع  هو  به  القيام  عليها  ينبغي  جهد  أول  أن 
الطريق على التغلغل الروسي عبر وكالة المرتزقة 
الجيش  مسمى  قيادة  من  وبتواطؤ  »فاغنر« 
الليبي في المنطقة بعدما كانت سببًا مباشرًا في 
تثبيته في فزان، وفي هدا الصدد تقدم األوساط 
الدالة على استخدام  المعلومات  الفرنسية بعض 

ليبيا كمحطة لتعزيز نفوذ الكرملين في مالي.
عبر  األفريقي  ــداده  ــت وام الــروســي  الــتــورط 
فموسكو  فرنسا.  يشغل  صار  الليبية،  األراضــي 
فاغنر  مرتزقة  تواجد  عن  النظر  بغض  تكتف  لم 
روسيا  إن  بل  ليبيا  وجنوب  الشرق  في  الروسية 
»السويداء  شبكة  ــه  أوردت ما  حسب  سوريا  عبر 
فاغنر  جانب  إلى  أنه  المعارضة،  السورية   »24
سهلت روسيا نقل مرتزقة سوريين تعد كتائبهم 
الجفرة  إلى  السورية  حميم  قاعدة  من  بــاآلالف 
بوسط ليبيا منتشرة حتى الجنوب الليبي كحراس 
عبر  روسيا  عليها  تسيطر  ليبية  نفطية  لمنشآت 

وكيلتها مرتزقة فاغنر .
وقائمته  جلبته  الدي  الرئاسي  المجلس  رئيس 
طبرق  برلمان  رئيس  قائمة  إزاحة  ضرورة  للفوز 
لم  السابقة،  الــوفــاق  حكومة  داخلية  ــر  ووزي ـ 
رئيس  إزاء  منصبه  في  ملموسة  كفاءة  يظهر 
حكومة الوحدة الوطنية التي تعصف بها محاولة 
ووزير  ـ  البرلمان  رئيس  الثنائي  قبل  من  إزاحتها 
رئاسة  تولى  في  يستميت  الذي  السابق  الداخلية 
حكومة بديلة، وهو ماتقف مستشارة أمين األمم 
األمريكي،  السفير  ــا  ووراءه ليبيا،  في  المتحدة 
ضده كمحاولة من طرف رئيس البرلمان إلسقاط 
الرئيسي  والسبب  الوطنية.  الــوحــدة  حكومة 
لحسم  الغربي  اإللحاح  الممانعة  وراء  الكامن 
األجنبية  والقوات  الروس  المرتزقة  طرد  قضية 
التي  الفرنسية  المعطيات  وحسب  ليبيا.  من 
ستلعب  باريس  أن  جليًا  يبدو  آنفًا  إليها  ألمحنا 
وكالة  طــرد  مسألة  في  حاسما  عسكريًا  دورًا 

لحصوله  الجديدة  للدورة  العام  ذلك  جرت  التي  االنتخابات 
إيطالي عام  اإليطالية بموجب مرسوم ملكي  الجنسية  على 
1934 وقد أحال المجلس ذلك الطعن إلى اللجنة التشريعية 
النائب  ومقررها  السحيري  اهلل  عبد  النائب  رئيسها  وكان 
في  المنعقد  اجتماعها  في  ورأت  المغيربي  بشير  محمد 
طرابلس يوم الثالث من يناير 1961 أن الطعن ال يقوم على 
أي أساس ورفضت الطلب وقررت إبقاء عضوية المطعون فيه 

زميلهم بالمجلس دون مساس .
اتحاد  في  عضوا  ــوام  األع تلك  الليبي  البرلمان  وظل 
قام  كما  اجتماعاته  عقد  في  وشارك  العالمي  البرلمانات 
إلى  رسمية  بزيارات  الليبيين  والشيوخ  النواب  من  العديد 
الخارج بدعوات من الكونغرس في الواليات المتحدة وإلى 
التي  البارزة  المحلية  القضايا  أهم  ومن  وألمانيا.  بريطانيا 
بأزمة  ماعرف  أو  فزان  طريق  موضوع  البرلمان  تداولها 
طريق فزان. فقد فكرت الدولة أثناء تنفيذ مشروعاتها ربط 
والية فزان بالساحل عبر طريق يمتد من منطقة أبوقرين 
إلى الجنوب في مسافة طولها نحو ستمائة وخمسين كيلو 
مترا. تعاقدت في أواخر عام 1958 مع شركة ساسكو التي 
لتنفيذ  العقد  السنوسي ورسا عليها  يملكها عبد اهلل عابد 
أمد  منذ  فزان  أهالي  ينتظره  الذي  الحيوي  المشروع  ذلك 
الحكومة  بين  التعاقد  المقرروفقا لشروط  بعيد، وكان من 
والشركة أن ينتهي العمل بإنجاز الطريق بعد ثالث سنوات، 
استلمت  الشركة  على  العقد  رسو  وبمجرد   .1961 عام  أي 
تقريبا.  ليبي  جنيه  وتسعمائة  مليون  مبلغ  الحكومة  من 
خالل  من  الشركة  طالبت  التنفيذ  من  وجيزة  فترة  وبعد 
جنيه  ماليين  أربعة  قدره  إضافي  بمبلغ  الحكومة  مالكها 

الستكمال المشروع.
واحدة  مرة  والظنون  والشكوك  الشبهات  حامت  هنا 
وتسرب  والشركة  الحكومة  بين  السر  في  مايجري  تجاه 
يصدرها  التي  المساء  صحيفة  إلى  أخرى  أو  بطريقة  ذلك 
المستور  عن  كشفت  دهــان،  سليمان  السيد  طرابلس  في 
 1960 أغسطس  من  العشرين  بتاريخ  الصادر  عددها  في 
وتناولته بالقدر نفسه دعما لها.. صحيفة الليبي في طرابلس 
وقتها  الحكومة  رئيس  كان  بنغازي.  في  الزمان  وصحيفة 
السيد عبد المجيد كعبار وقد شغل أول رئيس للبرلمان قبل 

ذلك عقب االستقالل في أول دورة نيابية عام 1952.
األنوف  من  تقترب  النفط  رائحة  كانت  الفترة  تلك  في 
للتنقيب عن  البالد  إلى  تكاثر وصولها  األجنبية  والشركات 
ذلك  مع  وأقبلت  الجميع  يغري  بدأ  الذي  األســود  السائل 
المسؤولين  بين  والمصالح  العالقات  من  جديدة  ثقافة 
تلك  الواقع  في  وطغت  البالد  في  األفــراد  من  ومجموعة 
تتداعى  وبــدأت  الوطن  مصالح  على  الشخصية  المصالح 
ظاهرة الفساد واالنحراف لدى البعض في الدولة مسؤولين 
الحالة سبق  في هذه  نفسه  الملك  أن  والواقع  ومواطنين. 
يحدث،  مما  والتحذير  األنظار  ولفت  التنبيه  في  الكثير 
فأصدر في الثالث عشر من يوليو 1960 منشوره الشهير.. 
في  الملك  أن  األيــام  تلك  وتــردد  الزبى(  السيل  بلغ  )لقد 
كبيرة  رؤوس  إلى  يشير  ربما  والصريح  الحاد  المنشور  هذا 
وبعض  الملكية  الخاصة  في  منه  وبالقرب  الحكومة  في 
أصحاب الشركات المتنفذة. كان الملك في المنشور يوجه 
الوالة  وإلى  والوكالء  والــوزراء  الحكومة  رئيس  إلى  كالمه 
وكل  والمتصرفين  والنظار  ــزان  وف وبرقة  طرابلس  في 
المسؤولين، فقد طرق سمعه وفقا للمنشور: مايصم األذان 

المرتزقة من ليبيا بعد تفاقم امتدادها في بلدان 
الساحل والصحراء األفريقية .

التي  الالفتة  اإلعالمية  التغطية  المتابع  يلحظ 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مشاركة  بها  حظيت 
في  األفريقي،  االتحاد  قمة  أعمال  في  الليبي 
دورتها العادية الخامسة والثالثين، التي انعقدت 
أديس  اإلثيوبية  العاصمة  في  الجاري  بفبراير 
القمة  الليبية جاءت تعزيزًا لشعار  المشاركة  أبابا، 
تصدرت  حيث  الــقــارة«.  في  البنادق  »إســكــات 
األزمة الليبية جدول أعمال القمة عالوة على ملف 
االنقالبات العسكرية غير المسبوقة في عدة دول 
وأزمات كالسودان والصومال وتشاد ومالي، وهي 
هدا  مقابل  وفي  انتخابية،  لعمليات  تحضر  دول 
أيضًا  القمة  أعمال  جــدول  ضم  الساخن  الملف 
يقف  التي  الدستورية  غير  التغييرات  حول  نقاشًا 
ومالي  وتشاد  بوركينافاسو  في  خلفها عسكريون 

والسودان وغينيا.
رئيس  حــضــور  هــامــش  على  الــلــقــاءات  فــي 
أبابا  ــس  آدي لقمة  الليبي  الرئاسي  المجلس 
الخارجية  وزيـــر  نــائــب  مــع  الــالفــت  اجتماعه 
الشرق  إلى  الروسي  للرئيس  الخاص  والمبعوث 
األوضــاع  تــطــورات  لبحث  وأفريقيا  األوســـط 
المقابلة  عــن  المعلن  ليبيا.  فــي  السياسية 
أي  مــاوراءهــا.  تخفي  أكمة  الليبية  ـ  الروسية 
لليبيا  األفريقي  الحضور  استشفاف  روسيا  محاولة 
الرئاسي.  المجلس  رئيس  في  ممثاًل  القمة  في 
تخص  فرنسية  أجــنــدة  هناك  كانت  مــا  وإدا 

مرتزقتها تختفي وراءه .
تقرير  حسب  العسكري  الجانب  فــي  يبرز 
روما  من  رقميًا  أوجــزه  ما  أهمية  »الــوســط« 
أفريقيا  في  األميركية  العسكرية  القيادة  قائد 
»أفريكوم« في ما نقلت مضامينه وزارة الخارجية 
بإن  مالي  في  التوتر  على  تعليًقا  األميركية، 
العسكري  المجلس  جلب  القلق  إلــى  يدفع  ما 
أن  مؤكدًا  بالدهم،  إلى  ــروس  ال »المرتزقة« 
المئات منهم متواجدون على األرض ويتوسعون 
»هؤالء  مضيًفا  مالي،  في  معروف  غير  عدد  إلى 
هذه  شاهدت  وقد  روسيا،  من  فاغنر  مرتزقة  هم 
المجموعة في ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا 
الوسطى وفي موزمبيق، ولم يتركوا الوضع أبدًا 
مزيد  في  يتسببون  وسوف  وجــدوه،  مما  أفضل 
أفريقيا  في  فرنسية  سياسة  الهيبة  رد  الضرر«. 
بعام  يذكرنا  بما  المرتزقة،  طرد  يجددها  هل 
في  الليبية  القوات  فرنسا  دحرت  وقتما   1986

تشاد .

من سوء سيرة المسؤولين في الدولة من أخذ الرشوة سرا 
وعالنية والمحسوبية القاضيتين على كيان الدولة وحسن 
سمعتها في الداخل والخارج مع تبذير أموالها سرا وعالنية. 
أصحاب  شجع  لعله  صمت  طول  بعد  الملكي  النداء  هذا 
التجاوب  على  الوطني  بالشأن  والمهتمين  والصحف  الرأي 
لوحظ  الذي  المالي  الفساد  مظاهر  على  والتشديد  معه 
انتشاره على نطاق واسع في البالد والدعوة مع ما صرح به 
الملك إلى التصدي لذلك الفساد والقضاء عليه بكل صوره 

وأشكاله .
فالتقط رغم ذلك مايتردد في  البرلمان في عطلة  كان 
من  مجموعة  نهض  فزان.  طريق  حول  والشارع  الصحف 
نوابه بالمسؤولية تصحيحا لألخطاء وتقويما لالعوجاج. كان 
في مقدمة هؤالء النواب: عبد المولى لنقي وبشير المغيربي 
وعلي مصطفى المصراتي ومحمود صبحي ومفتاح شريعة 
وغيرهم  التهامي  السالم  وعبد  بالخير  النبي  عبد  ويونس 
البرلمان صوتا وطنيا يعارض األخطاء  ممن يمثلون داخل 
خاللها  وشعرت  مشهورة  جلسات  عدة  في  األمر  وتداولوا 

الحكومة بالحرج والضيق.
الملك  إلى  منهم  مذكرة  برفع  األولى  الخطوة  وبدأت 
والنواب  الشيوخ  بمجلسيه  البرلمان  بدعوة  فيها  يطالبون 
لالنعقاد في جلسة إستثنائية للنظر في تجاوزات الحكومة 
 169 مادته  في  الدستور  أن  إلى  واستندوا  الشركة.  مع 
ينص على أنه: )اليجوز عقد قرض عمومي وال تعهد يترتب 
عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إال 
بموافقة مجلس األمة( وهذا الشرط الدستوري لم يراع في 
األساس. والواقع أن الملك استجاب ووافق من فوره على ما 
فأصدر مرسوما في منتصف  النواب  أولئك  ورد في مذكرة 
يوم  وحدد  استثنائيا  لالنعقاد  المجلس  بدعوة  سبتمبر 
بعد صدور  وحدث  لذلك.  موعدا   1960 إكتوبر  الثالث من 
جلسات  الحكومة  رئيس  يحضر  فلم  ارتباك  من  المرسوم 
على  المعترضين  النواب  بعض  استمالة  وحاول  البرلمان 
الدخول في تشكيلة جديدة للحكومة وقابلوا ذلك بالرفض 
النواب  مناقشات  أن  آخر  جانب  في  الحكومة  رئيس  واعتبر 
بهذا الشكل حول طريق فزان تعريض شخصي به وحاول 
من جهته استصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان ولم ينجح 
البرلمان  في  ساخنة  وجلسات  مرت  عديدة  أيام  ذلك.  في 
ونقاشات وجدل لم ينته حول موضوع الطريق استمر ولم 
تلك  النواب  آراء  فإن  وللتاريخ  الشارع.  يتوقف وتجاوب معه 
كانت  ولكنها  الطريق  مشروع  تنفيذ  ضد  تكن  لم  األيام 
اعترى  الذي  الفساد  وأوجه  القصور  نواحي  نحو عالج  تتجه 
وفي  أسبابها.  إزالة  من  بد  ال  أزمة  منه  وجعلت  اإلجــراءات 
تردد  نطاق  أضيق  في  إال  عنه  يفصح  لم  آخر  بعيد  جانب 
الجزائرية في  التحرير  الدولة كانت تود مساعدة جبهة  أن 
المبلغ لكي ال يسبب ذلك حرجا  المشروع  كفاحها فحملت 
لها خاصة مع فرنسا عندما يحول بصورة معلنة. ورغم ذلك 
استمرت المواجهة الحاسمة مع الحكومة وطالب البرلمان 
هذا  تحت  فاستقالت  عنها  تماما  وحجبها  الثقة  بسحب 
الملك نفسه اليريد منها  أن  النهاية  وأدركت في  الضغط 
فأصدر  وقعت.  التي  األحداث  مجريات  على  بناء  االستمرار 
الخامسة  الحكومة  بتشكيل  وزرائها  أحد  بتكليف  مرسوما 
في  الصيد  عثمان  محمد  السيد  وهو  االستقالل  عهد  في 
نفسه  الوقت  في  وكان   1960 أكتوبر  من  عشر  السادس 

نائبا في البرلمان عن فزان.

محاولة روسيا 
استشفاف الحضور 

األفريقي لليبيا في 
القمة ممثاًل في 
رئيس املجلس 

الرئاسي وإدا ما كانت 
هناك أجندة فرنسية 

تخص مرتزقتها 
تختفي وراءه 

أيها الليبيون. إن 
يدعوكم  وطنكم 

مختلف  على 
طباقتكم أن تعبروا 

عن سخطكم من 
هذه املعاهدة 

بإضراب عام ابتداء 
من فجر يوم السبت 

29 أغسطس 1953 
إلى فجر يوم 30 

منه. وإن تنصروا 
الله ينصركم. والله 

التوفيق( ولي 

ليبيا الحلقة االضعف

فبراير.. الفتة إرشادية!

أمام شبح االنقسام فى ليبيا بوجود حكومة بالغرب بدعم دولي، وأخرى بشرقها بدعم البرلمان، 
والساعي لتحقيق خارطة طريق سياسية جديدة تركن جانبًا خطة األمم المتحدة التي تشرف عليها 
المستشارة ستيفاني وليامز، تظل مصالح الدول المعنية بالتدخل فى ليبيا هى األبرز. فالتوافقات 
في  إيطالية  فرنسية  توافقات  تقابلها  الغرب،  فى  أمريكيًا  المدعومة  التركية  اإلماراتية  السياسية 
الشرق، إال أن حدة التناقض بين هذه الدول تنخفض حدته بترشيح باشاغا نفسه للبرلمان كخليفة 
من  قريب  فباشاغا  التنحي.  يرفض  الزال  الذي  طرابلس،  فى  الدبيبة  الحميد  عبد  غريمه  لحكومة 
حفتر  منذ هجوم  الوفاق«  بـ »طلب من حكومة  البالد  بغرب  ومرتزقتها  قواتها  ترابط  التي  تركيا 

على طرابلس.
وصلت  سياسية،  وتصعيدات  إعالمية،  توترات  بعد  جاء  ليبيا،  بشأن  الفرنكو-إيطالي  التوافق 
واضحًا  كان  توتال،  الفرنسية  وغريمتها  إيني،  النفطية  بين  التجاري  فالتنافس  السفراء،  حد سحب 
فينكانيتري  اإليطالية  السفن،  بناء  شركتى  بين  للصراع  أن  كما  البالد،  فى  األزمة  عمر  مدى  على 
كانت  التي  ورما،  باريس  بين  السياسية  التوترات  كوليس  فى  قائمًا  ظل  جروب  نافال  والفرنسية 
بتوقيع  إال  التوترات  تنته هذه  ولم  المنطلقة من شواطئنا.  الشرعية  غير  الهجرة  تشتعل فى ملف 
عبر  وإيطاليا  فرنسا  بين  أكبر  وتنسيق  تواصل  خلق  بهدف  الماضي  نوفمبر  كيرينالي  معاهدة 
االتحاد  دبلوماسية  قنوات  خارج  السنة،  مدار  على  دوري  بشكل  للبلدين  ثنائية  لجان  اجتماعات 

األوربي الذي تسيطر عليه باريس وبرلين.
وزيرًا  الرجل  كان  فحينما  صدفة،  محض  ليس  باشاغا  شخصية  على  إيطالي  الفرنكو-  التوافق 
الساخن جدًا  الملف  الشرعية،  غير  الهجرة  إيطاليا فى ملفت  يعمل مع  للداخلية فى طرابلس كان 
حد  إلى  باريس  مع  تقارب  قد  باشاغا  أن  كما  بروما؛  حينها  الراديكالي  اليميني  االئتالف  لحكومة 
تلقي التهاني من السفارة الفرنسية بطرابلس، بسبب إلقاء القبض على الميليشياوي عبد الرحمن 
سالم إبراهيم ميالد، الملقب بـ »البيدجا«، مما اعتبر التهنئة الفرنسية، عند العديد من المراقبين 
حينها، »بمثابة منح مصداقية للرجل في مكافحة الجريمة واإلرهاب« ، وقد ُكلل هذا التقارب بين 
 ،2020 نوفمبر  فى  باريس  بزيارة  باشاغا  قام  بأن  اإلليزيه،  وقصر  الجميلة  مصراتة  مدينة  سليل 
ترويج  »رحلة  حينها  المحلليين  من  العديد  اعتبرها  أوربية،  عواصم  لعدة  بها  قام  زيارة  ضمن 

سياسي لشخصه كرئيس مستقبلي للبالد« .
االنسجام الفرنكو-إيطالي األخير حول ليبيا تدخل على خطه الجارة مصر، بتفاهمات دبلوماسية 
الساحل  دول  على  وتداعياتها  فيها  التوترات  بسبب  فزان  فمنطقة  البلدين.  مع  متقاربة  وأمنية 
عمقها  فى  أو  الكبرى،  الصحراء  فى  اإلرهــاب  تحركات  بسبب  أمنيًا،  القاهرة  تشغل  والصحراء، 
فالصحراء  الجوار.  دول  بين  والعسكرية  األمنية  السياسات  مفاهيم  بحسب  ليبيا،  مع  االستراتيجي 
الدبلوماسية  توترات  االعتبار  فى  األخذ  مع  الجوار عمومًا،  على دول  مفتوحًا  الليبية الزالت مسرحًا 
لسنوات  السلطة  فى  العسكر  لتمكين  االنتخابات  تأجيل  بخصوص  ومالي  باريس  بين  الحالية 
علي  أيام،  قبل  الفرنسي  للسفير  باماكو  العاصمة  فى  الحاكم  العسكري  المجلس  وطرد  قادمة، 
فاغنر  مرتزقة  بين  تفاهمات  بسبب  وكذلك  لمالي«  »مُهينة  اعتبرت  باريسية،  تصريحات  خلفية 
أثار غضب باريس،  الذي  المالية، األمر  ليبيا- والحكومة  التي الزال لها حضورها بشرق  الروسية - 
في وقتٍ الزال البحث األمني والجنائي بليبيا جاريًا للقبض علي الداعشى التونسي أشرف بن فتحي 
القيزاني، ووسط تحذيرات أمنية غربية تشير إلى أن »داعش ستعود لليبيا عبر بوابتها الجنوبية«، 
بالمنطقة  لقواتها  المكونة من عرب وطوارق، بشمال مالي، تعتبر أن خفض فرنسا  أزواد،  فحركة 
إلى النصف، تعد تدبيرًا يثير القلق، كما أن شمال النيجر الزال يعد منطقة مرجحة لالنفجار في أي 
لحظة بسبب الفراغ األمني، وعجز الجيش النيجري وقوات البعثة األوربية الخاصة »تاكوبا«، وقوات 
بعثة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة »مينسوما« على سد الثغرات أمام ما تحققه بوكوحرام 
والقاعدة وحركات التمرد من زعزعة األمن واالستقرار بالمنطقة، فما االنقالب العسكري في بوركينا 

فاسو مؤخرًا إال دليال ساطعا لمدى تدهور األوضاع األمنية واألهلية بالمنطقة.
األوكرانية،  األزمة  احتواء  بهدف  موسكو  في  الماضي  االثنين  بوتن  زار  الذي  ماكرون  الرئيس 
األحوال  صعوبة  رغم  والعالمية«،  الفرنسية  الساحة  في  »القائد  بمظهر  الظهور  على  يحرص 
البالد لالنتخابات  فيه  الذي تستعد  الفرنسي،  اإلعالم  والصحراء، حسب توصيفات  بالساحل  لبالده 
الرئاسية قبل نحو شهرين من اآلن. فالرئيس الفرنسي في موسكو البد وأنه تطرق لوضع مرتزقة 
فاغنر بالمنطقة ضمن اللقاء مع بوتن، الذى استمر خمس ساعات، فقد صرح ماكرون قبل مغادرة 
موسكو لصحيفة »لو جرنال دو ديمانش« الفرنسية قائاًل: »أن الغربيين لن يحصلوا علي تنازالت 
جاء  قد  ليبيا  وأن  خصوصًا  هناك«،  لك  أتنازل  هنا،  لي  »تنازل  بمعنى،  بوتن«،  من  ُأحادي  بشكل 

ذكرها في تصريحات بوتن بالمؤتمر الصحفي الذي عَقِب االجتماع بين الرئيسين.
مأزق صعب  فى  للحكم،  باشاغا  مع وصول  حتى  وإقليميًا،  عالميًا  األحداث  في ضوء  ليبيا،  تبقى 
األمني  الملف  فى  باشاغا  خبرة  مع  حتى  األحداث،  تطورات  فى  األضعف  الحلقة  ألنها  نفسها  مع 
في  الليبية  األزمة  تعقيد  من  يزيد  بالمنطقة  وتحركاته  فاإلرهاب  كسياسي،  الحاضرة  وشخصيته 
الليبية، وعلى كل  الفاعلة على األرض  الدول  الليبي ذاته مع صفوف  ظل تكتالت رجاالت المشهد 
لدولة  ومستقل  حر  وطني  مشروع  فيها  يغيب  وصعبة  طويلة  سنوات  خضم  وفى  فيها،  األصعدة 

الزال الفشل يتربص بها وبقدرها.

رافد علي

10www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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رأي

17 فبراير وجمال العصيان

الديني،  الكيان  مع  »التطبيع«  بـ  المطالبة  األصوات  حدة  ارتفاع  األخيرة،  السنوات  في  ازداد، 
بعض  أصبح  بل  بذلك.  المطالبين  جرأة  وازدادت  »إسرائيل«  المسمى  والعنصري  الصهيوني، 
هذا  ويمتدحون  الزيارة  بهذه  ابتهاجهم  ويعلنون  الكيان  هذا  يزورون  العربية  الدول  مواطني 

الكيان.
فاللفظة  العربية.  في  بديل  تعبير  إيجاد  يصعب  كان  وإن  جدًا،  مضلاًل  هنا  »التطبيع«  وتعبير 
لكنها  مختفلة.  مجاالت  في  معانٍ  عدة  ولها   »normal« هي  المصطلح  منها  المشتق  اإلنغليزية 

التالي: النحو  الذي يعنينا هنا، على  السياق  تشرحها، في 
 Being usual, typical or ــاذا.  ش ليس  معياريا؛  أو  نموذجيا  معتادا،  الشيء  »كــون 
إثباتها  المفيد  من  رأينا  أمثلة  استشرناه  الذي  القاموس  ويورد   .»standard; not abnormal

هنا:
 serve wine at normal room معتدلة  ــرارة  حـ ذات  حــجــرة  فــي  النبيذ  »تقديم 
العمل  ساعات   .normal diplomatic relations عادية  دبلوماسية  عالقات   .temperature
فضول   .normal word order للكلمة  المعتاد  النظام   .normal working hours المعتادة 

.»the normal course of events السياق المعتاد لألحداث .normal curiosity عادي
منها  اشتق  التي   »natural »طبيعي  كلمة  ترد  ال  جميعها  األمثلة  هذه  في  أنه  والمالحظ 
»مألوفًا«،  »عاديًا«،  »معتادًا«،  صار  ما  في  المعنى  ينحصر  وإنما  العربية،  في  »التطبيع«  مصطلح 

»مقبواًل«.
من  متولدة  تاريخية  ظــروف  ضمن  طبيعية  نشأة  ينشأ  لم  »إسرائيل«  المسمى  فالكيان 
فلسطين  أرض  على   »installed »نصبته  وإنما  حدودها.  ضمن  ومتفاعلة  المنطقة  داخــل 
االستعمارية  القوى  ورعايته  بدعمه  وقامت  بريطانيا،  هي  المنطقة  تحتل  كانت  استعمارية  قوة 
الحيوية  بالمضادات  وحقنه  الصناعي  التنفس  بوسائل  وإنعاشه  أمريكا،  خصوصًا  الغربية، 
عما  حتى  يختلف  وضعها  إن  »طبيعية«.  غير  دولة  التاريخ..  ضد  دولة  فـ»إسرائيل«  والمقويات. 
هذه  البيض  المهاجرين  من  موجات  غزت  حيث  ونيوزيلندا،  وأستراليا  الشمالية  أمريكا  في  حدث 
النارية  األسلحة  كانت  بدائية  بشرية  جماعات  مواجهة  في  القوة  وسائل  تمتلك  وكانت  األصقاع، 
مدنية  سلطات  تكوين  الغازية  األوربية  الجماعات  هذه  واستطاعت  آلهة.  أسلحة  إليها  بالنسبة 
األراضي تمكنت، ضمن  أنه تكونت شعوب على هذه  أي  المحتلة شكلت، الحقًا، دواًل.  األراضي  في 
قبل  من  لها  والخضوع  بها  القبول  وتم  تنصيبها،  يجِر  ولم  دولها،  إقامة  من  مالئمة،  ظروف 

السكان األصليين ولم تعد تواجه مقاومة.
البحث  جرى  ثم  قاهرة،  استعمارية  قوة  برعاية  نصبت  فهي  »إسرائيل«،  حالة  في  مختلف  األمر 
صحيحًا  فليس  مختلفة.  وقوميات  بلدان  من  إليها  اليهود  هجرات  تشجيع  خالل  من  شعب  عن  لها 
ديانة.  يمثلون  وإنما  االستعمارية،  والقوى  الصهيونية  تزعم  مثلما  قومية،  يمثلون  اليهود  أن 
نفسها  وتعتبر  تبشيرية  ديانة  تعد  ال  واإلســالم،  المسيحية  خالف  على  اليهودية،  أن  صحيح 
هذه  تبقَ  لم  ذلك،  مع  لكن  المختار«.  اهلل  »شعب  أنها  يعتقدون  معينة  قبيلة  ضمن  محصورة 
مختارة«.  »غير  أخرى  شعوب  بين  انتشرت  وإنما  المختار«  »الشعب  هذا  على  مقتصرة  الديانة 
بشرة  ذو  األوروبي  واليهودي  المالمح،  عربي  العربي  واليهودي  البشرة،  أسود  األفريقي  فاليهودي 

وهكذا. بيضاء، 
يلقى  ومازال  يحسم،  ولم  يستقر  لم  »إسرائيل«  وضع  أن  هي  أهمية،  األكثر  األخرى،  المسألة 

مقاومة من الفلسطينيين، هي مقاومة أقوى من أي وقت مضى.

وكأنك  عملك، تصرف  في  مثاليا  لست  كنت  وإن  أكثر صمودا،  يجعلها  فيما  حياتك  أنفق  »لتنجح 
مثالي وستكون كذلك«. )وليم جيمس(

وقال أيضا: »تعلم، اكتشف، جرب، استطلع، ونمِّ قدراتك وغير من حياتك«.
إحدى  في  النيهوم  صادق  الراحل  األديب  وصفها  مثلما  المخادعة،  الكلمات  من  التجربة،  ولكن 

رسائله إلى الراحل خليفة الفاخري قائال ما معناه:
».. إن التجربة ليست أصل أي كلمة من الكلمات الدقيقة، ولكنها قلب المشكلة ذاته، فالمرء ال 
أسلحة  أكثر  وهي  دونها،  من  شيئا  تفعل  أن  تستطيع  وال  وحدها،  بالتجربة  شيئا  يفعل  أن  يستطيع 
من  عددا  »ألنها ضللت  ببالغة:  مُبلغا  وأضاف،  بل  األصدقاء..«،  مخادعة  في  وفعالية  حدة  الكلمات 
الناس أكثر مما فعل الشيطان نفسه! ولكنه يقرر التجربة المفيدة هي تلك النافعة للحياة، المنسجمة 
أو  الظن  بسوء  أو  الغرور،  أو  بالتخدير  مصاب  واحد  جزء  بها  ليس  وواعية،  العام،  القانون  اتجاه  مع 

حسنه«.
والتجربة عند وليم جيمس، تتفق تماما مع ما كتبه صادق النيهوم، وظل يدعو لها ويقترح على 
أصدقائه أن يجربوا شيئا جديدا، كأن يكتبوا، أو يسبحوا، أو يجربوا القيام بعمل يحبونه.. المهم أن 
يعيش المرء التجربة، وكان يحاول توصيل أفكاره بشتى السبل، وكثيرا ما قام بتطبيقات غريبة وعجيبة 
في محاضراته أمام طلبته، في أميركا؛ وهذا ما كان الدكتور محمد علي العريان يقوم به أمامنا في 

مدرج رفيق، بكلية اآلداب خالل سنتي األولى-1967 1968.
أذكر أنه دخل ذات محاضرة ، يحمل ثمرة أناناس ووضعها أمامه فوق منصته، وطلب منا أن نكتب 
ومعرفتنا  خبرتنا  وكانت  الموضوع،  من  جزءا  األناناس  ثمرة  تكون  أن  شريطة  نريد،  كما  صفحتين 
لألناناس ضئيلة، فأكثر ما كنا نعرفه عن هذه الثمرة هو اسمها فقط، وأنها نالت في بالدنا شهرتها 
بسبب خالصتها المركزة التي تستخدم في مشروبات بالدنا الغازية، فمثال كان في بنغازي حينها أربعة 
الغازية هي: معمل شويرب، وهو مالطي كان مصنعه خلف المسرح الشعبي مباشرة،  مصانع للمياه 
الدنيني، في شارع شمسة، ثم مصنع  البلدي، ومصنع  الملعب  بالقرب من  بالبركة  ومصنع بومدين 
المحرصي بالقرب من الفندق البلدي بشارع المستشفى؛ ولعل أشهر مصنع لهذا المشروب الغازي هو 

-)أناناس صداقة(- الذي يصلنا من مصنعه بمدينة درنة.
لها  عالقة  ال  قصٍص  ابتكار  إلى  بالضرورة  اتجهنا  الثمرة،  لهذه  الواسعة  معرفتنا  عدم  وبسبب 
باألناناس، فأنا مثال اتخذت من )أناناس صداقة( الذي يصلنا من معمله بدرنه، مدخال وقلت أنه أفضل 
األنواع، بحكم أنني ترعرعت في مقهى يتعامل مع أنواع المشروبات الغازية، ثم انتقلتُ أحدثه عن 
رحلة إلى درنة، التي زرتها وكانت مناسبة ألزور مصنع صداقة، وفي تلك الرحلة عرفت أنه لدينا في 
الجبل األخضر)ثمار الشماري( وهو نوع من أنواع الفراولة البرية، وأنها لذيذة للغاية، وأنني فكرت أنه 
قد يصنع منها مشروب غازي، وهكذا كتب كل منا موضوعا عن ثمرة األناناس وكانت بداية لمناقشة 

تطلعاتنا ومنها انطلق يحدثنا عن التجربة كما يراها وليم جيمس.
وكان للسيطرة على االنفعال محاضرات عديدة، وإن كان قد انفعل، ذات يوم أثناء محاضرته لدرجة 
العالم  في  معطلة  اجتماعية  قوة  أنها  وكيف  األنثى،  عن  يتحدث  كان  أنه  أذكر  أعصابه:  معها  فقد 
فرصتهن  لينلن  يجاهدن  الوقت،  ذلك  في  كن،  اللواتي  األمامي،  الفتيات  صف  على  مركزا  العربي، 
المستحقة في الحياة؛ ثم وقف أحد الطلبة طالبا اإلذن بالحديث، فأشار إليه بالموافقة، فانبرى مقدما 
رأيه مستهله بأن )المرأة عورة..( فلم يتركه يكمل حديثه، وصرخ فيه بحدة وانفعال: )أمك عورة.. أختك 
عورة، إنما بنتي.. وزميالتك الجميالت أمامي لسن عور..« واحتد النقاش وانفعل الدكتور العريان، وقال 
للطالب: »إما أن تغادر محاضرتي، أو أن أغادر أنا؟ ال أستطيع أن أبقى في غرفة مع من يقرر أن نصف 
العالم عور ..« وخرج الطالب، وهدأ الدكتور محمد العريان، وعاد إلى هدوئه وانتقل مباشرة يحدثنا عما 
كتبه هنري جيمس عن االنفعال، موضحا أن المرء ال يحتاج إال إلى أن يضم قبضتي يديه، ويركز في أي 
قبح وسوف يشعر بالقبح في داخله فاالنفعال يعطي إشارات واضحة إلى العقل بأن يستعد للمتاعب، أما 
إذا فكر المرء في أن شيئا مبهجا، فسريعا ما يستجيب العقل، وهكذا في مختلف االنفعاالت بما في ذلك 
الجبن والشجاعة، والهمة والخمول، كلها من صنع عقل اإلنسان وبإشارة منه، واألمر يسري على التعب 
أيضا! ال تتوهم أنك مرهق، حتى لو كنت مرهقا بالفعل، وفسر كيف أن اإلنسان بمقدوره أن يتعلم 
حتى تلك األمور التي يعتقد أنه لن يتعلمها، ثم اتسعت ضحكته المميزة، واستطرد: »ولكنني ضممت 
قبضة يدي، وركزت في ابن ال- وال بالش!- ولم تنجح التجرية«. وكان يقصد الطالب الذي أبعده عن 

المحاضرة، ثم استطرد ضاحكا: »إنه عصي على فكر وليم جيمس..«.
ويعد وليم جيمس من أوائل علماء النفس الذين انتبهوا إلى أن أي إحساس مادي، وكل اتصال 
بالعالم الخارجي يترك أثرا في خاليا المخ، ويرى أن النجاح هو االستفادة من تلك الخاليا، التي تقرر: 
التعب ال تعني توقف قدراتك،  أن تفعله مرارا«. وأن نقطة  أن تفعله مرة، تستطيع  »أن ما تستطيع 
أثرا في خاليا أعصابه  يترك  اإلنسان ال  به  تتجاوزها. وليس هناك من فعل يقوم  أن  وأنك تستطيع 
التي تسجله وتختزنه. وبمقدور المرء أن يعاودها ثانية، وأن المهارة والقدرة نتيجة ما خزنة المخ في 
التجربة األولى، وينصح بعمل شاق ولو مرة واحدة في اليوم، وإظهار البطولة في أشياء لست مضطرا 
ما  سريعا  وتنفيذها،  الجديدة  العادة  اكتساب  وإن  المرء.  أعماق  في  حية  الطاقة  من  تجعل  لفعلها 

يتعودها المرء؛ ألن الوهن والتراخي في تطبيقها يقضى عليها.
كان الدكتور محمد علي العريان ينقل لنا قوال شهيرا لوليم جيمس مفاده: »أبذر عمال تحصد عادة، 
أبذر عادة تحصد شخصية، طورها تنل مصيرا طيبا«. إن العادة طبيعة ثانية فاحرص أن تكون عادة 

حسنة ومثمرة لك وللناس.
لقد نقل إلينا الدكتور محمد علي العريان فلسفة »اإلدراك السليم« خالصتها: »اإلدراك السليم ال 
يكتسبه المرء دفعة واحدة، ألن الحقيقية الكاملة ال تأتيك مرة واحدة، ألنها بعيدة المنال، فال تشغل 
بالك بها، واعلم أن محكها هو نجاحها.. وهذا في الواقع مذهب رجال األعمال«. وأعترف أنني أسست 
مسيرة حياتي على هذه المباديء، ولم تخذلني أبدا، مثلما خذلني بعض الرفاق! والحمد هلل أنهم قلة 

قليلة للغاية، على الرغم من أن بعضهم استطاع أن يكون »حاجة كبيرة«!.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

بشغف  وتابعت  السنة،  رأس  بليلة  اسطنبول،  في   2011 احتفلت 
أفسد  ما  لكن  لنفسه،  بوعزيزي  وحرق  التونسي،  الجنوب  ثورة 
عدت  المصرية.  اإلسكندرية  في  كنيسة  تفجير  خبر  االحتفال  ليلة 
الكاتب  الصديق  كان  التونسية،  الثورة  وقد تصاعدت  بنغازي،  إلى 
سهرة  في  لبنغازي،  عمل  زيارة  في  البوسيفي  محمود  الصحفي 
يحدث  ما  حول  ساخن،  نقاش  وبعد  األصدقاء،  من  ثلة  مع  ببيتي، 
لنا هناك، لالطمئنان عليهم  اقترح أن نتصل بأصدقاء  في تونس، 

ومعاضدتهم.
المدينة،  عتيقة  المحامي جمعة  الصديق  زار  األيام،  نفس  وفي 
أوضاع  ناقشنا  وقد  التونسية،  الثورة  حول  الحوار  كان  وطبعًا 
بالدنا، واختلفنا كثيرًا حولها، حتى وصل األمر إلى إفساد السهرة، 
خاصة بيني وعتيقة، طبعًا كان اختالفًا في الرأي وليس خالفًا. في 
العابدين  زين  التونسي  الرئيس  هروب  قبيل  األخيرين،  اليومين 
الكاتب  الصديق  الراحلين:  مع  جلسة  وفي  بيتي  في  علي،  بن 
تظاهرة  في  نخرج  أن  اقترحا  محمود،  وأخي  المسماري  إدريس 
ولم  يلحا  ولم  العاطفي،  االقتراح  عارضت  التونسيين،  لتأييد 

يتظاهرا طبعًا.
يعقد  ما  للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  حضور  عادتي  من 
من  األول  واألسبوع  يناير  من  األخير  األسبوع  في  عادة  سنويًا، 
فاألحداث  المرة،  هذه  وحيدًا  السفر،  حقيبة  حملت  لهذا  فبراير. 
الطائرة  في  المسماري.  إدريس  السفر  ورفيق  بيني  جفوة  أنتجت 
ذوو سحنة  الركاب،  من  كثيرًا  أن  القاهرة، الحظت  إلى  المتوجهة 
الحرة  السوق  في  عسكريون،  وكأنهم  النظر،  لفت  حد  متشابهة 

كانوا  الويسكي،  زجاجات  من  مبتغاهم  يجمعون  وهم  بالمطار، 
أي  الغد من  األمنية ستمنعهم من  أن مهمتهم  يتهامسون حول 

ترفيه وراحة، ولم أعرف وال سمعت غير ذي التهامس.
القاهرة،  في  اندلعت  التي  التظاهرات،  لكن  المطار،  غادرت 
بحي  هوتيل  في  يناير   25 ليلة  بتُّ  لهذا  تجاوزها،  من  منعتني 
أن  المفترض  من  حيث  المعارض،  أرض  قرب  الجديدة،  مصر 
شاهدت  ساعة  تيقنت  التي  الغاية،  هو  ما  الكتاب،  معرض  يكون 
بمصر  روكسي  ميدان  في  يكن.  لم  إن  الضخمة،  التظاهرات 
لها  شأن  ال  كأن  الخبز،  شح  رغم  عادية،  حياة  كانت  الجديدة، 
بالمتظاهرين،  تغص  ما  إليه،  المؤدية  والطرقات  التحرير  بميدان 
بالتلفون  تتم  كانت  القاهرة،  في  باألصدقاء  االتصاالت  أن  حتى 

األرضي.
أني  وأعلمته  القصاص،  جمال  الشاعر  بالصديق  اتصلت  لقد 
قطع  بعد  السبل،  بي  تنقطع  ال  حتى  ليبيا،  إلى  العودة  في  أفكر 
بالمغادرين  المطارات  غصت  وقد  الطيران،  وارتباك  االتصاالت 
في  وقعت  وقد  ليبيا،  حال  عن  تساءل  وقد  المصريين.  غير  من 
اإلجابة  في  حائرين،  كنا  لكن  ومصر؟  تونس  بين  الثورة  كماشة 

عن السؤال، وحتى التفكر فيه.
ترددت أليام على المطار، ما ارتبك حاله وقد غص بالمغادرين، 
الطائرات،  من  ليبيا  زادت  حينها  التحرير.  ميدان  كان  لو  كما 
الثائرة!،  مصر  مغادرة  أجل  من  المتدفقين  مواطنيها  ترحل  ما 
في  خيمة  ركزت  وقد  بالمجان،  كانت  ليبيا  إلى  للرحالت  بالنسبة 
للبالد  العودة  ألجل  المتزاحمين،  لهؤالء  وجبات،  مع  المطار، 

الطائرات  أن  أضف  والمحسوبية،  الواسطة  نتيجة  لكن  الهادئة!. 
ما  بالبر،  السفر  ببالي  خطر  طرابلس،  مطار  تقصد  كانت  الليبية، 

أشيع أنه غير آمن.
وفي   ،2011 فبراير  من  العاشر  مساء  طرابلس،  مطار  وصلت 
باب  عند  يقف  الطيران،  شركة  من  موظف  هناك  كان  المطار 
الوصول يصيح: من يريد الذهاب إلى بنغازي، هناك طائرة جاهزة 
اآلن مجانا. بدا لي أن مطار طرابلس، جبانة من السكون والهدوء 
تركت خلفي  وقد  الداخلية،  الرحالت  مقر  نحو  أجتازه  وأنا  المريب، 
خوف  مع  القصاص،  سؤال  تذكرت  جمًا،  وزحامًا  وشغبًا  تظاهرات 
داخلي عمّ نفسي، ساعة مررت بوجوه قليلة عابسة وواجمة، لبشر 

مبعثرين في ممرات المطار.
حملت  بما  مفعما  بنغازي،  شوارع  جست  التالي،  اليوم  صبح 
شارع  عند  نفسي.  عن  الثقيلة  الطاقة  تفريغ  أنوي  القاهرة،  من 
حيث  جربوع،  رمضان  الصديق  مكتب  إلى  اندلفت  تورينو«،  »فيا 
وجدته والصديق رجب الشلطامي، تدفق لساني يفرغ ما بجعبتي، 
الطير،  أحدث  أن كأن على روؤس من  أكملت حتى الحظت  إن  ما 
كذا حدث هذا في المساء مع الصديق محمد المفتي. فتنبهت إلى 
أني قطعت شوارع مدينة جبانة، كما حصل لي في مطار طرابلس، 
خاصة وأن الرئيس المصري حسني مبارك قد أعلن تنحيه. يومها 
مفادها  جارحة،  صاخبة  نكت  المدينة،  هشيم  في  كالنار  انتشرت، 
أن تونسيا يطلب من الليبي أن ينحني كي يرى الرجال في مصر، 
يرى  كي  الليبي،  من  الطلب  نفس  يطلب  فيها  المصري  أيضا  ما 

الرجال في تونس.

يتربع المضربون على اإلسفلت البارد
تكتظ المحطات بالمسافرين

وتحط العصافير فوق الحقائب
ينام القاطنون قرب سكة الحديد.. ينامون بهدوء

أتربع أنا تحت زيتونة في الجبل البعيد في انتظار صديقتي
يعود المضربون إلى أعمالهم..

تفر العصافير إلى األشجار المتاخمة
العالم سيصبح قرية.. القرية ستصبح عالما

يتعانق العشاق على أرصفة المحطات
وتذوب أعمدة الدخان في السحب المسافرة

صديقتي ال تصل
اإلسفلت هنا ساخن
وأنا وحدي ال أكفي

العام  كتبتها  العصيان«  »جمال  بعنوان  قصيدة  هذه 
صدر  الذي  »اللي«  الشعري  ديواني  في  وضمنت   .1997
وكانت  الثقافي،  اإلبــداع  تنمية  مجلس  عن   2004 العام 
القطارات  وسائقي  الحديد  سكك  عمال  إضراب  وحي  من 
اإلضراب  ذاك  فيه  تسبب  ما  ورغم  أوروبية،  دول  عدة  في 
جمال  يعكس  ملهمًا  مشهدًا  فيه  رأيت  فإني  فوضى؛  من 
أناس ال يعرفون بعضهم  العصيان، حين تتفق حشود من 
البعض على مطالب موحدة تتعلق بنوعية الحياة وكرامتها، 
بينما  الشوارع،  وفي  الطرق  على  اإلسفلت  يفترشون  وهم 
حقائب المسافرين تتكدس فوق األرصفة، وكنت أتمنى أن 
باألوامر  المثخن  وطني  إلى  الجمالي  المشهد  هذا  ينتقل 
لرسم  يكفي  ال  واحــدًا  لكن  الحقوق،  كل  فيه  والمسلوبة 
هذه اللوحة في مكان مضطهد تمنع فيه كل أنواع التجمع، 
الصحراء  هذه  شمس  تحت  هنا  ساخن  اإلسفلت  ولكن 

القائظة.
ــ  بلدي  ميادين  إلى  الجمال  هذا  انتقل  سنة،   14 وبعد 
بعد أن تابعنا لوحاته المعبرة في تونس ومصر ــ واكتظت 
لديهم  بعضهم،  يعرفون  ال  بأناس  وشوارعنا  مياديننا 
مطلب موحد هو رحيل هذه النظام الذي جثم على الصدور 
تعبر عن  حروفية  بجداريات  الحيطان  وامتألت  عقود،  أربعة 
مكابيت وأحالم، وبرسومات كاريكاتورية هازئة من هشاشة 
عن  النظر  وبغض  عصيانها.  الحشود  تبدأ  حين  الطغيان 
تسمية ما حدث، ثورة أو انتفاضة أو حراكًا أو هبّة شعبية، 

أدافع  دائمًا  اآلن، كنت  إليه حتى  أفضت  النظر عما  وبغض 
عن فكرة الجمال في التمرد في حد ذاته، وحتى الثورات أو 
التاريخ  في  تركت  فشلت،  التي  المظاهرات  أو  االنتفاضات 
أثرًا جماليًا يزين كتب التاريخ، وتستعيده األجيال مرارًا لكي 
تفشل  لم  ثورتنا  لكن  بالحياة.  جدارتها  في  الثقة  تفقد  ال 
ــ في طريقها نحو  ُفك عقالها  ــ كناقة  تترنح  زالت  ما  وإن 

برق بعيد.
تابعت الثورة التونسية مذ انتشرت صورة البوعزيزي في 
مواقع االتصال، وهو يركض في عباءة من لهب وقت غروب 
الشمس، وتابعت كيف نفخت هذه الصورة في تمرد صغير 
المدن  كل  في  ثورة  إلى  ليتحول  بوزيد  سيدي  مدينة  في 
أيقونة  إلى  المؤثرة  الصورة  تلك  تحولت  أن  بعد  والقرى، 
هتاف  أول  وليصدح  الفردية،  الكرامة  مفهوم  عن  معبرة 
نثري باللغة العربية يطالب، دون مجاز أو استعارة، بإسقاط 

النظام.
ثم انتقلت الثورة إلى مصر، واكتسبت هناك زخمًا جماليًا 
مضافًا، بما أسبغ عليها المرح المصري من روح فكاهة، وما 
وهتافات  وجداريات  وألــوان  وأغان  موسيقى  من  صاحبها 
وشابات  بشبان  المحمي  التحرير  ميدان  وأصبح  موحدة، 
الضوء  وبؤرة  العالم،  ميديا  اهتمام  مركز  الوسطى  الطبقة 
طيلة  مكثت  أني  أذكر  الحرية.  وتلمظ طعم  التمرد  لجمال 
الثقافي،  درنة  بيت  جمعية  مقر  في  المصرية  الثورة  أيام 
كيلومتر،  من  أقل  المقر  عن  يبعد  بيتي  أن  رغم  أبرحه  ال 
وحدثت لي حالة تقمص حقيقية لكل ما يحدث في ميدان 
كنت  منه.  جــزءًا  أكون  أن  في  بطريقتي  ورغبت  التحرير، 
حتى  الثورة  هذه  عبرها  أتابع  شاشة  بها  صالة  في  أسهر 
فيلقي  مكاني  في  وأنــام  تــارة،  وأضحك  تارة  أبكي  الفجر، 
عليّ حارس المبنى )فرج المرغني( بغطاء في ساعات الفجر 
ميدان  في  المعتكفون  يعيشه  ما  أعيش  أن  أردت  األولى. 
التحرير بما فيه اإلحساس بالبرد، وفي المجمل كنت حريصًا 

على أن ال تفوتني لحظة من هذا الجمال.
بنساء  ليبية  الميادين في مدن  اكتظت  قليلة  أيام  وبعد 
ما  وأجمل  واحد،  أفق  إلى  عيونهم مصوبة  وأطفال،  ورجال 
تُخرج  أنها  بالحرية  الشعور  من  الكثيفة  األوقات  هذه  في 
أفضل ما فينا، ألنها يقظة تعيد لنا إنسانيتنا التي فقدناها 
التاريخ  مدى  وعلى  إنساني.  هو  ما  بكل  تفتك  حقبة  إبان 

الشمولية  النظم  أو  الفرد  حكم  على  الجموع  تمرد  شكل 
هذه  إلنزيمات  بد  ال  الجموع  صبرت  ومهما  بشرية،  غريزة 
تعد  لم  وقت  يأتيها  التي  األجساد  في  تنطلق  أن  الغريزة 
طريق  على  يُدفع  الذي  فالثمن  العواقب،  في  فيه  تفكر 
في  يوميًا  تُدفع  التي  الباهظة  باألثمان  يقاس  ال  الحرية 
محميات االستبداد التي تسمى تعسفا أوطانًا، ويظل طريق 
نحو  جلجامش  كطريق  ممتع  لكنه  وشاقًا  طوياًل  الحرية 

عشبة الخلود.
للتعبير  مجازًا  يتحول  وحين  باستمرار،  يعود  يظل  الربيع 
يحيل  أن  إلى  باستمرار  يعود  سيظل  الثورة  أو  التمرد  عن 
ينجح،  لم  ــراغ  ب ربيع  بــه.  تحيط  هالة  إلــى  الفصول  كل 
إلى  أن يخرج  له مرة  لكنه ظل جزءًا من وجدان شعب عنّ 
جدًا  القصير  الربيع  ذاك  وظل  محتجًا،  والميادين  الشوارع 
اآلن.  حتى  والمسرح  والرسم  والموسيقى  الشعر  يلهم 
نظم  بثالثة  اإلطاحة  في  نجح  العربي  الربيع  أن  بالك  ما 
يكن  لم  شهرين،  خالل  األفريقي  الشمال  في  دكتاتورية 
أن  بعد  خصوصًا  سقوطها،  يتوقع  والخارج  الداخل  من  أحد 
هو  السياسي  اإلســالم  مع  المتحالف  التوريث  نظام  أصبح 
له  صنّاعه،  للجمال  مثلما  لكن  للمنطقة،  الدولية  الوصفة 
أعداء  فإن  الثورات  لكل  أعداؤه وملوثوه، ومثلما حدث  أيضا 
الجمال سيتربصون به، من الداخل والخارج، ولم تكن يومًا 
ثمة  الداخل  ففي  هذه،  التلويث  محاوالت  عن  بمعزل  ثورة 
تحولوا  من  أو  بالطغيان،  المرتبطة  مصالحهم  ضاعت  من 
جالد،  دون  العيش  عليهم  يصعب  مسوخ  إلى  الوقت  مع 
وفي الخارج ثمة نظم إقطاعية ستفعل كل ما بوسعها لكي 
أن  لها  يعن  دولية  قوى  وثمة  التمرد،  عدوى  لها  تنتقل  ال 
رحيقه  فيه وتمتص من  تتحكم  األقل  أو على  الربيع  تحتكر 
ما وسعها ذلك. لكن التغيير حدث، وما بعده لن يكون أبدًا 
مثل ما قبله رغم كل المصاعب التي تصاحب عادة أي والدة 
عسيرة، فحين خرجنا في مواجهة هذه النظم المتوحشة، كٌل 
بطريقته، لم نكن نعرف إلى أين سيفضي هذا الربيع، ولكننا 
إلى حيث  بنا  يعود  لن  بمعنى  أي  أين ال يفضي.  إلى  نعرف 

بدأنا.
أفرزته،  الذي  قاموسها  للثورات  أن  نعرف  أن  علينا  فقط 
أو  أبناءها،  تأكل  الثورة  أو  انحرافها،  أو  الثورة  سرقة  مثل 
الثورة الثانية والثالثة، أو ثورة التصحيح.. إلخ. وهو قاموس 
تفتق عن قدر هذه التغييرات الجذرية التي تشبه الزالزل بما 
حشد  على  الثورة  تقتصر  »ال  ارتدادية،  هزات  من  يصحبها 
احتجاجات عدة قوى مجتمعية في وجه سلطات األمر الواقع 
وأحيانًا  متباينة  ثــوراتٍ  عدة  أيضًا  الثورة  تطلق  وحسب. 
في  لكن  طرابلسي.  فواز  يرى  كما  معًا«  آن  في  متناقضة 
وإلى  أخرى،  ضفة  إلى  نقلتنا  الثورة  هذه  جميعها،  األحوال 
مكان أوسع نختلف فيه وننقسم فيه ونتعارك فيه وسنلتقي 
فيه، ونقلتنا إلى فضاء يعاد فيه فحص المفاهيم أو تركيبها 
اللغة  غير  أخرى  ولغة  آخر  قاموس  إلى  ونقلتنا  تنقيجها،  أو 
الطقوسية التي كرستها الفاشية وأصبحت مثل الشعائر التي 

نكررها دون مشاعر.
حقب  بعد  بدأناه  أننا  األهم  لكن  وشاق،  طويل  الطريق 
وتسليم  لنا،  ُكتب  بما  الرضا  كهف  في  السبات  من  طويلة 
قدر  وكأنه  السلطة  هرم  أعلى  إلى  يصعد  أفاق  لكل  أعناقنا 

حتمي.
مهما كانت الحياة نكدة، ال نملك إال أن نشعل الشموع 
الحياة،  هذه  به  بدأنا  الذي  الميالد  بعيد  عام  كل  ونحتفل 
أمة  ميالد  يوم  فبراير  و17  به ألنه مسألة وجودية،  ونفرح 
الزومبي،  موتها  من  أو  الطويلة  غيوببتها  من  نهضت 
ومن يعيش طفولة قاسية ال يعني أنه لن يكون ناجحًا في 
مستقبل حياته، ومازلنا في فترة طفولة هذا الربيع بكل ما 
فيها من مشقة ولعب وشجار وبكاء وشقاوة ومرح، كل يوم 
يمر نتعرف فيه على أفكار جديدة وتجارب جديدة، وستظل 
الثورة  ميادين  في  التُقطت  التي  الجميلة  الصور  تلك  كل 
صور  مثل  الصلبة  أقراصنا  وفي  ألبوماتنا  وفي  ذاكرتنا  في 

الطفولة المشاغبة.

21 -أناناس العريان
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 أخبار x أخبار

أخبار المدن والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا

طبرق.. تسليم مبنى خاص 
بالجوازات النفطية

التسييري  المجلس  رئيس  سلم 
بوالخطابية،  فرج  طبرق  لبلدية 
ــاص  ــخ ــر ال ــق ــم ــاء، ال ــ ــع ــ األرب
من  كل  إلى  النفطية  بالجوازات 
ومصفاة  الحريقة  ميناء  مراقب 
ورئيس  سحنون،  رجــب  طبرق 

قسم الخدمات فتحي معزب.
في  البلدي  المجلس  ــال  وق
الرسمية  صفحته  على  منشور 
فتح  إن  ــوك«،  بـ »فــيــس  على 
النفطية  ــوازات  ــج ــل ل مكتب 
ــبـــرق ســيــســهــم في  فـــي طـ
والبطاقات  ــوازات  ــج ال إصـــدار 
من  كبيرة  لشريحة  الشخصية 

المستخدمين بالقطاع.
اإلدارة  لجنة  عضو  وقــدم 
ــداد  واإلمـ البشرية  لــلــمــوارد 
احطيبة  فرج  والنقل  والخدمات 
طبرق  بلدية  عميد  إلى  شكره 
للشركة في كل  لوقوفه ودعمه 

المجاالت.
توفير  أن  احطيبة  واعتبر 
البلدية  طريق  عن  المقر  هذا 
هو استكمال لدور إدارة اإلمداد 
ودور  والـــمـــوارد،  والــخــدمــات 

اإلدارة بصفة عامة.

جادو.. البلدية تتسلم خزان مياه خرسانيا
أجريت االثنين، مراسم تسليم واستالم بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس البلدي جادو لخزان مياه خرساني أرضي بسعة 1000متر مكعب المقام بواسطة المؤسسة الوطنية 
للنفط، تحت اشراف شركة أكاكوس للمقاوالت العامة وبدعم شركة ريبسول وشركاؤها وتنفيذ شركة الحواري للمقاوالت العامة. حضر مراسم التسليم التي أقيمت في بديوان 
بلدية جادو كل من عميد البلدية عمر طابونة، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبدالدايم، و ممثلو شركات ريبسول، واكاكوس للعمليات النفطية، 
وشركة الواحة، وشركة الحواري للمقاوالت العامة ، إضافة إلى عدد من أعضاء البلدية وفريق العمل التطوعي الجل المياه، واعيان المدينة وعميد بلدية جادو السابق سعيد البدراني 

. وأجرى مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط رفقة عميد البلدية ، وممثلي الشركات العاملة، زيارة ميدانية لموقع الخزان بحقل اآلبار بمنطقة ظاهر جادو.

بعد عقود من اقصاء وتهميش مدن الجنوب والمرأة الجنوبية 
خاصة والليبيية على وجه العموم، زرعت ثورة السابع عشر من 
فبراير األمل لدى الليبيات في احتالل مساحة مهمة في الحياة 

السياسية، لكن الحلم الذي بدأ يتحقق ولو بالتدريج.
»الوسط« استطلعت آراء عدد من السيدات بخصوص دور 
العام 2011 حتى اآلن، وذلك تزامنا مع  المرأة ووضعها منذ 
االحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير، وقد أجمعن على 
دور الثورة في إنعاش مشاركة المرأة سياسيا، لكنهن يحلمن 
إلى  للوصول  كبيرة  تحديات  أمام  أنهن  واعتبرن  بالمزيد، 

المناصب السيادية والتشريعية.
ساسة ذكوريون

تقول الناشطة المدنية، فاديا حمد، إن ثورة فبراير مكنت 
المرأة سياسيا، لكن بنسبة محدودة، »لكن التطلعات أكبر، وهو 
ما ال يتحقق بسبب مشكلة التركيب االجتماعي الذي ال يؤمن 
بشكل كبير بدور للمرأة، فيما يؤيد بعض الساسة عمل المرأة 
العام، ألجل إرضاء الجهات الخارجية فقط، وحتى يظهر هؤالء 

على أنهم عصريون ومدنيون«.
وطريقة  ضعيف  السياسي  المرأة  تمثيل  زال  »ما  تضيف: 
االختيار سيئة.. هنا نرى النساء في صورة ال حول وال قوة لها، 
مجرد أفراد يصوتون للرجال ويرضون بوجودهم في الحكم، 

وحتى إذا وصلت سيدة لمنصب يكون األمر مجرد ديكور«.
كن  الليبيات  أن  فترى  أحمد  زمزم  الحقوقية  الناشطة  أما 
مغيبات عن المشهد السياسي تماما قبل الثورة »ولكن سرعان 
ما برز دورهن في ثورة السابع عشر من فبراير، وما لبسنا أن 

غاب هذا الدور بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة«.
السياسي  العمل  في  الــمــرأة  مشاركة  أن  إلــى  وتشير 
المجلس  فترة  في  ضعيفة  »فكانت  تدريجية،  بمراحل  مرت 
تدريجيا  اكتسبت  ثم  ومن  الوطني،  المؤتمر  ثم  االنتقالي، 
مكانتها السياسية عندما تقلدت مقاعد في البرلمان الليبي؛ 
ولكن المجتمع الذكوري في بعض المناطق يحد من توسعها 

السياسي«.
زمزم تعتبر أن المرأة برزت في اآلونة األخيرة عبر وجودها 
كما  الموقتة،  الوطنية  الوحدة  بحكومة  الوزيرة  منصب  في 
العام  نهاية  في  تتم  لم  التي  البرلمان  النتخابات  ترشحت 
الماضي، وكذلك ترشحت ثالث سيدات لرئاسة الحكومة، وهو 

ما لم يحدث من قبل.
ملف  في  برزن  الالتي  الناشطات  عديد  »هناك  وتكمل: 

المبادرات  العديد من  أخيرا  الوطنية حيث الحظنا  المصالحة 
النسائية في المصالحة، ورغم السلطة الذكورية، فرضت المرأة 

نفسها وبقوة وذلك عبر كفاءتها في عديد المجاالت«.
النظرة الدونية

رئيسة مجلس سيدات أعمال الجنوب، الدكتورة أم السعد 
نور الدين، ذهبت بدورها إلى أن ثورة فبراير أثرت في المرأة عبر 
تكوين رأي سياسي لها، وربما تبني انتماء أو فكر معين، والدفاع 
عن هذا االنتماء، وهو أمر إيجابي، »لكن البعض نمت لديهن 

غريزة إقصاء األخريات، والنظرة بعين فوقية لمن ال تظهرن 
للعمل العام، وهو أمر مرفوض تماما، فأنا وإن كنت مع تمكين 
المرأة في شتى المجاالت لكن المشاركة األهلية لها األولوية«.

الليبية تستحق الوصول إلى  المرأة  وتضيف أم السعد أن 
المناصب السيادية، لكن ذلك يجب أن يتم وفق قانون يكفل 
تكون  أن  على  الرجل،  وبين  بينها  يفرق  وال  الجميع،  حقوق 
الكفاءة هي المعيار األساسي لالختيار، ال النظر لجنس المرشح 

لهذا المنصب أو ذاك.

وتقول أميرة نوري، وهي مديرة نادي الحوار والمناظرة في 
سبها، إن دور ثورة فبراير عظيم في إكساب المرأة حقوقا لم 
تكن تعرف لها طريقا من قبل، »فقد شهدنا مشاركة فعالة 
للنساء فيما يخص االنتخابات، وقد شهدنا مشاركة جيدة جدا 
في االنتخابات األولى التي شهدتها ليبيا في العام 2012 سواء 
أو كمترشحات، برغم أن  كانت في عدد المسجالت كناخبات 

اآلمال كانت أعلى من ذلك«.
وتلفت إلى إقبال السيدات على ورش العمل والتدريبات التي 

تقام من قبل المجتمع المدني من أجل رفع الوعي السياسي. 
بعديد  األخيرة  السنوات  خالل  ليبيا  مــرور  »رغــم  وتابعت: 
مكاسب  لتحقيق  تسعى  السيدات  أن  إال  األمنية؛  التحديات 
أكبر من ناحية زيادة النسبة المئوية للمشاركة في المناصب 

القيادية وفي مؤسسات الدولة التشريعية«.
نوري تشير إلى بروز حركات نسائية تسهم بدور في زيادة 
الوعي القانوني خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية. وأضافت: 
»بالرغم من بعض القيود االجتماعية المتعددة والتي تكبل 
حرية المرأة في ليبيا وتحجب عنها حقوقا أو تمنعها من ممارسة 
حقوقها، إال أن اإلنصاف يحتم علينا القول إن المرأة الليبية في 
ظل ثورة السابع عشر من فبراير تمكنت من كسر عديد القيود 

التي كانت تعرقل حركتها وتؤخر تقدمها«.
واالنتخابات  المحلية  المجالس  في  النساء  شاركت  وقد 
البرلمانية، ووصلت إلى الترشح إلى السباق االنتخابي الذي كان 
مفترض أن يتم في 24 ديسمبر الماضي، لكن الطريق ال يزال 
طويال أمام بنات وسيدات ليبيا من أجل االرتقاء بمكانتهن التي 
تستحقها كل أنثى في هذا الوطن، وهو ما يدعو إلى توحيد 
صفوف النساء أوال وإطالق حمالت لمناصرة قضاياهن، خاصة 
على  تعرض  لم  التي  للدستور  مسودة  بصياغة  يتصل  بما 

االستفتاء بعد، وفق مديرة نادي الحوار في سبها.
كسر الحواجز

وأخيرا، ترى خديجة الطاهر، رئيسة االتحاد النسائي بالجنوب 
أن الثورة مكنت الليبيات من كسر حواجز كثيرة وساعدتهن 
على مقاومة تحديات كبيرة وتحمل أعباء ومسؤوليات صعبة، 
وبرزت كقيادية في  فاعلة ميدانيا،  المرأة  مضيفة: »أصبحت 
مؤسسات المجتمع المدني وكناشطة حقوقية ورائدة أعمال، 
وفي مواقع أخرى عديدة، إال أن المكاسب السياسية ما زالت 
قليلة والفرص في تبوء مناصب سيادية ما زالت ضئيلة مقارنة 

بالرجال، برغم التضحيات الوطنية التي قدمتها األنثى«.
وأوضحت أن »المرأة التي كانت شريكة في التحرير وحري 
ودولة  المدنية  الدولة  بناء  البناء؛  في  شريكة  تكون  أن  بها 
القانون والمؤسسات وأن تشارك في النهضة الوطنية الشاملة 
وبصورة أكثر فاعلية، من حقها أن تشارك في مواقع صنع القرار 
بنسبة مرضية وأقلها يكون لها كوتة الـ 30 % من المناصب، 
بدال من الـ  16  %  الموجودة حاليا وغير المنصفة للمرأة بتاتا«.

البنود  تطبيق  ضــرورة  إلى  بالدعوة  حديثها  واختتمت 
الواقع،  الورق إلى  القانونية المنصفة للمرأة، وتحريكها من 
على  للحصول  الليبيات  أمام  كثيرة  عقبات  هناك  زالت  »فما 

كامل حقوقهن«.

خديجة الطاهر: الثورة مكنت الليبيات من 
كسر الحواجز

أم السعد نور الدين: المرأة الليبية تستحق 
الوصول إلى المناصب السيادية

 أميرة نوري: يجب توحيد صفوف النساء 
وإطالق حمالت لمناصرة قضاياهن

سبها ـ الوسط- رمضان كرنفوده

التهاني  بأجمل  زليتن  مدينة  مواطني  وباألخص  الليبي  الشعب  كافة  إلى  زليتن  مدينة  في  البلدي  المجلس  تقدم 
والتبريكات لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة السابع عشر من فبراير. وقال المجلس البلدي في منشور على صفحته على 
موقع »فيسبوك«، األربعاء،» إن هذه الذكرى ما جاءت إال لتأسيس وتشييد دولة المؤسسات والقانون والعدالة االجتماعية 
في التداول السلمي الديمقراطي على السلطة رغم المخاض العسير والصعوبات والعراقيل التي وضعت في طريق هذه 
الثورة«. أضاف مجلس بلدية زليتن،»نحن إذ نحي هذه الذكري يحدونا األمل بأننا سنصل إلي ما حملته من مبادئ وقيم 
ساميه بعيدة عن كل ما صاحبها من تشويه متعمد ونسأل اهلل العلي القدير أن تكون هذه الذكرى هي بداية التأسيس 

للدولة المدنية المؤسسية المنشودة، وعاشت ليبيا دولة موحدة ذات سيادة«.

زلينت.. تهاِن واحتفاالت بثورة فبراير

بنغازي.. ختام الدورة التدريبية لصحافة الهاتف املحمول
البرنامج  ختام  الثالثاء،  بنغازي،  ببلدية  التدريب  قاعة  شهدت 
إدارة  من  وإشــراف  بتنفيذ  المحمول«  الهاتف  »صحافة  التدريبي 
عن  تنفيذه  جرى  الذي  بالبلدية  اإلعالمي  والمكتب  البشرية  الموارد 
طريق المدربين الدوليين مجدي رافع الشريف وابتسام غفير العقوري.
استهدف البرنامج موظفي المكاتب اإلعالمية بالمؤسسات العامة 
العاملة في نطاق بلدية بنغازي بهدف رفع كفاءة اإلعالميين بالقطاع 
العام وكذلك خلق ترابط بين هذه المكاتب وتبادل الخبرات اإلعالمية 
الحديث،  اإلعالم  ضوابط  منها  عناوين  عدة  الدورة  تخللت  بينها. 

اإلعالمية  اللغة  وقواعد  وتقنياتها،  المحمول  الهاتف  صحافة  وأنواع 
عملي  تدريب  وكذلك  الخبري،  التحرير  وأسس  المتطورة  والقوالب 
صحافة  ومحاكاة  اإللقاء  وفن  الخبري،  والبناء  واإلعداد  التحرير  حول 

الموبايل وأنواعها.
باإلضافة إلى أنواع الوسائط ومحدداتها، والتعامل مع المستجدات 
والمندوب  المراسل  بين  والفرق  الرقمي،  والتحرير  اإلخبارية، 
والصحفي، وفي نهاية البرنامج جرى تكريم المدربين ومنح شهادات 

للمشاركين.

تاجوراء.. مشاكل الطرق
 أمام وزير املواصالت

الواقعة داخل نطاق  الطرق  التحتية وشبكة  بالبنية  اطار االهتمام  في 
بلدية تاجوراء، استقبل وزير المواصالت بحكومة الوحدة الوطنية، محمد 
سالم الشهوبي، الثالثاء، عميد بلدية تاجوراء خالد األزرق والوفد المرافق 
له والذي ضم كال من عبدالحكيم أبولميذة ووكيل ديوان البلدية أيمن 

الكاتب، وعياد عريبي، ولطفي صولة من أعيان تاجوراء.
وزير المواصالت اجتمع بوفد البلدية الذي طرح عليه بعض المواضيع 
الرئيسية  الطرق  ومشاكل  مختنقات  وأهمها  تاجوراء  بلدية  تخص  التي 
الموقت  والرصف  للصيانة  سابقا  المبرمة  العقود  تفعيل  وآلية  بالبلدية، 

للطرق الرئيسية والزراعية والجسور.

ناشطات جنوبيات في استطالع لـ»الوسط«:

»الثورة« ترفع »نون النسوة«.. وطموحات باملزيد»الثورة« ترفع »نون النسوة«.. وطموحات باملزيد

السابع  لثورة  الحادية عشرة  الذكرى  احتفاالت  لتأمين 
الشرق  في  كافة،  الليبية  البلديات  في  فبراير،  من  عشر 
اجتماعًا  األربعاء،  الداخلية،  وزارة  والجنوب،عقدت  والغرب 

أمنيًا موسعًا لمناقشة الخطة والترتيبات األمنية.
وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس اللجنة 
االجتماع  تــرأس  األمين،  بشير  اللواء  األمنية  الفرعية 
من  عدد  وبحضور  األمنية  الفرعية  اللجنة  أعضاء  بحضور 
الداخلية  بوزارتي  والمسؤولين  واإلدارات  األجهزة  رؤساء 

والدفاع.
على  الداخلية  وزارة  صفحة  نشرته  بيان  وأفـــاد 
»فيسبوك« بأن االجتماع ناقش الخطة والترتيبات األمنية 
الحادية  بالذكرى  االحتفال  لتأمين  الجارية  واالستعدادات 
عشرة لثورة السابع عشر من فبراير، باإلضافة إلى مناقشة 

األمنية  الخطة  إلنجاح  والالزمة  الضرورية  االحتياجات 
الموضوعة.

والنقاط  المحاور  بعض  الـــوزارة  وكيل  واستعرض 
أجل ضمان  األمنية من  العملية  بسير  المتعلقة  المهمة، 
نجاح تأمين الحفل بالشكل المطلوب، مشددًا على ضرورة 

التعاون والتنسيق بين كافة األجهزة األمنية.
مساء  األمين،  بشير  اللواء  قام  متصل،  سياق  وفي 
األربعاء، بجولة تفقدية داخل ميدان الشهداء في العاصمة 
واالستعدادات  العمل  سير  على  للوقوف  وذلك  طرابلس، 
الشباب  وزير  أعلن  سابق  وقت  وفي  لالحتفال.  الجارية 
ورئيس اللجنة العليا المنظمة الحتفاالت الذكرى الحادية 
بذكرى  االحتفال  تأجيل  الزني،  اهلل  فتح  للثورة،  عشرة 

الثورة إلى مساء الجمعة بسبب تقلبات الطقس.

الدبيبة، أصدر  الوحدة عبدالحميد  كان رئيس حكومة 
ثورة  ذكرى  لمناسبة  عطلة  الخميس  اليوم  باعتبار  قرارًا 
 ،2022 للعام   »89« رقم  القرار  في  ذلك  جاء  فبراير.   17
المنشور على صفحة المكتب اإلعالمي للدبيبة في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.
رقم  القانون  إنه »تنفيذًا ألحكام  األولى  المادة  وقالت 
الخميس  يكون  الرسمية  العطالت  بشأن   2012 للعام   5
لمناسبة  والمرافق  المؤسسات  جميع  في  رسمية  عطلة 

الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير«.
أيضًا نصت المادة على »مراعاة المؤسسات والمرافق 
مع  العاجلة،  والحيوية  واألمنية  اإلنسانية  الخدمات  ذات 
حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل ذلك 

اليوم، وفقًا ألحكام المادة 16 من القانون رقم 12«.

اجتماع أمني موسع لتأمني احتفاالت ذكرى ثورة 17 فبراير
 يشمل كل البلديات الليبية

سبها.. إيقاد شعلة 
االحتفاالت بالثورة

البلدي  المجلس  وأعضاء  عميد  هنأ 
الــديــوان  ووكــيــل  سبها  لبلدية 
والموظفين، الشعب الليبي لمناسبة 
الذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير، 
وقال مجلس بلدية سبها في تهنئة 
الرسمية  صفحته  على  مكتوبة 
إلي  »نتقدم  »فيسبوك«،  بموقع 
كل أبناء الشعب الليبي الكريم بأحر 
داعين  التبريكات،  وأطيب  التهاني 
أن يعم األمن واألمان  اهلل عز وجل 
كل بقاع التراب الليبي الطاهر لتزخر 
واالزدهار  والتقدم  بالرفاهية  ليبيا 
واحــدة  يــدا  نكون  وأن  والتنمية، 
والتنمية  البناء  معركة  لخوض 

والمصالحة«.
المناسبة  لهذه  أنه  البلدية  وأعلنت 
احتفالية  الخميس  مساء  ستنظم 
بالمدينة  االحتفاالت  شعلة  إيقاد 
وتنطلق عند الساعة السادسة مساء 
من أمام مديرية أمن سبها بالشارع 

الواسع إلى جزيرة القلعة.

●  أم السعد نور الدين
● أميرة نوري

● خديجة الطاهر
● زمزم أحمد

● فاديا حمد
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ثقافة وفن 13

حق األربعاء 
محمد الدقاق

نجالء الشفتري فنانة تحمل 
مدينتها في داخلها

» ربما لم تكوني يا مدينتي اليوم كمدينتي باألمس، ولكنكِ في 
داخلي دائمًا كما أشتهي«.

ظللت لبرهة مأخوَذا بقولها هذا، الذي بالتأكيد تعني من وراءه، ما 
حدث لبالدنا طول الحقبة الماضية. غير أنني أخذت به بسبب الحقب 
الثمانية التي أحملها فوق كتفي اآلن، ليست مدينتي فقط مثلما 
كانت، وإنما الناس أيضًا! غير أنني أحتفظ بحقي القول: »مازلت نا 

هو نا!« على األقل في مساءلة الرؤية والرؤى.
الشفتري عبر محاوراتها  الفنانة نجالء  إجابات  ولما تمعنت في 
حواء  الشاعرة  مع  وأيضا  المشوني،  سفيان  مع  تشكيلية،  كفنانة 
القمودي،انتبهت أنها فنانة أيضًا في انتقاء كلماتها، وأكاد أجزم 
أنها تكتب )ببالغة( ما ترسم! بديعة هي رسوماتها، وبديعة، أيضًا، 
في انتقائها لعناوين معارضها: )حينما تنام المدينة(، )أشياء وأشياء 
أخرى(، )لغة بال أقنعة( ولعل انتقائها السم )القراقوز( ألحد معارضها، 
هو ما جعلني أتذكر انتقائي السم ) الكراكوز( إلحدى رواياتي باعتبار 
أنها في مجملها لوحات ساخرة من التاريخ العثماني يربطها تواصل 

زمن بقائه.
إجاباتها بلغية في التوصيف، والتكثيف، فهي تلخص معلومة، في 
سطر واحد، عن دراسة متكاملة تحتاج إلى مجلد كامل: ).. أجد أن 
التجريد مبني على الواقعية ومن ال يدركالمدرسة الواقعية لن يحسن 

مدرسة التجريد(
وتقدم لنا نفسها، عبر حوارها مع سفيان المشوني بأن: )نجالء 
ال  الفنانة  نجالء  هي  اإلنسانة 
األخرى  عن  إحداهما  تنفصل 
محبة  بسيطة  إنسانة  فأنا 
كبير  جزء  له  والفن  للحياة، 
وهو  شخصيتي  ومن  مني 
عن  للتعبير  الصادقة  الوسيلة 
 .) وتطلعاتي..  وأفكاري  ذاتي 
ولعلها تكتب ذات يوم، فتضيف 
والكاتبة..«.  الفنانة  »نجالء 
فملكة الكتابة واضحة ويؤكدها 
انتقاؤها لكلماتها وتشبيهاتها. 
وتقرر أن الفنان ابن بيئته، وهذا 
في الحقيقة هو ما يخلق التنوع في التشكيل - والكتابة أيضًا- التي 
تؤكدها بجمل متنوعة عبر حوارها، وهاهي تقول: )فالفن الحقيقي 
هو صناعة حوار بين المتلقي والفنان الذي يحاكي أوجاعه ومخاوفه 
وفرحه(. فالربط بين األلوان والكلمات جعلته هو الحوار بين المبدع 
والمتلقي! ثم تلخص وجهة نظري عن ملكة الكتابة عندها، بإجابتها 
لسؤال الشاعرة حواء القمودي، التي حاورتها قائلة: )العمل الفني 
القصيدة  قيمة  يقل عن  احتياج ونص مكتمل ال  لي هو  بالنسبة 
الشعرية والرواية، والحالة الفنية تستدعي البحث في تفاصيل الحياة 

ورسائلها الخفية والفن ببساطة حياة (.
الشفتري:  نجالء  نقول  الفالح  خلود  الشاعرة  مع  آخر  حوار  وفي 
»الفن سالحي ضد البشاعة. أعبر عن نفسي داخل اللوحة بشكل 
فطري دون تخطيط«. وتقول: »في معرضي األخير )قارقوز( رصدت 
عن  المعرض  ذلك  لوحات  عن  المرأة  واستثنيت  الرجال  نظرات 
قصد«.لقناعتها أنه هناك محاولة إلقصاء المرأة باسم الدين والعرف 
والعودة بنا إلى عصور الجاهلية »في لوحاتي رفض لذلك اإلقصاء. ال 
أجد قيودا لمواضيعي، إليماني بما أطرحه على اللوحة. الفن رسالة 

مهمة، تختلف طريقة إيصالها من فنان إلى آخر«.
وتقرر المحاورة خلود الفالح: )أن لوحاتها تتعدّى الرصد والتسجيل 
إلى النبش في مخيلة المرأة التي بداخلها..( ولعل مخيلة المرأة هي 
ما جعلتها تعلن أنها من مواليد طرابس وكفى!. فكل ما وجدته عن 
هذه الفنانة المتميزة أنها ء تخرجت في كلية الفنون واإلعالم قسم 
رسم وتصوير العام 2000/ 2001، ثم تحصلت على دبلوم عاٍل فنون 

تشكيلية 2002ولها عدد من المعارض داخل وخارج ليبيا.

الفن سالحي ضد البشاعة 
وأعبر عن نفسي داخل 

اللوحة بشكل فطري دون 
تخطيط

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

السنة السابعة
العدد 326 16 رجب 1443 هـ
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طرابلس: عبدالسالم الفقهي

● رامز النويصري

● علي رحومة● جابر نور سلطان

● صالح قادربوه

كتاب وشعراء: غياب مريع للمثقف الليبي ومشهد تسوده الشللية
مرت على منعطف فبراير أحد عشر عاما، وال يزال االستقرار 
العجاف،  دوامة سنينها  يعايشون  وهم  الليبيين  يراود  حلما 
في  الموقف،  والفوضى هو سيد  المتناقضات  وظل سيناريو 

المنحى السياسي واالقتصادي واألمني.
وكانت الثقافة وال تزال كمؤسسة وفعل نخبوي مجنيا عليها 
بفعل القوة القاهرة والضاغطة في اتجاه اإللغاء وتكميم األفواه 
أحيانا، أو بالتهميش وقذفها في دائرة المحاصصة من جهة 
أخرى، ورصدت العام 2017 جزء من انطباعات السنوات السبع 
أو  المقصلة  إال  أنه ال خيار  الكتَّاب -آنذاك- في مرارة  وقال 
الفرار، وشهدت األعوام من 2014 وحتى 2016 تدني مستوى 
المطار  حرب  وكذا  برميل،   500 من  أقل  الى  النفط  إنتاج 
وانتشار التنظيم المتطرف داعش في أكثر من منطقة وانعدام 

السيولة وانفالت أمني غير مسبوق.

الجدار األخير
للمواطن  المعيشي  المستوى  على  بظالله  ألقى  ذلك  كل 
العام  اإلنساني  التكوين  من  كجزء  الكاتب  الحال  وبطبيعة 
للمجتمع، إال أن األخير ظل متمسكا رغم تلك السوداوية بالفعل 
السردي الذي ظهر أخيرا في نتاج يحاول توصيف ورفض ما 
حدث، فوصف الشاعر مفتاح العماري تجار الحروب في نص له 
بالقتلة وقدمت الروائية عائشة األصفر مفارقات المشهد في 
»عالقة حرجة« وهاجر بطل رواية »هكذا أراك« خارج بلده هربا 
من جحيم االغتياالت، وعالج الكاتب محمد األصفر في ثالثية 
البر األلماني »تمر وقعمول، علبة الموسيقى، وبوق« صورة ما 

جرى عبر الربط بين ما قبل وما بعد 2011.

صراع وانتقام
هناك  أن  سلطان  نور  جابر  الصحفي  والكاتب  الشاعر  يرى 
انحسارا واضحا للحراك الثقافي في ليبيا في العشرية األخيرة، 
أمام تطورات عميقة ومتسارعة  الثقافي وجد نفسه  فالفعل 
وانتقام ال يمكن  ومتناقضة، واندالع صراعات دموية ودمار 
للفعل الثقافي الجمعي والمؤسسي أن يتمظهر ويتفاعل مع 
فوق صوت  يعلو  فيه  ال صوت  محموم  مندلع  محيط  هكذا 
على  والمتكالبين  المتصارعين  وصخب  والرصاص،  الذخائر 

السلطة والثروات.
لكن في مقابل انحسار الفعل الثقافي الجمعي والمؤسسي 
الفردي  اإلبداع  مستوى  على  الليبية  الثقافة  مدونة  شهدت 
طفرة كما وكيفا، سواء في مجال الرواية أم القصة أم الشعر 
وكذلك الفنون الجميلة، وفجرت تلك األحداث الجسام طاقات 
إبداعية مذهلة أنتجت نصوصا استثنائية لألسف لم تواكبها 
الليبية  الثقافة  تاريخ  في  مرة  وألول  نشطة  نقدية  حركة 
المعاصرة ينشأ ما يعرف بأدب الحرب خاصًة في مجالي القصة 
والرواية؛ حيث لم نر نماذج أدبية فصيحة تمثل أدب الحرب كما 
رصد ذلك األدب الشعبي الذي خلد معارك الجهاد والمعتقالت.

غياب مريع
مع  المباشر  التفاعل  صعيد  على  »بالطبع  بالقول:  وأضاف 
األحداث الجسام الذي عصفت بالمجتمع الليبي هناك غياب 
والتثقيفي  التنويري  لدوره  وتراجع  الليبي  للمثقف  مريع 

والطليعي«.
وتابع معلقا: »تنبهت مبكرا لهذا أقصد دور الثقافة في ليبيا 
الجديدة وأذكر في لقاء إذاعي جمعني ومسؤول الملف الثقافي 
في المجلس االنتقالي دكتور عطية األوجلي في نوفمبر 2011 
تحدثت عن ضرورة إيجاد فعل ثقافي يواكب انتفاضة الناس 
ويرسخ لقيم جديدة، فالثورة إن لم تنتج قيما ثقافية جديدة 
تجسد طموحات الناس في عهد جديد بقيم إنسانية وجمالية 

جديدة فال معنى لها ولن تكون سوى مشهد للصراع«.

مكانك سر
»لم يتغير حالها خالل السنوات العشر الماضية« هكذا يصف 
واقع  الطيوب«  »بلد  موقع  مدير  النويصري  رامز  الكاتب 
المؤسسات الثقافية، مؤكدا أن هذا الحكم وجهة نظر ورأي 
كمكون  الثقافة  أن  مضيفا  أكثر،  ليس  واجتهاد  شخصي، 
قائمة  آخر  في  تزال  ال  فبراير،  وبعد  قبل  وحتى  مؤسساتي 
اهتمامات من يقوم على تسيير الدولة، وال يلتفت إليها إال عند 
الحاجة لتلميع الصور، لذا لم يكن من المستغرب أن كل من 
قام على إدارة الثقافة في بالدنا لم يمكن من اإلمكانات لترك 

أثر ما!
للزخم  اآلن  نفتقد  الثقافي،  المنتج  على صعيد  أنه  ويرى 
الذي بدأت به فترة ما بعد فبراير، سواء على مستوى الصحف 

والمجالت، أو الكتب.
أحسن حاالته،  لم يكن في  الليبي  المثقف  أن  إلى  وأشار 
لذا فإن اندفاعه الذي دخل به المرحلة الجديدة، بدأ يتناقص 
وبشكل سريع حتى وصلنا إلى حالة من التشظي، شرق البعض 

وغرب، وتبنى البعض مواقف واتجاهات.
هذه  فإن  متشائم،  أني  يقال  ال  »حتى  معلقا:  واستطرد 
السنوات العشر، أثبتت إن العمل الثقافي األهلي، على مستوى 
المجموعات أو األفراد، قادر على إثبات وجوده، وأنه بالرغم من 
كل الظروف قادر على إنعاش المناخ الثقافي، وضخ شحنات من 

التفاؤل في ظل ما نعيش من صراعات«.

تشظٍ  شامل
ومن جانب آخر، يقول رئيس المركز الليبي للدراسات الثقافية، 
الشاعر صالح قادربوه إن السؤال عن حال الثقافة الليبية بعد 
عشرية دراماتيكية شهدتها ليبيا يحيلني إلى مشهد ما بعد 
بفعل  السحرية  اإليجابية  حالة  كانت  إذ  2011؛  فبراير   17
االنتشاء وسقف األحالم غير المحدودة واستبصار الغد مرهونا 

بالحمى الشعبية التي أعقبت التغيير واقتالع نظام لم يحكم 
ليبيا لبعض الوقت وعرضا؛ بل مطوال وامتدت يده إلى الثقافة 
أساسا، لكن ما حصل بعد ذلك هو التشظي الفعلي مطابقا 
لتشظي شامل للمجتمع الليبي وهويته، غذتها رغبة االستحواذ 
جهوية  دعامات  عبر  والنفوذ،  والثروة،  والسلطة،  بالحقيقة، 

وعنصرية وأيديولوجية، بل وعدمية أحيانا.
فلننظر إلى واقع مشهد الثقافة الليبية اآلن؛ فهو نتيجة كل 
هذا الضخ بعيدا عن الحقل بل باتجاه الرمل الذي ال يرتوي، 
عصابات  واستحوذت  الثقافية  المؤسسات  ميزانيات  فنهبت 
هذه  مفاصل  على  مسلحة  تشكيالت  وحتى  بل  حقيقية 
رئاسات  قادته  عام  نهب  مشروع  إلى  مسنودة  المؤسسات، 
على  والقدرة  والتدليس  الوالء  وظل  المتعاقبة،  الحكومات 
االختالس والتكسب رمزا قبيحا لمرحلة جاءت بحلم مجهض، 
رغم ادعائها تصحيح مسار الثقافة وتطويرها وتوسيع تأثيرها 

وطنيا ومعرفيا واجتماعيا.

مشروع إنقاذ
وخلص قادربوه إلى أن ما يلزم هو همم يمكن لها أن تنجز 
مشروع حفظ إرث ليبيا وتوثيق نتاجها الحضاري وتنشيط كل 
قطاعات الثقافة وقنواتها من األطراف إلى المركز والعكس، 

حتى تصير جميعا متساوية األهمية والفاعلية واألثر.
ومحدودة  المتشظية  الجهود  هذه  تفيد  لن  أنه  وأكد 
الخطوات وذات التفكير المتكلس مقرونة بحالة فساد وفوضى 
إلى مشروع  بحاجة  الليبية  فالثقافة  تحقيق شيء؛  في  عامة 
الرسمية  الثقافة  مؤسسات  فيه  تتآزر  وشامل،  حقيقي  إنقاذ 
وغير الحكومية وقطاعات المجتمع كلها، حسب رؤية وتوجيه 
دقيق إلعادة التساؤل حول فكرة اإلنسان وكيان الوطن وهوية 
المجموعة البشرية، حتى ال يجرف الجميع تيار العبث ليتحطموا 

على صخور الجهل والعنف واالرتزاق والسطحية.

انحسار وتذبذب
وشخص األديب والباحث الدكتور علي رحومة واقع المسألة 
بالرجوع الى الوراء قليال مذكرا أنه مر على ليبيا حوالي أربعة 
الثقافي في عهد  والذبول  الفكري  التصحر  عقود مما يشبه 
خصوصا  الحديث،  بشأنه  يطول  والذي  السابق،  النظام 
وقمع  الوراء،  إلى  الشد  وأيديولوجية  لسياسة  بممارسته 
المواهب وإقصاء الكفاءات، وتعتيم اإلبداع الليبي الحقيقي، 
الثقافي  بتبنّي فكر جائر ضحل غيّب حرية اإلبداع والعطاء 
الخالق.. وبذلك، أفرز مشهدا ثقافيا باهتا، مكبال بقيود الرقابة 

المشددة، والتوجس، والخوف... وظل األمل ينتظر الليبيين.
وأضاف أنه مع إطاللة فبراير الذي شكل منعطفا مهما في 
حرية التعبير وفتح الباب على مصراعيه كما كان متوقعا، إال أنه 
لألسف الشديد، لم يستمر األمر سوى فترة قصيرة من الزمن، 
ربما نحو عامين فقط، إذ انحسر بعد ذلك المشهد الثقافي 
وتضاءل كثيرا.. وإنه إلى يومنا هذا، لم يزل مشهدنا الثقافي 
والالوضوح..  والتذبذب،  الضعف،  من  بحالة  يتسم  الليبي 
شأنه في ذلك شأن الواقع السياسي المزري، وحالة التشظي 
وضرب  الالاستقرار،  حالة  العام..  الليبي  الشأن  أصابت  التي 

من العبثية المرة، والمضحك المبكي، المنعكس في مختلف 
جوانب حياة المجتمع الليبي، وهوما انعكس بوجه خاص على 

الشأن الثقافي المحلي.

طفرة إصدارات
ويمكن بصورة ما حسب وجهة نظر الباحث، مقاربة المشهد 
من خالل بعض المؤشرات المهمة، تتلخص في ثالثة جوانب، 
تعد مسارات متوازية في حركة الثقافة واإلنتاج الثقافي الليبي 

بصفة عامة، وهي: اإلصدارات واألنشطة والمظاهر الرقمية.
ويرى الدكتور رحومة أن جميعها ال تصل إلى العدد المذكور 
وبعض  الشخصي  وتقديره  اطالعه  »حسب  العناوين  من 
الدول  أن  حين  في  بالخصوص«...  المنشورة  االستطالعات 
تختلف  العربي،  الربيع  بثورات  ليبيا  مثل  مرت  التي  الجارة 
كثيرا في هذه الناحية، مثال في مصر، في سنة واحدة فقط 
»2018«، بلغ عدد الكتب والكتيبات المودعة إيداعا قانونيا، 
أي تم طبعها أومعظمها على األقل، حوالي »14.8« ألف كتاب 
وكتيب، وفي العام األسبق »2017« بلغ العدد »14.6« ألف 
كتاب وكتيب. ويوجد بمصر حوالي »1456« مكتبة عامة، تتيح 
خدمات القراءة لروادها طوال العام. وفي تونس، يوجد حوالي 
»423« مكتبة، تحوي نحو»8« ماليين كتاب. »حسب بعض 

استطالعات الجزيرة نت«.

فارق كبير
ويصل في مقارناته بالسؤال: »كم هي عدد المكتبات الليبية 
من هذا النوع؟ مئة، أم مئتان، مثال.. ال أدري بالتحديد.. لكنني 
أعرف أنه في العاصمة طرابلس ال يصل العدد إلى 20 مكتبة 
معتبرة تتيح خدمات القراءة والبحث.. بما في ذلك مكتبات 
البالد  عموم  في  وبالمقارنة،  العليا..  والمعاهد  الجامعات 
إليه،  المشار  التقدير  يتجاوز  العدد  أن هذا  أعتقد  الليبية، ال 
بين المئة والمئتي مكتبة، تقريبا، من النوع المذكور!... وإنه 
حتى مع أخذ االعتبار بفارق عدد السكان بين ليبيا والبلدين 
المذكورين، يظل الفرق كبيرا بيننا وبينهما في المؤشرات 
المذكورة، خاصة وأن ليبيا تعتبر من البلدان النفطية الغنية 

بالمقارنة«.
في  تتجه  الكاتب  يراها  الثقافية،  األنشطة  يخص  وفيما 
أكثر من خط ففي الجانب الرسمي الحكومي.. هناك »وزارة 
الثقافة« بمسمياتها المختلفة!.. وهي عمليا، ينقصها الكثير 
مما يجب أن تقدمه في المجال الثقافي... خاصة وأنها تسمى 
نشاهده من  فما  المعرفية«.  والتنمية  الثقافة  »وزارة  اليوم 
المبدعين  تجاه  مواقفها  وبعض  وإصداراتها  نشاطاتها 
الليبيين، سواء في حياتهم أوحين رحيلهم، ال يرقى للمستوى 
هناك  أن  عن  فضال،  منها...  الليبي  المجتمع  يأمله  الذي 
والنشر،  الطباعة  تنتظر  التي  الكتب  مئات  ربما  بل  عشرات 
مع  بشأنها  التعاقد  تم  منها  وكثير  الوزارة،  أرفف  في  تقبع 
مؤلفيها. أنا شخصيا لديّ بوزارة الثقافة خمسة مخطوطات 
شعرية »دواوين« تنتظر الطباعة منذ سنة 2013!!. ولم نزل 
ننتظر، على أن أمل أن تتوفر السبل الالزمة لنشر مخطوطات 
هذه الوزارة، وتتاح لها الفرص للرفع من مستوى نشاطاتها 

الثقافية المنشودة.

مواسم ثقافية
األخرى  الحكومية  المؤسسات  هناك بعض  ذلك،  جانب  إلى 
تقوم بدور بارز في إثراء المشهد الثقافي الليبي، وباألخص 
ال  المثال  سبيل  على  المتنوعة..  الثقافية  المواسم  بإقامة 
الليبي  و»المركز  الليبي«،  العربية  اللغة  »مجمع  الحصر، 
للمحفوظات والدراسات التاريخية«، وبعض أنشطة الجامعات 

الليبية في طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، وغيرها...
ويجدر في هذا الصدد، أن نذكر »اللجنة الوطنية للتربية 
والثقافة والعلوم«، التي من المعروف أنها غالبا ما تعتمد في 
مع  تواصال  وذلك  بها،  والثقافة  التربية  لجان  على  أعمالها 
 2020 في سنة  مجالها..  في  واإلقليمية  الدولية  المنظمات 
تم إيقاف عمل »اللجنة الدائمة للتربية«، وفي اآلونة األخيرة، 
الحالي  الوطنية  للجنة  العام  األمين  السيد  تولى  أن  بمجرد 
مهامه، قام بإيقاف عمل »اللجنة الدائمة للثقافة«! بناء على 
تعليمات وزير التعليم ما قبل األخير، حسب قوله، ودون إبداء 

أسباب مقنعة، بالخصوص.
للثقافة،  الدائمة  اللجنة  برئاسة  »تشرفت  بالقول  وأردف 
التي قدمت أعماال ثقافية مهمة تخص اللجنة الوطنية.. وكان 
من ضمن آخر أعمالها، اإلعداد لتنفيذ مقترح تفصيلي أعدته 
هذه اللجنة بشأن إصدار مجلة ثقافية جامعة للجنة الوطنية، 
إلقامة  تعد  أيضا  وكانت  واإلنجليزية..  العربية  باللغتين 
احتفالية متنوعة بعديد األنشطة الثقافية في عدة مدن ليبية، 
في  األدبي«  »النادي  تأسيس  على  عام  مئة  مرور  بمناسبة 
مدينة طرابلس، كأول مؤسسة ثقافية أهلية في البالد الليبية؛ 
أسس سنة 1919-1920، إبان فترة االحتالل اإليطالي لليبيا.. 
ولكن لألسف بعد إيقاف أعمال اللجنة الدائمة للثقافة، توقفت 

الجهود في هذا الشأن«.

جمعيات أهلية
ويدون الباحث مالحظاته الناتجة عن المتابعة أن العديد من 
المؤسسات الثقافية األهلية تفوقت على النشاطات الحكومية، 
خاصة في استمرار مواسمها الثقافية.. ولكن يظل ينقص هذه 
المؤسسات األهلية التمويل المادي الالزم، ما جعل معظمها 
يتقلص في نشاطاته، وربما يجمد. فقد الحظنا أن هناك كثيرا 
من مؤسسات المجتمع المدني تأسست بغرض أهداف ثقافية؛ 

لكنها توقفت عن أعمالها ولم يعد لها ذكر.
من  عدد  الليبي  الثقافي  المشهد  في  ظهر  ذلك،  ومع 
المؤسسات األهلية أثبتت وجودها فعال، وقدمت خدمات مهمة 
في هذا الخصوص، مثل »الجمعية الليبية لآلداب والفنون« 
التي ظهرت بداية باسم »أصدقاء دار الفقيه حسن للفنون«، 
الثقافي«، وكذلك  وأيضا »منتدى المناضل بشير السعداوي 
»مؤسسة التكامل اإلبداعي للثقافة والمعرفة والتدريب« التي 
تقلص نشاطها لعدم توفر التمويل المناسب، وأيضا »المركز 
للدراسات  الليبي  و»المركز  والدراسات«،  لألبحاث  الليبي 
الثقافية  المؤسسات  هذه  جل  بأن  علما  الخ.  الثقافية«... 
األهلية المذكورة ليس لها أمكنة ومقرات خاصة بها، وتعتمد 
على استضافات من بعض الجهات. وهي عرضة للتوقف عن 
أعمالها لألسباب المشار إليها. مثلما حصل فعال مع »مؤسسة 
دار الثقافة والفنون والتراث« بطرابلس، والتي فقدت مقرها 
أيضا،  لها!..  أن كان مخصصا  بعد  المعروف بشارع ميزران، 
»دار الفنون« بطرابلس، كادت أن تفقد مقرها وتتوقف عن 

نشاطها، لوال تدخل بعض الخيّرين بالخصوص!!.

جرائد وُكتَّاب
وقال إنه رغم ذلك فعلى الصعيد الفردي، يواصل الكثير من 
المبدعين الليبيين نشر إنتاجهم في الجرائد المتبقية، التي 
لم تغلق أبوابها بعد... مثل جريدتي »فبراير«، و»الصباح«، 
وغيرهما.. وعلى ذكر هذه األخيرة »الصباح«، توجد بها صفحة 

ثقافية مهمة، تواكب الحدث الثقافي الليبي بانتظام...
وأشار في السياق ذاته، إلى أن معظم المؤلفين الليبيين 
على  ُطبعت  األخيرة،  السنوات  في  أعمالهم  نُشرت  الذين 
الليبية، خاصة في  الدولة  الخاصة.. دون دعم من  نفقتهم 
ظل غالء أسعار الطباعة والنشر والتوزيع، ويبقى ما يعوض 
المتجلي  نشاطه  هو  ما،  حد  إلى  الليبي،  والكاتب  المثقف 
على صفحات الفضاء اإللكتروني، إذ أتاحت الشبكة الدولية 
للمعلومات »اإلنترنت« براحات واسعة، خصوصا عبر صفحات 
واتساب،  ماسنجر،  تويتر،  »فيسبوك،  االجتماعي:  التواصل 
هناك  وقلما  الثقافية،  النشاطات  لممارسة شتى  وغيرها«... 
إلكترونية  لديه صفحة  ليس  ليبي  أوتشكيلي ومبدع  كاتب 
ينشر بها بعض أعماله، ويجسد حضوره في الشأن الثقافي 
األزرق حدود  االفتراضي  الفضاء  تجاوز بهذا  وأيضا  المحلي، 

المحلية، بطبيعة الحال.

روح الفردية
ويصل الدكتور علي رحومة في خالصته بالقول: »إننا اليوم 
في أمس الحاجة لتنظيم األنشطة الثقافية بصورة مستمرة، 
وتوفير الدعم الالزم لها ماديا ومعنويا، وكذلك دعم النشر 
الليبي،  والمبدع  المثقف  جانب  إلى  والوقوف  والتوزيع، 
بإبداعه  للمشاركة  له  الفرص  وإتاحة  وتكريمه،  وتشجيعه، 
وحضوره في الملتقيات الثقافية العربية والدولية، ومعارض 
الكتب، والمهرجانات المختلفة... أيضا نحتاج لتوحيد الجهود 
الثقافية الفردية والجماعية، بدال من الحالة التي نعيشها في 
واقعنا الثقافي المتشرذم! فالحقيقة نحن لم نزل نعاني من 
ظاهرة »الشللية«، و»محاباة المعارف المقربين«، وحالة »كالًّ 
يغني على لياله«، كما يقولون.. لم نزل نعاني بمرارة من 
بعض مظاهر التشظي المزمن، وروح الفردية، والنرجسية، 
واالنغالق على الذات، بدال من تغليب روح الجماعة، وتجسيد 

الذات الجماعية المثمرة، واالنفتاح على اآلخر«. 

في رؤيتهم لمالمح السنوات اإلحدى عشرة

كثير من الكوميديا قليل من التاريخ.. 

واألفالم القصيرة حاضرة بقوة

دراما وسينما »الثورة«

على مدار 11 سنة، منذ ثورة فبراير وحتى اليوم، شهدت ليبيا 
حركة خجولة للفن الدرامي والسينمائي، مع عدد من المسلسالت 
واألفالم القصيرة، المنتجة بإمكانات بسيطة وجهود أغلبها ذاتي، 
هيئة  مثل  بالدولة  رسمية  لجهات  محدودة  إنتاجات  إلى  إضافة 

الثقافة ثم وزارة الثقافة في مختلف الحكومات المتعاقبة.
أعمال  في  المشاركة  إلى  المعروفين  الفنانين  معظم  واتجه 
منوعة، يغلب عليها الطابع الكوميدي، تناقش قضايا المجتمع بما 
فيها األوضاع االقتصادية والسياسية، لكن دون الخوض في كثير 
من التفاصيل، وأغلب تلك األعمال ُأنتِج خصيصا للعرض في موسم 

رمضان، الذي يعد فرصة وسوق كبيرة للمشاهدة سنويا.
قرب  عن  سعاد«  »دباير  مسلسل  نقل  المثال،  سبيل  وعلى 
بعض المشكالت الشائكة التي تتعرض لها المرأة الليبية في سن 
المراهقة والشباب وأثناء طلبها للزواج، في إطار كوميدي ُقدم خالله 
رسالة تهدف إلى تنبيه المجتمع إلى بعض المخاطر، والتأكيد على 
دور األسرة في التربية والحماية والرعاية، متناوال مشكالت من قبيل 

الشعوذة وتزوير الشهادات واالتجار في البشر.
»الزعيمان«  منها  تاريخية،  أعمال  هناك  كانت  المقابل،  وفي 
الليبي  التاريخ  في  مهمة  شخصيات  تناول  درامي،  مسلسل  وهو 
هما الزعيم بشير السعداوي والزعيم سليمان الباروني، وشارك فيه 
مجموعة من أهم نجوم الدراما الليبية، إضافة إلى أكثر من 250 

ممثال وممثلة من جنسيات عربية مختلفة.
فيما دفع النجاح الذي حققه مسلسل »زنقة الريح« للمخرج أسامة 
رزق، الذي عُـرض خالل شهر رمضان 2019، المؤسسات الثقافية 
األعمال  مزيد  إنتاج  في  المساهمة  في  رغبتها  إلعالن  ليبيا  في 
وقتها،  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الثقافة  هيئة  فأعلنت  الدرامية، 
عزمها دعم اإلنتاج الدرامي في ليبيا، وأكدت: »نعاهد الفنانين بأننا 
سنقف معهم إلنتاج أعمال تعكس حقيقة الكاتب والمخرج والفنان 

الليبي الذي أكد مقدرته وكفاءته«.
أما في مجال األفالم القصيرة، فكانت معظمها تجارب شبابية، 
بالخصوص  ونشير  للمستقبل،  وتوقعاتها  للواقع  رؤيتها  قدمت 
إلى ثمانية أفالم قصيرة وصفت صراعات حقوق اإلنسان وتطلعات 
الشباب في ليبيا، كجزء من مشروع يدعمه االتحاد األوروبي. وأنتج 
ناقشوا  الذين  المبدعين  الليبيين  الشباب  من  مجموعة  األفالم 
القضايا الملموسة التي تناولتها أفالمهم، ابتداًء من حرية التعبير 
التي  التحديات  عن  فضال  المنزلي،  العنف  أو  الطفل  حقوق  إلى 
يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان في ليبيا. وهذا الحدث هو 
حصيلة الجهود التي بذلها معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان 
لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من خالل الوسائل الفنية واإلبداعية، مع 

التركيز على السينما، وفق بيان مشترك للجهات المشاركة.

فن x فن 

النجمة اإلماراتية أحالم وجهت رسالة تهنئة 
لصديقتها الفنانة لطيفة لمناسبة عيد ميالدها، 

وكتبت عبر حسابها على »تويتر«: »حبيبتي 
الفنانة الكبيرة لطيفة التونسية.. كل سنة 
وانتي طيبة، كل سنة وانتي بألف خير.. ويا 

رب أيامك وسنينك كلها فرح وسعادة وسرور 
وتشوفي أيام أجمل.. بحبك أختي الغالية«.

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بتصدر »هاشتاغ« يحمل 
اسمه عبر تطبيق »تيك توك«، كأول فنان عربي مصري يحقق عدد 
مشاهدات تصل لـ5 مليارات، وقال في فيديو نشره عبر »إنستغرام«: 
»مبروك لبلدي تخطي هاشتاغ محمد رمضان عبر )تيك توك( 5 مليارات 
مشاهدة.. أصبح أعلى اسم فنان عربي على )تيك توك( فنان مصري«.

كالرنس كودي سيمونز، مخرج فيلم وثائقي جديد يتناول كانييه 
ويست، عبر عن خيبة أمله بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها المغني، 
إذ طلب في اللحظات األخيرة اقتطاع مشاهد من العمل الذي انطلق 
تصويره بموافقة المغني قبل أكثر من عقدين. وبدأ سيمونز يتتبع 
ويست بكاميرته العام 2001، في ظل رغبته في معرفة إلى أين سيصل 
صديقه الطموح. وخالل مسار المغني نحو النجومية، صور كالرنس 320 
لقطة غير معروضة سابقا تحوي غالبيتها لحظات خاصة.

هاشتاغ رمضان

تصريحات كانييه ويست

تداول 
رواد مواقع 

التواصل 
االجتماعي 
مقطع 
فيديو 
يوثق 
موقفًا 

مربكًا، 
تعرضت له 

الفنانة السورية 
المقيمة في 
اإلمارات، 
مروة راتب، 
إذ ظهرت 
مروة وهي 
ترتدي فستانًا 
أحمر اللون 
خالل تصويرها 
مقطع فيديو، 
وصدمت بعد 
اقتراب كالب 
أحد األشخاص 
المارين 
بجانبها، 

فصرخت وركضت 
مرعوبة.

مروة والكلب

 كل ذلك ألقى بظالله على 
املستوى املعيشي للمواطن 

وبطبيعة الحال الكاتب كجزء من 
التكوين اإلنساني العام للمجتمع

أحالم لطيفة

»إنجما« تكرم هند والجسمي
المجلة العربية الرائدة في عالم الموضة »إنجما« 

تستعد إلقامة احتفالية التألق والنجاح العربي، في 
دبي، وفيها تكرم اثنين من أكبر نجوم الوطن 

العربي، وهما التونسية هند صبري بجائزة »إنجما 
للتفوق في مجال السينما والتلفزيون«، واإلماراتي 

حسين الجسمي بجائزة »إنجما للتفوق في مجال 
الموسيقى«. والمجلة اعتادت منذ 

العام 2015 تنظم احتفالية سنوية 
للتألق والنجاح العربي في بيفرلي 

هيلز في كاليفورنيا ولندن، بحضور 
شخصيات كبيرة من الدول العربية 

ونجوم الفن والمجتمع العربي. 
ويتضمن الحفل السنوي تقديم جوائز 

»إنجما للتفوق« تكريمًا لشخصيات 
عربية رائدة في المجاالت 

المختلفة.

الفنان الجزائري القدير مصطفى 
برور توفي، السبت، عن عمر ناهز 87 
سنة، وقالت مصادر مقربة إنه »لم 
يستجب للعالج ضد فيروس كورونا قبل 
أن تتدهور صحته، ما أدى إلى وفاته«. 
وبدأ برور، حياته الفنية على خشبة 
المسرح العام، كما شارك في أكثر من 
140 فيلمًا سينمائيًا جزائريًا وأكثر من 
46 عماًل تلفزيونيًا وعشرات المسرحيات 
اإلذاعية.

»كورونا« يخطف برور
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فيفي
أسفرت قرعة الدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا لكرة املرمىاملرمى

القدم، للموسم الرياضي الحالي )2021 - 2022(، عن 
مواجهات قوية. في المجموعة األولى، »األهلي بنغازي« 
بنغازي«،  يلتقي »شمال  و»األخضر«  »السد«،  يلتقي 
يلتقي  و»التحدي«  »المختار«،  يلتقي  و»النصر« 
»الصقور«، و»التعاون« يلتقي »األنوار«، و»الصداقة« 
»السالوي«،  يلتقي  و»دارنس«  »األندلس«،  يلتقي 
سرت«  و»خليج  »السواعد«،  يلتقي  الجبل«  و»شباب 
»الطيران«،  يلتقي  و»الهالل«  »األفريقي«،  يلتقي 
و»النجمة« يلتقي »المنار«، و»نجوم أجدابيا« يلتقي 
»نسور مرتوبة«، و»المروج« يلتقي »نجوم أجدابيا«، 

و»وفاق أجدابيا« يلتقي »اتحاد تاورغاء«، و»القيروان« 
يلتقي »المجد«، و»البرنس« يلتقي »بنغازي الجديدة«.

أما المواجهات في المجموعة الثانية، فجاءت على 
التالي: »االتحاد« يلتقي »النهضة«، و»األهلي  النحو 
المصراتي«  و»االتحاد  »الوفاق«،  يلتقي  طرابلس« 
»الوحدة«،  يلتقي  و»السويحلي«  »المجد«،  يلتقي 
يلتقي  و»األولمبي«  »اليرموك«،  يلتقي  و»الخمس« 
»الشرارة«، و»أبوسليم« يلتقي »الجهاد«، و»المحلة« 
»الشروق«،  يلتقي  و»الظهرة«  »الترسانة«،  يلتقي 
يلتقي  و»المستقبل«  »ترهونة«،  يلتقي  و»البشائر« 
زليتن«،  »النصر  يلتقي  و»المدينة«  »الفالوجا«، 
يلتقي  الليبي«، و»رفيق«  يلتقي »الملعب  و»الشط« 
»الجمارك«،  يلتقي  األشهر«  و»أبي  »الجزيرة«، 

و»الهالل سبها« يلتقي »الشموع«.

قرعة الدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا

أبدى رئيس نادي األولمبي السابق عبداللطيف الطاهر، استياءه من 
وضع اسم المدرب الكبير فرحات سالم كآخر اسم في قرار تشكيل 

لجنة فنية باالتحاد الليبي لكرة القدم. وقال الطاهر عبر »فيسبوك«: 
»يجب احترام الرموز الرياضية ومدرب في حجمه، ال يكتب اسمه في 

القائمة بهذا الشكل«. يذكر أن فرحات سالم مدرب معروف وتولى 
تدريب المنتخب الليبي وعدة فرق ليبية.

طمأن علي األسود نجم األهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم ◆◆
السابق، الجمهور الرياضي على صحة رئيس نادي المدينة السابق أبوبكر 

كعبور، والذي ترأس نادي الجزيرة، وتولي منصب نائب رئيس االتحاد 
الليبي لكرة القدم. وقال النجم المعروف علي األسود، عبر »فيسبوك« 
إن كعبور يتماثل للشفاء وصحته جيدة بعد وعكة ألزمته الفراش لعدة 

أسابيع، مؤكدا أن الوسط الرياضي يتابع حالته باستمرار.

يوم ماراثوني ملمثلي الكرة 
الليبية في »الكونفدرالية«

الحدث

زين العابدين بركان

مخصصًا  يومًا  المقبل  األحد  يوم  سيكون 
لممثلي كرة القدم الليبية بامتياز، حين يخوضان 
الموسم  هذا  األولى  هما  جديدتين،  مواجهتين 
دور  منافسات  ضمن  ببنغازي  ملعبهما  على 
األفريقية«  »الكونفدرالية  لبطولة  المجموعات 
تأجلت  أن  بعد  »االتحاد«  ففريق  القدم.  لكرة 
»رويال  فريق  أمام  االفتتاحية  األولى  مواجهته 
ليوباردز« بطل اسواتيني، إلى مطلع شهر مارس 
المقبل، سيكون على موعد مع مواجهة أولى في 
ظهوره األفريقي األول ستجمعه بفريق »أورالند 
بيراتس« بطل جنوب أفريقيا ضمن منافسات فرق 
المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب الفريقين 

»شبيبة الساورة« الجزائري و»ليوباردز«.
المجموعة  »االتحاد« متصدر  فريق  وسيواجه 
بطل جنوب أفريقيا الذي استهل مشواره بالفوز 
على الفريق الجزائري »الشبيبة« بهدفين لصفر، 
وبالتالي سيبحث ممثل الكرة الليبية عن كيفية 
والتفوق  األفريقي  الجنوب  الفريق  تقدم  إيقاف 
بداية مشواره  مثالية في  انطالقته  لتكون  عليه 

األفريقي ويقاسمه الصدارة المتأخرة.
طرابلس«  »األهلي  فريق  يسعى  بينما 
فريق  مستضيفه  أمام  األولى  خسارته  لتعويض 
أن  بعد  لهدف،  بهدفين  المصري  »بيراميدز« 
فريق  ضيفه  يواجه  وهو  بهدف،  متقدمًا  كان 
مباراته  في  تفوق  الذي  التونسي  »الصفاقسي« 
الزامبي  »زاناكو«  فريق  أمام  ملعبه  على  األولى 
يكون  أن  ونتمنى  األولى.  المجموعة  ليتصدر 
يوم األحد الماراثوني الطويل يومًا من أيام كرة 
القدم الليبية التي تشهد ألول مرة تواجد الثنائي 
األفريقي »االتحاد« و»األهلي طرابلس« معًا في 
معًا  يتطلعان  وهما  »الكونفدرالية«،  مجموعات 
بمالعبنا  منافساتهما  غمار  لخوض  العودة  بعد 
المحلية للدفاع عن حظوظهما والذهاب بعيدًا في 
أفريقية  مشاركة  وتحقيق  ومنافساتها،  مالعبها 
متميزة تعيد إلى األذهان ذكرياتهما في مالعبها.
اسمه  طرابلس«  »األهلي  فريق  وسجل 
المباراة  لخوض  ويتأهل  يصل  ليبي  فريق  كأول 
العام  أفريقيا  كؤوس  كأس  لبطولة  النهائية 
1984، التي أجبرته الظروف السياسية لالنسحاب 
منها ثم تأهل في مناسبتين متتاليتين العامين 
»الكونفدرالية«  مجموعات  إلى  و2017   2016
فريق  أما  األفريقي.  األبطال  دوري  نهائي  وربع 
»االتحاد« فسبق له أن تأهل للدور قبل النهائي 
»كأس  الثالث  األفريقية  األندية  بطوالت  في 
خالل  و»الكونفدرالية«  و»األبطال«  الكؤوس« 

أعوام 2000 و2007 و2010.

● فريق االتحاد الليبي بطل النسخة األخيرة من كأس ليبيا
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بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  حدد 
بين  يضم  الذي  التونسي،  »الترجي« 
حمدو  الليبي  المحترف  صفوفه 
الجزائر  إلى  سفره  موعد  الهوني، 
بلوزداد«  »شباب  فريق  لمواجهة 
من  الثانية  الجولة  ضمن  الجزائري، 
.2022 - 2021 مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم 

اليوم  الجزائر،  إلى  الهوني  حمدو  رفقاء  ويسافر 
خاصة  طائرة  متن  على   ،2022 فبراير   17 الخميس 
أن  على  الدولي.  قرطاج  تونس  مطار  من  تنطلق 
أمام مضيفه »شباب  التونسي  الفريق  مباراة  تنطلق 

المقبل. السبت  الجزائري يوم  بلوزداد« 
في  الهوني،  حمدو  الليبي  المحترف  وسهم 
حساب  على  االفتتاحية  الجولة  في  فريقه  فوز  تحقق 
السبت  رد،  دون  برباعية  البوتسواني  »غاالكسي« 
أرضية  على  بينهما  ُأقيمت  التي  المباراة  في  الماضي، 
العاصمة  في  العقربي،  حمادي  األولمبي  الملعب 
مشاركة  شهدت  المباراة  وهذه  تونس.  التونسية 
وصنع  مميزًا،  أداًء  وقدم  أساسيًا،  الهوني،  الدولي 

والثالث. األول  الهدفين 
مطلع  التونسي  »الترجي«  فريق  تدريبات  وشهدت 
المحلية  لالستحقاقات  استعدادًا  الجاري،  الشهر 
والقارية، مشاركة الهوني، بعد المشاركة مع المنتخب 
مباراتي  في  وشارك  الكويت.  معسكر  في  الوطني 
فقد  حيث  الكويت،  منتخب  أمام  المتوسط«  »فرسان 
المنتخب الوطني نتيجة المباراة األولى وفاز في الثانية 

رد. النتيجة بهدفين دون  بنفس 

قاد المحترفان الليبيان محمد صولة والسنوسي الهادي، فريقهما، »العربي« الكويتي، للتتويج 
بلقب كأس السوبر المحلي للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على نادي »الكويت«، األحد 

الماضي، بركالت الترجيح )4 - 3(، بعد انتهاء الوقت األصلي بهدف مقابل هدف.
وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الدولي الليبي السنوسي الهادي ومحمد صولة، بشكل 
أساسي، رفقة »العربي« بطل السوبر الكويتي، ليدخل اللقب ضمن إنجازات الثنائي الليبي 

صولة والسنوسي، الذي سبق لهما تحقيق عديد األلقاب. ويقدم الالعبان مستويات مميزة، 
رفقة »العربي« بطل الدوري والسوبر في الكويت في مختلف المسابقات المحلية.
واعتمد مدرب »العربي« على أربعة العبين، يتميزون بعاملي المهارة والسرعة، 

بتواجد الليبيين محمد صولة والسنوسي الهادي على الطرفين، ويعاونهما 
من العمق علي خلف وبندر السالمة. وتمكن رباعي »العربي« من خلخلة 

دفاعات »الكويت«، مانعًا إياها من التقدم، وهو ما أثمر هدفًا مبكرًا، إلى 
وجاء ظهور  األول.  الشوط  فترات  أغلب  على  ميدانية  جانب سيطرة 

صولة الفتًا، حيث نجح في فتح جبهة، كادت تصل لشباك األبيض 
أكثر من مرة. كما مثل حارس »العربي، سليمان عبد الغفور، حائط 
إلى جانب تصديه  المتكررة،  »الكويت«  أمام هجمات  منيعًا  صد 
لضربتي ترجيح، وتسديده لركلة الفوز. وشهدت أحداث المباراة 
تقدم »العربي« في اللقاء عبر علي خلف في الدقيقة »16«، ليرد 

»الكويت« بهدف التعديل في الدقيقة »51« من ركلة جزاء سددها 
الشوط  المغربي مهدي برحمة. وحقق فريق »العربي« مبتغاه في 

األول بالخروج متقدمًا بهدف دون رد لعلي خلف، وسط أفضلية لألخضر 
في الربع ساعة األولى من عمر اللقاء على صعيد االنتشار وتهديد مرمى 

»الكويت« والحارس حميد القالف.
من  السالمة  وبندر  خلف  وعلي  األيمن،  الجانب  من  صولة  محمد  وشكل 
األيسر خطورة على دفاعات األبيض،  الطرف  الهادي من  العمق، والسنوسي 
كما حرموا الخط الخلفي األبيض من التقدم. وفرط »العربي« في فرصة تعزيز 
تقدمه، بعد أن أهدر بندر السالمة فرصة محققة في الدقيقة 19 بعد أن واجه 
القائم، بعدها تراجع مردود العبي »العربي«  حارس »الكويت« وسدد بجوار 
العودة  »الكويت« في  التقدم. ونجح  للحفاظ على هدف  للدفاع  الركون  بعد 
برأسية  هدفًا  الخنيسي  أن سجل  بعد  دقيقة،   22 مرور  بعد  اللقاء  أجواء  إلى 
استقرت في شباك الحارس سليمان عبدالغفور، لكن الحكم اليوناني بولس 
ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الشوط األول بهدف دون رد لمصلحة »العربي«. 
ونجح »الكويت« في قلب الدفة على األخضر في الشوط الثاني. وسريعًا وبعد 
مرور 6 دقائق من عمر الشوط الثاني نجح طه الخنيسي في الحصول على 
ركلة جزاء، تصدى لها بنجاح المغربي مهدي برحمة. في المقابل ضحى مدرب 
»العربي«، إنتي ميشا، بالليبي محمد صولة، وعلي خلف إليقاف المد األبيض 
في اتجاه الحارس سليمان عبدالغفور. وشهدت الدقائق األخيرة من عمر اللقاء 
إثارة كبيرة بعد أن أضاع الشعلة فرصة هدف محقق، نظير فرصتين للكويت 

المباراة  من  األصلي  الوقت  لينتهي  مبوكاني  والكونغولي  لديميلي، 
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق، ويتم االحتكام لركالت الترجيح 

التي أنصفت »العربي« بنتيجة )3-4(.

على  »الوسط«  لجريد 
المشاركات  »إيقاف  أهمية 

لثالث  الخارجية  الرياضية 
بناء  وإعادة  األقل،  على  سنوات 

جديد.  بشكل  واالنطالق  داخليًا  البيت 
أما المشاركات الرياضية بهذه الطريقة فهي غير 
مجدية في الغالب، وقلة قليلة من األلعاب تحقق 

نتائج خارجية جيدة«.
وطالب بن إبراهيم بمخاطبة اللجنة األولمبية 
الدولية بإيقاف االنتخابات وإعطاء الضوء األخضر 
واألندية؛  واالتحادات  لألولمبية  قيادات  لتكليف 
المفيد  تفرز  لم  الغالب  في  االنتخابات  ألن 

تحت  »لعب  بها  يوجد  حيث  الليبية،  للرياضة 
الطاولة ووراء الستار«.

أشياء  هناك  تكون  »عندما  يقول  ومضى 
مسودة  خطوة  مثاًل  ومنها  سنذكرها،  إيجابية 
وإيجابية  الرياضة، وهي مفيدة جدًا  قانون عام 
وممتازة وتحسب لوزارة الرياضة الحالية اتفقنا أو 
اختلفنا معها؛ ألن الرياضة الليبية بحاجة لقانون 
أكد  ولكنه  الرياضة«،  عام جديد في ظل تطور 
أن »عيب هذه المسودة أنها لم تعرض بشكل 
أن  يجب  وكان  واالتحادات،  األندية  على  أكبر 
تقام حولها حلقات النقاش المستمرة في وسائل 

اإلعالم، ولكنها لم تأخذ الوقت الكافي«.
إرباك  بأنه أسهم في  له  الموجه  النقد  وعن 
رياضي«  »ائتالف  بتأسيس  الرياضي  المشهد 
تحت مسمى سياسي، أكد أنه غير نادم 
على ذلك، ولكن هناك من استغل 
ألغراض  للوصول  االئتالف 
أنه  إلى  مشيرًا  شخصية، 
المناصب  في  طامعًا  ليس 

أو المصالح.
بن  أبوبكر  وأكد 
في  االئتالف  أن  إبراهيم 
الثورة  بعد  األولى  سنته 
سنوات  عشر  من  الليبية، 
توضيح  في  أسهم  مضت، 
الحقائق للرأي العام حول الواقع 
ُاستعمل كمطية  ولكنه  الرياضي، 
وتركوا  الشعارات  رفعوا  مصلحين  من 

االئتالف.
القدامى  الرياضيين  بعض  جدلية  وحول 
وهو واحد منهم، قال بن إبراهيم: »الرياضيون 
كرة  وفي  الرياضة،  من  أساسي  جزء  القدامى 
يتعمد  من  وهناك  تاريخ،  لهم  مثاًل  القدم 
إبعادهم، وهناك حرب عليهم في بعض األندية 

واالتحادات، وهناك من يزايد عليهم«.

● أبوبكر بن إبراهيم

نجم »األهلي طرابلس« السابق أبو بكر إبراهيم 
يتحدث عن »االئتالف الرياضي« بعد ثورة »17 فبراير«

صولة والهادي يقودان »العربي« للتويج بلقب السوبر الكويتي

الخميس،  اليوم  ساعات  مع  ليبيا،  تشهد 
للثورة  عشرة،  الحادية  بالذكرى  احتفاالت 
 .2011 العام  فبراير   17 في  وقعت  التي 
الرياضة  بها  تأثرت  التي  الثورة  وهي 
الليبية، خاصة في كرة القدم، حتى ُأطلق 
في  الرياضي«  بـ»االئتالف  يسمى  ما 

األشهر األولى لثورة فبراير.
إبراهيم،  بن  أبوبكر  ويعتبر 
لـ»األهلي  السابق  الالعب 
الوطني  والمنتخب  طرابلس« 
الشخصيات  أحد  القدم  لكرة 
التصريحات  بإطالق  تعرف  التي 
الرياضية  واآلراء  النقدية 
األحيان  بعض  في  الجدلية 
 17 بشكل عام، قبل وبعد ثورة 
محل  كانت  التي  اآلراء  من  كثير  وله  فبراير، 
توافق مع البعض أحيانًا، واختالف مع عدد آخر 
يقدم  وال  التصريحات،  إطالق  في  يبالغ  يرونه 

حلواًل فعلية، وأنه يحب الجدل.
من  واحدًا  إبراهيم  بن  بكر  أبو  ويعد 
إطالق  في  شاركت  التي  الرياضية  الشخصيات 
لثورة  األولى  األشهر  في  الرياضي«  »االئتالف 
وإبعاد  »التغيير  شعار  تحت  كان  الذي  فبراير، 
الشخصيات الجدلية«، وهناك من تقبل الفكرة، 
وهناك من هاجمهافي وقتها واعتبرها استغالاًل 

سياسيًا لجانب رياضي.
زال  ال  أيضًا  الجدل  يثير  الذي  إبراهيم،  بن 
الرياضة  أن  يرى  حيث  مختلفة،  آراء  يطلق 
مازال  األخيرة،  سنوات  العشر  وعبر  فبراير  بعد 
ينتظرها الكثير وتحتاج لمزيد القرارات الشجاعة 

لتغيير الواقع الرياضي.
تصريحات  في  إبراهيم،  بن  أبوبكر  ويشدد 

الوسط- خاص:

● الهوني

الوسط - الصديق قواس

»17 فبراير« تفتح الباب أمام انطالق اإلنجازات الرياضية
تتويج المنتخب الوطني ببطولة الـ»شان« ألول مرة.. ورفع الحظر المفروض عن المالعب المحلية

تحل علينا اليوم الخميس ذكرى جديدة من 
العام  فبراير  من  عشر  السابع  ثورة  اندالع 
الحادية  الذكرى  وحلول  مرور  ومع   ،2011
الذكريات،  شريط  الوسط  تستعيد  عشرة 
المهمة  الرياضية  األحداث  من  وعددًا 
الرياضة  عاشتها  التي  والدولية  المحلية 
مر  التي  الماضية،  السنوات  طوال  الليبية 
وتحققت  انتعشت  فيما  عصيبًا،  بعضها 
أخرى  ومواسم  سنوات  في  النجاحات  بعض 

كانت أكثر تميزًا.
المحلية  القدم  كرة  نشاط  صعيد  على 
الليبي  الدوري  مباريات  وانتظمت  ُأقيمت 
نسخ  أربع  مدى  على  وُأقيمت  القدم  لكرة 
الـ11  السنوات  شهدت  حيث  متتالية، 
الماضية إقامة أربعة مواسم كروية مكتملة 
»األهلي  فرق  بلقبها  التتويج  على  تعاقب 
طرابلس«، في موسمين متتاليين، ثم نجح 

فريق »النصر« في الظفر بالبطولة، واستعاد 
غياب  بعد  المحلي  اللقب  »االتحاد«  فريق 
فيما دخلت  األخيرة،  النسخة  ببطولة  ليظفر 
منافسات بطولة الدوري الليبي هذا الموسم 

التي تحمل النسخة 47 مرحلة االياب.
وتواجد  حضور  المحلية  للفرق  وكان 
القارة  ومسابقات  مالعب  في  بارز  وظهور 
»األهلي  فريق  تمكن  حيث  األفريقية، 
طرابلس« من بلوغ دور المجموعات ببطولة 
»الكونفدرالية« العام 2016، كما بلغ الفريق 
الدور ربع النهائي من دوري األبطال األفريقي 
2017، ونجح فريق »النصر« في بلوغ  العام 
»الكونفدرالية  لبطولة  النهائي  ربع  الدور 
األفريقية« العام 2020، ونجح فريق »األهلي 
بنغازي« في التأهل لدور المجموعات لبطولة 

»الكونفدرالية األفريقية« العام 2021.
وعلى صعيد نشاط المنتخب الوطني األول 
من  الوطني  المنتخب  تمكن  القدم،  لكرة 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  ببطولة  التتويج 
بمالعب   2014 العام  ُأقيمت  التي  »شان« 

أفريقية  بطولة  أول  وهي  أفريقيا،  جنوب 
وتوج  الليبي،  المنتخب  مشاركات  تاريخ  في 
المنتخب بلقبه األفريقي األول بقيادة المدرب 
اإلسباني خافيير كليمنتي، حيث ظفر منتخب 

في  فوزه  باللقب عقب  المتوسط«،  »فرسان 
المباراة النهائية على حساب المنتخب الغاني 

بفضل ركالت الترجيح.
مشاركات  األخيرة  السنوات  شهدت  كما 
عديدة في بطوالت شمال أفريقيا لكرة القدم 
لمنتخبات الناشئين والشباب في إطار الحرص 
خير  كونها  شابة  منتخبات  وإعداد  بناء  على 
داعمة للمنتخبات األولى. وبعد سنوات عصيبة 
الفرق والمنتخبات المحلية خاضت  مرت على 
خارج  ومنافساتها  مبارياتها  جميع  خاللها 
المشاق،  من  الكثير  خاللها  تحملت  الديار، 
لكرة  الليبي  االتحاد  وجهود  مساعي  نجحت 
القدم في رفع الحظر المفروض عن المالعب 
الليبية، ووضع حد لرحلة المعاناة لتعود الفرق 
مالعبها  على  مبارياتها  لخوض  والمنتخبات 
الكرة  على  عجاف  مرت  وسنوات  غياب  بعد 
المنافسة.  في  حظوظها  عن  للدفاع  الليبية 
وعاد المنتخب الليبي لخوض مبارياته ضمن 
العالم على  تصفيات أفريقيا وتصفيات كأس 

ملعب »شهداء بنينا«.

كما خاض فريق »األهلي بنغازي« مبارياته 
»الكونفدرالية«  لبطولة  المجموعات  بدور 
»االتحاد«  فريقا  ويتأهب  ملعبه،  على 
وبداية  الموسم،  هذا  طرابلس«  و»األهلي 
منافسات  غمار  لخوض  المقبل  األسبوع  من 
»الكونفدرالية«،  لبطولة  المجموعات  دور 
بملعب »شهداء بنينا«، حيث تعد هذه المرة 
األولى التي يكون فيها التأهل ثنائيًا معًا في 
مسابقة أفريقية واحدة لممثلي الكرة الليبية 

»االتحاد« و»األهلي طرابلس«.
وحضور  تميز  الفردية  للرياضات  وكان 
الفت في عديد البطوالت الدولية بعد الثورة 
التي  تلك  النجاحات  هذه  أبرز  ولعل  الليبية، 
الزناد،  مالك  العالمي  المالكمة  حققها بطل 
الدولية،  المالكمة  حلبات  في  تألق  الذي 
كمال  العالمي  األجسام  وبناء  كمال  وبطل 
رياضة  في  أبطال  تالق  جانب  إلى  القرقني، 
توجوا  الذين  البدنية  والقوة  الكاراتيه 
مختلف  في  والفضية  الذهبية  بالقالئد 

البطوالت الدولية والعالمية.

الوسط - زين العابدين بركان

نجاحات أفريقية لـ»األهلي طرابلس« 
و»النصر« و»األهلي بنغازي« في 

دوري األبطال و»الكونفدرالية«

ثالثة فرق تعاقبت على التتويج ببطولة 
الدوري الليبي في مواسمه األخيرة.. وتألق 

الفت ألبطال ونجوم الرياضات الفردية

● العبو ليبيا يحتفلون برفع كأس أمم إفريقيا لالعبني احملليني● احتفاالت اجلماهير الليبية بتتويج املنتخب الوطني بكأس أمم أفريقيا لالعبني احملليني

● الطاهر

● صولة والهادي 
يرفعان علم ليبيا في 

السوبر الكويتي
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صالح بلعيد

لكرة  الليبي  المنتخب  خروج  رغم 
البطولة  في  الثمانية  الدور  من  السلة 
األنظار  خطف  المنتخب  فإن  العربية؛ 
مع  خسارته  رغم  مميزًا  مستوى  وقدم 
على  فاز  الليبي  المنتخب  الصومال. 
األردن  على  رائعًا  فوزًا  وحقق  اإلمارات 
قوي  ند  فإنه  مباراتين؛  خسارته  ورغم 

رغم الخسارة.
بعد  اإلعجاب  ترك  الليبي  المنتخب 
المشاركات  عن  طويلة  لسنوات  غياب 
ممتازة  عناصر  وبه  الخارجية  الرياضية 
جمهورها  لها  للعبة  بالخير  تبشر 
الليبي  الرياضي  الوسط  ومتابعوها. 
المنتخب  لهذا  والتقدير  الشكر  قدم 
جعله  وعدم  باالهتمام  وطالب  المميز 
بُد  وال  الدولة،  من  اإلهمال  فريسة 
له،  والتحفيز  والمتابعة  االهتمام  من 
الدولة  وأن  كبير  شأن  له  وسيكون 
ويجب  به.  واالهتمام  بدعمه  مطالبة 
لكرة  تقدم  مثلما  له  الدعم  تقديم 
النتائج  تكون  أن  على  مثال،  القدم 

مقياسًا في تقديم الدعم المالي.
على  السلة  اتحاد  نشكر  أن  بُد  وال 
الستمرار  يحتاج  مميز  منتخب  صناعة 
وأن  خاصة  التوقف  وعدم  المشاركات 
وله  للنظر  الفتًا  أصبح  الليبي،  الدوري 
نشاهد  فهل  يتطور.  فني  مستوى 
خاصة  وليد  بمنتخب  خاصًا  اهتمامًا 
ولها  ليبيا  في  تاريخها  لها  اللعبة  وأن 
غياب  وأن  والدولي  المحلي  حضورها 
الخارجية هو  المشاركات  عن  المنتخب 
السبب ألن قلة االحتكاك ال تشجع على 
ميالد منتخب قوي. ندعو وبقوة لتحفيز 
ألنه  مميز  مشروع  وهو  السلة  منتخب 
الليبي  الرياضي  للجمهور  الثقة  أعاد 

في اللعبة وفي المنتخبات الوطنية.

السلة تبهج 
الوسط الرياضي

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

السنة السابعة
العدد 326  16 رجب 1443 هــ
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»األهلي  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  تعرض 
بدور  مبارياته  أولى  في  أول خسارة،  إلى  طرابلس«، 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  المجموعات من كأس 
المصري،  »بيراميدز«  نادي  يد  على  )الكونفدرالية(، 
بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي ُأقيمت 
األحد الماضي، على أرضية ملعب 30 يونيو »الدفاع 

الجوي« بالعاصمة المصرية القاهرة.
ممثل الكرة الليبية، أنهى الشوط األول من المباراة 
محمد  طريق  عن  جاء  رد،  دون  بهدف  متقدم  وهو 
الطبال في الدقيقة 21، بعد عرضية متقنة من محمد 
المنير. وفي الشوط الثاني قلب »بيراميدز« النتيجة 
على »األهلي طرابلس« بهدفين من توقيع المصري 
تسديدة  طريق  عن   56 الدقيقة  في  عيسى  إسالم 
قوية سكنت شباك الحارس محمد نشنوش، ثم أحرز 
المغربي وليد الكرتي الهدف الثاني الذي حسم الفوز 
في الدقيقة 78 بعد هجمة مميزة من الجبهة اليسرى.

مواجهة  طرابلس«  »األهلي  فريق  ودخل 
محمد  من:  مكون  متوازن،  بتشكيل  »بيراميدز« 
معتوق  وعلي  رزق  ومنصور  التربي  وأحمد  نشنوش 
ومحمود عكاشة وأيوب عياد ومحمد الفقيه ومحمد 

الطبال ومحمد المنير ومؤيد جدور وصالح الطاهر.

من  األولى  الجولة  منافسات  على  الستار  وُأسدل 
المجموعة األولى في كأس االتحاد األفريقي بمباراة 
صفوفه  في  ينشط  الذي  التونسي،  »الصفاقسي« 
الالعب الليبي الشاب أنس الشبلي، و»زاناكو« الزامبي، 

بفوز أبناء تونس بهدف قاتل، جاء في الدقيقة السابعة 
من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني من ركلة 
ترتيب  »بيراميدز«  فريق  تصدر  النتائج  بهذه  جزاء. 
الفني  مديره  مع  نقاط   3 برصيد  األولى  المجموعة 

من  الرصيد  بنفس  و»الصفاقسي«  جالل،  إيهاب 
النقاط ثانيًا، بينما يحتل »األهلي طرابلس« المركز 
الثالث دون أي نقاط، بقيادة مدربه التونسي فتحي 
الجبال، ويأتي »زاناكو« رابعًا دون رصيد من النقاط 
وتقام  األولى.  المجموعة  ترتيب  ذيل  في  اآلخر  هو 
مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة يوم األحد 
المقبل 20 فبراير، بمباريات »زاناكو« و»بيراميدز« في 
زامبيا، و»األهلي طرابلس« و»الصفاقسي« في ملعب 

»شهداء بنينا« الدولي بمدينة بنغازي.

فتحي الجبال يتحدث عن الخسارة
طرابلس«،  »األهلي  لفريق  الفني  المدير  قال 
المدرب التونسي فتحي الجبال، في تصريحات صحفية، 
عقب انتهاء المباراة: »بدأنا المباراة بشكل جيد، وكنا 

»األهلي طرابلس« يفقد أولى مبارياته بمجموعات »الكونفدرالية«
القاهرة – الوسط

● مباراة األهلي طرابلس وبيراميدز

»الزعيم« يخسر أمام »بيراميدز« المصري 
بثنائية.. ويستعد لمواجهة »الصفاقسي« 

التونسي على ملعب »شهداء بنينا«

نعلم نقاط قوة وضعف نادي بيراميدز، وفي الشوط 
الثاني كانت هناك فراغات في صفوفنا، وسبب خسارة 
المباراة هو عدم الحضور الذهني، حيث إن الفريق لم 
يكن في كامل تركيزه، وهذا ما يلزمنا العمل عليه 

في قادم المواعيد، خصوصًا أن اإلمكانات متوافرة 
ويجب أن ندعم ثقتنا في أنفوسنا عندما نواجه 

الفرق الكبيرة ألن األهلي طرابلس كبير«.
نتأثر  لـ»الزعيم«: »لم  الفني  المدير  وأوضح 
عقب  معسكر  في  دخل  الفريق  ألن  بالتوقف؛ 

انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري الليبي، ولعبنا 
مباريات ودية، وكنا حاضرين باستثناء المنتدبين 

أجل  من  الوقت  بعض  يحتاجون  الذين  الجدد 
الدخول في المجموعة، وسنعوض خسارة اليوم في 
»األهلي  مباراة  انطالق  وقبل  المقبلة«.  المباريات 
طرابلس« و»بيراميدز«، طمأن الدولي محمد نشنوش 
حارس مرمى »األهلي طرابلس«، جماهير فريقه على 
الزعيم، وأكد نشنوش أن فريقه جاهز  استعدادات 
معسكرًا  دخل  إنه  حيث  المباراة،  لخوض  تمامًا 
مغلقًا في القاهرة منذ 10 أيام للتحضير لمواجهة 
نظيره »بيراميدز«. وشدد الحارس على أن المباراة 
قويًا  فريقًا  سيواجهون  وأنهم  سهلة،  تكون  لن 
ومميزًا ينافس على البطولة، وأنه وزمالءه يسعون 
لتقديم مباراة قوية والظهور بمستوى مميز يليق 

بـ»األهلي طرابلس«.

● الرويعى● فخرى ● بالراس على

● اجلبال

من  عشر  الثالث  الموافق  الماضي،  األحد  يوم  صادف 
العالمي لإلذاعة. ورغم أن اإلذاعة  اليوم  شهر فبراير، 
الرياضية  البرامج  فإن   1957 العام  تأسست  الليبية 
التاريخ بسنوات بمحاوالت واجتهادات  بدأت قبل هذا 
في ظل ظروف صعبة، ففي العام 1949 أنشئت محطة 
المرحوم  قدم  اإلذاعة  هذه  وعبر  المسموعة،  لإلذاعة 
مفتاح الدراجي أول رسالة صوتية إذاعية عن النشاط 
رياضي  برنامج  أول  وقدم  وأعد  ليبيا،  في  الرياضي 
إذاعة  قامت   1953 العام  وفي   .1951 سنة  مسموع 
مباشرة  الهواء  على  تذاع  مباراة  أول  بنقل  بنغازي 
البريطاني.  الجيش  ومنتخب  بنغازي  منتخب  جمعت 
باسم  تنطق  وطنية  إذاعة  أول  وانطالق  نشأة  ومع 
»ليبيا« العام 1957 قدم الراحل عبدالهادي الفيتوري 

أول برنامج رياضي مسموع.
في  لمباراة  ومباشر  حي  نقل  بأول  اإلذاعة  وقامت 
كرة القدم العام 1958، التي جمعت منتخب طرابلس 

وفريق جبهة تحرير الجزائر. كما ظهر برنامج »الشباب 
مطلع  مع  المسموعة  بنغازي  إذاعة  عبر  والرياضة« 
الليبية  اإلذاعة  عاشت   1967 العام  وفي  الستينات. 
المباشر،  الخارجي  النقل  وفريدًا في مجال  حدثًا مهمًا 
حيث نقلت اإلذاعة على الهواء مباشرة مباراة المنتخب 
الوطني مع نظيره المصري من ملعب القاهرة ضمن 
تصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا العام 1967، بصوت 

المعلق الرياضي حسن الشغيوي.
سويري  فتحي  الراحل  الرياضي  المعلق  قام  كما 
بالتعليق والنقل المباشر المسموع ألول مباراة دولية 
رسمية من ملعب »24 ديسمبر« البركة ببنغازي العام 
1969 بين المنتخبين الليبي واإلثيوبي في أول ظهور 
للمنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم. ثم بدأت 
البرامج الرياضية في تزايد وتوسع، حيث قدم برنامج 
مواسم  خالل  المالعب«  و»أخبار  الرياضية«  »المجلة 
السبعينات. ثم كانت النقلة األبرز في مسيرة البرامج 
الرياضية اإلذاعية المسموعة بعد منتصف الثمانينات، 
مساحة  مرة  ألول  المسموعة  اإلذاعة  خصصت  حيث 
يوم  كل  مساء  ساعات  أربع  تجاوزت  أسبوعية  زمنية 

هذا  وأتاح  الرياضي«،  »األسبوع  برنامج  عبر  جمعة 
عبر  طويلة  لسنوات  تواصل  الذي  المباشر،  البرنامج 
ليبيا،  أنحاء  مختلف  من  المراسلين  من  واسعة  شبكة 

الفرصة للكثير من المعلقين الرياضيين.
شهر  من  عشر  الخامس  في  مرة  ألول  قدمت  كما 
يومية  صباحية  رياضية  فقرة   1987 العام  نوفمبر 
مباشرة، وهي فقرة إخبارية، واستمرت لسنوات طويلة 
والقت نجاحًا كبيرًا عبر برنامج »الصباح المنوع«، وكانت 
المصدر الوحيد للخبر والمعلومة الدقيقة وقتها، ونالت 

من الشهرة ما لم ينله أي برنامج رياضي آخر.
وتوسعت البرامج الرياضية في منتصف التسعينات، 
في  المسموعة  المحلية  اإلذاعات  إنشاء  تم  حين 
للعمل  الممارسين  عدد  ازداد  حيث  ليبيا،  مدن  كل 
إتاحة  في  اإلذاعات  هذه  ونجحت  واإلعالمي،  اإلذاعي 
الفرصة أمام عشرات من األصوات اإلذاعية والمعلقين 
الرياضيين، إلى جانب االنتشار الواسع خالل السنوات 
أفردت  التي  الخاصة،  المسموعة  لإلذاعات  األخيرة 
برز  الرياضية،  والمواعيد  للبرامج  كبيرة  مساحات 

خاللها عديد األصوات الرياضية اإلذاعية الشابة.

غادر المنتخب الوطني األول لكرة السلة، منافسات البطولة العربية 
المنتخب  أمام  النهائي  ربع  الدور  من  باإلمارات،  حاليًا  المقامة 
على  استقرت  بنتيجة  نقاط،  أربع  بفارق  الهزيمة  بعد  الصومالي، 
المتوسط«.  »فرسان  من  وقوي  مميز  أداء  وسط   )88  -  92(
مبارياته  خالل  الليبي  المنتخب  من  المبذول  المجهود  وتسبب 
له  الصومالي، مما كان  المنتخب  السابقة في ترجيح كفة  الثالث 
المتوسط«،  »فرسان  العبي  على  البدنية  الناحية  على  سلبي  أثر 
في المباراة األخيرة التي ُأقيمت مساء األحد الماضي. أيضًا خروج 
صانع ألعاب منتخب ليبيا محمد الساعدي الرتكاب خطأ متعمد في 
الثالثية  الرميات  الثالث، وتوفيق العبي الصومال في  الربع  بداية 
في  ساعد  رمية،   19 تسجيل  في  ونجاحهم  القوس،  خارج  من 
وداع المنتخب الوطني البطولة. وشهدت المباراة في الربع األول 
أفضلية للمنتخب الصومالي الذي تقدم بفارق ثماني نقاط )26 - 
18(، والربع الثاني كان متكافئًا وانتهى بفارق نقطتين للصومال 
)42 - 40(، وفي الربع الثالث كانت النتيجة متعادلة )44 - 44(، 

وخرج صانع ألعاب المنتخب الليبي محمد الساعدي ألرتكاب خطأ 
متعمد. وبفضل التصويبات الثالثية الناجحة، انتهى الربع الثالث 
وسط صعوبات، بعد أن وصل الفارق إلى خمس نقاط )62 - 57(. 
وجاء الربع الرابع أكثر إثارة وتشويقًا، وتقدم الصومال في بدايته 
)62 - 57(، قبل التعادل )62 - 62(، أيضًا )68 - 68(، )71 - 71(، 
)75 - 75(. وتقدم بعدها المنتخب الليبي )77 - 75(، )79 - 78(، 
وعاد الصومال ليتقدم )81 - 79(، )86 - 82(، )89 - 83( وحافظ 
الصومال على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه بفارق أربع نقاط )92 
التي  البطولة  المنتخب الوطني ظهر بأداء جيد في  - 88(. وكان 
وضعته في المجموعة األولى رفقة منتخب تونس، وصاحب األرض 

منتخب اإلمارات، باإلضافة إلى المنتخب األردني.
مع  األولى  مباراته  فقد  السلة،  لكرة  الوطني  المنتخب  وكان 
المنتخب التونسي بفارق سلة واحدة بنتيجة )64 - 63(، في افتتاح 
مبارياته في النسخة الـ24 من البطولة العربية لكرة السلة. وحقق 
بعدها المنتخب الوطني فوزًا مهمًا على المنتخب اإلماراتي بنتيجة 
بالبطولة  المتوسط«  »فرسان  مباريات  ثاني  في   ،74 مقابل   93
العربية. كما حقق المنتخب الليبي للسلة، فوزه الثاني على المنتخب 

األردني بنتيجة )81 - 69(، في المباراة التي جمعتهما الجمعة.

اليوم العالمي لإلذاعة.. تاريخ حافل بالبرامج الرياضية الليبية
● المنتخب الليبي لكرة السلة

المنتخب الوطني يغادر من ربع نهائي 
البطولة العربية للسلة على يد الصومال

»الوسط« تستعرض أبرز أرقام وإحصاءات أولى مباريات إياب الدوري املمتاز
»األهلي بنغازي« يتصدر الترتيب بـ30 نقطة في المجموعة األولى.. و»النصر« يسجل أكبر نتيجة بخماسية

اإلياب،  مباريات  أولى  اإلثنين  يوم  مساء  ُاختتمت 
األسبوع العاشر من بطولة الدوري الليبي الممتاز 
لكرة القدم موسم )2021 - 2022(، بتسجيل 15 
سجلت  األولى  المجموعة  المجموعتين  في  هدفًا 

13 هدفًا، والثانية سجلت هدفين فقط.
النحو  على  المباريات  هذه  نتائج  وكانت 
يفوز  »التعاون«  األولى:  المجموعة  في  التالي: 
و»الصداقة«  رد،  دون  بهدف  »الهالل«  على 
أهداف   3 بنتيجة  الجبل«  »شباب  على  يفوز 
مباراة  يحسم  السلبي  والتعادل  نظيفة، 
و»األهلي  »التحدي«،  نظيره  أمام  »األخضر« 
 4 بنتيجة  سرت«  »خليج  على  يفوز  بنغازي« 
»دارنس«  على  يفوز  و»النصر«  نظيفة،  أهداف 
أهداف  مجموع  وجاء  رد.  دون  أهداف   5 بنتيجة 

13 هدفًا. المجموعة األولى 
مباريات  ثالثة  جرت  الثانية  المجموعة  وفي 
مباراة  تأجيل  تم  حيث  األسبوع،  هذا  في  فقط 
طرابلس«  و»األهلي  »أبوسليم«،  مع  »االتحاد« 
و»األهلي  »االتحاد«  مشاركة  بسبب  و»الشط« 
الكونفدرالية  كأس  بطولة  في  طرابلس« 
»المدينة« و»الخمس«  مباراة  وانتهت  األفريقية. 
المصراتي«  »االتحاد  وفوز  السلبي  بالتعادل 
وتفوق  رد،  دون  هدف  بنتيجة  »السويحلي«  على 
»األولمبي« على »المحلة« بنتيجة هدف دون رد. 
وجاء مجموع أهداف هذه المجموعة هدفين فقط. 
األسبوع  حتى  المسجلة  األهداف  مجموع  وجاء 
األولى  المجموعة  195 هدفًا، سجل خالل  العاشر 

122 هدفًا، والثانية 73 هدفًا.

ترتيب المجموعة األولى:
فريق  صدارة  بنغازي«  »األهلي  فريق  احتل 
أندية الدوري الليبي الممتاز في المجموعة األولى، 
مباريات،  عشر  من  نقطة  بـ30  الكاملة  بالعالمة 
بـ23  الترتيب  ويليه »األخضر« في وصافة جدول 
نقطة، و»النصر« 19 نقطة، و»الهالل« 15 نقطة، 
نقطة،   13 و»الصداقة«  نقطة،   14 و»التعاون« 
نقاط،   8 الجبل«  و»شباب  نقاط،   9 و»دارنس« 

و»التحدي« 6 نقاط، و»خليج سرت« 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية:
يحتل فريق »االتحاد« المركز األول في جدول 
بـ19 نقطة فقط  الثانية،  المجموعة  ترتيب فرق 
بسبب  مبارياته  من  عدد  تأجيل  مرعاة  )مع 
وفريق  الكونفدرالية(،  بطولة  في  مشاركته 
»األهلي طرابلس« بـ16 نقطة )مع مرعاة تأجيل 

بطولة  في  مشاركته  بسبب  مبارياته  من  عدد 
و»األولمبي«  و»السويحلي«  الكونفدرالية(، 
 12 15 نقطة، »المدينة«  المصراتي  و»االتحاد« 
مباراة  وله  نقاط،   10 »أبوسليم«  وفريق  نقطة، 
 9 و»المحلة«  نقاط،   10 و»الخمس«  مؤجلة، 

نقاط، و»الشط« بنقطتين وله مباراة مؤجلة.

مالمح من الدوري الليبي هذا الموسم:
دفاع  خط  أضعف  سرت«  »خليج  فريق  يعتبر 
 2021( الموسم  هذا  الليبي  الدوري  بطولة  في 
هدفًا   24 شباكه  استقبلت  بعدما   ،)2022  -
7 مباريات خسائر وثالثة  خالل عشر مباريات من 

تعادالت، ورصيده 3 نقاط نقاط.

خط  أقوى  هو  بنغازي«  »األهلي  فريق  ويعتبر 
العالمة  البطولة حتى اآلن، بعدما حقق  دفاع في 
عشر  من  نقطة،  بـ30  الترتيب  بجدول  الكاملة 
 22 وسجل  مباراة،  أي  نتيجة  يفقد  ولم  مباريات 
الذهاب  مرحلة  »األخضر«  فريق  ختم  كما  هدفًا. 
أيضًا(،  هجوم  خط  )أقوى  هدفًا   25 بتسجيله 
أكبر  يسجل  »النصر«  وفريق  نقطة.   23 وبرصيد 
حيث  إيابًا(،  )األولى  العاشرة  الجولة  في  نتيجة 
سجل 5 أهداف في مباراة واحدة أمام »دارنس«. 
وعاد فريق »التحدي« من ملعب »شيخ الشهداء« 
تعادله  بعد  ثمينة  بنقطة  البيضاء  مدينة  في 

السلبي دون أهداف أمام فريق »األخضر«.

مباريات األسبوع الثاني من دور اإلياب
لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  وكانت 
الجولة  مباريات  ومالعب  مواعيد  كشفت  القدم، 
من  الـ»47«  بالنسخة  اإلياب،  مرحلة  من  الثانية 
منافسات بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 
وانطلقت   .)2022  -  2021( الجارية  النسخة  في 

أمس  يوم  الـ11(  )األسبوع  إياب  الثانية  الجولة 
األربعاء لفرق المجموعة األولى، حيث ُأقيمت ثالث 
مباريات، حيث واجه »الهالل« نظيره »الصداقة« 
»التعاون«  ولعب  بنينا«،  »شهداء  ملعب  على 
وفي  أجدابيا،  ملعب  على  »األخضر«  نظيره  أمام 
اليوم نفسه واجه »شباب الجبل« نظيره »األهلي 

بنغازي« على ملعب »شيخ الشهداء«.
فبراير   17 الموافق  الخميس،  اليوم  وتقام 
نظيره  أمام  »التحدي«  فريق  بين  مواجهة 
أن  قبل  الشهداء«،  »شيخ  ملعب  على  »النصر«، 
تقام مباراة أخرى في اليوم نفسه بين فريق »خليج 

سرت« ونظيره »دارنس«، على ملعب أجدابيا.
في  الثانية  المجموعة  فرق  مباريات  وتقام 
غدًا  الممتاز،  الدوري  إياب  من  الثاني  األسبوع 
»المدينة«  بين  مواجهة  تقام  حيث  الجمعة، 
بين  ومواجهة  الجميل،  ملعب  على  و»الشط« 

»الخمس« و»األولمبي«، على ملعب الخمس.
وتستأنف مباريات األسبوع الثاني من المجموعة 
الثانية يوم السبت الموافق 19 فبراير، بمواجهة 
»االتحاد المصراتي« أمام نظيره »أبوسليم«، وفي 
التوقيت نفسه تقام مباراة بين »المحلة« ونظيره 
مباراة  تأجلت  الثاني  األسبوع  وفي  »السويحلي«. 
»األهلي طرابلس« و»االتحاد«، نظرًا لمشاركتهما 
في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية 

األفريقية.
الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  وأوضحت 
الدوري  ببطولة  المباريات  جميع  أن  القدم،  لكرة 
الليبي الممتاز، في الموسم الجاري تقام من دون 

حضور الجمهور.

● مباراة بين النصر ودارنس في الدوري الممتاز

● مباراة بين األهلي بنغازي وخليج سرت في الدوري

»األخضر« األقوى هجومياً في 
البطولة بـ25 هدفاً.. و»خليج 
سرت« الفريق األضعف دفاعياً

الوسط- الصديق قواس:

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - محمد ترفاس
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لماذا يتعثر تشكيلها؟

من هم أبرز الوجوه المرشحة لها؟

متى تتبلور مالمحها؟

أين معايير اختيار أعضائها؟

كيف يمكن تجنب سلبيات سابقاتها؟

من يضمن نجاحها؟

»حكومة باشاغا«
++HH55

 كل شيء كل شيء  

ثورة 17 فبراير
سلمية؛  واحتجاجات  شعبية  انتفاضة  بدايتها  في  فبراير   17 ثورة  كانت 
400 قتيل وجريح، لتتحول إلى  لكنها تطورت، من بعد سقوط أكثر من 
ثورة مسلحة تسعى إلطاحة معمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة 
أعلنوا  الليبي  الشرق  على  سيطرتهم  المعارضون  أتم  أن  وبعد  األخيرة. 
وظلت  االنتقالي،  الوطني  المجلس  بقيادة  الليبية  الجمهورية  قيام  فيه 
طرابلس  مدينة  انتفضت   20 يوم  وفي  الممنهج،  القمع  تقاوم  مصراتة 
وأفلح شباب العاصمة بإسقاطها ونظام القذافي وكان ذلك بسبب رفض 
الكتيبة المسيطرة على طرابلس القتال ورغبتها في حقن الدماء وبعدها 
في يومي 21 و22 أغسطس دخل الثوار إلى العاصمة طرابلس المحررة 
من شبابها باالحتفال وقام جميع الثوار بالسيطرة على آخر معاقل القذافي 
تداعيات تلك  تزال  العام نفسه. ومنها ال  أكتوبر من   20 يوم  قتل  الذي 

الثورة قائمة حتى اآلن.

ليبيا األمسليبيا األمس

أحــد عشــر عامــًا تفصــل بيــن لحظــة انطــالق شــرارة انتفاضــة 17 فبرايــر 2011 
ــعوب  ــر الش ــي عم ــد، ف ــة تع ــافة زمني ــي مس ــرة 2022. وه ــة عش ــرى الحادي والذك
واألمــم، قصيــرة. إال أنهــا، بالمقارنــة بمــا حــدث خاللهــا فــي ليبيــا، ســنوات صعبــة، 
ثقيلــة، علــى قلــوب البــالد والعبــاد. ومــن الممكــن أن نطلــق عليهــا اســم ســنوات 
الجمــر. ومــع ذلــك، ورغمــًا عــن كل شــيء، فــإن ســنوات الجمــر، حيــن تقــارن، بمــا 
ــاحات  ــة وس ــن العام ــي الميادي ــنق ف ــاد والش ــع واالضطه ــود القم ــن عق ــا م قبله
ــروج  ــعب الخ ــكان الش ــة. وبإم ــات مفتوح ــا بنهاي ــة، ألنه ــدو محتمل ــات، تب الجامع
ــتدت  ــرت اإلرادة واش ــعيدة. إن توف ــن س ــم تك ــة، إن ل ــة مقبول ــة نهاي ــا بكتاب منه

ــة. العزيم
ومــن المؤســف؛ بــل والمحــزن حقــًا، أننــا، رغــم كل المحــاوالت طــوال تلــك 
ــي كل  ــرى، ف ــع. ون ــن ذات المرب ــة م ــس النقط ــي نف ــراوح ف ــا ن ــا زلن ــنوات، م الس
إشــراقة صبــاح، نفــس الوجــوه التــي اعتلــت المســرح، وســدت عمــدًا أمامنــا منافــذ 
الخــروج مــن النفــق. إال أننــا، وهــذا األهــم، لــم نرفــع رايــة االستســالم، ولــم نلــق 
ــى  ــا نســعى جاهديــن للخــروج مــن عتمــة النفــق إل بســالحنا علــى األرض. ومــا زلن
ضــوء النهــار الفصيــح. ويقينــًا، رغمــًا عــن كل شــيء، ســوف نتمكــن حتمــًا، إن 
تحلينــا بالصبــر وبالعزيمــة، مــن تحقيــق حلمنــا فــي العيــش فــي وطــن حــر وكريــم 

وديمقراطــي.
ــدث  ــا يح ــق م ــدى توثي ــن ال تتع ــة المؤرخي ــون. مهم ــه المؤرخ ــخ ال يصنع التاري
ــخ،  ــن إن وجــدت. التاري ــة والبراهي ــة باألدل ــم التفاســير محصن ــى األرض، وتقدي عل
ــاه وخبرنــاه، تصنعــه األمــم والشــعوب بدمائهــا وتضحياتهــا وبإرادتهــا.  كمــا عرفن

هــل مــا زلتــم تذكــرون مــا قالــه، ذات يــوم، شــاعر تونــس 
ــم أبوالقاســم الشــابي؟ العظي

ــز  ــي المرك ــخ ف ــم والتاري ــعوب واألم ــن الش ــة بي العالق
ــد،  ــًا مثــل هــالل العي منهــا العالقــة باألمــل. واألمــل أحيان
يطلــع مــرة فــي العــام، وال يــراه كل النــاس، بــل قلــة قليلــة 
منهــم، حباهــم اهلل بقــوة البصــر. وعلــى أولئــك القلــة 
تعتمــد األمــة. وهــم، مهمــا تضــاءل عددهــم، يتواجــدون 
دائمــًا. وقــادرون علــى رؤيــة بريــق ذلــك الخيــط الصغيــر، 
ــير  ــوم، والتبش ــط الغي ــي وس ــة ف ــة معين ــة زمني ــي لحظ ف
العيــد، ال  التشــابه مجــازًا بيــن األمــل وهــالل  بالعيــد. 
يعنــي واقعيــًا أن األمــل يطلــع مــرة واحــدة فقــط فــي 
المواجــع والمعانــاة،  فــي زحمــة  أحيانــًا،  األمــل  العــام. 
يغيــب ألعــوام عــن البصائــر، النشــغالها بأمــور أخــرى. 
ولــو انتبهنــا قليــاًل، لكنــا أدركنــا أنــه، طــوال الســنوات 

العشــر الماضيــة، كان قريبًا منا، ولــم يغب مطلقًا.
وهــا هــي الذكــرى الحاديــة عشــرة لالنتفاضــة وقــد حلــت بيننــا. الذيــن منــا قــرروا 
ــنخرج  ــنحتفل. وس ــا س ــأنهم. لكنن ــك ش ــا، ذل ــال بقدومه ــادي االحتف ــا، وتف تجاهله
ــة ال  ــرى االنتفاض ــا بذك ــة. احتفالن ــات خفاق ــالم والراي ــن األع ــن حاملي ــى الميادي إل
يعنــي نســياننا أو تجاهلنــا لمــا حــدث ويحــدث مــن معانــاة وحــروب ونهــب وفســاد 
ــي  ــة يعن ــال باالنتفاض ــا لالحتف ــد. خروجن ــن جدي ــدأ م ــي إال لتب ــات ال تنته وصراع
ــار  ــى نه ــعى إل ــا نس ــل. ومازلن ــبث باألم ــاة، نتش ــن المعان ــًا ع ــا، رغم ــا زلن ــا م أنن
أفضــل، ونتــوق إلــى حيــاة أفضــل فــي وطــن أفضــل، كمــا تشــتهيه قلوبنــا. وأننــا، 
ــرق  ــاع الط ــا قط ــتبد بن ــة، واس ــا دروب الغرب ــدت بن ــفر، وامت ــا الس ــال بن ــا ط مهم
واللصــوص، ســنصل أحيــاء إلــى وطننــا المشــتهى. وألننــا، كمــا تقــول فيــروز، كلمــا 

ــا نهــار. ــرب موعــد عودتن ــا نهــار، اقت ازدادت غربتن
ــه  ــوت. ألن موت ــم ال يم ــن كري ــي وط ــم ف ــش الكري ــي العي ــاني ف ــم اإلنس الحل
ــل.  ــاة أفض ــم بحي ــن الحل ــف ع ــم، ال يتوق ــوان حال ــان حي ــارة. واإلنس ــوت الحض م
ــا ارتــدوا عــن المســيرة، وقــرروا االنكفــاء، هــم فــي الحقيقــة انكســروا،  والذيــن من
ــى  ــًا«. فطوب ــم »إكلينيكي ــا موته ــة م ــي بطريق ــم يعن ــم. وتخليه ــن الحل ــوا ع وتخل
ــوا  ــكل أولئــك الذيــن حمل ــدرب ســائرين. طوبــى ل ــى ال ــوا عل ــا ظل ــكل الذيــن من ل

ــة. ــة وديمقراطي ــرة كريم ــا: ح ــم لليبي ــم حبه ــا قلوبه ــي حناي ف
النــور  إلــى  بالتــوق  تخفــق  قلوبنــا  وســتظل  الثــورة.  بعيــد  ســنحتفل  نعــم، 
والحريــة واألمــن واألمــان. ومــا دمنــا أحيــاء ســنظل دومــًا نحلــم ونعمــل مــن أجــل 

ــم. ــا رؤوف رحي ــا، وبن ــص علين ــن حري ــي وط ــل، ف ــار أفض نه

جمعة بوكليب

عن الحلم واألمل
 وذكرى الثورة

في ذكرى الثورة، يظل اسم علي الوكواك، والذي 
ودع دنيانا في بداية 2019، وهو الفنان التشكيلي 

الذي رحل بعد رحلة فنية طويلة حكى فيها واقع 
ليبيا وظروفها السياسية واالجتماعية بأعماله الفنية 

المؤثرة، وبلغت منحوتاته أكثر من عشرة آالف ومئتي 
منحوتة في األعوام األخيرة.

واشتُهر الوكواك بأعمال النحت الحديث على الخشب 
والمعادن، وبمعرض منحوتات مخلفات الحرب في 

ليبيا، وفن النحت على لحاء النخيل الذي صار ينسب 
إليه، وكذلك نحت وجوه ليبية من لحاء النخيل.

وفي أعقاب ثورة 17 فبراير، أقام الراحل معرضًا دائما 
للنحت في قصر المنار بمدينة بنغازي، وعرض فيه 

نماذج من النحت على المعادن تعبر عن أحداث الثورة 
والتراث الليبي وتحكي قصصًا إنسانية من البالد، 

والقت إعجاب واستحسان الكثير من محبي الفنون في 
ليبيا وخارجها.

اكتشاف الفيروس القاتل
بعد انتهاء عالج المصابين بحمى إيبوال، 

يمكن أن يبقى الفيروس القاتل في 
أدمغتهم وأجزاء أخرى من الجسم خالل 

فترة طويلة، حسب ما اكتشف علماء 
معهد بحوث األمراض المعدية التابع 

للجيش األميركي. والدراسات التي أجريت 
على القردة أظهرت أن الفيروس يبقى 

نشًطا.ومعروف لدى فيروس إيبوال القدرة 
على التسبب في تكرار االلتهابات. ولكن 
لم يكن معروًفا مكان اختبائه في جسم 

اإلنسان. وقد اتضح أن الفيروس قادر 
على االختفاء حتى بعد العالج باستخدام 

األجسام المضادة وحيدة النسيلة.
وحسب ما اكتشف الباحثون، 

فإن حوالي 20 % من قرود الماكاك 
الريسوسي التي تعافت بعد إصابتها 

بحمى إيبوال، باستخدام األجسام 
المضادة وحيدة النسيلة، كانت تعاني 

من عدوى مستمرة. ألن الفيروس كان 
مختبًئا في الجهاز البطيني للدماغ، الذي 

يحتوي على السائل النخاعي. ويسبب 
بقاء الفيروس في هذه البيئة االلتهابات 

مهمة 
املؤرخني ال 

تتعدى توثيق 
ما يحدث على 

األرض وتقديم 
التفاسير 

محصنة باألدلة 
والبراهني إن 

وجدت

أقوالهمأقوالهم

»نؤيد ما يختاره الشعب الليبي 
لترتيب وضعه.. 

ونحذر من اللجوء للعنف«

الناطق باسم األمين العام لألمم المتحدة 
ستيفان دوغاريك

»جاهزون للتعاون في مجال تدريب 
العناصر الطبية، وتقديم الخدمات 

العالجية لليبيين«

القائم بأعمال سفارة كوريا الجنوبية 
ري تشول زين

»ال ينبغي أن تؤدي التناقضات إلى 
صراع خطير في ليبيا«

الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا

»إجراء االنتخابات يضمن مستقباًل 
سلميًا لليبيا«

الرئيس التركي
 رجب طيب إردوغان

الوكواك نحات الوكواك نحات 
الثورة الليبيةالثورة الليبية

بالنشيت  كيت  األسترالية  النجمة 
قلقها  مبدية  السينما  دافعت عن 
مما تواجهه جراء طغيان منصات 
التي  والمسلسالت  التدفقي  البث 

عليها. اإلقبال  الجائحة  عززت 
بلنسية  في  بالنشيت  واعتبرت 

إسبانيا(، حيث تسلمت جائزة  )شرق 
للسينما  اإلسبانية  األكاديمية  من 
والثالثين  السادس  االحتفال  خالل 

لتوزيع جوائز »غويا الدولية«، أن 
وخطيرة«. كارثية  »االحتكارات 

وقالت: »علينا أن نحرص على 
ضمان االستمرار في تطوير 
وأضافت:  مشاريع جيدة«. 

للنمط  أال نصبح عبيدًا  »يجب 
المسلسالت«. في  المتمثل 

ومع أن بالنشيت التي أدت 
 Don't Look« دورًا في فيلم

Up« من »نتفليكس« الذي 
كبيرًا،  نجاحًا  أخيرًا  حقق 

أشارت إلى جودة اإلنتاجات 
من هذه النوع، رأت أن 

التفكير  الخطأ عدم  من 
في عواقب هذا المعطى 

السوق. الجديد في 

قلق كيت بالنشيتقلق كيت بالنشيت
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