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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»حكاية طرابلسية«
 في القاهرة

ص16

خطط

فضاء

تعتزم منظمة »أوبك« تمديد تخفيضات 
إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على األقل، 

مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا 
تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل 

كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا. وذكرت 
المصادر أن مسؤولي أوبك بدؤوا تقييم 
الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم 

بشأن أفضل استجابة لهبوط األسعار. وقال 
مصدر من أوبك »هناك احتمال قوي لتمديد 

آخر وخفض أكبر وارد«.

مليار 50
دينار

إجمالي الدين العام في ليبيا

نفط

كل شيء

كعكة شوكوالتة

قريبا في ليبيا
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تفاصيل جديدة عن مجزرة »مجمع الضمان« بتاجوراء

ألغام ترامب
المجلس  تركيبة  تعديل  بعد  والمناصب،  المواقع 

الرئاسي وربما تشكيل حكومة جديدة.
األميركي  الرئيس  أجــرى  ذلــك،  غضون  في 
دونالد ترامب اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس التركي، 
رجب طيب إردوغان تمحورت حول »إنهاء التدخل 
أخرى،  تفاصيل  كشف  دون  ليبيا«،  في  األجنبي 
يزيح  ال  أنه  الليبي  للشأن  المتابعون  رآه  فيما 
منذ  األميركي  الــدور  به  يتسم  الذي  الغموض 
المشير  للجيش  العام  والقائد  ترامب  مكالمة 

الماضي. أبريل  خليفة حفتر 
دي  لويغي  اإليطالي،  الخارجية  وزير  وأعــرب 
وقف  انتهاكات  إزاء  العميق«  »قلقه  عن  مايو، 
مع  مكالمة  في  مؤكدًا  ليبيا،  في  النار  إطــاق 
والنمساوي  ــاس،  م هيكو  األلــمــانــي  نظيريه 
لدفع  األقصى  إيطاليا  »التزام  شالينبرغ  ألكسندر 
والعودة  الهدنة  واحترام  استعادة  نحو  األطراف 
للجنة  المقبل  االجتماع  من  بــدًءا  الحوار،  إلى 

المختلطة في جنيف«. العسكرية 
الخارجية  وزارة  اتهمت  صريحة  لهجة  وفــي 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الوفاق،  بحكومة 
لألزمة  السياسية  التسوية  جهود  بـــ»إفــشــال 
وزارة  عن  الصادر  البيان  إلى  مشيرة  الليبية«، 
العاملين  مواطنيها  بشأن  السودانية  الخارجية 
تأكيدًا  »تضمن  اإلمــارات  بدولة  خاصة  بشركات 
ليبيا«  في  النفط  في حقول  للعمل  على وصولهم 
عملهم  عقود  لطبيعة  صريحة  »مخالفة  يعد  ما 

وموقعه«.
»هذه  أن  رأى  الثاثاء،  الصادر  الخارجية،  بيان 
ليبيا  في  لمواقع  األمن  حراس  نقل  في  الشبهة 
إال  تفسيره  يمكن  ال  التمويه  من  الشكل  وبهذا 
في  اإلمارات  دولة  به  تقوم  الذي  الدور  إطار  في 
دعم ميليشيات حفتر بخداع الشباب واستقدامهم 
أواًل إلى ليبيا تحت أية ذريعة، والحقًا الزج بهم في 
حاجتهم  مستغلة  بها،  لهم  عاقة  ال  حرب  أتون 

للعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية«.
خروقات  تتوقف  لم  الميداني،  الصعيد  على 
ورصدت  سريانها،  بدء  إعان  منذ  يومًا،  الهدنة 
األمم المتحدة هذه الخروقات، رغم ماحظتها في 

األعمال  في  ملحوظًا  انخفاضًا  بالخصوص  بيان 
الوقت  في  البيان  لكن  طرابلس،  في  القتالية 
إنها  وقال  بـ»الهشة«،  الهدنة  هذه  نفسه وصف 
المقاتلين  نقل  استمرار  بسبب  اآلن  »مهددة 
والمنظومات  والــذخــيــرة  واألسلحة  األجــانــب 
الدول،  بعض  قبل  من  األطــراف  إلى  المتقدمة 

وبينها دول شاركت في مؤتمر برلين«.
بعد  عاد  الــذي  السياسي  الجمود  بين  وما 
األمن  مجلس  وتباطؤ  برلين  اجتماع  انفضاض 
آمال  سقف  إن  القول  يبقى  مخرجاته،  تبني  في 
الليبيين،  لــدى  انخفاض  حالة  في  هو  الحل 
لها  يعلمون  ال  حــرب  فاتورة  يدفعون  الذين 
بسبب  نازح  طفل  ألف   90 تفاصيلها  وفي  أجًا، 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  حسب  العنف، 
في  األطفال  وضــع  وصفت  التي  »يونيسيف« 
وخطيرة،  فظيعة  ظروفًا  يعيشون  بأنهم  ليبيا 
المستفيد  الطرف  حول  للتساؤل  يدفع  ما  وهو 
وتداعياته  الداخلي  الصراع  هذا  استمرار  من 

والدولية. اإلقليمية 

 الهدنة باتت مهددة بسبب 
استمرار نقل المقاتلين األجانب 

إلى طرفي الصراع

 المتفائلون يراهنون على 
اجتماع اللجنة العسكرية 

المسماة )5+5(

ترحيل 500 طالب لجوءرغم الصعوبات: مركز تبادل تجاري على حدود ليبيا والجزائر
من ليبيا إلى رواندا

تجارية  اتفاقات  تنفيذ  صعوبات  رغــم 
مبرمة بين ليبيا والجزائر، إال أن السلطات 
الجزائرية أعلنت عن مشروع إلنشاء مركز 
وإليزي  الــوادي  واليتي  في  تجاري  تبادل 

قرب الحدود مع ليبيا.
وأكد وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، 
الجزائريين  األعمال  رجال  جمع  لقاء  خال 
الثاثاء،  الليبيين،  األعمال  رجال  من  و50 
االقتصادية  المشاريع  تجسيد  تشجيعه 
منطقة  وإنــشــاء  الــجــزائــر،  فــي  الليبية 
أن  رزيق  وأضاف  البلدين.  بين  حر  تبادل 
فرصة  المشترك  االقتصادي  »المنتدى 
المبادالت  وتشجيع  رفع  كيفية  في  للنظر 

االقتصادية والتجارية بين البلدين«.
الجزائر ووادي سوف  واحتضنت مدينتا 
اإلثنين  يومي  للباد،  الشرقي  بالجنوب 
رجال  من  مئة  نحو  بين  لقاء  والثاثاء، 
أعمال جزائريين وليبيين مع عدد من غرف 
التجارة الجزائرية والشركات والمصانع من 
التجاري  والتبادل  التعاون  آفاق  فتح  أجل 
حول  االتفاق  عن  فضًا  البلدين،  بين 

في  وشراكة  توأمة  مشروع  إعداد  مسألة 
المجال االقتصادي.

والتجارة  الصناعة  غرفة  ممثل  وأشار 
القاسم  ــو  أب منصور  سبها،  ــة  ــزراع وال
االقتصادي  التعاون  أهمية  إلى  السريتي، 
ــوادي  ال ــة  والي بين  المجاالت  كافة  في 
حيث  الليبي،  الجنوب  ومــدن  بالجزائر، 
الجزائرية  الشاحنات  انطاق  لبدء  يتطلع 

السوق  إلى  منفذ  عبر  مباشرة  والليبية 
غير  جــزائــريــة  ــام  أرقـ وتــقــدر  الوطنية. 
بعشرة  التجارية  المبادالت  حجم  رسمية 
مايين دوالر سنويًّا، تستورد خاله ليبيا 
والسكريات  والعجائن  والعصائر  الزيوت 

والمنتجات الزراعية ومشتقات الحليب.
العام  الجزائرية،  الحكومة  وأعلنت 
لمختلف  لوجيستية  سوق  إنجاز  الماضي، 
السلع والبضائع الجزائرية بمحافظة إليزي 
الحدودية لتسهيل انطاق الصادرات نحو 
المنطقة  معابر  تنمية  إطــار  وفي  ليبيا، 

لمواجهة شبكات التهريب.
إلى  الجزائرية  التجارة  وزارة  ولفتت 
ستعطي  تصدير  ثقافة  إلرســاء  خططها 
المقبلة  الثاثة  السنوات  خال  نتائجها 
الدبداب  دائــرة  تحتضن  إذ  قولها،  وفق 
لوجيستيكية،  قاعدة  قريبًا  إليزي،  بوالية 
نحو  توجهًا  المقابل  في  يعكس  حيث 
المتصاص  الحدودية  المناطق  تنمية 
المنظمات  ونــشــاط  التهريب  ظــاهــرة 
واألسلحة  بالمخدرات  المتاجرة  اإلجرامية 

والبشر.
تفاصيل ص 9

الجزائر–الوسط
وصل 500 طالب لجوء كانوا 

محتجزين في مراكز ليبية إلى منطقة 
غاشورا شرق رواندا، ضمن برنامج 

»آلية عبور الطوارئ«، في انتظار 
االنتهاء من دراسة ملفاتهم التي 

تؤدي إلى نقلهم إلى دولة أوروبية أو 
كندا. والتزمت رواندا بإيواء المجموعة 

األولى التي تضم 500 الجئ تم 
إجالؤهم من ليبيا امتثااًل التفاقية 
تم توقيعها في سبتمبر الماضي 

مع مفوض األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين واالتحاد األفريقي، حسبما 
كشفت جريدة »لوموند« الفرنسية، 

األربعاء.  لدى هؤالء المهاجرين عدة 
خيارات إما اللجوء في بلد غربي، أو 
إعادتهم إلى بلدهم األصلي، وإما 

إعادة توطينهم في بلد بالمنطقة أو 
اإلقامة في رواندا التي قالت حكومتها 

العام 2017 إنها مستعدة الستقبال ما 
يصل إلى ثالثين ألف مهاجر أفريقي 

على أراضيها.

يأبى الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
إال أن يحرق جميع مراكب السالم في 

منطقة الشرق األوسط، وال يهدر فرصة 
عابرة لوأد أي حلول سلمية عادلة للصراع 
العربي اإلسرائيلي قبل انتهاء فترة واليته 

الرئاسية األولى.
أدمن ترامب لعبة المقامرة بمستقبل 

المنطقة لصالح إسرائيل، 
وعلى غرار اعترافه بالقدس 
المحتلة عاصمة إلسرائيل، 

وسيادة إسرائيل على 
الجوالن السوري 

المحتل، قدم صفقة 
القرن التي بشر بها 
مع عرابه كوشنير، 

ليصفي بهذه 
الصفقة القضية 

الفلسطينية.
لن يجد تاريخ 

الصهاينة صورة 
أفضل من ترامب 

كرئيس أميركي 
قدم خدمات جليلة 
إلسرائيل، لكن تاريخ 

الشرق األوسط لن 
ينسى لهذا الرئيس 
أنه زرع ألغاما جاهزة 

لالنفجار، قد تطيح 
الجميع، وتدخل 

بالمنطقة في مرحلة 
جديدة من األزمات 

والفوضى.

جميلة عوض: توافقت 
مع »بنات ثانوي«.. 

وأحسب خطواتي الفنية
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أعد رواد فضاء كعكة بالشوكوالتة، وأرسلوا 
ثالث قطع من المخبوزات، مغلفة بشكل 

خاص، إلى األرض على متن مركبة الفضاء 
»سبيس إكس دراجون« وتهدف التجربة 
لدراسة خيارات الطبخ لرحالت المستقبل 

الفضائية. وكشف النقاب عن نتائج التجربة 
التي قام بها رائدا الفضاء لوكا بارميتانو 

وكريستينا كوتش هذا األسبوع. وقال ناطق 
باسم شركة »دوبل تري« التي زودت الرواد 

بالعجينة لموقع »بي بي سي« إن الكعك 
سيخضع لفحص إضافي على أيدي خبراء مواد 

غذائية لتقييم النتيجة النهائية للعملية.

 برلين، نيويورك، طرابلس، القاهرة: الوسط

المتابعين  كثير من  توقعات  يخالف  لم  نحو  على 
الليبية  األزمة  مسار  يسجل  لم  الليبي،  للشأن 
الجاري  يناير   19 في  برلين  مؤتمر  انعقاد  بعد 
بانعقاده،  تفاءل  من  آمال  مستوى  على  جديدًا 
المؤتمر  في  المشاركين  إعان  من  الرغم  فعلى 
بمبادرة  المعلن  النار  إطــاق  بوقف  االلــتــزام 
في  التدخل  عن  واالمتناع  »تركية–روسية«، 
الليبي،  الداخلي  الشأن  في  أو  المسلح،  الصراع 
اآلن؛  مهددة  باتت  الهشة  الهدنة  »هذه  أن  إال 
بسبب استمرار نقل المقاتلين األجانب واألسلحة 
األطراف  إلى  المتقدمة  والمنظومات  والذخيرة 
في  شاركت  دول  وبينها  الدولن  بعض  قبل  من 
األممية  البعثة  رصدت  وفقما  برلين«،  مؤتمر 

مطلع هذا األسبوع.
تباين  شك  ال  هو  الواقع  هــذا  فــرض  ومما 
مواقف الدول الخمس الكبار، حيال تبني مسودة 
إلى  ويدعو  »برلين«  مخرجات  يتبنى  دولي  قرار 
»وقف دائم إلطاق النار« في ليبيا، وإلى االمتثال 
التام لقرار مجلس األمن بحظر توريد الساح إلى 
ليبيا، توافقًا مع ما عبر عنه وزير الخارجية هايكو 
ماس، بأن »دعم مجلس األمن يعد أمرًا جوهريًا 

ليبيا«. في  السياسية  للعملية 
حتى  برلين«  بعد  »ما  مسار  تفاعات  وتطرح 
اجتماع  الهدف من  اللحظة تساؤالت جدية حول 
كان  إذ  الليبي،  الملف  في  الرئيسيين  الفاعلين 
عليها  أجمع  التي  االلتزامات  وخــرق  االنقسام 
يجري  بما  قياسًا  المحصلة،  هو  المؤتمر  أطراف 
أي منذ خروج إعان برلين بقائمة  منذ11 يومًا، 

الطويلة. نقاطه 
وصار المتفائلون، ولو على نحو حذر، يراهنون 
حاسمة،  وليست  إيجابية،  نتائج  مجرد  على 
»5+5« من  المسماة  العسكرية  اللجنة  الجتماع 
أجل إبرام اتفاق لوقف إطاق النار في أقرب وقت 
ممكن، كذلك مسار جنيف بين نواب من مجلسي 
الذي  المقبل،  فبراير  في  المقرر  والدولة  النواب 
للحل،  جديدة  قناة  فتح  نحو  اآلمال  بعض  يحيي 
رغم ما يعتريه من عراقيل مرجعها الخافات بين 
بعض المدعوين إلى هذا االجتماع حول االتفاق 
خافات  وهي  للحضور،  المرشحة  األسماء  على 
وإن اتخذت مبررات أخرى إال أن سببها هو اعتقاد 
ستكون  جنيف  اجتماعات  بأن  المدعوة  الجهات 
بتوزيع  »الكعكة«  فيها  ستقتسم  التي  المناسبة 

دعا إلى االلتزام بالقرارات الدولية ولم تلتزم أطرافه

»برلني« يتعثر في طريق العودة إلى العملية السياسية

< إحدى جلسات مؤتمر برلين 19 يناير 2020

المدن  في  الصحية  السلطات  أجرتها  واسعة  استعدادات 
الذي  المستجد،  »كورونا«  لفيروس  تحسبا  كافة  الليبية 
الباد منذ بدء تشخيص  أية حاالت إصابة في  لم يسجل 
وحتى  الجاري  يناير  من  التاسع  في  الصين  في  الفيروس 
الوطني  المركز  عن  صادرة  رسمية  تأكيدات  وفق  اآلن، 

لمكافحة األمراض.
المستجد«،  »كورونا  لتشخيص  األولى  اللحظة  ومنذ 
العالم،  دول  من  وعدد  الصين  في  إصابة  حاالت  وظهور 
للحيلولة  المبكرة  تحركاته  األمراض  مكافحة  مركز  بدأ 
دون ظهور حاالت في الباد، إذ أصدر منذ مطلع األسبوع 

الجاري بيانين بخصوص االستعداد لمواجهة الفيروس.
البيانين، أكد المركز أن إدارة الرصد واالستجابة  وفي 
درجة  لرفع  التدابيرالازمة  اتخذت  له  التابعة  السريعة 
اليقظة والتأهب الكتشاف أي حاالت اشتباه والتبليغ عنها 
خال  من  وكذلك  للرصد،  المبكر  اإلنذار  نظام  خال  من 
المستشفيات  التي تغطي معظم  للرصد  الوطنية  الشبكة 

والمرافق الصحية في جميع البلديات.
إن  الصينية  السلطات  قالت  يناير،  من  التاسع  وفي 
االلتهاب الرئوي الذي أصاب 59 شخصا في وسط الصين 
من  جديد  نــوع  عن  ناجما  يكون  قد  الماضي  الشهر 

»كورونا«.
 132 ومنذ ذلك الحين بدأ تسجيل إصابات بالفيروس 

حالة  أول  تسجيل  جرى  فيما  آالف،   6 نحو  وإصابة  وفاة 
األوسط في  الشرق  بالفيروس في منطقة  إصابة مؤكدة 

دولة اإلمارات العربية.
تواصل  الليبية،  االحترازية  ــراءات  اإلجـ سياق  وفــي 
بالسفارة  الصحي  الملحق  مع  مباشر  بشكل  المركز 
الراهن  الوضع  على  لإلطاع  الصين؛  بجمهورية  الليبية 
للعاج  الموفدين  الليبيين  المرضى  على  واالطمئنان 
ومناقشة  بالصين،  المقيمة  الليبية  الجالية  وكذلك  هناك 

اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان سامتهم.
ومع انتشار الشائعات على صفحات التواصل االجتماعي، 
جاء رد المركز بأن فيروس »كورونا« ال يتم كشفه إال عن 
طريق المختبر المرضي التابع للمركز، وطالب المواطنين 
والمصداقية  الدقة  وتحري  اإلشاعات  وراء  االنجرار  بعدم 

في نقل األخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي.
لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  قدم  جهته،  من 
الصحة  وزير  إلى  الثاثاء،  النجار،  الدين  بدر  د.  األمراض، 
المفوض بحكومة الوفاق أحمد بن عمر مذكرة تفصيلية 
من  الوقائية  إجراءاته  لمتابعة  المركز  احتياجات  بشأن 

فيروس »كورونا« الجديد.
فيروسية  سالة  هو  المستجد«  »كورونا  أن  إلى  يشار 
فيروس  خصوصا  وتشمل  حادة  تنفسية  التهابات  تسبب 

»سارس«.

سلسلة »كتاب الوسط« تزين معرض القاهرة

< كمال رزيق

»كورونا« يستنفر الليبيني.. وال إصابات حتى اللحظة

الزروق: النعترف بأي 
جمعيات أو كيانات 
موازية غير معترف 

بها دوليا



استضافت العاصمة التونسية مهرجان »أسبوع أفالم المقاومة والتحرير«، 
بمشاركة 15 فيلما حيث ركزت أغلب األفالم على قضية الصراع العربي 

اإلسرائيلي، في فلسطين المحتلة وسورية، باستثناء المشاركة التونسية الجزائرية 
التي شاركت بأفالم توثق مرحلة النضال ضد االحتالل الفرنسي.

ومن أبرزاألفالم التي عرضت فيلم »الفالقه«، الذي يروي الكفاح المسلح 
للمقاومة التونسية ضد االستعمار الفرنسي، ويغطي المرحلة التاريخية الممتدة 

من عام 1881 وصوال إلى ستينيات القرن العشرين.
كما عرض خالل المهرجان الفيلم اللبناني »مطر حمص«، الذي يتناول قضية 

قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، وتحديدا أبناء تلك القرى الذين رفضوا 
الهجرة أو التعامل مع العدو االسرائيلي وتحملوا القهر والتعذيب الذي مارسته 

آلة االحتالل لخمسة عشر عاما، حيث يصور الفيلم مشهد الصمود والمقاومة 
والتضحيات التي قدمها أبناء الجنوب خاصة ولبنان عامة لتحرير األرض من 

العدو المحتل.
كما جرى عرض الفيلم السوري »المخدوعون« وهو أحد أهم مئة فيلم في 

تاريخ السينما العربية، وهو أحد األعمال التي تقترب من القضية الفلسطينية، 
حيث يتناول تبعات نكبة 1948 عن طريق ثالث شخصيات من أجيال مختلفة 

وظروف مختلفة، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج توفيق صالح 
وبطولة عبدالرحمن آل رشي، محمد خير حلواني، بسام لطفي، وثناء دبسي، 

حيث استقبل فيلم المخدوعون بشكل إيجابي من قبل النقاد وفاز بعدة جوائز 
عربية وأجنبية.

تواصـل 02

كل الهم في قلبي حبسته***وكل المر ودموع الليالي
كبيرعزم مهما المر شفته***هكي عشنة وهكي تربينة
خاطي اهلل مادورت والي***سواد القلب عمري ماعرفته

وحسد الناس ماهو من أفعالي

اتصل بالطوارئ من »تيندر« 

قالت تقارير إعالمية إن االتحاد األوروبي قد يجبر شركة »آبل« 
األميركية على تغيير شاحن هاتفها آيفون مرة أخرى، لجعله 
موقع  وقال  الذكية،  الهواتف  جميع  مع  ومتناسبا  مشتركا 
الرغم من توجيه شركات  إنه على  البريطاني  نيوز«  »سكاي 
عالمي  شاحن  لتطوير  معا  للعمل  السابق  في  التكنولوجيا 
»موحد«، إال أن المسؤولين في االتحاد األوروبي يقولون إن 
»االتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة 

لم تحقق النتائج المرجوة«.
ووفقا لمسؤولي االتحاد األوروبي، فإن التغييرات ستجعل 
حياة العمالء »أسهل وتساعد البيئة«، حيث تشير التقديرات 
من  طن  ألف   51 من  أكثر  تولد  القديمة  الشواحن  أن  إلى 
البرلمان  أعضاء  ويخطط  عام،  كل  اإللكترونية«  »النفايات 
الجلسات  إحدى  في  اإلجراء  هذا  على  للتصويت  األوروبي 
المقبلة. يشار إلى أنه طالما دعا االتحاد األوروبي إلى توحيد 
الشواحن بين شركات التكنولوجيا، فيما كانت تنتقد شركة 
أن  شأنه  من  مماثل  قانون  فرض  إن  وتقول  األمر  »آبل« 
له  لزوم  ال  اضطرابا  ويسبب  بالبيئة  ويضر  االبتكار  »يخنق 
»شحن  جرى  سابق  بيان  في  »آبل«  وقالت  للمستخدمين«، 
أكثر من مليار جهاز من أجهزة آبل، المعتمدة على الشاحن 
الحالي.. نريد التأكد من أن أي تشريع جديد لن يؤدي إلى أي 

اضطراب لعمالئنا«.

شعر الحكمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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كيف تقوم بتأمني نفسك من هاكرز »واتساب«؟

حني »يتعرق« هاتفك الذكي..!

كلمة1000

إلكترونية  لهجمات  »واتساب«  تطبيق  يتعرض 
بسبب ثغرات أمنية، أو بسبب أخطاء هندسية في 

حساباتنا  بحماية  جهلنا  وبسبب  التطبيق، 
على تطبيق الرسائل األشهر في العالم، 

بإمكاننا  »فوربس«،  لموقع  ووفقا 
اختراقات  من  أنفسنا  حماية 
الحساب على تطبيق »واتساب«، 
باتباع خطوات بسيطة ال تستغرق 

أكثر من دقيقة.
باختراق  األمر  يتعلق  وعندما 

منصات  أو  »واتساب«،  تطبيق 
أساليب  تتنوع  األخرى،  الرسائل 

ورأينا  المستخدم،  على  وتأثيرها  االختراق 
تصيب  إلكترونية  هجمات  الماضي  العام  في 
شهد  كما  تجسس،  ببرامج  المستهدفين 

يتم  خطرة،  متعددة  وسائط  ملفات  التطبيق 
تبادلها في المحادثات، كما رأينا حاالت يتم فيها 
حظر المستخدم من الدخول لحسابه على 

»واتساب«.
كل هذه المشكالت تم حلها 
فريق  قبل  من  كبير  بشكل 
نظامه  رمم  الذي  »واتساب«، 
المستخدمين،  لحماية  األمني 
ولكن هذا لم يمنع »الهاكرز« 
جديدة  طرق  اكتشاف  من 
حالة  ولتجنب  للهجوم، 
الحساب  على  »االستيالء« 
الهاكرز  قبل  من  الخاص 
تغيير  إجراء  المستخدمين  بإمكان  مستقبال، 
بسيط في اإلعدادات، ويقول الموقع إن بإمكان 

المستخدم تعيين رقم تعريف شخصي، سيمثل 
المستخدم  على  سيتوجب  إضافيا،  أمنيا  غطاء 

إدخاله الستخدام »واتساب« من جهاز جديد.
رسالة  على  للحصول  الهاكرز  يلجأ  ما  وعادة 
هاتف  رقم  إلى  ترسل  التأكيد،  رقم  تحمل 
الواتساب من  جديد، كي يستولوا على حساب 
جهازهم، ولكن اإلعداد اإلضافي سيمنعهم من 
انطلت  إذا  حتى  لذلك  الحساب،  على  االستيالء 
عليك خدعة ما وقمت بإرسال الرمز إلى الهاكرز، 
الشخصي  التعريف  رقم  لديهم  يكون  فلن 
الرقم  خاصية  على  العثور  ويمكن  بك،  الخاص 
إعدادات  ضمن  »واتساب«،  في  التعريفي 
Two-« الحساب من داخل التطبيق، تحت عبارة
أقل  األمر  يستغرق  وال   ،»Step Verification

من دقيقة إلعداده.

يقترب العلماء من صناعة مادة تساعد الهاتف الذكي على تنظيم درجة 
حرارته عن طريق »إفراز العرق«، ليبرد الجهاز نفسه، ونجح فريق من جامعة 
شنغهاي في الصين، بقيادة جياو تونغ، في تطوير مادة معدنية أو طالء 
معدني لتغطية األجهزة اإللكترونية، ويمكنها أن تحافظ على برودة تلك 
األجهزة في حال ارتفعت حرارتها، أو باختصار تنظيم وإدارة حرارتها، كما 

يفعل الجسم البشري عندما ترتفع حرارته.
ووفقا لتقرير نشرته جريدة »ديلي ميل« البريطانية، سيكون بإمكان 
الذكية أن تحافظ على حرارتها وبرودتها بفضل مادة معدنية  الهواتف 
وبمقدور  اإلنسان،  شعرة  سمك  أضعاف   3 سمكها  يبلغ  للتعرق،  قابلة 
المادة المعدنية أو باألحرى الطالء إطالق الماء عندما ترتفع حرارة الجهاز 
اإللكتروني، ثم يتحول هذا الماء إلى غاز ويتبخر، آخذا معه الحرارة الزائدة، 

األمر الذي يخفض من حرارة الجهاز.
غير أن العلماء في الصين، الذين طوروا هذا األسلوب المبتكر، يقولون 
إنه مكلف لالستخدام للتصنيع على نطاق تجاري في الوقت الحالي، ولكنهم 
يبشرون بالتطبيق المستقبلي غير المكلف له، ووفقا للعلماء، فإنه يمكن 
األجهزة  ذلك  في  بما  اإللكترونية،  األجهزة  جميع  على  االختراع  تطبيق 

المحمولة مثل األجهزة اللوحية والهواتف.
ونقلت الجريدة البريطانية عن روجو وانغ، الذي يدرس هندسة التبريد 
في جامعة »شنغهاي جياو تونغ« أن تطوير اإللكترونيات الدقيقة يفرض 
المكونات  جميع  ألن  الفعالة،  الحرارة  إدارة  تقنيات  على  كبيرة  متطلبات 
معبأة بإحكام ويمكن أن تصبح الرقائق ساخنة للغاية. فعلى سبيل المثال، 
دون نظام تبريد فعال، يمكن أن تتعرض هواتفنا إلى انهيار النظام وحرق 
أيدينا إذا قمنا بتشغيلها لفترة طويلة أو تحميل تطبيق يستهلك الكثير 

من الطاقة.
الشركات  التي تستخدمها بعض  لتلك  بديال  المادة  تكون هذه  وقد 
تمتص  أو  تطلق  التي  المواد  وهي  الطور«  تغيير  »مواد  أي  المصنعة، 
الطالء  العلماء  جرب  وعندما  الدهنية،  واألحماض  الشموع  مثل  الحرارة، 
المعدني المطور على شرائح ورقاقات الهواتف المحمولة، وقارنوا النتائج 
الشريحة  حرارة  خفض  المطور  الطالء  أن  تبين  المطلية،  غير  بالشرائح 
المطلية بحدود 7 درجات مئوية عند تشغيل الجهاز، وإجراء أعمال مكثفة 

عليه لمدة 15 دقيقة.

»نسيت  جمال  رمضان  الشاب  الليبي  الفنان  أغنية  حظيت 
بمتابعة  الجديدة  السنة  بداية  مع  أطلقها  التي  كالمك« 
كبيرة على موقع الفيديو األشهر »يوتيوب« وصفحات التواصل 

االجتماعي.
األغنية من كلمات الشاعر علي الخرم، وتوزيع وتنفيذ عالء الدين 

أبو غنيه، حيث تعبر عن مشاعر العشاق الذين يحاولون نسيان عالقة 
انتهت بينهم، ولكنهم اليستطيعون ذلك.

درنة،  مدينة  مواليد  رمضان جمال من  الشاب  الفنان  أن  يذكر 
ويتقن العزف على الجيتار وسبق له المشاركة في عدة حفالت بمنتجع 

إيميليا السياحي.

متابعة كبيرة لـ »نسيت كالمك«

»آبل« مجبرة على 
استبدال شاحن آيفون

#هشـتاغ
في  المختصة  الهولندية  ــوم«  ت ــوم  »ت شركة  كشفت 
مع  عقدا  وقعت  أنها  مؤخرا،  والخرائط،  المالحة  شؤون 
توجه عمالق  يكشف  الذي  األمر  الصينية،  شركة »هواوي« 
األميركية،  للمنتجات  بدائل  عن  للبحث  اآلسيوي  الهواتف 
الشركتين،  بين  المبرم  العقد  فإن  تقنية،  تقارير  وبحسب 
سيتيح  اآلن،  حتى  كامل  بشكل  تفاصيله  تتضح  لم  والذي 
الهولندية  الشركة  خرائط  من  تستفيد  أن  لـ»هواوي« 

وخدماتها.
العام  خالل  كبير،  مأزق  في  نفسها  »هــواوي«  ووجدت 
خاص  تشغيل  برنامج  تطوير  إلــى  واضطرت  الماضي، 
للواليات  السوداء  القائمة  ضمن  الشركة  إدراج  عقب  بها، 
المتحدة، بسبب مخاوف مرتبطة باألمن القومي األميركي، 
الصينية  الشركة  وجدت  األميركية،  العقوبات  وبموجب 
جانب  إلى  »آندرويد«  نظام  استخدام  من  محرومة  نفسها 
تطبيقات مستخدمة على نطاق واسع مثل »غوغل مابس« 

في الهواتف الجديدة.
ميرستا،  ريمكو  الهولندية،  الشركة  باسم  الناطق  وأكد 
اإلفصاح  رفض  لكنه  ــواوي«،  »ه شركة  مع  االتفاق  إبــرام 
إم  إس  »جــي  موقع  ذكــر  حسبما  التفاصيل،  مزيد  عن 
»توم  شركة  وأحدثت  التقنية،  باألخبار  المتخصص  أرينا« 
األجهزة  بيع  من  انتقلت  بعدما  أنشطتها،  في  تحوال  توم« 
اإللكترونية إلى االستثمار في الخدمات والبرامج، وفي وقت 

سابق.

»هواوي« تلوذ بـ »توم توم« 
ضد العقوبات األميركية

أطلق رواد مواقع التواصل االجتماعي، هاشتاغ »ثورتنا_عيونكم«، تضامنا 
مع المصابين المتظاهرين اللبنانيين، الذين أصيبوا بفعل اعتداءات قوات 
األمنية اللبنانية. وغرد آالالف النشطاء من مختلف دول العالم، على مواقع 

التواصل االجتماعي، مطالبين بحماية المحتجين ووقف عنف قوى األمن 
اتجاههم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوى األمن والمتظاهرين، في ساحة 
العاصمة بيروت، األسبوع الجاري، وأسفرت عن إصابة أكثر من 520 جريحا، 
فيما ال يزال المحتجون مستمرين بمطالباتهم في الدعوة إلصالح األوضاع 

االقتصادية الصعبة، وتشكيل حكومة جديدة. ونشر النشطاء صورا لهم، 
وهم يتضامنون مع المصابين، عبر وضع أيديهم على أحد األعين، تعبيرا 
عن حجم المأساة التي لحقت بالمحتجين وفقدان جزء هام من أجسادهم. 

وخرج مئات المتظاهرين اللبنانيين، في ساحات العاصمة بيروت، وقرى 
أخرى، في أكتوبر الماضي، رفضا لألوضاع االقتصادية الصعبة، وقلة فرص 
العمل، متهمين الطبقة الحاكمة المسؤول األول عن كل ما يحصل بالبالد.

سيتمكن مستخدمو »تيندر«، من استخدام خاصية لالتصال بالطوارئ إذا ما 
شعروا بعدم األمان خالل اللقاءات، التي يعقدونها باالستعانة بالتطبيق، وأشارت 

»تيندر« إلى أن مستخدميها سيتمكنون في األيام المقبلة من إظهار مكان 
وجودهم واسم الشخص، الذي يواعدونه على ملفاتهم الشخصية، بفضل 
شراكة مع تطبيق »نوناليت«، وأوضحت الخدمة التابعة لمجموعة »ماتش 

غروب« في بيان أن المستخدمين سيستطيعون أيضا »إخطار خدمات الطوارئ 
بطريقة سرية وسهلة إذا ما شعروا بالقلق أو بالحاجة إلى المساعدة«، وأكدت 
»تيندر« أن هذه الخاصية الجديدة توفر اتصاال مع رقم الطوارئ في الواليات 
المتحدة )911(، الفتة إلى أن »عمالء مدربين« سيعمدون إلى فرز االتصاالت 

قبل التواصل مع الهيئات العامة المختصة.
وقالت بريتاني لوكونت إحدى مؤسسي »نوناليت« في بيان إن هذه 
الخدمة تشكل »حارسا شخصيا صامتا في حال كنتم بمفردكم أو خالل 

موعد مع شخص تلتقونه للمرة األولى«، مشيرة إلى أن »هذا التدبير األول 
من نوعه في مجال السالمة الرامي لحماية أعضاء تيندر حتى عندما تنتقل 
تفاعالتهم من العالم الرقمي إلى الحياة الواقعية«، وتنتشر خدمة »تيندر« 

في أكثر من 190 بلدا حول العالم.

فوز 12 رائدة أعمال ليبية بدعم االتحاد األوروبي لتقديمهن أفكارًا تجارية مبتكرة

أسبوع أفالم املقاومة في تونس

دفع  بوينت«أن  »بــروف  شركة  بها  قامت  دراســة  أظهرت 
من  كثير  في  ينتهي  قد  اإللكترونيين  للمقرصنين  الفدية 
الحاالت بخسارة لألموال والبيانات المسروقة على حد سواء، 
ووجد  واالختفاء،  الفدية  بأخذ  المهاجمين  بعض  يكتفي  إذ 
األمنية  بوينت«  »بروف  شركة  في  باحثون  أجراه  استطالع 
قرصنة  لعمليات  تعرضات  التي  المنظمات  من   %  33 أن 
اختارت دفع الفدية الستعادة بياناتها، لكن نحو 22 % من 
الشركات التي دفعت فدية قالت إنها لم تتمكن من الوصول 
إلى بياناتها التي تشفرها برامج خبيثة وقالت 9 % منها إنها 

تلقت مطالب فدية إضافية بعد الدفع.
في  تتخذ  التي  الشركة،  عن  الــصــادر  التقرير  وأفــاد 
الفدية،  دفعوا  الذين  بين  »من  بأنه  لها،  مقرا  كاليفورنيا 
بين  شــرف  هناك  ليس  قديما:  درســا  كبير  جــزء  تعلم 
اللصوص«، واستطلع الباحثون نحو 600 من المتخصصين 
من   %  65 أن  ووجــدوا  دول،  سبع  في  األمــن  مجال  في 
بتشفير  تسبب  خبيثة  لبرامج  تعرضت  الممثلة  المنظمات 
البيانات الموجودة لجعل الوصول إليها غير ممكن، ويسلط 
عمليات  بشأن  المتزايدة  المخاوف  على  الضوء  التقرير  هذا 
التي تعمل  المنظمات  العديد من  أثرت على  التي  القرصنة 
على شبكات كمبيوتر قديمة، ووجد تقرير منفصل صادر عن 
شركة »إمسيسوفت« األمنية أن ما ال يقل عن 966 منظمة 
 2019 العام  في  للقرصنة  تعرضت  المتحدة  الواليات  في 

ودفعت ما مجموعه أكثر من 7.5 مليار دوالر كفدية.

تصارع شركات »فيسبوك« و»غوغل« و»تويتر« لمنع انتشار 
األخبار والتقارير الزائفة والمضللة، تزامنا مع التفشي السريع 
لفيروس كورونا، إذ ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 
106 حاالت في الصين، كما يجري اإلبالغ عن حاالت إصابة 

في عدد متزايد من الدول األخرى.
المنتشرة  المؤامرة  نظريات  مقاومة  »فيسبوك«  وحاولت 
تزعم  التي  تلك  فيها  بما  االجتماعي،  التواصل  على منصات 
أن المسؤولين الحكوميين األميركيين حصلوا سرا على براءة 
اختراع للمرض. كما انتشرت معلومات خاطئة على مجموعات 
»فيسبوك« التي تصعب مراقبتها، بعدما أسست مباشرة بعد 
يعالج  البري  الزعتر  زيت  أن  وتزعم مثال  الكشف عن كورونا، 
شريكة  منظمات  وسبع  إنها  »فيسبوك«،  وقالت  الفيروس، 
أصدرت تسع مراجعات للحقائق خالل األيام األخيرة، الفتة إلى 
صفحات  على  ظهورها  وخفضت  الدقة  بعدم  وصمتها  أنها 

المستخدمين األساسية.

فدية القراصنة ليست 
الحل األفضل دائمًا

كورونا يستنفر »فيسبوك« 
و»غوغل« و»تويتر« 



محليات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة اخلامسة

العدد 219
اخلميس

5 جمادى اآلخرة 1441 هــ
30 يناير 2020 م

في لقاءات استضافتها  الجزائر بحثًا عن توافق قبل العودة إلى طاولة المفاوضات

حراك دبلوماسي ملنع صدام إقليمي على األرض الليبية
تجنب  هي  الجزائر،  عنها  تدافع  التي  الفكرة 
التركية  القوات  بين  مباشر  اتصال  أو  صدام  أي 
والقوات األخرى المقاتلة برًا أو بحرًا أو جوًا، حسب 
خليجية  ودول  أنقرة  بين  سرية  وساطة  مبادرة 
طرفي  جمع  على  تراهن  التي  الجزائر  تقودها 
من  المزيد  وتجنب  الحوار،  طاولة  على  الصراع 

الوضع. تأزيم 
التوترات  تــطــور  الــجــزائــر،  هــاجــس  ويبقى 
أنقرة  قدمته  الذي  العسكري  الدعم  عن  الناجمة 
قوات  بين  مواجهة  إلى  الوفاق  حكومة  لصالح 
وتدعم  األرض  على  تحارب  أخرى  وقوات  تركية 
تلميح  وفي  العاصمة.  حرب  من  اآلخــر  الطرف 
عن  الجزائرية  السلطات  أعربت  التركي،  للتدخل 
في  ليبيا  في  األجنبي  العسكري  التدخل  رفضها 
تعقيد  إلى  يــؤدي  قد  أنه  معتبرة  يناير،  مطلع 

المأساوي. الوضع 
خالل  ــان،  إردوغـ رجــب  طيب  الرئيس  وأعلن 
عبد  الجزائري  الرئيس  لقائه  عقب  صحفي  مؤتمر 
المجيد تبون، أن »الجزائر عنصر مهم من عناصر 
مواجهة  وفي  المنطقة  في  والسالم  االستقرار 
على  مباشر  تأثير  لها  التي  ليبيا،  في  التطورات 

المجاور«. البلد  هذا 
وأكد أنه »من المستحيل تحقيق تقدم في حل 
إردوغان  وأشار  عسكرية«.  بحلول  الليبية  األزمة 
والجهات  المنطقة  دول  مع  مكثفة  »اتصاالت  إلى 
النار  إلطالق  دائم  وقف  أجل  من  الدولية  الفاعلة 

السياسي«. الحوار  واستئناف 
الجزائر عليهما  تعتمد  مساران 

اتفاق  إلى  التوصل  جرى  جزائرية،  مصادر  وحسب 
المشتركة  »المتابعة  أجل  وأنقرة من  الجزائر  بين 
وتعمل  األرض«.  على  الليبي  للوضع  واليومية 
تحييد  هما  مستويين  عبر  الجزائرية  الدبلوماسية 
جهة،  من  واألجنبي(  )التركي  األجنبي  التدخل 
السياسي  الداخلي  الحل  نفسه تسريع  الوقت  وفي 

والشامل في ليبيا، حسب مصدر دبلوماسي .
الجزائر  أن  يبدو  الذي  ترجيحًا،  األكثر  والمسار 

أكبر  تدخل  بقدرات  السماح  هو  عليه،  تعتمد 
قوات  ــال  إرس يتم  ال  ولماذا  األفريقي  لالتحاد 
المتحدة  األمــم  رعاية  تحت  أفريقية  عسكرية 
في  الساري  النار  إطــالق  وقف  احترام  »لضمان 
وأداء  المدنيين،  الحفاظ على حياة  وبالتالي  ليبيا، 

لـ»الوسط«. المصدر  البالد«. يضيف  مؤسسات 
اقتراحًا  جــزائــريــون  مسؤولون  واستعرض 
زايد  بن  عبداهلل  اإلماراتي  الخارجية  وزير  على 
ليبيا  إلى  أفريقية  قوة  بإرسال  ويقضي  وإردوغان، 
طرح  مع  الهدنة  انهيار  لتحصين  أممي  بإشراف 
دول  مع  وتركيا  ــارات  اإلم تعاون  لتفعيل  آليات 

النار. الجوار على نحو يرسم وقف إطالق 
مصر  من  كاًل  قريبًا  تبون  الرئيس  وسيزور 
من  بدعوة  المتحدة  العربية  ــارات  واإلم وتركيا 
فرص  من  يعزز  قد  ما  الثالث،  الدول  هذه  قادة 

المعلنة. غير  الجزائرية  الوساطة  تقدم جهود 
قرار  مسودة  مع  المبادرة  من  أجزاء  وتتطابق 
الدولي  األمن  مجلس  إلى  بريطانيا  بها  تقدمت 

يدعو إلى وقف دائم إلطالق النار في ليبيا.
المتحاربة  القوات  فصل  وجوب  على  وتنص 
المعسكرين،  بين  الثقة  لبناء  تدابير  ــاء  وإرس
أنطونيو  المتحدة  العام لألمم  األمين  وتطلب من 

غوتيريس تقديم اقتراحات بشأن اآلليات الممكن 
ذلك  في  بما  النار  إطالق  وقف  لمراقبة  اعتمادها 
إشارة  في  إقليمية«،  منظمات  من  »مساهمات 
ضمنية إلى االتحادين األوروبي واألفريقي اللذين 

الهدنة. يمكن أن يرسال طواقم لمراقبة 
قوات  »إرسال  مقترح  يكون  أن  المرتقب  ومن 
يوم  برازافيل  اجتماع  مناقشات  ضمن  أفريقية« 
قليلة من  أيام  بعد  يأتي  الذي  بالكونغو  يناير   30
الجوار  خارجية  وزراء  دول  واجتماع  برلين،  مؤتمر 
صوت  إسماع  »إلى  يهدف  الذي  بالجزائر،  الليبي 
وبحث  بليبيا،  المستمرة  األزمة  حل  في  أفريقيا 

مؤتمر  لمخرجات  وفقًا  البلد  بهذا  التسوية  سبل 
برلين«.

العام  بداية  منذ  الوساطة  جهود  وتسارعت 
اجتماعًا  استضافت  حيث  العاصمة،  الجزائر  في 
تونس  وهي  الجوار  دول  خارجية  لــوزراء  موسعًا 
وبحضور  والنيجر،  وتشاد  ومالي  والسودان  ومصر 
إلبالغ  جاء  الــذي  ماس  هايكو  األلماني  الوزير 
في  برلين  في  الدولية  القمة  بنتائج  المشاركين 
19 يناير، وهو اللقاء الذي جاء عقب شكاوى عديد 
برلين، حيث  إبعادها عن عملية  األفريقية  البلدان 
وعدم  األسلحة  حظر  باحترام  تعهدات  تقديم  تم 

الليبية. الشؤون  في  التدخل 
الخارجية  ــر  وزي أعلن  نفسه،  السياق  وفــي 
الجزائري صبري بوقادوم، االتفاق في اجتماع دول 
البلدان  مع  العمل  مواصلة  ضرورة  على  الجوار 
األفريقي  االتحاد  مع  وبتنسيق  لليبيا  المجاورة 
السياسي  الحل  ودعم  السياسية  المبادرة  إلنجاح 

ليبيا. في 
ليبيا في  التركية  اإلستراتيجية 

في  أشكال  بعدة  المتداخلة  لتركيا  وبالنسبة 
سوى  ليس  العسكري  الجانب  فإن  الليبي،  الملف 
في  التركية  اإلستراتيجية  جوانب  من  واحد  جانب 
سياسية  ركائز  ثالث  على  إردوغان  فيعتمد  البالد 
العسكري  الخيار  يبقى  إذ  واقتصادية،  وعسكرية 
في متناول اليد مع تفضيل الخيار السياسي، بينما 
الصراع  في  المشاركة  القوى  وجميع  تركيا  هدف 

الليبي هو االستفادة من موارد الطاقة.
ليبيا  دولــة  إلى  الجزائر  لحاجة  منه  وإدراكــًا 
مستقرة على حدودها، طرح الرئيس التركي خالل 
التجاري  التبادل  بزيادة حجم  زيارته لها طموحاته 
عقد  وتجديد  دوالر،  مليارات  خمسة  من  أكثر  إلى 
 2024 العام  حتى  المسال  الطبيعي  الغاز  توريد 

وإنشاء منطقة تجارة حرة.
عنه  كشفت  ما  مع  تأتي  دبلوماسية  تطورات 
مصادر إعالمية بإنزال تركيا جنودها، فجر األربعاء، 
متن  على  جــاؤوا  والذين  الوفاق  حكومة  لدعم 
عنتاب«  »غازي  اسمي  تحمالن  حربيتين  بارجتين 

بالرسو في ميناء طرابلس. قامتا  و»قيديز« 
لحقوق  الــســوري  المرصد  ــاد  أف جانبه  مــن 
اإلنسان، األسبوع الماضي، بزيادة عدد المرتزقة 
بلغ  حيث  طرابلس،  إلى  نقلوا  الذين  السوريين 
جاء  جديد  ارتــفــاع  في  مقاتاًل   3660 عددهم 
إحداهما  تفاهم  مذكرتي  أنقرة  عقد  أعقاب  في 
البحرية  الــحــدود  لتقاسم  واألخـــرى  عسكرية 

نوفمبر. أواخر  السراج  حكومة  مع  وقعتهما 
الشهر  بــدايــة  التركــي،  البرلمــان  ــر  وأق
ما  والعسكري  األمني  التعاون  اتفاقية  الجاري، 
على  البالد  وفتح  ــاع  األوض تدهور  من  سيزيد 

األجنبية. التدخالت  مزيد 

عن دعوات »االستئناف العاجل« التي فقدت معناها

هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف األزمة الليبية؟
الفعل  ردود  تفلح  لم  أسبوعين،  نحو  مدى  على 
لعمليات  الفوري  باالستئناف  المطالبة  الدولية 
موانئ  خمسة  عمل  تعليق  بعد  النفط  مؤسسة 
نفطية وحقلي الشرارة والفيل -أكبر حقلين نفطيين 
النفط  إنتاج  انخفاض  إلى  أدى  ما  البالد-، وهو  في 

إلى 271 ألف برميل يوميًا منذ 18 يناير الحالي.
التي  الدعوات  مفهوم  عن  محللون  ويتساءل 
إلى  ــة  ــي أوروب ــة  دول و17  واشنطن  عــن  ــدرت  ص
أن  خصوصًا  النفط،  إلنتاج  »العاجل«  االستئناف 
وما  البيانات  مختلف  في  »العاجل«  كلمة  تضمين 
رافقها من تجاهل من قبل القوى التي أغلقت موانئ 
تمس  مطالبات  جدية  حول  تساؤالت  يطرح  النفط 

جزءًا من أمن الطاقة العالمي.
على سبيل المثال، فإن التجاهل كان مصير دعوة 
الدول  مع  باالتفاق  ليبيا  في  األوروبي  االتحاد  بعثة 
ليبيا،  لدى  المعتمدة  األوروبي  االتحاد  في  األعضاء 
منذ  المؤسسة  لعمليات  الفوري  االستئناف  إلى 

إطالقها األسبوع الماضي.
لهذه  االستجابة  وعــدم  الخسائر  تفاقم  ومــع 
النفط،  مؤسسة  رئيس  ــارة  زي كانت  الــدعــوات، 
في  المركزي  المصرف  ومحافظ  اهلل  مصطفى صنع 
خاطبا  حيث  لندن،  إلى  الكبير  الصديق  طرابلس 
الرأي العام الدولي عبر مراكز بحثية ووسائل إعالم 

عالمية.
صنع اهلل، وخالل كلمة ألقاها في معهد »تشاتام 
»السماح  أن  من  حذر  اإلثنين  لندن  في  هــاوس« 

بالقيام بأنشطة غير قانونية مثل وقف إنتاج النفط 
وتساءل:  نوعها«.  من  أولى  سابقة  يعتبر  الليبي 
النفط؟  إقفال  على  الدولي  المجتمع  سيرد  »كيف 
غير  السلوك  هذا  مكافأة  تتم  أال  جدًا  المهم  من 

القانوني«.
أما الكبير، وخالل مقابلة مع وكالة »رويترز« في 
لندن، قال: »النفط يمثل 93 إلى 95 % من إجمالي 
اإلنفاق.. هذه  إجمالي  70 % من  اإليرادات ويغطي 
الليبي..  والشعب  ليبيا  الرأس، ستؤذي  رصاصة في 
يحدونا أمل كبير أن تحل األزمة بأسرع وقت ممكن 

ألنها تضر بالجميع«.
شؤون  وزير  تصريحات  جاءت  السياق  هذا  وفي 
أندرو  البريطاني  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
حصار  رفع  »ضرورة  إلى  فيها  دعا  التي  موريسون، 

النفط شرق ليبيا«، خالل لقائه مع صنع اهلل.
واالقتصاد  الشعب  تضرر  إلى  موريسون  وأشار 
النفط  مؤسسة  بأن  منوهًا  األمر،  هذا  من  الليبي 
إدارة  المكلفة  الوحيدة  الشرعية  المؤسسة  »هي 
الخارجية  وزارة  بيان  حسب  ليبيا«،  في  النفط 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  البريطانية، 

»فيسبوك«، أمس الثالثاء.
توقيع  حمل  بيان  صدر  الماضي،  مايو   18 وفي 
»ملتقى القبائل والمدن الليبية«، الجمعة الماضي، 
الموانئ  جميع  من  النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه 
وطالب  النفطي«،  الزويتينة  بميناء  بــدءًا  الليبية 
البيان، الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، 
الجمعة، جهات االختصاص والمجتمع الدولي بـ»فتح 
حكومة  تشكل  حتى  النفط  إيرادات  إليداع  حساب 

تمثل كل الشعب الليبي«، وفور صدور البيان دخل محتجون 
الميناء وأعلنوا إغالقه الجمعة.

إعالن  كــان  الخطير،  التطور  هــذا  غــداة  فعل  رد  وفــي 
ذلك  إن  وقالت  القاهرة«،  »القوة  حالة  الوطنية  المؤسسة 
المنشآت  العامة وجهاز حرس  القيادة  أن »أوقفت  يأتي بعد 
النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من 
موانئ البريقة ورأس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة«، 

كما أعلنت »القوة القاهرة« في حقلي الشرارة والفيل.
وفي 19 يناير، كان رد فعل األمين العام لألمم المتحدة، 
إذ  برلين،  مؤتمر  أعمال  ختام  وعقب  غوتيريس،  أنطونيو 
عبر عن بالغ قلقه من إغالق حقول وموانئ النفط في ليبيا، 
فيما حذرت بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا من »عواقب 

وخيمة« على الشعب الليبي من هذه التصرفات.
»تويتر«  على  لها  تغريدة  في  األميركية  السفارة  وقالت 
على  للنفط  الوطنية  المؤسسة  عمليات  »تستأنف  أن  يجب 
هذا  فوصفت  ليبيا  لدى  البريطانية  السفارة  أما  الفور«. 

اإلغالق بأنه »حصار مفروض على منشآت النفط«.
وقف  استمر  إذا  إنه  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وتقول 
الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، 
كانت  بعدما  يوميًا،  برميل  ألف   72 على  اإلنتاج  وسيقتصر 

ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا في اآلونة األخيرة.
التمويل  مصدر  تستنزف  التي  الخسائر  مسلسل  ومع 
الدولية  الدعوات  ورغم  ليبيا،  في  االتفاق  لموارد  الوحيد 
مصدر  حول  قائمًا  التساؤل  يبقى  النفط،  إنتاج  الستئناف 
بل  الخام،  إنتاج  تعطيل  الفاعل في  إليها  يستند  التي  القوة 
وربما يطرح تساؤل أكبر حول جدية تلك الدعوات، في ظل 
حل  في  جديدة  مساومة  ورقة  النفط  يكون  بأن  تكهنات 

الملف الليبي.

طرابلس، بنغازي- الوسط

 الجزائر–عبد الرحمن أميني

ضاعفت الجزائر من 
نشاطها الدبلوماسي 

بهدف »تحييد« التدخل 
الخارجي الذي يكون 

أبطاله، تركيا من جهة 
ودول عربية من جهة 

أخرى، والتوصل إلى 
تحقيق توافق إقليمي حول 

الملف الليبي قبل العودة 
إلى طاولة المفاوضات 
السياسية التي عرضت 

استضافتها.
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اإلثنين،  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  نشرت 
تقريرا جديدا بشأن »الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا 
الماضي«.  يوليو   2 تاجوراء  في  الضمان  مباني  مجمع 
المجمع  في  مركبات  ورشة  أصابت  غارة  إن  التقرير  وقال 
وهي  الوفاق،  لحكومة  التابعة  األمنية  القوات  تستخدمها 
تعرض  الذي  المهاجرين  إيواء  مركز  أمتار عن   105 تبعد 

لغارة ثانية بعد عشر دقائق من األولى.
وتابعت البعثة: »أصيب المركز بقنبلة ألقيت من الجو، 
أحدثتها،  التي  الفتحة  في  منها  كبير  جزء  على  عثر  وقد 
صافي  أن  البعثة  فريق  في  العسكريون  الخبراء  وقيم 
50 و100 كيلوغرام  المحتوى المتفجر للقنبلة يتراوح بين 
اإلجمالي  الوزن  وأن   ،)TNT( قنبلة  يعادل  بما  تقريبا، 
250 كيلوغراما على األقل«. للقنبلة أعلى بكثير، أي تزن 

أجنبي طيران 
الجوية  الضربات  أن  يبدو  »وبينما  التقرير:  وأوضح 
من  يزال  ال  أنه  إال  أجنبية،  لدولة  تابعة  طائرات  نفذتها 
لقيادة  خاضعا  الجوي  العتاد  هذا  كان  إذا  ما  الواضح  غير 
وذكرت  له«.  داعمة  دولة  طيران  نفذه  أم  الليبي  الجيش 
رئيس  إن  قالوا  الذين  »شهود  إلى  استمعت  أنها  البعثة 
الضربتين،  بين  الفترة  في  العنبر  إلى  دخل  اإليواء  مركز 
هؤالء  أن  مضيفة  الهروب.  حاولوا  مهاجرين  ثالثة  وقتل 
أخرى  تفاصيل  أو  الضحايا  أسماء  يذكروا  »لم  الشهود 
الشرعية  الهجرة غير  أفراد جهاز مكافحة  انتقام  خوفا من 
المزاعم،  تلك  نفى  الجهاز  مدير  لكن  تاجوراء«،  فرع 
لم  األمن  أفراد  أن  أكد  الذي  الجهاز،  أفراد  أحد  وبالمثل 
أي مهاجر، حسب  على  النار  إطالق  في  السالح  يستخدموا 
الوفاق  حكومة  »مسؤولي  أن  إلى  أشارت  التي  البعثة، 

الواقعة. ومصادر موثوقة« نفوا تلك 

العمل على  المهاجرين  إجبار 
ولفت التقرير إلى »إجبار مهاجرين من ذوي الخبرة في 
الضمان«،  مجمع  ورشة  في  العمل  على  المركبات  صيانة 
الدقيق  بالعدد  بيانا  تملك  »ال  أنها  أكدت  البعثة  لكن 
الضمان  »كتيبة  على  باللوم  ملقية  األشخاص«،  لهؤالء 
ألنها  المجمع،  على  تسيطر  التي  دريدر،  عادل  بقيادة 
كما  المهاجرين،  لحماية  الجهود  من  يكفي  ما  تبذل  لم 
فشلت في إبعادهم رغم تعرض المجمع إلى ضربة سابقة 

الماضي«. في مايو 
بينهم  مهاجرا   53 مقتل  إلى  األممية  البعثة  وأشارت 
من  مواطنون  الضحايا  بين  ومن  صبية،  و6  رجال   47

وتونس،  والنيجر  والمغرب  وبنغالديش  وتشاد  الجزائر 
أعلنها  أرقام  وهي  بجروح،  آخرين  مهاجرا   87 أصيب  كما 

الشرعية. غير  الهجرة  مكافحة  جهاز 
حصلت  -الذي  الغارتين  بشأن  البعثة  تقرير  ووفق 
يشمل  الضمان  مجمع  فإن  منه-  نسخة  على  »الوسط« 
منشآت ومواقع تابعة لوزارة الداخلية، بما في ذلك الفرع 
ومراكز  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  لجهاز  المحلي 
منذ سنوات  المجمع  التي تشغل هذا  له،  التابعة  االحتجاز 

عدة، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون االجتماعية.
ويضم مجمع الضمان أيضا مقر كتيبة الضمان ويشمل 
األعمال  في  مباشرة  تسهم  أخرى  عسكرية  مجموعات 
والذخائر  األسلحة  منظومات  مثل  الحالية،  العدائية 
الضمان،  كتيبة  من  أفراد  ويتبع  العسكرية.  والمركبات 
ولهم  إداريا  الداخلية  وزارة  المجمع،  على  تسيطر  التي 
تحتفظ  نفسه،  الوقت  وفي  خدمة.  ورتب  خدمة  أرقام 
منها  يجعل  مما  الفعلي  قيادتها  بهيكل  الضمان  كتيبة 
من  جزءا  الضمان  كتيبة  وتشكل  هجينا.  أمنيا  عنصرا 
الوفاق  حكومة  لواء  تحت  المنضوية  المقاتلة  القوات 
الدائرة  العدائية  األعمال  في  بنشاط  وتشارك  الوطني 

حاليا في طرابلس.
وفي حين يبدو أن الضربات الجوية في 2 يوليو 2019 
تم تنفيذها بواسطة طائرات تابعة لدولة أجنبية، فإنه ال 
يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا العتاد الجوي خاضعا 
قيادة  تحت  تنفيذه  تم  أم  الليبي  الوطني  الجيش  لقيادة 
وفق  الليبي،  الوطني  للجيش  دعما  األجنبية  الدولة  تلك 

نفسه. التقرير 
وأيا  األممي-  للتقرير  زال  ما  -والكالم  حال  أية  وعلى 
ملزم  فإنه  إمرته  تحت  الطائرة  كانت  الذي  الطرف  كان 
األولى  الجوية  الغارة  وكانت  اإلنساني.  الدولي  بالقانون 
من  للصيانة  ومرفقا  السيارات  لتصليح  ورشة  أصابت  قد 
طراز  من  مسلحة  مركبة  بداخله  يكون  أن  جدا  المرجح 
»بيك أب« وقت الهجوم، وعدد من الكميات الصغيرة من 
الذخيرة من عيار 23 ملم التي من المحتمل أن تكون في 
المركبة، لم تعثر البعثة على أدلة على وجود ذخائر أخرى 
في الموقع. وذكر التقرير أن الغارة الجوية الثانية أصابت 
مركز احتجاز تاجوراء، مما أدى إلى وفاة ما ال يقل عن 53 

87 آخرين. مهاجرا والجئا وإصابة ما ال يقل عن 
ولم تتمكن البعثة من التحقق من العدد الدقيق للقتلى 
والجرحى بسبب تناثر الجثث واألشالء على مساحة واسعة 
قائمة  السلطات  تقدم  ولم  الجوية،  الغارة  أعقاب  في 
المذكورة  األرقام  من  التحقق  وتم  والقتلى.  بالجرحى 
أعاله من خالل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية واألمم 
األرض،  على  الموجودة  اإلنسانية  والوكاالت  المتحدة 
الضمان  مجمع  في  موجودة  كانت  التي  تلك  بينها  ومن 

أنها شهدت ضربة  الرغم من  محيط مركز االحتجاز، على 
2019، والتي أصابت  سابقة ضد مجمع الضمان في مايو 
كتيبة  جانب  من  انتهاكا  يشكل   ،22 اثنين  مهاجرين 
باتخاذ  اللتزامهما  الوطني  الوفاق  وحكومة  الضمان 
الخاضعين  المواطنين  لحماية  الممكنة  التدابير  جميع 

الهجوم«. آثار  لسيطرتهم من 
من  حال  بأي  يعني  ال  اإلخفاق  »وهذا  التقرير:  وعلق 
من  الجوية  الغارة  عن  المسؤول  الطرف  إعفاء  األحوال 
على  القائم  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  التزاماته 
هجوم.  أي  تنفيذ  عند  والتناسب  والتحوط  التمييز  مبدأ 
من  المحتجزين  بمنع  الحراس  قام  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
حال  مما  األولى  الجوية  الضربات  عقب  المبنى  من  الفرار 
تدعو  أسباب  وثمة  لالحتماء.  مأوى  إيجاد  وبين  بينهم 
المهاجرين  إنقاذ  الممكن  من  كان  بأنه  االعتقاد  إلى 
من  يمنعوا  لم  لو  الحياة،  في  حقهم  وحماية  والالجئين، 

الغارة الجوية األولى«. الخروج بعد 
من  روايات  البعثة  جمعت  نفسه،  التقرير  وحسب 
المهاجرين والالجئين تشير إلى أن موظفي جهاز مكافحة 
المهاجرين  على  النار  أطلقوا  الشرعية  غير  الهجرة 
كان  وإن  قتلى،  وأردوهم  الفرار  حاولوا  الذين  والالجئين 
بها،  موثوق  أخرى  مصادر  من  خالف  موضع  األمر  هذا 
كما  التحقيقات،  من  مزيد  إجراء  ضرورة  إلى  يشير  مما 
والالجئين  المهاجرين  بعض  بأن  تفيد  روايات  توثيق  تم 
إلصالح  الصيانة  مرفق  في  بالعمل  مطالبين  كانوا 
وإن  وتعبئتها،  والذخيرة  األسلحة  وتنظيف  المركبات 
ذلك  في  المشتركين  والالجئين  المهاجرين  عدد  كان 
العمل  المحددة، قد يعد هذا  بالوقائع  غير معروف. ورهنا 
الدولية  ليبيا  اللتزامات  انتهاكا  يشكل  مما  قسريا،  عمال 
 3 الفقرة  من  )أ(  البند  بموجب  اإلنسان  حقوق  مجال  في 
8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  من المادة 
إلزاميا.  تجنيدا  كونه  احتمال  إلى  إضافة  والسياسية، 
وعالوة على ذلك، فان ادعاءات التعذيب الواردة تتفق مع 

تاجوراء. احتجاز  السابقة في مركز  االستنتاجات 
ال  النزاع،  أطراف  إلى  توصيات  بحزمة  التقرير  وانتهى 
الليبي،  الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  سيما 
وكذلك أية أطراف أخرى في النزاع وأية دول أخرى معنية 
مستقلة  تحقيقات  بإجراء  النزاع،  طرفي  من  أيا  تدعم 
الضمان،  على مجمع  الجوية  الغارات  ووافية حول  ونزيهة 
للقانون  المزعومة  باالنتهاكات  يتعلق  فيما  سيما  ال 
اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي 
ضمان  بهدف  الحياة،  في  الحق  انتهاكات  ذلك  في  بما 
التحقيقات. نتائج  وإعالن  للمسؤولين  السريعة  المحاكمة 

أو  للضحايا  مالئمة  تعويضات  بمنح  التقرير  أوصى  كما 
أسرهم، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تكرار مثل هذه 

بالتزاماتها  الوفاء  األطراف  جميع  وعلى  وتابع:  االنتهاكات. 
االلتزامات  سيما  ال  الدولي،  اإلنساني  القانون  بموجب 
في  والتحوط  التمييز  ومبدأي  المدنيين،  بحماية  المتعلقة 
الهجوم،  في  التناسب  ومبدأ  الهجمات،  أثر  وضد  الهجوم 
فضال عن تيسير وصول موظفي المساعدة اإلنسانية بشكل 
إلى  المحتاجين  األشخاص  جميع  إلى  تأخير  ودون  فوري 

المساعدة وذلك وفقا للقانون الدولي الساري.
الليبية  السلطات  إلى  الموجهة  التوصيات  وشملت 
في  وواف  ونزيه  مستقل  تحقيق  بإجراء  المسؤولة، 
قتلوا  والجئين  مهاجرين  ثالثة  بأن  تفيد  التي  االدعاءات 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  قبل  من  بالرصاص 
مراكز  جميع  إغالق  وكذلك  تاجوراء،  في  االحتجاز  بمركز 
المهاجرين  حصول  ضمان  مع  المهاجرين،  احتجاز 
بشكل  والمساعدة  الحماية  على  عنهم  المفرج  والالجئين 
االحتجاز  مراكز  إلغالق  العاجلة  األولوية  وإعطاء  فوري، 
أطراف  لسيطرة  الخاضعة  المجمعات  داخل  الموجودة 
لضمان  فورية  خطوات  اتخاذ  مع  منها،  بالقرب  أو  النزاع 
األهداف  من  بالقرب  والالجئين  المهاجرين  احتجاز  عدم 
 1987 6 لسنة  العسكرية المحتملة، وتعديل القانون رقم 
 19 رقم  والقانون   2004 لسنة   2 رقم  بالقانون  المعدل 
وسن  النظامية،  غير  الهجرة  تجريم  إللغاء   2010 لسنة 
على  اإلنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  جرائم  تجرم  قوانين 
والقانون  الدولي  اإلنساني  القانون  في  المحدد  النحو 
لضمان  الالزمة  الخطوات  واتخاذ  الدولي،  الجنائي 
المزاعم  في  السرعة  وجه  على  والمحاكمة  التحقيق 

الجرائم. بهذه  المتعلقة 
مواصلة  الدولي  المجتمع  تقريرها  في  البعثة  وناشدت 
احتجاز  مراكز  جميع  إغالق  إلى  الليبية  السلطات  دعوة 
هذه  مثل  إلغالق  عاجلة  أولوية  إيالء  مع  المهاجرين، 
عليها  تسيطر  التي  المجمعات  في  الموجودة  المراكز 
أطراف النزاع أو بالقرب منها، وضمان حصول المهاجرين 
والمساعدة  الحماية  على  عنهم  المفرج  والالجئين 
إلى  الدعوة  مواصلة  وكذلك  فوري،  وبشكل  الالزمتين 
الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة  األمم  تحسين وصول 
لتوفير  الصلة  ذات  الفاعلة  الجهات  من  وغيرها  اإلنسانية 

أماكن االحتجاز. المنقذة لألرواح ورصد جميع  المساعدة 
التقرير بالقول: »ينبغي  البعثة توصياتها في  واختتمت 
المهاجرين  حماية  إلى  الرامية  الجهود  جميع  تصب  أن 
لحقوق  التام  االحترام  إطار  في  ومساعدتهم  والالجئين 
اإلعادة  عدم  مبدأ  ذلك  في  بما  بهم،  الخاصة  اإلنسان 
مع  جنسيتهم«،  أو  وضعهم  عن  النظر  بصرف  القسرية، 
للحظر  الكامل  االمتثال  ضمان  ضرورة  على  التشديد 
األمن  مجلس  قرار  مع  تماشيا  األسلحة  على  المفروض 

.2011 1970 لسنة 

القاهرة ــ الوسط

األرقام  وتتوافق  مباشرة.  الجويتين  الغارتين  أعقاب  في 
والالجئين  المهاجرين  أعداد  مع  أيضا  أعاله  المذكورة 
تعرض  الذي  العنبر  من  القسم  ذلك  في  الموجودين 

المباشر. للقصف 
يقع  كان  وإن  مدنيا،  هدفا  تاجوراء  احتجاز  مركز  ويعد 
في مجمع يضم مباني أخرى ربما تكون قد شكلت أهدافا 
الضمان  كتيبة  مقر  ذلك  في  بما  الهجوم،  وقت  عسكرية 

للصيانة. ومرفق  وورشة 
مجمع  داخل  االحتجاز  لمركز  الدقيق  الموقع  وكان 
الضمان معروفا جدا، وكانت البعثة باإلضافة إلى ذلك قد 
في  بما  بإحداثياته،  الداخلي  المسلح  النزاع  أطراف  زودت 
وذلك  الليبي،  الوطني  للجيش  التابعة  األزمات  خلية  ذلك 

في 5 مايو 2019.
االحتجاز  مركز  ضربت  التي  الجوية  الغارة  فإن  ولذلك، 
بسير  المتعلقة  للمبادئ  االمتثال  بشأن  بالغا  قلقا  تثير 
التدابير  جميع  كانت  إذا  ما  وباألخص  العدائية،  األعمال 
أرواح  في  العرضية  الخسائر  لتقليل  اتخذت  قد  الممكنة 
الالزمة  االحتياطات  األدنى، خصوصا  إلى حدها  المدنيين 
المحددة  المباني  كانت  إذا  ما  كاف  بشكل  للتحقق 
عسكرية  أهدافا  بالفعل  تشكل  المجمع  في  المستهدفة 

مشروعة، وما إذا كان الهجوم يحترم مبدأ التناسب.
دريدر،  عادل  بقيادة  الضمان  »كتيبة  التقرير:  وقال 
القانون  باحترام  الضمان، ملزمة  التي تسيطر على مجمع 
يكفي  ما  الكتيبة  هذه  تبذل  لم  اإلنساني.  الدولي 
الخاضعين  المدنيين  المحتجزين  لحماية  الجهود  من 
مجمع  في  االحتجاز  مرفق  تخصيص  خالل  من  لسيطرتها 
يعرض  مما  أخرى،  عسكرية  وأهدافا  الكتيبة  مقر  يضم 
جسيم«.  لخطر  والالجئين  المحتجزين  المهاجرين 
المحتجزين من  بإبعاد  الضمان  كتيبة  »إن فشل  وواصل: 
محتمل  عسكري  هدف  أي  من  القريبة  المنطقة  محيط 
من  القريبة  المنطقة  من  العسكرية  األغراض  إزالة  أو 

 »البعثة« تشدد على ضرورة ضمان االمتثال 
الكامل للحظر المفروض على األسلحة تماشيا
مع قرار مجلس األمن 1970 لسنة 2011

<  رسم بياني يوضح أسباب وقوع حوادث المرور في العاصمة طرابلس<  رسم بياني يوضح حصيلة حوادث العام الماضي في طرابلس
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 في دراسة نشرتها مديرية األمن

»السرعة الفائقة وعدم االنتباه« في صدارة أسباب حوادث املرور في ٢٠١٩
في محاولة لرفع مستوى الوعي بمخاطر حوادث 
اإلرشادات  تجاهل  من  والتحذير  السيارات، 
والدراسات  البحوث  قسم  نشر  المرورية، 
الحوادث  حول  دراسة  طرابلس،  أمن  بمديرية 
تشكله  لما  »نظرا   2019 عام  في  المرورية 
كونها  أهمية  من  المرورية  الحوادث  ظاهرة 
مصدر قلق لكافة أفراد المجتمع، باعتبارها من 
العالم، فهي  دول  في معظم  الكبيرة  المشاكل 
للمجتمع«،  والمادية  البشرية  الموارد  تستنزف 
العامة  العالقات  مكتب  نشره  ما  وفق  وذلك 

بمديرية أمن طرابلس.
البشرية تتمثل  الخسائر  أن  الدراسة  وذكرت 
والبليغة  البسيطة  واإلصابات  الوفيات  في 
التي  المادية  الخسائر  إلى  باإلضافة  واإلعاقات، 
والمنعدمة من  المتضررة  المركبات  في  تتمثل 
إلى  المادية سنويًا  التي تصل قيمتها  الحوادث 
في  سبب  أنها  إلى  إضافة  الدينارات،  ماليين 
المشاكل النفسية واالجتماعية لمن تعرض لها.
في  المرور  حوادث  عدد  إن  الدراسة  وقالت 
»بلغ  م   2019 سنة  خالل  طرابلس  مدينة 
)345( حادث، وعدد الوفيات بلغت )136( حالة 
حالة،   )116( البليغة  اإلصابات  وعدد  وفاة، 
وعدد  )121(حالة،  بلغت  البسيطة  واإلصابات 
آلية  مركبة   )568( بلغت  المتضررة  المركبات 
تقريبا  الليبي  بالدينار  األضرار  وقيمة  متضررة، 

)1.241.000د.ل(«.
المرور  حوادث  قضايا  في  المتهمين  وغالبية 

هم من الذكور، حيث بلغت نسبتهم 91.1 % من 
بين المتورطين في تلك الحوادث. أما عن الفئة 
العمرية، فأوضحت الدراسة أن غالبية المتهمين 

في قضايا حوادث المرور تتراوح أعمارهم ما بين 
)-31 40سنة( بنسبة بلغت 32.2 %.

المتهمين  غالبية  أن  »تبين  الدراسة:  وزادت 

في قضايا حوادث المرور مكان إقامتهم في مدينة 
طرابلس، حيث بلغت نسبتهم 83.3%، كما اتضح 
المرور  حوادث  قضايا  في  المتهمين  غالبية  أن 

لديهم رخصة قيادة بنسبة %94.4«.
المرور،  قسم  أعضاء  واتجاهات  آراء  ووفق 
أبرزها:  أسباب،  لعدة  تعود  المرور  حوادث  فإن 

 ،%86.6 بنسبة  السائق،  وثقافة  »سلوكيات 
وأنظمة  الطرق  حاالت  الثانية:  المرتبة  وفي 
السير المرورية، بنسبة 63.3%، أما في المرتبة 
واللوائح  القوانين  تطبيق  في  التساهل  الثالثة 
في  التساهل  تالها   ،%43.3 بنسبة  المرورية، 
بنسبة  الفني،  الفحص  وإهمال  المتانة  شروط 

.»%37.7
المرور،  حوادث  مالبسات  تفاصيل  وعن 
وبيانات  سجالت  واقع  من  أنه  الدراسة  كشفت 
أن  تبين  المرور،  حوادث  قضايا  في  المتهمين 
تلك  يتصدران  االنتباه  وعدم  الفائقة  السرعة 
المالبسات بنسبة 84.4%، وفي المرتبة الثانية: 
ثم   ،%6.7 بنسبة  والمخدرات،  الكحول  تناول 
عدم احترام قانون المرور، بنسبة 5.6%، وعدم 
توفر  وعدم   ،%2.2 بنسبة  المشاة،  ممر  احترام 

شروط المتانة، بنسبة %1.1«.
غالبيتها  أن  تبين  الحوادث  تلك  نتائج  وعن 
كما   ،%54.4 نسبتها  بلغت  إصابات  عنها  نتج 
توفي  المرور  حوادث  ضحايا  غالبية  أن  اتضح 
بسبب  الوفاة  يليها   ،%20 بنسبة  السائق  فيها 
 ،%18.8 بنسبة  المشاة  الدهس وضحاياها من 

يليها وفاة الراكب بنسبة %6.7«.
وعن أكثر المواقع التي شهدت وقوع حوادث 
على  جاءت  بأنها  أفادت  الدراسة  فإن  مرور، 
 ،%55.6 بنسبة  الرئيسية،  »الطرق  الترتيب: 
والطرق الفرعية، بنسبة 21.1%، وداخل المدن، 
بنسبة 16.7%، والطرق الزراعية، بنسبة %6.6«.
بيانيا  رسما  بمضمونها،  الدراسة  وأرفقت 
ومالبساتها،  الحوادث  ألسباب  توضيحيا، 

باألرقام والتفاصيل.

أوصى بتحقيقات مستقلة وتعويضات للضحايا

تقرير أممي يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة »مجمع الضمان« بتاجوراء

< وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني يتفقد جرحى المهاجرين غير الشرعيين بمستشفيات طرابلس<  مقر  إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس

طرابلس ــ الوسط



محليات 05

»الصحة العالمية« دعت إلى ترصد حاالت العدوى التنفسية الوخيمة

استعدادات ملواجهة »كورونا« في ليبيا.. واتصاالت مع الصني لالطمئنان على املواطنني املوفدين إليها

يرتجفون،  بالمرض  مصابين  ألناس  خاطفة  مشاهد 
كانت  والمستشفيات  الشوارع  في  يتهاوون  وآخرين 
»كورونا«،  فيروس  من  العالم  حول  الذعر  بنشر  كفيلة 
الشهر  مطلع  المستجدة  بنسخته  الصين  ضرب  الذي 
الجاري، مخلفًا وراءه آالف الضحايا. ولم تكن ليبيا بمنأى 
صفحات  على  الحديث  كثر  إذ  تلك،  الفزع  موجة  عن 
في  إصابات  تسجيل  بشأن  المختلفة  التواصل  مواقع 
البالد، بل وتناقل مقاطع فيديو مصورة في الصين على 
الوطني  المركز  استدعى  ما  محليًا،  سجلت  لحاالت  أنها 
لطمأنة  بيانات  في  الخروج  إلى  ــراض  األم لمكافحة 
في  بالفيروس  إصابات  أية  تسجيل  ونفي  المواطنين، 

البالد.
طريق  عن  إال  يكتشف  ال  المرض  أن  المركز  وأكــد 
بعدم  المواطنين  مطالبًا  له،  التابع  المرضي  المختبر 
في  والمصداقية  الدقة  وتحري  اإلشاعات  وراء  االنجرار 

الرئيسي. نقل األخبار، وأخذها من مصدرها 
هذا  في  المركز  أصدرهما  اللذين  البيانين  وفــي 
السريعة  واالستجابة  الرصد  إدارة  أن  على  شدد  الشأن، 
اليقظة  درجة  لرفع  الالزمة  التدابير  اتخذت  له  التابعة 
من  عنها  والتبليغ  اشتباه  حاالت  أية  الكتشاف  والتأهب 
خالل  من  وكذلك  للرصد،  المبكر  اإلنــذار  نظام  خالل 
الشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات 

البلديات. في جميع  الصحية  والمرافق 
من  التاسع  في  صرحت  الصينية،  السلطات  وكانت 
في  شخصًا   59 أصاب  الذي  الرئوي  االلتهاب  بأن  يناير، 
نوع  عن  ناجمًا  يكون  قد  الماضي  الشهر  البالد  وسط 
تسجيل  بدأ  الحين  ذلك  ومنذ  »كــورونــا«،  من  جديد 
آالف،  ستة  نحو  وإصابة  وفاة   132 بالفيروس  إصابات 
بالفيروس  مؤكدة  إصابة  حالة  أول  تسجيل  جرى  بينما 

في منطقة الشرق األوسط في دولة اإلمارات العربية.
فيروسية  ساللة  هو  المستجد«  »كورونا  أن  إلى  يشار 
فيروس  خصوصًا  وتشمل  حادة  تنفسية  التهابات  تسبب 
الليبية،  االحترازية  ــراءات  اإلجـ سياق  وفــي  »ســـارس«. 
تواصل المركز بشكل مباشر مع الملحق الصحي بالسفارة 
الليبية في جمهورية الصين؛ لالطالع على الوضع الراهن 
للعالج  الموفدين  الليبيين  المرضى  على  واالطمئنان 
هناك، وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، ومناقشة 

اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان سالمتهم.

لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  قدم  جهته،  من 
وزير  إلــى  الثالثاء،  النجار،  الدين  بــدر  د.  األمــراض، 
الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحمد بن عمر، مذكرة 
إجراءاته  لمتابعة  المركز  احتياجات  بشأن  تفصيلية 

الجديد. الوقائية من فيروس »كورونا« 
أية  تسجيل  عدم  مجددًا،  النجار  أكد  اللقاء  وخالل 
حتى  ليبيا  في  الجديد  »كورونا«  بفيروس  إصابة  حاالت 
االجتماعي  التواصل  صفحات  في  يتداول  ما  نافيًا  اآلن، 
فرق  أن  إلى  ولفت  البالد،  إلى  الفيروس  وصول  بشأن 
األمراض  لمكافحة  الوطني  بالمركز  والتقصي  الرصد 
المدن  كل  في  االستعداد  درجــات  أكمل  على  يعمل 
على  منشور  بيان  حسب  الفيروس،  لمواجهة  الليبية 

صفحة وزارة الصحة على موقع »فيسبوك«.
تسجيل  األمــراض  لمكافحة  الوطني  المركز  ونفى 

وأكد  ليبيا،  في  الجديد  »كورونا«  لفيروس  حاالت  أية 
التواصل  صفحات  بعض  على  تداولت  التي  األخبار  أن 

الصحة«. الخصوص »عارية عن  االجتماعي بهذا 
شبكة  على  العالمية  الصحة  منظمة  موقع  ووفــق 
ساللة  هو  المستجد«،  »كورونا  فيروس  فإن  اإلنترنت، 
البشر  إصابة  تكشف  لم  »كورونا«  فيروس  من  جديدة 
بها سابقًا. أما أعراض اإلصابة فأكثرها شيوعًا األعراض 
وصعوبة  النفس  وضيق  والسعال،  والحمى،  التنفسية، 
العدوى  تسبب  قد  وطأة،  األشد  الحاالت  وفي  التنفس. 
الوخيمة  الحادة  التنفسية  والمتالزمة  الرئوي  االلتهاب 

الوفاة. الكلوي وحتى  والفشل 
ومن الممكن أن تنتقل فيروسات كورونا من شخص 
المصاب  الشخص  مع  قرب  عن  »باالتصال  آخر  إلى 
في  أو  العمل  أو  األســرة  سياق  في  يحدث  كما  عــادة، 

بلدان  المنظمة  وأوصت  مثاًل«.  الصحية  الرعاية  مراكز 
الحادة  التنفسية  العدوى  حاالت  »ترصد  بتعزيز  العالم 
أي  استعراض  في  الدقة  وتوخي   )SARI( الوخيمة 
االلتهاب  حاالت  أو  الحاالت  لهذه  اعتيادية  غير  أنماط 
بفيروس  إصابة  حاالت  بأي  المنظمة  وإبالغ  الرئوي، 
أم  مؤكدة  الحاالت  هذه  كانت  سواء  المستجد،  كورونا 
تعزيز  مواصلة  على  البلدان  تشجع  كما  بها.  مشتبهًا 
الدولية  الصحية  للوائح  وفقًا  الصحية  للطوارئ  تأهبها 

.»)2005(
كان  إذا  ما  حول  سؤال  عن  نفسها  المنظمة  وأجابت 
بالقول:  المستجد«،  »كورونا  فيروس  ضد  عالج  هناك 
لم  ما  لقاح  أي  له  يتوافر  »عندما يظهر مرض جديد فال 
قبل  سنوات  عدة  األمر  يستغرق  وقد  أواًل.  تصنيعه  يتم 

الفيروس«. إلى تصنيع لقاح ضد  التوصل 

طرابلس الوسط ــ وكاالت
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»الصحة العالمية« : من الممكن أن تنتقل 
فيروسات كورونا من شخص إلى آخر باالتصال 
عن قرب مع الشخص المصاب كما يحدث في 

سياق األسرة أو العمل أو في مراكز الرعاية 
الصحية

»داعــش«  تنظيم  في  متورطات  تونسيات  تعرقل 
اإلرهابي عودة أبنائهن المحتجزين في مراكز إغاثة في 
أطفال   6 أعيد  وقت  وفي  قانونية،  موانع  بسبب  ليبيا 
الخطوة غضبا  تثير  مقاتلين،  تونسيين  أبناء  يتامى من 
قيس  الرئيس  من  استقبالهم  عقب  السيما  البالد  في 
طفال   54 تسلم  دون  يحول  ما  قرطاج  قصر  في  سعيد 

أمهاتهم. مع 
أبناء  عدد  اإلنسان  لحقوق  التونسي  المرصد  ويقدر 
الدواعش العالقين في ليبيا بـ 15 في مصراتة و21 في 
ويقدرون  بأمهاتهم  مصحوبون  منهم  عدد  معيتيقة 
آخرين  آباء  يقبع  بينما  يتامى،  وآخرون  طفال،  بعشرين 

السجون. في 
إعادة  الصعوبة  من  أنه  حقوقيون  نشطاء  ويؤكد 
تسبب  ما  عنهم  التنازل  أمهاتهم  رفض  بسبب  هؤالء 
تونس  إلى  لترحيلهم  القانونية  اإلجــراءات  تعقيد  في 
الذي  والدولي  المحلي  القانوني  المانع  من  انطالقا 

يمنع انتزاع الطفل من حضن أمه.
تسليمهم  يرفض  الليبي  الجانب  فان  المقابل  في 
للجرائم  عقابا  البالد  في  محاكمهتم  ويفضل  أولياءهم 
بزوجات  السبل  تقطعت  حيث  ليبيا،  في  ارتكبوها  التي 
في  خاضوها  معارك  خالل  قضوا  تونسيين  مقاتلين 
جرى  الذين  اليتامى،  أبنائهم  مع  »داعــش«،  صفوف 

ليبيا. إغاثية في  اإلبقاء عليهم في مراكز لمنظمات 
ترحيل  أن  مصراتة  في  التونسية  القنصلية  وتؤكد 
يعمل  التي  باإلجراءات  رهنا  يبقى  تونس  إلى  األطفال 
خصوصا  وتونس،  ليبيا  من  كل  بين  القضاء  عليها 
من  قضائية  متابعات  لديهم  الذين  األطفال  أمهات 

الليبية. المحاكم  قبل 
بين  الموقعة  االتفاقية  تنفيذ  محامون  ويقترح 
مشتركة  مقاضاة  بتنفيذ  تسمح  التي  وليبيا  تونس 
من  التونسيين  األطفال  الستعادة  قانوني  كمخرج 
ثم  ومن  تونس،  إلى  أوليائهم  بترحيل  المطالبة  خالل 

المجاورة. الدولة  تسجيلهم على ذمة قضاء 
توفيق  مصراتة  مدينة  في  تونس  قنصل  ــال  وق
54 طفال  القاسم في تصريح لوسائل إعالم تونسية إن 
الترتيب  ويجري  ليبيا  في  عالقين  زالوا  ما  أمهاتهم  مع 
لمقاتلين  يتامى  أبناء  ستة  وصــول  بعد  لترحيلهم، 
إلى  الماضي  األسبوع  »داعش«  تنظيم  في  تونسيين 
األطفال  بقية  ترحيل  قريبا  سيتم  أنه  وأضاف  تونس. 
التأكد  بعد  وأمهاتهم،   54 حوالي  وعددهم  التونسيين 

القانونية. وضعياتهم  من 

فنيا  فريقا  التونسية سترسل  السلطات  بأن  أفاد  كما 
للتأكد من هويات جثث األشخاص المشتبه في حملهم 
التونسية، لنقلها إلى تونس. ويتطلب إخضاع  للجنسية 
هؤالء األطفال يتامى األب واألم لمراقبة نفسية طويلة 

المدى مع إعادة إدماجهم في المدارس والمجتمع.
الوحيد  السبب  القانوني  المانع  يكون  لن  ذلك،  ومع 
والشعبية،  السياسية  فالجبهة  هؤالء،  عودة  عرقلة  في 
ترفض  حلفائه،  أو  سعيد  قيس  معارضي  من  ســواء 
ألبناء  قرطاج  قصر  في  استقباله  خلفية  على  الخطوة 
عدد من اإلرهابيين الذين قتلوا على إثر هزيمة تنظيم 

.2016 داعش في مدينة سرت سنة 
لألمن  الدولية  المنظمة  رئيس  من  رسالة  وفــي 
الشريف  مازن  حكومة(  غير  تونسية  )منظمة  الشامل 
ليتامى  باستقباله  ندد  التونسية  الجمهورية  رئيس  إلى 
»داعش«، واتهم في بيان له نشر عبر حسابه الرسمي 
في  بالتورط  الشعب  »نــواب  بعض  فيسبوك  بموقع 
اإلرهاب  لفلول  معنوي  دعم  وتقديم  التسفير  شبكات 
»أبناء  إلى  االلتفات  بسعيد  األجدر  أنه  معتبرا  وخالياه« 
تأكيده  رغم  والعسكرية«،  األمنية  المؤسستين  شهداء 
آباؤهم.  فعل  فيما  لهم  ذنب  وال  أبرياء  األطفال  أن 
واستطرد مشيرا إلى عدد العمليات االنتحارية اإلرهابية 
التي قام بها أطفال الدواعش في سورية وليبيا والعراق 

وغيرها. ونيجيريا 
»هل  أضــاف  التونسي  للرئيس  موجه  ســؤال  وفي 
الداعشية  وزوجته  الداعشيين  اآلباء  أحد  أن  تعلمون 
لألمن  مركز  في  أعوام(  وخمسة  )ستة  ابنتيهما  فخخا 
من  ألفراد  إعدام  عمليات  أن  تعلمون  هل  دمشق.  في 
أطفال  نفذها  بالرصاص  رميا  والعراقي  السوري  الجيش 

دواعش سنهم دون العاشرة«.
التونسية  الشعب  حركة  عن  النائب  قال  جانبه،  من 
مداخلة  في  األبيض،  سالم  القومية،  التوجهات  ذات 

اإلرهابيين  »ألبناء  سعيد  استقبال  إن  تلفزيونية، 
مع  متسرع«،  وموقف  خطأ  هو  سرت  في  قتلوا  الذين 
آباؤهم.  اقترفه  ما  اإلرهابيين جريرة  أيتام  عدم تحميل 
وحركة الشعب من األحزاب الداعمة للرئيس سعيد في 
على  الحزب  وحصل  الرئاسية،  لالنتخابات  الثاني  الدور 

البرلمان. 15 مقعدا في 
اغتيل  الذي  بلعيد،  شكري  أرملة  هاجمت  وبدورها، 
بسمة   ،2013 فبراير  في  إرهابيين  يد  على  زوجها 
في  مشاركتها  خالل  وذلك  سعيد،  الرئيس  الخلفاوي، 
وقالت  الحر.  الدستوري  الحزب  نظمها  احتجاجية  وقفة 
إن استقبال سعيد ألبناء اإلرهابيين في قصر قرطاج أمر 
هي  الرعب  من  حالة  تعيش  بانها  مشيرة  معقول،  غير 

التي تعرض لها زوجها. االغتيال  وابنائها بعد عملية 
التونسية  والرياضة  الشباب  ــر  وزي اتهمت  كما 
صفحتها  عبر  تدوينة  في  الشارني  ماجدولين  السابقة 
بالمغالطة  سعيد  الرئيس  الفايسبوك  على  الرسمية 
قائلة  االرهابيين  البناء  استقباله  تبرير  بخصوص 
أتعلم  إرهابيين؟  أبناء  هم  استقبلتهم  من  أن  »أتعلم 
للرأي  مغالطة  فيه  أصدرته  الذي  الرسمي  البيان  أن 
أكيد  أخرى لالستعطاف؟  عبارات  استعمال  وتعمّد  العام 
ضحايا  من  اآلالف  وهناك  لهم،  ذنب  ال  األطفال  هؤالء 
واالعتناء  وليبيا،  والعراق  سورية  في  واإلرهاب  الحرب 
الدولة، لكن أن يتم تنظيم استقبال  بهم جميعا واجب 
رسمي ألبناء اإلرهابيين دون غيرهم فهذا غير معقول«.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشر عبر 
الماضي ان  الفايسبوك االسبوع  الرسمية على  صفحتها 
كافة  باتخاذ  اإلسراع  أهمية  »على  اكد  الدولة  رئيس 
التدابير واإلجراءات الضرورية من قبل الهياكل المعنية 
الصحية  والرعاية  النفسية  اإلحاطة  لتوفير  الدولة  في 
مع  عائالتهم،  إلــى  تسليمهم  قبل  األطفال  لهؤالء 

أوضاعهم«. على  واالطمئنان  رعايتهم  مواصلة 
بمزيد  البيان  نفس  وفق  التونسي  الرئيس  وأوصى 
بقية  عودة  تيسير  أجل  من  الهام  الملف  هذا  متابعة 
وتقديره  شكره  موجّها  ليبيا،  في  العالقين  األطفال 
من  األطفال  هؤالء  عودة  تأمين  في  »ساهم  من  لكّل 
الوفاق  حكومة  سيما  وال  والليبي  التونسي  الجانبين 
الّلتين  الليبي  األحمر  الهالل  وجمعية  الليبية  الوطني 

اإلنسانية« العملية  تعاونا كبيرا إلنجاح هذه  أبدتا 
وبحسب تقارير أمنية استخباراتية يتصدر التونسيون 
قائمة الجنسيات األكثر انضماما إلى صفوف التنظيمات 
 2011 العام  وليبيا، فمنذ  العراق وسوريا  المتطرفة في 
في  »داعــش«  تنظيم  إلى  تونسي  آالف   4 نحو  انضم 
التحق  المتحدة، في حين  األمم  والعراق بحسب  سورية 

ليبيا. بالتنظيم االرهابي في  1500 آخرين  نحو 

قيس سعيد استقبل 6 من أبناء التونسيين في قصر قرطاج

أرامل »داعش« حجر عثرة أمام عودة أطفالهن من ليبيا إلى تونس

»النظام االتحادي والال مركزية في ليبيا«.. 
جدل متجدد في ضوء تجارب العالم

في ورقة حملت عنوان »الحاجة الستعادة النظام االتحادي 
والال مركزية في ليبيا«، طرح نائب رئيس اللجنة التأسيسية 
مقترحا  لنقي،  يوسف  علي  محمد  أحمد  البرقاوية  للهيئة 
ومدى  ومزاياه،  تعريفه  مبينا  االتحادي،  للنظام  بالعودة 
مالئمته للواقع في ليبيا، وكذلك األسانيد الخاصة للمطالبة 

باستعادة دستور 1951م.
الهيئة  مظلة  تحت  نوقشت  التي  الورقة  لنقي–في  وذكر 
بلدان  من  عددا  2019–أن  نوفمبر  في  بطرابلس  البرقاوية 
منذ  االتحادي  النظام  اعتمدت  سياسيا  المستقرة  العالم 

المتحدة  الواليات  أبرزها  بعيد، من  زمن 
األمريكية، وسويسرا، وألمانيا، والبرازيل، 

والمكسيك، والهند، وروسيا.
ورأى أن النظام االتحادي »يوفر مناعة 
توزيع  إن  حيث  والفساد،  االستبداد  ضد 
وتقسيمها  األساسية  العامة  السلطات 
وحكومات  الوطنية  الحكومة  بين 
يد  في  السلطة  تركيز  يمنع  الــواليــات 
إن  األشخاص.  من  مجموعة  أو  شخص 
أو  واحد  شخص  يد  في  السلطة  تركيز 
إلى  الطرق  أقصر  هو  واحــدة  مجموعة 

الطغيان والفساد«.
النظام  إن  دراسته  في  لنقي  وقــال 
ــع  أوس بــمــشــاركــة  يسمح  االتـــحـــادي 
أقرب  الواليات  »فحكومات  للمواطنين، 
إعطاء  فإن  وعليه،  العادي.  المواطن  إلى 
لحكومات  الصالحيات  من  أكبر  مساحة 
المواطنين  استعداد  من  يزيد  الواليات 
في الواليات للمشاركة. كما أنه يزيد من 
قدرة المواطن على المشاركة في صناعة 
السياسات  في  والتأثير  الرسمي  القرار 

العامة وصياغة القوانين«.
»أكثر  االتحادي  النظام  أن  وأضــاف 
استجابة الحتياجات المواطنين، فحكومة 
مواطنيها،  من  أقــرب  تكون  واليــة  كل 
من  كبير  ــدد  ع وجـــود  بسبب  وذلـــك 
الحكومة،  المحليين في هذه  المواطنين 
وألن مقرها في الوالية. وهذا يعزز القدرة 

على االستماع لمطالب المواطنين، وتلبية احتياجاتهم. وهذا 
يؤدي إلى زيادة الكفاءة وارتفاع مستوى رضا المواطنين«.

الكفاءة  من  بـمزيد  يسمح  االتحادي  النظام  أن  ذكر  كما 
والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين. »يتحقق ذلك من 
مشاكلها،  حل  في  واسعة  صالحيات  الواليات  إعطاء  خالل 
مبدأ  تحقيق  على  يساعد  االتحادي  النظام  فإن  وكذلك 
المستوى  بين  العامة  السلطات  توزيع  إن  بالتنوع.  االعتراف 
االتحادي ومستوى الواليات يتيح لحكومات الواليات توظيف 
لألعراف  واالستناد  المحلية وخصوصيتها،  بالساحة  معرفتها 
المحلية في حل المشكالت وفي صياغة السياسات وفي وضع 
اإلسراف  مناعة ضد  يوفر  ذلك  الفرعية. كل  القوانين  بعض 
في التنميط وقولبة جميع مكونات المجتمع في قالب واحد«.

التشريع ومجال  النظام االتحادي االبتكار في مجال  ويعزز 
أفضل  لتطوير  ستسعى  والية  كل  حكومة  »إن  السياسة. 
إلى  سيؤدي  وهذا  المحلية.  بيئتها  تناسب  التي  التشريعات 

إغناء الساحة التشريعية والسياسية. كما ستستفيد الواليات 
من بعضها. ومن مزايا النظام االتحادي، أشار لنقي إلى أنه 
سيكون  ما  بعض  المواطنين.  أمام  الحرية  مساحة  يوسع 
مرفوضا في والية قد يكون مقبوال في والية أخرى. وهذا يتيح 
مرونة واسعة للمواطنين. وواصل أن النظام االتحادي يسهم 
في  أكبر  مرونة  توفير  خالل  من  للمنازعات،  أرشد  إدارة  في 

التعايش على الرغم من وجود الخالفات«.
وفي معرض اإلجابة عن سؤال حول أسباب مناسبة النظام 
االتحادي لليبيا، قال لنقي إن »النظام االتحادي المرتكز على 
ونمط  الجغرافية  بلدنا  طبيعة  يناسب  الواسعة  مركزية  الال 
التوزيع السكاني. إن مساحة رقعة الوطن الليبي كبيرة، بينما 
عدد السكان محدود. وإن الكتل السكانية التي تمثل كثافة 
من  إقليم  كل  قلب  في  موزعة  عالية 
أقاليم ليبيا الثالثة. هذا النمط الجغرافي 
االتــحــادي  النظام  يناسبه  السكاني 
المرتكز على الالمركزية الواسعة. أيضا، 
البلدان  تناسب  الواسعة  الالمركزية  إن 
الطبيعية  المكونات  فيها  تكون  التي 
والمكونات  الممتدة  والعائلة  كالقبيلة 

الثقافية ذات حضور اجتماعي قوي«.
إن  ــرى،  األخ الضفة  »على  ــاف:  وأض
النمط  تناسب  الــواســعــة  المركزية 
فيه  تكون  الذي  والسكاني  الجغرافي 
البالد محدودة وغالبية السكان  مساحة 
مركزة في رقعة ضيقة وغالبية السكان 

يعيشون ضمن أسر صغيرة أو كأفراد«.
وأوضح أن »النظام االتحادي المرتكز 
النظام  هو  الواسعة  الالمركزية  على 
منتصف  منذ  فعليا  اعتماده  جرى  الذي 
عملية  شهد  الذي  عشر  التاسع  القرن 
الليبي  السياسي  النظام  مالمح  بداية 
المعاصرة.  ليبيا  رحمه  من  خرج  التي 
ــــ كان نموذج   1950 1850 حتى  منذ 
الوحدة  على  المرتكزة  الالمركزية 
الذي  النموذج  هو  واالتحادية  الوطنية 
ليبيا  وبــنــاء  االســتــقــالل  جهود  حكم 

المعاصرة«.
بـقدر  إقليم  كل  »تمتع  لنقي:  وزاد 
أساس  على  االتحاد  ثم  الذاتية،  من 
الالمركزية ضمن إطار الوحدة الوطنية، 
الليبي  السياسي  االجتماع  عليه  ارتكز  الــذي  األســاس  هو 
المعاصر. وقد كان من الطبيعي أن تستلهم دولة االستقالل 
والالمركزية  االتحادي  والنظام  األقاليم  خصوصية  فكرة 
تأسيس  فعند  الوطنية.  الوحدة  إطار  ضمن  وذلك  الواسعة، 
بصورة  االتحادية  صيغة  اعتماد  جــرى  االستقالل،  دولــة 
الليبي وممثليه رأوا أنه  تلقائية، وهذا دليل على أن الشعب 
من الطبيعي أن يرتكز تأسيس الدولة على النظام االتحادي 

والالمركزية الواسعة«.
وعام   1951 عام  بين  ما  الفترة  »خــالل  أنه  إلى  وأشــار 
1963، اعتمدت األمة الليبية هذا النموذج في بداية تكوين 
أو  قالقل  تنشأ  ولم  إيجابية،  مرحلة  وكانت  االستقالل،  دولة 
على  ذلك.  على  الليبية  األمة  قوى  تعترض  ولم  صراعات. 
إن  باختصار،  موحدة.  كأمة  الليبية  األمة  انطلقت  العكس، 
فكرة االتحادية هي الفكرة التي تأسست دولة االستقالل وفقا 

لها. ونحن اليوم امتداد لدولة االستقالل«.

يؤكد نشطاء حقوقيون أنه من الصعوبة إعادة 
األطفال بسبب رفض أمهاتهم التنازل عنهم 

ما تسبب في تعقيد اإلجراءات القانونية 
لترحيلهم إلى تونس

طرابلس ـ الوسط

الجزائر - عبد الرحمن أميني

< جانب من عملية تسليم األطفال إلى دولة تونس< خالل تسليم أطفال »الدواعش« إلى تونس < خالل مؤتمر تأسيس  الهيئة البرقاوية  في يوليو 2019

< أحمد لنقي

أحمد لنقي: النظام االتحادي 
يرتكز على الال مركزية الواسعة.. 

ويناسب طبيعة بلدنا الجغرافية 
ونمط التوزيع السكاني
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● صينيون يرتدون اقنعة خوفًا من انتشار الفيروس بإحدي المطارات● فريق طبي ينقل مصاب بفيروس »كورونا« في إحدي مستشيفات المقاطعات الصينية

الفيروس القاتل يثير رعب العالم

تعهد بطرد حكومة كونتي

بعد ست سنوات من التأجيل
خفض االنتشار األميركي في أفريقيا

الصني تعزز إجراءاتها في مواجهة »كورونا«.. وفاة مئة شخص وتسجيل إصابات في 12 دولة

هزيمة قاسية لسالفيني في انتخابات محلية إيطالية تقوض موقع االئتالف الحاكم

»بريكست« يعيد إحياء معركة استقالل إسكتلندا

موجة ذعر عالمية أثارها فيروس »كورونا« القاتل 
100 شخًصا في الصين،  أرواح نحو  بعدما حصد 
وأصاب المئات في المقاطعات الصينية وفي حين 
عززت الصين األحد القيود على حركة السير سعيًا 
المستجد،  »كورونا«  فيروس  انتشار  لكبح  منها 
قامت فرنسا والواليات المتحدة بالتحضير إلجالء 

رعاياهما من المنطقة الخاضعة للحجر الصحي.
وأقر الرئيس الصيني شي جينبينغ، بأن الوضع 
الوباء  انتشار  »تسارع«  من  محذرًا  »خطير«، 
في  ووهان  مدينة  في  ديسمبر  في  ظهر  الذي 
بمزيد  الثالثاء،  بكين،  وتعهدت  البالد.  وسط 
من »الشفافية« حيال »شيطان« فيروس كورونا 

المستجد الذي أودى بحياة أكثر.
»الوباء  جينبينغ:  شي  الصيني  الرئيس  وقال 
شيطان، وال يمكننا أن نتركه يختبئ«، في سياق 
حديثه عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 
50 شخصا  4500 شخص، بينهم نحو  حتى اآلن 

في 12 دولة خارج الصين.
كورونا  فيروس  انتقال  حاالت  أولى  وظهرت 
خارج  الثالثاء،  آخر،  إلى  شخص  من  المستجد 
ستيني  رجل  إصابة  اليابان  أعلنت  حيث  الصين، 
لم يزر الصين يوما إال أنه قاد حافلة تقل سياحا 
من مدينة ووهان. وفرضت السلطات على ووهان 
عزال  تقريبا،  هوباي  مقاطعة  كل  إلى  باإلضافة 
كامال عن العالم الخارجي منذ الخميس، على أمل 
المعنيين  السكان  عدد  ويبلغ  الوباء.  تفشي  منع 

نحو 56 مليون نسمة، بينهم آالف األجانب.
مزيد  إلى  الصين  الثالثاء،  واشنطن،  ودعت 
من الشفافية في إدارة هذه األزمة الصحية. وقال 
وزير الصحة األميركي أليكس أزار: »نقول للصين 
اإلجراءات  التعاون والشفافية هي  المزيد من  إن 

األكثر ضرورة الستجابة أكثر فاعلية«.

الذروة
لكن منظمة الصحة العالمية »ال تنصح« بإجراء 
العام  مديرها  الثالثاء  أكد  كما  اإلجالء،  عمليات 
تادروس أدناهوم غيبريوس خالل زيارته بكين، 

حسب بيان للخارجية الصينية.
بموازاة ذلك، يعمل باحثون من معاهد الصحة 
الوطنية األميركية على تطوير لقاح ضد الفيروس، 
لكن العمل عليه قد يحتاج إلى أشهر، كما أعلن 
مدير المعهد الوطني لألمراض المعدية أنطوني 

فوسي في مؤتمر صحفي الثالثاء من واشنطن.
وأعلن الرئيس الصيني مع استقباله مدير منظمة 
الصين  أظهرت  البداية،  »منذ  العالمية:  الصحة 
انفتاحا وشفافية ومسؤولية«، في حين يتهم النظام 
السارس  بأنه تكتم عن ظهور متالزمة  الشيوعي 

المحلية  االنتخابات  في  الفوز  في  أخفق  بعدما 
زعيم  خسر  اليسارية  إيميليا-رومانيا  منطقة  في 
اليمين المتطرف اإليطالي ماتيو سالفيني الرهان 
التي  بالحكومة  باإلطاحة  وعده  وتحقيق  تاريخيًا 
باتت مع ذلك في موقع ضعيف بعد تراجع حركة 

الخمسة نجوم.
عبر  التحدي  مستوى  رفع  قد  سالفيني  وكان 
عليه  يسيطر  الذي  اإلقليم  هذا  في  الفوز  سعيه 
عامًا.   70 منذ  الوسط  يسار  ثم  الشيوعي  الحزب 
ماتيو  يقوده  الذي  الرابطة  حزب  مني  لكن 
في  المطاف  بنهاية  قاسية  بهزيمة  سالفيني 
صادرة  رسمية  نتائج  وبحسب  األحد.  انتخابات 
عن وزارة الداخلية اإلثنين، حصد رئيس المنطقة 
المنتهية واليته ستيفانو بوناتشيني الذي ينتمي 
إلى الحزب الديموقراطي )يسار الوسط( 51,36% 
من األصوات، متقدمًا بفارق واضح على مرشحة 
على  حصلت  التي  بورغونزوني  لوتشيا  اليمين 

.43,68%
في  فولي  ستيفانو  السياسي  الصحافي  وعلق 
لن  الصباح،  »هذا  بالقول  »ريبوبليكا«  صحيفة 

الناتجة عن نوع  العام 2002  التنفسية الحادة في 
آخر من فيروس كورونا. وأوصت بكين، القلقة حيال 
القارية  الصين  في  »المقيمين«  الفيروس،  انتشار 
»إرجاء موعد رحالتهم التي ال ضرورة لها« بعدما 
الخارج،  في  المنظمة.  الرحالت  اإلثنين  منذ  علقت 
تعزز دول كثيرة اإلجراءات الوقائية، فقد أعلنت هونغ 
الرحالت  النصف  إلى  خفضت  أنها  الثالثاء،  كونغ، 
القادمة من الصين القارية وأغلقت ست نقاط عبور 

من أصل 14 على حدودها.

مدينة ميتة
قطار  ألفي  نحو  توقف  الصين،  أرجاء  كل  في 
تصل المحافظات ببعضها عن العمل منذ الجمعة، 
 8 حتى  معلقة  الخطوط  تلك  تبقى  أن  ويفترض 

أو 9 فبراير.
وتزايد الهلع في المدن الصينية الكبرى، حيث 
المراكز  يرتادون  وال  بيوتهم،  في  السكان  يبقى 

التجارية ودور السينما والمطاعم.
رأس  تمديد عطلة  الصينية  السلطات  وقررت 
السنة القمرية )وهي أصال سبعة أيام( ثالثة أيام 
إضافية حتى الثاني من فبراير، لتأخير عودة مئات 
المدن وخفض مخاطر  إلى  العمال  الماليين من 
الفصل  بدء  موعد  أرجئ  كما  المرض،  انتشار 
إلى  والجامعات  المدارس  في  الجديد  الدراسي 
من  أجواء  تسود  ووهان،  في  مسمى.  غير  أجل 
ضفاف  على  الواقعة  المدينة  على  التام  الهدوء 
التجارية  المحال  معظم  حيث  يانغتسي،  نهر 

بانتخابات  للمطالبة  الرئاسي  بالقصر  أحد  يتصل 
»الثقة  هو  سالفيني  خطأ  أن  معتبرًا  مبكرة«، 

المفرطة وبعض الغرور«.
مناصروه  يلقبه  الذي  سالفيني  وكان 
حكومة  بطرد  تعهد  قد  )القائد(  بـ»كابيتانو« 
جوزيبي كونتي، التي تعتمد على غالبية من الحزب 
الديموقراطي )يسار وسط( وحركة الخمسة نجوم 
من  وأكد  البرلمان.  في  للمؤسسات(  )المناهضة 

بولونيا أن »المسألة مسألة وقت فقط«.

أكبر حزب في إيطاليا
سالفيني،  هزيمة  اعتبر  فولي  ستيفانو  لكن 
من  المؤلفة  السابقة  الحكومة  في  القوي  الرجل 
على  تأكيد  نجوم،  والخمسة  الرابطة  تحالف 
اإلعالمي  أدائه  في  يغير  ألن  الطارئة  »الضرورة 
من  فرانكو  ماسيمو  ورأى  السياسي«.  وأسلوبه 
»استراتيجيته  أن  سيرا«  ديال  »كوريري  صحيفة 
البعض  سيطالبه  ربما  عليه،  انقلبت  الهجومية 

باعتماد خط أقل تطرفًا«.
على  الرأي  استطالع  على  سالفيني  واعتمد 
حزبه  أن  إلى  يشير  الذي  الوطني  المستوى 
من  بالمئة   30 تأييد  ويلقى  الطليعة  في  يأتي 
اإليطاليين، ما يجعله أكبر حزب في إيطاليا نظريًا.

مغلقة وحركة السير غير الضرورية ممنوعة.

100 حالة وفاة.. و4500 إصابة
بحسب األرقام الصادرة، سجلت في الصين قرابة 
4 آالف إصابة بينها مئة حالة وفاة. وكانت الحصيلة 
وفاة.  حالة  و41  إصابة   1300 إلى  تشير  األولية 
وُأعلنت أول حالة وفاة في مدينة شنغهاي الضخمة 

لرجل يبلغ 88 عاماً.
وسجلت إصابات بالفيروس في أوروبا وأستراليا 
رغم تعزيز اإلجراءات لمحاولة منع تفشي المرض. 
وفي  كندا.  في  شخص  بإصابة  االشتباه  وُأعلن 
ثالثة  إصابة  وجود  تأكيد  تم  المتحدة،  الواليات 
بالمرض في والية كاليفورنيا لرجل سافر إلى مدينة 
ووهان، وفق ما ذكرت السلطات الصحية. وأعلنت 
واشنطن أنها تنظم مغادرة موظفيها الدبلوماسيين 
تقلع  أن  في  آملة  ووهان،  في  العالقين  ورعاياها 
الثالثاء رحلة إلى سان فرانسيسكو. وتواصل دول 
أخرى مع بكين إلجالء رعاياها، السيما فرنسا التي 
تحدثت عن استئجار حافالت. ورصد تقرير لوكالة 
»فرانس برس« عدد الدول التي ظهر فيها الفيروس 

واإلصابات والوفيات التي نتجت عنه.

الصين:
توفي  شخص،   4500 نحو  بالفيروس  ُأصيب 
السبت،  100، بحسب حصيلة رسمية  بينهم  من 
وكل الضحايا في منطقة يوهان وتوفي أربع خارج 

هذه المنطقة.

وتحدى لذلك اليسار في أحد معاقله التاريخية 
الوسطى  الطبقة  استياء  على  خصوصًا  معتمدًا 
القلقة من آثار العولمة على المنطقة التي كانت 

- سجلت خمس إصابات في هونغ كونغ ذات 
الحكم شبه الذاتي، بعضهم عاد من زيارة مدينة 

ووهان.
أيضًا.  إصابات  خمس  سجلت  ماكاو،  في   -
22 يناير أول إصابة لسيدة  السلطات في  أعلنت 
أعمال تبلغ 52 عامًا بعد وصولها بثالثة أيام عبر 

قطار قادم من مدينة تشوهاي الصينية.

تايالند:
من  صينيين  أربعة  إصابات؛  خمس  سجلت 
المدينة. وقد  ووهان وتايالندية أقامت في هذه 
في  تايالند  في  الصين  خارج  إصابة  أول  سجلت 
إلى  زيارة  من  عائدة  المرأة  يناير،  من  الثامن 

ووهان.

أستراليا:
السبت؛  أستراليا  إصابات في  أربع  تأكد وجود 
وصل  رجل  العدوى  التقط  الذي  األول  الشخص 
أما  أسبوع،  قبل  ووهان  من  قادمًا  ملبورن  إلى 

البقية فقد زاروا الصين.

ماليزيا:
ووهان  من  صينيين  أربعة  وهم  حاالت  أربع 
جاؤوا ليمضوا عطلة في ماليزيا، بينهم امرأة تبلغ 
66 عامًا وفتيان وصال قبل يومين عبر سنغافورة، 
متن  على  دخل  العمر  من  األربعين  في  ورجل 

حافلة مع مجموعة من سياح صينيين.

الصحة  مستوى  على  ومتقدمة  مزدهرة  تعد 
أستاذة  بالسيو  دي  إيميليانا  وتقول  والتعليم. 
روما  في  لويس  جامعة  في  السياسية  العلوم 

سنغافورة:
اإلصابة  يناير  من   23 في  أعلن  إصابات.  أربع 
األولى لرجل يبلغ من العمر 66 عاماً بعد ثالثة أيام 
من وصوله من ووهان وهو يعاني ارتفاع الحرارة 
والسعال. وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 
عاماً. وكذلك ُأصيبت سيدة في الثانية والخمسين 
من العمر تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير. 
أما الحالة الرابعة فقد أعلن عنها يوم األحد لرجل 

يبلغ من العمر 36 عاماً.

فرنسا:
أوروبا  في  الحالة  تسجيل  وتم  إصابات،  ثالث 
بوردو  في  هو  المصابين  وأحد  يناير،   24 في 
واآلخران في باريس. وكان الثالثة قد سافروا إلى 

الصين في الفترة األخيرة.

اليابان:
اليابان  في  األولى  الحالة  إصابات؛  ثالث 
يناير   10 في  المستشفى  أدخل  لثالثيني  سجلت 
أخرى،  وأعراض  مرتفعة  بحرارة  إصابته  بسبب 
بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان. وسجلت 
لشخصين  اختبارين  إجراء  بعد  أخريان  حالتان 

يسكنان في ووهان.

تايوان:
وصلت  خمسينية  لسيدة  أوالها  إصابات  ثالث 

في 20 يناير قادمة من ووهان حيث تقيم.

حين  بأنه  درسًا  لقننا  الحديث  اإليطالي  »التاريخ 
ُتحول االنتخابات الستفتاء على شخصية ما فسوف 
رينزي«  ماتيو  مع  حصل  كما  بهزيمتها،  تنتهي 
عام  أواخر  الديموقراطي  للحزب  السابق  الزعيم 

.2016
وتعتبر الباحثة أن الحزب الديموقراطي استفاد 
المدنية  »سردين«  حركة  صعود  من  خصوصاً 
قبل شهرين في بولونيا، والتي نجحت في تعبئة 
اتسمت  التي  االنتخابات  هذه  في  اليسار  ناخبي 
مقابل  بالمئة،   67,67 بلغت  كبيرة  بمشاركة 
%37 في االقتراع السابق الذي جرى في المنطقة 
الحركة  أن هذه  بالسيو  2014. وتضيف دي  في 
لقنت الحزب الديموقراطي درسًا مفاده أن إدارة 
تكفي،  ال  بوناتشيني  فعل  كما  جيدًا  المنطقة 
الدعم  على  واالعتماد  التواصل،  إجادة  يجب  بل 

الشعبي في الحكم.

ملفات خالفية
التي  »سردين«  حركة  أن  الباحثة  وتعتبر 
من  نشأت  أصيلة  حركة  هي  كثب  عن  تدرسها 
معارضة سالفيني لكن باتت مركزًا للقضايا العابرة 
المستقبل  أجل  من  الجمعة  حركة  مثل  للوطنية، 

)للدفاع عن المناخ( وتستند إلى القيم األوروبية.

كوريا الجنوبية:
الجنوبية  إصابة في كوريا  أول  إصابات.  ثالث 
سول  إلى  وصلت  عامًا،   35 تبلغ  لصينية  كانت 
ووهان.  من  آتية  طائرة  متن  على  يناير   19 في 
في  الواقعة  في  رجلين  إصابة  سجلت  كذلك، 

وسط الصين.

الواليات المتحدة:
ثالث إصابات. ُأدخل رجل ثالثيني، زار منطقة 
غير  مستشفى  يناير،   15 في  منها  وعاد  ووهان 
بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 
يناير. وكان الرجل عاد من ووهان في 15 يناير. 
ستينية  لدى  يناير   24 في  أخرى  حالة  وسجلت 
الصحية  السلطات  وتقول  شيكاغو.  في  تسكن 
وأعلنت  جيدة.  سريرية  حال  في  إنها  المحلية 
السلطات اليوم األحد إصابة رجل ثالث في والية 

كاليفورنيا، كان قد زار ووهان.

فيتنام:
 17 في  المستشفى  صينيان  ُأدخل  إصابتان. 
 13 و18 يناير، وهما رجل وصل من ووهان في 
يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه، وتلقى 

العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات الخميس.

نيبال:
إصابة واحدة، جرى اإلعالن عنها يوم الجمعة.

كندا:
اشتباه بإصابة، وُرصدت لدى رجل خمسيني في 

تورونتو، كان أقام في ووهان وعاد في 22 يناير.

منع الرحالت المنظمة
وكثفت الصين المبادرات لمنع تفشي فيروس 
»كورونا« الذي بلغ أربع قارات حتى اآلن، وأعلنت 
البرية،  الحيوانات  تجارة  تعليق  األحد،  بكين، 
بعدما نشأ الوباء في سوق في وهان، حيث كان 
الحكومة  وقررت  الحيوانات.  من  النوع  هذا  ُباع 
الصينية تعليق الرحالت المنظمة من وإلى الصين 
يوجه  قد  قرار  في  الماضي،  اإلثنين  من  اعتبارًا 
باريس، وهي  غرار  على  في مدن  للتجارة  ضربة 

وجهة سياحية مهمة للصينيين.
يازدانبانا  يازدان  الفرنسي  البروفسور  ويعتبر 
ويتكفل  العالمية  الصحة  منظمة  لدى  خبير  وهو 
أن معدل  فرنسا،  بالفيروس في  بعالج مصابين 

الوفيات »هو حتى اآلن أقل من 5%«.
»سارس«  فيروس  وفيات  معدل  وكان 
الحادة( أحد أنواع  التنفسية  )متالزمة االلتهابات 
الصين  في  أيضًا  بدأ  الذي  »كورونا«  فيروسات 

في العامين 2002 و2003، 9.5%.

إلى  »ستعود  حاليًا  أنها  الحركة  وأعلنت 
انتخابي  استحقاق  حلول  حتى  ربما  الكواليس«، 
بارز آخر. وقوضت نتائج انتخابات ايميليا-رومانيا 
الحزب  من  المؤلف  الحاكم  االئتالف  موقع  كذلك 
الديموقراطي وحركة الخمس نجوم. ويعود ذلك 
حصولها  مع  االنتخابات  في  الحركة  هزيمة  إلى 
10% فقط من األصوات، فيما كانت حققت  على 
نسبة 32% خالل االنتخابات التشريعية عام 2018.
على  خبراء  بحسب  االئتالف  مستقبل  ويعتمد 
مع  رئيسًا  لها  يعد  لم  التي  الحركة  استراتيجية 
وزيرًا  يزال  ال  الذي  مايو،  دي  لويجي  استقالة 
للخارجية. وتساءل ستيفانو فولي »في ظل تراجع 
حركة الخمس نجوم التي ال تزال قوية في البرلمان، 
ما الذي يعتزم الحزب الديموقراطي القيام به؟«. 
بين  صراعًا  تنتج  قد  ملفات  وجود  إلى  ويشير 
وإلغاء  المحاكمات،  تقادم  مسألة  مثل  الطرفين، 
على  بينيتون  لعائلة  الطرقات  تشييد  امتيازات 

خلفية قضية انهيار جسر جنوى.
وتعتبر إيميليانا دي بالسيو أن مصير االئتالف 
يعتمد على خيارات الخمس نجوم: »قد يختارون 
ترك الحكومة والتحول إلى المعارضة، أو يعيدون 
العامة  المجالس  انعقاد  خالل  أنفسهم  تجديد 

للحركة« في مارس.

بكين – وكاالت

روما – وكاالت

بعد نحو ست سنوات على بّت مسألة االنفصال 
االقتراع،  صناديق  في  المتحدة  المملكة  عن 
أعطى »بريكست« دفعا جديدا ألنصار استقالل 
النقاش،  فتح  إعادة  على  المصممين  إسكتلندا 
على الرغم من موقف لندن الحازم بهذا الصدد.
سنوات  بعد  المحتوم  الموعد  اقتراب  ومع 
المتحدة  المملكة  خروج  يلقى  ال  التأجيل،  من 
إسكتلندا  في  قبوال  األوروبي  االتحاد  من 
صوتتا  اللتين  المقاطعتين  الشمالية،  وأيرلندا 
يثير  ما   ،2016 استفتاء  في  »بريكست«  ضد 

مخاوف من حصول شقاقات في وحدة البالد.
التاريخي  الخيار  هذا  أن  االستقالليون  ويرى 
اإلسكتلنديين  استشارة  معاودة  يستدعي 
الذين صوتوا بنسبة 55% للبقاء ضمن المملكة 

المتحدة في استفتاء جرى العام 2014.
الذين  المقاطعة  سكان  بعض  إن  ويقولون 
بدلوا  »بريكست«  ضد   ٪62 بنسبة  صوتوا 
إسكتلندا  تشق  أن  يؤيدون  وباتوا  موقفهم، 
من  عام   300 من  أكثر  بعد  بنفسها  طريقها 
إلى  باالنضمام  نظريا  لها  يسمح  ما  الوحدة، 
االتحاد األوروبي. وأوضح كريستوفر كالناتشان 
عن  االنفصال  ضد   2014 العام  صوت  الذي 
»فرانس  لوكالة  متحدثا  المتحدة،  المملكة 
خالل  غالسكو  في  يناير  مطلع  في  برس« 
بريكست  »أظهر  االستقالل  أجل  من  تظاهرة 
مشكلة حقيقية في الدستور البريطاني، هو أن 

إسكتلندا تصوت من أجل أمر من غير أن يكون 
الوزراء  رئيسة  وشددت  مفعول«.  أي  لذلك 
تتزعم  التي  ستورجون،  نيكوال  اإلسكتلندية، 
االستقاللي،  اإلسكتلندي«  الوطني  »الحزب 
على  لحملها  البريطانية  الحكومة  على  الضغط 

تنظيم استفتاء ثان حول »بريكست«.
البريطاني  الوزراء  رئيس  إلى  رسالة  وبعثت 
المحافظ بوريس جونسون ضمنتها طلبا رسميا 

بهذا الصدد، معتبرة أن فوز حزبها الساحق في 
تفويض  هو  ديسمبر  في  التشريعية  االنتخابات 
منح لها من أجل ذلك. لكن جونسون يرفض ذلك 
بشكل قاطع، معتبرا أنه »سيطيل الركود السياسي 

الذي عرفته إسكتلندا خالل العقد المنصرم«.

استطالعات للرأي غير حاسمة
المحافظين  ستورجون  نيكوال  واتهمت 

في  وكتبت  الشعب،  إرادة  بتجاهل  الحاكمين 
أنهم  للمحافظين  بالنسبة  »المشكلة  تغريدة 
كلما حاولوا منع الديموقراطية غذوا دعم قضية 
تحاول  قد  الحكومة،  وأمام تصلب  االستقالل«. 
إلى  اللجوء  اإلسكتلندية  المحلية  السلطات 
القضاء، لكن الخبراء يرون أن مثل هذا المسعى 

قلما لديه فرص في النجاح.
ورأت الجمعية البريطانية للقانون الدستوري 
وبأي  ال  أم  ثان  استفتاء  إجراء  »مسألة  أن 
الساحة  على  حال  يلقى  سياسي  شأن  شروط، 
األجدى  من  أنه  الكثيرون  ويعتقد  السياسية«. 
اإلسكتلندية  التشريعية  االنتخابات  انتظار 
من  المزيد  على  للحصول   2021 العام  المقبلة 

الوزن السياسي.
اإلسكتلندي في  الوطني  الحزب  زعيم  وصرح 
إيان بالكفورد، في مقابلة  البريطاني،  البرلمان 
أجرتها معه صحيفة »هيرالد« بأن وزراء حكومة 
جونسون المحافظين قالوا له في أحاديث خاصة 
البعيد«  المدى  على  »الصعب  من  سيكون  إنه 
البريطانية أن تستمر في خطها.  على الحكومة 
ورأت أستاذة السياسة المحلية في جامعة إدنبره، 
غالبية  ظهرت  ما  إذا  أنه  إيوين،  ماك  نيكوال 
على  فسيتحتم  جديد،  الستفتاء  مؤيدة  واضحة 
بذلك.  القبول  البريطانية  الحكومة  على  األرجح 
وفي هذه األثناء تجري بانتظام تظاهرات مطالبة 

باالستقالل في شوارع إدنبره وغالسكو.
وتحدى نحو ثمانين ألف شخص البرد القارس 
واألمطار الغزيرة في يناير دفاعا عن قضيتهم، 

رافعين أعالما إسكتلندية زرقاء وبيضاء.

● زعيم اليمين المتطرف اإليطالي ماتيو سالفيني

● متظاهرون يرفعون أعالم إسكتلندا يشاركون في مسيرة للمطالبة باالستقالل

المتحدة  الواليات  فيه  أعلنت  الذي  الوقت  في 
في  العسكري  انتشارها  لتقليص  االستعداد 
الفرنسية،  الجيوش  وزيرة  حذرت  العالم، 
في  المتوقع  الخفض  أن  بارلي، من  فلورنس 
البنتاغون في أفريقيا سيعرقل جهود  عمليات 
خصوصا  »المتطرفة«،  للمجموعات  التصدي 
األميركي،  الدفاع  وزير  الساحل.  منطقة  في 
مارك إسبر، أكد أن واشنطن تستعد لتقليص 
العمليات  وأن  العالم،  في  العسكري  انتشارها 

في أفريقيا قد تتأثر.
مشترك  صحفي  مؤتمر  في  بارلي  وقالت 
الواليات  دعم  إن  واشنطن  في  إسبر  مع 
المتحدة أمر بالغ األهمية لعملياتنا، وسيؤدي 

الحد بشكل كبير من فعاليتنا في  خفضه إلى 
أن  بارلي  وتابعت  اإلرهابيين.  ضد  عملياتنا 
»أصدقاءنا في منطقة الساحل« بحاجة ماسة 

إلى مساعدتنا.
االنتشار  حجم  في  نظر  إعادة  إسبر  ويجري 
المتوقع  ومن  العالم،  في  األميركي  العسكري 
غرب  في  األميركية  القوات  وجود  يقلص  أن 
أفريقيا، حيث تتعاون مع القوات الفرنسية من 
في  متطرفة  مجموعات  لصعود  التصدي  أجل 
وتريد  وغيرها.  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي 
قواتها  انتشار  حصر  األميركية  الدفاع  وزارة 
بالمناطق التي تعتبرها أكثر تهديدا، بدءا من 

الصين وروسيا.
»برخان«  لقوة  أساسية  حليفة  وواشنطن 
وتقدم  عنصر،   4500 وقوامها  الفرنسية 

معلومات استخبارية وعمليات استطالع. 

فرنسا تحذر من عرقلة التصدي 
للمجموعات »اإلرهابية« في الساحل

●  وزيرة اجليوش الفرنسية فلورانس بارلي ووزير الدفاع األميركي مارك إسبر في واشنطن 

إدنبرة – وكاالت

واشنطن – وكاالت
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احتجاجات العراق تستعيد زخمها وسط 
تصاعد املواجهات مع قوات األمن

قوات النظام السوري تسيطر على
»معرة النعمان« ثاني أكبر مدن إدلب

● سكان يعبرون مدينة حزانو في شمال محافظة أدلب السورية●جانب من االحتجاجات الغاضبة بالعراق

● متظاهرون ضد الحكومة العراقية يتفقدون خيمة اعتصام في ساحة التحرير في بغداد

تتصدر  العراقية  المدن  في  التظاهرات  عادت 
األسبوع  خالل  ُقتل  إذ  جديد،  من  المشهد 
خالل  الحي  بالرصاص  المتظاهرين  من  عدد 
األمنية  والقوات  محتجين  بين  مواجهات 
المتظاهرون  وأعاد  وجنوبها،  العاصمة  في 
خيمهم  نصب  اإلثنين،  للحكومة،  المناهضون 
لمواصلة  سعيًا  العراق،  أنحاء  في  أحرقت  التي 
تصعيد،  من  تخوف  وسط  احتجاجاتهم  زخم 
األميركية  السفارة  على  صاروخي  هجوم  عقب 

في بغداد.
ويطالب المتظاهرون منذ األول من أكتوبر، 
بإصالحات سياسية عميقة، واجتاح هؤالء مجددًا 
في  عدة  ومدن  بغداد  في  والساحات  الشوارع 
أحد  وكتب  منها،  ُأخرجوا  كانوا  البالد  جنوب 
جنوب  كربالء  في  رفعها  الفتة  على  المحتجين 
في  عراق«،  يا  فقط  أنت  أجلك  »من  العراق 
توظيف  لكل  االحتجاج  حركة  رفض  إلى  إشارة 
سياسي لها من أحزاب عراقية أو أطراف أجنبية.

مسيرات طالبية وقطع طرقات
أسبوع  بدأوا منذ  الذي  المتظاهرون  ويحاول 
تربط  رئيسية  وطرق  وجسور  شوارع  إغالق 
تكثيف  المشتعلة،  باإلطارات  بعضها  المدن، 
طال  بإصالحات  للقيام  الحكومة  على  الضغوط 
القوة  انتظارها، لكن ذلك قوبل برد باستخدام 

من قبل قوات مكافحة الشعب.
وقتل أكثر من 480 شخصًا خالل االحتجاجات 
حصيلة  بحسب  أكتوبر،  بداية  انطالقها  منذ 
أعدتها وكالة »فرانس برس«، استنادًا لمصادر 

طبية وأمنية.
وبدأت قوات األمن منذ الجمعة، عقب إعالن 
عن  تخليه  الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين  رجل 
دعم االحتجاجات التي يمثل جيل الشباب العنصر 
الفاعل فيها، حملة لفض االحتجاجات في عديد 
الساحات في بغداد وغيرها من مدن البالد. وقام 
عدد كبير من المتواجدين في ساحات التظاهر، 
واالنسحاب  خيمهم  بتفكيك  الصدر،  أنصار  من 
مخاوف  أثار  الذي  األمر  االحتجاجات،  مواقع  من 
وبالتالي  السياسي  الغطاء  خسارة  من  ناشطين 

التعرض لحملة قمع.
تحالف  على  ُيسيطر  الذي  الصدر  ودعم 
البرلمان،  في  سياسية  كتلة  أكبر  »سائرون«، 
أكتوبر،  بداية  انطالقها  أول  االحتجاجات  لفترة 

ودعا الحكومة إلى االستقالة.

خطر الحرب
للمطالبة  منفصلة  تظاهرة  إلى  دعا  لكنه 
بعد  العراق،  من  أميركي  جندي   5200 بمغادرة 
في  مسيرة  بطائرة  األميركية  الجوية  الضربة 
بغداد بداية الشهر الحالي التي قتل فيها الجنرال 
هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  قاسم  اإليراني 

الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
اآلالف  خروج  مع  األحد،  تغير  المشهد  لكن 
المدارس  طلبة  من  غالبيتهم  المتظاهرين، 
باالحتجاج  تمسكهم  عن  للتعبير  والجامعات 

المطلبي.
األمن  قوات  أطلقت  )جنوب(،  الناصرية  وفي 
تجمعوا  متظاهرين  لتفريق  الحي  الرصاص 
من  الشرطة  أخرجتهم  أن  بعد  كبيرة  بأعداد 
االحتجاج  موقع  إلى  المؤدية  الرئيسية  الشوارع 
بعد  متظاهر  وقتل  حبوبي.  ساحة  الرئيسي، 
بجروح،  عشرات  وأصيب  بالرصاص،  أصيب  أن 

بحسب مصدر طبي.
انسحاب  بعد  االحتجاج  حركة  سحق  وخشية 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر منها، الجمعة، وما 
تاله من تدخل أمني لطردهم، اجتاح المحتجون 
مساء السبت أبرز ساحات االحتجاج، وقتل أربعة 
بحسب  والجنوب،  بغداد  في  السبت  متظاهرين 

العنيف  والقصف  االشتباكات  من  أسابيع  بعد 
بدعم جوي روسي دخلت قوات النظام، الثالثاء، 
محافظة  مدن  أكبر  ثاني  النعمان،  معرة  مدينة 
إدلب في شمال غرب سورية، وسط اشتباكات 

وقصف عنيف.
وتشهد محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، 
التي تؤوي ثالثة ماليين شخص نصفهم تقريبا 
عسكريا  تصعيدا  ديسمبر،  منذ  النازحين،  من 
ريف  في  يتركز  روسيا  وحليفتها  النظام  لقوات 
جزء  يمر  حيث  الغربي،  وحلب  الجنوبي  إدلب 
حلب  مدينة  يربط  الذي  الدولي  الطريق  من 

بالعاصمة دمشق.
منطقة  كامل  استعادة  نيتها  دمشق  وتكرر 
وحلب  حماة  في  لها  محاذية  وأجزاء  إدلب 
والالذقية، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل 
المحافظة  في  الماضية  السنوات  مر  على  إليها 
تحرير  هيئة  سيطرة  تحت  بمعظمها  الواقعة 
فيها  وتنشط  سابقا(  النصرة  )جبهة  الشام 

فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا.
الماضية  األيام  خالل  النظام  قوات  وتمكنت 
محيط  في  وبلدة  قرية   23 على  السيطرة  من 
الدولي،  الطريق  على  الواقعة  النعمان،  معرة 

لتطبق الحصار عليها تدريجيا.
رامي  السوري،  المرصد  مدير  وقال 
عبدالرحمن: »أصبحت المدينة مطوقة بالكامل 
وبدأت قوات النظام عملية اقتحامها من الجهة 
يرافقها  اشتباكات  أن  إلى  مشيرا  الغربية«، 
في  حاليا  تدور  وسوري«  روسي  جوي  »قصف 
القسم الغربي من معرة النعمان التي باتت شبه 

خالية من السكان.
النعمان،  معرة  باتجاه  التقدم  مع  وبالتوازي 
مواجهة  في  اشتباكات  النظام  قوات  تخوض 
ريف  في  األخرى  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة 

حلب الغربي.
ألف  بـ358  ديسمبر  منذ  التصعيد  ودفع 
شخص إلى النزوح من المنطقة، خصوصا معرة 
وفق  شماال،  أمنا  أكثر  مناطق  باتجاه  النعمان 
ألفا فروا بين   38 المتحدة، وبين هؤالء،  األمم 

15 و19 يناير، غالبيتهم من غرب حلب.
بشار  السوري  الرئيس  جمع  لقاء  وتطرق 
إلى  لروسيا  الخاص  بالمبعوث  اإلثنين،  األسد، 
في  التطورات  إلى  الفرنتييف  ألكسندر  سورية 
على  اتفاق  هناك  »كان  حيث  وإدلب،  حلب 
العربي  الجيش  بها  يقوم  التي  العمليات  أهمية 
»لالعتداءات  حد  لوضع  روسي«  بدعم  السوري 
الرئاسة  حساب  نقل  ما  وفق  اإلرهابية«، 

استخدمت  العاصمة،  وفي  محدثة.  حصيلة 
األسبوع  مطلع  الحي  الرصاص  األمنية  القوات 
في  صغيرة  تجمعات  لتفريق  محاولة  في 
ساحتي الخالني والوثبة، القريبتين من معسكر 
وسط  التحرير  ساحة  في  المركزي  االحتجاج 
المتظاهرون  رشق  جهتهم،  من  العاصمة، 
وألقوا  بالحجارة  الشغب  مكافحة  قوات  الشباب 

زجاجات حارقة عليها.
بجروح  األقل  على  واحد  شخص  وُأصيب 
خمسة  أصل  من  صواريخ  ثالثة  سقوط  جراء 
الخضراء وسط  المنطقة  األحد  استهدفت مساء 
مباشرة،  األميركية  السفارة  حرم  داخل  بغداد، 

وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء.
األميركية  الدبلوماسية  البعثة  وتعرضت 
األخيرة،  األشهر  خالل  عدة  صاروخية  لهجمات 
وكان  أسبوع،  خالل  الثاني  الهجوم  هو  وهذا 
في توقيت أبكر من المعتاد. ورغم أن هذه هي 
المرة األولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة، 
قال مسؤول أميركي لفرانس برس إن الصواريخ 
21 يناير  السفارة األميركية في  التي استهدفت 

»سقطت قرب منزل نائب السفير«.
المستقيل عادل  العراقي  الوزراء  ودان رئيس 
عبد المهدي في بيان »سقوط عدد من صواريخ 

كاتيوشا داخل حرم السفارة األميركية«.
بأنه  الصواريخ  إطالق  المهدي  عبد  ووصف 
العراق  يجر  و»قد  مسؤول«  ال  انفرادي  »تصرف 
بدأت  وقت  في  خصوصًا  حرب،  ساحة  ليكون 
فيه الحكومة بإجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب 

بانسحاب القوات األجنبية من البالد«.

السورية على تطبيق تلغرام. ويرى مراقبون أن 
قوات النظام تسعى من خالل هجماتها األخيرة 
على  تدريجيا  السيطرة  استعادة  إلى  إدلب  في 
إدلب وغرب حلب من هذا  يمر في  الذي  الجزء 

الطريق، لتبسط سيطرتها عليه كامال.

البقاء على قيد الحياة
األحمر«،  لـ»الصليب  الدولية  اللجنة  أعربت 
األحد، عن قلقها إزاء التصعيد في حلب وإدلب.

»تويتر«:  موقع  على  تغريدة  في  وكتبت 
مما  صعبة  اآلالف  حياة  الهجوم  »يجعل 
يضطرهم للنزوح في رحالت محفوفة بالمخاطر 
بال مأوى، طعام شحيح ورعاية صحية محدودة. 

كل ما يريدونه هو البقاء على قيد الحياة«.
ألف   350 بنحو  ديسمبر  منذ  التصعيد  ودفع 
خصوصًا  إدلب،  جنوب  من  النزوح  إلى  شخص 
شماالً،  أمنًا  أكثر  مناطق  باتجاه  النعمان  معرة 

وفق األمم المتحدة.
ولجأ كثيرون إلى مناطق شمال معرة النعمان 
أنهم  إال  ومحيطها،  سراقب  مدينة  بينها 
التصعيد  اقتراب  مع  النزوح  على  مجددًا  أجبروا 
وشاحنات  سيارات  وشوهدت  منهم.  العسكري 

محملة بالمدنيين وحاجياتهم تبتعد شماالً.
المنزلية  حاجياتهم  معهم  النازحون  وينقل 
أغنامهم  عن  فضاًل  وأواٍن،  وثياب  فرش  من 

الزراعية. وآلياتهم 
الزاوية شمال  جبل  منطقة  فرارها من  وبعد 
كلها  »الناس  حسين:  أم  قالت  النعمان،  معرة 

ومنذ األول من أكتوبر، تخللت حركة االحتجاج 
عليها  يهيمن  التي  والعفوية  المسبوقة  غير 
 470 عن  يقل  ال  ما  خلفت  عنف  أعمال  الشباب، 
مصادر  بحسب  المحتجين،  من  معظمهم  قتياًل 

طبية وأمنية.
فرص  بنقص  بالتنديد  بدأت  أن  وبعد 
المستشري،  وبالفساد  الخدمات  وسوء  العمل 
مبكرة  بانتخابات  تطالب  االحتجاج  حركة  باتت 

وبتسمية رئيس وزراء مستقل.
قانونًا  البرلمان  أقر   2019 ديسمبر  وفي 
استقالته.  المهدي  عبد  وقدم  جديدًا،  انتخابيًا 
األعمال،  لتصريف  منصبه  يشغل  يزال  ال  لكنه 
على  التوافق  في  السياسية  األحزاب  وقد فشلت 

خلٍف له.
لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وقالت 
هينيس-بالسخارت  جينين  العراق  في  المتحدة 
اآلمال  يلبيان  ال  والتردد  المساءلة  »انعدام  إن 
أربعة  لمدة  بشجاعة  عنها  العراقيون  عبر  التي 

أشهر وحتى اآلن«.
وقال محللون إن الصدر يسعى جاهًدا للحفاظ 
على مصداقيته في الشارع وكسب تأييد إيران، 

التي تربطه بها عالقات معقدة.
في  هائل  وعسكري  سياسي  نفوذ  وإليران 
في  أساسي  رأي  لها  يكون  أن  ويرجح  العراق، 
الشخصية التي ستكون البديل عن عبد المهدي.
وال تزال المحادثات حول رئيس الوزراء المقبل 
معطلة في بغداد، خصوصًا مع اغتيال واشنطن 
المفاوضين  كانا  اللذين  والمهندس  سليماني 

الرئيسيين في هذا اإلطار.

أي  نعرف  ال  بأغراضنا،  خرجنا  لياًل،  تنزح  بدأت 
نذهب«. وصلت أم حسين إلى بلدة حزانو قرب 
أن  قبل  تبكي  إدلب،  شمال  التركية  الحدود 
تضيف:»تركت ابنتي، ال أعرف أخبارها وهي على 
وشك الوالدة. تركت أقربائي كلهم وال أعلم ما 

سيحصل معهم«.
وفي غرب حلب، أفادت األمم المتحدة بنزوح 

38 ألف شخص بين 15 و19 يناير فقط.
ومنذ سيطرة الفصائل »المتطرفة« والمقاتلة 
تصعد   ،2015 العام  في  المحافظة  كامل  على 
قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو 
وتنتهي  تقدمًا  فيها  تحقق  برية  هجمات  تشن 
عادة بالتوصل الى اتفاقات هدنة ترعاها روسيا 

وتركيا.
أعلنت  العنيف،  القصف  من  أسابيع  وبعد 
التوصل  الحالي  الشهر  من  التاسع  في  روسيا 
إلى اتفاق لوقف إطالق النار أكدته تركيا الحقًا، 
فقط.  أيام  لبضعة  سوى  يستمر  لم  أنه  إال 
استمر  هجوم  خالل  النظام  قوات  وسيطرت 
أربعة أشهر وانتهى بهدنة في نهاية أغسطس 
على مناطق واسعة في ريف المحافظة الجنوبي، 
على  أيضًا  الواقعة  شيخون  خان  بلدة  أبرزها 

الطريق الدولي.
من  تسعى  النظام  قوات  أن  مراقبون  ويرى 
استعادة  إلى  إدلب  إدلب  في  هجماتها  خالل 
السيطرة تدريجيًا على الجزء الذي يمر في إدلب 
وغرب حلب من هذا الطريق، لتبسط سيطرتها 

عليه كاماًل.

دمشق - وكاالتبغداد - وكاالت

تؤوي ثالثة ماليني شخص من النازحنيثالثة صواريخ تضرب السفارة األميركية في بغداد

»داعش« يعلن بدء »مرحلة جديدة« تستهدف إسرائيل

باسم  للناطق  ُنسب  تسجيل صوتي  أول  في 
تنظيم »داعش« اإلرهابي منذ تأكيده مقتل 
زعيمه السابق أبو بكر البغدادي أعلن التنظيم 

بدء »مرحلة جديدة« تستهدف إسرائيل.
حمزة  أبو  التنظيم  باسم  الناطق  ودعا 
 37 من  أكثر  مدته  تسجيل  في  القرشي 
األميركية  السالم  خطة  إفشال  إلى  دقيقة، 
الناطق  وقال  والفلسطينيين.  إسرائيل  بين 
إن زعيم تنظيم »داعش« الجديد أبا إبراهيم 
القرشي »عزم على نفسه وإخوانه  الهاشمي 
المجاهدين على مرحلة جديدة أال وهي قتال 

اليهود واسترداد ما سلبوه من المسلمين«. 
»داعش«  تنظيم  أعلن  اكتوبر،  نهاية  وفي 
ليخلف  القرشي  الهاشمي  ابراهيم  أبا  تعيين 
قتل  الذي  البغدادي  بكر  أبو  السابق  زعيمه 
27 اكتوبر في عملية عسكرية  في ليلة -26 
غرب  شمال  في  إدلب  محافظة  في  أميركية 
المتطرف  التنظيم  عناصر  وتحكم  سورية. 
في وقت من األوقات بمصائر سبعة ماليين 
شخص على مساحة تفوق 240 ألف كيلومتر 
مربع تمتّد بين سوريا والعراق سيطروا عليها 

في العام 2014.
مناطق  في  الرعب  »المتطرفون«  وبث 
جدًا،  متشددة  قواعد  وفرضوا  سيطرتهم، 
وسبي  والخطف  الرؤوس  بقطع  وقاموا 

النساء. وفقد التنظيم المتطرف العام الماضي 
عليها في سورية  التي سيطر  المناطق  كافة 
والعراق. وأعلنت قوات سورية الديموقراطية 
فيمارس العام 2019 هزيمته في سورية، بعد 
هزمت  العراقية  الحكومية  القوات  كانت  أن 
دعما  الطرفان  وتلقى  العراق.  في  التنظيم 

حاسما من تحالف دولي بقيادة واشنطن.

صفقة القرن
ورغم القضاء عليه ميدانيًا، إال أن التنظيم 
المتطرف ال يزال قادرًا على التحّرك من خالل 
خاليا نائمة في سورية والعراق. كما تنشط 
وإفريقية  وآسيوية  عربية  دول  في  عناصره 

عدة. 

القدس - وكاالت

● الرئيس األميركي دونالد ترامب● جنود اسرائيليون يحيطون بمتظاهرين فلسطينيين في قرية طوباس بالضفة الغربية

ترامب يزيح الستار عن خطته لـ»السالم بالشرق األوسط«

تنديد فلسطيني وترحيب غربي ودعوات عربية للتأني.. عباس: إلى »مزبلة التاريخ«
وتأجيل  بتكتم  العمل  من  سنتين  من  أكثر  بعد 
األميركي  الرئيس  كشف  مراًرا،  الخطة  إعالن 
لما وصفه  الجاري خطته  األسبوع  ترامب  دونالد 
بتحقيق »السالم في الشرق األوسط«، ولم تكن 
بحضور  واشنطن  في  ترامب  أعلنها  التى  الخطة 
نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
قبيل  رفضوها  إنهم  بل  للفلسطينيين،  مفاجئة 
الحديث  وبعد  الرسمي  غير  الحديث  بدء  ومنذ 

الرسمي أيًضا عنها.
األميركي  الرئيس  أزاح  التى  الخطة  وتقوم 
بدولتين«  واقعي  »حل  اقتراح  على  عنها  الستار 
القدس،  في  مجزأة  غير  إسرائيلية  عاصمة  مع 
محتلة  أراٍض  على  إسرائيل  بسيادة  واالعتراف 

ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين.
وأعلن ترامب أن رؤيته للسالم مختلفة تمامًا 
 80 من  تتكون  وهي  الماضي،  في  طرح  عما 
صفحة، ووصفها بأنها أشمل خطة مقدمة حتى 
الفلسطينيين  فرصة  تكون  ربما  إنها  وقال  اآلن، 

األخيرة للحصول على دولة.
محمود  الفلسطيني  للرئيس  تعقيب  أول  وفي 
عباس على الخطة، أعلن أن »القدس ليست للبيع، 
وصفقة  والمساومة،  للبيع  ليست  حقوقنا  وكل 
المؤامرة لن تمر«، مضيفًا أن »مخططات تصفية 
القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تسقط 
الصفعة  هذه  سنعيد  التزامًا  تنشئ  ولن  حقًا 

صفعات في المستقبل«.

مسخرة وحيلة القرن
اعتبرت  الخطة  أن  »يكفي  أنه  عباس  وأعلن 
القدس عاصمة إلسرائيل، إذا كانت القدس ليست 
عاصمة للدولة الفلسطينية فكيف سنقبل بذلك؟ 
أو مسيحي يقبل  مستحيل أي طفل عربي مسلم 

ذلك«.
واعتبر عباس، أن الصفقة »ستذهب إلى مزبلة 
»متمسكون  الفلسطينيين  أن  وأكد  التاريخ«، 
بالشرعية الدولية ألنها هي المرجعية«، كما قال 

نحن لسنا إرهابيين ونحارب اإلرهاب.
ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أنه لن يقبل أن 

تقود أميركا المفاوضات، فيما عبر عن استعداده 
رافضا  الدولي،  الرباعي  إشراف  تحت  ذلك  على 
سماه  ما  أساس  على  إسرائيل  مع  التفاوض 

»صفقة ترامب«.
على  تسيطر  التي  »حماس«  حركة  وأعلنت 
نائب  الحية  الخطة. وقال خليل  قطاع غزة رفض 
ولن  الصفقة  هذه  »نرفض  »حماس«:  رئيس 
لدولة فلسطين  القدس عاصمة  بدياًل عن  نقبل 
ولن نقبل بدياًل عن فلسطين لتكون دولتنا ولن 
الالجئين«.  وعودة  العودة  بحق  المساس  نقبل 
وجماهيرنا  وبنادقنا  ودماؤنا  »أيدينا  وأضاف: 
بكل  وسنقاومها  القرن  صفقة  إلسقاط  مقدمة 

األشكال إلسقاطها«.
عاصمة  الشرقية  بالقدس  فلسطين  وتتمسك 
إسرائيل  تعتبر  حين  في  المستقبلية،  لدولتهم 
عاصمة  والشرقي  الغربي  بشطريها  القدس  أن 

موحدة لها.

وعلق أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات 
شخصيًا  سمعتها  »أفكار  بأنها  ترامب  خطة  على 
ما  أن  للجميع  وأؤكد  ومفاوضيه  نتانياهو  من 
حرفيًا  نسخ  قد  األميركي  السالم  فريق  يسمى 
وقدمها  المستوطنات،  ومجالس  نتانياهو  خطة 
من  مجموعة  من  وطلبوا  ترامب،  الرئيس  باسم 
األميركية  للجهود  تثمين  بيانات  إصدار  الدول 
بنسخ واعتماد أفكار نتانياهو«. وقال: »فعاًل )إنها( 

مسخرة وحيلة القرن«.
الغربية  الضفة  في  متفرقة  مواجهات  وجرت 
المحتلة بين الشبان والجيش اإلسرائيلي. وقالت 
طواقمه  إن  الفلسطيني  األحمر  الهالل  جمعية 
متفرقة  مواجهات  خالل  إصابة   41 مع  »تتعامل 
وطولكرم  العروب  ومخيم  الشمالية  األغوار  في 
المسيل  بالغاز  »اإلصابات  أن  مضيفة  والبيرة« 
للدموع والرصاص المطاطي والحي، وتم نقل 3 

إصابات بعيارات إلى المستشفى«.

من جهته، قال داود شهاب الناطق باسم حركة 
»الجهاد «: »سنقاتل بذور الشر التي يريدون من 
الصهيوني،  الزمن  في  المنطقة  إغراق  خاللها 
سنقاتلهم في كل شارع، وسنطردهم من أرضنا 

ومن هوائنا وبحرنا«.

المستوطنات اإلسرائيلية
بينيت،  نفتالي  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  وقال 
من تحالف »يمينا« اليميني المتطرف، »لقد طرق 
فرصة  وأعطانا  الماضية  الليلة  أبوابنا  التاريخ 
فريدة«، وأكد أن »الحكومة اإلسرائيلية لن تعترف 
األحوال  من  حال  أي  في  الفلسطينية  بالدولة 
واحًدا  تسلم سنتيمتًرا  بأن  ولن نسمح إلسرائيل 

للفلسطينيين«.

حل دولتين في الشرق األوسط
دولتين  حل  ضرورة  األربعاء،  فرنسا،  وأكدت 

الدولي،  القانون  يراعي  األوسط  الشرق  في 
الدولتين  حل  بأن  »قناعتها  عن  باريس  وأعربت 
المعترف  الدولية  الدولي والمعايير  للقانون  طبقاً 
بها، ضروري لقيام سالم عادل ودائم في الشرق 
وزارة  باسم  الناطقة  أعلنت  ما  على  األوسط«، 

الخارجية في بيان.
وأضافت أن فرنسا »ستواصل التحرك في هذا 
االتجاه بالتعاون مع الواليات المتحدة وشركائها 
في  المساهمة  يمكنهم  الذين  وكل  األوروبيين، 
خطة  أن  فرأت  تركيا  أما  الهدف«.  هذا  تحقيق 
بأنها »خطة  إياها  ترامب »ُولدت ميتة«، واصفة 
إقامة  حل  نسف  إلى  تهدف  )لألراضي(  ضم 

الدولتين وإلى سلب األراضي الفلسطينية«.

روسيا تدعو إلى »مفاوضات مباشرة«
اإلسرائيليين  روسيا  دعت  ودوليًا، 
»مفاوضات  في  الشروع  إلى  والفلسطينيين 
مباشرة« إليجاد »تسوية مقبولة للطرفين«. وقال 
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: 
إلى  للتوصل  مباشرة  بمفاوضات  الشروع  »يجب 
كان  إذا  ما  نعرف  ال  للطرفين.  مقبولة  تسوية 
المقترح األميركي مقبوالً للطرفين أو ال. علينا أن 
ننتظر ردود فعل األطراف المعنية«، مشيرًا إلى أن 

موسكو »ستدرس« الخطة األميركية.
هايكو  األلماني،  الخارجية  وزير  قال  بدوره 
وحده  الطرفين«  من  »المقبول  الحل  إن  ماس، 
يمكن أن »يؤدي إلى سالم دائم بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين«، واعدًا بدرس المقترح األميركي.

المعنيين  الطرفين  المصرية  الخارجية  ودعت 
لتحقيق  األميركية  للرؤية  المتأنية  للدراسة 

السالم.
وأكد االتحاد األوروبي التزامه »الثابت« بـ»حل 

الدولتين عن طريق التفاوض«.
بوريل  جوزيب  األوروبي  الخارجية  وزير  وقال 
في بيان باسم دول التكتل إن االتحاد »سيدرس 
المقترحات المقدمة ويقيمها«، داعيًا إلى »إعادة 
إحياء الجهود الالزمة بشكل عاجل« بهدف تحقيق 

حل تفاوضي.
مراعاة  »ضرورة  على  بوريل  وشدد 
الفلسطينيين  من  لكل  المشروعة  التطلعات 
األمم  قرارات  جميع  احترام  مع  واإلسرائيليين، 

الصلة«. الدولية ذات  المتحدة واالتفاقات 

بريطانيا ترحب بخطة ترامب
أما بريطانيا فرحبت، على لسان رئيس وزرائها 
قال  حين  في  ترامب،  بخطة  جونسون،  بوريس 
هي  الخطة  إن  راب،  دومينيك  خارجيتها  وزير 
»بكل وضوح اقتراح جدي«، مناشدًا اإلسرائيليين 
صادقة  بطريقة  الخطة  بـ»درس  والفلسطينيين 
خطوة  تشكل  أن  يمكن  ما  إذا  وبحث  ومنصفة، 

أولى للعودة إلى مسار التفاوض«.
األمم المتحدة متمسكة بالشرعية الدولية

تمسكها  المتحدة  األمم  أكدت  نيويورك  وفي 
بقرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الثنائية حول 
إقامة دولتين »تعيشان جنبًا إلى جنب في سالم 
وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود 
باسم  الناطق  لسان  على  وتابعت   .»1967 العام 
ملتزمة  تظل  المتحدة  »األمم  أن  العام  أمينها 
حل  على  واإلسرائيليين  الفلسطينيين  بمساعدة 
النزاع على أساس قرارات األمم المتحدة والقانون 

الدولي واالتفاقات الثنائية«.
أبو  العربية، أحمد  للجامعة  العام  وقال األمين 
الغيط، إن القراءة األولى لخطة الرئيس األميركي 
تشير  األوسط  الشرق  في  للسالم  ترامب  دونالد 

إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.
غير أن أبو الغيط قال: »إننا نعكف على دراسة 
منفتحون  ونحن  مدقق،  بشكل  األميركية  الرؤية 
على أي جهٍد جاد يبذل من أجل تحقيق السالم«.

إيران: الخطة مصيرها »الفشل«
»الفشل«،  مصيرها  الخطة  إن  إيران  وقالت 
حقوق  على  للقضاء  محاولة  اهلل  حزب  واعتبرها 

الفلسطينيين »التاريخية والشرعية«.
وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل 
خطة  الثالثاء  ترامب  كشف  مرارًا،  الخطة  إعالن 
واقعيًا  »حاًل  تقترح  األوسط  الشرق  في  للسالم 
يستحقون  الفلسطينيين  »إن  قائاًل:  بدولتين«، 

حياة أفضل بكثير«.
ترامب  خطة  في  الفلسطينية  الدولة  ومساحة 
هي أصغر بكثير من مساحة األراضي التي احتلتها 
إسرائيل في حرب 1967، التي يريد الفلسطينيون 

إقامة دولتهم عليها.

واشنطن - وكاالت



أياو  الخياط  ظن  والتيفوئيد،  بالمالريا  إصابته  بعد 
بعدما وصفت  أنه سيتعافى  توغو  في  المقيم  هييفي 
كانت  عليها  حصل  التي  العقاقير  أن  إال  أدويــة،  له 

كليتيه. إحدى  وكلفته  مغشوشة 
»بعد  بـــرس«:  »فــرانــس  لوكالة  هييفي  وقــال 
يسجل  يكن  لم  األدويــة،  تناولي  من  أيــام  أربعة 
بطني«.  في  بألم  أشعر  بدأت  إنني  بل  تحسن  أي 
على  قادر  غير  أصبح  المعاناة،  من  أسبوعين  وبعد 
لومي  في  الجامعي  المستشفى  إلى  ونقل  المشي 
وأضــاف  أفريقيا.  غــرب  في  الواقعة  توغو  عاصمة 
فقد  تضررتا...  كليتي  بأن  األطباء  »أخبرني  هييفي 
استخدمت  التي  الحيوية  والمضادات  األدوية  كانت 

الطبية مغشوشة«. العيادة  في  لمعالجتي 
يعاني  سنوات،  أربع  من  أكثر  مرور  بعد  واليوم، 
عليه  ويتعين  مزمن  كلوي  فشل  من  الخياط  هذا 
بانتظام.  الكلى  لغسل  المستشفى  إلــى  الــذهــاب 
في  نوعها  من  فريدة  ليست  هييفي  الخياط  وقصة 

المغشوشة. األدوية  تنتشر فيها  قارة 
 100 نحو  بــأن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقدر 
سنة  كل  يموتون  أفريقيا  أنحاء  كل  في  شخص  ألف 
المعايير  دون  أو  »المغشوشة  األدوية  تناولهم  جراء 
للطب  األميركية  الجمعية  وقـــدرت  المطلوبة«. 
دون  طفل  ألف   122 أن   2015 العام  في  االستوائي 
مكافحة  أدويــة  تناول  بسبب  توفوا  الخامسة  سن 
جنوب  أفريقيا  في  الرديئة  النوعية  ذات  المالريا 

الكبرى. الصحراء 
وأنظمة  الضعيفة  التشريعات  ساهمت  ــد  وق
نطاق  على  المنتشر  والفقر  السيئة  الصحية  الرعاية 
العام  ومنذ  القاتلة.  السوق  هذه  ازدهار  في  واسع، 
المغشوشة  األدوية  مجموع  من   42% كانت   ،2013
ويقول  أفريقيا.  في  العالم،  أنحاء  في  ضبطت  التي 
منتهيي  يكونا  أن  يحتمل  العقارين  أكثر  إن  خبراء 
الحيوية  المضادات  هما  فعالين  غير  أو  الصالحية 

المالريا. ومضادات 

تتبعها الصعب  من 
رؤساء  اجتمع  اآلفــة،  لهذه  للتصدي  محاولة  وفي 
وغامبيا  الكونغو  جمهورية  هي  أفريقية  دول  سبع 
لومي  في  وأوغندا  وتوغو  والسنغال  والنيجر  وغانا 
المغشوشة  باألدوية  االتجار  يجرم  اتفاق  لتوقيع 
ــدول  ال ويشجع  الحكومات  بين  الــتــعــاون  ويــعــزز 

األفريقية األخرى على االنضمام إلى هذه المبادرة.
تدفق  على  القضاء  مهمة  تبقى  ذلك،  رغم  ولكن 
األدويــة  فتلك  ضخمة.  مهمة  المغشوشة  األدويــة 
أكشاك  تعرض في  أو  تعرض في غالفات بالستيكية 
أفريقيا.  غــرب  أنحاء  كل  في  أســواق  في  متداعية 
سعر  من  صغيرا  جــزءا  أسعارها  تكون  ما  وغالبا 
تكون  الصيدليات حيث  في  المباعة  المماثلة  األدوية 

أكثر صرامة. الضوابط 

رئيس  كبيتو  كوندي  إينوسنت  الدكتور  وقــال 
تتبع  جدا  الصعب  »من  توغو  في  الصيدلة  جمعية 
التي  »البلدان  وأوضح  المغشوشة«.  األدوية  مصدر 
بلدان  األحيان  معظم  في  تكون  ال  العلب  على  تذكر 

منشأ هذه األدوية«.
من   %60 ــى  إل  30 أن  إلــى  التقديرات  وتشير 
الطبيب  وقال  مغشوشة  أفريقيا  في  المباعة  األدوية 
هي  وتوغو  الهند.  أو  الصين  من  يأتي  معظمها  إن 
تدفق  وقــف  تحاول  التي  الــرائــدة  ــدول  ال بين  من 

المغشوشة. األدوية 
الهدف،  لتحقيق هذا  اتخذتها  التي  اإلجراءات  ومن 
المخالفون  فأصبح   .2015 العام  في  القانون  تعديل 
عاما   20 لمدة  السجن  عقوبة  بموجبه  يواجهون 

ألف دوالر. ولفت كبيتو   85 تبلغ حوالي  ودفع غرامة 
عمليات  تدير  منظمة«  إجرامية  »شبكات  وجود  إلى 
التجار  أن  إلــى  مشيرا  المغشوشة،  األدويـــة  بيع 
إلى  فقط  دوالر  ألف  بقيمة  استثمار  تحويل  يمكنهم 

ربح مقداره 500 ألف دوالر.
التي  نفسها  بالطريقة  المغشوشة  األدوية  وتهرب 
ما  وغالبا  المخدرات  أو  األسلحة  تهريب  بها  يتم 

أعلى. تحقق عائدات 

الموت من أجل ال شيء
للسكان  تعدادا  أفريقيا  دول  أكثر  نيجيريا،  تعد 
القارة  في  األولــى  الوجهة  نسمة،  مليون   200 مع 
صادرت   ،2016 سبتمبر  ففي  المغشوشة.  لألدوية 
من  الماليين  عشرات  العالمية  الجمارك  منظمة 
حول  ميناء   16 في  المغشوشة  ــة  واألدوي الحبوب 
في  وينتشر  لنيجيريا.  موجهة   35% وكانت  أفريقيا 
المنتجات  بائعي  من  اآلالف  عشرات  البالد  أنحاء 

المقلدة.
شرسة  التجار  بين  المنافسة  تكون  ما  ــادة  وع
هذه  مكافحة  في  المتخصصة  الرسمية  والوكالة 

عاجزة. المشكلة 
فيفيان  أسست  الــوضــع،  لتحسين  محاولة  فــي 

وجمعت  »ميدساف«  شركة   2017 العام  في  نواكاه 
تتبع  على  النيجيريين  لمساعدة  دوالر  مليون   1.4

إلى مستخدم. المنتج  أدويتهم من 
موثوقة  توزيع  شبكة  البالد  تملك  »ال  وقالت 
المستشفى  على  »يتعين  أوضحت  وهي  ومركزية«. 
موزعا   40 أو   30 مع  التعامل  األحيان  بعض  في 
التحكم  يمكنك  كيف  إليها.  يحتاج  التي  لألدوية 

بالجودة مع عدد كبير من الموردين؟«.
أو  المغشوشة  ــة  األدوي تغمر  لم  لذلك،  ونتيجة 
الصيدليات  أيضا  بل  فحسب،  األســـواق  المعيبة 
حد  عــلــى  والــخــاصــة  الحكومية  والمستشفيات 
آالف  جودة  مراقبة  على  »ميدساف«  وتعمل  سواء. 
وصيدلية  مستشفى   130 من  أكثر  في  المنتجات 
نيجيريا  في  التوسع  إلى  تتطلع  وهي  نيجيريا.  في 

والسنغال. العاج  وساحل 
التكنولوجيا  الناشئة  الشركة  هــذه  وتستخدم 
حركة  لمراقبة  والتحليل  البيانات  قواعد  وإدارة 
الرسمي وتواريخ  التسجيل  األدوية والتحقق من رقم 
نواكاه  وقالت  التخزين.  وظروف  الصالحية  انتهاء 
في  تساعد  أن  يمكن  نستخدمها  التي  »التكنولوجيا 
المغشوشة.  باألدوية  المتعلقة  القضايا  معظم  حل 
الناس يموتون من دون سبب. يمكننا تغيير ذلك«.

المركزي  والمصرف  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أطلقت 
توقف  خلفية  على  الدولي  المجتمع  إلى  مهمة  رسائل 
إنتاج النفط منذ السابع عشر من يناير الماضي، والذي 
أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي إلى 284.153 برميل 

يوميا، وفق تقديرات رسمية.
هاوس«  »تشاتام  معهد  في  ألقاها  كلمة  وخــالل 
صنع  مصطفي  النفط،  مؤسسة  رئيس  حذر  اإلثنين 
اهلل، المجتمع الدولي من أن »السماح بالقيام بأنشطة 
غير قانونية مثل وقف إنتاج النفط الليبي يعتبر سابقة 
المجتمع  سيرد  »كيف  وتساءل  نوعها«.  من  ــى  أول
يتم  أال  جدا  المهم  من  النفط؟  إقفال  على  الدولي 

مكافأة هذا السلوك غير القانوني«.
بمحاوالت  سابقا  ندد  بأنه  التذكير  أعاد  اهلل  صنع 
األسبق  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيس 
»كنت  جضران،  إبراهيم  مع  للتفاوض  كوبلر،  مارتن 
وراء  يقفون  لمن  تنازالت  أي  تقديم  أعــارض  دائما 
هذه اإلقفاالت أيا كان«، موضحا أن »مكافأة مثل هذا 
في  فقط  ليس  تكراره،  على  السيئ« سيشجع  السلوك 
وشمال  األوســط  الشرق  أنحاء  جميع  في  وإنما  ليبيا 

أفريقيا.
األعضاء  ــدول  ال جميع  أن  من  ــق  »واث قائال  وتابع 
والعدالة  والحرية  السالم،  تريد  األمــن  مجلس  في 
كافية  غير  وحدها  اإلرادة  ولكن  ليبيا،  في  االقتصادية 

ما لم تترجم إلى مواقف وأفعال«.
اليوم  284.153 برميل في  إلى  النفط  إنتاج  وتراجع 
نتيجة إغالق عدد من الموانئ وتعطل اإلنتاج في عدد 
بلغت  خسائر  الليبي  االقتصاد  كبد  مما  الحقول،  من 
)الجمعة  الجاري  يناير   24 يوم  مليون دوالر حتى   318
الفاقد  بلغ  كما  النفط.  مؤسسة  حسب  الماضي(، 
التراكمي لإلنتاج أربعة ماليين و843 ألفا و165 برميال 

منذ 18 يناير الجاري.
األنابيب  817 تسربا في خطوط  المؤسسة  وسجلت 
التي تضررت »بسبب سنوات اإلقفال التي حرض عليها 
أن  الجضران«. ويحذر صنع اهلل من  إبراهيم  وقام بها 
نظرا  »كارثة«  يمثل  مفاجئ  بشكل  النفط  إنتاج  وقف 
ألن النفط الخام المتبقي داخل خطوط األنابيب يسبب 
عن  فضال  أصال،  المتآكلة  األنابيب  لهذه  شديدا  تآكال 

ستستمر  »لألسف،  مضيفا  السطحية،  المعدات  تآكل 
اآلثار المدمرة لسنوات عديدة«.

الثروة  توزيع  »عدالة  بشأن  الجدل  وتيرة  وتزايدت 
الليبية«  الليبية« أو ما يعرف بـ»تقسيم الثروة النفطية 
صــادرات  وقف  على  المحتجين  من  عدد  إقــدام  بعد 
موانئ  من  والشرقية،  الوسطى  المنطقتين  في  النفط 
والسدرة  والزويتينة  والحريقة  النوف  ورأس  البريقة 

تحت ذريعة عدم التقسيم العادل لعائدات النفط.

»اإلقفاالت  أن  النفط حذر من  رئيس مؤسسة  لكن 
األخيرة التي طالت الموانئ النفطية والتأثيرات المدمرة 
التي قد تلحق باالقتصاد الليبي وحياة المواطن الليبي 
في  وأضاف  ذلك«.  جراء  الطويل  المدى  على  العادي 
وجود  تماما  »نــدرك  هــاوس«:  »تشاتام  أمام  كلمته 
واالشمئزاز  بالغضب  نشعر  إننا  ليبيا.  في  وظلم  فساد 
من الحالة االقتصادية. ولكن ارتكاب عمل غير قانوني 
إفقار  إلى  إال  يــؤدي  لن  الليبي  النفط  إنتاج  كإقفال 

الدولة الليبية واضمحالل سيادة القانون فيها«.
تتلقى  لن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  »أن  وأردف 
الطموح  برنامجها  أجل  من  تحتاجها  التي  الميزانية 
الليبي  الشعب  يعني خسارة  النفط، وهذا  إنتاج  لزيادة 

مليارات الدوالرات في السنوات المقبلة كنا نتوقعها«.
يعرف  ما  أعلن  الحالي،  يناير  من  عشر  السابع  وفي 
»إيقاف  عزمه  الليبية«  والمدن  القبائل  بـ»ملتقى 
بميناء  بدءا  الليبية  الموانئ  جميع  من  النفط  تصدير 
اسم  فيه  يرد  لم  بيان،  وطالب  النفطي«،  الزويتينة 
جهات  الماضية،  قبل  الجمعة  بعينها،  مدينة  أو  قبيلة 
إليداع  حساب  بـ»فتح  الدولي  والمجتمع  االختصاص 
الشعب  كل  تمثل  حكومة  تشكل  حتى  النفط  إيرادات 
البيان نقلت وكالة »رويترز« عن  الليبي«، وفور صدور 
دخلوا  محتجين  إن  قوله  الزويتينة،  بميناء  مهندس 

الميناء وأعلنوا إغالقه الجمعة.
إغالق  على  فعل  رد  وفــي  النفط،  مؤسسة  لكن 
الموانئ أعلنت حالة »القوة القاهرة« ووقف اإلنتاج في 
في  النفط  إلنتاج  حقلين  -أكبر  والفيل  الشرارة  حقلي 
البالد-، واتهمت كال من »القيادة العامة وجهاز حرس 
والشرقية  الوسطى  المناطق  في  النفطية  المنشآت 

بوقف صادرات النفط من الموانئ الخمسة«.
في هذه األثناء، حذر محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
من  النفط  تصدير  إيقاف  أضرار  من  الكبير،  الصديق 
الموانئ الرئيسية في ليبيا، وقال: »يجب رفعه سريعا«، 
مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف 

تصدير النفط الليبي.
»رويــتــرز«  وكالة  مع  مقابلة  خــالل  الكبير،  ــال  وق
إجمالي  من   %95 إلى   93 يمثل  »النفط  لندن:  في 
هذه  اإلنفاق..  إجمالي  من   %70 ويغطي  ــرادات  اإلي
الليبي..  والشعب  ليبيا  ستؤذي  الــرأس،  في  رصاصة 
ممكن  وقت  بأسرع  األزمة  تحل  أن  كبير  أمل  يحدونا 

ألنها تضر بالجميع«.
وقال الكبير إن المصرف المركزي لم يتفق بعد على 
ميزانية للعام 2020 مع حكومة الوفاق، والتي اقترحت 
ذلك  »رفضنا  وتابع:  دينار.  مليار   17.5 قــدره  عجزا 
العجز يظل  أن  اإلنفاق«، مضيفا  تقليص  وطلبنا منهم 
إن  الكبير  وقال  النفطي.  الحصار  بسبب  قائما  احتماال 
بالعملة  50 مليار دينار، جميعه  الوطني أصبح  »الدين 

المحلية«.

اقتصاد

كالم في األرقام

مليار طن
إنتاج الصلب العالمي العام 

الماضي.
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الحالية  النفط  إنتاج  تخفيضات  تمديد  تريد  المنظمة  إن  أوبك  في  مصادر  قالت 
على  الطلب  تأثر  إذا  التخفيضات  زيادة  إمكانية  طرح  مع  األقل،  على  يونيو  حتى 
أن  المصادر  فيروس كورونا. وذكرت  انتشار  نتيجة  الصين بشكل كبير  الخام في 
المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل  الخيارات وكثفوا  أوبك بدأوا تقييم  مسؤولي 

استجابة لهبوط األسعار.
وارد«،  أكبر  وخفض  آخر  لتمديد  قوي  احتمال  »هناك  أوبك  من  مصدر  وقال 
مضيفا أن تأثير فيروس الصين علي الطلب على النفط سيتضح أكثر خالل األسبوع 
أن  مضيفا  يونيو«،  حتى  للتمديد...  كبير  احتمال  »ثمة  آخر  مصدر  وذكر  المقبل. 
التخفيضات  وأن   2020 نهاية  حتى  االتفاق  تمديد  وهو  محبذ  إضافي  خيار  هناك 

األعمق »ممكنة« إذا كان هناك حاجة لذلك.
وقال مصدر مطلع على تفكير روسيا إنه على الرغم من أن موسكو كانت أكثر 
تحمسا في وقت سابق للتخلي عن التخفيضات، فإنها ستظل مشاركة في االلتزام 

باالتفاق إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دوالرا للبرميل.

»أوبك« تخطط لتمديد تخفيضات اإلنتاج

من المرجح أن تواجه البنوك 
المركزية تحديات أكبر حيال 
مسألة االستقالل السياسي 
ومصداقية السياسة في العام 
.2020

د.محمد العريان
الخبير االقتصادي الدولي
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المفوضية  وضعت  لي،  دير  فون  أورســوال  الرئيس  بقيادة 
إذ  المناخ.  لتغير  للتصدي  كبيرة  خططا  الجديدة  األوروبية 
بحزمة استثمار بقيمة 1 تريليون يورو )1.1 تريليون دوالر(، 
تأمل في تحويل أوروبا إلى اقتصاد خال من الكربون بحلول 

العام 2050.
ولكن جزءا كبيرا من هذا المبلغ المخصص للصفقة الخضراء 
الروافع  تأثير  طريق  عن  سيولد  المفوضية،  اقترحتها  التي 
األوروبي  االتحاد  يخصص  لن   ،2020 العام  في  إذ  المالية. 
رسميا لهذه األغراض سوى حوالي 40 مليار يورو، التي أدرج 
معظمها في ميزانية السنوات السابقة؛ ويمكن القول إن 7.5 

مليار يورو فقط سيكون تمويال إضافيا بموجب الخطة.
السابقة   2015 العام  يونكر  خطة  مع  الحال  هو  وكما 
للمفوضية، ستكون الحيلة، مرة أخرى، هي حشد نصيب األسد 
يديرها  التي  الظل،  ميزانية  المعروض من خالل  المبلغ  من 
بنك االستثمار األوروبي )EIB(. وعلى أي حال، ال يسمح للهيئة 
الحكومية  واالستثمار  اإلنقاذ  صناديق  لكن  الديون؛  بتكبد 
وفي  بذلك.  لها  يسمح  األوروبــي  لالتحاد  التابعة  الدولية، 
الكبرى  البنوك  جوهره، يقوم االتحاد األوروبي بما قامت به 
قبل األزمة المالية لعام 2008، عندما تحايلوا على القوانين 

عن طريق تحويل جزء من أنشطتها إلى قنوات خارجة 
عن ميزانيتها، ووسائل أغراض خاصة.

التي  الضمانات  فإن  األوروبــي،  لالتحاد  وبالنسبة 
تقدمها المفوضية، ودول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
كافية  فهي  ثم  ومن  مرتفع،  ائتماني  لتصنيف  كافية 

إلصدار سندات القروض األوروبية.
العامة  لألغراض  المتولدة  األمـــوال  وستستخدم 
بين  للشراكات  حتى  األحيان  بعض  وفي  والخاصة، 
تنفيذ  طلب  تم  إذا  ولكن  والخاص.  العام  القطاعين 
الضرائب في  الضمانات في يوم واحد، فسيدفع دافعو 
منطقة اليورو ثمن ذلك. وتعد ميزانيات الظل المخططة 
للمفوضية  ستسمح  ألنها  فقط  ليس  مشكلة،  هذه 
ولكن  االقتراض،  على  المفروض  الحظر  على  بالتحايل 

أيضا ألنها ستورط البنك المركزي األوروبي.
ومن المؤكد أن رئيسة البنك المركزي األوروبي، كريستين 
أكثر  بدور  البنك  يقوم  أن  تريد  أنها  بالفعل  أعلنت  الغارد، 

نشاطا في األنشطة الصديقة للمناخ داخل منطقة اليورو.
كان  إذا  ما  اآلن  ــي  األوروبـ المركزي  البنك  ويــدرس 
الشراء  عمليات  سيواصل 
للسندات  المستهدفة 
المؤسسات  عن  الصادرة 
التي حصلت على موافقة 
األنشطة  على  المفوضية 
وعمليا،  للمناخ.  الصديقة 
على  يعني  هذا  بالطبع، 
األرجح أن البنك المركزي 
األوروبـــــــي ســيــشــتــري 
ــراء،  ــض ــخ الـــســـنـــدات ال
بنك  اآلن  صممها  التي 

االستثمار األوروبي.
ــؤدي هـــذه  ــ ــ ــت ــ ــ وس
المشتريات بعد ذلك إلى خفض أسعار الفائدة، التي يمكن أن 
يدين بها بنك االستثمار األوروبي، مما يؤدي في النهاية إلى 

تنشيط المطبعة لتوفير األموال إلنفاقها على سياسة المناخ.
تغير  حيال  بشيء  بالقيام  الرغبة  بالثناء  الجدير  ومن 
المناخ. ولكن بموجب الخطة الحالية، سيدفع البنك المركزي 
المؤسسة  تخضع  وال  قانونيا.  غامضة  منطقة  إلى  األوروبي 
في  تكنوقراطيون  يديرها  بل  ديمقراطية،  للسيطرة بصورة 
أم  كانت  كبيرة  عضو،  دولة  كل  وتعين  التنفيذي.  المجلس 
صغيرة، ممثلها الخاص، الذي يتمتع بعد ذلك بحقوق تصويت 
متساوية، والحصانة الشخصية، والحكم الذاتي للعمل بدون 

أي مساءلة برلمانية.
وفضال عن ذلك، بموجب معاهدة ماستريخت، فإن مجلس 
البنك المركزي األوروبي ملتزم في المقام األول بالحفاظ على 
االقتصادية  السياسة  إجــراءات  يدعم  وقد  األسعار،  استقرار 
المنفصلة، فقط إذا كان ذلك ال يعرض قدرته على أداء هذه 
المهمة. وبالنسبة للصفقة الخضراء، فإن المخاطر واضحة. إذا 
تم تمويل الطلب اإلضافي الناشئ عن التوسع في المشاريع 
الخضراء، عن طريق طباعة النقود بدال عن جمع الضرائب، فلن 
يسحب الطلب من القطاعات األخرى في االقتصاد األوروبي، 

وسيؤدي بذلك إلى التضخم.
ومواقف كهذه هي بمثابة تذكير لسبب حظر المادة 123 
المركزي  البنك  األوروبي، بصرامة،  االتحاد  أداء  من معاهدة 
األوروبي من المشاركة في تمويل »مؤسسات، أو هيئات، أو 
مكاتب، أو وكاالت االتحاد، أو الحكومات المركزية، أو اإلقليمية، 
أو المحلية، أو السلطات العامة األخرى، أو الهيئات األخرى، التي 

يحكمها القانون العام، أو التعهدات العامة للدول األعضاء«.
ولكن بالطبع، تحايل البنك المركزي األوروبي بالفعل على 
هذا القانون، من خالل شراء حوالي تريليوني يورو من الدين 
درجة  إلى  واليته  حدود  تمديد  ثم  ومن  السوق،  من  العام 

مشكوك فيها قانونيا.
ماستريخت  معاهدة  على  للتحايل  األخيرة  الخطط  إن 
المركزي  البنك  المالية، كان  األزمة  األمور. وقبل  لن تحسن 
األوروبي مهتما فقط بالسياسة النقدية. وخالل األزمة، تحول 
إلى هيئة إنقاذ عامة تنقذ البنوك، والحكومات شبه المفلسة. 
ميزانيتها  طباعة  يمكنها  اقتصادية  حكومة  أصبح  واآلن، 
معاهدة  لروح  الوشيك  االنتهاك  وسيكون  مناسبا.  تراه  كما 
الديون  األوروبي  االتحاد  إذ سيتحمل  ذا شقين؛  ماستريخت 

سرا، وسيفعل ذلك من خالل طباعة النقود.
وهكذا، ستؤدي خطط المفوضية إلى تقويض مصداقية 
استقرارها  في  أوروبــا  عليها  تعتمد  التي  ذاتها،  المؤسسة 
المالي، واالقتصادي الكلي، وآفاق نموها على المدى الطويل– 
غموضا،  أكثر  العالم  فيه  أصبح  وقت  في  هذا  وسيحدث 

وتنافسية.

* خبير اقتصادي ألماني
** نقال عن خدمة »بروجيكت سينديكيت«

من املرجح أن يشتري 
البنك املركزي األوروبي 
السندات الخضراء التي 
صممها بنك االستثمار 

األوروبي.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4037دوالر أميركي
1.5463يورو

1.8282الجنية االسترليني
0.3741الريال السعودي
0.3822درهم إماراتي
0.203االيوان الصيني

األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 29 يناير 2020

من يدفع ثمن الصفقة الخضراء؟

رئيس مؤسسة النفط: ندرك وجود 
فساد وظلم لكن وقف إنتاج النفط 

يؤدي إلفقار الدولة الليبية

نيجيريا هي الوجهة األولى لألدوية 
المغشوشة.. ومصادرة عشرات 

الماليين من الحبوب

محافظ »المركزي«: ميزانية 
2020 قد تسجل عجزا

بسبب إيقاف تصدير النفط

رسائل صنع الله والكبير إلى العالم بعد توقف إنتاج النفط
القاهرة - الوسط

رصاصة في رأس االقتصاد الليبي.. كيف سيرد المجتمع الدولي؟

هانز ويرنر سين*

»بيزنس« األدوية املغشوشة يدمر صحة أجساد ١00 ألف أفريقي سنويا
القاهرة - الوسط

معظمها يأتي من الصين أو الهند

• أدوية معروضة للبيع على طريق في الغوس في 11 يناير 2020. )فرانس برس(

• الصديق الكبير • مصطفي صنع اهلل

»المصدر: اتحاد صناعة الصلب العالمي«



الصين  اتخذتها  التي  ــراءات  ــ اإلج تهدد 
حركة  تقييد  غرار  على  كورونا  وباء  الحتواء 
بمفاقمة  السياحة  قطاع  النقل وشل  وسائل 
تباطؤ االقتصاد، ما يذكر بتداعيات فيروس 

سارس عام 2003-2002.
المستجد،  كورونا  فيروس  الحتواء  وسعيا 
الذي أصاب أكثر من 2700 شخص، اتخذت 
الصين إجراءات غير مسبوقة تهدد بتعطيل 
االقتصادية. وصارت مدينة ووهان،  الحركة 
العالم،  عن  عمليا  معزولة  الفيروس،  مهد 
حسبما  هوباي،  مقاطعة  كامل  غــرار  على 

ذكرت »فرانس برس«.
السنة  رأس  خـــال  الــحــركــة  ولتقييد 
الرحات  االثنين  الحكومة  ألغت  الصينية، 
يمثل  ما  وخارجها،  الصين  داخل  المنظمة 
من  بـــ%11  ساهمت  التي  للسياحة  ضربة 
وفق   ،2018 عــام  المحلي  الناتج  اجمالي 

األرقام الرسمية.
أيضا  ــرحــات  ال منع  تــداعــيــات  وتظهر 
اليابان  منها  آسيا،  من  أخــرى  مناطق  في 
السياح  ــاق  ــف ان يمثل  حيث  ــدا،  ــان ــاي وت

الصينيين محركا أساسيا لاقتصاد.

مستهلكون مذعورون
االستهاك  يتراجع  أن  المحتمل  من  كما 
للبقاء  الصينيين  الذعر  مناخ  يدفع  إذ  أيضا، 
في منازلهم وعدم المخاطرة بزيارة المراكز 
التي  السينما  وقاعات  والمطاعم  التجارية 

تشهد عادة اقباال كثيفا في رأس السنة.
سلسلة  ــان  اع ــك،  ذل على  األمثلة  مــن 
إغــاق  ــاو«  ــدي »هــاي الشعبية  المطاعم 

محاتها المئة حتى 31 يناير.
االستهاك، خصوصا في  تراجع  وفي حال 
فإنه   ،%10 بنسبة  والترفيه،  النقل  قطاعي 
الناتج  اجمالي  ينخفض  أن  الممكن  من 
تقديرات  وفــق  نقطة،   1.2 بنحو  المحلي 

وكالة »ستاندر اند بورز« للتصنيف المالي.
وقالت الوكالة إنه »من المرجح أن يتجنب 
وستكون  العامة  األمــاكــن  المستهلكون 
األكثر  األسر  إنفاق  على  القائمة  القطاعات 

تضررا«.
في  االقتصادي  التباطؤ  ذلك  وسيفاقم 
أضعف  الماضي  العام  سجلت  التي  الصين 
عقود  ثاثة  يقارب  ما  منذ  اقتصادي  أداء 
االستهاك  على  بكين  وتعول   .)%6.1(
 )2019 عام  النمو  من   %3.5 مثل  )الــذي 

لمقاومة ذلك.
القاتل  ــارس  س فيروس  شبح  ــزال  ي وال 
الذي  الحاد(،  التنفسي  االلتهاب  )متازمة 
شهدته الصين عام 2002-2003 وأدى إلى 

وفاة 349 شخصا، ماثا في األذهان.

تهديد صناعة السيارات
وتقول »ستاندر اند بورز« إن مكانة مدينة 
ومركز  لوجستية  خدمات  كمركز  ــان  ووه

لصناعة السيارات يزيد تعقيدات الوضع.

»دونغفنغ«،  لشركة  مركزا  ووهان  وتمثل 
وأقامت  صيني.  سيارات  مصنع  أكبر  ثاني 
شركتا »رينو« و»بي اس ا« الفرنسيتين أهم 
مع  لشراكتهما  نظرا  الصين  في  مصانعهما 

»دونغفنغ«.
عام  سيارة  مليون   1.7 المدينة  وأنتجت 
وسائل  صناعة  قطاع  قيمة  وتبلغ   ،2018
مليار   52,3( يوان  مليار   400 حوالي  النقل 

يورو( سنويا، وفق وسيلة إعام محلية.
شركات  اتخذت  هوباي،  مقاطعة  وخــارج 
الشركات  قررت  إذ  احترازية،  اجراءات  أخرى 
قبل  نشاطها  استئناف  عدم  شنغهاي  في 
السلطات  أعلنت  ما  وفق  المقبل،  فبراير   9

المحلية االثنين

رغم صعوبات تنفيذ اتفاقات تجارية مبرمة بين ليبيا 
الجزائري   - الليبي  األعمال  رجال  منتدى  أن  إال  والجزائر، 
مشروع  عن  الجزائرية  السلطات  إعــان  عن  تمخض 
وإليزي  الــوادي  واليتي  في  تجاري  تبادل  مركز  إلنشاء 

قرب الحدود مع ليبيا.
خال  ــق،  رزي كمال  الجزائري،  التجارة  ــر  وزي وأكــد 
رجال  من  و50  الجزائريين  األعمال  رجــال  جمع  لقاء 
المشاريع  تجسيد  تشجيعه  الثاثاء،  الليبيين،  األعمال 
تبادل  منطقة  وإنشاء  الجزائر،  في  الليبية  االقتصادية 
حر بين البلدين. وأضاف رزيق أن »المنتدى االقتصادي 
المشترك فرصة للنظر في كيفية رفع وتشجيع المبادالت 

االقتصادية والتجارية بين البلدين«.
مختلف  إلدخال  الليبي  الجانب  انشغاالت  وبخصوص 
إليصال  باده  استعداد  الجزائري  الوزير  أبدى  السلع، 
المنتجات اإلقتصادية »وكل ما يريده األشقاء الليبيين«، 
رجال  داعيا  جزائرية،  نقل  بوسائل  الحدود،  نقطة  إلى 
المحليين لإلستثمار والشراكة بقوة مع نظرائهم  أعمال 

الليبيين، والترويج لمنتجاتهم في السوق الليبية.
بالجنوب  ســوف  ووادي  الجزائر  مدينتا  واحتضنت 
نحو  بين  لقاء  والثاثاء،  اإلثنين  يومي  للباد،  الشرقي 
من  عدد  مع  وليبيين  جزائريين  أعمال  رجال  من  مئة 
أجل  من  والمصانع  والشركات  الجزائرية  التجارة  غرف 
البلدين، فضًا  بين  التجاري  والتبادل  التعاون  آفاق  فتح 
وشراكة  توأمة  مشروع  إعداد  مسألة  حول  االتفاق  عن 

في المجال االقتصادي.
سبها،  والزراعة  والتجارة  الصناعة  غرفة  ممثل  وأشار 
التعاون  أهمية  إلــى  السريتي،  القاسم  أبــو  منصور 
ــوادي  ال ــة  والي بين  المجاالت  كافة  فــي  االقــتــصــادي 
بالجزائر، ومدن الجنوب الليبي، حيث يتطلع لبدء انطاق 
إلى  منفذ  عبر  مباشرة  والليبية  الجزائرية  الشاحنات 

السوق الوطنية.
واعتبر أن نجاعة هذا التعاون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفتح 
الليبي،  الجنوب  لمدن  المتاخمة  البرية  الحدودية  المعابر 

ويتعلق األمر بمعبري الدبداب وجانت باليزي الجزائريين.
منذ  ليبيا  مع  حدودها  الجزائرية  السلطات  وتغلق 
ويدفع  التجارية،  المبادالت  يعرقل  ما   2014 العام 
المصدرين من البلدين إلى دولة ثالثة، تونس، إلدخال 
غلق  قــرار  خال  من  ترمي  الجزائر  كانت  حيث  السلع، 
حدودها منع تسلل الساح وإرهابيين إلى أراضيها عقب 
القذافي  معمر  وسقوط  مالي  بشمال  الفرنسية  الحرب 

في 2012 .

السوق  تموين  ضــرورة  عن  الليبي  المسؤول  وألــح 
الليبية في إطار الشراكة االقتصادية بالمنتجات الزراعية 
المنتجات  من  وغيرها  الغذائية  والصناعات  والحيوانية 

ذات االستهاك الواسع المفقودة باألسواق الليبية.
على  رزيـــق،  كمال  الــجــزائــري،  التجارة  ــر  وزي ورد 

المنتجات  إليصال  باده  استعداد  بإبداء  الليبي  الجانب 
نقطة  إلى  الليبيون،  األشقاء  يريده  ما  وكل  االقتصادية 
جزائرية،  نقل  وبوسائل  الليبية،   - الجزائرية  الحدود 
داعيًا رجال األعمال الجزائريين لاستثمار والشراكة بقوة 

مع نظرائهم الليبيين.

وطالب الوزير، رجال األعمال الجزائريين، خال أعمال 
للمنتج  بالترويج  الليبي  الجزائري -  منتدى رجال األعمال 

الجزائري في السوق الليبية.
ليبي  أعمال  منتدى  بعقد  ُكـلل  الذي  اللقاء،  وخلص 
بين  االقتصادي  التعاون  مجاالت  تسطير  إلى  جزائري، 
المرحلة  بأربع مراحل تتصدرها:  األمر  الجانبين، ويتعلق 
الليبية  المدن  أسواق  تزويد  وهي  االستعجالية،  األولى 
شتى  في  المتمثلة  الزراعية  السيما  الغذائية،  بالمنتجات 
أنواع الخضر والفواكه، باإلضافة إلى التموين بالمنتجات 
إرساء شراكات  جانب  إلى  البناء  ومواد  المحلية  الصناعة 
خال  من  الليبية   - الجزائرية  المؤسسات  بين  وتعاون 
الليبي  الشريك  ومرافقة  الجزائري  المستثمر  مساعدة 

كمرحلة رابعة.
المنتجات  من  الليبية  السوق  احتياجات  بحث  تم  كما 
االستهاك  ذات  والصناعية  والغذائية  الزراعية  الوطنية 

واالستعمال الواسع.
واتفق الطرفان أيضاً من جهة أخرى على تحضير زيارة 
الباد  إلى جنوب  ليبيا، ال سيما  إلى  الجزائري  للوفد  عمل 
المنتجات  من  قرب  عن  الليبية  السوق  متطلبات  لدراسة 

الوطنية المختلفة، وتجسيد شراكة وتعاون اقتصادي.
ويتطلع المتعاملون بين الجانبين لفتح قنوات تجارية 
البلدين  بين  التبادالت  مستوى  من  للرفع  ــرص  وف
باستغال الحدود البرية الشاسعة، لكن أكثر ما يصرون 
يربط  كــان  الــذي  البحري  الخط  تنشيط  ــادة  إع عليه 
تشغيل  إعادة  عن  فضًا  البحري،  بنغازي  بميناء  الجزائر 
تعليق  بعد  وليبيا  الجزائر  بين  الرابط  الجوي  الخط 

الرحات الجوية بين الجانبين بداية من يناير 2016.
المبادالت  حجم  رسمية  غير  جزائرية  أرقــام  وتقدر 
خاله  تستورد  سنوّيًا،  دوالر  مايين  بعشرة  التجارية 
والمنتجات  والسكريات  والعجائن  والعصائر  الزيوت  ليبيا 

الزراعية ومشتقات الحليب.
إنجاز  الماضي،  العام  الجزائرية،  الحكومة  وأعلنت 
الجزائرية  والبضائع  السلع  لمختلف  لوجيستية  سوق 
الصادرات  انطاق  لتسهيل  الحدودية  إليزي  بمحافظة 
لمواجهة  المنطقة  معابر  تنمية  إطار  وفي  ليبيا،  نحو 

شبكات التهريب.
إلرساء  خططها  إلى  الجزائرية  التجارة  وزارة  ولفتت 
الثاثة  السنوات  خال  نتائجها  ستعطي  تصدير  ثقافة 
بوالية  الدبداب  دائرة  تحتضن  إذ  قولها،  وفق  المقبلة 
في  يعكس  حيث  لوجيستيكية،  قاعدة  قريبًا  إليزي، 
المقابل توجهًا نحو تنمية المناطق الحدودية المتصاص 
المتاجرة  اإلجرامية  المنظمات  ونشاط  التهريب  ظاهرة 

بالمخدرات واألسلحة والبشر.

اقتصاد 09

 22 بلغت  التوريق  إن إصدارات سندات  المالية بمصر  للرقابة  العامة  الهيئة  قالت 
مليار جنيه في العام الماضي مقارنة مع 5.2 مليار جنيه في 2018.

إجمالي  أن  بالقاهرة  صحفي  مؤتمر  في  عمران  محمد  الهيئة  رئيس  وأضاف 
استثمارات قطاع التأمين بلغت 102 مليار جنيه في العام الماضي مقابل 99 مليار 

جنيه في العام السابق، حسب وكالة »رويترز«
وسندات التوريق هي سندات قابلة للتداول في حدود ما يحال إليها من حقوق 
إحدى شركات  ويتم إصدارها من خال  بالضمانات  الدفع  آجلة  مالية ومستحقات 
الخاصة  الصناديق  استثمارات  إن  عمران  وقال  الهيئة.  من  لها  المرخص  التوريق 

بلغت 75 مليار جنيه في 2019 مقابل 67 مليار في عام 2018.
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية 
العقاري  والتمويل  والتخصيم  التمويلي  والتأجير  المال  سوق  مثل  مصر  في 
بيان صحفي  المالية في  للرقابة  العامة  الهيئة  قالت  والتأمين. على نحو منفصل، 
مقابل  جنيه  مليار   2.6 إلى   2019 في   %18.2 ارتفع  العقاري  التمويل  نشاط  إن 

2.2 مليار جنيه في 2018.

22 مليار جنيه إصدارات سندات التوريق في مصر

 50 قيمتها  جديدة  معدنية  عملة  عن  بريطانيا  كشفت 
االتحاد  عن  االنفصال  لمناسبة  خصيصا  صنعت  بنسا 
األوروبي تحمل عبارة »السام والرخاء والصداقة مع كل 

األمم«، وتاريخ الخروج الذي يوافق 31 يناير الجاري.
مايين  ثاثة  نحو  أن  البريطانية  الحكومة  وذكــرت 
البريد  ومكاتب  المصارف  من  ستوزع  معدنية  قطعة 
سبعة  توزع  أن  على  الجمعة  اليوم  من  اعتبارا  والمتاجر 

مايين أخرى في وقت الحق من العام.
الدفعة  عرض  خال  جاويد،  ساجد  المالية،  وزير  وقال 

األوروبــي  االتحاد  عن  »االنفصال  العمات  من  األولــى 
عامة فارقة في تاريخنا وهذه العملة تؤذن ببداية هذا 
الفصل الجديد«، وبعد أكثر من ثاث سنوات من الجدل 
ستنسحب  االنفصال،  وموعد  طريقة  بشأن  المحتدم 
بريطانيا من التكتل في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش 

يوم الجمعة.
بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  وقــع  والسبت، 
جونسون على اتفاق انسحاب باده من االتحاد األوروبي، 

مشيدا بما وصفه بـ»الفصل الجديد« في تاريخ بريطانيا.

عملة معدنية جديدة ملناسبة »بريكست« السعر بالدوالرنوع الخام

59.36برنت

54.00غرب تكساس

64.37دبي

61.98سلة أوبك

55.70أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 29 يناير 2020
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اعتمد منتدى صناديق الثروة السيادية العالمية التقييم الذاتي 
للمؤسسة الليبية لالستثمار، وذلك عبر نشره التقييم على موقعه 
دنكن  للمنتدى،  التنفيذي  المدير  وقال  اإلثنين.  اإللكتروني 
وتفصح  ذاتيا،  تقييما  تقدم  مرة  ألول  المؤسسة  إن  بونفيلد، 
عن مدى التزامها بـ»مبادئ سانتياغو«، حسب بيان المؤسسة 
على صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اليوم 

الثالثاء.
بأن  منوها  بـ»المهمة«،  الخطوة  هذه  بونفيلد  ووصــف 
الحوكمة،  الليبية لالستثمار امتثلت لمعايير ومبادئ  المؤسسة 

وأفضل الممارسات الدولية.
السيادية  الــثــروة  لصناديق  الــدولــي  المنتدى  أن  يذكر 
»IFSWF« هو منظمة لصناديق الثروة السيادية العالمية، التي 
تلتزم بتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة وإدارة االستثمار من 
خالل الحوار والبحث والتقييم الذاتي، كما يسعى أيضا إلى تعزيز 
مؤسسات  بين  السيادية  الثروة  صناديق  لنشاط  أعمق  فهم 

الخدمات المالية والحكومية.
وتشمل »مبادئ سانتياغو« 24 مبدأ تحدد أفضل الممارسات 
بالشفافية  يتعلق  فيما  السياسية،  الثروة  صناديق  لعمليات 
واالستقالل والتحكم في الصناعة، وقد صدرت بعد سلسلة من 
من  عدد  وبمشاركة  الدولي،  البنك  نظمها  التي  االجتماعات 

الصناديق السيادسية حول العالم، وذلك في العام 2008.
على صعيد آخر، أجرت المؤسسة الليبية لالستثمار والشركات 
التابعة لها اجتماعات مكثفة مع فريق الخبراء باألمم المتحدة 

خالل الفترة من )20 إلى 24 يناير الحالي(.
تحت  أصولها  حماية  تعزيز  آليات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
تنفيذ  في  المؤسسة  حققته  الذي  المحرز  والتقدم  التجميد، 
اإلداري  واإلصالح  الحوكمة  تحسين  إلى  الرامية  استراتيجيتها 
لسنة  الخبراء  فريق  تقريري  الجانبان  ناقش  كما  والشفافية. 
2018 و 2019 ومالحظات وردود المؤسسة على تلك التقارير.

بالتعاون  من  مزيد  على  التأكيد  إلى  االجتماعات  وانتهت 
التابعة  لالستثمار وشركاتها  الليبية  المؤسسة  بين  المتواصل 
السبل  وتوفير  المتحدة،  باألمم  الخبراء  فريق  مع  جانب  من 
ألعضاء الفريق ألداء مهامهم على أكمل وجه بما يضمن تحقيق 
هدف حماية استثمارات المؤسسة، وأكد فريق الخبراء من جانبه 
المؤسسة  أصول  لحماية  العقوبات  نظام  لتوجيه  دعمه  على 

وتجنيبها من اآلثار السلبية.

في  يورو  ألف   60 بقيمة  جوائز  على  أعمال  رائــدة   12 حصلت 
يوم  تونس  أقيمت في  التي  الحرة«،  األعمال  مسابقة »سيدات 

الخميس الماضي.
ليبيا، حيث  امرأة من جميع مناطق   30 المسابقة  شارك في 
»األغدية  مجاالت  في  مبتكرة  تجارية  أفكارا  الفائزات  قدمت 
الفوتوغرافي  والتصوير  النفايات  وإدارة  والسيراميك  العضوية 
والمساعدة  العضوي  والصابون  األسنان  والخدمات وتكنولوجيا 
الطبية«، حسب بيان برنامج »دعم ليبيا في التكامل االقتصادي 
والتنوع واالستخدام المستدام«، على صفحته في موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
والفائزات هن عائشة عبد الحميد، وأسماء عبد الوهاب ورحاب 
وباكوري  الفريتيس،  وياسمين  الفريتيس،  ونسرين  أبوسدرة، 
عائشة، وإسراء بسيكري، وأمل ديالوي، وخولة مبروك، وهدى 

سليم، وآالء شعيب، وذكرة ترهوني.
في  للمرأة  االقتصادي  التمكين  دعم  المسابقة  وتستهدف 
ليبيا، وضمت مجموعة من األنشطة، بما في ذلك بناء القدرات 
والتوجيه والتمويل األولي، وستستمر المشاركات في هذا الحدث 
منظمات  من  القدرات  بناء  من  كاملة  سنة  من  االستفادة  في 
بعثة  في  العمليات  رئيسة  وقالت  المحلية.  المدني  المجتمع 
االتحاد األوروبي في ليبيا، ساندرا جوفين، إن الحياة االجتماعية 
في ليبيا ستكون أفضل إذا تم دمج عدد أكبر من النساء في الحياة 
الحدث،  خالل  الفائزات  للسيدات  التهاني  موجهة  االقتصادية، 

ووصفتهن بـ»المثال الملهم«.

أحد  تنظيف  والغاز  النفط  وتصنيع  إلنتاج  سرت  شركة  أعلنت 
أبراج وحدة المعالجة الشمالية في معمل الغاز التابع للشركة.

للبرج  تنظيف  عملية  أجروا  وحدة  مشغلي  أن  إلى  وأشــارت 
في  يستخـدم  الذي  الكاوية،  الصودا  بمادة  الخاص   »T454«
على  الشركة  بيان  السامة، حسب  الغازات  بعـض  من  التخلص 

صفحتها في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء.
أعمال  في  للمساعـدة  اإلطفاء  بقسم  الشركة  واستعانت 
عن  متوقفا  طويلة  فترة  وبقائه  حالته  لسوء  البرج  تنظيف 
التشغيل، مما أدى إلى تراكم الترسبات التي تعتبر مواد ذاتية 

االشتعال.
تجهيز  أعمال  الجاري،  يناير   9 في  بــدأت  الشركة  وكانت 
الوحدة إلعادة تشغيلها في أقرب وقت ممكن، وشملت األعمال 

تنظيف وصيانة الوحدة المتوقفة منذ فترة طويلة.
وتستخدم وحدة المعالجة الشمالية في تنقية الغاز الطبيعي 
الكربون وكبريتيد  ثاني أكسيد  السامة مثل غازي  الغازات  من 
الطبيعي  بالغاز  البتروكيماويات  مصانع  لتغذية  الهيدروجين؛ 

المنقى.

منتدى الصناديق السيادية العاملية 
يعتمد التقييم الذاتي لـ »الليبية لالستثمار«

60 ألف يورو لـ 12 فائزة في 
مسابقة »سيدات األعمال الحرة«

»سرت للنفط«: تنظيف أحد أبراج وحدة 
املعالجة الشمالية في معمل الغاز

 وزير التجارة الجزائري أكد 
استعداده إليصال المنتجات
إلى نقطة الحدود مع ليبيا

 تحضيرات لزيارة عمل لوفد 
جزائري إلى جنوب ليبيا لدراسة 

متطلبات السوق

بكين ألغت الرحالت ما يمثل ضربة 
للسياحة التي ساهمت بـ11% من 
اجمالي الناتج المحلي في 2018

مركز تبادل تجاري بني ليبيا والجزائر
الجزائر - عبدالرحمن أميني

على هامش منتدى أعمال مشترك:

عندما سمعت الطبيبة ريتا أن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب 
النقدي سارعت لشراء ساعة »رولكس« ثمنها عشرة آالف دوالر ببطاقتها 
االئتمانية حرصا منها على حماية بعض مدخراتها. وقالت ريتا إن ذلك 

»أفضل من االحتفاظ بأموالي في البنك«.
ويصطف أصحاب الحسابات المصرفية أسبوعيا لسحب حصة كل منهم، 
والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دوالر، من مصارفهم التي أوقفت 
تحويالت النقد األجنبي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية عميقة. 
وقد أدى نقص الدوالرات إلى ارتفاع األسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية 

في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي.
ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم سواء عن 
طريق شراء الحلي أو السيارات أو األراضي ببطاقات االئتمان أو الشيكات 

المصرفية.
وقال عدد من اللبنانيين لوكالة »رويترز« 
إنهم يخشون فرض قيود أشد أو اقتطاع 
أو  البنوك  انهيار  أو  ودائعهم  من  جزء 
تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة 
بالدوالر منذ 22 عاما. وطلب هؤالء عدم 
ذكر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف 
لبنان  مصرف  ويقول  باألمان.  تتعلق 
ويتعهد  آمنة  الودائع  إن  المركزي 
بالدوالر،  العملة  ربط  على  بالحفاظ 
مصارف  جمعية  رئيس  قال  حين  في 
لبنان إن القيود على السحب وغيرها من 
التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان 

في البالد.
العاديين  اللبنانيين  من  كبير  عدد  بدأ 
من  شهور  قبل  بيوتهم  في  المال  إخفاء 
تفجر االحتجاجات في أكتوبر الماضي على 
النخبة الحاكمة والتي دفعت لبنان إلى أسوأ 

أزمة يشهدها منذ عشرات السنين.
بعدة  عاملون  قال  بيروت  العاصمة  وفي 
الذهب  لشراء  األخيرة سعيا  اآلونة  في  تدفقوا  الزبائن  إن  للحلي  متاجر 
واأللماس، لبيعه في بعض األحيان في الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة 
الحلي ال يقبلون اآلن سوى النقد السائل. وفي متجر ساعات »رولكس« في 
المدينة قال موظف إن المبيعات ال تتم اآلن إال إذا كان نصف الثمن مدفوعا 

نقدا بالدوالر األميركي.
وعندما بدأت األزمة تشتد خشيت لوسي وهي ربة بيت في الستينيات 
من عمرها على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال. فجمعت هي وبناتها 
كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهبا قيمته 50 ألف دوالر وأخفينه 
في البيت. وقالت إحدى بناتها »هذه هي مدخرات العمر التي ادخرها أبي. 

ال أريد االحتفاظ بفلس واحد في البنك«.
المزادات في بيروت طلبت االحتفاظ  وقالت مستشارة في أحد بيوت 
إدخار  يريدون  أفراد  من  يومية  مكالمات  تتلقى  إنها  هويتها  بسرية 
»أموالهم في لوحات فنية بدال من وضعها في البنوك«. وأضافت »ألول 
مرة أتلقى مكالمات من ناس ال يعرفون شيئا عن الفن«. أما الطبيب عبد 
تتجاوز  اشترى ثالث سيارات  العمر، فقد  الخمسينيات من  اهلل، وهو في 
إن مصرفه ال يسمح سوى  ألف دوالر بشيك مصرفي. وقال   80 قيمتها 

بسحب 100 دوالر كل أسبوع وإنه يخشى أن تزداد القيود تشددا.

السلع الفاخرة.. مالذ 
املدخرات اللبنانية في األزمة

»كورونا« يهدد االقتصاد الصيني بـ »التباطؤ«

• معبر الدبداب الليبي مع الحدود الجزائرية

• صينيون يرتدون كمامات مع انتشار فيروس كورونا
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الزهراء لنقي
الذي سيستلهم  النظام  ذلك  المرحلة هو  لليبيا في هذه  األنسب  النظام  أن  يرجح  ما سبق  إن  غالبًا، 
األقطاب«.  متعددة  و»المركزية  الواسعة«  و»الالمركزية  »االتحادية«  بين  ما  يدمج  الذي  اإلرث  هذا 
االتحادي  النظام  اعتماد  مطالبة  بروز  إلى  أدى  ما  هو  الوراثية  بصمته  وقوة  اإلرث  هذا  ولعل 
وتتجاوز  المطالبة تصمد  ما جعل هذه  وهو   .2011 العام  االنتقالية  المرحلة  بداية  منذ  والالمركزية 
تحقيق  من  تمكن  إبداعية  ابتكارية  حلول  استكشاف  يوجب  ما  هو  اإلرث  هذا  ولعل  الزمن.  اختبار 

الوقت. نفس  في  بالمركزية  المطالبين  ويرضي  بالالمركزية  المطالبين  يرضي  الذي  المزيج  هذا 
منفتح هوياتي  تصور  ثالثًا: 

تلقائيًا  تبنيًا  متعددة  هويات  تبني  جوهره  هوياتيًا،  تصورًا  يحملون  أنهم  في  الليبيون  يشترك 
والبحر  الصحراء  إلى  االنتماء  بين  يجمعون  مجموعهم  في  أنهم  يدركون  الليبيون  باالنفتاح.  يتسم 
واعون  الليبيون  أيضًا،  آن.  في  والحاضرة  للبادية  االنتماء  بين  يجمعون  أنهم  يدركون  كما  آن.  في 
مكونات  يضم  الليبي  المجتمع  جعل  ما  هذا  وأن  أقاليم،  عدة  نطاق  ضمن  جغرافيًا  يقع  بلدهم  أن 
الدائرة  ومن  العربية  الدائرة  ومن  أفريقيا،  شمال  إقليم  من  يتجزأ  ال  جزء  فليبيا  متنوعة.  ثقافية 
وأن  العالم.  مركز  في  يقع  بلدهم  أن  الليبيون  يدرك  أخيرًا،  المتوسطية.  الدائرة  ومن  األفريقية 
قارتين  بين  تربط  ليبيا  وأن  المعمورة.  يتوسط  الذي  المتوسط  البحر  على  ساحل  أطول  ليبيا  لدى 
تجاريًا وسياسيًا  معبرًا  الدوام  على  ليبيا  كانت  فقد  ولذلك،  )آسيا(.  ثالثة  قارة  وتجاور  وأوروبا(  )أفريقيا 
سبيل  على  فهناك  وكثيرة.  متنوعة  أصول  من  مواطنين  يضم  الليبي  المجتمع  فإن  ولذلك،  مهمًا. 
وتركية  وقبرصية  وكريتلية  وتبوية وطوارقية  وأمازيغية  عربية  أصول  ذوو  الحصر مواطنون  ال  المثال 
مثل  لقد  كبيرًا.  وعيًا  العالمي  اإلنساني  بعدها  تعي  الليبية  الشخصية  فإن  أيضًا،  لذلك  وشركسية. 
حرب  على  ال  التآلف،  يكون  حافزًا ألن  منفتحًا  تبنيًا  متعددة  هويات  تبني  جوهره  هوياتي  تصور  حمل 
خالل  المعاصرة  ليبيا  بناء  تجديد  عملية  ركيزة  هو  ومغلوب،  غالب  منها  خرج  أهلية  مواجهات  أو 
كما  المعاصرة،  بصيغته  الليبية  والقومية  الوطنية  حس  يرتكز  وألن   )1951 تقريبًا-   1850( قرن 
هوياتية  تحيزات  أساس  على  مزمنة  وخارجية  داخلية  حروب  إلى  االنجرار  نسبية ضد  مناعة  ذلك  وفر 
حرب  عن  وال  مزمنة  أهلية  حرب  عن  المعاصرة  ليبيا  تكوُّن  عملية  تنبثق  لم  مغلقة.  شوفونية 
ألفية  نصف  من  أكثر  ليبيا خالل  إن سجل  الداخلية،  الساحة  في  حدود.  حرب  عن  وال  داخلية،  توحيد 
التصور  هذا  أتاح  كما  طويلة.  لفترات  داخلي  بسالم  تمتعت  التي  البلدان  من  ليبيا  أن  إلى  يشير 
داخليًا،  الحاصلة  واالعتداء  العدوان  صور  مواجهة  ومدن  قبائل  من  الليبية  األمة  لمكونات  الهوياتي 
هناك  كانت  أنه  إنكار  يمكن  ال  لمكافحتها.  أعراف  ووضع  الطريق  وقطع  واإلغارة  النهب  أهمها  التي 
القبيلة  بطون  وبين  بل  القبائل  بين  حهوية  نزاعات  عن  أسفرت  وعنصرية  وجهوية  انغالق  نزعات 
التي  الخارجية  االعتداءات  وكثرة  االجتماعية  التحيزات  منها  كثيرة  ألسباب  ذلك  ويرجع  الواحدة. 
خلت  سكانيًا  مأهولة  غير  واسعة  جغرافية  مساحات  وجود  ومنها  موقعها،  بسبب  ليبيا  لها  تعرضت 
لمواجهة  أساسًا  مثل  المنفتح  الكلي  الهوياتي  التصور  أن  على  األمن.  تضمن  سلطة  وجود  من 
اجتماعية  إبرام مصالحات  تسنى  قبلية،  أو  أو صدامات جهوية  اندلعت خالفات  فكلما  النزاعات.  هذه 
األهلية  الحروب  كثرة  خصائصهما  من  اللذين  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  وخالل  وسياسية. 
العالقات  على مستوى  داخلية.  حروبًا  ليبيا  تشهد  لم  العالم.  بلدان  كثير من  في  الداخلية  والنزاعات 
باستثناء  وهذا  جيرانها.  مع  السالم  أو  التعايش  من  بقدر  الخارجية  عالقاتها  اتسمت  الخارجية، 
الخارج،  عن  لعزلة  الليبية  األمة  تعرضت  وكلما  تشاد.  جارتها  مع  لحرب  فيها  جرَّت  قصيرة  فترات 

الخارج. على  وانفتحت  عادت 
المستقبل  في  باالنفتاح  يتسم  تبنيًا  متعددة  هويات  تبني  على  القائم  الهوياتي  التصور  هذا  إن 
بعضهم،  مع  داخليًا  رصينًا  تفاعاًل  التفاعل  على  قادران  ككل  والمجتمع  السياسية  القوى  أن  يرجح 
واالستفادة  العالمية،  الساحة  على  الفاعلة  الجهات  مع  والتفاعل  جيرانهم،  مع  إقليميًا  والتفاعل 
نزاعات  حصول  حالة  في  أنه  يرجح  كما  المسلحة.  والنزاعات  الخالفات  إنهاء  في  التفاعل  هذا  من 
الغلبة  على  ترتكز  تسوية  إنجاز  للغاية  الصعب  من  فإنه  حاليًا،  القائم  كالنزاع  مسلحة،  و/أو  سياسية 

صفرية. معادلة  تحقيق  وتوخى  والقهر 
رابعًا: الحرص على االستقالل الوطني والسيادة

االستقالل  جهود  في  تجسد  ما  وهو  والسيادة  االستقالل  على  كبير  حرص  لديهم  الليبيون 
النفوذ  مواجهة  في  والحقًا  والفرنسي،  اإليطالي  االحتاللين  مواجهة  في  تضحيات  من  رافقها  وما 
عشر،  التاسع  القرن  منتصف  منذ  الليبيون.  بها  يفتخر  التي  والتضحيات  الجهود  وهي  البريطاني، 
برقة  في  السنوسية  الدعوة  برزت  مستقل.  كبلد  ليبيا  تأسيس  مسعى  انطلق  كامل،  قرن  وطيلة 
لمدة  بقيادة  البالد  ورفدت  الوقت  بمرور  متصاعدة  ذاتية  اكتسب  الواقع  بحكم  عاما  كيانا  وأقامت 
تراجع  إليه  أدى  الذي  الفراغ  لملء  حثيثة  جهودا  واألعيان  والعائالت  القبائل  بذلت  كما  كامل.  قرن 
شرسة  مقاومة  اإليطالي  االحتالل  الليبيون  قاوم  ثم  وفــزان.  طرابلس  في  العثمانية  السلطنة 
البالد،  على  سيطرته  حول  قيودًا  ووضعت  اإليطالي  االحتالل  أرهقت  المقاومة  هذه  األمد.  وطويلة 
إن  الثانية.  العالمية  الحرب  في  إيطاليا  في  الفاشي  الحكم  انخراط  قبل  إضعافه  في  أسهمت  كما 
من  أجداده  بين  لديه  منها  كل  أن  في  تشترك  اليوم  الليبية  واألسر  الممتدة  والعائالت  القبائل 
من  كثير  ليبيا.  استقالل  تعزيز  في  و/أو  الخارجي  االحتالل  مواجهة  في  بأخرى  أو  بطريقة  أسهم 
له  كانت  شخص  أو  الفاشي،  االحتالل  مواجهة  في  ارتقى  أكثر  أو  شهيد  لديها  والقبائل  العائالت 

االستقالل. تعزيز جهود  الوطني أسهمت في  أو  المحلي  المستوى  العام على  الحيز  في  مشاركات 
أن  ومع  الخمسينات،  خالل  مثاًل،  الليبي.  الوطني  القرار  استقالل  من  عززت  االعتبارات  هذه 
أي  حال  هو  كما  المادية،  القوة  أسباب  من  كبيرًا  قدرًا  راكمت  قد  بعد  تكن  لم  االستقالل  دولة 
الكثير  واجهت  ليبيا  فإن  العظمى،  القوى  مع  بالمقارنة  المادية  اإلمكانيات  فارق  ومع  وليدة،  دولة 
المرحلة  وخالل  اإلمالءات.  من  الكثير  ورفضت  عليها  العظمى  القوى  مارستها  التي  الضغوط  من 
والفارق  الخارجية  التدخالت  كثرة  من  الرغم  وعلى  الفردي،  الحكم  إسقاط  أعقبت  التي  االنتقالية 

الخارجية. الضغوط  جميع  اإلخفاق مصير  كان  المادية،  اإلمكانات  في  الكبير 
مع  التفاعل  على  باالنفتاح  اتسم  السياسية،  القيادة  وكذلك  الليبية،  األمة  سلوك  فإن  ذلك،  مع 
كثيفا  تفاعال  خاللها  حصل  التي  استقاللها  ليبيا  اكتساب  عملية  خالل  انعكس  وقد  العالمية.  الساحة 
قرار  صدور  في  ذلك  انعكس  وقد  المتحدة.  واألمم  األممي  والمجتمع  الليبية  األمة  ممثلي  بين 

مستقل. كبلد  بليبيا  اعترف  الذي  رقم٢٨٩  العامة  الجمعية 
ما دالالت ذلك بالنسبة للمستقبل؟

نزاعات  أي  أو  القائمة  للنزاعات  تسوية  أية  لنجاح  األساسي  الشرط  أن  أواًل،  ذلك  دالالت  أهم 
ليبية  صناعة  الحلول  تكون  وأن  التسوية،  إرادة  أنفسهم  الليبيين  لدى  تتوافر  أن  هو  مستقبلية 
االستعانة  فكرة  على  منفتحة  الليبية  الشخصية  بنية  أن  ذلك  مع  يتكامل  شيء.  كل  قبل  وطنية 
المستوردة  للحلول  مستقبل  ال  فإنه  األحوال،  كل  وفي  الداخلي.  النزاعات  لتسوية  الخارجية  بالجهود 

لمعلبة. ا

ليبيا في التعادلية األميركية

تابعت  وكما  الدولية.  مشروعيتها  على  الروس 
حضرت  المتحدة  الواليات  فإن  اإلعــام  وسائل 
ليبيا  حول  المنفرط  برلين  مؤتمر  مفاوضات 
كان  األمريكي  فالمشارك  الخارجية.  بوزير  ممثلة 
السياسات  وضوح  قلة  بسبب  الغائب  ـ  الحاضر 
تناقضات  على  انطوت  التي  الليبية.  األزمة  في 
في  بــالــذات  ألغازها  فــك  يصعب  والتباسات 
الجيش  مُسمى  ميليشيات  قائد  من  الموقف 
الصراع  لحسم  سعيه  فى  تدعمه  مرة  الوطني 
الساح  بقوة  اإلرهابية  الجماعات  مُسمى  ضد 
التركية  العاصمة  مع  بحسابات  أخــرى  ــرة  وم
التي  طرابلس  على  هجومه  لوقف  تدعوه  أنقرة 
أكسب  ما  لكن  مأواها.  أنها  غزوه  في  يفترضها 
الطرفين  إزاء  نفوذه  قيمته  األمريكي  الحضور 
في  والحرب  الساح  يحتكران  اللذين  النزاعيين 
المستوى  عالي  أمريكي  وفد  اجتمع  بأن  ليبيا 
مع  يناير2020  في8  منفصل  بشكل  رومــا  في 
القوة  باسم  المعبر  الوفاق  حكومة  داخلية  وزير 
الغرب  في  النافذة  مصراتة  لمنطقة  الحربية 
الذي  الليبي  الجيش  مُسمى  وقائد  الليبي، 
نتائج  المسلحة.  زعاميته  في  برقة  إقليم  اختصر 
موسكو  إلعــان  أرهصت  التي  هي  اللقاء  هذا 

.2020 8 يناير  لوقف إطاق نار مستديم في 
ـ  ــدت  رص فقد  برلين  مؤتمر  إلــى  بالعودة 
صحيفة  ـ   2020 يناير   21 الوسط  موقع  عن 
»التزامات  عنوان  تحت  الفرنسية،  كــروا«  »ال 
ما  أبرز  مؤكدة«  غير  ليبيا  في  الدولي  المجتمع 
مؤتمر  من  المنبثقة  الوثيقة  في  ثغرات  رأتــه 
زمني  جــدول  غياب  ومنها  ليبيا،  بشأن  برلين 
فرض  عدم  إلى  إضافة  القتالية،  األعمال  لوقف 
توريد  حظر  أو  الهدنة  ينتهك  من  على  عقوبات 
عدة  رفــض  ــى  إل مشيرة  ليبيا،  ــى  إل األسلحة 
المشهد  وبخصوص  عقوبات.  آلية  إنشاء  دول 
الفرنسية  الصحيفة  أشــارت  الليبي  االنقسامي 
وعسكريًا  سياسيا  برلين  فــي  حــضــوره  ــى  إل
كتائب  وممثل  الوفاق  حكومة  رئيس  في  ممثًا 
الطرف  بينما  المفوض،  الداخلية  وزير  مصراتة 
مُسمّى  قائد  فقط  عسكريًا  فمثله  المقابل 
على  يوقعا  أو  يلتقيا  لم  لكنهما  الليبي،  الجيش 
كما شككت  لها،  معارضة  أي  يبديا  ولم  الوثيقة، 
بدءا  بها،  التعهد  تم  التي  االلتزامات  احترام  في 
 13 منذ  سارية  كانت  التي  الهدنة  تحويل  من 
وقف  إلى  وتركيا،  روسيا  من  ضغط  تحت  يناير، 
المفروض  الحظر  وباحترام  النار  إلطاق  دائم 

الساح. على تصدير 
المنافعية  مفهوم  بلورة  في  الفلسفة  تساعدنا 
فهم  في  السياسة  تساعدنا  وال  »البرغماتية« 
بالتعاطي  غامضًا  أمريكيًا  موقفًا  التعادلية 
مشاكلها  رأينا  التي  االنقسامية  النزاعيات  في 

اختصاصه  أكمل  الذي  اإليراني  صديقي  استغرب 
لجامعة  قــدومــي  قبل  الكيمياء،  فــي  العالي 
 1994 عام  أولدنبوغ  بمدينة  أوزيتسكي  كارل 
التي  ألمانيا  في  السياسة  أدرس  أن  بسنوات، 
قضايا  في  مستقلة  خارجية  سياسة  لها  ليس 
اختصاصي  أن  له  فبينت  أوسطي.  الشرق  عالمنا 
ألزمتني  فرع  والسياسة  الفلسفة،  هو  األصيل 
أمريكا  بأن  وافقته  وقد  المعادلة.  إجــراءات  به 
للمختصين  السياسة  لدراسة  المثلى  الباد  هي 
كليبيا  البترولية  األوسط  الشرق  بلداَن  من  فيها 
للنفوذ  كان  أنه  بحكم  مركزًا  تبوأهم  ــران.  وإي
فيهما  حاسم  دور  البريطاني  ورديفه  األميركي 
الحرب  وتداعيات  االستعمار  بعد  ما  حقبة  في 
التعادلية  السياسة  تستلزمها  أضــرارًا  الباردة 

المنفعة. تستدعيها  ومصالح 
للنفعية  اقــتــرحــه  ــذي  الـ الــتــعــريــف  حــســب 
بيرس  كشارلس  البرغماتيون  أمريكا  فاسفة 
يتوّخى  فلسفيًا  اتجاها  كونها  جيمس  ووليم 
العملية  المنفعة  فــي  يــرى  مصالحيًا  مذهبًا 
لصحتها،  رئيسيًا  ومعيارًا  لها  مصدرًا  للمعارف 
ضربٌ  السياسية   Pragmatism فالبرعماتية 
األمريكية  الظروف  أملته  الفلسفة  توّجهات  من 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الدولية  الساحة  على 
األنتلجنسيا  أوساط  في  ذاتيًا  مثاليا  تيارًا  ليشكل 
»األداتــيــة  في  ديــوي  جــون  ــوّره  ط األمريكية، 
»العملياتية  في  وبريجمان   »instrumentalism
متفرعات  تعدّد  ورغــم   .»operationalism
تبلورها  كما  تزل،  لم  المصلحة  أن  إال  المنافعية، 
المسبار  البرجماتية،  المعرفية  السياسة  في 
في  األمريكي  للموقف  الدارس  به  يمتحن  الذي 
تجدّدت  التي  الشائكة  أوسطية  الشرق  القضايا 
زالت تنفذ  الـ21 وما  القرن  الثانية من  بالعشرية 
وصراعات  تفاهمات  من  المتبقية  العناصر  فيها 
مع  متداخلة  يالطا  مؤتمر  بنود  ـــ20  ال القرن 
الحرب  لعوامل  متواترة  بعناصر  تجدّد  مامح 
المصالح  بنزاع  تأجيجها  يُستعاد  التي  الباردة 

الجديدة. الدولية 
بديل  األلمانية  المستشارية  اقترحت  فقد 
 2019 أبريل   4 منذ  الجارية  بالوكالة  الحرب 
أو  حسم  بــا  وإقليمية  دولــيــة  ــوى  ق لحساب 
طرابلس،  عاصمتها  تخوم  على  ليبيا  في  تراجع 
الدعوة  إلــى  المتحدة  الــواليــات  عن  فتوكلت 
سلمي  لحل  مؤتمر  مامح  فيه  ترتسم  لمشروع 
لهذا  يمكن  كــان  الليبية.  النزاعية  للقضية 
المنافعية  تضارب  موعده  يمطط  أن  المؤتمر 
الوفاق  حكومة  إبرام  لوال  وإيطاليا.  فرنسا  بين 
الحكومة  مــع  اتفاقًا  طرابلس  العاصمة  فــي 
عليها  الهجوم  إزاء  دفاعها  في  يدعمها  التركية 
بالمرتزقة  المسنودة  المتمردة  القوات  قبل  من 

ما  البيني  الداخلي  صراعه  كليبيا  ببلد  تعصف 
األمر  هذا  والمعرفة.  الفهم  نقص  يحفه  زال 
التحديد  ناقصة  تظل  فكرية  مفاهيم  إلى  يلجئنا 
البيئة  افتعلتها  والجوانية،  كالتعادلية  المعرفي 
ألزمتها  التي  الفوضى  مع  تعاطت  التي  الفكرية 
هيمنت  التي  االستعمار  بعد  ما  حقبة  معطيات 
مجتمعياتنا  على  ـــ20  ال القرن  أربعينيات  من 
سّكه  التعادلية  فمصطلح  أوسطية.  الشرق 
من  لكتابته  فلسفة  الحكيم  توفيق  الكاتب 
التعادل  يحافظ  قوتين  بوجود  الجاذبية  تعادل 
القوة  في  قوة  تتاشى  أن  دون  بقائهما  على 

األخرى.
»ال  صحيفة  التعادلية  هذه  إلى  أشــارت  وقد 
إليها  انتبه  نقاطًا  أوردت  بأن  الفرنسية  كروا« 
كعدم  كلينجندال،  معهد  فــي  الــبُــحــاث  أحــد 
لوقف  زمنيا  جــدوال  المعتمد  النص  تحديد 
حالة  في  عقوبات  فرض  وال  القتالية،  األعمال 
فرنسا  منها  دول  عدة  ومعارضة  الهدنة.  انتهاك 
االلتزامات  لمخالفي  عقوبات  آلية  إنشاء  وروسيا، 

المؤتمر. في  المقرة 
مؤتمر  إليها  أفضى  التي  النتائج  أســوأ  أما 
توّحد  في  األوروبـــي  االتــحــاد  هشاشة  برلين 
االقتصادي  بالمصدر  العبثيات  إزاء  موقفه 
القوة  تقترفها  انفكت  ما  التي  لليبيا،  النفطي 
الرجمة  قاعدة  في  الكرامة  لميليشيات  المسلحة 
تخوم  على  المساندة  الزبونية  الــقــوات  عبر 
»آكي«  صحيفة  أشارت  فقد  طرابلس.  العاصمة 
عن  تحدثت  إعامية  مصادر  أن  إلى  اإليطالية 
تقدمت  مشتركة  أوروبية  إلدانة  فرنسي«  »فيتو 
المتحدة  والمملكة  إيطاليا  بروكسل  في  بها 
منشآت  برلين إلغاق  مؤتمر  أعمال  انتهاء  بُعيد 
صدور  من  الرغم  على  وذلك  ليبيا،  في  نفطية 
بعد  جاء  الذي  القرار،  لهذا  أميركي  أخضر  ضوء 
في  الوطني  الوفاق  حكومة  من  صريح«  »طلب 

طرابلس. العاصمة 
»شبح  األوسط:  الشرق  صحيفة  عن  مقاله  في 
أميركا«  تراجع  مع  األوســط  الشرق  في  الحرب 
التصرّف  غموض  هيكل«  »برنارد  الكاتب  أرجع 
الشرق  بالقضايا  يعصف  زال  ما  الذي  األمريكي 
»الموازنة  بسياسة  يُسمى  ما  إلــى  أوسطية 
الليبي  المثال  أخذ  ذلك  ولتوضيح  الخارجية«. 
المتكررة  أميركا  إلشـــارات  كنتيجة  نموذجًا، 
المنطقة  عن  تتخلى  بأنها  المحليين  لاعبين 
إذا  أو،  سياسيًا  للتدخل  مستعدة  تعد  لم  وأنها 
ولتقدير  النظام.  للحفاظ على  األمر، عسكريًا  لزم 
األميركي،  الموقف  في  الكامل  االنعكاس  هذا 
السياسة  تاريخ  يفهم  أن  المرء  على  يتعين 
الشرق  فــي  الــيــوم  ــى  إل المستمر  األميركية 

األوسط.

أسوأ النتائج التي 
أفضى إليها مؤتمر 

برلني هشاشة 
االتحاد األوروبي في 

تّوحد موقفه إزاء 
العبثيات باملصدر 

االقتصادي النفطي 
لليبيا

نورالدين خليفة النمر

كيف يمكن أن تساعد السردية 
الوطنية لليبيا في بناء السالم )2- 4(

من المبصرين الذين يتقدون بصيرة. فقد البصر لكنه لم يفقد البصيرة، هبة من المولى، حين عاد إلى 
إجدابيا العام 1944 كان قد وصل إلى مشارف األربعين. فرحة العودة بعد طول غياب وغربة. بهجة األهل 
البعيد وفي المدينة. وهنا رحب به قريبه الشاعر حسن لقطع أمام الجميع قائاًل: »اهلل يشرفك  النجع  في 

شرفت جملة ناسك.. جمعت المذاهب لربعة في رأسك«.
تلك تحية الشعر وكرم الشعراء وسط مكارم اآلخرين والغبطة المنتشرة. ذلك هو الشيخ عيسى بلقاسم 
والدته  فقد  والمعرفة،  العلم  يطارد  الفيافي  وجاب  ماضية  أعوام  منذ  خلفه  النجع  ترك  الذي  الفاخري، 

وشقيقه وشقيقته فيما ظل والده العجوز بمفرده في النجع البعيد.
كان قد استقر وعمره سبع سنوات في دور بنينا. الهضاب والمرتفعات التي تطل على بنغازي المحتلة 
الناس  التى تدور بين  بالكامل، وحفظ األشعار  البحر ينوي أن يشاطئها ويستوطنها  وراء  بغزو قادم من 
وتعلم منهم وكون تجربة عمره من المعايشة المباشرة. كان يعتبر الشعر الشعبي قيمة كبيرة ومصدرًا 
التنقل  بحكم  متعددة  أماكن  في  وحفظه  القرآن  درس  الدقيقة.  وتفاصيله  الليبي  التاريخ  مصادر  من 
والجغبوب  فزان  في  سمنو  بين  ما  تنوعوا  شيوخه  األخرى.  المناطق  في  ثم  النجع  في  بداية  والتجوال. 
ومصر، واستفاد منهم بال توقف. قال لي إن تاريخه أحاطته العناية اإللهية واهلل خير حافظ في كل األوقات 

والظروف. كنت كفيفًا ووحيدًا في مواجهة األيام العسيرة.
االحتالل والغربة والبعد عن الوالد واألهل.

الدروس  الطويل.  الطريق  ومفاجآت  للمشاق  وتحدٍ  طويلة  ومعاناة  رحلة  بعد  رحاله  وضع  األزهر  في 
في الحلقات. وحي الحسين والغورية.. واألزهر محطة العديد من أبناء العرب واإلسالم، احتوتهم األروقة 
األغراب  ثم شهادة   1931 العام  األولية  االبتدائية  نال شهادة  األوطان،  إلى  والحنين  والعلم  والحكايات 
العالمية العام 1940، كان الشيخ عيسى أول كفيف من برقة يحصل على هذه الشهادة فيما كان ترتيبه 

الثالث من مجموع ثمانية طالب.
هناك في الهجرة حيث ظل ستة عشر عامًا طالبًا ودارسًا صار جزءًا من أسرة زميله األستاذ علي مصطفى 
المصراتي الذي أفرد عنه فصاًل خاصًا في كتابه »نماذج في الظل« في مرحلة تالية من السنوات.. كان 
الشيخ عيسى يعد أسرة المصراتي أهله وعشيرته. لم ينسَ الفضل على اإلطالق. أيام الهجرة والعذابات 
والوقفات النبيلة بين أبناء الوطن في ديار الهجرة. في مصر أيضًا كان من أعز أصدقائه الهادي انديشه 
ومحمد علي الويفاتي من طرابلس. صداقة وود ومحبة. الوطن في عيون الجميع. في الهجرة واالغتراب 
المجابرة. كان  أخوته  مروءة  أيضًا  ينسَ  لم  عاد إلجدابيا  ثم حين  آخر.  الوطن وال شيء  الداخل.  في  ثم 

الناس أخوة دون فرق.
وكان الكثير من الرجال يقدر أهل العلم ويجلهم واليتأخر في إكرامهم دون أي منٍّ. وقال الشيخ لي 
الشيخين  المرحومين  الغالب من سكانها. لكن  إلى إجدابيا: »لم أكن أعرف فيها أحدًا في  إنه حين رجع 
محمود بوهدمة وبوسيف ياسين تولياني بالرعاية واالهتمام، وأصرا على بقائي فيها وعدم مغادرتي إلى 

موطن قبيلتي جنوب إجدابيا«.
في المسجد بأجدابيا وفي لقاءات النجع البعيد كان الشيخ الذي لم يفقد بصيرته يعطي درسًا بعد صالة 
العصر. كان الحديث طليًا وجمياًل ينساب إلى العقول والنفوس ويستقر فيها بكل سكينة دون مغاالة أو 
الخالية  الصحابة والصالحين  الشريفة وأخبار  العزيز والسنة  ترهيب. واألدلة واضحة وبينة من كتاب اهلل 
من التشويش والخرافات التي شابت تراثنا الفكري اإلسالمي العظيم. قال: »كنت أثناء الدرس أؤيد كالمي 
أيضًا بما يفهمونه أو يقرب الفهم إليهم بواسطة غناوي العلم وأبيات من الشعر الشعبي وأحيانًا كان ثمة 
درس آخر في الشعر بعد نهاية دروسي لحسن لقطع. الشاعر الكبير صاحب أعذب قصائد الغزل والوصف 
أو  أرادها اهلل بسيطة بال عقد  الحياة كما  الدنيا. وهكذا  وآخر في  الدين  الهجاء. درس في  أنواع  وأقسى 

مشاكل أو تنطعات ومزايدات. البساطة التي كانت تميز الحياة وتدعها جميلة وغير معقدة أو قبيحة«.
الحكومية  والدوائر  الموظفين  إلى  الذهاب  اليحب  النفس،  وعزيز  عفيفًا  الشيخ  ظل  العمر  أيام  طوال 
إلى  يتجه  أن  إلى  ملحة  حاجة  في  يكن  ولم  جميعًا،  الناس  وخدمة  للعلم  انصرف  الموسرين،  واليقصد 

الدوائر المتعددة أو غيرها من مربعات مختلفة.
والعقل  القلب  في  كانت  بصيرته  لكن  في طفولته  البصر  فقد  بصيرًا،  يكن  لم  الفاخري  عيسى  الشيخ 

والحياة. حياته تجربة رائعة وغالية وصادقة لكل ذي عينين مبصرتين.

الفاخري.. املبصر الكفيف
سالم الكبتي

عبد الباسط عباس العقوري

نظرات حقوقية )2-1(
ذوو اإلعاقة البصرية وحق التعليم في ليبيا

المكفوفين،  والــصــم  والــصــم  للمكفوفين 
وطرق  اللغات  بأنسب  منهم،  األطفال  وخاصة 
في  المعنيين  لألشخاص  االتــصــال  ووســائــل 
النمو  من  قدر  أقصى  بتحقيق  تسمح  بيئات 
هذا  إلعمال  وضمانًا  واالجتماعي،  األكاديمي 
المناسبة  التدابير  األطراف  الدول  تتخذ  الحق 
معوقون  فيهم  بــمــن  مــدرســيــن  لــتــوظــيــف 
ولتدريب  بريل  وطريقة  اإلشــارة  لغة  يتقنون 
جميع  في  العاملين  والموظفين  األخصائيين 
التدريب  هــذا  ويشمل  التعليم،  مستويات 
طرق  واستعمال  المعوقين  بشؤون  التوعية 
البديلة  المعززة  االتصال  وأشكال  ووسائل 
التعليمية  ــواد  ــم وال والتقنيات  المناسبة 
األطــراف  ــدول  ال تكفل  المعوقين،  لمساعدة 
التعليم  على  المعوقين  حــصــول  إمكانية 
الكبار  وتعليم  المهني  والــتــدريــب  العالي 
قدم  وعلى  تمييز  دون  الحياة  مدى  والتعليم 
الغاية  لهذه  وتحقيقًا  اآلخرين،  مع  المساواة 
المالئم  السكن  توفير  األطــراف  الــدول  تكفل 

. قين للمعو
للمكفوفين  العالمي  االتحاد  اتفاقية  وتنص 
البصر  وضعاف  المكفوفين  بحقوق  الخاصة 
الحق  وهو   10- رقم  الحق  في  األصم  والكفيف 

التعليم في 
في  حــق  هــو  التعليم  فــي  الــحــق  أن  على 
الصحيح  النمو  تحقق  التي  العادلة  المساواة 
المكفوفين  ومشاركة  النفس  على  واالعتماد 
هذا  يتحقق  وقد  المجتمع،  في  البصر  وضعاف 

من خالل :
تعليمهم  خالل  من  مثالي،  بشكل  إما   -  1
مع  المبصرين،  األطــفــال  مع  جنب  إلــى  جنبًا 
لتحقيق  يحتاجونها  التي  المصادر  كافة  توفير 

الكامل. والنمو  الكاملة  المشاركة 
الخاصة  احتياجاتهم  تلبية  خالل  من  أو   -  2

خاصة. مؤسسات  في 
في  البصر  وضــعــاف  المكفوفين  حــق   -  3
المساعدة  التكنولوجية  باألجهزة  الــتــزود 
المناهج  تصفح  من  تمكنهم  التي  واألدوات 
على  المنهجية  األنشطة  وممارسة  الدراسية 

المبصرين. نظرائهم  مع  المساواة  قدم 
ذوي  تعليم  عن  شرع  ما  إلى  نتطرق  وحين 
اإلشادة  ينبغي  أمران  يطالعنا  ليبيا  في  اإلعاقة 

هما: عليهما  بالنص 
المادة  تنص  حيث  التربوي،  االندماج   -  1
على   5 ــم  رق الــقــانــون  مــن  عــشــرة  الخامسة 
بدور  تعليمهم  المعاقون  »يتلقى  أن  ضرورة 
في  أو  خارجها  ومــراكــز  بمعاهد  أو  ــواء  اإليـ
كله  وذلــك  بالمدارس،  لهم  تخصص  فصول 

أن  ينبغي  الناس  لكل  أساسي  حق  التعليم 
اعتبار. أي  وفق  تمييز  بغير  عليه  يحصلوا 

األشخاص  لحقوق  الدولية  االتفاقية  تنص 
بـ  المعنونة   24 مادتها  فــي  اإلعــاقــة  ذوي 

اآلتي: على  )التعليم( 
في  المعوقين  بحق  األطــراف  الــدول  تسلم 
وعلى  تمييز  دون  الحق  هذا  وإلعمال  التعليم، 
األطــراف  الــدول  تكفل  الفرص  تكافؤ  أســاس 
المستويات  جميع  على  جامعًا  تعليميًا  نظامًا 

يلي: ما  نحو  موجهين  الحياة  مدى  وتعلمًا 
الكامنة  اإلنسانية  للطاقات  الكاملة  التنمية 
وتعزيز  الــذات  وتقدير  بالكرامة  والشعور 
األساسية  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام 
المعوقين  شخصية  تنمية  البشري؛  والتنوع 
قدراتهم  عن  فضاًل  وإبداعهم،  ومواهبهم 
أقصى  إلى  بها  للوصول  والبدنية،  العقلية 
الفعالة  المشاركة  من  المعوقين  تمكين  مدى؛ 

حُر. مجتمع  في 
هذا  إعمالها  في  األطــراف  ــدول  ال تحرص 

يلي: ما  كفالة  على  الحق 
ــن الــنــظــام  عـــدم اســتــثــنــاء الــمــعــوقــيــن م
وعدم  اإلعــاقــة،  أســاس  على  العام  التعليمي 
التعليم  مــن  المعوقين  ــال  األطــف استثناء 
ــي  ــزام واإلل المجاني  ــانــوي  ــث وال ــدائــي  ــت االب
من  المعوقين  تمكين  اإلعاقة؛  أســاس  على 
والثانوي  االبتدائي  التعليم  على  الحصول 
المجتمعات  في  والمجاني  والجامعي  الجيد 
مع  المساواة  قدم  وعلى  فيها،  يعيشون  التي 
بصورة  الفردية  االحتياجات  مراعاة  اآلخرين؛ 
الــدعــم  عــلــى  المعوقين  حــصــول  مــعــقــولــة؛ 
العام  التعليم  نــظــام  نــطــاق  فــي  ــروري  ــض ال
توفير  فعال؛  تعليم  على  حصولهم  لتيسير 
تسمح  بيئات  في  فعالة  فردية  دعــم  تدابير 
األكاديمي  النمو  مــن  ــدر  ق أقصى  بتحقيق 
الكامل،  اإلدماج  هدف  مع  وتتفق  واالجتماعي 
مهارات  تعلم  من  المعوقين  ــدول  ال تمكن 
االجتماعية  التنمية  مجال  في  ومهارات  حياتية 
قــدم  عــلــى  الــكــامــلــة  مــشــاركــتــهــم  لتيسير 
بوصفهم  التعليم  في  اآلخرين  مع  المساواة 
الغاية  لهذه  وتحقيقًا  المجتمع،  في  أعضاء 
ما  تشمل  مناسبة  تدابير  األطراف  الدول  تتخذ 

: يلي
الكتابة  ــواع  وأن بريل  طريقة  تعلم  تيسير 
االتصال  وأشــكــال  ووســائــل  ــرق  وط البديلة 
والتنقل  التوجيه  ومهارات  البديلة  المعززة 
األقــران،  طريق  عن  والتوجيه  الدعم  وتيسير 
الهوية  وتشجيع  اإلشـــارة  لغة  تعلم  تيسير 
التعليم  توفير  كفالة  الصُم؛  لفئة  اللغوية 

باألسوياء«. إدماجهم  تعذر  متى 
تقرير  ــة  ــح الئ مــن   )2 ( الـــمـــادة  ــص  ــن وت
»إلى  يهدف  المعاقين  تعليم  أن  على  المنافع 
والخبرات  والمعلومات  باألفكار  تزويدهم 
مــداركــهــم  تــوســيــع  لتمكينهم  ــة  ــروري ــض ال
المدارس  في  إدماجهم  وإلــى  ومفاهيمهم، 
لكي  التعليمية  والمؤسسات  العامة  والمعاهد 

المجتمع«. في  فاعلين  أعضاء  يصبحوا 
»تشكيل  بضرورة  منها   )6 ( المادة  وتلزم 
معهد  أو  ومدرسة  مركز  كل  في  فنية  لجان 
الراغيبين  المعاقين  لقبول  تعليمية  ومؤسسة 

الدراسة«. في 
التعليم  فــي  التفريد  مــبــدأ  مــراعــاة   -  2

وشدتها: اإلعاقة  نوع  وفق  المناهج  وتناسب 
القانون  من   14 رقــم  المادة  تنص  حيث 
المواد  تقرير  فــي  تــراعــى  أن  »على   5 رقــم 

اإلعاقة«. ظروف  الدراسية... 
الالئحة  مــن   )5 ( الــمــادة  فــي  ــك  ذل ونجد 
ان  »يجب  أنه  على  تنص  التي  آنفا  المذكورة 
للمعاقين  التعليمية  المواد  تقرير  عند  تراعى 
تعديالت  مــن  تتطلبه  ــا  وم اإلعــاقــة  ــروف  ظ

معاق«. كل  حالة  تقتضيه  ما  وفق  وتحويرات 
تعليم  أن  على  هذه  المنافع  الئحة  وتنص 
الهيئة  مــن  ــراف  ــإش ب يــكــون  ــة  ــاق اإلع ذوي 
وهذه  االجتماعي،  التضامن  لصندوق  العامة 
القانون  حسب  المخولة  نفسها  الجهة  هي 

المعينة. التعليمية  الوسائل  بتوفير 
)4 ( المادة  تقول 

واألجهزة  الكتب  المعاق  للطالب  »توفر 
تلقي  على  تعينه  التي  التعليمية  والوسائل 
مع  بالتنسيق  المعنية  الجهات  من  تعليمه 
االجتماعي  التضامن  لصندوق  العامة  الهيئة 
ــوث والـــدراســـات  ــح ــب ــادة مـــن ال ــفـ ــتـ واالسـ
في  المتوفرة  الحديثة  والبيانات  والمعلومات 

المعاقين«. تعليم  منهج  اعداد  تطوير 
إدارة  »تتولى  نصه:  ما   )7 ( الــمــادة  وفــي 
لصندوق  العامة  بالهيئة  المعاقين  شــؤون 
والتفتيش  ــراف  اإلشـ االجتماعي  التضامن 
فئاتهم  بكافة  المعاقين  تعليم  على  والمتابعة 

التعليم«. لتلقي  المقررة  السن  بلغوا  متى 
الفئات  تعليم  مكتب  ينشأ  أن  قبل  وهــذا 
التربية  في  نوعية  نقلة  يعد  الــذي  الخاصة 
تسمح  ولــم  متأخرًا  جــاء  كــان  وإن  ليبيا  في 
وجوده  أن  بيد  ينبغي،  كما  بعمله  األحــداث 
الجانب  هذا  تناول  في  ازدواجية  أمام  جعلنا 
عنده  الوقوف  ينبغي  اإلعاقة  ذوي  رعاية  من 
من  الجهتين  هــاتــيــن  صــالحــيــات  ــاح  ــض إلي

الدولة.

تنص املادة )2( 
من الئحة تقرير 
املنافع على أن 

تعليم املعاقني 
يهدف »إلى 

تزويدهم باألفكار 
واملعلومات 

والخبرات 
الضرورية 

لتمكينهم 
توسيع مداركهم 

ومفاهيمهم، 
وإلى إدماجهم 

في املدارس 
واملعاهد العامة 

واملؤسسات 
التعليمية لكي 
يصبحوا أعضاء 

فاعلني في 
املجتمع«.
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متالزمة الشرق األوسط

ضد الثقافة.. ملاذا؟

حتى  الفكرية  الملكية  صاحب  حول  معركة  لتندلع 
مدينة  في  أوسطي  الشرق  الفيروس  هذا  ظهور 
الماليين  عشرات  عزل  في  تسبب  بالصين  ووهان 

من سكان مدن انتقل إليها عزال تاما.
الصين  أعلنت  االقتصادي  دافوس  مؤتمر  بعد 
عن الحالة الخطرة التي تتعرض لها جراء اكتشافها 
الحديث  وانتقل  المبدئي  الفيروس  هذا  تفشي 
مباشرة من االقتصاد إلى علم األوبئة، بل إن تأثير 
والذي  الشمس  إكليل  يشبه  الذي  الفيروس  هذا 
االقتصاد  تأثيره في  تجاوز  المجردة  بالعين  يرى  ال 
جمهورية  في  الثاني  الرجل  مقتل  تأثير  العالمي 
إيران الجنرال قاسم سليماني، وتأثير ضرب القواعد 
مرة،  ألول  إيرانية  بصواريخ  العراق  في  األمريكية 
والليبي  اإليراني  النفط  معظم  انسحاب  وتأثير 
هذا  واستطاع  العالمية.  األسواق  من  والفنزويلي 
يطيح  أن  المرئي  غير  الريبوزي  النووي  الحمض 
تعديل  عن  التبجح  حد  المتفائلة  ترامب  بتغريدة 
الذي  التنين  هذا  الصين،  مع  التجارية  اتفاقياته 
جماحه  يروض  العالم  اقتصادات  في  نيرانه  ينفث 
هذا  هشاشة  يعكس  ما  المرئي،  غير  الكائن  هذا 
المضاربات  على  المبني  اقتصاده  وهشاشة  العالم 
إنتاج  األرض  على  يقابلها  ال  تريليونات  وعلى 
أحالت  التي  للرأسمالية  سحري  كابتكار  حقيقي 

العالم إلى ما يشبه لعبة الثعبان والسلم.
تشير تقارير علمية إلى أن الثعابين )بدون سلم( 
بفيروس  للعدوى  األصلي  المصدر  هي  تكون  قد 
وجدوا  حيث  الصين،  في  حديثا  المكتشف  كورونا 
إلى  تشبه  الجديد  الفيروس  في  البروتين  رموز  أن 
بينما  الثعابين،  في  المستخدمة  تلك  كبير  حد 
المصدر  أن  عن  أخــرى  ميدانية  ــات  دراس كشفت 
األوسط  الشرق  السارس ومتالزمة  األصلي لمرض 
جميعها  ــوال  األح وفــي  الخفاش.  هو  التنفسية، 
تذكير  بمثابة  الجديد  كورونا  فيروس  تفشي  يعد 

ومن هذا جاء اعتبار »أنا أفكر إذًا أنا موجود« إلغاء لوجوده.
صعوبة  حتى  تضييق،  لخلق  أيضا،  تتبع  األرضية  وهذه 
ضيق  فإذا  حقوقية،  مطالب  أي  إبعاد  أجل  من  التنفس، 
تضييق  إلى  سيؤدي  ذلكم  فإن   ، االنمحاء  حتى  الفكر  مجال 
مخلوقات  إلى  جميعا،  سيتحولون  من  البشري،  المعيش 
حشو  مجرد  غدا،  التعليم  فإن  ولهذا  األفق،  ضيقة  طيعة 
يخص  فيما  ومزيفة  األفق،  ومحدودة  مغلوطة  بمعلومات 

الماضي، وال أفق لها.
المشكل هذا، يبين محدودية أفق هذه السلطة الغاشمة، 
كان  ما  أن  أيضا،  ويكشف  الالتاريخي،  المقدس  والجهل 
يومه،  يعيش  إنه  حيث  من  المستقبل،  غياب  النظام  يعيشه 
وأطروحات،  ونظرات  لغو  في  اإلسهال،  حتى  أسهب  ولذلك 
االبتغاء  الحال، ألن  بمقتضى  وقت،  نفضها كل  ويتم  تتقلب 
على  يدلل  ما  باألمن  االنشغال  يقتضي،  للسلطة  المحض 
الثقافة  تكون  مشروع،  وال  غد  ثمة  يكون  ال  وحين  غيابه، 
عدوا مستهدفا ألنها المستقبل، فلم تكن ثمة فكرة، نظرية، 
علوم وفنون، إال وأفقها المستقبل، ومن هذا السلطة النيرة 

الثقافة: الفكر والعلوم، الفلسفة والفنون.... إلخ. تنتج 
عام 1970 عقدت سلطة االنقالب، ندوة »الفكر الثوري«، 
وفرز،  مصيدة  كما  المرحلة،  تلك  في  كثر  مثقفون  اعتبرها 
بألوان  للمثقفين  بالجملة  اعتقاالت   1973 العام  لتعقبها 
رأس  بها  جاء  ما  الثقافية«  بـ»الثورة  سمى  فيما  الطيف، 
هذه  وعقب  مفترضين!  لتصفية خصوم  الصين،  من  النظام 
في  جفاف  البالد  وضرب  الحياة،  تصحرت  التصفوية  الثورة 
نعته  ضار،  فالتفكير  محل،  من  للفكر  يعد  فلم  شيء،  كل 

العام 2013 اكتُشِف بواسطة طبيب مصري يعمل 
فيروس  السعودية،  جدة  بمدينة  مستشفى  في 
 2003 العام  أودى  الذي  فيروس سارز  يشبه  جديد 
بحياة حوالي 800 شخص، وتعود هذه الفيروسات 
إبان  اكتشفت  التي  التاجية  الفيروسات  عائلة  إلى 
كورونا  وسميت  الماضي،  القرن  من  الستينيات 
أو  التاج  الالتينية  في  تعني   Corona و  فيروس، 
اإلكليل، وينتقل عبر االحتكاك المباشر بين الناس 
فيه  أصبح  منساب  عالم  في  خطورته  تكمن  وهنا 
بينما  وسريعا،  ميسرا  قارة  إلى  قارة  من  االنتقال 
العربي  والعالم  الصين  بين  التجاري  التبادل  حجم 

بلغ 200 مليار دوالر سنويا.
في  زكي  محمد  علي  المصري  البروفسور  نجح 
هبوط  بسبب  قضى  رجل  من  الفيروس  هذا  عزل 
حاد في التنفس وفشل كلوي. في تلك الفترة كان 
الحرية  فيروس  انتشار  مع  أوجه  في  العربي  الربيع 
ملقحة  أنها  تعتقد  كانت  بأنظمة  يفتك  بدأ  الذي 
ضد الثورات، لذلك لم ينتبه أحد الكتشاف فيروس 
كورونا ألول مرة في المنطقة حيث كانت أخبار هذا 
الربيع وتداعياته تحتل الميديا. تواصل البروفيسور 
زكي مع عالم جراثيم معروف، دكتور رون فيوشيه، 
الذي  هولندا،  في  علمي  مختبر  على  يشرف  الذي 
تاجية  تتعلق بساللة  إيجابية  العينة  أن  بدوره  أكد 
حسب  انــحــدرت  كــورونــا  فيروس  تسمى  قديمة 
المصري  البروفيسور  وكان  الخفافيش،  من  تقريره 
في طريقه إلى كشف حصري مهم في الوقت الذي 
كانت فيه السلطات الصحية السعودية تنهي عقده 
القادم  الخطر  هذا  مع  للتعامل  معها  تواصل  حين 
سهل  وباء  إلى  يتحول  أن  إمكانية  من  حذر  الذي 
صحية  مؤسسات  ــدأت  وب تقاريره.  في  االنتشار 
ومختبرات دولية تطلب عينة الفيروس من فوشيه، 
على  التوقيع  الجميع  من  يطلب  بدوره  كان  لكنه 
مختبره«.  حق  »يحفظ   EMC باسم  يعرف  اتفاق 

نسبيا  حاز  الثقافي  المجال  أن  حول  معي  كثيرون  يختلف  قد 
 ،1969 سبتمبر  العسكري  االنقالب  عقب  فاعلة،  مرحلة  على 
االنقالب  عقب  فالنظام   .1973 أبريل  ازوارة  خطاب  حتى 
السيطرة  ألجل  قياداته،  بين  تنافس  فيها  مرحلة  عاش 
فعل  كما  الثقافي،  للمجال  كثيرا  يلتفت  لم  ولهذا  واالنفراد، 
وكذلك   .1973 العام  أيضا  تأميمها  تم  التي  الصحافة  مع 
حيث   ،2005 »التوريث«  مرحلة  عند  هذا،  من  شيء  حصل 
حدث حراك ثقافي ليس بمعتاد، دافعه أن ال ضرر من »مجال 
الثقافة  وكانت  للتوريث.  السبل  لخلق  محدود،  ثقافي« 
-1973 2005، االنغالق والتضييق  واجهت خالل الفترة من 
يعتبر  حيث  نسبي،  مقصوده  الطرح  وهذا  المفرط.  والعسف 
بالتنويه،  جديرة  خطوة  الثقافي«،  »األسبوع  جريدة  صدور 
كما تكوين هيئات عامة للمسرح والسينما، ودور عامة للنشر 
وما شابه، ما ستكون فيما بعد، خاوية على عروشها لعقود.

كان  ونهجه  النظام  فخطاب  هذه،  مالحظتي  رغم  لكن 
الثقافي، ضد  الثقافة مبدئيا، حتى إنه حمل شعار الغزو  ضد 
وحتى  واآلداب  فالفلسفة  الموسيقى،  الحديثة، وضد  الفنون 
صفراء،  أفكارا  يستسيغه  ال  قديم  كل  اعتبر  فيما  القانون، 
قومي،  أيديولوجي  نابعا من موقف  ليس  ذلك  أن  والحقيقة 
سياسية  دينية  رؤية  من  وال  القومية،  النظام  ادعاءات  رغم 
كنظرة »اإلسالم السياسي«، بل أسه الجذري ودافعه الواضح 
االنفراد بالسلطة، واعتبار أن الفكر مبدع لالختالف، وموضح 
أن  للديكتاتور:  السيكولوجية  الحالة  ثم  التباين،  لضرورة 
الحظيرة  خارج  تفكير  كل  وعليه  ضدي،  فهو  معي  ليس  ما 
والفكر،  للتفكر  »الحظيرة« مكنة  إذا كان في  مرفوض، هذا 

استهالك  من  الحد  الناس  على  يجب  بأنه  آخــر 
المنشأ،  الحيوانية  العدوى  لمنع  البرية  الحيوانات 
البيئي  توازنها  عن  بضراوة  تدافع  الطبيعة  وتظل 
والبورصة  االقتصادية  بالنظريات  معنية  غير 
حقل  إلــى  اقتصاده  تحول  لعالم  والمضاربات 
لعبة  وتختزل  الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  الميتافيزيقيا 
هذا االقتصاد أو خداعه في إحصائية تقول إن حجم 
اقتصاد العالم كله 85 تريليونا لكنه اقتصاد مدين 
بثالثة  مدين  أنه  يعني  ما  تريليونا،   235 بحوالي 
أعباءها  المديونية الضخمة تتحمل  أضعافه، وهذه 
بينما  الثالث  العالم  يسمى  ما  أو  الفقيرة  الــدول 

تزدهر الدول المهيمنة برأس المال الفاعل.
جراء ظهور كورونا في قلب أحد أكبر اقتصادات 
الذهب  أسعار  وارتفعت  النفط  أسعار  هوت  العالم، 
وهبطت أسعار الدوالر وتراجعت األسهم في جميع 
عن  والبحث  البيع  من  عاتية  موجة  وسط  القارات 
مالذات  عن  البحث  من  أكثر  للمال  آمنة  مــالذات 
بهذا  حياتهم  المهددة  البشر  لماليين  آمنة 
لنمو  توقعاته  الدولي  صندوق  وخفض  الفيروس، 
غولدمان  بنك  يتوقع  بينما  العالمي  االقتصاد 
انتشار  مع  النفط  أسعار  تراجع  من  مزيدا  ساكس 
وقــود  على  الطلب  انخفاض  بسبب  الفيروس 
الطائرات يقدر حتى اآلن بربع مليون برميل يوميا. 
وتذكر دراسة أخرى أعدها البنك الدولي أن انتشار 
نحو  العالمي  االقتصاد  يكلف  ــراض  واألم األوبئة 
570 مليار دوالر سنويًا أو ما يوازي نحو %0.7 من 

حجم الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
في  التهاوي  هــذا  أســبــاب  ترجع  ال  بالتأكيد 
االقتصاد العالمي للفيروس في حد ذاته، ولكن في 
المكان الذي يكتشف فيه، وحين يكون المكان من 
أكبر اقتصادات العالم مثل الصين فإن التأثير قوي، 
المتحدة  الواليات  في  واحدة  حالة  تكتشف  وحين 
في  اقتصاد  أكبر  في  بقوة  سيقرع  اإلنــذار  فجرس 
الفيروس حين اكتشف  العالم، ولم يكن تأثير هذا 
بهذا  عربي  اقتصاد  أكبر  السعودية  في  مرة  أول 
األوســط  الشرق  متالزمة  سمي:  لكنه  التأثير، 
وفاة  في  تسببت  التي   ،)MERS-CoV( التنفسية 

مئات األشخاص في تلك الفترة.
الفيروسات  هــذه  مثل  ظهور  البعض  يحيل 
بها  التالعب  مختبرات  إلى  مطرد  بشكل  الفتاكة 
التي كانت وما زالت تثابر في بحوثها حول إمكانات 
الحروب البيولوجية أو الجرثومية، حيث يخرج المارد 
الجديد عن السيطرة، لكن المارد هذه المرة جسم 
صغير ال يرى بالعين المجردة يشبه هالة الشمس 
مراحل  في  الرسم  كراسات  في  نرسمها  كنا  التي 

تعليمنا األولى.
يثير كورونا الهلع في مواقع التواصل وفي بعض 
يتساءل  حيث  والتهكم  السخرية  من  نوعا  األحيان 
نستوردها  التي  األوبئة  حتى  غدت  هل  أحدهم: 
أن  لبناني  يغرد  بينما   ،)made in china( تحمل 
بفيروس  مصابون  ألننا  فيه  مرغوبا  ليس  كورونا 
أما  له.  عالج  ال  الــذي  الفتاك  السياسية  الطبقة 
المتشفون عبر الكوارث والشامتون فيحيلون انتشار 
في  المسلمون  له  يتعرض  ما  إلى  الفيروس  هذا 
إلى  انتشاره  يحيل  والبعض  اضطهاد،  من  الصين 
الصين،  على  االقتصادية  والحرب  المؤامرة  نظرية 
ولم ال؟ طالما الحرب اإللكترونية الشرسة تستخدم 
الكبرى  االقتصادية  المؤسسات  ضد  الفيروسات 

وتكلفها سنويا المليارات من الخسائر.

اعتقل  ومن  بـ»المرض«،  الثائر!«  والمفكر  المعلم  »القائد 
»المرضى«. المثقفين  من 

مرة  تفز  لم  بالسلطة،  لالنفراد  الضرورة  الثقافة  ضد 
والمال،  والجهد  الوقت  بتضييع  إال  التاريخ،  مضمار  في 
إرباك  في  تسهم  قد  وألنها  جهة،  من  معدودة  أيامها  ألن 
أن  فالواقع  البتة،  يغيب  ال  ما  األفق  وتضييق  المجتمعات، 
سجن  آالتها،  وحرق  الموسيقى  منع  وحرقها،  الكتب  منع 
وحدودها،  البالد  حول  حصار  وضرب  وإرهابهم،  المثقفين 
ال يمكن أن يمنع الفكر والتفكر، كما ليس بمكنته مصادرة 
كل  في  كما  المبدعين،  عود  قوى  هذا  إن  حتى  األكسجين، 

مكان وزمان.
درس  دون  بدء،  على  العود  حين  األول-األخير:  والدرس 

يذكر، فإن من يزرع الشوك لن يحصد حنطة.
غير  نموها  مرحلة  في  مثال،  كالصين  بالدا  نجد  ولهذا 
وخصب،  مميز  ثقافي  بانفتاح  وأتبعته  سبقته  المسبوق، 
ما  والفنون،  والعلوم  الثقافة  في  ومتنوع  زاخر  الصين  فنتاج 
اآلن،  حتى  سياسيين  نظامين  البالد  في  يكون  أن  استوعب 
بدأ  وقد  كونغ«،  »هونغ  الطرف  وفي  »بكين«  المركز  في 
الخلفية  كان  ما  عام،  وثقافي  اقتصادي  فكري  بتنوع  ذلك 
الفوقية  البنية  في  حافظ  ما  السياسي،  للنظام  األســاس 
جوهره  في  وما  الشيوعي،  القديم:  باسمه  »الحزب«،  على 
أمسى حزبا، يضم تعددا وتنوعا ال اعتياديين، فاستوعب كل 
بمستطاعها،  يعد  لم  ما  اليوم،  لصين  الواقعية  المعطيات 
أن تكون ضد الثقافة والتنوع الفكري، وإن ما زالت في طور 

النمو، فالثقافة اإلنجاز األعظم ألية أمة.

نجح البروفسور 
املصري علي 

محمد زكي 
في عزل هذا 

الفيروس من 
رجل قضى بسبب 

هبوط حاد في 
التنفس وفشل 
كلوي. في تلك 

الفترة كان 
الربيع العربي في 
أوجه مع انتشار 
فيروس الحرية 
الذي بدأ يفتك 
بأنظمة كانت 

تعتقد أنها ملقحة 
ضد الثورات

مؤسسة عسكرية 
محكومة أم حاكمة؟

مع  تكوينها  بداية  منذ  إذ  متميز،  بتاريخ  تنفرد  الليبية«  العسكرية  »المؤسسة  أن  لي  يبدو 
االنقالبات  ظاهرة  نشوء  فبسبب  منها.  تخوف  ثمة  كان  المعاصرة  الليبية  الدولة  استقالل 
هذه  إبقاء  على  ليبيا  في  الملكي  النظام  حرص  والعالم،  العربي  الوطن  في  العسكرية 
ما  هي  األمنية،  واألجهزة  الداخلية  وزارة  تتبع  بديلة  قوة  تسمين  لصالح  هزيلة  المؤسسة 
عرف بـ»القوة المتحركة«، التي كانت تتفوق في تسليحها على تسليح المؤسسة العسكرية، 
بانقالب  القيام  العسكرية  المؤسسة  محاولة  حال  في  ضاربة  قوة  تكون  أن  لها  يراد  وكان 

واالستيالء على السلطة.
العسكرية  المؤسسة  تقوية  على  التركيز  البداية  في  جرى  القذافي  معمر  عهد  في 
األسلحة  على  الداخلية  وزارة  إلى  التابعة  األمنية  األجهزة  تسليح  واقتصر  وتضخيمها 
بعد  بالذات  انتبه،  ما  سرعان  القذافي  معمر  أن  إال  القتالية.  الفاعلية  محدودة  الشخصية 
عمر  بقيادة  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء  من  عدد  من  انقالبية  لمحاولة  اإلعداد  اكتشاف 
السلطة،  كرسي  فوق  استمراره  على  المؤسسة  هذه  خطورة  إلى   ،1975 سنة  المحيشي 
بـ»الكتائب  سمي  ما  بها  واستبدل  مختلفة  بطرق  وتمييعها  وإضعافها  توهينها  في  فشرع 
األمنية« ذات التسليح القوي، والتي تتبعه هو شخصيا وعائلته وال تخضع ألية مؤسسة من 

مؤسسات الدولة.
العسكرية  المؤسسة  من  الخوف  تطور  عنها  نتج  الذي  والوضع  فبراير  أحــداث  »بعد 
والعداء لها إلى محاربتها )بالمعنى القتالي للكلمة( واستهداف إزالة وجودها المادي نهائيا 
حرب  أمراء  تحالف  تتبع  وإنما  المرة،  هذه  موحدة،  قيادة  تتبع  ال  )كتائب(  على  واالعتماد 
ينظرون إلى الوطن كغنيمة حرب ينبغي تقاسمها بين المنتصرين، )من كل حسب سالحه، 

لكل حسب قوته(«*.
على  يطلق  أو  عليه،  يطلق  وما  ليبيا،  في  عسكرية«  »مؤسسة  وجود  ينعدم  اآلن  وحتى 
»ما  ال  اسم  المناطقة،  يقول  كما  هو،  وغربها،  ليبيا  شرق  الجيش،  صفة  أو  اسم  نفسه، 
ما  الوهم.  صناعة  في  الفعلي  وجوده  عن  الحديث  ويدخل  الواقع،  أرض  على  له  صدق« 
ليبيا وغربها، تشكيالت مسلحة، ميليشيات، تساندها ما يطلق عليها  يوجد فعليا، في شرق 
»القوات  وهذه  المساندة«.  »القوات  جيشا،  وغربها،  البالد  شرق  أنفسهم،  يسمون  من 

المساندة« تتدرج من جماعات مسلحة ليبية إلى مرتزقة أجانب.
رئيس  ال  نحكمه  »رئيس  عنوانا  لها  اتخذت  الفيس  على  صفحة  لها  مصرية  كاتبة 

يحكمنا«. وأريد هنا استعارة هذا الشعار للقول:
لسلطتها  وخاضعة  الديمقراطية  الدولة  ترس  في  سنا  تكون  عسكرية«  »مؤسسة  نريد 
دولة  من  وتحولها  الدولة  على  تتسلط  عسكرية«  »مؤسسة  وليس  لقيادتها(.  أقول:  )وال 

ديمقراطية إلى دولة ديكتاتورية شمولية.
http://.عمر أبوالقاسم الككلي، تطور»رهاب المؤسسة العسكرية« في ليبيا المعاصرة *

alwasat.ly/news/opinions/25680?author=1

بررت الهزيمة: »أن الجيوش المصرية كانت تتوقع غزو الطيران اإلسرائيلي من الشرق ففوجئوا به من 
»النكسة«  فلقد كانت  بعد.  فيما  وثائق، ال حينها وال  أية  لم تؤكده  إذ  لم يحدث،  ولكن هذا  الغرب«، 
في  مخلصًا  كان   - اهلل  رحمه   - عبدالناصر  أن  أساسها  مرة  حقيقة  نتجاهل  جعلنا  مما  للغاية  مؤلمة 
خصوصًا  قواه،  مراكز  ولكن  العروبة،  هذه  إبراز  في  نجح  ما  هو  فقط  إعالمه  ولكن  وقوميته،  عروبته 
اإلعالمية، غيبته تمامًا عن حقيقة التسيب الرهيب في قيادات أركانه، وألننا كنا بعيدين ومغيبين عما 
يدور في الواقع بأروقة القيادة المصرية، إذ لم نكن نعرف شيئًا سوى أن نتجمع لتلتقط لنا صورة كما 

كان يغني لنا عبد الحليم حافظ، لنرددها كما لو أنها ملحمة حقيقية.
اإلعالم  فشل  مثلما  تمامًا  عهده،  في  يدور  ما  حقيقة  عنا  حجبت  بدرجة  قويًا  كان  عبدالناصر  إعالم 
الليبي حينها في إقناع الناس بقيادة الملك الحكيم، ولعل ما ظهر أخيرًا من معلومات تؤكد قوة الملك 
إدريس، رحمه اهلل، وحكمته، التي اتضحت عندما طلبت أميركا تخصيص نسبة من دخل ليبيا بعد تفجر 
عليهم،  ويرد  طلبهم،  فيرفض  الغرب،  من  حينها  المنهوبة  أفريقيا،  فقراء  على  منها  لإلنفاق  البترول، 
بقي  وإن  والمسلمين،  العرب  إلخوانه  ثم  وطنه  ألبناء  بالده  خير  بأن  الساحلي،  علي  الدكتور  بشهادة 

شيء منه فإنه ال يمانع أن يصل أفريقيا! هكذا تقول الوثائق.
مستوى  على  سوى  الحكيمة  الليبية  للقيادة  الحقيقية  الصورة  نقل  في  الليبي  اإلعالم  فشل  لقد 
واإلعالم  اإلسرائيلي  اإلعالم  المتخصصون كيف تصرف  قارن  ولو  الحكومة.  رئاسة  أو  الملكي،  الديوان 
العربي لبانت الهوة الرهيبة بين نجاح األول وفشل الثاني، إذ لم تمر أشهر معدودة حتى وصل يهود 
ليبيا، مثاًل، إلى إسرائيل من دون رغبة حقيقية منهم في الهجرة إلى فلسطين، بل ظل معظم القادرين 
منهم -حتى اآلن- في أوروبا. اإلعالم العربي هوَّل بقاء اليهود المولودين أساسًا في بالدنا، واتهمهم 
بالخيانة، وحملهم مسؤولية »النكسة« فيما نجح اإلعالم اإلسرائيلي في تأجيج الرأي العام العالمي ضد 
العرب بسبب اعتداءاتهم على مواطنيهم اليهود! فنجحوا في ترحيل أعداد كبيرة إلى األرض الموعودة، 

بعد أن فشلوا في استقطابهم سنوات طويلة.
فيما  بالكامل  وأحرقوها  اليهود،  محالت  نحو  غاضبين  الناس  انطلق  1967م  يونيو  هزيمة  أيام 
بالكامل،  ليلتين  في  وأفرغوها  اليهود،  خمور  مخازن  نحو  منهم،  الشديد  ألسفي  وكنت  الغوغاء،  اتجه 

وتجرعناها مع الهزيمة طوال عمرنا.
غضب الشارع من بعد أحداث يناير، وتنامي رفض فرض الصمت وتكميم األفواه، مثلما كنا نعتقد، 
للدراسة  الثانوية  شهادتهم  في  المتفوقين  للطلبة  المنظم  1965باإليفاد  سنة  الملكي،  الحكم  قابله 
في الخارج، خصوصا بريطانيا، وأقل إلى أمريكا وفي السنة نفسها عرفت أن هناك عمال سياسيا منظما، 
فلقد قام اثنان من أصدقائي هما عوض عبدالحفيظ شمسه ومحمد محمود زيو، من بعد أن أقنعهما 
عوض المختار بتوزيع مناشير ضد الحكومة أعدها المحامي أحمد يوسف بورحيل في مكتبه، فقاما بذلك 

من بعد جنازة شهداء 13 و14 يناير 1964.
أو  دراسته،  في  باالجتهاد  ذلك  فحقق  الخارج  في  الدراسة  في  راغب  بين  ما  الشباب  انقسم  وهكذا 
يصنعوا  أن  فقرروا  سريعة،  تجربة  في  الدراسة  زمن  فاختصر  غايته،  هي  الهجرة  كانت  آخر  شباب 
إلى  الدرسي،  عبداهلل  المثال  سبيل  على  أصدقائي  من  مبكرا  هاجر  البالد،  خارج  مستقباًل  ألنفسهم 
البرغثي »الطرشمانة«، خليفة حامد وعمر جعاكه وأكيد غيرهم كثيرون، إلى بريطانيا.  أمريكا، وحسن 
العالم،  على  االنفتاح  أولهما  لسببين،  ذلك  ويرجع  سنة1967،  بعد  من  توالت  الهجرة  مواسم  ولكن 
فحتى مطلع الستينيات لم يتوفر الراديو، ال في بيتنا، وال بمعظم منازل الليبيين! وعندما وصل )الراديو 
افتتح  وعندما  كافة،  البالد  في  إعالمية  ثورة  خلق  الستينيات،  من  الثاني  النصف  في  الترانسيستور( 
تلفزيون ليبيا سنة 1968 تمكنتُ من شراء تلفزيون، فكان جيراننا يتجمعون أمامه قبل البث. ثم أخذ 
في  ووجدوا  دراستهم،  مواصلة  دون  ظروفهم  حالت  الذين  الشباب  خصوصا  االرتفاع،  في  الفرد  دخل 
مرتبات حقول النفط العالية تعويضا لهم، وبات في متناولهم أن يعودوا مباشرة من الصحراء، أو من 
موانئ النفط نحو شركة الطيران ليحجزوا رحلة في اليوم الموالي للقاهرة، أو أثينا، أو بيروت. أما الذين 
تعادل  كانت  التي  الجامعية  بالمنح  سواء  سخية  المكافأة  فكانت  الثانوية  المرحلة  اجتياز  من  تمكنوا 

مرتبا متواضعا، أو في الوظيفة المرصودة لتخصصه بعد تخرجه، أو في بعثة دراسية إلى الخارج.
الشرق  وإذاعة  العرب،  يعد صوت  لم  والنهار،  الليل  طوال  متصلة  أصبحت  الخارجي  بالعالم  العالقة 
الهوائي  )االريــال(  وصل  الناس،  معلومات  مصادر  فقط  هي  أمريكا  صوت  أو  لندن  وإذاعــة  األوسط 
بالدنا وتمكن الليبيون في ليالي الصيف من رؤية تلفزيون إيطاليا، وفي طبرق ودرنه يرون التلفزيون 
بدأ  والفقر.  الشرور  من  والخالص  اإليمان  طريق  فقط  هي  السنوسية  الحركة  تعد  ولم  المصري، 
أخذوا  وآخرون  العربية،  والقومية  بالناصرية  وآخرين  بأفكاره،  أخذوا  شباب  من  مريدوه  البعث  لحزب 
الشوارع  إلى  الناس  خرج  حتى  الجمهورية  قيام  األحرار  الوحدويون  الضباط  أعلن  إن  وما  بالشيوعية. 

تهتف للجمهورية قبل أن يعرفوا من وراء الحركة وماهي أهدافها!.
وكانت أغنية محمد عبدالوهاب الشهيرة تصدح باتساع ليبيا:

»إن فات عليك األسى، والظلم فيك احتار ... انده على الثوار يبيعوا أرواحهم في عز أتراحهم ! »
ما كتبت كلماتها بعفوية، ولحنت سريعا،  ليبية كثيرة منها  أغان  يوميا، ولحقت بها  استمرت تذاع 
فيه!  ريب  ال  آت  الرخاء  وأن  انتهت  كلها  أن مشاكلهم  للناس  فلقد خيل  العاطفية،  كاألغاني  وأصبحت 
الرولكس  ساعات  وصارت  كثيرة،  وأموال  وبذخ  رخاء  األولى،  األربع  سنواتها  مع  تزامن  أنه  والحقيقة 
المصارف  رجال  أيدي  ففي  باأللماس  المرصعة  أما  العسكرية،  المشاريع  مقاولي  تميز  عالمة  الذهبية.. 

التي فتحت خزائنها لتنفيذ مشاريع التطوير العمراني.
لقد صورت تلك الفترة في روايتي »تمر سيوة ولبن قرقارش« والتي انتقد أحدهم – بخبث – بعد 17 
فبراير2011 أنني صورت فرحة الناس بإطالق المساجين تزلفا للنظام، ولكنه لم ينتبه إلى أنني تركت 
سؤاال بتواصل الفرحة، يفرض نفسه، ومن دون إجابة عنه وهو: »من سجنهم؟ ولماذا سجنوا؟«. تلك 

هي الطفرة الثانية، والتي سنتناولها اعتبارا من الحلقة القادمة.

نبضات متقاطعة - 19
 من النكسة نحو الطفرة 

الثانية

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة 12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

 »مجرد رحمة«
كتاب »Just Mercy« أو )مجرد رحمة(، هو عمل سردي قال 
عنه ديزموند توتو، كبير أساقفة جنوب أفريقيا والحائز جائزة 
نوبل للسالم العام 1984: »يجب أن يقرأ هذا الكتاب في كل 
بلد متحضر في العالم، ليكتشف ما يحدث عندما يحل االنتقام 

محل العدالة والرحمة..«.
الكتاب يتحدث عن محاٍم تخرج في جامعة »هارفرد« وتوجه 
إلى والية أالباما للدفاع عن المدانين بالخطأ، أو أولئك الذين 
لم يتسنَ لهم الحصول على من يمثلهم التمثيل المناسب. 
إحدى أولى حاالته هي قضية »والتر مكميليان«، الذي حكم 
عليه باإلعدام في العام 1987 بتهمة قتل فتاة تبلغ من العمر 
18 عامًا، على الرغم من األدلة التي تثبت براءته. وبعد ذلك 
واجه ستيفنسون المناورات العنصرية والسياسية والقانونية 
وهو يناضل بال كلل من أجل حياة مكميليان. ومما بحثه وجد 
أنه إذا كان المتهم من السود، فمن المرجح أن يدان أكثر من 

11 مرة مما يدان به الرجل األبيض!
والكتاب، لم يترجم حتى اآلن؛ وإن كان فيلمًا قد أعد عنه. 
ولعلنا باستعراض بعض ما كتبت »نيويورك تايمز« عن هذه 
الرواية، نكون قد قدمنا فكرة جيدة عنها، علمًا بأنه ظل أفضل 

المبيعات لمدة 21 أسبوعًا.
حكاية »مجرد رحمة« مثل أي كتاب عن العدالة الجنائية 
كتب في أميركا من قبل، تبرز مدى الوحشية والظلم واالنحياز 
المتحدة.  الواليات  في  الجنائي  القانون  نشر  في  العنصري 
لكن هذا الكتاب يروي، في الوقت نفسه، قصة دامغة تمامًا 
عن ظلم عميق وواسع النطاق، ولكنها تبرز أيضًا حاالت من 
توفر  التي  والعدالة  والرحمة  والتفاهم  اإلنساني  التعاطف 
الجنائية  للعدالة  صارم  اتهام  من  رائع  مزيج  وهو  األمل. 
األميركية وشهادة قوية على الخالص الذي ينتج عنه القتال 

من أجل المستضعفين في بعض األحيان«.
الكاتب  يكون  قد  للغضب؛  ومثيرة  مؤثرة  »مذكرات 
هو  ستيفنسون(  )برايان 
األميركية  مانديال  شخصية 
قاتل  عقود  مدار  على  حقًا. 
العامين  والمدعون  القضاة 
والشرطة دفاعًا عن الفقراء، 
سواء أكانوا سودًا أم بيضًا، 
ومن السهل أن نالحظ فرق 
الحكم بينهما، وهذا يساعد 
على تفسير غفلة جيلنا عن 
بينهما.  المساواة  عدم 
نحن بحاجة إلى االستيقاظ. 
إلى  نحتاج  السبب  ولهذا 
نيويورك  كريستوف،  نيكوالس  البلد«..  هذا  في  مانديال 
تايمز. ويواصل كتاب ونقاد مجلة »نيويورك« توصيفهم لهذا 
الكتاب: »الظلم في النظام القضائي هو موضوع رئيسي في 
عصرنا، يتناول هذا الكتاب قصة جديدة في سياقين مؤثرين: 
الحياة  العنصري في  والظلم  الملتزم صاحب قضية،  الكاتب 
األميركية. والقارئ ال يحتاج وقتًا طوياًل حتى يرفع القبعة لهذا 
الكاتب  تمكن  الهائلة،  الصعوبات  من  الرغم  وعلى  الرجل. 
ستيفنسون من انقاد عشرات األشخاص من العقاب المفرط، 

ودافع خمس مرات أمام المحكمة العليا..«.
»عمل رائع: وضوحًا، وأسلوبًا، ومضمونًا.. ستيفنسون ليس 
محاميًا كبيرًا فحسب، بل هو، أيضًا، كاتب موهوب وروائي من 

الطراز األول«.
الخوف.  يعرف  ال  ملتزم  محاٍم  لديه  المتهم  ألن  »ليس 
برايان ستيفنسون ال يزال على قيد الحياة ويقوم بعمل اهلل 
الذي يقاتل من أجل الفقراء والمضطهدين ومن ال صوت لهم 
والضعفاء والمنبوذين ومن دون أمل. )مجرد رحمة( هي قصته 

ملهمة وقوية«.
»براين ستيفنسون هو أحد أبطالي الشخصيين، و)مجرد 

رحمة( رواية غير عادية«.
وتعاقب  العدالة  أمتنا  تحبط  التي  للطرق  عاطفي  »سرد 

الفقراء والمحرومين بشكل ال إنساني«.
فقدت  قد  والجذابة  المهمة  الكلمات  بعض  تكون  »قد 
معناها وقوتها بسبب استخدامها المفرط، ولكن قراءة هذا 
في  الفرد  آمال  جانب  إلى  وقوتها،  معناها  ستعيد  الكتاب 
اإلنسانية«. »براين ستيفنسون هو نيلسون مانديال األميركي، 
وهو محاٍم رائع يصارع بشجاعة وإدانة لضمان العدالة للجميع. 
كتاب »مجرد رحمة« ينبغي أن يقرأها ذوو الضمير الحي، في 
يحل  عندما  يحدث  ما  لنكتشف  العالم  في  متحضر  بلد  كل 

االنتقام محل الرحمة والعدالة«.
»قصة حقيقية قوية حول إمكانات الرحمة، ودعوة توضيح 

إلصالح نظامنا المكسور، وفوق ذلك، رائعة ومؤثرة«.
وموهوب،  ومثالي  شاب  لمحاٍم  ينسى  ال  سردًا  »الرواية 
وحالة فرج في حياة من دافع عنهم، وحجة ملهمة للتراحم في 

السعي لتحقيق العدالة الحقيقية«.
قوية  وشهادة  األميركية  الجنائية  للعدالة  قاطعة  »إدانة 
على الخالص الذي ينتج عنه القتال من أجل المستضعفين في 

بعض األحيان«.

القاهرة ــ الوسط
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حكاية »مجرد رحمة« 
مثل أي كتاب عن 

العدالة الجنائية كتب
 في أميركا من قبل

سلسلتها  عبر  اإلعالمية  »الوسط«  مؤسسة  طرحت 
معرض  خالل  إصداراتها  من  عددا  الوسط«  »كتاب 
الواحدة والخمسين،  للكتاب في دورته  الدولي  القاهرة 
وتختتم  يناير  من  والعشرين  الثاني  في  انطلقت  والتي 

في الرابع من فبراير بالعاصمة المصرية.
»كتاب  سلسلة  طرحتها  التي  اإلصدارات  وجاءت 
واألكاديميين  الكتّاب  من  لنخبة  متنوعة  الوسط« 
واالقتصادية  السياسية  منها  جوانب  عدة  في  الليبيين 

واالجتماعية. والثقافية 
ومن أبرز هذه اإلصدارات كتاب »الصادق النيهوم.. 
جامع المختلف عليه« من إعداد الكاتب أحمد الفيتوري، 
المخاض  تحديات  الوطن..  محراب  في  »كلمات  وكتاب 
وكتاب  المغيربي،  زاهي  لألكاديمي  الديمقراطي« 
وكتاب  الككلي،  عمر  للقاص  الثقافي«،  »التجريف 
العمامي،  عقيلة  محمد  للكاتب  عقيلة«،  سي  »قهوة 
نجيب  للدكتور  ويسبقنا«،  مهل  على  »يمشي  وكتاب 
واإلنسان«  والزمان  المكان  »ليبيا  وكتاب  الحصادي، 
»التاريخ  وكتاب  الكيخيا،  محمد  منصور  لألكاديمي 
يتجهم والحياة تضحك« للكاتب سالم العوكلي، وكتاب 
برقة  في  البريطانيتين  اإلدارتين  وثائق  من  »مختارات 
وكتاب  حمامة،  محمد  علي  للكاتب  الغرب«  وطرابلس 
عمر  السياسي  للسجين  مذكرات  واأللم«  األمل  »بين 
للكاتب  سرور«  نجيب  »صورة  كتاب  الوافي،  المختار 

قباصة. عبدالعظيم 
في  الوسط«  »كتاب  سلسلة  إصدارات  وتتوافر 
 »1« رقم  بالقاعة  والتوزيع  للنشر  الدولية  المجموعة 

المقام  للكتاب،  الدولي  القاهرة  بمعرض   »B47« جناح 
الخامس. التجمع  في منطقة 

يذكر أن األديب أحمد الفيتوري هو المحرر المسؤول 
مؤسسة  تصدرها  التي  الوسط«  »كتاب  سلسلة  عن 
الوسط اإلعالمية، وانطلقت إصداراتها منذ بداية العام 

.2018
لألكاديمي  وسبقنا«  مهل  على  »يمشي  وكتاب 
منصور  جهاد  الدكتور  غالفه  صمم  الحصادي،  نجيب 
الحجم  من  صفحة   611 من  يتكون  زيو  محمد  ورسمه 
أولها  كان  ثالثية  من  األخير  الجزء  وهو  المتوسط، 
الكتاب  يتضمن  »نوستالجيا«،  وثانيها  الكمال«  »نتح 
مقاالت وخطرات ودراسات بعضها يهتم بالشأن العام، 
وسائرها معنية بقضايا الفلسفة، حيث كتبت في الفترة 
2018 وتعكس تعدد اهتمامات مؤلفها  2013 إلى  من 

العام أيضا. الفلسفية وبقضايا الشأن 
واإلنسان«  والزمان  المكان  »ليبيا  كتاب  أما 
لألكاديمي منصور محمد الكيخيا، فصمم غالفه الدكتور 
جهاد منصور ورسمه محمد زيو يتكون من 359 صفحة 
الجزء  أجزاء،   3 إلى  الكاتب  قسمها  الكبير،  الحجم  من 
الثاني  الجزء  جاء  بينما  المكان«،  »ليبيا  بعنوان  األول 
عنوان  فحمل  الثالث  الجزء  أما  الزمان«،  »ليبيا  بعنوان 
الكيخيا  محمد  منصور  الدكتور  وولد  اإلنسان«.  »ليبيا 
سنة 1939 بمدينة بنغازي حاصل على درجة الدكتوراه 
في جغرافيا السكان، حيث عمل في جامعة بنغازي، كما 
األول  الرعيل  من  الكيخيا  محمد  منصور  الدكتور  يعتبر 

ليبيا. الكشفية في  الحركة  لمؤسسي 
والحياة  يتجهم  »التاريخ  كتاب  غالف  صمم  وكذلك 
وهو  منصور  جهاد  العوكلي،  سالم  للكاتب  تضحك« 

ويضم  المتوسط،  الحجم  من  صفحة   301 من  يتكون 
التي  األحداث  عن  العوكلي  كتبها  مقالة   50 من  أكثر 
مرت بها ليبيا منذ اندالع ثورة 17 فبراير، يتحدث فيها 
ومراحل  الجديدة  الدولة  لوالدة  الصعب  المخاض  عن 

الجذري. التغيير 

إصدارات ليبية أخرى
دار  أعلنت  كانت  »الوسط«،  إصدارات  جانب  وإلى 
»المجانين«  ديوان  طرح  والفنون«  للثقافة  »كيميت 
للشاعرة  نصوص  على  يحتوي  الذي  النثر،  لقصيدة 
الليبي عبدالباسط أبوبكر  الليبية رحاب شنيب والشاعر 
معرض  فعاليات  خالل  العرب  الشعراء  من  مجموعة  مع 

للكتاب. القاهرة 
وقالت شنيب لـ»الوسط«: »هو كتاب يضم مجموعة 
مجموعة  في  تجمعوا  الذين  النثر  قصيدة  شعراء  من 
والمهتمة  )فيسبوك(  موقع  على  المجانين(  )نحن 
النصوص  نشر  على  تركز  حيث  األدبي،  الجنس  بهذا 
مساحة  وهي  عنها،  نقدية  ورقات  وتقديم  ودراستها 

للتواصل واالستفادة من التجارب«.
المصري  الشاعر  المجموعة  هذه  »يدير  وأضافت: 
محمد نصر ويتعاون معه عديد المهتمين، حيث أشتغل 
على هذا الكتاب كخطوة أولى لدعم فكرة هذا التجمع، 
سمر  المصرية  الشاعرة  الكتاب  هذا  على  معه  وعملت 

الشين«.
»المجموعة  هذه  أن  شنيب  رحاب  الشاعرة  واعتبرت 
على شعراء  وتعارف  كانت مساحة وصل  إذ  بقعة ضوء، 

النثر«. متميزين، وأعطتني رؤية أوسع لقصيدة 
وسعادتها  امتنانها  عن  شنيب  رحاب  وأعربت 

الشاعر  مع  الكوكبة  هذه  ضمن  نصي  لـ»اختيار 
ليبيا  مثلنا  حيث  محمد،  أبوبكر  عبدالباسط  والصديق 

في هذا البراح«.
إبراهيم  الشاب  الليبي  الكاتب  يشارك  وكذلك 
ثالثة  سيضم  الذي  المعرض،  في  اإلمام  عبدالجليل 
للنشر  العربية  »المكتبة  دار  عن  لإلمام صادرة  عناوين 
في  لإلمام  آخر  عمل  إصدار  لها  سبق  التي  واإلعالن«، 

أكتوبر 2018 بعنوان »ما وراء الواقع«.
هما  »روايتان  اإلمام:  قال  المشاِركة  األعمال  وعن 
أما  السافلة«،  و»أهل  انطالق«  »نقطة  ثانية  طبعة 
وقال  تموء«،  ال  »قطط  بعنوان  فهو  الجديد  العمل 
أدب  إلى  تنتمي  »الرواية  العمل:  هذا  وصف  في  اإلمام 
على  القطط  لعالم  وتوظيف  إسقاط  وهي  الفانتازيا، 

الحالي«. واقعنا 
لفترة باسم مستعار وهو »أبوإسحاق  إبراهيم  وكتب 
غدامس،  بمدينة   1970 العام  وُلد  الغدامسي«، 
وآمال«،  »آالم  بعنوان  قصصية  مجموعة  له  وصدرت 
ليبيا،  في  األهلي  االقتتال  حول  أغلبها  تدور  التي 
و»جمهورية  غسوف«  »تحرير  بعنوان  ومجموعة 
وأساطير  قصص  هي  ذهب«  من  و»قطرات  العسل«، 

منسوجة من التراث الغدامسي القديم.
صفحته  على  الترهوني  محمد  الكاتب  أعلن  وكذلك 
المعنونة »اعترافات دانتي«،  في »فيسبوك« أن روايته 
ضمن  ستكون  بنغازي،  البيان  دار  عن  والصادرة 

اإلصدارات الليبية في معرض القاهرة.
الرسمية  صفحتها  عبر  أعلنت،  »الرواد«  دار  وكانت 
في  العناوين  من  بعدد  مشاركتها  »فيسبوك«،  في 

للكتاب. القاهرة  معرض 

 السنكي يصطحب »ملٌك ورجال« إلى القاهرة محمد األصفر يذهب إلى املعرض بـ »علبة السعادة«
دورته  في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  فعاليات  ضمن  األصفر  محمد  الليبي  والروائي  الكاتب  يشارك 
الصادرة  الرواية  أحداث  تدور  السعادة«.  »علبة  بعنوان  جديدة  برواية  الجاري،  يناير  في  تنطلق  التى  الـ51، 
عن »منشورات إبييدي«، في مالطا وطرابلس وبنغازي وتشاد وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، خالل حقبة 
التي  السياسية واالجتماعية  التغيرات  إلى  الرواية  الماضي، وتتطرق  القرن  التسعينات من  الثمانينات وبداية 
كثير  »بالرواية  النشر  دار  قبل  من  العمل  في وصف  وجاء  تداعيات.  من  وما صاحبها  وألمانيا  ليبيا  شهدتها 
وتشاد  ليبيا  وحرب  برلين  وسور  ماركس  وكارل  وبتهوفن  والموسيقى  القدم  بكرة  المتعلقة  التفاصيل  من 
والكرنفال والحياة في بنغازي وطرابلس واأليديولوجية، التي أراد النظام الشمولي فرضها بالحديد والنار، في 

مقابل أجواء ألمانية ذات دالالت معبرة عن الحب والتسامح والسالم العالمي«.

صدر حديثا عن دار »الرواد« للطبع والنشر كتاب جديد للكاتب والمؤرخ الليبي شكري محمد السنكي 
يحمل عنوان »ملكٌ ورجال«.

وفي الكتاب، يتناول السنكي سيرة ومواقف وبطوالت عدد من رجاالت ليبيا المخلصين الذين كانوا 
وزارية  مناصب  تقلدوا  المحتل  مقاومة  في  بطوالتهم  بجانب  وهم  السنوسي،  إدريس  الملك  حول 

ورؤساء وزراء ورؤساء مجلسي النواب والشيوخ في ذلك الوقت.
بجناح  فبراير،   4 في  تختتم  التي   51 دورته  في  للكتاب  القاهرة  بمعرض  حاليا  موجود  والكتاب 

.»A14« مكتبة »دار الرَّواد«، يقع بصالة رقم »3« جناح

تحوالت »بهية« في مرافئ »شتات القول«

العام  الصادر  القول«  »شتات  كتاب  يجمع 
دواوين  بين  الكيش،  محمد  للشاعر   2008
للمجموعة  المعنون  الرابع  إلى  إضافة  ثالثة 
المراثي   ،1982 األخضر  والزمن  بهية  »عن 
الفيض  كتاب  من  محمومة  شواهد   ،1984

.»1991
يدشن الكيش دروب رحلة الشتات بوقفات 
تتفلت  وهي  القصيدة،  لذاكرة  استشرافية 
التحرر  محاولة  القديم،  تمردها  في  أحيانا 
حتى من قبضة اللغة التي طوعت لها عوالم 
يرسم  بجموح  مسترسلة  وتتمادى  الخيال، 

شكله العام توقيع الهروب من واقع يباب.
الطقس  يغلب  »االنحسار«  نص  ففي 
إرهاصات  ألي  الخجول  تبنيه  مع  االنكفائي 
إذ  اإلجابة،  منصة  إلى  تنقله  بابراقة  تمسك 
المرحل  بالتساؤل  محجبة  تتبدى  الحلول  كل 
وأضفي  األعمدة/  أرفع  األوتاد/  »أدق  لذلك 

الستائر على خيمة القصيدة « ص7.
ذات  السترداد  طلبا  ليست  المحاولة  هذه 
الفلسفي  السبر  ألحقية  كشف  بل  محطمة، 
سيحلم  بل  والثبات،  التقليد  يجافي  لنص 
كل ما أمكنه ذلك بالتحليق في فضاء شغوف 
بشغب  الالمنتهي  توسعه  معلال  بالتمدد، 
بضرورات  الحائط  عرض  يضرب  طفولي 
الضني  بهذا  أستمع  أن  أريد  »كنت  التعقل 
وجه  في  القول/  أجنحة  أشرع  المشاغب/ 

العاصفة« ص8.
القول«  »شتات  نص  في  نرى  لكننا 
الوثوب  تحفزات  كل  أن  للمجموعة  المعنون 
مشدودة  ظلت  فقد  كافية،  ليست  السابقة، 
يصر  بانكسارات  االنعراجات  تلك  كل  في 
النص على وجودها، حتى إنها كادت لتتحول 
مريرة  »خيبة  ثابتة:  مرجعية  نقطة  إلى 

للشاعر/ وعزاء بارد في الشعر«.
كذلك نص »الزمان« ال ينفصل مضمونه 
بها  يسدل  التي  المعتمة  الستائر  هذه  عن 
بشكل  يمارس  كأنه  القصيد،  نوافذ  الشاعر 
مبالغ فيه جلد الذات، إضافة إلى أنه يمارس 
حاالت  من  حالة  إثبات  شاهد  دور  لعب 
تأبى  فاإلحاالت  وكذا  للنص،  الحر  السقوط 
تلتحف  وهي  حتى  الثبات  األوضاع  جميع  في 
شفيف  خيط  هناك  يبقى  حيث  الموت،  رداء 
أسوار  أمام  مستبسلة  النهوض  تروم  لحياة 
منكسرا  الوطن/  غيابات  من  »عاد  الغياب: 
لكنه  الوقت/  أوحال  في  ومنغمسا  وحزينا 

عاد؟«.
يكن  لم  الحضور  تسجيل  أن  هنا  الفارق 
األقل  على  الشعري،  المعنى  على  محموال 
اعتباره ترسيما  إذ يمكن  األولى،  في مراحله 
لوجه آخر من وجوه العودة، والتي تتبنى في 
ملمح أمنياتها الالحقة االرتماء مرة أخرى في 
معها  مارست  أن  بعد  النص،  ذاكرة  أحضان 

غواية الهروب الكبير.
وفي عنوان »هذيان« من ديوان »شواهد 
الغواية  الفيض« تواصل  محمومة من كتاب 
لعنة:  تصبح  ولربما  بالكتابة  استبدادها 
الليل..  إله  يا  الكتابة  هجير  من  »أنقذني 
لكننا  القصيدة«،  قهر  من  اآلبق  أنا  أنقذني 
نبدأ في تحسس بوادر انعطافة أخرى تتجهز 
لتغيير زوايا الرؤيا، فيما يشبه تبادل الوقفات 
بين ضفتين سواء داخل النص الواحد أو بين 

قصيدة وأخرى بذات الديوان.
ففي نص »االنكسار« مثال: »ليس من شجر 
في هذا البراح يسند الظهر«، ثم في ومضة 
تلحق بك  للحياة،  الوحيد  القادم  أخرى »أنت 
األرض، والشجر« ص 53. وفي نص »توله« 
رويدا  رويدا  الظهور  في  خافتة  أنوار  تتبدى 
يتمظهر  الشتات،  مشهد  سوداوية  لتبييض 
مشحونة  لكنها  شاردة  تهويمات  صورة  في 
بالماحات مباشرة، تتفجر مصارحة وتحيد عن 
التلبيس والمراوغة والمداراة، فحجب النوافذ 
له  رومانسي  مد  فضاءات  في  تجدي  لن 
إلى  جالت  ما  وإذا  الخاصة،  وعوالمه  قوانينه 
سرداب التخفي سيتم اللجوء أحيانا إلى تأطير 
تلك التهويمات فلسفيا: »أيها العاشق/ أنت 

السر  أودعتك  إن  أوهامي/  كالبذرة في جوف 
ستموت/ وإن منعتك خملت«.

البحر«  الهوجه،  »توله،  نصوص  وبتأمل 
مفصلي  مرتكز  إلى  تقودنا  ساللم  سنجد 
المرأة كنص يحاكي  الفيض، وهو  في دوائر 
شطر  يكمل  أنثوي  وكآخر  الشاعرة  الذات 
ممالكه  البحر  »ليهبك  الناقص:  الروح 
الخفية، يفتح لك في الهزيع كوة على ملكوت 

الرغبة«.
وإذا كان ديوان »المراثي« يواصل تجسير 
العالقة بين شطري الذات في بعض نصوصه 
في  يعود  فإنه  الفيض،  لشواهد  كامتداد 
األم  االنتكاسة  بطور  مذكرا  أخرى  نصوص 
عناوين  في  إليها  القول«، مشارا  في »شتات 
في  وحتى  و»البكائية«،  و»اليباب«  »اليأس« 
نصوص »الفرح، الحرية« يحاول إجراء كشف 
مبدئي للذاكرة وتذكيرها بالسالف »ال تفرح/ 

بعد وحشة الطريق/ ونحن على سفر«.
والزمن  »بهية  ديوان  عند  وبالوقوف 
بصيغتها  الدائرة  عقد  يلتحم  األخضر« 
األنثوية مع دوائر بهية السابقة في الدواوين 
باسمها  أو  رمزيا  تضمينها  تم  التي  الثالثة، 
الصريح، فهي هنا ال تعني األنثي بقاموسها 
فسيفسائي  شكل  وإنما  فقط  الفيزيائي 
للذات والمرأة والوطن، فهي ال تلبث الخروج 
فيه  يقتفي  زمنا  لتباغت  إال  الحلم  أطياف  من 
الشاعر خطوات بهية في ركح الزمن القومي، 
مواضع  ترتيب  تحاول  الذاكرة  مرافئ  حيث 
الزمن  جنون  بالتأكيد  وهو  الجنون.  مصباح 

العربي.

بمشاركة أريج خطاب وعمادعبدالنبي

مكتبة اإلسكندرية تناقش مالمح السرد الروائي في ليبيا
الليبية  الباحثة  الثالثاء،  اإلسكندرية،  مكتب  استضافت 
الدكتورة أريج خطاب، واألكاديمي الليبي عمادعبدالنبي، 
في ندوة حول »مالمح السرد الروائي في ليبيا في العقد 
األول من القرن الحادى والعشرين« وهي الدراسة التي 

أعدها الباحثان بكلية اآلداب في جامعة عمر المختار.
وقال مدير الندوة األديب منير عتيبة، إن »هذا اللقاء 
هو أحد حلقات النقاش في المشروع الذي أطلقه مختبر 
)مالمح  عنوان  تحت  اإلسكندرية  بمكتبة  السرديات 
وفًقا  والعشرين(«،  الحادى  القرن  في  العربي  السرد 

لجريدة األهرام المصرية.
وأضاف: »اتفقنا مع عدد من النقاد في بلدان عربية 
في  السرد  مالمح  أهم  تحدد  دراسات  إلعداد  مختلفة 

العقد األول من القرن الحادي والعشرين في بالدهم«.
بمكتبة  تنظم  »القاءات  أن  إلى  عتيبة  منير  ولفت 
اإلسكندرية لكل باحث لشرح الدراسة الخاصة به سواء 
في  كونفرانس  الفيديو  بواسطة  أو  شخصيًا  بحضوره 
حال تعذر حضوره«، مشيرًا إلى أنه جرى بـ»الفعل االنتهاء 

ومناقشة األبحاث الخاصة بكل من لبنان والعراق«.
المشروع  بـ»نهاية  أنه  عتيبة  منير  األديب  وأكد 
التي  الدراسات  هذه  يضم  كتاب  أيدينا  بين  سيكون 
ستبين أهم مالمح السرد العربي، والمشترك والمختلف 
في هذه المالمح بين البلدان العربية المختلفة«، الفتًا 

عملت أستاذة لتعليم العربية لغير الناطقين بها بجامعة 
الرواية  في  »المكان  بعنوان  كتاب  لها  وصدر  األزهر، 
الليبية في سرديات أحمد الفقيه«، كما كتبت عددا من 
الدراسات األدبية، وتنشر مقاالتها في عدد من الصحف 

والمجالت األدبية.
بعنوان  الجديد  كتابها  خطاب،  أصدرت  ومؤخرا، 
»المكان في الرواية الليبية في سرديات أحمد الفقيه«، 

في العاصمة المصرية القاهرة.
عن  أدبية  دراسات  سلسلة  خالل  من  صدر  الكتاب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، بوزارة الثقافة المصرية 

بجمهورية مصر.
عبدالمطلب،  محمد  الدكتور  المصري،  الناقد  واعتبر 
وسوف  أدبية،  دراسات  لسلسلة  »شرفا  الكتاب  صدور 
يكون لهذا الكتاب صدى أدبي وثقافي في مصر والعالم 
التي  المقبلة،  كتبها  انتظار  في  »أنا  مضيفا:  العربي«. 

سترسخ مكانها في الواقع األدبي«.
أريج خطاب تعمل  الدكتورة  الليبية  الباحثة  أن  يذكر 
أستاذا محاضرا بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب، جامعة 
عمر المختار البيضاء، كما عملت أستاذة لتعليم العربية 
من  عددا  وكتبت  األزهر،  بجامعة  بها  الناطقين  لغير 
الدراسات األدبية، وتنشر مقاالتها في عدد من الصحف 

والمجالت األدبية.

الثقافة،  بيت  بمكتب  الثقافي  الصالون  سبها  بمدينة  االثنين،  افتتح  تجمعنا«،  »الثقافة  شعار  تحت 
بحضور حميدة لملوم مدبرة مكتب الثقافة والمجتمع المدني بسبها، ومحمد الهوش رئيس مجلس أعيان 

ليبيا، وعدد من المسؤولين ولفيف من األدباء والكتاب والشعراء وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.
من  »الهدف  إن  الوسط«  لـ»بوابة  المدني  والمجتمع  الثقافة  مكتب  مديرة  لملوم  حميدة  وقالت 
تأسيس وافتتاح هذا الصالون الثقافي هو تنمية القدرات والمواهب الثقافية، إلى جانب اكتساب مهارات 
إلى  الثقافية،  الهوايات  وممارسة  العقلية  القدرات  تنمية  وكذلك  الخبرات،  وتبادل  والحوار  االتصال  في 

جانب تكوين أصدقاء جدد«.
وقال الكاتب إبراهيم عثمونة لـ»بوابة الوسط« إن »هذا الصالون هو فرصة ومكان للقاء بين األدباء 
والشعراء والكتاب في المجال الثقافي من مختلف األعمار والشرائح بالمجتمع، من أجل إقامة األصبوحات 

واألمسيات الشعرية واألدبية المدينة، وهذا أمر جيد في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البالد«.
وأضافت الشاعرة عزيزة أبوخزام »إنه مكان للحوار والحديث بالغة األحاسيس والمشاعر، وكذلك مكان 
الثقافية  الصالونات  المنطقة، وتعتبر  الهادف في  والنقد  اآلراء  السلمي وتبادل  والتعايش  الحوار  لترسيخ 

مكانا لصقل المواهب وإبراز األنشطة األدبية المختلفة«.
العربية،  للموسيقى  زرياب  فرقة  أحيتها  فنية  فقرات  سبها  في  الثقافي  الصالون  افتتاح  حفل  وشهد 

وكذلك أصبوحة شعرية وقصصية إلى جانب معرض للتراث.

إلى أن »المشروع في مرحلته الثانية سيقدم مالمح السرد 
العربي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين«.

يعمل  عمادعبدالنبي،  الليبي  األكاديمي  أن  يذكر 
أستاذا مساعدا بجامعة عمر المختار، بينما الباحثة الليبية 
الدكتورة أريج خطاب تعمل أستاذا محاضرا بقسم اللغة 
العربية بكلية اآلداب، جامعة عمر المختار البيضاء، كما 

 افتتاح الصالون الثقافي في سبها

<  مجموعة من إصدارات سلسلة »الوسط«<  وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم تتفقد المعرض

< د.  أريج خطاب

< جانب من حفل افتتاح الصالون

<  لوحة الصرخة - إدفان مونك 



فن 13

 »باد بويز« يحافظ على 
صدارة شباك التذاكر

أميركا  في  التذاكر  بويز« شباك  »باد  فيلم  من  الجديد  الجزء  تصدّر 
مليون   34 بلغت  إيرادات  وحقق  التوالي  على  الثاني  لألسبوع  الشمالية 

دوالر، على ما ذكرت شركة »اكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
إنتاج »سوني« وبطولة ويل سيمث  وفيلم »باد بويز فور اليف« من 
سنوات  استمر  انفصال  بعد  يجتمعان  تحريين  دور  في  لورنس  ومارتن 
في   »2 بويز  »باد  وعرض  ميامي،  في  مخدرات  كارتل  من  لالقتصاص 

العام 2003 وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم األول »باد بويز«.
األسبوع  ثالثا  كان  بعدما   »1917« فيلم  الثانية  المرتبة  في  وجاء 
األولى،  العالمية  الحرب  ويتناول  منديس  إخراج سام  وهو من  الماضي، 
وحقق الفيلم 15.8 مليون دوالر، ورغم عدم مشاركة نجوم كبار فيه، فاز 
الفيلم بجائزة غولدن غلوب أفضل فيلم درامي وجائزة جمعية المنتجين 

األميركيين أيضا ويعتبر من األوفر حظا للفوز في جوائز األوسكار.
الثالثة فيلم »دوليتل« من بطولة روبرت داوني  وتراجع إلى المرتبة 
لألطفال  كتاب  إلى  الفيلم  ويستند  دوالر،  مليون   12.5 محققا  جونيور 
محبوب جدا حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وتعرض 

الفيلم النتقاد الذع من النقاد.
وأعار نجوم أصواتهم لشخصيات في الفيلم من أمثال إيما تومسون 
ورالف فاينز وأنطونيو بانديراس ورامي مالك وأوكتافيا سبنسر وماريون 
إنتاج  الفيلم جديد »جنتلمن« من  إلى  الرابع فذهب  المركز  أما  كوتيار، 
من  والفيلم  دوالر،  مليون   11 بلغت  إيرادات  محققا  إكس«  تي  »إس 

بطولة ماثيو ماكغونوهي وهيو غرانت وهنري غولدنغ وكولن فاريل.
وحل في المرتبة الخامسة فيلم »جومانجي: ذي نيكست ليفل« محققا 
7.9 مليون دوالر، وهو من بطولة دواين »ذي روك« جونسون وكيفن 

هارت.
في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفالم:

6 - »ذي تورنينغ« مع 7.3 مليون دوالر
7 - »ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر« مع 5.2 مليون دوالر

8 - »ليتل ويمن« مع 4.7 مليون دوالر
9 - »جاست ميرسي« مع 4.1 مليون دوالر

10 - »نايفز أوت« مع 3.7 مليون دوالر

Top
ten

● من هو خالد القماطي؟
أنا إنسان بسيط جدا، اجتماعي وأعيش في حي شعبي بسيط، 
وأقدس  وأحب  مكان،  كل  وفي  الناس  جميع  إلى  التعرف  وأحب 

شغلي كثيرا.
● حدثنا عن بداياتك الفنية؟

بداياتي الفنية كانت من خالل المسرح المدرسي ثم انتقلت 
برامج  تقديم  في  بدأت  ثم  ومن  والمرشدات،  الكشافة  لمسرح 
الفعلية  97 ومنها كانت االنطالقة  العام  التلفزيون  األطفال في 
الوطني  المسرح  إلى  انتقلت  خاللها  ومن  الطفل،  مسرح  في 
وأصبحت عضوا في الفرقة الوطنية للتمثيل والمسرح، وشاركت 
الراحل  للمخرج  »مانديال«  بعنوان  أول مسرحية  في  من خاللها 

كامل الفزاني.
● لماذا توجهت إلى اإلخراج؟

الميالدي«  الدين  التمثيل واإلخراج في معهد »جمال  درست 
من  إلي  األقرب  أنه  وشعرت  التمثيل،  من  أكثر  اإلخراج  وأحببت 

التمثيل وتعمقت فيه جدا وكل يوم أطور من نفسي أكثر وأكثر.
● هل يعتبر مسلسل »دراجنوف« نقلة فنية بالنسبة إليك؟

منطلقا  كنت  ألنني  لي،  نقلة  يعتبر  ال  »دراجنوف«  مسلسل 
قبله بعدة سنوات واشتغلت قبله أعماال ونجحت، سواء مسرح أو 
تلفزيون أو برامج، لكنه يضاف إلى األرشيف الخاص بي وتشرفت 

بالشغل مع نجوم العمل ممثلين وفنيين.
● كيف جاءت فكرة إنشاء فرقة »ستارة« للمسرح؟

من  جاءت عن طريق مجموعة  فرقة »ستارة«  تأسيس  فكرة 
عن  بعيدا  كنت  وقتها  إنني  حيث  للمسرح،  المحبين  أصدقائي 
المسرح وكنت متفرغا لشغل الدعاية واإلعالن مع شركات وقنوات 
وال وقت لي للمسرح، والشباب أصحاب الفكرة هم شباب لديهم 
طموح، اجتمعوا معا وكانوا في حاجة إلى مخرج، فتواصلوا معي، 
في البداية رفضت ألني ال أستطيع التفرغ، لكن عندما التقيتهم 

معهم  الوقوف  فقررت  عيونهم  في  والطموح  الموهبة  رأيت 
وانطلقنا. والسبب وراء تأسيس الفرقة أوال هو االهتمام بالشباب 
الموهوبين، ألنهم بالفعل مواهب رائعة وليس هناك من يأخذ 

بيدهم.
● لماذا غابت الفرقة في الفترة األخيرة؟

كثيرا من جماعات مسلحة،  أخيرا ألنها حوربت  غابت  الفرقة 
وسبق أن شهروا بصور الفرقة أثناء عمليات التدريبات في جميع 
الصفحات وحاولوا تشويه سمعتنا، وهجم علينا في المسرح أكثر 
الفرقة  أعضاء  من  كبير  عدد  انسحاب  إلى  أدى  وهذا  مرة،  من 
والمجموعة الموجودة اآلن 37 شخصا فقط من الشباب والبنات، 
ومن الصعب العمل في الظروف أو حتى االكتفاء بالتدريبات في 
ظل غياب القانون الذي يحمينا ويحمي المسرح، يكفي أن الهيئة 

العامة للمسرح والفنون لم تحرك ساكنا ولم تدعمنا نهائيا.
● كيف ترى المسرح الليبي اليوم؟

فلم  طرابلس،  في  خصوصا  نهائيا  منهار  الليبي  المسرح 
يعد هناك اهتمام للمسرح من قبل المسؤولين وحتى الفنانين 
أغلبهم اتجه للتلفزيون والمسموعة، ويعمل لشهر رمضان فقط 

وفي باقي الشهور ال نراهم أبدا، فأغلبهم أصبح يقدس المادة.
● لماذا غبت أخيرا عن التلفزيون؟

التمثيل منذ سنتين والتزمت اإلخراج  أنا تركت  إلي  بالنسبة 
باالستمرار  قرارا  اتخذت  ولكن  لي  قدمت  وهناك عروض  فقط، 

في اإلخراج فقط.
● هل أنت مع أم ضد أن يصرح الفنان بانتمائه السياسي؟

يطرحه  لكن  السياسي  رأيه  يقول  الفنان  ألن  وبقوة،  مع 
بطريقة محترمة وال يخسر أحدا من زمالئه.. الفنان هو عبارة عن 
رسالة والفن هو أصال رسالة.. وفي الوقت الراهن يعتبر الفنان 
جنديا محاربا في الجبهات وحان دور الفنان بأن يقدم واجبه اتجاه 
الوطن، وذلك إما من خالل أعمال مسرحية أو تلفزيونية أو برامج 
في المسموعة أو ندوات، لكن يجب أن يبتعد عن خطاب الكراهية 

ويكون فنانا صاحب رسالة سامية وأن يحترم آراء اآلخرين.
● ما الذي ينقص الممثل اليوم برأيك؟

ما ينقص الممثل الجديد في بالدنا هو الدورات المكثفة في 
التمثيل، وأتمنى أن تكون هناك مراكز كبيرة متخصصة في 

بالمشاركة  ونتشرف  هناك مستقبل  ليكون  الشيء،  هذا 
في المنافسات العربية.

● فيلم »جثة ناجي« من األفالم التي القت نجاحا، 
حدثنا عن دورك فيه؟

أحببت  لكنني  فيه  البسيط  دوري  من  الرغم  على 
المخرج  أن  أجل  من  هذه  التجربة  هذه  خوض 
جديد، وأردت أن آخذ بيده ونقف معه، حيث تواصل 
الفيلم  عن  لي  وحكى  الزروق  هاشم  الكاتب  معي 
وحماسهم،  الشباب  ظروف  وعلى  والموضوع 
تخرج  أن  أمل  على  واحد  بقلب  معهم  فاشتغلنا 
لها  مستقبلية  أعماال  ونرى  جديدة  إنتاج  شركة 

لتزيد في نشاط الحركة الفنية في بالدنا.
● ما الجديد لديك الفترة المقبلة؟

أنا حاليا متوقف وال جديد عندي بحكم الحرب 
ونزوحي خارج البالد من أجل توجهي السياسي، 

ألنني تعرضت لمضايقات كثيرة.

حوار: الصغير الحداد

حوار: محمد علوش

أكد أن الفنان مطالب بإعالن رأيه السياسي

خالد القماطي: رعب  الجماعات املسلحة حرم الجمهور من »ستارة«

اإلسكندرية ــ الوسط

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

السنة اخلامسة
العدد 219

30 يناير 2020 م اخلميس
5 جمادى اآلخرة 1441 هــ

أكدت حبها لتجربة التحكيم في »اإلسكندرية السينمائي«

جميلة عوض: توافقت مع »بنات ثانوي«.. وأحسب خطواتي الفنية

حقق الفنان 
والمخرج خالد 

القماطي 
انتشارا واسعا 
في مجال المسرح واإلذاعة 

والتلفزيون، وكانت 
انطالقته األولى في مجال 
المسرح الذي يعتبره بيته 

الثاني، وشارك في عدة 
أعمال ليبية القت نجاحا 

كبيرا، حتى قرر االبتعاد عن 
التمثيل والتفرغ لإلخراج 

ولفرقته المسرحية، 
التقيناه في »الوسط« 

للحديث عن جديده خالل 
الفترة المقبلة وما يحلم 

به.

حصاد »اإلسكندرية للفيلم القصير«:

٦٠ فيلما من ٢٠ دولة وحضور جماهيري كثيف

يختتم مهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير« فعاليات 
الدورة السادسة مساء الجمعة، بعد مشاركة أكثر من 20 

دولة بـ60 فيلما.
الفنانة  تكريم  شهد  األحد،  انطلق  الذي  المهرجان 
تصريحات  في  عبرت  التي  علي،  محمد  سلوى  المصرية 
ألنه  التكريم،  بهذا  سعادتها  عن  لـ»الوسط«  خاصة 
المظلوم  القصير  الفيلم  على  الضوء  يسلط  مهرجان 
جماهيريا دائما، مشيرة إلى أنها قدمت أكثر من 100 فيلم 
قصير على مدى مسيرتها الفنية ما بين مشروعات تخرج 

وأفالم مهرجانات.
وأكدت سلوى أن مشاركتها في هذه النوعية من األفالم 
تأتي من أجل إشباع رغبتها الفنية، مثمنة جهود الشباب 

القائم على هذا المهرجان.
إبراهيم نصر  المصري  الفنان  أن يحصل  المقرر  ومن 
في  حضوره  تعذر  أن  بعد  الختام  حفل  في  تكريمه  على 
على  القائمين  لكل  والتحية  الشكر  وجه  حيث  االفتتاح، 
حفل  في  أذيعت  مسجلة  كلمة  خالل  من  المهرجان 
صنعها  من  تأتي  الفعالية  هذه  قوة  أن  مؤكدا  االفتتاح، 

على يد الشباب.
جماهيريا  حضورا  أيامه  مدى  على  المهرجان  وشهد 

من  عدد  إقامة  شهد  كما  للسينما،  المحبين  من  كثيفا 
الوثائقي  الفيلم  »صناعة  ورشة  ومنها  الفنية،  الورش 
وكذلك  زعزوع،  نسمة  المخرجة  قدمتها  روائي«  بمنظور 
ورشة »تسويق األفالم للمهرجانات« حاضر فيها المخرج 

بهاء الجمل.
ونجحت إدارة المهرجان في الحصول على مسرح سيد 
درويش »أوبرا إسكندرية« من أجل إقامة حفلي االفتتاح 

الفعاليات،  إلقامة  اإلبداع  حرية  مركز  وكذلك  والختام، 
وعن ذلك قال المخرج محمد محمود، رئيس المهرجان، 
وزيرة  عبدالدايم  إيناس  الفنانة  إلى  يعود  الفضل  إن 
الثقافة، موجها لها التحية والشكر، مؤكدا فخره واعتزازه 

بإقامة حفل االفتتاح في »أوبرا اإلسكندرية«.
هذا  رسمي  بشكل  المحافظة  دعم  إلى  محمود  ولفت 
السياحة  تنشيط  هيئة  أن  إلى  مشيرا  مرة،  وألول  العام 

قدمت الدعم الكامل ال سيما في الدعاية للمهرجان.
مدير  سعدون،  محمد  المخرج  وجه  جانبه،  ومن 
المهرجان، الشكر للجمهور وصناع األفالم، في حين أشار 
المخرج موني محمود المدير الفني للمهرجان إلى استقبال 
للجنة  الشكر  موجها  فيلم،   600 نحو  المهرجان  إدارة 
االختيار التي انتقت أكثر من 60 عمال لتقدم إلى جمهور 

اإلسكندرية.

  »السجني والسجان«
 الليبي يزين عروض املهرجان

عرض الفيلم الليبي »السجين والسجان« للمخرج مهند األمين 
مساء األربعاء بمركز حرية اإلبداع بمنطقة محطة الرمل، ضمن 

عروض اليوم الثالث لمهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير«.
أحمد  لـ هادي  أفالم »فاترينا«  أيضا عروض  المهرجان شهد 
)مصر(،  سباسيتي  ألنطونيوس  واحد«  مرة  في  و»كان  )مصر(، 
و»الشجرة«  )تونس(،  إبراهيم  بن  لبسام  الحمرا«  و»الحوته 
لكريستيل الكوسا )لبنان(، و»الثلج الدافئ« لعدنان عثمان شاناز 

)العراق(، وذلك ضمن قسم البانوراما.
مسؤول  األول  متناقضتين،  شخصيّتَين  قصة  الفيلم  ويروي 
في النظام السابق، والثاني أحد أبرز شخصيات فترة ما بعد ثورة 
المحيطة  الظروف  نكتشف  الشخصيتين،  خالل  ومن  فبراير،   17
وهي  الحديث  الليبي  التاريخ  في  تأثيرًا  األحداث  أكثر  بإحدى 

مذبحة سجن بو سليم.

رغم صغر سنها، 
قدمت الممثلة المصرية 

جميلة عوض عددًا 
من األدوار المختلفة 

التي عكست موهبتها، 
ونجحت خصوصًا في 

تقديم الشخصيات 
المركبة، سواء من خالل 

األفالم السينمائية أو 
المسلسالت التلفزيونية 

التي صنعت نجوميتها.
وفي حوارها مع 

»الوسط«، أعربت جميلة 
عن سعادتها بنجاح 

فيلمها األخير »بنات 
ثانوي«، مؤكدة أن 

الشخصية التي تجسدها 
في العمل بعيدة عنها 
تمامًا، كما أعربت عن 

سعادتها بالمشاركة في 
عضوية لجنة تحكيم 

مسابقة الطلبة بمهرجان 
»اإلسكندرية للفيلم 

القصير«.

عضو  مشاركتك  ترين  كيف  البداية،  في   ●
»اإلسكندرية  مهرجان  في  تحكيم  لجنة 

للفيلم القصير«؟
المؤكد  ومن  التجربة،  بتلك  جدا  سعيدة 
أن حدوثها لي وأنا صغيرة يعتبر ثقة كبيرة 
من القائمين عليه في شخصي، وأتمنى أن 

أوفق في هذه المهمة.
فيلم  في  لالشتراك  جذبك  الذي  ما   ●

»بنات ثانوي«؟
قبل،  من  قدمته  عما  تماما  مختلف  العمل 
أجسد  حيث  جديدة،  الشخصية  أن  جانب  إلى 
التواصل  مواقع  تحب  ذكية  بنت  شخصية 
هذه  خالل  من  وننقل  االجتماعي، 
الثانوية والمراهقة.التجربة مشاكل البنات في مرحلة 

التي  الشخصية  وبين  بينك  تشابه  أي  يوجد  هل   ●
قدمتيها؟

نتشابه في الروح فقط، ولكنها بعيدة عني في التفاصيل، 
فأنا لست مهتمة بمواقع التواصل االجتماعي بهذا الشكل.

● كيف كان استعدادك للشخصية؟
كنت أركز مع ما تفعله البنات في تلك المرحلة العمرية، 
وكيف يتحدثون، والمشاكل التي تواجههم، إلى جانب 
أن السيناريو ساعدني قليال في الوقوف على عدد 
من التفاصيل المهمة، والشخصية كانت صعبة 
جدا ولكن استطعت أن أصل إلى تفاصيلها، 

وخرجت مني بشكل نال إعجاب الجمهور.
المنتج  مع  العمل  ترين  كيف   ●

أحمد السبكي؟
منذ فترة كبيرة وأنا أريد العمل 
شاهدت  بعدما  خصوصا  معه 
فيلمي »الفرح« و»كباريه«، 
مبهورة  كنت  فأنا 
من  قدمه  بما 
وأردت  خاللهما، 
أن أوجد في أحد 

أفالمه.

الفيلم يعد بطولة  أن  ● هل كنت متخوفة من فكرة 
مطلقة لك؟

األهم بالنسبة إلي كان نوع الدور، والتأثير الذي سيحدث 
من خالله على مشواري وعلى الجمهور، وما زال مبكرا علي 
السبكي  أحمد  المنتج  مع  العمل  ولكن  المطلقة،  البطولة 
أنه  خصوصا  أمينة،  أيد  بين  أنني  وأشعر  مطمئنة،  جعلني 

يتحمل المخاطرة بشكل أكبر مني.
● هل أنت محظوظة؟

أنا أسير على خطط وضعتها لنفسي في الوسط الفني، 
وبعد االنتهاء من مسلسل »بعد السيطرة« رفضت العديد 
قليال،  أتوقف  المفاجئة جعلتني  الشهرة  الخطوات، ألن  من 

والشهرة مهمة وشيء أساسي مرتبط بالتمثيل.
● هل نجاحك الكبير في »بعد السيطرة« أثر في اختيار 

أدوارك في التلفزيون؟
السيناريوهات التي عرضت علي، كان أغلبها أفالما، وكان 
أيضا هناك بعض األعمال التلفزيونية الجيدة ولكن كان من 
الصعب الدمج بين االثنين، واعتدت على الوجود في أعمال 

قوية جدا، فال يجوز اآلن الوجود في أي عمل.
● كيف ترين خطواتك السينمائية؟

سعيدة بها جدا، خصوصا أنني وجدت في عملين مهمين 
خالل هذا العام المنقضي، وهما »الضيف« و»سبع البرمبة«، 

واآلن أوجد في فيلم »بنات ثانوي« فخطواتي جيدة جدا.
● هل تهتمين بصراع اإليرادات؟

في البداية لم يكن يهمني، أما اآلن فأنا متحمسة لمعرفة 
األرقام التي سيحققها فيلم »بنات ثانوي«.

- ماذا عن أعمالك المقبلة؟
أركز اآلن على الفيلم وما سيحققه، إلى جانب هذا لدي 
بعض السيناريوهات التي أقرؤها ولم أستقر على أي منها 

حتى اآلن.

بداياتي الفنية كانت من خالل 
المسرح المدرسي ثم انتقلت 
لمسرح الكشافة والمرشدات
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في
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انتفاضة النصر 
األفريقية

الحدث

كروي  إنجاز  من  النصر  فريق  حققه  ما 
تاريخه  في  مرة  ألول  ببلوغه  كبير 
كأس  بطولة  من  النهائي  ربع  الدور 
فرق  حساب  على  األفريقية  الكونفدرالية 
قوية ومتمرسة، لها باع طويل وصوالت 
األفريقية  القارة  بمالعب  وجوالت 
اإلشادة  يستحق  كبير  عمل  وبطوالتها، 
وجهازه  النصر  لشباب  ويحسب  والثناء، 

الفني الشاب الطموح.
مشواره  خالل  العريق  النصر  فريق 
بداية  بدأه  الذي  الموسم  هذا  األفريقي 
كافية  تحضيرات  بال  ومتأخرة  متعثرة 
وبال  محلي،  وموسم  منافسات  ودون 
والرصيد  الزاد  في  وبنقص  محترفين 
تؤهله  مقومات  ودون  البشري، 
للمنافسة والذهاب بعيدا عن كونه أيًضا 
يخوض  الذي  الوحيد  األفريقي  الفريق 
عن  وبعيًدا  ملعبه  خارج  مبارياته  جميع 
يشفق  الجميع  من  جعل  ما  جماهيره، 
هذه  من  الواعد  وشبابه  الفريق  على 

األفريقية. المغامرة 
نجح في تحدي كل هذه الظروف والصعاب 
بعيد  من  وجاء  الزجاجة،  عنق  من  ومر 
من  وجعل  الحسابات  خارج  كان  أن  بعد 
وإصرار  عزيمة  بفضل  ممكنا  المستحيل 
وطموح أبنائه وروحه االنتصارية. النصر 
االستثنائية رسم  األفريقية  في مشاركته 
المالح،  والليالي  األفراح  وصنع  البهجة 
الكثير  الكروي  المشهد  إلى  وأضاف 
ممثل  خير  وكان  الراكدة  المياه  وحرك 
حدا  ووضع  الليبية،  القدم  لكرة  وسفير 
فرقنا  طالت  التي  والخيبات  لإلخفاقات 

المحلية ومنتخباتنا على كل الواجهات.
هذه  من  كبيرة  مكاسب  وحصد  وحقق 
أبنائه  التي اعتمد خاللها على  المشاركة 
يفتقدون  شباب  العبين  من  ومخزونه 
فني  بجهاز  الدولية،  والتجربة  الخبرة 
للمرة  األفريقية  التجربة  يخوض  شاب 
وشبابه  أبنائه  على  راهن  النصر  األولى. 
المؤسسة  أسوار  داخل  صنعوا  ممن 
وأعد  وصنع  الرهان  وكسب  العريقة، 
الرعاية  إلى  يحتاج  للمستقبل  فريقا 
وأي  كبير  شأن  له  وسيكون  واالهتمام 

شأن في قادم المواعيد الكروية.

المنتخب المصري يتفوق على ليبيا في مواجهات أقدم »الديربيات العربية«.. وحوار ثالثي بين أبرز نجوم القارة
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ببرونزية  المقصبي،  فرج  الليبي  المالكم  اكتفى 
بعد  كغم،   75 وزن  في  للناشئين  العربية  المالكمة 
النهائي  نصف  الدور  في  الماضي،  اإلثنين  خسارته 
جرى  الذي  اللقاء  خالل  سفيان،  أسامة  الجزائري  أمام 
بصالة نادي الصليبخات الكويتي. المباراة توقفت في 
جولتها الثانية بسبب تواصل نزيف أنف المالكم الليبي 
مساعد  به  أفاد  ما  حسب  لعالجه،  الطبيب  ودخول 
مدرب المنتخب عبدالحكيم عمار في تصريحات خاصة 

إلى »بوابة الوسط«.
لهذا  تأهل  المقصبي،  فرج  الليبي،  المالكم  وكان 
القاضية  بالضربة  القطري  أطاح بخصمه  بعدما  الدور 

العربية  البطولة  في  األول،  الدور  منافسات  في 
من  الفترة  خالل  الكويت  استضافتها  التي  للمالكمة، 
25 وحتى 29 يناير الجاري، بمشاركة المنتخب الوطني 
في  »المقصبي«  وأعرب  الناشئين.  فئة  للمالكمة 
للمالكمة  الفرعي  لالتحاد  اإلعالمي  للمركز  تصريحات 
التصفيات  بمرحلة  بالفوز  سعادته  عن  طرابلس، 
بالبطولة، والتأهل لمنافسات القالدة البرونزية والفوز 
أنه يسعى دائما إلسعاد  القطري، مضيًفا  على نظيره 

الجماهير الليبية.
عبدالمقتدر  المالكمين  المنتخب،  بعثة  وضمت 
فرج  والمالكم  الحويج  يزن  والمالكم  سويدان 
عبدالسالم  المنتخب  مدربي  جانب  إلى  المقصبي 
عبدالكريم  الوفد  ورئيس  عمار  وعبدالحكيم  مسعود 

مانيطة.

يرى المعلق الليبي محمد بركات، أن المنافس األصعب للمنتخب الوطني في 
مشواره بتصفيات كأس العالم 2022، هو منتخب الجابون وليس المنتخب 
المصري. وقال في مقطع فيديو بثه عبر »فيسبوك«، إن منتخب الجابون 

أرسنال  العب  أوباميانج،  أبرزهم  الالعبين،  من  مميزة  مجموعة  يمتلك 
اإلنجليزي، وماليك إيفونا العب سانتا كالرا البرتغالي، وماريو ليمينا، 

العب جاالتا سراي.

»قو ◆ لبطولة  المنظمة  اللجنة  وعضو  الليبي  الشطرنج  حكم  أكد 
مفتوح  التسجيل  باب  أن  النعمي،  هاشم  للشطرنج  التونسية،  مكة« 
تونس  في  ستقام  التي  البطولة  في  للمشاركة  الراغبين  للشطرنجيين 
إلى  تصريح  في  النعمي،  وأضاف  المقبل.  فبراير   24 إلى   15 من 
للمدربين  دورات  البطولة  هامش  على  ستقام  أنه  »الوسط«، 

واإلداريين. والحكام 

املقصبي يتوج بـ »البرونزية« في مالكمة البطولة العربية

● المقصبي

زين العابدين بركان

استقر المقام بالعب فريق األهلي طرابلس 
والمنتخب الوطني الليبي سالم عبلو، بنادي 

حمام األنف التونسي، في عقد لمدة ستة أشهر 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي حمام األنف 
التونسي، رسالة ترحيب بسالم عبلو، حيث 

نشر صورة الالعب مع رسالة الترحيب، ليؤكد 
أن عبلو أصبح العبا في صفوف الفريق بشكل 

رسمي.
وكان اسم الالعب ارتبط خالل الفترة 

الماضية، باالنتقال إلى المصري البورسعيدي، 
والصفاقسي التونسي، قبل أن يحسم الالعب 

وجهته المقبلة، ويوقع لنادي حمام األنف.
وسيشارك عبلو صاحب الـ)28 عاما( السبت 

الموافق 8 فبراير المقبل أمام النادي 
البنزرتي، ضمن منافسات مسابقة الدوري 

التونسي للرابطة المحترفة، وفقا لما كشفه 
جدول مسابقات البطولة عبر اتحاد الكرة 

التونسي لكرة القدم.
وكان سالم عبلو خضع لتدريبات سابقة مع 

فريق الصفاقسي، وكاد يوقع له لوال عقوبات 
مفروضة على النادي الصفاقسي من اتحاد 

الكرة التونسي تحرمه من التوقيع مع أي 
العب.

ينشط عبلو في مركز الجناح األيمن وصاحب 
مجهود سخي في الملعب، وقد سجل عدة 

أهداف مع فريقه األهلي طرابلس وقدم 
مستويات طيبة مع المنتخب الوطني في 

العديد من المنافسات التي استدعي فيها.

شعاع أمل في النفق املظلم للكرة الليبية

تاريخ »الفرسان« مع الفراعنة والنمور والغزالن في تصفيات املونديال

النصر يحقق المستحيل ويخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية األفريقية

على  ثمين  وتأهل  بانتصار  النصر  فريق  عاد 
حساب مستضيفه فريق دجوليبا المالي، بهدف 
لصفر في المباراة التي جمعت الفريقين مساء 
األحد بملعب العاصمة المالية باماكو، لحساب 
المجموعة الثانية، وضمن جولة اإلياب ما قبل 
األفريقية- وهو  الكونفدرالية  لبطولة  االخيرة 
والخسارة  النصر  لفريق  تواليا  الثاني  الفوز 
على  له  واألولى  المالية  الكرة  لممثل  الثانية 
حتى  النصر  وانتظر  جماهيره.  وبين  أرضه 
على  لينقض  المباراة  عمر  من   68 الدقيقة 
مرتدة  سريعة  هجمة  إثر  به  ويطيح  منافسه 
العمامي،  معاذ  المدافع  من  انطلقت  خاطفة 
الفريق خالد مجدي  الكرة إلى قائد  الذي مرر 
معتز  الفريق  هداف  أمام  كرته  هيأ  الذي 
ترد  ال  قوية  تسديدة  أطلق  الذي  المهدي 

لتستقر داخل شباك الفريق المالي.
ونجح فريق النصر فيما تبقى من وقت في 
والثمين  الوحيد  التفوق  هدف  على  الحفاظ 
الموسم،  هذا  األفريقي  مشواره  في  واألغلى 
الذي قاد الفريق لبلوغ الدور ربع النهائي من 
بطولة الكونفدرالية قبل جولة واحدة من ختام 
المشوار حيث سيستقبل فريق النصر في جولة 
حوريا  فريق  ضيفه  المقبلة،  األخيرة  اإلياب 

كوناكري الغيني، متصدر المجموعة في الثاني 
من شهر فبراير المقبل، وهو الفريق الذي كان 
قد تفوق ذهاًبا على فريق النصر بثالثة أهداف 
لصفر في مباراة يبحث خاللها فريق النصر لرد 
اعتباره أمام ممثل الكرة الغينية الذي سبق أن 
الماضي  الموسم  مشاركته  خالل  معه  تقابل 
النصر  تفوق  حيث  أفريقيا،  أبطال  دوري  في 
ذهاًبا بالقاهرة بثالثية وخسر إيابا بكوناكري 
المنافسة  ليغادر  أهداف مقابل هدفين  بستة 

بفارق هدف واحد.
مطلع  األخيرة  اإلياب  جولة  انطالق  وقبل 
حوريا  فريق  يتصدر  المقبل،  فبراير  شهر 
برصيد  المجموعة  ترتيب  الئحة  كوناكري 
إحدى عشرة نقطة جمعها من ثالثة انتصارات 
النصر  يحل  بينما  خسارة،  وبدون  وتعادلين 
نقاط  ثماني  برصيد  للبطل،  ووصيًفا  ثانًيا 
وتعادلين  متتاليين  انتصارين  من  جمعها 
المالي  دجوليبا  تراجع  بينما  واحدة  وخسارة 
إلى المرتبة الثالثة برصيد خمس نقاط، فيما 
آخر  في  رابًعا  أفريقي  الجنوب  بيدفيست  بقي 
نقطتين عقب خسارته  برصيد  الترتيب  الئحة 
حوريا  أمام  ذاتها  الجولة  منافسات  ضمن 

كوناكري بهدفين لهدف.

تشكيلة محلية شابة ألبطال العبور
وخاض فريق النصر مباراته التاريخية أمام 

الذي  الفني  الجهاز  بقيادة  المالي  دجوليبا 
يقوده المدرب العام محمد الككلي، ومساعده 
فتحي  من  كل  ضمت  بتشكيلة  نجم  عالء 
الشريف،  اهلل  عبد  المرمى،  لحراسة  الطلحي 
الورفلي،  صدام  الثلبة،  حامد  فكرون،  صالح 
الهرام،  أحمد  العمامي،  معاذ  بلعم،  اهلل  عبد 
المهدي،  معتز  مجدي،  خالد  أبوعجيلة،  مهند 
كما شارك خالل دقائق الشوط الثاني كل من 
أحمد الحاسي، عبد السالم ديقة، ربيع الالفي.

معتز المهدي يستعيد نغمة األهداف
وهداف  النصر  فريق  هداف  استعاد 
معتز  الماضي  للموسم  أفريقيا  أبطال  دوري 
عن  ابتعاده  بعد  األهداف  نغمة  المهدي، 
النصر  فريق  مباريات  طوال  الشباك  مغازلة 
األهداف  أغلى  بإحرازه  المجموعات،  في دور 
شباك  في  الغالي  الفوز  هدف  وهو  وأثمنها، 
الدور  إلى  الفريق  قاد  الذى  المالي،  دجوليبا 
مرة  ألول  الكوانفدرالية،  من  النهائي  ربع 
للقناص معتز  األول  الهدف  تاريخه وهو  في 
مشواره  في  له  والرابع  المجموعات  بدور 
األفريقي هذا الموسم، مع فريق النصر الذي 
عاصفة  شباك  في  ثنائية  بإحرازه  استهله 
لقاء  في  الوسطى،  أفريقيا  بطل  موكاف 
اإلياب بدوري أبطال أفريقيا، الذي أسفر عن 
ثم  لهدف  أهداف  بثالثة  النصر  فريق  فوز 
ملحق  في  الموسم  هذا  أهدافه  ثالث  أحرز 
األوغندي  برولين  شباك  في  الكونفدرالية 
أسفر  الذي  بالقاهرة،  الذهاب  لقاء  في 
منهما  لكل  بهدفين  الفريقين  تعادل  عن 
التهديف  عن  طويل  غياب  بعد  ليستعيد 
في  األغلى  الهدف  بتسجيله  األهداف  نغمة 
خمس  مضى  وبعد  المالي،  دجوليبا  شباك 
عن  أقدامه  خاللها  تاهت  متتالية،  مباريات 

المنافسين. شباك 
تصدر  قد  المهدي  معتز  الهداف  وكان 

الموسم  النصر  فريق  مع  مشاركته  خالل 
أفريقيا  أبطال  دوري  هدافي  الئحة  الماضي 
ثالثة  منها  أحرز  أهداف  سبعة  برصيد 
بطل  واوا  هالل  من  كل  شباك  في  ثنائيات 
في  وثنائية  وإيابا  ذهابا  السودان  جنوب 
سابع  وهدف  الغيني،  كوناكري  حوريا  شباك 
بوركينافاسو،  بطل  ساليتاس  شباك  في 
تاريخ  في  أفريقي  هدف  أسرع  أحرز  كما 
أبطال  دوري  في  النصر  فريق  مشاركات 
أفريقيا في لقاء اإلياب في شباك فريق هالل 
واو بطل جنوب السودان بعد مرور 37 ثانية 

البداية. من صافرة 

من خروج مبكر إلى تأهل تاريخي 
الخروج  وشك  على  النصر  فريق  وكان 
بطولة  ملحق  منافسات  من  المبكر 
تعادله  عقب  األفريقية  الكونفدرالية 
برولين  فريق  أمام  بالقاهرة  بملعبه  ذهاًبا 
كل  أحرزهما  لهدفين  بهدفين  األوغندي 
قلب  لكنه  مجدي،  وخالد  المهدي  معتز  من 
وتأهل  بفوز  وعاد  منافسه  على  الطاولة 
كمباال  األوغندية  العاصمة  ملعب  من  ثمين 
خالد  أحرزهما  لصفر  بهدفين  فوزه  عقب 
بعيد  من  ليتأهل  البدوي،  وأسامة  مجدي 
المجموعات  لدور  تاريخه  في  مرة  ألول 

الكونفدرالية. لبطولة 

● النصر أمام دجوليبا المالي

● مواجهة سابقة للمنتخب الليبي مع المنتخب المصري ● الهوني

● صالح

● أوبيانج

● ممثل الكرة الليبية يحتفل بأنجازه التاريخي

الوسط – زين العابدين بركان

»الفحامة« يسجل إنجازاً تاريخياً 
في البطولة القارية بالفوز على 

دجوليبا المالي في عقر داره

ممثل ليبيا يحصد 8 نقاط 
ويحتل المركز الثاني خلف 

حوريا كوناكري

أفريقيا  لتصفيات  الثاني  الدور  قرعة  أسفرت 
لحساب   ،2022 العالم  كأس  لمونديال  المؤهلة 
السادسة عن مواجهات قوية ستجمع  المجموعة 
مواجهة  في  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب 
سيجمع  حيث  والغابون،  وأنغوال  مصر  منتخبات 
مرحلتين  من  دوري  األربعة  األفريقية  المنتخبات 
إلى  المجموعة  متصدر  ويتأهل  يصعد  أن  على 
الدور الثالث واألخير من سباق التصفيات المثير، 
األولى  الجولة  ذهاب  مباريات  أولى  وستنطلق 

خالل شهر أكتوبر المقبل.

أقدم الديربيات العربية
أحد  والمصري  الليبي  المنتخبين  مباراة  وتعد 
العربية  الجوار  ولقاءات  الديربيات،  وأعرق  أقدم 
التقى  قد  الليبي  المنتخب  كان  حيث  واألفريقية، 
ظهور  أول  في  رسمًيا  المصري  المنتخب  جاره 
األولى  نسختها  في  العربية  الدورة  في  له 
المنتخب  1953، ووقتها تفوق  باإلسكندرية عام 
أهداف   10 إلى  وصلت  كبيرة  بنتيجة  المصري 
مواجهات  تاريخ  في  األكبر  وهي  هدفين،  مقابل 
المنتخبين، كما يعد المنتخب المصري أول منتخب 

عربي يواجهه »فرسان المتوسط« رسمًيا.

أرقام المنتخبين الليبي والمصري
ثماني  في  والمصري  الليبي  المنتخبان  والتقى 
عشرة مباراة دولية رسمية على مختلف الواجهات، 
حيث سجل المنتخب المصري الفوز في 12 مباراة، 
آخرها  مباريات  ثالث  في  الليبي  المنتخب  وتفوق 
 2004 عام  أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  ضمن 
ثالث  في  التعادل  وقع  فيما  لهدف،  بهدفين 
2007 ضمن منافسات  مناسبات كان آخرها عام 
عن  اللقاء  أسفر  حيث  بالقاهرة  العربية  الدورة 
تعادل المنتخبين سلبيا بدون أهداف، بينما كانت 
المنتخب  حسمها   2016 عام  ودية  مواجهة  آخر 

المصري لصالحه بهدفين لصفر.
ضمن  المنتخبين  بين  المرتقبة  المباراة  وتعد 

صعيد  على  الثانية  هي   2022 مونديال  تصفيات 
تصفيات المونديال حيث كانت أول وآخر مواجهة 
جمعت المنتخبين ضمن التصفيات الموحدة لدور 
المجموعات لبطولة أفريقيا والمونديال عام 2004 
المنتخب  الفوز حيث فاز  المنتخبان  وتبادل خاللها 
الليبي ذهابا بهدفين لهدف أحرزهما كل من نادر 
كارة وأحمد سعد، بينما أحرز هدف المنتخب المصري 
عمر زكي، وتفوق المنتخب المصري إيابا بالقاهرة 
بأربعة أهداف لهدف وقاد المنتخب الليبي في هذه 
المباراة المدرب الراحل محمد الخمسي، بينما قاد 
المنتخب المصري المدرب اإليطالي تارديلي، الذي 
عجلت خسارته أمام »الفرسان« برحيله والتعاقد مع 
المعلم حسن شحاتة، الذي قاد منتخب بالده لثالث 

بطوالت متتالية على مستوى الكان.

التأهل المونديالي الثاني توالًيا
مدربه  بقيادة  المصري،  المنتخب  ويتطلع 

المونديال  في  حضوره  لتسجيل  البدري،  حسام 
للمرة الثانية تواليا، وللمرة الرابعة في تاريخه.

مسيرة المنتخب الليبي المونديالية
مسيرته  بدأت  فقد  المتوسط،  فرسان  أما 
عام  مرة  ألول  العالم  كأس  تصفيات  مع 
له  ظهور  أول  في  انتصار  أول  وحقق   ،1969
إثيوبيا،  حساب  على  المونديال  تصفيات  في 
تصفيات  في  الليبي  للمنتخب  ظهور  آخر  وفي 
منتخب  أمام  خسر  الماضية  النسخة  المونديال 
وإيابا  برباعية  ذهاًبا  الكونغو  جمهورية 
بهدفين لهدف، وخسر أمام غينيا بثالثة أهداف 
لهدفين وتفوق، »الفرسان« إيابا بهدف لصفر، 
وتعادل  لصفر  بهدف  ذهاًبا  تونس  أمام  وخسر 
الفريق  تدريب  على  وتعاقب  أهداف  بدون  إيابا 
وجالل  كلمنتي  اإلسباني  وهم  مدربين  ثالثة 

المريمي. وعمر  الدامجة 

في  الفرسان  يقود  الثانية  للمرة  البنزرتي 
تصفيات المونديال

وسيسجل المنتخب الليبي ظهوره في تصفيات 
فوزي  التونسي  المدرب  بقيادة  الحالية  المونديال 
الكان  تصفيات  في  الفريق  استلم  الذي  البنزرتي، 
تنزانيا،  حساب  على  انتصار  ألول  وقاده  الحالية 
وهي  مجموعته  صعيد  على  توازنه  به  واستعاد 
»فرسان  البنزرتي  خاللها  يقود  التي  الثانية  المرة 
المتوسط« في تصفيات المونديال بعد أن سبق أن 
قاده في تصفيات المونديال 2010، ولعب ضمن 
المجموعة الخامسة التي ضمت إلى جانبه منتخبي 
غانا والغابون وغادر المنافسات بفارق األهداف بعد 

أن تساوى في مجموع النقاط مع غانا والغابون.

الفرسان في مواجهة ثانية مع النمور
بـ»النمور  الملقب  الغابوني  المنتخب  أما 
الوطني  المنتخب  معه  سيجدد  الذي  السوداء« 

المونديال،  تصفيات  ضمن  الثانية  للمرة  الحوار 
فيعد أحد أقوى المنافسين وهو المنتخب الوحيد 
في المجموعة إلى جانب منتخبنا الذي لم يسبق 
وسبق  العالم،  كأس  بطولة  لنهائيات  التأهل  له 
نظيره   2008 عام  الوطني  المنتخب  واجه  أن 
لبطولة  الموحدة  التصفيات  ضمن  الغابوني 
الليبي  المنتخب  وتفوق  والمونديال،  أفريقيا 
ذهاًبا على ملعبه بهدف لصفر وخسر إيابا بهدف 
لصفر وشهدت هذه المباراة حوار قوًيا من خارج 
الليبي  المنتخب  مدرب  بين  الملعب  خطوط 

التونسي فوزي البنزرتي والفرنسي آالن جريس.

نجوم الغابون
احتل  الماضية  العالم  كأس  تصفيات  وفي 
مجموعته  في  الثالث  المركز  الغابوني  المنتخب 
في  تعادالت  وثالثة  فوز  من  نقاط  ست  برصيد 
والمغرب  العاج  ساحل  منتخبات  ضمت  مجموعة 

ومالي، وجاء االنتصار الوحيد على حساب منتخب 
تعادالت   3 مقابل  األرض  خارج  العاج  ساحل 
نخبة  الغابوني  المنتخب  ويضم  وخسارتين، 
وبرونو  أوبيانج  رأسهم  على  النجوم  متميزة من 
المنتخب  ويعتمد  ندونخ،  وديديه  مانجا  أكويل 
الفرنسية  التدريبية  المدرسة  على  الغابوني 
بقيادة المدرب باتريس نوفو، وهو المدرب الذي 
مع كل  المصرية  بالمالعب  مدربا  أن عمل  سبق 

من اإلسماعيلي وسموحة.

ليبيا تجدد الحوار مع »الغزالن«
بـ»الغزالن  الملقب  األنغولي  المنتخب  أما 
السوداء« فيعد هو اآلخر من المنتخبات األفريقية 
صعيد  على  المنافسين  أبرز  واحد  المتطورة، 
الوحيد  المنتخب  وهو  السادسة،  المجموعة  فرق 
الليبي  للمنتخب  يسبق  لم  الذي  المجموعة  في 
»الفرسان«  واجه  أن  له  سبق  حيث  عليه،  الفوز 
المونديال  تصفيات  ضمن  واحدة  مناسبة  في 
ذهاًبا  أنغوال  منتخب  تفوق  حيث   ،2001 عام 
بملعبه بثالثة أهداف لهدف أحرزه الالعب جهاد 
خالله  لعب  الذي  اإلياب  لقاء  وأسفر  المنتصر، 
فريق األهلى طرابلس باسم المنتخب الليبي، عن 
تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه الالعب رجب 
الجربي، وقاد الفريق في هذه المشاركة المدرب 

الوطني رضا عطية.
ويقود الفريق األنغولي الحالي المدرب الشاب 
مهاجمه  نجومه  أبرز  ومن  جونسالفيس،  بيدرو 
البرتغال،  بمالعب  المحترف  أبرو  فابيو  وهدافه 
وفريدي المحترف بمالعب تركيا ومهاجم الخبرة 
وجيرالدو  البرتغال  بمالعب  المحترف  ماتيوس 
كأس  تصفيات  وخالل  المصري،  األهلى  نجم 
سباق  األنغولي  المنتخب  غادر  الماضية  العالم 
التصفيات مبكرا عقب خسارته ذهاًبا وإياًبا أمام 
منتخب  سجل  أن  وسبق  أفريقيا.  جنوب  منتخب 
نهائيات  في  واحدة  مناسبة  في  تواجده  أنغوال 

كأس العالم بألمانيا عام 2006.

الوسط - محمد ترفاس

● النعمي

● عبلو
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رئيس اللجنة األولمبية الليبية في حوار مع »الوسط«

املهدوي: رفعنا رأس ليبيا بالذهب في األلعاب األفريقية لألوملبياد الخاص

من العيب اتهامنا بالفساد المالي.. وال ننحاز ألحد في اختيارات المشاركات الخارجية.. والمحاباة تأتي من رؤساء االتحادات الليبية

بديوان المحاسبة والرقابة اإلدارية.
● وماذا عن دور اللجنة األولمبية؟

وهو  وواضح  محدد  دورها  األولمبية  اللجنة 
)العربية  الخارجية  الدورات  في  ليبيا  تمثيل 
والكبار(  للشباب  األولمبية  واأللعاب  واألفريقية 
صريح  اختصاص  ألنها  البطوالت  وليست 
لالتحادات، كما أن دورنا االهتمام بالموهوبين 
والبارزين، هذا من صميم عمل اللجنة األولمبية.
● هل توجد رقابة على االتحادات العامة من 
قبل األولمبية الليبية خاصة في قفل الميزانيات؟
هذا األمر ليس من اختصاص اللجنة األولمبية، 
األولمبية،  للجنة  يتوجه  خاطىء  مفهوم  وهو 
نحن خالل السنتين الماضيين، المجلس الرئيسي 
األولمبية هي  واللجنة  دينار  مليون   11 خصص 
االتحادات،  على  المبلغ  هذا  بتوزيع  قامت  التي 
الحسابات،  قفل  على  مسؤولين  كنا  ونحن 
األولمبية  اللجنة  دور  من  ليس  أنه  الرغم  على 
العمومية  الجمعيات  دور  ولكنه  األساس  في 
والرياضة  الشباب  هيئة  دور  وأيًضا  لالتحادات، 

هي الجهة التي دعمت هذه االتحادات.
اللجان  تشكيل  من  الفائدة  عن  حدثنا   ●

للمشاركات الخارجية لليبيا؟
تسمى  الليبية  األولمبية  داخل  لجنة  هناك 
التي  اللجان  باختيار  المنوطة  وهي  »المعايير«، 
تشارك في أي محافل خارجية، ومهمتها التعرف 
ويجتمع  الرياضية،  االتحادات  إمكانيات  على 
السباحة،  اتحاد  االتحاد، مثال على ذلك  برئيس 
رئيس االتحاد تم إبالغنا باسم رياضي وقال إذا 
شارك هذا الرياضي في البطولة األفريقية التي 
أقيمت في المغرب يتأهل لأللعاب األولمبية التي 
الفور وافقت  اليابان، وعلى  2020 في  تقام في 
اللجنة األولمبية على مشاركته، هذا الرياضي لم 
الرقم الذي يؤهله بفارق ثانيتين،  يتحصل على 
في  عليه  الموافقة  اللجنة  تمنح  لم  إذا  حينها 
أننا  اتهامنا  وتم  تقارير  خرجت  كانت  البداية 

حرمناه من المشاركة.
ودورنا  الليبية،  المالكمة  لعبة  عن  ونتحدث 
خالل  قوي،  بشكل  دعمناها  عندما  جاء  فيها 
أصبحت  هلل  الحمد  واآلن  الخارجية،  المشاركات 
مناطق  جميع  في  انتشار  لديها  المالكمة  لعبة 
األولمبية  اللجنة  من  حافز  هناك  فكان  ليبيا، 
معسكر  لديهم  واآلن  النتائج،  عن  النظر  بغض 
األولمبية،  اللجنة  بإشراف  بالجزائر،  خارجي 
بالسنغال  أفريقيا  بطولة  في  مشاركة  ولديهم 
هذه  في  نحن  األولمبية،  لأللعاب  والمؤهلة 
الظروف ال نستطيع أن نمنع االتحادات الرياضية 

من المشاركة.
● هل هناك محاباة في عملية االختيارات؟

ولكن  األولمبية،  اللجنة  من  ليست  المحاباة 
من رؤساء االتحادات الليبية، ألنها هي المسؤولة 

»بدأ الرياضة في العام 1974 كالعب 
الرياضي،  الوحدة  بنادي  طاولة  تنس 
وانتقل بعدها لممارسة الكرة الطائرة 
ألول  اختباره  تم  حتى  النادي،  بنفس 
للطائرة  الوطني  الفريق  ضمن  مرة 
أعضاء  كأحد  واستمر   ،1977 العام 
وخاض   ،1986 حتى  الوطني  الفريق 
وكانت  دولية..  مباراة   200 من  أكثر 
أهم مشاركاته دورة األلعاب األولمبية 
به  استعانت  وبعدها   ..1980 موسكو 
ليكون ضمن  والترسانة  النصر  أندية 
بطوالت  من  بطولتين  في  العبيه 
األندية العربية، واتجه للتدريب وقاد 
من  تخرجه  بعد  األندية  من  عددا 
منصب  تقلد  البدنية..  التربية  كلية 
للكرة  الليبي  العام  االتحاد  رئيس 
وفي  سنوات،  عشر  من  ألكثر  الطائرة 
في  وتخصص  اللعبة،  برزت  عهده 
درجة  حالًيا  ويحمل  الرياضية  اإلدارة 
أعلى درجة علمية  أستاذ دكتور وهي 
الليبية،  الجامعات  تمنحها  أكاديمية 
األولمبية  للجنة  رئيسا  انتخب  حتى 
الرئاسة  وتولى  انتخابه  وأعيد  الليبية 
 ،2021 العام  في  تنتهي  ثانية  لوالية 
باإلضافة إلى أنه النائب األول لرئيس 
هو  الطائرة«..  للكرة  العربي  االتحاد 
اللجنة  رئيس  الزروق،  جمال  الدكتور 
التقت  »الوسط«  الليبية..  األولمبية 

الزروق، وأجرت معه هذا الحوار:

● حدثنا عن التساؤالت التي يتم تداولها في 
في  شفافية  هناك  ليس  بأنه  الرياضي  الشارع 

عمل اللجنة األولمبية.
في  شفافية  هناك  ليس  أن  يلمح  البعض 
الجمعيات  بعض  يخص  فيما  االولمبية  اللجنة 
الليبية مثل جمعية االتحاد الليبي لتنس الطاولة 
الصحيح  والرأي  والتايكواندو،  والدراجات 
نعترف  ال  أننا  هو  المسالة  هذه  في  والقانوني 
بها  معترف  غير  موازية  كيانات  أو  بأي جمعيات 
االتحادات  من  العديد  انشطار  تم  بعدما  دولًيا، 
وأصبح  البدنية،  والقوة  األثقال  رفع  اتحاد  مثل 
لرفع االثقال اتحاد مستقل والقوة البدنية اتحاد 
مستقل أيًضا، وكذلك الرماية بالسهم والقوس 
والشراع  البحرية  الرياضات  واتحاد  والبندقية، 
والتجديف وتنس الطاولة وغيرها. وانتم اإلعالم 
خالل  من  الجمعيات  هذه  تشجعون  الرياضي 
اللجنة  في  نحن  ولكن  األخبار،  في  لها  الترويج 
بها  المعترف  باالتحادات  إال  نعترف  ال  األولمبية 

من االتحادات الدولية.
عندما نتحدث عن االتحاد الليبي للتايكواندو، 
األندية  أو  األشخاص  بعض  هناك  إن  نقول 
في  نحن  كيان  تشكيل  على  بينها  فيما  اتفقت 
اللجنة األولمبية ال نعترف به، ألن الجمعية الليبية 
للدراجات متكونة من المجتمع المدني عن طريق 
دورها  ضمن  ومن  االجتماعية،  الشؤون  وزارة 
هو االهتمام بالرياضيين القدامى، والعمل على 
دورات ترتقي بمستوى الدراجات، لكن أن تدخل 
غير  هذا  الدراجات  التحاد  صريح  اختصاص  في 
مقبول، والحظنا في الفترة الماضية أن الجمعية 
للدراجات،  أفريقيا  شمال  بطولة  بتنظيم  تقوم 
في  الحق  لها  وليس  الجمعية  بهذه  يعترف  من 
عن  فسيكون  تنظيم  هناك  كان  إذا  ألن  ذلك، 
منذ  به  المعترف  للدراجات  العام  االتحاد  طريق 

.2017
اللجنة  أن  البعض  اتهام  في  رأيك  ما   ●
والفساد  بالمشاكل  عالقة  لها  ليس  األولمبية 

المالي داخل االتحادات؟
األولمبية  اللجنة  يحملون  األشخاص  بعض 
عندما  مثال  بها،  عالقة  لنا  ليس  اختصاصات 
يفشل أي اتحاد أو يتدنى فيه المستوى اإلداري 
أو يكون لديه خروقات مالية، يقولون اين اللجنة 
جمعية  لديه  اتحاد  كل  الحقيقة  وفي  االولمبية، 
والتشريعات  واللوائح  القوانين  وتقول  عمومية، 
فيها  يفترض  العمومية  الجمعية  إن  النافذة 
خالله  من  يتم  عاديا  سنويا  اجتماعا  تعقد  أنها 
عالقة  ال  لذلك  االتحاد،  داخل  النشاطات  تقييم 
بعض  وتوجيه  محاربتنا  ويتم  الشأن.  بهذا  لنا 
وتعرضنا  فقط،  ألغراض شخصية  لنا  االتهامات 
ألكثر من هجوم مثل الحملة الماضية والذي تم 
فيها اتهامنا بفساد مالي، ولن يثبت أحد ذلك، 
الدولية  األولمبية  اللجنة  ألن عالقتنا ممتازة مع 
ممتازة  عالقتنا  األجنبية،  العملة  بخصوص 

عن اختيارات المشاركات الخارجية.
اللجنة  في  لالختيار  معايير  توجد  ال  لماذا   ●

األولمبية؟
يكون  رياضي  أي  اتحاد  رئيس  يرشح  عندما 
وفقا لنتائجها أو أرقامهم، وإذا كان تم اختياره 
بمحاباة وأخفق في المشاركات الخارجية يتحمل 
رئيس اللعبة المسؤولية، وليست للجنة األولمبية 
االتحادات  بعض  وفيه  ذلك،  في  مسؤولية  أي 
هذه  سناخذ  نحن  جًدا  سيئة  نتائجهم  كانت 
االتحاد  رئيس  ونحاسب  المنظور  في  االتحادات 
سيتم  القادمة  البطوالت  وفي  النتائج،  عن 
الصحيحة،  بالطرق  اشتغلنا  وبالفعل  استبعاده. 
جامعات  أساتذة  برئاسة  معايير  لجنة  وشكلنا 
برنامج معين، ولم نشكلها بأشخاص من  وفق 

الشارع.
اللجان  انتخابات  يتم تحديد مواعيد  ● متى 

التسييرية الموجودة حالًيا؟
لجنة  نشكل  عندما  أولمبية  كلجنة  نحن 
تسييرية ألي اتحاد لمدة ثالثة أشهر نريد معرفة 
أداء هذه اللجنة، ولكن لظروف بعض االتحادات 
نمنح لهم فرصة ثانية مثل ظروف بعض األندية 

التي تعاني من نقص المواد والمعدات، وطلبنا 
االتحادات  الماضي، عن طريق مدير  الشهر  في 
الرياضية بأن يقوم بإعداد تقرير كاملة على أكثر 
من لجنة تسييرية، مثال اللجنة التسييرية لالتحاد 
الليبي للمالكمة، سيكون لها عملية انتخابية في 
خالل األسابيع المقبلة، وكذلك اللجنة التسييرية 
األداء  من  تأكدنا  أن  بعد  الطائرة  الريشة  لكرة 
انتخابات  لها  سيكون  مشاركات  لها  وأصبحت 

ايًضا
نهاية  مع  للوشو  التسييرية  اللجنة  وكذلك 
انتخابات،  هناك  سيكون  المقبل  فبراير  شهر 
بالنسبة  مرض  ادائهم  اتحادات   3 هناك  لذلك 
ذلك  وينطبق  الماضية،  الفترة  خالل  ألدائهم 

أيًضا على اتحاد المصارعة.
التي صدر  الرياضي  التحكيم  أين محكمة   ●
عنها  نسمع  نعد  ولم  لها  لجنة  بتشكيل  قرار 

شيئا؟
للجمعية  اجتماعا  ماضيين  عامين  منذ  عقدنا 
الرياضي،  التحكيم  محكمة  بشأن  العمومية 
والمهمة  الجوهرية  النقطة  أو  هنا  واإلشكالية 
يكون  أن  البد  الرياضية  المحكمة  بند  أن  هي 
من ضمن النظام األساسي ألي اتحاد، وإلى اآلن 
يوجد اتحاد أو اثنان فقط هما اللذين بدءا في 
تغيير النظام األساسي واللوائح، واللجنة األولمبية 
من  الرياضية  المحكمة  إدارج  عليهم  اشترطت 
ضمن النظام األساسي ألي اتحاد، وبعد أن يتم 
في  حتى  الرياضية  المحكمة  نشكل  نحن  ذلك 
مقترحا  نقدم  وسوف  لألندية.  األساسي  النظام 
من  ليكون  اآلن  معد  وهو  الرياضية  لالتحادات 
التحكيم  محكمة  بند  األساسي  نظامها  ضمن 

الرياضي.

● في عهد جمال الزروق أصبح هناك أكثر من 
اتحاد في لعبة واحدة.. حدثنا عن ذلك؟

دولي  اتحاد  كل  ألن  الصح  عملنا  نحن 
التجديف  اتحاد  مثل  به  مختص  اتحاد  له 
البحرية، عندما تطلع على  والرياضات  والشراع 
للشراع  الدولي  االتحاد  تجد  الدولية  االتحادات 
االتحاد  تجد  للتجديف وكذلك  الدولي  واالتحاد 
للرماية  أفريقيا  اتحاد  وتجد  للقوس  العربي 
وحده، ومن غير المعقول أن تجد رئيس اتحاد 
للوائح  وفقا  الصحيح  عملنا  ونحن  اتحادين  في 

الدولية.
● ماذا أعدت اللجنة األولمبية للعام 2020

الجديد  للعام  األولمبية  للجنة  برنامج  أول 
المثار  للموضوع  المسار  تصحيح  هو   ،2020
حالًيا أننا نحن نشارك فقط من أجل المشاركة، 
للرياضيين  لجنة  بتشكيل  قمنا  هذا  على  وللرد 
على  العمل  وبدأنا  لها  رئيس  وأنا  المتميزين، 
وعملنا  سنتين،  من  ألكثر  استراتيجية  خطة 
جدولة حتى مع االتحادات الرياضية، وقد عقدنا 
اجتماع معهم وطلبنا منهم ونحن نستعد لدورة 

األلعاب األفريقية للشباب لعام 2022.
 15 عمر  من  المتميزة  السنية  الفئات  منهم 
 2022 عام  يأتي  بحيث  سنة،   18 من  وأقل 
ضمن  ياتي  وهذا  للمشاركة،  جاهزين  نكون 
البرنامج الوطني لرعاية الموهوبين، نحن جهزنا 
االهتمام  يتضمن  الشأن،  هذا  في  كبير  برنامج 
خاصة  الرياضية  األلعاب  جميع  في  بالموهوبين 
هذا  إنجاح  أردنا  وإذا  الفردية.  األلعاب  في 
البرامج  ومن  الجميع.  تكاتف  من  البد  البرنامج 
األولمبي،  باليوم  االحتفال   2020 في  المدرجة 
الذي يشارك فيه أفراد المجتمع بكافة مؤسساته 
الحكومية والخاصة وستكون هناك مبادرة )شجع 
طفاًل.. أصنع بطاًل( وهي مبادرة رياضية لتشجيع 
األطفال لممارسة الرياضة، واكتشاف الموهوبين 
الجامعة  لماراثون  نعد  سوف  وكذلك  منهم، 
الجامعات بين طالب  للركض يقام داخل  سباق 

الكليات بمشاركة 5000 ألف طالب.
في  ينظم  للجميع  الرياضة  مهرجان  وكذلك 
شامل  برنامج  وهو  أسبوع  لمدة  مدن  عدة 
إقامة مسابقات  ثقافي منوع يستهدف  رياضي 
والسلة  القدم  كرة  ألعاب  عدة  في  رياضية 
الدفاع  وألعاب  والشطرنج  والسباحة  والطائرة 
وندوة  والدراجات  القوى  وألعاب  النفس،  عن 
بتنظيم  دولية  ندوة  وهي  للجميع  للرياضة 
وإشراف اللجان األولمبية لدول المغرب العربي 
18 من  في  والغوص  للرياضة  العالمي  واليوم 
شهر يوليو، وكذلك العديد من االنشطة للجنة 
وأيًضا  المنشطات،  تعاطي  لمكافحة  الليبية 
الرياضي  الطب  التحاد  األنشطة  من  العديد 
تدريبية،  ودورات  ومحاضرات  عمل  ورش  من 
لجنة  ألنشطة  برنامج  هناك  سيكون  وكذلك 

والبيئة. الرياضة 
خالل  من  الحكومات  إسهام  عن  حدثنا   ●

السفارات في تبني المواهب الرياضية؟
هذا توجهي ومن ضمن أفكاري الخاصة من 
سبع سنوات، كان عندي برنامجان منهما تكاتف 
األولمبية،  اللجنة  ومساعدة  الحكومية  الجهات 
وهي تقسيم الرياضيين إلى فئتين، فئة التي لها 
مستوى دراسي عالي وبالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم تأهله وتوفده في بعثة خارجية لدراسة 

الماجستير على أساس دراسة وتدريب.
االستعانة  يتم  أن  يمكن  الثانية  والنقطة 
في  ويتدربون  السفارات  في  للعمل  بالمواهب 
الممكن  من  حيث  فيها،  يبدعون  التي  الرياضة 
أن نوفد رياضيي ألعاب القوى في السرعات إلى 

إيطاليا باعتبارها متميزة في ذلك.
ويجب أن يكون هناك دعم وصرف ميزانيات 
وقررت  بالحكومة  اجتمعت  التي  موريتانيا  مثل 
لصالح  الضرائب  من  المائة  في  واحد  خصم 
صندوق الرياضة، نحن ليس لدينا قناعة بأهمية 
عشوائي،  كله  والصرف  نصرف  نحن  الرياضة 
لكن لما يكون هناك تقنين للصرف حتى األندية 
الرياضية البد من إعادة تشكيلها، وتكون هناك 

انتخابات صحيحة
● وفي ختام هذا الحوار.. ما هي رسالتك؟

»الوسط«  جريدة  إلى  الشكر  كل  أوجه  أوال 
أبواب  أن  دائًما  أؤكد  وثانًيا  اللقاء،  هذا  على 
لمعرفة  إعالمي  ألي  مفتوحة  األولمبية  اللجنة 
النهائية  األولمبية وأهدافها، وفي  اللجنة  عمل 
بالوسط  المهتمين  كل  إلى  رسالة  أوجه 
من  الكاذبة  االتهامات  بعض  أن  الرياضي، 
أشياء  بسبب  هي  اإلعالميين  بعض  جانب 
بسبب  وليس  المواضيع  شخصنة  و  شخصية، 
أشكر  و  والتصحيح،  الحقيقة  عن  البحث 

الموقرة. صحيفتكم 

● رئيس اللجنة األولمبية يتحدث لـ»الوسط«

نستعد لدورة األلعاب األفريقية 
للشباب للعام 2022 من خالل 

تشكيل لجنة للموهوبين

الساعدي العالم أول 
تدعيمات النصر
في الكونفدرالية

الرسمي،  موقعه  عبر  النصر،  نادي  أعلن 
سبيل  على  العالم،  الساعدي  مع  تعاقده 
من  الصداقة،  نادي  من  قادما  اإلعارة 
مسابقة  في  الفريق  في  المشاركة  أجل 

األفريقية. الكونفدرالية 
 19( العمر  من  البالغ  العالم  الساعدي 
الصداقة،  لنادي  السنية  بالفئات  تدرج  عاما( 
المحنك  التونسي  المدرب  بثقة  وحظي 
األول  للفريق  وضمه  العرفاوي  المنصف 
وسط  مركز  في   2018-2017 موسم  منذ 
وعرف  عالية،  مهارة  صاحب  ويعد  الملعب، 
عنه الجدية واالنضباط. وحقق الفريق األول 
نظيره  على  الفوز  النصر  بنادي  القدم  لكرة 
معتز  سجله  رد  دون  بهدف  المالي  دجوليبا 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  المهدي، 
مساء األحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 
في  الثانية  المجموعة  لحساب  الخامسة 
ليكون  األفريقية،   » »الكونفدرالية  بطولة 
»الفحامة« ثاني المتأهلين رسميا إلى الدور 
الغيني  حوريا  رفقة  البطولة،  من  المقبل 

متصدر المجموعة الثانية.
حيث أصبح ممثل ليبيا في الترتيب الثاني 
خلف  نقاط،  ثماني  برصيد  المجموعة  في 
11 نقطة،  المتصدر حوريا كوناكري صاحب 
بينما تجمد رصيد دجوليبا المالي عند خمس 
أفريقي  الجنوب  بيدفيست  وتذيل  نقاط 

المجموعة بنقطتين.

● الساعدي العالم

رياضة  في  ذهبيتين،  ميداليتين  ليبيا  حققت 
منافسات  خالل  وبنات،  أوالد  »البوتشي«، 
لألولمبياد  األفريقية  األلعاب  ببطولة  الفردي، 
المصرية  العاصمة  تستضيفها  والتي  الخاص، 
يناير   30 وحتى   23 من  الفترة  خالل  القاهرة، 
البطل  حقق  األوالد  منافسات  في  الجاري. 
الذهبية،  الميدالية  المهدوي،  فرج  علي  الليبي، 
لحصوله على الترتيب األول بعد أن تفوق على 
فريق النيجر بنتيجة )6–2(، وذلك وفًقا لصفحة 
عبر  بنغازي«،  ذهنًيا  المعاقين  أصدقاء  »جمعية 

»فيسبوك«.
علي  الليبي  البطل  قال  بسيطة  وبكلمات 
فيديو  عبر  نفسه  تعريف  بعد  المهدوي  فرج 
»ألعب  الوسط«:  »بوابة  عليه  تحصلت  قصير 
ذهبية،  على  وحصلت  مرتين،  فزت  البوتشي، 
ليبيا،  رأس  رفعنا  األول،  بالمركز  الفوز  بعد 
ورفعنا  ليبيا،  في  المعاقين  لجنة  رأس  ورفعنا 
لكل  الشكر  بتوجيه  حديثه  مختتما  رأسنا«، 

أطراف المنظومة.

أبوراوي،  أمحمد  هناء  الليبية  الالعبة  وحققت 
بالميدالية  لألولمبياد،  البوتشي  منتخب  العبة 
الترتيب  على  تحصلت  بعدما  أيًضا،  الذهبية 
بنتيجة  أسعد  مرام  المصرية  مع  بالفوز  األول، 
هناء  أن  يذكر  النهائية.  المباراة  في   )0–6(

مباراتين  في  اإلثنين  فازت  أبوراوي،  أمحمد 
وعلى   )1  /  7( بنتيجة  نوفا  البوركينية  على 
علي  فاز  كما   ،)0  /  6( محمد  كريمة  المصرية 
شابة  أيمن  التونسي  على  اإلثنين  المهدوي، 

وبنتيجة )6 / 0(.

يشار إلى أن المشاركة الليبية في هذا المحفل 
فقط،  الالعبين  هذين  على  اقتصرت  األفريقي 
البوتشي  منتخبي  العبي  بقية  مشاركة  لتعذر 
الجوية  المالحة  توقف  بسبب  القوى  وألعاب 

بمطار معيتيقة.
األولمبياد  إدارة  مجلس  لعضو  تصريح  وفي 
الخاص الليبي، محمد الهادي يونس، إلى »بوابة 
الوسط« األحد قال »تعذر علينا المشاركة رغم 
استعدادنا وجاهزيتنا للمشاركة في هذا الحدث 

األفريقي المهم«.
ستشارك  كانت  »ليبيا  أن  يونس  وأضاف 
يضم  وبوفد  والبوتشي  القوى  ألعاب  بمنتخبي 
إعالمنا ونحن داخل  25 شخًصا«. وأكمل »بعد 
الخطوط  رحلة  بإلغاء  بطرابلس  معيتيقة  مطار 
تحولنا  تونس  إلى  المتجهة   )302( رقم  الليبية 
قائاًل  حديثه  يونس  واختتم  تونس«.  إلى  برا 
رحلة  الموعد  عن  متأخرين  وصلنا  »لألسف 
لمطار  الثاني  اليوم  في  وعدنا  تونس–القاهرة 
قرطاج وفوجئنا من اإلخوة بالخطوط بمطالبتنا 
 25 وعدده  الوفد  لكامل  جديدة  تذاكر  بشراء 
شخصا فاعتذرنا عن المشاركة وعدنا من جديد 

عن طريق البر إلى طرابلس«.

الوسط - محمد ترفاس

● المهدوي● المهدوي مع هناء

جدل القرعة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القدم  لكرة  العالم  إجراء قرعة كأس  بعد 
2022 التي جمعت المنتخب الليبي لكرة القدم 
مع نظيره المصري وأنغوال والغابون، سادت 
الشخصيات  بعض  من  التخوف  من  حالة 
المجموعة  هذه  صعوبة  حول  الرياضية 
الممتاز  الليبي  الدوري  غياب  خاصة في ظل 
لكرة القدم، وعدم جاهزية المنتخب الليبي، 

وغياب برنامج واضح من اتحاد الكرة.
يترشح  لم  الليبي  المنتخب  وأن  خاصة 
ما كان ذلك حلما  للمونديال ودائًما  إطالقا 
وأمال للجماهير الرياضية الليبية، وشارك من 
قبل في تصفيات بطولة كأس العالم 1986 
بالمكسيك عندما تنافس في آخر مرحلة مع 
منتخب المغرب وقدم المنتخب الليبي مشوارا 
المؤهلة  األفريقية  التصفيات  في  ممتازا 
لنهائيات المونديال، وتجاوز منتخبات كبيرة 
للحدث  سيتأهل  كان  المغرب  على  فاز  ولو 
العالمي، وكان ذلك بقيادة المدرب الوطني 

الكبير الهاشمي البهلول.
كل  وفي  األخيرة  سنة  الثالثين  وخالل 
تصفيات كان المنتخب الليبي يحاول ويسعى 
ويقدم مستويات مقبولة وليس صيًدا سهاًل.

ومع تصفيات كأس العالم الجديدة يتكرر 
الحلم رغم أن البعض يرى المجموعة صعبة 
خاصة بوجود المنتخب المصري الذي شارك 
في النسخة األخيرة للمونديال، ولكن أصواتا 
عديدة طالبت بعدم التخوف واإليمان الكامل 
المبالغ  والخوف  االستكانة  وعدم  بالحظوظ 
العطاء،  على  تعتمد  القدم  كرة  ألن  فيه 
المنتخبات  تكون  وقد  التاريخ،  دائما  وليس 
في  وارد  شيء  وكل  موفقة  غير  األخرى 

مالعب كرة القدم.
حتى  اآلن  من  االستعداد  إال  علينا  وما 
أما  التصفيات  انطالق  موعد  أكتوبر  شهر 
نتركها جانًبا  أن  التشاؤم والخوف يجب  لغة 
وأمر طبيعي عندما تدخل أي قرعة تتوقع أي 

منتخب يكون معك.
واضح  استعداد  برنامج  نرى  فهل 
استعداًدا  ودية  دولية  مباريات  ومجموعة 
للتصفيات وهل سنعرف مصير الطاقم الفني 
الحالي، هل سيستمر أو ال خاصة مع اقتراب 
انتهاء التعاقد مع فوزي البنزرتي خالل شهر 
ستة  لمدة  عقده  كان  حيث  المقبل  مارس 
متكررة  أسئلة  االنتهاء..  على  وقاربت  أشهر 

تطرح نفسها وتبحث عن إجابات.

جمال الزروق: ال نعترف بأي جمعيات
أو كيانات موازية غير معترف بها دوليًا

حوار- الصديق قواس

ساهمنا بقوة في نشر »المالكمة«.. ونشرف عليها في معسكر الجزائر
ونسعى لتعميم بند المحكمة الرياضية في النظام األساسي لألندية واالتحادات

● المهدوي لحظة  تتويجه بالذهب

● الزروق ُيكرم الدراج عالء حمودة بعد إحرازه القالدة الفضية بمصر  )٢٥ ديسمبر ٢٠١٩(
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ماذا يقصد به.. وماذا يعني؟

من األطراف المعنية بذلك؟

متى ينتهي؟

أين مسؤولية المجتمع الدولي تجاهه؟

لماذا ال تتخذ بشأنه قرارات أممية حاسمة؟

كيف يمكن إيقافه أو الحد منه؟

 كل شيء 

التدخل الخارجي في ليبيا

اختبار فوفو
جمعة بوكليب

قد ال يصدق كثيرون من أصدقائي ومعارفي أنني، خالل السنوات األخيرة، صرت شديد 
الشخصيات  لمختلف  البريطانية  الصحف  في  والرثاء  النعي  صفحات  قراءة  على  الحرص 

البريطانية والعالمية، في مختلف التخصصات والقطاعات.
هذا الحرص قد يرجعه البعض إلى عامل التقدم في العمر، وبالتالي، إحساسي بقرب 
دنو أجلي، وخروجي من هذا العالم بالبطاقة الحمراء. وربما يكون ذلك صحيحًا. فاالنسان 
وأجزم،  بل،  الحد،  ذلك  عند  يتوقف  ال  األمر  لكن  شاب.  وهو  غيره  السن  في  كبير  وهو 
يتجاوزه إلى أمور أخرى العالقة لها بالعمر. حيث اكتشفت أنه من خالل اطالعي وقراءاتي 
لتلك الصفحات المنشورة، حول شخصيات مهمة، تتزايد جرعات إشباع فضولي المعرفي. 
وأن تلك المتابعة تغنيني عن قراءة العديد من كتب السير الحياتية ألؤلئك الناس. وعلى 
سبيل المثال، كيف لي، مثاًل، أن أعرف أن هناك شخصًا، توفي مؤخرًا، اسمه إدوارد كيلي، 
الشاعر  وعن  عمومًا،  األكاديمي  العالم  في  الالتينية  اللغة  في  مرجعية  أهم سلطة  كان 

الروماني أوفيد خصوصًا.
بها.  جونسون  بوريس  السيد  بعالقة  يذكرنا  كالالتينية،  قديمة،  لغة  إلى  التطرق 
فالمشهور عن رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون إجادته للغة الالتينية، 
عمدًا،  يلقي،  كأن  استعراضي.  بشكل  بذلك  أحيانًا،  تبجحه،  ذلك  إلى  أضف  بها.  وشغفه 
بتعبير، أو بمصطلح في تصريح، أو في خطاب، لكي يبهر الناس، أمثالي، ممن ال علم لهم 

بتلك اللغة، ويشعرهم بجهلهم بلغة أساطين البالغة قديمًا، 
ويشغلهم بالسعي للبحث عن عما قاله وأنتواه من معنى.

في  ليس  ميزة  فتلك  ويجيدها،  ما  لغة  المرء  يحب  وأن 
ميسور كثيرين االستمتاع بها، لكن أن تتحول تلك الميزة إلى 
منصة للتباهي واالستعراض فذلك أمر قد يستهوي سياسي 
مثل السيد جونسون، ويقينًا، ينفر منه عالم لغة كالبروفسور 

كيلي.
وأعترف أن السيد جونسون ال يعرفني، وال أعتقد أنه يود 
الالتينية  باللغة  عالقته  في  الشخصي  ورأيي  إليَّ.  التعرف 
ذلك،  فإن  ذلك،  كل  عن  ورغمًا  قريب.  أو  بعيد  من  اليهمه 
أنانيًا،  الــدم،  ثقيل  أجده  إنني  القول  من  اليمنعني  أيضًا، 

ومشاهدته في وسائل االعالم تسرق راحة نفسي مني.
هذه السطور غير مكرسة لعالقة غير موجودة، أصاًل، بيني 
غرائبية  عن  للحديث  مكرسة  بل  جونسون،  السيد  وبين 

البروفسور ادوراد كيلي، أبرز علماء الالتينية في جامعة كامبريدج.
ما أستأثر بأهتمامي في عرض سيرته المهنية والحياتية في ذلك النعي، هو أن مكتبه 
أكاديميًا.  الالتينية  اللغة  الراغبين في دراسة  الطالب  قِبلة لكل  بجامعة كمبريدج، كان 
لكن البروفسور كيلي، اليقبل في صفوف تدريسه سوى قلة يختارها بالملقط. الدرجات 
العلمية، واإلجادة للغة، أو غيرها من األمور األكاديمية، تأتي في آخر قائمة القبول. المعيار 

المهم شيء آخر مختلف.
الجدد.  الطالب  من  يرفض  ومن  يقبل  من  اختيار  في  غريبة  طريقة  للبروفسور  كان 
المعيار والحكم هو القط فوفو! فالبروفسور كان، حريصًا، أن يكون مرفوقًا بقطه فوفو، 
في ساعات تواجده بالمكتب الجامعي الجراء المقابالت. وكان بالمكتب كرسيان، واحد له، 

واآلخر للقط فوفو.
لدى  الطالب  بها  يتعامل  التي  الطريقة  على  يستند  الجديد من عدمه،  الطالب  قبول 
البروفسور  منه  وطلب  المكتب،  دخل  هو  فإن  المكتب.  دخول  لدى  القط،  مع  المقابلة 
الجلوس، وليس بالمكتب غير كرسي واحد يشغره فوفو. كان لزامًاعلى الطالب أن يتجه 
إلى ذلك الكرسي وشاغره. ويتم ذلك، طبعًا، تحت أنظار البروفسور ومراقبته. لذلك، أطلق 

البروفسور على ذلك االمتحان اسم امتحان، أو أختبار فوفو.
فإذا اتجه الطالب نحو فوفو، وأزاحه عن الكرسي، ثم جلس مكانه، فهو لن يُقبل، ولو 
تكلم اللغة الالتينية من أذنيه. أما إذا اتجه نحو الكرسي، وأزاح فوفو بلطف، ووضعه على 
األرض بلطف ايضًا، وجلس مكانه، فإنه قد يكون من المحظوظين ويُقبل. أما إذا توجه 
الطالب نحو الكرسي، ورفع فوفو بلطف، وخاطبه ، وحك شعرات رأسه مداعبًا، فهو بالتأكيد 

سيكون من المقبولين.
الغرض من امتحان فوفو هو رصد ما إذا كان الطالب الجديد يمتلك حرصًا على االنتباه 
والعليا،  الجامعية  دراسته  في  كيلي  السيد  ميز  ما  هو  للتفاصيل  االنتباه  للتفاصيل، ألن 

وصار سمة تميزه في عمله االكاديمي كأستاذ متخصص في اللغة الالتينية.
وأعترف أنني حين ساغادر هذه الدنيا إلى أخرى، فإن ال أحد من أصدقائي أو معارفي 
سيذكر في خبر نعيه أو رثائه لي، أن فضيلة االنتباه للتفاصيل كانت من بين مزاياي التي 

عُرفتُ بها بينهم.
وتفاصيل  أحداث  من  كليبيين  فاتنا  ما  هو  خاطئًا،  أكن  لم  إن  للتفاصيل،  األنتياه 
حدثت خالل مؤتمر برلين األخير. كان الليبييون، على صفحات الـ»فيسبوك«، و»تويتر«، 
أن  وهي  اآللم،  حد  وموجعة  بتفصيلة صغيرة،  يهتموا  أن  دون  ويتصارعون،  يتشاتمون 

المؤتمر المنعقد كان يدورحولهم، لكن بدونهم!
من  سيأتي  مما  وغيره  برلين،  مؤتمر  في  للمجتمعين  تركوه  بالتفاصيل  االهتمام 

مؤتمرات.

رحيل األطيوش
رجال  أحد  رحيل  من  والثالثون  التاسعة  الذكرى  اليوم  هذا  يصادف 
ليبيا الغيورين، إنه اللواء السنوسي سعيد األطيوش، خامس رئيس أركان 
للجيش الليبي. كان من أوائل المنضمين إلى الجيش الليبي منذ تأسيسه 
في 9 أغسطس 1940 وتوالت مهامه وتدرج في مناصبه حتى وصل سنة 
لألركان.  رئيسا  بتعيينه  يقضي  ملكي  مرسوم  فصدر  لواء،  رتبة   1958
واستمر في منصبه حتى شهر نوفمبر1961. ثم نقل من منصبه وعين 
سفيرا تحت الطلب بوزارة الخارجية. العام 1964 اختير وزيرا للمواصالت 
ونفذ  مازق،  حسين  حكومة  في  ثم  الثانية  المنتصر  محمود  حكومة  في 
الغربية  ليبيا  حدود  بين  ما  الممتد  الساحلي  الطريق  مشروع  عهده  في 
للمرة  نفسه  رشح  الجديد  الوزاري  التشكيل  من  خروجه  وبعد  والشرقية. 
الثانية لعضوية مجلس النواب ففاز بالتزكية فاستمر نائبا بالمجلس حتى 

سقوط الملكية في 1969/9/1.ورحل عنا يوم 1981/1/30.

تتألق  بالقاهرة،  المصرية  األوبرا  الهناجر بدار  على مسرح 
الليبية خدوجة صبري في »حكاية طرابلسية« وهي  النجمة 

مسرحية مونودرامية، سبق أن حصلت على عدة جوائز، منها 
القاهرة  جائزة اإلبداع كأفضل عمل مسرحي مصور بمونديال 

تأليف  المسرحية من  واإلعالمية.  الفنية  لألعمال  الدولي 
عبدالناصر،  وإخراج جمال  بوشناف،  الليبي منصور  الكاتب 
وإدارة  عبدالمحسن  ومحمد  الشريف  أبوبكر  وسينوغرافيا 

والدعاية مصطفى  فنية وليد سرار، وماكياج نعيمة هويدي، 
عوض، أما أغنية العرض فهي »أميمة يا ودادة« للفنان فتحي 
الرجل  امرأة رفضت قهر  لمعاناة  والمسرحية تتعرض  كحلول. 
الزواج بعدما عاصرت قصصا  والمجتمع واألسرة وامتنعت عن 

لتسرد  والدتها  لقبر  فتتجه  زوجية،  لتجارب  فاشلة ومأساوية 
لسيدات مقربات  التي شاهدتها  المأساوية  القصص  لها 

والثالثة  بالجنون  إحداهن قتلت زوجها واألخرى أصيبت  منها، 
شردت في الشارع.

عبدالسالم الزغيبي

»حكاية طرابلسية«
 في القاهرة

+H5

أول كعكة فضائية
خبز الرواد في محطة الفضاء الدولية 

كعكة هي األولى التي تعد في الفضاء، 
واستغرق األمر وقتا أطول مقارنة بما 

يتطلبه خبز كعكة مماثلة على األرض.
ولعب قائد المركبة الفضائية اإليطالية، 

لوكا بارميتانو، دور الطباخ وساعدته 
رائدة الفضاء كريستينا كوخ في إعداد 

كعكة مع حبيبات الشوكوال.
وعادة، يستغرق إعداد الكعكة حوالي 15 

إلى 20 دقيقة على األرض، إال أن روّاد 
الفضاء اكتشفوا أن إعدادها في الفضاء 

تطلب أكثر من ساعتين في الفرن.
وعمليا، استغرقت الكعكة األولى حوالي 

25 دقيقة في الفرن، أما الثانية فتطّلبت 
حوالي 75 دقيقة، إاّل أن االثنتين كانتا 

غير مخبوزتين بالكامل. وللحصول على 
أفضل النتائج، تطلب األمر وضع الكعك 

لحوالي 120 إلى 130 دقيقة في الفرن. 
وغرّدت كوخ »أعددنا الكعك والحليب في 

الفضاء هذا العام«.
وصمّم الفرن الصالح لالستعمال في 

مكان خاٍل من الجاذبية من قبل شركتي 
»نانوراكس« و»زيرو جي كيتشن«، فيما 

قدمت سلسلة فنادق »دوبل تري باي 
هيلتون« عجينة الكعك.

العثور على 
»الضفدع الزجاجي«

اكتشف فريق بحثي نوعا نادرا من 
الضفادع في المنحدرات الشرقية لجبال 
األنديس البوليفية، وهي المرة األولى 

في هذه الدولة الواقعة في أميركا 
الجنوبية منذ 18 عاما.

ويتميز هذا النوع من الضفادع 
البوليفية الذي يطلق عليه »كوكران 

فروغ« ببطن شفاف، ولذلك يلقب 
بـ»الضفدع الزجاجي«، حتى إنه يمكن 
رؤية قلوبها والمسالك الهضمية من 

خالل بطونها. وقال رودريغو أغوايو 
وأوليفر كوينتيروس من الفريق البحثي، 

الذي قام باالكتشاف: »يعيد هذا 
االكتشاف بصيص أمل إلى مستقبل 

هذا النوع من الضفادع، وهي أحد أكثر 
البرمائيات جاذبية في العالم، وإلى 

األنواع األخرى أيضا«. وصادف الفريق 
الضفادع في 8 يناير خالل مهمة إلنقاذ 
الزواحف والبرمائيات المهددة بمشروع 
كهرومائي، في متنزه كاراسكو الوطني 

في شرق كوتشابامبا.

ليبيا األمس

الغرض من 
امتحان فوفو هو 
رصد ما إذا كان 
الطالب الجديد 

يمتلك حرصًا على 
االنتباه للتفاصيل

أقوالهم

»ملتزمون بدعم واحترام الهدنة 
وعملية الحوار بين األطراف الفاعلة 
في ليبيا، وتعليق إنتاج النفط لفترة 

طويلة أمر غير مقبول«.

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

»إن دعم مجلس األمن التابع 
لألمم المتحدة يعد أمرًا جوهريًا 

للعملية السياسية في ليبيا«.

وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس

»ضرورة رفع حصار النفط شرق 
ليبيا، والمؤسسة الوطنية للنفط هي 
المؤسسة الشرعية الوحيدة المكلفة 

إدارة النفط في ليبيا«.

وزير شؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا البريطاني 

أندرو موريسون

بريانكا شوبرا..
 الجريئة

من  الـــ62  بالنسخة  مشاركتها  خالل 
أقيم  الذي  غرامي،  جوائز  توزيع  حفل 
ظهرت  أنغلوس،  لوس  في  أخيرا 
شوبرا،  بريانكا  العالمية،  النجمة 
آند  رالف  توقيع  من  رائعة  بإطاللة 

روسو.
وظهرت نجمة السينما الهندية 
ــزي  ــن ال بــفــســتــان مــســتــوحــى م
وهو  الفضفاض،  كيمونو  الياباني 
صنع  ــذي  الـ الــفــســتــان 
حرير  كريب  مــن 
ورصع بترتر من 
وبعض  العاج 
الــــزيــــادات 
ــة  ــي ــرف ــزخ ال
لتجميلية  ا
وهو  األخرى، 
من  ــوذ  ــأخ م
تشكيلة الدار 
وصيف  لربيع 

.2018

»إن المؤسسة لم تتوقف عن تحذير 
المؤسسات المالية من عدم اإلفصاح 
عما يخص توزيع اإليرادات النفطية«.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط

مصطفى صنع اهلل
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