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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

التعقيم في مواجهة »كورونا«
ص16

تقليص أم تثبيت؟

فضاء

تعود مجموعة »أوبك+«، التي تضم أعضاء 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« 

وحلفاءها، إلى طاولة افتراضية، اليوم 
الخميس، بعد خالف استمر طوال الشهر 
الماضي، ودفع أسعار النفط العالمية إلى 

التراجع ألرقام غير مسبوقة. وتبحث »أوبك« 
وحلفاؤها تقليصا محتمال لمعروض الخام 
العالمي، من أجل إنهاء حرب األسعار بين 

السعودية وروسيا، وترجح ثالثة مصادر في 
»أوبك+« أن تتوافق السعودية وروسيا على 

تخفيضات إنتاجية، إذا انضمت الواليات 
المتحدة إلى خفض اإلنتاج.

مليون 83
برميل

الفاقد التراكمي إلغالق المنشآت 
النفطية خالل الفترة من 17 يناير 

الماضي إلى الخامس من أبريل.

نفط

كل شيء

كوكب آخر

قريبا في ليبيا
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ـ»كورونا« بدعم القطاع الطبي 04  مساع حكومية للتصدي ل

12

ـ»الوسط« موقف الواليات املتحدة من الوضع في ليبيا السفير األميركي يوضح ل

ثالث عربات مسلحة، وقتل أكثر من 15 من قوات الحبيب؟
الوفاق، في المقابل أعلنت عملية »بركان الغضب« 
استهداف مخزنين للذخيرة تابعين لقوات القيادة 

العامة في محور وادي الربيع.
لكن التطور الخطير في خضم هذه االشتباكات، 
بينها  ومن  الصحية  المؤسسات  استهداف  كان 
»مستشفى الخضراء العام«، الذي أصيب بصواريخ 
عن  الكهربائية  التغذية  مولد  فصل  في  تسببت 
ونقلهم  المرضى  إجالء  استدعى  مما  المستشفى، 
بفيروس  مصابون  بينهم  ومن  المستشفى،  خارج 
الوفاق،  بحكومة  الصحة  وزارة  وفق  »كورونا«، 
مستشفى  محيط  تــعــرض  نفسه  الــيــوم  ــي  وف
الطب  مركز  أفراد  دفع  ما  القصف،  إلى  االستقالل 
فيما  منه،  خطيرة  حاالت   6 إخراج  إلى  الميداني 
في  الصحة  بوزارة  والطوارئ  األزمات  لجنة  وجهت 
حكومة الوفاق، نداء إلى كل المؤسسات اإلنسانية 
المحلية والدولية، لسرعة التحرك لوقف »الهجمات 

اإلجرامية« على العاصمة طرابلس.
التي  اإلنسانية  الهدنة  الواضح في  الفشل  ومع 

القصف  واستمرار  الدولية،  األطــراف  إليها  دعت 
أزمة  المخاوف من  تتزايد  الجانبين،  المتبادل بين 
اإلصابة  حــاالت  فيه  ارتفعت  وقت  في  إنسانية، 
بفيروس »كورونا« إلى 19 حالة، حتى يوم اإلثنين 

الماضي.
من  السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس 
بالمسؤولية  العامة  القيادة  قوات  اتهم  جهته، 
عن عدم تطبيق الهدنة اإلنسانية إلتاحة الفرصة 
في  وقال  المستجد،  »كورونا«  فيروس  لمواجهة 
حكومة  إن  الروسية،  »سبوتنيك«  وكالة  مع  حوار 
الوفاق »استجابت لكل الدعوات والمساعي الدولية 
لوقف القتال في ليبيا في 18 مارس، إال أن الطرف 
اآلخر لم يلتزم بها، وواصل خرق الهدنة المعلنة«.

المساعي  تبخر  من  المخاوف  وتيرة  وتتزايد 
الدبلوماسية الدولية واألوروبية في الملف الليبي، 
جائحة  بأزمة  ــي  وأوروبـ عالمي  انشغال  وســط 
الدولية  األزمات  لمجموعة  تقرير  ونقل  »كورونا«، 
الجهود  »إن  القول  أوروبيين  مسؤولين  عن 
المبذولة لضمان وقف إطالق النار في ليبيا لم تعد 

تحظى باهتمام رفيع المستوى بسبب الوباء«.
ويقول رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسي 
الدبلوماسية  الوساطات  »جميع  إن  محمد،  فكي 
منتدى  وإن  الراهن،  الوقت  في  مجمدة  ليبيا  في 
لعقده  األفريقي  االتحاد  يسعى  الذي  المصالحة 
حاليا«.  األفريقي  االتحاد  أعمال  جدول  على  ليس 
اإلرهابية  الجماعات  استغالل  من  فقي  ويخشى 
تشاد  بحيرة  وفي  الساحل  منطقة  في  النشطة 
أعمالها  لمضاعفة  العالمية،  الصحية  األزمة  وليبيا 

العنيفة.
ومن هذا المنطلق يمكن قراءة الرسالة القوية 
االتحاد  »بعثة  األوروبــيــة  البعثة  وجهتها  التي 
في  الليبية،  ــراف  األط إلى  ليبيا«  لدى  ــي  األوروب
»عليكم  قالت:  إذ  العاصمة،  لحرب  األولى  الذكرى 
في  يحدث  ما  لمشاهدة  البحر  عبر  النظر  فقط 
بلداننا. لدينا أكثر األنظمة الصحية تقدما، ونحن 
يقاتل  وال  األرض  وجه  على  الدول  أغنى  بين  من 
هذه  ضد  نكافح  زلنا  ما  ذلك،  ومع  بعضا.  بعضنا 
حوار  لنضيعه«.وفي  وقت  هناك  يعد  لم  الجائحة. 
ريتشار  السفير األميركي،  إلى »الوسط«، لم يخف 
نورالند، إحباطه من عدم وفاء »األطراف الخارجية« 
الوقت  في  معربًا  برلين،  مؤتمر  في  بتعهداتها 
بهذه  األطــراف  تلك  تفي  أن  في  أمله  عن  نفسه 

التعهدات.
الرئاسي  المجلس  رئيس  بدا  األثناء،  هذه  في 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، كأنه يراهن على دور 
تراجع  هذا  في ضوء  األزمة،  حل  نحو  يدفع  روسي 
الدور األوروبي، إذ قال في حوار لوكالة »سبوتنيك« 
الروسية: »روسيا دولة عظمى وبهذه الصفة لديها 
كما  الدولية،  األزمات  لحل  تلعبه  ودور  مسؤولية 
بعالقات  الزمن  من  ولعقود  ترتبط  كانت  أنها 
دور  للعب  إليها  نتطلع  هنا  ومن  ليبيا،  مع  تعاون 

إيجابي فعال لحل األزمة الليبية«.
بيد أن سياسيين ودبلوماسيين أبدوا دهشتهم 
الوضع،  بخطورة  الداخلية  األطراف  وعي  عدم  من 
تنذر  إنسانية  أزمة  شفير  على  البالد  يضع  الذي 
نحو  استنزاف  ظل  في  خصوصا  الجميع،  بإطاحة 
النفطية  المنشآت  إغالق  منذ  دوالر  مليار   3.95
أرقام  »وفق  الماضي  يناير  من   17 في  البالد  في 
بين  والــجــذب  الشد  استمرار  كذلك  رسمية«، 
حول  المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس 
المستندية  واالعتمادت  للبالد  المالية  الترتيبات 
لالستيراد، ما يراكم عوامل انفجار، هو نتيجة لنفاد 
التحمل  مزيد  على  قدرتهم  وعدم  الليبيين  صبر 

للوضع الخانق الذي يعيشونه.

استمرار القتال واستهداف
املؤسسات الصحية زاد خطورة

الوضع اإلنساني

جهود وقف إطالق النار يف ليبيا
لم تعد حتظى باهتمام أوروبي

بسبب الوباء

»كوفيد 19« يهدد املخزون الغذائي ويستدعي »عالوة العائلة«

السلع  أسعار  في  القياسي  االرتفاع  مع 
خلفية  على  الليبية،  باألسواق  األساسية 
لمكافحة  المصاحبة  االحترازية  اإلجراءات 
وتأثر  المستجد  فيروس »كورونا«  انتشار 
دول  مع  الحدود  بغلق  الغذائية  الواردات 
الجوار، عادت المطالبات مجددا باستئناف 
صرف »عالوة العائلة« بعد توقف صرفها 
منذ نحو ست سنوات، رغم أن صرفها أمر 
المؤتمر  عن  صدر  قانون  بموجب  ملزم 

المنتهية واليته. العام  الوطني 
وسجل التضخم معدالت قياسية خالل 
بنسبة  محللون  قدره  الماضية،  الفترة 
التجول  حظر  ــروف  ظ ظــل  فــي   ،%  70
منظومة  وتوقف  البالد،  تشهدها  التي 
الخالفات  بسبب  المستندية  االعتمادات 
والمصرف  الــرئــاســي  المجلس  بين 
االقتصادي  المحلل  ويتوقع  بل  المركزي، 
في  األسعار  »استمرار  الفيتوري  عطية 
شهر  حلول  قرب  مع  خصوصا  الصعود، 
مستجدة  معضلة  أبــرز  رمضان«.لكن 
إقدام الدول المجاورة على غلق حدودها 
إلى  والبحرية  الجوية  ومنافذها  البرية 
بشكل  البضائع  نقل  حركة  وتوقف  ليبيا، 
ــراءات  إجـ ضمن  أســابــيــع،  منذ  كــامــل 

وبهدف  »كورونا«،  فيروس  من  الوقاية 
لمنع  المحلية  أسواقها  حاجيات  سداد 
غرفة  وتقول  األسعار.  وارتفاع  المضاربة 
بطلب  تقدمت  إنها  ليبيا  وصناعة  تجارة 
صرف  باستئناف  الرئاسي  المجلس  إلى 
بقانون  »مقرة  ألنها  العائلة،  عــالوة 
محمد  وأوضح  الليبية«،  للدولة  وملزمة 
لـ»الوسط«:  الغرفة  رئيس  الرعيض، 
التي  الصعبة  الظروف  هــذه  ظل  »فــي 
مطالبة  الدولة  فإن  المواطن،  يعيشها 
الديون  قيمة  ديــنــار  مليار   24 بدفع 
سنوات  ست  منذ  الدولة  على  المتراكمة 

العائلة(«. تحت بند )عالوة 

حكم  خــالل  العائلة  ــالوة  ع وكــانــت 
دنانير  أربعة  بقيمة  السابق  النظام 
جرى  أن  إلى  لألبناء،  ودينارين  للزوجة 
ديسمبر  من  عشر  الخامس  في  تعديلها 
 27 رقم  القانون  وفق   2013 العام  من 
المؤتمر  عــن  الــصــادر   ،2013 لسنة 
يستحق  أنه  على  نص  إذ  العام،  الوطني 
الثامنة  سن  يكمل  لم  وليبية  ليبي  كل 
100 دينار منحة شهرية، وتصرف  عشرة 
العالقة  استمرار  حالة  في  األســرة  لرب 
انفصال  حال  في  وللحاضنة  الزوجية، 

األحوال. الزوجين، ولألوصياء بحسب 
تفاصيل ص9

القاهرة - الوسط

هل كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون يعي أن فيروس »كورونا« بات قاب 

قوسين أو أدنى من جسده حين قال 
تصريحه الشهير»الكثير من العائالت 

البريطانية سيفقدون أحباءهم«.
في الثاني عشر من مارس 

الماضي، وزع جونسون الرعب 
على البريطانيين بهذا 
التصريح الصادم، 

لترتد هذه الكلمات 
إلى صاحبها، وينتقل 

بعد 25 يوما إلى 
غرفة العناية 

المركزة بعد أسبوع 
من العزل الصحي.
بريطانيا المنكوبة 

بعدد قياسي من 
الوفيات والضحايا، 

تخوض ماراثون 
»كورونا« بأول 

مسؤول رفيع المستوى 
تصيب سهامه رئته، لكنها 

يقينا ال تريده حبيبا في 
هذه اللحظة الفارقة.

سيناريو مفتوح على كل 
االحتماالت، لكن »كوفيد 

19« بات أخطر سالح خفي 
في حرب مفتوحة، ال تفرق 
بين أمير في القصر وفقير 

في الكوخ، فالكل أمام رذاذه 
القاتل مشاريع ضحايا.

قائمة األعمال التي 
تأكد طرحها في 
رمضان والقنوات 

العارضة لها
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يعيش رائدا فضاء »ناسا« جيسيكا مائير 
ودرو مورجان، ورائد الفضاء الروسي أوليج 

سكريبوشكا، على متن محطة الفضاء 
الدولية منذ سبتمبر الماضي، لذا لم 

يشهدوا تفشي فيروس »كورونا«، لكن 
الثالثي سيعود إلى األرض في 17 أبريل 

الجاري، مؤكدين أنهم يشعرون بأنهم 
قادمون إلى عالم مختلف. وتقول مائير، 

إنها وزمالءها يعرفون أن األشياء في األرض 
ليست كما كانت،

من  الثاني  العام  طرابلس  العاصمة  استقبلت 
الحرب، التي ما زالت تشتعل في تخومها الجنوبية، 
للقيادة  التابعة  الــقــوات  بين  ملفت  بتصعيد 
»الهدنة  اغتيلت  الوفاق.  حكومة  وقوات  العامة 
طرفي  استجابة  رغــم  مهدها،  في  اإلنسانية« 
هذه  إلى  دعت  التي  الدولية،  للنداءات  االقتتال 
وزادت  »كورونا«.  وباء  تفشي  لمواجهة  الهدنة 
خطورة الوضع مع استهداف المؤسسات الصحية، 
المصابين  لبعض  مأوى  تكون  أن  يفترض  التي 
بالوباء، فيما استمرت األزمات االقتصادية الناجمة 
الوحيد  -المصدر  النفطية  المنشآت  إغالق  عن 
من  أميركي  إحباط  مقابل  في  الليبيين-  لقوت 
تجدد القتال، وانشغال أوروبي بالوباء الذي أصاب 
القارة العجوز بأضرار بشرية ومادية فادحة، وسط 
لم  الوساطات  جهود  أن  عن  أوروبية  تسريبات 
أصبحت  بل  المستوى،  رفيع  باهتمام  تحظى  تعد 
نقطة  هي  »إيريني«  األوروبية  البحرية  العملية 

التماس الوحيدة في ليبيا.
لحرب  الثاني  الــعــام  مــن  الثاني  الــيــوم  فــي 
بين  حاليا  ضارية  اشتباكات  اندلعت  العاصمة، 
وشهدت  العامة،  القيادة  وقــوات  الوفاق  قــوات 
منطقة رابش أبوسليم أكثر االشتباكات عنفا، وفق 
أحمد  اللواء  العامة،  القيادة  قوات  باسم  الناطق 
إلى أن قواته أصبحت على  الذي أشار  المسماري، 
الماضي،  األحد  طرابلس«  العاصمة  قلب  »تخوم 
وهو ما جاء بعد ساعات من إعالن المجلس البلدي 
في  مناطق  على  صواريخ  عدة  سقوط  أبوسليم 
أو  قتلى  سقوط  عدم  إلى  مشيرًا  البلدية،  نطاق 
جرحى نتيجة القصف، لكنه أشار إلى وقوع خسائر 

مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
العامة  القيادة  قوات  أقرت  نفسه،  اليوم  وفي 
هجوما  شنت  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  بأن 
تدمير  إلى  مشيرة  صده،  تم  لكن  عليها،  شامال 
25 آلية مسلحة تابعة لقوات الوفاق في الوشكة، 
فيما أكدت أنها »ما زالت محافظة على الهدنة«، 
لقوات  التابع  الجو  سالح  أشار  بينما  قولها،  وفق 
الوفاق إلى استهداف طائرة شحن عسكرية، تحمل 
العامة  القيادة  قوات  إلمداد  الذخيرة  من  شحنات 

فور وصولها إلى مهبط في محيط ترهونة.
إذ  اإلثنين،  يوم  حاال  أفضل  الوضع  يكن  ولم 
وحدات  على  هجوما  الوفاق  حكومة  قوات  شنت 
القيادة العامة في محور عين زارة، لكن المسماري 
وتدمير  الهجوم،  صد  استطاعت  قواته  إن  قال 

حرب العاصمة تقفل شهرها الثاني عشر

تصعيد ميداني ملفت.. و»كورونا« يتقدم

< جانب من االشتباكات المستمرة جنوب العاصمة طرابلس. )أرشيفية: اإلنترنت(

بين المرض والرحيل بضعة أيام، تسارعت فيها خطوات 
وطني  رمز  بوفاة  الماضي  األحد  يوم  الليبيين  لتفجع  القدر، 
كبير، جابه في ميادين تخطيط الثورة والمبادرات السياسية 
طوال سنوات طوال، قضاها في عمل سياسي دؤوب، لكن لم 
تصمد روحه أمام أخطر وباء تعرضت له البشرية في القرن 
المصرية  العاصمة  مستشفيات  أحد  والعشرين.في  الحادي 
القاهرة قضى رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، 
بركان  الخبر  هذا  بعد  ليتفجر  »كورونا«،  بفيروس  متأثرا 
من  ومواساة  عزاء  وتغريدات  ورسائل  وتصريحات  بيانات 
واألخرى  الرسمي،  شكله  أخذ  بعضها  وخارجها،  ليبيا  داخل 
الوداع  عبارات  ودبلوماسية.  سياسية  شخصيات  عن  صدرت 
أجمعت على توديع قامة سياسية ظلت في بؤرة هذا المشهد 
الليبي، خصوصا في الفترة التي بدأت مع فبراير 2011 فور 
إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، فيما عرف بثورات الربيع 
اهتمام  مثار  كانت  التي  الفقيد،  بمواقف  مشيدة  العربي، 

األوساط السياسية، والرأي العام الليبي.
االنقسام  جبريل  رثاء  تجاوز  فقد  الحرب،  ظروف  ورغم 

السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  تعازي  مع  الداخلي، 
عبارات  وتبعهما  خليفة حفتر،  المشير  للجيش  العام  والقائد 
النعي من البعثة األممية وسفارات غربية وشخصيات دولية.

عناوين  اجتمعت  لالنقسام،  المانع  الجامع  الرثاء  هذا  في 
بوصلتها  وتوحدت  محطاتها،  وتنوعت  تعددت  مسيرة 
الخاص  العمل  فمن  المدنية،  والدولة  للوطن  االنحياز  عند 
خضم  في  االنخراط  إلى  االستراتيجي،  التخطيط  مجال  في 
العمل السياسي في عهد النظام السابق، ثم رئاسة المكتب 
إلى  وصوال  فبراير،  ثورة  عقب  االنتقالي  للمجلس  التنفيذي 
العام  في  العام  الوطني  المؤتمر  انتخابات  تحالفه  اكتساح 
2013، كانت المواقف الوطنية الجامعة التي ارتبطت برئيس 
»تحالف القوى الوطنية« الراحل، وجعلت وداعه وطنيا بامتياز.
طرح  عن  الرجل  يتوقف  لم  العمر،  أنفاس  آخــر  إلــى 
المبادرات والمشاركة في الحوارات التي تقصد وجه الوطن 
وتوحيد شتاته، دون سعي إلى مصلحة شخصية أو مكاسب 
الوداع  لحظات  في  الجميع  وتقدير  باحترام  ليحظى  ضيقة، 
دون تفكير أو تردد، وتنتظر ليبيا بعد رحيله »جبريل جديدا« 

ال يقسم أو ينقسم عليه أحد.
تفاصيل ص5

شعراء وكتاب ليبيون يعبرون عن رؤيتهم للعالم في زمن »الوباء«

الفيروس القاتل 
يسكت صخب 

املالعب حول العالم

الليبي الناجي من »كورونا«: 

العناية اإللهية أنقذتني
تماثلت أول حالة مصابة بفيروس 

»كورونا« المستجد في البالد 
للشفاء، بعد التأكد من سلبية 

تحليل عينتين بالمختبر المرجعي 
لصحة المجتمع بالمركز الوطني 

لمكافحة األمراض. وأظهر مقطع 
فيديو تداولته صفحات وسائل 
تواصل اجتماعي ليبية المسن، 

الذي تماثل للشفاء، وهو يمارس 
رياضة المشي حول مستشفى 

الخضراء المخصص لعالج مصابي 
فيروس »كورونا«، في منطقة أبو 

سليم جنوب العاصمة طرابلس. 
وعبر المسن، في مقطع الفيديو، 
عن شكره لفريق األطباء المعالج 

والجهد الذي بذلوه خالل فترة 
عالج استمرت 15 يوما، مشيرا إلى 

أنه كان واثقا أن العناية اإللهية 
لن تخذله وهو قادم من بيت 

اهلل الحرام. ويوم اإلثنين، أعلن 
الطبيب المعالج لحاالت اإلصابة 

بفيروس »كورونا« في ليبيا الدكتور 
عبدالنبي الرايس، شفاء المصاب، 

وفق بيان للمركز.
تفاصيل ص4

القاهرة - الوسط

طرابلس، بنغازي: الوسط

وداعًا جبريل.. رحيل كبير ومبكر لقامة وطنية

< د. محمود جبريل



شعر الحكمة

والترفيه  ــام  األف صناعة  تمر 
وباء  انتشار  بسبب  تاريخها  فى  أزمة  بأسوأ  حاليا 

السينما  دور  إغاق  في  تسبب  مما  المستجد،  بكورونا  المعروف  »كوفيد19« 
العالم  دول  ومختلف  أوروبا  أنحاء  جميع  في  والمنتديات  والماعب  والمسارح 
واالبتعاد  المنازل  التزام  إلى  المواطنين  دعت  التي  الحكومات  تحذيرات  بعد 

عن التجمعات واألماكن المزدحمة.
يعرض  أن  المقرر  من  كان  إنه  البريطانية  »الغارديان«  جريدة  وقالت 
شهر  من   27 في  السينما  شاشات  على  ديزني  إنتاج  من  ــوالن«  »م فيلم 
ديزني  بإطاق  »نتفليكس«  قيام  من  فقط  أيام  ثاثة  بعد  الجاري  مارس 
الحية  ديزني  نسخة  إطاق  ومع  أوروبا،  ومعظم  المتحدة  المملكة  في  بلس 
بدءا  مكان  كل  في  بالفعل  اإلعانات  لصق  جرى  مرة  ألول  ــوالن«  »م من 
كورونا  فيروس  وباء  انتشار  مع  ولكن  اإلعانية،  اللوحات  إلى  الحافات  من 
العرض،  دور  في  إطاقه  تأجيل  جــرى  العالم  أنحاء  جميع  في  المستجد 
نجاحا  األكثر  هي  تظل  األفام  المنتجة  ديزني  شركة  أن  إلى  نوهت  لكنها 
دور  في  الحصرية  العروض  عن  للتخلى  مستعدة  ليست  فهي  العالم  في 
الكبرى  العامات  من  لعدد  االمتيازات  من  العديد  تمتلك  إنها  حيث  السينما، 

في صناعة الفن السابع.
شركة  لــدى  ما  أن  إلــى  »الــغــارديــان«  جريدة  لفتت  السياق  نفس  وفــي 
عمالقة  أن  إلى  تقريرها  في  مشيرة  وحقيقي،  رائــع  أمر  هو  »نتفليكس« 
دور  في  األفــام  عرض  يتم  لم  إذا  سيحدث  عما  تساءلوا  لطالما  هوليوود 
كورونا  وبــاء  انتشار  بسبب  االستثنائية  الظروف  لهم  وفــرت  وقد  السينما 
السينما  دور  أصحاب  غضب  إثــارة  دون  األمر  بتجربة  يقوموا  أن  المستجد 

حيث تم إغاقها بالفعل بقرار من السلطات الحكومية.
بفترة  ملتزمة  تــزال  ال  أنها  االستوديوهات  تؤكد  لـ»الغارديان«  ووفقا 
لفرض  المستجد  كورونا  وباء  أدى  ولكن  العرض  دور  في  التقليدية  اإلصدار 
سينمائي  إصــدار  عن  التخلي  أرقــام  إن  المحللون  ويقول  استثنائية،  ظروف 
منخفضة  أو  متوسطة  ميزانية  على  تعتمد  التي  لألفام  فقط  تعمل  تقليدي 
كميزانيات  المايين  ترصد  التي  الكبيرة  اإلنتاج  شركات  تتنازل  لن  بينما 
في  إصداراتها  عرض  من  للمليارات  تصل  التي  األربــاح  عن  أفامها  إلنتاج 

دور السينما حول العالم.

تواصـل 02

يا دار كانت حاضنه لحباب ***  وميعادهم في الليل يرسم ضيه
اليوم فارغه مخلوع فيك الباب *** وظام بين حيوطها المبنيه
سافر حبيب الروح منك غاب *** موحش اركانك فاقده الحنيه

 »#خليك_في_الحوش« يكتسح 
الصفحات الليبية

»فيسبوك« تدعم الصحافة ملواجهة 
»كورونا« بـ100 مليون دوالر

أكثر  كانت  »آبـــل«  شركة  أن  »بلومبرغ«  كالة  كشفت 
القادمة  لمنتجاتها  للسماح  األخيرة،  اآلونــة  في  استعدادا 
منازل  في  التطوير  مزيد  أجل  من  الرئيسي  مقرها  بمغادرة 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار  ظل  في  موظفيها، 
على  بالحفاظ  »آيفون«  لهواتف  المصنعة  الشركة  وتشتهر 
بعد،  الصادرة  غير  والبرامج  األجهزة  حول  الصارمة  السرية 
أعلى  إلى  الصعود  الموظفين  على  أنه يجب  التقرير  ويوضح 
المنزل،  إلى  جهاز  ألخذ  إذن  على  للحصول  التنفيذي  السلم 

ويجب على نائب رئيس الشركة التوقيع، وفق »رويترز«.
من  مبكرة  إصــدارات  بأخذ  للمهندسين  »آبل«  وتسمح 
وهو  مــارس،  شهر  منذ  المنازل  إلى  المستقبلية  األجهزة 
للشركة  العليا  القيادة  لكن  ــادة،  ع به  مسموح  غير  أمــر 
يمتلكون  الذين  الموظفين  قائمة  دوري  بشكل  تراجع 
جديدة  إصـــدارات  الشركة  وتطور  مستقبلية،  منتجات 
من  العام  هذا  من  مبكر  وقت  في  جميعا  إصدارها  يمكن 
 »Apple TV« التلفاز  ومنصة   »HomePod« الصوت  مكبر 
اللوحي  والحاسب   »MacBook Pro« المحمول  وحاسبها 
وحاسبها   »Apple Watch« الذكية  والساعة   »iPads«

المكتبي »iMac« إلى جانب هواتف »آيفون«.
الصحيح،  المسار  على  البرمجية  التحديثات  تسير  كما 
النسخة  في  يونيو  في  مرة  ألول  تظهر  أن  المتوقع  ومن 
 ،»WWDC« للمطورين  السنوي  مؤتمرها  من  الرقمية 
وتتبع  صارمة،  لرقابة  القادمة  البرامج  إصــدارات  وتخضع 
من  الوصول  إمكانية  لديهم  الذين  الموظفين  الشركة 
 ،»macOS« من  التالي  واإلصدار   »iOS 14« إلى  المنزل 
على  يعملون  ــذيــن  ال الــمــوظــفــون  يحصل  أن  ويــجــب 
الفريق  مــن  موافقة  على  القادمة  البرامج   إصـــدارات 

التنفيذي لشركة »آبل«.
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info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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كيف تؤمن حسابك في »واتساب« من »الخطف«؟

ابتكارات جديدة من رحم الجائحة العاملية

كلمة1000

اإلنترنت،  »مجرمو«  يستخدمها  حيلة  من  اإللكتروني  األمن  خبراء  حذر 
حول  الذعر  استخدام  أو  ــوال،  األم إرســال  أجل  من  بالضحايا  للتاعب 

الحساب  تفاصيل  بمشاركة  إلقناعهم  المستجد«  »كورونا  فيروس 
ويبدأ  »واتــســاب«.  بخدمة  تتعلق  حيلة  وهــي  المصرفي، 

ستة  من  مكون  رمــز  ــال  إرس عند  اإللكتروني  الهجوم 
هاتف  إلــى  نصية  رسالة  عبر  »واتــســاب«  من  ــام  أرق

صديق  قصير  بوقت  ذلــك  بعد  ليطلب  الضحية، 
من  نفسها،  للحيلة  حسابه  تــعــرض  قــريــب،  أو 

المستخدم مشاركة الرمز عبر واتساب.
ــروج  خ تسجيل  يــتــم  ــك،  ذلـ ــدوث  حـ وبــمــجــرد 
مما  ساعة،   12 إلى  تصل  لمدة  حسابه  من  الضحية 

تحت  االتصال  جهات  بمراسلة  للمتسللين  يسمح 
البسيطة  الحيلة  وتستغل  للضحية.  المستعار  االســم 

عند  »واتــســاب«  بواسطة  تلقائيا  المرسل  التحقق  رمــز 
على  المتسللون  ويحصل  جديد،  جهاز  على  التطبيق  تثبيت 

الخاص  »واتــســاب«  حساب  لتنشيط  يحتاجونها  التي  المرور  كلمة 

رقم  ســوى  األمــر  يتطلب  وال  الرمز،  مشاركة  خــال  من  بالمستخدم 
خال  ومن  أرقــام،  ستة  من  المكون  الشخصي  التعريف  ورقم  الهاتف 
من  ذلك  بعد  المتسللون  يتمكن  الجديد،  الحساب  إلى  الوصول 
االجتماعية  الهندسة  باستخدام  أكبر  بشكل  الحيلة  نشر 
على  حساباتهم  عن  التخلي  أجل  من  األشخاص  لخداع 

»واتساب«.
شركة  في  السيبراني  األمن  خبير  مور،  جيك  وقال 
على  الحصول  عادة  المخترقون  »يحاول   :»ESET«
البث  خدمات  أو  المصرفية  الحسابات  مرور  كلمات 
رسالتهم  اآلن  يغيرون  لكنهم  نيتفليكس،  مثل 

ليأخذوا في االعتبار الوباء المستمر«.
ميزة  تفعيل  ــال  خ مــن  الحيلة  تجنب  ويمكن 
طبقة  توفر  التي  »واتساب«،  في  الثنائية  المصادقة 
رقم  وتمنحهم  للمستخدمين  األمــان  من  إضافية 
أرقــام،  ستة  من  مكونا  بهم  خاصا  شخصيا  تعرف 

لكن عديد المستخدمين ال يستخدمونها ألنها غير مطبقة افتراضيا.

المصمم  على  يلح  كان  فيروس »كورونا«  في  التفكير 
الواقع  مصنعه  إلى  سيارته  يقود  وهو  بروكس  ستيف 
الذي  السؤال  وكان  الماضي.  األسبوع  لندن  غرب  في 
يفتح  لكي  يبتكره  أن  يمكنه  الذي  ما  هو  باله  يشغل 
صاحب  بروكس  وقال  المقبض،  لمس  دون  الباب 
شركة »دي دي بي ليمتد« التي تصنع األثاث المكتبي: 
العثور  أو  الصغير  اإلصبع  استخدام  إلى  »الكل مضطر 
الباب لم يلمسه أحد«. فما كان منه إال  على جزء من 

أن ابتكر مشبكا إلنجاز تلك المهمة، وفق »رويترز«.
»المشبك  اسم  عليه  أطلق  الذي  المشبك،  وهذا 
وهو  الجيب  في  لوضعه  يكفي  بما  صغير  الصحي«، 
يسهل  مما  مسامية  غير  مصمتة  مادة  من  مصنوع 
جادت  التي  االبتكارات  مئات  من  واحد  وهو  تنظيفه. 
بها القرائح في األيام واألسابيع األخيرة للمساعدة في 

منع انتشار فيروس »كورونا«.
وتعمل شركات في مختلف أنحاء العالم في مجاالت 
الصناعي على  الذكاء  برمجيات  إلى  األثاث  من صناعة 
جديدة  منتجات  ابتكار  أو  الحالية  منتجاتها  تكييف 
تسهيل  أو  »كورونا«  جائحة  محاربة  في  للمساعدة 
في  وللعاملين  البيت  من  يعملون  لمن  الحياة 

المستشفيات أو العالقين في الحجر الصحي.
وتجيء موجة االبتكارات في وقت تعيد فيه شركات 
للسلع  إتش«  إم  في  و»إل  و»إيرباص«  »فورد«  مثل 
معدات  إلنتاج  مصانعها  تجهيزات  تعديل  الفاخرة 

وأجهزة  اليدوية  المطهرات  عبوات  مثل  حيوية 
التنفس الصناعي واألقنعة.

االعتماد  على  العادة  وفيما سبق من سنوات جرت 
المالي  النفوذ  تملك  كهذه  كبيرة  شركات  على 
النماذج  تصميم  من  بسرعة  االنتقال  في  والمصانع 
أحد  أن  إال  إلى تصنيع منتج جاهز لاستعمال،  األولية 

األبعاد  ثاثية  الطباعة  أن  هو  اآلن  الرئيسية  الفروق 
بوتيرة  االبتكارات  إنتاج  تتيح  المتطورة  والبرمجيات 
أو  الصغيرة  الشركات  في  سواء  قبل،  ذي  من  أسرع 
»كاد  شركة  مؤسس  براون،  ماكينزي  وقال  الكبيرة. 
»من  كاليفورنيا:  في  المنتجات  لتصميم  كراود« 
يملكون  الناس  من  كبيرا  عددا  هناك  أن  المؤكد 

المساعدة«،  في  جدا  ويرغبون  األبعاد  ثاثية  إمكانات 
شهر  مدتها  مسابقة  شركته  بدأت  أسبوعين  وقبل 
البتكار وسائل عملية تيسر الحياة في زمن »كورونا«، 
وتلقت الشركة نحو 65 اقتراحا، من بينها عبوة لرش 
نصفية  وقفازات  المعصم  على  تثبيتها  يتم  المطهر 
أبواب  لفتح  وأداة  باألنامل  األزرار  على  للضغط 
سيارات  يركبون  لمن  المقبض  لمس  دون  السيارات 
الشخصية  بالنظافة  الناس  وعي  تزايد  ومع  األجرة، 
المنتجات  بعض  تستمر  ربما  »كورونا«  جائحة  بفضل 

فترة أطول تتجاوز األزمة الحالية.
تولز  وماثيو  جوزيف  الشقيقان  طور  سياتل  في 
ناشئة  شركة  يملكون  الذين  إث،  جاستن  وصديقهما 
تقليل  إلى  يهدف  سوارا  روبوت«  »سايتلي  تسمى 
االضطرابات القهرية المتمثلة في كشط الجلد وقضم 
مدينتهم سقوط  أعلنت  وعندما  الشعر،  ونتف  األظافر 
عمدوا  الماضي  الشهر  فيها  الفيروس  ضحايا  أول 
ذكي،  جديد  سوار  لتصنيع  التصميم  هذا  تعديل  إلى 
تقترب  عندما  أزيزا  يصدر  »إيموتاتش«  عليه  أطلقوا 
مقابلة:  في  تولز  ماثيو  وقال  وجهه.  من  حامله  يد 
والجهاز  البرنامج  عندنا  وكان  المنهاج  لدينا  »كان 
الوجه«،  لمس  يصبح  لكي  الغرض  وغيرنا  نفسه. 
إلكترونيا  موقعا  وأعددنا  جهازا   350 »صنعنا  مضيفا: 
التي  السرعة  في  المشكلة  أصبحت  واآلن  أسبوع،  في 

يمكن أن نزيد بها اإلنتاج«.

قبل  مــن  المشاهدة  ــاع  ــف ارت »يــوتــيــوب«  مــوقــع  كشف 
فيديوهات  لمقاطع  العالم  أنحاء  جميع  فى  المستخدمين 
»القطط« بنسبة 40% عن العام السابق، حيث يبحث مالكو 

القطط عن طرق جديدة لترفيه حيواناتهم.
منشئو  استفاد  البريطانى،  ميل«  »ديلى  لموقع  ووفقا 
المتخصصة  السوق  هذه  من  »يوتيوب«  موقع  على  المحتوى 
المصمم خصيصا  المحتوى  كبيرا من  كما  وينتجون  والناشئة، 
هذه  مثل  بانتظام  األليفة  الحيوانات  مالكو  يشغل  إذ  للقطط، 
أثناء  طويلة،  لساعات  لقططهم  »يوتيوب«  على  المقاطع 

انشغالهم بفعل شيء ما أو أثناء وجودهم خارج المنزل.
البرية  بالحياة  المتخصص  داينينغ،  بــول  المصور  وكــان 
من  األكبر  المستفيد  سنوات،   10 لمدة  »يوتيوب«  على  ونشط 

بفيديوهات  الخاصة  النشاط  هذا  بدأ  إذ  الغريب،  االتجاه  هذا 
لعدة  يمتد  وبعضها  ســنــوات،  خمس  منذ  الحيواني  الترفيه 
مليون   2.1 وحقق  والسناجب،  والفئران  الطيور  ويضم  ساعات 

مشاهدة تقريبا.
»أنتجت  لقد  »يوتيوب«  على  قناته  على  داينينغ  بول  وقــال 
الطيور  تعرض  التي  البرية  الحياة  فيديو  مقاطع  من  المئات 
ألروع  فيديو  مقاطع  إلى  باإلضافة  النادرة،  غير  والطيور  النادرة 

األماكن التي يمكن زيارتها«.
غير  من  المستهلكين  تستهدف  نجاحاته  أكبر  أن  ويبدو 
من   10 أصل  من   8 به  الخاصة  الفيديو  مقاطع  تمثل  إذ  البشر، 
كما  العالم،  مستوى  على  لقطط  مشاهدة  األكثر  الفيديو  مقاطع 

حققت قناته أكثر من 175 مليون مشاهدة.

ارتفاع مشاهدة فيديوهات »القطط«

أسرار »آبل« في منازل موظفيها

#هشـتاغ

اكتسح هشتاغ »#خليك_في_الحوش« الصفحات الليبية بموقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، حيث أطلق عدد من النشطاء هذا الهشتاغ لمطالبة 

المواطنيين بااللتزام بحظر التجول للوقاية من فيروس »كوفيد19« 
المعروف بكورونا المستجد.

وحذر النشطاء والمدونون المواطنيين عبر مقاطع فيديو ومنشورات 
توعية من خطر مغادرة المنزل وأهمية البقاء فيه للحد من انتشار 

فيروس كورونا المستجد. ويمكن القول إن حمات التوعية وإقفال 
المقاهي والمطاعم نجحت في إقناع المواطنين بااللتزام بتطبيق حظر 
التجول، فقد أظهرت صور ومقاطع فيديو من شوارع وميادين وأسواق 

في مدن درنة وبنغازي وطرابلس وهي شبه خالية تماما من المواطنين 
خال فترة حظر التجول.

قررت شركة »فيسبوك« تقديم دعم مالي ضخم للمؤسسات اإلعامية، 
في ظل أزمة انتشار وباء فيروس »كورونا المستجد«. وأعلنت الشركة 
تبرعها بـ100 مليون دوالر، لمساعدة الوسائل اإلعامية التي تعاني 

وضعا صعبا في األساس، زادت من حدته األضرار الناجمة عن تفشي وباء 
»كوفيد19-«، وذلك لتوفير المعلومات الموثوقة عندما يكون ثمة حاجة 

ماسة إليها.
وقال كامبل براون، المسؤول عن التعاون مع الوسائل اإلعامية 

العالمية في الشركة: »يعمل قطاع اإلعام في ظروف استثنائية إلبقاء 
الناس على اطاع على كل المستجدات المتعلقة بوباء كوفيد19-«، حسب 

»فرانس برس«.

التي   »Virus Fight Club« بعنوان  جديدة  لعبة  تتيح 
المتخصصة  التعليمية   »Magikbee« شركة  طورتها 
فيروس  محاربة  البرتغال  ومقرها  التعليم  مجال  في 
اإلصابة  تجنب  هــو  اللعبة  مــن  والــهــدف  »كــورونــا«، 
ويتم  اللقاحات،  من  ممكن  عدد  أكبر  جمع  أثناء  بالمرض 
تم  التي  اللقاحات  عدد  خالل  من  الالعب  نقاط  احتساب 
عن  الشركة  قدمته  الذي  الصحفي  للبيان  وفقا  جمعها، 

اللعبة، وبحسب موقع »24«.
 ،»iOS« هواتف  على  للتحميل  حاليا  متوافرة  اللعبة 
قريبا،  إصداره  سيتم  الويب  على  إصدار  مع   »Android«و
مشتريات  أي  هناك  وليس  لغات،  بعشر  اللعبة  وتتوافر 
بالجري  الالعبين  تكليف  يتم  اللعبة  وخالل  التطبيق،  داخل 
يحاربون  وهــم  وبكين،  ونيويورك  لندن  مثل  مــدن  عبر 
عنصرا  المتكرر  اليدين  غسل  ويعد  »كــورونــا«،  فيروس 
وتوزيعها  األقنعة  جمع  إلى  باإلضافة  اللعبة،  في  رئيسيا 

على األشخاص المصابين.
هوغو  المنتجة  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ــال  وق
منظمة  نصائح  إلى  استنادا  اللعبة  ببناء  »قمنا  ريبييرو: 
ضد  الشخصية  الحماية  تدابير  بشأن  العالمية  الصحة 
البقاء  على  الالعبين  تشجيع  على  نعمل  ونحن  المرض، 
والتجول  السفر  فرصة  اللعبة  تمنحهم  حيث  منازلهم،  في 
األلعاب  صناعة  شركات  من  العديد  وكانت  العالم«،  حول 
الصحة  منظمة  من  مدعومة  جديدة  لمبادرة  انضمت  قد 
لتشجيع   ،»PlayApartTogether#« بشعار  العالمية 
الفيديو  ألعاب  وممارسة  منازلهم  في  البقاء  على  الناس 

خالل العزل الصحي.
لدى  المتحدة  ــات  ــوالي ال سفير  تشامبرز،  راي  وقــال 
أن  في  تأمل  المجموعة  إن  العالمية،  الصحة  منظمة 
مهمة  برسائل  الماليين  إلى  الوصول  من  الصناعة  تتمكن 
أن  مضيفا  »كورونا«،  فيروس  انتشار  منع  في  للمساعدة 
مسافة  على  البقاء  على  الالعبين  ستشجع  األلعاب  شركات 
في  بما  األخــرى  السالمة  إجــراءات  ومراقبة  بعضهم،  من 
األلعاب،  شركات  وترى  مستمر،  بشكل  اليدين  نظافة  ذلك 
منتجاتها  أن  العالمية،  الصحة  منظمة  مبادرة  تدعم  التي 
االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  على  الكثيرين  تساعد  وسيلة 

والعزل المنزلي إلى حين انتهاء أزمة فيروس »كورونا«.

لعبة إلكترونية تدق طبول 
الحرب على »كوفيد 19«

أسوأ أزمة تاريخية
 لصناعة األفالم

• متطوعو احلركة الكشفية مبفوضية درنة خالل حملة تطهير وتعقيم األماكن العامة واملرافق احلكومية 
ودورات املياه مبساجد املدينة مواكبة للخطة االحترازية للتصدي لوباء )كورونا املستجد(.
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• »الوسط«: يالحظ كثير من الليبيين نوعًا من 
األميركي  الموقف  في  الوضوح  عدم  أو  االرتباك 
هذا  ويبدو  ليبيا،  في  المتفاقمة  األزمــة  تجاه 
ذاك،  أو  الطرف  هذا  من  يقترب  وكأنه  الموقف، 
منذ مكالمة الرئيس ترامب الشهيرة مع المشير 
خليفة حفتر األسبوع األول من الحرب.. هل لكم 
أن تطلعوا الرأي العام الليبي على طبيعة موقف 

بالدكم مما يجري في ليبيا؟
جيدة  بحال  أنكم  وأتمنى  عليكم،  السالم   -
أنتم وعائالتكم خاصة أن أزمة فيروس »كورونا« 

قد بدأت في التفشي في المنطقة.
المتحدة  ــات  ــوالي ال بموقف  يتعلق  فيما 
واضًحا  أكون  دعوني  الصراع،  من  األميركية 
الواليات  موقف  إن  الخصوص.  بهذا  وصريحًا 
أنه يجب  القتال فورًا. نعتقد  إنهاء  المتحدة هو 
وقف كافة أشكال القتال. ويجب على األطراف أن 
تنخرط فورًا في عملية المفاوضات التي تقودها 

األمم المتحدة.
وأولى هذه الخطوات هو أنه يجب وقف قصف 
العربية  المسلحة  القوات  طرف  من  طرابلس 
الليبية فورًا، وهذا سيسمح للطرف اآلخر بخفض 
المتحدة  الواليات  وموقف  جانبه.  من  التصعيد 
هو أننا نريد تسوية تفاوضية ووقًفا للقتال حااًل. 
نحن على تواصل مع حكومة الوفاق ومع القوات 
في  األطــراف  وجميع  الليبية  العربية  المسلحة 

مسعى للتمّكن من تحقيق ذلك.
• »الوسط«: في رسالتكم المفتوحة إلى »القيادة 
السياسية والعسكرية في ليبيا والشعب الليبي« 
نبهتم إلى خطورة تفشي فيروس »كورونا«، في 
البالد، واقترحتم حزمة من اإلجراءات لمواجهته، 
من بينها، وقف القتال، ودعوتم في هذا السياق 
إلى »أن يقوم المشير حفتر بتعليق حملته على 
إلى  بالعودة  للجانبين  يسمح  بما  طرابلس 
من  وضعه  تم  الذي  النار  إطالق  وقف  مسوَّدة 
خالل مفاوضات »5+5« لكن هذا لم يتحقق.. ما 

الخطوات الواجبة التي ترونها لتحقيق ذلك؟
»كورونا«  فيروس  جائحة  أزمة  أن  نعتقد   -
قد زادت من الحاجة الملحة إلى هدنة إنسانية. 
وهذا هو السبب الذي جعلنا ندعو إلى مثل هذه 
الهدنة. هذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تقدم 
على مستوى مسوَّدة وقف إطالق النار الذي تم 
التفاوض بشأنه في اجتماعات لجنة »5+5« في 
جنيف في 23 من فبراير. ونرى أن هناك دواعي 
ومن  الوثيقة  بتلك  لاللتزام  للطرفين  حقيقية 
ثم المرور إلى وقف إطالق نار تام ودائم. وأزمة 
جائحة فيروس »كورونا« الحالية تجعل من هذا 

األمر أساسيًّا.
• »الوسط«: في رسالتكم األخيرة إلى القيادتين 
الليبي،  والشعب  ليبيا  في  والعسكرية  السياسية 
األطــراف  بأن  تقر  المتحدة  الواليات  إن  قلتم 
الخارجية مسؤولة عن تأجيج الصراع في ليبيا، وإن 
واشنطن ستعالج ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.. 
هل سنرى قريبًا نتائج هذه الجهود على األرض؟

غسان  وضع  لقد  ذلك.  يحصل  أن  في  آمل   -

أجل  من  فعالة  هيكلية  المتحدة  واألمم  سالمة 
ن مؤتمر برلين  وقف إطالق نار حقيقي. لقد تمكَّ
في شهر يناير من جعل األطراف الخارجية تقدم 
نريده  وما  المناسبة،  والتعهدات  الالزم  العمل 
بتعهداتها  تفي  ــراف  األط هذه  نرى  أن  اليوم 
وأن تتخذ الخطوات التي تناسب التعهدات التي 
الخارجية  األطراف  لتلك  وبالنسبة  عليها.  اتفقت 
خالل  من  ستتحقق  أهدافها  بأن  تعتقد  التي 
ال  فالقتال  تمامًا.  مخطئة  بأنها  نعتقد  القتال، 
بأنهم  نعتقد  التي  لألمور  بالنسبة  أكله  يؤتي 
الصواب  بأن  نعتقد  لذلك  لتحقيقها.  يسعون 
النار  إلطــالق  وقــف  إلــى  ــورًا  ف المرور  هو  اآلن 

والمفاوضات السياسية.
المقاتلين  نشر  تجميد  إن  قلتم  »الوسط«:   •
األجانب، ووقف القتال واألعمال العدائية، ضرورة 
احتواء  الصحية على  السلطات  مطلقة لمساعدة 
تقيِّم  كيف  »كورونا«..  بفيروس  العدوى  تفشي 
فشل  مع  اآلن  حتى  الدعوة  لهذه  االستجابة 

الهدنة الواضح؟
- كما تعلمون، كنا على تواصل مع المنظمات 
ومع  الليبية  العامة  الصحة  ومؤسسات  الليبية 
العامة مثل  المعنية بالصحة  الدولية  المنظمات 
كثيرًا  معجبون  ونحن  العالمية،  الصحة  منظمة 
بالجهد الذي يسعون لبذله في كل أرجاء البالد 
القتال  أن  غير  األزمــة،  لهذه  للتصدي  تحسبًا 
يعرض  ما  وهــو  جهودهم،  يعرقل  المستمر 
المتنوعة  الموارد  مسار  ويحوِّل  للخطر  عملهم 
الذي يسعون لبذله لمجابهة جائحة  الجهد  عن 
إن  حيث  كبير،  بإحباط  نشعر  فنحن  »كورونا«. 
واالتفاق  برلين  مؤتمر  في  المشاِركة  األطراف 
الذي تم التوصل إليه آنذاك لم تفِ إلى حد اآلن 
سيدفعون  بأنهم  نعتقد  وبصراحة  بتعهداتها. 

ثمنًا أمام الرأي العام الليبي في مرحلة ما.
• »الوسط«: االتحاد األوروبي أطلق هذا األسبوع 
توريد  حظر  لمراقبة  بحرية  عملية  )الثالثاء( 
ما  األممي..  للقرار  تنفيًذا  ليبيا،  إلى  األسلحة 

هل  الخصوص..  بهذا  المتحدة  الواليات  جهود 
ستدعم بالدكم هذا االتجاه؟

تدعم  المتحدة  الواليات  إن  بالتأكيد  نعم،   -
األوروبي،  االتحاد  أطلقها  التي  »إيريني«  عملية 
وقت  أقرب  في  العملية  تنطلق  أن  إلى  ونتطلع 
يكون  لن  العملية  هذه  أن  هو  وفهمُنا  ممكن. 
لها بُعد بحري فقط، بل وجانب يتعلق بالمراقبة 
سيكون  بحيث  الصناعية،  األقمار  طريق  عن 
باإلمكان رصد خروقات حظر األسلحة ليس فقط 
البرية  ليبيا  حدود  عبر  بل  البحرية  الحدود  على 

أيضًا.
مدى  على  الليبية  األزمة  استمرار  »الوسط«:   •
تسع سنوات، دليل على فشل المجتمع الدولي، في 
استمرار  ترون فرص  كيف  األزمة..  معالجة هذه 
المسار السياسي لحلها في ظل انشغال المجتمع 

الدولي نفسه بجائحة »كورونا« وتداعياتها؟
أزمة  بأن  الحقيقة  في  أعتقد  تعلمون،  كما   -
جائحة »كورونا« ستزيد من الضغوط على جميع 
القتال  لوضع  وخارجها  البالد  داخــل  ــراف  األط
هذه.  العامة  الصحة  أزمة  على  والتركيز  جانبًا 
ودولية  ليبيا وطنية  في  أن هناك سلطات  نعلم 
تبذل قصارى جهدها لالستعداد لألزمة ومكافحة 
انتشار فيروس »كورونا«، إال أن القتال يقف عائًقا 
إدراًكا  هناك  بأن  نعتقد  الجهود.  لتلك  مباشرًا 
متزايدًا من جميع األطراف على ّأنه من مصلحة 
السيطرة  تتم  حتى  القتال  وقف  الليبي  الشعب 

على هذا الوباء.
إلى  أهمية  رسالتكم  في  أوليتم  »الوسط«:   •
موضوع دفع المرتبات، وأشرتم إلى أن الليبيين 
يحتاجون إلى مصدر ثابت لمواجهة األزمة، وبما 
أنكم تدركون أن مصدر الدخل األساسي، وربما 
وأن  النفط،  هو  ليبيا،  عليه  تعتمد  الذي  الوحيد 
المجتمع  دعــوات  رغم  مغلقة،  وموانئه  حقوله 
الدولي بما فيه بالدكم إلى ضرورة فتحها، وهو 
مرتبات  تأمين  يمكن  فكيف  يحصل..  لم  ما 
جدية  أكثر  دولي  موقف  هناك  وهل  الليبيين.. 

إلعادة إنتاج النفط إلى طبيعته؟
استمرار عرقلة عملية المراجعة يعني أن هناك 

مَن يريد إخفاء أمر ما.
أواًل  هنا،  مسألتان  هناك  الحقيقة  في   -
األمر  هذا  بأن  ونعتقد  النفط،  إنتاج  استئناف 
مع  النقاشات  خالل  ومن  فورًا.  يحدث  أن  يجب 
المؤسسة الوطنية للنفط ندرك أنه من المنظور 
الفني البحت، فإن البنية التحتية ستصاب بالشلل 
التام في حال عدم استئناف إنتاج النفط، وبالتالي 

فإن إنتاج النفط في ليبيا سيتأثر في المستقبل.
األمر الثاني يتعلق بقدرة المؤسسات المالية 
فيه  لما  معًا  العمل  على  الليبية  واالقتصادية 
أزمة  ظهور  مع  خاصة  بكاملها،  البالد  مصلحة 

فيروس »كورونا«.
تكنوقراط  كفاءات  لديها  ليبيا  بأن  نعتقد 
إلى  يحتاجون  وهم  الثروات،  إدارة  على  قادرون 
لتوحيد  ــالزم  ال والتفويض  والتشجيع  الدعم 
أن  من  للتأكد  المسائل  هــذه  وحــل  الجهود 
المؤسسات تعمل بشكل فعال معًا. لذلك نحن 
تحقيق  أجل  من  اجتماعات  لعقد  الدعوة  ندعم 
ذلك. وال نعتقد بأن هذا يتعلق باألشخاص، وال 

يجب أن يتعلق باألشخاص.
ونعتقد بأن الواليات المتحدة قد لعبت دورًا 
في  الماضية  القلية  السنوات  مدى  على  مهمًّا 
سعيها لمساعدة المؤسسات االقتصادية الليبية 
على العمل معًا بشكل جيد. ونكره أن نرى تلك 
الحت  أن  بعد  خاصة  ــدى،  سُ تذهب  الجهود 
الوقت  وفي  األفق.  في  »كورونا«  فيروس  أزمة 
ملحة لألشخاص  بأن هناك حاجة  نعتقد  الحالي 
المعنيين في طرابلس وغيرها من مناطق البالد 
أن يجتمعوا ربما من خالل المؤتمرات المنقولة 
عبر دوائر الفيديو المغلقة، إذ أنه يتعذر االلتقاء 
ممكنة،  فرصة  أقرب  في  ولالجتماع  شخصيًّا، 
المتعلقة  المسائل  على  خاص  بشكل  للتركيز 
مع  للتعاطي  واالقتصادية  المالية  باالحتياجات 
جائحة فروس »كورونا«، بدًءا على سبيل المثال 

الذين  الصحة  موظفي  ــب  روات دفــع  بمسألة 
يضعون صحتهم وحيواتهم على المحك من أجل 

مجابهة هذه الجائحة.
• »الوسط«: أشرتم أيضًا إلى السماح بمراجعة 
وبتدقيق خارجي لمصرف ليبيا المركزي واعتبرتم 
أن  للعالم  تظهر  سهلة  خطوة  سيكون  ذلك 
ومحاربة  بالشفافية  ملتزمون  الليبيين  القادة 
ولكنكم  للبدء  التدقيق جاهز  الفساد، ومثل هذا 
قلتم إن هذا األمر »لسبب ظل عالًقا«.. فما هو 

هذا السبب؟
السبب،  أعرف  أنني  أدّعي  ال  الحقيقة  في   -
وأتمنى أن يتم رفع تلك األسباب في أقرب وقت 
بالغ  أمر  للحسابات  الخارجية  فالمراجعة  ممكن. 
موضوع  في  بالشفافية  تتعلق  فهي  األهمية، 
الليبية. إن  الثروات  التي يتم بها توزيع  الكيفية 
هناك  أن  يعني  المراجعة  عملية  عرقلة  استمرار 
مَن يريد إخفاء أمر ما. وأنا على ثقة تامة أنه حالما 
يتم إجراء مراجعة خارجية للحسابات بشكل فعال 
فإن ذلك سيساعد الناس على فهم أفضل لكيفية 
توزع  أنها  من  والتأكد  ليبيا  في  الثروات  توزيع 
بشكل عادل قدر اإلمكان. فهذه إحدى المسائل 
التي تكمن وراء الصراع، لذلك فمن المهم إحراز 

تقدم سريع على مستوى المراجعة الخارجية.
بأن  الليبيين  من  كثير  يعتقد  »الــوســط«:   •
أزمة  حل  لجهود  المعرقلين  ضد  العقوبات  خيار 
على  يساعد  أن  شأنه  ومن  مهم  أمر  بالدهم، 
خطوات  نرَ  لم  لماذا  الحل..  نحو  الطريق  فتح 
تصعيدية من المجتمع الدولي في هذا االتجاه؟ 

ولماذا ال يسمى المعرقلون وداعموهم باالسم؟
من  عــددًا  المتحدة  الواليات  فرضت  لقد   -
العقوبات من قبل، ونحتفظ بخيار فرض عقوبات 
الذين  هــؤالء  مع  المثال  سبيل  على  إضافية 
يعملون مع مجموعة »فاغنر« الروسية. العقوبات 
لتنفيذها.  وقتًا  تستغرق  ولكنها  فعالة  وسيلة 
الوضع؛ لذلك من  واآلن هناك حاجة ملحة حول 
المبادرة  األطراف  على  أنه  أعتقد  نظري  وجهة 

بالقيام بما يجب عليها القيام به من حيث تعليق 
فيروس  جائحة  ومجابهة  العسكرية  األعمال 
التي  العقوبات  تطبيق  انتظار  وعدم  »كورونا«، 

تتطلب منهم القيام بذلك بطريقة أو بأخرى.
أخيرًا  المتحدة  الواليات  أعلنت  »الوسط«:   •
لدعم  ليبيا  إلى  دوالر  ماليين   6 ستقدم  أنها 
»كورونا«..  فيروس  جائحة  لمجابهة  االستجابة 

كيف ستستخدم هذه التبرعات؟
- حسنًا، مبلغ الـ6 ماليين دوالر الذي أعلنته 
سياق  في  صحية  كمساعدة  المتحدة  الواليات 
أزمة فيروس »كورونا«، سيذهب إلى المنظمات 
المنظمات  أساسي  وبشكل  ليبيا،  داخل  العاملة 
بعض  مع  العمل  أيضًا  ولكن  الدولية  الصحية 
القيام بما في وسعنا  الليبيين لمحاولة  الشركاء 
للمساعدة في احتواء انتشار الفيروس ومساعدة 
أولئك الذين ُأصيبوا به. وأعتقد بأنه من المهم 
اإلشارة إلى أن هذه المساعدة هي جزء من جهود 
المساعدة األميركية المقدمة إلى ليبيا منذ فترة 
طويلة. ومنذ العام 2011، أعتقد بأننا أنفقنا ما 
يناهز 715 مليون دوالر كمساعدة شاملة لليبيا، 
ونعتزم مواصلة هذا النوع من الدعم في األشهر 

والسنوات المقبلة.
كلمة الختام

إتاحة  على  أشكركم  أن  الختام،  في  لي  اسمحوا 
لنا،  بالنسبة  المقابلة.  هذه  إلجراء  الفرصة  هذه 
من المحبط جدًا أال نكون في ليبيا، سفارتنا ال 
ليبيا  إلى  العودة  نعتزم  ولكن  تونس  في  تزال 
اعتمادي  أوراق  ولتقديم  ممكن  وقت  أقرب  في 
لرئيس الوزراء وإعادة فتح السفارة األميركية في 
طرابلس. ونأمل أن يتوقف القتال في أقرب وقت 
ممكن بما يسمح لنا بالعودة. وفي غضون ذلك، 
ليبيا  بجوار  هنا  مكاننا  من  بوسعنا  ما  سنفعل 
لمراقبة الوضع في ليبيا وإيصال الموارد والتأثير 
لمساعدة  محاولة  في  هناك  إلى  األميركييْن 

الشعب في ليبيا.

 الواليات المتحدة تدعم عملية »إيريني« ونتطلع إلى أن تنطلق في أقرب وقت ممكنتونس ـ بشير زعبيه
 جائحة »كورونا« ستزيد من الضغوط على جميع األطراف داخل البالد وخارجـها
 يجب استئناف إنتاج النفط »فورًا«.. وليبيا لديها كفاءات تكنوقراط قادرة على إدارة الثــروات
 نحتفظ بخيار فرض عقوبات إضافية مثل هؤالء الذين يعملون مع مجموعة »فاغنر« الروســـية

715 مليون دوالر مساعدات أميركية منذ العام 2011 نعتزم مواصلة هذا النوع من الدعم لليبيا            

السفير األميركي لـ »الوسط«: 

هذا هو موقف 
الواليات املتحدة 

من الوضع 
في ليبيا

نشعر بإحباط كبير من عدم وفاء األطراف المشاركة في مؤتمر برلين بتعهداتها

لخص سفير الواليات المتحدة األميركية لدى ليبيا، ريتشارد نورالند موقف بالده من األزمة الليبية 
في»إنهاء القتال فورًا، وانخراط األطراف في عملية المفاوضات التي تقودها األمم المتحدة«، مشيرًا 

إلى أن الحكومة األميركية »على تواصل مع حكومة الوفاق ومع القوات المسلحة العربية الليبية 
وجميع األطراف في مسعى للتمّكن من تحقيق ذلك«.

وقال نورالند في حوار أجرته معه »بوابة وجريدة الوسط«، إن أزمة جائحة فيروس »كورونا« زادت من الحاجة 
الملحة إلى هدنة إنسانية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تقدُّم على مستوى مسوَّدة وقف إطالق النار 

الذي تم التفاوض بشأنه في اجتماعات لجنة »5+5«.
ودعا »األطراف الخارجية« التي قدَّمت تعهدات في مؤتمر برلين، إلى الوفاء بتلك التعهدات، معربًا في 

الوقت نفسه عن شعوره بـ»إحباط كبير«، ألنها لم تفِ إلى حد اآلن بتعهداتها.وحول خيار العقوبات ضد 
المعرقلين لجهود حل أزمة، أشار السفير األميركي إلى أن الواليات المتحدة »فرضت عددًا من 

مع العقوبات من قبل، وتحتفظ بخيار فرض عقوبات إضافية على سبيل المثال مع هؤالء الذين يعملون 
مجموعة )فاغنر(« الروسية، موضحًا أن العقوبات وسيلة فعالة ولكنها تستغرق وقتًا لتنفيذها، وأن 
على األطراف المبادرة بتعليق األعمال العسكرية ومجابهة جائحة فيروس »كورونا«، وعدم انتظار 

تطبيق العقوبات. وشدد السفير على أهمية إحراز تقدم سريع على مستوى المراجعة والتدقيق 
الخارجي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، منبهًا إلى أن »استمرار عرقلة عملية المراجعة يعني أن 

هناك مَن يريد إخفاء أمر ما«.
وأعلن نورالند الذي كان يتحدث من مقر إقامته في تونس، أن بالده تدعم عملية »إيريني« 

التي أطلقها االتحاد األوروبي، وتتطلع إلى أن تنطلق العملية في أقرب وقت ممكن، قائاًل: 
»فهمُنا هو أن العملية لن يكون لها بُعد بحري فقط«، وسيكون باإلمكان رصد خروقات 

حظر األسلحة عبر حدود ليبيا البرية أيضًا من خالل األقمار الصناعية. وأكد سفير الواليات 
المتحدة األميركية لدى ليبيا، أن الستة ماليين دوالر التي أعلنتها بالده، كمساعدة 

صحية لمواجهة أزمة فيروس »كورونا«، هي جزء من جهود المساعدة األميركية الشاملة 
المقدَّمة إلى ليبيا، التي بلغت منذ العام 2011، ما يناهز 715 مليون دوالر.

وإلى نص الحوار

»كورونا« زاد الحاجة الملحة لـ »هدنة إنسانية«.. ويجب وقف كافة أشكال القتال



محليات 04

ممرضات يتعهدن بمواصلة العمل

مساع حكومية للتصدي لفيروس »كورونا« بدعم املستشفيات والطواقم الطبية

تقرير لـ»الوطنية للتربية والثقافة«:

االنقسام السياسي أدى إلى صعوبة تنفيذ سياسات التعليم
متضمنا رصدا مفصال لواقع العملية التعليمية وتحدياتها، 
إحالة  اإلثنين،  الوطني،  الوفاق  بحكومة  التعليم  وزارة  أعلنت 
التقرير  والعلوم،  والثقافة  للتربية  الليبية  الوطنية  اللجنة 
الهدف  غايات  تحقيق  في  المحرز  التقدم  حول  األول  الوطني 
اإلقليمي  اليونسكو  مكتب  إلى  المستدامة،  للتنمية  الرابع 
ببيروت، في انتظار ما يصدر عنهم من مالحظات أو توصيات 
حول التقارير الوطنية الصادرة عن الدول العربية ومنها ليبيا.

األمم  هيئة  إقرار  إلى  تقريرها  مقدمة  في  اللجنة  وأشارت 
بأهداف  تعرف  األهداف  من  مجموعة   2015 العام  المتحدة 
ورغبة  رؤية  »تمثل  رؤية  وهي   ،2030 المستدامة  التنمية 
جميع دول العالم للعمل بشكل جماعي من أجل القضاء على 
الشعوب  جميع  تمتع  وضمان  األرض،  كوكب  وحماية  الفقر، 

والمجتمعات بالسالم واالزدهار بحلول العام 2030.
تغطي  هدفا  عشر  سبعة   2030 العالمية  األجندة  وتضم 
واالجتماعي،  البيئي،  المجال  هي:  رئيسية  مجاالت  أربعة 
تحقيق  المحرز في  التقدم  ولقياس  والشراكات.  واالقتصادي، 
األمم  بمنظمة  المختصة  األجهزة  طورت  فقد  األهداف  هذه 
المتحدة جملة من الغايات تضم 169 غاية، انبثق منها 233 
يؤدي  حيث  الغايات،  تلك  في  المحرز  التقدم  لقياس  مؤشرا 
تحقيق هدف بعينه في موضوع محدد إلى تحقيق أهداف أخرى 
بما يكفل تكامل هذه الخطة وترابطها في كل المجاالت، مما 

يعكس االرتباط الوثيق بين هذه األهداف وغاياتها«.
وشفافة  واضحة  وغايات  مبادئ  على  الخطة  ارتكزت  وقد 
تحقق المرونة، والتناغم في جميع البلدان والمجتمعات، وتوفر 
البلدان،  تلك  أولويات  مع  والضروري،  المطلوب  االنسجام 

وخططها الوطنية، وفق اللجنة.
ويمثل الهدف الرابع للتنمية المستدامة، والمعني بالتعليم 
التنمية،  لهذه  األساسية  الركائز  أهم  أحد  والمنصف،  الجيد 
غايات  وهو بمثابة »هدف تمكيني يعمل على تحقيق وبلوغ 
الهدف  ويضم  المستدامة،  للتنمية  أخرى  أهداف  ومقاصد 
الرابع سبع غايات وثالث وسائل للتنفيذ، تغطي عناصر العملية 

والحكومة  الوطني،  الوفاق  حكومة  واصلت 
لفيروس  للتصدي  الرامية  تحركاتهما  الموقتة، 

»كورونا« المستجد لمنع تفشيه في أنحاء البالد.
والطواقم  المستشفيات  دعم  سبيل  وفي 
حكومة  في  الصحة  وزارة  مخازن  تسلمت  الطبية، 
بمواقع  لعاملين  وقائية  ومالبس  معدات  الوفاق 
جوا،  المستلزمات  تلك  الصحي. وجرى شحن  العزل 
ووزعت على العناصر الطبية والطبية المساعدة في 
المراكز المخصصة لعالج مصابي فيروس »كورونا« 
في  صفحتها  على  الوزارة  بيان  حسب  المستجد، 

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.
الوفاق« وصول  أعلنت »صحة  الماضي،  والسبت 
خاصة  شخصية،  وقاية  ومعدات  تجهيزات  شحنة 
بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعالج 
الطبي  اإلمداد  جهاز  مخازن  إلى  الفيروس  مصابي 

بمدينتي طرابلس ومصراتة.
الواقعة  المستشفيات  مديري  الوزارة  وطالبت 
»طرابلس  إصابة  حاالت  فيها  سجلت  التي  بالمدن 
اإلمداد  فروع جهاز  مع  التنسيق  ومصراتة« بسرعة 

الطبي لتسلم التجهيزات والمعدات.
بحكومة  الصحة  وزير  قرر  نفسه،  السياق  وفي 
الوفاق، الدكتور أحميد بن عمر، صرف مكافأة مالية 
والتسييرية  المساعدة  والطبية  الطبية  للعناصر 
ومراكز  العزل  بمراكز  العاملين  من  والخدمية 
فيروس  إجراءات مواجهة  المعتمدة، ضمن  الكشف 
نشرته  للوزارة  بيان  وبحسب  المستجد.  »كورونا« 
مكافأة  فإن  طرابلس،  الصحية  الخدمات  إدارة 
شهريا،  دينار  آالف  عشرة  ستكون  الطبي  العنصر 
دينار،  آالف  ثمانية  المساعد  الطبي  للعنصر  بينما 
دينار  آالف  ستة  والخدمي  التسييري  وللعنصر 
شهريا. وأوضح البيان أن المكافأة المالية ستحتسب 
أو  العزل  لمركز  مصابة  حالة  أول  دخول  تاريخ  من 

الكشف.
الموقتة،  الحكومة  رئيس  بحث  المقابل،  في 
بمدينة  إقامته  بمقر  عُقد  اجتماع  خالل  الثالثاء، 
وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  عضو  مع  بنغازي، 
إبراهيم  المستشار  الداخلية،  وزير  »كورونا«، 
وباء  لمجابهة  العليا  اللجنة  عمل  سير  بوشناف، 

»كورونا« ووزارة الداخلية خالل األزمة الراهنة.
التشديد  ضرورة  على  الثني  شدد  اللقاء،  وخالل 
على تطبيق قرار حظر التنقل بين المدن، وااللتزام 
المدن  كل  داخل  المفروضة  التجول  حظر  بساعات 
صفحة  على  منشور  بيان  حسب  وذلك  والمناطق، 

الحكومة بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
كل  في  األمنية  األوضاع  حالة  الثني  تابع  كما 

الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  والمناطق  المدن 
الموقتة، وفي هذا اإلطار شدد رئيس الحكومة على 

ضرورة تأمين المناطق المحررة من قبل الجيش.
لرئيس  تعليمات  األحد،  أصدر  قد  الثني،  وكان 
كل  بمتابعة  والنقل،  للمواصالت  العامة  الهيئة 
الشحنات الخاصة بمكافحة وباء »كورونا« وتسهيل 

اإلجراءات لدخولها بحسب الجهة الموردة.
اإلجراءات  سير  نفسه،  اليوم  في  الثني  وبحث 
البرية  المنافذ  كل  قفل  في  المتخذة  الحكومية 
االحتياجات  دخول  وآليات  والجوية  والبحرية 
وناقش  للهيئة.  بيان  وفق  الراهنة،  لألزمة  الالزمة 
العامة  الهيئة  رئيس  مع  الموقتة  الحكومة  رئيس 
عبدالقادر،  علي  محمد  الكابتن  والنقل  للمواصالت 
خالل  والجوية  والبحرية  البرية  المنافذ  عمل  سير 
هذه األيام، بما يكفل تطبيق كل التدابير الوقائية 
ضرورة  وأكد  »كورونا«.  وباء  لمواجهة  واالحترازية 
اتباع إجراءات اللجنة العليا لمكافحة وباء »كورونا«، 

التي تعمل بالتنسيق التام مع الحكومة الموقتة.

العيادات المجمعة
العليا لمكافحة وباء »كورونا«  اللجنة  ومع إعالن 
أول  تسجيل  الموقتة،  للحكومة  التابعة  المستجد 
الثالثاء،  بنغازي،  مدينة  في  بالفيروس  إصابة  حالة 
وزارتا  تتبعها  التي  االحترازية  اإلجراءات  وفي خضم 
من  للوقاية  الموقتة  بالحكومة  والداخلية  الصحة 
المجمعة  العيادة  تبرز  المستجد،  فيروس »كورونا« 
كبديل  بنغازي،  مناطق  مختلف  في  المنتشرة 
في  لوقوعها  نظرا  والخاصة  العامة  للمستشفيات 
من  وقربها  بالمدينة،  المختلفة  واألحياء  المناطق 
حول  تساؤالت  يفرض  ما  وهو  مباشرة،  السكان 
مدى جاهزية تلك العيادات للتعامل مع الوباء، وكيف 
الوقائية  اإلجراءات  وما  االشتباه،  حاالت  مع  تتعامل 

التي اتخذتها؟
مع  »الوسط«  تحدثت  األسئلة  تلك  عن  لإلجابة 
المدير العام لعيادة الكيش المجمعة بمدينة بنغازي 
قمنا  شيء  »أول  قال:  حيث  الفسي،  مرعي  األستاذ 
العيادات  عمل  إيقاف  في  تمثل  وقائي،  كإجراء  به 
التخصصية مثل عيادة الغدد، وعيادة الكشف المبكر 
عن سرطان الثدي، وعيادة الجلدية، وعيادة العيون 
ال يعمل بها سوى قسم الطوارئ، ألن هذه العيادات 
تهدد  كانت  وبالتالي  كبير جدا،  ازدحام  عليها  كان 

بنقل العدوى ونشرها«.
أيضا  الوقائية  إجراءاتنا  »ضمن  الفسي:  وأضاف 
أن أي شخص يدخل إلى أقسام الباطنة أو الطوارئ، 
وضعنا  مقاعد  وهناك  بالكحول،  يديه  تعقيم  يتم 
الناس  بين  مسافات  إيجاد  أجل  من  عليها  عالمات 
االستقبال  في  األمر  وكذلك  االنتظار،  أماكن  في 

وعن التفكير في االنسحاب خوفا من الوباء تقول: 
»نحن عملنا طوارئ ويحمل كثيرا من المخاطر من 
قبل ولن ننسحب ونترك المكان أبدا إذا ما ظهرت 

حاالت في بنغازي«.
من جانبها، قالت الممرضة حواء البرغثي: »نحن 
أن  وعلينا  الحذر  هو  عملنا  وأساس  عملنا  نترك  لن 
نزيد من إجراءات وأسباب الوقاية، وال قدر اهلل، إذا 
ظهرت حاالت في بنغازي لن نترك العمل وسنستمر 
الوباء«. فيما تقول جيهان فركاش:  أن ينحسر  إلى 
يحتاج لشجاعة ونحن شجاعات بما يكفي  »الموقف 
لتخطي هذا الوباء على خير إن شاء اهلل، ونسأل اهلل 

أن يحمي بالدنا«.
الغرياني:  فاطمة  األطفال  طبيبة  قالت  بدورها، 
»أنا أطلب من الناس في البداية البقاء في المنزل، 
المنزل  في  يبقوا  أن  أتمنى  أجلهم  من  هنا  فأنا 
بخطورته،  الوعي  إلى  يحتاج  الوباء  ألن  أجلي،  من 
أوجه  كما  لمواجهته،  الجهود  تضافر  من  بد  وال 
من  يعاني  طفلك  يكن  لم  إذا  لألمهات:  كالمي 
مرض خطير وطارئ ال تحضريه للعيادة ألن الوضع 
مربك من جميع الجوانب، فمثال أم ابنها يعاني من 
كانت  أين  اآلن،  وتحضره  منذ شهرين  طفح جلدي 
خالل الشهرين الماضيين، لذلك أتمنى من الجميع 

المحافظة على أنفسهم والتزام بيوتهم«.
الحمد  »نعم  تقول:  اإلمكانات  توافر  مدى  وعن 
مالبس  من  اإلمكانات  جميع  لنا  وفرت  العيادة  هلل 
واقية وأقنعة وقفازات والتعقيم بالكحول«. وتضيف 
الغرياني عن تعاملهن مع حاالت االشتباه خصوصا 
التعامل  في  الحذر  على  يرتكز  »عملنا  األطفال: 
بأعراض  حالة  تأتي  فحين  الفترة،  هذه  خصوصا 
بكتاب  بتحويلها  نقوم  كورونا  ألعراض  مشابهة 
مستشفى  إلى  كطبيبة  عليه  بالتوقيع  أقوم  رسمي 
واحدة  اشتباه  حالة  هناك  اآلن  وإلى  الصدرية، 
أطفال، وأخرى لرجل كبير تم تحويلهما، والحمد هلل 

النتيجة سالبة«.

مستمرات في العمل 
حالة  ظهرت  متى  العمل  في  استمرارهن  وعن 
»نحن  الفاخري:  نعيمة  الدكتورة  تقول  اشتباه 
مستمرات في عملنا بإذن اهلل ولن نتركه، وسنظل 
هناك  كان  وإذا  الوباء،  ينحسر  أن  إلى  العيادة  في 
نقصر وسوف  لن  بالتأكيد  المستشفيات  في  نقص 
المساعدة  تطلب  التي  المستشفيات  إلى  نتوجه 
كالم  الغرياني  فاطمة  وتؤيد  العون«.  يد  لمد 
األساسي  عملنا  هي  العيادة  »نعم  وتضيف:  نعيمة 
ولكن ال قدر اهلل، إذا انتشر الوباء وحدث نقص في 
نقصر  ولن  هناك  إلى  نتوجه  سوف  المستشفيات 

بإذن اهلل، وربي يحمينا«.

يتحدث معنا، بل يقترب منا كثيرا«.
عبدالعزيز،  هناء  الصحية،  المعاونة  تقول  فيما 
كل  لنا  وفرت  العيادة  »إدارة  اإلمكانات:  توفير  عن 

اإلمكانات من أجل الوقاية من مرض كورونا«.
وعن تعاملهن مع حاالت االشتباه التي تأتي إلى 
فرج  مريم  الصحية،  المعاونة  تقول  المستشفى، 
علي: »في البداية، خفنا قليال، لكن اآلن نتعامل مع 
مستشفى  إلى  تحويلها  تم  لحين  بجدية،  حالة  أي 

الصدرية بالكويفية«.
الخروبي،  ياسمين  الصحيات:  المعاونات  وتتفق 
يتركن  »لن  أنهن  على  الزوي،  ونجاة  سالم،  خلود 
عملهن في حال ظهور حاالت في بنغازي، ألن هذا 
البالد  ألن  باإلنسانية،  نتحلى  ونحن  إنساني،  عمل 
يحفظنا  وربي  اهلل،  بإذن  نخذلها  فلن  إلينا  محتاجة 

جميعا«.
الطوارئ  قسم  ممرضات  إلى  الحديث  وامتد 
الممرضة  القسم،  رئيس  قالت  حيث  واإلسعاف، 
جميع  لنا  »وفرت  العيادة  إن  الفيتوري،  سليمة 
الكحول  وتوفير  وقائية  مالبس  من  اإلمكانات 
جميع  مع  نتعامل  ونحن  والقفازات،  والماسكات 
اشتباه  وإذا كانت هناك حالة  الحاالت بحذر شديد، 
فإننا نقوم بتحويلها إلى الطبيب الذي بدوره يقوم 

بتحويلها إلى مستشفى الصدرية«.

من  مخزوننا  على  باالعتماد  وقمنا  والصيدلية، 
من  نعاني  الذي  والكحول  والقفازات،  الكمامات، 

نقص شديد به«.
النقص  تعويض  كيفية  حول  سؤال  على  وردا 
صالح  خيار  لدينا  »ليس  قال:  المعقمة،  المواد  من 
للتعقيم إال الكحول، وفيما يخص األسطح، ومقابض 
هناك  أيضا  بالكلوريكس،  تعقيمها  يتم  األبواب 
للمحافظة  الواقية  المالبس  وهي  جدا  مهم  جانب 
ال  ألننا  المساعدة،  والطبية  الطبية،  العناصر  على 
بد أن نحافظ عليهم من انتقال العدوى ألنهم خط 

الدفاع األول لدينا«.
التي قد يشتبه  الحاالت  التعامل مع  آلية  أما عن 
بتحويل  »قمنا  فيقول:  بالفيروس،  إصابتها  في 
الكويفية  مستشفى  إلى  فيها  مشتبه  حاالت  عدة 
لألمراض الصدرية، وقمنا بنقلها في سيارة إسعاف 
إسعاف  سيارة  هناك  تكون  أن  بد  ال  ولكن  عادية، 
إلى اآلن في  الحمد هلل  الحاالت، ولكن  خاصة بنقل 
بعض  هناك   )..( سلبية  تكون  النتيجة  الحاالت  كل 
أنها  النتائج  وأظهرت  طواعية  ذهبت  الحاالت 
الوقت  هذا  إن  أقول  أن  وأريد  موسمية،  إنفلونزا 
الموسمية،  اإلنفلونزا  ظهور  وقت  هو  العام  من 
تاريخ  على  اإلطالع  بعد  وحتى  تتشابه،  واألعراض 
المريض أنه لم يسافر مثال، ال بد من أخذ االحتياط 

ألنه ربما قد خالط شخصا مصابا«.
الكيش  لعيادة  العام  المدير  تحدث  وختاما 
الفسي،  مرعي  األستاذ  بنغازي،  بمدينة  المجمعة 
واجبها  بأداء  ملتزمة  كافة  الطبية  األطقم  إن  قائال 
المحافظة  بد من  وال  األول،  الدفاع  »نعم هم خط 
عليهم، بضرورة توفير كل ما يلزم لهم لحمايتهم 

من هذا الوباء«.

العناصر الطبية
مع  والتعامل  الفحص  آليات  عن  الحديث  ومن 
ال  التي  الطبية  العناصر  إلى  إصابتهم  في  المشتبه 
عيادة  يدخل  يجد من  رسالتها،  أداء  في  تألو جهدا 
امباركة  الصحية،  المعاونة  بنغازي،  بمدينة  الكيش 
بوجه  تستقبله  بـ»منى«،  المعروفة  المهدي، 
وتطلب  المعقم،  بالكحول  الزائر  يد  ترش  بشوش، 
تحين  حتى  االنتظار  مقاعد  أحد  على  الجلوس  منه 

لحظة الدخول إلى الطبيب.
كيف تتعامل امباركة مع المرضى في ظل انتشار 
الخط  »نحن  أجابت:  »كورونا«؟  مرض  من  الفزع 
األول الستقبال المرضى والتعامل معهم واالحتكاك 
إلى  المرضى  بتنظيم دخول  نقوم  فنحن من  بهم، 
أحيان  وفي  معهم،  ونتحدث  الطبيب،  على  العيادة 
كثيرة ال يلتزم المريض بالمسافة المطلوبة عندما 

●   رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في اجتماع للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا بحضور رئيس اللجنة الدكتور أحميد بن عمر

●   معاونات صحيات في إحدى العيادات المجمعة - بنغازي

●   وزير التعليم بالحكومة الموقتة فوزي بومريز●   وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد

●   رئيس الحكومة الموقتة عبد اهلل الثني خالل لقائه وزير داخليته المستشار إبراهيم بوشناف لالستماع إلى سير عمل لجنة مجابهة كورونا

طرابلس - بنغازي - ابتسام اغفير

القاهرة - الوسط
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مراحل  امتداد  على  ومعلمين  ومناهج  طالب  من  التعليمية 
التعليم المختلفة من مرحلة تنمية الطفولة المبكرة إلى غاية 

التعليم الجامعي العالي«.
صفحتها  عبر  الوزارة  نشرته  الذي  التقرير  نص  ووفق 
لجنة  ضمت  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
محمد  عبدالجليل  د.عبداهلل  الوطني:  التقرير  وصياغة  إعداد 
وأ.علي  لربش،  محمد  د.عطية  من:  كل  وعضوية  »رئيسا«، 
وم.عادل  الشكشوكي،  الهادي  وم.فهيمة  الشريف،  مصطفى 

طاهر الشويهدي، وأ.صباح محمد المغربي »عضوا ومقررا«.
ليبيا  أن  من  »بالرغم  تقريرها:  مقدمة  في  اللجنة  وقالت 
تمر بمرحلة صعبة، وتقلبات سياسية واقتصادية وأمنية أثرت 
وبالرغم  كبير،  بشكل  التطويرية  التنموية  الدولة  جهود  في 
لهذا  إصالحية  خطة  التعليم  وزارة  تبنت  فقد  ذلك  كل  من 
من  جملة  شملت   ،2019  -  2017 للفترة  الحيوي  القطاع 
استهدفت  التصحيحية،  والمبادرات  والخطوات،  اإلجراءات، 

العملية التعليمية في جميع مراحلها وعلى األصعدة التربوية 
للتربية  الوطنية  اللجنة  أعدت  وقد  كافة.  والفنية  واإلدارية 
البيانات  على  استنادا  الطموح  التقرير  هذا  والعلوم  والثقافة 
التابعة  المتاحة من الهيئات واإلدارات والجهات  واإلحصاءات 
لوزارة التعليم، وقد توخت اللجنة المكلفة بإعداده الشفافية 

والموضوعية في العمل مع اإلدارات والجهات المعنية«.
2019، ذكر أن ليبيا  8 ديسمبر  التقرير الذي يحمل تاريخ 
»حققت منذ االستقالل وإلى اآلن توسعا كبيرا في نشر وتوفير 
التعليم في كل ربوع ليبيا تحقيقا لمبدأ التعليم حق للجميع، 
جميع  في  اإلجمالية  القيد  معدالت  ارتفاع  في  ذلك  وانعكس 
والطالب  األمور  أولياء  لوعي  هذا  ويعزى  التعليمية،  المراحل 
بأهمية التعلم من جهة، وكذلك لمجانيته في جميع المراحل 
التعليمية من جهة أخرى، حيث بلغ معدل القيد اإلجمالي في 
 2018- الدراسي  العام  في   113% األساسي  التعليم  مرحلة 
كونها   98% إلى  ليصل  االلتحاق  معدل  ارتفع  كما   ،2019

مرحلة إلزامية. وقد تم سد الفجوة بين الجنسين في التعليم 
حيث وصل معدل التكافؤ بين الجنسين لطلبة مرحلة التعليم 
بيانات  حسب   1.1 الثانوي  التعليم  وبمرحلة   0.93 األساسي 

العام الدراسي 2018 - 2019«.
تم  الذي  الكمي  التقدم  من  الرغم  »على  التقرير:  وأوضح 
التعليمية  العملية  أن  إال  السابقة  المؤشرات  حسب  تحقيقه 
أركان  في  خلل  لوجود  نتيجة  مخرجاتها  في  قصور  شابها 
من  التعليمية  المادة  المعلم،  )الطالب،  التعليمية  العملية 
مقررات دراسية ووسائل تعليمية، البيئة التربوية والتعليمية 
من  كبيرا  عددا  هناك  إن  حيث  المناسب(،  التمويل  اآلمنة، 
المهارات  يكتسبون  ال  المتوسط  التعليم  مرحلة  خريجي 
التقني  التعليم  أو  الجامعي  التعليم  لمرحلة  الالزمة  المعرفية 
للمهارات  يفتقدون  العالي  التعليم  مرحلة  وخريجي  العالي، 

الالزمة لمتطلبات سوق العمل«.
الوطني  »المشروع  لذلك  تبنت  الوزارة  أن  إلى  وأشار 

 2017 العام  التعليم  مرحلة  التعليمية  المنظومة  إلصالح 
المنظومة  واقع  لتشخيص  وطني  حوار  بإطالق   2019  -
التعليمية لتحديد نقاط الضعف ومواطن الخلل ونقاط القوة. 
السياسات  بوضع  الوزارة  قامت  الحوار  هذا  نتائج  على  وبناء 
مجموعة  باتخاذ  وذلك  التعليمية؛  العملية  إلصالح  الالزمة 
من اإلجراءات االستعجالية، واإلعداد لوضع خطة استراتيجية 

متوسطة المدى«.
أن  التقرير  ذكر  والتحديات،  بالصعوبات  يختص  وفيما 
أدائها نحو  أثرت في مستوى  الوزارة »واجهت صعوبات عدة 
بينها:  من  المستدامة  للتنمية  الرابع  الهدف  غايات  تحقيق 
صعوبة  إلى  أدى  مما  حكومتين،  ووجود  السياسي  االنقسام 
تنفيذ سياسات الوزارة على الوجه األمثل، من إشراف ومتابعة 
البيانات  على  الحصول  وتعذر  التعليمية،  مؤسساتها  كل 
أدت  التي  المسلحة  والنزاعات  منها،  المطلوبة  واإلحصائيات 
إلى تدمير وتوقف الدراسة في مؤسسات تعليمية عدة، ونزوح 
العددية لبعض  الكثافة  أثر في  آمنة مما  إلى مناطق  طالبها 
الخطط  تنفيذ  على  الوزارة  قدرة  عدم  عنها  ونتج  المدارس، 
السيئة  الدراسية بصورة كاملة، وكذلك الظروف االقتصادية 
الناتجة عن األسباب سالفة الذكر، كان لها أثر سلبي على حجم 

المخصصات المالية وتأخير صرفها«.
استخدام  »تدني  الصعوبات:  ضمن  التقرير  ذكر  كما 
الميكنة والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية، الذي تسبب 
المنظومة  عناصر  عن  والمعلومات  البيانات  توافر  عدم  في 
الفعلية،  الحاجة  المعلمين عن  أعداد  والزيادة في  التعليمية، 
مع القصور في التخصص والفاعلية في األداء، وضعف مستوى 
االلتحاق  معدالت  وتدني  التربوي،  التفتيش  قبل  من  الرقابة 
بالتعليم التقني والفني نتيجة للمفاهيم الخاطئة السائدة في 
المجتمع، مما نتج عنه زيادة في عدد الطلبة بالتعليم الثانوي 
العام والجامعي، حيث أحدث خلال في التركيبة المهنية لقوة 
العمل الوطنية بما يتفق ومتطلبات سوق العمل، وكذلك عدم 
سوق  متطلبات  مع  والفني  التقني  التعليم  مخرجات  توافق 
العامة  األعمال  مؤسسات  بين  التنسيق  لعدم  نتيجة  العمل، 
والخاصة )الصناعية واإلنتاجية والخدمية(، ومؤسسات التعليم 

التقني والفني«.
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استدرجته  ملفكر  مبكر  رحيل 
السياسة في الوقت الخطأ

وداعا جبريل

بعد حياة حافلة، استقر جثمان رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود 
أبورواش  بمنطقة  الليبية  بالمقبرة  األخير  مثواه  في  اإلثنين،  جبريل، 
العربية، بحضور عدد  بجمهورية مصر  القاهرة  إحدى ضواحي مدينة 

من أفراد عائلته، وبعض أصدقائه.
إلغالق  نظرا  توفي،  حيث  المستشفى  أمام  الجنازة  صالة  وأقيمت 

المساجد بموجب اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

ورحل جبريل عن عالمنا، األحد، بعد أيام من إعالن إصابته بفيروس 
والتصريحات  البيانات  من  العديد  صدرت  وقد  المستجد،  »كورونا« 
وفاته،  ليبيا وخارجها في  ورسائل وتغريدات عزاء ومواساة من داخل 
مشيدة بمواقفه حين تولى رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني 
االنتقالي السابق، والتي كانت مثار اهتمام األوساط السياسية، والرأي 

العام الليبي.

قامة علمية وشخصية وطنية

عبارات الرثاء والنعي تجمع الفرقاء في سطر واحد
من  ومواساة  عزاء  وتغريدات  ورسائل  وتصريحات  بيانات 
الوطنية،  القوى  تحالف  رئيس  وفاة  في  وخارجها  ليبيا  داخل 
األحد،  ظهر  رحيله،  نبأ  عن  اإلعالن  عقب  جبريل،  محمود 
شخصيات  عن  صدرت  واألخرى  الرسمي،  شكله  أخذ  بعضها 
سياسية ودبلوماسية، أجمعت على توديع قامة سياسية ظلت 
في بؤرة هذا المشهد الليبي، خصوصا في الفترة التي بدأت 
مع فبراير 2011 فور إطاحة نظام العقيد معمر القذافي، فيما 
رئيس  الفقيد،  بمواقف  مشيدة  العربي،  الربيع  بثورات  عرف 
المكتب التنفيذي للمجلس الوطني االنتقالي السابق، مشيدة 
والرأي  السياسية،  اهتمام األوساط  التي كانت مثار  بمواقفه 

العام الليبي.

وداع تجاوز االنقسام
رئيس  وصف  فقد  الداخلي،  االنقسام  تجاوز  جبريل  رثاء 
المجلس الرئاسي فائز السراج، في رسالة تعزية، جبريل بأنه 
أخرى  رسالة  نعت  كذلك  وطنية«،  وشخصية  علمية  »قامة 
الفقيد، فيما قال عضو المجلس  من المجلس األعلى للدولة 
جبريل  محمود  سيتذكرون  »الليبيين  إن  اقزيط:  بالقاسم 
جدا  متقدمة  بدت  وسياسات  خططا  يطرح  كان  إذ  مطوال، 

سندرك أهميتها بعد سنوات«.
خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  قدم  المقابل،  في 
إلى  جثمانه  نقل  عليهم  وعرض  الراحل  ألهل  تعازيه  حفتر 
قوات  باسم  الناطق  لكن  الوطن،  أرض  في  يدفن  وأن  ليبيا 
القيادة العامة قال إن »أقارب جبريل رفضوا نقل جثمانه إلى 
تقدم  كما  العربية«،  مصر  جمهورية  في  دفنه  ليجري  البالد 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالعزاء في وفاة المغفور له 
جبريل، وفق المستشار اإلعالمي لرئاسة مجلس النواب فتحي 

عبدالكريم المريمي.
والتيار  النواب  مجلس  عضوا  قال  مشتركة،  تعزية  وفي 
الفيدرالي عيسي العريبي وزياد دغيم »إن العزاء لكل الشعب 
الليبي وكل األصدقاء بالتيار الوطني وحزب التحالف في وفاة 
رئيس حكومة ليبيا األسبق وأحد رموز ثورة فبراير المجيدة، 

ونحتسبه شهيدا بإذن اهلل«.
مستشفيات  أحد  في  جبريل  محمود  الدكتور  وتوفي 

ومرشدًا للكثيرين«، مشيرة إلى أنه »شارك مؤخرًا في مسار 
الحوار السياسي الذي نظمته األمم المتحدة«. وتابعت: »سوف 

نفتقده بشدة«.
لألمم  العام  لألمين  باإلنابة  الخاصة  الممثلة  وتقدمت 
المتحدة، ستيفاني وليامز، في ختام البيان بخالص التعازي ألسرة 

الدكتور محمود جبريل وإلى الشعب الليبي.
أما سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورالند، فقدم 
تعازيه في وفاة جبريل، معربًا عن بالغ الحزن واألسى لنبأ الوفاة 
بسبب مضاعفات فيروس »كورونا«، داعيا قادة البالد إلى تركيز 

جهدهم لمكافحته.
وجاء في رسالة تعزية للسفير ريتشارد نورالند نشرتها السفارة 
األميركية في ليبيا عبر صفحتها على »فيسبوك«: »تعرب سفارة 
الوزراء  رئيس  وفاة  لنبأ  واألسى  الحزن  عن  المتحدة  الواليات 
السابق محمود جبريل. وتنضم إلى جميع الليبيين في التفكير في 
إرث الدكتور جبريل، والتزامه الكبير بضمان مستقبل ديمقراطي 

وآمن ومزدهر للشعب الليبي«.
وقال نورالند إنه التقى رئيس »تحالف القوى الوطنية«، الراحل 
الدكتور محمود جبريل »آخر مرة في 19 فبراير الماضي، حيث 
كان يعمل بهمّة عالية لتنظيم مؤتمر شامل لليبيين المستقلين 
مكرس للتوصل إلى مخرجات سلمية من خالل الحوار«. وأكد 

العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز )68 عاما(، بعد أيام 
من اإلعالن عن إصابته بفيروس »كورونا« المستجد في 26 

من مارس الماضي.
البعثة األممية والسفارة األميركية

الخاصة  الممثلة  لسان  وعلى  األممية  البعثة  قدمت  دوليا، 
باإلنابة لألمين العام لألمم المتحدة، رئيسة بعثتها للدعم في 
ليبيا، ستيفاني ويليامز العزاء في وفاة الدكتور جبريل، وقالت في 
بيان لها: »تشارك الممثلة الخاصة باإلنابة لألمين العام ورئيسة 
بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، الشعب 
الليبي مشاعر الحزن لرحيل السياسي الليبي البارز الدكتور محمود 

جبريل في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا«.
)67 عامًا( »كرس حياته  الدكتور جبريل  وقالت ويليامز إن 
لخدمة بلده وعُرف بقيادته المكتب التنفيذي للمجلس الوطني 
ثورة 17  الموقت عقب  الوزراء  االنتقالي وتولى منصب رئيس 
فبراير، وله يعود الفضل في تأسيس تحالف القوى الوطنية في 
العام 2012 وذلك قبل انتخابات المؤتمر الوطني العام«. وأكدت 
رئيسة البعثة األممية أن الدكتور جبريل »كان حريصًا بشكل 
خاص على بناء المجتمع المدني وتعزيز إدماج النساء والشباب 

الليبيين في العمل السياسي«.
»صديًقا  أيضًا  كان  جبريل  الدكتور  أن  ويليامز  وأضافت 

السفير األميركي أن جبريل »كان رجاًل وشخصًا محترمًا يهتمّ 
أنه  معتبرًا  البالد«،  ومستقبل  الشعب  برفاهية  واضح  بشكل 
القادة  جميع  على  يجب  بات  مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  »اآلن 
الليبيين أن يضعوا جانبًا، وعلى وجه السرعة، القضايا التي تفرق 
جميع  صحة  تعزيز  على  الكاملة  طاقاتهم  يركزوا  وأن  بينهم، 

الليبيين ومجابهة هذا الفيروس الفتاك«.
وبالمثل، قدمت السفارة الفرنسية لدى ليبيا تعازيها لوفاة 
الحزن  »ببالغ  االثنين:  السفارة  عن  صادر  بيان  وقال  جبريل. 
واألسى تلقينا خبر وفاة رئيس الحكومة الليبية السابق محمود 
جبريل بسبب فيروس كورونا«، مشيدة بمسيرته كـ»رجل دولة 
التزم بالثبات من أجل ليبيا ديمقراطية وحديثة وذات سيادة«، 

مقدمة تعازيها إلى الشعب الليبي وأسرة الفقيد.
شهادة شلقم وقويدر

لم تتوقف كلمات الرثاء عند الحدود الرسمية، بل صدرت أيضا 
عن شخصيات سياسية ودبلوماسية عايشت وتعاملت مع جبريل، 
ووزير  المتحدة  األمم  لدى  لليبيا  السابق  المندوب  استذكر  إذ 
خارجيتها األسبق عبدالرحمن شلقم الخطوات األولى لجبريل على 
دروب السياسة بالقول »أقنعت النظام السابق بجدوى االستعانة 
بمحمود جبريل في مجال التخطيط، وترك بصمة مهمة بعد 
وطنية«  »أيقونة  بأنه  جبريل  شلقم  ووصف  عمله«،  في  ذلك 

و»إنسان سياسي استثنائي حصل على مليون صوت في انتخابات 
2012 بسبب شخصيته التي تجمع بين االحترام والمعرفة والعلم 

والقيادة«.
المدير العام السابق لمنظمة العمل العربية إبراهيم قويدر، 
روى تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع جبريل في العام 2000 في 
برنامج »بال حدود« الذي تبثه قناة الجزيرة، واتصال أحد رجال 
النظام السابق به الستشارته بشأن مواقف جبريل خصوصا بعد 
ما نقل إعجاب العقيد معمر القذافي باللقاء، وقال »سألني هل 
أعرف الدكتور محمود وما تقييمي، قلت له )تقييمي له من أية 
معارض  الدكتور  هل  يقصد  أنه  إجابته  من  وفهمت  ناحية؟(، 
للنظام أ م ال.. وكان الرد أن معرفتي به ال تتعدى الثالثة أسابيع، 
ولكني أستطيع أن أقول إنه ليس معارضا أو مؤيدا للنظام، فهو 
رجل عالم متخصص يستعين به كثير من المؤسسات في إعداد 
دراسات لها«. ويصف قويدر، الدكتور جبريل بالقول »كان محبا 
من  يمل  وال  يكل  وال  النجاحات،  لتحقيق  دائما  يسعى  لعمله 
أجل الوصول إلى تحقيق طموحاته، إضافة إلى أنه متحدث لبق 
وذو فكر ورؤى استراتيجية كبيرة«، وأضاف »فقدناه بحق سواء 
كنا متفقين أو مختلفين معه في بعض المواقف نتيجة أحداث 
متغيرةـ  ولكن لم نكن نختلف في الثوابت وهي حب ليبيا وناسها 

واالنحياز إليها«.

شخصية وطنية فذة
األسبق  االنتقالي  الوطني  المجلس  رئيس  نائب  وأعاد 
عبدالحفيظ غوقة التذكير بمواقف جبريل بعد ثورة فبراير، وقال 
إن »جبريل كان صادقا ووطنيا أثناء رئاسته المكتب التنفيذي 
في المجلس االنتقالي، وغادر موقعه بهدوء لتأسيس أهم تيار 
سياسي«، وأشار إلى أنه »قاد مرحلة سياسية صعبة تعتبر األهم 

في تاريخ ليبيا طيلة العقود الماضية«.
المبعوث األممي األسبق طارق متري، في  وفي حين وصف 
تغريدة عبر »تويتر« جبريل بأنه »شخصية وطنية كبيرة«، وأضاف 
»كان محمود جبريل رجل مبادرة وحوار، عينه على المستقبل.. 
التعازي ألسرته ومحبيه«. فقد نعى وزير الخارجية األسبق  أحر 
بالحكومة الموقتة محمد الدايري، رئيس تحالف القوى الوطنية 
)محمود جبريل(، قائال: »فقدت ليبيا شخصية وطنية فذة. سيبقى 
دكتور محمود جبريل رمزا للعطاء والتفاني من أجل إرساء دعائم 
تمتعت  متميزة  »شخصية  وأضاف  وهيبتها«.  المدنية  الدولة 

باحترام وتقدير بالغين من الكثيرين داخل وخارج الوطن«.

املخطط االستراتيجي الذي اصطادته السياسة»إيقاف االقتتال«.. آخر مبادرات »الفقيد« لوقف النزيف الليبي
من العمل الخاص في مجال التخطيط االستراتيجي، إلى 
االنخراط في خضم العمل السياسي، مسيرة طويلة ارتبطت 
برئيس »تحالف القوى الوطنية« الراحل الدكتور محمود جبريل، 
الذي توفي في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد 

أيام من إعالن إصابته بفيروس »كورونا« المستجد.
وُلد رئيس حزب »تحالف القوى الوطنية« في 28 مايو من 
ضمن  وُأوفد  بنغازي،  بمدينة  البركة  بمنطقة   ،1952 العام 
العشرة األوائل الحائزين الشهادة الثانوية العام 1970، وفق 
النظام التعليمي الذي كان سائدًا في ليبيا في عهد المملكة، 
للدراسة في قسم االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، 

حيث حصل على شهادة البكالوريوس في العام 1975.
قبل وبعد ثورة 17 فبراير

والتحق  ليبيا،  إلى  عاد  القاهرة  في  دراسته  إتمام  وبعد 
بالعمل في اإلدارة العربية، بوزارة الخارجية، قبل أن يوفد إلى 
الواليات المتحدة العام 1978 للدراسة بجامعة بتسبرغ بوالية 
بنسلفانيا. ليحصل منها على درجتي الماجستير العام 1980، 
والدكتوراه في التخطيط االستراتيجي من نفس الجامعة العام 
1984. وعمل بالتدريس في الجامعة نفسها لمدة عام واحد، 
وعاد إلى البالد، العام 1986، ولم يبقَ طوياًل ليغادرها إلى 

القاهرة التي أقام وعمل فيها.
قبل  من  ليبيا  إلى  جبريل  ُاستدعي   ،2007 العام  في 
للتطوير  الوطني  المجلس  ليؤسس  القذافي،  اإلسالم  سيف 
االقتصادي، بعد أن لفت االنتباه في برنامج »بال حدود« الذي 
تبثه قناة »الجزيرة«، لكنه قدم استقالته، وعاد إلى القاهرة، 
محمود  الدكتور  اسم  ظهر  فبراير،   17 ثورة  اندالع  وعقب 
المجلس  في  التنفيذي  المكتب  رئاسة  تولى  الذي  جبريل، 
أكتوبر   23 إلى  5 مارس  الفترة من  االنتقالي خالل  الوطني 

.2011
في العام 2012، أسس »تحالف القوى الوطنية« ودخل به 
انتخابات المؤتمر الوطني العام، ليفوز التحالف في أغسطس 
العام نفسه بغالبية ساحقة، على خالف توقعات سابقة  من 
في  المشهد  الذي تصدر  السياسي  اإلسالم  تيار  فوز  رجحت 

العربي.  الربيع  بثورات  عرف  فيما  وشريكتيها  ليبيا  جارتي 
وفي فبراير من العام الماضي، جرى تحويل التحالف إلى حزب 

سياسي.

مبادرة إيقاف االقتتال
في الخامس والعشرين من يونيو من العام الماضي، ومع 
طرابلس،  العاصمة  لحرب  األولى  األشهر  في  القتال  احتدام 
أعلن الحزب الذي يقوده جبريل مبادرة تحت مسمى »مقترح 
إيقاف االقتتال واستئناف العملية السياسية«، الذي تكون من 
ثالث مراحل. والمقترح الذي سبق أن نشرته »الوسط«، بدأ 
بتوضيح الفرضيات التي بني عليها، باإلضافة إلى هدنة من 15 
إلى 40 يومًا وعقد ثالثة مؤتمرات، األول يختص بالجانبين 
الجانب  يشمل  الثاني  والمؤتمر  واالقتصادي،  االجتماعي 
السياسي لقادة ليبيا السياسيين، بينما المؤتمر الثالث يختص 
بالجانبين العسكري واألمني. وذكر حزب تحالف القوى الوطنية 
السياسية  الكيانات  من  كتلة  إعداده  في  شارك  المقترح  أن 
والشخصيات الوطنية. وفي يوليو الماضي، أعاد جبريل التأكيد 
تصريحات  في  موضحا  بامتياز«،  وطنية  ليبية  »مبادرته  أن 
لراديو فرنسا الدولي أن »المبادرة مبنية على فرضيات معينة 
وملكيتها ليست للتحالف فقط، التحالف أعد التصور األولي لها، 
والذين ناقشوا التصور وشاركوا في الصياغة النهائية عديدون، 
الرئاسي،  المجلس  من  وأعضاء  النواب،  مجلس  من  أعضاء 
سابقون وحاليون، من الرافضين الحرب، بعض الشخصيات 
المستقلة، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، بعض التيارات 
السياسية«. وحظيت تلك المبادرة بموافقة المبعوث األممي 

»غسان سالمة« وقتذاك، وفق رئيس التحالف الوطني الراحل.
المسار  حوار  جلسات  في  جبريل  محمود  الدكتور  شارك 
وكان   ،2020/2/26 في  جنيف،  في  انعقدت  التي  السياسي 
ذلك آخر ظهور سياسي له. وفي 26 من مارس الماضي، أعلن 
الوطنية«، إصابة جبريل بفيروس »كورونا«،  القوى  »تحالف 
وحسب بيان للتحالف فإن نتيجة تحاليل رئيس الحزب، ظهرت 

إيجابية، ليصارع المرض حتى يوم وفاته.

مع استمرار حرب العاصمة في ليبيا، كانت مبادرة تحالف 
القوى الوطنية، برئاسة محمود جبريل، لوقف االقتتال، في 
إزاء  تحركاته  أبرز   ،2019 يونيو  من  والعشرين  الخامس 

تفاقم األوضاع عسكريا في البالد.
»يجب  االقتتال  أي جهد إليقاف  أن  وقتها  التحالف  ورأى 
أال يكتفي بإيقاف الرصاص فقط، بل يجب أن يكون إسكات 
صوت المدافع بداية لعملية سياسية نشطة تراعي مواقف 
المطلوب  التوافق  تنال  أن  يمكنها  حيث  األطراف،  جميع 
األولى  على مرحلتين:  المبادرة تشتمل  فإن هذه  ثم  ومن 
تتمثل في دعوة إلى الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر إلى 
خلق منطقة عازلة هدفها التأسيس لممرات إنسانية لألسر 
العالقة في مناطق االقتتال، وتقديم المساعدات اإلنسانية 
الثمن  وتدفع  دفعت  التي  األسر  هذه  من  لكثير  العاجلة 
األكبر في هذه الحرب، حجم المنطقة العازلة يقاس بمدى 
30كم، بحيث تخلق طوقا  أي نحو  الثقيلة  المدفعية  نيران 
يمتد إلى كل المحاور مع مراعاة الوضعية الخاصة لمدينتي 
حدوث  عدم  تضمن  آليات  ووضع  خلق  وترهونة،  غريان 

اعتداءات بعد إقامة المنطقة العازلة«.
كـ»حل  المبادرة  مقدمو  طورها  العازلة  المنطقة  فكرة 
توافقي بين إصرار قوات حكومة الوفاق على انسحاب قوات 
المشير حفتر كشرط الزم إليقاف إطالق النار ورفض المشير 
حفتر لالنسحاب كشرط إليقاف الحرب، ومن المستبعد أن 
ألسباب  عازلة  منطقة  خلق  للجيش  العامة  القيادة  ترفض 
لتحرير  العاصمة  الهجوم على  تبرر  أنها  إنسانية، خصوصا 
الوقت  وفي  اإلرهابية  الميليشيات  سيطرة  من  المدنيين 
ألسباب  الوارء  إلى  العامة  القيادة  قوات  عودة  فإن  ذاته 

إنسانية سيعد انسحابا من وجهة نظر الطرف اآلخر«.
 15 العازلة »ال تقل عن  المنطقة  الهدنة في هذه  مدة 
يوما كحد أدنى وتمتد إلى 40 يوما كحد أقصى، يتم خاللها 
تشكيل قوة مشتركة من الطرفين لمحاربة اإلرهاب والهجرة 
غير الشرعية باعتبار أن الطرفين ادعيا محاربة اإلرهاب وهذا 
اتجاه محاربة  المقترح سيبين مصداقية كل طرف وجديته 
مقاتل  آالف  عشرة  عن  القوة  هذه  تقل  أال  يجب  اإلرهاب. 
عن  مستقلة  مشتركة  ميدانية  قيادة  تتبع  الطرفين  من 
كال الطرفين، الهدف من ذلك ليس فقط اختبار مصداقية 
الطرفين بل أيضا خلق وحدة هدف للطرفين المتقاتلين قد 
عسكرية  مؤسسة  لتطوير  ونواة  الثقة  لخلق  أساسا  يكون 

ذات هدف واحد«.
كما اقترحت المبادرة ضرورة أن »يتفق الطرفان وبشكل 
يوقف  وأن  شرط.  أو  قيد  دون  األسرى  إطالق  على  فوري 
المختلفة،  اإلعالم  وسائل  عبر  اإلعالمية  الحمالت  الطرفان 
استخدام  عن  وفوري  كامل  بشكل  الطرفان  يمتنع  وكذلك 
توجهات  لغرض  للمواطنين  اليومية  الحياتية  االحتياجات 
معينة، مع تحييد مناطق الموارد المالية للبالد أي مواجهات 
عسكرية، واالتفاق على تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين 
واالستثمارات  الحكومي  االتفاق  لمتابعة  دولية  بمشاركة 

واألصول الليبية«.

المرحلة الثانية من المبادرة »تبدأ عند تثبيت المنطقة 
ثالثة  عقد  يتم  المشتركة  القوة  على  واالتفاق  العازلة 
مؤتمرات: المؤتمر األول: مؤتمر اجتماعي اقتصادي يضم 
وغربا  شرقا  المناطق  مختلف  من  الليبية  القبائل  شيوخ 
وجنوبا وكذلك بعض االقتصاديين الليبيين، وتنتج عن هذا 
االجتماعي  السلمي  للتعايش  ميثاق   1- وثيقتان:  المؤتمر 
وثيقة   2- بندا.   22 يتضمن  الميثاق  لهذا  مقترح  ويوجد 
بالموارد  مرتبطة  حقوق  أربعة  وهى  االقتصادية  الحقوق 
أنواع  أربعة  وهى  الليبي  القومي  الدخل  في  تسهم  التي 
األسرة،  حق  الموارد،  به  الذي  اإلقليم  حق  الحقوق:  من 
القادمة. هناك تصور  األجيال  المركزية، حق  الحكومة  حق 
مادة  إلى  تتحول  أن  يجب  التي  الوثيقة  لهذه  متكامل 

دستورية«.
»المؤتمر  اسم:  تحت  فيكون  الثاني،  المؤتمر  أما 
أعضاء  بعض  ويشمل  السياسيين،  ليبيا  لقادة  السياسي 
والكيانات  األحزاب  ورؤساء  الدولة  ومجلس  النواب  مجلس 
تتضمن  سياسية  طريق  خارطة  عنه  وتنتج  السياسية، 
الموقف من مسودة الدستور وتصورا لالنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية القادمة، ويوجد مقترح بهذا الخصوص يمكن 
المبادرتين  )كلتا  عليه  واالتفاق  وتعديله  مناقشته  تتم  أن 
اللتين طرحتا من قبل السراج والمشير حفتر تكونان داخل 

هذا المؤتمر(«.
المؤتمر الثالث هو »المؤتمر العسكري األمني ويناقش 
الوطني على أسس احترافية  قضيتين: معايير بناء الجيش 
وتحديد إمكانية هيكلته، وكذلك األمر بالنسبة للمؤسسات 
األمنية، وقضية تفكيك التشكيالت المسلحة ونزع سالحها 

وإعادة دمجها في بدائل مختلفة، وهناك مقترح بالخصوص 
تمت صياغته بناء على جوالت عدة من الحوارات مع بعض 

قادة هذه التشيكالت في المنطقة الغربية«.
»تتم  الثالثة  المؤتمرات  مخرجات  أن  المبادرة  وذكرت 
الذي  الجامع  للملتقى  تقدم  شاملة  وثيقة  في  صياغتها 
تنظمه األمم المتحدة، والذي تم تأجيله بسبب بدء الهجوم 
على العاصمة في 4 أبريل«. وأشارت إلى أن »أماكن انعقاد 
مع  حينها،  في  عليها  االتفاق  يمكن  الثالثة  المؤتمرات 
بحث مقترح أن يكون المؤتمر االجتماعي واالقتصادي في 
بني وليد والمؤتمر السياسي في جادو أو طبرق والمؤتمر 

العسكري األمني في تونس أو غدامس«.
مقدمو  اقترح  الخارجية،  الدول  من  الموقف  وعن 
ثالث  إلى  الدول  هذه  تصنيف  يتم  أن  المبادرة 
لها  التي  الدول  وهى  الميسرة:  الدول  مجموعات:»-1 
المراقبة:  الدول   2- االقتتال.  أطراف  على  مباشر  تأثير 
العربية  والجامعة  األوروبي  االتحاد  وهي تشمل منظمات 
وتشمل  لالتفاق:  الضامنة  الدول   3- األفريقي.  واالتحاد 
صاحبة  باعتبارها  المتحدة،  واألمم  وروسيا  أميركا 
 ،2011 منذ  األمن  قرارات مجلس  وفق  ليبيا  على  الوالية 
الوثيقة  باعتماد  األمن  مجلس  من  قرار  يصدر  أن  على 
يتم  الملتقى،  داخل  عليها  التوافق  يتم  التي  النهائية 
هذه  تضمنته  ما  لتنفيذ  تأسيسية  حكومة  تشكيل  بعدها 
يجب  التي  الحكومة  لهذه  عمل  برنامج  ويعتبر  الوثيقة 
)حكومة  شهرا   24 على  تزيد  وال  شهرا   18 عن  تقل  أال 
على  وطني(«،  توافق  على  بناء  الليبية  للدولة  التأسيس 

المبادرة نفسها. حد نص 

●   جبريل خالل ندوة سابقة لـ»بوابة الوسط«

●   محمود جبريل
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في  والسلفادور  واإلكوادور  وبوليفيا  البرازيل  إلى 
لها. قاسية  ومالية  ضربة سياسية 

ال هدنة
ويرى خورخي دواني، مدير معهد األبحاث الكوبية 
في جامعة فلوريدا الدولية أنه تماشيًا مع »السياسة 
اقتصادية  »ضغوط  بممارسة  القاضية  األميركية« 
البرنامج  رفض  تفسير  يمكن  كوبا،  على  قصوى 
الحكومة  حرمان  إلى  تهدف  كاستراتيجية  الطبي 

الكوبية من موارد مادية«.
وزارة  واعتبرت  الوباء.  أثناء تفشي  ال هدنة حتى 
»كوبا  أن  تغريدة  في  مؤخرًا  األميركية  الخارجية 
المتأثرة  الدول  إلى  الدولية  الطبية  بعثاتها  تقدم 
فقدتها  التي  األموال  السترداد  فقط  بكوفيد19- 
عندما أوقفت دول أخرى المشاركة في هذا البرنامج 
تطلب  التي  الدول  على  »ينبغي  وقالت:  المفرط«. 
في  تدقق  أن  كــوفــيــد19-  ــراء  ج كوبا  مساعدة 
االتفاقات وإنهاء شروط العمل المجحفة«. لكن حال 

الطوارئ التي تخلقها األزمة قد تنسف هذه الحجج.
كورونا  »فيروس  أن  إلى  دواني  خورخي  ويشير 
لتصدير  جديدة  فرصة  لكوبا  أعطى  المستجد 
أن  لوبيز-ليفي  أرتـــورو  ــرى  وي الطبية«.  فرقها 
يحل  ال  هذا  اقتصادية،  نظر  وجهة  »من  بالطبع 
ويوضح  الطبية«.  للمساعدة  الدائمة  العقود  محل 
»المنافع  أن  ألزوغاراي  كارلوس  السياسي  المحلل 
الدبلوماسية واالقتصادية هي أكبر« بالنسبة لكوبا، 
بحت«.  إنساني  »دافع  هناك  ذلك  خلف  أن  لو  حتى 

وســان  مــارتــان  وســان  وغــواديــلــوب  ومارتينيك 
التعويض  بهدف  وميكلون(  بيار  وسان  بارتيليمي 

عن االفتقار في المجال الطبي.
من جهته، دعا مبعوث األمم المتحدة إلى سورية 

العام  أفريقيا  في  إليبوال  للتصدي  خصوصًا  عدة 
2014، بطلب من منظمة الصحة العالمية.

واشنطن تستهدف األطباء
كان األطباء الكوبيون ال يتدخلون فقط في أوقات 
األزمات: يتواجد 28729 فردًا من بينهم على مدار 

السنة في 59 دولة، حيث يساعدون الفرق الطبية.
منذ  مجاني  بشكل  الخدمة  هذه  تقدم  وكانت 
الجزيرة  بدأت  عندما   ،2000 العام  حتى  الستينات 
عن  الناجمة  االقتصادية  األزمــة  أضعفتها  التي 
على  رســوم  بفرض  السوفياتي،  االتحاد  انهيار 
الحالي أحد المصادر  الوقت  الغنية.وهي في  الدول 
الرئيسية للعائدات في كوبا )6.3 مليار دوالر العام 
مستهدفة  أيضًا  الفرقة  هذه  وأصبحت   .)2018
الساري  حظرها،  عززت  التي  واشنطن  جانب  من 
إلى  ترامب  دونالد  وصول  منذ   ،1962 العام  منذ 
الحكومة  المتحدة  الواليات  تتهم  األبيض.  البيت 
بالسخرة«  العاملة  اليد  »باستغالل  الكوبية 
هؤالء  واستخدام  رواتبهم  من   75% احتجاز  عبر 
األطباء أحيانًا كناشطين سياسيين في البالد التي 

فيها. يعملون 
بولسونارو  غايير  البرازيلي  الرئيس  ويؤكد 
اليميني المتطرف حليف واشنطن، أن بين صفوف 
األطباء تسلل عمالء استخبارات. وتضررت كوبا من 
إعادة الهيكلة السياسية في أميركا الالتينية التي 
ُأرغمت  ذلك،  ونتيجة  يمينية.  أكثر  ميولها  باتت 
األطباء  إرســال  عقود  عن  التخلي  على  الجزيرة 

الكوارث  في  المتخصصة  الكوبية(،  االستقالل 
الطبيعية واألوبئة.

أطباء  بتدخل  يسمح  مرسوم  صدر  فرنسا،  في 
)غيانا  البحار  وراء  ما  أقاليم  بعض  في  كوبيين 

الصين وكوبا إلى تقديم »مساعدة مباشرة« للبالد. 
المساعدة  لتقديم   2005 الفرقة عام  وُأنشئت هذه 
للواليات المتحدة بعد مرور اإلعصار كاترينا. رفضت 
دول  في  تدخلت  المجموعة  أن  إال  األمر،  واشنطن 

العام  والبرازيل  المتحدة  الواليات  سخرت  أن  بعد 
الماضي من إرسال األطباء الكوبيين إلى الخارج، غير 
النظرة وفي  العالم هذه  تفشي فيروس كورونا في 
خضم انتشار الفيروس القاتل استأنفت كوبا إرسال 
أطبائها لتقديم المساعدة، إذ رحبت إيطاليا وأندورا 

بالتحرك الكوبي.
أستاذ  لوبيز-ليفي،  أرتــورو  الكوبي  ويوضح 
العالقات الدولية في جامعة هولي نايمز األميركية، 
احتمال  عن  حديث  هناك  القرن،  مطلع  »منذ  أن 
من  جيشها  كوبا  حضرت  وقد  عالمي  وباء  تفشي 

أصحاب األثواب البيضاء«.
هذه استراتيجية معدة من قبل، في بلد جعل من 

الصحة والتعليم ركيزتي ثورته االشتراكية.
طورت  الباردة،  الحرب  نهاية  »في  بأنه  ويذكر 
أداة  أصبحت  منطقيًا،  وبالتالي  القدرة  هذه  كوبا 

رئيسية من سياستها الخارجية«.
بدء  منذ  ثمارها.  اليوم  السياسة  هذه  تعطي 
593 خبيرًا  تفشي وباء كوفيد19-، أرسلت الجزيرة 
14 دولة بينها إيطاليا، الدولة األوروبية  صحيًا إلى 
األكثر تضررًا من المرض مع تسجيلها أكثر من 15 
ألف وفاة، وأندورا التي أبلغت عن حوالى 12 وفاة من 

أصل 77 ألف نسمة.
الفرقة  ويبدو أن دواًل أخرى مهتمة بتدخل هذه 
»هنري  فرقة  تسمية  عليها  ُأطلقت  التي  اإلنسانية 
حرب  في  شارك  أميركي  مقاتل  اسم  )وهو  ريف« 

● مجموعة من األطباء الكوبيين

300 ألف متعافى من »كورونا« حول العالم

الوباء يستنزف المخزوناتالوجه اآلخر للعزل الصحي

بارقة أمل ألوروبا في معركة البقاء ضد الوباء.. وأميركا تواجه »األسبوع األصعب«

شبح نقص األدوية يخيم على الدول األوروبيةغوتيريس يدعو العالم إلى حماية النساء من العنف أثناء الحجر املنزلي

»الجيش األبيض« الكوبي يستعيد دوره في العالم خالل معركة »كوفيد-19«

األسبوع  »سيكون  وقال:  الضحايا.  عدد  لناحية 
األصعب على األرجح« و»سيموت كثيرون«.

قوة  ألكبر  يمكن  ال  أنــه  على  شــدد  لكنه 
الفيروس  حصد  حيث  العالم،  في  اقتصادية 
في  تبقى  أن  شخص،   8500 من  أكثر  أرواح 
حال إغالق إلى ما ال نهاية. وقال: »تخفيف حدة 
ذلك  قلت  بلدنا.  ندمر  لن  لكن  مجد،  األضرار 
العالج يجب أن ال يكون أسوأ من  البداية،  منذ 

المشكلة«.
واحد،  يوم  في  وفاة   594 نيويورك  شهدت 
في  سجل  الذي  ذاك  من  بقليل  أقل  عدد  وهو 
كومو  أندرو  الوالية  حاكم  لكن  السابق.  اليوم 
»مبكر«،  أمر  النتائج  استخالص  أن  على  شدد 
أم  سيرتفع  العدد  كــان  إن  نعرف  »ال  قائال: 
ينخفض« في األيام المقبلة. وحذر كومو من أن 
األسوأ لم يأت بعد وأن المستشفيات التي تشهد 

في األساس ضغطا ال تبدو جاهزة.
أي شخص  نيويورك  وناشدت سلطات مدينة 
يحمل شهادة طبية التطوع. وقال رئيس البلدية 
في  ينخرط  لم  شخص  »أي  بالسيو:  دي  بيل 

الصراع بعد، نحن بحاجة إليك«.
»األكثر  بأنها  المدينة  ترمب  وصف  وفيما 
نشر  أكــد  الساخنة«،  المناطق  بين  سخونة 
وممرضون،  أطباء  معظمهم  جندي،  ألف  نحو 

لمساعدة نيويورك.
الموت من الفيروس أفضل من الموت جوعا

المتحدة  الواليات  بينها  غربية  دول  شجعت 
المواطنين على ارتداء أقنعة واقية، رغم إصرارها 
في البداية على أن العاملين في القطاع الصحي 
في  وجوههم،  لتغطية  يحتاجون  من  فقط  هم 

تحول تام أغضب بعض الناس وأربكهم.
وجاءت النصيحة بعدما رجحت دراسات انتقال 
السعال  وليس  والتنفس  الكالم  عبر  الفيروس 
والعطس فقط. وتراجع منظمة الصحة العالمية 
األقنعة  تمنح  أن  من  تخشى  لكنها  إرشاداتها، 
»حسّا مزيفا باألمان« ما يقود الناس إلى تخفيف 

التزام غسل اليدين والتباعد االجتماعي.
وكشفت الحكومات برامج غير مسبوقة لتحفيز 
حذروا  خبراء  لكن  األزمة،  وتخفيف  اقتصاداتها 
من أن األزمة قد تزيد الفقر مع خسارة الماليين 
إثيوبيا  أعلنت  كذلك،  أفريقيا  في  وظائفهم. 
كثفت  بينما  بـ»كوفيد19-«  وفاتين  أول  عن 
أوضح  صورة  على  للحصول  الفحوص  السلطات 

بشأن انتشار الفيروس.

»كورونا« المستجد، لكن طهران حذرت بأنها لم 
تسيطر بعد على تفشي المرض.

كيانوش  الصحة،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
عبر  اليومي  الصحفي  مؤتمره  خالل  جهانبور، 
بوفاة  تسبب  »كوفيد19-«  وباء  إن  اإلنترنت 
ما  األخيرة،  الـ24  الساعات  خالل  شخصا   136
إلى  إيران  في  للوفيات  اإلجمالية  الحصيلة  يرفع 
عدد  في  تراجعا  إيــران  تسجل  وبذلك   .3739
التوالي،  على  السادس  لليوم  اليومية  اإلصابات 
بعد وصول هذا العدد إلى 3111 في 31 مارس.

األخرى  التدابير  وجميع  القرار  هذا  ويبقى 
إغالق  مثل  الفيروس،  انتشار  من  للحد  المتخذة 
المدارس والمساجد والعمل من المنزل لموظفي 
اإلدارات الحكومية، سارية حتى 8 أبريل مع احتمال 
تمديدها لما بعد هذا التاريخ. ويشعر البعض في 
الدول الفقيرة بغضب حيال قرار منع التجول الذي 

حرمهم من الحصول على قوت يومهم.

»جرعة عالية من اإلنسانية«
األحد،  الثانية خطابا،  إليزابيث  الملكة  وألقت 
لحض البريطانيين على إثبات أنهم على مستوى 

التحدي الذي يمليه »كورونا« المستجد.
هذه  على  تستمر  قد  األمور  أن  من  وحذرت 
الحال، لكنها أكدت أن الجهد الجماعي في إطار 
»السعي المشترك« بما في ذلك التعاون العلمي 
وهذا  »سننجح،  الملكة:  وقالت  الوباء.  سيهزم 

النجاح سيكون ملكا لكل واحد منا«.
من  البريطانية  الحكومة  حــذرت  بــدورهــا، 
في  االجتماعي،  التباعد  إجراءات  تشدد  قد  أنها 
محاولة للحد من اإلصابات. ُأدخل رئيس الوزراء 
قبل  أصيب  الذي  جونسون  بوريس  البريطاني 
العناية  المستجد،  كورونا  بفيروس  أيام  عشرة 
في  مستشفى  إدخاله  غــداة  اإلثنين  المركزة 

وسط لندن، وفق ما أعلن ناطق باسمه.
»الحالة  أن  جونسون  باسم  الناطق  وأشــار 
على  وبناء  تدهورت،  ــوزراء  ال لرئيس  الصحية 
العناية  إدخاله قسم  الطبي تم  توجيهات فريقه 
أن  بيان  في  وأوضح  المستشفى«.  في  المركزة 
»رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك 

راب أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة«.

نحتاج إليكم
»مرحلة  تدخل  بــالده  أن  من  ترامب  وحــذر 
جدا«  سيئة  »أرقــام  مع  فعال«  مروعة  ستكون 

المتحدة  الواليات  في  المؤكدة  اإلصابات  عدد 
300 ألف. في والية نيويورك وحدها، مركز الوباء 
الوفيات خالل  ارتفع عدد  المتحدة،  الواليات  في 
ودفع   .4100 ليتجاوز  األخيرة  الـ24  الساعات 
سكان  نصف  نحو  االنتشار  السريع  الفيروس 
العالم للخضوع لعزل تام في منازلهم وَقَلب حياة 
المليارات رأسا على عقب، بينما تسبب بانكماش 

كبير في االقتصاد العالمي.
ومع تأكيد إصابة أكثر من 1.2 مليون شخص، 
خدمات  على  هائل  بشكل  الفيروس  يضغط 
التي  والفقيرة  الغنية  الدول  الصحية في  الرعاية 
يكفي  ما  على  العثور  في  صعوبات  تواجه  باتت 

من الطواقم الطبية والمعدات.
الكاثوليك  المسيحيون  يستعد  وقت  وفي 
فيما  الكنائس،  أغلقت  الفصح،  بعيد  لالحتفال 
وشبكات  التلفزيون  عبر  الــقــداديــس  تبَث 

التواصل االجتماعي.
تشير أرقام رسمية صدرت، اإلثنين، في إيران 
إلى تراجع »تدريجي وبطيء« في انتشار فيروس 

في  الــجــاري  األســبــوع  ظهرت  مشجعة  بــوادر 
إيطاليا  رأسها  وعلى  األوروبية،  الدول  من  عدد 
بـ»كوفيد19-«،  تأثرا  األكثر  البلدين  وإسبانيا، 
العالم،  الوباء الذي يجتاح  البقاء ضد  في معركة 
صعبة  أوقاتا  المتحدة  الواليات  تواجه  بينما 
 11 بــاعــتــداءات  المسؤولون  قارنها  للغاية 
بالفيروس  المصابين  أعداد  ارتفاع  مع  سبتمبر، 

وارتفاع حاالت الوفاة.
رصد  في  المتخصص  ميتر«  ــد  »وورل موقع 
عدد  وصـــول  عــن  كشف  »كـــورونـــا«  ضحايا 
المستجد  »كــورونــا«  فيروس  من  المتعافين 
و597 شخصا، حسب  ألفا   296 إلى  العالم  حول 

معطيات نشرها أخيرا.
تتصدر  الصين  أن  الموقع  معطيات  وأظهرت 
دول العالم من حيث عدد المتعافين من مرض 
حيث  الفيروس،  هذا  يسببه  الذي  »كوفيد19-« 
وتلت  ألفا و964 شخصا.   76 بلغ عددهم هناك 
وألمانيا  متعافيا،  و80  ألفا  بـ38  إسبانيا  الصين 
و996،  ألفا  بـــ20  وإيطاليا  و400،  ألفا  بـــ26 
المتحدة  الواليات  ثم  و438،  ألفا  بـ15  وفرنسا 
بـ14 ألفا و828. وتجاوز عدد المصابين بفيروس 
توفي  ألفا،  و213  مليونا  العالم  حول  »كورونا« 
منهم أكثر من 65 ألفا، حسب إحصائيات صدرت 

مطلع األسبوع.
وأسفر انتشار فيروس »كورونا« المستجد عن 
العالم  في  شخصا   68125 عن  يقل  ال  ما  وفاة 
وسجلت  الصين،  في  ديسمبر  في  ظهوره  منذ 
للوفيات  يومية  حصيلة  أدنى  األحــد،  إيطاليا، 
في  انخفاض  عن  فضال  الفيروس،  عن  الناجمة 

الحاالت الحرجة لليوم الثاني.
عدد  أن  اإليطالي  المدني  الــدفــاع  وأعلن 
 ،525 بلغ  األخيرة  الـ24  الساعات  في  المتوفين 
مارس.   19 منذ  األدنى  اليومية  الحصيلة  وهي 
وقال مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي: »هذه 

أخبار جيدة، لكن علينا أال نتهاون«.
عدد  أن  أيضا  مسؤولون  ذكر  إسبانيا،  في 
الحكومة اإلسبانية أكدت  الوفيات يتراجع إال أن 

تمديد اإلغالق شبه التام حتى 25 أبريل.
األميركي  الرئيس  هيأ  األطلسي،  عبر  لكن 
دونالد ترامب مواطنيه لتوقع عدد »مروع للغاية« 
تجاوز  بينما  المقبلة،  األيام  خالل  الوفيات  من 

خالل  واألسري  المنزلي  العنف  يتفاقم  وقت  في 
»كوفيد19-«،  عن  الناجمة  الصحي  الحجر  فترة 
األمين  أطلق  المتحدة،  لألمم  تقديرات  بحسب 
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
والفتيات  النساء  لحماية  عالميا  نــداء  األحــد، 
ساحات  على  يقتصر  ال  »العنف  المنازل«.  »في 
بيان  في  غوتيريس  ذكرها  كلمات  المعارك«، 
ومقطع فيديو باإلنجليزية، مع ترجمة لكالمه إلى 
والصينية  واإلسبانية  والعربية  الفرنسية  اللغات 
والروسية، مذكرا بندائه األخير إلى وقف إطالق 
النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحد 

من تفشي »كوفيد19-«.
وأضاف: »لألسف، بالنسبة للعديد من النساء 
والفتيات، إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو 
األمان  واحة  يكون  أن  به  يفترض  الذي  المكان 
لهن. إنه المنزل. ولذا، فإنني أوجه نداء جديدا 
اليوم من أجل السالم في المنازل في جميع أنحاء 
األسابيع  مدى  »على  غوتيريس:  وتابع  العالم«. 
االقتصادية  الضغوط  تزايد  ومــع  الماضية، 
طفرة  شهدنا  المخاوف،  وتنامي  واالجتماعية 

عالمية مروعة في العنف المنزلي«.
على  الحكومات  جميع  أحث  »إنني  وأردف: 
الواقع  الضرر  وجبر  المرأة  ضد  العنف  منع  جعل 
خططها  من  رئيسيا  جزءا  العنف،  هذا  جراء  من 

الوطنية للتصدي لكوفيد19-«.
إلى مواصلة »مقاضاة  القضائية  النظم  ودعا 
بـ»إنشاء  خاص  بشكل  مطالبا  المعتدين«، 
ومحالت  الصيدليات  في  طارئة  إنــذار  أنظمة 
تزال  التي  الوحيدة  األماكن  وهــي  البقالة« 

مفتوحة في بلدان كثيرة.
سبل  »تهيئة  ضرورة  على  غوتيريس  وشدد 
آمنة للنساء اللتماس الدعم، من دون أن يتنبه 

»كورونا  لفيروس  لقاحا  العالم  ينتظر  بينما 
القارة  باتت  التي  أوروبــا  تعاني  المستجد«، 
األكثر تأثرا بالوباء من نقص خطير في األدوية 

المستخدمة للتخفيف من أعراض اإلصابة به.
أنابيب  وضع  إلى  الضرورية  المسكنات  ومن 
صعوبات  يواجهون  الذين  للمرضى  التنفس 
المستخدمة  العقاقير  إلى  وصوال  التنفس،  في 
األميركي  الرئيس  يؤيد  والتي  المالريا  لعالج 
دونالد ترامب بشدة استخدامها على المصابين 
بـ»كوفيد19-«، بات الوباء يستنزف المخزونات.

»استمرار  أن  األوروبية  األدوية  وكالة  وأفادت 
توافر األدوية، خصوصا تلك المستخدمة لمرضى 
»كوفيد19-« بات أمرا يشكل مصدر قلق كبيرا« 
بالنسبة للوكالة. وأضافت الوكالة التي تتخذ من 
بيان  في  تنظيميا  دورا  وتلعب  مقرا  أمستردام 
األوروبي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  »بعض  أن 
أدوية  في  نقصا  تشهد  بدأت  أنها  إلى  أشارت 
معينة تستخدم لمرضى كوفيد19- أو تتوقع بأن 

يحصل هذا النقص قريبا جدا«.
وتعد أوروبا القارة األكثر تأثرا بالوباء، إذ سجلت 
أكثر من 50 ألف وفاة حتى اآلن، في ظل ضغط 
شديد على المستشفيات التي تحاول التعامل مع 
المستجد.  »كورونا«  بفيروس  المصابين  موجة 
وأطلقت تسع مستشفيات أوروبية كبرى مناشدة، 
طلبت فيها المساعدة في نهاية مارس، إذ طالبت 
بتعاون دولي لضمان عدم توقف إمدادات األدوية 

التي تستخدم للتخفيف من أعراض المرض.
وحذرت خصوصا من نقص العقاقير الضرورية 
العضالت  مرخيات  فيها  بما  المرضى  إلنعاش 
في  سريعا  تنفذ  التي  والمسكنات،  والمهدئات 
ظل »غياب« إمكانات إعادة تخزينها أو على األقل 
وكالة  ذلك  ودفع  الوباء.  جراء  كفايتها«  »عدم 

المعتدون« إلى ذلك. وقالت األمم المتحدة إنها 
عدد  تحديد  على  المرحلة  هذه  في  قادرة  غير 
أسري  لعنف  يتعرضن  اللواتي  الفتيات  أو  النساء 
أشارت  لكنها  المنزلي،  الحجر  نتيجة  العالم  في 
إلى أن واحدة من كل ثالث نساء تتعرض للعنف 

خالل حياتها.

فرنسا وتركيا والهند
وفي ظل الحجر المنزلي الهادف الحتواء وباء 
»كوفيد19-«، تجد العديد من النساء أنفسهن 
وهــذه  معنفهن،  مــع  المنزل  فــي  محتجزات 
الدول، كما  الظاهرة قد تكون موجودة في كل 

أشارت األمم المتحدة.
وفي الواليات المتحدة، أفادت مدن عدة عن 
ارتفاع في حاالت العنف األسري واالتصاالت التي 

األدوية األوروبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تلزم 
كل شركة أدوية بالتواصل مباشرة معها، لتسريع 
القطاع االتحاد  المعنية في  الجهات  عملية إبالغ 
األوروبي بشأن النقص. وأفادت الوكالة أن لجنة 
معنية بالنقص في األدوية، الذي تسببه األحداث 
الكبرى، وتشمل المفوضية األوروبية والسلطات 
المعنية في كل بلد في االتحاد، ستنظر في كيفية 

ضمان وصول اإلمدادات.

طلب »غير مسبوق«
فيليب،  إدوار  الوزراء،  رئيس  أقر  فرنسا،  وفي 
معينة  أدوية  بشأن  جدا«  شديد  »توتر  بوجود 
العناية  وألقسام  اإلنعاش  لعمليات  تعد ضرورية 
المشددة، نظرا للطلب »غير المسبوق«. وينطبق 
الهيئة  تحدثت  حيث  إسبانيا،  على  ذاته  األمر 
نوعه«  من  فريد  »قلق  عن  الوطنية  التنظيمية 

الهند  في  أما  الشأن.  بهذا  السلطات  تتلقاها 
األسبوع  خالل  التعنيف  حاالت  أعداد  فتضاعفت 
بحسب  التحرك،  على  قيود  فــرض  من  األول 

اللجنة الوطنية للنساء.
إلى  جهتهن  من  تركيات  ناشطات  ودعــت 
عدد  ارتفاع  بسبب  للنساء،  أفضل  حماية  توفير 
توصية  منذ  تستهدفهن  التي  القتل  عمليات 

السلطات بالعزل المنزلي في 11 مارس.
من  األول  األسبوع  خالل  السلطات  وتلقت 
الحجر في جنوب أفريقيا نحو 90 ألف بالغ بعنف 
منزلي، في حين ارتفع العنف األسري في فرنسا 

بنحو الثلث خالل أسبوع.
جهتها  من  األسترالية  الحكومة  وأفــادت 
على  لألبحاث   75% بنسبة  ارتــفــاع  تسجيل 

اإلنترنت لطرق الدعم بمواجهة العنف األسري.
منظمات  نقلتها  أعاله  المذكورة  واألمثلة 
النساء.  لحماية  خاصة  أنظمة  تملك  دول  أو 
قالت  تفشيه،  الفيروس  يواصل  حين  وفــي 
مستوى  انخفاض  تتوقع  إنها  المتحدة  األمم 
دول  مــن  عليها  تحصل  الــتــي  المعلومات 
إال  فيها  األرقام  تعكس  وال  ضعيفة  مؤسساتها 
»معا  غوتيريس:  وتابع  الواقع.  من  صغيرا  جزءا 
يمكننا بل ويجب علينا منع العنف في كل مكان، 
من مناطق الحرب إلى بيوت الناس، بينما نعمل 
أن  المتحدة  األمم  على دحر كوفيد19-«. ورأت 
العنف ضد النساء قد يأخذ انعطافة أكثر تعقيدا، 
المستجد  »كــورونــا«  لفيروس  تعرضهن  عبر 
بيوتهن  من  النساء  وطرد  كتهديد،  المستخدم 
من دون أن يكون لهن مكان آخر يتوجهن إليه، 
وتغير  والسلطات  الشرطة  قوات  انشغال  وأيضا 

أولوياتها.
المتحدة  األمــم  حضت  الــصــدد،  هــذا  وفــي 
المالجئ  توفير  في  االستمرار  على  الحكومات 
ضمن  الملف  هذا  يبقى  وأن  المعنفات  للنساء 

إطار اهتماماتها األساسية.

بشأن اإلمدادات المتوافرة ألدوية معينة تستخدم 
المسكنات  المشددة، خصوصا  العناية  قسم  في 
التنفس.  بأجهزة  المرضى  لربط  تستخدم  التي 
سمحت  المشكلة،  مع  للتعامل  محاولة  وفــي 
باستخدام  الحاالت  بعض  في  الصحية  الهيئات 
أدوية خارج سياق استخدامها الطبيعي على غرار 
المواد  ذات  على  تحتوي  التي  البيطرية،  األدوية 

النشطة المشمولة في تركيبة أدوية البشر.
األسبوع  األوروبــيــة،  ــة  األدوي وكالة  وحــذرت 
كلوروكين  إلــى  الــلــجــوء  أن  مــن  الــمــاضــي، 
لعالج  المستخدمين  كلوروكين  وهيدروكسي 
من  للعالج  فقط  يــكــون  أن  يجب  الــمــالريــا 
في  أو  اختبارات سريرية  إطار  في  »كوفيد19-«، 
حالة »الطوارئ الوطنية«. وأظهر العقاران نتائج 
الدراسات  في  »كوفيد19-«  عالج  في  واعــدة 

األولية التي أجريت في فرنسا والصين.

روما, واشنطن، مدريد، طهران- وكاالت

هافانا - وكاالت

● مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك 

● فحص درجة حرارة سائق في المنو بإندونيسيا 

باريس - وكاالتنيويورك - وكاالت

● األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس
● لقطة من قسم العناية المشددة في مستشفى فال دي هيبرون في برشلونة
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صعوبة إجراءات العزل المنزلي

الالجئون الفلسطينيون والسوريون في لبنان األكثر هشاشة بمواجهة »كورونا«

ما تأثير »كوفيد-19« على النزاعات في الشرق األوسط؟

لتقديم  محاولة  وفي  المدخرات«.  من  القليل  إال 
الفئات األكثر فقرًا، وضعت المنظمة، التي توقفت 
الواليات المتحدة عن دعمها ماليًا العام الماضي، 
»خطة إنقاذ عاجلة وستوزع في األسابيع المقبلة 

مساعدات مالية محدودة«، وفق سمرا.
وبدأت عدة رحالت جوية تقل لبنانيين تقطعت 
العزل  إجراءات  بسبب  بلدهم  خارج  السبل  بهم 
الوصول  في  »كورونا«  فيروس  لمكافحة  الرامية 
إلى بيروت األحد، في إطار تجريبي لمعرفة ما إذا 
الذين  المواطنين،  آالف  إعادة  الممكن  من  كان 
أن  دون  بسالم  وطنهم،  إلى  للعودة  يتطلعون 

يفاقم ذلك التفشي في البالد.
قضية  بالخارج  العالقين  ــودة  ع وأصبحت 
نبيه  النواب  رئيس مجلس  مشحونة بعدما هدد 
الحكومة  تأييد  بتعليق  بنفوذ،  يتمتع  الذي  بري، 
وبعدما  المغتربين  إلعادة  بسرعة  تتحرك  لم  ما 
بحسب  فورا،  التحرك  على  بارزة  شخصيات  حثت 

»رويترز«.
لبنان  تصيب  -التي  المالية  األزمــة  وعّقدت 
رؤوس  على  صارمة  قيودًا  وتشمل  بالشلل، 
األموال- محنة اللبنانيين العالقين في الخارج في 
ظل القيود المشددة على الحصول على السيولة. 
تيسير  فــي  بالمساعدة  الحكومة  وتعهدت 

التحويالت المصرفية للطالب في الخارج.
لبنان يسمح لمواطنيه المغتربين بالعودة إلى 

الديار رغم إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا
للصحفيين  دياب  حسان  الــوزراء  رئيس  وقال 
لبناني  ألف   21 نحو  إن  الدولي  بيروت  في مطار 
تم تسجيلهم من أجل رحالت العودة إلى لبنان. 
وستعيد أربع رحالت يوم األحد، قادمة من الرياض 
مسافر،   400 نحو  وأبيدجان،  والغوس  وأبوظبي 
لفحوص  وسيخضعون  بالمطار.  لمصادر  وفًقا 
للكشف عن فيروس »كورونا« في المطار ولحجر 

صحي في فنادق بانتظار النتائج.
وقال دياب: »إن شاء اهلل هادي الغيمة، غيمة 
تمرق  بالكورونا،  يختص  بما  الصحي  الوضع 
بالحد  إصابات  بيكون  اهلل  شاء  وإن  وقت  بأسرع 
األدنى على اللبنانيين إن كان في الداخل وال في 

الخارج«.
وشدد لبنان إجراءات العزل العام بشكل أكبر 
بفرض  وذلك  الفيروس،  عدوى  انتقال  الحتواء 
قيود على حركة السيارات والشاحنات والدراجات 
في  محددة  أيــام  ثالثة  على  لتقتصر  النارية 
األسبوع، كما أغلق معظم الشركات وفرض حظر 

تجول بالليل.

تكرار اإلجراءات الضرورية الواجب اتخاذها كغسل 
اليدين بالمياه والصابون وتفادي لمس الوجه.

من  التأكد  الفلسطينية  الفصائل  وتتولى 
والحدّ  الحكومة  أقرتها  التي  التدابير  احترام 
غير  اللبنانية  األمنية  القوى  كون  التجمعات،  من 

مخولة بالدخول الى المخيمات.
تعمل  السوريين،  الالجئين  تجمعات  وفــي 
على  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  منظمة 
إنشاء مراكز عزل، وفق ما تشرح المتحدثة باسمها 
الحكومة  مع  التنسيق  تتولى  كما  أبوخالد.  ليزا 

»لزيادة القدرة االستيعابية للقطاع الصحي«.
إضافية  أسرّة  تأمين  خالل  من  ذلك  ويحصل 
النظام  يتمكن  أن  لضمان  مركزة  عناية  وغرف 
سواء  المصابين  لكافة  االستجابة  من  الصحي 

أكانوا من اللبنانيين أو الالجئين.

ال تخجلوا
لطالما تعرّض الالجئون في لبنان، البلد الذي 
متسارع،  اقتصادي  انهيار  من  أشهر  منذ  يعاني 
مؤخرًا  وتصاعدت  أشكاله.  بمختلف  للتمييز 
أصوات تحّذر من أن وصول الوباء إلى المخيمات، 

إزاء قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية«، 
ومنهم من بات يخشى أن يطلب مساعدة طبية 
عليهم.  المفروضة  التجول  حظر  ساعات  خارج 
اللبنانية  الحكومة  اتخذت  مارس،  منتصف  ومنذ 
سلسلة إجراءات بدءًا من مطالبة السكان بالبقاء 
في منازلهم وإغالق كافة المنافذ البحرية والجوية 

والبرية، إلى فرض حظر تجول تام لياًل.
لكن لتلك اإلجراءات تداعيات كبيرة على العمال 
الذين  الحرة،  المهن  في  والعاملين  المياومين 
االنهيار االقتصادي، وبينهم  يعانون أساسًا جراء 
الكثير من العمال السوريين والفلسطينيين الذين 

يعتاشون وعائالتهم من مبلغ يومي محدود.
لالجئين  المبدأ  حيث  من  السلطات  وتسمح 
البناء  هي  مجاالت  ثالثة  في  بالعمل  السوريين 
والزراعة والتنظيف، لكن أرباب العمل ال يتقيدون 
من  الفلسطينيون  الالجئون  يُمنع  فيما  بذلك، 
والطب  المحاماة  بينها  الحرة  المهن  في  العمل 

والهندسة. وهم ممنوعون أيضًا من التملك.
الفلسطينيون  الالجئون  »يواجه  سمرا  وتقول 
غالبية  أما  لبنان،  في  العمل  في  قيودًا  أساسًا 
لديهم  وليس  مياومون  فهم  منهم  يعمل  من 

وفق سمرا »نقل الحاالت كافة إلى المستشفيات 
اللبنانية، التي من الممكن أال تتوافر فيها األسرة 
ممن  المرضى  من  كبير  عــدد  لعالج  الــالزمــة 

يحتاجون إلى عناية مركزة«.
فواتير  تسديد  المتحدة  األمـــم  وتتولى 
االستشفاء الخاصة بالالجئين في حالة إصابتهم 

بفيروس »كوفيد19-«.

أسرّة إضافية
عدد  تخطى  الـــذي  ــاء  ــوب ال مــواجــهــة  ــي  وف
تعمل  المليون،  عتبة  العالم  حول  به  المصابين 
المساعدات  توفير  على  عدة  إنسانية  منظمات 
الضرورية لقاطني المخيمات، ومن بينها المجلس 
تنظيف  مــواد  ــوزع  ي ــذي  ال لالجئين  النرويجي 

كالصابون والمعقمات.
إيلينا  المنظمة  بــاســم  الناطقة  وتــقــول 
كمية  »زدنــا  ــرس«  ب لـ»فرانس  ديكوميتس 
الفلسطينيين  الالجئين  إلى  نرسلها  التي  المياه 

والسوريين على حد سواء«.
وتتجوّل سيارة تابعة للمنظمة داخل المخيمات 
عبرها  يتم  صوت  بمكبرات  مزودة  الفلسطينية 

يلقي  أن  يمكن  السوريين،  تؤوي  التي  خصوصًا 
ديكوميتيس  وتقول  كافة.  البالد  على  بظالله 
»المهم بالنسبة لنا هو أن نضمن أال يخبئ الناس 
عوارضهم وأال يخجلوا من طلب العالج خشية من 

العنصرية«.
ووتــش«  »رايــتــس  هيومن  منظمة  ــت  ودان
إجراءات وصفتها بـ»التمييزية« تتخذها 21 بلدية 
في لبنان بحق الالجئين السوريين في إطار جهود 

مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
)شــرق(  بعلبك  في  بريتال  بلدية  وسمحت 
»بين  بالتجول  للسوريين  المثال  سبيل  على 
والواحدة  غ(  ت   07,00( صباحًا  التاسعة  الساعة 
المخالفين  مهددة  فقط«،  غ(  ت   11,00( ظهرًا 
وثائقهم  و»مــصــادرة  قانونية«  ــراءات  ـــ»إج ب

الثبوتية«.
وطلبت بلدية بر الياس )شرق( »تحديد شخص 
غير  للمخيمات  األساسية  الحاجات  وتوفير  لشراء 
بعشتار  دار  بلدية  منعت  فيما  فيها،  الرسمية« 
أو  منازلهم  »مــغــادرة  من  السوريين  )شمال( 

استقبال زائرين دون أي استثناء«.
ونقلت المنظمة عن الجئين سوريين »قلقهم 

يجد  لبنان،  في  وفقيرة  مكتظة  مخيمات  في 
الذين  والسوريون  الفلسطينيون  الالجئون 
كارثة  أمــام  أنفسهم  صعبة  ظروفًا  يعيشون 
كورونا  فيروس  انتشار  يوّلدها  قد  جديدة 
السلطات  وسجّلت  صفوفهم.  في  المستجد 
اللبنانية حتى اآلن 520 إصابة بالفيروس بينهم 
فلسطيني  المصابين،  بين  ومن  وفاة.  حالة   17
واحد ليس من سكان المخيمات وقد جرى عزله 
في منزله، إضافة إلى ثالثة سوريين على األقل.

 174 رسمية  تقديرات  بحسب  لبنان،  ويؤوي 
مخيمات  في  األقــل  على  فلسطيني  الجئ  ألف 
عشوائية  أحياء  إلى  السنين  مرّ  على  تحولت 
الكهربائية.  واألسالك  واألبنية  بالسكان  مكتظة 
إال أن تقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي قرابة 

500 ألف.
بـ  السوريين  الالجئين  عدد  السلطات  وتقدر 
1,5 مليون، أقل من مليون منهم مسجلون لدى 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.
لبنانيون من مخاطر تفشي  ويحذر مسؤولون 
الفيروس بسرعة في حال لم يتم التقيد باإلجراءات 
الوقائية، وال سيما مالزمة المنازل وعدم الخروج 

إال عند الضرورة.
منازلها  المشيدة  ســواء  المخيمات،  أن  إال 
تلك  أو  عقود  منذ  البعض  ببعضها  الملتصقة 
الحديثة المكونة من خيم متواضعة تبقى األكثر 
معاناة  مع  للوباء،  وأسرع  أوسع  النتشار  عرضة 
سكانها أساسًا من نقص في الخدمات األساسية، 
بالدرجة  الدولية  المساعدات  على  واعتمادهم 

األولى.
تشهد  التي  الفلسطينية  المخيمات  وتفتقر 
الصرف  شبكات  إلــى  مرتفعة  سكانية  كثافة 
أجل  من  الضرورية  المياه  وامـــدادات  الصحي 
النظافة الشخصية لمواجهة الفيروس. وال يساعد 
بينها  وقائية  إجــراءات  تطبيق  على  اكتظاظها 

التباعد االجتماعي.
وتقول هدى سمرا، الناطقة باسم وكالة األمم 
الفلسطينيين  الالجئين  المتحدة إلغاثة وتشغيل 
)أونروا« في لبنان لوكالة »فرانس برس«: »القلق 
المخيمات  الفيروس في  انتشار  الرئيسي هو من 
اعتماد  إمكانية  حيث  المكتظة،  الفلسطينية 

إجراءات العزل المنزلي ضئيلة«.
يتوجب  بهم،  خاصة  مستشفيات  غياب  وفي 

وسط الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم 
المستجد  »كورونا«  فيروس  رحمة  تحت  اليوم 
سكان  نصف  وأجبر  العالمية  التجارة  شل  الذي 
الوباء  هذا  ويبدو  منازلهم،  مالزمة  على  العالم 
قادرا على إعادة هيكلة العالقات الدولية وحتى 
الذي دعت األمم  الوقت  تهديد حكومات. وفي 
المتحدة قبل نحو أسبوعين إلى وقف إلطالق النار 
في دول تشهد نزاعات، للمساعدة في التصدي 
أنطونيو  العام  أمينها  أن  إال  لـ»كوفيد19-«، 
بعد«،  يأت  لم  »األسوأ  أن  إلى  نبه  غوتيريس، 
فيما ال يزال تأثير الوباء غير واضح على نزاعات 

المنطقة من سورية والعراق مرورا باليمن.

سورية
وقف  بدء  من  تقريبا  أسبوعين  نحو  بعد 
إدلب »شمال غرب«، بموجب  النار في  إلطالق 
واسع  لهجوم  حدا  وضع  تركي  روســي  اتفاق 
إصابة  أول  سجلت  أشهر،  لثالثة  دمشق  شنته 

بالفيروس رسميا في سورية.
منطقة  في  نسمة  ماليين  ثالثة  ويعيش 
سريان الهدنة وتشمل أجزاء واسعة من إدلب 
ومحيطها، إال أن قدرة الهدنة على الصمود غير 

واضحة.
ويبدو أن المخاوف من قدرة الفيروس على 
االنتشار كالنار في الهشيم في كل أنحاء البالد 
التي استنزفتها تسع سنوات من الحرب، أوقف 
وبحسب  عــدة.  محاور  على  متفرقة  هجمات 
المرصد السوري لحقوق اإلنسان، شهد مارس 
قتلى  حصيلة  أدنى  في  مدنيين،   103 مقتل 
العام  النزاع  ــدالع  ان منذ  للمدنيين  شهرية 

.2011
السلطات  مختلف  قدرة  فإن  األرجــح،  وعلى 
دمشق  في  المركزية  الحكومة  من  المحلية، 
شرق«  »شمال  الكردية  الذاتية  باإلدارة  مرورا 
وائتالف الفصائل، على رأسها هيئة تحرير الشام 
»النصرة سابقا« في إدلب، على التصدي لمخاطر 
الفيروس سيضع مصداقية األطراف الثالثة على 
السوري  للشأن  المتابع  الباحث  ويقول  المحك. 
فابريس باالنش: »يشكل الوباء وسيلة لدمشق 

وعلى كل  السورية كفؤة  الدولة  أن  كي تظهر 
للوباء  ويمكن  كنفها«.  إلى  تعود  أن  المناطق 
والتعبئة العالمية التي يفرضها أن يسرعا رحيل 
القوات األميركية من سورية والعراق المجاور، ما 
قد يخلق فراغا يمكن لتنظيم الدولة اإلسالمية، 
أن  عام،  قبل  »خالفته«  من  تجريده  تم  الذي 

يستغله إلعادة تصعيد هجماته.

اليمن
بعد،  إصابة  أي  تسجل  لم  حيث  اليمن  في 
والحوثيون،  الحكومة  الــنــزاع،  طرفا  ــدى  أب
دعمهما لدعوة غوتيريس إلى وقف القتال. إال 
أن بصيص األمل النادر خالل خمس سنوات من 
السعودية  اعتراض  مع  طويال،  يدم  لم  النزاع 
الرياض ومدينة حدودية،  صاروخين في سماء 

تبنى الحوثيون إطالقهما.
وردت السعودية، التي تقود تحالفا عسكريا 
دعما للحكومة منذ العام 2015، بشن ضربات 

على صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
أن  إال  وتكرارا،  مرارا  المحادثات  تعثر  ورغم 

يجري  غريفيث  مارتن  المتحدة  األمم  مبعوث 
مشاورات يومية في محاولة للتوصل إلى وقف 

إلطالق النار على مستوى البالد.
»كوفيد19-«  فيروس  تفشي  شأن  ومن 
في اليمن أن يفاقم األزمة اإلنسانية التي تعد 
أفقر  بلوغه  حال  ويهدد في  العالم.  في  األسوأ 

دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.
وما لم يتم التوصل إلى هدنة تفسح المجال 
أمام تقديم المساعدات الضرورية، فإن مصير 
سكان اليمن سيكون مجهوال، في بلد انهارت 
النظيفة  المياه  توافر  وبات  الصحية  منظومته 
إلى  فيه  نسمة  مليون   24 ويحتاج  نـــادرا 

إنسانية. مساعدات 
الحديدة  مدينة  في  األجــرة  سائق  ويحذر 
حال  في  أنه  من  عمر،  محمد  غربا،  الساحلية 
انتشار الفيروس »سيموت الناس في الشوارع 

وتتعفن الجثث في العراء«.

العراق
أنه  إال  شامال،  نزاعا  حاليا  العراق  يشهد  ال 

الدولة  تنظيم  يشنها  لهجمات  عرضة  يبقى 
لشد  ومسرحا  المناطق  بعض  في  اإلسالمية 
صراع  إلى  يقود  أن  كاد  إيراني،  أميركي  حبال 

مفتوح في وقت سابق من هذا العام.
الــدول  أكثر  بين  من  القوتين  أن  ورغــم 
من  ما  أنه  إال  »كوفيد19-«،  بفيروس  تأثرا 
مؤشرات على توجههما للحد من المبارزة على 
الردع  مع مواصلتهما سياسة  العراقية  الساحة 

والتهديد.
ومع مغادرة كل القوات غير األميركية تقريبا 
من صفوف التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 
حاليا  ويتم  عسكرية،  قواعد  وإخالء  اإلسالمية 
إلى إعادة تجميع الجنود األميركيين، بعدد أقل 

وفي قواعد أقل.
بطاريات  لنشر  الفرصة  واشنطن  وانتهزت 
خطوة  في  الجوي،  للدفاع  باتريوت  صواريخ 
إيران،  مع  جديد  تصعيد  من  الخشية  تثير 
لها  تابعة  مسلحة  مجموعات  تتهم  التي 
أميركية  قواعد  بتنفيذ ضربات صاروخية على 

العراق. في 

بيروت - الوكاالت

● أطفال الجئون في إحدي مخيمات لبنان● الجئات سوريات على شرفة مبنى قيد اإلنشاء تتخذه عائالتهن مأوى في مدينة صيدا في جنوب لبنان 

●  يمنيون يحملون رشاشات كالشينكوف خالل اجتماع قبلي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون

وباء »كوفيد-19« يستنفر 
نخوة العراقيني

حظر شامل للتجول تفرضة السلطات العراقية في عموم 
البالد منذ نحو 20 يومًا في إطار اإلجراءات اإلحترازية 
ضد وباء »كورنا المستجد«، أرغم العديد من أصحاب 
المصالح على تعليق أعمالهم، وبالتالي انعدام الدخل، 
في بلد يعيش فيه واحد من خمسة أشخاص تحت خط 

الفقر، رغم كونه أبرز الدول النفطية.
العراقيين  نخوة  تجلت  المعاناة  تلك  وســط 
إنسانية  مشاهد  لنا  لترسم  التعاضد  روح  وظهرت 
أبو هاشم، رجل  يرفع  عدة، ففي إحدى مناطق بغداد 
ركبتيه،  إلى  دشداشته  الخمسيني،  العراقي  األعمال 
مدخل  عند  غذائية  حصص  إعــداد  على  يشرف  وهو 
تعاضد  حملة  ضمن  بغداد،  في  الكبيرة  المتاجر  أحد 
أطلقها العراقيون لمساعدة العائالت »المتعففة« كما 
يسمونها، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد الذي 
قطع أرزاق كثيرين. يقول أبو هاشم: »إن ما نقوم به 
واجب إنساني تجاه المجتمع، ويجب على كل ميسور أن 

يقوم بهذا العمل«.
وأودى فيروس »كوفيد19-« حتى اآلن بـ56 عراقيًا 
الصحة  وزارة  بحسب  شخص،   800 من  أكثر  وأصاب 
العراقية. لكن هذه األرقام قد تكون أقل من اإلصابات 
آالف شخص  أقل من ثالثة  أن  إذ  الفعلية،  الموجودة 
من أصل 40 مليون نسمة خضعوا للفحص في أنحاء 
العراق. وبات المياومون وهم موظفون مستقلون غير 
مثبتين لدى أي مؤسسة، وموظفو القطاع الخاص بال 
يتلقون  المدنية هم من  الخدمة  موظفو  فقط  دخل. 

أجورهم اليوم.
لذلك، تتوزع مجموعات من الشبان في أحياء عدة 
من بغداد، قررت أن تمد يد العون لألسر التي انعدم 
دخلها. يقول مصطفى العيسى )31 عامًا(، وهو منسق 
المرجعية  فتوى  بعد  بغداد  في  »منتظرون«  حملة 
على  المؤن  وتوزيع  مبالغ  جمع  قررنا  العليا،  الدينية 
العائالت. يوزع هؤالء أكياسًا بالستيكية معبأة بمواد 
إلى  إضافة  والفاصولياء،  والعدس  كالسكر  أساسية، 
األرز. وتصطف تلك األكياس على أرصفة قبالة متاجر 

مواد غذائية، قبل توزيعها على المنازل المحتاجة.

أخطر من داعش
لكن  بالطعام،  )مليئة(  متروسة  »بغداد  ويضيف: 
الناس غير قادرة على الشراء. هناك عامل ورشة لديه 
لبيع  اضطر  وآخر  أشخاص،  ثمانية  من  مكونة  عائلة 
في  مساعدة  تطلب  وأخرى  طعامًا،  ليشتري  غاز  جرة 
غير حيها لخجلها من أبناء منطقتها!«. ويشير مسؤول 

»انعدام  أن  إذ  بعد،  يقع  لم  األسوأ  أن  إلى  حكومي 
الغذاء قد يطال 50 % من السكان بحلول مايو«.

ويتوقع العيسى أن تطول األزمة، لذلك هناك خطط 
»للشهر السابع )يوليو(. لدينا أشخاص تخزن اآلن كي 
نوزع في وقت الحق إذا استمر األمر ألن هذا الخطر أكبر 
من داعش«. وأقدم أصحاب عدد من المحالت التجارية 
ممن  مالية  تبرعات  لتلقي  صناديق  وضع  على  أيضًا، 

يرغب من زبائنهم بدعم المحتاجين.
أزمة  العراق  تأتي هذه األزمة في وقت يشهد فيه 
سياسية حادة، تديرها حكومة تصريف أعمال استقالت 
تشكيل  محاولة  انتظار  في  الماضي،  العام  نهاية 

حكومة جديدة هي الثانية منذ بداية العام.
العام،  الوضع  على  األزمــة  هذه  تنعكس  وعليه، 
ليجد المواطنون أنفسهم عالقين وسط أزمة صحية، 
الحروب،  أنهكته  متهالك  صحي  بنظام  يواجهونها 
السبب،  لهذا  المجتمعي.  والدعم  اإلجراءات  وبانعدام 
شرق  في  منزله  عامًا(   40( الساعدي  أسعد  حــول 
الطبية  الكمامات  لتصنيع  إلى ورشة  العاصمة بغداد، 

وتوزيعها مجانًا على المواطنين.

منزل لتصنيع الكمامات
فيها  يقيم  التي  ألمانيا  ترك  الذي  الساعدي  يقول 
منذ سنوات، وعاد إلى العراق منذ أكثر من ستة أشهر 
»أدركت  بالتغيير:  المطالبين  المتظاهرين  لمناصرة 
أن الوباء ينتشر بسرعة وأبسط مقومات مواجهته غير 
شراء  إلى  عائلته  أفراد  مع  الساعدي  فبادر  متوافرة«. 
الكمامات،  عادة  منها  تصنع  وأقمشة  خياطة  ماكنتي 
ويتناوب عليها هو ووالدته، قبل إيصالها عبر دراجات 
كمامات  عشر  بمعدل  المنازل  إلى  نارية  أو  هوائية 

للعائلة الواحدة.
في  وأطفاله  زوجته  ترك  الذي  الساعدي،  وينجز 
ألمانيا، ما يقارب ألف كمامة يوميًا، ويتطلع إلى صناعة 
مالبس خاصة بالكوادر الصحية، خصوصًا مع النقص 

المزمن في المعدات الطبية واألدوية.
تصل يد العون حتى إلى مدينة البصرة، في أقصى 
الجنوب العراق، الذي يعوم على بحر من النفط، حيث 
فريق  إدارة  األسدي  أحمد  الحكومي  الموظف  يتولى 
من سبعة أشخاص بينهم أربع فتيات، لجمع التبرعات 
كل  »إن  األسدي:  يقول  غذائية.  مواد  وتوزيع  لشراء 
والمتطوعين،  المتبرعين  من  بمبادرة شخصية  شيء 

وبدون أي دعم من األحزاب أو جهات حكومية«.
ثروة العراق النفطية التي جعلته ثاني أكبر المنتجين 
في منظمة أوبك، تنتهي بتصنيفه في المرتبة الـ16 
في الئحة الدول األكثر فسادًا في العالم، ما يفسر قلياًل 

حالة العوز الكبير بين أبنائه.

فيروس  لمواجهة  تونس  في  التام  واإلغالق  االحترازية  اإلجراءات 
تعاني  التي  الفقيرة،  العائالت  معاناة  من  زاد  المستجد  »كورونا« 
المدني  المجتمع  منظمات  دفع  مما  المتردي،  وضعها  من  أساسا 
المؤسسات  على  المساعدات  لتوزيع  جهودها  لتكثيف  التونسية 
جهودها  من  التونسي  األحمر  الهالل  منظمة  وضاعفت  الصحية. 
لتوزيع مساعدات غذائية على عائالت محتاجة داخل أحياء بالعاصمة 

تونس وفي محافظات البالد.
وتتمثل المساعدات في صناديق تحتوي مواد غذائية أساسية من 
حليب ومعجنات ومواد تنظيف. ويقول المسؤول بالمنظمة محمد 
لنحو خمسين  إعانات  توزيع  على  نعمل  السنة  »كنا طوال  الباشا: 
عائلة وأرامل ومعوقين، واآلن نوزع على مئة عائلة، ولكن نرغب في 
مضاعفة اإلعانات ألن العديد من األسر فقدت مدخولها«. تخضع 
تونس لحظر تجول ليلي منذ 17 مارس، وفرضت السلطات الحقا 
أبريل،  حتى 19  سارية  حزما ستظل  أكثر  وإجــراءات  التام  اإلغالق 

الحتواء فيروس »كورونا« المستجد.
جراء  والمهنيين  والعمال  الحرفيين  من  العديد  نشاط  وتوقف 

ذلك. ويقول عبداللطيف شابو، رئيس المنظمة، لـ»فرانس برس«: 
»يزداد تزامنا مع الحجر الصحي عدد العائالت المحتاجة والمتضررة 
 200 إلى  الوصول  »هدفنا  وبتابع:  الجهود«.  مضاعفة  يتطلب  ما 
عائلة في كل منطقة، ولكن هناك بعض المناطق التي يوجد فيها 

أكثر من ألف عائلة محتاجة وهذا يتجاوز قدراتنا«.
الفني  المجال  في  المعروفة  الشخصيات  من  العديد  قدم  كما 
ذلك،  إلى  تبرع.  حمالت  في  ماليا  دعما  والرياضيين  والسياسي 
أنشأت مجموعة من األطباء صفحات رسمية على مواقع التواصل 
عوارض  حول  المواطنين  استفسارات  على  لإلجابة  االجتماعي، 

مرض »كوفيد19-« وتوجيههم.
الجهوي  مكتبها  عبر  التونسي  األحمر  الهالل  منظمة  وتعمل 
بمنطقة »الحريرية« بالعاصمة تونس، حيث يعيش أكثر من 240 
وابتهجت  المستحقة.  لألسر  اإلعانات  مضاعفة  على  ساكن  ألف 
عروسية الخمسينية حين فتحت صندوق المساعدة مع وصول فريق 
المتطوعين من المنظمة، وقالت: »اآلن أملك طعاما ألبنائي والبال 

مرتاح« ولو لمدة قصيرة.
ورصدت الحكومة التونسية منذ اتخاذ قرار اإلغالق التام دعما 
ماديا للعائالت التي تعاني وضعا اقتصاديا متدهورا بنحو خمسين 

مليون يورو. 

وسط عجز الدولة المخاوف من انتشار الفيروس تقيد القتال

دمشق، صنعاء، بغداد - وكاالت

بغداد - الوكاالت

● رجل عراقي يفرز المساعدات الموجهة إلى العائالت المعوزة في مدينة النجف وسط العراق

»املجتمع املدني« في تونس.. ومساع لتخفيف وطأة »اإلغالق« على العائالت الفقيرة
تونس - وكاالت

●  فريق طبي يتابع مريضا مصابا بـ»كوفيد19«



اقتصاد

كالم في األرقام

قد تفقدها قارة أفريقيا
 بسبب تأثير وباء »كورونا«.

قالوا

08

منجي  التونسي،  المتجددة  والطاقات  والمناجم  الطاقة  وزير  كشف 
عرقاب  محمد  الجزائري  نظيره  مع  رسمية  مشاورات  إجراءه  مرزوق، 

الطاقة. ليبيا من  احتياجات  تلبي  إلنشاء محطة كهرباء 
والجزائرية  التونسية  الحكومتين  محادثات  إن  ــرزوق  م ــال  وق
بينها  من  بالكهرباء،  ليبيا  تزويد  ظروف  تحسين  شملت  االقتصادية 
»الصخيرة«  ميناء  من  بالقرب  كبيرة  كهرباء  محطة  إنشاء  في  التفكير 

الليبية(. التونسية  الحدود  )200 كلم عن  الصناعي 
أن  التونسية  »الصباح«  جريدة  نقلتها  تصريحات  في  وأضــاف 
جهات  بقية  وإلى  أولى  مرحلة  في  ليبيا  إلى  موجهة  تكون  المحطة 
من  ليبيا  إلى  تونس  أن صادرات  إلى  ثانية، مشيرًا  مرحلة  في  تونس 

بـ40 مليون دينار حاليًا. الكهرباء تقدر 

 مشاورات الجوار لتزويد ليبيا بالكهرباء

»ركود عالمي ضخم 
متوقع تحت تأثير 
كورونا«
رئيس البنك الدولي
ديفيد مالباس

20

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

السنة اخلامسة
العدد 228 - 229 16 شعبان 1441 هــ

9 أبريل 2020 م اخلميس

أزمة الرأسمالية الثالثية

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

إن الرأسمالية تواجه ثالث أزمات كبرى على األقل. إذ سرعان 
الناجمة عن الوباء، إلى أزمة اقتصادية  ما أدت األزمة الصحية 
المالي حتى اآلن، وكل هذا  انعكاساتها على االستقرار  تُجهل 
طريق  عن  معالجتها  يمكن  ال  مناخية  أزمة  خلفية  إزاء  يحدث 
»العمل كالمعتاد«. وحتى شهرين مضيا، كانت وسائل اإلعالم 
مليئة بالصور المخيفة لرجال إطفاء منهكين، ولم تكن لمقدمي 

الرعاية الصحية.
تتعلق  مشاكل  عدة  عن  الثالثية  األزمــة  هذه  كشفت  لقد 
والتي يجب حلها جميعًا في نفس  للرأسمالية،  بكيفية صنعنا 
وإال،  العاجلة.  الصحية  الطوارئ  مع  فيه  نتعامل  الذي  الوقت 
سنحل، ببساطة، مشاكل في مكان واحد، مع خلق أخرى جديدة 
في مكان آخر. وهذا ما حدث مع األزمة المالية لعام 2008. إذ 
غمر صناع السياسات العالم بالسيولة، دون توجيهه نحو فرص 
استثمارية جيدة. ونتيجة لذلك، عاد المال مرة أخرى إلى قطاع 

مالي كان )وال يزال( غير صالح للغرض.
العيوب  المزيد من  أزمة »كوفيد19-« تكشف عن  تزال  وال 
في هياكلنا االقتصادية، خاصة زيادة شح فرص العمل، بسبب 
لعقود  العمالية  المساومة  العربة، وتدهور قوة  اقتصاد  صعود 
العمال،  لمعظم  متاحًا  ليس خيارًا  بعد  العمل عن  إن  طويلة. 
وعلى الرغم من أن الحكومات تقدم بعض المساعدة للعاملين 
يجدون  قد  الخاص  لحسابهم  العاملين  فإن  منتظمة،  بعقود 

أنفسهم بال حَول وال قوة.
واألسوأ من ذلك، أن الحكومات تقدم اآلن قروضًا للشركات 
في  مستويات  أعلى  إلى  الخاصة،  الديون  فيه  ترتفع  وقت  في 
تاريخها. إذ في الواليات المتحدة، بلغ إجمالي ديون األسر قبل 
 1.5 بنسبة  أعلى  وهو  دوالر،  تريليون   14.15 الحالية  األزمة 
تريليون دوالر مما كان عليه في العام 2008 )بالقيمة اإلسمية(. 
وكي ال ننسى، كان الدين الخاص المرتفع هو السبب في اندالع 

األزمة المالية العالمية.
ولسوء الحظ، على مدى العقد الماضي، اتبعت العديد 
من البلدان سياسة التقشف، كما لو كان الدين العام هو 
المشكلة. وكانت النتيجة تآكل مؤسسات القطاع العام، 
فيروس  جائحة  مثل  األزمات  على  للتغلب  نحتاجها  التي 

كورونا.
ومنذ العام 2015، خفضت المملكة المتحدة ميزانيات 
مليار   1.2( استرليني  جنيه  مليار  بمقدار  العامة  الصحة 
من  زاد  مما  دوالر(، 
األطباء  على  العبء 
ــادر  )غ المتدربين 
منهم  ــد  ــديـ ــعـ الـ
الصحية  الــخــدمــة 
تمامًا(،  الوطنية 
تــراجــع  إلـــى  وأدى 
طويلة  االستثمارات 

من  للتأكد  الالزمة  األجل 
في  يعالجون  المرضى  أن 
وحديثة،  آمــنــة،  مــرافــق 

ومجهزة بالكامل.
وفي الواليات المتحدة -التي لم يكن لديها نظام صحة عامة 
خفض  باستمرار،  ترامب،  إدارة  تحاول  صحيحا-  تمويال  ممول 
والوقاية  األمراض،  على  السيطرة  لمراكز  المخصص  التمويل 
المؤسسات  من  وغيرها  قدراتها،  من  التقليص  وكذلك  منها، 

الحيوية األخرى.
األعمال  قطاع  كان  الذاتية،  الجروح  هذه  إلى  وباإلضافة 
طريق  عن  االقتصاد  من  القيمة  ينتزع  بإفراط  ل«  مُوِّ »الذي 
شراء  ــادة  إع خطط  خــالل  من  وذلــك  المساهمين،  مكافأة 
طريق  عن  الطويل  المدى  على  النمو  دعم  من  بداًل  األسهم، 
االستثمار في البحث والتطوير، واألجور، وتدريب العمال. ونتيجة 
لذلك، استُنفدت الوسائد المالية لألسر، مما جعل شراء السلع 

األساسية مثل اإلسكان، والتعليم أكثر صعوبة.
كل  تفاقم  إلى  تؤدي  »كوفيد19-«  أزمة  أن  المؤسف  ومن 
هذه المشاكل. ولحسن الحظ، يمكننا استخدام حالة الطوارئ 
الحالية لبدء بناء اقتصاد أكثر شمواًل واستدامة. وليس الهدف 
تنظيما  تنظيمه  بل  عرقلته،  أو  الحكومي  الدعم  تأخير  هو 
صحيحا. ويجب أن نتجنب أخطاء فترة ما بعد العام 2008، عندما 
سمحت عمليات اإلنقاذ للشركات بجني أرباح أعلى بمجرد انتهاء 

األزمة، لكنها أخفقت في وضع األساس النتعاش قوي وشامل.
وهذه المرة، يجب أن تُرَفق إجراءات اإلنقاذ مع الشروط . اآلن 
وبعد أن عادت الدولة إلى االضطالع بدور قيادي، يجب أن يُنظر 
إليها على أنها بطلة وليس على أنها ساذجة. وهذا يعني تقديم 
حلول فورية، على أن تكون مصممة تصميمًا يخدم المصلحة 

العامة على المدى الطويل.
الحكومة  لدعم  شروط  وضع  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 
للشركات. ويجب مطالبة الشركات التي تحصل على الدعم في 
إطار عمليات اإلنقاذ باالحتفاظ بالعمال، والتأكد من أنه بمجرد 
انتهاء األزمة، فإنها سوف تستثمر في تدريب العمال، وتحسين 

ظروف العمل.
على  يجب  الدنمارك،  في  الحال  ذلك، كما هو  واألفضل من 
الحكومة دعم الشركات لمواصلة دفع األجور حتى عندما ال يعمل 
العمال- في نفس الوقت مساعدة األسر على االحتفاظ بدخولها، 
ومنع الفيروس من االنتشار، وتسهيل استئناف األعمال التجارية 

للشركات بمجرد انتهاء األزمة.
مصممة  اإلنقاذ  عمليات  تكون  أن  يجب  ذلك،  عن  وفضال 
لتوجيه الشركات الكبيرة لمكافأة خلق القيمة، بداًل عن استخراج 
القيمة، ومنع إعادة شراء األسهم، وتشجيع االستثمار في النمو 

المستدام، والحد من أثر الكربون.
وعندما يتعلق األمر باألسر، يجب على الحكومات أن تتجاهل 
أيضًا  الوقت  الديون، وحان  القروض حتى تتمكن من تخفيف 
إلعادة التفكير في الشراكات بين القطاعين العام والخاص. إذ 
من  أكثر  طفيلية  الترتيبات  هذه  تكون  األحيان،  من  كثير  في 

كونها تكافلية.
إننا بحاجة ماسة إلى دول ريادية تستثمر أكثر في االبتكار– 
ومصادر  العامة،  والصحة  االصطناعي،  الذكاء  ذلك  في  بما 
الطاقة المتجددة. ولكن هذه األزمة تذكرنا، بأننا نحتاج أيضًا 
االستثمار  عائدات  تذهب  حتى  تتفاوض،  كيف  تعرف  دول  إلى 

العام إلى الناس.
داخل  كبيرة  ضعف  مواطن  عن  كشف  قاتال  فيروسا  إن 
االقتصادات الرأسمالية الغربية. اآلن وبعد أن أصبحت الحكومات 

في حالة حرب، لدينا فرصة إلصالح النظام.

الجامعية لندن  كلية  في  االبتكار  اقتصاديات  أستاذة    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 ماريانا مازواكاتو*

اتبعت العديد من البلدان سياسة 
التقشف، وكانت النتيجة تآكل 

مؤسسات القطاع العام، التي نحتاجها 
للتغلب على األزمات

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.5361يورو

1.745الجنية االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.3872درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني

2020 8 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليون وظيفة

إحصاءات توقف اإلنتاج »رسالة سياسية« بخسائر الفرص البديلة
التأثير الليبي محدود على األسواق العاملية الرتفاع اإلنتاج البديل من دول أخرى

ألطراف األزمة )اعملوا على فتح اإلنتاج من جديد(«.

حياد المؤسسة الوطنية النفط
السابع  في  النفط  إنتاج  توقف  أزمة  وبدأت 
يعرف  ما  أعلن  حين  الماضي،  يناير  من  عشر 
بـ»ملتقى القبائل والمدن الليبية« عزمه »إيقاف 
الليبية«،  الموانئ  جميع  من  النفط  تصدير 
الدولي  والمجتمع  االختصاص  »جهات  وطالب 
بفتح حساب إليداع إيرادات النفط حتى تشكل 

الليبي«، وفور صدور  الشعب  حكومة تمثل كل 
أن  بعد  الزويتينة  ميناء  محتجون  أغلق  البيان 
البريقة  موانئ  في  اإلغالقات  لتتوالى  دخلوه، 

ورأس النوف والسدرة والحريقة.
النفط،  مؤسسة  بثته  مصور،  تسجيل  وفي 
جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى 
الموانئ  فتح  ــادة  إع إلــى  الــدعــوة  اهلل،  صنع 
الحاجة  أن  إلــى  مشيرا  النفطية،  والمنشآت 
فيروس  لمجابهة  النفطية  العائدات  إلى  ماسة 

أحمد  د.محمد  الليبي  النفطي  الخبير  اعتبر 
إقفاالت  لخسائر  المعلنة  الرسمية  األرقــام  أن 
يناير  منذ  الليبية  النفطية  والموانئ  المنشآت 
الماضي تهدف إلى استنهاض النخب السياسية 
هذه  أن  ورأى  اإلنتاج،  إقفال  لعملية  حاًل  لتجد 
الفرصة  من  المفقود  من  »تضخم  األرقـــام 

البديلة إلى حد ما«.
المنشآت  ــالق  إلغ التراكمي  الفاقد  وبلغ 
النفطية 83 مليون برميل خالل الفترة من 17 
يناير الماضي إلى الخامس من أبريل.وفق أرقام 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  عن  صادرة  رسمية 
و957  مليارات   3 تجاوزت  مالية  »الخسائر  أن 
ماليين و326 ألف و455 دوالر. وأشارت النشرة 
الدورية الصادرة عن المؤسسة إلى أن المستوى 
برميل  ألف   89.933 بلغ  النفط  إلنتاج  الحالي 
سجل  فيما  أبريل،   5 األحد  يوم  بحلول  يوميا، 

الفاقد اليومي لإلنتاج 1.13 مليون برميل.
قائال:  الوسط«  لـ»  أحمد  د.محمد  وعلق 
»النشرة خام، تضرب السعر بالكمية المفقودة 
من اإلنتاج، وهناك أصول محاسبية ال أظن أنها 
اتبعت في تقدير تلك األرقام«. وأوضح: »قواعد 
رأي  لها  يكون  قد  والحيادية  البحتة  المحاسبة 
المفقود  المقدر في حساب  السعر  ما  مثال  آخر، 
توقفت،  التي  التكاليف  وقيمة  المبيعات،  من 

وتقدير الصيانة نتيجة اإليقاف«.
إن  التحديد  وجــه  على  ــرف  أع »ال  ــاف:  وأضـ
من  أكثر  أم  أقل  للخسائر  الدقيقة  األرقام  كانت 
بالقول:  استدرك  لكنه  المعلنة«،  اإلحصائيات 
يكون  ال  قد  الذي  السياسي  الغرض  »أستشعر 
واضحة  السياسية  فالرسالة  سيئا،  بالضرورة 

»كورونا«. وقال صنع اهلل: »خصصت دول العالم 
الوباء،  هذا  لمواجهة  طائلة  مبالغ  العظمى 
أجل  من  األموال  إلى  ماسة  بحاجة  اآلن  ونحن 
مصدر  »توقف  وأضاف:  المرض«،  هذا  مجابهة 
وجدد  ذلك«.  يعيق  سوف  لليبيا  الوحيد  الدخل 
لحسابات  وشفافة  نزيهة  »مراجعة  إلى  الدعوة 
تنشر  »المؤسسة  أن  إلى  مشيرا  الحكومتين«، 

بياناتها بشكل شفاف ودوري«.
النفطي  الخبير  ــال  ق السياق،  هــذا  ــي  وف

للنفط  الوطنية  »المؤسسة  الوسط«:  لـ»بوابة 
تحاول أن تحافظ على الحياد بين األطراف حتى 
اآلن«، موضحا: »قد يكون الحياد المطلق فكرة 
لكن  الواقع،  أرض  على  موجودة  غير  طوباوية 
مقارنة  مهنية  أكثر  المؤسسة  إن  أقول  دعني 

بغيرها من مؤسسات الدولة«.

تأثير محدود على األسواق العالمية
القوة  وإعالن  والموانئ،  الحقول  غلق  وقبل 
ليبيا  إنتاج  متوسط  بلغ  يناير،   18 في  القاهرة 
النفطي 1.22 مليون برميل يوميا، لكن األسواق 
توقف  بتبعات  كبيرا  تأثرا  تشهد  لم  العالمية 
إنتاج النفط الليبي، مما أثار تساؤالت الكثيرين.
الليبي  »التأثير  هذا  أن  أحمد  د.محمد  ورأى 
محدود جدا نتيجة ارتفاع اإلنتاج البديل من دول 
أخرى مثل السعودية والنفط الصخري األميركي 
كبريت(«،  وأقل  )خفيف  النوعية  في  المشابه 
التي  المتوسط  البحر  في  »المصافي  وأضاف: 
الليبي  النفط  نوعية  على  العادة  في  تعتمد 
أخرى  نوعيات  لقبول  التحويرات  بعض  أجرت 
من النفط مثل اآلذري والكازخستاني والبصرة، 
له  تلجأ  هامشيا  ما  نوعًا  الليبي  النفط  فأصبح 

المصافي عند وجوده«.
الــدول  لمنظمة  الشهري  التقرير  وحسب 
النفط  إنتاج  تراجع  »أوبك«،  للنفط  المصدرة 
بواقع  الماضي  فبراير  شهر  خالل  من  الليبي 
146 ألف  647 ألف برميل، عندما سجل اإلنتاج 
برميل يوميا في 20 فبراير الماضي مقابل 793 
وتوقعت  الماضي.  يناير   20 في  برميل  ألف 
»أوبك« أن يكون أبريل »الشهر األسوأ« ألسعار 
السوق  في  المعروض  وفرة  زيــادة  مع  الخام، 
العالمية والركود االقتصادي المصاحب لجائحة 

»كوفيد19.

خبير نفطي ليبي:

●   حقل الشرارة

●    فايز السراج

●    المصرف المركزي في طرابلس●    الصديق الكبير

القاهرة ــ الوسط

الرئاسي  المجلس  بين  العالقة  دخلت 
والمصرف المركزي في طرابلس منعطفا جديدًا 
وذلك  الماضي،  األسبوع  المحللين  جدل  أثار 
في  واالتهامات  الرسائل  الجانبين  تبادل  إثر 
ففي  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عبر  بيانات 
حين دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج 
»المركزي«،  إدارة  لمجلس  عاجل  اجتماع  إلى 
 ،2014 العام  منذ  المنقسم  المصرف  وتوحيد 
الكبير بدعوة  الصديق  »المركزي«  رد محافظ 
توحيد  إلى  الدولة  مؤسسات  »كافة  إلى  أخرى 
الجهود وتكاتفها لمواجهة األخطار المحدقة«، 
دون إجابة واضحة بشأن اجتماع مجلس اإلدارة 
باب  فتح  مما  »المركزي«،  توحيد  خطوات  أو 
التساؤالت حول ما إذ كان المشهد االقتصادي 
المؤسسة  لتوحيد  حقيقي  أمام مسعى  الليبي 
النقدية السيادية في البالد أم أنها مجرد جولة 

اشتباك بين »الرئاسي« والمحافظ.
الدائر  والجذب  للشد  جديد  تطور  ففي 
حول  أشهر  منذ  و»المركزي«  »الرئاسي«  بين 
الترتيبات المالية للعام 2020، تحولت وسائل 
التواصل االجتماعي إلى منصة لتبادل التالسن 
أمس  متبادلين  بيانين  عبر  الطرفين،  بين 
إلى  الرئاسي  المجلس  بيان  دعا  إذ  الخميس، 
اجتماع عاجل لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي 
صالحياته  لممارسة  التلفزيونية،  الدوائر  عبر 
القانونية، ووضع السياسات النقدية واالئتمانية 
والمصرفية وتنفيذها. مطالبا بـ»اتخاذ الخطوات 
خطوات  في  الشروع  شأنها  من  التي  الالزمة 

وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي«.
الكبير،  الصديق  إلى  مباشرة  إشارة  ودون 
إدارة  مجلس  »يستعيد  بأن  الرئاسي  طالب 
وإنهاء  مهامه،  مجتمعا  المركزي  المصرف 
على  األحادية  والسيطرة  بالقرار  االنفراد  حالة 
الرئاسي  المجلس  وانتقد  النقدية«.  السياسة 
»تدخله )الكبير( في سياسات الدولة االقتصادية 
حالة فرض وجهة  »إنهاء  إلى  ودعا  والمالية«، 
إنذار  سابق  دون  أوقف  واحد،  شخص  نظر 
منظومة المقاصة والتحويالت، وتأخر عن تنفيذ 
إليه شهرا  المحالة  الشهرية  المرتبات  أذونات 

بشهر من وزارة المالية«.
أما بيان محافظ »المركزي« في طرابلس لم 
يرد على نحو واضح على دعوة السراج لتوحيد 
المصرف، بل دعا في المقابل »كافة مؤسسات 
الجهود وتكاتفها لمواجهة  إلى توحيد  الدولة 
األخطار المحدقة والتحديات المتزايدة«. ولفت 
توحيد  بطلب   2015 العام  منذ  »المبادرة  إلى 
شاملة  تدقيق  عملية  إجراء  بعد  المؤسسة 
لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي«.

وعن ملف المرتبات، قال المصرف في بيانه 
إنه قام »بتنفيذ المرتبات لشهور يناير وفبراير 
ومارس من العام الجاري، فور اعتماد الترتيبات 
سبق  التي   ،2020 مارس   16 بتاريخ  المالية 

الوسط ـ عالء حموده

»غياب  الصلح  علي  االقتصادي  الباحث  الحظ 
الرئاسي  المجلس  بين  المباشر  التواصل 
والمصرف المركزي عبر قنوات التواصل الرسمية 
بالدولة، وانتقاله على نحو علني إلى الصفحات 
الرسمية لشبكات التواصل االجتماعي«. واعتبر 
في تصريح إلى »بوابة الوسط« أن »هذا مؤشر 
على غياب التنسيق واإلدارة الرشيدة للدولة«. 

منذ  بإعدادها  المركزي  ليبيا  مصرف  وطالب 
سبتمبر 2019 لتُعتَمد قبل نهاية العام 2019 
وفق القانون المالي للدولة واالتفاق السياسي«. 
فرع  عن  المصرفية  المظومة  إقفال  واصفا 
المصرف المركزي في بنغازي بأنه »كان إجراًء 
بقرصنة  المحافظ  نائب  قيام  سببه  احترازيًا، 
بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة، خارج 
إطار القانون«. وفي تحرك مفاجئ، يتماهى مع 
أعضاء  أربعة  طالب  الرئاسي،  المجلس  مبادرة 
الجمعة،   ، المركزي  المصرف  إدارة  بمجلس 
واتخاذ  العمل  عن  الكبير،  الصديق  بإيقاف 
قائمة  من  اسمه  إلسقاط  الالزمة  اإلجراءات 
المحافظين بصندوق النقد الدولي وبية هيئات 
دولية ذات عالقة، وتشكيل لجنة تنفيذية تقوم 
بممارسة  مباشرة  اإلدارة  مجلس  إشراف  تحت 
اختصاص المحافظ المنصوص عليها بالمادة 
18 من قانون المصرف. ودعا األعضاء األربعة 
وهم علي محمد سالم، ومراجع غيث سليمان، 
يوسف  وعبدالرحمن  المختار،  أحمد  ومحمد 
هابيل، في بيان إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة 
المصرف في 9 أبريل الجاري، وطالبوا بضرورة 
الفورية الالزمة لتنفيذ أذونات  اتخاذ الخطوات 
االعتمادات  وفتح  الشهرية،  المرتبات  صرف 
لتوفير السلع الضرورية واألدوية والمستلزمات 

العاجلة، وإعادة فتح منظومات المقاصة.
والتالسن  المتبادلة،  البيانات  هذه  ووسط 
سياسي«،  »طابع  ذو  إنه  محللون  يقول  الذي 

السراج  دعوة  بشأن  تفاؤال  الصلح  يبد  ولم 
لتوحيد فرعي المصرف المركزي، وقال: »ال توجد 
المجموعة  سيطرة  بسبب  لذلك،  حقيقة  نوايا 
الضاغطة على القرارات من أجل مصالح خاصة 
وليست عامة«، معتبرا أن ما يحدث هو »إسقاط 
سياسي وليس اقتصاديا بسبب الظروف القائمة، 
بل ويظهر غياب كال الطرفين عن الساحة الليبية 

في هذا الوقت الحاسم«.
نعمان  المصرفي  المحلل  يقر  حين  وفي 
البوري في تصريح لـ»بوابة الوسط« بأن توحيد 
»المركزي« أو حتى تغيير مجلس اإلدارة »مهمة 
شبه مستحيلة، في ظل انقسام البرلمان وعدم 
توافقه مع مجلس الدولة«، إال أنه قال لـ»بوابة 
الوسط«: »هناك فرصة ذهبية ألعضاء مجلس 
وتوحيد سعر  لالجتماع  المركزي  المصرف  إدارة 
الصرف من خالل سياسات نقدية، لوقف الفساد 
في االعتمادات، ومعالجة المقاصة بين المنطقتين 

الشرقية والغربية«.
تصاعدت  الماضي  الشهر  منتصف  وفي 
اعتمد  حين  الجانبين،  بين  الخالفات  حدة 
للدولة  المالية  الترتيبات  الرئاسي  المجلس 
38 مليار دينار، لكن مصدرا ماليا قال  بقيمة 
الترتيبات  بنود  بعض  إن  الوسط«  لـ»بوابة 
المناقشة  قيد  تزال  ال   2020 للعام  المالية 
المركزي،  والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين 
النقد  صرف  سعر  وتغيير  الدعم،  نفقات  مثل 
صدور  وحتى  الحين  ذلك  ومنذ  األجنبي«، 

البيانين لم يجد هذا الجدل حال حاسما.
في الوقت نفسه، تزايدت الدعوات الدولية 
المصرف  توحيد  طريق  على  خطوات  التخاذ 
المركزي، من خالل نداءات صدرت عن البعثة 
األممية والسفارة األميركية في ليبيا األسبوع. 
فالبعثة األممية، وعلى لسان الناطق باسمها 
انعقاد  لعدم  األسف  عن  عبرت  العلم  جان 
منذ  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظي  مجلس 
توحيد  ضرورة  على  مشددًا  عدة،  سنوات 
مصرف  بينها  ومن  المنقسمة،  المؤسسات 
عمل  صميم  ضمن  باعتباره  المركزي  ليبيا 
البعثة وهدًفا رئيسيًّا من أهدافها. أما السفير 
السماح  إن  فقال  نورالند،  ريتشارد  األميركي 
»المركزي«،  لحسابات  خارجية  بمراجعة 
سيكون خطوة سهلة تُظهر للعالم أّن القادة 
الليبيين ملتزمون بالشفافية ومحاربة الفساد؛ 
لسبب  ولكن  للبدء  جاهز  التدقيق  هذا  ومثل 

ظّل عالًقا »وهذا سيؤذي الليبيين«.
ووسط مبادرات داخلية ودعوات دولية لوضع 
نهاية لالنقسام في المؤسسة النقدية السيادية 
في البالد، تبقى مخاوف المحللين من استمرار 
الصعب في ظل جائحة »كورونا«،  الوضع  هذا 
غياب  بفعل  األجنبي  النقد  منظومة  وتعطل 
السياسات المصرفية الرشيدة، بما قد ينعكس 
شهرين،  خالل  والدواء  الغذاء  احتياطات  على 
وقد يضع البالد في قلب أزمة إنسانية جديدة، 

سيكون الخاسر فيها هو المواطن الليبي.

 محافظ »المركزي« في طرابلس 
يواجه اتهامات بالسيطرة 

األحادية على السياسة النقدية

محللون: السجال يتخذ طابعا سياسيا .. 
وتوحيد »المركزي« مستحيل

رسائل السراج والكبير

مسعى لتوحيد »املركزي« أم جولة اشتباك جديدة؟
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4.5 % في الربع الثالث و1 % في الربع  توقعت مصر تباطؤ النمو االقتصادي إلى 
الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس »كورونا«. المالية  السنة  الرابع من 

التخطيط المصرية هالة السعيد يوم األحد إن هدف الحكومة كان  وقالت وزيرة 
.% 4.2 تحقيق نمو سنوي بنسبة %5.6، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 

كورونا  وباء  انتشار  تداعيات  المالية،  وزير  معيط،  محمد  د.  عرض  بــدوره، 
اجتماع  خالل  الوزير  أشار  والمصري،و  العالمي  االقتصادى  النشاط  على  المستجد 
ونسب  ومعدالت  المالية  مؤشرات  أن  المؤكد  من  أنه  إلى  االقتصادية  المجموعة 
معدالت  وتباطؤ  تراجع  وأهمها  الراهنة  األوضاع  نتيجة  سلبًا  ستتأثر  المديونية 
المالى  األثــر  أن  إلى  نبه  معيط  ولكن  والعالمى.  المحلى  االقتصادي  النشاط 
المالية  وزير  تناول  كما  المتخذة،  واإلجــراءات  لالزمة  الزمنية  الفترة  على  يتوقف 
العالمية. المالية  المنظومة  السيناريوهات المستقبلية لعالم ما بعد كورونا ومالمح 

المالية  وزير  أشار  العالمي،  االقتصاد  مؤشرات  على  المتوقع  التأثير  يخص  وفيما 
إلى أن األسواق العالمية تعرضت لصدمات كبيرة مع سرعة انتشار فيروس كورونا.

 مصر تتوقع تباطؤ النمو إلى %4.5

»اليورو«  منطقة  في  المستثمرين  معنويات  أن  مسح  أظهر 
اقتصاد  وأن  أبريل،  في  اإلطالق  على  مستوياتها  أدنى  إلى  هبطت 
»يخنق  الــذي  كورونا  فيروس  بسبب  عميق  ركــود  في  المنطقة 

اقتصاد العالم«.
من   -42.9 إلى  اليورو  لمنطقة  »سنتكس«  مؤشر  نزل  فقد 
إلى  توقعات »رويترز« النخفاض  17.1- في مارس. وكان متوسط 
والرابع  الثاني  بين  مستثمرا   1173 سنتكس  مسح  30.3-.شمل 
من أبريل . وقال باتريك هاسي العضو المنتدب في »سنتكس« إن 
الركود أشد كثيرا في أبريل عنه في مارس. وأضاف »الوضع... أسوأ 
تستهين  اآلن  حتى  االقتصادية  التوقعات   ...2009 في  منه  بكثير 

وأضاف  بكثير«.  وأطول  أعمق  الركود  سيكون  االنكماش.  بعملية 
بشكل  الحالي  الوضع  تقييم  ينهار  أن  قبل  من  يحدث  »لم  هاسي 

حاد جدا في جميع مناطق العالم خالل شهر واحد«.
في   -16.9 من   -36 إلى  المعنويات  مؤشر  تراجع  ألمانيا،  وفي 

مارس، منخفضا إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2009.
أزمة  تأثير  من  تحد  االجتماعي  األمــان  شبكة  إن  هاسي  وقال 
فيروس كورونا بالنسبة للكثير من العمال األلمان. وتابع »لكن أثر 
ذلك ال يتجاوز المدى القصير، وقد يرجئ في أفضل الحاالت حدوث 
لألفضل  واضح  تحول  أي  هناك  ليس  أنه  تكيفي«، مضيفا  انتكاس 

على المدى المنظور.

السعر بالدوالرنوع الخام معنويات مستثمري منطقة اليورو في الحضيض

36.20برنت

32.96غرب تكساس

36.07دبي

35.71سلة أوبك

54.70أورال
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المحدد  الخارجي  الدين  سقف  تجاوز  المغربية  الحكومة  قررت 
)نحو  درهم  مليار   31 والبالغ   2020 للعام  المالية  قانون  في 
وتداعياتها  »كوفيد19-«  جائحة  بسبب  دوالر(  مليارات   3

اإلقتصادية على المملكة.
إلى  يهدف  المشروع  ــذا  »ه بيان  فــي  الحكومة  وذكـــرت 
المحددة  الخارجية،  التمويالت  سقف  بتجاوز  للحكومة  الترخيص 
وذلك   ،2020 للسنة  المالية  قانون  من   43 المادة  بموجب 
خاصة  الصعبة،  العملة  من  حاجياتها  توفير  من  بالدنا  لتمكين 
عبر اللجوء إلى األسواق الدولية لالقتراض في ظل تأثر مجموعة 
المباشرة  األجنبية  واإلستثمارات  السياحة  كقطاع  القطاعات  من 
القاطنين  المغاربة  تحويالت  إلى  باإلضافة  المصدرة  والقطاعات 

بالخارج«.
االثنين  يوم  الحكومة  اجتماع  عقب  صدر  الذي  البيان  وأضاف 
األولويات  نحو  العمومي  اإلنفاق  توجيه  »إلى  تتجه  الحكومة  إن 
..وتحديد  واإلقتصادي  واإلجتماعي  الصحي  المستوى  على 
بالنسبة  المستقبلة  بالنفقات  اإللتزام  مستوى  على  األولويات 

للدولة والمؤسسات العمومية«.
لجائحة  السلبية  اآلثــار  تداعيات  من  للحد  إنه  البيان  وقال 
من  اإلجراءات  من  مجموعة  المغرب  اتخذ  العالمية،  كوفيد19- 
الفئات  ودعم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  مساعدة  بينها 

الفقيرة عن طريق صرف مستحقات لها.
المالية المغربي إلى »تسريع وتيرة أداء مستحقات  ودعا وزير 
والمتوسطة،  والصغيرة  جدا  الصغيرة  منها  وخاصة  المقاوالت 
على  والحفاظ  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  لها  يتسنى  حتى  وذلك 

الوظائف، وبالتالي تخفيف التداعيات اإلجتماعية لهذه األزمة«.
وحتى مساء يوم االثنين، بلغ عدد حاالت اإلصابة بكوفيد19- 

في المغرب 1120 حالة و80 وفاة.
وقال رئيس الحكومة إن المغرب بلغ »منعطفا حاسما رغم أن 
الثانية، وهناك  المرحلة  وأننا في  زال متوسطا،  ما  الحاالت  تطور 

جهود إلحتواء الوباء والحد من انتشاره«.
ووزارة  الصحة  ووزراة  الداخلية  لوزارة  مشترك  بيان  وشدًد 
بالنسبة  الواقية  الكمامة  حمل  »إجبارية  على  والمالية  اإلقتصاد 
للمغاربة المضطرين للخروج من منازلهم لقضاء بعض المآرب«.

المصنعين  مــن  مجموعة  »عــبــأت  السلطات  أن  وأضـــاف 
الوطنيين من أجل انتاج كمامات واقية للسوق الوطني«.

املغرب يقرر تجاوز 
سقف الدين الخارجي

هل تتدخل واشنطن 
لخفض إنتاج النفط؟

تتوافق مجموعة منتجي  أن  ترجح ثالثة مصادر في »أوبك+« 
وروسيا،  السعودية  ذلك  في  بما  أوبك+،  باسم  المعروفة  النفط 
إذا  الخميس،  اليوم  مقرر  اجتماع  في  انتاجية  تخفيضات  على  من 

انضمت الواليات المتحدة إلى خفض االنتاج.
الماضي  الشهر  ــدادات  اإلمـ لخفض  سابق  اتفاق  وانتهى 
على  اتفاق  إلى  التوصل  من  والسعودية  روسيا  تتمكن  لم  بعدما 
فيروس  جائحة  تدمر  بينما  النفط  انتاج  لكبح  إضافية  تخفيضات 

كورونا المستجد الطلب على الخام، وفق وكالة »رويترز«.
يتطلع   %  30 بحوالي  الوقود  على  الطلب  هبوط  مع  واآلن 
بما  وحلفائهم،  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  أعضاء 
ينضم  أن  يريدون  لكنهم  المعروض.  كبح  إلى  روسيا،  ذلك  في 

إليهم منتجون آخرون مثل الواليات المتحدة.
التباطؤ  بفعل  الطلب  تهاوي  بعدما  النفط  أسعار  وانخفضت 
ضخ  ومــع  كورونا  فيروس  تفشي  وســط  العالمي  االقتصادي 
على حصص  حرب  في  طاقتهما  بكامل  النفط  وروسيا  السعودية 

السوق.
في  اسوشييتدس  اند  ريتربوش  رئيس  ريتربوش  جيم  وقال 
إلى  اإلثنين  من  أوبــك  اجتماع  »تأجيل  إيلينوي  بوالية  جالينا 
نتيجة  اإلثنين  يوم  حدثت  التي  المبيعات  معظم  أثار  الخميس 
لخالفات كبيرة في اآلراء بين روسيا والسعودية والتي من المرجح 

أن تمنع اتفاقا يوم الخميس«.
من جهته، وبعد حديثه إلى وزيري الطاقة السعودي والروسي، 
عبر وزير الطاقة األميركي دان برويليت عن أمله أن ينهي البلدان 
حربهما على الحصص بسوق النفط األسبوع الجاري. وقال الوزير 
هذا  من  الحق  وقت  في  »سيجتمعان  بيزنس  فوكس  لشبكة 
أسبوعين  حوالي  قبل  بدأ  الذي  الخالف  ينهيا  أن  ونأمل  األسبوع 

أو ثالثة«.
وأضاف برويليت إن الواليات المتحدة تشجع السعودية، رئيس 
طاقة  ــوزراء  ل اجتماع  عقد  على  العام،  هذا  العشرين  مجموعة 

المجموعة ُقرب نهاية األسبوع.
السعودي  نظيره  مع  تحدث  برويليت  إن  الطاقة  وزارة  وقالت 
حيث  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  سلمان  بن  العزيز  عبد  األمير 
النفط  بسوق  الحصص  على  الروسي  السعودي  النزاع  أن  أبلغه 

العالمية له »تداعيات كبيرة« على الواليات المتحدة والعالم.
النفط  منتجي  كبيرا من  أن عددا  النفط  انخفاض سعر  ويعني 
والعاملين  باإلفالس  مهددون  العالية  المديونات  ذوي  الصخري 
الوزير »البعض رأى في  بالقطاع مهددون بفقد وظائفهم. وتابع 
التحرك لزيادة اإلنتاج... هجوما مباشرا على قطاع النفط الصخري 
أن  ينبغي  األميركي  الطاقة  قطاع  إن  وقال  المتحدة«.  بالواليات 

يتكيف مع تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن وزيري الطاقة األميركي والسعودي اتفقا على 
اجتماع  أثناء  العالمية  النفط  أسواق  بخصوص  التباحث  مواصلة 

لمجموعة العشرين في »المستقبل القريب«.

●    سوق المشير في العاصمة طرابلس

غالء »كورونا« يستدعي »عالوة العائلة«
باألسواق  األساسية  السلع  أسعار  في  القياسي  االرتفاع  مع 
المصاحبة  االحترازية  اإلجراءات  خلفية  على  الليبية، 
والخالفات  المستجد  »كورونا«  فيروس  انتشار  لمكافحة 
بشأن الترتيبات المالية في البالد، عادت المطالبات مجددا 
منذ  صرفها  توقف  بعد  العائلة«  »عالوة  صرف  باستئناف 
نحو ست سنوات، رغم أن صرفها أمر ملزم بموجب قانون 

صدر عن المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته.
الماضية،  الفترة  التضخم معدالت قياسية خالل  وسجل 
قدره محللون بنسبة %70، في ظل ظروف حظر التجول التي 
المستندية  االعتمادات  منظومة  وتوقف  البالد،  تشهدها 
بسبب الخالفات بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، 
»استمرار  الفيتوري  عطية  االقتصادي  المحلل  ويتوقع  بل 
األسعار في الصعود خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان«.

لكن غرفة تجارة وصناعة ليبيا تقول إنها تقدمت بطلب 
إلى المجلس الرئاسي باستئناف صرف عالوة العائلة، ألنها 
محمد  وأوضح  الليبية«،  للدولة  ومُلزمة  بقانون  »مُقرة 
الرعيض رئيس الغرفة لـ»الوسط«: »في ظل هذه الظروف 
بدفع  الدولة مطالبة  فإن  المواطن،  يعيشها  التي  الصعبة 
منذ  الدولة  على  المتراكمة  الديون  قيمة  دينار  مليار   24

ست سنوات تحت بند )عالوة العائلة(«. 
السابق بقيمة  النظام  العائلة خالل حكم  وكانت عالوة 
أربعة دنانير للزوجة ودينارين لألبناء، إلى أن جرى تعديلها 
وفق   2013 العام  من  ديسمبر  من  عشر  الخامس  في 
القانون رقم 27 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني 
العام، إذ نص على أنه يستحق كل ليبي وليبية لم يكمل 
سن الثامنة عشرة 100 دينار منحة شهرية، وتصرف لرب 
في  وللحاضنة  الزوجية،  العالقة  استمرار  حالة  في  األسرة 

حال انفصال الزوجين، ولألوصياء بحسب األحوال.
غير  ليبية  كل  المنحة  هذه  تستحق  القانون،  وحسب 
متزوجة ال تتقاضى من أية جهة كانت أي مرتب أو أجر أو 
عالوة أو منحة أو ما في حكمها. كما تستحق وتصرف أيضًا 
للزوجة أو الحاضنة الليبية عن األوالد الذين لم يكملوا سن 
الليبية  الزوجة  ليبي، وتستحق  غير  زوج  الثامنة عشرة من 
التي ال تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو عالوة وما في 
غير  منحة شهرية  دينارا   150 كانت  أية جهة  حكمها من 

خاضعة ألي استقطاعات مالية.
وتتولى وزارة الشؤون االجتماعية صرف المنحة المقررة 
قاعدة  القانون لمستحقيها، من خالل  أحكام هذا  بموجب 
بيانات مصلحة األحوال المدنية وبعد صرف الرقم الوطني 

الموحد. 
الليبية  الدولة  ليبيا  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  ودعا 
سنوات،  منذ  المتراكم  الدين  هذا  أعباء  من  التخلص  إلى 
أزمة  فترة  خالل  الواحد  للفرد  العالوة  قيمة  بمضاعفة 
أن يصبح  ذلك  »الهدف من  لـ»الوسط«:  وقال  »كورونا«، 
الراتب،  على  زيادة  دينار  ألف  نحو  العائالت  دخل  متوسط 

الرعيض: الدولة مطالبة بدفع 
24 مليار دينار قيمة الديون 

المتراكمة منذ 6 سنوات

المصرف المركزي يمتلك 
احتياطات تكفي ثالث سنوات 

مقبلة مع ترشيد اإلنفاق

الليبيين  جميع  ألن  االجتماعية،  العدالة  تتحقق  بذلك 
يصرفون العالوة«.

بإعادة  المطالبات  الرئاسي  المجلس  تلقى  حين  وفي 
استئناف  يستبعدون  محللين  أن  إال  العالوة،  هذه  صرف 
المالية  الترتيبات  أن  العاجل، خصوصا  القريب  صرفها في 

للعام 2020 ذات طابع تقشفي، مع استمرار إغالق المنشآت 
المجلس  إذ خفض  الماضي.  يناير  منذ  البالد  النفطية في 
الرئاسي نفقات الترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2020، إلى 
38 مليار دينار، ما يعادل 27.14 مليار دوالر، بعجز يناهز 23 

مليار دينار »نحو 16.5 مليار دوالر«.

في المقابل، قال الرعيض إن المصرف المركزي يمتلك 
اإلنفاق  ترشيد  مع  مقبلة،  سنوات  ثالث  تكفي  احتياطات 
األجنبي.  النقد  مبيعات  على  رسوم  فرض  في  واالستمرار 
وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الوفاق فإن 
 2019 أكتوبر  في  دوالر  مليار   77 بلغ  النقدي  االحتياطي 

»وحدة االقتصاد الكلي والتحليل المالي بالوزارة«.
ولم تكن تلك هي الدعوة األولى إلعادة صرف تلك العالوة، 
إذ دعا رئيس مجلس الدولة األسبق، عبدالرحمن السويحلي، 
بـ»3.6  تقدر  التي  العالوة  صرف  إلى   الماضي،  نوفمبر  في 
مليار تقريبا« وهي مستحقة قانونًا. وأكد أنه اتفق مع حكومة 
الوفاق والمصرف المركزي على صرف عالوة العائلة المتوقفة 
منذ 2015 كجزء من حزمة إصالحات اقتصادية كاملة، إبان 
رئاسته مجلس الدولة في 2017، إال أنه تعجب واستنكر عدم 

البدء في صرفها حتى اآلن!
ومع استمرار هذه المطالبات يبقى التساؤل قائما حول 
معاناة  لحل  كوسيلة  العالوة،  تلك  صرف  إعادة  فرص 

الليبيين، أم أنها ستبقى مجرد مطالبات؟

الوسط - عالء حموده

دين حكومي متراكم منذ 6 سنوات

ضاعف تعليق دول الجوار الليبي صادراتها 
أسابيع،  الثالثة  على  يزيد  ما  منذ  الغذائية، 
من نقص مخزون السلع في األسواق الوطنية 
فرضتها  التي  االحتياطية  اإلجراءات  بسبب 
الحرب على وباء »كورنا المستجد« ما يطرح 
مع  القريب  المدى  على  غذائي  أمن  مشكلة 

اقتراب حلول شهر رمضان الكريم. 
األوساط  في  قلقًا  »كورونا«  وباء  وأضاف 
قائمة  إلى  الغذائي  المخزون  بشأن  الليبية 
حرب  دخول  خلفها  تداعيات  من  المخاوف 
المصرف  وإغالق  الثاني  عامها  العاصمة 
المركزي منظومة االعتمادات البنكية الخاصة 
المصارف  عن  الخارج  من  السلع  باستيراد 
التجارية منذ شهر مارس الماضي إلى جانب 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  بين  التوتر 
السراج، ومحافظ المصرف المركزي الصديق 
الكبير، فضاًل عن تأثر صادرات البالد النفطية 
ثالثة  قبل  والموانئ  المنشآت  إغالق  جراء 
أشهر وهي كلها عوامل تصيب توافر السلع 

والمنتجات الغذائية في مقتل.
الدول  إقدام  مستجدة  معضلة  أبرز  لكن 
المجاورة على غلق حدودها البرية ومنافذها 
حركة  وتوقف  ليبيا  إلى  والبحرية  الجوية 
أسابيع  منذ  كامل  بشكل  البضائع  نقل 
كورونا  فيروس  من  الوقاية  إجراءات  ضمن 
وبهدف سداد حاجيات أسواقها المحلية لمنع 

المضاربة وارتفاع األسعار.
بوازن  الحدودية  للمعابر  وبالنسبة 
شاحنات  عبور  فان  الجدير  ورأس  الذهيبة 
الغذاء متوقفة منذ 17 مارس الجاري، حسبما 
محافظة  في  للتجارة  الجهوي  المدير  أكده 
في  الفرشيشي،  توفيق  الحدودية،  مدنين 
لحركة  تام  توقف  مؤكدا  صحفية  تصريحات 
تونس  بين  أصنافها  بمختلف  السلع  نقل 
األشخاص  عبور  حركة  توقفت  كما  وليبيا. 
المناطق  كانت  أن  بعدما  كليا  الجانبين  من 
لتزود  رئيسيا  مصدرا  المتقدمة  الحدودية 
األسر الليبية بالمواد الغذائية والدواء وسلع 

أخرى.
وتزود تونس السوق الليبية يوميًا بقائمة 
ومعجون  المعجنات  تضم  غذائية  مواد 
والحلويات  ومشتقاته  والحليب  الطماطم 
فيما  البناء  مواد  الى جانب  البيضاء  واللحوم 
مدعومة  ليبية  بسلع  مقايضة  عمليات  تتم 

مقابل  مهربين  طرف  من  البنزين  مثل 
األجهزة اإللكترونية والكهربائية والسجائر.

معامالته  وقف  التونسي  الجانب  ويبرر 
التجارية بأنه كان أمام خيارين إما توفير غذاء 
تواصل  عبر  الكسب  تحقيق  أو  للتونسيين 
اكتفاء  اختيار  تم  حيث  التصدير  صفقات 

المستهلكين المحليين.
من  احتياجاتها  معظم  ليبيا  وتستورد 
تقارير  85 %، حسب  بنحو  الخارج  السلع من 
النفطية  الصادرات  تمثل  فيما  رسمية، 
وتغطي  اإليرادات  إجمالي  من   %  95 نحو 
اللجنة  اكدت  اذ  اإلنفاق  إجمالي  من   %  70
المتحدة  لألمم  التابعة  ألفريقيا  االقتصادية 
أفريقيا  في  الخامسة  المرتبة  تحتل  ليبيا  إن 
من حيث استيراد الغذاء األساسي من الخارج. 
لدعم  سنويًا  دوالر  ملياري  تنفق  كانت  فيما 
الدقيق واألرز والسكر والشاي وبعض السلع 
األخرى ولكنها رفعت الدعم منذ العام 2015 

دون أن يقابله دعم نقدي للمواطنين. 
الجزائر  مع  البرية  المنافذ  غلق  وانعكس 
أيضًا حيث وضعت المديرية العامة للجمارك، 

قائمة بالمواد الممنوعة من التصدير مؤقتا 
تضم 1219 مادة حتى نهاية تفشي فيروس 
»كورونا« بالبالد. وتضمنت القائمة كل من 
القهوة،  السكر،  الزيت  ،الخضر،  القمح  مادة 
والحمراء،  البيضاء  اللحوم  الحليب،  األرز، 

المواد الصيدالنية واألدوية وغيرها.
الليبية  السوق  تزويد  على  القرار  ويؤثر 

يتم  نقلها  كان  حيث  البضائع  بمختلف 
البرية  المعابر  من  انطالقًا  تونس  عبر 
الحدود  غلق  استمرار  خلفية  على  الجزائرية 
تم  بينما  سنوات  منذ  ليبيا  مع  المشتركة 
كان  جزائري  ليبي  أعمال  منتدى  عقد  تأجيل 
الجانب  أذ كان يطمح  الماضي  الشهر  مقررا 
الليبي لتنشيط حركة التجارة البينية ويتطلع 
عبر  مباشرة  الجزائرية  المنتجات  الستقبال 
تونس  عبر  نقلها  بدل  الحدودي،  المنفذ 
لتقليل التكلفة وتنشيط حركة رجال األعمال 
وسد  البضائع  كافة  توفير  وكذا  الليبيين، 

النقص والعجز بالمنتجات الجزائرية.
الشاحنات  تبقى  المقابلة  الجهة  وفي 
المستوردة  والفواكه  بالخضراوات  المحملة 
أعلن  ما  وفق  ليبيا  إلى  تتدفق  مصر  من 
البريقة  مدينة  في  االقتصاد  مراقبة  مكتب 
منفذ  عبر  الماضية  األيام  خالل  دخولها  عن 
 - الليبية  الغرفة  أعلنت  حين  في  امساعد 
أن  والصناعة  للتجارة  المشتركة  المصرية 
لنقل  بحري  خط  لفتح  جارية  االستعدادات 

البضائع بين ليبيا ومصر.
ومع ذلك فان قرار وزارة التجارة المصرية 
أشهر  ثالثة  لمدة  البقوليات  تصدير  وقف 
المحلية  اإلمدادات  تأثر  عدم  على  حفاظًا 
»كورونا«  لفيروس  االقتصادية  باألضرار 
سيكون له انعكاسات على التموين بالسوق 
الليبية وعلى االسعار أيضًا، إذ تعد البقوليات، 
والزيوت  والحليب  الشاي  مواد  عن  فضاًل 
والمالبس  والخشب  والفواكه  والخضراوات 
المصرية،  السوق  من  استيرادًا  السلع  أكثر 

حسب بيانات رسمية.
وكان الجيش الوطني الليبي أعلن بتاريخ 
18 مارس الماضي إغالق الحدود المشتركة 
السودان  بينهم  الجوار  دول  من  عدد  مع 

وتشاد والنيجر والجزائر إلى حين إشعار آخر.
أزمة  تفاقم  مخاوف  الليبي  الشارع  ووضع 
بعدما  الحسبان  في  الضرورية  السلع  نقص 
سجل تهافتًا على اقتنائها وتخزينها على غرار 
مادة الدقيق خصوصًا عقب قرار حظر التجول 

في عدة مدن ليبية.

الوباء يخنق املخزون الغذائي الليبي
بعد توقف التجارة البينية

●    معبر راس اجدير على الحدود الليبية - التونسية

تجميد تصدير البقوليات 
المصرية.. وتوقف كلي للواردات 

التونسية.. وقائمة بعشرات 
المنتجات الجزائرية الممنوعة

الوسط - عبد الرحمن أميني
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أسئلة الزمن القادم

في  الشفاه  وعلى  الصدور  في  يموت  غامض  سر 
صباحا  يتكرر  الحديث  جعل  سر  الدنيا.  أطراف  كل 

ومساء عن الكورونا.
يتناول  أن  قبل  العالم  يستيقظ  اليوم  طوال 
بصرها  على  وينام  المرعب،  سمعها  على  قهوته 
العصر  هذا  إنسان  ضاق  الثقيلة.  أقدامها  ووقع 
حجرات  في  صرصار  مثل  محصورا  صار  بالحجْر، 
تضيق  مستشفيات  أو  جامدة،  بيوت  في  ضيقة، 
اآلالف  إيواء  مفجعا عن  عجزا  وعجزت  نزالئها،  عن 
تنتاب  والضيق  واالنتحار  اليأس  منهم. حاالت من 
عيون  في  العالم  عبر  الغزل  ينقطع  ولم  العالم، 
القطيع..  ومناعة  التنفس  وأجهزة  الكمامات 
ومع  اإلنــذار،  وصفارات  التجوال  منع  وإجـــراءات 
أيضا  تتوقف  ولم  العالم،  كل  الوباء  طال  ذلك 
األطقم  مستوى  على  النبيلة  والجهود  التضحيات 
تشاهد  التي  والدموع  الخيرية  والجمعيات  الطبية 
المنتزهات  أو  األحباب،  جثث  تحتوي  التي  األفران 
الــدفــن.  ــاكــن  وأم للمقابر  بديلة  ظلت  الــتــي 
الخطوات تتسابق مع الوباء صاحب السر الغامض 
وهالكا  وحيوية  قوة  األسرع  هو  يبقى  فيما  الكبير 

لآلخرين.
السخرية  الكثيرون  ــظ  الح الــبــدايــة  ومــنــذ 
واالستهتار والتدلل الذي جوبه الوباء به. والحظوا 
يعتمد  أن  قبل  التصريحات  في  التناقض  أيضا 

جائحة من الجوائح »التاريخية«.
الزعماء  بها  أشــار  التي  السياسية  والغمزات 
النهاية  في  لكنهم  بعضهم  حيال  المهيبون 
دون  الكورونا  أمام  مستقيم  واحد  خط  في  وقفوا 

استثناء.
لماذا  كــورونــا؟  وراء  الــذي  السر  هــذا  هو  فما 
عجزت السياسة والعقول والعلم والطب حتى اآلن 
القوية  القبضات  الشلل  وأصــاب  المجابهة.  عن 
والقضاء  إيقافه  في  المحاوالت  كل  وتقهقرت 
الواسع  العالم  وضــع  سيؤول  مــاذا  وإلــى  عليه؟ 

العريض بعد الكورونا؟
زمنية،  بفترات  لمراحله  يؤرخ  العالم  ظل  لقد 
ويردد عالم ما بعد الحرب، ما بعد الحداثة، واآلن 
ربما سيؤرخ غصبا عنه لزمن الكورونا. ففي الواقع 
كاسرة،  بمرارة  توقفت  الزمن  ساعات  أن  يبدو 
والكتاب  والفنانون  والسياسيون  الفالسفة  وعجز 
على  وطغى  الموت  رائحة  ســادت  التحليل.  عن 
مادة  الكوارث  كانت  مضى  وفيما  الحزن.  العالم 
واألدبية.  الفنية  األعمال  لمعظم  وثرية  خصبة 
ما  بتخليد  والرسامون  والشعراء  ــاء  األدب نهض 
كامو،  باسترناك،  جــوركــي،  تولستوي،  ــدث،  ح
نازك  ســارتــر،  بيكاسو،  شتاينبك،  همنجواى، 
بوحويش،  رجــب  حامينه،  األخــضــر  المالئكة، 
مع  الرواد،  وغيرهم من  عثمان. كل هؤالء  فاطمة 
المعاناة  إلى  أشاروا  الظروف،  في  الفارق  مالحظة 
واألمراض  األهلي  واالقتتال  والظلم  الفجائع  من 

»ألفيت كل تميمة ال تنفع«
أبو ذؤيب الهذلي

حد  إلــى  كله  دائــخ  األيــام،  هــذه  حائر  العالم 
باغتها  وتهتز.  تشتعل  األرضية  الكرة  الثمالة. 
على حين غرة هم ووجع مثقل لم تعرفه من قبل. 
الكورونا، هل هو وباء؟ هل هو »حيوان مستحدث 
هل  سالح؟  هو  هل  المعري؟  رأي  على  جماد«  من 
ما  يكفيها  التي  البشرية  على  قذرة  مؤامرة  هو 

فيها من هموم وأوجاع؟
اآلالف..  حصد  رهيب  تسارع  في  الكورونا  هذا 
أقفرت  سكانها.  من  خالية  المدن  جعل  يزال.  وال 
والحانات  والمقاهي  ــوارع  ــش وال العبادة  دور 
ومحطات  والطرق  والمطارات  والبنوك  والمالعب 
العصافير  من  خلت  األشــجــار  حتى  الــقــطــارات، 
والبط  البجع  هجرها  والبحيرات  السنونو،  وأسراب 
العالم  وصــار  الحياة  إلى  الموت  امتد  والسفن. 

مرعبا وموحشا إلى أبعد حد.
من  العديد  مضت  أحقاب  في  به  مــرت  لقد 
والحروب:  والمجاعات  والكوارث  واألوبئة  المآسي 
المالريا،  التيفود،  السل،  الحصبة،  الــجــدري، 
عدة  جاءنا  الذي  الطاعون  بأنواعها،  اإلنفلونزا 
مع  وترافق   ،1921 العام  آخرها  بالدنا  في  مرات 
مواسم من القحط والجدب. »ثمة إشارات خجولة 
العام  أيضا  اكتشفت  منه  حــاالت  أن  إلى  تشير 
الطاعون  الشرقية«.  المناطق  بعض  في   2009
قضى على الكثير من أحبابنا، في الزرايب وسيدي 
أحرقت  بنغازي  في  المثال،  سبيل  على  حسين، 

المزيد من الجثث.
اجتاز مصائب يصعب إحصاؤها على كل  العالم 
صبحت  حين  الرعب،  قمة  إلى  ووصل  األصعدة، 
وأهلكت  يوم،  ذات  النووية  القنبلة  بالشر  عليه 
الذري  الغبار  يستنشق  وظل  اليابان،  في  مدينتين 
البيئة.  وتلوث  المعامل  انفجارات  من  ويعاني 
لصنع  محزنة  اآلخر صورة  جانبه  في  اإلنسان  كان 
ما  يحصد  الدوام  على  وأضحى  والحزن،  المآسي 
اآلخر  الجانب  وجد  ذلك  ورغم  نفسه.  على  جناه 
واإلثم.  الشر  ذلك  مواجهة  في  الخير  نحو  طريقا 
بالمسؤولية  ينهضون  الــرواد  من  الخيرون  كان 
والعالجات،  واللقاحات  األمصال  اخترعت  والعطف. 
األخــرى  تلو  واحــدة  المصائب  تلك  وحــوصــرت 
ولم  تواصلت  تضحيات  الجهود.  تلك  بفضل 
العلماء  بذلها  غالية  حصيلة  ثمنها  وكان  تنقطع، 
واألطباء وقضوا إلى حد كبير على ما اعترى العالم 

من أمراض وفيروسات.
المحزنة،  التجارب  من  استفاد  العالم،  تطور 
بنى المستشفيات ودور العالج وشيد كليات الطب 
في  وأصبح  ــدواء.  ال ومصانع  التمريض  ومعاهد 

الغالب )لكل داء دواء(.
يداويها.  من  أعيت  األيام  هذه  الكورونا  إال.. 

والمعتقالت والمنافي، لكن العالم لم يتعظ بهذه 
األمثلة والصور.

هو  هل  الــوبــاء؟  هــذا  العالم..  هــذا  صنع  هل 
غضب األجيال القادمة مما يحدث أو سخط األرض 
والطوفانات  ــزالزل  ال جــراء  تنتفض  كانت  التي 
تباعا  المطر  مثل  تنهمر  األسئلة  والبراكين. 
أجوبة  إيجاد  عن  تعجز  لكنها  الكورونا،  زمن  في 
أمام  تباعا  يسقط  السؤال  تلو  السؤال  شافية. 
األرضية  الكرة  ويطوي  يلف  الذي  المريع  الحال 
حدث  ما  هول  البشر  خيال  يصدق  لم  بأسرها. 
من  أقسى  الكورونا  بأن  بعد  يدرك  ولم  ويحدث، 
أوجاع شهدها العالم في تلك الحروب والمعتقالت 
الذي  المدى  تبلغ  لم  تــزال  ال  لكنها  والسجون، 
من  حقب  مدى  على  ألخيه  اإلنسان  ظلم  وصله 

الدهر. الظلم يظل أقسى من الكورونا.
بنفسه؟ لنفسه  العالم  فعل  ماذا 

وغطرسته  جبروته  ثمن  يدفع  اإلنسان  إن 
إرهاصات  هو  يحدث  ما  هل  األجوف.  وكبريائه 
إلى  لينفجر  يهدر  سيظل  عنيف  قــادم  لتغيير 
والفن  الفكر  فــي  الــمــوازيــن  ويقلب  شظايا 
والحضارة  واالتــصــال  واالقــتــصــاد  والسياسة 
ربيع  هو  هل  الخرائط؟  ستتغير  هل  والعالقات؟ 
بكل  خالقة  كورونية  وفوضى  جديد  عالمي 

والمقاييس؟ األبعاد 
ألحــد،  منظور  غير  يبدو  مــا  على  والمقبل 
الجارية  والمفاهيم  للمعطيات  وفقا  لكنه 
عديدة  أمــور  ستتبدل  سيئا.  سيكون  أمامنا، 
حدث  الذي  بأن  تخيل«  »مجرد  نتخيل  أن  ولنا 
طائشة  سياسية  مغامرة  أو  قذرة  للعبة  نتيجة 
ما  إذا  الفعل  رد  نتخيل  بسببها..  الماليين  راح 
يطير  أن  بعد  األجوبة  وظهرت  الحقيقة  اتضحت 
المقابل  سيكون  هل  الشمس.  وتظهر  الغراب 
الحق  واستيفاء  واالنــتــقــام  الــثــأر  مــن  المزيد 
بعدة  الصاع  ترد  شاملة  حرب  يقال؟  كما  بالذات 

صيعان.
وتقارب.  وود  خوف  كله  األيــام  هذه  والعالم 
وجدوا  المشردون  حتى  هــذا؟  يصدق  كان  من 
النعمة  يدوس  الذي  العالم  وحلوال.  أماكن  لهم 
لتنبح  كالبه  ويطلق  أخيه  لحم  ويأكل  بقدميه 
عالم  الصراعات.  ويوقد  البسطاء  الغافلين  على 
يحتاج  اإلطــالق  على  أبيض  يكن  لم  هذا  مثل 
يعرف  حتى  توقف  بال  الصدمة  هذه  إلى  بالفعل 

الضئيل. حجمه 
العالم يشعل عالمات  القادم:  الزمن  فيا أطفال 
العالم  محطاته.  طــول  على  الحمراء  ــذار  اإلنـ
يدري  وال  يسقط  ويرتعش،  يخاف  اآلن،  مشغول 
ولتكن  أجلكم.  من  يفكر  ال  إنه  ينهض،  متى 
الشمس  تطلع  حتى  بهدوء  فناموا  اهلل،  مشيئة 
وانتظروه  الغراب.  ويطير  والرماد  الظالم  وسط 

القادمة! في محطته 

املقبل على ما يبدو 
غير منظور ألحد، 

لكنه وفقا للمعطيات 
واملفاهيم الجارية 

أمامنا، سيكون 
سيئا. ستتبدل 

أمور عديدة ولنا أن 
نتخيل »مجرد تخيل« 

بأن الذي حدث 
نتيجة للعبة قذرة 

أو مغامرة سياسية 
طائشة راح املاليني 

بسببها

سالم الكبتي

رافد علي
مقولة  من  عنوانه  استلهم  الذي  الغاتوه«،  نأكل  الخبز  افتقاد  »عند  الككلي  عمر  األستاذ  مقال  قرأت 
والتي  الفرنسية،  الثورة  إبان  وأبنائهما  الملك  زوجها  مع  قتلت  التي  أنطوانيت،  ماري  الفرنسية  الملكة 
أن  لتبيان  أو  إدراكه،  لعدم  أو  بالواقع  االرتباط  فك  حالة  على  للداللة  تستخدم  أعاله  جملتها  ظلت 
االغتراب سيد الحال في القائم والمعاش. القاص عمر الككلي استجمع قواه للرد على مقالتي »كورونا 
التي كتبتها على ضوء كتاب المثقف والسلطة للمرحوم، إدوارد سعيد، متسائال فيها  وأدوار مفقودة«، 
والموت،  والعزلة  الركود  مثلث  في  العالم  تحشر  التي  »كورونا«،  فاجعة  أمام  الليبي  المثقف  دور  عن 
واعتبر الككلي أن مقالتي تأتي ضمن »ظاهرة« لـ»مهاجمين شانئين« على المثقفين في ليبيا؛ بكون 

هؤالء الشانئين »ال ينتمون إلى األدباء والكتاب«، واختصرها بأنهم ليسوا من »أصحاب الكتب«.
وأدوار  »كورونا  يطالع  لم  وأنه  والسلطة،  المثقف  كتاب  يقرأ  لم  الككلي  عمر  أن  الواضح  من 
السؤال عن  ليبي يطرح  ما حاولت مالمسته كمواطن  أثار حفيظته هو  ما  إذ  بنفسية هادئة،  مفقودة« 
المثقف،  لمفهوم  جدا  المفتوح  المضمون  وضمن  ببالده،  األزمات  مسلسل  في  الليبي  المثقف  دور 
اإليطالي  الماركسي  تعريف  فيه  يتبنّ  لم  الذي  أعاله،  المذكور  مؤلفه  في  سعيد  إدوارد  يعرضه  الذي 
للمثقف  بندا  جوليان  تعريف  أن  سعيد  إدوارد  يذكر  إذ  بمقالته،  الككلي  يتفضل  كما  للمثقف  جرامشي 
في كتابه »خيانة المثقف« أنه التعريف األكثر شهرة في القرن العشرين في معرض استعراضه ألفكار 
افتتاحي مبسط بحكم  الكتاب أكثر من جرامشي، الذي جاء كتقديم  بندا، الذي ذكره إدوارد سعيد في 
المثقف  قدم  الذي  لجرامشي  الصيت  ذيوع  بحكم  نقل  لم  ما  ربما،  الرجلين  بين  اليسارية  الميوالت 
العضوي كتجديد في أوج الفكر الماركسي الذي أضحى أطالال وأصناما اليوم، فاألسبقية في الطرح هي 

لحساب اليميني بندا، الذي نشر خيانة المثقف العام 1927، بينما كان جرامشي بالسجن.
حول  استفهاماته  هو  الككلي  السيد  قبل  من  والسلطة  المثقف  على  االطالع  عدم  حالة  يعزز  وما 
للمقدمتين  سريع  تصفح  بمجرد  يوضح  والسلطة  المثقف  فكتاب  المثقف،  يكون  من  أبين  لم  كوني 
ينطبق حتى على من  أمسى  اليوم  عالم  المثقف في  أن وصف  للمؤلف-  والثانية  للمترجم  -األولى  فيه 
أي  المبسط،  المثقف بشكله  الككلي بحصر وصف  التعليم«، ال كما يتشبث عمر  »نال قدرا بسيطا من 
لمن هم من »القصاصين والروائيين وكتاب المسرح والنقاد والمنظرين األدبيين وليسوا من أصحاب 
وحرية  العولمة  في عصر  المثقف  لمفهوم  المعاصرة  الحمولة  المتواضع يسقط  بنظري  وهذا  الكتب«، 
وبطريقة  الثقافة  حقل  من  يخرجهم  للمثقفين  نقاد  من  الككلي  يحصره  بما  فالتمسك  المعلومات. 
بأصحاب  وينعتهم  والمثقف،  الثقافة  من  نفسيا  بالمتأزمين  وصمهم  على  عالوة  ومتعسفة،  قاصرة 
اليوم  عالمنا  في  الدهشة  إلى  يدعو  شيء  فعال  وهذا  مقالته،  آخر  في  جاء  كما  فيها،  المشكوك  النوايا 
عليها!  االطالع  وسهولة  المعلومات  تدفق  خالل  من  وتطورها  األكاديمية  المفاهيم  على  المنفتح 
كيري  لجون  والتحيز«  بـ»الكبرياء  يذكرني  فيه  التضيق  أو  المثقف  على مفهوم  االنغالق  على  فاإلصرار 
النخب،  أو  المفكر  أو  المثقف  تعالي  حالة  إلى  فيه  أشار  الذي  الماضي،  القرن  تسعينات  في  الصادر 
بين  والنعوت  األوصاف  عبر  الحدود  وتقيم  التميز،  تخلق  طبيعية«  »أرستقراطية  قيام  على  وإلحاحها 
وصارت  مسطحا«،  »عالما  اليوم  أضحى  كوكب  في  العادي،  الرجل  أو  العامة  وبين  كيري  يذكرهم  من 
الدمقرطة لكل شيء بما فيها الثقافة، التي لم تستثنها مرحلة ما بعد الحداثة لنسبية ودقة حالة عدم 
بسيط  فيهم  بمن  الفرد  عند  الوعي  بحالة  تتصل  اليوم  المثقف  ففكرة  والمعايير،  للمفاهيم  الثبات 
التعليم، بما يصقل الموهبة في التعاطي مع قائم الحال حين ممارسة الخطاب المعقول والمهذب في 
والجغرافيا  كالحدود  المفاهيم  من  العديد  غيرت  اليوم  ترسخا  تزداد  التي  فالعولمة  القضايا.  من  أي 
ذاته  بحد  يعولم  الوعي  وأصبح  الوعي،  مفهوم  فيها  بما  والمثقف،  والثقافة  والزمان  المكان  وثنائية 
الماضوي،  الحد  وعيه  يتجاوز  وأن  مداركه  اإلنسان  يطور  أن  توجب  اليوم  العولمة  توسع  فمع  أيضا. 
ألنه سيكون خارج نطاق الزمن، ألن الزمن يغير المفاهيم لألشياء، حتى وإن جهلنا كالم كبار الساسة 
واالقتصاد و»أصحاب الكتب« في شتى المجاالت، لقد توسع نطاق العولمة وتغيرت المفاهيم بما فيها 
أو اإلنجليزية بسبب  الناطقين بها،  انتشارا كاإلسبانية الرتفاع عدد  اللغات األكثر  المثقف على مستوى 
التي تفرضها دواعي »البزنس« باعتبار أن الكل يصنع في  اللغة الصينية  أو حتى في  الحديثة،  التقنية 
اجترار،  حالة  تعاني من  والمثقف  ثقافة  تأصيل مصطلح  حالة  أن  فيكفي  العربية  في  أما  اليوم.  الصين 
التأصيل  حالة  بدونه  أو  قصد  عن  متجاهال  التغريبية  بروحه  سالمة  موسى  الماضي  بالقرن  صاغه  إذ 
culture.. وهنا اقترح المثقفون في العصر  العربي للثقافة من خالل الربط بين كلمة فالح والالتينية 

الوسيط لجاك لوكوف الصادر بمنتصف القرن الماضي، ال يزال يعتبر مرجعا كالسيكيا في الخصوص.
أعود فأقول إن اقتران الوعي بالموهبة في ممارسة الثقافة اليوم في العالم المفتوح من شأنه حتما 
االغتراب  وغيبوبة  الرعيّة،  دور  داخل  التمترس  حالة  من  العربية  بمجتمعاتنا  للخروج  خطوة  يكون  أن 
البيّن بكل أشكاله، وبما يزيل هيلمان األبراج العاجية، التي يتوارى فيها المضيقون لمفهوم المثقف، 
للتقليل  ويدعون  الخبز مسمما،  أمسي  ما  إذا  الخبيز  ويعرضون  بالصبر جلوسا،  ويناشدون من سواهم 
بنفس  التأمل  روح  عن  بعيدا  التمرد  أو  المعارضة  أو  للتعبير  تاريخية«  »فرصة  أي  انتهاز  جدوى  من 

هادئة وبال ارتجاليات.
والتنازل  طرابلس،  في  الكشافة  مسرح  إقفال  حادثة  عن  مفقودة«  وأدوار  »كورونا  بمقال  ذكرته  ما 
التي  طرابلس  في  المسرح  أهل  على  حكرا  يكن  لم  العراء،  في  المسرح  لممارسة  الركح،  عرش  عن 
وقتها، كمدينة  باألمانة  كنا نصفها  مدينة  أي  في  المسرحي  يخرج  لم  فلماذا  والرعب،  الخوف  يحكمها 
طبرق أو في المرج على سبيل المثال فقط، للشارع في حالة تضامن، كون أن المسرح ببنغازي تحديدا 
مفتوحة  لدعوة  نوايا  وسوء  رومانسية  أيضا  هذه  فهل  حينها!!  الكرامة  عملية  بسبب  مشلوال  كان 
أن  أم  الضيق؟!  أو  التخصصي  بالمعنى  ومثقفيها  الثقافة  عبر صرح  الواحد  الشعب  أبناء  بين  للتضامن 

هذا شطح لعضو في جيش افتراضي أو »هرطقات شباب«!!

أبراج عاجية وخبيز
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مستقبال، حين تقرأ األجيال القادمة ما وثقه المؤرخون من تفاصيل سيرة وباء فيروس »كورونا« لدى اجتياحه 
اقتصاديا،  الغنية  الغرب  أن دول  والعشرين، سيعرفون  الحادي  القرن  الثالث من  العقد  األرض، في  كوكب 
دواليب  في  وضعت  عصى  بمثابة  كان  الوباء  وأن  ضحاياه،  أول  كانت  عسكريا  والقوية  علميا،  والمتقدمة 
الرأسمالية وعطلتها، موقتا على األقل، عن الدوران، وأن الفيروس كان قاتال لكبار السن من البشر، لكن 

فرض الحكومات للعزل والحجر الذاتي، وتعطل االقتصاد كان قاتال للشباب.
األجيال القادمة، ستدرك، كذلك من خالل ما سيسجله المؤرخون، أن الداعين في الغرب لرفع يد الدولة 
عن التدخل في برمجة وتنظيم االقتصاد، وترك األمور بيد السوق قد خسروا الحرب، في جولتين متتاليتين. 
عقولهم،  قصور  كشف  الفيروسي  الوباء  الثانية.  المرة  وهذه  المالية،   2008 أزمة  خالل  كانت  األولى 
ومحدودية نظرتهم، وأنانيتهم، وأبان بما ال يترك مجاال لشك، أن حضور مؤسسات الدولة في المجتمع ال 
غنى عنه، ودورها في تنظيم وبرمجة االقتصاد مهم وحيوي. إذ لوال تدخل الحكومات، وبقوة، في هذه األزمة 
التي أحدثها الوباء، وقبلها العام 2008، النهارت اقتصادات العالم الرأسمالي. وأن دعواتهم لتقليص حجم 

الحكومات، وتقليص اإلنفاق على المرافق العامة، مثل المرفق الصحي، كانت سببا في وفاة آالف النفوس.
أسلحة  من  السنين،  عبر  فيها  تراكم  بما  العسكرية  الترسانات  أن  كذلك  تعي  سوف  القادمة  األجيال 

متطورة، مكدسة في مخازن، لم تجد نفعا في الحرب التي أعلنت، في عواصم الغرب، ضد الفيروس.
ما كشفت عنه األزمة الحالية، وما سينقله المؤرخون لألجيال القادمة، أن استفحال الوباء، وتعاظم خطره، 
وسرعة انتشاره، شغل الدنيا بما فيها، ولم يترك فراغا في عقول الناس، وال لدى وسائل اإلعالم وال للحكومات 
واللصوص  المجرمين  لمالحقة  وقت  الشرطة  لقوات  يعد  ولم  انتباههم.  تستوجب  أخرى  بأمور  لالهتمام 
والقتلة، ووضعت وحدات الجيش قيد التأهب للنزول للشوارع حفاظا على األمن، وردعا ألي أحداث شغب أو 
اضطرابات محتملة. وأن فصل الربيع حين حط رحاله بيننا، هذه األيام، لم يجد في استقباله سوى الطيور 

مرفرفة مغردة ترحيبا، بعد أن تحولت عواصم العالم الكبرى إلى مدن أشباح.
األجيال القادمة، سوف يالحظون، من خالل اطالعاتهم، أن الخوف من اإلصابة بفيروس الوباء، قد أعمى 
بصائر الناس، وأظهر أسوأ ما فيهم. وأن هذا السلوك، على غرابته، ليس مفاجئا تماما، أو غير معهود، على 
البشر، ألن المؤرخين رصدوه ووثقوه بدقة، عبر كل العصور والحقب، التي تعرضت فيها البشرية وامتحنت 
علو  وارتقاء  التفكير  وتطور  البشرية،  الحياة  تطور  أن  ويؤكد  يوضح  بل  يشير،  الذي  األمر  األوبئة.  بكوارث 
الذي يعتري  الخوف  التجارب، يطال كل شيء، باستثناء وحيد ممثال في  أثبتت  والثقافة والفن، كما  العلوم 
حاله،  على  بقي،  فإنه  الموت،  واحتمال  لإلصابة،  التعرض  وباء، من  انتشار  لدى  وحلوا،  كانوا  أينما  الناس، 

صامدا، في مواجهة التغيرات والتطورات.
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كان أهلنا، زمان، حريصين على حشو أدمغتنا وقلوبنا بالخوف من بوسعدية والغول وسالل القلوب. وصارت 
العالقة بين الخروج من البيوت ليال وتلك الوحوش الثالثة عالقة متالزمة في عقولنا الصغيرة بالخوف. فعتمة 
الليل مخيفة ألن في طياتها تعيش تلك الوحوش المرعبة. وأذكر وأنا في عمر العاشرة تقريبا، أنني سمعت، 
مرة، من بعيد، ضجيج وتصفيق أوالد شارعنا، فلحقت بهم، وكانوا متجمعين في زقاق ضيق. كانوا ملتفين 
حول رجل عجوز، أسود لون البشرة، بلحية بيضاء، يعلق حول رقبته عدة عقود من عظام حيوانية متيبسة، 
ويرتدي مالبس عربية، ويضرب بعصا على ما يشبه الطبل تسمى شعبيا »دنقة«. كان األطفال ملتفين حوله 
لوجه.  وجها  البوسعدية  فيها  أرى  مرة  وآخر  أول  كانت  تلك  البوسعدية.  البوسعدية  ومرددين  مصفقين، 
وعرفت من يومها أن البوسعدية ليس وحشا مخيفا، بل رجل عجوز بمالبس قذرة، يعيش متسوال، ويستحق 

الشفقة، لكني لم ألتق الوحشين اآلخرين.
الحرب  األيام  هذه  بهما  ذكرتني  الشعبية.  الثقافة  في  متجذران  خرافيان  كائنان  القلوب  وسالل  الغول 

الدائرة في طرابلس منذ عام، ولحق بها، أخيرا، انتشار وباء فيروس »كورونا«.
تعايش الطرابلسيون قسرا مع الحرب، وما سببته لهم من أوضاع معيشية سيئة، وما خلقته من أوضاع 
الفيروس بينهم هربوا، كغيرهم من  نفسية مقيتة ال تحتمل، زادت في ثقل حمولة معاناتهم. وحين حل 
شعوب العالم، إلى بيوتهم محتمين بجدرانها، خشية التعرض لإلصابة واحتمال الموت. والحقيقة أنهم، على 
عكس غيرهم، كمن يفر من الغول ليقع بين يدي سالل القلوب. ذلك أن العزلة في البيوت قد تحمي الليبيين 
الليبيين في طرابلس تتحول باستمرار  الفرق الوحيد هو أن بيوت  الليبيين، من اإلصابة بالفيروس.  وغير 
إلى قبور يدفنون تحت أنقاضها كونها عرضة لإلصابة بالصواريخ والقنابل العشوائية المتبادلة في معارك 

اإلخوة- األعداء منذ عام ودون توقف!!

لقطات كورونوية - 3
محمد إبراهيم الهاشمي

أخالقيات املعركة الطبية

 في زمن األزمات الصحية

وليس  بقانون  يكون  أن  أي  التشريعية،  السلطة  من 
بقرار.

 2011 المؤقت  الدستوري  اإلعــالن  عن  غاب  وقد 
اإلشارة لذلك لكن لم يغب عنه التأكيد على »الحق في 
إلزام  للمواطنين« بما يعني بالضرورة  الرعاية الصحية 
خالل  من  للمواطنين  الصحية  الرعاية  بواجب  الدولة 

القطاع الصحي فيها )المادة 8 منه(
نصوص  فــإن  القانونية؛  األطــر  صعيد  على  أمــا   •
الموظف  »تعتبر   2010 لسنة   12 رقم  العمل  قانون 
 174 )المادة  مقبول«،  عذر  دون  تغيب  إذا  مستقيال 
بالعذر  التغيب  أن  المخالفة  بمفهوم  يعني  مما  منه( 
فصل  العمل  جهة  تملك  وال  استقالة  يعد  ال  المقبول 

الموظف ألجله.
• كما أن القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الطبي 
منها  الواجبات  من  جملة  الطبيب  عاتق  على  تضع 
إذا  المريض  معالجة  عن  االنقطاع  أو  االمتناع  )حظر 
 6 المادة  بالخطر(  مهددتين  سالمته  أو  حياته  كانت 
األمراض  يخص  وفيما  الطبية،  المسؤولية  قانون  من 
السارية )من حق المصاب بعدوى مرض اإليدز أو غيره 
والرعاية  العالج  من  يمكن  أن  السارية،  األمراض  من 
كان  مهما  الصحية،  حالته  تطلبهما  اللذين  الصحية 
سبب إصابته بالعدوى، وعلى الطبيب أن يلتزم بعالجه 
متخذًا من االحتياطات ما يقي به نفسه وغيره(، كما أنه 
)على الطبيب المصاب بمرض من األمراض السارية أن 
بنقل  المجازفة  شأنه  من  نشاط  أي  مزاولة  عن  يتوقف 
المرض إلى مرضاه أو زمالئه أو غيرهم، وعليه في هذه 
الحالة أن يستشير السلطة المختصة بالمنشأة الصحية 
الذي  الطبيب  )على  و  بها(  يقوم  التي  المهام  لتحديد 
من  غيره  أو  اإليــدز  لمرض  المصل  إيجابي  أنه  يعلم 
شأنه  من  نشاط  أي  في  ينخرط  أال  السارية،  األمراض 

المجازفة الواضحة بنقل المرض إلى اآلخرين(.
يقع  واجب  للمواطنين  الصحية  الرعاية  توفير 

على الدولة
بغض النظر عن مدى قدرة الدولة عن إجبار األطباء 
مسؤوليتهم  مــدى  عن  النظر  وبغض  العمل،  على 
في  األول  الدفاع  األطباء خط  أن  نؤكد  فإننا  القانونية، 
خالل  عانوا  الوطن  هذا  أبناء  وهم  كورونا،  ضد  حربنا 
وهم   2011 أوائــل  منذ  الممتدة  االنتقالية  المرحلة 
يؤدون الواجب في أحلك الظروف ثم يصنفون سياسيًا، 

أو يهمشون إداريًا، أو يتميزون قبليًا وجهويًا.
ــاب  اإلرهـ ــد  ض ــرب  ــح ال ــي  ف الكثير  ــوا  ــع دف وقـــد 
تنته  لم  الداعشي،  اإلرهاب  ضد  والحرب  الدكتاتوري، 
اإلرهاب  ضد  الحرب  أمام  أنفسهم  وجدوا  حتى  األخيرة 
متهالكة  صحية  بيئة  وسط  في  ذلك  كل  البيولوجي، 

الفساد. ينهشها 

حاالت  عشر  وسجلت  ببالدنا  رحالها  كورونا  حطت 
التنفيذية  السطات  أعلنت  وقد  وفاة،  حالة  وأول  إصابة 
ــدت  ووع عليها؛  الــحــرب  وشرقها  الــبــالد  ــرب  غ فــي 
المظفر،  بالنصر  إقليمها  على  والمقيمين  مواطنيها 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات  في  جنودها  وحشدت 

والصحية كل حسب تخصصه وكل حسب مهامه.
في هذه المقالة نلفت االنتباه إلى جنود الرحمة في 
والمهن  الطبية  للمهن  الممتهنين  من  المعركة  هذه 
»الجيش  اسم  عليهم  يطلق  من  أو  المساعدة  الطبية 
أخالقيات  من  مــأزق  أهم  يواجهون  وهم  األبيض«، 
عالج  واجــب  بين  التعارض  وهو  إال  الطبية،  المهن 

المريض والحق في حماية النفس والغير من المرض.
البقاء  على  تحث  حمالت  تعلن  الــذي  الوقت  ففي 
لتلك  امتثالهم  ــؤالء  ه من  نستهجن  البيوت،  في 
ونطالبهم  وعائالتهم،  أنفسهم  على  خوفًا  الحمالت 
العيادات والمستشفيات  بمغادرة منازلهم والتواجد في 

والمصحات ومراكز اإليواء احتراما لقسم أبقراط.
وفي الوقت الذي نشجع الكافة على الهرب من وجه 
بافتراض  الجميع  بين  آمنة  مسافة  وترك  الفيروس 
األطباء  ــروب  ه نشجب  محتملون،  حاملون  أنهم 
بحمله  المشتبه  المريض  يرتادها  حين  العيادة  من 

الفيروس.
لماذا يخشى األطباء فايروس )كورونا(؟

قياسًا  نستخدم  الرحمة  جنود  األطباء  نسمي  حينما 
ولم  الرحمة  مالئكة  دائما  كانوا  فلقد  فضفاضًا، 
يضرهم  ال  وبما  العناية  بذل  سوى  منهم  يطلب  يكن 
وصار  المعادلة  اختلت  كورونا  مع  لكن  الحال،  بطبيعية 
شهداء  قافلة  ذلك  على  والدليل  مستهدفا،  الطبيب 
الطبيب  من  بدءًا  إعالميًا  أخبارها  نترقب  التي  الواجب 
للطبيب  ــواًل  وص العالمية،  كورونا  أيقونة  الصيني 
ولن  اإلقليمي  الصعيد  على  واجب  شهيد  أول  المصري 
أنهم  كما  الواجب،  شهداء  من  نسمع  من  آخر  يكون 
التعامل  للفايروس ومطلوب منهم  األولى  العبور  بوابة 
والمحتملين  المحددين  الفايروس  حاملي  مع  المباشر 

بما يهدد بنشره على مدى واسع.
من  االنسحاب  بـ»حق  يعرف  بما  األطباء  يتمتع  هل 
الدولة  أن  أم  الحياة«؟  على  خطرًا  شكل  متى  العمل 
القيام بواجباتهم المهنية رغم  يمكن أن تجبرهم على 

ما يحيط بها من أخطار محدقة؟
أن  نجد  الليبي  الدستوري  ــار  اإلط صعيد  على   •
قد   2017 دستور  ومشروع   1951 المملكة  دستور 
في  »السخرة«  القسري  العمل  فرض  جواز  على  اتفقا 
المملكة »في حاالت  الضرورة وقد فصلها دستور  حالة 
سالمة  تعرض  قد  التي  الظروف  أو  النوازل  أو  الطوارئ 
يفرض  أن  واشترط  الخطر«  إلى  بعضهم  أو  السكان 

ولن تغني التلويحة الحكومية بالمقابل المالي الجزيل 
في ظل هذه الظروف االقتصادية المتردية، حينما سمع 
كان  رواتبهم  بزيادة  ــوزراء  ال رئيس  بقرار  األطباء  أحد 
بينما  األول«  عرقنا  في  ايسلكونا  »غير  ببساطة  تعليقه 
هلي  هلي،  على  زايدة  كنت  »لو  الممرضات  إحدى  قالت 
مش زايدين علي« وآخر يؤكد »أنا مش خايف على روحي 

خايف نقعد بؤرة عدوى ألطفالي وألسرتي«.
الالزمة  بالمواد  تدعمهم  أن  الدولة  فعلى  لذلك 
العدوى  ونشر  التقاط  من  حمايتهم  تضمن  التي 
من  محيطهم  في  ومن  أسرتهم  وإلى  المرضى  بين 
والكحول  والقفازات  والكمامات   PPE واقية  بــدل 
هذه  في  مطلب  ألهم  إضافة  الالزمة،  والمطهرات 
وتشخيص  الفيروسات  لتحليل  مخبرية  أجهزة  المرحلة: 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
هذه  فــإن  الفاخري:  مصطفى  د.  أ.  يقول  وكما 
لضمان  الخدمة  تقديم  متطلبات  من  تعتبر  اإلجراءات 
في  االنتصار  وهو  المستهدف  وتحقيق  األداء  جودة 
أن  اتفقنا  فإذا  المواطن،  صحة  وتحقيق  كورونا  حرب 
خط  في  جنودها  الــدول  ترسل  فهل  جندي  الطبيب 
الدفاع األول عزال من العتاد؟ ال فائدة ترجى من جندي 

أعزل«.
ختامــــًا

الوحيد  األخالقي  المأزق  هو  هذا  يكون  لن  لألسف، 
الوقاية  مستلزمات  تــوافــرت  ما  ــإذا  ف األطــبــاء،  ــام  أم
المحتاجة  الحاالت  أعداد  وتعاظمت  أعمالهم  وباشروا 
ال  العدد،  محدودة  العناية  وأسرة  التنفس  أجهزة  إلى 
قدر اهلل، سيجدون أنفسهم في مواجهة المأزق العالمي 
بين  التعارض  مأزق  وهو  األطباء؛  زمالءهم  يواجه  الذي 
 50 )المادة  للمرضى  الصحية  المعاملة  مساواة  واجب 
المسؤولية  قانون  من   3 المادة   / الصحي  القانون  من 
لغرض  المرضى  بين  المفاضلة  إجراء  وواجب  الطبية( 
الدول  بعض  أن  كيف  تابعنا  فقد  العامة؛  المصلحة 
وبعض  والمواطنين،  المقيمين  بين  فاضلت  العربية 
والمعاقين  السن  كبار  بين  فاضلت  األجنبية  الــدول 

وذوي متالزمة داورن وغيرهم من المرضى.
التضحية  قرار  نستسيغ  قد  سعد:  محمد  د.  أ.  يقول 
المسؤولية  قانون  )يحظر  شفائه  من  بالميؤوس 
الطبية ذلك بنص المادة 12منه( بيد أنه من القرارات 
طبي  قــرار  األمــر  نهاية  في  وهو  والمعقدة،  الصعبة 
موافقتها  التنفيذية  السلطة  تعلن  أن  يجوز  ال  خالص 
القرار  يكون  أن  وأرى  بذلك.  لألطباء  تــأذن  أو  عليه 
بين  التعارض  تقدر  قضائية  سلطة  باعتماد  طبيا 
المصلحتين وتقرر أيهما أولى بالرعاية، وبذلك نحصن 
لم  وإن  الضرورة  بجريمة  األخالقية  اإلدانة  من  األطباء 

ترتب مساءلة جنائية.

على الدولة أن 
تدعمهم باملواد 

الالزمة التي 
تضمن حمايتهم 
من التقاط ونشر 

العدوى بني 
املرضى وإلى 
أسرتهم ومن 
في محيطهم 

من بدل واقية 
PPE والكمامات 

والقفازات 
والكحول 

واملطهرات 
الالزمة
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 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
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محمود جبريل:
 رحل منفيا عن أرض الفرص الضائعة

كورونا الحرب!

وأقليات  طوائف  الديموغرافية  تركيبتها  تحتوي  التي 
دينية..« ويختم مقالته: »تأسيسا على كل الهواجس 
لتعديالت  مرشحة  الكونية  الخريطة  فإن  السابقة، 
وتغييرات عدة قد تكون دموية في أغلبها وذات آثار 
البشر  تاريخ  أحداث  مجرى  تشكل  قد  المدى  بعيدة 

لعشرات من السنين قادمة«.
من  هو  إنما  تـــراوده،  لم  التي  الهواجس  هــذه 
أو  شاعر  نبوءة  ليست  تخصصه،  موقع  من  راودهــا 
شعوذة منجم، لكنها حدوس تنبع من المعرفة ومن 
القراءة، وهي  العلمي مرفودا بذكاء  التخصص  منهج 
فالمقالة  فــراغ،  من  تأت  لم  التي  الخبير  هواجس 
والشواهد  والمعطيات  العوامل  إلى  تتطرق  نفسها 

التي من المفترض أن تفضي لهذه النتائج.
الحصادي، في  الصديق، نجيب  زارني   2007 العام 
المكتظة بتصورات  درنة، حامال معه كعادته حقيبته 
هذه  وفي  جديدة،  بترجمات  أو  ثقافية  مشاريع  عن 
المرة حدثني عن االجتماع الذي عقده رئيس مجلس 
بعض  مع  جبريل،  محمود  د.  األعــلــى،  التخطيط 
واالستشارات  البحوث  مركز  من  والبحاث  األساتذة 
المجلس  تعاقد  حول  لمناقشتهم  قاريونس،  بجامعة 
جبريل  طرح   .2025 ليبيا  مشروع  لتنفيذ  المركز  مع 
من  األسئلة  وقت  ليبدأ  كامال،  تصوره  االجتماع  في 
الحاضرين: عما إذا كان ثمة ضوء أخضر من السلطة 
له  كان  إذا  وعما  المشروع؟  هذا  بخصوص  العليا 
سقف محدد؟. فكان مفاد إجاباته: الضوء األخضر لم 
يعد يوجد حتى في إشارات المرور. ملمحًا إلى أنه من 
الممكن في أي وقت أن يسجن بسبب هذا المشروع 
يريد  من  أن  إلى  مشيرا  أتى،  حيث  من  به  يُرمى  أو 
استعداد  لديه  ليس  ومن  فليبقَ  مسؤوليته  تحمل 
فليعتذر، أما بخصوص السقف فقال: أال سقف محددا، 
ومن الممكن االستعانة بالخبرات الليبية أينما كانت، 

في الداخل أو الخارج.
المتعاونين  أحــد  كنت  ــذي  ال المشروع  انطلق 
عراقيَل  عدة  وواجه  والثقافة،  العلوم  قطاع  في  معه 

شتتهم  ما  النظام،  إسقاط  عملية  في  قواهم،  استنفدوا 
والحكمة،  والوحدة  التعقل  وسلبهم  ريحهم،  وأذهــب 
االنشقاق  وهذا  األعــداء،  األخــوة  الحرب  منهم  فجعلت 

الخارجي. العامل  يقويان  الداخليان،  الضعف  وذاك 
الدولة  عصر  في  خاصة  األهلية،  الحرب  هي  هــذه 
فاألميركية  الفرنسية  األهلية  الحرب  منذ  القومية، 
واليوغسالفية،  فاللبنانية  اإلسبانية  وحتى  والروسية، 
وهلم،  والسورية  فالفلسطينية  والعراقية،  األفغانية  ثم 
الحرب  استمرار  حيث  نظيفة.  أهلية  حرب  ثمة  فليس 
فمن  األول،  الهدف  فقدان  غير  نتائج  وال  مبرر،  له  ليس 
السافر  الصراع  إخفاء  غرضها  أخرى،  أهداف  اصطناع  ثم 
كما  الخارج،  من  الحال  هذا  في  وقوده  ما  السلطة،  على 

. ضحنا و
- 2

السبت  الفرنسية«،  »ليبراسيون  جــريــدة  بحسب 
القوى  تلعب   ،2020 عــام  في  »أنــه  الــجــاري:  أبريل   4
الليبيين  من  األرض  على  أهمية  أكثر  دورًا  األجنبية 
تاريخية،  بدواع  تبرر  كتركيا  دولة  إن  حتى  أنفسهم«. 
بوتين  يدخل  سورية،  في  وكما  ليبيا،  في  السافر  تدخلها 
الدولتان  تستعيد  األجواء  هذه  وفي  معها،  تنافس  في 
حول  التاريخي  تداعكهما  وفرنسا،  إيطاليا  الالتينيتان، 
واإلقليم  الجوار  دول  بقية  وهكذا  ليبيا،  في  نفوذهما 

. ة لبعيد ا
بأنه  ــر،  اآلخ يتهم  طــرف  كــل  الــحــال،  هــذا  فــي  بــات 
عن  تخلوا  الليبيين  أن  يعني  مما  بالمرتزقة،  يستعين 
أن  كما  تنتهي،  ال  التي  الحرب  هــذه  في  المشاركة، 
وكل  خارجي.  لنفوذ  ممثل  بأنه  اآلخر،  يتهم  طرف  كل 

أو  جبريل،  محمود  د.  فيها  عرفت  التي  األولى  المرة 
العام  معه،  ُأجــري  حــوارًا  تابعت  عندما  به،  سمعت 
الجزيرة،  قناة  في  حــدود(  )بال  برنامج  في   ،2006
وفي غمرة ابتهاجي بكل تميز ليبي تابعت تحليالته 
سياسي  وفكر  واسعة  ثقافة  من  والمنطلقة  الذكية، 
وتلك  العالمية،  السياسة  وتناقضات  مــآزق  يرصد 
قراءة  على  قــدرة  من  المنطلقة  النبيهة  الحدوس 
على  اطلعت  وبعدها  المتوقعة،  ومآالتها  الوقائع 
مجلة  منشورات  ضمن  الصادر  البدون(  )األمة  كتابه 
رحمه  المسماري  إدريس  الكاتب  لصاحبها  عراجين 
الــدالالت  سبتمبر..   11« مقالته  ضمنه  ومن  اهلل، 
األهرام  جريدة  في  المنشورة  والعواقب«  والتداعيات 
العدد   ،2001 سبتمبر   19 األربعاء  يوم  القاهرية 
يتطرق  ـ  الحدث  من  واحــد  أسبوع  بعد  ـ   41925
يقول  كما  الذي  الحدث  هذا  لتداعيات  توقعاته  إلى 
الدولية  العالقات  تاريخ  في  فاصلة  عالمة  »سيشكل 
ولسنوات طويلة قادمة«. وسأجرد هنا بعض توقعاته 
برجي  ركام  يتصاعد من  زال  ما  والدخان  كتبها  التي 
ليس  اآلن  له  اإلعداد  يتم  »ما  منهاتن:  في  التجارة 
تصفية  وإنما  وأتباعه،  الدن  بن  أسامة  تصفية 
اتهمته  من  كل  مع  والقديمة  الحديثة  الحسابات 
أو مساندته في يوم من  المتحدة باإلرهاب  الواليات 
أمامه  األيام في شكل عمل عسكري تصفوي ال تقف 
في  أو  أفغانستان  في  سواء  دول  سيادات  أو  حدود 
العراق أو في ليبيا..... إن األقدام والقنابل األميركية 
القادمة....  األيام  مستقبل  في  كثيرة  أراضي  ستطأ 
كثيرة  ومنظمات  لالختفاء..  مرشحة  كثيرة  أنظمة 
األمم  رأسها  على  وشرعيتها  مصداقيتها  ستفقد 
من  وكثير  الصين  بين  تحالفا  إن  ذاتها...  المتحدة 
األمد  في  األفق  في  يلوح  والرابع  الثالث  العالم  دول 
هذا  مثل  لتنفيذ  المحتملة  التداعيات  من  البعيد. 
بشكل  الدينية  الصراعات  تفجر  أيضًا  المخطط 
فقط،  والحضارات  الدول  مستوى  على  ليس  دموي، 
الدول  من  كثير  داخل  المحلي  المستوى  على  ولكن 
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الشخصية  جبريل،  محمود  والسياسي  المفكر  وفاة 
باآلية  ذكرتني  كورونا،  فيروس  بفعل  البارزة،  الليبية 

: يمة لكر ا
ميتون«. وإنهُم  مَيّتٌ،  »إنكَ 

جريدة  من  غــالف  من  ألكثر  اخترت  ما  ــة،  اآلي هــذه 
كانوا  من  الشهداء،  ألحــد  الصورة  حيث  »ميادين«، 
المسماري«  الــســالم  كـ»عبد  مــســاء،  صبح  يُغتالون 
ولقد  وغيرهم.  بوقعقيص«  و»سلوى  بوزيد،  ومفتاح 
لثورتهم  يوم  أول  منذ  الشهداء،  يقدمون  الليبيون  كان 
سلمية،  مظاهرات  في  خرجوا  لما  2011م،  فبراير   17
ذلكم  قبل  المستشري  فالقمع  السالح،  بقوة  ووجهت 
قوة  من  ــي  أوت ما  بكل  »الــقــذافــي«  وعمل  بسنوات. 
حتى  أوزارهــا  تضع  لم  أهلية،  لحرب  الثورة  لتحويل 

عة. لسا ا
الديكتاتور  عمل  ولهذا  نظيفة،  أهلية  حرب  ثمة  ليس 
ومراحلها،  مستوياتها  تتعدد  حرب  وكل  إشعالها،  على 
الثورة  أهداف  عن  وانحراف  للحرب،  تصعيد  مرحلة  وكل 
النظام،  إنتاج  فيها  تُعيد  لمرحلة،  تصل  حتى  بالضرورة، 
النظام،  أساليب  الحرب  وتستعيد  تقويضه،  على  عملت  ما 
ما  السلطة،  على  سافر  صراع  الساعة،  ذي  في  فالحال 
تبريرا  والدُفعات،  الشعارات  فتكون  الوسائل،  تبرره 

للهدف. فتمويهًا  إال،  ليس  للوسائل 
الخارجية،  القوى  أهلية،  حرب  أية  في  الرئيس  العامل 
الحسم،  قادر وفاعل على  حيث ال يكون ثمة طرف داخلي، 
من  وفاعليته  وجوده  استمرار  طرف،  كل  يستمد  ولهذا 
وقد  منهكون  البالد،  أهــل  وأن  خاصة  خارجية،  قــوة 

الكالشنكوف  التهديد باستعادة زمن  إلى حد  وصلت 
بالتآمر  تتهمه  كانت  التي  الثورية  القوى  بعض  من 
االستشرافية  الرؤى  فكرة  وألن  الشعب.  سلطة  على 
ما  كثيرًا  كنا  التخطيط  في  عقليتنا  على  جديدة 
د.  لحضور  وكان  االرتباك،  من  نوع  يحدث  أو  نتعثر 
توضيح  في  قصوى  أهمية  الجلسات  بعض  جبريل 
المتبعة،  واآلليات  المطلوبة  المسارات  من  الكثير 
 120 من  بأكثر  استعان  الذي  المشروع،  ذاك  وتحول 
إلى ورشة عمل حقيقية في فنون  ليبيا،  خبيرا وباحثا 
الخيال  مع  العلم  فيه  يتناغم  الذي  الحديث  التخطيط 
اإلرادة  في  يشكك  كان  لكنه  الحلم،  مع  المنهج  مع 
يعتبرها  جبريل  كان  ما  كثيرا  التي  للتغيير  السياسية 
غير متوفرة من منطلق معرفته لسيكولوجية النظام، 
الوطنية،  الخبرة  ملعب  في  الكرة  أن  يؤكد  فكان 
من  سترفض  أنها  مرشح  التي  المدونة؛  هذه  وأن 
الوطني  العلمي  للضمير  منجزا  السلطة، ستبقى  قبل 
يستفيد  جيل  يأتي  وقد  الليبية،  األحالم  أرشيف  في 
يتحول  أال  على  حريصا  كان  ذلك  كل  وعبر  منها، 
العلمي  الضمير  وأن  النظام،  منظومة  في  ترس  إلى 
يفكر  أن  شأنه  من  ما  ننجز  أن  وعلينا  عليه  يفرض 
طاقات  من  تحويه  بما  ليبيا،  مستقبل  في  بجدية 
وإمكانات وفرص، بمعزل عن األيديولوجيا المطروحة 
طبيعة  من  ألن  الــدارج،  السياسي  المزاج  طبيعة  أو 
ثوابت  مع  يتعامال  أن  العلميين  والتخطيط  البحث 
غنية  أرض  في  تتمثل  التي  التحتية  النهضة  بنى  أو 
للتنمية  قابلة  فوقها  بشرية  وطاقة  مهم  موقع  ذات 

واالستثمار.
مهندسها  ــان  ك التي  فــبــرايــر،  انتفاضة  أثــنــاء 
مزاج  وســط  جبريل  محمود  نجم  بــرز  السياسي، 
ــزدري  ي الشعبية  الثقافة  على  انعكس  سلطوي 
كبيرة  شعبية  ذاك  رغم  واكتسب  والنجومية،  التميز 
انتخابات  أول  في  للتحالف  الكاسح  الفوز  وراء  كانت 
بهذه  الكثيرين  أصــاب  القذافي  وألن  تشريعية، 
هذا  من  عادوه  المنافسين  من  الكثير  فإن  العدوى 
على  المحسوبين  بعض  مع  حوار  في  بل  المنطلق، 
»تبجيل  من  توجسهم  عن  يعبرون  كانوا  النخبة 
غبار  وال  األشخاص.  من  أكبر  ليبيا  وأن  األشخاص«، 
ندع  أال  كانت،  المجادلة  في  فكرتي  لكن  ذلك،  على 
يجعلنا  خرابا  البلد  في  عاث  الذي  )الشخص(  رهاب 
من  الذين  األكفاء  األشخاص  فكرة  من  نتوجس 
نجومية  وإن  دولــة،  بناء  في  يسهموا  أن  الممكن 
األشخاص أو تميزهم في السياق الديمقراطي يختلف 
عنه في السياق االستبدادي، وكنت استشهد بتجارب 
تنموية كبرى ارتبطت بأشخاص، مثل مهاتير محمد، 
ولي  السبع،  آسيا  نمور  أحد  ماليزيا  من  جعل  الذي 
نقلها  الذي  لسنغافورا،  وزراء  رئيس  أول  يو،  كوان 
من العالم الثالث إلى العالم األول، ولن نذهب بعيدًا 
إدريس  مثل،  منا،  قريبة  نتحدث عن شخصيات  حين 
من  دولتين  أسسا  اللذين  زايد،  والشيخ  السنوسي 
إنجازهما  كان  إن  سليمة،  علمية  أسس  على  عدم 
تحت الفتة )الحكم الرشيد( وليس البناء الديمقراطي.
اعتبر  الضائعة  الفرص  بالي  على  تخطر  حينما 
في  البكوش  عبدالحميد  السيد  حكومة  إحــداهــا 
أشهر   10 سوى  تستمر  لم  التي  الستينات،  منتصف 
المحيطين  وكيد  الصادحة  الشعارات  حمى  بسبب 
نجمه  بــروز  وقتها  يعجبهم  لم  الذين  ــذاك،  آن به 
لجبريل  حدث  ما  ولعل  الخالصة،  الليبية  وعقيدته 
مشتركة  قواسم  ثمة  وأن  خصوصا  كثيرا،  يختلف  ال 
رؤية  يحمل  وكالهما  مثقف،  فكالهما  الرجلين،  بين 
لتيار  منتٍم  لليبيا، وكالهما  المدى  بعيدة  استراتيجية 
المعرفة بعيدا عن التجاذبات األيديولوجية، وكالهما 

خذلته النخبة.
الليبية  الضحية  كنت  لو  وحتى  محمود،  ــا  وداع
كورونا  أن  فسأعتبر  المقيت  الوباء  لهذا  الوحيدة 

تفشى في ليبيا.

أن  داخلية،  حرب  لكل  الطبيعية  النتيجة  أن  يوكد،  هذا 
في  خاصة  لها،  نهاية  ال  وحرب  بالوكالة،  لحرب  تتحول 
األفغان  حرب  حيث  األهلية،  للحروب  األفغاني  العصر 

لنهايتها. احتمال  أو  أفق  دون  سنة،  العشرين  تقارب 
المبادرة  أن  »تؤكد  الفرنسية:  »ليبراسيون«  فجريدة 
ميركل،  أنغيال  األلمانية  للمستشارة  الدبلوماسية 
األجنبية  الليبي  النزاع  أطــراف  أحضرت  بعدما  أخفقت 
به  المسلم  من  إذ  الماضي،  يناير   19 في  برلين  إلى 
لمجلس  رمزي  قرار  على  التصويت  عن  أسفرت  القمة  أن 
النار  إطالق  وقف  إلى  يدعو  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن 
األجانب  الرعاة  يتخل  لم  الواقع  في  لكن  فبراير،   13 في 
األسلحة  حظر  فانتهك  الطرفين،  كــال  دعمهم  عــن 
من  مــرأى  وعلى  تامة  بمعرفة  ليبيا،  على  المفروض 
والذخيرة،  المدرعة  المركبات  تسليم  يتم  فيما  الجميع، 
مصراتة  مينائي  عبر  أسبوع  كل  اآللية  األسلحة  ودفعات 
برقة  بمطارات  أو  الموالية،  القوات  لتعزيز  وطرابلس، 

البالد«. شرق  في 
أفق  ال  الليبية،  الحرب  أن  يتضح  التفاصيل،  بهذه 
تأجيج  عن  إال  تسفر  لم  الكورونا،  جائحة  وأن  خاصة  لها، 
استمرار  يعتبر  طرف  كل  الحالة،  هذه  وفي  الحرب،  هذه 
الوجود،  عن  دفاع  اآلن  الحرب  أن  باعتبار  الحرب ضرورة، 
الختام  وفي  إال،  ليس  وجوده  لتوكيد  الفرصة  ينتهز  وكل 
تستمر  أن  ممكن  حيث  أهلية،  حرب  ألي  حسم  ثمة  ليس 
القلبية  السكتة  كما  فجأة  تقف  أو  مسمى،  غير  أجل  إلى 
من  تُمون  الحرب  أن  بمعنى  المسببات،  الغامضة 
يغوص،  والعالم  له،  متى  ال  ما  السالم،  وكذلك  الخارج، 

الكورونا. حرب  وحل  في 

انتفاضة 
فبراير، التي 

كان مهندسها 
السياسي، برز 
نجم محمود 
جبريل وسط 

مزاج سلطوي 
انعكس على 

الثقافة الشعبية 
يزدري التميز 

والنجومية، 
واكتسب رغم 

ذاك شعبية كبيرة 
كانت وراء الفوز 

الكاسح للتحالف 
في أول انتخابات 

تشريعية

كورونا ومهاجمة املثقفني

الحر ممتحن باألدرينالني!

رددت على مقال رافد علي »كورونا وأدوار مفقودة«، الذي يتحدث فيه، بشكل أساسي، عن غياب دور 
المثقف الليبي، في الداخل والشتات )كما يعبر(، من ميدان المواجهة مع فايروس كورونا!، بمقال »عند 
افتقاد الخبز نأكل الغاتوه«. فرد بمقال »أبراج عاجية وخبيز« ضرب فيه في بحار أخرى وجال في الجهات 

األصلية والفرعية.
اليابسة وأرد على  التي مخر عبابها، وإنما سأبقى، كما في مقالي األول، على  البحار  أتتبع رافد في  لن 

نقاط محددة.
* بداية يقرر رافد أنني لم أقرأ كتاب إدوارد سعيد »المثقف والسلطة«*، بالقول »من الواضح أن عمر 
الككلي لم يقرأ كتاب المثقف والسلطة«. وهذا القول ينطوي على وصمي بنقيصة أخالقية هي االدعاء 

والكذب بإيهامي القراء أنني قرأت كتبا لم أقرأها. لكنني، في الواقع، قرأت الكتاب ثالث مرات.
دائما«،  التي تفشل  »اآللهة  بعنوان  بها حسام خضور  قام  ترجمة  2009 في  األولى كانت سنة  المرة 
عناني  د. محمد  بترجمة  منذ حوالي ثالث سنوات  قرأته  ثم  الكتاب.  السادس من  الفصل  عنوان  وهو 
 Representations التي اختار لها عنوان »المثقف والسلطة« ]العنوان األصلي للكتاب في اإلنجليزية
of the Intellectual الذي لعل أفضل ترجمة له: صور المثقف[. وقرأته مرة ثالثة وأنا بصدد الرد على 

مقالة رافد. غير أنني لم أستخدمه في ردي إال في اإلشارة العابرة إلى غرامشي.
ثم يقرر أن إدوارد سعيد »لم يتبنَّ... تعريف الماركسي اإليطالي غرامشي للمثقف كما يتفضل الككلي 
إنه »طرح،  قلت  وإنما  للمثقف،  غرامشي  تعريف  تبنى  إدوارد سعيد  أن  أقل  لم  أنا  والحقيقة  بمقالته«. 
تعريف  فلك  في  يدور  للمثقف  سعيد  إدوارد  تعريف  أن  أي  للمثقف«.  تعريفا  غرامشي،  على  اعتمادا 
غرامشي له، وال يستنسخه. ويقرر رافد أن إدوارد سعيد يذكر »تعريف جوليان بندا للمثقف في كتابه 
»خيانة المثقف« أنه التعريف األكثر شهرة في القرن العشرين في معرض استعراضه أفكار بندا، الذي 
الميوالت  بحكم  مبسط  افتتاحي  كتقديم  جاء  الذي  غرامشي  من  أكثر  الكتاب  في  سعيد  إدوارد  ذكره 
الذي قدم  لغرامشي  الصيت  لم نقل بحكم ذيوع  ما  ]يعني »قلع مالم«![،  ربما  الرجلين  بين  اليسارية 

المثقف العضوي كتجديد في أوج الفكر الماركسي«. لكن، ما دام الكتاب في متناولنا فلنحتكم إليه.
تعريفين  وجــود  إلى  سعيد  يشير  المثقف«  تمثيل  »صــور  عنوانه  الــذي  األول  الفصل  بداية  في   *
القائل »إن  بتعريف غرامشي  ويبدأ  العشرين،  القرن  تعريفات  المفكر من أشهر  أو  للمثقف  متعارضين 
جميع الناس مفكرون، ومن ثم نستطيع أن نقول: ولكن وظيفة المثقف أو المفكر في المجتمع ال يقوم 

بها كل الناس« )ص32(.
وعندما يستعرض أطروحات بندا وتصوره للمثقفين الحقيقيين، يقول »وال يوضح بندا قط كيف يتأتى 
لهؤالء الرجال ]فهو ال يدرج المرأة في تعريفه إطالقا[ أن يعرفوا الحقيقة، أو ما إذا كانت ثمار بصائرهم 
النافذة في المبادئ الخالدة ال تزيد على كونها أوهاما فردية مثل أوهام دون كيخوتة« )ص38(. على 
باعتباره  للمثقف  غرامشي  يقدمه  الذي  االجتماعي  التحليل  »وأما  ليقول  غرامشي  إلى  يعود  ذلك  أثر 
يقدمه  شيء  أي  من  الواقع  إلى  أقرب  فهو  المجتمع  في  الوظائف  من  محددة  مجموعة  يؤدي  شخصا 
بندا لنا، خصوصا في آخر القرن العشرين، حيث نشهد مهنا جديدة كثيرة تؤكد صحة رؤية غرامشي« 
الكثرة،  بالغة  المثقفين في مجاالت  انتشار  اتسع  إلى غرامشي مرة أخرى ليقول »كما  )ص40(. ويعود 
في  الرائدة  غرامشي  أقوال  نتيجة  ذلك  يكون  وقد  للدراسة،  محال  فيها  أصبحوا  التي  المجاالت  وهي 
مذكرات السجن، وهي األقوال التي تنسب للمثقفين، ال للطبقات االجتماعية، الدور المحوري في عمل 

المجتمع الحديث وربما كانت هذه أول مرة يقال فيها ذلك« )ص42(.
ويمهد إدوارد سعيد لتعريفه للمثقف بالقول »والحجة التي أنتوي إقامتها في هذه المحاضرات تسلم 
األمر،  أول  غرامشي  إليها  ألمح  التي  وهي  العشرين،  القرن  نهاية  في  المذكورة  الواقع  حقائق  بوجود 
ولكنني أود أيضا أن أؤكد هنا أن المثقف ينهض بدور محدد في الحياة العامة في مجتمعه، وال يمكن 
ما  طبقة  إلى  ينتمي  كفء  فرد  مجرد  أي  الهوية،  مجهول  مهني  صورة  تصبح  بحيث  صورته  اختزال 
ويمارس عمله وحسب« )ص43(. ثم يأتي بتعريفه هو للمثقف فيعرفه بأنه »فرد يتمتع بموهبة خاصة 
تمكنه من حمل رسالة ما، أو تمثل وجهة نظر ما، أو موقف ]كذا![ ما، أو فلسفة ما، أو رأي ]كذا![ ما، 

وتجسيد ذلك واإلفصاح عنه إلى مجتمع ما وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع« )ص43(.
أنه  أربع عشرة مرة، إال  صحيح أن سعيد كرر اسم بندا خمسا وعشرين مرة، ولم يذكر غرامشي سوى 

اتكأ في تعريفه على غرامشي، وليس على بندا.
وهذا يعطي انطباعا أن رافد علي هو الذي لم يقرأ كتاب »المثقف والسلطة«، مكتفيا »بمجرد تصفح 

سريع للمقدمتين فيه - األولى للمترجم والثانية للمؤلف« وبضع صفحات وفقرات متناثرة.
‘‘القصاصين  من  هم  لمن  أي  المبسط،  بشكله  المثقف  وصف  »بحصر  أتشبث  إنني  الكاتب  يقول   *
أنني  والحقيقة  الكتب‘‘«.  وليسوا من أصحاب  األدبيين  والمنظرين  والنقاد  المسرح  والروائيين وكتاب 
الشانئين ال ينتمون  المهاجمين  أنه تعريف للمثقف. وإنما ذكرت »أن هؤالء  الكالم على  أورد هذا  لم 
األدبيين،  والمنظرين  والنقاد  المسرح  وكتاب  والروائيين  القصاصين  طراز  من  والكتاب  األدباء  إلى 
هذه  عنها  تصدر  التي  للفئة  حصر  بل  للمثقف،  تعريفا  ليس  فهذا  الكتب«.  أصحاب  من  وليسوا 
أربعمئة  من  أكثر  رافد  خصص  هذا  على  وبناء  منها.  يصدر  ال  التي  والفئة  المثقفين،  ضد  التهجمات 

كلمة، جاب فيها مجاالت فكرية مختلفة، ردا على سوء فهمه لما قلت.
* يقول إنني نعت هؤالء »بأصحاب النوايا المشكوك فيها« في آخر مقالتي. وإلى القارئ ما قلته في آخر 

مقالي:
»أنا أقدر النوايا الصادقة الحسنة لبعض منتقدي المثقفين الليبيين ورغبتهم في أن يكون المثقفون 
الليبيون فاعلين في المجتمع وفي صدارة حركته، إال أن منطلقاتهم تنم على تشوش مفهومي ورؤية 

مغرقة في الرومانسية وتجافي الواقع تماما«.
يبدو لي أن رافد يقرأ باالستعانة بنظرات طبية، إال أنه، لسبب ما، قرأ مقالي بدونها.

* في نهاية مقاله يصف رافد علي طرابلس بأنها » يحكمها الخوف والرعب«. وهذا تحامل جلي على 
الدينية  والتوجهات  الميليشيات  فيها  وتتحكم  تاما،  أمنا  آمنة  ليست  طرابلس  أن  صحيح  طرابلس. 
بعض  من  أمنا  أكثر  إنها  بل  الليبية.  المدن  من  أخرى  مدينة  أية  من  أسوأ  ليست  ولكنها  الوهابية، 
وسلوى  البركاوي  وفريحة  أبوزيد  ومفتاح  المسماري  عبدالسالم  أن  إلى  اإلشارة  تكفي  الليبية.  المدن 
في  متمثلة  الوهابية،  السيطرة  وأن  طرابلس.  في  اغتيالهم  يتم  لم  سيرقيوة،  وسهام  بوقعيقيص 
»الهيئة العامة لألوقاف والشؤون اإلسالمية« التابعة لها الحكومة المؤقتة، في شرق ليبيا تكتم أنفاس 

الناس.
أريد أن أختم بالقول إنني في مقالي الذي يرد عليه رافد »عند افتقاد الخبز نأكل الغاتوه« وجهت إليه 

األسئلة التالية:
»إذا كان رافد علي يعتبر نفسه جنديا في الجيش الثقافي المفترض، فماذا فعل هو في هذه المعركة 
الذي  باألسلوب  يخبرنا  أن  في  نرغب  إيطاليا،  من  وقريبا  فرنسا،  في  يعيش  وباعتباره  كورونا[؟.  ]ضد 
شارك به المثقفون في هذين البلدين في معارك بلديهم ضد هذا الوباء. وماذا يقترح على المثقفين 

الليبيين )في الداخل والشتات( أن يفعلوا بهذا الخصوص؟«.
إال أنه أشاح تماما عن هذه األسئلة.

* إدوارد سعيد، المثقف والسلطة، ترجمة: د. محمد عناني، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة 2006.

هذا  يتدفق  القلق  منك  يتمكن  أن  فبمجرد  )األدرينالين(  هرمون  إفراز  هي  الكظرية؛  الغدة  وظيفة 
تلك  في  المباغت.  الخطر  لهذا  للتصدي  منذرا  القلب  نبضات  فيرفع  الدم،  مجرى  في  مسرعا  الهرمون 
حامال  الدم  ليتجه  المثال،  سبيل  على  كالهضم  الجوهرية  غير  الجسد  عمليات  معظم  تتوقف  األثناء 
األوكسجين إلى العضالت والدماغ، محفزا في الوقت نفسه الطحال لدفع كريات الدم الحمراء في العروق 
هذه  أن  والعجيب  ومغذيات.  فيتامينات  من  بمخزونه  ما  الكبد  ويفرز  باألوكسجين،  األنسجة  إلمداد 
تعليق  أي  أو  حبيب  أو  صديق  من  زعل  أو  نقاش  في  فهم  كسوء  للغاية  تافه  سببها  يكون  قد  الحالة 

مزعج، ال معنى له من صديقك أو زوجتك العزيزة، أو من جارك المتأزم طوال الوقت.
لهذه  ولعل  لها!  عدوا  أو  الكظرية،  لغدتك  صديقا  المثال،  سبيل  على  جارك،  يكون  أن  إما  وهكذا، 
)فوّضْلي(  فالن  إن  فتقول:  ما،  أحد  يضايقك  عندما  تستعمله  الذي  العامي،  بالمصطلح  عالقة  الغدة 
الغدة  هذه  هي  والكبد،  بالمرارة  المقصود  ولعل  ضغطي(  )رقالي  أو  كبدي،  )زعّملي(  أو  مرارتي، 

)الكظرية( التي تقترب أحرفها من تجميع أحرف )كاظم الغيظ(!.
وال  القاتلة،  األمراض  وهي  الدم.  وضغط  القلب  وأمراض  اإلرهاق  سبب  هو  هذا  االنفعال  هرمون 
أعتقد أننا ال نعرف أن الشخصيات الهادئة هي في الغالب أطول عمرا، وأقل مشاكل سواء في البيت، أو 

في الشارع، أو في العمل، أو في المسجد، أو في مجلس النواب.
في  طاقتك  تبدد  يجعلونك  ال  بحيث  اآلخرين،  مع  المشتركة،  المعيشة  فن  هو  الفنون  أعظم  إن 
مقارعة سلوكهم السيئ. وإليكم مثال استقيته، من جاري الذي تواصلت صداقتنا أكثر من نصف قرن، 

وهو بالمناسبة طبيب، وهو الذي حدثني عن )األدرينالين(.
لم أره طول صداقتنا قلقا أو منزعجا أو حتى غاضبا، مثلما رأيته طوال أسبوع مضى. كانت له قطعة 
ضجيج  يخنقه  عندما  قال،  مثلما  إليها،  يلجأ  استراحة  وألسرته  له  لتكون  بها  احتفظ  زراعية،  أرض 

المدينة. كان سعيدا طول بنائه لها، وسألني مرات لمرافقته إليها.
استراحته..  إلى  ينقلها  بأشياء  عربته  يخرج صباحا محمال  مبتهجا،  متحمسا،  أراه  تقاعده ظللت  بعد 
وغالبا ال أراه إاّل حين عودته في المساء. ثم، فجأة توقف نشاطه، وخبت همته، وبدا لي متكدرا، وبحكم 
االستراحة!«.  لبيع  أجابني مباشرة: »وكّلتُ سمسارا  يقلقه.  اقتربت منه متسائال عما  جيرتنا وصداقتنا 
أزعجني قراره، واعتقدت أنه ناتج عن سبب مادي، وهممت بعرض المساعدة، ولكنه أدهشني عندما قال 

كعادته متبسما، بأسلوبه الهادئ:
»الحر ممتحن بأولئك الذين ذكرهم المتنبي!« واستطرد: »جاري كرّهني فيها!«. وانفرجت أساريره، 
دفع  ثانية:  استطرد  بل  دهشتي،  سؤال  ينتظر  ولم  جحا!..«  مسمار  فيها  لي  »دق  يضحك:  وهو  وقال 
بابي، فيما كنت أطلي شباكا، ودخل كعادته بدون استئذان، ومن بعد حكاياته المملة المعتادة أخبرني 
أنه ذهب إلى السجل العقاري، ووثق مساحة أرضه، ثم تبسم عندما أخبرني أن له مترا ونصفا في أرضي، 
وأن سور استراحتي مقام على أرضه، وقال: »إنها أمتار بسيطة ليست مشكلة بين الجيران!..«. عندها 
توقفتُ عن طلي الباب. وتبسمت له، وخطر لي )مسمار جحا(. وانتبهت إلى أن جيرتنا لن تكون مريحة؛ 
إن أعدت بناء السور، سوف أكون في نظره معقدا ومتأزما. وإن تركت السور كما هو سوف يصبح دخوله 

استراحتي أمرا مُستحقا له.. فكرت، ونفذت ما رأيته مناسبا!«.
كان، صديقي هذا، قد أسس حياته على أنه ليس مرغما على أن يرتبط بعالقة، مع أي كائن مقلق، 
فالمرء ممتحن بهم في حياته وهم مصائب كل ما يخطر على المرء من قبح في هذا العالم، وال ينبغي 
أن يجعل منهم المرء ال أعداء وال أصدقاء، فقد تكون أنت سببا في شقائهم، تماما مثلما يكونون هم 
أيضا سببا في شقائك، فالقلوب كاألرواح تتقارب وتتألف، أو تتباعد، وغالبا لها أسبابها، وفي الحالتين 

لها ارتباط وثيق بغدتك الكظرية!
وسريعا ما تذكرت أنه منذ بداية مشواره المهني، تقدم بطلب إلى مدير إدارة المستشفيات بإعفائه 
إنه  الموظفون  قال  األعصاب.  لقسم  رئيس  مجرد  يعود  وأن  المستشفى،  إلدارة  كمدير  منصبه  من 
تنازل عن وظيفة مدير إدارة واكتفى برئيس قسم ألنه أحب مهنته! واألمر في الواقع ليس كذلك. كان 
يرفع  معه  الحديث  ألن  المستشفيات،  إدارة  بمدير  مباشرة  عالقة  لي  تكون  أاّل  أخبرني،  مثلما  هدفه، 

)األدرينالين(!. وقانا وإياكم ممن يرفعونه وباقتدار كلما تسمعهم، أو حتى تراهم!

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري
محمد عقيلة العمامي



ثقافة

الحجم  من  صفحة   450 من  ألكثر  تمتد  قصة  في 
549 يوما مريخيا، يأخذ الكاتب  المتوسط، وعلى مدى 
المريخ«  »سجين  روايته  قارئ  ويير«،  »آندي  األميركي 
للعلوم  العربية  »الــدار  العربية  نسختها  نشرت  التي 
تقطع  خيالية  رحلة  في  الكوكب،  هذا  إلى  ناشرون«، 
وجد  الذي  واتني«،  »مارك  النبات  عالم  رفقة  األنفاس 
غادر  أن  بعد  الكوكب  هذا  سطح  على  وحيدا  نفسه 
إثر عاصفة  الرحلة األسطورية، مرغمين  رفاقه في هذه 
بعد  لقي مصرعه  أنه  كادت تدمر مركبتهم، معتقدين 

أن صدمته قطعة من المحطة وسقط مغمى عليه.
يجد  المريخ  سجين  ويوميات  وفصول  سطور  بين 
»واتني«  الــروايــة  بطل  رفقة  يصارع  نفسه  القارئ 
ظروف إقامة صعبة بسبب مناخ كوكب المريخ وانعدام 
فيه،  الضغط  واضطراب  الجوي  غالفه  في  األكسجين 
سواء  سطحه،  على  والحياة  للماء  أثــر  أي  وانــعــدام 

ككائنات حية أو حتى عضوية.
وحيدا  العامين  قرابة  »واتني«  بطلنا  قضى  حيث 
وصالبة  بثبات  يــصــارع  الكوكب،  هــذا  سطح  على 
كلل  بال  يعمل  المحقق،  الموت  من  للنجاة  ــرار  وإص
بمعلوماته  مستعينا  صبرا،  تتطلب  صعبة  ظروف  وفي 
محطات  بقايا  من  لديه  المتوافرة  والتقنية  وأفكاره 
المريخ منذ سنوات، لتكون قاعدة استقبال  إلى  أرسلت 
للكوكب ضمن  العلماء إلرسالها  يخطط  زائرة  مركبات 
هذا  استيطان  إمكانية  عن  للبحث  عالمي  مشروع 
الفضاء  وكالة  ترسل  أن  المقرر  من  حيث  الكوكب، 
والروسية  األوروبية  نظيراتها  مع  بالتعاون  األميركية 
أول   2020 الجاري  العام  من  أغسطس  في  والصينية 

رحلة مأهولة حقيقية للكوكب األحمر.
قبل  فيلم سينمائي  إلى  تحولت  التي  الرواية،  كاتب 
الكوكب  إلى  حواسه  بكل  القارئ  وببراعة  ينقل  أعوام، 
يحاول  السجين  لذلك  رفيقا صامتا  منه  ويجعل  األحمر، 
بعض  فــي  الــقــارئ  يملك  ال  ولكن  معه،  التواصل 
اللحظات إال شد أنفاسه والتهام الصفحات كأنه يحاول 
لسجناء  يبحث  الذي  السجين،  هذا  إنقاذ  في  المشاركة 
أن  بعد  يحتضنهم  أن  يمكن  أوســع  أفق  عن  األرض 
إلى  وحولوها  »األرض«  األم  كوكبهم  بعبثهم  أفسدوا 

مكب للنفايات والغازات القاتلة.

المرافعات  تلك  في  روايته  قارئ  المؤلف  يدمج  كما 
الرحلة  هذه  على  المشرفين  العلماء  بين  والجدال 
األرض،  سطح  على  »ناسا«  األميركية  الفضاء  بوكالة 
على  الموجودين  »واتني«  السجين  رفاق  بين  وكذلك 
يصارعون  وهم  »هرمس3«  المدارية  المحطة  ظهر 
من  رائعة  صور  أسرته،  أحضان  إلى  وإعادته  إلنقاذه 
على  يكابدون  وهــم  »واتــنــي«  رفــاق  بين  االنضباط 
علماء  صبر  وكذلك  إلنقاذه،  المدارية  المحطة  ظهر 
عملية  ترتيبات  لوضع  العمل  في  وجلدهم  »ناسا« 

إلطالق مركبة اإلنقاذ.
الرواية  هــذه  في  الفــت  حضور  للمرأة  كــان  كما 
»هرمس3«،  المدارية  المحطة  قائدة  الخبيرة  جسدته 
في  عام  من  أكثر  دامت  التي  انتظاره  رحلة  قادت  التي 
تغب  لم  كما  وانضباطية،  وجــرأة  حزم  بكل  الفضاء 
وكان  األسطورية  الملحمة  والميديا عن هذه  الصحافة 
وحية  دقيقة  بمتابعة  للعالم  كمزودة  الفت  حضور  لها 

لتفاصيلها.

البر العربي
إذا صحت قراءتي لما يسجله بطل الرواية من مشاهد 
يقدم   ،)382( المريخي  يومه  في  رحلته  تفاصيل  عن 
الكاتب إسقاطا يمكن وصفه بالفج في تقديري، يسيء 
للعرب ويمحو أي أثر لهم فيما حققته الحضارة اإلنسانية 
منذ فجر التاريخ حتى اليوم، هذا اإلسقاط يتعلق بمنطقة 
»البر  اســم  الكاتب  عليها  أطلق  التضاريس،  وعــرة 
نحو  الشاقة  رحلته  في  الرواية  بطل  بها  يمر  العربي«، 
محطة اإلقالع »سكياباريلي« التي سيقلع منها في نهاية 
قرروا  الذين  برفاقه،  لاللتحاق  العودة  رحلة  في  الرواية 
انتظاره في محطة الفضاء المدارية »هرمس3« بعد أن 
بهم  لاللتحاق  كلل  بال  ويعمل  يرزق  حي  أنه  اكتشفوا 

والعودة إلى األرض.
بفوهات  الــعــرب  ــم  اس بــربــط  يتعلق  ــاط  ــق اإلس
سار  الذي  »ماورثفاليس«،  بوادي  خطيرة  ومنحدرات 
الفوهات،  تلك  لتصادفه  الشاقة  رحلته  البطل في  عبره 
والتي  العربي«،  »البر  اسم  الكاتب  عليها  أطلق  التي 
لمدة  اإلقــالع  محطة  إلى  وصوله  تأخير  في  أسهمت 
100 يوم، فضال عن تعرض مركبته الجوالة ومقطورة 
رحلته  ينهي  كاد  انقالب  لحادث  رحلته  مستلزمات 

ومواجهة الموت وحيدا على هذا الكوكب.
فربط اسم العرب بهذه المنطقة الوعرة وما ألحقته 
ما  إلى  مباشرة  القارئ  ذاكرة  تأخذ  عذاب،  من  بالبطل 
في  مــزورة  سيئة  صور  من  الغربية  الميديا  له  تــروج 
وتبدد  وعيه،  في  وترسيخها  العرب،  عن  األحيان  أغلب 
موضوعية  ــات  دراس من  العرب  عن  ينشر  قد  ما  كل 
من  تنال  باطلة  ــاءات  ادع أي  بــدون  للقارئ  تقدمهم 

قيمتهم كبشر يمكن أن يصيبوا أو يخطئوا.
يبقى  الــروايــة،  عن  أراه  الــذي  المأخذ  هــذا  ورغــم 
لهذا  رحلة  عــن  خيالية  لصور  فــذا  صانعا  الكاتب 
واقعا  ستكون  وقريبا  أسطورية،  اليوم  نراها  الكوكب 
وسليمة  مأمونة  رحلة  تكون  أن  نأمل  لكن  معيشا، 
للذهاب  استعدادهم  أعلنوا  الذين  المغامرين  لثلة 
المريخ  نحو  انطالقها  مقرر  عودة،  بال  ذهاب  رحلة  في 
استيطان  محطة  أول  ليؤسسوا  المقبل،  أغسطس  في 
سطره  ما  ويترجموا  الكوكب،  هذا  سطح  على  بشري 

خيال »ويير« إلى حقيقة.
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10 - كتاب الجنس الثاني للكاتبة 
الشهيرة سيمون دي بوفوار

دي  سيمون  تقول  لويس:  هيلين  الناقدة  عنه  كتب 
باردة،  مقنعة،  »غير  الثاني«:  »الجنس  كتابها  في  بوفوار 
غير  أم  أنني  حتى  شيء،  كل  رافضة  سحاقية،  شهوانية، 
الفاتيكان  جعل   - المحظورات  من  الدفق  هذا  متزوجة«. 
مناقشة  إن   – المحظورة  قائمته  على  الكتاب  يضع 
ذلك  في  بما  األنثوي،  الجنس  حول  الصريحة  الكاتبة 
للذكور.  واألنثوي  لإلناث،  الذكوري  واللباس  السحاق 
الثاني،  للجنس  بالنسبة  بكثير  ذلك  من  أكثر  هناك  لكن 
النسائية  الحركة  في  جوهرية  األكثر  السؤال  يطرح  إذ 

بأكملها: ماذا يعني أن تكون امرأة؟
وترى   – البيولوجية  األصولية  بوفوار  دي  ترفض 
في  وتتحقق  وتفحص   – رحم  مجرد  ليست  المرأة  أن 
األكثر  قولها  إلى  أدى  مما   ، األنثوية  الحالة  غموض 
وترى  كذلك«.  أصبح  بل  امرأة،  يولد  لم  »المرء  شهرة: 
الشكل  يصبح  أن  للرجل  سمحت  التي  هي  المرأة،  أن 
االفتراضي لإلنسان.. وتقارن »دي بوفوار« بين اضطهاد 
المتحدة،  الواليات  في  والسود  اليهود  واضطهاد  النساء 
تستنتج  لكنها   ، المستعمرة  واألمم  الكادحة،  والطبقة 
النساء  ألن  نوعها  من  فريدة  قوة  هو  الجنسي  التحيز  أن 

يعشن، بل يحببن أن يكون مضطهدات.
 1949 عام  في  مرة  ألول  الكتاب  هذا  نشر  تم  عندما 
قبل  من  يحدث  لم  الغضب.  أثارت  فاضحة  كقنبلة  كان 
هذه  وصلت  بقوة  المرأة  حرية  قضية  عن  الدفاع  تم  أن 
لم  »المرء  أن  بوفوار  دي  اعتقاد  النجاح.  من  الدرجة 
وبدأت  النساء،  من  جيل  عقول  أنا  امرأة«،  ليصبح  يولد، 
أكبر  قــدر  أجــل  مــن  معركة 
بالرجال  مساواتهم  من 
ــن  ــه ــال ــق ــت ونـــيـــل اس
هذه  تحتوي  االقتصادي. 
المقاطع  على  الصفحات 
التي  للكتاب  الرئيسية 
إلى  المرأة  غيرت تصورات 

األبد.
ومـــن هـــذه األســـس 
نظرة  تــقــدم  الــنــظــريــة، 
المرأة:  حياة  عن  شاملة 
ــل واألمــــومــــة  ــمـ ــعـ الـ
األدب  ــي  ف والــمــشــاركــة 
والملل  والشيخوخة  والجنس  االقتصادي  واستقالية 
المنزلي  فالعمل  المابس،  خزانة  خلف  الغبار  تنظيف  من 
وبمثل  الحياة«،  أيضا  يرفض  ولكنه  الموت  عن  »يبعدنا 

هذه األفكار تبرز تذمر المرأة مما تقوم به .
وحاد،  ذكي  وبأسلوب  أفكارها  بوفوار«  »دي  وتقدم 
إجاباتها  بها.  المطالبة  عن  وال  أفكارها  عن  تعتذر  وال 
كضرورة  المنال:  بعيدة  كانت  حينها-  -في  لكن  بسيطة، 
مرتبها  يتساوى  وأن  الرجال،  بمستوى  النساء  تعليم 
منع  وسائل  إلى  قيود  دون  الوصول  وإتاحة  بالرجال، 
مثلما  البشر؛  مثل  النساء  معاملة  ويجب  والطاق.  الحمل 

الرجال. يعامل 
نال  تقديمها،  ومفاجأة  أفكارها  وبسبب جسارة، وطرح، 
1949في  سنة  منه،  فبيعت  النجاح،  الثاني  الجنس  كتاب 
األسبوع  في  نسخة  ألف  وعشرون  اثنان  وحدها،  باريس 
في  مبيعا  األكثر  اإلنجليزية  الكتاب  ترجمة  وكانت  األول، 
)بيتي  مثل  متحررات  نسوة  بأفكارها  تأثرت  ثم  أميركا. 
سمعتها  ونجت  لورد(.  و)أودري  بتلر(  و)جوديث  فريدان( 
التي  الثانية  الموجة  أعمال  من  العديد  من  أفضل  بشكل 
للترجمة   2010 عام  مراجعة  أن  من  الرغم  على  ألهمتها، 
العداء  غراي(  بليسيكس  دو  )فرانسين  انتقدت  الجديدة، 
مؤسسات  تجاه  المؤلفة  لدى  العظمة  بجنون  المشحون 
بعض  فــي  متطرف  بالفعل  ــو  وه ــة،  ــوم واألم ــزواج  الـ
حكما  أقل  الحديثة  النسوية  النظرة  أن  »كما  األحيان. 
أنثوية  مابس  أو  أنثوية  أنماطا  تتبنى  امــرأة  أي  على 
»يحكم  الــذي  »الهش«  العالي  الكعب  مثل   - نمطية 
على  كانت  بوفوار  دي  غير  الجنسي«.  بالعجز  عليها 
ومن  موقفها،  في  والمضاعفات  بالتناقضات  تامة  دراية 
قذرة«،  »يد  سارتر:  بول  جان  عشيقها  مسرحية  رؤية  ثم 
ونصف  الضحايا،  »نصف  بين  ما  الحال  تلخص  التي 

المتواطئين، مثل أي شخص آخر«.

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

السنة اخلامسة
العدد 228 - 229

9 أبريل 2020  اخلميس
16 شعبان 1441 

ترفض دي 
بوفوار األصولية 

البيولوجية وترى 
أن املرأة ليست 

مجرد رحم

محمد عبعوب يكتب:

األدب رسم سيناريوهات لكوارث محتملة

هل تفتح »سجني املريخ« الطريق الستيطان الكوكب األحمر؟!

العالم في زمن »كورونا«.. قراءة أولية بعيون ليبية

اإلقبال  إلى  بريطانيا،  في  اإللكترونية  الكتب  مبيعات  أرقام  أشارت 
باألطفال فى  الخاصة  التعليم  الروايات وكتب  الشديد على تخزين 
من  خوفا  المنزلي،  العزل  لنوبة  استعداد  في  الماضي،  األسبوع 

انتشار فيروس »كورونا المستجد«.
حين  فى  الثلث،  بنسبة  الخيالية  الروايات  مبيعات  وارتفعت 
مستوى  أعلى  ثالث  إلى   ،234% إلى  األطفال  تعليم  كتب  ارتفعت 
والجرائم  اليدوية  والحرف  األلغاز  كتب  شهدت  كما  اإلطالق،  على 

الحقيقية ارتفاعا عاليا بالمبيعات، وفقا لموقع »بى بى سى«.
الكتب  مبيعات  »بيانات  إن  للكتاب«،  »نيلسون  شركة  وقالت 
من  طويلة  فترة  لقضاء  يستعدون  السكان  أن  بالفعل  توضخ 
العزلة، حيث إننا شهدنا قفزات كبيرة فى كتب األلغاز وكتب تعليم 
فى  انخفاضا  الورقية شهدت  الكتب  مبيعات  أن  األطفال«، مضيفة 

المكتبات الكبيرة.
القراء يتجهون حاليا إلى قراءة الكتب  وأشارت نيلسون، إلى أن 
في  ارتفاعا  »وترستونز«  مكتبة  تشهد  حيث  اإلنترنت،  طريق  عن 
نيلسون،  وأفادت  أسبوعيا،   400% بنسبة  اإلنترنت  عبر  مبيعاتها 
أن من أهم الكتب المطلوبة عبر اإلنترنت، »مائة عام من العزلة« 

و»الحب فى زمن الكوليرا«، وكتاب »المرآة والضوء«.
ويحاول بعض الكتاب أيضا التخفيف عن الناس في العزلة، حيث 
شهر  ولمدة  يوميا  صوتيه  قصة  نشر  ويليامز  ديفيد  الكاتب  قرر 
على  وكتب  العالم«،  في  أطفال  »أسوأ  عالم سلسلة  من  مستوحي 
فهم  يمكنهم  أطفالهم،  مع  المنزل  في  »العالقون  مازحا  »تويتر« 

قصص أسوأ أطفال في العالم«.
قيود  تخفيف  فقررت   ، رولينغ  كي  جي  البريطانية  الكاتبة  أما 
حقوق النشر علي أعمالها، والسماح للمعلمين بنشر مقاطع فيديو 

يقرؤون فيها روايات هاري بوتر لألطفال العالقين في المنازل. 

القماطي  عبدالحليم  بـ»الوسط«  الكاريكاتير  فنان  يشارك 
»الريشة  المصرية،  اإلخبارية  روزاليوسف«  لـ»بوابة  بمبادرة 
اإلنسانية  جهود  لدعم  تهدف  والتي  كورونا«،  مواجهة  في 
والفن  الكاريكاتير  فن  عبر  »كورونا«،  جائحة  مواجهة  في 

. لتشكيلي ا
دول  ست  من  فنانا   ٢٠ اآلن  حتى  المبادرة  في  ويشارك 
حمودي  العراقي  الفنان  المشاركين  الفنانين  ومن  عربية، 
والفنان  الــعــراق،  في  الكاريكاتير  جمعية  رئيس  ــذاب،  ع
كارتون،  توميتو  موقع  تحرير  رئيس  الجعفري،  ناصر  األردني 
صاحب  البحريني،  الكاريكاتير  رسام  الغائب،  حمد  والفنان 
وفقا  البحرينية،  »الــوســط«  بجريدة  اإلبداعية  األعــمــال 

روزاليوسف«. لـ»بوابة 
أيمن  روزالـــيـــوســـف«  »بــوابــة  تــحــريــر  ــيــس  رئ ــه  ووجـ
عبدالمجيد  وأشار  المشاركين،  للفنانين  الشكر  عبدالمجيد، 
تجسد  أعمال،  بتلقي  والترحيب  المبادرة،  استمرار  إلــى 
رعاية  وأطقم  أطباء  من  وكتائبه  األبيض  الجيش  بطوالت 
الجيش  ومؤسسات  وإسعاف،  وتمريض  ووقائية،  صحية، 
والوقاية  الوعي،  معركة  تخوض  التي  واإلعالم،  والشرطة، 

والتثقيف. والعالج، 

ارتفاع مبيعات الكتب 
اإللكترونية في الحجر املنزلي

ريشة القماطي »في مواجهة 
كورونا« بمبادرة »روزاليوسف«

لألوبئة  عدة  أوجها  مسيرته  عبر  األدب  قدم 
والجوائح، وجسد رعب الموت في نسق يربط 
أو  والجهل،  التنوير  أو  والعقاب  الثواب  بين 
في  أيضا  ذلك  وتوظيف  والفشل،  الصمود 
سياسية  قضايا  عن  بعيدة  تبدو  ال  إسقاطات 
المعيش، كما مثلت  واقعها  تعالج  واجتماعية 
تنفتح  وهي  السردية،  للمخيلة  خصبة  مادة 
على بعد إنساني يتجاوز الجغرافيا ليتجاور مع 

اآلخر.
لكوارث  محتملة  سيناريوهات  رسم  كما 
الكائن  وتجعل  ما،  يوما  العالم،  ستجتاح 

البشري ضائعا بين خيارات محددة.
إلى  النظر  يمكننا  رؤية  أي  وفق  ولكن 
أولية  قراءة  هناك  هل  المستجد،  »كورونا« 
وما  القادمة،  األبعاد  تستشف  كمحاولة 

الدالالت التي أمكن تثبتها في هذا اإلطار؟
على  ذلك  عن  عبروا  ليبيون  وكتاب  شعراء 

النحو التالي:
الشاعرة حواء القمودي.. الحياة أو الموت

على  أطبقت  التي  الدائرة  هذه  دخلنا  إذا 
نحن،  ثمة  والحياة  الموت  وبين  كله،  العالم 
ما  هذا  ألن  العيش،  أو  الحياة  اختيار  نحاول 
القريب  بمعناه  العيش  أغلبنا،  عليه  تحصل 
العادي والبسيط، أن نظل في مأمن ونواصل 
على  والتعالي  األكسجين  ذرات  استهالك 
مواجعنا وعدم االعتراف بفقرنا المدقع وعجزنا 

الكامل عن اجتراح معجزة اسمها )الحياة(.

الفنان الممثل جمال زايد.. 
كلنا أوديب

ألنه  حياتنا،  في  تحول  نقطة  »كورونا«.. 
كانت  التي  الحقيقة  نفسها  وهي  حقيقة، 
نقطة تحول في حياة أوديب. ليس الوباء هو 
األوديب،  ذلك  وبين  بيننا  المشترك  القاسم 
أو  حياة  الخيارات،  قبله  ومن  المصير..  بل 
أمام  أنفسنا  ونحن  أوديب  وجد  هكذا  موت، 

هذه المحدودية الضيقة.
هل نحيا وقد فقأنا أعيننا حتى ال نرى إرثنا 

المعبد بأنهار من دم، لن تجف ما حيينا؟
أبنائنا  على  متوكئين  هائمين  نحيا  وهل 
عارنا،  نجر  خلفنا  بعدنا،  من  التي  واألجيال 

وزادنا ذنوبنا وآثامنا؟
إليه  متضرعين  اهلل  إلى  لنلجأ  نحيا  هل 
وآبائنا  بأمهاتنا  إليه  تقربنا  كنا  بالدعاء -وقد 
وسخطه  ومقته  غضبه  يرفع  لكي  وإخواننا- 

عنا؟
أم نموت، وشواهد قبورنا.. جرائمنا؟

»واحسرتاه  عينيه(:  فقأ  )وقد  أوديب 
أيها  شيء..  كل  استبان  لقد  واحسرتاه.. 

لقد  األخيرة..  للمرة  اآلن  أراك  لعلي  الضوء.. 
أصبح الناس جميعا يعلمون... وقد قتلت من 

لم يكن لي أن أقتله«.
الشاعر رامز النويصري.. أثقلتنا 

الحوادث
أو  للشعر  العالمي  اليوم  الدولية،  المناسبات 

االحتفال  لغاية  أيام  مجرد  ليست  المسرح، 
الشعر  تأصيل  أن  الغاية  إنما  االحتفاء،  أو 
ثقافيين،  كرافدين  دورهما  وتأكيد  والمسرح 

وتأثيرهما في المجتمع.
األخيرة  السنوات  في  بالدنا  ولألسف 
المناسبات  هذه  تعد  ولم  الحوادث  أثقلتها 
ضمن أولويات المثقف الذي كمواطن انشغل 

لتأكد  الجائحة  هذه  وتأتي  همومه.  في 
وتجبرنا على االحتفال من بيوتنا.

المسألة  مسألتين؛  عند  أتوقف  وهنا 
التوعوي.  المثقف  دور  أهمية  هو  األولى 
وتوظيفه  الحدث،  هذا  من  االستفادة  وثانيا 
من  أكثر  تخدم  وإبداعية  أدبية  أعمال  في 
التجربة،  ونقل  التأريخ،  سواء  مستوى؛ 

وتحريك الخيال.

معيتيق..  عدنان  التشكيلي  الفنان 
جانب توثقي

في  واضح  هلع  تأكيد،  بكل  عالمي  الوباء 
بأسره  والوطن  والمدينة  والحي  الشارع 
والعالم كما هو واضح في  المجاورة  والبلدان 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  والبرامج  األخبار 
وبخصوص مدى تأثر الفنان في أعماله بهذا 
ومن  الفنانين  من  الكثير  أن  أعتقد  الوباء 
أبرزهم  ومن  الحدث«،  بـ»فناني  يتصفون 
هذا  تصدروا  من  هم  الكاريكاتير  فنان 
وصفحاتهم  والمجالت  الصحف  في  الخطاب 
فأساليب  للباقي  بالنسبة  أما  الشخصية، 
في  أطول  وقتا  ستأخذ  أنها  أعتقد  الرسم 
التفاعل مع الحدث، ألن فن الرسم في جانبه 
المدارس  من  األخرى  والجوانب  التوثيقي 
أثناء وقوعه  الحدث  المعروفة ال ترسم  الفنية 
يتيح  حتى  عليه،  كاف  وقت  مضي  بعد  بل 
ونتائجه  جوانبه  كل  يستوعب  ألن  الفنان 
الفنية  فالتجربة  المجتمع،  في  تأثيره  ومدى 
تتبلور  ما  لحدث  كافية  حضانة  بعد  تولد 
قصصه  وتكتب  فنان  كل  داخل  في  تفاصيله 

على أسطح لوحاته ولو بعد حين.

الكاتب خيري جبودة..
 تعريف اإلنسان

عالقة  ترتيب  يعيد  نظري  في  الوباء  هذا 
ابتكار  إلى  ويدفع  بالطبيعة.  اإلنسان 
بها  يحفل  التي  العوالم  مع  جديدة  عالقات 
مع  بندية  النظر  إلى  اإلنسان  ويدفع  كوكبنا، 
األرض،  هذه  في  كشريك  األخرى  الكائنات 
سوف  الجبار  الوباء  هذا  أن  أعتقد  وبالتالي 
على  أجبره  أن  بعد  »اإلنسان«  تعريف  يعيد 
تغيير  إلى  وأدى  منزله،  في  سجينا  البقاء 
لصالح  واإلنسان  الطبيعة  بين  القوى  ميزان 

الطبيعة.
الوباء  هذا  إلى  أنظر  أنا  أخرى  جهة  ومن 
المسرح  فيها  تعطل  فريدة  تاريخية  كلحظة 
مسرح  وهو  اإلنسانية،  فيه  تتحرك  الذي 
للعالم،  الحاكم  الغربي  الرأسمالي  االقتصاد 
االقتصاد  هذا  عيوب  تظهر  تعطل  لحظة 
وللحياة  للكوكب  وتدميره  للعالم  الحاكم 
وحفاظه  للطبيعة  استنزافه  عبر  اإلنسانية 
التقدم في  الحاد في مستويات  التفاوت  على 
هذا  يدعم  أن  المحتمل  من  وبالتالي  العالم، 
المقاومة  الدولية  والقوى  األصوات  الوباء 
وأن  للعالم،  الرأسمالي  الغربي  لالحتكار 
المقاومة  األطياف  هذه  اصطفاف  إلى  يؤدي 
البنية  صياغة  يعيد  سياسي  فكري  تيار  في 

الثقافية في الحياة المعاصرة.

• جمال زايد

•  عدنان معيتيق

• خيري جبودة• رامز النويصري• حواء القمودي

للمواطنين  وتثقيفية  توعوية  حملة  سبها  الثقافة  مكتب  أطلق 
من  عدد  مع  بالتعاون  المستجد،  كورونا  فيروس  من  للوقاية 
الملصقات  من  اآلالف  خاللها  وزع  بالمدينة،  الخدمية  القطاعات 

التثقيفية والمطويات التوعوية في مختلف شوارع المدينة.
ارتفاع  إن  لملوم،  حميدة  سبها،  الثقافة  مكتب  مدير  وقالت 
مكتب  ووضع  المرض،  بهذا  اإلصابة  تجنب  في  سيساهم  الوعي 

الثقافة سبها خطة متكاملة للتوعية احترازية ووقائية.
التوعوي  المكتب  دور  من  انطالقا  ذلــك  »ويأتي  وتابعت: 
سبها،  النظافة  لخدمات  العامة  الشركة  مع  بالتعاون  والتثقيفي 
لأللعاب  الشرارة  وشركة  واإلعــالن،  للدعاية  الغد  مدار  ومطبعة 
وطرق  اإلصابة  بأسباب  المحلي  المجتمع  لتوعية  الرياضية، 

الوقاية لمواجهة فيروس كروونا«.
إرشادية،  مطويات  توزيع  شملت  الحملة  أن  حميدة  وأضافت 
الحملة  والقت  المدينة،  شــوارع  من  عدد  في  بوسترات  وعلقت 
في  توعوية  ميدانية  حمالت  عدة  تتبعها  وســوف  كبيرا  إقباال 

معظم أنحاء مدينة سبها«.

مكتب الثقافة سبها يطلق 
حملة توعوية ضد » الوباء «

طرابلس - عبد السام الفقهي

شعراء وكتاب ليبيون يعبرون عن رؤيتهم للعالم في زمن الفيروس

في  والمطبوعات  الكتب  نشر  على  القائمون  حذر 
اآلالف  به  يعمل  الذي  القطاع  أن  من  العربية  الدول 
يعاني  العام  الوعي  وتنمية  تشكيل  في  ويساهم 
فيروس  لتفشي  االقتصادية  التبعات  من  بشدة 

»كورونا المستجد«.
)رسالة  السبت  العرب  الناشرين  اتحاد  ووجه 
العربية  الدول  ورؤساء  وأمراء  ملوك  إلى  مفتوحة( 
تضمين  جميعها  العربية  الحكومات  »نناشد  فيها  جاء 
المختلفة  الدعم  حزم  ضمن  النشر  صناعة  قطاع 

والتي تم رصدها في دعم اقتصادات الدول«.
كثيرة  »شرائح  هناك  أن  الرسالة  وأوضحت 
النشر  صناعة  بقطاع  تتأثر  واقتصادية  مجتمعية 
وكذلك  والباحثون،  والمترجمون  المؤلفون  ومنهم 
المطابع  وقطاع  والرسامون  الفنيون  المصممون 
بعض  الناشرين  اتحاد  وطرح  أنواعها«،  بكافة 

منها  األزمة  وطأة  تخفيف  في  للمساهمة  الحلول 
الناشرين  من  الكتب  لشراء  مالية  مبالغ  »تخصيص 
المكتبات  لتعزيز  والتعليم  التربية  وزارات  خال  من 
النشر  قطاع  على  الضرائب  وإلغاء  المدرسية، 

وتقديم حزم تحفيزية لقطاع النشر«.
الكتب  معارض  »كورونا«  فيروس  بسبب  وألغيت 
لترويج  متنفسا  كانت  التي  الغرب،  في  الكبيرة 
صناعة  وتطوير  وترجمته  بالخارج  العربي  الكتاب 
اتحاد  رئيس  رشاد  محمد  تقدير  وبحسب  النشر، 
الدول  في  النشر  قطاع  خسائر  فإن  العرب  الناشرين 
 20 نحو  بلغت  »كورونا«  تفشي  بسبب  العربية 

مليون دوالر.
وحزم  الطارئة  »المخصصات  رشاد:  وقال 
لقطاع  األول  المقام  في  موجهة  االقتصادي  الدعم 
لكن  تأكيد،  بكل  الجميع  يتفهمه  وهذا  الصحة 

تعاني  إليها  االلتفات  يجب  أخرى  قطاعات  هناك 
األنشطة،  وتوقف  الصحي  العزل  إجراءات  تداعيات 
كأحد  »الكتاب  قائا:  وأضاف  النشر«،  صناعة  ومنها 
تعليميا  مصدرا  يمثل  ال  النشر  صناعة  مخرجات 
وكافة  التعليمية  المؤسسات  عليه  تعتمد  رئيسيا 
فحسب،  والعلوم  المعرفة  إيصال  في  األجهزة 
أشكال  كأحد  اآلن  أكبر  إليه  الحاجة  أصبحت  بل 
والتباعد  العزل  أثناء  الناس  إليها  يلجأ  التي  الترفيه 

االجتماعي«.وأشار إلى أن أهمية صناعة النشر
توجهات  على  التعرف  في  »تكمن  القرار  لصانع 
السياسية  التنموية،  الخطط  تنفيذ  عند  المجتمع 
الثقافة  أن  باعتبار  واالجتماعية،  واالقتصادية 
القدرة  لديه  صالحا  مواطنا  تصنع  أن  على  قادرة 
واجباته  عليه  تمليه  بما  واالقتناع  التفكير  على 

تجاه باده«.

قطاع النشر بالدول العربية يخسر 20 مليون دوالر بسبب »الجائحة«



الــدرامــا  صناع  مــن  ــدد  ع إعــان  مــن  الــرغــم  على 
انتشار  ظل  في  أعمالهم  تصوير  توقف  التلفزيونية 
بعض  هناك  أن  إال  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
المقرر  المسلسات  بعض  كشفت  التي  القنوات 
مطلع  تصويره  بدأ  الذي  منها  رمضان،  في  عرضها 
أشهر،  منذ  عرضه  مؤجل  ــر  اآلخ والبعض  العام 
الكريم  الشهر  في  للعرض  المناسبة  الفرصة  وجاءته 
تم  ــذي  ال الــصــنــدوق«،  في  »اتنين  مسلسل  مثل 
وتأجل  الماضي،  العام  أواخر  تصويره  من  االنتهاء 

أكثر من مرة. طرحه 
الفضائية   »MBC« قنوات  مجموعة  وكشفت 
أن  المقرر  التلفزيونية  األعمال  الماضية  األيام  خال 
للزعيم  »فانتينو«  ومنها  رمضان،  خال  تعرضها 
قناة  على  عرضه  المقرر  من  والــذي  ــام  إم ــادل  ع
من  كل  بطولته  في  ويشارك  الفضائية،   »MBC 1«
رانيا  وهبة،  عمرو  عبدالعزيز،  دالل  البحيري،  داليا 
حمدي  عيد،  سليمان  المفتي،  هدى  ياسين،  محمود 
قمر،  بهجت  أيمن  تأليف  كياني،  ومحمد  الميرغني، 

وإخراج رامي إمام.
مسلسل   »MBC« قــنــوات  قائمة  ضمن  ومــن 
»البرنس«،  اسم  يحمل  الذي  رمضان  محمد  الفنان 
نجاء  اللبنانية،  نور  زاهر،  أحمد  بطولته  في  ويشارك 
أبو  عبدالرحمن  داش،  أحمد  الطوخي،  صفاء  بدر، 
إدوارد،  روجينا،  عبدالعزيز،  دنيا  سامي،  ريم  زهرة، 
سامي  محمد  وإخراج  وحوار  وسيناريو  قصة  والعمل 

مرسي. تامر  »سينرجي«  وإنتاج 
بمسلسل  رمــضــان  فــي  ــرارة  كـ أمــيــر  ــارك  ــش وي
قناة  مــن  أكثر  على  عرضه  المقرر  ــار«،  ــي »االخــت
 MBC«و دراما«،   ON E«، »MBC« وهي،  فضائية 
العوضي،  أحمد  »االختيار«  بطولة  في  ويشارك   .»4
وعدد  عــادل  ســارة  سليم،  فــؤاد  أحمد  ــؤاد،  ف دينا 
إمــام،  ــادل  ع محمد  أبــرزهــم  الــشــرف،  ضيوف  مــن 
محمود  وكريم  نصار  إياد  ياسين،  آسر  رزق،  أحمد 
بيتر  وإخراج  دويدار،  باهر  وحوار  سيناريو  عبدالعزيز، 

ميمي.
مسلسل  بطولة  الشربيني  دينا  الفنانة  وتخوض 
للعمل  الدعائي  اإلعان  طرح  حيث  النسيان«،  »لعبة 
وينتمي  مصر«   MBC« قناة  على  عرضه  والمقرر 
وتدور  االجتماعية،  الدراما  أعمال  لنوعية  المسلسل 
المتوسطة،  الطبقة  حياة  تعيش  امرأة  حول  أحداثه 
وتجد  ذاكرتها  تفقد  عندما  تماما  حياتها  وتتغير 
ومحاولة  الجديدة  حياتها  بين  صــراع  في  نفسها 

الماضي. تذكر 
حبيب  تامر  ــوار  وح سيناريو  النسيان«  »لعبة 
أحمد  الشربيني،  دينا  وبطولة  خليفة  هاني  وإخراج 
البيه،  روزالين  قابيل،  محمود  المقدم،  إنجي  داود، 

الجداوي. رجاء  قاسم،  علي 

قناة »MBC دراما« يعرض مسلسل »فرصة  وعلى 
تانية« بطولة ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة 
هبة  البزاوي،  محمود  إدوارد،  مجدي،  أحمد  مجدي، 
الشناوي،  عمر  عنبر،  نهال  الشامي،  سارة  عبدالغني، 
جمال  مصطفى  تأليف  من  عبده،  تميم  جمعة،  محمد 
وإخراج  بشير،  سيد  محمد  درامية  ومعالجة  هاشم، 

مرقس عادل، وإنتاج شركة »سينرجي«.
النجمتين  بطولة  زيادة«  »سكر  مسلسل  ويعرض 
 MBC« قناة  على  الجندي  ونــاديــة  عبيد  نبيلة 
الفضائية«،  ــي  »دب قناة  ــى  إل باإلضافة  مــصــر«، 
وهالة  أيــوب  سميحة  العمل  بطولة  في  ويشارك 
منهم  الشرف  ضيوف  من  العديد  إلى  إضافة  فاخر، 
فؤاد،  بيومي  روجينا،  فهمي،  أحمد  السقا،  أحمد 
طلبة،  بدرية  السيد،  مايان  أبوسريع،  مصطفى 
هيفاء  وأيضا  عيد،  سليمان  أنور،  خالد  مهنا،  هنادي 
إخراج وائل  أمين جمال، ومن  تأليف  وهبي، وهو من 

إحسان.
حمدي  بطولة  الصندوق«  في  »اتنين  مسلسل  أما 
على  فيعرض  أوس«  »أوس  أسامة  الميرغني ومحمد 
بيومي  بطولته  في  ويشارك  مصر«   MBC« قناة 
نهى  الجمل،  رحاب  انتصار،  عبداهلل،  صاح  فــؤاد، 
من  محمود،  عبداهلل  وأحمد  رفعت،  هايدي  عابدين، 

إخراج محمد مصطفى. ومن  السيد،  لؤي  تأليف 
عرض  على  ــي  دب تليفزيون  شبكة  وتــعــاقــدت 
موسم  خال  يسرا  للنجمة  عيرة«  »دهب  مسلسل 
مشترك  إنتاج  العمل  ويعد  المقبل،  رمضان  دراما 
و»الشركة  العدل  جمال  للمنتج  جروب«  »العدل  بين 

تأليف  من  وهــو  اإلعــامــيــة«،  للخدمات  المتحدة 
العزيز،  عبد  سامح  إخراج  عادل،  وأحمد  جمال  أمين 
عبير  مراد،  جومانا  شيحة،  حا  البطولة  في  ويشارك 

وخالد سرحان. فؤاد  بيومي  صبرى، 
برومو  الفضائية  ــي«  »دبـ قــنــاة  طــرحــت  كما 
من  كل  بطولته  يخوض  الذي  وش«   100« مسلسل 
من  كل  بجانب  ياسين،  وآسر  كريم  نيللي  الفنانة 
محمد  دسوقي،  شريف  الشناوي،  عمر  فؤاد،  بيومي 

تأليف  عمران،  لؤي  ماهر،  دينا  رشدي،  عا  عادل، 
أبو  كاملة  وإخــراج  وائل  وأحمد  الدالي  عمرو 

ذكري.
بطولة  البيت«  »رجالة  مسلسل  أما 
ــرم حــســنــي وأحـــمـــد فــهــمــي وهــو  ــ أك
اســم  يحمل  كـــان  ــذي  الـ المسلسل 

قناة  على  فيعرض  وبوما«  »تيمون 
والعمل  الفضائية،  ظبي«  ــو  »أب

أحمد  الــبــطــلــيــن  عــلــى  يعتمد 
إضافة  حسنى  وأكـــرم  فهمى 

وعــارفــة  ويـــزو  مشاركة  ــى  إل
لبيب،  ولطفى  الرسول  عبد 

الــعــديــد من  ــع ظــهــور  م
ــن كــضــيــوف  ــي ــان ــن ــف ال

ــو مــن  ــ ــرف، وهـ ــ ــ ش
ــد  إخــــــــراج أحــم

الجندي.

الفنانة  مسلسل  ظبي«  »أبــو  قناة  تعرض  كما 
من  وهو  ليه«  تاني  »ونحب  عبدالعزيز  ياسمين 
فكري،  مصطفى  وإخراج  ياسين،  محمود  عمرو  تأليف 
فهمي،  كريم  منير،  شريف  بطولته  في  ويشارك 

طلبة، إســـام  بدرية  فهمي،  إيهاب  جمال، 
العرب،  عز  ليلى  السيد،  إيمان 
عماد،  تارا  فهمي،  إيهاب 
وصبا  عزمي،  كارولين 

الرافعى.

منطقة  في  رمضان  مسلسالت  تواجه 
إبقاء  في  صعوبة  ــط  األوس الشرق 
ثالثة  قبل  تعمل  تصويرها  آالت 
الصوم،  شهر  بــدايــة  مــن  أسابيع 

على خلفية انتشار وباء »كورونا«.
قيودا  المنطقة  في  دول  وفرضت 
انتشار  مــن  الحد  بهدف  مــشــددة 
ــفــيــروس، مــا أجــبــر الــعــديــد من  ال
إغالق  على  التصوير  استديوهات 
إجراءات  ظل  في  العمل  أو  أبوابها 
»فرانس  حسب  صــارمــة،  حماية 

برس«.
من  طلب  ذاتـــه،  ــت  ــوق ال ــي  ف
اإلمــكــان  ــدر  ق االبــتــعــاد  السكان 
منازلهم،  من  والعمل  الطرق  عن 
في  كبيرة  ــادة  زي إلى  يــؤدي  قد  ما 
التلفزيونية  القنوات  مشاهدي  أعداد 
القنوات  تلك  على  الضغوط  ويضاعف 

لتقديم محتوى غني بشكل متواصل.
إحدى  في  البرامج  حيازة  مدير  ــال  وق
»لدينا  ــي:  دب ومقرها  العربية  القنوات 
بدأنا  قد  كنا  رمضانية  مسلسالت  أربعة 
مسلسل  إلى  إضافة  لبنان،  في  تصويرها 

آخر في سوريا. كلها متوقفة حاليا«.

ــدم الــكــشــف عن  وأضـــــاف، طــالــبــا عـ
العكسي.  العد  »بدأ  القناة،  اسم  أو  اسمه 
حيازته  نستطيع  محتوى  كل  إلــى  نحتاج 
إنهاء  مــن  نتمكن  لــم  إذا  رمــضــان.  قبل 
إنتاج  شركات  من  فسنشتري  مسلسالتنا، 
ــك على  ذل ــان  ك لــو  )الــقــنــاة( حتى  خـــارج 

حساب النوعية«.
في  أجريت  رأي  استطالعات  وبحسب 
سكان  من   %  90 نحو  يشاهد  المنطقة، 

الشرق األوسط القنوات التلفزيونية.
شهر  في  المشاهدين  أعــداد  وتـــزداد 
بشكل  اإلعــالنــات  أسعار  وترتفع  رمضان 
والسحور  اإلفطار  فترتي  عند  أحيانا  جنوني 
العام  هــذا  يبدأ  الــذي  الصوم  شهر  خــالل 

في األسبوع الثالث من أبريل الحالي.
التي  المسلسالت  مــواضــيــع  وتــتــنــوع 
من  معا،  لمتابعتها  العائلة  أفــراد  يجتمع 
إلى  النائية  القرى  في  العصابات  حــروب 
وغيرها،  والفكاهة  والخيانة  والحب  التاريخ 
القنوات  بين  محتدمة  منافسة  ظل  في 
جانب  إلـــى  الــمــشــاهــديــن،  الســتــقــطــاب 
مع  القنوات  تلك  تخوضها  التي  المنافسة 
نتفليكس  مثل  اإلنترنت  على  تطبيقات 

وستارز بالي.
صاحب  ــان،  ســن جــمــال  إلــى  بالنسبة 
سباق  هناك  لإلنتاج،  فيلمز«  »إيغل  شركة 

التصوير  آالت  تشغيل  ــادة  إلع الوقت  مع 
الثالثة  شركته  مسلسالت  مــواقــع  فــي 
»نحن  سنان:  ــال  وق رمــضــان.  حلول  قبل 
أن  انتظار  في  بالقرارات  حاليا  ملتزمون 
العمل  سنعاود  ربما  إذ  معينة،  صيغة  نجد 
االستوديو..  في  المصورين  مع  قليل  بعدد 
ذلك  »كــل  وتــابــع:  مــتــى«.  نعرف  ال  لكن 
جاهزين  نكون  أن  لنستطيع  الظروف  رهن 

في شهر رمضان«.
عبد  سيرين  اللبنانية  الممثلة  وتلعب 
دور  الشركة  مسلسالت  ــد  أح فــي  الــنــور 

خياطة تقع في حب صاحب دار لألزياء.
على  حسابها  على  النور  عبد  ونشرت 
لها  مصورا  تسجيال  »إنستغرام«  تطبيق 
يقوم  بينما  وقفازين،  كمامة  ترتدي  وهي 
عينيها،  تغمض  وهي  بمعقم  برشها  شاب 
تصوير  فيه  يجري  كان  منزال  تدخل  أن  قبل 

أحد مشاهد المسلسل قبل توقف العمل.
حسابها  على  الفيديو  أسفل  في  وكتبت 
مستخدم:  مليون   8.9 نحو  يتابعه  الــذي 
كنا  هكذا  لكن  علي،  تضحكوا  ال  »أرجوكم 
هذه  يمضي  اهلل  التصوير.  موقع  ندخل 

الفترة على خير حتى نعود للتصوير«.
عديدة  دول  في  التصوير  توقف  وبينما 
الكاميرات  تــزال  ال  والكويت،  لبنان  بينها 
ــارات  اإلم بينها  من  أخــرى  دول  في  تعمل 
تقليل  بينها  صارمة  ــراءات  إج ظل  في  إنما 
وتقوم  اإلنــتــاج.  ــرق  وف المصورين  أعــداد 
تتربع  ما  عادة  التي  سي«  بي  »إم  مجموعة 
بتعقيم  رمضان،  خالل  القنوات  عرش  على 
التصوير  ومواقع  واستديوهاتها  مكاتبها 
أفاد  حسبما  متواصل،  بشكل  بها  الخاصة 

الناطق الرسمي باسمها مازن حايك.
الطوارئ  وحــدات  »تنتشر  حايك:  وقــال 
ومكاتبنا  مبانينا  مداخل  خــارج  المتنقلة 

ومقراتنا في البلدان التي نتواجد فيها«.
مصدر  التلفزيون  يعتبر  حيث  مصر  في 

سكانه  عدد  يبلغ  بلد  في  ضخم  إيــرادات 
قرار  يصدر  لم  نسمة،  مليون   100 نحو 

رسمي بوقف التصوير.
أشــرف  الممثلين  نقابة  رئيس  لكن 
توقفت«،  األعمال  من   %  80« إن  قال  زكي 
قــرار  بــصــدور  ممثلون  يطالب  وقــت  فــي 
المعنيين  متهمين  المواقع،  بإغالق  رسمي 
»إيمار  شركة  مديرة  وتقول  بالمخاطرة. 
إن  جبور،  ديانا  الفني«،  لإلنتاج  الشام 
مسلسل  فــي  التصوير  أوقــفــت  شركتها 
السلطات  تطلب  أن  »قــبــل  رمــضــانــي 
نغامر  ولن  »ال  وأضافت:  ذلــك«.  الرسمية 
من  الفني  بالعمل  شركائنا  من  أي  بصحة 

أصغر فني إلى أكبر فنان«.
المسلسالت  محبي  إلــى  بالنسبة  لكن 
لم  التي  عاما(   60( علي  رهــام  أمثال  من 
ثالثة  منذ  الشارقة  إمارة  في  منزلها  تغادر 
وجود  عدم  فإن  الوباء،  من  خوفا  أسابيع 
شهر  ــالل  خ المسلسالت  مــن  ــاف  ك ــدد  ع
وقالت:  كبيرا.  إحباطا  يسبب  قد  رمضان 
اللذيذ  والــطــعــام  للصالة  هــو  »رمــضــان 
أيضا.  وللتلفزيون  العائلة،  وتجمعات 
أظن  وال  أسابيع،  منذ  أحــدا  أر  لم  لكنني 
تكون  أن  يجب  قريبا.  ذلك  سأفعل  أنني 
بحاجة  نحن  كافية.  المسلسالت  أعــداد 

لذلك فعال«.

لمشاهير  حصده  »كــورونــا«  فيروس  واصــل 
موسيقي  وفــاة  بعد  وذلــك  العالم،  في  الفن 
الجاز الشهير إليس مارساليس متأثرا بإصابته 
بـ»كورونا«، وكذلك منع أحباء مشاهير آخرين 
من وداعهم الوداع األخير بسبب تخوفهم من 

انتشار هذا الوباء.
إليس  الشهير  الــجــاز  موسيقي  وتــوفــي 
بعد  عــامــا،   85 عــن  ــاء،  ــع األرب مارساليس، 
بفيروس  إصابته  عــن  ناتجة  مضاعفات 
ابنه  أعلن  مــا  ــق  وف المستجد«،  ــا  ــورون »ك
البيانو  عازف  مارساليس،  وإليس  برانفورد. 
استمرت  الذي  الشهير،  األميركي  والمدرس 
عازف  والــد  هو  لعقود،  الموسيقية  مسيرته 
برانفورد،  الساكسفون  وعازف  وينتون  البوق 

وفق »فرانس برس«.
أورليانز،  نيو  في  المولود  إليس  وتعامل 
مع   ،1934 نوفمبر  في  الجاز،  موسيقى  مركز 
أمثال  من  بارزين،  جاز  ومغني  موسيقية  فرق 
وكورتني  روبرتس  وماركوس  أديرلي  نات 
وينتون  ولديه  توجيه  إلى  وباإلضافة  باين. 
الموسيقيين  أشهر  من  ليصبحا  وبرانفورد 
مركز  في  ــدة  رائ شخصية  كــان  العالم،  في 
نيو  وجامعة  اإلبداعية  للفنون  أورليانز  نيو 

أورليانز وجامعة كزافييه في لويزيانا.

بيل  رحل  العطاء،  من  طويلة  رحلة  وبعد 
األسطوري،  األميركي  السول  مغني  ــذرز  وي
نو  »أيــنــت  ــرزهــا  أب خــالــدة  أغنيات  صاحب 

صنشاين«.
الرومانسية  بين  مزج  الذي  الفنان  وتوفي 
النوع  هذا  معالم  حــددت  أعمال  في  والمرح 
الماضي،  القرن  الموسيقى، في سبعينات  من 

عن 81 عاما، حسب »فرانس برس«، السبت.
عن  »غرامي«  جائزة  الحائز  الفنان  ورحل 
من  معاناته  بعد  ــي«،  م أون  »لين  أغنية 
عائلته  بحسب  القلب،  في  مرض  مضاعفات 

التي قالت إنها »دمرت« بسبب خسارته.
فريدا  إنسانا  ــان  ك »بــيــل  أن  وأضــافــت 
خالل  من  بالعالم  لالتصال  مدفوعا  بقلبه، 
الناس  مع  بصدق  تحدث  وموسيقاه.  أغنياته 
»في  وتابعت:  البعض«.  ببعضهم  وربطهم 
أن  أجــل  من  نصلي  العصيب،  الوقت  هــذا 

تقدم موسيقاه الراحة والترفيه لكل محبيه«.
لبيل  التحية  كثير  ــه  وج وفــاتــه،  وعقب 
الناتج  القلق  وسط  وفاته  جاءت  الذي  ويذرز 

عن تفشي فيروس »كورونا المستجد«.
الممثلة  عائلة  أعلنت  أخــرى،  ناحية  ومن 
اإلثنين  وفاتها،  بالكمان،  أونور  البريطانية، 
حسناوات  أشهر  إحــدى  وهــي  عاما،   94 عن 

جيمس بوند عن دورها في »غولدفينغر«.
وأحفادها  بالتبني  بالكمان  ــدا  ول ــال  وق
أسباب  من  بهدوء  »توفيت  بيان:  في  األربعة 

)جنوب  ساسكس  في  منزلها  في  طبيعية 
إنجلترا( محاطة بعائلتها«.

فعلية  نجمة  بالكمان  أونـــور  وأصبحت 
الثامنة  سن  في  أدت  بعدما   1964 العام 
شريكة  غــالــور،  بــوســي  دور  والــثــالثــيــن 
في  بوند  جيمس  البريطاني  السري  العميل 
السلسلة  من  الثالث  الجزء  »غولدفينغر« 

الشهيرة.

المشهد  أن  إال  بــونــد،  لسحر  وخضعت 
مستعينة  ــى،  األول محاوالته  فيه  تصد  الــذي 
في  األشــهــر  مــن  يعتبر  القتالية،  بالفنون 
أشهر  طرحت  أنها  إذ  هــذه،  األفــالم  سلسلة 

عميل سري في تاريخ السينما أرضا.
وجدة  أما  »كانت  العائلة:  بيان  في  وجاء 
المواهب،  متعددة  وممثلة  جــدا  محبوبة 
كانت  البدنية  ولياقتها  وذكاؤها  فجمالها 

مصحوبة بصوت فريد وأدبيات عمل عالية«.
كاثي  بـــدور  أيــضــا  الممثلة  واشــتــهــرت 
في  التلفزيوني  »أفينغرز«  مسلسل  في  غايل 
أفالم جيمس  منتجا سلسلة  وأشاد  الستينات. 
في  بروكولي  وباربرا  ويلسون  مايكل  بوند، 
كانت  التي  االستثنائية«  بـ»الموهبة  تغريدة 

تتمتع بها بالكمان.
الممثلة  ــالس  ــ دوغ شــيــرلــي  وتــوفــيــت 
عن  األحـــد  الشهيرة  الكندية  والناشطة 
كيفر  الممثل  ابنها  أعلن  ما  وفق  عاما،   86

ساذرالند.
إن  »تويتر«  على  رسالة  في  الممثل  وقال 
بسبب  األحد  صباح  توفيت  دوغالس  شيرلي 
ليست  وفاتها  أن  مضيفا  الرئوي،  االلتهاب 

مرتبطة بوباء »كوفيد 19«.
»جــاك  بـــدور  الشهير  ــد  ــاذرالن س وكتب 
 ،»24« األمــيــركــي  المسلسل  ــي  ف بـــاور« 
حياة  عاشت  استثنائية،  امرأة  والدتي  »كانت 
كانت  الحظ،  »لسوء  ــاف:  وأض استثنائية«، 
ونحن،  فترة  منذ  صحية  مشكالت  تعاني 
آت«.  الــيــوم  ــذا  ه أن  نعلم  كنا  عائلتها، 
اثنين  أطفال،  ثالثة  دوغالس  شيرلي  وأنجبت 
ساذرالند،  دونالد  الكندي  الممثل  من  منهم 
في  ناشطة  بأنها  معروفة  أيضا  وشيرلي 
المدنية  الحقوق  حركة  منها  عــدة  قضايا 
ونظام  المتحدة  الواليات  في  بانثرز«  و»بالك 

الرعاية الصحية العامة في كندا.
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القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

»كورونا« مستمر في خطف املشاهير

»كورونا« يضرب مسلسالت رمضان في الشرق األوسط

 قائمة األعمال التي تأكد طرحها في رمضان والقنوات العارضة لها
على رأسها عادل إمام وياسمين عبدالعزيز

منع أحباء نجوم الفن من وداعهم

بعد توقف عدد كبير منها

القاهرة - محمد علوش

بنغازي - مريم العجيلي
تصوير  من  بنغازي  مدينة  في  بليبلو  حمزة  والفنان  المخرج  انتهى 
الدريوي،  جمال  والشاعر  الكاتب  تأليف  ــاري«،  ج يا  ــاري  »ج مسلسل 

والذي سيعرض خالل شهر رمضان المقبل.
الفنانة  بطولة  »العمل من  لـ»الوسط«،  الدريوي  الكاتب جمال  وقال 
العريبي  علي  الفنان  ومشاركة  الــمــزداوي،  ورمضان  الترهوني،  عبير 
الدرسي  وسليمان  الشكري  وصالح  بوقرين،  ــارق  وط روز  والفنانة 

والفنان علي األشلم وبعض الوجوه الجديدة«.
الحلقة  زمــن  حلقة   15 في  يقع  »العمل  أن  إلــى  الــدريــوي  ولفت 
عمارة  سكان  حــول  ــدور  ي كوميدي  اجتماعي  وهــو  دقيقة،  عشرون 
ولكن  أهمية  ذات  غير  ألسباب  المشاكل  أنــواع  وتعدد  ومشاكلهم، 
أن  إلــى  الــدريــوي  جمال  والشاعر  وأشارالكاتب  كوميدي«.  بشكل 

مسلسل »جاري يا جاري«، من إنتاج شركة البصمة.

• لقطة خالل تصوير المسلسل السوري »طوق البنات«

• الفنانة البريطانية أونور بالكمان

• دينا الشربيني • بوستر مسلسل »اتنين في الصندوق«• عادل إمام

• الناطق باسم مجموعة »إم بي سي«، مازن حايك

• سيرين 
عبدالنور

• ياسمين عبدالعزيز

االنتهاء من »جاري يا جاري« 
تمهيدا لعرضه في رمضان



في
املرمى

طالب الالعب السابق واالداري، عبدالعظيم الشرع، اإلعالميين بلعب دور أكبر 
في توعية الناس عبر صفحاتهم الشخصية من خطورة فيروس »كورونا« 

المستجد، الذي ضرب العالم بأسره وتسبب في إيقاف الحياة في كامل الكرة 
األرضية. وقال الشرع: »لديكم متابعون وهناك من ال زال يمارس االستهتار 

وال يبالي بخطورة الوباء«، مؤكدا أهمية استمرار النصح واإلرشاد من شريحة 
اإلعالميين حتى تصل الصورة للمواطن.

قال المدرب والالعب السابق محمد إسماعيل، عبر صفحته الشخصية ◆
بـ»فيسبوك«: »لماذا لم يتوج حتى اآلن أي فريق ليبي أو منتخب ببطولة 

أفريقية في كرة القدم، ولم نتأهل ولو مرة واحدة لكأس العالم على الرغم 
من وجود عشرات المواهب في عقود زمنية مختلفة«. وأوضح: »رغم أن 

المشاركات لم تتوقف من زمن طويل وأكثر من ستين سنة مرت على 
المشاركات الخارجية«.

◆

عمر،  علي  الجودو،  لعبة  في  ليبيا  بطل  تحدث 
للعبة،  المفتوحة  أفريقيا  بطولة  بذهبية  المتوج 
األولمبية،  األلعاب  لدورة  التأهل  في  أمنيته  عن 
الفترة  خالل  العالمي،  تصنيفه  تحسين  بجانب 

المقبلة.
صحفية:  تصريحات  في  عمر،  علي  وأوضــح 
رغم  المنزل،  في  تدريباتي  أداء  على  »أحافظ 
العالم  مستوى  على  الرياضي  النشاط  توقف 
وذلك  المستجد،  كورونا  فيروس  بسبب  أجمع، 
من أجل المحافظة على لياقتي. حريص على أن 
فطموحي  دولي،  رياضي  محفل  جاهزًا ألي  أكون 
التصنيف  في  األوائـــل  العشرة  من  ــون  أك أن 
األولمبية«، وفقًا  األلعاب  لدورة  والتأهل  العالمي 
للرياضيين:  كلمة  عمر  علي  ووجه  لـ»ريميسا«. 

والشجاعة  بالتدريب  صعب  شيء  أي  يوجد  »ال 
لرياضيي  أقول  أن  وأود  الصعوبات،  مواجهة  في 
كلها  مخاوفي  مواجهة  تعلمت  إنني  الجودو 
العزيمة  علمتنا  التي  اللعبة  هذه  بممارستي 

واإلصرار«.
في  أقام  قد  للجودو،  الليبي  االتحاد  أن  يذكر 
ديسمبر، حفاًل لتكريم البطل الرياضي، علي سعيد 
عمر، الذي تحصل على القالدة الذهبية، ببطولة 
أفريقيا المفتوحة للعبة، التي ُأقيمت بالكاميرون. 
الليبي للجودو، مكافأة مالية بملبغ  ومنح االتحاد 
8 آالف دينار ليبي لالعب، كما تم تكريم المدرب 
الوطني زكريا األسود، مدرب منتخبنا للجودو، على 
منحه  وتم  الوطن،  راية  لرفع  من جهود  بذله  ما 

مكافأة بمبلغ 2500 دينار ليبي.
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الكورة في موسم 
»كورونا«

الحدث

زين العابدين بركان

الرياضية  الحياة  وتعود  إال  ليس  وقت  مسألة 
ألزمة  قريب  وزوال  فــرج  بعد  طبيعتها  إلــى 
الحركة  وأوقفت  شلت  التي  العابرة،  »كورونا« 
األرجـــاء  كــل  يعم  الصمت  وجعلت  تماما، 
بيته  الجميع  ويــلــزم  الــخــطــاب،  لغة  ويغير 
الطبية  والنصائح  التعليمات  ويحترم  ويتقيد 
ومحيطه  أسرته  وسالمة  سالمته  على  حفاظا 
والمنزلي،  الصحي  الحجر  فترة  ومجتمعه طوال 
ترتيب  إعــادة  في  المنزلي  وجــوده  واستثمار 
استعدادا  والحسابات  الذات  ومراجعة  أوراقه 

لمرحلة ما بعد »كورونا«.
حتما ستعود  األزمة  انفراج  قرب  وبعد  واآلن 
ستتزامن  التي  طبيعتها،  إلى  تدريجيا  الحياة 
وهو  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  قرب  مع 
والنشاط،  والحيوية  والحركة  النشاط  شهر 
الرياضية  والمسابقات  باألنشطة  سيزخر  الذي 
وما  الكريم،  الشهر  خالل  عليها  اعتدنا  التي 
ومبادرات  وفــاء  لمسات  من  دائما  به  يحفل 
»كورونا«  أزمة  تكون  أن  نتمنى  ومساهمات 
مما  أفضل  ونعود  للجميع،  مستفادا  درســا 
في  مضى  وقت  أي  من  حرصا  وأكثر  عليه  كنا 
والحفاظ  مالعبنا  ونقاء  ومنافساتنا  عالقاتنا 

عليها خالية من كل المظاهر السلبية.
وتفاعال  وتواصال  وتألقا  تماسكا  أكثر  ونحن 
واالجتماعية  اإلنسانية  الــمــبــادرات  كل  مع 
للتخفيف  ببعض،  بعضنا  واإلحساس  والخيرية 
السالم، وتنتشر  من معاناتنا وأزماتنا وأن يعم 
في  تكمن  التي  والعافية  والصحة  الطمأنينة 
ستحل  التي  الرياضية  والممارسة  النشاط 
اللقاءات  وتعود  والجمود،  الركود  فترة  محل 
التواصل  جسور  مد  في  تسهم  التي  الرياضية 

بين أبناء وشباب الوطن الواحد.
وأهمية  بقيمة  شعر  الجميع  أن  شك  وال 
أزمة  أثناء  ولقاءاتها  ومنافساتها  الرياضة 
التي  الكساد  وحالة  الفراغ  وفترة  »كورونا«، 
فيها  بما  شيء  كل  أوقفت  والتي  بها،  مــروا 
صونها  على  وسيحرص  االجتماعية،  اللقاءات 
واســتــمــرارهــا،  وتعزيزها  عليها  والــحــفــاظ 
ومنافسات  لــقــاءات  وال  رياضة  بال  فالحياة 
ما  القدم  وكرة  رائحة،  وال  لون  وال  طعم  بال 
عنا  والترويح  أزماتنا  عن  للتخفيف  إال  خلقت 
إال  خلقت  وما  ومتاعبها،  الحياة  ضغوطات  من 
لتبقى في الواجهة وتعود وتستمر في الدوران 

رغم كل التحديات.
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األحداث  بالعديد من  أبريل  يزخر ويحفل شهر 
الكروية الهامة التي عاشتها كرة القدم الليبية 
الشهر  هذا  مثل  ففي  الطويلة،  مسيرتها  عبر 
للمنتخب  مشاركة  ثاني  شهد   1966 عام  من 
بالعاصمة  العرب  كــأس  بطولة  في  الليبي 
في  الناجحة  مشاركته  عقب  بغداد،  العراقية 
نسختها  في  بالكويت  العرب  كــأس  بطولة 
الثانية العام 64، والتي نال خاللها لقب وصيف 
العرب  كأس  بطولة  في  شارك  حيث  البطل، 
وحقق   ،66 العام  بالعراق  الثالثة  نسختها  في 

خاللها المنتخب الوطني نتائج باهرة.
مشاركته  المتوسط«  »فرسان  واستهل 
المنتخب  أمام  لهدف  بهدف  إيجابي  بتعادل 
الكبير،  ديمس  الالعب  أحــرزه  الفلسطيني، 
األكبر  يعد  مبارياته  ثاني  في  كبير  وتفوق 
منتخب  حساب  على  مشاركاته  تاريخ  في 
مقابل،  دون  هدفًا   21 حصيلته  كانت  عمان 
صويد  بن  أحمد  الفريق  هــداف  منها  أحــرز 
أهداف،  سبعة  البسكى  وعلي  أهداف،  تسعة 
وهــدف  أهـــداف،  أربــعــة  الجهاني  ومحمود 
المنتخب  أمام  تعادل  ثم  زايد،  محمد  لالعب 
منتخب  على  كبير  وفوز  أهداف،  دون  السوري 
أحرز  مقابل،  دون  هدفًا  عشر  بثالثة  اليمن 
أهداف  خمسة  البسكى  علي  الالعب  منها 
وثنائية  صويد،  بن  أحمد  لالعب  ومثلها 
عبدالقادر  لالعب  وهدف  األحول  أحمد  لالعب 

الخطيطي.
قبل  ــدور  ال في  مباراته  نتيجة  خسر  ثم 
المنتخب  البطولة  مستضيف  أمام  النهائي 
الالعب  أحرزه  لهدف،  أهداف  بثالثة  العراقي 
كبير  بفوز  مبارياته  واختتم  البسكي،  علي 
أهــداف  بستة  لبنان  منتخب  حساب  على 
المركز  إحراز  مباراة،  في  واحد  هدف  مقابل 
البسكي  علي  الــالعــب  منها  ــرز  أح الثالث 
الجهاني  محمود  لالعب  وثنائية  ثالثية، 
الفرسان  وقاد  األحــول،  أحمد  لالعب  وهدف 

جورج  اإلنجليزى  المدرب  ــدورة  ال هذه  في 
سكنر.

أول ظهور في أولمبياد مكسيكو
1967 شهد  الشهر من عام  وفى مثل هذا 
الليبي في تصفيات دورة  للمنتخب  أول ظهور 
في  خاللها  نجح  والتي  األولمبية،  مكسيكو 
بهدفين  النيجر  منتخب  على  الفوز  تحقيق 
أحرزهما  بطرابلس،  الذهاب  لقاء  في  لصفر 
السوكني،  والمهدي  الجفايري،  مختار  من  كل 
سباق  من  وإقــصــاؤه  حسابه  على  والتأهل 
بالنيجر  اإليــاب  لقاء  انتهاء  بعد  المنافسات 

بالتعادل بهدفين لهدفين.
ذكرى حزينة

الشهيرة  المواجهة  الشهر  هذا  شهد  كما 
الوطني  المنتخب  جمعت  التي  والمثيرة 
كأس  تصفيات  ضمن  الجزائري،  بالمنتخب 
ذهابًا  الجزائري  المنتخب  تفوق  حيث  العالم 
دون  بطرابلس  إيابا  وتعادل  لصفر  بهدف 

أهداف، وهي المباراة التي تمثل ذكرى حزينة 
هذه  شهدت  حيث  الليبية،  الكرة  لجماهير 
وقيصر  الليبي،  المنتخب  قائد  إصابة  المباراة 
والتي  البهلول،  الهاشمي  الليبية  الكرة 
حكمت عليه باعتزال المالعب في الوقت الذي 
لجهوده  الحاجة  أمس  في  المنتخب  فيه  كان 

وخبرته الدولية الكبيرة.
أكبر انتصار على المنتخب التونسي

وشهد يوم الثالث عشر من شهر أبريل من 
المتوسط«،  »فرسان  تأهل  ذكرى   ،1979 عام 

تصفيات  في  التونسي  المنتخب  حساب  على 
أولمبياد موسكو بعد أن سجل أكبر انتصار في 
تاريخه في لقاء العودة بطرابلس كانت حصيلته 
إحرازها  على  تناوب  مقابل  دون  أهداف  ثالثة 
وجمال  العيساوي  وفوزي  بلحاج  ناصر  من  كل 
أبونوارة، بعد أن فقد نتيجة لقاء الذهاب األول 
بالمنزه بهدف لصفر لينجح المنتخب الليبي في 

إقصاء المنتخب التونسي من سباق التصفيات.
تجربة قصيرة لألرجنتينى بيالردو

تعاقد   2001 العام  من  أبريل  شهر  شهد 

األرجنتيني  المدرب  مع  الليبي  الكرة  اتحاد 
العام  كأس  بطل  بيالردو  كارلوس  الشهير 
المدرسة  يمثل  ــدرب  م أول  وهــو   ،1986
نجح  حيث  المنتخب  قيادة  يتولى  األرجنتينية 
تصفيات  ضمن  له  رسمية  مواجهة  أول  في 
بالمنتخب  ــة  ــاح اإلط فــي  الــعــالــم،  ــأس  ك
بطرابلس  ذهابًا  فوزه  بعد  وإقصائه  المالي، 
بباماكو  إيابا  وخسارته  مقابل  دون  بثالثية 
إلى  الفرسان  ليتأهل  لهدف  أهداف  بثالثة 
في  المنتخب  ليقود  عاد  ثم  الثاني  الــدور 
بطرابلس  الكاميروني  نظيره  مواجهة 
فقدها  والتي  العالم،  كأس  تصفيات  ضمن 
دون  ــداف  أه بثالثة  بطرابلس  الفرسان 

مقابل.
المنتخب  أمــام  ليبيا  مواجهة  وكــانــت 
ضمن  إنجامينا  العاصمة  بملعب  التشادي 
فقدها  والتي  أفريقيا،  أمم  تصفيات  ذهاب 
ظهور  آخر  شهدت  قد  لهدف  أهداف  بثالثة 
انتهت  الــذي  بيالردو،  األرجنتينى  للمدرب 
الدولي  ومنتخبها  الليبية  بالكرة  عالقته 
تعد  قصيرة  تجربة  في  المباراة،  هذه  عقب 
الذين  المدربين  تاريخ  في  تجربة  أقصر 
مر  على  الليبي  المنتخب  تدريب  على  تعاقبوا 
أربع  في  الوطني  المنتخب  قاد  حيث  التاريخ، 
واجهتي  على  فقط  رسمية  دولية  مباريات 
أفريقيا  أمم  وكأس  العالم،  كأس  تصفيات 
مباراة  في  فاز  بثالثيات، حيث  انتهت جميعها 
بثالثية وخسر ثالث  مالي  منتخب  واحدة على 

بثالثيات. أخرى  مباريات 
أول انتصار وتأهل أفريقي

وتأهل  انتصار  أول  الشهر  هذا  شهد  كما 
حساب  على  بطرابلس  األهلي  لفريق  أفريقي 
أفريقي  ظهور  أول  في  المصري  اإلسماعيلي 
ذهابًا  انتصاره  عقب  األفريقية  بالمالعب  له 
علي  الالعب  أحــرزه  لصفر  بهدف  بالقاهرة 
بهدفين  بطرابلس  إيابًا  وخسارته  األسود، 
بطاقة  حسم  الليبية  الكرة  ممثل  لكن  لهدف 

الترجيح. ركالت  بفضل  لصالحه  التأهل 

املنتخب الوطني ثالثًا في ثاني مشاركاته ببطولة كأس 
العرب ببغداد.. وحقق أرقاما قياسية في عدد األهداف

األسطورة فلويان ألبرت.. املجري الوحيد الذي توج بجائرة أفضل العب أوروبي

ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة لألرجنتيني بيالردو مع »فرسان المتوسط«

مدرب األهلي بنغازي السابق عانده ورافقه سوء الحظ في ليبيا مرتين.. وخاض أول تجربة احترافية بمالعبنا الكروية

علي عمر يتحدث عن مخاوفه في لعبة الجودو وطموحه في األوملبياد

● المنتخب الليبي في بطولة كأس العرب بغداد 66

حدث في مثل هذا الشهر..

لكرة  األول  للفريق  مدربًا  مرة  ألول  ليبيا  إلى  جاء 
القدم بنادي األهلي ببنغازي، في الموسم الرياضي 
سنوات  األربــع  قرابة  مــرور  بعد  وذلــك   ،79  -  78
أول  غمار  ليخوض  الدولية  المالعب  اعتزاله  على 
الراحل  أنه  المجر،  مالعب  خارج  له  تدريبية  تجربة 

األسطورة المجرية فلويان ألبرت.
حماسًا  يتقد  وهو  متحفزًا  الشباب  بحيوية  جاء 
األول  الفريق  العبي  يشارك  كان  إنه  حتى  ونشاًطا، 
وسط  النادي  ملعب  على  التدريبات  خالل  اللعب 
بلمساته  الحاضرة  الرياضية  الجماهير  إعجاب 

الساحرة.
واالستمرارية  النجاح  لها  يكتب  لم  تجربته  لكن 
الرياضي  النشاط  توقف  إذ  طــويــاًل..  تــدم  ولــم 
وقفلت  ــذاك  آن المحلية  الرياضية  والمسابقات 

األندية أبوابها تماما في عام 1979.
استهوته التجربة على ما يبدو وعاد ليعيد الكرة 
العالم  هذا  ليكتشف  والمغامرة  التجربة  ويُكرر 
أن  تحاول  وقتها منهكة  األندية  وقد بدت  الجديد، 
عجاف  سنوات  ثالث  بعد  الزمن  غبار  عنها  تنفض 
مرت ثقيلة وعصيبة لتطوى فترة فراغ عصيبة مرت 
ترتيب  وتعيد  المبعثرة  أوراقها  لتلملم  عمرها  من 
من  وتنهض  جراحها  وتضمد  الداخل  من  بيتها 

جديد لتستعيد عافيتها.
األحمر  الفريق  نجوم  من  الكثير  أعلن  وقد  عاد 
السبعينات  جيل  من  الطويل«  »المشوار  فريق 
شاهدا  فكان  أعتابه،  على  كان  وبعضهم  االعتزال 
وبروز  وظهور  وميالد  جديدة،  مرحلة  انطالق  على 
في  أسهم  جديد  واعد  نجم  من  وأكثر  جديد  جيل 
الموسم  وانطالق  عودة  مستهل  في  الثقة  منحه 
وقتها  الفريق  كان  وقد  الثمانينات،  مطلع  الكروي 
وعلى  للفريق  فقدم  وتشبيب  تجديد  بمرحلة  يمر 

طبق أكثر من نجم راهن عليه.

وقال عنهم إنهم سيكونون ركيزة الفريق وعماد 
األسطورة  لتجربة  يكتب  ولــم  الزاهر  مستقبله 
وعانده  ورافقه  أخــرى،  مرة  االستمرارية  المجرية 
في  ظروفه  تسمح  لم  إذ  الثانية  للمرة  الحظ  سوء 
ينتظر  كان  التي  والمغامرة  التجربة  تلك  استمرار 
وعاد  حقائبه  فحزم  نتائجها  وحصد  ثمارها  قطف 

أدراجه سريعًا في رحلة العودة األخيرة إلى بالده.

أفضل العب أوروبي
الكرة  نجوم  كبار  أحد  هو  ألبرت،  فلويان  الراحل 
العالمية الذين كان لهم شرف الحصول على جائزة 
حيث  ــي،  أوروب العب  أفضل  ولقب  الذهبية  الكرة 
الرائعة  الفنية  بتحركاته  الستينات  في  العالم  أبهر 
وضع  في  الفائقة  ومهاراته  الهجوم  في  األنيقة 

الكرة في الشباك.

بأهدافه  عُــرف 
الجميلة  الحاسمة 
فريقه،  قادت  التي 

ــاروس  ــ ــف ــ ــس ــ ــرن ــ ف
الفوز  ــى  إل الــمــجــري، 

األوروبى  االتحاد  بكأس 
االتحاد  بكأس  الفوز  عقب 

على  الــفــوز  عقب  ــي،  ــ األوروب
في  اإليــطــالــي  يوفنتوس  فــريــق 

الستينات  منتصف  في  دار  الذي  النهائي 
المجرية  األندية  أحرزته  الذي  الوحيد  اللقب  وهو 

حتى اآلن.
العالم  له  ينسى  وال  الملك  لقب  عليه  أطلقوا 
العالم  كأس  في  البرازيلي  بالمنتخب  تالعب  يوم 
حامل  السامبا  منتخب  كان  وقتها   ،1966 العام 

ــب مــرتــيــن  ــق ــل ال
ويضم  متتاليتين 
أمثال  عظامًا  نجومًا 
جارينشيا،  )بيليه، 
ــي  وديـــــــــــدي(، وفـ
اختارته  الثاني  الــعــام 
فوتبول«  »فرانس  مجلة 
في  العــب  أفضل  الفرنسية 
أيزبيو،  على كل من  متفوقا  أوروبا 

وجورج بيست، وبوبي شارلتون.

رئيسًا شرفيًا
فرنسفاروس  لنادي  شرفيا  رئيسًا  ألبرت  اختير 
الذي  النادي  المجري، ألكثر من عشر سنوات، وهو 
تربطه به قصة حب وحياة مشتركة تمتد ألكثر من 

56 عامًا، والذي يقول عنه إنه صار قطعة منه وقد 
قضيت فيه وقتا أكثر من الذي قضيته مع أسرتي.

يتخلف  ولــم  القدم،  كــرة  عن  يومًا  يبتعد  لم 
بودابست  في  الناشئين  مع  األسبوعي  لقائه  عن 
النجومية  منحته  ألنها  القدم  لكرة  بامتنان  ويشعر 

والشهرة، وفي المقابل منحها عمره كله.
وكانت بالده كرمته بإطالق اسم ألبرت على أحد 
ألبرت  العاصمة باسم استاد  الرئيسية في  المالعب 
العام 2007 ليبقى اسما يخلد قيمة ما قدمه للكرة 

المجرية.

الحوار األخير
قبل  تحدث  السابق  بنغازي  األهلي  فريق  مدرب 
إلحدى  الطويلة  مسيرته  عن  دنيانا،  عن  رحيله 
أحفاده  من  مسمع  على  بالمجر  الرياضية  الصحف 

حكايته الطويلة مع كرة القدم وهو يشحذ ذاكرته 
ويستعيد  البعيد  الماضي  أحداث  شريط  ويستعيد 
قدمه  لما  منا  ووفاًء  متيقظة،  بذاكرة  مضت  أيامًا 
الليبية  القدم  لكرة  العالمي  الكروي  النجم  هذا 
الكبيرة  الفنية  بقيمته  واعتزازًا  التجربة  قصر  رغم 
هذا  في  دار  ما  أهم  نوجز  العالمي  المستوى  علي 
الحوار  عليه  نطلق  أن  يمكن  الذي  الصحفي  الحوار 
هذا  سيرة  من  اللمحات  بعض  يروي  الذي  األخير 

النجم.
كبير  بفخر  أشعر  أنني  حواره:  مستهل  في  قال 
بلقب  فــاز  الــذي  الوحيد  المجري  الالعب  ألنني 
مر  على  اللقب  بهذا  وتــوج  أوروبــي  العب  أفضل 
محظوظًا  شخصًا  نفسي  أعتبر  لكنني  التاريخ، 
يتمتعون  عظامًا  العبين  في صغرى شاهدت  ألنني 
هذا  وهيديكوتى،  بوشكاش  أمثال  هائلة  بمواهب 

الجيل الذي يمثل الجيل الذهبي للمجر.
ساعدني  ما  وهو  النجوم  بهؤالء  تأثرت  لقد 
على  وانعكس  كرة  كالعب  حياتي  مراحل  كل  في 
مع  تعاملي  طريقة  وفي  وتحركاتي  لعبي  أسلوب 
وإحراز  المرمى  على  والفاعلية  وتمريرها  الكرة 
اإللهام  بمثابة  األساطير  كان هؤالء  لقد  األهداف. 
سعيد  وكنت  بالطموح.  أمدوني  الذين  وهم  لي 
حين  السحري  الجيل  هــذا  وســط  باللعب  ــدًا  ج
مباراة  في  العمالقة  هــؤالء  جانب  إلــى  شاركت 
حيث  فرانكفورت،  في   1975 العام  استعراضية 
وكانت  وبوشكاش،  ديستفانو  جانب  إلى  لعبت 
البوستر  أن  وأتذكر  أبدا،  أنساها  لن  مدهشة  ليلة 
ليوقع  بالمناسبة  احتفاء  طبعوه  الذي  والملصق 
ملوك  عنوان  يحمل  كان  العمالقة  هــؤالء  عليه 

أوروبا وكانت هذه حقيقة.
أن  بإمكانه  وحــده  بوشكاش  الكبير  فالنجم 
يجذب 80 ألف متفرج لمشاهدته وهو يلعب، وكان 
في  ويجول  يصول  وهو  للمتفرجين  السعادة  تاجر 
أعتقد  وكنت  رائع  من  أكثر  العبًا  كان  لقد  الملعب، 

دائمًا أنني تعلمت الكرة على أيدي أفضل مدرس.

الوسط - زين العابدين بركان

ليبيا تحقق أكبر نتيجة في تاريخ 
مشاركاتها على حساب منتخب 

عمان بـ21 هدفاً دون مقابل
●  قيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الوسط- زين العابدين بركان

● األسطورة المجرية فلويان ألبرت● في حفل تكريم وتوديع األسطورة المجرية ويظهر في الصورة نجم األهلى السابق بن صويد

● المدرب المجربى قبل 
إحدى الحصص التدريبية

المحترف  الترهوني،  محمد  الليبي  الدولي  كشف 
ــريــق نـــادي »ســمــوحــة«  ضــمــن صــفــوف ف

بشأن  المتداولة  األخبار  حقيقة  المصري، 
ظل  في  المصري  ناديه  مع  تعاقده  فسخ 
بسبب  بمصر  الكروي  النشاط  توقف 

المستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 
)كوفيد19-(.

تصريحات  ــي  ف ــب  ــالع ال ــى  ــف ون
ــًا  ــق ــاة »ســـــالم«، وف ــن ــق صــحــفــيــة ل
تعاقده  فسخ  عن  يتردد  ما  لـ»كورة«، 
مع »سموحة«، مؤكدًا أن كل ما يشاع 

الصحة،  عن  تمام  عاٍر  األمر  هذا  في 
»سموحة«  مع  مستمرًا  يزال  ال  وأنه 
ملتزم  ألنه  للرحيل  لديه  نية  وال 
ال  وأنــه  سنوات،  ثالث  لمدة  بعقد 

مواقع  على  يقال  بما  باله  يشغل 
االجتماعي. التواصل 

أعلن  السكندري،  النادي  وكان 
الصيفية  االنــتــقــاالت  فترة  فــي 
محمد  ــع  م تــعــاقــده  الــمــاضــيــة 
ليكون  3 مواسم  لمدة  الترهوني 
الفريق  استحقاقات  ضمن  الالعب 
 /  2019 الــمــوســم  ــن  م ــة  ــداي ب

2020 وحتى يونيو 2022 .
إليه  األنــظــار  الترهوني  ولفت 

ناديه  مــع  تــألــق  بعدما  مــصــر،  فــي 
هدفين،  تسجيل  في  ونجح  »سموحة« 

وأنه  السيما  جيدة،  مستويات  وقدم 
كبيرة. خبرة  يمتلك 

● محمد الترهوني
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»كورونا«.. والرياضة 
الليبية

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

الليبي  الــريــاضــي  الــوســط  آراء  اختلفت 
أن  يرى  من  وبين  أكبر  بدور  مطالب  بين 
في  محلي،  رياضي  دور  أي  من  أكبر  األزمة 
وتحصد  العالم  تجتاح  صحية  جائحة  أكبر 
اآلالف  مئات  وتطرح  اآلالف،  عشرات  أرواح 

المستشفيات. ردهات  في  اآلخرين 
تقول  أكــبــر  ــدور  بـ المطالبين  آراء 
وكل  واالتــحــادات  الكبيرة  األنــديــة  إن 
في  أكبر  عبء  عليها  الرياضية  القطاعات 
ومسموعة،  مرئية  توعية  حمالت  خلق 
إعالنية  لوحات  وإقامة  مطويات  وطباعة 
صفحات  في  وتنبيهات  وإشــارات  كبيرة 

االجتماعي. التواصل 
قام  من  كل  أن  اآلخــرون  يرى  حين  في 
فهو  توعية،  أو  األرض  على  حقيقي  بدور 
بعض  أن  خاصة  وطيب،  محمود  شــيء 
وقامت  تقصر  لم  الرياضية  االتــحــادات 
اإلعــالم  في  وتوضيح  تعقيم  بحمالت 
وليس  الكبيرة  األندية  بعض  وكذلك 
نجوم  بعض  يقصر  لم  حين  في  كلها، 
البيوت  في  للبقاء  الدعوات  في  الرياضة 

متواصلة. فيديوهات  عبر 
طالبت  الرياضية  الشخصيات  بعض 
إلى  الرياضية  والمرافق  المالعب  بتحويل 
تفشي  حالة  في  والحجر  للعزل  مستشفيات 
الدعوات  هذه  ولكن  اهلل،  سمح  ال  المرض 

الكافي. التجاوب  لم تجد 
ليست  وليبيا  مجتمع  قضية  هي  القضية 
كبيرًا  تفشيًا  يشهد  الذي  العالم  من  اسثناء 
اتهامات  تبادل  ليس  والموضوع  للمرض 
بــقــدر مــا هــو حــالــة عــامــة ومــرض يهدد 
المرض  وهذا  دور  لهم  والجميع  الجميع، 
مقفلة  العالم  ــدول  ف ــدًا،  أحـ يستثنى  ال 
حالة،  أي  دولة  أي  تستقبل  وال  مطاراتها 
بخلق  معني  دولــة  أي  في  المجتمع  وكــل 

حالة وعي دون إلقاء اللوم على البعض.

خيم شبح فيروس »كورونا« على كل مفاصل الحياة 
أدت  استثنائية  قرارات  وفرض  العالم،  حول  العامة 
حيث  القطاعات،  من  الكثير  في  تام  شبه  شلل  إلى 
لمواجهة  صارمة  إجراءات  لتبني  الحكومات  تتسابق 
حول  األرواح  حصد  يواصل  الذي  الفيروس،  تفشي 
واالقتصادية  التجارية  األنشطة  وكحال  العالم، 
القدم  وكــرة  عام  بشكل  الرياضة  تأثرت  والفنية، 
توقف  إلى  أدت  التي  القرارات،  بتلك  خاص  بشكل 
القارية،  والمسابقات  المحلية،  الــدوريــات  جميع 
لكن  الدولية.  البطوالت  ألهم  مسبوق  غير  وتأجيل 
تقرر  لو  األكبر  بالشكل  ستستفيد  التي  الفرق  ما 
أبرز  نرصد  يلي  وفيما  رسمي؟  بشكل  الموسم  إلغاء 
تم  ما  إذا  الموسم،  إلغاء  من  والخاسرين  الرابحين 

إعالن اإللغاء، وفقا لتقارير صحفية:

ليفربول
من الواضح أن ليفربول اإلنجليزي سيكون الخاسر 
انتصاران  يفصله  حيث  الموسم،  إلغاء  من  األكبر 
النادي  خزائن  عن  الغائب  اللقب  تحقيق  عن  فقط 
منذ 30 عاما. ويبقى األمر اإليجابي الوحيد لليفربول 
مرماه  حارس  خدمات  استعادة  هو  التوقف،  هذا  من 
تسبب  بعدما  اإلصابة،  من  تعافيه  بعد  أليسون 
من  كل  ــام  أم قاتلة  هفوات  في  ــان  أدريـ البديل 

تشيلسي وأتلتيكو، أدت إلى توديع البطولتين.

يونايتد مانشستر 
فترة  قبل  عالية  فنية  بحالة  يونايتد  مانشستر  مر 
متتالية،  مباريات  بـثالث  الفوز  خالل  من  التوقف، 
الديربي  في  سيتي  مانشستر  على  التغلب  وأبرزها 
النمساوي  السك  على  تغلب  كما  رد،  دون  بهدفين 
تألق  وسط  األوروبــي،  الدوري  في  نظيفة  بخماسية 
وتقليصه  فيرنانديز،  برونو  البرتغالي  لالعبه  شديد 

الفارق مع تشيلسي الرابع إلى ثالث نقاط فقط.
الحالة  تلك  استغالل  في  يأمل  اليونايتد  وكان 
الفنية، حيث لم يخسر في آخر عشر مباريات وحافظ 
على نظافة شباكه في ثمانية لقاءات منها، مع تعثر 
الشيء،  بعض  تشيلسي  وتخبط  توتنهام  منافسه 

للقفز إلى المركز الرابع، وإحياء موسمه من جديد.

باريس سان جرمان
األبطال،  دوري  من  الـ16  دور  في  علق  أن  بعد 
فرنسا  بطل  استطاع  متتالية،  مــواســم  لثالثة 
عبور  بعد  النهائي  لربع  والتأهل  اللعنة،  فك  أخيرا 
سان  العبي  فرحة  األلماني.  دورتموند  بوروسيا 
للجميع  وضحت  التأهل،  بعد  الهستيرية  جرمان 

األولى  الخطوة  يكون  قد  كان  الذي  التأهل،  أهمية 
نحو تحقيق اللقب المفقود.

يونايتد شيفيلد 
قدم موسما  النجوم،  الخالي من  اإلنجليزي  النادي 
الرابع  المركز  على  بقوة  ينافس  وهــو  استثنائيا، 
المؤهل لدوري األبطال. شيفيلد قدم موسما تاريخيا، 
الموسم  شطب  األولـــى،  الدرجة  دوري  من  قادما 
والعرق  الدماء  بذل  الــذي  الفريق  بتهاوي  سيهدد 

لمقارعة كبار األندية بالدوري.

مانشستر سيتي
اإلنجليزي  الـــدوري  لقب  سيتي  مانشستر  فقد 

رجال  تركيز  كان  وبالتالي  ليفربول،  لصالح  إكلينيكيا 
والتي  الكؤوس،  ألقاب  على  ينصب  جوارديوال  بيب 
وكان  الرابطة،  كأس  بلقب  بالتتويج  بالفعل  بدأها 
االتحاد  وكأس  أوروبــا  أبطال  دوري  لقبي  يستهدف 

اإلنجليزي.
للسيتي الستعادة  التوقف فرصة جيدة  ويعد ذلك 
وعلى  اإلصابات،  بسبب  الغائبين  العبيه  كل  خدمات 
رأسهم إيمريك البورت وليروي ساني، لتعزيز حظوظ 
أبطال  دوري  وبخاصة  باللقبين  التتويج  في  الفريق 

أوروبا الذي لم يسبق أن حصده النادي اإلنجليزي.

توتنهام
الحالية  التوقف  فترة  من  الرابحين  أكثر  ربما 

من  العديد  من  عانى  الذي  هوتسبير،  توتنهام  هو 
وتسببت  الفريق،  ضربت  التي  المؤثرة  اإلصابات 
آخر ست  في  انتصار  أي  تحقيق  على  قدرته  عدم  في 
على  وودع  المسابقات،  جميع  في  خاضها  مباريات 

األلماني،  اليبزيج  أمام  أوروبا  أبطال  دوري  أثرها 
أمــام  اإلنجليزي  االتــحــاد  كــأس  ودع  كما 

نورويتش سيتي.
منح  فــي  الــتــوقــف  ــك  ذل وسيسهم 

خدمات  الستعادة  الفرصة  توتنهام 
الثنائي هاري كين وسون هيونج مين، 
وبدء العمل من جديد على المنافسة 
المراكز  في  الموسم  إنهاء  على 
الفريق  يحتل  حيث  األولى،  األربعة 
سبع  بفارق  الثامن  المركز  حاليا 

نقاط عن تشيلسي الرابع.

تشيلسي
حالة  بنفس  تشيلسي  يمر 
العديد من  توتنهام من خالل 
اإلصابات التي ضربت الفريق 

قبل فترة التوقف، بغياب كل 
وماسون  كانتي  نجولو  من 
ــراهــام  ــامــي أب مــونــت وت
بوليسيتش  وكريستيان 

وروبن لوفتوس تشيك.
التوقف  قبل  تشيلسي  بدأ  نعم 

مباشرة في استعادة بعض بريقه بالفوز 
على ليفربول في كأس االتحاد، والتغلب 
ذلك  أن  إال  ــدوري،  الـ في  إيفرتون  على 
فرانك  للمدرب  التوقف سيمثل فرصة جيدة 

الموسم  إلنهاء  أوراقــه  ترتيب  إلعــادة  المبارد 
بقوة في المراكز األربعة األولى، للتأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إنتر ميالنو
بعد بداية نارية إلنتر ميالنو اإليطالي، تدهور حاله 
بخسارة  اإليطالي  الــدوري  سباق  عن  وابتعد  كثيرا، 
أمام يوفنتوس، في آخر يوم كروي في إيطاليا، وقبلها 
الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا. إلغاء الموسم 
وعدم  األوراق،  ترتيب  إعــادة  على  اإلنتر  سيساعد 
االعتراف بالسقوط ضحية لغريمه التاريخي يوفنتوس.

إسبانيول
إسبانيول  هبوط  يعني  قد  الموسم  استكمال 
ليذهب  عاما،   26 منذ  األولى  للمرة  الثانية،  للدرجة 
معه ديربي مدينة برشلونة بينه وبين بطل إسبانيا، 
في  األخير  المركز  يحتل  إنه  حيث  المدينة،  وكبير 

الليغا، بفارق ست نقاط عن مراكز البقاء.

الفيروس القاتل يسكت صخب املالعب حول العالم

أبرز  أحد  اإلثنين،  الرياضية  األســرة  ودعــت 
درنة  مدينة  في  القدم  وكرة  الرياضة  رموز 
درنة  اتحاد  فريق  مرمى  حارس  وهو  وليبيا، 
بعد  ادوال،  فرج  العمالق  األفريقي،  والنادي 

رحلة معاناة طويلة مع المرض.
ادوال  فرج  الكبير  الراحل  المرمى  حارس 
وفي   ،1943 للعام  درنة  مدينة  مواليد  من 
المدربين  قبل  من  اختياره  تم   1959 العام 
ليكون  الباح  وخليفة  الغزواني  عبدالكريم 
الموسم  وفي  بدرنة،  األفريقي  ناشئي  ضمن 
مع  الحقيقية  بدايته  كانت   64-63 الرياضي 
مع  مبارياته  أفضل  ولعب  درنة،  اتحاد  فريق 
واألهلي  االتحاد  فريق  أمام  درنة  اتحاد  فريقه 

طرابلس.
فريقه  قاد   68  67- الرياضي  الموسم  في 
-73 الرياضي  الموسم  في  بدرنة  األفريقي 

الدوري  بطل  وصيف  لقب  وإحراز  نيل  إلى   74
عن  أقل  نقاط  ثالث  بفارق  ثانيا  ليحل  الليبي، 

وهو  الموسم،  بطل  طرابلس  األهلي  فريق 
الذهبية،  المواسم  من  يعد  الذي  الموسم 
األفريقي  تاريخ  في  األبــرز  الجيل  ضم  حيث 
أمثال  الفريق  نجوم  أبرز  ضم  الذي  بدرنة، 
عوض  الليبية  الكرة  تاريخ  في  األبرز  الثنائي 
وصالح  عبدالعزيز  بجانب  رقص  وفهيم  عون 
وبونيسة  بــالــروس  وسعد  الــبــاح  ومنصور 
فيتور،  وسويحل  وفريطيس  سلطان  وفتحي 
زمنه  في  األفريقي  جيل  نجوم  من  وغيرهم 

الزاهي.
درنــة  ومنتخب  فريقه  مــع  ادوال  لعب 
كل  أمام  أبرزها  عديدة،  دولية  ودية  مباريات 
واالتحاد  المصري  والترسانة  اإلسماعيلي  من 
وفيوفودينا  المالطي  والحمرون  السكندري 
وكوبا،  الجنوبية  كوريا  ومنتخب  اليوغسالفي 
الوطني  المنتخب  صفوف  ضمن  اختير  كما 
ضمن   1964 العام  مــرة  ألول  القدم  لكرة 
قيادة  تحت  بالكويت،  العرب  كأس  بطولة 
جانب  إلى  بوزفتش،  اليوغسالفي  المدرب 
والعديد  أبوعود،  علي  العمالق  الحارس  زميله 
محمود  أمثال  الكبيرة،  الكروية  األسماء  من 

صويد  وبن  بوكر  ومحجوب  بزيو 
األحول  رجب  وأحمد  والبسكي 
وحسن  الترهوني  ونوري 
ــي ومــحــمــد  ــوس ــن ــس ال

الخمسي.
ادوال  شـــــارك 
مباريات  عــدة  فــي 
أمام  دولية  وديــة 
مــنــتــخــبــي لــبــنــان 
واعتزل  واألردن، 
ــب أواخـــر  ــالع ــم ال
واتجه  السبعينات 
التدريب،  مجال  إلــى 
مساعدا  مــدربــا  وعمل 
المدربين  ــن  م للعديد 
على  تعاقبوا  الذين  األجــانــب 
كما  بــدرنــة،  األفريقي  فريقه  تــدريــب 
قيادة  المناسبات  مــن  العديد  فــي  تحمل 
على  الكبير  الفضل  له  كان  بمفرده.  الفريق 
الذين  األفريقي  فريقه  مرمى  حراس  جميع 
إعدادهم  في  وأسهم  يديه،  على  تتلمذوا 

كريكش  سالم  أبرزهم  وصقلهم،  وتكوينهم 
أحمد  الــراحــل  وابنه  حمادي  بن  ورمــضــان 
ولحراسة  القدم  لكرة  عشقه  ومــن  ادوال، 
بعد  أبنائه  من  أربعة  وقــدم  شجع  المرمى 
حراسة  بمركز  للعب  وتدريبهم  إعــدادهــم 
إلعــداد  مدرسة  على  ــرف  أش كما  المرمى، 

األفريقي بدرنة. بالنادي  المرمى  حراس 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  نعى  جانبه،  من 
فرج أدوال، حيث نشر اتحاد الكرة الليبي بيان 
التواصل  بموقع  الرسمية  صفحته  على  رسمي 
»يتقدم  فيه:  قــال  »فيسبوك«  االجتماعي 
الحكيم  عبد  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  رئيس 
وجميع  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  الشلماني 
والمواساة  التعازي  بخالص  باالتحاد  العاملين 
بنادي  الرياضية  لألسرة  و  ألسرته  القلبية 
في  الرياضي  والوسط  درنة  ومدينة  األفريقي 
تعالى  بأذنه  له  المغفور  وفاة  في  ليبيا  ربوع 
ونادي  سابقا  الوطني  منتخبنا  مرمى  حارس 
يتقبله  ربنا  ادوال"،  فرج   " بدرنة  اإلفريقي 
خيرا  رحيله  فى  جميعا  ويعوضنا  رحمته  بواسع 

و إنا هلل وإنا اليه راجعون".

رحيل فرج أدوال.. عمالق الحراس ومكتشف املواهب الليبية

كشف المهندس محمد قريميدة، المراقب الليبي 
باالتحادين الدولي )الفيفا( واألفريقي )الكاف( واألمين 
فريق  تشكيل  عن  الليبي،  لالتحاد  المساعد  العام 
عمل تحت مسمى »ها نحن هنا« تحت إشراف لجنة 
تنسيق »أولمبياد طوكيو 2020«، وهي لجنة تابعة 
للجنة األولمبية الدولية المشرفة على تنظيم األلعاب 
األولمبية. وقال قريميدة، في تصريحات صحفية، إن 
هذه اللجنة تضم اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو 
األولمبية  للجنة  التابعة  التنسيق  ولجنة   2020
المقبل  العام  الدورة  إلقامة  التخطيط  لبدء  الدولية، 
بما في ذلك تحديد موعد جديد لها، موضحًا أن أبرز 
مهام هذه اللجنة تتمثل في معالجة كافة التساؤالت 
التي ستطرح من جراء هذا التأجيل الذي أصبج بمثابة 
لغز، أو شبكة من الكلمات المتقاطعة يتوجب إعادة 
تجميعها وترتيبها. ونوه قريميدة في تصريحات له 
الـ 33  اللجنة ستقوم بعملها بمشاركة  إلى أن هذه 
باإلضافة  أولمبية،  لجان  و206  دوليًا،  أولمبيًا  اتحادًا 

إلى اإلذاعات الناقلة والرعاة.
وكانت اللجنة األولمبية الليبية، تلقت خالل األيام 
الماضية، خطابًا من »األولمبية الدولية«، توضح فيه 
»طوكيو  األولمبية  األلعاب  دورة  تأجيل  مالبسات 
تعلمون  األولمبي: »كما  الخطاب  وجاء في   ،»2020
اليابانية  والحكومة  الدولية  األولمبية  اللجنة  أن 
األلعاب  دورة  تأجيل  حول  مشتركًا  بيانًا  أصدرتا  قد 
األلعاب  2020، وكذلك نتيجة  األولمبية في طوكيو 

األولمبية للمعاقين في طوكيو 2020«.
المتسجد  كورونا  فيروس  تفشي  أن  إلى  يشار 
)كوفيد19-( في جميع بلدان العالم، أدى إلى تأجيل 
وإلغاء عديد المنافسات الرياضية الكبرى، وهو ما دعا 
التي كانت  منظمو دورة األلعاب األولمبية الصيفية 
الفترة ما  إلى  لتأجيلها  العام في طوكيو  مقررة هذا 

بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.
يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية، 
تعلن  رسميًا،  بيانًا  أصدرت  القنطري،  بشير  برئاسة 
خالله تعليق كافة األنشطة الرياضية في البالد، خوفًا 
إيقاف  وأعلنت  »كورونا«،  فيروس  وباء  تفشي  من 
تظاهرات  من  والشبابية  الرياضية،  األنشطة  كافة 
ومهرجانات وتجمعات ومسابقات ومباريات، تحت أي 

مسمى وبكافة تنوعها وتبعاتها.

»األولمبية الدولية« تشكل فريقا للرد 
على تساؤالت تأجيل »طوكيو 2020«

يؤدي العبو الفريق األول لكرة القدم بنادي »الهالل« تدريبات بدنية 
أكرم  البدني  المدرب  إشراف  تحت  منازلهم،  في  تواجدهم  خالل 
ونشرت  الصحي.  العزل  فترة  أثناء  لياقتهم  على  للحفاظ  الهمامي، 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  »الهالل«  لنادي  الرسمية  الصفحة 
»فيسبوك« مقطعًا مصورًا يحمل اسم »حافظ على لياقتك البدنية«، 
تدريبية  حصة  يؤدي  وهو  الحاسي  سمعة  الالعب  فيه  يظهر  حيث 

شاملة تحت إشراف أكرم الهمامي.
بشير  برئاسة  الليبية  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
األنشطة  كافة  تعليق  خالله  تعلن  رسميًا  بيانًا  أصدرت  القنطري 
المستجد  البالد خوفًا من تفشي وباء فيروس كورونا  الرياضية في 
األنشطة  كافة  إيقاف  بيانها  في  الهيئة  وأعلنت  )كوفيد19-(. 
الرياضية والشبابية من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات 

ومباريات تحت أي مسمى وبكافة تنوعها وتبعاتها سواء كان ذلك 
للشباب  العامة  الهيئة  قررت  كما  خارجيًا.  أو  محليًا  رسميًا  أو  وديًا 
والرياضة غلق جميع المالعب والساحات والصاالت المخصصة لكافة 

المناشط حفاظًا على سالمة المواطن الليبي.
الحوش«  في  »خليك  شعار  تحت  حملة  أطلق  »الهالل«  وكان 
فيروس »كورونا«  انتشار  لمنع  والسالمة  الوقاية  بإجراءات  للتوعية 

بالبالد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك« إن الحملة تأتي 
تدابير  إطار  في  بنغازي،  فرع  الليبي،  األحمر  الهالل  مع  بالتعاون 

السالمة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس.
من  حزمة  »كورورنا«  فيروس  لمجابهة  العليا  اللجنة  واتخذت 
اإلجراءات لتقليل خطر انتشار فيروس »كورونا المستجد« في البالد، 
كما ناقشت اللجنة أماكن الحجر الصحي وفقًا لمقترح مقدم من قبل 
صندوق التضامن االجتماعي، وفقًا لتوصيات اللجنة العليا لمجابهة 

فيروس »كورورنا«.

»الهالل« يحافظ على لياقة العبيه
بتدريبات منزلية للحد من »كورونا«

المنتخب الوطني 
أللعاب القوى يتحدى 

»كورونا« في الجزائر
القوى،  أللعاب  الوطني  المنتخب  ــل  واص
القليلة  ــام  األي خــالل  الصباحية،  تدريبات 
دولة  في  التدريبي  بمعسكره  الماضية، 
المقبلة،  لالستحقاقات  استعدادًا  الجزائر؛ 
النشاط  تجميد  مــن  الــرغــم  على  وذلـــك 
المستجد«  »كورونا  فيروس  بسبب  الرياضي 

)كوفيد19-(.
االتحاد  عــام  أمين  امــبــارك،  وليد  وكــان 
سابق  وقت  في  قال  القوى،  أللعاب  الليبي 
المنتخب  رياضيي  إن  صحفية،  تصريحات  في 
يومي  يتدربون بشكل  القوى  أللعاب  الوطني 
تحت إشراف الطاقم الفني، مع اتخاذهم كافة 
فيروس  انتشار  من  الصحية  الوقاية  تدابير 
19«، خصوصًا وأن  كورونا المستجد »كوفيد 

لموقع »ريميسا«. عددهم ليس كبيرًا، وفقًا 
وأوضح أن المنتخب يتكون من الرياضيين 
عالء محمد الجورني في سباق 800 م، ومنذر 
 800-4000 سباق  السالمي  القاسم  أبــو 
م،   400 سباق  السباعي  محسن  وأحمد  م، 
الوطني،  منتخبنا  تدريبات  على  ويشرف 
والمساعد  معريش،  بشير  الجزائري  المدرب 

التاورغي. أبو بكر محمد  الوطني  المدرب 
أللعاب  الليبي  الوطني  المنتخب  أن  يذكر 
والمتوسطة،  القصيرة  للمسافات  القوى، 
صباحية  فترتين  على  تــدريــبــاتــه  يكثف 
الخارجي  التدريبي  المعسكر  في  ومسائية 

الجزائر. بمالعب  المقام  الطويل 
البطوالت  أهم  تكون  أن  المنتظر  ومن 
الليبية  القوى  ألعاب  منتخبات  تنتظر  التي 
األفريقية  البطولة  ــي:  ه المقبل  الــعــام 
العالم  وبطولة  بالجزائر  والمضمار  للميدان 
دورة  ــى  إل باإلضافة  كينيا،  فــي  للشباب 
األلعاب األولمبية. يشار إلى أنه تم تأجل كل 
فيروس  انتشار  السنة بسبب  لهذه  البطوالت 

العالم. المستجد« حول  »كورونا 
أللعاب  الليبي  االتحاد  رئيس  أن  يذكر 
تصريحات  في  أكد  السباعي،  محسن  القوى، 
ألعاب  منتخب  رياضيي  أن  سابقة،  صحفية 
منفرد  بشكل  تدريباتهم  يخوضون  القوى 
خاصة  آخرين،  رياضيين  بأي  االحتكاك  دون 
بعدما تم اتخاذ قرار في الجزائر بوقف النشاط 

المنازل. بالتواجد في  وااللتزام  الرياضي 

الوسط - القاهرة

●  العبو فريق الكرة بنادي الهالل

● الحارس العمالق فرج أدوال

●  محمد قريميدة

الوسط - زين العابدين بركان

  ●
صالح

الوسط - القاهرة



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 9 أبريل 2020 م العدد 228 - 229السنة الخامسة 16 شعبان 1441 هــ

ماذا فعل بالعالم؟

من سلم من لعنته؟

متى تتخلص البشرية من كابوسه؟

أين سيتوقف، بعد الصين؟

لماذا اختفى في الصين وافترس األوروبيين واألميركيين؟

كيف سيكون العالم بعد اختفائه؟

 كل شيء 

كورونا

رحيل علي إبراهيم الجربي
المملكة  مؤسسي  أحد  الجربي  إبراهيم  علي  رحيل  اليوم  هذا  صادف 
الليبية، كان أحد السباقين في تأسيس نظام التعليم في ليبيا؛ وساهم في 
الليبية كوزير  الخارجية  الليبي، ثم في السياسة  الوطني  تأسيس الجيش 

وكسفير. ولد سنة 1903 في مدينة درنة، ودرس بتركيا.
تولى منصب مدير الشؤون العربية بدرنة سنة 1927 ثم تولى عمادتها 
سنة 1940. سافر إلى مصر، وهناك عينه السيد إدريس السنوسي مستشارا 
له. عاد إلى ليبيا مديرا لمعارف برقة سنة 1944، فإقناع اإلدارة البريطانية 
ثم  التعليمية.  بخبرتها  واالستعانة  المصرية،  العربية  المناهج  بتطبيق 
أرسل عددا من المدرسين إلى مصر للتدريب، فكانت هذه الخطوة أساسا 
العام  منذ  اإليطالية.  الحقبة  آثار  على  قضت  للتعليم  عربية  قاعدة  لبناء 
1949 تولى عددا من الوزارات، وساهم بفاعلية في تأسيس الجيش الليبي 
1961 سفير  1954 شغل منصب سفير في تركيا، والعام  العام  الحديث. 
لدى فرنسا حتى تقاعد سنة 1967، انتقل إلى رحمة اهلل يوم 1969/4/9.

+H5

ليبيا األمس

 تأجل تنفيذ 
الفكرة مدة ثالث 

سنوات ألتفاجأ 
به قبل شهرين، 

يستعجلني البدء 
في املشروع

الماضي،  الخريف  تونس  في  لقائنا  منذ  فجأة  ألح  القادم،  يستشعر  كان  كأنما 
صديقنا  بمعرفة  فكرته  طرحت  الذي  الكتاب«،  »الحوار-  مشروع  في  نبدأ  أن 
كانت  تقريبا،  سنوات  ثالث  قبل  الفقيه صالح،  محمد  الراحل  الشاعر  المشترك 
الفكرة هي أن أجري حوارا شامال مع الدكتور جبريل، يبدأ من ظهوره على قناة 
الذي  الحوار،  فيها  ننهي  التي  اللحظة  حتى  حدود«،  »بال  برنامج  في  الجزيرة 
أن  ونتوقع  والتحقيق،  والتوثيق  السيرة  بين  يجمع  كتاب،  شكل  على  سينجز 

.2011 يكون من أهم الشهادات على ما عاشته ليبيا منذ فبراير 
الفكرة  تنفيذ  تأجل  المستمرة،  المرحوم  وتنقالت  عملي  لظروف  ونظرا 
البدء  يستعجلني  شهرين،  قبل  به  ألتفاجأ  مضت،  التي  الثالث  السنوات  مدة 
وبالفعل  الذاكرة«،  تخوننا  أن  قبل  نبدوا،  »خلينا  بود:  معلقا  المشروع،  في 
نظرا  الواحدة،  الساعة  في  سبت،  يوم  كل  لها  اخترنا  أسبوعية،  جلسات  رتبنا 

حددنا  أن  بعد  فيه،  الحركة  تسهل  عطلة،  يوم  ألنه 
شارع  القاهرة،  في  نصر  بمدينة  مكتبه  وهو  المكان، 
أولى  كانت  وهناك  كوين«.  »بالزا  برج  المفتي،  أنور 
سجلت  ساعات،  ثالث  نحو  واستمرت  الحوار،  جلسات 
الممتدة  المرحلة  عن  شهادته  أو  سرده،  ما  خاللها 
حدود«،  »بال  برنامج  حلقات  إحدى  في  ظهوره  منذ 
السياسة،  منها  اصطادته  التي  الحلقة،  وخلفيات 
يعيش  أعمال«  »رجل  ليبية  بشخصية  بعدها  ليفاجأ 
غانم  شكري  المرحوم  من  بدعوة  يبلغه  الخارج،  في 
للقائه في طرابلس، ثم يلتقي سيف اإلسالم القذافي، 
التخطيط،  مجلس  وقصة  نفسه،  القذافي  العقيد  ثم 
المشهد  رصد  وكيف  واستقالته،   »2025 »رؤية  ثم 
آنذاك، قبل عودته إلى القاهرة، وكل ذلك شكل بداية 
 ،2011 فبراير  حتى  الليبي،  المشهد  خضم  في  رحلته 
على  شهادته  انطالقة  يكون  أن  اتفقنا  الذي  التاريخ 

األلفية  بعد  ما  ليبيا  تاريخ  في  المفصلية  المرحلة  تلك 
االستقالل. منذ  وربما  الثانية، 

شهادته،  وعلمية  وموضوعية  دقة  على  حريصا  كان 
بالقدر الذي شدد فيه على أال يكون هو »بطل« الحوار 

إليها في شهادته  يتطرق  التي  الشخصيات  أستقي شهادة  أن  بمعنى  الوحيد، 
القدر كان  هو، فقلت له إن هذا ما أعتزم فعله لتكون الشهادة مكتملة، لكن 
في  المرحوم  لمشاركة  الثانية  جلستنا  تأجلت  فقد  الفصل،  الكلمة  وله  األقوى 
المفاجئة  الطقس  حالة  سوء  اضطرنا  القاهرة،  إلى  عودته  وعند  جنيف،  حوار 
الطقس،  تحسن  ومع  أيام  وبعد  الموعد،  تأجيل  إلى  يومين،  امتدت  التي 
آخر  »الفايبر«  على  كتابة  فرد  اللقاء،  لترتيب  جبريل  محمود  الدكتور  هاتفت 
يدر  ولم  الفراش«،  ألزمتني  شديدة،  برد  بنزلة  »أمر  بيننا:  تواصل  كلمات 
بخلدي إطالقا أن »نزلة البرد« تلك، كانت أعراض الفيروس اللعين »كورونا«، 
ولم أكن أعلم أن ذاك كان آخر اتصال بيننا، وأن ما سجلته معه كان أيضا آخر 

له. شهادة سياسية مسجلة 
فلتتنزل الرحمات على روح فقيد ليبيا، سائال المولى أن يسكنه فسيح جناته.

بشير زعبيه

شهادة 
جبريل األخيرة

ملصقات  واالستجابة  اإلسعاف  جمعية  نشرت 
إرشادية حول فيروس »كورونا«، إلى جانب تعقيم 

بعض المصارف والجهات العامة في سبها.
إن  قالت  العالم  هناء  بالجمعية  اإلعالم  منسقة 
مخاطر  حول  التوعية  أجل  من  جــاءت  الخطوة 
خالل  من  المستجد،  »كورونا«  فيروس  جائحة 
»كورونا«  فيروس  حول  إرشادية  ملصقات  وضع 
المصرف  وكذلك  االجتماعي،  الضمان  مبنى  فى 
بهدف  الجمهورية،  ومصرف  الوطني  التجاري 
إلى  الخطر،  الفيروس  بهذا  المجتمع  توعية 
على صحة  للمحافظة  الجهات  تلك  تعقيم  جانب 

المواطن.
إلى أن مدينة سبها تشهد أعماال تطوعية  يشار 
عمليات  فى  المدني  المجتمع  مؤسسات  من 
فيروس  حول  والمحاضرات  والندوات  التعقيم 

»كورونا«.

التعقيم في 
مواجهة »كورونا«

أقوالهم

خط  لفتح  جارية  »االستعدادات 
والسلع  البضائع  لنقل  بحري 
ومصر«. ليبيا  بين  الغذائية 

المصرية  الليبية  الغرفة  رئيس 
والصناعة،  للتجارة  المشتركة 

الجراري إبراهيم 

في  المعارك  الستمرار  »نأسف 
مرور  بعد  الصراع  طرفي  بين  ليبيا 

اندالعها«. على  كاملة  سنة 

العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين 
الغيط أبو  أحمد 

األزمة  بحل  الخاصة  »الوساطات 
أزمة  بسبب  مجمدة،  الليبية 

الذي كورونا،  فيروس 
القارة«.  أصاب دول 

األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس 
فكي موسي 

المغلقة  للحدود  يمكن  »ال 
التجارة  تبادل  توقف  أن  جزئيا 

والخدمات«.

ليبيا لدى  ألمانيا  سفير 
أوفيتشا أوليفر   

دروع »آبل« لحماية 
»الجيش األبيض«

تعتزم »آبل« إرسال مليون درع واقية 
للوجه أسبوعيا، للعاملين الطبيين 

)الجيش األبيض( الذين يكافحون تفشي 
فيروس كورونا المستجد، حسب ما أعلنت 

الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، 

تيم كوك، في مقطع فيديو نشر على 
»تويتر« األحد، إن شركة التكنولوجيا 

العمالقة وفرت 20 مليون قناع جراحي 
من كل أنحاء العالم، للمساعدة في 

معالجة مشكلة النقص العالمي في هذه 
المعدات.

وأضاف أن الشركة صممت أيضا درع 
حماية شفافة، وبدأت إنتاجا ضخما في 

مصانعها في الواليات المتحدة والصين.
وقال إن التوزيع األولي سيتركز في 

الواليات المتحدة، لكن الشركة تأمل في 
»توسيع نطاق التوزيع بسرعة« ليشمل 

دوال أخرى.

حسناء طرحت 
جيمس بوند أرضا

البريطانية،  الممثلة  عائلة  أعلنت 
االثنين  وفاتها،  بالكمان،  أونور 
أشهر  إحدى  عاما، وهي   94 عن 

في  دورها  عن  بوند  جيمس  حسناوات 
بالكمان  ولدا  وقال  »غولدفينغر«. 

بيان:  في  األربعة  وأحفادها  بالتبني 
طبيعية  أسباب  من  بهدوء  »توفيت 

)جنوب  ساسكس  في  منزلها  في 
وأصبحت  بعائلتها«.  محاطة  إنجلترا( 

العام  فعلية  نجمة  بالكمان  أونور 
الثامنة  سن  في  أدت  بعدما   1964

شريكة  غالور،  بوسي  دور  والثالثين 
جيمس  البريطاني  السري  العميل 

الثالث  الجزء  »غولدفينغر«  في  بوند 
وخضعت  الشهيرة.  السلسلة  من 
الذي  المشهد  أن  إال  بوند،  لسحر 

مستعينة  األولى،  محاوالته  فيه  تصد 
األشهر  من  يعتبر  القتالية،  بالفنون 

إنها  إذ  هذه،  األفالم  سلسلة  في 
تاريخ  في  سري  عميل  أشهر  طرحت 

العائلة  بيان  في  وجاء  أرضا.  السينما 
وممثلة  جدا  محبوبة  وجدة  إما  »كانت 

وذكاؤها  فجمالها  المواهب  متعددة 
مصحوبة  كانت  البدنية  ولياقتها 

عالية«. عمل  وأدبيات  فريد  بصوت 

شارون ستون.. 
أنا معكم

وجهت الممثلة األميركية شارون 
ستون رسالة دعم إلى الصليب 

األحمر اإليطالي والعاملين فيه 
مشيدة فيها بـ»فعاليتهم« 
و»تفانيهم« في مكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقالت الممثلة في 

مقطع مصور بث عبر حساب 
الصليب األحمر اإليطالي في 

خدمة »تويتر«، »أرى فيديوهات 
تدخلون فيها إلى منازل الناس 

لنقل ضحايا فيروس كورونا. أرى 
تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم 

تعرضون حياتكم للخطر التمام 
مهمتكم«. وأضافت بتأثر 

واضح »أريد أن أعرب لكم 
عن مدى إعجابي وأهمية ما 

تقومون به بنظري )..( أراكم 
تقومون بعملكم بصمت 

وفاعلية وبكثير من الكرامة 
والتفاني«.

ومضت تقول وهي 
ترتدي القميص القطني 

للصليب األحمر اإليطالي 
»أنا معكم، أنا أدعمكم 

وممتنة لكم من كل 
قلبي وأصلي لكم 

على الدوام«.
في العام 2018، 

الممثلة  قلدت 
األميركية في روما 

التقدير  ميدالية 
للصليب  الذهبية 
األحمر مكافأة على 

»التزامها القضايا اإلنسانية«.

 لم أكن أعلم أن 
ذاك كان آخر 
اتصال بيننا، 

وأن ما سجلته 
معه كان أيضا 

آخر شهاداته 
السياسية


