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عراقيل

فضاء

قالت وكالة بلومبرغ األميركية إن ليبيا 
سبب في ثلثي انخفاض إنتاج النفط لدى 
منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( في 

الشهر الماضي. وأكدت الوكالة نفسها أنه 
بسبب الحصار على موانئ النفط الليبية 

تراجع إنتاج أوبك إلى نحو 28 مليون برميل 
يوميًا، وفًقا لمسح أجرته بلومبيرغ. ونقلت 

»بلومبرغ« عن مصدر وصفته بالمطلع 
انخفاض إنتاج النفط الليبي إلى أدنى 

مستوياته منذ ثورة فبراير بسبب حصار 
الموالين لحفتر للموانئ لألسبوع الثالث.

مليار1,04
دوالر

خسائر ليبيا من إغالق الموانئ النفطية 
في 17 يناير الجاري وحتى اآلن

نفط

كل شيء

رحلة للشمس

قريبا في ليبيا
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البرهان

بين مجلسي  المقرر عقده في جنيف  السياسي 
على  يبعث  ال  نحو  على  لكن  والدولة،  النواب 
في  النواب  مجلس  أقر  إذ  الكثيرين،  تفاؤل 
توافرها  يجب  شروط  خمسة  الثالثاء،  بنغازي، 
لمشاركة المجلس في حوار جنيف، وهي اختيار 
المجلس  أعضاء  بين  من  ممثليه  البرلمان 
وتحت قبة البرلمان، على أن يبلغ عقيلة صالح 
قائمة  وإحالة  بأسمائهم،  األممية  البعثة 
مهمة  وتحديد  الــنــواب،  مجلس  إلــى  ـــ14  ال
لها  الزمنية  والمدة  واضح  بشكل  الحوار  لجان 
وآليات عملها، وعدم إقرار واعتماد أية حكومة 
وأخيرًا  المجلس،  من  عليها  المصادقة  بعد  إال 
النواب  لمجلس  الممثلين  عدد  مساواة  عدم 

االستشاري. المجلس  ممثلي  بعدد 
النواب  مجلس  أعضاء  رشح  المقابل،  في 
بينهم  من  خمسة  طرابلس  في  الموجودون 
التي  دائرة  الـ13  من ضمن  دوائر  عن خمس 
البرلمان  وفد  لتمثيل  المجلس،  منها  يتشكل 
علمًا  األممية  البعثة  وُأحيطت  جنيف،  حوار  في 

بهذا الترشيح، وفق مصادر »الوسط« وهو ما 
شرط  مع  يتناقض  إذ  جديد،  خالف  نذر  يحمل 
البرلمان  باختيار  طبرق  في  النواب  مجلس 
قبة  وتحت  المجلس  أعضاء  بين  من  ممثليه 
البعثة  صالح  عقيلة  يبلغ  أن  على  البرلمان، 

بأسمائهم. األممية 
وحسب  الخمسة،  الــنــواب  أن  إلــى  يشار 
قرميل  عمر  هم  طرابلس،  في  برلماني  مصدر 
دائرة  عن  شالبي  وعائشة  الجبل،  دائرة  عن 
الزاوية الغربية، ومحمد الرعيض عن مصراتة، 
وعبدالقادر  طرابلس،  عن  سيالة  وحمودة 

حسن يحيى عن دائرة أوباري–مرزق.
رئيس  تأكيد  ــاء  ج ــه،  ذاتـ السياق  ــي  وف
أن  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
عليها  سينبني  العسكري  المسار  مخرجات 
السياسي«،  الحوار  في  المشاركة  »نوعية 
العسكري  المسار  تصحيح  »ضرورة  إلى  داعيًا 
واألمني من خالل لجنة »5+5« المنعقدة في 
في  المضي  قبل  المتحدة،  األمم  برعاية  جنيف 

المجلس  مطالبة  مؤكدًا  السياسي«  المسار 
خالل  من  الحوار  في  المرأة  بتمثيل  للبعثة 
إحداث »كوتة« بمقعدين من المجلس األعلى 
وأن  النواب،  مجلس  من  ومقعدين  للدولة 

قريبًا. الموضوع، وسترد عليه  البعثة تدرس 
المسارين،  لنتائج  مرتقب  استشراف  وفي 
خارجية  لوزراء  جديد  اجتماع  عقد  المقرر  من 
حسب  برلين،  مؤتمر  في  المشاركة  الــدول 
الذي  ماس،  هايكو  األلماني  الخارجية  وزير 
»كل  األلمانية:  إف«  دي  »زد  لمحطة  قــال 
في  موجودين  كانوا  الذين  الخارجية  وزراء 
اجتماع برلين سيلتقون من جديد في منتصف 
األطراف  اجتماع  المهم  مارس«، مضيفًا: »من 
وأشار  المقبلة«،  القليلة  األيام  خالل  الليبية 
مجلس  مع  ألمانية  مساٍع  إلى  ذاته  الوقت  في 
الدول  تعرف  حتى  قرار  لوضع  الدولي  األمن 
األمم  تفرضه  الذي  التسليح  حظر  تخرق  التي 

توقع عواقب«. عليها  أنه »يتعين  المتحدة 
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المؤشرات األولية للمسار 
العسكري في

جنيف إيجابية

المخاوف قائمة من شبح 
»باريس« و»باليرمو«، وربما 

إسطنبول وموسكو

»كورونا« يستنفر البنك األفريقي يحذر من »صدمات« لالقتصاد الليبي
املنافذ الليبية

حذر البنك األفريقي للتنمية من انعكاسات 
تعثر خطط التنويع االقتصادي، مع اعتماد 
الطاقة  صادرات  من   %  96 على  الحكومة 
»يعرض  أنه  إلى  مشيرا  موازنتها،  إلعداد 

البالد لصدمات مستقبال«.
حول  تقريره  في  األفريقي  البنك  ورجح 
 ،»2020 أفريقيا  في  االقتصادية  »اآلفــاق 
النفط  أسعار  انخفاض  اإلثنين،  الصادر 
خالل العامين الحالي والمقبل، مشددا على 
ضرورة زيادة اإلنتاج، مع استمرار إعفاء ليبيا 
لخفض  ــك«  »أوب منظمة  اتفاق  بموجب 

إنتاجها النفطي.
نمو  تباطؤ  إلى  األفريقي  البنك  ولفت 
ما  إلى  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
بسبب   ،2019 العام  في   %  4 بنحو  يقدر 
انخفاض أسعار النفط، منبها إلى أن النمو 
 2020 عامي  خالل  ليبيا  القتصاد  المتوقع 
إنتاج  زيــادة  ضــرورة  على  يتوقف  و2021 
االنعكاسات  من  محللون  ويحذر  النفط. 
وإغــالق  اإلنتاج  وقــف  الستمرار  السلبية 
هبوط  إلى  يؤدي  بما  ليبيا،  في  الموانئ 

واللجوء  الصفر،  درجـــة  ــى  إل التصدير 
األعباء  لمواجهة  األجنبي،  النقد  الحتياطي 
المالية المتزايدة الناجمة من تفاقم تدهور 

الظروف المعيشية للمواطنين.
ويتسبب وقف إنتاج وتصدير المحروقات 
القومي  الدخل  زعزعة  في  أطــول  لفترة 
أكتوبر  من  اعتبارا  أنه  خصوصا  للبالد، 
2019، كان لدى البنك المركزي احتياطات 

بعض  تشير  ــذي  ال األجنبي،  النقد  من 
التقديرات إلى أنه يبلغ نحو 77 مليار دوالر.

»رويترز«  وكالة  إلى  تصريحات  وفي 
المصرف  محافظ  رفض  الماضي،  الشهر 
الكبير،  الصديق  طرابلس،  في  المركزي 
اإلدالء برقم لحجم االحتياطي األجنبي، لكنه 
األخيرين،  العامين  في  قليال  »زاد  إنه  قال 
بالتزامن مع استقرار إنتاج النفط«، في حين 
المصرف  لمحافظ  أخرى  تقديرات  تشير 
المركزي في البيضاء، علي الحبري، إلى أن 
احتياطي النقد األجنبي كان 80 مليار دوالر 

في العام 2017.
في الوقت نفسه، تقدر معدالت اإلنفاق 
بـ30 مليار دوالر العام الماضي، أي ضمان 
وعدم  االستيراد،  من  ونصف  عامين  نحو 
ارتباط االقتصاد الوطني بأي ديون خارجية.
لكن أزمة وقف تدفق النفط الذي يشكل 
96 % من إجمالي الدخل القومي قد تسرع 
العملة  احتياطي  إلى  اللجوء  عملية  في 
الناجمة  المالية  األعباء  لمواجهة  الصعبة، 
المستمرة على تخوم  الحرب  من تداعيات 

طرابلس.
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الوسط–عبدالرحمن أميني
مع ارتفاع وتيرة الوفيات بفيروس 

»كورونا« المستجد في الصين وعدد 
من دول العالم، توحدت الجهود 

الرسمية في حالة استنفار على كل 
منافذ ومطارات البالد تحسبا النتشار 
المرض الذي لم تسجل أية إصابة به 

حتى اآلن.
وفي منفذي رأس اجدير البري 
على الحدود مع تونس، وامساعد 

على الحدود مع مصر جرى استحداث 
حجر صحي للكشف على المسافرين 

العائدين إلى ليبيا؛ تحسبا النتقال 
عدوى فيروس »كورونا المستجد«، 

حسب مديري المفذين العميد محمد 
جرافة، والعقيد عبدالباسط العريبي.

ويقول مدير المركز الوطني 
لمكافحة األمراض: »نعمل بأقصى 

سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في 
المستشفيات الموجودة بالمدن التي 

بها منافذ نشطة من أجل العائدين 
من الخارج«.

لم تكد تمر بضعة أيام على إعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب صفقة 

القرن، حتى هرول رئيس مجلس السيادة 
السوداني، عبدالفتاح البرهان نحو 

خطوات على طريق التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، في لقاء مفاجئ مع رئيس 

وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو في 
أوغندا، اإلثنين.

الفلسطينيون اعتبروا اللقاء»طعنة 
في الظهر«، لكن البرهان أدخل 

»الخطوة التطبيعية« في نفق 
األمن القومي السوداني، 

واستند إلى ما نصت عليه 
الوثيقة الدستورية بأن 

تلك العالقة »مسؤولية 
المؤسسات المعنية 

باألمر«.
يقولون إن هذا اللقاء 

جاء بتسهيالت خليجية 
ضمن صفقة إلخراج 
السودان من الئحة 
اإلرهاب األميركية، 

لكن المعارضين 
يرون في هذا التحرك 

ثمنا بخسا لالعتراف 
بإسرائيل ومغامرة 

غير متوقعة في 
مرحلة انتقالية، وربما 
»برهان« على طموحات المشروع 

الجديد في حكم السودان.

31 فيلما 
من 29 دولة 
في مهرجان 

»أسوان«
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اقتربت مركبة باركر الشمسية التابعة 
لـ»ناسا« خطوة من الشمس عندما نفذت 
رحلتها الرابعة حول النجم، وهذه هي أول 

مناورة من هذا النوع أكملتها المركبة 
الفضائية خالل رحالتها في الماضي 

منذ مرورها بكوكب الزهرة في ديسمبر 
2019، وهذا يعني أن باركر قد حطم سجال 

خاصا اليوم ألقرب مركبة فضائية وصلت 
إلى الشمس، حيث إن المسبار الشمسى 
سيواصل القيام بكسر السجالت الخاصة 

باالقتراب من الشمس مرارًا وتكرارًا خالل 
مهمته التي تستغرق سبع سنوات. 

بنغازي–الوسط  جنيف، طرابلس، 

الحسابات  مربع  في  الليبية  األزمة  ملف  دخل 
في  المتحدة  األمم  قصر  أبواب  على  الصعبة 
مغادرته  من  أسبوعين  من  أكثر  بعد  جنيف، 
اللجنة  أعضاء  بين  المحادثات  بدء  مع  برلين، 
الليبية المشتركة »5+5«، اإلثنين  العسكرية 
»برلين«  لمخرجات  عسكري  كمسار  الماضي، 
المحادثات  وهــي  الماضي،  يناير   19 فــي 
لوقف  الهدنة  تحويل  إلى  تؤسس  قد  التي 
نحو  الطريق  وتمهد  الــنــار،  ــالق  إلط ــم  دائ
مجلسي  بين  المقرر  السياسي  الحوار  مسار 
من  جو  وســط  جنيف،  في  والــدولــة  النواب 
الخالفات السياسية بين طرفي األزمة، وألغام 
على  النار  إطالق  لوقف  العسكرية  الخروقات 
حظر  وانتهاك  طرابلس،  العاصمة  تخوم 
تصدير األسلحة إلى ليبيا، التي حدت باألمين 
إلى  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
تصعيد لهجة االنتقادات ووصف استمرار خرق 

بـ»الفضيحة«. السالح  حظر 
إيجابية  األولية  المؤشرات  بدت  جنيف،  في 
في اجتماع »5+5« الذي يعد األول على هذا 
توحيد  اجتماعات  جوالت  آخر  منذ  المستوى 
أكتوبر  في  بالقاهرة  العسكرية،  المؤسسة 
الوفاق  وفدا حكومة  عبر  إذ   ،2018 العام  من 
المبدئية  موافقتهما  عن  العامة  والقيادة 
دائم  وقف  إلى  الهدنة  تحويل  ضرورة  على 
إلطالق النار، أو حسب تعبير المبعوث األممي 
اعتماده  تم  نفسه  المبدأ  »فإن  سالمة  غسان 
بحث  اآلن  يجري  فيما  األولى«،  الجلسة  منذ 

»شروط هذا االتفاق«.
ضباط  خمسة  من   »5+5« مسار  ويتكون 
الوفاق،  حكومة  أوفدتهم  المستوى،  رفيعي 
أوفدهم  المستوى،  رفيعي  آخرين  وخمسة 
حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد 
منفردة  بجلسات  بــدأ  االجتماع  أن  ــم  ورغ
تناقش قائمة طويلة من النقاط المدرجة في 
الهدنة  لتحويل  محاولة  في  األعمال،  جدول 
النار،  إلطالق  وقف  أو  صالبة،  أكثر  هدنة  إلى 
الطرفين  اجتماع  يستبعد  لم  سالمة  أن  إال 
بعثة  بنشر  األوروبي  االقتراح  طرح  ليتم  معًا، 

الطاولة. أوروبية على  مراقبة 
المسار  اجتماعات  عنه  لما ستسفر  وانتظارًا 
للمسار  اإلعــداد  تفاعالت  تمضي  العسكري، 

خروقات الهدنة تسبق اجتماع »5+5« وغوتيريس تحدث عن »فضيحة«

تحضيرات »جنيف« تصطدم بعراقيل »الشروط«

< آلية عسكرية تتبع قوات القيادة العامة على تخوم العاصمة طرابلس           )أ.ف.ب(

أبوجا، بطولة  نيجيريا،  بعاصمة  انطلقت 
اإلعاقة  ــذوي  ل القوة  لرفعات  أفريقيا 
 ،»2020 طوكيو  لـ»أولمبياد  المؤهلة 
عُـقد  فنيًّا  اجتماعًا  االفتتاح  شهد  حيث 
من  المشاِركة  الدول  مندوبي  بحضور 
والجزائر  ونيجيريا  ومصر  ليبيا  بينها 

والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو.
هم  العبين،  بثالثة  ليبيا  تــشــارك 
كغم،   65 وزن  في  أبوسميحة  إبراهيم 
كغم،   72 وزن  اهلل،  ــرس  غ ومصعب 
كغم،   88 وزن  البعباع،  وعــبــدالــرزاق 
عبدالرحيم  الــمــدرب  البعثة  ويــرافــق 
والمعد  فرج،  شعبان  ومساعده  الــزوي، 

البدني عمر شبيك.
الوطني  الفريق  العبو  وحقق  سبق 
دورة  في  ميداليات  الحديدية  للكرة 
الخاص،  لألولمبياد  األفريقية  األلعاب 
على  الليبية  المشاركة  اقتصرت  أن  بعد 
مشاركة  لتعذر  فقط،  اثنيْن  العبيْن 
المالحة  توقف  بسبب  الالعبين،  باقي 

بطرابلس. معيتيقة  بمطار  الجوية 
إدارة  مجلس  عضو  قــال  جانبه  من 

محمد  الليبي  ــاص،  ــخ ال األولــمــبــيــاد 
جريدة  إلى  تصريح  في  يونس،  الهادي 
المشاركة  علينا  »تــعــذر  ــط«:  ــوس »ال
للمشاركة  وجاهزيتنا  استعدادنا  رغم 
ليبيا  المهم،  األفريقي  الحدث  هذا  في 

القوى  ألعاب  بمنتخبي  ستشارك  كانت 
شخصًا،   25 يضم  وبوفد  والبوتشي 
معيتيقة  مطار  داخل  ونحن  إعالمنا  بعد 
الليبية  الخطوط  رحلة  بإلغاء  بطرابلس 
إلى تونس تحولنا  المتجهة  رقم »302« 

برًّا إلى تونس«.
»لألسف  قائاًل:  حديثه  يونس  واختتم 
رحلة  الموعد  عــن  متأخرين  وصلنا 
التالي  اليوم  في  وعدنا  تونس–القاهرة 
ــوة  األخ مــن  وفوجئنا  قــرطــاج  لمطار 
تذاكر  بــشــراء  بمطالبتنا  بالخطوط 
25 شخصًا،  وعدده  الوفد  لكامل  جديدة 
من  وعدنا  المشاركة  عدم  عن  فاعتذرنا 

جديد عن طريق البر إلى طرابلس«.
حصد  اإلداريــة،  الصعوبات  ورغــم 
مــنــتــخــب لــيــبــيــا لــلــكــرة الــحــديــديــة 
»البوتشي«  رياضة  باسم  المعروفة 
منافسات  خالل  ذهبيتين،  ميداليتين 
األفريقية  األلعاب  بطولة  في  الفردي 
البطل  عبر  وجاءت  الخاصة،  للقدرات 
بالذهبية،  الفائز  المهدوي،  فرج  علي 
بنتيجة  النيجر  بطل  على  تفوقه  بعد 

.»2-6«
محمد  هناء  الالعبة  حققت  كما 
الفوز  بعد  أيضًا،  الذهبية  أبــوراوي 
-6« بنتيجة  أسعد  مرام  المصرية  على 

النهائية. المباراة  في   »0

»التساؤالت« تضيء مسرح سبها بعد عشرة أعوام من الجمود

< الصديق الكبير

< أبطال »الذهب« في الكرة الحديدية لذوي اإلعاقة

 توهج ليبي في »أفريقية ذوي اإلعاقة« 

850 ألف دينار 
تجدد مطالب 

الدامجة بحقوقه 
املفقودة



أعلن مهرجان »تري كور« الفرنسي الدولي لألفالم القصيرة جدا، فتح باب 
المشاركة في المسابقة الرسمية بفرنسا، كما تم إعالن فتح باب المشاركة في 

مسابقة »VS FILM« التي تقام على هامش المهرجان، الذي تقام فعالياته 
خالل الفترة من 5 وحتى 14 يونيو المقبل في مصر، بالقاهرة واإلسكندرية، 

وفي السعودية بمدينة جدة.
وصرحت الدكتورة ريم لطفي سعد، الممثل الرسمي للمهرجان بالشرق 

األوسط، بالقول »إن إقامة الدورة الـ22 من المهرجان في مصر والسعودية 
تعد حدثا كبيرا وضخما القى ترحيبا ودعما من إدارة المهرجان بباريس، خاصة 
أنه سيتيح فرصا أكبر للشباب والمبدعين من الدول العربية للمشاركة بصناعة 
األفالم والتنافس على جوائز المهرجان الدولية ومسابقة VS FILM«، وذكرت 

أن المهرجان سيقام في 31 دولة من 5 قارات بنفس التوقيت تشترك في عرض 
األفالم بجميع لغات العالم.

ومن جانبه، قال المخرج عبدالرحمن بن يحيى، مدير المهرجان بالسعودية، 
إن الئحة المشاركة بالمسابقة تشترط أال تتجاوز مدة الفيلم األربع دقائق 

دون التتر، وأن باب المشاركة في المهرجان الدولي بباريس تنتهي في 14 
فبراير الجاري، وأن مسابقة »VS FILM« ستغلق أبواب المشاركة يوم 30 

أبريل المقبل، موضحا: أن إدارة المهرجان بالمملكة تهتم باستضافة وتنظيم 
هذا الحدث كونه األول من نوعه كمهرجان إقليمي ودولي، وحظيت المملكة 
في اآلونة األخيرة بمكانة ثقافية عالية في ظل قيادتها الرشيدة، كما أضافت 

مشاركتها قيمة دولية وثقافية للمهرجان.

تواصـل 02

الجرح من االحباب واعر طبه***ولكن جروح الكارهين شفاه
والجرح من واحد عزيز تحبه***يطول وماينفع معاه دوا
والعبد مايقدر يعاند ربه *** هاللي خلق كل العبيد سوا

واللي تشكره يصعب عليك تسبه*** واللي يكرهك يمنع عليك دواه

»آبل« تغلق متاجرها في الصني

 »#Google« غوغل تطلق
ملستخدمي أندوريد

مع حلول شهر فبراير، توقف تطبيق »واتساب« عن العمل 
من  أقــدم  بنسخ  العاملة  الذكية،  الهواتف  ماليين  في 
وتفاجأ  و»آندرويد«،  »آبل«  هواتف  في  التشغيل  أنظمة 
عدد كبير من مستخدمي التطبيق برسالة سوداء عند فتح 
التطبيق، تقول إن »واتساب« ال يعمل على هذا الهاتف، 
وتنصح باالنتقال لهاتف آخر، ولن يعمل تطبيق التراسل 
الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة 
على  مهم  تحديث  إلجراء  نظرا  وذلك  السبت،  من  ابتداء 

»واتساب«.
العاملة  الهواتف  من  كبيرة  مجموعة  جانب  وإلــى 
قد  »ويندوز«  أجهزة  فإن   ،»iOS«و »آندرويد«  بنظامي 
األخــرى،  هي  التطبيق  تشغيل  ميزة  اآلن  منذ  خسرت 
المدعومة،  غير  القديمة  الهواتف  في  التطبيق  فتح  وعند 
استخدام  تستطيع  »ال  فيها:  كتب  سوداء  شاشة  ظهرت 
واتساب على هذا الهاتف بعد اآلن، ألن واتساب ال يدعمه. 
االنتقال لهاتف  للحصول على معلومات حول  اضغط هنا 
آخر مدعوم من واتساب«، وانتقد عدد من المستخدمين 
طريقة »واتساب« بإجبار المستخدمين على شراء هواتف 
ال  التي  القديمة،  الهواتف  على  التطبيق  وإيقاف  جديدة، 

يزال يستخدمها الماليين حول العالم.

شعر الحكمة

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 220 12 جمادى اآلخرة 1441 هــ

6 فبراير 2020 م

عدوى »كورونا« تصيب »آيفون«

خطوات لتأمني جهازك بنظام »ويندوز«

كلمة1000

جديدة  توقعات  كو،  تشي  مينغ  البارز  المحلل  نشر 
على  »كورونا«  فيروس  تأثير  بمدى  تنبؤا  تتضمن 
شحنات »آيفون« للربع الحالي وكذلك كيفية تأثر سوق 
العام،  من  األول  النصف  في  كاملة  الذكية  الهواتف 
وبالنظر إلى تطور الموقف حول فيروس »كورونا« خالل 
األسابيع الماضية، فقد ظهرت توقعات من العديد من 
المحللين حول المضاعفات التي قد تراها شركة »آبل« 
مع »iPhone SE 2« أو »iPhone 9« المتوقع في ربيع 

.»iPhone 11« هذا العام باإلضافة إلى إنتاج
وأشارت عدة تقارير إلى أن تجميع »iPhone 9« أو 
»iPhone SE 2« قد يتعطل، وذلك بعد أن أوضحت 
أن  يتوقع  الذي  تكلفة،  األقل  الجهاز  أن  المعلومات 
دخل  قد   ،»iPhone 8« من  مجددة  نسخة  يكون 
حيز اإلنتاج الضخم في شهر فبراير قبل إصدار شهر 

»آبل«  شركة  بإمكان  يزال  وال  مارس، 
مارس،  شهر  في  الجهاز  عن  اإلعالن 
لكن مع كميات عرض أولي محدودة إلى 
فإن معظم  اإلنتاج، ومع ذلك،  يرتفع  أن 

تحذيرات  كانت  اآلن  حتى  التوقعات 
الفيروس  إمكان  كيفية  حول  عامة 
لكن  »آيفون«،  إنتاج  إبطاء  من 

تنبؤا  تعطي  كو  تشي  مينغ  توقعات 
جهاز  إمدادات  أن  إلى  وتشير  ملموسا، 

مما  »كورونا«،  بفيروس  تتأثر  »آيفون« 
يجعل شحنات »آيفون« تشهد انخفاضا 

خالل هذا الربع بنسبة 10 %.
ويؤدي ذلك إلى أن شحنات هاتف 
البارز  المحلل  يقدرها  التي  »آيفون« 

 40 و   36 بين  تتراوح  بأنها  الربع  لهذا 
المستقبل،  إلى  بالنظر  مليونا، 
الصعب  من  أنه  كو  يالحظ 
التنبؤ بالربع الثاني من العام 
من  الثالث  )الربع   2020
آبل(  لشركة  المالي  العام 
تفشي  كيفية  إلى  استنادا 
المحلل  وكان  الفيروس، 
الماضي  األسبوع  في  سلط 
»آبل«  منتجات  على  الضوء 
اإلعالن  يتوقع  الذي  الجديدة 
ذلك  في  بما  العام،  هذا  عنها 
 »AirTag«و السلكي  شاحن 
ذلك،  ومع  جديدة،  أذن  وسماعات 

فقد توقع أن يؤخر الفيروس إطالق هذه المنتجات.
بالتجزئة  البيع  متاجر  جميع  »آبل«  وأغلقت شركة 
بسبب  فبراير   9 حتى  الصين  في  الشركة  ومكاتب 
عمليات  كون  المعروف  غير  ومن  »كورونا«،  فيروس 
العوامل  بين  التاريخ، ومن  ذلك  بعد  اإلغالق ستمتد 
مبيعات  إجمالي  تباطؤ  في  دورا  تلعب  التي  األخرى، 
الهواتف الذكية العالمية، الحرب التجارية بين الواليات 
المتحدة والصين، إلى جانب أن الطلب على الهواتف 
من  أقل  الخامس  الجيل  لشبكات  الداعمة  الذكية 
توقعات العالمات التجارية، وانخفض إجمالي شحنات 
رأس  عطلة  فترة  خالل  الصين  في  الذكية  الهواتف 
السنة الصينية الجديدة بنسبة تصل إلى 60 % على 
أساس سنوي، مع توقع )كو( أن يكون النصف األول من 
العام 2020 صعبا، خاصة بالنسبة للشركات الصينية.

توقفت شركة »مايكروسوفت« عن تقديم أي مساعدة تقنية أو تحديثات 
لنظام »ويندوز 7« اعتبارا من الشهر الماضي؛ وهذا يعني أن النظام أصبح 
تشغيل  نظام  إلى  بالترقية  الشركة  توصي  األمان،  لمخاطر  عرضة  أكثر 
أحدث، وإذا كنت ستواصل استخدام إصدار »ويندوز 7« بعد انتهاء الدعم، 
سيعمل حاسوبك بشكل طبيعي لكنه سيصبح أكثر عرضة لمخاطر األمان 
والفيروسات، لذلك نقدم لك بعض النصائح األمنية التي يجب تطبيقها 
لحماية بياناتك، حتى إذا كنت بحاجة إلى تشغيل »ويندوز 7« لسبب ما، 

خاصة  شيء،  كل  في  الستخدامه  مضطرا  فلست 
يمكنك  اإلنترنت،  من  الملفات  تنزيل  أو  التصفح 
أو   8 بويندوز  يعمل  آخر  أو جهاز  استخدام هاتفك 
خصوصا  الهجمات،  عن  بمعزل  تكون  وبهذا   10
أكثر تركيزا على  الذين أصبحوا  القراصنة  هجمات 

هذا النظام بعد إيقاف الدعم عنه.
جيدة  أداة  وتشغيل  بتثبت  نوصيك بشدة  كما 
لمكافحة الفيروسات تدعم نظام التشغيل »ويندوز 
7« والتأكد من تلقيه التحديثات األمنية بانتظام، 
وإذا كان لديك برنامج MSE مثبت، فإنه يعتبر خيارا 
جيدا ألنك ستستمر في تلقي التحديثات حتى العام 

.2023
مكافحة  برامج  أحد  في شراء  االستثمار  أن  كما 
 Kaspersky )البرامج الضارة كبرنامج )كاسبرسكي

يعتبر خيارا جيدا إلجراء عمليات المسح وإزالة البرامج الضارة والبرامج غير 
المرغوب فيها من نظامك.

وكذلك استخدم متصفح إنترنت آمن، إذا كنت ستواصل استخدم نظام 
»ويندوز 7« على جهازك فيجب الحرص على استخدام متصفح ويب آمن، 
على   Chrome )كروم(  لمتصفح  الدعم  »غوغل«  توفر  الحظ؛  ولحسن 

 Edge )إيدج(  2021 على األقل. وكذلك متصفح  15 يوليو  النظام حتى 
الجديد من »مايكروسوفت«، حيث يستند إلى الكود األساسي نفسه الذي 
يستخدمه Chromium، وسيستمر دعمه حتى 15 يوليو 2021 على األقل.

وال يزال متصفح »فايرفوكس« Firefox مدعوما على النظام ولكن لم 
تحدد شركة »موزيال« الفترة المتبقية لدعمه حتى اآلن، وكذلك يمكنك 
االعتماد على متصفح DuckDuckGo الذي يدعم مزيدا من الخصوصية، 
وعليك زيارة موقع »تحديث ويندوز« Windows Update والتأكد من أنه 
محدث بجميع التحديثات التي أصدرتها مايكروسوفت من أجله سابقا. كما 
نوصي أيضا بالبحث عن تحديثات »ويندوز« بشكل 
»مايكروسوفت«  أصدرت  وقد  لتنزيلها.  يدوي 
 »7 »ويندوز  التشغيل  لنظام  خاصة  تحديثات 
حتى بعد انتهاء الدعم، تماما كما فعلت مع نظام 

.Windows XP »التشغيل »ويندوز إكس بي
طويل،  وقت  منذ   »7 »ويندوز  نظام  صدر  لقد 
التطبيقات  من  قليل  عدد  لديك  يكون  قد  لذلك 
التي ال تحتاج إليها بالفعل. واألسوأ من ذلك أنها 
 Java :قد تكون قديمة وغير محدثة، تطبيقات مثل
و Adobe Flash قد تكون عرضة للهجمات. لذلك 
تحكم  لوحة  في  المثبتة  البرامج  قائمة  إلى  انتقل 
أي تطبيقات ال تستخدمها.  بإزالة  7« وقم  »ويندوز 
إصدار  أحدث  إلى  تستخدمها  التي  التطبيقات  جميع  تحديث  من  وتأكد 
متاح حاليا، هذه النصائح الخاصة بتأمين جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بأي 
نظام »ويندوز« تعتبر متطابقة تقريبا، لذلك تأكد من تفعيل ميزات األمان 
ويندوز  حماية  جدار  وكون  المستخدم  حساب  في  التحكم  مثل:  المهمة 
مفعال، وتجنب النقر على الروابط العشوائية في رسائل البريد اإللكتروني. 

وكذلك تنزيل الملفات المجهولة المصدر.

عارف  »مش  أغنية  البيجو  حسن  الشاب  الفنان  طرح 
يوتيوب،  األشهر  الفيديو  موقع  على  انجيكم«  عليش 

وهي أغنية ليبية من التراث الشعبي.
الراحل  الشعبي  الفنان  بها  تغنى  وأن  سبق  األغنية 
معتز  الفنان  التوزيع  بإعادة  قام  حيث  بونقطة،  أحميدة 
البرعصي، وإشراف فني  المخرج محمد  سالمة، ومن إخراج 
بنادي  الثقافي  القسم  إنتاج  ومن  نجم،  مصطفى  العازف 

الهالل بنغازي.
سابق  تصريح  في  قــال  البيجو  حسن  الفنان  أن  يذكر 

والتراث  بالفن  التعريف  واألخير  األول  »هدفه  إن  لـ»الوسط« 
الفني الليبي القديم للجيل الجديد وبشكل وتوزيع جديد«.

األخيرة  الفترة  في  قدم  البيجو  حسن  الفنان  أن  يذكر 
مثل  جديد  بتوزيع  الفنانين  لكبار  الليبية  األغاني  من  العديد 
علي  للفنان  و)نورعيون(  بومدين،  سيد  للفنان  العون(  )ريح 
صدقي،  محمد  للفنان  الوفا(  عش  في  و)طيرين  الشعالية، 
و)دمعك  الزليتني،  خليفة  للفنان  والشوق(  الهوى  ريح  و)مع 

غير زايد( للفنان عبدالجليل عبدالقادر.
مش عارف عليش انجيكم

»مش عارف عليش انجيكم« في ثوب جديد

»واتساب« يودع 
ماليني الهواتف لألبد

#هشـتاغ

أطلقت شركة غوغل هشتاغ »Google#« حيث يمكن للمستخدمين في 
تويتر عبر هذا الهشتاغ طرح تساؤالتهم ومشكالتهم الخاصة بنظام 

أندرويد. تشغيلها 
وتحاول غوغل التقرب بشكل كبير من مستخدمي الهواتف العاملة 

بنظامها لتشغيل األجهزة المحمولة أندوريد، وذلك من خالل تقريب الدعم 
التقني واألمني لهم بكل سهولة وفي كل األوقات، وهو األمر الذي دفعها 

الفتتاح هشتاغ خاص بذلك على مواقع التواصل االجتماعي.
وتقول غوغل إن فرق التقنية التابعة لها ستقوم بالرد على تساؤالت 

المستخدمين عبر هذا الهشتاغ، وحاليا فإن خدمة الدعم هذه متوافرة فقط 
باللغة اإلنجليزية، وقد تتوافر في وقت الحق بلغات أخرى.

قررت شركة »آبل« إغالق متاجرها في الصين حتى 9 فبراير، بسبب فيروس 
»كورونا المستجد« الذي أدى إلى وفاة 259 شخصا في هذا البلد اآلسيوي، 

وقالت الشركة في بيان إنها اتخذت هذا القرار احترازيا و»استنادا إلى نصائح 
كبار خبراء الصحة«، وتتمتع منتجات »آبل« من هواتف »آي فون« إلى أجهزة 
»آي باد« اللوحية، بشعبية كبيرة في الصين القارية )من دون هونغ كونغ(، 

التي تعتبر إحدى األسواق الرئيسية للمجموعة األميركية خارج الواليات 
المتحدة.

وجاء على الموقع اإللكتروني بلغة ماندارين للشركة أن 42 متجرا 
للمجموعة في الصين كانت ال تزال مفتوحة، السبت، لكن كل المحالت 

ستقفل أبوابها اعتبارا من األحد. وقالت »آبل« إن مكاتبها ومراكز االتصال 
التابعة لها ستبقى مغلقة حتى التاسع من فبراير، أما المبيعات عبر الموقع 

اإللكتروني فال تزال متاحة، ويتوقع أن يكون لقرار اإلغالق انعكاس محدود، 
فبسبب الوباء يالزم غالبية الصينيين منازلهم خوفا من انتقال عدوى 

الفيروس إليهم، وأغلقت غالبية المحال أبوابها وباتت شوارع المدن شبه 
خالية من المارة، وتسبب فروس »كورونا المستجد«، حتى اآلن، بوفاة 259 

شخصا فيما أصيب 11791 شخصا في البالد، على ما أعلنت لجنة الصحة 
الوطنية السبت.

الطبيعية نحتت جبل فى اكاكوس جنوب غرب ليبيا حتى أصبح على هيئة سفينة متحجرة.         )تصوير: رمضان كرنفودة(

»تري كور« لألفالم القصيرة 
يفتح باب املشاركة

فيما يمكن اعتبارها أول خطوة رسمية على طريق تحقيق حلم 
طال انتظاره، وإن جاءت من قارة واحدة، وافق البرلمان األوروبي 
شركات  إجبار  إلى  يؤدي  قرار  على  الخميس،  كبيرة،  بأغلبية 
التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن، ويريد 
يمكن  واحد  شاحن  توفير  األوروبي  البرلمان  في  المشرعون 

استخدامه بالهواتف بمختلف العالمات التجارية وأنواع األجهزة.
األوروبي  االتحاد  في  المعنيين  المسؤولين  القرار  يدعو  كما 
إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابالت وأجهزة الشحن 
مع  شاحن  بشراء  العمالء  إجبار  عدم  وضمان  تدويرها،  المعاد 
كل جهاز جديد، وفق ما نقل موقع »سي إن إن«، وكانت تقارير 
إعالمية سابقة كشفت أن االتحاد األوروبي قد يجبر شركة »آبل« 
حتى  أخرى،  مرة  »آيفون«  هاتفها  شاحن  تغيير  على  األميركية 

يصبح مشتركا ومتناسبا مع جميع الهواتف الذكية.
وقال موقع »سكاي نيوز« البريطاني إنه على الرغم من توجيه 
شركات التكنولوجيا في السابق للعمل معا لتطوير شاحن عالمي 
إن  يقولون  األوروبي  االتحاد  في  المسؤولين  أن  إال  »موحد«، 
»االتفاقات الطوعية بين مختلف الجهات الفاعلة في الصناعة لم 

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

اضطراب لعمالئنا«.

دخلت شركة SYLLABLE خط المنافسة في سوق السماعات 
الالسلكية وكشفت عن تحفة تقنية يتوقع أن تصبح من بين 

أقوى المنافسين لـ airpods التي تنتجها آبل.
 S119 وباإلضافة للتصميم الفريد واألنيق، حصلت سماعة
الجديدة من SYLLABLE على هيكل يقيها من الماء والغبار 
داخلية مزدوجة  العالمية، ومكبرات صوت   IPX6 معايير  وفق 

توزع األصوات بطريقة ممتازة.
كما أتت بشرائح إلكترونية متطورة تمكنها من العمل مع 
تقنية Bluetooth 5.0، ما يوفر لها اتصاال سريعا مع مختلف 
على  السلكيا  معها  والعمل  الذكية،  والهواتف  األجهزة  أنواع 

مسافة تصل إلى 20 مترا.
 Qualcomm QCC30XX بمعالج   SYLLABLE وزوتها 
تكفيها  أمبير  ميلي   50 بسعة  داخلية  وبطارية  األداء،  عالي 

لتعمل 10 ساعات متواصلة دون شحن.

توحيد شواحن
الهواتف في أوروبا

SYLLABLE تنافس آبل 
بسماعات متطورة
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خروقات الهدنة تسبق اجتماع »5+5« وغوتيريس حتدث عن »فضيحة«

تحضيرات »جنيف« تصطدم بعراقيل »الشروط«
دخل ملف األزمة الليبية في مربع الحسابات الصعبة 
بعد  جنيف،  في  المتحدة  األمــم  قصر  أبــواب  على 
بدء  مع  برلين،  مغادرته  من  أسبوعين  من  أكثر 
الليبية  العسكرية  اللجنة  أعضاء  بين  المحادثات 
كمسار  الماضي،  اإلثنين   ،»5+5« المشتركة 
الماضي،  يناير   19 في  »برلين«  لمخرجات  عسكري 
وهي المحادثات التي قد تؤسس إلى تحويل الهدنة 
لوقف دائم إلطالق النار، وتمهد الطريق نحو مسار 
الحوار السياسي المقرر بين مجلسي النواب والدولة 
بين  السياسية  الخالفات  من  جو  وسط  جنيف،  في 
لوقف  العسكرية  الخروقات  وألغام  األزمــة،  طرفي 
إطالق النار على تخوم العاصمة طرابلس، وانتهاك 
حظر تصدير األسلحة إلى ليبيا، التي حدت باألمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تصعيد 
لهجة االنتقادات ووصف استمرار خرق حظر السالح 

بـ»الفضيحة«.
في  إيجابية  األولية  المؤشرات  بدت  جنيف،  في 
اجتماع »5+5« الذي يعد األول على هذا المستوى 
المؤسسة  توحيد  اجتماعات  ــوالت  ج آخــر  منذ 
 ،2018 العام  من  أكتوبر  في  بالقاهرة  العسكرية، 
عن  العامة  والقيادة  الوفاق  حكومة  وفدا  عبر  إذ 
الهدنة  تحويل  ضرورة  على  المبدئية  موافقتهما 
إلى وقف دائم إلطالق النار، أو حسب تعبير المبعوث 
األممي غسان سالمة »فإن المبدأ نفسه تم اعتماده 
منذ الجلسة األولى«، فيما يجري اآلن بحث »شروط 

هذا االتفاق«.
ويتكون مسار »5+5« من خمسة ضباط رفيعي 
المستوى، أوفدتهم حكومة الوفاق، وخمسة آخرين 
للجيش  العام  القائد  أوفدهم  المستوى،  رفيعي 
المشير خليفة حفتر، ورغم أن االجتماع بدأ بجلسات 
المدرجة  النقاط  من  طويلة  قائمة  تناقش  منفردة 
في جدول األعمال، في محاولة لتحويل الهدنة إلى 
هدنة أكثر صالبة، أو وقف إلطالق النار، إال أن سالمة 
لم يستبعد اجتماع الطرفين معًا، ليتم طرح االقتراح 

األوروبي بنشر بعثة مراقبة أوروبية على الطاولة.
المسار  اجتماعات  عنه  ستسفر  لما  وانتظارًا 
العسكري، تمضي تفاعالت اإلعداد للمسار السياسي 
المقرر عقده في جنيف بين مجلسي النواب والدولة، 
إذ  الكثيرين،  تفاؤل  على  يبعث  ال  نحو  على  لكن 
خمسة  الثالثاء،  بنغازي،  في  النواب  مجلس  أقر 
حوار  في  المجلس  لمشاركة  توافرها  يجب  شروط 
جنيف، وهي اختيار البرلمان ممثليه من بين أعضاء 
عقيلة  يبلغ  أن  على  البرلمان،  قبة  وتحت  المجلس 
صالح البعثة األممية بأسمائهم، وإحالة قائمة الـ14 

الحوار  لجان  مهمة  وتحديد  النواب،  مجلس  إلى 
عملها،  وآليات  لها  الزمنية  والمدة  واضح  بشكل 
المصادقة  بعد  إال  حكومة  أية  واعتماد  إقرار  وعدم 
عدد  مساواة  عــدم  وأخــيــرًا  المجلس،  من  عليها 
المجلس  ممثلي  بعدد  النواب  لمجلس  الممثلين 

االستشاري.
الــنــواب  مجلس  أعــضــاء  ــح  رش المقابل،  فــي 
عن  بينهم  من  خمسة  طرابلس  في  الموجودون 
يتشكل  التي  دائرة  الـ13  ضمن  من  دوائر  خمس 
منها المجلس، لتمثيل وفد البرلمان في حوار جنيف، 
وفق  الترشيح،  بهذا  علمًا  األممية  البعثة  وُأحيطت 
مصادر »الوسط« وهو ما يحمل نذر خالف جديد، إذ 
يتناقض مع شرط مجلس النواب في طبرق باختيار 
البرلمان ممثليه من بين أعضاء المجلس وتحت قبة 
األممية  البعثة  يبلغ عقيلة صالح  أن  البرلمان، على 

بأسمائهم.

مصدر  وحسب  الخمسة،  النواب  أن  إلى  يشار 
دائرة  عن  قرميل  عمر  هم  طرابلس،  في  برلماني 
الغربية،  الزاوية  دائرة  عن  شالبي  وعائشة  الجبل، 
عن  سيالة  وحمودة  عن مصراتة،  الرعيض  ومحمد 
طرابلس، وعبدالقادر حسن يحيى عن دائرة أوباري–

مرزق.
المجلس  رئيس  تأكيد  جاء  ذاته،  السياق  وفي 
المسار  مخرجات  أن  المشري،  خالد  للدولة  األعلى 
في  المشاركة  »نوعية  عليها  سينبني  العسكري 
الحوار السياسي«، داعيًا إلى »ضرورة تصحيح المسار 
العسكري واألمني من خالل لجنة »5+5« المنعقدة 
في  المضي  قبل  المتحدة،  األمم  برعاية  جنيف  في 
للبعثة  المجلس  مطالبة  مؤكدًا  السياسي«  المسار 
الحوار من خالل إحداث »كوتة«  المرأة في  بتمثيل 
بمقعدين من المجلس األعلى للدولة ومقعدين من 
مجلس النواب، وأن البعثة تدرس الموضوع، وسترد 

عليه قريبًا.
من  المسارين،  لنتائج  مرتقب  استشراف  وفي 
الدول  خارجية  ــوزراء  ل جديد  اجتماع  عقد  المقرر 
الخارجية  وزير  حسب  برلين،  مؤتمر  في  المشاركة 
دي  »زد  لمحطة  قال  الذي  ماس،  هايكو  األلماني 
كانوا  الذين  الخارجية  وزراء  »كل  األلمانية:  إف« 
جديد  من  سيلتقون  برلين  اجتماع  في  موجودين 
اجتماع  المهم  »من  مضيفًا:  مارس«،  منتصف  في 
األطراف الليبية خالل األيام القليلة المقبلة«، وأشار 
في الوقت ذاته إلى مساٍع ألمانية مع مجلس األمن 
الدولي لوضع قرار حتى تعرف الدول التي تخرق حظر 
»يتعين  أنه  المتحدة  األمم  تفرضه  الذي  التسليح 

عليها توقع عواقب«.
جنيف  فــي  الــحــوار  ــاوالت  طـ تحمله  مــا  ورغــم 
وربما  ومواءمات  ملفات  من  وبنغازي  وطرابلس 
عراقيل، لم تخفِ األمم المتحدة أسفها من تواصل 

وخرق  طرابلس،  العاصمة  تخوم  على  الهدنة  خرق 
بحظر  الدولية  الشرعية  قــرارات  احترام  تعهدات 
تصدير السالح إلى ليبيا، التي تعهد بها المشاركون 
المتحدة  األمم  عنه  عبرت  كما  برلين،  مؤتمر  في 
على لسان أمينها العام، أو في تصريحات المبعوث 
األممي إلى ليبيا، غسان سالمة الذي قال: »نرى أن 
تدفق المرتزقة واألسلحة الجديدة إلى ليبيا مستمر 
مع  األممية  االنتقادات  وتواكبت  والبحر«.  البر  عبر 
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  تصريحات 

لعقد  مشتركة  تونسية  جزائرية-  تفاهمات  تحضر 
لقاءات مع الفرقاء الليبيين في غضون أيام كمرحلة 
حصر  متحاشية  األزمــة،  مع  التعاطي  في  جديدة 
المجال  فسح  مع  العاصمة  حرب  طرفي  في  الحل 
القبائل  جمع  على  أكبر  بشكل  الجهود  لتوسيع 
الذين يشكلون مفتاحًا مهمًا في تفكيك تعقيدات 

المعضلة الليبية.
توحيد  على  وتونس  الجزائر  اتفاق  وتزامن 
توصيفات  تنوع  مع  الدبلوماسية  تحركاتهما 
لم  دول،  خــرق  حيال  المتحدة  ــم  األم مسؤولي 
برلين  مؤتمر  منذ  األسلحة  توريد  التفاق  تسمها، 
»إحباط  بين معرب عن  النار  إطالق  وانتهاك وقف 
لألمم  العام  األمين  ال  قال  كما  وفضيحة«،  شديد 
المتحدة أنطونيو غوتيريس مقابل »قلق« المبعوث 
األممي غسان سالمة من عدم احترام طرفي الصراع 
التوصل  في  األمن  مجلس  وتأخر  برلين  لقرارات 
المشتركين في  الجارين  إلى تبنيها أي قرار. ولعل 
حدود طويلة مع دولة ليبيا يدركان أكثر من غيرهما 
الحساسية التي تعيشها المنطقة، وأخطار ما يدور 
عن  بالوكالة  أو  الليبيين  بين  مباشرة  معارك  من 
قرب  السلم  يهدد  ما  والكبرى،  اإلقليمية  القوى 
الكبرى  الدول  انفراد  يريدان  ال  لذلك  حدودهما؛ 

المؤثرة بالملف.
مبادرة الجزائر

الجزائر، وخالل إعالن اتفاق مع تونس على استضافة 
جوالت حوار بين الليبيين في إحدى الدولتين، قالت 
تبون،  المجيد  عبد  رئيسها  لسان  على  صراحة 
هذا  منا  يقبل  بـ»أن  مشروطة  البلدين  مبادرة  إن 
االقتراح من طرف من يسيطر حاليًا ليس في الداخل 
بل في الخارج على القرار في ليبيا«، ولفت إلى أنه 

يقصد بذلك »األمم المتحدة أو الدول األوروبية«.
كل  مع  لقاءات  عقد  في  المبادرة  اختصر  لكن 
الليبيين وكل القبائل الليبية، إما في تونس أو في 
مؤسسات  لبناء  الحل  بداية  اعتبرها  والتي  الجزائر 
جديدة تؤدي إلى انتخابات عامة وبناء أسس جديدة 

للدولة الليبية الديمقراطية.
وزارة  المكلف تسيير  الدولة  بدوره كشف كاتب 
طبجي،  باش  صبري  التونسية،  الخارجية  الشؤون 
على هامش جلسة استماع مغلقة بالبرلمان لوزراء 
خصصت  التونسيين،  والخارجية  والداخلية  الدفاع 
تفعيل  البالد،  على  وتداعياته  الليبي  الوضع  لبحث 
اتفاق بين تونس والجزائر لرعاية حوار ليبي -ليبي 
بليبيا  المقبلة للخروج  األيام واألسابيع  في غضون 

من أزمتها الراهنة.
)لم  ليبية  أطراف  وجود  إلى  طبجي  باش  وأشار 
البلد،  بهذا  القبلية  التركيبة  بحكم  لها،  يذكرها( 
العملية  السالم واحتضان  إلى  أهمية كبرى وتدفع 
األمان..  بر  إلى  تصل  أن  »نأمل  قائاًل:  السياسية، 
ودول الجوار لها دور في هذا وهو ما نادينا به دائمًا 
تثبيت  البلدان  إليه  يصبو  ما  أكثر  أن  بيد  وأبدًا«، 
السياسي..  الحوار  عملية  وإطالق  النار  إطالق  وقف 
زيارة  جزائرية  مصادر  كشفت  السياق  هذا  وفي 
لوفد من وجهاء القبائل الليبية الجزائر في غضون 
أيام؛ بهدف التحضير لمؤتمر وطني يعقد في ليبيا 
وستكون  ومصر،  وتونس  الجزائر  سفراء  بحضور 

االجتماعية  المجالس  مختلف  بين  للتحاور  فرصة 
إغالق  وراء  ليبية  قبائل  وكانت  لألزمة.  حلول  حول 
البالد  وجنوب  شــرق  في  النفط  وحقول  موانئ 
النفط في  رفضًا الستغالل جماعات مسلحة عوائد 
التسلح، فيما أعلنت قبائل ومدن المنطقة الغربية 
رفضها التواجد العسكري التركي واعتباره »احتالاًل« 

يستوجب الرد عليه.
السياسية  العلوم  أستاذ  أكد  الخصوص  وبهذا 
والعالقات الدولية بجامعة الجزائر الدكتور سليمان 
عراج، خالل ندوة نقاش بعنوان »المقاربة الجزائرية 
جريدة  منتدى  نظمها  الليبية«  ــة  األزم حل  في 
الذي  األمــر  أن  الماضي،  الثالثاء  يوم  »الشعب« 
معركة  »إعالن  هو  الصفر«  »نقطة  إلى  ليبيا  أعاد 
طرابلس، فهذه حقيقة البد أن تقال ليس من باب 
تحميل المسؤولية لطرف على حساب آخر، فالجميع 
مسؤول عن ما يحصل اآلن في ليبيا«، مشيرًا إلى أن 
قوية  دولة  مؤسسات  إلى  تحتاج  اإلرهاب  »محاربة 
إلى  وليس  القانون  منطق  يسود  أن  إلى  وتحتاج 

منطق العصب والمجموعات«.
»ضخت  التي  األموال  إلى  األمني  الخبير  ولفت 
ميزان  تغيير  خالله  من  يتم  جديد  واقع  لصناعة 
القوى، وتحييد دور القبيلة رغم أنها مكون أساسي 
من مكونات المجتمع الليبي التي كانت تلعب دورًا 
أساسيًا وفاعاًل في ليبيا«. واعتبر عراج أن األمر الذي 
أطال من عمر األزمة وعمق الفجوة أكثر بين طرفي 
النزاع هو »محاولة تغليب طرف على حساب طرف 
وفق غطاء أيديولوجي، وهو أمر أصبح يشكل تهديدًا 
األزمة  »تفاقم  أن  إلى  مشيرًا  الجوار«،  دول  لكل 
المنطقة.  كل  على  وخيمة«  تداعيات  له  ستكون 
وقال فيما يتعلق بدور الجزائر في حل األزمة الليبية 
وال  والمؤسسات  الــدول  مع  تتعامل  »الجزائر  إن 

تتعامل مع المجموعات والميليشيات«.
ثنائية  في  األزمــة  حصر  »عدم  إلى  عراج  ودعا 
الرئاسي  المجلس  ورئيس  حفتر  خليفة  المشير 
يمثلها كل  ليبيا  السراج؛ ألن  فائز  الوفاق  لحكومة 
»فتح  على  العمل  ضرورة  على  مشددًا  الليبيين«، 
مستدامة  حلول  إلنتاج  الليبيين  كل  الحتواء  األفق 
للنزيف  حــدًا  وتضع  االستقرار  تعيد  ومصالحة 
لحل  بمقاربتها  مــرارًا  الجزائر  وتذكر  الحاصل«.. 

األزمة بالتأكيد على وقوفها على مسافة واحدة من 
جميع الفرقاء مع توخي أقصى درجات الحياد ودعم 

شرعية المؤسسات المعترف بها دوليًا.
خارطة طريق أفريقية

ويعزز جهد الجوار الليبي خارطة الطريق التي أقرتها 
اللجنة رفيعة المستوى لالتحاد األفريقي حول ليبيا 
بعدما اتفقت على إنشاء اللجنة التحضيرية لمنتدى 
الليبيين  الفرقاء  بين  الشامل  الوطنية  المصالحة 
وإعداد رزنامة االجتماعات ومسودة الموارد المالية 
عقد  اللجنة  واقترحت  المهمة.  لنجاح  الضرورية 
تقديم  مع  انتقالية  فترة  يحدد  للمصالحة  منتدى 
مشروع الدستور، كما سيقترح تاريخًا لالستفتاء حول 

الدستور وموعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
لالتحاد  المستوى  رفيعة  اللجنة  رئيس  وأوضح 
كونغو،  جمهورية  ورئيس  ليبيا  حول  األفريقي 
قمة  بالده  احتضنت  التي  ساسونغيسو،  دنيس 
تنظم  بأن  تفويضًا  تلقت  قد  »أفريقيا  أن  مصغرة 
بين  الوطنية  للمصالحة  منتدى   2020 سنة  خالل 
رئاسية  انتخابات  تنظيم  يسبق  الــذي  الليبيين 
هذه  بأن  علمًا  مصداقية«،  وذات  حرة  وتشريعية 
التوصيات ستناقش األحد المقبل في قمة لالتحاد 

األفريقي بأثيوبيا.
التفاعل  دينامية  في  انخرطت  فقد  المغرب  أما 
بعدما  الليبية  الساحة  على  الطارئة  التحوالت  مع 
السياسية  التسوية  فصول  خارج  نفسها  وجدت 
لألزمة مع إقصائها المتكرر من المؤتمرات الدولية 
واإلقليمية، خصوصًا أن جارتها الجزائر دعت مالي 
اجتماع  في  تشركها  أن  دون  ليبيا  عن  البعيدة 
موسع لدول الجوار، إذ ال تزال المغرب تشدد على 
في  الموقع  السياسي  باالتفاق  المتمسك  موقفها 
إنه  تقول  لكنها  2015؛  سنة  الصخيرات  مدينة 
»يلتزم، على الدوام بتفادي سياسة المحاور في حل 

األزمة منذ البداية«.
أنها  الوفاق  حكومة  أوردت  ذاته  السياق  وفي 
المغربي،  الخارجية  وزير  من  هاتفيًا  اتصااًل  تلقت 
جانب  إلى  الكامل  اصطفافها  الرباط  فيه  تؤكد 
التدخل  لليبيا، معلنة رفضها  الشرعية«  »الحكومة 
شرق  في  الموقتة  الحكومة  لفتت  كما  األجنبي. 
ليبيا، إلى تلقيها دعوة دبلوماسية لزيارة المغرب.

الوسط - عبد الرحمن أميني

جنيف، طرابلس، بنغازي–الوسط

مع خرق الهدنة وتدفق السالح

تفاهمات جزائرية - تونسية لعقد لقاءات مع أطراف األزمة

آليات املراقبة في ليبيا: خالف أوروبي.. وحماس أفريقي

»خلطة« الجوار لتسريع
 الحوار الليبي

طرفي  إلى  أنواعها  بكل  األسلحة  وتدفق  طرابلس  في  النار  إطالق  تجدد  أعاد 
الصراع إحياء الحاجة إلى االنخراط في آليات يمكن اعتمادها في ليبيا للمراقبة 
يشارك فيها االتحاد األوروبي واألفريقي بقوات لهما، وأمام رفض األمم المتحدة 
إلى  بالحاجة  اإلقليمية  المنظمات  ضغوط  تصطدم  سالم  حفظ  قوات  إرسال 

»تفويض مسبق من مجلس األمن«.
المشاركة  إن  إيشينجر  ولفجانج  األمني  ميونيخ  مؤتمر  رئيس  وقــال 
التوجه  خالل  من  ليبيا  في  األسلحة  على  المفروض  الحظر  لمراقبة  األوروبية 
والتي  المتحدة،  األمم  من  تفويض  إلى  تحتاج  »صوفيا«،  لعملية  الجديد 
بعد مخرجات مؤتمر  عنها  يعلن  لم  األمن  لمجلس  في جلسة خاصة  ستتناول 
المتحدة ينص  ليبيا، خصوصا أن الفصل السابع من ميثاق األمم  برلين حول 
متوقف  األمر  لكن  األسلحة،  توريد  حظر  انتهاكات  بشأن  قسرية  تدابير  على 
على ما قد يقرره مجلس األمن ومن سيكون المسؤول عن األمن أو المراقبة 
في  تكون  أن  يجب  األوروبية  المشاركة  أن  الواضح  »من  وعقب:  العسكرية، 

المراقبة«. مجال 
العسكريين واالستراتيجيين في  الخبراء  وأضاف ولفجانج إيشينجر وهو أحد 
الجاري  فبراير   16 إلى   14 من  الفترة  في  ميونيخ  مؤتمر  يرأس  الذي  ألمانيا، 
هناك  يكن  »لم  أنه  الثالثاء،  الفرنسي،  فرانس«  »وست  موقع  مع  مقابلة  في 

وقف حقيقي إلطالق النار في ليبيا مع تجدد خرق الهدنة«.
وعملية »صوفيا« المقرر إطالقها هي عملية عسكرية أوروبية تم تأسيسها 
المتوسط،  البحر  في  الالجئين  تهريب  طرق  تحييد  بهدف   2015 أبريل  في 
هذه  عن  التراجع  جرى  لكن  الشرعيين.  غير  المهاجرين  من  مئات  غرق  بعد 
إحياء  خطط  حول  أوروبــي  خالف  تجدد  وقت  في   ،2017 العام  في  المهمة 
وإيطاليا،  النمسا  بينها  األوروبي،  االتحاد  دول  من  عدد  معارضة  مع  المهمة 

إحيائها. اليونان والمجر عن قلقهما من  كما عبرت 
ومع احتدام الجدل حول مدى أهمية إطالق مهمة عسكرية أوروبية لمراقبة 
أي وقف إلطالق النار، يعمل وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل على 

17 فبراير. المقبل في  للوزراء قبل اجتماعهم  أكثر تفصيال  اقتراحات  صياغة 
المتحدث  أكده  ما  أخرى في سياق  إطالق عملية  إلى  المعنية  الدول  وتلمح 
»ضرورة  ستانو  بيتر  الخارجية  للشؤون  األوروبية  المفوضية  باسم  الرسمي 
احترام األطراف والدول كافة قرار مجلس األمن الدولي بحظر توريد األسلحة 
العواقب  وماهية  إجراءات  اتخاذ  مناقشة  على  نعمل  »نحن  وتابع:  ليبيا«،  إلى 
والحلفاء  الوزراء  مقترحات من  األسلحة، من خالل  توريد  يخرق حظر  على من 
عملية  إطالق  أو  صوفيا  عملية  إحياء  مثل  نفعل،  أن  يمكن  ماذا  حول  بأفكار 
حول  مستمرة  المناقشات  تزال  وال  األسلحة،  حظر  تأمين  في  لالنخراط  أخرى 

هذا، وبروكسل عازمة على إيجاد حل لذلك«.
ليبيا  إلى  والمرتزقة  السالح  تدفق  منع  عن  المتحدة  األمم  عجز  وأمام 
قوات  إرسال  خيار  سالمة،  غسان  األممي،  المبعوث  يرفض  الهدنة  وخرق 
العسكرية.  العملية  هذه  لمثل  مستعد«  »غير  الدولي  المجتمع  لكون  أجنبية 

وذكر سالمة في تصريحات سابقة له أن األهم هو أن يؤدي وقف إطالق النار 
أمميين لهذا  أنه ليس هناك ضرورة إلرسال جنود  إلى هدنة دائمة، موضحا 
سالمة  لكن  العسكريين.  المراقبين  من  صغير  عدد  فقط  يكفي  بل  الغرض، 
قرار  ليبيا  في  النار  إطالق  لوقف  أوروبية  مراقبة  بعثة  نشر  إن  قال  جنيف  من 

أيام. مناقشته خالل  المقرر  الليبيون« ومن  يتخذه  أن  »يجب 
جريدة  خالل  من  دعا  جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  رئيس  وكان 
لمراقبة  ليبيا  في  دولية  سالم  حفظ  قوات  نشر  إلى  البريطانية  »غارديان« 

النار. إطالق  وقف 
في  محوري  دور  له  يكون  أن  يصر  الذي  األفريقي  لالتحاد  وبالنسبة 
إلرســال  مقترحات  ناقش  فقد  النار،  إطــالق  وقــف  عملية  على  ــراف  اإلش
وقف  احترام  »لضمان  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  أفريقية  عسكرية  قوات 
وهي  المدنيين«  حياة  على  الحفاظ  وبالتالي  ليبيا  في  الساري  النار  إطالق 
المقبل  األحد  يوم  االتحاد  قادة  بمناقشات  تحظى  أن  المقرر  المقترحات 

. ثيوبيا بإ
الدولي  األمن  مجلس  إلى  الماضي  الشهر  نهاية  بريطانيا  وتقدمت 
وجوب  على  ينص  ليبيا  في  النار  إلطالق  دائم  وقف  إلى  يدعو  قرار  بمشروع 
المعسكرين،  بين  الثقة  لبناء  تدابير  وإرســاء  المتحاربة  القوات  فصل 
تقديم  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من  وتطلب 
في  بما  النار  إطالق  وقف  لمراقبة  اعتمادها  الممكن  اآلليات  بشأن  اقتراحات 
االتحادين  إلى  ضمنية  إشارة  في  إقليمية«،  منظمات  من  »مساهمات  ذلك 

الهدنة. لمراقبة  طواقم  يرسال  أن  يمكن  اللذين  واألفريقي  األوروبي 
المستوى  رفيعة  اللجنة  نددت  بعدما  التوجه  لهذا  تحمسا  األفارقة  وأظهر 
مجددة  طرابلس،  العاصمة  في  القتال  بتواصل  ليبيا  حول  األفريقي  لالتحاد 
بآلية مراقبة يتم  الكامل والفعال مرفوقا  النار  التعجيل بوقف إطالق  »ضرورة 

فيها«. األفريقي  االتحاد  إشراك 
مراقبين  لـ»نشر  األفريقي  االتــحــاد  في  األعــضــاء  ــدول  ال على  وألحت 
إطالق  وقف  مراقبة  آلية  في  للمشاركة  الشروط،  توافر  حالة  في  عسكريين، 

النار وأن يكونوا في صلة مع األطراف الليبية«.
قرره  الذي  ليبيا  في  األسلحة  لحظر  الصارم  االحترام  بعدم  يتعلق  وفيما 
انتهاك  أي  حالة  في  »عقوبات  تطبيق  إلى  األفارقة  القادة  دعا  األمن،  مجلس 
المقاتلين  واستخدام  اإلرهابية  النشاطات  »بشدة  لتدين  الحظر«  لذلك 
األجانب والمرتزقة عالوة على تسهيل العبور والنقل والتوظيف غير القانوني«.

حول  الكونغو  قمة  خالل  غيله،  عمر  إسماعيل  الجيبوتي،  الرئيس  وندد 
تسوى  أن  يجب  أفريقيا  »مشاكل  أن  مضيفا  ليبيا،  في  األجنبي  بالتدخل  ليبيا 
موسى  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  أما  أنفسهم«.  األفارقة  طرف  من 
أمام  المسؤولية  بتحمل  مطالبون  »الليبيين  أن  إلى  فأشار  محمد،  فكي 
األسلحة  توجيه طاقاتنا إلسكات صوت  السالح كما يجب  لوقف صوت  التاريخ 

نهائي«. بشكل 

التي تحدث فيها عن »حركة مئات المقاتلين، بمن 
الشام،  تحرير  وهيئة  النصرة  جبهة  مقاتلو  فيهم 
من سورية إلى ليبيا للمشاركة في األعمال القتالية 
في هذا البلد«، وفق ما نشر الموقع الرسمي لوزارة 
نسبة  تتراجع  هــذا،  كل  أمــام  الروسية.  الخارجية 
المخاوف  وتبقى  الليبي،  للشأن  المتابعين  تفاؤل 
بما  األزمة،  حل  محاوالت  عرقلة  أو  تعثر  من  قائمة 
يضع نتائج مخرجات برلين ضمن ذكريات »باريس« 

و»باليرمو«، وربما إسطنبول وموسكو.

< الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون،ونظيره التونسي، قيس سعيد خالل مباحثات في الجزائر األحد الماضي.

<  آليات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق.

<  من اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس قبل إعالن الهدنة في يناير الماضي.

<  آثار قصف على أحد المنازل في العاصمة طرابلس يناير الماضي.



مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي محمد علي الذئب لـ»الوسط«:الشركاء األجانب يحصون الخسائر

»حصار النفط« يهدد بنزيف حاد 
في احتياطي النقد األجنبي

منتجات وطنية عديدة لها ميزة تنافسية
والتمور وزيت الزيتون واألسماك أبرزها

الوسط - عبدالرحمن أميني

وقف  الستمرار  السلبية  االنعكاسات  من  محللون  يحذر 
هبوط  إلى  يؤدي  بما  ليبيا،  في  الموانئ  وإغالق  اإلنتاج 
النقد  الحتياطي  واللجوء  الصفر،  درجة  إلى  التصدير 
عن  الناجمة  المتزايدة  المالية  األعباء  لمواجهة  األجنبي، 

تفاقم تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.
أطول  لفترة  المحروقات  وتصدير  إنتاج  وقف  ويتسبب 
اعتبارا من  أنه  القومي للبالد، خصوصا  الدخل  في زعزعة 
من  احتياطات  المركزي  البنك  لدى  كان   ،2019 أكتوبر 
يبلغ  أنه  إلى  التقديرات  تشير بعض  الذي  األجنبي،  النقد 

نحو 77 مليار دوالر.
وفي تصريحات إلى وكالة »رويترز« 
محافظ  رفض  الماضي،  الشهر 
طرابلس  في  المركزي  المصرف 
لحجم  برقم  اإلدالء  الكبير  الصديق 
االحتياطي األجنبي، لكنه قال إنه »زاد 
بالتزامن  األخيرين،  العامين  في  قليال 
حين  في  النفط«،  إنتاج  استقرار  مع 
تشير تقديرات أخرى لمحافظ المصرف 
المركزي في البيضاء، علي الحبري، إلى 
 80 كان  األجنبي  النقد  احتياطي  أن 

مليار دوالر في العام 2017.
معدالت  تقدر  نفسه،  الوقت  في 
العام  دوالر  مليار  بـ30  اإلنفاق 
الماضي، أي ضمان نحو عامين ونصف 
االقتصاد  ارتباط  وعدم  االستيراد  من 

الوطني بأي ديون خارجية.
الذي  النفط  تدفق  وقف  أزمة  لكن 
الدخل  إجمالي  من   96% يشكل 
اللجوء  عملية  في  تسرع  قد  القومي 
إلى احتياطي العملة الصعبة لمواجهة 
تداعيات  عن  الناجمة  المالية  األعباء 
الحرب المستمرة على تخوم طرابلس.

عن  صادرة  رسمية  بيانات  ووفق 
 4.8 أنفقت  الدولة  فإن  »المركزي«، 
لدعم  الماضي  العام  دينار خالل  مليار 
جميع أنواع المحروقات فقط، علما بأن 

سبعة  خالل  دوالر  مليار   72 خسر  األجنبي  ليبيا  احتياطي 
أعوام.

وتخشى المؤسسة الوطنية للنفط من انعكاسات توقف 
إنتاج البترول على إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز، مع 
تأخر صرف مرتبات 1.3 مليون مواطن ليبي الذين يتلقون 

أجورهم من اإليرادات النفطية.
وتقول المؤسسة إن احتياطي البنزين في بنغازي يكفي 
لـ14 يوما، بينما تكفي احتياطات الديزل سبعة أيام فقط، 

موضحة أن كميات غاز الطهي تكفي لمدة 13 يوما.
مخزونات  أن  أوضحت  فقد  سبها  مدينة  إلى  وبالنسبة 
وأن مستودعات  الصفر،  بلغت  فيها  الطهي  وغاز  البنزين 

الديزل في المدينة لديها ما يكفي لـ11 يوما فقط.
17 يناير  النفطية في  وتسبب إغالق الحقول والموانئ 
يوميا  برميل  آالف   204 إلى  اإلنتاج  انخفاض  في  الجاري، 

اإلثنين، مقابل 1.2 مليون برميل يوميا.
في  واألجنبية  الوطنية  الشركات  بدأت  جانبها  ومن 
تعطلت  بعدما  اإلغالق  من  اليومية  خسائرها  إحصاء 
عمليات إنتاج النفط خالل األسبوعين الماضيين في حقلي 
الفيل والشرارة، ومنع نقل النفط الخام إلى محطة التصدير 
بالزاوية، إذ يتم تشغيل حقل الشرارة من قبل المؤسسة 
للنفط في مشروع مشترك مع »إيني« اإليطالية  الوطنية 
و»ريبسول« اإلسبانية، و»توتال« الفرنسية، وشركة »أو إم 

في« النمساوية، و»إفينور« النرويجية.

تشغيل  بإعادة  الليبي  شريكها  »إيني«  وأوصت 
التي تديرها شركة »مليتة  المغلقة  الحقول  العمليات في 

للنفط والغاز«.
صنع  مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وقال 
اهلل في بيان إنه شكر »إيني« على مخاوفها بشأن عواقب 
المواد  إنتاج  ومنشآت  الليبي  الشعب  على  الحالي  الحصار 

الطاقوية.
واإلنتاج بشركة  االستكشاف  وبحث صنع اهلل مع مدير 
»إيني« اإليطالية، أليساندرو بوليتي، تداعيات وقف اإلنتاج 
»مليتة«  لشركة  تابعة  حقوال  شملت  التي  والتصدير 
من  »إيني«  مع  المشتركة  المشاريع  إدارة  عن  المسؤولة 

بينهما حقال الفيل وأبوالطفل.
ألف   155 ينتجان  الحقالن  وكان 
قدم  مليون   145 ونحو  يوميا  برميل 
فقدان  إلى  باإلضافة  الغاز،  مكعبة من 
دوالر  ماليين  تسعة  قدرها  إيرادات 

يوميا.
من   45% على  »إيني«  وتستحوذ 
بينما  ليبيا،  في  والغاز  النفط  إنتاج 
العام  ففي  وجودها،  لتوسيع  تسعى 
اإليطالية  الشركة  قررت  الماضي 
شركة  مع  التنقيب  برنامج  استئناف 
البريطانية،  بتروليوم«  »بريتيش 
تأجيل  الحق  وقت  في  قررت  لكنها 
الوضع  تدهور  بسبب  التشغيل  إعادة 

األمني في ليبيا.
عن  المسؤولة  تؤكد  بدورها، 
بشركة  النفط  ناقالت  تأجير  قسم 
لموقع  ريستيس،  كاترينا  »إنترمدال«، 
من  الصادرات  حظر  أن  »فوربس« 
ورأس  البريقة  مثل  الشرقية،  الموانئ 
والسدرة  والزويتينة  والحريقة  النوف 
االنتاج  في  كبير  تراجع  عنه  نتج 
مليون   40 بنحو  تقدر  مالية  بخسائر 
الخسائر  معتبرة  يوميا،  أميركي  دوالر 
منذ  اإلطالق  على  األكبر  المذكورة 
الماضي على منشآت  هجمات سبتمبر 

النفط في السعودية.
وقد أدت الزيادة السريعة في إنتاج 
الواليات  وهي  أوبك،  منظمة  خارج  أخرى  دول  النفط من 
فيروس  تفشي  جانب  إلى  والنرويج،  والبرازيل  المتحدة 
المستثمرين  توقعات  تغير  إلى  الصين  في  »كورونا« 
فيما يتعلق بالطلب في المستقبل على النفط، ودفع إلى 

انخفاض في أسعاره.
التي  المدة  والمخاوف على  المناقشات  وعموما تركزت 
مغلقة،  ليبيا  في  الرئيسية  التصدير  محطات  بها  ستظل 

حيث تعد أوروبا أكبر مستورد للنفط في ليبيا.
وخلصت »ريستيس« إلى أن اإلنتاج والصادرات يمكن 
استعادتهما بسرعة، ولكن إذا استمر االنقطاع إلى ما بعد 
التأثير  فسيكون  أوروبا  في  النفط  مصافي  صيانة  موسم 

كبيرا في السوق.
من جهته يقول المحلل بشركة »مابلكروفت« االستشارية، 
هاميش كينير، إن الحصار قد ينتهي في أقرب وقت ممكن، 
لكنه أشار إلى أن »األمر لن يكون مفاجئا إذا استمر لفترة 
أطول، إذ إن هناك احتماال الستمرار الحصار النفطي ألشهر، 

ألن كال الجانبين يرفض التراجع عن الحرب«.
الالعبون  المدى الطويل قد يحتاج  وإلنهاء األزمة على 
الوساطة،  إلى لعب دور  المتحدة  الواليات  المؤثرون مثل 

كما فعلوا في الماضي.
استعداد  على  قليلة  مؤشرات  هناك  كانت  ذلك،  ومع 
سرعان  أنه  خصوصا  الوسيط،  دور  للعب  األجنبية  القوى 

ما جرى انتهاك اتفاق وقف إطالق النار بعد مؤتمر برلين.

 بسبب تراجع الدينار

ارتفاع أسعار السلع األساسية يفاقم معاناة املواطنني

<  منتجات حيوانية في أحد محالت السلع الغذائية الليبية<  سوق الفندق البلدي في بنغازي

<  مصطفي صنع اهلل

<  محمد علي

<  الصديق الكبير

الدوالر  أمام  الليبي  الدينار  قيمة  توابع هبوط  تزال  ال 
من  منهم  عدد  اكتوى  الذين  الليبيين،  مضاجع  تؤرق 
أغلب  في  والغذائية  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع 
المناطق، بعد أن رفع التجار أسعارهم منذ نحو أسبوعين، 
الحقول،  من  عدد  في  جزئيا  النفط  إنتاج  تعليق  عقب 
أثرت  كبيرة  خسائر  تحقيق  وبالتالي  اإلنتاج،  وانخفاض 

البالد. اقتصاد  مناحي  علي مختلف  بالسلب 
أرباب  يئن  بينما  الدينار،  تراجع  وتجار  متعاملون  وأكد 
زيادة  مع  للعائالت،  اليومية  االحتياجات  لتوفير  األسر 
من  عدد  في  تحديدا  والفاكهة  الخضراوات  أسعار  في 
المناطق. ويقول أستاذ االقتصاد بجامعة بني وليد أسامة 
سعد لـ»الوسط« إن هناك ارتفاعا ملحوظا في كل السلع 
المواطن  إليها  يحتاج  التي  األساسية  أو  الغذائية  سواء 
معتبرا  الدوالر،  إلى صعود  االرتفاع  ويعود  يومي،  بشكل 
الشراء  إلى  يضطرون  التجار  ألن  طبيعي  وضع  ذلك  أن 

الجديدة. بأسعار عالية وفق أسعار الصرف 

لديه  ترتفع  لم  األسعار  وإن  واألطفال،  الشباب  مالبس 
المقبلة حال  الفترة  ترتفع في  أن  المتوقع  بعد، لكن من 
ارتفاع  بحجة  أسعارهم،  طرابلس  في  الجملة  تجار  رفع 

والتوصيل. النقل  وتكاليف  الدوالر  سعر 
ليبيا،  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  مبعوث  وكان 
دعم  إلى  تحتاج  المنظمة  بأن  صرح  قد  سالمة،  غسان 
ليبيا،  في  النفط  وموانئ  آبار  إغالق  أزمة  بشأن  دولي 
لحل  الكبرى  الدول  تساعدنا  أن  ممتنا  »سأكون  قائال: 
المتحدة  األمم  محاولة  إلى  سالمة  وأشار  األزمة«.  هذه 
الحلول  تلك  لكن  النفط،  وتصدير  إنتاج  مشكالت  حل 
ليبيا  إنتاج  »انخفاض  إلى  مشيرا  كبير،  وقت  إلى  تحتاج 
من النفط إلى 72 ألف برميل نفط، من أصل 1.3 مليون 
برميل« قبل اإلقفاالت التي حدثت في 18 يناير الماضي، 
بشكل  والغاز  النفط  إنتاج  على  البالد  اعتماد  إلى  ولفت 
كلمته  حسب  إيراداتها،  من   %  90 تمثل  إذ  أساسي، 

الثالثاء. بمؤتمر صحفي في جنيف، 

األميركية  العملة  تواصل  أن  االقتصادي  الخبير  وتوقع 
ارتفاعها في حال استمرار إغالق الموانئ النفطية، باعتبارها 
التجار  بعض  استغالل  إلى  مشيرا  ليبيا،  في  الحياة  شريان 

هذه الظروف في بيع السلع بأسعار أعلى من الطبيعي.
ولم تقف التداعيات عند هذا الحد، حيث تشهد أسواق 
السلع  شراء  على  المواطنين  تدافع  بسبب  ارتباكا  السلع 
من  بالخوف  مدفوعين  التخزين،  أجل  من  الرئيسية 
البالد  أسواق  العتماد  المعروض،  ونقص  األسعار  ارتفاع 

االستيراد. على  كبير  بشكل 
شركة  صاحب  قال  طرابلس،  في  الكريمية  سوق  وفي 
أسعارالسلع  إن  عرعارة  عمران  والتصدير  لالستيراد 
االرتفاع  »هذا  وأوضح:   .%  10 ارتفعت  الجملة  بأسواق 
توفير  )إجراءات  المستندية  االعتمادات  أن  رغم  يأتي 
التجارية  بالمصارف  لالستيراد(  الالزمة  األجنبية  العمالت 
وجود  مع  والخوف  الهلع  لكن  الطبيعي،  بشكلها  تسير 
العملة  أسعار  ارتفاع  في  تسببا  الحروب  سماسرة 

خمسة  إلى  وصل  البطاطا  سعر  أن  إلى  مشيرا  األسعار، 
خالل  دينارات  ثالثة  كان  أن  بعد  الواحد  للكيلو  دينارات 
األسابيع الماضية، بينما بلغ سعر الطماطم ثالثة دينارات.

انتظار المرتب
ويضيف النوري أنه ينتظر ورود مرتب شهر ديسمبر الذي 
تأخر كثيرا، ليستطيع شراء احتياجات أسرته، وعلى الرغم 
األساسيات  شراء  إلى  مضطر  فإنه  األسعار  ارتفاع  من 

والضروريات.
وليد،  ببني  المواصالت  بمكتب  الموظف  ويشتكي 
أرباب  يزعج  أصبح  األسعار  ارتفاع  أن  من  الشارف،  جمعة 
ودماء  الوطن  تراب  أن  من  الرغم  »على  قائال:  األسر، 
أسعار  زيادة  في  السلع  فإن  رخصية  باتت  المواطن 
أصال  السيولة  نقص  إلى  إضافة  وذلك  وكبيرة،  متواصلة 

التى نعاني منها منذ أكثر من ستة أشهر«.
في  يتاجر  إنه  فيقول  سويد  بن  محمد  التاجر  أما 

الرئيسية«. والسلع  األميركية 
اندهاشه  الجديد، عن  االقتصادي، مختار  المحلل  وعبر 
األساسي  المحرك  تعد  التي  النفطية  الحقول  إغالق  من 
بالدوالر  النفط  مبيعات  الجديد:  وقال  الليبي.  لالقتصاد 
ودعم  مرتبات  شكل  في  الليبيين  كل  إلى  تتحول 
استمرار  وأضاف:  الخارج.  في  وعالج  ودواء  للمحروقات 
حجب النفط يشل حركة االقتصاد، ال سيما مع صعود سعر 
السلع،  أسعار  مختلف  في  تأكيد  بكل  يؤثر  الذي  الدوالر، 
المواطنين  حياة  على  بالسلب  يأتي  الذي  األمر  وهو 
النازحين  معيشية جمة، خصوصا  يعانون مصاعب  الذين 

من مناطق جنوب طرابلس.
إذ  المتضرر األكبر من هذه االوضاع  المواطنون  ويبقى 
يجد بعضهم أزمة في الحصول على قوت يومهم، إذ يقول 
المواطن نبيه النوري من بني وليد إنه يعول أسرة تتكون 
بسهولة،  احتياجاتها  توفير  يستطيع  وال  أفراد،  ستة  من 
كبيرا في  ارتفاعا  المحال وجد  بعد جولة في بعض  إنه  إذ 

مواطنون: توفير االحتياجات األساسية بات صعبا للغاية وال نجد سيولة منذ 6 أشهر.. وخبير: استمرار إغالق املوانئ النفطية يعقد األزمة

والصناعي  واألجنبي  المحلي  المستثمر 
مع  بشأنه  االتفاق  تم  ما  وهذا  والمصدر، 
مؤسسة خبراء فرنسا لتشكيل لجان عمل 
العامة  المؤسسات  من  وفرعية  رئيسية 
والسياسات  الخطط  لوضع  والخاصة 
الكفيلة بتحسين مستوى ممارسة األعمال 
وسيترأس  المقبلة،  الفترة  خالل  ليبيا  في 
تحسين  على  ستعمل  التي  اللجنة  المركز 
حسب  الحدودية،  التجارة  عمل  بيئة 

المؤشر المحدد من قبل البنك الدولي.
االقتصاد  وزير  من  قرارًا  استصدرتم   >
الحرفية  الصناعات  أنشطة  مزاولي  بإعفاء 
لمدة  المصدرين  بسجل  القيد  رسوم  من 

عام واحد.. ما أبعاد هذا القرار؟
وتشجيع  دعم  هو  القرار  هذا  أبعاد 
والتقليدية  والمنزلية  اليدوية  الصناعات 
ولها  للتصدير  واعدة  صناعات  باعتبارها 
األسواق  في  مناسب  وسعر  عالمي  طلب 
المركز  التي سبق وأن شارك  المتخصصة 
للصناعات  ميالنو  معرض  مثل  فيها، 
سيساعد  الدعم  وهذا  بإيطاليا،  الحرفية 
التصديرية  الصناعة  هذه  تطوير  على 
المدفوعات  ميزان  تحسين  في  ويساهم 

في السنوات المقبلة.
منتظرة  أخرى  قرارات  هناك  هل   >

التصدير؟ لتشجيع 
المركز  أحال  الماضية،  السنة  خالل 
أصدر  إثره  وعلى  للوزارة  قرار  مشروع 
قراره  والصناعة  االقتصاد  وزير  السيد 
اعتماد  بشأن   ،2019 لسنة   )298( رقم 
المميزة،  المصدرين  فئات  وحوافز  مزايا 
في  اهلل  بإذن  إيجابي  دور  لها  وسيكون 
زيادة  على  المصدرين  وتشجيع  تحفيز 
بينهم  ما  في  والمنافسة  صادراتهم 

لتحقيق الجودة والتميز.
المركز في هذا  يقدم  أن  وماذا يمكن   >

السياق؟
رقم  القرار  العام  المدير  السيد  أصدر 
لجنة  تشكيل  بشأن   ،2019 لسنة   )42(
على  المصدرين  تصنيف  على  تعمل 
تقييمية وأسس  فئات مميزة وفق معايير 
منح  خاللها  من  ليتم  محددة  وضوابط 
المميزة،  المصدرين  فئات  من  فئة  كل 

الحوافز والمزايا المقررة لهم.
االقتصادي  المنتدى  هامش  على   >
لقاءات  المركز  عقد  الروسي  األفريقي- 
هذه  أثمرت  هل  مصغرة..  واجتماعات 
من  أشهر   4 نحو  بعد  نتائج  عن  اللقاءات 

عقدها؟
االتفاق  االجتماعات،  تلك  عن  انبثق 
مركز  مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  على 
المقبلة،  الفترة  خالل  الروسي  الصادرات 
إمكانية  حول  بنودها  تتمحور  حيث 
مجال  في  الروسية  الخبرة  من  االستفادة 
وكذلك  الصادرات،  وتشجيع  تنمية 
اإلطالع على أهم واردات روسيا من الدول 
الليبية  المنتجات  إدخال  بهدف  األفريقية 
على  والتعرف  الروسية،  السوق  المماثلة 
روسيا  في  المطلوبة  اإلدارية  اإلجراءات 
وتسهيل الحصول على الموافقات الالزمة 
الزراعية  والصناعات  المنتجات  إلدخال 

والسمكية الليبية السوق الروسية.

الواعدة  العالمية  األسواق  في  والبحوث 
لتنمية  الناجحة  التجارب  على  واالطالع 
المعارض  وتنظيم  الصادرات  وتشجيع 
والترويجية  التجارية  والتظاهرات 
الخارج،  في  البلدين  لمنتجات  المشتركة 
والتجارية  االقتصادية  البعثات  وتنظيم 
وكذلك  العالمية،  األسواق  في  المشتركة 
األعمال  لرجال  ثنائية  لقاءات  عقد 
في  مشتركة  تصديرية  مشاريع  لتأسيس 
برامج  تنفيذ  جانب  إلى  وتونس،  ليبيا 
التجاري  التمثيل  مجال  في  تدريبية 

ودراسة األسواق العالمية.
رفع  في  فيتمثل  ذلك،  من  العائد  أما 
كفاءة وأداء المصدرين الليبيين والتقليل 
العملية  إلتمام  المستغرق  الوقت  من 
األداء  تحسين  خالل  من  التصديرية 
معها  يتعامل  التي  للجهات  المؤسسي 
المصدر وصواًل إلى زيادة حجم الصادرات 

الليبية في أسواق العالم.
المزمع  من  أخرى  مذكرات  هناك  هل   >

توقيعها مع دول الجوار؟
العديد  بتوقيع  إنشائه  المركز منذ  قام 
النظيرة  المراكز  التفاهم مع  من مذكرات 
وتحتاج  واألجنبية،  العربية  الدول  في  له 
إلى وضع برامج تنفيذية على غرار ما  منا 
تم توقيعه مع مركز النهوض بالصادرات 

التونسى.
العام  التجارية  األعمال  ممارسة  تقرير   >
عالميًا   186 المرتبة  في  ليبيا  صنف   2019
المركز  يرى  كيف  دولة،   190 ضمن  من 

آليات تحسن هذا الرقم المتدني؟
المشترك  والعمل  التنسيق  خالل  من 
معها  يتعامل  التي  العامة  المؤسسات  مع 

االعتراف  وعدم  الزراعية،  المنتجات 
الصادرة  الصحية  بالشهادات  الدولي 
انتظام  وعدم  الوطنية،  المختبرات  عن 
أسواق  مع  مباشر  طيران  خطوط  فتح  أو 
في  بحرية  أرصفة  تخصيص  أو  العالم 
مساواة  وعدم  بالتصدير،  خاصة  الموانئ 
المعاملة  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
المصدر  بين  المصرفية  للحواالت  المالية 
التجارية  المصارف  وضعف  والمستورد، 
لتمويل  جديد  مصرفي  منتج  تقديم  في 
البضائع  بضمان  النفطية  غير  الصادرات 

المصدرة.
للرفع  خدمات  من  المركز  يقدم  ماذا   >

من كفاءة ودعم المصدرين؟
دورات  تنفيذ  المركز  مهام  من 
تهدف  المصدرين؛  لصالح  تدريبية 
التصديرية  كفاءتهم  من  الرفع  إلى 
المعارض  في  المشاركة  مثل  والتنافسية، 
والتعبئة  السوق  وبحوث  التجارية 
والمهارات  الدولي  والتسويق  والتغليف 
الفنية  واالشتراطات  للتصدير  األساسية 
تصنيع  منشآت  في  توفرها  الواجب 
مع  يتوافق  بما  األغذية  ومصنعي 
المتعارف عليها دوليًا، وغيرها  المتطلبات 
العالقة  ذات  المتخصصة  الدورات  من 

بنشاط المصدر.
مركز  مع  تفاهم  مذكرة  وقعتم   >
تفاصيل  ما  التونسي..  بالصادرات  النهوض 

المذكرة.. وما العائد التجاري منها؟
تنفيذي  برنامج  هو  توقيعه  تم  الذي 
بين  موقعة  تفاهم  لمذكرة  ملحق 
هذا  ويركز   ،2013 سنة  في  المركزين 
البرنامج على التعاون في إجراء الدراسات 

دقيقة  بيانات  قاعدة  هناك  هل   >
الليبية؟ للصادرات 

قواعد  على  نعتمد  الحاضر  الوقت  في 
التجارة  مجال  في  المتخصصة  البيانات 
 »Trade map« موقع  مثل  الخارجية 
وأسعار  بكميات  إحصاءات  على  للحصول 
والدول  النفطية  غير  الصادرات  وأنواع 
بزيارة  القيام  ونستهدف  لها.  المصدر 
عام  مدير  مع  والتباحث  لاللتقاء  تنسيقية 
ربط  بشأن  الجمارك  مصلحة  مصلحة 
المركز  منظومة  مع  المصلحة  منظومة 
الليبية  الصادرات  بإحصاءات  وتزويدنا 

النفطية. غير 
النفطية  غير  الليبية  الصادرات  أبرز  ما   >

إلى الخارج؟
ليبيا  تمتلك  وطنية  منتجات  هناك 
تقوم  أن  ويمكن  تنافسية،  ميزة  فيها 
وبحرية،  وحيوانية  زراعية  صناعات  عليها 
فعلى سبيل المثال ال الحصر التمور وزيت 
والبطاطس  والبصل  والثوم  الزيتون 
والكثير  والمانجو  والكماء  والطماطم 
الزراعات  بعض  وكذلك  الخضراوات  من 
العضوية  والمنتجات  والعنب  التين  مثل 

واألسماك واألعشاب الطبيعية.
االقتصاد  على  عائداتها  حجم  وما   >

الوطني؟
جدًا  مجٍز  عائداتها  حجم  بالتأكيد، 
على  وتعمل  الليبي،  للمصدر  بالنسبة 
المعتمد  الليبي  االقتصاد  هيكل  تنويع 
القومي  الناتج  من   % من97  أكثر  على 
ال  األمر  وهذا  النفطية،  اإليرادات  على 
يتأتى إال بوضع رؤية واستراتيجية موحدة 
مؤسسات  كافة  تعمل  الليبي  لالقتصاد 

القطاع العام والخاص على تنفيذها.
الصادرات  تواجه  التي  الصعوبات  ما   >

الليبية؟
ضعف صناعة التعبئة والتغليف وتدريج 

قال مدير عام مركز تنمية الصادرات 
الليبي، محمد علي الذئب، إن عديد 

المنتجات الوطنية لها ميزة تنافسية 
كبيرة، ومنها التمور وزيت الزيتون 

واألسماك وغيرها.
وأضاف الذئب في حوار مع »الوسط« 

أن مصاعب عدة تواجه عملية التصدير 
إلى الخارج، منها ضعف صناعة التعبئة 

والتغليف وتدريج المنتجات الزراعية، 
وعدم االعتراف الدولي بالشهادات 

الصحية الصادرة عن المختبرات 
الوطنية.. وإلى نص الحوار:

عدم االعتراف الدولي بالشهادات الصحية الصادرة
عن مختبراتنا الوطنية أبرز معوقات التصدير

حوار - جيهان الجازوي
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تحل  عام،  كل  الباردة  الشتاء  ليالي  حلول  مع 
مناطق  بمختلف  الليبيين،  أزمات  قائمة  على 
البالد، أزمة جديدة عنوانها نقص غاز الطهي 
الذي تحتاج إليه بيوت المواطنين، ومرافقهم 
محاوالت  وسط  الساعة،  مدار  على  الخدمية، 
مستمرة للتخفيف من وطأة األزمة. إحدى تلك 
المحاوالت بادر بها جهاز مكافحة الهجرة غير 
وزع  حيث  اإلثنين،  طرابلس،  فرع  الشرعية 
على  مجانا  الطهي  غاز  أسطوانات  من  شحنة 
إلى  الجهاز  وأشار  العاصمة.  في  المواطنين 
بن  منطقة  وخصوصا  طرابلس  سكان  معاناة 
بيان  حسب  الطهي،  غاز  نقص  من  عاشور 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

»فيسبوك«.
الوطنية  المؤسسة  رئيس  لفت  أن  وسبق 
تراجع  إلى  اهلل،  صنع  مصطفى  للنفط، 
إلغالق  نظرا  الطهي  بغاز  الخاصة  الكميات 
للنفط  المصاحب  الغاز  إن  إذ  النفطية،  اآلبار 
الطهي.  غاز  إنتاج  في  يستخدم  المستخرج 
وأوضحت المؤسسة أن اإلمدادات من الوقود 
وغيره من المحروقات ال تزال متوافرة بكميات 
حيث  والشرقية،  الوسطى  المناطق  في  كافية 
لكن  المناطق،  هذه  تزويد  السفن  تواصل 
والجنوبية  الغربية  المناطق  في  المستودعات 
تعاني نقصا في اإلمدادات جراء تردي األوضاع 

األمنية.
المدينة  أهالي  يواجه  وليد،  بني  وفي 
بعد  الطهي  غاز  حاد في  بنقص  الشتاء  فصل 
التوزيع  محطات  في  المتوفرة  الكميات  نفاد 
وانقطاعها منذ عدة أشهر. ويصطف عدد كبير 
من المواطنين في طوابير طويلة أمام مراكز 
الفارغة  أسطواناتهم  تعبئة  أمل  على  التوزيع 
بأسطوانات  محملين  منازلهم  إلى  ليعودوا 

ممتلئة.
ومن جهته قال المواطن المعتصم طبيقة، 
مدينة  إلى  دخلت  التي  الغاز  كميات  إن 
كافية  غير  الماضية  الفترة  خالل  وليد  بني 

»كورونا«  بفيروس  الوفيات  وتيرة  ارتفاع  مع 
العالم،  دول  من  وعدد  الصين  في  المستجد 
استنفار  حالة  في  الرسمية  الجهود  توحدت 
على كل منافذ ومطارات البالد تحسبا النتشار 
حتى  به  إصابة  أية  تسجل  لم  الذي  المرض 
والمراكز  المستشفيات  رفعت  حين  في  اآلن، 
بين  االستعداد  درجت  البالد  في  الصحية 
طالب  نقل  جرى  بينما  الطبية،  طواقمها 
)بؤرة  الصينية  ووهان  مدينة  من  ليبيين 
األيام  خالل  الجزائر  إلى  المرض(  انتشار 
هناك  الصحي  الحجر  تحت  ووضعوا  الماضية، 

لمدة أسبوعين.
وبدأت الجهات الحكومية تنفيذ خطة وقائية 
الليبية،  والجوية  البرية  المنافذ  جميع  في 
حالة  تتابع  الصحية  للرقابة  عبر مكاتب  وذلك 
الركاب القادمين من الخارج، وتتخذ اإلجراءات 
الوقائية الالزمة بهدف التأكد من عدم إصابة 
صادر  تصريح  حسب  بالفيروس،  المسافرين 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  مدير  عن 

د.بدر الدين النجار.
على  البري  اجدير  رأس  منفذي  وفي 
الحدود  على  وامساعد  تونس،  مع  الحدود 
للكشف  صحي  حجر  استحداث  جرى  مصر  مع 
تحسبا  ليبيا؛  إلى  العائدين  المسافرين  على 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  عدوى  النتقال 
جرافة،  محمد  العميد  المفذين  مديري  حسب 
مدير  ويقول  العريبي.  عبدالباسط  والعقيد 
»نعمل  األمراض:  لمكافحة  الوطني  المركز 
للعزل  غرف  تجهيز  أجل  من  سرعة  بأقصى 
بها  التي  بالمدن  الموجودة  المستشفيات  في 

منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج«.
وحدة  بدأت  الدولى،  معيتيقة  مطار  وفي 
الطبى  بالمسح  الخميس  الصحى  الحجر 
البالد،  إلى  القادمة  الجوية  للرحالت  الشامل 
للكشف  مختصة  حرارية  كاميرات  باستخدام 
وهو  تنفسية.  بأمراض  االشتباه  حاالت  عن 
اإلجراء الذي نفذه مطار بنينا الدولي، فيما من 
المقرر إضافة دول أخرى لقائمة الفحص وفقا 

لتطورات انتشار المرض عالميا.
المركز الوطني لمكافحة األمراض شرع منذ 

الجهات  مطالبا  المواطنين،  احتياجات  لسد 
الكافية من  الكميات  توفير  المسؤولة ضرورة 
األسعار  أن  مضيفا  المواطنين،  لحاجة  الغاز 
مرتفعة جدا بدون وجود أي مبرر لرفع األسعار 
طبيقة،  وعبر  المواطنين.  كاهل  أثقلت  التي 
أسطوانات  انعدام  مشكلة  حل  في  أمله  عن 
الغاز خاصة في ظل الطلب المتزايد على الغاز 
في هذه األوقات مع انخفاض درجات الحرارة 

بالمدينة.
المكتب اإلعالمي  المقابل، أوضح مدير  في 
المنعم  عبد  وليد  بني  البلدي  بالمجلس 
البلدي  بالمجلس  األزمة  لجنة  أن  الساعدي 
من  طهو  غاز  أسطوانة   1960 عدد  استلمت 
الشحنة  هذه  أن  مبينا  الزاوية،  مستودعات 

الالزمة، عبر  التدابير  اتخاذ  اللحظة األولى في 
العالمية،  الصحة  منظمة  مع  الدائم  التواصل 
التعليمات الصادرة بخصوص المرض،  واتباع 
في  لالستخدام  معملية  أجهزة  وطالب 
جدا،  قريبا  وصولها  المتوقع  من  التشخيص، 
الستقبال  مستشفيات  تخصيص  جرى  كما 
إصابتها  في  والمشتبه  المحولة  الحاالت 
بالمرض، فضال عن إقرار حملة إعالمية لتوعية 
مستشفى  مدير  وفق  وطمأنتهم،  المواطنين 

طرابلس الجامعي، الدكتور نبيل العجيلي.
الجهود  اتخذت  نفسه،  السياق  وفي 
القطاع  اهتمام  من  هاما  جانبا  التوعوية 
في  الجامعي  المستشفى  نظم  إذ  الطبي، 
توعوية  علمية  محاضرة  اإلثنين،  طرابلس، 
حول فيروس كورونا، بإشراف رئيسة المجلس 
عائشة  الدكتورة  المختبرات  لطب  العلمي 

ناصف.
وعلى صعيد حكومة الوفاق، استعرض وزير 
مستجدات  األحد،  عمر،  بن  د.أحميد  الصحة 
مع  كورونا  فيروس  من  الوقاية  إجراءات 
الصحة  لجنة  ورئيس  المستشفيات  مديري 

وبلدية  وليد  بني  بلدية  بين  بالتنسيق  جاءت 
الزاوية  بلدية  مع  التعاون  هذا  وأن  الزاوية، 
شحنات  توفير  أجل  من  باستمرار  سيتواصل 
القادمة  الفترة  خالل  والوقود  الطهي  غاز 
مالك  وذكر  المواطنين.  معاناة  عن  للتخفيف 
مستودع غاز الطهي بني وليد، محمد فرج أن 
نقص أسطوانات الغاز يرجع إلى امتناع شركة 
مستودعات  بتزويد  مصراتة  بمدينة  البريقة 
وإقفال  األمنية،  األوضاع  بسبب  وليد  بني 
ومصراتة  وليد  بني  بين  الرابط  الطريق 
أن  فرج  وأوضح  شهر.  من  أكثر  منذ  وزليتن 
من  أكثر  منذ  أي شحنة  يتسلم  لم  مستودعه 
شهر، وأنه على تواصل مستمر مع لجنة األزمة 
الخاصة بالغاز لكنه لم يتلق أي رد منهم، وال 

ومدير  النصر  سيف  أيمن  النواب  بمجلس 
بدر  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
المصحات  استعدادات  وناقش  النجار،  الدين 

وليد. من  بني  ببلدية  المسؤولة  الجهات  من 
جانبه، قال عضو لجنة أزمة الوقود والغاز علي 
البنداق: هناك نقص شديد فعال، وتعود لعدة 
مصاريف  وزيادة  المسافة،  بعد  منها  أسباب 
إلى  إضافة  الغاز،  أسطوانات  لشاحنات  النقل 
والقوانين  باللوائح  المستودعات  التزام  عدم 
األسطوانات  وبيع  اللجنة  قبل  من  المنظمة 
للمحال الخارجية بدل بيعها في المستودعات. 
للتضييق على  اللجنة تسعى  أن  البنداق  وذكر 
قوت  على  يسترزقون  الذين  األزمات  تجار 
السوق  في  الغاز  أسطوانات  وبيع  المواطنين 

السوداء خارج مدينة بني وليد.
إنه  أبوفاية،  عثمان  المواطن  قال  بدوره، 
مستودعات  على  يتردد  أسبوع  من  أكثر  منذ 

وزيادة  المرض،  من  للوقاية  والمستشفيات 
للمركز  التابع  والتقصي  الرصد  برنامج  تعزيز 
الوزير  وناقش  األمراض.  لمكافحة  الوطني 

جدوى،  دون  لكن  وليد  بني  بمدينة  الغاز 
وأن  واحدة،  أسطوانة  على  يتحصل  ولم 
معظم المستودعات مقفلة، مما جعله يشترى 
 90 السوداء بسعر  السوق  الغاز من  أسطوانة 
دينار لألسطوانة الواحدة. وأضاف أبوفاية أنه 
كان يتزود من مستودعات زليتن خالل المدة 
الماضية، ولكن إقفال الطريق إليها منعه من 
المسؤولة  الجهات  مطالبا  والتزود،  الذهاب 
كانت  والتي  مصراتة  وليد  بني  طريق  بفتح 
في  سواء  المواطنين  عن  العبء  من  تخفف 

الغاز أو الوقود.
البريقة  شركة  أعلنت  نفسه،  السياق  في 
لتسويق النفط، تعليق العمل وإرسال شحنات 
والجنوبية  الوسطى  المناطق  إلى  الوقود 
األمنية،  األوضاع  تردي  بسبب  والغربية 
وعدم  الشاحنات  سائقي  مخاوف  إلى  إضافة 
الظروف  ظل  في  للمخاطرة  استعدادهم 

األمنية الصعبة.
أخبار  صفحة  أعلنت  أجدابيا،  وإلى 
عبر  بالمدينة،  الطهي  غاز  مستودعات 
توزيع  لمنافذ  األسطوانات  توفير  فيسبوك، 
األزمة  ودفعت  الثالثاء.  بالمدينة،  متعدد 
بعض المعنيين بملف توزيع األسطوانات إلى 

خالل االجتماع الخطوات واإلجراءات االحترازية 
في المنافذ البرية، والجوية، والبحرية، للتقليل 
الجديد  كورونا  فيروس  دخول  خطر  من 
وتوفير  اإلجراءات  هذه  تطوير  وكيفية  للبالد، 

كل اإلمكانات المطلوبة.
فقد  الموقتة،  الحكومة  جانب  على  أما 
أشار -خالل  الصحة د.سعد عقوب  وزير  أعلن 
بنينا  بمطار  الصحي  الحجر  إلى  تفقدية  زيارة 
المراقبة  كروت  تحرير  استخدام  الدولي- 
الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة 
إصابات،  بها  ظهرت  التي  الدول  أو  الصين 
تسجيلها  ويتم  كاملة  البيانات  كتابة  مع 
على  الخارج  من  القادمين  برنامج  على 
الوطني  والمركز  الصحة  وزارة  وإخطار  الفور 
لها  التابع  والمستشفيات  األمراض  لمكافحة 
يوما   14 لمدة  لمراقبتهم صحيا  اإلقامة  محل 

من تاريخ الوصول.
كان  البالد  داخل  العام  االستنفار  ووسط 
الليبيين  الطالب  الليبي يجري إلعادة  التنسيق 
البالد،  الصينية  ووهان  مدينة  في  العالقين 
عبدالمجيد  الرئيس  أمر  أن  بعد  عادوا  الذين 

التواصل  وسائل  عبر  رأي  استطالعات  طرح 
بتوزيع  االكتفاء  موضوعها  االجتماعي، 
نهاية  حتى  مواطن،  لكل  فقط  أسطوانتين 

أزمة نقص غاز الطهي.
النفوس  المواطنين، أصحاب  ويتهم بعض 
الضعيفة، بالمتاجرة في األزمة، من خالل شراء 
السوق  في  للبيع  وطرحها  الغاز،  أسطوانات 

السوداء، أو تخصيصها لحظائر الدجاج.
لتلك  التصدي  ضرورة  إلى  هؤالء  ودعا 
المخالفات التي تفاقم من معاناة المتضررين.

القانونية، تمكن  وفي مواجهة األفعال غير 
البمبة،  خليج  شرطة  بمركز  األمن  عناصر 
من  السبت،  الرزم،  أم  أمن  لمديرية  التابعة 
سرقة  في  متخصص  عصابي  تشكيل  ضبط 
عناصر  مع  بالتعاون  الطهي،  غاز  أسطوانات 
من قسم البحث والتحري بمديرية أمن درنة، 
بعد ورود بالغات سابقة من أهالي المنطقة، 
خالل  الغاز  اسطوانات  سرقة  ظاهرة  عن 
اإلعالم  مكتب  مدير  وقال  الماضي.  الفترة 
الرفادي،  بوبكر  نقيب  الرزم  أمن  بمديرية 
تحري من  فتح محضر  تم  إنه  »الوسط«،  إلى 
البمبة،  شرطة  بمركز  التحقيق  وحدة  قبل 
التحقق  تم  المعلومات  وجمع  التقصي  وبعد 
وجمع  تتبع  خالل  من  المتهمين  هوية  من 
الجناة  ضبط  وتم  السرقة،  مواقع  بأحد  اآلثار 
اإلجراءات  كافة  واتخاذ  معهم،  والتحقيق 

القانونية الالزمة.
أكد  قد  طبرق،  بمستودع  مسؤول  وكان 
لكنه  الطهي،  غاز  أخيرا عدم وجود نقص في 
لفت إلى وجود استغالل من السماسرة والتجار 
لغاز الطهي وبيعه في السوق السوداء بأسعار 
مرتفعة تصل إلى 50 دينارا. وأعلن المسؤول 
في تصريح خاص إلى »الوسط«، عن ضخ ما ال 
يقل عن 7560 أسطوانة في بلدية طبرق وما 
جاورها بواقع 27 شاحنة حمولة كل منها 280 
أسطوانة. وأضاف المسؤول أن رئيس المجلس 
التسييري لبلدية طبرق، حذر من رفع تسعيرة 
أسطوانة الغاز أكثر من 3 دينارات، »ومن يقوم 
بذلك سوف يعرض نفسه للمحاسبة قد تؤدي 

إلقفال مستودعه الخاص«.

جزائرية،  طائرة  متن  على  بنقلهم  تبون 
الوطني  الوفاق  حكومة  لطلب  استجابة 
للمساعدة في نقل رعاياها من المدينة، التي 
باتت بؤرة انتشار فيروس »كورونا« المستجد 

القاتل.
الصينية  الموجودون في ووهان  والليبيون 
هم ستة طلبة أحدهم ترافقه زوجته يدرسون 
بالمدينة  الصينية  »هاست«  جامعة  في 
بحكومة  الخارجية  وزارة  وفق  المنكوبة، 
اختار  أحدهم  أن  إلى  أشارت  والتي  الوفاق، 
المدينة  في  البقاء  وفضل  العودة  عدم  طوعا 

المنكوبة.
وأمر الرئيس الجزائري ، يوم األحد الماضي، 
ووهان  مدينة  من  الليبيين  الطلبة  بنقل 
فيما  الجزائرية،  الطائرة  متن  على  الصينية 
أنها  الوفاق  بحكومة  الخارجية  وزارة  ذكرت 
تنسق على أعلى المستويات مع الجزائر إلجالء 
الحكومة  أرسلتها  التي  الطائرة  عبر  الطالب 

الجزائرية إلجالء مواطنيها.
السلطات  ناشدوا  الليبيون  الطالب  وكان 
من  بإجالئهم  العمل  »الوسط«  عبر  الليبية 
طيران  خطوط  توجد  ال  حيث  ووهان،  مدينة 
الليبي  القنصل  أكد  بينما  الصين،  مع  مباشرة 
الطالب  هؤالء  أن  الحافي،  فتحي  بكين،  لدى 
عدم  إلى  مشيرا  جيدة،  بصحة  يتمتعون 
تسجيل أية إصابة بفيروس »كورونا الجديد« 

بين أفراد الجالية الليبية.
يشار إلى أن »كورونا المستجد« هو ساللة 
حادة  تنفسية  التهابات  تسبب  فيروسية 
الذي  »سارس«،  فيروس  خصوصا  وتشمل 
في  انتشر  أنه  حقيقة  إلى  األرجح  على  يرجع 
حيث  بالسكان،  مكتظة  العالم  من  منطقة 
في  شديد  نقص  من  المستشفيات  تعاني 

الموظفين، وعدد العاملين بها.
البالد،  بها  تمر  التي  الظروف  ضوء  وفي 
تبقى التساؤالت قائمة حول مدى فاعلية هذه 
الخدمات  مستوى  تراجع  ظل  في  اإلجراءات 
الصحية في ليبيا، وهو ما يبدو أنه أمر يشغل 
مديرها،  يقول  التي  العالمية  الصحة  منظمة 
شاغلنا  »إن  غيبريسوس:  أدهانوم  تيدروس 
إلى  الفيروس  ينتشر  أن  احتمال  هو  األكبر 
وغير  أضعف  صحية  أنظمة  لديها  بلدان، 

مستعدة للتعامل معه«.

طرابلس–بني وليد–طبرق–الصغير الحداد وفراس بن علي–الوسط

طرابلس–بنغازي–الوسط

● أسطوانات غاز الطهي قبل تسليمها للمواطنين ضمن مبادرة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

● خالل توزيع أسطوانات غاز الطهي في طرابلس

● اجتماع موظفي بلدية سوق الجمعة بشأن فيروس كورونا

● خالل فحص المسافرين في مطار بنينا الدولي

● مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض أ. د بدر الدين النجار

● جانب من توزيع غاز الطهي في بني وليد

معاناة تتجدد كل شتاء

خطوات ليبية فى التصدي لـ»كورونا«

غاز »السوق السوداء« يضاعف أزمات الليبيني

رفع درجات االستعداد فى مستشفيات البالد.. ووضع العائدين من الصني بالحجر الصحي 

أحد المواطنين: كميات الغاز التي 
دخلت مدينة بني وليد خالل الفترة 

الماضية غير كافية لسد االحتياجات 

مطالب بفتح طريق بني وليد مصراتة 
والتي كانت تخفف من العبء عن 

المواطنين سواء في الغاز أو الوقود
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ووهان،  مستشفيات  عن  الضغط  تخفيف  بهدف 
بدأ مستشفى ميداني شيدته الصين خالل عشرة 
أيام باستقبال مرضى فيروس »كورونا« المستجد 

بالمدينة التي بدأ منها تفشي الفيروس.
هذه  بناء  على  بحماسة  الصينيون  وأقبل 
المنشأة التي تتسع إلى نحو ألف سرير، حيث بثت 
اإلنترنت مباشرة ولمدة  التلفزيونية عبر  القنوات 
مع  عامل  آالف  أربعة  انكباب  يوميا  ساعة   24
معدات الحفر إلنهاء العمل. ووضعت المنشأة التي 
الجيش،  منحت اسم »هيوشنشان« تحت سيطرة 
وهي واحدة من مستشفيين مجهزين مسبقا تقرر 
تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات 
الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 
اعتيادي  غير  تدفقا  تواجه  والتي  مليون شخص، 

من المرضى.
المركز  هذا  إلى  الثالثاء،  مريضا،   50 وأرسل 
الصحي الذي يمتد على مساحة 34 ألف متر مربع، 
وبثت  الجديدة.  الصين  أنباء  وكالة  أعلنت  كما 
لمرضى  الرسمية صورا  قناة »سي سي تي في« 
سيارات  من  وينزلون  طبية،  أقنعة  يرتدون 
نقالة  أسرة  أو  متحركة  كراس  نحو  اإلسعاف 

بمساعدة أطباء في بزات زرقاء.
وأدى فيروس »كورونا« المستجد الذي يسبب 
التهابا رئويا إلى وفاة 425 شخصا حتى اآلن في 
البر الصيني، وبات بذلك أكثر فتكا من الفيروس 
)سارس(  الحادة  التنفسية  للمتالزمة  المسبب 
وغالبية  و2003.   2002 عامي  في  انتشر  الذي 
)وسط(  هوباي  محافظة  في  سجلت  الوفيات 
إلى  المستجد  »كورونا«  فيروس  وانتشر  الصين. 
نهار  ليل  البناؤون  وعمل  أيضا.  أخرى  دولة   20
وارتدى جميعهم  المستشفى،  إلنهاء تشييد هذا 
أقنعة واقية بطلب من السلطات التي أمرت جميع 
األرض  تهيئة  وبعد  ذلك.  بفعل  ووهان  سكان 
ووضع قاعدة من األسمنت ثم مد المنشأة بالماء 

باستخدام  غرفة   400 بتركيب  قاموا  والكهرباء، 
بالمعدات  وتزويدها  الصنع،  مسبقة  حوائط 

الطبية والحمامات.
الخامس  الجيل  بشبكة  الموقع  وصل  وجرى 
لإلنترنت )5 جي( التي تتيح إجراء اتصاالت شديدة 
السرعة والقيام بتشخيصات عبر الفيديو من خالل 
طاقم خبراء يقوم بتوجيه الفرق الميدانية، حسب 
وكالة أنباء الصين الجديدة. وكلمة »هيوشنشان« 
تعني »جبل إله النار«، وهي شخصية من األساطير 
تخليص  على  الرواية،  حسب  قادرة  الطاوية، 
التي  السخونة  بفضل  الفيروس  من  الجسم 
إلى  األحد  المستشفى  إدارة  وسلمت  يصدرها. 
من  مؤلف  عسكري  طبي  فريق  ويعمل  الجيش. 
1400 شخص في هذه المنشأة، بعضهم شارك 

أما  اإليبوال.  وحمى  السارس  مكافحة  في  مسبقا 
بناؤه  يجري  الذي  الثاني  الميداني  المستشفى 
إله  جبل  )أو  »ليشنشان«  سمي  فقد  ووهان  في 
البرق( الذي يعاقب من يضطهدون الناس حسب 
األسطورة، ويفترض أن يكون قادرا على استقبال 
أول المرضى هذا األسبوع. وسيضم 1600 سرير.

أسرة إضافية
مستشفى  نموذج  على  المستشفيان  وبني 
شياوتانغشان في بكين، الذي أنشئ العام 2003 
وأسفر  السارس.  مرضى  الستقبال  أسبوع  خالل 
الفيروس حينها عن مقتل 349 شخصا في الصين 

ونحو 300 في منطقة هونغ كونغ.
وأثنت آلة الدعاية الحكومية على بناء مستشفى 

التعبئة  لقدرة  رمز  أنه  اعتبار  على  هيوشنشان 
لمواجهة  الصين  بها  تتمتع  التي  االستثنائية 
الكوارث. وتحاول الصين التغطية على االنتقادات 
لبطئها  لها سلطات مدينة ووهان  تتعرض  التي 

في إعالن حالة الطوارئ.
وألقى المسؤول السياسي الرئيسي في المدينة 
لتأخره  نفسه«  على  »باللوم  الماضي  األسبوع 
الحزب  المحلي  السكرتير  وقال  االستجابة.  في 
الشيوعي ما غيوكيانغ: »يغمرني شعور بالذنب«. 
على  العمل  اإلثنين  مساء  كذلك  ووهان  وأعلنت 
رياضي  ملعب  في  إضافي  سرير   3400 تركيب 
الستقبال  جاهزة  ستكون  للمؤتمرات،  ومركزين 
الخطورة.  شديدة  عوارض  من  يعانون  ال  من 
ويمنع 50 مليون شخص في هوباي من مغادرة 

مدنهم بموجب حجر صحي فرض على المقاطعة. 
بالدخول والخروج  الطبية  للطواقم  إال  وال يسمح 
من المنطقة، فضال عن المواد الغذائية والمعدات 
تدابير  اتخذت  نفسه،  السياق  في  فقط.  الطبية 
بعيدة  غير  مسافة  على  الثالثاء،  جديدة،  وقائية 
في  للبالد،  االقتصادية  العاصمة  شنغهاي،  من 
فيروس  انتشار  حيال  السلطات  قلق  إلى  مؤشر 
»كورونا« المستجد الذي أدى إلى وفاة أولى في 

هونغ كونغ.
سافر  والثالثين  التاسعة  في  رجل  والضحية 
األخطار،  من  وللحد  ووهان.  إلى  يناير  نهاية 
نقاط  كل  إغالق  اإلثنين،  كونغ،  هونغ  أعلنت 
الصين  مع  جسرين،  باستثناء  البرية  العبور 
أكثر  اآلن  حتى  اإلصابات  عدد  بلغ  حيث  القارية، 

في  الوفيات  عدد  وبلغ  و400.  ألفا  عشرين  من 
األراضي الصينية بما فيها المستعمرة البريطانية 
السابقة )هونغ كونغ( 426، وهو رقم أعلى بكثير 
العامين  من حصيلة ضحايا فيروس سارس بين 
البر  في   349 ناهزت  وكانت  و2003،   2002

الصيني و299 في هونغ كونغ.
خارج  آخر  شخص  بوفاة  أيضا  الوباء  وتسبب 
الصين، هو صيني وصل إلى الفلبين من ووهان. 
العالمية،  الصحة  منظمة  اعتبرت  جهتها،  من 
الثالثاء، أن فيروس »كورونا« المستجد ال يشكل 
تزال  ال  مشددة  تدابير  أن  رغم  عالميا«،  »وباء 
أكثر  اليابان  ومنعت  الدولي.  الصعيد  على  تتخذ 
2500 سائح يستقلون سفينة سياحية ونحو  من 
موانئها  في  الرسو  من  طاقمها  أفراد  من  ألف 
متن  على  بالفيروس  إصابة  وجود  تبين  بعدما 

السفينة.
وتحدثت سنغافورة وماليزيا وتايالند، الثالثاء، 
أصال  يقيموا  لم  بالفيروس  أشخاص  إصابة  عن 
بروكسل  في  إصابة  سجلت  بينما  الصين،  في 
من  يومين  قبل  إجالؤهم  تم  طائرة  ركاب  بين 
إجراءات مشددة  اتخاذ  الصين  وواصلت  ووهان. 
فبعد  الفيروس.  تفشي  الحتواء  محاولة  في  جدا 
مقاطعة  من  كبير  قسم  على  صحي  حجر  فرض 
هوباي، تم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من التنقل 
في ثالث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على 
مقدم  وفي  ووهان.  من  الكيلومترات  مئات  بعد 
هذه المدن هانغزو التي تبعد نحو 150 كلم من 
عدد  وبلغ  ووينزو.  تايزو  إلى  إضافة  شنغهاي، 
المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصا، وهو 
ثاني أكبر عدد بعد هوباي. وللمرة األولى، أقرت 
في  بالتقصير  األسبوع  بداية  الصينية  الحكومة 
التعامل مع األزمة الصحية. وطلبت اللجنة الدائمة 
تحسين  الشيوعي  للحزب  السياسي  المكتب  في 
كيفية الرد على الحاالت الطارئة في ضوء »ثغرات 
وصعوبات في كيفية التعامل مع الوباء«. كذلك، 
أقرت الحكومة بأنها في حاجة »ملحة« إلى أقنعة 

واقية ونظارات حماية.

مواجهة فيروس »كورونا« مستمرة

في أعقاب التوتر بني إيران والغرب

بعد هجوم ملتطرف في لندن

تدابير وقائية جديدة.. و»الصحة العاملية«: »ال يشكل وباء عامليا«

وزير خارجية االتحاد األوروبي في طهران من أجل »التهدئة«

توجه بريطاني لتشديد إجراءات األحكام على املدانني باإلرهاب

في أعقاب التوتر الدولي المتجدد حول المسألة 
االتحاد  خارجية  وزير  أجرى  اإليرانية،  النووية 
طهران  في  محادثات  بوريل  جوزيب  األوروبي 
اإلثنين مع كبار المسؤولين من أجل »التهدئة«.
بين  التوتر  بلوغ  بعد  كذلك  الزيارة  وجاءت 
الواليات المتحدة وإيران ذروته في يناير، عندما 
الثانية  للمرة  الحرب  حافة  إلى  الطرفان  وصل 
خالل سبعة أشهر بعد مقتل قائد فيلق القدس 
غارة  خالل  سليماني  قاسم  الثوري  الحرس  في 

أميركية في بغداد.
الخارجية  وزير  الظهر  بعد  بوريل  والتقى 
روحاني.  حسن  والرئيس  ظريف  جواد  محمد 
أمام  يؤكد  أن  بوريل  أراد  محادثاته،  وبعد 
الصحافة نوايا برلين ولندن وباريس إزاء االتفاق 

النووي اإليراني للعام 2015.
أن  اإليرانية  الرئاسة  عن  صادر  بيان  وأكد 
روحاني أبلغ بوريل أن بالده »مستعدة للتعاون 
المشكالت«  لحل  األوروبي  االتحاد  مع   )...(
والعودة »الحترام التزاماتها عندما تفي األطراف 

األخرى في االتفاق« بالتزاماتها بالكامل.
تزال  أن بالده ال  لبوريل  أكد  روحاني  أن  إال 
لـ»عملية  الخضوع  المرحلة  هذه  في  تنوي 
الدولية  الوكالة  تتوالها  التي  الحالية«  المراقبة 
من  طلبت  »لقد  بوريل:  وقال  الذرية.  للطاقة 
على  موافقة،  أنها  وأعتقد  اإليرانية،  السلطات 
التفتيش هذا«. وقد ذكرت  أننا سنواصل نظام 
وزارة الخارجية اإليرانية أن ظريف وبوريل بحثا 
الحد  إلى  والحاجة  الفارسي  الخليج  في  »الوضع 
على  الوخيمة  و»العواقب  اإلقليمي«،  التوتر  من 
األخيرة  األميركية  الخطة  والعالم« من  المنطقة 
واالتفاق  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  النزاع  لتسوية 
في  األخيرة  و»األحداث  الدولي  اإليراني  النووي 

العراق وسورية واليمن«.
الشورى  مجلس  رئيس  الحقا  بوريل  والتقي 
مكتب  عن  صادر  بيان  وأشار  الريجاني.  علي 
»على  العمل  ستكون  مهمته  أن  إلى  بوريل 
خفض التوتر والبحث عن حلول سياسية محتملة 
لألزمة الحالية«. وأفاد البيان أن بوريل »سيعرب 
حماية«  على  األوروبي  االتحاد  تصميم  عن 
االتفاق الدولي حول النووي اإليراني الذي أبرم 

في 2015 في فيينا.

اجتماع مصالحة
التوتر  من  جديدة  فترة  في  الزيارة  وتأتي 
النووي  البرنامج  بشأن  والغربيين  إيران  بين 
في  أعلن  بوريل  وكان  اإلسالمية.  للجمهورية 
24 يناير أن الدول الموقعة على االتفاق النووي 
الدولي المبرم في فيينا في 2015، اتفقت على 
أجل  من  فبراير«  »في  مصالحة  اجتماع  عقد 
منذ  باالنهيار  المهدد  االتفاق  على  الحفاظ 
انسحاب الواليات المتحدة بشكل أحادي منه في 

.2018
اإلسالمية  الجمهورية  بين  االتفاق  ويعرض 
والصين  المتحدة  )الواليات   1+5 ومجموعة 
إيران  على  وألمانيا(  وبريطانيا  وفرنسا  وروسيا 
تخنق  التي  الدولية  العقوبات  من  جزء  رفع 
إثبات  إلى  تهدف  ضمانات  مقابل  اقتصادها، 

الطابع المدني حصرا لبرنامجها النووي.
نشاطاتها  كبح  على  إيران  وافقت  عمليا، 
تفتيش  لنظام  والخضوع  كبير  بشكل  النووية 
إلزاما  نظام  أكثر  وهو  الهدف.  لهذا  أعد  صارم 
قرار  لكن  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  تعده 

الواليات المتحدة االنسحاب من االتفاق وإعادة 
فرض عقوبات يتم تشديدها بشكل منتظم على 
الفوائد  من  اإلسالمية  الجمهورية  حرم  إيران، 

االقتصادية التي كانت تنتظرها من االتفاق.
المتالك  بالسعي  طهران  واشنطن  وتتهم 
تنفي  اإلسالمية  الجمهورية  لكن  نووي،  سالح 
إلى  األميركية  العقوبات  عودة  وتؤدي  ذلك. 
عزل إيران بشكل شبه كامل عن النظام المالي 
اإلسالمية  الجمهورية  بخسارة  وتسببت  الدولي 
البالد  وأغرقت  اآلخر،  تلو  الواحد  نفطها  لزبائن 
في ركود كبير. وردت إيران بالتخلي عن العديد 
النووي  االتفاق  في  األساسية  التزاماتها  من 

تدريجيا منذ مايو 2019.

المرحلة األخيرة
الخامس  في  اإلسالمية  الجمهورية  أعلنت 
خطتها  من  األخيرة«  »المرحلة  يناير  من 
بعد  تلتزم  لن  أنها  مؤكدة  التزاماتها،  لخفض 
به  المسموح  المركزي  الطرد  أجهزة  بعدد  اآلن 
األوروبيين  إيران  وتتهم  اليورانيوم.  لتخصيب 

يفعلوا  لم  ألنهم  التزاماتهم  احترام  بعدم 
العقوبات  على  االلتفاف  على  لمساعدتها  شيئا 
للعودة  مستعدة  أنها  إيران  وتؤكد  األميركية. 
»في  لالتفاق  الكامل  التطبيق  إلى  وقت  أي  في 
من  إيران  واستفادت  العقوبات  رفعت  حال 
تتوقعها  كانت  التي  االقتصادية  االنعكاسات« 
من هذا االتفاق، وتشدد على أن كل إجراءاتها 
قابلة للعكس. ويشكك األوروبيون والعديد من 
الخبراء في ذلك، مشيرين إلى أن المكاسب التي 

تتحقق في مجال األبحاث والتطوير، ال تزول. 
إلى  العودة  على  طهران  إجبار  ولمحاولة 
باريس  أطلقت  فيينا،  التفاق  الكامل  التطبيق 
النزاعات  تفعيل  آلية  يناير  في  وبرلين  ولندن 
الواردة في هذه الوثيقة. ويمكن أن تؤدي هذه 
اآللية إلى إعادة فرض كل العقوبات التي أقرها 
بموجب  ورفعت  قبل  من  الدولي  األمن  مجلس 
اتفاق فيينا، لكن العواصم األوروبية الثالث تؤكد 
أن هذا ليس هدفها. وحذرت طهران من جهتها 
منذ فترة طويلة من أن إحالة الملف النووي على 

مجلس األمن سيعني موت اتفاق فيينا نهائيا.

بكين – وكاالت

طهران – وكاالت

 

من  مبكرا  عنه  أفرج  متطرف  نفذه  هجوم  بعد 
الدولة  تنظيم  وتبناه  األحد،  لندن  في  السجن، 
البريطانية  الحكومة  وعدت  اإلثنين،  اإلسالمية، 
المتعلق  القانون  النظر بشكل عاجل في  بإعادة 

باإلرهابيين المدانين.
بطرح  باكالند  روبرت  العدل  وزير  وتعهد 
الذي  الحالي،  الترتيب  إلنهاء  طارئ«  »قانون 
تلقائيا  باإلرهاب  المدانين  عن  باإلفراج  يسمح 
أي  إن  وقال  بعد قضائهم نصف مدة سجنهم. 
من  مخاطر  لتقييم  ستخضع  مبكر  إفراج  عملية 
الجديدة  اإلجراءات  أن  مضيفا  العفو،  مجلس 

ستطبق على السجناء الحاليين.
وصرح أمام البرلمان: »أقرب مرحلة يمكن أن 
تتم دراسة حالة المدانين لإلفراج عنهم ستكون 
بعد خدمتهم ثلثي مدتهم«. وجاءت تصريحات 
عاما(   20( أمان  سوديش  أقدم  أن  بعد  الوزير 
على طعن شخصين، األحد، في شارع تجاري في 
حي ستريتم بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيال.
التابعة  الدعائية  »أعماق«  وكالة  وذكرت 
»منفذ  أن  اإلثنين،  اإلسالمية،  الدولة  لتنظيم 
أمس  لندن  جنوب  منطقة ستريتم  في  الهجوم 
الهجوم  ونفذ  اإلسالمية،  الدولة  مقاتلي  من 
استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف« 

الدولي ضد التنظيم المتطرف. وقال باكالند إن 
منفذ الهجوم أفرج عنه األسبوع الماضي بعد أن 
أمضى جزءا من الحكم الصادر بحقه بعد إدانته 
بـ16 مخالفة تتعلق باإلرهاب اإلسالمي خصوصا 
حيازة وتوزيع وثائق إرهابية. ووقع الهجوم بعد 
نحو شهرين من هجوم مماثل أسفر عن قتيلين 
على لندن بريدج في قلب العاصمة البريطانية، 

مشروط  إطالق  على  حصل  جهادي  نفذه 
بوريس  الوزراء  رئيس  وتساءل  تلقائي.  بشكل 
جونسون، اإلثنين، عن سبب اإلفراج التلقائي عن 
منفذ الهجوم دون إشراك مجلس العفو، وأعرب 
عن قلقه بشأن فعالية برامج إصالح المتطرفين 

داخل السجون وخارجها.
نظام  إلى  العودة  نريد  »ال  جونسون:  وقال 

جدا  جدا  المنهكة  الرقابة  من  الكثير  يستدعي 
ألجهزتنا األمنية.. فيما يمكن العمل على تشديد 

شروط السجن«.
وأضاف: »المشكلة التي يجب أن نقوم بحلها 
من  الكثير  فيها  يحصل  التي  اإلجراءات  هي 
مشروط  سراح  إطالق  على  تلقائيا  األشخاص 
»الصعب  من  أن  معتبرا  منهم«،  التحقق  دون 

جدا« إعادة تأهيل اإلسالميين.
وبين اإلجراءات السابقة التي تم اإلعالن عنها 
بعد هجوم لندن بريدج، تشديد عقوبات السجن 
الحد  يكون  أن  على  إرهابية،  أعمال  لمرتكبي 
األدنى ألحكام مرتكبي جرائم خطيرة السجن 14 
عاما، مع منع اإلفراج المبكر عنهم، وتوفير مزيد 
وحكم  اإلرهاب.  مكافحة  لعمليات  التمويل  من 
على أمان بالسجن ثالثة أعوام وأربعة أشهر في 
ديسمبر 2018. وكان يقيم منذ اإلفراج عنه في 

مهجع للسجناء المفرج عنهم في ستريتم.
يتبعون  المدني  باللباس  شرطة  رجال  وكان 
أمان سيرا في إطار ما وصفته الشرطة بـ»عملية 
أمان  وسرق  اإلرهاب«.  لمكافحة  وقائية  مراقبة 
امرأة  الرخيصة، وهاجم  للسلع  سكينا من متجر 
ثم هاجم رجال قبل أن يتم قتله. وأظهر تسجيل 
يتلوى  وهو  أمان،  عيان  شاهد  التقطه  فيديو 
رجال  كان  بينما  صيدلية،  خارج  ناصية  على 
شرطة باللباس المدني يوجهون مسدسات إليه 

ويحثون المارة على االبتعاد عن المكان.

● صورة جوية لمستشفى »هيوشنشان« الميداني الذي شيدته الصين في عشرة أيام● عامل صحة يفحص حرارة امرأة بمستشفى في هونغ كونغ

● صورة وزعتها الرئاسة اإليرانية للقاء بين روحاني وبوريل

● عناصر من الشرطة في موقع هجوم بسكين في لندن

● الرئيس األميركي دونالد ترامب

البيت  سيد  إلقالة  أخيرة  محاولة  في 
استغالل  بتهمتي  يحاكم  الذي  األبيض 
طالب  الكونغرس،  عمل  وعرقلة  السلطة 
مجلس  أعضاء  الديموقراطيون  المدعون 
دونالد  الرئيس  بإدانة  األميركي  الشيوخ 
ترامب، في حين طلب محاموه بتبرئته في 

ختام المرافعات التي جرت، الثالثاء.
النائب  االدعاء  هيئة  رئيس  وطالب 
الشيوخ  مجلس  شيف  آدم  الديموقراطي 
بإدانة ترامب، قائال: »ال يمكن الوثوق بأن 
مضيفا:  الصواب«،  سيفعل  الرئيس  هذا 
بإدانته«.  »نظموا محاكمة نزيهة وقوموا 
جيسون  كولورادو  عن  النائب  وكان 
تدينوا  أن  يقتضي  »واجبكم  إن  قال  كرو 
المرافعات  خالل  وذلك  ترامب«،  الرئيس 
تاريخ  في  محاكمة  ثالث  في  النهائية 

الواليات المتحدة لعزل رئيس أميركي.
مجلس  أعضاء  أمام  كرو  وتساءل 
مصير  سيقررون  الذين  المئة  الشيوخ 
الرئيس األميركي »كم من أكاذيب يمكن 
قد  يكون  »متى  مضيفا:  نتحمل؟«،  أن 
تنتهي  بأن  توقعات  الكيل؟«، وسط  طفح 
جولة تصويت مجلس الشيوخ على تهمتي 
استغالل السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، 

بتبرئة ترامب.
في  مقعدا   53 الجمهوريون  ويشغل 
مجلس الشيوخ مقابل 47 للديموقراطيين، 
علما بأن إقالة الرئيس تتطلب غالبية ثلثي 
وكرو  سناتورا.   67 أي  المجلس  أعضاء 
واحد من سبعة نواب ديمقراطيين ترافعوا 
في القضية أمام مجلس الشيوخ، وقال إن 
العزل »عالج استثنائي« ال يستخدم إال في 

»حاالت نادرة من سوء السلوك الفادح«.
في  عليه  »منصوص  العزل  إن  وقال 
»في  مضيفا:  وجيه«،  لسبب  الدستور 
أميركا، ال أحد فوق القانون، ال سيما أولئك 
المتحدة«.  للواليات  رؤساء  انتخبوا  الذين 
قرر  قد  األميركي  النواب  مجلس  وكان 
لترامب  اتهامين  توجيه  ديسمبر   18 في 
مجلس  في  إدانته  حال  في  يقتضيان 
عرقلة  هما  منصبه،  من  عزله  الشيوخ 
إلى  الرامي  التحقيق  في  الكونغرس  عمل 
عزله، واستغالل السلطة ممارسته ضغوطا 
بحق جو  تحقيق  فتح  أجل  كييف من  على 
األوفر حظا  الديموقراطي  المرشح  بايدن، 
لمواجهته في االستحقاق الرئاسي المقبل.

بدوره قال شيف إن »دونالد ترامب خان 
قسمه على حماية الدستور والدفاع عنه«، 
لكي  بعد  يفت  لم  األوان  »لكن  مضيفا: 
اليوم،  »نحضكم  وتابع  بقسمنا«.  نلتزم 

الرئيس مذنب،  أن  أدلة دامغة على  أمام 
مدركين أنه إذا بقي في منصبه سيواصل 
طلب تدخل أجنبي في االنتخابات المقبلة، 
ترامب  دونالد  إدانة  على  التصويت  على 
للواليات  واألربعين  الخامس  الرئيس 
يقتضيان  اللذين  االتهامين  في  المتحدة 
كرو  وقال  منصبه«.  من  وإقالته  عزله 
ألعضاء مجلس الشيوخ إن قرارهم سيتردد 
الذي  »القرار  أن  وتابع  التاريخ.  عبر  صداه 
االتهامين  هذين  بشأن  ستتخذونه 
ستكون له آثار طويلة األمد على الرئاسة، 
الرئيس، بل  إلى هذا  بالنسبة  ليس فقط 

لكل الرؤساء المقبلين«.

مطالبة بالتبرئة
ترامب  محامو  طالب  المقابل،  في 
وجههما  اللذين  االتهامين  من  بتبرئته 
البيت  محامي  وقال  النواب.  مجلس  إليه 
ختام  في  تشيبولوني  بات  األبيض 
أي  يرتكب  لم  »الرئيس  إن  المرافعات 
النواب  مجلس  قرار  أن  معتبرا  خطأ«، 
»نضع  مضيفا:  وسياسي«،  تماما  »منحاز 

ثقتنا بمجلس الشيوخ«.
وطالب المحامي أعضاء مجلس الشيوخ 
بـ»إنهاء حقبة العزل مرة واحدة ونهائية« 
وجههما  اللذين  االتهامين  برفض 
وقال  األميركي.  للرئيس  النواب  مجلس 
قرار  »يدع  أن  الشيوخ  مجلس  على  إن 
مؤكدا  األميركي«،  للشعب  الرئيس  اختيار 
يختاروا  أن  يجب  من  هم  األميركيين  أن 
الرئيس. واضاف أن ترامب »يتوق للمثول 
االنتخابات  في  األميركي  الشعب  أمام 
المقبلة«. وجرت جلسة المرافعات الختامية 
التمهيدية  االنتخابات  بدء  مع  بالتزامن 
والية  في  الديموقراطي  الحزب  لمرشحي 
آيوا  في  التمهيدية  االنتخابات  وفي  آيوا. 
يعد نائب الرئيس السابق جو بايدن أحد 
أبرز منافسي أعضاء مجلس الشيوخ بيرني 
ساندرز وإليزابيث وارن وإيمي كلوبوتشار، 
واشنطن  في  البقاء  إلى  اضطروا  الذين 

للمشاركة في جلسة المحاكمة.
األميركي  الرئيس  وجه  األثناء  في 
انتقادات حادة للديموقراطيين عبر »تويتر«. 
يدرك  أن  »آمل  لترامب:  تغريدة  في  وجاء 
الجمهوريون والشعب األميركي أن محاولة 
المنحازة تماما، هي مجرد خديعة«،  العزل 
مضيفا أن »ال شيء على اإلطالق سيرضي 
الراديكاليين  اليساريين  الديموقراطيين 
الذين ال ينجزون شيئا«. ولدى سؤاله في 
مقابلة مع شبكة »فوكس« عن المحاكمة 
في مجلس الشيوخ قال الرئيس األميركي: 
مضيفا:  جدا«،  جدا  مجحفة  عملية  »إنها 

»يجب أال يتعرض لها أي رئيس آخر«.

اختتام املرافعات في محاكمة عزل 
ترامب بمجلس الشيوخ األميركي

وسط توقعات بتبرئته

واشنطن – وكاالت

لندن – وكاالت
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● الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض مطوية تظهر خرائط لفلسطين التاريخية● وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في االجتماع الطارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي في جدة

منظمة التعاون اإلسالمي اعتبرتها تتبنى الرؤية اإلسرائيلية

نتانياهو التقى البرهان في عنتيبي العنف أسفر عن 480 قتيالً منذ أكتوبر

رفض عربي وإسالمي واسع لخطة ترامب للسالم 
اإلدارة  مع  التعاون  عدم  إلى  أعضاءها  داعية 
التعاون  منظمة  رفضت  لتنفيذها،  األميركية 
اإلسالمي، اإلثنين، خطة الرئيس األميركي دونالد 
أنها  معتبرة  األوسط،  الشرق  في  للسالم  ترامب 

»متحيزة وتتبنى الرواية اإلسرائيلية« للنزاع،
وتتخذ  دولة   57 تضم  التي  المنظمة،  وقالت 
باإلنجليزية  صدر  بيان  في  لها،  مقرًا  جدة  من 
عقب اجتماع طارئ لوزراء خارجيتها إنها »ترفض 
هذه الخطة األميركية- اإلسرائيلية؛ ألنها ال تلبي 
الحد األدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه 
»عدم  إلى  أعضائها  كافة  ودعت  المشروعة«. 
التعامل بأي شكل من األشكال مع هذه الخطة أو 
التعاون مع الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية 

إلنفاذها«.
العربية  اإلمارات  اعتبرتها  الخطة،  إعالن  بعد 
المتحدة، على لسان سفيرها لدى واشنطن يوسف 
العتيبة، »نقطة انطالق مهمة للعودة إلى طاولة 
إلى  اإلماراتي،  الدبلوماسي  وكان  المفاوضات«. 
جانب نظيريه من سلطنة عمان والبحرين، حاضرًا 
لدى إعالن خطة ترامب في البيت األبيض الشهر 

الماضي.
مليار   1.5 أكثر  تمثل  التي  المنظمة  وأكدت 
مسلم حول العالم »محورية القضية الفلسطينية 
اإلسالمية  لألمة  في صميمها،  الشريف  والقدس 
واإلسالمي  العربي  الطابع  تأكيد  وتعيد  بأسرها 
للقدس الشرقية المحتلة، العاصمة األبدية لدولة 

فلسطين«.
»السالم واألمن في منطقة  أن  وشددت على 
إال  يتحققا  لن  استراتيجي  كخيار  األوسط  الشرق 
الشعب  وتمكين   )...( اإلسرائيلي  االحتالل  بإنهاء 
القابلة  غير  حقوقه  استعادة  من  الفلسطيني 
المصير  تقرير  في  الحق  ذلك  في  بما  للتصرف 

في تصعيد خطير أوقع قتلى من الطرفين، شهدت 
بين  النار  إلطالق  تبادالً  اإلثنين  إدلب  محافظة 
القوات السورية والتركية، في وقت تواصل دمشق 
بدعم روسي انتزاع مناطق خاضعة لسيطرة هيئة 
غرب  شمال  في  األخرى  والفصائل  الشام  تحرير 
سورية. ويحصد التصعيد المستمر لقوات النظام 
في المنطقة مزيد الضحايا، إذ أوقعت غارة جوية 
وفق  نزوحهم،  أثناء  قتلى مدنيين  اإلثنين تسعة 
ما أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان. وأعلنت 
وإصابة  جنودها  من  أربعة  مقتل  اإلثنين،  أنقرة، 
تسعة آخرين بجروح في قصف مدفعي شنته قوات 
النظام ضد قواتها المتمركزة في محافظة إدلب، 
مواقع  استهداف  عبر  الرد  إلى  سريعاً  دفعها  ما 
الجيش السوري، ودعوتها موسكو الداعمة لدمشق 

إلى »عدم عرقلة« ردها.
وخالل مؤتمر صحفي في إسطنبول، قال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان: »إن طائراتنا من طراز 
إف16-، وقطع مدفعيتنا تقوم حالياً بقصف أهداف 
قوله  وفق  أسفر  ما  استخباراتنا«،  أجهزة  حددتها 
عن مقتل ما بين 30 و35 عنصرًا من قوات النظام 
وكالة  وأوردت  نفته دمشق.  الذي  األمر  السوري، 
التركي  الرد  أن  )سانا(  الرسمية  السورية  األنباء 

وقال  والبحري«.  الجوي  المجال  على  والسيادة 
في  المالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير 
تسميتها  يمكن  »ال  الخطة  إن  االجتماع،  افتتاح 
الفلسطينيين ليسوا جزءًا منها  بخطة سالم؛ ألن 
وهي تقضي على كل فرص السالم«، مشيرًا إلى 
والحكومة  ترامب  الرئيس  إدارة  بين  »تمت  أنها 
شأن  الفلسطيني  للجانب  يكن  ولم  اإلسرائيلية 

بها«.
اجتماع  بعد  أعلنت  العربية  الجامعة  وكانت 
في  الخارجية  وزراء  مستوى  على  عقد  طارئ 
القاهرة، السبت، »رفض صفقة القرن األميركية–
الحد األدنى من  أنها ال تلبي  باعتبار  اإلسرائيلية 
وأكدت  الفلسطيني«.  الشعب  وطموحات  حقوق 
المستندة  السالم  عملية  مرجعيات  »تخالف  أنها 

مدير  أن  إال  أو ضرر«.  إصابة  أية  »عن  يسفر  لم 
أكد »مقتل  الرحمن،  رامي عبد  السوري،  المرصد 
13 جندياً سورياً وإصابة نحو 20 آخرين بجروح في 
الصواريخ  بعشرات  استهدف  الذي  التركي«،  الرد 
النظام في جنوب إدلب ومحافظتي  مواقع لقوات 
التصعيد  هذا  ويعد  المحاذيتين.  وحماة  الالذقية 
»المواجهة األخطر« بين الطرفين منذ بدء التدخل 
العام  منذ  سورية  في  المباشر  التركي  العسكري 

2016، وفق عبد الرحمن.

ال تعرقلوا عملنا
أكد إرودغان في تصريحاته: »ال يمكننا أن نقف 
سنواصل  يستشهدون.  جنودنا  بينما  صامتين، 
المطالبة بالمحاسبة«. وتوجه إلى موسكو بالقول 
أن  الروسية  السلطات  أبلغ  أن  خصوصاً  »أريد 
وال  )السوري(  النظام  بل  أنتم  ليس  هنا  محاورنا 

تحاولوا عرقلة عملنا«.
عن  بيان  في  جهتها،  من  موسكو  وأوضحت 
األتراك  الجنود  من  »مجموعة  أن  الدفاع،  وزارة 
اإلثنين،  األحد  ليل  إدلب،   )..( بتحركات في  قاموا 
نفسها  ووجدت  باألمر  روسيا  إبالغ  دون  من 
تحت نيران القوات الحكومية السورية التي كانت 
تستهدف اإلرهابيين في منطقة سراقب« في ريف 
أنها على  الوقت ذاته  الجنوبي. وأكدت في  إدلب 

»تواصل دائم« مع أنقرة.

إلى القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة«.
الخطة،  العربي على رفض  باإلجماع  ومدعومًا 
خالل  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  تحدث 
اجتماع الجامعة العربية عن قطع »أية عالقة بما 
المتحدة،  والواليات  إسرائيل  مع  األمنية«  فيها 
مؤكدًا تحرره من التزاماته بموجب اتفاقات أوسلو 

الموقعة العام 1993.
فصاعدًا  اآلن  من  إسرائيل  يطالب  إنه  وقال 
لألراضي  احتالل«  كقوة  »مسؤوليتها  بتحمل 
الفلسطينية. ومنحت خطة السالم األميركية التي 
تنازالت  عدة  الماضي،  الثالثاء  ترامب،  أعلنها 
الفلسطينيون بشدة. وتشتمل  إلسرائيل، رفضها 
الخطة على االعتراف بضم إسرائيل المستوطنات 
الغربية،  الضفة  في  محتلة  أراٍض  فوق  المقامة 

رتل  دخول  من  ساعات  بعد  التصعيد  ووقع 
على  آلية   240 من  مؤلف  ضخم،  تركي  عسكري 
األقل، وفق المرصد إلى شمال غرب سورية، تمركز 
الجزء األكبر منه قرب سراقب، المدينة التي كانت 
وقال  محيطها.  في  معارك  تخوض  النظام  قوات 
عبد الرحمن إن تمركز جزء من تلك القوات غرب 

للقانون  انتهاك  في  األردن،  غور  في  وباألخص 
الدولي وفقاً لألمم المتحدة.

من  ولكن  فلسطينية  بدولة  تعترف  أنها  كما 
أن  في  الفلسطينيين  لتطلعات  ترتقي  أن  دون 
 .1967 العام  المحتلة  األراضي  كامل  على  تمتد 
»القدس  تكون  بأن  تقضي  إنها  عباس  وقال 
زماني  وبتقسيم   )...( عاصمة إلسرائيل  الموحدة 
هناك  تكون  وبأن  األقصى«  للمسجد  ومكاني 
»عاصمة للدولة الفلسطينية في أبو ديس« وهي 

قرية فلسطينية مجاورة للقدس.
 30 الخطة، بحسب عباس، »بضم  كما تقضي 
% من الضفة الغربية« إلى إسرائيل و»بضم القرى 
ألف عربي   250 التي يقطنها  المثلث  العربية في 
في إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية« تعويضًا عن 

سراقب أدى إلى »قطع الطريق أمام قوات النظام 
التي كانت تسعى لاللتفاف حول المدينة«.

التي تنشر 12 نقطة مراقبة في  وكانت تركيا، 
اتفاق مع موسكو، حذرت األسبوع  إدلب بموجب 
لقواتها  تهديد  أي  على  سترد  أنها  من  الماضي 
قبل  من  محاصرة  نقاطها  من  ثالث  باتت  بعدما 

أراضي المستوطنات في الضفة الغربية.

تلغي ما هو قانوني
رياض  الفلسطيني،  الخارجية  وزير  ورأى 
المالكي، أن »هذه الصفقة تلغي ما هو قانوني: 
حق الشعب الفلسطيني، وتتبنى ما هو غير قانوني: 
المستوطنات، وتشرع إجراءات الضم اإلسرائيلية«. 
حال  في  ستؤدي  الصفقة  »هذه  أن  إلى  وأشار 
المشروعة  الفلسطينية  الحقوق  لتصفية  تمريرها 
وتدمير األسس التي قامت عليها عملية السالم«.

وفي  السعودية،  قامت  الخطة،  إعالن  وبعد 
إنها  بالقول  متوازن،  موقف  تقديم  إلى  مسعى 
»تقدر« جهود ترامب للسالم، ولكنها أكدت في 
القضية  من  الثابت  المملكة  »موقف  الوقت  ذات 

قوات النظام. وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية إلى 
شمال سورية في األيام األخيرة، واتهمت موسكو 
بعدم احترام االتفاقات المبرمة بينهما بشأن إدلب.
ومنذ ديسمبر، تشهد إدلب وجوارها، حيث يعيش 
ثالثة ماليين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، 
تصعيدًا عسكرياً من قوات النظام وحليفتها روسيا، 
وحلب  الجنوبي  إدلب  ريفي  في  تحديدًا  يتركز 
الغربي، حيث يمر جزء من طريق دولي استراتيجي 
يربط مدينة حلب بدمشق. ويعرف الطريق باسم 
حماة  من  السورية  المدن  أبرز  ويعبر  فايف«  »أم 
األردن.  مع  الجنوبية  الحدود  إلى  وصوالً  وحمص 
وفي إدلب، يمر هذا الطريق في ثالث مدن رئيسية، 
خان شيخون التي سيطرت عليها قوات النظام صيف 
ثم  األربعاء،  دخلتها  التي  النعمان  ومعرة   ،2019
مدينة سراقب. وتكمن أهمية سراقب في موقعها 
االستراتيجي كونها تشكل نقطة التقاء بين طريق 
»أم فايف« وطريق استراتيجي ثاٍن يعرف باسم »أم 

فور«، يربط محافظتي حلب وإدلب بالالذقية غرباً.

ضحايا
اشتباكات  اإلثنين،  سراقب،  محيط  وشهد 
بين قوات النظام والفصائل، بالتزامن مع غارات 
وحلب  الجنوب  إدلب  ريفي  على  وسورية  روسية 
الغربي. وقتل تسعة مدنيين بينهم أربعة أطفال 
كانت  سيارة  استهدف  جوي  قصف  في  اإلثنين 

الفلسطيني«.  الشعب  وحقوق  الفلسطينية، 
بن  فيصل  األمير  السعودي  الخارجية  وزير  وقال 
فرحان آل سعود، في كلمته في جدة اإلثنين، إن 
»المملكة تدعم كل الجهود والمبادرات الساعية 
إلى أن »نجاح  التفاوض«. لكنه أشار  لدفع عجلة 
النهائي  هدفها  يكون  أن  يستلزم  الجهود  هذه 
تحقيق حل عادل يمثل حقوق الشعب الفلسطيني 

وفق الشرعية الدولية«.
اإلسالمية  للمنظمة  العام  األمين  أكد  بدوره، 
»ألي  المنظمة  دعم  العثيمين  أحمد  بن  يوسف 
للقضية  جهود دولية تسعى إليجاد حل سياسي 
الفلسطينية وتحافظ على القانون الدولي وتؤدي 

لسالم عادل وشامل في المنطقة«.
القضية  بخصوص  المنعقد  االجتماع  والمس 
بين  المحتدم  اإلقليمي  النزاع  الفلسطينية 
الرياض  طهران  اتهمت  إذ  وإيران،  السعودية 
بمنع ممثليها من حضور اللقاء. وبقي مقعد إيران 

شاغرًا رغم وضع علمها على الطاولة.
إن  بيان،  في  اإليرانية،  الخارجية  وقالت 
قبل  األخيرة  الساعات  حتى  رفضت  الرياض 
برئاسة  لوفدها  دخول  تأشيرة  منح  االجتماع 
وذكرت  خارجيتها.  وزير  نائب  أنصاري  حسين 
رسمية  احتجاج  مذكرة  قدمت  أنها  طهران 
السعودي  »االنتهاك«  على  احتجاجًا  للمنظمة 
الدولية.  المنظمات  بخصوص  الدولي  للقانون 
الخارجية السعودية على  ولم يرد مسؤوالن في 

طلبات »فرانس برس« للتعليق على المسألة.
في  السياسية  العلوم  أستاذة  وقالت 
»الخطة  إن  مسعد،  نيفين  القاهرة،  جامعة 
فنائها،  بذور  طياتها  في  تحمل  البداية  منذ 
الصراع  عليها  قائم  قضية  أي  تخاطب  ال  فهي 
للمستوطنات  إشارة  في  اإلسرائيلي«،  العربي- 
الشرقية.  القدس  ووضع  لالجئين  العودة  وحق 
الفلسطيني  الرفض  هذا  كل  »وبعد  وتابعت: 

والعربي واإلسالمي تأكد موتها«.

تقلهم بعيدًا عن التصعيد العسكري في ريف حلب 
الغربي، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد 
وشاهد  روسية.  أم  سورية  الغارات  كانت  إذا  ما 
مراسل وكالة »فرانس برس« في المكان، الجثث 
أو  بيضاء  أكياس  في  تم وضعهم  أطفال  بينهم 
لفهم بأغطية شتوية قبل نقلهم إلى بلدة أورم 

الكبرى لدفنهم.
ودفع التصعيد، منذ ديسمبر، 388 ألف شخص 
النعمان  المنطقة وخصوصاً معرة  النزوح من  إلى 
باتجاه مناطق أكثر أمناً شماالً، وفق األمم المتحدة. 
وبين هؤالء 38 ألفاً فروا منذ منتصف يناير من غرب 
حلب. كما قتل أكثر من 260 مدنياً وفق المرصد. 
على  والمقاتلة  الجهادية  الفصائل  سيطرة  ومنذ 
كامل المحافظة العام 2015، تصعد قوات النظام 
أو تشن هجمات  للمحافظة  بدعم روسي قصفها 
برية تحقق فيها تقدماً وتنتهي عادة بالتوصل الى 
آخرها  كان  وتركيا،  روسيا  ترعاها  هدنة  اتفاقات 
اتفاق جرى اإلعالن عنه في التاسع من الشهر الحالي 
لكنه لم يصمد إال أياماً. وتتهم دمشق باستمرار 
وقال  »إرهابية«.  تصنفها  مجموعات  بدعم  أنقرة 
نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد في 
تصريح نقلته جريدة الوطن في عددها اإلثنين، إن 
»ما تقوم به المجموعات المرتزقة هو بتنسيق مع 
النظام التركي«، ما »يناقض« االتفاقات التركية- 

الروسية حول سورية.

بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مكتب  أعلن 
خالل  العالقات  »تطبيع«  ناقش  أنه  اإلثنين  نتانياهو 
وبحسب  أوغندا.  في  كبارًا  سودانيين  سياسيين  لقائه 
بيان مكتب رئيس الوزراء، التقى نتانياهو رئيس مجلس 
على  وافق  الذي  البرهان  الفتاح  عبد  السوداني  السيادة 

بدء التعاون لتطبيع العالقات بين البلدين.
في  كبيرا  تغييرا  عنتيبي،  مدينة  في  اللقاء  ويمثل 
العالقات بين البلدين اللذين هما نظرياً في حالة حرب، 
للعالقات  الكامل  التطبيع  لكن  برس«،  »فرانس  وفق 
بينهما يعني أن السودان سيصبح ثالث دولة عربية تعترف 
ووصف  السودان.  من  فوري  تأكيد  يرد  ولم  بإسرائيل. 
نتانياهو في تغريدة على تويتر االجتماع بأنه »تاريخي«. 
ومجلس السيادة السوداني هيئة انتقالية من المسؤولين 
الفتاح  عبد  اول  الفريق  برئاسة  والمدنيين  العسكريين 
البرهان. وتشكل المجلس كجزء من اتفاق لتقاسم السلطة 
بالرئيس  اإلطاحة  أعقاب  في  والمدنيين  الجيش  بين 
مكلف  والمجلس  الماضي.  العام  البشير  عمر  السابق 

باإلشراف على انتقال البالد الى الحكم المدني.
ونوه بيان مكتب نتانياهو إلى اعتقاده بأن »السودان 
يسير في اتجاه جديد نحو األفضل )...( الجنرال البرهان 
وتشهد  عزلتها«.  إنهاء  خالل  من  بالده  مساعدة  يريد 
وطالما  ملحوظا.  تقدما  العربية  اإلسرائيلية  العالقات 
إسرائيل  البشير،  عهد  في  السودانية  السلطات  اتهمت 
العالقات  التمرد في جنوب السودان. لكن تطبيع  بدعم 

مع الدولة العربية يمثل تحوال كبيرا.
وفي وقت الحق، عقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان 

الثالثاء  االنتقالي  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس 
في  جرى  ما  على  إلطالعه  الحاكم  المجلس  مع  اجتماعا 
أن  أعلن  الذي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  اجتماعه 
وقال مصدر  البلدين.  بين  العالقات  تطبيع  تناول  اللقاء 
حكومي سوداني لـ»فرانس برس« إن المجلس السيادي 
االنتقالي والذي يضم مدنيين وعسكريين »عقد اجتماعا 
البرهان  الفريق  أن  المصدر  وأكد  األمر«.  لمناقشة 
مع  االجتماع  على  المجلس  أطلع  عنتيبي  من  عاد  الذي 
نتانياهو. وقد كانت هذه الخطوة مفاجئة لمجلس الوزراء 
االنتقالي، علما أنه أول لقاء من نوعه على هذا المستوى 
بيان  في  السوداني  الوزراء  مجلس  وقال  البلدين.  بين 

مساء االثنين إنه لم يكن على علم باجتماع الزعيمين.
إجراء  مع  بالتزامن  جاء  البرهان،  مع  نتانياهو  لقاء 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي محادثات مع الرئيس األوغندي 
الدبلوماسية  البعثات  تبادل  إلى  داعيا  موسيفيني  يوري 
العالقات  لتعزيز  زيارة تهدف  البلدين، وذلك خالل  بين 

مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
 2016 يوليو  في  أوغندا  زار  قد  نتانياهو  وكان 
الرهائن  تحرير  عملية  على  عاًما   40 مرور  ذكرى  إلحياء 
في  فلسطينيون  خطفها  طائرة  ركاب  من  اإلسرائيليين 
مطار عنتيبي وقتل فيها شقيقه يوناتان. وقال نتانياهو 
في مؤتمر صحفي مشترك مع موسيفيني »هناك أمران 
نريد بشدة إنجازهما... أوال، رحالت مباشرة من إسرائيل 
إلى أوغندا«. وتابع »ثانيا، افتحوا سفارة في القدس، وأنا 

سأفتح سفارة في كمباال«.
ورد موسيفيني »نحن نبحث ذلك«. وكان نتانياهو قد 
صّرح قبيل مغادرته إسرائيل أن زيارته تهدف إلى »تعزيز 
العالقات« مع أوغندا، مشددا على أهمية هذه العالقات 

»في المجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية«.

إسرائيل تطرق باب »السودان 
الجديد« على طريق »التطبيع«

تجدد مظاهرات العراقيني رفضًا لتكليف عالوي تشكيل الحكومة

تصعيد جديد.. قتلى جراء تبادل إطالق نار بني القوات السورية والتركية بإدلب

بعد أشهر من االحتجاجات والشلل السياسي، 
شهدت بغداد ومدن جنوب العراق تظاهرات 
وزير  لتكليف  رفضًا  للحكومة،  مناهضة 
عالوي  توفيق  محمد  األسبق  االتصاالت 
عالوي  تسمية  وُأعلنت  الحكومة.  تشكيل 
توافق  بعد  السبت،  مساء  للوزراء،  رئيسًا 
توصلت إليه الكتل السياسية بشق األنفس؛ 
الوزراء  رئيس  عن  لبديل  الوصول  بهدف 
السابق عادل عبد المهدي الذي استقال منذ 

شهرين تحت ضغط الشارع.
الغالبية  ذو  البالد  جنوب  بغداد  وتعيش 
احتجاجات  أكتوبر،  من  األول  منذ  الشيعية 
مبكرة  انتخابات  إجراء  إلى  تدعو  مطلبية 
ومحاربة  مستقل،  وزراء  رئيس  وتسمية 
إراقة دماء  الفساد ومالحقة المسؤولين عن 

المتظاهرين.
وانطلقت تظاهرات، شكل شباب غاضبون 
رفضًا  فيها،  غالبية  للحكومة  مناهضون 
مستقل،  أنه  يؤكد  الذي  عالوي،  لتكليف 
تشكيل الحكومة. وطالب المحتجون بتسمية 
في  يعمل  لم  سياسيًا  مستقل  وزراء  رئيس 
أن ذلك ال ينطبق على  الحكومة، ويعتبرون 
لدى  المقدسة  النجف  مدينة  ففي  عالوي. 
تقول  األحد، الفتة  رفع متظاهرون،  الشيعة، 
الشعب!«.  بأمر  مرفوض،  عالوي  »محمد 
وأمضى شبان مقنعون، الليل وهم يشعلون 
إطارات سيارات في الشوارع التي ما زال عدد 
تكليف  من  غضبهم  عن  تعبيرًا  مغلقًا،  منها 

عالوي هذا المنصب.
متظاهرون  توجه  الديوانية،  مدينة  وفي 
بإغالقها  للمطالبة  الحكومية  المقار  إلى 
وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طالب ثانويات 
كلم   100( الحلة  وفي  اعتصامات.  وجامعات 
بإغالق طرق  متظاهرون  قام  بغداد(،  جنوب 
احتجاجًا  مشتعلة  بإطارات  وجسور  رئيسية 
رافعين  الوزراء،  رئاسة  عالوي  تولي  على 
صورًا منددة به وهم يهتفون »عالوي ليس 

اختيار الشعب!«.

مسيرات طالبية
تؤدي  شوارع  إلى  الطالب  مئات  توافد 
الرئيسي  المعقل  الرمزية،  التحرير  الى ساحة 
لعالوي  صورًا  حاملين  بغداد،  في  لالحتجاج 
على  األحمر  باللون   »×« إشارة  رسمت  وقد 
في  الطالبة  طيبة  المتظاهرة  وقالت  وجهه. 
)22 عامًا(: »نحن هنا لرفض  الهندسة  كلية 
معروف  تاريخه  ألن  الجديد؛  الوزراء  رئيس 

ضمن الطبقة السياسة. ال غيرة لديه ونحن 
من  ويعمل  الوطن  على  يغار  أحدًا  نريد 

أجله«.
العام  في  السياسي  مشواره  عالوي  بدأ 
2003 عندما ُانتخب نائبًا في برلمان ما بعد 
الغزو  عقب  حسين،  صدام  نظام  سقوط 
لالتصاالت  وزيرًا  عين  وقد  للبالد.  األميركي 
في العام 2006 واستقال في العام 2007، ثم 
عاد نائبًا في العام 2008 ليخلف نائبة توفيت 
وفاز بعضوية المجلس في العام 2010 أيضًا.
وزيرًا  مجددًا  عين  نفسه،  العام  في 
لالتصاالت في حكومة نوري المالكي، لكن لم 
يكمل فترة واليته، وطبعت سيرته السياسية 

أغسطس  في  الحكومة  من  باستقالته 
المالكي  عالوي  اتهم  ويومها   .2012 في 
بها  يقوم  فساد  عمليات  عن  النظر  بغض 
مقربون منه. وجاء تكليف عالوي في الوقت 
رئيس  حددها  التي  للمهلة  الضائع«  »بدل 
السياسية  للكتل  صالح  برهم  الجمهورية 
أن  قبل  الحكومة،  ترأس  شخصية  لتسمية 
الجانب.  أحادي  قرارًا  نفسه  الرئيس  يتخذ 
وقال عالوي )65 عامًا( في فيديو نشره عبر 
صفحته على »فيسبوك« متوجهًا إلى الشعب 
العراقية:  باللهجة  المحتجين  والمتظاهرين 
»اآلن أنا موظف عندكم، وأحمل أمانة كبيرة 
)...( وإذا لم أحقق مطالبكم، فأنا ال أستحق 

كلفني  أن  »بعد  وأضاف:  التكليف«.  هذا 
قبل  الحكومة  تشكيل  الجمهورية  رئيس 
أتكلم  أن  قبل  معكم  أتكلم  أن  قررت  قليل، 
مع أي أحد، ألن سلطتي منكم«. وفي وقت 
الحق نشرت رئاسة الجمهورية فيديو لرئيس 
الجمهورية مكلفًا عالوي، الذي تال بعد ذلك 
الشارع،  مطالب  تنفيذ  فيها  تعهد  كلمة 
وخصوصًا االنتخابات المبكرة وحقوق ضحايا 
المستقيل  الوزراء  رئيس  وهنأ  التظاهرات. 
عادل عبد المهدي عالوي في اتصال هاتفي، 

وفق مكتبه، ثم التقيا الحقًا األحد.
وقال عبد المهدي إنه لن يعقد اجتماعات 
أو يتخذ قرارات  على مستوى رفيع بعد اآلن 
تحضيرات  مع  ذلك  يتعارض  ال  حتى  مهمة، 

عالوي، متعهدًا »عملية انتقال سلسة«.
 480 من  أكثر  مقتل  إلى  العنف  وأدى 
شخصًا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، 
منذ اندالع التظاهرات في األول من أكتوبر، 
سجاد  وقال  البالد.  جنوب  ومدن  بغداد  في 
إن  العراق،  ومقره  »بيان«  مركز  عضو  جياد 
حكومته،  لتشكيل  واحدًا  شهرًا  عالوي  أمام 
استقالليتها.  بضمان  سيكون  التحدي  لكن 
رئيس  من  شيئًا  تعلمنا  »إذا  جياد:  وأوضح 
هو  األصعب،  األمر  أن  فهو  السابق،  الوزراء 

التراجع عن مطالب الكتل السياسية«.
عبر  العراق  في  الحكومة  تشكيل  ويجري 
األحزاب  تجريها  ماراثونية معقدة  مفاوضات 
بما  الوزارية  المناصب  لتوزيع  السياسية 
التي  المقاعد  إلى  استنادًا  يضمن مصالحها، 
تشغلها في البرلمان. ويرى جياد أنه إذا فشل 
عالوي في معارضته لمرشحي الوزارات الذين 
يقوله  ما  »سيؤكد  فإنه  األحزاب،  تقدمهم 
رجل  ويعد  للفصائل.  والئه  عن  المتحجون« 
رحب  الذي  الصدر  مقتدى  الشيعي  الدين 
بتكليف عالوي واعتبره »خطوة جيدة«، أحد 

أقوى الالعبين السياسيين.
في  االحتجاجات  أيد  عندما  الصدر  وأكد 
أكتوبر، أن أتباعه هم األكثر تنظيمًا وتجهيزًا 
بين المتظاهرين المناهضين للحكومة. لكنه 
قوات  مع  بالتعاون  األحد،  أنصاره،  طالب 
والشوارع، وهو  المدارس  فتح  األمن إلعادة 
عموم  في  المحتجون  به  يقوم  ما  عكس 
عبر  جديدة  رسالة  في  الصدر  وقال  العراق. 
زلت  وما  تشرين  ثورة  »عشقت  »تويتر«: 
أعشقها«، مضيفًا: »ال حرق وال قطع وال جهل 
وال معصية«. واعتبر المحتجون رسالة الصدر 
ساحة  في  وهتفوا  »خيانة«،  لعالوي  ودعمه 
الطيران وسط بغداد »مرفوض بأمر الشعب. 
ال تغرد أنت بكيفك«، وأخرى: »ثورة شبابية 

ما حد قادها«.

● رجالن يبكيان أمام جثث أطفال قتلوا جراء غارة روسية استهدفت سيارة كانت تقل نازحين شمال سورية

● محتجون يقطعون طريقا في مدينة الناصرية في جنوب العراق

بغداد – وكاالت

عنتيبي– الخرطوم – وكاالت

القاهرة – جدة – وكاالت

● عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني االنتقالي في صورة ملتقطة في عنتيبي

● متظاهر ضد الحكومة العراقية يدوس صورة كبيرة لرئيس الوزراء المكلف محمد عالوي في بغداد

دمشق – إسطنبول – وكاالت



أوقف اإلغالق المفاجئ للمعبر الحدودي بين جيب سبتة 
المعيشي«  »التهريب  تجارة  المغرب  وشمال  اإلسباني 
»حماالت  النساء  الخصوص  على  تشغل  كانت  التي 
على  واجتماعية  اقتصادية  أزمــة  خلق  مما  البضائع«، 

جانبي الحدود في غياب أي نشاط بديل.
فاطمة  فقدت  أشهر  أربعة  قبل  المعبر  إغالق  ومنذ 
الخمسينية التي عملت حمالة بضائع طيلة حياتها مصدر 
أن  »يريدوننا  الهش  وضعها  غاضبة  وتشكو  عيشها. 
»فرانس  وكالة  بثته  تقرير  حسب  متسولين«،  نصبح 

برس«.
ذلك  يعبرون  ونساء-  -رجــاال  المغاربة  آالف  وكــان 
تجار  لحساب  البضائع  لنقل  يوميا  الــحــدودي  المركز 
يبيعونها في مدينة الفنيدق المجاورة ومنها إلى أسواق 
في مختلف المدن المغربية، مستفيدين من اإلعفاء من 
أو  البضائع في سيارات  لناقلي  الجمركية، خالفا  الرسوم 

شاحنات.
التجارة  فيها  كانت  »التي  الفترة  على  فاطمة  وتأسف 
أي عمل  نجد  وال  نربح شيئا  نعد  لم  اليوم  لكننا  رائجة، 
أبناء  خمسة  إعالة  استطاعت  أنها  إلى  مشيرة  هنا«، 
بتسامح  لسنوات  حظيت  التي  التجارة  هــذه  بفضل 

السلطات رغم أنها تلحق ضررا باالقتصاد المحلي.
»النساء  باسم  إعالميا  البضائع  حماالت  واشتهرت 
يحملنها  التي  الضخمة  السلع  لطرود  نظرا  البغالت« 
يشرعن  أن  قبل  مهينة،  مشاهد  في  ظهورهن  فوق 
في استعمال عربات صغيرة مجرورة باليد، بمبادرة من 
تجار سبتة في 2018، بعد سلسلة من الحوادث المميتة 

بسبب التدافع.
»التهريب  كــان  المأساوية  الــحــوادث  تلك  ــم  ورغ
المعيشي« يخلق رواجا تجاريا في مدينة الفنيدق ومدن 
في  20 دوالرا  نحو  الحماالت  على  ويدر  مجاورة،  أخرى 
شأن  ذلك  في  شأنها  اليوم  فاطمة  وتأمل  المعدل. 
من  الفنيدق  مدينة  تجار  وكــذا  زمالئها  من  الكثير 
نحو  تحولهم  تواكب  برامج  أو  بدائل  إيجاد  السلطات 
مهن أخرى، بحسب عدة شهادات لوكالة فرانس برس 

في المكان عينه.
متنوعة  سلع  ببيع  اليوم  تكتفي  ذلك  انتظار  وفي 
أسواق  أحد  في  األرض  على  تفرشها  القيمة  منخفضة 

الفنيدق، »دون أن تربح منها شيئا« كما تهمس آسفة.

اقتصاد غير مهيكل
إغالق  حول  بتوضيحات  المغربية  السلطات  تدل  ولم 

الحدود ووقف تجارة »التهريب المعيشي«، بينما صدرت 
ضرورة  حول  سابقة  أوقات  في  التصريحات  من  العديد 
محاربة االقتصاد غير المهيكل، أي األنشطة االقتصادية 

التي تحرم خزينة الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية.
لخضر،  نبيل  المغربي،  الجمارك  إدارة  مدير  وأوضح 
وتدمر  باالقتصاد  أضــرارا  »تلحق  المهربة  البضائع  أن 
مع  حديث  في  وأكــد  المنتجة«.  المغربية  المقاوالت 

هم  والحماالت  الحمالين  أن  »ليكونوميست«  صحيفة 
وأحيانا  الهشة  أوضاعهم  تستغل  مافيات  ضحايا  »أول 

يأسهم«.
وقدر حجم خسائر االقتصاد المغربي من هذه التجارة 
بنحو 6 إلى 8 مليار درهم سنويا )ما بين 620 إلى 830 

مليون دوالر(.
وتباع تلك السلع بأسعار منخفضة بالمقارنة مع السلع 

المغربية بالنظر الستفادة مورديها من إعفاءات جمركية 
حر«.  »ميناء  بوضع  تتمتع  سبتة  مدينة  أن  اعتبار  على 
الحماالت،  النساء  طريق  عن  الفنيدق  إلى  تصل  وكانت 
مختلفة  مدن  في  شعبية  أســواق  إلى  ومنها  خصوصا، 
300 كيلومتر  )أكثر من  البيضاء  والدار  الرباط  فيها  بما 
شكل  الذي  الحدودي   »2 »تاراخال  معبر  لكن  جنوبا(. 
لسنوات شريان هذه التجارة صار اليوم خاليا من الحركة 
اليقظة.  الدرك  رجال  أعين  تحت  حديدي  بسياج  محاطا 
التي  وشواطئها  بأسواقها  الشهيرة  الفنيدق،  مدينة  أما 
يمألها المصطافون صيفا، فأصبحت تعاني كسادا تجاريا 

يثير قلق سكانها.
التجارة  »كانت  متحسرا  حضور  عبداهلل  التاجر  ويقول 
وانخفضت  األسعار  ارتفعت  اليوم  هنا،  الكثيرين  تعيل 
زبائن«. ويضيف مشيرا  هناك  يعد  لم  الشرائية.  القدرة 
غــادروا  »الكثيرون  الفارغة  التجاري  محله  خزانة  إلى 

المدينة، وأسعار إيجار البيوت انخفضت«.
اللتين  الحافالت  محطتي  في  أيضا  الكساد  ويظهر 
الحركة  كانت  بينما  المسافرين،  من  خاليتين  تبدوان 
قائال  ستيني  أجرة  سيارة  سائق  ويشكو  دؤوبة.  فيهما 
جانب  على  متكئا  ويضيف  مــرات«.  ثالث  دخلي  »تراجع 
سيارته »ال يوجد شيء هنا، ال مصانع وال مزارع، باستثناء 
في  شهرين  ســوى  تــدوم  ال  التي  الشاطئية  السياحة 

السنة«.

أزمة خانقة
في  صناعية  منطقة  بإنشاء  يناير  برلماني  تقرير  أوصى 
الجهة لتحفيز ممتهني التهريب على العمل في الصناعة. 
لكن هذا الحل ال يبدو مقنعا في رأي التاجر عبداهلل الذي 
يتساءل »من سيوظف امرأة خمسينية وأمية«، في إشارة 

للنساء الحماالت.
كونفدرالية  انتقدت  الحدود  من  اآلخر  الجانب  وعلى 
مقاولي سبتة منتصف ديسمبر ما وصفته »أزمة خانقة 

للتجارة« في المدينة.
وتبدو مظاهر الكساد في المنطقة التجارية التي كانت 
تستورد منها سلع »التهريب المعيشي« داخل سبتة غير 
فارغة  اليوم  أضحت  والتي  الحدودي،  المعبر  عن  بعيد 
والكثير من محالتها مغلقة »فالتجارة متوقفة، إننا نخسر 
األحذية  لبيع  محل  صاحب  رشيد  يقول  كما  هنا«  وقتنا 

)48 عاما(.
مضطرين  سنكون  هكذا  الوضع  استمر  »إذا  ويضيف 
إلغالق محالتنا، على األقل نحن محميون بنظام الحماية 

االجتماعية اإلسباني، لكن ماذا عن المغاربة؟«.
وبالنسبة لجاره البقال جمال »هذه أزمة غير مسبوقة. 

لقد تهاوى رقم تعامالتنا، ومنتجاتنا معرضة للتلف«.

المتوقع  النمو  إن  للتنمية  األفــريــقــي  البنك  ــال  ق
على  يتوقف  و2021   2020 عامي  خالل  ليبيا  القتصاد 
خطط  تعثر  أن  مضيفا  النفط،  إنتاج  زيــادة  ضــرورة 
 %96 على  الحكومة  اعتماد  مع  االقتصادي  التنويع 
البالد  يعرض  موازنتها  إلعداد  الطاقة  صادرات  على 

لصدمات مستقبال.
»اآلفــاق  حــول  تقريره  في  األفريقي  البنك  ورجــح 
اإلثنين،  الصادر   ،»2020 أفريقيا  في  االقتصادية 
والمقبل،  الحالي  العامين  خالل  النفط  أسعار  انخفاض 
إعفاء  استمرار  مع  اإلنتاج،  زيادة  ضرورة  على  مشددا 
إنتاجها  لخفض  أوبــك  منظمة  اتفاق  بموجب  ليبيا 

النفطي.
المستقبلية  ــاق  واآلف الكلي  االقتصاد  أداء  وحــول 
تباطؤ  إلى  األفريقي  البنك  لفت  لليبيا،  المالي  للوضع 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى ما يقدر بنحو 

4% في العام 2019 ، بسبب انخفاض أسعار النفط.
في  ارتفاعها  ــاودت  عـ فقد  التضخم  نسبة  ــا  أم
كانت  أن  بعد  طرابلس،  حرب  بسبب   ،2019 العام 
العام  من  األول  والربع   2018 العام  في  تراجعت  قد 

الماضي، حسب تقديرات البنك األفريقي.
إلى  تدهور  فقد  المالي  العجز  حالة  وبخصوص 
10.9% من الناتج المحلي اإلجمالي في 2019 مقارنة 
إلى  السبب  البنك  وأرجــع   ،2018 العام  في  بـــ%7.4 
اإلنتاج  زيادة  من  الرغم  على  النفط  أسعار  انخفاض 
من  الثاني  الربع  في  يوميا  برميل  مليون   1.15 إلى 
  .2018 العام  في  برميل  ألف   970 من  ارتفاعا   ،2019
العام  في  المالي  اإلنفاق  وجهة  فإن  ــام  األرق وبلغة 
لدعم  و%18.2  للرواتب،   %58.4 خصص  قد   2019

المواد الغذائية والصحة والطاقة والتعليم.
العام  في   %5.3 إلى  العام  اإلنفاق  حجم  وارتفع 
رصيد  انزلق  بينما   2018 العام  في   %4 من   2019
من   %0.2 بنسبة  المقدر  العجز  إلى  الجاري  الحساب 
بانخفاض   ،2019 العام  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
عن فائض 2% في العام 2018، بسبب انخفاض سعر 

صادرات النفط.
النفط  احتياطات  األفريقي  التنمية  بنك  تقرير  وقدر 
نهاية  برميل  مليار  بـــ48  ليبيا  في  المؤكدة  الخام 
مستوى  على  احتياطي  أكبر  تاسع  وهو   ،2018 العام 
احتياطات  من   %38 بواقع  أفريقيا  في  واألكبر  العالم 
تم  الطاقة  مصادر  من  فقط   %25 بأن  علما  القارة. 

استكشافها في ليبيا.
إلى  التقرير  أشار  فقد  اإليجابية،  المؤشرات  عن  أما 
من  لغيرها  خالفا  الخارجية،  الديون  حجم  انخفاض 
البلدان التي تعاني حربا أو انقساما سياسيا، إذ تمتلك 

شرط  بسرعة،  اقتصادها  إلنعاش  مالية  موارد  ليبيا 
أن تعمل على تعزيز  الموارد بكفاءة، ويمكن  تدار  أن 
كما  اإلعمار  وإعادة  واالجتماعي  االقتصادي  االنتعاش 

يتحتم تحقيق االستقرارين السياسي واألمني.
التنويع  خطط  تعثر  خطورة  إلى  يلفت  التقرير  لكن 
و   2014 بين  ما  رئيسية  أولوية  الذي يعد  االقتصادي 
2018، إذ يشكل النفط والغاز والقطاعات االستخراجية 
المحلي  الناتج  مــن   %65 مــن  أكــثــر  الصلة  ذات 
ويعتمد  الصادرات،  من   %95 من  وأكثر  اإلجمالي، 
ال  لذلك  الميزانية.  ــداد  إع في   %96 بنسبة  عليها 
تلقي  إلى  كبيرة  بدرجة  معرضا  الليبي  االقتصاد  يزال 

الصدمات مع تقلبات أسعار النفط.
واإلصالحات  السياسي  االستقرار  أن  البنك  وأكد 
مالءمة  أكثر  عمل  بيئة  أجل  من  مهم  أمر  الهيكلية 
لالستثمار. ففي تقرير ممارسة األعمال التجارية العام 
عالميا من ضمن   186 المرتبة  في  ليبيا  2019 صنف 

المرتبة  حاليا  ليبيا  تحتل  التقرير،  وحسب  دولة.   190
تسجيل  في  عالميا  و187  العقارات،  تسجيل  في   187
على  الحصول  سهولة  في  و186  البناء،  تصاريح 

االئتمان.
في  تحديات  ليبيا  في  الخاص  القطاع  يواجه  كما 
لتقرير  ووفقا  والمؤهلين،  المهرة  ــراد  األف توظيف 
في  جاء  الليبي  التعليم  مؤشر  فإن  البشرية  التنمية 

وتوقعت  دولــة.   189 بين  من  عالميا   119 المرتبة 
العقد  في  المشكلة  هذه  تفاقم  المالية  المؤسسات 
بالصراعات  والجامعات  المدارس  تأثر  بسبب  الجديد 

السياسية واألمنية.
بالبنى  لحق  الــذي  البالغ  الضرر  الى  التقرير  ونبه 
 2014 العام  منذ  واالجتماعية من  االقتصادية  التحتية 

بعدما شهدت ليبيا نقصا خطيرا في مصادر الطاقة.
بقاء  مع  لها  الصحية  الرعاية  خدمات  تدهورت  كما 
 2018 في  تعمل  المستشفيات  من  فقط   %17.5
من   %43 يعتمد  وقت  في  المستمر،  النزاع  بسبب 

السكان على المياه المنقولة بالشاحنات للشرب.
النمو  في  تباطؤا  أفريقيا  منطقة شمال  أداء  وسجل 
بنحو  تراجعا  الذي سجل  الليبي  االقتصاد  متأثرا بوضع 
4% في النمو في العام 2019، نتيجة االضطرابات في 
القطاع  في  النمو  وضعف  األمن  وتدهور  النفط  إنتاج 

غير النفطي.

اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
لدعم االقتصاد الصيني 
المشلول بسبب فيروس 

»كورونا«

قالوا

08

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ارتفاع حصيلة عائدات الضرائب 
العام الماضي إلى 1.582 مليار دينار.

وقال بومطاري، في بيان إن »المصلحة تمكنت من استرجاع أنفاسها والبدء في 
تصاعد معدالت التحصيل الضريبي«.

حصيلة  أن  يتضح  الوزير  بيان  مع  المرفق  البياني  الرسم  وبمقارنة  ذلك،  ومع 
الضرائب حققت زيادة لكن بنسبة أقل مقارنة بالعام 2018 بدال من العام 2012 ، 

الذي اتخذه الوزير سنة أساس، لتصبح زيادة الحصيلة بنسبة %86.
بيان  في  المركزي  المصرف  من  المعلنة  األرقام  مع  الوزير  أرقام  أيضا  وتتباين 
دينار  مليون   946 البالغة  الضرائب  تقل حصيلة  إذ   ،2019 للعام  واإلنفاق  اإليراد 

بقيمة 634 مليونا عن األرقام المعلنة من قبل الوزير.

»مالية الوفاق«: 1٫58 مليار دينار 
حصيلة الضرائب في 2019

»في ظل الصعوبات 
االقتصادية قررنا أن نضع في 
البنك المركزي التونسي وديعة 
بمبلغ 150 مليون دوالر«

عبدالمجيد تبون
الرئيس الجزائري
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يوافق هذا العام حلول الذكرى السنوية الخمسين لعقد اجتماع 
المنتدى االقتصادي العالمي الرائد الذي ضم النخب التجارية 
والسياسية العالمية في دافوس بسويسرا. لقد تغير الكثير منذ 

أول اجتماع حضرته في دافوس عام 1995.
في ذلك الحين، كان الحماس متقدا بشأن العولمة، وكانت 
اآلمال عظيمة في انتقال الدول الشيوعية سابقا إلى اقتصاد 
السوق، وكانت الثقة غامرة في قدرة التكنولوجيات الجديدة 
على فتح آفاق جديدة يستفيد منها الجميع. وكنا نتصور أن 

الشركات، بالعمل مع الحكومة، ستقود الطريق.
اليوم، والعالم يواجه أزمات مثل تغير المناخ والتدهور البيئي 
فقد  تماما.  مختلفات  المزاج  أصبح  التفاوت،  فجوات  واتساع 
أوضحت سلوكيات شركات مثل »فيسبوك«، التي ال تمانع في 
توفير منبر للتضليل والمعلومات الزائفة واالستغالل السياسي.

وقد أظهر قادة الشركات، وليس فقط في القطاع المالي، 
قدرا مذهال من الـخسة والفساد األخالقي. عالوة على ذلك، 
تتعرض التعددية للهجوم. فالواليات المتحدة، أقوى مدافع عن 
التعددية في التاريخ، تحكمها اآلن إدارة ملتزمة بشعار »أميركا 
أوال« وتقويض التعاون العالمي، حتى في حين أصبحت الحاجة 
إلى التعاون في مجموعة من المجاالت ــبما في ذلك السالم 

والصحة والبيئةــ واضحة على نحو متزايد.
سلط اجتماع هذا العام الضوء على التحرر من وهم 
النموذج األميركي المهيمن على نحو متزايد والمتمثل 
في شعار المساهمين أوال الذي يعمل على تعظيم أرباح 

الشركات.
قبل أكثر من 50 عاما، ساق مؤسس ورئيس المنتدى 
االقتصادي العالمي كالوس شواب الحجج لصالح رأسمالية 
أصحاب المصلحة: فالمؤسسات يجب أن تكون مسؤولة 
عن مصالح عمالئها، وعمالها، ومجتمعاتها، والبيئة التي 

تعمل في إطارها، فضال عن المساهمين فيها.
ساندي  مع  بالتعاون  أوضحت  عاما،   45 نحو  قبل 
تعظيم  أن  معياري  اقتصادي  ــار  إط في  جروسمان 
القيمة لصالح المساهمين لن يؤدي إلى زيادة الرفاهة 
المجتمعية. في خطاب تلو اآلخر هذا العام، أوضح قادة 

فريدمان  ميلتون  محاوالت  قادتنا  كيف  وأكاديميون  أعمال 
الناجحة في الدعوة إلى رأسمالية المساهمين بشكل مباشر 

إلى األزمات التي نعيشها اليوم.
األمراض  وراء  األسباب  أن  نفهم  أن  أيضا  علينا  ويتعين 
مسألة  تتجاوز  االجتماعية 
لصالح  القيمة  تعظيم 
تمتد  إذ  المساهمين. 
جذور المشكلة إلى إيمان 
المفرط  النيوليبرالية 
وتشككها  ــواق  األسـ فــي 
ما  ــو  وه الحكومة،  فــي 
أجندة  دعــم  إلــى  أفضى 
إزالة  على  تركز  سياسية 
القيود التنظيمية وخفض 

الضرائب.
ــة دامـــت  ــجــرب ــعــد ت ب
أن  عاما، نستطيع  أربعين 
نعلن فشل هذه األجندة. إذ كان النمو أقل، وذهبت غالبية 
المكاسب إلى القمة. وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة، فال 
يوجد إجماع بين قادة األعمال. على الرغم من أن التصفيق 
الخطابات  أحد  ألقى  الذي  ترمب،  دونالد  األميركي  للرئيس 
زعيم  ألي  شهدت  بما  مقارنة  ضعفا  األكثر  كان  االفتتاحية، 

عالمي على اإلطالق، فلم ينتقده أحد تقريبا على المأل.
كان النشاز المعرفي ــأو خيانة األمانةــ متجليا في أوضح 
صوره. فكان بوسع الحاضرين أن يسلطوا الضوء على أهمية 
ذلك  ومع  له،  شركاتهم  الستجابة  يروجوا  وأن  المناخ  تغير 
يرحبون بمساعي ترامب الرامية إلى إلغاء الضوابط والقيود 
التنظيمية، والتي من شأنها أن تسمح للواليات المتحدة، التي 
تـعد بالفعل رائدة على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد 
الكوكبي،  الحراري  لالنحباس  المسببة  الغازية  االنبعاثات  في 

باالستمرار في تلويث كوكب األرض.
عن  الكثيرة  األحاديث  من  الرغم  وعلى  ذلك،  عن  فضال 
رأسمالية أصحاب المصلحة، فلم نجد أي مناقشة حول خفض 
التفاوتات  لتصحيح  والمديرين  التنفيذيين  الرؤساء  أجور 
المتزايدة االتساع في األجور، أو العنصر األول في المسؤولية 
االجتماعية للشركات: أن تدفع حصتك العادلة من الضرائب 
من خالل كبح جماح التهرب الضريبي، وضمان حصول البلدان 

النامية على حصة عادلة من عائدات الضرائب.
إحقاقا للحق، أوضحت بعض الشركات األميركية مثل »باي 
بال« التزامها بدفع أجور مالئمة للعيش، بما يتجاوز كثيرا الحد 
األدنى لألجور الذي يفرضه القانون. مع ذلك، يبدو أن بعض 
قادة األعمال في دافوس هذا العام، وخاصة أولئك من أوروبا، 
أدركوا مدى إلحاح الحاجة إلى االستجابة لتغير المناخ ونطاق 

العمل المطلوب. كما اتخذ بعضهم بالفعل خطوات عمالقة.
التي  ــالبنوك  واردا  األخضر«  »الغسل  يزال بعض  ربما ال 
حين  في  للطاقة  الموفرة  الكهربائية  المصابيح  عن  تتحدث 
تقدم القروض لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحمــ لكن المد 
قد تحول. كما أدرك عدد قليل من قادة األعمال أن أمراضنا 
االقتصادية واالجتماعية لن تعالج ذاتها ــ وأنه حتى لو كانت 
أغلب الشركات محفزة اجتماعيا، فإن التركيز الضيق األفق على 

األرباح ينطوي على سباق إلى القاع.
البد أن ينشأ نوع جديد من الرأسمالية ــ وهو ما سميته 
في مجال آخر الرأسمالية التقدمية، التي تستلزم إيجاد توازن 
أفضل بين الحكومة واألسواق والمجتمع المدني. ربما تكون 
المناقشة في دافوس هذا العام جزءا من تحرك في االتجاه 
القادة يعنون ما يقولون حقا، فيجب  الصحيح، لكن إذا كان 
أن نرى بعض األدلة: شركات تدفع الضرائب واألجور المالئمة 
ــ الضوابط  للعيش، كبداية، وتحترم ــ بل وحتى تدعو إلى 
التنظيمية الحكومية الرامية إلى حماية صحتنا وسالمتنا وعمالنا 

وبيئتنا.

* خبير اقتصادي أميركي
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت« األميركي

أن ينشأ نوع جديد من 
الرأسمالية ــ وهو الرأسمالية 

التقدمية التي تستلزم إيجاد 
توازن أفضل بني الحكومة 

واألسواق واملجتمع املدني

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 5 فبراير 2020

هل تغير إنسان دافوس؟

الكساد يظهر في محطتي الحافالت 
اللتين تبدوان خاليتين من المسافرين

تباطؤ نمو الناتج المحلي بنحو %4 
وارتفاع حجم اإلنفاق العام إلى 

5.3% في العام 2019

خسائر التهريب تتراوح بين 620 
و830 مليون دوالر سنويا

»صدمات« مستقبلية تهدد االقتصاد الليبي
الوسط - عبدالرحمن أميني

البنك األفريقي للتنمية:

جوزيف ستيجلز*

وقف »التهريب املعيشي« يشرد حماالت البضائع املغربيات
القاهرة - الوسط

بعد توقف التجارة بين جيب سبتة اإلسباني وشمال المغرب

• البنك اإلفريقي للتنمية

• المغربية فاطمة الهناني التي كانت تعمل حمالة بضائع، تجلس في سوق الفنيدق، في 16 يناير 2020



الماضي  يناير  في  النفط  من  »أوبــك«  إنتاج  سجل 
في  خلفية هبوط  على   ،2009 منذ  له  أدنى مستوى 
وحقول  موانئ  إغــاق  بسبب  ليبيا؛  من  اإلمــدادات 
نفطية، وعقب قيام المملكة العربية السعودية ودول 
المستويات  من  بأكثر  اإلنتاج  بخفض  أخرى  خليجية 

المطلوبة في اتفاق جديد لكبح اإلنتاج.
التي  للبترول،  المصدرة  البلدان  منظمة  وضخت 
برميل  مليون   28.35 دولة،   13 عضويتها  في  تضم 
يوميا في المتوسط خال الشهر الماضي، ويقل ذلك 
لشهر  معدل  رقم  عن  يوميا  برميل  ألف   640 بمقدار 
وكان  »رويترز«.  وكالة  أجرته  مسح  حسب  ديسمبر، 
إنتاج يناير هو األدنى لـ»أوبك« منذ 2009، العام الذي 
طبقت فيه المنظمة أضخم تخفيضاتها اإلنتاجية على 

اإلطاق على خلفية األزمة المالية العالمية .
»القوة  حالة  إعــان  ظل  وفــي  يناير،   18 منذ  و 
المتواجدة  النفطية  والموانئ  الحقول  على  القاهرة« 
في المنطقة الشرقية، واإلغاق القسري لخطوط نقل 
الجنوبية،  بالمنطقة  المتواجدة  الحقول  في  النفط 
اللذان  و»الفيل«  الطفل«  »أبو  بحقلي  اإلنتاج  أوقف 
إنتاج  وتراجع  »مليته«.  شركة  تشغيلهما  على  تشرف 
بنحو  »رويترز«،  وكالة  حسابات  وفق  الليبي،  النفط 
760 ألف برميل يوميا على مدار الشهر، انخفاضا من 

1.15 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
إدارة  مجلس  رئــيــس  بــيــن  اجــتــمــاع  ــال  وخـ
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اهلل، ووفد 
رئيس عمليات  برئاسة  اإليطالية  »إيني«  من شركة 
لندن،  في  بوليتي  أليساندرو  واإلنتاج  االستكشاف 
لضمان  الحقول  فتح  إعــادة  ضــرورة  الطرفان  أكد 

استمرار العمليات بها.
يشار إلى أن تواصل اإلقفاالت سيتسبب في تآكل 
المعدات وتلفها؛ ناهيك عن اآلثار السلبية على حجم 
مرتفعة  تكاليف  من  ذلك  عن  سيترتب  وما  اإلنتاج، 
السعودية  إن  مصادر  وقالت  المعدات.  الستبدال 
قلصت اإلنتاج من معدل ديسمبر، إذ تتجاوز طواعية 
الخفض المطلوب منها بموجب اتفاق »أوبك+« كما 

تجاوزت اإلمارات أيضا الخفض المطلوب منها.
والــعــراق،  نيجيريا  أن  ــى  إل يناير  مسح  ويشير 
في  التخفيضات  تنفيذ  في  »تقاعستا«  وكلتيهما 
2019، حققتا بعض التقدم في التخفيضات اإلنتاجية. 
تواجه  التي  فنزويا  إنتاجها،  زاد  التي  الــدول  ومن 
عقوبات فرضتها الواليات المتحدة على شركة النفط 
إذ  طويلة،  فترة  منذ  اإلنتاج  في  وهبوطا  الحكومية، 
خال  اإلنتاج  في  صغيرة  زيــادة  تحقيق  من  تمكنت 
يناير، فيما لم يطرأ تغير يذكر على اإلنتاج من إيران، 

المنتج المستثنى اآلخر، في ظل عقوبات أميركية.

 ،2019 نهاية  في  ــك«  »أوب ــوادور  اإلكـ ــادرت  وغ
إنتاج  برميل يوميا من  ألف   500 اقتطع نحو  ما  وهو 
أسعار  نزلت  اإلنتاج،  في  التراجع  ورغــم  المنظمة. 

خلفية  على  للبرميل  دوالرا   60 من  أقل  إلى  النفط 
قد  الجديد  فيروس »كورونا«  انتشار  أن  مخاوف من 
يقلص طلب الصين على الخام، وهو ما دفع »أوبك« 
وحلفاءها إلى مناقشة عقد اجتماع مبكر واتخاذ مزيد 

الخطوات لدعم السوق.
إطار  في  آخرون،  وحلفاء  وروسيا  »أوبك«  واتفقت 

ما يعرف بمجموعة »أوبك+«، على تعميق تخفيضات 
اإلمدادات بواقع 500 ألف برميل يوميا من أول يناير 
نحو  الجديد  الخفض  من  »أوبــك«  ونصيب   .2020
بعد  أعضاء  عشرة  ينفذه  يوميا  برميل  مليون   1.17

استثناء إيران وليبيا وفنزويا.
باتفاق،  الملزمون  العشرة  »أوبك«  أعضاء  وتجاوز 
الماضي  الشهر  بفارق واضح في  المعلنة  التخفيضات 
السعودية  من  المطلوب  من  أكبر  تخفيضات  بفضل 
ليخلص مسح »رويترز«  السوق،  ودول خليجية لدعم 
للتخفيضات   %133 بنسبة  امتثلت  المنظمة  أن  إلى 
إلى  وصلت  النسبة  بــأن  علما  يناير،  في  المعلنة 

158% خال ديسمبر.
فيروس  انتشار  تداعيات  تلقي  األثناء،  هذه  في 
الدول  من  وعــدد  الصين  في  المستجد  »كــورونــا« 
مصادر  تقول  إذ  اإلنتاج،  مستقبل  على  بانعكاساتها 
للمنتجين  المشتركة  الفنية  اللجنة  إن  في »أوبك+«، 
المستقلين  والمنتجين  أوبــك  منظمة  أعضاء  من 
كورونا  فيروس  أثر  لتقييم  الحالي  األسبوع  اجتمعت 

على الطلب على النفط.

»إكسون  األميركية  العماقة  النفط  شركات  أصدرت 
نتائج  العماقة  و»كاتربيلر«  و»شيفرون«  موبيل« 
أسواق  ضعف  يعكس  مما  الماضية،  الجمعة  ضعيفة 
فيروس  تفشي  بسبب  يتفاقم  أن  يحتمل  الذي  السلع 

كورونا في الصين.
ديسمبر،   31 في  المنتهي  الربع  النتائج  وتغطي 
بشأن  اليقين  عدم  حالة  فيها  أثرت  التي  الفترة  وهي 
العاقات التجارية بين الواليات المتحدة والصين على 
الطوارئ  حالة  تؤثر  أن  قبل  ولكن  العالمي،  االقتصاد 
بسبب فيروس »كورونا« على الطلب في الصين وتثير 
وكالة  بثته  تقرير  حسب  التباطؤ،  زيادة  من  المخاوف 

»فرانس برس«.
الرحات  وإلغاء  اإلنتاج  عن  الشركات  توقف  ومع 
الصين  مع  القوية  الروابط  إن  محللون  قال  الجوية، 
تعني أن تأثير هذا الفيروس من المحتمل أن يتسبب 
العام  في  السارس  مرض  تفشي  من  أكبر  تأثير  في 

.2003
أرباحها،  انخفاض  موبيل«  »إكسون  شركة  وأعلنت 
إذ أثر تسعير المواد الكيميائية والمنتجات المكررة على 
الربع  »شيفرون«  منافستها  أنهت  حين  في  النتائج، 
الرابع لعام 2019 بخسارة فادحة بعد أن خفضت قيمة 

أصولها من النفط والغاز بمقدار 10.4 مليار دوالر.
زيادة  »كاتربيلر«  شركة  حققت  نفسه،  الوقت  وفي 
التكاليف  خفض  تدابير  أدت  إذ  األرباح،  في  متواضعة 
الشركة  لكن  ــرادات.  اإلي انخفاض  عن  التعويض  إلى 
والنقل،  والموارد  البناء  لصناعات  اآلالت  تبيع  التي 
اليقين  عدم  حالة  أبرزت  لآلمال  مخيبة  نظرة  قدمت 

االقتصادي العالمي.

أكبر من سارس
تراجعت أسعار النفط بنحو 15% في يناير الماضي، إذ 
اإلصابة  المؤكدة من  الحاالت  الكبير في  االرتفاع  أدى 
العالمية  الصحة  منظمة  إعان  إلى  كورونا  بفيروس 
كما  عالمية.  طـــوارئ  حالة  الــمــرض  بــأن  الخميس 

انخفضت أسعار النحاس والمعادن الصناعية األخرى.
أعلنت حالة  التي  األميركية  السلطات  وكذلك فعلت 
الذين  األجانب  الرعايا  على  وحظرت  الصحية  الطوارئ 

سافروا إلى الصين دخول الباد.
المرض  انتشار  أثر  فقد  النفط  لقطاع  بالنسبة  أما 
على  أقل  وبدرجة  الطائرات  وقــود  على  الطلب  على 

انتشار  يكون  وربما  والــديــزل،  البنزين  على  الطلب 
»ســارس«  انتشار  من  وطــأة  أشــد  كــورونــا  فيروس 
ال  بشكل  »أعلى  الصينية  النقل  حركة  ألن   2003 في 
ماكينزي«  »وود  لشركة  تقرير  ذكر  حسبما  يضاهى«، 

لاستشارات.
الصيني  الطلب  انخفاض  توقع  الذي  للتقرير  ووفقا 
على النفط بمقدار 250 ألف برميل يوميا، فإن »تفشي 
فيروس كورونا المستمر وتدابير الحجر الصحي الواسعة 
النطاق الناجمة عن ذلك، تشكل خطرا اقتصاديا كبيرا 

على الصين وخارجها«.
ــى أن  ــارت شــركــة »غــولــدمــان ســاكــس« إل ــ وأش
الطلب  على  ملموس  تأثير  بالفعل  له  »كان  الفيروس 
الصينية  السنة  رأس  عطلة  تمديد  بعد  المعادن  على 
تأثير  أن  كذلك  وأكــدت  أســبــوع«،  لمدة  الجديدة 
سارس  تأثير  من  أشد  يكون  قد  الجديد  الفيروس 

بسبب زيادة روابط النقل.
فائض العرض

»إكسون  شركة  في  التنفيذيون  الرؤساء  يناقش  لم 
لمناقشة  جماعية  مكالمة  خال  الفيروس  موبيل« 
عام  بشكل  الطلب  إلى ضعف  أشاروا  لكنهم  األرباح، 

على معظم السلع المرتبطة بالنفط.
وودز،  دارين  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  ووصف 
بأنه  الرئيسية  المنتجات  من  العديد  على  الطلب 

الربح انخفضت بسبب  »قوي«، لكنه قال إن هوامش 
زيادة العرض.

بعض  أن  إلــى  ألمح  وودز  أن  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  التراجع،  استمر  إذا  تتأخر  قد  االستثمارات 
الشركة لن تلغي المشروعات ودافع عن االستثمارات 
المستمرة. وقال للمحللين »نعلم أن الطلب سيستمر 
والنمو  السكان  عــدد  بارتفاع  مدفوعا  النمو  في 

االقتصادي«.
األخير  الربع  في  موبيل«  »إكسون  أرباح  وبلغت 
الفترة  عــن   %5.2 بانخفاض  دوالر،  مليار   5.7
في   %6.6 انخفاض  بعد  الماضي،  العام  من  نفسها 
67.2 مليار دوالر. وتعززت األرباح من  اإليرادات إلى 
مليار   3.7 بلغت  التي  المتكررة  غير  المكاسب  خال 
نفطيا  حقا   20 في  »إكسون«  حصة  بيع  من  دوالر 

لشركة »فار إنرجي« النرويجية.
في  أقــل  أربــاحــا  »شيفرون«  شركة  حققت  كما 
في  األكبر  النتيجة  كانت  ولكن  التكرير،  عمليات 
أعلن  خطوة  أدت  حيث  واإلنتاج،  االستكشاف  أعمال 
 10 من  بأكثر  األصــول  قيمة  لتخفيض  سابقا  عنها 

مليارات دوالر إلى دفع النتائج إلى الهبوط.
مليار   6.6 قدرها  خسارة  عن  الشركة  وأعلنت 
في  دوالر  مليار   3.7 بلغت  بأرباح  مقارنة  دوالر، 
وانخفضت  الــمــاضــي.  الــعــام  مــن  نفسها  الفترة 

اإليرادات 14.2% إلى 36.4 مليار دوالر.
بقيمة  أرباحا  حققت  فقد  »كاتربلر«  شركة  أما 
عن   %4.9 بزيادة  الرابع،  الربع  في  دوالر  مليار   1.1
في   %8.4 بتراجع  الماضي  العام  من  نفسها  الفترة 

اإليرادات إلى 13.1 مليار دوالر.
جميع  في  مبيعاتها  انخفاض  الشركة  وأعلنت 
الرئيس  لكن  الثاثة،  الرئيسية  األعــمــال  أقسام 
خال  األربــاح  ارتفاع  إن  قال  أومبلي  جيم  التنفيذي 
التكاليف  في  القوي  »التحكم  أن  إلى  يشير  الفترة 
النهائي  المستخدم  طلب  عن  كبير  بشكل  يعوض 

الذي كان أقل من المتوقع«.
اليقين  عــدم  حالة  تــواصــل  أن  »نتوقع  وقـــال: 
المبيعات  على  الضغط  في  العالمي  االقتصادي 
إلى  بالتجار  وتؤدي   2020 العام  في  للمستخدمين 

المخزونات«. تقليل 
 %3.1 بنسبة  موبيل«  »اكسون  أسهم  وانخفضت 
سهم  انخفض  بينما  للسهم،  دوالر   62.12 إلــى 
إلى  كاتربلر  وسهم  دوالر،   106.40 إلى  شيفرون 

131.35 دوالر.

اقتصاد 09

وتجارة  حليج  شركات  من  تسع  دمج  عمليات  الستحداث  مصر  تخطط 
وتصدير األقطان في شركة واحدة بحلول 30 يونيو حزيران المقبل.

صحفي  بيان  في  المصري  األعمال  قطاع  وزير  توفيق  هشام  وقال 
محالج  وتحديث  تطوير  تشمل  لديها خطة  الحكومة  أن  الوزراء  لمجلس 
القطن  بجودة  االهتمام  جانب  إلى  وكفاءتها  قدراتها  لتحسين  األقطان 

المحلوج بتكلفة نحو مليار جنيه.
والتي  الحالية،  المحالج  عدد  خفض  تتضمن  التطوير  خطة  أن  وتابع 
بطاقة  فقط  جديدا  محلجا   11 لتصبح  محلجا،   25 إلى  عددها  يصل 

إنتاجية 4.4 مليون قنطار سنويا.

مصر تدمج 9 شركات أقطان بحلول 30 يونيو
غرمت الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم االتصاالت شركة 
اتصاالت المغرب الرائدة في سوق االتصاالت 3.6 مليار درهم 

)375 مليون دوالر( بسبب ممارسات احتكارية.
ونقل موقعا »ميديا 24« و»أرتيكل 19« الناطقان بالفرنسية 
الوكالة  في  اسمها  يحددا  لم  مصادر  عن  المعلومات  هذه 

الوطنية لتقنين االتصاالت.
وقال الموقعان إن تلك الغرامة فرضت على الشركة األسبوع 
الماضي وهي تماثل صافي الربح الذي حققته اتصاالت المغرب 

خال النصف األول من عام 2019 وبلغ 321 مليون دوالر.
اتصاالت  شركة  االتصاالت  لتقنين  الوطنية  الوكالة  وحثت 
لشركات  المنظمة  بالقواعد  االلتزام  على   2016 في  المغرب 

االتصاالت . وبعد ذلك بعامين أقامت شركة اتصاالت منافسة 
إياها  متهمة  المغرب  اتصاالت  شركة  ضد  قضائية  دعــوى 
بخرق قواعد المنافسة,، ولم تعلق اتصاالت المغرب على هذه 

الدعوى.
البيضاء  الدار  بورصة  في  مدرجة  المغرب  اتصاالت  وشركة 
بفرنسا   )يورونكست  المالية  األوراق  وسوق  المالية  لــأوراق 
منها   %  53 على  اإلماراتية  اتصاالت  شركة  وتسيطر  باريس( 

وتملك الدولة المغربية 22 %.
فاسو  وبوركينا  بنين  في  فروع  المغرب  اتصاالت  ولشركة 
وتوجو  والنيجر  وموريتانيا  ومالي  والجابون  العاج  وساحل 

وجمهورية أفريقيا الوسطى.

375 مليون دوالر غرامات على شركة اتصاالت املغرب
السعر بالدوالرنوع الخام

59.36برنت

54.00غرب تكساس

64.37دبي

61.98سلة أوبك

55.70أورال
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قررت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد المنتجات الزراعية 
والعصائر والمياه المعدنية والغازية اإلسرائيلية.

برئاسة  اهلل  رام  في  االسبوعي  اجتماعها  بعد  بيان  وفي 
هذا  إن  الفلسطينية  الحكومة  أضافت  عباس،  محمود  الرئيس 
القرار يأتي في إطار »التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل 

استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية«.
وقال كميل أبو ركن منسق أعمال حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
القرار اإلسرائيلي  إن  الفلسطينية في وقت سابق  األراضي  في 
»وقف تصدير المحاصيل الزراعية من يهودا والسامرة )الضفة 
الغربية( إلى األسواق اإلسرائيلية جاء بعد قرار فلسطيني أحادي 
الجانب بوقف استيراد العجول من إسرائيل إلى مناطق السلطة 

الفلسطينية«.
فلسطين  »إن  بيان  في  الوطني  االقتصاد  وزارة  وقالت 
بما   2018 العام  إسرائيل خالل  استوردت خضار وفواكهه من 
قيمته 300 مليون دوالر في حين بلغت قيمة ما تم استيراده 
قيمته  ما  والعصائر  الغازية  والمشروبات  المعدنية  المياه  من 

100 مليون دوالر في ذات العام«.
الزراعية  المنتجات  صــادرات  »قيمة  أن  بيان  في  وأضافت 
الفلسطينية إلى السوق االسرائيلي بلغت 88 مليون دوالر خالل 
الصادرات  حجم  من   68% نسبته  ما  تمثل  وهي   2018 العام 

الزراعية الفلسطينية إلى العالم والبالغة 130 مليون دوالر«.
 600 بلغت  الزراعية  المنتجات  من  »وارداتنا  الوزارة  وقالت 
مليون دوالر من إسرائيل وهي تمثل ما نسبته %71 من حجم 
الواردات الزراعية من مختلف بلدان العالم والبالغة 850 مليون 
دوالر خالل العام 2018«. ولم تصدر بعد بيانات العام 2019 
والتي يرى مراقبون أنها ستكون قريبة من بيانات العام 2018 .
أشهر  أربعة  قبل حوالي  قررت  الفلسطينية  الحكومة  وكانت 
وقف استيراد العجول من إسرائيل. وأوضحت في حينه أن قيمة 

هذه الواردات تصل الى حوالي 80 مليون دوالر سنويا.
الوزراء الفلسطيني في تصريحات  وقال محمد أشتية رئيس 
»االنفكاك  إطــار  في  تأتي  الخطوة  هذه  إن  سابق  وقت  في 

االقتصادي عن إسرائيل«.
وتواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في تنفيذ هذه الخطوة 
إلى  المؤدية  المعابر  على  التامة  إسرائيل  سيطرة  ظل  في 

األراضي الفلسطينية.

خفضت مصارف لبنانية عدة سقف السحوبات بالدوالر بنسبة 
50% بدءا من مطلع الشهر الحالي، في إجراء جديد على خلفية 

شح الدوالر وأزمة اقتصادية هي األسوأ منذ عقود.
تفرضها  التي  القيود  الصيف  نهاية  منذ  المصارف  وشددت 
على عمليات السحب، خصوصا بالدوالر، والتحويالت إلى الخارج، 
من  ساعات  ينتظرون  باتوا  الذين  المودعين  غضب  فاقم  ما 
أجل سحب مبلغ محدود، في وقت بالكاد يالمس سقف السحب 

الشهري األلف دوالر، حسب وكالة »فرانس برس«.
وأكدت ثالثة مصارف على األقل، تعد من األبرز في لبنان، 
أنها خفضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع الشهر بنسبة 
ال  المصارف  من  عدد  في  به  المسموح  السقف  وبات   ،%50
يتخطى 600 دوالر من الودائع التي تقل عن 100 ألف دوالر، 
أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دوالر فيمكنه سحب مبلغ 

يتراوح بين ألفين وثالثة آالف دوالر شهريا بحسب المصرف.
التواصل  مواقع  على  حساباتهم  على  مــودعــون  ونشر 
التي تلقوها من مصارفهم، معربين  الرسائل  االجتماعي صور 
عن امتعاضهم منها، في وقت تغرق البالد في أزمة اقتصادية 
من  اآلالف  عشرات  معها  خسر  البالد  تاريخ  في  األســوأ  تعد 

اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم.
ضد  مسبوقة  غير  تظاهرات  أكتوبر   17 منذ  لبنان  وشهد 
إدارة  في  بالفشل  اللبنانيون  يتهمها  التي  السياسية  الطبقة 
التظاهرات  وأدت  المتالحقة.  واالقتصادية  السياسية  األزمات 
إلى استقالة الحكومة السابقة، وتشكيل حكومة جديدة الشهر 
الماضي برئاسة حسان دياب، تراجعت على أثرها وتيرة التظاهر.

الذي  الوزاري،  بيانها  الحكومة لمساتها األخيرة على  وتضع 
ويفترض  المقبلة،  المرحلة  إلدارة  رؤيتها  يجسد  أن  يفترض 
البرلمان، قبل مباشرة عملها. ويرى  أن تنال على أساسه ثقة 
متظاهرون ومحللون في اإلجراءات عملية »اقتطاع« من الودائع 
بحكم األمر الواقع، كونها ترغم المودعين على التعامل بالليرة، 
على  مثبتا  الدوالر  مقابل  الرسمي  صرفها  سعر  يزال  ال  التي 

1507، بينما تخطى في السوق الموازية عتبة األلفين.
هذا  في  توجه  أي  والمصارف  المركزي  المصرف  نفي  ورغم 
تظهر  الممارسات  أن  إال  بخير،  الودائع  أن  وطمأنتها  اإلطــار، 
المركزي  المصرف  حاكم  وطالب  الشارع.  غضب  وتثير  العكس 
رياض سالمة الشهر الماضي في رسالة وجهها إلى وزارة المالية 
منحه صالحيات »استثنائية« لتنظيم اإلجراءات المصرفية ومنحها 

الغطاء القانوني. ولم يتضح ما إذا كان قد تلقى ردا أم ال.
الباحث والصحفي االقتصادي محمد زبيب خالل ندوة  وقال 
استضافتها »المفكرة القانونية« وهي منظمة غير حكومية تعنى 
بالرقابة على القوانين والسياسات العامة في لبنان، اإلثنين، إن 
بالعمالت  السحوبات  إلى  إشارة  »أي  يتضمن  لم  سالمة  طلب 
األجنبية، ما يعني أمرا واحدا، وهو تطبيق ما كان حاكم مصرف 
لبنان قد صرح به أخيرا عن أن المصارف ملزمة بالدفع بالليرة 

فقط« إلى زبائنها.
في  شح  وسط  متسارعا  اقتصاديا  انهيارا  لبنان  ويشهد 
السيولة ومخاوف من عدم تمكنه قريبا من سداد جزء من الدين 
العام المتراكم، مع تراجع الثقة أكثر وأكثر في قطاعه المصرفي، 
المحلي ودعامة  الفقري لالقتصاد  العمود  الذي كان يعد يوما 

للنظام المالي، الذي يقترب من اإلفالس.

السلطة الفلسطينية تقاطع 
املنتجات الزراعية اإلسرائيلية

تخفيض جديد في سقف السحب 
بالدوالر بمصارف لبنان

صنع الله ينقل لوفد »إيني« 
االنعكاسات السلبية لتوقف اإلنتاج

مسح: نيجيريا والعراق حققا بعض 
التقدم في التخفيضات اإلنتاجية

انخفاض أرباح »إكسون موبيل« 
وزيادة متواضعة لـ»كاتربيلر«

إنتاج »أوبك« يسجل أدنى مستوى منذ 11 عاما

»كورونا« يفاقم متاعب شركات النفط العمالقة

فيينا - وكاالت

بسبب ليبيا ودول خليجية

نتائج ربع سنوية ضعيفة قبل انتشار الفيروس

بكين - وكاالت

• حقل الشرارة النفطي
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محمد حمامة
والخوض  والتعبير  للكتابة  للجميع  الفرص  أتاحت  االجتماعي  التواصل  منصات  أن  المالحظ  من 
الموضوع  كان  إذا  خاصة  محمود،  أمر  وهذا  لبالدنا،  الوطني  التاريخ  ذلك  في  بما  موضوع  كل  في 
األحداث بكل حياد  أو رصد  توثيق  ورغبة في  فيه بموضوعية وصدق  الخوض  ويتم  المثار مهمًا جدًا 
يخدم  لكي  إال  يوثق  لم  الذي  التاريخ  هذا  من  جزء  على  الضوء  تسليط  ورائه  من  يقصد  وصدق 

معينًا. سياسيًا  نظامًا 
بالخيانة  المحيشي  فخري  عمر  المرحوم  التهام  تعرضت  المواضيع  بعض  أن  مؤخرًا  الحظت  وقد 
عمر  المجاهدين  شيخ  على  القبض  خبر  نشرت  التي  برقة«،  »بريد  جريدة  تحرير  ترؤسه  لمجرد 

العصاة«. بـ»زعيم  ووصفته  المختار 
تقييمهم  هو  الوطني  التاريخ  في  يخوضون  ممن  الكثيرون  فيه  يقع  الذي  الكبير  الخطأ  إن 
إجحاف  فيه  األسلوب  وهذا  اليوم،  ومعايير  بمنظار  الزمان  من  قرن  قرابة  قبل  قامت  التي  لألحداث 
كموظف  عمل  من  فيصنف  الوطني  البطل  شخصية  البعض  ويتقمص  األشخاص.  لبعض  وظلم  كثير 
بالرفض  صوته  ويرفع  يرفض  أن  المفروض  كان  إذ  خائن،  بأنه  اإليطالي  االستعمار  حكومة  في 
زمن  عاشت  أو  عاصرت  أنها  لو  الفئة  هذه  تصرفات  أقيم  كيف  أعرف  وال  الفاشي،  النظام  يقارع  وأن 
االنضمام  ترفض  أن  بمقدورها  كان  وهل  الرافض؟.  صوتها  ستسمعنا  كانت  وهل  الفاشي  الحكم 

مثاًل؟. عهد سبتمبر  في  الثورية  المثابات  إلى 
باللغة  بنغازي  في  اإليطالية  السلطات  تصدرها  محلية  صحيفة  هي  برقة«،  »بريد  جريدة  إن 
األخبار  مع  العهد  ذلك  »وأنباء  برقة  في  اإليطالية  السلطة  وأوامر  وبيانات  أخبار  لتنشر  اإليطالية 
عنها  ويقول  المحيشي،  فخري  عمر  المرحوم  رئيسها  وكان  الجرائد«  مقتطفات  من  ونتف  العالمية 

المحيشي: الوطن وهو صهر عمر فخري  شاعر 
فال يغررك ما قال البريد هراء ال يطاق وال يفيد

الوقيد المرحاض يصحبك  إلى  إذا جاؤوك به فعجل 
وزارة  »إن  قرن«:  نصف  في  ليبيا  »صحافة  كتابه  في  المصراتي  مصطفى  علي  السيد  ويقول 
مرغمة  والتعليقات،  اإلداريــة  وحركاتها  زعمائها  صــور  ترسل  كانت  اإليطالية  المستعمرات 
السلطات  وأوامر  منشورات  بالجريدة  »إن  قائاًل:  ذلك  بعد  ويضيف  نشرها«،  على  الجرائد  أصحاب 
الشهداء  بعض  وأسماء  برقة  في  المجاهدين  وتحركات  حركات  عن  الطليان  وبالغات  االستعمارية 

نفسها«. في  اإلدارة ألغراض  تنشرها  كانت  والمعارك، حيث  والمقاولين 
األحرار  كلمات  »إن  فيقول:  كتابه  من   238 الصفحة  في  المصراتي  علي مصطفى  السيد  ويمضي 
الحدود،  وراء  ومن  ومصر  بسورية  المهجر،  في  مجلجلة  صارخة  كانت  العسيرة  الفترة  تلك  في 
وشدد  الحرية  خناق  على  وأطبق  الحر  التعبير  من  االستعمار  حرمهم  ليبيا  في  األقالم  أصحاب  ولكن 

النكير.....«.
زمن  إبان  التعليم  من  بقدر  تمتعوا  الذين  الليبيين  عشرات  من  كغيره  المحيشي  والمرحوم 
السيد  عن  مدافعًا  لست  وأنا  المحتل،  هذا  طرف  العمل  سوى  بدًا  يجد  فلم  اإليطالي  االحتالل 
وتوثيق  رصد  في  والصدق  الشفافية  منهج  أنتهج  لكنني  قرابة  عالقة  به  تربطني  فال  المحيشي، 
عامة  لليبيين  خدمات  قدموا  اإليطالية  الحكومة  مع  عملوا  الذين  الليبيين  من  الكثير  إن  التاريخ. 
شهادات  األسرى  بعض  بتلقين  أو  المعلومات  بعض  بتسريب  للمجاهدين  خدمات  قدم  وبعضهم 
لألمير  الكيخيا  باشا  عمر  المرحوم  تنبيه  ولعل  بالترجمة،  قيامهم  عند  التحقيق  أثناء  تفيدهم  معينة 
العاملون  يقدمه  أن  يمكن  ما  على  دليل  خير  عليه  القبض  تنوي  اإليطالية  السلطات  بأن  إدريس 

االستعمارية. اإلدارات  مع  الوطنيون 
يصبح  لكي  إيطالية  وحكومة  وطنية  حكومة  مثاًل  ليبيا  في  تكن  لم  قبله  وما  الزمن  ذلك  في 
ليبي  وحكومي  سياسي  كيان  األصل  في  هناك  يكن  ولم  خيانة  االحتالل  حكومة  إدارة  في  العمل 
وكما  اإليطالية  السلطات  في  كموظف  المحيشي  السيد  عمل  لقد  اإليطالي،  االحتالل  قبل  حتى 
يريده  ما  تنشر  جريدة  رأس  على  يكون  أن  حظه  سوء  من  كان  وقد  الليبيين،  من  كغيره  أسلفت 
شيخ  على  القبض  خبر  عنوان  مثاًل  يرأسها  التي  الجريدة  تنشر  أن  نتوقع  هل  ولكن  المستعمر، 

أسيرًا؟. قد سقط  المجاهدين  بأن شيخ  الشهداء، 
اإليطالية  الصحف  بين   2012 العام  رومــا  في  المركزية  الوطنية  المكتبة  في  بحثي  خالل 
األربعاء  يوم  الصادر  عددها  وفي  اإليطالية  »ميساجيرو«  جريدة  أن  وجدت  الفترة  تلك  في  الصادرة 
الخبر  بأن  ينبئ  مما  اإليطالية،  باللغة  العنوان  صيغة  وبنفس  الخبر  نشرت   1931 16سبتمبر 

السلطات اإليطالية. أو بيان رسمي صادر عن  المنشور هو عبارة عن بالغ 
والصحة  والقانون  والتعليم  االقتصاد  مجاالت  في  الوطنية  الشخصيات  من  الكثير  أن  نعلم  إننا 
وصمها  على  أحد  يتجرأ  لم  ولكن  القذافي،  نظام  مع  عملها  مجال  في  تعاونت  أو  عملت  واإلعالم 

النظام. مع  عملت  أنها  لمجرد  بالخيانة 

الحرب بال عدو

ـ  أميركي  تاكسي  سائق  عن  إيكو،  إمبيرتو  الشهير 
لإليطاليين  كان  إن  سأله  نيويورك  من  باكستاني 
التاريخيين  األعــداء  بمعنى  أعــداء؟  كالباكستانيين 
العصور  مرّ  على  ويقاتلونهم  ضدهم،  يقفون  الذين 
عرقي،  لصراع  أم  تاريخية،  بــأرٍض  للمطالبة  سواء 
العداء  أسباب  من  إلخ  أو  حدود  ترسيم  لمشكل  أو 
في  ليسوا  اإليطاليين  بأن  أجابه  وعندما  القومي. 
حرٍب مع أحد! فلم يرضَ سائق التاكسي عن إجابته. 

فكيف ال يوجد لبلدٍ ما عدو؟!
الدولة  حكمتها  التي  ليبيا  حال  كان  هذا  تقريبا 
 30 لها  إيطاليا  استعمار  بعد  المسالمة،  الملكية 
الذي  النفط  ريع  بسبب  كانت  .والتي  ونيّف  سنة 
الثابتة  خطواتها  تضع  حريصة  بعدالة  تدبيره  يتم 
الحكم على كل  فيكون  واالزدهار.  التقدّم  في طريق 
سالفًا،  إليها  ألمحت  التي  المفصلية  األحــداث  تلك 
الدكتاتورية  السياسة  اصطنعتها  ــداث  أح بأنها 
لتبرير  تجارب  حقل  لتفتعله  بالمجتمع،  وتالعبت 
المنازع  ذات  أتوقراطيتها  وشرعنة  ديماغوجيتها 
كأيديولوجيا  الدولي  للمجتمع  وترويجها  الغامضة 
الليبي  المجتمع  أن  إال  ثالثة.  عالمية  لنظرية  وعرض 
الذي  التاريخي،  بغموضه  الدكتاتورية  مع  تفاعل 
إعالن  بعد  بحرية  نفسها  عن  تعبر  معطياته  بدأت 
من  التحرير  وليس  ونظامه،  الدكتاتور  من  التحرير 
يقوم  التي  األساسات  بتدمير  ابتناه،  الذي  مجتمعه 
من  الدولة  ُفرّغت  إذ  المجتمعات.  من  مجتمع  عليها 
مضمونها بداية سنوات السبعينات من القرن الـ20. 
تعميمية  وطغت  ومؤسساتها  السياسة  فاستبعدت 
وصفة الجماهير على المجتمعيات المنفصلة المدنية 
والحضرية الريفية والبقايا من شبه البدوية. وتعمّم 
ليضبب  الثمانينات،  سنوات  بداية  المنتجون  لفظ 
أو  بالطبقات  وارتباطها  العمل  وعالقات  المهنية 
وحرف.  مهن  في  المجتمع  شرائح  تنظم  باألحرى 
النفط  تصدير  على  كليًا  المعتمدة  الريعية  وهيمنت 
الزبوني  االبــتــزاز  في  وسيلته  النظام  ليعتمدها 
شُعب  في  األمنية  المهنة  وتتوزع  الوالء،  لجماعات 
كما  الضبطية.  الشرطة  مراكز  بديل  المحلي  األمن 
تكرّس مفهوم الشعب المُسلح لعسكرة كل الشعب، 
لتختفي مهنة الجيش والمهمة الدفاعية المخصوصة 
شعبية.  مناوبة  مهمة  إلى  مهنيين  وضباط  بجنود 
النظام  استنام  توهمها  التي  الفرضيات  هذه  وعلى 
مقاس  على  جماهيريته  اصطنع  الذي  الدكتاتوري 
يقينين:  إلى  تطرّفاته  وأوهــام  زعيمه  أوتوقراطية 
عليه،  عسكري  انقالب  لمحاولة  ــادرة  ب أيــة  انتفاء 
افترضها في حديث  التي  قتله  واستبعاد حتى مسألة 
بشاطئ  براك  بلدة  في  اغتياله  محاولة  بعيد  صحفي 
األعداء  خارجي من  عدو  يهدده  ال  وأنه   .1996 فزان 
الذين توهمّهم طوال حكمه الذي استطال إلى أزيد 
من أربعة عقود من الزمن. هذا اليقين كان الفرصة 
نظامه  وعلى  عليه  ثــاروا  الذين  لليبيين  الحاسمة 

يلتمسون  ممن  النادرة  الليبية  القلة  عن  يميزني  ما 
قرأوها،  التي  األدبية  الكتب  من  مقاالتهم  كتابة 
فيدعونها آراء بل تحليالت سياسية في القضية الليبية 
الخبرة بالخطر  أنني أكتب ويعينني وعي  الراهنة، هو 
الليبية  الشرور  أعاين  أن  أقدار عمري  لي  أتاحت  حيث 
نهايتها.  إلى  بدئها  من  نتائجها  اليوم  نعيش  التي 
 ،1969 سبتمبر  المدنية  الدولة  على  العسكر  انقالب 
على  قضت  التي  الثقافية  الشعبية  الثورة  ومُسمى 
وشرعنة  المدينة  بوجدان  التحضّر  ومالمح  الثقافة 
في  المتشفيّة  الكراهية  بروح  بدونتها،  بل  أريفتها، 
أبريل 1973، كما أشرعت أبواب السجون والمعتقالت 
حدث  إلى  إضافة  المستقل،  والموقف  الرأي  ألصحاب 
جامعة  في  سنوات   3 قمعه  عايشت  الــذي  أبريل   7
جامعة  في  سنوات   7 امتداداته  وتابعت  بنغازي 
وألغى  الطالبية  الحركة  على  قضى  والذي  طرابلس، 
فعاليتها نهائيًا، من حساب الوطنية الليبية. كما أني 
تضرّرت عائليًا وشخصيًا مكابدًا بدء وإنهاء ما سمّي 
بالتطبيقات االشتراكية التي جوّعت الليبيين وقضت 
الليبي،  الوطني  االقتصاد  وأنشطة  الملكية  على 
على  بالتدرّب  العسكرة  برمجيات  في  انخرطت  كما 
موظفًا  وتجييشها  المدن  عسكرة  وفي  طالبًا  السالح 
لكي ال ينقطع مرتبي مصدر رزق عائلتي، كما تابعت 
إعالميًا مسؤواًل بدء حرب تشاد األولى والثانية والتي 
الجيش  على  النهائي  القضاء  األساسي  هدفها  كان 
باستدامة  تتعلق  ألغراض  اليوم،  إلى  الليبي  الوطني 
وظائفي  بحكم  وتضرّرت  وعائلته.  الدولة  رأس  حكم 
في اإلعالم من الزحوف الشعبية الفوضوية والفوضى 
النقل  بدء  عايشت ظروف  كما  المواقع  باسم جمهرة 
عام  ســرت  إلــى  طرابلس  من  للعاصمة  االنتقامي 
طرابلس  مدينة  من  المفترض  التواطؤ  1987بسبب 
مع العملية االنتحارية المعروفة بمعركة باب العزيزية 
الطائرات  نفذتها  التي  الغارة  إزاء  والمباالتها   1984
باب  ثكنة  على  دقــائــق  خمس  لمدة  األمريكية 
العزيزية. وأوفدتُ إلى ألمانيا مبتعثًا لالختصاص في 
وإجراءاتها  األلمانية  البيروقراطية  فتعيدني  الفلسفة، 
 1992 يونيو  في  أشهر  بعد  بالليبيين  المخصوصة 
ألعاني معهم سنة بداية الحصار وشظفه الذي ضربه 
بقضية  سمي  ما  بسبب  ليبيا  على  الدولي  المجتمع 
العربي  الربيع  انتفاضات  بــدء  وعاصرت  لوكربي. 
يناير   14 ألمانيا  من  قادما  طرابلس  إلى  فوصلت 
2011 يوم فرّ الدكتاتور التونسي، وأتيح لي أن أكون 
في الخيمة بمعسكر باب العزيزية شاهدًا على آخر لقاء 
لملك الملوك بملوك وعُمد قبائل أفريقيا، مع أفارقة 
الغربية. وغادرت طرابلس  البلدان  من ذوي جنسيات 
الدكتاتور  أزاحــت  التي  الغضب  جمعة  بعد  السبت 
بسيارتي  عبرت   2012 يناير   14 ويــوم  المصري. 
ليل  في  نائمًا  المساء  في  وكنت  التونسية  الحدود 

طرابلس الذي غادره للتو كابوس دكتاتور ليبيا.
اإليطالي  والكاتب  العالمة  له  محاضرة  في  حكى 

الفوضوي، فسألهم مستنكرهم من أنتم؟!
تفسير  في  الفردانية،  متجاوزًا  إيكو  يستطرد 
الديمقراطية  إيطاليا  في  العدو  اصطناع  مجتمعية 
على  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  منذ  تتبادل  التي 
بأن  ديكتاتوريين،  وليس  سياسية  أحزاب  حكوماتها 
وجود عدٍو ليس مهمًا من أجل تعريف هوية المجتمع 
تحليل  خاللها  من  يتم  عوائق  لوضع  بل  فقط، 
استعراض  وكذلك  عليها،  والتغّلب  قيمه  منظومة 
هذه القيم، لذا في حال غياب العدو يجب علي أعضاء 
المجتمع أن يوجدوه، وجديرٌ بالذكر أن عملية ابتكار 
أقصى  ففي  يُضاهى،  ال  بشكل  مرنٌة  هذه  العدو 
العدو  وصف  يُلصق  أن  يكفي  المجتمعية  التطرّفات 
بجماعة ما أو فئة ما أو شخص ما بأن يقولوا إنهم ال 
ينتمون لهذا المجتمع، أو حتى ال يجاروه في عداوته 

لمن يفترضهم آخرين.
أو  ليبيا  تعيشه  ما  على  مقالنا مطبقًا  يكون  وحتى 
الحصيف  المتابع  فإن  منها.  طرابلس  إقليم  باألحرى 
في  بقوة  الفاعلة  المنطقة  بــأن  الشك  يخامره  ال 
بها  توجد  التي  طرابلس  العاصمة  على  الهجومين 
األممية،  والبعثة  دوليًا  بها  المعترف  الوفاق  حكومة 
مبعوث  به  اتهم  الذي   ،2018 ونعني هجوم سبتمبر 
الجيش  ومسمى  الكانيات  ميليشيتي  المتحدة  األمم 
السابع ـ ترهونة. وهجوم أبريل 2019 بمسمى قيادة 
المستمر  بنغازي  شرق  الرجمة  في  الليبي  الجيش 
ثبت  والــذي  النار،  إطالق  وقف  بخروقات  اليوم  إلى 
بفاعلية  المذكورتين  ترهونة  ميليشيتي  ضلوع  فيه 
إيكو  ألمبيرتو  مجاراة  أننا  غير  أوارهــا.  ينطفئ  ال 
المجتمعية  اآلليات  تفسير  في  الفضل  له  يرجع  الذي 
تكاد  التي  بالظاهرة  كثيرًا  نهتم  ال  األعداء  الصطناع 
العملية  في  إنما  العدو،  تعريف  في  طبيعية  تكون 
يتم  والتي  حِــدة.  على  مجتمع  كل  بها  ينفرد  التي 
الواقع  هذا  وشيطنته.  العدو  هذا  ابتكار  خاللها  من 
ترهونة  عــوام  مــن  ســيّــدة  عنه  عــبــرّت  الشائن 
التواصل  منصات  في  مــتــداول  فيديو  مقطع  في 
الذين  للطرابلسية  كرهها  تجاوزت  حيث  االجتماعي، 
شملت  بأن  تمادت  بل  لترهونة،  أعداًء  اصطنعتهم 
أعــدادًا  بالخونة،  بوصفهم  تجاوزته  بل  بالتوبيخ، 
بعضها  استوطن  التي  الترهونية  العوائل  من  غفيرة 
الحياد  على  وتقف  طويلة  زمنية  حقب  منذ  طرابلس 
العدواني  العمى  هذا  إن  طرابلس.  على  الحرب  إزاء 
إلى  األقــوال،  أي  بالخيانة  والوصف  التوبيخ  يتجاوز 
أفعال الحرب التي تقصف بقذائف المدفعية من بُعد 
أحياًء يسكنها بالكامل التراهنة كما حدث مؤخرًا لحي 
في  يقع  المنكوب  الحي  أن  بسبب  البدري  الهضبة 
صالح  أحياء  مثل  مثله  العاصمة  وسط  إلى  الطريق 
الدين وعين زارة المكتظة بالتراهنة للوصول بالدمار 
الميليشيات  عناصر  يختفي  حيث  طرابلس،  قلب  إلى 
الغرب  من  مختلطة  ليبية  ميليشيات  تطاردها  التي 

والشرق مهاجمة وغريمة.

أشرعت أبواب 
السجون واملعتقالت 

ألصحاب الرأي 
واملوقف املستقل، 

إضافة إلى حدث 7 
أبريل الذي عايشت 

قمعه 3 سنوات 
في جامعة بنغازي 
وتابعت امتداداته 

7 سنوات في جامعة 
طرابلس، والذي 

قضى على الحركة 
الطالبية وألغى 
فعاليتها نهائيًا.

نورالدين خليفة النمر

املحيشي.. 
وتشويه التاريخ الوطني

القاسم  بأبيات سميح  منتشية  كنت  الماضي  القرن  ثمانينات  في  ليبيا  غادرت  عندما 
واقفة«،  تموت  »األشــجــار  وبــأن  نعشي«،  كتفي  وعلى  زيتون  قصفة  كفي  »فــي 
أظنها  كنت  وقد  »كاسونا«،  اإلسباني  مسرحيّة  عن  نضالية،  كتعويذة  المقتبسة 
نساء  أروع  جبارة«،  »أمية  بها:  إال  تليق  ال  بأنها  اكتشفت  حتى  تمثلني.  التي  القيم 
األرض والسحاب. والتي عانقت المنية فارعة كالنخلة، الرشاش في اليد، في مواجهة 

الدواعش.
انشغلت  )وقد  األكاديمي  عملي  عن  طويل  غياب  بعد  الصين  أعماق  في  كنت 
بالثورة في ليبيا(، عندما تلقيت مكالمة من بابكس، أحد نجوم الموسيقى في فرنسا، 
لكنه  الصين؟  أقلية في  أو  ليبيا؟  قبيلة في  يريد  لوهلة  آل جبارة؟. خلته  يسألني عن 
أخبرته  قد  الفرنسية(،  اللوموند  جريدة  )عمالقة  كوجان  أنيك  صديقتي  بأن  واصل: 
بأني من عرّفها بالعائلة في العراق. )وعادت من هناك بمقال من ذهب حول »أمية 

جبارة«، جعل جريدة اللوموند تنصب هذه العراقية/ األسطورة، امرأة العام(.
قلبي  وأخذ  جبارة،  أمية  لذكرى  بسرعة  أعادني  »عــراق«  لكلمة  الخرافي  الوقع 
أمية،  ببطوالت  تتغنى  نضالية  أنشودة  زركش  إنه  يشرح  لدافيد  أستمع  وأنا  يرتجف 
ترفع مقامها إلى صفوف زعماء النضال في العالم. مثلها مثل تشي جيفارا أو مالكوم 
أسدلت  التي  دافيد. هذه  أضاف  القرن«،  أسطورة هذا  المختار...»إنها  أو عمر  أكس، 
الصمت،  من  ستارًا  ببطوالتها(،  المتعاظم  تكريت  موطنها  اهتمام  )رغم  األمة  عليها 
قد  وكنت  التخلي.  تربة  نسيجه  على  وتتراكم  يتعتم،  فتئ  ما  ستارًا  الالمباالة.  أو 

أقسمت أال أسمح بانطفاء ذكرها.
لم أكن أعرف أمية جبارة، ال خالل حياتها االستثنائية التفاصيل، كأول امرأة تتزعم 
قصر  في  لقائي  وحتى  البطولي.  استشهادها  بعد  وال  العربي،  الفضاء  في  قبيلة 
داعش  جرائم  )لتقصي   2014 عام  منتصف  للعراق  عشية سفري  بباريس  اليونيسكو 
الوزير  معالي  للبيئة(،  وزيرًا  حينها  في  )وكان  عائلتها  رموز  بأحد  اليزيديات(،  بحق 

قتيبة الجبوري.
احتاللها  وقع  التي  المحافظة  الدين،  صالح  أشراف  من  وهو  معه،  حديثي  كان 
بالكامل من طرف داعش، عن خلفية مفهوم »األرض الحاضنة« الذي قد تكون سنّة 
العراق قد قدمته للدواعش؟.. عندما أسترسل في شرح له داللته المهمة للتأريخ لما 
الحقيقة  ثمة شيء من  )وإن كان  المنطقة  أن سنّة  حدث، ويحدث. وهو يشدد على 
في ترحيب بعضهم بداعش، دون أن يدركوا في مطلع األمر فداحة ما أقدموا عليه(، 
قد قاتلوا هؤالء حتى آخر طلقة. وإن األمر لم يقتصر على رجال السنّة، بل إن نساءها 
أسطوريًا  نموذجًا  قدم  قد  المنطقة  تاريخ  وإن  نوعية.  ببطولة  داعش  واجهن  كذلك 
لسيدة عمالقة، قادت المقاومة ضد داعش والسالح في يدها، حتى االستشهاد: هي 
أمية جبارة. وواصل: »في الواقع بعد استشهادها )وقد أردتها طلقة قناص غادر، في 
وقعت  ما  سرعان  حيث  القتال«.  في  االستمرار  الرجال  على  تعذر   ،)2014 يونيو   22

المنطقة بين براثن داعش لفترة غير قصيرة.
قبل  للعالج،  قصدها  )حيث  زوجها،  مع  لقائي  كان  كردستان،  عاصمة  أربيل،  في 
يشرح.  كما  الشهادة  مقاسمتها  عن  عاقه  الذي  المرض  المحافظة(،  داعش  اجتياح 
في  الشهداء  من  العديد  جبارة  آل  قدم  »فقد  العائلة:  عن  غريبة  يراها  ال  التي  تلك 
الجبور،  الجبارة، شيخ عشيرة  ناجي  الشيخ  أمية  والد  رأسهم  التطرّف، وعلى  مواجهة 
قتل وهو يصد هجومًا  الذي  جبارة  القاعدة. وشقيقها عبداهلل  أتباع  يد  على  المغدور 
روح  ترث  أن  الطبيعي  من  ولهذا  الدين.  صالح  محافظة  مجلس  استهدف  للقاعدة 
المقاومة، وأن تجمع القبيلة على تنصيبها أول امرأة لمشيخة القبيلة«. وواصل وهو 
يزهو بكونه الزوج الذي واكب عنفوان امرأة جعلت منها القبيلة/ سيدة القبيلة: »ألن 
محتومًا،  أمرًا  العشيرة  شيخ  منصب  توليها  من  جعل  البيت  هذا  في  الشهادة  حجم 

على أن القدر أراد أن تكون الشهادة بحقها أمرًا محتومًا«.
عمالقة،  محتومًا..  أمرًا  التاريخ  دخولها  جعل  استشهادها«  »حجم  إن  هنا:  وأضيف 

أسطورة. امرأة من نور ونار.

األشجار تموت واقفة، 
و»أمية جبارة«

سعاد الوحيدي

عبد الباسط عباس العقوري

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

رياضيا  وناديا  والدعم  التأهيل  وإعــادة  للتأهيل 
وصوتية  برايل  ومكتبتين  ثقافيا  وآخــر  ترفيهيا 

برايل. ومطبعة 
جمعيتي  ــوادر  وك خبرة  من  االستفادة  تتم   6
ومنتسبيهما  بطرابلس  والنور  ببنغازي  الكفيف 
بإسهامهما  وذلك  الميدان؛  هذا  في  وخريجيهما 
واستثمار  االستشارات  وتقديم  الدورات  إجراء  في 
ليكونوا  الجمعيتين  هاتين  بمدرستي  المعلمين 
العامة  ــمــدارس  ال فــي  الصف  لمعلمي  داعمين 
والمعلم  المصادر  غرفة  معلم  ــأدوار  ب بقيامهم 

المستشار. والمعلم  الزائر 
فيتم  الــثــانــوي  التعليم  مرحلة  ــالب  ط ــا  أم  7
ــمــشــروع الــوطــنــي لــالنــدمــاج  إدمــاجــهــم وفــق ال
توفير  مــع  بمدنهم  مختارة  بــمــدارس  الــتــربــوي 

طالب. لكل  مواصالت  منحة  أو  مواصالت 
الدراسية  التخصصات  زيـــادة  على  العمل   *
في  الــبــصــريــة  ــة  ــاق اإلع ذوي  للطلبة  الــمــتــاحــة 
مع  يتالءم  بما  والجامعية  الثانوية  المرحلتين 
التعليمية  واألجــهــزة  الوسائل  بتوفير  إعاقتهم 
العملية  ــن  ع الــمــســؤولــيــن  وتــوعــيــة  المعينة 
اإلعاقة  ــذوي  ب المتصلة  بالمفاهيم  التعليمية 
لنا  السابقة  الدول  بخبرات  واالسترشاد  البصرية 
التخصصات  هذه  ومن  المجال،  هذا  في  وتجاربها 

الطبيعي. العالج  المثال:  سبيل  على 
بطيئي  لمساعدة  البرامج  بتصميم  االهتمام   *
البصر  وضعاف  المكفوفين  الطلبة  من  التعلم 
إيجاد  أو  التعليم  في  بغيرهم  اللحاق  من  ليتمكنوا 

تعليميًا. تعثرهم  حال  في  بديلة  مجاالت 
بذوي  صلة  لها  ودروس  مواد  إدراج  ضــرورة   *
للتعريف  المختلفة  التعليم  بمناهج  ــة  ــاق اإلع
والكتابة  القراءة  كطريقة  واحتياجاتهم  بقدراتهم 
)وسيلة  البيضاء  والعصا  ــرايــل(  )ب للمكفوفين 

للمكفوف(. التنقل 
األسس  وفق  التربوي  االندماج  برنامج  تطبيق   *

المعتمدة. العلمية 
المعينة  الــتــعــلــيــمــيــة  الــوســائــل  ــر  ــي ــوف ت  *
مثل  من  البارزة  اإليضاح  ووسائل  كالمجسمات 
واألدوات  األجهزة  وتوفير  والرسومات،  الخرائط 
وضعاف  المكفوفين  للطلبة  المعينة  التعليمية 
اإللكترونية  والمفكرات  برايل  طباعة  كآالت  البصر 
المحمولة  الحاسوب  وأجهزة  المكبرة  والعدسات 
صيانتها  على  دورات  ــراء  وإج الخاصة  والبرامج 

غيارها. قطع  وتوفير  استخدامها  وكيفية 
محددة  جهة  تكليف  أو  دائمة  لجنة  تشكيل   *
الحاجة  عند  وتعديلها  الدراسية  المناهج  لتكييف 
وتــدريــس  الــبــصــريــة  ــة  ــاق اإلع تقتضيه  مــا  ــق  وف
والحاسوب  والرياضيات  كالعلوم  مواد  في  ذويها 
الفروق  لتقليل  وذلك  الفنية،  والتربية  والجغرافيا 

العليا  الدراسات  ومرحلة  الجامعي  الصعيد  على  أما 
جديرة  للمكفوفين  مــادة  الالئحة  خصصت  فقد 

تقول:  9 رقم  المادة  وهي  بالتقدير 
ــون  ــدارس ــالب الــمــكــفــوفــون ال ــط »يــســتــحــق ال
مالية  منحة  العليا  والدراسات  الجامعية  بالمرحلة 
لتغطية  ديــنــارا  خمسون  50د.ل  قدرها  شهرية 
الهيئة  مع  ذلك  في  التنسيق  ويتم  القارئ  مصاريف 
لوضع  االجتماعي  التضامن  لــصــنــدوق  الــعــامــة 

المنحة«. هذه  صرف  بتنظيم  الكفيلة  الضوابط 
بهذا  يفي  ال  الزمن  هذا  في  المبلغ  كان  وإن 

الغرض.
 -)8 ( ــمــادة  ال الــالئــحــة–وهــي  فــي  مــادة  وثــمــة 
من  تنفيذها  عــن  النظر  بغض  توضيحا  تحتاج 
داخل  دراسية  فصول  »تخصص  وتقول:  عدمه، 
المعاقين  لتعليم  العامة  التعليمية  المؤسسات 
مراكز  أو  ــدارس  م بها  توجد  ال  التي  بالمناطق 

المعاقين«. لتعليم 
الدولة  تعني  هل  يقول:  األكبر  التساؤل  ولكن 

كثيرا؟. أو  قليال  البصرية  اإلعاقة  ذوي  بتعليم 
ال. ألم  بكل  اإلجابة 

الليبيين  البصرية  اإلعاقة  ذوي  أن  على  وبناء 
على  يجب  الــذيــن  المجتمع  هــذا  أبــنــاء  مــن  هــم 
الــحــقــوق  ــي  ف بــغــيــرهــم  تــســاويــهــم  أن  الــدولــة 
التأهيل  حــقــي  أن  إلــى  وبــالــنــظــر  ــات،  ــب ــواج وال
الــدولــة  إدارة  عــن  بعيدين  ــزاال  ي لــم  والتعليم 
أهليتين  جمعيتين  في  وانحساره  اآلن  إلى  الليبية 
القطاع  أن  به  المسلم  ومن  قرن،  نصف  من  أكثر 
جديرة  ــازات  ــج إن مــن  ــدم  ق يكن  مهما  األهــلــي 
المجتمع  احتياجات  أمام  يصمد  لن  فإنه  بالتقدير، 
المادية  الموارد  على  قائمة  خدمات  من  المتزايدة 

المستمر. والتطوير  البشرية  والكوادر  والمعدات 
لتوصيات: ا

اإلعاقة  ذوي  لتعليم  معاهد  ثالثة  إنــشــاء   1
ــوزارة  ب الخاصة  التربية  إلدارة  تابعة  البصرية 
بطرابلس،  والــثــانــي  ببنغازي،  األول  التعليم؛ 

بسبها. والثالث 
ذوي  وتعليم  تأهيل  المعاهد  هذه  تستهدف   2
الصف  إلى  الحضانة  مرحلة  من  البصرية  اإلعاقة 
خطة  تنفيذ  تدريجيا  يتم  حتى  مرحليا  التاسع 
األساسي. التعليم  مرحلة  من  الثاني  الشق  اندماج 

المقيمين  ــطــالب  ال معهد  كــل  يستهدف   3
منها. القريبة  والمدن  بها  المنشأ  بالمدينة 

بالمعهد  البصرية  اإلعاقة  ذوو  الطالب  يقسم   4
مكفوفين  إلى  تربوية  ناحية  من  إعاقتهم  بحسب 

بصر. وضعاف 
وقسما  المبكر  للتدخل  قسما  المعهد  يضم   5
وقسما  المناهج  لتكييف  وقسما  المعينة  للوسائل 
وقسما  المهني  والتأهيل  والتوظيف  للتمكين 

الطالب  بين  العلمي  التحصيل  على  القدرة  في 
الصعوبات  وتقليل  البصرية  اإلعاقة  وذي  المبصر 

الدراسية. التخصصات  وزيادة  التعليمية 
برايل  بطريقة  المناهج  لطباعة  مطبعة  إنشاء   *
خبرة  من  االستفادة  مع  لتسجيلها  صوتية  ومكتبة 
هذا  في  بطرابلس  والنور  بنغازي  الكفيف  جمعيتي 

لميدان. ا
من  ــل  ك ــار  ــي الخــت وضـــوابـــط  أســـس  ــع  وضـ  *
بحيث  البصرية  اإلعــاقــة  ذوي  بتعليم  صلة  لــه 
مع  الخاصة  التربية  تخصص  درس  ممن  يكونون 
سنة  مــدة  المجال  هــذا  في  ابتدائية  دورة  تلقي 
برايل،  بطريقة  إلمامهم  ــرورة  وضـ ــل  األق على 
تكثيف  مع  باستمرار،  لهم  منتظمة  دورات  وإجراء 
والمؤتمرات  الندوات  وإقامة  التنشيطية،  الدورات 
الــدول  مــن  بالخبراء  واالستعانة  والــمــحــاضــرات 

الصدد. هذا  في  المتقدمة 
معلموها  يدرج  خاصة  إضافية  مقررات  وضع   *
الحياة  مهارات  تعليم  تشمل  التعليم  مالك  في 
برايل  وتعليم  ــحــواس  ال تنمية  مــثــل:  اليومية 
الشخصية  والنظافة  والتوجه  التحرك  ومهارات 
الطعام  وتناول  وكيها  وغسلها  المالبس  وارتــداء 
والسباكة  الــمــنــزل  وتنظيف  ــراش  ــف ال وتــرتــيــب 
وال  ذلك،  وغير  والخياطة  المطبخ  وأعمال  والتسوق 
أسرة  مع  بالتعاون  إال  المهارات  هذه  مثل  تترسخ 

. لتلميذ ا
إليجاد  التربوي  التفتيش  إدارة  مع  التنسيق   *
أداء  تقييم  يواجه  ما  على  للتغلب  المناسبة  السبل 
صعوبات  من  البصرية  اإلعاقة  ذي  المعلم  عمل 
لذلك،  ضــوابــط  ــع  ووض تعاطف  أو  تحامل  دون 
والتحضير  المتابعة  كراستي  استخدام  تعذر  ومنها 
إمكانية  لعدم  الذهن  على  الشرح  عملية  وتركز 
تزويد  المقترحة  السبل  ومن  السبورة،  استخدام 
موجهين  وتخصيص  المعينة  بالوسائل  المعلمين 
هذا  لتقويم  معدل  نموذج  وتخصيص  مقيمين 

. لمعلم ا
امتيازات  بمنح  تقضي  قانونية  لوائح  إصدار   *
نصاب  يزيد  ال  كأن  اإلعاقة  ذوي  لمعلمي  خاصة 
تشجيعية،  بحوافز  وخصهم   12 عــن  حصصهم 
يتطلبه  جهد  من  يبذلونه  لما  لهم  تحفيزًا  وذلك 

المعلومة. إيصال  في  الخاص  التعليم  هذا 
ــدرة  ــق ال ــم  ــه ــدي ل ــن  ــم م أشـــخـــاص  إيـــفـــاد   *
في  المتقدمة  ــدول  ال إلــى  والرغبة  واالســتــعــداد 
الخاصة  التربية  مجال  في  للدراسة  المضمار  هذا 
لالستعانة  البصرية  اإلعاقة  ذوي  تعليم  وخصوصا 

وتنفيذها. التربوية  الخطط  تصميم  في  بهم 
في  اإلعاقة  ذوي  تعليم  لتيسير  مكاتب  إنشاء   *
معينات  من  يحتاجونه  ما  وتوفير  الليبية  الجامعات 

ذلك. إلى  وما  وقراء  وكتبة 

ذوي اإلعاقة 
البصرية الليبيني 

هم من أبناء 
هذا املجتمع 

الذين يجب 
على الدولة أن 

تساويهم بغيرهم 
في الحقوق 
والواجبات، 

وبالنظر إلى أن 
حقي التأهيل 

والتعليم لم يزاال 
بعيدين عن إدارة 
الدولة الليبية إلى 

اآلن وانحساره 
في جمعيتني 

أهليتني أكثر من 
نصف قرن.
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اإلنجيليون.. والبيت األبيض املقدس!

موت الصحافة الثقافية! )2-1(

المعادلة  قلب  في  كبير  دور  اإلنجيلي،  بنس،  مايك 
الديمقراطي  الحزب  مرشحة  صالح  في  كانت  التي 
هيالري كلينتون، وطيلة الحملة االنتخابية كان بنس 
أو »المسيحي  الكاثوليكي«،  يسمي نفسه »اإلنجيلي 
شرائح  لكسب  المخلص«،  و»الجمهوري  المحافظ« 
العام  الرأي  ويعرف  األميركي،  المجتمع  من  واسعة 
ومتدينًا  محافظًا  إنجيليًا  كونه  بنس  عن  األميركي 
المثليين،  ويكره  النساء  مع  وحده  يكون  أن  يحب  ال 
وهو عكس ترامب الذي نال صك غفرانه الموقع على 
الند،  ريتشارد  ترامب،  مستشار  تعليق  وفي  بياض. 
قال: »إن مايك بنس ذهب من عيار 24، ويتميز بما 

يجب أن نراه في سياسي ينتمي لإلنجيليين«.
كانت  عقيدة  تبنت  التي  الطائفة  هــذه  تقف 
والمسلمين،  الشيوعيين  إلى  إضافة  اليهود،  تكره 
اإلنجيلية  بين  بعد  فيما  التكتيكي  التحالف  وراء 
من  لــه  تعرضت  مــا  بعد  خصوصًا  والصهيونية 
اتهام  بسبب  الصهيوني  اللوبي  من  مضايقات 
اإلنجيليين  لكن  السامية.  بمعاداة  زعمائها  بعض 
الذين يقدر عددهم بـ 85 مليون في أميركا أصبحوا 
فيما بعد يعرفون بـ»المسيحيون الصهاينة« بعد أن 
التقاطعات  بعض  إبراز  في  مفسريهم  بعض  اجتهد 
تخدم هذا  أيديولوجية  ومبادئ  العقيدتين  رؤى  بين 
دولة  قيام  بأن  يبشرون  وبدءوا  لحين،  ولو  التقاطع 
وأن  اإلنجيل،  تعاليم  مع  منسجمًا  يأتي  إسرائيل 
المسيح سيعود للحياة بعد أن يتجمع كل اليهود في 
المفارق  ومن  فلسطين،  أرض  كامل  الميعاد،  أرض 
أن العقيدة تذهب رغم هذا التقاطع إلى فكرة نهاية 
اليهود،  كل  على  العائد  المسيح  يقضي  حين  العالم 
وحين سئل نتانياهو على هذه المفارقة ضحك وقال: 
»حينها سيكون لكل حادث حديث«. ومن المفارقات 

الكتاب واألدباء،  الغفيرة، على زاد يومي، فيه  الجماهير  وبه تتغذى 
يكتبون بصيغة ضمير الغائب.

• بيروت الجزيرة!
إذا الصحافة الثقافية، باتت بين مطرقة طور تقني مأهول، وسندان 
تبثق،  كانت  الثقافة  البشري،  الفعل  كل  كما  لكنها  غاشمة،  سلطة 
مثلما في الصخر تطلع النبتة الصغيرة، في تلكم اللحظة التاريخية، 
إليها  هج  التي  الجزيرة«،  »بيروت  كانت  مأوي،  عن  يبحث  لعقل 
هذه  وفي  ثقافية!...  صحافة  لبنان  صحافة  غدت  العرب،  المثقفون 
أجل  من  والعائلية،  العسكرية  العربية  األنظمة  تالحقت  الجزيرة، 

مالحقة المثقفين الفارين، بإصدار صحف ودعم أخرى.
التي  المنصة  باتت  العربي،  المثقف  منفى  أمست  كما  بيروت، 
ثم  ومن  السلطة،  في  أحقيتها  أبواق  العربية،  األنظمة  منها  تطلق 
مشروعية سيطرتها، وفيها تالسن العقل الفار، مع السلطة الغاشمة، 
ما ستصب الزيت على نار، حرب أهلية هجرت ونفت العقول، ومن ثم 
وفي  المغدور...،  العقل  مأوى  الجزيرة،  تلك  عن  الثقافية،  الصحافة 
من  والعالم،  المنطقة  تحصده  ما  اليوم،  عوسج  زرع  اللحظة،  تلكم 

الربيع العربي في فصله األول.
• المنفى الوطن!

في  الوثقي«  كـ»العروة  العربية،  الثقافية  الصحافة  بدأت  مثلما 
صنوان،  والسجن  والمنفى  لها،  حاضنة  المنافي  ستكون  باريس، 
التي  العربية،  بالنهضة  عرف  ما  منذ  العربي،  اإلنشاء  سرديات  في 
من  القسري  الخروج  غير  المنفى،  يعني  ماذا  الصنوان سكتها.  كأن 
األوطان، حتى وإن كان مختارا كالهجرة، لكن من جهة أخرى، المنفى 
كان لكثير من شعوب األرض، األرض األخرى والوطن البديل. وآداب 
وميسمها،  وطنها  المنفى  كان  طليعية،  وتجريبية  خصبة  وفنون 
فكانت في النهر مصبا رئيسا، وفي الثقافة اإلنسانية إضافة نوعية، 
كيخوته«،  »دون  قماشة  المنفى  كان  األفريقي«  »ليون  كفسحة 
الرواية  »نبي جبران«، لوحة »جرنيكا« »حمامة« بيكاسو، أكسجين 

وديوان للشعر.
حيث  الموضوعي،  معادلها  المنفى  كأنما  التي  الحرية،  أحالم 
كما  المنفى،  بالد  في  الثانية  وباللغة  األم،  باللغة  الثقافة  تتنفس 
لم تفعل في موطنها األصلي، ونجد -كما حصل مع اللغة العربية-، 
مبدعي  عند  ألنها  رقاد،  من  ويبعثها  اللغة،  روح  يجدد  المنفى  أن 

المهجر، منزلة الوجود.
العربية،  اللغة  في  الشدياق  استحدث  ما  مكمن  المهجر،  وفي 
وما استنهض جبران، أما الصحافة الثقافية، فقد كانت في المنفى، 

ترامب  مستشارة  وايت،  باوال  المتشددة،  اإلنجيلية 
مراسم  خالل  الصالة  تتلو  امرأة  أول  كانت  الروحية، 
األميركي  الشعب  وبشرت  أميركي،  رئيس  تنصيب 
الشعب  من  فقط  وليس  اهلل  من  مختار  »ترامب  أن 
اهلل«،  معارضة  تعني  ترامب  ومعارضة  األميركي، 
التلفزيوني  برنامجها  وعبر  معها  حوارات  في  قائلة 
ترامب  يعارضون  من  الشياطين  »إن  التبشيري: 
األرواح  مــن  لهجوم  يتعرض  حيث  وينافسونه، 
في  شخصيات  تعيين  ضد  والشيطانية  الشريرة 
على  المنشورة  عظاتها  إحدى  وفي  معينة«.  مناصب 
فإن  األبيض  البيت  أرض  أطأ  تقول: »حين  اإلنترنت 
السلطة  كامل  ولدي  األبيض،  البيت  أرض  يطأ  اهلل 

ألعلن البيت األبيض أرضًا مقدسة«.
يشكل  التي  اإلنجيلية  الطائفة  أن  المعروف 
نتائج  في  كبيرًا  دورًا  تلعب  األميركيين  ربع  تعدادها 
تفضل  أو  تدعم،  عقود  ومنذ  الرئاسية،  االنتخابات 
محافظين  باعتبارهم  الجمهوريين  الطائفة  هذه 
جداًل  أثار  ترامب  المرشح  أن  غير  دينيًا،  وملتزمين 
واسعًا داخل الطائفة باعتباره رجاًل مارقًا ال يعرف آية 
ومجونه.  األخالقية  بفضائحه  ويشتهر  اإلنجيل  من 
لن  بأنه  والنر  جيم  اإلنجيلي  القس  صرح  حين  وفي 
الفجور، علق زعماء  المارق ألنه يرتكب  يدعم ترامب 
آخرون أنه تم الصفح عنه ومباركته، وأن هذا الفجور 
القس  أما  االستتابة«.  من  »نوع  الماضي  في  حدث 
»بوليتيكو«  لمجلة  حديث  في  فطالب  بركنز  توني 
أجندة  قيادة  تبنى  ــه  »ألن للرئيس  فرصة  بمنح 
الحث  اإلنجيليين  عقيدة  في  والمعروف  اإلنجيليين«. 

على الطاعة التامة للرئيس الذي يباركه زعماؤهم.
ترامب  غازل  السابقة  األميركية  االنتخابات  في 
لنائبه  اختياره  وكان  الطائفة،  هذه  واضح  بشكل 

• أول الكالم
البشرية،  السرديات  العشرين، قفزة كونية في  القرن  الستينات في 
الطبيعة  على  السيطرة  في  الحلم،  تحقيق  من  البشر  تمكن  لقد 
الصورة،  اإلنسان  وركب  معا،  وإليكترون  الفضاء  غزو  وتم  األثيرية، 
وسادتها،  األرض  الصورة  غزت  اللغة،  ستغدو  الستينات  منذ  التي 
والثقافة  للفكر  دامغة،  حقيقة  أصبح  العجب  صندوق  فالتلفزيون 
لهذه  األولى  العتبة  الترانسيستور  وكان  للفنون.  الريح  وبساط 
ثم  الحدود،  عبرت  ما  العصر،  آلهة  الميديا  ستسمى  التي  الرقية، 
خارطة  رسم  االستثنائية،  اللحظة  هذه  منذ  وألغتها،  عليها  هيمنت 
خطتها  التي  بالعولمة  ستعرف  للبشرية،  مسبوقة  غير  طريق 
عرف  بما  المخيلة  واجتازت  البشري،  التاريخ  في  مسبوقة  غير  بقوة 

باإلنترنت.
وتختزل  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  لما  آخر  مسمى  الستينات، 
فالعالم  والصورة  الصوت  قاطبة:  البشرية  تاريخ  في  آخر  طورا 
ويمكن  مسبوقة،  غير  بشرية  لثقافة  تقنية  أيقونات  االفتراضي، 
الجزم غير متخيلة، لقد نهض الجن من القمقم، لقد فتح السندباد 

غطاء القنينة، في اليوم الثامن من حكاية البشر.
أو  ثالث  عالم  فظهر  التحرر،  حركات  العالم  قلبت  الحرب،  بعد  ما 
هكذا سمى عالم ما بعد االستعمار، بين هذا العالم وبين الترانستور 
في  الصوت  بسيطرة  الثقافة،  حال  وتغير  الصورة  بين  كما  وشائج، 
الصورة  الثالث، وبسيطرة  العالم  العسكرية  العالم، عمت االنقالبات 
اللحظة، كانت  الثقافة السائد والمعروف، وفي هذه  تشوش مفهوم 
تبعية  رونقها، ألنها لحظة تحرر بشر، من  الثقافية في عز  الصحافة 
كما  الكبرى،  اآلمال  تحقق  مرحلة  إلى  نوعية  فنقلة  ومدركة،  جلية 
وصمت فترة ما بعد الحرب، فاستقالل الشعوب وإنشاء الدول الوطنية.

طور العسكر، في العالم الثالث طور صدامي، مع الثقافة وهيمنة 
على وسائلها، بان في حزمة من أيديولوجيات ديماغوجية، وقومية 
الثالث  بالعالم  الطور مما سمى  الديني، في هذا  شوفينية ورديفها 

وحركات التحرر، انبثقت عالقة صدامية بين المسدس والثقافة.
»تفاؤل  لبوس  لبست  ما  التحرر،  وسيلة  الرصاصة  كانت  لقد 
عبدالناصر«،  »جمال  مصر  في  مثال  العقل«،  تشاؤم  ضد  اإلرادة 
الجماهيرية،  الثقافة  مفهوم  زرع  المستنير،  المستبد  خيمة  تحت 
حينها.  الحاكمة  السلطة  تحتكرها  ما  الثقافة،  مفهوم  تحتكر  التي 
تم تأميم العقل ووسائل الثقافة، وبعثت األساليب التداولية للثقافة 
الشعبية المرادة، فعمّ اإلنشاء والخطابة والمشافهة واللغة الثالثة، 
باتت  الثقافية  الصحافة  الطور،  والضوء، في هذا  الصوت  ووسائلها 
ذات وجهين، وجه ظاهر مشرق وناعم، ووجه حقيقي مقموع ووجَل، 

األميركية  السفارة  بافتتاح  االحتفال  قداس  أن  أيضًا 
روبــرت  المتعصب  اإلنجيلي  ترأسه  القدس  في 
كراهيته  قائمة  من  اليهود  حــذف  الــذي  جيفرس 
كلمة  ألقى  ترامب  وكان  بالمسلمين.  فيها  واحتفظ 
واالستشهادات  بالعبارات  حاشدة  المناسبة  بهذه 
المضادة  خطوته  تؤيد  التي  والتوراتية  اإلنجيلية 

لكل القوانين والقرارات الدولية »الوضعية«.
كل  في  الناس  من  مجموعة  يتبنى  أن  يحدث 
يكمن  ولكن  الخرافات،  هــذه  مثل  ــان  وزم مكان 
الخطر حين يتبناها سياسيون من قادة أكبر قوة في 
البيت  العالم، ويديرون من مكاتب تمنح لهم داخل 
والتعمق  الخارجية،  سياساتها  من  جــزءًا  األبيض 
التشابه  مدى  يظهر  اإلنجيليين  عقيدة  قــراءة  في 
الدول  في  المتشددة  السلفية  التيارات  وبين  بينها 
لألمم  والعلمي  الحضاري  الفارق  ويظل  اإلسالمية، 
التشابه الجوهري، دون أن يحد  هو الذي يخفي هذا 
ينجز  مازال  الذي  العالم،  مستقبل  على  خطورته  من 
قدمت  التي  بالخرافات  مفخخة  أرض  فوق  معجزاته 
من  والعنف،  اإلرهاب  أنواع  أعتى  التاريخ  مدى  على 
»القاعدة«  إلى  والصهيونية وصواًل  والفاشية  النازية 
هذه  بمثل  محقونة  نشأت  جميعها  ــش«،  و»داعـ
التصورات عن اإليمان أوالعرق السامي المنتخب من 

اهلل.
22 مارس صرح مايك بومبيو، وزير الخارجية  يوم 
بإيمانه   )CBN( المسيحية  البث  لوكالة  األميركي، 
أجل  من  ترامب  دونالد  الرئيس  بعث  »الرب  بكون 
الناطقة  صرحت  كما  ــران«.  إي من  إسرائيل  حماية 
نفسها  للشبكة  ساندرز،  سارة  األبيض،  البيت  باسم 
ترامب  دونــالــد  يصبح  أن  أراد  ــرب  ال »إن  قائلة: 
هذا  أن  أميركية  إعالمية  وسائل  وتؤكد  رئيسًا«. 
هائاًل  نفوذًا  كسب  المحافظ  الدين-سياسي  التيار 
للرئاسة،  ترامب  وصــول  مع  األبيض  البيت  داخــل 
الصالة  ألداء  أسبوعية  جلسات  تُعقد  ــدأت  وبـ
منذ  األبيض  البيت  داخــل  ترامب  مع  المسيحية 

وصوله إليه.
ـ  ويكيبيديا  موسوعة  في  يرد  كما  ـ  اإلنجيلية 
وأميركا  ــا  أوروب في  ظهرت  متشددة  دينية  حركة 
المحافظين  عديد  تبناها  عشر،  الثامن  القرن  خالل 
لنصوص  الحرفي  المعنى  على  تشدد  البروتستانت، 
الوحيد  المصدر  تعتبره  ــذي  ال المقدس  الكتاب 
الحركة  هذه  تطورت  وقد  السياسة،  وإدارة  لإليمان 
من  المحافظون  دعاتها  اكتسبه  بما  أميركا  في 
المفوه،  الخطيب  غراهام،  بيلي  وأشهرهم:  شعبية، 
الذي عمل كمستشار  اليميني،  الجمهوري  الهوى  ذو 

روحي للعديد من رؤساء أميركا من الحزبين.
عدة  بإلقاء   )2018 ــ   1918( غراهام  بدأ  حين 
أنجليس  لــوس  في  ودعوية  تبشيرية  محاضرات 
اإلعالم  أقطاب  أحد  انتباه  جذب  األربعينات،  بداية 
المعادي  هيرست،  رانــدولــف  ويليام  األمــيــركــي، 
جريدته  محرري  إلى  »تليغراف«  فأرسل  للشيوعية، 
أيام  خمسة  وخــالل  غــراهــام«.  »نفخ  منهم  طالبًا 
امتدت  إعالمية  ظاهرة  إلــى  غراهام  تحول  فقط 
وكانت  قوميًا.  بطاًل  منه  وجعلت  الواليات  لجميع 
 6000 حضرها   ،  1947 سبتمبر  في  حمالته  أولى 
بمحاربي  تيمنًا  »الصليبيون«  غراهام  سماهم  مريد، 
وكان  الوسطى،  القرون  في  الصليبية  الحمالت 
الرئيس بوش االبن يردد بعض عباراته في ترويجه 

لحرب الخليج الثانية.

كما اليوم، وسيلة نشر للمنتج الثقافي، المحاصر في الوطن نفسه، 
تمكنت  ما  المنفى،  االحتالل  بلد  كان  حين  االحتالالت،  زمن  ذلك 
خالل  كما  اآلن  حتى  الصدور،  من  العربية،  الثقافة  الصحافة  فيه 
العقود الماضية. المنفى متن، من متون الثقافة العربية وصحافتها، 
وليس هامشا فحسب، وفي زمن سابق، اتخذ المبدعون العرب من 
»القاهرة«، قبلة للهروب مما يواجهون من عسف وتضييق، خاصة 
نصوصه  تهريب  من  تمكن  منهم  بعض  العربي،  المشرق  في 
من  الثاني  المنتصف  في  التي  المنفى،  القبلة  هذه  في  ونشرها، 
الحرب  عقب  تتشظى  ما  »بيروت«،  إلى  تحولت  العشرين  القرن 

األهلية، إلى نيقوسيا وأثينا وجنيف وروما، وطبعا باريس ولندن.
• الحرية في السجون!

بها  ضاقت  وقد  العربية،  ومنها  اإلنسانية،  الثقافة  روح  المنفى 
السبل في الوطن، الذي غص بالسجون، ما كانت أيضا منفذا آخر، 
فالسجن  والمتوقعة،  المعروفة  السجون  بإمكانات  ثقافية،  لصحافة 
حريته،  المبدع  يبدع  أن  حرية،  يمنح  ولكن  والسبل،  الحال  يضيق 
فلقد توفرت الظروف والوسائل، لتحقق هكذا حرية، وكما ثمة ثقافة 
المنفى، طلع نوع من الثقافة علينا، وصم بأدب السجون، في العالم 

كافة، زمن الفاشية والنازية، وعسكر العالم الثالث وما قبل.
كتبا  أصــدرت  التي  النشر،  دور  يشبه  ما  أنشئ،  السجون  وفي 
بنسخ وان قليلة، وأغلفة كما الكتب المعتادة، وأيضا صحف ثقافية، 
من  هرب  المنتوج،  هذا  بعض  بينهم،  فيما  السجناء  يتبادلها 
السجون، وصدر في كتب، ومن ما تم تسليط الضوء عليه بتكثيف، 
كما التجربة المصرية اليسارية زمن عبدالناصر، فهناك أعمال أدبية 
لكتاب  بعد،  فيما  ونشرت  طبعت  السجن،  في  نشرت  كانت  وفنية، 
إبراهيم  اهلل  وصنع  فرج،  كالفريد  مصر،  كتاب  مشاهير  من  غدوا 
المسرحية،  بالحركة  فيه  نوه  الواحات«،  »يوميات  كتابه  في  الذي 
التي نشأت في معتقل الواحات، والروايات التي كتبت هناك، كرواية 
نواة  تعتبر  والرواية  قاسم،  محمود  النوبي  للكاتب  »الشمندورة« 
حافظ،  لصالح  »المتمردون«  رواية  وكذلك  النوبية،  الروايات  لكل 
»المسحراتي«  وقصائد  صالح،  توفيق  أخرجه  فيلم  إلى  حولت  وقد 
للشاعر فؤاد حداد، وقد غنيت وكانت كتبت أثناء وجوده في السجن.
إخراج  في  عدة،  بلدان  في  المنشورات،  هذه  مثل  صدرت  لقد 
التحقوا  من  السجن،  رفــاق  لفنانين  برسومات  مرفقة  صحفي، 
بها،  مميزين  ورسامين  مخرجين  وأضحوا  بعد،  فيما  بالصحافة 
وأحدثوا في مجالهم نقلة نوعية، وقد ساهمت تجربة السجن تلكم 
المغرب  في  عدة،  عربية  سجون  في  ذلكم،  حدث  لقد  صقلها،  في 

والمشرق العربي ومنها ليبيا..

يوم 22 مارس 
صرح مايك 
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الخارجية 

األميركي، لوكالة 
البث املسيحية 

)CBN( بإيمانه 
بكون »الرب بعث 

الرئيس دونالد 
ترامب من أجل 
حماية إسرائيل 

من إيران«.

التنوع الثقافي.. 
وثقافة التنوع

ظاهرة  باعتباره  عليه،  الحفاظ  وضرورة  الثقافي«  »التنوع  عن  كثيرًا  الحديث  يجري 
ثقافية إنسانية تناظر التنوع البيئي في المجال الطبيعي األحيائي. ومن هنا فالعمل 

من أجل محو التنوع الثقافي يعد عماًل ضد مجرى الواقع.
اإلثنيات  بثقافات  يرتبط  حيث  اآلنثروبولوجيا،  بمجال  الثقافي  التنوع  ويتعلق 
محددة.  دولة  لسيادة  ويخضع  واحــد،  محدود  جغرافي  نطاق  ضمن  المتواجدة 
فتقريبًا ال توجد في العالم كله دولة تحكم شعبًا متجانسًا مكونًا من قومية واحدة 

ودين واحد ومذهب واحد داخل هذا الدين.
كبيرة  إثنيات  أربع  ثمة،  التجانس،  أهلها  من  كثير  يدعي  التي  مثاًل،  ليبيا  في 
بعض  إلى  إضافة  و»الطوارق«،  و»التبو«  و»األمازيغ«  »العرب«  الترتيب،  على  هي، 
المالكي  المذهب  هما  أصليان،  إسالميان  دينيان  ومذهبان  الصغرى.  اإلثنيات 
الناحية  من  يرتبط،  الثقافي  التنوع  على  فالحفاظ  هنا  ومن  اإلباضي.  والمذهب 
يرتبط  واألخالقية  الفكرية  الناحية  اإلنسان، ومن  بالديمقراطية وحقوق  السياسية، 
اآلخرين  الشركاء  من  غيره  مع  يقف  الوطن  في  كشريك  باآلخر«  »االعتراف  بمبدأ 

على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسه ولغته ودينه ومذهبه.
هذا المنحى، المعترف بوجود التنوع الثقافي ويدعو إلى الحفاظ عليه، يعد تطورًا 
عصري  توجه  وهو  أيضًا،  العملية  والممارسة  واألخالقي،  السياسي  الفكر  في  مهمًا 

بشكل أساسي.
يقل  ال  اآلنثروبولوجي،  بالمعنى  ودائمًا  آخر،  ثقافيًا  وجهًا  ثمة  أن  لي  يبدو  لكن 
يتصل  الثقافي  التنوع  كان  فإذا  التنوع«.  »ثقافة  أدعوه  أن  أحب  ما  هو  أهمية، 
ثقافة  فإن  األفقي،  بالبعد  يتصل  أي  المختلفة،  والثقافات  اإلثنيات  بين  بالعالقة 
التنوع تتعلق بثقافة اإلثنية الواحدة، أي بالبعد الرأسي داخل البنية الداخلية لهذه 
العام، أي بشرعية اختالف اآلخر،  الثقافي  بالتنوع  إلى االعتراف  إذ باإلضافة  الثقافة، 
ينبغي االعتراف بالتنوع واالختالف الداخلي الناشيء، أو الذي يمكن أن ينشأ، داخل 

هذه الثقافة ذاتها، وبشرعيته.
صحية  غير  حالة  يعتبر  ما،  ثقافة  إنتاجه  وتعيد  تنتجه  الذي  الثقافي  الجمود  إن 
فهو  تلك،  أو  النسبة  بهذه  والتطور،  التجدد  أما  بالضرر.  الثقافة  هذه  على  تعود 
وتمتن  ناحية،  من  الثقافة  لهذه  الداخلي  الحراك  تنشط  وطبيعية  صحية  حالة 
العالمي،  أو  الوطني،  المستوى  على  سواء  األخرى،  الثقافات  مع  التفاعلية  العالقات 
من ناحية أخرى. وهذا الحراك الداخلي أمر ال مفر منه، لذا فإن التكيف معه أفضل 

من مقاومته.

 67 نكسة  بين  ما  وعامان   .1969 الثانية، سنة  والطفرة   1962 األولى سنة  الطفرة  بين  سبع سنوات 
السيرة – قهوة سي  الجزء األول من هذه  25 سنة. في  1967 كان عمري حوالي  وثورة سبتمبر. سنة 
عقيلة - تحدثت عن المكان وشركائي فيه، وأبرزت القليل مما عايشته من قبل وبعد ثورة سبتمبر 69، 
غير أنني لم أتناول بالتفصل تأثير الطفرة األولى على مجتمع بنغازي، وأيضا سلوكياته، وهذا ما سوف 

أوجزه في هذه الحلقة.
الثانوية،  المرحلة  من  النهائية  السنة  في  الدرسي،  المجيد  عبد  أصدقائي  وأقرب  كنت   1966 سنة 
المجيد، موظفا  عبد  وكان  الليبية،  السيل  وأعمل طباعا في شركة  األشغال،  بوزارة  ُكنت حينها موظفا 
بشركة التويوتا، وأيضا متعاونا كمسوق مع شركة تأمين، حينها لم تكن شركات التأمين قد تأممت. 
ولكن  ومستورون.  مقرورون  ولكننا  فقيرتين،  أسرتانا  وكانت  الفقر،  دائرة  من  الخروج  في  نجاهد  كنا 
كنا على  ولكننا  الدراسة،  توقفنا عن مواصلة  يتسبب في  أن  كاد  السنة  تلك  عرفناه في  وما  تطلعاتنا، 
ثم  الثانوية  الشهادة  مرحلتي  اجتياز  هو  نعتقد،  كنا  مثلما  المضيء،  العالم  إلى  الوصول  أن  يقين 

الجامعة.
والواقع أن ما توافقنا عليه كان هو السبيل لمعظم جيلنا، الذين كان حالهم كحالنا؛ منهم على سبيل 
الفسي،  بركة  الفالح،  جمعة  المعداني،  أحمد  الربع،  إبراهيم  الشويهدي،  على  محمد  األساتذة  المثال، 
مفتاح المطردي، مفتاح الهاللي، والمبروك العقوري. كان السبيل، إذن، هو طريق التعليم الذي اهتمت 

به الدولة في ذلك الوقت، بل ومنحت من يصل إلى الجامعة التسهيالت كافة ليواصل دراسته.
ثم  ومن  اإلنجليزية،  اللغة  قسم  في  معيدا  ليكون  بتفوق  التخرج  عينيه  نصب  المجيد  عبد  وضع 
في  الدراسة  في  فرصة  دون  من  ولكن  المجيد  عبد  تطلعات  عن  بعيدا  أكن  ولم  ببريطانيا.  الدراسة 
التي كنت  الكبيرة  العائلة  السيرة، وهو حمل  السابق من هذه  الجزء  الخارج، ولقد وضحت أسبابي في 

عائلها الرئيسي.
انطلقنا فعال، بهمة وإصرار بنجاح السنتين األوليين، ولكن الكبوة كادت أن تقضي على أحالمنا في 
سنة الشهادة الثانوية، فلقد عاد عبداهلل السوسي، صديق عبد المجيد، من دراسته في بريطانيا. كان 
يحمل جرابا ممتلئا بحكايات عن عالم كنا نراه في األفالم الغربية، ثم رأيناه معا من خالل سفريات قمنا 
بها فيما بعد. عبداهلل كان من أسرة ثرية جدا، وبمجرد عودته تولى بعضا من أعمال عائلته، ناهيك 

عن أن عبدالمجيد تولى وظيفة في شركة من شركات أسرته.
له بما كنا نعرفه في  الطريق نحو مغريات حياتية في عالم ال عالقة  66 و1967 عرفنا  خالل سنتي 
وينفذون  األجنبية  الشركات  يقارعون  كانوا  شرفاء  أعمال  رجال  على  أيضا  وتعرفنا  عقيلة.  سي  قهوة 
ذلك  نبوس،  وإبراهيم  ومحمد  الشيباني،  ويوسف  الكرامي  عمر  مصطفى  منهم  أذكر  كبيرة،  مشاريع 
باإلضافة إلى عائلة السوسي كلها، فمن خالل عبد المجيد تعرفتُ على عبد اهلل ومن خالله على بقية 
بهم  عالقتنا  ومازالت  عديدة،  أجنبيه  شركات  وباقتدار  قارع  الذي  إبراهيم،  محمد  وخصوصا  العائلة، 

متصلة حتى اآلن.
وكانت الدولة في ذلك الوقت تمكنهم من األعمال التي تتناسب وإمكانياتهم، وتحميهم من تغول 
ولكن من خالل  عالمية  تنفذها شركات  الكبيرة  المشاريع  وكانت  األجنبية.  الكبيرة خصوصا  الشركات 
وكيل ليبي. كانت البالد تسير وفق خطط مدروسة، يقودها رجال دولة كان همهم قيام الدولة الليبية. 

صحيح أنه كانت هناك بعض الهفوات قد تحسب فسادا ولكنها ال تقاس بما عايشناه فيما بعد.
مهرة،  وصناع  أعمال،  رجال  قدوم  مع  تزامنت  نعتدها،  لم  أخالقيات  تتبرعم  بدأت  الفترة  تلك  في 
القمار،  أسوأها  لعل  قبل،  من  الليبيون  يعتدها  لم  تنتشر سهرات  وبدأت  لبنان  ومن  الشام  من  وتجار 
والسوريون  اللبنانيون  التوانسه،  وكذلك  المصريون  سبق  فلقد  أجواؤه،  وبالطبع  سهراته  له  فكانت 
ولكن ما جاءوا به لم نعتده من المصريين. صحيح أن القمار كان معروفا في بنغازي منذ الخمسينيات، 
فجيلنا يذكر كيف يقامر البسطاء على أوراق اللعب بأقواس الفندق البلدي، أو لعب الورق في المقاهي 
العهد  سنوات  في  طرأ  ما  ولكن  رمضانية،  ليال  في  شبابية  سهرات  في  تطوره  أو  المشروبات،  عن 

الملكي األخيرة ثم من بعد سبتمبر كان خطيرا للغاية.
لهن،  ملزما  السلوك  وحسن  الحشمة  ظلت  ولكن  تحررن،  كثيرات  األنثى،  تحرر  أعنى  التحرر،  وبدأ 
وأخريات فهمن أن التبرج تحرر، ولكن العفة والحشمة سلعة ثمينة استطاع المجتمع المحافظة عليها، 

ولم تتصدع إاّل من بعد الطفرة الثالثة.
ويدرسان  يعمالن  مجتهدان  شابان  متناقضتين،  بشخصيتين  وبدأناها  الجامعة،  وصلنا   1967 سنة 
تدرس  ال  أمورا  فيها  تعلمنا  حياة  بأخالقياتها،  وال  بالجامعة  ال  لها  عالقة  ال  الخاصة  حياتهما  أن  غير 
الجامعة تتطور، بقدر ما  التعلم، فبقدر ما كانت مناهج  وإنما تعايش والمعايشة هي شكل من أشكال 
كانت الحياة في بنغازي تتطور، ولعل هذا ما منحنا القدرة على رؤية مدينتنا من جوانبها كافة، اختلطنا 
والسماسرة،  والتجار،  والمغامرين  المدينة،  شباب  من  وبالرافضين  المثاليين،  الجامعيين  بالطلبة 
ومطلع  والخمسينيات  األربعينيات  بمدينة  لها  عالقة  ال  مدينة  بنغازي  من  جعلت  كثيرة  ونماذج 

الستينيات.
السنتان اللتان سبقتا ثورة سبتمبر كثر المتعلمون والمثقفون، والمدعون والمغامرون، من الليبيين 

ومن الوافدين من كل مكان، واستمر تحصيلنا من الجامعة والشارع والليل.
شيوعي  هذا  متنوعة،  سياسية  بشعارات  مأخوذين  كثيرين  والتقينا  رخاء،  بوتيرة  الحياة  واستمرت 
به. كنا مأخوذين  إقناعنا  يحاولون  ما  أو  يقولونه،  ما  أبدًا  يعنينا  إخواني، ولم يكن  وذاك قومي، وذاك 
التي نريدها والتي كانت في متناولنا ندرس ونكسب وننفق، ومدن المتوسط تستقبلنا بجواز  بالحياة 

سفر ال يحتاج إلى تأشيرة أبدا.

في الحلقة القادمة: ابتدأ يومنا بحضر التجول!

نبضات متقاطعة - 20
على أعتاب الطفرة الثالثة

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

 املتعلمة
 - العقد  لهذا  مذكرات  كتاب  أفضل  يعد  »المتعلمة« 
الصعب  من  إنه   - والعشرين  الواحد  للقرن  األخير  العقد 
نسيان المؤلفة تارا ويستفور باعتبار أنها هي الفتاة، صاحبة 
مع  المجتمع،  عن  معزولة،  وعاشت  ولدت  التي  التجربة، 
عائلتها في جبال )أيداهو( بأمريكا. لم يكن بالجوار مدرسة، 
ولم تعرف معنى فصل في مدرسة إاّل بعد أن بلغت السابعة 

عشرة من عمرها!
إنها مذكرات ال تنسى من فتاة صغيرة عاشت مع عائلتها 
معزولة عن أي مجتمع، لدرجة أنه لم يكن بمقدور أحد أن 
أن  يستطيع  الجوار  في  أحد  ال  بل  بمدرسة،  أطفاله  يعلم 
التحق  عندما  فرصتها  وكانت  األكبر.  أخيها  عنف  من  يحد 
وأن  جديدة،  تجربة  خوض  فقررت  بكلية،  األصغر  أخوها 
تلتحق بمدرسة وهي في سن 
السابعة عشرة من عمرها. 
وتنهل  تبحث  استمرت  ثم 
فأخذها  المعرفة،  من 
المحيطات،  عبر  إصرارها 
والقارات إلى هارفارد، حيث 
من  الدكتوراه  درجة  نالت 
عندها  كامبريدج.  جامعة 
إذا  عما  تساءلت  فقط 
بعيدا..  سافرت  قد  كانت 
بعيدا جدا؟ وإذا ما كان ثمة 
مراتع  إلى  بها  يعود  طريق 

طفولتها؟
كتاب شائق، وصفه الرئيس باراك أوباما أنه أفضل أحد 
كتبه لسنة صدوره، وحصل على لقب واحد من أفضل عشرة 
كتب في تلك السنة حسب رأي مجلة نيويورك تايمز. وانتقاه 
الفرز  حد  وصل  للقراءة.  عطلته  قائمة  في  غيتس(  )بيل 
الذاتية.  السيرة  في  الوطني  الكتاب  نقاد  لجائزة  النهائي 
ولمستوى الفرز النهائي لنقاد الدائرة الوطنية لجائزة جون 
ليونارد عن أفضل كتاب في السنة. وهو الكتاب رقم واحد 
جورنال،  ستريت  وول  وأيضا  تايمز،  نيويورك  رأي  بحسب 
وعدد  مجازين  أوبرا  بوست،  واشنطن  كتب:  أفضل  وأحد 
»إنها  فقالت:  )فوج(  مجلة  أما  والنقاد.  المتابعين  من  آخر 
فرصة  لها  تتوافر  لم  صغيرة،  فتاة  عن  تنسى  ال  مذكرات 
فتركت  شبابها  في  توافرت  ولكنها  طفولتها،  في  الدراسة 
الدكتوراه  درجة  نحو  الهجاء  حروف  من  وانطلقت  أسرتها 
فنالتها بجدارة من جامعة كامبريدج«. يطرح الكتاب أسئلة: 
»ما القدر الذي يتعين أن نعطيه من أنفسنا لمن نحب؟ وكم 

يجب أن نقسو عليهم لينضجوا؟«.

سبها–رمضان كرنفودة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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إنها مذكرات ال تنسى 
من فتاة صغيرة عاشت 

مع عائلتها معزولة 
عن أي مجتمع

 قراءات شعرية وعروض موسيقية
 في افتتاح صالون مكتب سبها الثقافي

ثقافية  أصبوحة  الثقافة،  بيت  بمقر  سبها  الثقافة  مكتب  نظم 
شعار  تحت  وذلك  بالمكتب،  الثقافي  الصالون  افتتاح  لمناسبة 
والمثقفين  األدباء  من  مجموعة  بحضور  تجمعنا«،  »الثقافة 

والفنانين، والمهتمين بالشأن الثقافي.
وفي مستهل الحفل، أكدت مديرة مكتب الثقافة سبها، حميدة 
الثقافي  الوعي  تنمية  في  الثقافي  الصالون  ودور  أهمية  لملوم، 
والنقاش  الجسور  ومد  والمواطنة،  والتسامح  الحوار  ثقافة  ونشر 
بين األدباء والمثقفين والجمهور، حسب بيان منشور على صفحة 

المكتب بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، السبت.
من  شعراء  فيها  شارك  شعرية  قراءات  تقديم  االفتتاح  وتخلل 
الشاطئ،  ووادي  البوانيس  ووادي  الحاضرين من سبها  الضيوف 
إلى جانب معرض للتراث، وُاختُتم الحفل بوصلة موسيقية ومقاطع 

غنائية قدمتها فرقة »زرياب« للموسيقى العربية

قال إن اختيار تركيبة موسيقية معينة هي نتاج رحلة من التأمل

أعادت إلى المدينة حركتها الثقافية والفنية

»التساؤالت« تضيء مسرح سبها بعد عشرة أعوام من الجمود

فيصل علي: املال
و»البيزنس« ال يصنعان الفنان

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي
متخصصيه  وتزود  الموسيقي  التوزيع  إمكانات  تطور  مع 
بمعارف العصر، هل شكل كتقنية إضافة موسيقية لألغنية 
الليبية وأصبح جزءا من شخصيتها أم ال يزال األمر متواضعًا 
كما في طور البدايات؟، ويمتد التساؤل حول نفوذ التأثيرات 
هوية  عن  المعبرة  المالمح  وقوام  لون  على  الموسيقية 
األغنية الليبية ومدى صمود تقنية التوزيع الموسيقي أمام 
وطابعها  جمهورها  لها  ألعمال  الحديثة  األمواج  صرخات 
يعايشها  التي  الظروف  معرفة  إلى  باإلضافة  الخاص، 
محترفو هذا المجال داخل المشهد الليبي وفرص وجودهم 
محليا وعربيا، لمعرفة ذلك التقت »بوابة الوسط« الدكتور 

الصيدلي والموزع الموسيقي فيصل علي.

● كيف نفهم عالقتك كصيدلي بالتوزيع الموسيقي؟
باللحن،  الموسيقي  كعالقة  باألدوية  الصيدالني  عالقة 
في الحالتين ترتبط المسألة بالوصفة المناسبة أو بتعريف 
التفاصيل  مع  الصيدلي  وتعاطي  تفهم  وهو  تفصيلي، 
نوعية  تفهم  ترادف  التي  الدوائي  وتأثيرها  التصنيعية 

الجملة الموسيقية مع اللحن.
»الريجا«  موسيقى  بصمة  يحمل  الفني  طابعك   ●

تحديدا.. ما تعليقك؟
لكل منا ميوله الموسيقية التي قد ال تجد تفسيرا مقنعا 
الختيارك إياها وال تستطيع الهروب من جاذبيتها أيضًا، لذا 
اختيارك تركيبة موسيقية معينة هي نتاج رحلة من التأمل 
وتراكم سماعي لمزيج من موسيقى شرقية وغربية، اختمرت 

ونضجت وخرجت في صورتها الحالية.
● اقتباسك من الموسيقى العالمية أال يؤثر في هوية 

اللحن الليبي؟
تكون  أن  يلزم  لحنية  رؤية  هو  الموسيقي  التوزيع 
متناسقة ومتوازية في خط موسيقي واحد مع أصل اللحن، 
من هنا تبقى الروح الليبية ماثلة وبعيدة في جوهرها عن 
مجال التأثر بموسيقى البوب أو الريجا مثال، التي أقتبس من 

إيقاعاتها.
● ما معيارك الموسيقي في اختيارك األغاني؟

جمال وعذوبة اللحن بالدرجة األولى، كما يمكنني إضافة 
معيار آخر مخفي وهو شخصية الفنان الذي أتعامل معه، من 
حيث وجوب توافر خصائص فنية معينة، فال مجال للصداقة 

أو القرابة في تنفيد أي عمل.
موزعا  لتصبح  والممارسة  الموهبة  تكفي  هل   ●

موسيقيا؟
التوزيع الموسيقي هو رؤية إخراجية للنغم وما يحمله من 
مشاعر، أي أنه نوع آخر ومهم من أنواع الفن الحديث تقريبا، 
نخلص بهذا إلى أن الموهبة هي المرتكز الذي تبنى عليه 
خطوات كل فنان، وال يكتمل رسوخ وثبات كل تلك الخطوات 
إال بالدراسة األكاديمية وهي الباب الوحيد لصقل كل تلك 

الملكات.
خجول  بشكل  ولكن  والتلحين  الغناء  تمارس  أنت   ●

لماذا؟
بشكل  أمارسه  وال  والغناء  والتنفيذ  التوزيع  أهوى  أنا 

وظيفي ربما ألن المناخ أو سقف األجواء التي أطمح بالعمل 
داخلها لم تتوافر بعد.

● من أبرز الفنانين الذين تعاملت معهم؟
سبيل  على  أذكر  والملحنين،  المطربين  من  الكثير 
المثال ال الحصر، الموسيقار محمد عطية والمطربة ذكرى 
عمرعبدالالت،  األردني  والفنان   ،17 »النجع«  في  محمد 
باإلضافة إلى الفنانين سيف النصر، وعبداهلل األسود، ورمزي 

العبيردي، وسمير الكردي، وإبراهيم فهمي.
التوزيع  في  الفارق  ما  السينما..  مع  تجربة  لك   ●

الموسيقي بينها وبين األغنية؟
كانت  البداية  توزيعا،  وليس  ألفالم  موسيقى  وضعت 
بفيلم »سائق الشاحنة« ثم »ذاكرة النار« وصوال إلى وضع 
الوثائقية،األغنية  األشرطة  لبعض  التصويرية  الموسيقى 
تتيح المجال للمطرب في كيفية إظهار جماليات وإمكانات 
جانب  في  وهذا  جميل،  بشكل  المشهد  ليتصدر  صوته 
التوزيع الغنائي، أما الفيلم فيعتمد كليا على النص المرئي 
وإظهار  الموسيقية  والمؤثرات  اللحن  توظيف  وكيفية 
لإلثارة  مساعد  كعامل  المتفاوتة  بخطوطها  الموسيقى 

والتحفيز والغوص في المشهدية المعروضة.
األغنية  إلى  الموسيقي  التوزيع  دخل  متى  تاريخيا   ●

العربية؟
بالنظر إلى مسيرة الفكر البشري وتطور مفاهيمه تاريخيا 
ومحاولة الموسيقيين االرتقاء بسلم الذوق الفني لمستويات 
أفضل، نستطيع القول إن التوزيع الموسيقي ابتكر أوروبيا 
وغيرهم،  وكوفسكي  وموزارت،  وباخ،  بتهوفن،  عهد  منذ 
إضافة إلى كم األغاني التي نفذت بالتوزيع الموسيقي المعد 
لها أكاديميا، لكن عربيا ظل التوزيع الموسيقي متأخرا إلى 

بدايات القرن العشرين.
● لماذا؟

تتميز  التي  الغربية  الموسيقى  طبيعة  إلى  راجع  ذلك 
هنا  والمقصود  والثالث،  والثاني  األول  الخطوط  بوجود 
الموسيقى  بدايات  اعتمدت  بينما  التوزيع،  أو  الهرموني 
والناي،  كالقانون  البسيطة  الفردية  اآلالت  على  العربية 
التوزيع  طبيعة  مع  المتواضعة  إمكاناتها  تتماشى  ال  التي 

الذي لم يدخل إليها إال مع دخول اآلالت الحديثة كالكمنجة 
حتى  انتظرت  الحديثة  الموسيقية  الثقافة  أن  عدا  وغيرها، 
البيئة  بمساعدة  متخصصيها،  ذهنية  في  معرفيا  نضجت 
انتقال  بآخر  أو  تاريخيا بشكل  كثقافة مهدت  االستشرافية 
المزاج الغربي للموسيقى، وهيأت البيئة العربية للتلقي هذا 

النوع من اإليقاعات.
● أي من الدول العربية كان لها سبق الريادة في هذا 

المجال؟
للثقافة  فكريا  األقرب  باعتبارها  لبنان  ذكر  يمكنني 
الغربية، فطبيعة أعمالهم وأغانيهم غربية التلحين يسهل 
التعامل معها موسيقيا، وعلى صعيد األسماء فالرحابنة كان 
لهم بصمة في عبور الموسيقى الغربية إلى لبنان والعالم 
العربي، وفي محطتنا الليبية أشير إلى تجربة الفنان الهادي 
ليبي  كأول  ببريطانيا،  الملكية  األكاديمية  خريج  الشريف 
في  موسيقية  قطع  لسبع  أوركسترا  موسيقي  توزيع  أنجز 

السبعينات.
تكونت  هل  عربيا  الموسيقي  التوزيع  انتشار  مع   ●

مدارس بالخصوص؟
مغربية،  وأخرى  مشرقية  مدرسة  إلى  اإلشارة  يمكننا  ال 
كما في بعض الفنون، القاعدة الموسيقية واحدة باعتبارها 
نكهة  عليه  وتضفي  اتجاهه  كان  أيا  اللحن  مع  تتعامل 
معادلتها الثابتة، فمثال لحن مغربي يوزعه موسيقي فرنسي 

وهكذا، المسألة تتوقف على طبيعة اللحن أوال وأخيرا.
● هل شكل التوزيع الموسيقي هويته الخاصة بليبيا؟

نعم تكونت هوية موسيقية خاصة بدأت في اتخاذ شكل 
بداية  العصري  بإيقاعها  الشعبية  ظهوراألعمال  مع  لها 
مصر  إلى  بذهابي  ارتبط  الذي  الماضي،  القرن  تسعينات 
لتسجيل مجموعة أعمال للفنان سمير الكردي، حيث خطرت 
لي فكرة تسجيل عمل شعبي باستخدام تقنيات الكمبيوتر، 
وكذا  الجمهور  استجابة  واقع  من  مشجعة  النتيجة  وكانت 
التوزيع  ولوج  بوابة  مثلت  التي  المغايرة،  اإليقاعية  النقلة 
الليبية  الفنية  الساحة  إلى  المعاصر  بشكله  الموسيقي 
للمرة األولى، ثم تكررت التجربة مع الفنان رمزي العبيردي، 
لتصبح اللغة الموسيقية المعتمدة كأسلوب وطريقة لمعظم 

الموزعين الموجودين على الساحة اآلن.
بعد  يتحولون  الموسيقيين  الموزعين  من  الكثير   ●

فترة إلى منتجين؟
واإلبداع  والشعر  الموسيقى  في  والمفاهيم  تغير  الزمن 
وموسيقيا  مطربا  ستكون  المال  ملكت  أذا  كذلك،  تغيرت 
أو  القيمة  ما  األهم  السؤال  ويبقى  شئت،  ما  وسمِّ  وعازفا، 
األثر الفني المتبقي، المال و»البيزنس« وحدهما ال يصنعان 

الفنان.
● ماذا عن تجربتك مع الفنانين العرب؟

متواضعة جدا.
● لماذا؟

»الشيزوفرينيا«  من  بحالة  يمر  صراحة  الليبي  الفنان 
االجتماعية، أي نشاهده في برنامج منوع أو لقاء تلفزيوني 
في  وتنطبع  بلباقة  لجمهوره  ويتحدث  أنيقة  بدلة  يرتدي 
يعبر  مهم  ثقافي  كمكسب  الفنان  هالة  متابعيه  أذهان 
تذوب  ما  ولكن سرعان  وجدانهم،  ويالمس  قضاياهم  عن 
تلك الهالة كقطعة الزبدة مع أول شعاع من شمس صباح 
اليوم التالي، لنجد ذاك األنيق مشتت في عبثية وسوريالية 
إلى  المخبز  إلى  البنزين  طابور  من  الليبية،  »البهدلة« 
توصيالت المدرسة إلى االلتزامات االجتماعية التي ال تنتهي، 
ينتظر  الطريق  منتصف  في  الواقفة  المعطوبة  سيارته  إلى 
من يساعده على دفعها، وهنا ضاعت شخصية الفنان بسبب 
تدهور المعيار القيمي وغياب البنية المجتمعية والمؤسساتية 
المفترض وجودها في منظومته الحياتية، في الدول األخرى 
الفنان هو قيمة ثقافية يضيف للمجتمع ويحترم كإنسان قبل 
أن يكون فنانا، ويجب أن يكون في مستوى نخبوي معين، 
اقتصادي ووجود قطاع خاص  المسألة متعلقة بمناخ  أيضا 
يوازي النتاج الفني كرافد يساعد على توفير بدائل للعاملين 
في هذا االتجاه لتنفيذ مشاريعهم وأفكارهم، فالعمل الفني 
ترك  إلى  المبدع  سيضطر  ذلك  دون  ماليا،  مكلف  بطابعه 
فضائه واالتجاه إلى مصدر آخر يلبي متطلباته الحياتية، ومن 
هنا أيضًا تبدأ الحواجز، إذ ال تستطيع التغرب عن بيتك ستة 
أو سبعة أشهر خارج البلد، باإلضافة إلى مجتمعنا الليبي الذي 
يحد من ظهورك بعاداته وتقاليده الحاكمة، خصوصا عندما 
تسلم نفسك كمطرب لمخرج إلنتاج »فيديو كليب« يخضع 
لرؤية تتعارض مع قيمنا الشرقية. أذكر عندما قمت بتسجيل 
عمل فني بمصر مع المرحوم حسن الصيد دفع بي للمشاركة 
أن  أدركت  السيناريو  قراءتي  بمجرد  لكن  األفالم،  أحد  في 
المشاركة تعتريها محاذير مجتمعية، فلم يكن أمامي إال خيار 

االنسحاب.
ظهرت أخيرا فورة موسيقية ألغاني »الراب«، كيف    ●

تقيم هذه الظاهرة؟
غير  شبابية  وفقاعة  موقتة  موسيقية  موضة  هذه 
منضبطة فنيا، وحتى أخالقيا يتضح ذلك في طريقة اللباس 
والمظهر الخارجي الذي ال ينتمي إلى تقاليدنا، هو أقرب إلى 
فن الشوارع أو ما يسمى بمغني الدرجة الثانية بأوروبا، وهي 
األغاني وجدت حتى في  فالكثير من  ليست جديدة عموما 
زمن العمالقة عبدالحليم وأم كلثوم، ومع ذلك ال يبقى إال 
ما هو حقيقي ومحطتنا المرجعية الكبرى ما يمثله من قيمة 

فنية.

أضواء  سلطت  الجمود،  من  أعوام  عشرة  بعد 
أخيرا،  »التساؤالت«،  عرض  على  سبها  مسرح 
لتعيد إلى المدينة حركتها الثقافية والفنية التي 

كادت تتوقف خالل الفترة الماضية.
وقال مخرج ومؤلف العمل علي حبيب: »العمل 
تضمن إسقاطات عديدة كرؤية إخراجية، فأظهر 
المسؤولين بشكل من أشكال التسول، إذ ناقش 
جميع أشكاله الموجودة بالمجتمع. وفي إسقاط 
آخر اعتبر توزيع اإلعانات بالذات في مناطق النزاع 
المسلح هو تسول على مستوى عالمي.. فهل هي 
حقيقة قدمت لهذا المواطن وروعيت فيها معايير 
جهات  لمصلحة  خدمة  أنها  أم  العالمية  الجودة 
األوجه  هذه  كل  المواطن؟  حساب  على  معينة 
المختلفة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، 

فالعمل يناقش ويقدم حلوال كذلك«.
الطفل  يد  قطع  بمشهد  مثاال  حبيب  وضرب 
حتى تكون لديه إعاقة ليستدر عطف المارة، بما 
فيه من إسقاطات كثيرة يعني بها قطع يد الظلم 
والجهل والتخلف والظالم المحيط باإلنسان الذي 

أوصله لمرحلة التسول.
هو  العمل  في  الطفل  »وجود  حبيب:  وأضاف 
يعني  بل  العادي  الطفل  يعني  ال  آخر  إسقاط 
من  تكون  عندما  اإلنسان  مكنونات  حيث  من 
حسب  وتشكل  مشوهة  وغير  نظيفة  الداخل 
شبكة  وفي  به،  المحيطة  والظروف  المجتمع 
العنكبوت -كجزء من الديكور- نوع من التحفيز 
طفل  منها  يظهر  حيث  للمتلقي،  التخمين  على 
وحتى  الوالدة  من  نموه  بمراحل  يتطور  أبيض 
الومضات  وهذه  بسيطة،  ومضات  في  يكبر 
شكلت معظم مراحل الحياة من خالل المشاهد 
مثلت  التي  بالمسرحية  للشخصيات  التمثيلية 
الرؤية  هذه  والطفل.  والجد  واألب  األم  أدوار 
وبين  بينها  سيربط  وكيف  للجمهور  متروكة 
هناك  يصبح  حتى  العمل  في  اإلسقاطات  كل 
خالل  من  والبحث  بالتفكير  للمتلقي  استدراج 
وجهة  من  تختلف  إجابات  على  فلسفي  منظور 

نظر ألخرى«.
أما عن أهداف العمل المسرحي، فقال حبيب: 
الجمهور وتقديم شيء  إمتاع  األول هو  »الهدف 
الثاني  الهدف  أما  الغياب،  هذا  كل  بعد  مختلف 
المسرحية  إيصال رسالة من خالل األدوات  فهو 
التي استخدمها كالممثلين والديكور والمكمالت 
هذه  كل  واإلضاءة..  والموسيقى  المسرحية 

األدوات تعمل على إيصال الفكرة بكل وضوح«.
وأكد حبيب أن العمل يهدف أيضا إلى »خلق 
دماء جديدة من المواهب المسرحية بدمجها مع 
خمس  فوجود  الممثلين  من  متمكنة  مجموعة 
مواهب ألول مرة يصعدون على خشبة المسرح 

هو في حد ذاته تحد كبير إلى جانب ظهور موفق 
نجوى  والممثلة  هواد  عبدالعزيز  للممثل  جدا 

الزوي والممثل أصيل المنوني«.

التحديات والداعمون للعمل
التي واجهت  إلى أن الصعوبات  كما أشار حبيب 
العمل تمثلت في »قلة اإلمكانات والدعم المادي 
الذي اعتبره من أساسيات أي عمل مسرحي هو 
وجود متنفس مادي للحركة والتنقل للديكورات 
والمالبس والمكياج واإلضاءة وغيرها من األمور 

التي تحتاج فعال إلى المال«.
التي  المساعدات  من  العديد  على  وعرج 
تحصل عليها سواء من مدير المسرح عمر صالح 
الذي زودهم بقطع من الديكور المستخدمة في 
من  العديد  إضافة  مع  السابق،  في  المسرحيات 
التغييرات والتشكيل لتنفيذ الرؤية اإلخراجية من 
إضافة  عبدالهادي،  الديكورهشام  مصمم  قبل 
الى الموسيقى التصويرية للعمل المسرحي، التي 
خدمت  الشاوش  حسن  الفنان  عمل  من  كانت 
العمل بطريقة متميزة، ومهندس اإلضاءة محمد 

عبدالجليل.
أنه  حبيب  ذكر  أيضا  اإلمكانات  سياق  وفي 
حدودا  عليه  فرضت  التي  اإلمكانات  لقلة  نظرا 
معينة للعب على أدوات المسرح والديكور إال أنه 
راض تماما عن المجهود الذي بذله لتطويع قطع 
المطابق  بالشكل  لتطويرها  القديمة  الديكور 
فكرة  استلهم  أنه  وأضاف  اإلخراجية.  للفكرة 
رؤية  خالل  ومن  النص  قراءة  بعد  التصميم 

المخرج والمشاهد التمثيلية وقد خرج من األطر 
اإلخراجية وعمل على تطوير فكرته بعد حضوره 

البروفات.
وحول موسيقى العمل وضعت جمل موسيقية 
وجعله  المتلقي  على  والتأثير  التعبير  شأنها  من 
يربط الصورة بالصوت في الكثير من المشاهد 
بالفرح  كان  سواء  للواقع،  محاكاة  تتطلب  التي 
أو الحزن أو الخوف والرعب وغيرها من التعابير. 
في  الموسيقية  التأثيرات  أهمية  الشاوش  وأكد 
العمل المسرحي حيث يعتمد نجاح العمل عليها.

ممثلون وأدوار
قالت الممثلة نجوى الزوي إن هذه العودة تأتي 
وعن  سنوات،  دام  وانقطاع  طويل  غياب  بعد 
دورها في »المتسولون« أوضحت: »جسدت دور 
األم  منها  للشخصية،  مختلفة  أوجه  بثالثة  األم 
التي تحاول الحفاظ على ابنها سليم في مجتمع 
االجتماعات  في  المشاركة  المرأة  ومنها  معيق، 
العام  بالصالح  تهتم  التي  للعائلة  الرسمية 

وتعمل على تخفيف األضرار التي ستلحق بابنها، 
من  نيابة  وكيل  وهو  الضمير  صوت  ثم  ومن 
وجعله  األب  ضمير  تأنيب  على  العمل  خالل 
السيئة،  أفكاره  على  ويتراجع  مذنب  بأنه  يشعر 
كل ذلك وتبقى المرأة في المجتمع هي الحلقة 

األضعف«.
الكموني،  أصيل  الممثل  الجد  دور  وتقمص 
وهي شخصية بعيدة عن العمر الواقعي له، إال أنه 
أعماق  في  يبحر  أن  استطاع  حبيب،  وبتوجيهات 
الرؤية  في  جاء  كما  الدور  ويتقمص  الشخصية 
إن  الكموني  فقال  الشخصية  عن  أما  اإلخراجية، 
الرسمي  المخطط  وهو  العائلة  كبير  هو  »الجد 
لعملية التسول بالكامل وهو من يحدد تحركات 
وأفكار الجميع من خالل الحوار، وسيظهر جليا في 
األحداث كم التحكم بمصير األفراد«، مضيفا أنه 
من خالل عمل »المتسولون« استطاع أن يحاكي 
العمل تدور  الذي نعيشه، رغم أن أحداث  الواقع 

في حقبة سابقة.
وقدم الممثل المسرحي عبدالعزيز أحمد دور 
األب، الذي عبر عن رسالته من خالل ركح المسرح 
كل  عن  بعيدا  والمحبة،  الرحمة  إلى  تدعو  التي 
خطابات الكراهية، وأوضح أن عمل »المتسولون« 
تزداد  وشريحة  قضية  يعالج  اجتماعي  عمل  هو 
ظاهرة  أصبحت  حتى  المجتمع  في  كبير  بشكل 
شخصية  ألنها  األدوار  أصعب  من  وكان  مقلقة، 
هو  فكان  الحوار،  في  مسارات  ثالثة  في  مركبة 
يصدر  المجتمع  في  مهم  ورجل  والمتهم  األب 

قرارات ويتصدر مشهد المتسولين.

العمل تضمن إسقاطات 
عديدة كرؤية إخراجية

حصاد املشاركة الليبية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

اتفاقية لتحديث متحف السراي الحمراء 

في  للكتاب  الدولي  القاهرة  معرض  فعاليات  اختتمت 
نسخته للعام الحالي 2020، في 4 فبراير، والذي شهد 
الفعاليات  من  عدد  خالل  من  لليبيا،  متميزة  مشاركة 
واإلصدارت المتنوعة، ما بين األدب والتاريخ والمؤلفات 

الفكرية والسير الذاتية.
ومن بين الفعاليات الليبية، شارك وفد الهيئة العامة 
الليبية  بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 
الموقتة، بحضور رئيس الهيئة جمعة الفاخري، في ندوة 

وحفل توقيع بالمعرض.
ووقع القاص والشاعر عبداهلل عبدالباري آخر إصداراته 
للمؤتمرات  مصر  بمركز  ليبيا«  وأنا  الوطن  »رهينة 
النقاد  من  كل  الندوة  في  وشارك  الدولية،  والمعارض 
اآلداب  بكلية  والنقد  األدب  وأستاذ  زيدان،  سليمان 
شنيب،  رحاب  والشاعرة  الصغير،  حنان  طبرق،  جامعة 
التربية جامعة عين شمس  وأستاذ األدب والنقد بكلية 

حسام عقل، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
أدارت الندوة كل من زينب أبو سنة وغادة صالح الدين، 
الليبية  الجالية  أعضاء  من  لفيفٌ  والندوة  الحفل  وحضر 

بمصر، وعددٌ من المتتبعين للشأن الثقافي الليبي.
والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  وتشارك 
المدني بالحكومة الليبية، في معرض القاهرة للكتاب، 
يناير   22 في  فعالياته  انطلقت  الذي   »51« الدورة 
كتاب،   106 يتضمن  والبيع،  للعرض  بجناح  الجاري، 
معظمها جديدة لمجموعة من الكتاب الليبييبن، ويضم 
الفاخري  جمعة  الهيئة  رئيس  المشارك  الليبي  الوفد 

وعددًا من الكتاب والشعراء واإلعالميين.
مؤسسة  طرح  أيضا  الليبية  المشاركة  وشملت 
الوسط«  »كتاب  سلسلتها  عبر  اإلعالمية  »الوسط« 
عددا من إصداراتها خالل المعرض في دورته الواحدة 
من  لنخبة  متنوعة  إصدارات  ُطرحت  كما  والخمسين، 
منها  جوانب  عدة  في  الليبيين  واألكاديميين  الكتّاب 

السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
الليبي  الوفد  زار  الكتاب،  معرض  هامش  وعلى 
»الكون«  مكتبة  والثقافة  لإلعالم  العامة  للهيئة  التابع 
فتحي  الليبي  الصحفي  أسسها  التي  وهي  بالقاهرة، 
في  وكان   ،2019 العام  أكتوبر  في  العام،  عيسى  بن 
في  العناوين  بعض  على  اطلع  الذي  الوفد  استقبال 
البيان«  »دار  مكتبة  بحفل  الوفد  شارك  كما  المكتبة، 
بالقاهرة وإجراء توأمة مع »دار الدليل الثقافي«، وألقى 
المكتبة  افتتاح  في  كلمة  الفاخري  جمعة  الهيئة  رئيس 
الوفد  وزار  النشر.  ودور  والمكتبات  الكتب  أهمية  عن 
مؤسّسة األهرام المصرية، وكان في استقبالهم مدير 
بدر،  أشرف  المعلومات  وتكنولوجيا  التنظيم  مركز  عام 
ومدير المكتبة الميكروفلمية ميرفت وديع، ودار نقاش 
قام  الزيارة  نهاية  وفي  الثقافية،  القضايا  بعض  حول 
رئيس الهيئة بتدوين كلمة في سجل الزيارات الخاص 
بالمؤسّسة محييًّا فيها جهود هذه المؤسسة الصحفية 
إنارة  في  المشهودة  ومساهماتها  العريقة،  الثقافية 
الحضارة  بناء  في  التاريخي  مصر  ودور  العربي،  العقل 

اإلنسانية.

وقعت اتفاقية تعاون لتحديث متحف طرابلس »المتحف 
الوطني في السراي الحمراء« في مقر مندوبية ليبيا لدى 
التراث،  لدعم  أليف  من  مؤسسة  كل  بين  اليونسكو، 

والبعثة األثرية الفرنسية في ليبيا.
اليونسكو  لدى  لليبيا  الدائم  المندوب  السفير  وأشاد 
تطور  عن  تاريخية  لمحة  وعرض  المشروع  بأهمية 
المتحف وعراقته وأهميته في تعزيز الهوية الليبية، كما 
إلى  فيها  تطرق  كلمة  فرنسا  في  الليبي  السفير  ألقى 
بنفسه حين  واكبها  التي  المتحف  تطوير  مراحل  بعض 
كان مسؤوال عن أعمال المندوبية في السبعينات، وقدم 
رئيس البعثة األثرية الفرنسية عرضا عن رؤيته لمشروع 

تطوير المتحف بمشاركة بعض الخبراء في البعثة، كما 
دور  عن  عرضا  أليف  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  قدم 
وفقا  العالم،  في  الثقافية  المشاريع  دعم  في  المؤسسة 

للمكتب اإلعالمي لمصلحة اآلثار الليبية.
حمل  الذي  الماضي،  األسبوع  التعاون،  اتفاق  ووقع 
الحادي  للقرن  متحفا  طرابلس  متحف  »جعل  عنوان 
فاليري  أليف  لمؤسسة  التنفيذي  المدير  والعشرين«، 
البروفيسور  الفرنسية  األثرية  البعثة  ورئيس  فريالند، 
تقدم  أن  على  التعاون  اتفاق  وينص  ميشيل،  فينسنت 
مؤسسة أليف دعما ماليا إلجراء الدراسات األولية لتحديث 

متحف طرابلس.

<  أحد المناظر من مسرحية »التساؤالت«

<  الفاخري في ضيافة »األهرام«<  حضور ليبي بمعرض الكتاب بالقاهرة



فن 13

 »باد بويز« يحافظ على صدارة 
شباك التذاكر Top

ten

أميركا  في  التذاكر  شباك  صدارة  على  بويز«  »باد  فيلم  من  الجديد  الجزء  حافظ 
الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع الممتدة على ثالثة أيام وحقق إيرادات بلغت 34 

مليون دوالر، بحسب ما ذكرت شركة »اكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وفيلم »باد بويز فور اليف« من إنتاج »سوني« وبطولة ويل سميث ومارتن لورنس 
في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات لالقتصاص من كارتل مخدرات 
في ميامي، وعرض »باد بويز 2« في العام 2003 وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم 

األول »باد بويز«، وفق »فرانس برس«.
وبقي فيلم »1917« في المرتبة الثانية وهو من إخراج سام منديس ويتناول الحرب 
العالمية األولى، وحقق الفيلم 15.9 مليون دوالر خالل نهاية األسبوع فيما اجتاز عتبة 
لندن على جوائز  األحد في  فيلم»1917«  بدء عرضه، وهيمن  منذ  مليون دوالر   100

السينما البريطانية »بافتا« متغلبا على »جوكر« الذي كان األوفر حظا.
وحل في المرتبة الثالثة فيلم »دوليتل« من إنتاج شركة »يونيفيرسل«، ويستند إلى 
كتاب لألطفال محبوب جدا حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وقد 
جمع إيرادات بلغت 12.2 مليون دوالر، ويشارك في الفيلم نجوم أبرزهم روبرت داوني 

جونيور وإيما تومسون وأنطونيو بانديراس وماريون كوتيار.
وذهب المركز الرابع إلى فيلم »ذي جنتلمن« بإيرادات بلغ مجموعها 10.7 مليون 
دوالر، والفيلم من بطولة ماثيو ماكونوهي وهيو غرانت وهنري غولدنغ وكولن فاريل.

7.7 مليون  وحل في المرتبة الخامسة فيلم »جومانجي: ذي نيكست ليفل« محققا 
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 ماليين دوالر.

7 - »ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر« مع 5.6 مليون دوالر.
8 - »ليتل ويمن« مع 4.6 مليون دوالر.

9 - »جاست ميرسي« مع 4 ماليين دوالر.
10 - »نايفز أوت« مع 3.5 مليون دوالر.

بعد منافسة 20 فيلما

»السجني والسجان« يحصد الجائزة الذهبية في »اإلسكندرية للفيلم القصير«
فعاليات  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان  اختتم 
دورته السادسة الجمعة، داخل مسرح سيد درويش بحضور 
عبدالديم،  إيناس  الدكتورة  المصرية  الثقافة  وزيرة 
والدكتور  الشريف،  محمد  اللواء  اإلسكندرية  ومحافظ 

الرئيس الشرفي للمهرجان. العدل  محمد 
وحصد الفيلم الليبي »السجين والسجان« للمخرج مهند 
األفالم  مسابقة  في  الذهبية«  »هيباتيا  جائزة  األمين، 
»منارة«  لفيلم  الفضية«  »هيباتيا  جائزة  وذهبت  الروائية، 
تنويها  اللجنة  ومنحت  ألكسندر،  زين  للمخرج  لبنان  من 

خاصا لفيلم »خام« للمخرج المصري سيف الجابري.
المخرجة  حصدت  الوثائقية،  األفالم  مسابقة  وفي 
أفالمها  أول  عن  الذهبية«  »هيباتيا  جائزة  البزاوي  منة 
الكاتب  حياة  من  لمحات  يتناول  والذي  الشقي«،  »جدي 
السعودي  الفيلم  اقتنص  فيما  السعدني،  محمود  الراحل 
»بيانيست« للمخرج حسن مالدو جائزة »هيباتيا الفضية«.

المونتيرة  الرسمية من  المسابقة  وتكونت لجنة تحكيم 
عابد،  عمرو  الممثل  عبدالفتاح،  روش  المخرج  عثمان،  هبة 

الناقد أحمد شوقي، والممثلة مريم الفرجاني.
فيلم  األولى  الجائزة  حاز  فقد  الطلبة،  مسابقة  في  أما 
»غراب البين« للمخرج أحمد دحروج، وذهبت الجائزة الثانية 
إلى  باإلضافة  عبداهلل،  هشام  للمخرج  »الرحلة«  لفيلم 
حصول مدير تصوير فيلم »غراب البين« على تنويه خاص. 
إنجي  الممثلة  من  الطلبة  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتكونت 

وجدان والممثلة جميلة عوض والمنتج معتز عبدالوهاب.
بعضوية  المصريين  السينما  نقاد  تحكيم  لجنة  ومنحت 
»سمير  جائزة  عادل  وأمنية  أبوعيش  ومروة  يوسف  رانيا 

فريد« لفيلم »قصة حقيقية« للمخرج أمين الخنش.
وان«  »بركة  شركة  من  المقدمة  األفالم  بمنحة  وفاز 
تامر  إخراج  وسط«  »حل  فيلم  جنيه،  ألف   50 وقيمتها 
شهادتي  الجائزة  تحكيم  لجنة  منحت  حين  في  سامي، 
ورق«.  و»طيارة  الخضراء«،  »الحافظة  لفيلمي  تقدير 
ومحمد  شلبي  نيفين  من  األفالم  منحة  لجنة  وتكونت 

عبدالمنعم. وأيمن  مبروك 
والتحية  الشكر  الحفل  بداية  في  محمود  محمد  ووجه 
دعمها  على  الثقافة  وزيرة  عبدالدايم  إيناس  للدكتورة 
لمحافظة  مرة  وألول  التحية  وجه  كما  المهرجان، 
على  عمل  والذي  الشريف  محمد  اللواء  بقيادة  اإلسكندرية 
مع  خصوصا  الحدوث  نادرة  سابقة  في  المهرجان  دعم 
محمود  وجه  كلمته  نهاية  وفي  السابقين،  المحافظين 

بالفكرة  آمن  الذي  العدل  محمد  للدكتور  والشكر  التحية 
خالد  الدكتور  وكذلك  األولى،  دورته  منذ  المهرجان  ودعم 

الكبير. الثقافة على دعمه  عبدالجليل مستشار وزيرة 
الرئيس  العدل  محمد  الدكتور  وجه  كلمته،  وفي 
الثقافة ومحافظ  لوزيرة  التحية والشكر  للمهرجان  الشرفي 
على  رهانه  بنجاح  وفخره  سعادته  عن  وعبر  اإلسكندرية، 
هؤالء الشباب الذين صدق حلمهم منذ 6 سنوات، والدليل 
إقامة  وكذلك  والمحافظ  الوزيرة  حضور  هو  نجاحهم  على 

حفلي االفتتاح والختام في دار أوبرا إسكندرية.
من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ اإلسكندرية 

لعدم  حزنه  عن  معربا  القلب،  من  يتكلم  أن  يفضل  إنه 
بمواعيد  ارتباطه  بسبب  االفتتاح  حفل  حضور  من  تمكنه 
حضور  على  الوزيرة  مع  التنسيق  على  حرص  ولكنه  عمل، 
أن  المهرجان  على  القائمين  كل  الشريف  ووعد  الختام. 
المستويات  كل  على  السابقة  الدورة  في  الدعم  كل  يجدوا 
المعنوية والثقافية والمادية، مؤكدًا أنه سيعمل على خروج 
الدورات السابقة، وذلك لما  المقبلة أفضل من كل  الدورة 

لمسه من الحماس والحب الذي يعمل به هؤالء الشباب.
إلى  الثقافة  وزيرة  عبدالدايم  إيناس  الدكتورة  وأشارت 
أنها أيضا لن تقرأ الكلمة المعدة لها سلفا، وبسبب الروح 
الموجودة في المكان آثرت التحدث من القلب، مشيرة إلى 
المهرجان  هذا  دعم  منها  طلب  العدل  محمد  الدكتور  أن 
عندما  خصوصا  إسكندرية،  من  شباب  على  يقوم  الذي 
تنفيذه  يتم  الذي  الوحيد  هو  المهرجان  هذا  أن  أخبرها 
المهرجانات  كل  عكس  على  المحافظة،  أبناء  من  بالكامل 
في  إقامتها  يتم  ذلك  وبعد  القاهرة  في  تعد  التي  األخرى 
بالحماس  سعادتها  عن  معربة  المختلفة،  المحافظات 

الكبير الذي يعمل به الشباب القائمين على المهرجان.

كبيرا  دعما  تقدم  لم  البداية  في  أنها  إلى  وأشارت 
ولكنها  المنتهية،  وكذلك  السابقة  الدورة  في  للمهرجان 
خالد  الدكتور  وكذلك  العدل  من  كبيرا  دعما  وجدت 
التي  المشكلة  حل  على  شجعها  ما  وهو  عبدالجليل، 
تغيير  بسبب  االفتتاح  حفل  قبل  المهرجان  إدارة  واجهت 
المكان، موجهة الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس األوبرا 
أوبرا  داخل  والختام  االفتتاح  حفلي  إقامة  على  وافق  الذي 

إسكندرية.
كل  يجدوا  أن  المهرجان  شباب  الثقافة  وزيرة  ووعدت 
الدعم في الدورات المقبلة للمهرجان، ولكنها تمنت منهم 
الروائية  التفكير في إقامة مهرجانا لألفالم  أن يعملوا على 

الطويلة يكون قائما على أبناء اإلسكندرية أيضًا.
المخرج  يترأسه  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان 
ويتولى  سعدون،  محمد  المخرج  ويديره  محمود،  محمد 
احتفالية  وهو  الفني،  المدير  منصب  مونى محمود  المخرج 
سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة 
ويهدف  الفن،  دائرة  جمعية  وتنظمه  أسسته  اإلسكندرية، 

العربية. الثقافات  القصير، وتبادل  الفيلم  لنشر ثقافة 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»بيانيست« السعودي يحصد »هيباتيا 
الفضية«.. و»جدي الشقي« أفضل وثائقي

تنطلق فعالياته اإلثنين..

31 فيلما من 29 دولة في مهرجان »أسوان«

أعلنت إدارة مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة« قائمة تضم 31 فيلما تمثل 29 دولة للمشاركة في مسابقتي األفالم 
القصيرة والطويلة بالدورة الرابعة، من بينها فيلمان يعرضان عالميا ألول مرة، و18 فيلما في عرضها األفريقي األول.

من  الرابعة  الدورة  افتتاح  فيلم  ليكون  صقر  هشام  للمخرج  الوصول«  »بعلم  فيلم  على  المهرجان  إدارة  اختيار  ووقع 
المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة األفالم الطويلة.

ويشارك في مسابقة الفيلم الطويل أيضا: »منزل آجا« في عرضه األفريقي األول، و»أليس«، و»ذئب بالولي الذهبي«، 
و»زهرة بومباي«، و»الحلم الكونفوشيوسي« في عرضه األفريقي والعربي األول، و»غريزة« في عرضه األفريقي والعربي 
األول، و»في هدوء« في عرضه األفريقي والعربي األول، و»بكاريته« في عرضه األفريقي والعربي األول، و»أسماء الزهور« 

في عرضه األفريقي والعربي األول، باإلضافة إلى »مواسم العطش«.
وتضم مسابقة الفيلم القصير: »بريجيت« في عرضه األول في أفريقيا والدول العربية، و»آمن جدا« في عرضه األول 

في أفريقيا والدول العربية، و»تستاهل يا قلبي« في عرضه العالمي األول، و»عشب مرير« في عرضه األول في أفريقيا 
والدول العربية، و»الرعاة الفقراء« في عرضه العالمي األول، و»تشيو« في عرضه األفريقي والعربي األول، و»ابنة« 

و»سأنتظر«  األول،  والعربي  األفريقي  عرضه  في  عالي«  و»مد  قصير،  تحريك  فيلم  أفضل  ألوسكار  المرشح 
في عرضه األفريقي األول، و»رحلة االستراحة« في عرضه األول في أفريقيا والدول العربية، و»باسيفيك«، 

و»اختر اسمًا« في عرضه األفريقي والعربي األول، و»رقية« في عرضه األول في أفريقيا والدول العربية، 
األول  عرضه  في  الشاي«  وكوب  والذئب  و»األغنام  األول،  الدولي  عرضه  في  المستقبل«  و»حياكة 

في أفريقيا والدول العربية، و»الحاصدون« في عرضه الدولي األول، و»تينا« في عرضه األول في 
أفريقيا والدول العربية، و»سارة لكل منكم«، و»من أجلنا، نحن المنعزلون« في عرضه العالمي 

األول، و»شاب، لكنها ستعبر« في عرضه الدولي األول.
من ناحية أخرى، اختار االتحاد األوروبي مهرجان »أسوان الدولي ألفالم المرأة« ليمنح 

من خالله جائزة ألفضل فيلم من دول االتحاد ودول البحر المتوسط، يعالج قضايا المرأة 
ومشاركتها في المجتمع.

الفيلم  مسابقة  في  المشاركة  األورومتوسطية  األفالم  الجائزة  على  ويتنافس 
الطويل وعددها سبعة أفالم، إضافة إلى ثالثة أفالم مشاركة في مسابقة الفيلم 

المنتجة  برئاسة  الفائز  الفيلم  الختيار  تحكيم  لجنة  وتشكلت  المصري، 
إبراهيم  الكبير  اللبناني  الناقد  وعضوية  بوشوشة،  درة  التونسية 

العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا 
مراد .

وأكدت إدارة المهرجان أن وجود جائزة باسم االتحاد األوروبي في 
الدورة الرابعة يعتبر من أهم المكاسب التي تحققت هذا العام، خصوصا 

أن المهرجان منذ دورته األولى يعرض أحدث ما أنتجته السينما األوروبية من 
أعمال تعبر عن قضايا المرأة وتطرح إبداعها.

ستنطلق  التي  الرابعة  دورته  في  »أسوان«  مهرجان  ويكرم 
أبريل  فيكتوريا  اإلسبانية  النجمة  المقبل  فبراير   10 يوم 
الجداوي،  رجاء  الكبيرة  والفنانة  كريم،  نيللي  المصرية  والنجمة 

فريد  ناهد  المنتجة  فبراير   15 يوم  الختام  حفل  في  يكرم  فيما 
شوقي، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

قبل أيام على حفل »األوسكار«..

 »1917« يهيمن على جوائز »بافتا« البريطانية
من تحت القصف إلى أضواء هوليوود

السورية أماني بلور تنافس بـ »الكهف« على جائزة األوسكار
في  األشخاص  آالف  بلور  أماني  السورية  الطبيبة  عالجت 
مستشفى تحت األرض في سورية، وهي تأمل من خالل عملها 
الوثائقي »الكهف« المرشح لألوسكار بأن تذكر العالم بمأساة 

حرب تدخل قريبا عامها العاشر.
32 عاما التي  ولطبيبة األطفال هذه البالغة 
بالدماء  المضرجين  األطفال  صور  تالزمها 
قرب دمشق  السري  المستشفى  هذا  والموتى، 
عالم  من  وليس  حقيقي  »الكهف«  المسمى 
مع  أجرتها  مقابلة  في  تؤكد  وهي  السينما. 
إلى  لها  زيارة  خالل  برس«  »فرانس  وكالة 
العمل  »هذا  أن  الفائت  الشهر  نهاية  باريس 
ليس فيلما بالنسبة إلي. هو حياتي وحقيقتي«.

باتت  المقابلة،  من  أسبوعين  نحو  وبعد 
الطبيبة السورية في األراضي األميركية تمهيدا 
لهذا  أوسكار  جوائز  توزيع  حفل  في  للمشاركة 

العام في لوس أنجليس، األحد.
هذا الوثائقي المؤثر البالغة مدته مئة دقيقة 
ودقيقتين، الذي أنتجته »ناشونال جيوغرافيك« 

األطفال  طبيبة  يظهر  الوثائقية،  لألفالم  الدنماركية  والهيئة 
غرفة  في  أطفال  وجه  عن  الدماء  مسحها  خالل  تبكي  وهي 
عمليات، كذلك، يبين المعاملة الذكورية التي تلقتها من رجال 

ال يتقبلون أن يكون المستشفى بإدارة امرأة.
وهي تقول: »في بادئ األمر كنت أسمع مالحظات من قبيل 
النساء  أن  ألثبت  أتحدى  ذلك  جعلني  ذلك..  على  تقدري(  )لن 

قادرات )ما شكل ضغطا إضافيا علي(«.
فياض  فراس  السوري  أخرجه  الذي  العمل  هذا  ويتنافس 
الحرب  حول  أيضا  يدور  آخر  وثائقي  مع  أوسكار  بجائزة  للفوز 
الذي  الخطيب،  وعد  للمخرجة  سما«  »إلى  بعنوان  السورية 
العام  »كان«  مهرجان  في  تقديرية  جائزة  نال 
البريطانية  »بافتا«  بجائزة  أخيرا  وفاز  الماضي 

عن فئة أفضل وثائقي.
منذ  تركيا  في  المقيمة  بلور  أماني  وتأمل 
لمقاتلي  السابق  المعقل  سقوط  بعد   2018
المعارضة في الغوطة الشرقية، حيث المستشفى 
لألوسكار  الترشيح  »يسلط  أن  في  الميداني، 
مزيدا من الضوء على القضية السورية ما سيدفع 

أناسا أكثر لدعمنا ومساعدتنا«.
النازحين  السوريين  ماليين  غرار  وعلى 
اإلرادة  صاحبة  بلور  الطبيبة  تقول  والالجئين، 
تشعر  ال  إنها  الخجول،  مظهرها  رغم  الحديدية 

بالسالم منذ انتقالها للعيش في المنفى.
نساعد  كنا  عندما  سورية،  »في  وتوضح: 
والقصف  الصعوبات  رغم كل  أكبر،  أشعر بسالم  الناس، كنت 

والجوع والوضع المأساوي الذي كنا نشهد عليه يوميا«.
عالجتهم  الذين  المصابين  األطفال  آالف  عذابات  تزال  وال 
والنبرغ،  جائزة  أخيرا  حازت  التي  الثالثينية  هذه  تسكن  بلور 
اإلنسانية  »لإلنجازات  تقديرا  أوروبا  مجلس  يقدمها  التي 

االستثنائية«.

سام  للمخرج   »1917« التاريخي  الحركة  فيلم  هيمن 
البريطانية  السينما  مكافآت  على  لندن  في  األحد،  منديس 
وتوج  حظًا.  األوفر  كان  الذي  »جوكر«  على  متغلبا  »بافتا« 
الفيلم أيضا في حفلة توزيع جوائز »غولدن غلوب« في يناير 
وهو مرشح في تسع فئات في حفلة األوسكار التي تقام في 

التاسع من فبراير، وفقًا لوكالة »فرانس برس«.
ونال الفيلم سبع جوائز بافتا من بينها أفضل فيلم وأفضل 
مخرج، وفي هاتين الفئتين، تغلب على »ذي آيرشمان« لمارتن 
سكورسيزي و»جوكر« لتود فيليبس و»وانس أبون إيه تايم 
إن هوليوود« لكوينتن تارانتينو »وباراسايت« لبونغ جون-هو.
وقال سام منديس خالل الحفلة إنه يشعر بـ »سعادة لكون 
بعد  الصدى«  عائلتي تطورت وحققت هذا  قريبة من  قصة 
نجاح فيلمه المستوحى من قصص جده في الحرب العالمية 
األولى، وشكلت حفلة البافتا خيبة أمل لفيلم »جوكر« الذي 
كان مرشحا في 11 فئة، لكنه اكتفى بثالث مكافآت، وكذلك 
خالي  خرج  الذي  »نتفليكس«  إنتاج  من  لـ»آيرشمان«  األمر 

الوفاض.
وفاز يواكين فينيكس بطل »جوكر« بجائزة أفضل ممثل 
وتغلب  الفت،  بشكل  اللدود  باتمان  عدو  دور  تأديته  عند 
في هذه الفئة على ليوناردو دي كابريو وآدم درايفر وتارون 
إيغرتون وجوناثان برايس، وحصدت األميركية رينيه زيلويغر 

جودي  الشهيرة  الممثلة  دور  بتأديتها  النساء  لدى  الجائزة 
جيسي  مع  الفئة  هذه  في  وتنافست  »جودي«،  في  غارالند 

باكلي وسكارليت جوهانسن وشارليز ثيرون وسارشه رونان.
الستينات،  بهوليوود  فيه  يتغنى  الذي  تارانتينو  فيلم  أما 
فنال جائزة واحدة رغم ترشيحاته العشرة وهي ألفضل ممثل 
في دور ثانوي لبراد بيت، وحاز »باراسايت« للكوري الجنوبي 
بونغ جون-هو جائزتي أفضل فيلم أجنبي وأفضل سيناريو، 
والفيلم دراما عائلية واجتماعية مع عناصر تشويق حول أسرة 

فقيرة تفرض نفسها على أخرى غنية.
وأبرزت جوائز األكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون 
»بافتا« اهتمامها بأزمة المناخ من خالل التخلي عن أكياس 
الهدايا غير المراعية البيئة وعبر مد سجاد أحمر مصنوع من 
مواد معاد تدويرها، وطلب من المدعوين ارتداء مالبس سبق 

لهم أن وضعوها.
أعضاء  اختارها  التي  الفئات  غالبية  في  الترشيحات  أن  إال 
األكاديمية الـ6500 تعرضت النتقادات بسبب غياب التنوع، 
لغياب  هاريس  بيبا  األكاديمية  رئيسة  أسفت  الحفلة،  فقبل 
النساء عن فئة أفضل مخرج مع »أنهن يمثلن مستقبل هذا 
الوسط« معتبرة أنه من »المزعج والمخيب لألمل« أال يكون 

أي ممثل أسود مرشحا في الفئات الرئيسية.
يمت  ما  بكل  تتعلق  النطاق  واسعة  نظر  بإعادة  ووعدت 
بصلة إلى منح الجوائز مشددة على أن »المشكلة تطال كل 

األوساط السينمائية« وليس فقط الجوائز.
واستغل يواكين فينيكس فرصة تسلمه الجائزة ليشير إلى 
وضعه »المميز« مقارنة بزمالئه السود موضحا »نوجه رسالة 
واضحة إلى األشخاص الملونين ومفادها أنهم ليسوا موضع 

ترحاب هنا«.
شبكات  على  يناير  مطلع  في  تظهر  االنتقادات  وبدأت 
وتولى  وايت«،  سو  »بافتا  وسم  تحت  االجتماعي  التواصل 
الحملة بعد ذلك المخرج ستيف ماكوين الحائز جائزة أوسكار 
للمواهب  كبير  »بإهمال  غارديان«  »ذي  صحيفة  في  منددا 

السوداء«.

االتحاد األوروبي يمنح جائزة 
ألفضل فيلم يعالج قضايا المرأة

اإلسكندرية ـ محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

<  لقطة من فيلم »السجين والسجان«

<  من حفل ختام المهرجان

القاهرة ــ الوسط

<  جومانا مراد

<  إبراهيم العريس

<  درة بوشوشة
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»الكونفدرالية« 
بنكهة عربية 

الحدث

فرق  ثمانية  بين  من  عربية  فرق  خمسة 
دور  في  وتواجدها  حضورها  ستسجل 
الثمانية، أو دور ربع نهائي، من بطولة كأس 
الموسم  لهذا  األفريقية  »الكونفدرالية« 
النخبة من بينها فريق »النصر«  تمثل فرق 
عن  والمدافع  الليبية  للكرة  الوحيد  الممثل 
ممثلين  جانب  إلى  وتواجدها،  حظوظها 
والنادي  »بيراميدز«  وهما  المصرية  للكرة 
»المصري« البورسعيدي، ومثلهما عن الكرة 
و»حسنية  بركان«  »نهضة  وهما  المغربية 
أغادير«، ما يعنى أن الحظوظ العربية للظفر 
باللقب تبدو وافرة بنسبة كبيرة بالنظر لقوة 
في  وتجربتها  وخبرتها  العربية  الفرق  هذه 

مالعب القارة السمراء.
األفريقية«  »الكونفدرالية  كأس  بطولة 
نسختها  إلى  الموسم  هذا  وصلت  التي 
العام  مرة  ألول  انطلقت  عشرة  السابعة 
الغانية بلقب نسختها  الكرة  2004 وتوجت 
أوك«  أوف  آرتس  »ها  ممثلها  عبر  األولى 
أن  غير  خالص،  غاني   - غاني  نهائي  بعد 
مبكرًا  بدأت  العربية  األندية  فرق  صحوة 
حين سجل فريق »الجيش الملكي« المغربي 
في  باللقب  يظفر  عربي  فريق  كأول  اسمه 
نسختها الثانية تاله فريق »النجم الساحلي« 
التونسي، ثم النادي »الصفاقسي«، ثم عاد 
النادي »الصفاقسي« التونسي ليتوج باللقب 

العربي للعام الثاني تواليًا.
ممثل  عبر  األفريقية  األندية  فرق  استعادت 
لكن  اللقب  المالي«  »الملعب  المالية  الكرة 
إلى  اللقب  أعاد  المغربي  الرباطي«  »الفتح 
الموسم  في  أخرى  مرة  العربية  الخزائن 
خطاه  نفس  على  سار  ثم  يليه،  الذى 
»ليوبارد«  لكن  الفاسي«  »المغرب  مواطنه 
الكونغولي دخل على خط المنافسة وخطف 
النادي  بعد  فيما  استعاده  الذي  اللقب 
ثم  تاريخه  في  الثالثة  للمرة  »الصفاقسي« 
ظفر »األهلي« المصري باللقب األول له يليه 
في العام التالي النجم الرياضي »الساحلي« 
الكونغولي  احتكر »مازيمبي«  التونسي، ثم 
اللقب في نسختين متتاليتين، لكن »الرجاء« 
العربية  الواجهة  إلى  اللقب  أعاد  المغربي 
في الموسم قبل الماضي ليكون »الزمالك« 
بطولة  بلقب  المتوجين  آخر  المصري 
الكونفدرالية بعد نهائي عربي- عربي جمعه 

مع فريق »نهضة بركان« المغربي.
هل تحافظ فرق األندية العربية على تفوقها 
باللقب للموسم الثالث تواليًا وللمرة الحادية 
سيطرتها  وتواصل  تاريخها  في  عشرة 
التي  »الكونفدرالية«  أللقاب  واحتكارها 
ظفرت وتوجت بها في إحدى عشرة مناسبة 
التونسية  األندية  فرق  نصيب  من  كان 
خمسة  الموسم  هذا  المنافسة  عن  الغائبة 
برصيد  المغربية  األندية  فرق  تليها  ألقاب 
المصرية  األندية  فرق  ثم  ألقاب  أربعة 
لفرق  فقط  ألقاب  خمسة  تاركة  بلقبين، 
الغانية  الكرة  ممثلي  عبر  األفريقية  األندية 
تتويجًا  األكثر  وهي  والكونغولية  والمالية 
باأللقاب برصيد ثالث  األفريقية  الفرق  بين 
تغيب  الثالث  الدول  هذه  وممثلي  بطوالت 
هذا  »الكونفدرالية«  منافسات  عن  جميعها 
الموسم بعد أن اعتادت لعب أدوار رئيسية 
كبيرة في مناسبات سابقة، لكن من المؤكد 
هذا  »الكونفدرالية«  بطولة  نسخة  أن 
حيث  جديد،  بطل  هوية  ستكشف  الموسم 
لم يسبق ألي من الفرق المتأهلة أن ظفرت 

باللقب األفريقي.

23

◆

فتحي  مالطا  في  المحترف  الليبي  المالكم  تحدث 
أفريقيا،  بطولة  في  مشاركته  عدم  عن  بربيش، 
التي تستضيفها السنغال خالل شهر فبراير الجاري، 
والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري، 
»الوسط«:  جريدة  إلى  تصريح  في  بربيش،  وقال 
»يشرفني تمثيل بالدي ولن أحيد عن هذا التمثيل، 
الراية  بتمثيل  ونتشرف  للوطن،  ثم  هلل  والؤنا 
مضيًفا:  ماضون«،  العهد  على  زلنا  وال  والنشيد، 
والدولية،  األفريقية  البطوالت  حلمه  رياضي  »كل 
ويطمح كل رياضي أن يوجد في األولمبياد، وفرصة 
من  لنا  سنحت  والفرصة  ال  فكيف  لنا  أتت  ذهبية 
أغلى من  الوطن، وال شيء  بها وهي  نفتخر  جهة 
مشاركتي  يعرقل  »ما  بربيش:  وأوضح  الوطن«. 
هو عدم صالحية جواز سفري منذ أكثر من خمس 

سنوات، وهو غير صالح للسفر وسوف أكتب للجنة 
سفري،  جواز  لتجديد  الخصوص،  بهذا  التسييرية 
أتواصل  المستندات وسوف  حاليا جهزت جميع  أنا 
مع اللجنة التسييرية بهذا الخصوص، وأوجه الشكر 
هيئة  رئيس  القنطري،  بشير  للدكتور  والتقدير 

الشباب والرياضة الهتمامه«.
االتحاد  داخل  مصادرها  من  »الوسط«  وعلمت 
الزناد  عبدالمالك  المالكمين  أن  للمالكمة،  الليبي 
األول  المنتخب  مع  يشاركا  لن  بربيش،  وفتحي 
الشهر  نهاية  التي ستقام  أفريقيا  بطولة  في  كبار 
في  المصادر  هذه  وأوضحت  السنغال،  في  الجاري 
تصريحاتها أن أسباب عدم المشاركة تعود إلى تأخر 
وصول المكاتبات لهما، والرتباطهما مع استحقاقات 

مجدولة لهما.

قامت  ناديه  إدارة  إن  السعيطي،  خالد  بنغازي،  األهلي  نادي  رئيس  قال 
لكرة  صالة  تجهيز  على  حاليا  التركيز  ويتم  الديون،  من  العديد  بتسديد 

أن  »الوسط«  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  وأوضح  للسلة،  وصالة  اليد 
وغياب  النشاط  غياب  بسبب  الخاصة،  أمواله  من  حاليا  يصرف  النادي 

أن  المسابقات، وتابع  القدم في تنظيم  اتحاد كرة  رؤية واضحة من 
أن  وعليه  منها،  جدوى  ال  بطوالت  في  حاليا  يشارك  الكرة  اتحاد 

الداخل. يبني بيته من 

الليبي لكرة القدم، عادل سويسي، ◆ أكد مقرر لجنة التحكيم العامة باالتحاد 
سنوات،  ثالث  المقررة،  المدة  قضوا  ممن  القدم  كرة  من  حكما   32 أن 
مستهدفون إلجراء امتحانات الترقية من الدرجة الثانية إلى األولى، وأوضح 
أجريت  الترقية  امتحانات  أن  »الوسط«  جريدة  إلى  تصريح  في  سويسي 
بمدينة  الشرقية  المنطقة  لجنة  الثالث  بالمناطق  واحد  توقيت  في 
المنطقة  ولجنة  سبها،  بمدينة  الجنوبية  المنطقة  ولجنة  البيضاء، 

طرابلس. بمدينة  الغربية 

بربيش يكشف أسباب غيابه عن »أفريقية املالكمة«

● بربيش في إحدى لقاءات المالكمة

زين العابدين بركان

أعلن 
نادي »ريو 

آفي« البرتغالي، 
التعاقد مع الدولي الليبي 

المعتصم باهلل المصراتي، وذلك لمدة ستة 
أشهر على سبيل اإلعارة، قادما من نادي 
فيتوريا غيماريش، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية الحالية، وأوضح الموقع الرسمي 
لنادي »ريو آفي« أن الليبي المصراتي صاحب 
)23 عاما(، يرتدي القميص رقم 18، باالتفاق 
مع المدير الفني للفريق كارلوس كارفالهال، 
وكان المصراتي العب فريق االتحاد الليبي 
انتقل لفريق فيتوريا غيماريش، في شهر 

فبراير العام 2017 لمدة أربع سنوات، 
ويحتل فريق ريو آفي المركز السادس في 
الدوري البرتغالي، برصيد 28 نقطة، وذلك 

بعد مرور 18 جولة من المسابقة، ويوجد 
المصراتي ضمن نخبة من المحترفين في 

الخارج، فضال عن كونه ضيفا دائما على 
الئحة »فرسان المتوسط«، بجانب سند 

الورفلي، ومؤيد الالفي، وأحمد شلبي، ومحمد 
الترهوني، وهيثم ضانة، وعلي معتوق، 

وحمدو الهوني، ومهند عيسى إيتو، وأنيس 
سلتو، وبدر حسن، وزكريا الهريش، وصالح 

الطاهر، وإسماعيل التاجوري، ومفتاح 
طقطق، ومحمد صولة، وأحمد بن علي، 

المنير. ومحمد 

النصر في استراحة محارب استعدادًا لحسنية أغادير املغربي
استقبال جماهيري حافل للفريق في بنغازي بعد إنجاز التأهل إلى الدور ربع النهائي بـ»الكونفدرالية«

● المصراتي

زين العابدين بركان

70 مشاركا في دورة مدربي طرابلس

الجبل األخضر يكرم حكامه الدوليني

● جانب من تدريبات النصر

خمسة أندية عربية من بين الثمانية 
الكبار تتنافس على اللقب ألول مرة في 

تاريخها وسط حظوظ وأحالم ليبية

عبور مستحق لـ»الفحامة« إلى ربع 
النهائي رفقة حوريا كوناكري الغيني 

على حساب ممثلي مالي وجنوب أفريقيا

فريق  األفريقية   الكونفدرالية  قرعة  أوقعت 
أغادير  حسنية  مواجهة  في  الليبي  النصر 
اختتمت  وقد  البطولة،  نهائي  بربع  المغربي 
مساء األحد الماضي منافسات دور المجموعات 
من بطولة كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة 
أكد  التي  الثانية،  المجموعة  لحساب  القدم، 
انفراده  الغيني  كوناكري  حوريا  فريق  خاللها 
بصدارة المجموعة، عقب فوزه في آخر مبارياته 
على مستضيفه فريق النصر »الفحامة«، ممثل 
إلى  ليتأهال معا  الليبية بهدفين لصفر،  الكرة 
حوريا  فريق  اختتم  حيث  النهائي،  ربع  الدور 
برصيد  األولى  المرتبة  في  مبارياته  الغيني 
أربع عشرة نقطة، جمعها من أربعة انتصارات 
وهو  خسارة،  أي  يتلقى  أن  دون  وتعادلين، 
الفريق الوحيد من بين فرق باقي المجموعات 

الذي لم يتعرض ألي خسارة.
الليبية  الكرة  ممثل  النصر  فريق  حل  بينما 
نقاط،  ثماني  برصيد  الوصافة  مركز  في 
بيدفيست  على حساب  انتصارين  من  جمعها 
منافسه  حساب  على  ثم  أفريقي،  الجنوب 
داره  عقر  في  المالي  دجوليبا  المباشر 
النصر  فريق  فقد  بينما  باماكو،  بالعاصمة 
مباراتين وتعادل في مناسبتين أمام كل من 
بيدفيست الجنوب أفريقي ودجوليبا المالي، أما 
في باقي مجموعات بطولة الكونفدرالية فقد 
الكرة  األولى ممثال  المجموعة  تأهل عن فرق 
المصري  النادي  ومواطنه  بيراميدز  المصرية 
المجموعة  بينما تأهل عن فرق  البورسعيدي، 
الثالثة كل من نهضة بركان المغربي وزناكو 
المجموعة  فرق  عن  تأهل  بينما  الزامبي، 
الرابعة كل من حسنية أغادير المغربي وأنيمبا 

النيجيري.
وستشهد منافسات الدور ربع النهائي هذا 
الموسم وجود خمسة فرق عربية مقابل ثالثة 
الفرق  من  ألي  يسبق  أن  دون  أفريقية  فرق 
وتوجت  ظفرت  أن  الثمانية  لدور  المتأهلة 
بلقب الكونفدرالية، ما يعني أن نسخة البطولة 
هذا الموسم ستشهد بطال جديدا في نسختها 

هذا الموسم.

عودة إلى الوطن
شاقة  ماراثونية  طويلة  رحلة  وبعد 
الفريق  وجد  حيث  الليبية،  القدم  كرة  لممثل 

خالل  الموسم  هذا  األفريقي  ظهوره  منذ 
بين  قواعده  خارج  الماضي  أغسطس  شهر 
بالعاصمة  متواصلة  وتدريبات  معسكرات 
إلى  وترحال  وتنقل  وسفر  القاهرة،  المصرية 
مبارياته،  لخوض  األفريقية  المالعب  مختلف 
حيث سجل الفريق عودة بعد غياب طويل إلى 
أرض الوطن مساء الثالثاء الماضي إلى مدينة 
بنغازي، ليحظى الفريق باستقبال حاشد وحافل 
من جماهيره الوفية ليأخذ الفريق قسطا من 
مع  يعود  أن  على  األنفاس،  والتقاط  الراحة 
تحضيراته  الستئناف  المقبل  األسبوع  بداية 
وتدريباته بملعب النادي، استعدادا لمواجهته 

المقبلة في دور ربع نهائي الكونفدرالية.

رحلة بانغي
األفريقية  ومشاركته  النصر  مسيرة  بدأت 
دوري  في  والمشاركة  بالظهور  الموسم  هذا 

التوالي،  على  الثاني  للموسم  أفريقيا  أبطال 
حيث استهل مشاركته بإقصائه لفريق عاصفة 
الوسطى  أفريقيا  جمهورية  بطل  موكاف 
بهدف  بانغي  بالعاصمة  ذهابا  خسارته  عقب 
لهدف،  أهداف  بثالثة  بالقاهرة  إيابا  وفوزه 
وهدف  المهدي  معتز  هدافه  ثنائية  بفضل 
الدور  إلى  ليتأهل  بلعم  عبداهلل  لالعب 
المغربية  الكرة  ممثل  فيه  واجه  الذي  الثاني، 
ذهابا  فاز  الذي  المغربي،  البيضاوي  الرجاء 
محترفه  أحرزه  لهدف  أهداف  بثالثة  بالقاهرة 
لقاء  أسفر  بينما  جونيور،  الوحيد  الكاميروني 
الفريقين  تعادل  عن  بالرباط  إيابا  الفريقين 
لينتقل  جونيور  المحترف  أحرزه  لهدف  بهدف 
الـ32 من بطولة  النصر إلى ملحق دور  فريق 
التقى خالله بفريق  كأس الكونفدرالية، الذي 
الذهاب  لقاء  انتهى  حيث  األوغندي،  برولين 
لكل منهما  بالتعادل بهدفين  بالقاهرة  األول 

من  وهدف  المهدي  معتز  من  كل  أحرزهما 
بينما  مجدي،  خالد  الفريق  لقائد  جزاء  ركلة 
نجح فريق النصر في إطاحة الفريق األوغندي 
في عقر داره بالعاصمة كمباال بهدفين لصفر 
أحرزهما كل من خالد مجدي وأسامة البدوي، 
الفريق ألول مرة في تاريخه إلى دور  ليتأهل 
المجموعات لبطولة الكونفدرالية، حيث أوقعته 
جمعته  خالصة  أفريقية  مواجهات  في  القرعة 
بفرق حوريا كوناكري الغيني ودجوليبا المالي 
في  ونجح  أفريقيا،  جنوب  بطل  وبيدفيست 
المجموعة  التأهل كثاني  ختام منافساتها في 
الثانية إلى الدور ربع النهائي برفقة متصدرها 

حوريا كوناكري الغيني.

رهان الشباب
األندية  بين  الوحيد من  النصر  فريق  كان 
بعيدا  مبارياته  جميع  خاض  الذي  األفريقية 
شباب  وبالعبين  جماهيره  وعن  ملعبه  عن 
التجربة  غمار  أغلبهم  يخوض  محليين، 
شابة  فنية  وبقيادة  مرة،  ألول  األفريقية 
الككلي  محمد  المدرب  الثنائي  في  تمثلت 
ومساعده عالء نجم. ويعد الككلي رابع مدرب 
األفريقية  القارة  بمالعب  النصر  يقود  محلي 
الذي قاد  الربع،  أبوبكر  المدرب  بعد كل من 
فريق النصر إلى اإلنجاز األفريقي األبرز العام 
في  النهائي  قبل  للدور  قاده  حين   ،1985
النجم  قاد  ثم  أفريقيا،  كؤوس  كأس  بطولة 
للتأهل  النصر  فريق  العيساوي  فوزي  الكبير 
الدور  إلى  الجزائري  باتنة  شباب  حساب  على 
 ،2011 العام  الترجيح  ركالت  بفضل  الثاني 
المدرب  الحضيري  ناصر  المدرب  كان  ثم 
أفريقيا،  النصر  يقود  الذي  الثالث  المحلي 
حيث قاده ألول تأهل تاريخي من خارج الديار 
السوداني،  الوطني  الخرطوم  حساب  على 
لصفر،  بهدف  إيابا  وفاز  ذهابا  تعادل  حين 
ثم  المغربي  الجيش  أمام  المنافسة  ليغادر 
للمرة  أفريقيا  النصر  لقيادة  العيساوي  عاد 
الماضي،  الموسم  مشاركته  خالل  الثانية 
أربع منها  فاز في  وخاض معه ست مباريات 
ملحق  من  السباق  وغادر  مباراتين،  وخسر 
بوركينافاسو،  بطل  أمام  »الكونفدرالية« 
وخالل مشاركة هذا الموسم وهي المشاركة 
األفريقي  األبطال  دوري  في  تواليا  الثانية 
أفريقيا  األول  ظهوره  الككلي  سيسجل 
وأعرق  أقوى  في  له  تجربة  أول  في  كمدرب 

بطوالت األندية األفريقية.

تشهد منافسات منتخبات المجموعة السادسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة 
ليبيا  إلى جانب  التي تضم   ،»2022 القدم »قطر  المقبلة لكرة  العالم  إلى كأس 
تدريبية  مدارس  أربع  بين  ساخنًا  كرويًا  حوارًا  وأنغوال  والغابون  منتخبات مصر 
مختلفة، حيث سيقود »فرسان المتوسط« للمرة الثانية في تصفيات المونديال 
صعيد  على  األقدم  المدرب  وهو  البنزرتي،  فوزي  المخضرم  التونسي  المدرب 
إلى جانب  مناسبة سابقة  ليبيا في  قاد  أن  الذي سبق  السمراء،  القارة  منتخبات 
قيادته لمنتخب بالده مرتين، إضافة لقيادته أبرز وأشهر فرق األندية التونسية 
والمغربية. بينما يعتمد المنتخب المصري على خبرة مدربه الوطني حسام البدري 

النادي  الذي يقود منتخب بالده ألول مرة، وهو مدرب صاحب سجل حافل مع 
»األهلي« المصري محليًا وأفريقيًا، كما عرج من قبل البدري على تدريب »األهلي 
طرابلس« في تجربة لم يكتب لها االستمرار كثيرًا بسبب تعرضه لحادث إطالق 

نار دفعه للرحيل الفوري إلى مصر.
تولى  أن  سبق  الذي  نوفو  باتريس  الفرنسي  المدرب  الغابون  منتخب  يقود 
تدريب منتخبات موريتانيا وغينيا والكونغو الديمقراطية إلى جانب توليه تدريب 
ثقته  األنغولي  المنتخب  منح  فيما  مصر،  في  و»سموحة«  »اإلسماعيلي«  فريقي 
ألول مرة في المدرب الشاب البرتغالي بيدرو جونسالفين وهو المدرب األحدث 

والذي سيواجه وسيتحدى خبرات ثالثة مدربين لهم صوالت وجوالت  واألصغر 
بمالعب القارة السمراء وسيسجل مدرب منتخب أنغوال اسمه كأصغر مدرب بين 
القدم  لكرة  العالم  كأس  تصفيات  في  المشاِركة  األفريقية  المنتخبات  مدربي 
2022، فهو من مواليد شهر فبراير 1976 وبدأ مسيرته التدريبية العام 2015 مع 
شباب نادي »دي دو أغوستو« وفي شهر أبريل 2018 تم تعيينه كمدرب للمنتخب 
األنغولي أقل من 17 عامًا، والذي قاده لكأس العالم للشباب العام 2019 وفي 
شهر أغسطس 2019 تم تعيينه كمدرب للمنتخب األنغولي األول الذي سيقوده 

ألول مرة في تصفيات مونديال 2022.

أفريقيا  بطولة  أبوجا،  نيجيريا،  بعاصمة  انطلقت 
لـ»أولمبياد  المؤهلة  اإلعاقة  لذوي  القوة  لرفعات 
طوكيو 2020«، كما شهد االفتتاح االجتماع الفني 
من  المشاركة  الدول  مندوبي  بحضور  عقد  الذي 
والكاميرون  والجزائر  ونيجيريا  ومصر  ليبيا  بينها 
وتوغو وبوركينا فاسو، وتشارك ليبيا بثالثة العبين، 
هم إبراهيم أبوسميحة في وزن 65 كغم، ومصعب 
غرس اهلل، وزن 72 كغم، وعبدالرزاق البعباع، وزن 
88 كغم، ويرافق البعثة المدرب عبدالرحيم الزوي، 
ومساعده شعبان فرج، والمعد البدني عمر شبيك.

سبق وحقق العبو الفريق الوطني للكرة الحديدية 
األفريقية  األلعاب  دورة  في  متنوعة  ميداليات 
المشاركة  اقتصرت  أن  بعد  الخاص،  لألولمبياد 
مشاركة  لتعذر  فقط،  اثنين  العبين  على  الليبية 
باقي الالعبين، بسبب توقف المالحة الجوية بمطار 
إدارة  معيتيقة بطرابلس، حيث قال عضو مجلس 
يونس،  الهادي  محمد  الليبي،  الخاص  األولمبياد 
علينا  »تعذر  »الوسط«:  جريدة  إلى  تصريح  في 

المشاركة رغم استعدادنا وجاهزيتنا للمشاركة في 
هذا الحدث األفريقي المهم، ليبيا كانت ستشارك 
بمنتخبي ألعاب القوى والبوتشي وبوفد يضم 25 
معيتيقة  مطار  داخل  ونحن  إعالمنا  بعد  شخصا، 
بطرابلس بإلغاء رحلة الخطوط الليبية رقم )302( 
المتجهة إلى تونس تحولنا برا إلى تونس«. واختتم 
يونس حديثه قائال: »لألسف وصلنا متأخرين عن 
اليوم  في  وعدنا  القاهرة   - تونس  رحلة  الموعد 
الثاني لمطار قرطاج وفوجئنا من اإلخوة بالخطوط 

بمطالبتنا بشراء تذاكر جديدة لكامل الوفد«.
منتخب  حصد  اإلدارية،  الصعوبات  ورغم 
رياضة  باسم  المعروفة  الحديدية  للكرة  ليبيا 
منافسات  ذهبيتين، خالل  ميداليتين  »البوتشي« 
ففي  األفريقية،  األلعاب  بطولة  في  الفردي 
فرج  علي  الليبي،  البطل  حقق  الشباب  منافسات 
على  لحصوله  الذهبية،  الميدالية  المهدوي، 
النيجر  فريق  على  تفوق  أن  بعد  األول،  الترتيب 
هناء  الليبية  الالعبة  حققت  كما   ،)2-6( بنتيجة 
بعدما  أيضا،  الذهبية  الميدالية  أبوراوي  أمحمد 
تحصلت على الترتيب األول، بالفوز على المصرية 

مرام أسعد بنتيجة )6-0( في المباراة النهائية.

املدرستان التونسية واملصرية في مواجهة الفرنسية والبرتغالية 

انطالق »أفريقية ذوي اإلعاقة« بنيجيريا بمشاركة ثالثية

حوار ساخن بني املدارس التدريبية في تصفيات املونديال 

انطلقت بمسرح حي األندلس بطرابلس دورة 
مدربي الرخصة »D«، التي يشرف عليها االتحاد 
 70 وتستهدف  بطرابلس  القدم  لكرة  الفرعي 
االتحاد،  رئيس  لنائب  تصريح  وفي  مشارًكا، 
قال:  »الوسط«  جريدة  إلى  شرينة،  عزالدين 
فبراير  الثامن من  الدورة ستتواصل حتى  »إن 
من  األساتذة  من  نخبة  فيها  ويحاضر  الجاري 
وأنور  أبونوارة  وجمال  سالم  فرحات  بينهم 
وعمر  عاشور  أحمد  المتقاعد  والحكم  الشريف 
السويح،  وسالم  قريميدة  ومحمد  الطوير 

ودكتورعلي شناك ودكتور محمد الفقي«.
األول  اليوم  برنامج  »إن  شرينة:  وأضاف 

بعنوان  األولى  محاضرات،  ثالث  على  يحتوي 
فرحات  لألستاذ  التدريب  علم  ومبادئ  أهداف 
الجوانب  بعنوان  الثانية  والمحاضرة  سالم، 
النفسية للدكتور علي شناك، والمحاضرة الثالثة 
أبونوارة  للمحاضر  وواجباته  المدرب  صفات 
محاضرات  ثالث  مع  الموعد  ويتجدد  نظري، 
التغذية  بعنوان  األولى  المحاضرة  أخرى، 
محمد  للدكتور  الرياضيين  وإصابات  الرياضية 
عناصر  بعنوان  الثانية  والمحاضرة  الفقيه، 
للنظري،  أبونوارة  جمال  للمحاضر  القدم  كرة 
نظري  مهارية  تدريبات  الثالثة  والمحاضرة 

وعملي لألستاذ أنور الشريف«.

األخضر،  الجبل  فرع  حكام  لجنة  رئيس  أكد 
جريدة  إلى  تصريح خاص  في  الضاوي،  توفيق 
القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  أن  »الوسط«، 
احتفالية  المقبل  السبت  بالجبل األخضر سيقيم 
بمسرح المهن الطبية بمدينة البيضاء، وتهدف 

المتقاعد  الدولي  الحكم  تكريم  إلى  االحتفالية 
الحكام  وأيضا  أبوشكيوة،  عبدالسالم  محمد 
 ،2020 للعام  الدولية  الشارة  على  المتحصلين 
عطية  والمساعد  الشلماني،  أحمد  الحكم  وهم 

محمد عيسى، ودولي الصاالت علي أبوشكيوة.

الوسط- محمد ترفاس

● بعثة رفعات القوة لذوي اإلعاقة

● السعيطي
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ألف دينار جوائز
فروسية قفز الحواجز

850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه املفقودة

نظرة إنسانية

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

كل  في  القدامى  الرياضيين  إعداد 
صحية  بأوضاع  يمرون  الذين  األلعاب، 
أصبحت  العالج،  إلى  ويحتاجون  صعبة 
كبيرة وبحاجة إلى وقفة جادة من الدولة، 
يمر  قديم  برياضي  نسمع  يوم  كل  ففي 
الذي  المميز  الجهد  رغم  صحى  بوضع 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  به  قامت 
القدامى  الرياضيين  عشرات  بعالج  أخيرا 
يتزايد  العدد  ذلك  ومع  البالد،  خارج 
لعالج  صندوق  إنشاء  إلى  ملحة  والحاجة 
القدامى يكفيهم ذل السؤال والوقوف على 

أبواب المسؤولين.
أموال  له  تخصص  الصندوق  هذا 
عقود  من  نسبة  خصم  ومن  الدولة  من 
مثال،  والهبات  المباريات  ودخل  الالعبين 
عالج  في  ويسهم  استقاللية،  ذا  ويكون 
هذا الكم الهائل من القدامى، وتوضع فيه 
معايير العالج والقيمة المالية حسب تاريخ 

وعطاء كل رياضي.
قبل سنوات كنت أقدم برنامجا رياضيا 
هو  قديم  رياضي  بي  واتصل  مسموعا، 
بطل  وهو  البشتي،  عبدالسالم  الرياضي 
الطويل وصاحب ذهبية  الوثب  العرب في 
البطولة العربية في األردن 1983 وصاحب 
ذهبية دورة األلعاب العربية المغرب العام 
1985، وحقق عدة بطوالت دولية، وكان 
التي  اإلهمال  حالة  من  ومتألما  متأثرا 
بالبرنامج،  واستضفته  فدعوته  يشهدها، 
وضعه  رغم  بالحلقة  للمشاركة  وجاء 
أستمع  أن  وتصادف  الصعب،  الصحي 
معه  وتعاطف  األعمال  رجال  أحد  للحلقة 
وقرر تقديم مبلغ مالي محترم مساعدة له، 

وطلب عدم ذكر اسمه.
وتقبل ذلك البطل الليبي صاحب القالئد 
بامتنان  الدعم  هذا  المميزة  والنتائج 
البشتي  عبدالسالم  حالة  ولكن  وتقدير، 
فهو  واحدة،  مرة  مبلغ  إلى  بحاجة  ليست 
رجل  أن  ومع  دولة،  وقفة  إلى  بحاجة 
الموقف  هذا  على  مجبرا  يكن  لم  األعمال 
يذرف  البشتي  جعلت  جميلة  بلفتة  وقام 

الدموع باكيا لحالة اإلهمال التي يعيشها.
حقيقي  صندوق  وجود  دون  باختصار 
لدعم الرياضيين القدامى واألبطال تبقى كل 
هذا  أمام  وفردية  بسيطة  المحاوالت  هذه 
العدد الكبير للقدامى المحتاجين إلى العالج.

أبدى المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة 
اتحاد  رغبة  من  استياءه  الدامجة،  جالل  القدم، 
الكرة خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة 
الشباب  هيئة  دعم  وصول  بعد  وزمالئه،  هو 
الوطنيين،  المدربين  ديون  بتسديد  والرياضة 
»الوسط«  جريدة  إلى  تصريح  في  الدامجة  وأكد 
أنه من غير المعقول أن تخصم رواتب المدربين 
بعد جهدهم وعملهم بصدق وانتظارهم أشهرًا 
التنازل عن حقوقه، بعد أن  طويلة، وأنه يرفض 
قام بواجبه كمدرب دون مزايدات أو ادعاءات أو 

بطوالت من البعض. 
دعمًا  قدمت  والرياضة  الشباب  هيئة  كانت 
متراكمة  ديون  لتسديد  دينار  ألف   850 بقيمة 
الكرة  اتحاد  أن طلب  بعد  واإلداريين،  للمدربين 
عدة  والتزامات  ديون  لتسديد  دينار  مليوني 
الدامجة  مستحقات  أزمة  أن  إال  ماضية،  سنوات 
المتوسط«  »فرسان  تدريب  مهمة  تولى  الذي 
وقال  وسبق  حل،  عن  تبحث  مازالت  مرتين 
إلى  خاص  تصريح  في  الماضي  العام  الدامجة 
لكرة  الليبي  االتحاد  »أمهل  »الوسط«:  جريدة 
القدم حتى نهاية العام لتسديد رواتبي المتأخرة 
الكرة  اتحاد  وعلى  كثيرًا،  انتظرت  أن  بعد  جدًا، 
الوطني  المدرب  يحترم  وأن  متجاوبًا،  يكون  أن 

األجانب،  المدربين  رواتب  بتسديد  يسارع  مثلما 
ويوفر لهم األموال«. دخلت أطراف منظومة كرة 
بين  مستمرًا  الزال  كبير،  جدل  في  الليبية  القدم 
مؤيد ومعارض حول التعاقد مع المدرب التونسي 
فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الوطني، في عقد 
 180 تقاضيه  عن  أنباء  أشهر، وسط  مدته ستة 
ألف دوالر خالل تلك الفترة، بعد استقالة الدامجة، 
الـ»شان«،  لبطولة  التأهل  في  اإلخفاق  عقب 
فمنهم من يرى أنها خطوة إيجابية، وهناك من 
القرار  هذا  وصف  من  ومنهم  ذلك،  عكس  يرى 
بـ»التعاقد العشوائي«، وأن التعاقد كان يجب أن 

اللجنة  حتى  علم  دون  وتم  فنية،  لجنة  عبر  يتم 
المنتخبات  لجنة  العام، وهي  االتحاد  التي شكلها 
التي تم تغيبها، ليتم التعاقد مع مدرب أجنبي بين 
قلة  من  يشكو  الليبي  واالتحاد  وضحاها،  عشية 
المدربين  ديون  بتسديد  يقم  أن  دون  الموارد، 

المحليين، التي وصلت إلى 800 ألف دينار ليبي.
وفي أكتوبر 2017، طالب الدامجة بمستحقاته 
المالية المتأخرة له ولجميع أفراد جهازه المعاون، 
حيث لم يتسلم دينارًا واحدًا منذ توليه المسؤولية، 
بنهاية  انتهي  الذي  تعاقده  على  كامٌل  عاٌم  ومرَّ 
شهر أكتوبر من العام نفسه، دون أن يفاتحه أحٌد 

التجاهل  ليدفع  عدمه،  من  التجديد  مسألة  في 
اإلعالم  وسائل  مختلف  إلى  للخروج  الدامجة 
أو  إما بإعالن االستمرار  للمطالبة بحسم موقفه، 
لرئيس  ماضية  أن تصريحات  يبدو  لكن  الرحيل، 
رغبته  بشأن  الجعفري  جمال  السابق  الكرة  اتحاد 
أجنبي،  مدرب  واستقدام  الفني  الجهاز  تغيير  في 
لوال األزمة المالية الخانقة التي وقفت حائاًل أمام 
اتجاه  أكدت  مؤشرات  بمثابة  كانت  وقتها،  ذلك 

نية الجعفري نحو التغيير في أي وقت.
مشكلة  طاردته  الليبي  الكرة  اتحاد  أن  المثير 
األجانب  المدربين  مستحقات  بشأن  ممثلة 
باكيتا  البرازيلي  ليبيا،  لمنتخب  السابقين 
لهما مستحقات  كلمنتي، كون  خافيير  واإلسباني 
في  الدامجة  لينضم  دوالر،  مليون  إلى  وصلت 
ظلت  حيث  مباشرة،  غير  بطريقة  لهما  طلباته 
قضية مستحقات البرازيلي ماركوس باكيتا معلقة 
قبل حسمها بترضيته، بعدما درب المنتخب الليبي 
لكرة القدم من العام 2009 وحتى 2011، وكذلك 
اإلسباني خافيير كلمنتي الذي عمل لثالث سنوات 
من 2013، وحصل مع »فرسان المتوسط« على 
2014 في  العام  )شان(  للمحليين  أفريقيا  بطولة 

جنوب أفريقيا.
أن  قبل  فقط  يورو  ألف  بـ650  طالب  باكيتا 

ألف  و200  مليوناً  الرقم  ليصبح  قضيته  تتفاقم 
يورو، بسبب التأخر في معالجة الموضوع، وتعاقب 
ثالثة رؤساء عليه في اتحاد الكرة دون حل جذري 

إما بالدفع وإنهاء األزمة، أو بالتفاوض السلمي 
للحصول على مخالصة كتابية تنهي األزمة 

إلى األبد، بينما تمسك كلمنتي بمليون 
على  التفاوض  قبول  مبدياً  يورو، 
للشعب  منه  تقديرًا  وتقليله  المبلغ 
الليبي، وكاد عدم معالجة القضية 
إليقاف  األجنبي  الثنائي  يدفع 
تقديم  بعد  ليبيا،  في  الكرة 
الدولي  االتحاد  إلى  شكوى 
لتصبح  )فيفا(،  القدم  لكرة 

في  مهددة  الليبية  الكرة 
حال  بالتجميد،  وقت  أي 
إنفاذ »فيفا« القانون، لوال 

التحرك في اللحظات األخيرة 
بتسديد مستحقاتهما المالية، 
لخزينة  خاسرة  ضربة  في 
الذي  األمر  الليبية،  الكرة 

أغضب الدامجة ومن بعده عمر 
كما  مادياً  تقديرهما  لعدم  المريمي 

حدث مع األجانب.

واصلت الظروف المعاكسة مطاردتها للمدير الفني 
حيث  البدري،  حسام  المصري،  الوطني  للمنتخب 
أبدى انزعاجه الشديد من ضعف القدرات التهديفية 
الممتاز،  العام  الدوري  مسابقة  في  للمهاجمين 
و»الزمالك«  »األهلي«  القطبين  في  خصوصاً 
المشاركين في دوري أبطال أفريقيا، ومن خلفهما 
المشاركان  و»بيراميدز«  البورسعيدي  »المصري« 
في »الكونفدرالية«، حيث تأكدت الظاهرة أيضاً في 
المشاركات القارية، األمر الذي قد ينعكس بالسلب 
ظل  في  القريب،  المستقبل  في  المنتخب  على 
ارتباط »الفراعنة« بتصفيات مصيرية على الصعيد 
األفريقية  األمم  المؤهلة نحو بطولة  القاري سواء 
بقطر  العالم  كأس  أو   ،»2021 »كان  بالكاميرون 
»مونديال 2022«، بعد أن أوقعته ضمن المجموعة 
أنغوال  إلى  باإلضافة  ليبيا،  الجار  بجانب  السادسة 

والغابون.
يعيش البدري في أزمة كبيرة، فيما يخص بعض 
والهجوم،  اليسرى  الجبهة  في  خصوصاً  النواقص 
في ظل حالة الندرة الشديدة التي تضرب منطقة 
رؤوس الحربة في جميع األندية دون استثناء، بما 
فيهم المهاجم الدولي الشاب مصطفى محمد غير 
البدري،  قائمة  على  األول  المقام  في  المحسوب 
األولمبي  للمنتخب  الفني  المدير  رجال  أحد  كونه 
شوقي غريب األساسيين، والذي تنتظره هو اآلخر 
لدورة  استعدادًا  ورسمية  دولية  أنشطة  سلسلة 
األلعاب األولمبية في طوكيو، المقرر انطالقها يوم 

الجمعة 24 يوليو وحتى األحد 9 أغسطس 2020.
وكان البدري يمني النفس بعبور أزماته بتحقيق 
بداية قوية مع التصفيات القارية المؤهلة للمونديال 
الجماهير  لدى  السلبية  الصورة  لتصحيح  المقبل، 
بداية  أزمات متالحقة،  لعدة  أن تعرض  بعد  عنه، 
من سوء نتائج التصفيات المؤهلة لألمم األفريقية، 
ومرورًا بتراجع الترتيب في عهده بالتصنيف الشهري 
»فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عن  الصادر 
حيث خرج »الفراعنة« من قائمة أفضل 50 منتخبًا 

عالمياً، بعدما بدؤوا المشوار بتعادلين، 
العرب  برج  ملعب  على  بهدف  األول 
باإلسكندرية أمام كينيا، سجله محمود 

تعادل  والثاني  »كهربا«،  المنعم  عبد 
سلبي أمام منتخب جزر القمر على أرضه 
ووسط جماهيره، ضمن الجولتين األولى 
والثانية من تصفيات المجموعة السابعة، 
خالل شهر نوفمبر الماضي، لتحتل مصر 
بعد  نقطتين،  برصيد  الثالث  المركز 
وكينيا  نقاط،  بـ4  المتصدر  القمر  جزر 
نقطتين، وأخيرًا توغو بنقطة واحدة، األمر 
من  جديدة  بجولة  مرهوناً  يظل  الذي 
المنافسات أمام توغو، وبحسب المواعيد 
التصفيات  مرحلة  تنتهي  سوف  الجديدة 
في شهر سبتمبر بدالً عن نوفمبر، على أن 
يواجه منتخب توغو مرتين في الجولتين 
الثالثة والرابعة خالل الفترة من 23 وحتى 
31 مارس المقبل، وستكون المباراة األولى 
في القاهرة، ويتم تحديد موعدها من قبل 
مسؤولي الجبالية، بينما يحدد اتحاد الكرة 

التوغولي موعد المباراة الثانية الحقاً.
السادسة  المجموعة  وتنافس مصر ضمن 

بجانب  للمونديال  المؤهلة  التصفيات  في 
أن  مقررًا  كان  حيث  وأنغوال،  وليبيا  الغابون 

في  أفريقيا  تصفيات  من  الثاني  الدور  ينطلق 
يشهد  حيث   ،2021 أكتوبر  في  ويختتم  مارس 
الظهور األول للمنتخب المصري بالتصفيات كونه 
وفي  القارة،  في  تصنيفاً  األفضل  المنتخبات  من 
الدور الثالث المقرر في نوفمبر 2021 الفرق العشرة 
بالقرعة  ستقسم  الثاني  الدور  بمجموعات  الفائزة 
الفائزون الخمسة منها  لمباريات إقصائية يضمن 
التواجد في كاس العالم بقطر بين 21 نوفمبر و18 
أحمد موعد  أحمد  يعدل  أن  قبل   ،2022 ديسمبر 
لدى  الفنية  األزمات  ليزيد  األفريقية  األمم  بطولة 

جميع المدربين دون استثناء.

التعاقد  الماضي،  الثالثاء  األردني،  الجزيرة  نادي  أعلن 
صانع  العباسي،  عبدالعاطي  الليبي  الدولي  مع  رسميا 
وأوضح  االتحاد،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ألعاب 
في  الجزيرة،  لنادي  الرسمي  الناطق  الرميلي،  زياد  الدكتور 
الالعبين  تسجيل  نافذة  فتح  »انتظرنا  صحفية:  تصريحات 
رسميا،  عبدالعاطي  الالعب  قيد  وتم  اآلسيوي،  االتحاد  لدى 
ليمثل الفريق محليا وآسيويا«، وتابع الناطق الرسمي لنادي 
ونأمل  والفنية  الطبية  الفحوصات  اجتاز  »العباسي  الجزيرة: 
له أن يحقق اإلضافة الهجومية المطلوبة، في االستحقاقات 

الكروية المقبلة«.
اآلسيوي،  االتحاد  كأس  في  للمشاركة  الجزيرة  ويستعد 
الصعبة  الظروف  رغم  مميزة  بصورة  للظهور  يتطلع  حيث 

التي عصفت به طوال الشهور الماضية.

التدريبات  في  الصبو،  المعتصم  الليبي  الدولي  شارك 
المنستيري،  الرياضي  االتحاد  الجديد  لفريقه  الجماعية 
لمواجهة  تستعد  التي  الفريق  قائمة  في  للدخول  استعداًدا 
االتحاد  لنادي  الرسمية  الصفحة  ونشرت  التونسي،  الترجي 
وهو  الصبو،  المعتصم  الليبي  لالعب  صورا  المنستيري، 
نادي  فريق  من  قادما  المنستيري،  فريق  غاللة  يرتدي 

االتحاد.
والمنتخب  االتحاد  فريق  العب  الصبو  المعتصم  الالعب 
والجرأة  بالصالبة،  ويتميز  الدفاع  خط  في  يلعب  الوطني 
سجل  وقد  التسديد  وقوة  الهجوم،  خط  مساندة  على 
الوطني،  والمنتخب  االتحاد  فريق  مع  األهداف  من  العديد 
يصبح  المنستيري  االتحاد  في  الصبو  المعتصم  وبانضمام 
ليبيين،  محترفين  ثالثة  الفريق  هذا  في  المحترفين  عدد 

وهم المهدي الكوت وطلحة رزق والمعتصم الصبو.
الجديد  فريقه  مع  تدريباته  الصبو  المعتصم  وباشر 
لصالح  انتهت  المهدية،  المكارم  أمام  ودية  مباراة  ولعب 
أحدها  نظيفة سجل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  المنستيري  اتحاد 

المحترف الليبي اآلخر طلحة رزق.

 

حددت اللجنة التسييرية لالتحاد الليبي للفروسية 
األولى  الجولة  النطالق  موعدًا  الجاري  فبراير   29
الحواجز«،  »قفز  تخصص  للفروسية  ليبيا  لبطولة 
التي ستكون بنظام جمع النقاط من ثالث جوالت، 
وتختتم في 28 مارس المقبل، حيث جاءت الجولة 
األولى لتنطلق في 29 فبراير عبر مباريات أخطاء 
وزمن ارتفاع الحواجز في الفئة األولى من 85 إلى 
100 سنتم والفئة الثانية من 105 / 115 سنتم، 
والفئة الثالثة 115 / 125 سنتم، أما الجولة الثانية 
والسرعة  الجوكر  مباريات  عبر  مارس   14 فتقام 
الحواجز  »جوكر«  المباراة  نوع  األولى  الفئة  في 
»سرعة«  مباراة  الثانية  والفئة  100سنتم،   /  85
مباراة  الثالثة  والفئة  سنتم،   115 /  105 الحواجز 
سرعة والحواجز 115 / 125 سنتم، وأخيرًا الجولة 
»تمايز«  المباريات  بنوع  مارس   28 تقام  الثالثة 
ارتفاع الحواجز في الفئة األولى 85 / 105 سنتم، 
والفئة الثانية من 115 / 120 سنتم، والفئة الثالثة 
من125 / 130 سنتم. وخصصت اللجنة التسييرية 
مبلغ 18 ألف دينار جوائز مالية للبطولة بواقع 6 

آالف دينار لكل جولة، في الفئتين األولى والثانية 
على  جولة  كل  في  األول  الترتيب  يحصل صاحب 
مبلغ 550 دينارًا والثاني 450 دينارًا والثالث 350 
دينارًا،   150 والخامس  دينارًا   250 والرابع  دينارًا 
وأصحاب التراتيب من السادس إلى العاشر يحصل 
كل واحد منهم على مبلغ 50 دينارًا، أما الفئة الثالثة 
فستمنح جوائز ألصحاب التراتيب الخمسة األوائل، 
الفائز بالترتيب األول في كل جولة سيحصل على 
مبلغ 600 دينار والثاني 550 دينارًا والثالث 400 

دينار والرابع 300 دينار والخامس 200 دينار.
للفرسان  المشاركة  البطولة  شروط  بين  من 
الذين لديهم بطاقات انتساب صادرة عن االتحاد 
الليبي للفروسية، على أال يسمح للجواد بالمشاركة 
والجوائز  النقاط  وتمنح  فقط  واحدة  فئة  في  إال 
األولى  الفئتين  في  حدة  على  جولة  لكل  المالية 
والثاني  نقاط   10 على  األول  ويتحصل  والثانية، 
نقطة  على  يتحصل  العاشر  نقاط، وهكذا   9 على 
على  األول  يتحصل  الثالثة  والفئة  فقط،  واحدة 
 7 والرابع   8 والثالث  نقاط   9 والثاني  نقاط   10
والخامس 6 نقاط، على أال يقل عدد المشاركين 
في الفئتين األولى والثانية عن 15 فارساً، والفئة 

الثالثة عن 8 مشاركين.

استمرار طلب رفع الحظر وزيادة الدعم لضمان توفير االستقرار المادي والمعنوي قبل بدء التصفيات المختلفة 

املنتخبات الليبية تنافس على أربع جبهات في 2020

صعوبات تضرب »الفراعنة«
قبل تصفيات املونديال 

العباسي في الجزيرة األردني 

االتحاد املنستيري 
الوسط- محمد ترفاسيضم املعتصم الصبو 

بعد أن وضعته القرعة في مواجهة ليبيا 

● مباراة سابقة للمنتخب الليبي

● منافسات قفز الحواجز 

»فرسان المتوسط« على موعد مع تصفيات 
أفريقيا المؤهلة لـ»كان« و»شان« ومونديال 

قطر وسط كوكبة من المحترفين 

منتخب الشباب يستعد مع مدربه 
عياد القاضي لخالفة »األولمبي« 

بعد إخفاقه وتفكيكه مؤخراً 

السياسية  األزمات  كم  من  الرغم  على 
الرياضة،  على  السلبية  بظاللها  ألقت  التي 
األجندة  أن  إال  الليبية،  القدم  كرة  وتحديدًا 
»فرسان  مشاركة  تنتظر  زالت  ما  الدولية 
حيث  الوجهات،  مختلف  على  المتوسط« 
المستقبل  في  القارية  المشاركات  تتعاظم 
أربع  على  تتنافس  أن  وينتظر  القريب، 
القارية  التصفيات  في  سواء  مسابقات، 
المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  إلى  المؤهلة 
األمم  بطولة  أو   ،»2021 »كان  بالكاميرون 
بالكاميرون  المحليين  لالعبين  األفريقية 
القارية  التصفيات  أو  »شان2020«،  أيضًا 
المؤهلة لكأس العالم المقبلة »قطر 2022«، 

أو بطولة الشباب تحت 20 عامًا.
تحاصر  صعوبات  وسط  هذا  يأتي 
تستعد  التي  المختلفة،  الليبية  المنتخبات 
أو  المادية  المقومات  من  األدنى  الحد  دون 
المنتخبات  بعكس  الفنية،  ثم  ومن  اإلدارية 
ينذر  قد  الذي  األمر  المتنافسة،  األخرى 
فالدول  النتائج،  يخص  فيما  وخيمة  بعواقب 
رياضي  استقرار  لديها  ليبيا،  مع  المتنافسة 
على  اللعب  لها  يتيح  ما  وأمني، وهو  وكروي 
المنتخبات  أرضها ووسط جماهيرها، بعكس 
عدم  تعاني  الزالت  التي  الليبية،  والفرق 
وعدم  القرارات  اتخاذ  وعشوائيات  االستقرار 
االستقرار  عدم  ثم  ومن  الجيد  االستعداد 
الممتاز  الدوري  مسابقة  غياب  بسبب  الفني؛ 
العوامل  هذه  كل  لتتضافر  عام،  بشكل 
المستقبل  في  تعقيدًا  األمور  وتزيد  مجتمعة 

القريب. 
ازدحام األجندة الدولية يتطلب وضع خطة 
األمد،  طويلة  المعالم  واضحة  استراتيجية 
الدوري  النطالق  مستعجلة  حلول  إيجاد  مع 
تتنافس  فرق  أربع  فرز  عليه  سيترتب  الذي 
في مسابقتي دوري رابطة األبطال األفريقية 
و»الكونفدرالية«، بعد أن فتح فريق »النصر« 
المجال أمامها بتأهله للدور ربع النهائي في 
دوري  إقامة  يتطلب  وهذا  األخيرة،  البطولة 
بشكل عاجل لضمان تقديم ليبيا أربعة أندية 
في عرض قوي ال تحظى به كثير من الدول 

األفريقية.
فيه  تتفاقم  الذي  الوقت  في  هذا  يأتي 
األمر  الليبية،  األراضي  اللعب على  أزمة حظر 
الذي تبحثه إدارة الكرة في ليبيا منذ سنوات، 
األفريقي  االتحاد  رئيس  عهد  منذ  وتحديدًا 

الكاميروني  السابق،  »كاف«  القدم  لكرة 
على  القرار  على  صدق  الذي  حياتو،  عيسى 
في  القائمة  السياسية  األحداث  خلفية 

يبعد  السياسي  المشهد  تعقيد  لكن  البالد، 
المحاوالت خالل تلك الفترة، لكن المحاوالت 
أن  يجب  لذا  جزئيًا،  ولو  ومستمرة،  جارية 

واتحاد  الليبية  الدولة  من  الجهود  تتكاتف 
للسعي  واألفارقة  العرب  واألشقاء  الكرة 
االتفاقات  تفعيل  حتى  العقبة  تلك  لتذليل 
الثنائية والتوأمة من أجل مصلحة كرة القدم 
أهمها  المشاكل،  عديد  تعاني  التي  الليبية 
الخارجية  والمعسكرات  المالية  المشاكل 
األموال  من  الليبية  الخزينة  تثقل  التي 
له  تعرض  ما  ذلك  على  دليل  وخير  الطائلة، 
الذي  الفندق  من  طرده  من  »النصر«  فريق 
وكذلك  الديوان،  تراكم  بسبب  فيه  يقيم 
المكلف  والتنقل  والسفر  المالعب  إيجار 
عدم  بسبب  الليبية؛  والفرق  للمنتخبات  جدًا 
المنافسة،  مكان  إلى  مباشر  طيران  وجود 
من  مضاعفة  أضعاف  دفع  يتم  وبالتالي 
السفر  إرهاق  ذلك  على  زد  الصعبة،  العملة 
من محطة إلى أخرى، والمعسكرات الخارجية 
ماديًا  والمكلفة  للرياضيين  والمملة  الطويلة 
في  مهدورة  أموال  لتذهب  صحيًا،  ومرهقة 
المالئمة  الظروف  توفرت  ولو  الرياح،  مهب 
البنى  تحسين  في  األموال  هذه  لدفعت 
وفنادق  ومالعب  منتجعات  وخلق  التحتية 
تستفيد منها الكرة الليبية على المدى البعيد 
في منتجعات تتمتع بالطقس الجيد مثل التي 
ورياضة  الغربي  والجبل  األخضر  الجبل  في 

الصحراء ومدن السواحل.
في  عربي  استحقاق  له  الشباب  منتخب 
قصير  معسكر  في  حاليًا  ويتواجد  السعودية، 
هذا  السعودية،  إلى  التحول  قبل  بتونس 
وأجرى  جدًا  ضيق  وقت  في  تجمع  المنتخب 

المدرب  بقيادة  فيهما  فاز  وديتين  مباراتين 
عوض  خير  ليكون  القاضي  عياد  الوطني 
التصفيات  من  خرج  الذي  األولمبي  للمنتخب 
عطية.  رضا  ومدربه  حله  وتم  األفريقية 
في  يشارك  عاًما   20 تحت  الشباب  منتخب 
ووقع  العربية  البطولة  من  األولى  النسخة 
منتخبات  تضم  التي  الرابعة  المجموعة  في 

السودان وجزر القمر واإلمارات.
األول  للمنتخب  الثالثة  المواجهة  تبقى 
لـ»كان  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  في 
األفريقي  االتحاد  أدخل  أن  بعد  الكاميرون«، 
تعدياًل عن موعد انطالق بطولة أمم أفريقيا 
بدالً  وفبراير  يناير  شهري  في  لتكون   2021
المباراة  وستكون  ويوليو،  يونيو  عن شهري 
غينيا  منتخب  أمام  الليبي  للمنتخب  الثالثة 
 31 وحتى   23 من  الفترة  في  االستوائية 
الرابعة  الجولة  يتبعها مباشرة  المقبل  مارس 
على  المنتخب،  نفس  أمام  التصفيات  من 
من  الفترة  خالل  الخامسة  الجولة  تقام  أن 
األول وحتى 9 يونيو، على أن تختتم بالجولة 
وحتى  أغسطس   31 من  وتقام  السادسة 
التصفيات  تبدأ  بينما  المقبل،  سبتمبر   8
األفريقية المؤهلة نحو المونديال في أكتوبر 

المقبل وفقًا ألحدث التعديالت.
المجموعة  في  جاء  الوطني  المنتخب 
العاشرة بالتصفيات المؤهلة لـ»كان 2021«، 
االستوائية،  وغينيا  وتنزانيا  تونس  وتضم 
فوزه  بعد  عليها،  تحصل  نقاط  ثالث  وله 
مقابل  هدفين  بنتيجة  تنزانيا  منتخب  على 
أمام  األولى  المباراة  في  وخسارته  هدف، 
تونس، ويحتاج إلى إعداد جيد، ورغم اقتراب 
الموعد لم يتم استدعاء المنتخب ألي معسكر 
الفني  الجهاز  دماء  تجديد  رغم  رسمي، 
وتكليف  البنزرتي  فوزي  التونسي  بقيادة 
أكرم  عن  بدالً  معاونته  في  المرجيني  علي 
باتت  المحترفين  الهمالي، وسط كوكبة من 

تعج بهم قائمة المنتخب الوطني األول.
 4 من  الفترة  خالل  »شان«  بطولة  تقام 
وافقت  أن  بعد  المقبل،  أبريل   25 وحتى 
عن  بدالً  البطولة  في  المشاركة  على  ليبيا 
تصفيات  أما  االنسحاب،  قررت  التي  تونس 
فتعد  العالم  كأس  إلى  المؤهلة  أفريقيا 
المنتخب  وقع  أن  بعد  واألعنف،  األقوى  هي 
القوية  السادسة  المجموعة  في  الوطني 
أن  على  والغابون،  وأنغوال  مصر  بجانب 
االقصائية،  للمراحل  واحد  منتخب  يتأهل 
ومزيدًا  صعوبة  التصفيات  يزيد  الذي  األمر 

الجيد. من االستعداد 

● كلمنتي● البنزرتي

● الدا مجة

الوسط - الصديق قواس

● البدري
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مــا المقصود بها؟

متى تنتهي على ضوء الخروقات الحالية؟

مـن يضمن استمرارها؟

أيـن حدودها؟

لماذا لم تتحول سريعًا إلى اتفاق على وقف إطالق النار؟

كيف يمكن المحافظة عليها دون خروقات؟

 كل شيء 

هدنة حرب العاصمة

بريطانيا: انتهت غصة الـ 
»بريكست«.. ماذا بعد؟

جمعة بوكليب
قلبي  عضالت  بانقباض  أحسست  كلما  الجزائرية  وردة  للفنانة  »الوداع«  أغنية  سمعت  كلما 
وضيق في صدري. »الوداع« مفردة محملة بآالم الفراق، وأوجاع الرحيل، وترك األحبة والديار.

زمنية،  لفترات  ويؤرقنا  يزعجنا  وداع  علينا.  يفرَض  وآخر  نختاره،  وداع  هناك  أنواع.  الوداع 
أمامنا  ويفتح  تقيدنا،  كانت  أوضاع  من  سراحنا  يطلق  وآخر  والذاكرة.  القلب  في  ندوبًا  ويترك 

دروبًا جديدة لم تكن تخطر لنا على بال.
سجون  في  قسرًا  العيش  محنة  جمعتهم  رفاق  وداع  عن  يختلف  وال  مؤلم،  المحبين  وداع 

الحرية! وفرقتهم  ديكتاتورية، 
هناك وداع يتجاوز مستوى األفراد ويطال األمم والشعوب. وهو نوعان: وداع تكريم كتوديع 
أمة لبطل، أو لزعيم، أو لقائد ، أو لشاعر فذ، أو لكاتب عظيم، أو ممثل مسرحي ونجم سينمائي، 
تبعات  كاهلها  عن  تزيح  أن  بقصد  عمدًا،  األمة  تختاره  انعتاق  ووداع  ولعالم.  لفيلسوف  أو 

ومسؤوليات تعيق تطورها، وتحرمها من تحقيق ما تتمناه من طموحات وأحالم.
هذا النوع األخير هو ما يعنينا في هذه السطور، مجسدًا في خروج بريطانيا أخيرًا من االتحاد 
 31 الموافق  الجمعة  يوم  من  غرينتش،  بتوقيت  مساء  عشرة  الحادية  الساعة  عند  األوروبي 

.2020 يناير 
1973 العام الذي يوثق لدخول بريطانيا  47 سنة طول المسافة الزمنية الفاصلة بين العام 
باالتحاد  بريطانيا  عالقة  النفصام  يوثق  الذي   2020 والعام  المشتركة  األوروبية  السوق 

األوروبي.
اليوم  في  األرض،  يجعل  لم  التاريخي،  الحدث  هذا  أن  العجيب 
أو   ، الشروق  عن  الشمس  حجب  وال  الدوران،  عن  تتوقف  التالي، 

الـ»بريميرليغ«! مباريات  متابعة  وبين  بيننا  عائقًا  وقف 
الذين منا تابعوا، منذ البداية، أحداث وتفاصيل هذا المنعطف 
يكن  لم  الخروج  طريق  أن  يدركون  مسافة،  من  ولو  التاريخي، 
أعوام  ثالثة  أن  كذلك،  ويعرفون  بالورود.  مفروشًا  أو  ممهدًا 
ونصف من الجدال السياسي، وهي األعوام التي أعقبت االستفتاء 

2016، فلقت بريطانيا نصفين. العام في يونيو 
وتمكنت  الماضي،  الجمعة  ليلة  أخيرًا،  جاءت،  المحتمة  النهاية 
وأسدل  ببروكسل،  لعقود  شدتها  التي  الحبال  قطع  من  بريطانيا 
نهاية  في  إال  نهائيًا  يسدل  لن  الستار  فإن  الواقع،  وفي  الستار. 
ذلك  يأتي  وحتى  االنتقالية.  الفترة  نهاية  وهي   ،2020 ديسمبر 
في  متورطين  مازاال  األوروبــي  واالتحاد  بريطانيا  فإن  الموعد 

الفواتير.  دفع  وفي  المنزل،  نفس  في  العيش  يتشاركان  منفصلين  زوجين  عالقة  تشبه  عالقة 
األمر اآلخر أن بريطانيا سستظل تطبق معظم قوانين االتحاد بما في ذلك قانون حرية التنقل 
رأي فيما يصدر، خالل  أو  أو نفوذ  تأثير  التزامات مالية. ولن يكون لها أي  وتدفع ما عليها من 

هذه الفترة، عن االتحاد من قرارات وما يصاغ من قوانين.
الفترة االنتقالية ستشهد مباحثات معقدة لعقد اتفاق تجاري بين بريطانيا واالتحاد األوروبي. 
ما يميز هذه المباحثات أنها األولى من نوعها في التاريخ يبدأ فيها طرفا التفاوض انطالقًا من 

التجارة ثم ينهمكان حول ما يمكنهما نصبه من حواجز أمام تلك الحرية! مبدأ حرية 
إطالق صفة الوداع على خروج بريطانيا من نادي بروكسل األوروبي مجرد وصف مجازي؛ ألن 
العاصمة  التي شهدتها  الوداع غالبًا، ما يكون مرفوقًا بمشاعر من حزن وألم. لكن االحتفاالت 
تنفي  التاريخي  المساء  ذلك  طيلة  البريطانية،  المدن  من  وغيرها  البرلمان،  ميدان  في  لندن، 
عنه تلك الصفة، وبالتالي من األفضل وصفه بتحقق رغبة طرف في التخلص من رفقة وشراكة 

طرف أو أطراف أخرى.
2020 تختلف عن تلك التي التحقت  بريطانيا التي تركت طواعية االتحاد األوروبي في العام 
1973. وقتذاك، كانت بريطانيا في وضع اقتصادي  العام  المشتركة  بالمجموعة األوروبية 
األخرى،  أوروبا  اقتصادات دول  المريض«. كانت  أوروبا  عليه وصف »رجل  استحقت  متدنٍ 
وكان  الثانية،  العالمية  الحرب  آثار  من  تعافت  قد  وإسبانيا  وإيطاليا  وفرنسا  ألمانيا  مثل 
االلتحاق بالسوق األوروبية المشتركة الوصفة السحرية التي تحتاجها بريطانيا لتتعافى، 
ألنها تشرع أمامها األبواب للدخول إلى سوق واسعة، وتمنحها فرصة التأثير في صياغة 
من  قليلة  سنوات  بعد  الوصفة  تلك  مفعول  تأكد  وبالفعل،  عنها.  تصدر  التي  القرارات 

المشتركة. بالسوق  رسميًا  بريطانيا  التحاق 
المخاوف  عامًا.   20 من  ألكثر  األوروبــي  بالمشروع  االلتحاق  عن  بريطانيا  تأخرت 
الخروج منه في  إلى  التي دفعتها  المخاوف  التأخير قد تكون نفس  التي كانت وراء ذلك 

.2016 العام  استفتاء 
بالتنازل  التضحية  تتضمن  بمثابة صفقة  األول  الوجه  بوجهين.  كانت عملة  العضوية 
عن جزء من السيادة الوطنية مقابل الحصول على حصة من النفوذ في صياغة القوانين 
بروكسل، خالل  وتغول سلطات  تمدد  أن  اآلخر هو  الوجه  األوروبية.  القارة  في  تؤثر  التي 

والتوتر. واالنزعاج  للقلق  بريقها، وجعلها مدعاة  الصفقة  تلك  أفقد  التالية،  السنوات 
الذين رصدوا مسألة الخروج عن قرب، وتابعوا تطوراتها وتقلباتها، وما ولدته من قضايا 
فرعية، وما خلقت من توترات طالت مختلف فئات المجتمع وطبقاته سلبيًا، ربما يقفون، اآلن، 
وهي  الزمن،  من  قرن  نصف  قرابة  بعد  لبريطانيا  يمكن  كيف  مسافة،  من  يراقبون  زاوية  في 
محمولة على أكتاف بروكسل، أن تتعلم من جديد المشي على قدميها، من دون مساعدة من 

بالمخاطر. واقتصادية محفوفة  عالم بمطبات سياسية  أحد في مسارات 

إعدام شاب
في مثل هذا اليوم، منذ 65 سنة نُفذ حكم اإلعدام شنقا في شاب لم يتجاوز 
عمره 18 سنة، والعجيب أن من صادق على تنفيذ الحكم هو الملك إدريس 
السنوسي، زوج الملكة فاطمة عمة المُدان، وهو أيضا ابن عمه، والعجب أيضا، 
أن هذا الملك الصوفي عُرف بالرحمة لدرجة أنه خفف أحكاما عن عناصر من 
الجيش خططوا لإلطاحة به، وأيضا لمجموعة أخرى أدينت بتفجير آبار بترول 
القوانين  إاّل وفق  الحياة  أراد اهلل لها  انتزاع روح  المؤمن ال يؤيد  ليبيا.  في 
الدين  محيي  الشريف  به  قام  ما  يبرر  وال  الوضعية،  وإجراءاتها  السماوية 
السنوسي، الذي أطلق النار على السيد إبراهيم الشلحي، السكرتير المخلص 
للملك، وأقرب أصدقائه، وأن من أوصى به إلى الملك أقرب خُلص عائلته وهو 
السيد المجاهد أحمد الشريف السنوسي جد من أطلق النار على الضحية. وإن 
كان البعض تعاطف مع الشاب بسبب صغره. نحن ال نملك إاّل أن نبتهل أن 

يرحمهما فهما بين يدي أعدل وأرحم الراحمين.

+H5

سلحفاة تعيد األمل 
ـ»جورج الوحيد« ل

أعلن المتنزه الوطني في غاالباغوس 
عثور بعثة علمية على سلحفاة عمالقة، 

قريبة من فصيلة »جورج الوحيد«، 
المنقرضة. وتعتبر السلحفاة الشابة 

األنثى المكتشفة ذات »أهمية كبيرة 
ألنها تحتوي على جينات وراثية من 

فصيلة كيلونويديس أبينغدوني، 
السلحفاة العمالقة في جزيرة بينتا، التي 

انقرضت وكان ينتمي إليها السلحفاة 
جورج« الشهير، على ما جاء في البيان 
الصحفي الصادر عن المتنزه الوطني.

تم التعرف إلى هذه السلحفاة خالل رحلة 
استكشافية إلى بركان وولف في جزيرة 

إيزابيال، اتبعت خطى القراصنة وصيادي 
الحيتان القدامى الذين اعتادوا على ترك 
السالحف للتخفيف من حمولة مراكبهم. 

ويراوح عدد السالحف حاليًا بين 10 آالف 
إلى 12 ألف سلحفاة في مساحة ال تتجاوز 

600 كيلومتر مربع. إلى ذلك، حدد 
الحراس والعلماء في المتنزه الوطني 

ومنظمة »غاالباغوس كونسرفنسي« غير 
الحكومية وجود 29 سلحفاة أخرى، هي 

18 أنثى و11 ذكرًا، يحملون »جينات 
جزئية« من فصيلة »كيلونويديس 

أبينغدوني« في جزيرة فلوريانا.

رسائل جيسيكا
قدم فريق دفاع هارفي واينستين رسائل 
جديدة، اإلثنين، يقول إنها تقدم إثباتًا 

على أن المنتج الهوليوودي السابق أقام 
عالقة توافقية مع جيسيكا مان وهي 

إحدى المدعيات الرئيسيات في القضية.
وأخضعت محامية الدفاع الرئيسية، 

دونا روتونو، الممثلة السابقة جيسيكا 
مان التي تزعم أن واينستين اغتصبها 
في مارس 2013، الستجواب عنيف بدا 

أنه أضعف شهادتها السابقة، وكتبت 
مان في رسالة إلكترونية موجهة إلى 
واينستين بعد ستة أشهر من التاريخ 
الذي تزعم أنه اغتصبها فيه »شكرًا 

لدعمك الالمتناهي ولطفك، لقد 
ساعداني في اإليمان بنفسي«، وجاء في 

رسالة أخرى: »ال أحد يفهمني مثلك«.
وفي رسالة ثالثة ُكـتبت في العام 

2014، أشارت إلى ابتسامة واينستين 
و»عينيه الجميلتين«، وجيسيكا مان 

هي الوحيدة مع ميمي هاليه التي باتت 
ادعاءاتها موضع مالحقات قضائية ضد 

واينستين في نيويورك.

ليبيا األمس

أقوالهم

مئات المقاتلين، بمن فيهم 
مقاتلو جبهة النصرة وهيئة تحرير 
الشام، جرى تحريكهم من سورية 

إلى ليبيا

وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف

هناك خرقا للهدنة المعلنة منذ 
12 يناير الماضي بين أطراف القتال 

في ليبيا

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريس

نؤيد تماما جهود بعثة األمم 
المتحدة في ليبيا فيما يتعلق باللجنة 
العسكرية من أجل التوصل إلى وقف 

دائم إلطالق النار

سفير هولندا لدى ليبيا
الرس تومرز

خطوبة  فيسبوكية
شيريل  »فيسبوك«  رئيس  نائبة  أعلنت  زوجها،  وفاة  على  سنوات  خمس  بعد 

ساندبرغ خطوبتها، االثنين، عبر صفحتها في موقع التواصل االجتماعي األشهر.
التسويق توم  وأعلنت ساندبرغ خطوبتها من مدير 

في  أنت كل شيء  بيرنثال  »توم  وقالت  بيرنثال، 
حياتي. ال يمكن أن أحبك أكثر«.

إن«  ولفتت ساندبرغ مؤلفة كتاب »لين 
زوجها  وفاة  بعد   2015 العام  في  االنتباه 
 47 سن  في  المفاجئة  غولدبرغ  ديفيد 

عاما. 
التنفيذي  الرئيس  غولدبرغ  وكان 
ــي«  ــك ــون لـــشـــركـــة »ســــورفــــي م
وتوفي  اإلنترنت،  عبر  لالستطالعات 
للمشي  جهاز  على  بعد سقوطه  فجأة 
وتعرضه إلصابة في الرأس في منتجع 

راق في المكسيك.
ميالدها  بعيد  ساندبرغ  وستحتفل 

مارك  كتب  فيما  أغسطس،  في  الـــ51 
زاكربرغ في تعليق على منشور ساندبرغ 

وأنا  بعضا  ببعضكما  »تليقان 
سعيد جدا ألجلكما«.

إيطاليا ملتزمة بحل سياسي 
لألزمة الليبية، بدءًا بالتنفيذ الكامل 

لمخرجات مؤتمر برلين

وزير الخارجية اإليطالية
لويجي دي مايو

اآلثار هي ذاكرة األجيال السابقة 
ودليل حضارتها، وهكذا هي ليبيا التي 
تحفل بالكثير من المواقع واآلثار التي 

تعكس تمازجا فريدا.
ومن وقت آلخر قد يعثر أحد 

المواطنين على تمثال أو أثر تاريخي، 
وبحس وطني يقوم بتسليم ما وجده 
إلى الجهات المختصة، وهو ما حدث 

أخيرا عندما وجد المواطن ميلود التلع 
رأسا من الجرانيت األسود، وسلمه إلى 

مصلحة اآلثار. والرأس األسود األثري 
الذي عثر عليه في شحات هو رأس 
امرأة ويعود إلى العصر الروماني، 

وينتمي إلى النوع الجنائزي.

رأس جنائزي في شحات

الفترة االنتقالية 
ستشهد مباحثات 

معقدة لعقد 
اتفاق تجاري بني 

بريطانيا واالتحاد 
األوروبي.


	p.1
	p.2
	p.03
	p.4
	p.5
	p.6
	p.7
	p.8
	p.9
	P.10
	p.11
	p.12
	P.13
	p.14
	p.15
	p.16

