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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

رمضان جاء مبكرا في ليبيا
ص16

القاع

فضاء

قالت روسيا إن الطلب العالمي على 
النفط انخفض بنحو الثلث وبلغ القاع، 
بينما سيتحسن الوضع في مايو، حين 

تبدأ تخفيضات عالمية إلنتاج الخام. 
وأوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفاك، أمس األربعاء، في مؤتمر عن 

بعد مع مشرعين روس، إن سوق النفط 
ستظل متقلبة لحين تنفيذ اتفاق عالمي 

لخفض إنتاج الخام في أول مايو.

مليارات10
دوالر

  إجمالي خسائر شركة بيكر هيوز األميركية 
لخدمات الحقول النفطية في الربع األول 

من العام الحالي.  
»رويترز«

نفط

كل شيء

تحذير

قريبا في ليبيا
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إقصاء »لعمامرة« يعمق الشكوك األفريقية في نوايا األمم املتحدة

السيطرة على كل الطرق التي تؤدي إلى ترهونة، مصير كيم
زليطن،  غرب  جنوب  من  كبيرة  أعداد  بتحشيد 
القره بولي،  وبدأت هجومًا »رئيسيًا« من منطقة 

إضافة إلى هجوم على منطقة الطويشة.
»الــوفــاق«  مــحــاوالت  أن  عسكريون  ويــرى 
إحكام  تعني  ترهونة،  ثم  الوطية  على  السيطرة 
من  الغربية،  المنطقة  كامل  على  قبضتها 
أبوقرين على حدود سرت إلى رأس اجدير، المنفذ 
امتداد  على  كلم   500 )نحو  تونس  مع  الحدودي 
تعزيز  سياسيًا  يعني  ما  لليبيا(،  الغربي  الساحل 
الموقع التفاوضي لحكومة الوفاق، وتعطيل هدف 
 2019/4/4 في  أعلنه  الذي  حفتر  خليفة  المشير 
أشد  بتسخين  ينبئ  ما  طرابلس«،  وهو»تحرير   ،
هذا  وفي  المقبلة،  األيام  خالل  القتال  لجبهات 
قوات  أعلنتها  التي  الضربات  فهم  يمكن  السياق 
المسماري،  وإعالن  الوطية،  قاعدة  على  الوفاق 
اإلثنين، صد هجوم من الطرف اآلخر على القاعدة 
الجميل،  منطقة  إلــى  الوفاق  قــوات  ومــطــاردة 
العقربية،  على  مسيطرة  قواته  أن  إلى  مشيرًا 

متقدمًا  استطالعًا  ونشرت  بوابات  فيها  وأقامت 
حول مناطق السيطرة الجديدة«.

األزمة  تسجل  لم  الدبلوماسي،  الصعيد  على 
بعد(،  )عن  دبلوماسية–ولو  تحركات  الليبية 
توقفت  إذ  ــا«،  »كــورون جائحة  باالعتبار  ــذًا  أخ
حسب  أو  برلين،  مؤتمر  من  المنبثقة  اللجان 
محمد  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  تعبير 
تواصل  عن  حديث  وال  اجتماعات  »ال  القبالوي: 
انعكاسًا  يراه خبراء  ما  الخصوص«، وهو  في هذا 
وصفت  إذ  »كورونا«،  بجائحة  الدولي  لالنشغال 
العاصمة  جنوب  الدائرة  الحرب  األممية  البعثة 
بـ»العبثية«، مجددة »دعوتها إلى هدنة إنسانية 
المقدس  للشهر  للتهيؤ  لليبيين  الفرصة  إلتاحة 
لتقديم  للسلطات  المجال  وإفــســاح  بــســالم، 
ومعالجة  إليها  الحاجة  تشتد  التي  الخدمات 
لجائحة  المتصاعد  للتهديد  والتصدي  الجرحى 

فيروس كورونا«.
الوفاق  حكومة  وجهت  المقابل،  الطرف  وعلى 
على  الفتة  األممية،  للبعثة  مألوفة  غير  انتقادات 

القبالوي  محمد  الخارجية  باسم  الناطق  لسان 
ظل  في  خصوصًا  البعثة  على  »تعول  ال  أنها  إلى 
بشأن  األمــن  مجلس  في  السياسي  االنقسام 
الملف الليبي«، مشيرًا إلى أن االنقسام السياسي 
في مجلس األمن بين الدول الكبرى بشأن الملف 
الليبي يؤثر »سلبًا ومباشرة على عمل بعثة األمم 

المتحدة للدعم في ليبيا ويقوض جهودها«.
الروسي  الموقف  سجل  حين  في  ذلك  يأتي 
حضورًا جديدًا من خالل تصريحات وزير الخارجية 
توقف  من  أمله  »خيبة«  عن  ــروف،  الف سيرغي 
عملية السالم الليبية واستئناف القتال. كما شدد 
جورشاكوف  نادي  ألعضاء  الفيديو  عبر  الفروف، 
حدوث  أسباب  أحد  أن  على  العامة،  للدبلوماسية 
ذلك هو استقالة المبعوث األممي غسان سالمة.

لسان  على  أكــد،  فقد  ــي،  األوروب االتحاد  أما 
الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية جوزيف 
من  كبيرًا  ــزءًا  ج »يتحمل  االتــحــاد  أن  بــوريــل، 
مسؤولية حل األزمة في ليبيا«، الفتًا إلى تأثيرها 
والساحل،  الجوار  دول  في  واالستقرار  األمن  على 
الواسع.  بالمعنى  األوروبيين  مصالح  على  وأيضًا 
وقف  أهمية  تأكيد  األوروبــي  المسؤول  ــاد  وأع
وفي  مصالحة.  بعملية  للبدء  فعلي  نار  إطــالق 
حين تواصل تقارير إعالمية دولية كشف استمرار 
جريدة  أشارت  بعدما  األسلحة،  حظر  قرار  خرق 
فتحته  تحقيق  إلى  البريطانية  تايمز«  »فاينانشال 
إماراتية  شركات  شحن  بشأن  المتحدة  األمــم 
شرق  إلى  الطائرات  وقود  من  طن  ألف   11 نحو 
ليبيا، أوضح بوريل أن وقف تدفق السالح سيدفع 
لألطراف  االستراتيجية  الحسابات  تعديل  باتجاه 
وعقب  العسكري«.  »الحل  احتماالت  وتخفيض 
إلى  السالح  تدفق  وقف  علينا  »يتعين  بوريل: 
هو  هذا  الدبلوماسي،  للعمل  مساحة  وخلق  ليبيا 
التدخل  الهدف األساسي للعملية«، مطالبًا بوقف 

ليبيا. األجنبي في 
ترهونة،  أبــواب  على  المعارك  استمرار  ومع 
»كورونا«،  بجائحة  الدولي  االنشغال  واستمرار 
الذي  المسار  عن  الليبي  للشأن  متابعون  يتساءل 
ستكتفي  هل  أي  ترهونة«،  »معركة  ستأخذه 
المدينة  بمحاصرة  لـ»الوفاق«  التابعة  القوات 
مع استمرار استهدافها جوًا، أم سيؤول األمر إلى 
محاولة اقتحامها، ما سيفتح الباب أمام احتماالت 
حرب  من  جديد  فصل  دخول  أقلها  ليس  عديدة، 

أهلية أوسع.
تفاصيل ص3

األزمة الليبية تواجه جموداً 
سياسياً وسط توقف مبادرات احلل 

الدولية

حصار ترهونة والسيطرة عليها 
يقلب املوازين ويضع امللف الليبي 

على املحك

املستوردون قبل غلق املنشآت النفطية:

84 % من صادرات الخام الليبي ألوروبا وأميركا
أوروبــا  أن  دوليــــة  إحصاءات  كشــفت 
على  اســتحوذتــا  المتحـــدة  والواليـــات 
في  الليبـي  النفـط  صـادرات  من   ٪ 84
إلى عـدد من   ٪ 77 2019، بواقــع  العام 
الدول األوروبيــة، و7 ٪ للواليات المتحدة، 
فيما كان الالفت هو الصعود الصيني في 

قائمة مستوردي النفط الليبي عالميا.
»رويترز«،  وكالة  بيانات  قاعدة  ووفق 
من   ٪ 37 على  إيطاليا  استحوذت  فقد 
واردات النفط بواقع 111.1 مليون برميل 
بنسبة، فيما حلت إسبانيا في المركز الثاني 
بواردات بلغت 61.3 مليون برميل وبنسبة 
أما فرنسا،  الليبي.  النفط  إنتاج  21 ٪ من 
النفط  صــادرات  من   ٪ 7 استوردت  فقد 
بواردات  الرابع  المركز  في  لتحل  الليبي، 
بلغت  بينما  برميل،  مليون   20.8 بلغت 

الصادرات األميركية 20.5 مليون برميل.
محمد  الدكتور  النفطي  الخبير  ويقول 
أحمد »استراتيجيا، تؤشر هذه األرقام إلى 
األهمية االستراتيجية للنفط الليبي للقارة 
أكبر  هي  »إيطاليا  إن  مضيفا  األوروبية«، 
شريك في عدة مشاريع وكذلك من ناحية 

اقتصاديات النقل والتكرير«.
اإليطالية  النفط  شركة  أن  إلى  يشار 
في  للنفط  األول  الشريك  هي  »إيني« 

من   ٪ 20 نسبة  على  تستحوذ  إذ  ليبيا، 
تبلغ  فيما  ليبيا،  في  والغاز  النفط  إنتاج 
سوق  من   ٪ 7 »تــوتــال«  شركة  حصة 
من  العديد  إلى  باإلضافة  الليبية،  النفط 
تسعى  التي  األخــرى  العالمية  الشركات 
أيضًا لمنافسة شركتي النفط العمالقتين، 

وفق تقديرات »رويترز«.
أن  ــو  وه محللين،  وحسب  ــالفــت،  ال
الصين جاءت في المركز الثالث في قائمة 
الماضي  العام  الليبي  النفط  مستوردي 
بنسبة 13 ٪ وبواقع 37.8 مليون برميل. 

ويقول محمد أحمد لـ»الوسط« »كبر رقم 
الكبير  الطلب  نتيجة  الصين  إلى  الموجه 
حرب  ظل  في  للقلق  مصدر  وهــو  فيها، 
للتنافس  السعودية  تقودها  التي  األسعار 

في هذه المنطقة«.
رئيس  قال   ،2018 العام  نهاية  وفي 
إن  اهلل  صنع  مصطفى  النفط  مؤسسة 
النفط  مــن  الصينية  ــواردات  ــ ال »حجم 
الليبي تجاوز 3.5 مليار دوالر، أي أكثر من 
الضعفين مقارنة بأرقام العام 2017، التي 

لم تتجاوز 1.7 مليار دوالر«.

طرابلس - الوسط

من بين قادة وزعماء العالم، يحظى زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون باهتمام 

إعالمي بالغ على شريط األخبار 
ومنصات التواصل االجتماعي. 

فعلى درب أسالفه يحيط 
الرجل الغامض ذاته بقداسة 

وتكتم شديدين، وفي 
دولة تفرض على 

إعالمها ستارًا 
حديديًا ورثته 

من الحقبة 
الشيوعية، 

تحولت حياته 
إلى مادة 
خصبة 

لإلشاعات 
والحكايات 
األسطورية 

الدامية. 
اليوم 

يراقب العالم 
الحالة الصحية 
لـ»جونغ أون«، 

الذي سربت 
أجهزة استخبارات 

ووسائل إعالم 
غربية أنباء عن 

خضوعه لجراحة في 
القلب.. هل تصدق 

التسريبات هذه المرة؟ 
وإن صدقت ما هو مصير 

الزعيم األوحد؟!

نجوم العالم نجوم العالم 
يشاركون في حفلة يشاركون في حفلة 

افتراضية ضخمةافتراضية ضخمة
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وجهت منظمة األمم المتحدة لألغذية 
والزراعة »فاو« رسالة للعالم عبر رائد 

فضاء قضى 196 يوما في الفضاء 
الخارجي، يطالب باالهتمام باألرض، 

ألن التغيرات المناخية تسبب خطرا على 
األرض وتدمر سبل الحياة لمن يزرعون 

األرض. وكتبت »فاو« تغريدة على 
»تويتر«: »ال يهم من أين نراه، كوكب 

األرض هو وطننا الوحيد، ولكن هذا 
الوطن مهدد من تغير المناخ، مما يؤثر 

في موارد غذائنا ويعرض األكثر ضعفا 
منا للخطر.

بعد  األخطر  هو  مسارًا  العاصمة  حرب  دخلت 
العسكري  بالتصعيد  اندالعها،  من  عام  مــرور 
الذي تطور بما يمكن أن نسميه »معركة  األخير 
فيه  توقفت  سياسي،  جمود  وســط  ترهونة« 
الليبية، فقد سجل  الدولية لحل األزمة  المبادرات 
الوفاق  حكومة  ــوات  ق من  مــحــاوالت  األســبــوع 
بإغالق  بــدأت  ترهونة،  مدينة  على  للسيطرة 
الطرق المؤدية إلى المدينة، وقصف جوي لبعض 
األهداف فيها. في هذا الوقت مازالت األنظار تتجه 
نحو قاعدة الوطية التي تعد »بيضة القبان« في 
العاصمة، بعد أن  المرحلة من معارك حرب  هذه 
الساحل  أنها حسمت جولة  الوفاق  أكدت حكومة 
مدينتي  على  بسيطرتها  البالد  من  الغربي 
المتجاورتين، وتبقى »الوطية«  صبراتة وصرمان 
الذي  االستراتيجي  الهدف  الجوية،  بقاعدتها 
تتمسك  بينما  لتحقيقه،  الوفاق  قــوات  تسعى 
محاوالت  وإحباط  عليها  بالسيطرة  القيادة  قوات 
يعني  فقدانها  ألن  إليها،  الوصول  »الــوفــاق« 
تغيرًا كبيرًا في موازين القوى في حرب العاصمة 
طرابلس، واقتصرت المواقف األوروبية والروسية 
من  ــل  األم خيبة  عن  وتعبيرها  رافضها  على 
والدولي  اإلقليمي  الدعم  بفعل  الحرب،  استمرار 
في  األممي  التحقيق  كان  الذي  النزاع،  لطرفي 
شحن شركات إماراتية نحو 11 ألف طن من وقود 

الطائرات إلى شرق ليبيا هو آخر مظاهره.
محاور  سجلت  الحالي،  األسبوع  مطلع  وفي 
إذ  كبيرًا،  تصعيدًا  العاصمة  بجنوب  القتال 
توجهت قوات حكومة الوفاق نحو مدينة ترهونة 
وكالة  ونقلت  طرابلس(،  جنوب  تقريبًا  كلم   80(
»رويترز« عن مسؤولين في قوات القيادة العامة 
القول إن القوات التابعة لحكومة الوفاق »فشلت 
في دخول ترهونة السبت«. ويوم األحد، واصلت 
المحاور  متعدد  هجومًا  الوفاق  حكومة  قــوات 
منشورات  بإسقاط  وسبقته  المدينة،  باتجاه 
إلى  األهالي  تدعو  والروسية،  العربية  باللغتين 
تواجد  أماكن  عن  ويبتعدوا  بيوتهم  يلزموا  أن 
العسكري  الناطق  أعلن  بعدها  »المسلحين«، 
نفذ  لقواته  التابع  الجو  أن سالح  قنونو،  باسمها 
في  العامة  القيادة  قوات  ضد  جويتين  ضربتين 
قوات  ذكرت  فيما  ترهونة.  بمدينة  المصابحة 
القيادة العامة، على لسان الناطق الرسمي اللواء 
أحمد المسماري، أن قوات حكومة الوفاق تحاول 

حرب العاصمة تدخل المسار األخطر بعد عام من اندالعها

بدء العد التنازلي ملوقعة ترهونة

< آليات تابعة لحكومة الوفاق في أحد محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس                       )ا.ف.ب(

القتال في  الليبيين على محور  لم تتوقف معركة األطباء 
جبهة »كورونا« عند أبواب البالد، بل امتدت إلى خارجها 
الواجب  معركة  في  الذكية  بروحه  بعضهم  ليجود  أيضًا، 

ضد وباء ضرب العالم شرقًا وغربًا.
للوفيات  قياسية  أرقــام  سجلت  حيث  بريطانيا،  في 
والمرضى، توفي طبيبان ليبيان نتيجة إصابتهما بفيروس 
كلمة  هو  الوباء  وكان  الماضية.  األيام  خالل  »كورونا« 
النهاية في حياة الطبيب الدكتور يونس رمضان التيناز، 
هارينغاي  بلدية  مجلس  في  الصحيين  المفتشين  كبير 
بشمال لندن، بعد أن فارق الحياة بأحد مستشفيات لندن.

مجلس  في  الصحيين  المفتشين  كبير  هو  والتيناز 
بلدية هارينغاي بشمال لندن، كما عمل مستشارًا لمدير 
المركزي،  لندن  ومسجد  اإلسالمي،  الثقافي  المركز 
بيان  لندن. وحسب  ويعتبر أشهر خبير صحي مسلم في 

وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فاز التيناز بجائزة اإلنجاز 
للمجموعة العربية كأفضل عالم عربي يعيش في الغرب.

أما الطبيب الصادق الهوش، أخصائي جراحة العظام 

بعد  توفي  فقد  البريطانية،  ليفربول  بمدينة  والمفاصل 
إصابته بالفيروس خالل معالجته حالة مصابة بالفيروس.
التواصل  ــع  مــواق على  ــداول  ــت م فيديو  وأظــهــر 
أظهر  الذي  الهوش،  الدكتور  توديع  موكب  االجتماعي، 
خروجه  أثناء  جثمانه  يودعون  وطلبته  محبيه  من  عددًا 
السفير  وقدم  فيه.  يعمل  كان  الذي  المستشفى  من 
البريطاني لدى ليبيا، نيكوالس هوبتون، في بيان تعزيه 
لهيئة  )الهوش(  قدمه  ما  لكل  الشكر  »خالص  ألسرته: 
يقومون  الذين  الليبيين  ولعديد  البريطانية،  الصحة 

بنفس المجهودات«.
شخصًا   18100 وفــاة  إلــى  اإلحــصــاءات  آخــر  وتشير 
وإصابة أكثر من 133 ألفًا و495 في بريطانيا، في أرقام 
أعلنت  الماضي  األسبوع  ومطلع  يومي.  نحو  على  ترتفع 
اإلصابة  حاالت  عدد  ارتفاع  بريطانيا  في  الليبية  السفارة 
بفيروس »كورونا« المستجد بين المواطنين الليبيين في 

بريطانيا إلى 50.

»كورونا« و»الكاريكاتير«.. الفن في مواجهة مفتوحة

هل يتخلى البنزرتي هل يتخلى البنزرتي 
عن قيادة املنتخب عن قيادة املنتخب 

الوطني؟ الوطني؟ 

مبادرة خير رمضانية
الليبيني للرياضيني 

طرابلس–الوسط
قبل رياضيو ليبيا التحدي ضد 

فيروس »كورونا المستجد« 
كوفيد19-، وتكفل عدد منهم 
بالتبرع لصالح العائالت الليبية 

ومساعدة هذه األسر طيلة شهر 
رمضان المبارك، في تحدٍ بين 

الالعبيين واإلعالميين والشخصيات 
الرياضية الليبية. وأعلن صاحب 
المبادرة، أنيس السلتو عبر قناة 
»سالم«، أن عدد العائالت التي 

سيتم مساعدتها حتى الليلة 
الماضية وصل إلى 150 عائلة ليبية. 

وطلب السلتو من جميع مكونات 
المجتمع الليبي من رجال اإلعالم 

والتجار ورؤساء األندية واالتحادات 
الرياضية االنضمام إلى تحدي الخير 

مع نجوم ليبيا.
واتسع صدى هذه المبادرة بين 
نجوم ليبيا، إذ أعلن الالعب محمد 

الطبال قبول تحدي الخير، ونقل 
التحدي إلى عدد من أصدقائه 

وزمالئه الالعبين لفعل نفس هذه 
البادرة الجميلة، وهم كل من محمد 

الفرجاني وأحمد الكيلو وطالل فرحات 
وأكرم الزوي. وقبل الالعب أحمد 

الهرام التحدي وتكفل بمساعدة 5 
أسر ليبية طيلة شهر رمضان، كما 

قبل التحدي الفنان الليبي عصام 
العبيردي، من محمد زعبيه وسيتكفل 

بمساعدة 20 عائلة ليبية نازحة في 
شهر رمضان المبارك، ومساعدتهم 

في ظل الظروف الصعبة.

القاهرة - الوسط

طرابلس، عواصم–الوسط

الجيش األبيض الليبي يخوض معركة »كورونا« بالخارج

• د. الصادق الهوش• د. يونس التيناز



أطلق عدد من النشطاء والمدونين هشتاغ »#أبطالنا_األطباء_خط_الدفاع_
األول« كتحية ودعم لألطقم الطبية بالمستشفيات المخصصة لعالج الحاالت 

المصابة بفيروس »كوفيد19« كورونا المستجد.
وتفاعل عدد كبير من رواد صفحات مواقع التواصل االجتماعي مع 

هذا الهشتاغ، حيث جاءت التعليقات تحمل كل التقدير واالحترام لألطباء 
والممرضين المتواجدين بالعمل داخل غرف العناية وقسم الحجر الصحي.

واعتبر عدد من المتابعين أن األطقم الطبية التي تتابع وتشرف على عالج 
الحاالت المصابة 
بفيروس كورونا 
المستجد تضرب 

أهم معاني التضحية 
واإليثار من أجل حماية 
المجتمع والحفاظ على 

سالمته.
وطالب المتفاعلون 

مع هشتاغ 
»#أبطالنا_األطباء_
خط_الدفاع_األول« 

أن تقوم السلطات 
المسؤولة بتوفير كل 

ما يلزم لهؤالء األطباء 
والممرضين مع دعم 
معنوي ومادي وصرف 

مكافآت مالية لهم.

شعر الحكمة

»كوفيد19«  فيروس  أصبح 
المستجد،  بكورونا  المعروف 
ــاالت  ص يغلق  وبـــاء  أول 
بهذا  التاريخ  عبر  السينما 
ــل أنــحــاء  ــي ك الــشــكــل ف
السينما  أن  ورغم  العالم، 
فيروس  بظهور  تنبأت 
فيلم  خالل  من  كورونا 
 ، »C o n t a g i o n «
ــي الــعــام  والـــصـــادر ف
القــى  لــكــنــه   2011
النظير  منقطع  رواجا 
في يناير وفبراير من 
تزامنا  الحالي  العام 
موجة  ارتــفــاع  مــع 
بفيروس  اإلصابة 
المستجد،  كورونا 
يدخل  جعله  مــا 
األفــالم  قائمة 
األكثر مبيعا في 

»آي تيونز«.
مـــــــــــدى 
الـــتـــشـــابـــه 

الخاصة  والحالة  الفيلم  بين 
بالفيروس الجديد أثار جدال واسعا على مستوى عالمي 

التي تتحدث عن عدوى ما تنتشر  وجعله األكثر رواجا بين األفالم األخرى 
بشكل متسارع على كوكب األرض، والتي ارتفعت أعداد مشاهداتها أيضا. 
منطقة  تحديدا  آسيا،  شرق  جنوب  من  أيضا  كان  المستجد  كورونا  منشأ 
في  الحيوانات  سوق  عن  نتحدث  تحديدا  أكثر  وبشكل  الصينية،  ووهان 
المدينة، وهناك إشارات بحثية إلى أن الفيروس الجديد قد يكون ذا عالقة 

بالخفافيش.
النوعية  هذه  أعضاء  أقرب  كان   »Contagion« فيلم  إن  الحقيقة،  في 
بداية  بالفعل،  استعان  الفيلم  عمل  فريق  وكان  الواقع،  إلى  األفالم  من 
بناء  أجل  من  العامة  الصحة  نطاقات  من  الباحثين  ببعض   ،2008 من 
الدقة  أطراف  مع  واإلثارة  الحماسة  أطراف  خاللها  تلتقي  أن  يمكن  قصة 
العلمية، دون الخوض في تعقيدات تجعله أقرب ما يكون لفيلم وثائقي، 

نجح الفيلم في ذلك بدرجة كبيرة.

تواصـل 02

اهلل يربحك خليك مالك ومال الطلعه.
اهلل يربحك ياخوي حوشك راهو قلعة.

حتميك ماملرض فيروس مايجتاحك.
الناس حايسه والكون والع ولعه.

اتشوف دول عظمى خايفة منخلعة.

»#أبطالنا_األطباء_
خط_الدفاع_األول«

تحديث من »واتساب« يسمح بعقد 
اجتماعات فيديو واسعة

أعلن  هائل،  بشكل  المنصة  على  المستخدمين  تهافت  مع 
من  عدد  طرح  المرئية  لالجتماعات  »زووم«  برنامج  تطبيق 
لالنتقادات  حد  وضع  إلى  تهدف  التي  الجديدة،  الخصائص 
وحدد  والخصوصية،  بالحماية  يتعلق  ما  في  تطاله  التي 
التي  الخطوات  ــوان،  ي أريــك  لــــ»زووم«  التنفيذي  الرئيس 
بيانات  سرقة  مثل  مشاكل  لمعالجة  الشركة  تتخذها 
يقتحمون  أشخاص  قبل  من  والمضايقات،  المستخدمين 
»زووم  باسم  يعرف  بات  ما  في  الفيديو  عبر  المؤتمرات 
األسبوع  نهاية  فمع  بــرس«،  »فــرانــس  وفــق  بومبينغ«، 
المناطق  تحديد  من  المدفوعة  الحسابات  أصحاب  سيتمكن 
ما  في  وذلك  محادثاتهم،  خالل  بياناتهم  عبرها  تمر  التي 
الصين  عبر  المعلومات  مــرور  بشأن  المخاوف  لــدرء  يبدو 

حيث تكون عرضة لالختراق.
إن  اإلنترنت  على  منشور  في  »زووم«  منصة  وقالت 
ومعزولة،  إلكترونيا  مسيجة  بالصين  الخاصة  الخادمات 
المستخدمين  اجتماعات  بيانات  تبقى  أن  ضمان  »بهدف 
»سيليكون  في  الناشئة  الشركة  وأضافت  الصين«،  خارج 
اإللكترونية،  للحماية  »لوتا«  شركة  مع  تعمل  أنها  فالي« 
ثغرات  يجد  لمن  مالية  مكافآت  لدفع  برنامجها  وتستخدم 
ما  ــى  إل أيضا  »زووم«  وتطرقت  »زووم«،  تطبيق  فــي 
هويات  إلكترونيين  قراصنة  بيع  حول  حديث  تقرير  أورده 
»اإلنترنت  على  مــرورهــم  وكلمات  »زووم«  مستخدمي 

المظلم«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أستراليا تجبر »فيسبوك« على الدفع لوسائل اإلعالم

»مايكروسوفت« تطلق أداة لتجنيد املتعافني من كورونا

كلمة1000

اإلعالم  لوسائل  الدفع  على  و»غوغل«  »فيسبوك«  أستراليا  ستجبر 
وقال  البالد،  في  السلطات  أعلنت  ما  حسب  محتواها،  نشر  مقابل 
بحلول  ستقدم  اإللزامية  القواعد  إن  فرايدنبرغ  جوش  الخزانة  وزير 
القواعد،  هــذه  وبموجب  بــرس«،  »فــرانــس  حسب  يــولــيــو2020، 
مقابل  الصحف،  لناشري  الدفع  على  األميركيتان  الشركتان  ستجبر 

إعادة استخدام محتوياتهم على الشبكة العنكبوتية.
هو  نريده  »مــا  السابعة  القناة  مع  مقابلة  خــالل  الــوزيــر  ــال  وق
أيام  عشرة  بعد  اإلعــالن  هذا  ويأتي  للمنافسة«،  متكافئة  شــروط 
فرنسا،  في  العادلة،  المنافسة  عن  المسؤولة  الجهة  إصــدار  من 
في  األنباء  ووكــاالت  الناشرين  مع  بالتفاوض  »غوغل«  لشركة  أمرا 
وكما  محتوياتها،  نشر  مقابل  دفعه  عليها  التي  البدل  حول  فرنسا، 
في  اإلنترنت  عمالقة  تأثير  فإن  البلدان،  من  العديد  في  الحال  هي 

أستراليا هائل على ناشري الصحف.

الصحافة  في  العاملين  األستراليين  الصحفيين  عدد  وانخفض 
 ،2014 الــعــام  منذ   20% مــن  بأكثر  اإلنــتــرنــت،  وعبر  المكتوبة 
اإلعالنات  عائدات  انخفاض  إلــى  أدى  الــذي  كورونا  فيروس  دفــع 
»لم  الوزير  ــح  وأوض التحرك،  إلــى  الحكومة  الصحافة،  قطاع  في 
الخطوة  بهذه  القيام  قــرار  اتخذنا  لذلك  ملموس،  تقدم  أي  يحرز 
هذه  دفع  تضمن  التي  العالم  في  األولــى  الدولة  نكون  ألن  سعيا 
وفي  تنشره،  الــذي  الصحف  محتوى«  مقابل  االجتماعية  المواقع 
»غوغل«  إغالق  إلى   2014 العام  في  مماثلة  مبادرة  أدت  إسبانيا، 
وتشير  نــيــوز«،  »غوغل  اإلخــبــاري  موقعه  من  اإلسبانية  النسخة 
يتصفحون  أسترالي  مليون   17 حوالي  أن  إلــى  التقديرات  بعض 
على  يوميا  دقيقة   30 معدله  ما  ويمضون  شهريا  »فيسبوك« 
الهاتف  عبر  البحث  عمليات  من   98% تستخدم  فيما  المنصة، 

المحمول األسترالية موقع »غوغل«.

أداة  ــالق  إط عن  »مايكروسوفت«  شركة  أعلنت 
كانوا  إذا  مما  التحقق  للناس  تتيح  الذاتي  للفحص 
في  المساهمة  في  أمال  بالبالزما؛  للتبرع  مؤهلين 
الفيروس  ــاء  وب مــن  يعانون  الــذيــن  أولــئــك  عــالج 
بكورونا  المعروف  »كوفيد19-«  المستجد  التاجي 
عمل  من  ــزءا  ج الجديدة  األداة  وتعد  المستجد، 
تسمى  مجموعة  مع  األمريكية  البرمجيات  عمالقة 
أنه  إلــى  اإلشــارة  مع  كوفيج19-«  بالزما  »تحالف 
جهازه  ــإن  ف بفيروس،  مــا  شخص  يصاب  عندما 
وبمجرد  لمحاربته.  مضادة  أجساما  ينتج  المناعي 
هذه  لديه  تكون  المصاب،  الشخص  يتعافى  أن 

األجسام المضادة في دمه.
»مايكروسوفت«:  شركة  نشرتها  لتدوينة  ووفقا 
تم  الــذيــن  ــد19-(،  ــي ــوف )ك مــرضــى  تــبــرع  »كلما 
التحالف  تمكن  النقاهية،  بالبالزما  مبكرا  شفاؤهم 
التجارب  وبدء  محتمل،  عالج  تصنيع  في  البدء  من 
هل  التجارب  هذه  »ستحدد  مضيفة:  السريرية«. 
المرضى  ــالج  ع على  ــادرا  قـ الــعــالج  ــذا  ه سيكون 
من  خطيرة  مضاعفات  ــدوث  ح لخطر  المعرضين 

كورونا المستجد.
المملوءة  ــدم،  الـ بــالزمــا  إعــطــاء  أن  ــى  إل يــشــار 

شخص  إلى  متعاف  شخص  من  المضادة  باألجسام 
أجسام  لــديــه  يــكــون  ال  ــد  ق ممن  حديثا  مــصــاب 
المريض  الشخص  يساعد  قد  اآلن،  حتى  مضادة 
ليس  هذا  أن  ويذكر  أســرع.  نحو  على  التعافي  على 
في  الخناق  مرض  لعالج  استخدم  إذ  جديدا،  عالجا 

بصورة  واستخدم  عشر،  التاسع  القرن  تسعينيات 
1918. كما استخدام  إنفلونزا عام  فعالة خالل جائحة 
من  يعانون  الذين  األشخاص  لعالج  البالزما  حقن 

أمراض، مثل: سارس، والحصبة، وجدري الماء.
ــإن بعض  ــد19-«، فـ ــيـ ــوفـ وفــيــمــا يــخــص »كـ

ساعد  البالزما  حقن  أن  إلى  تشير  األولية  المعلومات 
السابق  يزال من  المرضى، ولكن ال  تعافي بعض  في 
الباحثون  ويواصل  العالج.  فعالية  مدى  تحديد  ألوانه 
مضبوطة  ــات  دراسـ إجـــراء  المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي 
»كوفيد19-«  لمرضى  البالزما  ضخ  عالجات  على 
المبادرات  بعض  عن  البالزما  تحالف  هدف  ويختلف 
على  التركيز  عن  فبدال  بالبالزما؛  المتعلقة  األخــرى 
المرضى  إلى  مباشرة  البالزما  نقل  عمليات  إعطاء 
يسمى  عــالج  إجـــراء  التحالف  يــريــد  المصابين، 
العملية  وتجمع  المناعة(  المفرط  »الجلوبيولين 
تتركز  ــك،  ذل وبعد  البالزما  من  متعددة  تبرعات 
الباحثون  سيحاول  سائل  شكل  في  المضادة  األجسام 
ويجب  الفيروس.  عالج  يمكنه  دواء  إلنشاء  استخدامه 
الموافقة  قبل  السريرية  للتجارب  العالج  يخضع  أن 

عليه لعالج مرضى »كوفيد19-«.
الفحص  أداة  إتاحة  »مايكروسوفت«  وتتوقع 
التواصل  ــوات  ــن وق ــب،  ــوي ال عبر  ــن  م الــجــديــدة 
من  سلسلة  تطرح  فهي  البحث  وقنوات  االجتماعي، 
التبرع  على  قادرا  المستخدم  كون  لمعرفة  األسئلة 
التي  األدويـــة  عن  أسئلة  ذلــك  ويشمل  بالبالزما، 

يتناولها، والحساسية، والحاالت الطبية األخرى.

الفضائية  الوسط  قناة  عبر  الحاسي  حمد  الفنان  أعاد 
جديد  بتوزيع   »Stand by me« الشهيرة  األغنية  تقديم 
والنشطاء  العامة  والشخصيات  الفنانين  من  عدد  وبمشاركة 
العزلة  أجواء  لكسر  محاولة  في  المدني،  المجتمع  بمنظمات 
فيروس  من  للوقاية  االحترازية  ــراءات  اإلجـ فرضتها  التي 

»كوفيد19« المعروف بكورونا المستجد.
التي  لـ»النخبة  وتقديره  شكره  الحاسي  حمد  الفنان  وقدم 
يفرضها  التي  العزلة  ظل  في  بيوتهم  من  العمل  بهذا  شاركت 
الذي  إبداعهم  يحظر  لم  لكنه  الجميع  على  كورونا  فيروس 

لمثل  فيه  ومحتاجين  قياسي  زمن  في  الرائع  العمل  هذا  لنا  أنتج 
والعمل  الجهد  هذا  على  لهم  تحية  فألف  الرائعة  األعمال  هذه 

الجميل«.
والشخصيات  والنشطاء  الفنانين  من  نخبة  األغنية  في  وشارك 
والممثل  طبر  مادلين  القديرة  اللبنانية  الممثلة  منهم  العامة 
التشكيلية  والفنانة  سعيد  عيد  والفنان  عبدالكريم  فرج  القدير 
القويري،  عوض  الدكتور  العامة  الشخصيات  ومن  قليوان،  ندى 
عدد  إلى  باإلضافة  العروية،  عبدالمنعم  األستاذ  النشطاء  ومن 

من الفنانين الشباب، واألطفال جنى وصبا ولينا وسما.

الحاسي يقدم أغنية »Stand by me« بتوزيع جديد

»زووم« يعزز خصوصيتك 
بميزات جديدة

#هشـتاغ

خالل  ثوريا  تحديثا  الفوري،  للتراسل  »واتساب«  تطبيق  يطلق  أن  المنتظر  من 
التحديث  البريطاني،  »إكسبريس«  جريدة  ذكرته  ما  ووفق  المقبلة،  القليلة  األيام 
العالم،  حول  مستخدم  ملياري  من  أكثر  يستخدمه  الذى  التطبيق،  سيجعل  القادم 
هذه  وتسمح  بارتى«،  و»هاوس  تايم«  و»فايس  »زووم«  لتطبيقات  قويا  منافسا 
وبجودة  والصورة  بالصوت  بالتراسل  األشخاص  من  كبيرة  لمجموعة  التطبيقات 

عالية، بينما تقتصر المكالمات الجماعية في واتساب على أربعة أفراد فقط.
لعدد  األقصى  الحد  الجديد،  بتحديثه  التطبيق  يرفع  أن  المنتظر  ومــن 
بعد  يكشف  ولم  الجماعية،  الفيديو  مكالمات  في  يشاركون  الذين  األشخاص 
»آيفون«  لمستخدمي  متاحا  التحديث  يكون  أن  المحتمل  ومن  اإلجماي،  العدد 

فقط، على أن يصل لحاملي »آندرويد« مستقبال.
 

• مصلون بأحد مساجد بنغازي يؤدون صالة الجماعة بالمخالفة لقرارات الحظر

هواتف  من  الكلفة  متوسط  جديدا  طــرازا  »آبــل«  أطلقت 
»آي فون«، من دون ضجة وال طوابير انتظار أمام المتاجر، 
فيروس  تفشي  عن  ناجمة  عالمية  اقتصادية  أزمة  ظل  في 
على  األرض  سكان  أكثرية  يرغم  الذي  المستجد«  »كورونا 
فون  »آي  اسم  الجديد  الطراز  ويحمل  منازلهم،  مالزمة 
الشركة  أطلقتها  لهواتف  عينها  التسمية  وهي  إي«،  إس 
 399 الجديدة في مقابل  2016. وستباع هذه األجهزة  في 
األميركية  المجموعة  أعلنت  ما  وفق  أدنــى،  كحد  دوالرا 
الظاهر،  وفي  برس«،  »فرانس  نشرته  بيان  في  العمالقة 
يشبه هذا الهاتف طراز »آي فون 8« الذي أطلق في 2017، 
تقنية حديثة موجودة في طرازات  لكنه يتضمن خصائص 
»آي فون 11« التي طرحتها »آبل« نهاية 2019، خصوصا 

لناحية القدرات المعلوماتية.
»لقد  شيلر:  فيل  »آبــل«  لدى  التسويق  مسؤول  وقــال 
نجاحا  إي(  إس  فون  )آي  هواتف  من  األولى  النسخة  حققت 
الحجم  الصغير  الفريد  غالفها  أحبوا  كثيرين  زبائن  لدى 
وأداءها المتطور وسعرها المقبول. هاتف )إس إي( من الجيل 
كل  في  ويحسنها  السديدة  الفكرة  هذه  إلى  يستند  الثاني 
الميادين«، وأرجئ إطالق هذا الطراز الجديد من مارس إلى 
أبريل، وفق المحلل في »ويدبوش سيكيوريتيز« دانيال آيفز، 
بسبب تأخير في عمليات التصنيع في آسيا إثر ظهور فيروس 

العام  نهاية  المستجد«  ــا  الفائت.»كــورون
خيار  أمام  كانت  »آبل  آيفز:  وقال 
نهاية  فــي  أعــطــت  لكنها  صعب 

أمال  األخضر  الضوء  المطاف 
بال  محدود  نجاح  تحقيق  في 
وتوقع  ــوري«،  فـ لكنه  شــك 

هذا  مبيعات  تــراوح  أن  المحلل 
 20 بين  مــا  الجديد  ــطــراز  ال

مليونا  و25  جهاز  مليون 
إلى  الستة  األشهر  خــالل 

التسعة المقبلة.
ــأن إعـــالن الــطــراز  ــن ش وم

الجديد أن يدر على »آبل« إيرادات 
العالية  الجديد من هواتفها  النموذج  بانتظار طرح  إضافية 
بتقنية  أن يعمل  المتوقع  الذي من   ،»12 الجودة »آي فون 
عدة،  منافسة  شركات  إليها  سبقتها  التي  الخامس  الجيل 
ولفت آيفز إلى أن طرح هذا الطراز كان يفترض أن يحصل 
للغاية«  مستبعدا  يبدو  األمــر  »هــذا  لكن  الخريف،  خالل 
في  التوريد  سلسلة  في  المستمرة  »الصعوبات  بسبب 
آسيا«، مضيفا: »يجب أيضا عدم إغفال الجائحة التي تجعل 
الغذائية  ومشترياتهم  صحتهم  على  قلقين  المستهلكين 
يسمو  ذلك  كل  التعقيم..  وسائل  في  والنقص  ووظائفهم 

على شراء هاتف آي فون جديد بألف دوالر أو أكثر«.

»آبل« تطلق »آي فون« 
متوسط الكلفة

»كورونا« الفيروس الذي تنبأت »كورونا« الفيروس الذي تنبأت 
به السينما فأغلق صاالتهابه السينما فأغلق صاالتها
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اجلزائر خرجت عن صمتها.. واالحتاد األفريقي اعتبره »تقاعسًا«

إقصاء »لعمامرة« يعمق الشكوك األفريقية في نوايا األمم املتحدةإقصاء »لعمامرة« يعمق الشكوك األفريقية في نوايا األمم املتحدة
الحرب  وقف  لدعوات  االستجابة  آمــال  تالشي  بين 
السياسية  العملية  وتراجع  »كورونا«  جائحة  لمكافحة 
تشكيك  عاد  األجنبية،  التدخالت  واستمرار  ليبيا  في 
األفارقة في نوايا حل األزمة بعد اتهام األمم المتحدة 
جديد،  أممي  مبعوث  تعيين  في  واإلخفاق  بالتقاعس 
وترك المجال لـ»األجندات الضيقة« تعمل على حساب 
تعيين  في  الفشل  الليبي، خصوصًابعد  الشعب  مصير 
الجزائري السابق رمطان  الخارجية  الدبلوماسي ووزير 

لعمامرة رئيسًالبعثة دعم األمم المتحدة في ليبيا.
من  الرغم  على  محاور  عدة  على  الحرب  وتستمر 
المتحدة  األمــم  وجهتها  التي  المتعددة  الدعوات 
االشتباكات  لوقف  الدولية  اإلنسانية  والمنظمات 
المسلحة، موقتًا على األقل، لتوحيد الجهود لمكافحة 
بتحقيق  طــرف  كل  تمسك  وســط  العالمي  الــوبــاء 
انتصارات، خصوصا بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق 
االقتتال  وهو  وصرمان،  صبراتة  مدن  على  الوطني 
على  بناء  السالم  مفاوضات  تعطل  من  استفاد  الذي 
مخرجات برلين، مع انشغال المجتمع الدولي بمحاربة 

الفيروس.
اإليطالية،  ريبوبليكا«  »ال  جريدة  مع  مقابلة  وفي 
»لن  أنه  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد 
على  حفتر،  خليفة  الوطني،  الجيش  قائد  مع  يجلس 
ارتكبها  التي  االنتهاكات  بعد  المفاوضات  طاولة 
أن  مشيرًاإلى  تعبيره،  وفق  الليبيين«  جميع  ضد 
القنوات  عبر  األزمــة  لحل  السابقة  محاوالتهم  كل 

الدبلوماسية تم إجهاضها باستمرار.
حول  األمــن  مجلس  داخــل  االنقسام  استمرار  مع  و 
الوفاق  حكومة  تعتقد  ليبيا  إلى  جديد  مبعوث  تعيين 
األممية  البعثة  األمر يؤثر سلبًاومباشرة على عمل  أن 
الرسمي باسم  الناطق  ويقوض من جهودها. وحسب 
القبالوي،  محمد  الوفاق  حكومة  في  الخارجية  وزارة 
فإن أزمة فيروس »كورونا المستجد« وانتشاره بشكل 

واسع كان له أثر كبير على التقدم في تسوية الملف.
الجزائر  األمن  داخل مجلس  الحاد  االنقسام  وأخرج 

تعيين  في  الفشل  أن  اعتبرت  التي  صمتها،  عن 
الجزائري السابق رمطان  الخارجية  الدبلوماسي ووزير 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  دعم  رئيسًالبعثة  لعمامرة 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  عاتق  على  يقع 
في  عضو  دولة  ممثل  إقناع  في  بإخفاقه  غوتيريس، 
»رفض  أن  موضحة  تعيينه،  بمقترح  األمن  مجلس 
هذه  بمصالح  يتعلق  ال  للعمامرة  الدولة  هذه  ممثل 
دول  لضغوط  استجابة  ولكن  ذاتها،  حد  في  الدولة 
إلى  طريقها  تجد  أن  الليبية  لألزمة  تريد  ال  إقليمية 
الناطق  تصريحات  حسب  خيرًالليبيا«،  تريد  وال  الحل، 

باسم الرئاسة الجزائرية، محند السعيد أوبلعيد.
يكون  »لن  أنه  على  الجزائرية  الرئاسة  وتشدد 
هناك أي حل لألزمة في ليبيا دون موافقة الجزائر، أو 
»ستواصل  أنها  مؤكدة  الجزائر«،  مصالح  ضد  يكون 
بلد  ألننا  ليبيا،  في  حل  إيجاد  لمساعي  النزيه  دعمها 
جار لنا حدود جغرافية مع ليبيا، وألن هذا واجب ودين 
على عاتق الجزائر ردًا لجميل الشعب الليبي الذي دعم 

الجزائرية«. التحرير  حركة 
»المشاورات  بأن  له  بيان  في  أفاد،  لعمامرة  وكان 
)بشأنه(  الحين  ذلك  منذ  غوتيريس  بها  يقوم  التي 
الفاعلين،  من  وغيره  األمن  مجلس  بإجماع  تحظى  ال 
والمصالحة  السلم  مهمة  إلنجاح  ضروري  إجماع  وهو 
الوطنية في ليبيا«،، حيث شعر لعمامرة بوجود رفض 
إقليمي ومن قبل قوى فاعلة في مجلس األمن لشغله 
السلم  مفوض  طرح  السياق  هذا  وفي  المنصب.  هذا 
عدة  شرقي،  إسماعيل  األفريقي،  االتحاد  في  واألمن 
تساؤالت حول ما وصفه بالتقاعس عن تعيين مبعوث 
سالمة  خلفًالغسان  ليبيا  إلى  المتحدة  لألمم  جديد 

رغم مرور قرابة شهرين عن استقالته.
إذا  ما  حول  تساءل  األمر  هذا  عن  تأسف  وبعدما 
حل  إيجاد  إلى  فعاًل  »تهدف  المبذولة  الجهود  كانت 
أنانية  مساٍع  مجرد  هي  أم  الليبية  لألزمة  نهائي 
مصير  حساب  على  ضيقة  وأجندات  مصالح  لتحقيق 
وقف  لحالة  الشديد  أسفه  معربًاعن  الليبي«،  الشعب 

إطالق النار في ليبيا.
تالشي  إلى  األفريقي  باالتحاد  الدبلوماسي  وأشار 

رفض  بعد  برلين،  مؤتمر  عن  تولدت  التي  التوقعات 
المتحدة  األمم  لنداءات  االنصياع  الليبية  األطــراف 
لوقف  رامــافــوزا،  سيريل  األفريقي،  االتحاد  ورئيس 
كورونا  فيروس  مع  للتعاطي  المجال  وإفساح  االقتتال 
االقتصادية  وتداعياته   )19 ـ  )كوفيد  المستجد 
األجنبية«.  التدخالت  »استمرار  ظل  في  واالجتماعية 
»يفرض  الليبية  األراضي  في  »الوضع  أن  على  وشدد 
المتورطين  جميع  لوقف  الدولي  المجتمع  من  تحركًا 

في الشأن الليبي«.
مراقبين  بعثة  إرسال  األفريقي عن  االتحاد  وتراجع 
وقف  مراقبة  أجل  من  المتحدة  األمم  مع  مشتركة 
إطالق النار الذي كانت األطراف الليبية التزمت به في 
الدولي ودول  المجتمع  الماضي بدعم من  فبراير   12
المعارك  مشترطًاتوقف  األفريقي،  واالتحاد  الجوار 
إلطالق  فعلي  وقف  على  المعنية  األطــراف  وتوقيع 
منتدى  انعقاد  عليه  المتوقف  ذاته  الشرط  وهو  النار. 
في  أبابا  أديس  في  الليبيين  بين  الوطنية  المصالحة 

المقبل. يوليو 
ويليامز  ستفاني  تنصيب  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
رأس  على  موقت  بشكل  األميركية  الدبلوماسية 
يتطلب  المفاوضات  مسار  أن  إال  األممية،  البعثة 
لألمم  العام  األمين  على  وينبغي  مبعوثًادائمًا، 
لماذا  وهو:  تعيينه  قبل  بسيط  سؤال  طرح  المتحدة 

فشل غسان سالمة؟!
ويرجع مراقبون نجاح أي مبعوث إلى ليبيا إلى تأكد 
األمم المتحدة من ثالث مسائل أساسية وهي التنفيذ 
تدعو  إذ  المتحدة،  األمم  لقرارات  والشفاف  الصارم 
جميعها إلى فرض حظر على توريد األسلحة إلى ليبيا 
على النحو المنصوص عليه في القرارين 1970 و1973، 
اللذين تم اعتمادهما في 2011. كما ينبغي على الدول 
األعضاء في مجلس األمن االعتراف بشكل جماعي بأنها 
ال تزال مسؤولة جزئيًا عما يحدث في البلد، ال سيما وأن 
في  األمن  مجلس  فشل  وصف  أن  له  سبق  غوتيريس 
ليبيا بأنه »فضيحة«، إضافة إلى ذلك تفعيل اإلجراءات 
العقابية التي تمليها العديد من قرارات األمم المتحدة 

ألولئك المعرقلين للعملية السياسية.

وسط استمرار توقف املبادرات الدولية 
وعمل اللجان املنبثقة من مؤمتر برلني 

حلل األزمة الليبية، سجل املشهد 
العسكري والقتال يف منطقة الساحل الغربي 

محاوالت متواصلة من قوات حكومة الوفاق 
للسيطرة على مدينة ترهونة، يف معركة تكسير 

عظام تدور على عدة محاور مع قوات القيادة 
العامة، على مشارف املدينة، فيما يقول محللون 

إن األنظار تتجه نحو قاعدة الوطية التي تعد 
»بيضة القبان« يف هذه املرحلة من معارك حرب 

العاصمة، إذ أن متسك قوات القيادة مبراكزها 
يف »الوطية« أو استيالء قوات الوفاق عليها، 

يعني تغيراً يف موازين القوى يف حرب العاصمة 
طرابلس، يف وقت خرجت املواقف األوروبية 

والروسية الرافضة واملعبرة عن خيبة األمل من 
استمرار احلرب، بفعل الدعم اإلقليمي والدولي 

لطريف النزاع، الذي كان التحقيق األممي يف 
شحن شركات إماراتية نحو 11 ألف طن من وقود 

الطائرات إلى شرق ليبيا.

القتال  محاور  سجلت  الحالي،  األسبوع  مطلع 
نوعه،  من  األكبر  هو  تصعيدًا  العاصمة  بجنوب 
إذ  الثاني،  عامها  العاصمة  حرب  دخــول  منذ 
كثفت قوات حكومة الوفاق هجومها على مدينة 
الناطق  لسان  على  أيضًا،  وأعلنت  ترهونة، 
للقيادة  التابع  للطيران  هجوم  صد  العسكري، 
العامة، ومقتل حمزة نجل رئيس األركان السابق 
صواريخ  سقوط  إثر  الطويل،  عبدالرحمن  اللواء 
بمنطقة  النازحين  مبيت  محيط  في  ــراد«  »غ
الفرناج، وتعرض منطقة عرادة لقصف أسفر عن 

إصابة عشرة مواطنين بينهم أربعة أطفال.
عن  ــتــرز«  »روي وكالة  نقلت  المقابل،  في 
إن  القول  العامة  القيادة  قوات  في  مسؤولين 
في  »فشلت  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات 
»رويــتــرز«  ونسبت  السبت«.  ترهونة  دخــول 
القول  تسمهم،  لم  الذين  المسؤولين،  إلى 
كأنهم  أيضًا  وقالوا  صــده«.  تم  »الهجوم  إن 

»أسقطوا طائرة مسيرة«
الوفاق  حكومة  قوات  واصلت  األحــد،  ويوم 
ترهونة،  مدينة  باتجاه  المحاور  متعدد  هجومها 
العربية  باللغتين  منشورات  بإسقاط  وسبقته 
ــى أن  ــة، تــدعــو أهــالــي تــرهــونــة إل ــروســي وال
تواجد  أماكن  عن  ويبتعدوا  بيوتهم  يلزموا 
»المسلحين«، حسب تعبير أحد تلك المنشورات. 
نفذ  لقواته  التابع  الجو  سالح  أن  قنونو،  ليعلن 
في  العامة  القيادة  قوات  ضد  جويتين  ضربتين 
قوات  ذكرت  فيما  ترهونة.  بمدينة  المصابحة 
القيادة العامة، على لسان الناطق الرسمي اللواء 
أحمد المسماري، أن قوات حكومة الوفاق تحاول 
السيطرة على كل الطرق التي تؤدي إلى ترهونة، 
زليطن،  غرب  جنوب  من  كبيرة  أعداد  بتحشيد 
وبدأت هجومًا »رئيسيًا« من منطقة القره بولي، 

إضافة إلى هجوم على منطقة الطويشة.
قرب  متعددة  محاور  على  القتال  استعار  ومع 
ترهونة، يرى عسكريون أن الرهان اآلن بات على 
نافع(،  بن  )عقبة  الوطية  قاعدة  على  السيطرة 
إحكام  يعني  عليها  الوفاق  قوات  سيطرة  أن  إذ 
قبضتها على كامل المنطقة الغربية، حال انتهت 

أيضًا.  المدينة  على  بالسيطرة  ترهونة  عملية 
التي  الضربات  فهم  يمكن  السياق  هذا  وفي 
أعلنتها قوات الوفاق على قاعدة الوطية، في 14 
اإلثنين صد  المسماري  وإعالن  أبريل،  و17 من 
ومطاردة  القاعدة  على  اآلخر  الطرف  من  هجوم 
قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، مشيرًا إلى أن 
فيها  وأقامت  العقربية،  على  »مسيطرة  قواته 
مناطق  حول  متقدمًا  استطالعًا  ونشرت  بوابات 

السيطرة الجديدة«.
تقع جنوب مدينة  القاعدة  أن هذه  إلى  يشار 
التي  الجميل  لمنطقة  إداريــًا  وتابعة  العجيالت 
المحاوالت  هذه  وتأتي  الوفاق،  عليها  تسيطر 
على  السيطرة  الوفاق  حكومة  قوات  إعالن  بعد 
صرمان  هي  الغربي،  الساحل  في  مــدن  ست 
ومصراتة والعجيالت والجميل ورقدالين وزلطن، 
الوطية  على  السيطرة  إن  مراقبون  ويقول 
في  الوفاق.  لحكومة  جديد  استراتيجي  مكسب 
هذه األثناء، تواصل استهداف المدنيين وأطقم 
آخرون،  وجرح  اثنين  مدنيين  قتل  إذ  اإلسعاف، 
منزلهما  استهداف  بعد  واحـــدة،  عائلة  من 
بمنطقة الساعدي، فيما ُأصيب خمسة مسعفين 
بصواريخ  ميدانيين  مستشفيين  استهداف  جراء 
بيانات  وفق  اإلثنين،  الربيع  وادي  في  »غــراد« 

صادرة عن قوات الوفاق ووزارة الصحة.
األزمة  تسجل  لم  الدبلوماسي،  الصعيد  على 
بعد(  )عن  دبلوماسية–ولو  تحركات  الليبية 
توقفت  إذ  »كــورونــا«،  جائحة  باالعتبار  ــذًا  أخ
حسب  أو  برلين،  مؤتمر  من  المنبثقة  اللجان 
محمد  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  تعبير 
تواصل  عن  حديث  وال  اجتماعات  »ال  القبالوي: 
في هذا الخصوص«، وهو ما يراه خبراء انعكاسًا 
وصفت  إذ  »كورونا«،  بجائحة  الدولي  لالنشغال 
العاصمة  جنوب  الدائرة  الحرب  األممية  البعثة 
بـ»العبثية«، مجددة دعوتها إلى »هدنة إنسانية 
إلتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ للشهر المقدس 
لتقديم  للسلطات  المجال  وإفــســاح  بسالم 
ومعالجة  إليها  الحاجة  تشتد  التي  الخدمات 
لجائحة  المتصاعد  للتهديد  والتصدي  الجرحى 
فيروس كورونا«. وعلى الطرف المقابل، وجهت 
للبعثة  مألوفة  غير  انتقادات  الوفاق  حكومة 

األممية، الفتة على لسان الناطق باسم الخارجية 
البعثة،  على  »تعول  ال  أنها  إلى  القبالوي  محمد 
خصوصًا في ظل االنقسام السياسي في مجلس 
أن  إلى  مشيرًا  الليبي«،  الملف  بشأن  األمــن 
االنقسام السياسي في مجلس األمن بين الدول 
الكبرى بشأن الملف الليبي يؤثر »سلبًا ومباشرًا 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  عمل  على 

ويقوض جهودها«.
الروسي  الموقف  سجل  حين  في  ذلك  يأتي 
حضورًا جديدًا من خالل تصريحات وزير الخارجية 
توقف  من  أمله  »خيبة«  عن  الفــروف،  سيرغي 
عملية السالم الليبية واستئناف القتال. كما شدد 
جورشاكوف  نادي  ألعضاء  الفيديو  عبر  الفروف، 
للدبلوماسية العامة، على أن أحد أسباب حدوث 
ذلك هو استقالة المبعوث األممي غسان سالمة.

لسان  على  أكد،  فقد  ــي،  األوروب االتحاد  أما 
الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية جوزيف 
من  كبيرًا  ــزءًا  ج »يتحمل  االتحاد  أن  بوريل، 
مسؤولية حل األزمة في ليبيا«، الفتًا إلى تأثيرها 
على األمن واالستقرار في دول الجوار والساحل، 
وأيضًا على مصالح األوروبيين بالمعنى الواسع. 
وقف  أهمية  تأكيد  ــي  األوروب المسؤول  وأعــاد 

وفي  مصالحة.  بعملية  للبدء  فعلي  نار  إطالق 
حين تواصل تقارير إعالمية دولية كشف استمرار 
جريدة  أشارت  بعدما  األسلحة،  حظر  قرار  خرق 
»فاينانشال تايمز« البريطانية إلى تحقيق فتحته 
إماراتية  شركات  شحن  بشأن  المتحدة  األمم 
إلى شرق  الطائرات  ألف طن من وقود   11 نحو 
ليبيا. أوضح بوريل أن وقف تدفق السالح سيدفع 
لألطراف  االستراتيجية  الحسابات  تعديل  باتجاه 
وعقب  العسكري«.  »الحل  احتماالت  وتخفيض 
لليبيا  السالح  تدفق  وقف  علينا  »يتعين  بوريل: 
هو  هذا  الدبلوماسي،  للعمل  مساحة  وخلق 
الهدف األساسي للعملية«، مطالبًا بوقف التدخل 

األجنبي في ليبيا.
العملية  فــإن  األسلحة،  حظر  ذكــر  وعلى 
التي  مهمتها  أمام  عراقيل  تواجه  »إيريني« 
الماضي  أطلقها االتحاد األوروبي نهاية مارس 
بهدف مراقبة تنفيد قرار مجلس األمن الدولي 
على هذ الصعيد، إذ فاجأ الممثل األعلى لألمن 
ــي  األوروب االتــحــاد  في  الخارجية  والسياسة 
»إن  بالقول:  المراقبين  جميع  بوريل  جوزيف 
عملها  لبدء  الكافية  الوسائل  تملك  ال  إيريني 
الشهر  مطلع  رسميًا  إطالقها  رغم  اآلن،  حتى 
هذه  تجددت  بل  فحسب،  هذا  ليس  الجاري«، 
أيضًا،  الدبلوماسي  الصعيد  على  العراقيل 
»إن  الفــروف،  سيرغي  الخارجية  وزيــر  قال  إذ 
األمم  إلطالع  األوروبي  االتحاد  استعداد  عدم 
أسئلة«،  يثير  العملية  تفاصيل  على  المتحدة 
الروسية  الــمــواقــف  على  تأكيد  إعـــادة  فــي 
حين  في  إطالقها.  منذ  العملية  من  السابقة 
باالتحاد  واألمن  السلم  مجلس  مفوض  شدد 
أن  ضــرورة  على  شرقي  إسماعيل  األفريقي، 
المنوطة  »إيريني«  األوروبية  المهمة  تكون 
لجميع  وشاملة  »شفافة  القرار،  هذا  بتنفيذ 
على  المعارك  استمرار  ومــع  ليبيا.  ــدود«  ح
والخاسر،  الفائز  انتظار  في  ترهونة  أبــواب 
بجائحة »كورونا«،  الدولي  االنشغال  واستمرار 
كيان  تشكيل  فــرص  عن  محللون  يتساءل 
أن  بعد  ليبيًا–ليبيًا  حوارًا  يقود  جامع  وطني 
تعيد  التوصل لصيغة  في  الخارج  أخفقت حلول 

البالد. إلى  األهلي  واالستقرار  السلم 

»ترهونة«.. أخطر جوالت حرب العاصمة يف عامها الثاني

 البعثة األممية وصفت الحرب 
بـ»العبثية« وانتقادات الذعة من 

حكومة الوفاق

توقف لجان برلين .. وخيبة أمل 
روسية .. وشبح الفشل يالحق 

»إيريني«

»الوطية« معركة صعبة.. من يحسمها؟»الوطية« معركة صعبة.. من يحسمها؟
طرابلس، عواصم–الوسط

الجزائر–عبد الرحمن أميني

< رمطان لعمامرة

< ذخائر انتشلتها قوات حكومة الوفاق من سوق الجمعة

< ليبيون يتفقدون أضرار القصف الذي استهدف إحدى المناطق شمال العاصمة الليبية طرابلس )أ.ف.ب(



محليات 04

رئيس وحدة التحقيق في جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا الرائد علي صبحي لـ»الوسط«:

 نفتقر إلى عديد االحتياجات ونأمل من املواطنني التعاون
قال رئيس وحدة التحقيق في جهاز الحرس البلدي فرع 

اجدابيا، الرائد علي صبحي، إن القوة العسكرية للجهاز 
تبلغ نحو 300 شخص، ما بين ضباط وضباط صف وأفراد.

وأضاف في حوار مع »الوسط« أن الجهاز يفتقر إلى 
عدد من االحتياجات المتمثلة في اآلليات التي يتم من 

خاللها تغطية األعمال داخل االختصاص الجغرافي 
لمدينة اجدابيا، ومتابعة األنشطة التجارية المختلفة 

فيها.
وإلى نص الحوار

فرع  البلدي  الحرس  لجهاز  الجغرافي  النطاق  ما    ●
اجدابيا؟ وكم تبلغ القوة العمومية للجهاز؟

جهاز  فرع  اختصاص  في  يدخل  الذي  الجغرافي  النطاق 
الحرس البلدي يشمل مداخل ومخارج المدينة األربعة، وتبلغ 
القوة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد 300 شخص 

مسجلين بالمنظومة الرئيسية.
إلى أي مدى  العمراني والسكاني..  التوسع  ●  في ضوء 
يستطيع جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا تغطية المدينة 

وفق القوة العمومية المتوافرة لديه؟
البلدي  الحرس  جهاز  فإن  العمومية  القوة  ناحية  من 
إطار  في  تدخل  التي  المناطق  تغطية  على  قادر  اجدابيا  فرع 
إلى  يفتقر  الجهاز  فإن  باإلمكانات  يتعلق  اختصاصاته، وفيما 
من  يتم  التي  اآلليات  في  المتمثلة  االحتياجات،  من  عدد 
لمدينة  الجغرافي  االختصاص  داخل  األعمال  تغطية  خاللها 

اجدابيا ومتابعة األنشطة التجارية المختلفة فيها.
●  يشكو عدد من المواطنين سوء الخدمات في بعض 
المدينة.. كيف يتعامل جهاز الحرس  العاملة في  المخابز 

البلدي مع هذه الشكاوى؟
تحت  شعبة  توجد  اجدابيا  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  في 
مسمى شعبة المخابز وهذه الشعبة تعمل بشكل يومي على 
المخابز العاملة بالمدينة، وتخرج دوريات شعبة المخابز منذ 
في  الخبز  إعداد  فيه  يتم  الذي  الوقت  صباحا  الثالثة  الساعة 

جميع المخابز. وخالل ذلك التوقيت يتم المرور على مجموعة 
عمليات  تجري  حيث  مسبقا،  معد  جدول  وفق  المخابز  من 
التفتيش للتأكد من استيفاء اإلجراءات الصحية للعمالة بتلك 
المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز ووزنه وطرق التوزيع 
حالة  وفي  بالمدينة،  التجارية  المحال  وعلى  المواطنين  على 
ضبط أي مخالفة يتم ضبط العمالة والتحقيق معهم حسب 

نوع المخالفة.
أما فيما يتعلق بتقديم الشكاوي من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي، فهذا ال يفيد في ضبط المخبز المخالف للقانون، 
ضد  الشكوى  وتقديم  شخصيا  حضورا  األمر  يتطلب  وإنما 
المخبز لكي يتم تجنب البالغات الكيدية والتعامل مع الشاكي 

بشكل رسمي.
مع  اجدابيا  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  يتعامل  كيف    ●
التجارية والخضراوات واللحوم  المحال  ارتفاع األسعار في 

بمختلف أنواعها والصيدليات العاملة بالمدينة؟
مراقبة  قبل  من  تحديدها  جرى  التي  لألسعار  بالنسبة 
الدوريات  قبل  من  مراقبتها  يتم  اجدابيا،  في  االقتصاد 
بالصيدليات  يتعلق  وفيما  مستمر،  بشكل  للجهاز  التابعة 
وهذا  الطبية،  والمستلزمات  األدوية  أسعار  تحديد  يتم  فلم 
يجعلنا نعمل على الكشف على تاريخ صالحية األدوية وجميع 

الشروط الصحية المعمول بها.
وأود اإلشارة هنا إلى االجتماع الذي عقد بين عميد بلدية 
اجدابيا  البلدي  الحرس  جهاز  فرع  مدير  ومعاون  اجدابيا 
غرفة  عن  وعضو  المدينة  أمن  ومدير  االقتصاد  ومراقب 
بشأن  اجدابيا،  فرع  البلدي  الحرس  لجهاز  التابعة  الطوارئ 
تخفيض أسعار األصناف التي جرى تحديدها من قبل مراقبة 
سيتم  والتي  الماضية،  الفترة  خالل  المدينة،  في  االقتصاد 

اعتمادها خالل اليومين المقبلين.
جهاز  قبل  من  ضبطها  جرى  التي  القضايا  أهم  ما    ●

الحرس البلدي فرع اجدابيا خالل العام 2020؟
اجدابيا يقتصر على  البلدي فرع  الحرس  غالبية عمل جهاز 
البلدي والمخالف ويتم  توقيع محضر صلح بين عضو الحرس 
إحالته إلى قسم اإليرادات، وتعد أبرز قضية جرى ضبطها هي 
ضبط كميات كبيرة من مادة الدقيق صادرة عن صندوق موازنة 
األسعار وهي كمية خاصة بالجمعيات التعاونية االستهالكية التي 

تم ضبطها في أحد المحال التجارية في مدينة اجدابيا، وجرى 
مصادرة الكمية المضبوطة وضبط صاحب المحل التجاري وفتح 
محضر بالواقعة وقفل المحل وإيداع صاحبه السجن، وجرى إحالة 
أوراق القضية إلى النيابة العامة لالختصاص والتصرف وإحالة 

المضبوطات إلى صندوق الزكاة.
على  اجدابيا  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  تحصل  كيف    ●
هذه المعلومات التي جرى من خاللها ضبط كميات الدقيق 

المخصصة للجمعيات التعاونية االستهالكية؟
في  التحري  وحدة  أعضاء  طريق  عن  معلومات  إلينا  وردت 
كبيرة  كميات  بوجود  تفيد  اجدابيا  فرع  البلدي  الحرس  جهاز 
من مادة الدقيق الخاص بالجمعيات التعاونية االستهالكية في 
أحد المحال التجارية، التي يمتلكها أحد العمالة الوافدة )يحمل 

عندها  مغلف،  كيس   600 بنحو  تقدر  والتي  عربية(،  جنسية 
تحركت دوريات الجهاز إلى المكان المستهدف، وجرى نقلها إلى 

فرع الجهاز واستكمال اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها.
التجارية كتب عليها:  المحال  الحظنا أن هناك بعض    ●
عادت  ثم  اجدابيا،  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  قبل  قفل من 

وفتحت أبوابها من جديد..
هذه العبارة تعني أن هذه المحال لديها قضايا في النيابة 
العامة ووجود مخالفات قانونية في المنتجات أو في الرخص 
التجاري.  النشاط  بمزاولة  خاللها  من  يسمح  التي  التجارية 
وبعد الفصل في القضايا وإتمام اإلجراءات القانونية الالزمة 
التجاري،  النشاط  بمزاولة  لهم  والسماح  عنها  اإلفراج  يتم 
وهناك محال تجارية غير مستوفية االشتراطات الصحية تقفل 

توافرها،  الواجب  الشروط  استيفاء  حين  إلى  قفل  بمحضر 
المخالفة  التجارية  المحال  تلك  فتح  يتم  ذلك  ضوء  وعلى 

للقانون وفق محضر فتح معد لذلك.
هل أعد جهاز الحرس البلدي فرع اجدابيا خطة عمل   ●

لمتابعة النشاط التجاري بالمدينة خالل شهر رمضان؟
الحرس  جهاز  رئيس  قبل  من  طوارئ  غرفة  تشكيل  جرى 
البلدي، وتتكون هذه الغرفة من أعضاء إدارة الدعم والدوريات 
المنطقة الوسطى وأعضاء فرع جهاز الحرس البلدي اجدابيا، 
التجارية  الغرفة متابعة ومراقبة األنشطة  بحيث تتولى هذه 
أيضا  خاللها  من  يتم  التي  المبارك،  رمضان  شهر  خالل 
لالستهالك  الصالحة  غير  الغذائية  والسلع  المنتجات  ضبط 
البشري، وضبط التجار الذين يقومون برفع األسعار التي جرى 

تحديدها من قبل مراقبة االقتصاد في اجدابيا.
المواطنين  إلى  إيصالها  تودون  التي  الكلمة  ما    ●
والمقيمين والتجار العاملين في مختلف األنشطة التجارية 

في مدينة اجدابيا؟
نأمل من المواطنين والمقيمين التعاون مع جهاز الحرس 
البلدي فرع اجدابيا من خالل تقديم الشكاوى بشكل شخصي 
ضد المحال التجارية، التي تقوم برفع األسعار أو وجود منتجات 
معها  التعامل  والتي سيتم  البشري،  لالستهالك  غير صالحة 
وضبطها، وعلى التجار العاملين في مختلف األنشطة التجارية 
االقتصاد  مراقبة  قبل  المحددة من  التجارية  باألسعار  التقيد 
في اجدابيا، واستيفاء الشروط الصحية داخل المحال التجارية 
واالهتمام بالنظافة داخلها، وإصدار شهادات صحية للعمالة 
الوافدة وتجنب ازدحام المواطنين والمقيمين داخل المحال 

التجارية.
مع  اجدابيا  فرع  البلدي  الحرس  جهاز  تعامل  كيف    ●

فيروس »كورونا المستجد« في مدينة اجدابيا؟
عن  الصادرة  والتوجيهات  التعليمات  تنفيذ  على  نعمل 
الليبية »الموقتة« بشأن حظر فتح  وزارة الداخلية بالحكومة 
ساعات  وفق  اآلخر  للبعض  والسماح  التجارية  المحال  بعض 
بااللتزام  التجارية  المحال  المحددة، ومطالبة أصحاب  الحظر 
النشاط  ساعات  خالل  المواطنين  بين  اآلمنة  بالمسافات 
والمقيمين  المواطنين  صحة  على  حفاظا  وذلك  التجاري، 

بالمدينة.

 تحديد مراكز إيواء لمرضى 
الغسيل الكلوي بمستشفياتهم 
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واألهلية  الرسمية  التحركات  مع  بالتزامن 
المستمرة، للتصدي لفيروس »كورونا« المستجد 
لمجابهة  االحترازية  الطرق  تبقى  ليبيا،  في 
الفيروس هي أضمن الوسائل للوقاية منه ومنع 
انتشاره، وأقصى ما يمكن فعله في حالة اإلصابة 
هو عزل المريض، غير أن طبيعة المرض ذاتها، 
بها  يمكن  التي  الكيفية  في  تساؤالت  تطرح 

مساعدة المصاب الذي يعاني من مرض سابق.
ومن المؤكد أن الخطورة هنا ستكون مضاعفة، 
إلى  يؤدي  معينة  حاالت  في  المنزل  في  والعزل 
نتائج كارثية، عدا أن طبيعة الحالة تقتضي اتخاذ 
إجراء معين كمرضى غسيل الكلى مثال، مما أثار 
جدال في أوساط المختصين حول المشكلة وسبل 

مساعدة المتضررين من المرضى.
غسيل  لخدمات  قرطبة  مركز  مدير  ويقول 
الكلى، الدكتور محمد اكرا، إن فيروس »كورونا« 
يكن  ولم   2003 الصين سنة  في  أن ظهر  سبق 

تم  لذا  الحالي،  مستواه  بنفس  آنذاك  انتشاره 
سنة  السعودية  في  وكذلك  سريعا،  احتواؤه 

.2005
وأضاف: »عالم الفيروسات ينقسم في تركيبته 
واألخير   ،)RNA(و  )DNA( نوعين  إلى  الحمضية 
الذي   )RNA( أي  )كوفيد19-(  له  ينتمي  الذي 
يتميز عن األول في قدرته على التخفي أمام جهاز 

المناعة وهنا مكمن الخطورة«.
وأشار اكرا إلى أنه مع ظهور وتمدد الفيروس 
مجددا، يتداول كثيرون معلومات مغلوطة حوله.

وضرب أمثلة بذلك قائال: »هناك من يتساءلون 
وهو  مختبريا،  الفيروس مصنعا  كان  إذا  ما  حول 
تخمين ال أساس له من الصحة، وكذلك االعتقاد 
الخاطئ بضعف نشاط الفيروس مع ارتفاع درجات 
إن  والقول  الصيف،  فصل  في  خصوصا  الحرارة 
األبحاث أثبتت موت الفيروس في معدل 54 درجة 

فما فوق«.
المرضى،  لدى شرائح  الخطورة  تراتبية  وحول 
قال إن منظمة الصحة العالمية »وجدت أن األكثر 

ضعيفة،  الجسمية  مناعتهم  من  للمرض  عرضة 
في  السكر  مرضى  يأتي  تصنيفا  لذلك  ووضعت 
يليه مرضى  الدم،  مقدمته كذلك مرضى ضغط 
»الالفت  بقوله:  وأوضح  واألورام«.  الكلى  غسيل 
في األمر قدرة الجهاز المناعي لدى مرضى اإليدز 

الكلى،  مرضى  لدى  عنه  الفيروس  مقاومة  في 
الشريحة في  أحوال هذه  وذلك من خالل دراسة 
والصين  كإيران  للجائحة  عرضة  األكثر  الدول 
دواء  هو  والسبب  وأميركا،  وإيطاليا  وإسبانيا 
خمسينات  منذ  استخدامه  تم  الذي  الكلوروكين 
القرن الماضي لمرضى المالريا، ويعطى لمرضى 
اإليدز، والذي يحميهم من الفطريات بحكم ضعف 

جهازهم المناعي«.
تعلل  الخلفية  »هذه  الحديث:  اكرا  وواصل 
سماعنا اسم هذا الدواء مجددا مع ظهور الجائحة، 
كعقار محتمل لعالج اإلصابة بكورونا فهو المرشح 

األبرز في قائمة العقارات المضادة«.
وأكد مدير مركز قرطبة لخدمات غسيل الكلى، 
أنه من »غير المنطقي، وضع مراكز إيواء لمرضى 
معتبرا  مستشفياتهم«،  داخل  الكلى  غسيل 

الفكرة »ضربا من الجنون«.
أو  حجرة  توافر  جدال  افترضنا  »لو  وأضاف: 
حجرتين للعزل بأجهزة الغسيل، قد تكون هذه 
يوجد  ال  أنه  إدراك  يجب  ولكن  للمريض،  ميزة 

يمكن  للفيروس  عدوى  مكافحة  أطقم  لدينا 
الكلى  بأمراض  اإلصابة  فنسبة  عليها،  االعتماد 
األخيرة،  السنوات  في  مضاعفة  أضعافا  زادت 
يتناسب  ال  الفني  الكادر  من  الموجود  والعدد 
يعالج  قرطبة  مركز  فمثال  الحاصلة،  الزيادة  مع 
200 حالة يترددون على المركز بشكل أسبوعي 
الدوام  يستمر  وقد  ممرضا،   30 عدد  يقابلهم 
ليال، وقس على ذلك  الثانية عشرة  الساعة  إلى 
انتشار  سرعة  إن  ثم  بليبيا،  الكلى  مراكز  باقي 
االنقسام  على  خالياه  ومقدرة  رهيبة،  الفيروس 
خلية  خمسين  خروج  تتصور  أن  ولك  مخيفة، 
خمسة  إلى  ستنقسم  والتي  المريض،  رذاذ  من 
الحرارة  درجات  مقاومتها  مع  خلية  مليارات 
طويلة،  لفترة  األسطح  على  وبقائها  العالية، 
المريض  االستحالة معالجة  يجعل من  كل ذلك 
داخل هذا المركز وأي مركز آخر، ألن ذلك يعني 

بالفيروس«. المستشفى  نزالء  جميع  إصابة 
وتابع اكرا: »لو أصيب أحد مرضانا بالفيروس 
فال سبيل له إال في المستشفيات الكبرى، أو قسم 

األمراض السارية بشارع الزاوية وهو في النهاية 
حل موقت«.

وردا على سؤال لـ»الوسط« حول ما إذا كان 
هناك حل حقيقي للمشكلة، أجاب: »يجب توفير 
 ،)  ALTRA FLTRITION( بأجهزة  عزل  مركز 
الكلى  بغسل  خاص  بطيء  سحب  جهاز  وهو 
جهاز  ألن  بكورونا،  المصاب  حالة  يوائم 
السحب العادي للكلى سيفاقم المشكلة ويؤدي 
كامل  توفير  مع  حياته،  المريض  فقدان  إلى 
التمريض  طاقم  من  العزل  مبنى  مسلتزمات 
تسعى  ما  وهو  العدوى،  مكافحة  مختصي  إلى 
أصحاب  على  وكذلك  إنجازه،  إلى  الصحة  وزارة 
المساهمة  الغسيل  ألجهزة  الموردة  الشركات 
باإلمكانيات  المخصص  العزل  مبنى  دعم  في 
دعمت  الشركات  هذه  أن  منطلق  من  الالزمة 
الواجب  ومن  الدولة،  خزانة  من  زالت  وما 
وعلينا وضع  معركة  في  نحن  الجميل،  رد  عليها 
فيروس  أمام  جانبا  والخسارة  الربح  حسابات 

واليابس«. يأتي على األخضر 

القاهرة: الوسط

وكأن طالع أبريل يالحق مهندسي السلطة التنفيذية 
النهاية في  ليكتب كلمة   ،2011 فبراير  ثورة  بعد  فيما 
الثورة،  ليبيا  في  تاريخية  أدوارا  لعبت  شخصيات  حياة 
السابق  التنفيذي  المكتب  رئيس  رحيل  من  أيام  فبعد 
جاء  حتى  جبريل،  محمود  االنتقالي،  الوطني  للمجلس 
الكيب،  عبدالرحيم  األسبق  الوزراء  رئيس  وفاة  خبر 
الثالثاء، لتسقط ورقة جديدة في السجل التاريخي لليبيا 

ما بعد سقوط القذافي.
الكهربائية  الهندسة  في  األكاديمية  المدرجات  من 
إلى قمرة السلطة في ليبيا ما بعد 11 فبراير، وما بينهما 
تعددت  القذافي،  معمر  العقيد  نظام  معارضة  كانت 
الذي  الكيب،  حياة  في  والمفارقات  البارزة  المحطات 
توفي عن عمر ناهز الـ70 عاما، إثر نوبة قلبية داهمته 
أفراد  أكده  ما  المتحدة، وفق  الواليات  إقامته في  خالل 

من عائلته.
لكن الملمح األبرز في حياة رئيس الوزراء الراحل هو 
أنه أول مسؤول يشغل المنصب وفق هذه التسمية بعد 
في  طوعي،  نحو  على  السلطة  ويسلم  بل  فبراير،  ثورة 
مشهد كان الوحيد الذي تعيشه البالد بعد ثورة فبراير، 
واالنتقال  الديمقراطية  ساعة  عقارب  عنده  وتتوقف 
ترزح  انقسامات  متوالية  بعده  لتؤرخ  للسلطة،  السلمي 

ليبيا تحت وطأتها حتى اللحظة.
محور  إلى  صبراتة  مدينة  تحول  من  عاما   60 قبل 
حكومة  وقوات  العامة  القيادة  قوات  بين  محتدم  قتال 
لعائلة  الكيب  ولد   1950 العام  في  وتحديدا  الوفاق، 
كبيرة بالمدينة، وحصل على البكالوريوس في الهندسة 
من  ماجستير  ودرجة  طرابلس،  جامعة  من  الكهربائية 
جامعة كاروالينا الشمالية، وبعد ذلك تحصل على درجة 
الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. انضم إلى قسم 
الهندسة الكهربائية بجامعة أالباما أستاذا مساعدا سنة 
1985، وأصبح أستاذا العام 1996، وأشرف على العديد 
جوائز  حاز  كما  والدكتوراه،  الماجستير  رساالت  من 

أكاديمية عديدة.
مفارقة أخرى سجلتها مسيرة حياة الكيب، فقد عمل 
التقليديين  الغريمين  واإلمارات  قطر  في  الوزراء  رئيس 
يشغل  كان  فبراير  ثورة  وقبل  اآلن،  الليبي  الملف  في 
الكهربائية  الهندسة  قسم  ورئيس  أستاذ  منصب 

اإلمارات  بدولة  البترولي  بالمعهد 
المتحدة، والجامعة األميركية  العربية 
في الشارقة، وشغل أيضا منصب وكيل 
األكاديمية  للشؤون  الهندسة  كلية 

بجامعة قطر.
األكاديمي  العمل  خضم  في 
العمل  نداء  الكيب  لبى  والبحثي، 
المعارضة  إلى  وانضم  السياسي، 
ضد  المتحدة  الواليات  في  الليبية 
القرن  سبعينات  في  القذافي  نظام 
الالزم  التمويل  وقدم  الماضي، 
ودفع  المهجر،  في  الليبية  للمعارضة 
حياته  صعيد  على  باهظا  ذلك  ثمن 
الشخصية، إذ كان يلقى أسرته -التي 
إلى  رحالته  خالل  ليبيا-  داخل  بقيت 
المغرب، كما سجل مشاركة أخرى في 
العمل السياسي من خالل اشتراكه في 
حوارات بين األديان بشكل غير رسمي 

عقب هجمات سبتمبر.
التحول المفصلي في حياة رئيس الوزراء األسبق، كان 
توليه منصب رئيس أول حكومة انتقالية في البالد، بعد 
 ،2011 فبراير  في  القذافي  معمر  العقيد  نظام  إسقاط 
إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسا للحكومة 
االنتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في 

اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني االنتقالي.
أن  واضحة  إشارات  أعطى  التصويت  هذا  أن  ورغم 
تعبير  وفق  مستقبلهم«،  بناء  على  قادرون  »الليبيين 
أن  إال  عبدالجليل،  مصطفى  االنتقالي  المجلس  رئيس 
مخاض هذه الحكومة لم يكن سهال، إذ أثار تأخر إعالنها 
الجماعات  بين  داخلية  خالفات  وجود  بشأن  شائعات 

والقبائل المختلفة حول تشكيلها.
الطريق  الكيب  قطع   ،2011 العام  من  نوفمبر  وفي 
على كل الشائعات، وأعلن التشكيلة الوزارية التي طال 
للثوار  أساسيتين  أمنيتين  حقيبتين  مسندا  انتظارها، 
المجلس  قبل  من  عليها  الموافقة  قبل  السابقين، 
الوطني االنتقالي، الذي مثل السلطة 
البالد  في  الموقتة  التشريعية 
التشريعية  االنتخابات  إجراء  لحين 
الكيب  خرج  وحينها  وقتذاك،  العام 
مليئة  »ليبيا  أن  الشهيرة  بتصريحه 
بالكفاءات.. التشكيلة الوزارية تتألف 
من مختلف أنحاء البالد، وأؤكد لكم 
وفئات  شرائح  وكافة  فرد  أي  أن 

الليبيين قد تم تمثيلهم«.
الحكومية  مهمته  بدايات  لكن 
عن  تسريبات  من  تخل  لم  الصعبة 
إذ  األسماء،  بعض  بشأن  خالفات 
كشفت إحدى الرسائل المسربة من 
الخارجية  لوزيرة  اإللكتروني  البريد 
كلينتون  السابقة هيالري  األميركية 
عبدالرحيم  أن   ،2012 يناير   5 في 
العام  القائد  تعيين  رفض  الكيب 
خليفة  ركن  أول  الفريق  للجيش 
حفتر رئيسا لألركان، بسبب »عداوة 
المنقوش  يوسف  اللواء  الختيار  دفعه  مما  شخصية« 

رئيسا لألركان.
على أي حال كان إعادة بناء الجيش والشرطة وإرساء 
األمن مجددا هو المعضلة الرئيسية التي واجهت عمل 
اندالع  إثر  المؤسسات  تلك  انهيار  بعد  الكيب،  حكومة 
منذ عهد  ورثتها  بفعل عيوب هيكلية  فبراير،   17 ثورة 
المسلحة  المجموعات  كانت  وفيما  السابق،  النظام 
االستراتيجية.  المنشآت  العديد من  على  للثوار تسيطر 
المجلس  في  أعضاء  هدد  المشتبك،  الوضع  هذا  وأمام 
الثقة من الحكومة، معتبرين  الوطني االنتقالي بسحب 
التي شكلها  الميليشيات المسلحة  أنها أخفقت في حل 

الثوار السابقون، الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، فيما 
تحدث بعض أعضاء المجلس عن إهدار للمال العام.

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الراحل أن تهديدات 
التشريعية،  االنتخابات  إجراء  تعرقل  االنتقالي  المجلس 
تحسين  في  نجحت  أنها  مؤكدا  حكومته،  عن  ودافع 
الحياة  وإعادة  البالد،  أنحاء  كل  في  األمني  الوضع 
ومعالجة  عدة  أشهرا  استمر  مسلح  نزاع  بعد  الطبيعية 
أرصدة  تجميد  ضمان  عبر  خصوصا  التمويل،  مشكلة 
واضحة  إشارات  وفي  الغرب.  جانب  من  السابق  النظام 
بناء  أن  الكيب وقتها: »نعلم  قال  على صعوبة مهمته، 
الدولة ال يمكن تحقيقه في شهور قليلة«، مبينا أنه »لم 
يجد قاعدة مؤسساتية إلعادة بناء البالد بعد أربعة عقود 

من الفساد المالي واإلداري إبان حكم القذافي«.
وعلى هذه الوتيرة من الشد والجذب، ظلت حكومة 
الكيب تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من العام 2012، 
رئيس  لحكومة  الثقة  العام  الوطني  المؤتمر  منح  حين 

الوزراء األسبق، علي زيدان.
ومنذ مغادرة منصبه، قل ظهور اسم الكيب في المشهد 
السياسي، فمع وصول المجلس الرئاسي إلى السلطة في غرب 
البالد، جرى تسمية الكيب مندوبا دائما لليبيا لدى هيئة األمم 
المتحدة، خلفا إلبراهيم الدباشي، وكان الظهور األخير للرجل 
عقب اندالع حرب العاصمة في 4 أبريل من العام 2019، 
الجيش  قيام  يرفض  أحد  »ال  متلفزة:  كلمة  في  قال  إذ 
ودولة المؤسسات«، مشيرا إلى أن »طرابلس وأهلها لم 
ولن تكون حضنا لإلرهاب وأهله«. واستنكر »الغزو على 
طرابلس واستهداف المدنيين وقصفهم ومن يقود الحرب 
على طرابلس هو عينه اإلرهابي وحجة مكافحة اإلرهاب 
كلمة حق أريد بها باطل«. وكان الفصل األخير في حياة 
بعد  توفي  إذ  الخارج،  في  دراسته  تلقى  حيث  الكيب، 
إجراء جراحة في الواليات المتحدة أخيرا، لكن بقي حلمه 
بـ»بناء دولة تحترم حقوق اإلنسان وال تقبل بانتهاكات 
حقوق اإلنسان«، معلقا بالشطر األخير من هذه الكلمة، 
التي قال فيها: »نحتاج إلى وقت لتحقيق ذلك«، ليبقي 
الوقت  من  نحتاج  كم  الليبي،  المشهد  يالحق  السؤال 

لتحقيق حلم الكيب؟

عاش يحلم بدولة تحترم حقوق اإلنسان

وداعا الكيب.. آخر فصول الديمقراطية قبل االنقسام



محليات 05

 مواطنون يشكون ارتفاع سعر 
الخضراوات واللحوم.. وتجار: كلفة 

اإلنتاج وأجور العمال السبب

 توزيع مساعدات على الالجئين في 
الكفرة.. وتكثيف لحمالت التوعية ضد 

»كورونا« في بنغازي

كيف استقبل الليبيون الشهر الكريم؟

بهجة رمضان تتبخر على نار الحرب والغالء والوباء

●   مواطنون أثناء تسوق الخضراوات في سبها

●   محال اللحوم بدت خالية من الزبائن بسبب ارتفاع األسعار
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في سبها، تقول ليلى المغربي، مواطنة، إن »أسعار الخضار 
هذا العام مرتفعة جدا، ومبالغ فيها رغم أن بعضها يتم إنتاجه 
األعوام  في  نشهدها  لم  األسعار  وهذه  المدينة،  مزارع  في 
المرء  السابق. أصبح  العام  الماضية، وال في شهر رمضان من 
الخضراوات  وحتى  ألبنائه،  فواكه  تشكيلة  شراء  يستطيع  ال 
أسعارها  رمضان  طعام  إعداد  في  األساس  تعد  التي  الورقية، 
مرتفعة في ظل غياب السيولة، كما أن جائحة فيروس كورونا 

زادت الطين بلة«.
األسعار  ارتفاع  يعقل  »ال  فيقول:  صالح،  علي  المواطن  أما 
بهذا الشكل. اليوم وقبل يومين من شهر رمضان المبارك سعر 
جانب  إلى  دينارات  ثالثة  كان  أن  بعد  دينارات  تسعة  الليمون 
استغالل  وهناك  والبصل،  والبطاطا  الطماطم  أسعار  ارتفاع 
واضح من أصحاب المحالت وباعة الخضراوات وال يوجد تدخل 

أو مراقبة أسعار من قبل الجهات الحكومية المختصة«.
صالح،  سالم  يدعى  خضار،  محل  صاحب  قال  المقابل،  في 
يعاني من  الذي  المزارع  إلى  »تعود  األسعار  ارتفاع  إن مشكلة 
عدة مشاكل، وهي ارتفاع أسعار البذور وأجرة العمال إلى جانب 
التيار  انقطاع  وكذلك  الزراعية،  المعدات  غيار  وقطع  األسمدة 
السوداء  السوق  من  الوقود  إلى شراء  مما يضطره  الكهربائي 

لتشغيل المواد حتى ال تتلف المحاصيل الزراعية«.
الحمراء  اللحوم  أسواق  في  متكررة  بدت  نفسها  المشكلة 
والبيضاء، حيث تقول فاطمة محمد: »ارتفع سعر اللحوم بشكل 
كبير، فقبل جائحة فيروس كورونا المستجد كانت بعض األنواع 
من اللحم عشرين دينارا، واآلن سبعة وعشرين للكيلو الواحد، 
ووصل لحم البقر إلى خمسة وأربعين دينارا، وهذا سعر جنوني 
ارتفعت  واألسماك  الدجاج  حتى  تحمله،  المواطن  يستطيع  ال 

أسعارها«.
اللحوم  لبيع  محل  وهو صاحب  علي،  محمد  قال  جانبه،  من 
السبب  لكن  صحيح،  هذا  ارتفعت،  »األسعار  والبيضاء:  الحمراء 
وكذلك  األعالف  أسعار  ارتفاع  نتيجة  المواشي  مربي  إلى  يعود 
الموردين من الخارج للحوم رفعوا أسعارهم، ومن الطبيعي أن 
العمال  أجور  سداد  أجل  من  السعر  بزيادة  بدوره  البائع  يقوم 
شهر  خالل  األسعار  في  ارتفاعا  وأتوقع  وغيره،  المحل  وإيجار 

رمضان«.
الليبيين  عند  رمضان  لشهر  إن  موظفة،  علي،  آمنة  وتقول 

مكانة خاصة، وطقوسا متنوعة، خصوصا بالنسبة للطعام.
تعتمد  التي  المتعددة  واألصناف  األكالت  »تتنوع  وأضافت: 
اللحوم والخضار  ارتفاع أسعار  على الخضراوات واللحوم، ولكن 

ربما سيحرم الليبيين هذا العام من بعض األصناف«.
أما الموظفة عائشة معتوق فتقول: »رغم كل أشكال المعاناة 
خالل  من  رمضان  شهر  الستقبال  السبهاوي  المواطن  يستعد 
إعداد بعض المشاريب التي تعد موادها في البيوت مثل الروينة 
ازدحاما  المطاحن  شهدت  وقد  الزميته،  جانب  إلى  والقصب 
حيث  العصائر،  مواد  وكذلك  والقمح،  الشعير  لطحن  شديدا 
يتم تجهيز خبز التنور وخبز الثريد وبعض من مشتقات القمح 

والشعير، مثل الهريسة والدشيشة والسميدة«.
المستجد«،  »كورونا  لفيروس  التصدي  إجراءات  وحرمت 
أعلنت  حيث  والرياضية،  الثقافية  األنشطة  من  البالد،  شباب 
بلدية طبرق منع إقامة النشاطات الرياضية والثقافية المتنوعة 
لتفادي  احترازي  كإجراء  وذلك  المبارك؛  رمضان  شهر  خالل 
للبلدية،  التسييري  المجلس  رئيس  وأصدر  الوباء.  تفشي 
نشاطات  أي  لمنع  العاجلة  تعليماته  السبت،  بوالخطابية،  فرج 
رمضانية أيا كان نوعها من رياضية واجتماعية أو فنية، والتي 

تشهد تجمع أعداد كبيرة من المتابعين، خالل شهر رمضان.
بالعقوبات  التعليمات  لهذه  المخالفين  بوالخطابية،  وحذر 
والفيروسات،  األمراض  نشر  في  المساهمة  منها  القانونية 
الليبية،  المدن  وتعتاد  المستجد«.  »كورونا  فيروس  ومنها 
رمضان،  شهر  خالل  مكثفة،  رياضية  أنشطة  تنظيم  سنويا، 
وأشهرها  األندية،  داخل  ليلية  ثقافية  سهرات  تنظيم  وكذلك 

تنظيم دوريات الكرة الخماسية.
في  رمضان سيكون  أن شهر  لـ»فرانس برس«  تقرير  ورأى 
األوسط بال  الشرق  المسلمة في  البلدان  ليبيا مثل غيرها من 
طعم كعادته السنوية، خصوصا مع اإلجراءات المتخذة للحد من 
مظاهر التجمعات االحتفالية بالشهر، ضمن اإلجراءات الوقائية 
االحتفاالت  من  الحد  مظاهر  الوكالة  ورصدت  المرض.  من 
العائلة  مع  اإلفطار  والئم  إلغاء  تم  فقد  للشهر،  المصاحبة 

وتعليق الصالة في المساجد، ال سيما في مناطق القتال.
ولطالما تجمعت العائالت وقت اإلفطار خالل الشهر بعد يوم 
الشمس حتى غروبها، لكن مع تفشي  الصيام من شروق  من 
بعيدة  رمضان  عادات شهر  تبدو  المستجد«،  »كورونا  فيروس 

المنال.
القتال،  العالقين في منازلهم بمناطق  للكثير من  وبالنسبة 
حسب  الخير،  وفعل  للعبادة  فرصة  زال  ما  رمضان  شهر  فإن 

تقول:  حيث  عاما،   54 البالغة  منير،  كريمة  الليبية  المواطنة 
أوقات  خالل  العام.  هذا  مبكرا  جاء  رمضان  فإن  لي،  »بالنسبة 
الصيام هناك منع التجول ما يعني ساعات عمل أقل، وهذا يشبه 
وهذا  الخير  بفعل  يتعلق  دائما  »رمضان  وأضافت:  رمضان«. 
العام يوجد الكثير من المحتاجين، خصوصا من )النازحين( من 

الحرب«.
ويبدو أن صالة التراويح التي تؤدى جماعة في المساجد كل 
ليلة خالل الشهر، ستكون ممنوعة مع إغالق المساجد في كل 

المنطقة في مسعى لوقف تفشي المرض.
الموسم  مشكالت  تختلف  ال  السيولة،  أزمة  استمرار  ومع 
السابقة،  األعوام  مشكالت  من  غيره  عن  الجديد  الرمضاني 
حيث يكرر سكان العاصمة طرابلس، الشكوى من نفس أشكال 

المعاناة التي يعيشونها عاما بعد عام.
داخل  على كرسي صغير  عاما«   69« النويري  محمد  يجلس 
حيث  طرابلس،  العاصمة  وسط  الصيت  الذائع  الرشيد  سوق 
والثوم  البهارات  بعض  لعرض  الخشبية  طاولته  يوميا  ينصب 
المغلف، مصدر رزقه وأهل بيته، مترقبا قبل أيام من بدء شهر 
رمضان، الزبائن الذين أنهكتهم سنوات من األزمات والحروب. 
»أصابني  بأكياس:  الثوم  يغلف  وهو  النويري  محمد  ويقول 
ظروف  في  آخر  تلو  عاما  نقاوم  مثلي.  كثيرون  وغيري  اإلرهاق 
استثنائية والحرب تتربص بنا، كلما نشعر ببصيص أمل، يطفو 

للسطح صراع عسكري بين الليبيين«.
ومما يزيد من معاناة الليبيين، استمرار حرب العاصمة التي 
انطلقت شرارتها في أبريل من العام الماضي بين قوات القيادة 
العامة، التي يقودها المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق 

الوطني.
منذ  الحالل.  من  أوالدي  بإطعام  فخور  »أنا  النويري:  ويقول 
من  المكونة  أسرتي  إلعالة  هنا،  القدوم  على  أواظب  سنوات، 
بدنيا«،  معاقة  وابنة  الجامعة  في  أوالد  لدي   ،)...( أفراد  عشرة 

مضيفا: »أنا مصاب بالسكري وأشتري دوائي بشق األنفس«.
البقوليات،  سوق  داخل  عاما«   45« خيري  منال  وتتجول 
بعض  لشراء  المكان  هذا  إلى  عام  كل  تأتي  أنها  إلى  مشيرة 
الحمص والعدس ومستلزمات رمضانية خاصة. وغالبا ما تشهد 
هذه السوق زحمة في مثل هذه األوقات، لكن الحال تغير بفعل 
الظروف االقتصادية التي تمر بها ليبيا، وصعوبة الحصول على 

السيولة النقدية من المصارف.
األسعار  ارتفاع  من  أطفال  ألربعة  أم  وهي  منال،  وتشكو 
»ثالثة أيام أمضيت خاللها ساعات أمام المصرف«، مشيرة إلى 

أنها تمكنت فقط من سحب 500 دينار )360 دوالرا(«.
وتقول إن هذا المبلغ ال يكفي لسد احتياجات عائلتها سوى 
السماء  صوب  يدها  وترفع  رمضان.  شهر  من  األول  األسبوع 

قائلة: »أرجو من اهلل أن يجمع شمل الليبيين، ألننا اآلن نقتل 
بعضنا وثروات بلدنا تسرق في وضح النهار«.

ويشير التاجر عبداهلل الشايبي إلى أن المعارك التي يشهدها 
الناس  آالف  وجعلت  ومقلقة،  مزعجة  »باتت  طرابلس  محيط 
من  واسعة  شريحة  أن  »أالحظ  ويقول:  منازلهم«.  يتركون 
الليبيين عاجزة عن شراء أبسط مقومات الحياة، بعض العائالت 
تعد تأمين وجبات الطعام إنجازا، وهو أمر لم نعتد عليه في بالد 

غنية بالنفط«.
ويضيف بينما يقف أمام محل لبيع التمور: »بالدنا مشهورة 
عالميا بإنتاج التمر، نجد أنفسنا عاجزين عن شرائه بعد ارتفاع 
ثمنه ضعفين«. ثم يتساءل: »هل يمكن تخيل مائدة الليبيين 
وقت  وروحية  رمزية  يمثل  الذي  التمر  من  خالية  رمضان  في 

اإلفطار؟«.
توفير  عن  والحكومية  الخاصة  التجارية  المصارف  وتعجز 
السيولة النقدية للمواطنين، على الرغم من برنامج إصالحات 

اقتصادية أقرته حكومة الوفاق العام الماضي.
أضرار النزوح

وتسببت المعارك الدائرة عند أطراف طرابلس بحركة نزوح 
للعاصمة، ما  الداخلية  األحياء  اتجاه  كبيرة، جزء كبير منها في 

فاقم معاناة السكان مع قرب حلول شهر رمضان.

ويقول مالك الذي قصد السوق لشراء حاجياته: »الحرب أخرجت 
معظمهم  وغادر  منازلهم،  من  طرابلس  جنوب  سكان  من  آالفا 
مسرعين دون التمكن من أخذ حاجاتهم األساسية، ما جعل األعباء 
المالية تثقل كاهلهم. مع رمضان سيواجهون أوقاتا قاسية لتأمين 
حتى وجبة اإلفطار«. ورأى أن رمضان هذه السنة »سيكون األشد 

واألقسى« منذ أعوام على سكان طرابلس.
كبير  عدد  الستضافة  عامة  مدارس  الوفاق  حكومة  وفتحت 
أو  لهم،  أقارب  عند  النزول  غيرهم  فضل  فيما  النازحين،  من 

يقيمون في مخيمات مستحدثة.
بإطالق  الخير  أهل  من  كثيرون  يبادر  نفسه،  السياق  في 
مبادرات مع قدوم الشهر الكريم، حيث قرر الليبي طارق التائب 
المساعدات  وتقديم  التبرع  السابق،  السعودي  الهالل  العب 
الخطير  فيروس »كورونا«  لمكافحة  تونس  في  الليبية  للجالية 

الذي هاجم العديد من دول العالم.
وتبرع التائب بمبلغ مالي رفض ذكره، وكذلك التبرع بتوريد 
لمدينة  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة  عن  السريع  للكشف  جهاز 
والفن  الرياضة  في  ليبيا  نجوم  من  العديد  وكان  طرابلس. 
واإلعالم الرياضي، قد قرروا المساهمة في سباق »تحدي الخير« 
الرياضيين  من  عدد  وتكفل  الليبية،  األسر  بمساعدة  والتكفل 
طوال  األسر  هذه  بمساعدة  الليبية  العائالت  لصالح  بالتبرع 
واإلعالميين  الالعبيين  بين  تحد  في  المبارك،  رمضان  شهر 

والشخصيات الرياضية الليبية.
إلى  الماضية،  األيام  خالل  الليبيون،  سارع  آخر،  جانب  من 

تخزين الطعام لشهر رمضان.
الوفاق  حكومة  فرضت  المرض،  انتشار  لمنع  مسعى  وفي 
الوطني حظر التجول على مدى 24 ساعة اعتبارا من 17 أبريل، 
وتستهدف الخطوة تخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية 
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ومنها طرابلس. ولن 

يسمح سوى بشراء الخبز والطعام في الصباح.
المستجد«  »كورونا  فيروس  لمجابهة  العليا  اللجنة  وقالت 
بكل  التجمعات  كل  إقفال  يشمل  الحظر  إن  الوفاق  بحكومة 
بالمحالت  واالكتفاء  واللحوم،  الخضراوات  أسواق  من  أشكالها 
الضرورية،  الناس  حاجات  لقضاء  الصغيرة  والمخابز  التجارية 
وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة 

األمراض بموقع »فيسبوك«.
بالبضائع  الخاصة  السيارات  أصحاب  استثناء  إلى  وأشارت 
الصغيرة  المحالت  أصحاب  وكذلك  اإلسعاف  وسيارات 
باألرجل  بالتنقل  السماح  إلى  الفتا  الحظر،  قرار  من  والمخابز 
الثانية  وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة  من  يوميا  فردي  بشكل 
ظهرا، دون استعمال السيارات مع االلتزام بإجراءات السالمة 

الكمامات. ارتداء  من 

الجمهور نهائيا خالل مدة  المصارف تعاملها مع  كما تقفل 
الحظر المقترح، إلى جانب منع وجود أية تجمعات بكل أشكالها، 
مع  التعامل  الداخلية  وزارة  تولي  إلى  أشار  الذي  البيان،  حسب 

هذه التجمعات.
في  السكان  وقف  العسكرية،  المواجهات  دوي  وقع  وعلى 

طوابير أمام البنوك للحصول على النقود وشراء الغذاء.
والخوف  القلق  مشاعر  »كورونا«  فيروس  انتشار  ويفاقم 
الذي  الصراع  من  سنوات  مدى  على  السكان  يتجرعها  التي 
حكومتين  إلى  أفريقيا  بشمال  المساحة  كبيرة  الدولة  قسم 
أطفال  لخمسة  أم  وهي  عاما«   52« آمال  وقالت  متنافستين. 
»ال أستطيع إلقاء اللوم على الناس الذين ال يتبعون التعليمات 

)التباعد االجتماعي( ألنهم لديهم ما يكفي من هموم«.
ومضت قائلة: »ليس لديهم ما يكفي من المال ويحاولون 
من  حشودا  تجد  حيث  الرخيصة،  األماكن  من  الطعام  شراء 

الناس هناك«.
36 عاما،  العمر  يبلغ من  الذي  العمل،  العاطل عن  أما خالد 
فلم يعد لديه المال لشراء الطعام بعد أن فقد عمله في مقهى 
أغلق بسبب »كورونا«. وقال: »أنا أقترض المال من أصدقائي 
لديهم  أيضا  هم  إعطائي؟  يمكنهم  متى  إلى  ولكن  وعائلتي 

عائالت يعتنون بهم«.
وفي مصراتة، وهي مدينة ساحلية تبعد نحو 200 كيلومتر 
في  متجر  صاحب  وهو  علي،  الطيب  اشتكى  العاصمة،  شرقي 
-100 تنفق  »إذا كنت  وقال:  الطعام.  أسعار  المدينة من غالء 
200 دينار في اليوم، ففي شهر رمضان تجد نفسك تنفق 500 
معاناة  من  زادت  كورونا  جائحة  واآلن  دوالرا(..   355( دينار 

الناس«.
للسماح  النار  إطالق  لوقف  المتحدة  األمم  دعوات  ورغم 
لمحاربة  لالستعداد  والمجهدة  المهترئة  الصحية  للمنظومة 
»كورونا  فيروس  فيه  يتسبب  الذي  »كوفيد19-«  مرض 
العامة  القيادة  قوات  فقدت  أن  منذ  القتال  احتدم  المستجد«، 

أربع بلدات في غرب البالد.
األسبوع  مدى  على  الممكن  من  كان  طرابلس  وسط  وفي 
سماع دوي القصف المدفعي في القتال بمناطق جنوبية تحاول 

قوات القيادة العامة اقتحامها.
ويتقاسم الالجئون األعباء مع الليبيين تحت سماء تشهد ما 
تجره عليهم الحرب من ويالت. وفي محاولة لتخفيف األعباء عن 
الالجئين، وزعت الهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية 
الهجرة  الالجئين في مركز  إيوائية على  الكفرة مساعدات  فرع 
من  نزيل   100 المركز  في  الالجئين  عدد  ويبلغ  بالمدينة. 
السودان والصومال وتشاد، وقد شملت المساعدات طرد عناية 
شخصية، ومراتب ووعاء غسيل المالبس وأغطية، حسب بيان 

نقلته وكالة األنباء الليبية في بنغازي، األربعاء.
اإلنسانية  والمساعدات  لإلغاثة  الليبية  الهيئة  أن  يذكر 
السامية  المفوضية  من  األولى  المساعدات  شحنة  تسلمت 
لشؤون الالجئين، يوم الخميس الماضي. كما قدمت المفوضية 
في  للمساعدة  جنزور،  لبلدية  بالكامل  مجهزة  إسعاف  سيارة 

مواجهة فيروس »كورونا المستجد«.
وقالت المفوضية في بيان، السبت الماضي، إن هذه الخطوة 
مما  الصحي،  والقطاع  الليبي  الشعب  لدعمها  »استمرارا  تأتي 
المتعلقة  الطبية  الطوارئ  لحاالت  أفضل  استجابة  في  يسهم 

بالنزاع الحاد وحاالت اإلصابة المحتملة بالفيروس«.
فيروس  وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  قررت  بنغازي،  وفي 
للتوعية  الطبي  الفريق  حمالت  تكثيف  بالمدينة،  »كورونا« 
وحث  رمضان.  شهر  خالل  منه  الوقاية  وسبل  الفيروس  بخطر 
الفريق الطبي،  الحداد، خالل لقائه  الدكتور أحمد  اللجنة  عضو 
بالمعلومة  للوصول  التوعية،  جهود  تكثيف  أهمية  على 
الصحيحة إلى أكبر عدد من الجمهور، لالستمرار في المحافظة 
مدينة  في  إصابات  أي  ظهور  وتالفي  الجزئي،  االستقرار  على 
وكالة  نقلته  بيان  البالد، حسب  وجنوب  ومناطق شرق  بنغازي 
األنباء الليبية في بنغازي. كما دعا الحداد، إلى تصحيح المفاهيم 
وخارج  داخل  التجمعات  عن  واالبتعاد  الفيروس،  حول  الخاطئة 
الحظر  فترة  واستمرار  العامة،  واألماكن  والمصارف  األسواق 

وإغالق المساجد.
إلى  التوعية  حمالت  خالل  اإلشارة  أهمية  إلى  الحداد  ووجه 
آلية التصرف مع حاالت االشتباه باإلصابة بالفيروس، الفتا إلى 
يتم  لم  مخالطين  أشخاص  وجود  احتمالية  من  الحذر  توخي 
الوصول إليهم، وذلك لعدم ظهور أعراض المرض عليهم وقد 
األربعاء،  األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  وأعلن  تظهر.  ال 
المستجد«،  »كورونا  بفيروس  جديدة  إصابات  ثماني  تسجيل 
لترتفع الحصيلة اإلجمالية لمصابي الفيروس في البالد إلى 59 

حالة، منها أربع حاالت سجلت في بنغازي.
رمضان،  شهر  استقبال  في  الليبيين  لمعاناة  شتى  وجوه 
تتوزع ما بين حرب تؤرق الجميع، وفيروس وبائي يهاجم خفية 
القيام بمهامه ومسؤولياته كافة،  دون قطاع صحي قادر على 
وغالء وغياب سيولة يزيد األمور سوءا، ومع كل ذلك، ال يبقى 
أمام المواطن الليبي إال التشبث باألمل في الوصول إلى حلول 

ألزماته تلك يوما ما.

عام جديد يحمل شهر 
رمضان إلى شوارع وبيوت 

الليبيين، وسط أصوات 
بنادق ال تنتهي، وأزمات تلد أخرى، 

وتمنيات ودعوات تطلقها حناجر الشيوخ، 
تنادي بالحلول وترجو أن يعود السلم 
واألمان، حتى يستعيد الناس حياتهم 

التي افتقدوها طويال. لكن ما بين 
التمنيات والواقع الماثل، تكمن المأساة، 

فحلول الشهر الفضيل، في ظل أزمة 
فيروس »كورونا المستجد«، فاقم معاناة 

المواطنين، حيث رصدت »الوسط« ارتفاعا 
شديدا في أسعار الخضار والفواكه واللحوم 

الحمراء والبيضاء، والمواد الغذائية، إلى 
درجة وصفها البعض بأنها »موجة غالء لم 
يسبق لها مثيل«، ومع تفاوت هنا أو هناك، 
لم يختلف األمر كثيرا ما بين مدينة وأخرى 

أو منطقة وأخرى.

الوسط - رمضان كرنفوده
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األميركي  السفيرين  اغــتــيــال  ــى  إل ــدى«،  ــه ال
والبريطاني في حال لم يغادرا البالد.

معنا أم ضدنا؟
إشعال  اإليرانيين »يمكنهم  أن  إلى  أشار سميث 
الفتيل بمجرد أن تكون الظروف أكثر مالءمة لهم« 
للجنرال  واشنطن  باغتيال  القاسية  الضربة  بعد 
اإليرانية  اإلستراتيجية  مهندس  سليماني،  قاسم 
المتحدة،  الواليات  وسترسل  األوسط.  الشرق  في 
التي تراجعت عالقاتها ببغداد إلى أدنى مستوياتها 
يونيو  في  العراق  إلى  وفــدًا  االغتيال،  عملية  منذ 
المقبل، إلعادة التفاوض بشأن العالقات العسكرية 
قد  ذلك،  غضون  وفي  البلدين.  بين  واالقتصادية 
خمسة  بعد  جديدة،  حكومة  والدة  العراق  يشهد 
أشهر من الشغور، مع تكليف رئيس جهاز المخابرات 
التفاوضية  بمهاراته  المعروف  الكاظمي،  مصطفى 

من واشنطن إلى طهران مرورًا بالرياض وبيروت.
وقال مسؤول عراقي قريب من المحادثات: »إنها 
عالقة على حد السيف، وال يجب أن تكون كذلك«. 
هاوس«،  »تشاتام  من  منصور  ريناد  الباحث  لكن 
على  ضغوطًا  تمارس  المتحدة  الواليات  أن  يعتبر 
بالمخاطر.  محفوف  أمر  وهو  طرف،  »الختيار  بغداد 

وكأنهم يقولون لهم هل أنتم معنا أم ضدنا؟«.

في  عضوين  بلدين  من  دبلوماسيان  وأكــد 
التحالف  في  اآلخرين  األعضاء  أن  الدولي  التحالف 
الهجمات  ــؤدي  ت أن  من  مخاوفهم  عن  أعــربــوا 
األميركية إلى نتائج عكسية. لكن مع تفشي جائحة 

في عدد محدود من القواعد، اثنتين منها محميتان 
اآلن بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي التي 

نشرتها واشنطن مؤخرًا.
التحالف  »إن  اإلثنين،  الدبلوماسيين،  أحد  وقال 
كما نعرفه، لم يعد قائمًا«. لكن رغم مغادرة الجنود، 

كان الموالون لطهران يبعثون رسائل متناقضة.
قتل  »ال  بأنه  اهلل«  »حزب  كتائب  تعهدت  فقد 
مغادرة  بعنوان  انسحابها  استمر  إذا  القوات  لهذه 
العراق مغادرة كاملة«. لكن بعيد ذلك، اتهم رئيس 
تكتل نواب الحشد الشعبي الواليات المتحدة بأنها 
االنتشار ألسباب  تعمل »إلعادة  وأنها  »غير جادة« 

تكتيكية، من أجل حماية جنودها«.
جديدة  فاعلة  جهات  ظهرت  نفسه،  الوقت  في 
وخبراء  دبلوماسيون  يراها  والتي  الغموض،  يلفها 
صورية  وهمية  مجموعات  مجرد  أنها  وضباط 
تطلق  جماعة  تبنت  فقد  العراق.  في  إيران  ألنصار 
هجمات  الثائرين«،  »عصبة  اســم  نفسها  على 
مسيرة  بطائرة  التقطت  صورًا  ونشرت  صاروخية، 
ببغداد،  األميركية  السفارة  في  حساسة  لمواقع 
حظر  رغم  البالد،  غرب  في  األســد  عين  وقاعدة 

الطيران.
اسم  نفسه  على  يطلق  آخر  فصيل  دعا  كما 
قبضة  الــعــراق-  اإلسالمية  المقاومة  »فصائل 

األكثر دموية ضد جنود غربيين خالل سنوات في 
العراق.

مــارس،  نهاية  كبير،  عــراقــي  مــســؤول  ــال  وق
إنهم  لنا  قالوا  األميركيين  »إن  برس«:  لـ»فرانس 
سيضربون في وقت متزامن 122 هدفًا في العراق 
المزيد من مواطنيهم«. ويعمل فصيل  ما قتل  إذا 
الحشد  مظلة  تحت  العراق  في  اهلل«  »حزب  كتائب 
الشعبي، الذي تم دمجه بالقوات الحكومية، ويعمل 

بأجندة إيرانية خارج البالد.

تحالف بوجه آخر
دولة  في  الكثيرة  األهــداف  تلك  ضــرب  لكن 
بانتهاك سيادتها، وصوت  اتهام واشنطن  تواصل 
في  األميركي  العسكري  الوجود  إنهاء  على  نوابها 
ما  بحسب  وخيمة،  عواقب  له  تكون  قد  البالد، 
ضد  الدولي  للتحالف  األميركي  القائد  حتى  يقول 

الجهاديين الذي تقوده الواليات المتحدة.
وأبدى الجنرال بات وايت عن خشيته من أن تخرج 
األمور عن السيطرة، عندما أعرب في برقية للقيادة 
من  »مخاوف«  عن  مارس  في  األميركية  المركزية 
أن الجماعات المستهدفة سترد وتعرض اآلالف من 
مسؤول  بحسب  »جدي«،  خطر  إلى  التحالف  قوات 

عسكري أميركي اطلع على مذكرة وايت.

وغادر  أصاًل.  التحالف  شكل  تغير  »كوفيد19-«، 
العراق 2500 مدرب عسكري من مختلف الجنسيات 
ضمن التحالف الدولي، من دون أجل للعودة، فيما 
األميركيين،  وغالبيتهم من  الباقون،  الجنود  تجمع 

التوتر على  انخفاضًا في  أسابيع  العراق منذ  يشهد 
توقف  مع  واإليراني،  األميركي  حليفيه  بين  أراضه 
أن  غير  الثأرية،  والغارات  الصاروخية  للهجمات 
إلعادة  الهدوء  هذا  يكون  أن  من  يحذرون  خبراء 
جديدة  لجولة  تحضيرًا  المعسكرين  صفوف  رص 

من المواجهات.
وعندما قتل جنديان أميركيان وبريطانية بهجوم 
الدفاع  وزارة  مارس، وضعت  منتصف  في  صاروخي 
المحتمل  األميركي  الفعل  لرد  تصورًا  األميركية 

األكثر تدميرًا ضد الفصائل العراقية المسلحة.
واشنطن  معهد  مــن  سميث،  فيليب  ــال  وق
يكن هناك  لم  لو  األدنى، »حتى  الشرق  لسياسات 
تنظيم  يعيدون  اإليرانيين  فإن  للصواريخ،  إطالق 
في  األميركية  »القوات  أن  وأضــاف  صفوفهم«. 
الوقت الحالي، تأخذ التهديدات على محمل الجد«.

الماضي،  الدفاع األميركية الشهر  وبدأت وزارة 
ضد  ضربات  تنفيذ  إلى  ترمي  شاملة  خطة  وضع 
فصائل  ضد  متزامن  بتوقيت  موقع  مئة  من  أكثر 
اهلل«،  »حــزب  كتائب  خصوصًا  عراقية،  مسلحة 
الهجوم  بشن  واشنطن  تتهمه  الــذي  الفصيل 

● موقع استهداف قاسم سليماني قرب مطار بغداد في يناير الماضي

ال صالة تراويح.. ال والئم.. ال زيارات

مدعومين بمبدأ »الوالية القضائية العالمية«

واشنطن سترسل وفداً إلى بغداد في يونيو المقبل

»كورونا« يخطف فرحة العالم اإلسالمي بشهر رمضان

ضحايا جرائم التعذيب يطاردون 
مسؤولي النظام السوري في أملانيا

مباحثات سورية- إيرانية في دمشق

تساؤالت حول أسباب انخفاض التوتر األميركي- اإليراني في العراق

التقليدية  بالفوانيس  الشوارع  زينت  القاهرة، 
واألضواء استعدادًا الستقبال شهر رمضان.

المطاعم  تزيين  أيضًا  الــعــادة  في  ويتم 
هذا  مغلقة  ولكنها  األضواء،  بهذه  والمقاهي 
رمضان  شهر  يجعل  ما  الفيروس  بسبب  العام 

. مختلفًا
االدعــاءات  الكثيرون  رفض  الفيروس،  ومع 
على  مصرين  رمضان،  شهر  في  اإلفطار  بجواز 
دار  وكتبت  الصيام.  منع  يعني  ال  الفيروس  أن 
»تويتر«  على  تغريدة  في  المصرية  اإلفتاء 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  الخوف  »مجرد 

لإلفطار«. ليس مسوًغا 
وفي إرشاداتها الخاصة بشهر رمضان، أكدت 
دراسات  وجود  عدم  العالمية  الصحة  منظمة 
»كورونا  بفيروس  واإلصابة  الصيام  بين  تربط 
األصحاء  األشخاص  أن  إلى  مشيرة  المستجد«، 
الصيام خالل شهر رمضان كما في  »بإمكانهم 

الماضية«. السنوات 

المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  إعالن  منذ 
باتت دول العالم مجتمعة تعيش قلقًا متواصاًل، 
غير  االجتماعية،  أنشطتها  من  مستمرًا  وحرمانًا 
لمسلمي  بالنسبة  أكثر  مختلًفا  يبدو  األمر  أن 
الستقبال  يستعدون  الذين  األوســط  الشرق 
إلغاء  فمن  ساعات.  غضون  في  رمضان  شهر 
والئم اإلفطار مع العائلة إلى تعليق الصالة في 
الفضيل،  للشهر  المسلمون  يستعد  المساجد، 
في  عام،  كل  اعتادوها  التي  مالمحه  غابت  وقد 
ظل انتشار الفيروس، وإجراءات الحد من التنقل 

الوباء. لوقف 
اإلفطار  وقــت  العائالت  تجمعت  ولطالما 
شروق  من  الصيام  من  يوم  بعد  الشهر  خالل 
رمضان  شهر  ويتميز  غروبها.  حتى  الشمس 
مساعي  مع  ولكن  فيه.  العبادة  بشعائر  أيضًا 
مواجهة األزمة، تبدو عادات شهر رمضان الذي 
وجود  مع  المنال،  بعيدة  األسبوع،  هذا  يبدأ 
من  األوسط،  الشرق  في  السكان  من  الماليين 
في  القتال  ساحات  إلى  لبنان  إلى  السعودية 
والعراق واليمن وسورية، في إغالق تام، بحسب 

»فرانس برس«.
جماعة  تؤدى  التي  التراويح  صالة  أن  ويبدو 
ستكون  الشهر،  خالل  ليلة  كل  المساجد  في 
المنطقة  كل  في  المساجد  إغالق  مع  ممنوعة 
عديد  وأجاز  المرض.  تفشي  لوقف  مسعى  في 
العام  المفتي  ذلك  في  بما  الدينية  السلطات 
إقامة  الشيخ  آل  العزيز  عبد  الشيخ  للسعودية 

البيوت. التراويح والعيد في  صالتي 
ماليين  يــزورهــا  التي  المملكة  وفــرضــت 
الحج،  ومناسك  العمرة  ألداء  سنويًا  المسلمين 
انتشار  مــن  للحد  صــارمــة  وقائية  إجـــراءات 
ذلك  في  بما  التجمعات  منع  تشمل  الفيروس 

العمرة. ومناسك  الجماعة  صالة 
الحرام  المسجد  بدا  الماضية،  األسابيع  وفي 
اكتظت بعشرات آالف من  التي لطالما  والكعبة 

المصلين. من  خاليين  المصلين، شبه 
وقال مؤذن المسجد الحرام علي مال »قلوبنا 

المسجد  ازدحام  على  »اعتدنا  مضيفًا:  تبكي«، 
وكل  والــنــهــار  الليل  خــالل  بالناس  الــحــرام 

األوقات«. وتابع: »شعرت بألم داخلي«.
ولم تعلن السعودية بعد قرارًا يتعلق بموسم 
أن  المرجح  من  ولكن  المقبل،  يوليو  في  الحج 
التاريخ  في  األولــى  للمرة  الموسم  إلغاء  يتم 
السعودية  وكانت  الفيروس.  بسبب  الحديث 
المسلمين  الماضي من  أواخر مارس  طلبت في 

التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة.

ال والئم وال زيارات
الفلسطينية  والديار  القدس  مفتي  وأعلن 
التروايح ستكون  أن صالة  الشيخ محمد حسين 
عدم  إلى  المواطنين  ودعا  المنازل،  في  أيضًا 
هذه  وتأتي  العام.  هذا  رمضان  هالل  تحري 
الصحة  منظمة  لتوصيات  استجابة  القيود 
على  اإلسالمية  ــدول  ال حثت  التي  العالمية 
دينية  احتفاالت  أي  في  جديًا«  النظر  »إعــادة 
بسبب  األعمال  من  الكثير  وتضررت  جماعية. 

من  الكثير  قام  العام،  وهذا  واإلغالقات.  القيود 
لشهر  ميزانياتهم  توجيه  بإعادة  المسلمين 
من  وغيرها  واألقنعة  القفازات  لشراء  رمضان 

الفيروس. الوقاية من  أساليب 
يونس  قال  دمشق،  السورية  العاصمة  وفي 
»قمت  األلبسة  لبيع  متجر  داخــل  عامًا(   51(
بإدخار مبلغ من أجل رمضان لكن قمت بإنفاقه 
الصحي  للحجر  أشياء  شراء  على  ذلك  من  بدال 

الفيروس«. والوقاية من 

وأضاف: »ال والئم وال زيارات هذا العام.. أشعر 
بأن الفيروس يحاصرنا أينما ذهبنا«. وفي إيران 
السلطات  سمحت  عقوبات،  تحت  تــرزح  التي 
على  المخاطر«  »منخفضة  األنشطة  باستئناف 

الصغيرة. والشركات  المتاجر  غرار 
كما دعا المرشد األعلى اإليراني آية اهلل علي 
خالل  المنازل  في  الصالة  إلى  الشعب  خامنئي 
فيروس »كورونا  للحد من تفشي  شهر رمضان 
به  تضررًا  األكثر  الدولة  إيران،  في  المستجد« 

في الشرق األوسط.
وقال: »في غياب التجمعات العامة أثناء شهر 
والدعاء  الصالة  نهمل  أال  علينا  ينبغي  رمضان 

والتواضع في وحدتنا«.
قتل  الــوبــاء  أن  الرسمية  األرقـــام  وتظهر 
 80 من  أكثر  وأصاب  شخص  آالف   5 من  أكثر 
بعض  يشكك  بينما  ــران،  إي في  شخص  ألــف 
الجمهورية  داخل  الصحة  وخبراء  المسؤولين 
اإلسالمية وخارجها في الحصيلة الرسمية. وفي 

أنور رسالن  السوريان  التقى  قبل خمس سنوات، 
في  الكبرى  المتاجر  أحد  في  صدفة  البني  وأنور 
برلين، ليميز الثاني األول بأنه الرجل الذي ألقى به 
في أحد سجون نظام الرئيس السوري بشار األسد 
لمدة خمس سنوات. ورسالن هو األرفع رتبة بين 
عضوين سابقين في المخابرات السورية، بحسب 
السلطات القضائية األلمانية، سيمثالن الخميس 
أمام القضاء في ألمانيا في أول محاكمة في العالم 

تتناول انتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
واعتبر المحامي السوري أنور البني في مقابلة مع 
»فرانس برس« في برلين أن الجلسة التي ستعقد 
»رسالة  تشكل  األلمانية  كوبالنس  محكمة  أمام 
نفذوا  ومن  السوريين،  المسؤولين  إلى  مهمة« 
العقاب،  تفلت من  لن  »إنك  مفادها:  االنتهاكات 
لذا فكر باألمر«. ويجمع هذا الرجل الستيني المقيم 
في ألمانيا كالجئ من خمس سنوات ونصف السنة، 
والناشط البارز في مجال حقوق اإلنسان في وطنه، 
سوريين  مسؤولين  ضد  والشهادات  األدلة  حاليًا 

إلتاحة البدء بالمالحقات القضائية.

والية قضائية عالمية
مبدأ  وفرنسا،  ألمانيا  بينها  دول  عدة  تطبق 
لدولة  يسمح  الذي  العالمية«  القضائية  »الوالية 
ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد اإلنسانية بغض 
جريمتهم.  تنفيذ  مكان  أو  جنسيتهم  عن  النظر 
ورغم أن البني لم يعد قادرًا على ممارسة مهنته 
في ألمانيا، لكن الناشط الذي يحظى بتقدير كبير 
في أوساط 700 ألف الجئ سوري في ألمانيا، نجح 

في إقناع الضحايا باإلدالء بشهادتهم.
وأوضح المحامي األلماني باتريك كروكر، الذي 
يمثل ستة أطراف مدعية مدنية سورية، قد تنضم 
انتقام  قضية  ليست  »القضية  أن  امرأتان،  إليها 
المحامي أن  الحقيقة«. وأضاف  بل قضية معرفة 

في زيارة هي األولى منذ عام، التقى وزير الخارجية 
الرئيس  اإلثنين،  ظريف،  جواد  محمد  اإليراني 
في  آخرين  ومسؤولين  األســد  بشار  السوري 
دمشق، حيث جرى بحث التطورات على الساحتين 
»كوفيد  وبــاء  انتشار  مع  واإلقليمية  السورية 

19-«، وفق ما أفاد اإلعالم الرسمي السوري.
وقدم األسد تعازيه إليران، التي تعتبر واحدة 
»كورونا  بفيروس  تــضــررًا  األكثر  ــدول  ال من 
من  وفاة  حاالت   5209 سجلت  وقد  المستجد«، 
برس«  »فرانس  بحسب  إصابات،   83505 أصل 
وأعلنت دمشق حتى يوم اإلثنين 39 إصابة بينها 

ثالث وفيات.
الرئاسة  وأبدى األسد، وفق بيان على حساب 
لتحول  »أسفه  »فيسبوك«،  موقع  على  السورية 

أوروبية  دول  إلى  لجؤوا  الذين  الضحايا  هؤالء 
حدث  ماذا  يعرف  أن  للعالم  »يريدون  مختلفة 
هناك«. وانشق العقيد السابق رسالن عن الجيش 
السوري في العام 2012 قبل أن يصل إلى ألمانيا 

في 26 يوليو 2014.
 2006 مايو  في  البني  باعتقال  متهم  وهو 
لمدة خمس  منزله في دمشق وسجنه  أمام  من 
بدء  عند   2011 في  سراحه  إطالق  حتى  سنوات 
سخرية  وشاءت  سورية.  في  االحتجاجية  الحركة 
في  منفاه  في  برسالن  البني  يلتقي  أن  األقــدار 
طالبي  مبنى  في  يقيما  أن  صودف  حيث  برلين، 
اللجوء نفسه في المدينة التي وصال إليها بفارق 
سيجارة  يدخن  وهو  البني  ويستذكر  شهرين. 

هذا الوباء إلى مجال لالستثمار السياسي من قبل 
الواليات  رأسها  وعلى  الغرب،  في  الدول  بعض 
المتحدة التي تستمر بنهج فرض العقوبات على 
الدول رغم هذه الظروف اإلنسانية االستثنائية«.

للدعوات  آبهة  غير  المتحدة  الواليات  وتبقى 
منها  طالبة  كثيرة،  جهات  من  إليها  الموجهة 
بشدة  تعاني  التي  الدول  على  العقوبات  تعليق 

تبعات فيروس »كورونا المستجد«، مثل إيران.
أو  »تخفيف  طلبت  المتحدة  األمــم  وكانت 
إيران  على  المفروضة  الدولية  العقوبات  تعليق« 
في  الحاسمة«  »المرحلة  هذه  خالل  أخرى  ودول 
مواجهة وباء »كوفيد- 19«. وانتقد ظريف بدوره 
خالل لقائه األسد العقوبات األميركية، معتبرًا أن 
عدم  بشأن  الحقيقية  المتحدة  الواليات  »أجندة 
رفع العقوبات الوحشية على الدول أثناء محاربتها 

لهذا المرض باتت جلية اآلن«.
قناعين  ارتديا  اللذان  المسؤوالن،  وبحث 

هذا  أعــرف  إني  لنفسي  قلت  »لقد  إلكترونية: 
الرجل لكنني لم أتعرف عليه فورًا«. وبعد بضعة 
أشهر، صادفه مرة أخرى في أحد المتاجر الكبرى، 
ولكن هذه المرة، تمكن من التعرف عليه. وفي 
محامين  مع  العمل  باشر  عندما   ،2016 العام 
لجمع األدلة، علم أن المحققين األلمان يتابعون 
عن كثب قضية أنور رسالن، الذي ُاعتقل أخيرًا في 
برلين في فبراير 2019. ويتهم القضاء األلماني 
اآلن أنور رسالن بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصًا 
من  آخرين  آالف   4 عن  يقل  ال  ما  تعذيب  وعن 
أبريل 2011 إلى سبتمبر 2012، في فرع الخطيب 

األمني، الذي كان يديره في دمشق.

وحشي للغاية
من سيدلون  جميع  أن  كروكر  المحامي  وأكد 
معاملة  سوء  »عانوا  المحكمة  في  بشهاداتهم 
للغاية وعلى مدى  جسديًا وأحيانًا بشكل وحشي 
فترة طويلة«. أما جريمتهم فكانت »على سبيل 
المثال، المشاركة في المظاهرات أو تصوير تجمع 

أو جمع األدوية للمصابين خالل المظاهرات«.
ورغم فرارهم إلى أوروبا، ال يزال الرعب يخيم 
التزام  يفضلون  ما  غالبًا  الذين  الضحايا  على 
في  ألقاربهم  التعرض  مغبة  من  خوًفا  الصمت 
سوريين  عمالء  تهديدات  من  خشية  أو  سورية 

محتملين في أوروبا.
لم تنتهِ المعركة بعد بالنسبة إلى أنور البني 
»متورطين  سوري  ألف  نحو  أن  إلى  أشار  الذي 
متواجدون  السوري«  النظام  ارتكبها  جرائم  في 
في أوروبا حاليًا، »دون أن يساورهم القلق«. أما 
بالنسبة لسجن الخطيب، فأكد البني »أن التعذيب 
وسيتحدث  اليوم.  حتى  فيه  يمارس«  يــزال  ال 
نيابة  »أيضًا«  األلمانية  كوبلنس  في  الضحايا 
الحضور،  من  يتمكنوا  لن  الذين  أولئك  عن 
زالوا  الذي أوضح: »إما ألنهم ما  بحسب كروكر، 
مسجونين أو خائفين، أو ال يمكنهم الوصول إلى 

أوروبا وإما ماتوا جراء التعذيب«.

سورية  في  السياسية  التطورات  أيضًا  طبيين، 
جانب  إلى  إيران  ترعاها  التي  أستانا  ومفاوضات 
في  التركي  التواجد  عن  فضاًل  وتركيا،  روسيا 

شمال سورية.
والتقى ظريف، الذي كان زار دمشق في أبريل 
2019، أيضًا نظيره السوري وليد المعلم، وبحثا، 
»أهمية  السورية،  الخارجية  بيان صادر عن  وفق 
والتجارب  المعلومات  وتبادل  المستمر  التنسيق 
القدرة  لتعزيز  البلدين  في  المعنية  الجهات  بين 
على مواجهة مخاطر وتداعيات انتشار وباء كورونا، 
وتأمين ما يلزم من احتياجات ومستلزمات الوقاية 

والتشخيص والعالج«.
داعمي  أبرز  روسيا،  جانب  إلى  إيــران،  وتعد 
العام  المستمر منذ  النزاع  السورية في  الحكومة 
ألف شخص،   380 بأكثر من  أودى  الذي   ،2011
البالد  ــل  داخ السكان  نصف  من  أكثر  ــرد  وش

وخارجها.

القاهرة - الرياض - طهران - وكاالت

بغداد - وكاالت

● بائع يعرض فوانيس رمضانية للبيع في غزة

●  األقصى في زمن كورونا.. صالة تتحدى االحتالل

برلين - وكاالت

دمشق - وكاالت
● المحامي السوري المعارض أنور البني بمكتبه في برلين

● الرئيس السوري بشار األسد مستقبال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في دمشق
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السلطات األلمانية اعتبرت 
الفيروس بات «تحت السيطرة 

ويمكن إدارته»

مع تراجع أعداد ضحايا «كورونا»

العزل يغرق اآلالف منهن في الجحيم

هل سقطت أوروبا في فخ تقليص تدابير العزل الصحي؟

أزمة «كوفيد - ١٩» في إيطاليا تجدد 
التساؤالت حول جدوى االتحاد األوروبي

ترامب في مواجهة حكام الواليات
روما تتهم بعض شركائها باألنانية

بعد دعمه االحتجاجات ضد القيود

المغلقة منذ  أوروبا  في عملية بطيئة وحساسة في 
االقتصادية  عجلتها  إلحياء  والمتحمسة  أسابيع 
»كورونا  جراء  قياسية  وفيات  أعداد  سجلت  بعدما 
وباء  أن  تعتبر  التي  ألمانيا  ــدأت  ب المستجد«، 
رفع  اإلثنين  السيطرة«،  »تحت  بات  »كوفيد19-« 

إجراءات العزل.
للوباء  األكبر  الثمن  األوروبية  القارة  ودفعت 
العالم  في  الوفيات  حصيلة  ثلثي  قرابة  بتسجيلها 
البالغة 164 ألفًا. وإيطاليا هي الدولة األكثر تضررًا 
إسبانيا  تليها  وفاة(   23660( أوروبا  في  الوباء  من 
المتحدة  والمملكة   )19718( وفرنسا   )20453(
)16060(، وفق التعداد األخير الذي أعدته »فرانس 

برس« استنادًا إلى مصادر رسمية.
بات  ألمانيا  في  الوباء  أن  السلطات  واعتبرت 
 135 تسجيل  مع  إدارته«  ويمكن  السيطرة  »تحت 
سمحت  وقد  وفــاة.  آالف  أربعة  ونحو  إصابة  ألف 
تتجاوز  ال  التي  التجارية  المحال  فتح  بإعادة  االثنين 

مساحتها 800 متر مربع.

الوضع »هش«
الغذائية  المواد  لمتاجر  جديد  من  يمكن  وبات 
والمكتبات ووكالء السيارات ومتاجر األلبسة ومحال 
هذا  تطبيق  وسيتم  زبائن.  استقبال  الزهور  بيع 
في  الـ16  المقاطعات  في  متفاوت  بشكل  التدبير 
في  مغلقة  المتاجر  من  الكثير  ستبقى  فيما  البالد، 

العاصمة برلين، اإلثنين.
وهو  فيشر  مانويل  قــال  اليبزيغ،  مدينة  في 
صاحب محل ألبسة إنه »في غاية السعادة« إلعادة 
فتح محله أثناء إخراجه األلبسة لعرضها أمام المحل 

تحت شمس ساطعة.
والمطاعم  والحانات  الثقافية  المراكز  وستبقى 
والمالعب الرياضية مغلقًة أيضًا. وستظل التجمعات 

الرياضية  والمسابقات  الغنائية  كالحفالت  الكبيرة 
وستفتح  األقــل.  على  أغسطس   31 حتى  ممنوعة 
من  اعتبارًا  تدريجيًا  أبوابها  والثانويات  المدارس 

الرابع من مايو.
شخصين  من  أكثر  تضم  التي  التجمعات  وتبقى 
مسافة  على  المحافظة  تتم  أن  وينبغي  ممنوعة، 
العامة  األماكن  في  واآلخر  الشخص  بين  متر   1.5
وارتداء القناع الواقي هو أمر توصي به المستشارة 

أنغيال ميركل.
»هشًا«،  يزال  ال  الوضع  أن  من  األخيرة  وحذرت 
ال  أنه  مؤكدة  الجائحة«،  بدايات  في  »نحن  وقالت: 
وسيكون  العزل،  تدابير  كل  رفع  المبكر  من  يزال 

»من المؤسف جدًا أن نعاود السقوط«.
للخروج  االستراتيجية  هذه  أوروبا  دول  وتدرس 

االقتصادية  القوة  ألمانيا  وضعتها  التي  األزمة  من 
منذ  معزولة  وأوروبـــا  العجوز.  القارة  في  ــى  األول
برفع  للبدء  دولها  بعض  وتستعد  شهر  قرابة 
بعض إجراءات العزل في وقت يبدو كأنه تم احتواء 

المرض.

الكبير في إعادة إطالق تدريجي  التحدي  ويكمن 
المعزولين،  السكان  حماسة  واحــتــواء  للنشاط 
مجددًا  الفيروس  ظهور  احتمال  من  التحذير  مع 
باتت  التي  الصحية  األنظمة  على  المحافظة  عبر 

مستشفياتها مكتظة.
توقع  االقتصادية،  الطوارئ  حال  إلى  وفي مؤشر 
في  مسبوق  »غير  انهيارًا   2020 لعام  إسبانيا  بنك 
من  اإلجمالي  المحلي  للناتج  المعاصر«  التاريخ 
الرابعة  االقتصادية  القوة  لدى   13.6% إلى   6.6%

في منطقة اليورو بسبب الوباء.
فتح  بإعادة  الثالثاء،  النمسا،  كانت  وسمحت 
النرويج  وبدأت  العامة.  والحدائق  الصغيرة  المتاجر 
والــمــدارس  الحضانة  دور  فتح  ــادة  إعـ اإلثنين 
بطيئة  عملية  من  ــى  أول خطوة  في  االبتدائية، 

منتصف  منذ  المفروضة  القيود  لرفع  وتدريجية 
أوصلت  بعدما  سكيفييل،  سيليي  وقالت  مــارس. 
»كان  البكر  ابنها  إن  الحضانة،  دار  إلى  طفليها 

سعيدًا جدًا لرؤية أصدقائه«.

العالم ما بعد الوباء
تسجل  التي  وإيطاليا،  وإسبانيا  فرنسا  وتستعد 
أسابيع  بعد  والوفيات  اإلصابات  أعداد  في  تراجعًا 
أو  األيام  في  العزل  رفع  تدابير  ألول  االرتفاع،  من 
خطوة  اإلثنين  فرنسا  واتخذت  المقبلة.  األسابيع 
دور  بزيارة  السماح  بإعادة  االتجاه  هذا  في  أولى 

رعاية المسنين، وفق شروط معينة.
بإعادة  الصغيرة  للشركات  سمح  الدنمارك  وفي 
صارمة  نظافة  بتدابير  التقيد  شرط  أبوابها  فتح 

البالد  الحضانة في  بأن دور  علمًا  التباعد،  وبقواعد 
الــوزراء  رئيس  وقال  أبريل.   15 في  للعمل  عادت 
الفرنسي إدوار فيليب: »سيترتب علينا تعلم العيش 
الفرنسي جان- الخارجية  وزير  وقال  الفيروس«.  مع 
ما  عالم  يصبح  أن  »أخشى  اإلثنين:  لودريان  إيف 
لكن  قبله،  ما  لعالم  كثيرًا  مشابهًا  )الوباء(  بعد 
تواجه  التي  الفرنسية  الحكومة  وتعمل  ــوأ«.  أس
ــداء  وارت الفحوص  تعميم  في  لتأخرها  انتقادات 
 11 القناع، على خطة رفع عزل تدريجية اعتبارًا من 

مايو.
تدابير  أول  بأن  السلطات  ذكرت  إيطاليا،  وفي 
لكن  مايو.  من  الثالث  قبل  تتخذ  لن  العزل  تخفيف 
ولو  حتى  فشيئًا  شيئًا  أبوابها  فتح  تعيد  الشركات 
التدابير  عديد  مع  مترافق  جزئي  بشكل  ذلك  كان 
اإلثنين  وفاة   399 سجلت  إسبانيا،  وفي  الوقائية. 
منذ  حصيلة  أدنى  في  األحــد،  وفيات   410 مقابل 

أربعة أسابيع، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
ُأقيمت  التي  الميدانية  المشرحة  إغالق  وسيتم 
في حلبة للتزلج في مدريد األربعاء، بعدما استقبلت 
أكثر من ألف نعش، واعتبارًا من 27 أبريل سيسمح 
بخروج األطفال من المنازل بعدما كان ذلك ممنوعًا 
منذ 14 مارس. في المقابل، تم تمديد العزل الذي 
فرض في 23 مارس في المملكة المتحدة إلى ما ال 

يقل عن ثالثة أسابيع الخميس.

بعيد عن السيطرة
ال  الوباء  أن  العالمية  الصحة  منظمة  وتعتبر 
العالمي،  المستوى  على  السيطرة  عن  بعيدًا  يزال 
في  متزايدة«  أو  مستقرة  »أعــداد  مع  خصوصًا 

المملكة المتحدة وشرق أوروبا.
األلف  عتبة  الوفيات  عدد  تجاوز  أفريقيا،  وفي 
عنيفة  صدامات  ووقعت  الماضي،  األسبوع  نهاية 
النيجر،  عاصمة  أحياء  من  العديد  في  األحد  مساء 
حظر  يعارضون  وسكان  األمن  قوات  بين  نيامي، 

التجول ومنع إقامة الصلوات الجماعية.

برلين - باريس - وكاالت

●  وزير الخارجية الفرنسي جان- ايف لودريان ●  أشخاص في إحدى حدائق برلين

في أميركا الالتينية، كما هي الحال في قارات أخرى، 
انتشار  من  للحد  المفروضة  العزل  ــراءات  إج أدت 
لمساعدة  الدعوات  ارتفاع  إلى  »كورونا«  فيروس 
ضحايا العنف المنزلي اللواتي لم يتمكنَّ من الفرار 

بسبب التدابير التقييدية.
ازدادت  فرنسيس،  البابا  إلى  المتحدة  األمم  من 
ضحايا  يقعن  اللواتي  النساء  لمساعدة  الدعوات 
األخيرة،  األسابيع  في  العزل  إجراءات  وسط  العنف 

وفق »فرانس برس«.
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وقــال 
غوتيريس: »لسوء الحظ، تتعرض الكثير من النساء 
والفتيات للعنف خصوصًا، حيث يجب حمايتهن منه 
النساء  أن  فرنسيس  البابا  ذكر  كما  منازلهن«.  في 
ألنهن  المنزلي  العنف  لخطر  أحيانًا  »يتعرضن 
يكنَّ  ما  ودائمًا  المشترك«  العيش  عبء  يتحملن 

الطرف األضعف.
»موماال«  منظمة  من  أغيري  فيكتوريا  وقالت 

العنف  تحارب  التي  الحكومية  غير  األرجنتينية 
»إن  النساء:  على  الذكور  يمارسه  الذي  الجسدي 
ويكنَّ  الجحيم،  فــي  النساء  آالف  يغرق  الــعــزل 
مما  أكثر  منهم  يخافون  مهاجمين  مع  محاصرات 

يخافون من فيروس كورونا«.
أيــدي  على  امـــرأة   18 قتلت  األرجنتين،  فــي 
األيــام  خــالل  السابقين  شركائهن  أو  أزواجــهــن 
 20 في  بــدأت  التي  العزل  من  ــى  األول العشرين 
بأرقام  االتــصــاالت  نسبة  ارتفعت  كما  مـــارس، 

الطوارئ طلبًا للمساعدة، 39 %.
المكسيك  فــي  ــًا  ــراق إش أكثر  ليس  والــوضــع 
المنطقة،  في  أخــرى  ودول  وتشيلي  والبرازيل 
السلطات  تتخذها  التي  التدابير  أن  يبدو  إذ 
وسجلت  كافية.  غير  األحيان  بعض  في  والجمعيات 
أميركا الالتينية 3800 جريمة قتل طالت نساء في 
العام  عن   %  8 نسبتها  زيادة  وهي   ،2019 العام 
المساواة  لمرصد  األولية  للبيانات  وفقًا  السابق، 
األمم  لمفوضية  تابعة  وكالة  وهي  الجنسين،  بين 
ومنطقة  الالتينية  ألميركا  االقتصادية  المتحدة 

الكاريبي. البحر 

الوطني  المعهد  مديرة  غاسمان،  نادين  وأفادت 
)إنموخيريس(، بأنه في  للنساء في مكسيكو سيتي 
المكسيك، منذ بدء إجراءات اإلغالق في 24 مارس، 
ماريا  الباحثة  وتقدر  الطوارئ«.  مكالمات  »ازدادت 
لنساء  تطال  قتل  جريمة   200 »نحو  أن  سالغيرو 

ارتكبت منذ 24 مارس«.
الوحشية  القتل  جريمة  أثارت  أبريل،  أوائل  في 
التي  13 عامًا،  العمر  البالغة من  باوال  آنا  للمراهقة 
يد  على  المنزل  في  الموت  حتى  وضربت  ُاغتصبت 
والدتها  ذهاب  بعد  سونورا  شرق  شمال  في  سارق 

للتسوق، سخطًا كبيرًا في المجتمع.
ازدادت  البالد،  في  العزل  إجــراءات  فرض  ومنذ 
لالجئين،  الوطنية  الشبكة  إلى  الواردة  االتصاالت 
النساء  استقبال  تنظم  حكومية  غير  منظمة  وهي 
باولو، مركز  60 %. وفي ساو  العنف، بنسبة  ضحايا 
بؤرة تفشي فيروس »كورونا« في البرازيل، ازدادت 

الشكاوى المرتبطة بالعنف المنزلي بنسبة 30 %.
»شبكة  تشكيل  متطوع   700 نحو  قرر  ولذلك، 
والقانونية  الطبية  المساعدات  تقدم  للعدالة« 
»واتساب«.  تطبيق  خالل  من  للضحايا  والنفسية 

في  االنتقائي  الحجر  اختارت  التي  تشيلي  وفــي 
فيها،  التجول  وحظر  بالوباء  تأثرًا  األكثر  المناطق 
ازدادت الشكاوى )+ 500 %( في بروفيدنسيا، وهو 
الميسورة  الطبقتين  من  عائالت  فيه  تعيش  حي 

والمتوسطة في العاصمة سانتياغو.
دازا،  باوال  الصحة،  وزارة  في  المسؤولة  وقالت 
الكحول  استهالك  »زيادة  إلى  أدت  األزمة  هذه  إن 
القلق  نسبة  وارتفاع  العقلية  الصحة  على  والتأثير 
هزت  األرجنتين،  وفي  األسري«.  والعنف  واالكتئاب 
جريمة قتل كريستينا إغليسياس وابنتها آدا البالغة 
من العمر 7 سنوات على يد زوجها البالد. وقد عثر 
بوينوس  في  منزلهما  في  مدفونتين  الجثتين  على 

آيرس.
الوقت  في  الشرطة  وصلت  آخــر،  مكان  وفــي 
المناسب بعدما أخطرها الجيران وتمكنت من إنقاذ 
امرأة كان يهاجمها زوجها بمطرقة. وقالت لوشيانا 
شريكها  عنف  من  الناجيات  إحدى  وهي  عامًا(   25(
السابق »أنت تعيش في خوف من أن تدير ظهرك 
كان  أنه  تدرك  فقط  الكدمات  ظهور  وبعد  تجاهه. 

بإمكانه قتلك«.

بوينس آيرس - مكسيكو - برازيليا - وكاالت

العنف ضد النساء «وباء» آخر يجتاح أميركا الالتينية

●  نساء أميركا الالتينية يتظاهرن في يوم المرأة لتسليط الضوء على معاناتهن

وباء »كوفيد19-«  التي ضربها  إيطاليا،  تشهد 
جدوى  في  المشككين  نسبة  في  ازديادًا  بقوة، 
اعتبره  ما  األوروبي، في شعور نجم عن  االتحاد 
أزمات  خالل  األوروبي  التضامن  غياب  كثيرون 
الهجرة األخيرة وتفاقم مع وباء فيروس »كورونا 

المستجد«.
في  ُأجريت  للرأي  استطالعات  نتائج  وتفيد 
 %  71 أن  الحكومة  موقع  على  ونشرت  أبريل 
من اإليطاليين يعتقدون أن وباء »كوفيد19-« 
موافقون   %  55 ونحو  األوروبي  االتحاد  يقوض 
اليورو.  منطقة  و/أو  االتحاد  من  الخروج  على 
إحدى  يمثل  بلد  في  كبيرة  النسب  هذه  وتعد 
األوروبي  التكامل  تاريخيًا  ويتبنى  االتحاد  ركائز 

إلى حد كبير، بحسب »فرانس برس«.
وتتهم روما بعض شركائها وخصوصًا ألمانيا 
عبر  الدين  تشارك  لرفضها  باألنانية  وهولندا، 
أوروبية«  و»سندات  كورونا«  »سندات  إصدار 
حيث  إيطاليا،  به  ترغب  ما  وهو  بوند(،  )يورو 

أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا.
هذه  بشدة  اإليطالي  االقتصاد  ويعاني 
األزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع 
إجمالي الناتج الداخلي للبلد ـ9.1 % هذا العام. 
اإليطالية  اليمين  أقصى  أحزاب  واستفادت 
المشككة في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة 
والهولندي  األلماني  االعتراض  من  اإليطالية، 
على إصدار »سندات كورونا« لمواجهة تداعيات 

الوباء.
في هذا الصدد، قالت جورجيا ميلوني، رئيسة 
حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد الذي حصل 
إن  الجمعة  التصويت،  نوايا  من   %  13.5 على 
الحكومة »ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها 
إذا  ما  حاليًا  نقرر  الذين  نحن  ألننا  التفاوضية، 
»الجميع  أن  وأضافت  موجودة«.  أوروبا  كانت 
يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا دون بريطانيا 
وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى 

ستسحق )الجميع( حتى فرنسا«.
الرابطة، ماتيو سالفيني،  ويتبنى زعيم حزب 
مغادرته  بعد  نجمه  أفول  ورغم  الرأي.  نفس 
حزبه  يزال  ال   ،2019 أغسطس  في  الحكومة 
ويتهم   .%  28.5 بنحو  التصويت  نوايا  يتصدر 
بأنه  كونتي  جوزيبي  الحكومة  رئيس  سالفيني 

يريد بيع إيطاليا »بثمن بخس«.

اجتماع  على  خاصة  بصفة  الجدل  ويتركز 
المجلس األوروبي األسبوع المقبل الذي يناقش 
لمواجهة  مشتركة  اقتصادية  تدابير  سن 
تداعيات األزمة. وفي صلب الجدل، آلية االستقرار 
التي  اليورو(  منطقة  إنقاذ  )صندوق  األوروبي 
الغارقة  اليونان  على  بروكسل  بإمالءات  تذكر 
في الديون وسياسة التقشف التي فرضت عليها. 
اللجوء  أن  اإليطالية  السيادة  تعزيز  دعاة  يعتبر 
خضوع  وضع  في  البلد  سيجعل  اآللية  هذه  إلى 

مهين.
من جهة، تأمل أغلب القوى الداعمة لحكومة 
لكن  الصندوق،  هذا  من  االستفادة  في  كونتي 
دون شروط؛ ومن جهة أخرى، يتهم المشككون 

في أوروبا بالسعي إلى بيع السيادة الوطنية.
جامعة  في  األستاذ  أورسينا،  جيوفاني  ورأى 
توجه  بين  »صراع  يحصل  ما  أن  بروما،  لويس 
وحزب  الرابطة  تمثله  ألوروبا«  معاد  شعبوي 
نجوم،  خمس  حركة  من  وجزء  إيطاليا  إخوة 

و»توجه أوروبي« تمثله الحكومة خاصة.
بأن  شعور  ساد  حال  »في  أورسينا:  وأضاف 
على  تحصل  لم  أو  القليل  على  حصلت  إيطاليا 
لم  حال  و»في  األوروبي،  الدعم  من  شيء« 
يعيشون  الناس  وبدأ  أموال  على  الحصول  يتم 
تشهد  أن  يمكن  جدية،  اقتصادية  صعوبات 

يسوده  بلد  »في  وتابع:  غضب«.  نوبات  البالد 
وجود  تكاليف  تحمل  يمكن  ال  كبير،  قلق 
وميلوني  مثل سالفيني  التوتر  تؤجج  شخصيات 
فعاًل  صعب  وضع  بمواجهة  تهديد  هناك   )...(
الحكومة،  تجاه  جدًا  سلبية  للرأي  واستطالعات 

وتظاهرات للناس أو قيامهم بسرقة متاجر«.
في  طريقة  بنفس  الجميع  يفكر  ال  ذلك،  مع 
»إلى  حزب  في  القيادي  ويعتبر  اليمين.  صفوف 
فأوسفالدو  إيطاليا(  )فورتسا  إيطاليا«  األمام 
يتمثل  الذي  اإليطالي  »العيب  أنه  نابولي 
أننا أذكى من غيرنا، يجعلنا محط  بالتفكير في 

سخرية العالم أجمع«.
واليونان  إسبانيا  »حكومات  أن  وأضاف 
تقدمت  التي  اإلصالحات  قبلت  التي  والبرتغال 
من  الخالية  األوروبي،  االستقرار  آلية  بها 
الشروط غير المقبولة، على األقل في ما يخص 
القطاع الصحي، هي حكومات غبية، فيما يعتبر 
من  أذكى  أنفسهم  )اإليطاليون(  المعارضون 
الخطاب  هذا  »نتيجة  نابولي:  وختم  اآلخرين«. 
تمويالت  من  الدول  تلك  ستستفيد  التهييجي، 
آلية االستقرار األوروبي، في حين ستحرم إيطاليا 
التي تساهم في تمويل اآللية، من استخدام 36 
أو 37 مليار يورو يمكن إرجاعها بمعدالت فائدة 

تفضيلية وعلى فترة طويلة«.

القيود  ضد  الشعبية  االحتجاجات  دعمه  بعد 
األحد،  أميركية،  واليات  حكام  هاجم  المفروضة، 
لرفع  خطتها  بشأن  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة 
اإلغالق في كافة أنحاء البالد بسبب وباء »كورونا«.

وأعلن نائب الرئيس، مايك بنس، أن كل والية 
من  يكفي  ما  إجراء  على  القدرة  تملك  أميركية 
الفحوص بما يسمح بإعادة فتح االقتصاد واستئناف 
»فرانس  بحسب  جزئي،  بشكل  الطبيعية  الحياة 
برس«. لكن بعض حكام الواليات قالوا إن القدرة 
المطلوب  المستوى  أدنى من  الفحوص  إجراء  على 

لتجنب تفش جديد للفيروس.
وسجلت الواليات المتحدة حتى يوم األحد، 735 
ألف إصابة بفيروس كورونا، أكثر من أي دولة أخرى، 
إضافة إلى أكثر من 40 ألف وفاة. وقال بنس لشبكة 
نجريها  التي  الفحوص  أن  »نعتقد  نيوز:  فوكس 
المختبرات  جميع  ننشط  أن  بمجرد   )...( اليوم 
تعتبر  كورونا،  فيروس  فحص  إجراء  يمكنها  التي 
كافية ألي والية في الواليات المتحدة لالنتقال إلى 
قيود  األولى«  »المرحلة  وتنهي  األولى«.  المرحلة 
ودور  للمطاعم  وتسمح  لألصحاء،  المنازل  مالزمة 
السينما والنوادي الرياضية وأماكن العبادة بإعادة 

الفتح مع مراعاة التباعد الجسدي.
يمكننا  بأنه  الثقة  ملء  »لدينا  بنس:  وقال 
من  نتمكن  حتى  الفحوص  من  كافٍ  قدر  إجراء 
عددها.  بمضاعفة  متعهدًا  أميركا«،  فتح  إعادة 
ادعاءات  على  رد  نورثام  رالف  فرجينيا  حاكم  لكن 
اإلدارة الجمهورية بالقدرة على إجراء ما يكفي من 

غريتشن  أما  وهم«.  مجرد  »هذا  قائاًل:  الفحوص، 
ميشيغن،  لوالية  الديمقراطية  الحاكمة  ويتمر 
التي  الفحوص  عدد  مضاعفة  »يمكننا  فقالت: 
لدينا  توافرت  إذا  ثالثًا  أو  مرتين  يوميًا  نجريها 
األدوات الكافية«، داعية الحكومة الفدرالية لتقديم 

مزيد المساعدات الحكومية.
المتحدة  الواليات  فيه  تكافح  الذي  الوقت  وفي 
خطوط  تتضح  المتصاعد،  الوفيات  عدد  لخفض 
المعارك السياسية قبل انتخابات نوفمبر الرئاسية، 
حيث يسعى ترامب إلى التقليل من األضرار التي قد 

تلحق بفرص بقائه في منصبه.
في  لإلغالق  المناهضة  االحتجاجات  وانتشرت 
من  بدعم  األخيرة  األيام  في  أميركية  مدن  عدة 

ترامب الذي دعا في سلسلة تغريدات إلى »تحرير« 
سكان ميشيغن ومينيسوتا وفيرجينيا، وهي واليات 
جميع حكامها من الديمقراطيين، من قيود مالزمة 
»من  إن«:  إن  »سي  لشبكة  نورثام  وقال  المنزل. 
إجراء  توفير  من  يتمكن  لم  رئيسنا  أن  الواضح 
االحتجاجات«.  على  التركيز  اختار  واآلن  الفحوص. 
والية  حاكم  إنسلي  جاي  الديمقراطي  وقال 
واشنطن: »وجود رئيس أميركي يشجع الناس على 

انتهاك القانون )...( أمر خطير«.
لوالية ميريالند، الري  الجمهوري  الحاكم  وحتى 
هوغان، اعتبر أن تشجيع ترامب للمتظاهرين الذين 
أنابوليس »لم  اعتصموا في مبنى مقر الوالية في 

يكن مفيدًا«.

●  رئيس الوزراء اإليطالي جوسيبي كونتي

روما - وكاالت

واشنطن - وكاالت

●  أميركيون يحتجون على إجراءات اإلغالق في وسط سان دييغو في كاليفورنيا

.. و«الصحة العاملية»: لم نخِف شيئًا عن أميركا

أنها  اإلثنين،  العالمية،  الصحة  منظمة  أكدت 
ما  في  المتحدة«  الواليات  عن  شيئًا  تخفِ  »لم 
بأكثر  أودى  الذي  »كوفيد19-«  بوباء  يتصل 
من 165 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في 

الصين في ديسمبر.
تيدروس  تيدروس  المنظمة  مدير  وصرح 
الفيديو:  عبر  صحفي  مؤتمر  خالل  غيبريسوس 
»لم يتم إخفاء شيء عن الواليات المتحدة منذ 
في  أسرار  »ال  مرات:  عدة  وكرر  األول«،  اليوم 
منظمة الصحة العالمية«. وأكد: »أطلقنا اإلنذار 
منذ اليوم األول«. avوقال مدير برنامج الطوارئ 

في المنظمة، مايكل رايان، إنه كان يوجد، منذ 1 
يناير، 15 ممثاًل للمركز األميركي للسيطرة على 
األمراض والوقاية منها في مقر منظمة الصحة 
لكوفيد19-«.  »التصدي  إطار  في  العالمية 
األسبوع  مطلع  المتحدة  الواليات  وعلقت 
بأنها  تتهمها  التي  للمنظمة  تمويلها  الماضي 
وأساءت  الصين  من  مفرط  بشكل  مقربة 
التعامل مع الوباء. وتصاعد الضغط في الواليات 
المتحدة يوم 16 أبريل عندما دعا الجمهوريون 
في الكونغرس الرئيس دونالد ترامب إلى ربط 
غيبريسوس  باستقالة  جديدة  تمويالت  تقديم 
أزمة  مع  التعامل  في  بـ»الفشل«  اتهموه  الذي 
دافع  جنيف،  في  المستجد«.  »كورونا  فيروس 
أن  واعتبر  موقفه،  عن  بشدة  المنظمة  مدير 

للسيطرة  األميركي  المركز  من  طاقم  »وجود 
يعطيهم  هنا  منها  والوقاية  األمراض  على 
منظمة  في  أسرار  »ال  أنه  وشدد  أفضلية«. 
على  اإلبقاء  الخطير  من  ألنه  العالمية.  الصحة 
الصحة  منظمة  في  أسرار  ال  سرية.  معلومات 

العالمية«.
الوطنية«  »الوحدة  إلى  دعوته  وكرر 
أن  يجب  »ال  أنه  مؤكدًا  العالمية«،  و»الوحدة 

نخاف« من وباء »كوفيد19-«.
الوحدة  دون  »من  أنه  غيبريسوس  وأكد 
أن  يمكنني  العالمي،  والتضامن  الوطنية 
فلنتجنب  لذلك  ينتظرنا.  األسوأ  أن  لكم  أؤكد 
المأساة«، وقدر أن »السياسة من شأنها مفاقمة 

الوباء«.

جنيف - وكاالت



وسط مخاوف من طول أمد األزمة

اقتصاد

كالم فى األرقام

اإلنتاج المتوقع في 2020 في ظل 
أزمة كورونا

شركة )إل إم سي( لالستشارات

قالوا

08

 »17 »ظهر  الجديدتين  البئرين  إن  المصرية  البترول  وزارة  قالت 
البحر  بمنطقة  اإلنتاج  بــدآ  الطبيعي  للغاز   »7 غــرب  جنوب  و»بلطيم 
الغاز و1300  390 مليون قدم مكعبة يوميا من  إنتاج  المتوسط بمتوسط 

يوميا. مكثفات  برميل 
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن البئر الجديدة »ظهر 17-« بحقل ظهر 
حفر  أعمال  من  االنتهاء  بعد  اإلنتاج  بدأت  المتوسط  بالبحر  الطبيعي  للغاز 
بمعدالت  الوصول  حاليا  جارى  وأنه  للحقل،  الجنوبية  بالمنطقة  الواقعة  البئر 
إنتاجها تدريجيا إلى الطاقة القصوى البالغة نحو 250 مليون قدم مكعبة من 

الغاز يوميا.
الجديدة  البئر  وضعت  )بتروبل(  بالعيم  بترول  شركة  أن  البيان  ذكر  كما 
140 مليون  7« على اإلنتاج بطاقتها القصوى البالغة  »بلطيم جنوب غرب – 
من  االنتهاء  بعد  يوميا  مكثفات  برميل  و1300  يوميا  الغاز  من  مكعبة  قدم 

حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

مصر تبدأ اإلنتاج من بئرين جديدتني للغاز

استئناف النشاط 
االقتصادي بعد الوباء 
»عملية صعبة«.
كبير االقتصاديين 
في شركة »أليانز«
د.محمد العريان
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اقتصاد »الجائحة«
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وأقعدتها  البشرية  هددت  التي  »كوفيد19-«  جائحة 
تبين  ما  ورغم  بعد،  تداعياتها  تتكشف  لم  المنازل،  في 
كبرى،  صناعية  دول  في  صحية  أنظمة  هشاشة  من 
امتحان  في  فشل  الذي  العالمي  النظام  أوهام  وسقوط 
االنهيار  يكون  فلن  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
للبرميل( إال  37 دوالرا  )ـ  الخام األميركي  التاريخي لسعر 
تتمخض  اقتصادية  بجائحة  ينذر  الذي  الجليد  جبل  قمة 
 .1940 1930 ـ  عن كساد أعظم مما شهده العالم بين 

أغرب  النفط  قطاع  يواجه  التاريخ،  في  مرة  فألول 
أستاذ  طالب،  نسيم  تعبير  حد  على  سوداء«،  »بجعة 
يوم  إنه  ماساتشوستس،  جامعة  في  الغموض«  »علوم 
سعر  وصل  حين   ،)2020 4ـ  )20ـ  للنفط،  أسود  إثنين 
صحيح  للبرميل،  دوالرا   37 ناقص  إلى  األميركي  الخام 
ليغلق  »الثالثاء«  التالي  اليوم  في  موجبا  عاد  السعر  أن 
أجلها،  انتهاء  مع  مايو  لعقود  للبرميل  دوالر   10.1 عند 
13 دوالرا لعقود يونيو التي  ثم أمس، األربعاء، إلى نحو 
سبق أن تراجعت من نحو 22 دوالرا، اإلثنين، إلى 11.75 
الثالثاء، واألسباب كما وصفها فيل فلين  للبرميل،  دوالر 
في  جروب«  فيوتشرز  »برايس  في  النفط  أسواق  محلل 
للغاية،  مملوءة  التخزين  مستودعات  »كانت  شيكاغو: 
العقد،  هذا  يشترون  ال  المضاربين  يجعل  ما  وهو 

)1( عند مستويات منخفضة«.  تعمل  التكرير  ومصافي 
عقود  بيع  إلى  »يسارعوا  أن  المستثمرين  على  وكان 
قبل  وذلك  الفعلي،  النفط  على  طلب  غياب  في  مايو 

اإلثنين،  يوم  الحق  وقت  في  العقود  هذه  انقضاء 
ألنه عندما ينقضي عقد أجل، فإن المتعاملين يتعين 
النفط،  سيتسلمون  كانوا  إذا  ما  يقرروا  أن  عليهم 
أخرى  آجلة  عقود  إلى  مراكزهم  بترحيل  يقومون  أم 

لشهر الحق« حسب تقرير لوكالة »رويترز«.
الذي  المباشر،  السبب  كان  الخزانات  امتالء  لكن 
متتالية  صدمات  امتصاص  من  السوق  يمكن  لم 
وتوقف  المنزلي،  والحجر  األسعار،  حرب  داهمتها، 
مستويات  إلى  بالطلب  وصل  الذي  والطيران،  السفر 
لمناحي  دنيا غير مسبوقة، في ظل توقف شبه كامل 

عالميا. االقتصادي  النشاط 
وفي سوق يعاني من تخمة المعروض من النفط، 
أمل  إال  والمنتجين  بل  المستثمرين  أمام  يبق  لم 
»كورونا«،  فيروس  مع  معركتها  في  البشرية  انتصار 

تخفيضات  تجدي  فلن 
في  »أوبك+«،  اتفاق 
االقتصاد  يعانيه  ما  ظل 
كريه«  »ركود  من  العالمي 
)2( قد يمتد لشهور مقبلة، 
عظيم،  كساد  إلى  ويتحول 
إذ باتت مالمحه مرئية، من 
بالماليين  جماعية  بطالة 
المتحدة،  الواليات  في 
الشرائية،  القوة  وتدهور 
»النفط  األسعار  انهيار  إلى 
إلى  ارتفاعها  أو  مثاال« 
عن  فضال  والمطهرات«،  »الكمامات  قياسية  مستويات 

المستقبل. في  الثقة  فقدان 
قطاعات  على  المدمرة  آثارها  الجائحة  تركت  كذلك 
من  الماليين  فيها  يعمل  للخطر،  عرضة  أكثر  أخرى 
اإلقامة  وخدمات  التحويلية،  الصناعات  خصوصا  البشر، 
واألنشطة  األعمال  وأنشطة  التجزئة  وتجارة  والطعام، 
اإلدارية، والحرفيين، وأرباب المهن، ناهيك بالقطاع غير 
في  العاملين  من  الكبرى  النسبة  يستوعب  الذي  المنظم 

والنامية الناشئة  االقتصادات 
وعلى حد تقدير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، 
العمل  ألماكن  الجزئي  أو  الكلي  اإلغالق  فإن  رايدر،  غاي 
قد تضرر منه نحو 81% من القوى العاملة العالمية البالغ 

3.3 مليار شخص.  عددها 
مليارين  نحو  هناك  أيضا  المنظم،  غير  القطاع  وفي 
من األشخاص في العالم معرضون للخطر أكثر من بقية 

الفئات.
أسبوع  وحتى  قاتمة،  الصورة  غدت  التفاصيل  وفي 
جزئية  بطالة  في  إسباني  ماليين  أربعة  فإن  مضى، 
حاليا، وأكثر من 700 ألف شركة ألمانية تقدمت بطلبات 
طلبات  ارتفعت  المتحدة  الواليات  وفي  جزئية،  بطالة 

22 مليون طلب خالل شهر واحد. إعانة البطالة إلى 
ركود  أسوأ  ستشهد  فرنسا  أن  من  يحذرون  والخبراء 
أكثر  إن  ويقولون  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ  اقتصادي 
المناطق تأثرا بتداعيات أزمة »كورونا« هي: أوروبا التي 
دوالر  مليار  وحده  والسياحة  السفر  قطاع  فيها  يخسر 
المصدرة  الدول  خصوصا  العربية  والمنطقة  يوميا، 
للدول  المحلي  الناتج  تراجع  األسكوا  تتوقع  إذ  للنفط، 
اللحظة  على حسابات  بناء  دوالر،  مليار   42 بنحو  العربية 

الحالية، التي ال يعرف حتى اآلن متى تنتهي.
الكاتب  وصف  حد  على   %1 فيه  يعيش  عالم  وفي 
جيمز«،  »الهانجر  مجتمع  عن  آيك  ديفيد  اإلنجليزي 
مصيرها  بات  الدنيا،  والوسطى  الوسطى  الطبقة  فحتى 
الحزم  من  الدوالرات  تريليونات  تكفي  ال  وقد  مجهوال، 
هذا  أمام  يتداعى  معولم،  اقتصاد  إلنقاذ  التحفيزية 
الصناعية  دوله  وتنكفئ  »كوفيد19-«،  الالمرئي  الشيء 
على ذاتها، وتلجأ دولته العظمى إلى القرصنة في عرض 

البحر من أجل صفقة كمامات.
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 سامي البلعوطي

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.5361يورو

1.745الجنية االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.3872درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني

2020 22 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء 

مليون سيارة

الوسط ـ عبد الرحمن أميني

واشنطن - وكاالت

من  كل  تعطيل  إلــى  الوخيمة  واالجتماعية 
مشددا  السلع،  مختلف  على  والطلب  العرض 
على »ضرورة التوصل إلى حل سياسي لتنفيذ 

اإلصالحات وخلق فرص عمل«.
ــاق  »اآلف تقرير  فــي  الــدولــي  البنك  ــوه  ون
االقتصادية في ليبيا« الصادر اليوم االثنين إلى 
أثر القتال المستمر حول طرابلس وما تبعه من 
فشل الخصوم السياسيين في التوصل إلى اتفاق 
سالم مستدام على االقتصاد، األمر الذي أدى إلى 

تفاقم جائحة »كورونا«.

المالية  المؤسسة  وضعته  سيناريو  ووفق 
إنتاج  تعطل  استمرار  بافتراض  فإنه  الدولية، 

صندوق النقد الدولي: ليبيا من البلدان 
األكثر تضررًا في منطقة الشرق األوسط 

انكماش اقتصادي وتضخم مع خسائر إقفاالت 
المنشآت النفطية التي تجاوزت 4 مليارات دوالر

جورجيفا: أكثر ما يقلقني هو 
الدول النامية والناشئة

 الصندوق دعا إلى ضمان 
االستخدام المناسب

 للتمويل العاجل

رغم حزم المساعدات

توقعات دولية سلبية تالحق االقتصاد الليبي

صندوق النقد: قلق متصاعد على الدول النامية تحت وطأة »كورونا«
ــا«  »كــورون وبــاء  انعكاسات  تــزال  مــا 
قلق  محط  النامية  الــدول  على  المستجد 
تقديمها  رغم  الدولية،  التمويل  مؤسسات 
تعاني  التي  الدول  لتلك  مساعدات  حزمة 
بالغة  واجتماعية  اقتصادية  مشكالت 
هذا  على  الحظر  ــراءات  إجـ إثــر  الخطوة، 

الصعيد.
واضح  نحو  وعلى   - القلق  هذا  وترجم 
الدولي  النقد  صندوق  مديرة  تصريحات   -
الدول  إن  قالت  التي  جورجيفا  كريستالينا 
النامية قد تكون األكثر تضررا من تداعيات 
ونوهت  المستجد.  كورونا  فيروس  انتشار 
في إفادة صحفية عن بعد لإلعالم البلغاري 
الحالي  الوقت  في  تضررا  األشــد  ــدول  »ل
التي  الدول  بالضرورة  ليست  الجائحة  من 
ما  أكثر  اقتصاديا.  تأثرا  األكثر  ستكون 

يقلقني هو الدول النامية والناشئة«.
ومطلع هذا األسبوع، أعلن صندوق النقد 
أنه قدم مساعدة مالية عاجلة تبلغ نحو 900 
بقيمة  وأخــرى  العاج  لساحل  دوالر  مليون 
انتشار  لمكافحة  لهايتي  مليونا   112 نحو 
فيروس »كورونا المستجد« على أراضيهما.
بيان  في  الدولية  المالية  المؤسسة  وقالت 
إن »التأثير االقتصادي المتوقع لكوفيد19- 
القريب  األمد  على  واآلفــاق  كبيرا  سيكون 

تتدهور بسرعة«.

تحرك سريع
العاج  ساحل  سلطات  أن  الصندوق  ورأى 
عبر  الوباء  مواجهة  في  بسرعة  »تحركت 
وخطة  طارئة  طبية  خطة  على  االعتماد 
إلى  تهدف  اقتصادية،  لسياسات  طموحة 
الضعفاء  السكان  إلى  موجه  دعم  تقديم 

والشركات التي يطالها الوباء«.
للصندوق  الــعــام  المدير  نائب  ــال  وق
إن  البيان  فــي  ــاوا  ــوروس ف ميتسوهيرو 
الدولي  النقد  لصندوق  العاجل  »الدعم 
وأداة  السريع  االئتمان  تسهيل  بند  تحت 
في  السلطات  سيساعد  السريع  التمويل 

تلبية االحتياجات العاجلة لتمويل الميزانية 
وميزان المدفوعات«.

»تحفيز«  في  سيساعد  هذا  أن  وأوضــح 
اآلخرين  الشركاء  من  اإلضافية  التمويالت 
للتنمية. وكان صندوق النقد الدولي والبنك 
تزال  ال  أفريقيا  أن  الجمعة،  ذكرا،  الدولي 
تفشي  لمكافحة  دوالر  مليار   44 إلى  تحتاج 
دين  خدمة  تعليق  رغم  »كوفيد19-«  وباء 

كثير من دولها وتعهدات كبيرة بالدعم.

تحد كبير
من جهة أخرى، قال الصندوق في بيان، 
دوالر  مليون   111.6 قــدم  إنــه  الجمعة، 
وباء  مكافحة  على  لمساعدتها  لهايتي 
»الدعم  إن  بيان  في  وقال  »كوفيد19-«. 
الدولي  النقد  صندوق  يقدمه  الذي  المالي 

الصحية  للنفقات  الموارد  للسلطات  يؤمن 
وطأة  لتخفيف  المداخيل  ودعم  األساسية 

كوفيد19- على السكان«.
كبيرا  تحديا  »يشكل  الوباء  أن  وأضاف 
هشا  وضعا  يــواجــه  ــذي  ال البلد  لهايتي 
من  والخارج  جدا  محدودة  صحية  بخدمات 
سنتين من االضطراب االجتماعي السياسي 

والصعوبات االقتصادية المتفاقمة«.
الصندوق  دعا  المساعدة،  هذه  ومقابل 
ــان االســتــخــدام  ــم الــســلــطــات إلـــى »ض
وضع  عبر  العاجل«  للتمويل  المناسب 
بشأن  الميزانية  لتنفيذ  شهرية  »تقارير 

كوفيد19-«. نفقات 
على  وافــق  الدولي  النقد  صندوق  كان 
أعباء  لتخفيف  طارئة  مالية  مساعدات  منح 
األكثر  ــدول  ال من   25 عن  الدين  خدمة 

اليمن  خصوصًا  بينها  من  العالم،  في  فقرًا 
مواجهة  على  لمساعدتها  وأفغانستان، 
»كوفيد19-«،  وباء  عن  الناجمة  التداعيات 
إذ يوفر منحًا ألفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفًا 
في  بالديون  المتعلقة  التزاماتهم  لتغطية 
األشهر  على  تمتد  أولية  لمرحلة  الصندوق 
الستة المقبلة، وسيساعدهم على تخصيص 
المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو 
الجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من 
جهود اإلغاثة، وفق المديرة العامة لصندوق 

النقد، كريستالينا جورجييفا.
هذا  من  ستستفيد  التي  الـ25  والــدول 
وبوركينا  وبنين  أفغانستان  هي  ــراء  اإلج
وتشاد  الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  فاسو 
الكونغو  وجمهورية  والكونغو  القمر  وجزر 
وغينيا- وغينيا  وغامبيا،  الديمقراطية 
ومالوي  ومدغشقر  وليبيريا  وهايتي  بيساو 
ورواندا  والنيجر  والنيبال  وموزمبيق  ومالي 
وجزر  وسيراليون  وبرينسيبي،  تومي  وساو 

سليمان وطاجيكستان وتوغو واليمن.
سيتم  الديون  تخفيف  أن  المقرر  ومن 
الحتواء  االستئماني  »الصندوق  إطار  في 
الذي  الديون«  أعباء  وتخفيف  الكوارث 
خدمة  أعباء  تخفيف  النقد  لصندوق  يتيح 
الدين عن كاهل الدول األكثر فقرًا واألكثر 
طبيعية  لكوارث  تعرضت  ما  إذا  هشاشة 
كارثية،  تداعيات  ذات  صحية  أزمــات  أو 
من  عليها  تحصل  منح  طريق  عن  وذلك 

االستئماني.  الصندوق 
االستئماني  الصندوق  إن  البيان  وقال 
من  دوالر  مليون   500 بمبلغ  حاليًا  ممول 
الموارد المالية المتاحة فورًا، بما في ذلك 
بريطانيا  تعهدت  دوالر  مليون   185 مبلغ 
بدفعها مؤخرًا و100 مليون دوالر دفعتها 
دول  تعهدت  نفسه،  الوقت  في  اليابان. 
بتقديم  وهــولــنــدا  الصين  بينها  مــن 
المانحين  أحــض  مهمة.  مساهمات 
موارد  تجديد  في  مساعدتنا  على  اآلخرين 
على  قدرتنا  وتعزيز  االستئماني  الصندوق 
توفير تخفيف إضافي لخدمة الديون لمدة 

. األعضاء  بلداننا  سنتين كاملتين ألفقر 

النفط حتى نهاية أبريل 2020 ، واستئناف إنتاج 
مستوى  متوسط  إلى  للوصول  ببطء  النفط 
العام،  نهاية  بحلول  الماضي  العام  في  اإلنتاج 
فإن ليبيا ستنتج فقط 0.67 مليون برميل يوميًا 
العام  هذا  المتوسط  في   ) برميل  الف   670(
 ، لذلك  ونتيجة  الماضي(.  العام  نصف  )حوالي 
سيكون نمو إجمالي الناتج المحلي سلبيًا في 
عام 2020 )ناقص %19.4( ولكنه سوف ينتعش 
بنسبة %22.2 في عام 2021 ، قبل أن يستقر 

حوالي %1.4 في 2022.
على  »المخاطر  أن  الــدولــي  البنك  ــال  وق
توقعات خط األساس مرتفعة بشكل غير عادي 
وتميل إلى الهبوط«. واضعا ثالث سيناريوهات 

مستقبلية للوضع االقتصادي في ليبيا في ظل 
تفشي الوباء.

السالم  بان  أول سيناريو  وأوضح بخصوص 
األجندات  ضوء  في  صعبًا  أصبح  واالستقرار 
المتضاربة للبلدان األجنبية التي تدعم األطراف 
الرئيسية المشاركة في القتال من أجل السلطة 
والثروة، األمر الذي سيؤخر االنتعاش واالستقرار 
ما قد يستمر تعطيل إنتاج النفط وتصديره لفترة 

أطول مع عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة.
انتشار  استمرار  يؤدي  أن  من  التقرير  وحذر 
فيروس »كورونا« في أوروبا إلى تعطيل كل من 
العرض والطلب على السلع. وقد تعاني ليبيا من 
انخفاض الطلب على النفط، مما يخفض دخل 
ليبيا كما قد تواجه أيضًا نقصًا في المعروض 
من المعدات والسلع االستهالكية النهائية، مما 
قد يعطل تقديم الخدمات األساسية ويزيد من 

معاناة السكان.
أما السيناريو الثالث، يفترض اشتداد تفشي 
ضعف  جــراء  من  وتفاقمها  محليًا،  الجائحة 
الشديد  وانتشارها  االجتماعي  التباعد  تطبيق 
بين النازحين والمهاجرين، سيكون من الصعب 
معالجة واحتواء العدوى بسبب النظام الصحي 

المتدهور.
حربًا  البالد  في  »الصراع  لتحول  ونتيجة 
يعقد  التقرير،  ــف  وص حــد  على  بالوكالة« 
مع  التعافي  واحتماالت  السالم  إرســاء  الوضع 
توقف إنتاج النفط و استخدام القطاع لتحقيق 
الوضع  تفاقم  إلى  أدى  مما  سياسية  مكاسب 
االقتصادي ومعاناة السكان. ونتيجة لذلك، فإن 
إطار االقتصاد الكلي غير مستقر حيث ستعاني 
الموازنة وحساب المعامالت الجارية من عجز في 

عام 2020.
التوقعات غير مؤكدة،  البنك بان  ولم يخف 
كورونا  جائحة  آثار  بسبب  سوءا  ازدادت  لكنها 
على الصعيد العالمي والمحلي. داعيا الى ضرورة 
اإلصالحات  لتنفيذ  سياسي  حل  إلى  التوصل 
القطاع  أجل تحقيق نمو يقوده  المطلوبة من 

الخاص وخلق فرص عمل.
وأكد التقرير الدولي بان اندالع الحرب حول 
طرابلس في أبريل 2019 منع ليبيا من مواصلة 
الركود  بعد  وذلــك  القوي  االقتصادي  النمو 
باإلنتاج  مدفوعًا   ،2016-2013 خالل  العميق 
النفطي المحدود )0.6 مليون برميل في اليوم 
تمكن  اليوم(،  في  برميل  مليون   1.6 مقابل 
الليبي من زيادة اإلنتاج بشكل كبير  االقتصاد 
فوق مليون برميل في المتوسط في المتوسط 
نمو  بلغ  لذلك،  ونتيجة   .-2019  2017 خالل 
المتوسط  الحقيقي في  المحلي  الناتج  إجمالي 
تباطأ بشكل  لكنه   ، %21 خالل 2018-2017 

حاد إلى %2.5 عام 2019.

●   البنك الدولي

●   عمال بلدية يرشون مارة بمعقم ضد »كورونا« في العاصمة الهندية نيودلهي

قد ال تكفي تريليونات الدوالرات 
من الحزم التحفيزية إلنقاذ 

اقتصاد معولم، يتداعى أمام هذا 
الشيئ الالمرئي »كوفيد 19«

آلفاق  السلبية  التوقعات  وتيرة  تصاعدت 
االقتصاد الليبي في تقارير المؤسسات المالية 
توقع  إذ  »كورونا«،  جائحة  وطأة  تحت  الدولية 
االقتصاد  في  انكماشًا  الدولي  النقد  صندوق 
جائحة  تسبب  من  متضررًا   % بـــ60  الليبي 
»كوفيد19-« بهبوط في أسعار النفط إلى غاية 
كأكثر  فيما صنف  اإلنتاج،  وتوقف   2023 العام 
أفريقيا  شمال  منطقة  في  تأثرًا  االقتصادات 

والشرق األوسط وأفغانستان وباكستان.
االقتصاد  »آفاق  تقرير  وفي  النقد،  صندوق 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلقليمي 
صدمة  توقع  وباكستان«،  وأفغانستان  أفريقيا 
فيها  يتزامن  للنفط  المصدرة  للدول  مزدوحة 
انخفاض الطلب العالمي مع تراجع أسعار النفط، 
حيث يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 
ونتيجة  المنطقة.  أنحاء  في  دوالر  مليار   250
لذلك، فمن المتوقع أن تتحول أرصدة المالية 
العامة إلى السالب، متجاوزة 10 % من إجمالي 

الناتج المحلي في معظم البلدان.
واعتبر صندوق النقد الدولي ليبيا من البلدان 
األكثر تضررًا في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وأفغانستان، إذ تملك أكبر االحتياطات 
اإلنتاج  انخفض  حيث  أفريقيا،  في  النفطية 
وسط حرب بين فصيلين متعارضين يتنافسان 
للسيطرة على منشآت النفط في البالد. وبحسب 
الصندوق، فمن المتوقع أن ينكمش االقتصاد 

الليبي بنحو 60 %.
التقديرات  على  االنكماش  هذا  وانعكس 
المتوقعة لمستويات التضخم في ليبيا، التي قال 
إنها قد تبلغ مع نهاية هذا العام نسبة مئوية 
قدرها 22 %، على أن يتراجع مقدار المعدل العام 

للتضخم إلى 15 % خالل العام 2021 م.
المؤسسة  أعلنت  الماضي،  يناير   18 وفي 
الوطنية للنفط حالة »القوة القاهرة«، بعد يوم 
من إيقاف صادرات النفط من موانئ »البريقة 
والسدرة«،  والزويتينة  والحريقة  النوف  وراس 
واتهت المؤسسة » القيادة العامة، وجهاز حرس 
الوسطى  المنطقتين  في  النفطية  المنشآت 
غير  »اإلقفاالت  هذه  وراء  بالوقوف  والشرقية« 

القانونية«.
االنخفاض  أن  إلــى  رسمية  ــام  أرق وتشير 
القسري في إنتاج النفط والغاز تسبب في خسائر 
يناير   17 منذ  دوالر  مليار   4.1 تجاوزت  مالية 
الماضي، وذلك بعدما هبط إنتاج النفط في ليبيا 
إلى 80.510 برميل في اليوم األسبوع الماضي.

أما البنك الدولي فقد حذر من ثالثة مخاطر 
تحيط ليبيا حال استمرار تعطل إنتاج وتصدير 
أطول  لوقت  »كــورونــا«  وبــاء  وتفشي  النفط 
االقتصادية  العواقب  من  ابتداء  أوروبــا  في 



اقتصاد 09

قال جون براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي.بي إن أسعار النفط ستظل 
في  الحالي  الوضع  ان  قائال  الطلب  المعروض  تجاوز  مع  الوقت  لبعض  منخفضة 
أسواق النفط العالمية يعيد إلى األذهان التخمة النفطية في الثمانينات من القرن 

الماضي.
)بي.بي.سي( »األسعار ستكون منخفضة جدا  البريطانية  اإلذاعة  وصرح لهيئة 
وكالة  نقلت  وفقما  لوقت طويل«،  التقلب  أنها ستظل منخفضة وشديدة  وأعتقد 

»رويترز«.
وتابع »هذا يذكرنا تماما بفترة في منتصف الثمانينات حين حدث نفس األمر، 
إمدادات كثيرة جدا وطلب قليل جدا واستمر انخفاض أسعار النفط لمدة 17 عاما«.

النفط في ريستاد »مع استمرار اإلنتاج  ويقول بيورنار تونهاوجن مدير أسواق 
أقل من  العالم كميات  يعد يوم. يستهلك  يوما  الخزانات  تأثر يذكر، تمتلئ  دون 

النفط ويستشعر المنتجون تأثير ذلك على األسعار«.

رئيس سابق لـ »بي.بي« يحذر من استمرار انخفاض األسعار

قال الرئيس الجديد لمجلس إدارة شركة سرت إلنتاج النفط والغاز 
مسعود سليمان عيسى إن االستثمار في رأس المال البشري وتأهيله 

وتطويره في مقدمة أولويات لجنة اإلدارة الجديدة.
أن  للشركة  اإلعــالمــي  المركز  بثه  مصور،  لقاء  في  ــح  وأوض
»األحداث التي مرت بالبالد منذ العام 2011 أدت إلى هجرة الكثير 
التدريبية  البرامج  وتوقف  المدربة،  الفنية  والكوادر  الخبرات  من 
التدريب الصناعي«. وأضاف  خالل السنوات األخيرة، خصوصا مركز 
جديدة،  سريعة  تدريب  مراكز  فتح  إلى  »سنسعى  عيسى  مسعود 
أميركا«.  أوروبا  في  والتدريب  للتأهيل  الخارج  إلى  العاملين  وإيفاد 
انتهاء  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  الخميس  ويوم 
إلنتاج  سرت  شركة  إدارة  مجلس  بين  والتسلم  التسليم  مراسم 

مراسم  وتأتي  الجديد.  اإلدارة  ومجلس  السابق  والغاز  النفط 
بناًء  سرت،  لشركة  الرئيسي  بالمقر  جرت  والتي  والتسلم،  التسليم 
إعادة  بشأن   2020 لسنة   43 رقم  العمومية  الجمعية  قرار  على 
بشركة  اإلدارة  لجنة  عضو  بحضور  وذلك  اإلدارة،  مجلس  تشكيل 

الخليج العربي للنفط.
ويتكون مجلس إدارة الشركة الجديد من مسعود سليمان عيسى 
محمود رئيسا، ومصطفى امحمد رمضان هماد، عضوا لمجلس اإلدارة 
المالية  اإلدارة  لمجلس  فنتري، عضوا  للعمليات، ومحمد محمد علي 
اإلدارة  لمجلس  عضوا  فائز،  النعاس  سالم  وفائز  البشرية،  والموارد 
اإلدارة  لمجلس  عيد، عضوا  محمد  جبالي  وخالد  والصيانة،  للتصنيع 

للهندسة والمشروعات.

ـ»سرت للنفط والغاز«: خسرنا كوادر فنية منذ 2011 الرئيس الجديد ل السعر بالدوالرنوع الخام
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تقديم  في  باالستمرار  للمصارف  المركزي،  المصرف  سمح 
خالل  المستندية  االعتمادات  بفتح  المتعلقة  المصرفية  خدماتها 
الرسالة  الرئاسي، بحسب  المجلس  أعلنها  التي  التجول  فترة حظر 
المركزي  بالمصرف  النقد  على  الرقابة  إدارة  عن  الصادرة  الدورية 
المركزي عبر صفحته على  المصرف  التي نشرها   )67/2020( رقم 

»فيسبوك« اليوم اإلثنين.
وجاء في نص الرسالة أنه »تقرر استمرار اإلدارات العامة وفروع 
المصارف واإلدارات المعنية بتقديم خدمات العمليات الخارجية خالل 
الرئاسي  المجلس  قرار  )2( من  للمادة  إعمااًل  المقررة  الحظر  فترة 
لحكومة الوفاق الوطني رقم )215( لسنة 2020 )بشأن إعالن حظر 
التجول(، مع التقيد بالتعليمات واإلجراءات الوقائية التي تعزز الصحة 
العامة والحماية الصحية لموظفي وزبائن المصارف، والتواصل مع 
الغرفة الرئيسية إلدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة 

الداخلية للتنسيق والحصول على التصاريح الالزمة بالخصوص«.
يأتي ذلك، بعد أيام من مطالبة اللجنة العلمية لمكافحة جائحة 
»كورونا« المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتدخل 
المجلس األعلى للدولة لدى مصرف ليبيا المركزي لتسهيل إجراءات 
لمواجهة  عاجل  بشكل  الطبية  والمعدات  المستلزمات  استيراد 
الذين تجاوزت  الجدد  الجائحة، ومنح اإلذن بصرف مرتبات األطباء 

عقود بعضهم ثالث سنوات دون تقاضي أي راتب.
الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  اجتمع  الماضي،  واإلثنين 
للدولة،  األعلى  المجلس  من  المشكلة  الطبية  اللجنة  مع  الكبير، 
بالمصرف  المختصة  اإلدارات  ومديري  مستشاريه  أحد  بحضور 
منظومة  وفتح  بالخارج  العالقين  المواطنين  ملفات  لمتابعة 

االعتمادات وتوزيع السيولة النقدية.
 40 فتح  عن  الماضي،  الخميس  أعلن  المركزي  المصرف  كان 
اعتمادا مستنديا لالستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دوالر 
خالل الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري، لشركات تنوعت أنشطتها 
والمستحضرات  واللحوم، واألدوية  والمواشي  الغذائية  المواد  بين 

الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد اآلالت الزراعية.
وأصدر المصرف األسبوع الماضي، ضوابط تنظيم إجراءات فتح 
األدنى  الحد  ليكون  الحالية،  الفترة  خالل  المستندية  االعتمادات 
والمستلزمات  التجارية  للسلع  الواحد  المستندي  االعتماد  لقيمة 
الصناعية واألدوية مبلغ 100 ألف دوالر أميركي أو ما يعادله، ويكون 
يعادله، ومبلغ  ما  أو  أميركي  2 مليون دوالر  لها مبلغ  األعلى  الحد 
ثالثة ماليين دوالر أميركي أو ما يعادله كحد أعلى الستيراد سلع: 

القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.

» املركزي« يسمح للمصارف بفتح 
إدارات االعتمادات خالل فترة الحظر

»إيني« اإليطالية وافقت على 
تسوية اتهامات بالفساد في الجزائر

منطقة اليورو: نحتاج 500 
مليار يورو لتمويل التعافي

مجموعة  إن  األميركية  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  قالت 
بخرق  اتهامات  على تسوية  وافقت  والغاز  للنفط  اإليطالية  »إيني« 
قوانين المحاسبة على الفساد نجمت عن قيام وحدة سابقة لها في 

الجزائر بدفع أموال »بشكل غير مالئم«.
الملفات  كل  »خرقت  إيني  شركة  أن  بيان  في  الهيئة  وأضافت 
الفساد  إجــراءات  لقانون  الداخلية  المحاسبية  والقيود  والسجالت 
الخارجي فيما يتعلق بواقعة دفع أموال بشكل غير مالئم« في الجزائر 

من قبل وحدتها السابقة، وفًقا لوكالة »رويترز«.
ولفتت هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية إلى أن »إيني« 
ودفع  القيود  بنود  خرق  عن  للكف  تسوية  في  الدخول  على  وافقت 
24.5 مليون دوالر عن األرباح التي جرى الحصول عليها بشكل غير 

مشروع وكتعويض.
لمقاوالت  »سايبم«  شركة  بأن  اتهامات  حول  القضية  وتتركز 
النفط والغاز دفعت لوسطاء نحو 198 مليون يورو لضمان الحصول 
الوطنية  الطاقة  شركة  مع  دوالر  مليار  ثمانية  تساوي  عقود  على 

الحكومية الجزائرية »سوناطراك«.
وبرأت محكمة استئناف إيطالية في وقت سابق من العام الجاري 
 43% تملك  »إيني«  وكانت  الفساد،  تهمة  من  و»سايبم«  »إيني« 
وبنك  »إيني«  وتملك  االتهامات،  هذه  توجيه  وقت  »سايبم«  من 
»كاسا ديبوست اي بريستيتي« االستثماري وشركة »سايبم« بشكل 

مشترك.

ستحتاج  ــا  أوروب إن  اليورو  منطقة  إنقاذ  صندوق  مدير  قال 
األوروبي  االتحاد  األقل من مؤسسات  على  أخرى  يورو  مليار   500
لتمويل تعافيها االقتصادي بعد جائحة فيروس »كورونا«، إضافة 

إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.
آلية االستقرار األوروبي  وأوضح كالوس ريجلينج مدير صندوق 
نشرت  اإليطالية  سيرا«  ديال  »كورييري  صحيفة  مع  مقابلة  في 
من  سيكون  ــوال  األم تلك  مثل  لتنظيم  السبل  أيسر  أن  األحــد 
وكالة  األوروبي. وفق  االتحاد  وميزانية  األوروبية  المفوضية  خالل 
 500 الثانية  للمرحلة  نحتاج  إننا  أقول  أن  »أود  وأضاف  »رويترز«. 
مليار يورو أخرى من المؤسسات األوروبية، وربما أكثر من ذلك«. 
مفتوح،  بعقل  جديدة  أدوات  لبحث  نحتاج  هذا  أجل  »من  موضحا 
ولكن أيضا استخدام المؤسسات الحالية، ألنه سيكون أيسر، بما 

في ذلك ميزانية المفوضية واالتحاد األوروبي بشكل خاص«.
أبريل على  التاسع من  األوروبي في  االتحاد  مالية  وزراء  واتفق 
 540 المجمل  والشركات واألفراد تساوي في  للدول  أمان  شبكات 
يتوقع  التي  اليورو،  منطقة  أن  على  أيضا  واتفقوا  يــورو.  مليار 
العام،  هذا   7.5% اقتصادها  ينكمش  أن  الدولي  النقد  صندوق 
ستحتاج ألموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم 

المال الالزم وكيفية جمعه.

●    فنيون في غرفة التحكم بحقل البوري

صعود صيني في قائمة مستوردي النفط الليبي 2019
المتحدة  والواليات  أوروبا  أن  دولية  إحصائيات  كشفت 
العام  في  الليبي  النفط  %84 من صادرات  على  استحوذتا 
و7%  األوروبية،  الدول  من  عدد  إلى   77% بواقع   ،2019
الصيني  الصعود  هو  الالفت  كان  فيما  المتحدة،  للواليات 

في قائمة مستوردي النفط الليبي عالميا.
استحوذت  فقد  »رويترز«،  وكالة  بيانات  قاعدة  ووفق 
النفط بواقع 111.1 مليون  %37 من واردات  إيطاليا على 
برميل بنسبة، فيما حلت إسبانيا في المركز الثاني بواردات 
النفط  إنتاج  من   21% وبنسبة  برميل  مليون   61.3 بلغت 
النفط  %7 من صادرات  استوردت  فقد  فرنسا،  أما  الليبي. 
الليبي، لتحل في المركز الرابع بواردات بلغت 20.8 مليون 
مليون   20.5 األميركية  الصادرات  بلغت  بينما  برميل، 

برميل.
ويقول الخبير النفطي الدكتور محمد أحمد »استراتيجيا، 
تؤشر هذه األرقام إلى األهمية االستراتيجية للنفط الليبي 
للقارة األوروبية«، مضيفا إن »إيطاليا هي أكبر شريك في 
عدة مشاريع وكذلك من ناحية اقتصاديات النقل والتكرير«.

يشار إلى أن شركة النفط اإليطالية »إيني« هي الشريك 
األول للنفط في ليبيا، إذ تستحوذ على نسبة ٪20 من إنتاج 
النفط والغاز في ليبيا، فيما تبلغ حصة شركة »توتال« 7٪ 
من سوق النفط الليبية، باإلضافة إلى العديد من الشركات 
العالمية األخرى التي تسعى أيضًا لمنافسة شركتي النفط 

العمالقتين، وفق تقديرات »رويترز«.
وتدير »إيني« الشركة عددا من الحقول النفطية البرية 
وخزان  بحرية،  منصات  ثالث  في  متمثلة  بحرية  وحقوال 
عائم. كما تدير بكة خطوط أنابيب برية مختلفة األحجام 
األكبر  الجزء  تصدير  يتم  حيث  الكيلومترات،  ممتدة آلالف 
عبر  الصناعي  مليتة  المعالج من مجمع  الطبيعي  الغاز  من 
خط أنابيب بحري بقطر 32 بوصة وبطول 516 كم، وهو 
خط التصدير البحري األول، الذي يربط بين ليبيا وأوروبا، 
الجنوبي  بالساحل  الصناعي  مليتة  مجمع  من  يمتد  حيث 

إليطاليا.
في  جاءت  الصين  أن  وهو  محللين،  وحسب  الالفت، 
العام  الليبي  النفط  مستوردي  قائمة  في  الثالث  المركز 
ويقول  برميل.  مليون   37.8 وبواقع   13% بنسبة  الماضي 
الصين  إلى  الموجه  رقم  »كبر  لـ»الوسط«  أحمد  محمد 
ظل  في  للقلق  مصدر  وهو  فيها،  الكبير  الطلب  نتيجة 
هذه  في  للتنافس  السعودية  تقودها  التي  األسعار  حرب 

المنطقة«.
النفط  مؤسسة  رئيس  قال   ،2018 العام  نهاية  وفي 
مصطفى صنع اهلل إن »حجم الواردات الصينية من النفط 
الليبي تجاوز 3,5 مليار دوالر، أي أكثر من الضعفين مقارنة 

بأرقام العام 2017، التي لم تتجاوز 1,7 مليار دوالر«. 
يرجحون  العالمية  النفط  أسواق  في  متخصصين  لكن 
أن تتغير أرقام الصادرات الليبية في الربع األول من العام 

 77% من النفط الليبي إلى دول 
أوروبية و7% للواليات المتحدة

محمد أحمد: األرقام تشير إلى األهمية 
االستراتيجية للنفط الليبي للقارة األوروبية

الحالي، بعد إيقاف الصادرات النفطية من موانئ »البريقة 
ورأس النوف والحريقة والزويتينة والسدرة« منذ 18 يناير 
»القوة  حالة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وإعالن  الماضي، 
المنشآت  حرس  وجهاز  العامة،  »القيادة  متهمة  القاهرة« 
النفطية في المنطقتين الوسطى والشرقية« بالوقوف وراء 

هذه »اإلقفاالت غير القانونية«.
وتشير آخر أرقام رسمية، صادرة عن المؤسسة الوطنية 
والغاز  النفط  إنتاج  في  القسري  االنخفاض  أن  إلى  للنفط 
 17 منذ  دوالر  مليار   4.1 تجاوزت  مالية  في خسائر  تسبب 

 80.5 إلى  النفط  إنتاج  هبوط  بعد  وذلك  الماضي،  يناير 
ألف برميل يوميا األسبوع الماضي. في حين قدر المصرف 
المركزي إجمالي اإليرادات النفطية الليبية بنحو 1.9 مليار 

دينار )1.3 مليار دوالر( في الربع األول من العام الحالي.

»اإلنتاج  أن  إلى  أحمد  محمد  النفطي  الخبير  ويشير 
الحالي يجري تصديره إلى إيطاليا فقط من حقل البوري«. 
ويقع حقل البوري تحت سيطرة حكومة الوفاق، ضمن نطاق 
صبراتة،  مدينة  غربي  شمال  البحري  تريبوليتانيا  حوض 

طاقته  وتبلغ  طرابلس،  العاصمة  عن  كلم   121 ويبعد 
القابل  واالحتياطي  يوميا.  برميل  ألف   30 نحو  اإلنتاجية 
لالستخراج فيه مليارا برميل نفط، ويعتبر أكبر اكتشاف في 
البحر المتوسط حتى اآلن، وكان الحقل ينتج 45 ألف برميل 

يوميا بنهاية 2009.
للنفط  مليتة  شركة  أعلنت  الماضي،  مارس   24 وفي 
بحقل  العائم  غزة  خزان  من  الشحن  عمليات  بدء  والغاز 
مع  مباشر  تواصل  دون  بعد  عن  بالتحكم  البحري  البوري 
تعتبر  العملية  هذه  أن  الشركة  وأضافت  الناقلة.  طاقم 
تمت  حيث  الليبية،  الموانئ  كافة  في  نوعها  من  األولى 
عمليات الربط واإلرساء دون وجود مرشد الميناء على ظهر 

الناقلة.
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  الماضي،  العام  وفي منتصف 
البحري  البوري  حقل  وصيانة  إصالح  أعمال  إكمال  للنفط 
النفطي، التي اشتملت على صيانة المنصتين 3 و4 وإصالح 
الصمامات ذات الضغط العالي وتحديث خطوط األنابيب، 
وصيانة اآلبار، وتركيب منظومة جديدة لمعالجة انقطاعات 

التيار الكهربائي.

الوسط - عالء حموده

توقف اإلنتاج يقلب معادلة الصادرات في الربع األول من 2020

روسية  سعودية  هدنة  كواليس  خلف 
من  النفط  بأسواق  االستقرار  لتحقيق 
خالل اتفاق على خفض قياسي في اإلنتاج، 
المنتجين  أن  بالسوق  فاعلة  أطراف  ترى 
في  الضربات  يتبادالن  زاال  ما  الكبيرين 

الحاضرة. السوق 
وكالة  حللتها  شحن  بيانات  وأظهرت 
»رويترز« االثنين الماضي أن األمر يرتبط 
العقود  بأسعار  منه  أكثر  الفورية  بالسوق 
األمد  طويلة  معركة  تتواصل  إذ  اآلجلة، 
في  وبخاصة  السوقية،  الحصص  على 
الماضي  األسبوع  الجانبان  وقال  آسيا. 
لزم  إذا  إجراءات  التخاذ  مستعدان  إنهما 
خفض  عبر  بالسوق  التوازن  لتحقيق  األمر 
أوبك+  أعضاء  باقي  مع  لإلنتاج  مشترك 

بدءا من مايو .
لـ»رويترز«:  تجارة  بشركة  مصدر  وقال 
تزال  ال  التعاونية،  البيانات  »خلف 
البيع  أسعار  أن  مضيفا  دائرة«.  المعركة 
المملكة  أن  إلى  تشير  السعودية  الرسمية 
يزال  ال  حيث  اآلسيوية،  السوق  تستهدف 
الطلب متينا بعض الشئ في ظل إجراءات 

العالمية. العام  العزل 
اآلسيوية  األسواق  على  روسيا  تعتمد 
تدشين  منذ  النفطي  إلنتاجها  كوجهة 
خط أنابيب شرق سيبيريا المحيط الهادي 
يوميا.  برميل  مليون   1.6 طاقته  البالغة 
ويربط هذا حقوال روسية بأسواق آسيوية 
البالد  صادرات  منفذ  كوزمينو،  ميناء  عبر 
الشرقي الرئيسي، وأيضا عبر فرع من خط 
الهادي  المحيط  سيبيريا  شرق  أنابيب 
أكبر مستهلك آسيوي. الصين،  يربطه مع 

الوطنية  النفط  شركة  ترد  ولم 
الروسية  الطاقة  ووزارة  أرامكو  السعودية 
وامتنع  للتعقيب.  طلبات  على  اآلن  حتى 
روسنفت  الروسي  الوطني  النفط  عمالق 
أسعار  أرامكو  وخفضت  التعقيب.  عن 
مايو  في  آسيا  إلى  لخامها  الرسمية  البيع 
وخمسة  دوالرات  ثالثة  بين  يتراوح  بما 
شهر  ثاني  في  درجاتها  لمختلف  دوالرات 

الوقت  وفي  الكبيرة.  التخفيضات  من 
على  السعرية  التخفيضات  كانت  نفسه، 
زيادات  مع  أقل،  ألوروبا  أرامكو  شحنات 
األثقل.وبالمثل،  درجاتها  على  طفيفة 
أسعار  والكويت  واإلمارات  العراق  خفض 

المتجه إلى آسيا. الخام  النفط  مايو على 
الخام  النفط  إمدادات  ارتفاع  ودفع 
األسواق  إلى  مايو  تحميل  السعودي 
أسعار  انخفاض  جانب  إلى  اآلسيوية، 
لدرجات  السعرية  الفروق  الرسمية،  البيع 
شرق  ومزيج  سوكول  مثل  روسية  خام 
إلى  آسيا  في  الهادي  المحيط  سيبيريا 
الخصومات على كلتا  انخفاض حاد.وبلغت 

اللتين عادة ما يجري تداولهما  الدرجتين، 
القياسي،  دبي  خام  فوق  مرتفعة  بعالوات 

قياسية. مستويات 

عروض خاصة
في  أرضا  أيضا  السعودية  تكسب  كما 
لصادرات  تقليديا  الغلبة  حيث  أوروبا، 
النفط والغاز الروسية. فقد أظهرت بيانات 
رفينيتيف  منصة  على  المتاحة  الشحن 
في  ألوروبا  السعودية  مبيعات  أن  آيكون 
برميل  مليون   29 تتجاوز  ألن  طريقها 
عن  طفيف  بفارق  يقل  بما   ، أبريل  في 
أغسطس  في  المسجل  القياسي  مستواها 

آب 2016.
الخام  من  »أرامكو«  إمدادات  وستزيد 
العربي  الخام  ذلك  في  بما  العربي، 
الخام  إلى  األقرب  الدرجة  وهي  الخفيف، 
الجودة،  حيث  من  الروسي  الرئيسي 
وبولندا  وفرنسا  واليونان  وتركيا  إليطاليا 

أبريل. في 
المشترين  من  الدول  هذه  وجميع 
الروسي.وتفيد  للنفط  المنتظمين 
البولندية  التكرير  شركات  بأن  البيانات 
ألف   560 تبلغ  قياسية  كمية  ستستورد 
ميناء  عبر  الخفيف  العربي  الخام  من  طن 

أبريل. جدانسك في 
تستورد  لن  بولندا  إن  متعاملون  وقال 
األورال  خام  من  بحرا  منقولة  كميات  أي 
منذ  األولى  للمرة  الشهر  هذا  الروسي 
إمدادات  ستظل  بينما  طويلة،  فترة 
في  ثابتة  لبولندا  الخفيف  العربي  النفط 
أوروبية  تكرير  بمصفاة  مصدر  مايو.وقال 
لرويترز »مع تراجع الطلب تصبح المنافسة 
في  السعوديون  يمانع  ال  صعوبة.  أكثر 
المشتري.  أجل  من  إضافية  خطوات  اتخاذ 
في  التفكير  أيضا  روسيا  على  يكون  ربما 

عروض خاصة«.
أرامكو،  أن  ذكرت  قد  »رويترز«  وكانت 
أكبر،  بشكل  مشترين  لجذب  مسعى  في 
آسيا  في  تكرير  شركات  على  تعرض 
لتسليمات  مدفوعات  لتأجيل  خيارا  وأوروبا 
90 يوما. شحنات من الخام بما يصل إلى 

الرئيسية  الميزة  إن  متعاملون  وقال 
الحاضرة  السوق  معركة  في  روسيا  لدى 
المترامية  شبكتها  هي  السعودية  مع 
التي  األنابيب  خطوط  من  األطراف 
بأسعار  النفط  توريد  على  تساعدها 
التي  منافستها  مع  مقارنة  أرخص 
تكاليف  ودفع  ناقالت  إيجاد  عليها  يتعين 
النفط  سوق  في  متعامل  وأوضح  النقل. 
النفط  »حقول  لـ»رويترز«:  األوروبية 
في  تكرير  بمصافي  مرتبطة  الروسية 
لديها  النفط  وشركات  وآسيا  أوروبا 
على  هي  معها.  األجل  طويلة  عقود 
ألسعار  تخضع  ال  السعودية  عكس 

الناقالت«. وتوافر  الشحن 

»خلف الكواليس«.. نزال نفطي بني السعودية وروسيا
معركة على احلصص السوقية

●   إحدى المنشآت التابعة لشركة »أرامكو« للنفط السعودية

القاهرة - وكاالت

 مصدر بمصفاة تكرير أوروبية: ال يمانع 
السعوديون في خطوات إضافية من أجل المشتري

شبكة روسية مترامية األطراف من خطوط 
األنابيب ترجح كفة موسكو في المعركة الدائرة

●   البنك المركزي بطرابلس



رأي 10

بعد أن تصمت مدافع كورونا

في  تم  فقد  القيمة،  لهذه  علنيا  تقديسا  الثقافات  أكثر 
بريطانيا تبٍن ضمني للعمل بقانون البقاء لألصلح طالما 
بينما  جدوى،  وأقل  تكلفة  أكثر  الجميع  إنقاذ  محاولة  أن 
في إيطاليا تم العمل على إنقاذ األكثر فائدة في مفاضلة 
بين صغار السن والكبار، ورغم ظاهرة استقبال المرضي 
اللفتة  هذه  فإن  ألمانيا  في  واإليطاليين  الفرنسيين 

اإلنسانية تبقى رهينة بفائض األسرَّة في ألمانيا.
التغير  فإن  االقتصادية  المنظومة  يخص  ما  في  أما 
الرأسمالي  الخيار  مستوى  في  يبدو-  ما  على   – سيكون 
إلى  كورونا  جائحة  قبل  تعرضه  رغم  صنما  صار  الذى 
زلزال خطير بتحوله إلى ما أسماه البعض من الرأسمالية 
التي أصبحت  المالية،  الرأسمالية  إلى  المنتجة  الصناعية 
كشفت  كورونا  ولكن  االقتصادية،  األزمات  لكل  حاضنة 
في  سيما  وال  الرأسمالية  مقوالت  من  الكثير  عيوب  عن 
دور  تراجع  وضرورة  االقتصادية  الفرد  بحرية  يتعلق  ما 
الذي  والفناء  الموت  خطر  فأمام  العام،  والقطاع  الدولة 
يهدد الفرد والجماعة أصبح لزاما على رأس المال الخاص 
حساب  على  الدولة  مؤسسات  تدخل  ويقبل  ينظم  أن 
آمنة على  الفرد االقتصادية، فلم تعد هناك بقعة  أنانية 
الخاص،  المال  رأس  إليها  يلجأ  أن  يمكن  الكوكب  هذا 
وأن  العامة  المصلحة  قيادة  تحت  ينضوي  أن  له  فالبد 
والذي  وانضباطيته،  الجماعي  الجهد  زخم  إلى  ينضم 
في  ينتصر  أن  يمكن  الذى  الوحيد  السالح  هو  أنه  يبدو 
مواجهة هذا العدو الكوني، وهذا قطعا سيطرح تساؤالت 
على مستوى اإلدراك الجمعي وعلى مستوى الفكر، حول 
وجودها  على  المحافظة  على  الجماعة  مقدرة  جدية 
ظل  في  مقبولة  إنسانية  شروط  ضمن  حياتها  وتطور 
انفالت األنانيات الفردية االقتصادية في مواجهة الدولة 

والمصلحة العامة.
بجدية عن  الحديث  التساؤالت ستعيد  تلك  مثل  لعل 
الدولة التي أظهرت محنة كورونا حيوية وجودها وتعاظم 
انكفائها على  السيادية وضرورة  دورها وأهمية حدودها 
ذاتها وما تمثله من حصن أكثر أمانا من نداء الهويات 
أن  كما  للحدود،  العابرين  المستثمرين  ونداء  القاتلة 
أكبر  اعتبار  إعطاء  حول  الحديث  ستعيد  التساؤالت  هذه 
ضوابط  ووضع  واإلدارة  التخطيط  في  العامة  للمصلحة 
خرجت  ما  فإذا  المتوحشة،  السوق  قوانين  حرية  على 
ستعيد  عنها  اإلجابة  محاوالت  فإن  التساؤالت  هذه  كل 
الرأسمالي  االقتصادي  الفكر  أطروحات  جميع  في  النظر 
تمنع  صيغة  عن  البحث  أجل  من  والتعاوني  واالشتراكي 
بثروة  اإلنتاج وتظفر  أن تحتكر وسائل  األفراد  أقلية من 
مجرد  الناس  من  نفسه  الوقت  في  تجعل  وال  المجتمع 

أرقام وأدوات تحت شعار المصلحة العامة.
يحيلنا  االقتصادية  المنظومة  عــن  الحديث  إن 
أكثر  ــى  وه السياسية  المنظومة  ــى  إل بــالــضــرورة 
من  هو  االقتصادي  فالنظام  بها،  التصاقا  المنظومات 
خيارات النظام السياسي، ولهذا فإن المنظومة السياسية 
والفكر  ومؤسساتها  والسلطة  الــدولــة  في  متمثلة 
فالدولة  كورونا  عقابيل  من  الكثير  سيطالها  السياسي 
قبل  أكثر قوة من  يبدو  ما  أسلفنا - ستخرج على  - كما 
االقتصادية  العولمة  تداعيات  أضعفتها  أن  بعد  وذلك 
دول  تستثن  لم  التي  كــورونــا  فجائحة  والسياسية، 
األنظمة الديمقراطية وال دول األنظمة الشمولية، قدمت 

أن  يمكن  ما  حول  واجتهادات  جدال  كورونا  فيروس  يثير 
هذه  نصيب  كان  كيفما  ولكن  مــآالت،  من  إليه  يــؤدى 
المؤكد  من  فإن  الخطأ،  من  أو  الصحة  من  االجتهادات 
العالم سواء كانت سريعة  تغيرات ستحدث في  أن هناك 
األوبئة  بأن  التاريخ  الخبرة وتجارب  أثبتت  أو بطيئة، فقد 
المنظومات  جميع  على  وتغيرات  آثــارا  تترك  الجائحية 
والعلمية  القيمية  فالمنظومات  البشر،  حياة  في  السائدة 
جميعا  سيطالها  والسياسية  واالقتصادية  واالجتماعية 
التغيير بدرجات متفاوتة سواء كانت فورية أو متتالية، بعد 

أن تصمت مدافع كورونا وينقشع غبارها.
عليه  ستكون  ما  هو  التغيرات  بهذه  المقصود  إن 
من  منظومة  كل  تمثلها  التي  السلطة  ضعف  أو  قوة 

هذه المنظومات.
تمثلها  التي  السلطة  التغيرات سيطال  أول هذه  لعل 
واألخالقي  االجتماعي  بعدها  في  القيمية  المنظومة 
والمسلمات  والعالقات  السلوكيات  حيث  من  والديني 
الذهنية، فالمالحظ أن ما كانت تمارسه السلطة الدينية 
تراجع  والكوارث  ــات  األزم أوقــات  في  وتأثير  نفوذ  من 
ولربما  السابق،  في  عليه  كان  عما  كورونا  جائحة  إبان 
المباشر  التواصل  قطع  كورونا  أن  هو  ذلك  أسباب  أحد 
المساجد  في  الجموع  وبين  الدينية  السلطة  رموز  بين 
تواصل  في  نفسه  الفرد  فوجد  والمعابد،  والكنائس 
فيصلي  طقوسه  يمارس  أن  يستطيع  شاء  وإذا  اهلل  مع 
ويتضرع دونما حاجة إلى وسيط أو دليل، وبالتالي فهو 
ليس في حاجة لتلك الرموز وال للذهاب إلى تلك األماكن 
أن  المتوقع  فمن  ولهذا  البيت،  في  معه  اهلل  أن  طالما 
يحصل قدر من االنفصام بين سلطة المنظومة الدينية 
العالم  بأن  البعض  يجادل  وقد  الروحية،  الفرد  وحاجة 
هذه  سلطة  في  تؤثر  لم  كثيرة  بجوائح  مر  أن  له  سبق 
الصواب  الكثير من  يجانبه  القول  المنظومة، ولكن هذا 
فالثابت أن األوبئة القارية التي ضربت أوربا في القرنين 
التي  األسباب  أحد  كانت  عشر،  والثامن  عشر  الخامس 
أدت إلى تقلص سلطة الكنيسة فيما بعد، هذا إلى جانب 
عليه  هو  ما  على  مضي  زمن  أي  في  يكن  لم  العالم  أن 

اليوم بفضل تقدم العلم والمعرفة.
جانبها  في  االجتماعية  المنظومة  يخص  ما  في  أما 
لهزة  عرضها  كورونا  زلــزال  فإن  والعالئقي،  السلوكي 
مفاجئة وصلت إلى حد فرار الجميع من الجميع، بل وصل 
األسرة  نواة  داخل  المنزلي  العزل  إلى  الصحي  الحجر 
وهذا يؤذن بأحد احتمالين، أولهما أن يكون درسا عمليا 
انفصام  ظل  في  مستقبليا  الحياة  استمرار  إمكانية  على 
يكون  أن  الثاني فهو  االحتمال  أما  االجتماعية،  العالقات 
الضرورية  لحاجته  وإدراكــه  الفرد  لوعي  درسا  حدث  ما 
الشخصية،  بحريته  الرتباطها  نظرا  االجتماعية  للعالقات 
على  متلهفا  يخرج  ثم  حريته  يفقد  الذى  السجين  كمثل 

رؤية العالم واحتضانه ومتشوقا للقاء اآلخرين.
بفضل  بعد  عن  عاطفي  تضامن  من  نــراه  ما  إن 
ستكون  أنه  على  قاطعا  دليال  ليس  االتصاالت  ثورة 
كورونا،  محنة  انتهاء  بعد  حارة  إنسانية  عالقات  هناك 
ألن ذلك يقابله تقوقع وانكفاء وخوف من أي قادم من 

خارج الحدود.
المنظومة  في  األخالقي  الجانب  أيضا  تعرض  لقد 
وفي  اإلنسان  قيمة  صعيد  على  عسير  المتحان  القيمية 

الكونية  الدولة في مواجهة األخطار  شهادة تزكية لدور 
بمختلف  المجتمعات  ولعل  البشرى،  الوجود  تهدد  التي 
ثقافاتها لم تشعر بضرورة تدخل الدولة وممارسة دورها 
هذا  جائحة  اكتساح  أثناء  به  شعرت  ما  مثل  حزم  بكل 
الدول  للكرة األرضية وحتى في حالة فشل بعض  الوباء 
الدولة  فكرة  ضد  الفشل  هذا  يكون  فلن  المواجهة  في 

بل دليال على أن تلك الدول لم تكن في الواقع دوال.
دور  تعاظم  إلى  يؤدي  الدولة  دور  تعاظم  أن  الشك 
في  السياسية  المنظومة  مفارقة  هي  وتلك  السلطة 
عن  ناتجة  تكون  أن  إما  فالسلطة  كورونا،  بعد  ما  عصر 
ابنة  الحر ومقيدة بالقوانين ولكنها هي  شرعية االختيار 
النظام االقتصادي الليبرالي الذي يسير على رجلي الحرية 
وأما  رخــوة،  دولــة  في  السياسية  والحرية  االقتصادية 
الليبرالية  الديمقراطية  شرعية  عن  ناتجة  ليست  سلطة 
الربكة البد للفكر  في دولة ذات بأس، وفي وسط هذه 
أن  من  خشية  هناك  تبدو  ولكن  يستجيب  أن  السياسي 
تهيأ جائحة كورونا فرصة أكبر لظهور نوع من السلطة 

أكثر تسلطا وأقل اهتماما بالحريات.
ليست  فهي  العلمية  المنظومة  يخص  فيما  أما 
وضعها  فقد  التغير،  من  وال  النقد  من  مأمن  في 
الكثير  عن  كشفت  قاسية،  تجربة  محك  على  الوباء 
تطويرها  جهود  ضعف  بسبب  قصورها  ــه  أوج من 
أفعالها  ردود  وبطء  المرصودة  اإلمكانيات  وتواضع 
من  يمنع  ال  هذا  كل  ولكن  المفاجئ،  التحدي  على 
كورونا  من  استفادة  األكثر  المنظومة  ستكون  أنها 
نهاية هذا  بعد  ما  أكثر سطوة  والتي ستكون سلطتها 
منظومة  أنها  إلى  أسبابه  أحد  في  يرجع  وهذا  الوباء، 
تقدمها،  سبيل  في  والتغير  والنقد  الفشل  من  تتغذى 
بعضها  التي  األخرى  المنظومات  من  الكثير  بعكس 
ولهذا  التغيير،  يعادى  اآلخر  وبعضها  النقد  من  يتحرج 
وباحثين  خبراء  من  تمثله  بما  المنظومة  هذه  فإن 
ومختبرات  وأكاديميين  ومهنيين  وأخصائيين 
الدفاع  خط  شكلت  العلوم،  كل  في  بحث  ومــراكــز 
األعراق  بين  يفرق  ال  عدو  مواجهة  في  للبشرية  األول 
أكثر  المجتمعات  كل  نظر  في  وبدت  واأللوان  واألديان 
أصبحت  بل  األخــرى،  المنظومات  كل  من  مصداقية 
المنظومة  فيها  بما  المنظومات  هذه  تقود  التي  هي 
للحدود  العابرة  المنظومة  هي  وأضحت  السياسية 
الشلل  فيه  أصاب  الذى  الوقت  في  كورونا  زمن  في 
في  للحدود  عابرة  كانت  التي  والظواهر  القوى  كل 
عالمية  سلطة  شبه  شكلت  أنها  كما  العولمة،  زمن 
تقوم  التي  التدخالت  بعض  رغم  التعاون  قنوات  عبر 
غرار  على  األحيان  بعض  في  السياسية  المنظومة  بها 

الصينية.  - األمريكية  المماحكات 
مواجهة  فــي  دائــمــا  العلمية  المنظومة  كــانــت 
التي  السياسية  المنظومة  هي  أوالهما  منظومتين، 
لخدمة  وتسخيره  العلم  احتواء  ــدوام  ال على  تحاول 
المنظومة  فهي  الثانية  أما  وحروبها،  أيديولوجياتها 
بمسلماتها  له  تتصدى  أن  دائما  تحاول  التي  الدينية 
منتصرة  العلمية  المنظومة  خرجت  فــإذا  الذهنية، 
من  سببه  ما  رغم  الوباء  هذا  فإن  المحنة،  هذه  بعد 
بتسويده  جليلة  خدمة  أسدى  قد  يكون  للبشرية،  آالم 

لمنظومة هي أفضل ما أنتجه العقل البشري.

ما نراه من تضامن 
عاطفي عن 

بعد بفضل ثورة 
االتصاالت ليس 

دليال قاطعا على 
أنه ستكون هناك 

عالقات إنسانية حارة 
بعد انتهاء محنة 
كورونا، ألن ذلك 

يقابله تقوقع وانكفاء 
وخوف من أي قادم 

من خارج الحدود.

صالح السنوسي

صالح الحاراتي
العبارة أعاله تمثل في تقديري أحد األوهام التي يتم الترويج لها من قبل 
البعض رغم أن واقعنا يشهد بوضوح أن كل »معظم« المنصات اإلعالمية 
منحازة بل هي جزء مهم في منظومة الصراع والتجاذبات السياسية في كل 

مكان..
أقول هذا في الوقت الذي نرى فيه بوضوح أولئك الذين يؤججون الناس 
ويتلهون بخلق خصومات تلتحف عباءة دينية أحيانا ورداء جهويا مناطقيًا 
ضيقا أحيانا أخرى، ويكيل كل طرف إلى االخر كل ما يحمل قاموس البذاءات 
من الفاظ ،مترافقا مع التخوين وكيل االتهامات ؛ في حين يتساءل بعض 

العقالء علي استحياء، يا ترى ماذا حققنا من كل هذا العبث؟.
لماذا يغيب عنا أن القضايا الحقيقية ليس لها سوى عنوان واحد وهو 
البحث في مستقبل األجيال القادمة الذي قلما سأل عنه أولئك الحنجوريون 

من مرتزقة اإلعالم.
فتحت  »التي  »الفضائيات  وتحديدا  الدراهم  إعالم  في  واقعا  نراه  ما 
بمفردات  ألسنتهم  الناس  بعض  فيها  يدير  بحيث  للثرثرة  المجال 
»التبجيل  دائرة  من  الخروج  على  يقدرون  ال  المعني.  من  وخالية  فارغة 
والتقديس«- لطرف ما، بينما اختاروا أن يقيموا نقدهم على آلية »التخوين 
والتجريح«؛ فيذهبون إلى صب لعناتهم وشتائمهم باتجاه بضع نصوٍص أو 

شخوص تمثل لهم العدو حسب سياستهم التحريرية.
للسيطرة على عقول  تتوقف محاوالته  لم  المضلل  اإلعالم  وبالمختصر 

الناس وتوجيه أفكارهم وتعويدهم على االستماع واالستسالم للمغالطات.
أيديولوجيات  خلف  البوصلة  فيها  ضاعت  عجاف،  سنوات  بنا  مرت  لقد 
عقيمة، يفتقر انصارها إلى أدنى مقومات المعرفة الحقيقية لما يجري في 
العالم من تطور، وانطلت أالعيب أولئك على جمع من العقول، واستطاعوا 
امتالك  وادعــاء  والتخوين  والقمع  الكراهية  ُطعم  ابتالع  تمرير  بسهولة 
الحقيقة، وانساق الجمع وراء تصديق الجهل والغباء واالستسالم وقبول كل 

القيم السلبية.
كبير  قدر  وجود  على  الوطن  أرض  على  الجارية  األحــداث  برهنت  لقد 
الكذبة  العقول تقبل  العقول بات واضحا جليا حتى صارت تلك  من تشوه 
تلو األخرى، رغم أن كونه »إعالم دراهم منحاز« وأمر تمويله صار معروفا 
ولكن ما زالت جموع كثيرة من الناس تتعايش مع الوهم وترفض الحقيقة، 
بأن  يصدق  البعض  بات  حتى  والمصطلحات  المفاهيم  عليهم  واختلطت 
أن  البعض  إقرار  إلى  األمر  ووصل  مؤامرة،  شيء  كل  وأن  فوضي،  الحرية 
االستبداد نعمة، وأن الديمقراطية نقمة وبدعة، وأن حقوق اإلنسان رذيلة، 
والقمع فضيلة، وقهر اآلخر وإكراهه واجب، وبالتالي ال مجال لالستغراب في 
العبثي  الدموي  العراك والصراع  العيش والتأقلم في مناخ يسوده  أن يتم 

والقبول بالعيش في الوهم، وعشق األكاذيب، ورفض التنوير.
اإلعالم الموجه الديماغوجي الشعبوي الشعاراتي يتم لألسف من خالل 
عناصر شابة تم استقطابها بالمال وكنا نعول على بعضهم كشباب مستنير 
الداعمة  مواقفهم  مع  إيجابيا  والتفاعل  ما  يوما  بهم  اإلشادة  وتم  واعد 
تفاجأنا بهم يسوقون اإلشاعات ويدورون  اإلنسان، حتى  للحريات وحقوق 
خجل  بال  الدكتاتورية  ويدعمون  استحياء،  بال  األكاذيب  نشر  ترس  في 
بالعمالة  ووصمهم  اآلخر  الرأي  أصحاب  اتهام  األمور،  أسهل  من  وأصبح 

والخيانة، وربما الكفر، لمجرد أنهم ال يسيرون في ركاب الرأي الواحد.
ال شك لدي اليوم بأن كل عقل سليم يستشعر أن إنساننا مشتت يعاني 
من شيزوفرينيا فكرية وازدواج في المعايير وضبابية في فهم المصطلحات، 

ولإلعالم المضلل دور كبير ورئيسي في ذلك.
أصابه  ما  بسبب  ربما  واإلشفاق،  الرأفة  من  الكثير  إلى  يحتاج  إنساننا 
من خيبات األمل وشح المعيشة ومكابدة الهوان وتغلغل مفاهيم الخنوع 
في أعماقه، ولكن يقيني أنه سيكشف يوما ما عن أولئك الغوغائيين من 
الوطن  أن  حقيقة  ويكتشف  الحقائق..  عنه  يغيبون  الذين  اإلعالم  مرتزقة 
الذي  األبرياء  زائفة على جثث ودماء  الطامعين في شهرة  أكبر من أحالم 

يتولى اإلعالم المضلل التسويق له.

إعالم محايد!!

1
الحرب الكونية ضد فيروس »كورونا« مازالت على أشدها.ويتعرض زحف العدو الفيروسي إلى مقاومة قديمة، 

مجربة، أساسها االنسحاب بالحياة، وحمايتها بالعزل.
لكن لم يخطر ببالي أن هذه الحرب ستطال النحل. وأن إجراءات الحد من انتشار الفيروس ستنعكس على 

تحركاته وتنقالته سلبيًا، وستؤثر على اإلنتاج الزراعي.
قرأت تقريرًا إعالميًا، في بداية األسبوع، فاندهشت لوجود عالقة بين قيود الحد من التنقل بين مناطق البلد 
الواحد، وإغالق الحدود بين البلدان، وتأثيرها على النحل وإنتاجه والعاملين في قطاعه. لكني حين انتهيت من 

قراءة التقرير زال عجبي، وازداد إعجابي بالنحل، وعظم امتناني لما يقدمه من خدمات جليلة لإلنسانية.
لم أكن أعرف أن مربي النحل، كمربي الماشية واألغنام، يقومون بالتنقل بما لديهم من خاليا نحل بشاحنات، 
من مكان إلى آخر في بلدانهم، ومن بلد إلى بلد، بغرض توفير المرعى المناسب لها، وليتمكن النحل من 
ممارسة طبيعته في إنتاج العسل، وليقوم بدوره في تلقيح أشجار الفواكه، بنقل اللقاح من شجرة إلى أخرى. 
وأن القيود التي فرضت، مؤخرًا، ضد حرية التنقل بين مناطق البلد الواحد، وإجراءات إقفال الحدود بين البلدان 
بسبب الفيروس حالت دون قيام مربي النحل برحالتهم الموسمية، مما حرم النحل من الغذاء وحرم أشجار 
الفواكه من اللقاح. وبعملية حسابية بسيطة يتبين مدى حجم الخسارة التي حاقت وتحيق بالنحل، وبمربي 

النحل، وبأشجار الفواكه، وبمزارعي الفواكه، وبنا نحن جميعًا كمستهلكين.
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في الدنمارك عاد تالميذ المدارس للجد ثانية، وعادت الحياة إلى أجواء فصولهم المدرسية، واصطفوا في 
طوابير متأهبين، هذا األسبوع، الستئناف ما حرموا منه خالل األسابيع الماضية. بقية بلدان أوروبا تتابع باهتمام 
شديد، الخطوة الدنماركية؛ ألن نجاحها يعني تمهيد األرض سريعًا لعودة التالميذ إلى مدارسهم في عديد 
من دول العالم. التالميذ فرحون جدًا بالعودة، بعد غياب قسري. العودة للمدارس سوف تقتصر في البداية 
على التالميذ ما دون سن 12 عامًا. وتركت الحكومة لمديري المدارس والمدرسين، كل في مدرسته، إعداد ما 

يناسبهم من خطط تتوافق مع المحاذير الصحية ومتطلبات العملية التعليمية.
نسبة 90 % تقريبًا من التالميذ عادوا إلى المدارس، في حين أن نسبة ضئيلة من اآلباء واألمهات أصروا 
على إبقاء أطفالهم في البيوت خشية تعرضهم لإلصابة. البعض منهم أسسوا رابطة على وسائل التواصل 
االجتماعي سموها »أبناؤنا ليسوا فئران تجارب«، اعتراضًا واحتجاجًا ضد خطوة الحكومة. لكن المدارس فتحت 

أبوابها، والفصول الدراسية عمرت بالضحكات والحكايات والشقاوة الطفولية.
النرويج قررت اللحاق بالدنمارك وفتح المدارس في األسبوع المقبل، وألمانيا الشهر المقبل: هل الخطوة 

الدنماركية مؤشر بقرب إعالن بداية نهاية الحرب؟
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في  فيروس »كورونا«  انتشار  عنه  بما كشف  يتعلق  األسبوع،  حقًا، هذا  للدهشة  المثير  اإلعالمي  التقرير 
إسرائيل من حقائق مذهلة سواء لنا نحن العرب أو لغيرنا من الشعوب.

أوالها، أن أكبر نسبة من الضحايا لم تكن في األحياء والمدن التي تسكنها أكثرية عربية، كما كان متوقعًا، 
بل في األحياء التي يقطنها أعضاء الطائفة األرثوذكسية )السلفية( اليهودية في القدس الشرقية.

وثانيها وأهمها أن األطباء والممرضين والصيادلة وغيرهم من المنخرطين في المهن الطبية من العرب 
في إسرائيل متخندقون في خط المواجهة األول ضد هجمات الفيروس، وأنهم يقاتلون بشراسة إلنقاذ حيوات 
المصابين من السكان اليهود، في مستشفيات تل أبيب وحيفا وغيرهما من المدن والبلدات. التقرير مفاجئ 
الطبي من  المجال  في  العرب  العاملين  نسبة  بارتفاع  تتعلق  رسمية  إحصاءات  بما شمله من  لي(  )بالنسبة 

المجموع الكلي للعاملين في القطاع الصحي اإلسرائيلي.
واستنادًا إلى التقرير، فالعرب في إسرائيل يشكلون خمس عدد السكان، لكن 50 % من الصيادلة في كل 
إسرائيل من العرب، وفي التمريض تصل نسبتهم إلى ربع عدد الممرضين والممرضات، في حين أن عدد 
أهم  يترأسون  عربًا  أطباء  إسرائيل تضم  أكبر مستشفيات  الكلي.  العدد  الخُـمس من  األطباء يشكل نسبة 

أقسامها، وأن أهم عالم وباحث متخصص في علم الفيروسات عربي.
معظم األطباء العرب في إسرائيل درسوا وتخرجوا في الجامعات األردنية خاصة بعد العام 1994 الذي يؤرخ 
لتطبيع العالقات بين األردن وإسرائيل. ويطلق السكان في إسرائيل على بلدة »كفر قرع« العربية، بجنوب حيفا، 

لقب مدينة األطباء بسبب كثرة ما يتواجد بين سكانها من أطباء.
السبب في ارتفاع نسبة العرب في القطاع الصحي، كما يؤكد الدكتور جميل حسين، هو أن الطرق إلى غيرها 
من الوظائف أغلقت في وجوه السكان العرب. ولم يعد أمام الشباب العربي سوى السعي لتأهيل أنفسهم في 

مجاالت علمية دقيقة متخصصة، وفي مقدمتها دراسة الطب.
واستنادًا إلى هاني داود رئيس رابطة الصيادلة التي تمثل عدد 300 صيدليًا في شمال إسرائيل، فإن هذه 
النسبة العالية من العاملين الصحيين العرب لم تحقق للعر ب المساواة في المواطنة مع السكان اليهود، ولم 

تجلب على أهلهم أي امتيازات أو أفضلية، من قبل الحكومة اإلسرائيلية!!

لقطات كورونوية )5(
جمعة بوكليب

محنة التسامح

الذمة  أهل  بين  و  وبينهم  فيه،  المختلفة  المذاهب 
وسواهم. كان محمد عابد الجابري قد قارب هذا التوجه 
في كتابه »قضايا في الفكر المعاصر« ضمن نهج التبيئة 
للمفاهيم الذي يتبناه كحجر أساس في مشروعه الفكري 
الذي انطلق في ثمانينيات القرن المنصرم مبرزًا ابن رشد 
كصيغة فلسفية للتسامح في مشروعه. على الطرف اآلخر 
المعاصرين خالل تفكيرهم  العرب  يجادل بعض مفكري 
في التسامح كشحرور وعلى أمليل، على سبيل الذكر، بأن 
التسامح يظل بارزًا في لحظات تاريخية معينة في تاريخنا 
اإلسالمي، كما هو الحال عند المعتزلة، أو مع بزوغ نزعة 
كان  الذي  ومسكويه  والتوحيدي  الجاحظ  عند  األنسنة 
النصف  في  للدكتوراه  بالسربون  أركون  محمد  أطروحة 

األخير من القرن الماضي.
الشيخ  رأسها  وعلى  اإلسالم  في  اإلصالحية  السلفية 
العلم  بين  والنصراوية  »اإلسالم  كتابه  في  عبده  محمد 
السبق في  أن لإلسالم  على  يبرهن  أن  والمدنية« حاول 
تاريخية لحضارة اإلسالم  إبراز وقائع  التسامح، من خالل 
أعاله  كتابه  في  عبده  الشيخ  اآلخر.  مع  فيها  تسامحت 
إلى  يلجأ  إذ  »تسامح«  مفردة  استخدام  على  يقتصر  لم 
على  الرد  حق  يمارس  وهو  »تساهل«  مفردة  استخدام 
يعزز  بما  وهانوتو،  رينان  إرنست  المستشرقين،  أفكار 
االعتقاد بأن المصطلح أو المفهوم تسامح غير متمترس 
في قالب علمي منضبط كما هو حال أي مصطلح فقهي 
يبرز  وبما  اإلسالمية،  الشريعة  في  ومعروف  متداول  آخر 
أن التسامح، كموقف أخالقي مستقل بذاته عن أي قيمة 
عليا أخرى، كالعدل أو اإليثار، لم يكن ضمن المفكر فيه، 
حسبما يجادل أركون في ورقته البحثية بندوة قرطاج في 
لحقوق  العربية  بالمجلة  نشرت  والتي  للتسامح  تونس 
التراث  في  تسامح  والال  التسامح  عنوان  تحت  اإلنسان 
اإلسالمي2- أكتوبر -1995 معلاًل ذاك العوز المفاهيمي 
عقائدية-  الدوغمائية-  األقفاص  لضراوة  بثقافتنا 
اإلسالمية  بثقافتنا  األرثوذوكسية  العقلية  ولمصادرات 

حسب تعابيره المعتادة.
والفقه  الفكر  التجاذبات بين رجاالت  وفي خضم هذه 
حول التسامح نفيًا وتوفيقًا وصوال لالستنتاج بأن التسامح 
االنضباط  عــدم  من  التدوين  عصر  منذ  يعاني  يظل 
المتطرفة  السلفية  أن  نجد  الفكرية،  منظومتنا  داخل 
التسامح  لمبدأ  بالرفض  جهوريًا  موقفًا  تتخذ  عالمنا  في 
الشيخ  موقف  يتجاوز  بما  األصعدة  كافة  على  اآلخر  تجاه 
األفغاني ذاته كمصلح إسالمي، الذي اتخذ موقفا مشككًا 
المستعمر  قبل  من  مقدمًا  طرحًا  باعتباره  التسامح  تجاه 
اليوم  معاشة  أمثلة  وداعش  القاعدة  منظمتا  والمحتل. 
لواقع رفض التسامح مع من هم على ملة اإلسالم طالما 
أنهم ينتهجون نهجا ال يقره »الخليفة« أو »إمام األمة«. 
العدالة  حزب  زعيم  ياسين،  عبدالسالم  المتشدد  الشيخ 
تصب  كتاباته  المغربية،  بالمملكة  المحظور  واإلحسان 
قضايا  مع  يتسامح  ال  فهو  مواربة،  بال  االتجاه  هذا  في 
المرأة المعاصرة بالمطلق، كما أنه ال يتسامح مع مسألة 

ما زال التسامح مفقودا في ليبيا منذ اندالع الصدام الدامي 
بين األخوة األعداء، وما شابه من حالة إرباك في العمق 
على  جميعًا  نقف  إذ  دينيًا،  المتجانس  الليبي  االجتماعي 
أعتاب عشرية مضنية ومفقرة وشديدة الدموية. التسامح 
الدم  حمامات  هامش  على  اليوم  ملحًا  مطلبًا  أمسى  قد 
ال  والتي  المتصادمة،  السياسية  والِسجالت  المتجددة، 
يستوجب  وهذا  البذاءات،  في  السقوط  في  أحيانًا  تتردد 
منا الوقوف عند مفردة التسامح لمالمسة بعده األخالقي، 
ومعرفة مرجعيته التاريخية في ثقافتنا العربية واإلسالمية 
شيئا  التسامح  كان  إذا  عما  التساؤالت  طرح  خالل  من 
مفتقدا في حياتنا وثقافتنا أم أنه شيء غير متجذر باعتبار 
والعقيدة  القبيلة  عمادها  متخلفة  كشعوب  تاريخنا  أن 

والغنيمة.
براحًا  لها  تجد  أخالقي  كمبدأ  للتسامح  المرجعية 
خاصًا في تاريخ الفلسفة الغربية إذ يعتبر التسامح سليل 
اجتهاد العمل الفكري األوربي الذي عايش ويالت الحرب 
الكاثوليكية ضد البروتستنتية، حينما كانت الكنيسة في 
روما تفرض هيمنتها على المسيحيين، وترفض التسامح 
مع من يخالف الكثلكة ونهجها في العقائد، وتتدخل في 
شئون السلطة الدنيوية للحكام والعباد على اتساع القارة 
األوربية إلجبارها على عدم مناقضة اإلجماع الديني وفق 
اليونانية  في  تعنى  فالكاثوليكية  الكاثوليكية،  النظرة 
بتلك  الصدام  عنف  فأمام  والعالمية.  والكلية  الشمول 
كفرنسا  عديدة  أوربية  دول  في  اشتعلت  التي  الحرب 
وإسبانيا وإنجلترا، كتب جون لوك »رسائل في التسامح«، 
وتعاطاها معه في الطرح رجال الفكر بأوروبا على امتداد 
حقبة التنوير ومرحلة صعود نزعة القوميات بذات القارة 
حتى أضحى اليوم التسامح مفهومًا بحمولة حقوقية في 
على كل  الحريات  وتحترم  االختالف  تقدس  التي  البلدان 
وغيرها  واالعتقاد  التعبير  كحرية  المختلفة،  المستويات 
من األسس األخرى التي تقوم عليها الحداثة وما بعدها، 
وأصبح التسامح معها اليوم لبنة لتحقيق السالم وترسيخ 
هذا  في  اليونيسكو  منظمة  أعلنت  وقد  التنمية.  نهج 
عام  نوفمبر  في  التسامح  مبادئ  إعالن  ميثاق  االتجاه 

.1995
مما  موجودة  غير  العرب  لسان  في  التسامح  مفردة 
يرى  كما  لغتنا  على  دخيلة  مفردة  أنها  تعتبر  جعلها 
إبراهيم أعراب في كتابه »اإلسالم السياسي و الحداثة«، 
في حين اعتمد محمد عابد الجابري تعريفًا عامًا للتسامح 
الفكرية  المواقف  تقبل  قوامه  وعملي  فكري  »موقف  هو 
أو  موافقة  كانت  سواء  الغير  من  تصدر  التي  والعملية 
التعليمية  البعثات  أن  إلى  مشيرًا  لمواقفنا«.  مخالفة 
والمسلمين  للعرب  سمحت  ما  هي  األولــى  العربية 

.Tolerance باالحتكاك الفكري مع مفهوم التسامح
رغم هذا الفراغ المصطلحي عربيًا يظل رجاالت الفقه 
اإلسالمي وعلماء الدين في اإلسالم، وما زالوا، يجادلون 
بأن التسامح كمبدأ أخالقي–أو فلسفي- مكفول إسالميًا 
بين  أو  الواحدة  األمة  أبناء  بين  العدل  مبدأ  خالل  من 

للظهير  عنده  مردها  تاريخية  تخوفات  بسبب  األمازيغية 
سياسية  وألسباب  الفرنسي،  االستعمار  أيــام  البربري 
مفادها الخشية من شبهة النزعة االنفصالية والنيل من 
علي  المنصب  ثالث  ولسبب  بالمملكة،  التعريب  مكسب 
األمازيغي  الكونغرس  يروجه  وما  العرقية  النزعة  جدلية 

بباريس من خطاب يصفه بالمتطرف.
السلفية اإلسالمية بالمشرق العربي ال تبتعد في عدم 
يشبه  بما  الشيعية  الطائفة  من  وتخوفاتها  تسامحها 
السلفي األصولي بـ»المغرب الكبير«، حسب تعبير مالك 
بن نبي، بحكم ارتباط الشيعة وجدانيًا بإيران، ولما لهذا 
االرتباط الروحي من أبعاد سياسية أثناء حكم الشاه في 
الماللي  صعود  منذ  المنطقة  تعيشه  وما  الحال،  عموم 
الثورة  تصدير  شعار  ورفعهم  طهران،  في  الحكم  سدة 
بالمشرق  السنية  السلفية  أن  إال  بالمنطقة.  اإليرانية 
بالشمال  الحديثة  السلفية  من  تتسامح  ال  ذاتها  العربي 
المسلمين  اإلخـــوان  حركة  في  والمتمثلة  األفريقي 
باعتباره  إليه  وتنظر  النشأة  حديث  دينيا  تيارا  باعتبارها 
عنصرًا دخياًل على العقيدة السلفية بمنطقة الخليج التي 
الحنبلي.  المذهب  وعماده  الوهابي  التيار  عليها  يهيمن 
التقارب التاريخي بين اإلخوان المسلمين والوهابية وقع 
بعد أن »تسلفت« قيادات اإلخوان وعناصرها الهاربة من 
مصر جمال عبدالناصر. وهذا أمر يصب في خانة التنازالت 
تسامح  حالة  يكون  أن  من  أكثر  السياسية  والتحالفات 

فكري ألنه ينم على نمطية التمترس خلف األيديولوجيا.
كعرب  بيننا  يعيش  الــتــســامــح  أن  ــي  ف ــك  ش ال 
التنظير  نزعات  تتجاذبه  محنة  في  اليوم  وكمسلمين 
والعنف  التسيس  بين  حاله  في  المتناقض  وواقعنا 
الدامي. فاألخالق عمومًا الزال عمادها الدين ولم تخضع 
معه  التعامل  لحالة  واإلسالمي  العربي  عالمنا  في  بعد 
والحريات  الحقوق  بعد  تُكفل  ولم  علمية.  أسس  على 
كالدولة  مجتمعاتنا  في  السلطة  من  نوع  أي  قبل  من 
نيتشه  نفسه.  الدين  سلطة  ضمن  حتى  أو  والقبيلة 
صاحب مذهب القوة، الذي تلقى آراؤه رواجًا كبيرًا اليوم 
في عصر ما بعد الحداثة، وحتى في عالمنا العربي اآلن، 
بأن  ينادي  إذ  األوربي،  التنوير  لعصر  فذًا  ناقدًا  باعتباره 
بين  التمييز  خالل  من  العلم  لحسابات  األخالق  تخضع 
تظل  األولى  كون   ، السادة«  و»أخالق  العبيد«  »أخالق 
لعنصر  المتناسية  الجامدة،  الالهوت  بنظرات  مقيدة 
الشائعة  تسامح  الال  حالة  فأمام  الزمن.  ووطأة  النسبية 
يمكن  هل  ليبيا  في  المشتعلة  القيم  وأزمة  بالدنا  في 
مأزق  في  النظر  إمكانية  مدى  عن  ســؤال  مجرد  طرح 
والصدام  العنف  هذا  كل  أمــام  جدية  بأكثر  التسامح 
والفشل؟!. ال شك أن التسامح كخُلق يعتبر قيمة رفيعة 
لكن  اآلخر،  تجاه  اإليثار  روح  على  ينطوي  نبيال  وحسا 
ضراوتنا على بعضنا في ليبيا بسبب السياسة والمصالح 
نعيشه  الذي  الكبير  المأزق  مدى  األقل  على  لنا  أبانت 
وبإفالس مرعب يتالشى فيه بصيص التسامح المزعوم 

في منظومتنا الفكرية المأزومة.

رافد علي
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تحت رعاية التفاهة يشنق الشعراء أنفسهم

الفاشلون لن يفشلوا ليبيا

مترجمته،  تعلق  كما  »سؤال«،  دار  عن  الصادر  الكتاب،  يدور 
مرحلة  نعيش  »نحن   : محورية  فكرة  حول  الهاجري،  مشاعل  د. 
إلى  تدريجيًا،  أدى،  نظام  بسيادة  تتعلق  مسبوقة،  غير  تاريخية 
الحديث.  الدولة  نموذج  مفاصل  جميع  على  التافهين  سيطرة 
تتسم  لقواعد  غريبًا  صعودًا  المرء  يلحظ  العالم،  وعبر  بــذاك، 
الجودة  متطلبات  فتدهورت  المعياريين:  واالنحطاط  بالرداءة 
وبرزت  القيم،  منظومات  وهمشت  الرفيع،  األداء  وغيب  العالية، 
التحديات،  من  الساحة  وخلت  األكفاء،  وُأبعد  المنحطة،  األذواق 
وذوي  والجاهلين  التافهين  من  كاملة  شريحة  ذلك  إثر  فتسيدت 
بالنهاية،  السوق  أغراض  لخدمة  ذلك  وكل  الفكرية،  البساطة 
الفردية  والحرية  والشعبوية  الديمقراطية  شعارات  تحت  ودائمًا 
مونتيسكيو  كان  بما  يذكر  األمر  صار  حتى  الشخصي،  والخيار 
»إن  قال:  عندما  االبتذال،  عن  الحرية  وجوب صون  منه من  يحذر 
على  تحملني  بها  تمسكًا  الشعوب  أكثر  قبل  من  الحرية  ممارسة 
الحرية  يستر  غطاء  فيها  يوضع  أن  ينبغي  أحوال  بوجود  االعتقاد 

اآللهة«. تماثيل  تستر  مثلما 
طبيعة  لوصف   )  Mediocrity( ميديوكريتي  كلمة  تستخدم 
أو  السخافة  أو  االبتذال  أو  التفاهة  حيث  من  حالته  أو  الشخص 
على  جديدة  كلمة   )  Mediocracy( كلمة  فيما  المستوى،  تواضع 
تعني  وهي   ،1825 العام  نحو  إال  تظهر  فلم  نسبيًا،  القاموس 
طبقة  هي  فيه  المسيطرة  الطبقة  تكون  الذي  االجتماعي  النظام 
والرداءة  التفاهة  مكافأة  فيه  تتم  الذي  أو  التافهين،  األشخاص 

والجودة. الجدية  عوضًا عن 
مثل  باالنقسام  يتكاثرون  الذين  هــؤالء  مثل  ــو  دون سمي 
ال  )سيلسي(  اسمها  شخصية  إلى  نسبة  )السيلسيون(  الفيروسات 

للسيطرة  أفضل  وضع  في  اآلن  هي  »روسيا  أن  المقال  ويرى 
آخرين  »وزبائن  حفتر  خليفة  للمشير  تروج  التي  وهي  ليبيا«.  على 
تزعزع  أن  تركيا  لدولة  تسمح  أنها  أعتقد  ال  وبالتالي  مفضلين« 

هذا الوضع.
السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  بخبث  الكاتب  ويصف 
يعرفها  حقيقة  متجاهال  المفضل«،   - ترمب   – بـ»ديكتاتوري 
العالقات  مرجعه  الليبي  للجيش  ودعم مصر  اهتمام  أن  كله  العالم 
ليبيين  من  كبير  وعدد  والمصاهرة  القدم،  في  الموغلة  التاريخية 
أيضا،  وطنهم  ليبيا  أن  يــرون  ــوا  زال ما  ولكن  مصريين  أصبح 
أنها  جيدا  تعرف  ومصر  االستراتيجي،  مصر  أمن  كله  ذلك  وفوق 
يكون  وقد  الراديكالي،  اإلسالم  تنظيمات  بعض  من  مستهدفة 
الرغم  »على  فيها:  الكاتب  قال  التي  الفقرة  تلك  حشو  سبب  ذلك 
السيد  من  متعاطفة  أذنــا  العربيان  الزعيمان  وجــد  ذلــك،  من 
 2018 عام  ربيع  في  القومي  لألمن  مستشارا  أصبح  الذي  بولتون، 
هجمات  بشن  معروفة  متطرفة  يمينية  أبحاث  مركز  سابقا  وقاد 

واسعة على اإلسالم السياسي«.
في  األبيض  البيت  قال  التالي  اليوم  »في  الكاتب:  ويضيف 
في  الهام  بدوره  لإلشادة  حفتر  بالسيد  اتصل  الرئيس  إن  بيان 
يلغي  جملة  ليضيف  فرصة  الكاتب  يجدها  ثم  اإلرهاب«.  مكافحة 
»أنه  بقوله:  ويشوهها  الجيش  تحرك  أجله  من  الذي  الهدف  فيها 
األحياء  قصف  في  حفتر  قوات  بدأت  المكالمة،  من  واحد  يوم  بعد 
وال  اليوم  ذلك  في  ال  يحدث  لم  وهــذا  طرابلس«  في  المدنية 

بطوال االقتتال كله.
»قال  فيقول:  غيره  لسان  عبر  تخرج  أفكاره  يجعل  أن  يحاول  ثم 
األمر  إن   ،2018 ليبيا حتى عام  البريطاني في  السفير  بيتر ميليت، 
قرارهم  في  يقصد  يتبدلون-  كانوا  األميركيين  أن  لو  كما  بدا 
كانت  طرابلس  حكومة  »أن  منوها:  منطقية«،  غير  بطريقة   -
مكافحة  في  المتحدة  الواليات  لجيش  الرئيسي  الليبي  الشريك 
وفاجأت  »أربكت  األميركي  الرئيس  إشادة  أن  وأضاف  اإلرهــاب«، 
أن  وتناقض،  بغرابة  ويقول  مذهلة«  بدرجة  الدولي  المجتمع 
أاّل  متعمدا   – حفتر  السيد  باسم  المتحدث  المسماري،  أحمد  العقيد 
يصفه بالصفة التي تقدمه بها منصات اإلعالم كافة، وهي الناطق 
مع  المكالمة  على  يعلق  لم   - المسلحة  الليبية  للقوات  الرسمي 
الرئيس«.  دعم  يقدر  الليبي  القائد  »إن  قال:  لكنه  بولتون،  السيد 

وبالطبع لم يحدد لنا كيف كان يريد التعليق؟.
على  الهجوم  بدء  قبل  »حتى  أنه  الروس  لسان  على  يقرر  ثم 
السيد  على  كارثة  ستكون  أنها  إلــى  ــروس  ال خلص  طرابلس، 
خليفة  المشير  وكأن  الليبي مطلقا،  الجيش  يذكر  أاّل  مثابرا  حفتر«. 

حفتر هو شخصيا من يقوم بالقصف.
مباشرة  مرتبطة  روسية،  استخباراتية  أمــور  عن  يتحدث  ثم 

يتمحور  دونــو،  آالن  الكندي:  لمؤلفه  التفاهة«  »نظام  كتاب 
التافه؟«،  الشخص  كفاءة  جوهر  هو  »ما  أساسي:  سؤال  حول 
هذا  بها  يشيد  التي  الكيفية  تتقصى  مبدئية  إجابة  اقتراح  وعبر 
بكفاءةٍ  تتمتع  الحاذقة  التفاهة  هذه  أن  إلى  يذهب  النظام، 
حيث  آخر،  تافه  شخص  على  التعرف  على  القدرة  حول  تتمحور 
جماعة  بيد  السلطة  »لتقع  البعض  بعضه  يدعم  فريقًا  يشكلون 
يربط  إذ  وهو  تقع«.  أشكالها  على  الطيور  ألن  باستمرار،  تكبر 
كضرورة  يقدمه  فإنه  المثابر،  المعياري  بالغباء  التفاهة  أحيانًا 
روبرت  بمقولة  مستشهدًا  السلطة،  وخياالت  برعاية  محاطة 
التقدم،  يشبه  ال  للغباء  الخارجي  المظهر  كان  »إذا  موسيل: 
لن  أحدًا  فإن  التعديل،  في  الدائمة  الرغبة  أو  األمل،  المهارة، 
هذه  لتنمية  الالزمة  الوصفة  ويضع  غبيًا«،  يكون  أن  في  يرغب 
مقومات  كل  يملك  مثابرًا  نظامًا  التفاهة  من  تجعل  التي  المهارة 
سلوكك  فــي  قــصــورك  ــه  أوج إخــفــاء  فــي  مرتاحًا  »كــن  نجاحه: 
مستعدًا  وكــن  براغماتي،  شخص  أنــك  دائــمــًا  ادِّع  المعتاد، 
وال  بالقدرة  نقصًا  تعاني  ال  فالتفاهة  نفسك؛  من  للتطوير 
إنهم  خاملين؛  يجلسون  »ال  التافهين  أن  إلى  منوهًا  بالكفاءة«، 
يتطلب  فاألمر  بجهد،  يعملون  كيف  يعرفون  بأنهم  يؤمنون 
منحة  طلب  لتعبئة  أو  ضخم،  تلفزيوني  ببرنامج  للخروج  مجهودًا 
صغيرة  أكــواب  لتصميم  أو  حكومية،  وكالة  من  ممولة  بحثية 
لصياغة  أو  الرائب،  لّلبن  إيروديناميكي  مظهر  وذات  وجذابة 
ما«.  نظيرة  وفود  مع  وزاري  اجتماع  بمراسم  الخاص  المحتوى 
التافه  مهارات  تنمية  أو  إعداد  فإن  السلطة  مراكز  في  الذين  أما 
تعليماتهم  نقل  يستطيعون  الذي  البشري  الروبوت  لهم  توفر 

نظامهم. سلطة  بترسيخ  يسمح  بما  عبره 

 David D. للكاتب  تايمز«  »نيويورك  نشرت   2020  /4  /14 يوم 
فائقة  بعناية  دست  بألغام  ومليئًا  مفصاًل،  مقااًل   Kirkpatrick
المقال:  عنوان  حقائق.  وكأنها  لتبدو  للتمويه،  وظفت  أحداث  فوق 

»بارك البيت األبيض حربا في ليبيا وفازت بها روسيا«.
رأي  بالضرورة  وليس  صاحبه،  رأي  عن  يعبر  بالتأكيد  والمقال 
بخافية  تعد  لم  تفاصيل،  في  الدخول  دون  ومن  األبيض،  البيت 
عن أحد ما تنفقه دول العالم المستقرة، فما بالك بالمتحاربة، من 
األميركية،  المتحدة  الواليات  جبروت  أمام  لتحسين صورتها  أموال 
األبيض  البيت  رأي  عناوينها  تقول  الصحف  بخافٍ  أيضا،  وليس، 

الرسمي.
في  الداخلية  وزير  باشاغا  فتحي  بتصريح  مقاله  الكاتب  اختتم 
لم  ألنه  قانونية  تعد  لم  أنها  العالم  يعلم  التي  طرابلس،  حكومة 
»إن  قال:  وباشاغا  أعضاء.  تسعة  حوالي  من  ثالثة  سوى  بها  يعد 
منذ  روسيا  )حلم  هو  ذلك  وأن  ضعيفة(،  )دولة  ليبيا  ترى  موسكو 
األراضــي  على  أقــدام  لها  يكون  حتى  الثانية(،  العالمية  الحرب 
ليبيا  عن  تغب  لم  روسيا  »أقدام«  أن  يعلم  ال  أنه  ويبدو  الليبية«، 

طوال 42 سنة.
القائد  حفتر  خليفة  المشير  السيد  وقرار  نوايا،  بسبب  ذلك  وكل 
ليصبح  المليشيات  على  بالقضاء  الليبي  الوطني  للجيش  العالم 
على  وتسلطها  الممنهج  نهبها  من  يحميها  واحد  جيش  لليبيا 
دولة  ليبيا  أن  يدعى  من  لكل  يتصدى  وحتى  وحرياتهم،  الناس 
فاشلة. والعالم كله يعرف ما قامت به الميليشيات في السابق وما 
التي مألت الفضاء اإلعالمي من  تقوم به اآلن، وكان آخرها الصور 
ويذلون  األسرى،  يذبحون  وهم  اثنين  أو  بيوم  المقال  صدور  بعد 
الناس  أمن  على  يحافظون  الذين  البلدي  والحرس  الشرطة  رجال 
القوة  العالم  يعلم  التي  وصرمان  الزاوية  مدينة  في  وصحتهم 

بالفعل. تحكمها  التي  العميقة 
السيد  »أن  حرفيا  جاء  مثال  المقال،  بداية  من  مبعثرة  األلغام 
حفتر لم يرغب في الحديث عن السالم«. وهو لغم ألحقه بمعلومة 
وبالطبع   »C.I.A عميل  ثم  الليبي،  الجيش  في  سابق  »جنرال  أنه 
األميركية  المتحدة  الواليات  سياسة  مع  تتعارض  مغالطة  هذه 
اإلعالن  على  تجرأ  لما  بالفعل  كان عميال  فلو  تحمي عمالءها،  التي 
تحمى  قوانين  له  جهاز  أسرار  عن  كواٍش  نفسه  ويضع  ذلك  عن 

أسراره.
أن  يصر  -التي  الليبي  الجيش  قوات  متهما  المقال  يستمر  ثم 
أن  النفط في حين  وقطع  اآلالف،  في تشريد  قوات حفتر-  يسميها 
من  ويعلم  كاملة.  مدينة  كذلك،  زالت  وما  شرد،  من  يعرف  العالم 
أن  لدرجة  به  عبثت  ميليشيا  من  الرسمية  الجهات  إلى  النفط  أعاد 
عليه،  تسلط  من  أمام  ينحني  المتحدة  األمم  مندوب  العالم شاهد 

ويعامله معاملة رئيس دولة.

تافهة، ومع ذلك  ينحدر من خلفية   )  Selse( يذكر مرجعها »كان 
يتأثرون  كانوا  العليا  االجتماعية  المراتب  ذوي  من  أشخاصًا  فإن 
قليل  كان  بالعلماء،  عالقة  ذا  كان  ولكنه  عالمًا  يكن  لم  به: 
يكن  لم  كبيرة،  جدارة  ذوي  أشخاصًا  يعرف  كان  ولكنه  الجدارة 
تحمالنه  وقدمين  مفهومًا،  يجعله  لسان  ذا  كان  ولكنه  حاذقًا 
فإن  اآلن،  مسيطرة  جماعة  أصبحوا  وقد  أما  آخر.  إلى  مكان  من 
سوى  يحاكونه  أحــد  أمامهم  عــاد  ما  هــؤالء  العالم  سيليسيي 
دون  من  تدريجيًا،  السلطة  على  يقبضون  صاروا  لقد  أنفسهم. 
غير  المزايا  من  كاًل  إن  يفعلونه.  الذي  بهذا  تقريبًا،  منهم،  علم 
على  يتربعون  جعلتهم  قد  أشياء  هي  والتآمر  التواطؤ  المستحقة، 

المؤسسات«. قمة 
وعلى  التعليم،  نظام  على  فصوله  أغلب  في  الكتاب  يركز 
فيه  يعمل  الذي  المجال  باعتباره  خصوصًا،  األكاديمي  مجاله 
السحري  المركب  هذا  صناعة  فيه  تتم  جامعي،  كأستاذ  المؤلف 
الشركات  وهيمنة  التفاهة«  »كــفــاءة  يسميه  ما  ينتج  ــذي  ال
لصالح  األكاديميين  وتوظيف  البحثية  األوســاط  على  التجارية 
المؤثرة  الدول  في  النظام  هذا  آليات  يتقصى  إذ  وهو  السوق، 

بأردأ صوره. تستهلكه  لكل شيء  المستهلكة  الدول  فإن 
هانز  يستحضر  ــي«  األم مديح  »فــي  بعنوان  له  مقالة  في 
»العمل   : للمشكلة  البعيدة  األصــول  إنزنسببرجر،  ماغنوس 
محسنو  كان  بالتنوير.  له  عالقة  ال  متعلمًا  الشعب  جعل  على 
للصناعة  شركاء  مجرد  ذلك  إلى  دعوا  الذين  وراهبوها  الثقافة 
عمالة  لها  تعد  أن  الدولة  من  تتطلب  كانت  التي  الرأسمالية، 
لقد  المحك.  على  التطور  من  آخر  ضرب  كان  لها...  جاهزة  ماهرة 
من  األدنى  الطبقة  ــ  هذه  األميين،  بترويض  يتعلق  األمر  كان 
فصاعدًا  الوقت  ذلك  ومنذ  وعنادهم.  خيالهم  باستبعاد  ــ  الناس 
بل  فقط،  الجسدية  ومهاراتهم  عضالتهم  قوة  استغالل  يتم  لم 

أيضًا«. وعقولهم 
لكنه  العالم،  في  النظام  هذا  اآلن  »كورونا«  جائحة  تعري 
بعد  ما  عالم  في  التحكم  على  وسيعمل  ومثابر  متغلغل  نظام 
عالمية  ثــورة  إال  هذا  التفاهة  نظام  يــردع  ولن  الجائحة،  هذه 
قطاعات  فيه  تشارك  كوني  ربيع  أو  النظام،  هذا  بإسقاط  تطالب 
واألوبئة  والفواتير  الضرائب  وبجنان  به  ضاقوا  الذين  من  واسعة 
وأعضاء  ومخدرات  )سالح  المؤذية  التجارات  ولوبيات  الغامضة 
الكوني،  االحتجاج  لهذا  أسلوبًا  منحنا  كورونا   .) إلخ   .... بشرية 
يقررون عصيانًا  حين  فعله  على  الضحايا  البشر  يقدر  ما  في  يتمثل 
فرضه  الذي  اإلجباري  المدني  العصيان  هذا  مثل  اختياريًا  مدنيًا 
التفاهة  نظام  بها  يتحكم  التي  القوة  مناطق  وضرب  »كورونا« 

في األرض، وفي الفضاء أيضًا.
أو  ــة  األزم يحبون  ألنهم  ثوريين  يصبحون  ال  الناس  »إن 
أو  ــة  األزم هــذه  يخشون  ألنهم  كذلك  يصبحون  بل  الكارثة، 
يقتبس  كما  لزمننا«.  الراسخ  النظام  إليها  يقودنا  التي  الكارثة 
نشطت  التي  لوكسمبورغ  روزا  الماركسية  الكاتبة  من  المؤلف 
بطريقة  الثورة  في  التفكير  »إن  مضيفًا:  العشرين.  القرن  بداية 
الكيفية  حول  مسبقة  أفكار  لدينا  ليس  أنه  يفترض  رومانسية  غير 
شيئًا  باعتبارها  الثورة  على  فالتعرف  عليها.  تكون  أن  ينبغي  التي 
على  التعرف  من  أهمية  أكثر  أمر  هو  الضرورة  مجال  إلى  ينتمي 
نتصرف  أن  يمكننا  حتمية...  تاريخية  حركات  أو  حصرية  تكتيكات 
خراب  في  يتسبب  بنظام  بالضرورة  ستطيح  أفعالنا  أن  لو  كما 
يطعمنا  أن  في  حقه  على  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  ذات  في  كبير 
ثقة  فيه  ستتداعى  الذي  اليوم  إلى  نتطلع  أن  يمكننا  بالمالعق، 
هذا  قسوة  جوهر  يختزل  كما  أو  النظام«.  هذا  بخطاب  األغلبية 
أنفسهم  الشعراء  يشنق  التفاهة  رعاية  »تحت  قوله:  في  النظام 

الفوضوية«. شققهم  زوايا  في 

»بعد  ويقول:  منها،  جزء  الكاتب،  أي  وكأنه،  بوتن  بالرئيس 
رجال  عثر  طرابلس  في  ومترجمة  شوغالي،  مكسيم  السيد  اعتقال 
موسكو  إلى  فريقه  أرسله  بالفندق  غرفته  في  تقرير  على  األمن 
هؤالء  أن  لو  كما  الحكاية  وتبدو  الماضي..«  العام  من  مارس  في 
داخل طرابلس،  بعملهم  يقومون  الذين  المهنيين  االستخباراتيين 

وكأنهم هواة يتركون تقاريرهم هكذا في متناول عمال التنظيف.
التي  الليبية  والعملة  الروسية  اإلمدادات  عن  الحديث  ويواصل 
فرع  خفير  يعرفها  التي  وهي  خطيرة،  أسرارا  اكتشف  وكأنه  طبعت 
وال  ذلك  سبب  يوضح  وال  ويذكر  الجنوب!  في  المركزي  المصرف 

حتى إجراءاتها التي تمت بعلم مصرف ليبيا المركزي.
المتكررة،  الصحية  ومشاكله  المشير  السيد  صحة  على  ويعرج 
أنقذهم  الذين  الناس  وإنما تهم  أحد  ويستمر في تفاصيل ال تهم 
الشرق  مدن  وأن  بالدهم،  على  يقضي  أن  كاد  إرهابي  تسلط  من 
سلطة  وعادت  تتضح،  المدني  المجتمع  مؤشرات  وبدأت  استقرت 

الشرطة والجيش إلى شوارعها. وبات اإلنسان آمنا في بيته.
للبالد  حفتر  المشير  قيادة  أن  الكاتب  السيد  و»يتَنَبَّأ«.. 
الروسية  المجهودات  يثمن  تجعله  لن  استقرارها  إلى  بها  ووصوله 
إن  فيقول  األوراق  يخلط  ثم  انتصاره.  بعد  مصالحها  ويرعى 
سيف  مع  »بوتن«  يتحالف  أن  ينصحون  الروس  والنشطاء  الخبراء 
والده.  عهد  في  لروسيا  قديما  شريكا  كان  الذي  القذافي،  اإلسالم 
موالين  األجر،  مدفوعي  بمرتزقة  باالستعانة  ينصح  الكرملين  وأن 
عن  ويتحدث  األوراق  خلط  في  ويستمر  السودان،  من  لروسيا 
من  جزء  أنهم  متناسيا  القذافي،  أنصار  مع  روسيا  في  اجتماعات 
سفراء  منهم  كثيرا  أن  متجاهال  الحل،  من  جزء  وأيضا  المشكلة 

وأصحاب قرار في حكومة الوفاق.
»حفتر!«  لهجوم  السنوية  الذكرى  بمناسبة  أنه  مقالته  يختم  ثم 
الجيش،  يقول  أاّل  طرابلس  حكومة  مثل  متعمدا  طرابلس،  على 
الفيروس  وباء  ومواجهة  القتال  وقف  على  المتحدة  األمم  حثت 
العالمة  بيان  عن  يخبرنا  ثم  ليبيا  في  اآلن  المنتشر  كــورونــا 
الحرب  منذ  روسيا  حلم  بأن  أنقره،  تحركها  حكومة،  داخلية  وزير 

العالمية الثانية »أن تكون ليبيا دولة ضعيفة«.
به  تقوم  عما  واحدة  كلمة  يكتب  لم  المُهَاتَرَة  هذه  كل  ومع 
األميركي،  والسفير  المتحدة  األمم  هيئة  وبصر  سمع  تحت  تركيا 
المنطقة  شــوارع  ومــلء  وجــوا،  وبحرا  برا  للمدنيين،  قصف  من 
في  بالفعل  باشروا  الذين  واألتراك  السوريين  بالمرتزقة  الغربية 
حكومة  أعلنته  الذي  النصر  بعد  من  الرجال،  وذبح  والنهب  السلب 

الوفاق.
تلك هي قراءتي للمقال المشبوه، وهذا رابطه:
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العالم في حالة موت سريري

اليوميات الليبية

يشب نقاش كثير ومتنوع حول فايروس كورونا والجائحة المهلكة التي تفشت عالميا بسببه. ومن هذه 
إعصار  انقشاع  بعد  والسياسي،  االقتصادي  العالم،  بمستقبل  التكهنات  حول  تدور  التي  تلك  النقاشات 

وباء كورونا. ومعظم التكهنات والتوقعات تشير إلى أن الوضع سيكون مختلفا تماما.
لكن ثمة من يرى رأيا آخر.

وتحليالت،  تعليقات  »أن   )1( يذكرنا  بوكليب  جمعة  الدم،  خفيف  النابه  والكاتب  المبدع،  القصاص 
بعلو وثقل جبال، قيلت وكتبت ونشرت وأذيعت خالل األزمة المالية التي هزت أركان العالم الرأسمالي 
»كادت  العالم  مستوى  على  واضطرابات  اختالالت  من  األزمة  تلك  أحدثته  ما  بشأن   »..2008 العام 
والتوقعات  التحليالت  هذه  وكانت  أنقاضا«.  وتحيله  برمته،  العالمي  الرأسمالي  النظام  على  تقضي 
األزمة  تلك  انقشعت  لكن  مختلفا«.  سيكون  األزمة  بعد  ما  عالم  وأن  العالم،  ستغير  األزمة  أن  »تؤكد 
ولم تحدث تلك التوقعات، وما حدث كان »تغييرات 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 
تنبؤات،  من  نشر  وما  قيل  ما  أهله  نسي  ما  وسرعان  األولى،  سيرته  كامل  إلى  عاد  قد  نسبيا،  قصيرة 

وعادوا إلى الخوض فيما تعودوه قبلها«.
سنوات  وبعد  التنبؤات،  كل  عن  ورغما  أيضا،  المرة،  »هذه  أن  جمعة  يرى  المثل،  هذا  على  وقياسا 
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«.
إلى  العَرَضَ وال يذهب  يتوقف عند  عليه  بُني  الذي  القياس  لكن  التفاؤل محمودا.  قد يكون هذا 
المعروف  غير  من  التي  الحالية،  واألزمة  االقتصادية   2008 أزمة  بين  جوهريا  فارقا  يغفل  إنه  الجوهر. 

متى تنتهي.
فأزمة 2008 حدثت في إطار األزمات الدورية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، والتي تحدث مرة كل 
)2(. فاألزمات االقتصادية بالنسبة إلى الرأسمالية مثل حركات  عشر سنوات تقريبا، مثلما تنبأ ماركس 
السوق  في  المنخرطة  األطراف  تفاعالت  جراء  تحدث  أزمات  تروتسكي.  عبر  مثلما  والزفير،  الشهيق 
الرأسمالي، ومدٍ وجزر تتعرض له عمليات الربح والخسارة. أي أنها تنشأ عن أسباب من داخل »الجسد« 
االقتصادي. والنظام الرأسمالي مشهود له بالقدرة على التعافي من األزمات االقتصادية. وهي أزمات ال 
تقفل بسببها المعامل والمصانع والشركات والمؤسسات التعليمية، قسرا. وال تغلق الفنادق والمطاعم 
والمقاهي والمحالت التجارية، إجباريا. وال تمنع وسائل المواصالت المختلفة، بداية من سيارات األجرة 
األسواق  وتزويد  الصيد  عن  السمك  يتوقف صيادو  ال  والقطارات.  بالحافالت  مرورا  بالطائرات،  وانتهاء 
األسواق،  إلى  بمحاصيلهم  والذهاب  والفالحة  الزراعة  والفالحون عن  المزارعون  يتوقف  وال  بصيدهم، 
استعرنا  إذا  القول،  يمكن  معروفة.  غير  لمديات  بيوتهم  في  أنفسهم  سجن  على  الناس  يرغم  وال 
العالم  القول، بثقة، أن هذا  العالم أصبح مصابا اآلن بموت سريري. ولذا، نستطيع  مصطلحا طبيا، أن 

سيكون، بعد هزيمة كورونا، خالف ما كان عليه قبل الدخول في هذه المعركة التي فرضت عليه بغتة.
غزاه  عامل  عن  وإنما  نفسه،  االقتصادي  النظام  داخل  من  عامل  عن  ناجمة  ليست  الحالية  األزمة 
مثل  ذلك  في  مثلها  المختبرات(،  في  مُخلقا  الفايروس  كان  ولو  )حتى  طبيعية  كارثة  إنه  خارجه.  من 
حرائق الغابات وانفجارات البراكين والزالزل واألعاصير. لكن ما يميز وباء كورونا عن غيره من الكوارث 
هذا  أما  تقريبا.  وحدها  عليها  آثارها  وتقتصر  محددة،  جغرافية  بمنطقة  ترتبط  األخيرة  أن  الطبيعية 

الوباء فينتشر، بسبب ترابط العالم في الزمن الراهن، في أركان الكرة األرضية كافة.
إليها  العالم  دول  اضطرت  التي  اإلجــراءات  ولكن  صحية،  مسألة  أنه  يعني  وهذا  وباء،  أنه  صحيح 
النظام  على  تنعكس  أن  المتوقع  ومن  مباشر،  بشكل  االقتصادي  الجانب  إلى  الصحية  المسألة  تتجاوز 

االقتصادي العالمي، وبالتبعية، على األنظمة السياسية.
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حسن الفقيه حسن- اليوميات الليبية- الجزء الثاني

الحرب األهلية ونهاية العهد القرمانلي- »1248-1251 هـ - 1832-1835م«
تحقيق عمار جحيدر - مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية / الطبعة األولى 2001م.

• مقدمة المطالعة
الثاني، حتى حصلت على  الجزء  الجزء األول، ما صدرت طبعته األولى 1984م، ولم اطلع على  طالعت 
الجزأين معًا، من معرض القاهرة للكتاب 2020م، وذا الجزء الثاني، من تحقيق المؤرخ عمار جحيدر منفردًا، 
فيما األول شاركه محمد األسطى، رحمة اهلل عليه، وقبل البد أن نسجل، أن تحقيق الكتاب ونشره، يستحق 

الثناء والتقدير، ونخص المؤرخ عمار جحيدر، من هو معروف ومقدر في مجاله، بالمثابرة والبحث الدؤوب.
أقول طالعت العتبار أني، كنت مندهشًا، من هذا السفر الثمين ومعه، وما قلَّ نظيره. والعتبار أني، في 
مقام القارئ المتمتع بما يقرأ، وما شدني، غير القيمة التاريخية والحفرية، القيمة اللغوية، فإني غاٍو للهجات، 
ومن هذه الغواية، شدتني اللهجة الطرابلسية، لما جئت مدينتي طرابلس، مقتبل الشباب. فلما وجدت 

الكتاب لقيت حفريات اللهجة، فالكتاب أثر للهجة عند بدء القرن التاسع عشر.
هذا ما كنت مشدودًا إليه، وهذا مبحث غويص، يحتاج لمختص، لكن الهواية مثل الغواية، جعلتني أدرك 
أن كتابًا كذا، حافظ للهجة تمحى وتندثر، بفضل سيدة اللهجات ما تدعى بـ»الفصحى«. وهذه مالحظة 
ليس إال، أشير إليها ألبين جانبًا أغواني، في هذا السفر الثري، ما يتيح أوجهًا عدة للقراءة. وقد كنت وقعت 
في هوى كتاب: »الساق على الساق« للشدياق، وهو سيرة وليس يوميات، لكن يجمعه بيوميات الفقيه، 
فقه اللغة واللهجات، وأنهما من حفريات القرن التاسع عشر، ما لم يتم تنقيبه، بتؤدة علماء وبحاث اآلثار 

المثابرين.
• حديث السفر

على أي حال، هذه التقدمة، من لزوم ما ال يلزم. لكن لزومها في أني، لست في حال الباحث، بل في حال 
القارئ المستعرض، من يقلب أوراق السفر، ما قدمه سنة 1978م في جزئه األول، حفيد الكاتب: المرحوم 
علي الفقيه حسن، ومما جاء في المقدمة، ما يؤشر للجزء الثاني الذي أطالع: »ومن خصائص هذه )اليوميات 
التاريخية(، أن مؤلفها رحمه اهلل، كتب تفاصيل الحرب األهلية، التي جرت بطرابلس من سنة 1248هـ إلى 
يرِض هذا  فلم  الوالية البنه علي،  القرمانلي عن  تنازل يوسف  الحرب جرت بسبب،  1251هـ، وهذه  أول 
الناقمين، حفيدا  إلى األهالي  انضم  وابنه علي، وقد  الحرب على يوسف باشا  أعلن  الذي  الشعب،  التنازل 
يوسف القرمانلي، وهما محمد بن محمد القرمانلي وأحمد القرمانلي، واستمرت الحرب بين سكان مدينة 
طرابلس، حيث يقيم يوسف القرمانلي وابنه علي، وبين سكان المنشية والساحل وسائر األرياف، حيث يقيم 
حفيدا الباشا القرمانلي، المنشقان عن عمهما علي القرمانلي. ولقد بقيت مدينة طرابلس، مغلقة األسوار 
مدة ثالث سنوات، والحرب تستمر بين سكان المدينة وجماعات األرياف. ولقد تسببت هذه الحرب األهلية، 
الفقيه  حسن  السيد  يوميات  في  مسطرة،  الحرب  هذه  ووقائع  األبرياء.  الوطنيين  الضحايا  من  كثير  في 

حسن...«.
الجزء الثاني يحتوي يوميات هذه الحرب، وهو ما كان مرجعًا لكتب عدة طالعتها، عن تاريخ هذه المرحلة، 
لكن اليوميات سجل شاهد عيان، كما شريط وثائقي لمراسل حربي. ويعتبر مسجل اليوميات نفسه طرفًا 
في الحرب، ويبين ذلك المحقق عمار جحيدر، في الجزء الثاني بمقدمة مزيدة: »سبقت اإلشارة، في مقدمة 
1832-1835م،  األهلية  الحرب  بتغطية  يستقل  الليبية،  اليوميات  من  الثاني  الجزء  أن  إلى  األول،  الجزء 
التي اشتعل أوارها خالل تلك السنوات المتصلة، بين ما عُرف آنذاك بالداخل والخارج، أو حكومة المدينة، 
عيان(  )شاهد  رواية  تمثل  اليوميات  وهذه  الدواخل.  من  الطرفين  إلى  انضم  من  مع  المنشية،  وحكومة 
معاصر لألحداث، يرصدها بمالحقة عجيبة ومتابعة فذة. )إال أن المؤلف كان يرصد األحداث، من موقعه 
داخل المدينة المحاصرة، من قبل الثوار- المتمردين-، كواحد من المؤيدين لعلي باشا، وريث يوسف باشا 
القرمانلي. ولكن عمله مع ذلك، كان يشمل أخبار الطرف المقابل ما وسعه ذلك، حيث كان هو كمؤرخ، كما 

كانت حكومة المدينة، تتسقط األخبار عنه من مختلف المصادر(...«.
• نمذجة من السفر

في  سيناريو،  كما  تأتي  ما  الرئيسة،  موضعته  وتحسس  الثاني،  الجزء  لب  مس  المقالة،  بهذه  أبتغي 
مشاهد مركزة، اليوميات لقطة زوم في كادرها مجمل الحدث، ولما جاء باللهجة، فيمكن تحسس المشاعر 
الالهثة المتوترة، وهي مرقمة، ما يعلق عليه المحقق جحيدر: » ...وقد كان حسه الرياضي- التجاري، وراء 
هذه العناية، التي سيبلغ بها في هذا الجزء، شأوا بعيدًا ومبلغًا فذًا..«. مع تنبيه أني ما أنقله من اليوميات، 
محققًا ومشروحًا، لكن سأورد ما اخترت، كما جاءت تسعى من كاتبها، فللقارئ التلقي الطازج، وله أن يضع 

نفسه، في حالة النص كما هو، وإن أراد غير ذلك بمكنته الرجوع إلى الكتاب.
يخطئ  ولذا  يشاهد،  وما  ينطق  ما  مدغمًا  اللحظة،  في  يكتب  حسن  الفقيه  حسن  فإن،  الحظت  كما 

ويستدرك، كما في أول اليوميات، وكل المتن:
-1 أيضًا ليلة الجمعة في 28 من شهر صفر 1248، عند المغرب، وقعت نوضة الساحل والمنشية، وذلك 
من سبب الذي داروا عليهم، على األبيار، وعملوا اليد، مع أوالد الباي محمد وتكاتبوا، ووقع في البالد هرج 

وعسة في األبراج- وربنا يحسن الخالص- والسالم.
-2 أيضًا يوم السبت في 28، بل يوم الجمعة في اثنتي عشرة ساعة النهار، ظهروا األنزام من سبيب 
البارود،  المملوك، وظهروا مدافع ووقع بينهم وبيننا  القائد حسن  األزارية، ومعهم  إلى  المدينة  وتريس 
ومدافع بالكور من الحصار المعمور، إلى أربع ساعات غير ثلث بعد االثنا عشر ساعة فضت العركة، ودخلوا 
الخيل واالنزام، ومات من األنزام عدد 1 وانجرحوا منه عدد 8، وانجرحوا من الخيل ومن عبيد االنزام عدد 8، 
مات 1، وأرسل سيدنا نادي الشيخ، وأمره بأن يصلحوا الباب الدخالني الذي من خلف المدينة، وجماعة البالد 
كلهم على األسوار )يذكر المحقق أن في اليوميات تكتب السين صاد( على العيون ودار البارود وبرج الكرمة 

وسيدي عمران وغيره والسالم.
عليه  طلقوا  ولن   8 عدد  يوم  على  طولون،  من  فرنساوي  بريك  علينا  قدم  منه،   29 السبت  -6أيضًا 

السالوتي، ألجل واقع العراك مع أهل المنشية والسالم.
الثانية 1248هـ، سمعنا بأنهم عرب مصراتة، وقع بينهم  الثالثاء، في 5 من جمادى  -289أيضًا يوم 
البارود ما بين الجهانات وغيره من الغه عصمان األدغم، وأخبرونا كذلك علي ابنه، ألنه أخبرونا بأنه ضربت 
عليه النوبة، وجعلوه أوالد سيدي الباي محمد باي بنغازي، لما وصل إلى مصراتة منعه أبوه من القدوم 

إليها، قال له: إحنا آش ولينا لين تلحقنا طريق باي، لما وصل له ابنه حكمه، ألنه كان عندهم رهينة.
هذه نماذج من اليوميات المرقمة، وهي تقريبًا حال كل اليوميات، ما تأتي أيضًا كما برقيات مراسل 
حربي، تختزل وتعطي أهم ما في مشهد تلكم الحرب األهلية، التي يقدم أيضًا تفاصيلها األخرى الكثيرة، 
كمثل دعم السفير اإلنجليزي آنذاك ألحفاد يوسف القرمانلي، بل وإقامته في المنشية. والجزء الثاني من 
اليوميات رصد لهذه الحرب، حتى نهايتها فنهاية حكم األسرة القرمانلية، وذلك بمجيء المشير مصطفى 
نجيب باشا حاكمًا على أيالة طرابلس، من أرسله السلطان العثماني وقطع من األسطول الحربي، لتنفيذ 

اإلرادة العليا، التي تمت ضمن توافق دولي، مع الدول العظمى حينها.
إنه كتاب يستحق القراة، بل والبحث والدراسة، وعقد ندوات حوله، فهو يحتوي طبقات مختلفة، لم تنقب 

بعد، بل إن الكتاب كأن لم يصدر، الكتاب الذي قلَّ نظيره.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

محمد عقيلة العمامي

أحمد الفيتوري



ثقافة

الفوران  مراحل  من  مرحلة  كل  انعطافات  في  الفن  يظهر 
بكل  العواصف  تلك  لمالمح  وأشكاال  نسخا وصورا  البشري، 
اإلبداع  مظاهر  كل  المرعب  بزحفها  تجرف  وهي  أبعادها، 

اإلنساني.
ويبدو الرسم هنا معنيا بتوثيق زمنية لحظة التحول قبل 
قبل  ما  بجداريات  بدأ  الذاكرة،  سرداب  في  منفلتة  مضيها 

التاريخ وحتى آخر إمضاء لوني لصيحات ما بعد الحداثة.
اليومي  المتغير  يعنى بمالحقة  الكاريكاتير كفن حديث 
بحكم  وبعدها  اإلرهاصة  حال  باألحداث  لصيقا  ويمضي 
ناقدا  المسيرة  هذه  في  يندفع  لذا  بالصحافة،  اقترانه 
ومؤسساتها  المدنية  الحياة  أفعال  ردود  عن  ومستفسرا 
االتجاه  عند  المواقف  متطلبات  وكذا  النوازل،  ضربات  إزاء 
وهنا  وجدت،  إن  سلبياتها  إلى  والتنبيه  معينة  خيارات  إلى 
النار  خط  يوميات  توثيق  في  المواجهة  خطورة  تتباين 
ضد  مفتوحة  حرب  في  الحاكم،  والظرف  المكان  بحسب 

الفساد والحرب والوباء.
»كورونا«  بفيروس  اإلصابة  موجات  تعالي  ومع  عربيا 
وجهات  إبراز  إلى  الكاريكاتير  عبر  الرابعة  السلطة  تسعى 
ساخرا  رسما  فنرى  انتشاره،  تداعيات  خص  فيما  نظرها 
فرض  مسألة  يتناول  اإلمــاراتــيــة  ــة«  ــرؤي »ال بصحيفة 
الغرامات المالية ضد من يخالف تعليمات التعامل عن بعد 
إلى  يشير  ما  األردنية  »الغد«  صحيفة  وعرضت  بألمانيا، 
تبني الجانب االحترازي لتفادي اإلصابة بالفيروس، وتنتقد 
بتصويرها  المتحدة  األمم  دور  العمانية  »الوطن«  صحيفة 
كخيال مأتم، في حين تسلط صحيفة »الجريدة« الكويتية 
حركة  على  طرأت  التي  السلبية  االنعكاسات  على  الضوء 
الضرورة  التونسية  »الشروق«  وتتناول  العالمي،  االقتصاد 

الالزمة للحجر المنزلي.
فترى  المناسبات،  بعض  لصالح  »كورونا«  يوظف  وقد 
لألمهات  الكمامات  جلب  أن  األوســط«  »الشرق  صحيفة 

هي أفضل هدية لهن في عيد األم.
هذه  عن  بعيدا  كاريكاتيريا  الليبي  المشهد  يبدو  وال 

األفكار، مع وضع اعتبار اإلشارة الفنية للخصوصية الليبية، 
إيقاف  إلى ضرورة  رسوماته  في  قجوم  الفنان محمد  فينبه 
في  ويتجه  الرئيس،  الخطر  باعتباره  الوباء  ومحاربة  الحرب 
كما  المنزلي،  بالحجر  االستهتار  مخاطر  إلى  أخرى  لوحة 
ــادي  اإلرش الجانب  مــزج  إلــى  األعمال  بعض  في  يسعى 

بالشخوص بغية تمرير المعلومة الطبية فنيا.
التناوب  إلى  التيجاني بن زكري  الفنان  أفكار  كما تتركز 
وصــورة  البيئية،  بالصحة  المجتمعي  الجهل  نقد  بين 

موازية الستغالل تجار األزمات لظرف الجائحة.
في  حاضرة  كانت  العبيدي  العجيلي  الفنان  رسومات 
اعتماده  كان  إذا  فيما  للفنان  سؤالنا  وفي  الجائحة،  فضاء 
يجيب  الصحفي،  للنشر  أسبوعية  أم  يومية  رؤيــة  على 
فتوقيعتك  الرؤيتين،  بين  ــوازي  ي )الموضوع  بالقول: 
كورونا  جائحة  لتطورات  أولية  تحديثات  تحددها  اليومية 
والشارع  البيت  مستوى  على  بقوة  نفسها  تفرض  وهي 

أو  مثال  األسبوعية  الرؤية  أن  كما  الدوائية،  والمعلومة 
مع  اشتباكك  قواعد  ينظم  عــام  كإطار  تبقى  الشهرية 

الفواصل اليومية ويحدد مسار الفكرة وطريقة التناول.
التي  المباشرة،  يتبنى  الذي  أسلوبه  عن  إجابته  وفي 
إن  العبيدي  يقول  المبالغة،  إلى  تتجه  البعض  يراها  قد 
المتلقي  إدماج  أو  التام  الوضوح  فكرة  على  يتأسس  ذلك 
الفيروس  خطورة  ألن  الجماعية،  المسؤولية  دائــرة  في 
يريد  ال  البعض  أن  خصوصا  ذلــك،  من  بأقل  تسمح  ال 

استيعاب جدية الموقف.
الرهاب  إلى  بكامله  يساق  أن  ينبغي  ال  أيضا  والمشهد 
المواءمة  كيفية  العجيلي حول سؤال  يعلق  النفسي، هكذا 
إلى  ينحو  الكاريكاتير  أن  مضيفا  والجد،  الترفيه  بين 
البساطة  تختزل  بلمحات  الحاصل  الضغط  حجم  تخفيف 

والفكاهة والمضمون.
وشكل  طرق  في  فني  تباين  أي  هناك  كان  إذا  وفيما 

المحلية  أو  والعربية  األوروبية  الرؤية  بين  التناول  ومنحى 
حول الجائحة، يجيب أن العولمة الرقمية قلصت كثيرا هذا 
األسلوب  في  الفيصل  ويبقى  متقاربة  جد  فاألفكار  الفارق، 

الذي يعطي لكل فنان خصوصيته.
مالحظتي  ألدون  العجيلي  ــع  م الــوقــفــة  تنتهي 
بخصوصها،  مخطئا  أكــون  ربما  التي  المتواضعة، 
الحكومي  أو  ــوزاري  ال أو  المؤسساتي  النقد  غياب  وهي 
العربي  وإنما  فقط  المحلي  الصعيد  على  ال  كاريكاتيريا، 
أو  الخطورة  حجم  يــدرك  ال  المواطن  كــان  وإذا  أيضا، 
فالتقصير  بالمسؤولية،  اإلحساس  سلم  إلى  يرتق  لم 
يمكن  وال  المتخيل  فاق  أمر  الحكومي  والفساد  واإلهمال 
مواجهة  في  احتشام  على  يسير  يزال  ال  الفن  تجاهله، 
دفعه  أيضا  يمكننا  ال  إذ  باإلشارة،  هنا  نكتفي  السلطة، 
خاضعة  ولوجه  تقديرات  تبقى  احتدامي،  مستوى  إلى 

أوال وأخيرا إلى الفنان نفسه.

القاتل  الفيروس  يكون  أال  ماير  ديون  أفريقي  الجنوب  الروائي  تمنى 
دقيقا  تصويرا   2016 للعام  »فيفر«  فيلمه  في  فسادا  يعيث  الــذي 
العالم حاليا. وقال مؤلف قصة  الذي يدمر  ومخيفا لفيروس »كورونا«، 

الفيلم وكاتب السيناريو »ال أجد متعة في ذلك«.
الذين فقدوا  أفكر في حزن اآلالف من األشخاص  زلت  وأضاف: »ما 
»فرانس  وفق  خــوف«،  في  يعيشون  زالــوا  وما  ووظائفهم  أحبتهم 
جنوب  في  وابنه  رجــل  صمود  قصة  »فيفر«  فيلم  ــروي  وي ــرس«.  ب

أفريقيا المقفر بعدما قضى فيروس على 95% من سكان العالم.
»فيفر«  فيلم  قصة  بين  التشابه  أوجه  أصبحت  سنوات،  أربع  وبعد 
إلى  الحيوانات  ينتقل من  كورونا  فيروس  مخيفة:  »كوفيد19-«  ووباء 

البشر، وينتشر في أنحاء العالم.
في  المشاركة  الشخصيات  وتصبح  الحدود  تغلق  السيناريو،  وفي 

الفيلم أكثر حذرا مع تحكم غرائز البقاء في الناجين.
عبر  برس«  »فرانس  وكالة  مع  مقابلة  خالل  عاما(   61( ماير  وقال 
»)فيفر(  أفريقية  الجنوب  ستيلينبوش  مدينة  في  منزله  من  الهاتف 

كان تتويجا للعديد من المشاعر والمخاوف والكثير من القراءات«.
العالم،  نهاية  بعد  لما  الخيالية  الروايات  أحببت  »لطالما  وأضاف: 
العشرينات  في  كنت  عندما  مكثف  بشكل  األدبــي  النوع  هذا  وقــرأت 
بالتغير  وعيا  أكثر  أصبحت  »عندما  وتابع:  العمر«.  من  والثالثينات 
 1996 العام  في   )1 إن   5 )إتش  الطيور  وأنفلونزا  وإيبوال  المناخي 
و2010،   2009 بين  الفترة  في   )1 أن   1 )إتش  الخنازير  وأنفلونزا 
العالم  نهاية  حيث  عالم،  في  نعيش  أننا  في  أفكر  أن  إال  أستطع  لم 

تعتبر احتماال«.
رحلة  خالل   2012 العام  في  إلهام  مصدر  المخاوف  هذه  وأصبحت 
من  مجموعة  »اشتريت  ماير:  وروى  نيويورك.  من  الديار  إلى  عودة 
تتناول  القصص  إحدى  كانت  الطائرة.  في  وقرأتها  القصيرة  القصص 
أخرى  اتجاهات  في  أفكر  وجعلتني  العالم،  نهاية  بعد  ما  موضوع 

محتملة كان يمكن أن يتخذها المؤلف«.
قصة  بدأت  تاون،  كيب  في  الطائرة  فيه  هبطت  الذي  الوقت  وفي 
جمع  التالية،  الثالث  السنوات  وخــالل  ــه.  رأس في  تتشكل  »فيفر« 

الصحفي السابق معلومات علمية إلدخالها إلى السيناريو الخاص به. 
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حق األربعاء 
محمد الدقاق

»2/ 150«.. رواية 
»صيف سنة 1969«

إلين  المعاصرة  األميركية  الكاتبة  روايـــات  معظم 
حول  أحداثها  أغلب  تــدور  رومانسية؛  هيلديربراند 
أطفال.  ثالثة  مــع  تعيش  حيث  نانتوكيت،  جــزيــرة 
كوليجفيل،  في  وترعرعت  هــذه  كاتبتنا  ولــدت  ولقد 

بنسلفانيا، وتخرجت في جامعة »جونز هوبكنز«.
طفولتها  صيف  فصول  هيلديربراند  الكاتبة  أمضت 
الشاطئ  كرة  تلعب  كــود،  كيب  بلدتها،  شواطئ  في 
األصـــداف،  وجمع  الــجــزر،  انخفاض  عند  رمــالــه  على 
بالطوافة،  أمواجه  وركــوب  الماء  سطح  فوق  والتزلج 
في  والــدهــا  لوفاة  الموالي  الصيف  أمضت  ولكنها 
بلغت  قد  كانت  حينها  عنه.  بعيدا  طائرة  تحطم  حادث 
األزياء  تصنيع  في  وعملت  عمرها،  من  عشرة  السادسة 
حينها  الهالوين،  أزيــاء  مصنع  في  بالقطعة  التنكرية 
لها  يكون  أن  هو  حياتها  لبقية  الهدف  أن  صممت 
 ،1993 صيف  في  انتقلت  ــدوام.  ال على  حقيقي  صيف 
إعالنات  »فتاة  وظيفة  على  وحصلت  نانتوكيت،  إلى 
جامعة  فــي  وتخرجت  محلية.  جــريــدة  فــي  مصنفة" 
والكتابة  التدريس،  في  زميلة  وهي  هوبكنز(،  »جونز 
اطلقت  ولقد  »آيـــوا«،  جامعة  كتاب  عمل  ورشــة  في 
»ملكة  ريفيو«:  بوك  تايمز  »نيويورك  جريدة  عليها 

المصيفين". قراء 
الرواية

يعد  الــذي   1969 صيف  خالل  الرواية  أحــداث  تــدور 
للعالم  بالنسبة  العشرين،  القرن  في  اضطرابا  األكثر 
أحداث  تقع  حيث  أميركا،  في  يــدور  عما  ناهيك  كله، 
مشتعلة،  ــزال  ت ال  فيتنام  حــرب  كانت  الــروايــة.  هــذه 
وكان  ضدها،  االحتجاجات  من  الكثير  هناك  ــان  وك

الناس مهتمين بالحقوق المدنية وحقوق المرأة.
نجد  هيلدربراند،  روايـــات  في  معتاد  هو  ومثلما 
لديهم  شخوصها  معظم  أن  أحداثها،  إلى  باإلضافة 
ليفين،  عائلة  تتطلع  الــروايــة  هــذه  في  يقولونه.  ما 
في  التاريخي  جدتهم  منزل  في  الصيف  قضاء  إلــى 
نانتوكيت،  ــدة  ــل ب وســـط 
المؤلفة،  رأس  مسقط 
الغالب  فــي  تعد  والــتــي 
األم  ــا؛  ــه ــات رواي مــســرح 
ابن  لها  صارمة،  قوية، 
زوج  مــن  )تايجر(  وحيد 
كوريا  في  محارب  سابق 
وايلدر  )اللفتنانت  هــو 
ــي(، الــــذي أطــلــق  ــولـ فـ
تاركا  رأســـه،  على  الــنــار 
لبلير  أمــا  )كيت(  زوجته 
اللذين  وتايجر  كيربي  و 
كــانــا صــغــيــريــن جـــدا. 
ليفين(  )ديفيد  المحامي  )كيت(  وكلت  وفاته،  بعد 
بعد  حادثا.  كانت  )وايلدر(  وفاة  بأن  المحكمة  إلقناع 
ديفيد،  من  تزوجت  القضية،  تسوية  من  أشهر  ستة 

وأنجبت فيما بعد ابنة أطلقا عليها اسم جيسي.
واألخــت  فيتنام.  فــي  مشاة  جندي  الوحيد  ــن  االب
فيزيائي  مــن  بوسطن  فــي  متزوجة  )بلير(  الكبري 
للتكنولوجيا،  ماساتشوستس  معهد  فــي  فلكي 
الشقيقة  أما  السفر.  على  قادرة  وغير  بتوأمين  وحامل 
صعبة،  رومانسية  لقاءات  فتواجه  )كيربي(  الوسطى 
في  منخرطة  أنها  عــن  ناهيك  الــســويــة،  غير  منها 
الحقوق  مساءلة  في  مرتين  عليها  وقبض  مثير،  نشاط 
في  فانشغلت  عائلتها،  عن  تبتعد  أن  وقررت  المدنية، 
ذات  )جيسي(  أمــا  ــرى.  أخ مدينة  في  صيفية  وظيفة 
المنزل  في  وحيدة  طفلة  فهي  ربيعا  والعشرين  الثالثة 
منهن  وكــل  القلقة.  أمها  عــن  وبعيدة  جدتها  مــع 

يخفي سرا مزعجا.
الحار،  الصيف  فــي  ــك  ذل ــي  وف ــاء،  ــن األث تلك  ــي  وف
ويصل  الفخمة،  في  سيارته  في  كينيدي(  )تيد  يغرق 
)هيلديربراند(  الروائية  وتذكر  القمر،  إلــى  إنسان 
وتوثق  تبرز  وكأنها  الرواية،  بتواصل  مشابهة  أحداثا 
التي  المجتمع،  على  وانعكاساتها  الفترة  تلك  أحــداث 
األســرة  فمواجهة  الصارمة.  األم  هــذه  بأسره  مثلته 
قلق  جانب  إلى  بها،  الخاصة  الدرامية  الضطراباتها 
في  الحقبة،  تلك  وأزمــات  تفاصيل  يعكس  البالد  بقية 
خاللها  من  تــؤرخ  اجتماعية،  خالية  رومانسية،  روايــة 
صغيرة،  بحرية  وبــلــدة  أمــة  شكلت  حقبة  تفاصيل 
كملكة  لقبها  أخــرى  مرة  براند  هيلدر  إلين  اكتسبت 
التي  تماما،  المقنعة  بشخصياتها،  الصيفية،  للرواية 
بأحداث  وأيضا  بهم،  وتأسرنا  مشاكلهم،  إلى  تجذبنا 
في  ــات  األزم خلفية  على  أسستها  التي  الحقبة،  تلك 

أميركا، فجاءت الرواية وكأنها توثيق لتلك المرحلة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الذي يعد األكثر 
اضطرابا يف القرن 

العشرين

رواية »فيفر« لديون ماير في 2016 
تصوير مخيف لـ »كورونا«

الكاريكاتير والجوائح.. الفن في مواجهة مفتوحة

روح رمضان ال تغيب عن ليبيا.. صور 
ملهمة من أجواء الشهر الفضيل

عن  مختلفة  أجـــواء  فــي  الــعــام  هــذا  رمــضــان  يأتي 
ــا«  »كــورون فــيــروس  ــرض  ف إذ  السابقة،  األعـــوام 
لكننا  العالم،  في  الحياة  مناحي  كل  على  نفسه 
التي  الصور  خالل  من  رمضان  روح  نستلهم  دومــا 
والبيوت  المساجد  في  الروحانية  األجواء  تلك  وثقت 

والشوارع.
زينيت  جــائــزة  خصصت  الماضي  الــعــام  ــي  وف
روحانيات  مظاهر  الستعراض  نسختها  للتصوير 
استقباله  فــي  ســـواء  ليبيا،  فــي  الــكــريــم  الشهر 

واالستعداد له أو في طقوسه المميزة.
المجهولة«  »ليبيا  جــائــزة  ضمن  ــك  ذل وجـــاء 
التصوير،  مسابقات  من  سلسلة  وهــي  للتصوير، 

مقدمة من مجلة زينيت األلمانية.

مؤسسة  ــي  وه ــد«،  ــدي ــان »ك مؤسسة  وتــقــوم 
محتوى  برعاية  برلين،  مقرها  ربحية  غير  مستقلة 
بتبني  أيضا  2015، وتقوم  العام  مجلة »زينيت« منذ 

المشاريع التي تعنى بالحوار بين الثقافات.
»ليبيا  مسابقة  فــي  المشاركين  على  وكــان 
صورة  بين  ما  إرسال  للتصوير  رمضان«  المجهولة: 
بحد  حرف   240( بشرح  مرفقة  صــورة،  و12  واحــدة 

أقصى(.
المسابقة  ــذه  ه فــي  التحكيم  لجنة  وضــمــت 
مواليد  من  ليبية  فنانة  برنوسة،  تقوى  مــن:  كال 
تاوا  باسم  نفسها  تعرف   ،  1998 العام  طرابلس 
بين  الوصل  جسر  األمازيغية،  باللغة  يعني،  الــذي 
 8 بخبرة  بــرامــج  مدير  دريــســي،  ــالء  وع نقطتين. 
األعضاء  مــن  كــان  والميديا.  بالصحافة  ســنــوات 
والدكتور  المحلية«،  »ليبيا  مشروع  في  الرئيسيين 
الدكتوراه  شهادة  حائز  الكريم،  عبد  حسين  أحمد 

كما  بمصر.  شمس  عين  جامعة  من  اآلثــار  علم  في 
اآلثــار  علم  كلية  في  محاضر  دكتور  منصب  شغل 
 ،2004 و   2000 العامين  بين  المختار  جامعة  في 
إسالمية  علوما  درس  ــذي  ال ســيــدو،  وكريستوف 
بتأسيس  قــام  الــحــرة.  برلين  جامعة  في  وتاريخا 
2005، وطه  الــعــام  فــي  الــشــرق«  »مــدونــة  أســس 
 2009 العام  في  التصوير كهواية  بدأ  والذي  جواش، 
آواخر  في  مستقل  كمصور  وعمل  المجال  احترف  ثم 
الجهيمي،  عبدالقادر  وعبدالمنعم   ،2011 العام 
من  التاريخية  الدراسات  في  ليسانس  على  حاصل 
من  التاريخ  في  عليا  دراســات  ودبلوم  سبها،  جامعة 
لعدة  صحفيا  ومصورا  مراسال  عمل  طرابلس.  جامعة 

وكاالت ومؤسسات إعالمية محلية ودولية.
اخترنا  المسابقة،  هذه  في  المشاركات  خالل  ومن 
الروحانية  بــاألجــواء  تذكرنا  الصور  من  مجموعة 

المميز ة للشهر الكريم في ليبيا. 

طرابلس - عبد السالم الفقهي

القاهرة - الوسط

في مواجهة »كورونا«

على  اللندنية،  األوســط«  »الشرق  جريدة  موقع  سلط 
عن  حديثا  الصادر  الكتاب  على  الضوء  اإلنترنت،  شبكة 
»مختارات  عنوان:  تحت  لإلعالم،  »الوسط«  مجموعة 
وطرابلس  برقة  في  البريطانيتين  اإلدارتين  وثائق  من 
جمع  من   ،1951 وحتى   ،1940 من  الفترة  في  الغرب«، 
على  حمامة،  علي  محمد  الليبي،  الباحث  وترجمة  وترتيب 

ثماني سنوات. مدى 
االتفاقية  وترجم  الكبتي،  سالم  تاريخيا  الكتاب  راجع 
ليبيا  حــدود  بترسيم  الخاصة  المصرية   - اإليطالية 

بوشاح. التواتي  كمال  الفرنسية،  عن  الشرقية، 
الكتاب الذي يقع في 912 صفحة، يضم 400 وثيقة من 
البريطانية  الحكومة  وموظفي  ضباط  وتقارير  مراسالت 
اندالع  وخالل  الماضي،  القرن  من  األربعينات  فترة  إبان 
وكانوا  الخمسينات،  بداية  وحتى  الثانية  العالمية  الحرب 
يتبعونها  التي  الوزارات  أو  اإلدارات  إلى  بإرسالها  قاموا 
أو طرابلس  برقة  أقرانهم في  المتبادلة مع  أو  لندن،  في 
واألمم  وبغداد  وروما  القاهرة  في  البريطانية  والسفارات 
الحرب  وزارة  الوثائق  هــذه  بعض  ويخص  المتحدة، 
الخارجية،  وزارة  اآلخر  البعض  يخص  كما  البريطانية، 
وبعد أربعين عاما، تم اإلفراج عن بعضها في سنة 1982، 
وهناك الكثير ال يزال حبيس األدراج؛ إذ إن بعض الوثائق 
التقارير  بخاصة  الوثائق،  وهذه  سنة.   75 لمدة  محجوزة 
ولمسوه  عاشوه  ما  واقع  من  بريطانيون  كتبها  منها، 
دخول  ثم  برقة،  أراضي  المتحاربة  القوات  تبادل  خالل 
اإلقليمين  ووضع  الغرب،  طرابلس  إلى  الحلفاء  قوات 

»الشرق  تقرير  وفق  البريطانية،  العسكرية  اإلدارة  تحت 
األوسط«.

وبحسب التقرير نفسه، »تغطي الوثائق تفاصيل الحياة 
البريطانيين  وخطط  وطرابلس،  برقة  إقليمي  في  كافة 

األرض  على  اإلنجليز  القادة  لمستقبل كل منهما، وعالقة 
ومن  هناك،  القبائل  ومشايخ  رموز  عن  فضال  بالسكان، 
سكان  إلى  مونتيجمري  الجنرال  من  موجهة  رسالة  بينها 
قوات  بفضل  اإليطاليين  من  تحررت  بأنها  يذكرهم  برقة 
وحتى  ستتم  إدارتها  أن  ويوضح  البريطاني،  الجيش 

بريطانية«. عسكرية  حكومة  بواسطة  الحرب  نهاية 
230 في  برقم  كانت محفوظة  وثيقة  التقرير  أبرز  كما 
لن  العسكرية  »الحكومة  أن  إلى  تشير   ،151 رقم  مجلد 
إدارة  تحاول  وسوف  المقبلة،  السياسية  باألمور  تتدخل 
سكان  مصالح  االعتبار  في  األخذ  مع  وعدل  بحزم  األمور 
السلمي  السلوك  إلى  السكان  مونتيجمري  ودعا  البالد، 
لن  أنه  كما  ضباطه،  وأوامــر  أوامــره  وإطاعة  الحسن، 
من  قسم  أي  أو  األفراد  بين  والمكايد  الخالفات  يشجع 
كاذبة  بالغات  يقدم  شخص  كل  يعاقب  وسوف  السكان، 

السلم. تعكير  بتهمة  اآلخرين  ضد 
الجيش  بأن  برقة  لسكان  بيانه  مونتيجمري  وختم 
اإلجــراءات  اتخاذ  إلــى  يضطر  أن  يريد  ال  البريطاني 
اتخاذها  في  يتردد  لن  لكنه  ضدهم،  الصارمة  التأديبية 

أوامره ولوائحه«. إذا ما اخترقت 
مقدمته،  في  صاحبه  كتب  ما  وفق  الكتاب  يستهدف 
الفترة  تلك  إبــان  وقعت  أحــداث  على  الضوء  »تسليط 
لطرف  انحيازا  وليس  الحديث،  ليبيا  تاريخ  من  المهمة 
في  بريطانيا  وضباط  موظفي  آراء  يتبنى  وال  طرف.  ضد 
ليبيا أو يروج لها، لكن الهدف منه وضع يد القارئ الليبي، 
البريطاني،  الوطني  األرشيف  أدراج  من  درج  على  خاصة 

أتيحت  التي  المواضيع  في  ورأيه  عقيدته  ليكون  وتركه 
وثائقها«. ينسخ  أن  للباحث 

المسؤول  المحرر  هو  الفيتوري  أحمد  األديب  أن  يذكر 
مؤسسة  تصدرها  التي  الوسط«  »كتاب  سلسلة  عن 
العام  بداية  منذ  إصداراتها  وانطلقت  اإلعالمية،  الوسط 

.2018
»كتاب  سلسلة  طرحتها  التي  ــدارات  اإلصـ ــاءت  وج
واألكاديميين  الكتاب  من  لنخبة  متنوعة  الــوســط« 
واالقتصادية  السياسية  منها  جوانب  عدة  في  الليبيين 

واالجتماعية. والثقافية 
النيهوم..  »الصادق  كتاب  اإلصدارات  هذه  أبرز  ومن 
الفيتوري،  أحمد  الكاتب  إعداد  من  عليه«  المختلف  جامع 
المخاض  تحديات  الوطن..  محراب  في  »كلمات  وكتاب 
وكتاب  المغيربي،  زاهــي  لألكاديمي  الديمقراطي« 
وكتاب  الككلي،  عمر  للقاص  الثقافي«،  »التجريف 
العمامي،  عقيلة  محمد  للكاتب  عقيلة«،  سي  »قهوة 
نجيب  للدكتور  ويسبقنا«،  مهل  على  »يمشي  وكتاب 
واإلنسان«  والزمان  المكان  »ليبيا  وكتاب  الحصادي، 
»التاريخ  وكتاب  الكيخيا،  محمد  منصور  لألكاديمي 
وكتاب  العوكلي،  سالم  للكاتب  تضحك«  والحياة  يتجهم 
برقة  في  البريطانيتين  اإلدارتين  وثائق  من  »مختارات 
وكتاب  حمامة،  محمد  علي  لألستاذ  الغرب«  وطرابلس 
عمر  السياسي  للسجين  مذكرات  واأللم«  األمل  »بين 
للكاتب  سرور«  نجيب  »صورة  كتاب  الوافي،  المختار 

قباصة. عبدالعظيم 

حمامة يبحث في »الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب«
»كتاب الوسط«: 



مسلسل  الحالي  رمضان  شهر  موسم  خالل  يعرض 
يتعلق  تــاريــخــي  ــي  درامـ عمل  ــو  وه »الــزعــيــمــان«، 
الباروني  سليمان  هما  ليبيتين،  وطنيتين  بشخصيتين 
وهو  كحلول  فتحي  الفنان  وكشف  السعداوي،  وبشير 
العمل،  تفاصيل  بعض  المسلسل،  فريق  أعضاء  أحد 
التاريخ  صفحات  بعض  يتناول  عمل  »الزعيمان  قائاًل: 
يتعرف  ولم  الزمان  طواها  أو  منسية  تكون  ربما  التي 
القناة  عبر  استضافته  خالل  وأشار  الجيل«.  هذا  عليها 
تبث  ليبية  خاصة  قناة  وهي  المسلسل،  ستعرض  التي 
خالل  من  كتب  العمل  هذا  أن  إلى  البالد،  خارج  من 
الليبية  الجامعة  ووثائق  الليبي  الجهاد  مركز  وثائق 
التونسية،  الجامعة  وأيــضًــا  الجزائرية  والجامعة 
الرئيسي  المصدر  أن  وأكد  األخرى.  المصادر  وبعض 
اللتين  الزعيمين،  أسرتي  في  متمثاًل  كــان  للعمل 
مشيرًا  رزق،  أسامة  المخرج  مع  كبير  بشكل  تعاونتا 
بالتعاون  شلبي،  عزة  الكاتبة  أنجزته  السيناريو  أن  إلى 

نبيل. أحمد  السيناريست  مع 
صفحات  عبر  كتب  المسلسل  »إن  كحلول:  وقــال 
كانت  كتاب  من  الليبي  الجهاد  حركة  عن  متناثرة 
السيدة  وهي  الباروني،  سليمان  الزعيم  بنت  فيه  تقرأ 
من  الفترة  في  العمل  تاريخ  فانحصر  الباروني..  زعيمة 
الجبل  أمازيغ  األحــداث  وتتناول   ..1932 إلى   1887

بشير  ولقاءه  التحرر  وحركة  الباروني  سليمان  وحركة 
أيضًا،  وطرابلس  وبنغازي  الجنوب  وشيوخ  السعداوي 
العام  طرابلسية  عربية  جمهورية  أول  وإعالنهم 

.1914

مراحل  عبر  كتب  »السيناريو  أن  كحلول،  يضيف 
من  ــذرات  ش فهي  متتبعة،  وليست  متنقلة  زمنية 
اللغة  اختيار  وعن  بها«.  للتعريف  الليبي  الجهاد  حركة 
القليل  يحمل  »العمل  كحلول:  قال  البسيطة،  العربية 

الجمل  بعض  وكذلك  الليبية  الدارجة  اللهجة  من 
وتقرر  العربية،  إلى  ستترجم  التي  األمازيغية،  الحوارية 
ويصدَّر  يفهم  كي  البسيطة  العربية  باللغة  ينفذ  أن 
بالزعيمين«.  للتعريف  وذلك  العربية،  الدول  كل  إلى 

شابًّا  ممثاًل   27 مشاركة  الليبي  الفنان  وكشف 
من  ممثلين  مشاركة  وكذلك  مــرة،  ألول  يظهرون 
الذين  الجزائر،  ومن  وليبيا  وتونس  واألردن  المغرب 
المغربي  الفنان  وكان  ممثاًل.   270 إلى  عددهم  وصل 
المسلسل  في  دوره  تفاصيل  كشف  القاطي  ربيع 
باشا  سليمان  دور  يقدم  إذ  سابقة،  تصريحات  في 
البطولة  دور  أجسد  ألنني  »سعيد  وقــال:  الباروني، 
وهي  و1940   1870 بين  ما  عاشت  تاريخية  لشخصية 
طلب  في  حياته  أفنى  لزعيم  وعبقرية  ذكية  شخصية 
عن  يدافع  عربي  مجاهد  أول  كان  كما  والجهاد،  العلم 
ومن  العثمانية«.  اإلمبراطورية  عن  االستقالل  فكرة 
الليبي  المسلسل:  في  المشاركين  الممثلين  بين 
نادرة  واألردنية  القاطي،  ربيع  والمغربي  القراد،  صالح 
إنتاج  من  وهو  الباروني،  باشا  دور سليمان  في  عمران 

وليد الالفي، وإخراج أسامة رزق.
رمضان  موسم  عرضت  نفسها  القناة  وكــانــت 
والمخرج  الالفي،  وليد  للمنتج  الريح«  الماضي»زنقة 

أسامة رزق.

يشاركها في بطولته منذر رياحنة

 I see« وشركتا   »TV ــوي  »ج منصة  كشفت 
نايف  اليــن«  و»غولدن  الخزوز  إيــاد   »media
ضمت  التي  أعمالها  خريطة  عن  األحمر،  ودياال 
من  التي  الدرامية  واألعمال  النجوم  من  كوكبة 

المقرر أن تزين شاشتها في رمضان.
عابد  أعمالهم،  عرض  المقرر  النجوم  ومن 
وغريس  لبس  وكــارمــن  طوجي  وهبة  الفهد 
وأسيل  سبت  وشيماء  اليوسف  وتركي  قبيلي 
ونخبة  فريحي  وعبدالعزيز  محمد  ومروة  عمران 
خالل  من  والخليج  العربي  الوطن  نجوم  من 
أخرى  أعمال  ضمن  رمضانية  أعمال  خمسة 

تزين منصة العرض العربية.
مسلسل  ــا  ــه أول الخمسة  ــال  ــم األع هــذه 
طوجي  وهبة  الفهد  عابد  بطولة  من  »هوس« 
حداد،  ويوسف  لبس  وكارمن  قبيلي  وغريس 
األحمر  نــاديــا  وتأليف  لطفي  محمد  ــراج  وإخـ

وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني.
الشهير  الطبيب  »زياد«،  حول  أحداثه  وتدور 
نتيجة  عميقة  غيبوبة  في  زوجته  تسقط  الذي 
رحلته  األحداث  خالل  من  ونتابع  سيارة،  لحادث 
إعادتها  ومحاولته  مفاجأة  أخطار  من  لحمايتها 

لوعيها.
خاطئ«  »اتجاه  بعنوان  األعمال  هذه  ثاني 
شعيب  وأحــمــد  قبيلي  غــريــس  بطولة  ــو  وه
ــه فــي إطـــار من  أحــداث ــدور  ــهــام علي، وتـ وإل
زوجة  انتقام  حول  البوليسية  النفسية  الدراما 

على  االنتقام  هذا  وتداعيات  زوجها،  خيانة  من 
حياتها.

الخيانة  ــن  ع نفسية  ــا  ــ درام ــو  ه ثالثها 
بطولة  مــن  وهــو  »إجـــازة«  بعنوان  الزوجية 
محمد  ــروة  وم عمران  وأسيل  اليوسف  تركي 

وعبدالعزيز فريحي.

وبنت«  ــد  »ول بعنوان  األعمال  هــذه  ــع  وراب
وغريس  جعفر  عباس  النجمين  بطولة  وهــو 
شابين،  زوجين  حــول  أحــداثــه  وتـــدور  قبيلي 
مأزق  في  ويقعان  سورية  والزوجة  لبناني  الزوج 
يعيش حبهم وسط هذه  كيف  نتابع من خالله 

العواصف وهل سيستمر أم ال؟

بدوي  فهو  واألخير  الخامس  المسلسل  أما 
سمير  أميرة  من  كل  وبطولة  »الديرة«  بعنوان 
أب  رغبة  حول  أحداثه  وتــدور  الحربي،  وطــارق 
فهل  بعده  من  القبيلة  زعامة  ابنه  توزيث  في 

سينجح؟
تصويرها  مكتمل  الخمسة  األعــمــال  هــذه 

وكل مراحلها منتهية وجاهزة للعرض.
إنتاج  أفضل  ــرض  ع على  المنصة  ــرص  ح
رغبتها  من  انطالقا  رمضان  في  عربي  درامــي 
لذا  لمتابعيها  دسمة  درامية  وجبة  تقديم  في 
العمالقة  السعودية   »TV تعاقدت منصة »جوي 
الــخــزوز،  ــاد  إي  »I see media« شركتي  مــع 

على  األحــمــر  ــاال  وديـ نايف  اليــن«  ــدن  ــول و»غ
لثالثة  باإلضافة  الفضيل،  للشهر  األعمال  هذه 
الشركتان  بهذا  لتحتل  بعده  أخرى  مسلسالت 
ستعرضها  التي  المسلسالت  في  األسد  نصيب 

المنصة العربية.
منصات  أفضل  من   »TV »جوي  منصة  تعد 
التي  المدفوعة  القنوات  لحلول  القادم  الجيل 
المشاهدين  تجربة  في  نوعية  نقلة  حققت 
تلبية  على  تركز  وهي  المنطقة،  مستوى  على 
بأحدث  العربية  للعائلة  الترفيه  متطلبات 
خالل  مــن  ــة،  ــدق ال الــعــالــي  الــعــرض  تقنيات 
جهاز  و  واللوحية،  الذكية  األجــهــزة  منصات 

»جوي TV« المنزلي.
الرمضاني  الموسم  خارج  المنصة  وستعرض 
إنتاج  مــن  حصريا  جــديــدة  مسلسالت  ثالثة 
وهو  »حنين«  مسلسل  هي  أيضا،  الشركتين 
من  مجموعة  عن  اجتماعي  خليجي  مسلسل 
بطولة  من  وهو  المختلفة،  العاطفية  القصص 
ومريم  شعيب  وأحمد  محسن  نرمين  من  كل 

الغامدي.
بطولة  من  وهو  ــن«  »داري بعنوان  وثانيها 
الخال،  وورد  النوري  وعباس  خوري  ريم  النجوم 
عن  اجتماعية  إنسانية  قصة  في  أحداثه  وتدور 
أخرى  لفتاة  وكليتها  ابنته  بقلب  يتبرع  طبيب 
مفاجآت  لتبدأ  ابنته،  ــاة  وف مــن  تــأكــده  بعد 
أنقذوها  التي  الفتاة  عالقة  حول  بالعمل  كثيرة 

بالطبيب وعائلته.
من  »الــكــهــف«  مسلسل  فهو  الثالث  ــا  أم

بطولة تركي اليوسف وأميرة سمير.
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القاهرة - محمد علوش

صبا مبارك بدوية مغوارة في »حارس الجبل«صبا مبارك بدوية مغوارة في »حارس الجبل« نجوم العالم يشاركون في حفلة افتراضية ضخمةنجوم العالم يشاركون في حفلة افتراضية ضخمة

خمس  بعد  البدوية  دور  إلى  مبارك  صبا  األردنية  الفنانة  تعود 
أحد  الذي يعد  الجبل«  سنوات، وذلك من خالل مسلسل »حارس 

أضخم اإلنتاجات العربية هذا العام.
وتؤدي صبا في المسلسل دور »رمال«، الفارسة المغوارة التي 
شهدت  الموت«،  »عام  سمي  عام  في  القبائل  إحدى  إلى  تنتمي 

وجفافا،  وأمراضا  جوعا،  المنطقة  فيه 
القبائل  بين  وغــزوات  حروب  إلى  أدت 

من أجل البقاء.
الرسمي  اإلعـــالن  صبا  ــشــرت  ون
للمسلسل على صفحتها الرسمية على 
ترقبه  عن  الجمهور  وعبر  »فيسبوك«، 
إعالنه  الذي كشف  للمسلسل،  الشديد 
في أجواء من التشويق عن عداوة بين 
بضربها،  قام  الذي  رياحنة  ومنذر  صبا 
المسلسل  أحداث  ضمن  صبا  وتمتلك 
رمي  الخيل،  ركوب  منها  مهارات  عدة 

السهام والخطابة.
أضخم  أحــد  يعد  الجبل«  ــارس  »ح
ويشارك  العام،  هذا  العربية  اإلنتاجات 
النجوم  من  نخبة  بطولته  في  صبا 
منذر  النمر،  عبدالمحسن  هم  العرب 
العايق،  ــورا  ن القيش،  خالد  رياحنة، 
من  وهــو  قــنــوع،  ومحمد  ــرة  زه هبة 
ــي  األردن وإخـــراج  فضة،  ــازم  ح تأليف 
المخضرم سائد الهواري؛ وإنتاج شركة 
 »Fortuna Media Production«

)المنتج ياسر فهمي(.
الرابع  التعاون  المسلسل  ويشهد 

النمل«،  »مملكة  مسلسالت  بعد  رياحنة  ومــنــذر  صبا  بين 
في  لصبا  ظهور  آخر  يعد  والذي  األسفلت«،  و»طوق  »االجتياح«، 

دور البدوية قبل »حارس الجبل«.
الماراثون  في  الجبل«  »حـــارس  خــالل  من  صبا  وتتواجد 
»عبور«  مسلسل  بعد  التوالي،  على  الثالث  للعام  الرمضاني 
وتدور  الحكشي  محمد  وإخــراج  حمدة  ثريا  تأليف  من   )2019(
بلحظة  وتبدأ  اجتماعي،  درامــي  إطــار  في   2015 العام  أحداثه 
الرابط  )12 سنة( إلى المخيم وحيدا، فيصبح  وصول الطفل ليث 
المسلسل.  يستعرضها  التي  والقصص  الشخصيات  جميع  بين 
عام،  بشكل  اللجوء  ومأساة  معاناة  على  الضوء  »عبور«  وسلط 
مخيم  إلى  لجؤوا  اللذين  الالجئين  بعض  قصص  ويستعرض 
مع  يتفاعلون  وكيف  للحياة،  جديدة  فرصة  عن  بحثا  الوصل 
وجنسيات  خلفيات  من  والمتطوعين  العاملين  من  مجموعة 
العاملين  قصص  المسلسل  يالحق  نفسه  الوقت  وفي  مختلفة، 

األردنيين  العاملين  إلــى  اإلماراتية  اإلدارة  من  المخيم  في 
والمتطوعين من جميع الجنسيات.

»طايع«،  بمسلسل   )2018( العام  في  مشاركة  لها  كان  كما 
عبدالجليل  وعمرو  يوسف  عمرو  بجوار  بطولته  في  شاركت  الذي 

وسهير المرشدي ومي الغيطي وأحمد داش.
وفاز أحدث أفالمها »مسافر: حلب - إسطنبول« بست جوائز 

الحرير  طريق  مهرجان  من  ممثلة  أفضل  جائزة  منها  دولية 
هربهما  أثناء  ومريم  لينا  رحلة  الفيلم  ويحكي  بأيرلندا. 
ــة.  ــوري مــن الــحــرب فــي س
من  العاشرة  في  فتاة  لينا 
في  عائلتها  فقدت  العمر، 
أن  إلى  واضطرت  الحرب، 
تركيا  إلــى  طريقها  تبدأ 
الرضيعة  شقيقتها  مــع 
بصحبة  مريم،  وجارتهما 
لينا  آخــريــن.  الجــئــيــن 
إلى  الــعــودة  في  ترغب 
تأمل  بينما  ــن،  ــوط ال
إلى  الوصول  في  مريم 

أوروبا.
»مــســافــر: حــلــب - 
تأليف  من  إسطنبول« 
أنداش  التركية  وإخراج 
وتقوم  أوغلو،  هازيندار 
صبا  النجمة  ببطولته 
روان  والطفلة  مبارك 
وباستثناء  ــاف،  ــك س
ــل فــريــق  ــك صـــبـــا، ف
الفيلم  فــي  التمثيل 
ــون  ــوري الجـــئـــون س
ويمثلون  حقيقيون 
الشركات  بين  مشترك  إنتاج  وهو  األولى،  للمرة 
 Andac Film Productions، Istanbul التركية
مع   ،Istanbul Film Productionsو  Digital
وقد  األردن،  من   Pan East Media شركة 
من  ــادي  م دعــم  على  الفيلم  مشروع  حصل 
وتوزعه  التركية،  والسياحة  الثقافة  وزارة 

شركة MAD Solutions في العالم العربي.
أفالم  عدة  في  األردنية  الفنانة  وتشارك 
»بنات  فيلم  منها  المقبلة  الفترة  خــالل 
تشارك  الذي  أبوحمدان،  لزيد  عبدالرحمن« 
للمخرج  »أميرة«  وفيلم  إنتاجه،  في  أيضا 
وخالد  محمد  الثالثي  وتأليف  دياب  محمد 
ضخم  مشترك  إنتاج  وهو  ديــاب،  وأميرة 

بين عدة شركات إنتاج عربية.

بيلي  إلى  سويفت  بتايلور  مرورا  ستونز«  رولينغ  »ذي  من  بالنجوم  مليئة  افتراضية  حفلة  أمتعت 
إيليش، محبي الموسيقى حول العالم مع عرض يحتفي بالعاملين الصحيين فيما يحتمي المليارات 

في المنزل من فيروس »كورونا«.
انضمت ليزو وجينيفر لوبيز وستيفي ووندر وبول مكارتني وإل إل كول أيضا إلى الحفلة التي 
نظمتها ليدي غاغا على اإلنترنت، التي دعمتها منظمة »غلوبل سيتيزن« بالشراكة مع منظمة 

الصحة العالمية، وفق »فرانس برس«.
ومنظمة  »غلوبل سيتيزن«  مع  العمل  بدأت  التي  غاغا،  ليدي  قالت  العرض،  افتتاح  وقبل 
الصحة العالمية قبل أسابيع لجمع التبرعات للمعركة ضد »كوفيد 19« إنها تصلي للعاملين 
متى  يتساءلون  الذين  المنزل،  في  المعزولين  األشخاص  كل  في  »أفكر  وأيضا  الطبيين 

سينتهي كل هذا«.
ولو  لتتبسموا  الفرصة  منحكم  استطعت، هو  إذا  الليلة،  أفعله  أن  أود  »ما  وأضافت: 
فترة  قبل  توفي  الذي  ويــذرز  بيل  لألسطورة  تحية  وونــدر  ستيفي  قدم  ثم  لحظة«. 
وجيزة. وغنى ووندر الذي سيبلغ 70 عاما الشهر المقبل فيما كان جالسا أمام البيانو 
في منزله أغنية »لين أون مي« قبل تأدية »لوفز إن نييد أوف لوف توداي« بصوته 

المميز.
أولويز غيت  أغنية »يو كانت  )76 عاما( وقدم  الحفلة أيضا ميك جاغر  وشارك في 
بينهم  ومن  منزله،  من  كل  »رولينغ ستونز«  فرقة  أعضاء  أدى  فيما  وانت«،  يو  وات 
تشارلي واتس. وأيضا على البيانو الخاص بها، أدت تايلور سويفت »سون يول غيت 

بيتر« التي كتبتها مغنية البوب عن صراع والدتها مع السرطان.
التلفزيون  شبكات  على  بث  الــذي  الحدث  هذا  من  سيتيزن«  »غلوبل  وأرادت 
جيمي  أبرزها  أميركية  تلفزيونية  شخصيات  واستضافته  العالم  أنحاء  في  الرئيسية 
فالون وجيمي كيميل وستيفن كولبيرت، أن يكون لحظة تضامن من خالل الغناء 

وليس بهدف جمع التبرعات.
مجال  في  العاملين  لدعم  حاشدة«  »صرخة  بأنها  المنظمة  وصفتها  كما 
على  شخص  مليار   4.5 »كورونا«  فيروس  فيه  أجبر  الذي  الوقت  في  الصحة، 
سيتيزن«  »غلوبل  بدأت  الحدث،  انطالق  وقبل  المنزل.  في  البقاء  على  األقل 
العالمية  الصحة  منظمة  دعم  على  والحكومات  والشركات  المحسنين  حض 
مليون   35 جمعت  إنها  قائلة  »كورونا«،  لفيروس  لالستجابة  جهودها  في 
التابع  فاند«  ريسبونس  سوليداريتي   19 و»كوفيد  المحلية  للمنظمات  دوالر 

للمنظمة الصحية.
مادونا«  »ليدي  مكارتني  أداء  أيضا  تضمنت  التي  العروض  إلى  وباإلضافة 
جهود  على  الضوء  الحدث  سلط  ــوم«،  ك غانا  إز  تشاينج  »إيــه  ليزو  وغناء 
المجال  في  العاملون  فيهم  بمن  العالم،  أنحاء  كل  في  األساسيين  العاملين 

الطبي، الذين يوصلون الطعام والمنتجات الصحية للمحتاجين.
الحقيقيين  »األبطال  لتشكر  باي  كوين  االفتراضية  الحفلة  إلى  وانضمت 

البعيدين عن عائالتهم فيما يعتنون بأهلنا«.
بين  من  بوي  بورنا  النيجيرية  والمغنية  خان  روخ  شاه  الهندي  الممثل  وكان 
أوباما  السابقتين ميشيل  األميركيتين  السيدتين  الذي شمل  الحدث  في  المشاركين 
إدريس  البريطاني  الممثل  شارك  كما  أوبرا.  الشهيرة  اإلعالمية  إلى  باإلضافة  بوش،  ولورا 

إلبا، الذي أصيب بفيروس »كورونا« وشفي منه أيضا في الحفلة.
واختتم العرض بغناء مؤثر لسيلين ديون وليدي غاغا وأندريا بوتشيلي وجون ليجند الذين 

غنوا بشكل جماعي أغنية »ذي براير« برفقة عازف البيانو الشهير النغ النغ.
اإلنترنت  على  بث  مسبق  عرض  ساعات،  ست  استمر  الذي  السبت  احتفال  انطالق  وسبق 
وتضمن ظهور نجوم من أنحاء العالم بمن فيهم كريستين وجينيفر هدسون وماثيو ماكونهي 
البريطانية  البوب  لفرقة  الشهيرة  وورلد«  »ماد  أغنية  آدم المبرت  وأدى  وكيشا.  فونسي  ولويس 
النجم إبسون  »تيرز فور فيرز« فيما أدت »ذي كيلرز« نسخة من »مستر برايت سايد«، كما قدم 

تشان من هونغ كونغ أغنية »لوف« لجون لينون.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

لالحتفاء بالعاملين في المجال الصحي

كواليس مسلسل »الزعيمان«

صبا مبارك

 بوستر مسلسل »حارس الجبل«

 بوستر مسلسل »إجازة«بوستر مسلسل »الساحر« بوستر مسلسل »بنت وولد«

بيونسيه

السعداوي والباروني في مسلسل
دراما رمضان الليبية



في
املرمى

أكد أمين عام البوكسينغ الليبي، حسين الفروج، 
أن بطل المواي تاي الليبي، ونادي زناتة شهاب 
عبر  المواي  عالمية  في  ليبيا  سيمثل  أبوجعفر، 
دقائق  ثالث  مدته  فيديو  في  ويجهز  اإلنترنت، 

يتضمن أساليب قتال المواي تاي الثمانية.
خطابا  وجه  تاي  المواي  دولي  أن  إلى  يشار 
بطولة  في  المشاركة  بشأن  األهلية  التحاداته 
العالم للمواي تاى عبر اإلنترنت، ومن ضمن ما 
جاء في خطابه: »بداية أتمنى أن يكون الجميع 
تغيرت  لقد  آمنة  وبيئته  جيدة  وفي صحة  بخير 
)كوفيد19-(،  كورونا  وباء  انتشار  بعد  الحياة 
الذي هدد الصحة وقلب الحياة اليومية في كل 
األحداث  من  العديد  تأجيل  وتم  العالم،  دول 
وبطولتا  قارية  3 بطوالت  بينها  ومن  الرياضة، 

طوكيو  وأولمبياد  والنخبة  للشباب  العالم 
.»2020

كاتحاد  مسؤوليتنا  »ومن  الخطاب:  وأوضح 
دولي، العمل على حماية الجميع لذا قررنا إطالق 
المشاركة  باب  وسيكون  اإلنترنت،  عبر  بطولة 
على  البطولة  وستبث  للجميع،  مفتوحًا  فيها 
قناة IFMA وقناة "YouTube" وبمشاركة جميع 

االتحادات الرياضية في كل دول العالم«.
اإلحماء  الفيديو  يتضمن  أن  »ويجب  وتابع: 
مع  وموسيقى  خلفية   + دقائق   3 إلى   1 من 
ضرورة إظهار المرونة والتوازن والثقة والتدفق 
مالكمة  تشمل  أن  يجب  الرياضية،  واأللعاب 
الظل من 1 إلى 3 دقائق على األطراف الثمانية 

كلها للمواي تاي، وتقنيات الهجوم والدفاع«.
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رمضان جانا

الحدث

زين العابدين بركان

رمضان  شهر  بيننا  وحــل  أطــل  قــد  هــا 
غامر،  وفــرح  وترحاب  محبة  بكل  المبارك 
والدعوات،  األماني  بكل  قلوبنا  له  فاتحين 
كل  نتنظره  الــذي  الشهر  ــو  وه ال  كيف 
والفرج  والبركة  الخير  شهر  وهو  مرة  سنة 
الشدائد  على  والصبر  والعطاء  والنشاط 
إطاللته  ومــجــرد  والــتــحــديــات،  واألزمـــات 
جميعًا  ونتمتع  ننعم  ونحن  علينا  البهية 
نعم  مــن  نعمة  هــي  والعافية  بالصحة 
والتحصى،  تعد  ال  التي  وجل  عز  المولى 
أزمــة  وحتى  وفضله،  كرمه  مــن  ونعمة 
عنها  نقول  أن  نستطيع  العابرة  »كورونا« 
واجتيازها  عبورها  ومشارف  أعتاب  على  إننا 
بكل  جميعًا  والتزامنا  تعاوننا  بفضل  بسالم 

الطبية. النصائح 
منها  أكثر  منحة  األزمـــة  هــذه  وكــانــت 
فيما  استثمرها  الجميع  أن  شك  ال  محنة، 
وحتى  الحياة  مناحي  من  الكثير  في  يفيده 
وإضاعة  ــدار  إه عــدم  حــاولــوا  الرياضيين 
بالحفاظ  المنزلي  بقائهم  واستثمار  الوقت 
وجاهزيتهم  ونشاطهم،  لياقتهم  على 
حلول  ومع  والجمود،  الركود  حالة  وكسر 
المياه  ستتحرك  حتمًا  الكريم  الشهر 
حياتنا  وسلوك  ونمط  شكل  ويتغير  الراكدة 
المالعب  وتمتلئ  الرمضانية،  اليومية 
الرمضانية  الكروية  والمسابقات  بالنشاط 
متحفزون  ونحن  المدن  كل  ستعم  التي 
مضى،  ــت  وق أي  مــن  أكثر  ومتعطشون 
االبتسامات  محلها  لتحل  الكمامات  وستزال 

التفاؤلية كل األرجاء. وتسود األجواء 
اليومى  الرياضى  المشهد  وسيكون 
سباق  في  الــوطــن،  ــوع  رب كل  في  واحـــدًا 
فوائد  من  لالستفادة  ومثير  جميل  تنافسي 
الصيام  شهر  فــي  الرياضية  الممارسة 
ولمسات  الــمــبــادرات  مــن  الكثير  وإحــيــاء 
المحتاجين  أحوال  وتفقد  اإلنسانية،  الوفاء 
المبادرات  شهر  في  لهم  العون  يد  ومد 

اإلنسانية. واللمسات 
من  خالين  بخير  جميعًا  وأنتم  عام  وكل 
عافانا  العصر..  ــراض  أم وكــل  »كــورونــا« 

وعافاكم اهلل.
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24 من شهر  الموافق  الجمعة،  يصادف يوم غدً 
أسطورة  ــاة  ووف رحيل  على  عــام  مــرور  أبريل، 
البسكي،  علي  التاريخي،  وهدافها  الليبية  الكرة 
في  صمت  في  الفانية  دنيانا  عن  رحــل  ــذي  ال
رحلة  بعد  الماضي،  العام  من  اليوم  هذا  مثل 
النجم  معاناة طويلة مع المرض، ووفاًء منا لهذا 
والهداف الدولي الكبير نستعرض ونقدم سيرته 
ومسيرته الكروية الحافلة ووفاًء وتقديرًا واعتزازًا 

لما قدمه لكرة القدم الليبية.

ولد نجمًا وهدافًا
علي  محمد  هو  الحقيقي  اسمه  البسكي،  علي 
الدبسكي، ولقبه المعلق الرياضي حسن الشغيوي، 
له طوال  أصبح مالصقًا  الذي  البسكي  علي  باسم 
منتصف  فــي  ــزال  االعــت حتى  الكروية  مسيرته 
نور،  من  بأحرف  اسمه  البسكي  حفر  السبعينات. 
إلى  يصل  بارع،  كمهاجم  الليبية  الكرة  تاريخ  في 
أي  في  ظهوره  وكان  الطرق،  أقصر  من  المرمى 

مباراة يعني إرباك حراس المرمى، والمدافعين.

بداية مبكرة
بأزقة  كانت  جيله،  نجوم  من  كغيره  البداية، 
يبدأ  أن  قبل  القديمة،  طرابلس  مدينة  وحواري 
أروقة  في  األخضر  المستطيل  داخــل  مسيرته 
الدرجة  دوري  فرق  أحد  وكان  »الترسانة«،  نادي 
الثانية وقتها، بعدها انتقل إلى نادي »المشعل« 

الرياضي.

هدافًا للدوري الليبي
ومهاراته  له،  حدود  ال  الذي  البسكي  طموح 
طرابلس  بأندية  لاللتحاق  ــاله  أه وموهبته، 
ــاد«،  ــح الــكــبــرى: »األهــلــي طــرابــلــس«، و»االت
الدوري  هداف  لقب  خاللها  حمل  و»المدينة«، 
الذي  و»االتحاد«،  »المدينة«  مع  مرتين  الليبي 

ختم معه مشواره مطلع السبعينات.

عروض احترافية
لالحتراف  عروض  عدة  تلقى  نجمه  بزوغ  ومع 

و»الزمالك«  »األهلي«  هي  كبيرة  أندية  من 
العربية  الـــدورة  في  تألقه  عقب  المصريان، 

بالقاهرة العام 1965 التي كان هدافًا لها.
الكرة  أحب  صغيرًا  »كنت  البسكى:  يقول 
سأكون  أنــي  أتصور  أكــن  ولــم  كبير،  بشكل 
تحدث  الكلمات  بتلك  شهيرًا«،  العبًا  ما  يومًا 
الــلــقــاءات  أحــد  ــى  ف نفسه،  عــن  األســطــورة 
الكروي  الزمن  ذكريات  مستعيدًا  الصحفية 
في  كثيرة  ذكــريــات  »أحمل  قــائــاًل:  الجميل، 
للجميع  وأحمل  لها،  لعبت  التي  األندية  كل 
الحب  مكان  كل  في  الرياضية  الجماهير  من 
إال  هــي  مــا  فالرياضة  ــرام،  ــت واالح والتقدير 
هدفها  المباراة،  زمن  مع  ينتهي  شريف  تنافس 
تلك  الرياضي  الجمهور  إسعاد  محاولة  األول 
نجوم  أسطورة  صنعت  التي  السر  كلمة  هي 

الستينات«.
وأعظم  أجمل  هــو  الــنــاس  »حــب  وأضـــاف: 
كنا  الــقــدم..  كــرة  من  عليها  حصلت  هدية 
اإلمكانات  توفرت  ولو  الجمهور  إمتاع  نحاول 
المنتخب  العــبــو  بها  يتمتع  الــتــي  الحالية 
كل  حققنا  كنا  الستينيات  في  للمنتخب  الليبي 
كانت  الموهبة  ألن  اإلعجاز  وصنعنا  البطوالت 

الحب  وكــان  اللعب  مراكز  كل  في  متوافرة 
ليبيا«. اسم  أجل  من  يجمعنا 

هداف العرب
المباريات  من  الكثير  في  ليبيا  البسكى  مثل 
السبعينات  منتصف  ختمها  مسيرة  في  الدولية 
كانوا  الكرة  نجوم  من  الكثير  مع  فيها  لعب 
في  عاليًا  ليبيا  اسم  لرفع  واحد  رجل  قلب  على 
سجل  إذ  كبير،  باع  له  كان  الدولية،  المحافل 

العربية  الدورة  لقاء له في  رباعية كاملة في أول 
منتخب  شباك  في   1961 العام  بالمغرب  األولى 
الليبي  المنتخب  بفوز  انتهت  والتي  السعودية، 
العام  بمصر  الثانية  العربية  الدورة  وفي   ،5/1
13 هدفًا،  بعدد  الدورة  لقب هداف  انتزع   1965
تاريخ  في  المسجلة  األهداف  في  رقم  أعلى  وهو 
ضمن  الـــدورة  فى  ُاختير  كما  البطولة،  تلك 
جاكسا  السودانيين  رفقة  العبين  ثالثة  أفضل 
الــدورة.  منتخب  تشكيلة  وضمن  زاكى  وأمين 

مع  القياسية  ــام  األرق نجوم  أحد  يعد  البسكي 
الدولية،  المحافل  في  وحتى  والمنتخب،  أنديته 
األهداف  لعدد  القياسي  الرقم  صاحب  كان  فكما 
دورة  في  تحصل  بالقاهرة،  العربية،  بالدورة 
العام  الــعــراق  في  ُأقيمت  التي  العرب  كــأس 
1966، على لقب هداف الدورة برصيد 16 هدفًا.

البسكي في الصحافة العربية
عقب  المصرية،  »األخبار«  جريدة  عنه  قالت 
بالقاهرة،  العربية  الدورة  هداف  بلقب  تتويجه 
المهاجم  الليبي  المنتخب  هــجــوم  »ســاعــد 
في  مهاجم  أفضل   - البسكي  علي  الحريف 
وحسن  األداء  في  جمال   - منازع  دون  الــدورة 
التصرف  فــي  بــراعــة  مــع  واســتــقــبــال  تمركز 
مهارته  في  كبيرة  ثقته  أن  كما  والمراوغة«، 
خطوة  كــل  الفريق،  لصالح  يستغلها  لكنه 
دقيقين،  وتوقيت  بحساب  الملعب  في  يتحركها 
أحدهما  الدورة  أهداف  أجمل  من  هدفين  أحرز 
من  والــثــانــي  المصري  المنتخب  شباك  فــي 
مرمى  داخل  العارضة  أسفل  من  أرتدت  قديفة 
آخر  مهاجم  ينافسه  وال  الفلسطيني،  المنتخب 

المركز. العربية في هذا  المنتخبات  من 

الهداف التاريخي للمنتخب الليبي
البسكي هو الهداف التاريخي للمنتخب الليبي 
لعدد  القياسي  الرقم  وصاحب  الــقــدم،  لكرة 
إجمالي  بلغ  حيث  الوطني،  المنتخب  مع  األهداف 
هدافي  قائمة  ليتصدر  هدفًا   48 الدولية  أهدافه 
التاريخ واألجيال، من بينها  ليبيا على مر  منتخب 

24 هدفًا في الدورات والبطوالت العربية.

مسيرة البسكي باألرقام
التي  الدولية  للمباريات  إحصائية  وهــذه 
 3 من  أكثر  المنتخب  مع  البسكي  فيها  سجل 
ليبيا  مــبــاراة  في  ــداف  أه  »7« سجل  أهــداف: 
مباراة  في  أهداف   »5« سجل  م.   1966 وعمان 
في  أهداف   »4« سجل  م.   1966 واليمن  ليبيا 
 »4« سجل  1961م.  والسعودية  ليبيا  مباراة 
سجل  1965م.  وعمان  ليبيا  مباراة  في  أهداف 
)منتخب  ولحج  ليببيا  مباراة  في  أهــداف   »4«

1965م. اليمن حاليًا( 

علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم األرقام القياسية
بدأ مسيرته داخل المستطيل األخضر في أروقة نادي »الترسانة«.. وحصل خالل مشواره على لقب هداف الدوري مرتين مع »المدينة« و»االتحاد«؟

أبوجعفر يمثل ليبيا في عاملية »املواي تاي« عبر اإلنترنت

يعد الحكم الدولي السابق شعبان الصادق أحد أبرز حكام كرة القدم 
حيث  التسعينيات،  منتصف  وحتى  الثمانينيات  مواسم  خالل  المحلية 
من  بتشجيع   1982 العام  التحكيم  ومجال  بالصافرة  عالقته  بدأت 
سليمان  الراحل  الدولي  الحكم  أبرزهم  السابقين،  الدوليين  الحكام 
أحد  1986 عندما أصبح  العام  المجال حتى  إبراهيم، وتدرج في هذا 
أبرز حكام الدرجة األولى، وأسهم خالل مسيرته التحكيمية في إدارة 
عدد كبير من مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، تجاوز عددها 

164 مباراة محلية رسمية، حيث أدار أصعب المباريات المحلية.

مواعيد دولية مهمة
بجدارة  الترشح  نحو  مجددا  له  الطريق  مهد  المحلي  التفوق 
مرة،  ألول  العالمة  حمل  حيث  الدولية،  الشارة  إلى   1990 العام 
واستمرت رحلته مع القائمة الدولية حتى العام 1993، وأدار خاللها 
العديد من المباريات الدولية، أبرزها مباراة منتخبي تونس وتشاد 

العالم، ومباراة منتخبي مصر وتونس ضمن  ضمن تصفيات كأس 
تصفيات األلعاب األولمبية للشباب، وعلى مستوى بطوالت األندية 
األوغندي  سيتي  وكمباال  التونسي  األفريقي  مباراة  األفريقية 

النيجر. وبطل  المغربي  والجيش 

بعد االعتزال
طويلة  تحكيمية  مسيرة  بعد   1994 العام  التحكيم  مجال  اعتزل 
تجاوزت االثني عشر عاما، وتحول عقب االعتزال ليسهم بخبرته وتجربته 
الكبيرة في لجان التحكيم المختلفة، حيث ترأس لجنة التحكيم المحلية 
ببنغازي لمدة أربع سنوات وعمل نائبا لرئيس اللجنة العامة للتحكيم 
مرتين، وتحصل على دورة المحاضرين والحكام العام 2004 بتونس، 
وأصبح محاضرا أفريقيا معتمدا لدى االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، 
وله كتاب صدر العام 2005 حول قانون كرة القدم وال يزال رغم االعتزال 
يواصل وجوده وحضوره في المجال الرياضي، مساهما بخبرته في مد يد 
العون للجيل الجديد من حكام الكرة، ليتحول إلى مساهم فاعل برابطة 
قدامى الرياضيين ببنغازي، التي تؤدى دورها اإلنساني واالجتماعي عبر 

لمسات الوفاء في الكثير من المناسبات.

جائحة  أن  الكوت،  عبدالسالم  للشباب،  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  مدير  أكد 
تصريح  فى  الكوت،  وقال  التدريبات.  في  االستمرار  من  المنتخب  تمنع  لم  »كورونا« 
لـ»جريدة الوسط«، إن الطاقم الفني بقيادة عياد القاضي، يتابع التدريبات في مدن 

طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق، حيث تتواجد عناصر المنتخب.
بمتابعة  البدنية  اللياقة  مستوى  لرفع  بمفردها  تتدرب  مجموعة  كل  أن  وأوضح 
يومية من الطاقم، استعدادًا لاللتزامات القادمة، بعد انقضاء جائحة »كورونا«، حيث 

ينتظر المنتخب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب.

الفيديوهات  خالل  من  الالعبين  تدريبات  سيتابع  القاضي،  أن  الكوت،  وأوضح 
بسبب  الرياضي  النشاط  توقف  ظل  في  خاصة  المدربين،  من  تصل  التي  والتقارير 
النشاط  تعليق  إلى  أدى  الذي   )19 )كوفيد  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  انتشار 

الكروي في العديد من دول العالم ومنها ليبيا.
وأضاف المدير اإلداري لمنتخب الشباب أن هذا الخطوة تأتي في الطريق الصحيح 
لتوفير الوقت والجهد ومن شأنها أن تختصر عمل الجهاز الفني من أجل الوقوف على 

مستويات جميع الالعبين الفنية والبدنية.

شعبان الصادق.. مسيرة تحكيمية 
زاخرة بالعطاء في الساحة الدولية

بعد خضوع المالكم الليبي لعملية جراحية ناجحة

دوكو لـ »الوسط«: زالت كل اآلالم واآلن أتنفس بصورة طبيعية

في ذكرى رحيل »أسطورة الفرسان«..

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط - زين العابدين بركان

أن  مصرية،  صحفية  تقارير  كشفت 
القدم  لكرة  األول  الفريق  العبي 
قرروا  السكندري  االتحاد  بنادي 
مع  رواتبهم  نصف  عن  التنازل 
النادي  مع  تضامنا  الفريق، 
ــالل فــتــرة تــوقــف الـــدوري  خ
تداعيات  بسبب  الممتاز، 
المتسجد  ــا  ــورون ك ــروس  ــي ف
)كوفيد19-( التي أدت لتجميد 
معظم  في  الكروي  النشاط 
الدوريات العربية والعالمية.
السلتو،  أنيس  الليبي  المحترف  ويلعب 
وهو  السكندري،  الثغر  زعيم  صفوف  ضمن 
نصف  عن  التنازل  قرروا  الذي  الالعبين  أحد 
الالعب.  من  طيبة  بادرة  في  الفريق  مع  راتبه 
فيه  أكد  رسميا  بيانا  السكندري  االتحاد  وأصدر 
مستحقاتهم،  من   50% تقاضوا  الفريق  العبي  أن 
إال أن الالعبين قرروا التنازل عن نصف مستحقاتهم 
محمد  لمبادرة  استجابة  الفريق  لــدى  المتبقية 

مصيلحي رئيس النادي.
المدير  يوسف،  طلعت  المصري  المدرب  وكــان 
المعاون،  وجهازه  السكندري،  االتحاد  لنادي  الفني 
فترة  خالل   50% بنسبة  رواتبهم  تخفيض  ــرروا  ق
النادي  رئيس  دفع  ما  وهو  الرياضي،  النشاط  توقف 
المعاون  وجهازه  الفني،  للمدير  الشكر  توجيه  إلى 
دعم  تعكس  التي  المبادرة  هــذه  على  بالكامل، 
التي  الصعبة  الفترة  تلك  في  للنادي  الفني  الجهاز 

يعاني فيها الجميع من تراجع الموارد المالية.

●  الحكم الدولي السابق شعبان الصادق في إحدى مبارياته

العسكري للمالكمة،  الوطني واالتحاد  المنتخب  أجرى نجم 
السندان  بمركز  ناجحة  جراحية  عملية  ــو،  دوك عصام 
مراد  الدكتور  الليبي  والحنجرة  األنف  جراح  يد  على  الطبي 
وإزالة  األنفى  الغضروف  وجبر  تقويم  فيها  تم  الحضيري، 
التي  اإلصابة  بعد  وذلك  األنف،  فتحتى  بإحدى  االحتقان 
أفريقيا،  بطولة  في  مشاركته  خالل  المالكم  لها  تعرض 

التي جرت أخيرا بالسنغال.
وحيا عصام دوكو في تصريح خاص إلى »الوسط«، كل 
اللجنة  رئيس  بالذكر  وقفوا معه في محنته، وخص  الذين 
مراد  والدكتور  الــزروق،  جمال  الدكتور  الليبية  األولمبية 
مدربه  بجانب  المساعد،  والطاقم  له،  المعالج  الحضيري 
وكل من  عام،  الرياضي بشكل  واإلعالم  عمار،  عبدالحكيم 
قائال:  وأضاف عصام دوكو  على صحته.  به مطمئنا  اتصل 
»الحمد هلل أنا بخير، زالت كل اآلالم واآلن أتنفس بصورة 

طبيعية«.
البارزين  المالكمين  من  يعد  ربيعا  الـ21  ابن  دوكو 
حافل  وسجله  العسكري،  االتحاد  وبنادي  الليبي  بالمنتخب 
باالنتصارات، حيث سبق وسجل ذهبية ليبيا للهواة وزن 69 
كلغ ووسام نصف االحتراف. وكان المالكم الليبي الصاعد، 
بطولة  خالل  وذلك  األنف،  في  إصابته  تفاصيل  عن  كشف 
الفترة  خالل  السنغال  في  أقيمت  التي  للمالكمة  أفريقيا 
الماضية، وقال، في تصريحات صحفية سابقة: »قدمت أداء 
جيدا في بطولة أفريقيا يُرضي الجميع.. ولكن في الحقيقة 

مضيفا:  شهرين«،  واستمرت  األنف  في  إلصابة  تعرضت 
اإلصابات  من  كمثلها  اإلصابة  من  أتعافى  أن  »انتظرت 
زيارة  إلى  دفعني  مما  جانبية  آثار  ظهرت  ولكن  السابقة، 

مراكز وعيادات طبية متخصصة لمعرفة مدى تأثير اإلصابة 
وكيفية عالجها«.

وبعد تصريحات دوكو، ناشد اإلعالمي رمضان الحراري، 
للشباب  العامة  الهيئة  من خالل صفحته عبر »فيسبوك«، 
الليبي  واالتحاد  الليبية  األولمبية  واللجنة  والرياضة 
الشاب.  المالكم  عالج  في  المساعدة  أجل  من  للمالكمة، 
من  يعاني  الصاعد  المالكم  أن  الليبي،  اإلعالمي  وأوضح 
يتطلب  الذي  األمر  به،  لحقت  التي  اإلصابة  مضاعفات 
الالعب  أرهقت  مالية  تكاليف  عليه  يترتب  جراحيًا  تدخاًل 
والفحوصات  العالج  أثناء  الماضية،  الفترة  خالل  وأسرته 
عبدالحكيم  الليبي  المالكمة  مدرب  طلب  كما  والمتابعة، 
مالكم  ومساعدة  السريع  والتدخل  األمــر  نفس  عمار، 

الليبي. المنتخب 
برئاسة  الليبية  األولمبية  اللجنة  استجابت  وبالفعل 
عالج  أجل  من  التدخل  لدعوات  الــزروق،  جمال  الدكتور 
الزروق، في تصريح صحفي،  الشاب، وقال  الليبي  المالكم 
بنفقات  ستتكفل  األولمبية  اللجنة  إن  لـ»ريميسا«  وفًقا 
أن  ما يمكن  أقل  الالعب هو  أن عالج  عالج دوكو، مؤكدا 
لبطل  ومشروع  مميز  لرياضي  األولمبية  اللجنة  تقدمه 
حتى  المالكم  عالج  مراحل  تابع  أنه  إلى  مشيرا  دولــي، 
اللجنة  رئيس  وجــدد  ناجحة.  جراحية  لعملية  خضوعه 
الوطنية  المنتخبات  رياضيي  لكافة  الدعوة  األولمبية 
بمنازلهم  بالبقاء  االلتزام  بضرورة  الرياضية  واألندية 
من  الوقائية  واإلجـــراءات  االحترازية  الخطوات  واتباع 
التمارين  ممارسة  على  التأكيد  مع  كــورونــا  فيروس 

ولياقتهم. صحتهم  على  للمحافظة  المنزلية  الرياضية 

الوسط - محمد ترفاس

● دوكو

»كورونا« لم يمنع منتخب الشباب من االستمرار في التدريبات

● علي البسكي ضمن صفوف المنتخب الوطني

● علي البسكي 

● السلتو

قررت إدارة نادي »االتحاد«، إطالق اسم الفقيد سعد مسعود على مدرجات 
النادي الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالملعب الرئيسي. من جهة أخرى وفي 

لحظة وفاء مؤثرة ومحزنة تواجد جمهور غفير، وعدد كبير من الالعبين 
واإلداريين وأصدقاء الفقيد الراحل سعد مسعود، تضامنًا مع أسرته، ولحضور 

جنازة المرحوم. حيث ُأقيمت األيام الماضية، مراسم جنازة المرحوم بمقبرة 
منيدر بحضور عديد الشخصيات وجماهير نادي »االتحاد« رغم حظر التجول 

المفروض في ليبيا.

700 سلة تحتوي ◆ أكد مصدر بهيئة الشباب والرياضة، أن الهيئة جهزت 
لمناسبة شهر  والمحتاجين  الفقراء  على  لتوزيعها  غذائية،  مواد  على 

رمضان المبارك. وأوضح المصدر في تصريح إلى »الوسط«، أن لجنة 
ونائبه  البوسيفي،  بالهيئة حسين  الرياضية  الشؤون  إدارة  برئاسة مدير 

التطوعي، وعضوية عدد من مديري  للعمل  الوطنية  اللجنة  ريئس 
اإلدارات بالهيئة ومندوب عن الكشافة، هم مَن يشرفون على توزيع 

السالل. هذه 

◆



هل يتخلى البنزرتي عن قيادة املنتخب الوطني من أجل عيون »النجم«؟
»جوهرة الساحل« يفتح قنوات التواصل مع المدرب التونسي بعد رحيل »الزواغي«
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القلية  األيـــام  خــال  صحفية،  تقارير  كشفت 
الساحلي«  لـ»النجم  المديرة  الهيئة  أن  الماضية، 
مع  رسمية  مفاوضات  لخوض  تسعى  التونسي، 
فوزي  الليبي  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير 
على  الرقمية«  »تونس  موقع  وذكر  البنزرتي. 
البنزرتي،  مع  تتفاوض  الهيئة  أن  »فيسبوك« 
الصيفي  الميركاتو  خال  األول  الفريق  لقيادة 
قيس  ــمــدرب  ال رحــيــل  وتعويض  المقبل، 
مع  بعقد  حاليًا  البنزرتي  ويرتبط  الزواغي. 
المنتخب الليبي، لكنه يخير العودة إلى أجواء 
»جوهرة  فريق  بوابة  من  الوطنية  البطولة 

الساحل«.
البنزرتي،  ــوزي  ف كشف  جانبه،  من 
بتدريب  تربطه  التي  الشائعات  حقيقة 
التونسي  الساحلي«  »النجم  فريق 
خلفًا  وذلــك  المقبلة،  الفترة  في 
الذى  الــزواغــي  قيس  لمواطنه 
ــن تــدريــب  ــتــه م تــمــت إقــال
شهر  منتصف  في  الفريق 
مـــــارس الــمــاضــي. 
ــنــزرتــي  ــب وأكــــد ال
تصريحات  فــي 
ــة  ــ ــي ــ ــف ــ ــح ــ ص
بأنه  تونسية 
يرتبط  حاليًا 
ــع  ــد م ــقـ ــعـ بـ
الليبي  المنتخب 
بهذه  سعيد  ــه  وأنـ
المهمة. وجاء ذلك بعدما ذكرت بعض وسائل 
باتصاالت  قام  »النجم«  أن  التونسية  اإلعام 
البنزرتي  خدمات  على  الحصول  أجل  من  عديدة 

في شهر يونيو المقبل.
»النجم  درب  البنزرتي  أن  بالذكر  جــديــر 
الخامس  فــي  آخــرهــا  مـــرات  ســت  الــســاحــلــي« 
وتمت  الماضي،  سبتمبر  شهر  من  والعشرين 
إقالته عقب الخسارة في نهائي كأس تونس أمام 

غريمه التقليدي، نادي »الصفاقسي.
الليبي  للمنتخب  الفني  المدير  أكد  جانبه،  من 
إعامي،  ظهور  من  أكثر  في  رغبته  القدم،  لكرة 
من  حيث  الوطني،  المنتخب  مع  التجديد  في 
المقرر أن ينتهي عقده شهر أبريل الجاري، ولكن 

استضافتها  التي  الـ»كان«  نهائيات  في  قرطاج« 
موقتًا  المهمة  وتــولــى   1994 الــعــام  تونس 
المنتخب  قاد  الذي  الــزواوي  يوسف  إقالة  عقب 
أمام  فقدها  التي  االفتتاح  مباراة  في  التونسي 
وقاد  لصفر،  بهدفين  وخسرها  مالي  منتخب 
أمــام  األولـــى  للمرة  ــاده  ب منتخب  البنزرتي 
المباراة  وانتهت  الكونغو  جمهورية  منتخب 
من  المهمة  ليتسلم  لهدف  بهدف  بالتعادل 
ثم  كاسبارجاك،  هنري  البولندي  المدرب  بعده 
الثانية  للمرة  باده  منتخب  ليقود  البنزرتي  عاد 
نهائيات  فــي   2010 الــعــام  موقته  وبــصــورة 
وقاد   )2010 )الغابون  الـ»كان«  أفريقيا  بطولة 
جميعها  انتهت  مباريات  ثاث  في  باده  منتخب 
بالتعادل أمام كل من زامبيا بهدف لهدف وأمام 
بهدفين  الكاميرون  وأمام  أهداف  دون  الغابون 

هدفين. مقابل 
فيها  يقود  التي  واألخيرة  الثالثة  المرة  كانت 
الـ»كان«  تصفيات  في  باده  منتخب  البنزرتي 
المهمة  تولى  حيث   ،2018 الماضية  النسخة 
ثاث  في  باده  منتخب  وقاد  معلول،  لنبيل  خلفًا 
حيث  الـ»كان«  تصفيات  ضمن  رسمية  مباريات 
والنيجر  سوازياند  من  كل  أمام  جميعها  في  فاز 

ذهابًا وإيابًا.
مع  الــبــنــزرتــي  فـــوزي  ــدرب  ــم ال مسيرة  ــا  أم
فبدأت  الـ»كان«  تصفيات  في  الليبي  المنتخب 
على  مباريات  سبع  خالها  خاض   2007 العام 
مباريات  أربع  في  فاز  الـ»كان«  تصفيات  مستوى 
واحدة  مباراة  في  وتعادل  مباراتين  نتيجة  وخسر 
منتخب  مع  له  ظهور  أول  في  التعادل  وسجل 
أمام  لهدف  بهدف  الـ»كان«  تصفيات  في  ليبيا 
أمام  خسارة  ثم  كينشاسا،  في  الكونغو  منتخب 
وفاز  لصفر  بهدف  الغابون  على  وفاز  بثاثية  غانا 
ذهابًا وإيابًا على ليسوتو، ثم فاز بهدف على غانا 
في  لصفر  بهدف  الغابون  أمام  وخسر  بطرابلس 

ليبرفيل.
األندية  مع  حافلة  مسيرة  البنزرتي  ويمتلك 
تونسي  دوري  بطوالت  بـ9  توج  إذ  قادها،  التي 
الساحلي«  ــنــجــم  و»ال ــي«،  ــرج ــت »ال فــرق  ــع  م
مع  تونس  بكأس  تــوج  كذلك  و»األفــريــقــي«، 
أفريقيا  أبطال  دوري  بخاف  الساحلي«،  »النجم 
السوبر  بطولة  ــى  إل إضــافــة  »الــتــرجــي«،  مــع 
بطولة  وكذلك  المغربي«،  »الوداد  مع  األفريقي 
مع  والكونفيدرالية  معه،  المغربي  الـــدوري 

التونسي. الساحلي«  »النجم 

ما زالت كرة القدم تعاني بشكل كبير من التوقف اإلجباري، 
»كورونا«  فيروس  أزمــة  من  العالم  معاناة  استمرار  مع 
إلى  يؤدي  قد  الذي  التوقف  وهو  »كوفيد19-«،  المستجد 
تغيير مسار سوق انتقاالت الاعبين إلى اتجاه أكثر منطقية، 
حيث توقعت تقارير أخيرة أن يؤدي توقف مسابقات كرة القدم 
حول العالم إلى خسارة المليارات، بالنسبة لألندية واالتحادات، 
لتقرير  وفقا  االنتقاالت،  سوق  في  حتميا  تغييرا  سيعني  مما 

لـ»سكاي نيوز«.
عندما  وتحديدا  مرعبا،  تضخما  االنتقاالت  سوق  وشهدت 
اشترى باريس سان جرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار، مقابل 
222 مليون يورو، في صيف 2017، ومن يومها، وتشهد سوق 
االنتقاالت حول العالم أرقاما فلكية، دعمتها الصفقة الضخمة التي 
بث  حقوق  لبيع  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  أندية  أبرمتها 

المباريات، والتي أدخلت لكل ناد مئات المايين سنويا.
ذلك،  كل  لتغير  كورونا«  »عاصفة  جاءت  ولكن 
فاألزمة المالية القادمة قد تدفع سوق االنتقاالت 
للعودة إلى ما قبل العام 2017، عندما كانت 
الصفقات أكثر منطقية. وأوضح الصحفي 
أن  جيانيلي،  إيمانويلي  اإليطالي 

عالم كرة القدم سيشهد منعطفا جديدا، بعد انتهاء أزمة فيروس 
»كورونا«، وقال في حديث لموقع »سكاي نيوز«: »بالطبع سنشهد 
إنفاقا أقل وصفقات أقل، نحن نتجه نحو كرة قدم بشكل جديد، 
انخفاض  أنه سيكون هناك  األرقام واألموال«، مضيفا  منخفضة 
عام في تداول المال في عالم كرة القدم، وهذا األمر سيؤثر كذلك 

على رواتب الاعبين الضخمة، التي ستصبح ذكرى بعيدة.
فتح سوق  يحمل  لتحليات شبكة »سكاي سبورتس«،  وفقا 
متضادين،  احتمالين  يونيو،  في  المحدد  بموعده  االنتقاالت 
الحقا.  االنتقاالت  سوق  مستقبل  على  كبير  بشكل  يؤثرون  قد 
االحتمال األول، هو إنعاش خزائن األندية، التي ستبيع العبيها 
يساعدها  األزمة،  وسط  ضروري  دخل  على  الحصول  أجل  من 

على البقاء مع البقية.
أما االحتمال الثاني، فهو أن يتم استغال األندية الصغيرة، 
أبرز نجومها بسعر منخفض جدا، مما يعني أن األندية  بشراء 
الكبيرة ستمتلك نجوما بقيمة عالية وسعر منخفض. وهو األمر 
الذي قد يضع األندية الصغيرة في مأزق مالي الحقا، مع عودة 

سوق االنتقاالت ألسعارها الطبيعية شيئا فشيئا.
انتهاء  بعد  القدم،  كرة  عالم  في  القادمة  التغييرات  ومع 
لن  االنتقاالت  سوق  أن  المؤكد  من  »كورونا«،  فيروس  أزمة 
نحو  فيها،  تصحيحيا  مسارا  نشهد  وقد  السابق،  مثل  تكون 
إنهاء ظاهرة األسعار الفلكية التي عصفت بعالم كرة القدم في 

المواسم األخيرة الماضية.

من جانبه، رصدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية الهبوط 
التي  الحالية  األزمة  خال  الاعبين  أسعار  في  الحاد 

يشهدها العالم بأسره، مع توقف النشاط الرياضي 
والكروي، وغموض موقف استئناف الموسم الجاري 

"كــورونــا".  فيروس  تفشي  ظل  في  اآلن،  حتى 
اإلجمالي  في  العالم  العبي  قيمة  أن  ــدت  وأك

خسرت حاليًا ما يقرب من 9.2 مليار يورو.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، وفًقا لـ»كورة« 
الثاثة  بدرجاتها  اإلسبانية  الدوريات  قيمة  إن 

انخفضت بقيمة 1.25 مليار يورو، مع تراجع أسعار 
الاعبين في ظل الوضع االقتصادي المتردي حاليًا. 

العالم،  في  العبين   10 أغلى  بأسعار  يتعلق  وفيما 
فقد شهدت تراجعًا يتراوح بين 10 إلى %20، حيث 

هبط سعر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان 
اإلنجليزي  القيمة  بنفس  ومعه   10% بنسبة  جيرمان 

الدولي غادون سانشو، نجم بروسيا دورتموند األلماني، 
وألكسندر أرنولد نجم ليفربول اإلنجليزي.

وتراجعت بنسبة %20 أسعار كل من البرازيلي نيمار دا 
الدولي محمد صاح  والمصري  نجم سان جيرمان،  سيلفا، 

ستيرلينغ  ورحيم  ليفربول،  نجمي  ماني  ساديو  والسنغالي 
وكيفين دي بروين، نجمي مانشستر سيتي، وهاري كين نجم 

توتنهام، واألرجنتيني األسطوري ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ما بعد كورونا.. توقعات بعودة سوق انتقاالت الالعبني إلى ما قبل 2017

محسن  حذيفة  الليبي  الرياضي  تحصل 
والميدالية  الثاني  الترتيب  على  معتوق 
الدولية  فلسطين  بطولة  فــي  الفضية 
لــلــتــايــكــونــدو، صــنــف »بـــومـــزي«، خــال 

اإلنترنت. عبر  أقيمت  التي  المنافسات 
الفلسطيني  االتحاد  ينظمها  البطولة 
اإلنترنت،  على  بطولة  وهي  للتايكوندو، 
وباء  بسبب  الصحي  الحظر  ضمن  وتأتي 
المشارك  يقوم  حيث  المستجد،  »كورونا« 
معينة،  شـــروط  ــق  وف فيديو  بتسجيل 
المنظمة  للجنة  اإلنترنت  عبر  ويرسله 

للبطولة.
لم  معتوق،  حذيفة  الليبي  الــاعــب 
مزاولة  عن  الصحي  الحظر  ظــروف  تثنه 
الوقاية  أساليب  واتباع  بالمنزل،  التدريبات 
تحت  البطولة  في  والمشاركة  الصحية 
وسامي  العابد  أبوبكر  المدربين  إشــراف 
محمد  والخبير  المدرب  وبرعاية  العجيلي، 
الفنية  اللجنة  رئــيــس  الــعــبــد،  محمود 
للتايكوندو. الليبي  العام  باالتحاد  للبومزي 

للشباب  الــعــامــة  الهيئة  أن  يــذكــر 
القنطري  بشير  برئاسة  الليبية  والرياضة 
تعليق  خاله  تعلن  رسميًا  بيانًا  أصــدرت 
خوفًا  الباد  في  الرياضية  األنشطة  كافة 
المستجد  كورونا  فيروس  وباء  تفشي  من 

)كوفيد19-(.
إيقاف  بيانها  فــي  الهيئة  وأعــلــنــت 
والشبابية  الــريــاضــيــة  األنــشــطــة  كــافــة 
وتجمعات  ومــهــرجــانــات  تــظــاهــرات  مــن 
مسمى  أي  تحت  ومــبــاريــات  ومسابقات 
كان  ســـواء  وتبعاتها  تنوعها  وبكافة 
كما  خارجيًا.  أو  محليًا  رسميًا  أو  وديًا  ذلك 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  قــررت 
والصاالت  والساحات  الماعب  جميع  غلق 
على  حفاظًا  المناشط  لكافة  المخصصة 

الليبي. المواطن  سامة 

البطل لليبي »معتوق« يحصد الترتيب 
الثاني ببطولة »تايكوندو فلسطين«

الوسط - الصديق قواس

● حذيفة معتوق

الوسط - القاهرة

ليبيا تترقب قرار »األولمبية الدولية« 
بتخفيض تكاليف »أولمبياد طوكيو«

مع  اتفاقها  الدولية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 
خفض  على  طوكيو  ألولمبياد  المنظمة  اللجنة 
الصيفية،  األولمبية  األلــعــاب  دورة  تكاليف 
تأجيل  عن  المترتبة  التكاليف  ستضاف  حيث 
اإلجمالية  التكلفة  إلى  واحد  عام  لمدة  الدورة 
تكمن  مشتركة  لجنة  تشكيل  مع  لألولمبياد، 
مسؤوليتها في خروج الدورة الصيفية إلى النور.

مع  اتفاقها  الدولية،  األولمبية  اللجنة  أعلنت 
اللجنة المنظمة أولمبياد طوكيو، على تخفيض 
مع  الصيفية،  األولمبية  األلعاب  دورة  تكاليف 
تنظيم  عن  مسؤولة  مشتركة  لجنة  تشكيل 
المتوقع  البطولة وخروجها بأفضل شكل. ومن 
دورة  تأجيل  على  المترتبة  التكاليف  تزيد  أن 
التكلفة  إلى  األولمبية لمدة عام واحد،  األلعاب 
تفشي  أزمــة  ظل  في  لألولمبياد،  اإلجمالية 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(.
اللجنة  إن  لها  بيان  في  اللجنة،  وقالت 
طوكيو  أولمبياد  ومنظمي  الدولية  األولمبية 

إلقامة  مشتركة  توجيهية  لجنة  سيشكلون 
جون  برئاسة  الجديد،  الموعد  في  األولمبياد 
للجنة  التنسيقية  اللجنة  رئيس  كــواتــس، 
رئيس  مــوري  ويوشيرو  الدولية،  األولمبية 
لكل  لألولمبياد، حيث سيكون  المنظمة  اللجنة 
جهة فريق عمل خاص بها. وأضافت أن الهدف 
الستضافة  بالفعل  القائمة  الخطة  تكرار  هو 
األساسي  التركيز  وسيكون   ،2020 أولمبياد 
وجدول  االستضافة  مواقع  إبقاء  على  منصبا 

المنافسات كما هي.
أولمبياد  ومنظمو  كواتس،  جون  ورفــض 
طوكيو، الكشف عن التكلفة اإلضافية المترتبة 
عبر  مؤتمر  في  وقال  األولمبياد،  تأجيل  على 
األولمبية  »اللجنة  كونفرنس«:  »فيديو  تقنية 
الفترة  خال  التأجيل  تكاليف  ستُقيّم  الدولية 
المقبلة«. يأتي ذلك بعدما أكد يوشيرو موري، 
اليابان  أن  لألولمبياد،  المنظمة  اللجنة  رئيس 
استطاعتها،  قدر  على  التأجيل  تكاليف  ستغطي 

حيث قال في المؤتمر: »بما أن التأجيل لم يكن 
متوقعا، نود أن تدرس اللجنة األولمبية الدولية 

أيضا تغطية التكلفة«.
خارطة  أن  الدولية،  األولمبية  وأوضحت 
عنها  الكشف  سيتم  لألولمبياد  جديدة  طريق 
أنها اتفقت  إلى  المقبل، الفتة  خال شهر مايو 
إقــرار  على  لألولمبياد  المنظمة  اللجنة  مع 
معايير تتعلق بسبل مكافحة فيروس »كورونا« 
من  عدد  إلى  اللجنة  وأشارت  األولمبياد.  خال 
المعايير تتعلق باآلثار المحتملة لهذا الفيروس 
دورة  استضافة  خطة  على  إدراجــهــا  سيتم 
جميع  إخطار  يتم  أن  على   ،2021 في  األلعاب 
العالم  دول  في جميع  األهلية  األولمبية  اللجان 

بما في ذلك ليبيا بآخر المستجدات.
وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت 
إلى أن المسؤولين والخبراء في اليابان قالوا إن 
إلى مبلغ يتراوح بين  التأجيل قد تصل  تكاليف 

ثاثة إلى ستة مليارات دوالر أميركي.

فاطمة برول تفوز 
بجائزة »الكرة 

الحديدية« عبر اإلنترنت

هون  مدينة  من  برول  بشير  فاطمة  فازت 
الخامسة  الحديدية  الكرة  مسابقة  بجائزة 
السحب  عملية  تمت  أن  بعد  اإلنترنت،  عبر 
لتحديد الفائز، حيث أجريت بين 15 مشاركا 
فكان  الصحيحة،  اإلجــابــة  ــى  إل توصلوا 
ومن  متنافسين  عشرة  هــون  مدينة  من 
مدن  من  واحــد  ومشارك  اثنان  طرابلس 

الزنتان وغدامس ورأس النوف.
في  الفائزون  بات  برول  فاطمة  فوز  بعد 
عبر  الحديدية  للكرة  الخمس  المسابقات 
فياض  هيثم  التالي:  النحو  على  اإلنترنت 
»طرابلس«  العمامي  ومحمد  »غدامس« 
مياد  وأسامة  »الزنتان«  محمد  وحسن 

»هون« وفاطمة برول »هون«.
الليبي  االتــحــاد  عــام  أمين  وأكــد  سبق 
في  الــطــويــل،  محمود  الحديدية  للكرة 
 22 أن  »الــوســط«،  ــى  إل ــاص  خ تصريح 
عن  الصحيحة  لإلجابة  توصلوا  مشارًكا 
عبر  الــرابــعــة  الــحــديــديــة  ــكــرة  ال أسئلة 
السحب  عملية  في  وسيدخلون  اإلنترنت، 

الختيار الفائز بالجائزة.
محمد  ــون:  ه مدينة  مــن  المتفوقون 
عبدالجبار  مــيــاد  ومحمد  عبدالمطلب 
أسامة  ومجد  بشير  وفاطمة  الصالحين 
فتحي  ــة  ــي ــن وم ــن  ــحــي ــصــال ال ومــــــروان 
بشير  ــداهلل  ــب وع عكاشة  وعبدالمطلب 
وأسامة مياد وحمزة عكاشة وهدى محمد، 
ومهاب  طــه  عبدالمعز  طــرابــلــس  ــن  وم
العقبي  ومحمد  الزنتوتي  وطــه  كريش 
غدامس  ومــن  الزنتوتي،  وعبدالمهيمن 
وعــدنــان  الــمــوفــق  ومــعــاذ  الثني  محمد 
الزنتان  ومن  الحاجي،  وإبراهيم  باعيسى 

الشريدي. مصطفى 

الوسط - محمد ترفاس
الوسط- الصديق قواس

●  جمال الزروق رئيس اللجنة األولمبية الليبية

● ميسي

● صالح

● نيمار

تسبب فيروس كورونا في إيقاف المفاوضات بين 
االتحاد الليبي والبنزرتي لتجديد عقده عامًا آخر.

لقناة  تلفزيونية  تصريحات  في  البنزرتي،  وقال 
بالنتائج،  مرتبط  مدرب  أي  عمل  إن  »الوسط«، 
مع  إيجابية  نتائج  يحقق  أن  يتمنى  أنه  موضحًا 

المنتخب خال الفترة المقبلة.
لكرة  الليبي  للمنتخب  الفني  المدير  وقــال 
لمعالجة بعض  إنه يسعى  البنزرتي،  القدم، فوزي 
خاصة  الوطني،  المنتخب  في  الفنية  النواقص 

التي ظهرت عقب مباراتي تونس وتنزانيا.
تلفزيونية  تصريحات  في  البنزرتي،  وأوضــح 
الليبي ال يتدخل  لقناة »الوسط«، أن اتحاد الكرة 
عملي«،  في  أحــد  يتدخل  و»ال  التشكيلة،  في 
أنه ال يسمح بذلك إطاقًا. وأكد أن غيابه  مؤكدًا 
عن اإلعام خال الفترة الماضية مقصود، مضيفًا 

أنه يفكر في عقد مؤتمر صحفي كل شهر.
خال  البنزرتي،  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
روحها  »ليبيا  قــنــاة  عبر  »مــيــاديــن«  برنامج 
لجميع  متابعة  هــنــاك  »ســتــكــون  الـــوطـــن«: 
خال  من  والمحترفين  المحليين  الرياضيين 
في  تجمعات  خال  من  أو  الشخصية  المتابعة 

للمنتخب«.  والغربية  الشرقية  المنطقتين 
أواًل  الدفاع  مشكلة  حل  على  »سنعمل  وأكمل: 
من  صلب  دفاع  دون  ألنه  الليبي،  المنتخب  في 
تقول  أن  يمكن  وال  نتائج  تحقق  أن  المستحيل 
في  النواقص  ترميم  دون  فريقًا  أملك  إنني 

المنتخب«.
النجاح  دائمًا يحقق  التدريبي  واختتم: »تاريخي 
منتخب  لتكوين  سأسعى  ولهذا  الفشل،  أحب  وال 
الاعبين  عديد  وهناك  األفريقية،  القارة  في  قوي 
وضع  منا  يتطلب  األمر  المنتخب،  في  الجيدين 
هذه  بإشرافي  سيكون  األفضل  واالختيار  برنامج 

المرة«.

مسيرته التدريبية مع منتخبي تونس وليبيا
لـ»نسور  كمدرب  للبنزرتي  ظهور  أول  كان 

البنزرتي يؤكد ارتباطه
مع »فرسان المتوسط« 

ويتمنى تحقيق نتائج إيجابية

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني

● البنزرتي

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

رمطان لعمامرة

املطرب نوري كمال
اليوم منذ سبع وعشرين سنة رحل عنا نوري كمال،  في مثل هذا 
درس  بديع،  بصوت  بصره  عن  اهلل  عوضه  الذي  الجميل  مطربنا 
القرآن في كتّاب شارع ميزران، وما لبث أن انضم إلى فرق الموالد 
والمألوف، وتتلمذ على يد شيوخ ورواد هذا الفن الذي اشتهرت به 
المعشر،  حلو  دمث  كان  عشر.  الثامن  القرن  نهاية  منذ  طرابلس 
دراجة.  ويقود  بل  بمهارة  يسبح  الذكاء.  وشديد  مرحا،  محبوبا، 
اكتشفه الفنان كاظم نديم، وتبناه فنيا، وسماه نوري كمال. أكمل 
أستاذ  وأصبح  القاهرة،  في  العربية  الموسيقى  معهد  في  دراسته 
الدينية  االبتهاالت  من  كثيرا  وأدى  لحن  والموشحات،  المألوف 
أشهرها »كفاك عزولي« ويا رب يا رحيم، وأكثر من 50 أغنية من 
أشهرها: »خود الريشة يا فنان، ويطق القلب، ويا زهرة الياسمين«. 

رحل عنا في 4/23/ 1993.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

ليبيا كانت 
الحاضر الغائب 

في الحكايات من 
السطر األول حتى 

آخر نقطة

زرت لندن مرات عديدة، وعايشت شوارعها ومقاهيها.. عشقتها ربما ألنها كانت أول مدينة أوروبية 
إلى أن خرجت تلك االنطباعات في  أزورها في بداية حياتي، وحفرت في ذاكرتي مواقف ال تنسى، 
كتابي األول )الجئ في لندن( الصادر عام 2001، لكن بقي لغز مدينة الضباب يالحق خواطر المرء 
بأسراب من األسئلة واأللغاز، إلى أن وجدت في )حكايات من البر اإلنجليزي( للروائي العربي الكبير 

جمعة بوكليب، نموذج إجابة مبهرا لعالمات االستفهام تلك.
في فصول هذا العمل اإلبداعي المتقن من )أدب الرحالت(، انشطرت القاعدة الهندسية التي تقول 
إن الخطوط المتوازية ال تتالقى، ومعها انفتحت أبواب )مغارة علي بابا( في لندن بكلمة سر )العم 
الجمعة( التي ظلت تطارد عقلي، وتفتح أمام عيني فضاءات جديدة يتالقى فيها اللصوص والشرفاء، 
واألحرار والعبيد، واليهود والمسلمون والسيخ والهندوس، فلندن هي مدينة األمراء والفقراء المال 

واألعمال، وهي بوتقة تنصهر بداخلها تناقضات العالم وغرائبه.
من سجن الحصان األسود في طرابلس، إلى حي )ويلزدين غرين( غرب لندن، ومن أحالم الطفولة 
الوردية، إلى لوعة ومرارة الغربة في أوروبا، ومن بيئة تعد عليك أنفاسك إلى أجواء مفتوحة ال تعرف 
القيود وال الحدود، بلغة سهلة وبسيطة يصحبك الكاتب الليبي جمعة بوكليب إلى عالمه الخاص 

وحكاياته المشوقة.
للوهلة األولي تظن أن الحكايات، مواقف شخصية، وخواطر تخص 
اإلنسان  واقع  تعكس  أنها  تكتشف  ما  سرعان  لكن  وحده،  الكاتب 
الليبي، بل والمواطن العربي أيضًا، سواء في داخل وطنه أو خارجه، 
كل  تتضمن  أن  على  حرص  أنه  إال  وبطلها،  الحكاية  راوي  أنه  مع 

حكاية عبرة أو رسالة أو هدفا، نجح بجدارة في توصيلها للقراء.
لكن  المذكرات،  أو  اليوميات،  إلى  أقرب  بوكليب  حكايات  أن  رغم 
بسهولة يمكن تصنيفها كمشاهد سينمائية توثق حياة كاتب عربي، 
التي  إلى أن يودع أهله وأصدقاءه واألماكن  اضطرته ظروف وطنه 
االختالف  يختلف كل  آخر  إلى وطن  ويرحل  ذكرياته  ويحمل  يحبها، 
عن وطنه األصلي، فلم يجد أمامه سوى التأقلم واالندماج والتعايش 

مع واقعه الجديد بكل ما فيه من ألم وأمل.
مثاًل، في حكاية حالة خاصة جدا، عندما شاهد صدفة أحد أصدقائه 
نادي  مقر  أمام  حاشدة  مظاهرة  وسط  األخبار  نشرة  في  الليبيين 
سبب  عن  لالستفسار  الفور  على  به  واتصل  البريطاني،  كاسل  نيو 
مشاركته في التظاهرة، رد مبتسمًا أنه فعال ال يعلم سبب التظاهرة 
لكنه شارك وسط المتظاهرين، لرغبته في المشاركة بأي مظاهرة، 
رئيس  األول  اثنين  عدا  العرب،  الحكام  ردد خاللها هتافات ضد  ثم 
على  كانت  التي  موريتانيا  والثاني  رئيس،  بال  دولة  ألنها  الصومال 

موعد مع انقالب عسكري وال يعرف لها رئيسا!
نعيش  سوزي(  )حكاية  فمع  أيضًا،  الفلسطينية  القضية  تغب  لم 
نفسها  تقدم  أن  فضلت  التي  الفلسطينية  الطالبة  تلك  تفاصيل 

وجذورها  لهويتها  تنكرت  فيما  إسرائيلية  كونها  الدراسة  لزمالء 
الفلسطينية، وستشم رائحة الفلسفة والحكمة بين ثنايا تلك الحكايات، 

كما هو الحال في )سؤال كل خريف(.
ليبيا كانت الحاضر الغائب في الحكايات من السطر األول حتى آخر نقطة، سواء بشكل مباشر أو من 
خالل تفاصيل كل حكاية كما هو الحال في حكاية الحاج منصور، تحب تفهم تدوخ، ويا هم العمر، 

وعزف منفرد ومألوف، وجيل وجيل وغيرها.
أهم سمة ميزت حكايات بوكليب، قدرته البارعة على السفر بين التفاصيل الصغيرة، من محطة 
اإلنجليزية  والمدن  األحياء  ومباني  وأسواق  أسماء  ومن  الحديدية،  السكك  خطوط  إلى  الحافالت 
المختلفة، إلى جانب نجاحه الكبير في التأثير النفسي بخفة دم وأحاسيس شديدة الرقة والعذوبة، 
فال تملك نفسك من الضحك معه في الباص، عندما وجهت سيدة عجوز صفعة مباغتة لشاب جالس 
في المقعد المجاور له، وقصة صديقه طرزان الذي ساقته الظروف للنزول عاريا كما ولدته أمه إلى 
الشارع ونشرت الصحف صوره في مكان بارز، ثم وصول الشرطة بعد منتصف الليل للقبض عليه 

وصديقه بتهمة الغناء الليبي بصوت عال.
ثم يقودك جمعة بوكليب سريعا نحو التعاطف معه عندما يحكي معاناته مع المرض وهو يعيش، 

وحيدا غريبًا منتظرا الموت في مدينة ال ترحم.
ال يتركك صاحب الحكايات من دون أن تشاركه هواجسه، وهمومه، متاهاته ورغبته في الصوم عن 
الكالم، حتى مع زوجته وأوالده، كما تظل بصحبته وهو يعاني الملل وآفة النسيان، وسوء الحظ كما 

هو الحال في حكاية )في هجاء الجديان(!
المشهد الكاشف واألكثر تأثيرًا وتعقيدًا، وربما يعري واقعنا العربي المزري، بعد انتهاء فترة العشر 
سنوات التي قضاها ظلما خلف القضبان، وحان وقت إطالق سراحه، عندما وصل إلى بيته وجد في 

انتظاره كاميرات التلفزيون تطلب منه بوقاحة توجيه الشكر للسجان!

حمدي الحسيني

حكايات.. العم جمعة

رحيل نصير الفيله
أعلنت العائلة، األحد، العثور على جثة 
المصور األميركي الشهير، بيتر بيرد، 

المعروف بصور الطبيعة فضال عن 
المشاهير، قرب مقر إقامته في مونتوك 
شرق نيويورك بعدما فقد لمدة أسابيع.

وكان المصور )82 عاما( والمصاب 
بالخرف، مفقودا منذ 31 مارس عندما 

شوهد للمرة األخيرة خارج منزله.
وكتبت عائلته عبر »إنستغرام«، »كان 

بيتر إنسانا رائعا وكانت له حياة رائعة. 
ومات حيث عاش: في الطبيعة«.

وكان بيرد شغوفا بالطبيعة واشتهر 
بصور التقطها لمتنزه تسافو إيست، في 

كينيا، في مطلع الستينات.
وأقام في كينيا حيث وثق العنف، الذي 

يتعرض له الفيلة فضال عن حيوانات 
وحيد القرن. وإلى جانب التصوير تميز 

أيضا بفن الكوالج جامعا بين الصور 
والرسم واللوحات والنصوص.

وارتبط بصداقات مع فنانين كبار، من 
أمثال سالفادور دالي الذي تعاون معه 

وفرانسيس بايكن.

الضباب الدماغي.. 
لعنة كورونا

اإلنترنت  على  »ميرور«  موقع  نشر 
بفيروس  أصيبت  المرأة  تدوينة 
أعراض  حول  المستجد،  كورونا 
أثناء  في  تعانيها  غريبة  عصبية 

لتعافي. ا
من  بيني،  تريسي  أن  ويبدو 

اجتازت  اسكتلندا،  في  لوثيان  شرق 
اإلصابة  مرحلة  في  لها  نوبة  أسوأ 
أسابيع من   4 بعد   ،Covid-19 بـ 

بالمرض. إصابتها 
على  منشور  في  وكتبت 

األسبوع  في  اآلن  »أنا  »فيسبوك«: 
دخول  لعدم  جدا  وممتنة  الرابع 

الذي  الوحيد  الشيء  المستشفى. 
أي  إذا عانى  ما  السؤال عنه، هو  أردت 

أواجه  عصبية؟.  أعراض  من  شخص 
أتلقى  لكني  وصفها،  في  مشكلة 

خلل  أنه  يبدو  مما  متكررة  حلقات 
التركيز،  كل  أفقد   - الدماغ  في  عصبي 

أو  أجلس  عندما  غالبا  ذلك  ويحدث 
حقا«. مزعج  أمر  إنه  أقف. 

من  معاناة  شهد  أنه  آخر  فرد  وأكد 
»نعم،  وُكتب:  أيضا،  اإلحساس  هذا 

تعنيه«. ما  أعرف 

أقوالهمأقوالهم

- »من الضروري وقف القتال إلنقاذ 
األرواح واالستجابة للتهديد العالمي 

لفيروس كورونا المستجد«.

السفير البريطاني لدى ليبيا
مارتن رينولدز

- »يجب إبعاد السلطة القضائية عن 
أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين 

السلطات العامة في الدولة«.

رئيس المجلس األعلى للدولة،
 خالد المشري

 »على األطراف المتنازعة إنهاء القتال 
فورا لمنح الفرصة لمساعدة الالجئين 

والنازحين والفئات المستضعفة«.
الناطق الرسمي باسم مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين 

في ليبيا، 
طارق أرغاز

 يجب أن تكون المهمة األوروبية 
»إيريني« المنوطة بتنفيذ قرار حظر 

وصول السالح إلى ليبيا شفافة 
وشاملة جميع الحدود.

مفوض مجلس السلم واألمن 
باالتحاد األفريقي،
 إسماعيل شرقي

في بيته وجد في 
انتظاره كاميرات 

تطلب منه توجيه 
الشكر للسجان!

رمضان جاء مبكرا في ليبيا
في زمن كورونا والصراعات، وبالنسبة للكثير من العالقين في منازلهم في ليبيا، فإن شهر 

رمضان ما زال فرصة للعبادة وفعل الخير.
تقول المواطنة الليبية كريمة منير )54 عاما(: »بالنسبة لي، فإن رمضان جاء مبكرا هذا 
العام. خالل أوقات الصيام هناك منع التجول ما يعني ساعات عمل أقل، وهذا يشبه رمضان«.

وأضافت: »رمضان دائما يتعلق بفعل الخير وهذا العام يوجد الكثير من المحتاجين، خاصة 
من )النازحين( من الحرب«.

التي تؤدى جماعة في المساجد كل ليلة خالل الشهر، ستكون  التراويح  ويبدو أّن صالة 
ممنوعة مع إغالق المساجد في كل المنطقة في مسعى لوقف تفشي الوباء.

هبة طوجي.. 
»هوس«

تشارك الفنانة هبة طوجي في 
بطولة مسلسل »هوس« مع 

عابد الفهد وغريس قبيلي 
وكارمن لبس ويوسف حداد، 

وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا 
األحمر وموسيقى تصويرية أسامة 

الرحباني.
وتدور أحداثه حول »زياد«، 
الطبيب الشهير الذي تسقط 

زوجته في غيبوبة عميقة 
نتيجة لحادث سيارة، ونتابع 

من خالل األحداث رحلته 
لحمايتها من أخطار مفاجأة 
ومحاولته إعادتها لوعيها.

والمسلسل يأتي 
ضمن سلسلة األعمال 
الدرامية تزين شاشة 
منصة »جوي 

TV« في 
رمضان.

ماذا جرى في مشاورات األمين العام مع الشركاء الدوليين؟

من الجهة المسؤولة عن اختيار المبعوث األممي؟

متى يتم إشراك الليبيين في اختيار المبعوث األممي لبالدهم؟

أين تقف حدود صالحيات المبعوث؟

لماذا تراجع غوتيريس عن ترشيحه الدبلوماسي الجزائري 
رمطان لعمامرة؟

كيف تعاملت الجزائر مع ترشيح لعمامرة والتحفظ عليه؟


