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حرب أسعار

فضاء

توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع 
االستهالك العالمي للنفط هذا العام، للمرة 

األولى منذ العام 2009، على خلفية االنتشار 
الواسع لفيروس كورونا المستجد. وخفضت 
الوكالة توقعاتها للطلب الحالي على النفط 
بـ1.1 مليون برميل يوميا، في سيناريو أول، 

في تقريرها األخير الذي لم تحتسب فيه حرب 
األسعار التي اندلعت بعد إخفاق السعودية 

وروسيا في االتفاق على مواصلة خفض 
اإلنتاج، بما يعني انخفاضا بنحو 90 ألف برميل 

في اليوم بالمقارنة مع العام الماضي، للمرة 
األولى منذ العام 2009.

مليون 51.3
برميل
نفط

الفاقد التراكمي لإلنتاج الليبي بسبب 
إقفال الموانئ والحقول النفطية.

نفط

كل شيء

بكتيريا

قريبا في ليبيا
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»حرب األسعار« العاملية نقمة على النفط الليبي

األمير األحمر

الوطني هذا االتفاق.
وردا على التساؤل حول ما إذا كانت زيارة باشاغا 
المرتقبة فرنسا، مؤشرا على توازن الموقف الفرنسي، 
فإن ما تسعى إليه باريس، وفق لوموند، هو محاولة 
التركية–الروسية، وهي  العباءة  الليبيين من  إخراج 
تحاول في هذا اإلطار اللجوء إلى العواصم اإلقليمية–

مثل الجزائر العاصمة–للمساعدة في دور الوساطة، 
فإن  سورية،  في  الحال  هي  كما  اآلن،  حتى  ولكن 
األرض  على  مسلحون  رجال  لها  يوجد  التي  الدول 

-تركيا وروسيا- هي التي تملك اليد العليا.
ولفتت وسائل إعالم فرنسية في معرض تعليقها 
على ذات السياق، إلى أن االهتمام الفرنسي منصب 
على قطاع النفط وتدخل الدول األجنبية في ليبيا، 

وتأتي زيارة حفتر إلى باريس في أعقاب الزيارة التي 
إيمانويل ماكرون  2019، وكان  23 مايو  جرت في 
دعا إلى استئناف العملية السياسية إلخراج البالد من 
الفوضى في سياق تواصل فيه فرنسا التأكيد على 

أنها على الحياد بين طرفي الصراع.
حفتر  وجود  فإن  فرنسيين  محللين  تقدير  وفي 
في باريس مرة أخرى، سمح »بتقديم نفسه كطرف 
رئيس في ليبيا، وجاء لطلب المزيد من الدعم من 
على  بالتوقيع  وعد  المقابل  وفي  ماكرون،  الرئيس 

وقف إطالق النار«.
تبذلها  التي  الجهود  تدعم  باريس  كانت  وإذا 
والدفع  النار،  إطالق  وقف  لصالح  المتحدة  األمم 
فقد  األمــام،  إلى  الليبيين  بين  السياسي  بالحوار 

فشلت جميع المحاوالت في هذا االتجاه حتى اآلن، 
كما اعترف المبعوث المستقيل من األمم المتحدة 
غسان سالمة، ما جعل باريس والعواصم األوروبية 
مع  البالد  في  أكثر  األوضاع  تدهور  تخشى  األخرى 
من  العديد  ونشاط  األجانب،  المسلحين  وجــود 
الجماعات المسلحة، بمن في ذلك إرهابيون وتجار 

أسلحة ومهربو البشر.
الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزير  يزور  أن  وينتظر 
الوطني فتحي باشاغا باريس في الفترة من 16 إلى 
18 مارس للقاء نظيره كريستوف كاستانير، ما يطرح 
التساؤل أيضا بشأن صفقة ما، قد تعدها فرنسا، بين 
المشير حفتر و»الوفاق«، وهو ما أشارت إليه بوضوح 
يمكن  أنه  بقولها،  الفرنسية،  تريبون«  »ال  جريدة 
تزويد  عقد صفقة  باشاغا  على  تعرض  أن  لباريس 
حكومة الوفاق ببعض طائرات الهليكوبتر المصنعة 
من قبل شركة »إيرباص« حسب مصادرها، معلقة 
»أن هذا األمر مفاجئ باعتبار دعم فرنسا حفتر في 
ال  مؤيدة  ليست  إنها  وتقول  تنفيه  ما  وهو  الخفاء 

حفتر أو السراج«.
وكان فتحي باشاغا، صرح بأن فرنسا غيرت من 
تدعم  »كانت  معقبا  ليبيا،  تجاه  وسياستها  نهجها 
حفتر سياسيا وعسكريا، وهو ما ال يمكن قبوله، لكن 
حدث تغير في الموقف الفرنسي أخيرا بعد توقفها 
عن دعمه عسكريا، رغم أنها ال تزال تدعمه سياسيا، 
مما سمح باستعادة الحوار معها على قاعدة المصالح 
أنه سيزور فرنسا حيث سيلتقي  المشتركة«، معلنا 
بعض  ويوقع  المستويات،  أعلى  من  مسؤولين 

االتفاقات والعقود.
وقدم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
بالخطوط  إحاطة  الماضي  األسبوع  البرلمان  أمام 
احترام  إلى  دعا  حين  الفرنسي،  للموقف  العريضة 
مقررات قمة برلين والحاجة إلى دفع حفتر والسراج 
الفرنسي  الوزير  السواء الحترامها، داعيا ودعا  على 
إلى السعي لفرض وقف دائم إلطالق النار وإلطالق 
أفضل  إدارة  من  والتمكن  شامل  سياسي  حــوار 
للموارد الليبية، إضافة إلى وقف إيصال السالح إلى 

األطراف الليبية.
يبقى  الجديد،  الفرنسي  التحرك  مواكبة  وفي 
السؤال هل سينجح المسعى الفرنسي لملء الفراغ 
السياسي الذي تركه المبعوث األممي، غسان سالمة 
أننا  أو  ليبيا،  في  مهمته  من  اإلرادي  تنحيه  بعد 
سنشهد تحركات مماثلة من هذا الطرف الدولي أو 
ذاك، في نطاق التجاذب الدولي للملف الليبي، في 
انتظارة تعيين مبعوث جديد إلى البالد، واستئناف، 

مسارات الخطة األممية لحل األزمة الليبية.

لوموند: زيارة حفتر جزء من خطة 
باريس إلحياء نتائج قمة برلني

ال تريبون: فرنسا ترتب لصفقة بني 
حفتر والوفاق خالل زيارة باشاغا املرتقبة

تآكل االحتياطي األجنبي وتفاقم أزمة املرتبات
والموانئ  المنشآت  إقفال  استمرار  مع 
تقرير  أطلق  الماضي،  يناير  منذ  النفطية 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  عن  صادر 
الليبي  االقتصادي  لألداء  سلبية  تقديرات 
الحالي،  العام  من  األول  النصف  خــالل 
األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص  يترجمها 
عن  الناتجة  التضخم  مستويات  وارتفاع 

انخفاض متوقع في قيمة الدينار الليبي.
مرتبات  تحولت  نفسه،  الــوقــت  فــي 
المصرف  يحير  لغز  إلى  بالدولة  العاملين 
وبنغازي،  طرابلس  في  بجناحيه  المركزي 
إذ بقيت المرتبات في خانة »الصفر« غرب 
الحكومة  قــدرة  توقفت  حين  في  البالد، 
من  باالقتراض  االستمرار  عن  الموقتة 
امتد  الذي  بنغازي  في  المركزي  المصرف 

لخمس السنوات.
الشهري  التقرير  وفي  المالية،  وزارة 
وحدة  أعدته  الذي  الماضي،  يناير  لشهر 
بالوزارة،  المالي  والتحليل  الكلي  االقتصاد 
األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص  توقعت 
إقفال  استمر  ما  إذا  دوالر،  مليار   66 إلى 
يونيو  حتى  النفطية  والموانئ  المنشآت 
المقبل، مقابل 77 مليار دوالر مستواه في 
2019..  وبلغت خسائر »اإلقفاالت  أكتوبر 
غير القانونية« للمنشآت النفطية منذ يناير 

الماضي نحو 2.9 مليار دوالر، بعدما تراجع 
برميال  و331  ألفا   114 إلى  الخام  إنتاج 
أعلنتها  أرقام  وفق  الماضي،  األحد  بحلول 

المؤسسة الوطنية للنفط.
السلبية  التداعيات  ــذه  ه ظــل  ــي  وف
في  المركزي  المصرف  أعلن  لإلقفاالت، 
لإلنفاق  مبالغ  أية  تسجيل  عدم  طرابلس 
الفترة  التنمية خالل  أو  المرتبات  بند  على 
فبراير   29 إلى   2020 يناير  من  األول  من 
الماضي ، بينما بلغ بند الدعم 445 مليون 
دينار، والنفقات التسييرية 5 ماليين، ليبلغ 

اإلجمالي 450 مليون دينار.

ولم يكن الوضع أفضل حااًل في المصرف 
المركزي في بنغازي، الذي شدد على أنه ال 
عالقة له بمرتبات العاملين بالدولة إذ إنه 
للحكومة  مباشرة  ومسؤولية  اختصاص 

الموقتة ووزارة المالية بها.
استنفدت  الموقتة  الحكومة  أن  وأكد 
من  باالقتراض  االستمرار  على  القدرة 
لخمس  امتد  ــذي  ال المركزي  المصرف 
عن  البحث  عليها  يستوجب  مما  السنوات، 
البدائل المناسبة لتمويل الميزانية وليس 
إقحام المصرف المركزي فيما ال يعنيه من 

قضايا تمويل الميزانية.

القاهرة - الوسط

لم يواجه الرئيس الصيني شي جين 
بينغ، أزمة وطنية خالل 

فترة حكمه التي أتمت 7 
سنوات، مثلما كان األمر 

مع فيروس »كورونا«.
ورغم حجم الكارثة التي 

فاقت فيروس 
سارس، وأودت 
بحياة نحو 77 
ألف شخص 

توفي منهم 
أكثر من 

2400، إال 
أن الرئيس 
الصيني أو 

من يطلقون 
عليه »األمير 

األحمر« أبدى 
صالبة في 

مواجهة الوباء.
ورغم االعتراف 

بالثغرات خالل 
االستجابة إلى الوباء، 
إال أن شي جين بينغ 

يتوقع استدرك العواقب 
االقتصادية واالجتماعية 

للفيروس على المدى 
القصير، فهل تنهض 

الصين من هذه الكبوة 
كما كان الحال أم ترهق 

آثاره اقتصاد التنين وتعرقل 
تطوره؟

دارين حداد بني 
»الجاسوس« 

و »سوق الحرير«
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كشف العلماء أن البكتيريا التي تلوث مياه 
الشرب في محطة الفضاء الدولية ليست 
أكثر خطورة من البكتيريا الموجودة هنا 
على األرض، حيث ازدهرت البكتيريا في 

الفضاء في مبرد المياه. وأظهرت دراسة 
جديدة نشرها موقع »سبيس« األميركي أن 
هذين النوعين من البكتيريا المزدهرة ليسا 
أكثر ضررا من الميكروبات المرتبطة ارتباطا 

وثيقا هنا على األرض.
الذي  الفراغ  ملء  محاوالت  ضمن  فرنسا  دخلت 
بعد  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  غياب  خلفه 
استقالته من مهمته كمبعوث أممي إلى ليبيا، وهو 
المعروف بقربه من صناع القرار في باريس، لتقدم 
خليفة  المشير  باستقبالها  محايد  نفسها كوسيط 
المقبل  األسبوع  تستقبل  أن  ينتظر  فيما  حفتر، 
وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، لكنها 
في الواقع أيضا، تسعى إلى »القبض« على الملف 
الليبي، الذي بقي أسير تجاذب دولي، من اسطنبول 

إلى موسكو، مرورا بروما ثم برلين.
خطة  فرنسية  دبلوماسية  مصادر  وسربت 
باريس في هذا االتجاه، تتمثل في توسيع ما تراه 
األول  رفض  بعد  وموسكو،  حفتر  بين  »فجوة« 
العاصمة  في  النار  إطالق  وقف  اتفاق  على  التوقيع 
الوفاق،  حكومة  رئيس  عليه  وقع  فيما  الروسية، 
إلى  لتدفع  الماضي،  يناير  منتصف  السراج،  فائز 
النفط،  أزمة غلق حقول وموانئ  حل وسط بشأن 
إذ يتعين إنهاء الغلق، مقابل توزيع عادل لعائدات 
الطاقة بين المناطق الليبية دون المرور عبر مصرف 
ليبيا المركزي، قبل النظر في إصالح هذه المؤسسة 
على المدى الطويل وفق ما نقلت جريدة »لوموند« 

الفرنسية األربعاء.
وأشارت الجريدة إلى أن زيارة حفتر هي جزء من 
 19 بتاريخ  برلين  قمة  نتائج  إلحياء  باريس  خطة 
يناير بشأن ليبيا، التي لم ينتج منها شيء حتى اآلن 
على خط  روسي  بدعم  يحظى  يعد  »لم  إنه  قائلة 
موسكو  في  يناير   13 في  رفضه  منذ  المواجهة، 

التوقيع على وقف إلطالق النار بشروط الكرملين«.
ووفق المصادر التي استندت إليها الجريدة، فإن 
التزامات حفتر الشفهية لها قيمة نسبية إلى جانب 
وقف األعمال القتالية، حيث وافق حفتر مع الجانب 
المنصوص  األمنية  الترتيبات  تأييد  الفرنسي على 

عليها في وثيقة مرفقة بإعالن برلين.
المتحدة  األمم  أعدته  الذي  النص  ويهدف هذا 
وتسريح  الــنــار  ــالق  إط وقــف  آلــيــات  تحديد  ــى  إل
»المقاتلين غير الليبيين«، وأخيرا تفكيك الجماعات 
المسلحة وإعادة دمجها. وأيضا وافق بعقد مؤتمر 
األمم  رعاية  تحت  بحل سياسي  يكلل  ليبي–ليبي، 
المتحدة.. وللتذكير فإن هذه الزيارة لم تكن على 
إذ  صحفي،  بيان  أي  يعقبها  ولم  األعمال،  جدول 
حفتر  أن  األنباء  وكاالت  الفرنسية  الرئاسة  أبلغت 
مستعد للتوقيع على وقف إلطالق النار بشرط واحد، 
الوفاق  وحكومة  المعارض  الطرف  يحترم  أن  وهو 

حفتر في باريس وباشاغا في الطريق

فرنسا تحاول ملء الفراغ و»القبض« على امللف الليبي

< لقاء سابق بين حفتر وماكرون                     »أرشيفية«

الليبية  المرأة  وصمود  معاناة  احتلت 
الدولي، مع  االهتمام  نصيبًا واسعًا من 
احتفال العالم بيوم المرأة العالمي الذي 
عام،  كل  من  مارس  من  الثامن  يوافق 
الليبية تتجرع  النسوة«  إذ ال تزال »نون 
واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  مرارة 
ثورة  اندالع  من  أعوام   9 بعد  الصعبة 

السابع عشر من فبراير.
ــرزت  أب العالمية  الصحة  منظمة 
معاناة أكثر من 200 ألف امرأة ليبية في 
سن اإلنجاب، ومن المحتمل أن نحو 10 
»بحاجة  إنهن  وقالت  حوامل،  منهن   %
هذا  ويشمل  إنسانية«.  مساعدة  إلى 
داخليًا  المنظمة–النازحات  العدد–وفق 
وفًقا  والالجئات،  والمهاجرات  والعائدات 
اإلنسانية  االحتياجات  على  عامة  لنظرة 

2020 في ليبيا. للعام 
اهتمام  ــان  ك نفسه،  السياق  فــي 
نماذج  بإبراز  ليبيا  لدى  األوروبية  البعثة 
الزاوية وبنغازي ومرزق  لنسوة من مدن 
التكافؤ  أجــل  من  ناضلن  وطرابلس، 
اليوم  بمناسبة  وذلـــك  ــاواة،  ــس ــم وال
حاولن  النسوة  هؤالء  للمرأة..  العالمي 
بلد  في  الحرية  نحو  طريقهن  »شــق 
البقاء على  تنخره الحرب، بعد أن فضلن 
المرأة،  حقوق  أجل  من  والنضال  الفرار 
الرجل  بين  متساوية  مواطنة  أجل  ومن 

والمرأة«، وفق البعثة األوروبية.
المرأة  لدعم  حكومية  محاولة  وفي 
دعم  وحدة  رئيسة  دعوة  جاءت  الليبية، 
الرئاسي  بالمجلس  الــمــرأة  وتمكين 
الالفي،  ليلى  الدكتورة  الوفاق،  لحكومة 
بشأن  مقترح  تقديم  على  العمل  إلــى 
الليبية،  للمرأة  وطني  يوم  تخصيص 
بقوة  احتفاًء  سيكون  ذلك  أن  معتبرة 
من  الرغم  على  ليبيا  في  المرأة  وإرادة 

التحديات الكبيرة التي تواجهها.
المحدد  الــيــوم  ــذا  ه »إن  ــت:  ــال وق

سيكون له دالالته الموضوعية ومبرراته 
لتخصيصه  كمقترح  وتقديمه  المنطقية 
الرئاسي«،  المجلس  رئيس  على  وعرضه 
وطنية  استراتيجية  صياغة  إلى  داعية 

لدعم وتمكين المرأة.
العمل  ضــرورة  على  شــددت  الالفي 
األحـــزاب  ــي  ف الــمــرأة  تمكين  عــلــى 
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  السياسية 
ــر »كــل من  األم فــي هــذ  يــشــارك  وأن 
تقديم  على  ــقــدرة  ال نفسه  فــي  ــرى  ي
االستراتيجية  في  بسيطًا  هدفًا  ولــو 
مع  يتوافق  بما  ــك  وذل الــمــرأة،  يفيد 
مع  وينسجم  الليبية،  الخصوصية 
ومع  الــدولــيــة  واالتــفــاقــات  المواثيق 
المستدامة«.  للتنمية  العالمية  األهداف 
»التغيير  بمساندة  الرجال  طالبت  كما 
مستدام  شامل  سالم  ألجل  اإليجابي؛ 
الليبي«.  للمرأة والرجل ولجميع الوطن 
تفاصيل ص 4

مستقبل اآلثار الليبية املهددة في ملتقى برشلونة

أندية مصرية 
تخطط لخطف 

حمدو الهوني

ـ»كاف« يبرئ  ال
قائد »النصر« 

أصدرت اللجنة المكلفة من االتحاد 
األفريقي لكرة القدم الـ»كاف« 

للتحقيق مع قائد نادي »النصر« 
والمنتخب الوطني لكرة القدم، 

خالد مجدي، قرارها بشأن تناول 
الالعب المنشطات في مباراة فريقه 

أمام »بيدفيست« الجنوب أفريقي 
بدور المجموعات لبطولة كأس 

»الكونفيدرالية« األفريقية.
وقالت اللجنة في قرارها إنه بعد 
مثول الالعب خالد مجدي للتحقيق 

فى جلسة يوم 8 مارس الجاري، فقد 
قررت اللجنة أن العقوبة الموقعة 

على الالعب حسب اللوائح والقوانين 
المعمول بها في االتحاد األفريقي 

هي 24 شهرًا، ولكن اللجنة راعت أن 
الالعب تناول المنشط دون دراية 

وعلم مسبق بنوع المنشط.
كما راعت اللجنة بعد الرجوع 

لسجالت الالعب، التي أثبتت خلو 
سجله من أية مخالفات سابقة في 

هذا الشأن أو غيره، فقد قررت اللجنة 
أن ينفذ الالعب من العقوبة فقط 

ثالثة أشهر .

طرابلس - الوسط

باريس، برلين، القاهرة: الوسط

200 ألف »نون نسوة« تتجرع املعاناة في ليبيا في يومها العالمي



شعر الحكمة

يعرض اليوم الخميس الفيلم 
الليبي »صرخة وجع«، من تأليف 

وإخراج حمد الترهوني، بقاعة 
وزارة االقتصاد بمنطقة قاريونس 

الساعة الخامسة مساء بمدينة 
بنغازي.

وقال الفنان فوزي العبيدي 
لـ»بوابة الوسط«، الثالثاء: 
»فيلم صرخة وجع يتحدث 

عن صراع بين األلم واألمل، 
يتحدث الفيلم عن تضحيات 

أبطال الجيش الليبي في 
قضائهم على اإلرهاب 

والفكر المتطرف«.
وأضاف: »الفيلم يتحدث 

أيضا عن معاناة أطفال 
مرض سرطان األطفال 
وأهاليهم، وما يعانونه 

من قصور كثير في توفير 
العالج الالزم. والقضاء 

على دواعش المال 
العام«، مشيرا إلى أن »العرض 

هو عرض خاص بالفنانين، وسيعرض في عدد من المدن في 
ليبيا قريبا«.

يذكر أن فيلم »صرخة وجع« من بطولة الممثلين »فوزي العبيدي، وسالم 
عيسى، وحسين المنصوري، وماجدة الدكتور، وسالمة يوسف، وأيمن نحول، وروز 

سعد الدباغ، وطارق بوقرين، وعلي األوجلي«.

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

#اليوم_العاملي_ملكافحة_السمنة

جامعات عريقة تضطر إلى 
اإلغالق والتدريس عبر اإلنترنت

بدءا  »غوغل«  قيدت  كورونا،  انتشار  من  الحد  أجل  من 
وسان  فالي  سيليكون  في  مكاتبها،  إلى  الزيارات  اإلثنين  من 
»غوغل«  طلبت  ــارس،  م  6 وفــي  ونيويورك،  فرانسيسكو 
في  موظفيها  من  و»فيسبوك«  و»مايكروسوفت«  و»أمازون« 
أمكن.  إذا  المنزل  من  بالعمل  غرب(  )شمال  واشنطن  والية 
وفعلت شركة »آبل« األمر نفسه، فيما تم تأجيل مؤتمر »تيد« 
فانكوفر  في  أبريل  في  عقده  المقرر  من  كان  الذي  المرموق 

)كندا(.
قال  المستجد،  فيروس »كورونا«  انتشار  الحد من  وبهدف 
ناطق باسم »غوغل« إنه حصرت »الزيارات الخارجية« لبعض 
فيو  ماونتن  في  الرئيسي  مقرها  فيها  بما  المجموعة  مكاتب 
بالتوظيف  المتعلقة  المقابالت  كل  وستكون  كاليفورنيا،  في 
»افتراضية« بدال عن المقابالت التقليدية وجها لوجه. كما ألغت 
المجموعة مؤتمرها المقرر عقده في مايو في سيليكون فالي، 
وهو يستضيف سنويا اآلالف من مطوري تكنولوجيا المعلومات 

من كل أنحاء العالم.
وتهيمن »أمازون« و»مايكروسوفت« و»غوغل« على السوق 
السحابية العالمية عن بعد، وبالتالي فهي تملك الموارد الالزمة 
لتنظيم عملها بشكل مختلف، وفي الواليات المتحدة، تعرض 
المستجد  »كورونا«  بفيروس  لإلصابة  500 شخص  من  أكثر 

توفي من بينهم 21 شخصا على األقل.

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

السنة اخلامسةالخميس
العدد 225 17 رجب 1441 هــ

12 مارس 2020 م

»أمازون« تعتزم توفير تقنية الدفع الحر لتجار التجزئة

»فيسبوك« و»تويتر«: ترامب شارك فيديو مفبركا

كلمة1000

قالت شركة »أمازون« إنها تعتزم اإلعالن عن خط أعمال جديد تبيع من 
تجار  إلى  للدفع،  صناديق  دون  متاجر  بإنشاء  تسمح  التي  التقنية،  خالله 

التجزئة اآلخرين.
وقالت أكبر شركة للبيع بالتجزئة على شبكة اإلنترنت في 
العالم إن لديها عدة صفقات موقعة مع عمالء لن تذكرهم، 
لالستعالم  اآلخرين  جديد  إلكتروني  موقع  وسيدعو 
غادر  تقنية  اسم  أمازون  عليها  تطلق  التي  الخدمة،  عن 
 Just Walk Out technology by« أمازون فحسب من 
ألمازون  الجديد  األعمال  خط  أن  ويعتقد   ،»Amazon
يعكس استراتيجيتها المتبعة في تنمية وتوسعة القدرات 

الداخلية ثم تحويلها إلى خدمات مربحة توفرها لآلخرين. ومن تلك القدرات 
الطرود،  تسليم  في  للمساعدة  المستودعات  من  االستفادة  الداخلية: 
واالستفادة من التقنية السحابية لدعم موقعها على شبكة اإلنترنت. وكانت 

 Amazon« عمالقة التجارة اإللكترونية قد تمكنت من إشاعة سلسلة متاجر
Go« المرتكزة على تقنية الدفع الحر التي تجعل المتاجر تستغني عن عمال 
صناديق الدفع، وهي من إحدى أكثر المهن شيوعا في الواليات المتحدة. 
 50 نحو  الجديدة  السوق  هذه  قيمة  تبلغ  أن  ويتوقع 
مليار دوالر أميركي، حسب تقديرات شركات المشاريع 

.»Loup Ventures« األميركية
ونقلت »رويترز« عن نائب رئيس شركة »أمازون« 
ديليب كومار قوله: إن »تفضيالت المتسوقين ستحدد 
العمالء  يحب  »هل  مضيفا:  الجديدة«،  التقنية  نجاح 
تطبيق  قابلية  األمر  لهذا  إن  طوابير؟  في  الوقوف 
واسعة إلى حد كبير في المتاجر بأحجامها المختلفة، وعبر الصناعات، ألنه 
يعالج بصورة أساسية مشكلة كيفية حصولك على الراحة في مواقع العالم 

الحقيقي، ال سيما عندما يتعرض األشخاص لضغوط شديدة في الوقت«.

و»تويتر«  »فيسبوك«  موقعا  وضــع 
أو  خاطئ  محتوى  إلى  تشير  عالمات 
أعاد  فيديو  لمقطع  به  التالعب  تم 
ترامب  ــد  ــال دون األمــيــركــي  الرئيس 
الديمقراطي  منافسه  ويطال  مشاركته 
عالمة  »فيسبوك«  ووضع  بايدن،  جو 
الذي  الفيديو  »خاطئ جزئيا« على هذا 
يؤيد  بايدن  أن  ويظهر  تعديله،  تم 
بأنه  »تويتر«  صنفه  كما  الرئيس، 

»متالعب به«، وفق »فرانس برس«.
تشكل  الخطوات  هــذه  أن  ويبدو 
التواصل  لمنصات  جــديــدة  أرضــيــة 
مسألة  مع  التعامل  في  االجتماعي 
السياسة  ــي  ف ــي  ــالم اإلع التضليل 
موقع  ــر  وذك حساس،  موضوع  وهــي 
تتيح  سياسة  اتبع  الــذي  »فيسبوك« 
السياسية،  رسائلهم  نشر  للسياسيين 
الفيديو  هذا  حقيقة  تقصي  يجب  أنه 

ألنه نشر قبل أن يشاركه الرئيس.
»فيسبوك«:  باسم  ناطق  وقــال 
هذا  الحقائق  تقصي  قسم  »صنف 

نحن  لذلك  بأنه خاطئ جزئيا،  الفيديو 
الحد من نشره ومشاركته،  نعمل على 
كما أضفنا عالمات تحذيرية لألشخاص 
الذين يشاهدونه أو يحاولون مشاركته 

أعلنا  »كما  مضيفا:  ــوه«،  ــارك ش أو 
نفسه  األمــر  ينطبق  الماضي،  العام 
مشاركتهم  حال  في  السياسيين  على 

الفيديو بعد التحقق من محتواه«.

األولى  للمرة  »تويتر«  وتستخدم 
المحتوى  لتحديد  جــديــدة  سياسة 
التي  المنصة  هذه  وأعلنت  المضلل، 
أنها  كبير  بشكل  ترامب  يستخدمها 

فرض  مــارس  من  الخامس  في  بــدأت 
تم  الــتــي  المحتويات  ضــد  سياسة 
قبل  من  ذلــك  في  بما  بها  التالعب 

السياسيين.
الذي  الفيديو  مقطع  في  ويظهر 
عن  المسؤول  سكافينو  دان  نشره 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  إدارة 
يقول  وهــو  بــايــدن  األبــيــض،  البيت 
إعادة  سوى  يمكننا  »ال  الحشود:  أمام 
وقام  حتما«،  ترامب  دونالد  انتخاب 
في  الفيديو  مشاركة  بإعادة  ترامب 
ماليين  ستة  نحو  وحصد  الحق  وقت 

مشاهدة.
الجملة  نهاية  اقتطع  الفيديو  لكن 
ألقاه  خطاب  في  بايدن  قالها  التي 
واليــة  فــي  انتخابي  مهرجان  ــالل  خ
ضرورة  عن  حديثه  سياق  في  ميزوري، 
االنتخابات  بعد  الحزب  صفوف  توحيد 
الحقيقة:  في  بايدن  وقال  التمهيدية، 
»سنعيد انتخاب دونالد ترامب حتما إذا 

بقينا متخاصمين في ما بيننا«.

 Pew Research« مركز  أجــراهــا  دراســـة  أشـــارت 
التي  المقاطع  أن  المتحدة  الــواليــات  في   »Center
تجمع  »يوتيوب«  على  عاما   13 من  أقل  أطفاال  تضم 
قليال  أن عددا  الرغم من  أكبرعدد من مشاهدات. وعلى 
تستهدف  اإلنجليزية  باللغة  الفيديو  مقاطع  من  فقط 
المشاهدات  من  أكبر  عددا  تتلقى  تزال  ال  فإنها  األطفال، 
لم  التي  األخرى،  الفيديو  بمقاطع  مقارنة  المتوسط   في 

تستهدف األطفال.
في  مشاهدة  األكثر  الفئات  إن  »يوتيوب«  شركة  وقالت 

تبقى  حيث  التحديد،  وجه  على  األطفال  تشمل  ال  التطبيق 
الفئات  هي  والكيفية  والرياضة  والموسيقى  الكوميديا 
األكثر شعبية، لكن رغم ذلك فإن تضمين أطفال في مقاطع 
»يوتيوب«  جوانب  أحد  هو  المشاهدات  عدد  زيادة  ل الفيديو 

التي اختارها العديد من المبدعين.
جمع  إلــى  استندت  الــدراســة  هــذه  أن  الذكر  ب والجدير 
موجودة  كانت  التي  الشهيرة  »يوتيوب«  قنوات  من  قائمة 
التي  الفيديو  مقاطع  وتحليل جميع   ،2018 العام  أواخر  حتى 

أنتجتها تلك القنوات.

نوعية الفيديوهات األكثر مشاهدة

قرار من »غوغل« 
بشأن كورونا

#هشـتاغ

تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة، الذي وافق 4 مارس حيث أطلق 
نشطاء هاشتاغ »#اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة«، على وسائل التواصل 

االجتماعي.
وشهد الهاشتاغ تفاعال واسعا من رواد الصفحات بموقع »فيسبوك«، 

واختصاصيي التغذية والحمية، إلى جانب مرضى السمنة الذين شكلوا جزءا 
مهما من برنامج الحملة.

واشتملت التعليقات على مجموعة من نصائح التوعية بظاهرة السمنة، 
والتعريف بالسمنة من حيث مسبباتها وطرق عالجها ومكافحتها. بإجراء فحوص 
طبية لمعرفة مستويات الماء والدهون بأجسامهم، إلى جانب كيفية تغيير نمط 

الحياة والتعايش مع السمنة ومحاربتها.

ستوفر جامعة ستانفورد األميركية لطالبها، اعتبارا من اإلثنين، الحصص 
الدراسية عبر اإلنترنت، على خلفية انتشار فيروس »كورونا«، وقالت الجامعة 

العريقة الواقعة في شمال كاليفورنيا إنها تتوقع »أن يستمر عدد اإلصابات 
المثبتة بمرض كوفيد19- في االرتفاع في منطقتنا وفي أوساط جامعتنا«.

وأكدت أن مجموعة كبيرة من النشاطات في الجامعة التي تضم 16500 طالب، 
ستلغى أو تعدل، حسب »فرانس برس«، وفي بيان منفصل، قالت مديرة 

الجامعة، بيرسيس دريل، إن طالبين في ستانفورد عزال نفسيهما بعد تعرضهما 
المحتمل لفيروس »كورونا« المستجد المسبب لوباء »كوفيد19-«.

وأوضحت أن الطالبين غادرا مساكن الطالب بانتظار نتيجة الفحوصات، 
والجمعة، أعلنت جامعتان في والية واشنطن، حيث سجل أكبر عدد من الوفيات 

في الواليات المتحدة جراء الفيروس، أنهما ستعتمدان الدروس عبر اإلنترنت.

أطفال يعرضون األزياء التراثية التباوية بالمسرح الشعبي بسبها.10 مارس 2020.

مخصصا   »AC19« يسمى  تطبيقا  جوجل  شركة  أزالت 
 Google« الرسمي  متجرها  مــن  أنــدرويــد  لنظام 
إصابات  الكتشاف  اإليرانية  الحكومة  طورته   »Play
وذلك  وتتبعها،   »COVID-19« »كــورونــا«  فيروس 
العديد  اتهم  حيث  التطبيق،  حول  الجدل  زيــادة  بعد 
الذعر  باستخدام  اإليرانية  الحكومة  المستخدمين  من 
المواطنين  لخداع  »كورونا«  فيروس  حول  الحاصل 
وبيانات  الهواتف  أرقام  وجمع  التطبيق  تثبيت  أجل  من 

الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي.
وبعد ظهور االتهامات، قال الباحث في مجال البرامج 
»بناء  األمن:  شركة  في  أندرويد  نظام  ضمن  الضارة 
التطبيق وسلوكه، فإنه ليس تروجانا خبيثا  على تحليل 

أو برنامج تجسس، وال يحتوي على أي سلوك مشبوه«.
وأشارت المصادر إلى أن شركة غوغل أزالت التطبيق 
التي  المضللة  المزاعم  تنفيذا لسياسات متجرها بسبب 
إصابات  عن  الكشف  في  والمتمثلة  التطبيق،  ساقها 
خالل  مــن  مستحيل  ــر  أم ــو  وه »كــورونــا«،  فــيــروس 
المشبته  »كورونا«  فيروس  مرضى  يجري  إذ  التطبيق، 
تحليل  إجــراء  بعد  إصابتهم  وتتأكد  اختبارات،  بهم 

ميكروبيولوجي لعينة مأخوذة من الحنجرة.
التطبيق  أطلقت  قد  اإليرانية  الحكومة  وكانت 
ويب  موقع  خالل  من  ووفرته  الماضي،  األسبوع  في 
مخصص ومتجر غوغل بالي الرسمي ومتاجر التطبيقات 
أكثر  من  واحدة  إيران  أصبحت  أن  بعد  وذلك  األخرى، 
المستجد،  »كورونا«  بفيروس  العالم  في  تأثرا  البلدان 

ومواجهتها أزمة صحية وطنية.
قصيرة  نصية  رسالة  اإليرانية  الصحة  وزارة  وأرسلت 
تحثهم  التطبيق  إصدارها  بعد  اإليرانيين  جميع  إلى 
األعراض  من  للتحقق  التطبيق  تثبيت  على  خاللها  من 
للمستخدمين  التطبيق  ويسمح  للفيروس،  المحتملة 
من  يطلب  ثم  ومن  الهاتف،  رقم  باستخدام  بالتسجيل 
المتعلقة  األسئلة  من  سلسلة  عن  اإلجابة  اإليرانيين 

بأعراض فيروس »كورونا«.

»غوغل« تحذف تطبيقا 
للحكومة اإليرانية

عرض الفيلم الليبي »صرخة 
وجع« اليوم ببنغازي
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إلى  السابق  األممي  المبعوث  استقالة  أفرزت 
مارس  من  الثاني  في  سالمة  غسان  ليبيا 
خاللها  تالشى  أممي«،  »فراغ  مرحلة  الجاري 
المسارات  عن   - مجرد حديث  أو   - تحرك  أي 
والعسكرية  )السياسية  الثالثة  األممية 
األزمة  لحل  سالمة  تبناها  التي  واالقتصادية( 
المسارات  كافة  تحولت  المقابل  في  الليبية، 
األممي  الخليفة  بشأن  التكهنات  مضمار  إلى 
الجوار  دول  بعض  واشتراطات  المنتظر، 
واإلقليم لمعايير اختيار المبعوث المقبل، فيما 
واضح  رد  تقديم  عن  المتحدة  األمم  تتكتم 
ومقنع يحسم الجدل بشأن مستقبل الكثير من 
أن  واضحا  وبدا  حوزتها،  في  العالقة  الملفات 
بدأوا   - وغربا  - شرقا  الداخلية  األزمة  أطراف 
في هذه األثناء تحركات فردية على الصعيدين 
وتمتين  مواقفهم  لعرض  والدولي  اإلقليمي 

القائمة. تحالفاتهم 
المتحدة  األمم  فإن  دبلوماسيين،  ووفق 
سالمة،  لخالفة  بديل  اختيار  تدرس  ماتزال 
ورغم ما يتردد من أنباء عن عدم رغبة األمم 
صندوق  خارج  من  بديل  اختيار  في  المتحدة 
الذين  الدبلوماسيين  الحالية، وتحديًدا  البعثة 
المستبعد  غير  من  أنه  إال  سالمة،  مع  عملوا 
هذا  خارج  من  أممي  مبعوث  اختيار  أيضا 
الصندوق، خصوصا أن المفاجآت السابقة التي 
مارتن  األسبق  المبعوث  اسمي  اختيار  واكبت 

كوبلر أو سالمة نفسه تدعم هذا التوجه.
تكون  أن  تتتوقع  المتداولة  المعلومات 
الدبلوماسية  السابق  األممي  المبعوث  نائبة 
األقرب  هي  ويليامز،  ستيفاني  األميركية 
تولت  إذ  الجديد،  األممي  المبعوث  لمنصب 
سابقًا  وشغلت   ،2017 يوليو  منذ  منصبها 
األميركية في  السفارة  بأعمال  القائمة  منصب 
الدبلوماسي  الثاني فهو  الرهان  طرابلس. أما 
السوداني يعقوب الحلو، الذي تولى منذ يونيو 
الماضي مهمة المنسق المقيم بالبعثة األممية 
في ليبيا ومنسق الشؤون اإلنسانية فيها. فيما 
تتجه بورصة الرهانات الدبلوماسية أيضا إلى 
الجهيناوي  خميس  التونسي  الدبلوماسي 
قاد  والذي  السابق،  التونسي  الخارجية  وزير 
الليبية  األزمة  أطراف  مختلف  مع  المفاوضات 

الروسي،  الرئيس  بين  الجديد  االتفاق  يختبر 
التركي، رجب طيب  ونظيره  بوتين،  فالديمير 
إدلب  في  األسلحة  صوت  إلسكات  إردوغان، 
في  البلدين  بين  التعاون  حدود  السورية، 
بتعهد  مالمحه  بدت  الليبي،  النزاع  تهدئة 
موسكو عدم إرسال قوات إلى ليبيا، في وقت 
الخطر  ناقوس  تدق  الفرنسية  المخاوف  بدأت 
عبر  أوروبا  إلى  مقاتلين سوريين  تسلل  حيال 

الحدود البحرية الجنوبية.
الصراع  بين  المتراوحة  العالقات  وتجعل 
وتركيا  روسيا  بين  أخرى  تارة  والتعاون  تارة 
في موضوع الحرب في سورية، األزمة الليبية 

ثاني أهم موضوع في مفاوضات الطرفين.
األسبوع  موسكو  من  عودته  طريق  ففي 
األتراك  الصحفيين  إردوغان  أبلغ  الماضي، 
إيجابية  سيتخذ خطوات  بوتين  أن  يعتقد  أنه 
دون  ليبيا،  في  فاغنر  مجموعة  قضية  بشأن 
»نتمنى  قائال:  إضافية،  تفاصيل  عن  الكشف 
حال  وفي  األرض،  على  األمور  هذه  تطبيق 
طبقت سيكون عملنا وعمل فائز السراج يسيرا 

في ليبيا«.
ليبيا  في  المشكالت  ينتظر حل  أنه  وأضاف 
يتعلق  فيما  بوتين  مع  تحققت  التي  تلك  مثل 
حفتر  موقف  أن  وأردف  سورية.  في  بإدلب 
على  عالوة  للجميع،  واضح  التوافقي  »غير 
تأجيجه الحرب وعدم التزامه بالتعهدات.. هذا 
األمر باتت تشاهده الواليات المتحدة وألمانيا 

وإيطاليا«.
نتائج  عن  الروسي  الجانب  يعلن  ولم 
إردوغان في موسكو،  أجراها  التي  المباحثات 
خصوصا بشأن ليبيا، والتي تطرقت باألساس 
إدلب،  بمحافظة  والوضع  السوري  الملف  إلى 
الروسية  لألخبار  تو«  »هاو  موقع  أن  بيد 
بصفته  بوتين  فالديمير  قرار  عن  كشف 
القائد األعلى للقوات المسلحة الروسية مساء 

خالل ترؤسه الدبلوماسية التونسية. في هذه 
معايير  وضع  في  الجوار  دول  بدأت  الغضون، 
معالم  وبدت  الجديد،  المبعوث  اختيار  على 
توافق مصري جزائري على شرط واحد لالختيار 
على  القاهرة  شددت  إذ  المقبل،  األممي 
ضرورة تعيينه في أقرب وقت ممكن وضرورة 
أن يحظى بالقبول من جميع األطراف الليبية، 
وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية 
األمين  مع  اإلثنين،  شكري،  سامح  المصري، 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وهو 
ما أكده أيضا وزير الخارجية الجزائري، صبري 
»أال  ضرورة  أكدت  تصريحات  في  بوقادوم 
يميل المبعوث األممي الجديد إلى طرف على 

حساب آخر«.
والشروط،  التكهنات  سباق  قلب  وفي 
بضرورة  يتمسك  األفريقي  االتحاد  يزال  ما 
من  الجديد  األممي  المبعوث  يكون  أن 
التي  الفكرة  وهي  أفريقيا،  السمراء  القارة 
رفضا  ولقيت  أشهر  بضعة  منذ  طرحها  جرى 
أوروبيا، وانعكس هذا اإلصرار على تصريحات 
لالتحاد  الحالي  الرئيس  أفريقيا  جنوب  رئيس 
استقباله  خالل  رامافوزا،  سيريل  األفريقي، 

الخميس، عدم إرسال قوات روسية إلى ليبيا، 
خالل  ناقشت  الروسية  الحكومة  أن  كاشفا 
دول  في  األوضاع  الكرملين  في  جلستها 

أفريقيا. شمال 
النار  إطالق  لوقف  جدي  اتفاق  أي  لكن 
ضد  وأنقرة  موسكو  بين  تعاونا  يتطلب 
ليبيا،  وفي  إدلب،  في  اإلرهابية  الجماعات 
جميع  موسكو  تعتبر  حيث  الخالف،  أصل  وهو 
ليمتد  إرهابية،  إدلب  المسلحة في  التنظيمات 
السوريين  بالمقاتلين  يتعلق  ما  إلى  األمر 
رغم  أخيرا،  ليبيا  إلى  تركيا  أرسلتهم  الذين 
عبر  الروسي  بالوجود  الخطوة  إردوغان  ربط 

مرتزقة فاغنر.
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف، 

في  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بريتوريا الثالثاء، إذ أكد أنه »يحبذ أن يكون 
المبعوث األممي الجديد إلى ليبيا من أفريقيا«، 
داعما  سيكون  اإلفريقي  االتحاد  أن  يعني  بما 
الختيار الحلو أو الجهيناوي إذ جاء اختيار األمم 

المتحدة من بين هذين االسمين.
وبين فرضية االختيار من صندوق البعثة أو 
الصندوق اإلفريقي أو ربما مفاجآت غوتيريس 
هو  الوقت  عنصر  يبقي  األخيرة،  اللحظات  في 
الحاكم في هذا االختيار، إذ يقول مندوب ليبيا 
إبراهيم  المتحدة  األمم  األمم  لدى  السابق 
الدباشي، في تصريحات لقناة 218، إن إيجاد 
عدة  ستأخذ  مسألة  لسالمة  بديلة  شخصية 
أسابيع أو شهور إليجاد من يقبل التعامل مع 
ثم  ومن  بـ»الحارق«،  وصفه  الذي  ليبيا  ملف 
في  العضوية  دائمة  الدول  بين  عليه  االتفاق 

مجلس األمن.
هذا  وشغر  الجدل،  هذا  حسم  حين  وإلى 
المسارات  وتحديد مستقبل  األممي«،  »الفراغ 
تحركات  فإن  سالمةـ  رعاها  التي  األممية 
األزمة،  أطراف  تجريها  بدأت  موازية  سياسية 
سواء على صعيد رئيس المجلس الرئاسي فائز 

من  ينتقلون  الجهاديين  أن  من  حذر  الذي 
إدلب إلى ليبيا لزعزعة استقرار المنطقة، انتقد 
أدلى بها  التي  التصريحات  في مؤتمر صحفي 
ممثلو دول غربية بتأكيدهم أن جماعة تحرير 
المحظورة  النصرة  جبهة  أسماء  )أحد  الشام 
عن  االبتعاد  على  تعمل  روسيا(  قبل  من 
الغربية  الدول  على  »ينبغي  قائال:  التطرف، 
التعامل  خالل  من  الخاصة  أخطاءها  تكرر  أال 
أهدافها  تحقيق  أجل  من  اإلرهابيين،  مع 

الجيوسياسية«.
النزاع  طرفي  على  وروسيا  تركيا  وفرضت 
خرقت  هدنة  الماضي  يناير   12 في  الليبي 
الليبي  الملف  ينتقل  أن  قبل  المرات،  عشرات 
بعد  غموض  في  الساحة  وتدخل  برلين،  إلى 

السراج الذي زار جنوب أفريقيا، أو القائد العام 
بجولة  قام  الذي  حفتر  خليفة  المشير  للجيش 

أوروبية شملت باريس وبرلين.
رئيس  مع  الثالثاء  مباحثات  أجرى  السراج 
ماتاميال  سيريل  أفريقيا،  جنوب  جمهورية 
رئيس  طلب  على  »بناًء  وجاءت  رامافوسا، 
الجمهورية  رئاسة  وفق  الليبي«،  الوزراء 
المجلس  رئيس  واغتنم  أفريقيا،  جنوب  في 
بصفته  رامافوسا  إلطالع  الفرصة  الرئاسي 
التطورات  على  األفريقي  االتحاد  رئيس 
»شكلت  حيث  ليبيا.  في  واألمنية  السياسية 
الجتماع  رامافوسا  الرئيس  تحضير  من  جزًءا 
األفريقي  لالتحاد  التابعة  االتصال  مجموعة 
أويو بجمهورية  التي ستجتمع في  ليبيا،  حول 

الكونغو اليوم الخميس.
أبلغ  أما حفتر، وحسب مصدر فرنسي، فقد 
دام  لقاء  خالل  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
اتفاق  على  سيوقع  »بأنه  واحدة  ساعة  لمدة 
احترمته  إذا  به  وسيلتزم  النار  إطالق  لوقف 
الحكومة  تدعمها  التي  المسلحة  الجماعات 
إذاعة  نقلت  حين  في  دوليا«،  بها  المعترف 
أن  تسمها  لم  مصادر  عن  الدولية«  »فرنسا 

سالمة.  غسان  األممي،  المبعوث  استقالة 
مقاتلين  بإرسال  التركي  الرئيس  واعترف 
أعلن  مرتبك  وبشكل  طرابلس،  إلى  سوريين 

عن سقوط قتلى أتراك في ليبيا.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  وادعى 
القتلى  من  مزيدا  توثيقه  مستقلة(  )هيئة 
الموالية  السورية  الفصائل  صفوف  في 
جراء  القتلى  عدد  ليرتفع  ليبيا،  بمعارك  لتركيا 
مقاتال   117 إلى  ليبيا  في  العسكرية  العمليات 
السلطان  وفرقة  المعتصم،  »لواء  فصائل  من 
والحمزات،  الشمال،  صقور  ولواء  مراد، 

وسليمان شاه«.
ويدق المرصد ناقوس الخطر من استعداد 
تركيا لنقل دفعة جديدة من فصيل ما يسمى 

ملفا  ماكرون  إلى  قدم  للجيش  العام  القائد 
على  تحتوي  الصفحات  »مئات  من  يتألف 
الذين  السوريين،  المرتزقة  عن  معلومات 
بعضهم  وكان  طرابلس،  في  تركيا  نشرتهم 

يهدف إلى الهجرة إلى أوروبا«.
كشفته  ما  مع  األخير  الملف  يرتبط  وربما 
يقودها  مساع  من  فرنسية  إعالم  وسائل 
الرئيس ايمانويل ماكرون في ترتيب لقاء في 
باريس مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان 
جريدة  وذكرت  وسورية.  ليبيا  محوره  يكون 
أن  األسبوعية  ديمانش«  دو  جورنال  »لو 
المقبلة، دون  األيام  تجري في  قد  المحادثات 

الخوض في تفاصيل.
أنجيال ميركل فقد  األلمانية  المستشارة  أما 
القلق  حجم  تعكس  حفتر  إلى  رسالة  وجهت 
في  لألوضاع  جديدة  انتكاسة  من  األلماني 
النار  إطالق  وقف  »إن  ميركيل  وقالت  ليبيا، 
وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان«، 
ليبيا.  في  للصراع  »ما من حل عسكري«  ألنه 
وذلك خالل لقاء مع حفتر الثالثاء، وفق الناطق 

باسم الحكومة األلمانية.
المتحدة  الواليات  سجلت  األثناء  هذه  في 

الوقت  في  وذلك  ليبيا،  إلى  المعتصم«  »لواء 
المقاتلين  فرار  عملية  فيه  تتواصل  الذي 
بشكل  أوروبا  نحو  ليبيا  في  السوريين 
متصاعد، الذين بلغوا خالل الساعات الماضية 
»الحمزات«  فصيل  من  عنصرا   40 نحو  فقط 
وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا، ليرتفع تعداد 
المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى 

أوروبا إلى نحو 200.
على  المعلومات  هذه  أوروبية  دول  وتأخذ 
البرلمان  رئيس  أحال  بعدما  الجد،  محمل 
نائب  من  مقدمة  مذكرة  أيام  قبل  الفرنسي 
برلماني تتضمن معطيات حول مخاطر تسرب 
من  الجنوبية  الحدود  عبر  واألفراد  الجماعات 
ليبيا والجنوبية الغربية لتركيا إلى دول االتحاد 

األوروبي.
وقوف  عن  فرنسية  إعالم  وسائل  وتحدثت 
عبر  بهم  الدفع  وراء  رئيس  بشكل  تركيا 
تحقيق  بغرض  لالبتزاز  محاولة  في  الحدود، 
ثالثة  تسلل  مسجلة  وسياسية،  مادية  أهداف 
قادمين من  المتوسط  البحر  عبر  آالف مهاجر 
واليونان ومالطا، وأكثر من  إيطاليا  ليبيا نحو 
الحدود  عبر  آالف الجئ ومهاجر تسللوا  سبعة 
العام  خالل  أوروبا  نحو  اليونانية  التركية 

الماضي.
ويشكل الموضوع فرصة للرئيس الفرنسي 
في  المرتقب  لقائه  في  ماكرون،  إيمانويل 
وزير  أن  خصوصا  التركي،  نظيره  مع  باريس 
اتهم  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية 

حضورا باهتا في األزمة، والذي لم يخرج من 
لدى  سفيرها  التقى  إذ  والشجب،  القلق  دائرة 
المجلس  رئيس  مع  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
بجنوب  بريتوريا  في  السراج  فائز  الرئاسي 
األزمة  لحل  الدولية  الجهود  وناقشا  أفريقيا، 
من  قلقه  السفير  أكد  اللقاء  وخالل  الليبية، 
»الهدنة الهشة« في حرب طرابلس، واستمرار 
خالل  السفير،  أكد  كما  النفط.  حقول  إغالق 
الهّشة  الهدنة  إزاء  العميق  »قلقه  االجتماع، 
إلنتاج  المستمر  واإلغالق  طرابلس،  حول 
الليبية  العائالت  تهجير  واستمرار  النفط، 
المدنية  للمناطق  المستمر  القصف  بسبب 

التحتية«. والبنية 
في  رغبة  نورالند  أكد  آخر،  لقاء  وفي 
االتحاد  ترأس  التي  أفريقيا،  جنوب  مع  العمل 
األمم  تقودها  التي  الجهود  لدعم  األفريقي، 
المتحدة لحل الصراع في ليبيا، وقالت السفارة 
بالسفارة  باألعمال  القائم  ونائب  نورالند،  إن 
ماكاري،  آيان  أفريقيا،  جنوب  لدى  األميركية 
عقدا »اجتماعا مثمرا مع ممثلي إدارة العالقات 

الدولية والتعاون في بريتوريا«.
الذي  النسبي  الهدوء  ورغم  ميدانيا، 
العاصمة  تخوم  على  القتال  محاور  شهدته 
استمرار  مع  األسبوع،  مطلع  منذ  طرابس 
الناطق  أن  إال  الجانين،  بين  الهدنة  سريان 
العقيد  الوفاق،  حكومة  قوات  باسم  الرسمي 
مخزًنا  دمرت  قواته  إن  قنونو،  محمد  طيار 
في  العامة،  للقيادة  تابعة  وتجمعات  للذخيرة 
ا على استهداف المدنيين  قصر بن غشير، »ردًّ
القتال بالعاصمة طرابلس«. في  خلف خطوط 
العامة  القيادة  باسم  الناطق  أعاد  المقابل، 
مظاهر  عن  الحديث  المسماري،  أحمد  اللواء 
وقال  اآلخر،  الجانب  على  عسكري  تحشيد 
تجميع  بعد  كشفت  االستطالع  وحدات  إن 
قوات  »تحشيد«  عن  وتحليلها  المعلومات 
كافة  على  واسع  هجوم  لشن  الوفاق  حكومة 

محاور القوات المسلحة.
والعسكرية،  السياسية  األوضاع  تجمد  ومع 
والتي توجتها استقالة سالمة، يبدو أن األزمة 
الليبية دخلت في برزخ من الغموض، تسيطر 
يبعث  ما  وهو  والالحرب،  الالسلم  حالة  فيه 
على قلق دبلوماسيين ومراقبين من مفاجآت 
وقد  الليبي،  المشهد  شكل  تغير  ربما  جديدة 

تدفع األزمة إلى ذروة التعقيد!

أوروبا.  البتزاز  المهاجرين  باستغالل  تركيا 
أهدافها  تحقيق  عن  بعيدة  أنقرة  وتبدو 
والليبية،  السورية  الجبهتين  كلتا  في  المعلنة 
بعد أن أضيفت إلى مواجهتها مع دمشق بروز 
والحكومة  األسد  بشار  بين  جديدة  تحالفات 

الموقتة في ليبيا.
جريدة  قالت  ذلك  على  وتعليقا 
المواجهة  إن  الروسية  غازيتا«  »نيزافيسيمايا 
إنشاء  على  األسد  أجبرت  دمشق  مع  التركية 
السلطات  افتتحت  بعدما  مفاجئة،  تحالفات 
السورية  العاصمة  في  ليبية  دبلوماسية  بعثة 
في 3 مارس الماضي، ويأتي ذلك بعد ثماني 
البلدين  بين  االتصال  قطع  من  سنوات 

المتأثرين بأحداث الربيع العربي.
ويقول الروس إن الحكومة الموقتة ونظام 
باستعادة  قيامهما  حقيقة  يخفيان  ال  األسد 
إردوغان  أجل مواجهة سياسة  شراكتهما من 
والسوري  الليبي  الجانبان  واعتبر  العدائية. 
مزعزعا  عامال  التركي  الرئيس  سياسة 
لالستقرار في المنطقة. وفقا للجريدة الروسية 
الليبية  الحكومة  بين  الموقعة  االتفاقات  فإن 
جميع  تسليم  على  تعمل  ودمشق  الموقتة 
الجيش  أسرهم  الذين  السوريين،  المرتزقة 

الوطني الليبي إلى السلطات السورية.
العمليات  يمدد  التحالف  هذا  أن  ويعني 
على  وسورية،  ليبيا  من  كل  في  العسكرية 
التي  النار  إطالق  وقف  اتفاقات  من  الرغم 

روجت لها روسيا وتركيا.
الدولية  الشؤون  مجلس  خبير  وقال 
الحكومتين  إن  سيمينوف،  كيريل  الروسي 
مشتركة  إجراءات  التخاذ  استعدادهما  أظهرتا 
قادرتان  وطبرق  »دمشق  وقال:  تركيا.  ضد 
مستقل،  بشكل  مشتركة  أرضية  إيجاد  على 

ولديهما عدو مشترك اآلن )تركيا(«.
محتمل  استهداف  أي  أن  مراقبون  ويعتقد 
خطا  يعد  فاغنر  مجموعة  لمرتزقة  أنقرة  من 
يحدث  وسوف  روسيا،  إلى  بالنسبة  أحمر 

تعديال في ميزان القوة في ليبيا.

بورصة املبعوث األممي: تكهنات.. وشروط إقليمية.. واملفاجآت واردة

خبير روسي: دمشق وطبرق قادرتان على إيجاد أرضية مشتركة بشكل مستقل

تحركات أطراف األزمة تحاول ملء »الفراغ األممي«

»صفقة إدلب« تختبر حدود التعاون بني بوتني وإردوغان في ليبيا

باريس، برلين، جوهانسبرغ - الوسط

● حفتر وماكرون خالل لقاء سابق في باريس

● خميس الجهيناوي● يعقوب الحلو● ستيفاني ويليامز● غسان سالمة

● السراج ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خالل لقاء في بريتوريا الثالثاء

القاهرة – الوسط

● بوتين وإردوغان خالل مؤتمر صحفي سابق

»نيزافيسيمايا غازيتا« الروسية: 
المواجهة التركية مع دمشق أجبرت 
األسد على إنشاء تحالفات مفاجئة



محليات 04

القاهرة ـ الوسط

الجزائر–عبدالرحمن أميني

●    أسماء القصبي 

●     عائشة منصور المهدي  

●      صفاء أحمد بوزغاية 

● حقل الفيل النفطي في ليبيا

●     فاطمة النيهوم 

●      مفيدة عبد الحفيظ 

●      ليلى الالفي

»حرب األسعار« العاملية نقمة على تكلفة إنتاج النفط الليبي
ألف   120 إلى  الليبي  البترول  إنتاج  انهيار  رافق 
العام  أواخر  منذ  له  مستوى  أدنى  -وهو  يوميا  برميل 
السوق  في  الخام  النفط  بأسعار  أزمة  ظهور   2011-
يؤكد  ما  المستجد،  »كورونا«  فيروس  وتفشي  الدولية 
األكثر  المنتجة  الدول  على  وخيمة  ستكون  العواقب  أن 

ليبيا. الذهب األسود مثل  اعتمادا على 
أزمة  وقع  على  مارس   9 يوم  النفط  سوق  واستيقظ 
أن  يتوقع  والرياض،  بين موسكو  اتفاق  تعثر  كبيرة مع 
األكثر  المنتجة  الدول  على  وخيمة  عواقب  عنه  تترتب 
على  معقودا  األمل  كان  إذ  المحروقات،  على  اعتمادًا 
العربية  المملكة  رأسها  على  أوبك،  وأعضاء  روسيا 
فيينا  في  الماضية  الجمعة  يوم  التقوا  حين  السعودية 
استراتيجية  تطوير  لمحاولة  اجتماع  في  )النمسا(، 
تفشي  منذ  انهارت  التي  األسعار  تهاوي  مواجهة 

»كورونا«. فيروس 
في  الخام  للنفط  منتج  أكبر  السعودية  واقترحت 
1.5 مليون  العالم تقليل اإلنتاج بين »أوبك+« بمقدار 
األسعار،  على  إيجابي  تأثير  له  ليكون  يوميا  برميل 
برميل  ألف   500 بنحو  إنتاجها  بخفض  روسيا  وتلتزم 

اليوم. في 
وفي غياب اتفاق بين البلدين وجدت الدول األعضاء 
ونيجيريا  والكونغو  ليبيا  األفارقة،  فيها  بما  أوبك،  في 
أنفسها  االستوائية  وغينيا  والجابون  والجزائر  وأنغوال 
أمام حرب أسعار، بعدما اتخذت السعودية قرارا بزيادة 
المقبل،  الشهر  من  بداية  النفط  من  اليومي  إنتاجها 
 32 %30، محققا سعر خام برنت  لتتهاوى األسعار بنحو 
يوم  االنتعاش  تعاود  أن  قبل  الواحد،  للبرميل  دوالرا 

37.21 دوالر للبرميل. الثالثاء إلى 
حرب  منذ  يومية  خسارة  أكبر  االنخفاض  هذا  وعد 

.1991 العام  الخليج 
وبداية  الكبار  المنتجين  بين  األسعار  حرب  وتعقد 
صناعة  خطط  من  اإلنتاج  حصص  على  منافسة  بروز 
لمداخيل  األبرز  المصدر  يعتبر  الذي  ليبيا،  في  النفط 
محلية،  وأمنية  سياسية  توترات  بفعل  المالية  الدولة 

1.096 مليون برميل يوميا من  البالد  إلى فقدان  أدت 
يوميا  برميل  مليون   1.22 نحو  تنتج  كانت  إذ  اإلنتاج، 
منتصف  في  والموانئ  الحقول  على  الحصار  بدء  قبل 

يناير.
اإلمدادات  انقطاع  استمرار  المحللين  معظم  ويتوقع 
يبدو  السياسي  الحل  ألن  أخرى،  أسابيع  لبضعة  الليبية 
العودة  فإن  ذلك  ومع  الحالي،  الوقت  في  مرجح  غير 
للسوق  التخمة  من  المزيد  ستضيف  للتصدير  السريعة 

الدولية.

بسبب  الخام  النفط  على  الصيني  الطلب  تراجع  ومع 
بالنسبة  ليبيا  في  النفط  أزمة  كانت  »كورونا«  فيروس 
يؤكدون  إذ  األسعار،  على  موقتة  ولو  نعمة  دول  لعدة 
أن أي زيادة حالية سوف تؤثر بشكل هبوطي عليها مع 

العالمية. وجود استقرار في اإلمدادات 
لخام  توقعاته  ساكس«  »غولدمان  بنك  وخفض 
من  والثالث  الثاني  الربعين  في  دوالرا   30 إلى  برنت 
جلوبال  أمريكا  »أوف  بنك  انضم  فيما   ،2020 العام 
أسعار  توقعات  خفض  في  أخرى  بنوك  إلى  ريسيرش« 

20 دوالرا خالل  الخام، متكهنا بهبوط برنت إلى نطاق 
األسابيع المقبلة بعد أن بدأت السعودية حرب أسعار.

وبالنسبة إلى ليبيا فإن تراجع أسعار الخام لن تخدم 
تصدير  استعادت  وإن  حتى  النفط،  برميل  إنتاج  تكلفة 
إلى  الخبراء  تقديرات  تشير  حيث  يوميا،  برميل  مليون 
أن  بعد  للبرميل،  دوالر   23.8 لتصل  التكلفة  ارتفاع 
عاملي  بسبب  للبرميل،  دوالرات  سبعة  تتجاوز  ال  كانت 

النفط. والفساد في قطاع  المحروقات  تهريب 
احتياطات  على  كبيرة  ضغوطا  الوضع  هذا  ويشكل 

بحكومة  المالية  وزارة  رجحت  التي  األجنبي،  النقد 
استمر  ما  إذا  دوالر،  مليار   63 إلى  تناقصها  الوفاق، 
المقبل،  يونيو  حتى  النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال 

.2019 77 مليار دوالر مستواه في أكتوبر  مقابل 
وتحضر دول كبرى منتجة لسيناريو أسوأ بالتأقلم مع 
إن  الروسية،  المالية  وزارة  قالت  إذ  المطروحة،  األسعار 
التي  العالمية،  النفط  أسعار  مع  التكيف  يمكنها  البالد 
من  لفترة  للبرميل  دوالرا  و30  دوالرا   25 بين  تتراوح 

ست إلى عشر سنوات قادمة.
انكماشا  توقعت  الدولية،  الطاقة  وكالة  جانبها  من 
2020، للمرة  في الطلب العالمي على النفط في العام 
األولى منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل تعثر النشاط 
العالمي بسبب فيروس »كورونا«. وتوقعت  االقتصادي 
99.9 مليون برميل  الوكالة أن يبلغ الطلب على النفط 
السنوية  توقعاتها  بذلك  لتخفض   ،2020 في  يوميا 
بقرابة مليون برميل يوميا، وأشارت إلى انكماش قدره 
العام  منذ  للطلب  تراجع  أول  يوميا، في  برميل  ألف   90

.2009
أنه  األجل،  متوسطة  لتوقعاتها  تقرير  في  وتابعت 
فيروس  تفشي  احتواء  في  الحكومات  فشل  حال  في 
يصل  ما  إلى  ينخفض  قد  االستهالك  فإن  »كورونا«، 
إلى  الفيروس  وأدى تفشي  يوميا.  ألف برميل   730 إلى 
الصين  في  خصوصا  الصناعي،  النشاط  في  حاد  تراجع 
إحدى  إيطاليا، وهي  أخرى، وكذلك  آسيوية  واقتصادات 
إلى  التفشي  الصين. وأدى  األكثر تضررا خارج  المناطق 

البري والجوي. النقل  تباطؤ في الطلب على 
الدولية  الطاقة  لوكالة  التنفيذي  المدير  وناشد 
في  بعقالنية«  »التصرف  المنتجين  بيرول،  فاتح 
من  للحد  اتفاق  انهيار  بعد  »كورونا«،  أزمة  مواجهة 
األسبوع  آخرين  ومنتجين  وروسيا  »أوبك«  بين  اإلنتاج 
بيرول  وقال  للهبوط.  النفط  أسعار  دفع  مما  الماضي، 
الدول  من  كثيرا  يضع  قد  النفط  أسعار  انخفاض  إن 
هائل،  مالي  ضغط  تحت  للخام،  المنتجة  الرئيسية 
قالت  الوكالة  أن  غير  اجتماعية.  ضغوط  في  ويتسبب 
2020، من  الطلب في  التي مني بها  الصدمة  إنه بعد 
بواقع  وارتفاعه  بقوة،  النفط  استهالك  تعافي  المتوقع 

.2021 2.1 مليون برميل يوميا في العام 

بعد تسجيل أكبر خسارة يومية منذ حرب الخليج

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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تبلغ ابتسام 40 سنة. هي أصيلة مدينة الزاوية 
اإلجازة  على  متحصلة  وهي  أطفال،  ألربعة  وأم 
المدني  المجتمع  في  انخرطت  اإلعالمية.  في 
 17« بجمعية  بالتحديد  والتحقت   2011 سنة 
التزامها  الطفل«. بسبب  للمرأة وحقوق  فبراير 
ميليشيات  أخضعتها  المجال  هذا  في  التطوعي 
خالل  االستجوابات  من  العديد  إلى  القذافي 
2011، لكنها سريعا ما تخلت عن  شهر مارس 
بدور  المرأة  تخص  كانت  التي  الجمعية  تلك 
المسلح  النزاع  اندالع  وبعد  األثناء  في  ثانوي. 
خطر  في  حياتها  بأن  ابتسام  شعرت  ليبيا  في 
سنة  تونس.  في  موقتا  للعيش  فانتقلت 
»المسار  جمعية  تونس  في  أسست   ،2016
أن  إلى  تسعى  وكانت  والتنمية«،  السالم  نحو 
أن  شأنها  من  التي  الكفاءات  الليبيات  تكتسب 
ليضطلعن  التحرر  نحو  الطريق  أمامهن  تفتح 

بدورهن في إحالل السالم والتنمية.
»المرأة  الصدد:  هذا  في  ابتسام  تقول 
والتعهد  اإلغاثة  بتقديم  بدأت  التي  الليبية 
تتطلع  الحرب  خلفتهم  الذين  باليتامى 
مجاالت  في  العمل  وإلى  التدريب  إلى  اليوم 
التكافؤ  أجل  من  المناصرة  غرار  على  أخرى، 

والمساواة.
ننطلق«،  »بثالثين  حملة  إلى  ابتسام  أشارت 
في  المرأة  حضور  ضمان  إلى  تسعى  التي 
صلب  العليا  والخطط  البلدية  المجالس 
تقل  ال  بنسبة  األخرى  الحكومية  المؤسسات 
لمسار  عائق  أكبر  أن  ابتسام  تعتبر   .30% عن 
المرأة هو انعدام الثقة في طاقاتها، إذ يعتبرها 
الكثير غير قادرة على اإلبداع وعلى اإلدارة وأخذ 
القرار، ولذلك ترفض ابتسام المشاركة الصورية 
للمرأة التي تضطلع في أغلب األحيان بمجرد دور 
بدأت  بالمستقبل:  متفائلة  ابتسام  لكن  شكلي. 
العقلية تتغير ببطء بفضل الجهود التي تبذلها 
النساء المثابرات الالتي نجدهن اليوم في جميع 
حيث  السياسية،  األوساط  في  وحتى  المجاالت، 

تنظمن العديد من حمالت المناصرة.

بوزغاية أحمد  صفاء 
34 سنة، وهي عزباء، أصيلة مدينة  تبلغ صفاء 
مشروع  على  تطوعا،  صفاء،  تشرف  بنغازي. 
تأسست  التي  ليبيا«  الب  »فاب  جمعية  صلب 
لم  لكنها  اتصاالت  مهندسة  هي   .2017 سنة 

تنجح في ممارسة اختصاصها فقط ألنها أنثى! 
مجال  في  امرأة  توظيف  يرفض  الجميع  وألن 
صفاء  اليوم  تشغل  بالرجال.  خاص  أنه  يُعتقد 
النرويجي  المجلس  لدى  مشروع  مديرة  خطة 
االستشارات  بتقديم  مكلفة  وهي  لالجئين 

القانونية.
به  تشعر  الذي  اإلحباط  عن  للتعويض 
الجمعياتي،  النشاط  في  ضالتها  وجدت 
المدني  المجتمع  صلب  ينشطن  النساء  إذ 
ليبيا  في  الجمعيات  فأغلب  الرجال،  من  أكثر 
المجتمع  أن  صفاء  لنا  أكدت  نساء.  ترأسهن 
التوازن  الذي يدخل  العنصر  المدني مهم وهو 
على حياتي، فأنا أربط داخله عالقات اجتماعية 
في  أربطها  التي  العالقات  من  متانة  أكثر 

المهني. الوسط 
العوامل  من  العديد  لوجود  صفاء  تأسف 
ليبيا:  في  المرأة  وضع  ازدهار  دون  تحول  التي 
لوحدها  السفر  المرأة  تستطيع  ال  اآلن  »إلى 
ألنها  االجتماعات  في  المشاركة  يمكنها  وال 
أوقات  في  المنزل  إلى  الرجوع  على  تجبر  قد 
الليبية  العقلية  لكن  العالم  تقدم  لقد  متأخرة. 

تقهقرت«.

المهدي منصور  عائشة 
»العدالة  جمعية  إدارة  مجلس  عائشة  تترأس 
عددت  وقد  بمرزق«،  المدنية  والتقوى 
في  لالنخراط  دفعتها  التي  األسباب  لنا 
شهدنا   ،2011 »بعد  الجمعياتي:  العمل 
السيولة  نقص  وبسبب  االقتصاد،  انهيار 
توزيع  في  مقابل  دون  العمل  الرجال  رفض 
حينها  ليبيا.  على  المتدفقة  المساعدات 
فشرعن  المساعدات  لنقل  النساء  تطوعت 
المساعدة  إلى  حاجة  في  هم  من  بجرد 
بعث  فكرة  جاءت  ثمة  من  لهم.  لتسليمها 
جمعية تختص في هذا النشاط. كانت تجربتنا 
نشارك  أن  قبل  الجمعياتي  العمل  في  األولى 
في  المشاركة  غرار  على  أخرى،  نشاطات  في 
توعوية  حمالت  وتنظيم   2012 سنة  انتخابات 
قائلة:  عائشة  أضافت  مالحظا«.   20 وتدريب 
جعلنا  مما  مختصة  جمعيات  هنالك  يكن  »لم 

نعمل في مجاالت مختلفة«.
لنا  قالت  الدراسي  بمسارها  يتعلق  فيما 
عائشة إنها مهندسة مدنية لكنها ال تعمل في 
مؤسسة  في  موظفة  »أنا  اختصاصها:  مجال 
يتوافر  الذي  الوحيد  العمل  ذلك  ألن  عمومية، 
يمكنها  وال  مدرسة،  في  أو  مكتب  في  للمرأة، 

عائشة  كظمت  الميدان«.  على  العمل  أبدا 
الليبية  المرأة  لتواصل كالمها: »تشكو  غيظها 
التي  الذكورية  المجتمعية  القواعد  وطأة  من 
تسنها األسر أو القبائل. فال يمكن مثال للمرأة 
أو  أقاربها  رجل من  يرافقها  أن  تتنقل دون  أن 
زادت  الحرب  أن  كما  زوجها،  أو  عائلتها  أفراد 
على  برهنت  المرأة  لكن  األوضاع،  تعقيد  في 
وتوقها  إرادتها  وعلى  المساعدة  على  قدرتها 
للنضال  النساء  تعبئة  مزيد  من  بد  ال  للتغيير. 

من أجل قضية المرأة«.

عبدالحفيظ مفيدة 
»العدالة  جمعية  إلى  أيضا  مفيدة  تنتمي 
في  موظفة  وهي  بمرزق«،  المدنية  والتوىق 
في  انخراطها  مفيدة  لنا  شرحت  العام.  القطاع 
تخصيص  »أردت  بقولها:  الجمعياتي  النشاط 
الليبيين.  من  غيري  لمساعدة  وقتي  من  جزء 
في  الراغبات  النساء  لفائدة  ريادة  برنامج  أدير 
استقاللهن  وتأمين  الخاصة  إطالق مشاريعهن 

االقتصادي«.
النساء  مرافقة  عند  بالسعادة  مفيدة  تشعر 
قالت  حيث  التمكين،  نحو  األولى  الخطوات  في 
الجمعياتية  التجربة  هذه  لي  فتحت  »لقد  لنا: 
أشعر  الشخصي،  الصعيد  فعلى  جديدة.  آفاقا 
كفاءات  اكتسبت  وبأنني  وجودي  بجدوى 

جديدة«.
تعلو  عريضة  وابتسامة  مفيدة  وأضافت 
الليبية  المرأة  الصعبة  الظروف  »رغم  محياها: 
تنتهي  وعندما  والبروز،  التألق  على  قادرة 

الحرب ستتمكن من احتالل مكانة أفضل«.

النيهوم فاطمة 
فاطمة طالبة لم تتجاوز الثانية والعشرين ربيعا. 
كنكشن«،  »هكسا  بجمعية  تجربتها  لنا  روت 
بالتنمية  لتعتني   2013 سنة  تأسست  التي 
داخل  المرأة  قدرات  وبتعزيز  التكنولوجية 
طرابلس،  في  الجمعية  مقر  يوجد  المجتمع. 
المرأة في عالم  وهي تعمل على تعزيز مشاركة 
التوعوية.  والحمالت  التدريب  األعمال من خالل 
التحقت فاطمة بالجمعية سنة 2018 كمتطوعة، 
في  اإلنجليزية  في  دروسا  تؤمن  كذلك  وهي 
تغيير  فاطمة  تريد  الالجئين.  لفائدة  المدارس 
منوال التعليم في ليبيا وتتوق إلى نشر استخدام 
وإلى  التعليم،  قطاع  في  الحديثة  التكنولوجيات 
المدرسة،  الجنسين داخل  التمييز بين  مناهضة 
أكثر  تتوجه  العناية  أن  أسف  بكل  الحظت  حيث 

المدرسين  أغلب  ألن  الذكور،  من  الطلبة  نحو 
أن  البنت  على  يجب  الدراسة  بعد  أنه  يعتقدون 

تقبع في المنزل.
الجمعياتي  عملها  بأن  فاطمة  أقرت 
الفخر  وعالمات  وقالت  التقدم،  على  ساعدها 
في  كفاءاتي  تثمين  من  »تمكنت  تغمرها: 
أن  تعتبر  ذلك  ومع  وااللتزام«.  التواصل  مجال 
فعال  تنجح  لكي  أمامها  طويال  زال  ما  الدرب 
كل  ودرب  فاطمة  درب  بحرية.  االنطالق  في 
الزواج  يشكل  حيث  بالتحديات،  زاخر  الليبيات 
التعبير  وحرية  والتكافؤ  والتحرش  القسري 

معارك ال بد من خوضها.
باألمل:  مفعمة  بنبرة  حديثها  فاطمة  أنهت 
»توجد العديد من بوادر التغيير، لكن الدرب ما 
من  الليبية  المرأة  الثورة  مكنت  فقد  زال طويال 
فبعد  ضمان،  أي  دون  لكن  أوسع  حرية  هامش 
مواصلة  من  بد  ال  البالد  في  الوضع  استقرار 

العمل لتعزيز وضع المرأة داخل المجتمع«.

يوم وطني
دعم  وحدة  رئيسة  دعت  قريب،  سياق  في 
لحكومة  الرئاسي  بالمجلس  المرأة  وتمكين 
العمل  إلى  الالفي،  ليلى  الدكتورة  الوفاق، 
يوم  تخصيص  بشأن  مقترح  تقديم  على 
ذلك  أن  معتبرة  الليبية،  للمرأة  وطني 
ليبيا  في  المرأة  وإرادة  بقوة  احتفاء  سيكون 
تواجهها.  التي  الكبيرة  التحديات  من  بالرغم 
له  سيكون  المحدد  اليوم  »هذا  إن  وقالت 
المنطقية  ومبرراته  الموضوعية  دالالته 
على  وعرضه  لتخصيصه  كمقترح  وتقديمه 
إلى  داعية  الرئاسي«،  المجلس  رئيس 
وتمكين  لدعم  وطنية  استراتيجية  صياغة 
إدارة  صفحة  عنها  نقلت  حسبما  المرأة، 
موقع  على  الوفاق  بحكومة  واإلعالم  التواصل 

الثالثاء. »فيسبوك«، 
العمل  ضرورة  على  الالفي  وشددت 
السياسية  األحزاب  في  المرأة  تمكين  على 
في  يشارك  وأن  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
ولو  تقديم  نفسه  في  يرى  من  »كل  األمر  هذ 
المرأة،  يفيد  االستراتيجية  في  بسيطا  هدفا 
الليبية  الخصوصية  مع  يتوافق  بما  وذلك 
ومع  الدولية  واالتفاقات  المواثيق  مع  وينسجم 
كما  المستدامة«.  للتنمية  العالمية  األهداف 
اإليجابي  »التغيير  بمساندة  الرجال  طالبت 
والرجل  للمرأة  مستدام  شامل  سالم  ألجل 

الليبي«. الوطن  ولجميع 

رحلة ليبيات إلى الحرية في بلد أنهكته الحرب
بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي 

صادف األحد الماضي، سلطت البعثة األوروبية 
لدى ليبيا الضوء على خمسة نماذج لنسوة من 

مدن الزاوية وبنغازي ومرزق وطرابلس، ناضلن 
من أجل التكافؤ والمساواة. وروى تقرير للبعثة قصص كفاح 

هؤالء النسوة، الالئي حاولن »شق طريقهن نحو الحرية في 
بلد تنخره الحرب، بعد أن فضلن البقاء على الفرار والنضال 

من أجل حقوق المرأة، ومن أجل مواطنة متساوية بين الرجل 
والمرأة«. وأضاف أنهن »تخطين جميع العقبات لالنخراط في 

صلب الجمعيات التي تسعى لتعزيز دور المرأة في المجتمع 

المدني، الذي يبدأ أولى خطواته في ليبيا«.
أصغر هؤالء الليبيات الخمس، الطالبة فاطمة النيهوم، 

عضوة إحدى الجمعيات المعنية بالتنمية التكنولوجية في 
طرابلس، وبتعزيز قدرات المرأة داخل المجتمع، وهي ترى 

أن »الثورة مكنت المرأة الليبية من هامش حرية أوسع لكن 
دون أي ضمان«. وفي مدينة بنغازي، صفاء مهندسة اتصاالت، 

التي لم تنجح في العمل بتخصصها، التحقت بجمعية »فاب 
الب ليبيا«، وهي اآلن مديرة مشروع لدى المجلس النرويجي 

لالجئين.
أما ابتسام القصبي )40 سنة( فقد بدأت عملها التطوعي في 

الزاوية قبل ثورة فبراير، لكن سرعان ما واجهتها صعاب في 
مارس 2011 بعد اندالع النزاع المسلح، فانتقلت إلى تونس 

إلنشاء جمعيتها.
وفي مدينة مرزق لجأت عائشة إلى العمل التطوعي بعد 

أن وجدت رفضا من الرجال في العمل دون مقابل في توزيع 
المساعدات المتدفقة إلى ليبيا؛ حتى ترأست جمعية »العدالة 

والتقوى المدنية« بالمدينة، بينما لم يمنع عمل مفيدة في 
القطاع العام من التطوع، إذ انتمت إلى الجمعية ذاتها في 

مرزق التي ترأسها عائشة. فيما يلي قصص النسوة الليبيات 
كما جاء في تقرير البعثة األوروبية لدى ليبيا.

مع دعوات إلطالق يوم وطني للمرأة
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»كورونا«  فيروس  لمواجهة  عالمية  تحركات  مع  بالتزامن 
أحوالهم  مستجدات  يترقبون  الليبيون  يزال  ال  المستجد، 

الصحية بعين القلق، في ظل األزمات المحدقة بالبالد.
وفي تطور جديد، تخلى المركز الوطني لمكافحة األمراض، 
بشأن  األخيرة،  الفترة  خالل  المستمر،  الطمأنة  خطاب  عن 
الموقف من فيروس »كورونا«، ودعا إلى تشكيل لجان وفرق 
طوارئ فورا تحسبا لمجابهة ظهور حاالت إصابة بالفيروس 

ولتقليل األضرار قدر اإلمكان.
وقال المركز في بيان، الثالثاء، إنه يهيب بجميع الجهات 
جميع  تسخير  الفيروس  ظهور  باحتمالية  عالقة  لها  التي 
أهبة  على  ليكونوا  الجهوزية  مستوى  ورفع  اإلمكانات 
االستعداد لمواجهة المرض حال وصل إلى ليبيا. وأشار إلى 
رقعة  اتساع  مع  للمرض  الوبائي  للموقف  السريع  التطور 
90 دولة في العالم، بما في ذلك العديد  انتشاره ألكثر من 
ودول  أوروبا  جنوب  ودول  المتوسط  شرق  إقليم  دول  من 
دخول  وحتمية  مباشرا،  تهديدا  يشكل  أصبح  »مما  الحدود 

الفيروس البالد«.
محمد  بالمركز،  والتقصي  الرصد  برنامج  منسق  وكان 
من  خالية  ليبيا  أن  الماضي،  الشهر  أواخر  أكد  قد  الفقيه، 
الخاصة  المخاطر  درجات  وفق  أنه  إلى  مشيرا  الفيروس، 
بالفيروس، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فإن ليبيا 
درجات  وضعت  المنظمة  أن  وأوضح  الرابعة.  المرتبة  في 
وثالثا  بها،  المحيطة  الدول  وثانيا  الصين  أوالها  للمخاطر، 
الدول التي ظهرت فيها حاالت بعيدا عن الصين، فيما تأتي 
ليبيا في المرتبة الرابعة األقل خطورة، وهي الخاصة بالدول 
وجود  لعدم  وذلك  بالفيروس،  إصابات  فيها  تظهر  لم  التي 
رحالت دولية مباشرة مع الدول الموبوءة، حسب تصريحات 
تلفزيونية للفقيه. وشدد الفقيه على أن المركز يتخذ جميع 
اإلجراءات للوقاية من المرض والسيطرة عليه في حال وصل 
بيئة  وأن  حيواني،  الفيروس  مصدر  بأن  منبها  البالد،  إلى 

احتضانه غير متوافرة في البيئة الليبية.
حاالت  أي  يسجل  لم  إنه  المركز  قال  سابق،  وقت  وفي 
اشتباه بفيروس »كورونا« في أنحاء ليبيا، بناء على البيانات 
السريعة  واالستجابة  والتقصي  الرصد  شبكة  من  الواردة 
مكتب  من  واردة  وبيانات  الصحية،  والمراكز  بالمستشفيات 
الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ. ولفت المركز في نشرته 
اليومية، اإلثنين، عن الفيروس إلى تسجيل 113 ألفا و584 
حالة إصابة مؤكدة عالميا بالفيروس، الذي ظهر في الصين 
ألول مرة في ديسمبر الماضي وتسرب منها إلى دول أخرى 
صفحته  على  منشور  بيان  حسب  وذلك  الحين،  ذلك  منذ 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
القاتل  الفيروس  تسلل  لمنع  إجراءاته  المركز  واستعرض 
الوطنية  اللجنة  تشكيل  شملت  التي  الليبي،  التراب  إلى 
الوبائي  للوضع  المستمرة  والمتابعة  الفيروس،  لمجابهة 
للمسافرين  الحرارية  بالكاميرات  الكشف  وتفعيل  العالمي، 
دليل  إعداد  كذلك  اإلجراءات  تضمنت  كما  المنافذ.  بكل 
طبي للعاملين في المجال الصحي، وكذلك رفع درجة التأهب 
جانب  إلى  السريعة،  واالستجابة  المبكر  اإلنذار  شبكة  لدى 
ورشة  واختتام  الصحي،  والتثقيف  التوعية  حمالت  تكثيف 
عمل تدريبية لفرق االستجابة السريعة بالتعاون مع منظمة 

الصحة العالمية.

»صحة الوفاق«
الوطني،  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  نفت  جانبها،  من 
بالفيروس  أو مؤكدة  أي إصابة مشتبه بها  األحد، تسجيل 
»شائعات  بأنه  الشأن  هذا  في  تردد  ما  واصفة  ليبيا،  في 
عبر  نشرته  ما  وفق  تماما«  الصحة  من  عارية  وأخبار 
صفحتها على »فيسبوك«. ونقلت وسائل إعالم عن الناطق 
الهاشمي،  أمين  الوفاق،  بحكومة  الصحة  وزارة  باسم 
حالتي  أول  »سجل  المركزي  طرابلس  مستشفى  إن  قوله 
حيث  تحويلهما،  عقب  اليوم«  كورونا  بفيروس  اشتباه 
أجريت لهما الفحوصات الالزمة لكن نتيجة التحاليل جاءت 
إيجابية  حاالت  أي  تسجل  »عدم  الهاشمي  وأكد  سلبية. 
حاملة للفيروس في عموم ليبيا بشكل رسمي حتى اآلن«، 
المستشفيات  بعض  جهزت  الصحة  وزارة  أن  إلى  مشيرا 
واستقبال  الصحي  للحجر  أخرى  أماكن  في  الغرف  وبعض 

المصابين حال ظهور أي حالة.
على  الراهن  الوقت  في  تعمل  الوزارة  أن  وأوضح 
»كورونا«،  فيروس  عن  بالكشف  الخاصة  األجهزة  استيراد 
والمستلزمات الطبية الالزمة، وتتابع كل اإلجراءات الوقائية، 
بشكل  يعمل  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  أن  مضيفا 
يومية  بدوريات  ويقوم  الليبي،  والغرب  الشرق  في  موحد 
للكشف على كل القادمين عبر المطارات والموانئ في إطار 

اإلجراءات االحترازية التي يتخذها المركز.
المركزي،  طرابلس  مستشفى  إدارة  نفت  وبدورها، 
اإلثنين، ما أوردته بعض وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية 
المستشفى.  »كورونا«  بفيروس  بها  مشتبه  حاالت  بوصول 
ونقلت وكالة األنباء الليبية في طرابلس )وال( تأكيد المكتب 
بهذا  مصابة  حالة  أية  وصول  عدم  بالمستشفى  اإلعالمي 
اإلعالمية  الوسائل  أوردته هذه  ما  أن  إلى  الفيروس، مشيرا 
كل  داعيا  الصحة،  من  عار  للمستشفى  حالتين  بوصول 
من  األخبار  واستيفاء  والمصداقية  الدقة  تحري  إلى  القنوات 

مصادرها.

الحكومة الموقتة
من جهتها، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، إن الوزير 
لإلدارة  مشددة  تعليمات  أصدر  بوشناف  إبراهيم  المستشار 
الشرعية،  غير  الهجرة  مكافحة  وجهاز  المنافذ  ألمن  العامة 
اإلثنين، تقضي »بمنع دخول أي أجنبي يشتبه في قدومه من 

إحدى الدول التي انتشر فيها وباء )كورونا( إلى ليبيا«.
هذا  أن  »فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  الوزارة  وأوضحت 
بوشناف  إبراهيم  المستشار  متابعة  إطار  في  يأتي  اإلجراء 
المتمثلة  بجوانبه  الليبي  القومي  لألمن  والدؤوبة  »الدائمة 
وسعيا  والطبي،  والدوائي  والغذائي  المجتمعي  األمن  في 
منه لحماية البالد من أية أخطار محدقة به«. وبينت الوزارة 
التزام  بضرورة  تقضي  بالخصوص  بوشناف  تعليمات  أن 
يصدر  بما  »التام  والجوية  والبحرية  البرية  المنافذ  كل 
بخصوص  تعليمات  من  الصحة  وزارة  في  المختصين  عن 
ليبيا«،  إلى  الوباء  دخول  تمنع  التي  االحترازية  اإلجراءات 
مشددا على ضرورة الكشف على كل القادمين إلى ليبيا في 

الداخلية  وزارة  البالد. وذكرت  قبل دخولهم  المنافذ  مختلف 
الخطة  ضمن  »تأتي  التعليمات  هذه  أن  الموقتة  بالحكومة 
)ب( من اإلجراءات االحترازية والوقائية لحماية المواطن من 
التي  السابقة  اإلجراءات  وضمن  »كورونا«،  فيروس  انتشار 

اتخذها وزير الداخلية في ذات الشأن«.
عن  مندوبين  تضم  )ب(  »الخطة  أن  الوزارة  وأضافت 
الصحة  قطاع  إلى  إضافة  والجوية،  والبحرية  البرية  المنافذ 
من مسؤولي الحجر الصحي والمستشفيات والمراكز الطبية 
بدأ  )أ(  الخطة  أن  إلى  المنافذ«، مشيرة  مختلف  القريبة من 
العمل بها منذ 14 يناير الماضي وتقضي »باتخاذ اإلجراءات 
االحترازية والوقائية بمختلف المنافذ من خالل توفير أجهزة 
الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها«. وتشمل 
الخطة )ب( تشديدا أكبر لإلجراءات االحترازية والوقائية من 
وتوفير  بالمنافذ،  مركزة  عناية  إسعاف  سيارات  توفير  خالل 
متطلبات التشخيص المعملي للكشف عن فيروس »كورونا« 
غرفة  وتحديد   ،)PSR( التحاليل  جهاز  خالل  من  الجديد 

عمليات مشتركة بوزارة الصحة.
ودعا وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم 
بوشناف، الجهات المختصة للقيام بالمزيد من التوعية حيال 
معه، مؤكدا ضرورة  التعامل  وآليات  انتشاره  المرض وطرق 
تطبيق أقصى درجات التنفيذ في التعليمات الصادرة حماية 

للوطن والمواطن.

بني وليد
اجتماع  األحد،  العام،  وليد  بني  بمستشفى  عقد  ذلك،  إلى 
داخل  صحية  طوارئ  خطة  وضع  لمناقشة  خصص  تشاوري 
أجل  من  البلدية  في  الصحية  الخدمات  وإدارة  المستشفى 

التصدي لفيروس »كورونا« المستجد.
وأوضح مدير مكتب اإلعالم بإدارة الخدمات الصحية بني 
وليد، محمد أبوالنيران لـ»بوابة الوسط« أن الحضور ناقشوا 
جاهزية القطاع الصحي العام ببني وليد وتوفير مكان للعزل 
والحجر الصحي في حالة االشتباه بأي حالة إصابة بالفيروس.
على  االتفاق  االجتماع  خالل  تقرر  أنه  أبوالنيران  وذكر 
كيفية  على  المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر  تدريب 
الوطني  المركز  إشراف  تحت  المصابة  الحاالت  مع  التعامل 

لمكافحة األمراض.
وليد  بني  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  االجتماع  حضر 
الرعاية  مكتب  ومدير  العام  وليد  بني  مستشفي  ومدير 
والمعدية  السارية  األمراض  مركز  ومدير  األولية  الصحية 

وعدد من األكاديميين واألطباء في بني وليد.

سبها
القطاعات  مسؤولي  مع  سبها  البلدي  المجلس  بحث  كما 

تعزيز  سبل  الثالثاء،  والمجتمعية،  والصحية  الحكومية 
فيروس  عن  الناتجة  األخطار  مجابهة  في  الصحية  القدرات 

»كورونا« المنتشر حول العالم ودول الجوار الليبي.
وحسب بيان للبلدية شارك في االجتماع المجلس البلدي 
بالكامل، برئاسة الشاوش عبدالسالم غربال، عميد المجلس، 
منظمة  ومندوبة  الليبي،  األحمر  الهالل  جمعية  ورئيس 
الصحة العالمية في البلدية، ومدير المركز الوطني لمكافحة 
المختبر  ومدير  الطبي،  سبها  مركز  ورئيس  األمراض، 
الصحية  الخدمات  ومكتب  الدم،  مصرف  ومدير  المرجعي، 

سبها، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
القدرات  وتعزيز  رفع  ضرورة  على  المجتمعون  وشدد 
فيروس  عن  الناتج  الخطر  لمجابهة  والوقائية  الصحية 
»كورونا«، وتشكيل لجنة متابعة ورصد وقاية من الفيروس 
والصحية،  والمجتمعية  الحكومية  القطاعات  كل  بمشاركة 
بكل وسائل  المجتمع  في  الصحي  والتثقيف  التوعية  رفع  مع 
اإلعالم المحلية، وعبر نشر المطبوعات والمطويات التوعوية 

في المدارس والتجمعات السكنية في مدينة سبها.
العمل  في  التشديد  ضرورة  إلى  أيضا  المجتمعون  ولفت 
الوافدين  لرصد  والجوية،  البرية  المنافذ  تأمين  على 
المصاحبة  األمراض  من  خلوهم  من  والتأكد  والمسافرين 
لفيروس »كورونا«، باإلضافة إلى المطالبة بالدعم الحكومي 
الرصد  ومعدات  المخبرية  األجهزة  توفير  في  واألممي 

والمتابعة في الجنوب.

طبرق
فرج  للبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  بحث  طبرق،  وفي 
األشهب  بئر  بلديتي  مسؤولي  مع  اإلثنين،  بوالخطابية، 
خوفا  الحدودية  بالبلديات  وقائية  إجراءات  وضع  وإمساعد، 

من مرض »كورونا«.
وقال بوالخطابية في تصريح إلى »الوسط«، إنه مع تزايد 
إطالق  وجب  الخارجية،  الدول  في  »كورونا«  مرض  انتشار 
ليبيا،  المرض وانتشاره في  خطة استباقية خوفا من تفشي 
حدودية  وإمساعد  األشهب  وبئر  طبرق  بلديات  أن  سيما  ال 
مع مصر التي تم تسجيل حاالت مصابة بالمرض فيها، لذلك 
المرض وصده من خالل  لمقاومة  يجب وضع تدابير خاصة 

حجر الحاالت بمكان مناسب تتوافر فيه جميع الشروط.
وأضاف أنه تم التنسيق بين البلديات الثالث من أجل كبح 
جماح المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون 
ليبيا بطريقة غير نظامية، وحجزهم في مكان مناسب للكشف 
عليهم وفحصهم ووضع كل اإلجراءات بمنفذ إمساعد البري 
أن  بوالخطابية  وذكر  واألفراد.  الشاحنات  دخول  ومراقبة 
منطقة طبرق العسكرية شددت الحراسة على المنافذ البرية 

والبحرية، خوفا من دخول المهاجرين غير الشرعيين.

مواجهة  إلى  الرامية  التحركات  سياق  في 
المستجد  »كورونا«  فيروس  ظهور  احتماالت 
في ليبيا، افتتحت منظمة الصحة العالمية مركزا 
وقررت  بنغازي،  في  الصحية  الطوارئ  لعمليات 
الكشف  بفحوصات  للقيام  إمكاناته  تسخير 
منسق  وقال  المستجد«.  »كورونا  فيروس  عن 
الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور سند 
المجبري، في تصريحات تلفزيونية، اإلثنين، إن 
عملية افتتاح المركز التابع لمركز بنغازي الطبي 
جرت األحد، مشيرا إلى أن هذا المشروع مقدم 
السلطات  مع  بالتعاون  الدولية،  المنظمة  من 

المحلية.
الطوارئ يركز على  وأوضح أن مركز عمليات 
انتشار  ومنها  الكوارث،  أنواع  مختلف  مواجهة 
العالم  اآلن في  األوبئة »مثلما نشهده  وتفشي 
ولذا سنسخر جميع  من تفشي فيروس كورونا، 
فيروس  من  للوقاية  وجهوده  المركز  إمكانات 
على  الصحية  القطاعات  كل  تكون  حتى  كورونا 
أي  لمواجهة  الكامل  والتنسيق  االستعداد  أهبة 

طارئ«.
منظمة  موقع  نشر  نفسه،  السياق  وفي 
العديد  اإلنترنت،  شبكة  على  العالمية  الصحة 
فيروس  حول  وإجاباتها  الشائعة  األسئلة  من 
»كورونا« المستجد، بعد تفشيه في أكثر من 90 

دولة ومنطقة حول العالم.
المنظمة  قالت  للفيروس،  تعريفها  وفي 
من  كبيرة  فصيلة  هي  »كورونا«  فيروسات  إن 
للحيوان  المرض  تسبب  قد  التي  الفيروسات 
واإلنسان. ومن المعروف أن عددا من فيروسات 
عدوى  حاالت  البشر  لدى  تسبب  »كورونا« 
الجهاز التنفسي، التي تتراوح حدتها من نزالت 
إلى األمراض األشد وخامة، مثل  الشائعة  البرد 
والمتالزمة  التنفسية  األوسط  الشرق  متالزمة 
ويسبب  )السارس(.  الوخيمة  الحادة  التنفسية 
فيروس »كورونا« المكتشف أخيرا مرض فيروس 

»كورونا« )كوفيد19-(.
عرفته  فقد  »كوفيد19-«  مرض  عن  أما 

»كورونا«  فيروس  يسببه  معد  مرض  بأنه 
المكتشف أخيرا. ولم يكن هناك أي علم بوجود 
قبل  المستجدين  المرض  وهذا  الفيروس  هذا 
انتشاره في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر 

.2019
األكثر  األعراض  أن  فذكرت  أعراضه،  وعن 
شيوعا لمرض »كوفيد19-« تتمثل في: الحمى 
بعض  يعاني  وقد  الجاف.  والسعال  واإلرهاق 
المرضى من اآلالم واألوجاع، أو احتقان األنف، أو 
الرشح، أو ألم الحلق، أو اإلسهال. وعادة ما تكون 
ويصاب  تدريجيا.  وتبدأ  خفيفة  األعراض  هذه 
عليهم  تظهر  أن  دون  بالعدوى  الناس  بعض 
أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض. ويتعافى 
%80( من المرض دون  معظم األشخاص )نحو 
المرض  حدة  وتشتد  خاص.  عالج  إلى  الحاجة 
لدى شخص واحد تقريبا من كل ستة أشخاص 
يعانون  حيث  »كوفيد19-«،  بعدوى  يصابون 
إصابة  احتماالت  وتزداد  التنفس.  صعوبة  من 
بمشكالت  المصابين  واألشخاص  المسنين 
طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
وقد  وخيمة.  بأمراض  السكري،  داء  أو  القلب 
أصيبوا  الذين  األشخاص  من   2% نحو  توفي 
يعانون  الذين  لألشخاص  وينبغي  بالمرض. 
التماس  التنفس  وصعوبة  والسعال  الحمى  من 

الرعاية الطبية.
أنه  المنظمة  أوضحت  انتشاره،  آلية  وحول 
من الممكن أن يصاب األشخاص بعدوى مرض 
اآلخرين  األشخاص  طريق  عن  »كوفيد19-« 
المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل 
القطيرات  طريق  عن  شخص  إلى  شخص  من 
عندما  الفم  أو  األنف  من  تتناثر  التي  الصغيرة 
المصاب بمرض »كوفيد19-«  يسعل الشخص 
على  القطيرات  هذه  وتتساقط  يعطس.  أو 
ويمكن  بالشخص.  المحيطة  واألسطح  األشياء 
بمرض  اآلخرون  األشخاص  يصاب  أن  حينها 
أو  األشياء  هذه  مالمستهم  عند  »كوفيد19-« 
فمهم.  أو  أنفهم  أو  عينيهم  لمس  ثم  األسطح 
بمرض  األشخاص  يصاب  أن  يمكن  كما 
تخرج  التي  القطيرات  تنفسوا  إذا  »كوفيد19-« 
أو  سعاله  مع  بالمرض  المصاب  الشخص  من 

من  العديد  ولكن  بالمرة.  األعراض  عديم 
األشخاص المصابين بالمرض ال يعانون إال من 
أعراض طفيفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على 
الممكن  فمن  ولذا  للمرض.  المبكرة  المراحل 
طريق  عن  »كوفيد19-«  بمرض  اإلصابة 

عن  االبتعاد  بمكان  األهمية  فمن  ولذا  زفيره. 
الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد 

)ثالثة أقدام(.
ينتقل  أن  الفيروس يمكن  إذا كان  ما  وحول 
عبر الهواء أم ال، بينت أن الدراسات التي أجريت 
الذي  الفيروس  إلى أن  -حتى يومنا هذا- تشير 
المقام  في  ينتقل  »كوفيد19-«  مرض  يسبب 
األول عن طريق مالمسة القطيرات التنفسية ال 

عن طريق الهواء.
أن  يمكن  هل  يقول:  سؤال  عن  وأجابت 
يصاب المرء بالمرض عن طريق شخص عديم 
الرئيسية  الطريقة  تتمثل  كالتالي:  األعراض؟ 
التي  التنفسية  القطيرات  في  المرض  النتقال 
يفرزها الشخص عند السعال. وتتضاءل احتماالت 
اإلصابة بمرض »كوفيد19-« عن طريق شخص 

يشعر  وال  خفيف  سعال  من  مثال  يعاني  شخص 
البحوث  تقييم  المنظمة على  بالمرض. وتعكف 
انتقال مرض »كوفيد19-«  الجارية بشأن فترة 

وستواصل نشر أحدث النتائج.
المرض،  انتشار  ومنع  الحماية  سبل  وعن 
من  الحد  الممكن  من  أنه  المنظمة  أوضحت 
»كوفيد19-«  بمرض  األشخاص  إصابة  احتمال 
أو من انتشاره باتخاذ بعض االحتياطات البسيطة: 
نظف يديك جيدا بانتظام بفركهما بمطهر كحولي 
واحتفظ  والصابون،  بالماء  بغسلهما  أو  لليدين 
بمسافة ال تقل عن متر واحد )ثالثة أقدام( بينك 
وتجنب  يعطس،  أو  يسعل  شخص  أي  وبين 
اتباعك  من  وتأكد  وفمك،  وأنفك  عينيك  لمس 
أنت والمحيطين بك ممارسات النظافة التنفسية 
الجيدة، ويعني ذلك أن تغطي فمك وأنفك بكوعك 

المثني أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، 
ثم التخلص من المنديل المستعمل على الفور، 
والزم المنزل إذا شعرت بالمرض. وأضافت: »في 
خفيفة  بأعراض  ولو  بالتوعك،  تشعر  بدأت  حال 
كالصداع والحمى المنخفضة الدرجة )37.3 درجة 
مئوية أو أكثر( ورشح خفيف في األنف، اعزل نفسك 
بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما. وإذا تطلب 
األمر االستعانة بشخص ما إلحضار ما تحتاج إليه 
ما  لشراء  الخروج  إلى  كنت مضطرا  أو  لوازم  من 
إلى  العدوى  نقل  لتجنب  قناعا  فارتد  مثال،  تأكله 

أشخاص آخرين«.
فقالت منظمة  الكمامة،  استخدامات  أما عن 
الصحة العالمية عبر موقعها على اإلنترنت: »ال 
تضع كمامة إال إذا ظهرت عليك أعراض مرض 
كنت  إذا  أو  السعال(  )خصوصا  )كوفيد19-( 
أنه مصاب بهذا  يحتمل  الرعاية لشخص  تقدم 
وحيدة  الكمامة  استعمال  يمكنك  وال  المرض. 
االستعمال إال مرة واحدة. أما إذا لم تكن مريضا 
أو إذا قائما على رعاية شخص مريض، فستكون 
للنقص في  قد أهدرت كمامة دون داع. ونظرا 
فإن  العالمي،  الصعيد  على  الكمامات  إمدادات 
بالحكمة  التحلي  على  الناس  تحث  المنظمة 
باستخدام  المنظمة  ونصحت  استخدامها«.  في 
الكمامات استخداما رشيدا لتفادي إهدار الموارد 

الثمينة دون داع وإساءة استخدامها.
وردا على التساؤالت حول ما إذا كانت هناك 
المنظمة:  أجابت  للفيروس،  عالج  أو  لقاحات 
وال  لقاح  هذا  يومنا  حتى  يوجد  ال  بعد.  ليس 
من  للوقاية  للفيروسات  مضاد  محدد  دواء 
ذلك،  ومع  عالجه.  أو  »كوفيد19-«  مرض 
فينبغي أن يتلقى المصابون به الرعاية لتخفيف 
المصابين  األشخاص  إدخال  وينبغي  األعراض. 
ويتعافى  المستشفيات.  إلى  وخيم  بمرض 
الداعمة.  الرعاية  بفضل  المرضى  معظم 
المحتملة  اللقاحات  بعض  تحري  حاليا  ويجري 
تحديدا.  المرض  هذا  بعالج  الخاصة  واألدوية 
السريرية.  التجارب  طريق  عن  اختبارها  ويجري 
المبذولة  الجهود  بتنسيق  المنظمة  وتقوم 
مرض  من  للوقاية  واألدوية  اللقاحات  لتطوير 

»كوفيد19-« وعالجه.

.. وتعاون محلي مع »الصحة العاملية« ضمن مساعي املواجهة

يمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر
عن طريق القطيرات التي تتناثر

 من األنف أو الفم عندما يسعل المصاب
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االتفاق  من  األولى  المرحلة  تشكل  خطوة  في 
بين  الدوحة  في  فبراير   29 في  وقع  الذي 
األفغانية،  »طالبان«  وحركة  المتحدة  الواليات 
قاعدتين  من  االنسحاب  األميركي  الجيش  بدأ 
في أفغانستان، إحداهما في والية تشكل معقال 
في  القاعدتان  هاتان  وتقع  المسلحة،  للحركة 
التي  )جنوب(،  هلمند  والية  عاصمة  قاه  لشكر 
وفي  كبير،  حد  إلى  المتمردون  عليها  يسيطر 

والية هرات )غرب(.
عدد  يخفض  أن  يجب  االتفاق،  نص  وحسب 
من  البالد  في  الموجودين  األميركيين  الجنود 
منتصف  بحلول   8600 إلى  ألفا   13 أو  ألفا   12
أصل  قواعد من  إخالء خمس  يوليو، وسيتوجب 
باسم  الناطق  لكن  البالد.  في  قاعدة  عشرين 
الكولونيل  أفغانستان،  في  األميركية  القوات 
األميركية  القوات  أن  أعلن  ليغيت،  سوني 
أهدافها«.  لتحقيق  اإلمكانات  »بكل  تحتفظ 
الناطق باسم حاكم  من جهته أعلن عمر زواك، 
والية هلمند، أن من »20 إلى 30« جنديا أجنبيا 

فقط غادروا لشكر قاه منذ نهاية األسبوع.
التي  األميركية،  المركزية  القيادة  قائد  وأكد 
تشمل أفغانستان كينيث ماكينزي، أن »طالبان« 
»داعش«  لتنظيم  التصدي  على  قدرتها  برهنت 
جلسة  خالل  وذلك  »محدود«،  أميركي  بدعم 
التزامات  أبرز  أحد  حول  الكونغرس  في  مساءلة 

الحركة في اتفاق السالم مع الواليات المتحدة.
جلسة  خالل  ماكينزي،  تصريحات  وجاءت 
حول  األميركي  النواب  مجلس  في  مساءلة 
مع  االتفاق  توقيع  بعد  الميدانية  األوضاع 
القطرية  العاصمة  في  فبراير   29 في  »طالبان« 

الدوحة.
مقاتلة  الحركة  التزام  على  االتفاق  وينص 
البالد،  في  الموجودة  »المتطرفة«  الجماعات 

وخوض محادثات مع الحكومة األفغانية.
األشهر  في  »شهدنا  ماكينزي:  الجنرال  وقال 
طالبان  احتواء  أفغانستان،  غرب  في  األخيرة، 

والية  في  ميدانيا  وسحقه  داعش  تنظيم 
كبيرة«.  بفاعلية  ذلك  فعلوا  وقد  ننغرهار، 
من  جدا  محدود  دعم  هناك  »كان  وأضاف: 
تعاون  حصول  األولى  للمرة  كاشفا  جانبنا«، 

عسكري بين الواليات المتحدة و»طالبان«.
وقال الجنرال األميركي: »لقد برهنوا قدرتهم 
فعلوها،  لكنهم  دمويا  األمر  كان  ذلك.  على 
على  يسيطر  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يعد  لم 

الميدان في والية ننغرهار«.
لكن ماكينزي كان »أقل تفاؤال« في ما يتعلق 
تنظيم  لمقاتلة  »طالبان«  لدى  إرادة  بوجود 
سبتمبر   11 هجمات  عن  المسؤول  القاعدة 
لها  أعدت  والتي  المتحدة،  الواليات  في   2001
أمر  »إنه  ماكينزي  وقال  الحركة.  من  بدعم 

يتعين عليهم أن يبرهنوه، لم يبرهنوه بعد«.
الكامل  االنسحاب  أن  موقفه  ماكينزي  وكرر 
للقوات األميركية من أفغانستان في غضون 14 

بالتزاماتها  »طالبان«  وفاء  على  يتوقف  شهرا 
ليس  بهم،  نثق  أن  علينا  »ليس  وقال:  األمنية. 
ما  نصدق  أن  علينا  ليس  نحبهم،  أن  علينا 
يقولون. علينا أن نراقب ما يفعلون«، مؤكدا أن 
خطة  أي  اآلن  حتى  يعد  لم  األميركي  »الجيش 

أفغانستان. عسكرية« لالنسحاب من 
في  للتصويت  المتحدة،  الواليات  ودعت 
يؤيد  قرار  مشروع  على  الدولي  األمن  مجلس 
يرمي  الذي  »طالبان«،  حركة  مع  اتفاقها 
في  السالم  إحالل  أمام  الطريق  تمهيد  إلى 

أفغانستان.
شاقة  مفاوضات  بعد  التصويت  طلب  وقدم 
إشارة  إدراج  الصين  وطلبت  أسبوع،  قبل  بدأت 
األخيرة،  المسودة  في  اإلقليمي«  »التعاون  إلى 
حرصا  مراجعات،  لثالث  خضعت  أن  سبق  التي 
التي  الجديدة«  الحرير  »طريق  خطة  على  منها 

تطورها عبر القارات.

فإن مجلس  األميركي،  القرار  وحسب مسودة 
المضي  على  األفغانية  الحكومة  »يحض  األمن 
المشاركة  السالم، ال سيما من خالل  في عملية 
من  بفريق  األفغان  األطراف  بين  مفاوضات  في 
من  مؤلف  الجميع،  ويشمل  متنوع  المفاوضين 
ويضم  المدني  المجتمع  ومن  سياسيين  قادة 
األميركي  المسعى  ويعد  نساء«.  صفوفه  في 
التفاق  األمن  مجلس  تأييد  على  للحصول 
واشنطن مع »طالبان«، نادرا في األمم المتحدة 
بالنسبة إلى اتفاق تم بين دولة وحركة مسلحة.
يتضمن  االتفاق  أن  إلى  دبلوماسيون  ولفت 
يتحتم  اإلرهاب،  مكافحة  حول  سريين  ملحقين 
على أعضاء مجلس األمن المصادقة عليهما من 

دون االطالع على مضمونهما.
القرار  مشروع  معارضتها  موسكو  وأعلنت 
موقف  أن  إلى  دبلوماسيون  ويشير  األميركي، 
المتحدة،  الواليات  عرقلت  بعدما  جاء  روسيا 

إعالنا  الدولي  األمن  مجلس  تبني  الجمعة، 
التركي  الروسي  االتفاق  يدعم  روسيا  طرحته 
السورية.  إدلب  محافظة  في  النار  إطالق  لوقف 
أفغانستان  حول  األميركية  القرار  ومسودة 
 29 في  إليه،  التوصل  تم  الذي  االتفاق  »تؤيد« 
وتطلب  »طالبان«،  وحركة  واشنطن  بين  فبراير 
من »جميع الدول تقديم دعمها التام للتفاوض 
بشأن اتفاق سالم كامل ودائم يضع حدا للحرب 

بما يخدم مصلحة جميع األفغان«.
الحكومة  األميركي على  النص  كذلك يضغط 
األفغانية، لدفعها إلى الدخول في مفاوضات مع 
إطالق  »وقف  إلى  التوصل  أجل  من  »طالبان« 

نار دائم وتام«.
األسبوع  للنص،  األولى  الصيغة  خلت  وفيما 
الصيغة  تتضمن  للنساء،  ذكر  أي  من  الماضي، 
إلى  إشارات  عدة  للتصويت  المطروحة  الحالية 

األفغانيات.

سيكون  األمن  مجلس  أن  النص  يذكر  كما 
األفغانية  المفاوضات  بدء  فور  استعداد  »على 
على  المفروضة  الدولية  العقوبات«  لمراجعة 
»دعم  بهدف   2011 منذ  مجموعات  أو  أفراد 
في  كابل  في  السلطات  وتبدو  السالم«.  عملية 
فقد  مضى.  وقت  أي  من  أكثر  تشرذم  حالة 
باالنتخابات  الفائز  غني،  أشرف  من  كل  أعلن 
الرئاسية في سبتمبر، وخصمه الرئيسي، عبداهلل 
رئيسا  نفسه  أيضا،  فوزه  يؤكد  الذي  عبداهلل، 
أزمة دستورية.  البالد في  أغرق  ما  ألفغانستان، 
إضعاف  إلى  الخالفات  هذه  تؤدي  أن  ويخشى 
حركة  مواجهة  عن  عاجزة  وجعلها  الحكومة 
»طالبان«، التي قد يزداد نفوذها مع االنسحاب 
التدريجي للقوات األميركية، ال سيما في مناطق 

البالد التي للمتمردين فيها وجود كبير.
األميركي،  االنسحاب  بدأ  حيث  هلمند  وتعتبر 
القوات  فيه  كانت  للمتمردين  كبيرا  معقال 
من  للكثير  عرضة  والبريطانية  األميركية 

الهجمات خالل 18 عاما.
أطول  إنهاء  في  الراغبة  المتحدة  والواليات 
الدوحة  اتفاق  تاريخها، تعهدت في  الحروب في 
أفغانستان  من  األجنبية  للقوات  كامل  بانسحاب 
»طالبان«  حركة  احترمت  إذا  شهرا   14 بحلول 

األمنية. تعهداتها 
االتفاق  تعتبر  التي  »طالبان«  حركة  وبدأت 
إرادة  تتحدى  المتحدة،  الواليات  على  انتصارا 
واشنطن على حماية شركائها األفغان من خالل 
اتفاق  توقيع  منذ  المسجلة  الهجمات  عشرات 
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  وأعلن  الدوحة. 
 32 البالد شهدت  أن  رحيمي،  األفغانية، نصرت 
هجوما في 32 والية من أصل 34 تضمها البالد، 
وخمسة  مدنيين  قتيلين  سقوط  عن  أسفر  ما 
األمن و28 جريحا خالل  قوات  قتلى في صفوف 

أربع وعشرين ساعة.
وفي الثالث من مارس شن الجيش األميركي 
»طالبان«  لحركة  مواقع  على  جوية  غارة 
هاجم  بعدما  االتفاق  توقيع  منذ  األولى  هي 
43 مرة  القوات األفغانية في هلمند  المتمردون 

في يوم واحد.

واشنطن تطلق املرحلة األولى من اتفاقها مع »طالبان«

الجيش األميركي يبدأ االنسحاب من قاعدتني في أفغانستان ويثني على دحر »داعش«

ملاذا تغير مزاج اليونانيني تجاه املهاجرين بني العامني 2015 و2020؟
خالفًا لعام 2015 حين أظهرت اليونان تعاطفا مع 
في  بالرفض،  مؤخرا  تقابلهم  فإنها  المهاجرين 
الجيوسياسي«  »السياق  إلى  خبراء  يعزوه  تحّول 
لألحداث و»اإلنهاك« الذي يشعر به السكان من 

سنوات األزمة االقتصادية.
ذروتها  في  السورية  الحرب  كانت  وقت  في 
الجزر  إلى  الجئ  مليون  نحو  وصل   ،2015 عام 
عبر  لتركيا،  المحاذي  إيجه  بحر  في  اليونانية 
حينها  وانتشرت  الوسطى.  أوروبا  إلى  غالبيتهم 
يطعمن  وهن  ليسبوس  جزيرة  لنساء  صور 

الرضع الالجئين من زجاجات الحليب.
من  مجموعة  ترشيح  تم   ،2016 عام  وفي 
الجزيرة لجائزة نوبل للسالم على خلفية  سكان 
دورهم في إغاثة طالبي لجوء، في خطوة اعتبر 

المسؤولون حينها أنها تقّدم »مثاالً مضيئًا«.
العلوم  أستاذة  حاجيستافرو  فيليبا  وتوضح 
الحين،  ذلك  في  أنه  أثينا  جامعة  في  السياسية 
 2010 عام  أزمة  من  سنوات  خمس  وبعد 
االقتصادية، »كان السكان ال يزالون يأملون بأن 
حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية، مع رؤيتها 
اإلنسانية بشأن الالجئين، ستضع حدًا إلجراءات 
التقشف«. لكن ذلك لم يحصل، بل على العكس، 
ما  معاناتهم  استمرت  بينما  السكان  فقر  زاد 

أفسح المجال لسلوكيات عنيفة، بحسب الباحثة.
من  فيليس  كوستاس  جهته  من  ويرى 
»نزوح  أن  الدولية  للعالقات  اليوناني  المعهد 
مئات اآلالف من األشخاص خصوصًا من الحرب 
تنظيم داعش كان عفويًا في  في سورية ومن 
عام 2015«، وأما »اليوم، فإن تدفق المهاجرين 
الذين يحاولون العبور إلى اليونان، واألقل بكثير 

من ذلك الحين، تديره تركيا«.
حدودها،  فتح  فبراير   28 في  أنقرة  وقررت 
سياسي«،  »كسالح  المهاجرين  مستخدمة 
شخص  ألف   13 تجّمع  وبالنتيجة،  أثينا.  بحسب 
خالل 48 ساعة على معبر كاستانييس الحدودي 

بين البلدين.

لغة عداء
اليوم  أن  حاجيستافرو  فيليبا  وتلحظ 
السورية،  باألزمة  المعنيين  الالعبين  »كافة 
دعم  عن  الباحثة  «تركيا  أن  وتعتبر  منهكون«. 
وبات  عدوانية،  أكثر  تبدو  سورية(  )في  الغرب 
ووسيلًة  جانبيًا،  أثرًا  اليوم  المهاجرين  تدفق 

جيوسياسيًة للدفع باتجاه تغيير توازن القوى«.
المحافظ  اليوناني  الوزراء  رئيس  وأمر 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سبق أن شدد 
إلى  وصوله  منذ  بالده  في  الهجرة  سياسة 
السلطة في يوليو، بإرسال تعزيزات من الشرطة 
)ميريتش  إيفروس  نهر  طول  على  والجيش 
والتصدي  »الغزو«  لردع  الحدودي،  بالتركية( 

لـ»التهديد« الذي تواجهه اليونان.
هذه  وسكان  وإعالميون  وزراء  وتناقل 

لغة  انتشار  إلى  أدى  ما  أيضًا،  المصطلحات 
المتطرف«،  واليمين  »القوميين  تفيد  عدائية 

بحسب كوستاس فيليس.
الحدود  إيفروس  إقليم  من  سكان  ويجوب 
للمهاجرين  السماح  من  السلطات  لمنع  مرارًا 
تضاعفت  ليسبوس،  جزيرة  وفي  بالعبور. 
تساعد  حكومية  غير  منظمات  على  االعتداءات 

المهاجرين وعلى صحافيين.
ووصف االتحاد األوروبي اليونان بأنها »درع« 

القارة العجوز، في دعم واضح ألثينا.
وباتت اليونان في عام 2019 البوابة األولى 
يبقى  بينما  أوروبا،  إلى  اللجوء  طالبي  لدخول 

الوضع في مخيمات اللجوء المزرية متوترا.
في  االجتماعية  السياسة  أستاذة  وتوضح 
أنه  ستراتيجاكي  ماريا  أثينا  في  بانتيون  جامعة 

يفتح  وهذا  الصبر،  نفد  سنوات،  خمس  »خالل 
الباب أمام العنف والخطاب العدواني«.

عن  للدفاع  حكومية  غير  منظمات  وتنتقد 
الالجئين قرارات الحكومة بتعليق إجراءات طلبات 
اللجوء، والبدء بتنفيذ »طرد فوري« للمهاجرين، 
لكن السلطات تجيب بأن »المشكلة حاليًا ليست 

مشكلة هجرة أو الجئين«.
ستيليو  الحكومة  باسم  الناطق  وشدد 
تستقبل  أنها  أثبتت  »اليونان  أن  على  بيستاس 
كما  حرب،  مناطق  من  مضطهدين  أشخاصا 
مضيفًا   ،»2015 عام  في  السوريين  مع  فعلت 
تستخدم  تركيا  أن  هي  الحالية  »المشكلة 
وإفريقيا  وباكستان  أفغانستان  من  مواطنين 
له.  حد  وضع  نريد  ما  وهذا  اليونان.  لمحاصرة 

سنبقي الحدود مغلقة بقدر ما يجب«.

كابل – وكاالت

أثينا – وكاالت

● قوات أميركية في أفغانستان● عناصر مسلحة لحركة طالبان

● مهاجرون يحاولون االحتماء خلف لوح خشبي أثناء استخدام الشرطة اليونانية خراطيم المياه لدفعهم بعيدًا عن معبر حدودي مع تركيا

بعد أسابيع من وضع بيونغ يانغ حدًا لتجميد 
بعيدة  الباليستية  الصواريخ  على  التجارب 
األسبوع  الشمالية  كوريا  أطلقت  المدى، 
الجاري عدة مقذوفات، قالت طوكيو إنها قد 

تكون صواريخ باليستية.
يانغ  بيونغ  بها  تقوم  تجربة  ثاني  وهذه 
كوريا  أطلقت  مارس   2 وفي  أسبوع.  خالل 
يكونا  أن  سول  قدرت  مقذوفين،  الشمالية 
وفق  المدى،  قصيري  باليستيين  صاروخين 

»فرانس برس«.
المفاوضات  فيما  التجارب  هذه  وتأتي 
برنامج  حول  يانغ  وبيونغ  واشنطن  بين 
متعثرة.  والباليستي  النووي  الشمالية  كوريا 
المتحدة  الواليات  الشمالية  كوريا  وأمهلت 
مقترحات  لتقديم   2019 العام  نهاية  حتى 

جديدة بهذا الصدد.
الكورية  المشتركة  األركان  هيئة  وأعلنت 
أجرت  يانغ(  )بيونغ  أن  »يبدو  الجنوبية 
من  مختلفة  أنواعًا  شملت  إطالق  عمليات 
معربة  اإلثنين،  متعددة«  صواريخ  قاذفات 

عن »األسف العميق« من هذا التحرك.
الكورية  المشتركة  األركان  وأشارت هيئة 
إلى إطالق »ثالث  أولى  الجنوبية في مرحلة 
إطالق  عمليات  تعلن  أن  قبل  مقذوفات«، 

»متعددة«.
في  ُأجريت  العمليات  هذه  إن  وقالت 
الشرقي  الساحل  على  سوندوك  منطقة 
شرقي  شمال  وباتجاه  الشمالية،  لكوريا 
كلم   200 مسافة  وقطعت  اليابان،  بحر  نحو 
بارتفاع أقصى وصل إلى 50 كلم. والمسافة 
الصواريخ أدنى من تلك  التي قطعتها هذه 
 2 في  ُأطلقت  التي  المقذوفات  عبرتها  التي 

مارس، لكن ارتفاعها كان أعلى.
اليابانية  الدفاع  وزارة  أعلنت  من جهتها، 
أنه  يبدو  ما  أطلقت  الشمالية  كوريا  أن 
»صواريخ باليستية«، وهو ما يخالف مقررات 
المتحدة  األمم  في  الدولي  األمن  مجلس 

بهذا الصدد.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، 
اإلطالق  »عمليات  البرلمان،  أمام  كلمة  في 
الباليستية  كالصواريخ  للمقذوفات  المتكررة 
الدولي،  للمجتمع  بالنسبة  خطيرة  مشكلة 

وبلدنا ضمنًا«.

مرحلة جديدة
وخالل مشاركتهم في اجتماع طارئ، قال 
إن  الجنوبية  الكورية  الحكومة  من  أعضاء 

عمليات اإلطالق تلك »ال تسهم« في جهود 
السالم في المنطقة.

العام  في  الكورية  الجزيرة  وشهدت شبه 
2018 انفراجًا ملحوظًا تمثل بلقاءات تاريخية 
بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 

والرئيس األميركي دونالد ترامب.
لكن مفاوضات نزع السالح النووي وصلت 
التي  الثانية  القمة  بعد  مسدود  طريق  إلى 
جمعت الرجلين في فبراير 2019 في هانوي.

العام  نهاية  منذ  يانغ  بيونغ  وأجرت 
في  كان  آخرها  إطالق،  عمليات  سلسلة 
نوفمبر، قالت إنها شملت صواريخ باليستية 
وتجارب على »نظام إطالق متعدد الصواريخ 
في  كذلك  واختبرت  كبير«.  عيار  ذي  موجه 

ديسمبر محركًا.
وفي أعقاب ذلك، أعلن كيم أواخر ديسمبر 
وتجاب  النووية  التجارب  تجميد  نهاية 
وهدد  للقارات.  العابرة  الباليستية  الصواريخ 

كذلك بكشف »سالح استراتيجي جديد«.
ثالثة صواريخ من  إطالق  تجربة  وتشكل 
انطالقة  واحدة،  وقذف  ونصب  نقل  وحدة 
الصواريخ  برنامج  في  جديدة«  لـ»مرحلة 
الباليستية قصيرة المدى في كوريا الشمالية، 
من  باندا«  »أنكيت  تغريدة  في  أكد  كما 
غير  منظمة  وهي  للعلماء  األميركي  االتحاد 
المرتبطة  المخاطر  بدراسة  تهتم  حكومية 

باألسلحة النووية.

نباح كلب خائف
وبعد عملتي اإلطالق في 2 مارس، أفادت 
وسائل إعالم كورية شمالية بأن كيم جونغ 
بعيدة  مدفعية  »إطالق  على  أشرف  أون 
إطالق  لبطاريات  نشرت صورًا  كما  المدى«. 
إطالق  صور  عن  فضاًل  متعددة،  صواريخ 

صاروخ بعيار كبير في غابة.
جونغ  يو  كيم  اعتبرت  ذلك،  أعقاب  وفي 
مستشاريه،  وأقرب  أون  جونغ  كيم  شقيقة 
بأنها  العمليات  تلك  على  سول  احتجاجات 
االنتقادات  تلك  وشبهت  حقًا«.  »طائشة 

بـ»نباح كلب خائف«.
مع  الحادة  النبرة  هذه  وتتناقض 
أون  جونغ  كيم  أرسلها  التي  الدعم  رسالة 
الجنوبيين  الكوريين  إلى  الماضي  األسبوع 
»كورونا  فيروس  انتشار  يكافحون  الذين 
المستجد«. وكوريا الجنوبية هي البلد الثالث 
األكثر تضررًا من فيروس »كورونا المستجد« 

بعد الصين وإيطاليا.
في المقابل، لم تعلن كوريا الشمالية التي 
أغلقت حدودها واتخذت إجراءات عزل قاسية، 
حتى اآلن عن أية حالة إصابة على أراضيها.

كوريا الشمالية تطلق مقذوفات 
محتملة لصواريخ باليستية

تعثر املفاوضات بني واشنطن وبيونغ يانغ

بيونغ يانغ – وكاالت

حركة »الشباب«.. خطر ال يتراجع

الواليات املتحدة تخوض حربا بال نهاية في الصومال
واشنطن، مقديشو – وكاالت

يعلن البنتاغون بشكل شبه يومي شّن ضربات 
جديدة ضد حركة الشباب الصومالية، بدون ان 
المرتبطة  الجماعة  قدرة  على  تأثيرا  ذلك  يظهر 
يبدو  ما  خضّم  في  البالد  زعزعة  على  بالقاعدة 
المتحدة.  الواليات  تخوضها  نهاية«  بال  »حربا 
حضورها  تقليص  واشنطن  تعتزم  حين  في 
منافسيها  على  جهودها  لتركيز  افريقيا  في 
االستراتيجيين، الصين وروسيا، على حساب دعم 
العملية الفرنسية ضد »المتطرفين« في الساحل 
االفريقي مثال، ال تبدو الحرب ضد حركة الشباب 

معنية بهذه النية.
مؤخرا، اعتبر قائد قوات المشاة األميركية في 
الجنرال روجر كلوتير أن حركة »الشباب  افريقيا 
في  جدية  األكثر  التهديدات  أكبر  أحد  تمثل 
القارة، فهي تطمح لمهاجمة بلدنا«. وأضاف في 
مؤتمر بالبنتاغون أنه يجب »أن نتعامل جديا مع 

الخطر الذي تمثله... لهذا نحن نركز عليهم«.
األميركية  العسكرية  القيادة  أعلنت  والجمعة، 
في  بيان شّن ضربة  في  )أفريكوم(  افريقيا  في 
إلى  أدت  الصومال،  جنوب  بارو  كونيو  ضواحي 

مقتل عنصر من حركة الشباب.
وهذه الضربة هي العشرون للجيش األميركي 
ضد الشباب في الصومال منذ بداية العام، بعد 
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وفق احصاء أجرته منظمة نيو أميركا.

جّز العشب
األميركية  الضربات  عن  مؤخرا  سؤاله  وعند 
والصومال،  ليبيا  في  الجهادية  الجماعات  ضد 
قال وزير الدفاع مارك اسبر إن »هذا ما نسميه 

جّز العشب«. وأضاف »يعني ذلك أنه بين الحين 
للحفاظ  مشابهة  بأشياء  القيام  يجب  واآلخر، 
ويعاود  الخطر  يزيد  أالّ  وضمان  السيطرة  على 

الظهور«.
الشباب  مقاتلي  عدد  إن  التقديرات  وتقول 
الواليات  تمسكت  وإذا  آالف،  و9   5 بين  يراوح 
أو  القضاء على مقاتل  أي  النهج،  بهذا  المتحدة 
 13 الحركة  على  التغلب  سيتطلب  يوميا،  اثنين 
عاما على األقل. أي أنها ستتحول إلى »حرب بال 
نهاية« من الصنف الذي يمقته الرئيس دونالد 
حول  العام  للرأي  اعلن  تقرير  أول  في  ترامب. 
العملية العسكرية األميركية في الصومال، نشر 

الدفاع  لوزارة  العام  المفتش  ذّكر  فبراير،  في 
غلين فاين بأن مهمة »افريكوم« هي أن تقوم 
»في أفق 2021 بإضعاف حركة الشباب وتنظيم 
المتطرفة  والجماعات  الصومال  في  داعش 
األخرى في شرق افريقيا، بحيث تصير عاجزة عن 

اإلضرار بمصالح الواليات المتحدة«.
هيئة  وهو  العام،  المفتش  مكتب  وأضاف 
الضربات  »رغم  أنه  البنتاغون،  في  مستقلة 
للقوات  األميركي  والدعم  المتواصلة  األميركية 
الشباب  حركة  أن  يبدو  الشريكة،  األفريقية 
استهداف  إلى  وتسعى  متصاعدا،  تهديدا  تمثل 
األراضي األميركية«. في األثناء، هاجمت الحركة 

يوم 5 فبراير قاعدة عسكرية أميركية كينية في 
الصومال،  مع  الحدود  قرب  كينيا،  شرق  جنوب 
يوم  ونفذت  أميركيين.   3 مقتل  إلى  أدى  ما 
خالل  دموية  العمليات  أكثر  إحدى  ديسمبر   28
عقد في الصومال، عبر تفجير سيارة مفخخة في 

العاصمة مقديشو أوقع 81 قتيال.

بال جدوى
غياب  من  مخاوف  األميركيين  النواب  لدى 
عبر  تتم  التي  الحرب  لهذه  ملموسة  نتائج 
قوات  من  ومجموعة صغيرة  المسّيرة  الطائرات 
يناير  نهاية  سؤاله  وعند  الميدان.  في  النخبة 
حول الضربات شبه اليومية التي تبدو بال جدوى، 
تاوسند  ستيفن  الجنرال  »أفريكوم«  قائد  دافع 

عن االستراتيجية األميركية.
وقال »ال أظن أنها عقيمة«، مضيفا »نسعى 
لخفض قدراتهم«. وبالنسبة لكاثرين بيستمان 
الباحثة في معهد واتسون الذي يحتسب سنويا 
التدخالت  تحسن  »لم  األميركية  الحروب  كلفة 
عززت  بل  الوضع،  الصومال  في  العسكرية 
ان  واضافت  السكان«.  على  الشباب  سيطرة 
عبر  الحرب  اقتصاد  من  تستفيد  الشباب  حركة 
المتأتية  األموال  على  والسطو  السكان  ابتزاز 
من المساعدات الدولية. إضافة إلى ذلك، تعتبر 
األميركية  الضربات  أن  الدولية  العفو  منظمة 
الجيش  ادعى  إن  حتى  مدنيين،  بضحايا  تودي 
العام  نشر  تقرير  وفي  ذلك.  عكس  األميركي 
األميركي  الجيش  المنظمة  اتهمت  الماضي، 
ما  تمييز،  بدون  والمتطرفين  المدنيين  بقصف 
أطفال.  وحتى  وعمال  مزارعين  مقتل  إلى  أدى 
الجيش  اعترف  داخلي،  تحقيق  إجراء  وعقب 
وطفل  امرأة  مقتل  عن  بمسؤوليته  األميركي 

في الصومال.

● جندي يحيي العلم األميركي في مخيم سيمبا، القاعدة األميركية الكينية التي هاجمتها حركة الشباب

● الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مشرفًا على تجربة عسكرية
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حراك شعبي ضد الطبقة السياسية

نزوح عشرات اآلالف من الجوف

إجراءات لتعزيز أمن الوزراء بالسودان

بيروت تتخلف عن سداد ديونها للمرة 
األولى وتواجه تحدي اإلصالحات

نجاة حمدوك من محاولة اغتيال 
واتهام القوى املناهضة للثورة

اقتصادية  أزمة  من  يعاني  الذي  لبنان،  تعهد 
ديونه،  سداد  عن  متخلًفا  اآلن  وأصبح  خانقة 
بدء سلسلة من اإلصالحات التي ستشكل اختباًرا 
حراك  استمرار  مع  الجديدة،  للحكومة  أساسًيا 

شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية.
مطلع  أعلن  دياب  حسن  الوزراء  رئيس 
على  قادًرا  يكون  لن  لبنان  أن  الجاري  األسبوع 
سداد 1,2 مليار دوالر من سندات يوروبوند، هي 
عبارة عن سندات خزينة صادرة بالدوالر، وتحوز 
المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها 

وتستحق في 9 مارس.
البالد،  تاريخ  السداد في  تخلف عن  اول  ومع 
كشف دياب أيًضا السعي إلى إعادة هيكلة الدين 

عبر خوض مفاوضات مع الدائنين.
أشهر،  عدة  منذ  االقتصادي  االنهيار  ويستمر 
انخفاضا حادا  يعاني من ركود ويشهد  بلد  في 
سحب  عمليات  على  مشددة  وقيودا  عملته  في 

الدوالر من المصارف.
إلى  قيمتها  تصل  ديون  تحت  لبنان  ويرزح 
من   170% نحو  يشّكل  ما  دوالر،  مليار   92
التصنيف  اإلجمالي، بحسب وكالة  المحلي  الناتج 
االئتماني »ستاندر اند بورز«. وتعّد هذه النسبة 

من األعلى في العالم.
العوامل  أحد  االقتصادي  الركود  ويعد 
الشعبي  الحراك  اندالع  إلى  ادت  التي  الرئيسية 
ودفعت  أكتوبر  تشرين  في  المسبوق  غير 
عشرات بل مئات آالف من اللبنانيين للخروج الى 
الشارع مطالبين بإسقاط الطبقة السياسية التي 

يتهمونها بالفساد والعجز عن حل األزمة.

صندوق النقد
في  النور  ابصرت  التي  الحكومة،  وأظهرت 
وتبني  العامة  المالية  اصالح  في  رغبتها  يناير 
الخبراء  لكن  انتظارها.  طال  التي  اإلصالحات 
إلى  اللجوء  اعتاد  بلد  في  المماطلة  يخشون 
بين  لها  النهاية  التي  السياسية  المفاوضات 

األحزاب الرئيسية.
تقنية  مساعدة  بالفعل  لبنان  وطلب 
لتنفيذ  تمهيدا  الدولي  النقد  صندوق  من 
االستقرار  تعيد  ان  يؤمل  التي  »اإلصالحات« 

عقب محاولة اغتيال تعرض لها رئيس الحكومة 
العاصمة  في  حمدوك  اهلل  عبد  السوداني، 
اتخاذ  السودانية  السلطات  تدرس  الخرطوم، 
في  والمسؤولين  الوزراء  أمن  لتعزيز  إجراءات 
وزير  عنها  تحدث  التى  اإلجراءات  الحكومة. 
اإلعالم  عبر  صالح  فيصل  السوداني  اإلعالم 
أنها  أوضح  لكنه  ماهيتها،  يكشف  لم  المحلي، 
لن تكون هناك أي إجراءات استثنائية تقيد حرية 

الشعب السوداني.
اهلل  عبد  السوداني  الوزراء  رئيس  ونجا 
حمدوك، اإلثنين، من اعتداء »إرهابي« إثر تفجير 
استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم، بحسب 

ما أعلنت الحكومة السودانية ومسؤولون.
صالح اتهم القوى المناهضة للثورة بالوقوف 
أن  إلى  وأشار  حمدوك،  اغتيال  محاولة  خلف 

استهدافه يشكل استهدافًا للثورة.
حمدوك  الوزراء  رئيس  الحادث طمأن  وعقب 
وواصل  بخير  بأنه  السودانيين  »تويتر«  على 
ترؤس اجتماعاته. وكتب علي بخيت مدير مكتب 
عند  وقع  انفجارًا  إن  »فيسبوك«  على  حمدوك 

مرور سيارة رئيس الوزراء لكن لم يصب أحد.
أن  الحادث  عقب  أكد  الرسمي  التلفزيون 
إلى  نقله  اغتيال وتم  حمدوك تعرض »لمحاولة 
موكب  »تعرض  قائاًل:  بخير«،  وهو  آمن  مكان 
إلى  توجهه  خالل  إرهابي  لتفجير  الوزراء  رئيس 
مكتبه صباح اليوم وقد نجا السيد رئيس الوزراء 

من الحادث«.
إن  الحادث  موقع  من  شهود  ثالثة  وقال 
الشمالي لجسر كوبر  المدخل  الهجوم وقع قرب 
حيث  بوسطها،  العاصمة  شمال  يربط  الذي 
الموكب  أن  إلى  وأشاروا  حمدوك.  مكتب  يقع 

ُاسُتهدف على ما يبدو من منطقة مرتفعة.
تلفزيون  محطات  بثتها  لقطات  وأظهرت 
االجتماعي  التواصل  وسائل  وبعض  إقليمية 
موكبًا وبه عدد من السيارات الرياضية المتعددة 
األغراض البيضاء التي لحقت بها أضرار، وسيارة 

تعرضت ألضرار جسيمة.
اإلذاعة السودانية الرسمية »راديو أم درمان« 
اهلل  د.عبد  الوزراء  رئيس  »تعرض  قائلة:  علقت 
موكبه  تعرض  حيث  اغتيال،  لمحاولة  حمدوك 

حضر  اللبنانية،  السلطات  من  وبطلب  والنمو. 
وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر 
الماضي، ولكن لم يتم اإلعالن عن أي مساعدة 
من هذه المؤسسة إلى اآلن. ولكن نظرا لحجم 
األزمة فأن خطة انقاذ مالية ال بد منها، بحسب 

الخبراء.
واعتبر نادر»إن صندق النقد الدولي هو الخيار 

الوحيد للمضي قدما«.
بنك  األبحاث في  رئيس قسم  بركات،  مروان 
اإلصالح  خطة  تضمن  أن  يجب  أّنه  يرى  عوده، 
التي ستضعها السلطات بشكل خاص »التقشف« 
إلى  باإلضافة  العام،  باإلنفاق  يتعلق  ما  في 
خدمة  وخفض  الضرائب،  تحصيل  في  »تحسن 
الدين وإصالح قطاع الكهرباء«، الذي يعد الثغرة 

المالية االكبر.
وال تزال الطبقة السياسية منقسمة بشدة حول 

المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي.
ويرفض حزب اهلل الشيعي، الذي تهيمن كتلته 
مع حلفائها على البرلمان، هذا الخيار. وحذر في 
بيان الخميس من »الشروط« التي تفرضها »أي 

منظمة دولية«، خوًفا من »الوصاية األجنبية«.
اإلفالس

أعطت  الحكومة  إن  النهار  صحيفة  وقالت 

إلى  حمدوك  نقل  وتم  وتفجير  نار  إلطالق 
المستشفى«. وقال مجلس الوزراء في بيان تاله 
على الصحفيين فيصل محمد صالح وزير الثقافة 
موكب  إن  الحكومة،  باسم  الناطق  واإلعالم 
وإطالق  إرهابي  لتفجير  »تعرض  الوزراء  رئيس 
السيد  يصب  ولم  كوبر  كبري  أسفل  رصاص 
رئيس مجلس الوزراء بأي أذى وكذلك المجموعة 
المرافقة له« ما عدا أحد أفراد الفرقة التشريفية 

الذي ُأصيب بشكل طفيف في كتفه.
مهامه  »يمارس  حمدوك  أن  البيان  وأضاف 
إجراءاتها  األمنية  السلطات  بدأت  وقد  بمكتبه، 
إلى  البيان  وأشار  الحادث«.  في  للتحقيق 
المحاوالت  مع  بالحسم  التعامل  »سيتم  أنه 
يستهدف  َمن  هناك  أن  نعلم  نحن  اإلرهابية.. 
ثورة الشعب السوداني والمكاسب التي حققها« 
تفقد  ولن  مستمرة  »مسيرتها  أن  أكد  لكنه 

بوصلتها«.
موقع  على  حسابه  على  حمدوك  وكتب 
أنني  السوداني  الشعب  »أطمئن  »تويتر«: 
يوقف مسيرة  لن  وما حدث  تامة  وبصحة  بخير 

التغيير«.
التلفزيون الرسمي صورًا لحمدوك وهو  وبث 
يستقبل أعضاء تحالف الحرية والتغيير الذي قاد 

االنطباع المسبق على اتجاهها الى هذه الخطوة 
دولي  وسيط  دون  من  السداد(  عن  )التخلف 
لبنان  يساعد  ان  يمكن  كان  وضروري  اساسي 
هو  الدوليين  الدائنين  تجاه  التغطية  له  ويوفر 

صندوق النقد الدولي.
الشؤون  في  المتخصص  فاعور،  محمد  ونبه 
انه  إلى   ، دبلن  في  كوليدج  جامعة  في  المالية 
»الشرط  فأن  مثمرة  مناقشات  اجراء  اجل  من 
مجدية  اقتصادية  إنقاذ  »خطة  هو  الرئيسي« 
األسوأ  الحالية  األزمة  وتعد  مصداقية«.  وذات 
الوزراء  رئيس  وأعلن  الحديث.  لبنان  تاريخ  في 
باإلصالحات  حكومته  التزام  السبت  اللبناني 
التعهد بها في مؤتمر مانحين دولي  التي جرى 
المنح  من  دوالر  مليار   11,6 لضمان   2018 في 
فعلي في  اصالح  أي  غياب  والقروض. وفي ظل 

لبنان، فإن هذه المبالغ لم تصل بعد.
وفي تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل، 
الجامعة  في  واألستاذ  االسبق  العمل  وزير  انتقد 
السلطات  نحاس  شربل  بيروت  في  األميركية 

وأعالنها التخلف عن السداد.
»إنه  حقيقيا مضيفا  قرارا  ليس  هذا  إن  وقال 
مجرد اعتراف بحقيقة معينة، هي إفالس الدولة 

والبنك المركزي والبنوك التجارية«.

الوزراء  مجلس  وأعضاء  البشير  ضد  االحتجاجات 
حالة  ويبتسم وفي  أمام مكتبه وهو يصافحهم 

جيدة.
وقال البراق النذير، السكرتير الصحفي لرئيس 
اجتماعًا  اآلن  »يترأس  الوزراء  رئيس  إن  الوزراء، 
قوى  مع  اجتماعًا  ترأس  وقبله  الوزراء  لمجلس 

الحرية والتغيير«.
إلى  المواطنين  والتغيير  الحرية  تحالف  ودعا 
الخروج في مواكب قائاًل: »إننا ندعو كافة جماهير 
شعبنا في العاصمة للخروج في مواكب والتوجه 
إلى ساحة الحرية إلظهار وحدتنا«. وقرب مكان 
خرج  العاصمة  شمال  كوبر  منطقة  في  الحادث 
العشرات وهم يهتفون »بالروح بالدم نفديك يا 

حمدوك«.
في  الوزراء  رئاسة  حمدوك  اهلل  عبد  وتولى 
العسكريين  بين  اتفاق  عقب  الماضي  أغسطس 
عمر  السوداني  الجيش  إطاحة  بعد  والمدنيين 
البشير الذي حكم البالد على مدى ثالثين عامًا. 
شعبية  احتجاجات  عقب  البشير  إطاحة  وجاءت 

ضده استمرت ألشهر.
اللجنة  في  يعمل  كان  اقتصادي  وحمدوك 
االقتصادية االجتماعية األفريقية لألمم المتحدة 

في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.

●  رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم● رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب في القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت

غريفيث يحذر من »منعطف حرج« في اليمن.. »إما مواصلة العملية السياسية أو نزاع واسع النطاق«
الجوف  محافظة  من  اآلالف  عشرات  نزوح  مع 
في شمال اليمن الذي يشهد منذ العام 2014 
المتحدة،  األمم  مبعوث  حذر  مدمرة،  حربا 
مارتن غريفيث، بأن اليمن يقف عند »منعطف 

حرج«.
مدينة  مارس  مطلع  الحوثيون  ودخل 
للحدود  المحاذية  المحافظة  عاصمة  الحزم 
السعودية، بعد أسابيع من المعارك مع القوات 
نسبي  هدوء  لفترة  حدا  وضع  ما  الحكومية، 

كانت قد أحيت اآلمال باحتواء التصعيد.
مبعوث  قال  مأرب  محافظة  زيارته  وخالل 
مارتن  اليمن،  إلى  الخاص  المتحدة  األمم 
عند منعطف  برأيي  يقف  »اليمن،  إن  غريفيث، 
العملية  ونواصل  األسلحة  نسكت  فإما  حرج: 
الواسع  النزاع  إلى  نعود  وإما  السياسية 

النطاق«.
ونقل عنه مكتبه قوله للصحفيين في مأرب 
جدوى  ال  اآلن.  يتوقف  أن  يجب  »القتال  إن 

تحقيق  إلى  والسعي  العسكرية  المغامرات  من 
األمرين  هذين  أن  مضيفا  إقليمية«،  مكاسب 

»سيجران اليمن إلى النزاع لسنوات طويلة«.
اليمنية  الحكومة  رئيس  أكد  المقابل  في 
عن  الحديث  أن  عبدالملك،  معين  الشرعية، 
مشاورات في ظل تصعيد الحوثيين، واستمرار 
اتفاق لن يكون مجديا، واصفا  رفضهم تنفيذ 
ما  له  معنى  »ال  بأنه  المشاورات  عن  الحديث 
للضغط  فاعل  دولي  تحرك  هناك  يكن  لم 
لها  الداعم  اإليراني  والنظام  الميليشيات  على 

للرضوخ للحل السياسي«.
عن  الرسمية  اليمنية  األنباء  وكالة  ونقلت 
دعوات  إن  قوله،  الشرعية،  الحكومة  رئيس 
التصعيد  لخفض  والدولية  األممية  التهدئة 
الذين  الحوثيون،  بها  ويلتزم  توجه  أن  ينبغي 
بموجب  الحديدة  في  القائمة  الهدنة  استغلوا 
جديدة  جبهات  لفتح  استوكهولم،  اتفاق 

وتعميق الكارثة اإلنسانية التي تسببت بها.
اليمن  شمال  في  األخيرة  المعارك  وتأتي 
استمرت  النسبي  الهدوء  من  فترة  بعد 
الحتواء  نية  النزاع  طرفا  خاللها  أظهر  أشهرا، 

التصعيد، لكن يبدو أن جهود استئناف عملية 
السالم لم تثمر.

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وأعلنت 

من  اآلالف  عشرات  دفع  الجوف  في  القتال  أن 
سكان محافظة مأرب إلى النزوح.

وجاء في بيان للجنة الدولية مطلع األسبوع 

الجاري أنها »ساعدت مع جمعية الهالل األحمر 
آالف  عشرة  أو  شخص  ألف   70 نحو  اليمني 
والخيم  والمياه  الطعام  تقديم  عبر  عائلة، 
النظافة  ومستلزمات  واألحواض  والبطانيات 
المواجهات  أن  البيان  وتابع  الشخصية«. 
الجهود  أعاقت  الجوف  محافظة  في  المتزايدة 

المبذولة لمساعدة المرضى والمحتاجين.
وتطرح سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم 
وجاء  بالنفط.  الغنية  مأرب  لمحافظة  تهديدا 
للشؤون  المتحدة  األمم  لمكتب  بيان  في 
من  نزحت  يمنية  عائلة   2100 أن  اإلنسانية 
مأرب  محافظة  إلى  ووصلت  الجوف،  محافظة 
أعقاب  في  واإلثنين،  األحد  يومي  المجاورة 

سيطرة الحوثيين على مدينة الحزم.
على  الحوثيين  سيطرة  إن  محللون  وقال 
على  الحوثيين  تساعد  قد  الجوف  عاصمة 
تسبب  الذي  النزاع،  في  كبير  اختراق  تحقيق 
بدايته قبل نحو خمس سنوات في مقتل  منذ 
وإصابة عشرات آالف المدنيين ونزوح ماليين 

عن منازلهم.
للشؤون  المتحدة  األمم  مكتب  وقال 

عائلة   2100 إن  الثالثاء،  بيان،  في  اإلنسانية 
يمنية نزحت من محافظة الجوف ووصلت إلى 
محافظة مأرب المجاورة يومي األحد واإلثنين، 
مدينة  على  المتمردين  سيطرة  أعقاب  في 

الحزم.
على  بالفعل  يسيطرون  الحوثيون  وكان 
ولكن  الجوف،  محافظة  من  واسعة  أجزاء 
جنوب  كلم   150 نحو  تبعد  التي  عاصمتها، 
تحت  تزال  ال  كانت  السعودية،  مع  الحدود 

سيطرة القوات الحكومية.
بين  حربا   2014 العام  منذ  اليمن  ويشهد 
إيران،  من  المدعومين  الحوثيين  المتمردين 
عبدربه  الرئيس  لحكومة  الموالية  والقوات 
في  المعارك  حدة  وتصاعدت  هادي.  منصور 
رأس  على  السعودية  تدخل  مع   2015 مارس 

تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.
فيما  اليمن،  في  نازح  مليون   3.3 وهناك 
24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي  يحتاج 
األمم  إنسانية، حسب  مساعدات  إلى  السكان، 
المتحدة التي تصف األزمة اإلنسانية في اليمن 

بأنها األسوأ في العالم حاليا.

الخرطوم – وكاالت

صنعاء – وكاالت

بيروت – وكاالت

● عناصر تابعة للحوثي في صنعاء                                                                                                                                 »أرشيفية«

الذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار  يتسع 
أرغم  ما  العالم،  في  ألف  مئة  من  أكثر  أصاب 
على مضاعفة  العالم  دول  في  المعنية  السلطات 
الصحة  منظمة  أعلنت  إذ  االحترازية،  تدابيرها 
فيروس  جراء  وباء«  حصول  »خطر  أن  العالمية 
 110 من  أكثر  أصاب  الذي  المستجد«،  »كورونا 

آالف شخص في العالم، بات »فعليًا جدًا«.
العالمية،  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وقال 
تيدروس أدانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي 
في جنيف: »بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد 
كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء بات فعليًا 
الذي  التاريخ  األول في  الوباء  لكنه سيكون  جدًا، 
الصحة  منظمة  وتعتبر  عليه«.  السيطرة  يمكن 
العالمية أن انتشار الفيروس السريع »مقلق جدًا«. 
شددت  والتي  دولة،   94 سجلت  المجمل،  ففي 
المستجد«،  إجراءاتها، إصابات بفيروس »كورونا 

الذي أودى بأكثر من 4026 شخص في العالم.
أعداد  في  كبيرًا  ارتفاعًا  إيطاليا  وسجلت 
األربع  الساعات  في  سجلت  حيث  المصابين، 
ما  جديدة  إصابة   1247 األخيرة  والعشرين 
 ،5883 إلى  البالد  في  المصابين  حصيلة  يرفع 
بعد  حالة   233 إلى  الوفيات  ارتفعت حصيلة  كما 
تعزيز  إيطاليا  وقررت  جديدة.  وفاة   36 تسجيل 
طواقم مستشفياتها بـ20 ألف عنصر طبي وشبه 
للفيروس،  التصدي  جهود  إطار  في  جديد  طبي 
العناية  ة  أسرَّ عدد  زيادة  شأنها  من  خطوة  في 
التي  فرنسا  في  أما  آالف.   7 إلى   5 من  الفائقة 
األكثر  الدول  قائمة  على  الخامسة  المرتبة  تحتل 
تأثرًا بالفيروس، فقد ارتفع عدد الوفيات إلى 16 

واإلصابات إلى نحو 720.
جراء  جديدة  وفاة  حالة   28 الصين  وأعلنت 
الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 

الجديدة  الحاالت  عدد  في  ارتفاع  مع  البالد،  في 
ظهر  حيث  )وسط(،  هوباي  مقاطعة  خارج 

الفيروس للمرة األولى في ديسمبر.
الصحة  وزارة  في  اإلعالمي  المكتب  وأعلن 
اللبنانية، الثالثاء، في بيان عن وفاة شخص )56 
قد  كان  المستجد،  »كورونا«  بوباء  أصيب  عاما( 

أعلن سابقا أنه في وضع حرج وغير مستقر.
الحالة  أن  المغربية  الصحة  وزارة  أعلنت  كم 
بفيروس  إصابتها  تسجيل  تم  التي  الثانية 
الدار  بمدينة   »19 »كوفيد  المستجد  »كورونا« 
البيضاء قد وافتها المنية، ويتعلق األمر بالسيدة 
تعاني  كانت  والتي  سنة،   89 العمر  من  البالغة 
التنفسي  الجهاز  من أمراض مزمنة على مستوى 

هذا  في  أخرى.  وأمراض  والشرايين  والقلب 
الوقت، تجاوز عدد اإلصابات المؤكدة في كوريا 
الدولة  يجعلها  ما  السبت،  آالف  سبعة  الجنوبية 
وتليها  الصين.  خارج  بالمرض  تأثرًا  األكثر 
و1076  وفاة  حالة   21 سجلت  حيث  إيران، 
إلى  الحصيلة  يرفع  ما  ساعة،   24 خالل  إصابة 

145 وفاة و5823 إصابة.
حين  في  إصابة،  أول  مالطا  جزيرة  وسجلت 
أعلنت المالديف أول إصابتين على أراضيها سجلتا 
في صفوف طاقم فندق فخم يقع في جزيرة تبعد 

150 كيلومترًا عن العاصمة، ماليه.
في الواليات المتحدة أيضًا، يثير تفشي المرض 
القلق. فقد تم تشخيص إصابات بالفيروس لدى 

برنسيس«  »غراند  سفينة  متن  على  شخصًا   21
ظهور  بعد  كاليفورنيا،  ساحل  قبالة  السياحية 
 3533 البالغ عددهم  الركاب  لدى بعض  أعراض 
نائب  أعلن  ما  وفق  الطاقم،  أفراد  بعض  ولدى 
الرئيس األميركي مايك بنس، الذي ينسق جهود 

مكافحة الفيروس في الواليات المتحدة.
هما  فلوريدا،  في  بشخصين  الفيروس  وأودى 

أول ضحيتين خارج الساحل الغربي.

انهيار الصادرات الصينية
فندق  األسبوع  مطلع  انهار  الصين،  في 
في  الصحي  للحجر  منشأة  السلطات  تستخدمه 
نحو  يزال  وال  البالد،  شرق  في  فوجيان  مقاطعة 

ثالثين شخصًا تحت األنقاض. وتم احتواء انتشار 
الفيروس بشكل جزئي في مقاطعة هوباي بؤرة 
 56 نحو  على  حجر صحي  فرض  بفضل  المرض، 

مليون شخص منذ أواخر يناير.
اإلصابات  عدد  ينخفض  عدة،  أسابيع  ومنذ 
إصابة   74 وسجلت  يومياً.  المسجلة  الجديدة 
جديدة في هوباي في الساعات األربع والعشرين 
األخيرة، وهو العدد األدنى منذ اتخاذ تدابير الحجر 

في المقاطعة، بحسب السلطات الصينية.
شخصًا   24 إصابة  أيضًا  سجلت  بكين  لكن 
انتقل إليهم المرض خارج البالد، ما يثير الخشية 
من احتمال ارتفاع جديد في عدد المصابين في 
في  الوباء  انتشار  تسارع  مع  بالتزامن  الصين 

احتمال  إلى  الجمعة،  الحكومة،  ولمحت  العالم. 
النظام  يواجه  وقت  في  المنطقة  فتح  إعادة 
الشيوعي موجة احتجاج غير اعتيادية على خلفية 

نقص المواد الغذائية لدى السكان المعزولين.
االقتصادي  األثر  بشأن  المخاوف  وتزايدت 
مشلولة  الحركة  تزال  ال  حيث  الصين،  في  للوباء 
البالد  صادرات  تراجع  إعالن  مع  الكبير،  بجزئها 
يثير  األمر  وهذا   .17.2% بنسبة  يناير–فبراير  في 
القوة  تشكل  الذي  العالمي،  النمو  حيال  القلق 
االقتصادية العمالقة محركًا أساسيًا له. وفي حين 
يتزايد الخوف في األسواق المالية، سعى الرئيس 
األسواق  بأن  للطمأنة  ترامب  دونالد  األميركي 
»ستنتعش«، ودعا االحتياطي الفدرالي إلى خفض 

معدالت الفائدة لتحفيز االقتصاد.

إلغاء مناسبات
المعنية، يتواصل  السلطات  انعكاس لقلق  في 

إلغاء أو إرجاء أحداث رياضية وتجمعات.
الذي كان مقررًا في  وُأرجئ ماراثون برشلونة 
15 مارس إلى 25 أكتوبر، كما أعلنت المجر إلغاء 
في  مقررة  كانت  التي  الوطني  العيد  احتفاالت 

بودابست في 15 مارس.
وفي السعودية، ُأعيد فتح صحن الكعبة، السبت، 
عقب إغالقه موقتًا، لكن ال يزال قرار تعليق العمرة 
وخارج  األربعاء.  إعالنه  منذ  قائمًا  المسبوق  غير 
التعليمية  مؤسساتها  دولة   13 أغلقت  الصين، 
وبات نحو 300 مليون تلميذ في العالم محرومين 

من الذهاب إلى المدارس ألسابيع عدة.
وتتخذ العديد من البلدان إجراءات منع الدخول 
أو فرض حجر صحي على المسافرين اآلتين من 
على  دولة   36 وفرضت  بالوباء.  متأثرة  بلدان 
األقل حظرًا تامًا على دخول الواصلين من كوريا 
أخرى  دولة   22 واتخذت  لسول،  وفقًا  الجنوبية، 
أيضًا  روسيا  وأغلقت  حجر صحي.  فرض  إجراءات 

حدودها أمام المسافرين اآلتين من إيران.

»الصحة العاملية« حتذر من حتول »كورونا« لـ»وباء« 

94 دولة تشدد إجراءاتها الوقائية.. وتسجيل أول حالتي وفاة في لبنان واملغرب
بكين، روما، الرياض – وكاالت

● صورة من صحن الكعبة بعد اإلخالء● أطباء في أحد مستشفيات الصين يعالجون مصابين بالكورونا



اقتصاد

كالم في األرقام

الخسائر اليومية لدول »أوبك«
 نتيجة انهيار أسعار النفط.

قالوا

08

اكتشافا  )أجوكو(  للنفط  العربي  الخليج  بشركة  اإلدارة  لجنة  أعلنت 
حقل  غرب  شمال  كلم   50 بعد  على  يقع  سرت  بحوض  جديدا  نفطيا 

البيضاء، وفق ما نشرته عبر صفحتها على »فيسبوك«.
الجديد  النفطي  االكتشاف  أن  الماضي،  اإلثنين  الشركة،  وأوضحت 
بمنطقة  تقع  التي   »47-1 ض  ض  االستكشافية  »البئر  حفر  بعد  جاء 
50 كلم شمال  التي تقع على بعد  النفطي  )47( بحوض سرت  االمتياز 

النفطي. البيضاء  غرب حقل 
للبئر  اإلنتاجية  االختبارات  أن  للنفط  العربي  الخليج  شركة  وأكدت 
مارس  بداية  في  وانتهت   ،2019 ديسمبر  في  بــدأت  المستكشف 
نفط  برميل   400 إلى  »تصل  إنتاجية  حققت  البئر  أن  مبينة  الجاري، 

يوميًا، و68 ألف قدم مكعب من الغاز يوميًا«.

  »أجوكو« تعلن اكتشاف نفطيا جديدا

اإلصالح االقتصادي السريع 
والتفرغ للتطوير والتنمية 
وتغيير ثقافة اإلتكال على 
الدولة هو الحل الجذري 
لمشكالت ليبيا.

الرئيس السابق للهيئة الليبية 
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عودة أجواء السبعينات االقتصادية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

من المبكر جدا أن نتنبأ بالمنحنى طويل األجل لتفشي فيروس 
باحتمالية  نعترف  أن  ألوانه  السابق  من  ليس  لكن  »كورونا«، 
التالي، وأنه قد يبدو مختلفا كثيرا عن  العالمي  الركود  اقتراب 

أزمتي الركود اللتين بدأتا عامي 2001 و2008.
ربما  بل  الصين،  من  التالي  الركود  ينشأ  أن  يرجح  بداية، 
كان في الطريق فعال. فمن المعروف أن اقتصاد الصين تعتمد 
اليوم  المكثف، وبالتالي ال يستطيع  استثماراته على االقتراض 
اليابان  اقتصاد  تحمله  الذي  النحو  على  طويل  توقف  تحمل 
سريع النمو في ثمانينيات القرن الماضي، إذ يحتاج األشخاص 

والشركات والبلديات إلى سداد ديونهم الهائلة.
شديدة  ديموغرافية  تطورات  حدوث  مثل  عوامل  أن  كما 
السلبية، وضيق المجال للحاق بركب التكنولوجيا، وظهور تخمة 
إسكانية ضخمة ناتجة عن برامج التحفيز المتكررة ــناهيك عن 
تزايد مركزية عملية صنع القرارــ تنذر بالفعل بتباطؤ كبير في 

نمو الصين في العقد التالي.
فضال عن ذلك، تنذر الساللة الجديدة من فيروس »كورونا« 
بصدمة في جانب العرض والطلب، وذلك على عكس الركودين 

العالميين السابقين اللذين شهدهما هذا القرن.
حقا لن يجد المرء صدمة كبرى في جانب العرض إال لو عاد 
صدمات  من  الفترة  تلك  شهدته  وما  السبعينات  منتصف  إلى 
في عرض النفط. نعم سيتسبب الخوف من العدوى في اإلضرار 
بالطلب على الخطوط الجوية والسياحة العالمية، كما سترتفع 
المدخرات التحوطية. لكن عندما ال يستطيع عشرات الماليين 
أو  اإلجبارية  العزلة  لداعي  )سواء  للعمل  الذهاب  الناس  من 

الخوف(.
وتنكمش  الحدود،  وتُغلق  العالمية،  القيمة  سالسل  وتنهار 
العالمية بسبب تشكك كل دولة في إحصاءات األخرى  التجارة 
على  القدر  بنفس  الطلب  جانب  سيعاني  الصحية،  وبياناتها 

عن  لها  بديل  وال  المتضررة،  البلدان  ستنهمك  األقل. 
الصحية  نظمها  لتقوية  بالعجز  ضخم  إنفاق  في  ذلك، 
التوفير  من  الهدف  أن  والحق  اقتصاداتها.  وتدعيم 
األوقات،  تلك  قدوم  عند  اإلنفاق  هو  العصيبة  لألوقات 
وغيرها  المناخ  وأزمات  والحروب  لألوبئة  االستعداد  أما 
من األحداث الطارئة وغير المتوقعة فيمثل تحديدا سبب 

خطورة اإلنفاق بالعجز بال حدود خالل فترات االزدهار.
واضــعــي  أن  غــيــر 
ومعهم  السياسات 
للغاية  كبير  ــدد  ع
مـــن الــمــعــلــقــيــن 
االقتصاديين أخفقوا 
كيفية  إدراك  فــي 
الــركــود  يــكــون  أن 
ــادم  ــق الــعــالــمــي ال

مغايرا آلخر ركودين بسبب 
عنصر العرض.

ــات  فــعــلــى عــكــس أزمـ
تكمن  الطلب،  انخفاض  عن  رئيس  بشكل  الناشئة  الركود 
خطورة التحدي المتمثل في حدوث انكماش ناجم عن انخفاض 
في جانب العرض في إمكانية حدوث انخفاضات حادة في اإلنتاج 
وانتشار األزمات الخانقة. في تلك الحالة، قد تفضي أوجه النقص 
ـوهو أمر لم تشهده بعض البالد منذ طوابير  العامة والمنتشرةـ 
الغاز في سبعينيات القرن الماضيــ إلى رفع التضخم في نهاية 

األمر وليس خفضه.
األولية الحتواء أي تضخم عام  الظروف  أعترف بأن  أن  ال بد 
هذه األيام إيجابية ومواتية بشكل غير عادي. غير أننا لو أخذنا 
تقريبا  كانت  العولمة  من  عقود  أربعة  أن  حقيقة  االعتبار  في 
أي تقهقر  التضخم، فإن  انخفاض  وراء  الكامن  الرئيس  العامل 
مستدام خلف الحدود القومية بسبب وباء كورونا )أو حتى الخوف 
الدائم من الوباء( في ظل تنامي النزاعات التجارية يعد بمثابة 
وصفة للعودة إلى ضغوط األسعار التصاعدية. في تلك الحالة، 
قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة، وخلق تحد أمام 

واضعي السياسات النقدية والمالية العامة.
كذلك تجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن أزمة فيروس كورونا تضرب 
النمو ضعف  يعتري  توقيت صعب، حيث  العالمي في  االقتصاد 
واضح وتعاني دول كثيرة من االستدانة المفرطة، إذ لم يتجاوز 
النمو في العام 2019 نسبة %2,9، وهو ما ال يرتفع كثيرا عن 
الذي لطالما شكل تاريخيا أرضية خصبة لركود   2,5% مستوى 

عالمي.
يبدأ  أن  إيطاليا  اقتصاد  كاد  مباشرة،  الفيروس  ظهور  قبل 
في التعافي، وكانت اليابان بالفعل تنحدر نحو الركود بعد رفع 
المضافة في توقيت غير مناسب تماما، وكانت  القيمة  ضريبة 
ألمانيا تترنح وسط فوضى سياسية. ورغم أن الواليات المتحدة 
قبل  ركود  بدء  احتماالت  فإن  حاالتها،  أحسن  في  تبدو  ربما 
انتخابات الرئاسة والكونجرس في نوفمبر، والمقدرة قبل ذلك 

بنحو %15، تبدو اآلن أعلى كثيرا.
ربما بدا غريبا ما يمكن أن تسببه ساللة فيروس »كورونا« 
الجديدة من أضرار اقتصادية جمة حتى في الدول التي تمتلك 
الرئيس  والسبب  لمقاومته.  الالزمة  والتقنيات  الموارد  ظاهريا 
لذلك أن األجيال السابقة كانت أفقر كثيرا من األجيال الحالية، 
لذا كان كثيرون يضطرون للمخاطرة بالذهاب إلى العمل. وعلى 
االقتصادية  االنسحابات  تكن  لم  الحالي،  العصر  من  العكس 
غالبية  تقتل  لم  أنها  طالما  متاحا،  خيارا  األوبئة  أمام  الجذرية 

البشر.
وربما لم تتخذ حكومات في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية 
وإيطاليا تدابير مشددة كالتي اتخذتها الصين، لكن كثيرا من 
مواطني تلك الدول يلزمون منازلهم، مما يؤشر إلى أثر سلبي 
حدوث  احتماالت  ارتفعت  لقد  االقتصادي.  النشاط  على  بالغ 
التوقعات  ركود عالمي بشكل كبير، يتجاوز كثيرا ما تعترف به 

التقليدية للمستثمرين والمؤسسات الدولية.
معالجة  إلى  بالحاجة  االعتراف  السياسات  لواضعي  وينبغي 
الصدمة الهائلة التي أصابت سالسل اإلمداد العالمية، إضافة 
إلى تخفيضات أسعار الفائدة والتحفيز المالي. وقد تأتي اإلغاثة 
الجمركية  الرسوم  بتقليصها  المتحدة  الواليات  من  العاجلة 
تسهم  وبهذا  كبيرة،  بدرجة  االقتصادية  الحرب  عن  الناجمة 
تعاملها  في  الدولة  إدارة  فن  وتُظهر  األســواق،  تهدئة  في 
فالركود  األميركيين،  المستهلكين  أموال  وتوفر  الصين،  مع 

العالمي مناسبة للتعاون ال االنعزال.

أميركي اقتصادي  عخبير   *

 كينيث روجوف *

يرجح أن ينشأ الركود التالي 
من الصين بل ربما كان.. إذ 

إن استثمارات الصين تعتمد 
على االقتراض المكثف

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3873دوالر أميركي
1.5748يورو

1.7941الجنية االسترليني
0.3696الريال السعودي
0.3777درهم إماراتي

0.1997االيوان الصيني

2020 11 مارس  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليون دوالر

لبنان املتخلف عن سداد ديونه يواجه تحدي اإلصالحات
 الديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دوالر مما يشكل نحو 170% من الناتج املحلي اإلجمالي

تعهد لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية 
خانقة وأصبح اآلن متخلفا عن سداد ديونه، بدء 
اختبارا  ستشكل  التي  اإلصالحات  من  سلسلة 
حراك  استمرار  مع  الجديدة،  للحكومة  أساسيا 

شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية.
للشؤون  المشرق  مركز  مدير  وتــســاءل 
سيفعل  »هــل  ــادر  نـ ســامــي  االستراتيجية 
السياسيون كل ما هو ضروري لحل المشكلة؟«. 
وأضاف محذرا »إذا لم يقترن التخلف عن السداد 
إلى  ذلك  فسيؤدي  باإلصالح،  واضــح  بالتزام 

تسريع االنهيار«.
السبت  دياب  حسن  الــوزراء  رئيس  وأعلن 
1.2 مليار  أن لبنان لن يكون قادرا على سداد 
عبارة  هي  »يوروبوند«،  سندات  من  دوالر 
وتحوز  بالدوالر،  صــادرة  خزينة  سندات  عن 
جزءا  المركزي  والمصرف  الخاصة  المصارف 

9 مارس. منها وتستحق في 
البالد،  تاريخ  السداد في  أول تخلف عن  مع 
هيكلة  إعــادة  إلى  السعي  أيضا  دياب  كشف 
الدائنين.  مع  مفاوضات  خوض  عبر  الدين 
أشهر،  عدة  منذ  االقتصادي  االنهيار  ويستمر 
حادا  انخفاضا  ويشهد  ركودا  يعاني  بلد  في 
في عملته وقيودا مشددة على عمليات سحب 

الدوالر من المصارف.
قيمتها  تصل  ديــون  تحت  لبنان  ــرزح  وي
 170% نحو  يشّكل  مما  دوالر،  مليار   92 إلى 
وكالة  بحسب  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 
التصنيف االئتماني »ستاندر اند بورز«. وتعدّ 

هذه النسبة من األعلى في العالم.
العوامل  أحد  االقتصادي  الركود  ويعد 
الحراك  ــدالع  ان إلــى  أدت  التي  الرئيسية 
ودفعت  أكتوبر  في  المسبوق  غير  الشعبي 
اللبنانيين  مــن  آالف  مــئــات  بــل  عــشــرات 
بإسقاط  مطالبين  الــشــارع  ــى  إل للخروج 
بالفساد  يتهمونها  التي  السياسية  الطبقة 

األزمة. حل  عن  والعجز 

صندوق النقد
في  النور  أبصرت  التي  الحكومة،  وأظهرت 
وتبني  العامة  المالية  إصالح  في  رغبتها  يناير 
الخبراء  لكن  انتظارها.  طال  التي  اإلصالحات 
إلى  اللجوء  اعتاد  بلد  في  المماطلة  يخشون 
بين  لها  النهاية  التي  السياسية  المفاوضات 

األحزاب الرئيسية.
تقنية  مــســاعــدة  بالفعل  لبنان  وطــلــب 
لتنفيذ  تمهيدا  الــدولــي  النقد  صندوق  من 
االستقرار  تعيد  أن  يؤمل  التي  »اإلصالحات« 
حضر  اللبنانية،  السلطات  من  وبطلب  والنمو. 
وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت الشهر 

الماضي، ولكن لم يتم اإلعالن عن أي مساعدة 
من هذه المؤسسة إلى اآلن. ولكن نظرا لحجم 
األزمة فإن خطة إنقاذ مالية ال بد منها، بحسب 
الخبراء. واعتبر نادر أن »صندق النقد الدولي هو 

الخيار الوحيد للمضي قدما«.
األبحاث في  رئيس قسم  بركات،  ورأى مروان 
اإلصالح  خطة  تضمن  أن  يجب  أنّه  عوده،  بنك 
التي ستضعها السلطات بشكل خاص »التقشف« 
في ما يتعلق باإلنفاق العام، باإلضافة إلى »تحسن 
الدين  خدمة  وخفض  الضرائب،  تحصيل  في 
وإصالح قطاع الكهرباء«، الذي يعد الثغرة المالية 
األكبر. وال تزال الطبقة السياسية منقسمة بشدة 

حول المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي. 
ويرفض حزب اهلل الذي تهيمن كتلته مع حلفائها 
على البرلمان، هذا الخيار. وحذر في بيان الخميس 
من »الشروط« التي تفرضها »أي منظمة دولية، 

خوفا من الوصاية األجنبية«.

اإلفالس
الحكومة  »إن  األحد:  »النهار«  قالت صحيفة 
أعطت االنطباع المسبق على اتجاهها إلى هذه 
وسيط  دون  من  السداد(  عن  )التخلف  الخطوة 
يساعد  أن  يمكن  كان  وضروري  أساسي  دولي 
لبنان ويوفر له التغطية تجاه الدائنين الدوليين 

هو صندوق النقد الدولي«.
وفي إشارة إلى خطر اإلجراءات القانونية التي 
قد يواجهها، لفتت الصحيفة إلى أن لبنان يجب 
المفاوضات  حول  دائنيه  مع  »إجماعا«  يجد  أن 

بشأن إعادة هيكلة الدين.
الشؤون  في  المتخصص  فاعور،  محمد  ونبه 
أنه  إلى  دبلن،  في  كوليدج  جامعة  في  المالية 
»الشرط  فإن  مثمرة  مناقشات  إجراء  أجل  من 
الرئيسي هو خطة إنقاذ اقتصادية مجدية وذات 
الدائنين،  نظر  وجهة  »من  وقال  مصداقية«. 
من األمثل أن يشكل ذلك جزءا من خطة دعم 
صندوق النقد الدولي، مما سيمنح لبنان قوة في 

مفاوضاته«.
لبنان  تاريخ  في  األســوأ  الحالية  األزمــة  وتعد 
السبت  اللبناني  الــوزراء  رئيس  وأعلن  الحديث. 
التزام حكومته باإلصالحات التي جرى التعهد بها 
في مؤتمر مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 

مليار دوالر من المنح والقروض.
لبنان،  في  فعلي  إصالح  أي  غياب  ظل  وفي 
تسجيل  وفي  بعد.  تصل  لم  المبالغ  هذه  فإن 
وزير  انتقد  التواصل،  مواقع  على  نشر  مصور 
العمل األسبق واألستاذ في الجامعة األميركية 
وإعالنها  السلطات  نحاس،  شربل  بيروت،  في 
قرارا  ليس  »هذا  وقال  السداد.  عن  التخلف 
بحقيقة  اعتراف  مجرد  »إنه  مضيفا  حقيقيا«، 
المركزي  والبنك  الدولة  إفالس  هي  معينة، 

التجارية«. والبنوك 

وسط مطالبات بخطة إنقاذ اقتصادية

●   محتجون لبنانيون أمام فرع أحد المصارف.

القاهرة ــ الوسط

الطبقة السياسية منقسمة 
بشدة حول المساعدة المالية 

من صندوق النقد الدولي

والموانئ  المنشآت  إقفال  استمرار  مع 
تقرير  أطلق  الماضي،  يناير  منذ  النفطية 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  عن  صادر 
الليبي  االقتصادي  لألداء  سلبية  تقديرات 
الحالي،  العام  من  األول  النصف  خالل 
األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص  يترجمها 
عن  الناتجة  التضخم  مستويات  وارتفاع 

الليبي. الدينار  قيمة  انخفاض متوقع في 
الشهري  التقرير  وفي  المالية،  وزارة 
وحدة  أعدته  الذي  الماضي،  يناير  لشهر 
االقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة، 
األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص  توقعت 
إقفال  استمر  ما  إذا  دوالر،  مليار   66 إلى 
يونيو  حتى  النفطية  والموانئ  المنشآت 
مستواه  دوالر  مليار   77 مقابل  المقبل، 

.2019 في أكتوبر 
المصرف  أن  إلى  الوزارة،  وأشارت 
مهمًا  جزءًا  يستعمل  أن  يمكنه  المركزي 
وأن  االستقرار،  لتحقيق  االحتياطات  من 
انخفاضها  إلى  سيؤدي  منها  السحب 
66 مليارًا  11 مليار دوالر لتصل إلى  بنحو 

. 2020 بنهاية يونيو 

احتياطي الوسط ـ عالء حموده »استقرار  إلى  الوزارة  ونوهت 
أكتوبر  شهر  حتى  األجنبي  النقد 
»االستقرار  إلى  أرجعته  ما  وهو  الماضي«، 
)بانخفاض  النفطية  اإليرادات  في  النسبي 
 ،)2018 بالعام  مقارنة   6% بنسبة  طفيف 
األجنبية  العملة  على  الطلب  واستقرار 
مبيعات  على  المفروض  الرسم  بفعل 

األجنبي«. النقد 
غير  »اإلقفاالت  خسائر  وبلغت 
يناير  منذ  النفطية  للمنشآت  القانونية« 
بعدما  دوالر،  مليار   2.9 نحو  الماضي 
و331  ألفا   114 إلى  الخام  إنتاج  تراجع 
أرقام  وفق  الماضي،  األحد  بحلول  برميال 

للنفط. الوطنية  المؤسسة  أعلنتها 
وبشأن العجز في الميزانية العامة، قال 
قد  العامة  »الميزانية  إن  »المالية«  تقرير 
تسجل عجزًا بحلول أبريل المقبل«، منوهًا 
إلى أن »االنخفاض في اإليرادات النفطية 
السلع  من  الواردات  في  انخفاض  سيتبعة 
اإليرادات  ستنخفض  ثم  ومن  والخدمات، 
بشأن  أما  األجنبي«.  النقد  مبيعات  من 
المتوقع  فمن  الجاري،  الحساب  في  العجز 
إذا  دينار  مليار   3.2 إلى  العجز  يصل  أن 

الحالي. بنهاية مارس  اإلنتاج  ُاستؤنف 

من  المالية  وزارة  تقديرات  وحذرت 
مشيرة  تضخمي،  كساد  حدوث  احتمالية 
إلى »انخفاض قيمة الدينار بنسبة 6 % في 
 ،2020 يناير  شهر  خالل  الموازية  السوق 

مقارنة بقيمته في ديسمبر 2019«.

قفزة  سجل  الدوالر  صرف  سعر  إلى  يشار 
في السوق الموازية هذا األسبوع، مرتفعا إلى 

مستوى 5 دنانير، للمرة األولى منذ أشهر.
قد  »التضخم  أن  إلى  الوزارة  ولفتت 
العام  خالل  كبير  بشكل  االرتفاع  يعاود 
2020 إذ ما استمر تراجع قيمة الدينار في 
اإلجمالي«،  المحلي  الناتج  انخفاض  ظل 
أيضًا  سيخلق  الفارق  »هذا  أن  معتبرة 
األجنبي  النقد  على  للطلب  كبيرًا  حافزًا 
لتحقيق  التفضيلي،  الرسمي  بالسعر 

الموازية«. السوق  مكاسب في 
نسبتها  إلى  الرسوم  زيادة  أن  ورغم 
عنها  سينتج   ،183% والبالغة  السابقة 
دينار،  مليار   3 من  بأقل  اإليرادات  زيادة 
التقرير حذر  أن  إال  المالية،  تقديرات  وفق 
مزيد  إلي  »ستؤدي  الخطوة  هذه  أن  من 
الليبي«،  الدينار  قيمة  في  االنخفاض  من 
إيرادات  في  الزيادة  »هذه  أن  إلى  مشيرا 
حتى  التوازن  على  ستحافظ  الميزانية 

شهر مايو فقط،«.
بدائل  ثالثة  عن  »المالية«  وتحدثت 
الحقول  إقفال  استمرار  مع  الحكومة  أمام 
زيادة  أواًل:  وهي  النفطية،  والموانئ 
لمواجهة  األجنبي  النقد  على  الرسم 

وتقليل  األجنبي  الصرف  على  الطلب 
السحب  أو  الموازية،  السوق  إلى  اللجوء 
المجال  ترك  أو  األجنبية،  االحتياطات  من 
السوق  في  للتعامل  االقتصادية  للوحدات 
حادًا  انخفاضًا  سيسبب  مما  الموازية، 
ضغوط  وإحداث  الدينار  صرف  سعر  في 

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

البريقة ورأس النوف والسدرة والحريقة.
سليمان  االقتصادي  الخبير  ويشبه 
الليبي  لالقتصاد  الحالي  الوضع  الشحومي 
بأنه »فيروس كورونا االقتصادي«، وتوقع 
السياسة  صعيد  على  عنيفة  »إجراءات 
الفترة  في  النقدية  والسياسة  المالية 
النفط«. إذا استمر توقف تصدير  المقبلة 

 انخفاض االحتياطات 
األجنبية لـ66 مليار دوالر 

في يونيو المقبل

الميزانية العامة قد تسجل عجزاً بحلول 
أبريل ومخاوف من كساد تضخمي

توقعات »مالية الوفاق« حتى منتصف العام الجاري

إقفال املوانئ النفطية يستنزف االحتياطي األجنبي ويرفع التضخم
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قد  الكبرى  العالمية  الشركات  أرباح  إن  جروب«  »سيتي  في  محللون  قال 
تنخفض 10 % هذا العام مع تنامي المخاوف حيال تباطؤ اقتصادي عقب نشوب 

وروسيا. السعودية  للنفط  رئيسيين  منتجين  بين  أسعار  حرب 
وكالة  نقلتها  مذكرة  في  جروب  سيتي  في  المحلل  بكالند  روبــرت  وقال 
محتمل  انكماش  مع  النزولي،  الجانب  علي  قائمة  المخاطر  »تظل  »رويترز«: 
المحلي  الناتج  نمو  نتيجة  أن  مع  يتفق  وهذا   .% و20   15 بين  السهم  لربحية 

.»% 1.5 العالمي 
وكان االنخفاض الحاد ألسعار النفط والتبعات االقتصادية لفيروس »كورونا« 

البنك. توقعات  الرئيسية لخفض  األسباب  من 
 %  10 نحو  العالمية  األسهم  ربحية  تنزل  أن  الماضي  األسبوع  بكالند  وتوقع 

.2020 إذا أدى فيروس »كورونا« لتباطؤ النمو العالمي إلى اثنين بالمئة في 

 »سيتي جروب« تتوقع انخفاض أرباح الشركات العاملية %10

خالل  الليبي  الجزائري  االقتصادي  الملتقى  الجزائر  تستضيف 
من  أعمال  رجال  بحضور  الجاري،  مارس   20 إلى   17 من  الفترة 

البلدين.
فتح  على  الجزائرية  العاصمة  في  يقام  الذي  الملتقى  ويركز 
مجاالت التعاون والشراكة في االقتصاد والتجارة البينية، وسيحضره 
حكوميون،  ومسؤولون  تجارية  مؤسسات  وموظفو  أعمال  رجال 

حسبما ذكر بيان صادر عن مجلس أصحاب األعمال الليبيين.
أصحاب  بين  مباشرة  لقاءات  ستعقد  الملتقى،  هامش  وعلى 
إقامة  إلى  باإلضافة  الجزائر،  من  ونظرائهم  الليبيين  األعمال 
الشركات  من  العديد  بمشاركة  الجزائرية  للمنتجات  معرض 

المتخصصة في مجاالت المواد الغذائية والمواد الزراعية واألدوية.
البناء  وشركات  اإلسمنت  مصانع  منتجات  المعرض  يضم  كما 
الخدمات  وشركات  الكهرومنزلية  والمواد  العقاري  واالستثمار 

النفطية وشركات تدوير القمامة وغيرها من الشركات.
ونهاية يناير الماضي، عقد منتدى األعمال »الجزائري - الليبي« 
كال  من  أعمال  رجل   300 من  أكثر  بمشاركة  الجزائر  العاصمة  في 
والزراعة  والمالية  البناء  ومهن  التجارة  في  ومختصين  البلدين، 

والطاقة.
والمنتجات  والتحويلية  الغذائية  الصناعات  على  المنتدى  وركز 

الزراعية والعطور.

السعر بالدوالرنوع الخام انطالق امللتقى االقتصادي الليبي - الجزائري 17 مارس
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قال سياسيون ورجال أعمال جزائريون إن تهاوي أسعار النفط 
يجعل حاجة الجزائر أشد إلحاحا إلصالح اقتصادها.

مشاورات  تجري  البالد  إن  عرقاب  محمد  الطاقة  وزير  وقال 
أوبك+  اتفاق  انهيار  منذ  اآلخرين  النفط  منتجي  مع  مستمرة 
يوم الجمعة، مما دفع السعودية وروسيا إلى إعالن عزمهما زيادة 

اإلنتاج.
إلعادة  جدا  سريع  قــرار  إلى  حاجة  هناك  أن  عرقاب  وأضــاف 
التوازن إلى السوق، وقال إن عدم التوصل إلى قرار سيكون له أثر 

سلبي للغاية على المنتجين.
إيراداتها  95 % من  الطاقة في  الجزائر على صادرات  وتعتمد 
الخمس  السنوات  في  للنصف  بالفعل  تقلصت  والتي  الخارجية، 
احتياطيات  ونزلت   .2019 في  دوالر  مليار   30 نحو  إلى  األخيرة 

النقد أكثر من النصف في الفترة ذاتها.
والميزانية  المالية  لجنة  عضو  تيغرسي  الــهــواري  ــال  وق
أن  الجزائر  على  »يتوجب  )البرلمان(  الوطني  الشعبي  بالمجلس 
لإلدارة.  جديدا  نموذجا  وتتبنى  بدائل  السرعة  وجه  على  تجد 

مازال لدينا وقت للتغيير«.
وافترضت موازنة 2020 التي صودق عليها في ديسمبر سعرا 
للنفط عند 60 دوالرا للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2 % 
في اإلنفاق العام من أجل إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ 

سنوات.
يعود انخفاض إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة ألسباب منها 
هبوط مستويات اإلنتاج وزيادة االستهالك المحلي. وسنت العام 
األجنبية  للشركات  أفضل  شروط  لتقديم  جديدا  قانونا  الماضي 

التي تستثمر في قطاع النفط في مسعى لدعم اإلنتاج.
وقال رئيس تنفيذي سابق لشركة الطاقة الوطنية سوناطراك 
ما  وهو  تتأخر،  قد  األجانب  الشركاء  »استثمارات  لـ»رويترز«: 
اسمه  نشر  ورفض  اإلنتاج«.  لزيادة  الجزائر  جهود  على  سيؤثر 

نظرا لحساسية األمر.
الماضي  العام  جديدة  قواعد  على  أيضا  الحكومة  وافقت 
قطاعات  في  أغلبية  حصص  بحيازة  األجنبية  للشركات  للسماح 

»غير استراتيجية« لتشجيع االستثمار.
من  بدال  اقتصادها  موارد  لتنويع  سنوات  منذ  الجزائر  تكافح 
وقد  الخاص.  القطاع  نمو  وتشجيع  والغاز  النفط  على  االعتماد 
النخب  ضد  المنقضي  العام  مدار  على  حاشدة  احتجاجات  تجعل 

الحاكمة القديمة من الصعب تطبيق تخفيضات إنفاق مؤلمة.
وقال المحلل فريد فراحي »سعر 34 دوالرا للبرميل من األنباء 
حل  فيه  تحاول  الذي  الوقت  في  للجزائر  بالنسبة  للغاية  السيئة 

أزمتها المتشعبة. ليس من السهل عمل المزيد بأموال أقل«.
كان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر في 
الجديدة  حكومته  وجه  االحتجاجية،  الحركة  عارضتها  انتخابات 

لترشيد اإلنفاق العام.
نشر  عــدم  مشترطا  تحدث  بالحكومة،  سابق  ــر  وزي ــال  وق
تغييرات  على  الحكومة  يجبر  قد  النفط  سعر  انهيار  إن  اسمه، 
للقيام  لها  عظيمة  فرصة  تكون  »قد  وأضــاف  انتظارها.  طال 

باإلصالحات المطلوبة لتحديث االقتصاد«.

إلى  بالدولة  العاملين  مرتبات  تحولت 
في  بجناحيه  المركزي  المصرف  يحير  لغز 
إغالق  استمرار  ظل  في  وبنغازي،  طرابلس 
في  المرتبات  أبقت  التي  النفطية  المنشآت 
يتعلق  فيما  أو  البالد،  غرب  »الصفر«  خانة 
بتوقف قدرة الحكومة الموقتة عن االستمرار 
باالقتراض من المصرف المركزي في بنغازي 

الذي امتد لخمس السنوات.
المصرف المركزي في طرابلس أعلن عدم 
تسجيل أية مبالغ لإلنفاق على بند المرتبات 
يناير  من  األول  من  الفترة  خالل  التنمية  أو 
2020 إلى 29 فبراير الماضي ، بينما بلغ بند 
الدعم 445 مليون دينار، والنفقات التسييرية 
5 ماليين، ليبلغ اإلجمالي 450 مليون دينار.

أما عن إيرادات الضرائب فقد بلغت 166 
مليون   18 الجمارك  وإيرادات  دينار  مليون 
دينار فقط، وإيرادات االتصاالت 228 مليون 
المحروقات  بيع  إيرادات  وسجلت  دينار، 
بالسوق المحلية 25 مليون دينار، ولم يسجل 
مصرف  أرباح  من  المخصص  من  إيراد  أي 
اإليرادات  إجمالي  وقدر  المركزي.  ليبيا 

النفطية والسيادية بـ903 ماليين دينار.
أعلنتها  التي  الرسمية  األرقام  وتعكس 

الجزائريون: انهيار النفط 
يزيد الحاجة إلصالحات

تونس تسعى لبرنامج 
جديد مع صندوق النقد

صندوق  مع  جديد  برنامج  في  الشروع  إلى  تونس  تسعى 
النقد الدولي، وتقول وإنها خفضت توقعات النمو للعام الحالي 
بينما   2020 ميزانية  في  مقدرة  كانت   %  2.7 من   1% إلى 
يواجه قطاع السياحة الحيوي تهديدا جديا بسبب أزمة فيروس 

كورونا.
النقد  صندوق  مع  اتفاقا   2016 في  وقعت  تونس  كانت 
باصالحات  مشروط  دوالر  مليار   2.8 حجمه  تمويل  لبرنامج 

اقتصادية. وينتهي البرنامج في أبريل نيسان المقبل.
تفاصيل  أي  الفخفاخ  إلياس  ــوزراء  الـ رئيس  يذكر  ولــم 
مع  بالفعل  اتفاق  هناك  كان  إن  أو  موعده  وال  البرنامج  عن 
لدينا  »ليس  أضاف  لكنه  جديد.  برنامج  بخصوص  الصندوق 

خيار آخر«، حسب وكالة »رويترز«.
أزمة  أن  المحلية  المغرب  لجريدة  تصريحات  في  وتابع 
فيروس »كورونا« ستمحو نصف نقطة مئوية من معدل النمو.

توقعات  خفض  أسباب  عن  التفاصيل  من  مزيدا  يذكر  ولم 
السياحة  قطاع  أن  واسع  نطاق  على  المعتقد  من  لكن  النمو 
الحجوزات،  من  تحد  قد  والتي  كورونا  فيروس  بأزمة  يتأثر  قد 
في  حــاد  نقص  بسبب  الــزراعــي  القطاع  تباطؤ  الــى  إضافة 

تساقط األمطار.
للمرة  سائح  ماليين  تسعة  تونس  زار  الماضي،  العام  وفي 
األولى. ويسهم القطاع %80 من الناتج المحلي اإلجمالي وهو 

مصدر رئيسي للعملة األجنبية.
المراجعة  الفخفاح إن حكومته ستسعى للحصول على  وقال 
أنها  مضيفا  النقد،  صندوق  مع  برنامج  إطــار  في  السادسة 
السندات  أسواق  وطرق  الموارد  لتعبئة  هامة  خطوة  ستكون 
العالمية. وأردف »إذا وصلنا إلى 20 مارس دون زيارة صندوق 

النقد لتونس، سنخسر كثيرا«.
تحتاج تونس لحوالي ثالثة مليارات دوالر قروضا أجنبية في 
منذ  النقد  وصندوق  تونس  بين  متوقفة  والمحادثات   .2020
البالد  على  بظاللها  ألقت  التي  السياسية  األزمة  بسبب  أشهر 

منذ انتخابات أكتوبر من العام الماضي.

»أزمة املرتبات« تالحق »املركزي« في طرابلس وبنغازي
بني الصفر وتوقف االستدانة

●    مصفاة نفط تابعة لشركة »أرامكو« السعودية

●     رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ

●    المصرف المركزي في طرابلس●   المصرف المركزي في البيضاء

مركزي طرابلس أعلن عدم تسجيل 
أي إنفاق على بند األول من يناير 

2020 إلى 29 فبراير

 المركزي في بنغازي طالب »الموقتة« 
بالبحث عن البدائل لتمويل الميزانية 

وليس إقحامه

المؤسسة الوطنية حجم المشكالت الناجمة طرابلس، بنغازي - الوسط
للمنشآت  القانونية«  غير  »اإلقفاالت  عن 
مليار   2.9 نحو  الماضي  يناير  منذ  النفطية 
دوالر، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 114 ألفًا 

و331 برمياًل بحلول األحد الماضي.
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«، 
والمجتمع الدولي بفتح حساب إليداع إيرادات 
النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب 
محتجون  أغلق  البيان  صدور  وفور  الليبي«، 
لتتوالى  دخلوه،  أن  بعد  الزويتينة  ميناء 
النوف  ورأس  البريقة  موانئ  في  اإلغالقات 

والسدرة والحريقة.
ولم يكن الوضع أفضل حااًل في المصرف 
شدد  الذي  بنغازي،  في  المركزي  المصرف 
العاملين  بمرتبات  له  عالقة  ال  أنه  على 
بالدولة سواء أكانت اعتمادًا أم سدادًا، فهو 
للحكومة  مباشرة  ومسؤولية  اختصاص 
الموقتة ووزارة المالية بها. وأوضح المصرف، 
في بيان أنه إذا كانت أرصدة الحكومة لدى 
يسمح  كافٍ  رصيد  بها  المركزي  المصرف 

بالسداد فال اعتراض لنا وال عالقة لنا بها.

استنفدت  الموقتة  الحكومة  أن  أكد  لكنه 
من  باالقتراض  االستمرار  على  القدرة 
لخمس  امتد  الذي  المركزي  المصرف 
عن  البحث  عليها  يستوجب  مما  السنوات، 
وليس  الميزانية  لتمويل  المناسبة  البدائل 
من  يعنيه  ال  فيما  المركزي  المصرف  إقحام 

قضايا تمويل الميزانية.
أنه  المركزي  المصرف  بيان  في  وجاء 
ضرورية  حاجة  المرتب  أن  من  »انطالقًا 
وحرصًا  للموظف،  مكتسب  وحق  وماسة 
المصرف  قام  عليه  االجتماعي،  السلم  على 
للعام  وفبراير  يناير  شهري  مرتبات  بتسييل 
بالحكومة  المالية  وزارة  بحساب   2020
تغطية  عن  المصرف  يتوقف  ولن  الموقتة، 
بها  تلتزم  بضوابط  ولكن  المرتبات، 
خالل  من  الموقتة  بالحكومة  المالية  وزارة 
التي  للجنة  المطلوبة  البيانات  تقديمها 
وأعرب  بالخصوص«.  المصرف  سيشكلها 
الموقتة  الحكومة  »تكون  أن  في  أمله  عن 
لمواجهة  والمهنية  المسؤولية  مستوى  في 
أدواتها  استخدام  خالل  من  احتياجاتها 

التمويلية المتاحة لديها«.
حمل  الماضي،  فبراير  من   28 وفي 
الموقتة،  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
المركزي  المصرف  محافظ  العريبي،  حاتم 

تأخر  مسؤولية  الحبري،  علي  بنغازي  في 
صرف مرتبات شهري يناير وفبراير من العام 
إحالة  عدم  إلى  التأخير  هذا  وأرجع  الجاري. 
العامة  الميزانية  بنود  ببنغازي  »المركزي« 
التي أقرها مجلس النواب إلى وزارة المالية، 
لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة 

العامة للدولة وفقًا للقوانين المنظمة.
وحسب آخر أرقام أصدرها »المركزي« في 
المرتبات  على  الفعلية  النفقات  فإن  بنغازي 
بلغت  الشرقية  المنطقة  وما في حكمها في 
والنفقات  دينار،  مليون  و346  مليارات   5
 4 إلى  وصلت  الثاني  الباب  في  التسييرية 

مليارات و819 مليون دينار.
نسبة  طرابلس  في  المالية  وزارة  وتدفع 
177 مليون دينار، وبذلك تكون  %8 بقيمة 
من  )ترتفع  المرتبات  من  اإلجمالية  الحصة 
%20 إلى %28( وفي إطار النسبة المالية التي 
حسب  باإلقليم،  السكان  عدد  مع  تتناسب 

المصرف المركزي في بنغازي.
سليمان  االقتصادي  الخبير  ويشبه 
الليبي  لالقتصاد  الحالي  الوضع  الشحومي 
وتوقع  االقتصادي«،  كورونا  »فيروس  بأنه 
»إجراءات عنيفة على صعيد السياسة المالية 
إذا  المقبلة  الفترة  في  النقدية  والسياسة 

استمر توقف تصدير النفط«.

السعودية تطلق حرب تحطيم أسعار النفط
األسبوع،  هذا  تاريخيًا  هبوًطا  النفط  أسعار  سجلت 
1991 بعد  لتسجل أكبر تراجع لها منذ حرب الخليج العام 
المملكة  دفع  ما  والسعودية؛  روسيا  بين  المحادثات  فشل 

إلى إطالق »حرب أسعار«، وفق محللين.
مبكر  وقت  في  آسيا  في   %  30 بنسبة  تراجعها  وبعد 
أربع  خالل  مستوياتها  أدنى  تسجيلها  حد  إلى  اإلثنين، 
الحد  النفط تتراجع بشكل كبير مع  سنوات، ال تزال أسعار 
المبادالت  في   %  20 بنسبة  فانخفضت  قلياًل،  األضرار  من 
األوروبية، ويعود تراجع األسعار إلى قرار السعودية خفض 
األسعار بشكل أحادي عند التسليم، في أكبر تراجع لها منذ 

ثالثين عامًا.
فشل  أعقاب  في  الكبيرة  التداعيات  ذو  القرار  وُاتخذ 
المعروف  وروسيا  للنفط  المصدرة  الدول  تحالف  محادثات 
وقت  في  الجمعة،  اتفاق  إلى  التوصل  في  بـ»أوبك+« 
النشاط  حيال  المخاوف  المستجد«  »كورونا  فيروس  يثير 

االقتصادي، وبالتالي الطلب على الذهب األسود.
ورفضت روسيا، ثاني منتج للنفط في العالم وهي ليست 
عضوًا في أوبك، خفضًا إضافيًا لإلنتاج بـ1.5 مليون برميل 
يوميًا، وأدى هذا الخالف إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 10 

% الجمعة.
وقال المحلل في مجموعة »أواندا« لالستشارات المالية، 
روسيا«  معاقبة  تنوي  السعودية  أن  »يبدو  هالي،  جيفري 
بقرارها كسر األسعار، وباعت شركة »أرامكو« برميل مزيج 
دوالر،   10.25 مسبوق  غير  بسعر  الخفيف  العربي  النفط 
وهو أقل من سعر برميل برنت بحر الشمال، وفق ما أوردت 

وكالة »بلومبرغ« االقتصادية.
صدمة

جوش  المالية،  جي«  »آي  مؤسسة  في  المحلل  اعتبر 
على  هائلة  تبعات  له  النفط  أسعار  »انهيار  أن  ماهوني، 
المستوى الدولي، إذ أن االستمرارية المالية لشركات ودول 
مختلفة أصبحت موضع تشكيك«، وفي أعقاب ذلك، انهارت 

أسواق األسهم في آسيا والخليج، ثم في أوروبا.
وفيما سجلت بورصات الدول الغنية بالنفط تراجعًا حادًا، 
مؤشرها  سجل  أن  بعد  التعامالت  الكويت  علقت  األحد، 
اإلثنين،  االفتتاح  عند   %  9.5 بنسبة  انخفاضًا  األساسي 
وسجلت بورصة السعودية، وهي األكبر في الخليج، تراجعًا 
المداوالت فيما هبط سهم شركة  9.2 % عند بدء  بنسبة 
»أرامكو« العمالقة السعودية بنسبة %10، إلى ما دون سعر 
منذ  مرة  )8.5 دوالر(، ألول  ريااًل   32 وهو  الرئيسي  الطرح 

إدراج الشركة في البورصة في 11 ديسمبر.
الحال  هذه  على  النفط  سوق  تبقى  أن  ماهوني  ورجح 

 الوكالة الدولية للطاقة 
تتوقع تراجع الطلب العالمي 

على الخام هذا العام

 محلل مصرفي: من غير المرجح 
أن ترضخ روسيا للتكتيك 

السعودي

السعودية  خفض  أن  إلى  مشيرًا  المقبلة،  األشهر  خالل 
العالمي بسبب  النمو االقتصادي  لألسعار تزامن مع توقف 
تراجع  إلى  أدى  الذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي 

الطلب على الذهب األسود.
العالمي  الطلب  أن  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتوقعت 

العام  منذ  األولى  للمرة  العام،  هذا  يتراجع  النفط  على 
2009، وذلك يعني انخفاضًا بنحو 90 ألف برميل في اليوم 
بالمقارنة مع العام الماضي، ونظرًا إلى حالة »عدم اليقين 
تشاؤمًا  أكثر  سيناريو  أيضًا  الوكالة  نشرت  الشديدة«، 
احتاجت  حال  في  اليوم(  في  برميل  ألف  بـ730  )تراجع 

المناطق المتضررة من الفيروس إلى وقت أطول لتتعافى، 
وإذا تفشى الفيروس على نطاق أوسع.

السويدي،  بي«  آي  »إس  مصرف  في  المحلل  واعتبر 
بيارنه شخيلدروب، أنه »ال يزال هناك أمل ضئيل بأن تكون 
أعضاء تحالف  إعادة  الورقة لمحاولة  السعودية تلعب هذه 
)أوبك بالس( إلى الطاولة قبل أواخر مارس، لكن من غير 

المرجح أن ترضخ روسيا لمثل هذا التكتيك«.
اإلثنين،  يوم  الشمال،  بحر  برنت  برميل  سعر  وبلغ 
للتسليم في مايو 35.52 دوالر في لندن، أقل بـ21.54 % 
مقارنة بسعره عند اإلغالق الجمعة، وعند االفتتاح في آسيا، 
غير مسبوق  وهو مستوى  دوالر،   31.02 إلى  تراجع سعره 

منذ فبراير 2016.
تكساس  غرب  خام  برميل  سعر  تراجع  نيويورك،  وفي 
 32.19 ليبلغ   %  22.02 بنسبة  أبريل  في  تسليم  الوسيط 
دوالر. ثم انخفض سعره إلى 27.34 دوالر في ذات اليوم، 

وهو مستوى غير مسبوق أيضًا منذ أربع سنوات.

الرياض ــ وكاالالت

أكبر تراجع منذ حرب الخليج 1991
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أحمد معيوف
مجمع  ورئيس  القناة  صاحب  النايض،  عارف  الدكتور  شُكر  الوطن،  روحها  ليبيا  قناة  صفحة  على  ورد 
االستقالة،  قرار  اتخاد  في  »شجاعته«  على  سالمة  غسان  الدكتور  للسيد  المتقدمة،  للدراسات  ليبيا 
في  استقالته...  تكن  لم  والتي  ليبيا،  في  الدعم  إرساء  أجل  من  األخير  مجهودات  كافة  على  وكذلك 
الداخل، وعدم  المعرقلين من  التعنت من بعض  الملف، بسبب  تقديري... إال تعبيرا عن فشله في هذا 
الدولي  المجتمع  وتقاعس  برلين،  في  نفسها  على  قطعتها  التي  بالتزاماتها  الخارجية  األطراف  التزام 

على تنفيد قرار مجلس األمن رقم 2510 األخير.
الذى  السراج(  )فائز  السيد  دعا  أن  قناته  بموقع  لسانه  على  ورد  ما  في  النايض  السيد  واسترسل 
يتقدم  أن  برلمانية  ثقة  وال  انتخاب  دون  سنوات  أربع  من  أكثر  منذ  المدنية(  )الدولة  باسم  يحكم 
السياسية  المجتمعية  الملتقيات  )برلين( هو  الحقيقي والسليم لمقررات  التطبيق  باستقالته. وأضاف أن 
إلى  تصل  حتى  تستمر  أن  يجب  والتي  ترهونة(،  و)ملتقى  وليد(  بني  )ملتقى  وآخرها  الخالصة،  الليبية 
التركات  كل  يتجاوز  جديد  اجتماعي(  )عقد  على  ويجمعهم  الليبيين  كل  بين  يصالح  وطني(  )ميثاق 
لمقررات  والسليم  الحقيقي  التطبيق  أن  ورد  ما  حسب  النايض  السيد  واعتبر  الحالية.  واالنسدادات 
)برلين( هو إعادة هيكلة الصراع الحالي وتحويله إلى صراع يوحّد كل الليبيين المدافعين عن )الدولة 
الوطنية المدنية( ضد عدو واحد وواحد فقط هو )اإلرهاب( وكل من يدعمه، وأن تقوم رئاسة )مجلس 
اإلرهابي  االجتياح  بسبب  فعال  القائمة  الطوارئ(  )حالة  بإعالن  الوحيد  والشرعي  المنتخب  النواب( 

التركي، وانهيار مسار )جينيف(، وتشكيل )حكومة طوارئ( حدد مهامها في نقاط حسب تقديره:
• حصر الصراع في الحرب على اإلرهاب وداعميه.

• دحر االجتياح اإلرهابي التركي.
• فتح التفاوض والتعاون والتنسيق مع كل من يخلص في محاربة اإلرهاب وداعميه.

• الوصول إلى بنية عسكرية وأمنية ليبية احترافية موحدة.
دون  الليبيين  لكل  الخدمات  لتقديم  وتسخيرها  والفساد،  االستحواذ  من  الوطنية  الموارد  تحرير   •

تفرقة.
شاملة،  وطنية(  )مصالحة  إلى  للوصول  الخالصة  الليبية  السياسية  المجتمعية  الملتقيات  تكثيف   •

و)ميثاق وطني( عاجل تُنّظم على أساسه انتخابات )بلدية( و)برلمانية( و)رئاسية( عاجلة ومراقبة دوليا.
والقاعدة  داعش  فئات ثالث هي  في  السياسي حدده  )االتفاق  لإلرهاب  تعريف محدد  يوجد  ال  طبعا، 
قتاله.  مبرر  تكتسب  اإلرهاب حتى  خانة  السياسي في  الخصم  بإمكان وضع  وبالتالي  الشريعة(،  وأنصار 
شك  ال  وهو  وإقليمية،  دولية  قوة  من  ألكثر  مرتع  ليبيا  أن  حين  في  بالدحر  التركي  التدخل  وخصص 

على علم بكل القوى الدولية المتدخلة.
وهذا  الحقيقة،  نصف  قال  النايض  أن  شك  ال  المعلنة.  الحقيقة  كل  يفسد  الحقيقة  نصف  قول 
االختزال لقول الحقيقة ال يعني إال التعبير عن »نوايا« تختفي في السرد، فهل بالفعل يمكن أن نعتقد 
بالشجاعة  يتحلى  بأن  للسراج  طلبه  مثال  النقاط.  بعض  نتناول  دعني  طرحه؟.  في  صادق  النايض  بأن 
من  العديد  معه  المطلب  هذا  في  يشترك  محمود  أمر  فهذا  سالمة  غسان  السيد  تنحى  كما  ويتنحى 
مبرر  لكن،  له.  مناسب  غير  العصيب  الوقت  أن  رغم  األمر  لهذا  الداعين  من  وأنا  ويؤيدونه،  الليبيين 
السيد النايض في غير محله، ذلك أنه ينظر إلى أن السيد السراج يحتل هذا المركز دون أن ينال ثقة 
البرلمان ولم يكن منتخبا، وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يقر البرلمان االتفاق السياسي الذي ساهم في 
صياغته عن طريق فريقه الذي كلف بالحوار؟ ولماذا لم يعتمد أعضاء الحكومات التي تقدم بها السراج 
البرلمان  البرلمان، فوجود  له؟ كما أن المطالبة باستقالة السراج من هذا المنطلق تنسحب أيضا على 
غير شرعي باعتبار أن واليته انتهت في منتصف العام 2015، وأن شرط تمديد واليته يتطلب استفتاء 
اتفاق  البرلمان ألنه منذ  إنهاء دور  تقابلها مطالبة  باالستقالة  السراج  إذًا مطالبة  إليه.  لم يسع  شعبيا 
يتسن  ولم  وزمن،  بمهام  محدد  بدور  للقيام  االتفاق  من  شرعيتهما  الجسمان  هذان  نال  الصخيرات 

احترام المهام المناطة بهما وال المدد المحددة لهما للقيام بهذه المهام.
لمقررات  والسليم«  الحقيقي  »التطبيق  يراه  ما  على  تعليقه  في  األمانة  النايض  السيد  تخون  أيضا 
الخالصة،  الليبية  السياسية  المجتمعية  الملتقيات  هو  له  الحقيقي  التطبيق  إن  يقول  حيث  برلين، 
إلى  الوصول  يحقق  سوف  استمرارها  أن  يعتقد  والتي  ترهونة،  وملتقى  وليد  بني  ملتقى  وآخرها 
التركات  كل  يتجاوز  جديد«  اجتماعي  »عقد  على  ويجمعهم  الليبيين  كل  بين  يصالح  وطني«  »ميثاق 
ملتقى  بيان  نفس مجرى  في  ال يصب  وليد  بني  ملتقى  أن  عمدا  يتناسى  أنه  إال  الحالية.  واالنسدادات 
على  ترهونة  بيان  ركز  حين  في  الخارجي،  التدخل  أنواع  كل  الملتقى  أدان  وليد  بني  ففي  ترهونة، 
يعترف  ال  حين  في  العسكرية،  المؤسسة  لتوحيد  وليد  بني  ملتقى  ودعا  والقطري،  التركي  التدخل 
البرلمان تحت قيادة حفتر. وفي حين يكتفي ملتقى بني وليد  ملتقى ترهونة إال بالجيش الذي شرعنه 
بالدعوة إلى حكومة وحدة وطنية ال يتم احتكار طرف بعينه اختيارها، يذهب لقاء ترهونة إلى المطالبة 
ويضعهم  بالخصوم  االعتراف  ينفي  وبالتالي  الدولة،  ومجلس  الوفاق  بحكومة  األممي  االعتراف  بسحب 
الليبية  جميعا في خانة اإلرهاب التي يتوجب قتالها. وقد جاء بيان الملتقى التحضيري للمدن والقبائل 
الوسطى والساحل والجبل بمدينة الزنتان )هذه المناطق مجتمعة تشكل ال شك األغلبية العددية(، وما 
النايض  السيد  يحترم  فهل  له.  ورفضا  ترهونة  مؤتمر  على  ردا  بالزاوية  المدن  هذه  مؤتمر  من  تبعه 

بيان بني وليد والزاوية، أم فقط ينحاز إلى بيان ترهونة المنحازة للحرب؟
الوحيد  والشرعي  المنتخب  مجلسه،  رئاسة  يطالب  البرلمان،  عن  حديثه  في  النائض  السيد  أن  كما 
وتشكيل  جينيف،  مسار  وانهيار  التركي،  اإلرهابي  االجتياح  بسبب  الطوارئ  حالة  بإعالن  قوله  حسب 
فقط  يتبناه  الذي  رأيه  لحساب  البرلمان  أسداس  خمس  ويصادر  بل  عمدا  ويتناسى  طوارئ،  حكومة 
عضوا   60 من  أكثر  منهم  180عضوا،  على  يزيد  البرلمان  أعضاء  )عدد  البرلمانيين  عدد  سدس 
ال  وبنغازي  طبرق  في  المجتمعين  وعدد  طبرق،  لمسار  تماما  مضاد  مسار  ولهم  بطرابلس  يجتمعون 
صادقا  كان  ولو  وبنغازي.  طبرق  في  يجتمعون  الذين  الثالثين  األعضاء  فقط  أي  عضوا(،   30 يتجاوز 
من  البرلمان  أعضاء  كل  فيها  يتمكن  مكتملة،  جلسة  إلى  تدعو  أن  البرلمان  رئاسة  لدعا  دعوته  في 
الفئة  إرادة  وليس عن  الليبيين  إرادة  فعال عن  تعبر  بحلول  للخروج  الليبي،  المشكل  وتدارس  االجتماع 

التي يتبنى توجهاته.
إرادة  عن  إال  ينم  ال  الفعل  هذا  الثاني،  النصف  لتغييب  الحقيقة  نصف  تغليب  البعض  يحاول  هكذا 
مسبقة في تثبيت وجهة نظر أحادية إقصائية تلغي اآلخر وال تعترف به، وبالتالي ال تساهم من قريب 
بدواعي  سياسي  خصم  على  حرب  افتعال  في  واختصاره  الليبي،  بالمشكل  الكامل  الوعي  في  بعيد  أو 

اإلرهاب.

استئذان باالنصراف

يوازي  سالمة،  غسان  استقالة  عن  ترتب  الذي  للفراغ 
الذي سحبت  األممي  المسار  ـ  عن  بدياًل  يكن  لم  إن  ـ 
الدولية  إدارة متوازنة للمصالح  الحرب من رصيده في 
للشكليات  ومــراعــاة  الليبي.  الــنــزاع  في  المتدخلة 
لنائب  األمنية  الترتيبات  مهمة  إدغام  سيتم  الدولية 
التي  ويليامز  ستيفاني  المستقيل  األممي  المبعوث 
األميركية.  السفارة  في  باألعمال  قائمة  سابقًا  عملت 
ستحول  ستتوالها  التي  األميركية  الترتيبات  وهذه 
خرقت  التي  األطراف  قبل  من  االستقالة  استغالل  دون 
مازالت  والتي  النار.  إطــالق  وقف  شــروط  باستمرار 
وغطاء  بدعم  طرابلس  على  هجومًا  تشن  ألن  تتحفز 
التي الزالت تحظى بدعم  كامل من األطراف اإلقليمية 

روسيا.
الفوري  األميركي  السفير  تصريح  األسئلة  يثير  ما 
بأن  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  استقالة  إعالن  بعد 
الحوار  يستأنف  لسالمة  خلف  تعيين  إلى  تتطلع  بالده 
تكتفِ  ولم  صفاتهم.  يحدد  لم  الذين  الليبيين  بين 
بخطوات  بيانها  أعقبت  بل  بذلك  األميركية  السفارة 
أفاد  الذي  ليبيا  في  بأعمالها  القائم  طرف  من  عملية 
لحكومة  الداخلية  وزارة  مع  ستعمل  السفارة  بــأن 
رقم  التنفيذي  لألمر  الكامل  التسيير  لضمان  الوفاق 
يسمح  الذي  المتحدة،  الواليات  عن  الصادر   13726
السالم  يهددون  الذين  األفراد  على  عقوبات  بفرض 
إحاطة  ــك  ذل سبق  ليبيا.  فــي  واالســتــقــرار  واألمـــن 
لمسؤول  ــالم  اإلع وسائل  ممثلي  من  لعدد  خاصة 
الواليات  حكومة  بأن  صرح  األميركية  الخارجية  في 
حد  لوضع  المبذولة  الجهود  في  منخرطة  المتحدة 
األجنبي،  التدخل  ووقــف  ليبيا،  في  الجاري  للصراع 
وموحدة  مستقرة  ليبية  ــة  دول قيام  تعزيز  بهدف 
للدولة  النموذج  هذا  وجود  أن  مضيًفا  وديمقراطية، 
تعاون  هناك  يكون  أن  الممكن  من  يجعل  ليبيا  في 
مواجهة  مجالي  في  األميركية  الحكومة  وبين  بينها 
ما  له  تكملة  يأتي  التصريح  هذا  والطاقة.  اإلرهــاب 
للشؤون  األميركية  الخارجية  ــر  وزي مساعد  أعلنه 

بعد  الرئيسي  تركيزها  بأن  المتحدة،  األمم  عقبت 
في  نكسة  تحدث  أال  على  ليبيا  إلى  مبعوثها  استقالة 
يعني  وهذا  الليبية.  لألزمة  سلمية  تسوية  إيجاد  جهود 
غسان سالمة  انفك  ما  الذي  السياسي،  المحور  استبعاد 
بالحرب  المرتبط  االقتصادي  للمسارين  موازيًا  يقحمه 
تبعاته  مهمشًا  الليبي  النفط  تصدير  إيقاف  نتيجة 
الملح  والعسكري  فيه،  للنقاش  المختار  المكان  بداللة 
المتورطة  الدول  لكف  الناجعة  الدولية  األطر  بمتابعة 
اللجنة  عمل  سير  وإرباك  بالسالح.  النزاع  أطراف  بإمداد 
إلى  الوصول  بخصوص   »5+5« المشتركة  العسكرية 
السياسي  الحوار  أجندة  في  تضمن  ميدانية،  نتائج 
عن  الصادر   2510 رقم  للقرار  الفعال  التطبيق  وتكفل 
، الذي اعتمد مخرج   2020 19 فبراير  مجلس األمن في 
مؤتمر برلين بوقف إطالق النار في الحرب على العاصمة 

الليبية طرابلس.
لم يفاجئ المراقبين اعتراف األمم المتحدة باستقالة 
سالمة  استقالة  في  المفاجأة  لعل  ليبيا.  في  مبعوثها 
كانت في توقيتها وليس في حصولها، فقد دار الحديث 
في  المتحدة  األمــم  ــة  أروق في  استقالته  احتمال  عن 
واألمين  األمــن  مجلس  أعضاء  لكن  سابقًا،  نيويورك 
على  باستمراره في مهمته،  رغبوا  المتحدة  لألمم  العام 
نجاحه  تدعم  ملموسة  خطوات  تحقيقه  عدم  من  الرغم 
برلين، ألن حقائق معيقة على األرض كانت  في مؤتمر 
ولكن  خطوة.  هو  تقدم  كلما  خطوات  بعشر  تسبقه 
من  أعلن  مقتضبة  كلمات  في  حسمت  أخيرًا  التكهنات 
المتحدة  لألمم  العام  األمين  باسم  المتحدث  خاللها 
إلى  الخاص  المبعوث  استقالة  عن  غوتيريس  أنطونيو 
له  كانت  العام  األمين  أن  وأوضح  سالمة.  غسان  ليبيا، 
سيناقش  استقالته  وبعد  عمله.  في  الكاملة  الثقة  دومًا 
ديناميكية  على  الحفاظ  بغية  سلس  انتقال  سبل  معه 

المفاوضات.
مسؤولو  أبداها  التي  والتصريحات  الخطوات  كل 
الفتة،  غير  ظهرت  وإن  الشأن،  بهذا  المتحدة  الواليات 
تحسبًا  يكون  الليبية  القضية  في  أميركي  بمسار  تنبئ 

حساب  عبر  تغريدة  فــي  والعسكرية،  السياسية 
مع  ناقش  أنــه  »تويتر«  على  األميركية  السفارة 
إزاء  العميق  المتحدة  الواليات  قلق  ليبيا  لدى  سفيرهم 

ليبيا. في  األجنبي  التدخل 
قائد  مسمى  وباتجاه  لالنتباه  الفتة  خطوة  في 
الميليشياوي  الهجوم  عن  إلثنائه  الليبي  الجيش 
تحركت  الثانية.  للمرة  به  سيلتبس  الذي  المزعوم 
من  وســفــراء  مستشارين  ضم  بوفد  ممثلة  أوروبــا 
إنقاذ  لمحاولة  ألمانيا،  وراء  متوحدين  وإيطاليا  فرنسا 
الصادر   2510 رقم  والقرار  برلين  مؤتمر  مخرجات 
به  يذكر  والذي  عليه،  ترتب  الذي  األمن  مجلس  عن 
يطالب  أساسه  وعلى  المتحدة،  لألمم  العام  األمين 
الفوري  والكبح  النار  إطالق  وقف  قرار  خروقات  بوقف 
بها  القيام  المزمع  والهجومات  الحالية  للمواجهات 

لعاصمة طرابلس. المتنازعة على  من األطراف 
تحيل  التي  ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  نجاح  نقطة 
بطلب  دبلوماسية  بلغة  وطأتها  خفف  التي  استقالته 
في  باالستئذان  المقال  عنوان  سماه  ما  إلى  إعفائه 
العام  األمين  باسم  الناطق  وصفه  ما  هي  االنصراف، 
أن  يمكن  كيفما  التي  بالديناميكية،  المتحدة  لألمم 
تفهم من كالمه طورت إلى حد اآلن في أحسن األحوال 
لم  األساسية  األهــداف  لكن  عليه.  مقدور  بحجم  قوة 
نفهمه  ما  الوساطة. وهو  بعد سنوات من  تتحقق حتى 
واألدنى  األوسط  للشرقين  اإلقليمي  المدير  تعليق  من 
باك،  كريستيان  األلمانية،  بالخارجية  أفريقيا  وشمال 
خدمته  على  له  امتنانه  مبديًا  سالمة،  استقالة  على 
الممثلين  ضمن  ــدرج  انـ بعثة  كرئيس  الممتازة 
يكونون  الذين  المتحدة  لألمم  التابعين  والمبعوثين 
يحاول  من  منهم  قليل  ولكن  غيرهم،  عن  تميزًا  أكثر 
تحقيق ما حققه غسان سالمة وإذا كان السالم في ليبيا 
اللوم عليه  إلقاء  آخر شخص يمكن  صعبًا تحقيقه، فهو 

في ذلك.

لم يفاجئ املراقبني 
اعتراف األمم 

املتحدة باستقالة 
مبعوثها في ليبيا. 
لعل املفاجأة في 

استقالة سالمة 
كانت في توقيتها 

وليس في حصولها، 
فقد دار الحديث عن 

احتمال استقالته في 
أروقة األمم املتحدة 

في نيويورك سابقًا، 
لكن أعضاء مجلس 
األمن واألمني العام 

لألمم املتحدة 
رغبوا باستمراره في 
مهمته، على الرغم 

من عدم تحقيقه 
خطوات ملموسة 

تدعم نجاحه في 
مؤتمر برلني.

نورالدين خليفة النمر

هفوات املثقفني
 أم نوايا الوصوليني

تتمحور هذه المقالة حول سؤال هو في نهايتها.
معلق دائمًا بلحظات الخلق األولى، ما قاله اهلل للمالئكة عن أبينا آدم قبل خلقه والحوارات التي دارت 
بينه وبينهم، خلق أمنا حواء، دخولهما الجنة وخروجهما منها، نزولنا لألرض وطننا األصلي ومكاننا الذي 

خلقنا ألجله، والشيطان، وموقفه من أبينا آدم ومنا بطبيعة الحال.
حسب النص القرآني عندما تحدث اهلل للمالئكة واصفًا المخلوق الذي هو مقدم على خلقه »اإلنسان« 
وما فيه من خصال حميدها وذميمها، ردت المالئكة عليه بـ »أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك« ورد هو عليهم »إني أعلم ما ال تعلمون« وختم هذه المحادثة »فإذا 

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين«
خلق أبونا آدم، وسجدت له المالئكة أجمعون »إال إبليس أبى أن يكون من الساجدين« وعندما سأله 
اهلل »ما منعك أن تسجد«، رد »أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين«. و قبل أن أكمل في هذه 
الجزئية يطيب لي أن أورد ما كتبه الحالج في كتابه »الطواسين« في هذه المسألة، مسألة رفض إبليس 

السجود ألبينا آدم لما فيها من لطافة ورهافة المتصوفة المتأملة األجالء:
»التقى موسى وإبليس على عقبة الطور، فقال له يا إبليس ما منعك عن السجود، فقال منعني الدعوى 
بمعبود واحد، ولو سجدت له لكنت مثلك. فإنك نوديت مرة واحدة، انظر إلى الجبل فنظرت، ونوديت أنا 

ألف مرة أن أسجد فما سجدت. لدعواي بمعناي«.
أعود اآلن للجزئية التي أريد إكمالها. لماذا رأى إبليس أن النار أفضل من الطين. على أي شيء بنى 

هذه القناعة؟
فتقريبًا معظم  البشرية.  الحضارة  النار وأهميتها في  وثائقية شاهدتها عن  إلى حلقة  التفكير  أخذني 
حضارتنا قامت وتقوم على النار، من النور الذي تمنحه النار، إلى التدفئة، إلى طبخ الطعام، وإلى المعادن 
الفقري  العمود  اليوم  التي هي  النار، ونعيد تشكيلها إلى شتى المعدات  التي تصهرها وتذيبها  والمواد 
لحضارتنا. وربما حتى أن النار ساهمت في تحويل جسد أبينا آدم من الطين النيء والرخو إلى جسد صلب 

قبل أن ينفخ اهلل فيه من روحه. وربما من هذه القناعة كان موقف إبليس في جزئية النار والطين.
وهنالك أمر آخر، حسب رأيي، كان يثير امتعاض إبليس من هذا المخلوق »اإلنسان« الذي عرفه أكثر 
ومخلوق  والخلود،  للممتلكات  محبًا  للغواية،  قاباًل  هلوعًا،  ضعيفًا  يراه  كان  لنفسه.  اإلنسان  معرفة  من 

كهذا حسب رأيه ال يستحق هذا التبجيل بأن تسجد له المالئكة أجمعون.
رفض إبليس السجود، وطرده اهلل من حضرته ولعنه. فطلب منه أن يخلي بينه وبيننا ليثبت أن سبب 

امتعاضه هو دونية اإلنسان وانحطاطه. فأعطاه اهلل ما أراد
قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون * 
قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك ألغوينهم أجمعين * إال عبادك منهم 

المخلصين * قال فالحق والحق أقول * ألمألن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين
قال رب بما أغويتني ألزينن لهم في األرض وألغوينهم أجمعين.

موقف  وأخذ  االعتراض  حرية  هي  هل  إلبليس.  اهلل  أغواها  التي  الغواية  ما  آخر:  تساؤل  لدي  وهنا 
والتصميم عليه وهو ما لم يمنحه اهلل لباقي المالئكة. ربما

إبليس يخاطب  المقالة كما ذكرت سابقًا.  الذي يحيرني بشدة والذي تتمحور حوله  واألهم، والسؤال 
بعزته، وفي  بعزة اهلل. يجل اهلل ويقسم  أقسم  أقسم،  رب، وعندما  بلفظ  لخالقه  اهلل من منطلق معبود 
ذات الوقت يرفض أمره وال يتعظ أو يتراجع حتى عند طرده من حضرة اهلل ولعنه. بل يأخذ هذا الرهان 
ويطلب من اهلل بأن يخلي بينه وبيننا ليثبت رأيه وسببية موقفه، وحتى قسم اهلل بإدخاله النار لم يجعله 

يتراجع.
لماذا؟.

مالبسات رفض الشيطان 
السجود آلدم

محمد إبراهيم الهاشمي

أحالم المهدي

سندريال »وادي الكوف«

حرق الكتاب

اسمها ليبيا.
أشاهد  مرة  كل  تغيّب«  ما  عني  تغيّب  »ما 
لذيذة  ببرودة  أشعر  تحديدا  األغنية  هذه  فيها 
الجبل،  وديان  في  الغافية  تلك  تشبه  وجهي  على 
وفي كل مرة أسمع كلماتها تتراقص في مخيلتي 
عاشقة  عيني  في  تولد  التي  تلك  تشبه  سعادة 

بعيدة.
عالية  بدقة  الــمــصــورة  األغــنــيــات  ــن  زم فــي 
أن  وتكنولوجيا متقدمة جدا أستطيع في كل مرة 
دون  األولى،  المرة  بدهشة  وأسمعها  أشاهدها 
تسمي  التي  بكلماتها  السنين،  لذوق  أخضع  أن 
وتجعل  عاطرا«،  و»وردا  ماطرا«  »غيما  الحبيب 
نجمات  كأنه  الحبيب،  غاب  إذا  حالكا  ليال  العاشقة 
الغزل  من  شــيء  مع  الليل،  هــذا  عتمة  تضيء 

والنار: بالدموع  المعمّد 
كان تحب ما تودّش عيني بالدمعة
كان تحب كن ناري ونكون الشمعة

غزله  بلحن  ينساب  العذبة  الكلمات  من  سيل 
حكاية  بذلك  ليكمل  فضل«  »فرحات  الراحل 
أغنية  لتعطينا  سندريال  لنا  روتها  التي  العشق 

هذه المرة ال فردة من حذائها.
عبدالكريم«  »عزالدين  نجح  فقد  الصورة،  أما 

البدو.  العرب  عند  حينذاك  عصري  كمفتاح  الكتابة 
البدو  تمسك  مدى  على  المأثورات  من  الكثير  وتشير 
أي  على  والتدوين  الكتابة  وتحقير  بالحفظ  العرب 
جلد  على  أو  النخل،  وجذع  كالعظام  متاحة  وسيلة 
بالقرطاس،  الحقا  العرب  سماه  ما  حتى  أو  الحيوان، 
الفهري  حبيب  بن  يوسف  سمع  أنه  األصمعي  ينقل  إذ 

ينشد: رجال 
فضيعه قرطاسا  العلم  استودع 

القراطيس العلم  مستودع  وبئس 
للعلم  صيانته  أشد  ما  اهلل  »قاتله  يوسف:  فقال 

للحفظ«. وصيانته 
الكتابة  احتقار  خصلة  العربية  األمة  استورثت  لقد 
يردد  إذ  اإلســالم،  فجر  بعد  حتى  متأصلة  وبقيت 
أمة  »نحن  المصطفى  للحبيب  حديثا  األصولي  الصف 
ماجه  ابن  رواه  نحسب«،  ال  وخصلة  نكتب  ال  أمية، 
ولعل  مرفوعا.  عمر  ابن  عن  والنسائي  داود  وأبــو 
منح  في  أسهم  قد  الكتابة  يهمش  الذي  اإلرث  هذا 
حرق  على  شديدة  جرأة  تاريخنا  عبر  عربيا  السلطة 
كثيرة،  أحيانا  أوعقابي  حينا  احترازي  كتدبير  الكتب 
بعد  فارس  وثائق  بحرق  الفاروق  الخليفة  أمر  فقد 
يخالف  مصحف  أي  عثمان  الخليفة  وحــرق  فتحها، 
عثمان  بن  أبان  سجله  ما  األمويون  وأتلف  مصحفه، 

األنصار. لمحاسن  عفان  بن 
محاولة  في  العباسيون  دشنه  الذي  التدوين  عصر 
الورق  صناعة  تحويل  عبر  العربية  الثقافة  لترسيخ 
هارون  وأمر  794م،  العام  بغداد  إلى  سمرقند  من 
»الكاغط«  على  إال  يكتب  ال  بأن  الناس  حينه  الرشيد 
هذا  يحول  لم  حينها؛  يسمى  كــان  كما  ــورق  ال أو 
المكتوب  من  النيل  خصلة  إزالة  في  الحضاري  التحول 

في بالد تئد أحالم البنات، من تجرؤ على الحلم 
أعور،  عفريت  كف  على  حياتها  طواعية  تضع  فيها 
ومن تفتح نوافذها للشمس تندلع النار في ردائها 

لتمتص ألوانه وتصبغه بلون الفحم.
البحار  وراء  من  تزورنا  كانت  طفلة  كنت  عندما 
كرتون  مجرد  بعضهن  يشبهننا،  ال  بنات  أطياف 
وبعضهن  نعيم«،  ــا  و»رش ــوت«  أب ــودي  »ج مثل 
التينيات جئن من بعيد لكن حكاياتهن وهيئاتهن 

مسّت فينا شيئا وقتها.
الخاضعة  الشاشات  في  وجوههن  نطارد  كنا 
التلفزيون  ألن  السلطة،  ومزاج  »األنتينا«  لمزاج 
الرسمي الذي يخصنا وقتها كان مشغوال بمحاولة 
المجد، ووجود  المترنحة على صراط  أقدامنا  وضع 
ذاكرة طفل  نادر مثل وجودهن في  فيه  الجميالت 

قضى عمره في مدينة ألعاب.
جدار  على  المتالصقة  الصور  هــذه  كل  من 
»تونس  الجميلة  حيّة صورة  تطل طازجة  الذاكرة 
مفتاح« تغازل نسيم الجبل على جسر وادي الكوف 

كأنها فعلت ذلك عشية اليوم.
ببراءة طفلة كنت دائما أقول ألمي لماذا اسمها 

تونس؟
يكون  أن  يجب  كــان  »القنيّنة«  البنت  هــذه 

مرحلة  اإلنــســان  دشــن  أن  الكتابة  الكتشاف  كــان 
من  جدلية  فضمن  المؤسس.  بالمعنى  التاريخ 
الفراعنة  هم  هل  القديم  الشرق  حضارات  في  األقدم 
الكتابة  معيار  أن  نجد  العراق؟!  في  سومر  حضارة  أم 
التحليل  في  عليها  المرتكز  المحورية  العناصر  من 
الحضاري  السبق  لهذا  اإلجــابــة  لمعرفة  العلمي 
البردي،  ورق  على  الكتابة  عرفوا  فالفراعنة  وجودا، 
طينية،  ألــواح  على  تكتب  كانت  سومر  أن  حين  في 
المعرض  البردي  ورق  من  أفضل  تعيش  جعلها  مما 

وأسرع. أسهل  بصورة  والتلف  للتآكل 
التدوين  مفهوم  اإلنسان  طور  الكتابة  طريق  عن 
أن  قبل  لفائف  ــورة  ص فــي  »الــكــتــاب«  ابتكار  عبر 
الحالية.  صورته  في  كتابا  ليصبح  التجليد  يكتشف 
تواصل  وسيلة  كونه  الكتاب  يسلم  لم  ذلك  ورغم 
مدى  على  شكل  كونه  وإتالفه،  به  العبث  من  فكري 
تستسيغه  لما  مغاير  طــرح  لتقديم  أداة  التاريخ 
معا  تجليهما  حين  أو  الدنيوية  أو  الدينية  السلطة 

في شخص ولي األمر.
الشام  حضارات  مع  تواصلهم  رغم  قديما  العرب 
لم  فارس؛  بالد  من  انطالقا  وراءهــا  وما  والرافدين 
نقلي  أسلوبهم  ظل  إذ  الكتابة،  مع  ثقافتهم  تندمج 
بعد  حتى  عليه  القدرة  وتبجيل  الحفظ  على  معتمدا 
على  التاريخ،  علم  في  اتجاه  يــرى  ــالم.  اإلس ظهور 
شبه  بوسط  الــعــرب  أن  غــويــدي،  إغنازيو  رأســهــم 
بحكم  الجغرافيا  عزلة  تعاني  كانت  القاحلة  الجزيرة 
البحراألحمر  امــتــداد  على  والجبال  أوال  الصحراء 
الجبلي  التسلسل  ويستمر  المصفاة،  باسم  المعروفة 
لمرتفعات  وصوال  الجزيرة  شبه  جنوب  امتداد  على 
استيعاب  عدم  عززت  تاريخية  عزلة  ولد  مما  عمان، 

الكلمات،  مــع  تتماهى  جعلها  فــي  رفــاقــه  مــع 
مفتاح«  »تونس  للجميلة  إطالالت  ثالث  دعمتها 
أي  تستطيع  مقّلم  بقميص  األولــى  في  ظهرت 
سوداء  تنورة  أو  جينز  مع  اليوم  ترتديه  أن  فتاة 
بنت  تألقت  الثانية  وفي  مكان،  أي  إلى  به  وتخرج 
اللون  بنفس  رأس  وغطاء  مخطط  برداء  الجبل 
بلون  خضراء  خلفية  مع  البرتقالي  عليه  يطغى 

الجبل.
به  ظهرت  الــذي  البراق  األســود  الفستان  أما 
مع  ــان  زم لكل  صالح  فهو  األغنية  نهاية  فــي 
التي  والخصالت  الناعمة  الفضية  إكسسواراته 

سلمت نفسها للطف النسمات.
إلى تلك الليبية الجميلة:

بحب  قراءتها  ونعيد  وصلتنا  »مراسيلك« 
فسنمارس  عيب«  المحبة  و»كــان  مــرة،  كل  في 
الوطن  هذا  في  يشبهونك  من  على  العيب  هذا 

الطيب، ألنكم ببساطة »ما يسواكم والي«.
وطني«  يــا  نصونك  »بعيوني  قــالــت:  فمن 
والقلوب، ومن قالت: »ضنا بالدي  العيون  مكانها 
كلها  والسماحة  كله  الزين  هي  الزين«  حد  يا 
على  السنوات  تراكمت  مهما  كلها،  و»القنانة« 

أبواب العمر.

يتماشى  ال  المكتوب  أن  طالما  المعتادة،  بالسهولة 
رشد  والبن  للمعتزلة  حصل  كما  والغالب  القائم  مع 
أن  حتما  نتجاهل  أن  يجب  وال  الحقا.  األندلس  في 
يلجأ  كان  التدوين  عصر  بعد  نفسه  العربي  الكاتب 
في  يدفنها  أو  بالماء  بغسلها  يقوم  أو  كتبه  لحرق 
أبوحيان  فعل  كما  بحتة،  نفسية  ألسباب  األرض 
مما  السياق،  هذا  في  بارز  تاريخي  كمثال  التوحيدي 
من  بدال  كامل،  بشكل  إلينا  أفكاره  وصول  دون  حال 

الكتاب. من  غيره  عند  مقتطفات  في  إليها  التعرف 
في  بوالسترون  لوسيان  الفرنسي  الكاتب  يقول 
إن  المكتبات«،  تدمير  تاريخ  تحترق  »كتب  كتابه 
فقد  العصور،  ألقــدم  يعود  سلوك  المكتبات  هدم 
الكتب  ظهور  مع  بالتزامن  المكتبات  مدمرو  ظهر 
عدم  في  يكمن  بأنه  اإلجراء  هذا  سر  مرجعا  نفسها، 
ففي  المثقف.  المتعلم  الشعب  على  الهيمنة  إمكانية 
المغرب  ففي  محزنة،  سير  المكتبات  إلهالك  تاريخنا 
مكتبة  تاشفين  ابن  يوسف  حرق  هجري   500 العام 
الكالم،  علم  مصنفات  على  احتوت  ألنها  الغزالي، 
بحجة  مرتين  ببغداد  الطوسي  مكتبة  وحــرقــت 
بالقاهرة  الفاطمية  المكتبة  واحترقت  المبتدعة. 

األتراك. قادتهم  على  عسكر  احتجاجات  بسبب 
ال  أمة  بأننا  أنفسنا  نصف  نظل  أن  المحزن  من 
بعد  متواضعة  مكانة  حياتنا  في  للكتاب  ونمنح  تقرأ 
الحفظ  وليظل  ألمتنا،  الحضاري  السقوط  هذا  كل 
وماكنتين  بامتياز  عربيتين  خصلتين  والتلقين 
المعاصرة،  والتربوية  التعليمية  مؤسساتنا  في 
أوال  االستماع  ملكتي  فقدان  هــوة  عليها  ــزادت  ف
إبداعية  أكثر  روح  بروز  على  يحجر  بما  ثانيا  والفهم 

واستقالال.

سيل من الكلمات 
العذبة ينساب 

بلحن غزله الراحل 
»فرحات فضل« 

ليكمل بذلك 
حكاية العشق 

التي روتها لنا 
سندريال لتعطينا 
أغنية هذه املرة 

ال فردة من 
حذائها.

العرب قديما رغم 
تواصلهم مع 

حضارات الشام 
والرافدين وما 

وراءها انطالقا 
من بالد فارس؛ لم 

تندمج ثقافتهم 
مع الكتابة، إذ 
ظل أسلوبهم 
نقلي معتمدا 

على الحفظ 
وتبجيل القدرة 
عليه حتى بعد 
ظهور اإلسالم.

رافد علي



رأي 11

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.alwasat.ly :الموقع

+202
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

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

السنة اخلامسة
العدد 225

اخلميس
17 رجب  1441 هــ
رأي12  مارس 2020 م 11

الخبز الرخيص وتدجني الشعوب

أفكار طائشة!

فنية  أكثر  بشكل  المعلم صالح  عنها  عبر  التي  مباشر 
حين رأى نفسه ضئيال في أحد أزرار الضابط المحدبة. 
على  كانيتي  إلياس  ركز  كافكا  رسائل  عن  كتابه  في 
)قوة،   Machting منها  والصفة   Macht الكلمتين 
وثيمتها  رواياته  معظم  رهاب  شكلت  والتي  سلطة( 
الروحية  تمارينه  تفاصيل  سرده  في  راصدا  األصيلة، 
والجسدية على االبتعاد والتالشي كي ال يكون مرئيا، 
الحرف األول  اختزال اسمه في  وفي صيغ كثيرة، منها 
أنه  على  اعتذاره  كانيتي  ويقدم  ك،  السيد  أو   K منه 
السلطة  إال بجزء يسير مما يمكن قوله عن  »لم يقم 
جميع  بين  من  رأيــه  وحسب  كافكا«  عند  والتحول 
بالسلطة«. من بين  األعلم  الكتاب كافكا هو »الخبير 
أقصى تجلياته في هذا التحول أمام رهاب السلطة بكل 
أشكالها روايته »المسخ« التي تحول بطلها ذات صباح 

إلى حشرة.
تابعت مرة فيلما وثائقيا حول فنون العمارة ورهبتها 
في  وبقراءة  تشاوسيسكو،  رومانيا  طاغية  قصر  في 
الممرات  توصف  السيكولوجية  الهندسة  هذه  أبعاد 
مقابلة  يود  من  عبرها  يسير  التي  واألسقف  واألعمدة 
يرى  أن  إلى  تدريجيا  يتضاءل  يجعله  بشكل  الحاكم 
حشرة.  وكأنه  الطاغية  كرسي  أمام  يمثل  حين  نفسه 
وهكذا، وعبر الكثير من فنون شرط العالقة بين الطغاة 
واآلخرين، يتشكل هذا الرهاب المتبادل، غير أن الطغاة 
من  تجعل  التي  التالشي  تمارين  في  وتفننوا  تمرنوا 
والسلطة،  القوة  جبروت  أمام  صغيرة  مسوخا  الرعية 
وهو عقد تاريخي قديم كم تمخضت عنه من أسطرة 
طاقاتهم  كل  سخروا  الذين  العمالقة  لهؤالء  وعبادة 

فحسب، بل إبداع ما بعد ماعرفنا حتى اآلن، حيث هذه المعرفة 
لم  فما  القادمة  المعرفة  أما  زال،  ما  الماضي  من  بالضرورة 

نعرف بعد...
الرومانسية  عصر  في  كما  العالم،  نثر  تم  الحداثة  بعد  ما 
بدأ بزوغ السرد، حتى أن الشعر أمسى قصيدة نثرية، كل هذا 
حدث مع هيمنة المركز األوروبي، وسيطرة المطبعة في عالم 
من ورق، في ذلك العالم دفنت الملحمة والمطوالت الشعرية، 
من  عالم  في  والتلفزيون،  السينما  ركينة  في  المسرح  ووضع 
صورة. الرقمية اآلن وهنا تمحو عالم ما نعرف، وفي الحاسوب 
ثمة عالم افتراضي هو العالم الواقعي الحقيقي الذي نرى، لقد 
متناقضات  تبرز  هكذا  في  افتراضية،  كائنات  ما  نوعًا  أصبحنا 
نثر كل ما نشعر به وتعرى، والغامض فيه  لقد  ال نستوعبها، 
والشعري التهمته السبرانية، نحن نرى ما لم نرَ، ال غامض بعد 

اليوم.
الشعر الشعور الميتافيزيقي، ما عشناه في الكهوف والمعابد، 
لم يعد نفس الشعور، الرواية/ جدتنا األولى تغذينا بالمعرفة، 
العجلة  حالة  من  تقتلعنا  الرواية  يحدث،  ولم  حدث  ما  معرفة 
الضرورة التي نعيش، وكأنها النص المفتوح ما بلع كل األنواع، 
ففي الرواية كل ما نرغب وما ال نتوقع، الرواية الواقع في عالم 

افتراضي.
• وفكرة

1
أشار عليه رينيه شار؛

أن يأخذ الحكمة،
من أفواه الشعراء.
من يقفز إلى النار،

ال يمتلك سوى صرخته
ملجأ.

لم يتمكن من الحكمة،
لكن صرخته جلجلت.

2
القمر الخجول،

صالح  األستاذ  االبتدائي  في  ومعلمي  عمي  ابن 
عبدالحميد، شاعر شعبي، وسارد شفوي مبدع لحكايات 
صغيرة تحدث له يحيلها إلى نصوص سردية مفعمة 
بالتشويق والفكاهة، ما يجعل الجميع يلتف حوله كلما 
الدراسي كان  الفصل  اجتماعية، وفي  مناسبة  حل في 
حكايات  إلى  المنهج  في  علينا  يصعب  ما  كل  يحيل 
طريفة أو أبيات شعر شعبية نتغنى بها ونحفظها عن 

ظهر قلب.
لقريبه  زيارته  محاولة  تجربة  عن  يحدثنا  مرة  كان 
الماضي،  القرن  أواسط تسعينيات  في سجن بوسليم 
الذي عزل من في داخله عن كل تواصل أو سؤال، ومن 
مسؤول أمني إلى مسؤول أعلى كان يتنقل مستخدما 
ذخيرته من الشعر الشعبي والفكاهة الستجداء ما تبقى 
من إنسانية أو شفقة في قلوبهم. يقول حين وصلت 
الحراسة  أفراد  وغازلت  السجن  إدارة  إلى  النهاية  في 
آمر  بمقابلة  لي  سُمح  مواهب  من  أملكه  ما  بكل 
انتظرت  إلى مكتبه لكني  الدخول  السجن، لم أستطع 
وبما  بدقة  الردهة  تلك  تفاصيل  )ويصف  الردهة  في 
القسوة  خدش  يحاول  الــذي  المكان  بطبيعة  يوحي 
فيه( وبعد ساعات خرج علي ضابط كبير، فارع الطول 
أزرار  بها  فاخرة  عسكرية  بزة  يرتدي  الجسم  وممتلئ 
المعة، وألن طولي بالكاد يصل النياشين على صدره، 

رأيت )صالح( صغيرا في أحد أزراره الالمعة.
في إحدى رسائل كافكا لصديقته فيليس بوير يصف 
لها خشيته من السلطة، ولحظة مثوله أمام المحققين 
قائال: »شعرت بأني صغير جدا بينما وقفوا حولي مثل 
بشكل  السلطة  أمام  التالشي  حالة  واصفا  العمالقة«. 

• فكرة
السبراني،  العصر  هذا  في  نعرف،  التي  الحياة  الحياة،  تعد  لم 
كأنما  المعرفة،  على  المحرضة  حواء  عصر  البشرية  تعيش 
البشر يولدون الساعة، أو كأنما القيامة اآلن، في رواية »كرسي 
الرئاسة« للمكسيكي كارلوس فوينتيس: عام 2020م، تتوقف 
تعطيل  بيدها  عظمى  قوى  هناك  ألن  المكسيك،  في  الحياة 
اإلنترنت، الرواية سفر هذا العصر تنبئ بأن ما سيكون لم يكن.
القادمة  قفزتها  الحافة،  وعلى  الطور  جبل  في  البشرية  إذا 
في الفضاء. من هذا وغيره طبعًا جاء الربيع العربي، وهو حدث 
العرب، كان مثقفون عرب يبشرون  أوطان  لم يحدث قبل في 
لم  حيث  الطاولة،  يقلب  العربي  بالربيع  فإذا  العربي،  بالزوال 
تعد النخبة لسان حال ما يحدث، وحيث لم يعد المثقف النافخ 
المفرد بصيغة  الفرد،  لم يعد  العربي  المبدع  البوق. وبذا  في 
الجماعة، فكما أن العلم لم يعد »العالم فالن أو عالن«، اإلبداع 

غدًا أفقيًا.
في كتاب »شمس على نوافذ مغلقة«، ما أشرف على إعداده 
من  ثلة  مطاوع،  خالد  البارز  األميركي  الليبي  الشاعر  ونشره 
شباب  وهم  2011م،  فبراير  ثورة  بعد  ما  الليبيين  المبدعين 

وشابات في أوائل العقد الثالث من العمر.
كتبتُ دراسة احتواها الكتاب، حيث تبين لي أنه ليس ثمة 
كاتب في السرد أو الشعر، النوع بدأ يضمحل لصالح اإلبداع، 
كما لم يعد هناك مبدع أو مبدعة مبرزة، بل هناك حالة إبداعية 
الشالالت،  أو  األنهر  المصبات،  من  العديد  يشكله  النهر  كما 
اللغة  مع  حدث  كما  مبدعين.  شبكة  اإلبداعية  الكتابة  غدت 
»منزلة اإلبداع«، حيث الشبكة حطمت الحدود، فمثاًل اللهجة 
التي من أصل واحد، اندغمت في النصوص، ومن  والفصحى 
بين  العالقة  فككت  أيضًا  ما  ميديا،  السوشيال  ذلك  دوافع 

النص والمبدع الواحد األحد.
جزًءا  غدا  من  المتلقي،  القارئ/  هو  مغيب  مبدع  ظهر  لقد 
حاله  في  المبدع  خالل  من  النص  ينشر  حيث  النص،  من 
لقد  ومراجعته،  تنقيحه  في  متلقيه  وشبكة  فيتشارك  األول، 
تحطمت الحواجز.... ومن هذا ثمة إبداع ليس ما بعد الحداثة 

التعبوية من أجل صناعة الخوف في أذهان شعوبهم، 
وعبر التاريخ لم تكتشف الشعوب هشاشة هذه النمور 
الخوف  من  الجماعي  الغضب  يحررها  حين  إال  الورقية 
ويسقطون عروشها عبر ثورات هائجة، ونهايات الطغاة 
وما يحيط بهم من )سلطة وقوة( التي رصدها التاريخ 
القديم والجديد تؤكد أن الخوف األصيل القابع داخلهم 
هو ما يجعلهم يصدرون هذا الخوف عبر العنف األعمى 
شعوبهم  بأن  شعورهم  لكن  خارجهم.  إلى  الموجه 
حشرات أو حيوانات مدجنة كان دائما وراء تكتيكاتهم 

في ممارسة السلطة والبقاء فيها.
)نهاية  كتابه  في  شلقم  عبدالرحمن  الكاتب  يقول 
القذافي ــ ثورة 17 فبراير. يوميات، وأسرار، وشهادات( 
محمد  قال  وبحضوري،  مرة،  »ذات   :  68  ،67 صفحة 
»أنتم  القذافي:  اإلسالم  لسيف  الهوني  عبدالمطلب 
والتاريخ  جبانا،  وتعتبرونه  الليبي،  الشعب  تحتقرون 
أو  شخص  يوجد  ولكن  جبان،  شعب  يوجد  ال  يقول 
أشخاص جبناء« ، رد سيف »بأن الليبيين أبقار ونعاج، 
كل همهم ــالعلفةــ أي أن يعبئوا بطونهم ويرقدوا« 
النعاج  لكن  صحيحا،  هذا  يكون  »قد  الهوني:  له  قال 
األذرع  وتكسر  تنطح،  والكباش  ــاش،  األكــب تولد 
فبراير.«.   17 بـ  يتنبأ  يومئذ  الهوني  كان  والصدور«، 
تجرأوا  من  الطاغية  يصف  أن  غريبا  يكن  لم  وبالتالي 

على سلطته بالجرذان.
السلع  توفير  على  النظام  حرص  الباب  هذا  ومن 
لعقود  الزهيد  بسعره  الخبز  وعلى  للعيش،  األساسية 
متتالية، وهو سعر الخبز الذي يتباكى عليه اآلن الكثير 
العالقة  هــذه  ألفوا  الوقت  مع  الذين  الليبيين  من 
العيش  على  دربتهم  التي  السلطة  مع  النفسية 
ومنعتهم من الحياة، والفارق كبير بين العيش والحياة، 
أو كما قال الوريث السابق لهذه العالقة المريضة بين 
العلفة«  همهم  »كل  اإلســالم:  سيف  وشعبه،  الحاكم 
الرخيص  والخبز  المدعومة  السلع  تلك  كانت  والعلفة 
الذي حل محل كل حقوق اإلنسان بوصفه إنسانا. سيف 
اإلسالم نفسه الذي ما زالت بعض النعاج واألبقار تطرح 
عودته للمشهد السياسي، أو أن يتقلد من جديد زمام 

حكم هذه الجغرافيا التي كان ينظر لها كحظيرة.
الماضي، حدثت  القرن  التسعينات من  في منتصف 
أزمة مفاجئة في الدقيق، ما انعكس على توافر الرغيف 
والشجار  الطويلة  الطوابير  مشهد  وكان  المخابز،  في 
مخبز  أمام  الطوابير  أحد  في  ملحوظا.  المخابز  أمام 
بمدينة درنة يطلب الشيخ الطاعن في السن 50 رغيفا، 
تبيها  »أكيد  وقــال:  الطابور،  في  خلفه  شاب  وتذمر 
ألن  نعم..  له:  وقال  الشيخ  فالتفت  حــاج؟!«  يا  للمعيز 
الماعز حين تغيب عنه العلفة يصيح.. وليس مثلكم«. 
الذي  الطابور  في  الخوف  لتنشر  كافية  كلماته  وكانت 
سعى كل من فيه في تلك اللحظة للتالشي أو االختفاء 

خلف الحرف األول من اسمه.
عبدالرحمن  الشاعر  يقول  )النمل(  قصيدته  في 

األبنودي:
ال نظره عابره للوجود .. ال فكره توحي بالخلود.. ما 

خلده إال عماه
إال احتماه.. بتوافه األهداف، ورضاه بسنّة لقمة حاف

وإيمانه بأن أفضل الجسد هوه الكتاف!!
ويسحب ع القبور قتاله.. بال أثر للحزن أو معاناه
ال دمعت العيون، وال قوّس الغضون على الجباه

... وال قال آه .. النمل مالوش صوت!! وال أنّْ

أزاح فسحة صغيرة،
من ستر العتمة.

ابتسم لي، ثم
أودعني خيط ضوء فضي،

للمرأة التي في كنف الظلمة.
تعليق

ليس  الذي  والحب  الكالم،  هو  الكالم  من  ليس  الذي  الشعر 
من الوجود هو من وجودنا، وإذا التقى الذي ليس من الكالم 
وجودنا  أو  المتعالي  وجودنا  صارا  الوجود  من  ليس  بالذي 
بالنواجذ ساعة  عليه  ننشده ونشد  الذي  والخالص  الخالص، 
بحر  موجات  تكتسحه  من  للغريق  األخير  النفس  المد،  يشتد 

المترادفة. الظلمات 
حاصرها  الليبيين  المقاتلين  من  ثلة  المعركة؛  أوار  اشتد 

اإليطالي. الفاشستي  الجيش  من  جحفل 
من عادة المقاتلين الليبيين أنهم يقتحمون محاصريهم، 
بيت  من  أغنية  علم«  »غناوة  فرد  كل  يغني  االقتحام  عند 
واحد ذاكرًا فيها اسم معشوقته، إذا ُاستشهد ينقل الناجون 

قتيلها. المحبوبة  تبكي  حيث  الشهيد،  نجع  إلى  الغناوة 
في  سهم  بآخر  الحصار  شق  على  عزم  أحدهم  مرة  ذات 
يتسن  لم  بعد،  عمر  قد  قلبه  يكن  لم  لكن  جسده.  جعبته، 
أتون  ولج  بمحبوبة،  يختل  لم  بنفسه،  ليختلي  لحظة  له 
العدو شاقًا متراسه صفًا صفًا وصرخته تجلجل: »نا خالك يا 

للي ما لك خال«؛ أنا حبيب من ال حبيب لها.
هذا الشهيد لم تكن قصيدة حبه غير البيت المفرد هذا.

في  شابة  نساء،  من  سمع  ممن  المفرد،  البيت  سمعت 
القلب وكذا  بعد، منحت هذا  قلبها قد سكن  لم يكن  النجع 
الجسد لصاحب ذاك البيت المفرد، عمر قلبها بهذا الساكن 

باريها. ناداها  حتى  لمناديها  خليلة  كانت  الجسد،  وسكن 
ذكرت  الــروايــة  التقيا،  أنهما  مخبرًا  يوكد  البعض 
الغيرة  أو  النسيان  برشح  مصاب  الزمان  لكن  األسماء 
عيني  عن  حكايتهما  دس  السارد  لكن  يذكرهما،  يعد  لم 

الزمان.

حرص النظام 
على توفير 

السلع األساسية 
للعيش، وعلى 

الخبز بسعره 
الزهيد لعقود 
متتالية، وهو 

سعر الخبز الذي 
يتباكى عليه 

اآلن الكثير من 
الليبيني الذين 
مع الوقت ألفوا 

هذه العالقة 
النفسية مع 

السلطة التي 
دربتهم على 

العيش ومنعتهم 
من الحياة

املرتزقة واملتطوعون

دنيا على قرني ثور

يطلق  ولذا  أجر«.  مقابل  أجنبية  دولة  مع  يقاتلون  محترفون  »جنود  بأنهم  المرتزقة  يُعرَّف 
عليهم أحيانا »جنود الحظ« كما يطلق عليهم أيضا »األسلحة المأجورة«، ويطلق على األموال 

التي يتقاضونها »أموال الدم«.
ظهور المقاتل المرتزق قديم قدم تاريخ الحروب بين الدول. فأقدم استخدام موثق تاريخيا 
وقد  »النهابون«.  عليهم  يطلق  وكان  الفراعنة.  قبل  من  م  ق.   2500 حوالي  في  كان  لهم 
معارك مصر  الثاني في  رمسيس  الفرعون  1288 ق. م من طرف  االستعانة بهم سنة  جرت 
ضد الحيثيين. ثم سار المصريون على نهج االستعانة بالمرتزقة من مناطق شتى، خصوصا 
من بالد اإلغريق. وثمة أمثلة من بلدان أخرى، مثلما حدث أثناء حروب الفرس واليونان بين 
سنتي 492 و478 ق. م، حيث استعان الفرس بعشرة آالف مرتزق يوناني لغزو اسبرطة. كما 

سلكت السلوك نفسه روما وقرطاج.
الفكرة  برزت  الديمقراطية،  القومية وظهور  الدول  تكون  ومع  األوروبي،  التنوير  في عصر 

القائلة بأن الخدمة العسكرية ينبغي أن تكون مرتبطة بالمواطنة.
احترافي  »مؤسسي«  عمل  إلى  مؤخرا  يتحول  أخذ  بل  يختفِ،  لم  المرتزقة  استخدام  لكن 
أو  النفط  أو  البناء  شركات  من  أخرى  شركة  كأية  تتعامل  التي  األمنية  الشركات  في  متمثل 

الزراعة، فتقدم خدماتها ألية دولة ترغب في ذلك.
ينبغي التفريق بين المرتزقة الذين يقاتلون من أجل المال والمتطوعين الذين يتطوعون 
مناطق  من  كالمتطوعين  وأيديولوجية.  سياسية  قناعات  على  بناء  أخرى  بلدان  في  للقتال 
 36- اإلسبانية  األهلية  الحرب  في  الجمهوريين  جانب  إلى  للقتال  وأمريكا  أوروبا  في  شتى 
 ،1948 للقتال في فلسطين ضد الصهاينة سنة  الذين تطوعوا  1939، والعرب والمسلمين 
والمتطوعين األمميين الذين انضموا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذين تطوعوا 
للقتال في أفغانستان ضد القوات السوفياتية في عقد الثمانينيات. فهؤالء ال يعدون مرتزقة 

ألنهم يقاتلون من أجل نصرة مبادئ وقناعات يلتزمونها، وليس من أجل المال.
المستعمرة من مستعمراتها قسرا  الدول  الذين تجندهم  المقاتلون  كما ال يعتبر مرتزقة 
الذين  اإلريتريين  المجندين  مع  إيطاليا  فعلت  مثلما  أخرى،  أوطان  غزو  في  وتستخدمهم 
الليبيين  جندت  عندما  والحقا   ،1912 سنة  الليبيين  المقاومين  قتالها ضد  في  استخدمتهم 

قسرا للقتال في الحبشة سنة 1935. ألنهم جندوا وأرسلوا ضد إرادتهم.
كما ال تعتبر القوات التابعة لدولة ما التي تدخل دولة أخرى )غالبا بطلب من حكومة قائمة 
وليس  دولهم،  حكومات  من  رواتبهم  أفرادها  ويتقاضى  دولة  تتبع  ألنها  مرتزقة.  حليفة( 
مقابل أموال تدفع لهم كأفراد من قبل الدولة المستقبلة. على غرار التدخل السوفياتي في 
الجنوبية  فيتنام  في  األميركي  والتدخل   ،1968 سنة  وتشيكوسلوفاكيا   ،1956 سنة  المجر 
)آنذاك( سنة 1961، والتدخل المصري في اليمن سنة 1962 والتدخل الليبي في أوغندا ضد 

تنزانيا سنة 1979.
الذين  السوريون  المقاتلون  يعتبر  الليبية،  الحالة  على  أعاله  المقررة  المعايير  بتطبيق 
يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، وعناصر شركة فاغنر الروسية األمنية والجنجويد 
السودانيين وعناصر المعارضة التشادية، الذين يقاتلون إلى جانب ما يسمى الجيش الوطني، 
الوفاق  الذين يدعمون حكومة  األتراك،  العسكريون  جميعا مرتزقة. في حين ال يعد مرتزقة 
الوطني،  الجيش  يسمى  ما  يساندون  الذين  واإلماراتيون  المصريون  والعسكريون  الوطني، 

ألنهم يتبعون دوال ولم يأتوا كأفراد سعيا وراء المال.
إال أنه ينبغي األخذ في االعتبار، أن العسكريين األتراك أرسلتهم دولتهم بناء على مذكرة 
الحكومة  أنها  على  دوليا  بها  المعترف  الوطني  الوفاق  حكومة  وبين  بينها  معلنة  تفاهم 
الشرعية الوحيد المسؤولة، قانونيا، على كامل التراب الليبي والممثل الشرعي الوحيد )ودائما 
واإلماراتي  المصري  العسكري  الدعم  أن  بأسره. في حين  الليبي  للشعب  قانونية(  ناحية  من 

يأتي لصالح طرف ال يكتسب الشرعية الدولية، وبالتالي يكون دعما مخالفا للقوانين الدولية.

أعتقد أن أجدادنا األوائل لم يجانبوا الصواب كثيرًا، حين جمحت بهم سذاجة خيالهم إلى 
تصوّر أن الدنيا محمولة على قرني ثور، وتميل حيث يميل. وألن ذلك الثور، تحديدًا، ال يختلف 
عن غيره من بني جنسه من الثيران، ال يغير من طبيعته، لذلك، تبقت الدنيا على حالها من 
عدم االستقرار. فها هو على ما يبدو، منذ بداية العام 2020، وحتى يوم الناس هذا، وهو يعاني 
من نوبة جنون استثنائية، نسال اهلل أن يخفف من غلوائها، لطفًا بنا، وبدنيا معلقة منذ األزل 

على قرنيه، من هالك محقق.
بَ ذلك التصور، أو تُشككَ في سالمة تفكير أصحابه، تريّث  قبل أن تبادر، مبتسمًا، وتُكذِّ
قلياًل، وألِق نظرة متأنية على ما يدور حولك من حوادث. وأبادر بأن أقترح عليك، إن كنت في 
بيتك أن تجلس على أريكة مريحة، وتلتقط جهاز التحكم التلفزيوني، واضغط على أزراره متنقال 
من قناة تلفزية إلى أخرى، لمشاهدة نشرات األخبار. أنا واثق أنك، بعد دقائق قليلة، سوف تعيد 
النظر في شكوكك، وتبدأ في مراجعة قناعاتك، بل وربما تسارع، مثلي، برفع يديك إلى السماء 
متضرعًا، وداعيًا اهلل القدير أن يهدّئ من جنون ذلك الثور، كي تهدأ مخاوفك خشية من انهيار 

الدنيا وسقوطها تحت حوافره.
الحواجز  عابرًا  المسافات،  قاطعًا  الحدود،  مخترقًا  والبلدان،  القارات  يجوب  كورونا  فيروس 
الطبيعية والبشرية، منذرًا بهالك محتمل لكل من يرمي به سوء الحظ في طريقه، مُسرّبًا إلى 
. أينما وليت وجهك تجده أمامك حاضرًا في كل نشرة  النفوس الخوف والرعب أينما ذهب وحلَّ

أخبار، في كل القنوات.
المواصالت  وسائل  تفادي  على  مجبر  فأنت  الفيروس،  بها  حاط  بلدان  في  مقيمًا  كنت  إن 
العامة تفاديًا لإلصابة. وإن احتجت لقضاء حاجياتك من سوبر ماركت كما تعودت، فمن األفضل 
لك تجنب الخروج، وتضييع وقتك، ألنك لن تجد على أرفف تلك السوق سوى هلع الناس الذين 
أن  وانتظار  لتخزينها  إلى بيوتهم  سبقوك ومسحوا كل ما عليه من سلع وبضائع وعادوا بها 

يصلهم إعالن من السلطات الرسمية بالقضاء على الفيروس.
ولو حدث وذهبت إلى السوق، فمن حقك أن ينتابك شك في نفسك، وتحسّ، مثلي، بأنك ال 
تعيش في هذه الدنيا. ذلك أن فراغ األرفف من السلع، يجعلك، فوريًا، تشعر باالرتباك، ويعتريك 
شعور بالذنب في حق نفسك لعدم قيامك، حتى اآلن، بشراء وتخزين ما تحتاجه من سلع ومواد 
تنظيف وأدوية... إلخ. قد تشعر أنك تأخرت كثيرًا، ألن غيرك سبقك، وكان أشطر منك، وأكثر 
فهما للدنيا، وتعلقا بالحياة، ووعيًا بخطورة منعطفاتها الحادة، لذلك بادر بما أملته عليه مخاوف 

نفس وسواسة.
حين تتعب ضجرًا من أخبار الفيروس، حاول أن تنقر آلة التحكم في جهاز تلفزيونك، منتقال 
حرس  رجال  تشاهد  وأنت  تقززًا،  أكثر  بصور  عينيك،  أمام  الشاشة،  فتمتلئ  أخرى.  قنوات  إلى 
السواحل اليونانيين، في جزيرة ليبسوس وهم يقلبون، رأسًا على عقب، في البحر، قاربًا مطاطيًا 
الجزيرة لتوّهم، قادمين من الشاطئ  مليئا بمهاجرين، ذكورًا وإناثًا، من كل األعمار، وصلوا 

المقابل، هربًا من موت يالحقهم، وبحثًا عن حياة مراوغة يالحقونها.
الشاطئ  على  المهاجرين  بتجميع  الحرس  أولئك  يقوم  كيف  وسترى  المشاهدة،  واصل 
ويأمرونهم بخلع مالبسهم في طقس بارد، ثم إعادتهم من حيث أتوا، وال شيء يحميهم من 
البرد سوى ما يستر عوراتهم. ال أنصحك باالنتقال من تلك المحطة إلى إدلب في شمال غرب 
عناصرها،  من  قطعة،  قطعة  اإلنسانية،  تتفكك  وحيث  والتراب،  البشر  يتساوى  حيث  سورية، 
وتتفسخ. في إدلب ال حاجز، وال متراس، وال خندق، وال حرز، وال أيقونة، وال آلهة، تجدي لتوقف 

موتًا متنطعًا يتخطف البشر بال مباالة، في مشاهد حية منقولة عبر وسائل اإلعالم.
إلى أين المفر؟

إذا أغضبك ما شاهدت في ليبسوس وغيرها من جزر اإلغريق الخالدة، ابحث لنفسك عن قناة 
أخرى، لكني ال أنصح بمشاهدة ما يحدث ألطفال ونساء وقرى وبلدات اليمن السعيد!! لذا أتمنى 
لك االنتقال ومشاهدة أخبار في أماكن أخرى، إذا كان البد لك من متابعة ما يحدث في العالم. 
لتتابع،  الجنوبية،  أميركا  أخبار في بلد بعيد نسبيًا، مثل تشيلي في  لماذا، مثاًل، ال تعرج على 
بشيء من حيادية، آخر ما وصلت إليه أخبار المعارك الضارية بين الشعب وشرطة الحكومة؟ أو 
آخر أخبار العمليات االنتحارية الجهادية في الجارة تونس؟ أو تتبع ما يرتكب على مقربة منك 
من مجازر، إن كنت مقيمًا في طرابلس الغرب، ولم يصب بيتك بعد بصاروخ عشوائي؟ أو ما 
يستجد من حوادث جنوبًا، وراء حدودنا الصريعة، حيث تنقل نشرات األخبار صورًا حية ألفراد 
الفيلق األجنبي اإلسباني وهم يستعدون للذهاب إلى مالي لالنضمام إلى نظرائهم من أفراد 
مترامية  صحراء  في  أشباح  لمطاردة  البريطانية،  الخاصة  والقوات  الفرنسي،  األجنبي  الفيلق 

األطراف، ال همّ لها سوى القتل والنهب والخطف والحرق والتدمير.
ال داعي ألن تحاول تغيير القناة منتقال إلى أخرى، فكل القنوات في الهمّ شرقُ، وكلنا، أهل 
قرنيه،  على  يحملنا  ثور،  حماقة  ترتكبه  قد  بما  ومصيرها  مصيرنا  معلق  الفانية،  الدنيا  هذه 

وأصيب، منذ بداية العام، بنوبة جنون.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

جمعة بوكليب



ثقافة

الجاري،  5-6 مارس  باريس في  الفرنسية  بالعاصمة  عقد 
اجتماع ضم كال من لجنة إدارة وتنفيذ استراتيجية الحفاظ 
ومركز  الخمس،  الليبية  العالمي  التراث  مواقع  وصون 

التراث العالمي باليونسكو.
مواقع  لرفع  طريق  خارطة  تحديد  االجتماع  واستهدف 
التراث العالمي الليبي من قائمة الخطر وتعديالت الحدود 
على  المواقع  بعض  ضم  على  والعمل  للمواقع  األساسية 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  لليونسكو،  التمهيدية  القائمة 

لمصلحة اآلثار الليبية.
وتضمن جدول األعمال العديد من المحاور منها تقديم 
المشورة الفنية إلى ليببا بشأن مشروع بيان القيمة العالمية 
الحفظ  وحالة  التصحيحية،  التدابير  ومشروع  المتميزة، 
مبادئ  ومناقشة  للتنفيذ،  الزمني  والجدول  فيها  المرغوب 
تعديل الحدود في المواقع بمدينة غدامس، ولبدة الكبرى.

من  لكل  األثري  للحرم  الحدودية  التعديالت  ومناقشة 
المزمع  للمواقع  التمهيدية  والقوائم  وصبراتة،  شحات 
موجزة  إرشادات  وتقديم  العالمي،  الثرات  لقائمة  ضمها 

ومعلومات عن إعداد ومتابعة القوائم الموقتة.

تحت التهديد
وفي العام 2016، قررت منظمة التربية والعلوم والثقافية 
التابعة لألمم المتحدة »يونسكو« وضع خمسة من المواقع 

األثرية والثقافية الليبية على قائمة مواقع التراث العالمي 
المسلح  النزاع  أن  قرارها  في  المنظمة  واعتبرت  المهدد، 

يشكل »خطرا جسيما« على الكنوز األثرية الليبية.

وتشمل المواقع المصنفة في ليبيا المدينة القديمة في 
غدامس، التي غالبا ما يشار إليها باسم »لؤلؤة الصحراء« 
والموقع األثري في مدينة سوسة شرق ليبيا، وهي واحدة 

من المدن الرئيسية في العالم اإلغريقي.
التراث  للجنة  الـ40  االجتماع  في  »يونسكو«  وقالت 
الصخرية  المواقع  القائمة  هذه  »في  بإسطنبول  العالمي 
التي  الجزائر  مع  الحدود  على  أكاكوس  جبال  في  الفنية 
تتميز باحتوائها ومحافظتها داخل الكهوف والمغارات على 
العديد من لوحات يعود تاريخها إلى ما بين 12 ألف عام 

قبل الميالد إلى 100 بعد الميالد«.
الساحل  على  وصبراتة  لبدة  وهما  اآلخران  والموقعان 
على  هامين  تجاريين  موقعين  يعتبران  للبالد  الغربي 
البحر األبيض المتوسط،   كانا ذات يوم جزءا من المملكة 

النوميدية الزائلة في ماسينيسا قبل االكتساح الروماني.
وأضافت »يونسكو« في بيان »إن المستوى الخطير من 
الجماعات  وأن  البالد،  على  يؤثر  ليبيا  في  االستقرار  عدم 
المسلحة متواجدة على هذه المواقع أو في محيطها المباشر«

وأضيفت المواقع األثرية الثالثة شحات ولبدة وصبراتة 
إلى قائمة التراث العالمي لـ»يونسكو« من بين العجائب 
الطبيعية والثقافية البارزة في العالم في العام 1982، بعد 
غدامس في العام 1986، وجبال أكاكوس في العام 1985.
للتراث  قائمتها  وضعت  أنها  »يونسكو«  وأوضحت 
المخاطر  عن  العالم  إلبــالغ  للخطر  والمعرض  المهدد 
التي تتعرض لها هذه المواقع، والحصول دعم فوري من 

صندوق التراث العالمي لهذه المواقع.

في  الكون  مكتبة  ر  بمق السبت  مساء  أقيمت 
القاهرة لصاحبها فتحي بن عيسى ندوة ضمن 
الصالون الثقافي للمكتبة عن كتاب »إنتاج الداما 
التلفزيونية أساسيات ومراحل« للهادي البكوش، 

أدارها الكاتب الصحفي محمود السوكني.
وقال السوكني بداية حديثه إن »ما تقوم به 
العظيم  الدور  له  افية  ق ث جلسات  من  الكون  دار 
فالصالون  الليبي،  مثقف  ل ل المكتبة  تقدمه  الذي 
الثقافي من عمل الدول وليس األشخاص، إال أن 

بن عيسى استطاع فعل ما لم تفعله الدولة«.
اتحاد  ورئيس  ن  الفنا السوكني  قــدم  ثم 
الهادي  والتلفزيون  عة  ا لإلذ الليبيين  المنتجين 
للبكوش  األول  كتاب  ل ا هذا  إن  وقال  البكوش، 
إلمام  الكليات، لما فيه من  يجب أن يدرس في 
طالب  يحتاجها  لتي  ا للمعلومات  وشامل  كامل 

الدراما.
الكتاب  هذا  من خالل  »عملت  البكوش  وقال 
فبكل  فنيا،  ليبيا  بناء  باتجاه  أفقيا  السير  إلى 
تمر  وما  الحرب  براثن  من  ليبيا  ستنجو  تأكيد 
واعتبر  الــخــاص،  الفن  عالم  لنا  وسيكون  به 
البدايات  لتكوين  البداية  هــو  الكتاب  هــذا 
وضعت  وخبرتي  تجاربي  خالل  فمن  الالحقة، 
عمل  أي  إنتاج  في  المهمة  المصطلحات  كل 
لإلنتاج  واإلعــداد  التحضير  من  بداية  ــي،  درام
والمرحلة الثانية ما قبل التنفيذ والمرحلة الثالثة 
والدعاية  المونتاج  ، ثم  التصوير  أي  التنفيذ  هي 

واالعالن والتسويق والتوزيع«.
نشر  دار  شكر  أنسى  »ال  البكوش  ــاف  وأض
الرواد التي اهتمت بهذا المنتج الفني واألول لي 

متمثلة في األستاذ سالم سعدون«.

كما قال سالم سعدون صاحب دار نشر الرواد 
عبارة  100 صفحة  في  يقع  »الكتاب  الكتاب  عن 
عن مصطلحات إعالمية درامية تفيد المتلقي في 
فهم هذه المصطلحات، سعدت جدا بالتعاون مع 
من  يكون  أن  وسعدت  البكوش،  الهادي  الفنان 
ضمن إصدارات نشر الدار هذا الكتاب التعليمي، 
في  متخصص  لكل  مرجعا  يكون  ان  يجب  الذي 

مجال الدراما«.
التلفيزونية  ــا  ــدرام ال انــتــاج  »كــتــاب  ويقع 
الحجم  من  صفحة   96 في  ومراحل«  أساسيات 
الدرامية  المصطلحات  جميع  ويتناول  الصغير، 
وشرحها بشكل مفصل ابتداء من النص الدرامي 

مرورا بالفنيين والفنانين واالنتاج ونوعية االنتاج 
والتقنية وتشجيع شركات االنتاج. وينتهي الكتاب 
تقسيم  وكذلك  وشرحها  العقود  إبرام  بكيفية 
التصوير  واماكن  المشاهد  حسب  الفني  العمل 

وكل ما يهم العمل االنتاجي.
نراه  »ما  إن  قائال  الندوة  البكوش  وانهى 
ليبيا  في  فنحن  مطولة،  تمثيلية  عن  عبارة  هو 
بين  والتفرقة  الكتابة  في  التقنيات  نعرف  لم 
من  أن  واضاف  والمسلسل«.  والفيلم  التمثيلية 
الثقافة  وزير  يقوم  أن  هو  الحقا  المطالب  أهم 
سينما  دار  بإنشاء  مال  صاحب  كل  مع  باالتفاق 

في كل مول يتم انشائه.

بالشأن  المهتمين  من  عدد  الندوة  حضر 
الثقافي والفني منهم بشير الغريب، عبدالحميد 
عيسى  بن  معتز  فرحات،  عبدالحميد  بيزان، 
وصالح  مفتاح  وحسين  الــمــغــزازي  وامحمد 
وسالم سعدون وسراج  الغويل  فوزي  الشماخي، 
البكوش  الراعي وطارق الحويج. والهادي  الدين 
هو فنان ليبي التحق بالمسرح الوطني طرابلس 
الحر،  بالمسرح  التحق   1974 عام  وفي   1973
وادارة  ومخرجا  ممثال  أعماله  أغلب  في  وشارك 
في  وفريد  »شادية  لمسرحية  ومخرجا  االنتاج 
»الشيخ  في  كممثل  شارك  كما  الجديد«،  باب 

والطريق« و»رحلة ابن دانيال«.
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6/10 قصة الفن املصورة
التي  الخمسة،  أول  هو  المصورة«  الفن  »قصة  كتاب  يعد 

رشحتها الجامعة األميركية في القاهرة.
غالف  من  كيمديرسلي-  –دورلنج   )DK( أعده  الكتاب 
للغاية.  جيد  بشكل  وقدمت  كتبت  صفحة،  و400  كبير، 
رسومات  من  بداية  الفن  لتاريخ  شامال  مرجعا  يعد  وهو 
الكهوف حتى العصر الحالي. ولقد تميز بأسلوبه المبسط، 
النهضة  مستعرضا حكايات بدء كل حركة فنية من عصر 
التجريدي، وصوال إلى فن »البوب  الفن  إلى السريالية ثم 
المملكة  في  ظهرت  التي  الفنية،  الحركة  وهي  أرت«، 
أواخر  إلى  منتصف  خالل  المتحدة  والــواليــات  المتحدة 
الفنون  لتقاليد  تحديا  الحركة  شكلت  ولقد  الخمسينات. 
الشعبية  الثقافة  من  الصور  تضمين  خالل  من  الجميلة 
واألشياء  المصورة  والكتب  اإلعــالن  مثل   ، والجماهيرية 
عشاق  لكل  موجه  كتاب  وهو  المنتجة.  الضخمة  الثقافية 
المأخوذين  ولكل  الفنية،  المعارض  ولــرواد  كافة،  الفن 

ومتابعي حركة الفن العالمية.
كتب النقاد عنه، فقالوا :

 2500 عبر  ومتطورة،  قوية  فنية  بصرية  جولة  إنه   -
لوحة ومنحوتات مدهشة تأخذ األنفاس واأللباب، صممها 
ديمين  حتى  أنجلو  )مايكل  فنان من عصر   700 من  أكثر 

هيرست(.
- هذا الكتاب الجميل يقدم للمتلقي أفضل ما في الفن 
الذى  الحديث،  التعبير  إلى  الكهوف  لوحات  من  العالمي؛ 
اصطلح على تسميته )البوب أرت(. المتلقي سوف يستمتع 
باألعمال العالمية البارزة؛ مثل لوحة العشاء األخير ليوناردو 
ــشــي وأيــضــا لــوحــات  ــن داف
و  )مونيت(  مثل  الفنانين 
معرفة  وأيضا  )واترليلز(، 
الذين  الفنانين،  واكتشاف 
األسماء  شهرة  ينالوا  لم 
الكتاب  أن  ناهيك  الكبيرة، 
الكاملة  المجموعة  يشمل 
في  بما  العالمي،  للفن 
)مينغ(  عصر  فنون  ذلــك 
في الصين، والفن الياباني 
ورســومــات  والهندوسي 
لقارة  األصليين  السكان 
يحتوي  والكتاب  أستراليا. 
تحليل لموضوعات متداولة كالحب والدين، وشرح األنواع 
المفاهيمي.  الفن  إلــى  الروماني  الفن  من  الرئيسية 
وكذلك  فنان  لكل  الرئيسية  األعمال  الكتاب  ويستكشف 
استخدام  مثل  أسلوبهما،  لتفاصيل  عــرض  مع  رؤيته، 
ليوناردو للضوء والظل. إنه يروي قصة أعمال طليعية مثل 
»غداء على العشب« لـ)مانيت لو ديجونير سور ليربي(، الذي 
أثار الفوضى في مجتمعه، ويتتبع كيف بين وتتبع )غوستاف 
)فان جوخ(  الرسام  تأثر  المثال، كيف  كوربيت(، على سبيل 

بالمطبوعات من الرسوم اليابانية.
بثمن  يقدر  فنيا، ال  يعد مرجعا  الذي  الكتاب،  إن هذا   -
فنية كبرى، من عصر  وراء كل حركة  اإلبداعي  الدافع  عن 
زمني  )البوب(، مع جدول  فن  وإلى  السريالية  إلى  النهضة 
مصور إلظهار اللوحات الشهيرة واألحداث الرئيسية، حيث 
تسببت في  منعطفا  تعد  التي  اللوحات  تحديد وشرح  يتم 
أسلوب مبتكر، وأيضا التأثيرات وراء األعمال الفنية الشهيرة 
للفنانين  لإلعجاب  المثيرة  والتقنيات  التقني،  التقدم  مثل 
السابقين، والتغيرات في المجتمع. لذلك سوف نتعرف على 
سبب إلهام )بودين بيتش سينت( لحركة االنطباعية ولماذا 
تعرفت على )مونيت جرانستاك(. كل ذلك من خالل صور 
حية من روائع فنية من كل نمط، وسرد لمصطلحات تجعل 

هذا العمل مرجعا ال غنى عنه.
- إن ما أحببته حقا في هذا الكتاب الفني هو كيف تمكن 
الرائعة.  الصورة  بهذه  وتقديمه  مقاربته  من  مؤلفه  من 
وعرض  الزمني،  بإطار  وحركة  نمط  كل  ربط  أنه  وكيف 
مدى تأثر الفن باألحداث والمفاهيم والمعتقدات واألنظمة 
–دورلنج   )DK( الكاتب  أن  الــواضــح  من  إنــه  الحالية. 
تحرير  قبل  األبحاث  من  الكثير  بإجراء  قام  كيمديرسلي- 

كتابه الشائق هذا، وهي حقيقة تقدر له بشدة.
تقارب  هو  الفني  الكتاب  هــذا  في  حقا  أحببته  ما   -
معلوماته. لقد ربط كل نمط فني بالفترة واإلطار الزمني، 
والمعتقدات  والمفاهيم  باألحداث  الفن  تأثر  مدى  وعرض 
قام  أنه  تقديري  وفي  لي،  بالنسبة  حينها.  في  واألنظمة 

ببحث كثير قبل تحرير الكتاب، وهي حقيقة أثمنها عاليا.
- أخذت دروسا في الرسم لبضع سنوات وأعتبر نفسي 
محبا ومتذوقا للفن؛ ومع ذلك، ما زلت مندهشا من عدد 
التفاصيل التي لم أالحظها من قبل بشأن بعض اللوحات 
أو األشياء التي لم أكن أعرفها عن حياة الفنان وتأثيراته. 
أنه  حقيقة  هو  الكتاب  من  -ومفيد-  لالهتمام  مثير  جزء 
قسم إلى أجزاء، كل جزء يغطي جزءا من كل حركة معينة. 
الجزء األول هو ملخص بسيط لألحداث التاريخية المهمة 
التي قد أثرت على الفنانين، وحركات الماضي التي أثرت 
ممتعة  طريقة  كانت  لقد  الحالي.  الوقت  في  وشكلتها 
للغاية لربط الحركات والفنانين وإظهار الفن ككيان دائم 

ومتكامل.
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هذا الكتاب اجلميل 
يقدم للمتلقي أفضل 

ما يف الفن العاملي 
من لوحات الكهوف 

إلى التعبير احلديث

في ضيافة صالون »الكون« الثقافي

بغرض إنجاز استراتيجية للتعاون مع الجهات الداعمة

البكوش:  »إنتاج الدراما« يسير أفقيا باتجاه بناء ليبيا فنيا

مستقبل اآلثار الليبية املهددة في ملتقى برشلونة

الشارقة  أيام  فعاليات  في  زايد  جمال  المسرحي  الفنان  شارك 
باإلمارات  مارس  شهر  من  الثامن  في  اختتمت  التي  المسرحية 
»تلقيت  الثالثاء،  لـ»الوسط«،  زايد  الفنان  وقال  المتحدة.  العربية 
وأنا  مسرحي،  كممثل  المسرحية  الشارقة  مهرجان  لحضور  دعوة 
وسعدت بتواجدي بدولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور فاعليات 

هذا المهرجان الرائع«.
الـ)30(حيث  إلى دورته  العام  المهرجان في هذا  وأضاف: »وصل 
تنطلق فعالياته كل عام بشكل متوال، وهو مهرجان خاص بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة وتتبارى فيه الفرق بعروضها على الجوائز 
تقيمه  »المهرجان  أن  إلى  زايد  وأشار  المهرجان«.  يقدمها  التي 
الثقافة بحكومة الشارقة بإدراة األستاذ أحمد  إدارة المسرح بدائرة 
بورحيمة، وبرعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة«.

أحيت الكاتبة والروائية، عائشة األصفر، 
الخميس، أصبوحة ثقافية بالصالون 

الثقافي في بيت الثقافة سبها، بحضور 
عدد من األدباء والمهتمين بالشأن 

الثقافي بالمنطقة.
وسردت الكاتبة خالل األصبوحة بعض 

إصداراتها القصصية مثل »اللي قتل 
الكلب« و»خريجات جامعة قار يونس«، 
إضافة إلى »اغتصاب محظية« و»النص 

الناقص« وكذلك »عالقة حرجة«. وقالت 
األصفر في تصريح إلى »الوسط« إن 

الفعالية عكست وجه مدينة سبها اآلخر، 
»الذي يعبر عن الثقافة ولغة الحوار«، الفتة 

إلى أن الصالون الثقافي جمع مشاركين 
من أطياف المدينة، الذين أثروا الفعالية 

وشاركوا في تسليط الضوء على الروايات.
وأضافت األصفر أن مثل هذه اللقاءات 

تحلل المشكالت، وتضفي نوعا من 
الهدوء على »الجدب الموجود على 

الواقع«، الفتة إلى أن الصالون الثقافي 
في بيت الثقافة يمتاز ببصمته الخاصة 

بالنسبة لمدينة سبها وكذلك فزان منذ 
ستينات القرن الماضي.

يشار إلى أن عائشة األصفر تعتبر من 
الرائدات على مستوى ليبيا، حيث كانت 

أول من قادت طائرة وحصلت على رخصة 
طيران في العام 1974، كما تعتبر من 

مؤسسات »زهرات الكشاف« في الجنوب.

لإلعالم  آمالنا  منظمة  مع  بالتعاون  للثقافة  العامة  الهيئة  نظمت 
المنظمة  أطفال  أحياها  فنية،  ثقافية  أمسية  الشاملة  والتنمية 
السبت، بقاعة المسرح بالقبة الفلكية. وحضر االحتفالية عضو اللجنة 
التسييرية بالهيئة محمد الهدار، ورئيسة المنظمة آمال الهنقاري 
الصحفيين  المشاركين وعدد من  األطفال  المنظمة وأسر  وأعضاء 

والمثقفين، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وألقى الهدار كلمة أكد فيها أن الهيئة تسعى أن تكون حاضرة 
تنشئة سليمة،  وتنشئته  الطفل  بقضايا  تهتم  التي  الفعاليات  في 
وقال إن الهيئة ستنظم المزيد من البرامج الثقافية والفنية الخاصة 
التسامح  ثقافة  لترسيخ   ،2020 الثقافي  برنامجها  باألطفال ضمن 
تنمية  المنظمة  أهداف  أن  الهنقاري  وأوضحت  األطفال.  لدي 
المهارات في مختلف المجاالت وتطوير الخطاب اإلعالمي وتشجيع 
االبتكار واإلبداع والتواصل والتنسيق مع المنظمات ذات االهتمام 
المشترك، وأضافت أن مجال المنظمة يتركز في االهتمام بالطفل 

وذوي اإلعاقة والقضايا اإلنسانية واالجتماعية.

باريس تحتضن اجتماع لجنة صون مواقع التراث العاملي الليبية

جمال زايد ضيف أيام 
الشارقة املسرحية

عائشة األصفر: 
صالون سبها الثقافي 

له بصمة خاصة

أمسية ثقافية بالقبة الفلكية

< لجنة إدارة وتنفيذ استراتيجية الحفاظ وصون مواقع التراث العالمي الليبية الخمس

ملتقى  اإلسبانية  برشلونة  عـقد في مدينة 
حول تطوير التعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدني في سبيل حماية اإلرث الثقافي أثناء 

االضطرابات والحروب.
واستهدف الملتقى الذي نظمته مؤسسة 
»ألف«  صندوق  وبدعم  الــتــراث«،  »ســالم 
التي  البلدان  في  الثقافي  الثراث  لحماية 
تشهد صراعات مسلحة، كال من دول ليبيا 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  واليمن،  وسورية 
لمصلحة اآلثار الليبية. وشارك في الملتقى، 
من  ــدد  ع ــارس،  مـ و5   4 فــي  أقيم  الــذي 
مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول، 
والهيئات الحكومية المعنية بادارات الثراث 
المشاريع  عديد  استعراض  وتم  الثقافي، 
واألعمال والتجارب الستخالص النتائج إلنجاز 
الداعمة  الجهات  مع  للتعاون  استراتيجية 

وتلك المؤسسات التي تدير هذه المشاريع.
وتم خالل الملتقى أيضا االتفاق على إنشاء 
شبكة موحدة تنضوي تحتها كل المؤسسات 
في  الليبية  المشاركة  وكانت  المهتمة، 
»بلغراي«  جمعية  في  ممثلة  الملتقى  هذا 
التراث،  بلديات  واتحاد  البيضاء،  مدينة  من 

والهيئة الطرابلسية ومصلحة اآلثار الليبية.
الالتينية  األولى  الحروف   - »ألف«  وتعد 

في  التراث  لحماية  الدولي  التحالف  السم 
مناطق النزاع وتمثل أيضا الحرف األول من 
تأسست  منظمة   - العربية  اللغة  أبجدية 
في  الثقافي  التراث  لصالح  العمل  بهدف 
مساعدات  برنامج  خالل  من  النزاع  مناطق 
وسريعة  مرنة  تكون  أن  مــن  يمكـنها 

االستجابة، حسب موقعها على اإلنترنت.
»ألف«  لتدخل  الثالثة  المجاالت  وتتمثل 
مخاطر  من  للحد  الوقائية  الحماية  فــي: 
أمن  لضمان  الطارئة  واإلجــراءات  التدمير، 
إلتاحة  النزاعات  بعد  ما  وأعمال  التراث، 
التمتع  إلعادة  المحليين  للسكان  الفرصة 

بتراثهم الثقافي.
وفي بيان سابق لمنظمة »ألف«، خصص 
مناطق  في  التراث  لحماية  الدولي  التحالف 
النزاع )ألف( 10 ماليين دوالر أميركي لحماية 
نزاعات  تشهد  بلدا   12 في  الثقافي  التراث 
المنظمة: »مع  وقالت  النزاع،  خارجة من  أو 
السنوات  في  الثقافي  التراث  استهداف 
األخيرة نتيجة للنزاعات المسلحة بات إعادة 
الجهود  إطــار  في  جوهريا  عنصرا  تأهيله 
والثقافي  االجتماعي  البناء  إلعادة  المبذولة 

في البلدان المتضررة.
الوحيد  العالمي  الصندوق  التحالف  ويعد 
في  الثقافي  الــتــراث  لحماية  المخصص 
مناطق النزاع. ولتحقيق هذا الغرض، تمول 
طارئة  وتدخالت  وقائية  تدابير  المؤسسة 

ومشاريع ملموسة إلعادة التأهيل بعد النزاع 
في كافة ربوع العالم.

للدمار  استجابة  التحالف  تأسيس  تم  و 
الهائل الذي حل بالتراث الثقافي في الشرق 
األوسط ومنطقة الساحل. وافتتحت مكاتب 
»ألف« في جنيف في سبتمبر 2018. وسوف 
عددها  البالغ  الجديدة  المشاريع  هذه  ترفع 
المدعومة  المشاريع  عدد  من  مشروعا   20
 43 إلــى  الفتية  المنظمة  هــذه  قبل  من 

مليون   17 تتجاوز  مالية  بقيمة  مشروعا، 
دواالر أميرككي.

كابالن،  س.  توماس  الدكتور  يقول 
رئيس مجلس »ألف«: »إننا، ومن خالل هذه 
في  للمساهمة  التزامنا  نؤكد  التدخالت، 
الحفاظ على التاريخ الجماعي للبشرية وعلى 
في  يعيشون  الذين  األشخاص  مساعدة 
استعادة  على  النزاعات  من  متضررة  بلدان 
األمل وحس االنتماء المجتمعي والكرامة«. 

من  بالتمويل  الجديد  اإلعالن  هذا  وسيعزز 
مشاركة التحالف في مجاالت التدخل الثالث 
والحفاظ  والمواقع  المعالم  حماية  التالية: 
التراث  وتوثيق  ومصنفاتها  المتاحف  على 

وترابطه.
األولى،  وللمرة  أيضا،  التحالف  وسيمول 
أفغانستان  في  ملموس  غير  تراث  مشروع 
للتزيين  القرميد  صنع  عملية  على  للحفاظ 
ونسج السجاد وصناعة الطبيالت الصغيرة. 
وسوف توسع هذه الدورة من التمويل من 
 12 إلى  بلدان   7 التحالف من  تواجد  نطاق 
بلدا وهذه البلدان هي: أفغانستان، إريتريا، 
جورجيا، العراق، لبنان، ليبيا، فلسطين، بيرو، 
في  ومشروع  اليمن  السودان،  الصومال، 
الدنمارك للتصوير الرقمي للوثائق الخاصة 
بتراث مدينة تدمر األثرية في سورية. ويعود 
الفضل في تمويل هذه المشاريع ذات البعد 
والنطاق الواسعين إلى الدعم القوي المقدم 
من قبل الدول األعضاء والمانحين الخواص.
التحالف  مــشــاريــع  حققت  أن  وســبــق 
مبادرة  إنجازات هامة والسيما  الراهنة عدة 
األمد،  طويلة  )العراق(  الموصل  »فسيفساء 
التي تهدف إلى إعادة تأهيل المواقع الممثلة 
القديمة.  للمدينة  والديني  الثقافي  للتنوع 
فعلى سبيل المثال، تم إيقاف تدهور متحف 
الموصل وإعادة جزء من مصنفاته بأمان كما 

تم إنهاء الخطة اإلجمالية إلعادة تأهيله«.

< أحد المواقع األثرية الليبية

القاهرة ــ الوسط

< ندوة عن كتاب »إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل« للهادي البكوش



»كــورونــا«  فيروس  انتشار  انعكاسات  ــدأت  ب
الفنية  األوســـاط  جميع  في  تظهر  المستجد 
تأخير  مع  هوليوود  داخــل  وكذلك  العالم،  في 
جيمس  مغامرات  من  األخير  الجزء  عرض  بدء 
وإلغاء  أفالم  تصوير  وتعليق  أشهر،  ستة  بوند 

مهرجانات.
»إكزبيتر  شركة  في  الخبير  بوك  جيف  وقال 
ريليشنز« المتخصصة: »لم يسبق أن رأيت شيئا 
»قد  وأضاف:  األفالم«،  الكثير من  تأثر  مع  كهذا 
تتعلق  كبيرة  مشكلة  أو  منعزلة  حوادث  تحصل 
أوساط  كل  في  فاألزمة  اآلن  أما  معين،  بفيلم 

السينما«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
الوسط  هــذا  فــي  العاملة  ــراف  األطـ وتــقــدر 
السينما  لدور  المالية  الخسائر  بمليار دوالر قيمة 
»كوفيد19-«  فيروس  أزمة  بدء  منذ  آسيا  في 
إرجاء  ويعكس  ديسمبر،  في  الصين  شمال  في 
السري  للعميل  الجديدة  المغامرات  عرض  بدء 
األزمة  تأثير  األخيرة  اللحظة  في  بوند  جيمس 
على الصناعة السينمائية، وأرجئ بدء عرض »نو 

تايم تو داي« من أبريل إلى نوفمبر.
السينما  دور  ارتياد  حركة  تزال  ال  اآلن  وحتى 
يبدأ  أن  ويتوقع  نشطة،  المتحدة  الواليات  في 
أميركا  في  أبريل  مطلع  »مــوالن«  فيلم  عرض 
اإلصابات  تكاثر  أن  إال  مقرر،  هو  كما  الشمالية 
 19 ــاة  ووف أميركية  ــة  والي  30 على  وتوزعها 
إيرادات  شخصا على األقل قد يلقي بظالله على 

قاعات السينما.
تراجع  بداية  »ستحصل  بــوك:  جيف  وأوضــح 
المعطيات  وستتغير  الحالي،  األسبوع  من  اعتبارا 
أن  اتضح  إذا  مــوالن  عــرض  بــدء  موعد  بحلول 
وتعاني  الصين«،  في  الحال  كما  خطر  الوضع 
»ساوث  مهرجان  إلغاء  مع  أيضا  الترفيه  أوساط 
باي ساوث ويست«، الذي يعتبر سوقا رئيسية لبيع 
تكساس،  والية  في  ويقام  السينمائية  اإلنتاجات 
في  قدما  المضي  على  يصر  المهرجان  وكــان 
الرئيسية  الشارية  انسحاب األطراف  التنظيم رغم 
ومن بينها »أمازون« و»آبل« و»نتفليكس«، لكن 

المنظمين اضطروا، السبت، إللغاء المهرجان.
الكبرى  االستوديوهات  على  القلق  يقتصر  وال 
الذين  أيضا،  المستقلين  المخرجين  على  بل 
أعمالهم،  يشتري  طرفا  يــجــدوا  أال  يخشون 
ألغي  فقد  مهددا،  بات  األفــالم  تصوير  وحتى 
الجديد  الجزء  من  مشاهد  تصوير  فبراير  في 
توم  بطولة  من  إمباسبل«  »ميشن  سلسلة  من 
كروز كانت مقررة لمدة ثالثة أسابيع في إيطاليا 
وتبحث  أوروبــا،  في  الرئيسية  الفيروس  بــؤرة 
مشاهد  لتصوير  أخرى  مواقع  عن  »نتفليكس« 
من فيلم من بطولة دواين جونسون كان ينبغي 

أن يتم في إيطاليا كذلك.
إال أن غالبية عمليات التصوير تتطلب إجراءات 
األشخاص  مئات  وجود  وتشمل  كبيرة  لوجستية 

ال  خطرا  يشكل  مما  ــد  واح مكان  فــي  أحيانا 
ستيفن  المخرج  قــال  ما  حسب  بــه،  يستهان 
لفيلمه األخير  الذي كان ينبغي أن يروج  نيميث، 
ألوم  »لن  وقــال:  الملغى،  أوستن  مهرجان  في 
فيلم،  تصوير  إكمال  عــدم  ــأوا  ارت إن  ممثلين 
الجميع  صغيرة،  بلدة  في  حياة  يشبه  فتصوير 
من  جدا  كبير  عدد  ويتجمع  معا  الطعام  يتناول 

الناس في مكان ضيق«.
المسجل  التباطؤ  يــؤدي  أن  الممكن  ومــن 
تأخر في بدء عرض  إلى  الفيروس  انتشار  بسبب 
فعلي  نقص  إلى  وصوال  كثيرة،  جديدة  إنتاجات 
الوضع  استمر  »كلما  بــوك:  جيف  وأكــد  فيها، 
جاهزة  ستكون  التي  األفالم  عدد  تراجع  الراهن، 
للعرض في 2021 و2022 مع احتمال أن تشهد 

األوساط السينمائية شلال فعليا«.
مهرجان  منظمو  قــام  أخــرى،  ناحية  ومــن 
الثالثاء،  الشهير،  الموسيقي  »كواتشيال« 
مخاوف  بسبب  أكتوبر  إلــى  جدولته  بــإعــادة 
توجيه  بعد  المستجد،  »كورونا«  فيروس  من 
وأوضحت  المحلية.  الصحية  السلطات  من 
المهرجان  المنظمة  الشركة  فويس«  »غولدن 
في  كاليفورنيا  صحراء  في  يقام  الذي  الضخم 
وقت  في  يأتي  القرار  هذا  أن  حين  »في  بيان 
سالمة  نأخذ  فإننا  العالمي،  الغموض  يشوبه 
على  وصحتهم  ومجتمعنا  وموظفينا  ضيوفنا 
كان  الــذي  المهرجان  وسيقام  الجد«.  محمل 
عطلتي  أبريل، خالل  في  يبدأ  أن  المفترض  من 

نهاية األسبوع الموافقتين 9 أكتوبر و16 منه.
مهرجان  أيضا  فــويــس«  »غــولــدن  وأجــلــت 
إلى  الكانتري  لموسيقى  كوتش«  »ستيدج 
ما  عادة  وهو  أكتوبر،  و25   23 بين  ما  الفترة 

يقام في أبريل.
مهرجان  إلــغــاء  بعد  ــار  األخــب ــذه  ه وتــأتــي 
الموسيقى اإللكترونية »ألترا ميوزيك فيستيفل« 
بعدما كان من المقرر إقامته في ميامي بين 20 

و22 مارس.
»بيرل  األميركية  ــروك  ال فرقة  أعلنت  كما 
من  األولــى  المرحلة  تأجيل  اإلثنين،  جــام«، 
جولتها المقررة لهذا الربيع في أميركا الشمالية؛ 
»كورونا  فيروس  بتفشي  متعلقة  مخاوف  بسبب 

في  فيدير،  إدي  الفرقة  مغني  وقال  المستجد«. 
االجتماعي:  التواصل  وسائل  على  نُشر  بيان 
من  كبير  عــدد  مشاركة  تعد  الــحــظ،  »لــســوء 
والجولة  كفرقة،  به  نقوم  مما  جزءا  األشخاص 
في  اآلن  أصبحت  أشهر  منذ  لها  نستعد  التي 
لسالمة  ــة  ــوي األول نعطي  دائــمــا  كنا  خــطــر.. 

جماهيرنا وأمنهم وما زلنا«.
سيد  السيناريست  صــرح  آخــر،  جانب  وعلى 
للسينما  ــر  ــص »األق مــهــرجــان  رئــيــس  فـــؤاد، 
األفريقية«، أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء 
عليه  وبناء  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  المصري 
الشرفي  ورئيسه  المهرجان  إدارة  مجلس  قرر 
إيقاف العروض الجماهيرية مع استمرار الفعاليات 
والنقاد  التحكيم  للجان  األفالم  لعروض  المهنية 
بعيدا  الصغيرة،  القاعات  بعض  في  والصحفيين 

عن أي حضور جماهيري.

رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  ــرر  وق
التي  الفعاليات  جميع  تعليق  الـــوزراء،  مجلس 
المواطنين،  من  كبيرة  تجمعات  أي  تتضمن 

بين  المواطنين  انتقال  تتضمن  التي  تلك  أو 
آخر،  إشعار  لحين  كبيرة،  بتجمعات  المحافظات 
تتخذها  التي  االحترازية  اإلجــراءات  ضمن  وذلك 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  لمواجهة  الحكومة 

وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.
وأعلن في وقت سابق مهرجان »البحر األحمر 
كان  التي  االفتتاحية  الدورة  تأجيل  السينمائي« 
مقررا انطالقها في 12 من مارس الجاري، بسبب 

التخوف من انتشار فيروس »كورونا«.
المهرجان:  ــدره  أص ــذي  ال البيان  في  ــاء  وج
الوقائية،  االحترازية  ــراءات  اإلجـ مع  »تماشيا 
وحرصا منا على صحة وسالمة ضيوفنا وجمهورنا 
األحمر  البحر  مهرجان  يعلن  العمل،  وفريق 
االفتتاحية،  دورته  تأجيل  عن  الدولي  السينمائي 
والتي كان من المقرر إقامتها في جدة التاريخية 

من 12 مارس 2020«.
ومحبي  صناع  لكافة  »نتقدم  البيان:  وتابع 
إال  الصعب،  القرار  لهذا  العميق  بأسفنا  السينما 
فيروس  انتشار  مواجهة  جميعا  علينا  يتوجب  أنه 
نتوانى  وأال  )كــوفــيــد19-(،  المستجد  كورونا 
المفروضة  واإلجــراءات  الجهود  وتلبية  دعم  في 

استجابة لكبح انتشار الفيروس عالميا«.
الجميع  ترقب  مدى  »نعلم  البيان:  وأضــاف 
لكم  ونتقدم  االفتتاحية،  المهرجان  لـــدورة 
إلى  ووقوفكم  لدعمكم  وامتناننا  شكرنا  بعميق 
وقت  في  سيعقد  المهرجان  بأن  نعدكم  جانبنا. 
األفالم  إزاء صناع  التزامنا  استمرار  ونؤكد  الحق، 
سنقوم  حيث  وجمهورنا،  وشركائنا  والمنتجين 
العام  لــدورة  الجديدة  المواعيد  عن  باإلعالن 
2020 حالما أمكن ذلك، وسنبذل كل ما بوسعنا 

لموافاتكم بآخر المستجدات«.

»لما  فيلمك  حققه  الذي  النجاح  تقيم  كيف 
بنتولد«؟

األولى  مشاركتي  منذ  الفيلم،  بهذا  جدا  سعيد 
المحافل  من  العديد  في  بمشاركته  ــرورا  م بــه، 
مميزة،  تجربة  فهو  يحققه،  الذي  والنجاح  الفنية 
التي  األفالم  نوعية  هي  وهذه  به،  جدا  واستمتعت 

أحب تقديمها والعمل بها.
»دماغ  األخير  فيلمك  إيرادات  على  تعليقك  ما 

شيطان« الذي تم رفعه بعد أيام من طرحه؟
ألني  الفيلم  في  أعمل  فأنا  تشغلني،  ال  ــام  األرق
النظر  دون  دوري  في  لدي  ما  أفضل  وأقدم  ممثل، 
إلى حسبة اإليرادات، وقد انتهيت من تمثيل دوري 
في »دماغ شيطان« قبل فيلم »لما بنتولد« إال أنه 

عرض بعده.
وما مدى رضائك عن التجربة ككل؟

الفيلم  شاهدت  عندما  وانتهت،  تجربة  أعتبرها 
في  تعجبني،  لم  أخــرى  وأشــيــاء  أشياء  أعجبتني 
بل  عندها،  أتوقف  وال  وانتهت  تجربة  هي  النهاية 

أستعد لما هو مقبل.
تحكيم  لجنة  األخيرة في  تجربتك  كانت  وكيف 

»مهرجان اإلسكندرية للفيلم القصير«؟
المهرجانات،  بقية  عن  مختلف  المهرجان  هــذا 

شيء  ــذا  وه إليه،  وتوجه  الــشــارع  من  بــدأ  فقد 
بل  ينشأ بشكل مؤسسي،  لم  فهو  األهمية،  شديد 
وسعوا  بها  مؤمنون  فكرة  لديهم  أشخاص  صنعه 
شخصي  بشكل  متحمسا  جعلني  ما  وهو  لتحقيقها، 

لهذا المهرجان.
في  وتجربتك  التجربة  تلك  بين  الفرق  وما 

تحكيم مهرجان »شرم الشيخ«؟
في شرم الشيخ كنت عضوا في لجنة تحكيم أفالم 

المسابقة  في  التي شاهدناها  األفالم  الطلبة، وكل 
بقية  في  اآلسيوية  ــالم  األف جانب  إلــى  مصرية، 
فأفالمه  المهرجان  هذا  أما  المهرجان،  مسابقات 
العربي،  الوطن  من  وجميعها  ومتنوعة  قصيرة 
الوطن  في  القصيرة  األفالم  على  التركيز  ففكرة 

العربي فكرة مميزة جدا.
العمل  نجاح  في  تؤثر  التي  العناصر  ما  برأيك 

الفني؟
جودته  مدى  مثل  بالفيلم  عالقة  لها  عناصر  هناك 
بالفيلم  لها  عالقة  ال  أخرى  وأسباب  أبطاله،  وأداء 
اهتمام  ــدى  وم العرض  وتوقيت  الدعاية  مثل 
ثابتة  معايير  توجد  فال  الفيلم،  بنوعية  الجمهور 

يمكن اعتمادها لضمان نجاح العمل الفني.
وما جديدك الفترة المقبلة؟

ورشة  ضمن  قصير  فيلم  كتابة  على  حاليا  أعمل 
فيلمي  تطوير  إلــى  باإلضافة  »مهد«،  التطوير 
فأنا  خوري،  ماريان  مع  دهشور  ورشة  في  الطويل 
واإلخراج  الكتابة  على  فيها  أعمل  مرحلة  في  حاليا 

إلى جانب التمثيل.
األعــمــال  ألن  الكتابة  إلــى  توجهت  ــل  ه

المعروضة عليك غير مرضية؟
وهذا  أحكيه،  ما  لدي  ألن  لها  توجهت  فقد  إطالقا، 

ال يعني عدم وجود قصص جيدة، كل ما في األمر 
أغير  أن  وأتمنى  كتابته،  أرغب في  أكتب شيئا  أنني 
كما  شيء،  كل  وأجرب  األفالم  صناعة  في  مكاني 

أنني لن أمثل في أي من األعمال التي أكتبها.
أين وصلت في فيلم »أوقات فراغ 2«؟

في  الكتابة،  من  النهائية  المراحل  في  الفيلم 
من  ثان  جزء  تقديم  في  نرغب  نكن  لم  البداية 
فكرة  في  حصرنا  من  نخرج  أن  أردنا  ألننا  العمل، 
طريقه  منا  كل  شق  ثم  فراغ«،  »أوقات  ثالثي  أننا 

وبحث عن نفسه وقدم أعماال تشبهه، 
لكل  وأصــبــح  كبرنا  أن  وبعد 

أصبح  مختلفة  شخصية  منا 
بجزء  الــعــودة  بمقدرتنا 

ــاذا  م عــن  لنبحث  آخــر 
تلك  كل  وضــع  تم  لو 
من  معا  الشخصيات 

جديد؟

< مغني فرقة »بيرل جام« 

تصوير  حــداد  داريــن  التونسية  الفنانة  تواصل 
مسلسلها السوري الجديد »سوق الحرير«، وتلعب 
فرنسا،  في  تعيش  مصرية  طبيبة  دور  دارين  فيه 
وتنتقل عائلتها لسورية ويحبها بطل العمل النجم 
طوال  بها  االرتباط  ويحاول  كوسا،  بسام  السوري 
الحلقات. وتخوض دارين مغامرات وتحديات كبيرة 
في العمل، أهمها أنها فنانة تونسية تلعب دور فتاة 

مصرية في مسلسل سوري.
الشعبي  التراثي  اإلطار  تحت  يندرج  المسلسل 
وستينات  خمسينات  في  أحداثه  وتــدور  السوري 
المال  بسام  فكرة  من  والعمل  الماضي،  القرن 
وكتبت السيناريو والحوار فيه الكاتبة حنان حسين 
المال  بسام  األخــوان  بإخراجه  ويقوم  المهرجي، 
رمضان  شهر  في  عرضه  وسيتم  المال،  ومؤمن 
بسام  النجوم  من  كل  بطولته  ويلعب  المقبل. 
فضة  وأسعد  حداد  وسلوم  حداد  وداريــن  كوسا 
حسن  وعبدالرحيم  عنبر  ونهال  بشار  وكاريس 

وماجد الشرقاوي.
من ناحية أخرى، تلعب دارين البطولة النسائية 
النجم  مع  »الــجــاســوس«  التونسي  للمسلسل 
ربيع  وإخراج  تأليف  من  العبدلي،  لطفي  التونسي 
لطيفة  من  كل  البطولة  ويشاركهم  التكالي، 
وحمادي  النهدي  ــاض  وري تبارا  ومايا  القفصي 

اسمها  جاسوسة  دور  داريــن  فيه  وتلعب  غــوار. 
حداد  دارين  التونسية  الفنانة  واتجهت  كارما. 

ودرست   ،2011 سنة  المصرية  العاصمة  إلى 
مع  مشاركاتها  أولى  وكانت  هناك،  التمثيل 
ناجي  »فرقة  مسلسل  في  إمام  عادل  النجم 
عطا اهلل« )2012( من تأليف يوسف معاطي 
وإخراج رامي إمام، لتبرز من خالله وتشارك 
في عديد األعمال الدرامية األخرى في مصر 
تأليف  )2012( من  الورد«  على غرار »زي 
هنداوي،  سعد  وإخراج  الشندويلي  فداء 
و»بين   )2016( وقسمتك«  و»نصيبي 
سمير  عمرو  تأليف   )2017( عالمين« 

عاطف وإخراج أحمد مدحت.
كما خاضت الفنانة التونسية تجارب 
أبرزها  أيضا  ومسرحية  سينمائية 
كريم  بطولة   )2014( األزرق«  »الفيل 
من  ولبلبة،  كريم  ونيللي  عبدالعزيز 
تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، 
بمشاركة   )2016( فريزر«  و»حملة 
فؤاد  وبيومي  ماجد  وهشام  شيكو 
أمين،  ونــســريــن  فتحي  وأحــمــد 

سامح  وإخــراج  شريف  والء  تأليف 
عبدالعزيز.
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القاهرة - الوسط

< رواد مهرجان ألترا للموسيقى اإللكترونية في ميامي في العام 2016 < مديرة مهرجان األقصر، عزة الحسيني

< بوستر مهرجان البحر األحمر

< لقطة من فيلم »لما بنتولد«

< جزء من الحشود في مهرجان »كواتشيال« الموسيقي في كاليفورنيا، 15 أبريل 2018 

< ربيع القاطي

< بوستر  الزعيمان

دارين حداد بني »الجاسوس« 
التونسي و»سوق الحرير« السوري

عمرو عابد: سعيد بالنجاح الذي يحققه »ملا بنتولد« في كل مشاركاته

»كورونا« يرمي بظالله على أوساط الفن في العالم

اعتبر »دماغ شيطان« تجربة وعدت

يعرضان في رمضان المقبل.. 

من هوليوود مرورا بمصر والسعودية..

القاهرة - الوسط

حوار - محمد علوش

»البحر األحمر« يلغي دورته 
االفتتاحية.. و»األقصر« يعلق 

نشاطاته الجماهيرية

مليار دوالر قيمة الخسائر المتوقعة 
في دور السينما اآلسيوية

ربيع  الــمــغــربــي  الــفــنــان  كــشــف 
»الزعيمان«  مسلسل  أن  القاطي 
أمامه  زال  ما  التاريخي  الليبي 
العمل،  الستكمال  أسابيع  ثالثة 
شهر  خالل  للعرض  تجهيزه  قبل 

المقبل. رمضان 
الزعيم  دور  القاطي  ويــقــدم 
السياسي  والمناضل  والمجاهد 
الباروني،  باشا  سليمان  الليبي، 

لـ»الصباح«. حسب تصريحات 
على  الضوء  المسلسل  ويسلط 
الباروني  باشا  سليمان  شخصيتي 
قال  فيما  الــســعــداوي،  والبشير 
أجسد  ألنني  سعيد  »أنا  القاطي: 
تاريخية  لشخصية  البطولة  دور 
و1940   1870 بين  مــا  عاشت 
وعبقرية  ذكــيــة  شخصية  ــي  وه
العلم  طلب  في  حياته  أفنى  لزعيم 
مجاهد  أول  كــان  كما  والجهاد، 

االستقالل  فكرة  عن  يدافع  عربي 
العثمانية«. اإلمبراطورية  عن 

على  أخــيــرا،  القاطي،  وتقاسم 
»إنستغرام«  على  الرسمي  حسابه 
بعض  تصوير  كواليس  من  صورا 
»زهر  مسلسل  بينها  من  أعماله 
الباتول«، الذي قال بعد نشر صورة 
منه »نهاية تصوير دور القايد ناصر، 
إدارة  تحت  حب  بكل  جسدته  الذي 

المخرج المتميز هشام الجباري«.
درامي  مسلسل  و»الزعيمان« 
ســالم  شبكة  تــنــفــذه  ــاريــخــي،  ت
الهيئة  مع  بالشراكة  اإلعالمية 
شخصيات  يتناول  للثقافة،  العامة 
الليبي،  التاريخ  في  مهمة  تاريخية 
يشارك في المسلسل مجموعة من 
إضافة  الليبية،  الدراما  نجوم  أهم 
وممثلة  ممثال   250 من  أكثر  إلى 
مختلفة،  عربية  جنسيات  مــن 
وسيناريو  رزق،  أســامــة  ــراج  وإخـ

وحوار عزة شلبي وأحمد نبيل.

 القاطي يكشف تفاصيل دوره 
في املسلسل الليبي »الزعيمان«

»أونوورد« يتصدر شباك يعرض في رمضان..
التذاكر األميركية

Top
ten

التذاكر  شباك  »بيكسار«  إنتاج  من  »أونــوورد«  فيلم  تصدر 
في أميركا الشمالية خالل عطلة نهاية األسبوع مسجال أداء 
دون المستوى االعتيادي إلنتاجات ديزني مع انتشار فيروس 
40 مليون دوالر من  العائلي هذا  الفيلم  كوفيد19-. وحقق 
وفق  والكندية،  األميركية  الصاالت  في  األحد  إلى  الجمعة 
»فرانس برس«.وهي نتيجة مخيبة بعض الشيء لـ»ديزني/
من  مان«  بـ»إنفزبل  لإلطاحة  كافية  كانت  لكنها  بيكسار« 

صدارة الترتيب، وقد حقق 15.2 مليون دوالر.
وتقدم على فيلم جديد آخر هو »ذي واي باك« الذي حل ثالثا 
مع 8.5 مليون دوالر. وتراجع فيلم »سونيك ذي هيدجهوغ« 

مركزين إلى المرتبة الرابعة محققا ثمانية ماليين دوالر.
أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب »ذي كال أوف ذي 
قدرها سبعة  إيرادات  مع  فورد  هاريسون  بطولة  وايلد« من 
أفضل  ترتيب  في  األعمال  بقية  يأتي  ما  في  دوالر.  ماليين 

عشرة أفالم:
-6 »إيما« مع خمسة ماليين دوالر

-7 »باد بويز فور اليف« مع 3.1 مليون دوالر
-8 »بيردز أوف براي« مع 2.2 مليون دوالر

-9 »إمبراكتيكال جوكر: ذي موفي« مع 1.8 مليون دوالر
-10 »ماي هيرو أكاديميا« مع 1.5 مليون دوالر.

أعرب الفنان المصري 
عمرو عابد عن سعادته 

بحالة النشاط الفني 
التي يعيشها الفترة 
األخيرة، بعد عرض 

فيلمين له هما 
»دماغ شيطان« 
و»لما بنتولد« 
ونجاح األخير 

تحديدا في حصده 
عددا كبيرا من 

الجوائز، وكذلك 
تجهيزه عددا من 

األعمال، منها 
ما يكتبه بنفسه 

خالل الفترة 
المقبلة.

< عمرو عابد

< دارين حداد
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الطريق إلى الكان 
والشان

الحدث

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  طريق  خارطة 
القدم هذا الشهر ستكون زاخرة بالمواعيد 
واجهتي  على  والحاسمة  الهامة  الكروية 
نهائيات  في  الظهور  ثم  الكان  تصفيات 
حيث  المقبل،  إبريل  شهر  مطلع  الشان، 
الجاري  مارس  شهر  آواخر  منتخبنا  سيكون 
أمام  حاسمتين  مواجهتين  مع  موعد  على 
منتخب  العاشرة،  المجموعة  ترتيب  متذيل 
الثالثة  الجولتين  لحساب  االستوائية  غينيا 
يتأهب  التى  الكان،  لتصفيات  والرابعة 
دون  عقبتهما  تخطي  في  ويطمح  منتخبنا 
تعثر وأخطاء ليضاعف حظوظه في المنافسة 
نهائيات  إلى  التأهل  بطاقتي  إحدى  على 
الكان للمرة الرابعة في تاريخه، وبعد غياب 
عن آخر أربع نسخة متتالية منذ آخر ظهور 
له في نسخة 2012 بغينيا والغابون، خاصة 
في  سريعا  توازنه  الفريق  استعاد  أن  بعد 
ذهاب الجولة الثانية التي تفوق خاللها على 
منتخب تنزانيا بهدفين بعد أن كان متأخًرا 
بهدف ليعوض اخفاقه في الجولة االفتتاحية 

أمام المتصدر والجار المنتخب التونسي.
نقاط  في  التفريط  وعدم  وحده  الفوز 
بيننا  المسافة  اقتراب  تعنى  غينيا  مواجهتي 
الحظوظ،  وزيادة  الكاميرون  كان  وبين 
هذا  أمام  مصراعيها  على  األبواب  وفتح 
العنان  وإطالق  والبروز  للتألق  الجيل 
إلماكنياته وقدراته على مسرح الكان الكبير.

المرتقبتين  المواجهتين  هاتين  وعقب 
اختبار  في  للمحليين  منتخبنا  سيدخل 
ومعترك ال يقل قيمة وأهمية وهو نهائيات 
شان الكاميرون التي يخوض منتخبنا غمار 
وهو  تاريخه  في  الرابعة  للمرة  منافساتها 
العام  أفريقيا  بجنوب  الثالثة  النسخة  بطل 
خاللها  ستتاح  التي  البطولة  وهى   ،2014
الشابة  المحلية  مواهبنا  أمام  الفرصة 
وعرض  االحتراف  عالم  نحو  طريقها  لشق 
تتحصل  علها  الشان  مالعب  على  قدراتها 
من  وتنتشلها  تنقذها  احترفية  فرص  على 
كل  بها  تمر  التي  الكروية  البطالة  حالة 
طويلة،  فترة  منذ  الشابة  المحلية  مواهبنا 
الكروي  الموسم  غياب  استمرار  ظل  في 
البطولة  وهى  المجهول،  ومصيره  المحلي 
المناسب  وتوقيتها  وقتها  في  جاءت  التي 
وتمثل فرصة ذهبية ال تعوض لهذا الجيل 
وإنقاذ  االحتراف  أبواب  لقرع  المتعطش 

الكروي. مستقبله 
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زين العابدين بركان

ممثل ليبيا أغلق صفحته 
األفريقية بسباعية أمام 
حسنية أغادير المغربي

العمامي: الفريق واجه
صعوبات كبيرة بسبب تأخر 

البدء في االستعدادات

أكد وكيل أكاديمية وسباك برشلونة في شمال أفريقيا 
االحتراف  فرصة  فتحت  األكاديمية  أن  حواس،  محمد 
في أوروبا أمام خمسة شباب ليبيين. وقال حواس في 
تصريح إلى »جريدة الوسط«، إن الليبين هم امحمد 
وعبدالرحمن   ،2002 مواليد  طرابلس  من  الزوق 
البرعصي من طرابلس مواليد 1999، ومحمد الوجاعي 
الزاوية  من  عياد  ومحمد   ،2003 مواليد  جالو  من 
مواليد  مصراتة  من  العريق  ومؤيد   ،2003 مواليد 

.2002
األيام  الشباب يواصلون هذه  الالعبين  وأضاف أن 
تدريباتهم في معسكرهم بمدينة برشلونة اإلسبانية، 
بين  ودية  مباراة  في  الماضيين  اليومين  وشاركوا 
وتابع  اإلسباني.  الميدا  ونادي  برشلونة  وسباك 
االحتراف  واختبارات  التدريب  فرصة  أن  »حواس« 

المهتم  )كورنيلال(  نادي  مع  الشباب  لهوالء  ستتاح 
بقطاع الناشئين وغيره من األنديه اإلسبانية. واختتم 
اتفقت  برشلونة  وسباك  أكاديمية  أن  حديثه  حواس 
مع سفارة إسبانيا بتونس على تسهيل منح تأشيرات 

الدخول لالعبين الليبيين لألراضي اإلسبانية.
عبر  وسباك  ألكاديمية  الرسمية  للصفحة  ووفًقا 
»فيسبوك« فإن الالعبين شاركوا في مباراة ودية بين 
الذي  اإلسباني  ألميدا  ونادي  برشلونة  وسباك  فريق 
ينشط في دوري الدرجة الثانية، حيث تألق عدٌد منهم 
خالل اللقاء. كما يشارك الالعبون يومًيا في تدريبات 
نادي كورنيلال اإلسباني، الذي يعتبر من أكبر مدارس 
الناشئين في مقاطعة كاتالونيا، حيث يعتبر جوردي ألبا 
ظهير أيسر نادي برشلونة هو أحد أهم النجوم الذين 

تخرجو من هذه المدرسة.

»وسباك برشلونة« تفتح فرصة االحتراف لخمسة ليبيني

● العبو ليبيا في وسباك برشلونة

رشا  الليبية،  والمدربة  الالعبة  حصلت 
العالي  الدبلوم  على  الغرور،  ميلود  نوري 
جامعة  من  الرياضية،  اإلدارة  تخصص  في 
أفضل  من  تعد  التي  بألمانيا،  البيزيغ 
أول  »رشا«  وأصبحت  العالم.  في  الجامعات 
اإلدارة  في  دبلوم  على  تتحصل  ليبية  فتاة 
الرياضية، كما يعد أول دبلوم في ليبيا من 
موقع  أفاد  حسبما  عريقة،  أوروبية  جامعة 

»ريميسا«.
كـرة  مدربة  أول  الغرور  رشا  وكانت 
»سي«  الرخصـة  تنال  مؤهـلة  ليبية  قدم 
وذلك  األفريقي،  االتحاد  من  المعتمدة 
صفحة  أشارت  بعدما  سنوات،  ثالث  قبل 
حسابها  عبر  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، 
حيث  الليبية،  المدربة  إنجاز  إلى  حينها 
القدم:  لكرة  الليبي  االتحاد  صفحة  كتبت 
كرة  لمدربي  التدريبية  الدورة  »شهدت 
لالتحاد  التعليمي  المكتب  بإشراف  القدم 
ألول  متميزة  مشاركة  القدم  لكرة  الليبي 
رخصة  تنال  ليبية  القدم  كرة  مدربة 

C المعتمدة من االتحاد األفريقي  التدريب 
نوري  رشا  والمدربة  )الكاف(.  القدم  لكرة 
ميلود الغرور من مواليد 1992، العبة كرة 
العام  منذ  النسائي  الليبى  بالمنتخب  قدم 
بطولة  منافسات  خالل  برزت  حيث   ،2011
النشاط المدرسي على مستوى المؤسسات 
الثانوية،  المرحلة  التعليمية طرابلس خالل 
النهائية  المباراة  لخوض  فريقها  وقادت 
وإحراز المركز الثاني.كما أنها حصدت لقب 

هداف المسابقة.
ووقع عليها االختيار للمنتخب الليبي لكرة 
القدم النسائية ألول مرة العام 2011، تحت 
الشوشان،  يوسف  الوطني  المدرب  إشراف 
الفرجاني،  حسن  الوطني  المدرب  مع  ثم 
وشاركت مع المنتخب الليبي النسائي ضمن 
أفريقيا  أمم  بطولة  تصفيات  منافسات 
الماضية التي خرج خاللها المنتخب الوطني 
رصيدها  ويبلغ  المصري.  المنتخب  أمام 
الودية  الدولية  المباريات  من  كالعبة 

والرسمية أربع مباريات.
الدورة  في  نوري  مشاركة  وجاءت 

لمدربي  التدريبية 
خالل  القدم،  كرة 

العام  سبتمبر  شهر 
للصفحة  قالت  كما   ،2017

الرسمية لدعم رياضة كرة القدم 
لمجال  التفرغ  في  ولرغبتها  النسائية 
الناشئين  قطاع  على مستوى  التدريب 
من  قاعدة  وخلق  النسائي،  للعنصر 
مستقبل  لدعم  الناشئات  الالعبات 
هذه اللعبة، وخلق صف ثان من خالل 
المؤسسات  مسابقات  على  التركيز 
اإلعدادية  والمدارس  التعليمية 

واإلشراف على أعدادهن وصقلهن.
تحمل  رشا،  الوطنية  المدرب 

جامعة  من  إنجليزية  لغة  ليسانس 
طرابلس، وأيًضا خريجة المعهد الفرنسي 

باللغتين  التحدث  تجيد  حيث  بطرابلس، 
اإلنجليزية والفرنسية، وسبق لها أن شاركت 
في دورة تدريبية ونالت الرخصة D، ودائما 
ألسرتها  وامتنانها  شكرها  بجزيل  تتقدم 

على دعمها وتشجيعها المستمر لها.

بطولة  منافسات  النصر  فريق  غادر 
عقب  الموسم  لهذا  األفريقية  الكونفدرالية 
خسر  بعدما  النهائي،  ربع  الدور  من  خروجه 
ذهاًبا  المغربي  أغادير  حسنية  فريق  أمام 
وإياًبا بنتيجة )7-0( في آخر مبارياته، ليودع 
بعيًدا  الذهاب  خاللها  حاول  التي  المنافسات 
لتتوقف مسيرته عند محطة الدور ربع النهائي 

الذي يتأهل إليه للمرة األولى في تاريخه.
التوالي  على  الثانية  للمرة  خسر  النصر 
دون  بهدفين  أغادير،  حسنية  ضيفه  أمام 
األحد،  جمعتهما  التي  المواجهة  في  رد، 
على ملعب أدرار، وذلك في إياب ربع نهائي 
المغربي  الفريق  تقدم  األفريقية،  البطولة 
طريق  عن   69 الدقيقة  في  األول  بالهدف 
قبل  جزاء،  ضربة  من  بركاوي،  كريم  العبه 
في  الثاني  الهدف  عطاسي  رضا  يضيف  أن 
التي شهدت  المباراة،  94 من زمن  الدقيقة 
خروج العب النصر عبدالسالم ديقا بالبطاقة 

الحمراء في الدقيقة 93.
الفني  المدير  الككلي،  يشار إلى أن محمد 
بدأ  النصر،  بنادي  القدم  لكرة  األول  للفريق 
حراسة  في  من:  مكونا  بالتشكيل  المباراة 
المرمى: فتحي الطلحي. في خط الدفاع: معاذ 
الشريف– فكرون–عبداهلل  العمامي–صالح 

أحمد  الوسط:  خط  وفي  الضراط.  إدريس 
الهرام–أسامة البدوي–مهند بوعجيلة–أحمد 
المهدي– معتز  الهجوم:  وفي خط  الحايس. 

أحمد سعد. وانطلقت مسيرة النصر األفريقية 
توالًيا  الثانية  للمرة  الليبية  الكرة  يمثل  الذي 
الككلي  محمد  لمدربه  محلية  فنية  بقيادة 
ومساعده عالء نجم، في أول تجربة ومغامرة 
شاب  وبجيل  القارة  بمالعب  لهما  تدريبية 
وبال  الدولية  والتجربة  للخبرة،  افتقد  طموح 

زاد وال رصيد كاٍف.

الطريق إلى المجموعات
وبدأت رحلة المتاعب خالل شهر أغسطس 
من العام الماضي بالظهور في أقوى وأعرق 
دوري  وهو  األفريقية،  األندية  بطوالت 
الفريق في إقصاء فريق  أبطال أفريقيا ونجح 
من  الوسطى  أفريقيا  بطل  موكاف  عاصفة 
بهدف  ذهاًبا  خسارته  عقب  التمهيدي  الدور 
فريق  بقوة  ليصطدم  بثالثية،  إيابا  وفوزه 

فريق  أقصى  الذي  المغربي  البيضاوي  الرجاء 
النصر عقب فوزه ذهاًبا بثالثة أهداف لهدف، 
وجهة  لتتحول  لهدف  بهدف  إيابا  وتعادله 
الفريق إلى مالعب بطولة الكونفدرالية حيث 
خاض مباراة الملحق األخير التي واجه خاللها 
حيث  برولين  فريق  األوغندية  الكرة  ممثل 
أسفر لقاء الذهاب األول بالقاهرة عن تعادل 
الفريق  لكن  منهما  لكل  بهدفين  الفريقين 
انتفض ونجح في تحقيق الفوز إيابا بهدفين 
إلى  التأهل  ببطاقة  ليعود  كمباال  بالعاصمة 

دور المجموعات ألول مرة في تاريخه.

مشوار المجموعات
فريق  المجموعات  دور  قرعة  أوقعت 
التي ضمت  الثانية  المجموعة  »الفحامة« في 
وحوريا  المالي  دجوليبا  فرق  جانبه  إلى 
كوناكري الغيني، وبيدفيست الجنوب أفريقي، 
ليتمكن من التأهل والعبور للدور ربع النهائي 
كثانى ترتيب المجموعة بعد أن خاض الفريق 
الفوز  سجل  مباريات  ست  مجموعته  ضمن 
في مباراتين أمام دجوليبا المالي وبيدفيست 
مع  مباراتين  في  وتعادل  أفريقي،  الجنوب 
أمام  وإياًبا  ذهاًبا  فيما خسر  الفريقين  نفس 
الذي  المتصدر  الغيني  كوناكري  حوريا 
رافقه للدور ربع النهائي الذي واجه فيه 
الذي  المغربي،  أغادير  حسنية  فريق 
الكرة  ممثل  لطموحات  حدا  وضع 
بعد  األفريقي  ومشواره  الليبية 

قرابة  دامت  وطويلة  شاقة  ماراثونية  رحلة 
واإلعياء  التعب  خاللها  أدركه  أشهر  السبعة 
في آخر مراحلها بعد أن تجول وتنقل الفريق 
وتحمل مشاق السفر والترحال خارج المالعب 
رحلته  خالل  النصر  خاض  واألدغال.  والديار 
الفوز في  مباراة سجل  أربعة عشر  األفريقية، 
أربع مباريات وتعادل في مثلها، وفقد نتائج 

ست مباريات.
هذه  من  عديدة  مكاسب  الفريق  وحصد 
الفريق  المشاركة والمغامرة االستثنائية فهو 
مبارياته  جميع  خاض  الذي  الوحيد  األفريقي 
ومساندة  مؤازرة  وعن  ملعبه  عن  بعيًدا 
جماهيره وبال موسم كروي محلي وبتشكيلة 
وتجربة  خبرة  اكسبه  ما  بامتياز  شابة  محلية 
في  الفريق  ونجح  الكثير  رصيده  إلى  أضافت 
عن  للدفاع  والصعاب  الظروف  كل  تحدى 
حظوظ الكرة الليبية التي تحمل حمل رايتها 
وحيًدا في مالعب القارة، ولم يكن باإلمكان 

أن يحقق الفريق ويقدم أفضل مما تحقق.
كل  خاللها  افتقد  مشاركة  ظل  في  وكان 
مقومات المنافسة وحاول جاهدا مقارعة أقوى 
تراجع  ورغم  واألفريقية  العربية  األندية  فرق 
مستوى  على  األخيرة  مبارياته  خالل  الفريق 
التي  الفريق  مشاركة  أن  إال  واألداء  النتائج 
طويت صفحتها األخيرة بملعب أغادير، وكان 
الكثير  حملت  نهائي  ربع  وحصادها  ختامها 
عليها  للحفاظ  تحتاج  التي  اإليجابيات  من 
يأمل  التي  السلبيات  من  وقليل  وتعزيزها 
وتدراكها  تفاديها  و  عندها  التوقف  مسيروه 

وتجنب تكرارها في قادم المواعيد الكروية.
من جانبه، قال معاذ العمامي، العب النصر، 
في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن الفريق 
قدم مباراة جيدة نوع ما، وأفضل من مباراة 
الذهاب، مضيًفا أن »الفحامة« واجه صعوبات 
االستعدادت،  المتأخر في  البدء  كبيرة بسبب 
أداء  على  سلبي  بشكل  انعكس  الذي  األمر 
العب  الهرام،  أحمد  أوضح  بينما  الفريق. 
نظيره  بأداء  تفاجأ  الفريق  إن  النصر،  وقائد 
أن  مضيًفا  الذهاب،  بمباراة  أغادير  حسنية 
اإلياب،  مباراة  خالل  أفضل  أداء  قدم  الفريق 
كبيرة  صعوبات  واجه  النصر  أن  إلى  مشيًرا 
في ظل توقف الدوري، واللعب خارج األرض، 
الهرام  وأكد  محترفين،  العبين  وجود  وعدم 
يعد  النهائي  ربع  للدور  النصر  صعود  أن 
الفريق  خوض  ظل  في  ذاته،  حد  في  إنجازا 

مواجهاته بالبطولة خارج الديار.

قطار »الفحامة« يتوقف عند محطة ربع النهائي بعد رحلة ماراثونية أفريقية شاقة

النصر يحبط الجماهير الليبية ويودع بطولة »الكونفدرالية«

● بن علي

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  ساهم العب وسط 
األول، ونادي كروتوني اإليطالي أحمد بن علي، 
في فوز فريقه على نظيره نادي فينيزيا بثالثة 
جمعت  التي  المباراة  في  هدف،  مقابل  أهداف 
الثامنة  الجولة  منافسات  الفريقين، ضمن  بين 
األولى  الدرجة  دوري  بطولة  من  والعشرين 
الليبي  النجم  ووشارك   .)B )السيريا  اإليطالي 
أداء  وقدم  كروتوني،  فريقه  مع  أساسي  بشكل 
رائًعا، وتألق بشكل الفت حيث تمكن من 

تسجيل هدفين خالل المباراة.
أهداف  كروتوني  فريق  افتتح 
المباراة عن طريق بن علي في 
الدقيقة 12 من زمن الشوط 
ماروني  لوكا  وعزز  األول، 
لكروتوني  الثاني  بالهدف 
نفس  من   36 الدقيقة  في 
بتفوق  انتهى  الذي  الشوط 
نظيفين.  بهدفين  كروتوني 
بن  تمكن  الثاني،  الشوط  وخالل 
الشخصي  الهدف  تسجيل  من  علي 
الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 
فاريزيو  وقلص  المباراة،  زمن  47 من 
كاليجارو النتيجة بتسجيل هدف فينيزيا 
الوحيد في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

 49 إلى  رصيده  كروتوني  فريق  رفع  النتيجة،  بهذه 
المسابقة،  ترتيب  الثاني من جدول  المركز  نقطة في 
في حين تجمد رصيد فينيزيا عند 32 نقطة في المركز 

السادس عشر من جدول الترتيب.

رشا الغرور.. أول مدربة ليبية تنال دبلوم 
اإلدارة الرياضية من أملانيا

االتحاد األفريقي ينصف خالد مجدي في أزمة 
املنشطات.. وعصام الدناع كلمة السر

للمنتخب  الفني  المدير  مخلوف،  طارق  أعلن 
النهائية  القائمة  عن  البدنية،  للقوة  الوطني 
للفرسان، في إطار االستعداد للمشاركة في بطولة 
التي  البدنية،  القوة  لعبة  في  لألساتذة  العالم 
تستضيفها مدينة صن سيتي، في جنوب أفريقيا، 

وذلك في شهر أبريل المقبل.
وفًقا  الوطني  المنتخب  قائمة  وضمت 

لـ»ريميسا«، في فئة »األساتذة 1«: )عمر شبيك، 
وعادل  اإلسكندراني،  ومحمد  الفالح،  وأشرف 
الجزيري، وحسين اكديش، وعالء الدين الشيخي(. 
وفي فئة »األساتذة 2«: )عبداهلل بوشعالة، وفرج 
)عبداهلل   :»3 »األساتذة  فئة  وفي  البرعصي(. 
رياضة  في  طويال  باعا  ليبيا  وتملك  المغربي(. 
نتائج  تحقيق  من  تمكنت  حيث  البدنية،  القوة 

مبهرة في بطولة أفريقيا للقوة البدنية، والتي 
أسدل الستار عن منافساتها في أكتوبر الماضي. 
في حصد  البدنية  القوة  في  ليبيا  أبطال  ونجح 

13 ميدالية ملونة، خالل منافسات البطولة، 
بواقع 10 قالئد ذهبية و3 قالئد فضية، 

إضافة إلى تحطيم العديد من األرقام 
العالمية واألفريقية في أوزان مختلفة.

القائمة النهائية ملنتخب القوة البدنية استعدادًا لبطولة األساتذة

الوسط – زين العابدين بركان

نجم  بها  مر  التي  األزمة  قاربت 
مجدي،  خالد  الدولي  النصر  فريق 
طوال األسابيع القليلة الماضية من 
والخطوات  المساعي  بعد  االنفراج 
الكبيرة التي بذلت من قبل االتحاد 
اتخذ  والذي  القدم،  لكرة  الليبي 
سريًعا  والتدابير  اإلجراءات  كافة 
الدولية  اللجنة  لقوانين  وفقا 

للمنشطات.
وأكد عصام الدناع، رئيس اللجنة 
القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد  الطبية 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  رئيس  ونائب 
األولمبية  للجنة  التابعة  المنشطات 
لمكافحة  الدولية  واللجنة  الليبية، 
رسميا  تكليفه  تم  والذي  المنشطات، 
األمين  مع  بالتعاون  الموضوع  بمتابعة 

المساعد  واألمين  الليبى  لالتحاد  العام 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  ورئيس 

المنشطات، في تصريحات حصرية 
أولى  أن  الوسط«،  لـ»جريدة 

إجراءات  نحو  الطريق  خطوات 
مجدي  خالد  الالعب  تبرئة 

بدأت بالتحقيق معه.
وأوضح أنه تم إرسال كافة 
المستندات المطلوبة المتعلقة 

وجاءت  الموضوع،  بإجراءات 
خالد  الرياضى  من  والتفاعل  االستجابة 
سريًعا  القضية  لمتطلبات  مجدي 
لها وهو  المحدد  التاريخ  وفاعال قبل 
الجاري،  مارس  شهر  من  الخامس 
التحقيق  محضر  إرسال  تم  حيث 
وتبرير  الرسمية  مستنداته  بكامل 
المادة  تناوله  مبررات  الرياضي شاملة 

المحظورة. وتابع، أنه في يوم الثامن من 
في  الرياضي  الجاري، جلس  مارس  شهر 
االستماع  لجنة  تجاوب وتفاعل سريع مع 
األفريقي  لالتحاد  التابعة  والتقصي 
ارتياحه لسرعة وثقة  أبدى  الذى  )الكاف( 
وتجاوب اتحاد الكرة الليبي ونادي النصر.

االستماع  لجنة  أن  »الدناع«،  وأشار 
أصدرت  األفريقي،  باالتحاد  والتقصي 

خالد  الالعب  بإيقاف  الذي يقضي  قرارها 
مجدي لمدة سنتين )24 شهًرا( مع تعليق 
21 شهًرا، وعدم تنفيدها وتفعيلها بحيث 
تصبح العقوبة الفعلية لالعب خالد مجدي 
ومدة اإليقاف هي ثالثة أشهر فقط بداية 
الماضي،  فبراير  شهر  من   27 يوم  من 
حتى 27 من شهر مايو الجاري، على أن 
ال يتم النظر في مدة الـ21 شهًرا، إال في 
حالة واحدة، وهي تعمد تكرار الخطأ من 
وهي  الزمنية،  المدة  غضون  في  الالعب 

السنتان.
االستماع  لجنة  ومنحت  أعطت  وقد 
والتقصي لالتحاد الليبي لكرة القدم اإلذن 
في ظرف  القرار  في  والطعن  باالستئناف 
ثالثة أيام تنتهي الخميس، وذلك لحاجة 
وإمكانيات  لجهود  الوطني  المنتخب 
الذي  مجدي،  خالد  الدولي  الالعب 
وتدريباته  نشاطه  يستأنف  أن  ينتظر 
يتأهب  الذي  المنتخب،  مع  غياب  بعد 
أفريقيا  بطولة  في  للمشاركة 
»الشان«  المحليين  لالعبين 
شهر  خالل  بالكاميرون 

إبريل المقبل.
االتحاد  أن  يذكر 
القدم  لكرة  األفريقي 
قرر  قد  كان  الكاف 
خالد  النصر  فريق  وقائد  نجم  إيقاف 
محظورة  مواد  تناوله  بسبب  مجدي، 
بعد أن تم أخذ عينه عشوائية منه عقب 
ودجوليبا  النصر  فريقه  مباراة  انتهاء 
في  باماكو  العاصمة  بملعب  المالي 
يناير  شهر  من  والعشرين  السادس 
النصر  فريق  فيها  تفوق  والتي  الماضي، 
في  مرة  ألول  وتأهل  لصفر  بهدف 
بطولة  من  النهائي  ربع  للدور  تاريخه 

األفريقية. الكونفدرالية 

الوسط – زين العابدين بركان

● تدريبات فريق النصر

● خالد

أن  الكوت،  عبدالسالم  للشباب،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  مدير  أعلن 
المنتخب سيكون له حضور في الفترة المقبلة، من خالل إقامة تجمعات شهرية 
المنتخب لن يتوقف  إلى »الوسط«، أن  ليبية. وأوضح في تصريح  بعدة مدن 
البطوالت  في  تواجده مستقبال  على  يحافظ  والتجمعات حتى  المعسكرات  عن 
األفريقية والعربية. وقال إن اتحاد الكرة مهتم بالمنتخب ووجه الشكر للطاقم 
الفني واإلداري، كما أنه راٍض على مستوى المنتخب بعد مشاركته في البطولة 

العربية بالسعودية.

نافع  اليد،  لكرة  العربي  لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب  السابق  العضو  دعا 
االنتخابات  في  األفضل  الشخصيات  الختيار  الرياضية  األندية  المالطي، 
المقبلة. وأكد في تصريح إلى »الوسط« أن مواصفات رئيس أي اتحاد 
يجب أن يكون ممزوجا بين النظرية والتطبيق، ولدينا العبون دوليون 
أي  لتطور  الطريق  وهو  االتحادات  أغلب  في  أكاديمية  مؤهالت  ولهم 
لعبة. وقال إنه ال يرغب في التقدم لرئاسة االتحاد الليبي لكرة اليد في 

االنتخابات المقبلة.
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ويؤكد: المنتخب يعاني قلة 
الجاهزية البدنية في ظل 

توقف النشاط الرياضي

القائمة شهدت غياب ثنائي 
فريق النصر خالد مجدي 

وعبدالله بلعم

● الهوني في مباراة الزمالك والترجي

أندية مصرية تخطط لخطف حمدو الهوني من الترجي
كشفت عدد من التقارير الصحفية المصرية، أن نجم 
المنتخب الليبي لكرة القدم ونادي الترجي التونسي، 
المحترف حمدو الهوني، دخل ضمن اهتمامات بعض 
األندية المصرية، للحصول على خدماته في نهاية 
الموسم الحالي، بعد ظهوره بمستوى أكثر من مميز 
مع فريقه »باب سويقة« خالل الفترة الماضية. وأبدى 
لموقع  وفًقا  المصري،  الزمالك  نادي  إدارة  مجلس 
مع  بالتعاقد  اهتمامه  المصري،  الرياضي«  »الوطني 
المحترف الليبي حمدو الهوني، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية المقبلة، بعد ظهوره بمستوى مميز وتقديمه 
الفريق  خاضها  التي  المباريات  في  كبيرة  إمكانيات 
األفريقي،  السوبر  بطولة  في  الترجي  أمام  األبيض 

وربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتحدث أحد أعضاء مجلس إدارة النادي المصري 
مع الالعب الليبي، خالل وجود بعثة الفريق األبيض 
في تونس، الذي أكد ترحيبه باالنتقال إلى الزمالك 
خالل الفترة المقبلة في ظل قدومه لصفوف الترجي 
منذ عام واحد فقط، وتحديًدا في يناير 2019، قادًما 
من الدوري البرتغالي، وطلب »الهوني« من الزمالك 
أنه  خاصة  التونسي،  للنادي  رسمي  عرض  تقديم 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

البنزرتي: أثق في قدرة الالعبين المحليين على تحقيق نتائج مشرفة للكرة الليبية

2٣ العبا يزينون كتيبة »الفرسان« استعدادا لـ »الشان«

األول  الوطني  للمنتخب  الفني  الجهاز  أعلن 
البنزرتي،  فوزي  التونسي  بقيادة  للمحليين 
في  للدخول  تستعد  التي  الفريق  قائمة 
خوض  أجل  من  بتونس؛  إعدادي  معسكر 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  نهائيات 
إقامتها  المقرر   ،»2020 »شان  للمحليين 

بالكاميرون، خالل شهر أبريل المقبل.
الفني  الجهاز  أعلنها  التي  القائمة  وجاءت 

كالتالي: للمحليين  الوطني  لمنتخبنا 
فتحي  )االتحاد(،  الوحيشي  أبوبكر  مراد 
جمال  عبدالرحيم  )النصر(  رشيد  صابر 
القجدار  مسعود  عالء  )السويحلي(،  التريكي 
)الهالل(،  مينة  عبداهلل  يوسف  )الوحدة(، 
بالقاسم  )المدينة(،  عكاشة  على  محمود 
ربيع  طرابلس(،  )األهلي  امحمد  رجب 
إبراهيم  أسامة  )االتحاد(،  الشادي  رمضان 

البدوي )النصر(، أحمد محمد القديري 
)االتحاد المصراتي(، محمد أحمد 

معتز  )الوحدة(،  التاورغي 
المهدي فضل )النصر(.

محمد  عبدالحكيم 
)المدينة(،  التركي 
حسن  سعد  جمال 
الدين  صالح  )األخضر(، 
)النصر(،  فكرون  أحمد 
بن  عبدالسالم  طاهر 

بنغازي(،  )األهلي  عامر 
الصويعي  نصر  عبدالعزيز 

رمضان  معاذ  )االتحاد(، 
التهماي  محمد  )النصر(،  العمامي 

مفتاح )المدينة(، مهند أبوعجيلة العجيلي 
)االتحاد(،  صالح  سالم  عمران  )النصر(، 
أنيس فوزي المصراتي )الهالل(، محمد عمر 

)الوحدة(. الغيمي 
المتوسط«،  »فرسان  مشاركة  وتأتي 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  نهائيات  في 
إعالن  بعد   ،»2020 »شان  للمحليين 
من  االنسحاب  القدم  لكرة  التونسي  االتحاد 
األندية  مع  التشاور  بعد  وذلك  المنافسة، 

المحلية.
منتخبات  مع  الوطني  المنتخب  ويلعب 
برازفيل،  والكونغو  الديمقراطية،  الكونغو 
إقامتها  المقرر  البطولة  لقرعة  والنيجر، وفقا 

 4 من  الفترة  خالل 
المقبل،  أبريل   25 إلى 
المنافسات  ستجرى  حيث 
ياوندي  هي:  مدن،  بثالث 
)العاصمة(، ودواال، وليمبي.

أمم  قرعة  نتيجة  وجاءت 
النحو  على   ،2020 للمحليين  أفريقيا 

التالي:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.
والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 

الديمقراطية. والكونغو  برازافيل 
المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو وأوغندا 

ورواندا.
المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا 

وغينيا.
وتعد تلك البطولة هي النسخة السادسة، 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  ينظمها  التي 
في  الممارسين  بالالعبين  الخاصة  )كاف(، 
يشارك  حيث  لبلدانهم،  المحلية  الدوريات 

أربع  في  وستقام  منتخًبا،   16 البطولة  في 
كاميرونية.  مدن   3 في  مختلفة  مالعب 
عام  في  المغرب  منتخب  بطولة  بآخر  وتوج 

منتخب  القياسي  الرقم  صاحب  أما   ،2018
وكما  ببطولتين.  الديمقراطية  الكونغو 
نهائيات  في  للمحليين  ليبيا  منتخب  ينافس 
للمحليين  األفريقية  األمم  كأس  بطولة 
الوطني  المنتخب  أنه  إال   ،»2020 »شان 
بطولة  في  أخرى  منافسة  سيدخل  األول 
األفريقية  األمم  لبطولة  المؤهلة  التصفيات 
بالكاميرون  المحترفين  لالعبين  المقبلة 
األفريقي  االتحاد  حدد  حيث   ،»2021 »كان 
الثالثة  الجولتين  موعد  »كاف«  القدم  لكرة 
للبطولة،  المؤهلة  التصفيات  من  والرابعة 
وبالنسبة للمنتخب الوطني الليبي، وستكون 
المواجهات على النحو التالي: الجولة الثالثة، 
غينيا االستوائية مع ليبيا في غينيا االستوائية 
الرابعة  الجولة  أما  الجاري،  مارس   25 يوم 
االستوائية  غينيا  منتخب  ليبيا  فستستضيف 
مجدًدا في تونس يوم 29 من نفس الشهر. 
الوطني  المنتخب  تدريب  على  وسيشرف 
بتونس،  المقبل  المعسكر  في  للمحليين 
بمساعدة  البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب 

ومدرب  المرجيني،  علي  الوطني  المدرب 
البنزرتي  بعدما كشف  غزالة،  مفتاح  الحراس 
تجديد  في  رغبته  عن  سابقة  تصريحات  في 
اقتراب  بعد  المتوسط«  »فرسان  مع  عقده 
انتهاء عقده، رغم وجود عدة عروض أخرى. 
تلفزيونية  تصريحات  في  البنزرتي،  وقال 
لقناة »الوسط«: »إن عمل أي مدرب مرتبط 
بالنتائج، وأتمنى أن نحقق نتائج إيجابية مع 
أسعى  كما  المقبلة،  الفترة  خالل  المنتخب 
لمعالجة بعض النواقص الفنية في المنتخب 
الوطني، خصوصا التي ظهرت عقب مباراتي 

وتنزانيا«. تونس 
البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  وقال 
الليبي  المنتخب  إن  سابقة،  تصريحات  في 
للمحليين يعاني من ضيق الوقت، لالستعداد 
في  وخاصة  للمحليين،  أفريقيا  أمم  لبطولة 
انسحاب  عقب  المفاجىء  مشاركته  قرار  ظل 
المنتخب  أن  موضًحا  التونسي،  المنتخب 
خالل  الشان  بطولة  في  للمشاركة  يستعد 
حالة  في  الالعبين  وأن  المقبل  أبريل  شهر 

للغاية. جيدة 
في  ثقته  عن  التونسي  المدرب  وأعرب 
نتائج  تحقيق  على  الليبين  الالعبين  قدرة 
مشرفة للكرة الليبية في بطولة أمم أفريقيا 
قدرات  تمتلك  ليبيا  أن  مضيًفا  للمحليين، 
بالشكل  الظهور  متمنًيا  كبيرة،  ومهارات 

المطلوب خالل منافسات »الشان 2020«.
من  يعاني  المنتخب  أن  البنزرتي  ويرى 
ظل  في  لالعبين  البدنية  الجاهزية  قلة 
الجهاز  أن  مضيًفا  الرياضي،  النشاط  توقف 
الجاهزين،  الالعبين  إال  يشرك  لن  الفني 
بشكل  سيعتمد  المنتخب  أن  إلى  مشيًرا 
في  وخاصة  النصر،  نادي  العبي  على  كبير 
نهائي  ربع  وبلوغهم  الالعبين  جاهزية  ظل 
إلى  منوها  األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة 
 8 أو   7 على  سيعتمد  المحليين  منتخب  أن 
معسكر  أن  مؤكًدا  النصر،  فريق  من  عناصر 
على  االستقرار  سيشهد  المقبل  المنتخب 

للمنتخب. األساسية  التشكيلة 
في  األول  المنتخب  عناصر  اختيار  وحول 
لنهائيات  المؤهلة  األفريقية  التصفيات 
أكد   ،2022 ومونديال   2021 أفريقيا  أمم 
إحصائيات  يمتلك  الفني  الجهاز  أن  البنزرتي 
كاملة حول حالة الالعبين، وخاصة الالعبين 
أن  مضيًفا  العربية،  بالدوريات  المشاركين 

التامة. االختيار سيتم وفًقا للجاهزية 

الوسط - القاهرة

الوسط- أحمد سيد

● جانب من تدريبات منتخب ليبيا

السباق االنتخابي 
يبدأ مبكرا

كل  خالل  تقترب  أولمبية  دورة  كل  مع 
ينطلق  مباشرة  وبعدها  سنوات،  أربع 
الرياضية  لالتحادات  االنتخابي  السباق 
دول  أغلب  في  الحال  هو  كما  الليبية 
االنتخابي  السباق  أن  غير  العالم. 
بدأ  القادمة،  األربعة  للسنوات  الحالي 
ألعاب  عدة  وفي  المرة  هذه  مبكرا 
جديدة  صراعات  السطح  على  وطفت 
ترشحها  أسماء  عدة  وأعلنت  قديمة، 
وفردية،  جماعية  ألعاب  في  اآلن  من 
من  الوسائل  كل  تستعمل  وقد 
الرياضية،  االتحادات  لمقاعد  الوصول 
الرياضة  في  مألوفا  بات  مشهد  وهو 
الصراعات الستعمال  الليبية، حيث تصل 

المشروع. وغير  المشروع 
سيكون  االتحادات  انتخابات  وبعد 
اللجنة  إدارة  مجلس  على  قويا  الصراع 
لها  ستكون  الذي  الليبية  األولمبية 
األربع  انقضاء  بعد  جديدة  انتخابات 
له  وسبق  الحالي،  للمجلس  سنوات 
الثماني  ليكمل  دورتين  في  التواجد 

سنوات.
هل  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
مايتوقعه  القادمة  االنتخابات  ستفرز 
كثير  غياب  يرى  الذي  الرياضي  الوسط 
االنتخابات  مشهد  عن  الكفاءات  من 
شخصيات  عدة  وجود  نغفل  أن  دون 
ومن  مؤهلة  االتحادات  بعض  في  حاليا 
لم  العام  الوضع  ولكن  الرياضة،  أهل 

األفضل. يساعدها على تقديم 
مرئية  وبرامج  مناظرات  نشهد  وهل 
تنشر  اتحاد  لكل  الرياضة  تطوير  عن 
القنوات  عبر  وتذاع  اإلعالم؟،  في 
من  البعض  يتعمد  ولماذا  الفضائية، 
وتقديم  اإلعالم  عن  الغياب  المرشحيين 
التحاداتهم  ورؤيتهم  برامجهم 
في  الكبير  اإلعالمي  التوسع  مع  خاصة 
اإلذاعات  في  الرياضية  البرامج  مساحة 
بعض  تعلن  وهل  الليببة؟،  والفضائيات 
من  الترشح  عدم  في  رغبتها  األسماء 
الجديد.  تقديم  عدم  بسبب  جديد 
مع  بقوة  نفسها  وتطرح  متكررة  أسئلة 

ليبية. رياضية  انتخابات  كل 

● جانب من مباراة سابقة للنصر أمام التصدي في دوري الكرة الطائرة. )المركز اإلعالمي(

الشبلي،  محمد  الدولي  الدراج  تمكن 
من إحراز القالدة البرونزية في المرحلة 
الدولي  موريتانيا  طواف  من  الثانية 
الساحل  بطواف  المعروف  للدراجات، 
الذي  الثالثة،  نسخته  في  الدولي 
)موريتانيا– منتخبات:  مشاركة  شهدت 
ليبيا–المغرب–تونس–الجزائر–مالي–

سنغال–فرنسا–المانيا–غينيا(.
عبر  األولمبية  اللجنة  صفحة  وحسب 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابها 
من  انطلق  الطواف  فإن  »فيسبوك«، 
من  الثالث  في  نواكشوط  العاصمة 
مراحل  بخمس  مروًرا  الجاري،  مارس 
الثانية  المرحلة  وفي  شهاب  بن  عند 
التاية  عين  إلى  جوجينت  مدينة  من 
أطار  مدينة  من  الثالثة  والمرحلة 
في  كانت  الرابعة  والمرحلة  شوم  إلى 
مدينة  في  وإيابا  ذهاًبا  واحدة  مدينة 
والخامسة  األخيرة  المرحلة  أما  زويرات، 
أي  أطار  مدينة  إلى  اوجفت  من  فكانت 
المقطوعة  المسافة  مجموع  يعادل  ما 
المرحلة  ختام  وفي  كم.   472 إجمالي 
محمد  الدراج  أحرز  الطواف  من  الثانية 
وبرونزية  الثالث  الترتيب  على  الشبلي 
تحصل  الطواف  وبانتهاء  السباق، 
المنتخب الوطني للدراجات على الترتيب 
نتيجة  احتساب  تم  حيث  السادس، 
في  دخلو  دراجين  ثالثة  ألفضل  الفرق 
الترتيب لكل مرحلة، وكان سقوط أفضل 
اليتيم  وأنس  الشبلي  محمد  الدراجين 
في المرحلتين الثالثة والرابعة أثر سلبًا 
ترتيب  في  الليبي  المنتخب  نتيجة  على 

الفرق واحتل المركز السادس.

أبدت إدارة نادي النصر، موافقتها بشكل رسمي على 
المشاركة بفريق الكرة الطائرة، في منافسات البطولة 
في  تقام  أن  والمقرر  األبطال،  لألندية  األفريقية 
العاصمة المصرية القاهرة خالل شهر أبريل المقبل. 
وكان االتحاد الليبي للكرة الطائرة، قد وجه خطابين 
إلدارتي النصر واالتحاد المصراتي بشأن المشاركة في 
المشاركة  الليبي  االتحاد  واقتصر  األفريقية.  البطولة 
على فريقين فقط من الفرق التي حصلت على المراكز 
 ،2020-2019 موسم  في  الرابع  وحتى  األول  من 
أكد  قد  األهلي طرابلس  لموقع »كورة«. وكان  وفًقا 

موافقته على المشاركة بالبطولة.
للكرة  الليبية  األندية  مشاركات  آخر  أن  يذكر 
الطائرة،  للكرة  العربية  البطولة  في  كانت  الطائرة، 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  أيًضا  ُأقيمت  التي 
وقدمت أندية »فرسان المتوسط« نتائج متواضعة، 
بعدما  البطولة،  الليبي  الهالل  فريق  ودع  حيث 
العربي  أمام  وذلك  الثالثة،  مباراته  الفريق  خسر 
كان  حيث  رد،  دون  أشواط   3 بنتيجة  القطري 
للبطولة  األولي  المجموعة  في  يلعب  الذي  الفريق 
صفر  مقابل   3 بنتيجة  األولى،  مباراته  خسر  قد 
اإلماراتي. كما خسر فريق  األهلي  أمام فريق شباب 
البحريني،  األهلي  فريق  نظيره  أمام  الهالل،  طائرة 
الثانية  المباراة  في  مقابل،  دون  أشواط   3 بنتيجة 

المقاولون  بصالة  بينهما  ُأقيمت  التي  بالبطولة،  له 
وذلك  الثالثة  مباراته  نتيجة  يفقد  أن  قبل  العرب، 
رد،  دون  أشواط   3 بنتيجة  القطري  العربي  أمام 

ليودع المنافسات من الباب الضيق.
وفي المباراة الرابعة للفريق الليبي خسر ايًضا أمام 
 ،2-3 الطائرة، بنتيجة  الفلسطيني للكرة  فريق جباليا 
الجولة  مباريات  إطار  في  العرب،  المقاولون  بصالة 
األخيرة من المجموعة الثانية للبطولة العربية لألندية 
وشهدت  بالقاهرة.  المقامة  الطائرة،  للكرة  األبطال 
المباراة إثارة في معظم فتراتها، وغلب عليها الندية 
مجريات  على  السيطرة  تبادال  اللذين  الفريقين،  بين 
األمور على مدار األشواط األربعة، حتى حسم الشوط 

الخامس األمور لصالح الفريق الفلسطيني.
للدور  التأهل  منافسات  أساريا،  فريق  غادر  كما 
الثاني من البطولة المقامة حالًيا بالعاصمة المصرية 
العماني،  السيب  نظيره  أمام  خسر  بعدما  القاهرة، 
جاءت  التي  المباراة  في  رد،  دون  أشواط   3 بنتيجة 

نتائج أشواطها )11-25(، )19-25(، )25 15-(.
في  وفاز  مباراتين  خسر  أساريا  فريق  وكان 
-3( بنتيجة  اليمني  خيبيل  فريق  على  واحدة  مباراة 
ودع  العماني،  السيب  أمام  خسارته  بعد  ولكن   ،)1
المجموعة األولى من البطولة، التي يتصدرها فريق 

المصري. األهلي 

محمد الشبلي يحرز 
البرونزية في طواف 
موريتانيا للدراجات

األوصاف  رالي  سباق  منافسات  تيجي  بمدينة  اختتمت 
األثرية للمناطق الوعرة )سهول ووديان ورمال( في منطقة 
ذات  للسيارات  متسابًقا   29 بمشاركة  الغربي  بالجبل  تيجي 
 10 السباق  منهم  أكمل  النارية،  والدراجات  الرباعي  الدفع 
المقر  من  كيلومترات   34 لمسافة  وذلك  فقط  مشاركين 

المخيم بمدينة تيجي والعودة على هيئة دائرة.
السباق  بطولة  كأس  على  وتحصل  بالسباق،  وتوج 
أبو  حسام  المالح  بمساعدة  المسالتي  أحمد  المتسابق 
بمساعدة  الترهوني  محمد  الثاني  المركز  في  وحل  شوشة، 
الثالث نصر على  المركز  الهدار، وجاء في  الفتاح  المالح عبد 

المشري بمساعدة المالح معتز األصفر.
رئيس  من  مكونة  لجنة  السباق  هذا  على  فنًيا  وأشرف 
من  متكونه  التحكيم  ولجنة  السوري،  فوزي  الكابتن  اللجنة 

عبد اهلل القمودي وحاتم احفيظة ومحى الدين كعبار.
وأعضاء  المشاركين  تكريم  الختامي  الحفل  تم خالل  وقد 
اللجنة والجهات التي دعمت وأشرفت على نجاح هذا السباق، 
شهدت  والتي  المنطقة،  هذه  في  مرة  ألول  يحدث  والذي 
واللجان  المدني  المجتمع  ومؤسسات  جماهيرا  حضورا 
بينها  ومن  المساعدات  جميع  قدمت  والتي  األخرى،  العاملة 

والضيافة. االستقبال 
الكابتن  السباق  لجنة  رئيس  مع  لقاء  »الوسط«  وأجرت 
فوزي السوري، الذي قدم في مستهل اللقاء الشكر والتقدير 
العاملة  واللجان  المنطقة  وجماهير  تيجي  البلدي  للمجلس 

في السباق من لجان فنية وحكام.
للرياضات  األثرية«  األوصاف  »رالي  سباق  إن  وقال 
الميكانيكة كان نجاحا، وتم إنهاؤه بسالم وبدون حوادث أو 
رحابة  على  المشرفة  للجنة  واالمتنان  الشكر  وقدم  مشاكل، 
للمساعدة  جهودهم  وكل  وتقديرهم  وكرمهم  صدرهم 
النشاطات  هذه  مثل  يتكرر  أن  متمنًيا  السباق،  إنجاح  على 

الرياضية.
شمل  للم  عامل  وأكبر  أهم  الرياضة  :تبقي  وأضاف 
وفريًقا  نادًيا   20 من  أكثر  اجتماع  هو  والدليل  الليبيين، 
كل  من  الراليات  وتنظيم  والرحالت  الميكانيكية  لرياضات 

في  الجديد  وعن  والقبلية.  الجهوية  عن  وبعيدا  ليبيا،  أنحاء 
عالم سباقات الرالي، أكد الكابتن السوري: »نحن مستمرين 
من  نعد  وسوف  والدولية  المحلية  ومشاركتنا  برنامجنا  في 
في  المقبل،  أبريل  شهر  خالل  ليبيا  في  دولي  لسباق  اآلن 
أشقاء من تونس  الزواية بمشاركة  منطقة جودائم بمدينة 

والجزائر وهناك اتصاالت معاهم وموافقتهم المبدئية«.
والتقدير  الشكر  السوري  فوزي  وجه  اللقاء،  نهاية  وفي 
من  الجماهير  ولكل  والشعراء  اللجان  كل  إلى  واالمتنان 
السباق،  هذا  إنجاح  في  ساهمت  التي  الذي  ليبيا،  مدن  كل 
خالل  البرامج  من  العديد  وهناك  بالمزيد  »نعدكم  مختتًما: 
الحياة  وعودة  لبالدنا  واألمان  األمن  ونتمنى  الموسم،  هذا 

الطبيعة إلنجاح كل الرياضات«.

رالي األوصاف األثرية.. سباق يجمع 
عشاق سيارات الدفع الرباعي

● الهوني

الفرنسي  ورحب  ونصف.  موسم  عقده  في  يتبقى 
بالتعاقد  للزمالك،  الفني  المدير  كارتيرون،  باتريس 
في  كبيرة،  إمكانيات  يمتلك  أنه  الالعب، خاصة  مع 
ظل وجود مكان أفريقي خاٍل في القائمة، بعد رحيل 
النادي،  الذي رحل بدون علم  النقاز،  الثنائي حمدي 

والمغربي خالد بوطيب بسبب كثرة إصاباته ومستواه 
المتواضع، وأن الالعب الدولي الليبي لديه إمكانيات 
مركز  من  أكثر  فى  اللعب  على  وقدرة  كبيرة  فنية 
لصفوف  كبيرة  إضافة  وسيكون  األمامى،  بالشق 
»الفارس  وكان  انضمامه.  حال  في  األبيض  الفريق 

دورى  نهائي  إلى نصف  التأهل  في  نجح  األبيض«، 
أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، على حساب 
الترجي التونسي، عزز الزمالك تفوقه على أبناء »باب 
سويقة«، بعدما نجح في خطف لقب السوبر األفريقي 
منه، بالفوز عليه الشهر الماضي في قطر، بنتيجة )3 
– 1(، ثم عاد ليقصيه من دوري أبطال أفريقيا، وهو 

حامل اللقب في آخر نسختين.
ورغم خسارة الجناح األيسر الليبي، لقب السوبر 
األفريقي مع فريقه التونسي، وتوديع بطولة كأس 
واحتل  مزعجا،  دورا  لعب  أنه  إال  األفريقية،  األمم 
جزءا كبيرا من اهتمامات العبي وخبراء كرة القدم 
والبداية  الترجي،  لالعبي  تحليلهم  في  المصرية، 
نادي  مرمى  حارس  جبل،  أبو  محمد  مع  كانت 
إن  قائاًل  الليبي،  بالمحترف  اشاد  الذي  الزمالك، 
التونسي في  الترجي  التوفيق حالفه خالل مواجهة 
إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيًرا إلى أن 
التصدي الذي قام به لتصويبة حمدو الهوني خالل 

اللقاء كان األصعب في مسيرته.
أبرزها  لتصريحات  وفًقا  الزمالك،  حارس  وأوضح 
موقع »يال كورة«: »التصدي لكرة حمدو الهوني كان 
أخرى  مرة  الكرة  تكررت  ولو  في مشواري،  األصعب 
ستدخل المرمى بالتأكيد.. من الطبيعي أن تصطدم 
الكرة بي وتدخل المرمى ولكن توفيق اهلل ودعوات 

جانبي..  إلى  كانوا  وأمي  أبي 
تسديدها،  عند  الكرة  أّر  لم 

التصدي  في  نجحت  ولكن 
قبل  عليها  يدي  بوضع  لها 
أجمع  كما  المرمى«.  تخطيها 

وأحمد  يحيى  وطارق  جعفر  فاروق  الثالثة  الخبراء 
عبدالحليم نجوم الزمالك الدوليون السابقون، خالل 
تواجدهم في أحد االستوديوهات التحليلة لمباريات 
الزمالك  البرنامج والعب  الزمالك، في حضور مقدم 
السابق أيضا خالد الغندور، على أهمية الهوني في 
تشكيل هجمات خطرة على فريق الزمالك، وهو ما 
جعله محط أنظار نادي الزمالك للتعاقد معه. وأشار 
نادي  إدارة  أن  له،  سابق  تقرير  في  »جول«  موقع 
الترجي التونسي رفعت قيمة الشرط الجزائي للتخلي 
عن الالعب الدولي إلى 2 مليون يورو، بعد ما قدم 
مستوى أكثر من ممتاز مع الفريق خاصة في كأس 
العام  أواخر  قطر  في  أقيمت  التي  لألندية،  العالم 
الماضي وتوج بها ليفربول، وأصبح على رادار العديد 
الخليجية أبرزها السد القطري واألهلي  من األندية 
انضم  قد  كان  عاًما  الـ25  ابن  تسعى.  السعودي 
 500 مقابل   2019 يناير  في  التونسي  الترجي  إلى 
ألف يورو قادًما من ديسبورتيفو أفيس حتى يونيو 

2021، حسبما أفاد »جول«.

الوسط - الصديق قواس

● انطالق سباق رالي األوصاف األثرية

النصر يشارك في بطولة أفريقيا للطائرة

< البنزرتي
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ماذا تريد من وراء تحركها األخير بشأن الملف الليبي؟

من من القوى المؤثرة سيقبل بتسليم الملف الليبي لها؟

متى ستحدد موقفها بوضوح تجاه أطراف األزمة الليبية؟

أين مخرجات برلين من أجندة تحركها الجديد؟

لماذا عادت للمباراة من جديد بعد تنحي المبعوث سالمة؟

كيف يمكن أن تنجح في تحركها الجديد.

 كل شيء 

فرنسا

محمد فريد سيالة
سيالة،  فريد  محمد  األديب  عنا  رحل  سنة،   12 منذ  اليوم،  هذا  مثل  في 
وُلد سنة 1927 بمدينة طرابلس، وتعلم في كتاتيبها ثم طور إمكاناته 
األولية في التحصيل العلمي من بعد حصوله على تعليم مبكر في اللغتين 
اللغتين  يجيد  وكان  واإليطالية.  العربية  بالمدارس  واإلنجليزية  العربية 
أصبح  ثم  و1959،   1945 بين  معلمًا  واإلنجليزية. عمل سيالة  اإليطالية 
صحفيًا وترأس عددًا من الصحف وأصدر جريدة »األولمبياد«، التي أصبحت 
»الفجر« واستمرت في الصدور حتى 1971، وخالل مسيرته كتب المقالة، 

والقصة القصيرة والرواية، وأيضًا عددًا من البرامج لإلذاعة الليبية.
كان أحد المؤسسين لجمعية الفكر الليبية التي كانت منتدى للشباب 
إدارتها  مجلس  ورئاسة  أمانة سرها  وتولى  طرابلس،  مدينة  في  المثقف 

لسنوات عديدة.
اليوم نفسه، ذووه ومحبوه  2008/3/12. ووسده، في  توفاه اهلل يوم 

في جنازة مهيبة ثرى مقبرة شط الهنشير بطرابلس.

+H5

ليبيا األمس

من حق املثقف 
أن يسهم في 

نقاش أي قضية، 
فما بالك بقضية 

تمسه مباشرة

مهم،  فلسطيني  حراك  من  قريبا  ما  سنوات  في  أكون  أن  كصحفي  محظوظا  كنت  لعلني 
العشرية  تلك  وأعني  الفلسطينية،  القضية  بها  مرت  التي  المراحل  أخطر  من  هي  فترة  في 
الثمانينية من القرن الماضي، فقد عاصرت بحكم وجودي كمراسل في سورية وامتداد المهمة 
الذي  للبنان،  اإلسرائيلي  االجتياح  دمشق  في  تطبخ  الكبرى  القرارات  كانت  حين  بيروت  إلى 
التغيير  حركة  ثم  الشتات،  إلى  هناك  من  الفلسطينية  المقاومة  خروج  نتائجه  أبرز  من  كان 
الفلسطينية  المقاومة  فصائل  كبرى  )فتح(  داخل  باالنتفاضة  بعد  فيما  عرف  وما  االنشقاق،  أو 
الفلسطيني  االقتتال  في  ظهرت  التي  وتداعياتها  الحركة،  قيادات  أهم  من  مجموعة  أيدي  على 
الفلسطيني  الوطني  المجلس  إعالن  وأخيرا  المخيمات،  إلى  لبنان  طرابلس  من  الفلسطيني 
عندما  لذلك   ،1988 العام  الجزائر  في  انعقدت  التي  دورته  خالل  الفلسطينية  الدولة  استقالل 
األهم  هي  قضية  وعن  الشأن،  هذا  عن  بعيدا  نفسي  أعتبر  ال  الفلسطينية  القضية  عن  أكتب 
التعليق  معرض  في  أستحضره  شعور  هذا  المنطقة،  في  المعاصرة  القضايا  تاريخ  في  واألخطر 
ونضالها  الفلسطينية  الثورة  يعش  لم  من  حق  من  ليس  أن  ما  بشكل  رأى  فلسطيني  أخ  على 
المفاوضات  حول  دار  حوارا  المناسبة  وكانت  الفلسطينيين،  خيارات  عن  يتحدث  أن  العدو  ضد 
المقاومة،  المفاوضات وال يرى بديال لها سوى  األخ هذه  الفلسطينية اإلسرائيلية، حيث يرفض 
في  نشر  لحوار  تكرارا  يكون  يكاد  حوار  وهو  ممكنة،  أنها  ورأى  آخر  عربي  محاور  أيدها  بينما 

ألؤكد  اآلن  فرصة  هي  وربما  بالرأي،  فيه  وشاركت  أخرى،  صفحة 
فيها بعض القناعات التي تبرر لي الخوض في النقاش، ال بد من 
من  فيها  يظهر  قد  بما  المسألة  في  مهم  بعنصر  أوال:  التنويه، 
بمثل  القضية حاضرة  تبدو  فأن  والمفاوضات،  المقاومة  تناقضات 
وكأن  بالوجع،  والتحسيس  اإلحساس  على  والقدرة  التوهج  هذا 
عاما فقط مر على نكبة االغتصاب وليس أكثر من 70 عاما، فهذا 
هل  فلسطين:  عن  الكالم  حان  كلما  التفاؤل  فسحة  يفرض  أمر 
بل  يوما؟  االحتالل  استراح  هل  يوما؟  الفلسطيني  الشعب  استراح 

العالم يوما؟ هل استراح 
لألخ  النقدي  العتب  من  بشيء  أيضا  استهاللي  وسألحق 
ال  ثقافته  بلغت  مهما  »المثقف  أن  رأى  الذي  العزيز،  الفلسطيني 
من  ويحاكم  النقاش،  هذا  يخوض  أن  له  يحق  ال  وربما  يمكنه، 
خوض  زاوية  من  دخله  إذا  إال  فاشلين،  كانوا  لو  حتى  خاضوه 
الداخل،  أهل  من  باعتباره  األخ  تجربة  هنا  أحترم  وأنا  النضال«، 
النقاش  خوض  في  أخرى  آراء  لمصادرة  مستوجبا  أرى  ال  لكن 
قضية،  أي  نقاش  في  يسهم  أن  المثقف  حق  من  إن  ثم  والحوار، 
قريبا  دائما  يكون  أن  بد  وال  مباشرة،  تمسه  بقضية  بالك  فما 
يوما  الفلسطيني  عن  تصدر  لم   »! وحدنا  »يا  صرخة  إن  منها. 
تلك  درويش  محمود  أطلق  وقد  الشقيق،  بابتعاد  أحس  حين  إال 
الوجيعة شعرا في قصيدته »مديح الظل العالي«: »ال إخـوة لك يا 
أخي، ال أصدقاء يا صديقي«.. ثم »كم كنت وحدك يا أخي«، و»ال 

أحد إالك في هذا المدى المفتوح من العذاب والنسيان«.
الثورة  عن  كتبت  لو  أنني  مبدأ  على  موافقا  نفسي  أجد  ال  ثانيا: 
في  جيفارا  لتشي  رفيقا  هناك  يوما  كنت  أنني  بد  فال  الكوبية 
السقوط  ساعات  وقم،  طهران  في  عشت  قد  أكون  أن  أو  الميدان، 

شرعيتها،  الشعبي-  زخمها  -إبان  اإليرانية  الثورة  عن  كتابتي  تكتسب  حتى  إيران  لشاه  األخير 
قرية  أو  مدينة  أية  يزور  أن  دون  البلشفية،  الثورة  عن  يكتب  زال  وما  وانتقد  كتب  من  هناك 
بالحديث  يتعلق  فيما  أما  فلسطين،  وتفاصيل  فلسطين  عن  نكتب  حين  نحن  بالك  ما  روسية، 
هذه  مثل  مع  المطلق  التعاطي  من  المتحسسين  من  صرت  فأنا  والمفاوضات،  المقاومة  عن 
نفي  يستوجب  األول  حضور  أو  الثاني،  نقيض  األول  يكون  أن  وجوب  مبدأ  على  الثنائيات 
وأسقط  إيجابي،  معطى  إلنجاز  االثنين  بين  مكمالت  أو  تقاطعات  هناك  تكون  ال  لماذا  الثاني، 
مسألة  هي  فقط  اآلخر،  أحدهما  يلغي  أن  بالضرورة  فليس  والمفاوضات،  المقاومة  على  هنا 
المفاوضات  المتفاوض في مسار  الواعي لموقع  اإلدراك  النهج؟ مع  الهدف، ولم ال  االتفاق على 
الجانبين  بين  تجري  التي  تلك  أقصد  وال  مفاوضات  أتحدث عن مطلق  وأنا  ومناخها وشروطها، 
الفلسطيني واإلسرائيلي، والتي يخل أساسها ومسارها بكثير من الشروط المفترضة لمفاوضات 
أكبر  مساحة  القضية  أصحاب  تمنح  الصحيحة  وشروطها  بظروفها  المفاوضات  إن  جادة..  ندية 
الجزائرية،  التجربة  هناك  ثم  مثاال(،  الفيتنامية  )التجربة  أجلها،  من  النضال  سياق  في  للمناورة 
كبيرا  جزءا  أن  أعتقد  للحياة..  القابلة  السيادة،  ذات  الحرة  المستقلة  الدولة  أنجبت  وكلتاهما 
وبديله«،  السياسي  نقيض  »األيديولوجي  مبدأ  تثبيت  هو  أقصده،  الذي  السياق  في  الخلل  من 
بالمقاومة،  ارتبطت  التي  وتجاوزات جعلت عديد قضايانا  واحتقانات  ولده ذلك من خالفات  وما 
والسياسي  األيديولوجي  يلتقي  ال  لماذا  الحدود،  وراء  من  القادمة  الرياح  تيارات  لتأثير  عرضة 
المقاومة برمتها، وحتى  الذي يبرر حركة  النقطة الهدف  الوطن؟ وهي  في نقطة ما، هي نقطة 
ال تكون مقاومتنا عدمية وأبدية ال بد أن يحضر السياسي حين يستريح المقاوم ويجدد نفسه، 
أن  بد  ال  كهذه  حالة  في  لكن  وينكفئ،  السياسي  يتعثر  حين  يحضر  أن  للمقاوم  بد  ال  كما 
المستقر؟ حتى ال تكون  أين نسير وأين  إلى  أين نقف وكيف نتحرك ونحدد خطواتنا، ثم  ندرك 

المفاوضات. المفاوضات فقط من أجل 

بشير زعبيه

املقاومة واملفاوضات.. 
تكامل أم تناقض؟

تولى فريق الترميم التابع لمراقبة آثار شحات أعمال صب قواعد خرسانية، ثم نقل وتركيب تماثيل أثرية بمدخل 
الصفحة  حسب  سوسة،  آثار  مكتب  شباب  الترميم،  فريق  بجانب  األعمال  في  وشارك  سوسة.  األثرية  المنطقة 
إلى  أسبوع  أنجزوه خالل  ما  العمل  هذا  على  القائمون  وأهدى  »فيسبوك«.  في  الليبية  اآلثار  لمصلحة  الرسمية 

الرعيل األول من األثريين ومن تولوا إدارة مكتب آثار سوسة.

تماثيل ومنحوتات
لتزيني مدخل سوسة

أقوالهم

نحبذ أن يكون المبعوث األممي 
الجديد إلى ليبيا من أفريقيا، وتحقيق 

السالم في ليبيا هو من أولوياتي 
مهامي كرئيس لالتحاد األفريقي

رئيس جنوب أفريقيا
سيريل رامافوزا

ما من حل عسكري للصراع في ليبيا، 
وإن وقف إطالق النار وإحراز تقدم في 

العملية السياسية ضروريان
 لهذا السبب

المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل

نأمل أن تعمل األمم المتحدة على 
تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا في 

أقرب وقت، يحظى بالقبول من جميع 
األطراف وال يميل إلى طرف على 

حساب آخر

وزير الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

قلقون إزاء الهدنة الهشّة حول 
طرابلس، واإلغالق المستمر إلنتاج 
النفط، واستمرار تهجير العائالت 
الليبية بسبب القصف المستمر 
للمناطق المدنية والبنية التحتية

السفير األميركي لدى ليبيا
ريتشارد نورالند

قتل الزرافة البيضاء 
الوحيدة في كينيا

أعلنت جمعية حفظ محلية، الثالثاء، مقتل 
الزرافة البيضاء الوحيدة الموجودة في 
كينيا مع صغيرها في محمية في شرق 

البالد، على أيدي صيادين غير شرعيين.
ولم يبلغ عن مشاهدة هذه الحيوانات 

النادرة جدا في أي بلد آخر في العالم، 
وعثر على جيفتَي الزرافتين البيضاوين 

»هيكلين عظميين بعدما قتلهما 
صيادون غير شرعيين«، في محمية في 

غاريسا في شرق كينيا.
بعد نفوق الزرافتين اللتين تستمدان 

لونهما من تصبغ نادر للغاية، لم يتبق إال 
ذكر زرافة بيضاء وهو صغير الزرافة التي 

قتلها الصيادون، وفق ما جاء في بيان 
صادر عن جمعية »إشاكبيني هيروال« 

المحلية التي تدير المحمية.
وقال مدير الجمعية محمد أحمد النور: 

»نحن المجتمع الوحيد في العالم الذي 
يعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء«.

اكتشاف كتابة بدائية 
لحضارة املايا

لوحة  اكتشاف  من  باحثون  تمكن 
في  عام  ألفي  من  أكثر  منذ  منحوتة 

تاريخ  عن  مؤشّرات  تعطي  غواتيماال، 
المايا. حضارة  من  الكتابة 

جنوب  على  المايا  حضارة  وسيطرت 
الوسطى. أميركا  من  وجزء  المكسيك 

الرقم  تحمل  التي  اللوحة  واكتشفت 
موقع  في   2018 سبتمبر  في   87

مقاطعة  في  األثري،  أباج  تاكاليك 
مسافة  على  الواقعة  أستينال  إيل 

العاصمة  غرب  جنوب  كيلومترًا   125
نحو  إلى  تاريخها  ويعود  غواتيماال، 

الميالد. قبل  عام   100
نيكوالي  األلماني  العالم  وأوضح 

القصر  في  بّث  فيديو  عبر  غروبه 
الرئيس  بحضور  للثقافة  الوطني 
جياماتي  أليخاندرو  الغواتيمالي، 

أنها  في  اللوحة  هذه  أهمّية  »تكمن 
أميركا  في  الكتابة  تطور  على  مثال 

الوسطى«.
التوصّل  عدم  من  الرغم  وعلى 

أوضح  للكتابات،  لغوية«  »قراءة  إلى 
على  تظهر  التي  الصور  أن  الباحث 
تعطي  المرفقة  والكتابات  اللوحة 

للمايا«. مبكر  »نص  أنه  على  دلياًل 

كاترينا كيف..
تم التأجيل

بسبب انتشار فيروس »كورونا« المستجد، قررت 
بوليوود إلغاء حفلة توزيع جوائز األكاديمية 

الهندية الدولية للسينما.
وقال منظمو أهم حفلة توزيع جوائز 

في السينما الهندية إنهم اضطروا إلى 
إلغاء الحدث، الذي يمتد على ثالثة أيام 

في إندور، وكان يفترض أن ينطلق 
في 27 مارس، بسبب األزمة الصحية 

المستشرية.
وعلقت النجمة كاترينا كيف 

على القرار عبر صفحتها في تطبيق 
»إنستاغرام« بصورة لها مع عبارة 
قصيرة قالت فيها »تم التأجيل!!«. 
وكانت ستشارك في الحدث أسماء 

بارزة من أوساط بوليوود، مثل شاه 
روح خان وسلمان خان وكاترينا كيف. 
وكان فيلم »غالي بوي« حول مغني 

راب في بومباي األوفر حظا للفوز 
بالجوائز الرئيسية.

وأوضح المنظمون أن القرار 
اتخذ »مراعاة للمخاوف المتعاظمة« 

بشأن انتشار فيروس كوفيد19-، مع 
الحرص على المحافظة على صحة 

الجميع وسالمتهم. وأضاف المنظمون: 
»سنعلن موعدا جديدا في أقرب وقت 

ممكن«.
والصناعة السينمائية الهندية 

هي الكبرى في العالم من حيث عدد 
األفالم مع صدور نحو 1800 عمل 
في العام 2018. وبعد إقامة هذا 

الحدث في دول مختلفة ومدن 
هندية أخرى، كان يفترض إقامة 
حفلة توزيع الجوائز هذه السنة 

في بومباي مجددا.

إن املفاوضات 
بظروفها 

وشروطها 
الصحيحة تمنح 
أصحاب القضية 

مساحة أكبر 
للمناورة في سياق 

النضال من أجلها


