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مواقيت الصالة - طرابلس

هنا األثرون حيث يتعانق
 التاريخ والطبيعة

ص16

مؤشر اتفاق

فضاء

أوصت لجنة منبثقة من مجموعة »أوبك+«، 
التي تضم الدول األعضاء بمنظمة البلدان 
المصدرة للنفط )أوبك( وحلفاءها، بخفض 

إنتاج الخام بواقع مليون برميل يوميًا إضافية، 
في إشارة القتراب روسيا والسعودية من 

اتفاق لتعزيز األسعار التي تضررت جراء تفشي 
فيروس »كورونا«. وقبل اجتماع هذا األسبوع، 

قالت مصادر إن السعودية ومنتجين آخرين 
اقترحوا تمديد اتفاق خفض اإلنتاج بعد 

الموعد المحدد لنهايته في مارس ليستمر 
حتى نهاية 2020 وخفض مليون برميل يوميًا 

إضافية من اإلنتاج في الربع الثاني فقط.

مليار 2.59
دوالر

خسائر إقفال الموانئ وحقول النفط 
الليبية منذ 18 يناير الماضي

نفط

كل شيء

اصطدام

قريبا في ليبيا
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05   قرار حكومي بتحويل مصحة املدمنني إلى مركز عالجي
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نقص الوقود يدفع املواطنني إلى املبيت في املحطات

األسطورة

إحاطة  أول  في  بوضوح  ذلك  وانعكس  السياسية، 
توليه  من  شهرين  بعد  األمــن  مجلس  أمــام  له 
تحدث  التي   ،)2017 العام  )أغسطس  منصبه 
بداًل  لألزمة  حل سياسي  »إيجاد  عن ضرورة  فيها 
بل  ملموسة«،  بإجراءات  ودعمه  العسكري،  عن 
بالقول  االقتصادي  الفساد  ملف  إلى  أيضًا  وتطرق 
إن »االنطباع بوجود اقتصاد سياسي متجذر قائم 
كانت  لو  كما  ملموسًا،  أمرًا  أضحى  السلب  على 
أزمتها بمواردها ذاتها وذلك لصالح  البالد تغذي 

القلة وخيبة أمل الكثيرين«.
الراكدة  المياه  تحريك  استهدفت  خطوة  وفي 
العام  سبتمبر  من   20 وفي  الليبية،  األزمــة  في 
نقاط  ثــالث  من  مبادرة  سالمة  أطلق   ،2017
وإصدار  الليبي،  السياسي  االتفاق  تعديل  تتضمن 

وانتخابات  دســتــوري  استفتاء  إلجـــراء  تشريع 
تحت  وطني  مؤتمر  وتنظيم  ورئاسية،  برلمانية 
لالعتماد  استفتاء  إجراء  ثم  العام،  األمين  رعاية 
وبرلمان  جمهوية  رئيس  وانتخاب  الدستوري، 
الجدل  لم تسلم من  الخطة  خالل عام، لكن هذه 
األطــراف،  مختلف  من  واالنتقادات  والمناقشات 
دهاليز  في  إلدخالها  واضحة  محاوالت  وبــدت 
وسط  محتواها،  من  وتفريغها  الفنية،  التفاصيل 

انتقادات بدأت تطول شخص سالمة.
الدفع  في  السابق  األممي  المبعوث  واستمر 
على المسار السياسي لحل األزمة، وسط معوقات 
المرحلة  تنفيذ  محاوالت  عرقلت  داخلية  قضائية 
ملتقى  إلى  الدعوة  في  ليبدأ  خطته،  من  األولى 
الداخل،  في  الليبية  األطراف  لكافة  جامع  وطني 

بالموازاة مع إدراك مبكر لحجم االستقطاب الدولي 
التحضيرات  في  أيضًا  لينخرط  الملف،  هذا  في 
لمؤتمر دولي حول األزمة الليبية، وكانت المحطة 

الجديدة هي باريس.
 ،2018 العام  مايو  والعشرين من  التاسع  وفي 
شارك المبعوث األممي السابق في مؤتمر باريس، 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  من  بدعوة 
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وبحضور 
والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس 
مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  الــنــواب  مجلس 
المشاركون  أقــر  حيث  المشري،  خالد  الــدولــة 
من  الخروج  نحو  توجهًا  تؤسس  طريق  خارطة 
ديسمبر   10 في  االنتخابات  عقد  تضمنت  األزمة، 
2018، والتزام األطراف بوضع األسس الدستورية 
وإجــراء   ،2018 سبتمبر   16 بحلول  لالنتخابات 
انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها، وتشكيل 

قوات مسلحة وأمنية موحدة تحت إشراف أممي.
بخيط  سالمة  تمسك  باريس،  مؤتمر  وعقب 
إليها  توصل  التي  النتائج  على  تأسيسًا  التفاؤل 
دبلوماسيين  نظر  فــي  ــدت  ب التي  المؤتمر، 
ومراقبين بداية حل األزمة، وفي هذا السياق اعتبر 
المقاييس«،  بكل  تاريخية  القمة  »هذه  سالمة 
توقيع  على  قليلة  ساعات  سوى  تمِض  لم  لكن 
من  األممي  المبعوث  أبــداه  وما  باريس،  إعالن 
ارتياح، حتى ظهرت تخوفات وتساؤالت كثيرة حول 
كيفية تنفيذ الجدول الزمني إلجراء انتخابات قبيل 
ماتت  المبادرة  أن  يعني  بما   ،2018 العام  نهاية 

قبل أن تولد، وهو ما حدث بالفعل!
الــحــادة،  الداخلية  االنــقــســامــات  ظــل  ــي  وف
واالستقطاب الدولي الواسع، تبخرت كل التعهدات 
ليعود  باريس،  مؤتمر  في  الفرقاء  أطلقها  التي 
 2018 سالمة مجددًا في النصف الثاني من العام 
الوطني  الملتقى  خصوصًا  الثالثية،  مبادرته  إلى 
الجامع، من خالل لقاءات أجرتها البعثة األممية في 
المجتمع  رأي  الستطالع  الليبية،  البلديات  مختلف 
كان  السياق  هذا  وفي  الملتقى،  أولويات  بشأن 
سالمة يراهن على أن يكون هذا الملتقى »سبيل 
الليبيين التخاذ قرار بشأن تحديد موعد االنتخابات 
وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد 
التوصيات  برفع  وتعهد  بل  ــرى«،  أخ ومواضيع 
المتحدة،  األمم  في  األمن  »لمجلس  عنه  الصادرة 

الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها«.
تفاصيل ص »3«

بدأ مهمته مببادرة حل وأنهاها 
بـثالثة مسارات للحل.. سياسي 

وعسكري واقتصادي

 قدم 17 إحاطة أمام مجلس األمن 
وأكثر من كلمة حول ليبيا أمام 

املنظمات اإلقليمية والدولية

»التهريب« يفاقم أزمات النفط الليبي
منذ  الليبي  النفط  إنتاج  أزمات  تتوقف  ال 
إلنتاج  المتكرر  التوقف  عند   2011 العام 
الماضي  يناير  منذ  سجل  الــذي  النفط، 
خسائر فادحة مع إغالق الموانئ والمنشآت 
استمرار  مع  األزمات  تتفاقم  بل  النفطية، 
تهريب الخام الليبي، الذي وصفته مؤسسة 

النفط بأنه »ممارسة شبه يومية«.
تهريب  مسلسل  حلقات  آخــر  ــان  وك
منظمتي  تقرير  كشفه  ما  الليبي  النفط 
غير  آي«  و»ببلك  إنترناشيونال«  »ترايل 
تورط شركة سويسرية  الحكوميتين، عن 
ــا،  أوروب إلــى  الليبي  النفط  تهريب  في 
خالل  شهير  ليبي  مهرب  مع  بالتعاون 

العامين 2014 و2015.
ــدة »مــالــطــا تـــوداي«،  وحــســب جــري
المنظمتين،  تقرير  إلــى  استندت  التي 
قضايا  حــول  بحمالت  تقومان  اللتين 
كولمار  »شركة  فإن  الشركات،  مساءلة 
ملك  من  النفط  على  حصلت  السويسرية 
خليفة،  بن  سليم  فهمي  الليبي  التهريب 
وجوردون  دارين  المالطيين  والمواطنين 
ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة اإليطالية 

شبكة التهريب«، وفق تعبير الجريدة.
وذكرت الجريدة المالطية أن »الشركة 
والسوق  البحر  في  النفط  بيع  تعيد  كانت 

رغم  النفط  قــبــول  وجـــرى  األوروبـــيـــة، 
واالحتجاجات  االحتيالية،  المنشأ  شهادات 
تهريب  حول  الليبيين  للزعماء  العديدة 
التقرير  عن  ونقلت  مالطا«،  إلى  النفط 
تسليم  عمليات  من  مستمر  نمط  »وجود 
خزانات  ــى  إل المهرب،  الليبي  النفط 
وهي   ،Enemed شركة  من  مستأجرة 
من  المالطية،  الحكومية  البترول  شركة 

.»)Kolmar( قبل شركة
يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار النزيف 
المستمر لإلنتاج في البالد والمستمر منذ 
18 يناير الماضي، إذ بلغ الفاقد التراكمي 

لإلنتاج 40.34 مليون برميل حتى الجمعة 
قدرتها  خسائر  بإجمالي  وذلك  الماضي، 

المؤسسة بنحو 2.34 مليار دوالر.
الماضي،  يناير  من  عشر  السابع  وفي 
والمدن  القبائل  بـ»ملتقى  يعرف  ما  أعلن 
النفط  تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية« 
بميناء  بدءا  الليبية،  الموانئ  جميع  من 
البيان  صدور  وفور  النفطي«.  الزويتينة 
تعرضت موانئ لإلغالق. وقدرت المؤسسة 
منشآتها  إقفال  خسائر  للنفط  الوطنية 
دوالر  مليون  بـ256.6  األخيرة  الفترة  في 

خسائر مباشرة، وفق بيان رسمي السبت.

القاهرة - الوسط

على مدى عقود ارتبطت نهضة ماليزيا 
بأفكار ومبادرات هذا الرجل، بعدما شكلت 

عقود حكمه عالمات فارقة، في 
بلد كان يقتات على الزراعة، 

وتحول إلى نمر آسيوي صناعي 
متقدم.

في العام 2003، ورغم ضجيج 
النجاح، قهر مهاتير محمد، 

رئيس وزراء ماليزيا 
السابق، شهوة السلطة، 

وقرر أن يعود إلى صفوف 
شعبه مواطنا عاديا، 

لكن وما إن احتاج إليه 
بلده لمواجهة الفساد، 

عاد إلى قمرة القيادة 
في العام 2018.

لم يمنع تقادم السن 
هذا الرجل األسطورة من 

الدخول في مواجهات 
سياسية خالل العامين 
الماضيين، إلى أن تقدم 

باستقالته إثر أزمة سياسية 
ناتجة عن انهيار »ميثاق األمل«.
ومن عقود نهضة.. فاستقالة.. 
إلى عودة.. ثم استقالة جديدة، 

تبقى تجربته الرائدة ننتظر 
تكرارها في بالدنا العربية، بعد 
أن أدمن حكامها الخلود على 
كراسي سلطة وثيرة، لكنها 

تفترش سجاد الفقر والتخلف!

السعداوي والباروني 
في مسلسل 

رمضاني ليبي
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يتحرك كويكب بحجم جبل »إيفرست« في 
مسار يقترب من األرض الشهر المقبل، 

ولكن العلماء يقولون إنه ليس من 
المستبعد أن يصطدم بكوكبنا. ويتراوح 

عرض الجسم المسمى 52768 )أو 1998 
OR2(، من 1 إلى 2.5 ميل ويمر على مسافة 

3 ماليين و908 آالف و791 مياًل، ويتحرك 
بسرعة 19 ألفًا و461 مياًل في الساعة.

وُاكتشف الكويكب ألول مرة بواسطة وكالة 
»ناسا« العام 1998، ويقال إنه »كبير بما 

يكفي إلحداث تأثيرات عالمية« في حال 
ضرب األرض.

ــســادس،  ال األمــمــي  المبعوث  مهمة  مضت 
قضاها  الصعوبة،  بالغ  نحو  على  سالمة،  غسان 
األهلية  الحرب  رمــال  ببحر  طويلة  سباحة  في 
المؤسسي  واالنقسام  الــدولــي  واالستقطاب 
الدبلوماسي  وأنهاها  االقــتــصــادي،  والفساد 
أن  قبل  مارس(  من   2 )في  المخضرم  اللبناني 
يتيمةـ  الثالثة  مساراته  تاركًا  الثالث،  عامها  تتم 
ليصبح مصيرها في حكم المجهول، وربما في يد 
العاصمة  تخوم  على  هشة  وهدنة  سيخلفه،  من 
يطلب  مبعوث  أول  بأنه  طرابلس، مسجاًل سابقة 
من  إعفاءه  المتحدة  لألمم  العام  األمين  من 

مهمته.
على  الليبي  الملف  في  صفحته  سالمة  طوى 
ماراثونية  تفاوضية  جــوالت  بعد  مفاجئ،  نحو 
شرقًا  العالم  بين  مكوكية  وتحركات  الداخل،  في 
أعوام،   9 نحو  دامت  ألزمة  حل  عن  بحثًا  وغربًا؛ 
سماه  ما  أو  الطوعية،  االستقالة  هو  القرار  وكان 
بدأها  أن  بعد  اإلعفاء«،  »طلب  دبلوماسية  بلغة 
ثالثية  حل  بمبادرة  العام  ونصف  عامين  منذ 
بينهما  وما  أيضًا،  ثالثة  حل  بمسارات  وأنهاها 
ثالثة  في  رئيسيًا  شريكًا  األممية  البعثة  كانت 

مؤتمرات دولية تبحث حل األزمة.
في  الصعوبات  كانت  المهمة  بدايات  ومنذ 
في  وتحديدًا   ،2017 العام  صيف  ففي  االنتظار، 
بأيادٍ  ليبيا  إلى  األممي  الحل  عاد  يونيو،  شهر 
لبنانية، وكانت كلمة السر هي الدبلوماسي غسان 
سالمة، الذي جاء ليكمل مهمة سابقيه الخمسة، 
استنادًا إلى »خبرة تمتد ألكثر من ثالثة عقود في 
بيان  وفق  العامة«،  والخدمة  األكاديمي  المجال 
أممي  كمبعوث  لدوره  وتحديدًا  المتحدة،  األمم 
صاحب  فهو  األميركي،  االحتالل  بعد  العراق  في 
العراق  في  االنتقالي  الحكم  مجلس  إنشاء  فكرة 
بتوجيه  وعرف  حسين،  صدام  نظام  سقوط  بعد 
»بول  لـ  خاصة  لألميركيين،  شديدة  انتقادات 

بريمر« الحاكم األميركي للعراق بعد 2003.
األممية  البعثة  رأس  على  مهامه  تسلمه  ومع 
سالمة  مهمة  واجهت   ،2017 العام  منتصف  في 
فاألكاديمي  الصعوبة،  بالغة  ومنحدرات  مطبات 
بصخرة  اصــطــدم  السابق  ــر  ــوزي وال اللبناني 
منصبه،  لتوليه  األولــى  اللحظة  منذ  االنقسام 
األطراف  بين  الحوار  في  المحدود  التقدم  رغم 

استقالة سالمة المفاجئة تدق مسماراً كبيراً في نعش الخطة األممية

انهيار مسارات الحل يعقد األزمة الليبية

< غسان سالمة في أحد مؤتمراته الصحفية

بفيروس  إصابة  حاالت  تسجيل  عدم  رغم 
أن  إال  البالد،  في  المستجد«  »كــورونــا 
وطرق  ومخاطر  بأسباب  التوعية  جهود 

الوقاية من المرض ال تزال مستمرة.
االحترازية  اإلجراءات  وفي حين تستمر 
تحسبًا  والجوية  البرية  المنافذ  بمختلف 
التواصل  مــواقــع  رواد  أشهر  لــلــوبــاء، 
االجتماعي سالح »النكتة«، في منشورات 
والمخاوف  البالد  في  األوضاع  بين  تربط 
الوطني  المركز  إعالن  ومع  الوباء.  من 
حاالت  تسجيل  عدم  األمــراض  لمكافحة 
التواصل  لجنة  نفت  اآلن،  حتى  إصابة 
يتداول  ما  بالمركز  الصحي  واإلعـــالم 
حول  االجتماعي،  التواصل  بصفحات 
»كورونا«  لفيروس  مرضية  حالة  اكتشاف 
الوقت  الطبي.في  مصراتة  بمستشفى 
بمخاطر  التوعوية  الندوات  تستمر  نفسه، 

العامة  الصحة  كلية  نظمت  إذ  المرض، 
بخطر  توعوية  ــدوة  ن بنغازي  جامعة 
فيروس »كورونا، بمناسبة اليوم العالمي 
بمشاركة  األربعاء  أمس  صباح  التوعوي، 

طبيين. استشاريين 

ــدم اســتــخــدام طالب  وكــان الفــتًــا ع
الندوة  تلك  حضروا  الذين  الطب،  كلية 
الكمامات الواقية، وهو ما أرجعوه إلى أن 
المرض لم يصل البالد حتى اآلن، وتجنبًا 
في  حدث  مثلما  الناس،  بين  الرعب  لنشر 

بنغازي. بمدينة  الصدرية  مستشفى 
االجتماعي،  الــتــداول  منصات  وعلى 
بالسخرية،  الليبية مفعمة  الحوارات  كانت 
»قالوا  »فيسبوك«:  رواد  أحد  يقول  إذ 
كورونا  فيروس  المخبز،  طابور  في  لعجوز 
)توا  قائلة:  عليهم  فردت  ليبيا  إلى  وصل 
العام– المال  الصحاح–لصوص  يوزعوها 

شــي(«،  منها  ومنحصلو  بعضهم  علي 
للفيروس  رســالــة  البعض  وجــه  بينما 
ليبيا  إلى  اتجي  كورونا  يا  »تعرف  قائلين: 
يعني  بالعكس«،  اسمك  تقرا  انخلوك 

»انوروك«.
ــى دول  وحـــول وصـــول الــفــيــروس إل
النكتة  هــذه  الليبيون  تـــداول  الــجــوار 
من  محاور   3 من  ليبيا  يحاصر  »كورونا 
وللسخرية  وإيطاليا«،  ومصر  تونس 
تبادل  الصحة  وزارة  في  المسؤولين  من 
كورونا  »فيروس  النكتة:  هذه  الليبيون 

يؤكد أن ليبيا خالية من وزارة الصحة«.

االتجاهات واملسارات الرئيسية للرواية في ليبيا

<  إحدى منشآت النفط الليبية

< جانب من ندوة توعية بخطر فيروس »كورونا« بجامعة بنغازي       »الوسط«

الليبيون يواجهون »كورونا« بـ »السخرية« و»الندوات«

املنتخب يستعد 
لتصفيات

 »كان 2021«

ليبيا تواجه غينيا االستوائية 
مرتني خالل ٤ أيام

حدد االتحاد األفريقي لكرة القدم 
»كاف« موعد الجولتين الثالثة 

والرابعة من التصفيات المؤهلة 
لبطولة األمم األفريقية المقبلة 
لالعبين المحترفين بالكاميرون 

»كان 2021«، ويحل منتخب 
ليبيا ضيفا على غينيا االستوائية 

في الجولة الثالثة يوم 25 
مارس الجاري، أما الجولة الرابعة 
فستستضيف ليبيا منتخب غينيا 

االستوائية مجددًا في تونس 
يوم 29 من الشهر نفسه، لتقام 

المباراتين خالل 96 ساعة.
جمع منتخب ليبيا ثالث نقاط 

مهمة، بالفوز على تنزانيا بهدفين 
مقابل هدف واحد، ضمن الجولة 

الثانية من تصفيات المجموعة 
العاشرة، ليدخل »فرسان 

المتوسط« دائرة المنافسة، بعد 
خسارة مريرة بأربعة أهداف مقابل 

هدف في االفتتاح أمام الجار تونس، 
متصدر المجموعة برصيد ست 

نقاط، بعد فوزه الثاني على غينيا 
االستوائية بهدف.

بنغازي ـ ابتسام اغفير

طرابلس، طبرق، جنيف القاهرة–الوسط



شعر الحكمة

أصدر الممثل الصيني 
الشهير جاكي شان بيانا 

يوضح فيه حقيقة إصابته 
بفيروس »كورونا«، وذلك 
بعد تداول إشاعات توحي 
بوضعه في الحجر الصحي 
نتيجة إلصابته بالفيروس 

بعد أن شوهد بجانب 
ضابط في هونغ كونغ.

ونفى جاكي شان إصابته 
بالفيروس، مؤكدا أنه 

بصحة جيدة وآمنة للغاية 
ولم يتم احتجازه فى الحجر 
الصحي كما جرى ترويجه. 
و كتب شان، عبر صفحته 

الرسمية على فيسبوك: 
»شكرا على اهتمام الجميع، 

أنا بصحة جيدة وآمنة 
للغاية، تلقيت رسائل من 
األصدقاء لالطمئنان على 

حالتي، أرجوكم ال تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحي«.
وقال جاكي شان، في تدوينة نشرها بحسابه على موقع »Weibo«: إن »العلم 
والتكنولوجيا يلعبان دورا محوريا في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس 

يشاركونني األمل في أن يتم إيجاد العالج قريبا، وأيا كان مخترع اللقاح، شخصا أو 
منظمة، أود منحه تعبيرا عن شكري 1 مليون يوان«.

وبحسب وسائل إعالم صينية، تبين أن جاكى شان كان متواجدا فى موقع آخر 
مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذى انتشرت فيه العدوى، وكان الممثل 

الصيني، قد أعلن األحد 9 فبراير الجاري 2020، تقديم مكافأة بمبلغ 1 مليون يوان 
)197 ألف دوالر( لمن يخترع لقاحا لفيروس »كورونا«.

تواصـل 02

الدنيــــا طويلـــه ساهلـه برمـتها***اتزعــل اترضـي كل يـوم ابحـال
والـنفس العزيـزه صاعــبه كسرتها***والزيــــن ينـظرا للناس باالفـعال

عنـده سوا الستين كيف الســـته ***ويعــرف ايدير الصايبه مــازال
والصاحـب اللي م ايـبان في ساعتة***الشـده الغايه ينتسا من البــال

 »#ال_للتنمر« يجتاح فيسبوك

شبكة » لينكدإن« تختبر 
ميزة القصص

استعادة  ميزة  األشهر»واتساب«،  المراسلة  تطبيق  أضاف 
الرسائل التي قمت بحذفها وتحتاج إليها، وترتكز ميزة استعادة 
الرسائل المحذوفة على عملية النسخ االحتياطى لبياناتك على 
»Google Drive« بينما ال يمكن استرداد الرسائل المحذوفة 

بدون نسخة احتياطية بهذه السهولة.
جوجل  وحساب  نفسه،  الهاتف  رقم  استخدام  عليك  ويجب 
المرتبط »واتساب«، وإال فلن تنجح العملية، والستعادة رسائل 
النسخ  ميزة  تفعيل  إلى  ستحتاج  بسهولة  المحذوفة  واتساب 
االحتياطى للمحادثات »Chat Backup« من خالل اإلعدادات، 
حيث ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خاللها تحديد المدة 
الزمنية التى ترغب فى أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من 

محادثاتك يوميا أم أسبوعيا أم شهريا وهذا يرجع الختيارك.
وإذا قمت بحذف محادثات واتساب عن طريق الخطأ، فيمكنك 
استعادتها من النسخة االحتياطية السحابية بسهولة من خالل 
إلغاء تثبيت تطبيق »واتساب« فى هاتفك، وإعادة تثبيته مرة 
وحساب  نفسه،  الهاتف  رقم  بإعداده مستخدما  قم  ثم  أخرى، 

جوجل المرتبط بـ»واتساب«.
وبمجرد إعداد التطبيق؛ ستصلك مطالبة باستعادة الرسائل 
استعادة  خيار  على  اضغط  سحابية،  احتياطية  نسخة  من 
المحفوظة  االحتياطية  النسخة  عبر  المحادثات   »Restore«
على الهاتف نفسه، حيث هناك طريقة أخرى لمحاولة استعادة 
النسخ  من  استعادتها  وهى  المحذوفة  »واتساب«  محادثات 

االحتياطية المحفوظة على هاتفك.

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 224 10 رجب 1441 هــ

5 مارس 2020 م

ثغرة أمنية تؤثر على مليار جهاز متصل باإلنترنت

»تويتر« تختبر ميزة اإلبالغ عن أكاذيب السياسيني

كلمة1000

اكتشفت شركة »ESET« لألمن السيبراني، ثغرة أمنية تعمل بشكل فعال 
على إبطال عمل التشفير الذي تستخدمه شبكة واي فاي محمية بكلمة مرور، 

وقد يتيح ذلك للقراصنة مشاهدة النشاط الجاري على الشبكة كما لو 
أنها مفتوحة على مصراعيها.

أكثر من مليار جهاز متصل باإلنترنت من ضمنها 
أجهزة آيفون من آبل وإيكو من أمازون قد تتأثر بوجود 
المعلومات  لقراصنة  تسمح  أن  يمكن  أمنية  ثغرة 

شبكة  عبر  المرسلة  البيانات  حركة  على  بالتجسس 
.Wi-Fi الواي فاي

الضحايا  أن  يعني  قد  هذا  أن  من  الرغم  على  لكن 
وغيرها  البرمجية  التحديثات  أن  إال  للتنصت،  عرضة 
من طبقات األمان من المحتمل أن تمنع هذا النوع من 
الثغرة  وتؤثر  كارثية،  نتائج  على  الحصول  الهجوم من 

المزودة  األجهزة  على   »Kr00k« اسم  الباحثون  عليها  يطلق  التي  األمنية 
بشرائح واي فاي من شركتي برودكوم وسايبرس، المستخدمة في طيف واسع 
من األجهزة المزودة بإمكانية االتصال باإلنترنت السلكيا، بما 

في ذلك هواتف كل من آبل وجوجل وسامسونج.
ولكن تم نشر تحديثات أمنية بالفعل لحل المشكلة، لذا 
الحاسوبية  أن أجهزتك  التأكد من  فإن أفضل نصيحة هي 
وهواتفك الذكية وجميع أجهزتك المتصلة باإلنترنت لديها 

أحدث البرمجيات العالية المستوى والبرمجيات العتادية.
البيانات  من  كبير  قدر  سيتعرض  االحتماالت،  أسوأ  في 
أو  تزورها،  التي  اإللكترونية  المواقع  ذلك  في  بما  للخرق، 
الرسائل التي ترسلها، ومع ذلك، يجب أن تظل الكثير من 
االتصاالت الخاصة على شبكة الواي فاي لديك آمنة بسبب 

التشفير الذي تستخدمه مواقع الويب نفسها.

أسلوبا  تختبر  أنها  عن  »تويتر«  شركة  كشفت 
تمكين  شــأنــه  ــن  م الــمــوقــع  إلدارة  ــدا  ــدي ج
المضللة  المعلومات  تحديد  من  المستخدمين 
العامة،  والشخصيات  السياسيون  ينشرها  التي 
ــة تــحــت تلك  ــي ــات مــلــونــة زاه ــالم ــة ع ــاف وإض

التغريدات.
يزال  ال  »المشروع  إن  »تويتر«  شركة  وقالت 
حاليا«،  فيه  يعمل  وال  المبكرة،  المراحل  في 
إضافة  فــي  »سيبدأ  الشركة  أن  ــى  إل مشيرة 
أشكال  على  تحتوي  التي  التغريدات  إلى  عالمات 
بصورة  يحرر  الذي  أو  االصطناعي  المحتوى  من 
االجتماعي  التواصل  منصات  تستعد  إذ  مخادعة، 
لهجوم محتمل ينطوي على الكثير من المعلومات 
لعام  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  قبل  الخاطئة 

.»2020
وقت  ــي  ف  »NBC News« قــنــاة  وذكـــرت 
إلى  الوصول  الجمهور  بإمكان  كان  أنه  سابق 
نموذجا  تظهر  »تويتر«  بشركة  خاصة  وثائق 
بالنهج  الخاص  النموذج  وأظهر  الجديد،  للنهج 
خطة   ،»NBC News« قناة  عليه  حصلت  الذي 

شبهتها  التي  المجتمع«،  »إبالغات  ميزة  لتطوير 
»تويتر« بـ»موسوعة ويكيبيديا الحرة. وسيحصل 
لتقييم  وشــارات  نقاط  على  تويتر  مستخدمو 

المحتوى المضلل على نحو مضر«.
»الرسوم  إن  »تويتر«:  قالت  جانبها،  ومــن 
محتمال  نموذجا  أظهرت  المسربة  التوضيحية 

الخاطئة«،  المعلومات  لمكافحة  جديد  لنهج 
الطرائق  من  ــددا  »ع تستكشف  إنها  موضحة 
من  المزيد  وتوفير  الخاطئة  المعلومات  لمعالجة 

السياق للتغريد على تويتر«.
التواصل  وشركات  »تويتر«  موقع  ويتعرض 
لوقف  شــديــدة  لضغوط  ــرى  األخـ االجتماعي 

اتخذت  وقد  منصاتها،  على  والتضليل  األكاذيب 
تهدف  تدابير  األخيرة  األشهر  في  الشركات  تلك 
الرئاسية  االنتخابات  في  التدخل  تجنب  إلــى 
ذلك،  ومع  القادم،  نوفمبر  شهر  في  األميركية 
مقارنة  كافية  غير  الخطوات  تلك  إن  النقاد  يقول 

بنطاق المشكلة.
 2019 وكان موقع »تويتر« قد أعلن في صيف 
التغريدات  شأن  من  ويقلل  عالمة  سيضيف  أنه 
شخصيات  من  تأتي  ولكنها  قواعده،  تخرق  التي 
فإن  ذلــك،  ومع  السياسيين،  مثل  مهمة،  عامة 
الموقع لم يفعل ذلك حتى اآلن ألي تغريدة، كما 

حظرت الشركة اإلعالنات السياسية في الخريف.
من  سابق  ــت  وق فــي  »تــويــتــر«  موقع  وقــال 
إلى  عالمات  إضافة  في  سيبدأ  إنه  الحالي  الشهر 
المحتوى  من  أشكال  على  تحتوي  التي  التغريدات 
إذ  مخادعة،  بصورة  يحرر  الــذي  أو  االصطناعي 
لهجوم  االجتماعي  التواصل  منصات  تستعد 
المعلومات  مــن  الكثير  على  ينطوي  محتمل 
لعام  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  قبل  الخاطئة 

.2020

المعروفة  بنغازي  األهلي  النادي  مشجعي  فرقة  أطلقت 
»روس  بعنوان  جديدة  أغنية  الــجــزارة«  بـ»ألتراس 
موقع  على  كبيرة  بمتابعة  حضيت  التي  المافيات«، 

األشهر»يوتيوب«. الفيديو 
الذين  ليبيا  في  المسؤولين  بعض  عن  تتحدث  األغنية 
الوقود  تهريب  وعصابات  الحرب  وتجار  العام  المال  نهبوا 
محملينهم  العام«،  المال  بـ»دواعش  واصفينهم  والبشر 

والمالي  االقتصادي  الوضع  ومسؤولية  السياسية  األزمــة 
المتردي وسبب ضياع الشباب بين الميلشيات والهجرة.

الليبي  الشباب  من  الكثير  معاناة  عن  األغنية  تعبر  كما 
المتنازعة  الليبية  األطراف  بين  للصراعات  وقودا  أصبح  الذي 
مؤسسات  في  المنتشر  الفساد  لمحاربة  رسالة  وبمثابة 
الشباب  مستقبل  يهدد  الذي  الخطر  يعتبر  والــذي  الدولة 

الليبي.

 »روس املافيات« ملحاربة الفساد في ليبيا
 »واتساب« يضيف ميزة 

استعادة الرسائل املحذوفة

#هشـتاغ

اجتاح هشتاغ »#ال_للتنمر« موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، تضامنا مع 
طفل أسترالي يدعى كودان، وهو جالس في سيارة بجوار والدته، وكان يبكي 
بشدة، وروى قصته المؤلمة التي يعاني بسببها بالتنمر من جميع األشخاص 

المحيطين به.
وتصدر الهشتاغ بنسخته اإلنجليزية »#StopBullying«، قائمة الكلمات 

األكثر استخدما في أستراليا على محرك البحث األشهر بشبكة اإلنترنت غوغل، 
وتحدث كثيرون عن معاناتهم مع التنمر وحثوا الطفل على الصمود.

وحصد الطفل كودان، ضحية للتنمر في المدرسة، تضامنا منقطع النظير، في 
جل دول العالم، بعدما هدد باالنتحار في مقطع فيديو نشرته والدته، الذي يوثق 
لبكاء الطفل وإعالن رغبته في االنتحار، حصد من خالله التضامن، وأعاد معضلة 

التنمر في المدارس إلى الواجهة. والتنمر هو شكل من أشكال اإلساءة واإليذاء 
موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة وهو من األفعال المتكررة 

بأشكال مختلفة، قد يكون لفظيا أو جسديا او حتى باإليماءات، يمكن أن يكون 
التنمر عن طريق التحرش الفعلي واالعتداء البدني.

قالت شبكة التواصل االجتماعي المخصصة لقطاع األعمال» لينكدإن« إنها 
تختبر داخليا صيغة تحادثية جديدة للمحادثات بين المستخدمين، وهي تعني 

بذلك ميزة القصص التي قلدت فيها الكثير من الخدمات خدمة التراسل 
المصور سناب شات.

وقال بيتي ديفيز رئيس منتجات المحتوى لدى » لينكدإن« إن الهدف من الميزة 
تلبية احتياجات مستخدمي الشبكة. وهي تأتي لتوفير طريقة أخف وأكثر عفوية 
للتفاعل بين مستخدمي الشبكة الموجهة أصال لقطاع األعمال، وذلك بدال من 

الصيغة الرسمية للتراسل والنشر التي تهمين على التفاعالت على الشبكة. 
ويعتقد ديفيز أن مستخدمي )لينكدإن( قد يستخدمون ميزة القصص لمشاركة 

لحظات العمل المهمة، أو النصائح والحيل التي تساعد المستخدمين اآلخرين 
على العمل بذكاء.

يشار إلى أن خدمة التراسل سناب شات كانت أول من ابتدع ميزة القصص في 
عام 2013، وقد حازت تلك الميزة على إعجاب كثيرين؛ خاصة فئة الشباب الذين 
تركوا فيسبوك إلى سناب شات، وبعد عدة محاوالت لتقديم منافس قوي لسناب 
شات، قررت فيسبوك تقليد ميزة القصص في كل خدماتها، وكانت البداية من 
خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام في صيف 2016. واآلن تتوفر الميزة 

على تطبيق فيسبوك الرئيسي، وتطبيق التراسل الفوري واتساب، وتطبيق 
التراسل مسنجر، حتى إن تطبيق يوتيوب قلد الميزة مع بعض االختالفات في 

مدة إتاحة القصص، وبالنظر إلى أن اختبار ميزة القصص على )لينكدإن( ال يزال 
داخليا، فليس من المضمون طرحها لعموم المستخدمين، ولكن الشركة تعتزم 

توسعة االختبار خالل األشهر المقبلة.

محل لبيع الورد بمدينة درنة. مارس 2020

يختبر تطبيق»سناب شات« إعادة تصميم رئيسية جديدة 
لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس »iOS« من شأنها 
أن توسع التطبيق من ثالثة إلى خمسة أقسام منفصلة، 
إلى جانب إضافة شريط التنقل األسود على طول الجزء 

السفلي من الشاشة.
ويرتبط شريط التنقل الجديد بخمسة أقسام، ويسمح 

التطبيق  داخــل  وجــوده  مكان  برؤية  للمستخدم 
شاشة  من  مباشرة  واالنتقال  سريع،  بشكل 

التمرير،  من  بدال  واحــدة  بنقرة  أخرى  إلى 
التطبيق  تشكيل  الجديد  التصميم  ويعيد 

يتكون  بحيث  حــرج،  عــام  في  الرائد 
سناب  خريطة  مــن  األول  القسم 

»Snap Map«، التي تعرض المواقع 
خريطة  على  لألصدقاء  الفعلية 
متحركة، ويمكن الوصول إليها حاليا 

شاشة  على  لألسفل  التمرير  طريق  عن 
الكاميرا الرئيسية.

الدردشة، حيث  الثاني هو قسم  القسم  فيما سيصبح 
يمكن إجراء المحادثات مع األصدقاء، والقسم الثالث هو 
الكاميرا الرئيسية، ويخصص التطبيق الجزء الرابع لقسم 
الحالي، الذي تمت إعادة تسميته   »Snap Discover«
على  يحتوي  بحيث   ،»Community« المجتمع  باسم 
كل المحتوى من االتصاالت واألشخاص الذين يتابعهم 

المستخدم والتوصيات الشخصية وما إلى ذلك.

ستحظر  أنها  ــاء،  ــع األرب »فيسبوك«  شركة  أعلنت 
اإلعالنات عن منتجات عالج فيروس »كورونا« أو الوقاية 
الهلع  من  حالة  تثير  التي  اإلعالنات  إلى  باإلضافة  منه، 
أنه نشأ في  الذي يعتقد  الفيروس،  حول الوضع، وأسفر 
وفاة  عن  الماضي،  العام  أواخر  الصينية  ووهان  مدينة 

أكثر من 2700 شخص، وفقا لوكالة »رويترز«.
وقال ناطق باسم الشركة إن اإلعالنات التي تتضمن 
من  الوقاية  تضمن  التي  الوجه  »أقنعة  مثل  رسائل 
بنشرها  يسمح  لن   »100% بنسبة  الفيروس  انتشار 
على المنصة، ويأتي إعالن »فيسبوك« في الوقت الذي 
يواجه فيه عمالق التواصل االجتماعي تدقيقا بشأن نوع 
التي  المواد  ينشر على منصته، ال سيما  الذي  المحتوى 

تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارا مفبركة.

»سناب شات« يختبر إعادة 
تصميم لتبسيط التنقل

»فيسبوك« تحظر 
اإلعالنات عن كورونا

جاكي شان يحسم الجدل بشأن 
إصابته بفيروس كورونا
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منذ بدايات المهمة كانت الصعوبات في االنتظار، ففي صيف 
إلى  األممي  الحل  عاد  يونيو،  شهر  في  وتحديدًا   ،2017 العام 
ليبيا بأيادٍ لبنانية، وكانت كلمة السر هي الدبلوماسي غسان 
استنادًا  الخمسة،  سابقيه  مهمة  ليكمل  جاء  الذي  سالمة، 
األكاديمي  المجال  في  عقود  ثالثة  تمتد ألكثر من  »خبرة  إلى 
لدوره  وتحديدًا  المتحدة،  األمم  بيان  وفق  العامة«،  والخدمة 
كمبعوث أممي في العراق بعد االحتالل األميركي، فهو صاحب 
فكرة إنشاء مجلس الحكم االنتقالي في العراق بعد سقوط نظام 
لألميركيين،  شديدة  انتقادات  بتوجيه  وعرف  حسين،  صدام 

خاصة لـ »بول بريمر« الحاكم األميركي للعراق بعد 2003.
منتصف  في  األممية  البعثة  رأس  على  مهامه  تسلمه  ومع 
بالغة  ومنحدرات  مطبات  سالمة  مهمة  واجهت   ،2017 العام 
اصطدم  السابق  والوزير  اللبناني  فاألكاديمي  الصعوبة، 
رغم  منصبه،  لتوليه  األولى  اللحظة  منذ  االنقسام  بصخرة 
وانعكس  السياسية،  األطراف  بين  الحوار  في  المحدود  التقدم 
ذلك بوضوح في أول إحاطة له أمام مجلس األمن بعد شهرين 
فيها  تحدث  التي   ،)2017 العام  )أغسطس  منصبه  توليه  من 
العسكري،  عن  بداًل  لألزمة  سياسي  حل  »إيجاد  ضرورة  عن 
ودعمه بإجراءات ملموسة«، بل وتطرق أيضًا إلى ملف الفساد 
االقتصادي بالقول إن »االنطباع بوجود اقتصاد سياسي متجذر 
البالد  كانت  لو  كما  ملموسًا،  أمرًا  أضحى  السلب  على  قائم 
أمل  وخيبة  القلة  لصالح  وذلك  ذاتها  بمواردها  أزمتها  تغذي 

الكثيرين«.
األزمة  في  الراكدة  المياه  تحريك  استهدفت  خطوة  وفي 
الليبية، وفي 20 من سبتمبر العام 2017، أطلق سالمة مبادرة 
الليبي،  السياسي  االتفاق  تعديل  تتضمن  نقاط  ثالث  من 
برلمانية  وانتخابات  دستوري  استفتاء  إلجراء  تشريع  وإصدار 
ثم  العام،  األمين  رعاية  تحت  وطني  مؤتمر  وتنظيم  ورئاسية، 
جمهوية  رئيس  وانتخاب  الدستوري،  لالعتماد  استفتاء  إجراء 
الجدل  من  تسلم  لم  الخطة  هذه  لكن  عام،  خالل  وبرلمان 
محاوالت  وبدت  األطراف،  مختلف  واالنتقادات من  والمناقشات 
من  وتفريغها  الفنية،  التفاصيل  دهاليز  في  إلدخالها  واضحة 

محتواها، وسط انتقادات بدأت تطول شخص سالمة.

المسار  على  الدفع  في  السابق  األممي  المبعوث  واستمر 
عرقلت  داخلية  قضائية  معوقات  وسط  األزمة،  لحل  السياسي 
محاوالت تنفيذ المرحلة األولى من خطته، ليبدأ في الدعوة إلى 
ملتقى وطني جامع لكافة األطراف الليبية في الداخل، بالموازاة 
الملف،  هذا  في  الدولي  االستقطاب  لحجم  مبكر  إدراك  مع 
لينخرط أيضًا في التحضيرات لمؤتمر دولي حول األزمة الليبية، 

وكانت المحطة الجديدة هي باريس.
وفي التاسع والعشرين من مايو العام 2018، شارك المبعوث 
األممي السابق في مؤتمر باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وبحضور  ماكرون،  إيمانويل 
ورئيس  حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  والقائد  السراج، 
خالد  الدولة  مجلس  ورئيس  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 
المشري، حيث أقر المشاركون خارطة طريق تؤسس توجهًا نحو 
ديسمبر   10 في  االنتخابات  عقد  تضمنت  األزمة،  من  الخروج 
لالنتخابات  الدستورية  األسس  بوضع  األطراف  والتزام   ،2018
ورئاسية  برلمانية  انتخابات  وإجراء   ،2018 16 سبتمبر  بحلول 
في موعدها، وتشكيل قوات مسلحة وأمنية موحدة تحت إشراف 

أممي.
وعقب مؤتمر باريس، تمسك سالمة بخيط التفاؤل تأسيسًا 
نظر  في  بدت  التي  المؤتمر،  إليها  توصل  التي  النتائج  على 
دبلوماسيين ومراقبين بداية حل األزمة، وفي هذا السياق اعتبر 
لم تمِض  لكن  المقاييس«،  تاريخية بكل  القمة  سالمة »هذه 
سوى ساعات قليلة على توقيع إعالن باريس، وما أبداه المبعوث 
األممي من ارتياح، حتى ظهرت تخوفات وتساؤالت كثيرة حول 
كيفية تنفيذ الجدول الزمني إلجراء انتخابات قبيل نهاية العام 
2018، بما يعني أن المبادرة ماتت قبل أن تولد، وهو ما حدث 

بالفعل!
وفي ظل االنقسامات الداخلية الحادة، واالستقطاب الدولي 
مؤتمر  في  الفرقاء  أطلقها  التي  التعهدات  كل  تبخرت  الواسع، 
باريس، ليعود سالمة مجددًا في النصف الثاني من العام 2018 
من  الجامع،  الوطني  الملتقى  خصوصًا  الثالثية،  مبادرته  إلى 
خالل لقاءات أجرتها البعثة األممية في مختلف البلديات الليبية، 
هذا  وفي  الملتقى،  أولويات  بشأن  المجتمع  رأي  الستطالع 
السياق كان سالمة يراهن على أن يكون هذا الملتقى »سبيل 
الليبيين التخاذ قرار بشأن تحديد موعد االنتخابات وإطار العمل 

بل  أخرى«،  ومواضيع  الموارد  توزيع  لحسن  وآلية  الدستوري 
وتعهد برفع التوصيات الصادرة عنه »لمجلس األمن في األمم 

المتحدة، الذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها«.
فرنسا  بين  يتصاعد  النفوذ  سباق  كان  األثناء،  هذه  في 
السياسة  ملفات  في  خصوصًا  الليبي،  الملف  على  وإيطاليا 
واالقتصاد والهجرة غير الشرعية، لتتبنى روما عقد مؤتمر دولي 
باليرمو  مدينة  في  المرة  هذه  ولكن  الليبية،  األزمة  لحل  آخر 
 2018 نوفمبر   13 في  انعقد  الذي  المؤتمر  وهو  اإليطالية، 
بتأكيد  الليبيون  الفرقاء  الفرقاء  واكتفى  ملزمة،  تعهدات  دون 
ضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء 
أيام من  أقرب وقت ممكن. وبعد  نزيهة وعادلة في  انتخابات 
المؤتمر، وبينما كان سالمة يعد الطاولة للملتقى الجامع، فاجأ 
المبعوث األممي المجتمع الدولي بتصريح مثير للجدل قال فيه: 
»أعتقد أن كل ليبي يدرك اآلن أنه ال يوجد طريق ثالث.. إما أن 

تتحرك العملية السياسية لألمام أو تندلع اشتباكات جديدة في 
أي وقت«.

لم  إذ  تحققت،  حتى  سالمة  نبوءة  على  أشهر  تمِض  ولم 
تمهل نيران الحرب تصريحاته أو ملتقاه الوطني )الذي اقترحه 
يوم  وكان   ،)2018 أبريل  و16   14 بين  غدامس  مدينة  في 
اشتباكات  بدء  مع  موعدًا   2019 العام  من  أبريل  من  الرابع 
التخوم الجنوبية للعاصمة طرابلس، عقب إعالن قوات القيادة 
العامة بقيادة المشير خليفة حفتر حملة عسكرية على العاصمة 
لتتبدد  اإلرهابية«،  بـ»المجموعات  وصفها  مما  لتحريرها، 
طموحات المبعوث األممي ويبدأ مجدددًا مما دون نقطة الصفر.
أسفه  عن  عبر  أبريل  من  عشر  الرابع  وفي  سالمة، 
تعقد  وسط  غدامس،  في  الوطني  الملتقى  عقد  لعدم 
تأجيله  معلنًا  البالد،  في  األزمة  لحل  األممية  الجهود 
الجارية  االشتباكات  ظل  في  مسمى  غير  أجل  إلى 
األسى:  من  تخلو  ال  لهجة  في  وقال  العاصمة،  جنوب 
معًا  فيه  تخطون  غدامس  في  ملتقاكم  يوم  اليوم  »كان 
مدنية،  منصفة،  قادرة،  موحدة،  دولة  نحو  سبيل  معالم 
لم  أخرى  مناٍح  في  راحت  »الرياح   : مضيفًا ديمقراطية«، 
وأضاف:  المسيرة«.  الدم  ولطخ  تشتهيها،  السفن  تكن 
وال  وذقتم  علمتم  ما  الحرب  فإنما  يتبدل،  لن  »موقفنا 

سياسيًا«. إال  العناد،  اشتد  مهما  حل، 
البعثة  قادت  االشتباك،  أطراف  بين  الوضع  تصاعد  ورغم 
األممية بعد اندالع حرب العاصمة جهودًا للحل، لكنها لم تفِض 
من  بمواقفها  األطراف  تمسك  ظل  في  ملموسة،  نتائج  إلى 
الحرب، وحدة االستقطاب الدولي الحادث، شهد شهر أغسطس 
الدائرة على تخوم  الحرب  2019 تصعيدًا نسبيًا في  العام  من 
أبرزها  الحرب،  لوقف  دبلوماسية  مبادرات  وظهرت  طرابلس، 
دعوة مجموعة الدول السبع إلى االتفاق على هدنة يعقبها عقد 
مؤتمرين، األول محلي والثاني دولي، وفق بيان صادر في ختام 

أعمال المجموعة في بياريس الفرنسية.
وقتها، تحدثت مصادر دبلوماسية غربية عن اقتراح بمؤتمر 
المبعوث  التي خطط لها  النسخة  ليبي يصحح  ليبي-  مصالحة 
األممي غسان سالمة قبل اندالع الحرب والمعروفة بـ»المؤتمر 
الوطني الجامع«، التي أجهضتها حرب العاصمة طرابلس، لكن 
الدولي  المجتمع  رؤية  في  جديد  متغير  عن  تحدثت  المصادر 
التشكيالت  قادة  بمشاركة  »سيحظى  إذ  الجديدة،  للخطوة 

المسلحة في مصراتة والزنتان«.
اإلرادات  تصادم  كشفت  طويلة  دبلوماسية  مساٍع  وبعد 
برلين،  مؤتمر  نحو  يتجه  سالمة  دعم  بدأ  والدولية،  الداخلية 
الذي استمرت تحضيراته 6 أشهر، تعهد قادة الدول المشاركة 
في  التدخل  بعدم  الماضي،  يناير   19 في  برلين،  مؤتمر  في 
الذي  األسلحة  تصدير  حظر  ودعم  ليبيا،  في  الدائر  الصراع 
المؤتمر،  المتحدة، ولم يكد يمر شهر على هذا  تفرضه األمم 
 2510 رقم  األمن  مجلس  قرار  صدر  الماضي  فبراير   12 وفي 
مؤتمر  مقررات  ضمن  المشروط  غير  النار  إطالق  وقف  بشأن 

برلين، التي تبناها المجلس في قراره.
حول  التساؤالت  بقيت  األمن،  مجلس  قرار  صدور  ورغم 
تجعله  التي  والترتيبات  القرار،  هذا  لتطبيق  المرتقبة  اآلليات 
»رسالة  القرار  هذا  اعتبر  سالمة  لكن  األطراف،  لجميع  ملزمًا 
برلين  مؤتمر  أن  موضحًا  للحل«،  برلين  مسار  ألهمية  قوية 
وحتى  الماضي  الشهر  وخالل  طويل«،  مسار  في  مهمًا  »كان 
حوار  في  الفرقاء  جمع  على  قدمًا  بالمضي  بدأ  مهمته  انتهاء 
جنيف  في  واقتصادية  وعسكرية  سياسية  مسارات  على 

والقاهرة، وهو ما لم يحقق تقدمًا يذكر حتى اآلن.
الحالي، لم تتوقف  وحتى إعالن استقالته في مطلع مارس 
التدخالت الخارجية من روسيا أو تركيا أو دول الجوار، وخالل 
تلك الفترة ألقى سالمة 17 إحاطة أمام مجلس األمن الدولي 
مثل  اإلقليمية  المنظمات  أمام  ليبيا  حول  كلمة  من  وأكثر 
العربية،  الدول  وجامعة  األفريقي  واالتحاد  األوروبي  االتحاد 
لألمن  ميونيخ  مؤتمر  مثل  دولية  مؤتمرات  حضوره  وخالل 
عبر  الدولي  األمن  لمجلس  المغلقة  الجلسات  وفي  والمناخ، 
وتهاون  الدولية  التدخالت  من  قلقه  عن  األممي  المبعوث 

المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات صارمة.
تصريحاته  اختتم  الكلمتين  بهاتين  ووقاحة«،   .. »كذب 
الجمعة،  جنيف  في  صحفي  مؤتمر  في  نفسه  عن  مدافعًا 
عن  والحديث  األممية  للبعثة  الموجهة  االنتقادات  على  ردًا 
المسار  مفاوضات  جلسة  حضور  اختيارات  في  تدخالتها 
أن طفح  لينهي مهمته بعد  التي عقدت في جنيف،  السياسي 
الكيل فيما يبدو، وظهر واضحًا أن لسانه بدأ يتحرر من عقال 
صفحة  طي   - بعدها   - طوعي  نحو  على  ليقرر  الدبلوماسية، 
هشة،  وهدنة  مسارات  بثالثة  عميقة  أزمة  تاركًا  مهمته، 

الجديد. األممي  الخليفة  تنتظر  وأسئلة صعبة 

 حرب العاصمة نسفت طموح 
الحل من بوابة غدامس

»كذب ووقاحة« األنفاس 
األخيرة في وداع المهمة

● سالمة وكونتي خالل مؤتمر صحفي عقب مؤتمر باليرمو في نوفمبر 2018  ●   اجتماع مجلس األمن في فبراير الماضي●  األطراف الليبية مع  ماكرون وفي الخلفية سالمة خالل مؤتمر باريس في مايو 2018 

كشف حساب: مبادرة ومسارات ثالثة.. وبينهما 3 مؤتمرات

وديعة »املسارات اليتيمة« تطوي
 صفحة املبعوث األممي السادس 

 تجربة العراق لم تسعف سالمة إلنجاز مهمة تنحى عنها قبل أن تكتمل
المبعوث األممي السادس، غسان سالمة،  مضت مهمة 

على نحو بالغ الصعوبة، قضاها في سباحة طويلة ببحر 
الدولي واالنقسام  الحرب األهلية واالستقطاب  رمال 

الدبلوماسي  وأنهاها  االقتصادي،  والفساد  المؤسسي 
2 من مارس( قبل أن تتم عامها  اللبناني المخضرم )في 

ليصبح مصيرها  يتيمةـ  الثالثة  تاركًا مساراته  الثالث، 

في حكم المجهول، وربما في يد من سيخلفه، وهدنة 
بأنه  العاصمة طرابلس، مسجاًل سابقة  هشة على تخوم 

أول مبعوث يطلب من األمين العام لألمم المتحدة 
الليبي  الملف  إعفاءه من مهمته.طوى سالمة صفحته في 

على نحو مفاجئ، بعد جوالت تفاوضية ماراثونية في 
العالم شرقًا وغربًا؛  الداخل، وتحركات مكوكية بين 

9 أعوام، وكان القرار هو  بحثًا عن حل ألزمة دامت نحو 
أو ما سماه بلغة دبلوماسية »طلب  الطوعية،  االستقالة 

اإلعفاء«، بعد أن بدأها منذ عامين ونصف العام بمبادرة 
حل ثالثية وأنهاها بمسارات حل ثالثة أيضًا، وما 

رئيسيًا في ثالثة  األممية شريكًا  البعثة  بينهما كانت 
مؤتمرات دولية تبحث حل األزمة.

بعد رمي سالمة المنشفة

األفارقة يطمحون إلى مبعوث أممي مشترك في ليبيا
سالمة  غسان  المتحدة  األمم  مبعوث  رمى 
الدبلوماسية في  بالمنشفة، مؤذنًا بإنهاء مهمته 
ليبيا، التي جاءت قبل أيام قليلة من اجتماع جديد 
 12 في  األفريقي  لالتحاد  المستوى  رفيعة  للجنة 
تأمل بعض دول  برازافيل، حيث  بالكونغو  مارس 
القارة أن تسمح استقالته ألفريقيا بلعب دور أكبر 
رغم  مشترك،  مبعوث  وتعيين  الليبي  الملف  في 
االنتقادات الموجهة للهيئة التي غرقت في إنشاء 
عربية  دول  معارضة  مع  األزمة  بحل  خاصة  لجان 

اعتبارها مشكلة أفريقية.
ويتقاسم دبلوماسيون من دول جنوب الصحراء 
استقالة  بعد  ذاته  األمل  لليبيا،  المجاورة  الكبرى، 
إدارة  أكبر في  تأثير  سالمة في أن يكون ألفريقيا 
غير  كان  األممي  المبعوث  أن  إذ  الليبي،  الملف 
مهتم لدور أفريقيا في عملية السالم، لذلك يمكن 
االتحاد  اقتراحات  مراعاة  منصبه  مغادرة  تتيح  أن 
الموضوع وتؤدي  األفريقي بشكل أفضل في هذا 
إلى تعيين مبعوث مشترك مع األمم المتحدة، وهو 
أحد مطالب القارة وفق ما نقل دبلوماسي تشادي 

لوسائل إعالم فرنسية األربعاء.

إرسال مبعوث مشترك محل معارضة عربية
أما في النيجر فإن االتحاد األفريقي في وضع أفضل 
دبلوماسي  ويقول  ليبيا،  في  السالم  عملية  لدفع 
في  سياسية  أجندة  له  ليس  االتحاد  نيجيري:»إن 
فعاليتها  أظهرت  األفريقية  والوساطة  البلد،  هذا 
كما في السودان« ووفقًا له، فإن تصريحات األمين 
العام لألمم المتحدة في فبراير تظهر أن التعاون 
ممكن بين الهيئتين حين أيد أنطونيو غوتيريس 
كبير  منتدى  بتنظيم  األفريقي  االتحاد  اقتراح 

للمصالحة بين الليبيين.

المتخصصة  غازيني  لكلوديا  بالنسبة  لكن 
لن  سالمة  غسان  استقالة  فإن  الليبي  الشأن  في 
المسألة.  هذه  في  األفريقي  االتحاد  دور  تغير 
بالفعل  تم  »لقد  الدولية:  فرنسا  إلذاعة  وقالت 
االتحاد  بين  مبعوث مشترك  إرسال  إمكانية  بحث 
محل  ظلت  لكنها  المتحدة،  واألمم  األفريقي 
المتحدة  األمم  داخل  العربية  الدول  ألن  معارضة 
كلوديا:  وتضيف  أفريقية«.  مشكلة  ليبيا  ترى  ال 
غضون  في  ستعين  المتحدة  األمم  أن  »صحيح 
من  ليس  لكن  جديدًا،  خاصًا  ممثاًل  قليلة  أسابيع 
الضروري أن تنتظر أفريقيا هذا الموعد لتعمل على 

حل األزمة الليبية«.
وزار قبل أيام وزير الشؤون الخارجية الكونغولي، 
جون كلود غاكوسو، تشاد والجزائر ومصر بصفته 
مبعوثًا للرئيس ساسو نغيسو لتوزيع دعوات على 
لجنة  اجتماع  في  للمشاركة  الدول  هذه  رؤساء 
ليبيا  بشأن  األفريقي  لالتحاد  التابعة  االتصال 
حول  للتشاور  الجاري؛  مارس   12 يوم  ببرازافيل 
الليبية  للمصالحة  كبير  مؤتمر  تنظيم  ترتيبات 

الشاملة.
ومن هنا يثير الحراك األفريقي في هذا السياق 
في  تساعد  أن  ألفريقيا  يمكن  هل  جديًا  تساؤاًل 

تحقيق االستقرار في ليبيا؟
األفريقي  االتحاد  اقترح  أسابيع  قبل  قمته  ففي 
إرسال بعثة لتقصي الحقائق، وسيتم ذلك بالتعاون 
مع األمم المتحدة. كما قرر رؤساء الدول أيضًا رفع 
األفريقي  لالتحاد  التابع  االتصال  مكتب  مستوى 
دبلوماسية  بقدرات  يتمتع  يصبح  بحيث  ليبيا  في 
االتحاد  رئيس  تكليف  تم  وقد  أكبر  وعسكرية 

األفريقي بتحديد خيارات التمويل للقرارين.
وكان ذلك االجتماع الثاني الذي تقوده أفريقيا 
حول ليبيا خالل 10 أيام، عقب مؤتمر برلين الذي 
واجتماع  الرئيسيين  الالعبين  عديد  فيه  شارك 
جنيف الذي جمع القادة العسكريين من الفصيلين 

استقالة  قبل  ينتهي  أن  قبل  الرئيسيين  الليبيين 
سالمة إلى تحقيق أي نتائج.

ويعتقد الكثيرون أن جنوب أفريقيا التي يرأس 
في  األفريقي  االتحاد  رامافوزا  سيريل  رئيسها 
2020 يمكنها استخدام تجربتها في صنع السالم 
ليبيا.  في  النزاع  للمساعدة في تسوية  والوساطة 
لكن أواًل عليها إصالح خطئها عندما صوتت البالد 
 2011 للعام  الدولي  األمن  مجلس  قرار  لصالح 

الذي فتح الباب أمام التدخل األجنبي في ليبيا.
األفريقي  األمنية  الدراسات  لمعهد  ورقة  وفي 
اجتماع  قبل  نشرت  أفريقيا،  بجنوب  مقره  الواقع 
مشاركة  مدى  حول  تتساءل  القادم،  برازافيل 
في  التي هي عضو  أفريقيا  االتحاد وخاصة جنوب 
اللجنة رفيعة المستوى في دعوة الليبيين إلى حل 

بصوت  التحدث  الهيئة  على  سيتعين  إذ  للصراع؟ 
واحد ليكون هذا هو المفتاح إلعادة تحديد موقعها 
في إدارة األزمة الليبية في مواجهة األمم المتحدة 
والبلدان غير األفريقية الموجودة في ليبيا، ولكي 

تكون فعالة في التعامل مع النزاع.
شويت  األفريقي،  المعهد  في  الباحثان  ويشير 
وولد ميكيل ومحمد ديتا، إلى وجود حقائق شائعة 
عليه فصيالن فقط  المحلي يسيطر  المشهد  بأن 
وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل 
األمم المتحدة بقيادة فائز السراج، والجيش الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر. لكن هناك على األقل 
وما  رئيسيتان–الميليشيات  مسلحتان  مجموعتان 
المعادلة  باإلسالميين–وهم جزء من هذه  يسمى 
من  يعد  مستقبلهم  ذلك،  من  واألهم  المعقدة 

معالجتها  تتم  لم  التي  للجدل  المثيرة  المسائل 
بعد.

الميليشيات  مصير  حول  االختالفات  أن  ويبدو 
واإلسالميين هي التي تقسم مواقف الفاعلين غير 

األفارقة المشاركين في دعم أحد األطراف.
وتدويل  الداخلية  االنقسامات  هذه  وتشكل 
النزاع الليبي صميم عمل المجتمع الدولي، خاصة 
األمم المتحدة لحلها، بيد أن العقبة األولى تتمثل 
في افتقار القارة إلى المشاركة الفعالة في العمليات 
الجارية التي تقودها األمم المتحدة بشكل رئيسي 
ولكن تشمل أيضًا أدوار بلدان مثل فرنسا وألمانيا 

وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة.
أربعة تحديات تشوش على الوساطة األفريقية

وعددت الورقة البحثية أسباب عدم فاعلية دور 
االتحاد األفريقي الذي لم يقنع المتحاربين الليبيين 
بعد بالتوجه إلى القارة إليجاد حل، بل يتعين عليه 
لدى محاولة إقناع الليبيين بإفساح المجال لعملية 
جهات  دعوة  أفريقية،  بقيادة  محتملة  واسطة 

فاعلة غير أفريقية إلى طاولة المفاوضات نفسها.
على  أنه  لدوره  بالنسبة  الثاني  التحدي  أما 
فإن  نسبيًا،  المحايد  بمظهر  ظهوره  من  الرغم 
ال  فيه  األعضاء  الدول  وبعض  األفريقي  االتحاد 
ينظر إليهم على هذا النحو من قبل جميع أطراف 
األزمة إذ ينظر إلى بعض الدول األفريقية على أنها 
القذافي. كما أن بعض  أنصار معمر  متعاطفة مع 
القومي  األمن  تعزيز  في  الراغبة  المجاورة  الدول 
عقدت  قد  ليبيا  مع  المشتركة  على طول حدودها 
المتحاربة  األطراف  مختلف  مع  ثنائية  اتفاقات 

الليبية.
إضافة إلى ذلك، ففي بعض الحاالت، يكون كبار 
عملية  في  المشاركين  األفريقي  االتحاد  مسؤولي 
وبالتالي  المجاورة،  البلدان  مواطني  من  السالم 
أنهم محايدون. بل هناك  إليهم على  قد ال ينظر 
تصور بأن موقفهم يمثل مصالح عواصمهم بداًل 

عن مصالح االتحاد األفريقي.
وبخصوص التحدي الثالث يشير المعهد الجنوب 
أفريقي إلى عدم وجود موقف مشترك بشأن كيفية 
الرد على الصراع، حيث لم تتمكن الدول األعضاء 
من االتفاق على نشر بعثة مشتركة لدعم السالم 
ليبيا،  في  المتحدة  واألمم  األفريقي  االتحاد  بين 
االتصال  مجموعة  في  تدرج  أن  يجب  الدول  وأي 

المنشأة حديثًا لليبيا.
االتحاد  يواجه  رابع  تحدٍ  إلى  المعهد  ويلفت 
األفريقي وهي الكيانات األفريقية الكثيرة المكلفة 
حل األزمة الليبية، إذ توجد لديه لجنة خاصة رفيعة 
لكنه  ليبيا،  في  عضوًا   11 من  مؤلفة  المستوى 
ليبيا،  في  المفوضية  لرئيس  خاصًا  مبعوثًا  عين 
رئيس  الملف  إدارة  في  مباشر  بشكل  ويشارك 
مفوضية االتحاد األفريقي ومفوض السالم واألمن 
لرئيس  الخاص  والممثل  األفريقي  لالتحاد  التابع 

المفوضية.
وأضافت القمة األفريقية األخيرة كيانًا آخر من 
خالل إنشاء مجموعة اتصال لليبيا، دون حل اللجنة 
المخصصة رفيعة المستوى، بينما لم يتم توضيح 

الفرق بين الهيئتين.
األفريقي  االتحاد  يصبح  حتى  التقرير  ويوصي 
شريكًا قاباًل لقيادة عملية السالم بتنسيق الجهود 
األعضاء  مع  األفريقي،  واألمن  السلم  بين مجلس 
التابع  األمن  مجلس  في  الدائمين  غير  األفارقة 
األفريقي،  االتحاد  ومفوضية  المتحدة،  لألمم 
واللجنة الرفيعة المستوى لالتحاد األفريقي بشأن 

ليبيا.
كما أنه من المهم تحديد كيفية عمل أصحاب 
سبيل  وعلى  معًا.  المختلفين  األفارقة  المصلحة 
الذين يشاركون  ليبيا  المثال، سيكون دور جيران 
لالتحاد  المستوى  الرفيعة  اللجنة  من  كل  في 
أمرًا  واألمن،  السلم  ومجلس  ليبيا  حول  األفريقي 

حيويًا لنجاح أي تدخل لالتحاد األفريقي.
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بجامعة  والسموم  الشرعي  الطب  قسم  رئيس  قال 
الطبيب  عمل  إن  قدورة،  محمود  الدكتور  األستاذ  بنغازي، 
الشرعي في ليبيا ال يستهدف الموتى فقط، كما هو شائع، 

وإنما يشمل األحياء كذلك في حاالت محددة.
الطبيب  أن  »الوسط«  مع  حوار  في  قدورة  وأوضح 
الناتجة  األضرار  لتقدير  األحياء  إصابات  يفحص  الشرعي 
خالف  أو  العمل،  إصابات  أو  المشاجرات  نتيجة  العنف،  عن 

ذلك.
صاحبه  يلزم  الشرعي  الطب  اختصاص  أن  بين  كما 
ثم  الجراحة،  في  بكالوريوس  شهادة  على  بالحصول 
بعد  إال  ينالها  ال  الشرعي،  الطب  في  تخصص  شهادة 
سنوات  خمس  يستغرق  المهمة،  لتلك  يؤهله  تدريب 
الصعوبات  أبرز  أن  نفسه  الحوار  في  وأوضح  األقل.  على 
نقص  في  تتمثل  ليبيا  في  الشرعي  الطب  تواجه  التي 
الخارج  إلى  االبتعاث  ونقص  التدريب،  ونقص  اإلمكانات، 
بضرورة  قدورة  طالب  كما  بالتخصص.  االهتمام  ونقص 
حاليا-  العدل  وزارة  يتبع  -الذي  الشرعي  الطب  تبعية  نقل 
منفصلة  إدارة  استحداث  أو  للقضاء،  األعلى  المجلس  إلى 
ملفات  عدة  قدورة  وتناول  مباشرة.  البالد  رئاسة  تتبع  له 
وحاالت  الشرعي،  الطب  عمل  حول  المواطنين  بال  تشغل 
السطور  في  الحوار  نص  وإلى  ذلك..  وغير  القبور،  نبش 

التالية:
الشرعي  الطب  عمل  ظروف  عن  حدثنا  البداية  في   ●

ليبيا؟ في 
الذي يحمل  الطبيب  الطب الشرعي اختصاص يعمل به 
شهادة  أيضا  ويحمل  وجراحة،  طب  بكالوريوس  شهادة 
هذا  يكون  أن  ضرورة  مع  الشرعي،  الطب  في  تخصص 
الطبيب قد نال التدريب الكافي في التخصص، بما يؤهله 
األقل خمس سنوات  على  ويحتاج  يكون طبيبا شرعيا،  ألن 
تخصص،  شهادة  ينال  وبعدها  والتدريب  العمل  من 
هذه  والشروط  الشرعي،  الطبيب  بعمل  يقوم  ذلك  وبعد 
متوافرة،  ليست  األوقات  أغلب  في  أو  متوافرة  ليست 
ليس  وهو  شرعي،  طبيب  يسمى  أحيانا  لالحتياج،  ووفقا 
أو  التخصص  المسمى  هذا  صاحب  لدى  يوجد  ال  كذلك، 
ومن  وجراحة،  طب  بكالوريوس  يحمل  ولكنه  التدريب، 
ودون  تدريب،  دون  ويعمل  شرعيا،  طبيبا  تعيينه  يتم  ثم 
وخبرة  تخصصا  األكثر  من  تقييم  أو  تأهيل  ودون  مراقبة، 

المجال. في 
الطب  بأن  الرائجة  الفكرة  إلى  تنظرون  وكيف   ●

باألموات وحدهم؟ الشرعي مختص 
ليبيا ال يعمل فقط على  الشرعي في  الطب  أن  الحقيقة 
على  منه  وجزء  األموات،  على  منه  جزء  هناك  بل  األموات، 

األحياء. جزء األموات هدفه تحديد سبب الوفاة، وما يتعلق 
وكذلك  جنائي؟  غير  أم  جنائي  بسبب  هل  األمر:  بهذا 
خصوصا  للوفاة؟  المسببة  األداة  ما  الوفاة،  واقعة  ظروف 
إذا كانت جريمة، أو السبب الذي أدى إلى الوفاة إذا كانت 
التي  األمور  هذه  إلى  وما  الوفاة،  زمن  وتقدير  طبيعية، 
من  بإذن  أحدهم،  قبر  بنبش  يتعلق  فيما  النيابة،  تطلبها 

العامة. النيابة 
وهل يتقبل أهالي الموتى هذا األمر؟  ●

فهذه  رأي،  لهم  وليس  بذلك،  لهم  عالقة  ال  األهل 
أو  التشريح  معارضة  يستطيعون  ال  وهم  جنائية  األمور 
أسباب  وهناك  جنائي،  اشتباه  هناك  كان  إذا  قبر  نبش 
يعرض  ولم  دفن،  الشخص  أن  منها  القبر،  لنبش  كثيرة 
أو  الوفاة،  سبب  يعرف  ولم  دفن  أو  الشرعي،  الطب  على 
ظهرت أمور أخرى بعد الوفاة استدعت أن يتم نبش القبر 

الوفاة. إلعادة تقييم سبب 
الطب  عمل  في  باألحياء  المتعلق  الجزء  عن  وماذا   ●

الشرعي؟
الضرر  لتقدير  المصابين  من  األحياء  حاالت  نفحص 
سواء  لعنف،  تعرضوا  الذين  األحياء،  لألشخاص  الجسدي 

أو  عمل  إصابة  نتيجة  أو  مشاجرة،  نتيجة  العنف  هذا  أكان 
األذى،  وسبب  األذى،  مدى  لتحديد  النقل،  وسائل  إصابة 
يتم  وكذلك  مستديمة؟  عاهة  سبب  وهل  عالجه،  ومدة 
فحص األحياء في حاالت االشتباه بالزنى، أي نشاط جنسي 
وهناك  النيابة،  من  القضية  تحال  عندما  شرعي،  غير 
تحديد األعمار، وفحص المسؤولية الجنائية، وغيرها كثير.

في   DNA النووي  الحمض  استخدامات  عن  وماذا   ●
الشرعي؟ الطب 

أن  وهو  كثيرة،  استخدامات   DNA النووي  للحمض 
أو  لعابا  أو  دما  كان  سواء  البيولوجي  السائل  إلى  تتعرف 
أو  الجلد  أو  األنسجة،  طريق  عن  أو  اإلنسان،  جسم  من 
خالل  من  الشخص  إلى  التعرف  أجل  من  عظام  أو  عضلة 
التقسيم  من   75% وطبعا  الوراثية،  البصمة  استعراض 
أو   4% نسبة  بنحو  اختالف  هناك  متشابه،  للبشر  والتوزيع 

%5 وهو الذي يحمل الصفة أو البصمة الوراثية.
من  هل  النووي  الحمض  عن  الحديث  سياق  في   ●
الجثث  مع  التعامل  كيفية  عن  تحدثنا  أن  الممكن 

الهوية؟ مجهولة 
للنيابة لمدة معينة،  المجهولة يتم حفظها وفقا  الجثث 
ويتم  تدفن،  ثم   DNA وتحليل  العينات،  منها  تؤخذ  ثم 
األصابع  بصمة  وكذلك  الوراثية،  البصمة  بعينة  االحتفاظ 
إذا كانت الجثة غير متعفنة فهذه تحكمها حالة الجثة، هل 
أم نصف أشالء،  أم غير متحللة، هيكل عظمي  هي متحللة 
البحر،  من  مستخرجة  أو  األرض،  سطح  فوق  أم  مدفونة 
 DNA فحص  إن  ونقول  مراعاتها،  يجب  عوامل  هذه  كل 

فال  أيضا مهمة،  األصابع  لكن بصمة  واألنفع،  األجدى  هو 
يوجد تشابه بين شخص وآخر فيها.

هي  وهل  العينات..  بهذه  االحتفاظ  يتم  كيف   ●
الطويل؟ المدى  على  للتلف  عرضة 

بهذه  خاص  معلومات  بنك  هناك  يكون  أن  بد  ال 
ويمكن  الثالجة،  في  بالعينات  االحتفاظ  ويتم  العينات، 
درجة  تكون  أن  بد  ال  ولكن  طويلة،  لفترة  بها  االحتفاظ 
االحتفاظ  يمكن  ومنها  الصفر،  تحت  درجة   30 الحرارة 

عاما. ثالثين  إلى  تصل  قد  لمدة  العينات  بهذه 
عهد  في  الوطني  للرقم  منظومة  إعداد  تم   ●
من  نووي  حمض  عينة  أخذ  طريق  عن  القذافي 
توقف  التي  المنظومة  هذه  ترى  كيف  المواطنين.. 

2011؟ بعد  بها  العمل 
قضائي. بأمر  إال  العينات  هذه  بأخذ  يسمح  ال 

بإحدى  االجتماعيات  االختصاصيات  إحدى   ●
للكشف  شرعيا  طبيبا  أحضروا  إنهم  قالت  المدارس 

القول؟ هذا  على  تعليقك  ما  البنات..  على 
أي  تعرض  أن  تستطيع  ال  أخرى  جهة  أي  أو  المدرسة 
من  أمر  أو  قضائي  بأمر  إال  الشرعي  الطبيب  على  أحد 
محالة  قضية  لديها  تكون  أن  بد  ال  والنيابة  النيابة، 
االختصاصية  كالم  أن  أعتقد  ال  الشرطة.  مركز  من 
شرعي  طبيب  هناك  كان  لو  ألنه  حقيقي،  االجتماعية 

فمعنى ذلك وجود مشكلة ومن ثم قضية ونيابة.
في  الشرعي  الطبيب  تواجه  التي  الصعوبات  ما   ●

؟ ليبيا
االبتعاث  ونقص  التدريب،  ونقص  اإلمكانات،  نقص 
إلى الخارج، ونقص االهتمام بالتخصص، وغياب التشجيع، 
العدل،  وزارة  في  الشرعي  الطب  يتبعها  التي  واإلدارة 
أو  الصحة  وزارة  ال  العدل  وزارة  نتبع  شرعي  كطب  فنحن 

الجامعة.
اقتراحاتك للنهوض بالطب الشرعي في ليبيا؟ ● ما 

بعد  الجثث  من  العينات  بها  وأقصد  بالتحاليل،  االعتناء 
السموم،  وتحليل  الوراثية  البصمة  وتحليل  التشريح 
بعيدا  واحدة  إدارة  في  تكون  أن  بد  ال  جميعها  هذه 
عدة  تشمل  اإلدارة  إن  حيث  القضائية،  الخبرة  عن 
يتبع  أن  أرى  أنا  بينما  الشرعي،  الطب  منها  أقسام، 
إدارة  تكون  أو  للقضاء،  األعلى  المجلس  الشرعي  الطب 

مباشرة. الجمهورية  رئيس  تتبع  بذاتها  منفصلة 
● ما الذي تود أن تختم به هذا الحوار؟

الشرعي هو  والطبيب  إنساني،  الشرعي هو عمل  الطب 
خصوصا  تحدث،  التي  الجرائم  من  كثير  في  خبير  شاهد 
عندما يكون التقرير غير مفهوم، حيث يستدعى، والطبيب 
من  تكليف  أو  طلب  على  بناء  يعمل  ليبيا  في  الشرعي 

العامة، وال يسمح له بالعمل بغير ذلك. النيابة 

الطبيب الشرعي شاهد خبير
.. ونقص اإلمكانات أبرز املشكالت

نقص الوقود في مدن الجنوب يدفع املواطنني إلى املبيت في املحطات
الجنوب  مدن  في  الوقود  نقص  أزمة  التزال 
رغم  حلول،  دون  قائمة  سبها،  في  وخاصة  الليبي، 
أزمات  من  عنها  ينتج  وما  مصاعب،  من  تخلفه  ما 
مختلفة  أشكاال  يواجهون  الذين  المواطنين  حياة  في 
حياتهم  في  والتحديات  واألعباء  المشكالت  من 
أبعادا  وآخر،  يوم  بين  ما  األزمة  وتأخذ  اليومية. 
السوداء،  السوق  في  الوقود  سعر  ارتفاع  منها  عدة، 
مقدراتها  واستنزاف  الدولة  إرهاق  مع  جنب  إلى  جنبا 

البالد. خارج  إلى  تهريبه  عبر 
اصطفاف  الجاري،  األسبوع  »الوسط«  ورصدت 
ولساعات  ممتدة،  طوابير  في  بسيارتهم،  المواطنين 
عليه  للحصول  الوقود،  توزيع  محطات  أمام  طويلة، 
التهريب  أعمال  من  شكاوى  وسط  جدوى،  دون 
السوق  وظاهرة  التوزيع،  في  المساواة  وغياب 

السوداء.
لـ»الوسط«:  قال  الرازق  عبد  محمد  المواطن 
أجل  من  الباكر،  الصباح  منذ  المحطة  إلى  »ذهبت 
متصلة  ساعات  لخمس  ووقفت  الوقود،  على  الحصول 
وحتى  صباحا  الخامسة  الساعة  من  الطابور،  في 
عدة،  سنوات  منذ  المعاناة  هذه  وأعيش  العاشرة، 
السوداء  السوق  من  الوقود  شراء  أستطيع  ال  ألنني 

دينارين«. إلى  فيها  الواحد  اللتر  سعر  وصل  التي 
أحد  وال  شيئا،  يفهم  أحد  »ال  الرازق:  عبد  وأضاف 
فهم  على  قادرين  غير  ونحن  وافية،  معلومة  يمنحنا 
 500 وصل  الرسمية  بالمحطات  اللتر  سعر  يجري.  ما 
وأنا  درهما.   15 هو  الرسمي  السعر  أن  رغم  درهم، 
الشكل،  بهذا  الوقود  ببيع  دولة  تقوم  كيف  أتساءل: 
به  المباع  والسعر  المعلن  السعر  بين  الفارق  وهذا 
فعليا، هذا أمر ال يختلف في شيء عن السوق السوداء«.
صالح،  ويدعى  الموظفين  أحد  وهو  آخر،  مواطن 
واالستياء  الضيق  مالمح  وجهه  عليه  بدت  وقد  قال 
حلحلتها:  في  أمل  بارقة  دون  األزمة  الستفحال 
في  ونمت  الليل،  منتصف  في  المحطة  إلى  »وصلت 
األوائل  من  أكون  حتى  المحطة  باب  أمام  سيارتي 
التالي  اليوم  صباح  في  الوقود  على  الحصول  في 
لعدة  السوداء،  السوق  من  شراءه  أستطيع  ال  ألنني 
النقدية  السيولة  وقلة  سعره  ارتفاع  منها  أسباب 

أشهر«. عدة  بعد  إال  عليها  نتحصل  ال  التي 
طويلة  لساعات  لالنتظار  مضطر  »أنا  وأضاف: 
على  قدرتي  ضمان  أجل  من  الوقود  على  أحصل  حتى 

مدارسهم«. إلى  أبنائي  توصيل 
عن  بحثا  محمد،  خليفة  جاء  سبها،  خارج  من 
السوق  عبر  إال  منطقته  في  يجده  لم  الذي  الوقود 

المرتفعة.  أسعارها  على  يقدر  ال  التي  السوداء 
سبها،  مدينة  من  لست  »أنا  لـ»الوسط«:  وأوضح 
واحد،  يوم  إلى هنا، منذ  المجئ  إلى  ولكني اضطررت 
الوقود  على  الحصول  أجل  من  المحطة  في  والمبيت 
في  يباع  حيث  جدا،  مرتفع  منطقتي  في  سعره  ألن 
التوزيع  محطات  في  نجده  وال  السوداء،  السوق 
يباع  نجده  يوما،  وجدناه  وإذا  نادرا،  إال  الرسمية 
الرسمي  السعر  يخالف  بما  الواحد،  للتر  دينار  بنصف 

درهما«.  15 بواقع  البنزين  للتر  الدولة  في  المقرر 
المحطات تنظيم 

المواطنين  على  دائما  تفرض  األزمات  وألن 
مشكلة  أفرزت  لها،  حلول  عن  البحث  والمعنيين 
بالمواطنين  المحطات  وتكدس  الوقود،  نقص 
لوقوع  تفاديا  للتنظيم،  لجانا  عنه،  الباحثين 

عقباها. تحمد  ال  قد  مشكالت 
بمحطة  التنظيم  لجان  إحدى  عضو  عيسى،  ناصر 
اللجان  تلك  دور  عن  تحدث  الزراعي،  القرضة  دائري 
تزويد  عملية  تنظيم  »نحاول  قائال:  لـ»الوسط« 

نظرا  وذلك  التوزيع،  محطات  من  بالوقود  المواطنين 
للزحام الذي ينذر بالمشكالت إذا تركناه دون تنظيم«.
توزيع  »يتم  عيسى:  قال  عملهم،  طبيعة  وعن 
صباح  من  الثامنة  في  للمواطنين  مسلسلة  أرقام 
بدخول  المحطة  على  المشرف  يسمح  وال  يوم،  كل 
على  الرقم،  هذا  عبر  إال  بالوقود،  للتزود  سيارة  أي 

بختم  معتمدة  الرقم  تحمل  التي  الورقة  تكون  أن 
يقرب  ما  تعبئة  يتم  الواحد  اليوم  وخالل  المحطة، 

عراقيل«. أية  دون  150 سيارة  من 
ذكر  عدم  طلب  الوقود،  أزمة  لجنة  أعضاء  أحد 
في  الوقود  لنقص  الرئيسي  السبب  إن  اسمه،قال 
كان  الذي  سبها  مستودع  إغالق  في  يتمثل  سبها، 
جراء  وذلك  مصراتة،  من  الوقود  الستقبال  مخصصا 
على  بدورها  أثرت  والتي  ليبيا،  في  الدائرة  الحرب 

البالد. جنوب  في  الوضع 
الجهات  بعض  حاولت  األزمة،  مواجهة  سبيل  وفي 
من  الحل  وجاء  الوقود،  نقص  لمشكلة  حلول  إيجاد 
وافق  والذي  الشرقية،  المنطقة  في  المنقار  مستودع 
بين  المسافة  بعد  ولكن  بالوقود،  الجنوب  تزويد  على 

الجنوب والشرق ضاعف األسعار بشكل غير متوقع.
سعر  أن  الملف،  على  مطلعة  مصادر  وذكرت 
درهم،   500 ليصبح  ارتفع  البنزين  من  الواحد  اللتر 
إلى  المنقار  مستودع  من  النقل  تكلفة  ارتفاع  نتيجة 
النقل،  أجرة  تتحمل  جهة  أية  توجد  ال  حيث  الجنوب، 

سعر  رفع  خالل  من  المواطنين،  على  تحميلها  فتم 
البنزين. لتر 

للحرس  الدوريات  مدير  تحدث  نفسه،  السياق  وفي 
عن  األصفر  عمر  المقدم  الجنوبية  بالمنطقة  البلدي 
من  المحطات  لعمل  بالمتابعة  »نقوم  قائال:  األزمة 
عن  فيسبوك،  على  اإلدارة  صفحة  عبر  إبالغنا  خالل 
نشر  يتم  حيث  إليها،  الوقود  وصل  التي  المحطات 
تابعة  محطات  بها  منطقة  وكل  المحطات،  اسم 
الدوريات،  أفراد  من  لجنة  تشكيل  تم  للدولة، 
بها،  العمل  وتنظيم  تسيير  على  والحرص  لتأمينها 
تؤثر  خروقات  عدم حدوث  وبما يضمن  عادي،  بشكل 

المواطنين«. مصالح  يحقق  وبما  العمل،  سير  على 
قال  ليبيا،  خارج  الوقود  تهريب  مشكلة  وعن 
عمليات  شهدت  الماضية  السنوات  إن  أمني  مصدر 
بعض  إلى  وخاصة  البالد،  خارج  إلى  عديدة  تهريب 
قيد  سبها  مستودع  كان  عندما  األفريقية،  الدول 
ويكاد  جدا  قليل  التهريب  أصبح  حاليا  ولكن  العمل، 

األمني. المصدر  قول  بحسب  منعدما،  يكون 

سعر لتر البنزين ارتفع إلى 500 درهم

أحد المواطنين: مضطر لالنتظار 
لساعات طويلة حتى أحصل على الوقود 

لضمان توصيل أبنائي إلى مدارسهم

 أطالب بضرورة نقل تبعية 
الطب الشرعي إلى المجلس 

األعلى للقضاء

●   سيارات في طابور االنتظار للتزود بالوقود●   إحدى محطات الوقود في سبها
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الخطوة تعزز مساعي مواجهة تعاطي المواد المخدرة

قرار حكومي بتحويل «مصحة املدمنني» إلى مركز بسعة ١٢٠ سريرا

بعد سنوات من بدايتها كقسم صغير، أنشىء بقرار من جهاز 
المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطنية، 

تنتظر مصحة رعاية وحماية المدمنين التي انطلق عملها في 2014، 
التحول إلى مركز موسع، لتفعيل دورها في المجال الصحي واإلنساني.
أنشئت المؤسسة في العام 2014، وأوكلت مهام إدارتها كقسم إلى إدارة 

مكافحة الجريمة التابعة لجهاز المباحث الجنائية، قبل أن يصدر في 2015 
قرار وزير الداخلية بتحويل القسم إلى »مصحة« تتبع جهاز المباحث الجنائية، 

واستمر ذلك الوضع حتى نهاية 2019م، ومنذ فترة وجيزة أصدر المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بترفيع المصحة إلى مستوى »مركز 

لرعاية وحماية المدمنين« يتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة المالية 
المستقلة ويتبع وزارة الداخلية مباشرة. وهذا القرار ما زال في طور التفعيل 
اإلداري والمكاني بإنشاء مبنى جديد للمركز بسعة 120 نزيال وبالمواصفات 

القياسية العالمية لمثل هذه المراكز. كيف تعمل المصحة؟ وما هي سبل 
الدعم الموجهة إليها؟ وما أبرز التحديات التي تواجهها؟ أسئلة نحاول اإلجابة 

عنها في السطور التالية.

محدد  دعم  أي  على  تحصل  لم  »المصحة 
خاص بها، حتى من ناحية اإلنشاء. كان الدعم 
إما تبرعات من رجال األعمال، أو بعض الدعم 
بمدينة  البلدي  المجلس  من  سواء  المقدم 
مصراتة، وأيضا بعض الدعم العيني من مكتب 
والمستشفى  بالمدينة،  الصحية  الخدمات 
لسد  كافيا،  يكن  لم  أنه  إال  وغيره  المركزي 
إلى  اضطرها  الذي  األمر  المصحة،  احتياجات 
لكون  المترددين،  وجه  في  أبوابها  إغالق 
أصعب  من  المدمنين(  )رعاية  التخصص  هذا 
إلى  ويحتاج  والتأهيل،  العالج  في  التخصصات 
عالج  من  نفقاته  لتغطية  ضخمة  ميزانيات 
مدير  تحدث  هكذا  وغيرها«.  وتأهيل  وتغذية 
علي  محمد  المدمنين  وحماية  رعاية  مصحة 
ننسى  ال  مضيفا:  »الوسط«،  إلى  فناس  أبو 
إلى  عالجه  فترة  تستمر  قد  الواحد  النزيل  أن 
صحية  تغذية  إلى  يوميا  فيها  يحتاج  اشهر   6
العالج  أدوية  ألن  جدا،  مكلف  دوائي  وعالج 
العصبي تأتي بعد أدوية عالج السرطان ترتيبا 
إلى  باإلضافة  المادية،  التكلفة  ناحية  من 
الطبية  بالعناصر  لالستعانة  العالية  التكلفة 
بسبب  المجال  هذا  في  العمل  في  المؤهلة 

ندرتها عالميا.
ذلك،  لكل  الحديث:  المصحة  مدير  وواصل 
فإن المركز الجديد، بسعة 120 سريرا، سيحتاج 
عمله  يؤدي  كي  كبيرة  وميزانية  نفقات  إلى 
كل مسؤولي  يعي  أن  ويجب  وجه.  أكمل  على 
الدولة هذا األمر وحجم اإلنفاق في عالج حاالت 
اإلدمان، وإن اعتبرنا أن هذا اإلنفاق »كبير«، إال 
أنني أقول إن تكلفة العالج أقل بكثير جدا من 
الخسارات التي يتكبدها المجتمع والدولة جراء 

اإلدمان، وعدم عالج المدمنين وتأهيلهم.
أما عن مراحل العالج، فكشف مدير المصحة 
الحالة  استقبال  منذ  تبدأ  بالقول:  مراحلها 
التوقف  مرحلة  رئيسية:  مراحل  بثالث  وتمر 
)المرحلة  األعراض  وانسحاب  التعاطي  عن 
االنسحابية( وتستمر حسب نوع المواد المخدرة 
التي يتعاطاها المريض وكمياتها، من أسبوع 
النزيل  فيها  يتعرض  حيث  أسابيع،  أربعة  إلى 
العضلي  الفشل  ومنها  االنسحاب  أعراض  إلى 
للجسم والتقيوء واإلسهال والخمول، باإلضافة 
تمكن  حين  إلى  وعصبية  تشنجية  نوبات  إلى 
الجسم من التكيف على عدم الحاجة إلى المواد 
التعافي  مرحلة  ذلك،  يلي  السابقة.  المخدرة 
من اإلدمان واستعادة الصحة العامة )المرحلة 
من  عادة  تستمر  المرحلة  وهذه  التعويضية(، 
أسبوعين حتى 8 أسابيع، ويصبح فيها المريض 
قادرا على األكل والشرب والحركة، ويحتاج فيها 
بالفيتامينات  غنية  صحية  غذائية  مواد  إلى 
ما  الجسم  يعوض  حتى  والبروتينات  والدهون 
فقده أثناء فترة التعاطي، باإلضافة إلى أنه قد 
يحتاج بعض األدوية المهدئة، وكذلك األدوية 
يصاب  والتي  والهلوسة،  لالكتئاب  المضادة 
المخدرة  المواد  تعاطي  نتيجة  المريض،  بها 
العصبية  مساراته  على  أثر  مما  طويلة  لفترة 
الدماغ،  خاليا  تلف  في  له  وتسبب  والعقلية 
التوقف–إلى إصابته  الذي يؤدي به–بعد  األمر 
وهالوس  اكتئاب  ومشاعر  عصبية  بنوبات 

سمعية وبصرية.
المرحلة الثالثة من العالج، تتعلق بالتأهيل 
تستمر  التأهيلية(،  )المرحلة  االندماج  وإعادة 
فيها  يمارس  أشهر،   6 إلى  شهرين  من  عادة 
وذلك  بانتظام،  اليومية  الرياضة  المريض 
العضالت  في  المتراكمة  السميات  بقايا  لطرد 
إلى  للعودة  الجسم  عضالت  تمرين  وكذلك 
يتلقى  وكذلك  التعاطي،  قبل  عهدها  سابق 
النزيل في هذه المرحلة دروسا في عدة جوانب 
منها التنمية البشرية وكذلك الدروس الدينية 
اإلدمان  وعواقب  أضرار  معرفة  على  لحثه 
وتعاطي المخدرات من الناحية الطبية والدينية 
باإلضافة إلى برامج تدريبية أخرى حسب رغبته 
وميوله، باإلضافة أيضا إلى األلعاب الترفيهية 
عمليات  مع  جنب  إلى  جنبا  فراغه،  ملء  بهدف 
عالج نفسي واجتماعي فردية وحلقات جماعية 
األسرية  الحياة  في  النزيل  إدماج  منها  الهدف 
واالجتماعية من جديد وتمكينه من التكيف مع 
واقع الحياة والتغلب على المشاكل التي كانت 

تواجهه وأدت إلى دفعه في طريق اإلدمان.

لكن هل تنتهي رحلة العالج بإقالع المريض 
هناك  ليس  فناس:  أبو  يجيب  اإلدمان؟  عن 
بعد  فالمريض  العالج،  النتهاء  محددة  مرحلة 
السابقة–يخرج من  العالج  مراحل  االنتهاء من 
من  ولكن  اإلدمان،  عن  مقلع  وهو  المصحة 
حالة  له  تحدث  أن  خروجه  بعد  جدا  المتوقع 
وهي  باالنتكاسة،  تسمى  أخرى  مرة  مرضية 
جديد،  من  المخدرات  على  لإلدمان  يعود  أن 
وهي متوقفة على عزيمته الشخصية، وقناعته 
المادية  الظروف  إلى  إضافة  اإلدمان،  بترك 
واالجتماعية المحيطة به ومدى ترابط األسرة 

ووقوفها إلى جانبه.
المريض  المصحة: بعد خروج  وأوضح مدير 
األدوية  بعض  إلى  يحتاج  قد  المركز،  من 
وقد  طويلة،  لفترات  التعويضية  الطبية 
يستمر عليها مدى الحياة، وذلك بسبب بعض 
التي  والصحية  النفسية  والمشاكل  األمراض 
تسببها مدة تعاطي المواد المخدرة، خاصة إن 
قبل  كبيرة  وبكميات  طويلة  لفترات  استمرت 
العالج، حيث تؤدي تلك المواد إلى تلف خاليا 
باإلضافة  العصبية،  بالمسارات  وتعطل  المخ 
إلى أضرار طبية وصحية أخرى بمختلف أعضاء 
الجسم التي تؤثر فيها سموم المواد المخدرة.

المدمنين،  المرضى من  استقبال  آلية  وعن 
ذكر أبو فناس أنه »يتم استقبال الحاالت بعدة 
الشخص  يقرر  أن  وهي  الطوعية،  منها  طرق 
اإلدمان،  لترك  بحاجة  أنه  بنفسه،  المدمن 
ولكن لكونه ال يستطيع اإلقالع من تلقاء نفسه 
في منزله، فإنه يحتاج إلى رعاية طبية ونفسية 
أن  الممكن  ومن  ذلك.  على  يساعده  ومكان 
تقرر أسرة المريض تسليمه إلى المصحة ليتم 
الشرطة  ومراكز  النيابات  طريق  عن  أو  عالجه 

التي توقفه ومن ثم تحيله للمصحة لعالجه«.
المصحة  إذا كانت  ما  وردا على سؤال حول 
أجاب:  فقط؟  ليبيين  أم  أجانب  استقبلت  قد 
مدن  معظم  ومن  ليبية  الحاالت  األغلب  »في 
الحاالت  بعض  هناك  ولكن  ليبيا،  وبلديات 
وعالجها  استقبالها  تم  عربية  جنسيات  من 
تزيد  أشهر   6 حوالي  العالج  ومدة  بالمصحة، 
فقط،   2 حاليا  النزالء  وعدد  تنقص،  أو  قليال 
بسبب الظروف المادية والتشغيلية التي تعاني 
منها المصحة وتحولها إلى مركز حديثا، حيث 
لم يتم بعد اعتماد أو صرف أي ميزانية خاصة 
التابعة  المالية  المؤسسات  مختلف  من  بها 

للدولة«.
داخل  تعالج  التي  العمرية  الشرائح  هي  ما 
المركز؟ يقول مدير المركز: فيما سبق تم عالج 
والكبيرة  الصغيرة  العمرية  الشرائح  مختلف 
العمرية  الشباب  فئة  هي  الغالبة  الفئة  ولكن 

من 18 إلى 30 سنة.
فيما  فناس:  أبو  يجيب  النساء؟  عن  وماذا 
ال  ألنه  ليس  وذلك  حالة،  وال  توجد  ال  سبق 
يصلنا  فما  النساء،  بين  تعاطي  حاالت  توجد 
عديد  وجود  تؤكد  وإحصائيات،  معلومات  من 
الحاالت النسائية في التعاطي، وهي في زيادة 
سبق  فيما  المصحة  حجم  لصغر  نظرا  أنه  إال 
وقلة اإلمكانيات، وحساسية الوضع االجتماعي 
المصحة  منع  ذلك،  كل  المجتمع  في  للنساء 
أنه  إال  نسائية  حالة  ألي  القبول  باب  فتح  من 
مركز،  إلى  المصحة  ترفيع  قرار  إصدار  وبعد 
خاص  قسم  الفتتاح  نقاشات  توجد  فحاليا 
النواحي  من  خاصة  بمواصفات  يتمتع  بالنساء 
العمل  وسرية  والتقاليد  والعادات  االجتماعية 
النساء.  من  وعامليه  أفراده  كل  يكون  وأن 

األمر متوقف على إمكانية توفبر الدعم الكافي 
وجود  ضمان  وإمكانية  القسم  هذا  لمثل 
الدولة  وتقبل  لعمله  المطلوبة  المعايير  جميع 
أمرا  كونه  ومواجهته  األمر،  لهذا  والمجتمع 
يتعرضون  وقد  بشر  فالنساء  وطبيعيا،  واقعا 
لشتى أنواع االحتيال االجتماعي والضغوط التي 
طواعية.  أو  قهرا  اإلدمان  إلى  بهم  تؤدي  قد 
اهمها  عوامل  عدة  فهناك  عديدة،  واألسباب 
والبطالة كذلك ظروف  والفقر  االسري  التفكك 
بالشباب  وتؤدي  البالد  بها  تمر  التي  الحروب 
اما لإلدمان بسبب ما يواجهونه من مآٍس اثناء 
بعد  يتلقونها  التي  العالجات  من  او  الحروب 

اصاباتهم .

مواد التعاطي
المدمنين  ويوضح مدير مصحة رعاية وحماية 
المترددين  قبل  من  تعاطيا  األكثر  المادة  أن 

عليها: الترامادول ومخدر الحشيش، مشيرا إلى 
تتجاوز  بنسبة  مدمنين  عالج  في  نجحوا  أنهم 
السبعين في المائة، بل إن هناك حاالت عادت 
وأنجب  تزوج  من  ومنهم  بالمجتمع،  لالندماج 

وعمل في المؤسسات العامة والخاصة.

أضرار التعاطي
قائمة  توجد  دينيا،  محرمة  كونها  جانب  إلى 
ال حصر لها من األضرار التي تنتج عن تعاطي 
رعاية وحماية  المخدرة، حاولت مصحة  المواد 
المدمنين، تلخيصها في مطوية تضمنت عديد 
وضموره،  الجلد  انكماش  منها:  السلبيات، 
فقر  بسبب  وشحوب  المخاطيات،  واصفرار 
الشبكية،  والتهاب  الحديد،  ونقص  الدم 
األفيونات(،  )بسبب  العين  حدقة  وانقباض 
األطراف  وآفات  البيضاء،  الكريات  واضطرابات 
يؤدي  الشرايين  في  والتهاب  وارتعاشها، 
واصفرار  الكبد،  وضخامة  النبض،  اختفاء  إلى 
الكبد،  التهاب  عن  ينجم  الذي  الملتحمة 
الشريان  وقصور  القلبية،  الصمامات  وإصابة 
وطنين  القلبي،  النظام  واضطرابات  األبهر، 
الحجاب  وانثقاب  المنومات،  بسبب  األذن  في 
وعدم  وسقوطها،  األسنان  وتشوه  األنفي، 
المخ، وظهور  المضغ، وتلف خاليا  القدرة على 
الغدة  وظيفة  واضطرابات  الخاليا،  في  الخراج 
بندبات  الوداجي  الوريد  وإصابة  الدرقية، 
وااللتهاب  القلب،  شغاف  والتهاب  اصطباغية، 
الحالبين  والتهاب  الكلوي،  والقصور  الرئوي، 
وآالم شديدة مشابهة لنوبات الحصوة، وعجز 
يحدث  الحاالت  بعض  وفي  جنسيًا،  الرجل 
للمرأة  الشهوة  والعقم، ونقص  المبكر  القذف 
فتحة  في  نزفية  وبواسير  الجنسي،  والبرود 
مبرحة،  آالم  مع  البنكرياس  والتهاب  الشرج، 
ونوبات صرعية متكررة، ونقص مناعة الجسم 

المكتسبة )اإليدز(.
والعقلية،  النفسية  األضرار  كذلك  وهناك 
العصبي  والتوتر  واالكتئاب،  القلق  وتشمل: 
والبصرية  السمعية  والهالوس  والنفسي، 
ال  أشباح  رؤية  أو  أصوات  كسماع  والحسية 
وجود لها، والبالدة أو ضعف اإلدراك والتركيز، 
واضطراب الذاكرة وكثرة النسيان، وقد يصاب 
المدمن في بعض الحاالت بفقدان الذاكرة أو 
الجنون، وضعف االستجابة للمؤثرات الخارجية، 
وسوء تقدير الزمان والمكان وتقدير المسافات 
والشعور  والعزلة،  واالنطواء  والسرعة، 

باإلحباط، وانفصام الشخصية.
انهيار  فهي:  االجتماعية،  األضرار  عن  أما 
األسرة، وانحراف أفرادها، وكثرة حاالت الطالق، 
العداوة  ووقوع  وضعفه،  المجتمع  وفساد 
والبغضاء بين متعاطي المخدرات، وانطفاء نار 

الغيرة على العرض في قلب المدمن.
أضرار  عنه  تنتج  المخدرات  تعاطي  أن  كما 
الرئيسية  األسباب  من  فهي  كبيرة،  أمنية 
لوقوع الجرائم األخرى في المجتمع، فقد أثبتت 
مؤسسات  بعض  من  أجريت  التي  الدراسات 
المجتمع المدني على بعض المتعاطين العالقة 
في  وبنظرة  والجريمة،  اإلدمان  بين  الوثيقة 

البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية في بالدنا 
يتضح أن المخدرات كانت وراء كثير من جرائم 
وقطع  والسطو  والسرقة  واالغتصاب  القتل 

الطريق.
بهذه  ترتبط  أخرى  جرائم  هناك  أن  كما 
والرشوة  العملة  وتزييف  كالتزوير  الجريمة 
الجريمة  عن  دراسة  وفي  األموال،  وغسيل 
 65,6% أن  اتضح  العربية  الدول  إحدى  في 
المخدرات  تأثير  تحت  ارتكبت  الجرائم  من 
كإنجلترا  المتقدمة  الدول  وفي  والمسكرات. 
أن  إلى  اإلحصاءات  تشير  المتحدة  والواليات 
ارتباطًا  زيادة جرائم االغتصاب والعنف ترتبط 

وثيقًا باإلدمان على المخدرات.
من  واحدة  المرورية،  الحوادث  أن  كما 
كبيرة  فنسبة  المخدرة،  المواد  تعاطي  نتائج 
المخدرات  تعاطي  بسبب  تقع  الحوادث  من 
والمسكرات، مما يؤثر على أمن وسالمة الناس 
في الطرقات، وفي دراسة أجريت بفرنسا تبين 
أن %90 من حوادث السيارات تنجم عن تعاطي 
األمن  رجال  تعرض  إلى  أيضا  وتؤدي  الخمور. 
للخطر، حيث تنتهج عصابات التهريب والترويج 
رجال  مقاومة  في  وتستميت  عدوانيًا،  سلوكًا 
وقد  للربح،  وطلبا  العقوبة  من  هربًا  األمن 
شهدت الساحة بسبب هذا السلوك مواجهات 
األمن  رجال  وبين  الشرذمة  هذه  بين  دامية 
المخلصين الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في 

سبيل المحفظة على أمن المجتمع واستقراره.
كما تشكل تجارة المخدرات واإلنفاق الدولي 
اقتصاد  يهدد  جسيمًا  خطرًا  عليها  المترتب 
األموال  أن  المتحدة  األمم  أعلنت  فقد  العالم، 
بحوالي  تقدر  المخدرات  تجارة  في  تنفق  التي 
على  أضرار  وهناك  سنويا،  دوالر  مليار   300
دخل المتعاطي وحالة أسرته المادية، ما يؤدي 
وذلك  دخله،  وقلة  الفرد  إنتاجية  ضعف  إلى 
وكثرة  تفكيره،  واختالل  انهيار جسمه،  بسبب 
شروده وغيابه، وتعرضه للطرد من عمله مما 
حالة  سوء  وكذلك  المادي.  دخله  على  يؤثر 
األسرة المادية، حيث تستقطع المخدرات جزءًا 
أثره  له  األمر  وهذا  المتعاطي  دخل  من  كبيرًا 
األسر  في  السيما  أسرته،  نفقات  على  البالغ 
أثبتت  العربية مثاًل  الدول  الفقيرة. وفي إحدى 
ينفق  األسرة  ميزانية  من   60% أن  الدراسات 

على المسكرات.
وتؤثر المخدرات كذلك على اقتصاد الدول، 
عمليات  في  ضخمة  مبالغ  إنفاق  يتم  حيث 
الرعاية  توفير  وفي  المخدرات،  مكافحة 
رعاية  وفي  للمدمنين،  واالجتماعية  الصحية 
المتورطين  من  السجون  ونزالء  الموقوفين 
في قضايا المخدرات. وهذه المبالغ لو صرفت 
في المشاريع النافعة لكان لها أثرها الكبير في 
إحدى  وفي  البالد.  وازدهار  التنمية  عجلة  دفع 
الدول مثاًل تبلغ الخسائر السنوية في عمليات 
دوالر  مليار  ونصف  مليار  حوالي  المخدرات 
الناتج  انخفاض  في  تتسبب  أنها  كما  سنويًا. 
بسبب  العاملين  إنتاجية  لضعف  نظرًا  القومي 
التعرض  أو  التكاسل،  أو  العمل،  عن  التغيب 
المخدرات  تكون  وقد  والحوادث.  لإلصابة 
أو طرد  والوظيفة  العمل  التخلي عن  في  سببًا 
ويصبح  البطالة،  نسبة  فتزيد  منها  المتعاطي 

المتعاطون عالة على المجتمع.
على  بالغًا  تأثيرًا  المخدرات  زراعة  وتؤثر 
أشار  مثاًل  اليمن  ففي  المشروعة.  الزراعات 
مركز الدراسات والبحوث اليمني أن المساحات 
%15 من أجود  التي تشغلها زراعة القات تبلغ 
دائم  اتساع  في  وأنها   ، وأخصبها  األراضي 
مستمر على حساب األراضي المخصصة لزراعة 
إلى  يؤدي  مما  والفواكه،  والخضروات  البن 
إحباط برامج التنمية وشل الحركة االقتصادية، 
على  المترتبة  االقتصادية  األعباء  عن  ناهيك 
حوادث  بسبب  والممتلكات  السيارات  تلف 
المرور، إضافة إلى التلف الذي يلحق الممتلكات 
المدمن  سلوك  بسبب  والخاصة  العامة 
على  اقتصاديًا  عبئًا  يشكل  مما  العدواني، 

األفراد والدول.
إلى  المخدرة  المواد  تعاطي  يؤدي  كما 
أسعار  بسبب  المسلمة  البالد  ثروات  استنزاف 
أموال  وانتقال  الثمن،  الباهظة  المخدرات 
من  الخارج  في  أعدائهم  أيدي  إلى  المسلمين 
عصابات المخدرات وغيرها، بحسب ما ورد في 

المطوية الصادرة عن المصحة.

مدير المصحة محمد علي
 أبو فناس: المركز سيحتاج 

إلى نفقات وميزانية كبيرة كي 
يؤدي عمله على أكمل وجه

●   صالة تدريبات رياضية  في مصحة رعاية وحماية المدمنين بليبيا

●   غرف رعاية المدمنين
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الفارق،  بايدن  جو  السابق  األميركي  الرئيس  نائب  تقدم  بعد 
األميركية،  االنتخابات  مسار  في  الديمقراطيين،  منافسيه  على 
حول  تساؤالت  دارت  الكبير«،  الثالثاء  بـ»يوم  يعرف  فيما 

اليوم. التي يحظى بها  األهمية 
وفق موقع »شير أميركا«، التابع لوزارة الخارجية األميركية، 
انتخابات  سباق  يدخل  مارس  من  األول  الثالثاء  في  فإنه 
الواليات  من  فالعديد  جديدة.  مرحلة  األميركية  الرئاسة 
في  الحزبية  ومؤتمراتها  التمهيدية  انتخاباتها  إجراء  تختار 

حده  يبلغ  تأثيرها  جعل  سبيل  في  هو  والسبب  اليوم.  نفس 
فيها  تجرى  التي  والمناطق  الواليات  تلك  من  فكثير  األقصى. 
السكان  من  قليل  عدد  لديها  الكبير  الثالثاء  يوم  انتخابات 
اليوم،  المندوبين. ومن خالل عقد منافساتها في نفس  ومن 
تصبح قادرة جماعيًّا على إحداث تأثير أكبر في اختيار الرئيس 

المقبل. األميركي 
»الثالثاء  واليات  عديد  أن  في  يكمن  آخر  عامل  وهناك 
القومية.  القضايا  حول  متشابهة  اهتمامات  لديها  الكبير« 

الجنوب. والعديد منها في 
انتخابات  )Super Tuesday(، يعني إجراء  الكبير«  »الثالثاء 
مهمة  النتائج  أخرى.  مناطق  إلى  باإلضافة  والية،   14 في 

الذي  والزخم  المرشح  تحديد  في  تؤثر  التي  الحسابات  بسبب 
بأكبر  الفوز  المرشحون  يريد  للسباق.  المتصدر  عليه  يحصل 
مؤتمر  في  لهم  رصيدًا  ذلك  ليكون  المندوبين  من  عدد 
كل  فرصة  زيادة  أجل  من  الصيف  هذا  الديمقراطي  الترشيح 

منهم في أن يصبح مرشح الحزب.
مجموعة  ثلث  من  أكثر  يكون  الكبير«  »الثالثاء  يوم  في 
باربارا  وتقول  والفوز.  للتنافس  متاًحا  بأكملها  المندوبين 
»إنه  أريزونا:  جامعة  في  الحكم  شؤون  أستاذة  نوراندير، 
القدرة  حيث  من  للمرشحين  كبير  اختبار  أول  الكبير(  )الثالثاء 
على إدارة حملة وطنية. فهو سيظهر ما إذا كان لديهم تأييد 

في جميع أنحاء البالد«.

● أنغيال ميركل تبتسم بعدما رفض مصافحتها وزير الداخلية األلماني هورست سيهوفر

● المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي )يسار( مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي

● إيرانية تضع كمامة في طهران

من الصني إلى أملانيا وحتى لبنان

طالبت طهران بتوضيحات

النتائج أكدت شعبيته الواسعة
بعد يومني من »اتفاق الدوحة«

فيروس كورونا املستجد يغير عادات الشعوب حول العالم

وكالة الطاقة الذرية »تدق ناقوس الخطر« حول برنامج إيران النووي

»طالبان« تعلن انتهاء الهدنة عودة مدوية للمرشح الديمقراطي جو بايدن في سباق »البيت األبيض«
الجزئية في أفغانستان

أنحاء  إلى كل  المستجد  أدخل فيروس »كورونا« 
للوقاية  المجتمعات  إلى  العالم سلوكيات جديدة 
أبرزها  ومن  آخر،  إلى  شخص  من  انتقاله  من 
رفض المصافحة باليد والتقبيل والمعانقة، وإلقاء 

التحية بـ»هز القدم«.

الصين
في بكين، حيث بدأت أزمة فيروس »كورونا«، 
كتب على ألواح حمراء عبارات تشجع الناس على 
تجنب المصافحة واالستعاضة عنها بضم اليدين، 
لكل شخص على حدة. كما نصح باستخدام حركة 
كف  في  يد  قبضة  )وضع  التقليدية  شو«  »غونغ 

األخرى( إللقاء التحية.

إيران
أصافحك  »لن  شعار  ينتشر  حيث  إيران،  في 
طريقة  تطورت  مكان،  كل  في  أحبك«  ألنني 
جديدة إللقاء تحية تتمثل في دفع قبضة مغلقة 
كما  مالمسة.  دون  اآلخر  الشخص  قبضة  نحو 
وسائل  على  مشاركته  تتم  فيديو  مقطع  يظهر 
منهم  اثنان  رجال،  ثالثة  االجتماعي  التواصل 
فيما  جيوبهما،  في  وأياديهما  قناعا،  يضعان 
أقدامهم  ضرب  خالل  من  بعضا  بعضهم  يحي 
لقول  جديدة  طريقة  هذه  فهل  بعض.  بأقدام 
المستجد؟  »كورونا«  فيروس  زمن  في  مرحبا 
الصحة  منظمة  في  المسؤولة  أعادت  وقد 
طرقا  يظهر  رسم  نشر  بريان،  سيلفي  العالمية، 
أو  القدم«  »هز  فيها  بما  التحية  إللقاء  بديلة 

بالمرفق. المرفق  ضرب 

منتهيا  بايدن  جو  اعتبر  فقط  أسبوعين  قبل 
مدوّية  عودة  الثالثاء  يحّقق  أن  قبل  سياسيا، 
للحزب  الرئاسي  المرشح  اختيار  سباق  في 
الذي  الفينيق  بطائر  أشبه  جعله  ما  الديمقراطي، 

ينبعث في نهاية حياة طبعتها أكثر من مأساة.
وأمام جمهور من مؤيديه، قال جو بايدن في 
اإلعالم  أعلن  أيام فقط،  »قبل بضعة  كاليفورنيا 
تحت  وأضاف  الترشح«.  هذا  نهاية  والمعلقون 
هنا  أنا  ذلك  »ومع  مسانديه  وتصفيق  صيحات 

ألقول: نحن أحياء«، وفق »فرانس برس«.
ورغم حديثه بنبرة شخصّية عن نتائجه، أهدى 
أرضا  أوقعوا  الذين  انتصاراته »إلى جميع  بايدن 
خرج  قتالي،  وبحس  واحتقارهم«.  تجاهلهم  وتم 
واضعا  »تويتر«  على  نشره  فيديو  في  بايدن 
وسم  مع  بها  يشتهر  التي  الطيارين  نظارات 
حققه  ما  عقب  جو،  زخم  أي  »جومومانتوم«، 

الثالثاء.
أبرز  على  الواليات  أغلب  في  انتصاره  بإعالن 
بايدن  كان  ساندرز،  بيرني  السناتور  منافسيه 
وتسمح  الكبير«.  »الثالثاء  ليلة  في  األكبر  الفائز 
في  خاصة  الواسعة  شعبّيته  بتأكيد  النتائج  هذه 
انتخابية  شريحة  يمثلون  الذين  السود  صفوف 
يسعى  ديموقراطي  أي  حسابات  في  مهمة 

للوصول إلى الرئاسة األميركية.

»الفتى العائد«
ارتكز بايدن على هذه الفئة في مسعاه لتجاوز 
نتائجه األولى الضعيفة، بداية فبراير، في واليتي 

»ناقوس  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  دقت 
الخطر« بشأن تعاون ايران معها وطلبت منها 
فيه  ُعثر  مدرج  غير  موقع  حول  »توضيحات« 
على آثار يورانيوم العام الماضي، وفق ما قال 

مديرها العام رافايل ماريانو غروسي الثالثاء.
الذي  اليوم  في  التصريحات  هذه  وتأتي 
برنامج  عن  أحدهما  تقريرين  الوكالة  أصدرت 
إيران النووي الحالي، واآلخر حول رفضها دخول 

المفتشين إلى موقعين.
للقاء  باريس  في  الموجود  غروسي،  وقال 
أن  إيران  »على  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
تقرر التعاون بطريقة أوضح مع الوكالة لتوفير 
على  العثور  إلى  مشيرًا  الالزمة«،  التوضيحات 
»آثار يورانيوم مصّنع« في طهران في نوفمبر 

.2019
منصبه  تولى  الذي  غروسي  وأضاف 
أن  الماضي  العام  أواخر  الوكالة  رأس  على 
غير  موقع  في  )لليورانيوم  آثار  على  »عثورنا 
ُمدرج( أمر مهم جدًا ويعني أن هناك احتماال 

فرنسا
إرشادات  فرنسا  في  الصحف  تنشر  أيام،  منذ 
ونصائح حول السلوكيات الجديدة التي يجب على 
األشخاص اتباعها لتحل محل المصافحات وتبادل 
في  خبير  وهو  ليشتفوس،  فيليب  وذكر  القبل. 
األدبيات خالل مقابالت مع وسائل إعالم عدة، أن 
المصافحة عادة حديثة نسبيا ويعود تاريخها إلى 
»النظر«  ضرورة  على  وشدد  الوسطى،  العصور 

إلى الشخص الذي نحييه.

اللتين ال يوجد تنوع كبير بين  أيوا ونيوهامبشر 
صوت  بعد  نسمع  »لم  حينها:  وصرح  سكانهما، 
الديموقراطي:  الحزب  في  التزاما  األكثر  األعضاء 

األميركيون من أصول أفريقية«.
عقب تسجيله انتصاره األول في والية كاروالينا 
الناخبين  أغلبية  السود  التي يمثل فيها  الجنوبية 
الذين  لهؤالء  تحية  بايدن  الديموقراطيين، وجه 
والية  وفي  الديمقراطي.  الحزب  »قلب«  اعتبرهم 
نيفادا التي يمثل فيها السود أقلّية كبيرة، والتي 
حّل بايدن ثانيا في نتائجها، وصفه أحد أنصاره 
بأنه »الفتى العائد«. هذه اإلشارة إلى عودة بيل 

لوجود أنشطة ومواد نووية ال تخضع للرقابة 
مصيرها«.  وال  منشأها  نعرف  وال  الدولية 

وتابع »هذا أمر يقلقني«.
وتطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 
األنشطة  طبيعة  بتوضيح  طهران  أشهر  عدة 
أن  ورغم  الموقع.  هذا  في  تنفيذها  تم  التي 
فإن  وجوده،  مكان  تحدد  لم  الدولية  الوكالة 
أن  برس«  »فرانس  أبلغت  دبلوماسية  مصادر 
منطقة  في  موقع  حول  إيران  سألت  الوكالة 
إسرائيل  أكدت  آباد في طهران، حيث  تورقوز 
إلى  وإضافة  نووي.  نشاط  وجود  السابق  في 
الدولية  الوكالة  أصدرته  تقرير  وبحسب  ذلك، 
تتعلق  األسئلة  فقد حددت »عددا من  الثالثاء 
عنها  ُيعلن  لم  نووية  مادة  وجود  باحتمال 
ونشاطات ذات طبيعة نووية في ثالثة مواقع 
في  رصدت  أنها  الوكالة  وكشفت  إيران«.  في 
أحد هذه المواقع منذ يوليو 2019 »أنشطة... 

ترافقت مع جهود تعقيم ألحد األقسام«.
تورقوز  موقع  أن  دبلوماسي  مصدر  وذكر 
ليس ضمن هذه المواقع الثالثة. وقال المصدر 
كذلك إن أسئلة الوكالة تتعلق بنشاطات إيران 
االتفاق  بالتزامها  وليس  التاريخية  النووية 

نيوزيلندا
تخلت مؤسسات عدة عن »هونغي«، وهي تحية 
تقليدية لشعوب الماوري، تتمثل في ضغط أنوف 
األشخاص وجبهاتهم. وفي هذا السياق، استبدلت 
جامعة »ويلتيك« في ويلينغتون بـ»هونغي« نشيد 

»واياتا« الماوري الستقبال الطالب الجدد.

ألمانيا
الجديدة،  العادات  تلك  على  مثال  ولتقديم 

 ،1992 عام  التمهيدية  االنتخابات  في  كلينتون 
ساهمت  الذي  بايدن  وجه  على  بسمة  رسمت 
تصويره  في  األخيرة  األشهر  خالل  أخطاؤه 
كاروالينا  في  انتصاره  لكن  متذبذب.  كمرشح 
إلى  أدت  استثنائية  ديناميكية  أطلق  الجنوبية 
كلوبوشار  إيمي  المعتدلين  المرشحين  انسحاب 
وبيت بوتيدجيدج واعالن دعمهما له. يضاف إلى 
ذلك الدعم الذي تلقاه من المرشح السابق بيتو 
اورورك وعدد من النواب الذي ثبت أن تأثيرهم 

المحلي حاسم.
بوقوفهم إلى جانبه، ساهم هؤالء بجزء كبير 

عام  في  العالمية  القوى  مع  المبرم  النووي 
تطرح  بدأت  الوكالة  أن  التقرير  وذكر   .2015
الماضي  العام  المواقع  هذه  حول  تساؤالت 

رفض وزير الداخلية األلماني، هورست سيهوفر، 
للمستشارة  الممدودة  اليد  مصافحة  اإلثنين، 

أنغيال ميركل، وضحك المسؤوالن بعدها.

إسبانيا
وهو  العذراء،  السيدة  تمثال  تقبيل  يحظر  قد 
تقليد يمارس خالل األسبوع الذي يسبق االحتفال 
الصحي  المسؤول  قال  ما  وفق  الفصح،  بعيد 
واحد  »هذا  مضيفا:  سيمون،  فرناندو  الوطني، 

في النتائج الجيدة التي حصل عليها بايدن.

مآس شخصّية
قال   ،2019 أبريل  في  السباق  دخوله  عند 
على  »سأنتصر  السابق  األميركي  الرئيس  نائب 
أنه  على  نفسه  بايدن  قدم  بسهولة«.  ترامب 
أفضل خصم ممكن للملياردير الجمهوري بفضل 
شعبيته لدى العمال البيض والناخبين السود على 
حد سواء. لكن الهزيمتين األوليين في االنتخابات 
التمهيدية هّزت صورة »المنتصر« المحتمل، في 
السخرية  زادت  ساندرز.  حظوظ  تضاعفت  حين 
غرار  المحرجة–على  وزالته  الصحّي  وضعه  من 
إعالنه حديثا أنه مرشح لمنصب سيناتور- ال سيما 
»تويتر«  على  النشط  ترامب  دونالد  طرف  من 

والذي يسميه »جو النائم«.
عقب أكثر من 35 عاما قضاها كسيناتور وثمانية 
أعوام كمساعد للرئيس في البيت األبيض، ما زال 
كثيرة  تساؤالت  عن  يجيب  أن  بايدن  على  يجب 
المشككين  وإسكات  الحافل  المهني  مساره  حول 
في حالته الصحية. لكنه استغل عودته إلى مقدمة 
السباق الثالثاء ليتحدث عن حياته الشخصّية التي 
انتخابه  من  فقط  شهر  بعد  المآسي.  طبعتها 
سيناتورا، في عمر الثالثين، خسر بايدن عام 1972 
حادث  في  ناوومي  الصغرى  وابنته  نايليا  زوجته 
سيارة. قّلد الرجل عضوا في الكونغرس وهو جالس 
)عامان( في  أعوام( وهانتر   4( بو  إلى جوار نجليه 
اذ  أخرى عام 2015،  المستشفى. وأصابته مأساة 
توفي ابنه األكبر بو بسرطان الدماغ عقب تعيينه 
مدعيا عاما لوالية ديالوير. أثار بايدن ذكرى ابنه 
التي منحته– الجنوبية  انتصاره في كاروالينا  عند 

سياسيا–حياة جديدة.

عقب يومين فقط من توقيع اتفاق تاريخي 
بين المتمردين والواليات المتحدة، أعلنت 
حركة »طالبان«، اإلثنين، وضع حد للهدنة 
الجزئية التي بدأت في 22 فبراير واستئناف 
األفغانية.  األمن  قوات  ضد  هجماتها 
اإلثنين،  مفخخة،  نارية  دراجة  وانفجرت 
مقتل  إلى  أدى  ما  قدم،  كرة  مباراة  خالل 
ثالثة مدنيين على األقل وجرح 11 آخرين، 
وفق ما قال مسؤول األمن في والية خوست 
بابازاي لوكالة »فرانس  )شرق( سيد أحمد 
برس«. ولم تعلن أي جهة تبنيها الهجوم.
الجنرال  األركان  رئيس  قال  واشنطن،  في 
مارك ميلي »ال نعلم المسؤول حتى اآلن« 

عن التفجير.
بغارة  واشنطن  ردت  المقابل  وفي 
جوية استهدفت مقاتلي الحركة في وكالة 
هلميند. وجاء هجوم طالباً بعد تسعة أيام 
إلى  أدت  التي  الجزئية  الهدنة  بدء  من 
توقف الهجمات بشكل كامل تقريبا، ما بعث 
ارتياحاً في صفوف األفغان عقب أربعة عقود 
الناطق باسم  من الصراع في البالد. وقال 
تصريح  في  مجاهد،  اهلل  ذبيح  »طالبان« 
»انتهت  العنف  خفض  فترة  إن  صحفي، 
وأضاف:  طبيعتها«.  إلى  عملياتنا  وستعود 

وطالبان(  أميركا  )بين  باالتفاق  »التزاماً 
بل  األجنبية،  القوات  لن يهاجم مجاهدونا 
ستستمر عملياتنا ضد قوات حكومة كابل«.

ونشرت اللجنة العسكرية للحركة وثيقة، 
عملياتهم  باستئناف  مقاتليها  فيها  طالبت 
ضد القوات األفغانية. وكان الرئيس األفغاني 
أشرف غني، قد أعلن في وقت سابق، تمديد 
الهدنة الجزئية على األقل إلى حد انطالق 
المنتظرة  األفغانية-األفغانية،  المحادثات 
في 10 مارس، والتي »تهدف إلى الوصول 
غني رفض  لكن  نار شامل«.  إطالق  لوقف 
الموقع  االتفاق  الرئيسية في  النقاط  إحدى 
السبت في العاصمة القطرية الدوحة الذي 
لم تشارك فيه حكومته، وهي إطالق سراح 5 
آالف سجين من »طالبان« مقابل ألف عنصر 
من القوات األفغانية محتجز لدى المتمردين.

النقطة  إن هذه  وقال ذبيح اهلل مجاهد 
تمثل »شرطاً مسبقاً للمفاوضات األفغانية-

األفغانية«. ويشير ذلك إلى الصعوبات التي 
تعطل توصل كابل والمتمردين إلى اتفاق. 
مستقر  »طالبان«  من  آخر  مصدر  واعتبر 
أن  يظهر  غني  »موقف  أن  باكستان  في 
األميركيين لم يقوموا بالتحضيرات الالزمة 
قبل توقيع االتفاق«. ووفق اتفاق الدوحة، ال 
النار سوى »عنصر« في  يمثل وقف إطالق 
المفاوضات القادمة وليس شرطا النعقادها 

على غرار ما يأمل أشرف غني.

الى  المفتشين  دخول  رفضت  ايران  وأن 
ترغب  الوكالة  كانت  المواقع  هذه  من  اثنين 
بعثت  ذلك  وبعد  أواخريناير.  تفقدهما  في 

من التدابير المطروحة«. فخالل األسبوع المقدس 
لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا، تسير 
الحشود  تتبعها  فيما  البالد  أنحاء  في  المواكب 
أو  العذراء  يدي  لتقبيل  المؤمنين  من  الهائلة 

قدميها طلبا للحماية.

رومانيا
من  رومانيا  في  القبل«...  ال  الزهور  »أعط 
»كورونا«  فيروس  من  الخوف  يفسد  أن  المرجح 

إنها »ال  الوكالة قالت فيها  إلى  إيران برسالة 
السابقة  نشاطاتها  بشأن  مزاعم  بأي  تعترف 
مثل  على  الرد  على  مجبرة  نفسها  تعتبر  وال 
هذه المزاعم«. وقال غروسي »السياسة شيء 
آخر. ينبغي عدم االستهانة بعمليات التفتيش. 
عمليات  تجاه  المسؤوليات  نحترم  أن  يجب 
أكاديمية.  مسائل  ليست  هذه   ... التفتيش 
هناك أماكن وقرائن ومعلومات تحتاج الوكالة 
في  ممكن  غير  وهذا  بشأنها  توضيحات  إلى 

الوقت الحالي«.
انتهاكات  للوكالة  الثاني  التقرير  يوضح 
العام  اتفاق  من  عديدة  ألجزاء  الحالية  إيران 
النووي.  برنامجها  خفض  يلزمها  الذي   2015
وـظهر التقرير أن مخزون إيران من اليورانيوم 
السقف  مرات  خمس  حاليا  يساوي  المخصب 
ابتداء  إنه  وقال  النووي.  االتفاق  في  المحدد 
من  إيران  مخزون  بلغ   2020 فبراير   19 من 
اليورانيوم المخصب ما يعادل 1510 كغم بينما 

السقف المحدد في االتفاق هو 300 كغم.
يتيح  المخزون  هذا  أن  الخبراء  بعض  ويرى 
في  النقاء  مستوى  أخذ  مع  نووي  سالح  إنتاج 
بينها  أخرى  خطوات  يتطلب  أنه  إال  االعتبار، 

يوم  يسبق  الذي  »مارتيسور«،  أسبوع  المستجد 
المرأة العالمي في الثامن من مارس. وقد نصح 
تقبيل  بعدم  الرجال  الصحة  وزارة  في  مسؤول 
النساء اللواتي يقدمون لهن باقة من الزهور، كما 
يتطلب هذا التقليد. وأجازت الكنيسة األرثوذكسية 
بعدم  المؤمنين  السكان،  غالبية  لها  تتبع  التي 
بملعقة  واالستعانة  الكنائس  في  الرموز  تقبيل 

مخصصة الستخدام واحد للمناولة.

لبنان
أيضا، حيث  لبنان  القدم« في  وانتشرت »هزة 
أظهر مقطع فيديو المغني راغب عالمة والممثل 
أحدهما  يضرب  سليمان  أبو  ميشال  الكوميدي 
قبلة  صوت  إطالق  مع  مرات،  أربع  اآلخر  قدمي 
وسائل  عبر  صورة  انتشرت  كذلك  مرة.  كل  في 
المطرب  والدة  عزاء  من  االجتماعي  التواصل 
السوري جورج وسوف في لبنان، تظهر الفتة كتب 
يرجى  الجميع  سالمة  على  حفاظا  »عذرا،  عليها 

عدم التقبيل. التوقيع: »كورونا««.

البرازيل
مشاركة  بعدم  البرازيلي  الصحة  وزير  أوصى 
قشات الشرب المعدنية المخصصة لمشروب المتي 

التقليدي، وهو شعبي جدا في أميركا الجنوبية.

الواليات المتحدة
للمحترفين  األميركي  الدوري  لنجوم  قدمت 
لكرة السلة مجموعة من التوصيات، بعضها موجه 
لالعبين الذين يتفاعلون مع المعجبين، وتدعوهم 
أو  األقالم  مثل  بأغراض  اإلمساك  تجنب  إلى 
ما  وفق  لتوقيعها،  الرياضية  القمصان  أو  الكرات 

ذكر موقع »إي إس بي إن« الرياضي.

لألسلحة.  مناسبا  لجعله  التخصيب،  من  مزيد 
ويقول التقرير إن إيران لم تخصب اليورانيوم 
استخدام  يحتاج  بينما   .4,5% نسبة  فوق 
اليورانيوم في سالح نسبة تخصيب تصل إلى 

نحو 90%.
سابقا  شغل  الذي  نيفيو  ريتشارد  ويعتبر 
ملف  في  األميركيين  الخبراء  كبير  منصب 
العقوبات خالل المفاوضات التي أفضت لالتفاق 
البيانات  أن   ،2015 العام  في  المبرم  النووي 
لكن  حّلها«،  يجب  »مشكلة  تعد  األخيرة 
المخّصب  اليورانيوم  من  اإليراني  المخزون 
دخول  قبل  عليه  كان  مما  بكثير  أدنى  يبقى 

االتفاق حّيز التنفيذ.
األمر  هذا  يتحول  »لم  له  تغريدة  في  وجاء 
بعد إلى أزمة ولدينا وقت لتسويته دبلوماسيا 
شرط توافر النية لذلك في واشنطن وطهران«. 
إيران خطر  الموقع مع  النووي  االتفاق  ويواجه 
منه  المتحدة  الواليات  انسحاب  منذ  السقوط 
على  العقوبات  وتشديدها   2018 عام  في 
العقوبات  ثقل  تحت  طهران  وردت  إيران. 
بالتخلي ابتداء من مايو 2019 عن العديد من 

التزاماتها بموجب 

عواصم العالم – وكاالت

باريس، واشنطن، طهران – وكاالت

واشنطن – وكاالت

كاليفورنيا – وكاالت

● نائب الرئيس السابق جو بايدن بين أنصاره

● مسلحون من طالبان وقرويون يحضرون تجمعا لالحتفال باتفاق السالم بين الحركة وواشنطن

.. وماذا يعني »الثالثاء الكبير« في مسار االنتخابات األميركية؟

كابول – وكاالت
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● منظر عام لحقل زراعي بالقرب من مستوطنة محوال في غور األردن بالضفة الغربية المحتلة

عريقات حذر من »أعمال عنف«

أهالي غور األردن خائفون من ضم أرضهم إلى »إسرائيل« بعد فوز نتانياهو
يجلس الفلسطيني ماجد أبو الحاج أمام منزله في 
الضفة  األردن شمال  البيضاء في غور  قرية عين 
الغربية المحتلة متوجسًا من تنفيذ رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو وعده للناخبين بضم 

المنطقة االستراتيجية.
القرية  أهالي  من  كغيره  الحاج  أبو  ويترقب 
تشكيل  نسمة،   1600 نحو  سكانها  تعداد  البالغ 
الليكود  أعلن حزب  أن  بعد  اإلسرائيلية  الحكومة 

بزعامة نتانياهو انتصاره في انتخابات اإلثنين.
وتعهد رئيس الوزراء قبل يوم واحد من توجه 
مساحات  بضم  االقتراع  صناديق  إلى  الناخبين 
المحتلة »في غضون  الغربية  الضفة  شاسعة من 
على  أن حصل  بعد  انتخابه  ُأعيد  ما  إذا  أسابيع« 
منطقة  بضم  يناير  أواخر  أميركي  أخضر  ضوء 
غور األردن التي تشكل 30 % من مساحة الضفة 

الغربية.
يقول أبو الحاج )85 عامًا(: »نحن خائفون من 
ضم هذه األراضي، إذا ضمها فلن يتبقى لنا سوى 
مساحة صغيرة أمام المنزل«. ويضيف الرجل الذي 
ممكن،  شيء  »كل  الفلسطينية:  الكوفية  يعتمر 
الضفة  من  أراٍض  بضم  ناخبيه  وعد  نتانياهو 
الغربية، وزار مستوطنة محوال القريبة من قريتنا، 
وزار أحد الرعاة اليهود الذين يسكنون في أعلى 

الجبل«.
ويعمل غالبية سكان عين البيضاء في الزراعة 
من  أكثر  استثمار  يتم  لكن  المواشي،  وتربية 
نصف أراضيهم من قبل مستوطنين أو متعهدي 
زراعة إسرائيليين. ورصدت وسائل إعالم شاحنات 
إسرائيلية ضخمة تحمل دبابات حربية وهي تمر 

من الشارع الرئيسي أمام القرية باتجاه الشمال.
الوضع  من  استيائه  عن  الحاج  أبو  ويعبر 
من  جزءا  إليه  يعزو  الذي  الفلسطيني  الداخلي 
أبو  مسؤولية تنفيذ إسرائيل عملية الضم. يقول 
الحاج »الخالف الفلسطيني الداخلي على الكراسي 
بين فتح وحماس وحالة الشرذمة العربية« قادت 

إلى ذلك، و»ليس بأيدينا شيء«.
عن  عامًا(   74( اهلل  عبد  الرحمن  عبد  ويعبر 
األمل.  بعض  يحدوه  كان  وإن  ذاتها  المخاوف 

يقول عبد اهلل »نحن متخوفون من عملية الضم، 
ال نعرف ماذا تخبئ لنا )...( إذا ضمت القرية إلى 
إسرائيل سندفع ثمنًا باهظًا«. مع ذلك، يقول عبد 

اهلل: »شخصيًا ال أعتقد أنه سينفذ عملية الضم«.
اليمني املتطرف هو السائد

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  وحذر 
في  الثالثاء،  عريقات،  الفلسطينية صائب  التحرير 
لقاء صحفي عقده بمدينة رام اهلل من أن تؤدي 
القادمة  »الخطوة  أنها  يرى  التي  الضم  عملية 

لنتانياهو« إلى »دفع الجانبين شعبًا وحدودًا إلى 
أتون العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء«.

الخطة  عارضت  الفلسطينية  السلطة  وكانت 
األميركية للسالم في الشرق األوسط التي يطلق 
القرن«.  »صفقة  تسمية  الفلسطينيون  عليها 
اقتراح »حل واقعي  األميركية على  الخطة  وتقوم 
واالعتراف  القدس«  »في  عاصمة  مع  بدولَتين« 
بسيادة إسرائيل على أراٍض محتلة ورفض عودة 
الجلزون  مخيم  وفي  الفلسطينيين.  الالجئين 

اهلل  رام  مدينة  شمال  الفلسطينيين  لالجئين 
في  األهالي  يتناول  المحتلة،  الغربية  الضفة  في 
حديثهم »الصفقة« ونتائج االنتخابات اإلسرائيلية.
يقول رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود 
مبارك: »المجتمع اإلسرائيلي برمته يميل أصاًل نحو 
وغانتس  »نتانياهو  ويضيف:  المتطرف«.  اليمين 
الفلسطيني  الشعب  قتل  على  يتسابقون  كالهما 
وفوز نتانياهو لن يغير في الواقع شيئًا«. وبحسب 
الداخلي  الفلسطيني  الوضع  استغالل  »تم  مبارك 

والعربي وبدؤوا بتنفيذ صفقة القرن وضم األغوار 
والمستوطنات والقدس«.

على  شارف  الذي  الحافظ  عبد  حسن  يقول 
الثمانينات من العمر: »والية الحكومة اإلسرائيلية 
أصعب  من  ستكون  نتانياهو  برئاسة  المقبلة 
لالجئ  ووفقا  الفلسطيني«.  الشعب  على  الفترات 
الفلسطيني فإن »القضية ليست مرتبطة بنتانياهو 
فقط، بل هم وكثر من المتطرفين اليهود الذين 
أو  الغربية  الضفة  سكان  سواء  العرب  يكرهون 

أولئك الذين يسكنون داخل إسرائيل«.

فصل عنصري
لجنة  عن  الصادرة  األولية  النتائج  وتشير 
حصول  إلى  اإلسرائيلية  المركزية  االنتخابات 
الليكود بزعامة نتانياهو على 36 مقعدًا مقابل 32 
بزعامة  أبيض«  »أزرق  الوسطي  للتحالف  مقعدًا 
بيني غانتس. ويرى محللون أن نتائج االنتخابات 
من   17 في  تبدأ  الذي  الوزراء  رئيس  ستشجع 
بالفساد،  تتعلق  بتهم  محاكمته  الجاري  الشهر 
قسم  مدير  يقول  للناخبين.  وعوده  تنفيذ  على 
للسياسات  كوهيليت  منتدى  في  الدولي  القانون 
يوجين كانتروفيتش، الذي قدم مشورته لإلدارة 
األميركية خالل إعداد خطتها للسالم: »إن الغالبية 
القانون  تطبيق  يؤيدون  الناخبين  من  العظمى 
»لقد  ويضيف:  المستوطنات«.  على  اإلسرائيلي 
تفويض  إلى  يفتقر  نتانياهو  أن  فكرة  تبديد  تم 
للقيام بذلك«. أما المحلل السياسي في المجلس 
فيرى  لوفات  هيو  الخارجية  للعالقات  األوروبي 
أنه من »الصعب عدم اعتبار فوز نتانياهو تأييدًا 
للضم«. ويقول لوفات إن الضم »سيجعل من حل 
الدولتين صعب المنال بل يمكن القول إنه أيضًا 

يتجاوز حتى الفصل العنصري«.

األراضي المحتلة – وكاالت

● أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

تصاعد الحرب في إدلب السورية يفاقم معاناة النازحني

.. وتقرير: مساحات واسعة من شمال غرب البالد غير صالحة للسكن بسبب التصعيد

● الجئون سوريون على الحدود مع اليونان األسبوع الماضي

من  شخص  مليون  حوالي  نزوح  أعقاب  في 
المدعوم  السوري  النظام  هجوم  نتيجة  إدلب، 
رجب  التركي  الرئيس  حّذر  الروسي،  بالطيران 
حصول  تجنب  يمكن  ال  أنه  من  إردوغان  طيب 
أزمة مهاجرين جديدة إالّ في حال دعمت أوروبا 
جهود بلده في سورية، ويأتي ذلك مع تسجيل 
مواجهات بين الالجئين والشرطة اليونانية على 

الحدود.
مناطق  في  النازحين  تركيا  تمنع  حين  وفي 
آالف  تجّمع  أراضيها،  دخول  من  حدودية 
اعالن  منذ  اليونانية  الحدود  على  المهاجرين 
لن  بالده  أن  الماضي  األسبوع  التركي  الرئيس 

تمنعهم من محاولة الوصول إلى أوروبا.
وجرح  قتل  مهاجرا  أن  تركي  مسؤول  وذكر 
الجهة  من  نار  إطالق  نتيجة  آخرين  خمسة 
اليونانية. لكن أثينا نفت ذلك »نفيًا قاطعًا«. لكن 
مصورًا من وكالة »فرانس برس« شاهد مهاجرا 
كانت مجموعة  فيما  بالرصاص في ساقه  مصابا 
من  القرب  السياج  عبور  تحاول  المهاجرين  من 

معبر بازاركولي الحدودي.
عقب ذلك، رشق المهاجرون الشرطة اليونانية 
غاز  قنابل  بإطالق  األخيرة  هذه  وردت  بالحجارة، 
وصرخات.  طلقات  عدة  وُسمعت  للدموع،  مسيل 
أوروبا  على  يجب  إنه  إردوغان  قال  أنقرة،  وفي 
سياسية  »حلول  عن  بحثها  في  تركيا  دعم 

وإنسانية« في سورية إن أرادت تسوية الوضع.
الجئ،  ماليين  أربعة  حوالي  تركيا  وتستقبل 
أغلبهم سوريون، وهي شنت هجومًا على القوات 
السورية فيما يتدفق الجئون جدد من إدلب، آخر 
معاقل المعارضة المسلحة والمنظمات الجهادية، 
الستعادة  هجوما  السوري  النظام  بدأ  وحيث 

المحافظة في ديسمبر.
وعّبر إردوغان عن أمله في »الوصول بسرعة« 
الروسي  نظيره  لقاء  عند  للنار  إلطالق  وقف  إلى 
ورغم  الخميس.  موسكو  في  بوتين  فالديمير 
تسعة  امتداد  على  نقيض  على طرفي  وجودهما 
خطوط  وروسيا  تركيا  أبقت  الحرب،  من  أعوام 

التواصل مفتوحة.
لكن تراجعت عالقتهما بشدة عقب مقتل أكثر 
األسابيع  خالل  إدلب  في  تركيا  جنديا   50 من 
األربعاء  التركية  الدفاع  وزارة  وأعلنت  الماضية. 
السورية  القوات  بنيران  أتراك  جنود  ثالثة  مقتل 

حّول القتال أجزاء واسعة من شمال غرب سورية 
إلى مناطق غير صالحة للسكن من قبل المدنيين 
ظل  في  عليهم  الخناق  المعارك  تضّيق  الذين 
ظروف معيشية بائسة، وفق ما أفاد تقرير نشرته 

ثالث جهات غير حكومية األربعاء.
واستند التقرير الصادر عن منظمتي سيف »ذي 
العالمية  والرؤية  األطفال(  )أنقذوا  تشيلدرن« 
ملتقطة  صور  تحليل  إلى  »هارفرد«  وجامعة 
باألقمار االصطناعية لمدن ومخيمات في محافظة 
إدلب أجراه برنامج تابع لمبادرة هارفرد اإلنسانية.
وتشّن قوات النظام بدعم روسي منذ ديسمبر 
هيئة  عليها  تسيطر  مناطق  ضد  واسعًا  هجومًا 
معارضة  وفصائل  سابقًا(  )النصرة  الشام  تحرير 
كبير في  تقدم  إحراز  بموجبه من  تمكنت  أخرى، 

جنوب إدلب وغرب حلب.
تّمت  التي  المناطق  »في  أنه  التقرير  وأورد 
المباني  ثلث  نحو  أن  الباحثون  يقّدر  معاينتها، 

تعّرضت ألضرار كبيرة أو ُدّمرت«.
وأضاف »مع فرار غالبية سكان هذه المناطق 
والبنى  المنازل  دمار  فإن  الهجوم،  أو خالل  قبل 
تقريبًا  المستحيل  من  سيجعل  الحيوية  التحتية 
وتظهر  القريب«.  المستقبل  في  العائالت  عودة 
امتألت  زراعية  حقوالً  تحليلها  تّم  التي  الصور 
وبلدات  وقرى  أشهر،  خالل  النازحين  بمخيمات 

سّويت باألرض.
مليون  نحو  أشهر  ثالثة  خالل  الهجوم  ودفع 
موجة  في  المتحدة،  األمم  بحسب  للفرار  شخص 
تسع  قبل  النزاع  اندالع  منذ  مسبوقة  غير  نزوح 
سنوات. وغادر هؤالء منازلهم تدريجيًا مع تقدم 
والمستشفيات  المدارس  وتعّرض  النظام  قوات 

خالل الساعات األربع والعشرين الماضية. وقالت 
المرصد  وأعلن  الفور«،  »على  ردت  إنها  تركيا 
من  جنود  تسعة  مقتل  اإلنسان  لحقوق  السوري 
نفذتها  جوية  ضربات  في  السوري  النظام  قوات 

طائرات مسّيرة تركية في منطقة سراقب.
القوات  ضد  هجومها  رسميا  أنقرة  وبدأت 
باالنسحاب  وطالبتها  األسبوع،  نهاية  السورية 
اتفاق  في  عليها  المنصوص  الخطوط  وراء  إلى 
سوتشي الذي وقعته مع روسيا عام 2018. ونقل 
التركي  الدفاع  وزير  عن  في«  تي  »ان  تلفزيون 
االلتزام  روسيا  من  »نتوقع  قوله  آكار  خلوصي 
النظام  هجمات  لوقف  ضامن  كبلد  بوعودها 
واستخدام نفوذها لضمان تقّيده بالحدود الواردة 

في اتفاق سوتشي«.
على  مصممة  روسيا  إن  كثيرون  يقول  لكن 
التامة  السيطرة  السورية  الحكومة  استرجاع 
»قد  إنه  غربي  دبلوماسي  وقال  أراضيها.  على 
بوتين  بين  الحوار  النار عقب  يعلن وقف إلطالق 

في مناطقهم للقصف بشكل دوري. وتوّجه القسم 
األكبر منهم نحو مناطق ال يشملها التصعيد قرب 

الحدود التركية شماالً.
»أنقذوا  منظمة  باسم  المتحّدثة  وقالت 
األطفال« جويل بسول »في أفضل السيناريوهات، 
األمر  سيستغرق  النار،  الطالق  فوري  وقف  أي 
البنية  بناء  إلعادة  سنوات  يكن  لم  إن  أشهرًا 
هؤالء  ثقة  بناء  إعادة  ثّم  ومن  المدنية  التحتية 

الناس للعودة إلى منازلهم«.
لألمم  التابعة  التحقيق  لجنة  وذكرت 

وأضاف  استعراضيا«.  سيكون  لكنه  وأردوغان، 
يعد  لم  إنه  بوتين سيقول ألردوغان  أن  »أعتقد 

لديه ما يفعله في سورية«

دعم تركيا
اعتبره  لما  تركيا  األوروبي  االتحاد  انتقد 
ووعد  الالجئين.  ملف  باستخدام  له  »ابتزازا« 
للتعامل  يورو  مليون   700 بتخصيص  االتحاد 
فريق  وأوفد  اليونانية،  الحدود  على  األزمة  مع 
الحدودية  فرونتكس  وكالة  من  سريع  تدخل 
على   2016 عام  تركيا  ووافقت  له.  التابعة 
مليارات  تلقيها  مقابل  الالجئين  تدفق  وقف 
اليوروهات، لكنها تقول إن االتحاد األوروبي لم 
يف بالتزاماته على غرار تخفيف شروط التأشيرة 
حول  أفضل  اتفاق  وتوقيع  األتراك  للمواطنين 

الجمركية. الرسوم 
األربعاء،  الموقف  حدة  من  إردوغان  ورفع 
األوروبية  الدول  أرادت  »إن  خطابه:  في  قال  إذ 

تقاريرها  أحدث  في  سورية  حول  المتحدة 
استهداف  تعّمدت  النظام  قوات  أن  اإلثنين 
وتسهيل  السكان  إلخافة  المدنية  التحتية  البنى 
المدنية  »المناطق  جعل  ما  العسكري،  تقدمها 

للسكن«. غير صالحة 
خان  مدينتي  إلى  التحديد  وجه  على  وأشارت 
الجنوبي  إدلب  ريف  في  النعمان  ومعرة  شيخون 
أن  معتبرة  النظام،  قوات  استعادتهما  واللتين 
»محاولة  في  جاء  باألرض  المناطق  هذه  تسوية 
طرق  على  السيطرة  عملية  لتسريع  واضحة 

بحثا  تركيا  جهود  دعم  عليها  الوضع،  تسوية 
وقال  في سورية«.  وإنسانية  سياسية  حلول  عن 
الرئيس  إنه طلب من  أيضا  للصحفيين  إردوغان 
خارجية  وزير  وأجرى  ذخيرة.  ترامب  دونالد 
االتحاد األوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس 
إلجراء  ألنقرة  زيارة  ميشال  شارل  األوروبي 

محادثات حول الملف.
مع  اليوناني  التعامل  التركي  الرئيس  وانتقد 
اليونانيين–الذين  »على  إن  قال  إذ  التطورات، 
إلى  الالجئين  الطرق إليقاف قدوم  يلجؤون لكل 
بالرصاص  قتلهم  أو  إغراقهم  عبر  حتى  بلدهم، 
الحّي–أن ال ينسوا أنهم قد يحتاجون مثل هذه 

الرحمة يوما ما«.
أثناء  سوري،  الجئ  وهو  مصطفى،  وقال 
تواجده قرب الحدود في والية أدرنة التركية إن 
»من  إن  وقال  تستهدفهم.  اليونانية  الشرطة 
الغاز  قنابل  علينا  أطلقوا  لقد  فورا،  يصاب  يعبر 

المسيل للدموع«.

دمشق  حلب  طريق  الى  إشارة  في  استراتيجية« 
الدولي.

إدلب،  جنوب  على  الجوي  القصف  يترك  ولم 
سوى  خيار  أي  »للمدنيين  التحقيق،  لجنة  وفق 
إنسانية،  بـ»كارثة  إدلب  أزمة  واصفة  الفرار« 
بينما تواصل األسر الهرب ويتجمد األطفال حتى 

الموت«.
ويشّكل األطفال أكثر من نصف النازحين خالل 
األشهر الثالثة األخيرة ويعيش عشرات اآلالف من 

النازحين في العراء.

دمشق، أنقرة، بروكسل - وكاالت

● طفالن نازحان يسيران في مدرسة دمرت في قصف جوي في قرية عدوان بمحافظة 

إدلب - وكاالت

إردوغان طلب دعما أوروبيا

شركاء  بين  اتفاق  إلى  التوصل  أمل  على 
أن  المصرية  الرئاسة  أعلنت  النيل،  مياه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أكد لنظيره 
الفتاح السيسي أن واشنطن  المصري عبد 
مستمرة في وساطتها في المفاوضات حول 
سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النهر.
وتسبب السد الضخم الذي سيصبح متى 
في  الكهرمائية  للطاقة  مصدر  أكبر  ُأنجز 
والقاهرة  أبابا  أديس  بين  بتوتر  إفريقيا، 
منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 
2011. والعام الماضي دخلت وزارة الخزانة 
المحادثات  لتسهيل  الخط  على  األميركية 
بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك 
عند مصب نهر النيل، بعدما دعا السيسي 

حليفه ترامب للتدخل.
»أكد  المصرية  للرئاسة  بيان  في  وجاء 
األميركية  اإلدارة  استمرار  ترامب  الرئيس 
مع  والتنسيق  الدؤوبة  الجهود  بذل  في 
مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف 
الحيوي، وصوالً إلى انتهاء الدول الثالث من 
التوقيع على اتفاق سد النهضة«، وذلك في 

اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ترامب.
األميركي  الرئيس  أن  إلى  البيان  وأشار 
بالتوقيع  مصر  لقيام  »تقديره  أبدى 
أسفرت  الذي  االتفاق  على  األولى  باألحرف 
النهضة  المفاوضات حول سد  عنه جوالت 
من  الماضية«.  األشهر  خالل  بواشنطن 
جهته أكد السيسي »استمرار مصر في إيالء 
هذا الموضوع أقصى درجات االهتمام في 
المصري  الشعب  مصالح  عن  الدفاع  إطار 
الرئيس  وأبدى  ومستقبله«.  ومقدراته 

تقوم  الذي  للدور  التقدير  »بالغ  المصري 
به اإلدارة األميركية في رعاية المفاوضات 
واالهتمام  النهضة،  بسد  الخاصة  الثالثية 
الكبير الذي يوليه الرئيس ترامب في هذا 
الصدد«. واألسبوع الماضي أصدرت وزارة 
الخزانة األميركية بيانا أعلنت فيه التوصل 
إلى اتفاق، داعية إثيوبيا إلى توقيعه »في 

أسرع وقت ممكن«.
تغّيبت  التي  إثيوبيا،  نفت  المقابل،  في 
التوصل  األخيرة،  المحادثات  جولة  عن 
أملها«  »خيبة  عن  وأعربت  اتفاق،  إلى 
وزير  أعلن  والثالثاء  األميركي.  البيان  من 
أن  اندارغاتشو  غيدو  اإلثيوبي  الخارجية 
إثيوبيا ستستمر في المحادثات التي تجري 
بوساطة أميركية، إال أنها حذرت واشنطن 
التأثير على  العملية أو محاولة  من تسريع 

نتائجها.
وقال »نعتقد أن البيان األميركي األخير 
الثالث  الدول  بين  ومن  دبلوماسي«.  غير 
أبدت  مصر  وحدها  بالمفاوضات،  المعنية 
»عادل  بأنه  إياه  واصفة  لالتفاق،  تأييدها 
السد ضروري  أن  إثيوبيا  ومتوازن«. وترى 
من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية 
المشروع على  بينما تخشى مصر أن يؤثر 
من   90% يوّفر  الذي  النيل  من  إمداداتها 

المياه التي تحتاج إليها للشرب والري.
على  القادر  السد  خّزان  تعبئة  وتعد 
استيعاب 74 مليون متر مكّعب من المياه 
القاهرة  وتخشى  العالقة.  النقاط  أبرز  بين 
الخّزان،  عملية ملء  أبابا  أديس  تسّرع  أن 
إلى  المياه  ما من شأنه أن يخفض تدفق 
مصب النهر. ويلتقي النيل األبيض والنيل 
تدّفقه  النهر  ويتابع  الخرطوم  في  األزرق 
شماالً إلى مصر ويصب في البحر المتوسط.

الجوف  محافظة  في  عنيفة  اشتباكات  بعد 
المتمردين  اليمن أدت إلى سيطرة  شمال 
نزحت  استراتيجية،  مدينة  على  الحوثيين 
أكثر من ألفي عائلة يمنية، بحسب ما أعلنت 
األمم المتحدة الثالثاء. ودخل المتمردون، 
المحافظة  عاصمة  الحزم  مدينة  األحد، 
المحاذية للحدود السعودية بعد أسابيع من 
المدعومة  الحكومية  القوات  مع  المعارك 

من تحالف عسكري بقيادة الرياض.
المتمردين  سيطرة  إن  محللون  وقال 
الحوثيين  تساعد  قد  الجوف  عاصمة  على 
الذي  النزاع  في  كبير  اختراق  تحقيق  على 
تسبب منذ بدايته قبل نحو خمس سنوات 
المدنيين  آالف  عشرات  وإصابة  بمقتل 

ونزوح ماليين عن منازلهم.
للشؤون  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 
اإلنسانية، في بيان الثالثاء، إن 2100 عائلة 
يمنية نزحت من محافظة الجوف ووصلت 
األحد  يومي  المجاورة  مأرب  محافظة  إلى 
واإلثنين في أعقاب سيطرة المتمردين على 
مدينة الحزم. وكان المتمردون يسيطرون 
محافظة  من  واسعة  أجزاء  على  بالفعل 
نحو  تبعد  التي  عاصمتها،  ولكن  الجوف، 

السعودية،  مع  الحدود  جنوب  كلم   150
كانت ال تزال تحت سيطرة القوات الحكومية.

بين  حرباً   2014 منذ  اليمن  ويشهد 
من  المدعومين  الحوثيين  المتمردين 
الرئيس  لحكومة  الموالية  والقوات  إيران، 
حدة  وتصاعدت  هادي.  منصور  ربه  عبد 
تدخل  مع   2015 مارس  في  المعارك 
السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا 
الماضي،  فبراير  وفي  الحكومية.  للقوات 
للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  أعلنت 
»يونيسف« أن 19 طفالً و12 مدنياً آخرين 
قتلوا خالل هجوم جوي في منطقة خاضعة 
لسيطرة المتمردين في الجوف، على األرجح 
بقيادة  للتحالف  تابعة  طائرات  بواسطة 

السعودية.
طائرة  سقوط  غداة  الغارات  ووقعت 
قريبة  منطقة  في  للتحالف  تابعة  مقاتلة 
في  نازح  مليون   3.3 وهناك  الجوف.  في 
شخص،  مليون   24.1 يحتاج  فيما  اليمن، 
أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدات 
إنسانية، بحسب األمم المتحدة التي تصف 
األسوأ  بأنها  اليمن  في  اإلنسانية  األزمة 

في العالم حاليًا.

األمم املتحدة: نزوح مئات 
العائالت شمال اليمن

واشنطن تواصل وساطتها 
في مفاوضات »سد النهضة«

القاهرة - وكاالت

● تالميذ يمنيون نازحون في مدرسة موقتة في مديرية عبس بمحافظة حجة
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كالم في األرقام

صافي االحتياطيات األجنبية
 لدى مصر في فبراير

»البنك المركزي المصري«

قالوا
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إجمالي  إن  والتأهيل  العمل  لــوزارة  التابع  والتوثيق  المعلومات  مركز  قال 
العاملين المسجلين بقاعدة البيانات بحسب الرقم الوطني بلغ مليونين و300 
ألف و 179 عامال وموظفا حتى ديسمبر 2019، حسب بيانات نقلتها وكالة األنباء 

الليبية اليوم األحد.
مليون  إلى  وصل  اإلداري  الجهاز  في  العاملين  عدد  أن  البيانات  وأظهرت 
فيما يصل  العاملين،  إجمالي  %74 من  نحو  يمثل  ما  ألف موظف، وهو  و701 
موظفا.  و86  ألفا   599 نحو  اإلداري  الجهاز  خارج  المسجلين  العاملين  عدد 
وحسب الوزارة، بلغت أعداد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظوماتها 
بلغ 118.018 ألف باحث وباحثة في كامل ربوع ليبيا حتى نهاية العام الماضي 
المنطقة  في  المسجلين  العمل  عن  الباحثين  »توزيع  إن  المركز  وقال   .2019
الباحثين  عدد  بلغ  الــوزارة،  بيانات  وحسب  باحث.  ألف   13.508 بلغ  الجنوبية 
في المنطقة الشرقية 7330 باحثا، و65.196 ألف باحث عن العمل بالمنطقة 

الغربية، و31.984 ألف باحث بالمنطقة الوسطى.

 1.1 مليون موظف بالجهاز اإلداري للدولة

»مستعدون لفيروس 
كورونا بتدابير مناسبة..«

رئيسة البنك المركزي 
األوروبي
كريستين الغارد

45.5
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كورونا واالقتصاد العاملي
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يعد ظهور فيروس »كوفيد- 19« وهو فيروس كورونا جديد، 
حالة طارئة مأساوية في مجال الصحة العامة. ويأمل المرء في 
السيطرة على هذا المرض بسرعة، لكن صندوق النقد الدولي 

يحذر بالفعل، من أن النمو االقتصادي في الصين قد يتباطأ.
وبينما نراقب الوضع وهو ينكشف، أصبحت ثالثة أكبر مخاطر 

على االقتصاد العالمي أكثر وضوحًا.
ويتجلى الخطر األول بوضوح في الصين نفسها. إذ في حين 
أن المصدر الدقيق للمرض ال يزال مبهمًا، من الصعب أن نتخذ 
وجهة نظر محددة، بشأن ما إذا كان من الممكن تجنب تفشي 
مرض من هذا النوع، على سبيل المثال، عن طريق تحكم أفضل 

في النظافة في أسواق المواد الغذائية.
في  الشفافية  إلى  االفتقار  أن  مؤلمًا،  وضوحًا  يتضح  ولكن 
الصين زرع الخوف، بل وبعث موجة من الذعر في جميع أنحاء 
 2007 بين  الفترة  في  المالية  األســواق  أثبتت  وكما  العالم. 
الكبيرة  للمخاطر  المضبوط  المعدل  يفهم  ال  عندما  و2008، 

فهمًا جيدًا، غالبًا ما يتحمل الناس األسوأ.
أسعار األصول على  السريع في  االنخفاض  إذ قد ال يتضمن 
الكثير  هناك  يوجد  ال  أنه  باستثناء  المعلومات،  من  الكثير 
للوفيات  الحقيقي  المعدل  هو  ما  ليتضمنها..  المعلومات  من 

المرتبطة بCOVID-19؟
إلى  الوفيات  معدالت  تختلف  أن  المفترض  من  ولماذا، 
انتقال هذا  يفسر سهولة  الذي  ما  المناطق؟  بين  كبيرة  درجة 
الفيروس، في بعض األحيان، عبر مسافات بعيدة؟ ما هي اآلثار 
الدقيقة للحجر الصحي لألشخاص في مبنى، أو مستشفى موقت، 

أو مدينة معينة؟
من المؤكد أن السلطات الصينية ليست لديها كل اإلجابات 
في الوقت الراهن، لكن ميلها إلى قمع البيانات والتفسير ليس 

مجديًا.
الخطر الثاني، هو أن انعدام القيادة األميركية يزداد وضوحًا 
كل يوم لدرجة مؤلمة، إذ تمتلك الواليات المتحدة أقوى نظام 

صحي طبي في العالم، مع قدرة ال يعلى عليها على البحث 
والتطوير )في القطاعين الحكومي والخاص(.

ومع ذلك، يبدو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، منشغلة 
بالدرجة األولى بالتقليل من المخاطر، مع إبقاء الفيروس 

خارج الواليات المتحدة، وهي مهمة شبه مستحيلة
أمر  وهذا  لقاح،  إليجاد  بجد  الخاص  القطاع  ويعمل 

يستحق الثناء.
على  الحظ،  ولسوء 
زمنية  فــتــرة  ــدى  م
االفتقار  أدى  أطول، 
ثابتة  ــوق  سـ ــى  إلـ
لمثل هذه اللقاحات، 
إلــــــى تــقــويــض 
هذا  في  االستثمار 
القطاع. وعن طريق 

إنشاء أكبر سوق في العالم 
للعديد من األدوية، تدعم 
دعمًا  المتحدة،  الواليات 
فعااًل، األبحاث المتعلقة بمجموعة واسعة من األمراض، ولكن 
الواليات  في  وثابت،  كبير،  طلب  عليها  يوجد  التي  تلك  فقط 

المتحدة.
أواًل«  إيمانًا بشعار »أميركا  أكثر األشخاص  ويجب حتى على 
ليس  بأنه  لالعتراف  استعداد  على  يكونوا  أن  ترامب،  للرئيس 
من مصلحة أميركا أن يمرض بقية العالم. إن هؤالء هم حلفاء 

الواليات المتحدة، وأصدقاؤها، وعمالؤها.
حدود  اجتياز  من  أمــراض  ستمنع  بالكاد  أبينا،  أم  وشئنا 
على  للسيطرة  األميركية  المراكز  قالت  الواقع،  في  إذ  أميركا، 
إذا  ما  هو  ليس  السؤال  إن   ،)CDC( منها  والوقاية  األمراض 
كان »كوفيد19-« سينتشر محليًا أم ال، بل متى سيحدث ذلك. 

ويكمن الخطر الثالث في األسواق الناشئة، والبلدان النامية.
هذا  من  مرض  مع  للتعامل  مجهزة  غير  الفقيرة  البلدان  إن 
نقل  األفريقية  الدول  رفض  خالل  من  ذلك  يتضح  كما  النوع، 
مواطنيها جوًا من الصين. لقد هزت األخبار عن وصول فيروس 
»كورونا« إلى إيطاليا األسواق المالية العالمية، لكن إيطاليا بلد 
منظم جيدًا، وغني. وتضمن الديمقراطية النابضة بالنشاط أن 
إذا  ما  بسرعة،  يدركون  سوف  وخارجها(،  البالد  )داخل  الناس 

كانت إجراءات االحتواء والعالج فعالة.
التغذية  حيث  األخرى،  بالدول  اهتمامًا  أكثر  نكون  أن  يجب 
أسوأ، ومعايير اإلسكان ضعيفة، وحيث يمكن أن يحدث انتقال 

المرض بسهولة أكبر.
وإذا تعرضت األنظمة الصحية في هذه البلدان للضغط، يجب 
التدخل بسرعة، عن  المتحدة، وأوروبا، وغيرهما  الواليات  على 
هناك  ولكن،  األساسية.  واإلمدادات  التقنية،  المساعدة  طريق 

افتقار مقلق للقيادة هنا أيضًا.
خطورته  المرض  هذا  يثبت  أن  المحتمل  غير  من  ويبدو 
إذ  أسالفنا.  بها  أصيب  التي  األمــراض  بعض  مثل  الفتاكة، 
ويعد  كبيرًا.  تقدمًا  العامة  والصحة  الطبية،  الممارسة  تقدمت 
مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها منظمة بارزة، ولدى 
منظمة الصحة العالمية سجل حافل إلنجازاتها في وقت الشدة.

والممرضين  األطباء،  من  الخاص  القطاع  مجموعات  وتؤدي 
الظروف،  أصعب  ظل  في  جيدًا،  عماًل  للغاية،  جيدًا  المتفانين 
عندما يمنحون فرصة، مثل التعامل مع اإليبوال. إننا محظوظون 

للعيش في عصر يضم الكثير من األبطال.
تتجاهل  إذ  إنذار.  ناقوس  الفيروس  هذا  يزال  ال  ذلك،  ومع 
من  وتحد  الصحية،  الرعاية  أنظمة  إلى  الوصول  المجتمعات 

االستثمارات في البحث والتطوير بشكل كبير.
ودائمًا ما تتطور األمراض، ويجب علينا أن نزيد باستمرار من 
التهديدات المستجدة ومكافحتها. إن أفضل  قدرتنا على فهم 
طريقة للمضي قدمًا، هي تقوية العلوم، وتدريب مزيد العلماء، 

وبناء مزيد المختبرات.
الواليات  القيام بذلك–مثل  القادرة على  الدول  ويتعين على 
إن  ممكن.  نطاق  أوسع  على  والمعرفة  األفكار  المتحدة–تبادل 

تعزيز االستثمار في العلوم هو اقتراح اقتصادي جذاب.
ونظرًا لمعدالت العائد االجتماعي المرتفعة جدًا، فإن البحث 
أكثر من  األساسي عبر مجموعة واسعة من األنشطة، مشروع 

مربح.ولكن هذا ال يتعلق باالقتصاد.
أحد  حياة  أو  حياتك،  ما  عالم  سينقذ  ما،  يومًا  األرجح،  فعلى 
أو مجرد  أو عالجًا،  دواًء،  أنتج  السابق  عمله  أسرتك، ألن  أفراد 
إلنقاذ  العلماء  في  نستثمر  أن  يجب  مهمًا.  فرقًا  أحدثت  فكرة 
أنفسنا، وجيراننا. ويجب أن نتذكر أن لدينا جيرانًا في جميع أنحاء 

عالمنا الشديد الترابط.

أميركي اقتصاد  عالم   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقاًل 

 سيمون جونسون *

االفتقار إلى الشفافية في 
الصين زرع الخوف، بل 
وبعث موجة من الذعر 
في جميع أنحاء العالم

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3993دوالر أميركي
1.5598يورو

1.7922الجنية االسترليني
0.373الريال السعودي
0.381درهم إماراتي

0.2016االيوان الصيني

2020 4 مارس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليار دوالر

»التحكيم الدولي« ينصف »سرت« و»مليتة«
على  ليبيتان  نفط  شركتا  حصلت 
هذا  لصالحهما  تحكيميين  ــن  ــراري ق
األسبوع، مما جنب البالد خسائر بماليين 
الخسائر  تفاقم  دون  وحــال  الـــدوالرات، 
يناير  منذ  اإلنــتــاج  توقف  عن  الناجمة 

الماضي.
إلنــتــاج  ســـرت  شــركــة  حصلت  فــقــد 
من  لصالحها  حكم  على  النفط  وتصنيع 
لدى  المنظورة  القضية  التحكيم في  هيئة 
قبل  من  المرفوعة  الدولية،  التجارة  غرفة 

الليبية. الشركة  شركة »بنج لويد« ضد 
فقد  للشركة،  الرسمي  الموقع  وحسب 
الخصم،  ادعاءات  برفضه  المحكم  »قضى 
 5.195 وقدره  مبلغ  بدفع  عليه  والحكم 
وتصنيع  إلنتاج  لصالح سرت  دوالر  مليون 

والغاز«. النفط 
أحقيتها  ادعــت  لويد«  »بنج  وكانت 
دوالر  ماليين   205 نحو  قدره  بتعويض 
طرابلس  الغاز  خط  بمشروعي  يتعلق 

مليتة. والخمس  الخمس، 
محكمة  قضت  الماضي،  واألســبــوع 
دعوى  ببطالن  الهولندية  أمستردام 
حسابات  على  بالحجز  ــوش«  »ب شركة 

والغاز. للنفط  مليتة  شركة 
ــي إحـــدى الــشــركــات  و»بـــــوش«، ه
الرئيسي  المقاول  مع  بالباطن  المتعاقدة 
»STX« المنفذ مشروع خزان غزة العائم، 
بموقع  للشركة  الرسمية  الصفحة  وفق 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 
صدر  الحكم  أن  إلــى  مليتة  وأشــارت 
وعــدم  المرفوعة،  القضية  بـ»بطالن 
حسابات  على  بالحجز  بوش  شركة  أحقية 
الشركة بعد عدة مداوالت، وتقديم كافة 
وتكليف  الضرورية،  والوثائق  المستندات 

قدير«. محاماة  مكتب 
اللجنة  مجهودات  إلى  الشركة  ونوهت 
لجنة  ودعم  الخصوص،  بهذا  المشكلة 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  ومجلس  اإلدارة 

»انتصار  الحكم  هذا  أن  معتبرة  للنفط، 
الوطنية  المؤسسة  لصالح  يضاف  جديد 

والغاز«. للنفط  مليتة  وشركة  للنفط 
دخل   2017 العام  من  فبراير  وفــي 
إعالن  مع  الخدمة،  العائم  غزة  مشروع 
من  نفط  ناقلة  أول  تحميل  مليتة  شركة 
البوري  بحقل  العائم  النفطي  غزة  ميناء 

شمال غرب طرابلس.
إلى  وصــل  غــزة  ميناء  أن  ــى  إل يشار 
مايو  في  النفطي  البوري  حقل  في  موقعه 
القديم  العائم  الخزان  محل  ليحل   2016
السفن  بناء  حوض  من  رحلة  بعد  سلوق، 
مــرورا  الجنوبية  بكوريا  جينهاي  فــي 
ثم  األحــمــر،  والبحر  الهندي  بالمحيط 

المتوسط. البحر 
مع  بــالــمــوازاة  الحكمان  ــذان  ه جــاء 
في  لإلنتاج  المستمر  النزيف  استمرار 
الماضي،  يناير   18 منذ  والمستمر  البالد 
 40.34 لإلنتاج  التراكمي  الفاقد  بلغ  إذ 
الماضي،  الجمعة  حتى  برميل  مليون 
المؤسسة  قدرتها  خسائر  بإجمالي  وذلك 

2.34 مليار دوالر. بنحو 
أن  إلى  المؤسسة  أشــارت  بيان  وفي 
اإلنتاج اليومي هبط إلى مستوى 120.56 
يوم  في  اإلنتاج  فاقد  ليصل  برميل،  ألف 
واحد إلى مليون و99 ألف برميل. وأضافت 
وصلت  الجاري  فبراير   27 يوم  خسائر  أن 
بلغت  حين  في  دوالر.,  مليون   61.5 إلى 
مليون   745.6 إلــى  يناير  شهر  خسائر 
إعالن  منذ  يوما   12 لنحو  وذلــك  دوالر 

18 يناير الماضي. القوة القاهرة في 
الماضي،  يناير  من  عشر  السابع  وفي 
القبائل  بـ»ملتقى  يــعــرف  ــا  م أعــلــن 
تصدير  »إيقاف  عزمه  الليبية«  والمدن 
بدءًا  الليبية  الموانئ  جميع  من  النفط 
صدور  وفور  النفطي«.  الزويتينة  بميناء 
وقدرت  لإلغالق.  موانئ  تعرضت  البيان 
إقفال  خسائر  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
بـــ256.6  األخيرة  الفترة  في  منشآتها 
بيان  وفق  مباشرة،  خسائر  دوالر  مليون 

السبت. رسمي 

في قضيتي تعويضات وتجميد حسابات

●  موقع إلنتاج النفط تابع لشركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط

القاهرة - الوسط

 الشركة السويسرية كانت تعيد 
بيع النفط الليبي في البحر والسوق 

األوروبية

 20 شحنة سلمها المهربون
 إلى خزانات في مالطا في العامين 

2014 و2015

بعد تحقيقات تكشف تورط شركة سويسرية

»التهريب« يفاقم أزمات النفط الليبي
العام  منذ  الليبي  النفط  إنتاج  أزمات  تتوقف  ال 
والذي  النفط،  إلنتاج  المتكرر  التوقف  عند   2011
إغالق  مع  فادحة  خسائر  الماضي  يناير  منذ  سجل 
الموانئ والمنشآت النفطية، بل تتفاقم األزمات مع 
استمرار تهريب الخام الليبي، والذي وصفته مؤسسة 

النفط بأنه »ممارسة شبه يومية«.
الليبي  النفط  تهريب  مسلسل  حلقات  آخر  وكان 
إنترناشيونال«  »ترايل  منظمتي  تقرير  كشفه  ما 
شركة  تــورط  عن  الحكوميتين  غير  آي«  و»ببلك 
أوروبــا،  إلى  الليبي  النفط  تهريب  في  سويسرية 
بالتعاون مع مهرب ليبي شهير خالل العامين 2014 

و2015.
استندت  التي  ــوداي«،  ت »مالطا  جريدة  وحسب 
بحمالت  تقومان  اللتين  المنظمتين  تقرير  إلى 
كولمار  »شركة  فإن  الشركات  مساءلة  قضايا  حول 
التهريب  ملك  من  النفط  على  حصلت  السويسرية 
والمواطنين  خليفة،  بن  سليم  فهمي  الليبي 
المالطيين دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف 
تعبير  وفق  التهريب«،  شبكة  اإليطالية  الشرطة 

الجريدة.
وذكرت الجريدة المالطية أن »الشركة كانت تعيد 
بيع النفط في البحر والسوق األوروبية، وجرى قبول 
النفط رغم شهادات المنشأ االحتيالية، واالحتجاجات 
إلى  النفط  تهريب  حول  الليبيين  للزعماء  العديدة 
مالطا«، ونقلت عن التقرير »وجود نمط مستمر من 
خزانات  إلى  المهرب،  الليبي  النفط  تسليم  عمليات 
مستأجرة من شركة Enemed، وهي شركة البترول 

.»)Kolmar( الحكومية المالطية، من قبل شركة
 20 من  أكثر  »تسليم  على  الضوء  سلط  التقرير 
شحنة قادمة من ليبيا إلى خزانات كولمار في مالطا 
سفن  على  محملة   ،2015 وصيف   2014 ربيع  بين 

القاهرة ــ الوسط

●ناقلة نفط لدي وصولها ميناء طرابلس

خارج البالد«.
بعمليات  المجرمون  ــؤالء  ه »يقوم  وأضـــاف: 
وجنوبا،  وغربا  شرقا  ليبيا  أنحاء  جميع  في  التهريب 
الجماعات  كما أنهم يتمتعون، لألسف، بدعم بعض 

ذات النفوذ السياسي من كافة أرجاء البالد«.
األمامية  الصفوف  في  »المؤسسة  أن  إلى  وأشار 
مضيفا:  ومواجهتهم«،  المجرمين  لهؤالء  للتصدي 

الذي  التقرير  بهذا  اليوم  »نرحب 
هذه  على  الضوء  ويسلط  أخيرا،  صدر 
تحرم  التي  اإلجرامية  الممارسات 
الليبيين فرصة التمتع بمستقبل زاهر. 
يجب تعويض الشعب الليبي، وسنبذل 

كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك«.
واعتبر صنع اهلل أن هذه القضية »ما 
هي إال غيض من فيض، إذ إن عمليات 

ــب  ــري ــه ت

إلى  وأشار  ديبونو(«،  )غوردون  قبل  من  مستأجرة 
 Oceano Blu لشركة Banif نسخة من بيان بنك«
Trading Ltd، وهي شركة مرتبطة بدارين ديبونو 
ومقرها في سان جوان، في الفترة من 18يونيو إلى 
22 يوليو 2015، تظهر قيام شركة كولمار بإجراء 11 

تحوياًل بأكثر من 11 مليون دوالر«.
ووفق  التحقيق،  أظهرها  التي  الجديدة  النتائج 
سبق  التي  باألنشطة  تتعلق  المالطية،  الجريدة 
في  المتحدة  لألمم  تابعة  خبراء  لجنة  كشفتها  أن 
2015 وأدت إلى اعتقال ملك التهريب فهمي سليم، 

وديبونو وشركائهما اإليطاليين.
الردع الخاصة اعتقلت المهرب فهمي  وكانت قوة 
أنه  إلى  مشيرة   ،2017 أغسطس  في  خليفة  بن 
الشرعية  غير  الهجرة  قوارب  إرسال  في  جدا  نشط 
السواحل  إلى  وصبراتة  زوارة  مدينتي  شواطئ  عبر 

األوروبية وتهريب المحروقات والمخدرات والخمور.
والشهر الماضي، اعتمد مجلس األمن الدولي قرارا 
محذرا  ليبيا،  على  المفروضة  العقوبات  نظام  يمدد 

يقوض  للنفط  المشروع  غير  »التصدير  أن  من 
حكومة الوفاق والمؤسسة الوطنية للنفط«.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط 
الشعب  حرمان  »يتم  قال:  اهلل  صنع  مصطفى 

الدوالرات  من  الماليين  مئات  من  عام  كل  الليبي 
من قبل أولئك الذين يقومون بتهريب الوقود إلى 

معربا  يومية«،  شبه  تكون  تكاد  ليبيا  من  الوقود 
عن األمل في »إحالة كل شخص متورط في عمليات 
للنهب  حد  وضع  من  بد  وال  العدالة،  الى  التهريب 
بمثابة  هو  التقرير  وهذا  ليبيا،  لموارد  المتواصل 
تحذير لكافة المتورطين في هذه األعمال الشائنة«.
المستمر  النزيف  استمرار  مع  بالتوازي  ذلك  يأتي 
الماضي،  18 يناير  البالد والمستمر منذ  لإلنتاج في 
مليون   40.34 بلغ  لإلنتاج  التراكمي  الفاقد  بلغ  إذ 
برميل حتى الجمعة الماضي، وذلك بإجمالي خسائر 

قدرتها المؤسسة بنحو 2.34 مليار دوالر.
وفي بيان أشارت المؤسسة إلى أن اإلنتاج اليومي 
فاقد  برميل، ليصل  ألف   120.56 إلى مستوى  هبط 
برميل.  ألف  و99  مليون  إلى  واحد  يوم  في  اإلنتاج 
وصلت  الجاري  فبراير   27 يوم  خسائر  أن  وأضافت 
إلى 61.5 مليون دوالر., في حين بلغت خسائر شهر 
12 يوما  لنحو  745.6 مليون دوالر وذلك  إلى  يناير 

منذ إعالن القوة القاهرة في 18 يناير الماضي.
ما  أعلن  الماضي،  يناير  من  عشر  السابع  وفي 
عزمه  الليبية«  والمدن  القبائل  بـ»ملتقى  يعرف 
الليبية  الموانئ  جميع  من  النفط  تصدير  »إيقاف 
البيان  النفطي«. وفور صدور  الزويتينة  بدءًا بميناء 
الوطنية  المؤسسة  وقدرت  لإلغالق.  موانئ  تعرضت 
األخيرة  الفترة  في  منشآتها  إقفال  خسائر  للنفط 
بيان  وفق  مباشرة،  خسائر  دوالر  مليون  بـــ256.6 

رسمي السبت.

 أزمة الوقود وغاز الطهي تعود إلى سرت

وغاز  الوقود  ملف  في  كبيرة  أزمة  وضواحيها  سرت  مدينة  شهدت 
العامة  الحركة  في  كبيرًا  ارتباًكا  سبب  مما  األسبوع،  هذا  الطهي 
والموظفات  الموظفين  كبير من  وتغيب عدد  والمواطنين،  للسيارات 

عن أعمالهم بسبب نفاد البنزين من سياراتهم الخاصة.
عددًا  إن  الوسط«،  »بوابة  إلى  سرت  األزمة  بلجنة  مصدر  وقال 

محطة  باستثناء  مغلقة،  وضواحيها  سرت  في  المحطات  من  كبيرًا 
واحدة تشهد ازدحامًا شديدًا، الفتًا إلى أن المحطات تشهد اصطفاف 
السيارات أمامها بالمئات مند أمس. وأوضح أن مشكلة البنزين سببت 
كارثة حقيقية بسبب عدم تنظيم آلية توزيع الوقود، وعدم استمرارية 
وصول الشاحنات المحملة بالوقود من المنطقة الشرقية، وكذلك الغاز 
لمدينة سرت. وكان رئيس لجنة األزمة سرت أعلن وصول أربع شاحنات 
محملة بالوقود إلى المدينة، تابعة لشركة »الشرارة والراحلة« وعلى 

متن كل شاحنة 400 ألف لتر من البنزين سيتم توزيعها غدًا األحد

سرت ــ محمود الصالحي
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ــراءات  إج ــدرت  أص إنها  مصر  في  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  قالت 
من  الخزينة  أسهم  بشراء  مصر  ببورصة  المقيدة  للشركات  للسماح  استثنائية 

المفتوحة على نحو أيسر. خالل السوق 
والتطورات  األحــداث  »ضوء  في  يأتي  القرار  أن  بيان  في  الهيئة  أوضحت 
التي  الحادة  الهبوط  وموجة  العالمية  المالية  األسواق  على  التي طرأت  األخيرة 

العربية واألجنبية«، وفق ما نقلت وكالة »رويترز«. البورصات  شهدتها 
الماضية  الجمعة  حــادة  خسائر  شهدت  العالمية  األسهم  أســواق  كانت 
من  مخاوف  وسط  أسبوع  مدار  على  قيمتها  من  دوالر  تريليونات  خمسة  لتفقد 

فيروس »كورونا«. االقتصادية النتشار  العواقب 
موقتة  بصفة  للشركات  سمحت  إنها  البيان  في  المالية  الرقابة  وقالت 
عن  بدال  الخزينة  أسهم  شراء  لتنفيذ  المقترح  اليوم  ذات  في  البورصة  بإخطار 

أيام. بثالثة  قبلها  إخطارها 

 مصر تيسر إجراءات شراء أسهم الخزينة 

مديري  أن  الدولي  التمويل  لمعهد  أولية  بيانات  أظهرت 
الناشئة  األسواق  أسهم  من  دوالر  مليار   9.7 المحافظ سحبوا 
»كورونا«  فيروس  انتشار  من  مخاوف  ظل  في  فبراير  في 

أوقدت شرارة عمليات بيع في األصول عالية المخاطر.
وحسب وكالة »رويترز«، كشفت المؤسسة أن الخسائر، التي 
بإجمالي  وصلت  فبراير،       في  الالتينية  وأميركا  آسيا  في  تجلت 
التدفقات الخارجة من أسواق األسهم والسندات في االقتصادات 
بتدفقات  العام مقارنة  مليار دوالر منذ مطلع   11.9 إلى  النامية 

داخلة 35.7 مليار دوالر للفترة نفسها من 2019.

بينما  دوالر  مليار   4.5 اآلسيوية  األسهم  أسواق  وخسرت 
فبراير  في  دوالر  مليار   3.8 الالتينية  أميركا  صناديق  خسرت 

شباط.
وأضاف المعهد أنه في الوقت نفسه جذبت ديون األسواق 
من  تدفقاتها  لتصل  فبراير  في  دوالر  مليار   13.2 الناشئة 
بداية العام إلى 44.8 مليار دوالر مقارنة مع 50.7 مليار دوالر 
الدين  الماضي. وجمعت صناديق  العام  الفترة نفسها من  في 
استقطبت  بينما  شباط  فبراير  في  دوالر  مليار   5.1 اآلسيوية 

4.3 مليار دوالر. صناديق سندات أميركا الالتينية 

السعر بالدوالرنوع الخام نزوح 9.7 مليار دوالر عن أسهم األسواق الناشئة في فبراير

52.52برنت

53.40غرب تكساس

51.16دبي

51.65سلة أوبك

54.70أورال
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مسؤواًل   15 إفادات  إلى  اللبناني  المالي  العام  النائب  استمع 
مصرفيًا بشأن تحويل 2,3 مليار دوالر إلى الخارج خالل الشهرين 
تشهدها  التي  السيولة  أزمة  رغم  الماضي  العام  من  األخيرين 

البالد والقيود المشددة على حركة األموال.
على  متشددة  ــراءات  إجـ سبتمبر  منذ  المصارف  وتفرض 
ال  بات  حتى  الدوالر،  خصوصًا  األموال  وسحب  النقدية  العمليات 
مئة  على  الحصول  سوى  المصارف  بعض  في  للمواطن  يمكن 

دوالر أسبوعيًا. كما منعت البنوك التحويالت المالية إلى الخارج.
أصحاب  بتحويل  االتهامات  توالت  ــراءات،  اإلجـ تلك  ورغــم 
مع  الخارج  إلى  ضخمة  مبالغ  ومتمولين  وسياسيين  المصارف 
أكتوبر   17 في  الحاكمة  السلطة  ضد  االحتجاجات  حركة  بدء 
وحتى نهاية العام 2019، خصوصًا خالل أسبوعين أغلقت فيهما 

المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.
وأعلنت السلطات أنها ستحّقق في األمر بالتنسيق مع مصرف 
النائب  بأن  اإلثنين  لصحفيين  قضائي  مصدر  أفاد  حيث  لبنان، 
مجالس  رؤســاء  إفــادات  إلى  استمع  إبراهيم  علي  المالي  العام 
إدارة 14 مصرفًا ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، موضحا: 
الفترة  العام في  الرأي  التحقيق »تناول قضايا أساسية شغلت  أن 
األخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب 
الخارج،  إلى  المصارف  ألصحاب  العائدة  الطائلة  األموال  تحويل 
مما أضعف السيولة في األسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين 
المودعين من السحب من حساباتهم بالدوالر األميركي والعملة 
النافذين«،  على  يسري  ال  الحظر  هذا  أن  حين  في  األجنبية، 
إجراء  من  المودعين  تمكين  »عدم  إلى  أيضًا  التحقيق  وتطرق 
تحويالت إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى للطالب 

في الخارج«.
أسوأ  مؤسساته  في  الفساد  يستشري  الذي  لبنان  ويشهد 
يهدد  ما   ،)1990-1975( األهلية  الحرب  منذ  اقتصادية  أزمة 
سيولة  أزمة  مع  تزامنًا  عيشهم  ولقمة  وظائفهم  في  المواطنين 

حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد األساسية.
تسديد  استحقاق  اقتراب  مع  االقتصادي  االنهيار  ويتزامن 
»يوروبوندز«  سندات  عن  عبارة  المتراكم  العام  الدين  من  جزء 
بقيمة 1,2 مليار دوالر، مما يثير جداًل وسط انقسام حول ضرورة 
التسديد في موعده في التاسع من مارس الحالي أو التخّلف عنه، 
التسديد  لناحية  األسبوع  قرارها هذا  الحكومة  أن تحسم  ويتوقع 

أو عدمه.
وكانت المصارف تمتلك %50 من سندات »يوروبوندز« مقابل 
%11 لمصرف لبنان و%39 لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره 
النسب  أميركا ميريل لينش« في نوفمبر، إال أن هذه  »بنك أوف 
قد تكون تغيرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخرًا جزءًا 

من السندات لمستثمرين أجانب.
بيع  مسألة  أيضًا  التحقيق شمل  أن  القضائي  المصدر  وأوضح 
اإلفصاح  رافضًا  خارجية،  مالية  لمؤسسات  »يوروبوندز«  سندات 
العمليات،  هذه  أسباب  المصارف  بها  بررت  التي  األسباب  عن 
المالي  العام  النائب  يستمع  أن  على  مستمرًا،  التحقيق  يزال  وال 

األسبوع الحالي أيضًا لممثلين عن باقي المصارف.

انفراج أزمة الترتيبات املالية بني »الوفاق« و»املركزي«
الترتيبات  ألزمة  انفراج  بوادر  ظهرت 
موضع  كانت  التي   2020 للعام  المالية 
والمصرف  الوفاق  حكومة  بين  حاد  خالف 
المركزي، وذلك بعد مرور شهرين من بدء 

العام المالي الجديد،
وفي مؤشر على بدء هذه االنفراجة، قرر 
اجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز 
 ،2020 السراج اعتماد ترتيبات مالية للعام 
المسؤولين  من  عدد  اجتماع  خالل  وذلك 
المركزي  المصرف  محافظ  مقدمتهم  وفي 
المحاسبة  ديوان  ورئيس  الكبير  الصديق 

خالد أحمد شكشك.
وزير  إعالن  من  ساعات  بعد  ذلك  جاء 
المالية فرج بومطاري تقديم مقترح خفض 
للعام  40 مليار دينار  إلى  المالية  الترتيبات 
2020، لكنه نبه إلى أن المصرف المركزي 
نص  إلى  استناده  رغم  المقترح  رفض 
قانوني، مما تسبب في إيقاف مرتبات يناير 
لدى  موارد  توافر  رغم  الماضيين،  وفبراير 

المالية.
على  المالية،  وزارة  وتقول 
الترتيبات  إن  بومطاري،  لسان 
على  كانت  السابقة  المالية 
 2019 العام  إنفاق  مستويات 
وقد  دينار  مليار   46 حدود  في 
الرئاسي  المجلس  إلى  أحيلت 
في 9 نوفمبر 2019، قبل إيقاف 
لقيت  لكنها  النفط،  تصدير 

ممانعة من المركزي.
المركزي  المصرف  لكن 

على  اتفاقهما  أعلنا  المحاسبة  وديوان 
المالية  للترتيبات  موحد  مقترح  تقديم 
2020 بسقف 35 مليار دينار. ورشح االتفاق 
عقد  اجتماع  عن  الجهتين  بين  المذكور 
الترتيبات  بحث  المحاسبة  بديوان  األحد 
المالية للعام الجاري في ظل تداعيات أزمة 
اإلقفال القسري للحقول والموانئ النفطية.

وقدمت الجهتان قبل االتفاق المذكور خالل 
االجتماع نفسه التصور المقرر لهذه الترتيبات، 
بمقترح  مقترحه  المحاسبة  ديوان  وقارن 
المركزي وتباحث الطرفان إلى حين التوصل 
في نسخة  كما  أيضا  وجاء  لصيغة مشتركة. 
والمحاسبة  المركزي  توافق  االجتماع  محضر 
الترتيبات  ستعتمد  الذي  القرار  مشروع  على 

المالية بموجبه بكافة مواده الحاكمة.

وذكر المصرف المركزي في رسالة وجهها 
المجلس  رئيس  إلى  الماضي  فبراير   27
صرف  في  التأخر  أن  السراج  فائز  الرئاسي 
المرتبات سببه عدم تقديم المجلس مشروعا 
مع  يتناسب  بما  لـ2020  المالية  للترتيبات 

األزمة الخانقة جراء إغالق الحقول.
المالية  وزير  طالب  المقابل،  في 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  المفوض، 
المصرف  على  التنبيه  ضرورة  السراج 
فعّالة  نقدية  سياسة  إقرار  بشأن  المركزي 
في  وال سيما  ايجابي،  دوٍر  لعب  تمكنه من 

هذه المرحلة العصيبة.
اتهم  مطول  خطاب  وفي  بومطاري 
الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ 
)الترتيبات  الميزانية  مشروع  بتعطيل 

رغم  الماضي  أكتوبر  المحالة شهر  المالية( 
وقوفها على أرضية صلبة وبالمخالفة للتدرج 

التشريعي المعتمد في الدولة الليبية.
كما نوه بومطاري إلى أن حكومة الوفاق 
في  االقتصادي  الواقع  عن  بمعزٍل  ليست 
البالد وهي مدركة تمام اإلدراك بتأثير ذلك 
عن  فضال  بالكامل،  اإليرادات  وضع  على 
النفطية  الحقول  في  يحصل  لما  متابعتها 
المركزي  متهمًا  االقتصادية،  وتأثيراتها 
باتباع سياسة الهروب لألمام وكسب الوقت 
الحجج  وتكرار  المراسالت  تبادل  خالل  من 
اإلصدار  تعطيل  على  يدل  مما  والمبررات 

الترتيبات المالية بشكٍل متعمد.
الوزارة وضعت  أن  إلى  ولفت في خطابه 
إقرار  في  تتلخص  المعالم  واضحة  خطة 

الترتيبات المالية وفقًا للنتائج التي توصلت 
إليها اللجنة اإلدارية والضغط والترشيد في 
اإلنفاق الحكومي بما يتوافق مع المتغيرات 

السياسية واالقتصادية.
الوفاق  بحكومة  الوزراء  مجلس  وشكل 
أكتوبر  في  الميزانية  مشروع  لدراسة  لجنة 
الترتيبات  ديسمبر  في  وبحثت  الماضي، 
الجاري،  العام  ميزانية  ومشروع  المالية 
الرئاسي  في  النائب  اجتماعاتها  وضمت 
الطاهر  التخطيط  ووزراء  معيتيق،  أحمد 
الجهيمي والمالية فرج بومطاري واالقتصاد 

والصناعة علي العيساوي.
هذا  بانتهاء  حذرا  تفاؤال  محللون  وأبدى 
المنشآت  إغالق  استمرار  الخالفات، في ظل 
توقف  إلى  أدى  الذي  النفطية  والموانئ 

القضاء اللبناني يحقق مع املصارف 
حول تحويالت الدوالر للخارج

 تباطؤ التضخم في منطقة 
اليورو الشهر املاضي

أفادت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي أن 
أبطأ منها  فبراير وتيرة  زاد في  اليورو  تضخم األسعار في منطقة 
انتشار فيروس »كورونا« حول  إذ أدى  يناير كما كان متوقعا،  في 

العالم النخفاض أسعار النفط.
المستهلكين  أسعار  أن  إلى  »يوروستات«  تقديرات  وأشــارت 
ارتفعت 1.2 % على أساس سنوي في فبراير بعد زيادة 1.4 % في 
أجرته  رأي  استطالع  في  محللين  توقعات  مع  يتماشى  بما  يناير، 

»رويترز«.
أسعار  النخفاض  رئيسي  بشكل  التضخم  نمو  تباطؤ  ويرجع 
0.3 % على أساس سنوي. وبدونها، وبعد استبعاد أسعار  الطاقة 
األغذية غير المصنعة الشديدة التقلب، تسارع معدل التضخم إلى 

%1.4 على أساس سنوي مقارنة مع 1.3 % في يناير.
أسعار  يستبعد  للتضخم  نطاقا  أضيق  معيار  أيضا  وتسارع 
من  وثيقة  بمتابعة  ويحظى  والتبغ،  الكحولية  المشروبات 

االقتصاديين لدى البنوك إلى %1.2من 1.1 في يناير.
اليورو  البطالة في منطقة  أيضا إن معدل  وقالت »يوروستات« 
متوقعا، وهو نفس معدله  2020 كما كان  يناير  في   7.4% سجل 
في ديسمبر 2019 وانخفاضا من 7.8 % في يناير 2019 وهو أقل 

معدل مسجل في منطقة اليورو منذ مايو 2008.

رغم خفض مقترح اإلنفاق إلى 40 مليار دينار

●   عامالت  يجهزن علب أدوية في مصنع »أكتوفيركو« لألدوية في كرج على بعد 40 كيلومترا غرب العاصمة اإليرانية طهران في 18 فبراير 2020. )فرانس برس( 

●   رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وعدد من المسؤولين خالل اجتماع في العاصمة طرابلس يوم الثالثاء

طرابلس ــ الوسط

وكبد  الماضي،  يناير   19 منذ  النفط  إنتاج 
دوالر  مليار   1.6 تجاوزت  خسائر  الميزانية 
حتى اآلن، واحتماالت اللجوء إلى االحتياطي 

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

النوف والسدرة والحريقة.

          االتفاق على ترتيبات مالية خالل اجتماع برئاسة السراج وحضور الكبير وشكشك

       »املركزي« وديوان املحاسبة اتفقا على مقترح موحد للترتيبات املالية بسقف 35 مليار دينار

العقوبات األميركية تخنق صناعة أدوية السرطان في إيران
حيوية  أدوية  إلنتاج  إيراني  مصنع  في  العمال  ينشط 
لمعالجة السرطان في ظروف استثنائية مع فرض الواليات 
هذا  في  المستخدمة  التجهيزات  على  عقوبات  المتحدة 

المجال.
إلى  قوية  مطهرات  رائحة  فيه  تفوح  كبير  ممر  يؤدي 
إليه  دخلت  الذي  »أكتوفيركو«  مصنع  في  حيوي  مفاعل 
وكالة »فرانس برس« في إجراء نادر الحدوث. يعمل 600 
الواقع في ضاحية  المصنع  اإلنتاج في  شخص في سالسل 
غرب  كيلومترا  أربعين  حوالي  بعد  على  الصناعية  كرج 

طهران.
في قاعة المفاعل الحيوي، ينشط رجالن وهما يرتديان 
داخل  للرأس.  بالستيكي  غطاء  مع  وأقنعة  وقفازات  بزة 
أحواض  إلى  نقلها  قبل  الخاليا  تتكاثر  الحيوي  المفاعل 
يراقبها الفنيان وتشكل بيئة زراعة تسمح بصنع عقار حيوي 
بيولوجي مثل  أو مصدر  تنتج من خلية  وهي مادة نشطة 

البروتين.
الذي  عاما(   49( مصطفى  رضا  المصنع  مدير  ويوضح 
من  »الكثير  األدوية  صناعة  مجال  في  عاما   22 أمضى 
التجهيزات الطبية التي نستخدمها في إنتاجنا أو في المختبر 
ما  وعسكرية(  مدنية  )ألغراض  االستخدام  مزدوجة  تعتبر 
التي  التجهيزات  على  للحصول  كبيرة  مشاكل  لنا  يطرح 

نحتاجها«.

توقف اإلنتاج
المستجد،  »كورونا«  فيروس  إيران  في  ينتشر  حين  وفي 
يعاني الكثير من اإليرانيين نقصا في األدوية بسبب إعادة 
بعد   2018 العام  إيران  على  األميركية  العقوبات  فرض 
مع  المبرم  النووي  االتفاق  من  المتحدة  الواليات  انسحاب 
بدأت  ذلك،  على  وردا  ذلك.  على  سنوات  ثالث  قبل  إيران 
إيران في مايو 2019 تدريجا التخلي عن التزامات قطعتها 

في المجال النووي بموجب هذا االتفاق.
المعدات  العقوبات األميركية كل  الورق، ال تشمل  على 
في  لكن  طبية  وتجهيزات  أدوية  من  اإلنسانية  والسلع 
الدولية  المصارف  إن  إذ  األميركي،  للحظر  تخضع  الواقع 
فيها  طرفا  إيران  تكون  معاملة  أي  رفض  عموما  تفضل 

خشية أن تتعرض إلجراءات رد أميركية.
الحيوي  المفاعل  هذا  »استخدام  المصنع  مدير  ويؤكد 
قبل  يطرح مشكلة«.  هذا  كل  غيار...  قطع  على  والحصول 
ستة أشهر بات مصنعه عاجزا عن إنتاج عقار »يشكل مكونا 
أساسيا في مكافحة سرطان الدم خصوصا. لم نعد قادرين 
ريتوكسيماب  عقار  لصنع  األساسي  العامل  استيراد  على 

فتوقف اإلنتاج«.
»مفاعل  مع  األساسي  المكون  ينتج  أن  المصنع  ويريد 
أن  إال  لديه،  موجود  ليتر  ألفي  بسعة  جدا«  كبير  حيوي 
بسبب  تجاوزها  تقريبا  يستحيل  صعوبات  يواجه  تشغيله 

العقوبات.
جهانبور،  كيانوش  الصحة،  وزارة  باسم  الناطق  ويعرب 
لوكالة »فرانس برس«  عن غضبه في هذا اإلطار. ويقول 
للسرطان  المضادة  األدوية  إنتاج  لدينا مشكلة في  »ليس 
ويفيد  وتحسينها«.  معداتها  تجديد  تريد  الشركات  لكن 
بأن إيران تضم نصف مليون مصاب بالسرطان الذي يشكل 

ثاني أكبر سبب للوفيات مع 30 ألف ضحية سنويا.

الكثير من اإليرانيين يعاني
نقصا في األدوية بسبب إعادة 

فرض العقوبات

ويستخدم مصنع »أكتوفيركو« مفاعالته الحيوية إلنتاج 
مدير  ويوضح  اللويحي.  التصلب  مرض  تعالج  بروتينة 
المصنع »ال نستطيع أن نوفر كمية كافية منه للمصابين 
بهذا المرض« داعيا »إلى إيجاد حل سياسي« بين طهران 

وواشنطن.
ويعرب عن قلقه من الوضع جراء انتشار وباء »كورونا« 
المستجد الذي تسبب بوفاة 66 شخصا على األقل في إيران، 
موضحا »قد يتوافر لقاح ضده في العالم العام المقبل على 

األرجح لكن استيراده إلى إيران سيكون مستحيال!«.
العالج  في  الخبيرة  عاما(   30( يفتيان  ميريام  وتؤكد 
التي  طهران  في  الخاصة  »روشانا«  عيادة  في  باألشعة 
تحظى بمنشآت حديثة »يزداد العمل صعوبة مع العقوبات 

ونشعر بذلك يوميا«.

معدات أميركية
وتشير الخبيرة إلى صعوبات التزود بأدوية والحصول على 
قطع غيار لجهازي عالج باألشعة تم شراؤهما قبل العقوبات 
من شركة أميركية. ومن أجل حل المشاكل تعتمد العيادة 

التي افتتحت قبل ثالث سنوات على اتصاالت بالفيديو مع 
العيادة  مدير  ويقول  الخارج.  في  يقيمون  إيرانيين  فنيين 
تورج نوروزي إن العقوبات تنعكس أيضا على األسعار مما 

يرفع بدوره الكلفة على المرضى.
في إحدى القاعات تتلقى سيدة حسيني عالجا كيميائيا. 
أشقائها  مساعدة  بفضل  هذه  العائلة  ربة  تمكنت  وقد 
ووالدها من الخضوع لعالج كيميائي مع مضخة من الخارج 
أجر  أن  إلى  تشير  لكنها  لحالتها.  األنسب«  العالج  »وهو 
لعالج  لتخضع  األرجح  على  ليكفي  كان  ما  الموظف  زوجها 

فعّال.
بأن  برس«  »فرانس  وكالة  جمعتها  شهادات  وتفيد 
التفافية  بوسائل  يسعون  أقاربهم  أو  المرضى  من  الكثير 
ال  إنهم  إذ  الخارج،  في  كيميائية  عالجات  على  للحصول 

يثقون بنوعية األدوية منتجات المحلية.
وتقول شهرزاد شهباني مديرة صيدلية في طهران »لو 
نصحته  لما  اآلن  كيميائي  عالج  إلى  يحتاج  مريض  أتاني 
الطرق  بشتى  حاولت  أنها  إلى  مشيرة  محلي«،  بدواء 
خارج  بالسرطان،  المصابة  لوالدتها  عالج  على  الحصول 

البالد.

الرياض ــ وكاالالت

تحقيق استقصائي في أحد المصانع اإليرانية
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عبدالواحد حركات
أمام  التي  الفخاخ  يقع في  أعمى  وقد جعلها كدب  أخرى،  إلى  كارثة  بكين من  يجر  الدبلوماسي  الفشل 
في  حادة  أنيميا  تعاني  الصين  مازالت  الديكتاتورية  أدمنت  التي  الدول  وكعادة  وتكرارًا،  مرارًا  عينه 
وتجند سياستها  جيرانها،  مع  الحرب  تحت ضغط هواجس  وتعيش  الخارجية،  وسياساتها  دبلوماسيتها 
الخارجية لمهمة واحدة فقط، هي كيفية التعامل مع واشنطن وإدارة عالقاتها الحرجة والمحرجة معها 
والفرار من المواجهة، فبكين تعيش على الخوف من ظهور »ترومان جديد« في البيت األبيض يحسم 

أمر المواجهة بأسلوب هيروشيمي.
بين واشنطن  فالتنافس  الصين،  لتفخيخ محيط  بكين تستثمره واشنطن  يميز سياسة  الذي  التردد 
تتبعها  التي  الخارجية  للسياسات  والكثيف  الكبير  والزخم  يتوقف،  ولن  لم  العالم  قيادة  على  وبكين 
لبكين  الصين، يشكل تهديدًا مباشرًا  نفوذها في مناطق محيط  وزيادة  آسيا  واشنطن مع دول جنوب 
لضبابية  كحليف،  عليها  يعول  ال  التي  روسيا  باستثناء  حلفاء،  أو  شركاء  وجود  إلى  بشدة  تفتقر  التي 
الدبلوماسية  بكين  خسائر  تستمر  لذا  واشنطن،  مع  الكسر  لنقطة  الوصول  من  وتخوفها  سياساتها 
معاكسة  الظروف  وتأتي  بأسرها،  آسيا  في  لواشنطن  والدبلوماسي  االستراتيجي  التأثير  ازدياد  أمام 
بأيدي  يبتكرها سياسيو واشنطن، بل جاءت  لم  التي  الفرص  أثمن  أمام قدمي واشنطن  لترمي  لبكين 
قدر رهيب، أراد تضييق الخناق على بكين وعزلها وإنهاك قواها االقتصادية بواسطة فيروس ضئيل لم 

يعرف منشؤه أو دواؤه.
لساستها،  والدائمة  الوحيدة  المهمة  وجعلها  واشنطن  مع  لعالقاتها  الساحقة  األلوية  بكين  إعطاء 
اآلسيويين  جيرانها  مع  بكين  عالقات  وإضعاف  تخثير  على  وقوي  مباشر  وبشكل  كبير  حد  إلى  ساهم 
السلبي من  المتفرج  بكين في موقف  بل وجعل  األدنى،  الحد  إلى  تراجعها وخفضها  إلى  وأدى  األلداء، 
اليابان  تجاه  دبلوماسيتها  وتجمدت  بكين  نشاط  ضعف  فقد  اآلسيوي،  الجنوب  في  الدائرة  األحداث 
يؤكد  خطر  مؤشر  وهذا  واحد،  وقت  وفي  بسرعة  وتراجعت  آسيا،  شرق  جنوب  ودول  الجنوبية  وكوريا 

الفشل الواسع النطاق لدبلوماسية بكين.
وأجندات  وضيقة،  ثابتة  استراتيجيات  ذات  محورية  قيادات  أنها  الصينية  القيادات  في  الفشل  سمة 
وبرغم  واشنطن،  مع  العالقات  وآليات  ونمط  االقتصاد  قضايا  إلى  موجهة  لبكين  الخارجية  السياسة 
واستخدامهم  اختالفهم  على  مصرون  الصينيين  أن  إال  وواشنطن  بكين  بين  األمد  طويلة  المواجهة 
الوعي  اللين والضعف والسلبية والتقوقع، ولم يتعلم قادة بكين من نظرائهم في واشنطن  لسياسات 
الكبرى  االستراتيجيات  وإبراز  الدبلوماسي،  العمل  وسائل  وتنويع  األجل  طويلة  واألولويات  بالمنافع 
نقل  أو  مناسبة  أفعال  ردود  باتخاذ  لهم  تسمح  بطريقة  ومزجها  السياسات  وتغيير  تغليبها،  وليس 
السياسة  حلبة  في  بالمواجهة  تحتفظ  الزالت  فواشنطن  االقتصاد،  حلبة  إلى  حقيقي  بشكل  المواجهة 
السنوات  خالل  لواشنطن  والعسكرية  والمالية  االقتصادية  القدرات  انخفاض  وبرغم  أمدها،  وتطيل 
في  كبرى  سياسية  إنجازات  وتحقيق  تأثيراتها  وزيادة  بل  ذلك  تعويض  استطاعت  أنها  إال  األخيرة، 
فريد  بشكل  ولعبت  أعدائها  قوة  وتقليل  أقدامها  لتثبيت  الفرص  وانتهاز  تحديدًا،  آسيا  شرق  جنوب 
كوريا  وكذلك  الجنوبية  وكوريا  اليابان  في  الرئيسية  واالقتصادية  والنفسية  السياسية  التغيرات  على 
الصين  محيط  في  األميركية  السياسات  ونشاط  فاعلية  مدى  بكين  قادة  على  يخفى  وال  الشمالية، 

وبحرها.
تلك  خصوصًا  مناطق،  عدة  في  التوترات  مستوى  ورفع  الدولية  السياسة  على  أثر  بكين  فشل 
واشنطن،  مواجهة  على  القدرة  موسكو  أو  لبكين  أن  ظنت  التي  االستراتيجي  بالعمى  المصابة  الدول 
قصرت  أو  وقطعت  الصينية  لالستثمارات  ونوافذها  أبوابها  وفتح  بكين  عشق  في  بجنون  فانغمست 
أيديها عن أوروبا وأميركا، فلم تجد بدًا من أن تتحول مرغمة إلى منطقة نزاع وتهطل عليها األزمات 
ويحجب عنها الحسم الذي تنطق به واشنطن وتؤمن عليه أوروبا والدويالت الدائرة في فلك واشنطن.

غوشتيروفا«،  »فانغا  نبوءة  حتى  أو  فنجان  قارئة  أو  ودع  ضاربة  إلــى  يحتاج  ال  بكين  فشل 
أي  رفض  أو  تأييد  عن  وامتناعها  العربي  الربيع  ثورات  أثناء  مارستها  التي  التقليدية  فدبلوماسيتها 
في   2011 خالل  رعاياها  بإجالء  بكين  أسرعت  حيث  أفريقيا،  شمال  في  رعاياها  جميع  وإجالء  قرار، 
شركة   75 ضمن  يعملون  كانوا  ليبيا،  في  رعاياها  من  ألفًا   36 من  أكثر  رحلت  إذ  ترحيل،  عملية  أكبر 
دوالر  مليار   18 بنحو  لها  اإلجمالية  القيمة  تقدر  مشروعًا،   50 من  أكثر  إنجاز  في  تشارك  صينية، 
الترحيل  وإلتمام  واالتصاالت،  الحديدية  والسكك  النفط  ومجال  التحتية  البنية  في  معظمها  أميركي، 
النقل  30 حافلة من تونس، وتم  100 حافلة من مصر ونحو  بوقت قياسي قامت بكين باستئجار نحو 
تابعة   »76 »إليوشن  طائرات  أربع  بكين  أرسلت  ثم  اليونان،  من  مستأجرة  وسفن  طائرات  بواسطة 
جلست  الترحيل  وبعد  البحرية،  السفن  وبعض  »شوتشو«  السفينة  إلى  باإلضافة  الجوية،  للقوات 

قيادات بكين تحصي خسائرها االستراتيجية واالقتصادية، وطفقت تبحث عن تعويض سريع لذلك.
بها  االقتصادية  عالقاتها  وثقت  التي  مصر  في  االستثمارات  مزيد  ضخ  سوى  بكين  أمام  يكن  لم 
الصينية  الشركات  بين  الخاص  االقتصاد  وتنشيط  التعاون  مجاالت  توسيع  إلى  وسارعت  كبير،  بشكل 
توقف  إلى  باإلضافة  المصرية،  األسواق  في  واإلرباك  الركود  مزيد  في  هذا  تسبب  وقد  مصر،  وبين 
شبه  وبشكل  بكين  خسرت  حين  في  الصين،  من  استيرادها  نشط  التي  الصناعات  بعض  تدهور  أو 
ازداد  بعدما  الخليج  ودول  والسعودية  الوسطى  وأفريقيا  والجزائر  ليبيا  في  االستثمار  فرص  كلي 
من  وأضعف  السياسي  االقتصاد  حلبة  في  السلوك  سيئة  دائمًا  فبكين  االقتصاد،  على  السياسة  تأثير 

االستمرار داخلها.

فراغ تملؤه أميركا

نقرأه  العكس  الكونغرس.  فــي  لتمريره 
ترافقت  التي  الليبية  السردية  إلى  بالرجوع 
ففي  والفراغ.  االستعمار  نظرية  تفعيل  مع 
حليم  بن  لمصطفى  المطوية«  »الــورقــات 
ـ  األرض  إيجار  ـ  المالي  العنصر  بروز  نلحظ 
مُشكاًل أمام حكومته التي خاضت المفاوضات 
بخصوص   1954 العام  األميركية  ـ  الليبية 
المشغولة  الماّلحة  قاعدة  في  النظر  إعــادة 
أميركيًا في ليبيا بناًء على اتفاقية مبرمة العام 
1944 مع الدولة المنتدبة بريطانيا. اإلشكال 
كان طلب ليبيا 15 مليون دوالر إيجارًا سنويًا، 
مبلغ  على  المفاوض  األميركي  الوفد  وإصرار 
رمزية  مع  يتفق  إسميًا  إيجارًا  دوالر  مليون 
األميركية  السياسة  انتهجته  الــذي  المبدأ 
بتوجيه من الكونغرس للمدافعة إيجارًا إسميًا 
يتفق مع رمزية المبدأ الذي انتهجته السياسة 
للمدافعة  الكونغرس  من  بتوجيه  األميركية 
االستعمار.  إنهاء  بعد  تحرّر  الذي  العالم  عن 
موقفه  بــرّر  المفاوضات  في  الليبي  الوفد 
المادي  التحرر  دعم  هو  المطلوب  المبلغ  بأن 
التي  االستعمار  تبعات  من  الفقيرة  للبلدان 
الحكومة  وأن  سوفياتي،  لنفوذ  توطئة  تكون 
تكون  ألن  استعداد  على  المستقلة  الليبية 
»المجلس  إشــراف  تحت  األميركية  المعونة 
وأال  ــار«،  ــم اإلع إلعـــادة  األميركي  ـ  الليبي 
الحكومية  الميزانية  في  اإليجار  باسم  تدخل 
بتسديد  بريطانيا  مع  االتفاقية  تعهدت  التي 
عجزها المالي. تعنت الوفد األميركي فانسدت 
االستعانة  إدريس  الملك  فاقترح  المفاوضات. 
الليبيين  على  تعطف  التي  التركية  بالحكومة 
الحرب  في  معها  بوقوفهم  بجميلهم  معترفة 
مع  خبرتها  بحكم  تدعم  أن  األولى،  العالمية 
تكون  بأن  الليبي  الموقف  األميركية  القواعد 
األميركية.  الرئاسة  مع  مباشرة  مباحثاته 
خارجيته  ــر  ووزي إيزنهاور  الرئيس  فتجاوب 
دالس مع مسمى إعادة اإلعمار الذي سيحظى 
لليبيا  سيكفل  ما  وهو  الكونغرس،  بموافقة 
أميركية القتصادها مثلما عوملت دولة  رعاية 

جُزر الفلبين.
فكري  شاغل  االستعمار  بعد  ما  ــات  دراس
المُستعمرات  من  عالمثالثيون،  كتاب  افتعله 
بلدانه  الذي  الغرب  في  عاليًا  وتأهلوا  تثقفوا 
الـ20  وبدايات   19 القرنين  في  استعمرت 
مجاالت  تداخلت  كتاباتهم  .وفــي  أوطانهم 
االستعمار  في  والثقافي  السياسي  البحث 
وإمبرياليته التي وصفها لينين بآخر تمدداته. 
سمّي  ما  بالبحث  كتاباتهم  في  تحَظ  ولم 

كشفته  لما  وفقا  المتحدة  الواليات  تعتزم 
مسؤولين  عن  نقال  تايمز،  نيويورك  صحيفة 
في  العسكري  وجودها  تقليص  أميركيين، 
رأتــه  وفيما  الفــت.  حــد  ــى  إل أفريقيا  ــرب  غ
التي تقاتل  الفرنسية  للقوات  الصحيفة ضربة 
يشمل  التقليص  فإن  المتطرفة  الجماعات 
في  المنتشرة  األميركية  القوات  من  مئات 
المتاخمتين  الدولتين  وتشاد  والنيجر  مالي 
مأجورين،  مقاتلين  لها:  تصدّر  معابرَ  لليبيا، 
ويأتي  ومهاجرين.  ومهربين،  وإرهابيين، 
في  تشارك  التي  للقوات  الكامل  السحب 
لمح  خطة  ــار  إط في  للمتطرفين  التصدي 
تموضع  ــادة  إلع األميركي  الدفاع  وزيــر  لها 
لتركيز  الــخــارج،  في  جندي  ألــف   200 نحو 
انتشارهم في شكل أكبر على أولويتين، هما: 
في  األميركية  القوات  نشر  وروسيا.  الصين 
تموضعها  في  النظر  وإعــادة  خارجها،  قواعد 
منذ  تخضع  بــدأت  استراتيجية  سحبها،  أو 
احتالل  باستثناء  ـ  ـــ20  ال القرن  تسعينيات 
االقــتــصــاديــة نهج  ــة  ــرؤي ال إلــى  ـ  ــراق  ــع ال
اعتبارها  في  فتأخذ  الديمقراطيين.  رئاسات 
الجدوى  حسبان  وتتوخى  األميركي،  الداخل 
العسكري  النفوذ  يشغلها  وال  االقتصادية. 
في  العجز  خفض  يهمها  ما  بقدر  العالم،  في 
الفجوة االقتصادية  المدفوعات وتقليل  ميزان 
وألمانيا  كاليابان  بلدان صاعدة  إزاء  لصالحها 
الرؤية  الصين.  بعد  فيما  ثم  الــمــوّحــدة، 
المُخالفة تنتهجها المؤسسة الدفاعية ومعها 
تقليل  إلى  التوّجه  تعارض  التي  المخابرات 
األميركية؛  العسكرية  القوات  على  االعتماد 
وزيــادة  وتمديدها؛  تكثيرها،  إلى  تدعو  بل 
استراتيجية  اعتمدت  وكما  عليها.  اإلنفاق 
الرئيس  بمبدأ  سمّي  فيما  الباردة،  الحرب 
إيزنهاور، على نظرية انتهاء االستعمار والفراغ 
الذي حّل بعده، والحيلولة أن ال يمأله االتحاد 
برّرت  العسكرية  المؤسسة  فإن  السوفياتي، 
في رئاسة الجمهوريين 1989 ـ 1992 رؤيتها 
بالفراغ االستراتيجي الواسع الذي خلفه انهيار 
المرة  هذه  مأله  والواجب  السوفياتي  االتحاد 
المحافظين  تيار  توّجه  حسب  أميركيًا  أيضًا 
الجُددْ الذي أعلن حادث 11 سبتمبر اإلرهابي 

عن صعوده.
واإلنفاق  األميركية،  القواعد  نشر  يعني  ال 
ال  تبذير  هو  الخارجي،  األميركي  العسكري 
تكفي  بل  يحكمه.  مالي  مبدأ  إلــى  يخضع 
الحكومات  يد  في  األيديولوجية  المبرّرات 
البنتاغون  العسكرية  ومؤسستها  األميركية 

العالمية  الحرب  بعد  المستجدة  باإلمبريالية 
دشنته  مختلفًا  فضاًء  افتتحت  التي  الثانية 
الحرب  سياق  في  األميركية  المتحدة  الواليات 
في  سمّي  فيما  بالقواعد  عسكريًا  الباردة 
باالستعمار  العالمثالثبة  السياسية  األدبيات 

الجديد.
بلورته  ــا  م التفكير  ــزان  ــي م ــي  ف نــضــع 
نموذجًا  المطوية«  »الورقات   1954 العام 
بالتموضع في  أعنيه  فيما  العفوية  للبرغماتية 
السياسة  بتوّجهات  العالمية  القيم  جغرافية 
من  بحنكة  استُفيد  حيث  الليبية،  الخارجية 
لتفعيلها  والحاجة  للحرية  الجدلية  القيمة 
مثال  في  بينهما  التوفيق  إلى  تهدف  سياسة 

قاعدة الماّلحة »ويلس« األميركية.
النابه  جيلنا  مثاقفته  عايش  المثال  وهذا 
واعيًا  الخمسينات  طرابلس  في  المولود 
بالقاعدة  أحاطت  التي  العدائية  بــاألجــواء 
إسرائيل  أمام  العرب  هزيمة  في  مرة  ألوّل 
أبناء تخوم مدينة طرابلس  1967، من  العام 
حيث  المدينة،  شباب  من  وبعض  وريفها 
أنست الديماغوجيا القومية، الملتبسة بالوهم 
القاعدة األميركية »ويلس« كانت  النفطي أن 
التدريب  األول وورشة  العمل واالرتزاق  مصدر 
آبائهم.  عطالة  عقدين  لقرابة  امتصت  التي 
اإلسالموية  الشيزوفرنيا  توهتّهم  كما 
أكلها  آتت  التي  الليبية  الحدود  مع  المتخارجة 
في  الدامي  األميركية  القنصلية  حــادث  في 
السفير  بحياة  أودى  والــذي  2012؛  بنغازي 
ما  الثورية  ليبيا  تبنى موضعة  الذي  األميركي 
األمنية  أميركا  خطط  في   2011 تغيير  بعد 

لمحاربة اإلرهاب في أفريقيا.
بأن  »بلومبيرغ«  في  براندز  هال  بيّن  كما 
هذه األحداث تكون منذ عقدين من الزمن مثار 
في  األميركي  العسكري  الوجود  بأن  مجادلة 
الخارج كان محركًا قويًا لـ»رد الفعل« المناهض 
للواليات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وهو 
أكثر تقييدًا. ومع  إلى سياسة خارجية  ما يدعو 
يُظهر  ال  األمور  هذه  على  التركيز  فإن  ذلك، 
كشفته  ما  وهو  القصة،  من  واحد  جزء  سوى 
مجلة  في  علماء   4 بها  قــام  جديدة  ــة  دراس
العلوم السياسية األميركية، فبناء على دراسات 
دولة،   14 في  شخص  ألف  لـ14  استقصائية 
فإن القواعد األميركية لديها تأثير إيجابي على 
ومن  المتحدة،  للواليات  األجنبية  التصورات 
هناك  كان  االستطالع  شملها  دولة   14 بين 
في  األميركية  القوات  تجاه  عام  سلبي  شعور 

دولة واحدة فقط، وهي تركيا.

دراسات ما بعد 
االستعمار شاغل 

فكري افتعله كتاب 
عاملثالثيون، من 

امُلستعمرات تثقفوا 
وتأهلوا عاليًا في 

الغرب الذي بلدانه 
استعمرت في 

القرنني 19 وبدايات 
الـ20 أوطانهم .

نورالدين خليفة النمر
فشل بكني الدائم

الفالح« على  المدرسة »محمود  للكتاب اتصل بي صديقي ورفيق  القاهرة  بينما كنت موجودا في معرض 
»فيسبوك« وطلب مني، بعد التحايا والسالم، أن أقتني نسخة من ديوان شعر أصدره ابنه »حمزة الفالح« 
وقال لي: يهمني رأيك فيه.. كانت مناسبة سعيدة بالنسبة إلي ومفأجاة في نفس الوقت، لم أكن أعرف أن 

لديه ابنا كبر وصار شاعرا، فقد غادرت البالد منذ سنوات طويلة.
المهم اتجهت إلى جناح دار نشر »المكتبة العربية للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة للكتاب«، ومديرها 

صديقي »جمال عبدالرحيم« الذي يعمل على تشجيع ونشر إصدارات الشباب الجدد.
المدينة  »حارس  بعنوان  الفالح،  حمزة  الليبي  للشاعر  األولى  الشعرية  المجموعة  أو  الكتاب  اقتنيت 
المتعبة«. وبدأت على عجل في تصفحه من الغالف للغالف.. ومن خالل اطالعي على صورة الغالف التي تضم 
طائرا محبوسا في قفص على هيئة وجه إنسان، قلت في نفسي إني أمام أشعار تعبر عن إنسان حزين متعب 

يعيش في مدينة متعبة.
أجلت أمر الكتاب وانشغلت باالطالع على محتويات الكتب في أجنحة دور النشر العديدة، واشتريت منها 
ما يمكن وضعه في حقيبة السفر وشنطة أخرى صغيرة.. وبعد رجوعي إلى أثينا، بدأت في تصفح الكتب التي 
وصلتني كإهداء من كتابها، وبمجرد االنتهاء من قراءة أولى الروايات، عزمت أن ألبي رغبة صديقي محمود، 
وأطلع على المجموعة الشعرية التي حملت عنوان »حارس المدينة المتعبة«، فوجدت أن المجموعة الشعرية 

تضم 80 قصيدة موزعة على 124 صفحة.
الشاعر:  يقول  ساعته؟«،  إلى  الحائط  ينظر  »متى  عنوان  تحمل  التي  القصيدة  وفي  األول  الديوان  في 
»أمارس موتي اليومي في عزلة تشبه القبر، العادات ذاتها، واألشياء ذاتها، تدور على نفسها، والحنين يعبد 

طريقا للذكريات«.
وفي القصيدة التي تحمل عنوان »الموتى يهرولون في قاع المدينة«، يقول الشاعر: »يهتفون بقصائد 
في الشوارع الميتة، ويتقاسمون مع الكالب نباحها فوق األرصفة، هم الشعراء في هذه المدينة، ليسوا سوى 
جيف معلقة على أسوارها«. وفي القصيدة التي تحمل عنوان »رؤى« يقول الشاعر: »الحرب تمتهن الموت 

على أكمل وجه تقتل من كان برفقتنا اليوم، وتدفن من كان باألمس«.
وفي قصيدة »يزوره ليال ليضحك على بكائه«، يقول الشاعر: »ال أفصح عما يخالجني..

هنا بصحبة الموت أحيا، فال شيء يضاهي شعورك أيها الوحيد، وأنت تصافح النهاية وال تعبرها«.
وفي قصيدته التي عنونها بـ»الجدار الثاني«، نراه يكتب ويقول: »وأنا في طريقي إلى الحب يوما..

آخر  الموت في  الحياة.. مهارة  أن تعلمني  إليه، قبل  الذين سبقوني  أقل حظا من  الطريق، كنت  ظللت 
الليل«. وفي قصيدة بعنوان »حديث الظل« يعلن الشاعر موته، فيقول: »لم يمت أحد من الطرفين

فهل بوسعي أن أقف منتصبا كـظلي
وأقول إن الحرب انتهت،

لم يمت أحد من الطرفين
انتصر الجميع ومت أنا«.

لمجموعته  عنوانا  لتكون  اختارها  التي  القصيدة  إلى  بنا  يصل  حتى  المنوال،  هذا  على  الشاعر  ويستمر 
الشعرية األولى »حارس المدينة المتعبة«، الذي يقول في أبياتها األولى:

»ال يفكر الشاعر في موته، فهو يسرع في طريق الجنازة كل يوم، مقتفيا أثر الدموع التي تتساقط من 
أعين الموتى«.. من خالل اطالعي على مجمل النصوص، أجد أن أغلب نصوص المجموعة الشعرية متزامنة 
يعيش  بنغازي، حيث  عامة ومدينة  ليبيا بصورة  التي شهدتها  القاسية  الظروف  مع  كبير  ومترافقة بشكل 
شاعرنا الشاب بصورة خاصة، ومعبرة في الوقت نفسه عما مرت به ليبيا من صراعات شكلت مالمح هذه 
القصائد.. ورغم قصر تجربة الشاعر الشاب في الحياة، فإن قضية الموت، تشغل حيزا كبيرا من قصائده، إذ 
استعان برموز استطاع أن يجسد عبرها رؤيته للواقع والتاريخ وما فيهما من موت حقيقي أو معنوي تفرضه 

القوى المتسلطة على اإلنسان، الذي يريد أن يحيا حياة تخلو من القتل والدمار وتعمر بالحب والوئام.
المؤكد أن أغلب قصائد المجموعة الشعرية، تطغى عليها نبرة السوداوية والحزن والتشاؤم، لكن ما أجد 
له مبررا سطوع وتسيد النغمة السوداوية، هو أن هذه القصائد قد كتبت في السنوات »2014–2018« وهي 

السنوات العجاف التي عاشها سكان مدينة بنغازي.
قلم  صوره  حقيقي  تعبير  أفضل  هو  المتعبة«  المدينة  »حارس  األول  الشعري  الديون  هذا  فإن  إجماال، 
»حمزة الفالح« عن معاناة جيله الذي ولد في سنوات حكم القذافي، وما تبع تلك السنوات من ثورة، انتظر 
األخضر  أحرقت  عارمة..  فوضى  المدينة  وعاشت  البوصلة  فقدت  الوقت،  بمرور  لكن  الكثير،  منها  الشعب 
قبل اليابس. هذا الشاعر الشاب، أعتبره من وجهة نظري، يمثل والدة صوت شعري جديد مبشر، يذكرني 
البياتي، ومحمود درويش، ومحمد الشلطامي، وربما قد تأثر  بالشعراء العرب الكبار من أمثال، عبدالوهاب 

بهم بشكل كبير، من خالل االطالع على قصائدهم وأشعارهم.

حارس املدينة املتعبة وميالد 
صوت شعري جديد

سالم الكبتيعبدالسالم الزغيبي

ليبيا 1964 )1(

يراه  عالجا  االستقالة  محاولة  كانت  هل  ثم 
والــرشــوة  والمحسوبية  الفساد  لــظــاهــرات 
الذي  العالي  وصوته  الجار  خطاب  جانب  إلى 
الناس  ــط  ووس الحكومة  قــاعــات  فــي  يــتــردد 
والمدارس  والمصالح  واألندية  المقاهي  في 

ليمضيَ. كلمته  قال  أنه  بمعنى  والجامعة؟ 
كانت  الماضية  العشرة  األعــوام  تراكمات 
ــوح. كــان ثــمــة شــرخ حــدث في  ــوض تــلــوح ب
باغتيال  كبير  حد  إلى  أركانها  وضرب  الدولة 
ظــروف  ثــم   1954 الــعــام  الشلحي  إبــراهــيــم 
والحاجة  الفقر  من  وأحزانها  وهمومها  البالد 
مع  معاهدة  عقد  ــى  إل ــرار  ــط واالض والــجــوع 
تأجير  مقابل  أميركا  مع  اتفاقية  ثم  بريطانيا 
مادية  مساعدات  على  والحصول  القواعد 
من  وكثير  المتحدة  األمم  ومن  منهما  وفنية 
تنهض  والعمالة  بالخيانة  اتهامات  عبر  الدول 
في  إضافة  والخارج.  الداخل  من  ومساء  صباحا 
البترول  ظهور  انعكاسات  إلــى  أخــرى  أعــوام 
األرض  وترك  الليبي.  السطح  على  وتداعياته 
الشمال.  مدن  إلى  والنزوح  الزراعة  وإهمال 
مشاكل  اســتــبــدال  والــصــفــقــات.  الــشــركــات 
وفي  بابها.  في  البالد  ليست  بأخرى  اقتصادية 
العامة  الصورة  هو  الفساد  يكن  لم  العموم 

عليها. حسبوا  أفراد  به  اتسم  وإنما  للدولة 
العام.  مطلع  مع  اتساعا  يــزداد  الشرخ  ثم 
فعله  ظــل  متوقعا.  يكن  لــم  جــديــد  تــصــدع 
المنطقة  تغطي  خارجية  قوى  بتأثيرات  يستعر 

منه. استثناء  ليبيا  تكن  ولم 
تلك  حركتها  أيـــادٍ  الــداخــل  فــي  تحركت   
الموضوع  من  وجعلت  بأخرى  أو  بطريقة  القوى 

الدولة. انهيار  ويقارب  ويكبر  يتسع 
بعد  سيحل  ورمــضــان  الشتاء.  يناير.  فــي 
ــدة النــعــقــاد  ــؤي ــخــرج م ــرات ت ــاه ــظ ــام. م ــ أي
إليه  دعا  القاهرة.  في  العربي  القمة  مؤتمر 
خطة  لمناقشة  والرؤساء  الملوك  عبدالناصر 
لم  األردن.  نهر  مجرى  تحويل  في  إسرائيل 
ممثلة  كلها  ليبيا  شاركت  بل  الملك.  يشارك 
الحكومة  ورئيس  العهد  ولي  في  عنه  نيابة 
الجيش  أركـــان  ورئــيــس  البرلمان  ورئيسي 
في  الصوت  لكن  والضباط.  ــوزراء  ال وبعض 
وشعر  ذلك  رفض  الخارج  يحركه  الذي  الداخل 
لألمة  وخيانة  ونكوص  لآلمال  مخيب  بأنه 
وتحرير  إسرائيل  على  القضاء  في  وأهدافها 

الجريحة!! فلسطين 
والصور  الهتافات  بنغازي.  في  مظاهرتان 
التي  الجامعة  من  تخرج  األولــى  والشعارات. 

الصحراء  ــا  وراءه وطبرق  العام  ذلــك  مــارس 
الربيع  ــاس  ــف وأن الماضية  الــحــرب  ــام  ــغ وأل
والعشايا.  المشمسة  الصباحات  في  تضوع 
بها  تضيق  ليبيا  ــحــاء  أن كــل  مــن  الــجــمــوع 
الصغير  هوتيلها  ويزدحم  الصغيرة  المدينة 
استقالته  أعلن  إدريس  الملك  منهم.  بالكثير 
بعوالي  الواقع  بيته  في  البقاء  والتزم  فجأة 
عنها.  عدل  ثم  يتردد  ولم  قدمها  المدينة. 
الحكومة  على  مباشر  فعل  رد  كانت  لعلها 
عبدالناصر  الرئيس  خطاب  إلى  استمعت  التي 
ــوحــدة فــي فــبــرايــر الــذي  فــي ذكــرى قــيــام ال
األجنبية.  الــقــوات  بجالء  فيه  طالب  مضى، 
ــروع في  ــش ــال ب فــيــه  ــدت  بــيــانــا وعـ ــدرت  ــ أص
تستشر  لم  وأميركا.  بريطانيا  مع  المفاوضات 
أن  ــدوره  ب وشعر  األمــر  في  الملك  الحكومة 
أصداء  عبر  ضعفت  أو  تخاذلت  ربما  الحكومة 
من  وسياسة  مناورة  وكانت  الخطاب.  ذلــك 

وقتها. في  الملك 
بتفشي  ــوام  أع منذ  أحــس  قد  الملك  كــان 
ــه ووعـــد  ــن ــذر م ــ ــة وح ــدولـ ــاد فـــي الـ ــس ــف ال
أشار   1960 يوليو  في  الشديدة.  بالمحاسبة 
الزبى  بلغ  قــد  السيل  ــأن  ب لــه  منشور  فــي 
سيرة  سوء  من  اآلذان  يصم  ما  إليه  ووصــل 
سرا  الرشوة  أخذ  من  الدولة  في  المسؤولين 
كيان  على  القاضيتين  والمحسوبية  وعالنية 
والخارج  الداخل  في  سمعتها  وحسن  الدولة 
منشوره.  في  قال  هكذا  أموالها.  تبذير  مع 
البالد  الستقالل  عشر  الثاني  العيد  في  ثم 
ــارة  واإلش التنبيه  ــاد  أع  1963 ديسمبر  في 
البترول  تفجر  القاتمة.  الصورة  من  والتحذير 
وسواهم  المسؤولين  مــن  الكثيرين  جعل 
لألسف  بأنه  بوضوح  أكد  ويتبدلون.  يتغيرون 
األمــر  ذوي  فــي  ــظ  الح االســتــقــالل  فجر  منذ 
وقد  الدولة  ألموال  والتبذير  الترف  إلى  الميل 
حد  على  األخيرة  المدة  في  األمر  هذا  تفاحش 
العيد  في  خطابه  في  به  أوصى  ما  رغم  قوله 

.1961 العام  لالستقالل  العاشر 
نهاية  في  الملك  شــدد  ــوال  األح كل  وفــي 
ما  بيده  يغير  ســوف  ــه  أن على  المنشورين 
تتهاون  حكومة  كل  بمحاسبة  وسيقوم  يحدث 

األمر. هذا  في 
وصريحة،  واضحة  الملك  من  غضبة  كانت 
المحاسبة  فــي  يــتــردد  جعله  ــذي  ال مــا  لكن 
آذانا  يجد  ولم  حاول  هل  وعد؟.  كما  والعقاب 
شد  مــن  ثمة  أو  لــلــنــداء،  تستجيب  صاغية 
اإلصالح؟  دعوة  طريق  في  ووقف  الخلف  إلى 

الدفعات  تخريج  حفل  أســبــوع  منذ  شهدت 
ولي  حضر   ..1963 العام  حتى  منها  الخمس 
أولئك  على  بنفسه  الشهادات  ووزع  العهد 
ــال  رج ــع  م بسيطة  ــاوشــات  مــن الــخــريــجــيــن. 
ولكن  الجامعة  إلــى  الطلبة  رجــع  البوليس. 
الثانية  تخرج  األقدام.  تحت  يسري  الرماد  ظل 
الثانوية.  المدرسة  مــن  التالي  الــيــوم  فــي 
الطلبة  من  قتلى  ضحايا.  عنيفة.  صدامات 
العام  مطلع  في  ــور  األم تفاقمت  ومجاريح. 
المدينة.  يغلف  الحزن  رمضان.  حلول  وقبل 
غاضبة  كلمات  الطلبة.  من  ضحاياها  تشيع 
األجواء  المقبرة.  وفي  المختار  عمر  ضريح  عند 
سرا  تنتشر  والــمــنــشــورات  بــالــمــزيــد.  تــنــذر 
بالقصاص.  تطالب  والــشــوارع  ــواق  األس في 
السفارة  سيارات  إحــدى  تحترق  المساء  وفي 
األسود.  الدخان  ويعلو  المبنى  أمام  األميركية 

الدراسة.  تتوقف 
الــقــاهــرة في  ــي  الــحــكــومــة ف ــان رئــيــس  ك
حدث  الذين  العروبة  في  األخوة  مع  المؤتمر 
العام  األمــن  قائد  وكــان  حــدث.  ما  بسببهم 
تصرف  األحداث.  تلك  عن  بعيدا  طرابلس  في 
الصدام  ونشأ  البوليس  مراكز  أحــد  رئيس 
دفعت  وغيظ.  كمد  الصدور  في  وظل  العنيف. 
الشرخ  وازداد  فــردي.  بتصرف  الثمن  البالد 
صوت  تأخر  مظلمة.  عميقة  حفرة  صار  اتساعا. 

المنطق. على  يعلو  الرصاص  العقل. 
رئيسها  طــالــب  الــتــي  الحكومة  تستقيل 
هنا  الملك  حنكة  القوية.  المطالب  ببعض 
تشكل  ــداث.  ــ األح وتـــوازن  ــور  األمـ ــدارك  ــت ت
ــة  األزم معالجة  فــي  ــدأ  ــب وت ثــانــيــة  حــكــومــة 
العميق.  الشرخ  وسد  انفتق.  ما  رتق  وتحاول 
يمتلئ  ــذي  ال الرجل  رئيسها  أن  ويتصادف 
أول  كان  الذي  هو  ودبلوماسية  وخبرة  حكمة 
الذي  وهــو  االستقالل  بعد  للحكومة  رئيس 
لمواجهة  بريطانيا  مع  األولى  المعاهدة  عقد 
يستجيب  ثم  الدولة  وفقر  االقتصاد  مشاكل 
إجراء  على  العزم  ويعقد  عبدالناصر  لخطاب 

للجالء. المفاوضات 
ــداخــل والــخــارج   شــروخ وتــداعــيــات فــي ال
سحبها  الذي  الملك  استقالة  ربما  استوجبت 
سهرت  التي  طبرق  في  الجموع  أمام  ومزقها 
االستقالة  تلك  عن  تراجعه  انتظار  في  الليالي 
بالبشر  ضــاقــت  الــتــي  ــا  ــه ودروب طــبــرق  فــي 
وتهتف  تصفق  ظلت  جموع  والعربات.  والزحام 

والوالء. البيعة  وتعيد  األشعار  وتنظم 
هذا؟!. بعد  جرى  فماذا   ..

في يوليو 1960 
أشار امللك في 
منشور له بأن 
السيل قد بلغ 

الزبى ووصل إليه 
ما يصم اآلذان 
من سوء سيرة 
املسؤولني في 

الدولة
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مثلث »برمودا« في الشرق األوسط

ربيع الصحارى الكبرى

يستقبل  يجعله  وما  الشعبي،  التعاطف  حتى  وفقدوا 
له  ويسبب  الغنوشي،  تونس،  في  اإلخــوان  زعيم 
وما  التونسي،  والشارع  النخبة  مع  كبيرًا  إحراجًا 
دولة  من  إنقاذه  يمكن  ما  ينقذ  أن  يحاول  يجعله 
يجعله  ومــا  الجزائر،  في  العميقة  اإلسالمويين 
إرهابيي  من  ومرتزقته  وخبرائه  بأسلحته  يبعث 
الليبية  اإلخوان  جماعة  لحماية  طرابلس  إلى  إدلب 
تدخله  ومبررًا  األخــرى،  الجماعات  من  وأحالفها 
الدولي  المجتمع  بها  المعترف  الحكومة  يدعم  بأنه 
في  حتى  قوضها  التي  المدنية  الدولة  ويحمي 
ويحارب  يقف ضد  في سورية  أنه  مع  نفسها،  تركيا 
التي  دمشق،  في  دوليًا  بها  المعترف  الحكومة 

المتحدة. األمم  هيئة  في  ممثلة  مازالت 
تركيا  كون  هو  قوة  من  إردوغان  يملكه  ما  لعل 
أوصل  الــذي  األمــر  وهــو  الناتو،  حلف  في  عضوًا 
الحلف  هذا  من  جــزءًا  يكون  ألن  اإلخــوان  تنظيم 
يلزم  ما  والتنمية«،  »العدالة  حزبه  حكم  فترة  في 
إدلب  حرب  في  لتركيا  بدعمها  تصرح  بأن  أميركا 
لشخصية  للجمهوريين  المتزايدة  الكراهية  رغم 
العثماني  عداءها  تخفي  ال  التي  وسياساته  إردوغان 

كله. للغرب 
لصراع  مسرحًا  اآلن  تمثل  سورية  فإن  وبالتالي 
الثانية:  العالمية  الحرب  في  حدث  مثلما  حلفين 
إسرائيل  وتقصف  السورية  األراضي  تركيا  تجتاح 

من الراعي ليخيفه، وهكذا أصابت رصاصته خزان وقود الطائرة، ثم 
أخرج الرفيق كالشينكوف من تحت كرسيه وأطلق زخات رصاص نحو 
السماء لحظتها سمعت انفجارا مدويا، ولم تعرف أصاب السيارة أم أنه 
عن بعد زلزل المكان ما عرفته جيدًا أن جسدها يهرول مسرعًا بين 

كثبان الرمال وأن روحها طائشة.
خلفه  تشكل  ودماؤه  يعدو،  أصهب  صبيًا  رأيت  المستشفى  في 
علم  خلته  ما  واألبيض  األزرق  األرض  زليج  على  سريالية  لوحة 
يصرخ  أخذ  الصبي  حينها  »المارسليز«،  بنشيد  أتمتم  كنت  بالدي، 
وهو  أنظاري  خطف  يستغيث،  وكأنه  بدا  لكن  أفقهها،  لم  بكلمات 
ليعود  اختفى  الخارجي، حيث  الباب  الجرحى مهرواًل نحو  يجر حاملة 
من  أنين  آخرون، وصوت  ومعه  الحاملة  من  بطرف  سريعًا، ممسكًا 
لوحة  تشكل  خلفه  ودمــاؤه  يعدو  رأيته  أذني،  يصم  الحاملة  في 
صابني،  وخور  أسبابه،  أتبين  لم  عجز  من  أنهض  جعلتني  واقعية 
وأنه مصاب  العاشرة،  يتعد  لم  الحاملة طفل  في  أن من  تبينت  ثم 
برصاصة في الكتف، شرح لي طبيب أنه ُأصيب في مظاهرة سلمية، 
ال  اإلنجليزية  لغته  وكانت  أعادها،  بأن  األخيرة  كلمته  على  ووكد 
ثم  لشرح.  بحاجة  يكونا  لم  والطفل  المفردة  لكن  بالشرح،  تسعفه 
حازت الشراشف البيضاء المشهد، لكن األصوات ماجت فيما لم يعد 
في  يحملون  ثالثة  منهم،  بجمع  المكان،  امتأل  فقد  مسمع  لألنين 
أغمارهم أطفااًل جرحى، ولم أكن أصدق ما أرى وأسمع، وإن توكدت 
من أنهم أصيبوا برصاص طائش، أطلق على تظاهرة انخرط فيها 
الكثير من األطفال العائدين من المدرسة، دون أن يفطن بهم أحد 

من الكبار الذين هرولوا في كل اتجاه خوفًا.
الجو  صقيع  رغم  جسدي  يغسل  عرق  فيما  شفيف،  حزن  غمرني 
تداعى  ما  تترع جسدي،  البارحة  ليلة  أن حمى  لي  هيأ  ما  والمكان، 
من  عائدة  طفلة  أسناني،  صكت  حتى  رعــدة  اجتاحتني  حينها، 
أعرفه،  ال  رجل  مني  فدنا  بيتنا،  قرب  الباص  من  نزلت  المدرسة 
حشرجة  لكن  ماما،  صرخت  القويتين،  بيديه  كتره  في  وغمرني 
أعرف ما حدث  المستشفى، لم  إال في  أفق  خرجت من حنجرتي، لم 
بجراح  ينكأ  ينز،  نفسي  وفي  جسدي،  في  بات  جرحا  لكن  البتة 
في  رماني  ثم  بعيدا،  يجرني  وأخذ  غرقي،  من  انتشلني  اآلخرين. 
يمسك  وهو  ذلك  تذكرت  القوي،  العجوز  بجسده  وغطاني  حفرة، 
بيدي بقوة حين الحظ الحزن الذي غمرني، هذا الدفء وهذه اليد، 
معشوقي  صنوه،  من  وجعل  شكلني،  أنه  أفطن  لم  لذا  جدي،  يد 
الساعة من في غضون أسبوع ليس إال انتشلني من ضياع وجودي 
ال تعرفه الكتب وال تسرده الحكايات القديمة. غمرها ما يحدث ولم 
أنها  أم  وأحداث،  رمال  من  يم  في  غارقة  أنها  هل  تعرف  أن  تِردْ 
تطفو في بحر رغبات تتحقق، وأمانٍ تطال، لقد توكدت من انتشاء 

جسدها لحم روحها.

الــســوري  الجيش  يــحــررهــا  الــتــي  المناطق  كــل 
تظهر  حــلــب  ــف  ــ وري ــاة  ــم ح ــف  ــ وري ــب  ــ إدل فــي 
شــعــارات  تحمل  ــوداء  سـ الفــتــات  شــوارعــهــا  فــي 
ومنها  المدنية،  والدولة  للديمقراطية  معادية 
دين  »الديمقراطية  ــرْك«  شِـ »الديمقراطية 
يسمي  ذلــك  ورغــم  كفر«.  »العلمانية  الــغــرب«، 
المناطق  هذه  على  يسيطرون  من  التركي  النظام 
ويسمي  بـ»المعارضة«  الالفتات  هذه  ويخطون 
ــمــفــارق  وال ــي«،  ــن ــوط ال ــجــيــش  »ال مسلحيهم 
تؤمن  الــتــي  الــحــركــة  أو  الــوحــيــد  الفصيل  أن 
سوريا  ــوات  »ق نفسها  وتسمي  بالديمقراطية 
جماعات  التركي  النظام  يعتبرها  الديمقراطية« 

إرهابية.
يعتبر  حاكم  عــن  غريبًا  ليس  هــذا  وبالطبع 
األممي،  المسلمين  اإلخــوان  تنظيم  زعيم  نفسه 
جماعات  عن  ومسؤول  أعلى،  كمرشد  ويتصرف 
أقول  وحين  مكان،  كل  في  السياسي  ــالم  اإلس
الممتد  الواسع  الطيف  أعني  السياسي«  »اإلسالم 
نسخة  آخــر  ــش«  ــى»داع إل ــوان  اإلخـ جماعة  مــن 
حزب  التزام  أو  اإلردوغــانــي،  االلتزام  وهــذا  منه، 
لحماية  يسعى  يجعله  ما  والتنمية«،  »العدالة 
يجعله  وما  إدلب،  في  المتشددة  الجماعات  هذه 
مصر  على  والدبلوماسية  اإلعالمية  حربه  يشن 
السياسي  المشهد  مــن  ــوان  اإلخـ خــرج  أن  بعد 

الراء،  فلتسقط  الحرب  إنها  قال:  البارحة  ليلة  رفيقها  أن  تذكرت 
ولجت  أنها  استقبلت  الشعور  بهذا  عنها،  ثوبها  يسقط  كان  حين 
الوطيس، هي من لم تسمع مرة صوت إطالقة  أرض معركة حامية 
ولم تدرك سقوط  والتلفزيونات،  األفالم  ما سمعت في  غير  رصاص 
مدينة النور بين يدي هتلر، وحتى جدها العسكري كان قد تقاعد حين 
أدركت وجودها، اآلن وفي غضون أيام أضحت شاهدًا على ما يجعل 
شعر رأسها األسود يشيب: رؤوس مقطوعة، أجساد معجونة، بطون 
و»الميم  العامة  باألغراض  فووجه  سلميًا،  تظاهر  لشباب  مبقورة 
برودة  رغم  تقريرها  تكتب  وهي  جهازها،  على  يتقاطر  عرقها  ط«، 
الفائتة،  لليلتها  الحمى  أرجعت  وإن  محموم،  بدنها  بأن  تحس  الجو 
الفيافي.  في  البارد  بالماء  عارية  تحممها  لنفسها  تغفر  لم  فإنها 
المعركة وموتورها يغص  التي بعدت عن أرض  السيارة  باغتها حال 
من السرعة، وتالل الرمال التي تقفز عنها، لم تفطن إال حين رقبت 
عن بعد من خالل زجاج السيارة، غزالة طائرة في الهواء، ثم تنبهت 
إلى أن الغزالة برشاقة وليونة ارتدت إلى خلف السيارة التي لم يفلح 
السائق في إعادتها إلى الخلف، حتى كانت الغزالة كما سراب تبدد، 
ذهلت وهي تنصت لرفيقها يكرر مفرداته بتأنٍ، بما معناه أنه طارد 
روعها،  من  هدَّأ  وما  الفكرة،  أفزعتها  لها،  يهديها  أن  الغزالة ألجل 
ما تداعى على ذاكرتها، أنها في مراهقتها طالعت رواية شدها إليها 
العنوان: »سأهبك غزالة«، ثم عرفت أن كاتبها الجزائري مالك حداد، 
وكان رفيقها ذكر لها الغرض من إهدائها الغزالة، بأنها قرينتها في 
الكائنات، رضت نفسها بهذا الغزل، وهي تغوص في ذاكرتها: وجه 
نبأه  جاء  الذي  المقاتل،  الليبي  الشيخ  ذلك  وجه  كان  لو  كما  رفيقها 
حربهم  أثناء  إيطالي،  فيلق  مطاردة  من  فارًا  كان  بأنه  الرواية،  في 
للسيطرة على بالده نحو صحراء الجزائر، حين تاه، تاهت معه أسرته، 
تجعل  سيرانه  إلى  تحولت  قيل  العين،  حور  من  صهباء  شابة  وابنة 
عابري الصحراء، يغرقون في أمواج التيه التي تطلقها في مواجهتهم، 
فيما بعد أولت تشابك عالئقها بالمكان، والرواية، ورفيقها، بأنه ما 
زرع جدها في جناتها، ما أشعل ولعها وما ألهب روحها، لم تخرج من 
رأت ومن  إال بصوت طائرتين ما سمعت ثم  الروح، حيث غرقت  يمَ 
أرعبها  ما  حربيتان،  طائرتان  أنهما  أدركت  المبقعة  األلــوان  خالل 
في  رأت  ما  مخيالها  على  انثال  حينها  السائق  وخوف  الرفيق،  وجل 
وجلها  زاد  ما  أجساد،  بشر، وشظايا  أطراف  المستشفى من خالئط، 
أن طائرة حامت حول السيارة، وانتبهت إلى أن الرفيق يلوح بعمامة 
المكونة من قطعة قماشة بيضاء طويلة جدا، فكرت أن تفتح  رأسه 
الباب وتطوح جسدها على الرمال لكن الطائرة اختفت والسائق أوقف 
إسقاط  أول  أن  تعرفين  روعها: هل  الرفيق مهدئا من  قال  السيارة، 
لطائرة حربية هو إسقاط طائرة إيطالية قبيل الحرب العالمية األولي 
اقترب  المتهور  الطيار  راٍع، ألن  وببندقية  الليبية  الصحراء  ما تم في 

ودعم  برعاية  والحالتان  سورية،  داخــل  أهــدافــًا 
وإسرائيل  تركيا  من  مكون  حلف  فهو  أميركي، 
على  المتشددة  الجماعات  بمساندة  وأميركيا 
للديمقراطية،  المكفرة  الالفتات  تخط  التي  األرض 
الحر«.  »الجيش  سابقًا  سمي  ما  فيها  ذاب  التي 
لدعم  ــران  وإيـ روســيــا  مــن  يتشكل  ثــانٍ  وحلف 
تعتبر  مازالت  التي  دمشق  في  السورية  الحكومة 
تعتبر  والتي  دوليًا  بها  المعترف  الشرعية  الحكومة 
منها  طلبًا  باعتباره  قانونيًا  وإيران  روسيا  تدخل 
بينما  قديمة،  مشترك  دفاع  اتفاقات  ضمن  يأتي 
واالعتداءات  والتركية  األميركية  القوات  تواجد 

الدولي. والقانون  الشرعية  ضد  كلها  اإلسرائيلية 
في  ــران  وإي تركيا  وجــود  فرغم  آخر  جانب  من 
بينهما  عالقة  ثمة  أن  إال  متضادين  تحالفين 
التركي  النظامان  ويشكل  وساق،  قدم  على  تسير 
والصراعات  االضطرابات  كل  أســاس  واإليــرانــي 
وهو  األوســـط،  الشرق  منطقة  في  تحدث  التي 
في  أصبحتا  إمبراطوريتين  أحــالم  تغذيه  صــراع 
أمجاد  تعيد  أن  إحداهما  تحاول  التاريخ،  ذمــة 
تصدر  أن  الثانية  وتحاول  العثمانية  اإلمبراطورية 
العبث  هذا  ويأتي  المنطقة،  لكل  الشيعية  ثورتها 
من  عــقــود  بعد  واســتــقــرارهــا  المنطقة  بــســالم 
الصهيوني  الكيان  وجود  سببها  التي  االضطرابات 
األخطار  هذه  أمام  يخفت  أصبح  الذي  المنطقة،  في 
العربية  األنظمة  بعض  ترغم  بدأت  التي  الجديدة 
أقل  باعتبارها  إسرائيل  مع  التطبيع  فكرة  على 

الراهن. الوقت  األخطار في 
مظاهر  بكل  تتمتعان  دولــتــان  وتركيا  إيـــران 
أحــزاب  الــغــرب،  يتذوقها  ما  حسب  الديمقراطية 
وانتخابات وتداول سلطة شكلي، لكنهما محكومتان 
من  سنوات  بعد  الدينية  للدولة  كامل  بمحتوى  اآلن 
تعج  وسجونهما  العميقة،  المدنية  الدولة  تقويض 
لتصدير  يسعى  وكالهما  المخالف،  الــرأي  بسجناء 
المحيط،  إلى  الحكم  لطبيعة  الديني  المضمون  هذا 
زعيم  وخامنئي  السنية  األمة  زعيم  إردوغــان  يعتبر 
إيران  تناصب  التي  إسرائيل  بينما  الشيعية،  األمة 
تعمل  إستراتيجية  عالقات  تركيا  مع  وتربطها  العداء 
الدولة  أذرع  وتضرب  اليهودية،  الدولة  إرساء  على 
اآلن  ولبنان ألن ال عالقات حتى  الشيعية في سورية 
تركيا  من  كل  تستخدم  بإسرائيل.  ــران  إي تربط 
في  الجينيين  أو  األيديولوجيين  حلفاءهما  وإيــران 
إسرائيل  بينما  متشابهة،  أهداف  لتحقيق  المنطقة 
التي  المذعورة  النظم  مع  للتطبيع  الفرصة  تنتهز 
ممكنًا  حليفًا  لعقود  األول  عدوها  في  ترى  أصبحت 

ضد المد العثماني والفارسي.
العربية  األمــة  تضيع  هذا  برمودا  مثلث  وفي 
خوفًا  وتــصــارع  ومسيحييها،  وشيعتها  بسنتها 
مثلما  المخيف  المثلث  هذا  يومًا  يبتلعها  أن  من 
فرنسا  المقدس:  غير  الغرب  ثالوث  يومًا  ابتلعها 

وإيطاليا. وبريطانيا 

يذهب  وهذا  ويرغي،  يزبد  الجمل  طباع  فيه  يتحدث،  يكن  لم 
وصنو  اآلن،  رجلها  فهمته،  كما  شيء  أيما  تفهم  لم  أنها  حد  فيها 
كثبان،  تلو  كثبان  تغمره  العاشرة،  في  طفال  أبوه  هام  من  توقها، 
مع  السماء  تسكبه  الطائش  الطائرة  ورصاص  فيها،  يغوص  وهو 
أن  أو  تائه،  أنه  يدرك  يكن  لم  الخارقة،  الحارقة  الشمس  مواشير 
قبل  أحد  يرَ  لم  ما  األسود،  السماء  جن  انبثق  حين  عنه  تاه  النجع 
جنا من حديد، ينفث الرصاص ويطير قرب الرؤوس، مما جعل أباه 
من  نفسه  ليقي  »فوشيك«  طلقات  العصمالية  بندقيته  من  يطلق 
العجز ليس إال، أبوه مغوار عنده، لكن كما هو لم يشاهد جنَ حديد 
قبل، في تيهه تبين له أن ال حامي اآلن إال الجبل، فليس ألبيه قدرة 

على ذا الطوفان.
بارود  أحد بما: هل  يتبين  للسماء ولم  الخارقة  تم إسقاط تلكم 
المفاجئ،  السقوط  فاجأهم  وكما  السماء،  رب  أم  الفاعل  أبيه 
ركام  عن  ترتب  البشر  كما  كائن  السقوط،  عن  ترتب  ما  فاجأهم 
وما  الحديد،  جِن  وفجائع ظهور  السقوط،  فجعة  المحترق.  الساقط 
انبثق لهم،  ما  لم يكن ذلكم كما فجعة  نيران عليهم،  يسكبه من 
األرض  زاحفين على  فروا منهم  ما  إيطاليا،  ضابط بمالبس عسكر 
األرض  كأنما  وتضطرد،  تنحسر،  ال  فجائع  السماء،  عليهم  تسقطه 

والسماء انحازا إلى العدو، ما لم شهدوا قبل وال مثله واجهوا.
وليس  الحياة،  من  وخوف  عجز  في  جده  إن  له  قال  أباه  إن  قال 
من الموت، رفع يديه وصرخ: يا رافع السماء دون عمد، سماؤك كما 
األرض تسقط علينا طيرًا أبابيل من جسد، بشرًا بيضًا حمرًا بشعر 

أشقر وعيون زرق، من فج بعيد جاؤونا من بالد إيطاليا.
وهي تسمع ما تسمع من أزيز الطائرة، والرصاص ينسكب خارقًا 
جسد الصحراء من حولها فينبثق منها نافورات صغيرة من رمل كما 
الدم، كذا تسمع جدها يحدثها في وجل عن أول يوم وطأ الصحراء، 
حين تقيأته طائرة النقل العسكرية التي نقلته من الجزائر المدينة 
الفتح،  عن  تمنعت  حين  به  تغدر  مظلته  وكادت  فزان،  صحراء  إلى 
جدها  فعل  كما  الرمال  في  جسدها  تغرس  بطنها  على  تنطرح  هي 
التي  األرض  احتالل  مهمته  إن  لها  قال  قرن،  نصف  من  أكثر  منذ 
قالت  لتنغرس  دافعها  فما  الرمل،  في  انغرس  لذا  العدو،  يحتلها 
األرض  ففي  وجهه،  مسح  وبها  رمل،  كمشة  أخذ  أنه  قال  لنفسها، 
الرمل،  في  حية  كما  بدنها  دست  عندئذٍ  الجسد،  مس  السالمة، 
وأرانب  مبتعدًا،  خائفًا  زاحفًا  يتلوى  ساعتها  رأت  ثعبانًا  وسكنت. 
وجرابيع تقفز من جحورها تاركة المالذ في هلع، رأت هاتيك الهجة، 

وهي رابضة في األرض، فالسماء ساعتها ترسل جحيمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل من رواية »ربيع الصحارى الكبرى« ينشر ألول مرة

يشكل النظامان 
التركي واإليراني 

أساس كل 
االضطرابات 

والصراعات التي 
تحدث في منطقة 

الشرق األوسط

املركزية األوروبية
 وتأريخ الفلسفة

»ال«.. جملة كاملة!

جورج طرابيشي من أهم من بحثوا، في العقود القليلة الماضية، في التراث العربي اإلسالمي 
بعمق وتبحر وموضوعية، وقد كرس جهده في هذا المجال على مدى حوالي ثالثة عقود وأنتج 
العقل  نقد  »نقد  هو  جامعا  عنوانا  لها  اختار  التي  الخمسة  كتبه  أهمها  كتب،  عدة  ذلك  في 
اآلخر،  هو  جامع  عنوان  يضمه  الذي  الجابري،  عابد  محمد  الدكتور  على مشروع  ردا  العربي« 

وهو »نقد العقل العربي«.
وسنقتصر هنا على نقطتين تمثالن قاعدة من قواعد المنطلق الفكري لجورج طرابيشي. 
هما الموقف من المركزية األوروبية، والغربية عموما، وما ترتب عنها من موقف عنصري لدى 

بعض المستشرقين الغربيين.
تاريخ  بات  األوروبية،  اإلثنية،  المركزية  تمخض  قرن  التاسع عشر،  القرن  وابتداء من   ...«
حضارة  نفسها  قرأت  التي  الغربية،  األوروبية  فالحضارة  أنتربولوجي.  لصراع  مركزا  الفلسفة 
عقل مطلق، أعادت على ضوء هذه القراءة النرجسية قراءة تاريخ الفلسفة. وقد كانت النقطة 
المركزية في إعادة القراءة هذه ما ال نتردد في أن نسميه تغريب Occidentalisation العقل 

اليوناني بوصفه العقل المؤسس للحظة ميالد الفلسفة« )1: 13(*.
الحوض  في  وجغرافيا  تاريخيا  نشأ  اليوناني  بالعقل  يسمى  ما  أن  يرى  طرابيشي  فجورج 
الشرقي للبحر األبيض المتوسط، ولكن »جرى فصله عن منبعه وروافده وحُوِّل مجراه، في 
نوع من مصادرة يعز مثيلها في تاريخ األنتروبولوجيا الحضارية، نحو الغرب األوربي الذي لم 
يسهم في تغذيته – في حينه – بقطرة واحدة«. وهو يرى أن عملية التحويل هذه قد »أملتها 
»الفلسفة  أن  أيضا  ويرى   .)14  13-  :1( األوروبية«  اإلثنية  للمركزية  الرغبية  االستيهامات 
اليونانية... ما كانت يونانية، بالمعنى اإلثني للكلمة، بقدر ما كانت مكتوبة باليونانية« )1: 
15(. ذلك »أن أكثر الفالسفة والعلماء الموصوفين بأنهم يونانيون ما كانوا يونانيين وال من 
أهالي أثينا وشبه جزيرة األتيكي، وأن أثينا نفسها لم تنجب سوى فيلسوفين اثنين )سقراط 
وأفالطون(« )1: 16(. وعلى هذا األساس يقرر طرابيشي أن »مفهوم ‘العقل اليوناني‘ يبدو لنا 
)2: 128( ويستدرك جورج  غير مشروع وغير مقبول إبستمولوجيا إال أن يتم تحديده بدقة« 
‘تشريقه‘.  هو  ليس  اليوناني  للعقل  التغريب  »هذا  إنكار  من  المقصود  ليس  أنه  طرابيشي 
فالتشريق لن يكون في أحسن األحوال إال تعبيرا عن مركزية إثنية مضادة« )2: 144(. أي أن 

االعتراض هنا على أية مركزية إثنية.
وينبه إلى أن »نهر الفلسفة اليونانية، الذي انتهى فعليا إلى أن يصب في المجرى األوروبي 
ال  أوسطية  شرق  بـ‘تحويلة‘  مر  قد  ذلك  قبل  كان  عشر،  الثاني  القرن  من  ابتداء  الغربي، 
سبيل إلى المماراة فيها: الحضارة العربية اإلسالمية التي كانت هي األخرى – مع استطالتها 

الفارسية – حضارة فلسفة، في مظهر من مظاهرها على األقل« )1: 14(.
الفلسفة  تواريخ  في  الغربيين  من  التحويلة  هذه  إغفال  جرى  طرابيشي،  يقرر  ولكن، 

المتداولة، أو، وهذا أدهى، إنكارها والطعن في حقيقتها.
الذي لم يشر في دراسة  المستشرق غولدزيهر  فعلى صعيد اإلغفال يورد طرابيشي مثال 
نشرها سنة 1915 بعنوان »مواقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم األوائل« إلى وجود الفلسفة 
في  مقتضبة  إشارة  محض  هو  الوجود  هذا  منه  حظي  ما  »فكل  نفسها.  اإلسالمية  العربية 
البيئة  إلى  نفذت  التي  ‘العلوم  تعريفه  حد  على  وهي   – األوائل‘  ‘علوم  أن  إلى  مقالته  مطلع 
العربية اإلسالمية بتأثير المؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية‘ – لقيت، عناية كبيرة منذ 
العباسيون  الخلفاء  عليها  حث  عناية   – اإلسالمية  الدينية  البيئات  في  للهجرة  الثاني  القرن 

وشملوها برعايتهم‘« )1: 72(.
إرنست  أدنى شك  اإلنكار هذه هو بال  لمهمة  »أبرز من تصدى  فـ  اإلنكار  أما على صعيد 
المركزية اإلثنية األوروبية وصائغ أسطورة تفوق  )-1823 1892(، أحد أكبر معماريي  رينان 

الجنس اآلري ودونية الجنس السامي في القرن التاسع عشر« )1: 14(.
يأتي كتاب طرابيشي هذا ردا على طرح د. محمد عابد الجابري في كتابه »تكوين العقل 
العربي« لرؤية يعتبرها طرابيشي مانوية »لمسيحية عقالنية منفتحة على الفلسفة وإلسالم 
الرؤية  أن صاحب هذه  يرى  )1: 9(. وهو  الكوني‘«  ‘العقل  عنه  غائب  وبالتالي  دونها  منغلق 
األيديولوجيا االستشراقية  الشق من  إنتاج ذلك  الخاص،  أو يعيد، لحسابه  ]الجابري[ »يتبنى 
الذي ما فتئ يسعى، في سياق المركزية اإلثنية األوروبية، إلى تكريس وعي تاريخي كاذب، 
فحواه أن المسيحية النازحة غربا انفتحت على ما انغلق دونه اإلسالم ‘اآلسيوي‘، فكان تقدمها 
اإلسالم في ظل  تأخر  بينما كان  الكوني،  للعقل  ‘الدائم‘  الحضور  ]المسيحية، كان[ في ظل 

غياب هذا العقل« )1: 9(.

1( جورج طرابيشي، مصائر الفلسفة بين المسيحية واإلسالم. دار الساقي، بيروت- لبنان، 
ط 2، 2014.

2( جورج طرابيشي، نظرية العقل، دار الساقي، بيروت - لبنان، ط4، 2011.

التف  أن  بعد  إلى شجار خصوصًا من  تتحول  القاهرة، بحجتي  في  إقناعي مكتب صرافة،  كادت محاولة 
الحضاري  اإلجراء  أن  إلى  تهدف  كانت  محاولتي  أعينهم.  من  الشرر  يتطاير  عمالقة  رجال  ثالثة  حولي 
الجديد بإصدار بطاقة إقامة رسمية أنيقة، بداًل من إلصاقها بجواز السفر، تحل محل الجواز في إبرازها 
كتعريف رسمي باعتبار أنها صادرة عن زارة الداخلية، ولكنهم لم يعترفوا بها. ويريدون بطاقة اإلقامة 
بقية  على  خوفًا  االنسحاب  فضلت  ولكن  العمالقة  المكتب  لرجال  ذلك  أوضح  أن  حاولت  أيضًا!  والجواز 

أسناني!
هذا  أفهم  أن  هدفي  ولكن  هذه،  اإلقامة  بطاقة  مساءلة  مناقشة  إلى  أهدف  ال  أنا  الحقيقة  في 
اإلصرار الذي تتعامل به معظم البنوك في إيداع أو صرف قيم لعل أبرزها ما تحوله بنوك خارجية إلى 
مستفيدين داخل جمهورية مصر العربية. أنا أعلم أن مصر مستهدفة من عديد المنظمات التي ال تريد 
لها الخير، وتخشى أن تكون هذه األموال غايتها تمويل عمليات إرهابية، ولكن في تقديري أن تتبع من 

يتسلم هذه القيم هو على نحو ما تتبع لخيوط ما تخشاه األجهزة األمنية.
غايتي من مقالي هذا هو أننا نتصرف على أساس أننا نحمي بلداننا من خطر اإلرهاب، ولكننا أصبحنا 

نعرضه إلى خطر اإلرهاب االقتصادي.
واإلسترليني  واليورو  الــدوالرات  من  مليارات  سرًا،  يعد  لم  أمر  وهذا  المثال،  سبيل  على  ليبيا  في 
بالتأكيد،  أوروبا  إلى  رسمي،  غير  أو  رسميًا  تحول  ومازالت  حولت  والفرنسية،  السويسرية  والفرنكات 
إما من خالل مشاريع وهمية، ومنه ما كان لمشاريع مبالغ فيها، ناهيك عن ماليين من عمالت صعبة 
ملفوفة بأربطة بالستيكية سرقت من كل مكان، وهربت خارج الحدود، وما أمسكت به سلطات الحدود 

ليس سوى نسبة بسيطة!.
دولة  أية  في  أودع  مما  بكثير  أكثر  أوروبا  بمصارف  أودع  ما  ويظل  أوروبا،  األموال  هذه  لقد وصلت 

عربية أو أفريقية، والسبب في الغالب بسبب اإلجراءات.
أطلق  التي  تلك  فيها  بما  كلها  العالم  لعمالت  مخزنًا  رسميًا  أصبحت  المثال،  سبيل  على  سويسرا، 
مستند  أو  عملة،  إقرار  منك  يطلب  أو  أموالك،  مصدر  عن  يسألك  أحد  ال  ألنه  القذرة!  األموال  عليها 

تحويلها.
بنوك  عليها  تحرص  التي  التامة  والسرية  المطبق،  الصمت  »إن  الماضي:  القرن  منتصف  منذ  قيل 
سويسرا جعلتها تغري ثروات العالم النظيفة، وأيضًا تلك التي أصبحت نظيفة بمجرد أن وصلت خزائن 
بنوك زيوريخ، لدرجة أن جريدة »اإليكونيميست« البريطانية الشهيرة كتبت ذات مرة تقول: »أصبحت 

كلمة )زيوريخ( في األعوام األخيرة كلمة قذرة«.
األعمال،  رجال  وأيضًا  كافة،  العالم  قارات  من  والديكتاتوريين  العصابات  رجال  ماليين  تنتهي  لماذا 

خصوصًا البطالة، تنتهي في خزائن سويسرا؟!
استفسار  عن  يجيب  الذي  والموظف   « قط!  يتكلمون  ال  بُكم؛  سويسرا  بنوك  رجال  »ألن  الجواب: 
العارفون إن ما يودع في بنوك سويسرا  الخدمة، ويقول  عن رصيد ما يغرم ماديًا ويسجن ويطرد من 
وكأنه مدفون في صحراء الربع الخالي! والبنوك ال تعلق اسمها على مكاتبها، ألن عمالءها يعرفون كيف 
يتصلون بهم، ولكل زبون شفرة خاصة ال يعرفها أحد سواه، ولهذا تطير إليهم األموال القذرة، وبسبب 

ذلك تتوخى السرية التامة.
التامة  السرية  على  المحافظة  »إن  قائاًل:  السويسرية  المصارف  ألحد  الماليين  المحررين  أحد  أجاب 
جزء من طبيعتنا، فأنا ال أعرف ماذا يفعل الرجل الذي يجاور مكتبي، وال أين يعيش، فهو يفضل طريقًا 
جملة  )ال(  كلمة  تعتبر  المكتب  هذا  »في  عليها:  كتب  الفته  كبير  بنك  مدير  وعلق  أخرى!«  أفضل  وأنا 
كاملة!« فال يستطيع أحد أن يعرف منه شيئًا سوى صاحب شفرة الحساب المصرفي، أما لغيره دائمًا: »ال 

أعرف، أو ال يجوز«.
العالم!  في  بقعة  أية  في  تدور  حرب  أية  أعقاب  في  لألموال  اآلمن  المالذ  زالت  وما  كانت  سويسرا 
وعندما  قراءتها.  يستطيع  يندر من  أسفاره  عدد  برقم  تقدر  بأموال  تحتفظ  بنك   1500 نحو  اآلن  فيها 
حاول )جستابو( النازية إجبار المودعين في سويسرا المشكوك فيهم على سحب أموالهم رفضت البنوك 

االنصياع لتنفيذ أية أوامر إال بحضور صاحب الشأن.
ال  فالتي  سويسرا،  بنوك  في  األموال  انتهاء  سبب  هم  والسابقون  الحاليون  الديكتاتوريون  ويظل 
للبنك  ملكًا  تصبح  أحد  بها  يطالب  ال  التي  الودائع  وأن  موجودة،  غير  الواقع  في  تعد  أحد  بها  يطالب 
نفسه وليست للدولة! ويالحق رجال الضرائب أثر األموال المهربة، ولكنهم يقفون أمام أبواب سويسرا، 
التي ترفض أن تبوح بأسرارها، مصرين على أن الصمت، الذي أثبت على مر السنين أنه ال يهزم، هو 

خدمة ألمن بنوكهم.
ومن  أصبحوا  وكيف  فبراير،  قبل  كانوا  الناس كيف  يعرف  »ثوار«  تمكن بضعة  أقنعوني كيف  فباهلل 
أوصلهم إلى سويسرا بدوالرات »تذبح الطير« ملفوفة بأناقة ببالستيك شفاف، تحتاج إلى حاويات سعة 
40 قدمًا لنقلها، من دون مساعدة خبير مالي يعرف أن »ال« جملة كاملة. في حين أن »ال« تستخدم في 

بنوكنا قبل استالم أية أموال، حتى وإن كانت نظيفة.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العماميأحمد الفيتوري



ثقافة

من  عــددا  طرابلس  العاصمة  شهدت 
الفعاليات الثقافية خالل األيام الماضية، 
جماعي  فني  معرض  السبت  انطلق  إذ 
إسكندر  بيت  في  »نــازحــون«  بعنوان 

بالمدينة القديمة، واستمر لثالثة أيام.
مكتب  مدير  من  كل  االفتتاح  حضر 
بالهيئة  ــي  ــدول ال الثقافي  الــتــعــاون 
ومدير  الطيرة،  عمر  للثقافة  العامة 
والتميز  االستراتيجي  التخطيط  مكتب 
المؤسسي ماجدة العالم، ورئيس قسم 
الشؤون الفنية بإدارة اإلعالم والتواصل 
الفنانين  مــن  وعـــدد  شلش،  محمد 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  والمهتمين، 

بالهيئة.
وشارك في المعرض الذي ينظمه بيت 
إسكندر للفنون ويختتم اإلثنين، عدد من 
فنية  لوحات  ويضم  الليبيين،  الفنانين 
متنوعة من الرسم التشكيلي، والتصوير 

الفوتوغرافي.
»بلوحة  شعار  حامال  المعرض  وجاء 
نرسم فرحة، بلوحة نخفي لوعة«، ومن 
سلطان  صبري  المشاركين  الفنانين 

وشيماء صالح والمصور الطاهر الثابت.
الــمــعــرض عرضت  فــى  واألعــمــال 
الفنانون  بها  سيتبرع  والعائدات  للبيع 
المشاركون لصالح لنازحين، عن طريق 

المعرض  فكرة  وتعود  األحمر.  الهالل 
ومجموعة  الترهوني  أحمد  للمصور 
من الفنانين التشكليين. وعلى هامش 
كمال  الرياضي  استضيف  المعرض 
للعمل  ولدعمه  له  تقديرا  القرقني 
علي  اسكندر  مصطفى  وكرمه  الخيري، 

انجازاته الرياضية في كمال األجسام.
ورشة  تنظيم  المعرض  سبق  كما 
الرسم  فن  في  بالفنانيين  خاصة  عمل 
التشكيلي بدار الفقيه حسن، تحت إشراف 
فى  المنجزة  واألعمال  إسكندر،  بيت 

الورشة عرضت في معرض »نازحون«.
السفارة  افتتحت  آخــر،  سياق  وفــي 
اإلندونيسية في طرابلس، معرض التراث 
ووزير  بحضور  اإلندونيسي،  واألرشيف 
العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني 
والقائم  الورضمي،  مهدي  الدكتور 
باألعمال بالسفارة اإلندونيسية الدكتور 
التخطيط،  محمد معروف، ووكيل وزارة 
ومستشار شؤون التراث بالهيئة العامة 
للثقافة عبد المطلب أبوسالم وعدد من 
والجالية  المدني،  المجتمع  مؤسسات 

العالقات  إطار  في  وذلك  اإلندونيسية، 
الثقافية مع ليبيا، وللتعريف بإندونيسيا 

وحضارتها وثقافتها وفنونها.
وتضمن المعرض عرضا للمشغوالت 
واآلالت  الصنع،  اليدوية  اإلندونيسية 
والمالبس  الفلكلورية،  الموسيقية 
المعالم  عن  صورا  وكذلك  التقليدية، 
الصور  وأرشيف  بإندونيسيا،  السياحية 
الوفد  بمشاركة  المتعلقة  الفوتوغرافية 
 1955 العام  الليبي في مؤتمر باندونغ 
عدم  حركة  تأسيس  ــواة  ن كــان  ــذي  ال

االنحياز.
كلمة  سالم  أبو  المطلب  عبد  وألقي 
الهيئة العامة للثقاف، وتحدث فيها عن 
دور الثقافة في التقارب بين الشعوب وان 
كال البلدين تمتلك مخزونا تراثيا ضخما 
ويجمعهما الدين الحنيف، وهو اإلسالم.

إندونيسيا  أن  أبوسالم  السيد  وأكد 
الثقافي  الثراء  ويأتي  جــدا  كبير  بلد 
إلندونيسيا من كون عدد السكان أكثر 
له  يبحث  وإنه  مليون نسمة،   260 من 
وإن  العالم،  في  الكبار  بين  مكان  عن 
مع  وقعت  الصديقة  إندونيسيا  دولــة 
وكذلك  ومعاهدات  اتفاقات  عدة  ليبيا 
كال  من  تفعيلها  »نأمل  مشتركة  لجان 

البلدين«.

ولها  وغنية،  متنوعة  الليبية  الرواية  تعد 
يوجد  حيثما  ــه  ألن الــواضــحــة،  مالمحها 
األسئلة  عــن  ــات  ــاب اإلج نجد  الــروائــيــون 
وهدفها،  الحياة  بمعنى  المتعلقة  العالمية 
ان  لنا  يتسنى  وكيف  والهوية،  والسعادة، 
تاريخهم  مأسي  سياق  في  حضاريين  نكون 
بريبة  ينظرون  آخرون  يظل  فيما  الحديث، 
أنهم  معتقدين  رفضها  لدرجة  للحداثة، 
والمعنوية،  األخالقية  قيمهم  يحمون  بذلك 
تتجاوز  جــديــدة  احتماالت  نحو  والسعي 
حسب  والديكتاتورية،  والقومية  االستعمار 
الصادر  العربية«  الرواية  »تقاليد  كتاب 

عهن جامعة أكسفورد.
شهية  كعكة  الليبية  الرواية  وتظل 
والنقاد،  الباحثين  لعاب  لها  يسيل 
خطاب  أريج  د.  الليبية  الباحثة  قدمت 
الــســرد  »مـــســـارات  بــعــنــوان  بحثا 
األول  العقد  خالل  الليبي  الروائي 

خالل  والعشرين«  الحادي  القرن  من 
ــي في  ــروائ ــول مــالمــح الــســرد ال نـــدوة ح
الحادي  القرن  من  األول  العقد  في  ليبيا 
مكتبة  استضافتها  الــتــي  والــعــشــريــن، 
الليبي  األكاديمي  بمشاركة  اإلسكندرية، 

عماد عبدالنبي.
االتجاهات  أن  الليبية  الباحثة  اعتبرت 
في  »نحصرها  أن  يمكن  ليبيا  في  الروائية 
االتجاه  وهي  الرئيسية  االتجاهات  بعض 
واالتجاه  الواقعي،  واالتــجــاه  االجتماعي، 
مشيرة  التخييلي«،  واالتجاه  األسطوري، 
حسب  كــل  الليبيين  الكتاب  »تــأثــر  ــى  إل
ميوله، وأخذ كل واحد منهم باتجاه، وكتب 
هذه  فجاءت  الروائية،  أعماله  إطــاره  في 

االتجاهات متوازية وليست متوالية«.
ولفتت خطاب إلى أن »المؤثرات المحلية 
والمجالت  الصحف  كانتشار  الليبي،  للمجتمع 
أسهمت  الثقافية،  والمنتديات  والمطابع 
تتلمس  وجعلها  ليبيا،  في  الرواية  نشأة  في 
فبرز  العربي،  األدبــي  المشهد  في  مكانها 
احتلوا  الذين  الليبيين  الكتاب  من  العديد 

مكانهم في صدارة الرواية العربية«.
في  الــســردي  »النتاج  أن  إلــى  وأشـــارت 
الماضي،  القرن  أربعينات  منذ  بدأ  ليبيا 
القصة  فــي  متمثلة  ــات  ــداي ــب ال ــت  وكــان
وعبدالقادر  البوري  وهبي  بأعمال  القصيرة 
تريد  »ال  أنها  إلــى  مشيرة  ــروس«،  ه أبــو 
في  الرواية  لنشأة  نؤرخ  أن  المقام  هذا  في 
كتابة  في  السبق  له  كان  من  ونحدد  ليبيا، 
أول رواية، ولكننا نسعى إلى رصد اتجاهات 

الليبية  الـــروايـــة 
من  اتــجــاه  كــل  رواد  مــن 

الكتاب«.
»االتجاهات  أن  الباحثة  ورأت 
الليبية  ــة  ــرواي ال فــي  الــروائــيــة 
نحو  على  أغلبها  في  تنشأ  لم 
التطور،  لسنة  خاضع  متتابع 
الــروايــة  فــي  الــحــال  هــو  كما 
والمصرية  عموما،  العربية 
ــا من  ــالق ــط ان ــا،  ــوص ــص خ
األولى  التأليفية  البدايات 
التاريخية  ــة  ــرواي ال ــى  إل
االجتماعية  الرواية  إلى 
الواقعية  الرواية  إلى 
ــى أنــمــاط الــروايــة  إل

الحديثة«.
الليبية  الرواية  مسارات  وحددت 

الخروج  »مسار  وهي:  مسارات  ثمانية  في 
والتمرد،  الرفض  االجتماعي  النسق  عن 
التخييلي،  الواقع  أو  الواقعي  التخييل  ومسار 
والرمز،  التخييل  ومسار  التاريخي،  والمسار 
األسطوري،  والمسار  األيديولوجي،  والمسار 

والمسار الواقعي، والمسار السينمائي«.
النسق االجتماعي  الخروج عن  وفي مسار 
الباحثة بروايتي  الرفض والتمرد، تستشهد 
برتقالي«  و»مضمون   » األحصنة  ــر  »وب
وروايــتــي  ــوان،  شــت بــن  نــجــوى  للروائية 

الحمل« و»نساء  »الهجرة على مدار 
الريح«، لألديبة رزان مغربي، ورواية 
للكاتبة  أخرى«  وجوه  »للجوع 

وفاء البوعيسى.
أمــــــــــــا 
ــار  ــ ــس ــ ــم ــ ال
ــي  ــ ــع ــ ــواق ــ ال
فــــاخــــتــــارت 
روايــة  الباحثة 
الجسد«،  »متاهة 
خليفة  ــب  ــألديـ لـ
مصطفى،  حسين 
الــمــســار  ــي  ف بينما 
األيــديــولــوجــي جــاءت 
ــا »خـــريـــجـــات  ــ ــت ــ رواي
قتل  و»اللي  قاريونس« 
عائشة  للروائية  الكلب« 
رواية  إلى  باإلضافة  األصفر، 
صالح  للكاتب  الريح«  »حلق 

السنوسي.
أنه  خطاب  اعتبرت  بالمقابل 

يمكننا  في » األســطــوري  االتجاه  اختزال 
الكوني،  إبراهيم  روايات  في  الليبية  الرواية 
ما عدا ذلك فكل الروايات تتناول األسطورة 
عبر اقتباسات عابرة، فال يمكن وصف رواية 
عن  الكوني  كتبه  ما  إال  أسطورية  بأنها 
أساطير  من  به  تزخر  وما  الصحراء،  عوالم 

تــرتــبــط بــوعــي أمــة 
الطوارق«.

مسار  ــي  ــي وف ــع ــواق ــيــل ال ــخــي ــت ال
الغزال  عبداهلل  بروايات  الباحثة  استدلت 
و»الخوف  و»القوقعة«،  »التابوت«،  الثالث 
النوع  هذا  على  جيدا  نموذجا  حيا«  أبقاني 
جاءت  التاريخي  المسار  بينما  السرد،  من 
لــألديــب أحمد  الـــروح«،  روايـــة »خــرائــط 
والرمز  التخييل  مسار  فــي  ــا  أم الفقيه، 
سالم  للكاتب  »الطاحونة«،  رواية  فكانت 
الذي  المسار  لهذا  جيدا  نموذجا  الهنداوي، 

أنتجه العديد من الكتاب الليبيين.
الباحثة  رأت  السينمائي  المسار  وفــي 
السعال«  »فرسان  ــة  رواي أن  خطاب  أريــج 
حيث  المسار،  هذا  تمثل  البوعيسى،  لوفاء 
السينمائي  التصوير  الرواية  هذه  تعتمد 
وشخوصها  أحداثها  وتصور  للشخصيات 
تتابع  في  واضحا  يبدو  سينمائيا  تصويرا 
ووصفها  البصرية،  والمشاهد  اللوحات 
الناتجة  الجسد  أعــضــاء  لحركة  الدقيق 
الفعل  ردود  ورصدها  داخلية،  مشاعر  عن 

النفسية التي تترجمها أعضاء الجسد.
إطار  في  تأتي  الــنــدوة  هــذه  أن  يذكر 
السرديات  مختبر  أطلقه  الــذي  المشروع 
ــوان  ــن ــحــت ع ــة ت ــدري ــن ــك بــمــكــتــبــة اإلس
الحادي  القرن  في  العربي  السرد  »مالمح 

والعشرين«.
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رؤساء الحرب
الذي  وهو   ،2018 أكتوبر  في  صدر  الذي  الكتاب،  هذا  عن 
ألفه المؤرخ Michael Beschloss مايكل بيشلوس، يقول 
عنه جيتس: »إن سبب انتقاء هذا الكتاب هو اهتمامي بكل 
من  انتهائي  بمجرد  ولكن  فيتنام،  في  الحرب  عن  كتب  ما 
قراءته، عرفت الكثير، ليس عن تلك الحرب فقط، ولكن أيضا 
عن الصراعات الثمانية التي تورطت فيها الواليات المتحدة 
القرن  سبعينات  حتى  عشر  التاسع  القرن  من  األميركية، 
الماضي، لقد استطاع الكاتب أن يقدم للقارئ دروسا مهمة 

وشاملة حول القيادة الرئيسية«.
وقيل عن هذا الكتاب: »منذ تأسست أميركا، بعد صراع 
دام نحو عقد مع بريطانيا العظمى، وجدت نفسها في حالة 
حرب مستمرة. وفي طليعة كل صراع كبيرا كان أم صغيرا، 
أجنبيا أو محليا، سواء إن احتفى به أو نسى، كان يتعين على 
يتخذ  أن  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  بصفته  الرئيس، 

خيارا خطيرا يهدد أرواح األميركيين«.
المراقبين  أبــرز  وأحــد  مشهور  مــؤرخ  بيشلوس  مايكل 
كتابه:  في  لنا  يقدم  األبيض،  البيت  في  موقعه  وبسبب 
زمن  في  أميركا  لرؤساء  موثوقة  صورة  الحرب«،  »رؤســاء 
تدبرنا  ســواء  فيتنام.  حرب  إلى   1812 حرب  من  الحرب؛ 
لقيادة إبرهام لينكولن العسكرية المثيرة للجدل، أو مقاربة 
أو  األولى،  العالمية  للحرب  واالستبدادية  المثالية  ويلسون 

خوض ليندون جونسون في مستنقع فيتنام.
بها  أعاد  وقصصا  وحكايات  جادة  أبحاثا  الكاتب  وظف 
حــيــاة هـــؤالء الـــرؤســـاء من 
الــعــامــة،  خطبهم  خـــالل 
كما  الخاصة،  وشكوكهم 
مع  عالقاتهم  ــح  وض ــه  أن
يثمنهم  مما  مواطنيهم، 
وأيضا  يخزيهم،  أو  عاليا 
ــرس، الــذي  ــغ ــون ــك مــع ال
أجل  من  باستمرار  ناضل 
الرئيس  سلطات  تحديد 
في زمن الحرب. إن )رؤساء 
االستفزازيين  ــرب(،  ــح ال
عمل  هو  والجيدين،  منهم 
 - الرئاسي  للتاريخ  مكتمل 
األميركي- ودليل شامل ال يقدر بثمن للقيادة وصنع القرار 

في أوقات األزمات«.
أما تعليقات مجلة »نيويورك تايمز« عن هذا الكتاب الذي 

حقق أفضل المبيعات هي كالتالي:
كبار  عــن  ومهما  رائــعــا  كتابا  بــارز  مــؤرخ  »يــقــدم   -

المسؤولين التنفيذيين في أوقات الحروب في أميركا«.
الكاتب  إن  المناسب.  الوقت  في  ومحزن،  رائع  »كتاب   -
وشاملة  مهمة،  دروس  الستنباط  واسعة  مساحة  لك  يتيح 

حول قيادة الرئاسة األميركية«.
الحرب«  »رؤســاء  كتابه  في  بيشلوس  مايكل  أبرز  لقد 
وذلك  تاريخهم،  من  سنوات  عشر  طوال  الحرب  قرار  صناع 
فيه  لبس  ال  واضح  جيد،  وأسلوب  حميمي  سرد  خالل  من 
لكبار المسؤولين التنفيذيين الذين قادوا الواليات المتحدة 
إلى حرب   1812 النصر، من حرب  لتحقيق  في صراع وقتال 
اتخاذ  في  يفكرون  القادة  هــؤالء  كيف  لنا  مبينا  فيتنام، 
إلى  األميركيين  من  اآلالف  مئات  بإرسال  الصعب  القرار 
تمرير  في  الكبير  الجهد  باذلين  ومصائبها،  الحرب  أتون 
والمحاكم،  الكونغرس،  أعضاء  إقناع  بعد  من  قراراتهم، 
والساجدين  للحرب،  المناهضين  والمتظاهرين  والصحافة، 

في صلواتهم.
الباقين  مع  الكاتب  أجراها  التي  المقابالت  خالل  »من   -
على قيد الحياة، الذين شاركوا في الحروب، توصل إلى نتائج 
معززة بوثائق األمن القومي، وبرسائل أصلية، تساعدنا في 
فهم كيف تمكن هؤالء الرؤساء من تحمل ضغوط الحرب.. 
باالطمئنان،  الشعور  بين  ما  يجمعون  هؤالء  الحرب  رؤساء 
وقت  من  األميركي،  التاريخ  من  لقرنين  الشامل  والسياق 
مؤسسينا، الذين حاولوا تقييد السلطة الرئاسية، إلى عصرنا 
إطالق  على  القدرة  واحد  زعيم  لدى  يكون  عندما  الحديث، 

أسلحة نووية يمكن أن تدمر الكثير من الجنس البشري«.
أعظم  نجاح  خالله  من  الكاتب  يشرح  ــع،  رائ »كتاب   -
بقلق  العسكري  العمل  تحريك  في  الحرب  زمن  في  الرؤساء 
أخالقي. إنه كتاب واضح ومختصر، وفوق ذلك يعتمد كثيرا 
التفسيرية  الكتاب  حواشي  وتتميز  جديدة.  وثائق  على 
الشذرات  أما  ودقيقة.  شائقة  وحكايات  بمعلومات  السفلية، 
الرائعة عن رؤساء الحرب، فهي بتواصل صفحات الكتاب. إنه 
كتاب مهم، قدم بنسق رائع«. جاي وينيك، مجلة »نيويورك 

تايمز« مستعرضا أفضل الكتب مبيعات.
دراسة  واإلبهار..  األلق  في  غاية  ولكنه  الذع،  »نقد   -
قيمة وشاملة عن األسلوب الذى نفذه رؤساء أميركا في أداء 
واجباتهم. إنه عمل ممتاز؛ حكاية سلسة تغطي قرنين من 

الصراع الوطني«.
ريتشارد سنو لصحيفة »وول ستريت جورنال«
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وظف الكاتب أبحاثا 
جادة وحكايات وقصصا 

أعاد بها حياة هؤالء 
الرؤساء من خالل 

خطبهم العامة

رؤية نقدية ألريج خطاب في مكتبة اإلسكندرية..

االتجاهات واملسارات الرئيسية للرواية في ليبيا
القاهرة ــ الوسط

افتتاح مركز املعلومات 
والتوثيق السياحي بطرابلس

بمقر  نظم  بحفل  السياحي  والتوثيق  المعلومات  مركز  األربعاء،  افتتح 
الهيئة العامة للسياحة. وحضر مراسم االحتفال رئيس الهيئة، خيضر 
بشير مالك، ووكيل وزارة المواصالت، أحمد السنوسي، ورئيس الھيئة 
مركز  ورئيس  البيباص،  عبدالرؤوف  والتوثيق،  للمعلومات  العامة 
المعھد  ومدير  الخبولي،  فرج  أسامة  السياحي،  والتوثيق  المعلومات 
العالي للتقنية إنجيلة، وأعضاء ھيئة التدريس بجامعة طرابلس، ورئيس 
غرفة السياحة بالمنطقة الغربية، وعميد كلية اآلداب والتربية بجامعة 

طرابلس ومستشار المركز، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وألقيت خالل الحفل كلمات عن أهمية تبادل المعلومات والبيانات 
الخطط  وبناء  القرارات  صنع  في  ودورها  الحكومية  المؤسسات  بين 
والتنمية في  والخدمات  األداء  الرفع من مستوى  إلى  الرامية  والبرامج 

شتى المجاالت.
أھمية قطاع السياحة، ومساهمته  كما قدمت عروض ضوئية حول 
ليبيا  تمتلكه  وما  األولية  المقومات  استثمار  وآليات  العام،  الناتج  في 
مركز  على  الضوء  الثاني  العرض  وطبيعية،وسلط  ثقافية  معالم  من 
طوال  المركز  ومشاريع  ونشاطات  السياحي،  والتوثيق  المعلومات 
الفترات الماضية، بما في ذلك مشروع أطلس ليبيا السياحي، ونسب 

اإلنجاز والمراحل التنفيذية للمشروع.
وفي ختام الحفل قام رئيس الهيئة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات 
والمكاتب  اإلدارات  داخل  وجولة  المركز،  بافتتاح  المشاركين  رفقة 

واألقسام، مستمعين إلى شروح عن آليات ومراحل العمل بالمركز.
ويعد مركز المعلومات والتوثيق السياحي أحد األجهزة التابعة للهيئة 
واإلحصائيات  والمعلومات  البيانات  لجمع  ويهدف  للسياحة،  العامة 
المرتبطة والمؤثرة في القطاع السياحي، وتوفير المعلومات التي يحتاج 

إليها السياح والمستثمرون ورجال األعمال.

طرابلس تحتضن معارض فنية.. من »نازحون« إلى »التراث اإلندونيسي«

انطلقت األحد، احتفالية ورشة »فهيم« لفن اإللقاء في مدينة بنغازي 
المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  بحضور 

بالحكومة الليبية الموقتة جمعة الفاخري.
امجبر،  محمود  والثقافة  اإلعالم  هيئة  وكيل  االحتفال  حضر 

والعديد من المبدعين والفنانين، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
كلمة  العرض  وسبق  سالم،  أحمد  علي  الفنان  االحتفالية  قدم 
للمسرح الشعبي ألقاها رافع نجم، ثم كلمة ورشة »فهيم« قدمها 
علي أحمد سالم، كما قدمت فرقة الزمن الجميل قصيدة »يا من 

يرى مد البعوض جناحها«.
فرقة  قدمت  ثم  »ولدي«،  قصيدة  الشريف  محمد  رقية  وألقت 
الراحل حسن عريبي،  ليبيا« للفنان  الزمن الجميل معزوفة »ليالي 
ومختارات من الشوقيات، ومالوف »طابت أوقاتي«، وقصيدة »قم 
أداها علي أحمد سالم، ومشهدية  البغدادي  يا بالل« لعبدالمولى 
من  والعشرون  الثالثة  وهي  الشعرية  والمقامة  األجير«،  »الصائغ 

مقامات الحريري، واختتم الحفل بتكريم عدد من الفنانين.

األولى،  دورته  في  المسرحي،  الكرامة  مهرجان  فعاليات  تختتم 
»مسرح  األسري  واإلرشاد  الطفل  إبداعات  تنمية  بمركز  الجمعة، 
األحد  انطلق  الذي  المهرجان  ويقام  بنغازي.  مدينة  في  الطفل«، 
تحت شعار »أعطني مسرحا أعطك شبابا ينبذ التطرف واإلرهاب«، 
مختلف  من  المحلية  المسرحية  الفرق  من  كبير  عدد  وبمشاركة 
لإلعالم  العامة  للهيئة  اإلعالمي  للمكتب  وفقا  والمناطق،  المدن 

والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة.
وحضر حفل انطالق فعاليات مهرجان الكرامة المسرحي كل من 
رئيس الهيئة جمعة الفاخري، ووكيل هيئة اإلعالم والثقافة محمود 
امجبر، ومدير المكتب اإلعالمي بالهيئة طارق علي الجحاوي، والعديد 
بالشأن  والمهتمين  واإلعالميين  والفنانين  والكتاب  األدباء  من 
الثقافي واإلبداعي. وشهد المهرجان تكريم عدد من الشخصيات 
المسرحية ومنها األديب الشاعر محمد المسالتي، ونجم الطفولة 
والمخرج  الترهوني،  فرج  الكوميدي  والفنان  العبار،  مروان  الفنان 

القدير الفنان رجب العريبي.

الكتب  لببيع  أبييدي«  »منشورات  شركة  طرحت 
الورقية رواية »علبة السعادة« للروائي الليبي محمد 
القاهرة  معرض  في  كبيرا  نجاحا  القت  التي  األصفر 

الدولي الماضي، للبيع في عدة دول عربية.
معرض  في  »شاركت  لـ»الوسط«:  األصفر  وقال 
التي  السعادة(،  )علبة  برواية  مصر  دولة  في  الكتاب 
منشورات  عن  والصادرة  كبيرة  بأعداد  بيعها  جرى 

أبييدي«.
في  »بيعت  السعادة  علبة  روايته  أن  إلى  ولفت 
تمر  رواية  وسبقتها  وليبيا  والمغرب  مصر  من  كل 
توزيعها  وسيتم  األردن  في  صدرت  التي  وقعمول 
ثم  المقبل  أبريل  شهر  للكتاب  تونس  معرض  في 

ستصل إلى ليبيا«.
الحجري  إبراهيم  المغربي  والكاتب  الروائي  وكتب 
وصفها  التي  وقعمول«،  »تمر  األصفر  ــة  رواي عن 
بالجذور«،  والتمسك  والحنين  »الغربة  بــروايــة 
اإليجابية  الصورة  »ترسخ  الرواية  أن  الحجري  ورأى 
الوطنيين  واليهود  العرب  بين  كان  الذي  للتعايش 
الفكر  أشاعه  الذي  الفهم  سوء  راسمة  النكبة،  قبل 
تجاه  النظرة  وتمويه  العام،  الرأي  لتحييد  الصهيوني 
من  اليهود  تهجير  على  العمل  خالل  من  جرائمه، 
حليفة،  عالمية  أنظمة  مع  باتفاق  العالم،  بقاع  كل 
في  اإلنسانية  ضد  البشعة  معاركه  في  بهم  والزج 
العالم ضد كل من  أعزل، وفي  فلسطين، ضد شعب 

يقف في وجه غطرسته«.
في  »المرحلين  تصور  الرواية  أن  األصفر  واعتبر 
األصلية،  بأوطانهم  تشبثوا  الحزن،  تثير  مشاهد 
علنا  والتهجير،  االستيطان  سياسة  معاكسين 
تبقى  ما  طــوال  يعيشون،  ظلوا  إنهم،  بل  وخفية، 
التي  الجميلة  الذكريات  طعم  على  أعمارهم،  من 
والمسلمين،  واألمازيغ  العرب  بإخوانهم  تربطهم 
قرون  طوال  بهم،  وصلت  التي  اإلنسانية  والعالقات 
الصوري  الجسدي  وجودهم  ظل  فيما  الزمن،  من 
يؤسس نظاما غاشما لم يؤمنوا برسالته وال فلسفته 
ويعيشون  الذكريات،  تلك  يلوكون  وباتوا  مطلقا، 

على وميضها«.

جولة عربية لرواية محمد األصفر »علبة السعادة«

احتفالية ورشة »فهيم« 
لفن اإللقاء في بنغازي

»الكرامة« يكرم الرموز

< افتتاح مركز المعلومات والتوثيق السياحي بطرابلس

< مشاهد من معرض »نازحون« المقام في طرابلس

< افتتاح المعرض اإلندونيسي

االتجاهات الروائية في الرواية 
الليبية لم تنشأ في أغلبها على 
نحو متتابع خاضع لسنة التطور



فاز فيلم »ال يوجد شر« )ذير إز نو إيفل( للمخرج 
»الــدب  بجائزة  رســولــوف  محمد  اإليــرانــي 
السينمائي«  »برلين  مهرجان  في  الذهبي« 
تصويره  تم  الذي  الفيلم،  ويتناول  السبت. 
اإليرانية، قصة  الحكومة  لرقابة  سرا في تحد 
عقوبة  لتنفيذ  اختيارهم  تم  أشخاص  أربعة 
لها  تعرض  التي  األخالقية  والورطة  اإلعدام 
تحد  من  ما سيظهرونه  وتداعيات  منهم  كل 

المحيطين بهم. عليهم وعلى 
ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البالد لتسلم 
في  تمثل  التي  باران  ابنته  وتسلمت  الجائزة. 
هذا الفيلم أيضا الجائزة بدال منه. وقالت: »إنني 
الجائزة، ولكن في  مرتبكة وسعيدة جدا بهذه 
لم  لمخرج  ألنها  حزينة  فإنني  الوقت  نفس 
فباإلنابة  ولذلك  الليلة،  هنا  الحضور  يستطع 

عن كل الفريق أقول، هذه له«، وفق »رويترز«. 
التحكيم،  لجنة  رئيس  أيرونز،  جيريمي  وقال 

»أربع قصص  يحكي  إنه  الفيلم  يصف  وهو 
مستبد  نظام  يلقي  كيف  تظهر 

بشباكه على المواطنين العاديين 
الوحشية«.  نحو  جرهم  بغرض 

»يطرح  الفيلم  أن  وأضاف 
مسؤولياتنا  عن  أسئلة 
بها  نقوم  التي  وخياراتنا 
محمد  ومنع  الحياة«.  في 
الخروج من  من  رسولوف 

إقامته،  وتحديد  إيـــران، 
دعاية  بنشر  اتهامه  خلفية  على 

اإلسالمية،  الجمهورية  ضد  سلبية 
نزيه«  »رجل  فيلمه  عرض  بعد  وذلك 

والذي   ،2017 في  كان  بمهرجان 
هاجم من خالله أسلوب الحياة في 

إيران.

ريرلي  »نيفر  ــدرامــي  ال الفيلم  وحصل 
على  هيتمان  إليزا  للمخرجة  أولويز«  سمتايمز 
الفضي.  الدب  وجائزة  الثاني  المركز 
مراهقتين  قصة  الفيلم  ويتناول 
تتحديان  األميركي  الــريــف  فــي 
لإلجهاض  مناهضين  نشطاء 
والتحرش  الفقر  أيضا  وتتحديان 
تكاليف  وارتفاع  والعقلي  النفسي 
الذي  لإلجهاض  الصحية  الرعاية 
المخرج  وحصل  إحــداهــن.  تحتاجه 
الجنوبي هونج سانجسو على  الكوري 
جائزة »الدب الفضي« ألفضل مخرج 
ركضت«  التي  »المرأة  فيلم  عن 
)ذا ومان هو ران( ويتناول قضايا 
والوحدة  النساء  بين  الصداقة 

المتطفلين. والرجال 
ــي بــاقــي الــجــوائــز، فــازت  وف
باوال  األلمانية  ممثلة  بأفضل 

كريستيان  للمخرج  »أوندين«  فيلم  عن  بيير 
ممثل،  أفضل  بجائزة  فاز  حين  في  بيتزولد، 
عن  »بعيد  فيلم  عن  جيرمانو  إليو  اإليطالي 
سيناريو  أفضل  جائزة  وذهبت  األنــظــار«. 
للفيلم اإليطالي »حكايات سيئة« إخراج فابيو 
أفضل  جائزة  أما  إينوسينزو،  دي  وداميانو 
»ناتاشا«  األلماني  للفيلم  ذهبت  فني  إسهام 
وجيكاترينا  خــرزانــوفــســكــي  إيليا  ــراج  إخـ
الفيلم  الفضي،  الدب  على  وحصل  أورتيل. 
الفرنسي »حذف التاريخ« إخراج بينوا ديليبين 
كانت  التي  الجائزة  وهي  كيرفيرن،  وجوستاف 
»ألفريد  المهرجان  مؤسس  اسم  تحت  تمنح 
باور« ألحد األفالم التي تفتح آفاقا جديدة نحو 
الفن السابع، ولكن تم حذف اسمه خالل هذه 
بأن  المهرجان  إدارة  اكتشفت  أن  بعد  الدورة 
له ماضيا نازيا. وفي سياق متصل، خرجت أفالم 
وكيلي  بان،  وريثي  دافو  وويليم  حايك  سلمى 

ريتشاردت بال جوائز خالل هذه الدورة.

بدء  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  أعلن 
لدورته  األفــام  تقديم  طلبات  استقبال 
 24 بين  ما  الفترة  في  تقام  التي  الرابعة، 

سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2020.
فتح باب التقديم بدءا من األول من مارس 
وحتى الـ15 من يوليو 2020. يمكن الوصول 
إلى نموذج التقديم والقواعد واللوائح الخاصة 

به من خال موقع المهرجان.
يقبل المهرجان طلبات األفام من جميع 
العالم، والمختارة منها يمكن عرضها  أنحاء 
مسابقة  في  ســواء  المختلفة  األقسام  في 
األفام  أو مسابقة  الطويلة  الروائية  األفام 
الوثائقية الطويلة أو مسابقة األفام القصيرة 

أو القسم الرسمي - خارج المسابقة.
تتكون لجان تحكيم األفام من شخصيات 
سينمائية مرموقة، تمنح جوائز نجمة الجونة 
ألفضل  البرونزية  أو  الفضية  أو  الذهبية 
مسابقاته.  جميع  في  المشاركة  ــام  األف
إضافة إلى ذلك يمنح المهرجان جائزة خاصة 
المسابقات.  تلك  في  عربي  فيلم  ألفضل 
ممثل  أفضل  جائزتي  الجوائز;  تتضمن  كما 
الروائية  األفــام  في  للمشاركين  وممثلة 
جائزته  المهرجان  يمنح  أخيرا،  الطويلة. 
الخاصة »سينما من أجل اإلنسانية« للفيلم 

الذي يقدم موضوعا إنسانيا مهما.
 740 للمهرجان  الثالثة  الــدورة  وجذبت 
وموزعين  أفــام  صناع  بين  ما  سينمائيا، 
مشاركا   750 إلى  إضافة  مبيعات.  ووكــاء 

واإلقليمية  العالمية  الصحافة  من  معتمدا 
والمحلية. سجل عدد التذاكر المقطوعة 33 
ألف تذكرة، وعرض المهرجان 83 فيلما تمثل 
44 دولة، وحصلت األفام الفائزة على جوائز 
قدرها 224 ألف دوالر في أقسام المسابقات 

المختلفة.
ــددا مــن األســمــاء  كــرم الــمــهــرجــان عـ
السينمائي  النجم  مثل  البارزة  السينمائية 
محمد هنيدي والمخرجة والمنتجة مي مصري 
الطابع  ذات  الوثائقية  بأعمالها  عرفت  التي 
الشعري اإلنساني. كما منح المهرجان جائزة 
قسم  صهيب  السوداني  للمخرج  الفارايتي 
 100 بمرور  المهرجان  احتفل  كما  الباري. 
إحسان  االستثنائي  الروائي  مولد  على  عام 
عبدالقدوس، نظم المهرجان معرضا تذكاريا 

عرض  فقد  ذلك  إلى  إضافة  لذكراه.  تخليدا 
الكاسيكية  األفــام  من  عــددا  المهرجان 
المرممة حديثا لمخرجين مثل فريد بوغدير 
وفيديريكو  تروفو  وفرانسوا  سالس  ووالتر 

فيلليني في قسم العروض الخاصة.
التميمي  انتشال  المهرجان  مدير  قال 
تمكن  الماضية  الثاث  ــدورات  الـ ــال  »خ
مهرجان الجونة السينمائي من االستناد إلى 
أرض صلبة وأصبح منصة رحبة للمشاركين 
للقاء  وفرصة  ومشاريعهم،  أعمالهم  لعرض 
والجمهور  واإلعاميين  الخبراء  من  أقرانهم 
ملتزمين  نبقى  العالم.  أنحاء  جميع  من 
مهرجانية  تجربة  بتقديم  راسخا  التزاما 
تثري المتخصصين في الصناعة السينمائية 
المحلية واإلقليمية والدولية«. وأضاف »تقدم 
للمشاركة  بأعمالهم  والمنتجين  المخرجين 
في الدورة الرابعة للمهرجان سيغني خيارات 
مواصلة  إمكانية  لنا  وسيوفرون  برنامجنا 
في  قدمناها  كالتي  غنية،  برامج  تقديم 

الدورات الثاث المنصرمة«.
أمير  للمهرجان،  الفني  المدير  صرح  كما 
من  سنوات  ثــاث  »بعد  قائا:  رمسيس، 
الجماهير  من  المهرجان  ببرنامج  اإلشــادة 
عامنا  نبدأ  نحن  ها  والسينمائيين..  والنقاد 
الرابع بالسؤال المكرر: ماذا بعد؟ هل نستطيع 
أن نواكب نجاح برنامج األعوام الماضية؟ با 
شك كلنا حماس وطموح، خاصة ونحن نترقب 
عددا كبيرا من األعمال المهمة واالكتشافات 
الفنية الجديدة المتوقع ظهورها في 2020 
لجمهور  يقدمها  من  أول  نكون  أن  ونطمح 

المنطقة كما اعتدنا منذ عامنا األول«.

النجوم  من  كبيرة  مجموعة  الجمعة،  التقي 
المسلسل  إعان  حفل  في  والعرب،  الليبيين 

»الزعيمان« في تونس. الليبي  الدرامي 
الهيئة  رئــيــس  ــن  م ــل  ك الــحــفــل  حــضــر 
الوطني  الــوفــاق  بحكومة  للثقافة  العامة 
لدى  الليبي  العام  والقنصل  أونيس،  حسن 
والملحق  القريو،  فاضل  التونسية  الجمهورية 
إيهاب  تونس  في  الليبية  بالسفارة  الثقافي 
وفقا  والفنانيين،  اإلعاميين  من  وعدد  كرير، 

للهيئة. اإلعامي  للمكتب 
قـــدم الــحــفــل اإلعـــامـــي عــطــيــة بــانــي، 
الافي  وليد  المسلسل  منتج  من  كل  وقدم 
عرضا  كلماتهما  في  رزق  أسامة  والمخرج 
برمو  عرض  وتم  الفنية،  أعمالهما  لمجمل 
يتم  أن  المقرر  من  الذي  المنتظر،  للمسلسل 
قناة  عبر  المقبل  رمضان  شهر  خال  عرضه 
والافي  أونيس  من  كل  وأعلن  »السام«، 
في  جديد  مسلسل  إلنتاج  المشترك  التعاون 
الشريف  أحمد  شخصية  عن   2021 العام 

الليبي. الجهاد  قادة  أحد  السنوسي 

تاريخي،  درامـــي  مسلسل  »الزعيمان« 
مع  بالشراكة  اإلعامية  سام  شبكة  نفذته 
شخصيات  يتناول  للثقافة،  العامة  الهيئة 
هما  الليبي  الــتــاريــخ  في  مهمة  تاريخية 
سليمان  والزعيم  السعداوي  بشير  الزعيم 
مجموعة  المسلسل  في  يشارك  الباروني، 
إلى  باإلضافة  الليبية،  الدراما  نجوم  أهم  من 
جنسيات  من  وممثلة  ممثا   250 من  أكثر 

المغربي  النجم  بينهم  من  مختلفة،  عربية 
والمناضل  المجاهد  دور  في  القاطي،  ربيع 
الباروني،  باشا  سليمان  الليبي  السياسي 
وإخــراج  الافي،  وليد  إنتاج  من  المسلسل 
شلبي  عــزة  وحــوار  وسيناريو  رزق،  أسامة 

نبيل. وأحمد 
رمضان  فــي  رزق  أســامــة  المخرج  ــدم  وق
تأليف  الــريــح«  »زنــقــة  مسلسل  الــمــاضــي، 

وكتب  سبق  الذي  حقيق  عبدالرحمن  الكاتب 
وشــارك  »الــعــمــارة«،  المعروف  المسلسل 
ليبيا  من  فنانا   250 من  أكثر  المسلسل  في 
الليبيين  النجوم  ومــن  العربي،  والــوطــن 
الــرزاق  عبد  الفنان  بالعمل  المشاركين 
القيب  وأيـــوب  الباهي  وأســامــة  أبــورونــيــة 

وفتحي كحلول ومحمد عثمان وخالد كافو.
اجتماعية،  تاريخية  درامــا  الريح«  »زنقة 

مدينة  فــي   1945 ــعــام  ال أحــداثــهــا  تـــدور 
الشعب  معاناة  العمل  ويتناول  طرابلس، 
التي  البريطانية  اإلدارة  حكم  ظل  في  الليبي 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ليبيا  على  نصبت 
االجتماعية،  الحياة  يبرز  كما  إيطاليا،  وهزيمة 
بين  سائدة  كانت  التي  والتقاليد  والعادات 
والتناغم  الوقت،  ذلك  في  طرابلس  سكان 

بين جميع األديان واألعراق بداخل المدينة.

»دراجنوف«  مسلسل  أيضا  رزق  قدم  كما 
من  مجموعة  قصص  عن  عبارة  كان  والذي 
من  تختلف  الليبية  والشخصيات  العائات 
للسلطة  وقربها  االجتماعية  المكانة  ناحية 
في  تحدث  التي  والفجوة  السابق،  النظام  في 
وانقسام  الثورة  بعد  االجتماعي  الوسط  هذا 
الثورة  تداعيات  نتيجة  الليبي  المجتمع 
أخرى  مرحلة  ودخوله  االنقسام  هذا  واستمرار 
االنقسامات  أصبحت  حيث  الثورة؛  نجاح  بعد 
مراكز  اختاف  مع  تأثيرا  وأكثر  وضوحا  أكثر 

المجتمع. داخل  القوى 
إنتاجا  المخرجين  أكثر  من  أسامة  ويعد 
أيضا  ــدم  ق حيث  الماضية،  األعـــوام  فــي 
هويدي  ســراج  للكاتب  »روبــيــك«  مسلسل 
ويتناول  الشهيرة،  اللعبة  اسم  من  المأخوذ 
ببعض  وارتباطها  المنظمة  الجريمة  عالم 
من  بالبلد،  السلطه  في  النافذين  الرجال 
يتيم  ليبي  شاب  وهو  مــروان  حكاية  خال 
فى  ويعمل  وزوجــهــا،  عمته  بيت  فــى  كبر 
أميرة  غرام  في  يقع  السيارات  لتصليح  ورشة 
على  موافقتها  ونيل  إعجابها  إلثارة  فيسعي 
لتقوده  األم  برفض  يصطدم  لكنه  به  الزواج 

مختلف. اتجاه  في  الظروف 

شكلت السينمائية رؤيا سادات، لجيل من 
النساء، صوت المرأة األفغانية في بلد هو 
من أسوأ الدول على صعيد حقوق المرأة. 
النسوة  أوائل  من  المخرجة  هذه  وكانت 
المجال بعد  اللواتي حققن نجاحا في هذا 
إسقاط نظام »طالبان« في 2001، وحازت 
تقديرا على أعمال عدة بينها »إيه ليتر تو 
ذي بريزيدنت« و»ثري دوتس« و»بايينغ 

ذي تار«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وعاشت خال حقبة االحتال السوفياتي 
عائلتها  مع  الفرار  إلــى  اضطرتها  التي 
وحشية  قاست  كما  ــان،  األمـ عــن  بحثا 
خال  الوحشي  القمع  ثم  األهلية  الحرب 
أبسط  النساء  حرم  الذي  »طالبان«  عهد 
حقوقهن، ويتمثل خوفها األكبر في العودة 

إلى مثل هذا التطرف.
الواليات  بين  الموقع  االتفاق  ويشكل 
فبراير   29 في  »طالبان«  وحركة  المتحدة 
خطوة أولى لبناء السام في بلد لم يشهد 
خال العقود الماضية سوى الحروب، لكنه 
الحقوق  احترام  على  ضمانات  أي  يقدم  ال 
الدستور  في  للنساء  الممنوحة  القليلة 
عاما:   37 البالغة  المخرجة  وتقول  الحالي. 
كنا  كيف  أستذكر  عندما  بالقلق  »أشعر 
منسيات ببساطة خال حكم طالبان الممتد 
على خمس سنوات، إلى أن وقعت هجمات 
المجتمع  قارب  ما  إذا  سبتمبر2001،   11
شأن  أنه  على  األفغاني  الموضوع  الدولي 
منته وتخلى عنا مجددا، سنسجل با شك 

تبعات خطيرة«.

رؤيا سادات ليست الوحيدة القلقة على 
على  المسجلة  البسيطة  المكاسب  فقدان 
أفغانستان، حيث  النساء في  صعيد حقوق 
كبرت الفئات الشابة في المناطق الحضرية 
ومشاهدة  الموسيقى  إلى  االستماع  على 
التواصل  شبكات  واستخدام  التلفزيون 
وبعض  اإلنترنت،  ومــواقــع  االجتماعي 
من  إال  »طالبان«  حركة  يعرفون  ال  هؤالء 
سادات،  وتستذكر  األخبار.  نشرات  خال 
والقصائد  القصص  كتابة  ــدأت  ب التي 
أن حياتها  الصغر، كيف  والمسرحيات منذ 
»طالبان«  تسلم  مع  جحيما  تصبح  كادت 
الحكم العام 1996، فقد أغلقت المدارس 
أبوابها وأرغمت النساء على مازمة المنزل، 
والراديو،  التلفزيون  أجهزة  منعت  كما 
وواصلت المراهقة آنذاك الكتابة في المنزل 
وقراءة الكتب الموجودة في مكتبة والدها. 
وسمح لها بالعمل كممرضة متخصصة في 
تقديم المساعدة الطبية للنساء، حتى أنها 
أقامت عروضا ثقافية سرية قدمت خالها 
مسرحياتها في المستشفى رغم أن رئيس 
»طالبان«،  بحركة  مرتبطا  كان  المركز 
وتقول سادات: »األمر كان خطرا للغاية، ال 
أزال أجد صعوبة في تصديق ما كنا نفعل«.
وكتبت أول أعمالها »ثري دوتس« عن 
قصة أم عازبة تضطر للزواج من مجرم حرب 
والدخول في عالم تهريب المخدرات، خال 
نقله  تستطع  لم  لكنها  »طالبان«،  حكم 
إلى الشاشة باستخدام معدات بسيطة إال 
فرصة  شكل  ما  النظام،  هذا  إسقاط  بعد 
لتحول المعارف التي اكتسبتها من القراءات 

السرية إلى إبداع في العالم الحقيقي.

وهي  مسيرتها  التصميم  هذا  وطبع 
بوظيفة  تتمتع  األفام  بأن  بشدة  تؤمن 
لطفلين:  األم  هــذه  وتوضح  اجتماعية، 
بعدما  السينما  مجال  في  للعمل  »انتقلت 
أمامي  ألرى  االختناق  عصر  من  خرجت 
راسخ  إيمان  لدي  التعبير،  عالما كاما من 
وفي  األهم  هو  الفن  هذا  وبأن  بالسينما 
في  إيجابي  تغيير  إلحداث  التأثير  إمكانه 
مجتمعنا، لكن التغيير ال يحصل بين ليلة 
الناس  أفكار  يطاول  أن  يجب  بل  وضحاها 

وعقولهم«.
وأسست عندما كانت في العشرينات من 
السينمائي  لإلنتاج  مستقلة  شركة  العمر 
مع  ــاوس«  هـ فيلم  ــا  »رؤيـ ــم  اس تحمل 

شقيقتها آلكا، ونالت منحة لدراسة اإلخراج 
السينمائي في كوريا الجنوبية، كما كتبت 
شركة  لحساب  للتلفزيون  درامية  أعماال 

»موبي غروب« النافذة في المجال.
وتروي المخرجة في أفامها قصصا عن 
النساء األفغانيات، ومنذ انطاق مسيرتها، 
عائلتها  مــن  ــاؤالت  ــس ت ــا  رؤيـ واجــهــت 
وانتقادات من مجتمعها، لكنها تشدد على 
أن السكان المحليين يتفهمون ما تقدمه 
ويظهر  أعمالها.  لمشاهدة  يأتون  عندما 
فيلمها الصادر في 2017 بعنوان »إيه ليتر 
الرئيس(،  إلى  )رسالة  بريزيدنت«  ذي  تو 
فتقتله،  العنيف  لزوجها  تتصدى  ــرأة  ام
وصورت سادات تمرد امرأة في بلد ترغم 
في  الصمت  على  كثيرة  أحيان  في  نساؤه 
تستذكر  لكنها  الزوج،  انتهاكات  مواجهة 
بفعل  سلبية  فعل  ردود  تتوقع  كانت  أنها 
النساء  سلوك  بشأن  القائمة  المحظورات 
في المجتمع، لكن على العكس، لقي مشهد 

الصفع تصفيقا من الحاضرين.
السينما  مجال  في  عملها  يخلو  وال 
يثير  يزال  ال  الميدان  فهذا  المجازفة،  من 
إشكاليات في أجزاء من أفغانستان، كما أن 
المواضيع التي تطرحها وتصور فيها الظلم 
الاحق بالنساء تبقى مثار جدل. ونالت رؤيا 
الدولية  الشجاعة«  »المرأة  جائزة  سادات 
للعام 2017، كما حظيت بإشادة أميركية 
تهديدات  مواجهة  في  الصمت  لرفضها 
األجيال  دعم  عزمها  وتؤكد  محافظين، 
المقبلة من المخرجات األفغانيات، وال تزال 
صوت  ورفع  بالتحدي  االستمرار  في  تأمل 

مواطنيها من خال السينما
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»إنفزبل مان« يتصدر شباك 
التذاكر األميركية

Top
ten

المتحدة  الواليات  التذاكر في  »إنفزبل مان« شباك  فيلم  تصدر 
خال عطلة نهاية األسبوع محققا 28.9 مليون دوالر، بحسب ما 

ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة في هذا المجال.
والفيلم الذي نال استحسان النقاد مقتبس من رواية شهيرة 
امرأة شابة يسكن حبيبها  للكاتب إتش جي ويلز، ويروي قصة 
»فرانس  لوكالة  وفقا  المفترض،  انتحاره  بعد  أحامها  السابق 

برس«.
الثانية  المرتبة  إلى  هيدجهوغ«  ذي  »سونيك  فيلم  وتراجع 
بعدما كان متصدرا مدة أسبوعين، وحقق 16 مليون دوالر ليصل 

مجموعه إلى 128.2 مليون في ثاثة أسابيع.
وايلد« من  أوف ذي  فيلم »ذي كال  الثالثة  المرتبة  وحل في 
وبلغ مجموع  13.2 مليون دوالر،  فورد محققا  بطولة هاريسون 

إيراداته 45.8 مليون في غضون أسبوعين في أميركا الشمالية.
وأتى فيلم »ماي هيرو أكاديميا« وهو فيلم رسوم مانغا ياباني 
الرابعة  المرتبة  في  ميدوريا،  إيزوكو  المراهق  لمغامرات  تكملة 

محققا 5.1 مليون دوالر مع بدء عرضه.
سميث  ويل  بطولة  من  اليف«  فور  بويز  »باد  فيلم  وحافظ 
ومارتن لورانس على المرتبة الخامسة محققا 4.3 مليون دوالر 

ليصل مجموعه إلى 197.3 مليون خال سبعة أسابيع.
في ما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل عشرة أفام:

6 - »بيردز أوف براي« مع 4.1 مليون دوالر ) 78.7 مليون في 
4 أسابيع(

دوالر  مليون   3.5 مع  موفي«  ذي  جوكر:  »إمبراكتيكال   -  7
)6.6 مليون في أسبوعين(

8 - »1917« مع 2.6 مليون دوالر )155.8 مليون في غضون 
10 أسابيع(

9 - »برامز: ذي بوي 2« مع 2.6 مليون دوالر )9.7 مليون في 
أسبوعين(

10 - »فانتسي أياند« 2.3 مع )24 مليونا في 3 أسابيع(.

القاهرة - نهلة العربي

القاهرة - الوسط القاهرة - محمد علوش

< من كواليس االحتفال ببدء تصوير »الزعيمان«

< باران رسولوف تتوسط باوال بيير  و إليو جيرمانو< جيريمي أيرونز، رئيس لجنة التحكيم، معلنا الجوائز

< المخرج الكوري الجنوبي هونج سانجسو

< المخرجة األميركية إليزا هيتمان

< مدير مهرجان »الجونة«، انتشال التميمي

< رؤيا سادات 

السعداوي والباروني في مسلسل رمضاني ليبي

رؤيا سادات ترفع صوت األفغانيات املهمشات
قاست من وحشية الحرب األهلية.. 

 »الجونة السينمائي« يفتح باب التقديم لدورته الرابعة
حتى 15 يوليو المقبل..

 فيلم إيراني يفوز بالدب الذهبي في »برلني«
رغم منع مخرجه من السفر..

القاهرة - الوسط

أفضل ممثلة ذهبت لأللمانية باوال بيير وأفضل ممثل اإليطالي إليو جيرمانو
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الخسارة بخماسية لخصت 
حالة الكرة الليبية

الحدث

الخسارة الثقيلة لفريق »النصر« ممثل كرة 
دور  مباراة ذهاب  في  الوحيد  الليبية  القدم 
ربع نهائي كأس »الكونفدرالية« بالعاصمة 
المصرية القاهرة أمام ضيفه فريق »حسنية 
لخصت  نظيفة  بخماسية  المغربي  أغادير« 
وشخصت حالة الكرة الليبية والصعوبات التي 
تمر بها وتواجهها فرقنا المحلية ومنتخباتنا 
الدولية في ظل استمرار أزمة توقف النشاط 
يعيشها  التي  االستقرار  عدم  وحالة  الكروي 

الوطن.
»النصر« حاول جاهدًا، وربما حملناه وحمله 
الجميع أكثر من طاقته ومما يحتمل وما هو 
الليبية  الكرة  عن حظوظ  للدفاع  مستطاع، 
األفريقية،  القارة  مالعب  في  رايتها  وحمل 
ظروف  ظل  في  المنافسات  خاض  فالفريق 
استثنائية وبعيًدا عن ملعبه وجماهيره وبال 
الالعبين  من  ورصيد  زاد  وال  كروي  نشاط 
الخبرة  عناصر  وجود  ودون  المحترفين 

والتجربة الدولية من العبين ومدربين.
بروح  األفريقية  المغامرة  الفريق  خاض 
في  وخارجه  الملعب  داخل  طموحة  شبابية 
في  ونجح  االنتحارية  بالمهمة  أشبه  مهمة 
وصوله  وهو  له  يحسب  كبير  إنجاز  تحقيق 
نهائي  ربع  عبوره  ثم  المجموعات  لدور 
على  تاريخه  في  مرة  ألول  »الكونفدرالية« 
وتجربة  خبرة  سبقته  كبيرة  فرق  حساب 
ظروًفا  وتعيش  المنافسة  مقومات  وتمتلك 
تحقق  مما  أفضل  باإلمكان  فليس  أفضل، 

وكان.
ما حققه »النصر« يستحق عليه كل تقدير 
وتكريم، وينبغي أن ال تنسينا النتيجة الثقيلة 
سجله  ما  الدور  هذا  من  المتوقع  والخروج 
الفريق في مشواره الماراثوني الطويل هذا 
الموسم الذي خاض خالله الفريق ثالثة عشر 
عربية  فرق  مع  قواعده  خارج  دولية  مباراة 
وأفريقية تتمتع بمستويات مختلفة، وخروج 
الفريق المتوقع الذي أصبح مسألة وقت ليس 
إال بعد نتيجة لقاء الذهاب الثقيلة ينبغي أن ال 
ينسينا المكاسب الكبيرة التي حصدها الفريق 
وجنى ثمارها من هذه المشاركة والمغامرة 
األفريقية، حيث أتاح الفريق الفرصة لالعبين 
جميعهم من العناصر الشابة الكتساب الخبرة 

والتجربة الدولية.
في  نتائجها  المشاركة  لهذه  ستكون 
الكرة  يمثل  الفريق  أن  خاصة  المستقبل، 
واجهتي  توالياًاعلى  الثاني  للموسم  الليبية 
تتاح  وقد  و»الكونفدرالية«،  األبطال  دوري 
لتمثيل  توالًيا  الثالث  للموسم  الفرصة  له 
الكرة الليبية أفريقياًابصفته بطل آخر نسخة 
الليبي،  الدوري  بطولة  مستوى  على  كروية 
المنافسات  أجواء  في  الفريق  بقاء  يعني  ما 
المحلي  النشاط  غياب  تواصل  ظل  في 
وال  األفريقية،  بالمالعب  بالتواجد  ليعوضه 
سيضعون  »النصر«  فريق  مسيري  أن  شك 
هذه المشاركة تحت المجهر لالستفادة من 
وتجاوز  وتحدي  إيجابيتها  وتعزيز  سلبياتها 
قادم  في  أفضل  ظهور  أجل  من  صعوبتها 

المواعيد.

9

◆ األعمال  ريادة  دورة  بطرابلس«  »استريم  بمركز  انطلقت 
العامة  الهيئة  إشراف  تحت  والبيضاء،  بطرابلس  الثانية  للمجموعة 
حيث  فرنسا،  وخبراء  اليونيسف  منظمة  ورعاية  والرياضة  للشباب 
والرياضة،  الشباب  بهيئة  والتطوير  التدريب  إدارة  مدير  أكد 
مشارًكا،   45 الدورة ستشهد حضور  أن  قنبيج،  الفتاح  عبد  الدكتور 

وفقا للمعايير من بينها أن يكون الشباب من الجنسين واألعمار 
من 16 إلى 24 عاما.

عدد من ◆ مناقشة  للسباحة  الليبي  باالتحاد  اإلدارة  لمجلس  الموسع  االجتماع  شهد 
المواضيع المهمة التي تهم اللعبة، حيث ترأسه رئيس اتحاد اللعبة، عصمان القنين، 
الصندوق  وأمين  الجروشي،  عبدالعظيم  العام  واألمين  الخبولي،  نوري  الدكتور  ونائبه 
باالتحاد مالك السوسي، ورئيس لجنة الحكام عادل اندار، وعضو االتحاد نبيلة التاجوري، 
وتم التطرق إلى عدد من المواضيع المهمة من بينها اجتماع الجمعية العمومية باالتحاد 
الليبي، الذي من المقرر أن يعقد على مستوى االتحادات الفرعية بالمناطق ومناقشتها 

إعادة النظر في التشكيالت السابقة باالتحادات الفرعية بالمناطق.

زين العابدين بركان

الليبي،  الدولي  المهاجم  وقع 
نادي  مع  عقدا  الزوي،  أكرم 
موسم  لمدة  األردني  الفيصلي 
الدوري  إلى  مجددا  ليعود  واحد، 
الزوي  ألكرم  سبق  حيث  األردني، 
وقدم  موسمين،  الفيصلي  مع  لعب  أن 
مستويات جيدة، وأحرز عددا من البطوالت، 
الموسم  االتحاد  فريق  الزوي ضمن  وكان 
المنتخب  مثل  أن  له  سبق  كما  الماضي، 
الوطني في عدة مناسبات مختلفة، لكن 
الدوري  مسابقة  غياب  استمرار  أمام 
الليبي الممتاز، قرر الالعب الرحيل، وكان 
عروضا  قدما  والنصر  بنغازي  األهلي 
المنصرم،  الموسم  من  بداية  لضمه 
للموسم  الموقت  التوقف  لكن 
بقوة  التفكير  إلى  دفعه 
خصوصا  لالحتراف،  للعودة 
بعالقات  وكيله  تمتع  مع 
والالعب  ناحية،  من  جيدة 
أخرى، حيث  ناحية  نفسه من 
المهاجمين  من  الزوي  يعد 
العربي،  الصعيد  على  المميزين 
الثاني  للموسم  تألقه  حيث واصل 
األردني،  الدوري  في  التوالي  على 
وسجل تسعة أهداف، وصنع هدفين 
في 11 مباراة خاضها، ليكون ثاني 
الهدافين، وقاد فريقه من خاللها إلى 

ثنائية الدوري والكأس األردنيين.

اختتمت ببنغازي دورة مدربي حراس المرمى، التي يشرف 
القدم ببنغازي، وحاضر في  الفرعي لكرة  عليها االتحاد 
الدورة مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الليبي محمد 
البرنامج  وتضمن  مشاركا،   32 واستهدف  البوسيفي، 
محاضرات نظرية وعملية، من بينها محاضرات في علم 
والوحدة  المرمى  لحراس  النفسية  والعوامل  التدريب 
اإلصابات  عن  محاضرات  تقديم  تم  أيضا  التدريبية، 
الرياضية وأسس تدريب حراس المرمى للفئات السنية، 
وخطط حراس المرمى في األوضاع الثابتة والمتحركة، 
وعالقة المدرب العام بمدرب الحراس، والجانب البدني 

والخططي والرعاية النفسية لحراس المرمى.
للرخصة  المدربين  دورة  بطرابلس،  واختتم  وسبق 
مجال  في  مدربا   70 فيها  شارك  التي  المعتمدة،   »D«
الفرعي  االتحاد  عليها  وأشرف  الناشئين،  فئات  تدريب 

»النساء  بمدرسة  وأقيمت  بطرابلس،  القدم  لكرة 
الدوليون  المحاضرون  فيها  وحاضر  للبنات«،  الخالدات 
فرحات سالم وجمال أبونوارة وأنور الشريف، المعتمدون 
عدد  إلى  باإلضافة  محاضرين،  األفريقي  االتحاد  من 
من المحاضرين من الخبرات الليبية، الذين ألقوا فيها 
محاضرات على مدى ثمانية أيام في الفترتين الصباحية 
والمسائية شملت الجانبين النظري والعملي. وألقى عدد 
من المحاضرات من بينها محاضرة للخبير الدولي محمد 
بعنوان  الكرة  المساعد التحاد  العام  قريميدة، واألمين 
»تطوير الناشئين ومعايير ترخيص األندية«، ومحاضرة 
السليم  »التوجيه  بعنوان  عاشور  أحمد  السابق  للحكم 
والقانوني للفئات السنية مع طاقم التحكيم والتعديالت 
الجديدة«، ومحاضرة لمقرر لجنة المسابقات سابقا وعضو 
لجنة التطوير، سالم السويح، بعنوان »اإلدارة الرياضية«.

32 في دورة مدربي حراس املرمى ببنغازي

● جانب من اختبارات دورة مدربي حراس المرمى

● الزوي

مهمة مستحيلة تنتظر »الفحامة« في لقاء العودة على ملعب أدرار أمام حسنية أغادير األحد المقبل

الممثل  النصر،  بنادي  األول  الكرة  فريق  خسر 
الوحيد لكرة القدم الليبية، بنتيجة ثقيلة، وصلت 
أغادير  حسنية  أمام  نظيفة،  أهداف  خمسة  إلى 
المغربي، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب 
القاهرة،  المصرية  بالعاصمة  »بتروسبورت« 
ربع  دور  ذهاب  منافسات  ضمن  تأتي  والتي 
حيث  األفريقية،   » »الكونفدرالية  بطولة  نهائي 
ظهر النصر في الشوط األول بشكل سيئ، من 
من  بالقرب  خصوصا  واألخطاء،  التمركز  حيث 
منطقة الجزاء، فضال عن تفكك الخطوط الثالثة 

التي نتج عنها هدف مبكر وركلة جزاء.
استطاع الضيوف الضغط مما جعل حالة من 
الذين  النصر،  دفاع  عناصر  بين  تسود  االرتباك 
ارتكبوا العديد من األخطاء، وتمكن العبو أغادير 
العاشرة،  الدقيقة  في  األول  الهدف  تسجيل  من 
في  جزاء  ركلة  طريق  عن  جاء  الثاني  والهدف 
لم  الذي  األول،  الشوط  زمن  من   15 الدقيقة 
أغادير،  حسنية  مرمى  على  خطورة  أي  يشهد 
المغربية  السيطرة  استمرت  الثاني  الشوط  وفي 
الشوط،  هذا  خالل  له  الثالث  الهدف  وسجل 
وسط فرصة وحيدة كانت للنصر خالل الشوط، 
الفريق  الساعة سجل  بربع  المباراة  نهاية  وقبل 
دفاعية  أخطاء  نتيجة  الرابع  الهدف  المغربي 
فادحة وانهيار تام، وقبل نهاية المباراة بخمس 

الخامس،  الهدف  أغادير  حسنية  سجل  دقائق 
نظيفة،  أهداف  بخمسة  الذهاب  مباراة  لتنتهي 
ملعب  التي ستقام في  اإلياب  مباراة  انتظار  في 

أدرار بالمغرب، األحد المقبل.
أجرى النصر مباراة ودية أمام فريق جولدي، 
قبل  مصر،  في  الثالثة  الدرجة  دوري  أندية  أحد 
مواجهة بطل المغرب، بهدف االستعداد لمباراة 
معسكره  خالل  »الكونفدرالية«  نهائي  ربع  دور 
الخارجي بمصر، وانتهت المباراة الودية بالتعادل 
اإليجابي بهدف مقابل هدف، سجله عبداهلل بلعم، 
مباراة  عن  الثلبة  حامد  الالعب  غياب  تأكد  كما 
منحه  تم  حيث  اإلصابة،  بسبب  أغادير،  حسنية 
راحة طبية لمدة ثالثة أسابيع، ليخسر النصر أحد 
العبيه المهمين، فضال عن النتيجة الودية أمام 
فريق متواضع، لتعكس حجم األزمات الفنية التي 
يعاني منها بطل الكرة الليبية في الفترة األخيرة.
حيث  أزمات،  عدة  من  »النصر«  فريق  عانى 
التدريبات بسبب مطالبة العبي  الغياب عن  جاء 
الفريق بمستحقاتهم المالية المتراكمة، وعلمت 
قبل  الخاصة  مصادرها  من  »الوسط«  جريدة 
انتهت وتمت  أزمة »النصر«  المباراة األخيرة أن 
المواجهة  موعد  من  ساعة   48 قبل  تسويتها 
المحبين  بعض  تدخل  أن  بعد  األخيرة،  الكروية 
من  بتدخل  وأيضا  األوفياء  النادي  أبناء  من 
العامة  الهيئة  رئيس  القنطري،  بشير  الدكتور 
الفريق  استأنف  حيث  والرياضة،  للشباب 
توقف  أيام  خمسة  لمدة  راحة  بعد  تحضيراته، 

الوقت  في  التدريبات.  أداء  عن  الفريق  خاللها 
برئاسة  الموقتة،  الليبية  الحكومة  أعلنت  نفسه، 
النصر  لنادي  الكامل،  دعمها  الثني،  عبداهلل 
»الكونفدرالية«  ببطولة  الليبية  الكرة  ممثل 
بحل  الحكومة  رئيس  تعهد  حيث  األفريقية، 
مشاكل »الفحامة« والتكفل بمشاركته األفريقية، 
حسابها  عبر  الليبية،  الحكومة  صفحة  وذكرت 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 

بيانا جاء فيه: »تعهد دولة رئيس مجلس وزراء 
بحل كل مشاكل  الثني  عبداهلل  الليبية  الحكومة 
الوزراء  مجلس  تكفل  معلنا  الليبي،  النصر  نادي 
البطولة  القدم في  الفريق األول لكرة  بمشاركة 
الكونفدرالية األفريقية، كونه ممثل الكرة الليبية 

الوحيد في البطولة«.
في  الرئيس  دولة  »استقبل  البيان:  وأوضح 
مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة 
النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  بنغازي 
إلى  إضافة  التسييرية،  اللجنة  وأعضاء  ورئيس 
العيساوي،  فوزي  الدولي  المدرب  القرن  العب 
والالعب الدولي يوسف صدقي، والعب المنتخب 
ومشجعي  الشابي،  عبدالسالم  السابق  الليبي 
والتعاون  الخارجية  وزير  معالي  بحضور  النادي، 
المجلس  ورئيس  الحويج،  عبدالهادي  الدولي 
صقر  المهندس  بنغازي،  لبلدية  التسييري 

بوجواري«.
وأضاف: »وثمن دولة الرئيس صعود الفريق 
األول للعبة كرة القدم بالنادي لدور الثمانية في 
مستحقات  مشاكل  سيعالج  أنه  مؤكدا  البطولة، 
والديون  األمور  مختلف  وحلحلة  الالعبين 
المتراكمة على النادي، ليتمكن من تمثيل الكرة 
اإلقليمية  المسابقات  في  تمثيل  أفضل  الليبية 

والدولية«.
مما  طاحنة،  مالية  بأزمة  النصر  نادي  ومر 
مع  تجتمع  للفحامة،  التسييرية  اللجنة  جعل 
الجمعية العمومية وعدد من رموز النادي وكبار 

المشجعين القدامى، لبحث تذليل عقبات الفريق 
األول لكرة القدم، في بطولة الكونفدرالية، كما 
برئاسة  النصر،  بنادي  التسييرية  اللجنة  عقدت 
الفريق  مع  مهما  اجتماعا  الوكواك،  عزالدين 
مستحقات  بخصوص  بالنادي  القدم  لكرة  األول 
الالعبين، وذلك من أجل إقناعهم باالنخراط في 
التدريبات، حيث ساهمت األزمة المالية في تعكير 
صفو معسكر القاهرة، وما ترتب عليه من إخراج 
الفريق من فندق اإلقامة لعدم الوفاء بمستحقات 

الحجز المتفق عليها.
المستوى  ضعف  وراء  المباشر  السبب  ويرجع 
الفني واللياقة البدنية إلى غياب مسابقة الدوري 
من  يقرب  لما  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  العام 
أطراف  بين  عامين، وسط مطالب وشد وجذب 
إعادة  بشأن  ومعارض  مؤيد  بين  ما  عدة، 
األحداث  خلفية  على  المتوقفة  الكبرى  المسابقة 
العاصمة  في  وتحديدا  القائمة،  السياسية 
بنغازي  مالعب  بفتح  البعض  لينادي  طرابلس، 
والالعبين  األندية  إلنقاذ  المباريات،  الستقبال 
ومن ثم المنتخبات الوطنية، حيث دفعت األندية 
الليبية والالعبين الثمن غاليا من وراء حالة عدم 
االستقرار الفني في المالعب الليبية، بسبب غياب 
األفريقي  مشواره  في  النصر  ليلخص  الدوري، 
أفريقيا  أبطال  دوري  في  بمنافسات  بدأ  الذي 
قبل التحول إلى منافسات »الكونفدرالية« األزمة 
برمتها، ويصبح قاب قوسين أو أدنى من الوداع 

من دور ربع النهائي.

خماسية تطيح بأحالم النصراوية في »الكونفدرالية«

بطل الكرة الليبية في المالعب 
األفريقية يدفع ثمن غياب الدوري 

غاليا بعد أزمة مالية أنهكته

تراجع األداء الفني والمستوى 
البدني يعصفان بالفريق من ربع 

نهائي »الكونفدرالية«

الثنائي الليبي يحرز فضية 
بطولة الجامعات العربية  

لرياضة  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أشاد 
الطالب، طارق حشاد، في تصريح خاص 
باالنضباطية  »الوسط«  جريدة  إلى 
منتخب  لالعبي  والرائع  المتميز  واألداء 
اإلسالم  وسوار  الهش  سلطان  الجامعة 
بطولة  في  مشاركتهما  خالل  الشريف 
شاطئية الجامعات العربية بدولة سلطنة 

عمان والتتويج بفضية البطولة.
وأضاف حشاد أن هذا الثنائي ستتاح له 
فرصة المشاركة في شاطئية العالم للكرة 
خالل  إسبانيا  تستضيفها  التي  الطائرة 

الفترة من 23 وحتى 27 يونيو المقبل. 
كما أوضح حشاد أن االتحاد الرياضي 
المشاركة في عدد  يدرس  ليبيا  لطالب 
المدرسية  الرياضية  البطوالت  من 
بينها  من   ،2020 العام  في  والجامعية 
الدولي  الجامعي  االتحاد  من  دعوات 
العدو  بطوالت  في  المشاركة  بشأن 
بالتشيك  والرماية  بالمغرب  الريفي 
اليد  وكرة  بإسبانيا  الشاطئية  والطائرة 
والراغبي  بالصين  واألسكواش  ببولندا 

باألرجنتين.
هذا  »يأتي  قائاًل:  حشاد  وأكمل 
بكوريا  األثقال  رفع  إلى  باإلضافة 
الجنوبية وألعاب الذكاء ببولندا واأللعاب 

الثالثية بالمجر والريشة الطائرة بتايالند 
الدولي  والمنتدى  بسلوفينيا  والهوكي 
بإيطاليا  الشراعية  واأللواح  بالمجر 
والووشو  بيالروسيا  في  والتجديف 

بالصين والتزلج على الماء بأوكرانيا«.
واختتم حشاد حديثه قائاًل: »وصلتنا 
المدرسي  االتحاد  من  مشاركة  دعوات 
األلعاب  في  المشاركة  بشأن  الدولي 
الشاطئية بأوكرانيا، وكرة السلة 15عامًا 
بسلوفينيا،  الريفي  والعدو  بكرواتيا، 
وكرة  باليونان،  التعليمية  واأللعاب 

القدم الخماسية بفرنسا، وتنس الطاولة 
والكرة  بصربيا،  اليد  وكرة  بالصين، 
الصيفية  واأللعاب  بالبرازيل  الطائرة 
الجامعية  األفريقية  واأللعاب  بالصين 

العاشرة بكينيا، وجاٍر التنسيق مع إدارات 
النشاط المدرسي والجامعات التي لديها 
ليبيا في  المشاركة وتمثيل  القدرة على 

المحافل األفريقية والدولية«.
الهوش  سلطان  ليبيا،  ثنائي  وتوج 
بالميدالية  الشريف،  اإلسالم  وسوار 
العربية  الجامعات  لبطولة  الفضية 
خسارته  بعد  الشاطئية  للطائرة  الرابعة 
»أ«  عمان  أمام  النهائية  المباراة  في 
وجاء  لصفر،  بشوطين  المستضيف 
لعمان  األفضلية  ليشهد  األول  الشوط 
وبفارق  لصالحه  الشوط  أنهى  الذي 
ثماني نقاط »-21 13«، وشهد الشوط 
الثاني ندية وتكافؤًا وتقاربًا في النتائج 
عمان  لصالح  لينتهي  مرة،  من  أكثر 
بفارق نقطتين »-24 22«، وفي مباراة 
تحديد الترتيب الثالث تفوقت مصر على 

عمان »ب« بنتيجة شوطين لصفر.
سفيرة ليبيا في سلطنة عمان، سنية 
غومة، تابعت المباراة النهائية وشاركت 
توج  حيث  الفائزين،  تتويج  حفل  في 
والميدالية  البطولة  بكأس  »أ«  عمان 
الذهبية وليبيا بالميدالية الفضية ومصر 
البرونزية وجاء منتخب عمان  بالميدالية 
»ب« رابعاً، وحققت ليبيا الفوز في الدور 
ولبنان  والمغرب  »أ«  عمان  على  األول 
وفلسطين، وفازت في نصف النهائي على 

عمان »ب« بنتيجة شوطين لصفر.

الهش والشريف في شاطئية العالم للطائرة بإسبانيا 
القديمة الوسط - محمد ترفاس  المدينة  فعاليات  ُأقيمت 

احتفالية  وشهدت  بطرابلس، 
بناء  في  العالمي  للبطل  تكريمية 
بيت  في  القرقني  كمال  األجسام 
حضور  وسط  بطرابلس،  إسكندر 
وحضر  الرياضية،  الشخصيات  عديد 
األجسام  لبناء  الليبي  االتحاد  رئيس 
عادل  باالتحاد  الصندوق  وأمين 
وعبد  إسكندر  ومصطفى  البيباص 
اللطيف قدور ورياضيو بناء األجسام 
بالمدينة  الشخصيات  من  وعدد 
وتكريم  االحتفاء  وتم  القديمة، 
استمرت  فنية  سهرة  في  القرقني 
الحفل  خالل  وتم  متأخر،  لوقت 
حيث  هدايا،  بعدة  البطل  تكريم 
يتواجد كمال القرقني في ليبيا، وقد 
جدد عقد الرعاية مع شركة »ليبيانا« 
على  الثانية  للمرة  آخر  لمدة موسم 

التوالي.
وفي سبتمبر الماضي، أكد مصدر 
الليبية  االتصاالت  بشركة  مسؤول 
الرسمي  الراعي  بصفتها  »ليبيانا«، 
في  القرقني،  كمال  العالمي  للبطل 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، 
تكريم  احتفالية  ستقيم  الشركة  أن 
وذهبية  بكأس  المتوج  للقرقني، 
لبناء  العالمية  أولمبيا«  »مستر 
بمدينة الس  ُأقيمت  التي  األجسام، 

شركة  وأرسلت  األميركية،  فيغاس 
 7 إلى  قصيرة  رسالة  »ليبيانا« 
فيها  هنأت  مشتركيها،  من  ماليين 
البطل القرقني، بهذا اإلنجاز العالمي 

غير المسبوق.
المتوج  القرقني  العالمي  البطل 
فئة  أولمبيا«،  »مستر  بذهبية 
على  تفوق  كغم،   98 وزن   ،212
وكندا  أميركا  من  عالميًا  بطاًل   23
والكويت  والسعودية  وأوكرانيا 
والمجر وإسبانيا وسلوفيكيا واليابان 
مع  مشرف  سجل  وله  وأستراليا، 
أبطال  بطل  بينها  من  البطوالت، 
المتوسط، وذهبية العالم بالمغرب، 
بأميركا،  »أرنولد كالسيك«  وذهبية 
أميركا  أولمبيا«  »مستر  وبرونزية 
أولمبيا«  »مستر  وذهبية   ،2018

أميركا 2019.
يأتي هذا بعد أن حصد القرقني، 
واستحقاق،  بجدارة  األول  المركز 
ليتوج رسميًا ببطولة »مستر أولمبيا 
2019« للمحترفين، التي ُأقيمت في 
الواليات المتحدة األميركية في وزن 
القرقني  بذلك  ليضيف  كغم،   212
لدوالب  كبرى جديدة  دولية  بطولة 
الهيئة  له  قدمت  كما  بطوالته، 
التهنئة  والرياضة  للشباب  العامة 

على إنجازه.

القرقني يجدد عقد الرعاية في طرابلس

الوسط - الصديق قواس

● الهش والشريف على منصات التتويج

● القرقني

● قنبيج
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»فيفا« يراقب في صمت.. وزيارة الـ48 ساعة تزيد األمور تعقيدًا 
»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وفد  زيارة  منذ 
جمال  السابق  الكرة  اتحاد  رئيس  ورحيل  ليبيا،  إلى 
من  الشلماني  الحكيم  عبد  نائبه  وتولي  الجعفري، 
العالمي  االتحاد  يتحرك  لم  األمور،  زمام  بعده 
بسبب  ربما  الليبي،  الملف  تجاه  »فيفا«  القدم  لكرة 
في  وتحديدًا  البالد،  في  الدائرة  السياسية  األحداث 
الـ90  بمهلة  أطاح  الذي  األمر  طرابلس،  العاصمة 
لجنة  لتشكيل  الـ»فيفا«  قبل  من  المحددة  يومًا 
مجلس  انتخاب  لحين  ليبيا  في  الكرة  إلدارة  موقتة 
جديد، ليبقى الوضع على ما هو عليه، خصوصًا بعد 
علو التيار السياسي في الفترة األخيرة على الصعيد 
كرة  منظومة  داخل  قائمًا  الترقب  زال  فما  الدولي، 
وفدًا  الـ»فيفا«  وأرسل  أن سبق  بعد  الليبية،  القدم 
أبريل  في  طرابلس  العاصمة  إلى  المستوى  رفيع 
األفريقية  الكرة  تنمية  مدير مشروع  برئاسة   2018
الوطنية  االتحادات  إدارة  وعضو  موسينغو،  أوبا 

بـ»فيفا« محمد طه. 
السنوي  الدعم  وصول  مع  بالتزامن  هذا  يأتي 
نظيره  إلى  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  من 
لتتزايد  دوالر،  مليون   1.25 قيمته  البالغة  الليبي، 
الدعم  طبيعة  حول  االستفهام  وعالمات  األسئلة 
صحيح،  بشكل  منه  االستفادة  ومدى  واتجاهاته 
الليبية، ويحتاج  الرياضة  ليكون قضية رأي عام في 

بعد  خصوصًا  المالي،  للدعم  الليبي  الكرة  اتحاد 
خسائر الموسم الماضي جراء إلغاء مسابقة الدوري 
السياسية  األحداث  القدم، على خلفية  لكرة  الممتاز 
الجارية في البالد، مما شكل تكلفة اقتصادية عالية، 
بعدما أصبح الدوري يشكل دورة اقتصادية وحركة 
حيث  الليبية،  الرياضة  مستوى  على  مهمة  تجارية 
قدر خبراء في االقتصاد تكلفة الدوري الممتاز سنويًا 
وهذا  ليبي،  دينار  مليون  الخمسين  على  يزيد  بما 
ليبي  دينار  مليون  الستين  لقرابة  يصل  الموسم 
ارتفاع قيمة عقود الالعبين والمدربين  تقريبًا، بعد 
والتنافس بين األندية في التعاقد مع أبرز الالعبين 

المحليين واألجانب. 
سجاالً  األيام  هذه  الليبية  القدم  كرة  وتشهد 
متواصاًل بين عدة أطراف، وتحديدًا بين ثالثة فرق، 
الجمعية  بعقد  وصريحة  واضحة  مطالبات  وسط 
طلب  بعد  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العمومية 
االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، خاصة أن منصب 
برحيل  أندية  تطالب  حين  في  شاغرًا،  بات  الرئيس 
اتحاد الكرة وتشكل حراكًا ضده، وأندية أخرى ترى 
العمومية،  الجمعية  أن إسقاطه يجب أن يكون عبر 
أنه البد  أندية أخرى تأييدها له، وترى  أعلنت  فيما 

أن يكمل المدة المتبقية حتى فبراير 2021.
لـ»فيفا«  دقيقة  متابعة  مع  بالتزامن  هذا  يأتي 

الرقابة  الموقف  على  غلب  وإن  ليبيا،  في  للموقف 
حيث  المتأزم،  السياسي  الوضع  بسبب  صمت،  في 
سبق وأجرت لجنة فنية من »فيفا« زيارة سرية إلى 
اإلفصاح  يتم  لم  الماضي،  العام  نهاية  في  ليبيا، 
من  المكونة  اللجنة،  طلب  على  بناًء  لإلعالم  عنها 
عضوين يحمالن الجنسية اإلنجليزية، وكان الهدف 
األهلية  االتحادات  عمل  على  االطالع  الزيارة  من 
قال  حيث  القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  تتبع  التي 
محمد  الليبي  الكرة  اتحاد  باسم  الرسمي  الناطق 
»الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  الكوني، 
من  الملفات،  عديد  طلبت  اللجنة  »إن  وقتها، 
عمليات  تمت  المالية وكيف  اإلجراءات  ملفات  بينها 
لالتحاد  اإلدارية  والهيكلة  الصرف  وأوجه  الصرف 

وبطاقات  اإلدارية  وأمورهم  الالعبين  وقوائم 
الالعبين  والمسابقات وعقود  القيد  ولجنة  الالعبين 
حكام  تقارير  وحتى  الحكام،  ولجنة  المحترفين 
تمت  الملفات  كل  في  التدقيق  عملية  وأن  اللعبة، 

بصورة عشوائية«.
وفرت  االتحادات  إدارة  »إن  الكوني:  وأوضح 
جميع متطلبات اللجنة ووضعت أمامها كل الملفات 
قامت  التي  واإلجراءات  اإلدارية  وأمورها  المطلوبة 
بها وفقًا للوائح والقوانين، كما حرصت لجنة الفيفا 
اإلعالم،  عن  وبعيدة  سرية  الزيارة  تكون  أن  على 
عن  أما  ساعة«،   48 لمدة  الزيارة  استمرت  حيث 
نتائج الزيارة، فلم يكشف الكوني شيئًا، وأن النتائج 

سيتم كشفها من خالل تقارير سيصدرها »فيفا«.
الليبي  االتحاد  إلى  رسالة  الـ»فيفا«  وأرسل  سبق 
لكرة القدم، في بداية العام الماضي، وشدد خاللها 
على ضرورة إجراء االنتخابات خالل 90 يومًا، ليصبح 
المتبقي من المساحة الزمنية وقتها قلياًل جدًا، بما ال 
السياسي  الجارية على الصعيد  يتناسب مع األحداث 
واالستقرار  التنسيق  وغياب  ناحية،  من  البالد  في 
داخل اتحاد الكرة نفسه عقب اإلخفاق في التأهل نحو 
بطولة األمم األفريقية األخير بمصر من ناحية أخرى، 
ليسود التوتر األجواء، بعد أن كادت تشهد انفراجة 
نحو  وفدًا  الـ»فيفا«  أرسل  حيث  األخيرة،  اآلونة  في 

خطوة جدية لرفع الحظر عن المالعب الليبية، وتسلم 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
الـ»فيفا«،  رئيس  من  طمأنة  رسالة  السراج  فائز 
شكره  عن  خاللها  األخير  عبر  إنفانتينو،  جياني 
الذي  االستقبال  الضيافة وحسن  كرم  على  وامتنانه 

مدير  برئاسة  الـ»فيفا«  وفد  به  قوبل 
األفريقية  الكرة  تنمية  مشروع 

زيارته  خالل  أوبا،  موسينغو 
رئيس  وقال  طرابلس،  إلى 
فرصة  »ُأتيحت  الـ»فيفا«: 
الذي رفعته  التقرير  مراجعة 
اللجنة لالتحاد الدولي لكرة 
وقت  يمضي  ولن  القدم، 
طويل حتى تعود المباريات 

ليبيا«،  إلى  الدولية 
األمور  تتعثر  أن  قبل 

ومن  السياسية 
ورائها الموقف في 
القدم  كرة  اتحاد 
الذي بات رهينًا 

موقت  لموقف 
معلوم  غير 

مصيره.

لكرة  اآلمال  مسابقة  مباريات  شهدت 
الجديدة  بنغازي  فوز  بنغازي  في  القدم 
على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف 
بهدفين  الطيران  على  والمروج  واحد، 
مع  السواعد  وتعادل  باالنسحاب  لصفر 
األنوار بهدف لكل منهما، كما فاز النصر 
على الرجمة بهدفين لصفر باالنسحاب، 
وفاز الشمال على النجمة بهدفين مقابل 
على  السد  فاز  بينما  باالنسحاب،  صفر 
هدف  مقابل  أهداف  بخمسة  الصداقة 
الوليد  بن  خالد  على  والهالل  واحد، 

بهدف دون مقابل.
بأربعة  قاريونس  على  التعاون  وفاز 
على  والتحدي  هدفين،  مقابل  أهداف 
صفر،  مقابل  أهداف  بثمانية  استارز 
عن  تأهل  األولى  المرحلة  ختام  وفي 
والتحدي  النصر  فرق  األولى  المجموعة 
والشمال،  واألخضر  بنغازي  واألهلي 
ومن المجموعة الثانية بنغازي الجديدة 
والسد،  والمروج  والصداقة  والهالل 
النهر  فريقا  الثالثة  المجموعة  وعن 
تقسم  الثانية  المرحلة  وفي  والحرية، 
مجموعتين  على  المتأهلة  الـ12  الفرق 
وتتبارى كل مجموعة من مرحلة واحدة 
كل  وثان  أول  ويتأهل  فقط(  )ذهاب 
سيقام  والذي  الرباعي،  للدور  مجموعة 

بنظام النصف دوري.

في  الكبرى  بالقاعة  بنجاح  اختتمت 
والختامية  الثانية  الجولة  طرابلس 
والسهم  بالقوس  للرماية  ليبيا  لبطولة 
الجولة  نتائج  وجاءت  القاعات،  داخل 
الصاالت  بطولة  من  والختامية  الثانية 
ناشئون   2020-2019 للموسم 
في  لتشهد  وسيدات،  ورجال  وناشئات 
الرامية  تتويج  ناشئات  المنحني  القوس 
بالميدالية  قرواش  عيسى  ابتهال 
كريمة  عبدالحميد  فرح  ونالت  الذهبية، 
سيالة  وليد  وجمانة  الفضية،  الميدالية 
البرونزية، وجاءت ردينة علي  الميدالية 

أبوحامد رابعا.
ناشئون  المنحني  القوس  وفي 
نادي  من  أبوسعيدة  عبدالمالك  توج 
ونال  الذهبية،  بالميدالية  »الخمس« 
الالفي  عبدالمعطي  عبدالماجد  الفضية 
للرامي  والبرونزية  »الريف«،  نادي  من 
أشرف جمعة الفلو من نادي »المشعل«، 
من  مرجان  محمد  الصادق  رابعا  وجاء 

»اتحاد الخمس«.
وفي القوس المنحني سيدات توجت 
الموهوب،  عبدالباسط  غزالة  بالذهبية 
الميدالية  فارس  حسن  أماني  ونالت 
التاورغي  ناصر  دنيا  وتوجت  الفضية، 
البرونزية، وجاءت رابعا آمنة  بالميدالية 

آدم الدرسي.

ثالثة انسحابات في 
آمال الكرة ببنغازي

ختام بطولة ليبيا 
للرماية داخل الصاالت

منتخب المحليين ينطلق نحو 
الـ»شان« في أبريل تحت قيادة الككلي 

وبإشراف مباشر من البنزرتي

»كاف« يعلن موعد الجولتين الثالثة والرابعة لـ»فرسان المتوسط« وسط آمال المنافسة بقوة بعد أول ثالث نقاط

املنتخب يستعد لغينيا االستوائية في تصفيات »كان 2021«

»كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  حدد 
التصفيات  والرابعة من  الثالثة  الجولتين  موعد 
المؤهلة لبطولة األمم األفريقية المقبلة لالعبين 
بالنسبة   »2021 »كان  بالكاميرون  المحترفين 
المواجهات  وستكون  الليبي،  الوطني  للمنتخب 
على النحو التالي: الجولة الثالثة، غينيا االستوائية 
مارس   25 يوم  االستوائية  غينيا  في  ليبيا  مع 
ليبيا  فستستضيف  الرابعة  الجولة  أما  الجاري، 
منتخب غينيا االستوائية مجددًا في تونس يوم 

29 من نفس الشهر.
ونجح منتخب ليبيا األول لكرة القدم في 
الظفر بالنقاط الثالث، بالفوز على تنزانيا 
بهدفين مقابل هدف واحد، خالل اللقاء 
مصطفى  ملعب  على  جمعهما  الذي 
التونسية،  المنستير  بمدينة  جنات 
تصفيات  من  الثانية  الجولة  ضمن 
نحو  المؤهلة  العاشرة  المجموعة 
المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة 
حيث   ،»2021 »كان  بالكاميرون 
اقتنص »فرسان المتوسط« ثالث 
نقاط مهمة وضعته في دائرة 
مريرة  خسارة  بعد  المنافسة، 
هدف  مقابل  أهداف  بأربعة 
في االفتتاح أمام الجار تونس، 
متصدر المجموعة برصيد ست 
على  الثاني  فوزه  بعد  نقاط، 
ليقبع  بهدف،  االستوائية  غينيا 
المجموعة  ذيل  في  األخير  منتخب 
دون نقاط، بينما يتساوى منتخبا ليبيا 

وتنزانيا في الرصيد بثالث نقاط.
المدير  البنزرتي،  فوزي  التونسي  نجح 
الفني العائد لتدريب منتخب ليبيا، في تصحيح 
أخطائه الفنية خالل خمسة أيام فقط، فصلت 
يظل  لكن  وتنزانيا،  تونس  مواجهتي  بين 
»فرسان المتوسط« محاصرين بأزمات عدة 
الدفاع  خط  في  خصوصاً  حل،  عن  تبحث 
الذي عاني ارتباكاً شديدًا، فضالً عن غياب 
والهجوم،  الوسط  العبي  بين  االنسجام 
واألهم تراجع معدل اللياقة البدنية بشكل 
كبير وملحوظ. ويرجع السبب المباشر وراء 
مسابقة  غياب  إلى  البدنية  اللياقة  ضعف 
الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم لما 
يقرب من عامين، وسط مطالب وشد وجذب 
ومعارض  مؤيد  بين  ما  عدة،  أطراف  بين 
بشأن إعادة المسابقة الكبرى المتوقفة على 
خلفية األحداث السياسية القائمة، وتحديدًا 
في العاصمة طرابلس، لينادي البعض بفتح 
مالعب بنغازي الستقبال المباريات أو على 
بنغازي  في  تنشيطي  دوري  عمل  األقل 
ومن  والالعبين  األندية  إلنقاذ  وطرابلس، 

ثم المنتخبات الوطنية.
وكما ينافس منتخب ليبيا في التصفيات 
المؤهلة لبطولة »كان الكاميرون 2021«، 
األمم  بطولة  في  أخرى  منافسة  يدخل 
الـ»شان«،  المحليين  لالعبين  األفريقية 

والمقرر إقامتها في الكاميرون أيضاً خالل الفترة 
من 4 إلى 25 أبريل المقبل.

ينافس   ،2014 نسخة  بطل  الليبي،  المنتخب 
مراسم  أسفرت  حيث  الثانية،  المجموعة  ضمن 
ياوندي  بوليفالنت  قصر  في  القرعة  سحب 
عن  ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة  الرياضي، 
وقوع المنتخب الوطني الليبي الذي يشارك للمرة 
عامين،  كل  مرة  تقام  التي  البطولة  في  الرابعة 
النيجر  منتخبات  بجانب  الثانية،  المجموعة  في 
والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية، وجاءت 

القرعة على النحو التالي:
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، في ثالث مدن، هي: 

وستجمع  وليمبي،  ودواال،  )العاصمة(،  ياوندي 
وزيمبابوي،  الكاميرون  منتخبي  االفتتاح،  مباراة 
أبريل  من  الرابع  في  سيقام  الذي  اللقاء  في 
المقبل، ويخوض المنتخب المحلي معسكرًا خارجيًا 
في تونس ابتداًء من السابع من مارس الجاري، 
الكاميرون  إلى  االنتقال  موعد  حتى  ويستمر 

للمشاركة في بطولة الـ»شان«.
للمنتخب  اإلداري  المدير  قال  جانبه،  من 
خاصة  تصريحات  في  الترهوني،  كمال  الوطني، 
إلى جريدة »الوسط«: »تم اختيار المدرب الوطني 
محمد الككلي مدرباً لهذا المنتخب تحت إشراف 
الفني  المدير  البنزرتي  فوزي  للتونسي  مباشر 
للمنتخب األول الذي سيشرف على تدريبات هذا 

المنتخب في تونس«.
كان  سوسة  معسكر  »إن  الترهوني:  وأضاف 
جيدًا، وقد وقف الطاقم الفني على إمكانات كل 
الالعبين الـ 22 الذين شاركوا في هذا المعسكر، 
وسيتم إعالن القائمة الرسمية خالل األيام المقبلة 

لبطولة الشان وكذلك بطولة الكان«.
األول  الوطني  المنتخب  أن  الترهوني  وأكد 
سيدخل بمحترفيه معسكر خارجي أيضاً بتونس 
ابتداًء من يوم 20 مارس استعدادًا لمباراتي غينيا 
ذهاباً وإياباً في غينيا في الفترتين 25 و29 مارس 
في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة األمم 

بالكاميرون »كان 2021«.
وعن المحترفين قال الترهوني: »أود أن أوضح 
بصفتي  فأنا  للمحترفين،  بالنسبة  مهماً  أمرًا 
االتصال  في  يكمن  دوري  فإن  إدارياً  مديرًا 
لهم  اإلدارية  اإلجراءات  وتسهيل  بالمحترفين 
اختيارات  على  بناًء  وتأشيرات  وتذاكر  نقل  من 
الجهاز الفني للمحترفين الذين اختارهم المدرب، 

هذا هو دوري المنوط بي وأنا ال أتدخل ال من 
االتصال  وواجبي  االختيارات،  في  بعيد  أو  قريب 
آرائهم  ومعرفة  ومتابعتهم  المحترفين  بجميع 
في الحضور من عدمه، ووضع تقرير أمام الجهاز 

الفني بهذا الخصوص«.
الليبي  الوطني  للمنتخب  معسكر  آخر  وشهد 
التونسية  سوسة  مدينة  في  القدم  لكرة  األول 
مراد  العباً:   23 ضم  البنزرتي  فوزي  قيادة  تحت 
ومحمود  مانا  ويوسف  سلطان  وجمال  الوحشي 
التريكي  الرحيم  عامر وعبد  والطاهر بن  عكاشة 
القديري  وأحمد  القجدر  وعالء  ناصر  بن  ومحمد 
وأنيس المصراتي وعبد العزيز الصويعي وصالح 
فكرون وخالد مجدي وعبد اهلل بلعم وعبد الحكيم 
التركي وأبوبكر بوعقيلة ووائل صديرة ومنصور 
رزق وعبد اهلل الجديدو ومحمد التهامي وفتحي 
الطلحي ومحمد عادل وربيع شادي وحسن ماتا 
ومحمد التاورغي ومحمد الغنيمي وعمران سالم 
ومعاذ العمامي ومعتز المهدي ومهند أبو عجيلة.

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  وأصدر  وسبق 
قرارًا  الشلماني  الحكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي 
ليكون  المرجيني  علي  الوطني  المدرب  بتكليف 
الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني  للمدير  مساعدًا 
البنزرتي، في  التونسي فوزي  القدم،  لكرة  األول 
الهمالي  ألكرم  خلفاً  الوطني  الفريق  تدريبات 
إعالمية،  تصريحات  بسبب  إقالته؛  تمت  الذي 
ويعد المرجيني من المدربين المميزين وصاحب 
أن  له  وسبق  الليبية،  المالعب  في  خبرة طويلة 
عمل مدرباً مساعدًا للمنتخب الوطني، وقد درب 
عديد الفرق المحلية منها »الشط« و»الترسانة« 
مدرب  حالياً  وهو  و»المدينة«،  و»السويحلي« 

لفريق »المدينة« قبل توقف الدوري الممتاز.

الوسط - الصديق قواس

● البنزرتي

تعد  التي  القدم  لكرة  الشباب  منتخبات  تجربة 
أجل  من  الكبار  لمنتخب  والداعم  الثاني  المنتخب 
وعدم  وتعثرها  وإهمالها  وشبابه  دمائه  تجديد 
وحكاية  تجربة  عقب كل مشاركة هي  استمرارها 
رغم  مشاركة  كل  مع  تتجدد  أصبحت  قديمة 
تعالي األصوات المطالبة دائًما بأهمية استمرارها، 
وخارطة  لها  وإعداد  عمل  وخطة  برنامج  ووضع 
طريق والحفاظ عليها وإنقاذها وإنقاذ مستقبلها 
محلية  مسابقات  وتفعيل  الضياع  من  وانتشالها 
قوية تؤهل وتقدم مواهب يمكن االعتماد عليها 

في قادم المواعيد الكروية.
عاًما   21 تحت  الشباب  منتخب  وتجربة  فكرة 
المناسبات  في  تظهر  منتخبات  أصبحت  التي 
حين  السبعينات  مطلع  مرة  ألول  انطلقت  فقط، 
تم تشكيل أول منتخب ليبي للشباب وشارك في 
المدرب  بقيادة  بالجزائر  العربي  الشباب  مهرجان 
الحاج عبد العال العقيلي، وضم وقتها العديد من 
األسماء البارزة التي تألقت فيما بعد مع المنتخب 
الليبي األول أمثال رمضان المصري والفيتوري رجب 
الرؤوف  وعبد  جرانة  الرازق  وعبد  راشد  ويونس 
وعبد  الهاللي  الكريم  وعبد  محمد  وعلي  السري 

الوهاب الشبل. 
التي  اآلن،  حتى  واألفضل  األبرز  التجربة 
أعطت ثمارها ونتائجها والتي اتسمت عن غيرها 
المدرب  بها  جاء  التي  التجربة  هي  باالستمرارية 
االتحاد  معه  تعاقد  الذي  برادلي  رون  اإلنجليزي 

تجربته  واستمرت   1976 العام  منتصف  الليبي 
حتى منتصف العام 1980 وهو المدرب الذي قاد 
بطرابلس  المدرسية  العربية  الدورة  المنتخب في 
العام 1977 حين اعتمد برادلي على تكوين واختيار 
منتخب شاب وقتها تحت سن 20 عاماً ليكون هذا 
المنتخب نواة للمنتخب األول، الذي شهد بروز جيل 
حسن  محمد  والراحل  والعيساوي  وصولة  باني 
والعائب  الشوشان  وسعيد  بسيكري  وعزالدين 
وبلحاج وجمعة الشوشان مع االحتفاظ بقليل من 
في  تمثلت  التي  والقيادة  والتجربة  الخبرة  عناصر 
القناص  الفيتوري رجب والمهاجم  الكبير  الحارس 
الشاب  المنتخب  هذا  ونجح  الرياني  بشير  الراحل 
المدرسية  بالدورة  الذهبية  بالقالدة  الفوز  في 
وتأهيل  قيادة  في  برادلي  واستمر  بطرابلس، 

وإعداد هذا المنتخب وتجديد شبابه. 
استؤنفت وتكررت التجربة للمرة الرابعة مطلع 
الهاشمي  الوطني  المدرب  بقيادة  الثمانينات 
مطلع  الكروي  النشاط  توقف  أثناء  البهلول 
في  الليبية  الكرة  قيصر  نجح  حيث  الثمانينات، 
استثمار هذا التوقف وإنقاذ ذلك الجيل الشاب البارز 
وخاض الفريق الشاب جولة كروية خاض خاللها 
بالجزائر  الدولية  الودية  المباريات  من  سلسلة 
الفريق  هذا  وضم  واليمن،  ومدغشقر  وجيبوتي 
العديد من األسماء البارزة والتي كان أغلبها من 
نجوم فريق األهلي طرابلس أمثال حارس المرمى 
مصباح شنقب وسالم الجهاني وإبراهيم المعداني 
وعزالدين  عطية  ورضا  الكوت  السالم  وعبد 
ولطفي  الفياللي  ومحمد  سالم  ونجيب  العيساوي 
وغيرهم،  القزيري  وعمر  شكاب  وفرج  العزابي 

األول  الليبي  المنتخب  الفريق  هذا  من  واستفاد 
األول  المنتخب  لقيادة  بيال  المجري  مجيء  عقب 
الـ»كان« الذي اختار عدًدا من نجومه  في بطولة 
الذين تألقوا فيما بعد مع منتخب الكبار األول خالل 

منتصف الثمانينات. 
الشباب  لتكوين منتخب  آخر  كان هناك ظهور 
محمود  الوطني  المدرب  بقيادة   1982 العام 
الجهاني، وضم ذلك المنتخب أسماء متميزة أمثال 
الكريم أحمد وجالل  الحارس علي سويدان وعبد 
المبروك  ورمزي  أربيش  الحفيظ  وعبد  الدامجة 

والشامي ومحمد الغول وعادل حمدي والمزداوي 
من  سلسلة  الفريق  وخاض  المقرحي،  وحمد 

المباريات الودية بالمجر ورومانيا. 
بن  أحمد  الوطني  المدرب  المهمة  تسلم 
فلسطين  كأس  بطولة  في  شارك  حيث  صويد، 
بطرابلس  األفريقي  الشباب  ومهرجان  بالمغرب 
في نفس العام، وتوج منتخب الشباب الليبي بلقب 
الفريق  مسيرة  لتتوقف  الودية  الدولية  البطولة 
رمضان  الجيل  ذلك  وضم  المشاركة،  هذه  عقب 
لحراسة  المقصبي  العبار وناصر  وإبراهيم  الشبلي 

ورمضان  ميلود  وفرج  الودادوي  ومفتاح  المرمى، 
وعثمان  القزيري  وعمر  الكوافي  وفرج  مرسال 
الزاوي وعز الدين بلقاسم وجمال خميس وعوض 
أقعير وعادل المزداوي وجالل الدامجة ومصطفى 
الجيالني وصالح العكرمي وعبد الرزاق باني وعبد 
اهلل الخضار وصالح الجهاني. توقف نشاط منتخبات 
الشباب طويالً ليعود العام 1998 بقيادة كل من 
أبونوارة  وجمال  الحشاني  الجليل  عبد  المدربين 
وخالد  المصلي  أحمد  جيل  مع  الشارف  ومحمد 
حسين ومرعي الرملي والحمروني وأسامة الفزاني 
قطيط،  وجمعة  سويكر  ورمزي  السويح  وطارق 

حين شارك في التصفيات األفريقية وقتها.
ثم توقفت المشاركة وشهد العام 2005 عودة 
وظهوًرا آخر لمنتخب ليبيا األولمبي الذي شارك في 
دورة البحر المتوسط، ونال الفريق المرتبة الثالثة 
وضم الفريق وقتها العديد من األسماء أمثال وليد 
البقرماوي  وجبريل  المبروك  ومروان  الختروشي 
ومحمد المغربي، وتواصلت بعده مشاركات منتخب 
الشباب والمنتخب األولمبي في فترات متباعدة غير 
منتظمة وغير مستقرة على مستوى األجهزة الفنية، 
 2008 العام  أخرى  مشاركات  هناك  كانت  حيث 

 2008 العام  إندونيسيا  في  دولية  ودية  بدورة 
وبيسكارا العام 2009 ثم كانت هناك تجربة أخرى 
المصري  المدرب  بقيادة  الشباب  لمنتخب  مهمة 
مشير عثمان استمرت لسنوات قصيرة حتى العام 
2011 شهدت بروز جيل آخر من العناصر الشابة، 
كانت  أخرى  ومشاركات  تجارب  هناك  كانت  ثم 
أبرزها تجربة المدرب كمال هاالت ومساعده عبد 
سنوات  ثالث  لقرابة  تواصلت  التي  القبي  العاطي 
الفئات  لمنتخبات  مشاركات  وظهرت  توقفت،  ثم 
»الناشئين والشباب« في بطوالت شمال  العمرية 
وال  إعداد  دون  وكانت  والجزائر  بتونس  أفريقيا 
تحضيرات غير أنها لم تعرف االستقرار على مستوى 
الجهاز الفني رغم تسجيل بعض النتائج اإليجابية. 

في العام 2012 شارك المنتخب الوطني للشباب 
ببطولة كأس العرب باألردن وحل بالمرتبة الثالثة 
تشكيلة  وضمت  أبونوارة،  جمال  المدرب  بقيادة 
توجت  التي  البارزة  األسماء  من  عدًدا  الجيل  هذا 
مع منتخب الكبار للمحليين ببطولة »شان 2014« 
أمثال عبد السالم الفيتوري والمعتصم صبو وأحمد 

المقصي.
عقب انتهاء المشاركة بمالعب السعودية والتي 
حقق خاللها منتخب الشباب نتائج إيجابية، يراقب 
الجميع المصير المجهول لهذا الجيل، وسط تمني 
واهتماًما  حًظا  أكثر  الشاب  الجيل  هذا  يكون  أن 
باالهتمام  بإحاطته  السابقة  األجيال  باقي  من 
واالستمرارية ليكون خير داعم لمنتخب الكبار األول 
في قادم المواعيد الكروية، فنجاح مسيرة منتخب 
الكبار مرهون بمدى استمرارية الحفاظ واالهتمام 

بكافة منتخبات الفئات العمرية.

منتخبات الشباب.. بصيص من اإلنجازات وسط مسيرة غير مستقرة 
الوسط - زين العابدين بركان 

تجربة برادلي األبرز.. ومنتخب 
الهاشمي حقق نجاحاً كبيراً

● مباراة سابقة للمنتخب الليبي في تصفيات أفريقيا

● منتخب ليبيا للشباب العام 1998

الوضع الموقت يبقى على 
الشلماني في منصبه بعد نفاد مهلة 

الـ90 يوماً دون وضوح للرؤية 

● الشلماني

● إنفانتينو
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ماذا وراء استقالته؟

من المرشح لخالفته؟

متى يمكن أن ينجز الكتابة عن مهمته في ليبيا؟

أين موقع نائبته األميركية في قائمة المرشحين لخالفته؟

لماذا اختار هذا التوقيت لطلب إعفائه من مهمته؟

كيف يمكن تقييم مهمته؟

 كل شيء 

غسان سالمة

الشيخ طاهر الزاوي
الذي  الزاوي،  أحمد  الطاهر  الشيخ  34 سنة رحل  اليوم منذ  في مثل هذا 
بالكثير  قوبلت  التي  وقناعاته،  آرائه  بسبب  المعارضين«  بـ»شيخ  وصف 
الليبيين  تصدي  بداية  عاصر  ليبيا.  مفتي  منصب  شغل  االنتقادات.  من 
المستعمر اإليطالي، فهو من مواليد بلدة )الحرشا( بالزاوية سنة 1890. 
حفظ القرآن في جامع »سيدي علي بن عبدالحميد«، ودرس مبادئ الفقه 

في الزاوية.
سنة  طرابلس  إلى  عاد  باألزهر.  والتحق  مصر،  إلى  سافر   1912 سنة 
1919، ولكنه رجع إلى مصر 1924 والتحق باألزهر من جديد. سنة 1938 

نال إجازته العلمية، وعاد إلى ليبيا سنة 1967، وعين مفتيا للبالد.
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ليبيا األمس

»فيسبوك«  على  الليبية  اآلثار  مصلحة  صفحة  نشرت 
بلدة  في  الطبيعة  جمال  تعكس  رائعة  صور  مجموعة 
األثرون بالجبل األخضر، التي تعد موقعًا أثريًا وسياحيًا 
عن  فضاًل  اإلنجيلي،  مرقس  صرح  من  لقربة  مهمًا 
البحر وسلسلة من  الموقع المميز، الذي يتوسط شط 

الجبال.
تبعد  صغيرة  بلدة  هي  ــرون«  »الث أو  ــرون«  و»األث
ونحو  الهالل  رأس  من  الشرق  إلى  كيلومترًا   9 نحو 
األخضر.  الجبل  في  البيضاء  مدينة  شرق  كيلومترًا   50
اسمها يعود إلى عهد اإلغريق بمسمى »Erythron« أو 

الحمراء، الذي يعود إلى لون تربة المنطقة.
اإلغريق  فترة  من  المتبقية  اآلثار  بعض  بها  يوجد 
بينها مجموعة من القبور المنحوتة في الصخر وترجع 
األثرون،  كنيستا  وكذلك  الميالد،  قبل  الخامس  للقرن 
كنائس  البيزنطي  العصر  فترة  خالل  بها  شيدت  حيث 
 )565  527-( األول  جستنيان  اإلمبراطور  عهد  خالل 
بقايا  وُاكتشفت  والشرقية.  الغربية  الكنيستان  وهما 
األميركي  الباحث  يد  على   1960 العام  في  الكنيستين 
ولترويدرنغ لتضم في 1964 ضمن قائمة اآلثار الليبية.

هنا األثرون حيث يتعانق التاريخ والطبيعة

حرصت على اقتناء 
السيرة الذاتية 

للكاتب املسرحي 
والروائي املرحوم 

توفيق الحكيم. 
السيرة، باختصار، 

وضعها الحكيم 
في مؤلفني 

أطلق على األول 
عنوان »سجن 

العمر«، وألحقها 
بثان سماه »زهرة 

العمر«.

والخمسين،  الحادية  دورته  في  للكتاب،  الدولي  معرضها  لحضور  للقاهرة،  األخيرة  زيارتي  في 
حرصت على اقتناء السيرة الذاتية للكاتب المسرحي والروائي المرحوم توفيق الحكيم. السيرة، 
بثان  وألحقها  العمر«،  »سجن  عنوان  األول  على  أطلق  مؤلفين  في  الحكيم  وضعها  باختصار، 

العمر«. سماه »زهرة 
في سجن العمر ركز على النشأة األولى في مدينة اإلسكندرية: الطفولة والصبا، أجواء العائلة، 
الكثير من  العالقة بينهما، وكذلك تسليط  الريف، واألم اإلسكندرانية وطبيعة  القادم من  األب 
الثاني على  الجزء  العالمية األولى. وركز في  الحياة في عالم ما قبل الحرب  األضواء على طبيعة 
اسمه  فرنسي  صديق  إلى  باريس  في  كتبها  رسائل  عبر  ككاتب،  ذاته  لتحقيق  الطويلة  رحلته 
العائلة  حلم  لتحقيق  باريس  إلى  ذهب  الحكيم  أخرى.  مدينة  في  للعمل  انتقل  قد  كان  أندريه، 
وبالثقافة  باألدب  لكن شغفه  أبيه،  مثل  قاضيا  ليصير  القانون  في  الدكتوراه  على  الحصول  في 
الفشل،  حبائل  في  أوقعه  »مشخصاتيا«  مسرحيا  كاتبا  يكون  ألن  وسعيه  خصوصا،  وبالمسرح 
بين  المراسلة  تواصلت  فاشال  اإلسكندرية  إلى  عودته  وبعد  شهادة.  بال  اإلسكندرية  إلى  فعاد 

نيابة في مدينتي طنطا ودسوق. الحكيم على عمل كوكيل  الصديقين، ودامت لفترة حصول 
استمتاعي بقراءة السيرة في جزءيها يعود إلى سابق عالقة قديمة تأسست بيننا منذ سنوات 
أنا لم  الماضي. وبالتأكيد،  القرن  السبعينات من  إلى مطلع فترة شبابي في بداية  طويلة تعود 

بين  جمعت  عالقة  لكنها  يعرفني،  وال  حياتي،  في  الحكيم  ألتق 
قارئ محب وكاتب مجيد، ساهم بفاعلية في إثراء الساحة الثقافية 
العربية عموما، والمسرحية خصوصا. وأعتقد، ودون مبالغة، أنني 
الروائية  مؤلفاته  من  ليبيا  في  إلينا  ووصل  نشر  ما  أغلب  قرأت 
حول  ينشر  ما  متابعة  على  حريصا  كذلك  وكنت  والمسرحية، 
تلك  أن  إال  والمجالت.  الصحف  في  مقاالت  من  وكتاباته  شخصه 
العالقة، بسبب الظروف، وما حدث من تقلبات وتغيرات وتطورات 
لكن  جانبي،  من  والضمور  الذبول  أصابها  حياتي،  مسارات  في 
القلب  حنايا  في  كامنين  ظال  لي  منحتهما  اللذين  والدفء  الحب 

الذاكرة. وخاليا 
بالمرحوم  عالقتي  استعادة  في  بالشكر  مدين  أنني  والحقيقة، 
خالل  ألنه  النمر،  نورالدين  الكاتب  للصديق  الحكيم  توفيق 
الحكيم  توفيق  سيرة  إلى  حديثه  في  أشار  بيننا،  هاتفية  مكالمة 
لنصيحته  وأنا ممتن  وقراءتها.  واقتنائها  البحث عنها  وحثني على 
بثمن،  تقدر  ال  ومتعة  طيبة،  أوقاتا  منحاني  الكتابين  ألن  القيمة، 
منثورا  هباء  صار  أنه  أعتقد  كنت  ما  وقلبي  ذاكرتي  إلي  وأعادا 
في  مؤلفاته  أسهمت  كاتب  مع  نبيل،  إنساني  ودفء  ذكريات  من 

ثانيا. أوال، وككاتب  تكوين شخصيتي كإنسان 
ألن  عليه،  المتعارف  بالمعنى  سيرة  ليست  بجزءيها  السيرة 
سرد  مجرد  »ليست  بأنها  موضحا  يكتب  المقدمة  في  الحكيم 
تعد  غيرها،  مع  مقارنة  وهي  لحياة«.  تفسير  إنها  لحياة..  وتاريخ 
بتوفيق  المتعلقة  المهمة  التفاصيل  من  الكثير  وينقصها  قصيرة، 
الحكيم اإلنسان. وعلى سبيل المثال فهو يتجاهل، عمدا، التعرض 

يفتح  بدوره  وهذا  عرضا.  واحدة  مرة  إال  ذكرها  على  يأتي  وال  بزوجه،  وعالقته  الزوجية،  لحياته 
وبالمرأة عموما،  أخريات،  بنساء  ذكر عالقاته  على  يأتي  ال  كما  األسئلة.  العديد من  أمام  الباب 
له  جارة  فرنسية  واحدة  المرأتين  تعرضه  خالل  من  باريس  في  وجوده  لدى  خصوصا  قليال  إال 
وأخرى  واحد.  طرف  من  حبا  كان  لكنه  وحب،  بوله  قليال  عنها  يحكي  نفسه،  المبنى  في  تقيم 
عنها  تخلى  أن  بعد  الصغير،  إقامته  مكان  في  العيش  مشاركته  إلى  اضطرت  أجنبية،  أوروبية 

اإلسباني. حبيبها 
لالطالع  التفرغ  على  القدرة  عدم  مرارة  أشدها  لعل  أزمات،  بل  أزمة،  كاتب  كل  حياة  في 
والتأليف. فالكاتب العربي، باستثناءات قليلة، على عكس األوروبي، ما زال غير قادر على العيش 
ال  آخر  عمل  خالل  من  كريم  عيش  لقمة  لتأمين  يسعى  زال  وما  وينشر،  يكتب  ما  على  معتمدا 
األزمة، من خالل  الحكيم بشكل كبير في رصد هذه  توفيق  وبالثقافة. ونجح  بالتأليف  له  عالقة 
عيش  لتأمين  عليه من ضغوط  أسرته  تضعه  وما  مستقبل  من  لنفسه  يريده  ما  بين  مكابداته 

البعد عن المسرح والفن والثقافة. كريم بعيد كل 
ما يثير الدهشة، ويبعث على اإلعجاب ما يرويه، في الجزء الثاني من السيرة المتعلق بوجوده 
في باريس، وشغفه باالطالع والتعلم في مختلف فروع المعرفة، وفي توطد عالقته بالموسيقى 
ومعرفته  ومؤلفيه،  ولكتابه  الفرنسي  للمسرح  والثقافة، وعشقه  وباألداب  األوروبية  الكالسيكية 
التي توطدت بتفاصيله الثرية. وكذلك من خالل ما يطرحه من آراء عميقة ذات عالقة بالتاريخ 
والثقافة اإلنسانيين وما يعقده من مقارنات ذكية بين الثقافتين العربية واألوروبية. ووصوله، 
من خالل وحضوره للحفالت الموسيقية والعروض المسرحية، وقراءاته في األدب والتاريخ، إلى 
قناعة مفادها أن الثقافة وطن عالمي، يجمع العربي والفرنسي والروسي وغيرهم، تظلهم سماء 
واحدة، وكأن مراكز اإلحساس فيهم متصلة بسلك واحد. واألهم سعيه الحثيث ألن يكون كاتبا 
بأعمالهم،  وتأثر  أحبهم  الذين  األساتذة  جبة  من  كلية  والخروج  مميز،  خاص  بأسلوب  مسرحيا 

وأهمية أن يشق طريقا لنفسه بينهم، ويستحق، بجدارة وموهبة، أن يكون معهم، وضمنهم.

جمعة بوكليب

الثقافة وطن،
 قال الحكيم

أقوالهم

الدبلوماسية التونسية أخطأت 
بإغالق السفارة في ليبيا، حيث بقيت 

لفترة طويلة متفرجة، مما جعلها 
تتعامل بحذر مع األزمة الليبية
رئيس مجلس النواب التونسي

راشد الغنوشي

وجود الملف الليبي في أي اجتماع 
دولي، دون حضور األطراف المعنية 

هو »إهانة لليبيين«

وزير الشؤون الخارجية المغربي
ناصر بوريطة

العودة إلى المسار التفاوضي في 
ليبيا بعيدا عن التدخالت العسكرية 
األجنبية هي الكفيلة بتسوية األزمة

الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون

على األفارقة المبادرة لحل األزمة 
الليبية، ال يوجد سبب للعودة إلى 

الغرب، ولدينا القدرة والحكمة
 لتصور حلول لها

وزير الخارجية الكونغولي
جان كلود جاكوسو

نوال الزغبي.. 
»سينغل ماذر«

كشفت النجمة نوال 
الزغبي أنها حصلت على 

الطالق بشكل رسمي 
من إيلي ديب قبل نحو 

3 أشهر، وقالت إنها 
»سينغل ماذر« منذ 12 

عامًا.
وقالت نوال إنها لم 

تخفِ الخبر ألنه غير مهم 
بالنسبة لها، وهي تحترم 

مشاعر وأحاسيس أبنائها، 
فبالنهاية إيلي يبقى 

والدهم.
جاء ذلك خالل لقاء لها 

في برنامج »منّا وجر« 
 ،»MTV« على محطة
وفيه قالت إن »الحياة 

مدرسة وتجارب يمر بها 
كل شخص، فهي جعلتها 
قاسية في مكان ما وقوية 

في مكان آخر، ومكسورة 
أيضًا، ولوال هذه المراحل 

الثالث التي واجهتها لما 
استطاعت غناء )القوية( بهذا 

الشكل«.
ولوحت المطربة الشهيرة 

بإمكانية زواجها من رجل آخر، 
مؤكدة أن كل امرأة بحاجة 

الى »رجل صحيح« في حياتها، 
موضحة: »وكل ما يهمني أن 
أشعر بأنني امرأة حقيقية مع 

الرجل الذي سأختاره«.

سبيكس الزرقاء تعود ملوطنها
أرسل 50 ببغاء »سبيكس« الزرقاء شبه المنقرضة من ألمانيا إلى البرازيل، الثالثاء، في محاولة 

من دعاة الحفاظ على البيئة إلعادة هذه الطيور إلى بيئتها الطبيعية.
ووصلت هذه الببغاوات في طائرة إلى والية بيرنامبوكو في شمال شرق البالد، على ما ذكرت 
وكالة »آي سي إم بيو« البيئية البرازيلية. ونشرت الوكالة على حسابها في »تويتر« صورة لوزير 

البيئة ريكاردو ساليس وهو يحمل قفصا فيه واحد من تلك الطيور مع تعليق »فعال وصلت!«.
وستنقل الببغاوات إلى منشأة بنيت خصيصا في مدينة كوراكا في والية باهيا المجاورة، وفقا 
للوكالة البيئية البرازيلية، التي تعمل على هذا المشروع بالتعاون مع »جمعية حفظ الببغاوات 
اإللكتروني »سيتم تدريبها خالل  األلمانية على موقعها  الجمعية  األلمانية. وقالت  المهددة« 

األشهر القليلة المقبلة إلعادة توطينها في البرية«.
صممت  نشاطات  تليه  الصحي،  الحجر  من  يوما   21 يشمل  ذلك  أن  مسؤولون  وأوضح 
خصيصا لمساعدة الطيور على التكيف مع المناخ والصمود في البرية. ومع بداية العام 2021، 
ستطلق المجموعة األولى من هذه الببغاوات في البرية، أما بقية الطيور فستبقى في منشأة 
للتكاثر. وأعلن أن ببغاء »سبيكس« انقرضت في البرية في العام 2000 بسبب تعرضها للصيد 

الجائر، والقضاء على مواطنها الطبيعية واالتجار بها.
حفظ  »جمعية  وفقا  العالم،  أنحاء  كل  في  األسر  في  الحياة  قيد  على  منها   163 زال  وما 

الببغاوات المهددة« األلمانية.

كورونا يبتلع ورق املرحاض
قننت أكبر سلسلة سوبر ماركت في أستراليا 
نقص  بعد  المرحاض،  ورق  من  مبيعاتها 
فيروس  من  الخوف  به  تسبب  المخزون  في 
منذ  العالم  يضرب  الذي  المستجد،  كورونا 
نهاية العام الماضي. وفي العديد من الدول، 
المنتج،  المستهلكون على شراء هذا  تهافت 
اإلمــدادات.  في  محتمل  نقص  ألي  تحسبا 
ستفرض  إنها  »وولــوورث«  سلسلة  وقالت 
حدا يتمثل في أربع علب من ورق المرحاض 
للشخص الواحد، »لضمان حصول عدد أكبر 
وأوضحت  المنتج«.  هذا  على  الزبائن  من 
الشركة في بيان »سيساهم ذلك اإلجراء في 
الذي  الوقت  في  المخزون  مستويات  تعزيز 
لتلبية  المحلي  اإلنتاج  الموردون  فيه  سيزيد 
األيام  وخالل  المعتاد«.  من  األعلى  الطلب 
متاجر  في  المنتجات  بعض  كانت  األخيرة، 

لـ»غارات«  عرضة  األسترالية  ماركت  السوبر 
مواقع  على  صــور  وأظــهــرت  السكان.  من 
التواصل االجتماعي رفوفا خالية من منتجات 
والطعام  والمعكرونة  المرحاض  ورق  مثل 

المعلب.


