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تراجع

فضاء

تراجع إنتاج الدول األعضاء في منظمة 
»أوبك« بواقع 509 آالف برميل يوميًا خالل 
شهر يناير 2020، األمر الذي هبط بمعدل 

اإلنتاج اليومي للمنظمة إلى 28.859 مليون 
برميل مقارنة مع 29.368 مليون برميل في 

ديسمبر 2019. وفق أحدث إحصاءات أعلنتها 
المنظمة، وتعد هذه أعلى نسبة انخفاض 
شهري إلنتاج المنظمة التي تستعد لعقد 

اجتماع تقييمي باالشتراك مع كبار المنتجين 
المستقلين خالل مارس المقبل في فيينا 

للنظر في قرارها الخاص بخفض اإلنتاج الذي 
اتخذته في وقت سابق من العام الماضي.

مليون 29.36
برميل

الفاقد التراكمي إلنتاج النفط منذ إقفال 
الموانئ والحقول في 18 يناير الماضي.

المؤسسة الوطنية للنفط

نفط

كل شيء

شتاء نووي

قريبا في ليبيا
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صنع الله يحذر من العودة إلى »االقتراض«.. وينتقد ضآلة تأثير املجتمع الدولي 

سياق الفخفاخ في  خصوصًا  وضحاها«،  عشية  بين  تنفذ  ال 
األزمة الليبية وتعقيداتها المتشعبة، بما تحمله من 
غياب التفاهمات الداخلية واإلرادة الدولية الملزمة 
وقف  بشأن   2510 رقم  األمن  مجلس  قرار  لتنفيذ 
النار غير المشروط، وااللتزام بحظر تصدير  إطالق 
اجتماع  نتائج  أظهرته  ما  وهو  ليبيا،  إلى  السالح 
لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، في ميونيخ األحد 
استنتاجات  على  بـ»التأكيد  اكتفت  التي  الماضي، 
الماضي،  يناير   19 في  الــصــادرة  برلين  مؤتمر 
لم  ما  وهو  الكامل«،  بتنفيذها  الثابت  والتزامهم 

تترجمه الوقائع على األرض.
التأخر في تطبيق قرار مجلس األمن،  أن  ويبدو 
بحرية  مهمة  طريق  في  أخــرى  عراقيل  تصاحبه 
جديدة أطلقها االتحاد األوروبي، من المقرر أن تركز 
في  األسلحة  تعبر  حيث  »المتوسط«،  شرق  على 
طريقها إلى ليبيا، وتشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات 
جوية، مع احتمال نشر قوات برية، وفق تصريحات 

عقب  مايو  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزيــر 
اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل 
للسياسة  األعلى  الممثل  لكن  الماضي،  اإلثنين 
الخارجية باالتحاد األوروبي، جوزيف بوريل، قال إن 
اللجنة العسكرية األوروبية هي من سيحدد »قواعد 

االشتباك« الخاصة بمهمة المراقبة الجديدة.
العملية الجديدة، التي حظيت بمواقفة االتحاد 
بشأنها،  المناقشات  خالل  خالفات  رغم  األوروبي 
الرئيس  قال  إذ  إيجابية،  غير  فعل  ردود  لقيت 
األوروبي  االتحاد  إن  إردوغان  طيب  رجب  التركي 
ليبيا، فيما  ال يملك أي صالحية التخاذ قرار بشأن 
شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، على 
بموافقة  تحظى  أن  »يجب  الجديدة  المهمة  أن 
وزارة  اعتبرت  بينما  ــي«،  ــدول ال ــن  األم مجلس 
األوروبية  الخطة  أن  الوفاق  بحكومة  الخارجية 
الحدود  على  خصوصًا  الحالي  بشكلها  »ستفشل 
البرية والجوية بالمنطقة الشرقية«. وبشأن مسار 

جنيف بين مجلسي النواب واألعلى للدولة، تحولت 
إذ  األسبوع،  هذا  بالمشاركات  المتعلقة  المواقف 
سمى مجلس النواب عددًا من أعضائه المشاركين 
عقيلة  المجلس  رئيس  أعلن  كما  الــحــوار،  في 
مؤكدًا  البالد«،  في  األزمة  إلنهاء  نقطة   12 صالح 
في  األولى،  بالدرجة  أمنية  ليبيا  في  المشكلة  أن 
في  الدولة  مجلس  يناقش  أن  المقرر  من  المقابل 
ذهاب  إمكانية  المقبل،  السبت  تعقد  التي  جلسته 
وفده للمشاركة في حوار جنيف من عدمها، وذلك 
النار  إطالق  وقف  اتفاقات  خرق  استمرار  »ظل  في 
واستهداف العاصمة طرابلس«، حسب تعبيره..في 
هذه األثناء، سجل الدور األميركي حضوره الخافت 
في األزمة الليبية في مشهدين هذا األسبوع، األول 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تحذير  عبر  كان 
الرئيس  مع  هاتفي  اتصال  خالل  الماضي  اإلثنين 
التركي رجب طيب إردوغان من أن استمرار التدخل 
األجنبي في ليبيا سيزيد الوضع سوءًا، أما الظهور 
األميركي الثاني فكان خالل لقاء السفير األميركي 
العام  القائد  الماضي،  الثالثاء  نورالند،  ريتشارد 
للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة 
أكد  إذ  بنغازي،  شــرق  الرجمة  بمنطقة  العامة 

نورالند »أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية«.
الليبي  الملف  يضع  يزال  فال  الروسي،  الدور  أما 
إلى جانب السوري في لعبة التوازنات والمساومات، 
الروسي  الخارجية  وزير  جاء حديث  المرة  وفي هذه 
سيرغي الفروف، في مقابلة مع جريدة »ال ستامبا« 
وحدها  هي  المتحدة  ــم  »األم أن  عن  اإليطالية، 
على  ردًا  وذلك  ليبيا«،  تكامل  ضمان  يمكنها  التي 
تصريحات أوروبية في هذا الشأن، في الوقت نفسه 
كان لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وحفتر 
في موسكو األربعاء، الذي حمل تأكيدات على ضرورة 

تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
وما بين تعدد القرارات والمبادرات الدبلوماسية، 
وتباينات المواقف اإلقليمية والدولية، يبقى المواطن 
الليبي الخاسر األوحد في هذه »اللعبة الكبرى«، إذ 
أن ليبيا ال تزال دون مورد حقيقي لإلنفاق منذ 18 
يناير الماضي، مع اقتراب خسائر إقفاالت المنشآت 
خالل  دوالر  مليار   1.650 نحو  من  الليبية  النفطية 
مليون   55 يومية  خسارة  بمتوسط  وذلك  شهر، 
دوالر، لتستمر أرزاق الليبيين رهينة »القوة القاهرة«، 
وتبقى الحلول الشاملة والعادلة لألزمة رهينة الوضع 

نفسه حتى إشعار آخر.
تفاصيل ص3

 استهداف ميناء طرابلس تطور 
جديد لمسار الحرب 

جدل دولي حول المهمة 
األوروبية لمراقبة خرق حظر

ليبيا دون ميزانية مع استمرار أزمة النفط
صدور  عدم  من  القلق  وتيرة  تصاعدت 
والموارد  اإلنفاق  ألوجه  المالية  الترتيبات 
المتوقعة حتى اآلن، وذلك رغم مضي نحو 
شهرين على بدء العام الجديد 2020، في 
وضع استثنائي أرجعه مسؤولون ومحللون 
والموانئ  المنشآت  إغــالق  استمرار  إلى 
النفط  إنتاج  النفطية الذي أدى إلى توقف 
الميزانية  وكبد  الماضي،  يناير   18 منذ 
خسائر تجاوزت 1.6 مليار دوالر حتى اآلن.

على  المالية  الترتيبات  تأخر  وانعكس 
والمصرف  الوفاق  حكومة  بين  النقاشات 
وزير  اتهم  إذ  اإلنفاق،  بشأن  المركزي 
المركزي،  المصرف  بومطاري  فرج  المالية 
ميزانية  مشروع  اعتماد  تجاه  بالمماطلة 
أكثر  منذ  له  قدمت  أن  بعد  الجاري،  العام 

من أربعة أشهر.
بيان  وفــي  المركزي،  المصرف  لكن 
الجديدة،  السنة  في  واإلنفاق  ــرادات  اإلي
قال إنه لم يجر اعتماد ترتيبات مالية للعام 
المركزي  مطالبات  رغم  اآلن،  حتى   2020
سبتمبر  منذ  المعنية  للجهات  المتكررة 
لفك  وضوحا  أكثر  محاولة  وفي  الماضي. 
المركزي،  المصرف  أوضح  االلتباس،  هذا 
المحافظ  مكتب  مــديــر  لــســان  وعــلــى 
إغالق  ظل  في  أنه  التونسي،  عبداللطيف 

النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للدولة 
يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 
إلى الحد األدنى بحيث ال تتجاوز 35 مليار 
دينار. ونبه إلى أن سيناريو إغالق الموانئ 
النفطية لم يكن مستبعدا بالنسبة إلدارة 
التي  الحكومة  بعكس  المركزي  المصرف 
قدمت  أنها  بدليل  له  جاهزة  تكن  لم 
هذه  رغم  دينار  مليار   50 تناهز  ميزانية 
الظروف. ويشبه الخبير االقتصادي سليمان 
الليبي  الحالي لالقتصاد  الوضع  الشحومي 
بأنه »فيروس كورونا االقتصادي«، وتوقع 
السياسة  صعيد  على  عنيفة  ــراءات  »إجـ
الفترة  في  النقدية  والسياسة  المالية 

المقبلة إذا استمر توقف تصدير النفط«.
في  النفط  إنتاج  توقف  أزمــة  ــدأت  وب
حين  الماضي،  يناير  من  عشر  السابع 
والمدن  القبائل  بـ»ملتقى  يعرف  ما  أعلن 
من  النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية« 
»جهات  وطالب  الليبية«،  الموانئ  جميع 
االختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب 
إليداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة 
صدور  وفور  الليبي«،  الشعب  كل  تمثل 
بعد  الزويتينة  ميناء  أغلق محتجون  البيان 
موانئ  في  اإلغالقات  لتتوالى  دخلوه،  أن 

البريقة ورأس النوف والسدرة والحريقة.
تفاصيل ص9

الوسط–عبدالرحمن أميني

أزمة سياسية فارقة تعيشها تونس، 
على خلفية تعثر والدة الحكومة الجديدة 

لرئيس الوزراء المكلف 
إلياس الفخفاخ، الذي 
حظي بثقة الرئيس 

التونسي قيس سعيد.
الحكومة الوليدة 
اصطدمت بعقبة 

إعالن حركة »النهضة« 
انسحابها منها، بحجة 

رفضها أن تتولى حكم 
البالد، »أحزاب ذات 

تمثيلية ضعيفة في 
البرلمان«.

وترتفع وتيرة المخاوف 
من عجز المهندس 

الفخفاخ عن تشكيل 
حكومته العتيدة 

بحلول 15 مارس، بما 
يؤدي إلى سيناريو 

حل البرلمان 
والدعوة إلى 

انتخابات جديدة.
فهل تحظى 

تشكيلة الحكومة 
بحلول وسط تجنب 

البالد سيناريو صناديق 
اقتراع جديدة؟ أم أن 

السيناريو األسوأ قادم ال 
محالة؟!

»بيك نعيش« فيلم 
تونسي يفتح ملف 

الفساد والحريات
 بعد الثورة
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حذرت بيانات جمعتها وكالة الفضاء 
األميركية »ناسا« من احتمال تقاطع مسار 

كويكب »خطير« بنطاق األرض )تقاطع مسار 
وليس التقاء( نهاية األسبوع المقبل. وقالت 

إن انفجاره األول سيقتل على الفور الماليين، 
بعد ذلك، ونظرًا لحجمه، ستكون الطاقة 
الناتجة عن انفجاره كافية إلحداث »شتاء 

نووي« عالمي قد يستمر لسنوات. »ناسا« 
وصفت الكويكب بذلك، الذي »يمكن أن 

يتسبب في انقراض البشر« إذا ما اصطدم 
باألرض فعاًل.

      جنيف، طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

كما هو الحال مع إنتاج النفط الذي يواجه عراقيل 
إلى  القاهرة  القوة  حالة  تحولت   ،2011 العام  منذ 
متالزمة تالحق كل حراك دبلوماسي دولي يمضي 
ظهرت  إذ  الليبية،  األزمــة  حل  طريق  على  خطوة 
خروقات جديدة عقب صدور قرار مجلس األمن رقم 
2510 بوقف إطالق النار في ليبيا األسبوع الماضي، 
جديدة  بحرية  مهمة  ــي  األوروب االتحاد  وإطــالق 
لمراقبة تطبيق حظر دخول األسلحة إلى البالد، مع 
الثالثة  األممية  والمسارات  جدل،  من  يواكبها  ما 
ترامب–من  لسان  األميركي–على  والتحذير  للحل، 
ميناء  استهداف  وكان  األجنبي،  التدخل  استمرار 
لمسار  الجديد  التطور  هو  األولى  للمرة  طرابلس 
الحرب التي تجاوزت استهداف مطار معيتيقة ومحاور 
أيضًا،  الميناء  طالت  بل  فحسب،  العاصمة  جنوب 

لتلقي بحجر عثرة جديد أمام المسار السياسي.
وقبل ساعات من موعد انطالق الجولة الثانية من 
مباحثات اللجنة العسكرية »5+5« في جنيف، التي 
دائم إلطالق  وقف  تثبيت  إلى  التوصل  إلى  تهدف 
النار في البالد، كانت أصوات االنفجارات تهز ميناء 
طرابلس بقذائف أسفرت عن مصرع ثالثة مدنيين 
وإصابة خمسة آخرين، وفق وزارة الصحة، وتحطيم 
وحرق حاويات محملة بمواد غذائية وسلع متنوعة، 
المواصالت،  وزارة  وفق  ليبيون،  تجار  استوردها 
ليتبادل طرفا النزاع االتهامات، وفيما اتهمت عملية 
القوات  الوفاق،  لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان 
التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، أعلنت غرفة 
تدمير  العامة  للقيادة  التابعة  »الكرامة«،  عمليات 

سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في الميناء.
وينضم هذا الخرق الجديد لوقف إطالق النار أو 
الهدنة »الهشة جدًا«، وفق توصيف نائبة المبعوث 
 150 من  »أكثر  إلى  ويليامز،  ستيفاني  األممي، 
انتهاكًا« رصدتها األمم المتحدة، وفي أول رد فعل 
الرئاسي  المجلس  تعليق  كان  القصف  هذا  على 
 ،»5+5« العسكرية  المحادثات  في  مشاركته 
لتتعثر مباحثات هذا المسار في نفس اللحظة التي 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  فيها  يتحدث  كان 
في مؤتمر صحفي في جنيف عن صعوبات تحيط 
بالهدنة، إذ طرح عدة تساؤالت حول »من يراقب 
الهدنة، ومن يراقب إطالق النار. وماذا يكون مصير 

المقاتلين غير النظاميين.. واألسلحة الثقيلة«.
دبلوماسية  أوســاط  تبدي  السياق،  هذا  وفي 
تفهمًا لحديث سالمة عن أن »قرارات مجلس األمن 

ظهور أميركي خافت.. وتحركات روسية جديدة مع انطالق جولة »5+5« الثانية

تصعيد عسكري.. واملسار السياسي لم يتخلص من املراوحة

< دخان متصاعد بميناء طرابلس جراء سقوط قذائف، 18 فبراير 2020

رغم أجواء الحرب واالنقسام توحدت مظاهر 
السابع  لثورة  التاسعة  بالذكرى  االحتفال 
وجنوب  وغرب  شرق  في  فبراير  من  عشر 
الرمز  هو  بالذكرى  االعتزاز  وكان  البالد، 
ربوع  كل  في  حاشدة  لمسيرات  الجامع 
العام  هــذا  أقيمت  احتفاالت  في  البالد، 
تحت شعار »فبراير.. ذكرى ال تغيب.. وروح 
شوارع  تزينت  البالد،  غرب  في  تتجدد«. 
العاصمة طرابلس بأعالم ورايات االستقالل 
ومظاهر الزينة، كما رفع المواطنون األعالم 
على مركباتهم، وخرجوا جماعات للمشاركة 
أحيا  الشهداء  ميدان  وفي  عائالتهم.  مع 
ليبيون االحتفاالت بأناشيد وطنية  فنانون 
تتغنى بحب ليبيا، كما قدمت فرق الفنون 
أصالة  جسدت  وغنائية،  فنية  فــقــرات 
وشــارك  العريق.  وتراثه  الليبي  الشعب 
أقيم  الذي  الشعبي،  االحتفال  في  السراج 
فقد  في مصراتة  أما  الشهداء.  ميدان  في 

انطلقت مسيرات جماهيرية وسط المدينة 
رفع  للمدينة،  تابعة  أخرى  وقری  ومناطق 
االستقالل.  رايــات  المشاركون  خاللها 
المحكمة  ساحة  كانت  البالد،  شرق  وفي 
شرارة  أول  شهدت  »التي  بنغازي  بمدينة 

نظمها  مسيرة  مع  موعد  على  للثورة« 
الحضور  بين  ومن  وسياسيون،  نشطاء 
االنتقالي  الوطني  المجلس  رئيس  نائب 
السابق، المحامي عبدالحفيظ غوقة، رفقة 
أعالم  رفعوا  شبان  وناشطين  سياسيين 

من  جموع  خرجت  كما  االستقالل،  ورايات 
الشهداء  ميدان  إلى  طبرق،  مدينة  أهالي 
خاللها  عبروا  مسيرة،  في  المدينة  وسط 
للثورة،  التاسعة  بالذكرى  سعادتهم  عن 
من خالل الفتات كتب عليها »ثورة فبراير 
ثورة شعب«، و»علينا أن نحافظ عليها من 

الضياع«، و»علينا بتصحيح مسارها«.
مدينة  في  وتحديدا  البالد،  جنوب  وفي 
من  عــدد  فــي  احتفاالت  أقيمت  سبها، 
بالمدينة،  الرئيسية  والميادين  األحياء 
العاصمة  تشهدها  احتفاالت  مع  تزامنا 
وقام عدد  أخرى.  طرابلس ومدن ومناطق 
من السكان في سبها بنحر جمل في ساحة 
الضمان االجتماعي وسط المدينة، وكذلك 
تعليق أعالم االستقالل في الشوارع، وخروج 
سياراتهم،  في  أسرهم  مع  الناس  بعض 

ملوحين بأعالم ورايات االستقالل. 

تفاصيل ص 5

الكعبازي.. شغف بالبورتريه وتوثيق الحياة اليومية باملدينة القديمة

االحتفاالت وحدت الليبيني في ذكرى ثورة فبراير

تعهد حكومي يحل 
األزمة املالية

لـ »النصر« في أفريقيا

اختبار صعب لـ »الفرسان«
في »شان الكاميرون«

أوقعت قرعة بطولة كأس األمم 
األفريقية لالعبين المحليين »شان«، 

المقرر إقامتها في الكاميرون خالل 
الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، 

المنتخب الليبي، بطل نسخة 2014، 
في اختبار صعب بمواجهة الكونغو 

والنيجر والكونغو  الديمقراطية 
برازافيل، ضمن منافسات المجموعة 

الثانية. ُأجريت مراسم سحب 
القرعة في قصر بوليفالنت ياوندي 

الكاميرونية  بالعاصمة  الرياضي، 
ياوندي، وحل المنتخب الوطني 
الذي يشارك للمرة الرابعة في 

البطولة التي تقام مرة كل عامين، 
ضمن مجموعة قوية، بينما شملت 

المجموعة األولى: الكاميرون 
وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي، 

أما المجموعة الثالثة: المغرب 
وتوغو وأوغندا ورواندا، والمجموعة 

الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا 
وغينيا.

وستقام منافسات بطولة كأس 
أمم أفريقيا للمحليين 2020 

بالكاميرون.



في أغلب دول العالم تكون قاعات السينما مجهزة بكراس ثابتة، لكنها تطوى 
بعد الجلوس عليها. إال أن في سويسرا قاعة سينما مختلفة، وهي جديدة وغير 

مسبوقة، وتوفر للمشاهدين أسرة بدال من المقاعد العادية والتقليدية.
ووفقا لموقع »insider«، فإن »بلدية شبرايتنباخ دشنت هذه القاعة التي 

تتضمن أسرة، تمكن المشاهد من متابعة الفيلم مستلقيا، كأنه في المنزل«. 
وبحسب »سينما باثي« الكائنة في شبرايتنباخ ، فإن هذه األسرة توفر في قاعة 

كبار الشخصيات »VIP«، والهدف منها هو جذب عشاق خدمات البث المنزلي 
مثل »نتفليكس« و»أمازون برايم« إلى صاالت السينما.

وتحتضن هذه القاعة 11 سريرا لشخصين، ويحتوي كل واحد منها على 
مساند للرأس قابلة للتعديل إلكترونيا، وفيما يخص التذاكر في هذه القاعة، 

فإنها تصل إلى 49 فرنكا سويسريا »48 دوالرا أميركيا«، وتشمل الطعام 
والشراب، مقابل 19.5 فرنك »19 دوالرا أميركيا« للتذكرة العادية.

تواصـل 02

سواد القلب عمري ماعرفته***وحسد الناس ماهو من أفعالي
وثوب الكذب عمري ما لبسته***قول الصدق ديما من خصالي
حب الخير في نفسي غرسته***أنعامل بيه في الناس الغوالي

هاشتاغ »تسقط_صفقة_القرن« 
يجتاح مواقع التواصل

البنتاغون يغير موقفه من 
»حصار« شركة هواوي

تعرض  بعد  دقيقة  تحقيقات  إجراء  برشلونة  نادى  أعلن 
الحساب الرسمي للنادي على موقع »تويتر« لالختراق من 
قبل بعض الهاكرز، حيث أعلنت شركة تدعى »أورماين« 
مسئوليتها عن االختراق، السبت الماضي وذكر برشلونة 
تعرضت  »تويتر«،  على  نشره  الذى  الرسمي  البيان  فى 
تسبب  مما  للقرصنة،  تويتر  عبر  برشلونة  نادى  حسابات 
فى ظهور تغريدات غير صادرة عن النادي، حيث تم نشرها 
عن  اإلبالغ  وتم  البيانات،  لتحليل  خارجية  أداة  خالل  من 

تلك التغريدات وحذفها من جميع حساباتنا.
برشلونة  نــادى  »سيجرى  بيانه  في  النادي  ــاف  وأض
تدقيقا على مستوى األمن السيبراني، حيث ستراجع جميع 
وذلك  الخارجية،  األدوات  مع  والروابط  البروتوكوالت 
أفضل  وضمان  الحوادث  هذه  مثل  تكرار  تجنب  أجل  من 
إزعاج  أي  عن  نعتذر  الجماهير،  مع  التواصل  من  مستوى 
قد ترتب عن هذا الحادث«، وكان الحساب الرسمي لنادى 
تهكيره،  بعد  رسائل  عدة  نشر  العربية  باللغة  برشلونة 
لكم  أحسن  مدريد  على  حولوا  شدعوه  »بعدين  ومنها 
فريق أورماين«، وفي تغريدة أخرى، »آسفين على التويتات 
بس حبينا نسلم على الشعب العربي أجمع فريق أورماين 

ألمن المعلومات«.

شعر الحكمة

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 222 26 جمادى اآلخرة 1441 هــ
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»واتساب« يتخطى عدد مستخدميها عتبة املليارين

شركة »غوغل« تتفاوض مع ناشري الجرائد

كلمة1000

أعلنت خدمة »واتساب« للمراسلة الفورية المرمزة 
حول  عدد مستخدميها  أن  لـ»فيسبوك«  المملوكة 
التحديات  إلى  الفتة  المليارين،  تخطى  العالم 
الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا 
العدد من المشتركين، وقالت المجموعة في رسالة 
الرسمية: »يسرنا إعالمكم بأن عدد  على مدونتها 
المليارين،  تخطى  العالم  في  واتساب  مستخدمي 
ازدادت  ازدادت درجة اتصالنا  أننا كلما  نحن ندرك 
»واتساب«  ونمت  البيانات«،  حماية  ضرورة  معها 
نجاحا  الخدمات  أكثر  أحد  لتصبح  كبيرة  بسرعة 
لـ»فيسبوك«  المملوكة  التطبيقات  عائلة  في 
ترميز  درجة  زادت  كما   ،2014 في  اشترتها  التي 
المستخدمين  يساعد  بما  الخدمة  عبر  المحادثات 
الشرطة  أجهزة  دعوات  رغم  بسرية  التواصل  على 

في الواليات المتحدة والعالم لزيادة القدرة على 
اعتراض البيانات.

رسالتها:  في  الشركة  وأضافت 
»لهذا فإن كل رسالة خاصة يبعث 

مرمزة  تكون  واتساب  عبر  بها 
التام  التشفير  بتقنية  حكما 
القوي  التشفير  الطرفين،  بين 
إلكتروني  قفل  دور  يؤدي 
يضمن  بما  للكسر  قابل  غير 
سالمة المعلومات المرسلة عبر 

المستخدمين  ويحمي  واتساب، 
المعلوماتية  قراصنة  من 

والمجرمين«، غير أن المجموعة كانت 
تقدمت  أنها  الماضي  أكتوبر  في  أعلنت 

غروب«  أو  إس  »إن  مجموعة  ضد  بشكوى 
برمجيات  في  المتخصصة  اإلسرائيلية 
اتهامها  خلفية  على  التجسس، 
في  حكومية  جهات  بمساعدة 
مناطق عدة، من الشرق األوسط 
التجسس  في  المكسيك،  إلى 
كما  وصحفيين،  ناشطين  على 
أقرت الخدمة في مايو الماضي 
بأنها تعرضت لهجوم ببرمجية 
على  التجسس  تتيح  خبيثة 
وقال  الذكية،  الهواتف  مضامين 
ويل  »واتساب«  رئيس  حينها 
كاثكارت في مقالة نشرها في 
أشهر  »بعد  أميركية:  صحيفة 

من التحقيق، يمكننا الكشف عن الجهة التي نفذت 
هذا الهجوم«.

من  أمنية  ثغرة  المعلوماتية  قراصنة  واستغل 
خالل إدخال برمجية خبيثة داخل هواتف واالتصال 
يعتبر  الذي  التطبيق،  هذا  بمستخدمي  ببساطة 
العالم.  حول  الفورية  المراسلة  خدمات  أنجح  من 
»نبدي  األربعاء:  رسالتها  في  »واتساب«  وأضافت 
على  انطالقنا،  منذ  كنا  كما  عينه  التصميم  راهنا 
الخاص  التواصل  على  القدرة  توفير  في  المساعدة 
مستخدم  لملياري  الشخصية  االتصاالت  وحماية 
لمستخدميها  »واتساب«  وتتيح  العالم«،  حول 
تتضمن  رسائل  تبادل  عبر  فورية  التواصل بصورة 
إلى  إضافة  مصورة،  وتسجيالت  وصورا  نصوصا 

إمكان التخابر بالفيديو أو بالصوت.

أوضحت مصادر مطلعة أن شركة »غوغل« دخلت في مفاوضات للتوصل 
إلى اتفاقات ترخيص مع ناشري الصحف للحد من االنتقادات التي تتهمها 
بتحقيق أرباح من خالل األخبار على محرك البحث الخاص بها، وال تزال 
المفاوضات بين محرك البحث ومؤسسات إعالمية في بدايتها، علما بأن 
الناشرين المعنيين هم في معظمهم في فرنسا ودول أوروبية أخرى، 

وستشكل أي عملية دفع لقاء الحصول على المعلومات بمثابة 
التي تعرضت  تحول كبير بالنسبة إلى الشركة العمالقة، 
الماضية  السنوات  خالل  اإلعالم  وسائل  من  كبير  لنقد 

إيرادات  وكسب  البحث  نتائج  في  المحتوى  نشر  بسبب 
اإلعالنات المرتبطة بها من دون إقامة أي اعتبار إلى 
ناشر المحتوى األساسي. وأشارت »غوغل«، الجمعة، 
إلى أنها تبحث عن طرق جديدة لمساعدة الناشرين.

غنغراس،  ريتشارد  »غوغل«،  رئيس  نائب  وقال 
صحافة  إليجاد  الناس  مساعدة  »نريد  بيان:  في 

نوعية، وهو أمر مهم لبناء ديمقراطية مطلعة، ويساعد 
هذا  »نولي  مضيفا:  مستدامة«،  بطريقة  اإلعالم  دعم  على 

الموضوع أهمية كبيرة، ونحن نناقش مع شركائنا ونبحث عن وسائل 
جديدة لتوسيع تعاوننا مع الناشرين«، ولطالما رفضت »غوغل« دفع أي 
مستحقات لقاء نشرها روابط المقاالت التي تظهر في نتائج البحث على 
محركها، ولم تغير موقفها من هذا األمر، وفق ما أفادت مصادر مطلعة 

على الملف.
األخبار،  لمواقع  الزيارات  مزيد  توفر  إنها  األميركية  الشركة  وتقول 

عمالق  ويعمل  اإلعالنات.  من  إيرادات  كسب  على  الناشرين  وتساعد 
إنيشياتف«على  نيوز  »غوغل  برنامج  خالل  من  الناشرين  مع  البحث 
تحفيز جمهور زائري مواقع وسائل اإلعالم والمشتركين فيها، وردا على 
انتقادات مماثلة، أطلقت شركة »فيسبوك« في أكتوبر الماضي صفحة 
إخبارية مخصصة للصحافة »النوعية« بهدف دعم الصحافة ووقف تدفق 

المعلومات الخاطئة والمضللة.
بعض  أن  إلى  زاكربرغ،  مارك  الشركة،  رئيس  وأشار 
وسائل اإلعالم الشريكة ستحصل على إيرادات من هذه 
العملية، لكن من دون تحديد نسبتها وشكلها، وتأتي 
المفاوضات التي أطلقتها »غوغل« في وقت تتعرض 
الشركة لضغوط لاللتزام بقرار أوروبي حول »الحقوق 
المجاورة« التي تشبه حقوق النشر، لصالح الناشرين 

ووكاالت األنباء.
وأكدت »غوغل« العام الماضي أنها لن تدفع لوسائل 
وصورهم  مقاالتهم  استخدامها  لقاء  األوروبية  اإلعالم 
على  صادق  الذي  األول  البلد  وهو  فرنسا،  في  وفيديوهاتهم 
القرار األوروبي الجديدة، ما قد يفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد عمالق التكنولوجيا، وتقدم عدد من المؤسسات اإلعالمية، بينها 
مبدأ  إلى  باالستناد  »غوغل«  ضد  بشكاوى  برس«،  »فرانس  وكالة 
»الحقوق المجاورة« لدى »سلطة المنافسة«، وهي هيئة إدارية مستقلة 
فرض  حق  ولها  التنافس  قطاع  في  المخالفات  في  تنظر  فرنسا  في 

عقوبات، ويفترض أن تصدر قرارها في مارس.

البورتوريكي  للمغني  »ديسباسيتو«  أغنية  حققت 
»يوتيوب«  على  جديدا  قياسيا  رقما  فونسي  لويس 
الفيديو  ليصبح  مشاهدة،  مليارات  ستة  تسجيلها  بعد 

األكثر مشاهدة في تاريخ موقع »يوتيوب«.
 ،2017 يناير  في  صدرت  التي  »ديسباسيتو«  أغنية 
إلى  وصــل  الــذي  للفيديو  القياسي  الرقم  أيضا  تحمل 

مليارات  وثالثة  يوما(،   155( وقت  بأسرع  مشاهدة  ملياري 
)204 أيام(، وأربعة مليارات )272 يوما(.

الفيديوهات  على  »ديسباسيتو«  أغنية  فيديو  ويتفوق 
مشاهدة  ملياري  مسجال  »يوتيوب«،  على  األخرى  الناجحة 
يو«  أوف  »شيب  أغنيته  نالت  الــذي  شيران،  إد  من  أكثر 

تقريبا. مليارات مشاهدة  أربعة 

»ديسباسيتو« تحطم رقما قياسيا جديدا

برشلونة يحقق في اختراق 
حساباته على »تويتر«

#هشـتاغ

أطلق نشطاء حملة تحت هاشتاغ »#تسقط_صفقة_القرن« للتعبير عن 
رفضهم الكبير للخطة األميركية، حيث تصدر هذا الهاشتاغ مواقع التواصل 

االجتماعي، مشددين على أن »فلسطين ليست للبيع«.
وأثار إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة 
بمنطقة الشرق األوسط، والمعروفة بـ»صفقة القرن«، غضبا ورفضا 
جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل 

االجتماعي.
ونشر العديد من النشطاء ملصقات وشعارات تؤكد أن »فلسطين ليست 

للبيع«، في صفحاتهم على »فيسبوك«، إلى أهمية إصدار قرارين األول؛ قرار 
سياسي جريء، وذلك من أجل إسقاط »صفقة القرن«.

كشفت جريدة »وول ستريت جورنال«، أن وزارة الدفاع األميركية »بنتاغون«، 
غيرت موقفها من مشروع قرار يسعى إلى تقييد بيع التكنلوجيا للشركة الصينية 

العمالقة »هواوي«، وكان »بنتاغون« قد عارض مشروع قرار أعدته وزارة التجارة، 
خشية أن يؤثر على شركات أميركية مختصة في صناعة الرقاقات، ألنها ستجد 

صعوبة في التصدير إلى البلد اآلسيوي انطالقا من فروعها في الخارج.
وفي الموقف المفاجئ، وقف البنتاغون ضد المشروع ألنه سيحرم شركات 
التكنولوجيا األميركية من مداخيل مهمة، وهو ما سيؤثر على تمويل برامج 
البحث والتطوير، وبعد ممارسة الضغط من مسؤولين تجاريين وأعضاء في 

الكونغرس، بات من الوارد أن يناقش المشروع في الثامن والعشرين من الشهر 
الجاري، على مستوى وزاري، بحسب مصادر لم يجر الكشف عن اسمها.

وتشتبه واشنطن وعواصم غربية أخرى في أن تكون شركة هواوي أداة بيد 
الصين ألجل التجسس لصالح بكين، لكن الشركة الصينية تنفي بشكل قاطع 

هذه المزاعم، وقالت وزارة الدفاع األميركية إنها تدعم مناقشة هذه القضية في 
إطار التعاون، ووفق مسار يعتمد على عرض الحقائق والمخاوف من كافة األطراف 

قبل اإلقدام على تبني أي قرار.
وقالت الناطقة باسم البنتاغون، سو غاو، إنه لن يجري الكشف عن أي موقف ما 

لم يجر اتخاذ قرار رسمي بشأن »القيود المحتملة« على شركة هواوي.

أطفال يشاركون في احتفال الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير ببنغازي.

الدفع  لخدمة  البالغة  األهمية  المستجد  كورونا  فيروس  أبرز 
تساهم  إذ  واألوبئة،  األمراض  انتشار  فترات  خالل  اإللكتروني، 
بطريقة أو أخرى في الوقاية وتقليل فرص االحتكاك مع الوسائل 
الناقلة للفيروس، وتعيش الصين وعدد من دول العالم على وقع 
انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 1500 شخص 

وأصاب نحو 65 ألف آخرين.
والسعال  اللعاب  رذاذ  عبر  الفيروس  انتشار  ويمثل 

االختالط  بعدم  إرشادات  إطالق  إلى  الهواء  في 
بين  المتداولة  األدوات  وتعقيم  اإلمكان  قدر 

اإللكتروني«،  »الدفع  وسائل  وجاءت  الناس، 
السنوات  خالل  كبير  بشكل  انتشرت  التي 
الذين  لهؤالء  سريعا  حال  لتقدم  األخيرة، 
الفيروس،  فيها  ينتشر  مناطق  يقطنون 
ومن شأن الدفع اإللكتروني أن يساهم في 

الحد من انتشار كورونا، على اعتبار أن الناس 
البعض  بعضهم  مع  التعامل  إلى  يضطروا  لن 

باألوراق النقدية، التي قد تكون »موبوءة«.
البنوك  جعلت  الموبوءة  النقدية  األوراق  انتشار  فمخاوف 

فوق  األشعة  استخدام  خالل  من  تعقيمها،  في  تشرع  الصينية 
البنفسجية أو درجات الحرارة المرتفعة ثم تخزينها لفترة معينة 
قبل تعميمها للحرص على عدم احتوائها على أي من مخلفات 
الفيروس، وبات مستخدمو اإلنترنت يعتمدون على خدمات مثل 
»غوغل باي« و»سامسونغ باي« و»أبل باي« و»بايبال« و»فينمو« 
المالية دون  الذكية إلنجاز معامالتهم  الهواتف  الموجودة على 

الحاجة إلى األوراق النقدية.

زاكربرغ،  مارك  األميركي  »فيسبوك«  شبكة  مؤسس  يعقد 
قطاع  تنظيم  في  للبحث  األوروبية  المفوضية  مع  اجتماعات 
بشأن  استراتيجيتها  بروكسل  عرض  من  يومين  قبل  اإلنترنت 
الذكاء الصناعي، وأتت زيارة زاكربرغ مؤسس أكبر شبكة للتواصل 
»إنستغرام«  خدمتي  أيضا  تملك  التي  العالم  في  االجتماعي 
بها  قام  زيارة  من  أسابيع  أربعة  بعد  لبروكسل  آب«،  و»واتس 
األم  الشركة  »ألفابت«  مجموعة  رئيس  بيشاي  سوندار  رئيس 
لـ»غوغل«. ودعا بيشاي االتحاد األوروبي خالل زيارته إلى اعتماد 

»نهج متناسق« لتنظيم قطاع الذكاء الصناعي.
المكلفة  األوروبية  المفوضية  رئيسة  نائبة  زاكربرغ  ويلتقي 
الشؤون الرقمية مارغريت فيستاغر ومفوض الشؤون الصناعية 
تييري بروتون والمفوضة األوروبية للشؤون القانونية فيرا يوروفا، 
المفوضية األوروبية »تحقيقا تمهيديا« حول »غوغل«  وباشرت 
المستخدمين  بيانات  جمعهما  كيفية  لمعرفة  و»فيسبوك« 

الشخصية وألي أغراض.
تايمز«  »فايننشل  صحيفة  اإلثنين،  نشرته  رأي  مقال  وفي 
على  زاكربرغ  شدد  األعمال،  بأوساط  المتخصصة  البريطانية 
القواعد  التكنولوجيا العمالقة تحتاج إلى مزيد من  أن »شركات 
الخاصة  الشركات  على  ينبغي  أنه  أظن  »ال  وكتب  التنظيمية«، 
أن تتخذ وحدها هذا الكم من القرارات عندما يتعلق األمر بالقيم 
إلى  العام الماضي  أنه دعا  إلى  الديمقراطية األساسية«، مشيرا 
»قواعد تنظيمية في أربعة ميادين هي االنتخابات والمضامين 

المضرة والخصوصية والحق في نقل البيانات«.

الدفع اإللكتروني يساهم في 
»الوقاية« من فيروس كورونا

مؤسس »فيسبوك« في بروكسل 
لتنظيم قطاع اإلنترنت

قاعة سينما بسرير بدل املقعد



محليات 03
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة اخلامسة

العدد 222
اخلميس

26 جمادى اآلخرة 1441 هــ
20 فبراير 2020 م

في تقرير نشرته »لوموند« عن إغالق املنشآت النفطية

صنع الله يحذر من العودة إلى »االقتراض«.. وينتقد ضآلة تأثير املجتمع الدولي
للنفط،  الــوطــنــيــة  الــمــؤســســة  رئــيــس  أطــلــق 
إلى  ليبيا  عودة  من  تحذيرا  اهلل،  صنع  مصطفى 
من  احتياطيا  امتالكها  رغم  الخارجي،  االقتراض 
حصار  استمرار  حال  في  بسرعة،  ينفد  قد  النقد 
العادل  غير  التوزيع  بإشكالية  اعترف  وإن  النفط، 
إمكانية  أكد  فقد  المناطق،  بين  الطاقة  لعائدات 
المصرف  شفافية  بزيادة  اإلشكالية  هذه  معالجة 
المنشآت  إقفال  طريق  عن  ليس  لكن  المركزي، 

النفطية.
النفطي  الهالل  حصار  اهلل  صنع  وصف  وبعدما 
بـ»الكارثة  البترول  بحقول  اإلنــتــاج  وتــوقــف 
»لوموند«  جريدة  مع  مقابلة  في  أكد  والمأساة«، 
احتياطيات  ليبيا  امتالك  الثالثاء،  الفرنسية، 
مالية، لكنها سوف تنفد بسرعة، ما يتعين عليهم 

العودة إلى االقتراض، وهو عار، حسب قوله.
»انخفاض  إلى  النفط  مؤسسة  رئيس  ولفت 
آالف   110 إلى  برميل  مليون   1.25 من  اإلنتاج 
برميل يوميا«، واصفا ذلك بأنه »أمر مقلق للغاية، 
ألن الوضع الناشئ عن هذا الحصار كارثي بالنسبة 

للسكان وسيدمر االقتصاد الليبي«.
توقف  من  دولية  »المباالة  بعنوان  تقرير  وفي 
لم  البالد  إن  »لوموند«  قالت  ليبيا«  في  النفط 
قصيرة  فترة  في  الحجم  بهذا  تضررا  قط  تشهد 

منذ نهاية العام 2011.
هما  والغاز  النفط  »إن  قائال:  اهلل  صنع  وواصل 
يسهم  الذي  الوطني،  لالقتصاد  الفقري  العمود 
المستشفيات  ــزود  وي الليبيين،  ــور  أج دفــع  في 
بالكهرباء«، محذرا من تدهور األوضاع في األسابيع 
واألشهر المقبلة، مع تخطي العجز الناجم عن هذا 

الحصار 1.6 مليار دوالر في ثالثة وثالثين يوما.
إغــالق  فــي  المتورطين  مــبــررات  على  وردا 
في  خلال  اعتبروه  ما  بسبب  النفط،  إنتاج  حقول 

والشرق،  الغرب  بين  النفط  عائدات  توزيع  إعادة 
تتعلق  التي  اإلشكالية،  بهذه  اهلل  صنع  يعترف 
بالتوزيع غير العادل لعائدات النفط بين المناطق، 
إال  األمر  على  الرد  يمكننا  »ال  يقول:  واستطرد 
ما دعوت  وهو  المركزي،  المصرف  بزيادة شفافية 
النفطية  المنشآت  إقفال  لكن  وتكرارا،  مرارا  إليه 
السكان  معاناة  تفاقم  إلى  مشيرا  له«.  معنى  ال 

العاديين والمخاطر الناجمة عن العنف والتطرف.
حيال  الدولي  المجتمع  فعل  ردود  وبخصوص 
إصدار  على  الليبي  المسؤول  أثنى  النفط،  حصار 
بعض الدول بيانات إدانة، لكن التأثير على األرض 
الدولي  المجتمع  يكون  أن  إلى  داعيا  ضئيال.  كان 
النوع  هذا  يكافئ  »كان  إن  متسائال  أكثر وضوحا، 
خطيرة  سابقة  فإنها  القانوني«  غير  العمل  من 

تفرض أال يصبح قطاع الطاقة ورقة مساومة.
الصيني  »كورونا«  فيروس  تأثير  أعقاب  وفي 
حد  ما  النفط،  على  العالمي  الطلب  إضعاف  على 
قال  الليبي،  اإلنتاج  بتراجع  الدولي  االهتمام  من 
بمقدار  إنتاجها  انخفاض  رغم  ليبيا  إن  اهلل  صنع 
جاد،  فعل  رد  يوجد  ال  فإنه  يوميا،  برميل  مليون 
معلقا: »ال أقول إننا ضحايا ألزمة فيروس كورونا، 
لكن إذا ارتفع سعر النفط، أعتقد أننا كنا سنشهد 
ردود فعل مختلفة«. وأشارت »لوموند« إلى تفاقم 
»معركة  فيه  أصبحت  وقت  في  السكان،  معاناة 
في  حفتر  خليفة  المشير  أطلقها  التي  طرابلس«، 
التدخل  تصاعد  بفعل  تطرفا  أكثر   ،2019 أبريل 
النفط  عائدات  تجفيف  وضع  يؤدي  كما  األجنبي. 
وبالتالي  الكهربائي،  التيار  انقطاع  تفاقم  إلى 
ومن  اليومية.  الصعوبات  وتعقد  المياه  نــدرة 
تبدي  ال  العالمية  األسواق  أن  يبدو  أخرى  ناحية 
-وهو  الليبي  اإلمــداد  بتعرض  الــالزم  االهتمام 
أكبر احتياطي للنفط في أفريقيا- إلى التوقف، مع 
ضعف الطلب الصيني بعد أزمة فيروس »كورونا« 
 12% النفط نحو  المستجد، بينما انخفضت أسعار 

العام. منذ بداية 
للعالقات  الفرنسي  المعهد  في  الباحث  وحسب 
استئناف  »احتمال  فإن  ابيرت،  كلود  الدولية، 
اإلنتاج في ليبيا يقلق األسواق، ألنه سيجبر الدول 
لتوفير  إمداداتها  خفض  على  األخــرى  المنتجة 

مساحة للنفط الليبي«.
فيروس  تأثير  أن  الفرنسي  التقرير  يرى  وهكذا 
»كورونا« خلط حسابات من يقفون وراء إغالق آبار 
إنتاج النفط ووقف تصديره، إذ كان يأمل من خالل 
الدولي  المجتمع  على  ضغطا  يفرض  أن  حصاره 

لصالحه في اختبار القوة أمام حكومة الوفاق.
فإن  الفرنسيين  النفط  صناع  ألحد  وبالنسبة 
العالمية هو في نهاية  »غياب ليبيا عن اإلمدادات 
المطاف نعمة بالنسبة للمنتجين اآلخرين«، معلقا: 
»عملية حفتر ال تزعج أحدا، بل على العكس تماما«.

المؤسسة  أعلنت  الماضي  اإلثنين  ويــوم 
 135.745 إلى  الخام  إنتاج  تراجع  للنفط  الوطنية 
برميال في اليوم، بحلول مساء يوم اإلثنين، نتيجة 

لإلقفاالت التي طالت الموانئ وخطوط األنابيب.
وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى أن الخسائر 
دوالر،  مليار   1.6 من  أكثر  إلى  تصل  ذلك  جراء 
اإلقفاالت  بـ»إنهاء  بيانها  في  المؤسسة  وطالبت 
لمنشآتها«،  للقانون  والمخالفة  المسؤولة  غير 
ودعت إلى »السماح لها باستئناف عمليات اإلنتاج 

فورا من أجل ليبيا وشعبها«.
التضليل  »حــمــالت  مــن  المؤسسة  وحـــذرت 
للوقود«،  الحالي  بالوضع  يتعلق  فيما  اإلعالمي 
المواطنين  جميع  مــن  »تــرجــو  أنــهــا  ــدت  وأكـ
الوحيد  المصدر  باعتباره  التقرير،  هذا  مع  التعامل 

الدقيقة والمحدثة«. للمعلومات 
»مستمرة  فهي  النفط  لمؤسسة  ووفــقــا 
الشرقية  المناطق  في  المحروقات  توفير  في 
النقل  احتياجات  لسد  كافية،  بكميات  والوسطى 

المواطنين«. ومتطلبات 

حلول األزمة الليبية تصطدم بمتالزمة »القوة القاهرة«
الثانية من  الجولة  انطالق  وقبل ساعات من موعد 
مباحثات اللجنة العسكرية »5+5« في جنيف، التي 
إلطالق  دائم  وقف  تثبيت  إلى  التوصل  إلى  تهدف 
النار في البالد، كانت أصوات االنفجارات تهز ميناء 
طرابلس بقذائف أسفرت عن مصرع ثالثة مدنيين 
وإصابة خمسة آخرين، وفق وزارة الصحة، وتحطيم 
وحرق حاويات محملة بمواد غذائية وسلع متنوعة، 
المواصالت،  وزارة  وفق  ليبيون،  تجار  استوردها 
ليتبادل طرفا النزاع االتهامات، وفيما اتهمت عملية 
القوات  الوفاق،  لحكومة  التابعة  الغضب«  »بركان 
التابعة للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم، أعلنت غرفة 
تدمير  العامة  للقيادة  التابعة  »الكرامة«،  عمليات 

سفينة تحمل أسلحة وذخائر تركية في الميناء.
أو  النار  إطالق  لوقف  الجديد  الخرق  هذا  وينضم 
الهدنة »الهشة جدًا«، وفق توصيف نائبة المبعوث 
 150 من  »أكثر  إلى  ويليامز،  ستيفاني  األممي، 
انتهاكًا« رصدتها األمم المتحدة، وفي أول رد فعل 
الرئاسي  المجلس  تعليق  كان  القصف  هذا  على 
 ،»5+5« العسكرية  المحادثات  في  مشاركته 
التي  اللحظة  المسار في نفس  لتتعثر مباحثات هذا 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  فيها  يتحدث  كان 
تحيط  صعوبات  عن  جنيف  في  صحفي  مؤتمر  في 
يراقب  »من  حول  تساؤالت  عدة  طرح  إذ  بالهدنة، 
الهدنة، ومن يراقب إطالق النار. وماذا يكون مصير 

المقاتلين غير النظاميين.. واألسلحة الثقيلة«.
وفي هذا السياق، تبدي أوساط دبلوماسية تفهمًا 
لحديث سالمة عن أن »قرارات مجلس األمن ال تنفذ 
األزمة  سياق  في  خصوصًا  وضحاها«،  عشية  بين 
الليبية وتعقيداتها المتشعبة، بما تحمله من غياب 
التفاهمات الداخلية واإلرادة الدولية الملزمة لتنفيذ 
قرار مجلس األمن رقم 2510 بشأن وقف إطالق النار 
إلى  السالح  تصدير  بحظر  وااللتزام  المشروط،  غير 
المتابعة  لجنة  اجتماع  نتائج  أظهرته  ما  وهو  ليبيا، 
الدولية بشأن ليبيا، في ميونيخ األحد الماضي، التي 
برلين  مؤتمر  استنتاجات  على  بـ»التأكيد  اكتفت 
الثابت  والتزامهم  الماضي،  يناير   19 في  الصادرة 
الوقائع على  الكامل«، وهو ما لم تترجمه  بتنفيذها 

األرض.
األمن،  مجلس  قرار  تطبيق  في  التأخر  أن  ويبدو 
بحرية  مهمة  طريق  في  أخــرى  عراقيل  تصاحبه 

جديدة أطلقها االتحاد األوروبي، من المقرر أن تركز 
في  األسلحة  تعبر  حيث  »المتوسط«،  شرق  على 
طريقها إلى ليبيا، وتشمل نشر سفن وتنفيذ عمليات 
برية، وفق تصريحات  احتمال نشر قوات  جوية، مع 
عقب  مايو  دي  لويغي  اإليطالي  الخارجية  وزيــر 
اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي في بروكسل 
للسياسة  األعلى  الممثل  لكن  الماضي،  اإلثنين 
إن  قال  بوريل،  األوروبي، جوزيف  باالتحاد  الخارجية 

اللجنة العسكرية األوروبية هي من سيحدد »قواعد 
االشتباك« الخاصة بمهمة المراقبة الجديدة.

االتحاد  بمواقفة  حظيت  التي  الجديدة،  العملية 
بشأنها،  المناقشات  خالل  خالفات  رغم  األوروبــي 
لقيت ردود فعل غير إيجابية، إذ قال الرئيس التركي 
يملك  ال  األوروبــي  االتحاد  إن  إردوغــان  رجب طيب 
أي صالحية التخاذ قرار بشأن ليبيا، فيما شدد وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، على أن المهمة 

األمن  مجلس  بموافقة  تحظى  أن  »يجب  الجديدة 
بحكومة  الخارجية  وزارة  اعتبرت  بينما  الدولي«، 
الوفاق أن الخطة األوروبية »ستفشل بشكلها الحالي 
بالمنطقة  والجوية  البرية  الحدود  على  خصوصًا 
مجلسي  بين  جنيف  مسار  وبــشــأن  الشرقية«. 
المتعلقة  المواقف  تحولت  للدولة،  واألعلى  النواب 
النواب  إذ سمى مجلس  األسبوع،  بالمشاركات هذا 
عددًا من أعضائه المشاركين في الحوار، كما أعلن 

رئيس المجلس عقيلة صالح 12 نقطة إلنهاء األزمة 
أمنية  ليبيا  في  المشكلة  أن  مؤكدًا  البالد«،  في 
يناقش  أن  المقرر  المقابل من  األولى، في  بالدرجة 
مجلس الدولة في جلسته التي تعقد السبت المقبل، 
للمشاركة في حوار جنيف من  إمكانية ذهاب وفده 
عدمها، وذلك في »ظل استمرار خرق اتفاقات وقف 
طرابلس«، حسب  العاصمة  واستهداف  النار  إطالق 
األميركي  ــدور  ال سجل  األثناء،  هذه  في  تعبيره. 

حضوره الخافت في األزمة الليبية في مشهدين هذا 
األميركي  الرئيس  تحذير  عبر  كان  األول  األسبوع، 
دونالد ترامب اإلثنين الماضي خالل اتصال هاتفي 
أن  من  ــان  إردوغ طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع 
الوضع  سيزيد  ليبيا  في  األجنبي  التدخل  استمرار 
لقاء  الثاني فكان خالل  أما الظهور األميركي  سوءًا، 
السفير األميركي ريتشارد نورالند، الثالثاء الماضي، 
حفتر،  خليفة  المشير  الوطني  للجيش  العام  القائد 
بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة شرق بنغازي، إذ 
أكد نورالند »أهمية التوصل إلى تسوية تفاوضية«.
الليبي  الملف  يضع  يزال  فال  الروسي،  الدور  أما 
إلى جانب السوري في لعبة التوازنات والمساومات، 
الروسي  الخارجية  وزير  حديث  جاء  المرة  هذه  وفي 
سيرغي الفروف، في مقابلة مع جريدة »ال ستامبا« 
وحدها  هي  المتحدة  ــم  »األم أن  عن  اإليطالية، 
على  ردًا  وذلك  ليبيا«،  تكامل  ضمان  يمكنها  التي 
تصريحات أوروبية في هذا الشأن، في الوقت نفسه 
كان لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وحفتر 
على  تأكيدات  حمل  الــذي  األربــعــاء،  موسكو  في 

ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.
الــحــراك  ــي  ف الـــجـــوار،  دول  دور  يــغــب  ولـــم 
الرئيس  من  الالفتة  الدعوة  كانت  إذ  الدبلوماسي، 
المسار  إلى دعم  لواشنطن  التونسي، قيس سعيد، 
الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية 
الليبيين.  األشقاء  دماء  حقن  في  ويسهم  الدولية، 
رئيس  مع  التونسي  الرئيس  اجتماع  خالل  وذلك 
األميركي،  الكونغرس  في  المسلحة  الخدمات  لجنة 
آدم سميث، الذي قام بزيارة إلى تونس، أما الجزائر 
فقد جددت رفضها األعمال العسكرية العدائية على 
طرابلس وذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري، 
المجلس  رئيس  استقباله  خالل  بوقادوم،  صبري 

األعلى للدولة، خالد المشري.
وما بين تعدد القرارات والمبادرات الدبلوماسية، 
يبقى  والــدولــيــة،  اإلقليمية  المواقف  وتباينات 
»اللعبة  هذه  في  األوحد  الخاسر  الليبي  المواطن 
حقيقي  مــورد  دون  تــزال  ال  ليبيا  أن  إذ  الكبرى«، 
خسائر  اقتراب  مع  الماضي،  يناير   18 منذ  لإلنفاق 
 1.650 نحو  من  الليبية  النفطية  المنشآت  إقفاالت 
خسارة  بمتوسط  وذلــك  شهر،  خالل  دوالر  مليار 
الليبيين  أرزاق  لتستمر  دوالر،  مليون   55 يومية 
الشاملة  الحلول  وتبقى  القاهرة«،  »القوة  رهينة 
والعادلة لألزمة رهينة الوضع نفسه حتى إشعار آخر.

ظهور أميركي خافت.. وحتركات روسية جديدة

جنيف، طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

الوسط–عبدالرحمن أميني

كما هو الحال مع إنتاج 
النفط الذي يواجه عراقيل 
منذ العام 2011، تحولت 

حالة القوة القاهرة إلى متالزمة تالحق 
كل حراك دبلوماسي دولي يمضي 

خطوة على طريق حل األزمة الليبية، 
إذ ظهرت خروقات جديدة عقب صدور 

قرار مجلس األمن رقم 2510 بوقف 
إطالق النار في ليبيا األسبوع الماضي، 
وإطالق االتحاد األوروبي مهمة بحرية 

جديدة لمراقبة تطبيق حظر دخول 
األسلحة إلى البالد، مع ما يواكبها 

من جدل، والمسارات األممية الثالثة 
للحل، والتحذير األميركي–على لسان 
ترامب–من استمرار التدخل األجنبي، 
وكان استهداف ميناء طرابلس للمرة 

األولى هو التطور الجديد لمسار الحرب 
التي تجاوزت استهداف مطار معيتيقة 

ومحاور جنوب العاصمة فحسب، بل 
طالت الميناء أيضًا، لتلقي بحجر عثرة 

جديد أمام المسار السياسي.

 التفاصيل الفنية تستجوب قرار مجلس األمن.. وتحفظات دولية تعرقل املهمة األوروبية

< مصفاة نفط الزاوية

 <  جانب من اجتماع الدول المعنية بالملف الليبي في ميونيخ 16 فبراير.

 <   حفتر  خالل جلسة املباحثات مع السفير األميركي ريتشارد نورالند الثالثاء املاضي



محليات 04

بالتزامن مع إعالن الجزائر انتهاء الحجر الصحي المفروض 
أجلتهم  ليبيين  طالب  ثالثة  بينهم  من  شخصًا   43 على 
مدن  تواصل  الجاري،  فبراير  من  الثاني  في  الصين  من 
المستجد«  »كورونا  فيروس  من  للوقاية  إجراءاتها  ليبيا 
عبر أكثر من إجراء كان آخرها ندوة نظمتها نقابة المهن 
تحت  بنغازي  في  عدة  جهات  بمشاركة  المساعدة  الطبية 
البيئية  الصحة  الفيروسات في مجال  »الوقاية من  عنوان: 

والحلول«. التحديات  العامة.. 
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اإلثنين، إنه 
لم تسجل حاالت إصابة بفيروس »كورونا المستجد« بين 
حسابه  على  تدوينة  حسب  الصحي،  الحجر  قيد  كانوا  من 
سياق  وفي  »تويتر«.  االجتماعي  التواصل  بموقع  الرسمي 
متصل صرح وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد 
الليبين،  للطالب  الصحي  الحجر  بإنهاء  مؤتمر صحفي  في 
إلى  بنقلهم  ستتكفل  الليبية  السلطات  أن  إلى  الفتًا 

موطنهم، دون تقديم تفاصيل عن كيفية اإلجالء.
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  عام  مدير  وكان 
الليبيون  »الطالب  بالقول:  األحد  النجار، صرح  الدين  بدر 
في  النجار  وأشار  بالفيروس«.  مصابين  وغير  بخير  الثالثة 
ليبيين  مرضى  تسعة  وصول  إلى  »الوسط«  إلى  تصريح 
إلى تونس قادمين من الصين، منوهًا بأنهم كانوا هناك 
إجراء  عدم  واجبًا  كان  ولذا  أعضاء  زراعة  عمليات  إلجراء 
مناعة  انخفاض  إلى  »تؤدي  ألنها  لهم  العمليات  تلك 

بالفيروس«. اإلصابة  الجسم مما يسهل 
الصين  من  القادمين  المواطنين  مصير  متابعة  ومن 
ندوة  الطبي  بنغازي  مركز  استضاف  الليبي  الداخل  إلى 
القدرات«  بناء  »جمعية  منها:  جهة  من  أكثر  برعاية 
محاور  شملت  حيث  بنغازي«،  للبيئة  العامة  و»الهيئة 
بها  والتعريف  الفيروسات  مخاطر  من  التوعية  الندوة 

منها. الوقاية  وطرق 
عمران  قيس  الدكتور  المشاركين  ضمن  من  وكان 
قائاًل:  الطبية  النفايات  موضوع  عن  تحدث  حيث  أخليف، 
داخل  إنتاجها  تم  التي  النفايات  جميع  تعني  »إنها 
هذه  أنشطة  خالل  من  الصحية  الرعاية  مؤسسات 
النفايات  مشكلة  أن  وأوضح  المختلفة«.  المؤسسات 
بشكل  نمت  والسامة  الضارة  المواد  من  وغيرها  الطبية 
وذلك  العالم  أنحاء  كل  في  األخيرة  اآلونة  في  متسارع 

السكاني. والنمو  السريع  للتمدن  نتيجة 
على  خطير  تأثير  لها  النفايات  تلك  أن  على  شدد  كما 
عملية  قبل  خاصة  معالجة  إلى  يحتاج  مما  البيئية  الصحة 

منها. التخلص 
قال:  حيث  الطبية،  النفايات  أنواع  إلى  أخليف  وتطرق 
أنسجة  وتشمل:  البشرية  التشريحية  المخلفات  »هناك 
ومخلفات  المختلفة  الجسم  وأجزاء  واألعضاء  الجسم 
إلى  باإلضافة  الحيوية،  والكيمياء  الدقيقة  األحياء 
التقطيع  وأمواس  اإلبر  تشمل  التي  الحادة،  المخلفات 

وجود  إلى  وأشار  الزجاج«.  وقطع  الميكروتوم  وموسي 
المخلفات  تشمل:  والتي  الرطبة«  »المخلفات  يسمى  ما 
والمالبس  كالقطن  الجسم  وسوائل  بالدم  الممزوجة 
باإلضافة  وغيرها،  الطبي  والالصق  والشاش  والغيارات 
الصلبة  المخلفات  وتشمل:  الصلبة«  »المخلفات  إلى 
البالستيكية  والمواد  والعلب  األنابيب  مثل  الحادة  غير 
وتشمل:  السائلة«  »المخلفات  كذلك  وهناك  والمعدنية، 
غسل  من  المعملية  النشاطات  عن  الناتجة  المخلفات 

المختلفة. للسوائل  وتمرير  وتنظيف 
من  الطبية  النفايات  واحتواء  تبويب  إلى  أخليف  ودعا 
وغير  الطبية  للمخلفات  التصنيف  نظام  تطبيق  خالل 
مثل  العامة  النفايات  إلى  النفايات  تقسم  حيث  الطبية، 
بقايا الطعام واألوراق وعلب البالستيك وعلب المشروبات 
ملوث  غير  مماثل  شيء  أي  أو  الورقية  والمناديل  الغازية 
بمخلفات المرضى، بحيث تجمع وتوضع في أكياس خاصة 
الصحية  بالمرافق  العاملين  األفراد  عن  الخطر  إلبعاد  بها 
عن  الخطر  إبعاد  وكذلك  وأطباء،  وفنيين  تمريض  من 

عامة. بصفة  والبيئة  والمجتمع  المحيطين  األشخاص 
ألصبح  ُاستخدمت  لو  خطوات  عدة  »هناك  وقال: 

للعدوى  مصدرًا  وليس  للشفاء  مصدرًا  الصحي  المرفق 
من  اتباعها  يجب  خطوات  عدة  وهناك  البيئة،  وتلويث 
مخلفات  أو  الطبية  النفايات  جمع  في  تتلخص  ذلك  أجل 
المختلفة  األقسام  من  بهم  العناية  من  الناتجة  المرضى 
اإلنعاش  وحجرات  العمليات  وصاالت  اإليواء  كحجرات 
بكافة  التحاليل  ومعامل  التخصصية  المستشفى  وأقسام 
تجميعها  ويتم  بها  خاصة  أكياس  في  توضع  ثم  أنواعها، 
والمخلفات  المواد  وكذلك  شديد  بحذر  معها  والتعامل 
في  المكسور  والزجاج  والمشارط  والحقن  كاإلبر  الحادة 
الحالتين ملوث وغير ملوث من الواجب استخدام األكياس 

النفايات«. المخصصة لكل نوع من 
أنواع  وضع  أجل  من  أكياس  بتوفير  أخليف  وطالب 
تحمل  الفاقع  األحمر  باللون  أكياس  وهي  بها  المخلفات 
توضع  الخطرة  البيولوجية  للمخلفات  الدولية  العالمة 
األسود  باللون  وأكياس  للمرضى  الطبية  المخلفات  بها 
األطباء  وحجرات  المكاتب  مخلفات  مثل  العامة  للمخلفات 
من  المطعم  ومخلفات  وعلب  أوراق  من  التمريض  وطاقم 
أكياس  بوضع  العاملين  إلزام  مع  وغيرها،  األطعمة  بقايا 
مع  األقسام،  داخل  القمامة  سالت  في  المناسب  بالوزن 

مشددًا  النفايات،  حجم  مع  السلة  حجم  االعتبار  في  األخذ 
على مراعاة عدم تعبئة السالل أكثر من الالزم وأن تكون 
أكياس  نقل  وعدم  المريض،  سرير  عن  وبعيدة  بغطاء 
تنقل  بل  تتمزق،  ال  حتى  الممرات  عبر  باليد  المخلفات 

الموقت. التجميع  إلى مكان  عادة بعربات صغيرة 
وأشار الدكتور قيس عمران أخليف إلى ضرورة استعمال 
عليها  المقوى  البالستيك  من  صغيرة  حافظات  أو  حاويات 
اإلبر  بقايا  لجمع  الخطرة  البيولوجية  المخلفات  إشارة 
نهائيا  رميها  وعدم  مباشرة  استخدامها  بعد  والحقن 
تعقيمها  بعد  منها  التخلص  يتم  بحيث  القمامة  بأكياس 
من  أكثر  الحافظات  تلك  تعبأ  أال  على  المحارق  بواسطة 
ثالثة أرباعها. كما دعا إلى استخدام طرق بديلة للتخلص 
التعقيم  مثل  الحرق  بدل  الطبية  النفايات  بعض  من 
النفايات  مع  وضعها  قبل  الكيماوية  والمعالجة  البخاري 
الموقتة  القمامة  تجميع  عربات  استخدام  وكذلك  األخرى، 

)لحين قدوم سيارة نقل القمامة( لكل نوع على حدة.
النفايات ووضعها  وشدد أخليف على مراعاة عدم تجميع 
في الممرات والردهات أمام المارة أو الزوار لحين نقلها خارج 
المرفق الصحي، وعدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة 

والقوارض  والحشرات  والطيور  والحيوانات  لألمطار  معرضة 
الناقلة لألمراض، مشيرًا إلى أنه من األفضل وضع النفايات 
سهولة  وضمان  ممتازة  تهوية  وجود  مع  مغلق  مكان  في 
وصول عامالت وعمال النظافة بالمرفق الصحي وعربات نقل 
للنفايات  الموقت  التجميع  مكان  وبعد  الخارج  إلى  النفايات 
بلونين  عربات  واستخدام  الصحي  المرفق  وزوار  المارة  عن 
في  األخرى،  للمخلفات  والرمادي  الطبية،  للنفايات  األصفر، 
مخزن التجميع الموقت على أن توضع في أماكن بعيدة عن 
بعضها حتى ال يحدث خلط وأن تكون غير منفذة للسوائل 
حتى ال تلوث األرضية بالميكروبات المعدية وتنقلها األقدام 
للمياه  الصحي، مع وجود مصدر  المرفق  داخل  إلى  بدورها 
تجميع  مراكز  وإبعاد  لها  جيد  وتصريف  األرضية  لتنظيف 
والمطبخ،  والمطعم  األغذية  مخازن  عن  الموقتة  النفايات 
للعاملين  الواقية  والمعاطف  القفازات  ارتداء  على  والحث 
بنقل النفايات الطبية تحسبًا ألي وخٍز باإلبر أو تسرب لبعض 

السوائل الملوثة.
لنقل  ثابت  وقت  وجود  بضرورة  أخليف  نصح  وختامًا 
القمامة من المرفق الصحي على األقل مرة واحدة يوميًا، 

ويفضل جمع القمامة في كل وردية عمل.

بنغازي ــ ابتسام اغفير 

بنغازي ـ الوسط

في سياق اإلجراءات الوقائية من »كورونا المستجد«

مطالب بضمان نظافة املرافق الصحية.. وأنشطة للتوعية من مخاطر الفيروسات

<  خالل الندوة العلمية األولى للوقاية من الفيروسات في بنغازي<   جانب من المشاركين في ندوة للتوعية الطبية في بنغازي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مدير مكتب الهيئة العامة للبيئة بنغازي وليد الهاللي لـ»الوسط«:

 نسعى إلى اعتماد بحيرة جليانة محمية طبيعية

● ماذا تعني كلمة األراضي الرطبة.. وما مدى أهميتها البيئية؟
على  للحفاظ  »رامسار«  اتفاقية  إلى  باإلشارة  الحديث  نبدأ  دعينا 
األراضي الرطبة، فهذه معاهدة دولية للحفاظ واالستخدام المستدام 
النوع  هذا  لفقدان  التدريجية  الزيادة  وقف  أجل  من  الرطبة  للمناطق 
من األراضي. وتعنى االتفاقية بالتأكيد على الدور االقتصادي والثقافي 
والعلمي والترفيهي لتلك األراضي. وهي أقدم اتفاقية عالمية في مجال 
واالستعمال  للحفاظ  والقومي  الدولي  للتعاون  إطار  وبمثابة  البيئة، 
 1971 العقالني لألراضي الرطبة ومصادرها. وُضعت االتفاقية العام 
بمدينة »رامسار« اإليرانية، ودخلت حيز التنفيذ سنة 1975، وانضمت 

ليبيا عضوًا فاعاًل في االتفاقية منذ مطلع شهر أبريل 2000.
أما عن ماهية األراضي الرطبة، فتعرِّفها تلك االتفاقية بأنها مناطق 
سباخ أو مستنقعات، ومناطق مغمورة بالمياه سواء كانت صناعية أو 
طبيعية، دائمة أو موقتة ومياهها راكدة أو جارية وفرعية، هذه المياه 
عذبه أو قليلة الملوحة أو مالحة وتندرج من ضمنها المناطق البحرية، 

وبالطبع لألرض الرطبة وظائف حيوية أساسية.
● وماذا عن تلك األراضي في بنغازي وأهميتها بالنسبة للمدينة؟

على  تعمل  حيث  بنغازي،  لمدينة  كبرى  أهمية  الرطبة  لألراضي 
تخفيف وتهدئة الفيضانات والعواصف البحرية، كما تعمل على الحفاظ 
للكائنات  بالنسبة  مهمة  أيضًا  وهي  الجوفية،  المياه  منسوب  على 
الحية، وتمثل دعمًا للتنوع البيولوجي، فهي تؤدي دورًا مهمًا في مجال 
أسباب  لتهيئة  المالئم  المكان  بوصفها  البيئي  التوازن  على  الحفاظ 

الحياة لمجموعات متميزة من النباتات والحيوانات والطيور المائية.

وتعتبر تلك األراضي مقصدًا لهجرة عديد الطيور المائية والطيور 
األخرى، خاصة من المناطق الباردة وتحتوي أيضًا في كثير من األحوال 

أماكن لحضانة البيض، أو صغار الحيوانات النادرة واألسماك النادرة.
● وما وجه أهمية األراضي الرطبة بشكل مباشر على المواطنين؟

الرزق،  بموارد  الناس  من  كثير  تزويد  في  كذلك  أهميتها  تكمن 
بمختلف  األسماك  على  للحصول  الرئيسية  المصادر  من  تعد  حيث 
للنيتروجين  العالمية  المستويات  استقرار  في  تساهم  كما  أنواعها، 
مثل  للصناعات،  مصدرًا  وتعد  الكربون،  أكسيد  وثاني  والكبريت 
حيث  والسياحية،  الثقافية  لقيمتها  باإلضافة  الملح،  استخراج  صناعة 
بالفائدة والنفع على  الطبيعية قيمة جمالية مما يعود  البيئة  تكسب 
لم  لألسف  ولكنها  األراضي،  لهذه  البيئية  األهمية  ورغم  المجتمع. 
تحَظ باالهتمام الكافي ال من قبل الدولة أو المواطنين، إذ تتعرض 
هذه األراضي إلى التلوث، والردم بمخلفات البناء من أجل البناء عليها، 
الصيد الجائر والذي يهدد أنواعًا معينة من الكائنات الحية مما يهدد 

توازن هذه النظم اإليكولوجية.
األخطار  تلك  مواجهة  في  به  القيام  الهيئة  تعتزم  الذي  وما   ●

والتحديات؟
جليانة  بحيرة  اعتماد  على  العمل  أجل  من  جاهدين  نسعى  نحن 
كمحمية طبيعية للطيور المهاجرة، ولباقي القشريات، والنباتات التي 

تعيش بها.
الغربي لمدينة  وكما هو معروف، تقع بحيرة جليانة قرب المدخل 
بنغازي جنوب ميناء بنغازي البحري، وهي عبارة عن بحيرة ضحلة، يحيط 
الطرق من جوانبها، وتعتبر  والديس، وتحيط بها  القصب  نبات  بها 
البحيرة أحد معالم المنطقة، حيث تضفي منظرًا جماليًا للمدينة، وقد 

استهدفت سابقًا إلقامة عديد المشاريع السياحية والتنموية.

● وما األسباب التي جعلت الهيئة العامة للبيئة تفكر في اعتماد 
بحيرة جليانة كمحمية؟

الطيور  إليواء  ليبيا  في  األماكن  أفضل  من  جليانة  بحيرة  تعتبر 
المهاجرة في مختلف فصول السنة، وفي فصل الشتاء بالتحديد، فهي 
 41( المائية  خصوصًا  الطيور،  أنواع  من  عدد  أكبر  وتستقبل  تؤوي 
البحيرة  الشتاء في هذه  التي تقضي  المهاجرة  الطيور  نوعًا(، ونسبة 
ترتاد  التي  المهاجرة  الطيور  أنواع  عدد  إجمالي  من   %  30 تفوق 

األراضي الليبية أثناء الهجرة.
● وما الذي تستهدفه الهيئة من اعتماد البحيرة كمحمية؟

األهداف المرجوة من إنشاء هذه المحمية تتمثل في إنشاء محمية 
للحياة الفطرية بموقع بحيرة جليانة في مدينة بنغازي، واألرض الرطبة 
والطيور  المستوطنة  الطيور  حماية  أجل  من  لها،  والمجاورة  المحيطة 
المهاجرة وأعشاشها، كما نهدف إلى إنشاء متنزه للزوار في بعض أجزاء 
من المحمية، كمعلم سياحي لرصد الطيور وهذا يعد استثمارًا، وعندما 
يتم اعتماد المحمية، فهذا يؤدي إلى توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، 
وتوفير فرصة للزيارات المدرسية من أجل رفع الوعي البيئي لدى الطالب 
بأهمية األراضي الرطبة وأنواع الطيور، والتنوع الحيوي، وكذلك توفير 
فرصة للباحثين من أجل إجراء الدراسات العلمية، كما نتوقع أن تؤدي 
الزيارات المدرسية للمنطقة إلى التوعية بالنظم البيئية والتنوع الحيوي 
عمليًا، جنبًا إلى جنب مع توثيق التغييرات على النظام اإليكولوجي بعد 

إزالة المخلفات من الموقع.
الوقت  البحيرة تعاني عدة مشاكل بيئية في  إلى أن  وأود اإلشارة 
المستمر،  الردم  وعمليات  الصلبة،  المخلفات  تراكم  منها  الحالي، 
والدراسات  المعلومات،  قلة  إلى  باإلضافة  للطيور،  الجائر  والصيد 

الميدانية للموقع.

الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية 
مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات األساسية

لألمم  المقيم  والمنسق  اإلنسانية،  الشؤون  منسق  العام،  لألمين  الخاص  الممثل  نائب  ألقى 
المتحدة لدى ليبيا، يعقوب الحلو، كلمة في حفل تدشين خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2020 

في ليبيا، الذي ُأقيم األحد في طرابلس.
وقال الحلو في كلمته التي نشرها موقع البعثة األممية للدعم في ليبيا، على شبكة اإلنترنت، إن 
ليبيا تدخل العام 2020 »بفرصة حقيقية للسالم واالستقرار واالزدهار غير أنها أيضًا أكثر عرضة 

لخطر استمرار النزاع«.
ليبيا  وأضاف: »قبل خمسة أشهر، تزامن تسلمي مسؤولياتي كمنسق للشؤون اإلنسانية في 
في  بشكل خاص  العدائية  األعمال  في  وتصعيد  المكثفة  الجيوسياسية  الديناميات  من  فترة  مع 
طرابلس وما حولها. وال يزال عشرات اآلالف من الليبيين، ناهيك عن أعداد متزايدة من المهاجرين 

والالجئين المستضعفين، يتحملون مشقة ومعاناة ال توصف«.

أزمة اقتصادية مستفحلة
وقال الحلو: »بداًل عن أن تتمتع ليبيا بمكانتها الصحيحة بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة 
الدخل، إال أنها غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة. فالمنظومة اإلدارية الهشة أصاًل، وباألخص 
النزاع  المحك بسبب  الخدمات األساسية، قد وُضعت على  المسؤولة عن تقديم  المنظومة  تلك 
الذي طال أمده، والنتيجة هي تزايد النقص في الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي 

والكهرباء والخدمات األساسية األخرى«.
ورأى المسؤول األممي أن »مستقبل ليبيا في يد الليبيين بالدرجة األساس )..( ويبقى السالم 
الصحيح  مسارها  إلى  ليبيا  تعود  ولكي  المتنامية،  اإلنسانية  األزمة  لوقف  حاسمًا  أساسيًّا  شرًطا 
لتحقيق االنتعاش والتنمية المتوسطة وطويلة األجل بوحي من أولويات التنمية الوطنية في ليبيا 

وجدول أعمال العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة«.
115 مليون دوالر

بأن  اإلدراك  »مع  وضعت  إنها  قائاًل   ،2020 للعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  عن  تحدث  كما 
المسؤولية الرئيسية عن تقديم المساعدة تقع على عاتق السلطات الليبية«. وأضاف: »التحديات 
المستمرة التي تواجهها السلطات المحلية فيما يتعلق بآليات اإلدارة تعني أن المجتمع اإلنساني 
الدولي سيستمر في سد الثغرات الحرجة في المدى القصير. فمن بين المحتاجين، نخطط للوصول 

بالمساعدات إلى نحو 345 ألف شخص هذا العام، ولذا فإننا نسعى إلى جمع 115 مليون دوالر«.
وأوضح أن خطة االستجابة اإلنسانية للعام 2020 »جزء من مجموعة أشمل من النظم والخطط 
التي تتوخى التخفيف من المشاق التي يواجهها عددٌ متزايدٌ من األهالي في ليبيا«. وواصل: »إننا 
ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية والمحلية فضاًل عن شركائنا في مجالي التنمية 
وتحقيق االستقرار، ومع الشعب الليبي إليجاد أسٍس متينةٍ يمكن من خاللها االستجابة الحتياجات 

المدنيين وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الصعاب«.

وثيقة شاملة
فعليًّا  جمع  فاعل  تشاوري  مسار  ثمرة  وهي  شاملة،  »وثيقة  تعد  الخطة  فإن  الحلو،  وبحسب 
األطراف المعنية الليبية من أنحاء البالد قاطبًة بالشركاء الوطنيين والدوليين في شهري أكتوبر 
نتاج   2020 للعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  فإن  لذا   .2020 يناير  في  وأخيرًا   ،2019 ونوفمبر 
سلسلة واسعة من اآلراء والتجارب المهمة التي تكفل استجابة إنسانية فعالة، قائمة على المبادئ 

ومحددة األولويات«.
وأربع  دولية  منظمة  و12  المتحدة  لألمم  تابعة  وكاالت  تسع  تضم  منظمة،   25 أن  وبيَّن 
منظمات وطنية غير حكومية، ستعمل في شراكة مع ما يزيد على 40 منظمة مجتمعية محلية في 

تنفيذ 85 مشروعًا تم تحديدها كأولوية في خطة االستجابة اإلنسانية هذا العام.

وسبع  رطبة،  أراٍض  من  لبنغازي  الطبيعة  تهبه  ما  رغم 
عدة  دول  تفتقدها  طبيعية،  محميات  بمثابة  بحيرات، 

تواجه  األراضي  تلك  أن  إال  صناعيًا،  محاكاتها  درجة  إلى 
مكبات  إلى  بعضها  بتحول  يهدد  ما  واإلهمال  الردم  أخطار  حاليًا 

. ت يا للنفا

في  األراضي  هذه  أهمية  يدركون  ال  كثيرين  أن  األخطر  الكارثة 
وليبيا  عامة،  بصفة  بنغازي  لمدينة  البيئي  النظام  على  المحافظة 
للبيئة  العامة  الهيئة  مكتب  مدير  مع  نثيره  ما  وهو  عامة،  بصفة 
الرطبة  األراضي  حول  المزيد  لمعرفة  التالي  الحوار  في  بالمدينة، 

البيئية. وأهميتها 

توصية طبية بعدم تخزين النفايات في مساحات مفتوحة معرضة لألمطار والحيوانات والطيور والحشرات والقوارض الناقلة لألمراض

<   بحيرات بنغازي مهددة باإلهمال والنفايات<   وليد الهاللي

<   يعقوب الحلو



محليات 05

بين المستحيل والممكن

»الحل السياسي«.. حلم الليبيني في ذكرى الثورة التاسعة
الوسط - جيهان الجازوي ورمضان كرنفودة

دراسة أكاديمية أعدها باحثون ليبيون ونشرها مركز حقوقي مصري:

خارطة طريق ليبية لـ »إصالح املسار الديمقراطي«
اإلنسان  حقوق  لتعزيز  طريق  خارطة  ليبيون  وأكاديميون  باحثون  يقترح 
في  صدرت  أكاديمية  دراسة  في  وذلك  البالد،  في  القانون  حكم  واستعادة 

الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.
»ليبيا  عنوان  تحت  اإلنسان،  لحقوق  القاهرة  مركز  نشرها  التي  الدراسة 
ديمقراطية ضلت طريقها«، أوصت بإعادة هيكلة المؤسسة األمنية، وحماية 

وتمكين القضاء الليبي، ومكافحة اإلفالت من العقاب.
على  االستفتاء  الدراسة،  عليها  حثت  التي  األخرى  المقترحات  بين  ومن 
مشروع الدستور واالنتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية، وإجراءات خاصة 
والوصول  اللجوء،  وطالبي  والالجئين  المهاجرين  وحماية  االحتجاز،  بمراكز 
حقوق  انتهاكات  لضحايا  والنفسية  الطبية  المساعدة  وتقديم  العدالة  إلى 

اإلنسان، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
التحديات  لطبيعة  حقوقية  قراءة  وتقدم  فصول،  أربعة  في  الدراسة  تقع 
التي واجهتها ثورة السابع عشر من فبراير، وما زال يعانيها كل مهتم بالشأن 
الكتاب ألبرز أسباب انحراف المسار الديمقراطي  الليبي حتى اآلن. ويتطرق 
في ليبيا، ويعيد في خاتمته نشر خارطة طريق توافقية بين بعض مكونات 
المجتمع المدني الليبي نحو حقوق اإلنسان واستعادة حكم القانون في ليبيا، 
تقوم على احترام حقوق الشعب الليبي، والتصدي إلفالت الجناة من العقاب 

أيًا كانت مواقعهم، وإعالء سيادة القانون على الجميع.
تامًا عن  ليبيا عجزًا  االنتقالية في  المرحلة  الدراسة، فقد »شهدت  ووفق 
الرئيسية  الموضوعات  من  أي  بشأن  جاد  مؤسسي  حوار  أي  رعاية  أو  إدارة 
المتعلقة بشكل نظام الحكم ما بعد القذافي، وطبيعة العالقة بين السلطات 

التنفيذية والتشريعية والقضائية«.
محورية  ملفات  إدارة  في  االنتقالية  المرحلة  »فشلت  الباحثون:  وأضاف 
كملف تنظيم اإلعالم ومحاربة خطابات الكراهية والحض على العنف، وملف 

الهجرة غير الشرعية، وملف األوضاع الخاصة بالنساء«.
العسكرية  بمرجعيتها  المسلحة،  »الجماعات  دور  إلى  الدراسة  ونوهت 
والدينية والقبلية، في توجيه مسار محاوالت اإلصالح التشريعي، أو السياسي 

أو حتى مجرد االتفاق على سلطة موحدة للبالد تتولى إدارة شؤونه«.

نحو  على  األمنية  المؤسسات  هيكلة  »غياب  على  الضوء  ألقت  كما 
والتحول  السالم  عملية  عرقلة  من  المختلفة  المسلحة  المجموعات  مكن 
الديمقراطي وبناء دولة القانون. يبحث الفصل األول إشكالية نظام الحكم، 
ثمة  أن  على  التأكيد  من  تنطلق  األولى  نظر.  وجهتي  خالل  من 

أهم  أحد  تجاهله  يعتبر  القذافي،  قبل  ما  ليبيا  في  متجذرًا  مؤسسيًا  موروثًا 
أسباب فشل استرجاع الطابع المؤسسي للحكم واإلدارة السياسية في ليبيا 

بعد الثورة.
بحزمة  هذا  تربط  التي  األخرى  النظر  »وجه  الدراسة  تعفل  وال 

من العوامل التاريخية والثقافية واالجتماعية كالشخصنة والقبلية والجهوية 
المرتبطة بالمجتمع الليبي، وتنفي عن ليبيا أنها كانت يومًا دولة مؤسساتية 
المتعارف  المحايد  التقليدي  المؤسساتي  الديمقراطي  بمفهومها  حقيقية 

عليه دوليًا«.
ويبحث الفصل الثالث العوائق التي حالت دون قدرة المؤسسة القضائية 
في ليبيا على القيام بهذا الدور، مسلطًا الضوء على منطق سياسي استحواذي 
على السلطة القضائية تبنته جميع األطراف السياسية المتعاقبة منذ الثورة 
وحتى اليوم، األمر الذي أفقد السلطة القضائية مكانتها وفرغ األحكام من 
قيمتها القانونية الملزمة، بعدما صارت في كثير من األحيان معطلة التنفيذ، 

وأفلت الجناة من العقاب واستمرت االنتهاكات بال رادع.
أسباب فشلها في  الدراسة  فقد بحثت  الليبية،  اإلعالمية  المؤسسات  أما 
القيام بدورها، بل على العكس توظيف المؤسسات اإلعالمية الليبية كإحدى 
المتناحرة في نشر خطاب حاض على  الجماعات  أدوات الصراع، تستخدمها 

الكراهية والعنف يؤجج الصراع وال يسعى لتهدئته.
بعض  على  الضوء  من  قلياًل  يلقي  أن  الكتاب  حاول  األخير  الفصل  وفي 
ضحايا هذا الصراع المحتدم، الذي تدفع ثمنه قطاعات واسعة في المجتمع 
الليبي، اختار منهم المهاجرين والنساء، إذ تقول الدراسة »ثبت أن التشكيالت 
وتجهيزها  وسجونها  مقراتها  بناء  في  )المهاجرين(  تستغل  المسلحة 
يغامرون  والنزاعات  الفقر  الهاربون من جحيم  وتنظيفها. هؤالء  وتوسيعها 
بحياتهم وأطفالهم قبل أموالهم وجميع مدخراتهم، ليجدوا أنفسهم في تيه 
الصحراء الليبية أو في سجونها ومخازنها، حيث كل صنوف التعذيب والقتل 
البطيء، أو ينتهي بهم المطاف في يد عصابات مسلحة لها باع في سوق بيع 

البشر والتجارة بهم«.
األولى  »الضحية  أنها  الدراسة  اعتبرت  فقد  الليبية،  المرأة  وبشأن 
واألساسية لهذا الصراع الممتد، فهي المكلومة والثكلى واألرملة واليتيمة«.
كحقوقية  عملها  ممارسة  أثناء  فقط  ليس  الخطر  رهن  »هي  وقالت: 
مخيمات  ففي  طبيعي.  بشكل  حياتها  ممارستها  لمجرد  وإنما  برلمانية  أو 
البدني  لالعتداء  وتتعرض  اإلنسانية  كرامتها  تنتهك  والالجئين  النازحين 
والجنسي، وفي معظم المدن تتعرض للخطف لطلب الفدية أو للهوية، وخوفًا 
واالجتماعية  االقتصادية  احتياجاتها  لقضاء  الخروج  من ذلك كله تحرم من 

والثقافية، ومن الدراسة ومن العمل وحتى من الرعاية الصحية«.

في  الليبيون  احتفل  االستقالل،  وأعالم  االحتفال،  برايات 
السابع  لثورة  التاسعة  بالذكرى  البالد،  من  متفرقة  مناطق 
إلى سبها  بنغازي وصوال  إلى  فبراير، من طرابلس  عشر من 
في الجنوب حيث حيث زينت األعالم عددا من شوارع وميادين 
فبراير،  لثورة  التاسعة  الذكرى  حلول  ومع  الليبية.  المدن 
وسبل  بالبالد،  المحدقة  األزمة  حول  الليبيين،  آراء  تتباين 
السعي  ضرورة  على  الجميع  يتفق  ذلك،  رغم  منها،  الخروج 
من أجل البحث عن حل ليبي–ليبي، لها. في السطور التالية، 
ترصد »الوسط« رؤى شتى، وأفكارا متنوعة، تدور كلها حول 
البحث  في  المختلفة  المساعي  وآفاق  ومصيرها،  األزمة  واقع 
حياته  إلى  يوما  يهتدي  الليبي  المواطن  لعل  لها،  عن حلول 

العادية، فيطمئن على مقدرات وطنه، وسالمة عيش أوالده.
جازية  الدكتورة  والحقوقية  األكاديمية  تقول  البداية  في 
بإنهاك  سوى  ليبيًا–ليبيًا،  يكون  »لن  الحل  إن  شعيتير، 
على  األطراف  أحد  وانتصار  المعركة  ساحات  في  المسلحين 
األطراف األخرى، فالمسلحون في ليبيا حاليا معركتهم صفرية؛ 

إما النصر أو الموت«.
وأضافت لـ»الوسط«: »ماعدا ذلك، لن تكون هناك تسوية 
السياسية  رؤاهــا  في  المختلفة  لألطراف  اتفاق  أو  سياسية 
بثقة  يتميز  وسيط  خالل  من  إال  واالجتماعية  واالقتصادية 
األطراف الوطنية والقدرة على إلزامهم بما يقترحه من حلول، 
أما غير ذلك، فأظن أن األجدى هو الحل السياسي واالقتصادي 
األجنبي، بمعنى تسوية دولية بين الحلفاء المتنازعين وطنيا«.

الترهوني، إن المشكلة  النواب صباح  وتقول مقرر مجلس 
المجتمع  أراد  وإذا  وليست سياسية،  أمنية  ليبيا »مشكلة  في 
حل  في  مساعدتهم  فعليه  الليبيين،  مساعدة  الــدولــى 
المليشيات وتسليم سالحها، وجمع السالح من عامة الناس، 
تكون  وأن  الدولة  مؤسسات  على  السالح  حيازة  تقتصر  وأن 
هناك خطة لذلك. أما عن الحل، فنتمنى النجاح لحوار جنيف، 
السياسي(،  )االتفاق  الصخيرات  أخطاء  نفس  في  سنقع  وإال 
يقبل  حتى  النواب  مجلس  من  للحكومة  الثقة  منح  يتم  وأن 
الدولى  المجتمع  الليبيين من  الليبيون، وال تفرض على  بها 

كحكومة الوفاق«.
الليبيون من أجل تجاوز  الترهوني ضرورة أن يعمل  ورأت 
يكون  وأن  التجاذبات،  عن  بعيدا  حل  إلى  والوصول  األزمات 
قرارات  عنه  تنتج  بحيث  المرة،  هذه  مختلفا  جنيف  اجتماع 
حساب  على  تسوية  أي  نقبل  »لن  وتابعت:  مغالبة.  بدون 
القوات المسلحة وجهودها المبذولة في استعادة الوطن من 
مفاصل  على  تسيطر  التي  والمليشيات  اإلرهابية  الجماعات 

الدولة«.
قزيط،  القاسم  أبو  الدولة  مجلس  عضو  قال  جانبه،  من 
 2013 عام  في  ممكنة  كانت  حلول،  إلى  الوصول  فرص  إن 
محمود  الدكتور  وزعيمهم  الوطنية  القوى  تحالف  »بتوافق 
جبريل وحزب العدالة والبناء وزعيمهم األستاذ محمد صوان، 
تحل  أن  الممكن  من  لكان  اختالفاتهم  إدارة  استطاعوا  فلو 
تورطت   2014 بداية  مع  لكن  الليبي،  البيت  داخل  المشكلة 
بعض الدول اإلقليمية بشكل سافر في الملف الليبي، وتجلى 

عام  أغسطس  في  أجنبية  بطائرات  طرابلس  في قصف  ذلك 
.»2014

الليبية خرجت فعال عن السيطرة  وأوضح قزيط أن األزمة 
بهجوم 4 أبريل )بداية حرب العاصمة( وانفتحت األزمة على 
المهاجمين  »استعانة  الوطن  جراح  عمق  ومما  المجهول، 
حكومة  أمام  مناص  ال  فكان  الروسي،  بالقيصر  لطرابلس 
الوفاق، التي ترى نفسها شرعية من االستنجاد بالعالم قاطبة، 

لكن النجدة جاءت فقط من السلطان العثماني«.
طورا  األزمة  دخلت  »بذلك  الدولة:  مجلس  عضو  وأضاف 
عالميا، فبعدما كان يكفي لقاء الزعامات الوطنية داخل البيت 
الدب  المنال بين  الليبي أصبح األمر ال يحل إال بتوافق بعيد 
الروسي، واليانكي األميركي، لذلك فإن األزمة الليبية اآلن هي 
ارتهان  بسبب  ذلك  وكل  مزمن،  وضع  إلى  التحول  طور  في 
بعض األقطاب الرئيسة في الصراع للخارج، لذلك ليس تجاوزا 
أن نقول إن ما يجري في ليبيا هي حرب اآلخرين على أرضنا، 

بدم أوالدنا ومقدرات بالدنا«.
اتفاق  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس  قال  نفسه،  السياق  في 
تاورغاء – مصراتة عبد النبي أبوعرابة إن الحل »يجب أن يكون 
ليبيًا، ألن الليبيين هم المعنيون ببالدهم، ولكن ثبت بما ال 
الدولي في  المجتمع  أنه البد من مساعدة  للشك  يدع مجاال 
إيجاد الحل السلمي، ولكن البد أن يقتنع الليبيون أن المجتمع 
الدولي جاء من أجل مساعدتهم في الوصول إلى هذا الحل، 
والمصالح  مصالح  لهم  وأصدقاء  صادقون  أصدقاء  وهناك 
معترف بها في العالقات الدولية وهي مصالح متبادلة وليست 

من أجل االستعمار أو التبعية«.
االستقالل  دستور  لتفعيل  الوطني  المؤتمر  رئيس  وقال 
الحل  إن  بودوارة،  أشرف  لليبيا،  الدستورية  الملكية  وعودة 
الليبي  المجتمع  تركيبة  مع  »يتناسب  ليبيًا  يكون  أن  يجب 
نفسه، بحيث يتوافق الليبييون على شخصية لها جذور تاريخية 
لتكون مظلة لكل الليبيين دون استثناء، بما يضمن الخطوات 
الرئيسسة المطلوبة النتقال ليبيا من الوضع المتأزم الحالي 
دستورية  دولة  بناء  إلعادة  الدستوري  االنتقالي  الوضع  إلى 
مستقرة آمنة تضمن لجميع األطراف حقوقهم وتدعم الحوار 
القوى  كافة  بين  الوطني  التوافق  يحقق  وبشكل  بينهم، 
للوطن  ويحفظ  الليبيين  شمل  ويجمع  البالد،  في  السياسية 

سيادته من التدخالت الخارجية«.
ورأى بودوارة، أنه »اليوجد إطار عام تتجمع فيه المواصفات 
السابقة، وتلك المقومات إال لشخص ولي العهد الليبي األمير 
لدولة  الدستورية  الشرعية  وعودة  السنوسي  الحسن  محمد 
بالدستور  العمل  بتفعيل  اإلسراع  يجب  وبالتالي  االستقالل، 
عليه  كانت  كما  الدستورية  الملكية  وعودة  الشرعي  الليبي 
العالج  هو  فهذا   ،1969 عام  من  اغسطس   31 في  بالدنا 

الصحيح واألمثل للخروج من األزمة الليبية«.
واعتبر عضو مجلس النواب محمد اجديد، أن حل المشكلة 
وبعدها  واألتراك،  اإلرهابيين  وطرد  »عسكريا،  يكون  الليبية 
لكل مدن  الشاملة  المصالحة  مع  وحدة  يتم تشكيل حكومة 

وقبائل ليبيا«.
رانيا  الدستور  مشروع  صياغة  هيئة  عضو  قالت  بدورها، 
فرص  وتزداد  ممكن  دائما  الليبي  والحوار  الحل  إن  الصيد 
المرور بتجارب مؤلمة تجسدت في معاناة شعب  نجاحه بعد 

»يصبح  وأضافت:  وتبعاتها.  والحرب  والفقد  النزوح  ويالت 
العسكري  الحل  باستحالة  الجميع  يقتنع  حين  ممكنا،  الحل 
التفاوض والحوار واحترام  وإمكانية الحل السياسي، وبفرص 
اآلخر، فنحن جميعا شركاء في وطن واحد نخاف فقده وضياعه 
نجاح  فرص  تتحقق  تبدأ  حينها  الخارجية،  المطامع  وسط 
ومبادرات  حلول  عدة  إلى  نتوصل  ونبدأ  السياسي  الحل  هذا 
ومسارات مختلفة للوصول إلى قاعدة واضحة قابلة للتطبيق 
متوافق عليها يمكننا المرور من خاللها من حدة هذه اآلزمة«.
ليست  »ليبيا  بالقول:  رؤيتها  استعراض  الصيد  وواصلت 
تعاني  فهي  والدولية،  اإلقليمية  التدخالت  عن  أبدا  بعيدة 
بين  والتفرقة  الحروب  باشتعال  سطوتها  ــزداد  ت وصاية 
الليبيين وتدوم باختالف مصالح الدول وعدم اتفاقها على حل 
مشترك داعم، ويفرض الحوار الليبي الصادق الذي يرنو لحل 
توحدنا  أمام  السلبية  الخارجية  التدخالت  من  التقليل  أزمتنا، 
ومستقبل  بلدنا  على  أزمتنا حرصا  من  الخروج  على  وإصرارنا 

األجيال القادمة من أبناء ليبيا«.

خيري  لألمازيغ  األعلى  المجلس  رئيس  قــال  وختاما، 
الهاميسي، إن أوان الحل الليبي »قد فات في ظل تفاخر كل 
تملك  »ال  وأضاف:  الدولية«.  بتحالفاتها  المتصارعة  األطراف 
هذه األطراف أي سيادة على أراضيها وإنما هي دمى، وألعاب 

في أيادي أطراف خارجية«.
األمم  بعثة  هنأت  التاسعة،  الثورة  ذكرى  مع  وبالتزامن 
المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بالمناسبة، حيث قالت 
التزامها  لتؤكد  المناسبة  إنها »تنتهز هذه  اإلثنين  بيان  في 
المسارات  مختلف  في  الحثيثة  جهودها  بمواصلة  الراسخ 
وتحقيق  الراهن،  الوضع  إلنهاء  الليبيين  كل  مع  والعمل 
والعدالة  والمؤسسات  القانون  دولة  وبناء  واالستقرار،  األمن 

االجتماعية«.
وفي السياق نفسه، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني، فائز السراج، إن ثورة السابع عشر من فبراير 
مرحلة  بانطالق  إيذانًا  الشمولي  النظام  »أطاحت  المجيدة 
جديدة لليبيا المستقبل التي نحلم بها جميعًا«، مترحمًا على 
»شهداء هذه الثورة جميعًا«، ومشيدًا بتضحياتهم الكبيرة. 
التاسعة للثورة، اإلثنين،  وأضاف في كلمته لمناسبة الذكرى 
وما  التضحيات  اليوم صور هذه  األحرار تستحضر  ذاكرة  »إن 
صاحبها من روح وطنية ومشاعر صادقة ونداءات مفعمة بحب 

ليبيا ووحدة ترابها وسالمة أراضيها«.
التي  الصور  كانت  وهكذا  الدعوات،  كانت  »هكذا  وتابع: 
تلكم  في  وغربًا  وشرًقا  وجنوبًا  شمااًل  الليبيون  رسمها 
سطر  العزيز  الوطن  هذا  من  شبر  كل  في  المباركة.  األيام 
معاني  أسمى  ليبيا  تاريخ  من  ناصعة  صفحة  على  الليبيون 
الفرد  عبودية  نير  من  للخالص  والبذل  والشجاعة  اإلقــدام 

في  ذلك  بعد  الليبيون  انطلق  الظالم.  الشمولي  وحكمه 
المؤمنين  تقدير كل  حراك مدني وسياسي ملفت كان محل 
في  فانتظموا  والعالم،  المنطقة  في  الديمقراطي  بالتحول 
طوابير االنتخابات واصطفوا تحت علم االستقالل، ساعين إلى 
تحقيق الحلم الذي أطلقته ثورة فبراير المجيدة بالعيش في 
كنف دولة القانون والمؤسسات في إطار دستوري، ويحكمها 
كلمته  في  السراج  وشدد  االقتراع«.  صندوق  عبر  يأتي  مَن 
أن  نقبل  ولن  الوراء،  إلى  الساعة  لعقارب  عودة  »ال  أنه  على 
تتحول ليبيا إلى مزرعة يحكمها فرد أو عائلة أو قبيلة«، الفتًا 
إلى أن »هذا ما تعبر عنه مواقفنا الرسمية وما يعكسه خطنا 
مَن  »كل  على  السراج  ترحم  كما  والدبلوماسي«.  السياسي 
ارتقى شهيدًا بإذن اهلل في معارك الشرف والفخار للذود عن 
هذا البلد وعن عاصمته األبية طرابلس، عاصمة كل الليبيين 
دون تفرقة أو استثناء«، مشيدًا بقوات الجيش الليبي وقواته 
في  دروسًا  ولقنوهم  للمعتدين  تصدوا  »الذين  المساندة 
بالسلطة  المهووس  حلم  وبددوا  والفداء  والثبات  الشجاعة 

المتطلع للحكم الشمولي«.
وشهدت شوارع سبها، خروج المواطنين مع أطفالهم، إلى 
االستقالل.  راية  رافعين  الضمان،  وساحة  االستقالل،  ساحة 
جماًل  سبها  مواطنو  نحر  بالمناسبة،  األطفال  ابتهاج  ووسط 
في ساحة الضمان االجتماعي احتفاال بالمناسبة. وتحدث عدد 

من أهالي المدينة عن الثورة في ذكراها التاسعة.
»من  لـ»الوسط«  الشريف  ناصر  المدني  الناشط  وقال 
إيجابيات ثورة 17 فبراير انطالقة مؤسسات المجتمع المدني 
بشكل كبير وملحوظ على عدة أصعدة بعد أن كان معدوما 
المستوى  على  حتى  اآلن  كبير  باع  له  وأصبح   2011 قبل 
المتحدة  األمم  مع  المشتركة  المشاريع  خالل  من  الدولي 
خالل  من  األخرى  الدول  بعض  وكذلك  األوروبــي،  واالتحاد 
برامج التوعية المختلفة للمرأة أو الشباب أو كوادر القطاعات 
الحكومية وكذلك دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة وريادة 

األعمال، وهذا شئ إيجابي ويحسب من إنجازات فبراير«.
من جهته، قال علي القائدي: »لألسف، وبكل مرارة، أقول 
إن فبراير لها سلبيات أثرت على المواطن مباشرة، من ظروف 
معيشية صعبة وحروب وانقسامات، وهذا يعني أن األشخاص 
كان  بل  المستوى،  في  يكونوا  لم  المناصب  تولوا  الذين 

همهم مصالحهم الشخصية«.
كثرة  من  رأيناه  ما  أيضا  السلبيات  ضمن  »من  وأضاف: 
خيرا  تفاءلنا  أن  وبعد  النزوح،  إلى  الناس  واضطرار  التهجير 
يكن  لم  االنتقالي  المجلس  أن  وجدنا   ،2012 بانتخابات 
لديه مشروع دولة، رغم اإلعالن الدستوري، ولكن الجهويات 

وأطماع بعض الشخصيات هي السبب«.
فبراير  ثورة  إن  فقال  التجاني،  المجيد  عبد  الدكتور  أما 
»لم تكن سيئة أبدا، وفي مقدمة ثمارها كان أن شهدنا أول 
انتخابات.  أية  فيها  البالد  تر  لم  عقود  خمسة  بعد  انتخابات 
فبراير  ثورة  إقصاء.  دون  االنتخابات  تلك  في  الجميع  وشارك 
جاءت من أجل الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية«. 
في حين قال، محمد البكوش إنه رغم الظلم والحروب، لكن 
علينا جميعا »أن نتحرك نحو بناء الوطن، وثورة فبراير فرصة 
عن  نبتعد  وأن  عليه،  متفق  دستور  وفق  حديثة،  دولة  لبناء 

خطاب الكراهية والسلبية«.

»البعثة األممية«: ننتهز المناسبة لتأكيد 
االلتزام بمواصلة الجهود لبناء دولة القانون 

والمؤسسات والعدالة االجتماعية

القاهرة–الوسط
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بـ900 ألف شخص

خطة ضخمة لبناء تسعة آالف وحدة استيطانية بحثه عون والريجاني

سورية تسجل أكبر موجة نزوح منذ الحرب العاملية الثانية 
إنسانية  بكارثة  تنذر  ضخمة  نزوح  موجة  برغم 
شخص،  ألف   900 قرابة  فرار  بعد  مسبوقة  غير 
قارس،  وبرد  صعبة  إنسانية  ظروف  ظل  في 
واصلت قوات النظام السوري، الثالثاء، عملياتها 
األمم  البالد. وحذرت  غرب  العسكرية في شمال 
تداعيات  من  عدة  إنسانية  ومنظمات  المتحدة 
في  األطفال  على  خصوصا  الكارثي،  الوضع 
نحو  ثالثة ماليين شخص،  أساسا  تؤوي  منطقة 

نصفهم من النازحين، وفق »فرانس برس«.
وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
الثالثاء:  باشليه،  المتحدة، ميشيل  لألمم  التابعة 
تواصل  ومع  آمن.  لمالذ  وجود  هناك  يعد  »لم 
باتجاه  بالناس  والزج  الحكومية  )القوات(  هجوم 
من  مزيدا  أن  من  أخشى  وأصغر،  أصغر  جيوب 

الناس سيقتلون«.
بدأت،  قد  السورية  الحكومية  القوات  وكانت 
في  واسعا  هجوما  روسي  بدعم  ديسمبر،  في 
هيئة  عليها  تسيطر  وجوارها  إدلب  في  مناطق 
أخرى  وفصائل  سابقا(  )النصرة  الشام  تحرير 
بداية  العمليات  وتركزت  نفوذا.  أقل  معارضة 
حلب  ريف  على  ثم  الجنوبي  إدلب  ريف  على 
الحين  التصعيد منذ ذلك  المجاور. ودفع  الغربي 
النساء  من  غالبيتهم  شخص،  ألف   900 بنحو 
األمم  أعلنت  ما  وفق  الفرار،  إلى  واألطفال، 

المتحدة، اإلثنين.
المتحدة  األمم  مكتب  باسم  المتحدث  وقال 
سوانسون:  ديفيد  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 
األربعة  األيام  خالل  شخص  ألف   43 نحو  »فر 
معاناة  وتزداد  حلب«.  غرب  من  فقط  األخيرة 
الحرارة.  درجات  في  حاد  انخفاض  مع  النازحين 
مكتظة  مناطق  إلى  منهم  األكبر  الجزء  ولجأ 
في  التركية  الحدود  قرب  بالمخيمات  أساسا 

أنها  الجميع  ظن  بالد  في  متوقع  غير  بشكل 
الثاني  في  انطلقت  لمصيرها،  استسلمت 
والعشرين من فبراير من العام الماضي، حركة 
احتجاجية غير مسبوقة في الجزائر ما زالت حية، 
ولكن هذا الحراك يواجه عديد التحديات فيما 

يستعد إلطفاء شمعته األولى.
الحراك،  على  أسابيع،  ستة  من  أقل  بعد 
أعدادهم  ازدادت  الذين  المتظاهرون،  تمكن 
الرئيس السابق عبد  كل يوم جمعة، من دفع 
قضى  أن  بعد  الرحيل  إلى  بوتفليقة  العزيز 
لـ»فرانس  تقرير  بحسب  الحكم،  في  سنة   20
مرور  وبعد  بوتفليقة،  سقوط  ورغم  برس«. 
عام، يؤكد المتظاهرون أن »النظام« السياسي 

الذي رفضوه ال يزال قائمًا.
واستعاد الجيش السيطرة على الوضع وخلف 
بوتفليقة أحد أوفيائه بعد انتخابات رئاسية في 
ديسمبر، قاطعها غالبية الناخبين، لكن الحراك 

فشل في منع حصولها.
المتخصصة  ديريش  كريمة  وأوضحت 
»مع  أنه  المعاصر  العربي  المغرب  شؤون  في 

شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى 
العراء أو  البقاء في  منازل لإليجار، واضطروا إلى 
أبنية مهجورة قيد اإلنشاء  أو في  في سياراتهم 

وفي مدارس وحتى جوامع.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  مساعد  وقال 
اإلثنين:  لوكوك،  مارك  اإلنسانية،  للشؤون 
في  النوم  على  ومجبرون  مصدومون  »إنهم 
)الالجئين(  مخيمات  ألن  الصقيع،  وسط  العراء 
لتدفئة  البالستيك  األمهات يشعلن  بهم.  تضيق 
أوالدهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد«. 
ال  سورية  غرب  شمال  في  العنف  أن  إلى  وأشار 
يفرق »بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس 
نيران  طالتها  فجميعها  وأسواق«،  وجوامع 

القصف والمعارك.

االنتخابات الرئاسية، انتقلنا إلى الفصل الثاني، 
وعدم  اليقين  عدم  من  يحمله  ما  كل  مع 
االستقرار«. وأضافت المؤرخة: »هذا يتسق مع 
ما يقوله الجزائريون منذ عام: كل شيء يتحرك 
وال شيء يتغير«. ولكن إذا لم تتمكن التظاهرات 
األسبوعية من التفوق على »النظام« فإن الحراك 

قد غير الوضع السياسي بشكل عميق.
وتقول داليا غانم الباحثة في مركز كارنيغي 
النتائج  »بعض  بيروت:  في  األوسط  للشرق 
بوتفليقة  رحيل  مثل  فعاًل«  تحققت  الملموسة 
كان  لو  »حتى  فاسدين،  أعمال  رجال  وحبس 
المنال«.  بعيد  النظام  لتغيير  الرئيسي  المطلب 
»هو  قالت،  كما  للحراك،  األكبر  النجاح  لكن 
في  ورغبتهم  الجزائريين  وعي  الحقيقة  في 
يخافوا  أن  دون  السياسي  العمل  إلى  العودة 
الجيش  الحرب األهلية« بين  )...( من سيناريو 
قتل  والتي  المسلحة  اإلسالمية  والمجموعات 
القرن  تسعينات  في  شخص  ألف   200 فيها 
تسمى  كما  الوطنية«  »المأساة  وهذه  الفائت. 
لتثبيط  بوتفليقة  استغلها  الجزائر  في  رسميًا 
 22 سيناريو  جعل  بشكل  احتجاج  إرادة  أي 
أسابيع  بضعة  فقبل  تماماً.  مرجح  غير  فبراير 
السياسي–العسكري  الجهاز  وضع  ذلك،  من 

● امرأة سورية حتمل على ظهرها طفال في مخيم واشوكاني للنازحني قرب مدينة احلسكة ● عائلة سورية نازحة من املعارك في حلب وإدلب تصل إلى منطقة دير بلوط

وتعد موجة النزوح هذه هي الكبرى منذ بدء 
كما   ،2011 العام  مارس  في  سورية  في  النزاع 

أنها الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية.

حكاية رعب إنسانية
حكاية  أكبر  تفادي  يمكن  »ال  لوكوك:  واعتبر 
رعب إنسانية في القرن الحادي والعشرين سوى 
الدولي،  األمن  مجلس  أعضاء  تغلب  حال  في 
الشخصية«  مصالحهم  على  النفوذ،  وأصحاب 
وأضاف  لهم.  أولوية  اإلنساني  الوضع  ووضعوا 

أن الحل الوحيد هو اتفاق لوقف إطالق النار.
لم  رضيع  طفل  بينهم  أطفال،  سبعة  وتوفي 
يتجاوز عمره السبعة أشهر، جراء درجات الحرارة 
في  »المروعة«  اإلنسانية  واألوضاع  المتدنية 

التحضيرات لخوض معركة  الواثق بنفسه، كل 
في  مقررة  كانت  التي  الرئاسية  االنتخابات 

أبريل.
شكليًا  إجراًء  ذلك  يكون  أن  يفترض  وكان 

ذي  »سايف  منظمة  أفادت  ما  وفق  المخيمات، 
شيلدرن« الثالثاء.

»نخشى  المنظمة:  من  كوش  سونيا  وقال 
غير  األوضاع  نتيجة  القتلى  حصيلة  ترتفع  أن 
واألطفال  النساء  يجد  التي  تماما  اإلنسانية 
أنفسهم فيها، وسط درجات حرارة تحت الصفر، 
ومن دون سقف فوق رؤوسهم أو ثياب« شتوية 
تدفئهم. وأفادت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
ما  »تشرد  عن  أسفر  التصعيد  أن  »يونيسف« 

يزيد على 500 ألف طفل«.
عرفت  نازحة  عن  بيان  في  المنظمة  ونقلت 
لمدة  األقدام  على  »سرنا  نادية:  باسم  عنها 
بعدما غرقت  اآلن في خيام  ونعيش  أيام،  ثالثة 
مضيفة:  والوحل«،  األمطار  بمياه  مقتنياتنا  كل 

شلله  رغم  واليته،  المنتهية  الدولة  لرئيس 
وعدم قدرته على الكالم وعدم ظهوره للعلن 
إال نادرًا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. 
وفي برجه العاجي معزوالً عن المواطنين، شعر 

»لدي طفل مريض جدا )..( إن مات طفلي، فكل 
ما يمكنني أن أفعله من أجله هو دفنه«.

التنفيذية  المديرة  فور،  هنريتا  وقالت 
األحوال  من  حال  بأي  يمكن  »ال  لليونيسف: 
والعائالت  األطفال  إن   )...( السائد  الوضع  تبرير 
ونقص  القارس  والبرد  العنف  بين  محاصرون 
آن  في  البائسة،  المعيشية  والظروف  الغذاء 
معا«. وأسفر الهجوم منذ ديسمبر، وفق حصيلة 
للمرصد السوري لحقوق اإلنسان عن مقتل أكثر 

من 380 مدنيا.

نحو جبل استراتيجي
على  النظام  قوات  سيطرت  أسابيع،  وخالل 
مناطق واسعة جنوب إدلب وغرب حلب، وتمكنت 

النظام بأن الغضب يتزايد لكنه قلل من شأنه. 
يبلغون  السكان  من   %  54( الشباب  يعد  ولم 
البطالة،  يعانون  الذين  عامًا(   30 من  أقل 
خالل  من  العالم  نظر  في  تمثيلهم  يتحملون 
كرسي  على  مشلوالً  ثمانين سنة  فاق  شخص 
التواصل  مواقع  على  السخرية  ويثير  متحرك، 

االجتماعي في أي ظهور له.
خاطب  عندما  أوجه  اإلذالل  شعور  وبلغ 
مسؤولو الحزب الرئاسي صورة الرئيس بما أنه 
ال يستطيع الحضور. وتزايدت الدعوات للتظاهر 
في 22 فبراير على شبكات التواصل االجتماعي. 
سيندلع  االحتجاج  أن  صدقوا  قالئل  لكن 
حيث  العاصمة،  الجزائر  في  خصوصًا  ويستمر، 

تمنع جميع التجمعات منذ العام 2001 .

ماذا بعد؟
في  »المواطن  أن  ديريش  كريمة  الحظت 
لم  الذي  األمر  احتجاج،  قوة  أصبح  الشارع 
فيه  يغيب  بلد  في  قبل«  من  موجودًا  يكن 
وبحسب  حقيقية.  نقابة  أو  معارض  حزب 
في  السياسية  العلوم  أستاذ  فيليو،  بيير  جان 
مسارًا  عام  لمدة  قاد  »الحراك  فإن  باريس، 
والفضاء  الوطني  التاريخ  الستعادة  مزدوجًا 

على  بسيطرتها  انتظاره  طال  هدف  تحقيق  من 
كامل الطريق الدولي »إم 5« الذي يصل مدينة 
حلب بدمشق، ويعبر مدنا رئيسية عدة من حماة 
وحمص وصوال إلى الحدود الجنوبية مع األردن.

تسيطر  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة  وباتت 
من  وأجزاء  إدلب  محافظة  من  فقط   52% على 
وحماة  حلب  لها،  المحاذية  الثالث  المحافظات 
النظام  قوات  حققت  يومين،  وقبل  والالذقية. 
المحيطة  المناطق  كل  باستعادتها  آخر  هدفا 
السورية،  المدن  أبرز  ثاني  حلب،  بمدينة 
الشام  تحرير  هيئة  إبعاد  من  بذلك  وتمكنت 
التي  القذائف  أمنها من  والفصائل عنها لضمان 

استهدفتها. طالما 
العمليات  انتهاء  يعني  ال  التقدم  هذا  أن  إال 
الرئيس  قال  إذ  لدمشق،  بالنسبة  العسكرية 
السوري بشار األسد، اإلثنين، إن »معركة تحرير 
ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض 
الشمال«  من  اآلتية  الفارغة  الصوتية  الفقاعات 
النظام  لقوات  التركية  التحذيرات  إلى  إشارة  في 
عملياتها  النظام  قوات  وتركز  تقدمها.  بوقف 
تستهدفه  الذي  الغربي،  حلب  ريف  في  حاليا 
الروسية،  الحربية  الطائرات  تشنها  عنيفة  غارات 

وفق ما أورد المرصد السوري.
أن  عبدالرحمن،  رامي  المرصد،  وأوضح مدير 
قوات النظام »تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات« 
الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة 
حلب،  غرب  في  والفصائل  الشام  تحرير  هيئة 
التركية  الحدود  قرب  واسعة  مناطق  على  كما 
النازحين.  مخيمات  فيها  تنتشر  إدلب  شمال  في 
األسبوعين  خالل  النظام  قوات  هجوم  وتزامن 
الماضيين مع تصعيد بين أنقرة ودمشق تخللته 

مواجهات أوقعت قتلى بين الطرفين.
لدمشق، وهددت  عدة  إنذارات  أنقرة  ووجهت 
كررت  حال  في  مكان«  كل  »في  قواتها  بضرب 
اعتداءاتها على القوات التركية المنتشرة في إدلب.

لمدة  الشارع  على  السيطرة  خالل  من  العام 
أعاد  فقد  سلمي،  وبشكل  طويلة  زمنية 
الجزائر،  في  السياسية  اللعبة  قواعد  الحراك 
بالغموض  اآلن  حتى  اتسمت  كانت  التي 
والعنف«. كما أظهر الحراك التحوالت العميقة 
شبابه،  يقودها  التي  الجزائري،  المجتمع  في 
الجامعات  في  المتخرج  النساء،  خصوصًا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  والنشيط 
من أجل إسماع صوته. واعتبرت ديريش أن 
 74( تبون  المجيد  عبد  الجديد  الرئيس  على 
عامًا( »التعامل مع هذا الواقع في حكمه، فلن 
من  اآلخرون  فعله  ما  فعل  على  قادرًا  يكون 

قبل، هذا غير ممكن«.
حشود  أن  المؤكد  من  عام،  مرور  وبعد 
في  عليه  كانت  مما  كثافة  أقل  المتظاهرين 
ربيع 2019، لكن التعبئة ما زالت قوية. ويريد 
بها  وعد  التي  التغييرات  على  التأثير  الحراك 
هيكلة  أجل  من  يكافح  لكنه  الجديد،  الرئيس 
نفسه واالتفاق على الطريق الواجب أن يسلكه. 
سيحتفل  »الحراك  أن  إلى  غانم  داليا  وأشارت 
الذي  والسؤال  فبراير،   22 في  األولى  بسنته 
نريد؟ ماذا  يطرح نفسه حاليًا: ماذا بعد؟ ماذا 

نطلب وكيف نحاول تحقيق نتائج ملموسة؟«.

مرحبا بنموذج لتحسن العالقات مع دول معادية تاريخيا 
للدولة العبرية، صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
فوق  األولى  للمرة  حلقت  إسرائيلية  طائرة  أن  نتانياهو، 
النزاع  تسوية  تشترط  العربية  الدول  وكانت  السودان. 
الدولة  العالقات مع  بين إسرائيل والفلسطينيين لتطبيع 
العبرية، التي ال تقيم عالقات دبلوماسية سوى مع بلدين 

عربيين، أبرمت معهما اتفاقي سالم هما مصر واألردن.
لكن نتانياهو يؤكد باستمرار أن الواقع اإلقليمي الجديد 
بدءا بتوسع النفوذ اإليراني، أدى إلى تطابق في المصالح 
الخليجية. وخالل  البلدان  رأسها  العربية وعلى  الدول  مع 
أوغندا، بحث  فبراير في  وتاريخي في  لم يعلن عنه  لقاء 
نتانياهو مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان في »تطبيع« في العالقات مع السودان.
في  أميركيين  يهود  مع  اجتماع  في  نتانياهو  وقال 
القدس مساء األحد إن »أول طائرة إسرائيلية مرت أمس 
فوق السودان. إنه تغيير كبير«، دون أن يذكر أي تفاصيل 
عن هذه الرحلة. لكن صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية نقلت 
عن مسؤول في الحكومة، طلب عدم كشف هويته، قوله 
العال  لشركة  تابعة  رحلة  وليست  خاصة«  »طائرة  إنها 

اإلسرائيلية للطيران.
وأكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن المؤشرات الواضحة 
عن انفراج في العالقات مع السودان ودول مسلمة أخرى 
ترونه  »ما  وقال:  »البداية«.  سوى  ليست  المنطقة  في 
وأضاف  كبيرة«.  تغييرات  ستأتي   .%10 نحو  سوى  ليس 
أنه لم يعد هناك سوى عدد قليل من »الدول المسلمة 
أو العربية حول العالم التي ال نقيم معها عالقات عميقة.. 

وبعد  ذلك«.  عن  الدول  هذه  تعلن  األحيان  بعض  وفي 
لقائه مع نتانياهو، أكد البرهان أنه لم يعد رئيس الوزراء 
ويحاول  بلديهما.  بين  العالقات«  »بتطبيع  اإلسرائيلي 
السودان إقناع واشنطن بشطبه من الئحة الدول المتهمة 
بدعم اإلرهاب، على أمل جذب المستثمرين والخروج من 

األزمة االقتصادية الخانقة التي يواجهها.
وفي سياق آخر، أفادت منظمة »السالم اآلن« اإلسرائيلية، 
الثالثاء، أن وزارة اإلسكان أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة 
آالف وحدة استيطانية في الموقع السابق لـ»مطار القدس« 
قلنديا في قلب القدس المحتلة ووسط األحياء الفلسطينية. 
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن »رئيس الوزراء 
بنيامين نتانياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى الحتمال حل 
الدولتين. وأن الحي االستيطاني المخطط له يعتبر إسفينًا 
اهلل  رام  بين  الفلسطينية  الحضرية  االستمرارية  قلب  في 
والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة 

للحياة عاصمتها القدس الشرقية«.
شمال  قلنديا  القدس«  لـ»مطار  السابق  الموقع  ويقع 
القدس الشرقية المحتلة، وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة 
الضفة  الوحيد في  المطار  الفلسطينيين. وكان  بالسكان 
قبل  شؤونها  يدير  األردن  كان  حين  المحتلة،  الغربية 
االحتالل اإلسرائيلي في حرب 1967. وقامت إسرائيل بعد 
1967 باستخدامه للطيران الداخلي الخاص بها وألغراض 
االنتفاضة  اندالع  عند  استعماله  عن  وتوقفت  عسكرية. 
القرن  تسعينات  وفي   .2000 العام  أكتوبر  في  الثانية 
للمطار  تابعة  أراض  على  العبرية  الدولة  أقامت  الفائت، 

منطقة صناعية إسرائيلية.
وأضافت المنظمة في بيانها أن هذه هي الخطوة األولى 
في عملية الموافقة على الخطة، ويتوقع أن تستغرق عدة 

سنوات قبل أن تحصل على الموافقة النهائية.

نتانياهو: تحليق طائرة إسرائيلية 
ألول مرة في سماء السودان

»ملف املساعدات« بوابة إيران الختراق األزمة اللبنانية

بعد مرور سنة.. أهداف »الحراك الجزائري« ال تزال بعيدة املنال

أبدى  حادة،  سيولة  أزمة  وقع  على 
علي  اإليراني،  الشورى  مجلس  رئيس 
استعداد  اإلثنين،  بيروت،  في  الريجاني، 
انهيار  بمواجهة  لبنان  لمساعدة  بالده 

اقتصادي هو األسوأ منذ عقود.
انهيارا  أشهر  منذ  لبنان  ويشهد 
أسعار  في  ارتفاع  مع  متسارعا،  اقتصاديا 
المصارف  وفرض  األساسية،  المواد 
النقدية  العمليات  على  مشددة  إجراءات 
البالد  تنتظر  كما  الدوالر.  وسحب 
تسديد  رأسها  على  مهمة،  استحقاقات 
الشهر  المتراكم  العام  الدين  من  جزء 
لقائه  خالل  الريجاني،  وتمنى  المقبل. 
وفق  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
لإلعالم  الوطنية  الوكالة  نقلت  ما 
الجديدة،  للحكومة  لبنان،  في  الرسمية 
االستقرار  تعزيز  في  والنجاح  »التوفيق 
استعداد  عن  معربا  البالد«،  في  واألمن 
األوضاع  تحسين  على  »للمساعدة  إيران 

االقتصادية في لبنان«.
رسالة  عون  اإليراني  المسؤول  وسلم 
من نظيره حسن روحاني، تضمنت تجديد 
دعوته لزيارة طهران. وتعد طهران الداعم 
على  الرئيسي  الالعب  اهلل،  لحزب  األبرز 

الساحة اللبنانية، وتمده بالمال والسالح.
أمينه  لسان  على  الحزب  كرر  ولطالما 
مناسبات  في  نصراهلل  حسن  العام 
الدعم  لتقديم  طهران  استعداد  عدة 
عدة،  مجاالت  في  للبنان  والمساعدات 
كلف  الذي  الكهرباء،  قطاع  أبرزها 
من  طائلة  مبالغ  المتعاقبة  الحكومات 
السياسية  القوى  أن  إال  إصالحه،  دون 
وعلى  ذلك،  ترفض  اهلل  لحزب  المناوئة 
رئيس  بزعامة  المستقبل  تيار  رأسها 

الحكومة السابق سعد الحريري.
وكان الحريري، الذي استقالت حكومته 
بعد أسبوعين من اندالع حراك شعبي غير 
خطاب  في  قال  أكتوبر،   17 في  مسبوق 
بيروت  في  مناصريه  أمام  الجمعة  ألقاه 
إن »أموال إيران )الكاش( تحل أزمة حزب 
تحل  ال  لكنها  اهلل(  حزب  إلى  إشارة  )في 
تحسين  ضرورة  على  وشدد  بلد«.  أزمة 
تعد  التي  الخليجية،  الدول  مع  العالقات 
طهران أبرز خصومها. وتعد هذه الزيارة 
بيروت،  إلى  إيراني  لمسؤول  األولى  هي 
حسان  الرئيس  حكومة  تشكيل  منذ 

اهلل  حزب  بدعم من  يناير،   21 في  دياب 
على  أخرى  أحزاب  ومقاطعة  وحلفائه، 

المستقبل. تيار  رأسها 
األربعاء  الجديدة،  الحكومة  وطلبت 
من  البرلمان،  ثقة  نيلها  غداة  الماضي، 
مشورة  تقديم  الدولي  النقد  صندوق 
تبدو  فيما  االقتصادية،  خطتها  حول 
تسديد  عن  التخلف  شفير  على  البالد 
سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دوالر 
الشهر المقبل، ما يثير انقساما في لبنان. 
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار 
من   150% أكثر من  يعادل  ما  أي  دوالر، 
لقاءات  وشملت  المحلي.  الناتج  إجمالي 
من  كال  اللبنانية  العاصمة  في  الريجاني 
ورئيس  دياب،  حسان  الحكومة  رئيس 

إلى  الريجاني  ووصل  بري.  نبيه  البرلمان 
دمشق،  من  آتيا  األحد،  مساء  بيروت، 
الذي  األسد،  بشار  الرئيس  التقى  حيث 
منذ  وعسكريا  اقتصاديا  إيران  تدعمه 

اندالع النزاع في سورية في 2011.
العام  األمين  دعا  نفسه،  السياق  في 
إلى  األحد،  نصراهلل،  حسن  اهلل،  لحزب 
معقولة«  »فرصة  الجديدة  الحكومة  منح 
في  االنهيار  من  لبنان  منع  على  لتعمل 
منذ  يواجهه  اقتصادي »خطر«  ظل وضع 

أشهر.
شاشة  عبر  كلمة  في  نصراهلل  وقال 
الحالية  الحكومة  إعطاء  يجب  إنه  عمالقة 
زمنية  ومهلة   )...( معقولة  »فرصة 
معقولة منطقية لتسهم في منع االنهيار، 
واعتبر  اإلفالس«.  وتمنع  السقوط،  لتمنع 
هذه  يساعدوا  أن  الجميع  »مسؤولية  أن 
يسمحوا  أن  األدنى  الحد  في  الحكومة، 

لها بأن تعمل، وال يحاربوها«.
 21 في  الحكومة  دياب  حسان  وشكل 
معروفين  غير  وزيرا  عشرين  من  يناير 
وأصحاب  األكاديميين  ومن  بغالبيتهم، 
اهلل  حزب  من  بدعم  االختصاصات، 
على  أخرى  أحزاب  ومقاطعة  وحلفائه، 
رئيس  بزعامة  المستقبل،  تيار  رأسها 

ويرى  الحريري.  سعد  السابق  الحكومة 
ليست  الجديدة  الحكومة  أن  محللون 
سوى واجهة لفريق سياسي واحد، مؤلف 
يرفضها  كما  وحلفائه،  اهلل  حزب  من 
متظاهرون، معتبرين أنها ال تحقق مطالب 
حكومة  بتشكيل  أشهر،  منذ  رفعوها 
عن  تماما  ومستقلين  اختصاصيين  من 
يطالبون  التي  كافة،  السياسية  األحزاب 

منذ أشهر بخروجها من السلطة.
الثالثاء،  النيابي،  المجلس  ومنح 
سلم  على  وضعت  التي  للحكومة،  الثقة 
االقتصادية.  األزمة  معالجة  أولوياتها 
تنتظرها  الحكومة  أن  نصراهلل  واعتبر 
»الوضع  كون  مستحيلة«،  شبه  »مهام 
حالة  في  والنقدي  والمالي  االقتصادي 
اليوم  »الفشل  أن  على  مشددا  خطرة«، 
على  وليس  الوطن،  مستوى  على  نتائجه 

للحكومة«. الداعمة  السياسية  القوى 
ونرجو  وندعو  »نأمل  نصراهلل:  وقال 
الثقة  أعطيناها  تنجح،  لكي  ونعمل 
نتخلى  ولن  عنها  نتخلى  وال  وندعمها 
تصنيفها  عدم  إلى  داعيا  عنها«، 
بـ»حكومة حزب اهلل«، كون ذلك »يؤذي 
المعالجة، ويؤذي  إمكانات  لبنان، ويؤذي 

عالقات لبنان العربية والدولية«.

● متظاهرات جزائريات تقفن على شرفة شارع بوسط العاصمة الجزائر

بيروت – وكاالت

القدس المحتلة – وكاالت

إدلب – وكاالت

● وحدات سكنية استيطانية في األراضي الفلسطينية املحتلة

● الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبال رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني في القصر الرئاسي

الجزائر – وكاالت

نصرالله اعتبر أن الحكومة الجديدة 
أمام »مهام شبه مستحيلة« كون 

»الوضع االقتصادي في حالة »خطرة«
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● رجل يضع قناعا في أحد شوارع بكين● مضيفة في الخطوط الجوية الماليزية تتحقق من حرارة راكبة صينية في مطار كوااللمبور

»الصحة العاملية« حذرت من أي إجراء غير متكافئ

بني مؤيد ومعارض

»كورونا املستجد« يحصد أرواح ألفي شخص في الصني

االنتخابات التشريعية اإليرانية في مرمى دعوات املقاطعة

»كورونا«  فيروس  وفيات  حصيلة  بلوغ  رغم 
الصحة  منظمة  أن  إال  ألفي،  الثالثاء،  المستجد، 
متكافئ،  غير  إجراء  أي  من  حذرت  العالمية 
 %80 من  أكثر  أن  تظهر  دراسة  إلى  مستندة 
المرض.  يعانون شكال حميدا من  المرضى  من 
الثالثاء،  الصين،  في  اإلصابات  عدد  وتجاوز 
العالم،  أنحاء  سائر  وفي  و300.  ألفا   72 سقف 

900 إصابة في نحو ثالثين بلدا. أحصيت نحو 
منظمة  الحظت  برس«،  »فرانس  ووفق 
هوباي  مقاطعة  خارج  أنه  العالمية  الصحة 
المرض  فإن  بؤرة وباء »كوفيد19-«،  الصينية، 
»طال نسبة ضئيلة جدا من السكان« مع نسبة 
األخيرة،  األسابيع  وفي   .%2 ناهزت  وفيات 
ومباريات  تجارية  مؤتمرات  أرجئت  أو  ألغيت 
عدد  علق  فيما  ثقافية،  وتجمعات  رياضية 
الصين  إلى  الرحالت  الطيران  شركات  من  كبير 

القارية.
واستنادا إلى دراسة للمركز الصيني للمراقبة 
72 ألف  والوقاية من األمراض شملت أكثر من 
تيدروس  الصحة،  منظمة  مدير  أكد  شخص، 
ادانوم غيبرييسوس، اإلثنين، أن أكثر من 80% 
المرض.  يعانون شكال حميدا من  المرضى  من 
الوفاة  نسبة  أن  الدراسة  أظهرت  كذلك، 
تبقى  عاما   39 سن  حتى  المستجد  بكورونا 
0.2% ثم تزداد تدريجيا  متدنية جدا وال تتجاوز 

مع التقدم في العمر.
فإن  الثالثاء،  أعلنت  مشجعة،  مؤشرات  وفي 
خالل  الصيني  البر  في  الجديدة  اإلصابات  عدد 

واالضطرابات  االقتصادية  العقوبات  ظل  في 
السياسية وشبح النزاع العسكري، تسود حالة من 
حيال  اإليرانيين  من  العديد  بين  المباالة  عدم 

المشاركة في االنتخابات العامة المقررة الجمعة.
عدد  يشتكي  بالمرارة،  وشعور  مثقلة  وبقلوب 
من أهالي طهران من أنهم تعبوا من السياسيين 
الذين فشلوا في اإليفاء بوعودهم برفع المستوى 

المعيشي في البالد، وفق »فرانس برس«.
وقالت باري )62 عاما( »مستحيل! لن نصّوت!«، 
مقاطعة  تنوي  أنها  كذلك  ابنتها  أكدت  بينما 
ثقتها  فقدت  بعدما  التشريعية  االنتخابات 
بالسياسيين. وأضافت باري »األمر صعب بالنسبة 
للجميع في إيران اليوم. مللنا. نريد إيصال رسالة 

بأننا غير راضين عن الوضع«.
الذي  روحاني  حسن  الرئيس  وتعّهد 
الحّريات  من  بمزيد   2017 في  انتخابه  أعيد 
بأنه  تطمينات  وقّدم  والفردية  االجتماعية 
التعاون  ثمار  قطف  اإليرانيين  بإمكان  سيكون 
حياتهم  أن  يشعرون  كثيرين  لكن  الغرب.  مع 
نظرا  تفاقم  الذي  االقتصاد  تباطؤ  جّراء  ُشّلت 
انسحاب  منذ  المشددة  األميركية  للعقوبات 
2018 من  الرئيس األميركي دونالد ترامب في 
االتفاق النووي التاريخي مع إيران. وزاد الوضع 
وقت  في  عسكري  نزاع  اندالع  خطر  مع  سوءا 
قصوى«  »ضغوط  لممارسة  حملته  ترامب  كّثف 

بداية  منذ  األدنى  وهو   ،1886 بلغ  ساعة   24
اإلضافية  الوفيات  عدد  تراجع  فيما  الشهر، 
تفرض  أسابيع،  ومنذ بضعة  الرابع.  لليوم   )98(
هوباي.  سكان  معظم  على  صحيا  حجرا  الصين 
 79 الثالثاء،  فقط،  أحصيت  المقاطعة،  وخارج 

إصابة جديدة.
البر  في  الوفيات  عدد  بلغ  المحصلة،  وفي 
الصيني 1868، وبين هؤالء مدير مستشفى في 

تتنّزه  باري  وكانت  اإلسالمية.  الجمهورية  على 
أحياء  أرقى  أحد  تجريش،  في  كيانا  ابنتها  مع 
والفقر  الثراء  مظاهر  تتناقض  حيث  العاصمة 

الشديدين.
داكنة  شمسية  بنظارات  أنيقات  نساء  وتقود 
يصطف  بينما  الشوارع  في  الرياضية  سياراتهن 
على األرصفة باعة متجولون يعرضون بضائعهم. 
وكاد سائق دراجة نارية لتوصيل الطلبات يقود 
المكتظ،  الشارع  الخاطئ من  مسرعا في االتجاه 

وفي  إليه.  العدوى  انتقال  جراء  ووهان  مدينة 
العالم، توفي خمسة أشخاص  مناطق أخرى في 
واليابان  كونغ  وهونغ  الفلبين  في  اآلن  حتى 

وتايوان. وفرنسا 

تقدم ملموس
الفرنسي  نظيره  مع  هاتفي  اتصال  وفي 
شي  الصيني  الرئيس  أشاد  ماكرون،  إيمانويل 

حافة  على  يجلس  األحذية  يلّمع  فتى  يصدم 
تطاير  التي  كيانا  وقالت  الجليد.  غطاه  رصيف 
شعرها األسود من تحت غطاء الرأس الذي كانت 
وأضافت  مستقبل«.  وال  عمل  يوجد  »ال  ترتديه 
بالسلطات« وتشعر باإلحباط  أنها لم تعد »تثق 

حيال »عدم مصداقيتها«.
اإليرانيين  المسؤولين  مصداقية  وتراجعت 
الشهر  السلطات  نفت  عندما  لكثيرين  بالنسبة 
أسقطت  اإليرانية  المسّلحة  القّوات  أن  الماضي 

معدات  قدمت  التي  فرنسا  بـ»دعم«  جينبينغ 
العامة.  في«  تي  سي  »سي  قناة  حسب  طبية، 
البريطاني  الوزراء  رئيس  مع  آخر  اتصال  وفي 
»تقدم  عن  شي  تحدث  جونسون،  بوريس 
سفينة  وتبقى  الوباء.  مكافحة  في  ملموس« 
حجر  عليها  فرض  التي  برينسس«  »دايموند 
وعلى  طوكيو  قرب  فبراير  بداية  منذ  صحي 
العدوى  بؤرة  شخص،   3700 من  أكثر  متنها 

تعترف  أن  قبل  أوكرانية  ركاب  طائرة  بالخطأ 
باألمر بعد أيام.

حياة مشلولة
يزينه  الذي  الكبير  طهران  بازار  مدخل  خلف 
التاريخي  السوق  إلى  المئات  سارع  الفيسفساء، 
تحت  والمتاجر  األزّقة  من  متاهة  من  المكّون 
وسط  المتسّوقون  ويتدافع  الحجرية.  األسقف 
وأغطية  النحاسية  األواني  عن  بحثا  الحشود 

حصيلة  آخر  وأظهرت  الصين.  خارج  الرئيسية 
الركاب  الثالثاء، أن عدد اإلصابات بين  لليابان، 
اإلثنين.  88 إصابة على يوم  بزيادة   ،542 بات 
األربعاء.  الصحي  الحجر  فترة  تنتهي  ونظريا، 
األمر  هذا  تنتظر  لم  المتحدة  الواليات  لكن 
وبادرت إلى إجالء مواطنيها لوضعهم في الحجر 
ياباني،  مسؤول  وأعلن  بالدهم.  في  الصحي 
سيغادرون  الركاب  من   500 نحو  أن  الثالثاء، 

المدخل، وقف  والمالبس. وعند  والسّجاد  األسّرة 
منذ  العمل  عن  العاطل  عاما(   38( محتشم  أمير 
عامين. وقد أعرب عن قلقه حيال غياب الرؤيا لدى 
االنتخابات.  الذين سمح لهم بخوض  المرشحين 
وقال »يبدو أن أيا من المرشحين ال يملك خطة 
اإلصالحيين  وال  المحافظين  »ال  وأضاف  لشيء«. 
جديرون بالثقة. كل ما يهّمهم هو األصوات )...( 

انتخاباتنا عديمة الفائدة«.
في وضع  تاجر سّجاد  أعرب  منه،  مقربة  وعلى 
أفضل بكثير من محتشم عن وجهة نظر مشابهة. 
حلم  لدينا  »كان  عاما(   30( محمد  التاجر  وقال 
شيئا«،  نحقق  لم  لكننا  لروحاني،  صّوتنا  عندما 
»لم  وأضاف  »األكاذيب«.  بنشر  السلطات  مّتهما 
يكون  ال  عندما  بالراحة.  يشعرون  الناس  يعد 
كان  إذا  نصّوت؟  فلَم  يقررون،  من  هم  الناس 
باالنتخابات(  )للفائزين  شرعية  يمنح  التصويت 
محافظة  خلفيات  من  آخرين  لكن  نصّوت«.  فلن 
في  المشاركة  على  عزمهم  أكدوا  دينية،  أو 
العمر  من  يبلغ  البازار  في  بائع  وقال  االنتخابات. 
بالتأكيد  »سأصّوت  غول  حسن  ويدعى  عاما   55
جميع  »يحاول  وأضاف  لمن«.  التفكير  علي  لكن 
القيام به، لكن  القيام بأفضل ما يمكنهم  نّوابنا 
ال أحد يعرف إلى أي درجة يمكنهم فعليا النجاح«، 
القادمون على  النواب  أمله بأن يعمل  معربا عن 

»حل مشاكل الشباب«.

التعبير عن احتجاجنا
في حي نازي آباد األكثر فقرا في جنوب طهران، 

أنهم  الفحوص  بينت  بعدما  األربعاء،  السفينة، 
بالفيروس. مصابين  غير 

اإلثنين،  اعتبر،  الصحة  منظمة  مدير  وكان 
في  البحرية  الرحالت  كل  لتعليق  ضرورة  ال  أن 
العالم، مبديا رفضه أي »إجراء على نطاق عام«. 
السياحية  للسفينة  المشغلة  الشركة  تزال  وال 
على  العثور  تحاول  »وستردام«  األميركية 
الفائت  األسبوع  لهم  سمح  مسافر   1200 نحو 
المخاوف من عدوى  رغم  بالنزول في كمبوديا، 

. محتملة
في  أميركية  راكبة  إصابة  تأكدت  والسبت، 
المسافرين  من  عشرات  لكن  والثمانين،  الثالثة 
زاد  ما  كمبوديا،  غرارها  على  غادروا  اآلخرين 
حاالت  مدير  وقال  الوباء.  تفشي  من  المخاوف 
»إذا  راين:  مايكل  الصحة  منظمة  في  الطوارئ 
 )...( العالم  في  البحرية  الرحالت  كل  أوقفنا 
أعلنت  أن  وسبق  األمر؟«.  بنا  ينتهي  أين  إلى 
على  مشددة  قيود  فرض  رفضها  المنظمة 
وأستراليا  المتحدة  الواليات  بأن  علما  الرحالت، 
زاروا  الذين  األجانب  دخول  منعت  ونيوزيلندا 
أخيرا ألراضيها، وبينهم طبعا عدد كبير  الصين 

الصينيين. من 
الثالثاء،  بكين،  أعلنت  الوباء،  مواجهة  وفي 
من  األميركية  الطبية  المنتجات  بعض  إعفاء 
حربها  إطار  في  تفرضها  كانت  جمركية  رسوم 
اإلجراء  هذا  ويشمل  واشنطن.  مع  التجارية 
أو  المرضى  إلى  الدم  لنقل  مستخدمة  معدات 
قياس ضغط الدم اعتبارا من الثاني من مارس. 
فتح  المعروفة  الكازينوهات  تعاود  ماكاو،  وفي 
قررت  السلطات  كانت  بعدما  الخميس،  أبوابها، 

ألسبوعين. إغالقها 

إنها  التقليدي  الشادور  ارتدت  منزل  رّبة  أكدت 
وجهة  »من  وقالت  بالتصويت.  بواجبها  ستقوم 
أن نصّوت خصوصا وأن  المهم  نظر دينية، من 
بالنسبة  باألعداء«. وأضافت »األهم  بلدنا محاط 
سيتحّسن  ثم  ومن  بالحياة  نثق  أن  هو  إلينا 
شباب  تحّدث  ذاته،  الحي  في  لكن  االقتصاد«. 
الجمهورية  الحرية في  لمزيد من  تعّطشهم  عن 
اإلسالمية التي احتفلت هذا الشهر بالذكرى الـ41 

لتأسيسها.
وقال كمران بلوش زاده )20 عاما( بتعبير نادر 
»أصبحت  األمور  لمجرى  معارضته  عن  نوعه  من 
هذه  أؤيد  ال   )...( رمزي  أمر  مجّرد  االنتخابات 

المنظومة ولن أصّوت«.
وتابع وهو يرتجف في درجات حرارة أدنى من 
أبلغ  ولم  والضعف  األمل  بفقدان  »أشعر  الصفر 
مشيرا  باليأس«،  »أشعر  وأضاف  بعد«.  عاما   25
بشأن  وقلقه  تحّملها  يمكنه  ال  التي  النفقات  إلى 
واالهتمام  زوجة  على  العثور  على  قدرته  عدم 
باري  األزياء  مصممة  قالت  بدورها،  بوالديه. 
المالبس  من  أكياسا  تحمل  كانت  التي  زاده  آغا 
وهاتفا نقاال »بصراحة ال أريد التصويت ألن ذلك 
لن يحل مشاكلنا«، متهمة الحكومة بسوء اإلدارة. 
وأضافت آغا زاده التي أجرت عملية تجميل ألنفها 
سميكة  وطبقة  اصطناعية  أظافر  وضعت  بينما 
النظام  وهذا  الحكومة  »هذه  الشفاه  أحمر  من 
حّريات  أي  نملك  ال  بالنساء.  إطالقا  يهتمان  ال 
التعبير  »يمكننا  األقل  على  إنه  وقالت  شخصية«. 

عن احتجاجنا« من خالل مقاطعة االنتخابات.

بكين - عواصم العالم - وكاالت

مأساة في النيجر بعد سقوط عشرين قتيال 
بسبب تدافع خالل توزيع مساعدات غذائية

إدانة حكومية وحتركات حلماية أماكن العبادة

إجراءات ملراقبة متطرفني في أملانيا بعد الكشف 
عن »مخططات مرعبة« الستهداف املساجد

● خالل نقل مساعدات إنسانية في مخيم للنازحين في ديفا

● الرئيس اإليراني حسن روحاني● أشخاص في أحد أزقة البازار الكبير في طهران

وأموال  غذائية  مساعدات  توزيع  عملية  تحولت 
شرق  شمال  ديفا  في  ونازحين  الجئين  على 
أسفر  تدافع  إلى مأساة، بسبب  اإلثنين،  النيجر، 

عن وفاة نحو عشرين شخصا وجرح آخرين.
مؤقتة  حصيلة  »لدينا  طبي:  مسؤول  وقال 
النساء  من  معظمهم  قتيال  عشرين  تبلغ 
واألطفال، قضوا خالل تدافع أثناء عملية توزيع 
والثقافة  الشباب  دار  في  وأموال  غذائية  مواد 
النيجر  شرق  جنوب  منطقة  عاصمة  ديفا«،  في 

المحاذية لنيجيريا، وفق »فرانس برس«.
وأكدت مصادر إنسانية عدد القتلى وتحدثت 

عن نحو عشرة جرحى.
بورنو  والية  حاكم  من  مقدمة  والمساعدات 
زولوم،  أومارا  باباغانا  نيجيريا،  في شمال شرق 
الذي كان يزور مخيما لالجئين نيجيريين فارين 
استقروا في  تنظيم »بوكو حرام«،  من هجمات 
غادر  قد  الحاكم  وكان   .2015 العام  منذ  ديفا 
مسؤول  أكد  كما  التدافع،  وقوع  قبل  ديفا 

نيجيري.
مواد  توزيع  يجري  »كان  السكان:  أحد  وقال 
 15( ناير  آالف  خمسة  مقابل  وأموال،  غذائية 
األشخاص  آالف  هناك  كان  للشخص.  يورو( 
غالبيتهم الجئون علموا بخبر توزيع المساعدات 
بعد  على  بعضها  يقع  التي  مخيماتهم  وغادروا 
»حتى  آخر:  وروى  ديفا«.  من  كم   100 نحو 
سكان ديفا العاديون تجمعوا على أمل الحصول 
األمهات  من  »العديد  مضيفا:  مساعدة«،  على 

دسن أطفالهن حتى الموت«.
موقع  قرب  كان  ديفا  بلدية  في  عامل  وقال 
منذ  )المساعدات(  توزيع  خبر  »انتشر  المأساة: 
األشخاص  آالف  واقتحم  األولى،  الصباح  ساعات 
وأشار  ومحيطها«.  والثقافة  الشباب  دار  ساحة 
ومالبس  وزيت  أرز  توزيع  يتم  كان  أنه  إلى 

وأموال.

دهس حتى الموت
وقال العامل في البلدية: »ما إن حصل أوائل 
الحشد  بدأ  حتى  حصصهم،  على  األشخاص 
في  غارقين  المنظمون  وبات  بالغليان  الهائل 
وأطفال  ونساء  رجال  سريع:  بشكل  العمل 

أرضا«،  بينهم  األضعف  بالتدافع. وسقط  بدؤوا 
مسؤول  وقال  الموت«.  حتى  أطفال  و»دهس 
محلي: »عادة، يأتي ممثلون للمستفيدين لجلب 
في  لتوزيعها  ويعودون  ديفا  من  المساعدات 
المواقع، لكن هذه المرة قرر الالجئون بأنفسهم 
على  للحصول  الكيلومترات  عشرات  يجتازوا  أن 
»فرق  أن  محلي  صحفي  وأفاد  المساعدات«. 
إلى  الجرحى  إلجالء  بسرعة  وصلت  اإلسعاف 
براد  إلى  الجثث  ولنقل  مختلفة  رعاية  مراكز 

مستشفى ديفا« القريب.

لمسؤول  األولى  هي  بورنو  حاكم  وزيارة 
بويو  زار  حيث  ديفا،  منطقة  إلى  كبير  مدني 
وغاران- وازان وتومور وهي ثالث بلدات تضم 
ألف   300 نيجيريا من أصل  ألف الجئ من  مئة 
إلى  وباإلضافة  المنطقة.  كل  في  موجودين 
المنتظمة  بالهجمات  المرتبط  األمن  انعدام 
ديفا  تواجه  حرام«،  »بوكو  تنظيم  يشنها  التي 
كومادوغو  نهر  بها  يتسبب  خطيرة  فيضانات 
وقد  ونيجيريا.  النيجر  بين  يفصل  الذي  يوبي، 
 20 من  أكثر  تشريد  إلى  الفيضانات  هذه  أدت 

ألف شخص، وفق السلطات المحلية.
الفلفل  واجتاحت مياه الفيضانات أيضا حقول 
االقتصاد  في  أساسيتان  ركيزتان  وهما  واألرز، 

المحلي.
وفي المجمل، تضم النيجر إحدى الدول األفقر 
في العالم، قرابة 450 ألف الجئ )من النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو( ونازحين داخل البالد جراء أعمال 
والمجموعات  الجهاديون  بها  يقوم  التي  العنف 
المسلحة، وفق األمم المتحدة القلقة جراء نقص 
األموال لتلبية الحاجات. ويعيش بعض الالجئين 

والنازحين وسط سكان هم أصال فقراء جدا.

تضم النيجر قرابة 450 ألف الجئ ونازحين 
داخل البالد جراء أعمال العنف التي يقوم 

بها »الجهاديون« والمجموعات المسلحة

النيجر - وكاالت

● أثناء نقل مشتبه به لدى وصوله المحكمة الفدرالية العليا في كارلسروه

بالتزامن مع تحركات لحماية أماكن العبادة، دانت 
الحكومة األلمانية االثنين المخططات »المرعبة« 
التي تم كشفها لتنفيذ هجمات على مساجد في 
المتطرف  اليمين  من  مجموعة  وأعّدتها  البالد 
في  تشيرش  كرايست  بمجزرة  االحتذاء  أرادت 

نيوزيلندا التي وقعت قبل عام.
األلمانية،  الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  وأكد 
في  صحفي  مؤتمر  خالل  غرونيفيلدر،  بيورن 
المخيف(  الكشف عنه مرعب، )من  برلين »ما تم 
التطرف بهذه  نحو  تتجه بوضوح  رؤية مجموعة 
السرعة«. وأضاف أن من »المهم أن تتم حماية 
أماكن العبادة«. من جهته شدد شتيفان سايبرت 
أنغيال ميركل  األلمانية  المستشارة  الناطق باسم 
ممارسة  ضمان  هي  الدولة  »مهمة  أن  على 
اإليمان بحرية في هذا البلد من دون خطر ومن 
دون تهديد، أيا كانت الديانة«. وأوقف 12 شخصا 
الجمعة في مناطق عدة من ألمانيا، ينتمون إلى 
رهن  المتطرف،  اليمين  من  صغيرة  مجموعة 
ويشتبه  لهجمات.  التحضير  بشبهة  التحقيق 
مساجد  ستة  الستهداف  يخططون  كانوا  بأنهم 
على األقل خالل الصالة، على غرار ما حصل في 
كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس 2019، 
عندما قتل مهاجم 51 شخصاً في مسجدين وصور 
وسائل  األحد  كشفت  ما  وفق  مباشرًة،  اعتداءه 
إعالم ألمانية. وقالت مصادر أمنية لوسائل اإلعالم 
أنه ينبغي أخذ مشروع المجموعة »بجدية كاملة«، 
موردة أن المحققين عثروا على فؤوس وسيوف 
تستخدمه  منزل  مداهمة  خالل  نارية  وأسلحة 

العناصر الجمعة.
وقام الزعيم المفترض للمجموعة، الذي عرفت 
عنه وسائل اإلعالم األلمانية باسم فيرنر س. من 
في  مدرجا  وكان  بافاريا،  في  أوغسبورغ  سكان 
سجالت السلطات ومراقبا منذ عدة أشهر، بعرض 
خططه بشكل مفصل على شركائه خالل اجتماع 
بهذا  المحققون  وعلم  الماضي.  األسبوع  جرى 
المجموعة،  اخترق  مخبر  بفضل  السري  االجتماع 
إلى  وباإلضافة  األلمانية.  اإلعالم  وسائل  بحسب 
سياسيين  استهداف  المقرر  من  كان  المساجد، 
من  أربعة  بأن  ويشتبه  أيضا.  لجوء  وطالبي 
أما  المجموعة،  محركو  هم  الـ12  الموقوفين 

الثمانية اآلخرون فمهمتهم تقضي بتقديم دعم 
مالي ولوجستي. وجميع أعضاء المجموعة يحملون 
الجنسية األلمانية وبينهم شرطي أوقف عن عمله، 
بحسب الصحافة األلمانية. وقالت جريدة »بيلد« إن 
الشرطي يدعى تورستين ف. وعمره 50 عاماً، لديه 
شغف في العصور الوسطى ولم يكن يترّدد في 
بعض األحيان في ارتداء درع وحمل سيف. وهو 
ينتقد الحكومة بوصفها بـ»ديكتاتورية الشتازي« 
وهو اسم الشرطة السرية في ألمانيا الديمقراطية 
إحالل  إلى  تهدف  الهجمات  وكانت  السابقة. 
»ظروف أقرب إلى الحرب األهلية« وزعزعة النظام 
العام، بحسب ما نقلت وكالة األنباء األلمانية عن 

مصادر أمنية.
وطالبت جمعية »ديتيب«، أكبر جمعية للجالية 
التركية المسلمة في ألمانيا، بتعزيز تدابير حماية 
باألمان«.  يشعرون  يعودوا  »لم  الذين  أفرادها 
عن  صامتين  نبقى  أال  »علينا  بيان  في  وكتبت 
الكراهية والعنف، وأال نقلل من شأن الخطر الناجم 
حاليا  االستخبارات  أجهزة  وتقوم  اليمين«.  عن 
ارتباط  على  شخصا  لخمسين  مشددة  بمراقبة 
بمجموعات اليمين المتطرف العتبارهم »يشكلون 

السياسي  مقتل  ومنذ  الدولة«.  أمن  على  خطرا 
من  المهاجرين  الداعم  لوبكه  فالتر  المحافظ 
حزب المستشارة أنغيال ميركل في يونيو، عّززت 
السلطات األلمانية مراقبة أنشطة اليمين المتطرف 
مع ازدياد مخاوفها من اتساع أنشطته اإلرهابية. 
مماثل  بحادث  المجموعة  هذه  تفكيك  ويذكر 
السلطات  أوقفت  حين   ،2019 صيف  في  حصل 
األلمانية ثالثين شخصاً على ارتباط بحركة »نورد 
وضعوا  بأنهم  يشتبه  الشمال(،  )صليب  كروز« 
بأسماء شخصيات يسارية وداعمة  قائمة سوداء 
المجموعة  وكانت  اغتيالها.  أجل  المهاجرين من 
تخطط لحيازة أكياس للجثث وجير للتخلص من 
أجساد الضحايا، بحسب ما ذكرت مجموعة »أر إن 

دي« اإلعالمية المحلية.
الهجوم  يميني  متطرف  حاول  أكتوبر،  وفي 
وقتل  هاله،  في  يهودي  معبد  على  برشاش 
شخصين بشكل عشوائي على الطريق وفي مطعم 
وفي  قريباً.  محاكمته  بدء  المنتظر  ومن  تركي. 
دريسدن، يحاكم ثمانية من النازيين الجدد منذ 
أكثر من خمسة أشهر لتخطيطهم لهجمات ضد 

أجانب ومسؤولين سياسيين.

برلين - وكاالت

»أمهات دسن أطفالهن حتى املوت«

طهران - وكاالت
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العالمية  السلع  تجارة  نمو  يبقي  أن  العالمية  التجارة  منظمة  رجحت 
ضعيفا في مطلع العام 2020، مضيفة أن األداء األدنى من المعدالت قد 

يشهد مزيدا من الهبوط بسبب تفشي الفيروس التاجي.
نزل  السلعية  للتجارة  مؤشرها  إن  جنيف،  ومقرها  المنظمة،  وقالت 
إلى 95.5 من 96.6 في نوفمبر. وتشير أي قراءة أقل من 100 إلى نمو 
األرقام  أن  المنظمة  وأضافت  المتوسط.  المدى  معدالت  دون  التجارة 
الفيروس  تفشي  مثل  التطورات  أحدث  الحسبان  في  تأخذ  ال  الجديدة 

الجديد الذي قد يضعف توقعات التجارة بدرجة أكبر.
وقالت المنظمة إن التجارة السلعية تراجعت 0.2 % على أساس سنوي 
األخير.  الربع  في  تحسن  حدوث  احتمال  مع   2019 من  الثالث  الربع  في 
ومن  يستمر  لن  التعافي  أن  إلى  تشير  الجديدة  البيانات  أن  وتابعت 
المرجح اآلن أن يكون هناك تراجع في الفترة من يناير إلى مارس 2020.

 توقعات قاتمة للتجارة العاملية

هدفنا تخفيض وظائفنا الحالية 
البالغ عددها 235 ألفا إلى 200 
ألف وظيفة خالل السنوات 
الثالث المقبلة.

مدير عام مجموعة »إتش 
إس بي سي« بالوكالة
نويل كوين

620
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أفريقيا: آخر تخوم النمو العاملي
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تمثل أفريقيا اليوم نحو 17 % من سكان العالم، لكنها على 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  فقط   %  3 تمثل  ذلك  من  الرغم 

العالمي.
إمكانات  الفشل في استغالل  ال تشهد هذه اإلحصاءات على 
التنمية في القارة وحسب، بل تسلط الضوء أيضا على الفرص 

والمخاطر الهائلة التي يحملها المستقبل.
ما دامت أفريقيا متأخرة اقتصاديا، فسوف تظل تشكل مصدرا 
لعدم االستقرار والتطرف على مستوى العالم. أما إذا صعدت، فقد 

تتحول إلى مصدر رئيسي للنمو في العالم.
خُرِّبَت  فقد  المعاناة.  على  غريبة  ليست  أفريقيا  أن  الواقع 
هذه القارة على يد تجار العبيد، ونهبها المستعمرون، واستغلتها 
القوى العالمية خالل الحرب الباردة، ودمرتها بعد رحيل االستعمار 
والعنف  المستمرة،  التقلبات  من  إرثا  خَلََّفت  التي  الصراعات 

المروع، والفقر الواسع االنتشار.
الواقع أن منطقة أفريقيا الوسطى بأسرها عانت من صراعات ال 
تنتهي ــ وهي الديناميكية التي تحولت منذ نهاية الحرب الباردة 
إلى »طوفان من القتل والدمار«، على حد تعبير المحلل اإلقليمي 

والمحامي كريس بيرواتس قبل عقد من الزمن.
على الرغم من هذا التاريخ، تمكنت أفريقيا من تحقيق مكاسبة 
مهمة في العقود األخيرة. ففي منطقة جنوب الصحراء الكبرى، 
كان متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي 5 % سنويا منذ العام 

2000. وفي القارة بأكملها، كان المعدل أقل من ذلك قليال.
إلى   2019 لعام  الدولي  البنك  تقرير  عالوة على ذلك، يشير 
الذي  الدخل  أنه  الفقر على  )يُعَرَّف  أفريقيا  الفقر في  أن معدل 
يقل عن 1.90 دوالر أميركي يوميا( انخفض من 54 % في العام 
1990 إلى 41 % فقط في العام 2015 ــ مما أثر على نحو 400 

مليون شخص.
وإذا استمر االقتصاد في النمو بمعدل اليوم حتى العام 2030، 

ولكن  إلى 23%.  القارة  في  الفقر  معدل  ينخفض  فسوف 
أماكن أخرى من  الفقر في  الحد من  إلى معدالت  بالنظر 
الفقر  من  متزايدة  حصة  يمثل  هذا  يظل  فسوف  العالم، 

العالمي.
أفريقيا لديها القدرة على تحقيق ما هو أبعد من ذلك 
كثيرا. فهي القارة األكثر شبابا واألسرع في التوسع الحضري 
على مستوى العالم، وسوف يضاف إلى عدد سكانها الذين 
المدن  في  يعيشون 
24 مليون نسمة كل 
من  الفترة  في  عام 
 2045 ــى  إل  2015
الهند  مــن  أكثر  ــــ 
مجتمعتين  والصين 
لتقديرات  وفقا  ــــ 

في  كومبني  آند  ماكينزي 
العام 2016.

هـــذا يــعــنــي زيــــادات 
إن  االستهالك.  في  كبيرة 
بالفعل  يبلغ  أفريقيا  في  والشركات  المستهلكين  إنفاق  مجموع 

4 تريليونات دوالر.
ومن المتوقع أن ينمو االستهالك األسري بنحو %3.8 سنويا 
حتى العام 2025، لكي يبلغ 2.1 تريليون دوالر، ومن المتوقع أن 
يرتفع اإلنفاق التجاري من 2.6 تريليون دوالر في العام 2015 إلى 
3.5 تريليون دوالر في العام 2025. وإجماال، يتوقع تقرير ماكنزي 
أن يبلغ حجم فرص األعمال في أفريقيا نحو 5.6 تريليون دوالر 

بحلول العام 2025.
يكمن بعض هذه الفرص في الزراعة: إذا عملت أفريقيا، التي 
تمتلك نحو %60 من األراضي الصالحة للزراعة التي لم تزرع بعد 
على مستوى العالم، على تعزيز إنتاجيتها الزراعية، فسوف تتمكن 
الحبوب  تنتجه حاليا من  إلى ثالثة أضعاف ما  إنتاج ضعفي  من 
والثروة  البستنة  في محاصيل  مماثلة  زيادة  مع  والقمح،  والذرة 

الحيوانية.
العام  من  اعتبارا  األساسية،  البنية  في  أخرى  فرص  تكمن 
2010، كانت أفريقيا في احتياج إلى ما ال يقل عن 46 مليار دوالر 
في هيئة إنفاق إضافي كل عام لتحسين شبكات الطاقة والمياه 

والنقل.
بطبيعة الحال، بعض الفرص االستثمارية القيمة تشمل أيضا 
من   10% تشمل  والتي  أفريقيا،  في  الوفيرة  الطبيعية  الموارد 
احتياطات النفط في العالم، ونحو %40 من الذهب، ونحو 80% 

من البالتين.
لكن ال ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير أهمية مثل هذه الموارد 
بحثي  لتقرير  وفقا  المستقبل.  في  أفريقيا  في  الرخاء  لتحقيق 
اقتصادي صادر عن جولدمان ساكس في عام 2019، كانت السلع 
تشكل نحو %30 من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في أفريقيا منذ 

العام 2000.
شرق  اقتصادات  وخاصة  ــ  بالفعل  البلدان  بعض  تُظِهر 
يعتقد  وكما  اإلصالحات.  قوى  مدى  ــ  حجما  األصغر  أفريقيا 
بعض المراقبين، إذا تبنت القارة بأكملها هذا النهج، فإن دعم 
اإلصالحات الالزمة والتعجيل بها على مدار نصف القرن المقبل، 
من الممكن أن يجعل أفريقيا قادرة على محاكاة الصعود السريع 

الذي شهدته الصين طوال السنوات الخمسين األخيرة.
بقدرة  يتصل  ما  في  بالتفاؤل  يشعرون  الجميع  ليس  ولكن 
أفريقيا على الوفاء بوعدها. إذ يشك بعض المراقبين في قدرة 
القارة على التغلب على إرث العبودية، واالستعمار، والتنافس بين 

القوى العظمى.
وال يخلو األمر من مخاوف بشأن المشهد االقتصادي العالمي، 
وما  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  التجارية  التوترات  وخاصة 
يصاحب ذلك من تأثيرات على النمو وأسعار السلع. وسوف يتوقف 
ـ مِصر،  قدر كبير من األمر على أداء االقتصادات األكبر في أفريقياـ 
منطقة  تحويل  مسار  على  والتقدم  ــ  أفريقيا  وجنوب  ونيجيريا، 
التجارة الحرة القارية األفريقية إلى كتلة اقتصادية إقليمية عاملة.
الماليين من  انتشال  تتمكن من  أفريقيا، فسوف  إذا نجحت 
سكانها من براثن الفقر، في حين تعمل كشريك مستقر ومزدهر 

لبقية العالم.
المؤسسي،  والجمود  بالفقر،  مقيدة  ستظل  القارة  فإن  وإال 
والفساد، وهو ما من شأنه أن يغذي عدم االستقرار، الذي ربما 

يمتد إلى بقية العالم.

أفريقيا  في  ساكس«  لـ»جولدمان  التنفيذي  الرئيس   *
الصحراء جنوب 

سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  *نقال 

 كولين كولمان*

تبني نهج اإلصالحات من 
املمكن أن يجعل أفريقيا 

قادرة على محاكاة الصعود 
السريع الذي شهدته الصني

تأثير محدود لتوقف النفط الليبي على األسعار العاملية
رغم استمرار خسائر االقتصاد الليبي جراء 
 19 منذ  النفطية  والموانئ  المنشآت  إغالق 

يناير الماضي، إال أن
ــيــة اعــتــبــرت أن  ــة الــطــاقــة الــدول ــال وك
التهديدات التي تعرِّض أمن إمدادات النفط 

لم  ونيجيريا  والــعــراق  ليبيا  في  ــواء  س
األسعار  على  كبير  تأثير  لها  يكن 

توقعات  ضعف  وإنما  العالمية، 
ــت بــهــا إلــى  ــع الــطــلــب دف

انخفاض كبير.
ــدر  ــر ص ــري ــق ــي ت ــ وف
توقعت  ــوع،  األســب هــذا 
باريس  ومقرها  الوكالة 
الطلب  »ينخفض  أن 
الربع  فــي  النفط  على 
األول من 2020، بمقدار 

مقارنة  برميل  ألف   435
العام  من  الفترة  نفس  مع 

انخفاض  أول  وهو  السابق«، 
فصلي منذ أكثر من عشر سنوات 

بفعل  الخام  على  الطلب  نزل  عندما 
األزمة االقتصادية العالمية.

التهديدات  »حتى  أنه  الوكالة  وأوضحت 
التوتر  مثل  اإلمـــدادات،  أمــن  تهدد  التي 
الليبي  النفط  إنتاج  وانخفاض  العراق،  في 
القاهرة  بمقدار مليون برميل يوميًّا، والقوة 
تأثير كبير  لها  لم يكن  نيجيريا،  المعلنة في 
توقعات  ضعفت  أن  بعد  واآلن  األسعار،  على 

الطلب، المست األسعار انخفاضًا كبيرًا«.
النفط  من  العالمي  المعروض  وانخفض 
إذ  يناير،  في  يوميًّا  برميل  ألف   800 بمقدار 
في  النفطية  والموانئ  المنشآت  إغالق  أدى 
شهدت  حين  في  إنتاجها،  خفض  إلى  ليبيا 
ألف   300 اإلنتاج بمقدار  اإلمارات خفضًا في 

برميل يوميًّا.
واقتربت خسائر إقفاالت المنشآت النفطية 
خالل  دوالر  مليار   1.650 نحو   من  الليبية 
 55 يومية  خسارة  بمتوسط  وذلــك  شهر، 
مليون دوالر، في الفترة من 18 يناير الماضي 
النفطية  والحقول  الموانئ  إقفال  بدأ  عندما 
اإلثنين  وحتى  القاهرة،  القوة  حالة  وإعالن 

الماضي.
أعلنت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وكانت 
الماضي  الخميس  يوم  حتى  الخسائر  وصول 
إلى نحو مليار و437 مليون دوالر، بمتوسط 
وسط  مليون،  بـ57  قدرتها  يومية  خسارة 

تراجع اإلنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 
ما دون 164 ألف برميل.

بيانات  السلبية على  اآلثار  وانعكست هذه 
المصرف المركزي في طرابلس بشأن اإليراد 
انحدار  مع  الماضي،  يناير  خــالل  واإلنــفــاق 
خانة  وخلو  »الصفر«،  إلى  النفطية  اإليرادات 
أية  من  المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع 

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

تفاقم تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.
الماضي،  يناير  من  عشر  السابع  وفــي 
والمدن  القبائل  بـ»ملتقى  يعرف  ما  أعلن 
من  النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية« 

الزويتينة  بميناء  بدءًا  الليبية  الموانئ  جميع 
النفطي«، وطالب بيان، لم يرد فيه اسم قبيلة 
أو مدينة بعينها، الجمعة قبل الماضية، جهات 
بـ»فتح حساب  الدولي  والمجتمع  االختصاص 

حكومة  تشكل  حتى  النفط  إيــرادات  إليــداع 
تمثل كل الشعب الليبي«.

وفور صدور البيان تعرضت موانئ لإلغالق. 
خسائر  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وقــدرت 
بـ256.6  األخيرة  الفترة  في  منشآتها  إقفال 
مليون دوالر خسائر مباشرة، وفق بيان رسمي 

السبت.
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
فائز السراج، حذر من »كارثة ستطال الجميع« 
داعيًا  النفطية،  المنشآت  إغالق  استمر  إذا 
المجتمع الدولي إلى اتخاذ »موقف حازم« وأال 
السراج، خالل  وتحدث  باإلدانة.  فقط  يكتفي 
إعالن إطالق خطة االستجابة اإلنسانية 2020 
البالد  تتحملها  التي  الخسائر  عن  ليبيا،  في 

نتيجة إغالق المواقع النفطية.
األمن  مجلس  اعتمد  الماضي،  واألسبوع 
الدولي قرارا يمدد نظام العقوبات المفروضة 

غير  »التصدير  أن  من  محذرا  ليبيا،  على 
الوفاق  حكومة  يقوض  للنفط  المشروع 
القرار،  وتناول  للنفط«.  الوطنية  والمؤسسة 
الذي حمل الرقم 2509، »تدابير حظر توريد 
ــول،  األص وتجميد  السفر  وحظر  األسلحة 
غير  النفط  بصادرات  المتعلقة  ــراءات  واإلج
األمن  مجلس  قــرار  مدد  كما  المشروعة«، 
على  بالعقوبات  المعني  الخبراء  فريق  والية 

ليبيا حتى 15 مايو 2021 .
يناير  النفط في  »أوبك« من  إنتاج  وسجل 
على   ،2009 منذ  له  مستوى  أدنى  الماضي 
خلفية هبوط في اإلمدادات من ليبيا؛ بسبب 
قيام  وعقب  نفطية،  وحقول  موانئ  إغــالق 
خليجية  ودول  السعودية  العربية  المملكة 
المستويات  من  بأكثر  اإلنتاج  بخفض  أخرى 

المطلوبة في اتفاق جديد لكبح اإلنتاج.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4156دوالر أميركي
1.5281يورو

1.8394الجنية االسترليني
0.3774الريال السعودي
0.3854درهم إماراتي

0.2021االيوان الصيني

2020 19 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مع استمرار إقفال المنشآت النفطية

مليون دوالر

● موقع إنتاج في حقل الوفاء النفطي

الجزائر– الوسط: عبدالرحمن أميني

 خسائر إقفاالت المنشآت النفطية 
تقترب من 1.650 مليار دوالر

 محللون يحذرون من اللجوء الحتياطي 
النقد األجنبي الليبي

مسؤولة عن 3% من انبعاثات الكربون

صناعة الطيران تسعى ملزيد من مراعاة البيئة

الجاري متعهدا بأن يكون عديم  من ذلك خالل الشهر 
االنبعاثات بحلول العام 2050 أيضا.

في معرض سنغافورة للطيران، كشفت شركة صناعة 
الطيران األوروبية »إيرباص« عن نموذج لطائرة طليعية 

مع أجنحة وهيكل مدمجة ومحركين خلفيين.
أن  التصميم  هذا  شأن  من  أن  الشركة  وأوضحت 
مع  مقارنة   20% بنسبة  الــوقــود  استهالك  يخفض 

الطائرات الحالية بممر واحد.

أكثر  لتصبح  الجهود  الطيران  صناعة  شركات  تكثف 
مراعاة للبيئة بدفع من المستهلكين مع نماذج لطائرات 
نفاثة بانبعاثات أقل تبدو وكأنها خارجة من فيلم خيالي 

علمي وأخرى تعمل على الكهرباء والوقود المستدام.
الطيران النتقادات كثيرة في حقبة  وتتعرض سمعة 
غريتا  البيئة  عن  المدافعة  الشابة  الناشطة  فيها  تختار 
فيها  ويستعر  للبيئة،  مراع  مركب  في  السفر  تونبرغ 
بلدها  في  الجوية  الرحالت  الستقالل  الــالذع  االنتقاد 

السويد.
انبعاثات  من   3% عن  مسؤولة  الطيران  فحركة 
تفيد  ما  على  العالم،  في  بالمناخ  المضرة  الكربون 
الوكالة األوروبية للبيئة، فيما العالم يشهد موجات حر 
قياسية وارتفاعا في عدد حرائق الغابات والعواصف التي 

يزيد من حدتها ارتفاع مستوى البحار.
في  لسان  كل  على  »االســتــدامــة«  كلمة  وكانت 
سنغافورة في أكبر معرض للطيران في آسيا، استخدمت 
التيار،  على  للحصول  الشمسية  الطاقة  ــواح  أل فيه 
وشركات  الطيران  صناعة  مجموعات  خالله  وتنافست 
أكثر  نهج  باعتماد  وعود  قطع  على  الجوية  الخطوط 

استدامة.
هذه  انتقدوا  البيئة  عن  المدافعين  بعض  أن  إال 
االلتزامات معتبرين أنها مجرد »تمويه أخضر« أي عملية 
عالقات عامة لن تفيد كثيرا في خفض األضرار الناجمة 
يستهلك  الذي  الطيران  وقود  من  الكبيرة  الكمية  عن 

سنويا.
التكنولوجيا في شركة  بول شتاين كبير خبراء  وقال 
»رولز رويس« لصناعة محركات الطائرات لوكالة فرانس 
لتحسين  كبيرة  لضغوط  الطيران  قطاع  »يخضع  برس 

صورته على صعيد االستدامة«.
إيجاد  على  معنا  »تعمل  الطيران  أن شركات  وأضاف 
يمكن  وكيف  المستدام  الوقود  توافر  لزيادة  سبل 
أيضا  تدرس  وهي  عليها...  التأثير  الكهرباء  العتماد 
إمكانية صنع محركات وهياكل أكثر فاعلية« على صعيد 

استهالك الطاقة.
وكان قطاع الطيران تعهد بخفض انبعاثاته الصافية 
2050 مقارنة بمستويات  بالنصف بحلول  الكربون  من 
أبعد  بريطانيا  في  القطاع  هذا  وذهب   .2005 العام 

جرب  وقد  »مافريك«  اسم  التصميم  على  وأطلق 
وحرصت  الماضي.  العام  من  يونيو  في  األولى  للمرة 
شركة »إيه تي أر« اإليطالية الفرنسية على التأكيد أن 
طائراتها المجهزة بمحرك يعمل بمراوح توربينية، وهو 
محرك شائع االستخدام في الرحالت القصيرة، تستهلك 
الوقود بنسبة تقل %40 عن الطائرات النفاثة من الحجم 

نفسه.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة، ستيفانو بورتولي، 
استهالك  بين  توازنا  »نقيم  برس«:  »فرانس  لوكالة 
الوقود والسرعة. الطائرة النفاثة قد تكون أسرع بخمس 
أو عشر دقائق لكنها تلحق أضرارا أكبر بكثير على صعيد 

التلوث«.
طائرات  صنع  باتجاه  أيضا  خــطــوات  وحصلت 
في  بالكامل  كهربائية  طائرة  أول  وأجرت  كهربائية. 
تجريبية  رحلة  أول  »ماغنيكس«،  تصميم  من  العالم 
شركة  تطور  المقابل،  في  ديسمبر.  في  كندا  في  لها 
تتسع ألربعة  السويسرية طائرة هجينة  »سمارتفالير« 
أشخاص على أن تجري أول رحلة لها في 2022. وهذه 
كلفة  عن  فضال  أقل  وضجة  انبعاثات  تصدر  الطائرة 

الوقود. اقتصاد في استخدام  تشغيل أدنى بسبب 
حذر  موتاناري،  ألدو  الشركة،  في  المدير  أن  إال 
التنفيذ.  سريعة  تكون  لن  المشاريع  هذه  أن  من 
أدرك  القطاع  أن  وأظــن  كبيرة  »الضغوط  وأوضــح 
على  يقدر  وال  للتفاعل  وقت  إلى  بحاجة  لكنه  ذلك 
السالمة«.  من  التأكد  ينبغي  سنة.  غضون  في  ذلك 
الطيران  لقطاع  رئيسيا  سبيال  الحيوي  الوقود  ويعتبر 
شركات  شغلت  وقــد  الكربون  انبعاثات  لتخفيض 
تجارية  رحــالت  األخيرة  السنوات  في  عــدة  طيران 

المصدر. هذا  مستخدمة 
الوقود  من  أعلى  تبقى  الحيوي  الوقود  أسعار  أن  إال 
العادي وهي تشكل جزءا صغيرا فقط من كمية الوقود 
التي تستخدمها الطائرات النفاثة على الصعيد العالمي. 
قطاع  البيئة  عن  المدافعون  يتهم  الجهود،  ورغم هذه 
متزايدة  أدلة  بروز  رغم  شديد  ببطء  بالتحرك  الطيران 

على تأثير التغير المناخي المدمر.
وقالت ديوي زلوخ الناشطة في مجال المناخ والطاقة 
برس«  »فــرانــس  لوكالة  »غرينبيس«  منظمة  في 
لتصبح  طويل  وقت  إلى  الطيران  شركات  »ستحتاج 

مستدامة. والحلول التكنولوجية ستحتاج إلى عقود«.

● ألواح الطاقة الشمسية في مركز شانغي للمعارض حيث أقيم معرض سنغافورة للطيران   )فرانس برس(

 بعض المدافعين عن البيئة انتقدوا 
هذه االلتزامات معتبرين أنها مجرد 

»تمويه أخضر«

قطاع الطيران تعهد بخفض انبعاثاته 
الصافية من الكربون بالنصف بحلول 

2050

مصطفي 
صنع اهلل

القاهرة ــ الوكاالت
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أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 % في 2019 مما 
أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة أوبك بنسبة 34.81 % 

عن العام السابق.
النفط  إيرادات  أعقاب هبوط في  الواردات في  االنفاق على  الجزائر خفض  وتحاول 

والغاز في السنوات األخيرة نتيجة هبوط في حجم الصادرات واألسعار العالمية.
وطبقا إلحصاءات الجمارك، التي نقلتها وكالة »رويترز«، فقد وصلت صادرات النفط 
والغاز، التي تمثل 92.80 % من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دوالر هبوطا 

من 38.87 مليار دوالر في 2018.
في  دوالر  مليار   6.11 إلى  التجاري  العجز  ارتفاع  إلى  أدى  هذا  أن  األرقام  وأظهرت 

2019 من 4.53 مليار دوالر في 2018.
في  دوالر  مليار   41.79 مقابل  دوالر  مليار   35.82 إلى  الصادرات  إجمالي  ووصل 

2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49 % إلى 41.93 مليار دوالر في 2019.

 زيادة العجز التجاري في الجزائر
الجديد  اإلدارة  مجلس  على  »نيسان«  في  المساهمون  وافق 
للمجموعة اليابانية في تصويت جرى خالل جمعية عامة استثنائية 

سادها التوتر وسط تدهور نتائج الشركة.
ضاحية  يوكوهاما  في  المجموعة  مقر  في  طويلة  جلسة  وبعد 
لـ»نيسان«، وافق  اإللكتروني  الموقع  طوكيو تم بثها مباشرة على 
المساهمون على تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس اإلدارة بمن 

فيهم رئيسه ماكوتو أوشيدا، حسب وكالة »فرانس برس«.
أما األعضاء األربعة اآلخرون فهم المدير الجديد للعمليات أشواني 
غوبتا الذي قدم من مجموعة »ميتسوبيشي موتورز«، ونائب للمدير 
العام هيديوكي ساكاموتو ومدير من رينو بيار فلوريو الذي يشارك 

بصفته ممثال من الخارج.

سبتمبر  في  سايكاوا  هيروتو  رحيل  بعد  عين  أوشيدا  وكــان 
كارلوس  كان  عندما  عليها  بمكافآت حصل  تتعلق  مخالفات  بسبب 
غصن رئيسا للمجموعة. وخالل الجلسة، وجّه مساهمون غاضبون 
انتقادات حادة إلى مسؤولي الشركة بسبب انخفاض األرباح وتدهور 
سعر سهم الشركة وأجور مسؤوليها الكبار واستخدام أحدهم سيارة 

من طراز منافس.
خسارة  تسجيل  بعد  المساهمين  على  أرباحا  الشركة  توزع  ولم 
صافية قدرها 26.1 ين في األشهر الثالثة حتى ديسمبر، وهي أول 
خسارة تسجلها الشركة في فصل ثالث منذ أكثر من عقد. وتجهد 
كارلوس  السابق  رئيسها  اعتقال  بعد  سمعتها  الستعادة  »نيسان« 

غصن بتهمة إساءة األمانة وهروبه المثير الحقا.

ـ»نيسان« بعد جلسة صاخبة  إدارة جديدة ل
السعر بالدوالرنوع الخام

58.78برنت

53.40غرب تكساس

56.03دبي

57.24سلة أوبك

54.70أورال
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دخل قرار للحكومة السورية يُلزم المواطنين الراغبين بشراء 
األحد  المصارف  عبر  منه  جزء  أو  ثمنها  بدفع  سيارات  أو  عقارات 
الماضي حيز التنفيذ، في خطوة رأى خبراء أنها تهدف إلى تفعيل 

النظام المصرفي والحد من التهرب الضريبي.
ويقضي القرار رقم 5 الصادر عن رئيس الحكومة عماد خميس 
بأن »تقوم الجهات العامة المخولة قانونًا بمسك سجالت ملكية 
العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود 
البيع قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب 

المصرفي للمالك«.
القانونية  لالجراءات  السلطات  تكثيف  مع  الجديد  القرار  ويأتي 
السورية،  الليرة  بغير  يتداول  من  كل  مالحقة  في  تتخذها  التي 
إذ  قياسيًا،  انخفاضًا  الماضية  القليلة  األسابيع  في  شهدت  التي 
للمرة  ليرة  األلف  السوداء  السوق  في  الدوالر  صرف  سعر  تجاوز 

األولى، فيما سعر الصرف الرسمي 434 ليرة.
وأوضح الصحفي االقتصادي علي اآلغا لوكالة »فرانس برس« 
األوراق  استخدام  تقييد  إلى  ذلك  خالل  من  الحكومة  »تسعى 
النقدية وتطوير آلية سداد المدفوعات بالليرة السورية« وتشجيع 

العمليات النقدية عبر المصارف.
)المركبات والعقارات(  وأشار إلى أن »القرار يستهدف قطاعين 
أيضًا  شأنه  ومن  المتداولة«،  النقدية  القيمة  ناحية  من  مهمين 

أن »يحد من مسألة التهرب الضريبي«.
وبذلك يلزم القرار المواطنين بفتح حسابات مصرفية في بلد 
غياب  ظل  في  النقدية  بــاألوراق  التجارية  التعامالت  فيه  تسود 

كامل للتبادل المصرفي.
نهاية  في  المركزي  المصرف  وافق  القرار،  هذا  مع  وبالتوازي 
السكني  اإلقتراض  سقوف  لرفع  مقترح  على  الماضي،  األسبوع 
 15 إلى  ليرة  ماليين  خمسة  من  أضعاف  ثالثة  بقيمة  للشراء 
مليون ليرة، وإلى الضعفين من أجل الترميم أي من مليونين إلى 

أربعة ماليين ليرة.
بمقتل  تسبب   ،2011 العام  منذ  داميًا  نزاعًا  سوريا  وتشهد 
التحتية  بالبنى  هائاًل  دمــارًا  وألحق  شخص  ألف   380 من  أكثر 

والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ماليين السكان.
وقدرت األمم المتحدة في العام 2018 كلفة الدمار في سوريا 

بنحو 400 مليار دوالر.

المباشر  األجنبي  االستثمار  إن  الصينية  التجارة  وزارة  قالت 
ارتفع 4 % على أساس سنوي في يناير ليصل إلى 87.57 مليار 

يوان )12.55 مليار دوالر(.
ارتفع  األميركي،  بالدوالر  »رويترز«  وكالة  حسابات  ووفق 
دوالر،  مليار   12.68 إلى   %  2.2 المباشر  األجنبي  االستثمار 

حسبما ذكرته الوزارة.
صينية  منصة  جمعتها  بيانات  ــادت  أف آخــر،  صعيد  على 
استهالك  بأن  االثنين  يوم  حكوميا  مدعومة  الطاقة  لتداول 
الصين من الغاز الطبيعي شهد في يناير أول انكماش سنوي 

له في عامين.
استهلكت  والغاز،  للنفط  قينغ«  »تشونغ  بورصة  وحسب 
بانخفاض     الماضي،  الشهر  مكعب  متر  مليار   31.6 الصين 
 14% انخفاض  بفعل  التراجع  جاء  سنوي.  أساس  على   %  1
مرافق  من  و10%  الصناعيين  المستهلكين  من  الطلب  في 
بالمدن  الغاز  مستهلكي  من  زيادة  أثر  أبطل  مما  الكهرباء، 

ومنتجي الكيماويات.
في  الغاز  على  للطلب  توقعاتهم  محللين  عدة  وخفض 
أن  المتوقع  من  حيث  العالم،  في  له  مستورد  أكبر  الصين، 
المصانع  شهية  البالد  في  التاجي  الفيروس  تفشي  يقلص 
القليلة  األشهر  مدى  على  للوقود  النقل  وقطاع  والشركات 

القادمة.
الغاز  شامل  غير  الطبيعي،  الغاز  معروض  إجمالي  وبلغ 
 1% المحلي  الغاز  إنتاج  وزاد  مكعب،  متر  مليار   29 المخزون، 
لبورصة  انخفضت وارداته %3.2، وفقا  عنه قبل عام في حين 

تشونغ قينغ.
وتتوقع البورصة أيضا تخمة معروض بسوق الغاز الطبيعي 
اليومي  االستهالك  متوسط  انخفاض  مع  ومارس،  فبراير  في 
وتأجل  عام.  قبل  به  مقارنة  الترتيب  على   % و11.2   %  6.2
إصدار البيانات الرسمية لواردات الصين من الغاز لشهر يناير 

حتى مارس.

ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص اإلنفاق
صدور  عــدم  من  القلق  وتيرة  تصاعدت 
والموارد  اإلنفاق  ألوجــه  المالية  الترتيبات 
نحو  مضى  رغم  وذلك  اآلن،  حتى  المتوقعة 
في   ،2020 الجديد  العام  بدء  على  شهرين 
ومحللون  مسؤولون  أرجعه  استثنائي  وضع 
إلى استمرار إغالق المنشآت والموانئ النفطية 
الذي أدى إلى توقف إنتاج النفط منذ 19 يناير 
 1.6 تجاوزت  الميزانية خسائر  وكبد  الماضي، 

مليار دوالر حتى اآلن.
على  المالية  الترتيبات  تأخر  وانعكس 
والمصرف  الــوفــاق  حكومة  بين  النقاشات 
المالية  إذ اتهم وزير  المركزي بشأن اإلنفاق، 
بالمماطلة  المركزي،  المصرف  بومطاري  فرج 
تجاه اعتماد مشروع ميزانية العام الجاري، بعد 

أن قدمت له منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال إن »مشروع الميزانية قدم في التاسع 
مجلس  إلى  الماضي  العام  من  أكتوبر  من 
والذي  لمناقشته،  الوفاق  حكومة  في  الوزراء 
لالتفاق  طبقا  المعنية  للجهات  أحاله  بدوره 
التشاور  ضرورة  على  ينص  الذي  السياسي، 
بين الحكومة وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا 

المركزي العتماد الميزانية«.
بيان  وفــي  ــمــركــزي،  ال الــمــصــرف  لكن 
اإليرادات واإلنفاق في السنة الجديدة، قال إنه 
لم يجر اعتماد ترتيبات مالية للعام 2020 حتى 
اآلن، رغم مطالبات المركزي المتكررة للجهات 

المعنية منذ سبتمبر الماضي.
وفي أكتوبر الماضي شكلت حكومة الوفاق 
وبحثت  الميزانية،  مشروع  لــدراســة  لجنة 
وديسمبر  الجاري  فبراير  في  اجتماعين  خالل 
ميزانية  ومشروع  المالية  الترتيبات  الماضي 
في  النائب  اجتماعاتها  وضمت  الجاري،  العام 
التخطيط  ووزراء  معيتيق،  أحمد  الرئاسي 
بومطاري  فرج  والمالية  الجهيمي  الطاهر 

واالقتصاد والصناعة علي العيساوي.
هذا  لفك  وضــوحــا  أكــثــر  مــحــاولــة  ــي  وف
وعلى  المركزي،  المصرف  أوضح  االلتباس، 
عبداللطيف  المحافظ  مكتب  مدير  لسان 
التونسي، أنه في ظل إغالق النفط وهو مصدر 

الدخل الرئيسي للدولة يجب خفض الترتيبات 
بحيث  األدنى  الحد  إلى   2020 لعام  المالية 
أن سيناريو  وأوضح  دينار.  مليار   35 تتجاوز  ال 
مستبعدا  يكن  لم  النفطية  الموانئ  إغــالق 
بعكس  المركزي  المصرف  إلدارة  بالنسبة 
أنها  بدليل  له  جاهزة  تكن  لم  التي  الحكومة 
قدمت ميزانية تناهز 50 مليار دينار رغم هذه 

الظروف.
كل  أن  إلى  أشــار  المحافظ  مكتب  مدير 

الخبراء أجمعوا على أن هذه الميزانية لو أقرت 
الليبي  االقتصاد  ينوء  ستكون بعجز كبير جدا 
الحكومة  من  نرَ  لم  اآلن  وحتى  حمله،  عن 
في  تأخذ  ميزانية  مقترح  لتقديم  إجراءات  أي 
الحل  بأن  وأفاد  النفط.  إغالق  تبعات  االعتبار 
الذي يجب أن تتبعه الحكومة اآلن يتمثل في 
المستويات  أدنى  إلى  العام  اإلنفاق  خفض 
لسنة  المالية  الترتيبات  في  فقط  واالقتصار 
التي ال مناص  الضرورية  النفقات  2020 على 

منها، وهي الحد األدنى من األجور والمرتبات 
النفقات  من  األدنى  والحد  األول،  الباب  في 

التشغيلية في الباب الثاني.
وينزلق الوضع االقتصادي إلى حاجز األزمة، 
وترجمت بيانات المصرف المركزي حول اإليراد 
االنعكاسات  الماضي  الشهر  خالل  واإلنفاق 
السلبية لتوقف إنتاج النفط في البالد منذ 18 
النفطية  اإليرادات  انحدار  مع  الماضي،  يناير 
المحروقات  بيع  )الصفر( وخلو خانة  إلى حاجز 

رغم  وذلك  إيرادات،  أية  المحلية من  بالسوق 
المصرف  الصادرة عن  المتصاعدة  التحذيرات 
المركزي ومؤسسة النفط من »أزمة وطنية«.

ــراد  اإلي بيان  وفــي  الــمــركــزي،  المصرف 
واإلنفاق لشهر يناير الماضي، أحصى الخسائر 
ووقف  النفطية  الموانئ  إغالق  من  المباشرة 
إنتاج الحقول بأكثر من 2.5 مليار دينار، وحذر 
األوضاع  يهدد  اإلقفال  هذا  استمرار  أن  من 

المالية واالقتصادية والسياسية.
السابع  النفط في  إنتاج  أزمة توقف  وبدأت 
يعرف  ما  أعلن  حين  الماضي،  يناير  من  عشر 
عزمه  الليبية«  والمدن  القبائل  بـ»ملتقى 
الموانئ  جميع  من  النفط  تصدير  »إيقاف 
االختصاص  »جــهــات  ــب  وطــال الليبية«، 
والمجتمع الدولي بفتح حساب إليداع إيرادات 
الشعب  كل  تمثل  حتى تشكل حكومة  النفط 
محتجون  أغلق  البيان  صدور  وفور  الليبي«، 
لتتوالى  دخــلــوه،  أن  بعد  الزويتينة  ميناء 
النوف  ورأس  البريقة  موانئ  في  اإلغالقات 

والسدرة والحريقة.
سليمان  ــادي  ــص ــت االق الخبير  ويــشــبــه 
الشحومي الوضع الحالي لالقتصاد الليبي بأنه 
»فيروس كورونا االقتصادي«، وتوقع »إجراءات 
عنيفة على صعيد السياسة المالية والسياسة 
توقف  استمر  إذا  القادمة  الفترة  في  النقدية 

تصدير النفط«.
المصرف  سيعمل  األغلب  »على  وأضــاف 
أرباب  منحة  إيقاف  على  بطرابلس  المركزي 
أن  الحكومة  على  ويفرض  بالدوالر  األســرة 
تعدل نفقاتها وتتبع سياسة تقشفية«، متوقعا 
بيع  عمليات  في  النظر  المركزي  »يعيد  أن 
تحت  أكثر  ويجعلها  التجارة  لغرض  الــدوالر 
المعروض،  نقص  على  سينعكس  بما  رقابته 
وتتحرك السوق الموازية إلى مستويات سابقة 

لسعر الصرف«.
البالد؟..«  اقتصاد  على  حلت  كارثة  »أي 
و»أي مصير مظلم جميعا نسير نحوه؟« بهذه 
على  تدوينته  الشحومي  اختتم  التساؤالت 
االجتماعي »فيسبوك«، ليضم  التواصل  موقع 
تالحق  التي  األسئلة  من  سيل  إلــى  سؤاله 

المشهد االقتصادي الليبي منذ سنوات.

إلزام السوريني بشراء العقارات 
والسيارات عبر املصارف

4 % نمو االستثمار األجنبي 
املباشر بالصني في يناير

فاتورة إغالق المنشآت والموانئ النفطية

● مقر  المصرف المركزي في طرابلس

● ناقلة حاويات صينية في ميناء هامبورغ بألمانيا. » رويترز«

 »الوفاق« أقرت إنفاقًا بـ50 مليار دينار و»املركزي« يطلب الترشيد لـ35 مليارا

القاهرة ــ الوسط

االقتصاد العاملي يرتعد من خسائر »كورونا«

االنعكاسات  مــن  الــدولــيــة  التحذيرت  تصاعد  مــع 
العالمي،  االقتصاد  على  »كورونا«  وباء  من  االقتصادية 
أن  من  الدولي  النقد  صندوق  تحذيرات  آخرها  وكان 
الوباء قد ينعكس سلبًا على نمو االقتصاد العالمي في 
2020، يبدو أن دول جنوب شرق آسيا التي تعول كثيرا 
تكبدها  مع  الفاتورة،  دافعي  أول  السياحة ستكون  على 
خلو  نتيجة  الـــدوالرات  مليارات  عدة  تبلغ  قد  خسائر 

فنادقها وشواطئها والغاء الحجوزات.
وتخيم أجواء قاتمة على منتجع باتايا، إحدى الوجهات 
البحرية  فالواجهة  تايالند.  في  للصينيين  المفضلة 
المزدحمة عادة تبدو مقفرة، والمراكب السياحية راسية 

في المرفأ وسط وجوم أصحاب المتاجر العائمة.
وقالت ما ميا بائعة التذكارات في حديقة الفيلة »شانغ 
سيام بارك«، قبلة السياح في المدينة، لوكالة »فرانس 
وأضافت  النصف.  الى  تراجعت  مداخيلها  إن  بــرس« 
الشابة وهي من قبيلة كايان »إذا استمر الوضع، سأعود 

إلى دياري«.
وكانت هذه الحديقة تستقبل ما بين 1500 و2000 
»لم  فاتامروب  نانتاكورن  صاحبتها  وقالت  يوميا.  زائر 
نعد نستقبل اكثر من 200 حاليا، وخسرت مليوني بات« 

)حوالي 60 الف يورو(.
تأثرت.  الشهيرة  انكور  معابد  حتى  كمبوديا  وفي 
30 و40  التذاكر بنسبة تراوحت بين  وتراجعت مبيعات 
فيتنام.  في  مماثل  واألمــر  السياحة.  وزارة  بحسب   ،%
وتم إلغاء حجز 13 الف غرفة فندقية في هانوي وتراجع 

االقبال على خليج هالونغ بنسبة فاقت 60 بالمئة.
دروس  استخلصت  التي  الصينية  السلطات  وكانت 
اجــراءات  اتخذت  و2003،   2002 في  ــارس«  »س وبــاء 
صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي أدى 
حتى االن الى وفاة اكثر من 1500 شخص فيما بلغ عدد 

اإلصابات عشرات االالف.
وفرضت الصين منذ نهاية يناير الحجر الصحي على 
الوباء،  بؤرة  هوباي،  محافظة  في  شخص  مليون   56
المنظمة  الرحالت  في  المشاركة  مواطنيها من  ومنعت 

الى الخارج.
الماضي  العام  استقبلت  التي  تايالند  أن  والنتيحة 
السياح  مجموع  من   %  27( صيني  سائح  مليون   11
االجانب(، سجلت في بداية فبراير تراجعا في عدد السياح 
فيفات  السياحة  وزير  بحسب   ،»%  86 »فاقت  بنسبة 

راتشاكيتبراكان.
وفي فيتنام توارى السياح الصينيون تقريبا مع تراجع 
وتمتد  المناطق.  90 و%100«، بحسب  بين  بنسبة »ما 
واالستراليين  واألميركيين  االوروبيين  الى  العدوى 
الذين يلغون سفراتهم خشية االصابة بالفيروس، حتى 
وان كان يتفشى حاليا أساسا في البر الصيني وقلة من 

أصابهم في دول جنوب شرق آسيا.

كارثيا  المسبوق،  غير  الــوضــع  ــذا  ه يكون  ــد  وق
القتصادات المنطقة التي ترتهن كثيرا للسياحة.

الناتج  إجمالي  من   %  20 القطاع  يدر  تايالند  ففي 
الداخلي ويتوقع ان تبلغ الخسائر بسبب الوباء نحو 7.4 
مليار  يورو )1.5 % من إجمالي الناتج الداخلي(، بحسب 

مسؤول كبير في البنك المركزي التايالندي.
 5.4 بين  ما  ستخسر  أنها  فيتنام  قدرت  جهتها  من 
و7.1 مليارات يورو في االشهر الثالثة القادمة. لكن ماذا 
لو استمرت آثار الوباء »على االمد البعيد حتى 2021«، 

كما يخشى خبراء السياحة؟
تايالند  سلطات  ترفض  ال  الخطر،  لهذا  منها  إدراكا 
المراقبة  بتعزيز  وتكتفي  الصينيين،  السياح  وكمبوديا 
في المطارات والمعابر الحدودية. بل ان سلطات تايالند 

تعرض عليهم تأشيرات مجانية.
وبلغ األمر برئيس وزراء تايالند هون شين حد التنديد 
بـ»مرض الخوف«، وهو يفعل كل ما بوسعه لنيل رضى 
الى  الصينيين  السياح  وإعــادة  المقربة  حليفته  بكين 

المملكة.
على  الفيتنامية  السلطات  تحرص  المقابل  في 
إلى  الجوية  الرحالت  الحماية. ومنعت  اجراءات  تشديد 
وأغلقت  القطارات.  رحالت  أوقفت  كما  ومنها،  الصين 
رحالت  عدة  وألغت  الصين  مع  البرية  حدودها  الوس 

يومية.
البلدة  في  الفواكه  عصير  بائعة  تو  أونغ  وقالت 
الصينيين  برابانغ »لم نعد نرى  لوانغ  العتيقة بمدينة 

بالتفاقم«. ينذر  والوضع 
واصحاب  السفريات  وكــاالت  من  الكثير  وتعمد 

الفنادق في المنطقة الى تخفيض كبير ألسعارها، كما 
وسعت اجراءاتها لتمكين الزبائن من تأجيل رحالتهم 
بشكل مجاني، وذلك بهدف الحد من الغاء الحجوزات.

على  ــاع  األوض هذه  انعكست  السياق،  هذا  وفي 
كريستالينا  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  تحذيرات 
إذ  دبي:  في  العالمي  المرأة  منتدى  خالل  جورجييفا، 
وقد   ،3.3% تبلغ  الحاضر  الوقت  في  »توقعاتنا  قالت 
يحصل تخفيض بمقدار 0.1 أو %0.2«، مضيفة: »إنها 
عبر  استخالص  عدم  على  الجميع  وأحض  خاصة،  حالة 
متسرعة، وهناك الكثير من العناصر الغامضة، نتحدث 
بإمكانكم  توقعات.  عن  وليس  سيناريوهات  عن  هنا 

ا بعد عشرة أيام«. طرح السؤال عليّ مجددًّ
آخر  يناير   20 في  الدولي  النقد  صندوق  وكشف 
انتعاش  على  مراهنًا  العالمي،  لالقتصاد  توقعاته 
2019، بفضل  بنسبة %3.3 بالمقارنة مع %2.9 العام 
وواشنطن،  بكين  بين  التجارية  الحرب  في  الهدنة 
ا وأن عودة  لكنه حذر من أن هذا االنتعاش يبقى هشًّ
مجددًا  تنعكس  قد  االقتصاد  مستقبل  حول  الغموض 
بمشاركة  العالمي  المرأة  منتدى  ويعَقد  النمو،  على 
عدد من الشخصيات، وال سيما ابنة الرئيس األميركي 
ورئيسة  ترامب  إيفانكا  ومستشارته  ترامب  دونالد 

ماي. تيريزا  السابقة  البريطانية  الوزراء 

واشنطن – وكاالت

 الفنادق تقاوم الركود بتخفيضات
 كبيرة في أسعار الحجوزات

7.4 مليار  يورو خسائر متوقعة
 في تايالند بسبب »كورونا«

نزيف بالمليارات في آسيا.. وتباطؤ متوقع في النمو

● مشاريع عقارية في سورية
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عبدالواحد حركات
بعد مائة عام بالضبط قفز اسم كورونا من ضفة االشتهاء والتمني التي كان يعسكر عليها رفقة أطفال 
يشتهوه  أن  للمصريين  يمكن  ما  وألذ  أشهى  كورونا  كانت  حينما   ،1963 حتى   1919 سنة  من  مصر 
صاروا  الذين  باألمس  مصر  أطفال  أماني  هرم  رأس  على  تتربع  كورونا  كانت  إذ  الشكوالتة،  أنواع  من 
اليوم، والزالت مشاعر االشتهاء تقفز بداخلهم كلما مر اسم كورونا بحديث، أو ذكر اسم »تومى  عجائز 

كريستو« مالك شركة كورونا ولو بأطراف حديث بوزارة االقتصاد أو محاضرة بكلية التجارة.
يعانقون  حينما  المصريين  األطفال  شفاه  على  تتراقص  كانت  التي  الموقتة  والسعادة  الفرح  دندنة 
التي  التلذذ  وذكريات  ووهان،  في  بيوتهم  نوافذ  من  الصينيون  يطلقه  شجي  غناء  إلى  انقلبت  كورونا، 

كانت تتقافز حول اسم كورونا تحولت إلى فزع وألم..!
بالمملكة  بيربرايت  معهد  في  كورونا  فيروس  أبحاث  رئيسة  بيكرتون«  »إيريكا  الدكتورة  حصلت 
كورونا  فيروس  ]تطوير[  اختراع  ــراءة  ب على  بريتون«  »بــول  و  كيب«  »ســارة  بمشاركة  المتحدة، 
البشر،  وليس  للدواجن   )IBV( المعدية  الهوائية  الشعب  التهاب  يسبب  الذي   »US10130701B2«
من  فريدة  واحدة  ساللة  إلى  وليس  الفيروسات  من  مجموعة  إلى  يشير  كورونا«  »فيروس  فمصطلح 
مقاطعة  عاصمة  الصينية  ووهان  في  انتشر  الذي   »2019-nCoV« الجديد  كورونا  فيروس  أما  نوعها، 
وشركات  السيارات  صناعة  لشركات  مركزًا  تعد  والتي  نسمة،  مليون   11 من  أكثر  يسكنها  التي  هوبي 
214 مليار  بنحو  يقدر  ما  أي  الصيني،  المحلي  الناتج  إجمالي  %1.6 من  اقتصادها نسبة  الحديد ويشكل 

دوالر، فهذا الفيروس لم يكن معروفا من قبل أو متوقعا، ولعله نوع متطور من نوع آخر للكورونا.
جين  »شي  الصيني  الرئيس  اتبعها  سوداء  استراتيجية  يكون  فقد  الغموض،  يلفه  الجديد  الكورونا 
التي  والكيماويات  التكنولوجيا  إنتاج  ومعامل  ومصانع  الكبرى،  المشاريع  على  السيطرة  الستعادة  بينغ« 
إلى  والشركات  المشاريع  هذه  أسهم  انخفضت  فقد  وأمريكا،  أوروبا  من  ومستثمرون  شركات  تمتلكها 
أدنى درجة في البورصة بسبب فيروس كورونا الجديد، مما أتاح للحكومة الصينية شراءها بأثمان بخسة، 
دعما  يمثل  الصين  من  المستثمرين  وخروج  الصينية،  الخزينة  إلى  وأرباحها  ومكاسبها  ملكيتها  وإعادة 
التحكم  على  إضافية  قدرة  الصيني  المركزي  البنك  فسيمتلك  األمريكي،  الدوالر  أمام  الصيني  لليوان 
نصف  بلغت  التي  البورصة  وخسائر  األسهم  انهيار  بسبب  تكدست  وقد  قيمتها،  ورفع  المحلية  بعملته 
دوالر  مليار   20 من  أكثر  الصين  أصاب  الذي  االقتصادي  والشلل  المستثمرين  ومغادرة  دوالر  تريليون 
الكورونا  ظهور  بعد  تكومت  التي  االقتصادية  األرباح  هذه  يومين،  خالل  الصينية  الخزينة  في  أمريكي 
وعنيف  قريب  هيجان  من  وتخوف  االقتصادية،  الصين  سياسات  باتجاه  كبيرة  شكوك  إلى  تدفع  الجديد 

للتنين.
إن لم يكن فيروس كورونا الجديد استراتيجية صينية سوداء، فإن ذلك يعني حدوث كارثة اقتصادية 
سيتمنى  وربما  أمريكي،  دوالر  مليار   160 من  أكثر  إلى  العالمي  االقتصاد  خسائر  ترتفع  وقد  عالمية، 
في  ميلون  كل  حجز  من  ليتمكن  فقط،  مليون   22 الصينين  عدد  كان  لو  بينغ«  جين  »شي  الرئيس 
مقاطعة ويرتاح، فتكاليف مكافحة وباء في الصين ستكون مرتفعة جدًا، و حجز 0.185 من سكان العالم 
الستئناف  المقدوني  اإلسكندر  عودة  وتبدو  الدوليين،  والسياسة  االقتصاد  على  وخيمة  آثار  له  ستكون 
وكازاخستان  روسيا  فإغالق  جنوني،  أمر  الجوية  المالحة  لمنع  السماء  عنان  إلى  الصين  سور  ورفع  عمله 
الصين  إلى  عالمية  طيران  شركات  رحالت  تقليص  أو  وتعليق  رهيب،  أمر  الصين  مع  البرية  حدودهما 
إيبيريا  وشركة  األلمانية،  ولوفتهانزا  البريطانية  إيرويز  وبريتيش  الفرنسية  فرانس«  »إير  شركات  مثل 
اإلسبانية و ليون إير اإلندونيسية والخطوط الجوية األوكرانية الدولية وشركة »سكاي أب« األوكرانية، 
وإير أوسترال الفرنسية وشركة »أورال إيرالينز« الروسية وشركات الخطوط الجوية اإليطالية والخطوط 
باسيفيك وشركة  وكاثاي  إيرالينزاألمريكية  ويونايتد  الهولندية  إم«  إل  »كي  المغربية، وشركة  الملكية 
بلدان  أغلب  في  االقتصادية  األزمة  انتشار  يؤكد  اإلسرائيلية،  عال«  »إل  وشركة  الفنلندية  إير«  »فين 
بعض  وشرعت  الجديد،  كورونا  فيروس  انتشار  من  عالمية  شركة   2500 من  أكثر  تضررت  فقد  العالم، 
وماكدونالدز،  وستاربكس  وجوجل  آبل  مثل شركات  بالصين  العاملة  فروعها  بإغالق  العمالقة  الشركات 
فكورونا ووهان نال من الجميع فلم تسلم منه التكنولوجيا أو األغذية أو الطيران أو المالبس أو السياحة 

أوالسينما.
بعض  ناله  عموما  العربي  فاالقتصاد  بتضررها،  تدري  ال  أو  صامتة  ولكنها  متضررة  العربية  الدول 
البضائع  على  تعتمد  العربية  األسواق  أغلب  إن  إذ  الصين،  في  كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الركود 
البضائع  مع  تتناسب  للمستهلك  منخفضة  ذائقة  عقود  مدى  على  شكلت  االستيراد  وشركات  الصينية 
فحجم  التكلفة،  زيادة  بسبب  لألسعار  ارتفاع  المنطقة  في  األســواق  ستشهد  لذا  الرخيصة،  الصينية 
التبادالت العربية مع الصين كبير، وارتباط أقوى االقتصادات العربية باالقتصاد الصيني مشيمي ووثيق، 
نشاط  وجود  إلى  باإلضافة  العربية،  المنطقة  كامل  في  الصينية  الشركات  العديد من  تواجد  جانب  إلى 

مهم لرأس المال العربي في البورصة الصينية وتجارة المعادن الثمينة.
كورونا ووهان سيجبر المستثمرين والتجار العرب على تغيير وجهتهم إلى بدائل جديدة عن الصين، 
تحوطه  التركي  فالخيار  اإلقليمي،  النزاع  وحاالت  السياسية  التوترات  وجود  في  سهاًل  الخيار  يكون  ولن 
محاذير سياسية كثيرة، والخيار اإليطالي يستوجب تغيير كبير ألنواع ومستوى السلع وأسعارها، والخيارات 
يحتاج  األزمات  وإدارة  الصعاب  وتذليل  التكلفة،  مرتفعة  ستكون  والروسية  واألمريكية  األخرى  األوروبية 
الصين  تواجهها  التي  الكارثة  أن  الشك  لذا  للحكومات،  وكذلك  للشركات  قوية  اقتصادية  إدارات  إلى 
ستنزل على رؤوس العرب مباشرة فليس لهم ما يقيهم عنفها أو يحجبها عنهم، فاالقتصادات العربية بال 
الفذة، وعمومها حكومات  االقتصادية  القدرات  العربية مفرغة من  والحكومات  ريعية  اقتصادات  استثناء 

أقوال ولوك حديث ال أكثر.

العاملية الليبية

يتحصل  ولكي  العسكري،  الطابع  يأخذ  أن  إال 
األمم  عبر  دوليين  وتفويض  مشروعية  على 
المسعى  استناد  الــازم  من  يكون  المتحدة، 
أخــاقــي.  سياسي  مــبــدأ  على  الدبلوماسي 
يرون  البريطانيون  المنفعة  مذهب  فاسفة 
تحقيق  إلى  قاد  إذا  أخاقيا،  يكون  الفعل  بأن 
يستبدلوا  أن  بذلك،  وأرادوا  أحسن.  نتائج 
بالتعصب الشديد للمبادئ، مبادئ أكثر مرونة، 
إلى  ــؤدي  ي سلوك  أي  باتباع  للناس  تسمح 
بأن  يرى  بينثام،  فالفيلسوف  مُرضية.  نتائج 
بينما  بذاتهما،  األفضل  هما  والسعادة  السرور 
تمّت  ما  وهذا  الشر.  قاعدة  هما  والشقاء  األلم 
لسان  على  وردت  بليغة  جملة  في  صياغته 
تفعل  »أال  وقتها:  البريطانية  الحكومة  رئيس 
حياديا،  فعا  يكن  لم  الظروف،  هذه  في  شيئا 
الفعل  كان  ولــذا  القتل«.  تسهيل  يعني  كان 
 17 الليبية  الشعبية  للثورة  المساند  العسكري 
على  الدولي  الفعل  رد  من  كجزء   2011 فبراير 
من  المبتدئة  والتصرفات  المُعلنة،  المقاصد 
ثورة  لقمع  الليبي  الدكتاتوري  النظام  قبل 

معارضيه.
السياسة،  في  نظريته  تطبيق  بينثام  حاول 
وتُعد  السلوك.  قيمة  لقياس  طريقة  إليجاد 
تحليل  طريقة  من  أوليا  شكا  بينثام،  نظـرية 
في  بكثرة  اآلن  تُستخدم  التي  والتكلفة،  الربح 
عنه  عبرّت  الذي  بالشكل  واالقتصاد.  السياسة 
بأن  كلينتون  أميركا  خارجية  وزيرة   2016 عام 
التخلص من  الواليات المتحدة لو لم تقف وراء 
تحولت  ليبيا  لكانت   ،2011 عام  ليبيا  دكتاتور 
إلى نسخة من سوريا، ورغم إقرارها بأن الوضع 
قتل  ولكن  التغيير  بعد  مثاليا  ليس  ليبيا  في 
بكثير  أفضل  ليبيا،  في   1500 تقدير  أزيد  على 

من قتل 150000 في سوريا.

نفسها  تكرار  تعيد  الليبية،  القضية  عالمية 
بناًء  األمن  مجلس  بإصدار   ،2020 فبراير   13
 ،2510 رقم  للقرار  بريطاني  قرار  مسودة  على 
العتماد مخرجات مؤتمر برلين ومن بينها وقف 
عضوا،   14 موافقة  نال  ليبيا.  في  النار  إطاق 

على  بناًء  التسمية،  وترتبك  التصنيف،  يعجز 
إزاء  الحاجة  فتبدو  اإلشكالية،  المعطيات 
المركزية  تخلي  في  المنفلتة  الفوضويات 
للسرديات  التفسير  مهمة  عــن  الموهومة 
االهتمام  عن  وتقلع  األصغر،  تعتبرها  التي 
في  تختبرها،  لم  التي  المحلية  بالطبوغرافيات 
بغرض  بها،  يومًا  انشغلت  ما  التي  الطرفيات 
والتجرؤ  تعميمية  أكثر  خرائط  في  تشميلها 
بله  المصالح،  حسب  معطياتها  ــراءة  ق على 
مركزيتها  تستدعيها  التي  والمخاوف  األطماع 

الواهمة.
عالميًا  بدئها  من  الليبية،  القضية  وُجّهت 
البالية  التفسير  منظومة  حسب  أقلمتها  بدل 
المنهزمة  القومية  مشروعات  من  الموروثة 
والتي  تطرّفاتها،  على  المنكفئة  واإلسامية 
التعامل  فتم  الفوقية،  النظرة  ــى  إل ركنت 
بالمنفعية مع ما كان موجودًا في ليبيا قبل عام 
إنتربولوجيًا  نمطًا  كونه  معه  والتعاطي   .2011
الغرابة الديماغوجية، يُبرز فردانية الحاكم  من 
النظام  مواصفات  تجاوزت  التي  األوتوقراطي، 
الدكتاتوري، إلى حالة من الانظام، فيما يشبه 

المبرمجة. الفوضى 
العالم  والحظ  ليسقط،  يتهاوى  النظام  بدأ 
ليبيا  فــصــارت  دولــة،  مؤسسة  توجد  ال  أنــه 
المعدنية  وثرواتها  الجيوسياسي  بموقعها 
النافذة  الدول  أمام  موضوعة  للعالم،  مشكلًة 
تعتبر  التي  بريطانيا  الدولي.  األمن  مجلس  في 
تبعات  من  كتبعة  ليبيا  عن  مسؤولة  نفسها 
1944، أخذت على نفسها  إنهاء االستعمار عام 
أن تتحمّل مسؤولية استصدار قرار من مجلس 
بتاريخ   1973 رقم  المتحدة  لألمم  التابع  األمن 

17 مارس 2011.
الجهود  عليه  تعتمد  مبدأ  من  البــد  كــان 
الخيط  بمثابة  يكون  الغربية  الدبلوماسية 
في  الوقائع  لسرد   »guideon«ـــ ــ ال الرئيسي 
على  يستند  المبدأ  مترابط.  منطقي  شكل 
على  ويقوم   Utilitarianism المنفعة  مذهب 
نظرية أخاقية غربية تربط بين صحة السلوك 
له  مندوحة  ال  كان  ليبيا  في  فالتدخل  ونتائجه. 

التناغم  التصويت.  عن  روسيا  امتنعت  بينما 
مندوبي  موقفي  بين  البريكست  أضفاه  الذي 
قابله  وتوحدهما،  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
أعطى  ما  وهــو  الــروســي  الفيتو  ظهور  عــدم 
موقف  في  ليونة  على  دالة  دبلوماسية  إشارات 
 2011 عــام  في  كما  يرتهن  ــذي  ال موسكو، 
السوري،  الملف  تفاعات  تمليها  بارتباطات 
دفعت روسيا أيضًا وفقط إلبداء معارضتها على 
ضغطًا  عكس  الذي  الوثيقة  في  المرتزقة  ذكر 

على روسيا بتورّط قوات »مرتزقة فاغنر«.
الوسط«  »بوابة  موقع  في  نُشر  تقرير  اعتبر 
 2510 رقم  القرار  بإصداره  األمن  مجلس  أن 
الليبية  المسارات  من  األضواء  خطف  قد  يكون 
في  المتحدة  األمم  ممثلية  ترعاها  التي  الثاثة 
قرار  فإن  الصحيح.  الوصف  هو  العكس  ليبيا. 
مجلس األمن سلط أضواًء على مناطق العتمة، 
لتعطيل  الليبية  الفوضويات  بها  تتاعب  التي 

إمكانية خروجها من مأزقها.
وقف   2510 رقم  األمن  مجلس  قرار  يدعم 
مقررات  مضمنًا  المشروط.  غير  النار  إطاق 
في  المجلس  تبناها  التي  برلين،  مؤتمر 
تصدير  بحظر  االلــتــزام  بينها  ومــن  قــراره، 
أمام  الباب  تفتح  ما  لكن  ليبيا،  إلى  الساح 
هذا  لتطبيق  المرتقبة  اآلليات  هي  الشكوك 
لجميع  ملزما  تجعله  التي  والترتيبات  القرار، 

األطراف.
لمجلس  جديد  قــرار  استصدار  في  المهم 
وصول  هو  الليبية،  الحرب  بخصوص  األمن 
مع  حتى  عليه،  بالموافقة  المصوتة  الــدول 
على  كا  التصويت،  عن  الــروســي  االمتناع 
في  إليها  وصلت  التي  القناعة  ــى  إل حــدة 
الذي  الطرف  مع  ضلوعها  بأن  الحرب  مسألة 
وبالقرار  الحرب.  هذه  يحسم  ال  باسمها  يقاتل 
بأن  االعتقاد  إلى  وصلت   2510 رقم  الدولي 
واحدة  دولــة  طريق  عن  النزاع  حل  إمكانية 
القضية  عالمية  تكّذبه  الوهم،  من  ضربٌ  هو 
على  العالم  اتفق  دولــة  بتأسيسها  الليبية 
بين  مكانتها  لتتبوأ   1951 عام  استقالها 

الدول.

اعتبر تقرير ُنشر في 
موقع »بوابة الوسط« 

أن مجلس األمن 
بإصداره القرار رقم 

2510 يكون قد 
خطف األضواء من 

املسارات الليبية 
الثالثة التي ترعاها 

ممثلية األمم 
املتحدة في ليبيا. 

العكس هو الوصف 
الصحيح.

نورالدين خليفة النمر
كورونا ووهان يهدد العرب

من  موقفا مضادا  العربي  العقل  نقد  الفكري  في مشروعه  الجابري  عابد  محمد  الراحل  المفكر  يتخذ 
الصوفية كونها ترتكز على عامل العرفان، الذي يعتبره الجابري عامال دخيال على الثقافة العربية لتبني 
عليه الصوفية بنيتها الفكرية وفلسفتها المعرفية »اإلبيستمولوجيا«، بما اعتبره الجابري حالة تحول 
التي ظلت  المجتمعات اإلسالمية  الحداثة في  بركب  اللحاق  بأعباء  للنهوض  وأهليتها  الصوفية  دون 
هاجسا يطمح إليها الجابري ضمن رحلة عطائه كفيلسوف ومفكر. والعرفان، بطريقة مبسطة، هو عنصر 
الخرافة التي تتضمنها المنظومة الصوفية في بنيتها الفكرية بما يجعلها حالة توظف الالمعقوليات في 

شرحها لرؤياها لألشياء، أو تصوغها لتبرير منهاجها وتصوراتها.
لم تلقَ أطروحة الجابري الفكرية كل الترحيب من بعض أطياف الفكر واإليديولوجيا بعالمنا العربي، 
بصدور  دشنه  الذي  الفكري  بمشروعه  عمله  امتداد  على  واالعتراض  االتهام  من  طرحه  يسلم  ولم 
كتابه »نحن والتراث« في أبريل عام 1980 كطبعة أولى. فقد وقف من الصف الصوفي الدكتور طه 
علميا  الرجالن  فيها  تكاشف  التي  السنة  وهي   ،1978 عام  منذ  للجابري  مناقضا  موقفا  عبدالرحمن 
بحثه »طه  في  الحري  عبدالنبي  يشير  كما  البيضاء  بالدار  أقيمت  علمية  وندوات  لقاءات  على هامش 
عبدالرحمن ومحمد عابد الجابري.. صراع المشرعين على أرض الحكمة الرشدية، المنشور عام 2014 

على موقع الشبكة العربية لألبحاث والنشر ببيروت.
الذي  لمشروعه  رمزا  الجابري  يعتبره  الذي  رشد  ابن  منهجية  البداية،  منذ  استبعد،  طه  الدكتور 
على  ظل  فعبدالرحمن  اإلسالمي،  التراث  منظومة  ضمن  أيديولوجيا  المعاصرة  همومنا  مع  يتعاطى 
تبني  بأن  كفيلة  دعامة  الصوفية  الفلسفة  يعتبر  والتراث«  »نحن  النطالق  الالحقة  السنوات  امتداد 
العقل العربي بشكل أخالقي مستقل، في حين أن الرشدية، بحسب رأيه، كمنهجية فلسفية انطالقا من 
ابن باجه لسنا بحاجة إليها باعتبارها جمع مقتبسات من آخرين. في حين أن الجابري اعتبر المدرسة 
الفلسفية بالمشرق اإلسالمي »المدرسة الشرقية« قد تعلقت بفكر ابن سينا الذي أقام بنيته الفلسفية 
هذا  والفلسفة،  الدين  بين  التوفيق  محاولة  أجل  اليوناني  لبطليموس  الفلكي  النهج  علي  والفكرية 
التوفيق الذي لم يكن مسعى للمدرسة الفلسفية المغربية باألندلس ال فكرا وال سياسة. فاألندلس 
لتبني هويتها الفكرية–كدولة–لم تكن مستعدة لتبني التوجه البياني العباسي وال العرفاني الفاطمي 
للدويالت اإلسالمية  األيديولوجي«  الجابري حينما تحدث عن »الزمن  يبين  كمنافسين سياسيا، كما 
المتنافسة فيما بينها في كتابه »تكوين العقل العربي« الصادر عام 1984 ببيروت، والذي جعل من 

الجابري حاضرا بقوة في قضايا الفكر العربي المعاصر.
إال  صارخ،  ونقدي  فكري  نزاع  حالة  في  وظال  الجابري،  بأفكار  كصوفي  عبدالرحمن  طه  يقتنع  لم 
الخوض  الجابري عدم  بينهما حالة مواجهة حوارية مفتوحة بسبب تفضيل  فيه  انعدمت  أنه لألسف 
يشارك  الذي  طرابيشي،  جورج  أبرزهم  من  كان  الذين  نقاده  جميع  مع  اعتمده  كأسلوب  بالمناقشة 
عدم  بإغفاله  الدكتور طه  يقتنع  لم  التفاصيل.  في  يختلفان  أنهما  إال  الحداثوي،  التوجه  في  الجابري 
بتراثها  الصوفية  أن  على  اللحظة  بذات  مصرا  وظل  بالخرافة،  لتمسكها  وذلك  الصوفية  منطقية 
األخالقي قادرة على أن تكون بديال للسياسة في مشروع النهضة، وبالتالي أمسى طه بذلك يتغافل 
بعرفانها  فاإلسماعيلية  والسني.  الشيعي  التصوف اإلسالمي  أوجد  الذي  السياسي  الظرف  بقصد عن 
هرمسيته  الحقا–بكل  عرف  السني–كما  اإلسالمي  التصوف  عن  للشيعة  ممنهج  انفصال  حالة  كانت 
وال معقوليته بقصد تحدي المنافس العباسي صاحب النهج البياني، وانهمك الدكتور عبدالرحمن في 

مشروعه ماضيا يدعو لتأسيس تقول فلسفي حديث للصوفية مبني على أخالق صوفية بحتة.
المنهجية  أن  في  يكمن  وعبدالرحمن  الجابري  بين  التضارب  إن  القول  يمكن  تركيزا،  أكثر  بعبارة 
بخلط  دائما  مشغوال  ظل  فالجابري  للثاني.  والمؤانسة  لألول  التسيس  فكرة  حول  تنصب  بينهما 
الفلسفة بالسياسة، إذ إنه كان يناشد بتجاوز واقع التأخر التاريخي من بوابة الهم السياسي، في حين 
أن طه عبدالرحمن ظل مشغوال بهاجس معرفي يتصل أساسا بتحرر القول الفلسفي العربي من آفتي 
»التبعية والتقليد« وإنشاء تصور بديل للحداثة. لكن هذا االنشغال المعرفي للدكتور طه عبدالرحمن 
مما  السياسة  ومفعول  التاريخ  حركية  خارج  يظل  جعله  قد  الخطاب«  »منطق  سماه  بما  اشتغاله  في 
عاب نتائج مشروعه الفكري رغم مقدماته المنطقية الصارمة في أطروحته »تجديد المنهج في تقويم 
التراث« كما يرى الدكتور إدريس جبري في مساهمته البحثية في كتاب »التراث والحداثة في المشروع 

الفكري لمحمد عابد الجابري« الصادر عن دار التوحيدي سنة 2012 بالمغرب.

بني الجابري والصوفية... 
التسيس واملؤانسة.

رافد علي

علي المجبري

ال أظن أن السيد لوزون يستعبط!

يهود  من  الكثير  استجاب   1948 سنة  ومنذ 
إلى  الصامتة  بالهجرة  وبــدؤوا  لدعوته  ليبيا 
ليبيا  في  اليهودية  الطائفة  عدد  وكان  إسرائيل. 
من  ينحدرون  نسمة  ألف   21 يتعدى  ال  آنــذاك 

موجات الهجرة الثالت.
ــحــدث أيــة  ــم ت ــرن الــعــشــريــن ل ــق وخـــالل ال
ويهود  المسلمين  الليبيين  بين  مصادمات 
وسورية  مصر  إسرائيل  هاجمت  أن  بعد  إال  ليبيا 
عالية  موجة  فجأة  لتظهر  1967م.  سنة  واألردن 
العربي.  الوطن  أرجــاء  كل  في  لليهود  معادية 
بلدانهم  يهود  أن  مــؤداه  عام  شعورٌ  وليسود 
اليهود  امتدادٌ وظهيرٌ إلسرائيل، وأن هؤالء  هم 
إلى  يميلون  مما  أكثر  عقيدتهم  أبناء  إلى  ميالون 

أبناء وطنهم.
العربية  البلدان  بعض  يهود  أن  والحقيقة 
الوطنية  انتماءاتهم  فــي  منقسمين  كــانــوا 
للتضحية  مستعدًا  كان  من  فمنهم  والسياسية؛ 
ال  عاش  من  ومنهم  وطنه  أجل  من  شيء  بأي 

يحلم إال بالهجرة إلى إسرائيل.
مظاهر  يعلنوا  لــم  ليبيا  يــهــود  أن  ورغـــم 
 1967 حرب  في  جلدتهم  أبناء  بانتصار  الفرح 
والء  في  المشككين  الليبيين  من  عــددًا  أن  إال 
ممتلكاتهم  بعض  هاجموا  لليبيا  اليهود  هؤالء 
وإسرائيل.  إيطاليا  إلى  اليهود  ليفرَّ  وخربوها 
أراٍض أقطعوها لهم يومًا من  وليرحلوا أخيرًا عن 

األيام.
إسرائيل  في  اليوم  يوجد  هــؤالء  بين  ومــن 
وذرياتهم  ليبيا  مواليد  من  يهودي  ألف   40 نحو 
بكافة  يتمتعون  إسرائيليون  مواطنون  اآلن  وهم 
ويحتفلون  إسرائيل،  ليهود  الممنوحة  المزايا 
العرب  على  وانتصاراتها  إسرائيل  بأعياد  عام  كل 
بليبيا  تربطهم  تعد  ولم  الهولوكوست.  وذكرى 

إال شعرة واحدة!
العام  رحل  1948م  العام  بعد  يرحل  لم  فمن 
القذافي  معمر  تسلم  يــوم  ــه  إن حتى   .1967
يهودي!.  مئة  سوى  ليبيا  في  يكن  لم  السلطة 
ليبيا  في  اليهود  آخر  مغناجي  أسميرالدا  وبوفاة 
بليبيا  تربطهم  آخر شعرة  انقطعت  2002م  العام 

والليبيين.
ليبيا  يهود  من  واحـــدًا  كــان  لــوزون  السيد 
الليبيين،  من  غيره  مثل  مثله  فيها،  ــاش  وع
الحاضر  نحترم  مثلما  الماضي  نحترم  ونحن 
ممن  ونبرأ  ورفاقه  المختار  بعمر  نتغنى  لهذا 
كان  ومن  بالشيخ  لإليقاع  المستعمر  مع  تحالفوا 
لليبيا  زيارتك  هو  لوزون،  سيد  يا  ودليلنا،  معه. 
واستقبال  باحترام  حظيت  وكيف   ،2010 العام 
معمر  حاكمهم  مــن  الليبيون  يعهدهما  لــم 
أن  يجب  االحترام  هذا  ولكن  قبل.  من  القذافي 
أبدى  بمن  الهزء  عن  النفس  كف  وأقله  يصان 
مصالحة  بإجراء  تطالبنا  فكيف  االحترام؛  هذا  لك 
شراكة  إنشاء  على  تحثنا  وكيف  إسرائيل  مع 
أن  نفسك  لك  زينت  وكيف  معها؟  اقتصادية 
الصحراء  تصلح  أن  يمكن  إسرائيل  »إن  تقول: 
للعيش  للفلسطينيين  مكانًا  لتصبح  الليبية 
ال  أشخاصًا  )يعزم(  كمن  َلعمرى  وهذه  فيه«!!... 

يعرفهم للعشاء في بيت جاره الذي ال يعرفه!
تتجرأ  وال  الكالم  هذا  عن  توقف  لوزون؛  سيد 

طباع  مــن  ــدرًا  قـ يــأخــذ  مجتمع  كــل  ــان  ك إذا 
الجمل  من  أخذنا  فنحن  به..  اللصيقة  الحيوانات 

الجمل! كل 
السيد  تصريحات  األخيرة  الفترة  في  توالت 
يهود  بـ»اتحاد  يسمى  ما  رئيس  لوزون  رافائيل 
ليبيته  وعلق  الدولية  لقاءاته  وازدادت  ليبيا« 
ماذا  يعلم  أحد  وال  الرماح  أسنة  على  الممزقة 

يريد بالضبط وال أين حدد محطته األخيرة.
ليبيا،  إلى  المهجرون  اليهود  وصل  أن  منذ 
وعمال  كالجئين  األرض  هذه  سكان  استقبلهم 
األراضي  لهم  وأقطعوا  جوارهم  إلى  وأسكنوهم 
هو  الجوار  حسن  وكان  بتوارثها،  لهم  وسمحوا 
المجتمع  في  انصهارهم  عدم  رغم  بينهم  السائد 
المصاهرة  طريق  عن  بالليبيين  اختالطهم  وعدم 

إال في نطاق ضيق وحاالت فردية ال تكاد تذكر.
معهم  وتسامحوا  الوطن،  الليبيون  فقاسمهم 
عبادتهم،  ودور  وديانتهم  تجارتهم  حرية  في 
في  متساوين  الجميع  أصبح  القرون  مرور  ومع 
هادئًا  سكته  على  يمضي  القطار  وكان  الحقوق.. 

متوازنًا، ال يعكر صفو دخانه شيء.
نحن أيضًا، سيد لوزون، نحفظ تاريخ أجدادكم 
تاريخ  ومن  تاريخنا  من  جزء  ألنه  بيننا  المقيمين 
سادت  التي  الحذرة  الطيبة  والعالقة  المساكنة 

بيننا. السنين  لمئات 
في  متواجدين  كانوا  اليهود  أن  نقر  فنحن 
طرابلس  مــدن  في  وحتى  وشقيقاتها  قورينا 
كتجار  إليها  ــدوا  وف أن  بعد  الثالث  الفينيقية 
وصاغة ذهب وإْن بأعداد بسيطة. وهذه الجماعة 
من  الجئين  استقبالها  بعد  تكاثرت  القليلة 
الروماني  القائد  بهم  نكل  الذين  القدس  يهود 
تيتيوس وشردهم فور إخماد ثورتهم في القدس 

70 ميالدية. العام 
قورينا،  في  عددهم  وتنامي  هؤالء  قدوم  ومنذ 
في  إال  تخمد  ولم  باإلقليم  والثورات  الفتن  بدأت 
ماركوس  الروماني  القائد  يد  على  118م  العام 

توريو.
حتى   ،1492 العام  تسقط  األندلس  تكد  ولم 
فارين  كالجئين  ليبيا  إلى  الثالثة  الهجرة  جاءت 
الحقبة  هذه  وفي  اإلسبانية  التفتيش  محاكم  من 
بـ  عرفت  ومعزولة  مغلقة  أحياء  ألنفسهم  كونوا 

)الحارة(.
ليبيا  في  يهودية  دولة  إلقامة  الحنين  ولكن 
في  ليبيا  يهود  بأعيان  هرتزل  فالتقى  يخبُ،  لم 
مشاركته  على  وحثهم   ،189 العام  القسطنطنية 
عبد  العثماني  السلطان  ترحيب  ورغم  دعوته، 
في  اليهودية  الدولة  إنشاء  بفكرة  الثاني  الحميد 
في  إيطاليا رفض  الثالث ملك  فيكتور  أن  إال  ليبيا 
في  اليهود  بتوطين  هرتزل  طلب   1904 العام 
إشراف  تحت  لهم  ذاتي  حكم  وتأسيس  طرابلس 
لديه  فيكتور–ببساطة–كانت  الملك  ألن  روما. 

أطماعه الخاصة في ليبيا.
طرابلس  أو  برقة  باستيطان  حلمه  باء  ولما 
العام  الحميد  عبد  السلطان  خلع  نتيجة  بالفشل 
1911م،  العام  لليبيا  إيطاليا  واحتالل  1909م 
يهود  وحث  المعاكسة  بالهجرات  هرتزل  نادى 
لخطته  تنفيذًا  فلسطين  إلى  الهجرة  على  ليبيا 

البديلة وهربًا من سوء معاملة اإليطاليين لهم.

والقذافي  الناصر  عبد  فليس  الليبيين!..  على 
إسرائيل  بسقوط  يحلمان  كانا  من  وحدهما 
والمسلمون  العرب  بل  العربية،  فلسطين  وعودة 
ويعملون  ويتمنونه  ــك  ذل يــريــدون  أجمعون 
فالفلسطينيون  أجله.  من  ويصلون  ويعيشون 
ولديهم  فيها  ليعيشوا  ليبيا  صحراء  اليحتاجون 
فلسطين  لديهم  األرض..  جنان  أجمل  من  جنة 

التي ال يستحقها إال الفلسطينيون! الغناء 
ليبيا،  إلى  اليهود  بعودة  المتكرر  مطلبك  وعن 
بعضهم  أو  كلهم  يمنعهم  ما  يوجد  ال  فنظريًا 
كل  قبل  ولكن  بالعودة.  قضائية  دعاوى  رفع  من 
كل  ليصبح  واحــد  أمر  على  نتفق  أن  علينا  هذا 
لصق  حتى  ويعيد  بل  وميسرًا،  سهاًل  بعده  ما 
األمر  وهذا  المقطوعة؛  مغناجي  أسميرالدا  شعرة 
هم  ليبيا  إلى  بعودتهم  تطالب  الذين  هل  هو: 
إجابة  ربما  ليبيا(!؟..  )يهود  أم  ليبيون(  )يهودٌ 
أو  ليبيا  داخل  إلى  تقودهم  من  هي  السؤال  هذا 

خارجها. تبقيهم 
التفرقة  معايير  أن  غيرك  قبل  تعلم  ــت  وأن
للوطن  العطاء  مقدار  أهمها  عديدة  بينهما 
جيشه  ــي  ف ــخــدمــة  وال أجــلــه  ــن  م والتضحية 
اختيار  وعدم  أمنه  على  الحفاظ  في  والمشاركة 

العزلة عن المواطنين اآلخرين!
بـ  منصبك  تسمية  على  تجرؤ  لم  نفسك  وأنت 

الليبيين«!!. اليهود  اتحاد  »رئيس 
أن  يجب  أواًل  لليبيا  ــم  والؤه يكون  فالذين 
والذين  اليهود«  »الليبيون  أنفسهم  يسموا 
عليهم  سيطلق  أواًل  لديانتهم  والؤهــم  يكون 
الذين ال والء لهم  أما  الليبيون«  تسمية »اليهود 
أن يسموا  إال  إال ألنفسهم وديانتهم فال يسعهم 
ليبيا.  قاطنو  اليهودُ  أي  ليبيا«  »يهود  أنفسهم 
أجدادك  اعتمدها  التي  هي  األخيرة  والتسمية 
أنت  وأكدتها  الماضية  القرون  طــوال  ــاؤك  وآب
كـ»رئيس  الرسمية  وظيفتك  مسمى  في  نفسك 

ليبيا«. التحاد يهود 
أؤكد لك، سيد لوزون، أنني ال أحمل حقدًا على 
كأفراد،  أمرهم  يهمني  وال  كطائفة  ليبيا  يهود 
ال  قد  المواطنة  شــروط  أن  أعلم  فقط  ولكن 

تدعم عودتكم أبدًا.
في  بالنظر  يختص  ــده  وح الليبي  القضاء 
يصدر  وحتى  الجنسية.  وإثبات  العودة  مطالب 
مطالبك  عن  بالتوقف  أنصحك  المنتظر  الحكم 
التاريخي  وبحقك  ليبيا  إلى  بالعودة  اإلعالمية 
يستقبلوكم  أن  أبدًا  تتوقع  أن  يجب  فال  فيها.. 

بالورود وأنشودةِ طلع البدر علينا!
دعنا  همومنا..  في  لــوزون،  سيد  يا  فدعنا، 
يحتمله  ال  األمــر  فهذا  تــرى،  كما  أنفسنا  نقتل 
أكبادها  وآكــلــو  الــجــمــال  مــربــو  الليبيون  إال 
في  معها  والمشتركون  بطبعها  والمتطبعون 
أنتم  أمــا  بــايــت«!،  تيرا   5« سعة  دسكها  هــارد 
واسهروا  سبتكم  على  وحافظوا  جانبًا  فتنحوا 
المرزكاوية  بأغانيكم  فيه  وتغنوا  وارقــصــوا 
ليل  في  غنيتم  لو  لكم  ممتنًا  وسأكون  الجميلة، 
هذا السبت أغنية: »إن كان حاحاو عليك اعلميني 
وانديرك  بيك  الخال  انخش   ** عيني  يانور   **

عويني«.
مع تمنياتي لكم بسهرة طيبة!

الحقيقة أن يهود 
بعض البلدان 
العربية كانوا 

منقسمني في 
انتماءاتهم 

الوطنية 
والسياسية؛ 

فمنهم من 
كان مستعدًا 
للتضحية بأي 

شيء من أجل 
وطنه ومنهم 

من عاش ال يحلم 
إال بالهجرة إلى 

إسرائيل.
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النفط الليبي وأوهام الخسارة والربح

»17 فبراير«.. ثورة أم نكبة أم مؤامرة؟

عن  يجيب  أن  االقتصاد  في  مختص  من  أتمنى 
أن  يحاول  كمواطن   - ألني  هــذا.  الخسارة  ســؤال 
ــ  للعقالنية  ممكن  حد  بأعلى  الليبي  الشأن  يتابع 
قبلها  بما  أحس  لم  مثلما  الخسارة،  بهذه  أحس  لم 
تعلن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  إن  بل  أرباح،  من 
ولم  أزمــة  تحدث  حين  فقط  الخسائر  ــام  أرق عن 
األزمــة.  تــزول  حين  ــاح  األرب أرقــام  عن  يوما  تعلن 
االقتصاد  أزمة  عن  تتحدث  ظلت  التقارير  أن  كما 
كان  لما  حتى  الدولة  فشل  إمكانية  وعن  وهشاشته 
إلى  إيرادها  يذهب  برميل  مليون  من  أكثر  اإلنتاج 
بالفائدة على  المركزي في طرابلس ولم تعد  البنك 
كان  مثال،  )وألضرب  معاناتهم.  فاقمت  بل  الليبيين 
إنتاجه  درجات  أدنى  إلى  النفط  وصول  وقت  مرتبي 
إنتاجه  تجاوز  أن  وبعد  دوالر،   400 يعادل  وسعره 
أصبح  تقريبا  الضعف  سعره  وزاد  برميل  المليون 
200 دوالر، وهو ما ينطبق على أغلب  مرتبي يعادل 
أرى  كنت  ولو  المحدودة(  الدخول  ذوي  الليبيين 
ذلك  لقدّرْت  البالد  في  تنهض  تحتية  بنى  مشاريع 
أجل  من  تضحية  المعاش  في  الخسارة  واعتبرت 

العام(. الصالح 
شقه  الذي  العام  الطريق  على  ألهو  طفال  كنت 
قائظ  يوم  وذات  اللــي،  قريتي  قرب  بالبو  إيتالو 
صغيرة  حفرات  في  القار  وتسيح  القبلي  فيه  تهب 
على الطريق، سجدت على ركبتي الصغيرتين وسط 
أجل  من  األطفال،  من  رفاقي  يفعل  كما  الطريق، 
السائح  القار  بعض  على  اللبنية  بأسناني  أحصل  أن 
العلكة  على  حصولي  كان  حيث  كعلكة،  واستخدمه 
 1965 العام  في  هــذا  كــان  مستحيال.  المعطرة 
الحادثة،  هذه  عن  كتبت  بعقود  وبعدها  تقريبا، 
عالقتي  هي  كانت  السوداء  العلكة  تلك  إن  وقلت 
حياله  تساءل  الــذي  وقتها،  في  بالنفط  الوحيدة 
نفس  يمضغون  أطفاله  كان  ربما  ــ  شعبي  شاعر 
لكن  سمسارة؟«.  يا  البترول  ثروة  »وين  ــ  العلكة 
المبتورة  الخاطرة  هذه  كتبت  حين  فيه  أفكر  لم  ما 

الحاسم في هذه  العامل  الخارجي هو  العامل  الذي جعل 
المرحلة.

ال أحد ينكر أن عديد الدول وظفت ماجرى، وتوظف ما 
القوى  تمكين  على  عملت  بل  مصالحها،  لخدمة  يجري، 
التي كانت ترى أنها تخدم مصالحها، وساهمت في إقصاء 
ومازالت  الدولة،  بناء  في  المساهمة  من  الوطنية  القوى 
لذلك ال يجب  الدولة،  بناء  إعاقة  الدول تعمل على  هذه 
االشتباك  فك  الضروري  من  بل  المرحلتين،  بين  الخلط 
بينهما، فلكل منها عواملها وأسبابها. باألخذ في االعتبار 
المرحلة األولى يمكن القول إن ثورة فبراير كانت حتمية، 
حيث عمل النظام على إقصاء القوى االجتماعية والسياسية 
احتوائها  أو  إدماجها  على  يعمل  ولم  للنظام  المناهضة 
والثروة  السلطة  في  الحقيقية  بالمشاركة  لها  والسماح 
شرق  مدن  كل  في  الجماهير  جموع  فخرجت  والنفوذ، 
الوطن من مدينة بنغازي إلى الحدود الليبية- المصرية 
بشكل سريع ومفاجئ للنظام وبعد ذلك في معظم المدن 
هذا  وتغيير،  تداعيات  من  ذلك  على  ترتب  وما  الليبية، 
التغيير لم يغير توزيع القوة في المجتمع فقط، بل نتجت 
عنه تغيرات كبيرة وحاسمة في بنية المجتمع ككل، تميزت 
بعديد الخصوصيات ال تتسم بها إال الثورة وال توجد في 
الظواهر األخرى مثل االنتفاضة أو االنقالب أو المؤامرة، 
وأيديولوجية  قيم  في  تغيير  هي:  الخصوصيات  وهذه 

أخرى  وِجهات  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  تقول 
دولية، إن خسائر ليبيا جراء إقفال المنشآت النفطية 
وال  االقتصاد  في  لست مختصا  دوالر.  المليار  تتجاوز 
برأيي  أدلي  أن  أحاول  لكني  النقدية،  السياسات  في 
أن  المفترض  من  كمواطن  الخسارة  مفهوم  عن 
اقتصاد دولته، وهذا ما  الخسارة في  أو  بالربح  يتأثر 
لم أحس به في الحالتين، وأعتقد أن غالب المجتمع 
تكون  حين  التصريحات  هذه  مثل  يستغرب  الليبي 
كانت حين هبط  مما  أسوأ  أو  مثلما/  اليومية  حياته 
إنتاج النفط إلى 100 ألف برميل يوميا، وهبط سعر 
28 دوالرا خالل أشهر،  إلى  120 دوالرا  البرميل من 
وظلت حياته ومعاناته كما هي حتى لما تجاوز إنتاج 
 60 إلى  سعره  وزاد  يوميا  برميل  المليون  النفط 

دوالرا للبرميل.
الديناميكية  االقتصادات  في  الخسارة  فكرة  أفهم 
على  تعتمد  والتي  للدخل  المتعددة  المصادر  ذات 
والقطاعات  والــصــادرات  المال  وســوق  االستثمار 
الليبي  االقتصاد  أما  المستدامة،  والتنمية  الخدمية 
يباع  األرض،  باطن  من  يستخرج  نفط  عن  فعبارة 
للعاملين  مرتبات  إلى  إيــراداتــه  معظم  وتُحّول 
)إنتاج  بجملة  االقتصاد  هذا  عن  والتعبير  بالدولة، 
النفط  استخراج  هو  يحدث  ما  ألن  زيــف،  النفط( 

وليس إنتاجا له.
الذهب  مــن  كنزا  تملك  عائلة  أن  فلنتصور 
من  تضخ  أو  تَسحب  يوم  وكل  خزانة،  في  مخبًأ 
وتدبر  يومها  قوت  على  تحصل  كي  الذهب  هذا 
لمدة  الخزنة  هذه  إقفال  تقرر  ما  فإذا  معيشتها، 
إذا  خصوصا  خسارة؟  ذلك  سيعتبر  فهل  الزمن  من 
في  يهدر  كان  المسحوب  الذهب  ذاك  أن  عرفنا  ما 
العائلة،  أفراد  بين  الشجارات  تغذية  وفي  الفساد 
قفل  يعتبر  أال  الخارج.  إلى  تهريبه  يتم  ومعظمه 
مشاكلها  العائلة  تحل  حتى  ربحا  الخزنة  هــذه 
تنميتها  في  ذلك  بعد  ذهب  من  وفرته  ما  وتستغل 

ورفاهها؟.

يدفع  لم  واحد  ليبي  هناك  ليس  بأنه  أجزم  أكاد  بداية، 
الثورة  ــدالع  ان تلت  التي  السنوات  خالل  باهظًا  ثمنًا 
الثورة،  لتداعيات  كنتيجة  الديكتاتوري  النظام  وسقوط 
تلك التداعيات التي عرفتها كل الثورات الكبرى، »الثورة 
والثورة  الروسية  والثورية  الفرنسية  والثورة  األميركية 
الثورة  العشرين:  القرن  أواخر  ثورات  كذلك  الصينية، 
الفلبينية،  البولندية،  والثورة  والنيكاراغوية،  الفيتنامية 
الكمبودية، الزيمبابوية، والجنوب أفريقية« من صراعات 
اآلن،  ليبيا  بها  تمر  التي  مثل  متعددة  وأزمات  واحتراب 
يطرحون  الليبيين  من  األكثرية  جعلت  الوضعية  هذه 
عديد األسئلة المهمة منها، هل ثورة فبراير ثورة حقيقية 

أم نكبة أم هي مؤامرة على الوطن؟
ولكن حتى  أسئلة،  الليبيون من  ما يطرحه  أتفهم  أنا 
خالل  ذلك  وتداعيات  فبراير  في  حدث  ما  فهم  نستطيع 
واإلجابة  الديكتاتوري،  النظام  لسقوط  التالية  السنوات 
على ما يطرحه الليبيون، علينا فك االشتباك بين مرحلتين 
الثورة  اندالع  مرحلة  األولى،  المرحلة  بينهما،  والتمييز 
المتعلقة  المرحلة  وهي  الديكتاتوري،  النظام  وسقوط 
وعوامل  الثورة  شروط  توافر  »مدى  الداخلية  بالعوامل 
قيامها«، والمرحلة الثانية، مرحلة بناء الدولة، التي تداخل 
فيها العامل الداخلي بالخارجي، غير أنه من المالحظ في 
األمر  وتهميشها،  الوطنية  اإلرادة  غياب  المرحلة  هذه 

مدرسة  تُبنى  كانت  العام  ذلك  في  أنه  والمنفعلة، 
أطفال   7 مع  الدراسي  عامي  أول  فيها  قرأت  قربي، 
فقط، وحتى اآلن وبعد أكثر من نصف قرن ما زالت 
اآلن  وتتسع  القرية  تلك  في  الوحيدة  المدرسة  هي 
ذلك  أن  اآلن  وأفكر  وطالبة،  طالب   500 من  ألكثر 
كان  ألنه  معطرة  علكة  لي  يوفر  لم  ربما  النظام 
القرية ستكون قادرة على  مشغوال ببناء مدرسة في 
كنت  الحالة  هذه  وفي  قادمة.  لعقود  أبنائها  تعليم 
تلك  في  أوقف  النفط  ضخ  أن  لو  الخسارة  سأفهم 

الفترة.
من  يُعيلنا  كان  الذي  أبي  تحصل  آخر  جانب  من 
المواصالت  ــوزارة  ب عمل  على  صغير  ماعز  قطيع 
الطريق  من  متر  كيلو  بتنظيف  بموجبه  يقوم 
العام  الطريق  من  متر  كيلو  كل  كان  حيث  يوميا، 
دوامه  يمارس  تنظيف  عامل  به  ليبيا  يربط  الذي 
أبي  عليه  تحصل  الذي  العمل  ذاك  ومن  اليومي، 
المرتب  ذاك  بفضل  واستطعنا  تتغير،  حياتنا  بدأت 
التي  الــمــدارس  وعبر  جميعا  دراستنا  نكمل  أن 
وغيرها.  والمستوصفات  القرى  كل  في  تنشأ  كانت 
على  تتراكم  وهي  العام  بالطريق  اآلن  أمر  وحين 
القمامة  األمطار،  مياه  قنوات تصريف  جانبيها، وفي 
الطريق  ذاك  وبين  بينها  أقارن  النافقة،  والحيوانات 
لتنظيفه  العمال  آالف  مع  إليه  أبي  يبكر  كان  الذي 

المياه. يوميا وتنظيف مجرى 
ستينيات  في  شغل  الذي  عتيقة،  علي  د.  يقول 
التخطيط  وزارة  وكيل  منصب  الماضي  الــقــرن 
)بين  مذكراته  كتاب  في  لها،  وزيــرا  ثم  والتنمية 
كان  النفط  ــراد  إي من   70% أن  واألمــل(:  اإلرادة 
تبقى  وما  والتنمية  التخطيط  وزارة  إلى  يذهب 
القطاع  وقتها  وكــان  الـــوزارات.  باقي  إلى  يذهب 
القوى  نصف  من  أكثر  يستوعب  نشطا  الخاص 
مرتباته  يتقاضى  اآلخر  والنصف  ليبيا،  في  العاملة 
القطاع  هذه  على  والجمارك  الضرائب  دخول  من 
 1972 العام  اعتيقة  يقول  األجنبية.  الشركات  وعلى 
%70 من  وبعد أن تضاعف سعر برميل النفط أصبح 
والباقي  فقط  التسليح  بند  إلى  يذهب  النفط  إيراد 
التخطيط  ميزانية  تقلصت  ــوزارات.  ال معظم  إلى 
بعض  فــي  الصفر  ــى  إل وصــلــت  حتى  والتنمية 
النفط  ضخ  الفترة  تلك  في  أوقــف  ولو  السنوات. 
وتكديسه  السالح  شــراء  إلــى  ريعه  يذهب  ــذي  ال
هذه  أنفسنا  على  ولوفرنا  فلكية،  أرباحا  لحققنا 
السابق،  النظام  التي كدسها  األسلحة  الترسانة من 
إلى  أو ذهبت  الليبيون حروبهم األهلية  وخاض بها 

اإلرهابيين في الدول المجاورة وغير المجاورة.
التي  األخيرة  السنوات  هذه  خالل  قوله،  أردت  ما 
المصرف  إلى  ريعه  ويذهب  النفط  فيها  يُضخ  كان 
أو  جامعة  أو  واحــدة  مدرسة  تُبنَ  لم  المركزي، 
تشق  أو  كــرة  ملعب  أو  مستوصف  أو  مستشفى 
قروض  تعَط  أو  مساكن  تُبنَ  أو  جسر،  أو  طريق 
ميزانية  فــإن  وباختصار  مساكن،  لبناء  للشباب 
المواطنين  على  تعود  التي  والتنمية  التخطيط 
ومــاذا  الــخــســارة،  سنحسب  فكيف  صــفــرا،  كانت 
من  الفاسدين(  )غير  المحترمون  الليبيون  سيخسر 

هذا اإلقفال؟ وماذا ربحوا من عدم اإلقفال؟.
الريع،  هذا  يسرقون  لمن  كبيرة  خسارة  فعال  هي 
ولمن  لنا،  يصدرونه  ومن  السالح  يشترون  ولمن 
الفارهة  العقارات  يشترون  ولمن  المرتزقة،  يجلبون 
الليبيين  من  لـ90%  بالنسبة  لكن  القارات،  كل  في 
حتى  يومية  أرباح  فهو  الخزنة  في  الذهب  يبقى  أن 
واحدة  تشريعية  وسلطة  واحــدة  حكومة  تتشكل 
خطة  تضع  وتنمية  تخطيط  ووزارة  ــزة،  ــه وأج
بما  التنمية  في  النفطي  المخزون  هذا  الستثمار 

الليبيين واألجيال الالحقة بالنفع. يعود على 

النظام ككل وفي البنية االجتماعية والطبقة الحاكمة )أو 
وإلغاء  القيادة،  تغيير  وكذلك  الطبقي  وتكوينها  النخبة( 
مؤسسات النظام وتغيير وظائفها أو إحاللها بمؤسسات 
أخرى، وانتقال السلطة بشكل غير شرعي، وسيطرة العنف 
على عملية سقوط الديكتاتورية، كل ذلك يؤكد حقيقة 
ثورة 17 فبراير 2011 ، صحيح أن األحالم التي خرجت من 
أجلها الجماهير، المتمثلة في الدولة الديمقراطية ودولة 
السلمي للسلطة،  والتداول  القانون  المؤسسات وسيادة 
إذا كانت هذه القيم أصبحت بعيدة المنال بعد الفشل في 
مرحلة بناء الدولة المنشودة، بالرغم من ذلك ال يجب أن 
نسمح ألنفسنا بنفي صفة الثورة الحقيقية عن 17 فبراير 
واعتبار ما جرى نكبة ومؤامرة خارجية، وال يجب أن نهون 
من حجم التضحيات التي قدمها العديد من أبناء الوطن.

أخيرًا، علمنا التاريخ أن األفكار والقيم ال تموت، وال يعني 
إعاقة تحقيق هذه القيم في هذه المرحلة أنها لن تتحقق 
باستعادة  مرهون  القيم  هذه  تحقيق  المستقبل،  في 
اإلرادة الوطنية وطي صفحة الخالفات وبناء توافق يستند 
يجرمه  الذي  إال  ألحد،  إقصاء  دون  للمستقبل  رؤية  إلى 
والكراهية  التعصب  مواجهة  في  واالصطفاف  القانون، 
للخارج  والعمالة  والجهوية  االحتراب  ونبذ  ــاب  واإلره
وإشاعة ثقافة المواطنة والتسامح والتعايش السلمي في 

الوطن الواحد الموحد.

أتمنى من 
مختص في 

االقتصاد أن 
يجيب عن سؤال 

الخسارة هذا. 
ألني - كمواطن 

يحاول أن يتابع 
الشأن الليبي 

بأعلى حد ممكن 
للعقالنية ــ

التصدي للضربة املزدوجة

انقالب القرن

يسدد السجن ضربة مزدوجة في اتجاهين، اتجاه من يتم سجنه، واتجاه أسرته المباشرة. فعلى الصعيد 
إجماال.  الخارجي  والعالم  االجتماعية،  وبيئته  وأصدقائه  وأقاربه  أسرته  عن  السجين  عزل  يجري  األول 
وبالنسبة إلى أسرته المباشرة، تحديدا، فباإلضافة إلى األزمة العاطفية التي تخلقها هذه المحنة، تُلقي 
اليومية كثيرا ما يكونون غير مؤهلين وال مستعدين  المعيشية  بالحياة  أعباء تتعلق  أفراد األسرة  على 

لمواجهة متطلباتها.
من جانبه، يحاول السجين، قدر الطاقة، المحافظة على صلة، أو تواصل، مع العالم الخارجي، حتى عن 

طريق التخيل أحيانا، أو عن طريق »الحدس الذي يحمل طابع السحر أو الروحانية«* ص147.
المفكر الشيوعي اإليطالي أنطونيو غرامشي )-1891 1937( عاش في السجن من سنة 1926 حتى 
1937، توفي بعد إطالق سراحه بأيام، كتب أهم أعماله الفكرية التي ما زالت فاعلة على الساحة الفكرية 

حتى اليوم في السجن، وتجسد رسائله من السجن نموذجا حيا لما أشرنا إليه أعاله.
وقد وجه غرامشي رسائله إلى زوجته وولديه وأمه وأخت زوجته وشقيقاته وأخيه، وإلى عدد قليل من 

األصدقاء.
في رسالة كتبها إلى أمه بداية اعتقاله يقول**:

»أمي الحبيبة. فكرت فيك كثيرا هذه األيام. فكرت في الحزن الجديد الذي سببته لك، وأنت في مثل 
هذا العمر وبعد كل األحزان التي عشتِها. يجب أن تكوني قوية مثلي، رغم كل شيء، فلتسامحيني بحنان 
حبك الهائل وطيبتك. عندما سأدرك قوتك وجلدك في األوجاع ستصبح لديَّ ذريعة لقوة زائدة. فكري 
في هذا... أنا هادئ ومستيقظ، كنت قد أعددت نفسي ذهنيا، وبشكل جيد. سأحاول أن أتخطى الصعاب 
التي تنتظرني جسديا أيضا، ألحافظ على توازني. أنت تعرفين مزاجي وبداخلي دائما شيء من الفكاهة 

والمرح، وهذا سيساعدني على العيش«** ص23.
فالسجين المناضل )وحتى سجين الحق العام( يرفد مقاومته وعزيمته بما يثبته ذووه من صالبة وقوة 
مواجهة في وجه هذه التجربة الصعبة. وبالمقابل، يحاول السجين دوما التأكيد لذويه على أنه مستمر 
في الصمود وأن عزيمته أبعد ما تكون عن الخور. يقول غرامشي مخاطبا أمه: »األمر يحتاج الصبر والصبر 
وأملك األطنان منه، بحجم السيارات والمنازل جميعها )هل تتذكرين ما كان يقوله كارلو الصغير عندما 

كان يتناول كعكة لذيذة: أريد منها مائة منزل( بالنسبة لي أملك مائة منزل وأكثر«** ص25.
ويبدو أن المكابدة المعنوية التي تنتاب السجين تتضاعف إذا كان ترك أطفاال صغارا، أو ولد له طفل 

بعيد سجنه. يخاطب غرامشي أمه:
»لم أخبرك بعد بازدياد وزن مولودي الجديد: يدعى جوليانو، كتبوا لي أنه بصحة جيدة وينمو جيدا. 
أما ديليو فقد أصيب بالحمى القرمزية في األسابيع األخيرة، صحيح أنه في وضع مقبول، لكنني اآلن ال 

أعلم وضعه الصحي تماما، أعرف أنه تخطى المرحلة الحرجة وفي طريقه للشفاء«** ص23.
أن  منها  يطلب  زوجته  جوليا  إلى  رسائله  إحدى  في  يقلقه.  ما  أكثر  الصغيرين  كان شأن طفليه  لقد 
تسأل، نيابة عنه، ابنهما دليو »أي قصص بوشكين هي األحب إليه«. ويضيف: »أنا في الحقيقة ال أعرف 
أكثر  »من  يخاطبها:  أخرى  رسالة  وفي  ص52.   * السمك‘‘«.  و‘‘صياد  الذهبي‘‘  ‘‘الديك  منها  اثنتين  إال 

األشياء التي أثارت اهتمامي في رسالتك خبر انشغال دليو وجوليانو بتصيد الضفادع.
جهدهما  على  يضفي  قد  ما  ال،  أم  لألكل  الصالحة  بالضفادع  متعلقا  األمر  كان  ما  إذا  أعلم  أن  أود 

كصيادين ميزة عملية ونفعية ال يستخف بها«* ص58.
في رسالة أخرى يخاطب ابنه دليو قائال: »لقد أعجبتني زاويتك الصغيرة المخصصة لتربية الصُّغْنُجات 
واألسماك الصغيرة. إذا فرت عصافير الصغنج من أقفاصها ينبغي أال نمسكها من أجنحتها أو سيقانها، 
فهذه األعضاء رهيفة جدا ويمكن أن تنكسر أو تنخلع؛ يتحتم إمساك جميع أجزاء الجسم ملء قبضة واحدة 

دون الضغط عليها«* ص60.
وفي رسالة أخرى يقول: »عزيزي دليو، علمت أنك ترتاد المدرسة، وأنك بطول متر وثمانية سنتيمترات 
وتزن ثمانية عشر كيلوغراما. وهكذا أفكر بأنك صرت كبيرا جدا، وبأنه خالل فترة قصيرة سيكون في 
قليال،  ثرثار  أخبروني،  وكما  الحد،  هذا  إلى  كبير  أنك  وبما  بمفردك...  الرسائل  إلي  تكتب  أن  مقدورك 
فإنني على يقين من أنك ستكتب إلي، بيد والدتك في الوقت الحاضر، رسالة طويلة، مع كل هذه األخبار 
]التي طلبها منه[ وأخبار أخرى بعد. ولسوف أكتب لك أخبارا عن وردة زرعتها وعن وزغة أريد أن أربيها«* 

ص66.
وفي رسالة إلى ابنه جوليانو يقول: »... ال يروقني أن أرى فتى مثلك يتشكى، في حين أنك في الصورة 
الفوتوغرافية تبدو ثابت العزيمة، عاقد النية على بلوغ غايتك؛ على هذه الشاكلة أحب كثيرا أن أراك«* 

ص71.
ولنختم بهذه الفقرة من رسالة إلى زوجته:

الصورة  أنه في  الفائت، ذلك  العام  الطفلين في صورة جماعية واحدة، كما في  أراك مع  لو  أود   ...«
الجماعية ثم شيء من الحركة، من الدراماتيكية، ثم عالقات يمكن أن تستمر ردحا من الزمن، عالقات 
متخيلة في مشاهد لطيفة، في مشاهد حياتية واقعية... من جهة أخرى أعتقد أنني عرفتك بما يكفي لكي 
أتخيل مشاهد أخرى، غير أنني عاجز بعض الشيء عن تخيل أفعال وردود أفعال الطفلين في عالقتهما 

معك.
حياة  عن  االنطباعات  لتلك  األولى  بالطراوة  االلتذاذ  من  محروم  ألنني  بالحسد  أشعر  فأنا  وعليه، 

الطفلين ومن مساعدتك في إرشادهما وتثقيفهما«* ص120.

أمارجي.  لها،  وقدم  اإليطالية  عن  ترجمها  الجديدة.  والرسائل  القنفذ  شجرة  غرامشي.  أنطونيو   *
التكوين. دمشق- سوريا 2016

** رسائل السجن: رسائل أنطونيو غرامشي إلى أمه )-1926 1937(. الجزء األول. ترجمة: سعيد بو 
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والتجارب  األمثال  تؤكد  كما  طوله«،  غير  الزمان  في  يعجبك  »وما  جدًا،  طويل  الزمان  حبل  ألن 
أينما كانوا حقيقة أن »المتغطي باأليام عريان«، وما  الناس  المتراكمة، يدرك  البشرية  والخبرات 
الكشف عنه،  الزمن مهمة  يتولى  أن  الوقت من  ما، البد مع مرور  زمنية  فترة  كان سرًا خافيًا في 

بأدواته وأجهزته المعروفة، واستخراجه من عمق األرض، ليصير معلومًا للجميع.
التي تبعد  المالفيناس  الخالف بين بريطانيا واألرجنتين حول ملكية جزر  1982 اشتد  في عام 
وتحظى   ،1833 عام  منذ  البريطانية  للسيادة  والخاضعة  كيلومترًا،   480 مسافة  األرجنتين  عن 
بحكم ذاتي، ويطلقون عليها اسم جزر الفوكالند. وسرعان ما اشتعلت نيران الحرب بين البلدين. 
وكانت  جالتيري،  الجنرال  بقيادة  عسكري،  مجلس  قبضة  تحت  واقعة  األرجنتين  كانت  آنــذاك، 
السلطة، تخوض مرحلة جديدة في  إلى  المحافظين  1978، ووصول  عام  بريطانيا قد بدأت منذ 

تاريخها تحت قيادة السيدة مارجريت تاتشر المعروفة باسم المرأة الحديدية.
وعادت  جالتيري،  الجنرال  قوات  هزيمة  من  البريطانيون  وتمكن  طوياًل،  المعارك  تطل  لم 
إلى  تسربت  الفترة،  تلك  خالل  المتحدة.  المملكة  من  يتجزأ  ال  جزءا  كانت،  كما  الفوكالند، 
مساعدات  بتقديم  قام  ريجان،  رونالد  األسبق  األمريكي  الرئيس  أن  تؤكد  تقارير  اإلعالم  وسائل 
القوات  بهزيمة  التعجيل  على  البريطانية  القوات  ساعدت  تاتشر  السيدة  إلى  استخباراتية 

األرجنتينية.
في شهر فبراير 2020 كشفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير حصري صحة تلك التقارير 
استخباراتية  وثائق  على  الصحيفة  تحصلت  أن  بعد  البريطاني  النصر  في  ودورهــا  اإلعالمية 
القرن  انقالب  اسم  اإلعالم  وسائل  عليه  أطلقت  الكشف  هذا  السرية.  في  غاية  وألمانية  أمريكية 

االستخباراتي. والحقيقة أنه ليس انقالبا بل فضيحة »بجالجل« كما يقول أخوتنا المصريون.
المحققين  من  فريق  قام   ZDF تدعى  لمؤسسة  تابع  ألماني  إعالمي  فريق  مع  بالتعاون 
إيه(  آي  )سي  المركزية  المخابرات  وكالة  بقيام  يتعلق  تقرير  بنشر  الصحيفة  في  االستقصائيين 
ومخابرات ألمانيا الغربية سابقًا، في عام 1970 بشراء شركة متخصصة في صناعة أجهزة التشفير 
بقيمة 5.75 مليون دوالر. الشركة سويسرية، اسمها »Crypto AG«، أسسها مخترع شفرة روسي 

اسمه بوريس هيجلين، فرّ من بالده إلى السويد خالل الثورة الروسية.
تلقت  الجديدين،  المالكين  من  وبتوجيه  االستخباريين،  الجهازين  إشراف  وتحت  الشركة، 

مساعدات تقنية متطورة من شركة سيمنز األلمانية وشركة موتوريال األمريكية.
إيه  آي  سي  الـ  أن  حين  في  الشركة،  في  حصتها  األلمانية  المخابرات  باعت   1990 عام  في 
تسمى  سويسرية  شركة  تملكها  حاليًا  الشركة   .2018 عام  حتى  للشركة  ملكيتها  واصلت 
»Crypto Security« ويقتصر بيعها لألجهزة المصنعة على الحكومة السويسرية، وشركة كريبتو 

انترناشيونال.
إمكانية  في  شكٌ  األرجنتينيون  اعترى  الفوكالند،  حرب  خالل  الصحيفة،  تقرير  إلى  استنادًا 
تعرض أجهزة التشفير المشتراة من الشركة السويسرية لالختراق، فأسرع المسؤولون في وكالة 
المخابرات المركزية األمريكية، خشيت افتضاح األمر، إلى اللجوء إلى طلب مساعدة من بروفسور 
عام  منذ  بالشركة  علميا  مستشارا  يعمل  كان   ،»Kjell-ov Widman« اسمه  سويسري  رياضيات 
ألجهزة  اعتراض  أو  تسريب  أي  وجود  باستحالة  قادتها  وإقناع  األرجنتين  إلى  بالذهاب   ،1979
الحرب، وتالها،  الموجودة لديهم. وكما هو متوقع، صدّقه األرجنتينيون، لكنهم خسروا  التشفير 

بوقت قصير، سقوط نظام الجنرال جالتيري، ونهاية حقبة الحكم العسكري.
عدد  على  االطالع  من  تمكنا  األلماني  اإلعالمي  والفريق  بوست،  الواشنطن  صحيفة  فريق 
راجعها  المباعة،  األجهزة  تلك  من  استخباراتية،  عمليات  وقائع  تشمل  وثائق  من  صفحة   96
متخصصون في الـ سي آي إيه، وانتهوا منها في عام 2004. كما اطلعوا على تقارير أخرى شفوية 

أعدتها المخابرات األلمانية في العام 2008.
وكمشروع تجاري مربح، تمكنت االستخبارات األمريكية واأللمانية من حصد ماليين الدوالرات 
40 في  أن  إيه، هو  آي  الـ سي  لتقرير صادر عن  المهم واألهم، وفقا  بيع تلك األجهزة، لكن  من 
التي  الدول  في  األجهزة  مختلف  بين  المتبادلة  وغيرها  الدبلوماسية  البرقيات  مجموع  المائة من 

اقتنت تلك الشفرات كانت في حوزة الجهازين االستخباريين األمريكي واأللماني.
ما أطلق عليه وصف، أو لقب انقالب القرن االستخباراتي ليس إال مثااًل من مئات الفضائح غير 
المكشوفة حتى اآلن. وكشفها في هذا الوقت، تحديدًا، لم يكن بمحض صدفة، كما نتوقع، بل قد 
يكون للتمويه، وصرف األنظار عن عمليات أخرى أكثر فضائحية، وسواء انتهت أو ما زالت سارية 

المفعول، وسيتولى الزمن كشفها مستقباًل.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

مالك أبو شهيوة
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ثقافة

السبت،  سبيطة،  عبدالمنعم  الباحث  ألقى 
الفقيه عن حياة  الفقيه حسن  دار  محاضرة في 
الفنان الموسوعي الراحل فؤاد الكعبازي، تناول 
والفكرية،  األدبية  سيرة  من  مالمح  خاللها 

ورحلته في العالم الوزاري والدبلوماسي.
مصور،  ضوئي  عرض  في  سبيطة  وقدم 
واالجتماعية  الفكرية  الكعبازي  منابت 
والشخصيات، التي ساهمت في تشكيل ذائقته 
لتولي  تأهيله  في  كذلك  وأثرت  التشكيلية 
مناصب خدمية معنية باحتياجات الشأن العام.

حماية  جهاز  عليها  أشرف  التي  والمحاضرة 
األبعاد  الباحث  خاللها  تناول  التاريخية،  المدن 
في  جاء  بما  مستدال  للكعبازي،  اإلبداعية 
صالح  التشكيلي  للفنان  الدكتوراة  أطروحة 
»الجوانب  عنوان  حملت  والتي  الشاردة، 
اإلبداعية في أعمال فؤاد الكعبازي اإلبداعية«، 
نوري  الكاتب  أجراه  حوار  إلى  أيضا  ومستندا 
في  والموثق  الراحل  الفنان  مع  عبدالدايم 

مؤلفه »نقوش«.
ببدايات  يتعلق  فيما  عبدالمنعم  وأوضح 
الحياة العملية للكعبازي بقوله »إنه عندما رجع 
لندن،  الضباب  بعاصمة  الدراسية  بعثته  من 
مع  العمل  اختار  سنوات  لثالث  استمرت  التي 
عين  عندما  ببريطانيا  دراسته  على  المشرف 
ليصبح  واالستقرار،  التنمية  لوكالة  عاما  مديرا 
الجدد،  المسؤولين  وبين  بينه  وصل  حلقة 
مساعدا  فعينه  البلد،  هذا  أبناء  أحد  كونه 
سنة  من  بالوكالة  مديره  مع  واستمر  له،  فنيا 
منصب  إلى  رقي  ثم   ،1954 سنة  إلى   1953
نائب المدير العام سنة 1955واستمر إلى سنة 

.»1957
توليه  بعد  الراحل  أن  سبيطه  ويضيف 
طرابلس،  لوالية  العامة  األشغال  ناظر  منصب 

قام بإصالح شبكة تصريف مياه منطقة الميناء، 
المجينين  وادي  حوض  معالجة  في  شارك  كما 
الزراعة،  مجال  في  مياهه  من  االستفادة  ألجل 
الصالحة  المياه  بتوفير  اهتمامه  إلى  إضافة 
إنشاء  على  فعمل  العاصمة،  ألهالي  للشرب 
خزان مياه للمدينة يقع على أطراف أسوارها من 
البوالقي«،  »ربوة  تسمى  بمنطقة  البحر  جهة 
إال أن استمراره في مشاريعه الخدمية اصطدم 
مصمما  نفسه  ليجد  البيروقراطية،  بحائط 
السنوسية  الزاوية  نافورة  تنفيذ  على  ومشرفا 

بمدينة البيضاء سنة 1956.
أثناء توليه  الكعبازي في  إلى أن فؤاد  وأشار 
 ،1957 سنة  المواصالت  وزارة  وكيل  منصب 
التنمية  وكالة  بين  التوفيق  على  بالعمل  قام 
األميركية،   - الليبية  اإلعمار  ولجنة  واالستقرار 
اإلذاعة  مشروعي  وتمويل  اإلنفاق  في  للتعاون 
بجسور  وبرقة«  »طرابلس  الواليتين  وربط 

و»تروبوسكاتر«. »مايكروويف« 
في  الفنان  رحلة  عند  عبدالمنعم  وتوقف 
سنة  تعيينه  تم  عندما  المؤسساتي  الشأن 
ولم  الفنية،  للشؤون  الدولة  وزير   1961
لشؤون  وزيرا  عين  حتى  وجيزة  مدة  تمض 
ليستقيل   1967 حتى  المنصب  وشغل  البترول 
أعضاء  تجاه  الضعيفة  ليبيا  مواقف  بسبب  منه 
العمل  لممارسة  بعدها  واتجه  األوبك،  منظمة 
الدولة،  ومؤسسات  أروقة  عن  بعيدا  الخاص 
ولكن ذلك لم يكن إال استراحة محارب، ليدخل 
ولم  المتحدة،  األمم  منظمة  أروقة  جديد  من 
الفكري،  نشاطه  ممارسة  عن  ذلك  يشغله 
اللغة  إلى  الكريم  القرآن  ترجمة  مشروع  لينجز 
الشيخ  برئاسة  كانت  لجنة  ضمن  اإليطالية 
حسنين  الصادق  علي  واألستاذ  صبحي  محمد 
الكعبازي  تقلد  ثم  العجيلي،  وعبدالرحمن 
لمدة  الفاتيكان  بدولة  سفير  منصب  بعدها 

عشر سنوات.
باعتباره  الكعبازي  أن  الباحث  ويضيف 

فقد  المواهب،  متعددة  موسوعية  شخصية 
وشغف  التشكيل،  بفن  خاصا  اهتماما  أولى 
اليومية  الحياة  توثيق  وكذا  بالبورتريه،  كثيرا 
استعدادا  الحلويات  كصنع  القديمة،  بالمدينة 
الميلود  ليلة  عن  تعبر  لوحة  أو  الفطر،  لعيد 

حمام  داخل  للنساء  مشاهد  تضم  وأخرى 
لتجهيزات  يوثق  وعمل  درغوت«،  »سيدي 
تناوله  إلى  إضافة  التقليدية،  بالطريقة  الخباز 
النوبة  طقوس  كإبرازه  التراثية  الحياة  مظاهر 
النقد  جانب  يغفل  أن  دون  »البامبورة«،  أو 

أساليب  فيها  يبين  أعمال  في  االجتماعي 
الشعوذة والدجل.

عالم  شخوص  يوثق  نراه  أخرى  جهة  ومن 
والذي  ولد،  حيث  وأزقته  الصفار  كوشة  شارع 
كان  كما  بعد،  يطبع  لم  مخطوط  في  ضمنه 
السينما  نجوم  وجوه  لرسم  شبابه  في  مياال 
هذه  لتتجلى  للعرسان،  وإهدائها  العالمية 
الطوابع  على رسوم  بعد  فيما  ناضجة  الموهبة 
الملك  مجموعة  المحاضر  قدم  حيث  البريدية، 
إدريس كنماذج لذلك، اتبعها في سياق عرضه 
المصور بسلسلة من األعمال في شكل خطوط 
وأخرى مقوسة تجسد مالمح لشخصيات  نائمة 
كلوحة  وقدمها  معها  وتفاعل  الفنان  عايشها 

كاريكاتورية.
وقدم الدكتور علي دقدق، في فاصل قصير، 
الكعبازي  مساهمات  حول  تعريفية  بسطة 
الغرب«  »طرابلس  جريدة  في  سواء  بالصحافة 
التي  الساخر  بالفن  المهتمة  »المرآة«  ومجلة 
في  الكعبازي  تولى  حيث   1946 سنة  تأسست 
رئس  شغل  كما  تحريرها،  رئاسة  ما  مرحلة 
المطبوعات  من  وغيرها  »بهجة«،  مجلة  تحرير 
إلى  إضافة  لذكرها،  المجال  يتسع  ال  التي 
من  لمجموعة  الفني  اإلخراج  في  مساهمته 
الليبية(  العصور  )مراحل  كتاب  منها  المؤلفات، 
زريق«  الرايس  المنسي..  »تاريخنا  وكتاب 
الموظفين  مجلة  من  أعداد  أغلفة  أيضا  ورسم 

.»in and out« الحكوميين البريطانية
إرث  إلى  باإلشارة  حديثه  المحاضر  واختتم 
في  متمثال  الضائع،  وشبه  المنسي  الكعبازي 
والعالمية،  العربية  بالصحف  المنشورة  كتاباته 
السينما  مؤسسة  أرشيف  في  أفالمه  وكذلك 
والخيالة، إضافة إلى مخطوطات »أطروحته عن 
مع  الشابي  »مقارنة  الصقلي«،  الشعبي  الشعر 
المالطي«  »األدب  ومخطوط  إيطالي«  شاعر 
باللغة  أشعار  ومجموعة  طفولتي«  و»فانوس 

اإليطالية وتراجم مختلفة.
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»تسعة مكاييل..«

)بيل  انتقاها  التي  المجموعة  من  الثاني،  الكتاب  إنه 
واألدويــة  المال  عبر  رحلة  مجمله  في  وهو  جيتس( 
جورج،  روز  الصحفية  تأليف  من  وهو  الــدم.  وأســرار 
ويقول عنه )بل جيتس( »إن قراءته ممتعة، كتبت عن 

شخصية«. تجربة 
في  تغوص  التي  الكتب  أفضل  ــه  »أن ويضيف: 
)تسعة  كتاب  ولــذا  بعمق،  وتتناوله  واحــد  موضوع 
في  الدم  حجم  إلى  يشير  الذي  الرقم  وهو  مكاييل( 
التي  بالحقائق  مليء  والكتاب  البالغ،  الشخص  جسم 
بطريقة  لدمك  تنظر  منه،  االنتهاء  فــور  ستجعلك 

مغايرة«.
بيع  الهند  في  العليا  المحكمة  1996منعت  سنة 
العرقي  التمييز  استغالل  بسبب  ذلــك  لعل  الــدم، 
قوبل  الحظر  هــذا  مع  التعامل  أن  غير  واستغالله. 
الحاجة.  بسبب  جرائمه  ازدهرت  فلقد  إنسانية،  بجرائم 
بناء  الشرطة،  داهمت   2008 سنة  المثال  سبيل  فعلى 
على معلومات سرية سلسلة من أكواخ الصفيح بالقرب 
وعثرت  براديش(  )ماديا  واليــة  في  خبور(  )جــورا  من 
مكان  .وفي  دماؤهم  وتباع  يعلفون  كبهائم  بشر  على 
مزارع  حظائر  في  مهاجرين  فقراء  رجــاال  احتجز  آخر 
وتسحب  استعبدوا،  ألبان، 
أن  حتى  وتباع،  دماءهم 
حد  وصــل  الدماء  سحب 
الشرطة  وعثرت  الموت. 
ــى خــمــس حــظــائــر،  عــل
سبعة  ــراح  سـ وأطــلــقــت 
يسحب  كان  رجــال،  عشر 
الشهر.  منهم مرتين في 
من  بعض  سجن  ولقد 
لمدة  األعمال  بهذه  قام 
الهيموغلوبين  مستويات  أن  والمعلوم  ونصف.  عامين 
و   14 بين  ما  يكون  العاديين  البالغين  الذكور  في 
مستويات  ولكن  الــدم.  من  لتر  عشر  لكل  غراما   18
كانت  المحتجزين  العبيد  أولئك  لدى  الهيموغلوبين 

أربعة جرامات فقط!
فصيلة  ذوي  األشخاص  أن   1977 سنة  ولوحظت 
الدم )O( أكثر عرضة للكوليرا. وخالل وباء )بيرو( عام 
الدم  فصيلة  ذوي  المصابون،  األشخاص  كان   ،1991
ذوي  من  غيرهم  من  مرات  لثماني  عرضة  أكثر   )O(
دلتا  من  شخصا   20 أن  أيضا  وجد  األخرى.  الفصائل 
هم  الدوام،  على  مستوطنة  الكوليرا  حيث  )الجانج(، 

.)O( من فصيلة
في  للنظر  ملفت  اكتشاف  السابقة  األمثلة  إن 
تعد  التي  للحياة،  المنقذة  المادة  تلك  الدم؛  أهمية 
الماس.  قيمة  من  أغلى  وأيضا   ، المحرمات  أقــوى 

العلم وتطور 
منتج  إنه  الحياة، ومشهده مرعب ومخيف.  الدم هو 
ما  وهو  النفط.  من  أعلى  السلعي  وسعره  فائض، 
ألية  األقوى  الناقل  أيضا  وهو  أرواحا،  ينقذ  أن  يمكن 
عدوى مميتة. كل واحد منا يحمل في جسده ما يقرب 
الكثيرون  يعرف  ال  ذلك  ومع  منه،  مكاييل  تسعة  من 
كل  في  انتشاره  من  الرغم  وعلى  دمهم.  فصيلة 
شهريا  تطرحها  التي  القليلة  الكمية  تزال  ما  مكان، 
نقصد  ونحن  المحرمات،  من  امــرأة  مليون   800
البيولوجي  الحدث  نسميه  أن  يمكن  الذي  الحيض، 
من  ونعتبره  الشيطان  إلــى  ننسبه  ــذي  ال الوحيد، 

المحرمات.
ــرورة  ــض »ال كــتــاب  مؤلفة  ــورج،  جـ روز  الكاتبة 
ال  جريئة،  لموضوعات  بتناولها  تشتهر  الكبيرة«، 
 « كتابها  يأخذنا  للغاية.  مهمة  ولكنها  إليها  ننتبه 
لسفك  القديمة  الممارسات  من  مكاييل«،  تسعة 
نتمكن  التي  الدم«  من  السائلة  »العينة  إلى  الدماء 
خاللها  مــن  نتمكن  فــحــص  ــراء  ــإج ب خــاللــهــا  مــن 
أيضا،  لنا،  تقدم  وهــي  خطير.  مــرض  بتشخيص 
العالم  في  نظام  أول  أنشأت  التي  فوجان(،  )جانيت 
وما  الخاطفة،  الحرب  خالل  بالدم  الجماعي  للتبرع 
إبان  الحيض( بسبب ما يقدم  )رجل  تعارف عليه باسم 
النامية  البلدان  في  صحية،  منصات  خالل  من  األزمات 
فصائل  معه  تتجاوب  صناعي  بدم  المحتاجين  بتزويد 
في  النجاح  والمفيد،  المربح  بعملها  فحققت  الــدم. 
المتحدة  الواليات  تعرف  والتي   ، البالزما  نقل  عمليات 
 ، المستقبل  إلى  تتطلع  وهي  البالزما«.  »أوبك  باسم 
أي  إلى  اصطناعي  دم  جلب  إلى  الباحثون  يسعى  حيث 

منك. قريب  مستشفى 
واألوبئة  والقصص  والسياسة  العلوم  خالل  من 
دماء  عن  مكاييل«  »تسعة  لنا  تكشف  العالمية، 

تماما. علمية جديدة  بتركيبة  في  لحياتنا 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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عبدالمنعم سبيطة في محاضرة بدار حسن الفقيه:

الكعبازي شخصية متعددة املواهب.. شغف 
بالبورتريه وتوثيق الحياة اليومية باملدينة القديمة

طرابلس ــ عبد السالم الفقهي

توقيع مذكرة تعاون بني هيئة 
الثقافة وجامعة أجدابيا

افتتاح مكتبة بمؤسسة التأهيل 
وإعادة اإلصالح مليتة

وقعت بقاعة االجتماعات باإلدارة العامة لجامعة أجدابيا، مذكرة تعاون بين 
الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني، وجامعة أجدابيا.

وحضر مراسم التوقيع، الخميس الماضي، كل من رئيس الهيئة العامة 
جمعة  الموقتة  الليبية  بالحكومة  المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم 
اإلعالم  كلية  وعميد  المقريف،  موسى  أجدابيا  جامعة  رئيس  الفاخري، 
بالهيئة  والتطوير  للتدريب  العامة  اإلدارة  ومدير  العريبي،  فرج  واالتصال 

علي بن سعود، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
ونص االتفاق على التعاون المشترك بين الكلية واإلدارة العامة للتدريب 
تدريبية  دورات  وإقامة  والتطوير،  التدريب  في مجاالت  بالهيئة  والتطوير 
عميد  وأكد  بالهيئة.  للموظفين  أكاديمية  تدريبية  ودورات  للخريجين، 
الكلية على أهمية ما جاء في المذكرة، كما اعلن عن إقامة مؤتمر علمي 

دولي بالكلية قريبا ترعاه الهيئة، لدعم العملية التعليمية والبحثية.

نظم حفل افتتاح مكتبة المرحوم حميد العزابي بمؤسسة التأهيل وإعادة 
اإلصالح مليتة، بالتزامن مع احتفاالت الشعب الليبي بالذكرى التاسعة لثورة 

السابع عشر من فبراير.
زودت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، المكتبة بعدد من 
والتاريخية  والفنية  الثقافية واألدبية  المجاالت  العديد من  اإلصدارات في 
والدينية، وستنظم المكتبة الندوات التوعوية والتثقيفية وورشا متخصصة، 
وتأتي هذه الخطوة لدعم الدور التي تقوم به المؤسسة اإلصالحية إلعادة 

دمج وتأهيل نزالء المؤسسة، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
أعضاء  من  وعدد  جدير  راس  منفذ  مدير  من  كل  االفتتاح  حفل  حضر 
مكتب  ومدير  زوارة،  األمن  مديرية  مدير  ونائب  زوارة،  البلدي  المجلس 
الثقافة زوارة، والمنشية وزلطن، وعدد من أعضاء الشرطة القضائية، وعدد 

من نزالء المؤسسة.

»مفتي ليبيا« في أولى فعاليات صالون »مكتبة الكون« بالقاهرة

الليبية غالية الذرعاني تفوز 
بالترتيب الثاني لجائزة الطيب صالح

فازت القاصة والروائية الليبية غالية يونس الذرعاني بالترتيب الثاني 
في فرع الرواية، عن روايتها »قوارير خاوية« ضمن فعاليات جائزة 

الطيب صالح العالمية لإلبداع الكتابي في دورتها العاشرة.
العاصمة  في  كورال  بفندق  أقيم  حفل  ضمن  االعالن  وجاء 
السودانية الخرطوم، الخميس، بحضور عديد الشخصيات السياسية 
العام،  شخصية  الحدث  خالل  وكرم  والثقافية،  والدبلوماسية 
العامة  للهيئة  االعالمي  للمكتب  وفقا  البدري،  مالك  البروفيسور 

لالعالم والثقافة والمجتمع المدني.
للكاتب  »الغراب«  رواية  االول  بالترتيب  الرواية  فرع  فى  وفاز 
»ابن  رواية  الثالثة  المرتبة  وفي  زخنين،  الباسط  عبد  المغربي 

الصلصال« للكاتب المغربي السعيد الخيز.
مجال  فى  كتبت   1965 العام  مواليد  الذرعاني  يونس  غالية 
التراث  وبحوث  التاريخية،  والبحوث  والرواية،  القصيرة  القصة 
اإلسالمي،  التاريخ  في  الماجستير  درجة  على  ومتحصلة  الشعبي، 
منها  المحلية  صحف  في  ونشرت   ،1986 العام  في  الكتابة  بدأت 
أخبار المرج، والشالل، وقاريونس، والزحف األخضر، وصدر لها »وعد 
بربيع آخر« )قصص قصيرة(، »نزف« )قصص قصيرة جدا( و »ثلج 
يحترق« )قصص قصيرة(، »السيرة النبوية في كتابات المستشرقين 

اإلنجليز« )دراسة(.

الكون«  »مكتبة  صالون  فعاليات  أولى  انطلقت 
»مفتي  كتاب  في  بندوة  بالقاهرة  السبت،  الثقافي، 

ليبيا- العالمة عبد الرحمن القلهود«.
الغرياني،  الدين  عز  محمد  أ.د  تأليف  من  الكتاب 
المتقدمة،  للدراسات  ليبيا  »مجمع  عن  وصادر 
الجلسة  وأدار  واإلعالم«،  للبحوث  كالم  ومؤسسة 
سيقام  الصالون  أن  معلنا  القائد،  إدريس  الدكتور 
لمحتويات  ملخصا  وقدم  شهر،  كل  جلسة  بواقع 
الراحل  مع  الشخصية  ذكرياته  عن  وتحدث  الكتاب، 

عبد الرحمن القلهود، وفقا لوكالة الصحافة الليبية.
أحمد  الشيخ  الليبي  اإلسالمي  الداعية  وأشار 
جهد،  من  فيه  بذل  وما  الكتاب،  أهمية  إلى  الطلحي 
أفواه  من  المعلومات  شتات  جمع  المؤلف  تولى  حيث 
كما  والمجالت،  الصحف  في  عنه  كتب  وما  معاصريه 
القلهود،  شخصية  في  النجاح  مفاتيح  الطلحي  أوضح 

مبينا أنها شخصية تصلح ألن تكون قدوة للشباب.
لم  لماذا  سؤاال  كلمته  في  إدريس  الدكتور  وطرح 
إعالميا أسوة  المجاالت  ليبيا في كافة  رموز  يلمع نجم 
بأقرانهم في باقي الدول، ليردف بتساؤل بقي معلقا، 
هل األمر متعلق بالشخصية الليبية التي تركن للتواضح 
اإلسالمي  المجمع  رئيس  وأشاد  قدرها؟،  بخس  حدا 
األزهري طارق  الشيخ  أبي منجل في طرابلس،  األهلي 
وصفها  لشخصية  أرخ  كونه  الكتاب  بقيمة  عباس، 
ومستشهدا  التوثيق،  ألهمية  منبها  بـ»الجليلة«، 
مادة  جمع  في  الغرياني  عزالدين  محمد  أ.د  بمعاناة 
الكتاب، حاثا على االتصال بعلماء ليبيا األحياء لتدوين 
سيرتهم التي هي تاريخ ليبيا العلمي وإرثها الحضاري.

التي  المناصب  النقاط، منها  النقاش عديد  وتناول 
ووزير  ليبيا  »مفتي  وهي  القلهود،  العالمة  تقلدها 
لرئيس  ونائب  المعارف  ووزير  دولة  ووزير  العدل 
والحياة   ،»1964 إلى   1954 من  الفترة  خالل  الوزراء 
خاصة  طرابلس  مدينة  في  الثقافية  والبيئة  العلمية 
العالمة  ومشايخ   ،1952 العام  قبل  عامة  وليبيا 

القلهود وتاريخهم، وأبرز تالمذته.
التي  األدبية  الصالونات  أبرز  النقاش  تناول  كما 

كان  ومن  طرابلس،  في  حينها  في  تقام  كانت 
في  ومنهجه  فيها؟  يناقش  كان  وماذا  يحضرها؟ 
الكتاب  وتقديم  التدريس.  في  وطريقته  القتوى، 
وما  المتحدة،  الوطنية  الجبهة  تأسس  حول  تفاصيل 
السنوسي  إدريس  األمير  أمام  التي وضعتها  الشروط 
تلك  في  دورها  وما  ليبيا،  على  ملكا  مبايعته  لتتم 
إقامة  عارضوا  الذين  النواب  مجلس  وأعضاء  الفترة، 

القواعد األجنبية في ليبيا.

إنريكا  المهندسة  الثالثاء،  توفيت، 
عاما،   94 يناهز  عمر  عن  فياندرا 
بعثة  رئيسة  منصب  تشغل  وكانت 
معبد »فالفيو« في مدينة لبدة. وهذه 
العالمي  للمركز  تابعة  األثرية  البعثة 
واألنثروبولوجية  األثرية  لألبحاث 
والتاريخية في إيطاليا، وبدأت أعمالها 
تتبع  ببعثة   1964 العام  المعبد  في 
جامعة بروجيا، ثم انتقلت تبعية البعثة 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  المركز،  إلى 

لمصلحة اآلثار الليبية.
قرب  لبدة  في  فالفيو  معبد  ويقع 

الميناء وهو أحد المعالم األثرية الذي 
يعود بناؤه إلى عهد األسرة الفالفية 
69-96 ميالدي، واستمرت فيه الحياة 

إلى زلزال 365.
درست  المعلم  هــذا  إلــى  إضافة 
على  الواقعة  سيلين«  »فيال  البعثة 
مدينة  ــرب  غ كــم   18 نحو  مسافة 
الخمس عقب اكتشافها صدفة العام 
أن تولتها  إلى  1974، واستمرت بها 
بعثة جامعة روما الثالثة، كما أسهمت 
في متابعة طباعة حولية اآلثار الليبية 

في منتصف الثمانينات.

من  فياندرا  إنريكا  المهندسة 
مواليد مقاطعة تورينو في شمال غرب 
في  وتخصصت   ،1926 العام  إيطاليا 
المدرسة  في  ودرست  العمارة  مجال 
وقــادهــا  بأثينا،  لــآثــار  اإليطالية 
تخصصها في العمارة القديمة للقيام 
ولكن  وسورية،  تركيا  في  بدراسات 
ليبيا  على  مركزة  أعمالها  جل  ظلت 

وخصوصا لبدة.
صداقة  على  فياندرا  إنريكا  كانت 
واستمرت  اآلثــار  مصلحة  مع  كبيرة 
بعد  حتى  تواصل  في  العالقة  هذه 

انتقال رئاسة البعثة إلى البروفيسورة 
 ،2005 العام  في  دلشوتي  ماريا  أنا 
بأرشيف  الراحلة  المهندسة  وتحتفظ 
تعمل  ليبيا  فــي  ــار  اآلثـ عــن  أثـــري 
البعثة  رئيسة  مع  بالتعاون  المصلحة 

على أرشفته رقميا.
جهود  »نقدر  المصلحة:  وقالت 
ما  على  استمرت  التي  العالمة  هذه 
يزيد على نصف قرن، وبرحيلها تفقد 
أحبوا  ممن  العلماء  أحد  المصلحة 
البالد وقدموا ما في وسعهم لحماية 

والتعريف بآثارها«.

وفاة رئيسة بعثة معبد »فالفيو« في لبدة عن 94 عاما

< عبدالمنعم سبيطة أثناء المحاضرة< جانب من حضور المحاضرة 

< أحد أعمال الكعبازي

< من افتتاح المكتبة

< جانب من حضور صالون مكتبة الكون الثقافي

< غالية الذرعاني أثناء تكريمها



السينمائي  األحمر  »البحر  مهرجان  كشف 
االفتتاحية،  دورته  تفاصيل  اإلثنين،  الدولي« 
وأفــام  البرنامج،  تفاصيل  ــك  ذل فــي  بما 
السينما،  صناعة  دعم  ومبادرات  المسابقة، 
قابل  أقيم في بيت  وذلك في مؤتمر صحفي 

بجدة البلد.
ومن المقرر أن ينطلق المهرجان من 12 إلى 
21 مارس 2020 في المدينة التاريخية بجدة، 
وفق  عالميا  إنسانيا  تراثا  تصنيفها  تم  والتي 
المواهب  على  الضوء  يسلط  فيما  اليونسكو، 
أهم  تعرض  سينمائية  احتفالية  في  المحلية 

إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم.
وقام مدير المهرجان محمود صباغ ومديره 
قائمة  عن  باإلعان  كرمبوي  حسين  الفني 
األفام الـ107 المشاركة في البرنامج الرسمي 
ووثائقية  روائية  أفاما  تضم  للمهرجان، 
في  فيلما   16 فيها  بما  وقصيرة،  طويلة 
المسابقة الرئيسية، و7 أفام خارج المسابقة، 
الكاسيكية،  العروض  برنامج  في  فيلما  و15 
تفاعلية  أفام   5 أجيال،  برنامج  في  أفام  و3 
فيلما   11 االفتراضي،  الواقع  تجارب  تشمل 
فيلما في   13 الجديدة،  السعودية  في سينما 
مسابقة األفام القصيرة، 23 فيلما في برنامج 
فيلما   17 العام،  إنتاجات  ألفضل  مخصص 
تجريبيا، ومشروع إنتاجي خاص يضم خمسة 

أفام قصيرة لمخرجات سعوديات.
وتشارك في المسابقة أفام من السعودية 
ومنغوليا  وأنغوال  ونيجيريا  ومصر  ولبنان 
والهند  وبنغاديش  والفلبين  والصين 
وكوسوفو وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والواليات 

المتحدة والبرازيل، وكولومبيا.

بمستوى  فخره  اإلعان  خال  صباغ  وأكد 
األعمال المشاركة التي تتناول قضايا اجتماعية 
إلى  البرنامج  هذا  في  »نسعى  وأضاف  ملحة، 
فيما  خصوصا  واالختاف،  التنوع،  قيم  تعزيز 
الفضاء  في  وتمثيلها  المرأة  بإشراك  يتعلق 
العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر 

تفهما وانفتاحا«.
يستضيف  األفـــام،  ــروض  ع إلــى  إضافة 
والمحاضرات  الندوات  من  سلسلة  المهرجان 
الوعي  تعزيز  إلى  تهدف  التي  السينمائية 
وإلهام  وتشجيع  السينمائية،  الذائقة  وتنويع 
الجيل الجديد من المبدعين، وذلك بمشاركة 
والعالميين،  العرب  السينما  رواد  من  نخبة 
اهلل،  نصر  يسري  بشارة،  خيري  فيهم  بمن 

سبايك لي، ويليام فريدكن، وأبيل فيرارا.
برنامج  عن  الكشف  تم  أخرى،  ناحية  من 

»سينما السعودية الجديدة« كمنصة لتقديم 
المواهب الجديدة التي ترسم مامح المشهد 
السينمائي في السعودية، وتستعد لانطاق 
إنتاجي  مشروع  منها  العالم.  إلى  بأعمالها 
خاص بالتعاون مع شركة »سيني بويتيكس«، 
يضم خمسة أفام قصيرة لمخرجات سعوديات 
هن: هند الفهاد، جواهر العامري، نور األمير، 
قامت  فيما  البنوي،  وفاطمة  مسفر،  ســارة 
عدة  على  الحاصلة  الفلسطينية  السينمائية 

جوائز سهى عراف باإلشراف العام على تطوير 
السيناريوهات.

مع  بالتعاون  المهرجان  ويستضيف 
يحلم  »فيليني  معرض  الفرنسي  السينماتيك 
تكريسه  تم  أصيل  معرض  وهو  ببيكاسو«، 
القرن  مبدعي  أهــم  من  باثنين  لاحتفاء 
والمخرج  بيكاسو  بابلو  الرسام  العشرين، 
الذكرى  في  المعرض  يأتي  فيليني.  فيدريكو 
على  المخرجين  أهم  أحد  ــوالدة  ل المئوية 

إبداعاته من  استوحى بعض  اإلطاق، وكيف 
لوحات بيكاسو الذي كان يزوره في المنام.

مارس عرضا   13 في  المهرجان  يقيم  كما 
لي  لسبايك  إكــس«  »مالكوم  لفيلم  خاصا 
وسيتم  مكة.  في  مشاهده  بعض  صور  الذي 
عرض فيلم يوسف شاهين »االختيار« الذي تم 
ترميمه من قبل مؤسسة مهرجان البحر األحمر 
السينمائي. إضافة إلى تنظيم سلسلة حوارات 
تخصصية بعنوان »وجهات نظر«، حول واقع 
التحريك،  ذلك  في  بما  وقضاياها،  السينما 
السينما السعودية المستقلة، السينما العربية 
األوروبي   - السعودي  اإلنتاج  آفاق  الدولية، 

المشترك، ومستقبل اإلنتاج العربي.
اختتم محمود صباغ المؤتمر بقوله »بذلنا 
حالة  تمثل  أفام  لتقديم  الجهد  من  الكثير 
على  وتشجع  السعودي،  السينمائي  الحراك 
فنحن  الفكري،  والتبادل  الثقافي  االنفتاح 
ولكننا  فحسب،  إبداعاتنا  لتصدير  نسعى  ال 
حريصون أيضا على عرض وجهات نظر وأفكار 

جديدة ومغايرة«.
نقدية  جوائز  بتوزيع  سيقوم  المهرجان 
المسابقة  ضمن  دوالر  ألف   250 إلى  تصل 
حيث  القصير،  الفيلم  ومسابقة  الرسمية 
يحصل أفضل فيلم طويل على جائزة »اليسر 
مخرج  وأفضل  دوالر،  ألف  و100  الذهبي« 
دوالر.  ألف  و50  الفضي«  »اليسر  جائزة  على 
الفضي« ألفضل  »اليسر  جائزة  منح  يتم  كما 
سيناريو، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة أفضل 
الفائز  الفيلم  ويحصل  سينمائية.  مساهمة 
دوالر.  ألف   50 مبلغ  على  الجمهور  بجائزة 
وأخيرا يمنح أفضل فيلم قصير جائزة »اليسر 
الذهبي« و50 ألف دوالر يتم تخصيصها إلنتاج 
فنية  إقامة  برنامج  إلى  إضافة  القادم،  الفيلم 

لمدة خمسة أشهر في جدة التاريخية.

فن 13

ينطلق 12 مارس المقبل في جدة..

 مهرجان »البحر األحمر السينمائي الدولي« يكشف تفاصيل دورته االفتتاحية

الدرامي  التونسي  الفيلم  يتناول 
العائلي »بيك نعيش« الذي يتمحور 
كبد  إيجاد  إلى  والدين  سعي  حول 
البنهما المصاب في هجوم، بحذق، 
الحريات  وحدود  العائلية  العالقات 
الجديدة ما بعد ثورة العام 2011 

في هذا البلد.
و»بيك نعيش«، وتعني باللهجة 
أعيش«،  »بك  التونسية  المحلية 
األول  الطويل  السينمائي  العمل  هو 
وقد  برصاوي  مهدي  الثالثيني  للمخرج 
حاز جوائز عدة ونال استحسان النقاد والجمهور في 
تونس منذ بدء عرضه تزامنا مع ذكرى ثورة 14 يناير 

في البالد.
برس«،  »فرانس  لوكالة  برصاوي  مهدي  ويوضح 
نفسها  تجد  لعائلة  بسيطة  حكاية  من  »انطلقت 
على  اإلصبع  ألضع  سيئ،  توقيت  وفي  ما  مكان  في 
والحريات وأصور  مسائل حساسة ومعقدة كالفساد 
العميقة في مرحلة ما بعد  المجتمعية  التناقضات 

الثورة« في تونس.
تحقيق مكاسب  في  التونسية  الثورة  ونجحت 
على الصعيد السياسي، مع انتقالها الديمقراطي، 
تزال  ال  الحريات  مجال  في  المطالب  أن  غير 
متعثرة ومعالجة ملفات »الفساد« تراوح مكانها.

اإلتجار باألعضاء
في   2011 العام  أواخر  في  الفيلم  أحداث  تدور 
عائلة  تتعرض  حيث  )جنوب(  تطاوين  مدينة 
لهجوم  سياحية  جولة  خالل  ميسورة  تونسية 
مسلح، فيصاب االبن عزيز ما يستوجب زراعة كبد 

في أقرب اآلجال.

يجسدها  الــذي  ــارس«  »ف األب  شخصيتا  شكلت 
واألم  بوعجيلة  سامي  التونسي  الفرنسي  الممثل 
»مريم« التونسية نجالء بن عبداهلل، محورا تدور حوله 
باقي الشخصيات في الفيلم ومن خاللها يكشف المخرج 

قصصا صادمة.
تونسي،  فيلم  في  الثانية  للمرة  بوعجيلة  ويشارك 
»السيناريو  ويقول:  عاما.  عشرين  قرابة  غياب  بعد 
زعزع كياني لما اتسم به من رصانة وذكاء في معالجة 
تدور  إنسانية  قصة  خالل  من  جدا  حساسة  مواضيع 

أحداثها وراء أبواب مغلقة«.
وهو نال جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم في 
مهرجان »البندقية السينمائي الدولي« العام الماضي.
ونصف  ساعة  امتداد  على  برصاوي،  كاميرا  وتتابع 
الساعة، الزوجين في سباق مع الزمن بحثا عن متبرع 
االستشفائية  المؤسسة  حدود  فتكشف  االبن.  إلنقاذ 
في إيجاد حل فوري أمام »قائمة االنتظار الطويلة جدا« 
على حد قول الطبيب في الفيلم. كذلك، يبرز ظاهرة 
مشهد  خالل  من  الطبي  القطاع  تنخر  التي  الفساد 
تسريب ملف المريض إلى من يمتهن اإلتجار باألعضاء 
لتسهيل  رشاوى  يتلقى  الذي  األمن  وكذلك  البشرية، 

عملية تنقلهم.
تبرز  وعنيفة  صــادمــة  مقاطع  الفيلم  وتتخلل 
االنتهاكات التي تطال األطفال، تصل إلى حد استئصال 
وبمبالغ  خلسة  لبيعها  أجسامهم  من  األعضاء  بعض 

كبيرة.
من  »مستوحاة  العمل  فكرة  أن  برصاوي  ويؤكد 

مقطع فيديو صادم حول اإلتجار بأعضاء في ليبيا«.
في تونس كما في بقية دول المغرب العربي، يعاني 
الكثير من المرضى أو يموتون بسبب قلة المتبرعين، 
والسبب وراء ذلك هو القوانين التي ال تسهل استئصال 
أعضاء الموتى، إضافة إلى المعوقات الثقافية أو الدينية، 

فضال عن مدة االنتظار الطويلة إليجاد متبرع.
ويؤكد رئيس »الجمعية التونسية لضحايا األخطاء 
»فرانس  لوكالة  عمار  بن  صابر  المحامي  الطبية«، 

برس«، »وجود عصابات مختصة في اإلتجار باألعضاء 
التواصل  شبكات  عبر  أو  السوداء  السوق  في  تنشط 
الجمعية  أن  على  ويشدد  تونس«.  في  االجتماعي 
الحقا  اكتشفوا  لمرضى  الشكاوى  عشرات  »تلقت 

فقدانهم لعضو« خالل عمليات جراحية أجريت لهم.
الواجب  »من  برصاوي  يعتبر  نفسه،  السياق  وفي 

كسينمائي وضع اإلصبع على هذه المشكلة الفظيعة 
ورفع الوعي بأهمية التبرع«، متسائال »هل هناك سخاء 
أفضل من إهداء جزء من الجسم من أجل إنقاذ حياة؟«.

الطريق ال يزال طويال
ابنه  ليس  عزيز  بأن  فارس  يفاجأ  الفيلم،  وفي سياق 
الشرعي لكنه يستميت في إنقاذه من الموت عوض 

»الثأر لشرفه« من زوجته مكسرا المحرمات.
اختبار  »أحــاول  الفيلم:  خالل  من  برصاوي  يقول 
»المرحلة  ــذه  ه فــي  الــخــاصــة«  الــحــريــات  حـــدود 
»الشخصيتان  ويتابع:  تونس.  تاريخ  من  المفصلية« 
الرئيسيتان في الفيلم، إن كان الرجل أو المرأة، تقرران 
تحرير نفسهما في مرحلة ما من العراقيل وتنتصران 

للحب الذي يجمعهما«. لكنه يؤكد »الطريق ال يزال 
طويال، طالما لم يتحرر كل أفراد المجتمع من عقلية 
رجعية ونظرة إقصائية وقيود دينية وقوانين مدمرة 

للحريات«.
يستمر  أن  المقبول  غير  »من  المخرج:  ويضيف 
بعد  الخاص  الفضاء  في  التدخل  في  الحكم  نظام 
الثورة«، في إشارة الى القانون التونسي الذي يعاقب 
يقومون  الذين  األشخاص  سنوات  خمس  بالسجن 

بعالقات جنسية خارج إطار الزواج.
وتطالب منظمات غير حكومية تونسية باستمرار، 
البرلمان التونسي بإقرار مشاريع القوانين التي تحمي 
تشهد  أنها  معتبرة  منها،  الفردية  خصوصا  الحريات 

تجاوزات في مجتمع محافظ.
أفالم  ثالثة  رصيده  في  الذي  برصاوي  وينتمي 
والمنتجين  السينمائيين  إلى جيل شاب من  قصيرة، 
كانت  وسياسية  اجتماعية  مواضيع  إثارة  من  تمكن 
في  وتقديمها   2011 قبل  المشددة  للرقابة  تخضع 
مكتسبات  أهم  »من  المخرج:  ويقول  جــريء.  طرح 
هذه  طرح  يستحيل  وكان  التعبير،  حرية  هي  الثورة 
المواضيع في عهد بن علي«، الذي حكم تونس لمدة 

23 عاما بيد من حديد وأطاحت به الثورة.
بسبب  لـ»عراقيل«  تعرض  العمل  فريق  أن  غير 
»خشية مسؤول محلي من أن يتم رفع العلم الجهادي 
ووضع  الموقع.  تغيير  وتم  التصوير«  عملية  أثناء 
برصاوي، سيناريو »بيك نعيش« الذي استغرق إنجازه 
خمس سنوات، وهو إنتاج تونسي - فرنسي مشترك 

بميزانية مليون يورو.
15 مكافأة في مهرجانات دولية منذ  الفيلم  وحاز 
سبتمبر الماضي. وسيبدأ عرض الفيلم في أكثر من 
عشرين بلدا عربيا وأوروبيا، اعتبارا من مارس المقبل.
ويقول برصاوي إن نجاح الفيلم شكل »فخرا لي.. 
ولبلدي«، مضيفا »أنا سعيد بتصدير رؤية سينمائية 
تصديرا  األكــثــر  تونس  تعتبر  ــذي  ال الــوقــت  فــي 

لإلرهابيين«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مهدي برصاوي: استوحيت الفكرة 
من فيديو لتجارة األعضاء في ليبيا

تنظيم معرض »فيليني يحلم ببيكاسو« في جدة التاريخية

عرض فيلم »مالكوم إكس« لسبايك لي في عرض خاص

قال له الحفناوي »أنت خليفتي«.. وداعا عبد الحميد قشوط
شيعت ظهر األحد، إلى مقبرة »القصيبة« في سوق الجمعة، 
جنازة عازف الكمان المعروف، الفنان عبدالحميد قشوط، الذي 
توفي مساء السبت، بشكل مفاجئ، جراء أزمة قلبية. وشارك 
في تشييع جثمان الفنان قشوط عدد كبير من أهله، ومن 
سكان منطقة سوق الجمعة، إلى جانب أصدقائه وزمالئه من 

الوسط الفني.
عرف الفنان عبدالحميد قشوط كأحد أهم عازفي الكمان 
اإلذاعة  فرقة  الستينات  أواخر  خالل  وتصدر  ليبيا،  في 
للموسيقى التي كان معظم أعضائها فنانين من الشقيقة 
مصر، وعلى رأسهم الفنان الشهير أحمد الحفناوي عضو فرقة 
الذي خاطب مرة قشوط، قائال: »أنت خليفتي«،  أم كلثوم، 
والتوزيع  النوتة  كتابة  بإجادة  الفنان  وتميز  أصدقائه،  وفق 
بعد  للحفناوي  خلفا  الموسيقية  الفرقة  وقاد  الموسيقي، 
مغادرة األخير ليبيا. وكان الفنان قشوط يعزف على آلة البزق 

أيضا، ورساما عمل مدرسا لمادة الرسم، وله عديد األعمال.
ليبيا  بإذاعة  والغناء«  »الموسيقى  مكتب  رئيس  وقال 
التقيت  سنتين  »منذ  البوسيفي:  مصطفى  الفنان  الوطنية 
يتردد  بأن  إقناعه  واستطعت  قشوط،  عبدالحميد  الفنان 
على مكتب الموسيقى والغناء، التابع لإلذاعة، وبالفعل أصبح 
وتجددت  متقطعة،  أوقات  في  وأحيانا  يومي،  بشكل  يتردد 
فتعرفوا  قرب،  عن  عليه  وتعرفوا  الشباب  بالفنانين  عالقته 
على موسيقار من طراز رفيع، ينتمي إلى زمن الفن األصيل 
إقناعه  في  أفلحت  كما  للجميع،  صديقا  وأصبح  الجميل، 
بتسجيل مقطوعة موسيقية من تأليفه، فكان ذلك، والزال 
هذا العمل موجودا تحت اللمسات األخيرة، وكان رحمه اهلل 
يؤلف  أنه  األمر  فى  والجميل  أخرى،  مقطوعة  تنفيذ  بصدد 
المقطوعة على ورقة النوتة مباشرة ونادرا ما يستعين بآلة 

العود لتثبيت بعض النغمات«.
وقال الفنان محمد شعيب عن وفاة قشوط: »نعزي أنفسنا 
في أحد رموز الموسيقى في ليبيا، انضم عبدالحميد قشوط 
بين  الموسيقى  معهد  في  تخرجه  بعد  الفني،  الوسط  إلى 
العامين 1967-1968، وانخرط في فرقة اإلذاعة الموسيقية، 
العرب،  الموسيقيين  كبار  الفترة  تلك  في  كانت تضم  التي 

وفي مقدمتهم أحمد الحفناوي، الذي كان يجلس بجانبه في 
قائدا  أصبح  ليبيا،  الموسيقيون  غادر هؤالء  وعندما  الفرقة، 
للفرقة، وكان المنافس األول في عزف صولوهات مقطوعة 
بعد  ليبيا(  )ليالي  الشهيرة  عريبي،  حسن  الراحل  الفنان 

الحفناوي، وأبدع فيها من خالل التوزيع الموسيقي والنوتة 
الموسيقية«.

وتابع شعيب »يعتبر عبدالحميد من الفنانين المثقفين، 
وشكل هو والفنان المثقف الدبلوماسي عبدالحميد فرحات 

في  االنخراط  على  شجعوني  الذين  من  وهو  مبدعا،  ثنائيا 
الموسيقيين  كل  مع  متعاونا  وكان  الموسيقية،  الفرقة 
وكان  الفنون،  كلية  ومن  الموسيقى،  معهد  وخريجي 
لدى  شهرة  ونال  واجتهد  ماهرا،  وموزعا  بارعا،  )صولوستا( 
الموسيقيين العرب، وعفيف النفس، جمعني العمل معه في 
تنفيذ أغان عديدة للفنان الراحل محمد حسن، بينها )رحلة 

نغم(، وكذلك جمعنا اللقاء في مهرجانات عديدة«.
فرحات:  عبدالحميد  الدبلوماسي  الفنان  قال  جانبه  ومن 
الفنان  له  قال  الخاص،  طابعه  له  اإلحساس،  عالي  »فنان 
خليفتي(،  )أنت  مرة:  ذات  الحفناوي،  أحمد  الراحل  المصري 
تعرفت عليه في العام 1966، عندما كنا في معهد الموسيقى، 
يعزف  أنيقا،  رفيعا،  شخصا  سمعت  األصدقاء  أحد  فرح  وفي 
)ع الضيعة(  الراحلة صباح  المطربة  أغنية  بمهارة موسيقى 
فلفت انتباه الجميع ما جعلنا نسأل من هذا العازف، فقيل لنا: 

عبدالحميد قشوط«.
الفرقة  وقاد  عمل،  من  أكثر  »جمعنا  فرحات:  وتابع 
عديد  وألف  الحفناوي،  أحمد  الفنان  محل  وحل  الموسيقية، 
الفنان  أن  حتى  )الصولو(،  بـ  أيضا  تميز  الموسيقية،  القطع 
الراحل محمد حسن صاح مرة بعد أن سمع عزفه )اهلل.. اهلل(، 
بشكل  جاد  ولكنه  يشتكي،  ال  كتوما  كان  أنه  سماته  ومن 

صارم في العمل«.
وروى الفنان عبداهلل األسود بدايات الراحل، قائال: »كانت 
بداية الفنان الراحل عبدالحميد قشوط، أواخر الستينات مع 
الشقيقة مصر،  أعضائها من  أغلب  كان  التي  اإلذاعة  فرقة 
وتضم عددا بسيطا من الليبيين، أبرزهم المرحوم قشوط، 
هو  )صولو(،  المنفرد  بالعزف  اإلذاعة  فرقة  في  يتميز  وكان 
أحمد  المرحوم  الكمان،  آلة  على  الشهير  المصرى  والعازف 
الحفناوي، وعزف أجمل األلحان لكل المبدعين الليبيين في 
فترتي الستينات والسبعينات، كان رئيس الفرقة الموسيقية 
الموسقية  النوتة  يكتب  وكان  طويلة،  فترة  )المايسترو( 
بطريقة ممتازة جدا، ولحن عديد األعمال الموسيقية، وكتب 
الموسيقية،  القطع  من  كبيرة  مجموعة  لحن  كما  نوتتها، 
المحلية،  المهرجانات  من  كثير  نجاح  في  الفضل  له  كان 
ودرب وقاد عددا من الفرق الموسيقية، وتميز الفنان قشوط 
أيضا بموهبة الخط والرسم، وهذه معلومة جديدة بالنسبة 

لألسرة الفنية، وللجمهور، وله مجموعة من اللوحات الفنية 
الرائعة«.

كما تحدث الفنان عبدالسالم القرضاب عن الفنان الراحل، 
قائال: »المرحوم عبدالحميد قشوط كان من أفضل الموزعين 
الموسيقيين، وكان يكتب النوتة الموسيقية بمهارة، وال أذكر 
في  منشغال  وورقا،  قلما  يده  في  أرى  أن  دون  التقيته  أنني 
كتابة نوتة ما، ولقد شاهدته آخر مرة في قسم الموسيقى 
يكتب نوتة، ويبدو أنه كان منشغال في عمل موسيقي جديد، 
تميز  كما  به،  يهتموا  أن  عائلته،  المناسبة من  بهذه  أرجو 
الفنان المرحوم، عبدالحميد قشوط بالجدية والصرامة خالل 
العمل، وكان صريحا ال يجامل في الفن، لذلك فإن هناك من 

كان يتحسس منه«.
وتحدث الفنان حسن قرفال عن قشوط، قائال: »المرحوم 
عبدالحميد قشوط، كان موزعا موسيقيا ماهرا، وقد جمعني 
الشمس(  )تحت  مسرحية  أغاني  لي  وزع  عندما  معه  العمل 
العام 2007، وهي العمل الذي شاركت به ليبيا في فعاليات 
الكاتب  تأليف  من  اإلسالمية(،  للثقافة  عاصمة   - )طرابلس 
وانطباعي  الزليطني،  خليفة  وألحان  الحريري  أحمد  الراحل، 

عليه، هو أنه إنسانا خلوقا، يتعامل برقي واحترافية«.
لقائه  كواليس  عن  كحلول  فتحي  الفنان  تحدث  وأخيرا 
الموسيقار،  الفنان  على  »تعرفت  قائال:  الراحل،  بالفنان 
عبدالحميد قشوط، منذ فترة طويلة، فنانا جادا مخلصا لفنه، 
التقينا في عدد من األعمال الفنية، حيث وزع لي تتر برنامج 
)كلمة حب( ومسلسل )التيار( إخراج الراحل محمد مختار، وهو 
كاتب نوتة من طراز رفيع، وقد كتب عديد النوت الموسيقية، 
كان  والحقيقة،  المنوعات،  برامج  في  قدمتها  التي  لأللحان 
يمثل شخصية تعيش في عالمها الخاص، كنت ألتقيه على 
شاطئ البحر، متأمال الموج في صمت، وال شك أنه استفاد 
في  بجواره  كان  عندما  الحفناوي،  أحمد  الكبير  الفنان  من 
الفرقة الموسيقية، حتى كان يلقبه البعض بـ)ابن الحفناوي( 
الراحلين،  ليبيا  مبدعي  قافلة  إلى  لينضم  اآلن،  رحل  وقد 
عريبي  وحسن  التليسي  وخليفة  النيهوم  الصادق  ومنهم 
وآخرون  البدري،  وعبدالباسط  حسن  ومحمد  نديم  وكاظم 
مثلما  يرحلون في صمت،  والشعراء،  والكتاب  الفنانين  من 

رحل هو اآلن«.

طرابلس - الوسط

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

محمد شعيب: نعزي أنفسنا 
في أحد رموز الموسيقى الليبية

عبدالسالم القرضاب: الراحل كان 
صريحا ال يجامل في الفن

»بيك نعيش« فيلم تونسي يفتح ملف الفساد والحريات بعد الثورة

< الفنان عبدالحميد قشوط بيده آلة الكمان وعلى يمينه الموسيقار الليبي علي ماهر، وسط المجموعة الصوتية

< لقطة من فيلم »بيك نعيش«

< المخرج مهدي 
برصاوي 

< بوستر الدورة األولى < محمود صباغ مدير مهرجان »البحر األحمر «

رحيل السينمائي الليبي 
عبد السالم حسني

توفي المخرج الليبي عبد السام حسين، فجر الثاثاء، عن عمر ناهز 
56 عامًا، بعد أزمة صحية.

تعرضه  إثر  المحلية،  المصحات  إحدى  أيام  قبل  المخرج  وُأدخل 
لوعكة صحية، لتلقي العاج خال الفترة بين 12 و16 فبراير الجاري، 
إنه  )فيسبوك(  االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على  كتب  ثم 
بخير، مطمئنًا أصدقاءه، فكتب: »أنا بخير، شكرًا لكل من سأل عني«، 
ليفاجأ الوسط الفني بعد 24 ساعة بنبأ وفاته الذي أعلنه ابنه صباح 

الثاثاء.
مخرجًا  حسين  السام  عبد  الليبي  الفني  المشهد  متتبعو  وعرف 
مميزًا عبر األفام القصيرة التي قدمها ونالت جوائز دولية، منها فيلم 
»الوزارة« الذي حاز جائزتي مهرجاني قليبيا في تونس، واإلسماعيلية 

لألفام القصيرة.
إلى ذلك قدم المخرج عديد األعمال، بينها حكاية مواطن والغزاة، 
»هدرازي«  الرمضانية  السلسلة  إخراج  في  وشارك  والكاب،  والمرأة 
المصراتي،  مصطفى  األديب  قصص  عن  والثاني،  األول  جزأيها  في 
وسيناريو الشاعر الكاتب مفتاح العماري، وشغل الفقيد منصب عضو 

مجلس إدارة المؤسسة العامة للخيالة.
ظهر  شيع  جثمانه  بأن  حسين،  عبدالسام  المخرج  عائلة  وأفادت 

الثاثاء، إلى مقبرة »سيدي موسى« بطريق السواني بطرابلس.
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في
املرمى

منتخب الشبان
في أول امتحان

الحدث

للشباب  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يعود 
طويل،  غياب  بعد  جديد  من  الواجهة  إلى 
دولية  تجربة  أول  األيام  هذه  بخوضه 
رسمية واختبار لهذا الجيل الشاب بعد غياب، 
المقامة  العرب  بمشاركته في بطولة كأس 
السعودية،  العربية  المملكة  بمالعب  حاليًا 
الواعد  المنتخب  لهذا  األول  الظهور  وهو 
ومجرد  الليبية،  الكرة  مستقبل  يمثل  الذي 
الشاب  الفريق  هذا  وعودة  ظهور  إعالن 
والدفع به في هذه المشاركات هو في حد 
ذاته يحسب للقائمين على الكرة الليبية في 

هذه المرحلة.
بعد  حتى  االستمرارية  هو  يهمنا  ما 
عن  النظر  بغض  المشاركة  هذه  انتهاء 
النتائج المسجلة، فالتجارب السابقة شهدت 
لكنها  الواعد  المنتخب  لهذا  مشاركات 
توقفت وتعثرت وأصبحت منتخبات مناسبات 
المنتخبات  هذه  ظهور  يختفي  حيث  فقط، 

بمجرد إخفاقها في تحقيق نتائج إيجابية.
استمرار العناية واالهتمام بهذا المنتخب 
خير  سيكون  وتشجيعه  وتحفيزه  ورعايته 
داعم وحافز وسند للمنتخب األول الذي هو 
دائمًا في حاجة إلى دعم بالمواهب الشابة 
في ظل غياب النشاط المحلي ليكون العبوه 
يتجدد  حتى  مستمرة  جاهزية  حالة  في 
الجديدة  الدماء  هذه  بضخ  األول  المنتخب 
الخبرة  وتكتسب  تتدرج  لكي  الطموحة 
زاد  خير  لتكون  مبكرًا  الدولية  والتجربة 
وعون لمنتخب الكبار وتجدد شبابه، وتقدم 
والمواعيد  المناسبات  قادم  اإلضافة في  له 

التي تحتاج دائماً للزاد والرصيد.
الذي يمكن  الشباب وحده  ليس منتخب 
مسيرة  وتعزيز  دعم  في  عليه  نعول  أن 
واستمرارية  عودة  إن  بل  األول،  المنتخب 
من  األخرى  العمرية  الفئات  منتخبات  باقي 
شأنها أن تسد الفراغ الذي يسود المشهد 
التي  البطالة  لحالة  حدًا  وتضع  المحلي 
من  مستقبلهم  وتنقذ  الالعبون  يعانيها 
تحضيرهم  على  وتعمل  الضياع  مواسم 
دائمًا  ليبقوا  المقبلة  للمرحلة  وتجهيزهم 
في أجواء وريتم المنافسات الكروية ليصب 
كل هذا االهتمام في مصلحة الكرة الليبية 
االستحقاقات  من  الكثير  على  المقبلة 
قادم  في  المهمة  الدولية  والتحديات 

المواعيد.
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◆ قال العب األهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم، أسامة 
الليبي لكرة القدم ليس لديه خطة واضحة في طريقة  الفزاني، إن االتحاد 
مع  »أنا  »الوسط«:  لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  الفزاني،  وأوضح  عمله. 
الجدل  بعد  )شان(،  للمحليين  األفريقية  األمم  كأس  بطولة  في  المشاركة 

الوطني،  المنتخب  الماضية حول مشاركة  الفترة  أثير في  الذي  الكبير 
مسابقة  غياب  بسبب  خبرة،  تملك  وال  جديدة  األسماء  أن  رغم 

الدوري«.

طالب الرئيس السابق التحاد كرة القدم الليبي، صالح العربي، بوضع خارطة ◆
طريق واضحة للمشاركات الخارجية للمنتخبات، مؤكدا أن بعض المشاركات 
ال جدوى منها، في ظل غياب الدوري الليبي الممتاز ومختلف المسابقات على 
صعيد الفئات السنية. وقال العربي ألول مرة في ظهوره الخاص، بعد خروجه 
جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  سنوات،  تسع  منذ  الكرة  اتحاد  رئاسة  من 
»الوسط«: »إن بعض مشاركات المنتخبات تكلف أمواال من خزينة اتحاد 

الكرة، الذي هو في أمس الحاجة إلى كل دينار وليس هناك داعٍ لها«.

زين العابدين بركان

ابتعد حارس األهلي طرابلس، 
القائمة  محمد نشنوش، عن 

الجهاز  التي أعلن عنها  الدولية، 
بقيادة  الليبي،  للمنتخب  الفني 

المدير  البنزرتي،  فوزي  التونسي، 
الفني، بعد أن كان يدرس 

إعادته واالستعانة به، لكنه 
سرعان ما عاد لالستبعاد في 
المقام في  الحالي  المعسكر 
المحليين،  لالعبين  تونس، 

األمم  لبطولة  استعدادا 
لتزداد  األفريقية »شان«، 

نشنوش،  استبعاد  فجوة 
بعدما أكد المدير اإلداري 
أنه  الترهوني،  كمال  للمنتخب 
الضوء األخضر الستدعاء  تلقى 

عبدالرحيم  الليبي  الحارس 
الدغيس، الذي ينشط في 

األلماني. الدوري 
ويعد نشنوش من رجال 

الصعبة في  اإلنجازات والمهمات 
الكرة الليبية، كما يعد الوحيد الذي قاد 

بأول بطولة رسمية  للظفر  الليبي  المنتخب 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  الليبي، وهي  للمنتخب 

المحليين، بل ولعب فيها دورا محوريا، بعد أن 
صارت التصفيات خطوة بخطوة عبر ضربات 

الترجيح، ليصبح نشنوش األبرز في آخر عشر 
سنوات.

رسالة الوكواك تلقى تفاهماً من المسؤولين إلنقاذ »الفحامة« قبل مواجهة »حسنية أغادير« المغربي

تسلمنا المقر بأرض ترابية وحجرة صغيرة لإلدارة وأخرى لتغيير المالبس.. واآلن وصلنا إلى النادي النموذجي 

تعهد حكومي يحل األزمة املالية لـ »النصر« في أفريقيا

رئيس »الشط«: حققنا حلم اإلنشاءات بجهد االستثمار الخاص 

األول من شهر مارس بالقاهرة، بينما سيقام لقاء 
العودة بملعب مدينة أغادير المغربية في الثامن 

من الشهر نفسه.
لنادي  التسييرية  اللجنة  رئيس  وتحدث  سبق 

»النصر«، عزالدين الوكواك، عن الصعوبات التي 
وقال  المالية،  األزمة  بسبب  الفريق  يواجهها 
لصفحة المركز اإلعالمي للنادي، عبر موقع التواصل 
أفريقيا  في  نلعب  »نحن  »فيسبوك«:  االجتماعي 

لمدة 6 أشهر بأقل اإلمكانات، ونصرف في المباراة 
الـ100  بين  ما  أفريقيا  في  ملعبنا  خارج  الواحدة 
الواحدة  المباراة  مصر  وفي  دوالر..  ألف  و120 
تكلفنا نحو 80 أو 90 ألف دوالر. إدارة النادي لم 
تقصر في حق النصر، ولكن الفريق يمر بضائقة 
مالية شديدة، ولم نجد أي تعاون من القائمين 
على الرياضة في ليبيا، لقد تسلمنا النصر، وكان 
يعاني قلة االستثمار، ونجحنا في قيادته لتحقيق 
عدد من اإلنجازات على مستوى عدد من اللعبات، 
ومطالبة البعض برحيلنا وتحميلنا مسؤولية األزمة 
منافسات  وستشهد  مبرر«.  غير  الطاحنة  المالية 
الدور ربع النهائي هذا الموسم وجود خمسة فرق 
أن يسبق  أفريقية دون  فرق  ثالثة  عربية مقابل 
الثمانية أن ظفرت  الفرق المتأهلة لدور  ألي من 
وتوجت بلقب »الكونفدرالية«، ما يعني أن نسخة 
في  جديدًا  بطالً  ستشهد  الموسم  هذا  البطولة 

نسختها هذا الموسم.
فريق  ثالث  أغادير«  »حسنية  فريق  ويعد 
مغربي يواجه فريق »النصر« رسميًا على صعيد 
مواجهة  أول  تعود  حيث  األفريقية،  المنافسات 
رسمية لفريق »النصر« مع ممثل للكرة المغربية 
عام 2010، حين نجح فريق »النصر« في إقصاء 
كأس  بطولة  ضمن  المغربي  »الجيش«  فريق 
لقاء  في  خسارته  بعد  أفريقيا  شمال  أندية 
أحرزه  لهدف  بهدفين  بالرباط،  األول  الذهاب 
»الفحامة«  نجح  بينما  زغب،  أنيس  الالعب 
بنينا  شهداء  بملعب  اإلياب  لقاء  في  الفوز  في 
ببنغازي بهدفين لصفر، أحرزهما كل من سعد 
الحوار  تجدد  ثم  القادر،  عبد  وأحمد  الزياني 
»النصر«  فريق  بين   2013 العام  الثانية  للمرة 
منافسات  ضمن  المغربي،  »الجيش«  وفريق 
»الكونفدرالية«،  كأس  لبطولة  الثاني  الدور 
حيث أسفر لقاء الذهاب األول بالرباط عن فوز 
بينما  لصفر،  بهدف  المغربي  »الجيش«  فريق 
الفريقين  تعادل  ببنغازي عن  العودة  لقاء  أسفر 
بهدف لهدف، حيث أحرز هدف »النصر« محترفه 
»النصر«  فريق  ليغادر  أتوبونغو  الكاميروني 

السباق األفريقي.
أما ثالث وآخر مواجهة جمعت فريق »النصر« 
الموسم  هذا  فكانت  المغربية  للكرة  بممثل 
أفريقيا، حيث  أبطال  لدوري  الثاني  الدور  ضمن 
البيضاوي«،  »الرجاء  فريق  »النصر«  فريق  التقى 
حيث أسفر لقاء الذهاب بالقاهرة عن فوز فريق 
واحد،  لهدف  أهداف  بثالثة  البيضاوي«  »الرجاء 
بينما أسفر  الكاميروني جونيور،  المحترف  أحرزه 
لقاء العودة بالرباط عن تعادل الفريقين بهدف 
لهدف، حيث أحرز هدف فريق »النصر« محترفه 
الكاميرونى جونيور في مبارة أهدر خاللها فريق 
أضاعها  جزاء  ركلة  من  الفوز  فرصة  »الفحامة« 

الالعب معتز المهدي.

● الترهوني يتوسط أعضاء نادي »الشط«

● مباراة سابقة للنصر في الكونفدرالية

● أعمال الصيانة وتركيب المدرجات في نادي »الشط«

ُافتتح اإلثنين الماضي لمناسبة االحتفاالت بثورة 
»17 فبراير« الملعب النموذجي لنادي »الشط« 
بحضور عديد الشخصيات الرياضية والجماهير 

والرياضيين القدامى وجماهير منطقة زواية 
الدهماني بطرابلس بعد أن أصبح »الشط« 

من األندية النموذجية في طرابلس بعد إعادة 
تجهيزه بأرقى المواصفات الفنية، حيث كان في 

السابق ملعبًا ترابيًا وحجرة صغيرة مخصصة 
لإلدارة وحجرة تغيير مالبس لالعبين.

نادي »الشط« تأسس العام 1986 وتحصل 
على بطولة ليبيا مرة واحدة ليضم اليوم 

إدارة متكاملة وملعبًا معشبًا بالعشب الصناعي 
ومدرجًا بسعة 700 كرسي ومشجع وصاالت 

ومحالت تجارية، وصالة كبيرة لبناء األجسام 
متكاملة ومجهزة بساونا وجاكوزي مع 

وكافتيريا وصاالت ألعاب حتى لألطفال وبناء 
سكن خاص للرياضيين والمدربيين األجانب، 

باإلضافة إلى حوض سباحة ضمن مبنى خاص 
للعالج الطبيعي وصالة لأللعاب الرياضية.

وقد اعتمد في إعادة تجهيزه على استغالل 
المشاركة واالستثمار، التي آتت أكلها وفقًا 

للمواصفات الفنية العالمية.. لذا حرصت 
»الوسط« على إجراء حوار مع رئيس مجلس 
إدارة نادي »الشط« رضا حسين الترهوني.

● في البداية.. حدثنا عن حركة اإلنشاءات في 
النادي الملقب بـ»الكناري«؟.

أمامنا  كان  النادي  هذا  إدارة  تسلمنا  أن  منذ 
الملعب  أرضية  بينها  التي من  الصعوبات،  عديد 
رغم  للنادي،  مقومات  أي  وجود  وعدم  الترابي 
الدهماني  زواية  منطقة  في  كان  النادي  أن 
متنفسًا  يعد  والنادي  بالسكان  تعج  وهي منطقة 
ألبنائها، فقررنا إعادة تجهيز النادي، ودخلنا على 

برنامج االستثمار، والحمد هلل بعد الجهد المضني 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  والعزيمة  واإلصرار 
االجتماعات  خالل  ومن  العمومية  والجمعية 
في  النموذجي  النادي  إلى  وصلنا  المتواصلة 
التي  الجمة  الصعوبات  رغم  طرابلس  مدينة 
النادي كان  استالم  أتت فرصة  واجهتنا، وعندما 
أول شيء بحثنا عنه هو البنية التحتية، حيث بدأنا 
عبدالسالم  كان  عندما   2013 العام  أواخر  في 
بمسح  وبدأنا  والرياضة  الشباب  وزير  غويلة 
مشروعات  إلدارة  وسلمناه  بجهودنا،  النادي 
وارتفعت  السياسية  األحداث  جاءت  ثم  الهيئة، 
الهيئة  رئيس  أيام  المشروع في  األسعار وتوقف 
زياد قريرة الذي لم تثمر معاملته واتصاالتنا به 
عن أي نتيجة، بل كانت مجرد وعود؛ لهذا قررت 
اإلدارة والجمعية العمومية فسخ العقد مع وزارة 
والحمد  الخاص،  االسثتمار  إلى  واتجهنا  الرياضة 
بمساهمات  اليوم  النتيجة  هذه  إلى  وصلنا  هلل 

ودعم من رئيس هيئة الشباب والرياضة الحالي، 
الدكتور بشير القنطري.

فنحن أعضاء مجلس اإلدارة والجمعية عمومية 
كلنا أبناء هذه المؤسسة، التي تربينا فيها، ولهذا 
صباحًا  والعرق  الجهد  يبذلون  األعضاء  كل  تجد 
بهذا  النادي  لظهور  جهده  حسب  كل  ومساًء، 
ليصبح  النادي  أنجزنا  فقد  هلل  والحمد  المستوى، 

في أفضل حالته، وهو درس لباقي األندية حتى 
تعتمد على نفسها وتتجه إلى برامج االستثمار في 

تطوير البنى التحتية واالستثمار البشري أيضًا.
● ما اآلليات التي استندتم إليها في ظل غياب 

الدولة؟
بعد  مستثمرين  على  الموضوع  عرضت   -
موافقة لجنة اإلدارة والجمعية العمومية، ورسمنا 
استشارية  مكاتب  خالل  من  العريضة  الخطوط 
والحمد هلل  النادي،  بكل مساحات  بحيث نستفيذ 
منح  على  إدارة وجمعية عمومية  نجحنا كمجلس 
الثقة والوقوف مع المستثمرين وأعطيناهم الثقة 
الملعب  وتجهيز  متكاملة  إدارة  بناء  واستكملنا 
تجارية  صاالت  وبناء  مشجع   700 بسعة  ومدرج 
بساونا  متكاملة  األجسام  لبناء  كبيرة  وصالة 
وحمام  ألعاب  وصاالت  وكافتيريا  مع  وجاكوزي 
ثلجية  أحواض  تخصيص  تم  مرة  وألول  سباحة، 
وبناء سكن خاص للرياضيين والمدربيين األجانب 

ومبنى خاص للعالج طبيعي، باإلضافة إلى إنشاء 
محالت تجارية استثمارية للنادي واستثمار خاص 

لنا لتغطية جميع المصاريف.
بالنادي  خاصة  أرضًا  هناك  أن  حقيقة  ما   ●

سيتم شراؤها؟
بساحتة  للنادي  أرض  لشراء  عرض  لدينا   -
تاجوراء؛  الشاحنات  طريق  في  هكتارات  خمسة 
لعمل مركب رياضي للنادي بجميع مرافقه، وفي 
حال استكمال إجراءات الشراء ستكون هناك نقلة 
الحلم  هذا  لتحقيق  نسعى  ونحن  للنادي،  نوعية 
ونتمنى توفيق المولى في تنفيذ األفضل واألرقى 

على مستوى البنى التحتية.
الجماعية  الرياضية  األلعاب  عن  حدثنا   ●

والفردية؟
- طبعًا كرة القدم بجميع فئاتها، ولدينا براعم 
وأشبال لكرة اليد والكرة الحديدية وألعاب القوى 
متوقفة  الرياضات  كل  لألسف  لكن  والشطرانج، 

أما  التي تمر بها طرابلس حاليًا،  بسبب األحداث 
فسوف  واألواسط  واألشبال  والبراعم  الناشئون 
يتدربون على أرضية النادي قريبًا، فالتدريب في 
النادي سيكون وسط اهتمام أكبر بتطوير األلعاب 
واالهتمام أكثر بالفئات السنية لكرة القدم ألنها 

اللعبة األولى في النادي.
● هل »الشط« مع انطالق الدوري أم ال؟ 

- نحن مع الدوري والكرة، لكن ظروف بالدنا 
في  دوري  إقامة  تستطيع  ال  باألخص  ومدينتنا 
ظل الحرب القائمة، فأعتقد أنه من الصعب إقامة 

دوري في ظل هذه الظروف.
● كيف نستطيع النهوض بكرة القدم الليبية؟

- االهتمام بالفئات السنية هو السبب الرئيسي 
للنهوض بكرة القدم وتحديدًا المنتخبات الوطنية، 
خالل  من  السنية  بالفئات  االهتمام  يأتي  حيث 
جلب مدربين خبراء في كيفية التعامل مع النشء، 
واالهتمام بهم ومتابعتهم من الصغر من خالل 
وجود إدارة محترفة، وكذلك وضع خارطة طويلة 
المدى وأخرى قصيرة المدى، ووضع برنامج عام 

لمدة أربع أو خمس سنوات.
المنتخبات الوطنية من  ● ما أسباب إخفاقات 

وجهة نظركم؟
- يجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية، فالقرارات 
العشوائية ال تجدي، بل يجب العمل على خارطة 
والخبرات  المدارس  من  واالستفادة  واضحة 
بالخبرات  االهتمام  مع  الجانب  هذا  في  األجنبية 
لمعالم  واضح  رسم  في  منها  واالستفادة  الليبية 

خارطة الطريق.
فرق  ضمن  »الشط«  فريق  نترقب  هل   ●

الصفوة في المستقبل؟
للمرافق  إنجازنا  بعد  هدفنا  هذا  سيكون   -
المتكاملة، حيث أصبح نادي »الشط«  والمنشآت 
نفسها  على  تعتمد  سوف  التي  األندية  من 
والجمعية  اإلدارة  من  معد  برنامج  لنا  وسيكون 
العمومية بالنادي لجلب مدرب على مستوى عاٍل 

للعمل على إحداث نقلة فنية في المستويات.

طرابلس - الصديق قواس

الرياضة وكرة القدم تحديداً 
تدفع ثمن الحرب السياسية 

وننتظر انفراجة لظهور »الكناري«

نبأ  »النصر«  نادي  وجماهير  مسؤولو  تلقى 
بترحاب  األول  الكرة  لفريق  الحكومي  الدعم 
وسعادة شديدين، حيث أعلنت الحكومة الليبية 
الكامل  دعمها  الثني،  عبداهلل  برئاسة  الموقتة، 
ببطولة  الليبية  الكرة  ممثل  »النصر«  لنادي 
رئيس  تعهد  حيث  األفريقية،  »الكونفدرالية« 
والتكفل  »الفحامة«  مشاكل  بحل  الحكومة 

بمشاركته األفريقية.
وذكرت صفحة الحكومة الليبية، عبر حسابها 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« بيانًا 
وزراء  مجلس  رئيس  دولة  »تعهد  فيه:  جاء 

كافة  بحل  الثني،  عبداهلل  الليبية  الحكومة 
تكفل  معلنًا  الليبي،  النصر  نادي  مشاكل 
األول  الفريق  بمشاركة  الوزراء  مجلس 
الكونفدرالية  البطولة  في  القدم  لكرة 
الليبية  الكرة  ممثل  كونه  األفريقية 

الوحيد في البطولة«.
دولة  »استقبل  البيان:  وأوضح 

بديوان  مكتبه  في  الرئيس 
في  الوزراء  مجلس  رئاسة 
الفريق  بنغازي،  مدينة 
بنادي  القدم  لكرة  األول 
وأعضاء  ورئيس  النصر، 
إضافة  التسييرية،  اللجنة 
المدرب  القرن  العب  إلى 
العيساوي،  فوزي  الدولي 
يوسف  الدولي  والالعب 
المنتخب  والعب  صدقي، 
عبدالسالم  السابق  الليبي 
النادي،  ومشجعي  الشابي، 
بحضور معالي وزير الخارجية 
عبدالهادي  الدولي  والتعاون 
المجلس  ورئيس  الحويج، 

بنغازي  لبلدية  التسييري 
المهندس صقر بوجواري«.

الرئيس  وأضاف: »وثمن دولة 
كرة  للعبة  األول  الفريق  صعود 

في  الثمانية  لدور  بالنادي  القدم 
»سيعالج  أنه  مؤكدًا  البطولة«، 
الالعبين  مستحقات  مشاكل 
والديون  األمور  مختلف  وحلحلة 
ليتمكن  النادي  على  المتراكمة 
الليبية  الكرة  تمثيل  من 
المسابقات  في  تمثيل  أفضل 

ويمر  والدولية«.  اإلقليمية 
نادي »النصر« بأزمة مالية 
اللجنة  جعل  مما  طاحنة، 
للفحامة،  التسييرية 
الجمعية  مع  تجتمع 

رموز  من  وعدد  العمومية 

المشجعين  وكبار  النادي 
تذليل  لبحث  القدامى؛ 
الفريق  عقبات 
لكرة  األول 
القدم، في بطولة 
 ، » لية ا ر نفد لكو ا «
بنادي »النصر«،  التسييرية  اللجنة  كما عقدت 
مع  مهمًا  اجتماعًا  الوكواك،  عزالدين  برئاسة 
بخصوص  بالنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
إقناعهم  أجل  وذلك من  الالعبين،  مستحقات 

باالنخراط في التدريبات.
وكانت قرعة بطولة كأس االتحاد األفريقي 
العاصمة  في  ُأقيمت  التي  »الكونفيدرالية« 
عربية  أسفرت عن مواجهة  القاهرة،  المصرية 
الكرة  ممثل  »النصر«،  بين  تجمع  خالصة 
ربع  في  المغربي  أغادير«  و»حسنية  الليبية، 
البطولة، وفي حال فوز »النصر« على  نهائي 
»حسنية أغادير« فإنه سيتأهل لنصف نهائي 
»الكونفيدرالية« ألول مرة في تاريخه، لينتظر 
البورسعيدي«  »المصري  مباراة  من  الفائز 
و»نهضة بركان« المغربي، لتكون مواجهة 
البطولة، وسيستقبل  عربية جديدة في 
الذهاب  لقاء  في  »النصر«  فريق 
في  المغربية  الكرة  ممثل  ضيفه 

قالدتين  للتجديف  الليبي  الوطني  المنتخب  أحرز 
الثالثة  تونس  بطولة  في  الماضي،  اإلثنين  برونزيتين، 
عشرة الدولية للتجديف، التي أقيمت بالبحيرة التونسية، 
حسب ما كشفته الصفحة الرسمية للجنة األولمبية، وقد 
المركز  إحراز  قنبور، من  الدولي، حسين  الجداف  تمكن 
الثالث والقالدة البرونزية في منافسات فردي الكبار بزمن 
وقدره 3:51:68، أما في منافسات زوجي األواسط فقد 
تحصل الثنائي أوس خيري السعيدي ومحمد بكرة على 
المركز الثالث والقالدة البرونزية بزمن وقدره 3:59:54.

تونس  في  المفتوحة  الدولية  البطولة  أن  إلى  يشار 
االتحاد  من  والمعتمدة  القوية  البطوالت  من  تعتبر 
المنتخبات  لعدد من  الدولي، وشهدت مشاركة واسعة 
وتونس  فرنسا  مقدمتها  في  وأوروبا،  وآسيا  بأفريقيا 
والجزائر والمغرب والسودان والكويت، وعدد من األندية 

حسين  الجداف  أن  يذكر  التجديف.  رياضة  في  الدولية 
قنبور المتأهل لأللعاب األولمبية المقبلة يواصل تدريباته 
القادم  لألولمبياد  تأهبا  تونس  في  بمعسكره  اليومية 
طوكيو 2020، حيث سبق وأكد رئيس اللجنة األولمبية 
الليبية، جمال الزروق، أن اللجنة األولمبية وضعت برنامجا 
مكثفا لالعب التجديف حسين قنبور، يبدأ بالمرحلة األولى 
فى تونس من خالل التدريب مع العبي تجديف المنتخب 
التونسي، تحت إشراف االتحاد الدولي ومتابعة المدرب 
التونسي أنيس اجويني، على أن تشمل المرحلة الثانية 

تدريبا في إيطاليا قبل بطولة العالم.
قبل  كذلك  ألمانيا  في  فستكون  الثالثة  المرحلة  أما 
الرابعة  المرحلة  ستكون  فيما  الثانية،  العالم  بطولة 
بطوكيو لمدة شهر قبل انطالق دورة األلعاب األولمبية 

بالمجرى الرسمي للسباقات بأولمبياد طوكيو.

برونزيتان للتجديف في بطولة تونس الدولية

● أوس خيري ومحمد بكرة

● الثني أثناء اجتماع حل أزمة نادي النصر

● نشنوش

● الهرام

● الفزاني
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»الفرسان« في مواجهة الكونغو برازافيل والنيجر والكونغو الديمقراطية بـ »شان«
أوقعت قرعة بطولة كأس األمم األفريقية لالعبين 
المحليين »شان«، المقرر إقامتها في الكاميرون 
خالل الفترة من 4 إلى 25 أبريل المقبل، المنتخب 
الليبي، بطل نسخة 2014، في مواجهة الكونغو 
ضمن  برازافيل،  والكونغو  والنيجر  الديمقراطية 
منافسات المجموعة الثانية، حيث أجريت اإلثنين 
الماضي، مراسم سحب القرعة في قصر بوليفالنت 
ياوندي الرياضي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، 
وحل المنتخب الوطني، الذي يشارك للمرة الرابعة 
ضمن  عامين،  كل  مرة  تقام  التي  البطولة  في 
مجموعة قوية، بعد أن دخل قبل القرعة التصنيف 

األول، وشملت القرعة:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.
والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 

برازافيل والكونغو الديمقراطية.
وأوغندا  وتوغو  المغرب  الثالثة:  المجموعة 

ورواندا.
وناميبيا  وتنزانيا  زامبيا  الرابعة:  المجموعة 

وغينيا.
أفريقيا  أمم  كأس  بطولة  منافسات  وستقام 
للمحليين 2020 بالكاميرون، بثالث مدن، هي: 
وستجمع  وليمبي،  ودواال،  العاصمة،  ياوندي 

وزيمبابوي،  الكاميرون  منتخبي  االفتتاح  مباراة 
أبريل  من  الرابع  في  سيقام  الذي  اللقاء  في 
الليبي  الوطني  المنتخب  ويواصل  المقبل، 
بتونس،  الخارجي  معسكره  المحليين  لالعبين 
يوم  لينتهي  الجاري  فبراير   15 منذ  بدأ  الذي 

25 من الشهر ذاته، استعدادا للبطولة، وضمت 
القائمة المختارة أربعة حراس مرمي و26 العبا 
بنغازي  واألهلي  طرابلس  األهلي  أندية  من 
والوحدة  والهالل  والمدينة  والنصر  واالتحاد 

واألخضر وأبي سليم واالتحاد المصراتي.

تصفيتهم  يتم  العبا  ثالثين  القائمة  شملت 
23 العبا في معسكر تونس وضمت: مراد  إلى 
الوحشي - جمال سلطان - يوسف مانا - محمود 
عكاشة - الطاهر بن عامر - عبدالرحيم التريكي 
- محمد بن ناصر - عالء القجدر - أحمد القديري 

 - الصويعي  عبدالعزيز   - المصراتي  أنيس   -
بلعم  عبداهلل   - مجدي  خالد   - فكرون  صالح 
التركي - أبوبكر بوعقيلة - وائل  - عبدالحكيم 
 - الجديدو  عبداهلل   - رزق  منصور   - صديرة 
التهامي - فتحي الطلحي - محمد عادل  محمد 

- ربيع شادي - حسن ماتا - محمد التاروغي - 
محمد الغنيمي - عمران سالم - معاذ العمامي 

- معتز المهدي - مهند أبوعجيلة.
وسيشرف على تدريب المنتخب في المعسكر 
بمساعدة  البنزرتي،  فوزي  التونسي،  المدرب 
المدرب الوطني علي المرجيني، ومدرب الحراس 
مفتاح غزالة، حيث كشف البنزرتي عن رغبته في 
انتهاء  بعد  الوطني،  المنتخب  مع  عقده  تجديد 
عقده الشهر المقبل، رغم وجود عدة عروض أخرى. 
لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  البنزرتي،  وقال 
»الوسط«: »إن عمل أي مدرب مرتبط بالنتائج، 
وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية مع المنتخب خالل 
الفترة المقبلة، كما أسعى لمعالجة بعض النواقص 
الفنية في المنتخب الوطني، خصوصا التي ظهرت 

عقب مباراتي تونس وتنزانيا«. 
»اتحاد  تصريحاته:  في  البنزرتي،  وأوضح 
في  وال  التشكيلة،  في  يتدخل  ال  الليبي  الكرة 
وغيابي  إطالقا،  بذلك  أسمح  لن  مؤكد  عملي، 
عن اإلعالم خالل الفترة الماضية مقصود، وأفكر 
مع  للتواصل  كل شهر  مؤتمر صحفي  عقد  في 
أما  بأول،  أوال  العمل  خطوات  وإعالن  الجميع 
فهي  أخيرا،  الهمالي  أكرم  المدرب  إقالة  بشأن 

أمور إدارية، ولم أتدخل في األمر«.

وسط انتقادات مدير املنتخب السابق  

الفريق الوطني شارك
في النسخة األولى وحل ثالثاً 

في الدورة األخيرة باألردن 

»فبراير« شاهد على االنطالق 
في تصفيات املكسيك 86 

تخص  التي  المهمة  الكروية  والمواعيد  األحداث  بعديد  فبراير  شهر  يزخر 
الثاني  ففي  الوجهات،  مختلف  على  القدم  لكرة  الليبي  الوطني  المنتخب 
والعشرين من ذات الشهر العام 1985 انطلقت المسيرة والمرحلة األبرز في 
تاريخ »فرسان المتوسط« ضمن تصفيات كأس العالم التي استهلها بمواجهة 
منتخب السودان في لقاء الذهاب بالعاصمة السودانية، الخرطوم، حيث أسفر 
اللقاء األول عن تعادل الفريقين دون أهداف وفي لقاء العودة بطرابلس أطاح 
بالمنتخب السوداني برباعية تناوب على إحرازها كل من أبوبكر بن إبراهيم 

وعلي البشاري وإبراهيم المعداني وأبوبكر باني.
لقاء جمع  أول  غانا في  بإقصائه منتخب  الرائعة  الفريق مسيرته  وواصل 
المنتخبين بعد نهائي »كان« المثير بطرابلس العام 1982 بعد التعادل السلبي 
ذهاباً في العاصمة أكرا، وفوز »الفرسان« إياباً ببنغازي بهدفين أحرزهما رضا 
عطية وعياد القاضي ثم توقفت المسيرة أمام المنتخب المغربي في المحطة 
ببنغازي  إياباً  بثالثية وفوزه  بالرباط  بعد خسارته ذهاباً  للتصفيات  األخيرة 
بهدف أحرزه العبه عبد الرازق الفرجاني ليغادر الفريق الوطني سباق التصفيات 
بفارق هدفين عن المنتخب المغربي الذي مثل الكرة العربية واألفريقية في 
مونديال المكسيك 1986، حيث قاد المنتخب الليبي في هذه المرحلة التاريخية 

والمهمة قيصر الكرة الليبية المدرب القدير الهاشمي البهلول. 

أول حضور »شان« 
شهد شهر فبراير العام 2009 أول ظهور للمنتخب الوطني في نهائيات 
بطولة كأس أفريقيا لالعبين المحليين »شان« في نسختها األولى بمالعب 
يتأهل  عربي  منتخب  كأول  اسمه  الوطني  الفريق  العاج، حيث سجل  ساحل 
الترجيح بعد  التونسي بركالت  المنتخب  إقصائه  إلى نهائيات »شان« عقب 
الالعب هشام شعبان، وتكررت  بهدف لهدف أحرزه  الفريقين ذهاباً  تعادل 
نفس النتيجة في لقاء اإلياب بسوسة وأحرز هدف »الفرسان« في اللقاء الالعب 
محمد المغربي، ثم نجح المنتخب في المرحلة األخيرة من التصفيات بإقصاء 
أحرزه  بالرباط بثالثة أهداف لهدف  المغربي عقب خسارته ذهاباً  المنتخب 
الالعب أسامة الفزاني وفوز ليبيا في لقاء اإلياب بطرابلس بثالثية دون مقابل، 
تناوب على إحرازها كل من محمد زعبية وأحمد الزوي وأحمد سعد، وخاض 
الفريق الوطني نهائيات »شان« تحت قيادة المدرب التونسي المخضرم فوزي 
البنزرتي، حيث فقد نتيجة لقاء االفتتاح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، 
حامل اللقب، بهدفين لصفر ثم تعادل بهدف لهدف أمام منتخب غانا وأحرز 
هدف التعادل للمنتخب نجمه أحمد سعد، فيما تعادل في آخر مبارياته في 

الدور األول سلبياً دون أهداف أمام منتخب زيمبابوي.

التتويج األول تاريخيًا 
شهد شهر فبراير العام 2014 الحدث األبرز في تاريخ مشاركات المنتخب 
الوطني الليبي لكرة القدم بتتويجه ببطولة »شان« التي ُأقيمت بمالعب جنوب 
أفريقيا ألول مرة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب غانا 
بركالت الترجيح، وبدأ المنتخب الوطني مسيرته في البطولة بفوز على المنتخب 
اإلثيوبي بهدفين لصفر أحرزهما كل من المعتصم باهلل أبوشناف وعبد السالم 
الغاني  المنتخب  أمام  ثاني مبارياته بهدف لهدف  الفيتوري، ثم تعادل في 
أحرزه الالعب فيصل البدري، ثم تمكن المنتخب في ثالث مبارياته من تحقيق 
تعادل متأخر أمام منتخب الكونغو برازافيل بهدفين لهدفين أحرزهما كل من 
عبد السالم الفيتوري وعبد الرحمن العمامي، ثم واجه المنتخب في الدور ربع 
النهائي منتخب الغابون وأسفر اللقاء في وقته األصلي عن تعادل المنتخبين 
بهدف لهدف أحرزه الالعب عبد السالم الفيتوري ليحسم منتخب ليبيا بطاقة 
التأهل بفضل ركالت الترجيح، ثم التقى في المربع الذهبي بمنتخب زيمبابوي 
وساد التعادل السلبي نتيجة اللقاء الذي عاد ليحسمه المنتخب بفضل ركالت 
الترجيح ليتأهل لخوض المباراة النهائية التي أطاح خاللها المنتخب الغاني 

بفضل ركالت الترجيح عقب اكتمال الوقتان األصلي واإلضافي دون أهداف.

● فيصل البدري

الوسط - زين العابدين بركان 

حدث في مثل هذا الشهر 

كأس العرب للشباب تعود بعد غياب 8 سنوات 

● مباراة لمنتخب الشباب الليبي

تعود منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم 
واجهة  إلى  عامًا   20 تحت  الشباب  لمنتخبات 
سنوات  ثماني  دام  غياب  بعد  العربية  الكرة 
واألخيرة  الخامسة  الكروية  النسخة  إقامة  منذ 
المنتخب  توج  التي  األردن،  في   2012 العام 
البطولة  منافسات  وتشهد  ببطولتها،  التونسي 
المملكة  بمالعب  الثالثاء  انطلقت  التي  الحالية 
العربية السعودية مشاركة ستة عشر منتخبًا، تم 

توزيعها على أربع مجموعات.
العراق  منتخبات  األولى  المجموعة  ضمت 

وتونس وموريتانيا والكويت.
المغرب  منتخبات  الثانية  المجموعة  وضمت 

والبحرين ومدغشقر وجيبوتي.
وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السعودية، 

مستضيف البطولة، وفلسطين والجزائر ومصر.
وضمت المجموعة الرابعة المنتخب الليبي إلى 

جانب السودان واإلمارات والسنغال.

سيطرة مغاربية 
نسخ  خمس  العربية  الذاكرة  وتستعيد 
العمرية، حيث يعد  الفئة  للبطولة لهذه  سابقة 
المنتخب المغربي األكثر تتويجًا بها، وذلك في 
والسعودية  العراق  منتخبات  تليه  مناسبتين 
حيث  منها،  لكل  واحدة  مرة  بواقع  وتونس 
انطلقت البطولة ألول مرة تحت مسمى »كأس 
»كأس  إلى  االسم  تغير  ثم  للشباب«  فلسطين 
ضيافة  في  األولى  النسخة  ُأقيمت  إذ  العرب«، 
العراقي  المنتخب  وحسم   ،1983 العام  المغرب 
النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  لصالحه  اللقب 
على المنتخب السعودي، بينما احتضنت الجزائر 
منتخبها  عامين وخسر  بعد  البطولة  نسخ  ثاني 
الذي  السعودي  شقيقه  أمام  النهائية  المباراة 
وتوج   1983 العام  نهائي  في  خسارته  عوض 

باللقب للمرة األولى في تاريخه. 
منافسات  العراق  استضاف  أربع سنوات  بعد 
ونجح  عامًا،   20 تحت  للمنتخبات  العرب  كأس 
قبل  النهائي  بلوغ  في  العراقي  المنتخب 

المنتخب التونسي في أولى مبارياته وأحرز هدف 
المنتخب الليبي الالعب فرج ميلود ثم تعادل في 
ثاني مبارياته أمام منتخب الجزائر بهدف لهدف 
ثالث  نتيجة  فقد  بينما  الزاوي،  عثمان  أحرزه 
وآخر لقاءاته أمام منتخب الكويت بثالثة أهداف 
لهدف أحرزه الالعب فرج الكوافي، وقاد المنتخب 
الوطني للشباب في ظهوره األول عربيًا المدرب 
البطولة  بلقب  وتوج  صويد،  بن  أحمد  الوطني 
السعودي  المنتخب  جاء  فيما  العراقي،  المنتخب 

وصيفًا للبطل. 

الظهور األخير باألردن
ظهور  وآخر  ثاني   2012 العام  شهد  فيما 
رسمي لمنتخب ليبيا الوطني للشباب في بطولة 
النسخة الخامسة التي ُأقيمت بالعاصمة األردنية 
عمان خالل البطولة التي شهدت مشاركة اثني 
حيث  مجموعات،  ثالث  على  ُوزعت  منتخبًا  عشر 
ضمت  التي  المجموعة  في  ليبيا  منتخب  جاء 
وقطر  والجزائر  موريتانيا  منتخبات  جانبه  إلى 
البطولة  في  مشاركته  الوطني  الفريق  واستهل 
بتعادل سلبي دون أهداف أمام الجزائر ثم سجل 
المنتخب  حساب  على  مبارياته  ثاني  في  الفوز 
عبد  الالعب  أحرزه  لصفر  بهدف  الموريتاني 
مبارياته  ثالث  في  تفوق  ثم  الفيتوري،  السالم 
القطري بهدفين  المنتخب  األول على  الدور  في 
الفيتوري  السالم  عبد  من  كل  أحرزهما  لهدف 
الثاني كثاني  ومحمد الريشي ليتأهل إلى الدور 
الجزائري، حيث واجه  المنتخب  المجموعة برفقة 
المنتخب السعودي الذي تفوق على بثالثة أهداف 
ركلة  من  الريشي  محمد  الالعب  أحرزه  لهدف 
جزاء ليواجه منتخب الشباب مباراة المركز الثالث 
أمام المنتخب الجزائري ونجح الفريق الوطني في 
تحقيق الفوز برباعية تناوب على إحرازها كل من 
السالم  وعبد  الجارح  وإبراهيم  الريشي  محمد 
الفيتوري )هدفين(، وقاد الفريق الوطني للشباب 
واألخيرة  الثانية  العربية  المشاركة  هذه  في 
الالعب  ونال  أبونوارة،  جمال  الوطني  المدرب 
البطولة،  في  العب  أفضل  لقب  المقصي  أحمد 
بلقب  المنصوري  معاذ  المرمى  حارس  فاز  فيما 

أفضل حارس بالبطولة.

توقفت  فيما  المغربـي،  المنتخب  أمام  الخسارة 
منافسات البطولة لفترة طويلة وُاستؤنفت في 
المغرب  في  ُأقيمت  التي  بالنسخة   2011 العام 
التتويج  في  األرض  أصحاب  خاللها  ونجح 
الفوز  بعد  التوالي  على  الثانية  للمرة  باللقب 
على منتخب السعودية في الدور النهائي، وفي 
المسابقة  ُأقيمت   2012 مباشرة  التالي  العام 
تونس  منتخبا  وبلغ  األردن  ضيافة  في 
المنتخب  أن  غير  النهائية  المباراة  والسعودية 

للمرة األولى.  اللقب  التونسي حسم 

النسخة السادسة 
التي  النسخة  وهي  السادسة  النسخة  تشهد 
تقام في ضيافة السعودية بعد غياب دام ثماني 
مشاركة  تشهد  حيث  مشاركة،ة  أكبر  سنوات 
البطولة  تاريخ  في  مرة  ألول  منتخبًا  عشر  ستة 
مدغشقر  لمنتخبي  مرة  ألول  جديدة  بمشاركة 

والسنغال. 

ظهور عربي 
لكرة  للشباب  الليبي  الوطني  المنتخب  سجل 
نسختها  انطالقة  مع  مرة  ألول  ظهوره  القدم 
تحت  بالمغرب  ُأقيمت  التي   1983 العام  األولى 
تحت  للشباب«  فلسطين  »كأس  بطولة  اسم 
إشراف االتحاد العربي لكرة القدم ولعب المنتخب 
التي  بالمجموعة  البطولة  في  للشباب  الوطني 
ضمت منتخبات الجزائر وتونس والكويت، حيث 
أمام  لهدف  بهدف  بتعادل  مشاركته  استهل 

انطالق النسخة السادسة بمشاركة »فرسان 
املتوسط« واملنتخب املغربي األكثر تتويجًا

الوسط - زين العابدين بركان

انتقد مدير المنتخب الوطني السابق لكرة القدم 
مشاركة  الخمسي،  عادل  الرياضي  والمحلل 
األفريقية  األمم  بطولة  في  الوطني  المنتخب 
الكاميرون  »شان  المحليين  لالعبين  المقبلة 
يجب  وكان  جدوى،  ذات  غير  واعتبرها   ،»2020
»كان  أفريقيا  أمم  تصفيات  على  فقط  التركيز 
الكاميرون 2021« وكأس العالم »مونديال قطر 

.»2022
وقال الخمسي في تصريحات تلفزيونية لقناة 
»الوسط«: »إن التونسي فوزي البنزرتي، المدير 
مع  تعاقده  استمرار  من  المستفيد  هو  الفني، 
أشهر   6 رواتب  تقاضى  حيث  الليبي،  المنتخب 
وال  مباراتين  إال  يلعب  لم  الوطني  والمنتخب 
البنزرتي دون  يعمل  برنامج واضح، كيف  يوجد 
هو  وهذا  المدربين  من  كامل  طاقم  وجود 

صميم العمل االحترافي الحقيقي؟!«.
كما سبق وقال العب األهلي طرابلس السابق 
الفزاني،  أسامة  القدم،  لكرة  الوطني  والمنتخب 
إن االتحاد الليبي لكرة القدم ليست لديه خطة 
في  الفزاني،  وأوضح  عمله،  طريقة  في  واضحة 
تصريحات تلفزيونية لقناة »الوسط« قائاًل: »أنا 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  في  المشاركة  مع 
للمحليين )شان(، بعد الجدل الكبير الذي ُأثير في 
الفترة الماضية حول مشاركة المنتخب الوطني«، 
وتساءل عن طريقة اختيار الالعبين في تشكيلة 
مشيرًا  الدوري،  توقف  رغم  المحليين،  منتخب 
حيث  خبرة،  تملك  وال  جديدة  األسماء  أن  إلى 
إن بطولة الـ»شان« خاصة بالمحليين. ويشارك 
اتحاد  قرار  بعد  الـ»شان«،  في  الليبي  المنتخب 
كرة القدم التونسي بانسحاب المنتخب التونسي 
المباريات  مواعيد  تضارب  بسبب  البطولة،  من 
المنتخب  تأهل  حيث  التونسية،  للفرق  الدولية 
المنتخب  حساب  على  »شان«  إلى  التونسي 
الوطني  للمنتخب  الفرصة  يعطي  مما  الليبي، 
وسبق  تونس،  انسحاب  لتعويض  للمشاركة 
باالتحاد  المنتخبات  لجنة  رئيس  نائب  وقدم 
اعتذاره  أبوقراصة،  علي  القدم،  لكرة  الليبي 
الوطني  المنتخب  إخفاق  عن  الرياضى  للجمهور 
بعد  األفريقي،  الـ»شان«  لنهائيات  التأهل  في 

ذهابًا  تونس،  أمام  الليبي  المنتخب  خسر  أن 
الخسارة  تكرار  قبل  بهدف  رادس  ملعب  على 
تقرر  أن  قبل  تونس  لتتأهل  المغرب  في   )1/2(

االنسحاب ليشارك منتخب »فرسان المتوسط«.
وسط  للبطولة  الليبي  المنتخب  استعد 
المحلية  القدم  كرة  مسابقات  وتوقف  غياب 
بها  يمر  التي  الطويلة  السلبية  الفراغ  وحالة 
ورحيل  وهجرة  طويلة،  أشهر  مند  الالعبون 
إلى  البارزين  والالعبين  المدربين  من  عدد 

لحالة  حدٍّ  لوضع  ليبيا  خارج  االحتراف  مالعب 
التي يمرون بها في ظل هده  الركود والبطالة 
المنتخب  وانطلق  وسبق  االستثنائية،  الظروف 
في  المحليين  لالعبين  القدم  لكرة  الوطني 
لمهمته  استعدادًا  بالمغرب  تحضيراته  برنامج 
المرتقبة  لمواجهته  األصعب  واختباره  الصعبة 
أمام نظيره التونسي في شهر سبتمبر الماضي 
ضمن محطة العبور األخيرة لنهائيات الـ»شان« 
في نسختها السادسة التي ستستضيفها مالعب 

الكاميرون بعد تغير وجهتها من إثيوبيا لتسجيل 
البطولة  مستوى  على  الرابع  األفريقي  الحضور 

األفريقية المحلية.
واجه منتخب ليبيا نظيره التونسي في ديربي 
الـ»شان«، فتونس  قوي ولقاء جوار جمع بطلي 
توج  بينما   ،2011 العام  »شان«  ببطولة  توجت 
منتخب »فرسان المتوسط« بها في نسخة العام 
2014 بجنوب أفريقيا، كما أجرى الفريق الوطني 
مع  التجريبية  المباريات  بعض  المعسكر  خالل 
عدد من فرق األندية المغربية لتعويض الغياب 
الطويل للمباريات التنافسية، المحلية والدولية، 
محليًا  العبًا   24 لعدد  الدعوة  توجيه  تم  وقد 
اختارهم من واقع مشاهدتهم ومتابعتهم آلخر 
المتوقف  الليبي  الدوري  بمالعب  لهم  ظهور 
والمتعثر مند شهر أبريل الماضي، أغلبهم يفتقر 
للخبرة والتجربة الدولية، ويقع عليه االختيار ألول 
بقيادة  السابق  الفني  الجهاز  سعى  حيث  مرة، 
أن  قبل  قوي،  فريق  لتكوين  الدامجة  جالل 
المهمة، وسط  البنزرتي  التونسي فوزي  يتسلم 
تعوض  الواقع  أرض  على  نتيجة  لرؤية  ترقب 

السنوات العجاف.

سنوات عجاف تترقب »شان« الكاميرون 
القاهرة - الوسط

● تدريبات سابقة لمنتخب ليبيا

● الخمسي● البنزرتي

● المجموعات األربع في البطولة● مراسم قرعة أمم أفريقيا للمحليين
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ماذا غير في ليبيا؟

من يُسأل عن تعثره، وعما آل إليه؟

متى يمكن الحكم على نتائجه؟

أين هم رجاله؟

لماذا أنتج الحالة التي تعيشها ليبيا اآلن؟

كيف يمكن تحقيق أهدافه التي خرج الشعب من أجلها؟

 كل شيء 

17 فبراير

سنة تاسعة فبراير
أحمد الفيتوري

الرحلة املنكوبة
الجوية  الخطوط  1973 ذكرى نكبة رحلة طائرة  21 فبراير  يصادف يوم 
العربية الليبية رقم114 التي أقلعت من طرابلس، نحو بنغازي ومنها إلى 

القاهرة وعلى متنها 113 إنسانا، في رحلة اعتيادية إلى القاهرة.
عند هبوطها في مطار القاهرة تعرضت لعاصفة رملية قوية، تسببت في 
دخولها المجال الجوي لسيناء التي كانت حينها تحت االحتالل اإلسرائيلي.
صاروخ  إحداهما  أطلقت  مقاتلتان،  عسكريتان  إسرائيليتان  طائرتان 
»جو جو« فسقطت الطائرة الليبية ومات 113 راكبا ونجا 5 ركاب، منهم 

مساعد الطيار الليبي )مهدي يونس عياد(، و)فتحي الكوم(.
مسعود  )صالح  السيد  والوحدة  الخارجية  وزير  الضحايا  بين  من  كان 
»الريبورتاج«،  جريدة  تحرير  رئيس  الطويل(  طه  القادر  و)عبد  بويصير(، 
عمل  زيارة  في  كانت  التي  حجازي(  )سلوى  المتميزة  المصرية  والمذيعة 

إلى ليبيا.

+H5

رجل يطير في 
سماء دبي

على ارتفاع 1800 متر في سماء دبي، 
حلق »الرجل النفاث« الفرنسي فينس 

ريفيه، مستعينا بجناح مصنوع من ألياف 
الكربون ومدفوع بأربعة محركات صغيرة.
ووصف المشهد بأنه إنجاز هو »األول من 
نوعه في العالم«، حسب قول المنظمين.

وحقق المغامر الفرنسي )34 عاما( 
المعروف بحبه للرياضات القصوى، هذا 

اإلنجاز في 14 من فبراير مع شركائه في 
فريق »جيت من« الذين اعتادوا حتى اآلن 

القفز نزوال في الجو من علو مرتفع.
ورحب معرض إكسبو 2020، الذي يفتتح 
في دبي في أكتوبر، باإلنجاز الذي يندرج 

في إطار مهمة المعرض في تحقيق 
»مشروع الطيران البشري«.

وأكد البيان المشترك الصادر عن فريق 
»جيت من« و»إكسبو 2020« أن اإلنجاز 

»هو األول في العالم«.
وحلق الفرنسي على ارتفاع خمسة أمتار 

فوق سطح مياه الخليج العربي »لمدة 
100 ثانية« قبل أن يرتقي إلى ارتفاع 

1800 متر ويعود من بعدها إلى المدرج.
وارتدى ريفيه جناحا مصنوعا من ألياف 

الكربون مزودا بأربعة محركات نفاثة 
صغيرة، قادرة على الوصول إلى سرعة 

400 كيلومتر في الساعة.

أكبر طبق
»بلح البحر«

في حدث ربطه الخبراء بتغير المناخ، 
نفق نحو نصف مليون من بلح البحر 
في المياه الدافئة والهادئة، بشكل 

غير معتاد على ساحل نيوزيلندا.
عثر براندون فيرغسون من أوكالند 

على تلك الرخويات النافقة، في وقت 
سابق من هذا الشهر على شاطئ 

مونغانوي بالف، قرب الطرف الشمالي 
من الجزيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على 
وسائل التواصل االجتماعي فيرغسون 

مصدوما، وهو يمر بين الصخور 
المليئة بأصفاد بلح البحر وهو يقول: 

»كلها نفقت... لم يتبق شيء«.
وأوضح العالم البحري البروفيسور 

كريس باترشيل من جامعة وايكاتو 
أن حدثا مماثال طال أنواعا أخرى من 

الرخويات. 
وقال: »يبدو أن القواسم المشتركة 
هي الظروف الحارة مع أشعة شمس 
قوية ومياه هادئة بشكل غير معتاد 

لفترة طويلة«.

ليبيا األمس

ما بين االحتفاالت والوقفات والغناء، تنوعت مظاهر 
فبراير   17 لثورة  التاسعة  الذكرى  الليبيين  إحياء 
العاصمة  شهدتها  مختلفة  فعاليات  خالل  من   ،2011
في  أخرى  ومناطق  ومدن  ومصراتة  وبنغازي  طرابلس 
مختلف أنحاء البالد، مع حضور واسع من مختلف الفئات 
العمرية، خاصة األطفال الذين زينت وجوههم المشرقة 

ذلك المشهد المهيب.
ورايــات  بأعالم  وطرابس  بنغازي  شــوارع  وتزينت 
المواطنون  علق  كما  الزينة،  ومظاهر  االستقالل 
األعالم على مركباتهم وخرجوا جماعات للمشاركة مع 
عائالتهم في هذه االحتفاالت التي تقام هذا العام تحت 

شعار »فبراير.. ذكرى ال تغيب.. وروح تتجدد«.
بأناشيد  الثورة  احتفاالت  الفنانين  من  عدد  وأحيا 
الفنون  فرق  قدمت  كما  وحبها،  بليبيا  تتغنى  وطنية 
الليبي  الشعب  أصالة  جسدت  وغنائية  فنية  فقرات 

وتراثه العريق.

وجوه األطفال تزين 
احتفاالت الثورة

لم تأت ثورة 
إال  فبراير، 

حقيقي  كحصاد 
وجذري، ملا زرع 

بوار  من  »القائد« 
الالدولة،  في 
على  عمل  ما 

ها تشييد

أقوالهم

»دون وقف جميع األعمال العدائية 
وعودة النازحين وضمان عدم تعرض 
العاصمة والمدن األخرى ألي تهديد، 

فإن الحديث عن السالم أمر غير 
مجدٍ«.

رئيس المجلس الرئاسي
 لحكومة الوفاق

 فائز السراج

»إن موسكو تعتبر محاِورًا مهمًا 
بشأن األزمة الليبية، وآمل أن تغتنم 
فرصة عضويتها الدائمة في مجلس 

األمن لدعم الطريق نحو السالم«.

وزير الخارجية اإليطالي
 لويغي دي مايو

»إن وقفًا مستدامًا، إلطالق النار 
في ليبيا، هو أصعب من الهدنة، 

ونحن بحاجة إلى مزيد الوقت 
للتفاوض«. 

المبعوث األممي
 غسان سالمة

كارولين فالك.. انتحار

»قواتنا أصبحت اليوم على تخوم 
قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين 

أو أدني من تحريرها«.

 القائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر

البريطانية  التلفزيونية  البرامج  مقدمة  أعمال  وكالء  اتهم 
السبت،  انتحرت  التي  فــالك،  كارولين 

»محاكمة  بإقامة  العامين  المدعين 
اإلســاءة  مزاعم  حول  استعراضية« 
النجمة  طــالــت  الــتــي  المنزلية 

»الضعيفة«.
من  ريــدلــي  فرانسيس  ــال  وق
مانجمنت«  تالنت  »ماني  شركة 

إدارة  عن  مسؤولة  كانت  التي 
العمر  البالغة من  أعمال فالك 
40 عاما في بيان »في األشهر 
كارولين  تعرضت  األخــيــرة، 
قضية  بسبب  كبير  لضغط 
محتملة  ومحاكمة  قائمة 
على  اإلعالم  وسائل  غطتها 

نطاق واسع«.
وأضاف »يجب على النيابة 

العامة في البالد أن تنظر إلى 
نفسها وإلى الطريقة التي تابعت 

استعراضية  محاكمة  خاللها  من 
بل  فحسب  الجدارة  من  تخل  لم 
المصلحة  أجل  من  تكن  لم  إنها 
النهاية  في  تسببت  وقد  العامة. 

بضغط كبير على كارولين«.
فالك  تحاكم  أن  المقرر  من  وكان 

برنامج  بتقديمها  خصوصا  المعروفة 
بتهمة  مارس  في  آيالند«،  »لوف  الواقع 
ضرب صديقها لويس بيرتون على رأسه 
بمصباح فيما كان نائما في شقتهما في 

ديسمبر.
ميتة  فــالك  كارولين  على  وعثر 
السبت،  لندن  في شقتها في شمال 
نشرت  التي  عائلتها  أعلنت  ما  وفق 
أن  أن نؤكد  بيانا جاء فيه »يمكننا 

 15 في  اليوم  توفيت  كارولين 
فبراير«.

مهتم  من  كل  التاريخ،  قبل  هذا  الليبية،  المسألة  في  القاضية  الضربة  الجغرافيا 
ليبيا  ولهذا  إنساني،  فعل  ألنه  وصاخب،  فج  التاريخ  لكن  ذلك،  يعرف  باألسس 
الحرب،  ليبيا في  الكبرى... بذا  كلوحة تشكيلية، طبيعة صامتة، مُلونها الصحاري 
ليبيا  المتناقض جعل من  الحال  المنسي، هذا  ،الحجر  السلم  وفي  األساس،  الحجر 
ليبيا  فإن  الكبرى،  الصحارى  كنوز  الثروة،  إلى هكذا مشكل  أضفت  إن  أما  مشكال، 
شمال  في  األكبر  الثروة  بالد  األساس،  حجر  الجغرافيا  جعلتها  التي  البالد،  تكون 

األقل. والسكان  أفريقيا، 
انقلبت  ولما  أفريقيا،  شمال  في  مستقلة  أولى  دولة  الحديث،  ليبيا  تاريخ  هكذا 
أثر  ومن  األولى،  الدولة  على هذه  االنقالب  تم  األسود،  الذهب  بحر  إلى  الصحراء 
فحسب،  يُنَّظر  لم  االنقالب  قائد  المنطقة،  في  الالدولة  باتت  ليبيا  أن  االنقالب 
لمشروع الالدولة، بل حقق على األرض هذا المشروع، ولذلك ثورة فبراير 2011م 
الربيع  ثورات  في  لها  مثيل  ال  فبراير،  ثورة  وغيره  وبهذا  الالدولة،  بالد  في  قامت 

العربي.
القالقل،  خلق  المنطقة  وفي  البالد،  إفقار  ليبيا،  في  االنقالب  قائد  دور  كان 
وخوض حروب صغيرة، ضد الجيران، وحيث ما أمكن ذلك، ولهذا تم خلق »الشعب 

الجيش،  إلغاء  أيضا  تم  فيما  الخُطب،  في  المسلح« 
المسلحة،  الميليشيات  أي  األمنية«  »الكتائب  والبديل 
البالد  إفقار  مهدها،  في  الدولة  قبر  مشروع  وواكــب 

الشعب. وتجويع 
الليبيين في فبراير، كانت ثورة فقراء،  لما قامت ثورة 
يعيشون على الكفاف، يفتقرون لألمن واالتصاالت، وفي 
الخارج، وكان قائد هذه  الداخل، ومن  المحاصر في  حال 
والماء،  بالخبز  العيش  على  الجماهير  يُحرض  الالدولة، 
وخوض الحروب ضد أعدائه، أعداء الشعب العمالء، وضد 
كان  فقد  العالمية،  واإلمبريالية  الرجعية،  العربية  الدول 

العالمية«. الثورة  »مثابة  قائد 
وأمين  المسلمين،  وإمام  العالمية،  المثابة  قائد  كان 

ضد  الثورة،  على  العالم  جماهير  يحرض  العربية،  القومية 
بالده،  في  الجماهير  باغثتهُ  حين  »المتعفنة«،  األنظمة 
»بكرة  على  الليبية،  الجماهير  وخرجت  تحريضه،  بتنفيذ 

أبيها« أو كما يقول، كما لم يحدث في تاريخ البالد، كما خرجت جماهير المنطقة، 
في الربيع العربي، كما لم يحدث قبل.

دون  الثورة«  قائد   « سنة  وألربعين  دولة،  دون  »الثورة«،  ليبيا  سنة  ألربعين 
األنظمة  ضد  المنطقة،  في  الحروب  ويخوض  العالم،  لتحرير  البالد  يقود  منصب، 
ثروة  النفط،  بسالح  فقط  تلك،  حروبه  أدار  دولة،  ودون  جيش  دون  »المتعفنة«، 
ثالثة،  التي بددها في حروبه، حروب »دون كيخوته«، حامال نظرية عالمية  البالد 

األخضر«!. »الكتاب  وإنجيال جديدا 
بوار في  »القائد« من  زرع  لما  إال كحصاد حقيقي وجذري،  فبراير،  ثورة  تأت  لم 
دول  دون  ليبيا،  في  ولهذا  الخراب،  ازدهر  حيث  تشييدها،  على  عمل  ما  الالدولة، 
الربيع العربي، سقط النظام، قتل القائد، من خاض الحرب ضد شعبه، كان الفاعل 
المؤتمر  في  ضده،  العربية  جامعتهم  في  األولى  للمرة  العرب  أجمع  من  األوحد، 
اإلسالمي، في مجلس التعاون الخليجي، في األمم المتحدة، مجلس األمن، وتقريبا 
دولي  تدخل  جلب  في  »القائد«  نجح  لقد  والدولية،  اإلقليمية  المنظمات  كل  في 
أربعين  خالل  مثيل،  له  يكن  لم  وكما  إسقاطه،  على  إجماع  تم  حيث  بالده،  إلى 

حوال، فإن إسقاطه وإزالة نظامه، حدث بإجماع وتدخل دولي كما لم يحدث قبل.
العالمية«،  المثابة  »قائد  ضد  الحرب  في  عادت،  المنسي،  األساس  حجر  ليبيا 
»المفكر  نجح  ليبيا، وفي هذا  إلى  العالم  وتعيد  تنتقم،  فالجغرافيا  األساس،  الحجر 
وميتا،  حيا  ليبيا  أسر  في  الصحراء«  »رسول  نجح  نعم  المعلم«،  والقائد  الثائر 
ومصر  تونس  نيكارجوا،  لبنان،  تشاد،  أيرلندا،  أوغندا،  في  خاضها،  التي  فالحروب 

والسودان... وهلم، اآلن تخاض على أرض، مقر »المثابة العالمية«.
للتذكير، بأن ما مضى مضى، لكن أيضا  سنة تاسعة فبراير، ليست للذكرى بل 
لم يمض دون أثر، فما يحصد اليوم زرع عقود أربعة، أعظم إنجازاتها الحرب ضد 
الجغرافيا وضد التاريخ، وبالمحصلة ليبيا، تدفع ثمن مغامرات مغامر، نصب نفسه 
قائدا أمميا، وقد ورث الليبيون بفضل فبراير ذلكم، وكان البد مما ليس منه بد.

ومن هذا ليس فبراير، السحر ما انقلب على الساحر، بل المهمة التاريخية، التي 
ال يُنجزها أي سحر.
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