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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»طبيبك في بيتك«.. حملة فحص منزلي
ص16

انتعاش

فضاء

أنعش االتفاق الذي توصلت إليه منظمة 
»أوبك« وحلفاؤها، بشأن خفض إنتاج 

النفط، آمال خبراء الطاقة، وسط رهان من 
الدول المنتجة والمصدرة على مزيد من 
التعافي، خالل الفترة المقبلة، رغم تبعات 

وباء كورونا )كوفيد 19(. واتفقت مجموعة 
»أوبك بالس« على خفض غير مسبوق 

لإلنتاج بما يعادل نحو 10 % من المعروض 
العالمي، لدعم أسعار الخام التي انخفضت 
في خضم الجائحة. وتهاوت أسعار النفط 

على نحو ملحوظ، خالل الفترة األخيرة، من 
جراء وباء كورونا المستجد، الذي أحدث 

شلاًل في االقتصاد العالمي .

مليون 90.9
برميل

فاقد اإلنتاج التراكمي منذ إغالق الموانئ 
والحقول النفطية في 18 يناير الماضي

نفط

كل شيء

أزمة

قريبا في ليبيا
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04مدن الجنوب تواجه »كورونا« وسط نقص كبير في أجهزة الفحص
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»الوسط« تستطلع آراء دبلوماسيني وسياسيني حول »تعدد مبادرات الحل«

في أدهانوم كامل  عسكري  انتصار  أي  تحقيق  يمكن  »ال 
القائد  مع  سياسية  تسوية  أي  مستبعدًا  ليبيا«، 
خليفة  المشير  الليبي  الوطني  للجيش  العام 
حفتر، حيث قال: »ال يوجد حل سياسي مع حفتر«.

وبموازاة  ودبلوماسيون،  سياسيون  ويلحظ 
عالوة  والكهرباء  الماء  ثالوث  أن  العاصمة،  حرب 
سالح  أو  ضغط  »ورقــة  إلى  تحول  النفط  على 
توصيف  وفق  الليبية،  األزمة  خضم  في  حرب« 
توقف  الماضي،  األسبوع  ففي  المتحدة،  األمم 
آبار المياه بمنظومة النهر  ضخ المياه من حقول 
مجموعة  اقتحام  بعد  لما  اإلثنين،  الصناعي، 
على  العاملين  وإجبار  الشويرف،  موقع  مسلحة 
حين  إلى  بالتدفق،  التحكم  صمامات  كل  غلق 
تحقيق مطالب لهم، وهو ما أدى إلى قطع المياه 
الشويرف  بلدية  تعلن  أن  قبل  العاصمة،  عن 
تدفق  بعودة  السماح  األســبــوع  هــذا  منتصف 
فرصة  »إلعطاء  وجيزة«،  لـ»فترة  الصناعي  النهر 
المخطوف(  )ابننا  عن  لإلفراج  المبذولة  للجهود 

في أسرع وقت«، وفق بيان لها.

إغالق  يستمر  والكهرباء،  المياه  جانب  وإلى 
المنشآت النفطية منذ يناير الماضي ليتسبب في 
 17 منذ  دوالر  مليار   4.1 تجاوزت  مالية  خسائر 
النفط  إنتاج  هبط  بعدما  وذلك  الماضي،  يناير 
يوم  حتى  يوميًا  برميل  ألف   80.5 إلى  ليبيا  في 
إدارة  مجلس  رئيس  حذر  فيما  الماضي،  اإلثنين 
مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
الستمرار  السلبية  التبعات  مــن  اهلل،  صنع 
على  النفطية  للمنشآت  القانونية  غير  اإلقفاالت 
هذه  إنهاء  سرعة  إلى  داعيًا  المواطنين،  حياة 
خسائر  لييبا  تكبد  ضوء  في  خصوصًا  اإلقفاالت 
السياق  هذا  وفي  دوالر،  مليارات  أربعة  تجاوزت 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  توصيف  جاء 
قطع  ويليامز،  ستيفاني  بالوكالة،  ليبيا،  في 
والكهرباء »وسيلة عقاب جماعي«،  والماء  النفط 
في  وذلك  مقبول،  غير  أمر  ذلك  أن  على  مشددة 
حوار مع برنامج »فلوسنا«، على قناة »الوسط«.

توقف  ــط  وس الــوقــت  كسب  ســبــاق  ويــأتــي 
لتسوية  واألوروبية  الدولية  للجهود  تام  شبه 

بجائحة  العالمي  االنشغال  بفعل  الليبية،  األزمة 
إلى  بالدعوة  المتحدة  األمم  واكتفت  »كورونا«، 
للسلطات  الفرصة  إلتاحة  ليبيا  في  القتال  »وقف 
االتحاد  أمــا  الــوبــاء«،  لهذا  للتصدي  الصحية 
الماضي  مــارس  نهاية  أطلق  الــذي  األوروبـــي، 
األمم  ــرار  ق تنفيذ  لمراقبة  »إيريني«  عملية 
أن  أكد  فقد  لليبيا،  السالح  توريد  حظر  المتحدة 
خطورة  جيدًا  تعي  الموحد  التكتل  »مؤسسات 
الوضع في ليبيا، خصوصًا في ظل األزمة الصحية 
باسم  الناطق  وفق  وذلــك  الحالية«،  العالمية 
في  الخارجية  والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل 
تصريحات  وجاءت  ستانو،  بيتر  األوروبي،  االتحاد 
من  تسلمها  من  رسالة  بعد  األوروبــي  الناطق 
بروكسل  فيها  يطالب  مالطا،  خارجية  ــر  وزي
بالتحرك بشكل عاجل في ليبيا. وسيعمل االتحاد 
والرد  المالطي  الطلب  مع  التعامل  على  األوروبي 
عليه، كما يحدث في كل مرة يتسلم فيها رسالة 
التكتل  في  عضو  دولة  دبلوماسية  رئيس  من 
الموحد، حسب ستانو، مضيفًا: »ندرك في أوروبا 
إيريني  عملية  وإطالقنا  الليبي،  الوضع  خطورة 

وتحركنا«. اهتمامنا  عن  تعبير  البحرية 
في  أسيرة  ليبيا  في  اإلنسانية  األوضاع  وتبقى 
حجم  تكشف  دولية  تقارير  وسط  متزايد،  تدهور 
غير  والمهاجرين  للمواطنين  اإلنسانية  المعاناة 
العاصمة  حرب  جراء  سواء  البالد،  في  الشرعيين 
أكد  إذ  المستجد«،  »كورونا  وباء  أو  طرابلس 
غذائيًا،  اآلمنة  الليبية  العائالت  أن  أممي  تقرير 
نتيجة  المساعدة،  وتطلب  التأثر  أصبحت شديدة 
األبعاد،  متعددة  أزمة  من  االقتصاد  يواجهه  ما 
النفـــط  وحصـار  الــنــزاع  تصـــاعد  بســبب 
فيروس  تهديدات  عن  فضاًل  السيولة،  ونقص 

.»19 »كوفيد 
وفي السياق ذاته جاءت مخاوف اللجنة الدولية 
األسر  معاناة  »تضاعف  من  األحمر«  لـ»الصليب 
فيروس  نتيجة  ليبيا  في  النزاع  جراء  المتضررة 
أن  إلى  »السلطات  ودعت  المستجد(«  )كورونا 
اإلنسانية  المساعدات  تسليم  تيسير  تكفل 
التباعد  مثل  الوقائية  التدابير  على  الحفاظ  مع 
يعتمدون  الذين  األشخاص  فإن  وإال  الجسدي، 
على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة«.
األزمات حول عنق  لدائرة  الكلي  االنغالق  ومع 
للحرب  الوحيدة  الضحية  بات  الذي  المواطن، 
واإلغالقات، يراوح سؤال الحل مكانه بين الحرب 

بمواجهتها. الدولي  واالنشغال  والجائحة 
تفاصيل ص3

سكان العاصمة يواجهون 
معاناة مزدوجة من »كورونا« 

والظالم

تصاعد القلق األوروبي جراء 
استمرار القتال وإغالق املوانئ 

النفطية

أبرزها رفع الدعم عن املحروقات وتخفيض الرواتب

القرارات »التقشفية« تنتظر آليات التنفيذ
أصدرتها  التي  التقشفية  القرارات  أثارت 
أسئلة  الماضي،  اإلثنين  الوفاق،  حكومة 
ــم عن  ــدع ــرص رفـــع ال ــات وفـ ــي حـــول آل
المحروقــات وتخفيـض المرتبات بنســبة 

20 %، وفق اقتصاديين ومحللين.
ــرت  ــالل اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي، أق وخـ
رفع  المبدأ  حيث  مــن  الــوفــاق  حكومة 
عالوة  تفعيل  مع  المحروقات  عن  الدعم 
وتسوية  واألوالد،  الزوجة  ومنحة  العائلة 
المعاشات  ودعــم  األساسية،  المعاشات 
العمل،  عن  الباحثين  ومنحة  التقاعدية، 
االجتماع  الشهداء.  لذوي  المالية  والمزايا 
أحال  السراج  فائز  برئاسة  االستثنائي 
لتقديم  المالية  وزارة  إلــى  »الموضوع 
بالتشاور  الدعم،  لرفع  التنفيذي  المشروع 
ووزارات  القرار  لدعم  الوطني  المركز  مع 
االجتماعية  والشؤون  والعمل  االقتصاد 

والجهات األخرى ذات العالقة«.
اإلجــراءات  هذه  الخبراء  بعض  ووصف 
إطــار  فــي  تصب  هــامــة  »خــطــوة  بأنها 
الحالية،  لألوضاع  االقتصادية  المعالجة 
القائم  للخالف  حل  إلى  الوصول  بهدف 

يشار  المركزي«.  والمصرف  الحكومة  بين 
من  كــان  المحروقات  دعــم  رفــع  أن  إلــى 
اإلصالح  برنامج  في  الــواردة  البنود  بين 
الرئاسي  االقتصادي الذي أطلقه المجلس 
العام  من  سبتمبر  في  الوفاق  لحكومة 
في  البعض  شكك  المقابل  في   ..2018
»لن  باعتبارها  القرار،  هذا  تنفيذ  فرص 
تقدم جديدا«، باعتبار أن ملف رفع الدعم 
ثم  السابق  النظام  عهد  منذ  »يتدحرج« 
رأى  حين  في  العام،  الوطني  المؤتمر 
الملف الحساس أن  البعض أن جديد هذا 

وزير االقتصاد، علي العيساوي، وضعه على 
ثالثة  نحو  قبل  الرئاسي  المجلس  طاولة 
المجلس  واليوم  أسابيع في شكل مقترح، 

الرئاسي أحاله إلى وزارة المالية.
لم تتوقف اإلجراءات التقشفية عند دعم 
الرئاسي  المجلس  قرر  بل  المحروقات، 
أيضا خفض مرتبات الموظفين بالوحدات 
أن  خصوصا   ،20% بنسبة  العامة  اإلدارية 
أم  محدد  التخفيض  هل  يحدد  لم  القرار 
إلى مزيد  المدة؟ أم ال يزال يحتاج  مفتوح 
إعادة  إطار  في  والمراجعة،  النقاش  من 
هيكلة نظام الضرائب على الدخول وإرجاع 
في  النظر  إعادة  أو  العائلة،  بعالوة  العمل 
بالدولة  العالية  التكلفة  ذات  القطاعات 

مثل البعثات الدبلوماسية بالخارج.
نجاح  مدى  حول  اقتصاديون  ويتساءل 
أزمة  حل  في  التقشفية  الــقــرارات  هــذه 
انتصف  التي  البالد،  في  المالية  الترتيبات 
لحجم  تفاصيل  وجود  دون  الرابع  شهرها 
الرئاسي  المجلس  قــدره  الــذي  اإلنفاق، 
بما  دينار،  مليار   38 بنحو  الوفاق  لحكومة 
المتفاقمة  البالد  مشكالت  بعض  يحل 

بفعل جائحة »كورونا«.

طرابلس - الوسط

لم يكن يخطر ببال مدير منظمة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 

أن تنحرف ساحة المواجهة الشرسة مع 
وباء »كورونا« المستجد، إلى صدام 
مباشر مع القوة األكبر في العالم.

أدهانوم غيبرييسوس )55 
عامًا( أمام امتحان صعب فرضته 

تهديدات ترامب بقطع تمويل 
واشنطن للمنظمة، على خلفية 
اتهامات أميركية بأنه سمح 

للصين بإخفاء التأثير الحقيقي 
لـ»كوفيد19-« في مدينة 

ووهان مع بداية األزمة، بعد 
أن تلقت المنظمة منحة 

صينية بقيمة 20 مليون 
دوالر.

أزمة تفشي وباء كورونا 
حول العالم، فتحت ملف 
أدهانوم، وكيفية إدارته 

المنظمة الدولية، وطريقة 
اتخاذ القرارات فيها، مما قد 
يعرضه للمحاكمة في حال ثبت 

تواطؤه مع الصين في إخفاء 
بعض الحقائق حول الوباء، ومن 

ثم عرّض حياة ماليين البشر 
للخطر.

بعد أن تهدأ عاصفة الوباء، سوف 
تتجه األنظار إلى محاسبة المنظمة 

ورئيسها، خاصة في الواليات 
المتحده، بعد أن حمّل ترامب 
مسؤولية تفشي الوباء لفشل 

وتخبط أدهانوم!

كريم قاسم 
يشارك في رمضان

 بـ »ملا كنا صغيرين«
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نشبت أزمة بين الواليات المتحدة 
وروسيا بسبب رائد الفضاء السوفيتي 

الشهير يوري جاجارين، بعد أن تجاهلت 
وزارة الخارجية األميركية اسم جاجارين 
في رسالة قصيرة عبر »تويتر« احتفاال 

باليوم العالمي الفضاء، فيما ردّت وزارة 
الخارجية الروسية بالقول »إن هذه 

معلومات خاطئة وتقنية ماكرة لحقبة ما 
بعد الحقيقة«.

ــى »هدنة  إل الــدولــيــة  ــوات  ــدع ال إخــفــاق  ــاد  ق
تصعيد  إلى  ليبيا،  في  الحرب  توقف  إنسانية« 
القيادة  قوات  بين  األسبوع  هذا  نوعي  ميداني 
عبره  تمكنت  الوفاق،  حكومة  وقــوات  العامة 
صبراتة  مدينتي  على  السيطرة  من  األخيرة 
بعد  العاصمة(،  )غرب  االستراتيجيتين  وصرمان 
إثر  عليهما  العامة  القيادة  سيطرة  من  عام  نحو 
العام  من  أبريل  في شهر  العاصمة  حرب  اندالع 
الذي شهدته هذه  المهم  التغيير  الماضي، وهو 
الحرب، الذي قوبل بموقف دولي وأوروبي خجول 
اكتفى بإدانة التصعيد والدعوة إلتاحة المساحة 
خصوصًا  البالد،  في  »كورونا«  مكافحة  لجهود 
الناجم  العطش  من  العاصمة  سكان  معاناة  مع 
االقتصادية  والمعاناة  والظالم  المياه،  قطع  عن 
فيما  النفطية،  المنشآت  إغــالق  عن  الناجمة 
لتوقف  عملية  ترجمة  أول  محللون  اعتبره 
االنشغال  ظل  في  الدولية«  الوساطات  »جهود 

الجائحة. بتداعيات  العالمي 
مع  الماضي،  األحــد  األخير،  التصعيد  وبــدأ 
القيادة  قــوات  بين  عنيفة  اشتباكات  ــدالع  ان
منطقة  فــي  الــوفــاق  حكومة  وقـــوات  العامة 
إثرها  أعلن  مصراتة(،  شرق  )جنوب  أبوقرين 
أحمد  اللواء  العامة  القيادة  قوات  باسم  الناطق 
قبل  الغربية،  بوابتها  على  السيطرة  المسماري 
العامة  للقيادة  تابعة  طائرة  سقوط  يكشف  أن 
الرسمي باسم  الناطق  بها ومقتل طاقمها، لكن 
إن  قال  قنونو،  العقيد طيار محمد  الوفاق،  قوات 
العامة،  القيادة  استدرجت قوات  الوفاق«  »قوات 
األمامية«،  تمركزاتها  من  تكتيكيًا  »تراجعت  إذ 

ثم أطلقوا هجومًا مضادا من كافة المحاور.
اإلثنين  فجر  منذ  االشتباكات  تواصل  ومع 
تنفيذ  الغضب«  »بركان  عملية  أعلنت  الماضي، 
القيادة  عمليات  غرفة  استهدفت  جوية  ضربات 
ساعات  بعد  لتعلن  صبراتة،  مدينة  في  العامة 
ووفق  وصرمان،  صبراتة  مدينتي  على  السيطرة 
والبحر  األرض  من  بدأت  »العملية  فإن  قنونو 
قوات  ردت  فيما  عديدة«،  محاور  ومن  والجو 
القيادة العامة على هذا التقدم لقواته من خالل 

والقذائف. الصواريخ  إمطار طرابلس بعشرات 
حكومة  أطلقت  الماضي  ــارس  م  25 وفــي 
ما  على  للرد  السالم«،  »عاصفة  عملية  الوفاق 
للهدنة«،  المستمرة  »االنتهاكات  اعتبرتها 
أنه  باشاغا  فتحي  المفوض  الداخلية  وزير  ورأى 

»كورونا« وثالوث النفط والكهرباء والماء واكبا التصعيد األخير

تبدل نوعي ملسار الحرب في الساحل الغربي

< عناصر من قوات تابعة لحكومة الوفاق.             » رويترز«

في معمل خياطة األلبسة الطبية، انهمكت عاملة ليبية في 
صناعة بدلة طبية وفق مواصفات عالية الجودة لمواجهة 

وباء »كورونا«.
من  عشرات  رفقة  الــزمــن،  العاملة  هــذه  وتسابق 
يحسب  إنجاز  في  الطبية،  البدل  تلك  لصناعة  زميالتها، 
لأليدي العاملة الليبية، التي تتحدى كافة الظروف األمنية 
البالد تحت وطأة  المواطنين في  تواجه  التي  واإلنسانية 
الحرب والوباء. وينتج المعمل التابع للمركز الليبي–الكوري 
التمريض  وبدل  الطبية  المعاطف  والتشييد  البناء  لمهن 
الطبية  األلبسة  من  أنــواع  أربعة  وتشمل  والعمليات، 
زيًا  ينتج  كما  واإلسعاف،  والتمريض  بالعمليات  الخاصة 

طبيًا خاصًا بالمتحجبات.
وفي 6 أبريل الجاري، ُافتتح خط إنتاج األلبسة الطبية 
مع  الطبية،  البدل  ينتج  حتى  تعديالت  عليه  ُأدخل  الذي 
إلى تطهيره،  إضافة  المعمل،  السالمة في  إجراءات  اتباع 
بصفة  اإلجراءات  تلك  على  التفتيش  بمواصلة  والتوجيه 
قدرة  اختبار  في  الحد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  لم  دورية. 

المواطن على مواجهة الظروف الصعبة، فمن المقرر أن 
للهيئة  التابعة  والفني  التقني  التعليم  مؤسسات  تجهز 
الوطنية للتعليم التقني والفني أربعة آالف بدلة وكمامة 
واقية، بواقع 2000 كمامة و2000 بدلة واقية، لتسليمها 

أيضًا إلى المركز الوطني لمكافحة األمراض.
ووسط الظروف الضاغطة، بدت بعض مالمح االرتياح 
األمــراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  رئيس  وجه  على 
الدكتور بدر الدين النجار، لحظة تسلمه 150 كمامة جرى 
تصنيعها محليًا بكوادر ليبية تدربت في مؤسسات التعليم 

التقني والفني.
كلية التقنية الصناعية مصراتة صنعت واقيات الوجه، 
الشموخ  والتقنية  للعلوم  العالي  المعهد  صنع  فيما 
بطرابلس، المالبس الواقية والكمامات حسب المواصفات 
الوطنية  الهيئة  بــادرت  الوباء  ظهور  ومنذ  المطلوبة. 
للتعليم التقني والفني بتصنيع مواد وأدوات الوقاية التي 
ليبيا. يشار إلى أن  تفتقر لها مراكز الكشف والوقاية في 
الحصيلة اإلجمالية لمصابي »كورونا« في البالد ارتفعت 
لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن  أن  بعد  شخصًا،   35 إلى 

األمراض، الثالثاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بالوباء.

عراقيل أمام تأمني ميناء البريقة.. و»القوة العمومية« ال تكفي

»فرسان املتوسط« 
على مائدة حوار

»شان الكاميرون«

الوباء يشل حركة 
املحترفني الليبيني

أنهى نادي »الحالة« البحريني عقد 
الالعب الليبي جبريل مرسال مع 
الفريق األول لكرة القدم، وذلك 

بسبب توقف النشاط الكروي 
في البحرين؛ على خلفية انتشار 

فيروس »كورونا« حول العالم.
وتعاقد »الحالة« البحريني في 

شهر يناير الماضي مع الدولي 
الليبي جبريل مرسال مهاجم 
فريق »األهلي بنغازي« لكرة 

القدم لمدة ستة أشهر على سبيل 
اإلعارة، وخاض الالعب مع الفريق 

الدور الثاني من دوري ناصر بن 
حمد الممتاز لكرة القدم، وفتحت 

اإلدارة باب العودة لالعب في 
حال اســتئناف الــدوري، وأكدت 
أنه ســـيكون ضمن أولويــاتها. 

في الوقت نفســه، تعذر على 
المحترفين الليبيين في صفوف 
»االتحاد المنستيري« التونسي، 

المهدي الكوت وطلحة رزق، 
العودة إلى ليبيا، بالرغم من توقف 

الدوري، حيث اضطر الالعبان إلى 
البقاء في تونس، بعد أن وفرت 

لهما إدارة »االتحاد المنستيري« 
اإلقامة في أحد فنادق المنستير.

القاهرة - الوسط

طرابلس، بنغازي: الوسط

»صنع في ليبيا«.. كمامات وبدل طبية تلحق بمعركة »كورونا«

< عاملة يف خط إنتاج البدل الطبية مبعمل 
اخلياطة باملركز الليبي الكوري.



شعر الحكمة

وحظر  الصحي  الحجر  بسبب  اإللكتروني،  البث  مشاهدة  نسبة  ارتفعت 
الوقائية  ــراءات  ــ اإلج ضمن  العالم  دول  أغلب  فــي  فــرض  ــذي  ال التجول 
حظر  دفع  حيث  المستجد،  بكورونا  المعروف  »كوفيد19«  فيروس  لمواجهة 
لمشاهدة  الشاشات،  أمام  أطول  فترة  الجلوس  إلى  الناس  من  كثيرًا  التجول 
 %20 بنسبة  وغيرها،  »نتفليكس«  مثل  المتدفقة،  اإللكتروني  البث  خدمات 

حول العالم و40% في النمسا وأسبانيا.
نتفليكس  مثل  اإللكتروني  البث  خدمات  »إن  »بلومبيرغ«:  وقالت 
زيادة  شهدت  ــازون،  أم لشركة  المملوكة  اإللكترونية،  لأللعاب  وتويتش 
تطبيق  تنزيل  قفز  حيث  الماضية،  ــام  األي خالل  متابعيها  عدد  في  كبيرة 
سجال  البلدين  بأن  علما  إيطاليا،  في  و%57  إسبانيا  في   %34 نتفليكس 
أغلب  على  المنزلي  الحجر  حكومتاهما  وفرضت  بالفيروس،  مرتفعة  إصابات 

سكانهما«.
ويرل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  دوهرتي،  شون  عن  »بلومبيرغ«  ونقلت 
بسبب  كبيرًا  تحواًل  ستشهد  اإللكتروني  التدفقي  البث  »صناعة  أن  للترفيه 
الترفيهية  األنشطة  من  العديد  إغالق  هو  النمو  هذا  وراء  الدافع  كورونا، 
الموسيقية  والحفالت  الرياضة  وصاالت  السينما  ودور  المطاعم  مثل  األخرى، 

بسبب تفشي الفيروس«.
الباب  فتح  »كورونا«  بسبب  المنزلي  الحجر  أن  إلى  »بلومبيرغ«  وأشــارت 
المباشرة  الموسيقية  الحفالت  مثل  تقليدية،  وغير  جديدة  أنشطة  أمــام 
منزله،  من  مباشرًا  عرضًا  قدم  ليجند  جون  المغني  أن  مذكرة  المنزل،  من 
من  يقرب  ما  الى  مشاهديه  عدد  ووصل  »انستغرام«  تطبيق  على  الثالثاء، 

100 ألف.
بسبب  مسبوق  غير  ازدهــارًا  شهدت  ايضًا  الفيديو  ألعاب  أن  الوكالة  ورأت 
تطبيق  مشتركي  عــدد  أن  إلــى  مشيرة  الفيروس،  نتيجة  المنزلي  الحجر 
نسبة  ارتفعت  كما  الماضية،  القليلة  ــام  األي في   %10 ازداد  »تويتش« 

المشتركين في YouTube Gaming إلى 15% منذ األسبوع الماضي.

تواصـل 02

ويا قهر قلبي عالزمان اخياب *** فراق شمل العائله جمليه
وياما جمعنا الود كنا اقراب *** وياما عرفنا فيك عيشه هنيه

وياما من ضحكه صافيا وترحاب *** وذكره عزيزه لتو تسكن فيا
واليوم يا داري بديت خراب *** ويغرد فيك البوم كل عشيه

»#ال_للتمييز_ليبيا_تجمعنا«

»كورونا« عميل سري 
لالحتيال اإللكتروني

لمستخدمي  يمكن  جديدة  ميزة  عن  »فيسبوك«  كشفت 
تطبيقها على الهواتف الذكية االستفادة منها لتجتب إزعاج 
الهادئ(،  )الوضع   »Quiet Mode« ميزة  وهي  اإلشعارات، 
الماضي،  الشهر  الجديدة  الميزة  اختبار  »فيسبوك«  وبدأت 
متاحة  ستصبح  حيث  الخميس،  رسميا،  إطالقها  أعلنت  ثم 
التالية،  األسابيع  خالل   iOS أوإس(  )آي  نظام  لمستخدمي 
عند  مايو،  من  اعتبارا   Android )أندرويد(  لمستخدمي  ثم 
خلف  التطبيق  واجهة  ستختفي  الهادئ«،  »الوضع  تفعيل 
وعرض  اإلعداد  بتشغيل  لتذكيرك  الشاشة  ملء  إشعار 
ومع  الهادئ(،  )الوضع  انتهاء  حتى  المتبقي  الوقت  مقدار 
من  اإلشعارات  كتم  إمكانية  بالفعل  توفر  فيسبوك  أن 
يسمح  أنه  في  يختلف  الهادئ(  )الوضع  أن  إال  التطبيق، 

بتحديد فترة زمنية لكتم اإلشعارات.
زر  على  النقر  يمكنك  الميزة،  هذه  إيقاف  أردت  وإذا 
لالنتقال   ،Manage Quiet Mode الهادئ(  الوضع  )إدارة 
تتيح  وال  وقت،  أي  في  الميزة  وتعطيل  إعداداتك  إلى 
المرور  عليك  يجب  بل  مباشرة،  تعطيلها  الميزة  هذه  لك 
ويعمل  للتطبيق  الطبيعي  الوضع  الستعادة  خطوات  بعدة 
فيسبوك،  إشعارات  معظم  كتم  على  الهادئ(  )الوضع 
الشركة  فإن  فيسبوك  لمنشور  ووفقا  كلها،  وليس 
مثل:  للظهور،  معينة  بإشعارات  بالسماح  قانونا  مطالبة 
الحساب،  أمان  أو  الخصوصية  سياسة  بتغييرات  المتعلقة 
وردود  الجديدة،  بالمشاركات  الخاصة  اإلشعارات  ولكن 
تماما  ستختفي  األخرى  الزمني  الجدول  وتفاعالت  المراسلة، 

أثناء تنشيط هذا الوضع.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مؤثرات »كوفيد 19« تعطل »سناب شات«

»غوغل« و»آبل« تتعقبان »كورونا« رقميا

كلمة1000

ضرب  ــذي  ال العطل  أصلح  أنــه  ــاء،  ــع األرب ــات«  ش »ســنــاب  أعلن 
ــا  أوروب في  المستخدمين  من  العديد  في  ــر  وأث التطبيق 

»سناب  حساب  على  تغريدة  في  وجاء  المتحدة،  والواليات 
التقني  الــدعــم  تقديم  عــن  المسؤول  ســابــورت«  شــات 

إذا  العطل.  أصلحنا  »لقد  »تويتر«:  على  للمشتركين 
بذلك«،  فأخبرونا  مشاكل  من  تعانون  زلتم  ما  كنتم 

دون أي تفاصيل إضافية، وفق »فرانس برس«.
الحساب  ــار  أش ــك،  ذل مــن  قليلة  ســاعــات  وقبل 

من  الــعــديــد  أن  يـــدرك  »كـــان  ــه  أن ــى  إل نفسه 
مشاكل  يــواجــهــون  شـــات  ســنــاب  مستخدمي 

يجري«،  ما  نراقب  نحن  التطبيق.  استخدام  في 
الذي  ديتكتر«،  »داون  موقع  تلقى  نفسه،  الوقت  في 

في  تحصل  التي  البرمجية  المشاكل  من  وغيرها  األعطال  يسجل 

مستخدمي  من  شكوى  ألف   90 من  أكثر  الفعلي،  الوقت 
»سناب شات«.

للتطبيق،  األم  الشركة  ــاب«،  ــن »س ــرد  ت ــم  ول
ومثل  بــرس«،  »فرانس  وكالة  استفسارات  على 
شهد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  معظم 
نسبة  فــي  كبيرا  ارتــفــاعــا  شـــات«  »ســنــاب 
بعدما  ــرة،  ــي األخ األســابــيــع  فــي  استخدامه 
في  نفسها  تقريبا  البشرية  نصف  عزلت 
انتشار  مــن  للحد  مــحــاولــة  فــي  الــمــنــزل 
فالتر  التطبيق  وأنــشــأ  ــد19-«،  ــي ــوف »ك
واحــد  فيها  بما  بـــ»كــوفــيــد19-«  خــاصــة 
يقدم  العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون 

والمعلومات. المشورة 

ــادرة  ــب ــل« م ــوغـ ــت »آبــــل« و»غـ ــن دش
لألفراد  رقمية  بمتابعة  تسمح  مشتركة 
وتــحــذيــرهــم مــن أنــهــم اقــتــربــوا من 
المستجد،  »كورونا«  بفيروس  مصابين 
في  العمالقتان  الشركتان  وأوضــحــت 
الجمعة:  مدونة،  في  التكنولوجيا  مجال 
مشتركا  جــهــدا  وآبـــل  غــوغــل  »تعلن 
بلوتوث  تكنولوجيا  باستخدام  للسماح 
والهيئات  الحكومات  مساعدة  بهدف 
الفيروس،  انتشار  خفض  على  الصحية 
المستخدمين  هوية  كتمان  وضــع  مع 
المفهوم«،  هذا  صلب  في  وسالمتهم 

وفق »فرانس برس«.
الــمــبــادرة  ــذه  ه ــالل  خ مــن  ويمكن 
»أي  ببرمجية  تعمل  ذكــيــة  لهواتف 
و»أنــدرويــد«  ــل  آلب التابعة  أس«  أو 
المعلومات  تبادل  بـ»غوغل«  الخاصة 
اللقاءات  تعقب  لتأمين  »بلوتوث«  عبر 
ترايسينغ«  »كونتاكت  األفـــراد  بين 
المواقع.  تحديد  تكنولوجيا  خالل  من 
مستخدمو  سيتمكن  مايو  من  واعتبارا 
من  ــد«  ــدروي و»أن أس«  أو  »أي  أجهزة 
تطبيقات  من  صــادرة  مضامين  تشارك 
العامة  الصحة  لهيئات  تابعة  رسمية 

اإللكترونية  المتاجر  في  تحميلها  يمكن 
للمجموعتين.

ــل« و»غـــوغـــل« في  ــ وتـــنـــوي »آبـ
متابعة  »منصة  تطوير  ثانية  مرحلة 
لمزيد  تسمح  ــع  ــ األوس ــاالت  ــص ــالت ل
حال  فــي  المشاركة  األشــخــاص  مــن 

تشغيل  ونظاما  ــك«،  ذل أرادوا 
المتنافستين  المجموعتين 

استخداما  ــر  ــث األك هــمــا 
الذكية  الهواتف  عبر 

وقالت  العالم،  في 
ــان:  ــت ــوع ــم ــج ــم ال
الحاجة  إلــى  »نظرا 

ــد أن  ــري ــة ن ــارئ ــط ال
ــل  ــح ــذا ال ــ ــر هـ ــوفـ نـ
مع  مرحلتين  عــلــى 

الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
ــة  إجـــــــــراءات حــمــاي

ــان  ــم ــض ــة ل ــن ــي ــت م
خصوصية  احــتــرام 
الــمــســتــخــدمــيــن«، 

وعـــــلـــــق رئـــيـــس 
»آبــــل« تــيــم كــوك 
ــل«  ــوغ ورئــيــس »غ

الشراكة  ــذه  ه على  بيشاي  ــدار  ســون
تغريدة:  فــي  ــوك  ك وكتب  الــجــديــدة، 
ــب في  ــق ــع ــت ــد هــــذا ال ــاع ــس »قــــد ي
ويمكن  ــد19-،  ــي ــوف ك انــتــشــار  إبــطــاء 

المساس  دون  ــن  م ــك  ــذل ب ــام  ــي ــق ال
بخصوصية المستخدمين«.

عن  أعـــربـــوا  ــدة  عـ خــبــراء  أن  إال 
الجديدة  األدوات  بفاعلية  تشكيكهم 
الشركتين،  قــبــل  ــن  م المستخدمة 
جامعة  في  الباحث  كالو  ــن  راي ــأل  وس
من  المركز  مع  والمتعاون  واشنطن 
جامعة  فــي  والمجتمع  اإلنترنت  أجــل 
عملية  وراء  النية  أفهم  »أنا  ستانفورد: 
المكاسب  أن  أرى  لكن  هــذه.  التعقب 
غير  الفيروس  مكافحة  فــي 
احتمال  فيما  مثبتة، 
حــــصــــول عـــواقـــب 
ــوء  وس متعمدة  غــيــر 
ــدام وانــتــهــاك  ــخ ــت اس
والحريات  للخصوصية 

المدنية كبير«.
منظمة  ــت  ــبـ ورحـ
الحقوق  عــن  ــاع  ــدف ال
جدا  النافذة  المدنية 
وي«  أل  ــي  س »آيـــه 
لكنها  ــادرة  ــب ــم ــال ب
التفاوت  بسبب  قلقها  عن  أعربت 
تكشف  ــد  ق ــذي  ــ ال ــادي  ــص ــت االق

المكلفة  غرانيك  جنيفير  وحــذرت  عنه، 
في  اإللكتروني  الفضاء  وأمن  المراقبة 
قد  التعقب  من  النوع  »هــذا  الجمعية: 
في  جــدد  أعــضــاء  تهميش  ــى  إل يــؤدي 
متاحة  التكنولوجيا  تكون  مجتمعنا 
متأثرون  وهم  محدود،  بشكل  لديهم 

باألساس بشكل غير متناسب بالوباء«.
استخدام  حول  آخــرون  خبراء  وتساءل 
ضمانات  رغـــم  الشخصية  الــبــيــانــات 
ــرس«،  ب ــس  ــران »ف حسب  الشركتين، 
في  الــبــاحــث  سلطاني  عشقان  ــال  وقـ
هذه  أن  افترضنا  »لو  المعلوماتي:  األمن 
طوعي  أســاس  على  ستقترح  األدوات 
يعتمدها  إن  ما  إلزامية  تصبح  ثم  ومن 
مثال  متعلقة  ــرارات  ق التخاذ  المشرعون 
له  له مغادرة منزله ومن يحق  بمن يحق 
سابقة  ذلك  سيطرح  العمل.  إلى  العودة 
آخرين  خــبــراء  أن  إال  للغاية«،  خطرة 
لتجنب  كافية  الحماية  إجراءات  أن  اعتبروا 
منتدى  من  فيردي  جون  وقال  التجاوزات، 
برايفيسي  أوف  »فيوتشر  الخصوصية 
اتخذت  النقالة  »المنصات  ــوروم«:  ــ ف
التعقب  مخاطر  لخفض  تقنية  ضمانات 

وتحديد الهوية، وهي تبدو متينة«.

مليون   30 بوتشيلي،  أندريا  اإليطالي  ــرا  األوب مغني  حقق 
في  حفلته  بث  جرى  عندما  فقط،  ساعة   24 خالل  مشاهدة 
الهواء  على  اإليطالية  لومبارديا  بمقاطعة  ميالنو  مدينة 
الحفلة  وأقيمت  »يوتيوب«.  األشهر  الفيديو  عبر موقع  مباشرة 
بسبب  الجمهور  من  الخالية  ميالنو  في  دومو  كاتدرائية  في 
حيث  المستجد،  كورونا  فيروس  لمواجهة  الوقائية  اتإلجراءات 
»آفي  أبرزها  أورغ  عــازف  برفقة  عــدة  أغنيات  بوتشيلي  أدى 
في  تظهر  كانت  فيما  غرايس«  و»أميزنغ  ماريا«  و»سانتا  ماريا« 

الخلفية الشوارع المقفرة في باريس ولندن ونيويورك.

في  الصالة  »أردت  الفريدة:  الحفلة  هذه  عن  بوتشيلي  وقال 
لنتمكن  أهمية،  األكثر  المسيحي  االحتفال  يوم  وفي  اهلل  بيت 
ممكن«،  وقت  أقــرب  في  الصعبة  الفترة  هذه  على  التغلب  من 
من  تضررا  األكثر  المنطقة  هي  ميالنو،  وعاصمتها  ولومبارديا 
أصل  من  وفاة  حالة   10600 من  أكثر  مع  إيطاليا،  في  الفيروس 
يونغ، وهي  بيغي  البالد، وكتبت  ألفا مسجلة في   20 يقرب من  ما 
بوتشيلي  »أندريا  »يوتيوب«:  على  الحفلة  مشاهدي  من  واحــدة 
هبة حقيقية من اهلل... شكرا لك بوتشيلي على مشاركتك صوتك 

وموسيقاك معنا«.

»بوتشيلي« يحقق 30 مليون مشاهدة

»فيسبوك« يطلق ميزة جديدة

#هشـتاغ
يوصل رواد الصفحات 

الليبية التفاعل مع هشتاغ 
»#ال_للتمييز_ليبيا_

تجمعنا«، الذي أطلقه عدد 
من نشطاء ومدونون 

حول األسر التي لم يصرف 
لها رقم وطني رغم إصدار 
القضاء الليبي أحكام تمنح 

لهم هذا الحق.
وأكد المتابعون أن 

الرقم الوطني حق لكل 
مواطن ليبي يتم اكتسابه 
بالطرق القانونية وفق ما 
يسمح به قانون الجنسية 

الليبي.
ويواجه عدد من 

المواطنين في مختلف 
مناطق ليبيا خاصة في 

الجنوب مشكلة عدم صرف 
أرقام وطنية لهم مما يحرمهم من حقهم في عدد الوثائق الضرورية 

والمهمة مثل جواز السفر وكتيب العائلة والمشاركة في االنتخابات.

تنامي  من  الثالثاء،  )آيكان(،  المخصصة  واألرقام  لألسماء  اإلنترنت  هيئة  حذرت 
بـ»كوفيد19-«،  المرتبطة  المخاوف  تستغل  التي  االحتيال،  عمليات  انتشار 
على  جديد  إلكتروني  موقع  ألف   100 سجل  مارس،  في  أنه  »آيكان«  وأوضحت 
و»فيروس«،  و»كورونا«  »كوفيد«  مثل  كلمات  تشمل  نطاقات  أسماء  تحت  األقل، 

حسب »فرانس برس«.
أو  اإللكتروني  التصيد  لحمالت  كأساس  المواقع  هذه  من  عدة  آالف  وتعمل 
إلغراق البريد اإللكتروني، برسائل عشوائية تروج لعمليات احتيال مرتبطة فيروس 
غير  المنظمة  »آيكان«،  إن  ماربي  غوران  الهيئة  مدير  وقال  المستجد،  كورونا 
الربحية التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، ال يمكنها التدخل في محتوى المواقع 

»لكن هذا ال يعني أننا لسنا قلقين أو على علم بهذه النشاطات االحتيالية«.
مسألة  ألنه  فريد   19 »كوفيد  إن  كرين  جون  المنظمة  في  األمن  مدير  وقال 
وكانت  الطرق،  بشتى  األمر  هذا  من  االستفادة  يحاولون  والمجرمون«  عالمية، 
الجرائم  نسبة  في  هائال  »ارتفاعا  هناك  أن  سابق  تقرير  في  ذكرت  المنظمة 
حوالي  األميركيون  المستهلكون  وخسر  كورونا،  بفيروس  المرتبطة  اإللكترونية« 
خمسة ماليين دوالر في عمليات احتيال متعلقة بالوباء في األسابيع األخيرة، وفقا 

للوكالة الفدرالية لتنظيم التجارة والمنافسة.

• متطوع من الهالل األحمر ب يضبط المسافة األمنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمصرف طبرق.

بعد  عن  ــزواج  ال خدمة  اإلماراتية  العدل  وزارة  أطلقت 
شاشة  عبر  والعائلة  والعريس  الــمــأذون  تجمع  التي 
سكان  على  المفروض  التنقل  من  الحد  ظل  في  الفيديو، 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  بسبب  الخليجية  الدولة 
السابق  في  تسمح  اإللكترونية  الحكومة  خدمات  وكانت 
يمكن  لكن  بعد،  عن  ــزواج  ال إجــراءات  من  جزء  بإتمام 
إلى  القران  عقد  من  المطلوبة  الخطوات  كل  إنهاء  حاليا 
وفقا  البيت،  لمغادرة  الحاجة  دون  من  المحكمة  مصادقة 

لوكالة »فرانس برس«.
الحكومية  األنباء  وكالة  أفادت  حسبما  الخدمة  وتشمل 
وقت  في  والولي  الزوجين  مع  المأذون  »تواصل  األحــد 
إجـــراءات  باقي  الستكمال  واحـــد،  مجلس  وفــي  واحـــد، 
األطــراف  جميع  دعــوة  الى  الحاجة  دون  وإنجازه  ــزواج  ال
عبر  الخدمة  من  االستفادة  ويمكن  ــد«،  واح مكان  في 
ضمن  من  مأذون  اختيار  ثم  ــوزارة،  ال موقع  إلى  الدخول 
الهاتف  عبر  معه  والتواصل  الشرعيين  المأذونين  قائمة 

لتحديد موعد لعقد القران.
في  الفيديو  تقنية  عبر  ــران  ــق ال مجلس  ويعقد 
تأكد  »وبعد  األطــراف  جميع  بحضور  المحدد  الموعد 
توقيعاتهم  صحة  عن  وسؤالهم  األطــراف  من  المأذون 
على  بدوره  هو  وتوقيعه  الرسوم،  ودفعهم  اإللكترونية 
المحكمة  إلــى  اإللكتروني  البريد  عبر  وإرســالــه  العقد 
المتطلبات،  كل  من  بدورها  المحكمة  وتتأكد  الشرعية«، 
إلى  ونهائية  أخيرة  كخطوة  وترسله  العقد  على  وتصادق 

الزوجين على هاتفيهما.
علقت  دبــي  في  الشخصية  األحــوال  محكمة  وكانت 
وزارة  قرار  لكن  والطالق،  الزواج  عقود  خدمات  أيام  قبل 
قرار  أي  يصدر  ولم  المنزل،  من  الــزواج  يتيح  بات  العدل 
اإلمـــارات  ــدرت  وأصـ بعد،  عــن  الــطــالق  إمكانية  بشأن 
مناطقها،  من  العديد  في  التنقل  من  بالحد  قـــرارات 
األجــانــب،  ماليين  يقيم  حيث  دبـــي،  ــارة  إمـ خصوصا 
محاولة  في  وغيرها  والشواطئ  التجارية  المراكز  وأغلقت 

لوقف انتشار الوباء.

خدمة الزواج عن بعد 
في اإلمارات

العزل االجتماعي 

يرفع مشاهدات البث 

اإللكتروني
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إنسانية«  »هدنة  إلى  الدولية  الدعوات  إخفاق  قاد 
إلى  طرابلس،  للعاصمة  الجنوبية  التخوم  على 
قوات  بين  األسبوع  هذا  نوعي  ميداني  تصعيد 
استعادت  الوفاق،  حكومة  وقوات  العامة  القيادة 
صبراتة  مدينتي  على  السيطرة  أثره  على  األخيرة 
بعد   ، العاصمة(  )غرب  االستراتيجيتين  وصرمان 
منذ  عليهما  العامة  القيادة  سيطرة  من  عام  نحو 
الماضي،  العام  من  أبريل  شهر  في  الحرب  اندالع 
الذي  القتال،  محاور  في  التكتيكي  التغيير  وهو 
بإدانة  اكتفى  خجول  وأوروبي  دولي  بموقف  قوبل 
لجهود  المساحة  إلتاحة  والدعوة  االشتباكات، 
حلول  تقديم  دون  البالد،  في  »كورونا«  مكافحة 
والفر،  الكر  لمعارك  حدًا  تضع  حاسمة  مواقف  أو 
العاصمة  في  الليبي  المواطن  معاناة  مع  خصوصًا 
المعاناة  على  عـــالوة  ــالم،  ــظ وال العطش  مــن 
النفطية،  المنشآت  إغالق  عن  الناجمة  االقتصادية 
لتوقف  عملية  ترجمة  أول  محللون  اعتبره  فيما 
االنشغال  ظل  في  الدولية«  الوساطات  »جهود 

العالمي بتداعيات الجائحة.
المحاور،  على  األخير  التصعيد  شــرارة  كانت 
عنيفة  اشتباكات  اندالع  مع  الماضي،  األحد  يوم 
الوفاق  حكومة  وقوات  العامة  القيادة  قوات  بين 
أعلن  مصراتة(،  شرق  )جنوب  أبوقرين  منطقة  في 
اللواء  العامة،  القيادة  قوات  باسم  الناطق  إثرها 
الغربية،  بوابتها  على  السيطرة  المسماري،  أحمد 
قبل أن يكشف سقوط طائرة تابعة للقيادة العامة 
باسم  الرسمي  الناطق  لكن  طاقمها،  ومقتل  بها 
إن  قال  قنونو،  محمد  طيار  العقيد  الوفاق،  قوات 
العامة،  القيادة  قوات  استدرجت  الوفاق«  »قوات 
األمامية«،  تمركزاتها  من  تكتيكيًّا  »تراجعت  إذ 
عبر  المحاور  كافة  من  مضادًّا  هجومًا  أطلقوا  ثم 
12 ضربة جوية دقيقة استهدفت مدرعات وعربات 
عن  المواجهات  وأسفرت  صواريخ.  ومنصات  غراد 
جهاز  في  عنصر  لقي  إذ  المدنيين،  من  عدد  مقتل 
في  جوي  قصف  جــراء  حتفه  والــطــوارئ  اإلسعاف 
قتل  كما  إسعاف،  سيارات  أصاب  مصراتة  مدينة 
بمنطقة  قصف  في  وشقيقاه  والداه  وُأصيب  طفل 
امرأة  لقيت  فيما  ناصر.  جامعة  قرب  زارة،  عين 

محلة  في  منزلها  على  قذيفة  نتيجة سقوط  حتفها 
سيدي سليم.

اإلثنين  فجر  منذ  االشتباكات،  تواصل  ومــع 
تنفيذ  الغضب«  »بركان  عملية  أعلنت  الماضي، 
القيادة  عمليات  غرفة  استهدفت  جوية  ضربات 
ساعات  بعد  لتعلن  صبراتة،  مدينة  في  العامة 
السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان، ومطاردة 
العامة،  القيادة  ــوات  ق بـ»فلول«  وصفتها  ما 
اإلماراتية  المدرعات  من  عــدد  على  والسيطرة 
وآليات  دبابات  وعشر  »غــراد«  صواريخ  وعربات 
من  بــدأت  »العملية  فإن  قنونو  ووفــق  مسلحة، 
فيما  عديدة«،  محاور  ومن  والجو  والبحر  األرض 
لقواته  التقدم  على هذا  العامة  القيادة  قوات  ردت 
الصواريخ  بعشرات  طرابلس  مطار  خــالل  مــن 

العشوائية. والقذائف 
على  العامة  القيادة  قــوات  تصر  المقابل  في 
نقلت  وفقما  المدينين،  على  السيطرة  استعادة 
الرصد  جهاز  مدير  عــن  عربية  إعــالم  وســائــل 
قال  الذي  أسباق،  غيث  العامة  بالقيادة  والمتابعة 
إن »سيطرة )..( الوفاق على صرمان وشرق صبراتة 
أن »المعركة لم تكتمل معالمها،  موقتة«، مضيفًا 

وستتغير موازين القوى خالل الساعات المقبلة«.
أن  اعتبر  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بالهجوم  السالم  عاصفة  عملية  تعطيل  محاولة 
استعادة  مؤكدًا  »فشلت«،  أبوقرين  منطقة  على 
ووجه  وصبراتة.  صرمان  مدينتي  على  السيطرة 
بـ»العواصم  وصفها  مــا  ــى  إل رســالــة  ــســراج  ال
بهم  بعثتم  الذين  »أبناؤكم  قائاًل:  المتآمرة«، 
ليموتوا في العدوان على أرضنا سنعيدهم لكم في 
أوامرنا  وسنصدر  الثبوتية،  وثائقهم  رفقة  توابيت 
مع  األمــر  في  التنسيق  لتتولى  الخارجية  ــوزارة  ل

المعنية«. الجهات 
وبموازاة  ودبلوماسيون،  سياسيون  ويلحظ 
عالوة  والكهرباء  الماء  مثلث  أن  العاصمة،  حرب 
سالح  أو  ضغط  ــة  »ورق إلــى  تحول  النفط  على 
حرب« في خضم األزمة الليبية، وفق توصيف األمم 
المتحدة، ففي األسبوع الماضي ، توقف ضخ المياه 
الصناعي،  النهر  بمنظومة  المياه  آبار  حقول  من 
موقع  مسلحة  مجموعة  اقتحام  بعد  لما  اإلثنين، 
صمامات  كل  غلق  على  العاملين  وإجبار  الشويرف، 

إلى  الحقول  آبار  تشغيل  وإيقاف  بالتدفق،  التحكم 
العاصمة  أدخل  ما  وهو  لهم،  مطالب  تحقق  حين 
محاوالت  ظــل  فــي  عطش  موجة  فــي  طرابلس 
عند  األمــر  يتوقف  ولم  »كــورونــا«،  وبــاء  مواجهة 
حالة  في  الغربية  المنطقة  دخلت  بل  العطش، 
مجهولة  »مجموعة  أغلقت  أن  بعد  كامل،  إظالم 
أدخل  مما  السائح«،  سيدي  بمنطقة  الغاز  خط 

المنطقة الغربية في حالة إظالم كامل.
إغالق  يستمر  والكهرباء،  المياه  جانب  وإلــى 
في  ليتسبب  الماضي  يناير  منذ  النفطية  المنشآت 
 17 منذ  دوالر  مليار   4.1 تجاوزت  مالية  خسائر 
النفط في  إنتاج  بعدما هبط  الماضي، وذلك  يناير 
80.5 ألف برميل يوميًا حتى يوم اإلثنين  ليبيا إلى 
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  حذر  فيما  الماضي، 
الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع اهلل، من 
القانونية  غير  اإلقفاالت  الستمرار  السلبية  التبعات 
للمنشآت النفطية على حياة المواطنين، داعيًا إلى 
سرعة إنهاء هذه اإلقفاالت خصوصًا في ضوء تكبد 
لييبا خسائر تجاوزت أربعة مليارات دوالر، وفي هذا 

المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  توصيف  جاء  السياق 
والماء  النفط  قطع  بالوكالة،  ليبيا،  في  للدعم 
على  مشددة  جماعي«،  عقاب  بـ»وسيلة  والكهرباء 
أن ذلك أمر غير مقبول، وذلك في حوار مع برنامج 

»فلوسنا«، على قناة »الوسط«.
ويأتي سباق كسب الوقت في معارك الكر والفر 
للجهود  تام  شبه  توقف  وسط  النزاع،  طرفي  بين 
بفعل  الليبية،  األزمة  لتسوية  واألوروبية  الدولية 
االنشغال العالمي بجائحة »كورونا«، واكتفت األمم 
المتحدة بالدعوة إلى »وقف القتال في ليبيا إلتاحة 
الوباء«،  لهذا  للتصدي  الصحية  للسلطات  الفرصة 
األطــراف  »الــوســط«  قناة  عبر  ويليامز  وطالبت 
ويتصرفون  لهم  دعمًا  يقدمون  و»من  المتحاربة 
قيامهم  خالل  من  مسؤول  غير  عبثي  بشكل  اآلن 
في  والمرتزقة  بالسالح  المتحاربة  األطراف  بتزويد 

ظل انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا«.
مارس  نهاية  أطلق  الذي  األوروبي،  االتحاد  أما 
قرار  تنفيذ  لمراقبة  »إيريني«  عملية  الماضي 
فقد  لليبيا،  السالح  توريد  حظر  المتحدة  األمــم 

جيدًا  تعي  الموحد  التكتل  »مؤسسات  أن  أكــد 
األزمة  ظل  في  خصوصًا  ليبيا،  في  الوضع  خطورة 
الناطق  وفق  وذلك  الحالية«،  العالمية  الصحية 
الخارجية  والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل  باسم 
في االتحاد األوروبي بيتر ستانو، وجاءت تصريحات 
وزير  من  تسلمها  رسالة  بعد  ــي  األوروب الناطق 
بالتحرك  بروكسل  فيها  يطالب  مالطا،  خارجية 
األوروبي  االتحاد  وسيعمل  ليبيا.  في  عاجل  بشكل 
كما  عليه  والرد  المالطي  الطلب  مع  التعامل  على 
رئيس  من  رسالة  فيها  يتسلم  مرة  كل  في  يحدث 
حسب  الموحد،  التكتل  في  عضو  دولة  دبلوماسية 
الوضع  خطورة  أوروبا  في  »ندرك  مضيفًا:  ستانو، 
عن  تعبير  البحرية  إيريني  عملية  وإطالقنا  الليبي، 

وتحركنا«. اهتمامنا 
ورغم ظروف الجائحة التي ألحقت أضرارًا جسيمة 
بإيطاليا، إال أن نائبة وزير الخارجية مارينا سيريني 
رأت أن »األخبار الواردة من طرابلس وليبيا بأسرها 
إلى أن  ال يمكنها أن تتركنا غير مبالين«، وأشارت 
الشرب،  مياه  تدفق  وقف  أو  المستشفيات  »قصف 
كما حدث في األيام األخيرة، وبشكل خاص في ظل 
قائلة:  مقبول«،  غير  أمر   ،19 كوفيد  وباء  تهديد 
األمم  نداء  أخيرًا  تقبل  أن  األطراف  جميع  »نناشد 
المتحدة من أجل وقف فوري إلطالق النار«، وهو ما 
على  العجوز  القارة  قدرة  مدة  عن  سؤااًل  يستدعي 
استعادة التحرك في الملف الليبي في ضوء خسائر 

الوباء.
الروسية  اإلطــاللــة  كانت  األثــنــاء،  هــذه  وفــي 
الجائحة،  هــذه  قلب  في  الليبي  المشهد  على 
الخارجية  ــر  وزي لنائب  هاتفيين  اتصالين  عبر 
رئيس  مع  الثالثاء،  بوغدانوف،  ميخائيل  الروسي 
المجلس  ومستشار  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس 
على  الــتــطــورات  لبحث  ــدري،  ــب ال عبدالباسط 
وشدد  ليبيا.  في  والسياسية  العسكرية  الساحتين 
إيجاد  ضــرورة  على  االتصالين  خالل  بوغدانوف 
إلى  داعيًا  الليبيين«،  بين  سلميين  وحل  »تسوية 
»وقف االقتتال وتشكيل حكومة موحدة تمثل جميع 
دون  وسيادتها«،  ليبيا  وحدة  يحفظ  بما  الليبيين، 
جديدة  أدوات  الروسية  الخارجية  بيان  يطرح  أن 

للتحرك لوقف القتال.
األوضاع  تبقى  والسياسي،  الميداني  بين  وما 

دولية  تقارير  وسط  مروع،  تدهور  في  اإلنسانية 
للمواطنين  اإلنسانية  المعاناة  حجم  تكشف 
سواء  البالد،  في  الشرعيين  غير  والمهاجرين 
»كورونا  وبــاء  أو  طرابلس  العاصمة  حرب  جــراء 
المستجد«، إذ أكد تقرير أممي أن العائالت الليبية 
وتطلب  التأثر  شديدة  أصبحت  غذائيًا،  اآلمنة 
أزمة  من  االقتصاد  يواجهه  ما  نتيجة  المساعدة، 
وحصار  النزاع  تصاعد  بسبب  األبعاد،  متعددة 
تهديدات  عن  فضاًل  السيولة،  ونقص  النفط 

فيروس»كوفيد 19« .
وبرنامج  اإلنسانية  االستجابة  خطة  وحسب 
تشير  »التوقعات  فإن  العالمي،  الغذائي  األمــن 
العمل  فرص  وعلى  الحركة  على  القيود  أن  إلى 
شديدًا  تأثيرها  سيكون  الغذاء  على  والحصول 
للغاية في ليبيا مع عدم قدرة األشخاص بشكل عام 
على التنقل بسهولة للعمل، وإجبار عديد الشركات 
على  الطلب  تقليل  وبالتالي  أبوابها،  إغالق  على 
المستقرة،  غير  الدخل  مصادر  واختفاء  العمالة، 
األمان  وشبكات  الصحية  الرعاية  أنظمة  وضعف 

االجتماعي«.
وفي السياق نفسه، كانت مخاوف اللجنة الدولية 
األسر  معاناة  »تضاعف  من  األحمر«،  لـ»الصليب 
فيروس  نتيجة  ليبيا  في  النزاع  جــراء  المتضررة 
اآلالف  »مئات  أن  إلى  مشيرة  المستجد(«  )كورونا 
من الليبيين يقعون تحت وطأة نزاع محتدم، بينما 
)كوفيد19-(،  فيروس  تفشي  خطر  أمامهم  يمثل 
في  الهشة  الصحية  المنظومة  بإضعاف  ويهدد 
تيسير  تكفل  أن  إلى  »السلطات  ودعت  البالد«، 
على  الحفاظ  مع  اإلنسانية  المساعدات  تسليم 
فإن  وإال  الجسدي،  التباعد  مثل  الوقائية  التدابير 
المساعدات  تلك  على  يعتمدون  الذين  األشخاص 

سيواجهون معاناة كبيرة«.
عنق  حول  األزمات  لدائرة  الكلي  االنغالق  ومع 
للحرب  الوحيدة  الضحية  بــات  الــذي  المواطن، 
الحرب  بين  مكانه  الحل  سؤال  يراوح  واإلغالقات، 
انفراج  مفتاح  ويعود  الدولي،  واالنشغال  والجائحة 
قائمًا  التساؤل  ليبقى  الليبيين،  إلى  األزمات  هذه 
حول فرص خروج هذا الحل عبر الدوائر التلفزيونية 
جمع  في  المغلقة  الغرف  فشلت  أن  بعد  المغلقة 

فرقاء الوطن الواحد في الداخل والخارج.

مواقف دولية خجولة.. ومثلث األزمات يخنق املواطن

معارك الكر والفر تنحسر إلى صبراتة وصرمان
•  آلية مدمرة تابعة لقوات القيادة العامة في صبراتة. )بركان الغضب(

• مقاتلون من قوات الوفاق على متن آلية تابعة لقوات القيادة العامة في صبراتة.                »بركان الغضب«

 مثلث املاء والكهرباء والنفط حتول إلى »سالح حرب« يف األزمة الليبية
 مسؤولة إيطالية: األخبار الواردة من ليبيا ال ميكنها أن تتركنا غير مبالني

طرابلس، بنغازي–الوسط

الوسط: رمضان كرنفوده

استطالع لـ »الوسط« حول تعدد مبادرات حل »األزمة الليبية«:

الخلل في عدم إشراك الشعب.. واقتراح بمسار ثالث ينبذ الحل العسكري
منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي في 
فبراير 2011، لم تتوقف المبادرات الدولية 
الليبي،  الشمل  بلم  المنادية  واإلقليمية 
مظلة  تحت  الليبيين  يجمع  حوار  وإقامة 
استمع  شتى  بلغات  ألسنة  واحــد.  وطن 
شؤونهم.  عن  تتحدث  الليبيون  إليها 
عبر  شاهدوها  عددها  يحصى  ال  مؤتمرات 
أنهم  غير  بالدهم،  اسم  تردد  الشاشات 
األزمة  واحدة:  حقيقة  يدركون  يزالون  ال 
مبادرته،  على  يغني  وكل  قائمة،  زالت  ما 

وحلوله، وال جديد.
»الوسط«  ترصد  التالية،  السطور  في 
تلك  إليه  آلت  لما  أنفسهم  الليبيين  رؤية 

المبادرات التي لم تفض إلى شيء.
بداية، قال مندوب ليبيا السابق باألمم 
أعتقد  »ال  الدباشي:  إبراهيم  المتحدة 
األزمة  لحل  ُقدمت  متعددة  مبادرات  أن 
دول  من  متعددة  مساعي  رأينا  الليبية. 
على  الليبية  األطــراف  لمساعدة  مختلفة 
المتحدة،  األمــم  حلول  لتنفيذ  التوافق 
غير  صــورة  لديها  الــدول  بعض  أن  رغم 
الليبية  األطـــراف  ماهية  عــن  واضــحــة 
الفاعلة، وتتخبط بين دور القبائل وأنصار 
وهي  والمناطق  والمدن  السابق  النظام 
السالح  حاملي  أمام  األيدي  مكتوفة  كلها 

وأصحاب المناصب«.
في  ليس  »الخلل  الدباشي:  ــاف  وأض
إشــراك  عــدم  فــي  بــل  الــمــبــادرات  تعدد 
في  الــعــادي(  )المواطن  الليبي  الشعب 
الحل، وعدم جدية مبعوثي األمم المتحدة 
بأمانة«.  عليه  االتفاق  يتم  ما  تنفيذ  في 
األمم  بعثة  »كانت  قائال:  رؤيته  وأوضح 
المتعددة  االنتهاكات  تراقب  المتحدة 
أن  دون  رعته  الــذي  الصخيرات  التفاق 
جسم  على  الشرعية  أضفت  بل  تتدخل، 
وتعاملت  ألحكامه،  بالمخالفة  تشكل 
األمن  مجلس  ونسف  شرعية،  كجهة  معه 
الرئاسي  بالمجلس  باعترافه  االتــفــاق 
كحكومة شرعية لليبيا، قبل أن يتم اعتماد 

قراراته  النواب وقبل  الحكومة من مجلس 
لالتفاق  صريح  انتهاك  في  التوافقية  غير 
وسيادة  الدستوري  ــالن  واإلع السياسي 

ليبيا«.
األمم  بعثة  »كانت  الدباشي:  وتابع 
وراضية  الفوضى  على  متفرجة  المتحدة 
المشهد  متصدري  مــع  وتتعامل  بها، 
المقيمين  الليبيين  والمهاجرين  السياسي 
الليبي.  الشعب  باعتبارهم  الخارج  في 
فشلت كل المبادرات والحلول ألن الشعب 
ــحــوارات  ال فــي  ممثاًل  يكن  لــم  الليبي 
جمع  الممكن  من  كان  الحلول.  وإيجاد 
عن  بعيدًا  ليبيا  بلديات  لجميع  ممثلين 
على  لالتفاق  المستجدة،  التصنيفات  كل 
تنفيذه  الدولي ويتم  المجتمع  حل يضمنه 
بعض  استراتيجية  لكن  رعايته،  تحت 
تقوم  المتحدة  األمم  في  الفاعلة  األطراف 
وفي  ليبيا  في  الفوضى  استدامة  على 
ما  الليبيين  بين  ووجدت  العربي  العالم 
أصحاب  واألنانيين  العمالء  من  يكفي 
لتنفيذ استراتيجياتها«. الضعيفة  النفوس 

الهيئة  عــضــو  تــقــول  جهتها،  ــن  م
التأسيسية لصياغة الدستور، ناديا عمران، 
إن المجتمع الدولي »كان وما زال منقسما 
وسبق  الليبية،  المعضلة  تجاه  بوضوح 
اإلقليمية  االجتماعات  من  الكثير  عقد  أن 
من  الكثير  وصدر  والتشاورات،  والدولية 
وجود  عدم  تؤكد  التي  والقرارات  البيانات 
تحل  لن  الليبية  األزمة  وأن  عسكري،  حل 
بما  السياسي،  المسار  إلى  بالعودة  إال 
أقر  الذي  األمن  الصادرة عن مجلس  فيها 
ضرورة وقف الحرب وإطالق المساعي نحو 
لألسف  لكن  الوطنية،  والمصالحة  الحوار 
الجهود،  هذه  لكل  فعليا  أثر  ال  الشديد 
وجود  عدم  في  ليبيا  معضلة  وتتلخص 
بحوار  والبدء  االقتتال  نوايا حقيقية إلنهاء 
آلية  ويضع  االنتقالية  األجسام  ينهي  جاد 
والشروع  الدستور  مشروع  على  لالستفتاء 
ــى أسس  ــة اســتــنــادا إل ــدول فــي بــنــاء ال

دستورية حاكمة«.
أن  فــرأى  الهوني،  خالد  الناشط  أمــا 
»االتكال على المبادرات الدولية لن يجدي 

نفعًا، وآخرها مبادرة برلين التي لم يكتب 
لها أية حظوظ من النجاح، وعلى الليبيين 
أن يعوا بأن الحل بأيديهم وأن يستجمعوا 
طرفي  على  للضغط  الوطنية  إرادتــهــم 
األمر  اقتضى  ولو  حل  إلى  للوصول  النزاع 
الحرب  استمرار  رافض  ثالث  مسار  صنع 
استمرار  رافض  هو  كما  العسكري  والحل 
مع  الدولة،  وخطفها  الميليشيات  تغول 
كافة  استبعاد  إلى  يصل  قد  حل  تقديم 
بشخصيات  واإلتيان  المشهد  مُتصدري 
يمكنها  ودوليًا  محليًا  قبواًل  تلقى  جديدة 
للخروج  البالد  وقيادة  المبادرة  زمام  أخذ 

من األزمة«.
إن  أبوسعدة  علي  عمر  الناشط  ويقول 
»األزمة السياسية الليبية المستفحلة، وآثار 
بظاللها  ألقت  الخانقة،  األمنية  تداعياتها 
االقتصادية  األوضاع  مجمل  على  القاتمة 
أن  ويضيف  الليبي«.  للشعب  واالجتماعية 
في  تجلت  متعددة  بأوجه  »برزت  األزمة 
الخارجية  والمطامع  المصالح  تقاطعات 
والموقع  والواعدة،  الزاخرة  الثروات  على 
من  حالة  وســط  لليبيا،  الجيوسياسي 
مؤسسات  بكل  البائن  العميق  االنقسام 

اإلرادة  غيّبت  أزمــة  والمجتمع.  الدولة 
العريضة،  الحقيقية  الشعبية  الوطنية 
االجتماعي  نسيجها  بتمزق  المتأثرة 
تعددت  الحل  وعلى خطى  العريق،  القديم 
ال  التي  والدولية  اإلقليمية  المبادرات 
التخمة، وأكثرها زخمًا  تحصى وال تعد حد 

هي مبادرتا باليرمو وباريس.
المبادرتين  هاتين  أن  سعدة  أبو  ورأى 
»فشلتا تمامًا في التقدم خطوة واحدة نحو 
الشأن  في  المباشر  التدخل  بسبب  الحل، 
الداخلي الليبي لتغليب أحد أطراف الصراع 
الداخلي على اآلخر لمصلحتهم هم، فصبوا 
الزيت على النار«. وأضاف: »آخر المبادرات 
إطار  في  جاء  الذي  برلين  مؤتمر  وأهمها 
أكثر تركيزا ومنطقية في اتجاه حل األزمة 
في محاولة جدية من رعاة المبادرة بجمع 
المؤثرين  والفاعلين  الخارجيين  الفرقاء 
في األزمة الليبية للتوصل أواًل إلى قواسم 
وإلزامهم  ونهيهم  بينهم،  فيما  مشتركة 
الشأن  في  المباشر  التدخل  من  الكف  عن 
وفتح  النار  إطالق  ووقف  الليبي  الداخلي 
حل  إلــى  للوصول  وطني  حــوار  مسارات 
ولجنة   )5+5( العسكرية  كاللجنة  لألزمة، 

ويعتقد  العدد،  أربعينية  ونخبوية  سياسية 
معايير  في  أخفقت  األممية  البعثة  أن  كثر 
زاد الطين بلة  اختيار شخصياتها، لكن ما 
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  استقالة 
المتشائمين  أكثر  يعتقد  كان  توقيت  في 

أن الحل بات قريب المنال«.
قولي،  قائال: »خالصة  أبو سعدة  وتابع 
أن ليبيا جزء من هذا العالم، وأن كل تجربة 
حالية  قيمة  لها  الحل  نحو  حقيقية صادقة 
الدولية  المبادرات  أن  وأعتقد  وتاريخية، 
إلنتاج حلول لألزمة وفقًا للمعطيات اآلنية 
حدود  في  لكن  مهم،  ليبيا  تواجه  التي 
بشرط  بها  المسموح  الوطنية  الخطوط 
العليا  المصالح  المساعدة  هذه  تمس  أال 
المبادرات  للدولة، لهذا ال أعتقد أن تعدد 
الليبية هو السبب في  الدولية لحل األزمة 

عدم الوصول إلى حل«.
أحمد  الحقوقي  الناشط  قال  ــدوره،  وب
المبادرات  تعدد  أن  »أعتقد  عبدالحكيم: 
أسهم بشكل  واألممية  والدولية  اإلقليمية 
كبير في إضاعة الوقت والجهود بما أسهم 
ليبيا،  في  السياسية  األزمة  أمد  إطالة  في 
والمساعي  الجهود  تنسيق  عدم  أن  كما 

مبادرة  إطــار  ضمن  الدولية  والمبادرات 
موحدة تحت مطلة واحدة ممثلة في األمم 
الفرص، وساهم كذلك في  أضاع  المتحدة 
من  عمق  مما  السابقة،  الجهود  تشتيت 
األزمة  وتأخر حل  السياسي  االنقسام  حجم 
في  أدى  المبادرات  تعدد  أن  كما  الليبية، 
الليبية،  إلى تعقيد األزمة  مناسبات عديدة 
والمصالح  المواقف  واختالف  لتباين  نظرا 
هذه  الراعية  الدول  بين  فيما  المتضاربة 

المبادرات وتقاطع مصالحها«.
أطراف  أن  »كما  عبدالحكيم:  وأضــاف 
في  ساهموا  ليبيا  في  السياسية  ــة  األزم
إفشال عدة مبادرات كانت مطروحة، وهذا 
جانب آخر أسفر عن عرقلة وإفشال الجهود 

والمبادرات التي كانت مطروحة«.
قال  التباوي،  حسن  المدني  الناشط 
الدولية،  المبادرات  صدقية  »عــدم  إن 
معالجة  وعدم  األطراف،  لبعض  وانحيازها 
الحرب  كون  والدولي  اإلقليمي  التدخل 
الرئيس  السبب  هو  بالوكالة،  حرب  هي 
في عدم التوصل إلى حل لألزمة الليبية«.

بوقف  تتعهد  لم  مبادرة  »أي  أن  ورأى 
اإلماراتي   – المصري   – الفرنسي  التدخل 
مــبــادرة  ــروســي هــي  ــودي–وال ــســع ال  –
هي  ــدول  ال فهذه  ــاس،  األس من  فاشلة 
وما  الليبية  الحرب  تغذي  من  الواقع  في 
على  تــوازن  إلحــداث  إال  التركي  التدخل 
»منع  أن  التباوي  وأوضــح  األزمــة«.  خط 
بالسالح  الليبيين  إمــداد  ووقف  التدخل 
وتقاسم  شاملة  وطنية  مصالحة  إجراء  مع 
أردنا  حال  في  األمثل  الحل  هو  للسلطة، 
مقدرة  عدم  ظل  في  لألزمة  دائما  حال 
عسكريا  المعركة  حسم  على  طــرف  أي 
لم  التي  المبادرات  كثرت  فقد  لصالحه، 
اليوم  هذا  حتى  ولكن  لليبيا،  حال  تجلب 
الواليات  واحدة،  أميركية  مبادرة  توجد  ال 
الحرب،  القادرة على وقف  المتحدة وحدها 
األطراف  كل  على  السيطرة  تملك  كونها 
الداخل،  في  والبيادق  واإلقليمية  الدولية 
مباشر  بتدخل  الحرب  وقف  يمكن  لذلك 

من الواليات المتحدة«.
من  وهــو  عــبــداهلل،  مصطفى  ويــقــول 

المبادرات  »تعدد  إن  الشباب،  النشطاء 
وهذا  األزمــة،  تعقيد  زيادة  في  سببًا  كان 
تلك  على  القائمين  مصالح  اختالف  نتيجة 

المبادرات«.
الــتــي طرحت  ــدول  الـ ــل  وأضـــاف: »ك
هي  كانت  الليبية  األزمــة  لحل  وساطات 
أساسيًا  أسبابها، وكانت طرفا  أحد  نفسها 
في  كبير  دور  لها  ــان  وك تفاقمها،  في 
تحريض الليبيين ضد بعضهم عبر وسائل 
المشبوهة،  السياسية  وأجنداتها  اإلعالم 
ودعمها المستمر لألطراف المحلية لزيادة 
ليبيا،  في  المسلحة  الصراعات  وتيرة 
بالوكالة في  السابقة  الحروب  واندالع كل 

الليبية«. الساحة 
»تعدد  بالقول:  حديثه  عبداهلل  وواصل 
التي يتم طرحها  المبادرات  وتضارب هذه 
الليبية، مؤشر خطير لحدوث  بشأن األزمة 
تصادم  وحــدوث  دولــي  و  إقليمي  صــراع 
اختالف  بسبب  الدول  هذه  بين  عسكري 
وأهدافها،  مصالحها  وتباين  رؤيتها 
لها  ليست  المبادرات  كل  أن  والسبب 
األزمة  إلنهاء  محددة  آلية  أو  استراتيجية 
في  الــيــوم  نشهده  مــا  وهـــذا  سياسيًا 

العاصمة طرابلس«.
فقال  أبوإصبع  عبدالسالم  الناشط  أما 
الخارج  من  تأتي  الــمــبــادرات  »أغلب  إن 
وأخيرا  وأبوظبي  باريس  إلى  باليرمو  من 
في  تصب  المبادرات  هــذه  وكــل  جنيف، 
على  المتصارعة  األجنبية  األطــراف  صالح 
في  اليوم  والحل   .2011 العام  منذ  ليبيا 
تبني المبادرات الداخلية، ومنها على سبيل 
مؤتمر  بتنظيم  وليد  بني  مبادرة  المثال 
وطني يشارك فيه كل الليبيين على مختلف 
إيقاف  يتم  أن  على  السياسية،  مشاربهم 
القتال الدائر اآلن، وإطالق كل السجناء من 
للدكتور  السماح  السابق، مع  النظام  أنصار 
سيف اإلسالم بالمشاركة السياسية، وكذلك 
يتم إطالق أسرى الحرب الدائرة حاليا على 
المؤتمر  هذا  خالل  ومن  طرابلس،  تخوم 
إلى  تدعو  موقتة  حكومة  الليبيون  يشكل 
قبول  على  الناس  ويتفق  عامة،  انتخابات 

نتائجها«.

• ناديا عمران• عمر أبوسعدة• إبراهيم الدباشي

 إبراهيم الدباشي: استراتيجية بعض األطراف الفاعلة يف األمم املتحدة تقوم على استدامة الفوضى يف ليبيا
 ناديا عمران: تتلخص املعضلة يف عدم وجود نوايا حقيقية إلنهاء االقتتال والبدء بحوار ينهي األجسام االنتقالية

تعديالت صفحة 3

صفحة 3

تحذف الصورة املوجودة يف قلب املوضوع الرئييس )صورة الشارع 

املضلم(

وتوضع مكانها صورة الراجل والعيل اليل شايلني مياه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف الصور فوق، مصدر الصورة )بركان الغضب( وليس )ركان الغضب(

• رجل وابنه يحمالن قوارير مياه في العاصمة طرابلس.        »رويترز«



محليات 04

 إمكاناتنا ضعيفة  في مواجهة الوباء

من تاريخ ليبيا الوطني

ملحات من أسرار حلم االستقالل بني األمم املتحدة ودول االحتالل
تكشف وثيقة سرية من وثائق الحكومة البريطانية مؤرخة 
تقييم  الغرب(  طرابلس  )مستقبل  بعنوان   1947 يناير  فى 
بريطانيا للموقف العام فى طرابلس الغرب من وجهة نظرها 
عن  التخلى  فى  ورغبتها  فرنسا  وخاصة  الثالثة  وشركائها 

طرابلس الغرب وتأييد فرنسا عودة إيطاليا لها.
دعيت الوفود الليبية التى وصلت إلى نيويورك إلى المثول 
السيد  ألقى  حيث  سيكسيس  ليك  فى  السياسية  اللجنة  أمام 
عمر فائق شنيب كلمة برقة، وألقى كلمة الوفود الطرابلسية 
شكري،  فؤاد  محمد  الدكتور  ليبيا  تحرير  هيئة  وفد  فيها  بما 
ووفقا لما ورد فى تقرير الوفد البرقاوى األول الذى قدمه إلى 
فقد  سيكسيس  ليك  اجتماع  حول  البرقاوى  الوطنى  المؤتمر 
تعرض الوفد ألسئلة كثيرة ومستفزة من المندوب البولندي.

وفى 19 ابريل 1949 صوتت اللجنة السياسية بهيئة األمم 
العامة  الجمعية  إلى  وأحالته  المشروع  قبول  على  المتحدة 
ورافضة  منددة  ليبيا  فى  المظاهرات  واندلعت  للتصويت، 
األسباب  كانت  فقد  اإلعالمية  المبالغة  عن  وبعيدا  المشروع، 

الحقيقية وراء رفض الشعب الليبى للمشروع تتمثل في:
-1 عودة إيطاليا إلى أى جزء من ليبيا.

قاب  كان  أن  بعد  سنين  عشر  االستقالل  حلم  تعطيل   2-
قوسين أو أدني.

ال أريد أن أدخل فى تفاصيل جانبية حول موضوع الوصاية 
ولكنى أقول إن الخيارات أمام الليبيين كانت محدودة.

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  على  المشروع  عرض 
للتصويت عليه فى منتصف مايو 1949 وكان يحتاج إلى ثلثى 
صوت  بفارق  سقط  المشروع  لكن  عليه،  للموافقة  األعضاء 
الدول  عدد  أن  مالحظة  مع  هايتى  دولة  صوت  وهو  واحد 
واصدرت  دولة،   57 حدود  فى  كان  اآلونة  تلك  فى  األعضاء 
عشر  بعد  استقاللها  ليبيا  بمنح  يقضى  قرارا  العامة  الجمعية 

سنوات. 
الدين  نور  على  الدكتور  أن  الروايات  بعض  فى  تردد 
لو  إميل سان  هايتى  أقنع مندوب  رحمه اهلل هو من  العنيزى 
بالتصويت ضد المشروع، وفى أخرى يضاف إليه المرحوم عبد 
الرازق شقلوف، وواقع األمر أن الوفود الليبية لم تحضر جلسة 
ليبيا  أن  وهو  بسيط،  لسبب  العامة  الجمعية  فى  التصويت 
ليست عضوا فى هيئة األمم المتحدة وليس لها وفد رسمى 

الدكتور  أن  كما  العامة،  الجمعية  جلسات  ويحضر  ليمثلها 
بل  ليبيا  تحرير  هيئة  وفد  فى  رسميا  يكن عضوا  لم  العنيزى 
كان مثله مثل الدكتور محمد فؤاد شكرى )المصرى الجنسية( 
مستشارين للوفد، إذ إنهما موظفان بالجامعة العربية وليس 
أما  األعضاء،  الدول  بوفود  المباشر  االتصال  مهامهما  من 
المرحوم عبد الرازق شقلوف فلم يكن عضوا بالوفد البرقاوى 
األول، ومن خالل ما اطلعت عليه من وثائق فإن الوفد المصرى 
هو من كان يتولى االتصاالت نيابة عن وفد هيئة تحرير ليبيا.
هى  هايتى  فدولة  الذهن  إلى  يتبادر  مهما  سؤاال  إن 
مستعمرة فرنسية سابقة وهى إضافة إلى المجموعة الالتينية 
جميع  واتفقت  طرابلس  إلى  إيطاليا  عودة  تساند  التى 
بالتصويت  دولته  تعليمات  خالف  لو  سان  أن  على  الروايات 
لصالح المشروع ! فما الذى يجعل عضوا من وفد ليبى يختار 
مندوب هذه الدولة من بين بقية دول العالم ليقنع مندوبها 
المؤتمر  جلسات  محاضر  إن  المشروع؟،  ضد  بالتصويت 

المؤتمر  بأن  تفيد  )الباكور(  موقع  على  المنشورة  البرقاوى 
أعضاء  وحضرها   1949 16مايو  االثنين  )يوم  جلسة  عقد  قد 
القالل  وخليل  العبار  عبدالحميد  الشيخ  وهم  البرقاوي،  الوفد 
قد  الليبية  الوفود  أن  فكرة  يرجح  مما  شنيب(  فائق  وعمر 
لألمانة  لكن  المشروع،  على  التصويت  قبل  نيويورك  غادرت 
الذى  ليبيا  تحرير  هيئة  وفد  وجود  من  التأكد  لى  يتوافر  لم 
فى  العنيزى  الدين  نور  على  الدكتور  طاقمه  ضمن  من  كان 
نيويورك أثناء عملية التصويت. لألمانة أيضا عليّ أن أعترف 
بعجزى عن إجابة عدد من األسئلة التى دارت فى ذهنى وهي: 
فى  األعضاء  الدول  جميع  تضم  السياسية  اللجنة  كانت  هل 
أنها كانت مقتصرة على عدد معين من  أم  العامة،  الجمعية 
حتى  السياسية  اللجنة  فى  عضوا  هايتى  كانت  وهل  الدول؟ 
التى دعيت  الليبية  الوفود  أصبح فى مقدور عضو من أعضاء 
كان  وهل  به؟  واالتصال  مندوبها  اختيار  من  أمامها  للمثول 
تلقت  وهل  مندوب؟  من  بأكثر  االتصال  بعد  االختيار  هذا 

هايتى  مندوب  وأقنع  وبحث  اتصل  الذب  الشخص  أو  الوفود 
أن  ننسى  ال  المشروع؟.  ضد  يصوت  بأن  المندوب  من  وعدا 
السياسية  اللجنة  جلسة  بين  تقريبا  شهر  مدتها  فترة  هناك 
جميع  تلزم  الوطنية  المسؤولية  إن  العامة.  الجمعية  وجلسة 
والتقصى  بالبحث  الوطنى  التاريخ  بتدوين  المهتمين  السادة 
فى هذا الجانب وهى أمانة فى أعناقهم اتجاه وطنهم وتاريخه 

الذى طالته أيدى التزوير والتزييف.
تبعات مشروع بيفين – سفورزا على القضية الوطنية.

قرار  من  أيام  عشرة  حوالى  بعد  أى   1949 أبريل   27 فى 
اللجنة السياسية بعث األمير إدريس بكتاب إلى وزير خارجية 
بريطانيا )أرنست بيفين( ذكره بقتال برقة إلى جانب القوات 
االستقالل  قضية  له  تتعرض  الذى  والتسويف  البريطانية 
برقة  استقالل  إعالن  عليه:  وعرض  المنتصرة  الدول  من 
وتشكيل حكومة ديمقراطية دستورية والتوقيع على معاهدة 
الدفاعى  وتحالفها  استقاللها  برقة  بها  تضمن  بريطانيا  مع 

والتعاوني، وأنها على استعداد للتفاهم فيما تضطر إليه من 
استراتيجيات.

يغفل الكثير من المهتمين بمرحلة حراك االستقالل الجانب 
اإليجابى لفشل مشروع بيفين – سفورزا، الذى عجل باستقالل 
عند  لبرقة  البريطانى  الحاكم  كاندول(  )دى  أرسل  فقد  البالد، 
وزارة  إلى  سرية  برقية  مايو   18 يوم  عصرا  الخامسة  الساعة 
الخارجية البريطانية يقول فيها )إن األمير إدريس قد عاد فجأة 
مساء األمس من البيضاء وطلب أن أقابله صباح اليوم حيث طلب 
منا أن نبلغكم فورا فحوى الرسالة التالية: ستتم الدعوة إلى عقد 
اجتماع للمؤتمر الوطنى بكامل أعضائه فى بنغازى خالل خمسة 
أو سبعة أيام وسوف يقوم باإلعالن أمام المجتمعين ما يخص 
االستقالل وتشكيل حكومة وطنية..( وتعاقبت األحداث بسرعة 
فقد أعلن األمير إدريس استقالل برقة فى األول من يونيه 1949 
األمر الذى قاد إلى إعادة طرح المسألة الليبية بعد ستة أشهر من 

ذلك واالعتراف باستقالل ليبيا.
إن  عليه  اطلعت  ما  وبحسب  بساطة  وبكل  أكرر  ختاما 
األسباب الكامنة وراء المشروع كانت اقتصادية واستراتيجية 
طرابلس  على  االنفاق  فى  بريطانيا  رغبة  عدم  وهى  بحتة 
مصر،  فى  قواعدها  عن  بديل  إلى  الملحة  وحاجتها  الغرب 
فلو كان الغرب يريد تقسيم ليبيا فما ذا الذى كان سيمنعه 
الموحدة  ليبيا  ستمثله  الذى  الخطر  هو  وما  ذلك؟  من 
ليبيا  إيطاليا عن مستعمراتها وأصبحت  تنازلت  لقد  للغرب؟ 
أحيانا  عليها  ويطلق  السابقة  اإليطالية  المستعمرات  تدعى 
دولة  أو  سياسى  نظام  بها  يكن  ولم  )األراضي(  اصطالح 
بعد طردها،  او  إيطاليا  احتالل  قبل  بها  ذات سيادة معترف 
مالك  )ال  أرضا  السابقة  اإليطالية  والمستعمرات  ليبيا  كانت 
هزيمة  بعد  السابقة  اإليطالية  المستعمرات  وضع  إن  لها(، 
اإلعالن  على  والسودان  مصر  مملكة  شجع  مباشرة  إيطاليا 
برقة  مع  الغربية  حدودها  ترسيم  إعادة  فى  رغبتها  عن 
الشرقية  الجنوبية  السودان  حدود  إلى  مصوع  ميناء  وضم 
الجمعية  أمام  الليبية  القضية  بحث  أثناء  ذلك  وواصلت 

المتحدة. لألمم  العامة 
المصادر:

الباكور  موقع   ( البرقاوى  الوطنى  المؤتمر  جلسات  محاضر 
اإللكتروني(.

برقة  فى  البريطانيتين  اإلدارتين  وثائق  من  مختارات 
وطرابلس الغرب )كتاب الوسط(.

صحيفة طرابلس الغرب 1949/4/28

بجهود رسمية وأهلية

مدن الجنوب تواجه كورونا ومطالب بدعمها بأجهزة الفحص

فيروس  لمواجهة  متواصلة  رسمية  تحركات  مع  بالتزامن 
كورونا المستجد فى مدن ليبيا كافة، تكافح بلديات الجنوب، 
وفى مقدمتها سبها، للتصدى للجائحة بجهود حكومية وأخرى 
أهلية، تأخذ أشكاال متنوعة، وشعارات متعددة، وفى جوهرها 

هدف واحد: الوقاية من الفيروس، وصيانة صحة المواطنين.
آخر مظاهر التحركات األهلية، تمثلت فى تخصيص منظمة 
»أم المؤمنين« بمدينة سبها، معمل الحياكة التابع لها هذه 
األيام لتجهيز الكمامات والمالبس الطبية من أجل المساعدة 

فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
محمد،  على  وفاء  الحياكة،  معمل  على  المشرفة  وقالت 
توفير  خالل  من  المساعدة  يحاول  المعمل  إن  لـ»الوسط« 
بعض أدوات الوقاية مثل الكمامات وأغطية الرأس إلى جانب 
والمراكز  المستشفيات  لمساعدة  الطبية  المالبس  بعض 

الصحية على مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المعمل 
أمد عدة جهات بهذه المواد.

وأضافت نقيبة الصيادلة فى فزان، الدكتورة وردة الجراح، 
التى يجرى تجهيزها مطابقة  أن الكمامات والمالبس الطبية 
من  الطبى  الشيت  من  حياكتها  تجرى  حيث  للمواصفات، 
إضافة  والحماية،  الوقاية  ناحية  من  جيد  وهو  الثالثة  الدرجة 
إلى أنه يتم تعقيمها بالحرارة والكحول الطبي. وبالمثل، يعمل 
عدد من مشاغل الحياكة والتطريز فى ليبيا والمنطقة الجنوبية 
أجل  وغيرها من  الكمامات  مثل  الطبية  اللوازم  بحياكة  يقوم 

سد النقص الحاد نتيجة كثرة االستعمال.
األزمة  لجنة  تسلمت  الحكومية،  الجهود  صعيد  وعلى 
معدات  الماضية،  الجمعة  فى سبها،  »كورونا«  وباء  لمجابهة 
عاديا  سريرا   40 تشمل  الموقتة،  الحكومة  من  مقدمة  طبية 

وعشرة أسرة عناية فائقة إلى جانب أربعة أجهزة فلترة، وذلك 
فى إطار تجهيز مراكز الحجر الصحى بالمدينة.

»كورونا«  وباء  لمجابهة  األزمة  لجنة  رئيس  نائب  وقال 
بلدية  عليها  تحصلت  التى  التجهيزات  إن  أبوخزام،  محمد 
إلى  لفت  لكنه  قليلة«،  زالت  »ما  الفيروس  لمكافحة  سبها 
الفترة  خالل  األجهزة  بمزيد  المدينة  بإمداد  الحكومة  تعهد 
عن  للكشف  المخصص   »pcr« جهاز  بينها  ومن  المقبلة، 
»كورونا«، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع 

»فيسبوك«.
وكشف أبوحزام عن تجهيز مراكز صحية بمنطقة الثانوية 
ببلدية سبها، مثل مركز الثانوية، ومركز عبدالرحمن البركولى 
بفيروس  المصابة  الحاالت  لحجر  كمقرات  الطالبات  لسكن 
إضافة  سرير،   500 إلى  تصل  قد  استيعابية  بسعة  »كورونا« 

إلى أجهزة »الفلتر والمنتير« الطبية.
رئيس  نائب  حضور  الطبية  األجهزة  تسلم  أعمال  وشهد 
الصحية،  الخدمات  مكتب  ومدير  أبوخزام،  محمد  اللجنة، 
متطوع  السعدي،  على  والدكتور  خضري،  عبداهلل  عبدالجليل 
العامة  والعالقات  اإلعالم  مكتب  ومدير  األزمة،  لجنة  بفريق 

بالمجلس البلدى سبها، السايح أبودربلة.
بمركز  الطبية  الشؤون  مديرة  أعلنت  نفسه،  السياق  فى 
العمليات  جميع  إلغاء  حبيب،  فاطمة  الدكتورة  الطبى  سبها 
ضمن  فقط،  الطارئة  العمليات  وإجراء  الباردة  الجراحية 
فيروس  أزمة  مع  تواكبا  المركز  لعمل  الجديدة  اإلجراءات 

»كورونا المستجد«.
المركز  أن  السبت،  صحفى  مؤتمر  خالل  حبيب،  وأوضحت 
مع  اإليواء،  تستدعى  التى  فقط،  الطارئة  الحاالت  يستقبل 

تقليص للعناصر الطبية والطبية المساعدة، من أجل التقليل 
من عملية االحتكاك المباشر داخل المركز، فيما تم تغير وقت 

المناوبة بحيث يكون ١٢ ساعة عماًل لكل طبيب.
من جانبه تحدث مدير المركز، الدكتور عبدالرحمن عريش، 
عن اآللية التى يعمل بها المركز فى مواجهة جائحة فيروس 
»كورونا المستجد«، الفتًا إلى إعالن الطوارئ واتخاذ ترتيبات 
يعمل  المركز  أن  كما  عدوي،  أى  دخول  عدم  على  للمحافظة 

على الحاالت الطارئة فقط مثل الوالدة والجراحة.
وبحسب عريش، تم إعطاء دورات تدريبية للعناصر الطبية 
والتعامل مع كل حالة  أنفسهم  أجل حماية  المركز من  داخل 
واعتبارها مصدر عدوى لهم، الفتا إلى أنه سيتم إقفال البوابة 
الرئيسية للمركز فى الفترة المقبلة من أجل سالمة العاملين، 

ويكون الدخول من خالل العيادات الخارجية فقط.

الجنوب  فى مدن  الوضع  لنا كيف هو  � صف 
يتعلق  فيما  خاص  بشكل  سبها  وفى  عموما 

المستجد؟ كورونا  فيروس  بمواجهة 
أى  تسجل  ولم  مستقر  اآلن  حتى  الوضع 
ناحية  من  أما  كورونا،  بفيروس  إصابة  حالة 

بسيطة  فهى  الجائحة،  لمواجهة  االستعداد 
ومتواضعة وكلها بمجهودات ذاتية، باإلضافة 
غير  تعتبر  لكنها  اإلمدادات  بعض  وصول  إلى 
كافية لمواجهة هذا الفيروس فى منطقة مثل 

فزان.
� ما اآلليات التى يعتمد عليها مركز مكافحة 

األمراض سبها؟
الوطنى  المركز  آليات  على  يعتمد  المركز 

التوعوى  دورنا  خالل  من  كورونا،  لفيروس 
واالستشارى الذى نقوم به.

الممكن  من  الحار  الطقس  أن  كثيرا  تردد   �
ما  كورونا..  فيروس  انتشار  دون  يحول  أن 

مدى صحة هذا الكالم؟
من وجهة نظرى هذه معلومة غير مؤكدة، 
حرارتها  درجة  دولة  فى  إصابات  هناك  ألن 
عالية مثل النيجر وغيرها من الدول األفريقية.

هذا  عن  الكشف  بجهاز  المناطق  كل  إمداد 
المعدات  جانب  إلى  التعقيم  ومواد  الفيروس، 

الفيروس. لمواجهة  والتجهيزات 
التى  المشكالت  على  للتغلب  مطالبكم  ما   �

تواجهكم؟
األمراض  لمكافحة  الوطنى  المركز  دعم 
فى  الوحيد  المركز  أنه  خاصة  بالجنوب، 
التصدى  على  يعمل  الذى  الجنوبية  المنطقة 

وهذا  ليبيا،  مستوى  على  األمراض  لمكافحة 
نتعامل معها. التى  الوحيدة  الجهة  هو 

التى تواجهكم؟ التحديات  أبرز  ما 
والمتاح  إمكانات،  أية  توجد  ال  جدا.  كثيرة 
وكذلك  المعدات،  حيث  من  جدا  ضعيف  منها 

المساعدة. والعناصر  الطبية،  العناصر 
مواطنى  إلى  توجهونها  التى  الرسالة  ما   �
من  للوقاية  خاصة  وسبها  الليبى  الجنوب 

كورونا؟ فيروس 
التى  والنصائح  اإلرشادات  باتباع  عليهم 
الوطنى لمكافحة األمراض،  المركز  تصدر من 
فيروس  حول  التعليمات  بكل  االلتزام  وكذلك 
البيوت،  فى  بالبقاء  يلتزموا  وأن  كورونا، 

المخالطة. عدم  ومراعاة 
الفيروس  انتشار  من  للحد  مقترحاتكم  ما   �

عموما؟ ليبيا  فى 

●   إحدى العامالت أثناء حياكة الكمامات بمعمل المنظمة   ●   أسرة ومعدات طبية تسلمتها بلدية سبها لمواجهة فيروس »كورونا«، 9 أبريل 2020. )لجنة مجابهة كورونا في سبها(

●   الوفد البرقاوي األول وعمر فائق شنيب يلقي كلمة الوفد امام اللجنة السياسية » ابريل1949«

حوار - رمضان كرنفوده

بنغازي - محمد حمامة
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قال مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض بالجنوب الليبي، عبدالحميد الفاخري، إن 
االستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ال تزال بسيطة ومتواضعة، واصفا اإلمدادات 

الحكومية المقدمة إلى فزان، بأنها غير كافية.
وأوضح الفاخرى فى حوار مع »الوسط« إن التحديات التى تواجه المركز كثيرة ومتعددة، 

تشمل المعدات والطواقم الطبية، والعناصر المساعدة.. وإلى نص الحوار: 

مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض بالجنوب عبدالحميد الفاخري لـ»الوسط«:
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تحت  الوطنية  القوى  تحالف  حزب  مصير  بات 
الدكتور  التحالف  مؤسس  وفاة  بعد  المجهر، 
من  الخامس  في  القاهرة،  في  جبريل،  محمود 
»كورونا  بفيروس  إصابته  إثر  الجاري،  أبريل 
الحزب،  تحركات  كثيرون  ويترقب  المستجد«، 
خصوصا بعد اعتماده بشكل كبير على شخص 
الليبية  األزمة  لحل  مبادرات  قدم  الذي  جبريل، 
لرؤية مدى  المتابعون  يتطلع  النور، كما  تر  لم 
قدرة التحالف على التعاطي مع األوضاع الصعبة 
العاصمة  حرب  استمرار  مع  سيما  ال  ليبيا،  في 

طرابلس ومواجهة البالد جائحة »كورونا«.
الرئيس  على  العبء  من  جانب مهم  وسيقع 
جرى  الذي  المريمي،  خالد  للتحالف،  الموقت 
تكليفه بالمنصب اإلثنين الماضي »13 أبريل«، 
إذ أصدر التحالف بيانا أعلن فيه تكليف المريمي 
رئيس  بين  التشاور  بعد  وذلك  موقتا،  رئيسا 

الهيئة العليا توفيق الشهيبي وأعضاء الهيئة.
ونص قرار التكليف على أن يستمر المريمي 
في مهامه السابقة كأمين عام للتحالف، على أن 
يكون المريمي رئيسا موقتا للتحالف، إلى حين 
اجتماع الهيئة العليا وانتخاب رئيس جديد، خلفا 

لجبريل.

تماسك التحالف.. أول التحديات
وفي أولى الكلمات بعد تنصيبه رئيسا موقتا، 
التحالف،  تماسك  ضرورة  على  المريمي  شدد 
التحالف«،  داخل  الرفاق  »ترابط  عن  متحدثا 
في  وكبير  مهم  »منجز  األمر  هذا  أن  معتبرا 
مشوار تدعيم تأسيس الحزب«، متمنيا أن يكون 
عند مستوى الثقة التي منحها له أعضاء الهيئة 
العليا. ووعد المريمي بأن يواصل تطبيق رسالة 
جميعا  عليها  عملنا  »التي  التحالف،  ومشروع 
دعائمها  أرسى  والتي  السابقة  المرحلة  طيلة 

فقيد الوطن.... محمود جبريل«.
وقد تأسس تحالف القوى الوطنية في العام 
المؤتمر  النتخابات  اإلعداد  مع  تزامنا   ،2012
المقاعدة  التي تصدر فيها نتائج  العام  الوطني 
قبل  السياسية،  والكيانات  لألحزاب  المخصصة 
أن يطلق على نفسه اسم »حزب« في فبراير من 

العام 2019.
من  فبراير  خالل  خالفات  التحالف  وشهد 
رئيسه  نائب  أثرها  على  استقال  الماضي  العام 
»وضع  عن  تحدث  الذي  المسوري،  صفوم 
فجوة  لخلق  و»تعمد  أمامه  للعراقيل«  مقصود 
من  الوشاية  طريق  عن  الرئاسة  مكتب  داخل 
ثاني  ليكون  الحزب«؛  في  المتنفذين  بعض 

شخصية بارزة تقدم استقالتها من التحالف بعد 
 2018 10 نوفمبر  أعلن في  الذي  حافظ قدور، 
انسحابه. وكان المسوري أدى في نوفمبر 2018 
األعلى  المجلس  في  عضوا  القانونية  القسم 
طبرق  األولى  االنتخابية  الدائرة  عن  للدولة 

الفرعية درنة.
مهمة،  تحديات  عدة  التحالف  وسيواجه 
أبرزها  وتماسكه،  وحدته  على  الحفاظ  بخالف 
الشعب،  منها  يعاني  التي  لألزمات  حلول  وضع 
»كورونا  فيروس  وباء  البالد  مواجهة  خصوصا 
المستجد«، ومواصلة االقتتال بين كل من قوات 
وكذلك  الوفاق،  حكومة  وقوات  العامة  القيادة 
دخول المسارات الثالثة لحل األزمة الليبية التي 
كانت ترعاها بعثة األمم المتحدة مرحلة سبات، 
عقب رحيل المبعوث األممى غسان سالمة عن 

منصبه.

تحدي كورونا
العالم  دول  باقي  من  كغيرها  ليبيا  وتواجه 
التحالف  ويتعين على  المستجد«،  وباء »كورونا 
الجائحة،  يقدم مساهمته في مواجهة هذه  أن 
أمس  حتى  بها  حالة   35 إصابة  مع  سيما  ال 
األربعاء، وتحذيرات المتخصصين من احتمالية 
والغربية،  الشرقية  المنطقتين  العدد في  زيادة 

الوطني لمكافحة  العام للمركز  المدير  إذ صرح 
األمراض، الدكتور بدر الدين النجار، بأن الوضع 
في البالد »يدعو إلى القلق«، ويحث على تصعيد 

اإلجراءات الوقائية واالحترازية.
اإلجراءات  تخفيف  في  التهاون  من  حذر  كما 
الوقائية من إغالق للمتاجر وحظر التجول، التي 

إن  قائال  واالزدحام،  االجتماعي  التباعد  تدعم 
ليبيا  الوقائية في  اتخاذ اإلجراءات  »التراجع في 
الزحام  وعودة  الحظر،  ساعات  تخفيض  بعد 
مصدرا  يمثل  ظهرا،  الثانية  وحتى  الصباح  من 
أصبح  الجنوب  بأن  ونوه  والقلق«.  للتخوف 
600 حالة إصابة في  مصدر خطر بعد تسجيل 

غير  هجرة  حاالت  هناك  أن  إلى  مشيرا  النيجر، 
شرعية مما يهدد بانتشار المرض في المنطقة 

الجنوبية.
خالد  للتحالف،  الموقت  الرئيس  وكان 
المريمي، قد نصح في الرابع من أبريل الجاري، 
يوميا  عينة   300 نحو  سحب  يتم  أن  بضرورة 
على األقل، لمحاولة معرفة العدد الحقيقي من 
العينات  أخذ  زيادة  أن  إلى  مشيرا  المصابين، 
وبالتالي  سريعا  الوباء  اكتشاف  من  يمكن 
به،  المصابين  وعالج  عليه  التغلب  محاولة 
بموقع  صفحته  على  منشور  في  أوضح  حسبما 

»فيسبوك«.
منتشر  »الفيروس  أن  المريمي  وأضاف 

األسية  بالمعادلة  الحاالت  نسبة  وستزيد 
الحذر  مستوى  رفع  يجب  وبالتالي  المعروفة، 
 24-24 التجول  حظر  مدة  برفع  قرار  واتخاذ 
بضرورة  مطالبا  للتمديد«،  قابلة  أيام  لثالثة 
الليبي في خطر  الشعب  التحرك والحذر من أن 
بأنه  الفيروس  وصف  كما  الجائحة.  هذه  إزاء 
اختبارصعب لكن باإلمكان تجاوزه، حال التركيز 

على العمل الجاد لمواجهته.

تحديات اقتصادية
سيتصرف  كيف  المقبلة  األيام  وستوضح 
واالقتصادية  األمنية  األوضاع  إزاء  التحالف 
المتأزمة، خصوصا أن المبادرة التي قدمها في 
ونصف  شهرين  نحو  بعد  الماضي،  يونيو   25
فهل  النور؛  تر  لم  طرابلس  حرب  اندالع  من 
بوقف  الخاص  بنودها  بأبرز  التحالف  سيتمسك 
النزاع،  طرفي  من  األسرى  وإطالق  النار  إطالق 
»عسكرية  محلية  مؤتمرات  ثالثة  عقد  ثم 
األزمة.  لحل  واقتصادية-اجتماعية«  وسياسية 
وشددت هذه المبادرة على ضرورة وقف إطالق 
كبداية  والمدافع  البنادق  أصوات  وإسكات  النار 
جميع  مواقف  تراعي  نشطة  سياسية  لعملية 

األطراف.
أن يحدد موقفه ويقدم  الحزب  ويتعين على 
المقترحات لحل األزمة االقتصادية في البالد، ال 
سيما مع استمرار إقفال حقول اإلنتاج والموانئ 
المؤسسة  قالت  خسائر  إلى  أدى  مما  النفطية، 
دوالر  مليار   4.1 تجاوزت  إنها  للنفط  الوطنية 

منذ 18 يناير الماضي إلى 13 أبريل الجاري.
وجه  االقتصادية،  األوضاع  يخص  وفيما 
خطابا  الجاري  مارس  من  السابع  في  التحالف 
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  إلى 
أي  لـ»منع  مباشرة  بالتدخل  طالبه  غوتيريس، 
الداخل  في  الليبية  األصول  عن  للتجميد  رفع 
والخارج قد تجيزه لجنة العقوبات األممية تحت 

أي مبرر«.
بتحمل  األمن  مجلس  التحالف  طالب  كما 
مسؤولياته تجاه األصول المالية لليبيين، الفتا 
أنواع  لـ»أبشع  تتعرض  األصول  هذه  أن  إلى 
بإحاطة  مستشهدا  والهدر«،  والسرقة  النهب 

المبعوث األممي بالخصوص.
الحزب  قدرة  عن  المقبلة  األيام  وستكشف 
خلفته  الذي  الفراغ  مواجهة  على  وأعضائه 
الذي  جبريل،  محمود  الدكتور  بحجم  شخصية 
وهو  احترامه  على  الليبية  األطراف  أجمعت 
فهل  وفاته،  في  التعزية  برقيات  من  ظهر  ما 
وطني  إجماع  لتحقيق  الموقف  هذا  على  البناء 
نحو  بها  ويسير  الحرب،  ويالت  البالد  يجنب 

أفضل؟ مستقبل 

تحديات صعبة تواجه تحالف القوى الوطنية بعد رحيل جبريل
الوسط - محمود السويفي

منفذ  أمن  لمديرية  الجغرافية  الحدود  ما   •
اختصاصاتها؟ وما  الجوي؟  البحري  البريقة 

داخل  للمديرية  الجغرافية  الحدود  تقع 
النفط  وتصنيع  إلنتاج  ســرت  شركة  سياج 
مدينة  غرب  كم   80 البريقة  منطقة  في  والغاز 
المديرية  اختصاصات  تشمل  حيث  أجدابيا، 
والمطار  الصناعي  التجاري  البريقة  ميناء 

نفسها. الشركة  سياج  داخل  الواقع 
تأمين  على  المديرية  اختصاصات  وتقتصر 
الصناعي  التجاري  البريقة  ميناء  وحماية 
الدوريات  خالل  من  وذلك  الجوي،  ومنفذها 
التي  والراجلة  والثابتة  المتحركة  األمنية 
توفير  على  ساعة   24 طيلة  ــالل  خ تعمل 
ومتابعة  بالميناء،  واالستقرار  واألمان  األمن 
التجارية  السفن  من  والتفريغ  الشحن  عمليات 
شيء  أي  من  خلوها  من  والتأكد  والنفطية 

للقانون. مخالف 
التحري  ــدة  وح المديرية  خصصت  كما 
المعلومات  جمع  على  تعمل  التي  والقبض 
عن  يومي  بشكل  األمنية  التقارير  ــداد  وإع
البحري  البريقة  منفذي  داخل  األمنية  الحالة 
مخالفا  يعد  شيء  أي  لضبط  وذلك  والجوي، 
العامة  اإلدارة  وإعــالم  وقوعه  قبل  للقانون 
األمن  بسط  في  ساهم  وهذا  المنافذ.  ألمن 
البحري  البريقة  منفذي  داخـــل  والــنــظــام 

والجوي.
منفذ  أمن  مديرية  قيادة  مهمة  توليكم  منذ   •
الحالة  تصف  كيف  الجوي..  البحري  البريقة 
وما  الصناعي؟  التجاري  البريقة  بميناء  األمنية 

أعمالكم؟ تواجه سير  التي  العراقيل 

العامة  النيابة  أو  الشرطة  مراكز  إلى  القضايا 
مع  اجتماع  عقد  بعد  لكن  مباشر،  بشكل 
الصناعي  التجاري  البريقة  ميناء  عام  مدير 
مبنى  بتخصيص  له  ومطالبتنا  حسونة  يوسف 
ليتم  أرض  قطعة  أو  شرطة  بمركز  خــاص 
شرطة  بمركز  خــاص  مقر  بناء  خاللها  من 
البريقة  ميناء  عام  مدير  قام  للمديرية،  تابع 
عام  منذ  للمديرية  أرض  قطعة  بتخصيص 
العامة  لإلدارة  مرات  عدة  األوراق  إحالة  وجرى 
إدارة  إلى  إحالتها  يتم  لكي  المنافذ  ألمن 
إلينا  يرد  لم  لكن  الداخلية  بوزارة  المشروعات 

بشأنها. شيء  أي 
يمتلكها  التي  العمومية  القوة  أن  ترى  هل   •
منفذ البريقة كافية لبسط األمن داخل الموانئ 

والنفطية؟ التجارية 
التي  العمومية  القوة  أن  فيه  شك  ال  مما 
الذي  األمر  كافية  غير  البريقة  منفذ  يمتلكها 
المنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  مخاطبة  منا  تطلب 
يتم  جدد  ألعضاء  تدريبية  دورة  إعداد  بشأن 
المديرية  تحتاجه  الذي  النقص  سد  خاللها  من 

واإلداري. الميداني  العمل  في 
البريقة  منفذ  أمن  مديرية  زيارته  وخالل 
أعطى  الماضية،  الفترة  في  الجوي  البحري 
اإلذن  المنافذ  ألمــن  العامة  اإلدارة  مدير 
تدريبية  دورة  ــداد  إع لقبول  شفوي  بشكل 
البحري  البريقة  منفذ  أمن  بمديرية  خاصة 
برئاسة  قبول  لجنة  خاللها  من  وشكل  الجوي 
عدد  مع  عمل  الذي  سالم  علي  محمد  الرائد 
الملفات  تسلم  على  واألعضاء  الضباط  من 
التدريبية  بالدورة  االلتحاق  في  الراغبين  من 
استالم  استكمال  وبعد  بالمديرية،  الخاصة 
احالة  جــرى  المطلوب  ــدد  ــع وال الملفات 
في  الراغبين  المتقدمين  بأسماء  كشوفات 
العامة  اإلدارة  إلى  التدريبية  بالدورة  االلتحاق 
على  بــدورهــا  ستعمل  التي  المنافذ  ألمــن 
بدء  موعد  لتحديد  الداخلية  وزارة  مخاطبة 

التدريبية. الدورة  ومكان 
اتخذتها مديرية أمن منفذ  التي  • ما اإلجراءات 
فيروس  مواجهة  في  والجوي  البحري  البريقة 
التجاري  البريقة  ميناء  في  المستجد  كورونا 

الصناعي؟
منفذ  أمن  مديرية  مدير  معاون  تكليف  جرى 
محمد  أنس  المقدم  الجوي  البحري  البريقة 
عقد  الذي  باالجتماع  بااللتحاق  الشاردة  فرج 
النفطي  الهالل  أمن  مديرية  ديوان  مقر  في 
ما  تنفيذ  لغرض  وذلك  الماضية،  الفترة  خالل 
الليبية  بالحكومة  الداخلية  وزير  كتاب  في  جاء 
بوشناف  خليفة  إبراهيم  المستشار  الموقتة 
خاللها  من  يتم  أمنية  غــرف  تشكيل  بشأن 
ومنع  التجوال  حظر  عملية  في  األمني  التنسيق 
كما  الليبية،  والمناطق  المدن  بين  التنقل 
يقوم  مختص  طبي  طاقم  فيها  لجنة  شكلت 
البريقة  ميناء  في  العاملين  على  بالتفتيش 

صحتهم. على  حفاظا  وذلك  الصناعي،  التجاري 

البريقة  منفذ  أمن  مديرية  استحداث  قبل 
من  ويــخــرج  يــدخــل  ــان  ك ــوي،  ــج ال الــبــحــري 
الصناعي،  التجاري  البريقة  ميناء  من  يشاء 
تواجد  إلى  باإلضافة  يريدون  ما  ويفعلون 
المنطقة  مــن  السوابق  وذوي  الصيادين 
لهم  وظيفة  أي  دون  للميناء  يدخلون  الذين 
إشعال  مثل  داخله  تخريبية  بأعمال  ويقومون 
كان  كما  الغاز،  خطوط  من  بالقرب  النيران 
متن  على  بالصعود  يقومون  أشخاص  هناك 
تخص  التي  األغراض  لسرقة  التجارية  السفن 
األجهزة  غياب  ظل  في  وذلك  فيها،  العاملين 
ذلك  في  متوفرة  غير  كانت  التي  األمنية 

الوقت.
منفذ  ــن  أم مديرية  اســتــحــداث  بعد  ــا  أم
اإلدارة  تمدنا  لم  الجوي  البحري  البريقة 
في  الداخلية  ووزارة  المنافذ  ألمــن  العامة 
الحالي،  وقتنا  حتى  إمكانات  بأي  الوقت  ذلك 
وفيما  هونداي.  نوع  واحدة  سيارة  باستثناء 
الخاصة  واالستراحة  المديرية  بمقر  يتعلق 
التابعة  األمنية  الــبــوابــة  ومــقــر  بــاألعــضــاء 
عالقاتنا  عبر  إنجازها  جرى  جميعها  للمديرية 
إلنتاج  ــرت  س شــركــة  إدارة  مــع  الشخصية 
عملت  التي  السابقة  والغاز  النفط  وتصنيع 
بالمديرية  الخاصة  االحتياجات  توفير  على 
ما  وكل  التصوير  واآلالت  األثاث  في  والمتمثلة 

المديرية. تحتاجه 
تعاني  الــتــي  بالعراقيل  يتعلق  وفيما 
اإلمكانات  قلة  في  فتتمثل  المديرية،  منها 
ومقرات  سيارات  من  تحتاجها  التي  الضرورية 
يكون  حتى  جــدد  عسكريين  إلــى  باإلضافة 
أعماله  تأدية  في  للمنفذ  قويا  داعما  ذلك 

وحماية  تأمين  في  منه  المطلوب  بالشكل 
البريقة. ميناء 

منفذي  داخل  ضبطت  التي  القضايا  أهم  ما   •
والجوي؟ البحري  البريقة 

التهريب  قضايا  مــن  ــدد  ع ضبط  ــرى  ج
وذلك  الصناعي،  التجاري  البريقة  ميناء  داخل 
السيارات  من  السفن  تفريغ  عمليات  أثناء 
وإحالتها  فيها  التحقيق  جرى  التي  المستوردة 
جرى  كما  المنافذ،  ألمن  العامة  اإلدارة  إلى 
الشرطة  مركز  إلى  القضايا  من  عدد  إحالة 

النيابة  إلــى  ــدوره  ب أحالها  ــذي  ال المختص 
قمنا  ذلك،  إلى  باإلضافة  لالختصاص.  العامة 
أجدابيا  نيابة  رئيس  ومقابلة  كتاب  بإعداد 
نيابة  وكيل  تخصيص  والمتضمن  الكلية 
البحري  البريقة  منفذ  قضايا  فــي  مختص 

له. القضايا  إحالة  لنا  يتسنى  حتى  الجوي 
الصناعي  التجاري  البريقة  ميناء  سجل  هل 

الشرعية؟ غير  للهجرة  تهريب  عمليات  أي 
عملها  لــمــهــام  الــمــديــريــة  تسلم  عــنــد 
تسجل  لم  المنافذ  على  األمنية  والسيطرة 

خالل  من  وذلك  شرعية،  غير  هجرة  عملية  أي 
الذين  والقبض  التحري  وحــدة  أعضاء  نشر 
المعلومات  وتدوين  متابعة  على  يعملون 
ميناء  داخـــل  مشبوهة  تــحــركــات  أي  ــول  ح
إلى  باإلضافة  الصناعي،  التجاري  البريقة 
التجاري  البريقة  منفذ  بوابة  في  أعضاء  تكليف 
ومخارج  مداخل  تأمين  على  بالعمل  الصناعي 
على  التفتيش  عمليات  في  والتدقيق  الميناء 
والخروج،  الدخول  عند  والسيارات  األشخاص 
األعــضــاء  فــي  ــات  اإلمــكــان قلة  ــم  رغ وذلـــك 

المديرية. تحتاجها  التي  والتجهيزات 
• كيف تصف العالقة بين مديرية أمن منفذ البريقة 
البحري الجوي واألجهزة األمنية العاملة داخل سياج 

شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز؟
عقد  طلبنا  البريقة  منفذ  مهام  تسلم  منذ 
األمنية،  األجهزة  مختلف  مع  اجتماعات  عدة 
البريقة  ميناء  داخــل  األمني  العمل  لتنظيم 
واضحة  استراتيجية  ووضع  الصناعي  التجاري 
حسب  كــالً  المهام  توزيع  خاللها  من  يتم 
تساهم  التي  المعلومات  وتبادل  اختصاصه، 

بالميناء. واالستقرار  واألمان  األمن  تعزيز  في 
مركز  إنشاء  عدم  وراء  تقف  التي  األسباب  ما   •
البريقة  منفذ  أمــن  بمديرية  خــاص  شرطة 

الجوي؟ البحري 
بمديرية  خاص  شرطة  مركز  إنشاء  يعد 
أهم  من  الجوي  البحري  البريقة  منفذ  أمن 
في  وذلك  المديرية،  تحتاجها  التي  األشياء 
التي  القضايا  في  والتحقيق  والضبط  التحري 
التجاري  البريقة  ميناء  داخــل  ضبطها  يتم 
وعدم  اإلمكانات  قلة  ظل  وفــي  الصناعي، 
إحالة  يتم  البريقة  بمنفذ  للمركز  مقر  توافر 

●  خالل فحص هويات قائدي المركبات

●  جانب من أعمال الفحص والرقابة

●  الشاحنة الكبيرة هنكتب )شاحنة تحمل سيارات مالكي تنتظر العبور(

قال مدير أمن منفذ البريقة البحري الجوي 
المقدم ضيف اهلل امراجع، إن اختصاصات 

المديرية تقتصر على تأمين وحماية ميناء 
البريقة التجاري الصناعي ومنفذها الجوي، 

وذلك من خالل الدوريات األمنية المتحركة 
والثابتة والراجلة التي تعمل خالل طيلة 24 

ساعة على توفير األمن واألمان واالستقرار 
بالميناء. وأضاف في حوار مع »الوسط« 
أن مهام المديرية تشمل كذلك متابعة 

عمليات الشحن والتفريغ من السفن التجارية 
والنفطية والتأكد من خلوها من أي شيء 

مخالف للقانون.. وإلى نص الحوار:

●  محمود جبريل

●  أعضاء تحالف القوى الوطنية في صورة تذكارية لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس التحالف                                                                                     )أرشيفية(

●  خالد المريمي

●  خالد الهوني

البريقة: صالح ناصف

مدير أمن المنفذ ضيف الله امراجع يتحدث لـ »الوسط«:

عراقيل أمام تأمني ميناء البريقة.. 
و»القوة العمومية« ال تكفي
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ضمن مساعي الحد من انتشار العدوى

حجر صحي بفنادق السعودية على نفقة الحكومة
فتح معبر رفح استثنائيا لعودة 

الفلسطينيني العالقني في مصر إلى غزة

بالتنسيق مع السلطات المصرية، أعلنت 
معبر  فتح  االثنين  غزة  قطاع  في  السلطات 
أيام  أربعة  لمدة  استثنائيا  الحدودي  رفح 
في  العالقين  الفلسطينيين  لمئات  ليتسنى 
مصر العودة إلى غزة، على أن تنقلهم وزارة 
خشية  صحي  حجر  لمراكز  بعدها  الصحة 

تفشي فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي 
الوزارة  إن  البزم  إياد  حماس  حركة  تديرها 
من  المعبر  على  العالقين  دخول  »وزعت 

اإلثنين إلى الخميس«.
وأضاف أنها »حددت عدد الداخلين يوميا 
حق  واعطت  خاصة،  تصنيفات  على  بناء 

األولوية لدخول المرضى وكبار السن«.
عبر  العائدين  »كافة  أن  البزم  وأوضح 
اإللزامي  الصحي  للحجر  سيخضعون  المعبر 
على  بناء  للزيادة  قابلة  يومًا   21 لمدة 
إجراءات  وفق  الصحة،  وزارة  تقديرات 
الوقاية والسالمة التامة من تفشي فيروس 
كورونا«. وكان عشرات من عناصر الشرطة 

والممرضين،  األطباء  من  عدد  برفقة 
داخل  واقية،  وأقنعة  طبية  ألبسة  يرتدون 
وينقلون  رفح  معبر  في  الوصول  صالة 

العائدين إلى مراكز الحجر الصحي.
رئيس  سلمية  أبو  محمد  الطبيب  وقال 
»سنستقبل  غزة  بقطاع  الطوارئ  لجنة 
الشباب العائدين من مصر في مراكز الحجر 
والعائالت  السن  وكبار  بالمدارس  الصحي 
إلى  فسينقلون  المرضى  أما  بالفنادق 

المستشفى التركي«.
وأشار أبو سلمية إلى أن عدد المصابين 
حالة«   13« القطاع  في  كورونا  بفيروس 
موضحا أن »400 مواطن ممن عادوا مؤخرا 
ولدينا  الصحي  الحجر  قيد  يزالون  ال  لغزة 
أطباء بال  موظف فرنسي يعمل في منظمة 

حدود تم حجره في مركز بغزة«.
إجراءات  حماس  تفرض  شهر  ومنذ 
الشعبية  األسواق  إغالق  بينها  احترازية من 
والمدارس  والمساجد  والمقاهي  والمطاعم 

والجامعات وتمنع التجمعات.
مصر  مع  الحدودي  رفح  معبر  ويشكل 
ال  الذي  الخارج  إلى  لغزة  الوحيد  المنفذ 

تسيطر عليه اسرائيل.

● الحرم المكي والطرق المحيطة به فارغة في ظل حظر التجول

تحذيرات من استخدام المياه كسالح

عالقون بالخارج طالبوا بإعادتهم

74 مليون عربي تحت أنياب الوباء بسبب مرافق غسل اليدين

مؤن غذائية ومراكز إليواء املشردين باملغرب ضمن إجراءات التصدي للفيروس

غسل  على  ــدرة  ــق ال وتمتلك  عربيا  كنت  إذا 
»كورونا  فيروس  لعدوى  تجنبا  باستمرار،  يديك 
مليون   74 من  أكثر  محظوظ  فأنت  المستجد«، 
مرافق  إلى  يفتقرون  العربي  العالم  في  شخص 
للوقاية  األنجع  الوسيلة  تعد  التي  اليدين،  غسل 
من الفيروس، وفق ما أفادت لجنة األمم المتحدة 
»اإلسكوا«  آسيا  لغرب  واالقتصادية  االجتماعية 

األربعاء.
»فيما  أنه  نشرتها  دراسة  في  اللجنة  وأوردت 
بالماء  اليدين  غسل  أن  على  العالم  يتوافق 
انتقال  من  للوقاية  وسيلة  أفضل  والصابون 
البسيطة  التوصية  هذه  تتحول  كورونا،  فيروس 
يفتقر  حيث  العربية،  المنطقة  في  معقد  أمر  إلى 
غسل  مرافق  إلــى  شخص  مليون   74 من  أكثر 

اليدين«.
الطلب  زيــادة  »مــعــدل  يــراوح  أن  وتوقعت 
ماليين  وخمسة  أربعة  بين  المياه  على  المنزلي 
الشحيحة  المنطقة«  فــي  يوميا  مكعب  متر 
سوءا  الوضع  يزيد  »مــا  أن  موضحة  أســاســا، 
باألنابيب  المنقولة  المياه  إمدادات  كفاية  عدم 

.»22 أصل  من  عربية  دول  عشر  في  للمنازل 
دشتي  روال  للجنة  التنفيذية  األمينة  وشددت 
وفي  الجميع  حصول  ضمان  الملح  »من  أنه  على 
الصحي،  والصرف  المياه  خدمات  على  مكان  كل 
للحؤول  كلفتها،  تسديد  يستطيعون  ال  لمن  حتى 

دون تفشي عدوى فيروس كورونا«.
المياه  من  الحرمان  »استخدام  من  وحذرت 
التي  ــدول  ال في  الــحــرب«  أسلحة  من  كسالح 
دولية  منظمات  حذرت  وقت  في  نزاعات،  تشهد 

المغرب  أطلق  المستحقين،  تحديد  صعوبات  رغم 
عن  للمتوقفين  مسبوق  غير  مالي  دعم  برنامج 
يستهدف  المستجد«  »كورونا  وباء  بسبب  العمل 

خصوصا العاملين في القطاع غير المنظم.
المفروضة  الصحية  الطوارئ  حالة  وتسببت 
اقتصادية  أزمة  في  مارس،   20 منذ  المملكة  في 
ومتاجر  مقاه  أو  مصانع  أجراء  تطال  واجتماعية 
توقفت عن العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين 
في القطاع غير المنظم، الذين يزاولون مهنا بدخل 
وفق  االدخار،  على  قدرة  دون  الغالب،  في  متواضع 
»فرانس برس«. وبينما تقدر معطيات رسمية عدد 
الفقراء في المملكة بأكثر من ثالثة ماليين شخص، 
قرابة  أن  إلى  حديث  تقرير  في  الدولي  البنك  نبه 
عشرة ماليين من أصل 35 مليون مغربي معرضون 
الصحية، فضال عن  األزمة  الفقر بسبب  في  للوقوع 
تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.

االقتصاد  وزارة  بدأت  األزمة  وطأة  ولتخفيف 
والمالية هذا األسبوع توزيع دعم مالي يبلغ 2000 
درهم »نحو 200 دوالر« شهريا مخصصة ألكثر من 
أعلنوا  المنظم  القطاع  في  العاملين  من  ألف   800

توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.
وإذا أمكن الوصول إلى هؤالء بفضل انخراطهم 
في نظام للضمان االجتماعي، فإن تحديد مستحقي 
غير  القطاع  في  العمل  عن  المتوقفين  الدعم 
المنظم أكثر تعقيدا لغياب أي سجل لهم، علما أن 
بأي  يتمتعون  ال  المغرب  في  العاملين  أرباع  ثالثة 
االجتماعي  الدعم  فكرة  وطرحت  اجتماعي.  ضمان 
في  الدخل  محدودة  لألسر  مالية  تحويالت  عبر 

المغرب منذ سنوات، لكنها لم تر النور بعد.

برنامج موقت
السلطات برنامجا موقتا  الوضع، أطلقت  لتدارك 

 800 بين  يراوح  شهري  دعم  لتوزيع  يونيو  حتى 
لألسرة  دوالرا«  و120   80 »نحو  درهم  و1200 
تصاريح  أساس  على  األفراد،  عدد  بحسب  شهريا 
المعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع غير 
لألجور  األدنى  الحد  ويبلغ  الوباء.  بسبب  المنظم 

نحو 240 دوالرا.
ولجأت الوزارة في مرحلة أولى إلى سجل خدمة 
التأمين الصحي للمعوزين المعمول به منذ 2011، 
لتحديد المستحقين الذين بدؤوا تسلم هذا الدعم 

خالل األسبوع الجاري.
التصريح  المتضررين  باقي  على  ويتعين 
بتوقفهم  خاص  إلكتروني  موقع  على  »بالشرف« 
الحجر  بسبب  المنظم  غير  القطاع  في  العمل  عن 
الصحي، على أن يبدؤوا تسلم الدعم ابتداء من 16 

أبريل. ويوضح المدير في وزارة االقتصاد والمالية 
بالشرف  التصريح  »اعتماد  أن  أدرقاوي  منصف 
اآلن،  حتى  بها  المعمول  اإلجراءات  مع  قطيعة 
هو  »األهم  أن  مؤكدا  المواطنين«،  في  نثق  لكننا 
أن يحصلوا على ما يمكنهم من تجاوز هذا الظرف 

الصعب«.
غير  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  كان  وإذا 
وأي  فإن تدقيقا »صارما سيجرى الحقا  محدد بعد، 
على  قضائية«،  مالحقات  يوجب  مغشوش  تصريح 

حد قوله.
لمواجهة  أنشئ  صندوق  من  البرنامج  ويمول 
درهم  مليارات  بعشرة  مبدئيا  رصيده  حدد  األزمة 
لكنه فاق  العامة،  الميزانية  »نحو مليار دوالر« من 
بفضل  دوالر«  مليار   3.3 »نحو  درهم  مليار   33

وأفراد.  عامة  ومؤسسات  خاصة  شركات  تبرعات 
حتى  كافيا«  المبلغ  هذا  »يكون  أن  الوزارة  وتتوقع 

يونيو تاريخ تعليق البرنامج.
وبالموازاة مع ذلك باشرت السلطات توزيع مؤن 
األكثر تضررا، كما فتحت مراكز  غذائية على األسر 
هي  مدنية  جمعيات  وعززت  المشردين.  إليواء 
في  المتضررين،  على  مؤن  توزيع  عمليات  األخرى 

مختلف أنحاء المملكة.
الدعم  برنامج  يسهل  أن  في  كثيرون  ويأمل 
سنوات  منذ  المنتظر  المشروع  تبني  الموقت 
إلحداث سجل وطني موحد يكون أساسا لتحويالت 
المندوب  مالية شهرة لفائدة المستحقين. وأوضح 
دراسات  »لدينا  الحليمي:  أحمد  للتخطيط  السامي 
مستحقي  تحديد  لكن  الفقر،  معدالت  حول  كثيرة 

الدعم المالي أكثر تعقيدا«. وأضاف: »كنا في طور 
من  بدعم  الداخلية  وزارة  مع  والتجربة  التفكير 
البنك الدولي عندما داهمتنا هذه الجائحة العالمية 
الحالي  البرنامج  أن  إلى  الفتا  تسونامي«،  مثل 
يمكن أن يساعد في التعرف أكثر إلى المستحقين، 

ويجعل تحديدهم أسهل.
المغرب  في  المشروع  هذا  عن  الحديث  وبدأ 
دعم  نظام  يعوض  أن  أساس  على   2013 منذ 
»غاز  األساسية  المواد  وبعض  الوقود  أسعار 
يستفيد  إذ  عادل،  غير  العتباره  والدقيق«،  البوتان 
كلفته  عن  فضال  األثرياء،  فيهم  بمن  الجميع  منه 
أسعار  دعم  عن  المغرب  تخلى  وبينما  الباهظة. 
المشروع  ير  لم   ،2014 أواخر  منذ  نهائيا  الوقود 
عبد  آنذاك  الحكومة  رئيس  وواجه  النور.  البديل 

الملكية،  الطبية  الخدمات  مسؤول  ــال  وق
للصحفيين،  خليفة،  آل  علي  بن  خالد  الشيخ 
خطوة  »إنها  العناية  وحدة  موقع  في  الثالثاء، 
تطورات  أي  حدثت  لو  المستقبل  في  احترازية 
زمن  في  »استطعنا  وتابع:  كورونا«.  مرض  في 
الوحدة  هــذه  إنشاء  ــام  أي سبعة  وهــو  قياسي 
نهار«،  ليل  عملنا  لقد   )...( سريرا   130 بطاقة 
يتم  التي  األولــى  المرة  أنها  »أعتقد  مضيفا: 

الخليج. في  مماثلة«  وحدة  تجهيز  فيها 
الدفاع  وزارة  بين  بالتعاون  الوحدة  وبنيت 
في  للسيارات  موقف  في  أخرى  حكومية  وجهات 

المنامة. في  عسكري  مستشفى 
ثالثة  فــي  جنب  ــى  إل جنبا  األســـرة  ووضــعــت 
وممرضات  ممرضون  كان  بينما  متقابلة،  صفوف 
إلى  الطبية  المعدات  من  التجهيزات  يعاينون 

التنفس. أجهزة 
لمكافحة  إجراءات  البحرينية  السلطات  واتخذت 
من  الحد  بينها  المستجد«  »كورونا  وباء  انتشار 
بدأت  لكنها  الطيران،  رحــالت  وتعليق  التنقل 
عبر  القيود  تخفيف  الماضي  األســبــوع  نهاية 
بفتح  تجارية  مراكز  في  المحال  لبعض  السماح 

أبوابها.
مشروع  مدير  لوري،  نايف  الطبيب  وبحسب 
نحو  تدريب  تم  فإنه  المركزة،  العناية  وحــدة 
فبراير  منذ  والممرضين  ــاء  األطــب مــن   800
الوحدة  في  الفيروس  مرضى  مع  التعامل  على 
للوفاة.  عــرضــة  األكــثــر  للحاالت  المخصصة 
فبراير  في  اإلصــابــات  أولــى  البحرين  وسجلت 
إيران  إلى  دينية  ــارات  زي من  عــادوا  ألشخاص 
أكثر  بوفاة  الفيروس  تسبب  حيث  المجاورة، 
على  إصابة  ألف   73 بين  من  شخص   4500 من 

اإلسالمية. الجمهورية  سجلتها  األقل 

استغالله  من  تحذر  اعتراضات  بنكيران،  اإلله 
الناخبين. الستمالة 

يوليو  في  طرحه  السادس  محمد  الملك  وأعاد 
بإخراجه،  التعجيل  إلى  الحكومة  داعيا   ،2018
وعرض  عليه.  باإلشراف  الداخلية  لوزارة  ليعهد 
منتصف  البرلمانيين  على  يؤطره  قانون  مشروع 

مارس، في انتظار بدء مناقشته.
العالقين  المغاربة  آالف  كثف  قريب،  سياق  في 
نحو  الجوية  الرحالت  تعليق  منذ  الخارج  في 
رسائل  توجيه  عبر  لمساعدتهم،  الدعوات  البالد 
مفتوحة إلى السلطات وتنظيم حمالت على مواقع 
حدودها  المملكة  وأغلقت  االجتماعي.  التواصل 
الدولية  الرحالت  كل  وعلقت  مارس،  منتصف 
األثناء،  وفي  »كوفيد19-«.  وباء  انتشار  الحتواء 
نظمت رحالت خاصة إلعادة آالف السياح العالقين 
العالقون في  المغاربة  لم يستطع  البالد، لكن  في 

العودة. الخارج 
ووفق الصحافة المحلية، يبلغ عدد هؤالء 16 ألفا 
منهم  كبير  عدد  أعمال،  ورجال  وطالب  سياح  بين 
في فرنسا وتركيا وإسبانيا. وعلق بعض المواطنين 
الساحليين  الجيبين  ومليلية،  سبتة  مدينتي  في 
البرية  الحدود  يشكالن  اللذين  المغرب  شمال 

الوحيدة بين االتحاد األوروبي وأفريقيا.
للملك  أخيرا  وجهوها  رسالة  في  مغاربة  وقال 
صعبة  ظروفا  نعيش  »أصبحنا  السادس:  محمد 
وتدهورت  والمال  الزاد  منا  نفد  بعدما  للغاية 
العالقين  بين  أن »من  وأضافوا  النفسية«.  صحتنا 
وأن  وأطفاال«  حوامل  ونساء  ومسنين  مرضى 
أو  نفدت  قد  العالقين  لجميع  المالية  »الموارد 
إلى  وجهت  عريضة  وفي  للنفاد«.  طريقها  في 
شخص،  ألف   25 من  أكثر  وقعها  الحكومة، 
مع  هشاشة  تزداد  أوضاعهم  إن  عالقون  قال 
وأعلنت  الوباء.  بسبب  المفروضة  القيود  تشديد 
مرافقة«،  »لجان  تشكيل  المغربية  القنصليات 

العالقين. بعض  إسكان  بمصاريف  وتكفلها 

بيروت - المنامة - وكاالت

الرباط - وكاالت

●  مغاربة في الحجر المنزلي يتابعون عملية تعقيم في شوارع العاصمة الرباط

تدشين وحدة عناية مركزة 
تضم 130 سريرا في موقف 

للسيارات بالمنامة

دول  في  الفيروس  تفشي  سرعة  مخاطر  من 
وال  مكتظة،  مخيمات  تضم  أو  نزاعات  تشهد 
متكرر  بشكل  اليدين  لغسل  المياه  فيها  تتوافر 
مليوني  نحو  أصــاب  الــذي  الوباء  من  للوقاية 
عشرات  بــوفــاة  وتسبب  العالم  حــول  شخص 

اآلالف.
»يكون  أن  دراستها  في  اإلسكوا  وتوقعت 
أكثر  المنطقة  فــي  ــازح  ونـ ــئ  الج مليون   26
بفعل  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  لخطر  عرضة 
الصحي  والصرف  المياه  خدمات  إلى  افتقارهم 
»الالجئين  أن  إلى  ونبهت  الصحية«.  والنظافة 
يتحملون  االحتالل  أو  النزاع  تحت  يرزحون  ومن 

غزة،  »قطاع  في  أنــه  موضحة  إضافيا«،  عبئا 
العالم،  في  سكانية  كثافة  المناطق  أكثر  إحدى 
أصل  من  واحــدة  معيشية  أســرة  إال  تحصل  ال 

نحو  ويفتقر  النظيفة«.  المياه  على  أسر  عشر 
إلى  العربية  المنطقة  في  شخص  مليون   87
خطر  يفاقم  ما  إقامتهم،  مكان  في  الشرب  مياه 
بسبب  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابتهم 
المصادر  مــن  المياه  جلب  ــى  إل اضــطــرارهــم 

العامة.
حيث  الوباء،  مع  العربية  الدول  معركة  وإلى 
 130 تضم  مركزة  عناية  وحدة  البحرين  دشنت 
على  المنامة،  في  للسيارات  موقف  في  سريرا 
بفيروس  المصابين  لمعالجة  تستخدم  أن 
التي  الــحــاالت  ازدادت  حــال  في  »كــوفــيــد19-« 

كبير. العناية بشكل  إلى  تحتاج 

 1.5 سكانها  عدد  يبلغ  التي  البحرين  وسجلت 
بفيروس  شخصا   1522 إصابة  نسمة،  مليون 
للشفاء   645 منهم  تماثل  المستجد«  »كورونا 

أشخاص. توفي سبعة  بينما 
مصابي  من  فقط  حــاالت  ثالث  حاليا  وهناك 
في  المركزة  العناية  فــي  ــا«  ــورون »ك فــيــروس 
حيث  للسعودية،  المجاورة  المملكة  مستشفيات 
الخليج  دول  بين  المصابين  من  األكبر  العدد 
والعدد  شخص  آالف  خمسة  نحو  والبالغ  الست 
الذي  والجسر   ،65 وهو  كذلك  الوفيات  من  األكبر 
الخليج  مياه  فــوق  بالسعودية  البحرين  يربط 

أسابيع. منذ  مغلق 

●  ممرضة قرب سرير في وحدة العناية المركزة في المنامة●  أطفال يلهون بخرطوم مياه في مدينة الحسكة في شمال شرق سورية

●  رجل في عربة بثالثة إطارات محملة بالعشب اليابس في واحة سكورة في جنوب شرق المغرب

كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  مسعى  ضمن 
نفقتها  على  السعودية  الحكومة  فرضت  المستجد، 
حجرا صحيا على آالف األشخاص في فنادق المملكة، 

في ما قد يمّثل طوق نجاة للقطاع.
إصابة  آالف  أربعة  من  أكثر  مواجهة  وفي 
أوقفت  الخليج،  في  معدّل  أعلى  وهو  بالفيروس، 
الدولة النفطية السفر الجوي وأغلقت المدن وفرضت 
ضربة  وجّه  ما  في  البالد  مستوى  على  تجول  حظر 

لقطاع السياحة المولود حديثا.
لكن الحكومة قرّرت في الوقت ذاته إنفاق ماليين 
العائدين  المسافرين  آالف  عزل  على  الدوالرات 
في  للمصابين،  المخالطين  واألشخاص  الخارج  من 

الفنادق الفارغة في جميع أنحاء المملكة الثرية.
وقال مصدر مّطلع في قطاع السياحة إن فندقا من 
فئة أربع نجوم في وسط الرياض يضم أكثر من 100 
غرفة كان يستقبل خمسة ضيوف فقط في منتصف 
أربعة  مالكيه  على  الحكومة  عرضت  عندما  مارس 
ماليين ريال )1,06 مليون دوالر( شهريًا الستخدامه 

كمرفق للحجر الصحي، بحسب »فرانس برس«.
ستة  عليه  عُرضت  األكبر  الفنادق  أحد  أّن  كما 
رفض  الذي  ذاته  المصدر  بحسب  ريال،  ماليين 
تداعيات  أي  خشية  الفندقين  اسمي  عن  الكشف 
محتملة على وضع الفندق بعد انتهاء األزمة. وأوضح 
»كان  مضيفا  فارغ«،  فندق  إدارة  من  أفضل  »هذا 
تخفيضات  أو  العمل  من  فصال  يترّقبون  الموظفون 
%50، أو دفعهم ألخذ إجازات  إلى  الرواتب تصل  في 
يالحق  التجارية  األعمال  ركود  وبدأ  أجر«.  دون  من 
الفنادق ويدفعها لقبول صفقات مماثلة مع الحكومة 
االرتباط  أن  على  التحفظات  بعض  من  الرغم  على 
عالمتها  صورة  يضر  أن  يمكن  كوفيد19-  بفيروس 
السياحة  وزارة  قالت  الطويل.  المدى  على  التجارية 
إنه تم  اإلنترنت في نهاية مارس  على موقعها على 
حجز ما يقرب من 1900 غرفة في الفنادق والمنشآت 
السياحية األخرى في الرياض لحاالت الحجر الصحي، 
إلى جانب أكثر من 2800 في مكة المكرمة و1900 
أخرى في المنطقة الشرقية. وقالت الوزارة مؤخرا إن 

لحجر  تجهيزها  تم  قد  المملكة  حول  غرفة  ألف   11
الخارج  في  السبل  بهم  تقطعت  الذين  السعوديين 
ومن المتوقع أن يعودوا إلى المملكة. ويأتي اإلنفاق 
الحكومي على الرغم من االنخفاض الحاد في عائدات 
أدنى  إلى  النفط  الكبير في أسعار  التراجع  الدولة مع 

مستوياتها منذ سنوات طويلة.

إجازة
العائدين  باستضافة  ملتزمة  أنّها  الوزارة  أكدّت 

الفنادق«.  »أرقى  تشمل  منشآت  في  السعوديين 
الحكيم  عبد  السعودي  القدم  كرة  لمدرب  ووفقا 
في  الصحي  الحجر  في  تجربته  فإّن  التويجري، 
في  تدريب  معسكر  من  فريقه  مع  عودته  بعد  مكة 
في  نجوم  خمس  فندق  أي  على  »تتفوّق  برشلونة 

أوروبا«.
الحجز  بسبب  النفسية  الضغوط  من  الرغم  فعلى 
على مدار الساعة، قال التويجري الذي تم وضعه في 
جناح فخم إنه يشعر بأنه »ذاهب في إجازة«. وبحسب 

السياحة، فإّن مجموعة من ركاب  المصدر في قطاع 
من  استفادت  الرياض  فنادق  أحد  في  الترانزيت 
»أكثر  الغرف  خدمة  لطلب  المدفوع  الصحي  الحجر 
أيضًا  شهد  الصحي  الحجر  نظام  لكن  الالزم«.  من 
شكاوى من فقدان أمتعة وتأخير تقديم الطعام من 
من  السلطات  نقلتهم  الذين  األشخاص  بعض  قبل 

المطارات السعودية إلى الفنادق دون سابق إنذار.
أبحاث  »معهد  من  بيمودان  دي  كوينتين  ويرى 
»السعودية  إّن  واألميركية«  األوروبية  الدراسات 
ليست رائدة في مجال حقوق االنسان لكنّها حريصة 
على إظهار Hنها تدّلل الناس«. وأضاف »بهذا تضرب 
عصفورين بحجر واحد، حيث أنّها تحاول كذلك إنقاذ 

الفنادق وقطاع السياحة الناشئ«.
في  حادًا  تراجعًا  المملكة  في  الفنادق  وتواجه 
في  سياحية  تأشيرات  المملكة  إطالق  بعد  إيراداتها 
سبتمبر الماضي، ضمن طموح الستقبال 100 مليون 

زائر بحلول عام 2030.
لبناء  محاولة  في  المليارات  السعودية  وأنفقت 
صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من األعمدة 
الرئيسية لحملة ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
لتنويع االقتصاد ووقف ارتهانه لعائدات النفط. وأدى 
حيث  جديدة،  فنادق  بناء  نحو  االندفاع  إلى  اإلعالن 
500 ألف غرفة  الوقت أن  قدّر المسؤولون في ذلك 
العقد  المحلي خالل  المستوى  على  ستكون مطلوبة 

المقبل لسد فجوة البنية التحتية الحالية.
من  أكثر  عن  الكشف  يتم  أن  المتوقع  من  وكان 
54 ألف غرفة غرفة  138 مشروعًا فندقيًا بأكثر من 

في المملكة في 2019 و2020.
الخمس  فئة  من  الرياض  في  فندق  مدير  لكن 
نجوم، كان قد رفض العروض الحكومية الستخدامه 
ستعاني  المشروعات  إن  قال  الصحي،  الحجر  في 
اإلجراءات  ظل  في  بالتمويل  وتعثرات  تأخيرات  من 
هذه  مثل  إّن  واعتبر  كورونا.  بفيروس  المرتبطة 
في  األجل«،  قصيرة  نقدية  »مزايا  تقدّم  الصفقات 
رواتب  تخفيض  إلى  فندقه  فيه  اضطر  الذي  الوقت 
إجازة  في  المغادرة  على  الكثيرين  وإجبار  الموظفين 
على  ستؤثر  الخطوة  هذه  أّن  وأضاف  أجر.  بدون 
إلى  العودة  الضيوف  وسيخشى  التجارية  عالمتهم 

»فندق مرتبط بالفيروس«.

رفح - وكاالت

الرياض - وكاالت

● عناصر أمنية تابعة لحماس عند معبر رفح مع مصر
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أوروبا تتجه إلى تخفيف إجراءات العزل

ترامب يطلق رصاصة التمويل على »الصحة العاملية«
زال  ما  الذي  »كوفيد19-«  وباء  مواجهة  أوج  في 
الرئيس األميركي  يقتل آالف األشخاص يوميا، نفذ 
المالية  المساهمة  بتعليق  تهديده  ترامب  دونالد 
بدأ  بينما  العالمية،  الصحة  لمنظمة  األميركية 

تخفيف خجول في إجراءات العزل في أوروبا.
وأعلن ترامب، ليل الثالثاء األربعاء، أن الواليات 
الصحة  منظمة  تمويل  في  مساهم  أكبر  المتحدة 
سنويا،  دوالر  مليون   400 تقدم  حيث  العالمية، 
في  دورهــا  تقييم  بانتظار  التمويل  هذا  ستوقف 
انتشار  عن  )المعلومات(  وإخفاء  السيئة  »اإلدارة 
»فرانس  بحسب  المستجد«،  كــورونــا  فيروس 
لألمم  التابعة  الوكالة  ترامب  واتهم  بــرس«. 
تقول  التي  الصين،  لمواقف  باالنحياز  المتحدة 
ظهر  عندما  الفيروس  خطورة  أخفت  إنها  واشنطن 
احتواء  »عرقل  ذلك  أن  ورأى  الماضي.  ديسمبر  في 

الوباء في مصدره بعدد قليل من الوفيات«.

ليس الوقت المناسب
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  وانتقد 
أنه  مؤكدا  األميركي،  القرار  الفور  على  غوتيريس، 
عمليات  تمويل  لتقليص  المناسب  الوقت  »ليس 
تلقى  أن  »يجب  التي  العالمية«،  الصحة  منظمة 
كسب  أجل  من  العالم  لجهود  أساسية  ألنها  دعما 

الحرب ضد كوفيد19-«.
هناك  سيكون  أنه  بيان  في  غوتيريس  وأضاف 
الذين  كل  رد  كيفية  »في  للتدقيق  بعد  فيما  وقت 

شاركوا في هذه األزمة«.
في  الثالثاء،  سجل  الوباء،  انتشار  جبهة  على 
الواليات المتحدة عدد قياسي من الوفيات بلغ أكثر 
من 2200 خالل 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية 
يحصيها بلد. وارتفعت الحصيلة اإلجمالية للوفيات 
فيها أيضا لتصبح األكبر في العالم. وقد بلغت أكثر 
»كورونا  بفيروس  أصيب  بينما  و700  ألفا   25 من 

المستجد« أكثر من 600 ألف شخص.
وبعد أربعة أشهر من ظهور الفيروس، أصيب به 

كوريا  فــي  الناخبون  ــرج  خ كبيرة،  ــأعــداد  ب
نوابهم  النتخاب  األربعاء،  منازلهم،  من  الجنوبية 
وسط  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تهديد  رغم 
حــرارة  بقياس  تتمثل  مشددة  صحية  إجـــراءات 
يعانون  للذين  خاصة  تصويت  ــرف  وغ الجسم 
يخضعون  للذين  تصويت  ومــراكــز  حمى  مــن 
األولى  الدول  إحدى  هي  الجنوبية  وكوريا  لحجر. 
شيء  كل  رغم  تنظم  والتي  الوباء،  واجهت  التي 
صارمة  تدابير  اتخذت  وقــد  وطنية،  انتخابات 

للسماح بإجراء التصويت، وفق »فرانس برس«.
السادسة  الساعة  عند  االقتراع  مراكز  وفتحت 
للمشاركة  دعي  انتخابات  في  المحلي،  بالتوقيت 
الواقية  األقنعة  وارتداء  شخص.  مليون   43.9 فيها 
منهم  طلب  الذين  للناخبين  بالنسبة  إلزامي  أمر 
بين  واحــد  متر  عن  تقل  ال  مسافة  على  الحفاظ 
أمام  االنتظار  طوابير  في  وقوفهم  أثناء  بعضهم 
أجسامهم  ــرارة  ح قياس  ويتم  االقــتــراع.  مراكز 
اليدين  فرك  الجميع  على  ينبغي  منهجي.  بشكل 
األشخاص  توجيه  ويتم  قفازات.  ارتداء  قبل  بمعقم 

»أي  تخطي  الغنية  الـــدول  مــن  طــالــبــا 
البابا  دعــا  الفقيرة،  ــدول  ال تجاه  أنانية« 
انتشار  على  ــرد  ال إلــى  ــد،  األح فرنسيس، 
الرجاء«،  »عدوى  بنشر  »كوفيد19-«  وباء 
في  الفصح  عيد  بمناسبة  ألقاها  كلمة  في 
من  الخالية  بطرس  القديس  كاتدرائية 
التقليدية  بركته  إعطاء  قبل  المصلين 

لمدينة روما والعالم.
أوال  بأفكاره  فرنسيس  البابا  وتوجه 
ملقيا  والعائالت«،  والموتى  »المرضى  إلى 
خالية،  شبه  كاتدرائية  داخــل  من  كلمته 
المفروض،  الصارم  المنزلي  الحجر  ظل  في 
بعيدا عن االحتفاالت الحاشدة التي شهدها 
القديس  ساحة  غصت  حين  الماضي  العام 
إلى  تقاطروا  مصل  ألف  بسبعين  بطرس 
وفق  كلمته،  ــى  إل لالستماع  الفاتيكان 

»فرانس برس«.
الوباء  وطــأة  تحت  »يعاني  عالم  وفــي 
لعائلتنا  كبرى  محنة  يشكل  الذي  العالمي 
الرد  إلــى  البابا  دعــا  الواسعة«،  البشرية 
فصح  عيد  »إنــه  وقــال  الــرجــاء«.  بـ»عدوى 
وسط  عزلة،  في  الناس  من  كثير  يعيشه 
يثيرها  التي  العديدة  والمشكالت  الحداد 
ــن الــمــعــانــاة الــجــســديــة إلــى  الـــوبـــاء، م

االقتصادية«. المشكالت 
نصف  على  المنزلي  الحجر  فرض  ومع 
التسبب  مــع  ــاء،  ــوب ال بسبب  الــبــشــريــة، 
مروعة  واجتماعية  اقتصادية  بعواقب 
»الوقت  األرجنتيني:  البابا  ردد  أحيانا، 

السياق  هذا  في  وتمنى  لألنانيات«.  ليس 
تمنع  التي  الدولية  العقوبات  »تخفيف 
الدعم  توفير  من  لها  الخاضعة  البلدان 
التضامن  إلى  ودعا  لمواطنيها«،  المناسب 
إلغاء  يكن  لم  إن  »من خالل خفض  الدولي 
ميزانيات  على  بثقلها  تلقي  التي  الديون 

الدول األكثر فقرا«.
روح التضامن

الحروب،  كل  على  الحامل  البابا  وردد 
وشامل  فوري  نار  إطالق  »وقف  إلى  دعوته 

بالذكر  خاصا  العالم«،  أنحاء  جميع  في 
والنزاع  ولبنان  والــعــراق  وسورية  اليمن 
أوكرانيا  وشــرق  الفلسطيني  اإلسرائيلي 
أفريقيا.  في  اإلرهابية«  »الهجمات  وكذلك 
في  مباشرة  بثها  ُأعيد  رسالة  في  ــال  وق
مناسبا  ــت  ــوق ال »لــيــس  ــع:  ــم أج الــعــالــم 
مع  بها،  واالتــجــار  أسلحة  صنع  لمواصلة 
استخدامها  يجدر  باهظة  أمــوال  إنــفــاق 
األرواح«.  ــاذ  ــق وإن ــاص  ــخ األش لمعالجة 
طريقة  حــول  المنقسمة  أوروبــا  دعــا  كما 
استعادة  إلــى  وتبعاته،  للوباء  التصدي 

بتجاوز  لها  سمحت  التي  التضامن  »روح 
الحرب  بعد  سيما  ال  الماضي«  خصومات 
رومــا  شـــوارع  وكــانــت  الثانية.  العالمية 
األعياد،  من  الفترة  هذه  مثل  في  المكتظة 
األمن  قوات  وكلفت  األحد،  تماما،  مقفرة 
اعتداءات، ردع  التي تنتشر عادة لمنع وقوع 
من  الخروج  عن  اإليطالية  العاصمة  سكان 

منازلهم.
كنيسة القيامة

من  أكثر  منذ  مرة  ألول  القدس،  وفي 

من  تعتبر  التي  القيامة  كنيسة  بقيت  قرن، 
مغلقة  المسيحيين،  لدى  المواقع  أقــدس 
وأحيا  الفصح،  عيد  طــوال  الجمهور  أمــام 
الفصح،  عيد  قــداس  فيها  الكهنة  بعض 
في  للصالة  مؤمنين  بضعة  ــدم  ق فيما 

الداخلية. الباحة 
بالتعليمات  الكاثوليكية  الكنيسة  وتلتزم 
أن  غير  الدينية،  التجمعات  تحظر  التي 
مبتكرة  بحلول  للخروج  تــبــاروا  الكهنة 
وفي  ولو معدلة.  الطقوس  بمواصلة  تسمح 
وستوود  نونو  األب  جاب  لشبونة،  ضاحية 
مكشوفة  صغيرة  سيارة  في  واقفا  الشوارع 
وهو يؤدي صالة عبر مكبر الصوت ليسمعه 

المؤمنين من نوافذهم. جميع 
مــارك  األب  علق  مانيال،  شمال  ــي  وف
كنيسته  مقاعد  على  ليون  دي  كريستوفر 
تواصل  بعدما  له  رعيته  أبناء  أرسلها  صورا 
وعــرض  اإللكتروني.  البريد  عبر  معهم 
الخميس،  المكسيك،  جنوب  كاثوليك  كهنة 
من  الخروج  بدون  االعتراف  المؤمنين  على 

العدوى. انتقال  سياراتهم لتفادي 
لكن في بعض الواليات األميركية، دعت 
إلى  أتباعها  البروتستانتية  الكنائس  بعض 
عيد  اقتراب  مع  صلوات  لتقديم  التجمع 
لزوم  إلى  الداعية  النصائح  متحدية  الفصح، 

والحذر.  الحيطة 
ــا، ســتــفــتــح الــكــنــائــس  ــاري ــغ ــل وفـــي ب
الفصح  عيد  فــي  أبــوابــهــا  األرثــوذكــســيــة 
الفصح  عيد  على  أسبوع  بعد  يصادف  الذي 
ترفض  إذ  والبروتستانت،  الكاثوليك  لدى 
منزلي  حجر  فرض  الكنيسة  كما  الحكومة 

صارم على السكان

بكثير.  أكبر  عدد  الواقع  وفي  شخص،  مليوني  نحو 
وفاة  عن  الرسمية  األرقام  حسب  الوباء  أسفر  وقد 
125 ألف شخص، وما زال يسبب وفيات يوميا  نحو 

ويمتد إلى دول أخرى.

تخفيف حذر
أوروبــا  في  طفيفا  تباطؤا  يشهد  الوباء  لكن 
التي باتت ترى نورا في نهاية النفق مع أن الوضع 
األوروبية  المفوضية  في  نقاش  وجرى  هشا.  يبدو 
العزل  إجراءات  لتخفيف  لإلعداد  طريق  خارطة  حول 
وتجنب األخطاء التي حدثت في بداية انتشار الوباء.

»نحو  نسبيا  تضررت  التي  ألمانيا  شهدت  كما 
عدد  في  أخــرى  دول  مع  بالمقارنة  وفــاة   »2800
ــراءات  اإلجـ بعض  تخفيف  حــول  جــدال  السكان، 
لكن  أخــرى.  إلى  منطقة  من  المتفاوتة  اإلجبارية 
أن  من  حذر  ليوبولدينا  العلوم  أكاديمية  رئيس 

إلى غرف تصويت خاصة  الذين يعانون من حمى، 
وو  غوانغ  كيم  وقال  ناخب.  كل  خروج  بعد  تعقم 
وأضاف  جــدا«.  »منظمة  العملية  إن  عاما«   80«
)بينهم(  المسافات  على  يحافظون  »الناس  أن 

والجميع يرتدي قفازات«.

تصويت في الحجر
األولى  الدول  بين  من  الجنوبية  كوريا  وكانت 
»كورونا  فيروس  من  كبير  بشكل  تضررت  التي 
للمرة  الوباء  ظهر  حيث  الصين،  بعد  المستجد« 
بؤرة  ثاني  األوقــات  من  وقت  في  وباتت  األولــى. 
تغيير  من  تمكنت  لكنها  العالم.  في  لإلصابات 
شامل  فحص  استراتيجية  بفضل  ــور  األم مسار 
احتكوا  الذين  األشخاص  حول  متقدم  وتحقيق 
ــاء،  ــع واألرب بــالــمــرض.  مؤكدين  مصابين  مــع 
حصيلة  التوالي  على  السابع  لليوم  سول  أعلنت 
في  حالة   27« إصابة  األربعين  تتجاوز  ال  يومية 
شخص  ألف   11 أصيب  المجمل،  في  ساعة«.   24
وفاة.   225 بينهم  الجنوبية  كوريا  في  بالمرض 
الصحي  للحجر  يخضعون  الذين  لألشخاص  ويحق 
عوارض،  عليهم  تظهر  ال  حال  في  منازلهم،  في 

أن  يمكن  الموسيقى  وصاالت  الرياضية  المالعب 
تبقى خالية لـ18 شهرا في أسوأ الحاالت.

األمر نفسه، كان محل نقاش في الدنمارك، حول 
وسمحت  االبتدائية.  والمدارس  الحضانة  دور  فتح 
شهر  من  أكثر  منذ  العمل  عن  المتوقفة  إيطاليا 
21 ألف شخص بالمرض، بفتح بعض  وتوفي فيها 

المحالت التجارية المحدودة جدا.
دي  ماريليا  وقالت  مكتبات.  مثال  فتحت  وقــد 
في  مكتبتها  ابـــواب  فتح  أعـــادت  التي  جوفاني 
»العجوز  ــان  ك باعته  كتاب  أول  إن  ســيــراكــوزا 
لويس  التشيلي  للكاتب  حب«  روايــات  يقرأ  الذي 

سيبولفيدا الذي أصيب بـ»كورونا المستجد«.
إغالق  بتمديد  قرارات  اتخذت  عدة  مناطق  لكن 
وميالنو  ونابولي  وتورينو  روما  المكتبات وخصوصا 
من   40% تضم  وهي  الشمال«،  في  »لومبارديا 

السكان.
التجارية  والمحالت  الحدائق  فتحت  النمسا  في 

وتم  االقتراع.  مراكز  إغالق  بعيد  للتصويت  الخروج 
إنشاء مراكز اقتراع مخصصة لهم في عطلة نهاية 

األسبوع الفائت في ثمانية مراكز حجر.

في  التجارية  فافوريتين  جادة  واستعادت  الصغيرة. 
فيينا حيويتها، على الرغم من تأثير إجراءات صحية 
كبير  عدد  يصطف  إذ  فيها،  الحركة  على  مفروضة 
وتفصل  التجارية  المحالت  أمام  المتسوقين  من 

مسافات كبيرة بينهم.
»نحو  تضررا  األكثر  الثالثة  الدولة  إسبانيا  في 
العمال  من  كبير  جــزء  استأنف  وفــاة«،  ألــف   18
بعد  والــورشــات  المصانع  في  اإلثنين،  العمل، 
الذي  لالقتصاد  تــام  شبه  توقف  من  أسبوعين 
األساسية«.  »القطاعات  على  نشاطه  اقتصر 
خطة  جهتها  من  التشيكية  الجمهورية  وقدمت 
لتخفيف إجراءات العزل على مراحل، اعتبارا من 20 

أبريل.
وكانت فرنسا األولى بين الدول المتضررة »أكثر 
من 15 ألفا و700 وفاة«، التي تحدد موعدا هو 11 

مايو لبدء تخفيف إجراءات العزل تدريجيا.
وأضيف حدثان كبيران إلى الئحة النشاطات التي 

في  للحجر  يخضعون  ــذي  ال األشــخــاص  لكن 
من  محرومون  عــوارض  عليهم  وتظهر  منازلهم 
»كوفيد19-«  لوباء  وكان  التصويت.  في  حقهم 

المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  ألغيت 
طواف  من  المئة  بعد  السابعة  الــدورة  إلغاء  وهما 
 29 إلــى  أرجــئ  الــذي  الهوائية  للدراجات  فرنسا 
»كــان«  مهرجان  من   2020 ودورة  أغسطس، 

السينمائي الذي يمكن أن يتخذ »أشكاال جديدة«.
لكن العودة إلى الحياة الطبيعية ما زالت محدودة 
الحجر.  في  العالم  سكان  نصف  زال  ما  بينما  جدا 
مودي،  ناريندرا  الهندية  الحكومة  رئيس  أعلن  وقد 
الثالثاء، تمديد عزل السكان البالغ عددهم 1.3 مليار 

نسمة إلى الثالث من مايو المقبل على األقل.

أزمة نادرة
أزمة  في  الوباء  تسبب  الوفيات،  جانب  وإلــى 
صندوق  اقتصاديي  كبيرة  وقالت  نادرة.  اقتصادية 
»من  إنه  غوبيناث  جيتا  الثالثاء،  الدولي،  النقد 
العام  العالمي هذا  المرجح جدا أن يشهد االقتصاد 

إن  إذ  االنتخابية،  الحملة  على  كبير  تأثير 
وعن  باليد  المصافحات  عن  تخلوا  المرشحين 
وعــاد  الدعائية.  للمناشير  التقليدي  التوزيع 
التواصل  مواقع  استخدام  إلى  بينهم  من  كثيرون 

االجتماعي للتواصل مع ناخبيهم.

مون مرتاح
الماضي  األسبوع  أجراه  للرأي  استطالع  وأفاد 
الناخبين  من   27% أن  كوريا«،  »غالوب  معهد 
بسبب  االقتراع  مراكز  إلى  الذهاب  حيال  مترددون 
قلقين  غير  إنهم  قالوا  منهم   72% لكن  الوباء. 
وقت  في  عالية،  المشاركة  نسبة  تكون  أن  ويتوقع 
مون  الرئيس  بينهم  شخص  مليون   11.7 صوت 
األسبوع  نهاية  استباقي في عطلة  جاي-إن بشكل 

الماضي.
بلغت  المحلي،  بالتوقيت   15.00 الساعة  وعند 
نقاط  بعشر  أكثر  أي   ،56.5% المشاركة  نسبة 
أثناء  نفسه  الوقت  في  المشاركة  بنسبة  مقارنة 
المحك  على  ليست  مون  رئاسة   .2016 انتخابات 
مختلف.  اقتراع  في  ينتخب  الدولة  رئيس  ألن  حاليا 
الجنوبية  كوريا  في  التشريعية  االنتخابات  لكن 

في  حدث  الــذي  الكبير«  الكساد  منذ  ركــود  أســوأ 
ثالثينات القرن الماضي.

من  للحد  محاولة  وفي  المتحدة  الواليات  وفي 
الطيران  وشركات  ترامب  إدارة  وقعت  الخسائر، 
إنقاذ  خطة  حول  مبدئيا  اتفاقا  الثالثاء،  األميركية، 
تهدف إلى تجنيب هذه الشركات اإلفالس وتسريح 
في  األولى  للمرة  رصد  الفيروس  وكان  الموظفين. 
العالقات  لكن  احتوائه.  من  تمكنت  التي  الصين 

بين بكين ودول أخرى تشهد توترا.
الفرنسية  الخارجية  وزارة  استدعت  باريس  ففي 
نص  على  احتجاجها  عن  للتعبير  الصيني  السفير 
أدلة أن معالجين  نشرته السفارة، األحد، ويفيد بال 
في مراكز للمسنين »تركوا أماكن عملهم بين ليلة 
الجوع  بسبب  يموتون  النزالء  تاركين   )...( وضحاها 
نيجيريا،  دانت  األفريقي،  االتحاد  وبعد  والمرض«. 
بسبب  الصين  في  مواطنيها  حيال  التمييز  الثالثاء، 
معتبرة  بـ»كوفيد-«19،  منهم  مصابين  اكتشاف 
يعلن  لم  حيث  نيجيريا  وفــي  مقبول«.  »غير  أنــه 
رسميا سوى عن نحو عشر ضحايا، تبنت واليات عدة 
بينها منطقة العاصمة االقتصادية الغوس إجراءات 
أساسي.  غير  اقتصادي  نشاط  أي  تمنع  صارمة 

وكانت النتيجة ارتفاع معدل الجريمة والخوف.

عمليات نهب
وسكاكين  بسواطير  مسلحون  شبان  ويقوم 
بعمليات نهب بحثا عن الغذاء والمال. وقال الزعيم 
»عصابات  إنها  غداموسي  موفو  الحاج  التقليدي 
واغتصاب  لسرقتنا  العزل  مستغلين  السكان  تروع 

نسائنا«.
وأعلنت ماالوي أيضا فرض حجر في البالد لمدة 
21 يوما، حتى التاسع من مايو. وقال الرئيس بيتر 
تمديده  يتم  أن  يمكن  اإلغالق  »هذا  إن  موثاريكا 
الظروف«. وفي  مايو حسب  التاسع من  بعد  ما  إلى 
بتأمين  الثالثاء،  السلطات،  أمرت محكمة  زيمبابوي 
الحماية الالزمة للطواقم الطبية بعد شكوى قدمها 
المستشفيات  حماية  إجراءات  تعزيز  أجل  من  أطباء 

العامة والعاملين في القطاع الصحي.

ويتمتع  الرئيس  لعمل  استفتاء  بمثابة  تعتبر 
بعد  مرتاحا  نفسه  يجد  بأن  كبيرة  بفرصة  مون 
مون  تعرض  أشهر،  بضعة  منذ  التصويت.  هذا 
وتعثر  االقتصادي  التباطؤ  بسبب  كثيرة  النتقادات 
مدافعا  كان  التي  الشمالية  كوريا  مع  المفاوضات 

شرسا عنها.
أواخر  في   41% إلى  تراجعت  التي  شعبيته  لكن 
بحسب  الماضي،  األســبــوع   57% بلغت  يناير، 
شعبيته  في  االرتفاع  هذا  سبب  ويعود  »غالوب«. 
وقال  الصحية.  لألزمة  إدارتــه  إلى  أساسي  بشكل 
كيم كي-شول »33 عاما« الذي جاء ليدلي بصوته 
استثنائية  ــدرات  ق أظهرت  الجنوبية  »كوريا  إن 
الحتواء )الفيروس(، مقارنة بطريقة إدارة الوباء في 
الخارج«. وأكد أن تراجع عدد اإلصابات شجعه على 

الخروج من منزله للتصويت.
الجامعة  في  األستاذ  كيو-سوب،  هان  ورأى 
الحكومة  أثقل كاهل  الوباء  أن  الوطنية في سول، 
فبراير  أواخــر  فترة  إلى  إشــارة  في  البداية،  في 
»لكن  وأضاف:  كثيرا.  اإلصابات  عدد  ارتفع  عندما 
بات  أخرى،  دول  في  الفيروس  تفشي  أثناء  اآلن 
اآلراء  إن  إذ  الحكومة،  لصالح  )دورا(  يلعب  الوباء 

الجنوبية لألزمة«. إدارة كوريا  تؤيد طريقة 

عواصم العالم - وكاالت

سول - وكاالت

روما - وكاالت

واشنطن - وكاالت

بابا الفاتيكان يدعو إلى نشر »عدوى الرجاء« والتخلي عن األنانية

رغم الوباء.. مشاركة كبيرة في االنتخابات النيابية بكوريا الجنوبية

احتفاالت محدودة بذكرى أوباما يعلن دعم بايدن في »أحلك« الظروف التي تعيشها أميركا
مولد مؤسس كوريا الشمالية

● مواطنون يضعون الزهور أمام تمثالي الزعيمين الراحلين كيم ايل سونغ وكيم جونغ ايل في بيونغ يانغ

●  الرئيس األميركي دونالد ترامب ●  األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

مؤسسها  مولد  ذكرى  الشمالية  كوريا  أحيت  محدودة،  باحتفاالت 
يضعون  مواطنين  قيام  على  اقتصرت  األربعاء،  سونغ،  إيل  كيم 
فرضت  فيما  يانغ،  بيونغ  في  نصبه  أمام  الزهور  بوضع  الكمامات 

البالد تدابير مشددة لمواجهة فيروس »كورونا المستجد«.
وولد جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون قبل 108 سنوات، ويشكل 
سنويا  السياسي  الزمني  الجدول  على  مناسبة  أهم  أبريل   15 تاريخ 

في كوريا الشمالية، حيث يعرف باسم »يوم الشمس«.
يجتاح  الذي  الوباء  لوقف  مشددة  قيودا  فرضت  يانغ  بيونغ  لكن 
حدودها  وأغلقت  المجاورة،  الصين  في  انتشاره  بدأ  أن  منذ  العالم 
األجانب،  ومئات  المواطنين  آالف  على  لفترة  صحيا  حجرا  وفرضت 
يانغ  بيونغ  من  سكان  ووصل  إصابة.  أي  تسجل  لم  أنها  وتؤكد 
خلفه  الذي  وابنه  لكيم  برونزيان  نصبان  يقع  حيث  مانسو،  تلة  إلى 
قدموا  لكنهم  الزهور.  لوضع  العاصمة،  على  يطالن  إيل  جونغ  كيم 
حين  الماضية،  السنوات  مع  مقارنة  العادة  من  أصغر  بمجموعات 
أحد  على  وكتب  التحية.  إللقاء  جنود  أو  عمال  من  المئات  يأتي  كان 
إيل  كيم  العظيم  »الرئيس  النصب  أمام  وضعت  التي  الزهر  أكاليل 
مئات  كانت  العادية  األحــوال  وفي  األبــد«.  إلى  معنا  سيبقى  سونغ 
لكن  الظهر،  بحلول  النصب  أمام  وضعت  قد  تكون  الــورود  باقات 
بعض  وفي  األربــعــاء.  واضــح  بشكل  أقل  عددها  كان  السنة  هذه 
احتفاالت ضخمة تشمل عروضا  الشمالية تنظم  األحيان كانت كوريا 
عسكرية، كما حصل في 2012 و2017 حين عرضت البالد ترسانتها 

للعالم.
كروز  صواريخ  عدة  أطلقت  يانغ  بيونغ  أن  سول  أفادت  والثالثاء، 
نحو البحر، في ما اعتبره محللون عرض قوة. لكن بشكل غير معتاد 

لم تورد وسائل اإلعالم الرسمية أية أنباء عن عملية اإلطالق هذه.
ماراثون  بينها  مناسبات  عدة  السنة  هذه  الشمالية  كوريا  وألغت 
الذي يعتبر عادة أكبر مصدر عائدات سياحية. والجثمان  يانغ،  بيونغ 
1994 مسجى في غرفة  العام  توفي  الذي  إيل سونغ،  لكيم  المحنط 

في قصر الشمس كومسوسان بضواحي بيونغ يانغ.

بيونغ يانغ - وكاالت

دعمه  الثالثاء،  أوباما،  باراك  السابق،  األميركي  الرئيس  أعلن 
قيادة  على  قادر  إنه  قال  الذي  بايدن،  جو  الديمقراطي  المرشح 
األميركيين وتوحيدهم في أحد »أحلك« الظروف التي يمرون 
والسياسي  السابق  األميركي  الرئيس  دعم  ويعد  بها. 
الذي يحظى بأعلى نسبة تأييد بين األميركيين، دفعة 
القادة  أن  إلى  وإشــارة  عاما«   77« بايدن  لجو  قوية 

الطريق  الحزب في  وإلى جانب مرشح  يقفون خلف  الديمقراطيين 
إلى انتخابات الثالث من نوفمبر، وفق »فرانس برس«.

تصويره  تم  دقيقة   12 مدته  فيديو  مقطع  في  أوباما  وقال 
يتمتع  »جو  إن  اإلنترنت  شبكة  على  ونشر  بواشنطن  منزله  في 

بالشخصية والخبرة ليقودنا خالل أحد أحلك أوقاتنا«.
وأضاف: »أعتقد أن لدى جو كل الصفات التي نصبو إليها لدى 
نائب  لمنصب  بايدن  اختياره  ووصف  الراهن«،  وقتنا  في  رئيس 
اتخذتها  التي  القرارات  أفضل  »أحد  بأنه   2008 العام  الرئيس 
بالسواد  والعالم  المتحدة  الواليات  تتشح  وفيما  اإلطالق«.  على 

سلط  العالمي،  االقتصاد  شل  الــذي  »كوفيد19-«  وبــاء  جــراء 
األبيض  البيت  في  بايدن  تجربة  على  أيضا  الضوء  أوباما  باراك 
في  ومساعدته   2008-2007 للعام  الكبرى  المالية  األزمة  بعد 
خطة  تنفيذ«  منه  طلبت  السبب  »لهذا  وقال:  األوبئة.  مكافحة 
 ،2009 العام  في  اعتمدت  التي  الكبيرة  االقتصادي  التعافي 
ألن  بالتعافي،  للناس  وسمحت  الوظائف  ماليين  و»أنــقــذت 
إدارة  في  جو  »ساعدني  وقــال:  نتائج«.  تحقيق  على  يعمل  جو 
جائحة  إلى  إيبوال  وباء  تحول  منع  وفي  إن1،  إتش1  )إنفلونزا( 

كتلك التي نشهدها اليوم«.

●  البابا فرنسيس خالل قداس عيد الفصح في كاتدرائية القديس بطرس

●  كوريون جنوبيون يرتدون اللباس التقليدي لبالدهم ويدلون بأصواتهم في مركز اقتراع في نونسان

●  أوباما



اقتصاد

كالم فى األرقام

الخسائر المتوقعة إليرادات شركات 
الطيران العالمية فى 2020 

»إياتا«

قالوا

08

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن االنخفاض القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب 
في خسائر مالية تجاوزت 4.1 مليار دوالر منذ 17 يناير الماضي، وذلك بعدما هبط 

إنتاج النفط في ليبيا إلى 80.510 برميل في اليوم بحلول أمس اإلثنين.
وأضافت المؤسسة، في بيان، أن إغالق العديد من منشآتها تسبب في إيقاف عمل 
مصفاة الزاوية، األمر الذي دفعها لزيادة وارداتها من المحروقات حتى تتمكن من 
تلبية االحتياجات األساسية للشعب، الفتة إلى أن معظم خزانات النفط والغاز باتت 

»غير صالحة لالستخدام«؛ نتيجة لألضرار الجسيمة التي لحقت بها.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كل األطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض 
النهوض  أجل  من  وذلك  والغاز،  النفط  إنتاج  واستئناف  النفطية،  منشآتها  على 
أن  إلى  يشار  الليبي.  الشعب  إلى  ــدادات  اإلم تواصل  وضمان  الوطني  باالقتصاد 
المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في 18 يناير الماضي حالة »القوة القاهرة«، بعد 
يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ »البريقة وراس النوف والحريقة والزويتينة 
النفطية في  المنشآت  العامة، وجهاز حرس  القيادة  والسدرة«، واتهت المؤسسة » 

المناطق الوسطى والشرقية« بالوقوف وراء هذه »اإلقفاالت غير القانونية«.

خسائر اإلقفاالت النفطية تجاوزت 4 مليارات

الناتج المحلى البريطانى 
قد يهبط إلى ما يصل 
إلى 30 % فيما بين 
شهرى أبريل ويونيو.

وزير المالية 
البريطاني
ريشى سوناك
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أبريل  التاسع من  اليورو فى  اتفق وزراء مالية منطقة  أخيرا، 
على حزمة من التدابير فى االستجابة ألزمة جائحة مرض فيروس 
»كورونا«. ولكن فى مواجهة حالة طوارئ طبية واقتصادية غير 

مسبوقة، ينبغى لهم أن يتحلوا بقدر أكبر كثيرا من الجرأة.
األوروبية  الدول  أغلب  فى  المفروضة  اإلغالق  عمليات  إن 
الشركات  من  العديد  إغــالق  فبسبب  اقتصاديا.  رة  مُـدَمِّ
واحتجاز الجميع تقريبا فى منازلهم، انهار اإلنفاق االستهالكى 
وتراجع النشاط االقتصادى بشدة. وينتظر اإلفالس العديد من 
السماء،  عنان  إلى  البطالة  معدالت  ترتفع  حين  فى  الشركات، 

وتتدهور دخول األسر.
أنحاء  مختلف  فى  اآلن  يحدث  مماثال  انكماشا  أن  وبافتراض 
أن  أشهر من شأنه  ثالثة  لمدة  اإلغالق  فإن  األوروبي،  االتحاد 
يؤدى إلى انخفاض الناتج السنوى بنحو %8 ــ وهذه صدمة أكبر 
ال  وقد   .2009-2008 أزمة  أحدثتها  التى  الصدمة  من  كثيرا 
اإلنفاق  إلى مستويات  الخائفون  المدينون  المستهلكون  يعود 
البنوك  تبدى  وربما  وظائفهم.  فى  استمروا  لو  حتى  السابقة 
عدم الرغبة فى  أو عدم القدرة على  اإلقراض، ولن تتعافى أبدا 

شركات عديدة متعثرة.
وال يستطيع أى شخص أن يستبعد المزيد من عمليات اإلغالق 
فى األشهر المقبلة. لكل هذا، تدخلت الحكومات األوروبية بحق 
لدعم الشركات التى تعانى من ضائقة مالية والعمال المحرومين 
من الدخل. لكن القسم األعظم من منطقة اليورو لم يستجب 
بقوة كما فعلت اليابان، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة.

وليست القضية فى الوصول إلى األسواق، خاصة وقد أصبحت 
تكاليف اقتراض الحكومات قريبة من الصِفر أو سلبية. تكمن 
تؤدى  أن  من  الدائم  الخوف  فى  باألحرى  الحقيقية  المشكلة 
الديون المرتفعة إلى سحق تدابير التقشف التى يفرضها االتحاد 

األوروبى بمجرد أن تمر الجائحة، وأن تتسبب احتياجات 
إعادة التمويل المرتفعة للحكومات فى إحداث أزمة مالية 

أخري.
فى الوقت الحالي، عمل البنك المركزى األوروبى على 
عن  يقل  ال  ما  بشراء  التعهد  خالل  من  األسواق  تهدئة 
أميركي( من سندات  دوالر  مليار   820( يورو  مليار   750
شراء  برنامج  خالل  من  العام  هذا  والشركات  الحكومات 
المرن  الجديد  الطوارئ 
للتصدى  المخصص 
باإلضافة  للجائحة، 
التيسير  برنامج  إلى 
أعلن  الــذى  الكمى 
وقت  فى  البنك  عنه 
 360 بقيمة  سابق 

مليار يورو.
لكن منطقة اليورو تظل 
مستقر،  غير  صرحا  تشكل 
إلى  ميلها  تعلق  لم  وهى 
الذعر  من  اليورو  منطقة  نجت  لقد  مؤقت.  بشكل  إال  التقشف 
رئيس  َقـت تعهد  األسواق صَـدَّ 2010-2012 ألن  الفترة  فى 
البنك المركزى األوروبى آنذاك ماريو دراجى بأن البنك المركزى 
النقدى  االتحاد  على  لإلبقاء  يلزم«  ما  »كل  سيفعل  األوروبــى 

متماسكا، ثم خففت الحكومات بعد ذلك تدابير التقشف.
الحين على تقويض  لكن كريستين الجارد عملت منذ ذلك 
)فى  الفوارق«  إغالق  ليست  مهمتنا  »إن  أعلنت:  حين  تعهده 
األكثر  المقترضون  يدفعها  التى  اإلضافية  الفائدة  إلى  اإلشارة 
خطورة، مثل إيطاليا، مقارنة باألكثر أمانا، مثل ألمانيا(. وهناك 
انتهاء  بمجرد  مالية  أزمة  اندالع  فى  يتمثل  أيضا خطر حقيقى 
العمل ببرنامج شراء الطوارئ الجديد المرن المخصص للتصدى 

للجائحة. ولكن لعل المشكلة األكبر تكون سياسية رغم ذلك.
كان من الواجب أن تعمل الجائحة على الجمع بين األوروبيين 
الحدود  يحترم  ال  مشترك  تهديد  مواجهة  فى  وتوحيدهم 
الوطنية. ولكن ما حدث بدال من ذلك هو أن كل دولة سعت 
منفردة إلى حد كبير إلى تدبر أمورها اعتمادا على ذاتها. عندما 
أواخر  فى  الطبية  للمساعدة  طلبا  عاجال  نداء  إيطاليا  وجهت 
الست  األوروبــى  االتحاد  دول  من  أى  لها  تستجب  لم  فبراير، 
والعشرين األخرى إلى أن ردت الصين. الواقع أن فرنسا وألمانيا 
أصدرتا قرارات تقضى بحظر تصدير المعدات الطبية، فأصبحت 

سوق االتحاد األوروبى الموحدة بذلك مثارا للسخرية.
وهذا هو آخر ما تحتاج إليه منطقة اليورو اآلن. لتجنب كارثة 
اقتصادية أوسع، وتبديد خطر األزمة المالية، وتوفير التضامن 
أن  األوروبيين  على  يجب  إليه،  الحاجة  تشتد  الذى  السياسى 
يسارعوا إلى إطالق »خطة مارشال للتصدى لجائحة كوفيد19-«.

ينبغى لمنطقة اليورو أن تتعهد بتعبئة ما ال يقل عن تريليون 
يورو )%8 من الناتج المحلى اإلجمالى للمنطقة(، على أن تقدم 
أعباء  إلى  تضيف  قروضا  وليس  ــ  مِنح  هيئة  فى  المساعدات 
الدين الوطنى  إلى المستفيدين المناسبين فى مختلف بلدان 

االتحاد النقدي.
البنك  الخطة من خالل إصدار دين مشترك يشتريه  تمويل 
على  المنظور.  المستقبل  فى  به  ويحتفظ  األوروبى  المركزى 
عكس »سندات كورونا« الموقتة التى رفضتها ألمانيا وهولندا 
دافعى  تكلف  لن  الجديدة  مارشال  خطة  فإن  أخــري،  ودول 
الضرائب األوروبيين، الشماليين أو الجنوبيين، أى شيء. ويجب 
الذين  أولئك  لطمأنة  بإنهائها،  خاص  بند  على  تشتمل  أن 
البوابة  طريق  عن  دائم  مالى  اتحاد  إنشاء  يجرى  أن  يخشون 

الخلفية.
التدابير التى اتفق عليها حتى اآلن وزراء مالية منطقة اليورو 
ال ترقى على اإلطالق إلى مثل هذه الخطة. صحيح أن ضمانات 
القروض المقدمة للشركات الصغيرة مفيدة، لكن قروض االتحاد 
األوروبى للمساعدة فى تمويل النفقات الطبية وخطط حماية 
العمالة من شأنها فى الحقيقة أن تضاعف مشكلة إيطاليا، التى 

ال تتعلق بالوصول إلى األسواق بل بالسقف المالي.
المستقبل  فى  للتعافى  صندوق  تأسيس  قرار  يكون  ولن 
على »أدوات مالية إبداعية« سوى هراء ال معنى له، إذ ال تزال 
الحكومات عالقة فى طريق مسدود بشأن إصدار دين جماعي. 
ال يملك األوروبيون إال أن يأملوا أن يدرك قادتهم، عاجال وليس 
آجال، أن خطة مارشال التى يمولها البنك المركزى األوروبى هو 

الطريق إلى األمام.

بريطاني وكاتب  اقتصادى  خبير   *   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال 

 فيليب ليجارين*

كان من الواجب أن تعمل الجائحة 
على الجمع بين األوروبيين 

وتوحيدهم فى مواجهة تهديد 
مشترك ال يحترم الحدود الوطنية

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.5361يورو

1.745الجنية االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.3872درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني
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مليار دوالر

من  متزايدة  مخاوف  عن  اقتصاديون  عبر 
ليبيا  في  الخاص  القطاع  مشكالت  تفاقم 
مختلف  في  االجتماعي  التباعد  إجراءات  بفعل 
»كورونا«،  فيروس  من  للوقاية  البالد  أنحاء 
الكثير من األنشطة  انعكست سلبًا على  التي 
يهدد  مما  والمصرفية،  والتجارية  الصناعية 
القطاع  في  العاملين  الليبيين  آالف  أرزاق 

الخاص.
ومنذ اندالع أزمة »كوفيد 19« واإلجراءات 
أقدمت  البالد،  في  لها  المصاحبة  االحترازية 
تقليص  على  والمصارف  المصانع  بعض 
أخرى  تخطط  فيما  لديها،  العمالة  مرتبات 
طالت  إذا  العاملين  بعض  عن  االستغناء  إلى 
إبراهيم  ويقول محمد  العزل ألشهر.  إجراءات 
الشركات  إحدى  في  يعمل  الذي  عامًا(   40(
أبلغوني   « لـ»الوسط«:  طرابلس  بالعاصمة 
بإنهاء خدماتي بعد 3 أسابيع من بدء إجراءات 

الحظر، أصبحت أسرتي دون مصدر رزق«.
خسائرها  إن  تقول  وشركات  مصانع  لكن 
ويــرى  ــرة،  ــي األخ ــة  األزمـ بسبب  تضاعفت 
مع  تصريح  صوان–في  رشيد  األعمال  رجل 
شفير  على  الخاص  »القطاع  أن  »الوسط« 
التوترات  تداعيات  كورونا، وسط  مع  االنهيار 
األجنبي  النقد  صرف  سعر  ومشكالت  األمنية 
يدخل  »العالم  من  محذرًا  لالستيراد«،  الالزم 
األزمة ستطول  وتداعيات  كبير،  مرحلة كساد 

إلى سنوات، وستنعكس بالتأكيد على ليبيا«.
المصانع  بعض  ــررت  »ق صــوان:  وأضــاف 
لمدة  العاملين  مرتبات  مــن   50% صــرف 
لكنه  كــورونــا«،  إجـــراءات  ظل  في  أشهر   3
استدرك : »في ضوء ضبابية المستقبل بشأن 
الكثير  االستغناء عن  إلى  قد نضطر  الجائحة، 
من العمالة بعد أشهر«، مشيرًا إلى أن »هذا 
الخيار صعب، في ضوء صعوبة الحصول على 
عمالة مدربة مجددًا مثل الموجودة اآلن، حال 

انتهاء األزمة«.
أعداد  بشأن  رسمية  إحصاءات  تتوفر  وال 
تقديرات  آخر  لكن  القطاع،  هذا  في  العاملين 
تشير  االستشارية«  »ألتاي  شركة  نشرتها 
من   14% يستوعب  الخاص  القطاع  أن  إلى 
أعداد  الدراسة  وتقدر  ليبيا،  في  العمل  قوة 
الشركات  في  شخصًا  ألف   75 بنحو  العاملين 
لكن  حــرة،  أعمال  في  ألفًا  و120  الخاصة 
اقتصاديين يقولون إن الرقم الحقيقي يتجاوز 
واضحة  أرقام  غياب  في ضوء  التقديرات  هذه 
يعرف  ما  أو  الرسميين،  غير  العاملين  لحصر 

بـ»االقتصاد الموازي«.
األمن  برنامج  عن  ــادر  ص تقرير  وتوقع 
الغذائي العالمي، التابع لألمم المتحدة، األحد 
على  للقيود  شديدة  »انعكاسات  الماضي 
الحركة و فرص العمل والحصول على الغذاء، 
على  عام  بشكل  األشخاص  قــدرة  عدم  مع 

الوسط ـ عالء حموده

واشنطن - وكاالت

من  العديد  وإجبار  للعمل،  بسهولة  التنقل 
وبالتالي تقليل  أبوابها،  إغالق  الشركات على 
الدخل  مصادر  واختفاء  العمالة،  على  الطلب 
غير المستقرة، وضعف أنظمة الرعاية الصحية 

وشبكات األمان االجتماعي«.
وفي إجراءين حكوميين للتخفيف من وطأة 
رئيس  أصدر  »كورونا«،  عن  الناجمة  األزمة 
هذا  مطلع  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
الشهر، قرارًا بإعفاء ممولي الضرائب من دفع 
واللوائح،  للقوانين  وفقًا  »التأخير«  غرامات 
التجارية  بالعقارات  المنتفعين  السراج  وأعفى 
المملوكة للدولة من أداء حق االنتفاع ابتداًء 

من تاريخ صدور القرار في األول من أبريل.
يطالبون  أعــمــال  رجـــال  بعض  أن  بيد 
تداعيات  الحتواء  أوسع  تيسيرية  بإجراءات 
احتماالت واسعة بأن يطول  األزمة، في ضوء 
أخرى،  أشهرًا  للعزل  المصاحبة  اإلجراءات  أمد 
في  البوري  نعمان  المصرفي  الخبير  ووصف 
تصريح إلى »الوسط« اإلجراءات التي اتخذها 
الكافية«،  وغير  بـ»الهزيلة  الرئاسي  المجلس 
وحوافز  تسهيالت  أقرار  ضرورة   « إلى  مشيرًا 

العمالة  تسريح  دون  للحيلولة  أكبر،  حكومية 
وقفل الكثير من البيوت«، حسب تعبيره.

خصص  الماضي،  ــارس  م منتصف  وفــي 
المجلس الرئاسي نصف مليار دينار كميزانية 
قرار  وتبع ذلك  أزمة »كورونا«،  طوارئ إلدارة 
آخر يقضي بتخصيص 75 مليون دينار لـ119 
للحد  دعمها  إطار  في  ليبيا  عموم  في  بلدية 
من انتشار عدوى الفيروس الذي تفشى بأكثر 

من 170 بلدًا.
الصلح  علي  االقتصادي  الباحث  ويقول 
العالم  دول  كل  في  »الحكومات  لـ»الوسط«: 
الجيدة  التحتية  بالبنية  الخاص  القطاع  تدعم 
وتستقطع الضرائب منه في الظروف العادية«، 
وإعادة  السوق  لتحريك  »وسيلة  أنه  موضحًا 
توزيع الدخول«.ويضيف: »يجب على الحكومة 
النقدي  الدعم  تستحق  التى  الشركات  دعم 
للمحافظة  االستثنائية  الظروف  في  واإلداري 
أن  وأوضــح  الفشل«،  من  اقتصادها  على 
بينها تخفيض  يتخذ صورًا شتى من  »الدعم 
ودفع  فوائد،  دون  قروض  وتقديم  الضرائب، 
سلة  في  الموظفين  بمرتبات  للوفاء  إعانات 

اقتصاديون  الوقت نفسه، يقول  واحدة«. في 
إن مشكالت القطاع الخاص متراكمة، وجاءت 
التي  القشة  »بمثابة  لتكون  »كورونا«  أزمة 
المثال  سبيل  فعلى  البعير«،  ظهر  قصمت 
تواجه قطاعات صناعية وتجارية صعوبات في 
الستيراد  الالزم  األجنبي  النقد  على  الحصول 

أدوات اإلنتاج والمواد الخام.
ليبيا  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  وجــدد 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  الرعيض،  محمد 
الرسم مع  بزيادة  الرئاسي  المجلس  مطالبته 
المصرف  قيام  ضرورة  ومع  توحيده  ضرورة 
المتمثل  البيع  طــرق  كــل  بفتح  المركزي 
زيادة  أن  وأكد  السوق،  ومراقبة  دينار  بـ4.5 
الجميع  يجعل  الصرف  تعويم  و  الدوالر  سعر 
يتنافسون في السوق وجلب السلع بكل الطرق 
المسموح بها من »المركزي« لتوفير البضاعة 

في السوق وفقًا لتعبيره.
حكومية  بتسهيالت  المطالبة  بين  وما 
تبقى  الصرف،  توحيد سعر  إلى  الدعوة  وبين 
مشكالت القطاع الخاص معلقة، وتهدد أرزاق 

آالف الليبيين.

 رشيد صوان: تقليص المرتبات 
والتسريح خيار الشركات في ظل 

خسائر »كوفيد 19«

الصلح: على الحكومة تخفيض الضرائب 
وتقديم إعانات لدفع مرتبات العاملين

 »كورونا« أجبر صندوق النقد الدولي على 
منح مساعدات مالية طارئة لتخفيف أعباء 

خدمة الدين عن 25 من الدول األكثر فقراً 

بين المطالبة بالتسهيالت الحكومية وتوحيد سعر صرف الدوالر 

أفريقيا تحظى بنصيب كبير من المساعدات

»كورونا« يهدد أرزاق الليبيني في القطاع الخاص

تحرك دولي الحتواء أزمة ديون الدول األكثر فقرًا
وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات انتشار 
وباء »كوفيد 19« على اقتصادات الدول األكثر 
المالية  المؤسسات  سعت  العالم،  فى  فقرًا 
أعباء  لتخفيف  ــراءات  إج انتهاج  إلى  الدولية 
أن  الدولى  البنك  يتوقع  فيما  الدين،  خدمة 
تعانى منطقة أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري، 
ــى خــالل ربــع قــرن وسط  ــودًا للمرة األول رك

جائحة فيروس »كورونا المستجد«.
منح  على  ــق  واف الــدولــى  النقد  صندوق 
خدمة  أعباء  لتخفيف  طارئة  مالية  مساعدات 
فى  فقرًا  األكثر  ــدول  ال من   25 عن  الدين 
العالم، من بينها خصوصًا اليمن وأفغانستان، 
الناجمة  التداعيات  مواجهة  على  لمساعدتها 
ألفقر  منحًا  يوفر  إذ  »كوفيد19-«،  وباء  عن 
التزاماتهم  لتغطية  ضعفًا  وأكثرهم  أعضائنا 
المتعلقة بالديون فى الصندوق لمرحلة أولية 
تمتد على األشهر الستة المقبلة، وسيساعدهم 
المالية  مواردهم  من  المزيد  تخصيص  على 
الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة الحيوية 
وغيرها من جهود اإلغاثة، وفق المديرة العامة 

لصندوق النقد، كريستالينا جورجييفا.
هذا  من  ستستفيد  التى  ـــ25  ال والــدول 
فاسو  وبوركينا  وبنين  أفغانستان  هى  اإلجراء 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  والكونغو 
وغامبيا، وغينيا وغينيا-بيساو وهايتى وليبيريا 
والنيبال  وموزمبيق  ومالى  ومالوى  ومدغشقر 
وبرينسيبي،  تومى  وســاو  وروانــدا  والنيجر 
وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو 

واليمن.
فى  سيتم  الديون  تخفيف  أن  المقرر  ومن 
الكوارث  الحتواء  االستئمانى  »الصندوق  إطار 
لصندوق  يتيح  الذى  الديون«  أعباء  وتخفيف 
كاهل  عن  الدين  خدمة  أعباء  تخفيف  النقد 

ما  إذا  هشاشة  واألكثر  فقرًا  األكثر  ــدول  ال
صحية  ــات  أزم أو  طبيعية  لكوارث  تعرضت 
منح  طريق  عن  وذلك  كارثية،  تداعيات  ذات 
االستئماني.  الصندوق  من  عليها  تحصل 
ممول  االستئمانى  الصندوق  إن  البيان  وقال 
الموارد  من  دوالر  مليون   500 بمبلغ  حاليًا 
 185 المتاحة فورًا، بما فى ذلك مبلغ  المالية 
مليون دوالر تعهدت بريطانيا بدفعها مؤخرًا 
و100 مليون دوالر دفعتها اليابان. فى الوقت 
نفسه، تعهدت دول من بينها الصين وهولندا 
المانحين  أحض  مهمة.  مساهمات  بتقديم 
موارد  تجديد  فى  مساعدتنا  على  اآلخرين 
على  قدرتنا  وتعزيز  االستئمانى  الصندوق 

لمدة  الديون  لخدمة  إضافى  تخفيف  توفير 
سنتين كاملتين ألفقر بلداننا األعضاء .

إشارات  خرجت  اإلجــراء،  هذا  إعالن  وقبل 
الدولى  للبنك  العام  المدير  من  واضحة 

البنك  إن  قال  الذى  تروتزنبرغ،  فان  أكسيل 
الدائنين  جانب  من  ضخمًا«  »استعدادًا  يرى 
ديون  مدفوعات  لتعليق  الرسميين  الثنائيين 
التركيز  يمكنها  حتى  فقرًا  األكثر  العالم  دول 
على محاربة جائحة فيروس »كورونا«، مشيرًا 
الدول  ومجموعة  العشرين  مجموعة  أن  إلى 
كبير  حد  إلى  تدعم  الكبرى  السبع  الصناعية 
دعوة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى 

لوقف موقت لمدفوعات الديون.
نحتاج  أننا  يتفهمون  »الجميع  ــاف:  وأض
استعداد  يوجد  فقرًا.  األكثر  الدول  لمساعدة 
على  أحد  ال  ذلك.  فى  يشكك  أحد  وال  ضخم 
الجائحة تعطل  إن  اإلطالق«. وقال تروتزنبرغ 

أهداف  تحقيق  نحو  فقرًا  األكثر  الدول  تقدم 
الدولى  البنك  أن  وأضاف  المستدامة.  التنمية 
مساعدات  فى  دوالر  مليار   2.1 على  وافــق 
طارئة مرتبطة بالجائحة إلى 30 دولة، ويتوقع 
الشهر.  هذا  أخرى  دولة   40 مع  العمل  إتمام 
خارج  تلميذ  مليون   1.5 يوجد  إنه  أيضًا  وقال 
المدارس بسبب الجائحة، معظمهم فى الدول 

النام.
حظيت  الــتــى  األفــريــقــيــة  ــارة  ــق ال دول 
التسهيالت،  هــذه  مــن  األكــبــر  بالنصيب 
البنك  عن  صــادرة  سلبية  توقعات  تواجه 
جميع  فى  النمو  معدل  بانخفاض  الدولى 
دولة   50 نحو  تضم  التى  المنطقة  أنحاء 
 2.1 األقل  على  إلى   %  2.4 من  العام،  هذا 
إن  التقرير  ــال  وق  .%  5 سالب  حتى  أو   %
النفط  إنتاج  على  بشدة  تعتمد  التى  الدول 
وإن  خــاص،  نحو  على  ستتضرر  والتعدين 
ونيجيريا  أفريقيا  جنوب  االقتصادات،  أكبر 
ستعانى  بالفعل،  بطيئة  كانت  التى  وأنغوال، 

مزيد اآلالم.
تخفيف  إلى  دعوا  األفارقة  القادة  وكان 
الــوبــاء  أن  مــن  محذرين  ــون،  ــدي ال ــبء  ع
أى  ذهبت  إذا  العالم  تهديد  فى  سيستمر 

منطقة دون دعم مطلوب. 
»إنــدبــنــدنــت«  مجلة  تــقــريــر  وحــســب 
%2.04 فى  بنسبة  نمو  بعد  فإنه  األوغندية، 
 2020 العام  التقديرات  فإن  الماضي،  العام 
انكماش  مع  و5.1%-   -2.1 بين  تتروابح 

المذكورة. بالمنطقة  االقتصاد 
المدمر  التأثير  هذا  أن  إلى  التقرير  ويشير 
االقتصادية  للضربات  تابع  تأثير  منه  جزء  فى 
الرئيسيون  التجاريون  الشركاء  تلقاها  التى 
والواليات  األوروبى  واالتحاد  الصين  ألفريقيا: 
األســواق  فى  الركود  على  عــالوة  المتحدة، 
باإلضافة  والسياحة،  الخام  للمواد  الرئيسية 
المنزل،  فى  السكان  إلبقاء  التدابير  تأثير  إلى 

ما يمثل العاصفة االقتصادية المثالية للقارة.

●   عامل في أحد مصانع المنتجات الزراعية في مصراتة

●   مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن
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أن  أبريل  شهر  فى  صناديق  لمديرى  أميركا«  »أوف  بنك  أجــراه  مسح  أظهر 
التجارة  الهجوم على مركز  السيولة بمعدالت لم تُسجل منذ  المستثمرين يكتنزون 
فيروس  بفعل  العالمية  المالية  األسواق  تراجع  مع   ،2001 سبتمبر  فى  العالمى 

كورونا.
مديرى  من   200 لنحو  البنك  يجريه  الــذى  الشهرى  المسح  نتائج  وأظهرت 
 5.1 مقابل   % 5.9 إلى  قفزت  للسيولة  الصناديق  أن مخصصات  العالمية  الصناديق 

% مما يشير إلى االحتفاظ بالنقد وسط توقعات بالركود، حسب وكالة »رويترز«.
على  بالمئة   27 إلى  مئوية  نقطة   29 العالمية  األسهم  مخصصات  وانخفضت 
العالمية  المالية  األزمة  بلغت  عندما   2009 مارس  منذ  األقل  وهو  شهرى  أساس 

2008 القاع. التى بدأت فى 
التعامالت  من  قدر  بأكبر  األميركية حظت  الخزانة  إن سندات  المستثمرون  وقال 
مقدمة  فى  كورونا  فيروس  من  ثانية  موجة  كانت  بينما  التوالى  على  الثانى  للشهر 

المخاطر فى األسواق.

املستثمرون يحتفظون بالسيولة

عقد برلمانيون ورجال أعمال اجتماعا تحضيريا في سبها، الثالثاء، 
لتأسيس »إقليم فزان االقتصادي«، في خطوة تهدف إلى إنعاش 

االقتصاد في جنوب البالد.
االقتصادي«  فزان  لـ»إقليم  التحضيرية  اللجنة  عضو  ويقول 
مفتاح عمر مفتاح لـ»الوسط« إن الهدف من تأسيس هذا اإلقليم 
تأسيس  خالل  من  بفزان  المتنوعة  االقتصادية  الفرص  »تحريك 
صندوق فزان لالستثمار إلى جانب صندوق تكافل خيري لمواجهة 
لسنة   )59( رقم  المحلي  الحكم  لقانون  وفقا  الحياتية  االحتياجات 
إشراف  تحت  عقد  التحضيري–الذي  االجتماع  في  شارك   .»2012
أعضاء  من  اليقين–عدد  ومصرف  سبها  والصناعة  التجارة  غرفة 

وأكاديميون  أعمال  ورجال  والبلديات  الجنوب  عن  النواب  مجلس 
النواب عن مدينة  أوضح عضو مجلس  من جامعة سبها. بدوره، 
أقاليم  ثالثة  من  تتكون  ليبيا  أن  الحضيري  حسن  محمد  سبها، 
وهناك مادة في دستور المملكة الليبية الصادر العام 1951 تنص 
على أن »تكون موارد الدولة %70 للدولة و%30 للتنمية المكانية 
أو المحلية«. واعتبر أن تأسيس »إقليم فزان االقتصادي« سيسهم 
في االستفادة من الكوادر المحلية إلى جانب تحسين من معيشة 
المواطنين والنهوض باقتصاد الجنوب وليبيا عامة. يشار إلى أن 
الجنوب الليبي يمتلك ثروات كبيرة في مجاالت الزراعة والسياحة 

إلى جانب النفط والغاز والمياه.

اجتماع تحضيري إلطالق »إقليم فزان اقتصادي« السعر بالدوالرنوع الخام

36.20برنت

32.96غرب تكساس

36.07دبي

35.71سلة أوبك

54.70أورال
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السلبية ألزمة فيروس »كورونا«  التداعيات  وسط 
على قطاع التوظيف فى أنحاء العالم، إال أن شركة 

100 ألف شخص إضافى  »أمازون« أعلنت أنّها وّظفت 
فى الواليات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها 

75 ألفًا آخرين »خالل هذا الظرف غير  تعتزم توظيف 
الناجم عن وباء »كوفيد19-«.  المسبوق« 

ويشير 
هذا اإلعالن 
من عمالق 

التكنولوجيا 
بالتجزئة  والبيع 

إلى مدى 
الطلب  ارتفاع 
االنترنت  عبر 

مع اضطرار 
لمالزمة  الناس 
نتيجة  منازلهم 
كورونا  فيروس 
وفق  المستجدّ. 
»فرانس  وكالة 

التى  برس«، 
اعتبرت أن هذه الزيادة فى التوظيف التى امتدّت إلى 
شركات أخرى فى قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتى 

17 مليون موظف على  فى خضمّ تقارير عن إحالة 
المتحدة.  الواليات  الماضى فى  الشهر  البطالة خالل 

وقالت أمازون فى بيان على موقعها »نحن فخورون 
100 ألف  أنّنا وفينا بتعهّدنا استحداث  اليوم بإعالن 

بأنحاء  الجدد فى مواقع  الموظفون  وظيفة، ويعمل 
الزبائن«.  المتحدة ويساعدون فى خدمة  الواليات 
75 ألف  التوظيف، واستحداث  وأضافت »سنواصل 

الزبائن خالل هذا  وظيفة إضافية للمساعدة فى خدمة 
الظرف غير المسبوق«. وفى مطلع العام كان عدد 

800 ألف موظف بدوامات  العاملين فى الشركة نحو 
كاملة وجزئية، عالوة على متعاقدين يعملون فى بعض 
بتوظيف  ترحب  أنها  وتابعت»أمازون«  التوصيل.  خدمات 

الوباء  الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب 
إلى حين استعادتهم عملهم األصلي. لكن بموازاة 
أمازون  الطلب، واجهت  المسبوقة على  الزيادة غير 

المخازن والمتاجر بسبب  انتقادات من عمالها فى  أيضًا 
أعلنت شركة  بـ»كوفيد19-«. بدورها،  مخاطر اإلصابة 

150 ألف عامل جديد، فيما قالت  وولمارت نيتها توظيف 
تنوى توظيف  إنها  التوصيل  لخدمات  إنستاكارت  شركة 

300 ألف عامل متعاقد.

»أمازون«.. 175 ألف وظيفة 
جديدة وسط »كوفيد 19«

»الليبية لالستثمار« 
تكشف استراتيجية

»ما بعد كورونا«
الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  كشف 

استراتيجية  إعداد  عن  محمود،  د.علي  لالستثمار، 
بعد  ما  لمرحلة  االستثمارات  وتنافسية  استمرار  تضمن 

»كورونا«.
الوسط«،  »بوابة  إلى  تصريح  في  محمود  وتوقع 

العقارات،  ومحفظة  والغاز  النفط  محفظة  تأثر  الثالثاء، 
المؤسسة،  استثمارات  من  عالية  نسبة  تشكل  التي 

الصحي  والحجر  السلبية،  االقتصادية  بالتوقعات 
لمتابعة  جاريًا  الزال  العمل  أن  إلى  لفت  ولكنه  القائم، 

دوري بشكل  االستثمارات  هذه 
التشغيلية  العمليات  لدعم  عمل  خطة  إعداد 

ومستشارين  خبراء  بمساندة  المؤسسة،  الستثمارات 
والعقارات  »المال  قطاعات  على  تركز  دوليين، 

متابعة  استمرارية  ضمان  بهدف  والنفط«،  والفنادق 
بالخصوص. دورية  تقارير  وتقديم  االستثمارات،  هذه 

للتواصل  آلية  تتضمن  العمل  خطة  إن  وقال 
المتحدة؛  باألمم  الدولية  العقوبات  لجنة  مع  المستمر 

المفروض  العقوبات  نظام  إطار  في  والتنسيق  لإلحاطة 
حركة  متابعة  جانب  إلى  المؤسسة،  أصول  على 

وأميركا،  أوروبا  في  المستثمَرة  األسهم  محفظة 
ومرخَّصة  متخصصة  منظومات  خالل  من  وتحليلها 

. سسة للمؤ
المالية  المالءة  مراقبة  العمل  خطة  تتضمن  كما 

أسعار  وتتبع  المؤسسة،  بودائع  تحتفظ  التي  للبنوك 
الظروف  ظل  في  لها  المستقبلية  والتوقعات  الفائدة 

المستجد«. »كورونا  فيروس  بجائحة  المتأثرة  الحالية 

●   اجتماع تحضيري إلطالق »اقليم فزان اقتصادي«

●    اجتماع مجلس وزراء حكومة الوفاق برئاسة السراج اإلثنين الماضي

حكومة الوفاق تختبر آليات القرارات »التقشفية«
أثارت القرارات التقشفية التى أصدرتها حكومة الوفاق، 
يوم اإلثنين الماضي، أسئلة حول آليات وفرص رفع الدعم 
وفق   ،%  20 بنسبة  المرتبات  وتخفيض  المحروقات  عن 

اقتصاديين ومحللين.
وخالل اجتماع استثنائى لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق، 
أقرت الحكومة من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات 
بموجب  واألوالد  الزوجة  ومنحة  العائلة  عالوة  تفعيل  مع 
المعاشات  وتسوية  م،   2013 لسنة  و)27(   )6( قانونى 
األساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن 
العمل، والمزايا المالية لذوى الشهداء. االجتماع االستثنائى 
المالية  وزارة  إلى  »الموضوع  أحال  السراج  فائز  برئاسة 
لتقديم المشروع التنفيذى لرفع الدعم بالتشاور مع المركز 
والشؤون  والعمل  االقتصاد  ووزارات  القرار  لدعم  الوطنى 

االجتماعية والجهات األخرى ذات العالقة«.
سليمان  المال  سوق  لهيئة  السابق  الرئيس  ووصف 
فى  ويصب  مشجع  »كالم  بأنها  الخطوة  هذه  الشحومى 
إلى  وللوصول  الحالية  لألوضاع  االقتصادية  المعالجة  إطار 

حل فى الخالف القائم بين الحكومة والمصرف المركزي«.
الترتيبات  خلفية  على  أشهرًا  استمرت  خالفات  وبعد 
المالية للعام الجديد، سجلت العالقة بين المجلس الرئاسى 
إعالن  مع  الماضى  األسبوع  انفراجة  المركزى  والمصرف 
المستندية الستيراد  االعتمادات  فتح منظومة  »المركزي« 
السلع الغذائية والدوائية وفق ضوابط حددها بيان صادر 

عن المصرف.
ومع ذلك، اعتبر الشحومى أن »الموافقة من حيث المبدأ 
ال تعنى شيًئا فى قاموس القرارات اإلدارية والحكومية، ما لم 
يتم تعديل قرار الترتيبات المالية ووضع آلية للمباشرة فى 
الترتيبات  ضمن  وتضمينها  المتأخرة  االسرة  عالوة  صرف 
المالية«، مشيرًا إلى أهمية » تنفيذ هذه المعالجات المالية 
جميع  مع  والمقاصة  التسوية  منظومة  فتح  مع  بالتزامن 
لجميع  واحدًا  الصرف  يكون سعر  وأن  ليبيا،  فى  المصارف 

االستخدامات«.
البنود  بين  المحروقات كان من  رفع دعم  أن  إلى  يشار 
أطلقه  الذى  االقتصادى  اإلصالح  برنامج  فى  الواردة 
العام  من  سبتمبر  فى  الوفاق  لحكومة  الرئاسى  المجلس 
األجنبى  النقد  على  رسوم  فرض  أيضًا  وشملت   ،2018
بهدف الوصول إلى ما يراه القائمون على الملف االقتصادى 

»تصحيح ومعالجة تشوهات االقتصاد الليبي«.
اتخاذ  إلى  الوفاق  الماضي، تسعى حكومة  ومنذ أكتوبر 
إجراءات عاجلة الستكمال برنامج اإلصالح االقتصادي، الذى 
للبرنامج  انتقادات  عقب  الماضي،  العام  التنفيذ  حيز  دخل 
باعتباره اتخذ منحى ماليًا ونقديًا، وتجاهل جوانب إصالحية 
الدولية  المالية  المؤسسات  إليها  دعت  لطالما  أخرى 

وأوساط اقتصادية محلية.

مختار الجديد: ملف الدعم يتدحرج 
من النظام السابق إلى السراج 

 قرار تخفيض المرتبات بنسبة 
20 %.. محدد أم مفتوح المدة؟

مختار  مصراتة،  جامعة  فى  االقتصاد  أستاذ  لكن 
وقال: »األمر  القرار،  تنفيذ هذا  الجديد، شكك فى فرص 
منذ  يتدحرج  الدعم  رفع  »ملف  وأضاف:  جديدًا«،  ليس 
لكنه  العام«،  الوطنى  المؤتمر  ثم  السابق  النظام  عهد 
على  االقتصاد  وزير  أن  الموضوع  فى  »الجديد  قال: 
نحو  قبل  الرئاسى  المجلس  إلى  الملف  دحرج  العيساوى 
الرئاسى  المجلس  واليوم  أسابيع فى شكل مقترح،  ثالثة 

المالية«. لوزارة  دحرجه 

لم تتوقف اإلجراءات التقشفية عند دعم المحروقات، بل 
الموظفين  مرتبات  بخفض  قرارًا  الرئاسى  المجلس  أصدر 
العامة،  الميزانية  من  الممولة  العامة  اإلدارية  بالوحدات 
ابتداًء من أول أبريل الجاري. وحدد التخفيض فى المرتبات 
بنسبة 20 %، على أن يستهدف القرار المشمولين بعالوات 
بيان  حسب   ،2011 لسنة   )27( رقم  القرار  بنص  التمييز 

وزارة العمل فى حكومة الوفاق.
فى  المحددة  الوظائف  تطبيقه  من  القرار  ويستثنى 

خفض  على  نص  الذى   ،2019 لسنة   )24( رقم  القرار 
مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسى ورئيس الحكومة 
كما   .%  40 بنسبة  الوزارات  ووكالء  حكمهم  فى  والوزراء 
تضمن خفض رواتب مستشارى رئيس وأعضاء »الرئاسي« 

ومستشارى الوزراء بنسبة 30 %.
هل  يحدد  لم  القرار  »هذا  أن  رأى  الشحومى  ولكن 
كان  تقديرى  وفى  المدة،  مفتوح  أم  محدد  التخفيض 
الضرائب  هيكل  مراجعة  إطار  فى  ويكون  يراجع  أن  يحتاج 
أو إعادة هيكلة  العائلة  على الدخول وإرجاع العمل بعالوة 
البعثات  مثل  بالدولة  العالية  التكلفة  ذات  القطاعات 

الدبلوماسية بالخارج«.
القرارات  هذه  نجاح  مدى  حول  اقتصاديون  ويتساءل 
التى  البالد،  فى  المالية  الترتيبات  أزمة  حل  فى  التقشفية 
اإلنفاق،  لحجم  تفاصيل  وجود  دون  الرابع  شهرها  انتصف 
الذى قدره المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بنحو 38 مليار 
بفعل  المتفاقمة  البالد  مشكالت  بعض  يحل  بما  دينار، 

جائحة »كورونا«.

طرابلس - الوسط

رفع دعم المحروقات وخفض مرتبات موظفي الدولة

خلفية  على  مضنية  مفاوضات  بعد 
توصلت  والرياض،  موسكو  بين  التوترات 
هذا  مطلع  وشركاؤها،  »أوبك«  منظمة 
فى  لإلنتاج  خفض  »أكبر  إلى  األسبوع، 
ُاستثنيت  الذى  االتفاق  وهو  التاريخ«، 
النفطية  المنشآت  إغالق  بسبب  ليبيا  منه 
بموجبه  ويجرى  الماضي،  يناير  منذ 
 10 إلى  العالمية  اإلمدادات  تقليص 
بدءًا  شهرين  لمدة  يوميًا  برميل  ماليين 
فيروس  أزمة  خضم  فى  المقبل  مايو  من 
اعتبروه  لكن محللين  المستجد«،  »كورونا 

العالمية. النفط  ألزمة  »مسكنًا« 
مطول  اجتماع  سبقه  االتفاق،  إعالن 
المغلقة  بالدائرة  الماضي،  الخميس  مساء 
فى  الكبير  لالنخفاض  حل  إيجاد  بهدف 
وإيران  ليبيا  استثناء  أعلن  النفط،  أسعار 
بسبب  التاريخى  االتفاق  من  وفنزويال 
أرقام  وتفيد  المفقود،  اإلنتاج  أو  العقوبات 
الوطنية  المؤسسة  عن  صادرة  رسمية 
إلغالق  التراكمى  الفاقد  بأن  للنفط، 
برميل  مليون   83 بلغ  النفطية  المنشآت 
إلى  الماضى  يناير   17 من  الفترة  خالل 
النفط  أسعار  لكن  أبريل.  من  الخامس 
تصريحات  بعد  الثالثاء  ارتفعت  الخام 
حول  ترامب  دونالد  األميركى  الرئيس 
فى  برميل  مليون  بعشرين  اإلنتاج  خفض 
»أوبك«  عليه  اتفقت  ما  ضعف  أى  اليوم، 

وحلفاؤها فى وقت سابق.
الجميع«،  إلى  بالنسبة  عظيم  »اتفاق 
دونالد  األميركى  الرئيس  وصفه  هكذا 
التواصل  موقع  على  ترامب  وكتب  ترامب، 
أوبك  مع  الكبير  »االتفاق  »تويتر« 
آالف  مئات  سينقذ  هذا  إنجازه.  تم  بالس 
الواليات  فى  الطاقة  قطاع  فى  الوظائف 
وأهنئ  أشكر  أن  »أود  وأضاف:  المتحدة«. 
بوتين،  )فالديمير(  الروسى  الرئيس 
تحدثت  لقد  سلمان.  السعودى  والملك 
البيضاوي«.أما  المكتب  من  للتو  إليهما 
فقد  بوتين  فالديمير  الروسى  الرئيس 
األحد  ترامب  مع  مشترك  بيان  فى  شدد 
»أوبك«  التفاق  الكبري«  »األهمية  على 
إلى  الكرملين  بيان  أشار  كما  وشركائها، 
وترامب  بوتين  بين  تمت  هاتفية  محادثة 

الملك سلمان. السعودى  والعاهل 
أحمد،  د.محمد  الليبي،  النفطى  الخبير 
وطالب  السم  تجرع  ترامب  »إن  قال: 
على  معًا  بالعمل  وروسيا  أوبك  منظمة 
بعد  النفطية  الصناعة  إلنقاذ  التدخل 
سوق  فى  المؤرخ  برنت  سعر  وصل  أن 
األسبوع  نهاية  الفورى  المادى  التسليم 
إلى  قاد  ما  للبرميل،  دوالرًا   15 الماضى 
والمالى  االقتصادى  النظام  بقوة  اهتزاز 

العالمي«.
التى  النقاشات  لمتابعة  االجتماع  جاء 
نتيجة  حصلت  التى  الخميس،  مساء  جرت 
الحوار  استئناف  وموسكو  الرياض  التزام 

بعد  بدأت  بينهما  أسعار  حرب  أعقاب  فى 
بفيينا  المنظمة  مقر  فى  المنعقد  المؤتمر 
بسرعة  البلدان  وتفاجأ  مارس.   6 يوم 
الذى  المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار 

أدى إلى تراجع الطلب المنخفض أصاًل.
فى  األعضاء  الدول  وزراء  والتقى 
»أوبك« وأولئك الذين شاركوا فى »إعالن 
علييفا  زمينة  ذكرت  ما  حسب  التعاون« 
األذربيجانية  الطاقة  وزارة  باسم  الناطقة 
الروسى  الطاقة  وزير  واعتبر  بيان،  فى 
فى  السعودية  قرار  أن  نوفاك  ألكسندر 
الطلب  أزمة  فى خضم  إنتاجها  رفع  مارس 
النظرية  نظر  زاوية  من  حتى  معقول  »غير 

االقتصادية«، وفق ما نقلت وكالة »تاس« 
بثه  مسجل  برنامج  خالل  قوله  الوزير  عن 

الحكومي.  »1 تلفزيون »روسيا 
إينيرجي«  »رايستاد  فى  المحلل  ووفق 
فى  )أوبك+(  »نجحت  تونهوغن،  بجورنار 
أكبر  لتحقيق  تاريخى  اتفاق  إلى  التوصل 
وقدر  التاريخ«.  عبر  اإلنتاج  فى  خفض 
وإن  »حتى  أنه  نيسفين  ماغنوس  زميله 
السوق،  تحتاج  مما  أقل  التخفيضات  كانت 

فقد تم حاليًا تجنب األسوأ«.
عقب مفاوضات مطولة امتدت إلى فجر 
على  وشركاؤها  »أوبك«  اتفقت  الجمعة، 
ويونيو  مايو  فى  العالمى  اإلنتاج  خفض 
ما  وفق  يوميًا،  برميل  ماليين  بعشرة 
التى  المكسيك  لكن  المنظمة.  أعلنت 
اإلنتاج  خفض  من  نصيبها  أن  اعتبرت 
تبدِ  لم  يوميًا(  برميل  ألف   400( مفرط 
إلى  المتحدة  الواليات  دفع  ما  موافقتها، 

بجزء من حصتها. التكفل 
قدرة  فى  المحللين  من  عدد  ويشكك 
محللو  ويرى  األسعار.  رفع  على  المنتجين 
أن »تخفيض  إينيرجي« لألبحاث  »رايستاد 
سيحول  يوميًا  برميل  مليون  بـ10  اإلنتاج 
لكنه  هاوية،  فى  األسعار  سقوط  دون 
السوق«.  توازن  إعادة  إلى  يؤدى  لن 
عالمي،  منتج  أكبر  المتحدة،  والواليات 
لكنها  بالس«،  »أوبك  فى  عضوًا  ليست 
استقرار  لتحقيق  العرض  لخفض  تسعى 
إنتاج  لقطاع  متنفس  وتوفير  األسعار  فى 
صعوبات  يواجه  الذى  الصخرى  النفط 

كبيرة.
فى  محلل  وهو  أنيس،  ستيفن  ورأى 
مما  »أقل  اإلنتاج  أن خفض  »إكسيكورب« 
كانت السوق تأمل به« نظرًا لتضرر الطلب 
كورونا  فيروس  جراء  اإلغالقات  بسبب 
»الصفقة  وأضاف  العالم.  فى  المستجد 
أسعار  فقط  جزئيا  ستعوض  المطروحة 
المرجو  الهدف  كان  هذا  ولكن  النفط. 
المتعلقة  المخاطر  أن  إلى  مشيرًا  منها«، 
رفع  عند  »سوى  تتبدد  لن  النفط  بأسعار 
وبينما  العالم.  فى  اإلغالق«  إجراءات  كل 
للبرميل  دوالرًا   60 نحو  األسعار  كانت 
األسبوع  بلغت  أنها  إال  أشهر،  بضعة  قبل 
 .2002 منذ  مستوياتها  أدنى  الماضى 
ويفوق سعر البرميل 21 دوالرًا بقليل وفق 

للكارتل. التى تمثل مرجعًا  »أوبك« 

إغالق املنشآت النفطية يعفي ليبيا من اتفاق »أوبك« التاريخي
حني جترع ترامب »السم«

●   موقع إنتاج تابع لمصفاة نفط الزاوية

الوسط - عبد الرحمن أميني

 محلل في »إكسيكورب«: تقليص اإلنتاج 
»أقل مما كانت السوق تأمل به«

الدائرة المغلقة فتحت أبواب الحل 
لالنخفاض الكبير في أسعار النفط



رأي 10

الليبيون في الحبشة

أفريقيا  في  وسيطرتها  نفوذها  مد  تواصل  أن  البعيدة. 
على  واإلنجليزي  الفرنسي  النفوذين  ومواجهة  الشرقية 
إيطاليا  إن  أيضا  يقول  والواقع  األحمر.  البحر  شواطئ 
حين قدمت إلى بالدنا كان معها كتائب سمراء بالفعل، 
لكن أفرادها ليسوا أحباشا وإنما من الصومال وإريتريا. 
الخدعة.  تلك  في  بالعنصرية  المتخمة  الفاشية  نجحت 
ضربت على وتر اللون. وحشدت الليبيين بهذه الوسيلة 

ضد األحباش سيئ الحظ.
اعتراهم  الحقيقة.  هذه  يدركون  الليبيون  يكن  لم 
وصحيح.  مؤكد  الطليان  يقوله  ما  بأن  القوي  اإلحساس 
متناهية.  بشراسة  يحاربون  وظلوا  الحمية  نالتهم 
جبهات  في  بهم  ورمت  بكل رخص  إيطاليا  استعملتهم 
الحرب  اندالع  المعارك وستفعل ذلك معهم الحقا خالل 
األسر  في  الليبي  الشباب  أغلب  وسيقع  الثانية،  العالمية 

اللعين في معارك براني والعلمين.
معاني  كل  استلت  الحاقدة  االستعمارية  النظرة  هذه 
الحقد والتمييز والكراهية وأرسلت أبناء مستعمراتها إلى 
العديدة.  صفحاته  في  ذلك  التاريخ  وسيسجل  الجحيم 
أزماتهم  في  المغاربة  استغلوا  األسبان.  فعلها  لقد 
أيضا  المغرب  أبناء  استعملت  وفرنسا  األهلية.  وحربهم 
الحربين  في  المختلفة  معاركها  في  وتونس  والجزائر 
وكذا  مكان  كل  وفي  الصينية  الهند  في  العالميتين. 
وساحل  ومالي  وتشاد  السنغال  في  العديد  جندت 
سياساتها  وبسبب  تشتعل  التي  حروبها  لصالح  العاج 

المتناقضة وعنصريتها التي ال ترعوي.
المميتة  اللعبة  هذه  إلى  الشعوب  تلك  تفطن  لم 
سوى في زمن الحق وبعد دفع الثمن الغالي من األرواح 
الثقة في  والدموع وفقدان جسور  الحزن  المزيد من  مع 

العالقة اإلنسانية.
الحضارات  أصحاب  من  كانوا  والليبيون  األحباش 
من  ــزاء  أج في  تلك  بحضارتهم  التقوا  وقد  القديمة 
المجاور وبنوا أهرامات وقالعا وآثارا هناك. ثم  السودان 
النجاشي  زمن  اإلسالم  مع  الرائع  التواصل  هناك  كان 
بطش  من  مكة  فقراء  به  احتمى  الــذي  القلب  طيب 
السكينة  ليجدوا  الكريم  النبي  أرسلهم  أن  بعد  قريش 

والطمأنينة في رحابه.
وإعدادهم  الليبيين  تجميع  في  إيطاليا  شرعت  حين 
على  ودربــتــهــم  الــبــالد  فــي  األنــحــاء  كــل  مــن  للقتال 
تمهيدا  القبائل  لشيوخ  قالت  الحرب  وفنون  األسلحة 
ردا  سيكون  )التاريخي(  العمل  هذا  بأن  العملية  لهذه 
والبد  تعوض  ال  فرصة  وهذه  األحباش  به  قام  ما  على 
)نحن  وقال:  خطوة  تقدم  الشيوخ  أحد  اقتناصها.  من 
القبلي  رياح  مع  ذهب  الجواب  هذا  لكن  امسامحين(. 
دون طائل. وفي رصيف الميناء في بنغازي اقتربت عجوز 
ال  زغردت:  أن  بعد  أذنيه  في  وهمست  الشباب  أحد  من 
ظهوركم.  في  النبي  روسهم.  على  عطوهم  تقصروا. 
والثأر  بالخير  واعــدا  ورد  بنا.  فعلوه  ما  فيهم  افعلوا 

للمظالم!
الطليان  أمامها  حار  ببسالة  قاتلت  الليبية  الفرقة 
وطرابلس  بنغازي  من  البواخر  بهم  أقلعت  أنفسهم. 
الخمسين  تقارب  والبردي وحين وصلوا قطعوا مسافات 
القتال:  ميادين  بلغوا  حتى  األرجل  على  مشيا  مترا  كيلو 
واألثقال  واألدبــاش  األسلحة  ظهورنا  فوق  نحمل  )كنا 
ولم نشعر باأللم. الخطوات تمضي. ونحن نمضي نقطع 
الراوي  قال  العلم(  غناوي  من  بكثير  السوداء  الوديان 

المعاصر لألحداث.

كل  كعادته  واحتفل  نومه  من  العالم  صحا  األيام  تلك 
واألمنيات  والهدايا  األنخاب  تبادل  الفصح.  بعيد  عام 
القساوسة  وخطب  الملون.  البيض  ــل  وأك الطيبة 
والغرب  الشرق  كنائس  ومعظم  الفاتيكان  في  والرهبان 
البركة  ومنحوا  الصلوات  كتاب  من  المواعظ  ورتلوا 

لرعاياهم.
روما  عن  قصية  ــالل  وت ــال  رم في  هناك  وهــنــاك.. 
تحتفل  اإليطالي  الجيش  من  كتائب  ثمة  وسواحلها 
من  ضخمة  سيول  بعد  معا  والفصح  الحبشة  باحتالل 
وانتهت  جرت  حربا  كانت  الجثث.  من  وطوابير  الدماء 
الكنائس  وكل  الفاتيكان  مسمع  على  األرض  تلك  في 
وامتألت بكل العار والقذارات مثل بقية الحروب الكافرة 

التي ظل يشهدها التاريخ.
من  السادس  في  ثم   .1936 أبريل  في  ذلك  كان 
قصر  إلى  المؤدي  روما  في  إمبرتو  كورسو  شارع  مايو 
البندقية يغرق في الزحام إلى رأسه وساحة القصر تزدحم 
في  باالنتصار  الفرحة  السود  القمصان  ذات  بالجماهير 
شيء  لديه  ليس  الذي  القوى  المنهوك  البلد  الحبشة.. 
سوى الكنيسة واإلمبراطور هيالسالسي واألرياف القاحلة 
يخترق  الذي  الحزن  من  والمزيد  البن  وأشجار  والماعز 
األطفال  ونظرات  العين  مد  على  المنتشرة  القش  أكواخ 

البائسة على الدوام.
في تلك اللحظة تماما خرج الدوتشي موسوليني من 
نهاية  فيه  أعلن  الضخم  بصوته  خطابا  وألقى  الشرفة 
لمعارك  والثأر  العدو  وهزيمة  الفقر  بالد  في  الحرب 
حولها  ومــا  عــدوة  في  اإليطاليون  فيها  هــزم  قديمة 
فيكتور  الملك  أن  إلى  مشيرا  عشر،  التاسع  القرن  أواخر 
سخر  ثم  إمبراطورا  اآلخر  هو  أضحى  الثالث  عمانويل 
في  وقذف  هزيمته  تمت  الذي  هيالسالسي  من  كثيرا 
ظهره المزيد من اللعنات الفاشية وقال بأنه ذهب لكي 

يذرف الدموع في عصبة األمم.
الحناجر  من  األلوف  كانت  هكذا  دوتشي(  )دوتشي.. 
تصرخ بال توقف وتلوح بالقبضات فوق الرؤوس وقاربت 
الحشود  هذه  عبر  لكن  االهــتــزاز.  على  كثيرا  الساحة 
ذلك  أخفاها  مهمة  تاريخية  حقيقة  غابت  والصراخات 
الزمن. وضاعت  ردحا من  ولم تظهرها بالده  الدوتشي 
مفادها  الحقيقة  واألكــاذيــب.  الخديعة  من  بحر  في 

باختصار شديد:
عبأت  إيطاليا  أن  القول  أو  ــارة  اإلشـ تتم  لم  أنــه 
)ليبيا  فرقة  اسم  تحت  الليبي  الشباب  من  مجموعات 
األحباش  حيال  بالحقد  نفوسهم  وشحنت  الباسلة( 
 1935 مضى  عام  منذ  إجباريا  وجندتهم  المساكين 
كانوا  طريقهم.  عن  الحبشة  في  انتصارها  حققت  وأنها 
يمتلئون شجاعة وعزيمة ال نهاية لها. لقد استدرجتهم 
ووجهتهم  عريضة  بخديعة  وطنهم  تحتل  التي  إيطاليا 
أوغــرت  مفهوم.  أو  معنى  أي  دون  الــحــرب  لخوض 
األحباش  السمر..  من  والتشفي  الثأر  ألخذ  صدورهم 
لهم  قالت  كما  ليبيا  احتالل  في  معها  ساهموا  الذين 
وأضافت في تبريرها بأن أولئك األحباش عملوا األفاعيل 
وفتكوا  ــردوا  وش وقتلوا  والقرى  المدن  في  الحقيرة 

باألجداد في السجون والمعتقالت.
أيقظت إيطاليا بروحها الفاشية كل أسباب المقت في 
لم  والواقع  والحقد.  الكراهية  بمشاعر  وغذته  النفوس 
متناهية  ببساطة  يتمثل  اإلطالق. كان  يكن كذلك على 
أن  تريد  بأنها  المخدوعين  لليبيين  إيطاليا  تقلها  لم 
الفقيرة  البالد  تلك  السابق في  لها في  لما حدث  تنتقم 

الذاكرة  من  ضاعت  للخديعة  المحزنة  الصور  هذه 
والشعر  الروايات  من خالل  تنهض  لكنها ظلت  الليبية، 
هناك  كان  اإلنسانية.  المأساة  هذه  نقل  الذي  الشعبي 
شعراء كبار انطلقت موهبتهم الكامنة في تلك المناطق 
وخليفة  الهوني  عبيد  ومصطفى  الحبوني  جعفر  مثل 
المعارك  وخاضوا  وشاهدوا  شاركوا  وغيرهم.  العبدلي 
للحزن  تداعى  فيما  التجربة،  تلك  بفعل  شعراء  وأضحوا 
شعراء آخرون داخل أسوار من كبار السن وفي مقدمتهم 
بينهما مساجلة  كانت  بوريم.  وهيبة  المعداني  بورويلة 
م  واخذ  قلب  وكل  هندازه..  غلب  متعاكس  وقت  )عليك 
وتلويحا  رمزا  المأساة  لتلك  أشارت  التي  مجازه(  الهموم 
الشعر  وينهض  الــحــرب  تسقط  بعيد.  مــن  رائعين 

باألمانة.
هناك قرب وديان أديس أبابا ودروب القرى الملتوية 
أناس  انتقموا من  قاتلوا بضراوة.  أشداء.  الليبيون  كان 
بكاملها.  قرى  أحرقوا  وطنهم.  باحتالل  لهم  عالقة  ال 
األحباش  حق  في  المزيد  وارتكبوا  اغتصبوا  النية.  طيبو 
وبادوليو  غراسياني  الحملة  رأس  على  وكان  الضعاف. 
الملك  ومنحه  الحبشة  فاتح  اســم  على  تحصل  الــذي 
فيكتور لقب دوق أديس أبابا. كان الفعل لليبيين والثناء 
والعيون  المبتورة  باألطراف  أجدادنا  رجع  للطليان. 
قنصلياتها.  عبر  عطايا  تمنحهم  إيطاليا  وظلت  العوراء 
في  ظل  نجا  من  وبعض  بالمئات.  والمفقودون  الموتى 

الحبشة ولم يرض بالعودة.
للخارجية،  وزيرا  كان  حين  البوري،  وهبي  د.  أن  أذكر 
األفريقية  للقمة  مؤتمر  أول  في  وشــارك  حدثني  كما 
على  عاما  وعشرين  سبعة  مــرور  بعد  أبابا  أديــس  في 
ولي  ترأسه  وفد  ضمن   1963 مايو  في  الحرب  تلك 
الوحدة  منظمة  تأسيس  المؤتمر  ذلك  عن  ونشأ  العهد 
الحبشة.  في  بقوا  الذين  بالليبيين  اجتمع  األفريقية.. 
وستضمن  استقلت  التي  بالدهم  إلى  للعودة  دعاهم 
العيش الالئق في ربوعها. لكنهم - قال  لهم إمكانيات 
بعد  ألفوها  التي  البالد  في  البقاء  وفضلوا  رفضوا   - لي 

مرور األعوام.
الذين  المعاصرين  روايــات  في  عائشة  الحرب  ظلت 
الحزن  وحكايات  الشعر  قصائد  وفي  ماتوا.  ثم  هرموا 
موسوليني  خلد  فيما  دائما  الليبيين  حياة  تعتري  التي 
ذكرى فوزه عندما نقش جنوده له تمثاال في أحد الجبال 
دون  عــادوا  الليبيين  لكن  الحبشة.  شمال  عــدوه  في 
نقش أو أي شيء يذكر وظلوا ينظر إليهم بأنهم مجرد 
عودتهم  بعد  غير،  ال  الطليان  مع  وسباييس  مجندين 

المحزنة في نوفمبر 1936.
جثته  علقت  حتفه.  موسوليني  لقي   1945 أبريل  في 
في  للبنزين  محطة  في  بتاتشي  كــالرا  مع  بالمقلوب 
بنبش  أنصاره  قام   1946 موالي  أبريل  في  ثم  ميالنو 
أعيدت  التي  الجثة  لتهريب  المحاولة  تنجح  ولم  قبره 
 1957 أغسطس  نهاية  وفــي  مشددة.  حراسة  تحت 
احتفلت أسرته بدفنه رسميا في مسقط رأسه بريدابيو 
وسط حشد حضره عشرة آالف شخص وأدى له أنصاره 
الفاشية، على حين مات غراسياني  التحية على الطريقة 
التاريخ  ويظل   .1955 عام  عقلية  لوثة  أصابته  أن  بعد 

يمتلئ باألعوام واألرقام المملة.
.. ومع ذلك مات الليبيون في الحبشة. ماتوا في حرب 
قبورهم  وظلت  العنصرية  ومظاهر  والخديعة  الكذب 
مجهولة على امتداد البصر في التالل القاحلة. ودون أن 

تسقط من عيون إيطاليا دمعة واحدة.

األحباش والليبيون 
كانوا من أصحاب 

الحضارات القديمة 
وقد التقوا 

بحضارتهم تلك في 
أجزاء من السودان 

املجاور وبنوا 
أهرامات وقالعا وآثارا 

هناك.

سالم الكبتي

أنور الكبير

أنانيته وصلفه،  عن  تُعبِّر  كانت  لكنها  اعتباطًا،  األعمال  رجل  يقلها  لم  كلمة  أواًل«،  »أميركا 
الداخل  من  الكثير،  انتقاد  رغم  السياسية،  والحكمة  المتبادلة  المصالح  تحكمه  عالم  وسط 
قبل  أخيرًا  حدث  )كما  عنها  والرجوع  توقعاته  وارتجال  السياسي،  لنزقه  وخارجه،  األميركي 

وخالل األسابيع األولى من انتشار جائحة كورونا في أميركا( .
الرئيس،  األعمال  رجل  سيكولوجية  من  بعضًا  لنتلمس  مهمة،  السابقة  األسطر  تكون  قد 

وأحد الالعبَين األهم في مستقبل أسعار النفط الخام في األسواق العالمية.
إنتاج  سيفوق  األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة  توقعات  وحسب   ،2020 السنة  هذه  في 
12 مليون برميل يوميًا، ما يجعلها منافسًا قويًا ألكبر المنتجين في  أميركا من النفط الخام 
الصخري(  )الخام  األميركي  الخام  النفط  طبيعة  معضلة  ولكن  والسعودية(.  روسيا   ( العالم 
قياسًا  معها،  للتعامل  مكلِّفة  لتقنيات  تحتاج  الصخور  من  طبقات  بين  محبوسًا  يتواجد  أنه 
التي  األخــرى،  الدول  قِبل  من  المُنتَج  الطبيعي  النفط  إلنتاج  جدًا  المنخفضة  بالتكلفة 
ضخمة،  الستثمارات  يحتاج  األميركي(  الخام  )أى  فإنه  لذا،  وروسيا.  السعودية  بينها  من 

واستخراجه عالي التكلفة.
أي بمعنى آخر، أنه عند انخفاض سعر النفط الخام إلى مستوى ال يمكن من خالله تحقيق 
الحالية(،  األسابيع  الحال في هذه  )كما هو  األميركي  الخام  النفط  إنتاج  لعمليات  ربح  هامش 
)عدة  أبوابها  ستقفل  األميركي  النفط  مجال  في  العاملة  األميركية  الشركات  أغلب  فإن 

شركات أعلنت إفالسها فعاًل خالل هذه األسابيع(.
في  االستمرار  بمقدورها  سيكون  أميركا  فإن  العالمي،  الخام  النفط  سعر  ارتفع  ما  إذا  أما 
المنتجين  اإلنتاجية، ومن ثمَّ، باستطاعتها أن تسحب جزءًا مُهمًا من حصة  ُقدراتها  تطوير 
من  جزءا  ستخسر  التي  لروسيا  اإلزعــاج  سيُسبب  مما  العالمي،  النفط  سوق  في  اآلخرين 

حصتها، وامتيازاتها من اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسي.
له  كان  مستقٍر،  غير  أو  حاليًا(  )خاصًة  منخفضا  النفط  سعر  بقي  كلما  األحوال،  كل  وفي 
المعتمدة  للدول  األجل،  وطويلة  قصيرة  التنموية،  الموازنات  على  المباشر  السلبي  التأثير 

على االقتصاد الريعي، هذا من جانب.
غير  للدول  المتوسط  المدى  على  نسبيا،  مفيدا،  السعر سيكون  انخفاض  آخر،  جانب  ومن 

المنتجة للنفط الخام لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
إذًا، ما الذي سيحدث

باختصار،
التنبؤ  يصعُب  لوقت  سيحتاج  الجميع،  يُرضي  مناسب  سعر  على  وأميركا  روسيا  اتفاق   -

بمدته، مما سيزيد من إرباك السوق العالمية للنفط.
النفط  من  العالمي  اإلنتاج  سقف  تحديد  في  األوبك  منظمة  لدور  التدريجي  التالشي   -
الخام، كان هذا ظاهرا منذ أن اضطرت المنظمة إلى ضم 10 دول أخرى تحت مُسمى أوبك 

)OPEC Plus( .بلس
السعودية،  األم،  للمنظمة  مؤسس  عضو  أطرافه  أحد  الحالي  الخالف  أن  للنظر،  والالفت 
وعضو من مجموعة أوبك بلس، روسيا، ودولة من خارجهما، أميركا. مما يؤكد أن المنظمة 

األم في طريقها إلى الذوبان واالختفاء تدريجيًا .
مع  االتفاق  يتم  ولم   ،2020 سنة  بعد  ما  إلى  منصبه  في  األميركي  الرئيس  استمر  إذا   -
حدة(  بأقل  ولكن  العسكري،  )وأحيانا  واالقتصادي  السياسي  للضغط  يكون  فسوف  روسيا، 

على دول الشرق األوسط، وأفريقيا، والمكسيك، وفنزويال، من أجل تخفيض اإلنتاج.
- قد يكون اعتماد تكلفة إنتاج النفط الصخري عتبًة الستقرار السوق النفطي. لكنه يحتاج 

آللية محكمة لمراقبة حصص اإلنتاج لكل دولة، سعيًا للحفاظ على أسعار مقبولة.
فهل يتفق رجل األعمال ورجل المخابرات؟.

أسعار النفط الخام إلى أين؟

زمان، حين كانت أمي تقول لي مؤكدة أن »أيام اهلل سوا«، كنت موقنا، رغم صغر سني، بخطئها. 
لي  تبين  بعد،  فيما  لكني،  ذلك.  بعكس  إلقناعها  طويل  جدال  في  معها  أدخل  ما  كثيرا  وكنت 
خطئي، واتضح بالتجربة صحة قولها مرتين: المرة األولى حين وجدتني خائضا في أوحال قذارة 
السجن، والمرة الثانية خالل أزمة الوباء الحالية. إذ ال شيء يميز يوما عن آخر في الحالتين، حين 
يكون المرء مرميا بين أربعة جدران في سجن وتحت حراسة، أو في بيته محجورا بأوامر حكومة 
خشية اإلصابة بالوباء. وسواء أكان اليوم سبت أو أحد أو خميس ال يغير شيئا في واقع األمر. ذلك 
المرء فيها من عمل وعالقات  العالقة باأليام وتذكرها يرتبط أساسها بما يمكن أن يحققه  أن 
النحسة، هربا من  األيام  بيته، كحالنا هذه  بين جدران  يكون  أما حين  إلخ.  ومكاسب وخسائر.. 
اإلصابة بفيروس قد يقضي على حياته، فأيام اهلل سواء حقا، وال شيء يستدعيه ألن يتعب نفسه 
ويشقيها بمحاولة تذكر اسم اليوم. فساعات أي يوم منذ بدايته وحتى نهايته متشابهة، مثقلة 
بعراجين ضجر، وبضيق خواطر، واإلحساس بتعب ناجم عن كثرة البقاء في الحجر بناء على تعليمات 
صادرة عن حكومات، لم تكن يوما، ولن تكون، مهتمة بالحفاظ على صحته، أو على حياته، وكل ما 
يهمها هو أن تحجره وغيره في بيوتهم، لكي ال يصابوا بالوباء، وتضطر إلنفاق مال على عالجهم.
الحد،  عن  زائدة  ومبالغة  سجينة،  ضجرة  نفس  فعل  رد  أعاله،  ذكرته  ما  أن  البعض  يرى  قد 
وهذا صحيح إلى حد ما. لكن ماذا يفعل المرء منا حين يكون محجورا، وممنوعا، بقوة القانون، 
من الخروج من بيته صباحا، أو في أي وقت من أوقات النهار، ومدركا، في نفس الوقت، أنه طوال 
أن  أو  بفعلها،  له  مزاج  ال  أشياء  بفعل  نفسه  ملال، سيلزم  يموت  ال  قادمة، طويلة، وكي  ساعات 
في  بلحظة،  لحظة  الموتى،  أعداد  تفاقم  أخبار  متابعا  تلفاز  شاشة  في  محدقا  كنبة  على  يجلس 

مختلف بقاع العالم، من دون أن يستطيع تحريك إصبع واحد؟
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ال شك في أن المفاجأة سرقت فرحته. ألقت بماء بارد على جمر اختياله وآماله وتوقعاته، وأطفأت 
توهجه، وبعثرت ضحكاته أشالء. لكنه، رغم ذلك، لم يبتئس، ولم يشعر بحزن.

الربيع، ليس كالبشر، ال يخون طبيعته. من طبيعة الربيع أن يكون مرحا فرحا بهيجا مفعما بطيب 
روائح العطور، ملتحفا بألوان قوس قزح. من طبيعة الربيع أن يأتي مثقال بسالل محملة باألمل 
الربيع أن يكون خصما شرسا  الحياة، بالخضرة، وبالدفء. من طبيعة  والسالم واألمان، وبتجدد 
للخذالن، أن يقذف بالفرح وبالخصب والنماء واإليناع على الحزن واليباس والموت فيصرعهم، وأن 
يمسك بالتشاؤم من تالبيبه ويلقي به في صحراء النسيان، وأن يقدم على حبيبته الحياة بشغف 
عاشق ليخصبها بما في قلبه وروحه من حيوات عديدة، لتنهض من كبوات الشتاء، كما تشتهي.

هذه السنة، وقبل أن يصل بأيام عديدة، محمال بسالل هداياه، أرسل بدفء صحو نهاراته رسوال 
مبلغا بقرب الوصول. وأيقظ، سرا، شجر الدنيا من سباته استعدادا، وأحاط، همسا، عشب الحدائق 

في كل المدن بموعده. وها هو يصل، أخيرا، ليجد أن ال أحد في استقباله واالحتفال بمقدمه.
ها هو الربيع حاضر بيننا، ليعيد، ككل عام، لألرض زخرفها المفقود، وليلون السموات ببهجة 
ألوان صحوه، فإذا بالمفاجأة تتملكه لدى حلوله، ولتسرق فرحته وضحكته واختياله، وليجد نفسه 
يجوب شوارع وأحياء مدن في حالة موات. هرب قاطنوها مختبئين وراء الحجر وأعمى الخوف من 
ظل  متسوال  المغلقة  أبوابها،  على  واقفا  وحيدا،  وتركوه  دونه  فأغلقوها  قلوبهم  بصائر  الموت 

ابتسامة هاربة، مرحبة بقدومه.
3

التعليقات والتحليالت التي تنشر وتذاع، منذ أن بدأت أزمة فيروس »كورونا«، تجمع على أن العالم 
لن يعود كما كان قبلها. لكني أسمح لنفسي بتذكيركم أن تعليقات وتحليالت، بعلو وثقل جبال، 
قيلت وكتبت ونشرت وأذيعت خالل األزمة المالية التي هزت أركان العالم الرأسمالي العام 2008.. 
ما حدث خالل تلك األزمة من اضطرابات على مستوى العالم كادت تقضي على النظام الرأسمالي 
العالم، وأن  أنقاضا. وما قيل ونشر من تحليالت تؤكد أن األزمة ستغير  العالمي برمته، وتحيله 
تغييرات  باستثناء  الواقع،  أرض  على  منها  يتحقق شيء  لم  مختلفا،  األزمة سيكون  بعد  ما  عالم 
وضوابط طفيفة سعت إلى إغالق ما وجد من ثغرات في النظام المصرفي الدولي. وشاهدنا كيف 
أن العالم، بعد تلك األزمة الطاحنة، وبعد فترة زمنية تعد قصيرة نسبيا، قد عاد إلى كامل سيرته 
األولى، وسرعان ما نسي أهله ما قيل وما نشر من تنبؤات، وعادوا إلى الخوض فيما تعودوه قبلها.
هذه المرة، أيضا، ورغما عن كل التنبؤات، وبعد سنوات قليلة على تالشي أزمة تفشي الوباء، 
سيعود قطار العالم تدريجيا، إلى مواصلة رحلته، على نفس حديد قضبانه، وسنعاود، نحن سكانه، 

شكاوانا من نفس مشاكله وأحواله.

لقطات كورونوية -4
جمعة بوكليب

قضايا وفن الغياب

حالة  بسبب  غير مسبوق  عليه بشكل  نعيش  لألرض ككوكب  أشد 
المفتوحة  األسواق  وواقعية  الجغرافيا«  و»انحسار  المسافة«  »موت 
وخطورة  المعدية  األوبئة  وتفشي  الــكــوارث  ــدالع  ان وسهولة 

السريع. انتشارها 
الفرنسيون أمام مدى  المثقفون  فعلى المستوى األخالقي، يقف 
إنسانية القرار الطبي في إسقاط كبار السن من سلم األولوية في 
بضرب  أوربا  قرار  في  األنسنة  غياب  مدى  وفي  الصحية،  الرعاية 
السيطرة،  حالة  عن  الوباء  خروج  بعد  إيطاليا  على  العزلة  طوق 
إيطاليا  لعزل  األوروبي  االتحاد  قاد  الذي  الفرنكوجرماني  فالقرار 
القسوة  السطح مدى  على  وأبرز  المثقف،  أثار حفيظة  عن محيطها 
والجبروت في هكذا قرار، بأن تجعل دولة جارة وصديقة ومرتبطة 
هكذا  تترك  المستويات،  كل  على  ومعاهدات  بأحالف  قارتها  مع 
والدهشة  الحيرة  معادية.  دولة  كأنها  مصيرها  لتواجه  وحيدة 
عدم  من  حالة  ويشيع  ومتأمل،  مراقب  لكل  واسعا  حيزا  يشغالن 
أوروبا،  في  الفردية  النزعة  وتجذر  األخالقي عن مدى عمق  الرضى 
وتخلق من هذا االستغراب في الوسط المتنور أو المثقف قضية ما 
زالت محل تجاذب بعيدا عن الحسابات السياسية للعواصم الثالث. 
لها  كان  النوع  هذا  من  واالستفهام  واالستغراب  الدهشة  فهل 
تلتهمها  لبالد  ينتمي  الذي  الليبي  المثقف  تفكير  مستوى  في  حيز 
يتصور  ألم  غيبوبة؟!  حالة  في  يعد  الصحي  وجهازها  الحرب، 
أن  باحتمالية  الوباء  خطورة  أمام  فيها  و»النخب«  الليبي  المثقف 
سيدة  هي  الجائحة  صارت  ما  إذا  اإليطالي  القدر  ذات  ليبيا  تواجه 
الليبي  المشهد بالبالد؟! أليست الفرضية مرعبة ألن تحفز المثقف 

ألن يقرع نواقيس اإلنذار والتحذير!!
تسقط  قد  هنا  اإليطالي  العزل  فرضية  بأن  البعض  يجادل  قد 
مع  فعلت  كما  للمساعدة  مستعدة  تظل  الصين  أن  حال  واقع  مع 
مع  والتشاور  للتعاون  السريعة  استجابتها  خالل  من  وكذلك  روما، 
كوبا  في  المحاصر  الطبيب  وأن  الخصوص،  بذات  الجزائر  الجارة 
بجهد  الكورونية  األزمــة  مواجهة  في  القوى  لمساعدة  هب  قد 
حساباتهما  لهما  وكوبا  بكين  أن  يثبت  حالنا  واقع  لكن  ومثابرة، 
غمار  لخوض  سعيها  عن  عالوة  فالصين،  الحالتين،  في  السياسية 
إيطاليا  تعتبر  الذي  عالمي،  مستوى  على  رياضية  سيارة  صناعة 
ستمنحها  بمحنتها  إليطاليا  بمساعدتها  فإنها  رواده،  ضمن  من 
غريمها  أمام  للوباء  مواجهتها  في  عالميا  والمصداقية  الثقة  صك 
حثيثا  تسعى  هافانا  وأن  واشنطن،  في  واالقتصادي  السياسي 
هي  مما  تخرج  أن  في  يساعدها  العالم  مع  أوثق  جسرا  تبني  ألن 
خالل  من  بالعالم  لتلحق  وعوز،  دبلوماسية  وعزلة  حصار  من  فيه 
زالت تقع تحت ظلم يفرضه  إثبات ثقتها بنفسها كدولة واعدة ما 
الليبيين إذا أصبحنا فريسة سهلة  القطب األوحد. ماذا نملك نحن 
نعيشه  الــذي  والسقوط  االنهيار  هذا  خضم  في  الجائحة  لهذه 
نبالغ جدا في  أننا  الحال  يثبت  والذي  المتعثر صناعة،  النفط  سوى 
لحلحلة  »الغير« ألن يسعى  قادرا علي تحفيز  اعتباره عنصرا سحريا 

المتحدة  لألمم  التابع  البيئة  حماية  برنامج  موقع  صفحة  على 
العالم في إجازة،  تأكيدات بأن الطبيعة مستفيدة جدا من وضعية 
المدن  وبعض  أكثر،  صافية  أصبحت  المناطق  ببعض  فالمياه 
ففيروس  الهواء،  ونظافة  الطيور  بتغاريد  بوضوح  مزدانة  أصبحت 
البشر  يمنح  وجوهنا،  في  يشهرها  التي  شراسته  رغم  »كورونا« 
قبل  المعتادة  بالصورة  حياتهم  وطريقة  نمط  لمراجعة  فرصة 
للطبيعة،  أكثر  احترام  فرض  خالل  من  الحالية  الوبائية  سطوته 
منهكا  أمسى  الــذي  األرض،  بكوكب  أعمق  بشكل  واالهتمام 
االستهالك  في  االستهتار  بسبب  الجوي  غالفه  في  الخرم  ويتوسع 
مع  اليوم  نعيشه  ما  البيئي.  التلوث  معدالت  رفع  في  وتوابعه 
بذات  للحياة  العودة  يجب  ال  بأنه  اإليمان  على  يجبرنا  »كورونا« 
الطبيعة  مع  نعمل  أن  الحال  يستوجب  إذ  واألسلوب،  الطريقة 
من  الطبيعي  محيطه  على  ضغطه  اإلنسان  يرفع  وأن  ضدها،  ال 
المهتمون  يعبر  كما  تجاهه،  العنيفة  وتدخالته  الغاشم  عبثه  خالل 

بشؤون الطبيعة والبيئة في أوروبا وأميركا الشمالية.
بجريدة  البيئة  شـــؤون  مــحــرر  كارينغتن،  دامــيــن  يــقــول 
»الجارديان« اللندنية إن أبرز العلماء عالميا يعتبرون أن »كورونا« 
عبث  من  الحديثة  المدنية  تمارسه  لما  تحذيرية«  نار  »طلقة  تعد 
تلعب  »مدنية  دائما  ظلت  ألنها  والكوكب،  بالطبيعة  واستهتار 
لبرنامج  التنفيذية  المديرة  أندرسين،  إنجير  دعت  وقد  بالنار«. 
إلى  مناسبة  من  أكثر  في  المتحدة  لألمم  التابع  البيئة  حماية 
في  الخضراء  وللرقعة  للطبيعة،  الحترامنا  أكبر  حيز  خلق  ضرورة 
التخطيط  في  أعمق  عقالنية  خالل  من  وخارجه  البشري  محيطنا 
الزراعية والسكانية، وتهذيب نمط االستهالك  للتوسعات البشرية 
مجتمعات  بأننا  فيه  نوصم  الذي  الحالي  عصرنا  في  الالمسؤول 

استهالكية بشكل مفرط.
الصديقة  الخضراء«–أو  »السياسة  تجد  حيثما  اليوم  فرنسا  ففي 
للبيئة- حيزا يتنامى بشكل الفت على كل األصعدة، ترتفع أصوات 
على  المحافظة  في  بالتراخي  المحلية  والسلطات  للحكومة  النقد 
تبدو  عموما  النقد  نبرة  كانت  وإن  التدوير،  إعادة  سياسة  وتيرة 
أحد  األمور، خصوصا حينما يكون  إثارة كما هي عادة  وأقل  هادئة 
ترمي،  سياسة  التباع  وذلك  الهواء،  على  ضيفا  الحكومة  أعضاء 
اإلثــارة  حالة  تجنب  إلى  بفرنسا،  اإلعالميين  من  الكثير  حسب 
أوروبية  شعوب  تقضيها  التي  اإلجبارية  العطلة  خالل  اإلعالمية 

عديدة بما يسودها من قلق وتوتر وترقب.
في  المثقف  بتناولها  يهتم  التي  الدروس  أو  القضايا  من ضمن 
األبرز  القضية  باعتبارها  البيئي،  بالمحيط  عالقتنا  هي  اآلن  أوروبا 
فقد  والضجيج.  التلوث  معدالت  في  الملحوظ  االنخفاض  بعد 
الحياة  عودة  كيفية  حول  اآلن  المطروحة  الجدلية  في  بينا  أضحى 
ستكون  بأنها  »كورونا«  أزمة  انفراج  بعد  االعتيادية  لوتيرتها 
أنها تستلزم  العلم واإلدارة بقدر  »رحلة« ال تخضع فقط لحسابات 
فتح حسابات ألخالقيات اإلنسان تجاه نفسه وتجاه البيئة، واحترام 

ومريرة  طويلة  سنوات  منذ  كليبيين  وبيننا  بنا  العالقة  قضايانا 
البؤس!!

اإلنسانية  عنصر  أن  فرضا  سلمنا  وإن  حتى  أخــرى،  جهة  من 
سيكون عامال فعاال للسيطرة على الوحش »كورونا« في ليبيا أسوأ 
اإليطالي  المصير  فرضية  واستبعدنا  اهلل،  قدر  ال  السيناريوهات 
العقلية  مختلف  محيط  في  يعيش  شعبا  باعتبارنا  المرعب،  بشكله 
أننا  حقيقة  خالل  من  سيتجدد  القلق  لكن  والتاريخ،  والتفكير 
معظم  إن  أساسا،  اإلمكانات  محدودة  بلدان  وسط  في  نعيش 
التقني،  والتخلف  والفساد  الفقر  قوائم  أعلى  في  تقع  الدول  هذه 
وليس  التخوفات،  ويرفع من مستوى  الحسابات  يربك جدا كل  بما 
حرب  من  ذلك  في  بما  شيء  كل  رغم  ليبيا  في  فنحن  التشاؤمية، 
وعدم استقرار وفوضى وعجز مؤسسات، وغياب جوهري للدولة، ال 
يزال العالم غير قادر على حسم أمره بخصوص أزمتنا، يردد بشكل 
تسهم  تنازالت  لتحقيق  مستعدين  غير  زالوا  ما  الليبيين  أن  دائم 
وضعية  لكسر  اختراقات  وتحقيق  الدامي،  الصدام  حالة  تجاوز  في 
الجمود السياسي. باختصار شديد وأمام كل هذه المحن، أننا نقف 
وحالة  وباء،  بؤرة  أصبحنا  ما  إذا  بالك  فما  أصحاء،  ونحن  وحيدين 
عاجزة ال تقدم إال االستغاثة، التي من المرجح أنها وضعية ستجرنا 
أو  بشكل  أيدينا  بين  مازال  لما  سياسية  مساومات  في  للخوض 

بآخر، كأموالنا وأصولنا المجمدة في عدة دول عربية وأعجمية.
فحقيقة  جانبا،  تركناها  وإن  حتى  أعاله  األسود  السيناريو  حالة 
العام  المستوى  على  ليبيا  داخل  »كورونا«  مع  التعاطي  في  الحال 
جهد  أي  من  أكثر  وقائي  كتدبير  يبرز  الديني  الطابع  أن  يثبت 
وبشكل  يقترح  السلفي  فالتيار  العلم.  على  مبني  آخر  توعوي 
اآلية  يتجاوز مضمون  بما  واالبتهاالت كتدبير وقائي  الدعاء  مكثف 
الكريمة »إياك نعبد وإياك نستعين«، ويستنهض الدين كمخلص 
وأن  المصطفين،  كوننا  لتشفينا  المجانية  بالمعجزة  يأتي  غيبي 
تفرض  أن  تحاول  وضعية  إنها  ربانية.  كلعنة  الجائحة  جاءته  الغير 
وليست جهود  المخلص  الدعائية هي  الخزعبالت  تلك  بأن  القناعة 
حيال  المثقف  فعل  فماذا  الطبية!  والمختبرات  المعامل  في  العلم 
جهود السلفية في مواجهة الوباء عبر توظيفها للدين في مواجهة 
خطاب  صعود  في  »كورونا«  استخدام  أمام  فعل  وماذا  »كورونا«؟! 
االجتماعي؟!  التواصل  وسائل  عبر  اآلخــر  ضد  الديني  الكراهية 
نقل  مالم  للمثقف،  الغياب  أمام هذا  كتابة جواب  جدًا  على  تصعب 
انها حالة من الالمباالة،، فما كان أن يستأسد التيار السلفي عموما 
في ليبيا إال لوجود حالة فراغ في الساحة الثقافية، فالحرس القديم 
عقدة  يبدو  ما  على  زال  ما  التقدير،  فائق  مع  بالدنا،  في  للثقافة 
تفرض  وربما  وآفاقه،  تفكيره  على  وتسيطر  تغلبه  السابق  النظام 
عليه تردداته، وهذا بنظري المتواضع، ما قد يفسر جزئيا حالة تأخر 
من  عقد  عبر  واضح  بشكل  ليبيا  في  الثقافي  المشهد  مالمح  بروز 
عام،  بشكل  المثقف،  على  تسجل  التي  الحزينة،  العربية  الربيعيات 

أنه يمارس فن الغياب، ما لم نقل إنه يخشى ركب عباب الواقع.
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كهف أفالطون

رومانسي حتى الثمالة

بقياسها،  يقوم  حين  الخصائص  على  يتعرف  ال  وهو 
بشكل  محددة  الخصائص  يجعل  ما  هو  قياسه  بل 
تكونه  ما  يجهل  المجرب  يكن  لم  القياس،  قبل  جيد. 

الخاصية، بل لم تكن هناك خاصية يجهلها«.
التجريدية  العلوم  حقول  إلى  تدرجت  الفكرة  هذه 
من  شحنتها  بنفس  حولنا  تقع  التي  الحوادث  ورصد 
موثوق  حقائق  إلى  الوصول  على  مقدرتنا  حيال  الريبة 
فلنتخيل  التصور:  هذه  تسعف  قد  أمثلة  وثمة  فيها. 
ثم  اعتيادي،  اليومية بشكل  حياتها  قرية صغيرة تسير 
إلنجاز  القرية  سيزور  مراقب  تلفزيوني  فريق  عن  يعلن 
وسلوك  طبيعة  رصد  الفريق  هذا  وغاية  حولها،  تقرير 
سكان  أن  يحدث  ما  لكن  القرية،  في  الحياة  ومظاهر 
بمجرد  وطبائعهم  سلوكياتهم  ستتغير  القرية  هذه 
سيخرج  وبالتالي  لقريتهم،  الفريق  هذا  بزيارة  علمهم 
الدقة  درجات  أكبر  يتقصى  أن  حاول  الذي  الفريق  هذا 
حياة  حقيقة  تمثل  ال  بانطباعات  المحترف  عمله  في 
أفراد  أحد  استخدم  لو  وربما  الطبيعية،  القرية  هذه 
النتائج  فستكون  مخفيا  وميكروفونا  كاميرا  الفريق 

تماما. مختلفة 
سواء  طبائعه،  يغير  المالحظة  تحت  شيء  أي  وضع 
فردا  أو  الفيزياء،  في  لتجربة  خاضعا  الشيء  هذا  كان 
عن  يبحث  كان  فيزياء  عالم  اضطر  وقد  مجتمعا،  أو 
يخرج  أن  غْفال  نيوتن  تركه  الذي  الجاذبية  ثابت  قيمة 
ألن  الخارج،  من  ثقب  عبر  تجربته  ويراقب  الغرفة  من 
التجربة  هذه  نتائج  في  سيؤثر  الغرفة  داخل  وجــوده 
معلقة  كرات  في  التغيرات  مالحظة  على  تعتمد  التي 

بأبعاد محسوبة في مجال مغناطيسي محدد القيم.
عموما،  الميديا  عن  نتحدث  أن  يمكننا  المعنى  بهذا 
أدوات  بكونها  أنــواعــهــا،  بكل  اإلعــالم  وســائــط  أو 
يمتهن  فضاء  وهو  الطبيعية،  الحياة  تجتاح  مالحظة 
انطباعاته  رصــد  في  والمالحظة  الدقيقة  المراقبة 
وغيرها،  واألخبار  والسياسات  المجتمعات  عن  وحقائقه 
هذه  ــا  أدات هما  والكاميرا  الميكروفون  ألن  لكن، 
فإن  صحفية،  تقارير  إنشاء  إلى  تسعى  التي  المالحظة 

الفتى  نقل  األقصى.  المغرب  إلى  متوجهة  باخرة  على 
المغربية  بالمدينة  اإليطالية،  السفارة  في  للعمل  العربي، 
عمر  شنق  من  سنوات،  بعد  ذلك  حدث  طنجة،  الدولية 

1931م. سبتمبر   16 في  المختار 
اندلعت  الحرب في طنجة، فما إن وصلها، حتى  لم يأمن 
الفارين  مع  الصغير  الموظف  ففر  الثانية،  الكبرى  الحرب 
تسنى  حيث  هتلر،  حليف  الفاشية  روما  إلى  اإليطاليين، 
لألخبار  ومترجم  كمحرر  العربية،  روما  بإذاعة  العمل  له 
أمين  للشيخ  أيضا،  مترجما  أصبح  بالمصادفة  ثم  ومذيع. 
موسوليني،  بالد  إلى  فر  من  الفلسطيني،  الزعيم  الحسيني 
رافق  وبــذا  بــالده،  في  اإلنجليزي  المستعمر  بطش  من 
مواجهة  في  لدعمه  سعيا  هتلر،  لمقابلة  برلين  إلى  الشيخ 
الحرب  وصلتها  لما  برلين  وصل  اإلنجليز.  بالده  مستعمر 
أنه  فــرأى  المعيش،  صعب  كما  الرحيل  صعب  مكثفة، 
صحبها  فر  ما  القصور  جاع،  حيث  البشر،  بين  المنحوس 
حتى  له  يتيسر  لم  لكن  المجوهرات،  من  بالثمين  مليئة 
من  أن  اللوامة،  لنفسه  موكدا  لقدره  استسلم  الخبز،  فتات 
الحرب  طريد  جوعا.  آثارها  من  مات  الحرب،  في  يقتل  لم 
به  اتصل  الهاوية،  حافة  عند  منقذه،  الحب  كان  هــذا، 
البحري،  يونس  العربية،  برلين  بإذاعة  العراقي،  المذيع 
من  باذخة،  وليمة  إلى  لمرافقته  ملحا،  دعاه  الزميل  هذا 
العاتية.  الحرب  أمواج  من  استله  قارب  جوعا،  الموت  قارب 
تعمل  ألمانية،  حبيبة  له  أن  تقابال،  لما  البحري  له  ذكر 
من  المسؤول  بالقسم  الجستابو،  بمطبخ  مسؤولة  طباخة 
حليفه،  الحب  هتلر.  الفوهرر  حراسة  على  المخابرات،  هذه 
برلين،  الصديق وحبيبته، على مغادرة  الزميل  فلقد ساعده 

فكرة  هــذه  المالحظ.  وفــق  المالحظ  طبيعة  تتغير 
النسبية،  للنظرية  وأسست  الفيزياء  حقل  من  انبثقت 
يصعب  زال  ما  التي  الكمية  النظرية  بعد  فيما  ثم 
اآلن،  حتى  الفضوليين  ــهــواة  وال للطالب  شرحها 
معقدة  علمية  حالة  الكمومية،  أو  الكم،  فميكانيكا 
الفيزياء  على  ثورة  شكلت  ذكية،  حدوس  على  بنيت 
الجسيمية  الخاصية  بين  بدمجها  الكالسيكية 
بالحقيقة  معنية  وهي  مرة،  ألول  الموجية  والخاصية 
التي  هي  عنها  الباحثة  الحدوس  لكن  المتأتية.  غير 
العلم  دفع  في  االستنتاجات  وتستخدم  المعرفة  تولد 
ال  الكم  نظرية  لتنبؤات  االحتمالية  فالطبيعة  قدما، 
صفة  وهي  أخرى،  حتمية  نظرية  بأي  تفسيرها  يمكن 
نتاجا  وليست  بها  نعيش  التي  الطبيعة  في  أصيلة 
جعل  ما  منه،  نعاني  والمعلومات  المعرفة  في  لنقص 
الرافض للالحتمية الكمية يقول غاضبا »لكن  إنشتاين 
الفيزياء  حقل  في  الثورة  وهذه  بالنرد«.  يلعب  ال  اهلل 
إلى  انتقلت  المنطقية  الوضعية  أسس  قوضت  التي 

حقول معرفية أخرى وأحدثت داخلها ارتباكا كبيرا.
»أرســان  كتابه  -فــي  نوفسكي  س.  يوسن  يقول 
في  الطبع-  قيد  الحصادي.  نجيب  ترجمة  العقل« 
يرى  كما  مفادها  التي  العلمية  البشارة  عن  حديثه 
أوضــاع  كــل  اإلنــســان  عــرف  لــو  ــه  أن الحتمية  أشــيــاع 
ظواهره،  تحكم  التي  النواميس  وأدرك  الراهنة  الكون 
»ميكانيكا  مستقبله:  أوضــاع  بكل  الدراية  الستطاع 
البشارة.  هذه  في  تشكك  الفيزياء،  فروع  أحدث  الكم 
في  رجــاء  ال  ألنه  للفهم  قابل  غير  الكمومي  العالم 
فكلما  واحد.  آن  في  شيء  أي  خصائص  مجمل  معرفة 
أكثر دقة في قياس طاقة حدث كمومي  المالحظ  كان 
ما، قلت قدرته على تحديد زمنه؛ وكلما ضاعف جهوده 
الدراية  عليه  استعصت  ما،  إلكترون  موضع  لتحديد 
بكمية حركته. معرفتنا ألشياء مأتى جهلنا بأخرى، كما 
يعد  لم  الكم،  ميكانيكا  بعد  الجهل.  يحتم  العلم  أن  لو 
يتجزأ  ال  جزءا  أصبح  بل  التجربة،  عن  منفصال  المجرّب 
منها يؤثر على ما يسفر عنها، بل يسهم في تشكيله. 

نيلسون   - األمر«  يتم  األمر مستحيال، حتى  يبدو  ما  »دائما 
مانديال

• الحب زمن الحرب!
تغلغل الحب في الفؤاد، لما تغلغلت الحرب في البالد، كان 
بما  بعد،  عن  المدينة  بنغازي  حاصر  قد  المختار«  »عمر 
مذكراته،  في  الفاشي،  اإليطالي  القائد  »غراسياني«  سماه 
اإلسكندرية  عاد من  كان  الحب،  أصابه  الليل. من  بحكومة 
عاد  الحرب.  رغم  رائقة،  المدينة  في  األوضاع  ليجد  لتوه، 
حيث  مهجره  من  المهدوي،  رفيق  أحمد  الشاعر  ورفيقه 
يكتب  وبــدأ  وظيفة،  على  حصل  وبهذا  تعليمه،  واصــل 
عن  أيضا  بعضها  ترجم  ما  قصيرة،  وقصصا  مقاالت  وينشر 
بعيد،  حد  إلى  اللغة  تلك  أجاد  لقد  بعد،  فيما  اإليطالية 
أولئك،  صحبه  بين  ومن  المدينة.  نخب  من  ثلة  فعلت  كما 
بالشاب  أغرمت،  إيطالية  فتاة  الفؤاد،  في  الغرام  تغلغل 
في  فوقعت  رأتــه  هكذا  اللبق،  األنيق  المتفرد  الوسيم 
الحزب  في  الكبير  المسؤول  أباها  لكن  الثمالة.  حتى  حبه 
يفلح  لم  الحب،  ذا  في  الشقاء  أن  رأى  بالمدينة،  الفاشي 
وجد  بل  العبث،  هذا  نسيان  ألجل  ابنته،  على  الضغط  في 
المسألة،  حسم  لذا  العربي.  بالفتى  وجدها  يؤجج  فعله  أن 
بأن هدد الفتى العربي، من كان في وضع الضعيف القوي. 
فيما  والعزلة،  باالنزواء  عليه  يلح  للفتى،  المتشائم  العقل 
منطق  للتحدي.  المعشوق  العاشق  تدفع  المتفائلة،  اإلرادة 
الهباء،  سيكون  وبغيره  بالتحدي،  شيئا  يخسر  لن  أنه  حاله 
السلطة  الرفاق. لكن اإليطالي مالك  أيضا  له  هذا ما وكده 
البوري،  وهبي  الصغير،  بالموظف  فإذا  أمره،  تدبر  والقوى، 

أمامها سيتغير، وبالتالي فرغم أن كل  أو  كل ما خلفها 
»الحقيقة  أو  أوال«  »الحقيقة  يؤكد  القنوات تضع شعارا 
أنهم  على  بناء  ــم،  وه مجرد  يظل  متناولنا«،  فــي 
يرصدونه،  ما  حقائق  يغيرون  كمالحظين  أنفسهم 
والــصــور  المشاهد  مــن  العمالقة  الشبكة  وهـــذه 
من  مصورة  وتقارير  افتراضيا  عالما  تخلق  والتأويالت 
تضع  الحروب.  قرارات  فيها  بما  القرارات،  تتخذ  خاللها 
أفالطون،  جدار كهف  تشبه  أمام شاشة عمالقة  العالم 
عقل  لها  يتعرض  التي  الخديعة  عن  مثال  يضرب  الذي 
الجمهورية،  كتابه  في  أفــالطــون،  يتخيل  اإلنــســان. 
صوب  عيونهم  موجهة  أشخاص  عدة  فيه  سجن  كهفا 
جداره الخلفي بأغالل تجعلهم غير قادرين على تحريك 
رؤوسهم، ودون علمهم ثمة أشخاص خلفهم يحجبهم 
تنعكس  أشياء  نار  ضوء  أمام  يعرضون  قصير  حائط 
يتصورون  يجعلهم  ما  الكهف،  حائط  على  ظاللها 
الواقع،  وهي  األشياء  حقيقة  هو  أمامهم  يرونه  ما  أن 
التي  األشياء  حقيقة  ورأى  أحدهم  هرب  أن  حدث  ولو 
الصعب  فمن  ليخبرهم  وجاء  وظالل  صور  إلى  تحولت 

أن يقنعهم بالخديعة.
 The less you know the better of you«
أقل  عرفت  »كلما  الشائع  اإلنجليزي  المثل  هذا   »are
بيار  الفرنسي  المفكر  يستدعيه  أفضل«  أصبحت  كلما 
التالعب  وآليات  »التلفزيون  المهم  كتابه  في  بورديو 
أولئك  نوعية  هم  الحالة  هذه  في  واألفضل  بالعقول«. 
للحديث  التلفزيونية  القنوات  تفضلهم  الذين  الضيوف 
الواليات  في  عليهم  يطلق  الذين  أولئك  شاشتها،  عبر 
الذين  »المحترفون«  أو   »Panelists« اسم  المتحدة 
التلفزيون  هواتف  دليل  في  القائمة  تلك  يمثلون 
يعرفون  ــادة  ع وهــم  الطلب،  تحت  دائــمــا  والــذيــن 
والــخــضــراء،  الــحــمــراء  وخطوطها  القناة  توجهات 
وغالبا  شيئا،  يقولوا  أن  دون  وبحماس  كثيرا  يتحدثون 
مدى  ذريعة  تحت  لكن  سؤال،  أي  عن  يجيبوا  أن  دون 
استجابة الجمهور لهذا النوع من المتحدثين يصبحون 
بورديوـ  يستطرد  ـكما  فالصحفيون  األفضل.  هم 
»الذين يتذرعون بأن ذلك هو ما يطلبه الجمهور حين 
يبررون سياسة التبسيط الديماغوجية هذه، ال يفعلون 
للعالم؛  رؤيتهم  على  الخاصة  نزعاتهم  إسقاط  إال 
إعطاء  إلى  الملل  من  الخوف  يدفعهم  عندما  وبخاصة 
والهجوم  للخالف  النقاش،  من  بدال  للعراك  األولوية 
التنفيذ  موضع  شيء  كل  لوضع  أي  الجدل،  من  بدال 
ورجــال  األفـــراد،  بين  والــصــدام  المواجهة  لتفضيل 
المواجهة  وتحديد  إبراز  من  بدال  تحديدا،  السياسة 

بين حيثياتهم«.
المتدفق  والمعلومات  األخبار  سيل  فإن  وبالتالي 
ما  يقدم كل شيء  العالم  بيوت  داخل  24 ساعة  طوال 
أذهان  له  تستجيب  عما  البحث  ويصبح  الحقيقة،  عدا 
على  الحصول  أجل  من  ــى  األول غايتها  المشاهدين 
اإلعالنات  من  قدر  أكبر  تجلب  اإلقبال  من  درجات  أكبر 
والترويج  الدعاية  مؤسسات  بحوث  في  الممولة. 
يحبه  لما  استطالعا  تمثل  عادت  ما  التركيز  »مجموعات 
وبخالف  بعناية.  مختارون  مشاهدون  يحبه  ال  ما  أو 
الوظيفي  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  صار  ذلك، 
كما  المشاهدين«،  عقول  استجابات  لدراسة  يستخدم 

يقول أالن دونو، في كتابه »نظام التفاهة«.
الرصينة  الوسائط  بعض  لحرص  دحضا  ليس  وهذا 
على توخي المهنية والصدق، لكن طبيعة العالقة بين 
ما  على  تنتج سلطة خفية تشوش  والمالحظ  المالحظ 
الحالة  في هذه  والحقائق  نتائج،  به من  الخروج  يحاول 
بمجرد  لكن  افتراضي،  عالم  في  فعال  حقائق  ستكون 
مختلفا،  بكونه  تصطدم  الواقعي  العالم  إلى  نقلها 
كانت  التي  الفاشلة  المبادرات  كل  يفسر  ما  هذا  وربما 
تسير  مبادرة  فال  المنطقة،  في  األزمــات  لعالج  تقدم 
ووفق  »المراقبين«،  تقارير  وفق  صيغت  ألنها  قدما 
في  الخلفي«  الجدار  »على  أمامنا  تتراءى  التي  الخياالت 

الشاشات المنتشرة بعرض العالم وطوله.

روما. إلى  الحلفاء، غادرها  غارات قوة  يم  الغارقة في 
روما  تمسي  أن  قوسين،  قاب  كانت  أيضا،  روما  لكن 
المدينة المفتوحة، من قبل قوة الحلفاء، لذا وجد القول أن 
ال بد من روما وإن طال المدى، يصح هذه المرة على ليبيا، 
والحلفاء.  المحور  قوات  تتبادلها  ما  بنغازي  ومدينته  بالده 
اإلنجليزي  القائد  أن  إليه،  تسعى  جــاءت  الساعة،  أخبار 
األلماني  الثعلب  من  تمكن  العجوز،  األســد  مونتجمري 
ال  ما  بالعودة  تهل  البشائر  العلمين،  معركة  في  رومل، 
الحب سبيال،  هل  بالبشائر  تهلل  كما  إليها سبيال.  يستطيع 
للعشاء  فدعته  االتصال،  أغبطها  روما،  في  بحبيبته  فاتصل 
أمها  فقدت  كانت  فتاته  الميناء،  بقرب  كان  ما  بيتهم،  في 
من  لرجل،  الوحيدة  البنت  وهي  والحرب،  المرض  أثر  من 
المائدة تعرف عليه، وقدم له نفسه كضابط  حين ضمتهم 
والنوم،  اليقظة  عند  المساء،  في  بالميناء.  يعمل  جمارك 
ظلمات  في  قاربا  وشاهد  بنغازي،  غمرته  شديد  بإلحاح 
به  تمسك  وأخرى  القارب،  إلى  تدفعه  يدا  ثم  أبيض،  بحر 
مد  الكابوسي!  الحلم  من  فطن  المتالطمة.  األمواج  نحو 
الصباح  في  حاله.  فأفجعها  حبيبته  هاتف  الهاتف،  نحو  يده 
أخبرته  بالوصال،  حلمها  تبخر  أن  بعد  يأسا،  به،  اتصلت 

باخرة. في  تهريبه  بفكرة  رحب  أباها  بأن 
وقدم  مكمنه،  غــادر  المتوسط،  الباخرة  توسط  عند 
صعبة،  الحياة  نعم  غمغم:  متبرما  من  للقبطان،  نفسه 
السويس،  بقناة  سيمر  أنه  له  ذكر  ثم  أصعب،  الموت  لكن 
أن  وأخبره  الصومال،  اإليطالية  المستعمرة  إلى  متجها 

بمصر. النزول  بمكنته 

وضع أي شيء 
تحت املالحظة 

يغير طبائعه، 
سواء كان هذا 
الشيء خاضعا 

لتجربة في 
الفيزياء، أو فردا 
أو مجتمعا، وقد 

اضطر عالم 
فيزياء كان يبحث 

عن قيمة ثابت 
الجاذبية الذي 

تركه نيوتن غْفال 
أن يخرج من 

الغرفة ويراقب 
تجربته عبر ثقب 

من الخارج.

كورونا ومستقبل العالم

عن الظل وثقالته

بغض النظر عما إذا كان فايروس كورونا مُخلَّقا في المختبرات، أم متطورا في الطبيعة، فإن 
العالم  التي ستجتاح  والسياسية  االقتصادية  التي  واالنقالبية  العميقة  االرتدادات  المهم هو 
أن يقضي  له  الناس مقيض  وتقييد حركة  الحالي  الحجر  إن وضع  إذ  وتغير نظمه وصورته. 
المشاريع  لصالح  الكبيرة،  وحتى  والمتوسطة،  والصغيرة  العائلية  االقتصادية  المشاريع  على 

والشركات الكبرى.
هو  متفحص.  جاد  انتباه  في  إليه  بااللتفات  جدير  المجال،  هذا  في  طريف،  رأي  حيان  والبن 
مهندس ميكانيكي تخرج منذ بضعة أشهر فقط، ولم يسبق أن عرفت له اهتماما بالتحليل 

السياسي واالقتصادي واالستشراف المستقبلي. 
فرصة  صدفة،  أو  مدبرا  كان  سواء  الوباء،  هذا  في  وجدت  الغربية  الحكومات  أن  يرى  هو 
من  ضحاياه  أكثر  أن  باعتبار  لشعوبها،  الصحي  الوضع  وتحسين  مجتمعاتها  شباب  لتجديد 

بين المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة.
مثل  إنها  برمته.  العالم  رسملت  لكونها  زوال،  إلى  الرأسمالية  أن  يرى  آخر  جانب  من 
زوال  يعني  يرى،  كما  الرأسمالية،  وزوال  ينفجر!.  حتى  األقصى  حده  إلى  ينتفخ  الذي  البالون 
والموتى  بالفايروس  المصابين  أرقام  أن  يعتقد  كما  مرتبطتان.  ألنهما  الديموقراطية، 
التي  المفروضة اآلن  الحجر  الناس، وأن إجراءات  الرعب بين  إثارة  المعلنة مبالغ قصد  جراءه 
المقصود  إنما  أدنى حد،  إلى  بالبقاء في بيوتهم مددا طويلة، وتقييد حركتهم  الناس  تلزم 
منها تدريب الناس على الطاعة والخنوع ألوامر الدولة، تهيئة لهم للتكيف مع أوضاع غياب 
الديموقراطية في أنظمة الحكم الجديدة بعد الخالص من وباء كورونا، حيث ستكون أنظمة 

حكم سلطوية.
 كما يتوقع أن أولئك الذين يتمكنون من االحتفاظ بوظائفهم بعد انقشاع جائحة كورونا 

سيتعرضون إلى االبتزاز لجهة تخفيض الرواتب وزيادة نسبة الضرائب.
 ويرى أن أسوأ ما يمكن أن يحدث، على الصعيد االقتصادي، هو إفالس المصارف ذاتها.

الجرثومية  الحرب  انعكاسات كبيرة على مسألة  له  الوباء ستكون  أرى أن هذا  من جانبي، 
بهذا  كورونا  وباء  انتشار  ألن  المبدأ،  حيث  من  النظر  فيها  سيعاد  أنه  أعتقد  البيولوجية.  أو 
الشكل السريع والشامل أثبت أن الدولة التي تشن حربا جرثومية على دولة أخرى لن تضمن 
الحرب  هذه  في  التفكير  عن  التوقف  يجري  أن  أتوقع  حلفائها.  وعلى  عليها  ترتد  لن  أنها 
واللجوء، بدال من ذلك، إلى تكثيف الجهود في مجال الحرب الكيميائية، من جهة، واالعتماد 

على جيوش الروبوتات، من جهة أخرى.

عالمة،  ومعلمة  واقتصادية،  سياسية،  تكون  أن  قدرتها  يؤكد  كزوجة  المرأة  نجاح 
وطباخة ماهرة، وفوق ذلك كله قدرتها العجيبة على التعايش مع ثقال الظل!

- أن تكون سياسية، هو أمر تؤكده الدراسات التي تقول إن معاملة أطفالها- بمن 
فيهم زوجها! - كأطفال بالغين له أهمية حقيقية في تأسيس أسرة سعيدة.

- أما قدرتها، عندما تتفرد بمسؤولية تصريف اقتصاد البيت عندما يكون محدودا 
وتعرف يقينا أنه ال دخل غيره، يضعها في مرتبة رجل أعمال ناجح.

أبنائها  واجبات  بمراجعة  تقوم  عندما  عليه  وتتفوق  المعلم،  ذكاء  وتضاهي   -
المدرسية.

- أما مهارة الطبخ، فقد أتقنتها بسبب معرفتها أن السيطرة على عقل بعلها يتحقق 
من خالل معدته، وبالتالي ال يضاهيها في ذلك أمهر الطهاة، الذين حتى ولو كانوا 
مهرة ال يستطيعون به السيطرة على زوجاتهم، ألن الطريق إلى عقلها ال يتحقق في 
الغالب إاّل من خالل أسواق الذهب والمجوهرات، وبضعة أشياء أخرى، ليس من بينها 

ما يفكر فيه الذكر.
وعندما تتوافق هذه القدرات مع حرصها الشديد على أن تكون أنثى المعة ذ كية 
أنيقة، لتجذب االنتباه، مستثمرة قدراتها التي طورتها من بداية الخلق، في اإلنصات 
الكامل لمناقشات مواضيع متعددة، ومختلفة خالل »لمة« جاراتها و)كناتها( من دون 
الحقيقي  بين  ما  والتمييز  لمجوهراتهن،  السوقية  والقيمة  أناقتهن،  تقييم  تغفل  أن 
والمزيف؛ يؤكد دون شك قدرتها على تبوؤ أي منصب قيادي، بما في ذلك قيادة أمم، 

وال أعتقد أن ذلك يحتاج إلى برهان.
على  األهمية  في  غاية  موضوعا  تعرض  منصة  فوق  مؤهلة  أستاذة  وتقف  حسنا! 
مدعوين ومهتمين به، لنفترض أن الجالسين على يمينها أولئك الذين ال يعتقدون 
فيرون  يسارها  على  الذين  أما  المطبخ«،  »مريلة  خلعت  إن  منها  فائدة  أية  هناك  أن 
أنها أكثر بهاء وفاعلية عندما تزين كتفيها النجوم العسكرية المذهبة بدال من أقراط 

األحجار الكريمة؟
يحدث ذلك وهي تنتقد وسائل اإلعالم على إصرارهم تصويرها في دعايتهم بجانب 

غسيل الصابون المشهور، ويتركون الرجل يعبث بأرقام تلفوناته السرية؟
ما:  محاضرة  في  عالم  يقول  عندما  تواضع  في  رأسها،  وتطأطئ  لهم  وتستكين 
كذلك،  ليست  أنها  المرأة  وتعرف  ــوري«.  ذك ابتكار  هو  ضعيفة  المرأة  إن  »القول 
ولكنها تتقبله بابتسامة ال معني لها، فالطبيبة منهن مثال، تعرف أن: »تكوين المرأة 
الكيميائي الحيوي جعلها أكثر مقاومة للمرض والقصور من الرجال، ولديها هورمونات 
الفيتامينات،  أكبر من بعض  والنيتروجين، وكمية  الكالسيوم  أكثر، ومزيد من  جنس 

وكرات دم بيضاء أكثر..«.
والحقيقة أن ذكاء المرأة هو ما جعلها تترك الرجل مستمتعا بهذا الوهم! فهي تعلم، 
أيضا، أن الرجل يستهلك نفسه بسرعة أكثر. فاألزمات تنال من الرجل أكثر من المرأة، 
فهو يتعرض لكثير من اإلجهاد لحماية نرجسيته وحبه لذاته ومركزه االجتماعي، وفوق 

ذلك تماديه في أثبات فحولته!
زوجها  بعد  تعيش  الزوجات  معظم  أن  أثبتت  الدراسات  أن  اإلحصاء  عالمة  وتعرف 
حوالي ثمان سنوات، ذلك ما لم تتزوج ثانية. وسبب ذلك أنه، في الغالب، عند الزواج 

تكون المرأة أصغر من الرجل بأربع سنوات! وغالبا ما تعيش بعده أربع سنوات أو أكثر!
والخالصة أن النساء يعشن أطول من الرجال، وأن الحكايات عن ضعف المرأة كالم 
ال أساس له من الصحة، فهن يتساوين مع الرجال في معظم الوظائف، بل ويتفوقن 
الرجل يوميا، فيما يختبئن  التي يمر بها  األزمات  الحال حولك وسترى  عليهم، فتأمل 
عدد  وتأمل  بضعفه.  الرجل  اعتراف  عدم  ومقابل  بضعفهن!  والتظاهر  االدعاء  خلف 

الفاقد من الذكور سواء في السجون، أو في الحوادث، أو في المستشفيات العقلية!
فأين هذا الضعف؟ الذي يداعونه؟ هل هو بسبب طبيعتها الخجولة أو له سبب آخر؟ 
موظف  ألنه  جميل  وهو  حقيقي،  دهاء  هناك  وإنما  ضعف،  هناك  ليس  إنه  لكم  أقول 
احتمال  هي  تظل  الفائقة  قدراتها  أخطر  أن  المرأة  عن  قرأته  ما  أجمل  فمن  للخير! 
الرجل ثقيل الظل، وهي تتظاهر بالبهجة والرضى من رفقته! إن هذه القدرة هي أخطر 
خصائصها الذكية، ألن المرأة تعرف بغريزتها أن الرجل يغفر لها كل شيء ما دامت 
ال تشعره بأنها تراه ثقيل الظل! ومن خصائص ثقل الظل هو استهانة المرء بذكاء 
اآلخرين وقدرتهم على معرفتهم بثقالته. فاحرصوا على عدم االستهانة بذكائهن في 

هذا الجانب تحديدا، ألنه يفسر كل شيء! فاحذروا الظل وثقالته.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

العربية،  للرواية  العالمية  الجائزة  تحكيم  لجنة  أعلنت 
عيساوي  الوهاب  عبد  الجزائري  الكاتب  فوز  الثالثاء، 
للرواية  العالمية  الجائزة  من  عشرة  الثالثة  بالدورة 

العربية 2020، عن روايته »الديوان اإلسبرطي«.
قيمة  أميركي  دوالر  ألف   50 على  عيساوي  وحصل 
دار »ميم«  الصادر عن  العمل  ترجمة  الجائزة، فضال عن 
الموسوي،  لمحسن  بيان  حسب  اإلنجليزية،  اللغة  إلى 

رئيس لجنة التحكيم.
اإلسبرطي  الديوان  روايــة  »تتميز  البيان:  في  وجــاء 
للقارئ  تتيح  صوتية  وتعددية  عالية  أسلوبية  بجودة 
خالل  ومن  روائيا،  الجزائر  احتالل  تاريخ  في  يتمعن  أن 
برؤى  ذلك  كل  كاملة،  المتوسط  منطقة  صراعات  تاريخ 
متقاطعة ومصالح متباينة تجسدها الشخصيات الروائية. 
وكيف  االحتالل  مالبسات  لفهم  للقارئ  دعوة  الرواية  إن 
لمواجهته.  ومتنامية  مختلفة  بأشكال  المقاومة  تتشكل 
هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق ال تسكن 
القائم  الراهن  على  يطل  القارئ  تجعل  بل  الماضي، 

ويسائله«.
وتتحدث الرواية عن الفترة بين 1815 و1833، ابتداء 
من معركة »واترلو« وانتهاء برحيل اللجنة األفريقية عن 
لكل  أن  ورغم  مختلفة،  شخصيات  خمس  عبر  الجزائر، 
)الجزائر(  المحروسة  مدينة  أن  إال  الخاصة  حكايته  منهم 
تجمهم، فيما تتباين مواقفهم من الوجود العثمانى فى 
البالد، وفيما تتفق أربع شخصيات فى طريقة التعامل مع 
تنظر  كل هؤالء،  بين  معلقة  »دوجة«  تبقى  الفرنسيين، 

إلى تحوالت المدينة دون أن تكون جزءا منها.
فقال:  سليمان،  ياسر  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  أما 
للتاريخ  باستنهاضها  اإلسبرطي  الديوان  رواية  »تسحرك 
الروائي  العمل  لخدمة  واالجتماعية؛  السياسية  بأبعاده 

برمزيته،  التاريخ  هــذا  يتجاوز  ــذي  ال
من  وأصــواتــهــا  الــقــص  رؤى  وبــتــداخــل 

وجهات نظر متقاطعة تدعو إلى التأمل والتفكر 
بمساراتها  الخمسة  شخوصها  وتتابع  والمراجعة. 

المحروسة  الجزائر  شــوارع  في  وتسير  المتضاربة. 
زمن  في  بنفسك  تعاينها  وكأنك  وباريس  ومرسيليا 
واألوروبــي  بالتركي  وتحتك  مآالته.  تنقطع  ولم  مضى 
آن  في  وساخطا  متعاطفا  األقوام  من  وغيرهم  والعربي 
تترك  يدعك  ال  أخاذ،  روائي  انسياب  في  ذلك  كل  واحد. 
المزيد.  يطلب  بشغف  نهايتها  إلى  تصل  حتى  الرواية 
ويكفي  كله،  هذا  في  عيساوي  الوهاب  عبد  أبــدع  لقد 
الديوان،  التقى السالوي ودوجة في ثنايا  أنه  القارئ  هذا 

ولهث في أثرهما في ثنايا تاريخ ينبض بالمعاني«.

بالجلفة،   1985 العام  في  عيساوي  الوهاب  عبد  ولد 
الهندسة،  درس  حيث  عاشور،  زيان  جامعة  في  وتخرج 
األولى  بالجائزة  جاكوب«  »سينما  األولى  روايته  وفازت 
للرواية في مسابقة رئيس الجمهورية العام 2012، وفي 
العام 2015، حصل على جائزة »آسيا جبار للرواية«، عن 
»سييرا دي مويرتي«. وفي 2016، فازت روايته »الدوائر 
واألبواب« بجائزة سعاد الصباح للرواية ، كما فاز بجائزة 
كتارا للرواية غير المنشورة 2017 عن عمله »سفر أعمال 

المنسيين«.
برئاسة  أعضاء،  خمسة  من  التحكيم  لجنة  وتكونت 
وأستاذ  عــراقــي  ناقد  الــمــوســوي،  جاسم  محسن 
جامعة  فــي  والــمــقــارنــة  العربية  الــدراســات 
من  كل  وبعضوية  نيويورك،  كولومبيا، 
لبناني،  بيار أبي صعب، ناقد وصحفي 
ــدة »األخــبــار«  ــري ــس ج ــؤس وم
ــة، وفــيــكــتــوريــا  ــي ــان ــن ــب ــل ال
أكاديمية  زاريتوفسكايا، 
عديد  نقلت  روسية،  وباحثة 
الروسية،  إلى  العربية  الروايات 
منها رواية »فرانكشتاين في بغداد«، 
وأستاذ  جزائري،  ــي  روائ الـــزاوي،  وأمين 
جامعة  في  المعاصر  والفكر  المقارن  األدب 
وصحفية  إعالمية  ماجد،  وريــم  المركزية،  الجزائر 

تلفزيونية من مصر.
العالمية للرواية العربية هي سنوية تختص  والجائزة 
الجائزة  وتعتبر  العربية،  باللغة  الروائي  اإلبداع  بمجال 
الجائزة  وترعى  العربي،  العالم  في  الــرائــدة  األدبية 
الثقافة  دائرة  وتقوم  لندن،  في  بوكر«  جائزة  »مؤسسة 

والسياحة أبوظبي بدعمها ماليا.

12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

1/ 150 »حيث تغني الزواحف«
»نيويورك  مجلة  ــدرت  أصـ  2019 يوليو  شهر  فــي 
الفترة  عــن  الكتب  مبيعات  بأفضل  قائمة  تايمز« 
حتى  يناير  شهر  مــن  األول  األســبــوع  مــن  الممتدة 
قسمت  ولقد  نفسه.  الــعــام  مــن  يوليو  شهر  نهاية 
كتب  و-2  خيالية  قصص   1- قسمين:  إلــى  الكتب 
تناولنا  وأن  سبق  ولقد  كلها.  االتجاهات  في  بحثية 

بعض هذه الكتب.
يستمر  التي  األسابيع  عدد  على  بناء  أعد  والتصنيف 
القسمين  جمعت  ثم  مبيعا.  افضل  الكتاب  خاللها 
هذه  نتناول  سوف  كتابا.   150 أفضل  منها  وانتقت 
إلى  نفسه  الوقت  في  ونشير  تسلسلها  بحسب  الكتب 

ما تناولناه منها .
 Where The( ــف«  ــزواح ال تغنى  »حيث   150/1

)Crawdads sing
كتبتها   2018 العام  روايــة  الزواحف«  تغني  »حيث 
 2019 سنة  فتصدرت،  Delia Owens(؛  أوينز-  )ديليا 
)مجلة  إحصائيات  بحسب  مبيعا  الكتب  أفضل  قائمة 
 30 لمدة  تواصلت  ثم   2019 للعام  تايمز(  نيويورك 

أسبوعا غير متتالية خالل العام 2020.
من   »Where the Crawdads Sing« ــة  روايـ
األول  الفصل  ببطء.  يتشابكان  زمنين  عن  فصلين 
تكبر  )كيا(  تدعى  صغيرة  فتاة  ومغامرات  حياة  يتناول 
سنة  من  كارولينا(  )نورث  مستنقع  في  معزولة  مفردها، 
تحقيق  خطى  يتبع  الثاني  الفصل  أما  1952حتى1969. 
في  المشاهير  أحد  ــدروز(،  أن )تشيس  قتل  جريمة  في 
ما  إجمالي  كارولينا.  نورث  في  خيالية  ساحلية  مدينة 
 4.5 أكثر من   2019 الرواية حتى ديسمبر  بيع من هذه 

مليون نسخة.
الفصل األول : األهوار

الملقبة  كالرك  دانييل  كاثرين  عايشت  العام1952، 
وبينما  أسرتها.  وعــن  عنها  والدتها  تخلى  بـ»كيا« 
يسيئون  إخوتها  أخذ  والدتها،  عودة  عبثا  تنتظر  ظللت 
تركت  تباعا.  يغادرون  ثم  إدمانهم،  بسبب  معاملتها، 
وال  الــقــراءة  على  ال  ــادرة  ق غير  أصغرهم،  مع  وحدها 
السمك  صيد  وعلمها  الخمر،  شرب  عن  فتوقف  الكتابة، 
لتحتفظ  حقيبته  وأعطاها 
من  بمجموعاتها  بها 
الطيور.  وريش  األصداف 
الرسم  على  تعتمد  كانت 
القديمة  المائية  باأللوان 
حيث  والشواطئ  للطيور 
وبقية  ــف  ــزواح ال تــوجــد 

العناصر.
ــداث،  وتــتــواصــل األحـ
يوم  ذات  تصل  أن  إلــى 
ــة، إلـــى أخــيــهــا،  ــالـ رسـ
ويحرق  غضبا  فيشتاط 
أخــوتــه،  أحــد  متعلقات 
رحالته  من  واحدة  بعد  يختفي  ثم  مجونه،  إلى  ويعود 
)كيا(  فتصبح  مــات.  أنه  القارئ  ويجزم  تكررت،  التي 
. تتعلم االعتماد  وحيدة في األهوار، دون مال وال عائلة 
البحر  بلح  وتجارة  البستنة،  ذلك  في  بما  نفسها،  على 
مواطن  من  المال  مقابل  المدخنة  واألسماك  الطازج 
لبيع  كوخا  زوجته،  مع  يمتلك،  )مابل(  اسمه  أســود، 
لـ)كيا( حتى  للقوارب، ويصبحان أصدقاء جيدين  البنزين 
التي  المناسبة  بالمالبس  تزويدها  ويتوليان  النهاية، 

يجمعانها لها من المتبرعين.
بلدة  سكان  من  دونية  بنظرة  لتصطدم  )كيا(،  وتكبر 
األهوار«.  »فتاة  لقب  عليها  أطلقوا  إذ  األهوار،  من  قريبة 
الذي  الوحيد  اليوم  في  المدرسة  تالميذ  منها  ويسخر 
القسيس  ــة  زوج وتنعتها  الــمــدرســة،  إلــى  فيه  تذهب 
)تايت  اسمه  على شاب  تتعرف  األثناء  تلك  في  بالشريرة. 
أحيانا في  الصيد  تمارس  لفتاة،  قديما  ولكر( كان صديقا 
إلى  بقاربه  )تايت(  يعيدها  يوم  وذات  باألهوار.  حومتها 
والكتابة.  القراءة  فعلمها  بصداقة،  ارتبط  ومنها  منزلها. 
رومانسية،  عالقة  بينهما  وتخلقت  هوايتها،  وتركت 
في  الدراسة  إلى  )تايت(  غادر  حتى  تواصلت  أفالطونية، 
جامعة نورث كارولينا. فلقد أدرك أن )كيا( ال يمكن العيش 
واستقالليتها،  وحشيتها  بسبب  تحضرا  األكثر  عالمه  في 

ويفترقا دون وداع.
الفصل الثاني: المستنقع

عاما،   19 اآلن  العمر  من  )كيا(  بلغت   ،1965 العام 
البلدة  في  معروف  مغن  وهو  ــدرو(  أن )تشيس  دعاها 
معها،  الجنس  ممارسة  محاوال  نزهة،  إلــى  القريبة، 
عالقاتهما،  وتواصلت  بدائيا.  الحقا  يعتذر  فقاومته. 
الرغم من شكوكها،  وأهدته قالدة من األصداف. وعلى 
كاروالينا.  نورث  منها  للزواج  )تشيس(  بوعود  تعلقت 
تشيس  خطوبة  بصحيفة  بالصدفة،  قرأت،  يوم  وذات 
خدعة  كانت  بالزواج  وعوده  أن  وأدركت  أخرى،  المرأة 

لممارسة الجنس. وأنهت عالقتها معه.
ويعجب  الكلية،  في  تخرجه  بعد  )تــايــت(،  ويــزورهــا 
البحرية.  األصــداف  من  وسعتها،  التي  بمجموعتها، 
البحرية،  األصداف  عن  مرجعي  كتاب  نشر  على  ويحثها 
 22 العمر  من  بلغت  بعدما   ،1968 عام  بذلك  فتقوم 
عاما وباسمها الكامل. ثم تلحق به كتابا آخر عن الطيور 
بصيانة  قامت  كتبها  طبع  حقوق  عوائد  ومن  البحرية. 
العام  وفي  لإلقامة.  ومريحا  جيدا  منزلها  ليصبح  كاملة 
معها،  لتعيش  الجيش،  من  جودي،  أختها  تعود  نفسه، 
عن  وتخبرها  بمفردها،  تركتها  ألنها  أسفها  عن  معربة 
والدتها التي عانت من مرض عقلي، توفيت قبل عامين. 
وتغفر )كيا( لوالدتها مغادرتها، لكنها لم تستوعب فكرة 

عدم عودتها أبدا.
نورث  بوالية  )غرينفيل(  مدينة  إلى   ) )كيا  وتذهب 
 30 يوم  غيابها،  وأثناء  كتبها.  ناشر  لمقابلة  كارولينا 
وتزوج  خدعها  الذي  )تشيس(  على  يعثر  أكتوبر1969، 
قالدة  أن  بسبب  بقتله  )كيا(  وتتهم  ميتا.  بغيرها، 
عند  مفقودة  كانت  إليه  )كيا(  أهدتها  التي  األصــداف 
في  يرتديها  كان  أنه  من  الرغم  على  جثته،  على  العثور 
أنها  دالئل  وبضعة  الشبهات  وحامت  السابقة،  الليلة 

القاتلة، وسجنت لشهرين .
شاهدتين.  تتعارض   1970 العام  كيا  محاكمة  وأثنا 
إلى  كيا(  تعود)  مذنبة.  غير  المحلفين  هيئة  وتجدها 
في  بسالم  وفاتها،  حتى  )تايت(  مع  وتعيش  المنزل 
على  »تايت«  ويعثر  عاما.   64 سن  في  وهي  قاربها، 
صندوق مخفي ألشيائها القديمة ويكتشف أن كيا كتبت 
األصداف  عقد  القصائد،  تحت  أيضا،  )تايت(  وجد  شعرا، 

الذي كان في عنق )تشيس( ليلة قتله.
باقتدار،  وظفت،  الكاتبة  أن  الــروايــة  في  الجميل 
بامتداد  الــحــيــوان،  سلوك  وهــو  المهني  تخصصها 
الرواية، فكانت المعلومة العلمية ترد باتصال، كطرافة، 
مقال  وظفت  مثلما  تماما  قوله،  تريد  لما  كرمز  وأيضا 
وطقوس  حيل  في  معرفته  فاستخدم  األخالق،  علم  عن 
بطلته  لسان  على  ورد  ما  ولعل  الشباب.  لدى  المواعدة 
أن : »الحشرات اإلناث، تعرف كيف تتعامل مع عشاقها«، 
التهامهم  في  فتأخذ  عشاقها  تغري  التي  تلك  عن  منوه 

وهم ما زالوا في لحظاتهم الحميمية!.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 Sing« روايـــة
 Crawdads

 »the Where
من فصلني عن زمنني 

يتشابكان ببطء.

في ليبيا توقفت الصحف ورقيا لتجد نفسها أمام معركة الفضاء الرقمي

الجزائري عبد الوهاب عيساوي يفوز بجائزة 
البوكر 2020 عن »الديوان اإلسبرطي«

الصحافة في قلب العاصفة.. اإلعالم اإللكتروني وتحديات أزمة »كورونا«
عالميا  الصحافة  ــا«  »كــورون جائحة  أجبرت 
إلجــراءات  امتثاال  ورقيا،  صدورها  توقف  على 
وشهدت  الفيروس،  من  االحترازية  الطوارئ 
دول  بعواصم  المطبوعات  تــوزيــع  مــراكــز 
فرنسا،  في  مسمى،  غير  أجل  إلى  إغالقا  كبرى 
المقابل  وفــي  وأميركا،  وإيطاليا،  وألمانيا، 
على  التغلب  المطبوعات  تلك  عديد  تحاول 
بتعزيز  لمحرريها،  الصحي  الــعــزل  ظــروف 
عبر  بينهم،  اإللكتروني  الــتــواصــل  أدوات 
و»السكايب«  و»فايبر«  »واتــســاب«  تقنيات 

وغيرها.
منع  في  اإلجراء  ذات  عربية  بلدان  واتخذت 
الرابعة  السلطة  وممارسة  الورقي،  الصدور 
العربي،  الخليج  بلدان  غالبية  في  بعد  عن 

وكذلك المغرب وتونس والجزائر.
لتجد  ورقــيــا،  الصحف  توقفت  ليبيا  وفــي 
الفضاء  معركة  وهــو  آخــر  تحد  ــام  أم نفسها 
لهذا  جاهزيتها  ــدى  م مــا  ولــكــن  الــرقــمــي، 
ــال عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع الــخــاص  ــق ــت االن
على  ذلــك  مــوازاة  في  وقدرتها  والحكومي، 
بخصوص  األحــــداث  مــســتــجــدات  متابعة 

الفيروس، وهل هناك إجراءات بالخصوص.

خيار وحيد
تحرير  رئيس  الرحومي،  محمد  الصحفي  يرى 
عن  الــصــادرة  األسبوعية  »فبراير«  جريدة 
الهيئة العامة للصحافة، أن فرص نجاح القطاع 
الخاص ربما تكون أفضل من غيرها في القطاع 
في  المبكرة  جهوزيتها  بحكم  الحكومي، 
مقابل  في  اإللكترونية،  مواقعها  أداء  تحسين 
الصحافة  بهيئة  الخاصة  المواقع  أداء  ضعف 
طوال  واإلدارة  التخطيط  سوء  أهمها  ألسباب، 
التدريب  غياب  وكذلك  الماضية،  السنوات 
ودعم  الموقع  على  ــراف  اإلش لطواقم  الفني 

الكادر الصحفي بالتقنية الالزمة.
كإجراء  الوحيد  الخيار  أن  الرحومي  ويضيف 
»فيسبوك«،  للمحررهو  بالنسبة  وعملي  سريع 
االســتــخــدام،  سهولة  أهمها  أســبــاب  لعدة 
مواقع  كما  تدريبية  برامج  إلى  يحتاج  ال  فهو 
شبكة  لديه  المحرر  أن  على  عالوة  »الويب«، 
عمله  تــأديــة  مــن  تمكنه  تراكمية  تــواصــل 
إرسال  حيث  من  األقــل  على  مقبولة  بصورة 

واستجالب البيانات والتفاعل مع القارئ.
مديرة  الجديدي،  فتحية  الصحفية  وقالت 
على  إنه  اليومية،  »الصباح«  جريدة  تحرير 
كاف،  تقني  استعداد  وجــود  عدم  من  الرغم 
التدابير  بعض  اتــخــاذ  فــي  سارعنا  أننا  إال 
التحريري  الكادر  ربط  وهو  للموقف،  تداركا 
المسؤول  الفني  الفريق  مع  بالجريدة  الخاص 
غرفة  بتأسيس  قمنا  كما  بالموقع،  النشر  عن 
المباشر،  بالنشر  خاصة  ــرى  وأخ للمحررين، 
التحرير  لهيئة  اجتماعات  غرفة  إلــى  إضافة 
والعراقيل  أمـــور،  مــن  يستجد  مــا  لمناقشة 
في  تكمن  ــى،  ــ األول بــالــدرجــة  فنية  تبقى 
ضعف  بسبب  الكادر  بين  التواصل  صعوبة 

المحررين  ظروف  إلى  إضافة  اإلنترنت،  شبكة 
في  والــعــزل  ــزوح  ــن وال الــحــرب  ــراء  ج الخاصة 
يمنع  ما  الشبكة،  تغطية  فيها  تنعدم  أماكن 

تأدية عملهم بشكل جيد.

أعتاب البدايات
أعتاب  على  يقف  ــزال  ي ال  المحلي  »اإلعـــالم 
أحمد  الصحفي  يصف  هــكــذا  ــات«،  ــداي ــب ال
االقتصادي،  الشأن  في  المختص  الخميسي، 
الفضاء  عالم  في  تحديدا  الليبية  الصحافة 
بالصحافة  تقنيا  قارنها  ما  إذا  اإللكتروني، 
العالمية، فيما يخص السرد الرقمي واالستفادة 

من خصاص برامج كاإلنفوجرافيك.
الصحف  ــع  مــواق كــانــت  إذا  أنــه  ويضيف 

تقديم  في  ملحوظة  منافسة  سجلت  الخاصة 
في  القارئ  مع  تقاربا  وحققت  الخبرية  المادة 
المستمر  التحديث  بفعل  ــداث  األحـ مزامنة 
الحكومية  الصحف  فــإن  الرقمية،  لمنصاتها 
إنجاز  على  قـــادرة  غير  زالــت  مــا  ــام  ع بشكل 
وبتوقفها  االتــجــاه،  هــذا  في  ملموسة  خطوة 
فجريدة  إلكترونيا،  أفضل  حالها  يبدو  ال  ورقيا 
تلبي  ال  حديثا،  الــصــادرة  اليومية  »الصباح« 
إصداراتها  كامل  توفير  في  القارئ  احتياجات 
األخبار  تحديث  عدم  إلى  إضافة   ،»pdf« بنسخة 
ثالث  أو  ساعة  كل  مثال  اليومي  المدى  على 
»كوفيد-  جائحة  أن  خصوصا  وهكذا،  ساعات 
وهو  الصحفي  على  استثنائيا  فرضت ظرفا   »19
التي  األدوات  توافر  يستلزم  ما  الصحي،  العزل 

تؤهله لتحقيق اشتراطات وجوده مهنيا.

في  الفن  والجوائح..  الكاريكاتير  طالع: 
مواجهة مفتوحة

تحرير  رئيس  صهد،  أسماء  الصحفية  وعلقت 
سياق  في  ببنغازي،  الليبية«  »الحياة  جريدة 
»إن  بالقول:  األســـاس  للمشكل  تفصيلي 
من  بالرغم  جيد  غير  )الحياة(  مطبوعة  وضع 
على  عــالوة  إثنين،  كل  األسبوعي  صدورها 
بالحكومة  الصحافة  تشجيع  هيئة  تتبع  كونها 
في  االستمرار  على  عاجزون  أننا  إال  الموقتة 
مالية  مشاكل  ونواجه  ورقيا،  األسبوعي  النشر 
للمطبعة،  متراكمة  ديــون  بتسديد  تتعلق 
أو  تطوير  عــن  الــحــديــث  يصبح  وبــالــتــالــي 
أمــرا  للجريدة  إلكتروني  موقع  استحداث 
توقعاتنا  سقف  في  يلوح  وال  المنال،  بعيد 
عناصر  وجود  من  الرغم  على  لألسف،  الحالية 

صحفية مؤهلة ولها القدرة على تأدية واجبها 
الحكومة  دعم  غياب  أن  إال  المطلوب،  بالشكل 
ظرف  في  المتفرج،  موقف  في  صحافتنا  يضع 
لمتابعة  المشهد،  قلب  في  وجودها  يقتضي 
تطورات الجائحة بالتقصي واالستطالع والرصد 

الخبري«.

توظيف األفكار
ويشخص الصحفي معتز المجبري رئيس تحرير 
برنيق  لمؤسسة  التابعة  »برنيق«،  جريدة 
للصحافة  الراهن  الوضع  واإلعــالم،  للصحافة 
فاعلية  أن  أولية  نقطة  في  موضحا  الرقمية، 
الصحي  الحجر  ظل  في  اإللكترونية  المواقع 
تتوقف على فاعلية مكاتب اإلعالم بالمؤسسات 
مباشرة  المتصلة  تلك  خصوصا  الحكومية، 
اإلعالم  مكاتب  كانت  فإذا  األزمــة،  بتطورات 
»كورونا«  مكافحة  ولجنة  الصحة  وزارة  في 
متاح  معها  والتواصل  المطلوب  بالشكل  فاعلة 
تستطيع الصحف بالتالي متابعة نشر كل ما له 
في  عليها  يستند  مصادر  من  بالموضوع  صلة 
القصور  شاب  ما  وإذا  موثوقة،  بيانات  تقديم 
تلك الجهات سينعكس ذلك حتما بالسلب على 

أداء الصحفي المحجور صحيا بمنزله.
لهذا  الوسيلة  يــعــدم  ال  المجبري  لكن 
مكاتب  ففشل  المعلومة،  نقل  في  المحرر 
ال  تعبيره،  حسب  باألزمة،  المتصلة  اإلعــالم 
اإللكترونية  والمواقع  الصحف  تقصير  يبرر 
ــرارات  ق مــن  مستثنون  فهم  صحفييها،  أو 
الميداني،  العمل  على  القدرة  وبالتالي  الحجر، 
أن  إلى  إضافة  احترازية،  بصورة  ولو  مطلوبة 
األفكار  وتوظيف  الهاتف  خالل  من  التواصل 
إيجابي  أثر  له  يكون  صحفية  مواد  صناعة  في 
أمر  هو  مثال،  التوعية  مواد  مثال  األزمــة،  في 
من  حتى  عليه  العمل  للصحفيين  يمكن  آخر 

داخل الحجر المنزلي.
ــا تــقــدمــه الــمــواقــع  وعـــن مـــدى قـــدرة م
بشبكات  مقارنة  الليبية  للصحف  اإللكترونية 
أقل  »إنها  بقوله:  أجاب  االجتماعي  التواصل 
أسباب،  لعدة  )فيسبوك(  صفحات  من  تأثيرا 
انتشارا  أكثر  )فيسبوك(  صفحات  أن  أولها 
إيصال  في  اإللكترونية  والمواقع  الصحف  من 
صفحة  رواد  المثال  سبيل  فعلى  ــار،  ــب األخ
االجتماعي  التواصل  منصة  على  برنيق  جريدة 
للموقع  والمتابعين  المتفاعلين  أضعاف  هم 

اإللكتروني للجريدة بمئات األضعاف«.
شارحة  بمالحظة  المجبري  ــدرك  ــت واس
في  وضعنا  ما  إذا  جيد  غير  ذلــك  »إن  قائال: 
فسرعة  اآلن،  نعيشها  كالتي  أزمــة  اعتبارنا 
المعلومة  في  الخطأ  نسبة  تجعل  )فيسبوك( 
خصوصا  )فيسبوك(  أن  كما  بكثير،  أكبر 
إعالمية،  مؤسسات  تتبع  ال  التي  الصفحات 
الشائعات  نشر  في  جدا  كبير  بشكل  تسهم 
وراءها  يقف  من  كون  المغلوطة،  واألخبار 
قدر  أكبر  تحقيق  إال  لهم  أغلبهم هواة ال هم 
المؤسسات  بعكس  )الاليكات(  من  ممكن 
سمعتها  يهمها  التي  اإللكترونية  والمواقع 
الدقة  تحري  وتــحــاول  األول،  المقام  فــي 

اإلمكان«. قدر  الخبرية 

• أسماء صهد• معتز المجبري

• عبد الوهاب عيساوي

• محمد الرحومي• فتحية الجديدي

ثقافية  جهات  أن  إال  كورونا،  وباء  انتشار  خلقها  التي  التحديات  رغم 
ذات  ومعمارية  حضارية  مهام  إلنجاز  ليبيا،  في  عملها  تواصل  مختلفة 
بمشروع  اإلنشاء  أعمال  استمرار  اآلثار  مصلحة  وأعلنت  تاريخي.  طابع 
أن  »فيسبوك«  على  المصلحة  فأعلنت صفحة  المنتظر،  متحف طلميثة، 

هذه األعمال تتواصل في »أثناء الفترة المسموح بها من الحظر«.
سحاب،  العامودية  الطائرة  شهداء  لذكرى  تخليدًا  المتحف  سمي  و 
ومنظومة  ترميم  معمل  على  المبنى  وسيحتوي  حديث،  بطراز  وصمم 
للمكتب  وفقا  األمــان،  مستوى  لزيادة  للمراقبة  وأخرى  الحريق  إلطفاء 

اإلعالمي لمصلحة اآلثار الليبية.
وكانت مصلحة اآلثار وقعَّت عقدًا مع شركة النماء للمقاوالت العامة 
 .2017 فبراير  في  طلميثة،  لمتحف  خرساني  هيكل  بناء  مشروع  لتنفيذ 
أحمد  الدكتور  المصلحة،  رئيس  إن  وقتئذ  اإلعالمي  المكتب  وقــال 
حسين، وقَّع العقد بعد أن نالت الشركة المناقصة الخاصة بتنفيذ البناء 

من خالل عطاء تم اإلعالن عنه خالل ديسمبر الماضي.
بالمصلحة  للمشاريع  العامة  اإلدارة  مديرة  عن  المكتب  ونقل 
المهندسة عبير الزوام، أن المشروع مرحلة أولى لبناء الهيكل الخرساني 
فقط لمتحف طلميثة. مشيرًة إلى أن ذلك جاء بناء على اللجنة المشكلة 

لزيارة مدينة طلميثة والوقوف على آخر المستجدات بها.
األخيرة  اللمسات  وضعت  للمشاريع  العامة  اإلدارة  أن  وأضافت 
ومتكامل،  حديث  بطراز  صمم  الذي  األثري،  للمتحف  الجديد  للتصميم 
المتحف  أن  وأكدت  القديم،  للمبنى  األمامية  الجهة  في  إنشاؤه  وسيتم 
الحريق،  إلطفاء  ومنظومة  ترميم  معمل  على  »سيحتوي  الجديد 
الداخل  بالكامل من  به  تحيط  الكاميرات  عبر  للمراقبة  أخرى  ومنظومة 

والخارج لزيادة مستوى األمان«.

المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  رئيس  ــح  أوض
التنسيق  الهيئة »بصدد  أن  الفاخري،  الموقتة، جمعة  الليبية  بالحكومة 
الثقافية، بعد  المواعيد  الثقافي لترتيب عديد  الفاعلين في المشهد  مع 
طبيعي  امتداد  »تونس  إن  الفاخري  وقال  األمنية«.  الظروف  تحسن 
حتى  بل  فحسب،  وديموغرافيا  جغرافيا  وليس  شيء،  كل  في  لليبيا، 
وطرائق  والتقاليد  العادات  في  واألصالة،  والتراث  الثقافة  تفاصيل  في 
الحياة والتفكير؛ لذا ال ينبغي أن نتوقف عن تعاطي الثقافة الفاعلة معا، 
أبناء  إبداعات  فيها  تبرز  مشتركة  نشاطات  إقامة  على  الدائم  والحرص 

البلدين، في مناحي اإلبداع كافة«، حسب موقع »الجريدة«.
المشهد  أن  الفاخري  أكد  نيوز«،  »إرام  لموقع  تصريحات  وفي 
الثقافي في البالد يمر بظروف قهرية بسبب الحرب، التي تسببت في 
الليبيين  المبدعين  بين  التواصل  وانقطاع  الثقافية  النشاطات  توقف 
في  والحرب  السياسية  »الصراعات  أن  موضحا  النشر،  حركة  وتوقف 
المثقف  »صوت  لكن  الثقافي«،  القطاع  على  كبير  بشكل  أثرت  ليبيا، 
والحياة  والحب  للحق  منحازا  وظل  يخرس  ولم  يخفت  لم  الليبي 

والجمال، ناظرا لمصلحة الوطن«. 

مصلحة اآلثار تعلن استمرار 
أعمال إنشاء متحف طلميثة

جمعة الفاخري: بصدد التنسيق
مع الفاعلني لترتيب مواعيد ثقافية

طرابلس - عبد السالم الفقهي

اختبار لمدى جاهزية المؤسسات لهذا االنتقال على مستوى القطاعين الخاص والحكومي

برلين  في  مقيما  فنانا  خمسين  نحو  يقدم 
ويدعون  األبنية  شرفات  على  أعمالهم 
أغلقت  فيما  إبداعاتهم،  اكتشاف  إلى  الجمهور 
وباء  بسبب  أبوابها  والمتاحف  الفنية  الصاالت 

كوفيد19-.
على  أشرف  الذي  الفنانين  تجمع  وأوضح 
الفني  برغ  برنزالوير  حي  في  المشروع  هذا 
حرية  »فيما  األلمانية  العاصمة  شرق  في 
فريدة  مواقع  الشرفات  أصبحت  معلقة  التنقل 
وفقا  المدنية«،  وللتعبئة  اليومية  للعروض 

لوكالة »فرانس برس«.
دورموسوغلو  اوفول  المعرض  مفوضا  وقال 
إطالق  الفنانين  من  طلبا  اللذان  فارسا  ويوانا 
مخارج  هي  »الشرفات  لمخليتهم  العنان 
الشمس  في  الوقت  وتمضية  للتنفس  طوارئ، 

أو التدخين« في ظل الحجر المنزلي.

في  والفضوليون  المتنزهون  ودعي 
من  صرامة  أقل  اإلغالق  إجراءات  حيث  برلين 
رؤوسهم  رفع  إلى  أخرى،  ألمانية  مقاطعات 
مصنوع  سلم  ومنها  األعمال  هذه  لمشاهدة 
واألسود  باألبيض  وصور  األشجار  أغصان  من 
أو  أثينا  في  شرفاتهم  على  واقفين  ألشخاص 

قرطبة.
طويلة  أجزاء  المنشآت  إحدى  وتتضمن 
تشهد  مبنى  واجهة  على  المرحاض  ورق  من 
الذي  المنتج  هذا  على  األلمان  تهافت  على 
كورونا  فيروس  انتشار  بدء  منذ  ثمينا  بات 

المستجد في أوروبا.
الفنية  التظاهرة  هذه  إن  المنظمون  وقال 
وال  افتتاح  دون  ومن  ميزانية  دون  »من 
مؤشرات  عن  بحثا  حميمة  نزهة  هي  حضور، 

للحياة وفن في المدينة«.

شرفات برلني تتحول إلى معرض لألعمال الفنية



هيفاء  السعودية  المخرجة  اختيرت 
»نيتفلكس«  فيلم  إلخـــراج  المنصور 
أو   ،»the selection« ــد  ــدي ــج ال
سلسلة  مــن  المستوحى  »االخــتــيــار«، 
كاس،  كيرا  األميركية  الكاتبة  كتب 
الــعــام  ــي  ف أجــزائــهــا  أول  نــشــر  الــتــي 

.2012
عالم  ــى  إل السلسلة  هــذه  وتنتمي 
والدستوبيا،  والفانتازيا  الرومانسية 
المستقبل  ــي  ف الــقــصــة  ــدور  تـ حــيــث 
 ،»the selection« فيلم  ويعد  البعيد، 
كتب  خمسة  مــن  سلسلة  فــي  األول 
نسخة  مليون   11 من  أكثر  منها  بيعت 
موقع  أورد  لما  وفــقــا  الــعــالــم،  ــول  ح

.»variety«
 35 اخــتــيــار  ــول  ح الفيلم  ــدور  ــي وس
للتنافس  الملكي  للقصر  للذهاب  فتاة 
الفتيات  ضمن  ومن  األمير،  قلب  على 
وصيفات  كإحدى  اختيارها  يتم  مغنية، 
ممزقة  تكون  البداية  في  لكنها  األمير، 
الذي  وحبها  القصر،  في  الحياة  بين 
تنمو  الوقت،  مرور  ومع  وراءهــا،  تركته 

بداخلها مشاعر حب قوية تجاه األمير.
نوفي:  دي  دينيس  المنتجة  وقالت 
وإضفاء  نتفليكس  مع  العمل  »يسعدنا 
المحبوبة  الكتب  هــذه  على  الحيوية 
شغوفين  معجبين  قــاعــدة  قبل  مــن 
كيرا  الكاتبة  ابتكرت  حيث  للغاية، 

رسالتها  ــدور  ت ساحرة  فانتازيا  كــاس 
وكانت  واألصــالــة«،  التمكين،  ــول  ح
شبكة  مع  قبل  من  المخرجة  تعاونت 
األبد«،  إلى  »نابلي  بفيلم  نيتفلكس، 
وهو   ،2018 ــام  ــع ال ــى  ف طــرح  الـــذى 
العنوان  نفس  يحمل  كتاب  من  مأخوذ 

توماس. تريشا  للكاتبة 
عرضت  أن  المنصور  لهيفاء  سبق 
في  ــدة«  »وجـ الطويل  األول  فيلمها 
لكن   2012 العام  البندقية  مهرجان 

الرسمية. المسابقة  خارج 
 45( السعودية  المخرجة  وتحدثت 
الصعوبات  عن  عــدة  ــرات  م في  عاما( 
المجال  فــي  الــنــســاء  تواجهها  الــتــي 
في  فقط  وليس  العالم  فــي  المهني 
عليهن  إن  قــالــت  حيث  الــســعــوديــة، 
مسؤولية«  مراكز  لتولي  فعال  »الكفاح 
شن  ــى  »إل الــرجــال  يضطر  ال  حين  في 
»علينا  تقول  وتابعت  المعركة«.  هذه 
ونتعاضد  صفوفنا  نوحد  أن  كنساء 
وبنجاحاتنا«.  البعض  ببعضنا  ونؤمن 
عالما  ابنتي  تختبر  أن  أريد  »ال  وأكدت 
دموعا  ــت  وذرف المستقبل«  في  كهذا 

وسط تصفيق حار.
»المهرجانات  أن  المخرجة  ورأت 

المخرجات« أن تدعم  بالتأكيد  يجب 
ذلــك  ــدأ  ــب ي أن  ــب  ــج »ي ــافـــت  وأضـ
ــل وفــتــح أبـــواب  ــوي ــم ــت ــال مـــع ال ــع ف
النساء  من  مزيد  أمام  االستوديوهات 
فرجة  »ثمة  تقول  وختمت  والتنوع«. 

تتغير.  األمـــور  أن  ــرى  ون اآلن  تحدث 
مراحل  فــي  ــك  ذل يبدأ  أن  يجب  لكن 
المهرجانات«. في  فقط  وليس  سابقة 
تعترض  التي  العوائق  عن  حديثها  عند 
المنصور  تمنت  الــعــالــم،  فــي  الــمــرأة 
خالل  وذلــك  البنتها،  أفضل  مستقبال 

السابقة. البندقية في دورته  مهرجان 

مؤتمر  خالل  المنصور  هيفاء  وقالت 
»المرشحة  فيلمها  تقديم  عند  صحفي 
المسابقة  فــي  الــمــشــارك  المثالية« 
النساء  نحن  أنــنــا  »أظـــن  الــرســمــيــة، 
العالم  في  كان  أينما  بالتأكيد  نواجه 

كهذه«. مقاومة 
السعودية  المخرجة  أعــمــال  وأخــر 

الذي  المثالية«  »المرشحة  فيلم  كان 
طبيبة  تعترض  التي  العوائق،  ــروي  ي
تقرر  عــنــدمــا  الــســعــوديــة  ــي  ف شــابــة 
مجتمع  في  البلدية  لالنتخابات  الترشح 
وفيلمها  الذكور.  عليه  يسيطر  محافظ 
ــط من  ــق هـــو واحــــد مـــن عــمــلــيــن ف
المسابقة  في  يشاركان  ــرأة  ام ــراج  إخ
دورته  في  البندقية  لمهرجان  الرسمية 

والسبعين. السادسة 
مخرجة  أول  هي  المنصور  وهيفاء 
تسلط  أفالم  لها  سعودية،  سينمائية 
والدها  السعودي،  االنفتاح  على  الضوء 
عبدالرحمن  والــمــفــكــر  الــشــاعــر  ــو  ه
الصويغ  حمد  بهية  ووالدتها  المنصور 
هند  التشكيلية  الفنانة  وشقيقتها 
اإلنجليزي  األدب  درســـت  المنصور، 
ــي الــجــامــعــة األمــيــركــيــة  ــارن ف ــق ــم ال
الماجستير  ــة  درج وأنــهــت  بالقاهرة، 
من  السينمائي  والــنــقــد  الفيلم  فــي 
صورت   ،2009 العام  سيدني  جامعة 
تصويره  يتم  طويل  سعودي  فيلم  أول 
يمثل  فيلم  وأول  المملكة  ــل  داخـ

السعودية في سباق »أوسكار«.
عدة،  جوائز  على  المنصور  حصلت 
ألفضل  ــي«  ــب ــذه ال »الــخــنــجــر  مــنــهــا 
مسقط  مــهــرجــان  فــي  وثــائــقــي  فيلم 
أول  الجائزة  تلك  وتعد  السينمائين 
السعودية،  السينما  تاريخ  في  ذهبية 
ــد الــمــهــرجــانــات  ــدي ــي ع وشـــاركـــت ف

والدولية. المحلية  والمؤتمرات 

الحياة  على  المستجد  ــا«  ــورون »ك فــيــروس  تداعيات  تتواصل 
موسم  وجــود  يهدد  حيث  والعالم،  مصر  في  والفنية  الثقافية 
العرض  دور  إغـــالق  بعد  المقبل،  الفطر  عيد  فــي  سينمائي 
المهندس  برئاسة  المصرية  الحكومة  قــرارات  ضمن  السينمائية 

مصطفى مدبولي.
و»أفــيــشــات«  نسخ  بسحب  بالفعل  المنتجين  بعض  وقــام 
من  الفطر  عيد  موسم  في  طرحها  المقرر  من  كان  التي  أفالمهم 
وجود  استحالة  التوزيع  شركات  تأكيد  بعد  وذلــك  العرض،  دور 
وصعوبة  »كورونا«  انتشار  ظل  في  العيد،  في  سينمائي  موسم 

أو  كـــثـــافـــات  أي  وجـــــود 
تجمعات.

غرفة  عــام  مــديــر  ــال  وقـ
سيد  الــســيــنــمــا،  ــاعــة  صــن
ــي تــصــريــحــات  ــي، فـ ــح ــت ف
إن  ـــ»الـــوســـط«  لـ ــة  ــاص خ
ــة حــول  ــداول ــت ــم األنـــبـــاء ال
غير  رسميا  الموسم  إلــغــاء 
ــم  صــحــيــحــة، مــضــيــفــا: »ل
حتى  رسمي  قــرار  أي  يصدر 
وإن  الموسم،  بإلغاء  اآلن 
تشير  المؤشرات  كل  كانت 
ــرارات  ق ظل  في  ــك،  ذل إلــى 
بإلغاء  المصرية  الحكومة 
فترة  مد  وكذلك  التجمعات، 
ــاف:  ــوال«.وأض ــج ــت حــظــر ال
أي  عــن  ــالن  اإلعـ يتم  ــن  »ل
ــاص بــالــمــوســم  ــ ــيء خ ــ ش

لفيلمه  دعاية  بعمل  منتج  أي  يجازف  فلن  المرض،  انحسار  قبل 
األسابيع  في  الفيروس  حصار  يتم  أن  ونأمل  الرؤية،  وضوح  قبل 

المقبلة«.
من  وكان  تصويرها  توقف  التي  األفــالم  بعض  »هناك  وتابع: 
التي  األخرى  األفالم  بعض  بخالف  الفطر،  عيد  في  طرحها  المتوقع 
صناعة  غرفة  أن  إلى  فتحي  وأشار  تصويرها«.  من  صناعها  انتهى 
القاعات  بفتح  العرض  دور  إلى  بمقترح  تقدمت  قد  كانت  السينما 
بإلغاء  ــوزراء  ال رئيس  قــرار  صــدور  قبل  وذلــك  فقط،   25% بنسبة 

التجمعات وعمل حظر التجوال.
عيد  موسم  في  طرحها  المقرر  من  كــان  التي  ــالم  األف ومــن 
تصويره  انتهى  الــذي  »الــعــارف«،  عز  أحمد  الفنان  فيلم  الفطر، 
فهمي،  وأحمد  حميدة،  محمود  بطولته  في  ويشارك  أسابيع،  قبل 

سيد  محمد  تأليف  من  وهو  بصيبص،  وكارمن  خاطر،  ومصطفى 
بشير، وإخراج أحمد عالء، وإنتاج »سينرجي فيلمز«.

»البعض  عبدالعزيز  كريم  الفنان  فيلم  طرح  مقررا  كان  كما 
أيضا  تصويره  من  انتهى  ــذي  ال مرتين«،  للمأذون  يذهب  ال 
خالد  ويخرجه  وتــار  أيمن  كتبه  الــذي  الفيلم  وهو  أسابيع،  قبل 
الكدواني،  وماجد  الشربيني،  دينا  بطولته  في  ويشارك  الحلفاوي، 
عمرو  منهم  الشرف  ضيوف  من  عدد  إلى  باإلضافة  فؤاد،  وبيومي 
وائل  إنتاج  ومــن  فهمي،  وأحمد  أمين،  ونسرين  عبدالجليل، 

عبداهلل.
فيلم  هو  أيضا،  طرحها  المقرر  من  كــان  التي  ــالم  األف ثالث 
أسابيع،  منذ  تصويره  انتهى  حيث  فهمي،  كريم  للفنان  »ديدو« 

عقلة  فكرة  حول  كوميدي  إطار  في  يدور  الذي  العمل  وهو 
ــارك في  ــشـ ويـ ــع،  ــبـ األصـ

المفتي،  هــدى  بطولته 
وحـــمـــدي الــمــيــرغــنــي، 
وبيومي  ثروت،  ومحمد 
عدد  عن  فضال  فــؤاد، 
ــوف الــشــرف  ــي مــن ض
ماجد،  هشام  منهم 
ــد  ــم وشـــيـــكـــو، وأح
فــهــمــي، وهـــو من 
ــف كــريــم  ــيـ ــألـ تـ

ــاج  ــت فــهــمــي، وإن
السبكي،  كريم 
عمرو  ــراج  ــ وإخ

صالح.
أمــــــــــــا 
األفـــــــــالم 
توقف  التي 
 ، تصويرها
في  أيضا  طرحها  المقرر  مــن  وكــان 
»الخطة  فهي  الــفــطــر،  عيد  مــوســم 
وعمرو  عــادل،  غــادة  بطولة  العمية« 
ومحمد  ــع،  ــي رب وعــلــي  عبدالجليل، 
تأليف  من  وهو  »توتا«،  عبدالرحمن 
وإخراج  كنز،  وكريم  عبدالوهاب  أحمد 

معتز التونى.
»هيكل  فيلم  تصوير  أيضا  وتوقف 

وغادة  جالل،  رامز  بطولة  من  نظمى« 
الصاوي،  وخالد  ــؤاد،  ف وبيومي  ــادل،  ع

من  وهــو  وانــتــصــار،  الميرغني،  وحــمــدي 
تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

هذه  قاسم  كريم  المصري  الفنان  ينشغل 
األيام بتصوير مشاهده في مسلسل »لما كنا 
صغيرين«، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، 
وذلك بعد توقف باقي مشروعاته الفنية بسبب 
يشارك  أن  المقرر  من  كان  حيث  »كورونا«، 
في تمثيل وإنتاج عدد من األفالم السينمائية 

الطويلة والقصيرة.
لـ»الوسط«  تصريحاته  في  كريم  وكشف 
كنا  »لما  مسلسل  في  مشاركته  تفاصيل 
صغيرين« المقرر عرضه في رمضان المقبل، 
من  مجموعة  حول  يدور  »المسلسل  قائال: 
الذين  األميركية،  الجامعة  خريجي  األصدقاء 
العديد  لهم  وتقع  واحد  مكان  في  يعملون 
وصاحب  الجامعة  دكتور  مع  المفارقات  من 
محمود  الفنان  دوره  يجسد  ــذي  ال العمل، 
ثاني عمل لي أجسد من خالله  حميدة، وهو 
فيلم  بعد  األميركية  الجامعة  دور شاب خريج 
ذكريات  إلى  يعيدني  ما  وهو  خارجي(،  )ليل 
عند  خصوصا  الجامعة،  تلك  في  الــدراســة 

التصوير بداخلها«.
»مملكة  مسلسل  فــي  مشاركته  ــن  وع
»شاهد«  منصة  عبر  يعرض  الذي  إبليس«، 
كل  أتــوقــع  ــم  »ل كــريــم:  ــال  ق اإللكترونية 
خصوصا  العمل،  أحدثه  الــذي  الصدى  هذا 
كنت  ولكني  اإلنــتــرنــت،  عبر  يــعــرض  ــه  أن
وجذبتني  البداية،  منذ  له  جــدا  متحمسا 
واستمتعت  كبير،  بشكل  )حماصة(  شخصية 

ومؤلفه  المسلسل  مخرج  مع  بالعمل  جــدا 
وأعتقد  جميعا،  لي  أضافوا  فقد  وأبطاله، 
سيتجه  المستقبل  فــي  اإلنــتــاج  أغلب  أن 

للمنصات اإللكترونية«.
عن  قاسم  أعـــرب  الــســيــاق،  نفس  ــي  وف
على  خارجي«  »ليل  فيلمه  بعرض  سعادته 
»نتفليكس«،  مثل  عالمية  إلكترونية  منصة 
 The« العالمي  فيلمه  عــرض  بعد  ــك  وذل
الفيلم  تصدر  إلى  باإلضافة   ،»First Line

قائمة األعلى مشاهدة في مصر.

فيلم  تصوير  المصري  الفنان  واستبعد 
الجاري،  العام  نهاية  قبل   »3 رزق  »والد 
التحضيرات،  مرحلة  في  زال  ما  الفيلم  ألن 

سيناريو  على  حاليا  جاريا  العمل  زال  ومــا 
في  أسهمت  »كورونا«  أزمة  أن  كما  الفيلم، 
كان  التي  األخرى  األعمال  كل  تصوير  توقف 

معظمها جاهزا للتصوير.
ورغم تكرار شخصية الشاب خريج الجامعة 
ومسلسل  خارجي«  »ليل  فيلم  في  األميركية 
الشاب  شخصية  وتكرار  صغيرين«،  كنا  »لما 
ومسلسل  رزق«  »والد  فيلم  في  المنفلت 
يتشابه  »قد  كريم:  يقول  إبليس«  »مملكة 
ــالف كــامــل في  ــع اخــت اإلطـــار الــخــارجــي م
تغيير  وأحب  نفسي،  أكرر  ال  فأنا  المضمون، 
شخصية  وكــل  الفنية،  األعــمــال  في  جلدي 
التي  الشخصية  عن  تماما  مختلفة  أبعاد  لها 

أقدمها في عمل آخر«.
أزمة  وقبل  أنه  إلى  المصري  الفنان  وأشار 
اإلنتاج  تجربة  لخوض  يستعد  كان  »كورونا« 
قصيرين  فيلمين  خــالل  مــن  السينمائي 
الذي  »الحفرة«  فيلم  منها  طويل،  وفيلم 
أن  مؤكدا  عابد،  عمرو  الفنان  صديقه  يؤلفه 
بجزء  مشاركته  نجاح  لذلك  شجعه  ما  أكثر 
كما  خارجي«،  »ليل  فيلم  إنتاج  في  صغير 
إلى  تحتاج  ال  إنتاجها  ينوي  التي  األفالم  أن 
كما  إنتاج مشترك،  وبعضها  ميزانية ضخمة، 
فهي  بالخارج،  السينمائي  اإلنتاج  درس  أنه 

تجربة محسوبة إلى حد كبير.
وعودته   »2 فــراغ  ــات  »أوق تجربة  وحــول 
قــال:  األول،  الــجــزء  مــن  ســنــوات  عــدة  بعد 
العثرات،  من  لعديد  المشروع  هذا  »تعرض 
الرقابة،  تصريحات  تأخر  بسبب  تعطله  منها 
يزال  ال  ولكنه  مخرجه،  انسحاب  وكذلك 

الخاص  التصريح  على  أخيرا  وحصلنا  قائما، 
زلنا  ومــا  إجــراءاتــه،  إنهاء  وتــم  بالفعل،  به 
الفيلم  هذا  ويحمل  استكماله«،  انتظار  في 
في  عمل  أول  ألنه  كريم  لدى  خاصة  مكانة 

وقتها،  كبيرا  نجاحا  وحقق  الفنية  مسيرته 
مرور  بعد  الجديد  الجزء  أحداث  وتدور 

األول،  الجزء  أحداث  عشر سنوات من 
أبطاله  شخصيات  تطورت  وكيف 

وأين آلت بهم األمور في حياتهم.
وبين  بينه  الشبه  وجــه  عن  أمــا 

التي يجسدها، يقول  الشخصيات  بعض 
بعض  في  تشبهه  شخصية  كل  إن  كريم 
حيث  تفاصيلها،  من  شيئا  ويحمل  األشياء 
بصدق  عنها  ليعبر  الشخصية  مع  يتوحد 

أكبر، فيؤثر فيها ويتأثر بها.
لفيلمه  العالمية  العروض  سلسلة  وبعد 
ــدول  ال بعض  فــي  عرضه  توقف  ــواح«  »سـ
سيعود  لكنه  الــعــرض،  دور  ــالق  إغ بسبب 
وعــودة  الحالية  األزمـــة  انــتــهــاء  بمجرد 
في  طرحه  المقرر  من  كان  حيث  السينمات، 
ولوكسمبرغ  وبلجيكا  بفرنسا  العرض  دور 
ويجسد  الجاري،  أبريل  نهاية  في  وهولندا 
سمير،  يدعى  مصري  شاب  دور  فيه  كريم 
إلى  عالمية  جي  دي  مسابقة  في  ينطلق 
أنه خالل وجوده في لوكسمبورغ  إال  بلجيكا، 
غير  كمهاجر  اقــتــيــاده  يتم  الطريق  فــي 
إنجاز  أجل  من  كبير  لتحد  ويتعرض  شرعي، 
الفيلم  ويناقش  فقط،  ساعة   24 في  حفله 
يتعرض  وما  والالجئين  للعرب  الغرب  نظرة 

له العرب من مشكالت عنصرية في الخارج.
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هبة عبدالغني ممرضة من شبرا في »ليالينا 80«

»سكر زيادة« كوميديا اجتماعية 
لنبيلة عبيد ونادية الجندي

اختيار السعودية هيفاء املنصور إلخراج الفيلم الجديد على »نتفليكس«

كريم قاسم: سعيد بتصدر »ليل خارجي« قائمة األعلى مشاهدة في مصر

فيروس »كورونا« يهدد موسم عيد الفطر السينمائي
يعرض في رمضان المقبل

تجتمعان معا ألول مرة يدور حول عالم الرومانسية والفانتازيا

منها »العارف« و»ديدو«

يشارك في رمضان بـ »لما كنا صغيرين«

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

القاهرة - محمد علوش

السينما  شاشات  على  المنافسة  من  جدا  طويلة  سنوات  وبعد  األولــى  للمرة 
مصر«   MBC« قنوات  شبكة  تنجح  عريق،  فني  وتاريخ  كبيرة  نجاحات  وتحقيق 
رمضان  في  الجندي،  ونادية  عبيد  نبيلة  الكبيرتين  النجمتين  بين  الجمع  في 

المقبل، من خالل المسلسل الكوميدي االجتماعي »سكر زيادة«.
 The golden« الشهير  المسلسل  من  مستوحى  ــادة«،  زي »سكر  مسلسل 
فيها  لإلقامة  المسلسل  بطالت  كل  تضطر  فيال  داخل  أحداثه  وتجري   ،»girls
الفيال  على  االستحواذ  منهن  كل  تحاول  حيث  نصب،  لعملية  تعرضهن  بعد  معا 

والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.
البطولة  في  ويشارك  إحسان،  وائل  وإخراج  جمال،  أمين  تأليف  من  المسلسل 
فاخر،  وهالة  أيــوب،  سميحة  القديرة  الفنانة  الجندي،  ونادية  عبيد،  نبيلة  مع 
أحمد  منهم  شرف  كضيوف  يظهرون  الذين  النجوم  من  كبير  لعدد  باإلضافة 
وعبدالباسط  الخميسي،  ولقاء  وروجينا،  مراد،  وجومانة  فؤاد،  وبيومي  السقا، 

حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وآخرون.

< المخرجة السعودية هيفاء المنصور

< بوستر مسلسل »سكر زيادة«

< كريم قاسم في لقطة من فيلم »ليل خارجي«

< أفيش فيلم »ديدو«

السياق  المصرية هبة عبدالغني من تصوير جميع مشاهدها خالل  الفنانة  انتهت 
لهبة  األخيرة  المشاهد  وكانت  رمضان.  في  تانية«  »فرصة  لمسلسل  الدرامي 

عبدالغني داخل أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر )غرب القاهرة(.
ياسمين  زميالت  إحدى  »صافي«  شخصية  العمل  أحداث  خالل  هبة  وتجسد 
يجمعها  الذي  األول  التعاون  المسلسل  هذا  ويعد  العمل.  أحداث  ضمن  صبري 
والمخرج  هاشم  جمال  مصطفى  والمؤلف  بشير  سيد  محمد  المؤلف  من  كل  مع 
بعدما  صبري،  وياسمين  هبة  يجمع  عمل  ثاني  كونه  جانب  إلى  عادل،  مرقس 
وثاني   ،2017 رمضان  في  عرض  الذي  األســود«  »الحصان  مسلسل  معا  قدما 
شركة  إنتاج  من  وهو  الدرامية،  بالساحة  صبري  ياسمين  للنجمة  مطلقة  بطولة 

»سينرجي« تامر مرسي وإشراف عام على اإلنتاج حسام شوقي.
أيتن  من  كل  صبرى  ياسمين  بطولته  فى  يشارك  تانية«،  »فرصة  مسلسل 
محمد  الشامي،  أحمد  مجدي،  أحمد  الغني،  عبد  هبة  زكي،  أشرف  إدوارد،  عامر، 
معالجة  هاشم،  جمال  مصطفى  تأليف  عبدالخالق،  كريم  البزاوي،  محمود  دياب، 

درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.
 ،»80 »ليالينا  مسلسل  في  مشاهدها  تصوير  تواصل  أخرى،  ناحية  من 
عبدالفتاح  أحمد  تأليف  من  وهو  المقبل،  رمضان  في  أيضا  عرضه  والمقرر 
المصرية.  الدراما  نجوم  من  كبيرة  مجموعة  وبطولة  صالح  أحمد  وإخراج 
تماما،  شخصيتها  مشاهد  تصوير  من  وتنتهي  قليلة  أيام  لهبة  ويتبقى 
خالل  العمل  في  مشاركتها  تفاصيل  على  تتكتم  كانت  بعدما  وذلك 

الفترة الماضية.
األسبوع  ــالل  خ ــا  دورهـ تصوير  المصرية  الفنانة  وتستكمل 
شركة  قبل  من  مشددة  احترازية  وقائية  ــراءات  إج وسط  المقبل، 
»كورونا«  فيروس  ضد  للمسلسل،  المنتجة  الشركة  »سينرجي«، 
أصبح  الذي  الفيروس  هذا  من  العمل  طاقم  على  حفاظا  المستجد، 

يهدد البشرية في الوقت الحالي.
شخصية  للمسلسل  ــدرامــي  ال السياق  خــالل  هبة  وتجسد 
وتكون  العريق،  شبرا  حي  في  تسكن  ممرضة  وهي  »راويــة«، 
يقدمها  التي  الشخصية  »أمير«  من  لكل  الكبرى  الشقيقة 
التي  الشخصية  ــة«  ــدري و»ب ــاد،  رشـ محمد  الــشــاب  الفنان 
»رقية«،  مع  قوية  صداقة  تجمعها  كما  عابدين،  نهى  تقدمها 
أسرة  وتتعرض  صابرين،  الفنانة  تجسدها  التي  الشخصية 
الحوادث  من  لمجموعة  المسلسل  ــداث  أح خــالل  »راويـــة« 

تضعها في مواقف فارقة.
وإخــراج  عبدالفتاح،  أحمد  تأليف   »80 »ليالينا  مسلسل 
في  أحداثه  وتدور  »سينرجي«،  شركة  وإنتاج  صالح،  أحمد 
بطولته  في  ويشارك  الثمانينات،  فترة  خالل  اجتماعي  إطار 
نصار،  وإيــاد  الــصــاوي،  وخالد  عــادل،  وغــادة  صابرين، 
عرفة،  ومنة  عبدالغني،  وهبة  عادل،  وميدو  شافع،  وسناء 
وعدد  عابدين،  ونهى  شتا،  وحسني  رزق،  علي  ومحمد 

آخر من الفنانين الشباب.

»سواح« يكشف نظرة 
الغرب للعرب والالجئين

< كريم قاسم

< هبة عبدالغني

< أحمد عز



في
بشير املرمى الدكتور  والرياضة،  الشباب  هيئة  رئيس  أكــد 

هيئة  أن  »الوسط«  جريدة  إلى  حديث  في  القنطري، 
الرياضة اتخذت العديد من الخطوات العملية في محاربة 
العالم،  دول  أغلب  في  انتشر  الذي  »كورونا«  وباء  جائحة 
حرصا وحفاظا على صحة وسالمة الجميع. واستطرد: »يجب 
تنفيذ  متابعة  عبر  للجان  والمميز  الكبير  بالدور  اإلشادة 
أغلب  أن  تؤكد  فالتقارير  الرياضي،  النشاط  إيقاف  قرار 
ومن  خروقات،  أي  تسجل  ولم  اإلقفال  قرار  نفذت  المدن 
بينها مدن الجفارة والزاوية وصرمان وصبراتة والعجيالت 
والجوش  وتيجي  وبدر  وزلطن  ورقدالين  وزوارة  والجميل 

ونالوت والحرابة والرحيبات ووازن، وفي البرنامج التوعوي 
قامت هيئة الشباب والرياضة بطباعة الملصقات التوعوية 
اإلرشادية ووزعتها على مكونات الهيئة، كما أطلقت حملة 

هاشتاغ )ليبيا الحصن المنيع بشبابها(«.
الدور  أيضا  »نحيي  قائال:  حديثه  القنطري  واختتم 
المميز لشباب األندية واالتحادات الرياضية على برامجهم 
التوعوية وحمالتهم التطوعية، عبر رش وتعقيم الصاالت 
والمقار الرياضية، نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 
نالوت  وزوارة  الزاوية وصرمان  بمدن  التطوعية  الحمالت 
وبنت بية ورقدالين وزلطن والمنشية والعجيالت وصبراتة 
وبدر  الجبل  وباطن  وتاورغاء  والخمس  والماية  وصرمان 
األخيار  والخمس وقصر  وأوالد طالب وودان وهون  تيجي 

● القنطريوعين زارة وطرابلس وأبوسليم وتاجوراء«.
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مالعب

الكورة ما بعد 
كورونا

الحدث

زين العابدين بركان

الكل متعطش ومتحفز لعودة النشاط الكروي 
زوال  بعد  طبيعتها  إلى  الرياضية  الحياة  وعودة 
بصورة  جــاءت  التي  العابرة،  »كــورونــا«  أزمــة 
مفاجئة وسريعة وحتما ستذهب سريعا بال عودة، 
عمت  التي  الفراغ  بحالة  الجميع  شعر  أن  بعد 
وجعلت  تماما،  الحركة  وأوقفت  وشلت  المشهد 
العالم كله يتوقف، وكانت اختبارا وامتحانا ودرسا 

مستفادا في مدرسة الحياة.
ويخلد  األرجاء  كل  يعم  الصمت  جعلت  األزمة 
ويقيم  بيته،  في  اإلجبارية  الراحة  إلى  الجميع 
بالنصائح  ويتقيد  مغلقا،  تحضيريا  معسكرا 
مجتمعه  وسالمة  سالمته  على  حفاظا  الطبية 
لصالحه  واستثماره  بالبيت،  بقائه  فترة  طوال 
في إعادة ترتيب أوراقه ومراجعة الذات استعدادا 
لمرحلة ما بعد »كورونا«، واآلن ومع قرب انفراج 
تزامنا  تدريجيا  الرياضي  النشاط  سيعود  األزمة 

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
إال  يحلو  ال  الذي  والرياضة،  النشاط  هو شهر 
التي  الرياضية،  والمسابقات  األنشطة  بوجود 
لن  والتي  الكريم،  الشهر  خالل  عليها  تعودنا 
الفترة  خالل  خصوصا  ليبية  مدينة  منه  تخلو 
السهرات  جانب  إلى  اإلفطار  مدفع  تسبق  التي 
أن  نتمنى  التي  الوفاء،  ومبادرات  واألمسيات 
تسود وتعود بين كل األجيال وتعود أفضل مما 
واستثمارا  وتماسكا  حرصا  أكثر  ونحن  عليه  كنا 
أي وقت مضى في منافساتنا  للوقت، وأكثر من 

من أجل إنعاش أجواء مالعبنا.
من  تخفف  التي  الحياة  هي  وحدها  الرياضة 
الطمأنينة  انتشار  في  وتسهم  وأزماتنا،  معاناتنا 
النشاط  في  تكمن  التي  والعافية،  والصحة 
فترة  محل  ستحل  التي  الرياضية،  والممارسة 
التواصل  جسور  مد  في  لتسهم  وتعود  الركود 
وأهمية  بقيمة  شعر  الجميع  أن  شك  وال  بيننا، 
وتداعياتها  األزمة  ذروة  أثناء  ولقاءاتها  الرياضة 
حيث  وخلفته،  تركته  الــذي  الفراغ  فترة  خالل 
ــي ذلـــك الــلــقــاءات  ــل شـــيء بما ف ــت ك ــف أوق
االجتماعية التي سنحرص على إحيائها وتعزيزها 
واستمرارها، فالحياة بال رياضة وكرة القدم هي 
النفس  عن  والترفيه  الترويح  فهي  نكهة،  بال 
الرياضية  الصحافة  أبو  رأي  على  للكادحين، 

العربية عمنا الراحل الكبير نجيب المستكاوي.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

عقد  البحريني  »الحالة«  نادي  إدارة  أنهى مجلس 
األول  الفريق  مع  مرسال  جبريل  الليبي  الالعب 
الكروي  النشاط  توقف  بسبب  وذلك  القدم،  لكرة 
»كورونا«،  فيروس  انتشار  بسبب  البحرين؛  في 
شهر  في  تعاقد  البحريني  »الحالة«  نادي  وكان 
مرسال  جبريل  الليبي  الدولي  مع  الماضي  يناير 
القدم لمدة  مهاجم فريق »األهلي بنغازي« لكرة 
الالعب  وخاض  ــارة،  اإلع سبيل  على  أشهر  ستة 
الثاني من دوري ناصر بن حمد  الدور  الفريق  مع 
العودة  باب  اإلدارة  وفتحت  القدم،  لكرة  الممتاز 
أنه  ــدت  وأك الـــدوري،  استئناف  حــال  في  لالعب 

سيكون ضمن أولوياتها.
المحترفين  على  تعذر  نفسه،  الــوقــت  فــي 
التونسي  المنستيري  االتحاد  الليبيين في صفوف 
ليبيا،  إلى  العودة  رزق  وطلحة  الكوت  المهدي 
القدم،  لكرة  التونسي  الدوري  توقف  من  بالرغم 
تونس،  في  البقاء  إلــى  الالعبان  اضطر  حيث 
المنستيري  االتحاد  إدارة  لهما  وفــرت  أن  بعد 
يواصالن  كما  المنستير،  فنادق  أحد  في  اإلقامة 
البدني  المعد  مع  الصحي  الحجر  في  تدريباتهما 
الالعبان شاركا  الموجود برفقتهما، وكان  للفريق 
في عدد من مباريات الفريق في الدوري التونسي 
قبل إعالن توقفه بسبب جائحة فيروس »كورونا« 

المستجد.
الفني  المدير  اجتمع  متصل  ســيــاق  ــى  وف
في  بالعبيه  الشابي  األسعد  المنستيري  لالتحاد 
لقياس  إخضاعهم  وتم  بالمنستير،  الحبيب  نزل 
نظرا  الالعبين  جميع  التزام  ثبت  أن  بعد  الوزن، 
يقومون  التي  والتدريبات  الــوزن  بين  للعالقة 
الشابي  بعدها  واجتمع  الصحي،  الحجر  في  بها 
ابتعد كل العب  حيث  كبيرة،  قاعة  في  بالالعبين 
عن اآلخر مسافة مترين، وفقا للتعليمات الصحية 
في  التدريب  مواصلة  كيفية  عن  إليهم  وتحدث 
الحجر المنزلي، كما سلمهم برنامجا مسجال على 
البدني  باإلعداد  تدريبات خاصة  الفيديو يتضمن 

وتمارين تقوية العضالت.
المحترفين،  صعيد  وعلى  نفسه،  الوقت  في 
فسخت إدارة نادي »الرفاع« البحريني رسميا عقد 
الطاهر  صالح  المحترف  الليبي  الدولي  المهاجم 

الفريق  مع  طويال  تدم  لم  قصيرة  تجربة  بعد 
بسبب  الرياضي  النشاط  توقف  أن  بعد  الخليجي 
العالم،  حول  المدمر  »كورونا«  فيروس  انتشار 
الليبي  المهاجم  جهود  البحريني  النادي  ليخسر 
الذي انضم خالل فترة االنتقاالت الشتوية األخيرة 

في يناير الماضي.
»األهلي  لفريق  مهاجما  لعب  الطاهر  صالح 
أخرى  تجربة  خــاض  أن  له  وسبق  طرابلس«، 
لم  المغربي  طنجة«  »اتحاد  بنادي  االحتراف  في 
المحترفين  قائمة  لتخسر  أيضا  طوياًل  تستمر 
الليبيين أحد أفرادها، بعد أن عرف الالعب الليبي 
بسبب  الماضية،  األشهر  في  االحــتــراف  طريق 
خلفية  على  البالد  في  الرياضي  النشاط  توقف 

أسهم  الذي  األمر  القائمة،  السياسية  األحــداث 
الليبي  الــدوري  العبي  أهــم  تنقل  على  وساعد 
استمرار  بهدف  والخليج،  الجوار  دول  أندية  بين 
الجميع بسبب  يتوقف  أن  قبل  الرياضي  نشاطهم 

الفيروس القاتل.
العالم  على  المسيطرة  الهلع  حالة  ظل  وفي 
بأسره، بسبب انتشار فيروس »كورونا المستجد« 
مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب  الــذي  عالميا، 
والرياضية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة 
برياض  االتصال  على  »الوسط«  جريدة  حرصت 
الكرة  لنجم  األكبر  والشقيق  أعمال  مدير  الالفي 
الليبية المحترف بصفوف فريق »اتحاد العاصمة« 
الخاصة  طقوسه  لمعرفة  الالفي  مؤيد  الجزائري 

الالفي: »مؤيد حاليا  رياض  وقال  ما يحدث.  حول 
الدوري  توقف  بعد  ليبيا،  في  أسرته  وسط  يوجد 
العالم،  دوريات  كل  كحال  به،  المحترف  الجزائري 
وسط  هلل،  الحمد  جــدا،  طبيعية  حياة  ويعيش 
األصدقاء، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ الكثير من 

االحتياطات والمحاذير الطبية المعروفة«.
»ال  قائال:  الالفي  مؤيد  أعمال  مدير  وأكمل 
وإلى  وكيف  المستقبلية،  الخطط  ما  يعرف  أحد 
اللعين،  الفيروس  هذا  انتشار  بعد  سنتحرك،  أين 

ونسأل اهلل السالمة للجميع«.
»كان  قائال:  حديثه  الالفي  ــاض  ري واختتم 
يملؤنا جميعا األمل في دخول منافسات الجولتين 
المؤهلة  القارية  التصفيات  من  والرابعة  الثالثة 

بالكاميرون  المقبلة  األفريقية  األمم  بطولة  نحو 
االستوائية، وكان مؤيد  غينيا  أمام   ،)2021 )كان 
متحمسا لها، حيث زادت أسهم فرسان المتوسط 
أمام  نقاط  أول ثالث  اقتناص  بعد  المنافسة،  في 
الحالية أجلت كل شيء، وإنا  تنزانيا، لكن األجواء 

لمنتظرون«.
من  ليحد  »كــورونــا«  فيروس  انتشار  يأتي 
سلبا  ليتأثر  الــعــالــم،  ــول  ح ــات  ــدوري ال إقــامــة 
الماضية  األيام  شهدت  حيث  الليبي،  المحترف 
الخارج،  في  الليبيين  المحترفين  رقعة  تزايد 
ــوار، مــع تــزايــد غموض  ــج وتــحــديــدا بــدول ال
الممتاز  بالدوري  الخاصة  المحلية  المسابقة 
الماضي، وإعالن  الموسم  إلغاء  القدم، بعد  لكرة 
جميع  أن  إال  في سبتمبر،  المقبل  الموسم  بداية 
الشواهد تؤكد صعوبة إتمام ذلك، في ظل حالة 
الكرة  اتحاد  أجــواء  على  تسيطر  التي  االرتباك 
الشلماني،  عبدالحكيم  بقيادة  الحالي  الموقت 
انتهت  العراقيل  بعض  خلفية  على  جاء  الــذي 
الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس  برحيل 
المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب  وسط 
فيروس  يعقد  أن  قبل  المسابقات،  تنظيم  به 
العالم  دوريات  جميع  ويحبط  الموقف  »كورونا« 

دون استثناء.
الليبيين  المحترفين  وأبرز  آخر  على  وبنظرة 
نادي  إدارة  تعاقدت  األخيرة،  الصفقات  ضمن 
ــط فريق  ــب وس »الــبــاطــن« الــســعــودي مــع الع
»األهلي طرابلس« بدر حسن لمدة موسم واحد، 
وكان بدر حسن العب فريق الصاالت لكرة القدم 
لعب مع الفريق األول لكرة القدم بنادي »األهلي 
وسط  في  مواسم  عدة  معه  وقضى  طرابلس«، 
الميدان، كما كان يواصل المحترف الليبي محمد 
إدارة نادي  صولة تألقه مع »الرفاع«، كما نجحت 
التعاقد رسميا مع  التونسي في  »اتحاد تطاوين« 
 1996 مواليد  من  عمار  أيوب  الليبي  المهاجم 
نادي »أبوسليم«، لمدة موسمين بعد  قادما من 
قبل  الليبي  فريقه  مع  مميز  عمار بشكل  أن ظهر 
ويعد  الممتاز،  المحلي  الدوري  مسابقة  تتعثر  أن 
»تطاوين«  صفوف  في  ليبي  العب  ثاني  عمار 
الالعبين  رغبة  رزق، في ظل  بعد مواطنه منصور 
الليبيين في االحتراف الخارجي، حيث نشط أغلب 
والمغربية  التونسية  األندية  الالعبين في مختلف 

تحديدا بعد غموض المسابقات المحلية.

طلحة والكوت في «حجر» املنستيري.. ومرسال يودع «الحالة»
الرفاع البحريني يفسخ عقد الطاهر.. والالفي يلتزم باإلجراءات الوقائية وسط أسرته

تألق في مالعب دوري األضواء وحقق نتائج باهرة وقدم نجوما المعة ببدايته تحت قيادة السعيطي

القنطري: تحية لكل املدن واألندية الرياضية على دورها التوعوي

● مرسال في إحدى مباريات الدوري البحريني قبل التوقف

المحترفون.. و«كورونا»

الوسط - القاهرة

«ديمس الصغير».. فتى 
أحالم الهالل في الستينات

«طيران بنينا» يحلق بذكريات ٦٠ عاما من الصمود ومحاوالت الظهور

تأسيس  على  عاما   60 مرور  الجمعة  غدا  يصادف 
الذي  االجتماعي،  الثقافي  الرياضي  الطيران  نادي 
من  أبريل  شهر  من  عشر  للسابع  تأسيسه  يعود 
النور  الطيران  نــادي  أبصر  حيث   ،1960 العام 
وتأسس في ذلك اليوم تحت اسم نادي بنينا، وهو 
اسم المنطقة التي يوجد بها مقر النادي الحالي، 
الذي يبعد قرابة عشرين كيلومترا عن قلب مدينة 
نادي  باسم  النادي  إشهار  ــادة  إع وتم  بنغازي، 
الطيران في الثالثين من شهر يونيو العام 1973.

مبكرا  الطريق  على  خطواته  أولى  النادي  بدأ 
بتكوين فرق للناشئين الصغار مع مطلع الستينات، 
وشارك ألول مرة في بطولة دوري الدرجة الثالثة 
الذي  السعيطي،  داود  الراحل  مدربه  بقيادة 
يعود له الفضل في تقديم واكتشاف العديد من 
تألقت  التي  الالمعة،  الكروية  واألسماء  المواهب 
والمنتخبات  األول  الفريق  إلى  طريقها  وشقت 

الوطنية.
الفريق  لعب   64-63 الرياضي  الموسم  في 
بها  واستمر  الثانية،  الدرجة  دوري  بطولة  ضمن 
مرة  ألول  األولى  الدرجة  دوري  إلى  صعوده  حتى 
الفريق  ــال  ون  ،72-71 الرياضي  الموسم  في 
أهمها  المحلية  واأللقاب  البطوالت  من  العديد 
بطولة بنغازي للدرجة الثانية مواسم 66-67 ثم 
لموسمين متتاليين مطلع السبعينات، ونال الفريق 
الثانية  الدرجة  لفرق  الشرقية  المحافظات  بطولة 
مستوى  على  األشبال  بطولة  نال  كما   ،67 العام 
الفريق  ولتحديد   ،66 العام  الشرقية  المحافظات 
للموسم  القدم  لكرة  الجمهورية  لدوري  الصاعد 
بين  للصعود  تصفيات  أقيمت   72-71 الرياضي 
محافظات  بطوالت  على  الحائزة  الفرق  ــل  أوائ

الجمهورية للدرجة الثانية.
لهذه  بطال  يتوج  أن  من  بنينا  فريق  تمكن 
لدوري  مرة  ألول  والصعود  بجدارة  التصفيات 
الرياضي  الموسم  في  القدم  لكرة  الجمهورية 
هبط  الذي  الظهرة  فريق  محل  ليحل   ،72-71
لدوري الدرجة الثانية، واستطاع فريق بنينا الصاعد 

أحقيته وجدارته في  ليؤكد  الكروية،  في مسيرته 
البقاء بمصاف الكبار، ليحل في المركز الثامن على 
الئحة الترتيب، تاركا خلفه العديد من الفرق التي 
خمسة  الفريق  أحرز  حيث  وشهرة،  تجربة  سبقته 
انتصارات مدوية وستة تعادالت ثمينة، ولم يكتف 
بذلك فحسب، بل جاء الفريق في المرتبة الرابعة 
كأفضل قوة هجومية ضاربة على مستوى بطولة 
األهداف  من  العبوه  أحرز  أن  بعد  الليبي،  الدوري 
تسعة عشر هدفا، كانت حصيلة أهدافه في ذلك 
الموسم فكان الفريق أشبه بماكينة األهداف التي 
لم تستطع إيقافها خطوط ودفاعات الفرق الكبيرة 
آنذاك،  األفذاذ  شباكها  حراس  وال  مدافعوها  وال 
الموسم،  ذاك  ــداف  أه أجمل  وصنعت  فأنتجت 
وزارت أقدام العبيه الرشيقة والماهرة شباك أغلب 
الفريق  ليجدد  المالعب،  كل  في  الكبيرة  الفرق 
تواليا  الثاني  للموسم  األضــواء  دوري  في  بقاءه 
وللموسم الثالث في تاريخه في الموسم الرياضي 
ليحافظ  العاشرة  المرتبة  في  حل  الذي   ،75-74
مصاف  في  أخرى  مرة  إقامته  ويجدد  بقائه  على 

الكبار للموسم الثالث على التوالي.
مواسم  آخر   76-75 الرياضي  الموسم  كان 
دوري  في  الطيران  لفريق  بالنسبة  الحكايات 
وتقسو  الظروف  عليه  تتكالب  أن  قبل  األضــواء، 
ــواء  األض مسرح  فغادر  الرحيل،  وتسأله  عليه 
والنجوم بهدوء دونما ضجيج، بعد تسجيل مسيرة 
الماضي  إلى  سفر  وتذكرة  بالعطاء  زاخرة  طويلة 
الذكريات،  شريط  خاللها  من  استعدنا  الجميل 
وتجولنا عبر مسيرة الفريق وما مرت به من مراحل 
ومحطات توقف عندها وانطلق منها إلى ميادين 
الطريق  التي كان  الشريفة،  الرياضية  المنافسات 

إليها صعبا وشاقا وطويال.
يراود أبناء الطيران اليوم طموح وأمل كبيران 
والمواسم،  والذكريات  األيام  تلك  استعادة  في 
النادي  أروقة  بين  يتردد  صداها  يزال  ال  والتي 
إلى  األمــس  جيل  من  ــاء  اآلب ويرويها  العريق، 
تنفع  علها  للذكرى،  اليوم  جيل  من  أبنائهم 
لهم  وحــافــز  دافــع  خير  تكون  وعلها  وتفيد 
الستعادة تلك األيام ومواسم الحكايات من ذلك 

الزمن الكروي الجميل.

فترة  الليبية خالل  القدم  أبرز نجوم كرة  أحد  هو 
فرج  محمد  اسمه  السبعينات،  ومطلع  الستينات 
ديمس  شهرته   1945 مواليد  أرقيق،  محمد 
األمير  مدرسة  فريق  مع  بدايته  كانت  الصغير، 
في  المهرة  الالعبين  من  مجموعة  رفقة  ناشئا 
القدم  كرة  مالعب  إلى  قدمه  وقد   ،1957 العام 
الفترة  نفس  وفي  الغناي،  خالد  الفترة  تلك  في 
العبا  وبات  الهالل  نادي  بأشبال  التحق  الزمنية 
هالليا في الدرجة الثانية، وفي العام 1962 خاض 
أول مباراة وكانت ودية ضد فاليتا المالطي، ومنذ 
تلك المباراة أصبح العبا أساسيا في الهالل حتى 
في  األولى  الدرجة  في  الهالل  مع  لعب  االعتزال، 
مباراة  في  الشهير  هدفه  وبعد   ،62-61 العام 
فاليتا المالطي أصبح اسمه يتردد في كل األرجاء، 
بداية العب سريع  دائما عن  الحديث يدور  وكان 
ديمس:  يقول  حيث  الصغير«،  »ديمس  شهرته 
الفترة  تلك  في  جــدا  قوية  المباريات  »كانت 

والمنافسة فيها أقوى بين كل الفرق«.
لعب مع المنتخب الوطني األول ألول مرة في 
هدفين  وسجل   63 العام  الدولية  المعرض  دورة 
أول هدف  الجزائر، وكان ديمس هو صاحب  ضد 
ليبي في التصفيات األفريقية لكأس العالم العام 
البركة  بملعب  إثيوبيا  منتخب  شباك  في   69
المتوسط«  لـ»فرسان  ظهور  أول  في  ببنغازي، 
في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وفاز وقتها 
شارة  وحمل  لصفر،  بهدفين  الوطني  المنتخب 
األمم  كأس  تصفيات  في  الوطني  الفريق  قائد 

األفريقية.
في العام 1966 شارك مع المنتخب في كأس 
أفضل  لقب  على  فيها  وتحصل  بالعراق  العرب 
بشكل  به  يعتز  شيء  وهذا  البطولة،  في  العب 
كبير، ألنه تفوق عربي لالعب ليبي في تلك الفترة 
قوية،  العربية  المنتخبات  كل  فيها  كانت  التي 
ليصبح النجم الهداف في الموسم الرياضي 68-

69 بعد أن تحصل األسمر البارع على لقب أحسن 
الجميع  من  اعترافا  الممتاز  ــدوري  ال في  العب 
في  اللقب  هذا  نال  وقد  وروعته،  موهبته  بحجم 
ذلك الموسم متفوقا على الكثير من نجوم الكرة 
للهالل  األهداف  من  الكثير  سجل  بعدما  الليبية، 

في المسابقات المحلية تجاوزت الـ200 هدف.

في  لالحتراف  الــعــروض  من  العديد  تلقى 
والجزائر  المغرب  في  خصوصا  العربية  األندية 
الدول  تلك  في  العربية  الصحافة  أشادت  أن  بعد 
المراوغة وتسجيل األهداف،  الرائعة في  بمهارته 
االحتراف  تمنع  كانت  التي  القوانين  نتيجة  لكن 
لالعب الليبي في تلك الفترة، لم يحظ هذا النجم 
كان  أنه  رغم  الخارج،  في  والتألق  باللعب  المميز 
به  استعان  عندما  العربي،  المغرب  في  األفضل 
بطولة  في  معه  للمشاركة  بنغازي  األهلي  فريق 
المبدع  هذا  وشــارك   ،69 العام  العربي  المغرب 
والبطولة  بنغازي  األهلي  على  الضيف  نعم  وكان 
الرائع  كلها، عندما فاجأ الجميع هناك بالمستوى 
احترام  على  الجميع  أجبر  ــذي  وال قدمه،  الــذي 
تلك  أفضل العب في  لقب  موهبته، فحصل على 
البطولة عن جدارة، وقد أسالت الصحف المغربية 
األسمر  النجم  هذا  وصف  في  الحبر  من  الكثير 
السريع، الذي تلقى وقتها عدة عروض من بعض 

األندية المغربية.

الجديد في أول ظهور له بألوانه الصفراء والحمراء 
الكبيرة،  الفرق  من  العديد  إشارته  عند  يوقف  أن 
ويكون ندا لها، واستهل موسمه بأولى المفاجآت 
المدوية، عندما سجل أول فوز تاريخي له في دوري 
األضواء على حساب فريق المدينة بهدف لصفر، 
التي  المباراة  في  بوفة،  الشهير  هدافه  أحــرزه 
الرياضية  المدينة  بملعب  الفريقين  بين  جمعت 
ببنغازي في السادس والعشرين من شهر نوفمبر 
العام 1971، لكن فارق الخبرة والتجربة تفوق على 
الحماس الذي لم يستمر طويال، ولم يسعفه في 
البقاء طويال في دوري األضواء، إذ سرعان ما عاد 

الفريق أدراجه سريعا إلى دوري الدرجة الثانية، بعد 
أن بقي في دوري األضواء لموسم واحد فقط، بعد 
أن حل في المركز الحادي عشر واألخير، وبعد أن 
أحرز خمسة انتصارات وتعادلين، وفقد نتائج باقي 
المباريات وجمع من النقاط اثنتي عشرة نقطة لم 

تكن كافية لبقائه في الواجهة.
دارت ومرت األيام ما بين بعاد وخصام، وغاب 
دوري  عن  فقط  واحــد  لموسم  العريق  الفريق 
ثم   73-72 الرياضي  الموسم  وهو  الجمهورية، 
وعاد  الطريق،  وعرف  عافيته  استعاد  ما  سرعان 
محارب،  استراحة  وسط  األنفاس  التقط  أن  بعد 
وشعار  مظلة  تحت  جديدة  طموحات  يحمل  وهو 
الرياضي  الموسم  في  الطيران  الجديد  اسمه 
والحسابات  األوراق  ترتيب  أعاد  أن  بعد   ،74-73
واستفاد من تجربته األولى، وعاد للمرة الثانية في 
تاريخه وهو أقوى من أي وقت مضى وأكثر عنفوانا 

وإصرارا على البقاء والتحليق والطيران.
الكبار،  أثر  يقتفي  وهو  بعيد  من  القادم  جاء 
أن  الطيران  فريق  واستطاع  يمشي،  الخطا  واثق 
يقدم موسما استثنائيا مميزا يعد األبرز واألفضل 

الوسط - زين العابدين بركان

● »ديمس الصغير« 

● فريق كرة القدم بنادي الطيران ببنينا

أنه سيشارك  المقيم في إسكتلندا،  الليبي، جالل شاهين،  أكد العب الشطرنج 
التي سينظمها ويشرف  اإلنترنت،  عبر  الخاطف  للشطرنج  إسكتلندا  في بطولة 
30 أبريل الجاري، حيث بدأ التحضيرات مع  عليها نادي بولي اإلسكتلندي في 

المنافسات  البطوالت، وتقام  اللعب في مثل هذه  للتعود على  زمالئه 
15 دقيقة  من خمس جوالت، والزمن ساعة ونصف الساعة والجولة 

+ 5 ثوان.

أبوسيف ◆ الطاولة، محمد  الليبي لكرة تنس  أعلن رئيس االتحاد 
كرة  للعبة  الرياضية  الصالة  العمل الستكمال  استئناف  الدعيكي، 

الدعيكي  أكد  كما  النهائية،  التشطيبات  وإتمام  بنغازي  بمدينة  الطاولة 
الحرص على  إلى  المطلوبة، مشيرًا  المعدات والتجهيزات  وصول كل 

القيام  أثناء  الوقائية ضد فيروس »كورونا«  التدابير  اتخاذ كل 
األعمال. بهذه 

◆

العالم  حول  المستجد  »كورونا«  فيروس  تسبب 
تكريم  مهرجان  حول  الغموض  ــادة  زي في 
طارق  السابق  والعربية  الليبية  الكرة  نجم 
يستعد  كــان  ــذي  ال عاما«   43« التائب 
السعودية يوم  اعتزاله في  لعمل مهرجان 
»الهالل«  فريقي  بين  الماضي  مــارس   28
يتفشى  أن  قبل  المصري،  و»األهــلــي«  السعودي 
جميع  ويجبر  بأسره  العالم  في  »كورونا«  فيروس 
والرياضية  واالجتماعية  االقتصادية  الحياة  مناشط 
مسمى  غير  ــل  ألج مــوقــت  بشكل  ــالق  اإلغـ على 
وسبق  الفتاك،  الفيروس  ــدود  ح متابعة  لحين 
المصري،  »األهلي«  بالنادي  الكرة  مدير  وأكــد 
بمهرجان  سعيد  ناديه  أن  عبدالحفيظ،  سيد 
أن  معلنا  السعودي،  »الــهــالل«  ــام  أم التائب 
بتقديم  ســواء  أمر  أي  على  سيوافق  »األهلي« 
التائب  اختار  أن  بعد  تأخيره،  أو  اللقاء  موعد 
طرفا  ليكون  السمراء،  القارة  في  القرن  نادي 
»الهالل«  نادي  وينظم  اعتزاله،  مهرجان  في 
خاصة  برعاية  التائب  اعتزال  مهرجان  السعودي 
تركي  السعودية،  الترفيه  هيئة  رئيس  مــن 
الناديين  نجوم  من  عدد  ومشاركة  الشيخ،  آل 
التائب  يعد  حيث  العربية،  الكرة  نجوم  من  وعدد 
و»األهلي  الليبي  الوطني  المنتخب  العبي  أبرز  من 
عديد  في  واحترف  لعب  أن  له  وسبق  طرابلس«، 
و»النجم«  »الصفاقسي«  بينها  ومــن  األنــديــة، 
لكن  تركيا،  في  تجارب  إلى  باإلضافة  التونسيان، 
السعودي  »الهالل«  فريق  مع  محطاته  أبرز  تظل 

الذي قدم معه مستويات طيبة.

طرابلس - محمد ترفاس

طموح كبير يراود الجيل الحالي 
الستعادة الزمن الجميل بعد وداع الدوري 
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تساؤالت تطرح من 
جديد في زمن »كورونا«

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

الرياضي  الوسط  في  المهتمين  بعض  وجد 
رياضية  تساؤالت  إعــادة  في  فرصة  الليبي 
النشاط  وغياب  الصحي  الحجر  مع  قديمة 
شهر  منذ  التجول  حظر  وتطبيق  الرياضي 
»كورونا«..  فيروس  تداعيات  بسبب  تقريبا، 
وطني  بإنجاز  تتويج  غياب  حول  التساؤالت 
عبر  أفريقيا  بطوالت  في  الليبية  القدم  لكرة 
الخارجية،  سبعين سنة من تاريخ المشاركات 
ومنذ أول مشاركة لمنتخب ليبي، التي كانت 

سنة 1953 في الدورة العربية باإلسكندرية.
أن  الليبية  والمنتخبات  الفرق  كثيرا  حاولت 
تحصل على بطولة أفريقية ولم يتحقق ذلك، 
1982 عندما وصل  أقرب فرصة سنة  وكانت 
البطولة  وفقد  أفريقيا  أمم  لنهائي  المنتخب 
عندما  متفرج،  ألف   60 وأمــام  طرابلس  في 
الليبية  الفرق  وكذلك  غانا،  منتخب  بها  فاز 
متقدمة  لمراحل  ووصلت  كثيرا  حاولت  التي 
أي  لها  يتحقق  ولم  األفريقية،  البطوالت  في 
إنجاز أفريقي عبر أكثر من نصف قرن من أول 

مشاركة لفرق ليبية.
كثيرا  حــاول  الليبي  المنتخب  أن  كما 
مشاركة  أول  منذ  العالم  لكأس  الوصول 
سنة  للمونديال  المؤهلة  التصفيات  في  له 
فرصة  أقرب  كانت   1985 العام  وفى   ،1968
 ،86 المكسيك  في  العالم  لكأس  للتأهل 
بتشكيله  مميزا  الوطني  المنتخب  ــان  وك
الرائع، واستطاع إقصاء السودان وغانا ووصل 
المغرب  أمام  فقدها  التي  األخيرة  للمرحلة 
بفارق هدفين، وكان يمكن أن يكون بكأس 
العالم، ليطرح تساؤل آخر وهو: ماذا لو ترشح 
سينعكس  ذلك  كان  وهل  الليبي؟  المنتخب 

إيجابيا على كرة القدم الليبية؟
الليبي  الجمهور  الحسرة  تلف  ما  كثيرا 
ببطوالت  النفس  يمني  دائما  كــان  ــذي  ال
أفريقية، خصوصا أن دوال في القارة السمراء 
ليبيا وحققت بطوالت  بعد  القدم  عرفت كرة 
وحققت  العالم،  لكأس  وتأهلت  أفريقية 
فيها  وليبيا  أفريقيا،  بــطــوالت  أنديتها 
ويبقى  األجيال،  كل  في  المواهب  عشرات 
عدم  في  القصة  هل  التساؤالت  تستمر  أن 
أو  المدربين،  أو  الدولة  من  اهتمام  وجود 
القدم  كــرة  اتــحــادات  من  التخطيط  غياب 
المتعاقبة، أو عدم وجود مشروع دولة حقيقي 
الموهبة  في  قصور  أو  بالرياضة،  للنهوض 
الليبية وعدم تطبيق احتراف قوي طوال هذه 

السنوات؟
الليبية  القدم  كرة  2008 حققت  العام  في 
مميزة،  إنجازات  الصاالت  داخل  الخماسية 
أفريقيا  ببطولة  الليبي  المنتخب  فاز  عندما 
بالبرازيل  العالم  لكأس  وتأهل  بطرابلس 
وهي  عربية،  بطوالت  وأحرز  العام  نفس  في 
مجموعة إنجازات رائعة لكرة القدم الخماسية 
الفترة  تلك  في  األمل  فتحت  الصاالت  داخل 
أن  في  المفتوحة  المالعب  في  القدم  لكرة 
أقدم  أنها  رغم  اإلنجازات،  هذه  مثل  تحقق 

من كرة القدم الخماسية وأكثر ممارسة.

لالتحاد  بالوكالة  العام  األمين  أكد 
األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف«، 
ال  ــه  أن ــا،  ب عبدالمنعم  المغربي 
مسابقتي  إللــغــاء  نية  أي  تــوجــد 
االتــحــاد  وكـــأس  ــال  ــط األب دوري 
تم  أن  بعد  »الــكــونــفــدرالــيــة«، 
تأجيلهما ألجل غير مسمى، بسبب 
تفشي فيروس »كورونا« المستجد، 
حيث قال عبر تصريحات تليفزيونية 
هذه  تنتهي  أن  »نأمل  مصر:  في 
أقرب وقت حتى تستكمل  األزمة في 
أي  نلغي  أن  نريد  األفريقية، ال  المسابقات 
مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم 

تأمين الالعبين«.
مستمر  تــواصــل  على  »نحن  وأضـــاف 
وعندما  العالمية،  الصحة  منظمة  مــع 
لالعبين  أفريقيا  أمم  بطولة  تأجيل  قررنا 
أبريل  في  مقررة  كانت  التي  المحليين 
الجاري بالكاميرون، كنا على تواصل معهم، 
لمكافحة  االحترازية  التعليمات  نتبع كل  لذا 
عودة  لمخطط  مبكر  األمر  كورونا،  فيروس 
كل  تأجيل  هو  الموقف  لكن  المسابقات، 
المقترحة  المواعيد  وعــن  المسابقات«. 
النهائي  نصف  الــدور  مواجهات  الستئناف 
من مسابقتي دوري األبطال وكأس االتحاد، 

وشك  على  ألننا  محظوظون  »نحن  با:  قال 
تكون  ن  أ  ونأمل  المسابقتين،  من  االنتهاء 
أن  على  الصيف،  حلول  مع  رحلت  قد  األزمة 
خالله  من  سيتم  الذي  الموعد  تحديد  يتم 

استكمال المسابقتين حسب تطور األمور«.
وفي مارس الماضي، قرر االتحاد األفريقي 
كأس  بطولة  تأجيل  ــاف«،  »ك القدم  لكرة 
التي  الـ»شان«،  للمحليين  األفريقية  األمم 
كان مقررا انطالقها أوائل شهر أبريل الجاري 
في الكاميرون، بسبب انتشار فيروس كورونا 
 4 بين  الفترة  خالل  )كوفيد19-(،  المستجد 
الخامس والعشرين من الشهر  أبريل وحتى 
نسخة  بطل  ليبيا  منتخب  بمشاركة  ذاتــه، 
لمنتخب  اإلداري  الجهاز  قرر  حيث   ،2014
المعسكر  إنهاء  الــقــدم،  لكرة  المحليين 
االستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي 
فوزي  التونسي  المدرب  إشراف  تحت  ُأقيم 
المرجيني والطاقم  البنزرتي، ومساعده علي 
 10 من  ألكثر  استمر  والذي  له،  المصاحب 

أيام، وقتها.
 ،2014 نسخة  بطل  الليبي،  المنتخب 
حيث  الثانية،  المجموعة  ضمن  ينافس 
قصر  فــي  القرعة  سحب  مــراســم  أســفــرت 
بالعاصمة  الرياضي،  ياوندي  بوليفالنت 
المنتخب  وقــوع  عن  ياوندي،  الكاميرونية 
الرابعة  للمرة  يشارك  الذي  الليبي  الوطني 
في  عامين،  مرة كل  تقام  التي  البطولة  في 
النيجر  منتخبات  بجانب  الثانية،  المجموعة 

الديمقراطية،  والكونغو  برازافيل  والكونغو 
وجاءت القرعة على النحو التالي:

وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 
وبوركينا فاسو ومالي.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو 
برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو وأوغندا 
ورواندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا 
وغينيا.

كأس  بطولة  منافسات  تقام  أن  وينتظر 
بالكاميرون،   2020 للمحليين  أفريقيا  أمم 
ياوندي  هي:  مدن،  ثالث  في  إقامتها،  حال 
مباراة  وستجمع  وليمبي،  ودواال،  العاصمة، 
وزيمبابوي،  الكاميرون  منتخبي  االفتتاح، 
في  للمشاركة  الجديد  للموعد  انتظار  وسط 

بطولة الـ»شان«.
اإلداري  المدير  ــال  وق سبق  جانبه  من 

للمنتخب الليبي كمال الترهوني، في تصريح 
إلى  العودة  »قررنا  »الوسط«:  جريدة  إلى 
المعسكر  وإيقاف  البر،  طريق  عن  طرابلس 
حفاظا على صحة الرياضيين واألطقم الفنية 
تونس«  في  المتبعة  الصحية  وللظروف 
وقد  المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  بسبب 
الثالثة  الجولتين  موعد  »كاف«  وحدد  سبق 
لبطولة  المؤهلة  التصفيات  من  والرابعة 
المقبلة لالعبين المحترفين  األمم األفريقية 
بالكاميرون »كان 2021« بالنسبة للمنتخب 
الجولة  تقام  كانت  بحيث  الليبي،  الوطني 
غينيا  في  ليبيا  مع  االستوائية  غينيا  الثالثة، 
أما  الماضي،  مــارس   25 يــوم  االستوائية 
منتخب  ليبيا  فستستضيف  الرابعة  الجولة 
 29 غينيا االستوائية مجددًا في تونس يوم 
ليبيا  منتخب  نجح  بعدما  الشهر،  نفس  من 
األول لكرة القدم في الظفر بالنقاط الثالث، 
هدف  مقابل  بهدفين  تنزانيا  على  بالفوز 
واحد، خالل اللقاء الذي جمعهما على ملعب 
مصطفى جنات بمدينة المنستير التونسية، 
ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة 
العاشرة المؤهلة نحو بطولة األمم األفريقية 

المقبلة بالكاميرون »كان 2021«.
نقاط  ثالث  المتوسط«  »فرسان  اقتنص 
بعد  المنافسة،  ــرة  دائ في  وضعته  مهمة 
هدف  مقابل  أهــداف  بأربعة  مريرة  خسارة 
متصدر  تونس،  الجار  ــام  أم االفتتاح  في 
فوزه  بعد  نقاط،  ست  برصيد  المجموعة 

ليقبع  بهدف،  االستوائية  غينيا  على  الثاني 
دون  المجموعة  ذيــل  في  األخير  منتخب 
وتنزانيا  ليبيا  منتخبا  يتساوى  بينما  نقاط، 
في الرصيد بثالث نقاط، كما نجح التونسي 
العائد  الفني  المدير  الــبــنــزرتــي،  فـــوزي 
أخطائه  تصحيح  في  ليبيا،  منتخب  لتدريب 
فصلت  فقط،  ــام  أي خمسة  خــالل  الفنية 
يظل  لكن  وتنزانيا،  تونس  مواجهتي  بين 
»فرسان المتوسط« محاصرين بأزمات عدة 
الدفاع  خط  في  خصوصًا  حل،  عن  تبحث 
غياب  عن  فضاًل  شديدًا،  ارتباكًا  عاني  الذي 
والهجوم،  الوسط  العبي  بين  االنسجام 
بشكل  البدنية  اللياقة  معدل  تراجع  واألهم 

كبير وملحوظ.
ويرجع السبب المباشر وراء ضعف اللياقة 
العام  ــدوري  ال مسابقة  غياب  إلى  البدنية 
من  يقرب  لما  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
بين  وجــذب  وشــد  مطالب  وســط  عامين، 
بشأن  ومعارض  مؤيد  بين  ما  عدة،  أطراف 
على  المتوقفة  الكبرى  المسابقة  إعــادة 
وتحديدًا  القائمة،  السياسية  األحداث  خلفية 
البعض  لينادي  طرابلس،  العاصمة  في 
أو  المباريات  الستقبال  بنغازي  مالعب  بفتح 
بنغازي  في  تنشيطي  دوري  عمل  األقل  على 
ومن  والالعبين  األندية  إلنقاذ  وطرابلس، 
أزمة  تأتي  أن  قبل  الوطنية،  المنتخبات  ثم 
الرياضية  الحياة  لتشل  »كورونا«  فيروس 

والكروية في العالم بأسره.

»فرسان املتوسط« على مائدة حوار »شان الكاميرون«

طالب اتحاد كرة القدم الليبي، في رسالة رسمية، 
الالعبين  رواتب  بتخفيض  الممتاز  الدوري  أندية 
ال  بما  الطرفين  بين  باالتفاق  وذلك  والمدربين 
يرهق أو يؤدي إلفالس النادي، وذلك بسبب أزمة 
وأضافت   ،)-19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس 
الرسالة التي تم تعميمها على االتحادات الفرعية 
االتحاد  عن  الصادرة  للتوصيات  وفًقا  بالمناطق 
الخالف  حالة  في  أنه  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
لجان  من  أي  إلــى  النادي  قبل  من  األمــر  يحال 
لجنة  أو  المنازعات  فض  لجنة  وتحديدًا  »فيفا« 
النادي  يقره  بما  ستعترف  التي  الالعبين،  أوضاع 
من إجراء التخفيض شريطة توفر حسن النية في 

ذلك.
المساعد  العام  األمين  دعا  أن  بعد  ذلك  جاء 
قريميدة،  محمد  القدم،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
إلى  الممتاز  القسم  ألندية  وجهه  تعميم  في 
الالعبين  مع  ودي  إلى حل  األندية  ضرورة وصول 
األطــراف،  جميع  حقوق  يضمن  بما  والمدربين، 
العديد  إليقاف  »نظرا  قائال:  التعميم  في  وجــاء 

ومن  الحياة،  مجاالت  جميع  في  المناشط  من 
الرياضية،  والمسابقات  األنشطة  إيقاف  بينها 
لألندية  التمويل  مصادر  على  أثــر  ــذي  ال األمــر 
الفيفا  العتراف  ونظرا  لالعبين،  الــرزق  ومصادر 
أصدر  »فإنه  وأضاف:  قاهرة«.  كورونا كقوة  بوباء 
اآلتي:  في  تتلخص  استرشادية  تنظيمية  الئحة 
الموسم  بنهاية  الالعبين  عقود  فترة  تمدد 
الالعبين  رواتب  وتخفيض  اتحاد،  لكل  الرياضي 
يحفظ  بما  الطرفين  بين  باالتفاق  والمدربين 
إلى  ــؤدى  ي أو  يرهق  وال  األطـــراف،  جميع  حــق 
يحال  خالف  أي  وجود  حالة  وفي  النادي،  إفالس 
وتحديدا  الفيفا  لجان  إلى  النادي  قبل  من  األمر 
الالعبين،  أوضاع  لجنة  أو  المنازعات  فض  لجنة 
إجمالي  مع  مناسبا  التخفيض  يكون  أن  يجب  كما 
النادي  سعى  التالية:  المعايير  مراعاة  مع  الراتب، 
المالي  الوضع  مراعاة  مع  الالعب  مع  اتفاق  إلى 
بعد  لالعب  المتبقي  الــراتــب  وصافي  للنادي 
جميع  على  التخفيض  تطبيق  وكذلك  التخفيض، 
أن  قريميدة  ذكر  التعميم  ختام  وفي  الالعبين«، 
القدم  لكرة  الليبي  باالتحاد  العالقة  ذات  اللجان 
كل  وتقديم  استفسار  أي  على  للرد  استعداد  على 
الجميع  وتوالي  والقانونية  اإلداريــة  المساعدات 

االتحاد  من  تصدر  جديدة  وبيانات  معلومات  بأي 
االتحاد  وأعلن  سبق  »فيفا«.  القدم  لكرة  الدولي 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، أنه عمل على سلسلة 

القضايا  بعض  لمعالجة  والمبادئ،  التوصيات  من 
»كورونا«  فيروس  أزمة  عن  نتجت  التي  الرئيسية 
المستجد، وقال فيفا، في بيان رسمي: »تم اتخاذ 

المصلحة،  أصحاب  مختلف  مع  بالتشاور  القرارات 
رئيس  نائب  برئاسة  عمل  فريق  تكوين  وعقب 
والدوريات  والالعبين  األندية  عن  وممثلين  فيفا، 
على  االتفاق  وتم  والقارية،  الوطنية  واالتحادات 
فريق  قبل  من  باإلجماع،  المبادئ  من  مجموعة 

العمل، وأقرها مكتب مجلس فيفا«.
صالحيتها  تنتهي  التي  »العقود  وواصـــل: 
يجب  الموسم،  النتهاء  األصلي  الموعد  عند  عادة 
للموسم«،  الفعلية  النهاية  مع  لتتزامن  تعديلها 
معظم  في  الحالي  اللعب  تعليق  »مع  موضحا: 
الحالي  الموسم  أن  اآلن  الواضح  من  البلدان، 
ولذلك  مسبًقا،  المحدد  الوقت  في  ينتهي  لن 
ينتهي  الذي  الوقت  حتى  العقود  تمديد  يُقترح 
على  مماثل  مبدأ  ويُطبق  بالفعل،  الموسم  فيه 
الموسم  في  تبدأ  أن  المقرر  من  التي  العقود، 
سيتأخر  العقود  هذه  سريان  أن  يعني  ما  الجديد، 

حتى يبدأ الموسم التالي بالفعل«.
تأثير  له  كورونا  أن  الواضح  »مــن  وأضــاف: 
لعب  يمكن  ال  ألنه  األندية،  عائدات  على  كبير 
المباريات، لذا يجب على كرة القدم مثل قطاعات 
لهذه  عادلة  حلوال  تجد  أن  ــرى،  األخ االقتصاد 
بين  للمصالح  معقوال  توازنا  وتحقق  الظروف، 

األندية  فيفا  يشجع  حيث  واألنــديــة،  الالعبين 
اتفاقات  إليجاد  معا  العمل  على  بشدة،  والالعبين 
تعليق  فيها  يجري  التي  الفترة  خــالل  وحلول، 
األول  المقام  في  يرجع  األمر  القدم،  كرة  بطوالت 
حلول  إليجاد  الصلة،  ذات  الوطنية  األطراف  إلى 

تناسب الظروف في كل بلد«.
وأردف: »إذا لم تتفق األطراف، ووصلت القضايا 
عوامل،  لعدة  وفقا  األمر  دراســة  ستتم  فيفا،  إلى 
مثل: هل هناك محاولة حقيقية من النادي للتوصل 
االقتصادي  الوضع  وما  الالعبين؟  مع  اتفاق  إلى 
العقد،  الالعبين بعد تعديل  للنادي؟ وصافي دخل 
قدم  على  الالعبين  كل  مع  التعامل  تم  وهــل 
المساواة أم ال؟«، وفيما يتعلق بمواعيد الميركاتو، 
وفقا  الوضع  تعديل  الضروري  بأنه من  »فيفا«  أقر 
للظروف الجديدة، وبناًء على ذلك، سيكون االتحاد 
الدولي مرنا، وسيسمح بتحديد االتحادات لمواعيد 
الموسم  نهاية  بين  تقع  أن  بشرط  االنتقاالت، 
القديم وبداية الموسم الجديد، وفي الوقت نفسه، 
سيحاول »فيفا« ضمان أعلى مستوى من التنسيق، 
حماية  إلــى  الحاجة  أيضا  االعتبار  في  وسيضع 
انتظام ونزاهة المسابقات، بحيث ال تكون النتائج 

الرياضية ألي بطولة غير عادلة.

»هيرتا برلين« يضم 
إسماعيل الزايدي

تعاقدت ادارة نادي »هيرتا برلين« األلماني رسميا مع 
بفريق  العبا  ليكون  الزايدي  إسماعيل  الليبي  الالعب 
له  احترافية  تجربة  أول  في  الصاالت  داخل  القدم  كرة 

في الدوري األلماني لكرة القدم داخل الصاالت.
الزنتان  في  »الوحدة«  نادي  في  يلعب  كان  الزايدي 
»هيرتا  لفريق  سبق  كما  ألمانيا،  إلى  ينتقل  أن  قبل 
برلين« لكرة القدم داخل الصاالت أن تعاقد مع الالعب 
صفحة  كشفته  لما  وفًقا  رقبة،  أحمد  المحترف  الليبي 

»فيسبوك«. عبر  الليبيين  المحترفين 
واسع  باهتمام  الصاالت  داخل  القدم  كرة  تحظى 
عاد  حيث  والمنتخبات،  األندية  صعيد  على  ليبيا  في 
لمنتخبات  الدولي  التصنيف  في  الواجهة  إلى  المنتخب 

الخماسية بعد غياب. القدم  كرة 
المنتخبات  الليبي في صدارة تصنيف  المنتخب  يأتي 
في  يدخل  كما  دائــم،  بشكل  والعربية  األفريقية 
الدولي  االتحاد  عن  الصادرة  المتقدمة  التصنيفات 
إسبانيا  بحجم  عمالقة  منتخبات  بجانب  »فيفا« 

واألرجنتين. وإيطاليا  وروسيا  والبرازيل 
يذكر أن المنتخب الليبي نجح في الوصول إلى كأس 
أفريقيا وكذلك كأس العالم لكرة القدم داخل الصاالت 
في مناسبات عدة، ومؤخرا شارك في بطولة األمم التي 
الكبير على نظيره  المغربي بعد فوزه  المنتخب  فاز بها 
التي  الختامية  المباراة  في  نظيفة،  بخماسية  المصري 
وحضر  المغربية،  العيون  بمدينة  الحزام  بقاعة  أقيمت 
أحمد  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  رئيس  المباراة 
الثالثة  المراكز  صاحبة  المنتخبات  كرم  الذي  أحمد، 
األولى بالبطولة، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي 

المغربي. الكرة  اتحاد  ورئيس 

وسط أزمة »كورونا« والتواصل مع منظمة الصحة العالمية

● جانب من إحدى مباريات الدوري الليبي لكرة القدم

الوسط - القاهرة

الترهوني: قررنا العودة إلى طرابلس عن 
طريق البر وإيقاف المعسكر حفاظا على 

صحة الرياضيين واألطقم الفنية

السابق،  الليبية  األولمبية  اللجنة  رئيس  أكد 
للجودو،  شــوغــان  لــنــادي  الفني  والــمــديــر 
العالم،  نبيل  األميركية،  ميشيغان  بوالية 
المتحدة  الواليات  من  خاصة  تصريحات  في 
األميركية إلى جريدة »الوسط«، أن الحمالت 
في  فهي  ممتازة،  تعتبر  ليبيا  في  اإلعالمية 

نسق يضاهي الحمالت في الدول المتقدمة.
ــادات  ــح ــة واالت ــدي ــاف قــائــال: »األن وأضـ
خالل  من  رسائلها  عبر  بفاعلية  أسهمت 
الوعي  نشر  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 
حول إجراءات السالمة للوقاية من هذا الوباء 
)كورونا( المستجد، وهذا جهد مشكور، يبقى 

قاعاتها  تحويل  وهو  العملي،  الجانب  اآلن 
صحية  مراكز  إلى  اإلدارية  ومبانيها  المغلقة 
مساهمة  أيضًا  والمطلوب  الوباء،  لمحاربة 
االختصاصات  ذوي  خصوصًا  مشجعيها، 

الطبية في هذه الجهود«.
بدوره  قائم  الرياضي  ــالم  »اإلع وأكمل: 
الثناء  يستحق  ــذا  وه اآلن،  حتى  بفاعلية 
أنه  عام  بوجه  أخيرًا  والمالحظ  والتقدير، 
من  وتحول  النضج،  من  عالية  مرحلة  بلغ  قد 
إعالم رشيد  إلى  اإلثارة  وراء  والسعي  االنتقاد 
االنتقاد  وليس  النقد  من  يتخذ  وهـــادف، 
منهجًا لإلصالح«. واستطرد العالم في حديثه 
فيروس  جائحة  مكافحة  في  »دوره  قائال: 
للعيان  ظاهر  وهذا  ريــادي،  دور  هو  كورونا 
ووسائل  الرياضية  البرامج  متابعة  خالل  من 

الرياضية  واألقــســام  االجتماعي  التواصل 
إلكترونية،  أم  ورقية  أكانت  سواء  بالصحف، 
عبر  الترشيد  على  الكبير  التركيز  نالحظ  إذ 
الرياضة،  نجوم  استضافة  عبر  أو  المقاالت 
الحماية  سبل  حول  النصح  تقديم  أجل  من 

والوقاية من هذا الوباء«.
العالم:  قــال  أميركا  فــي  دراســتــه  وعــن 
وتحضيري  العلمي  تحصيلي  جانب  ــى  »إل
الميكانيكية  الهندسة  مجال  في  للدكتوراه 
أتولى  ميشيغان،  بوالية  ديترويت  مدينة  في 
للجودو،  شوغان  لنادي  الفني  المدير  منصب 
بالنادي،  المنافسات  رياضيي  بتدريب  وأقوم 
في  الجودو  أندية  أهم  من  اآلن  أصبح  الذي 
الغربي  الوسط  واليــات  وتحديدا  الواليات 
األميركي، وأنا حاليا في المرحلة النهائية من 

عن  للمناقشة  سأتجه  وبعدها  البحث،  كتابة 
قريب لتحضير الدكتوراه«.

الحظر  برنامج  عن  العالم  تحدث  وأخيرا 
الوقت  من  جــزءا  »أخصص  قائال:  المنزلي 
الهندسة  مجال  في  أكانت  ســواء  للقراءة، 
عن  فضال  العامة،  القراءة  أو  الميكانيكية 
ووسائل  التليفزيون  عبر  األخــبــار  متابعة 
المشروع  وكتابة  االجتماعي  الــتــواصــل 
والتواصل مع المشرف عبر سكايب أو الهاتف 
الثالثاء  وليلة  التجارب،  نتائج  لمناقشة 
والجمعة أقوم بمشاهدة جماعية مع رياضيي 
الفريق عبر بعض التطبيقات لبعض مباريات 
الحركي  األداء  بتحليل  أقوم  حيث  الجودو، 
كون  لالستفادة،  لهم  والتكتيكي  والمهاري 

النشاط الرياضي متوقفا«.

رئيس األوملبية السابق يتحدث من أميركا ويشيد بالوعي في أزمة »كورونا«

نشاط رياضي ضد الفيروس القاتل

طرابلس – الصديق قواس

محمود  الحديدية،  للكرة  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أكد 
أن  »الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  في  الطويل، 
الكرة  أسئلة  عن  الصحيحة  لإلجابة  توصلوا  مشاركا   22
عملية  في  وسيدخلون  اإلنترنت،  عبر  الرابعة  الحديدية 

السحب الختيار الفائز بالجائزة.
المتفوقون من مدينة هون محمد عبدالمطلب ومحمد 
أسامة  ومجد  بشير  وفاطمة  الصالحين  عبدالجبار  ميالد 
عكاشة  وعبدالمطلب  فتحي  ومنية  الصالحين  ومروان 
وهدى  عكاشة  وحمزة  ميالد  وأسامة  بشير  وعبداهلل 
محمد، ومن طرابلس عبدالمعز طه ومهاب كريش وطه 
ومن  الزنتوتي،  وعبدالمهيمن  العقبي  ومحمد  الزنتوتي 
باعيسى  وعدنان  الموفق  ومعاذ  الثني  محمد  غدامس 
الشريدي.  مصطفى  الزنتان  ومن  الحاجي،  وإبراهيم 
حمالت  الليبية  األندية  عديد  يواصل  نفسه،  الوقت  في 

والترشيدية  الصحية  مجاالتها  مختلف  في  التوعية 
الحمالت  نادي »األهلي طرابلس« توجد  والعملية، ففي 
األهلي،  النادي  مقر  وشهد  النادي،  لرابطة  المتنوعة 
مع مصرف  بالتعاون  األهلي  النادي  رابطة جمهور  إقامة 
الليبي  األحمر  الهالل  فريق  وبمشاركة  المركزي،  الدم 
للتبرع بالدم تحت شعار »بالروح بالدم  طرابلس، حملة 

نفديك يا ليبيا«.
وفي نادي »النصر« يواصل أولتراس نادي النصر حملة 
»محنة وتزول« لتقديم المساعدات والمعونات، باإلضافة 
المختلفة في  المنشورات  عبر  الرسائل  إيصال بعض  إلى 
عدد من المدن الليبية، بينما تحدى شباب مدينة زليتن، 
جائحة »كورونا« بإجراء سباق وقطع مسافة نصف ماراثون، 
تحت عنوان »الرياضة عزيمة وإصرار« مع مراعاة الظروف 

الصحية الواقية من الفيروس المستجد »كورونا«.

نبيل العالم: األندية واالتحادات أسهمت 
بفاعلية عبر رسائلها لنشر الوعي حول 

إجراءات السالمة والوقاية من الوباء المستجد
● نشاط سابق لالعبي الكرة الحديدية

● جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام تونس األخيرة في تصفيات أفريقيا● السلتو في هجوم المنتخب الوطني في إحدى المباريات

اتحاد الكرة يستمد قوته من »فيفا« ويصدر الئحة تنظيمية

● الترهوني
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ماذا: يمنع تطبيقه في ليبيا؟

من: يعوق تنفيذ اإلرادة الدولية؟

متى: يتحرك المجتمع الدولي لمالحقة غير الملتزمين بالقرار؟

أين: قرارات األمم المتحدة وبرلين وباريس وباليرمو بشأن وقف القتال في ليبيا؟

لماذا: يصر بعض األطراف اإلقليمية على تجاوز اإلرادة الدولية 
ويقدم الدعم ألطراف الصراع؟

كيف: ينجح الليبيون في استنهاض همم  العالم بوقف الحرب

 كل شيء 

وقف إطالق النار

املوسيقار الفنان حسن عريبي
في مثل هذا اليوم منذ 11 سنة رحل عنا الفنان حسن عريبي، الملك غير المتوج 
للموشحات في ليبيا، ولد في طرابلس سنة 1933، وبدأ حياته الوظيفية في 
وزارة المواصالت في بنغازي، وبعد افتتاح اإلذاعة الليبية في بنغازي تعاون مع 
قسمها الموسيقي، وارتبط بصداقة مع الشاعر الغنائي عبدالسالم قادربوه 
الذي اكتشف المنشد الديني محمد صدقي، فأخذ إليه حسن عريبي، الذي 
وقف على قوة صوته فقدمه من خالل لحن أغانيه »كيف نوصفك للناس«، 
ومنها أصبح مستشارا فنيا لقسم الموسيقى. قدم خالل تلك الفترة العديد من 
األلحان لعدد من المطربين الليبيين والعرب منهم: عطية محسن، إبراهيم 
عاد  وبعدما  ونعمة.  وعليا،  ونازك،  سلطان،  وهدى  محمد،  وسعاد  حفظي، 
إلى طرابلس التحق بإذاعة طرابلس، ثم أسس سنة 1964 »فرقة المألوف 
والموشحات«، وضم إليها المجموعة الصوتية باإلذاعة، وعددا من األسماء 
خالد  حويل،  عبداللطيف  القبرون،  علي  مثل  اإلذاعــي،  الغناء  في  المعروفة 
سعيد وراسم فخري، فأحيوا هذا الفن اإلسالمي األندلسي وقدموا المألوف 

والموشحات وموسيقاهما المتميزة.

+H5

ليبيا األمس

 لقاء الفرقاء على 
هذه الطاولة لن 

يكلفنا دما وال 
دمارا وتهجيرا، إذا 
لم يكتب لجلستها 

األولى النجاح

مشهد الجثث واألشالء المتفحمة المتناثرة، في أبوقرين قبل يومين، هي إحدى الصور 
التي تختزل حربا، كنت وكثيرون غيري حذروا من وقوعها، وأهوالها، وتداعياتها، بعد 
هذه  على  الفرقاء  لقاء  إن  قلنا  أيام،  بعشرة  تنصب  أن  قبل  »غدامس«  طاولة  قلب 
الطاولة لن يكلفنا دما وال دمارا وتهجيرا، إذا لم يكتب لجلستها األولى النجاح، وكان 
ثالثة، مثل كل حوارات  ثانية وربما  إلى جلسة  أقصى ما يمكن حينها، هو أن يصار 
السالم ووقف الحروب، قلنا أيضا إن من سيبدأ الحرب لن يستطيع تحديد نهايتها، 
وإنها ستفتح أبواب التدخل الخارجي، وتتحول إلى حروب اآلخرين على أرضنا، وحين وقع 
المحظور، وأعلن المشير حفتر إطالق قذيفتها األولى، تحت عنوان »تحرير طرابلس«، 
دعونا إلى إيقاف الحرب، وحين اشتدت وتتالى سقوط الضحايا واتسعت رقعة الدمار، 
وزاد عدد النازحين، دعونا أيضا إلى هدنة -على األقل- على أن تتطور وتصبح اتفاقا 
البديل، لكن  النار، وخالل ذلك تكون طاولة الحوار والتفاوض هي  على وقف إطالق 
لهم  تتيح  لن  الطاولة  أن  رأوا  الحسم،  »وهم«  ومتلبسي  الحرب، مستشارين  أنصار 
ما تحققه المدافع، حتى وصلنا إلى مشهد أبوقرين المأساوي، بما يحمل من دالالت 
على بشاعة الحرب، وخيار الدم.. أال ينبغي أن يكون هذا المشهد هو لقطة النهاية 

لعام من الحرب ونزيف الدم، كان يمكن تفاديه، بجلسة أو 
ليبيون، على  إلى طاولة يجتمع حولها  أو ثالث،  جلستين، 
أرض ليبية، ويضعون فوقها ما يرونه من نقاط تستوجب 
البالد،  ألزمة  إلى حل سلمي  الوصول  أجل  التفاوض، من 
لكن كان هناك من يرى أن الحل يصاغ في الميدان، وأن 
الدعم  إلى  مستندا  عسكري،  بحسم  إال  تنتهي  لن  الحرب 
العسكري والغطاء السياسي القادم من الخارج، لذا فشلت، 
أو أفشلت كل مسارات الحل السلمي أو السياسي لألزمة.. 
فيما لم يتوقف مسار الحرب.. وعاد السؤال مرة أخرى: هل 
الغالب  نتيجة  غير  خيار  وال  عظم،  معركة كسر  أمام  نحن 
والمغلوب؟ هذا بمنطق الداخل، لكن هل سيسمح الخارج 
المتمثل في أطراف »الحل والعقد« الدولية بهذه النتيجة؟ 
هذا  سيكون  ومن  غالب؟  هناك  يكون  بأن  سيسمح  هل 
المحلية:  الثنائية  من  بدوره  الخارج  ينج  لم  هنا  الغالب؟ 
بحل  يأتي  ولن  مر،  وأحالهما  والميليشيات«،  »العسكر 
الدعوة  أصحاب  يراه  كما  الشامل  والحل  لألزمة..  شامل 
التفاوض  السياسي لن يصاغ سوى على طاولة  الحل  إلى 
أخرى  مرة  ستطيح  األخيرة،  األيام  تطورات  لكن  والحوار، 
الطاولة، وتعيد خيار الميدان، فما الذي سيغري »الوفاق« 
والقوى المساندة له بإسكات المدافع وهم يرون أنهم قد 
المبادرة، وحققوا تقدمات قياسية في وقت  استردوا زمام 

قصير بتضحيات جسيمة، وبدعم نوعي من حليف خارجي؟ وما 
الذي سيقنع »الرجمة« بالتراجع عن حملة »تحرير طرابلس« 

السؤال  إلى  يقودنا  هذا  كل  والعتاد؟  الرجال  من  الكثير  كلفت  الحرب  من  عام  بعد 
المهم اآلن، وهو: ما الذي يجري اآلن في الميدان؟ وهل هو بعيد عن أجندة أطراف 
»كورونا«؟  على  الحرب  جبهة  في  المفترض  انشغالها  رغم  الدولية  والعقد«  »الحل 
سأفترض أن ما يجري ربما ال يعني السماح لطرف بدحر اآلخر وهزيمته، إنما الهدف 
هو تحقيق متغير على األرض يجبر رافض الحل السياسي على القبول بالذهاب إلى 
الطاولة كخيار وحيد للحل، سأفترض بشكل واضح أن هذا الطرف هو المشير خليفة 
حفتر، وأن هناك تفاهما دوليا تحت الطاولة على المتغير الذي أشرت إليه، ويعني إجبار 
األخير على التقهقر، وليس الهزيمة التى تعني بالنسبة ألطراف »الحل والعقد« انتصار 
التطورات  إزاء  الدولي  الصمت  هذا  التفاهم هو  ذلك  يفسر  ما  وربما  »الميليشيات« 
العسكرية األخيرة في البالد، وإذا كان هذا االتجاه مقبوال من الناحية النظرية، إال أنه 
سيشكل ثالثة أرباع هزيمة لـ»فريق الرجمة«، إذ سيكون أمامه سؤال صادم، وهو: 
إذا كانت الطاولة هي أيلولة هذا الصراع، فلماذا إذن »مغامرة« الحرب، ألم يكن هذا 
متاحا قبل عشرة أيام في »غدامس«؟ وسيسأل كثيرون أيضا: لماذا إذن كل هذا الدم 
وأنفقت  ودعمتها  الحرب  خيار  على  راهنت  التى  الدول  موقف  وما  والنزوح؟  والدمار 
عليها بسخاء؟ ما مقياس ربحها وخسارتها في هذه الحالة؟ وما مصير مشروعها إذا 
كان لديها مشروع استوجب كل هذا اإلنفاق؟ السؤال األخير في السياق نفسه، هو 
أين حدود هذا المتغير؟ بمعنى عند أي نقطة ستتوقف التطورات الحالية؟ اإلجابة من 
وجهة نظري، سنراها في أول دعوة دولية جديدة إلى وقف الحرب، والعودة إلى مسار 

الحل السياسي؟

بشير زعبيه

»مسارات  األيام األخيرة«

في إطار اإلجراءات االحترازية، أطلقت إدارة 
لفحص  مبادرة  طبرق  الصحية  الخدمات 
»طبيبك  شعار  تحت  المنازل  في  المرضى 

بيتك«. في 
الستقبال  هاتف  رقــم  اإلدارة  وخصصت 
 ،»0921196111« هو  المرضى  اتصاالت 
موقع  فــي  صفحتها  على  بــيــان  حسب 

»فيسبوك«. االجتماعي  التواصل 
االتصاالت  اإلدارة  من  فريق  ويستقبل 
إلى  مجهزة  إسعاف  سيارة  في  يتحرك  ثم 
صورا  اإلدارة  صفحة  وشاركت  المكان، 
عدد  على  الكشف  يوقعون  وهم  لألطباء 

المواطنين. من 

»طبيبك في بيتك«.. 
حملة فحص منزلي

أقوالهم

لتقديم  األوروبي  االتحاد  ندعو   -
يورو  مليون   100 يقل عن  ال  ما 

والمساعدات  الغذائية  المواد  من 
الطبية  والمعدات  واألدوية 

ليبيا. إلى  العاجلة 
المالطي الخارجية  وزير 

بارتولو إيفاريست   

السامية  المفوضيّة  على   -
تتحمل  أن  الّلجئين  لشؤون 
تدفق  حال  في  مسؤولياتها 

جنوب  إلى  ليبيا  من  اللجئين 
البلد.

التونسي الدفاع  وزير 
الحزقي عماد   

األبرياء  المدنيون  »الليبيون   -
بين  حرب  مقابل  حياتهم  يدفعون 
بل  فائزون  فيها  يكون  لن  أشقاء، 

فقط«. خاسرون 

اإليطالي،  الخارجية  وزير  نائبة 
سيريني مارينا 

االقتتال  لوقف  ضرورة  »هناك   -
تمثل  موحدة  حكومة  وتشكيل 

وحدة  يحفظ  بما  الليبيين،  جميع 
وسيادتها«. ليبيا 

الروسي  الخارجية  وزير  نائب 
بوغدانوف ميخائيل 

»ميديبوت«.. روبوت 
ضد كورونا

في إطار تعزيز حماية األطقم الطبية 
في مواجهة وباء »كورونا«، ابتكر 

علماء ماليزيون روبوتًا على عجالت 
يأملون في أن يقوم بجوالت على أجنحة 

المستشفيات لفحص المرضى.
و»ميديبوت« هو روبوت أبيض بطول 

1.5 متر، مجهز بكاميرا وشاشة يمكن 
من خاللها للمرضى التواصل عن بعد 

مع األطباء.
وزود الروبوت الذي صنعه علماء من 
الجامعة اإلسالمية الدولية في ماليزيا، 

جهازًا لفحص درجات حرارة المرضى 
عن بعد.

وقال ذو الكفل زين العابدين عضو 
الفريق المسؤول عن هذا االبتكار، إن 

الروبوت يهدف إلى مساعدة الممرضين 
واألطباء العاملين في األجنحة في الحفاظ 

على التباعد االجتماعي.

أقصر امرأة في 
العالم تجوب الشوارع 

للتشجيع على الحجر
مالزمة  على  الناس  تشجيع  بغرض 

العالم  في  امرأة  أقصر  جابت  المنازل، 
شوارع  عاما(   26 ( أمج  حيوتي  الهندية 

الهند. وسط  في  ناغبور، 
الشرطة  وجهت  بعدما  ذلك  ويأتي 
المواطنين  إقناع  في  للمساعدة  نداء 
وباء  انتشار  وسط  في  الحجر  بأهمية 

.-19 كوفيد
يبلغ  التي  امج  جيوتي  وتنقلت 

مناطق  بين  سنتمتر،   62,8 طولها 
والية  في  الواقعة  المدينة  في  عدة 

غسل  على  الهنود  لحث  ماهاراشترا، 
عند  والقفازات  القناع  ووضع  األيدي 

الشابة  وقالت  المنازل..  مغادرة 
وأفراد  والجيش  الشرطة  »عناصر 
يكافحون  الصحية  الرعاية  طواقم 

رغم  وأريد  األرواح.  وينقذون  الفيروس 
المساهمة«. قامتي،  قصر 

الجميع  من  »أطلب  وأضافت 
ومالزمة  االجتماعي  التباعد  اعتماد 
عدوى  انتقال  سلسلة  لكسر  المنزل 

الفيروس«.

سعاد ماسي.. 
»سونج الينز«

ترشحت الفنانة والمؤلفة الجزائرية سعاد ماسي لجائزة 
أفضل ألبوم غنائي في أفريقيا العام 2020 ضمن جوائز 

»Songlines Music Awards« العالمية.
ووقع اختيار لجنة تحكيم المسابقة البريطانية 

العالمية في لندن على ألبوم سعاد الجديد »أمنية« 
لتترشح به للمنافسة على الجوائز، العام الجاري 

على مستوى القارة األفريقية لتكون بذلك الفنانة 
العربية الوحيدة في قائمة المرشحين عن أفريقيا 

 »Songlines« لهذا العام، في جوائز
الموسيقية السنوية، إحدى أشهر 
الجوائز الموسيقية على مستوى 

العالم.
وطرحت سعاد في 

ألبوم »أمنية« 10 
أغنيات، بين اللغتين 
والفرنسية،  العربية 

منها »سالم« و»راني 
نتعلم« و»بان كل 

شي«، واألغنية 
 Pays« الفرنسية

Natal« أو »الوطن 
األم«، وعادت به إلى 

الساحة الفنية بعد 
غياب أربع سنوات 

منذ ألبومها السابق 
»المتكلمون«.

 أال ينبغي أن يكون 
هذا املشهد هو 

لقطة النهاية لعام 
من الحرب ونزيف 

الدم!


