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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

المغيربي يترجم
»استقالل ليبيا« ألدريان بلت

ص16

تشاؤم

فضاء

تستبعد روسيا أن يعود الطلب العالمي على 
النفط إلى مستويات ما قبل األزمة سريعًا. 

ويقول نائب وزير الطاقة الروسي بافيل 
سوروكين في مقابلة عبر اإلنترنت إن منتجي 
النفط المحلي الروس سيكونون قادرين على 
تحقيق تعافٍ في إنتاجهم النفطي سريعًا، في 

غضون أسابيع أو أشهر. كما قال إن بعض 
الدول، حيث تعمل شركات النفط العالمية، 

ربما تواجه صعوبات في االلتزام بأهداف 
بموجب اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

مليار 1.67
دوالر

إيرادات النقد األجنبي في 4 أشهر.
 المصرف المركزي الليبي

نفط

كل شيء

الصين

قريبا في ليبيا
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05 استنفار حكومي لتكثيف جهود مواجهة »كورونا«
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عدوى الوباء تضرب »التجارة املوازية« بني ليبيا وتونس

مخلوف

شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثال 
تلك  في  الشيوخ  مجلس  أن  كما  إقليم،  كل  عن 
األقاليم  من  متساٍو  عدد  من  مشكال  كان  الفترة 

الثالثة.
تمنى  الثماني،  النقاط  مبادرة  إطالق  وعقب 
الدول  جميع  ومن  محلي  بدعم  تحظى  أن  عقيلة 
األمن.  ومجلس  المتحدة  لألمم  العام  واألمين 
الوطنية  الشخصيات  مع  استعداد  »على  أنه  وأكد 
المخلصة  المشورة  لتقديم  السياسية  والنخب 
والصادقة للوصول إلى العناصر القادرة على تجاوز 
من  متمنيا  الوطن«،  هذا  وقضايا  مشاكل  وحل 
الداعمين  أول  يكونوا  أن  الشعب  »نواب  زمالئه 
»أن  النواب  مجلس  رئيس  ودعا  المقترح«.  هذا 
االجتماعية  القيادات  المتحدة بدعوة  األمم  تباشر 
األقاليم  ترشحهم  الذين  السياسية  والنخب 
المجلس  يمثلهم في  الثالثة الختيار وتسمية من 
الرئاسي. وإبعاد األطراف التي ال تريد الوصول إلى 
حل عادل لألزمة الليبية وكانت وراء ما تعرضت له 

ليبيا من مآس ومظالم وفساد«.
مبادرة  على  المحلية  الفعل  ردود  سياق  وفي 
المجلس  رئيس  ــوة  دع جــاءت  وقــتــذاك،  عقيلة 
النواب  مجلس  إلى  المشري  خالد  للدولة  األعلى 
الحوار  عملية  استئناف  أجل  من  »االلتئام«  إلى 

إعالن  عقب  المجلس  بيان  حسب  السياسي، 
إسقاط  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد 
العام  الموقع في الصخيرات في  االتفاق السياسي 
أعلن  فيما  »التفويض«.  سماه  ما  وقبوله   2015
العبيدات  قبائل  وحكماء  وأعيان  مشايخ  من  عدد 
تأييدهم  البلديات  عمداء  من  وعدد  والمرابطين، 
الوحيد  الشرعي  »الجسم  باعتباره  النواب  مجلس 
حربه  في  »الجيش  تأييدهم  وكذلك  البالد«،  في 

على اإلرهاب«.
الثالثاء،  الــســراج  تصريحات  إلــى  وبالعودة 
التأكيد  أعادت  أنها  الليبي  للشأن  يلحظ متابعون 
الغائب  حكم  في  بــات  دور  عــودة  ــرورة  ض على 

قادم  حوار  أي  رعاية  خالل  من  الدولي،  للمجتمع 
األطراف  »جميع  حث  إذ  السياسية،  األطراف  بين 
إلنهاء  مسؤولياتها  تحمل  إلى  السياسية  والقوى 
الحوار  استئناف  في  اإلســراع  وضــرورة  االنقسام، 
المقابل  في  المتحدة«،  األمم  برعاية  السياسي 
نفيه  معرض  -وفــي  النواب  مجلس  رئيس  فإن 
الوطني-  والجيش  المجلس  بين  خالفات  وجود 
السياسي  االتفاق  إلى  تستند  »ال  مبادرته  أن  أكد 
غيره«،  أو  أممية  برعاية  الصخيرات  في  الموقع 
أن  هو  السياسية  مبادرته  في  الجديد  أن  موضحا 
أهالي األقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه 
السلطة، وفق تصريحات أدلى بها لقناة »الحرة«.

يشار إلى أن مبادرة عقيلة لقيت قبوال دوليا قبل 
إعالن المشير حفتر إسقاط االتفاق السياسي، ففي 
27 أبريل، رحبت رئيسة بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، ستيفاني وليامز، بالمبادرة ، معتبرة أنها 
»إشارة إيجابية«. وأوضحت البعثة أن الحديث بين 
الطرفين، إلنهاء حالة االقتتال واالنقسام والعودة 
مؤتمر  مخرجات  إطار  في  السياسي  الحوار  إلى 
برلين«. ويتوقع الخبراء أن يفتح بيان السراج ثغرة 
المسدود، خصوصا وسط  الليبية  األزمة  في جدار 
وفي  العاصمة،  لحرب  األخير  العسكري  التصعيد 
بمعسكري  تتعلق  معقدة  بتفاعالت  ارتباطها  ظل 

األزمة:
تلق  لم  الذي  العامة،  القيادة  معسكر  األول: 
دوليا،  قبوال  الصخيرات  اتفاق  بإلغاء  خطوته 
األرض،  على  جديدا  واقعا  تشكل  لم  وبالتالي 
السلطة  بزمام  لإلمساك  دولية  شرعية  يمنحه 
وتوزيع عائدات النفط على نحو كامل، عالوة على 

عدم تحقيق تقدم ميداني يعزز موقفه السياسي.
الــوفــاق،  حكومة  معسكر  وهــو  الثاني:  أمــا 
أطرافه،  بين  واضحة  تصدعات  يعاني  بات  الذي 
بعض  »انفراد  بشأن  السراج  تصريحات  ترجمتها 
المصيرية  بالقرارات  الدولة  مؤسسات  شخوص 
معاناة  من  زاد  مما  واختصاصاتها،  دورها  وتجاوز 
بين  الدائر  الصراع  إلى  إشارة  في  المواطنين«، 
على  المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس 
على  عالوة  للبالد،  النقدية  الترتيبات  تفاصيل 
ــوان  ودي الداخلية  وزارة  بين  العالقة  تدهور 
بالديوان،  مسؤول  اعتقال  خلفية  على  المحاسبة 

من قبل الوزارة.
وفي ضوء هاتين النقطتين يبقى السؤال حول 
ما إذا كانت تصريحات السراج ستحمل جديدا يعيد 
تسجيل  أنها  أم  اللعبة،  رقعة  على  األوراق  ترتيب 
وحواراتها  مبادراتها  تعددت  أزمة  إطار  في  موقف 

وتزداد معها عوامل االنقسام وربما التقسيم؟
تفاصيل ص 3

سيناريوهات قاتمة من »ديوان املحاسبة«
تتزايد المخاوف من استمرار إقفال المنشآت 
المئة،  يومه  جاوز  الذي  النفطية  والموانئ 
وهو ما يقود وفق أجهزة رقابية ومحللين 
إلى قنابل رقمية موقوتة سيظهر مفعولها 
االحتياطي  تآكل  مثل  طويل،  أجل  على 
أمام  الدينار  صرف  سعر  وتدهور  النقدي 
محللين  لكن  الموازية،  السوق  في  الدوالر 

استبعدوا سيناريو اإلفالس.
خسائر  ارتفاع  توقع  المحاسبة  ديــوان 
اإلقفاالت إلى ستة مليارات دوالر في نهاية 
العام الجاري، مقابل 31 مليار دوالر إيرادات 
أن  الديوان  2019. وقدر  العام  محققة في 
تدهور  إلى  النفط  إقفاالت  استمرار  يؤدي 
سعر صرف الدينار أمام الدوالر في السوق 
 3.6 األميركية من  العملة  لتقفز  الموازية، 

دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام.
ومنذ الثامن عشر من يناير الماضي، لم 
في  ارتفاعًا  للدوالر  الرسمي  السعر  يسجل 
النقد  الرسمية )دون حساب رسوم  السوق 
األجنبي(، إذ ارتفع بفارق قرش واحد، مسجاًل 

1.41 دينار اليوم الخميس مقابل 1.40 في 
يناير الماضي، في المقابل قفز سعر صرف 
الموازية  السوق  في  األميركية  العملة 
سجل  إذ  نفسها،  الفترة  في   %  20 بنسبة 
في  دينار   4.32 مقابل  اليوم  دينار   6.32
المحاسبة  ديوان  تقديرات  الماضي.  يناير 
اإلغــالق  هــذا  تأثيرات  إلــى  أيضًا  ــارت  أش
المركزي  المصرف  احتياطي  على  القسري 
من النقد األجنبي، الذي قدر أن يهبط من 
الفترة  50 مليارًا خالل  إلى  63 مليار دوالر 

إلى  المالي  العجز  أن يصل  وتوقع  نفسها. 
26.7 مليار دينار هذا العام مقارنة بفائض 
قدره 11 مليار دينار في 2019. وفي يناير 
التابعة  المالية  وزارة  توقعت  الماضي، 
النقد  احتياطات  نقص  الوفاق  لحكومة 
استمر  ما  إذا  مليار دوالر،   66 إلى  األجنبي 
حتى  النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال 

يونيو المقبل، مقابل 77 مليار دوالر.
تفاصيل ص8

بنغازي - الوسط

بين مشاكل عائلية بسيطة أو صراع 
سياسي على السلطة، تباينت التكهنات 

حول أسباب الظهور األخير لرجل األعمال 
السوري رامي مخلوف، ابن خال 

الرئيس السوري بشار األسد. 
مخلوف رد على االتهامات 

الموجهة له بالتهرب الضريبي. 
وبدت لهجة االستجداء واضحة 
عليه، مشيرًا إلى أن شركته 

تدفع كل عام نحو عشرة 
مليارات ليرة سورية، 

لكن وزارة االتصاالت 
ردت على تصريحات 

مخلوف، وقالت إن 
»المبالغ المطلوب 
سدادها من قبل 

الشركات الخلوية هي 
مبالغ مستحقة للدولة 

وفًقا لوثائق واضحة 
وموجودة«.

المقطع أعاد تسليط 
الضوء على دائرة الفساد 

المقربة من الرئيس السوري، 
وسط تقارير صحفية تحدثت 

عن خالفات عميقة بين مخلوف 
وابن عمته بشار األسد، فهل 
يمثل مخلوف كلمة السر في 
فضح دوائر الفساد المحيطة 

بالرئيس السوري؟!

»ملك بوليوود« »ملك بوليوود« 
يشارك في حفل خيرييشارك في حفل خيري

 عبر »اإلنترنت« عبر »اإلنترنت«
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أرسلت الصين مركبة جديدة إلى الفضاء، 
في خطوة مهمة نحو إقامة محطة فضاء 

صينية كبرى قريبًا، وانطلق الصاروخ 
»لونغ مارتش 5بي« وهو األقوى في 
البالد، الذي قام أيضًا برحلته األولى، 
من موقع وينشانغ إلطالق الصواريخ 

في جزيرة هاينان )جنوب(، بينما انفصل 
عنه نموذج مركبة فضائية غير مأهولة 

قبل أن يدخل المدار المحدد له، وفق 
ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 

الرسمية. وكإجراء وقائي، لم يستقل أحد 
المركبة بسبب الطابع التجريبي للعملية.

صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  مبادرة  عادت 
للحل السياسي إلى بؤرة التداول مجددا في أوراق 
الضمني  الترحيب  بعد  المبعثرة،  الليبية  األزمة 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلنه  الذي 
سماها  ما  ضمن  المبادرة  بهذه  الماضي  الثالثاء 
إيجاد  إلى  الداعية  السياسية  المبادرات  »جميع 
االقتتال  عن  بعيدًا  الليبية  لألزمة  سلمية  حلول 
رد  أول  وهو  السالح«،  بقوة  الواقع  األمر  وفرض 
فعل رسمي من جانب المجلس الرئاسي بعد نحو 
بابا  إعالن عقيلة مبادرته، ويشرع  أسبوعين على 
النوافذ  فتح  سيناريوهات  حول  للتساؤالت  واسعا 
المسدودة أمام الحوار السياسي في البالد، إذ بدا 
المشهد المحلي وكأنه في حالة مزاد للمبادرات، 

يواكبه تسخين على الجبهات. 
مع  بالموازاة  السياسية  المبادرات  مــزاد  جــاء 
القيادة  قوات  بين  الميداني  التصعيد  تواصل 
التخوم  على  الــوفــاق  حكومة  وقـــوات  العامة 
أبواب  على  القتال  واحتدام  للعاصمة،  الجنوبية 
الليبية  الحدود  على  االستراتيجية،  الوطية  قاعدة 

التونسية.
مبادرة  تفاصيل  على  السراج،  أتى  جانبه  من 
ودعا  إليها،  وصريحة  مباشرة  إشارة  دون  عقيلة 
»التوافق  إلى  مفاجئ  نحو  على  صدر  تصريح  في 
يجمع  سياسي  ومسار  شاملة،  طريق  خارطة  على 
االتفاق  بتعديل  ذلك  كان  سواء  الليبيين،  كل 
رئيس  من  رئاسي  مجلس  وتشكيل  السياسي 
فتح  كما  منفصل«،  حكومة  ورئيس  ونائبين 
على مسار  »التوافق  وهو  آخر  اختيار  أمام  المجال 
دستوري وانتخابات عامة في أقرب اآلجال«، لكن 
القراءة بين سطور البيان تكشف أن السراج حرص 
الصخيرات،  اتفاق  روح  عن  تغيير  أي  يحدث  أال 
بتركيزه على »تعديل االتفاق السياسي واستئناف 

الحوار السياسي برعاية األمم المتحدة«.
مجلس  رئيس  أعلن  الماضي،  أبريل   23 وفي 
تشمل  نقاط  ثماني  من  سياسية  مبادرة  النواب، 
المنبثقة  الحالية  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة 
الصخيرات  في  الموقع  السياسي  االتفاق  من 
التاريخية  األقاليم  وعلى  أعضائها،  اختيار  وإعادة 
كتابة  وإعادة  وفزان«،  وطرابلس  »برقة  الثالثة 
الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء 
تصريحات  في  مشيرا  جديدة،  تشريعية  انتخابات 
إعالمية الحقة إلى أن مبادرته تستند إلى خلفيات 
ليبيا  استقالل  بعد  ما  فترة  أن  إلى  تاريخية، الفتا 

مبادرة عقيلة ورد السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع؟

<  فائز السراج< عقيلة صالح

»مخصصات األفراد« حلقة جديدة من سجال »الرئاسي« و»املركزي«

نجوم كبار صنعتهم 
املالعب الصغيرة 

فصارت اللعبة 
الشعبية األولى

كواليس قرار مشاركة 
املنتخب في »الشان 2020«

حسم المدير الفني للمنتخب الوطني 
األول لكرة القدم، التونسي فوزي 

البنزرتي، موقفه النهائي حول مشاركة 
»فرسان المتوسط« في بطولة أمم 

أفريقيا للمحليين »الشان«، والتي 
تأجلت حتى إشعار آخر بسبب تفشي 

فيروس »كورونا المستجد«.
وكشف المدرب التونسي المخضرم، 
في تصريحات تلفزيونية، أنه هو وحده 

المسؤول األول واألخير عن مشاركة 
ليبيا في بطولة »الشان«، وهدفه لو 
أقيمت البطولة هو حصول الالعبين 

على فرصة احتكاك جيدة مع منتخبات 
والعبين أقوياء.

وكشف المدرب التونسي عن 
كواليس حديثه مع الالعبين قبل قرار 

المشاركة في »الشان«، مؤكدا لهم 
أن المنتخب في الفترة الحالية مهم 
جدا حتى على األصعدة األخرى، فهو 
الوحيد في الفترة الحالية الذي يوحد 
ليبيا ويضم جميع الليبيين، وال سيما 

أن جميع العبي فرسان المتوسط من 
كل المدن وليس محتكرا على منطقة أو 

جهة معينة.

طرابلس، بنغازي، تونس، الجزائر -الوسط

345 ألف مدني ضحايا حرب العاصمة طرابلس
طرابلس  العاصمة  حرب  دخول  مع 
آالف  يبقى  عشر،  الثالث  شهرها 
من  األكبر  المتضرر  هم  المدنيين 
حول  تدور  التي  العسكرية  المواجهات 
للمحكمة  تقرير  كشف  إذ  العاصمة، 
 749 نحو  وجود  عن  الدولية،  الجنائية 
من  المتضررة  المناطق  في  شخص  ألف 
القتال في طرابلس وما حولها، منهم ما 
مناطق  في  شخص  ألف   345 من  يقرب 

خط المواجهة.
من  أبريل  في  الحرب  اندالع  ومنذ 
ألف   149 من  أكثر  نزح   ،2019 العام 
شخص من جنوب طرابلس، وفق التقرير 
عن  المحكمة  عن  الصادر  عشر  التاسع 
مجلس  إلى  والمقدم  ليبيا،  في  األوضاع 

األمن الدولي، الثالثاء الماضي.
الجنائية  بالمحكمة  العامة  المدعية 
هذا  عرضت  التي  بنسودا،  فاتو  الدولية، 

نيويورك  في  األمن  مجلس  على  التقرير 
استهداف  وصفت  الفيديو،  تقنية  عبر 
استهداف  أو  مقصود  بشكل  المدنيين 
بشكل  مشاركين  غير  مدنيين  أفراد 
مباشر في األعمال العدائية بأنه »جريمة 
حرب«، بحسب نظام روما األساسي، الذي 
ومباشر  مقصود  اعتداء  أي  أيضا  يحظر 
المقرات  من  وغيرها  المستشفيات  على 

الدولي  القانون  يحميها  التي  والمواقع 
مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.

وتواصل المحكمة التحقيق في قضية 
معاملة  وإساءة  التعسفية  االعتقاالت 
يعبرون  الذين  والالجئين  المهاجرين 
التي  بنسودا،  وفق  الليبية،  األراضي 
عبر  تقدم  إحراز  إلى  مساع  عن  كشفت 
على  تركز  تعاون  استراتيجية  اعتماد 

تبادل الدالئل والمعلومات مع المنظمات 
التحقيقات  لدعم  المعنية،  والدول 

والمحاكمات في المحاكم المحلية.
ليبيا  في  التعسفي  االعتقال  وينتشر 
دون إجراءات قضائية ودون االستناد إلى 
من  الموقوفون  ويحرم  قانونية،  دالئل 
سوء  لخطر  ويتعرضون  قانوني،  تمثيل 
والتعذيب  القتل  ذلك  في  بما  المعاملة 
العنف  أشكال  من  وغيرها  واالغتصاب 
بسبب  معتقلون  ويموت  الجنسي، 
الرعاية  وجود  عدم  بسبب  أو  التعذيب 
الذي  التقرير،  حسب  الكافية،  الصحية 
منها  السجون،  بعض  بالذكر  خص 
»سجن الكويفية وقرنادة في شرق ليبيا، 
وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره 
ما تسمى بـ )قوة الردع الخاصة(، التابعة 
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  لوزارة 
فيها  تقع  التي  السجون  كأحد  الوطني«، 

تعديات وانتهاكات.
طالع ص 4

طرابلس - الوسط

< موقع إنتاج في حقل أبوالطفل النفطي.

< فاتو بنسودا< سهام سرقيوة

تسخني في الجبهات يواكب مزاد املبادرات

مبادرة السراج تجنبت إحداث أي 
تغيير على روح االتفاق

مبادرة صالح لقيت قبوال دوليا قبل 
إعالن حفتر إسقاط االتفاق

100 يوم من وقف اإلنتاج



أطلق عدد من النشطاء والمدونين »هاشتاغ« »#سحورك_في_البيت« 
كنوع من المساهمة في التوعية باإلجراءات االحترازية للوقاية من 

فيروس )كوفيد - 19( المعروف بـ»كورونا المستجد«.
وتفاعل عدد كبير من رواد صفحات مواقع التواصل االجتماعي مع 

هذا الهاشتاغ، حيث جاءت التعليقات متباينة فقد رأى كثير من المعلقين 
أن االلتزام بالسحور في البيت أمر ضروري، بينما رأى آخرون أن السحور 
في مكان خارج البيت تتوفر فيه اإلجراءات والمسافة اآلمنة للوقاية من 

فيروس »كورونا« أمر البأس به.
بالمقابل طالب بعض المتفاعلين مع هاشتاغ »#سحورك_في_البيت« 

أن تقوم السلطات المسؤولة بتشديد الرقابة على األماكن التي تفتح 
أو تقيم سحور أو مائدة الرحمن بشكل جماعي، ومنع كل من ال يلتزم 

باإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس )كوفيد - 19( المعروف 
بـ»كورونا المستجد«.

شعر الحكمة

أكبر  السوفياتي،  باالتحاد  السابقة  الجمهوريات  إحدى  ليتوانيا،  دولة  حولت 
جائحة  بسبب  سيارات  سينما  إلى  فيلنيوس  مدينة  في  الدولية  مطاراتها 

فيروس )كوفيد - 19( المعروف بـ»كورونا المستجد«.
رأى  البالد،  مستوى  على  السينما  دور  وإغــالق  الصحي  الحجر  تطبيق  ومع 
لعرض  فرصة  هذه  التوقف  فترة  في  السينمائي«  فيلنيوس  »مهرجان  منظمو 

األفالم في الهواء الطلق، حيث يمكن تطبيق التباعد االجتماعي.
عرضه  جرى  الذي  األول  الفيلم  وكان  بوجودهم،  سعداء  السينما  رواد  وكان 

في 29 أبريل، الفيلم الكوري الجنوبي الفائز بجائزة األوسكار »الطفيلي«.
على  الطيران  شركات  معظم  قــدرة  عدم  ظل  في  للفكرة،  مؤيدون  وقــال 
الطيران  صناعة  لدعم  خطوة  الخارجية  السينما  مشروع  يعد  إيــرادات،  تحقيق 
تسببها  التي  القيود  نتيجة  عصيبة  بأوقات  كالهما  يمر  حيث  األفالم،  وصناعة 

جائحة »كورونا المستجد«.

تواصـل 02

ما حال يبقي علي حال * وكل شي عنده نهاية
بو مال يصبح بال مال * والفقير يلبس عباية

والعيال ايجيبو اعيال * وكل حد ميشي ابرايه
تضعف وكل شي ينشال * منك ترد للبداية

وعيونك بالدمع تنهال * وتذكر ذنوب وخطايا
وكل شي عنده آجال * وتضل سطر يف حكاية

»#سحورك_في_البيت«

انتشار  مع  الشبكة  استخدام  في  ارتفاعا  »فيسبوك«  أعلنت 
وباء »كوفيد - 19« في العالم خالل نشر نتائج الربع األول 
10 % بعدما  من العام، وارتفع سعر أسهم »فيسبوك« نحو 
ازدادت  إيرادات  من  دوالر  مليار   4.9 بلغت  أرباحا  كشفت 
األشهر  خالل  دوالر  مليار   17.4 إلى  لتصل   %  17 بنسبة 

الثالثة األولى من العام الحالي.
ضخ  بمواصلة  زاكربرغ،  مارك  التنفيذي،  الرئيس  وتعهد 
التي  االجتماعي  التواصل  موقع  »حاجات«  لتأمين  األموال 
األزمة  تأثير  بشأن  اليقين  عدم  حالة  رغم  األزمة  كشفتها 
إن  وقال  خصوصا،  وشركته  عموما  االقتصاد  على  الصحية 
على  واحدة  مرة  يستخدمون  أصبحوا  مليارات شخص  ثالثة 
»فيسبوك  األربع  المجموعة  منصات  إحدى  شهريا،  األقل 
من  حذرت  الشركة  أن  إال  وماسنجر«،  وواتساب  وإنستغرام 
لوباء  نتيجة  أعمالها  مستقبل  بشأن  يقين«  »عدم  حالة 

»كوفيد19-«.
الطلب  في  كبيرا«  »انخفاضا  شهد  أنه  الموقع  وأوضح 
اإلعالنات  أسعار  في  تراجع  إلى  إضافة  اإلعالنات،  على 
العام،  من  األول  الربع  من  األخيرة  الثالثة  األسابيع  خالل 
الحاد  االنخفاض  إن  االجتماعي  التواصل  شبكة  وقالت 
عالمات  بعض  أعقبته  مارس  في  اإلعالنات  إيرادات  في 
األكبر  الجزء  وهي  اإلعالنات،  عائدات  وكانت  االستقرار، 
أبريل  في  نسبيا  ثابتة  اإلجمالية،  »فيسبوك«  إيرادات  من 
للموقع،  وفقا  الماضي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
أن  إلى  لها  مقرا  كاليفورنيا  في  تتخذ  التي  الشركة  ولفتت 
تخفيف  مع  قليال  ينخفض  قد  االجتماعية  الشبكة  استخدام 
األخرى،  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  ومثل  اإلغالق،  قيود 
أكثر  الراهنة  الصحية  األزمة  خالل  »فيسبوك«  دور  أصبح 
إلى  ويسعى  التواصل  على  المستخدمين  يساعد  ألنه  بروزا، 

إزالة المعلومات الخاطئة عن الفيروس.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»أوبر« تطور تكنولوجيا لضمان ارتداء السائقني أقنعة الوجه

تطبيق تعقب »كوفيد 19« إجباري على املوظفني الهنود

كلمة1000

التوصيل  لخدمة   »Uber« أوبــر  شركة  تخطط 
المقبلة  األسابيع  في  جديدة  سياسة  لتطبيق 
أقنعة  ــداء  ارت والراكبين  السائقين  من  تتطلب 
منصتها  استخدام  عند  الوجه  أغطية  أو  الوجه 
المتحدة،  الواليات  بلدان معينة، بما في ذلك  في 
منصتها  تشغيل  إعادة  توقعها  إلى  بالنظر  وذلك 

لخدمات النقل التشاركي وسط تفشي الوباء.
على  »أوبـــر«  تعمل  السياسة،  مــن  وكــجــزء 
السائقين  كــون  الكتشاف  تكنولوجيا  تطوير 
يبدؤوا  أن  قبل  للوجه  أغطية  أو  أقنعة  يرتدون 
الشركة  تركز  حيث  الــركــاب،  ــالت  رح قبول  في 
تبحث  كما  البلدان،  فتح  إعادة  مع  السالمة  على 
بالرغم  الراكبين،  لمساءلة  طرق  عن  أيضا  »أوبر« 

أكثر  ــك  ذل تجعل  الخصوصية  مــخــاوف  أن  مــن 
صعوبة.

ولـــدى الــشــركــة إمــكــانــات 
من  كجزء  الوجه  من  التحقق 
في  الهوية  من  التحقق  ميزة 
المستخدمة  الحقيقي،  الوقت 
السائقين،  هوية  من  للتحقق 
العام  فــي  تقديمها  تــم  التي 
ــر«  »أوب تتطلب  حيث   ،2016
صور  التقاط  السائقين  مــن 
ــر  واآلخ الحين  بين  شخصية 

ما  مع  الصورة  تقارن  وهــي  الميزة،  من  كجزء 
لديها في الملف للتأكد من تطابقها.

الراكبين  من  نطلب  زلنا  »ما  الشركة:  وقالت 
نوفر  بينما  استطاعوا،  إذا  منازلهم  في  البقاء 
ــة  ــالم ــس مــســتــلــزمــات ال
يقومون  الذين  للسائقين 
مثل  أســاســيــة،  بـــرحـــالت 
األقــنــعــة والــمــطــهــرات، 
للمرحلة  فــرقــنــا  وتستعد 
حيث  التعافي،  من  التالية 
دور  جميعا  لدينا  سيكون 
جميع  حث  ونواصل  نلعبه، 
على  والسائقين  الراكبين 
استخدام  عند  الوجه  تغطية  أو  األقنعة  ارتــداء 

أوبر«.

جائحة  بسبب  المنزل  في  البقاء  أوامر  وتسببت 
خدمات  لقطاع  كبيرة  بخسائر  التاجي  الفيروس 
خسروشاهي،  دارا  ــغ،  ــل وأب التشاركي،  النقل 
في  المستثمرين  أوبر،  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
فادحا  تراجعا  شهدت  الشركة  أن  مــارس،  شهر 

في معظم المدن الكبرى وصل إلى نسبة 70 %.
 Uber« الطعام  توصيل  خدمة  تستطع  ولم 
نقل  قطاع  خسائر  تعويض  المزدهرة   »Eats
أواخر  في  الصادرة  المعلومات  وأفــادت  الركاب، 
يصل  ما  تسريح  تدرس  أوبر  بأن  الماضي  الشهر 
الشركة  أعلنت  فيما  الموظفين،  من   %  20 إلى 
ستسرح  أنها  الماضي  األسبوع   »Lyft« المنافسة 

ما يقرب من 1000 موظف.

موظفي  جميع  الــهــنــديــة  الــحــكــومــة  أمـــرت 
تطبيق  باستخدام  والــخــاص  العام  القطاعين 
الحكومة،  من  المدعوم  االتصال  جهات  تتبع 
المكاتب،  في  االجتماعي  التباعد  على  والحفاظ 
اإلغــالق  إجـــراءات  بعض  تخفيف  في  تبدأ  حيث 
»كوفيد19-«  بفيروس  تأثرا  المناطق  أقل  في 

المعروف بـ»كورونا المستجد«.
مودي  ناريندرا  ــوزراء  ال رئيس  حكومة  وقالت 
في  الثانية  المرتبة  تحتل  الــتــي  الهند،  إن 
ستمدد  الصين،  بعد  السكان  عدد  في  العالم 
أسبوعين  لمدة  الــدولــة  مستوى  على  القيود 
ستسمح  لكنها  اإلثنين،  يوم  من  ابتداء  آخرين 
المخاطر  ذات  المناطق  فــي  كبير  بـ»تخفيف 

األقل«.
تطبيق  الــمــاضــي  الشهر  الهند  وأطــلــقــت 
وهو  الصحة  جسر  وتعني   »Aarogya Setu«
تحديد  ونظام  البلوتوث  تقنية  على  قائم  نظام 
المستخدمين  ينبه   ،GPS العالمي  المواقع 
األشخاص  مع  اتصال  على  يكونون  قد  الذين 
وقالت  بالفيروس،  الحقا  إصابتهم  ثبتت  الذين 
 Aarogya »استخدام  الداخلية  الشؤون  وزارة 
سواء  الموظفين،  لجميع  إلزاميا  سيصبح   Setu

وسيكون  الخاص  أم  العام  القطاع  من  كانوا 
االلتزام  ضمان  عن  مسؤولين  الشركة  رؤســاء 

100 % بين الموظفين«.
ومحام  التقنية،  بـــوزارة  مــســؤولــون  وقـــال 
بتطبيق  الخاصة  الخصوصية  سياسة  ــع  وض
»الواجب  من  إنه  لـ»رويترز«   »Aarogya Setu«

مليون   200 عن  يقل  ال  ما  على  التطبيق  تنزيل 
البالغ  السكان  بعدد  مقارنة  فعاال  ليكون  هاتف 
نحو  التطبيق  نزل  اآلن،  وحتى  نسمة.  مليار   1.3
مستخدمي  عــدد  يبلغ  بلد  في  مــرة  مليون   83
حسب  مليون،   500 من  أكثر  الذكية  الهواتف 

وزارة التقنية«.

مخاوف  للتطبيق  اإللزامي  االستخدام  ويثير 
يقولون  الذين  الخصوصية،  عن  المدافعين  بين 
البيانات،  ستستخدم  كيف  الواضح  غير  من  إنه 
قوانين  إلى  تفتقر  الهند  أن  يؤكدون  والذين 
نيودلهي،  أما  التطبيق،  تحكم  التي  الخصوصية 
الخصوصية،  ينتهك  لن  التطبيق  إن  قالت  فقد 
مجهولة  بــصــورة  الــبــيــانــات  جميع  تجمع  إذ 

الهوية.
في  »رويــتــرز«  أبلغت  التقنية  وزارة  وكانت 
التطبيق  ــأن  ب المنصرم  أبــريــل  شهر  ــر  أواخـ
النقاط  تحديد  على  السلطات  يساعد  أن  يمكن 
نحو  على  يستهدف  وأن  للفيروس،  الساخنة 
المعلومات  أن  مضيفة  الصحية،  الجهود  أفضل 
الطبية  التدخالت  إلدارة  »فقط  ستستخدم 

الضرورية«.
مليون   400 نحو  أن  إلى  أيضا  النقاد  ويشير 
ذكية،  هواتف  يمتلكون  ال  الهند  سكان  من 
الحكومة  وقالت  الخطوة،  هذه  في  يشملوا  ولن 
ضمان  أيضا  ستشمل  المكاتب  فتح  ــادة  إع إن 
الغداء  واســتــراحــات  التحوالت  بين  الفجوات 
التاجي،  الفيروس  انتشار  الحتواء  المتداخلة 

الذي أصاب 3.3 مليون في جميع أنحاء العالم.

»رسول  الجديدة  أغنيته  مغربي  علي  الليبي  الفنان  أطلق 
الفيديو  بموقع   »Awakening Music« قناة  على  الحب« 

األشهر »يوتيوب«.
أغنية  بطرح  »قمنا  لـ»الوسط«:  مغربي  علي  الفنان  وقال 
حيث  المبارك،  رمضان  شهر  حلول  مناسبة  في  الحب  رسول 
إسطنبول  مدينة  في  كليب  الفيديو  بطريقة  تصويرها  جرى 

التركية«.

األغاني  من  مجموعة  تجهيز  على  يعمل  أنــه  إلــى  ولفت 
الجديدة التي سيتم إنتاجها من قبل شركة »أويكنينغ«.

شهر  في  طرح  مغربي  علي  الليبي  الفنان  أغنية  أن  يذكر 
كبيرة  متابعة  حققت  التي  »البــاس«  أغنية  الماضي  مــارس 
األشهر  الفيديو  بموقع   »Awakening Music« قناة  على 
أقل  في  مشاهدة  مليون  من  أكثر  إلى  وصلت  حيث  »يوتيوب«، 

من 15 يوما.

الفنان علي مغربي يطلق أغنية »رسول الحب«

التباعد االجتماعي يرفع 
معدالت استخدام »فيسبوك«

#هاشتاغ

● الريف الليبي ضواحي مدينة المرج.

على  القدرة  ستمنعان  أنهما  و»غوغل«  »آبل«  شركتا  أعلنت 
جهات  تتبع  نظام  تستخدم  التي  التطبيقات  في  المواقع  تتبع 
انتشار  إلبطاء  معا  بنائه  على  تعمالن  الذي  الجديد،  االتصال 

فيروس »كوفيد19-« المعروف بـ»كورونا المستجد«.
 %  99 نحو  تمتلكان  اللتان  األميركيتان  الشركتان  وقالت 
ستعمالن  إنهما  الذكية  الهواتف  تشغيل  أنظمة  سوق  من 
معا على إنشاء تقنية جديدة لتتبع جهات االتصال بغية إبطاء 
للمستخدمين  السماح  خالل  من  وذلك  الفيروس،  انتشار 
قريبين  كانوا  التي  األخرى  الهواتف  يفهرس  نظام  باختيار 
على  معا  ستعمالن  أنهما  وقتئذ  الشركتان  وأوضحت  منها، 
المعلومات  بتبادل  المحمولة  لألجهزة  ستسمح  التي  التقنية 
لتنبيه األشخاص عندما يكونون على  البلوتوث؛  اتصاالت  عبر 

مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس »كوفيد19-«.
الصحة  لسلطات  فقط  تسمحا  ألن  الشركتان  وتخطط 
من  األساسي  الهدف  إن  وقالتا:  التقنية.  باستخدام  العامة 
استخدام  من  الحكومات  ومنع  الخصوصية،  هو  التقنية 
الشركتان  وأوضحت  المواطنين،  عن  البيانات  لتجميع  النظام 
المستخدمين  مواقع  تتعقب  لن  التقنية  أن  سابق  وقت  في 
فقط  البيانات  ستلتقط  ذلك  عن  بدال  ولكن  هوياتهم،  أو 
بعضها  من  قريبة  المستخدمين  هواتف  تكون  عندما 
هاتف  على  البيانات  تشفير  فك  عملية  اقتصار  مع  البعض، 

المستخدم بدال عن خوادم الشركتين.
وأكدت شركتا »آبل« و »غوغل« أنهما ستسمحان لتطبيق 
الجديد،  االتصال  نظام  باستخدام  دولة  لكل  فقط  واحد 
أوسع،  اعتماد  على  والتشجيع  التجزئة  تجنب  بهدف  وذلك 
أو  حكوميا،  نهجا  تختار  التي  الدول  ستدعمان  إنهما  حيث 
من  النهائية  النسخة  إلطالق  الشركتان  وتخطط  إقليميا، 
االختبار،  إتمام  بعد  الجاري  مايو  شهر  منتصف  التقنية 
لتطبيقات  متاحة  برمجية  أدوات  بوصفها  التقنية  وستتاح 

تتبع االتصال، التي توفرها سلطات الصحة العامة.

»آبل« و »غوغل« ستمنعان تتبع 
املواقع في تطبيقات »كورونا«

ليتوانيا تحول أكبر 
مطاراتها إلى سينما

المؤامرة  نظريات  إلطالق  خصبة،  أرضا  المستجد«  »كورونا  فيروس  أزمة  تشكل 
لمكافحة  جهوده  »يوتيوب«  يكثف  لهذا،  اإلنترنت،  على  كاذبة  عالجات  وانتشار 
بنتائج  مرتبطة  الحقائق  لتقصي  لوحات  بإضافة  المضللة،  المعلومات  انتشار 
الثالثاء،  نشر  بيان  في  لـ»غوغل«  التابع  »يوتيوب«  وأعلن  الموقع،  على  البحث 
اآلن  ستطلق  الماضي،  العام  والبرازيل  الهند  في  أطلقت  التي  اللوحات  هذه  أن 

في الواليات المتحدة.
المستخدمين  حصول  أهمية  تأكيد  »أعاد  كوفيد19-  وباء  أن  الموقع  وأوضح 
على  والمعلومات  األخبار  عن  الباحثين  عدد  أن  خصوصا  دقيقة«،  معلومات  على 
على  الحقائق  تقصي  لوحات  وستظهر  األخيرة،  السنوات  في  ازداد  »يوتيوب« 
كاذبة  أنها  تبين  معينة  معلومات  عن  المستخدمون  يبحث  عندما  »يويتوب«، 

مثل االدعاءات التي تفيد بأن »كوفيد - 19« هو سالح بيولوجي، وفقا للشركة.
للحد  المستمرة،  الجهود  من  جزء  بأنها  الحقائق  تقصي  ميزة  الموقع  وصف 
مع  تعاون  أنه  بيانه  في  »يوتيوب«  وأضاف  الخاطئة،  المعلومات  انتشار  من 
تشيك.أورغ«  »فاك  بينها  من  الجهود،  هذه  في  أميركية  منظمة   12 من  أكثر 

و»بوليتي فاكت«.

»يوتيوب« يالحق إشاعات الوباء
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الجزائر - عبدالرحمن أميني

طرابلس–بنغازي–الوسط

وسط دعوات لقمة جتمع القادة الثالثة

الجزائر وتونس تجسدان حيرة مغاربية مع األزمة الليبية
مع تصاعد وتيرة التصعيد العسكري والسياسي 
في ليبيا بعد قنبلة التفويض التي أطلقها المشير 
الذي  الدبلوماسي  الحراك  تسارع  حفتر،  خليفة 
تقوده تونس مع الجزائر والمغرب، إال أن الدول 
موحد  موقف  إلى  الوصول  تستطع  لم  مجتمعة 
االنقسامات  وعمقته  يجري  ما  بخصوص  واضح 
شكت  إقليمية  وعراقيل  تونس  في  الداخلية 
منها الجزائر. ويقول مصدر دبلوماسي تونسي 
فيما  قيودا  وضعت  الرئاسة  إن  لـ»الوسط« 
يتعلق بمعالجة الملف الليبي من خالل مجموعة 
عمل جرى تشكيلها وتكليفها من قبل الرئيس 
قيس سعيد لمراقبة الوضع في ليبيا عن كثب، 
مما يعني أن أي هيئة أخرى في الدولة ال يجوز 
تعقيدات  بسبب  المسألة  هذه  في  التدخل  لها 
الملف كما ال يمكن السماح لألحزاب السياسية 
التونسية وغيرها من الهيئات غير المصرح لها 

بالتدخل.
تشكيل  عن  التونسية  الرئاسة  وأعلنت 
المتدخلة  ــراف  األط كل  تجمع  عمل  مجموعة 
المستقبل والتحسب ألي  الدولة الستشراف  في 
طوارئ في ليبيا على خلفية التطورات المتسارعة 
تصريحات  الجار.وحملت  البلد  تشهدها  التي 
قيس سعيد أيضا شكوى من تحمل تونس الضرر 
األكبر من األزمة الليبية وهي انعكاسات تتجاوز 
األمني  االنشغال  إلى  االقتصادية  التداعيات 
بعدما خلقت الحرب في طرابلس لمدة تزيد على 
استعانة  العسكرية  التدخالت  طريق  عن  سنة 
تصنفهم  الذين  بالمرتزقة  الــصــراع  طرفي 
إلى  ينتمون  من  غرار  على  كإرهابيين  تونس 
جبهة النصرة ويتشاركون في نهج تنظيم أنصار 
خشيتها  عن  لتعبر  المحظور  اإلرهابي  الشريعة 
اتجاه  في  الميليشيات  مع  هؤالء  تحركات  من 

حدودها.

توترات تونسية بسبب ليبيا
حيال  الجديدة  الرسمية  الخطى  وترافقت 
البرلمان  داخل  توترات  باندالع  الليبي  الملف 
القوة  معادلة  بتغير  مراقبون  ربطه  التونسي 
العسكرية بين طرفي الصراع على خلفية إعالن 
المشير خليفة حفتر حصوله على تفويض شعبي 
رئيسة  كشفت  السياق  هذا  البالد.وفي  لقيادة 
عبير  الحر« في تونس  الدستوري  »الحزب  كتلة 
مواقف  في  ووحدة  تطابق  وجود  عدم  موسى، 
الرئاسات الثالثة )الرئاسة والحكومة والبرلمان( 
حول الملف الليبي، مشيرة إلى تذبذب وتضارب 
في التصريحات، مؤكدة وجود محاوالت لتقسيم 

الساحة السياسية لموالين لكل محور ليبي.
واعتبرت موسى في مؤتمر صحفي أن ذلك 
يفرض على البرلمان إعالن موقف واضح بعدم 
صراحة  ــالن  واإلع محور  أي  وراء  االصطفاف 
وعدم  ليبيا  في  عسكري  تدخل  أي  رفض  عن 
كقاعدة  تونس  الستعمال  فرصة  أي  منح 
لوجيستية لدخول ليبيا. أما النائب في البرلمان 
دفع  انتقد  فقد  كورشيد  مبروك  التونسي 
ذلك  أن  معتبرًا  ليبيا،  إلى  بـ»إرهابيين«  تركيا 
يهدد بمشكالت مستقبلية لتونس والمنطقة، 
على  صفحته  عبر  نشره  فيديو  في  موضحًا 
ليبيا  في  المعارك  تأصيل  أّن  »فيسبوك« 
وتعزيزها أرهق االقتصاد التونسي، حيث توقف 
ليبيا  إلى  العاملة  اليد  وإرسال  السلع  تصدير 
إعادة  في  المشاركة  من  تونس  حرمان  وتمّ 

إعمار ليبيا.
التونسية  النهضة«  ورد قياديون في »حركة 
لحل  الــدعــوات  وراء  برلمانية  ــراف  أط باتهام 
ما سموه  للتغطية على  الفوضى  البرلمان وبث 
النهضة  وذكرت  ليبيا.  في  حفتر  حظوظ  تراجع 
بأن »الحل في الشقيقة ليبيا ال يكون إاّل سياسيًا 
وسلميًّا بما يضمن وحدة ترابها وشعبها ويبعد 

عنها شبح الحرب والتدخالت األجنبية«.
الشعب  نــواب  مجلس  رئيس  غياب  ــار  وأث  
راشد الغنوشي كونه أحد مكونات مجلس األمن 
ليبيا أشرف عليه  القومي عن اجتماع هام حول 
واسعا  جدال  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس 
انعقد  حيث  تونس،  في  السياسية  الساحة  في 
والداخلية  الدفاع  ووزراء  الوزراء  رئيس  بحضور 
وجود  على  فهم  ما  وهو  والخارجية،  والعدل 
بين  الليبي  الوضع  حــول  ــرؤى  ال في  اختالف 

الجانبين.
إن  بيان  فــي  التونسية  الرئاسة  وقــالــت 

»خُصص  الذي  االجتماع  هذا  في  المشاركين 
تونس  أن  أكدوا  ليبيا،  في  األوضــاع  في  للنظر 
كان  مهما  ليبيا  للشقيقة  تقسيم  أي  ترفض 
التقسيم  هذا  يتخذه  أن  يمكن  الــذي  الشكل 
وعلى  الدولية،  بالشرعية  تمسكها  ــددوا  وج
ضرورة أن يكون الحل ليبيا-ليبيا دون أي تدخل 
الليبي  الشعب  قضية  هي  القضية  ألن  أجنبي، 

وليست مسألة دولية«.

حل جزائري لألزمة
تقسيم  الجزائر  شأن  شأنها  تونس  وترفض 
الحل  ــرورة  ض على  تصران  باعتبارهما  ليبيا 
التفاوضي ورفض إقصائهما من تسوية األزمة 
بقية  مع  كلمتهما  توحيد  يتطلب  الذي  األمر 
الموقف  عن  وبمنأى  العربي.  المغرب  عواصم 
التونسي من التدخالت الخارجية أبدت السلطات 
الجزائرية امتعاضا هي األخرى من إدخال 3000 
طن من األسلحة إلى ليبيا بعد شهر فقط من 
مؤتمر برلين وهو ما عبر عنه الرئيس عبدالمجيد 
تبون حين شدد على أنه »ال يمكن فعل أي شيء 
في ليبيا من دوننا«، كاشفا عن عرقلة جهات لم 
يسمها تحركات الجزائر بدعوى أنها إذا تمكنت 
من حل األزمة الليبية ستعود إلى الصفوف األولى 
قاب  »كانت  الجزائر  أن  وأوضح  للدبلوماسية، 
قوسين أو أدنى من تحقيق حوار ليبي-ليبي في 
أطراف  من  لعرقلته  إرجاؤه  وتم  الماضي  فبراير 

إقليمية ألسباب جيوسياسية«.
قدمها  حلوال  الجزائري  الرئيس  يخف  ولم 
الذين  للرؤساء  الخاصين  المبعوثين  ــام  أم
حضروا إلى بالده ومن ضمنها »تشكيل مجلس 
موقت  وطني  وجيش  ليبيا  في  انتقالي  وطني 
الشرعية  في  والدخول  موقتة  بحكومة  يخرج 
االنتخابية« حسب قوله. ونبه عبدالمجيد تبون 

إلى أن أزمة ليبيا »ال تحل بالسالح، فمهما استمر 
القتال سوف يتجه الجميع إلى طاولة الحوار« ورأى 
أنه »ومن األحسن أن يكون ذلك عاجال وليس 
أجال«، مشددا أن كل القبائل الليبية قابلة للحل 

الجزائري.
الجزائر وتونس والمغرب في ملف  وتتمسك 
األزمة الليبية، بمخرجات اتفاق الصخيرات كإطار 
مرجعي للحل السياسي لألزمة، ما يؤكد رفضهم 
وزيري  ودعــا  ليبيا.  في  الجانب  أحــادي  القرار 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة والتونسي نور 
الدين الريّ، خالل محادثات هاتفية إلى ضرورة 
مبني  الليبية  لألزمة  توافقي  إيجاد حل سياسي 
على  فعل  كرد  الدولية،  الشرعية  قــرارات  على 
لنظيره  أكد  بوريطة  وكان  األخيرة.  التطورات 
الليبي محمد الطاهر سيالة، أخيرا وقوف المغرب 
ودعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني، مشددا 
وحدها  الوفاق  بحكومة  الرباط  اعتراف  على 
سلطة شرعية في ليبيا، وفق اتفاقية الصخيرات، 
بشكل  ترفض  وأنها  األمــن،  مجلس  ــرارات  وق

كامل التدخل الخارجي.
األسبوع  إعالمية مغربية هذا  تقارير  وذكرت 
أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض 
عرضا مغريا من اإلمارات يضمن االستفادة من 
النفط الليبي ومشاريع استثمارية كبيرة، مقابل 
بأن  علما  حفتر،  خليفة  المشير  المغرب  دعم 
أزمة  تشهد  والمغرب  ــارات  اإلم بين  العالقات 
اإلقليمية  المواقف  من  عدد  إلى  ترجع  صامتة 
الليبية  األزمــة  ضمنها  من  بشأنها،  المختلف 
والحرب على اليمن. وتتجدد الدعوات لعقد قمة 
مغاربية عن بعد وسط المواقف المتطابقة بين 
المغرب وتونس الجزائر حيال المصالحة والتدخل 
إلى  فعلهم  ردود  ترجمة  مع  ليبيا  في  الخارجي 

مبادرات حقيقية تبعد شبح تقسيم البالد.

< امللك املغربي  محمد السادس< الرئيس اجلزائري  عبداملجيد تبون< الرئيس التونسي قيس سعيد

خبراء أمميون يرصدون التدخالت 
الروسية والتركية في ليبيا

رصد تقرير حديث لخبراء األمم المتحدة، التدخل 
العاصمة  حرب  طرفي  دعم  في  والتركي  الروسي 
تصدير  بحظر  األمن  مجلس  قرار  رغم  طرابلس، 

السالح إلى ليبيا.
قالت  لما  نسخًا  األمميين  الخبراء  لجنة  ونشرت 
معسكرًا  تُظهر  الروسية  باللغة  »خريطة  إنها 
شرق  جنوب  في  الــروس  المرتزقة  أنشأه  تدريبيًا 
صورًا  نشرت  كما   .2019 العام  أواخــر  في  ليبيا 
وأنواع  ليبيا  في  روس  مرتزقة  إنهم  قيل  ألشخاص 
 VOG-25 تفصيلية محددة من أسلحة، مثل قنبلة
في  فاغنر  عناصر  استخدمها  التي   ، ملم   40 عيار 
»بلومبرغ«  وكالة  وفق  وسورية«  أوكرانيا  شرق 
إلى  ــاروا  أشـ األممين  الخبراء  لكن  األميركية. 
في  سوريين  مقاتلين  وجود  في  التحقق  استمرار 
في  السوريين  بأن  بتقارير»تفيد  واستشهدوا  ليبيا، 
 800 قدره  شهري  براتب  تجنيدهم  يتم  دوما  بلدة 
لتجنيد  روسية  »جهود  عن  تقارير  ولفتت  دوالر«، 

سوريين«. مقاتلين 

القول  األممي  التقرير  عن  »بلومبرغ«  ونقلت 
الجيش  قوات  تعزيز  في  يشاركون  روس  »خبراء  إن 
الوطني من خالل مزيج من الدعم الفني والمشاركة 
التأثير  وحمالت  القتالية  العمليات  في  المباشرة 
و1200   800 بين  »ما  أن  إلى  مشيرًا  المتطورة«، 
أحد  التي يرأسها  المرتزقة من مجموعة فاغنر،  من 
في  تنشط  بوتين،  فالديمير  الرئيس  من  المقربين 
قناصًا   39 ذلك  في  بما   ،  2018 العام  منذ  ليبيا 

روسيًا على األقل في الخطوط األمامية«.
بـ»فاغنر«  مرتبطًا  كيانًا  أن  إلى  التقرير  وأشار 
لوسائل  وشاملة  للغاية  معقدة  في»حملة  يشارك 
البرية،  وعملياته  حفتر  لدعم  االجتماعي«  التواصل 
بموجب  محظورة  النفسية  »العمليات  أن  مضيفًا 
وقد  المتحدة.  األمم  تفرضه  الذي  األسلحة  حظر 
بذلت جهود مماثلة لدعم سيف اإلسالم القذافي«.

آالف  تركيا  تجنيد  إلــى  أيضًا  اللجنة  ــارت  وأش
تدعمها  التي  الحكومة  لدعم  السوريين  المقاتلين 
إلى  يصل  ما  »نقل  تستبعد  ولكن  المتحدة،  األمم 
طيران  شركة  قبل  من  ليبيا  إلــى  ســوري   2000
في  حفتر  لدعم  دمشق  ومقرها  وينجز«  »الشام 

مرحلة جديدة من المعركة بالوكالة المتصاعدة«.

الوسط: عبد الرحمن أميني

عادت مبادرة رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح للحل 

السياسي إلى بؤرة النقاش 
مجددا في أوراق األزمة الليبية 

المبعثرة، بعد الترحيب الضمني الذي 
أعلنه رئيس المجلس الرئاسي فائز 

السراج الثالثاء الماضي بهذه المبادرة 
ضمن ما سماها »جميع المبادرات 
السياسية الداعية إلى إيجاد حلول 

سلمية لألزمة الليبية بعيدًا عن 
االقتتال وفرض األمر الواقع بقوة 
السالح«، وهو أول رد فعل رسمي 

من جانب المجلس الرئاسي بعد نحو 
أسبوعين على إعالن عقيلة مبادرته، 

ويشرع بابا واسعا للتساؤالت حول 
سيناريوهات فتح النوافذ المسدودة 

أمام الحوار السياسي في البالد.

مبادرة عقيلة وترحيب السراج..
هل يعلو صوت السياسة على أصوات املدافع في ليبيا؟

دون  عقيلة  مبادرة  تفاصيل  على  أتى  السراج 
تصريح  في  ودعا  إليها،  وصريحة  مباشرة  إشارة 
صدر على نحو مفاجئ ، إلى »التوافق على خارطة 
طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، 
سواء كان ذلك بتعديل االتفاق السياسي وتشكيل 
مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة 
وهو  آخر  اختيار  أمام  المجال  فتح  كما  منفصل«، 
»التوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في 
البيان  سطور  بين  القراءة  لكن  اآلجــال«،  أقرب 
تغيير عن  أي  أال يحدث  السراج حرص  أن  تكشف 
»تعديل  على  بتركيزه  الصخيرات،  اتفاق  روح 
السياسي  الحوار  واستئناف  السياسي  االتفاق 

برعاية األمم المتحدة«.

مبادرة عقيلة صالح
مجلس  رئيس  أعلن  الماضي،  أبريل   23 وفي 
نقاط تشمل  ثماني  مبادرة سياسية من  النواب، 
المنبثقة  الحالية  التنفيذية  السلطة  هيكلة  إعادة 
الصخيرات  في  الموقع  السياسي  االتفاق  من 
التاريخية  األقاليم  وعلى  أعضائها،  اختيار  وإعادة 
كتابة  وإعادة  وفزان«،  وطرابلس  »برقة  الثالثة 
الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء 
انتخابات تشريعية جديدة، مشيرا في تصريحات 
إعالمية الحقة إلى أن مبادرته تستند إلى خلفيات 
ليبيا  أن فترة ما بعد استقالل  إلى  تاريخية، الفتا 
عشرين  بواقع  الدستور  لجنة  تشكيل  شهدت 
ممثال عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثالثة، كما 
أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكال من 

عدد متساٍو من األقاليم الثالثة.
ذات  السياسية  المبادرة  هذه  إطالق  وعقب 
بدعم  تحظى  أن  عقيلة  تمنى  الثماني،  النقاط 

لألمم  العام  واألمين  الــدول  جميع  ومن  محلي 
»على  أنه  عقيلة  وأكد  األمن.  ومجلس  المتحدة 
والنخب  الوطنية  الشخصيات  مــع  اســتــعــداد 
والصادقة  المخلصة  المشورة  لتقديم  السياسية 
وحل  تجاوز  على  القادرة  العناصر  إلى  للوصول 
مشاكل وقضايا هذا الوطن«، متمنيا من زمالئه 
هذا  الداعمين  أول  يكونوا  أن  الشعب  »نــواب 
»أن  النواب  مجلس  رئيس  وتمنى  المقترح«. 
تباشر األمم المتحدة بدعوة القيادات االجتماعية 
األقاليم  تختارهم  الذين  السياسية  والنخب 
الثالثة الختيار وتسمية من يمثلهم في المجلس 
الرئاسي. وإبعاد األطراف التي ال تريد الوصول إلى 
حل عادل لألزمة الليبية وكانت وراء ما تعرضت له 

ليبيا من مآس ومظالم وفساد«.

ردود فعل إيجابية
مبادرة  على  المحلية  الفعل  ردود  سياق  وفي 
المجلس  رئيس  دعــوة  جــاءت  وقــتــذاك،  عقيلة 
النواب  مجلس  إلى  المشري  خالد  للدولة  األعلى 
الحوار  عملية  استئناف  أجل  من  »االلتئام«  إلى 
إعالن  عقب  المجلس  بيان  حسب  السياسي، 
إسقاط  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد 
االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في العام 
أعلن  فيما  »التفويض«.  سماه  ما  وقبوله   2015
العبيدات  قبائل  وحكماء  وأعيان  مشايخ  من  عدد 
تأييدهم  البلديات  عمداء  من  وعدد  والمرابطين 
الوحيد  الشرعي  »الجسم  باعتباره  النواب  مجلس 
حربه  في  »الجيش  تأييدهم  وكذلك  البالد«  في 
على اإلرهاب«، وذلك خالل لقاء مع رئس مجلس 
إقامته  بمقر  صالح،  عقيلة  المستشار  النواب، 

بمدينة القبة، لمناقشة مبادرة صالح.
الثالثاء،  السراج  تصريحات  إلــى  وبالعودة 
يلحظ متابعون للشأن الليبي أنها أعادت التأكيد 

الغائب  حكم  في  بات  دور  عــودة  ــرورة  ض على 
قادم  حوار  أي  رعاية  خالل  من  الدولي،  للمجتمع 
األطراف  »جميع  حث  إذ  السياسية،  األطراف  بين 
إلنهاء  مسؤولياتها  تحمل  إلى  السياسية  والقوى 
الحوار  استئناف  في  اإلسراع  وضرورة  االنقسام، 
المقابل  في  المتحدة«،  األمم  برعاية  السياسي 
نفيه  معرض  -وفي  النواب  مجلس  رئيس  فإن 
الوطني-  والجيش  المجلس  بين  خالفات  وجود 
أكد أن مبادرته »ال تستند إلى االتفاق السياسي 
غيره«،  أو  أممية  برعاية  الصخيرات  في  الموقع 

السياسية هو أن  الجديد في مبادرته  موضحا أن 
أهالي األقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه 
السلطة، وفق تصريحات أدلى بها لقناة »الحرة«.

دوليا  قبوال  لقيت  عقيلة  مبادرة  أن  إلى  يشار 
قبل إعالن المشير حفتر إسقاط االتفاق السياسي، 
ففي 27 أبريل، رحبت رئيسة بعثة األمم المتحدة 
 ، بالمبادرة  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في  للدعم 
البعثة  وأوضحت  إيجابية«.  »إشارة  أنها  معتبرة 
التي  للمبادرة  »تطرق  الطرفين  بين  الحديث  أن 
اعتبرتها  والتي  أخيرا...  صالح  المستشار  قدمها 

ترحيبها  ويليامز  وأبدت  إيجابية.  إشارة  وليامز 
والتي  أحدا،  تستثني  ال  التي  المبادرات  بجميع 
واالنقسام  االقتتال  حالة  إنهاء  إلــى  تسعى 
مخرجات  إطار  في  السياسي  الحوار  إلى  والعودة 

مؤتمر برلين«.
أن  فاعتبرت  الروسية  الخارجية  وزارة  أمــا 
يمكن  النواب  رئيس مجلس  قدمها  التي  األفكار 
إطار  في  السياسية  للمناقشات  أساسا  تشكل  أن 
أشارت  لكنها  الشاملة.  الليبية  التسوية  عملية 
أهمية  إلى  زاخاروفا  ماريا  الناطقة  لسان  على 

المتحدة  األمم  رعاية  تحت  الحوار  »يستأنف  أن 
العسكرية؛  للتسوية،  الثالثة  المسارات  على 
مؤتمر  لمقررات  وفقا  واالقتصادية،  والسياسية 
برلين الدولي، على النحو المبين في قرار مجلس 

األمن 2510«.
ثغرة في جدار األزمة

في  ثغرة  يفتح  أن  السراج  بيان  شأن  ومن 
وسط  خصوصا  المسدود،  الليبية  األزمة  جدار 
وفي  العاصمة،  لحرب  األخير  العسكري  التصعيد 
ظل ارتباطها بتفاعالت معقدة تتعلق بمعسكري 
لم  الذي  العامة،  القيادة  معسكر  األول:  األزمة: 
تلق خطوته بإلغاء اتفاق الصخيرات قبوال دوليا، 
األرض،  على  جديدا  واقعا  تشكل  لم  وبالتالي 
السلطة  بزمام  لإلمساك  دولية  شرعية  يمنحه 
عالوة  كامل،  نحو  على  الثروات  عائدات  وتوزيع 
موقفه  يعزز  ميداني  تقدم  تحقيق  عدم  على 
السياسي. أما الثاني: وهو معسكر حكومة الوفاق، 
أطرافه،  بين  واضحة  تصدعات  يعاني  بات  الذي 
ترجمتها تصريحات السراج بشأن »انفراد بعض 
المصيرية  بالقرارات  الدولة  مؤسسات  شخوص 
من  زاد  مما  واختصاصاتها،  دورها  وتجاوز  للبلد 
في  والمالية«،  االقتصادية  المواطنين  معاناة 
الرئاسي  المجلس  بين  الدائر  الصراع  إلى  إشارة 
الترتيبات  تفاصيل  على  المركزي  والمصرف 
بين  العالقة  تدهور  على  عالوة  للبالد،  النقدية 
خلفية  على  المحاسبة  وديــوان  الداخلية  وزارة 

اعتقال مسؤول بالديوان، من قبل الوزارة.
السؤال  يبقي  النقطتين  هاتين  ضوء  وفي 
ستحمل  السراج  تصريحات  كانت  إذا  ما  حول 
اللعبة،  رقعة  على  األوراق  ترتيب  يعيد  جديدا 
تعددت  أزمة  إطار  في  موقف  تسجيل  أنها  أم 
عوامل  معها  وتـــزداد  وحــواراتــهــا  مبادراتها 

التقسيم. وربما  االنقسام 

طرابلس، بنغازي - الوسط
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معتقلون سابقون أكدوا وقوع تعذيب

بين التحصيل التعليمي والحرص على سالمة الطالب

معاناة مستمرة

»الجنائية الدولية« تحصي أضرار الحرب.. وتؤكد: لدينا »معلومات مهمة« حول اختفاء »سرقيوة«

»التردد« يالحق قرار عودة املدارس التابعة لـ »الوفاق« و»املوقتة«

النازحون في مرزق.. أزمات مضاعفة وتجاهل حكومي

المدنيين  آالف  يبقى  طرابلس  حرب  استمرار  مع 
التي  العسكرية  المواجهات  من  األكبر  المتضرر 
للمحكمة  تقرير  كشف  إذ  العاصمة،  حول  تــدور 
ألف شخص   749 الدولية، عن وجود نحو  الجنائية 
طرابلس  في  القتال  من  المتضررة  المناطق  في 
شخص  ألف   345 من  يقرب  ما  منهم  حولها،  وما 

في مناطق خط المواجهة.
الدولية،  الجنائية  بالمحكمة  العامة  المدعية 
ألف   149 من  أكثر  نــزوح  أكــدت  بنسودا،  فاتو 
هجوم  ــدء  ب منذ  طرابلس  جنوب  مــن  شخص 
في  وذلك  2019؛  أبريل  في  الوطني«،  »الجيش 
عن  المحكمة  عن  الصادر  عشر  التاسع  التقرير 
األمن  مجلس  إلى  والمقدم  ليبيا،  في  ــاع  األوض

الدولي، الثالثاء الماضي.
مجلس  على  التقرير  هــذا  بنسودا  وعرضت 
ووصفت  الفيديو.  تقنية  عبر  نيويورك  في  األمن 
استهداف  أو  مقصود  بشكل  المدنيين  استهداف 
في  مباشر  بشكل  مشاركين  غير  مدنيين  أفــراد 
بحسب  حــرب«،  »جريمة  بأنه  العدائية  األعمال 
اعتداء  أي  أيضا  يحظر  الذي  األساسي،  روما  نظام 
من  وغيرها  المستشفيات  على  ومباشر  مقصود 
الدولي  القانون  يحميها  التي  والمواقع  المقرات 

مثل المؤسسات الدينية والتعليمية.

اعتقاالت تعسفية وتعذيب وحشي
المحكمة  أن  إلى  أيضا  أشارت  الدولية  المدعية 
التعسفية  االعتقاالت  قضية  في  التحقيق  تواصل 
الذين  والالجئين  المهاجرين  معاملة  وإســاءة 
الوقت  في  وتسعى  الليبية،  األراضـــي  يعبرون 
استراتيجية  اعتماد  عبر  تقدم  ــراز  إح إلــى  ذاتــه 
مع  والمعلومات  الدالئل  تبادل  على  تركز  تعاون 
التحقيقات  لدعم  المعنية،  ــدول  وال المنظمات 

والمحاكمات في المحاكم المحلية.
دون  ليبيا  فــي  التعسفي  االعتقال  وينتشر 
دالئــل  ــى  إل االستناد  ودون  قضائية  إجـــراءات 
قانوني،  تمثيل  من  الموقوفون  ويحرم  قانونية، 

سيناريوهات  والموقتة  الوفاق  حكومتا  ناقشت 
الدراسة على نحو تدريجي، وسط حالة من  عودة 
الحالي  الدراسي  العام  استيفاء  عدم  بين  التردد 
التالميذ  سالمة  على  والحرص  التعليمية،  أهدافه 
البالد  اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجراءات  ظل  في 

منذ مارس الماضي لمكافحة وباء »كورونا«.
لسان  وعلى  الوفاق،  بحكومة  التعليم  وزارة 
إن  قالت  جمعة،  عادل  المهندس  ــوزارة  ال وكيل 
المدارس لم تنفذ من المناهج النسبة التي تسمح 
المتوسط  أو احتساب  الترحيل  باتخاذ قرار  للوزارة 
إلى  جمعة  أشار  السياق  هذا  وفي  للطلبة،  العام 
التدريجية  بالعودة  للتفكير  الملحة  »الحاجة 
الشهادتين،  لطلبة  األولوية  تكون  وأن  للدراسة، 
وبحسب  طالب«.  ألف   150 عددهم  يتجاوز  ال  إذ 
عماري  محمد  التعليم  وزير  أعطى  للوزارة  بيان 
في  التصور  هذا  وضع  بضرورة  تعليمات  ــد،  زاي
شكله النهائي وتحديده بتواريخ مضبوطة لعرضه 
قبل  كورونا،  جائحة  لمجابهة  العليا  اللجنة  علي 
عنه  واإلعالن  اعتماده  بهدف  األسبوع  هذا  نهاية 
رسميا، مشددا على أن »سالمة التالميذ والطالب 

تظل هي هدفنا األول«.
المكلفة  اللجنة  مع  الوزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
مدروسة الستئناف  علمية  بإعداد خطة  من طرفه 
الدراسة وفق الظروف الحالية التي تمر بها البالد 
قدمت  البيان،  ووفق  كورونا.  جائحة  أزمة  في ظل 
المبنية  المقترحات  من  عددا  اللقاء  خالل  اللجنة 
للوضع  المحتملة  السيناريوهات  مختلف  على 
الوطنية  اللجنة  أمين  وضع  فيما  العام.  الصحي 
عبدالمنعم  الدكتور  والعلوم  والثقافة  للتربية 
صورة  في  المجتمعين  وكــل  الوزير  أبوالئحة، 
الدول  الدراسة بعدد من  العام من عودة  الموقف 

وتـــزداد  إال  ــرزق،  مـ نــازحــي  على  ــوم  ي يمر  ال 
أوضاعهم القاسية صعوبة، جراء عدم وجود دعم 
حكومي ملموس لهم، رغم األزمات العديدة التي 

يواجهونها في حياتهم اليومية.
التسييري،  بالمجلس  األزمة  لجنة  عضو  قال 
نازحي مرزق في سبها  إن  الجيالني محمد،  مرزق 
شهر  في  كثيرا  يعانون  خصوصا  والجنوب  عامة، 
فيروس  أزمة  تداعيات  ظل  وفي  الكريم،  رمضان 
نازحي  عدد  أن  إلى  مشيرا  المستجد«،  »كورونا 
أربعة  نحو  يبلغ  التهجير  مناطق  كل  في  مرزق 

آالف أسرة.
أنها  محمد  أوضح  المعاناة،  تلك  مظاهر  وعن 
حتى  اإليجار  بدل  تسلمهم  »عــدم  في:  تتمثل 
اليوم، وغياب االهتمام من كل الحكومات الليبية 
في  مساعدات  لهم  تقدم  لم  حيث  بقضيتهم، 
الدولة،  في  رسمية  جهة  أي  من  رمضان  شهر 
برنامج  على  يتلقونها  التي  المساعدات  وتقتصر 
المجتمع  مؤسسات  وبعض  العالمي،  الــغــذاء 

المدني«.
الكالم  »هـــذا  ــة:  ــ األزم لجنة  عضو  ــابــع  وت
ليبيا،  مناطق  كل  في  مرزق  نازحي  على  ينطبق 
تتمثل  عنها  نتحدث  التي  الغذائية  والمساعدات 
في سالل غذائية وجميع ما يحصل عليه النازحون 

من أصحاب الخير«.
على  ــا«  ــورون »ك فــيــروس  جائحة  ــر  أث وعــن 
معاناة  »فاقمت  الجائحة  إن  قــال  أوضاعهم، 
منتظمة  غير  مهنة  في  يعملون  الذين  النازحين 
النقل،  سيارات  سائقي  أو  التاكسي  سائقي  مثل 
المهن  النساء.. كل هذه  الذي تعده  التنور  وخبز 
فيروس  من  االحترازية  اإلجراءات  بسبب  توقفت 

اليونسكو، موضحًا  المنضوية تحت مظلة منظمة 
تعتبر  وامتحاناتهم  الثانوية  الشهادة  طلبة  أن 
التحدي األكبر أمام جميع الدول. كان وزير التعليم 
المكلف شدد على مسؤولي الوزارة القائمين على 
ضرورة  على  التعليمية  المنصة  تدشين  مشروع 
والعمل  التنفيذ  مراحل  لكل  الفنية  المتابعة 
الجاري.  مايو  منتصف  قبل  المنصة  إطالق  على 
معالي  ترؤسه  اجتماعا  إن  التعليم  وزارة  وقالت 
من  المتخذة  ــراءات  اإلج لمتابعة  خصص  الوزير 
لتدشين  الوزارة  من  المشكلة  الفنية  اللجنة  قبل 

أمــوال  لصرف  قوائم  ــداد  إع تم  وقــد  كــورونــا، 
المنطقة  حسب  كل  المصرف،  من  للنازحين 
قلة  في  تتمثل  اآلن  المشكلة  لكن  فيها،  النازح 

بالمصارف«. المتاحة  النقدية  السيولة 
أضــاف  السكنية،  اإليــجــارات  أزمـــة  وحـــول 
مرزق،  التسييري  بالمجلس  األزمة  لجنة  عضو 
بيوتا،  النازحون  »استأجر  محمد:  الجيالني 

عليها  تشرف  التي  التعليمية  المنصة  وإطــالق 
الوزارة  وأضافت  ليبيا.  في  »ميكروسوفت«  شركة 
اللجنة  عضو  والتوثيق  المعلومات  مركز  مدير  أن 
الدكتور  التعليمية  المنصة  مشروع  على  المشرفة 
مرئيًا  عرضًا  االجتماع  في  قدم  أبوزويدة  يوسف 
بيّن من خالله آلية التسجيل في المنصة وكيفية 
العماري  وطالب  بها.  افتراضية  فصول  إنشاء 
الظهور  تكثيف  بضرورة  المشروع  على  القائمين 
لتعريف  المختلفة  اإلعــالم  وسائل  عبر  اإلعالمي 
وتوضيح  المنصة  في  التسجيل  بكيفية  الطالب 

بسداد  الدولة  لتتكفل  بهم  قوائم  وأعــددنــا 
لكن  لذلك،  معد  برنامج  خالل  من  اإليــجــارات 
لهذا  مساعدات  أيــة  جهة  أيــة  لهم  تقدم  لم 
نحو  يبلغ  إيجار  أقل  أن  يعلم  والجميع  الغرض، 
غياب  ــة  أزم ظل  في  شهري،  دينار  خمسمئة 
المتراكمة  الديون  من  المزيد  يضع  ما  السيولة، 
خمس  فإن  محمد،  وبحسب  النازحين«.  على 

منها،  االستفادة  وأوجــه  تقدمها  التي  الخدمات 
معتبرًا المشروع »بداية الطريق للتأسيس لتعليم 

إلكتروني حقيقي وفعال« على حد وصفه.
اطلع  فقد  الموقتة،  الحكومة  صعيد  على  أما 
من  الخامس  في  الثني  عبداهلل  الحكومة  رئيس 
مايو على الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم 
الستئناف العام الدراسي في حال رفع حظر التجول 
الثني  وناقش  كورونا.  جائحة  لمواجهة  المفروض 
خالل اجتماع عقده في مقر إقامته بمدينة بنغازي 
مع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز استمرار بث 
فيما  الفضائية.  القنوات  عبر  التعليمية  الدروس 
أعلن وزير التعليم انطالق بث قناة ليبيا التعليمية 
من  اعتبارا  اليوتيوب  موقع  عبر  للوزارة  التابعة 

اليوم.
الدراسة  تعليق  الموقتة  الحكومة  ومــددت 
وزير  قرار  ونص  المقبل.  مايو  من  الثالثين  حتى 
بشأن  بومريز  فوزي  الموقتة  بالحكومة  التعليم 
األساسي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  »تعليق 
-2020 تاريخ  حتى  والخاصة،  العامة  والثانوي 

رقم  الــقــرار  كذلك،  الــوزيــر  وأصــدر  5-30م«. 
الدراسة  »تعليق  بشأن  2020م.  لسنة   )102(
والخاصة،  العامة  العالي  التعليم  بمؤسسات 
أوقف  بومريز  وكان  2020-5-30م«.  تاريخ  حتي 
والخاصة  العامة  التعليمية  بالمؤسسات  الدراسة 
كافة، بموجب قراره رقم )97( لسنة 2020م، من 
أبريل   11 تاريخ  إلى  2020م،  مارس   28 تاريخ 

2020م.
وما بين العودة إلى صفوف الدراسة أو اإلعالن 
التساؤل  يبقي  الحالي،  الدراسي  العام  نهاية  عن 
الحكومتان  تعدها  التي  اإلجـــراءات  حــول  قائما 
الطالب،  وسالمة  الدراسي  التحصيل  بين  للتوازن 
تسجيل  استمرار  ظل  في  صعبة  معضلة  وهــي 
المرتبطة  والمخاطر  »كورونا«  بفيروس  إصابات 

بإنهاء إجراءات العزل االجتماعي في المدارس.

في  التسييري  للمجلس  تابعة  تنسيقية  لجان 
وتقوم  النازحين  بملف  العناية  تتولى  مــرزق، 
لهم،  والمساعدات  الخدمات  تقديم  شؤون  على 
المعنية  الجهات  مع  التنسيق  إلــى  باإلضافة 
بشأن  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الدولة  في 
وأوضاعهم  ظروفهم  تحسين  على  العمل 

الليبي. بالجنوب  المعيشية 

تسبب إغالق الحدود ضمن إجراءات الوقاية من 
فيروس »كورونا« والتباطؤ في سالسل التوريد 
العالمية في تأثر األسواق الحدودية في بن قردان 
في تونس، التي كانت تزود بشكل غير رسمي 
السلع،  بمختلف  والتونسية  الليبية  االقتصادات 

وفي تهدئة ساكني المناطق المشتركة.
الشرق  لدراسات  »كارنيغي«  معهد  وأبرز 
األوسط األميركي في تقرير هذا األسبوع تأثير 
جائحة »كورونا« ليس على التبادالت االقتصادية 
الرسمية فحسب، وإنما على سالسل التوريد غير 
المشروعة التي توفر مختلف المنتجات لألسواق 
في جميع أنحاء المنطقة. ونوه إلى »تأثر سالسل 
إغالق  من  بشدة  القطاعات  عديد  في  التوريد 
القادمة  خاصة  الشحنات،  تسلم  وتأخر  الموانئ 
تدابير  تنفيذ  منذ  تراجعت  حيث  الصين،  من 
الحد من انتشار فيروس كورونا، الى جانب تباطؤ 
نشاط عديد الموانئ في جميع أنحاء آسيا وأوروبا 

والشرق األوسط«.
تجار  وصغار  الحدود  أسواق  تزويد  وكشف 
التونسي  االقتصاد  المستوردة  بالسلع  التجزئة 
بالبضائع اآلسيوية التي تمر عبر ليبيا أو الجزائر، 
أنها  مع  مسجلة  غير  التدفقات  هذه  بأن  علمًا 
تمر عبر الموانئ والمراكز الحدودية، حيث يتاجر 
الناشطون غير الرسميين في جميع أنحاء المنطقة 

الموازية،  التوزيع  آليات  خالل  من  بالمنتجات 
وهذا يعني أنه ال يتعين عليهم االمتثال ألنظمة 
تراخيص.  على  والحصول  والضرائب  التسجيل 
وتمثل االقتصادات غير الرسمية في بلدان شمال 
المحلي  الناتج  من   % و40   35 بين  ما  أفريقيا 
بلدان  لحدود  الحالي  اإلغالق  وأبرز  اإلجمالي. 
المنطقة حقيقة مثيرة لالهتمام وهي أن عديد 
االقتصادات غير الرسمية قد تمت عولمتها على 
في  الحدودية  األسواق  حال  هو  كما  العقود  مر 
في  مهمً  دورً  لعبت  إذ  تونس  في  قردان  بن 
تزويد االقتصادات التونسية والليبية من السلع 

االستهالكية والوقود.
القرن  تسعينات  إلى  األميركي  التقرير  وعاد 
الماضي حين كانت بن قردان مركزاً تتركز فيه 
تونس  بين  الحدود  عبر  الرسمية  غير  التجارة 
وليبيا لتكون مدن في غرب ليبيا سببً في ربط 
العالمي  باالقتصاد  الجنوبية  التونسية  المدن 
بشكل غير المشروع، لكن المعهد نبه إلى تحول 
إلى  القذافي  نظام  بعد سقوط  الحدود  اقتصاد 
نقطة جذب للجماعات المسلحة من الدول التي 
غير  التدفقات  واالستفادة من  للسيطرة  تسعى 

المشروعة للسلع واألموال.
أجل  من  للصراع  أن  إلى  »كارنيغي«  ونوه 
غير  واإلتجار  االقتصادية  الموارد  على  السيطرة 
المشروع عبر الحدود تأثيرً كبيرً على بن قردان، 
بين  االقتتال  إلى  رئيسي  بشكل  ذلك  مرجعً 

الميليشيات الليبية للسيطرة على المعابر.

رمضان من  في شهر  والتقاليد  العادات  تختلف 
مدينة لمدينة، وكثيرا ما تختلف حتى من بيت 
في  والتميز  بالتنوع  غني  بلد  فليبيا  لبيت... 
العديد من طقوسه المتوارثة في كل المناسبات 

خصوصا في الشهر الكريم.
العالم  من  كغيرهم  الليبيون  ويستقبل 
الكبير  تغمر  بفرحة  الفضيل  الشهر  اإلسالمي 
الفضيل  الغني والفقير وتسبق الشهر  والصغير 
يسعى  الذي  المحبوب  الضيف  لهذا  تجهيزات 

الجميع بأن يستقبله كل حسب قدرته.
كثيرًا  تختلف  وال  قديمًا  التجهيزات  وتتنوع 
ضــرورة  على  تتفق  كلها  ولكن  الحاضر  عن 
يزور  سنوي  كعرس  المناسبة  لهذه  التحضير 
القلوب قبل البيوت. ومع اختالف العادات المتبعة 
يتفق الليبيون على مشروب الروينة كونه مهما 
لدى األغلبية، فقديمًا كانت تجهز ربة البيت ما 
من  والروينة  بيتها،  داخل  رمضان  في  تحتاجه 
إعدادها  يتم  حيث  تجهيزه،  يتم  ما  أهم  ضمن 
من مكونات طبيعية مئة بالمئة، وهي عبارة عن 
وتجتهد  وحلبة(  وقمح  كمامين  قصب  )حمص 
بعد  مميزة.  بنكهة  يكون  أن  على  البيت  ربة 
إعداد مكونات الروينة تقوم ربة المنزل بطحنها 
عن  عبارة  وهي  الدائرية  الحجرية  الرحى  على 
حجارتين على شكل دائرة، ولكون عملية طحن 
ربة  تقوم  طويل  ووقت  صبر  إلى  تحتاج  المادة 
الموروث  في  يعرف  ما  وهو  باإلنشاد،  البيت 

الليبي بغناوي الرحى، وعلى سبيل المثال تقول 
يا رحَىَ في  تَْلَقيْه  َارْدَاع..  والشّعِيْر  )الَقمْح 
احْصْلت  نجاك..  شعِيْر  يا  )قلِيل  شهادْتِك(. 
بَيْن لِيْدَيْن والرّحَى(، أما حديثًا فقد استغنت 
فبعد  بالروينة  واحتفظت  الرحى  عن  البيت  ربة 
المطحن  إلى  بإرسالها  تقوم  مكوناتها  تجهيز 
سيحمل  من  به  توصي  ما  أهم  ومن  لطحنها، 
المادة للمطحن هي أال يقوم بطحنها )في جرت 
المشروب  جــودة  ضمان  أجل  من  آخــر(  طحين 

والحفاظ على نكهته.
تمنع  فهي  للصائم،  كثيرة  فوائد  وللروينة 
العطش وتشعرك بالشبع بسبب وجود كمية من 
البروتين بمكوناتها، وتقوي الجسد لما فيها من 
مواد مفيدة ويشربها الصائم بعد وجبة السحور، 
شهر  غير  في  حتى  البعض  إليها  يلجأ  وكذلك 
المطاحن  العديد من  رمضان، فهي تحضر في 
شعبي  كمشروب  التجارية  المحال  في  وتباع 
محبب لدى الكثير من كبار السن ومن يعانون 

نقصا في الفيتامينات ومشاكل الدم.

ذلك  في  بما  المعاملة  ســوء  لخطر  ويتعرضون 
أشكال  من  وغيرها  واالغتصاب  والتعذيب  القتل 
التعذيب  بسبب  معتقلون  ويموت  الجنسي،  العنف 
الكافية،  الصحية  الرعاية  وجــود  عدم  بسبب  أو 
السجون،  بالذكر بعض  الذي خص  التقرير،  حسب 
ليبيا،  شرق  في  وقرنادة  الكويفية  »سجن  منها 
ما  تديره  ــذي  ال طرابلس  في  معيتيقة  وسجن 
لــوزارة  التابعة  الخاصة(،  ــردع  ال بـ)قوة  تسمى 
كأحد  الوطني«،  الوفاق  حكومة  في  الداخلية 
ونقل  وانتهاكات.  تعديات  فيها  تقع  التي  السجون 
عن  تحدثوا  سابقين،  معتقلين  شهادات  التقرير 
ونساء  رجال  وتعرض  وحشية،  »تعذيب  أساليب 
إلى  داعيا  الجنسي«؛  والعنف  لالغتصاب  وأطفال 
إجراء إصالحات جادة وعاجلة في الكثير من سجون 
مستقبلية،  جرائم  لمنع  التوقيف  ومراكز  ليبيا 

مزعومة  جرائم  على  والمحاسبة  »المساءلة  ألن 
وانتهاكات سابقة هي مهمة بالقدر ذاته«.

احتمالية إصدار مذكرات اعتقال جديدة
الدولية،  الجنائية  المحكمة  مدعية  دعت  كما 

المحكمة  بجانب  الوقوف  إلى  الدولي  المجتمع 
حيال  العقاب  من  اإلفالت  لـ»إنهاء  وتفويضها 
برغم  أنه  مضيفة  العالم«؛  في  الجرائم  أخطر 
فيروس  جائحة  فرضتها  التي  القيود  بعض 
في  المحكمة  فريق  فإن  المستجد«،  »كورونا 

نشيط  بشكل  التحقيق  في  العمل  يواصل  ليبيا 
الوضع  ألن  االستثنائية،  األوقات  هذه  في  ومنتج 
للمحكمة،  بالنسبة  أولــويــة  يحتل  ليبيا  فــي 
طلبات  على  يعمل  العمل  فريق  بـــ»أن  منوهة 

جديدة«. اعتقال  مذكرات  إصدار 
وتمسك  القذافي  اإلسالم  سيف  قضية  وبشأن 
قالت  القضية،  بنظر  الدولية  الجنائية  المحكمة 
يكون  عندما  الدعوى  قبول  يمكن  »ال  بنسودا: 
محلية«،  محكمة  في  بالفعل  حوكم  قد  الشخص 
الذي  اإلســالم  سيف  حالة  في  يحدث  لم  ما  وهو 
المحكمة  وفق  ليبيا،  في  القضاء  أمام  يحاكم  لم 

الدولية.
ــرة  ــ ــت »دائ ــض ــي، رف ــاض ــم ــارس ال ــ ــي م وفـ
الدولية  الجنائية  المحكمة  فــي  االستئناف« 
القضية  »مقبولية«  في  المقدم  الطعن  باإلجماع 

محامي  قــدم  إذ  اإلســـالم،  سيف  فيها  المتهم 
التمهيدية  الدائرة  حكم  ضد  استئنافا  المتهم 
العام  يوليو   28 في  الصادر  بالمحكمة  األولــى 
بنظر  تمسكها  الدائرة  وأكــدت  غيابيا،   2015

المحكمة في الهاي. أمام  القضية 
سيف  ضد  »اإلجــراءات  أن  إلى  بنسودا  ولفتت 
أخذا  نهائية  ليست  الليبية  المحاكم  في  اإلسالم 
لكن  غيابية،  كانت  محاكمته  أن  االعتبار  بعين 
القانون  فينص  اعتقل  أو  نفسه  القذافي  سلم  إذا 
عليه  حكم  وإذا  محاكمته  ــادة  إع على  الليبي 
محكمة  مراجعة  ستكون  الثانية  للمرة  باإلعدام 

إلزامية«. الليبية  النقض 
مذكرة  إلــى  العامة  المدعية  تطرقت  كما 
لم  التي  الورفلي  ومحمود  التهامي  خالد  اعتقال 
اآلن  يقيم  »التهامي  أن  إلى  مشيرة  بعد،  تنفذ 
السلطات  تعتقله  لم  االعتقاد  وبحسب  مصر،  في 
لم  كما  المحكمة،  ــى  إل وتسلمه  المصرية 
إلى  الورفلي  محمود  حفتر  خليفة  المشير  يسلم 

ليبيا«. في  محاكمته  تتم  ولم  المحكمة 
توقف  لعدم  أسفها  عــن  بنسودا  وأعــربــت 
في  بالنزاع  المرتبطة  الخطيرة«  »االنتهاكات 
منذ  محيطها  وفي  طرابلس  داخل  خصوصا  ليبيا 
بعد  األمن،  لمجلس  المحكمة  قدمته  تقرير  آخر 
طرابلس  على  الهجوم  على  عام  من  أكثر  مرور 
بقيادة  الليبي«  »الجيش  ــوات  ق نفذته  ــذي  ال

حفتر. خليفة  المشير 

مهمة معلومات 
سهام  النواب  مجلس  عضوة  اختفاء  أزمــة 
تقرير  قبل  من  اهتمام  محل  كانت  سرقيوة 
إن  بنسودا  قالت  إذ  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
تشير  مهمة«  »معلومات  إلى  توصلت  المحكمة 
مضيفة  سرقيوة،  اختفاء  عن  المسؤولين  إلى 
مصير  إلى  للتوصل  تجري  تحقيقات  هناك  أن 

النائبة.
يوليو   17 منذ  سرقيوة  النائبة  واختفت 
في  منزلها  من  مسلحون  خطفها  إذ   ،2019
ومكانها  مصيرها  ــزال  ي وال  بنغازي،  مدينة 

مجهولين.

القاهرة - محمود السويفي

●  المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا

●  محمد عماري ●  فوزي بومريز

●  نازحون من مرزق خالل تلقي مساعدات

●  أطفال على ظهر دبابة مدمرة في بنغازي )2011(

طرابلس - بنغازي - الوسط

سبها - رمضان كرنفوده

معهد أميركي: عدوى »كورونا« تضرب 
»التجارة املوازية« بني ليبيا وتونس

الروينة ... عصير الليبيني في رمضان

الوسط - عبد الرحمن أميني

بنغازي- خديجة العمامي

●  منفذ رأس اجدير على الحدود الليبية التونسية

● الروينة

تقرير للمحكمة الجنائية الدولية 
يرجح إصدار مذكرات مالحقة جديدة 
بحق مسؤولين عن اعتقاالت تعسفية

ضحايا يروون شهادات
عن أعمال عنف تعرض لها 

رجال ونساء وأطفال
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بالتزامن مع وصول العائدين من الخارج

من  العائدين  وصــول  استمرار  مع  بالتزامن 
الحكومية  المؤسسات  تابعت  البالد،  إلى  الخارج 
مساعيها  كافة،  البلديات  في  أجسامها،  بمختلف 
المستجد في  إلى مواجهة فيروس كورونا  الرامية 
الوباء، ومنع تفشيه حتى  أمل محاصرة  ليبيا، على 

الطاحنة. الليبيين  أزمات  ال يضاعف 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وافتتح 
االستجابة  مركز  اإلثنين،  السراج،  فائز  الوفاق 
بمدينة  »كــورونــا«  جائحة  لمجابهة  السريعة 
السريع واالستجابة  التعامل  طرابلس، والذي يتيح 

الفورية تجاه أي طارئ.
أعلن  اإلثنين،  الرئاسي  للمجلس  بيان  وبحسب 
االستجابة  مركز  خدمات  إطالق  رسميًا  السراج 
وزارة  بين  بالتعاون  تأسيسه  تم  الذي  السريعة 
وتخصيص  لالتصاالت،  القابضة  والشركة  الصحة 
من  المكالمات  الستقبال   1448 المجاني  الرقم 
المركز  أن  موضحًا  بإصابتها،  المشتبه  الحاالت 
يتواجد  كما  التقنية  وسائل  بأحدث  تجهيزه  تم 
على  للرد  جاهزين  استشاريًا  و20  طبيبًا   40 به 
طبية  فرق  تجهيز  إلى  إضافة  الواردة،  االتصاالت 
البلديات،  لمختلف  ــدة  وح  65 لعدد  ميدانية 
منتشرة  سيارة   299 من  أكثر  هناك  أن  كما 
طبيبًا   595 بتشغيلها  يقوم  ليبيا  أنحاء  كل  في 

. ومتخصصًا
بشكل  االتصال  مركز  ربــط  تم  أنــه  ــاف  وأض
متكاماًل جاهزة  وإيواء  19 مركز عزل  بعدد  مباشر 
طبقًا  الليبية،  المدن  بمختلف   %  100 بنسبة 
تم  كما  الدولية،  والمعايير  المواصفات  ألفضل 
سفينة  متن  على  متنقل  بمستشفى  المركز  ربط 
مجهز بأفضل اإلمكانات والمعدات الحديثة بسعة 

100 سرير. تصل إلى 
ساهم  من  كل  فيها  حيا  كلمة  السراج  وألقى 
الوفاق  حكومة  خطوات  ضمن  المركز،  إنشاء  في 
الفيروس،  لمواجهة  ومؤسساتها  وأجهزتها 
األمراض  مكافحة  ومركز  الصحة  وزارة  أن  مؤكدًا 
مهامه  المركز  ليؤدي  تكاتفت  االتصاالت  وشركة 

المشتبه بها. الحاالت  في متابعة ورصد 

خطة حكومية
والتجهيزات  اإلجراءات  عن  لمحة  السراج  وقدم 
الوفاق  حكومة  اتخذتهـا  التي  العاجلة  االستباقية 
وتمثلت  كورونا،  فيروس  جائحة  انتشار  لمكافحة 
إقفال  بقرارات  بدأت  أساسية،  مراحل  ثالث  في 
متفاوتة،  بساعات  تجـول  حظر  وفرض  الحدود 
العلمية  واللجنة  العليا  اللجنة  مع  مراجعتها  يتم 
حسب  الحظر  ساعات  تتغير  بحيث  االستشارية، 

معدالت الحاالت وحسب قراءة علمية لهذا األمر.
إجراءات  في  تمثلت  الثانية  المرحلة  أن  وأضاف 

»كورونا  لفيروس  التصدي  جهود  دعم  سبيل  في 
بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنت  ليبيا،  في  المستجد« 
المستلزمات  من  الثانية  الشحنة  وصــول  الوفاق 
واالستجابة  بالتأهب  المتعلقة  الوقائية  الطبية 
من  قادمة  الدولي  معيتيقة  مطار  إلى  للفيروس، 
تتمثل  األربــعــاء،  لــلــوزارة،  بيان  وبحسب  تركيا. 
اإلمدادات الطبية التي جرى شحنها على متن طائرة 
إيرباص »A330« التابعة للخطوط الليبية، في بدل 
عزل واقية وواقيات وجه »Face Shields« ونظارات 
واقية »PVC Goggles« وأقنعة وجه ذات استعمال 
لقياس  وأجهزة   »Disposable Mask EO« واحد 

درجة حرارة الجسم عن بعد.
العام، محمود بن  الوكيل  فيما قال مدير مكتب 
الوقائية،  المستلزمات  شحنة  وصول  إن  محمود، 
يأتي  أنقرة،  التركية  العاصمة  من  الثالثاء،  مساء 
لتوفير  اإلضافية  ــراءات  ــ اإلج لتنفيذ  اســتــمــرارا 
اإلمدادات الطبية، ضمن جهود الدولة في مكافحة 
انتشار فيروس » كورونا المستجد«. ومساء اإلثنين، 
إمدادات  طائرة  الدولي،  معيتيقة  مطار  إلى  وصلت 
طبية تتعلق بالتأهب واالستجابة لفيروس »كورونا 

.)COVID-19( »المستجد
البلدي  المجلس  استقبل  نفسه،  السياق  في 
القطاع  جهود  لدعم  طبية  وأجهزة  معدات  زليتن 
»كورونا  فيروس  جائحة  لمكافحة  بالبلدية  الصحي 
لمستشفى  الشحنة  تلك  وستخصص  المستجد«. 
المعدات  في  نقصا  عانى  ــذي  »ال القروي  ادواو 
الطبية«، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، األربعاء.

ومراكز  العزل  مراكز  توفير  أهمها  من  تنفيذية 
الستقبال  بالكامل  جهوزيتها  واستكمال  اإليواء 
المرحلة  كانت  بينما  بها،  المشتبه  الــحــاالت 
السريع،  االستجابة  مركز  إنشاء  هي  الثالثة 
الوحدات  بين  متكاماًل  اتصال  مركز  يعتبر  الذي 
بحيث  العزل،  ومراكز  البلديات  كل  في  المنتشرة 
للحاالت  االتصال  حسب  االستجابة  مركز  يتجه 
إحالة  يتم  هل  طبيًا  ليتقرر  بإصابتها،  المشتبه 

مركز  بإقامة  الوباء  لمكافحة  البلدية  واستعدت 
ميداني  مستشفى  إلى  إضافة  بالبلدية،  جديد  عزل 
التجهيزات  تلك  جميع  انتهت  حيث  المدينة،  داخل 
في  العزل  قسم  أعدت  كما  الماضي.  أبريل   21 في 
الصحة  وزارة  من  بدعم  التعليمي  زليتن  مستشفى 
في حكومة الوفاق، وذلك الستقبال الحاالت المشتبه 
في إصابتها بالفيروس. وفي 6 أبريل الجاري، سلمت 
مستشفى  إلى  طبية  ومعدات  أجهزة  الصحة  وزارة 
خطة  ضمن  صناعي،  تنفس  أجهزة  تشمل  زليتن، 

مكافحة جائحة فيروس »كورونا«.
الوطنية  المؤسسة  سلمت  قريب،  سياق  في 
لمساعدتها  الطبية  المواد  عديد  بلدية   12 للنفط 

الحالة لمركز عزل وإيواء أم ال.

تحية للمواطنين
على  المواطنين  لجميع  التحية  السراج  ووجه 
استجابتهم لما تم اتخاذه من قرارات لمنع تفشي 
المرض، قائاًل إنها قرارات تستهدف حماية أنفسنا 
هذا  استمرار  ضرورة  على  التأكيد  مجددًا  وأسرنا، 
الحرص واحترام ساعات حظر التجول، والتقيد بما 

المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  مكافحة  على 
ضمن مبادرة »الجار الطيب« التي تبنتها المؤسسة 
المجاورة  البلديات  الحتياجات  السريعة  لالستجابة 
لمناطق عملياتها. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط 
في بيان، الثالثاء، إنها سلمت يوم األحد 3 مايو عديد 
الجبل،  وباطن  صبراتة،  لبلديات:  الطبية  المواد 
ورقدالين،  وزوارة،  والزنتان،  ونالوت،  والبريقة، 

وجالو، وإجخرة، وأوجلة، والرياينة، والجميل.
للطوارئ،  جالو  مستشفى  عــام  مدير  وقالت 
في  الصحة  قطاع  إن  سلطان،  باسمة  الدكتورة 
على  التحديات  أكبر  من  واحدة  اليوم  »يواجه  ليبيا 
اإلطالق، وبالتالي، فإننا بحاجة ماسة إلى الدعم حتى 

الصادرة  بالتعليمات  وااللتزام  تدابير  من  ُاتخذ 
ستعرض  خروقات  أية  ألن  المختصة،  الجهات  عن 
فاعلها للعدوى التي سيجلبها لبيته وأسرته وأقرب 

إليه. الناس 
الحذر  بتوخي  المواطنين  من  طلبه  وجــدد 
معدالت  إن  اهلل  »الحمد  قائاًل:  تقصير  أي  وتجنب 

اإلصابة لدينا متدنية مقارنة بدول أخرى«.
الموقتة  الحكومة  رئيس  بحث  المقابل،  في 

نتمكن من توفير الرعاية الصحية لمن يحتاجها«.
من  المقدمة  الطبية  المواد  أن  سلطان  وتعتقد 
المؤسسة الوطنية للنفط »ستساعد على وقاية كل 
عدة  في  المرضى  وكذلك  والممرضين  األطباء  من 
مستشفيات من جائحة كورونا، وهو ما سيسمح لهم 
بالتغلب على هذه الظروف الصعبة«، مشيدة بدعم 

المؤسسة الوطنية للنفط المتواصل للمنطقة.
المواد  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأضافت 
المساهمة  شأنها  من  للبلديات  المقدمة  الطبية 
المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  في 
من  عدد  على  تشتمل  أنها  موضحة  )كوفيد–19(، 
ومعدات  مختلفة،  حماية  وبــدل  الواقية،  األقنعة 

احتياجات  الثالثاء،  الثني،  عبدالرحمن  عبداهلل 
العام  من  الثاني  للنصف  الطبي  اإلمــداد  جهاز 

الجهاز أحمد بورتيمة. الجاري، مع رئيس 
الثني  فإن  الموقتة،  للحكومة  بيان  وبحسب 
لقاء جمعهما في بنغازي،  اطلع من بورتيمة خالل 
والمستلزمات  لألدوية  االستراتيجي  المخزون  على 
الجهاز  احتياجات  اللقاء  وناقش  الطبية.  والمعدات 
تخصصية  أدوية  من   2020 العام  من  تبقى  لما 

من  وغيرها  األيدي،  تعقيم  ومواد  المعقمات،  رش 
المستلزمات الطبية.

شركاءها  أن  إلى  البيان  في  المؤسسة  وأشارت 
الدوليين أسهموا في توفير عديد من هذه المواد، 
وذكرت بأنهم قاموا بتخصيص ميزانية تقدر بثالثة 
طبية  مواد  توريد  أجل  من  أميركي  دوالر  ماليين 
أساسية يجري توزيعها على مختلف البلديات، منوهة 
تشرف  بالمؤسسة  المستدامة  التنمية  إدارة  بأن 
على هذه المساعدات وبالتنسيق والتعاون مع هذه 
البلديات. بدورها، أعلنت شركة سرت إلنتاج النفط 
والغاز مساهمتها في جهود إيواء العائدين من الخارج، 
إلى توفيرها أسرة ووجبات للموجودين في  مشيرة 

الجهاز  احتياجات  كافة  توفير  وكيفية  وعامة، 
لضمان سير عمله على أكمل وجه.

ويوم الخميس الماضي، بحث الثني، مع رئيس 
المهندس  بنغازي،  لبلدية  التسييري  المجلس 
الصحي  الحجر  مراكز  جاهزية  مدى  بوجواري  صقر 
بالخارج  العالقين  الستقبال  واستعدادها  بالمدينة 
االجتماع  تطرق  كما  الوطن.  ألرض  عودتهم  بعد 
للمدينة،  ثانية  تعقيم  حملة  تنفيذ  آليات  إلى 
اتخذتها  التي  والوقائية  االحترازية  التدابير  ضمن 

»كورونا«. جائحة  لمجابهة  الحكومة 
عائالت  البريقة،  بلدية  استقبلت  األحد،  ومساء 
من  نقلهم  تم  بعدما  بمصر،  عالقة  كانت  ليبية 
لبلدية  اإلعالمي  المكتب  ونشر  السلوم.  منفذ 
األحد،  مساء  الخارج  من  للعائدين  صورًا  البريقة، 
الفتًا إلى توفير إقامة لهم بجامعة »النجم الساطع« 
على  المفروضة  الحظر  فترة  وهي  يومًا،   14 لمدة 

كل الوافدين من خارج البالد.
بلدية  عميد  فــإن  للمكتب،  بيان  وبحسب 
أمن  ومدير  بوخمادة،  عطية  أ.ناصر  البريقة 
الكزة،  إيهاب  العقيد  النفطي  الهالل  مديرية 
لمكافحة  االستشارية  الطبية  اللجنة  وأعضاء 
الليبية خالل  العائالت  فيروس كورونا، كانوا رفقة 
رحلة العودة إلى البلدية، حيث كان في استقبالهم 
رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدي البريقة العمدة 
فرج بووازنة ومدير إدارة الخدمات الصحية البريقة 
االستشارية  الطبية  اللجنة  وعضو  بالقاسم  بوبكر 
نفسه،  السياق  وفي  المشيطي.  د.محمد  البريقة 
وصول  المدني،  مصراتة  مطار  من  مصدر  أكد 
العالقين  الموطنين  من  عددًا  تحمل  طائرة  أول 
المطار، مساء  إلى  جائحة كورونا  تركيا بسبب  في 
إلى  مشيرًا  اسطنبول،  مدينة  من  قادمة  الثالثاء، 

300 شخص. أن عددهم 
الموقتة،  بالحكومة  الصحة  وزارة  وأعلنت 
األولي  واالستجابة  الرصد  فريق  انتهاء  الثالثاء، 
العائدين  من  مواطنًا   40 على  الكشف  من  بدرنة 

»إيمليا«. بمنتجع  والمقيمين  مصر  من 
صفحتها  على  منشور  بيان  في  الوزارة  وقالت 
إن  »فيسبوك«  االجتماعي  الــتــواصــل  بموقع 
لثالث  يتبعون  فحصهم  تم  الذين  المواطنين 
إلى  الفتة  درنة،  إلى  تصل  العالقين  من  مجموعة 
تقديم الرعاية الصحية والوقائية الالزمة لهم من 

بالمدينة. الرصد  فريق  قبل 
وصول  استمرار  الماضية،  ــام  األي وشهدت 
الحكومة  سيطرة  مناطق  إلى  مصر  في  العالقين 
الصحية  الخدمات  إدارة  أعلن مدير  الموقتة، حيث 
وباء  لمكافحة  االستشارية  اللجنة  عضو  طبرق، 
من  أكثر  وصول  أسويكر،  عبدالمنعم  »كورونا«، 
فيما  بمصر،  العالقين  من  ليبي  مواطن   400
الدفعة  وصول  إلى  شحات  أمن  مديرية  أشــارت 
بمصر  العالقين  المدينة  أبناء  من  الثانية  الدفعة 

البري. إلى منفذ امساعد 

بمدينة  الساطع  النجم  بجامعة  الصحي  الحجر  مقر 
الحجر  مقر  استقبال  إلى  الشركة  وأشارت  إجدابيا. 
إلى  باإلضافة  الماضي،  األحد  مواطنا،   52 الصحي 
على  الشركة  بيان  حسب  الثالثاء،  جديدة،  دفعة 
»فيسبوك«.  االجتماعي  التواصل  بموقع  صفحتها 
ووفرت للجنة الطوارئ القائمة على الحجر 30 سريرا 
مرتبة،  و30  والمناشف،  والوسائد  باألغطية  مجهزا 
ومواد تنظيف لكل الغرف والمرافق الملحقة بالمبنى. 
للقادمين  غداء  وجبة   40 بتجهيز  الشركة  وتعهدت 
أخذ  والمرض  السفر  ظروف  عليهم  فرضت  الذين 
إفطار  وجبة   92 إعــداد  إلى  إضافة  الفطر،  رخصة 
وسحور لكل المقيمين بالحجر والعاملين يوميا ولمدة 
السيارات  وتطهير كل  تعقيم  إلى  إضافة  أسبوعين، 

والحافالت التي نقلت المواطنين وأسرهم.
الحرس  جهاز  خصص  األهالي،  دعم  سبيل  وفي 
شهر  خالل  الخضراوات  لبيع  مكانا  طبرق،  البلدي 
رمضان، بساحة الكورنيش بمدخل المدينة الشرقي، 
وقال  مخفضة.  بأسعار  المنتجات  بيع  بهدف  وذلك 
طبرق  البلدي  الحرس  بجهاز  اإلعالم  وحدة  رئيس 
مصطفى زاكي، اإلثنين، إلى »الوسط«، إن الساحة 
اإلذن  أخذ  تم  التي  الخضراوات  لبيع  المخصصة 
فيها من عميد بلدية طبرق، تتعرض كل يوم لرمي 
الخضراوات  ومخلفات  القمامة  من  كبيرة  كميات 
وغيرها، ما جعل شركة النظافة تقدم شكوى لجهاز 
والبائعين  التجار  إلــزام  بضرورة  البلدي  الحرس 

بالمحافظة على نظافة الساحة.
الشاحنات  تقصدها  الساحة  أن  زاكــي  وأضــاف 
الخضراوات  ببيع  تقوم  والتي  مصر  من  القادمة 
بأسعار مخفضة جدا للمواطنين قبل وصولها للتجار 
الذين يسيطرون على أسواق الخضراوات بالمدينة، 

فيما تشهد الساحة إقباال كبيرا من أهالي المدينة.

استنفار حكومي لتكثيف جهود مواجهة »كورونا« بمختلف البلديات

»الجار الطيب«.. مبادرة من املؤسسة الوطنية للنفط لدعم البلديات

مدير مركز مكافحة األمراض: وضعنا الوبائي جيد

الوسط - إسماعيل األشول

القاهرة - الوسط

الثالثاء،  عقوب،  سعد  الموقتة،  الحكومة  في  الصحة  وزير  افتتح 
مركز  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  المصابين  لعزل  مقرا 
المقر  ويضم  للمركز.  التابعة  األبراج  أحد  وهو  الطبي،  بنغازي 
منفصل  أنه  كما  الفائقة،  للعناية  سريرا  و64  إيوائيا  سريرا   250
عن باقي األبراج، حسب بيان المكتب اإلعالمي لمركز بنغازي على 

صفحته في موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وقالت رئيسة اللجنة الطبية االستشارية لمكافحة وباء »كورونا« 
جدا«  »مثاليا  يعتبر  البرج  إن  العريبي  فتحية  الموقتة،  بالحكومة 
الستقبال الحاالت كونه يضم أبوابا خاصة به، ومعزوال عن المركز 

تماما، إضافة إلى مساحة كبيرة مخصصة للسيارات.
عن  للكشف  اختبار  ألف   100 من  أكثر  توفير  إلى  ولفتت 

توفير  مؤكدة  حاليا،  اللجنة  بها  تعمل  التي  وهي  الفيروس، 
األجهزة والمعدات الطبية الالزمة للبرج.

المناطق  في  بـ»كورونا«  إصابة  حاالت  أربع  سوى  تسجل  ولم 
إجراء  في  الماضي  السبت  بدأت  التي  الموقتة،  للحكومة  التابعة 
شخصا،   50 عينات  بسحب  وذلك  بنغازي،  في  العشوائي  المسح 
مستهدفة الوصول إلى 600 عينة. وأوضح مدير عام المركز الليبي 
للبحوث والدراسات، الدكتور عبدالغفار المنفي، أن المسح يتم بناء 
العينة  العمل عليها منذ أسبوع، بهدف أن تغطي  على خطة جرى 
طريقة  »هي  مضيفا:  بالكامل،  بنغازي  أنحاء  جميع  العشوائية 
إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر 

الشركات العالمية في الدراسات الميدانية«.
الصحي  العزل  مقر  تجهيز  عملية  انتهت  نفسه،  السياق  في 
بسبها، الذي سيكون المقر الرئيسي حال اكتشاف إصابة بفيروس 
علي  الدكتور  الصحي،  العزل  مقر  مدير  قال  المستجد«.  »كورونا 

على  يحتوي  المقر  إن  »الوسط«،  إلى  تصريحات  في  السعيدي، 
قاطع رجال وآخر للنساء مع منظومة مراقبة، وكذلك بعض أجهزة 
وأجهزة  الفائقة  للعناية  أسرة  جانب  إلى  أشعة  وجهاز  التنفس 
مراقبة المريض، فيما يسع المقر لستين سريرا منها عشرة أسرة 

الفائقة. للعناية 
الصحي  العزل  فى  بالعمل  المتطوعين  أحد  غيث،  علي  وأضاف 
يبلغ  الطبية  العناصر  من  المتطوعين  عدد  أن  »الوسط«،  إلى 
مع  ومسائية  صباحية  ورديتين  على  مقسمين  متطوعا،  خمسين 
العناصر  جميع  أن  مضيفا  وردية،  كل  في  رئيسي  دكتور  وجود 
بفيروس  إصابة  أي  مع  التعامل  كيفية  على  دورات  تلقت  الطبية 

»كورونا«.
يشار إلى أن مقر العزل الصحي بسبها تابع لجامعة سبها، وهو 
للعزل  مقرا  تخصيصه  الجامعة  قررت  بعدما  بنات  البركولي  بيت 

الصحي في سبها.

افتتاح مقر عزل في بنغازي.. وإعداد آخر في سبها
بنغازي - سبها - رمضان كرنفوده

ترك  وعدم  المواطنين  لطمأنة  محاولة  في 
المركز  عام  مدير  أكد  الشائعات،  أمام  المجال 
النجار،  الدين  الوطني لمكافحة األمراض، بدر 
مشيرا  جيد،  البالد  في  الوبائي  الوضع  أن 
العالقين  ملف  في  محددة  إجراءات  اتخاذ  إلى 
بالخارج، من أجل ضمان عدم استقبال حاملي 

المستجد« بينهم. فيروس »كورونا 
بين  مصابين  استقبال  إن  النجار  وقال 
العائدين سيؤثر على الوضع الوبائي ويتسبب 
صحي  حجر  إجراء  تقرر  ولذا  مشكلة،  في 
أول  في  يوما،   14 لمدة  الخارج  في  للعالقين 
الفيروس  عن  للكشف  مسحة  تؤخذ  يوم 
في  أخرى  ثم مسحة   »PCR« باستخدام جهاز
نهاية المدة، حسب تصريحاته إلى قناة »ليبيا 

األحرار«، األحد.
إلى  المواطنين  عودة  لدى  أنه  وأوضح 
وإنما  أخرى،  تحليالت  لهم  تجرى  لن  المطار، 
للتأكد  الحرارية  الكاميرا  باستخدام  كشف 

أن  وأوضح  طبيعية.  حرارتهم  درجة  أن  من 
التواصل  وأرقام  ببياناته  ورقة  سيمأل  العائد 
معه، ويفضل أن يدخل في حجر صحي منزلي، 
وأصحاب  السن  كبار  مع  يختلط  بأال  ناصحا 

األمراض المزمنة لمدة من الوقت.
من  مجموعة  يحوي  دليال  المركز  وأعد 
سالمة  على  للحفاظ  والتوصيات  التعليمات 
من  وللوقاية  الرحالت،  خالل  الطائرات  أطقم 
إلى  المركز  ونبه  المستجد«.  »كورونا  فيروس 
الركاب  تقسيم  عبر  االزدحام  تفادي  ضرورة 
إلى مجموعات خالل صعودهم للطائرة، حسب 
معيتيقة  مطار  صفحة  نشرته  الذي  الدليل 
التواصل  بموقع  صفحتها  على  الدولي 

الثالثاء. »فيسبوك«،  االجتماعي 
يحمل  أن  للمسافر  يسمح  الدليل،  وحسب 
والرضع  األطفال  بأغذية  خاصة  يد  حقيبة 
خالل  احتياجها  يمكن  التي  الخاصة  واألدوية 
خاصة  يد  حقيبة  حمل  يمكنه  كما  الرحلة، 
للسيدات  صغيرة  وحقيبة  توب«،  »الب  بجهاز 
المهمة.  واألوراق  األموال  تحفظ  التي  أو 
بمقاعدهم  اإلقالع  بعد  المسافرون  ويلتزم 

إذن  وطلب  الكرسي،  تغيير  أو  التحرك  وعدم 
المياه  لدورة  الذهاب  عند  بالطائرة  الضيافة 
كما  الدليل،  وفق  الممر،  في  الزحام  لتجنب 
لفتت إدارة المطار إلى أنه لن تقدم أي وجبات 

كل  على  موجودة  ماء  قنينة  عدا  الرحلة  خالل 
كرسي. وسبق أن قدم مركز مكافحة األمراض 
من  للعائدين  العامة  اإلرشادات  من  مجموعة 
الصحي  النموذج  ملء  ضرورة  وهي  السفر، 

الحالة  تتبع  على  المركز  لمساعدة  المخصص 
المنزلي، ومنع  بالحجر  وااللتزام  الصحية لهم، 
على  والمداومة  واألصدقاء،  العائلية  الزيارات 
عند  الكمامات  وارتداء  جيدا،  اليدين  غسل 
التجول، وفي حال الشعور بأي أعراض كارتفاع 
درجة حرارة الجسم أو السعال، طالب بضرورة 

التواصل معه على الرقم 195.
ملف  مسؤول  نفى  نفسه،  السياق  في 
الصحة  بمنظمة  ليبيا  بمكتب  »كورونا« 
عصمان،  رمضان  الدكتور  العالمية، 
صفحات  على  تداولها  يتم  التي  »الشائعات« 
من  ليبيا  خروج  ومفادها  االجتماعي  التواصل 

دائرة خطر فيروس »كورونا«.
إلدارة  اإلثنين،  بيان  في  عصمان،  وأكد 
بالمركز  السريعة  والتقصي واالستجابة  الرصد 
الوطني لمكافحة األمراض، أن هذه الصفحات 
لعرقلة  تسعى  االجتماعي«  التواصل  »بمواقع 
الجهات  وضعتها  التي  االحترازية  التدابير 
الطبية المختصة من أجل منع انتشار الفيروس.

وأضاف عصمان أن الجهة الوحيدة المخولة 
المركز  هو  المجتمع  صحة  تخص  بتصريحات 

على  وشدد  األمراض.  لمكافحة  الوطني 
المواطنين عدم االلتفات لمثل هذه الصفحات 
المعروفة  الوقاية  بطرق  والتقيد  الرائجة 
واالبتعاد  التجول  حظر  بتطبيق  وااللتزام 
أن  إلى  مشيرا  االزدحام،  عن  اإلمكان  قدر 
نتبع  لم  ما  خطرا  يشكل  زال  ما  »كوفيد19-« 

المختصة. الجهات  تعليمات 
دعت  العالمية،  الصحة  منظمة  وكانت 
توخي  إلى  ليبيا  في  الصحية  السلطات  األحد، 
الخطير  الصحي  التهديد  مواجهة  في  الحذر 
البالد.  الذي يمثله مرض »COVID-19« في 
في  العالمية  الصحة  منظمة  ممثلة  وقالت 
مناسبا  الوقت  »ليس  هوف:  إليزابيث  ليبيا 
المنخفضة  األرقام  إن  الحذر،  للتقليل من  اآلن 
إلى  تخدعنا  أال  يجب  عنها  اإلبالغ  يتم  التي 
األولى  المراحل  في  ليبيا  باألمان،  زائف  شعور 
العدوى،  ذروة  إلى  بعد  تصل  ولم  الوباء  من 
سيكون  انتشارا،  أكثر  االختبار  يصبح  أن  وإلى 
من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض 
األنباء  وكالة  بحسب  الجغرافي«،  وانتشاره 

الليبية »وال«.

القاهرة - الوسط

● مدير المركز الوطني لمكافحة األمراض الدكتور بدر الدين النجار

● السراج خالل افتتاح مركز االستجابة السريعة لمجابهة جائحة »كورونا«

● شحنة مستلزمات وقائية من تركيا

● رئيس الحكومة الموقتة عبداهلل عبدالرحمن الثني مع رئيس جهاز اإلمداد الطبي أحمد بورتيمة

● المواد الطبية المقدمة للبلديات من المؤسسة الوطنية للنفط

»الصحة العالمية« نفت الخروج من دائرة الخطر

»صحة الوفاق«: وصول مساعدات طبية من تركيا



عربى و دولي

●   متطوعان يوزعان مساعدات غذائية في سوق تونس المركزية

● مقاتل عراقي في الحشد الشعبي بقرية مكيشيفية شمال بغداد
●  مسجد قبة الصخرة بالقدس المحتلة

●   أحد عناصر األمن في البحرين لدى تفقده مستشفى سترة الميداني

تونس - الجزائر - المنامة ــ وكاالت

رئيس الحكومة التونسي
إلياس الفخفاخ: »لم نخرج

 بعد من األزمة«

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

السنة اخلامسة
العدد 233 14 رمضان 1441 هــ
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المعضلة  بين  يتأرجح  العربي  العالم  يزال  ال 
التي تحير اإلنسانية كلها، في مواجهة فيروس 
دفع  إلى  والحاجة  الوقاية،  المستجد:  كورونا 

عجلة االقتصاد وحركة الحياة.
تونس  من  كل  شرعت  ذلك،  سبيل  وفي 
الذي  التام  اإلغالق  تدابير  تخفيف  في  والجزائر 
بحذر  ولكن  فيروس كورونا  لمكافحة  إقراره  تم 
اإلصابات  نسق  عودة  من  بارزين  و»تخوّف« 

لالرتفاع مجددا.
عبداللطيف  التونسية  الصحة  وزير  وعبّر 
على  صفحته  على  األحد  تدوينة  في  المكي 
نراه  بـ»ما  وبرّره  »تخوّف«  عن  »فيسبوك« 
ضغط  تحت  أو  تجاهاًل  وهناك  هنا  انفالت  من 
الحالة »ستتحمل  في هذه  والسلطات  الحاجة«، 
مسؤوليتها بحماية المجتمع بما في ذلك العودة 

إلى الحجر العام«.
الجزائري  الرئيس  حذر  ذلك،  مع  بالموازاة 
عبدالمجيد تبون، الجمعة، من تشديد الحجر في 

حال لم يتمّ التزام اإلرشادات الصحّية.
أشخاص  لدى  تظهر  اإلصابات  أولى  وبدأت 
أوروبا،  من  عائدين  كانوا  الفائت  مارس  مطلع 
كل  قامت  ما  وسرعان  تشتد  األزمة  بدأت  حيث 
تدابير  بفرض  والجزائر  والمغرب  تونس  من 

مشددة بداية بغلق الحدود تدريجيا.
الجزائر وتونس حظر تجول  وفرضت كل من 
ليال، كما أغلقت المدارس وطلبت السلطات من 
مواطنيها البقاء في بيوتهم منذ األسبوع الثالث 
مع ظهور الفيروس بالرغم من أنها بالكاد بدأت 
مصابا   54( المصابة  للحاالت  ارتفاعا  تسجل 
شمال  كان  فيما  الجزائر(  في  و90  تونس  في 

المتوسط يعاني أزمة مستفحلة.
والمراكز  والمقاهي  المطاعم  جميع  وأغلقت 
وفي  العاصمة  تونس  في  الكبرى  التجارية 
المحالت  بعض  وبقيت  الداخلية  المناطق 
الغذائية مفتوحة لتزويد المواطنين وتم تشديد 
بفرض  وصلت  الجوالن  على  األمنية  الرقابة 

عقوبات بالسجن.
األسبوع  نهاية  الجزائرية  السلطات  وقررت 
في  المتاجر  من  العديد  غلق  إعادة  الفائت 
عدم  بسبب  العاصمة  الجزائر  وفي  محافظات 

احترام التدابير الصحية والتباعد االجتماعي.

»نجاح«
بـ27%  »ارتفاعا  الجزائر  في  السلطات  وأحصت 
بين  الممتدة  الفترة  في  اإلصابات«  عدد  في 
بداية شهر رمضان الموافق 24 أبريل والثالثين 

رمضان ُأحصيت 56 وفاة و1467 إصابة جديدة 
في الجزائر.

خطر العودة
استقرارا  البلدين  في  الوفيات  نسق  ويشهد 
ويحذر  السلطات.  لتطمئن  يكفي  ال  ذلك  لكن 
في  الخبير  بيتام  إيدير  الجزائري  الطبيب 
اإلصابات  المنقولة من »خطر عودة«  األمراض 

من الشهر. عند اتّخاذه قرار استئناف األنشطة 
الحكومة  رئيس  طالب  أسبوع،  قبل  التجارية 
بـ»مواصلة  الجزائريّين  جراد  عبدالعزيز 
النظافة،  لتدابير  وصرامة،  وعي  بكّل  االمتثال، 

والتباعد االجتماعي والحماية«.

ربحنا المعركة وليس الحرب
الفخفاخ  إلياس  التونسية  الحكومة  رئيس  وقال 
في حوار تلفزيوني نهاية أبريل الفائت إن بالده 
»لم  مستدركا  الوضع«،  على  مسيطرة  »شبه 
نخرج بعد من األزمة« مرجعا ذلك إلى مجموعة 
التدابير المعتمدة منذ ظهور الحاالت األولى من 
المصابين، وال سيما غلق الحدود البرية والجوية 

تدريجيا تزامنا مع ظهور اإلصابات األولى.
أن  تونس  في  الصحيّة  السلطات  وتؤكد 
منهجيتها في مكافحة كوفيد19- والتي تعتمد 
الفيروس  أعراض  لحاملي  التامّ  العزل  على 
»ناجحة«  كانت  الموجهة  بالتحاليل  والقيام 

ومكنتها من تفادي 25 ألف إصابة وألف وفاة.

لمكافحة  الوطنية  اللجنة  عضو  وتقول 
»ربحنا  عيسى  بن  التويري  حنان  كوفيد19- 
ضرورة  إلى  مشيرة  الحرب«،  وليس  المعركة 
المواطنين  وعي  على  والتعويل  اليقظة 
المرحلة  في  الفيروس  هذا  مع  للتعايش 

القادمة.
بالفيروس  المصابين  األشخاص  عدد  وفاق 
 42 جراءه  وتوفي  بقليل  حالة  ألف  تونس  في 
مليون   11 نحو  فيه  يتواجد  بالد  في  شخصا 
ساكن. بينما في الجزائر الجارة حيث يتضاعف 
أصيب  مرّات  أربع  من  بأكثر  السكان  عدد 
وسجلت  شخص   4500 من  أكثر  بكوفيد19- 

460 حالة وفاة. البالد أكثر من 
مع  الجزائر  في  ليرتفع  اإلصابات  نسق  وعاد 
بداية شهر الصيام. وقالت سلطات جهوية في 
البالد األحد إنّها أغلقت نهاية األسبوع أنشطًة 
األسبوع  نشاطها  استأنفت  كانت  عدّة  تجاريّة 
قواعد  التزامها  عدم  بسبب  وذلك  الماضي، 
شهر  بدء  ومنذ  االجتماعي.  والتباعد  الصحّة 

في  به  وسنشعر  التراخي،  إلى  »بالنظر  وذلك 
األسابيع القادمة«.

األمراض  قسم  ورئيسة  الطبيبة  تقول  كما 
المعدية بمستشفى »الرابطة« في تونس حنان 
التيويري بن عيسى »توصلنا لكبح الجائحة ولكن 
يجب تدعيم ذلك«. وتبين بن عيسى أن تونس 
كانت »سبّاقة منذ بداية ظهور الفيروس« في 

فرض إجراءات تحد من انتشاره في البالد.
أستاذ  سالمة  بن  سليمان  يقول  ذلك،  إلى 
ومدير  التونسية  الجامعة  في  الرياضيات 
باستور  بمعهد  البيولوجية  الرياضيات  مختبر 
اإلصابات  عدد  استقرّ  أسبوع  »منذ  تونس 
عاملين  نتيجة  وهذا  باالنخفاض،  بدأ  ثم 
المطبقة  العزل  سياسة  أوّال  هما  أساسيين 
ما  العائلي  محيطهم  وعلى  المصابين  على 
ثم  العدوى  في  التقليص  في  مباشرة  ساهم 
قلص  الذي  التامّ  واإلغالق  التجول  حظر  قرار 

الناس«. التجمعات بين  بصفة كبيرة في 
من  العديد  الوباء  علوم  في  الخبراء  ويرجح 

والتي  العلمي  البحث  قيد  والعوامل  الفرضيات 
قد تكون ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة 
البالد.  في  الفيروس  انتشار  من  الحد  في 
في  المختصة  عبدالملك  ريم  األستاذة  وتقدر 
الرابطة«  »مستشفى  في  الجرثومية  األمراض 
يتم  لم  أن هناك »فرضيات متعددة  )حكومي( 
الوصول  بها  نفسر  أن  يمكن  علميا  تأكيدها 
السّل  ضد  التطعيم  منها  المنحنى  هذا  إلى 
)المعروف بالبي سي جي(« وقد أدرجته تونس 

الستينيات. منذ مطلع  اللقاحات  أجندة  ضمن 
وتؤكد عبدالملك أن »الحجر الصحي الذي تم 
البداية كان أهم عامل ساعد على  اعتماده منذ 

تجاوز األزمة«.
تونس  في  العام  الصحي  الحجر  تخفيف  وبدأ 
االثنين وذلك عبر السماح لنصف عدد العاملين 
من  العديد  لكن  لنشاطهم،  التدريجي  بالرجوع 
عبر  خصوصا  تظهر  بدأت  والتراخي  اإلخالالت 
وعدم  والتجمعات  النقل  وسائل  في  االزدحام 

وضع الكمامات.

بعد تقليل تدابير اإلغالق

مخاوف في تونس والجزائر من موجة إصابات جديدة بـ »كوفيد - 19«

مستغال أزمة الوباء

محاوالت لـ »داعش« للعودة إلى العراق من بوابة االنقسام السياسي
كوفيد19-،  جائحة  تفشى  مستغاًل 
واالنقسام  الدولى  التحالف  قوات  وانسحاب 
السياسي، ضاعف تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
القوات  ضد  هجماته  الماضى  الشهر  خالل 
األمنية ومرافق الدولة فى العراق، لكن ذلك 
 ،2014 العام  سيناريو  إلى  العودة  يعنى  ال 

بحسب ما يؤكد محللون.
وكان العراق أعلن »النصر« على التنظيم 
معارك  بعد   ،2017 العام  نهاية  المتطرف 
فلول  لكن  أعوام.  ثالثة  من  ألكثر  دامية 
الجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات 
فى  نائية  مناطق  فى  األمنية  القوات  على 

شمال البالد وغربها.
بحكومة  تسير  اليوم  البالد  أن  غير 
والقوات  أشهر،  خمسة  منذ  أعمال  تصريف 
لمنع  التجول  حظر  بفرض  منشغلة  األمنية 
وليل  المستجد.  كورونا  فيروس  انتشار 
الجمعة السبت قبيل موعد السحور فى شهر 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  تمكن  رمضان، 
أشهر  منذ  دموية  األكثر  هجومه  شن  من 
لجهة  تعقيدًا  واألكثر  العراقية،  القوات  ضد 
قوات  من  عشرة  مقتل  عن  أسفر  تنظيمه، 

الحشد الشعبي.
فى  والمتخصص  األمنى  المحلل  ويقول 
الهاشمى  هشام  الجهادية  الحركات  شؤون 
القتالية  »العمليات  إن  برس«  لـ»فرانس 
وصلت إلى مستوى لم يكن قائما من قبل«. 
الجهاديين  أن  عدة  أمنية  مصادر  وتؤكد 
هجماتهم  الماضية  الفترة  خالل  صعدوا 
المسلحة وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد 

قوات األمن فى بعض القري.
هجمات »انتهازية«

بـ»القتال  الهجمات  الهاشمى  ويصف 
القدرة  »إعادة  إلى  يهدف  الذى  الهجين« 
والتهديدات  التحديات  كل  مع  التكيف  على 

ومرونة  الذاتى  التمويل  لغرض  المحتملة، 
»عرقلة  إلى  إضافة  والتخفي«،  التنقل 
النازحين  وعودة  االستقرار  مشاريع  وتهديد 

فى المناطق المحررة، كنوع من االنتقام«.
برتبة  ضابط  يؤكده  الذى  األمر  وهو 
قائاًل  العراقية،  االستخبارات  فى  عميد 
ثالثة  بمعدل  هجماته  كثف  »داعش  إن 
شهر  فى  نفسها  بالفترة  مقارنة  أضعاف 

الماضي. مارس« 
وكان من بينها هجوم انتحارى استهدف 
منتصف األسبوع الماضى مقر االستخبارات 
بين  عليها  المتنازع  كركوك  مدينة  فى 
أدى  مما  العراق،  شمال  فى  وأربيل  بغداد 
إلى إصابة أربعة من عناصر األمن بجروح. 
بغداد،  شرق  شمال  ديالى  محافظة  وفى 
أصبحت الهجمات شبه يومية خصوصًا فى 

الزراعية. المناطق 
عشائر  زعماء  أحد  غضبان،  عدنان  يقول 

اثنين  إن  ديالى  شمال  فى  العبارة  ناحية 
بـ»هجوم  خطيرة  بجروح  أصيبا  أقربائه  من 
تذكرنا  »إنها  مضيفًا  لداعش«،  مسلح 

بأحداث العام 2014«.
استغلوا  )الجهاديين(  »هؤالء  أن  ويعتبر 
انشغال القوات األمنية بفرض حظر التجول« 
جراء كورونا الذى أودى بنحو مئة شخص فى 

العراق مع إصابة أكثر من ألفين آخرين.
فاضل  واألمنى  السياسى  المحلل  لكن 
الجمود  الجهاديين  استغالل  يرجح  أبورغيف 
توتر  ظل  فى  البالد  تعيشه  الذى  السياسى 
المقبلة،  الحكومة  تشكيل  حول  المحادثات 
بين  والخالفات  النفط  أسعار  وانخفاض 
حول  كردستان  وإقليم  المركزية  الحكومة 

الموازنة.
لديه مجسات  إن »داعش  أبورغيف  يقول 
الوضع  احتقن  كلما  السياسي،  الوضع  على 

السياسى نشط بطريقة انتهازية«.

»عدوانية« لكن »بدائية«
قوات  انتشار  خفض  أن  أيضًا  ويرى 
المتحدة  الواليات  تقوده  الذى  التحالف 
أن  من  محذرًا  لذلك،  الطريق  مهد  قد 
أوسع  مستقبلى  نشاط  فى  »التنظيم 
العام  فى  الدولى  التحالف  ونشر  وأكبر«. 
القوات  لمساندة  العراق  فى  قواته   2014
عبر  الجهاديين،  قتال  فى  المحلية  األمنية 
االستشارة  وتقديم  جوية  ضربات  تنفيذ 

والتدريب.
األميركية  الدفاع  لوزارة  تقييم  وكشف 
تزال  ال  العراقية  القوات  أن  الحالى  العام 
للمعلومات  الوصول  على  قادرة  غير 
كاف  بشكل  واستخدامها  االستخباراتية 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ضد  الغارات  فى 
مناطق  فى  العمليات  تنفيذ  أو  بمفردها، 

وعرة دون مساعدة التحالف الدولي.
لن  »التنظيم  أن  يؤكد  أبورغيف  لكن 
حين  عهده«،  سابق  إلى  العودة  يستطيع 
العراق  فى  شاسعة  مساحات  على  استولى 
وتضم  بريطانيا  مساحة  توازى  وسورية 
التحالف،  جهة  من  نسمة.  ماليين  سبعة 
يؤكد ضابط كبير أن »داعش شن هجمات 
عدة ناجحة بمستوى منخفض« فى األسابيع 

األخيرة، لكن ذلك ال يمثل »زيادة كبيرة«.
عدد  على  يقتصر  »ال  األمر  أن  ويضيف 
الهجوم؟  نوعية  ما  ولكن  فقط،  الهجمات 
هل هو معقد؟ ما نوع المعدات أو التكتيكات 
التى استخدمت؟ معظم ما رأيناه كان بدائيًا 

وبسيطًا«.
لذلك، يعتبر المحلل المتخصص بشؤون 
الجماعات الجهادية فى العراق سام هيلر أن 
التحول األخير ال يقارن بذروة نشاط تنظيم 
يسمى  ما  إعالن  عند  اإلسالمية  الدولة 
أن ذلك ليس  إلى  الخالفة«. ولفت  بـ»دولة 
أكثر  موقفًا  يتخذ  »داعش  أن  إلى  إشارة  إال 
قدرات  لديه  أن  يعنى  ال  وهذا  عدوانية. 

جديدة أو حتى مؤثرة«.

بينهم موظفون وعسكريون

شرطة االحتالل اإلسرائيلي توقف 7 فلسطينيني بالقدس املحتلة

بدعوى ممارستهم نشاطا مموال من السلطة الفلسطينية التي 
تحظر إسرائيل أي نشاط لها في القدس المحتلة، أعلنت الشرطة 

اإلسرائيلية الثالثاء توقيف عدد من الفلسطينيين بالمدينة.
وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان »أدى تحقيق سري إلى 
النتهاك  القدس  أورشليم  سكان  من  بهم  مشتبه  سبعة  توقيف 

قانون تطبيق االتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة«.
الباكر  الصباح  الشرطة في ساعات  أفراد  البيان، دهم  وبحسب 
منازل المشتبه بهم و»ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم على 
التحقيق«. وأكد بيان الشرطة اإلسرائيلية أن عملية التفتيش في 
منازل المشتبه بهم أدت إلى »ضبط أدلة تعزز الشبهات حولهم، إذ 

تتضمن أجزاء من زي عسكري للسلطة الفلسطينية«.
في  الفلسطينية  للسلطة  سيادية  مظاهر  أي  إسرائيل  وتمنع 

القدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 1967، وضمّتها الحقًا 
في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس 
بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين تريد السلطة الفلسطينية 

إعالن القدس الشرقية عاصمة للدولة المستقبلية.
والمحررين  األسرى  شؤون  هيئة  استنكرت  جهتها،  من 
ونشطاء  قيادات  بحق  الشرسة  »الهجمة  بيان  في  الفلسطينيين 
مقدسيين«. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن معظم المعتقلين 
هم »شخصيات اعتبارية وموظفون وعساكر في مؤسسات في دولة 

فلسطين وأسرى محررون ونشطاء اجتماعيون«.
ومن بين المعتقلين وفق بيان الهيئة، أمين عام المؤتمر الشعبي 
في القدس اللواء بالل النتشة، واللواء عماد عوض، ورجل األعمال 
حاتم  رانية  والكاتبة  األشهب  معاذ  والمقدم  أبوزهرة  مصطفى 

والصحفي تامر عبيدات، ومواطنون آخرون.
وأكد محامي شؤون األسرى محمد محمود لـ»فرانس برس« في 
وقت الحق الثالثاء، قرار محكمة الصلح اإلسرائيلية بتمديد اعتقال 
كل من أمين عام المؤتمر الشعبي الفلسطيني اللواء بالل الناتشة 

ومدير مكتبه معاذ األشهب حتى األربعاء.
وبحسب محمود، فإن مجريات التحقيق مع الموقوفين تمحورت 
حول تنظيمهم نشاطات خاصة بالسلطة الفلسطينية في القدس 

منها ما يتعلق بفيروس كورونا وتقديم مساعدات لألسر المحتاجة 
خالل شهر رمضان. وبحسب المحامي، تم اإلفراج عن اللواء عماد 
حاتم  رانية  والكاتبة  أبوزهرة  مصطفى  األعمال  ورجل  عوض، 
أيضا  قررت  المحكمة  إن  محمود  وقال  عبيدات.  تامر  والصحفي 
تمديد توقيف ثمانية شبان من قرية العيساوية شمال شرق القدس 

حتى األربعاء، كانت قد اعتقلتهم فجر الثالثاء.
وحذرت الهيئة من »استمرار استهداف مؤسسات دولة فلسطين 
في القدس«، مؤكدة أن »هذه الهجمة الشرسة في اآلونة األخيرة 
العاصمة  في  الرسمي  الفلسطيني  الوجود  تقويض  ضمن  تأتي 

األبدية لدولة فلسطين«.
وشهد الشهر الماضي اعتقال الشرطة اإلسرائيلية وزير شؤون 
القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ المدينة 
عدنان غيث اللذين عينتهما السلطة الفلسطينية للعمل في القدس 
عمليات  من  إسرائيل  وتسعى  لها.  كممثلين  المحتلة  الشرقية 

االعتقال هذه إلى تكريس سيادتها على المدينة المحتلة.

مع اشتراط ضوابط وقائية

فتح جزئي للمساجد في إيران بعد تعافي 80 ألف شخص من »كورونا«

من  أجزاء  في  مساجد  فتح  اإلثنين،  إيران،  أعادت 
انتشار  على صعيد  المخاطر  منخفضة  اعتبرت  البالد 
 80 قرابة  إن  وقالت  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
ألف شخص أصيبوا بالمرض قد تعافوا وخرجوا من 

المستشفيات بعد تلقيهم العالج.
كيانوش  الصحة،  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
 6277 إلى  ترفع  إضافية  وفاة   74 إن  جهانبور، 
منذ  إيران  في  المسجلة  للوفيات  الرسمية  الحصيلة 

اإلعالن عن أولى اإلصابات في منتصف فبراير.
والرقم هو األعلى عن حصيلة األحد، حيث سجلت 
أدنى حصيلة يومية  بالفيروس، هي  47 وفاة  البالد 

أبوابها  فتح  بإعادة  للمساجد  وسمح  يوما.   55 في 
ثلث  أو نحو  إدارية،  132 منطقة  المصلين في  أمام 

المناطق التي تعتبر منخفضة المخاطر.
وبدأت الجمهورية اإلسالمية باستخدام نظام يرمز 
له بألوان األبيض واألصفر واألحمر لمختلف المناطق 
على  ويتعين  فيها.  الفيروس  درجة خطورة  لتصنيف 
المصلين دخول المساجد واضعين كمامات وقفازات، 
وأبلغوا أن بإمكانهم البقاء لنصف الساعة فقط خالل 
أغراضهم  استخدام  عليهم  وأن  الصالة،  مواعيد 

الخاصة، وفق وزارة الصحة.
الطعام  تقديم  عن  االمتناع  المساجد  من  وطلب 
والشراب لهم، وأن توفر مطهرا لأليدي وتعقم جميع 
لألنباء.  »إسنا«  وكالة  نشرته  بيان  بحسب  األسطح، 
المصابين  من  و397  ألفا   79 أن  جهانبور  وأوضح 

إيران  إعالن  منذ  للعالج  المستشفيات  أدخلوا  الذين 
عن أولى اإلصابات في منتصف فبراير، خرجوا منها، 

فيما ال يزال 2676 في حالة حرجة.
في  دول  خمس  »أول  بين  من  إيران  إن  وقال 
دون  من  المتعافين،  من  عدد  أكبر  لديها  العالم« 

تقديم أي تفاصيل.
وخارجها  إيران  في  ومسؤولون  خبراء  ويشكك 
والوفيات  لإلصابات  الرسمية  األرقام  في 
تلك  من  أقل  أنها  ويعتبرون  بـ»كوفيد19-«، 
إيران  إن  روحاني  حسن  الرئيس  وقال  الفعلية. 
في  الفيروس  انتشار  منع  في  فاعل  بشكل  »نجحت 

عديد« من أنحاء البالد.
لحركة  بالفيديو  اجتماع  خالل  له  كلمة  وفي 
تفشي  على  إيران  رد  إن  روحاني  قال  االنحياز  عدم 

متجاوزا  األحيان  من  كثير  في  »اعتبر  الفيروس 
األميركية  العقوبات  لكن  الدولية«،  للمعايير 
الجمهورية  ضد  اإلنسان«  لحقوق  »المعادية 
الفيروس،  مكافحة  في  جهودها  عرقلت  اإلسالمية 
تمنع  أنها  إلى  الفتا  روحاني،  أضاف  حسبما 

الطبية. احتياجاتها  إيران  بيع  الشركات من 
من  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وانسحب 
اتفاقية نووية تاريخية وأعاد فرض عقوبات أحادية 
قطاعي  تستهدف   ،2018 العام  إيران  على  الجانب 
اإلنسانية،  والسلع  الرئيسيين،  والمصارف  النفط 
تقنيا  معفاة  الطبية،  والمعدات  األدوية  خصوصا 
من العقوبات. غير أن شراء مثل تلك السلع تعرقله 
مع  تجارية  نشاطات  بأي  القيام  الحذرة من  البنوك 
إيران خشية الوقوع في مرمى العقوبات األميركية. ● امرأة تمر أمام بوابة مسجد إمام زاده صالح المغلقة في طهران

طهران - وكاالت

القدس المحتلة - وكاالتبغداد - كركوك - وكاالت
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وسط تخفيف تدريجى إلجراءات الحجر

ـ»كورونا« بعد ربع مليون حالة وفاة العالم يجمع األموال الكتشاف لقاح مضاد ل
مزيد  بحصد  خبراء  من  وتوقعات  مخاوف  وسط 
فيروس  أودى  المقبلة،  الفترة  خالل  الوفيات 
مليون  ربع  من  أكثر  بحياة  المستجد  كورونا 
ديسمبر  فى  ظهوره  منذ  العالم  حول  شخص 
برس«،  »فرانس  لوكالة  تعداد  وفق  بالصين، 
وذلك على الرغم من انحسار ظاهر للوباء يحفز 
المفروضة  القيود  تخفيف  على  الدول  من  عددًا 

السكان. على 
فى  وفيات   250203 الثالثاء  حتى  وسجلت 
منذ  المستجد  كورونا  فيروس  بسبب  العالم 
فى  رسمية  أرقام  بحسب  الصين،  فى  ظهوره 
أوروبا،  فى   145023 الوفيات  وبين  الدول. 
عدد  وبلغ  بالفيروس.  تأثرًا  األكثر  القارة 

3570093 شخصًا. اإلصابات فى العالم 
األيام  فى  اليومية  الوفيات  عدد  وتراجع 
دفع  ما  ملحوظ،  بشكل  أوروبا  فى  األخيرة 
أبقت  لكنها  القيود.  بعض  رفع  إلى  السلطات 
تدابير  وفرضت  االجتماعى  التباعد  إلزامية 
جديدة مثل االرتداء اإللزامى للقناع فى وسائل 
تفاديًا  العامة،  واألماكن  المتاجر  أو  العام  النقل 

إصابات جديدة. لموجة 
جديدًا  قياسيًا  عددًا  الثالثاء  روسيا  وأحصت 
بالفيروس  جديدة  إصابة  آالف  عشرة  تجاوز 

ما  التوالي،  على  الثالث  لليوم  ساعة   24 خالل 
وفى  أوروبا.  فى  للوباء  انتشار  أسرع  يعكس 
رفع  الواليات  بعض  قررت  المتحدة،  الواليات 

العزل. إجراءات 
عدد  أكبر  المتحدة  الواليات  فى  وسُجل 
منتصف  حتى   )68689( العالم  فى  وفيات 
األسبوع الجاري، ويتوقع أن تتجاوز الوفيات مئة 
الوبائية. النماذج  ألف فى يونيو، بحسب عديد 

الصحية  القياسات  معهد  النماذج  هذه  وبين 
العالم،  فى  األكبر  النماذج  أحد  وهو  والتقييم، 
الوباء،  تطور  حول  توقعاته  اإلثنين  راجع  وقد 
البالد  فى  بالوباء  وفاة  ألف   135 مقدرًا حصول 
ألفًا   72 وليس  أغسطس،  من  الرابع  بحلول 
رفع  إجراءات  بسبب  وذلك  سابقًا،  ذكر  كما 
فى  المناطق  بعض  فى  ألوانها  السابقة  العزل 

المتحدة. الواليات 

الفضلى فرصتنا 
األحد،  ترامب،  دونالد  األميركى  الرئيس  وقال 
مئة  أو  ألفًا،   80 ألفًا،   75« ستخسر  بالده  إن 
ألف شخص«. ورأت رئيسة المفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين من جهتها، أن اكتشاف 
لهزم  الفضلى  الجماعية  لقاح سيشكل »فرصتنا 

الفيروس«.
لجمع  مؤتمرًا  نظمت  التى  الين  دير  وقالت 
تطويره،  »علينا  الغرض:  لهذا  التبرعات 

بأسعار  العالم،  أنحاء  كل  فى  ونشره  وإنتاجه، 
الخاص  العالمى  »التيليتون«  وجمع  معقولة«. 
بهدف  يورو  مليار   7.4 قدره  مبلغًا  بالتبرعات 

تمويل مشاريع األبحاث عن لقاح.
رأى دير الين  العالمية  الصحة  وتؤيد منظمة 
للوباء  حد  لوضع  الوحيدة  الطريقة  أن  لجهة 

تكمن فى التوصل إلى لقاح أو عالج.
العالم على مئات مشاريع  ويجرى العمل حول 
أجبر  وباء  وقف  إلى  تهدف  التى  اللقاحات 
منازلهم  فى  محجورين  البقاء  على  المليارات 
االقتصاد  بشل  وتسبب  عديدة  ألسابيع 
مرحلة  لقاحات  عشرة  نحو  ودخل  العالمي. 
لحفظ  لندن  »مدرسة  وفق  السريري،  االختبار 

الحارة«. المناطق  الصحة وطب 
حول  تدريجًا  الحياة  تعود  ذلك،  انتظار  فى 
أول  كاليفورنيا،  وتبدأ  طبيعتها.  إلى  العالم 

بعض  بتخفيف  عامًا،  عزاًل  أقرت  أميركية  والية 
حاكمها  أعلن  كما  األسبوع،  نهاية  التدابير 

نيوسوم. غافن 
كاليفورنيا  أبناء  من  »ماليين  نيوسوم:  وقال 
قادرين  بتنا  وبفضلهم،  العزل،  قواعد  احترموا 
هذا  ويتعرض  الثانية«.  للمرحلة  االنتقال  على 
العزل  لرفع  متزايد  لضغط  الديمقراطى  الحاكم 
فى  الخامس  واليته،  اقتصاد  تنشيط  وإعادة 

المحلي. الناتج  إجمالى  العالم من حيث 
أنحاء  كل  فى  نفسها  المعضلة  وتتكرّر 
العالم، بين الحذر من الناحية الصحية وضرورة 

االقتصادية. الحركة  إعادة 
الواليات  فى  تأثرًا  األكثر  الفئات  وبين 
تربية  مجال  فى  الهايتيون  العمال  المتحدة، 
حيوية  لكن  رخيصة  عاملة  يد  وهى  الدواجن، 
تينا  وقالت  اللحوم.  فى  النقص  يخشى  بلد  فى 
الدواجن  للحوم  مصنع  فى  العاملة  عامًا(   27(
فى جورج تاون فى ديالوير »كل يوم، أدعو اهلل 
فى  البقاء  »أريد  لى شيء«، مضيفة:  أال يحصل 
أمامي،  خيار  ال  لكن  الثالثة،  أوالدى  مع  بيتى 

ويسارًا«. يمينًا  عليّ  تنهال  الفواتير 

احتياطات
بلدًا   15 نحو  خفف  هائلة،  احتياطات  ووسط 
وفتحت  العزل.  تدابير  بعض  اإلثنين  أوروبيًا 
العبادة والمتاحف  إيطاليا، وأماكن  الحدائق فى 

أمام  طويلة  صفوف  وتشكلت  ألمانيا،  فى 
الشعر. تصفيف  صالونات 

أثينا مسرورًا:  ألكسيس بروتوباباس فى  وقال 
الخروج  إمكانية  الصبر  بفارغ  أنتظر  »كنت 
حتى  لحيتى  وتشذيب  اجتماعية،  حياة  واستعادة 
على  القيود  وخففت  اليوم«.  بعد  الدب  أشبه  ال 
والنمسا  وبلجيكا  وصربيا  البرتغال  فى  الحركة 
ولبنان  وتونس  ونيجيريا  وإسرائيل  وتركيا 

وسورية ودول أخري، لكن بشكل محدود.
أيينال  غانيو  الحافلة  سائق  قال  الغوس،  فى 
اآلن  والعناء.  الجوع  من  شهرًا  »قطعنا  بسرور 

سأكسب المال من جديد وأطعم عائلتي«.
العالم،  من  أخرى  مناطق  فى  األمور  وتختلف 
ألسبوع،  مونتريال  فى  المتاجر  فتح  أرجئ  فقد 
المتوافرة  األسرة  من  جدًا  القليل  للعدد  نظرًا 
العزل  رفع  يتسبب  أن  وخطر  المستشفيات،  فى 
إلى  التى يتوجب نقلها  الحاالت  بارتفاع فى عدد 

المستشفي.
المحيط  فى  الفرنسية  مايوت  جزيرة  وفى 
الهندي، أرجئ رفع العزل الذى كان مقررًا فى 11 
أكد  كما  بحرية«،  يتحرك  »الفيروس  ألن  مايو، 

رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب.
أما فى اليابان، فأعلن رئيس الوزراء الياباني، 
مايو.   31 حتى  الطواريء  حال  تمديد  اإلثنين، 
»البيسبول«،  موسم  بدأ  الجنوبية،  كوريا  وفى 
لعودة  تمهد  مباريات  خمس  مع  الثالثاء، 

بلد  فى  الرياضية  لألنشطة  بشدة  مرتقبة 
كورونا  فيروس  بؤر  أبرز  أحد  أشهر  قبل  كان 

المستجد.
مثل  مشددة  تدابير  الالعبين  على  وفرضت 
وعلى  الملعب  أرض  على  إال  الكمامة  ارتداء 
أخذ حرارة  الالعبين  البدالء. وعلى جميع  مقاعد 
السالم  االتحاد  منع  المباراة. كما  قبل  جسمهم 

البصق. أو  باليدين 
لتخفيف  خطة  الثالثاء،  كونغ،  هونغ  وأعلنت 
تشمل  االجتماعى  التباعد  اجراءات  غالبية 
والحانات  السينما  المدارس وصاالت  فتح  إعادة 
المدينة  تمكنت  بعدما  التجميل  وصالونات 
كورونا  فيروس  انتشار  وقف  من  كبير  حد  إلى 

المستجد.
االقتصادية  األرقام  تستمر  الوقت،  هذا  فى 
بالتراكم. فقد أعلنت الحكومة األسترالية الثالثاء 
مليارات  أربعة  أسبوع  كل  يخسر  اقتصادها  أن 
التى  االحترازية  التدابير  بسبب  أسترالى  دوالر 
األشخاص  ماليين  عشرات  خسارة  إلى  أدت 
الفرنسية  توتال  شركة  وأعلنت  وظائفهم. 
بنسبة  تراجعت  أرباحها  أن  النفطية  للمشتقات 

%99 فى الفصل األول من السنة.
عاطاًل  و891  ألفًا   282 إسبانيا  وأحصت 
فى  معظمهم  أبريل،  فى  العمل  من  إضافيًا 
فى  ألف   300 سجلت  بعدما  السياحة،  قطاع 

مارس، كما أعلنت وزارة العمل الثالثاء.

●   ممرض يخرج من خيمة إلجراء فحص لفيروس كورونا في وسط موسكو

●  نور الدين ساتي

●  حاملة الطائرات األميركية »روزفلت«

●  الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره األميركي ترامب - أرشيفية

●   نقل تابوت لحرق الجثمان الموجود بداخله بضاحية العاصمة المكسيكية

عواصم العالم - وكاالت

بكين - وكاالت

 يتوقع أن تتجاوز الوفيات بأميركا 
مئة ألف فى يونيو بحسب العديد 

من النماذج الوبائية

»رويترز«: المشاعر العالمية المناهضة 
للصين وصلت أعلى مستوياتها منذ حملة 

ميدان تيانانمين العام 1989

ينظر على نطاق واسع للعالقات بين 
الصين والواليات المتحدة بأنها في أسوأ 

مراحلها منذ عشرات السنين
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مدمرات أميركية في بحر »بارنتس« مدمرات أميركية في بحر »بارنتس« 
للمرة األولى منذ منتصف الثمانيناتللمرة األولى منذ منتصف الثمانينات

ثمانينات  منتصف  منذ  نوعها  من  األولى  هي  سابقة  في 
من  أربعا  أن  األميركية  البحرية  سالح  أعلن  الماضي،  القرن 
مقربة  على  بارنتس  بحر  في  اإلثنين،  أبحرت،  الحربية  سفنه 
في  المالحة  لحرية  تأكيدا  الروسية،  اإلقليمية  المياه  من 

المحيط المتجمد الشمالي.
»يو. هي  مدمرات  ثالث  إن  بيان  في  البحرية  سالح  وقال 

إس.إس. دونالد كوك« و»يو.إس.إس. بورتر« و»يو.إس.إس. 
»يو.إس.إن.إس  التموين  سفينة  إلى  باإلضافة  روزفلت«، 
الفرقاطة  ترافقها  بارنتس  بحر  اإلثنين،  دخلت،  سابالي« 

البريطانية »إتش.إم.إس. كنت«، بحسب »فرانس برس«.
وأوضح البيان أن الهدف من هذه المهمة هو »تأكيد حرية 
على  الحلفاء«، مشددا  بين  المثالي  التكامل  وإظهار  المالحة 
بحر  في  »أبحرت  اإلطالق  على  أميركية«  سفينة  من  »ما  أن 

بارنتس منذ منتصف الثمانينات«.
الدفاع  وزارة  أن  إلى  بيانها  في  األميركية  البحرية  ولفتت 
الروسية أخطرت بهذه الرحلة في األول من مايو »لتجنب أي 

سوء تفاهم ولتقليل المخاطر ومنع أي تصعيد عرضي«.
وخالل مؤتمر عبر اإلنترنت نظمه مركز بروكينغز لألبحاث 
أنه  إسبر،  مارك  األميركي،  الدفاع  وزير  أعلن  اإلثنين  يوم 
الناجم عن فيروس »كورونا  الوباء  فيه  الذي يحد  الوقت  في 
المستجد« من تحركات الجيش األميركي فإن خصوم الواليات 

المتحدة ما زالوا يشكلون تهديدا.
وقال إسبر: »نحن نشهد زيادة في نشاط الصين في بحر 
اختبار  يواصلون  الروس  »نرى  وأضاف:  الجنوبي«.  الصين 

دفاعنا الجوي في أالسكا وعلى الحدود الشمالية«.
ويعود آخر حادث جوي وقع بين الواليات المتحدة وروسيا 
قاذفتي  أميركيتان  مقاتلتان  واكبت  حين  مارس،   10 إلى 
األجواء  في  تحليقهما  أثناء  المدى  بعيدتي  روسيتين  قنابل 
فقد  إسبر  وبحسب  ألالسكا.  الغربية  السواحل  قبالة  الدولية 
كثف الجيش األميركي أيضا من عملياته في المحيط الهادئ، 

لمواجهة تزايد النفوذ الصيني في المنطقة.
وأوضح الوزير األميركي أن قائد القيادة العسكرية لمنطقة 
ديفيدسون  فيليب  األميرال  واألطلسي  الهادئ  المحيطين 
الصين  بحر  في  العمليات  وتيرة«  من  الواقع  في  »سرع 

الجنوبي.

قالت  السنين،  البلدين بعد عداء استمر عشرات  العالقات بين  لتطبيع  في خطوة 
وزارة الخارجية السودانية، اإلثنين، إن السودان عين أول سفير لدى الواليات المتحدة 

منذ ما يقرب من ربع قرن.
ووفق »رويترز«، تعهد البلدان بتعزيز العالقات بينهما بعد سقوط الحاكم اإلسالمي 
المخضرم عمر البشير أثناء انتفاضة قبل عام. وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها 
»اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرًا في واشنطن وإن السلطات 
على  اآلن  حتى  األميركية  الخارجية  وزارة  ترد  ولم  ترشيحه«.  على  وافقت  األميركية 
إلدارة  فقط  باألعمال  قائمًا  قرن  ربع  من  يقرب  لما  البلدان  وعين  للتعليق.  طلب 
سفارتيهما في واشنطن والخرطوم. وفي ديسمبر، قال وزير الخارجية األميركي مايك 

بومبيو إن البلدين سيتبادالن السفراء.

تاريخ العالقات
وأدرجت اإلدارة األميركية السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب في العام 1993 
بسبب مزاعم بأن حكومة البشير اإلسالمية كانت تدعم جماعات إسالمية متشددة، 
مما جعل السودان غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج 

إليه بشدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
الواليات  إن  األميركية  الخارجية  بوزارة  كبير  مسؤول  قال  الماضي  العام  وفي 
المتحدة »قد تستبعد السودان من القائمة، لكن يتعين تصديق الكونغرس األميركي 

على مثل هذه الخطوة«.

تعيني أول سفير سوداني لدى واشنطن منذ نحو ربع قرن

تقرير صيني حذر من مواجهة البالد موجة عداء متزايدة

تداعيات »كورونا« عامليًا تهدد بكني بشبح آثار »تيانانمني« في التسعينات

كابوس  فكي  بين  أجمع  العالم  تضع  تزال  ال  أزمة  وسط 
متعدد األوجه، قالت مصادر مطلعة إن تقريرًا صينيًا يحذر من 
أن بكين تواجه موجة عداء متزايدة في أعقاب تفشي فيروس 
كورونا المستجد الذي قد يقلب عالقاتها مع الواليات المتحدة 

إلى مواجهة.
قدمته  الذي  التقرير  إن  المصادر  قالت  »رويترز«،  ووفق 
في  كبار  لزعماء  الماضي،  الشهر  أوائل  الدولة،  أمن  وزارة 
بكين بينهم الرئيس شي جين بينغ، خلص إلى أن المشاعر 
منذ  مستوياتها  أعلى  وصلت  للصين  المناهضة  العالمية 

حملة ميدان تيانانمين العام 1989.
رفضوا  التقرير،  محتوى  على  مطلعون  أشخاص  وأوضح 
كشف هوياتهم، نظرًا لحساسية الموضوع، أن بكين تواجه، 
نتيجة لذلك، موجة مشاعر معادية تقودها الواليات المتحدة 
في أعقاب الوباء، وتحتاج إلى أن تستعد لمواجهة مسلحة بين 

القوتين العالميتين في أسوأ سيناريو.
الدولية  للعالقات  الصينية  المعاهد  إعداد  من  والتقرير 
الدولة،  أمن  لوزارة  تابعة  فكرية  مؤسسة  وهي  المعاصرة، 
على  »رويترز«  تطلع  ولم  الصين.  في  مخابرات  جهاز  أكبر 
مباشرة  معرفة  لديهم  أشخاصًا  لكن  المختصرة  الورقة 

بنتائجها وصفوها لها.
وقال مكتب الماطق باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان 
»ليس  التقرير:  بخصوص  نفسها  للوكالة  أسئلة  على  للرد 
الدولة  أمن  وزارة  لدى  وليس  صلة«.  ذات  معلومات  لدي 
لم  وبالتالي  العام،  التواصل  بخصوص  تفاصيل  الصينية 

يتسنَ الوصول لها للتعليق.
المعاصرة   الدولية  للعالقات  الصينية  المعاهد  ترد  ولم 
السياسة  بخصوص  الصينية  للحكومة  المشورة  تقدم   التي 

الخارجية واألمنية على طلب للتعليق.
ولم تستطع »رويترز« تحديد إلى أي مدى يعكس التقييم 
قادة  يتخذها  التي  المواقف  التقرير  في  الموصوف  الحاد 
إن  السياسة،  على  سيؤثر  مدى  أي  وإلى  الصين،  في  الدولة 
كان سيكون له تأثير. لكن عرض التقرير يبين مدى الجدية 
التي تتعامل بها بكين، مع التهديد برد فعل عنيف يمكن أن 
يهدد ما تعتبره الصين استثماراتها االستراتيجية في الخارج 

ورؤيتها لمكانتها األمنية.

العالقات مع واشنطن
والواليات  الصين  بين  للعالقات  واسع  نطاق  على  وينظر 
مع  السنين،  عشرات  منذ  مراحلها  أسوأ  في  بأنها  المتحدة 
الواليات  مزاعم  جراء  االحتكاك  ونقاط  الثقة  انعدام  تزايد 
إلى  التكنولوجية  والممارسات  التجارة  عدالة  بعدم  المتحدة 
المتنازع عليها  وتايوان واألراضي  النزاعات حول هونغ كونغ 

في بحر الصين الجنوبي.
وكثف الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي يواجه حملة 
بحياة  كورونا  فيروس  أودى  أن  بعد  انتخابه  إلعادة  صعبة 
انتقاده  األميركي،  االقتصاد  ودمر  األميركيين  ألوف  عشرات 
جمركية  تعريفات  بفرض  وهدد  األخيرة،  األيام  في  لبكين 
إن  الوقت  ذات  في  مسؤولون  وقال  الصين.  على  جديدة 
بسبب  الصين  ضد  انتقامية  إجراءات  اتخاذ  تدرس  إدارته 

تفشي المرض.
المتحدة  الواليات  أن  بكين  في  واسع  نطاق  على  ويعتقد 
ترغب في احتواء صعود الصين، التي أصبحت أكثر حسمًا على 

الصعيد العالمي مع نمو اقتصادها.
تنظر  واشنطن  أن  إلى  خلص  التقرير  إن  المصادر  وقالت 
القومي  وألمنها  اقتصاديًا  تهديدًا  باعتباره  الصين  لصعود 
وتحديًا للديمقراطيات الغربية. وقال التقرير أيضًا إن الواليات 

المتحدة تستهدف تقويض الحزب الشيوعي الحاكم من خالل 
تقويض ثقة الجمهور.

مورغان  األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطقة  وقالت 
المسؤولين  إن  »رويترز«  من  أسئلة  على  ردًا  أورتاجوس، 
شعبهم  إلبالغ  خاصة«  مسؤولية  »يتحملون  الصينيين 
والعالم بالتهديد الذي يشكله فيروس كورونا »طالما أنهم 

كانوا أول من يعلم به«.
التقييم  إلى  أورتاجوس، دون أن تتطرق مباشرة  وأضافت 
الذي ورد في التقرير الصيني، »جهود بكين إلسكات العلماء 
فاقمت  مضللة  معلومات  ونشر  والمواطنين  والصحفيين 

مخاطر هذه األزمة الصحية«.

تداعيات
وحذر التقرير الذي وصف لـ»رويترز« من أن المشاعر المعادية 
للصين، التي أثارها فيروس كورونا، يمكن أن تغذي مقاومة 
باالستثمار  الخاصة  الصينية  والطريق  الحزام  لمشاريع 
المالي  الدعم  تكثف  قد  واشنطن  وأن  التحتية،  البنية  في 
والعسكري لحلفاء إقليميين مما يجعل الوضع األمني في آسيا 

أكثر اضطرابًا.
عامًا،  ثالثين  قبل  تيانانمين  ميدان  أحداث  أعقاب  وفي 
الغربية  الحكومات  من  وكثير  المتحدة  الواليات  فرضت 
لمبيعات  تقييدًا  أو  حظرًا  تضمنت  الصين  على  عقوبات 

األسلحة ونقل التكنولوجيا.
تظاهر  يونيو،  مطلع  حتى   1989 أبريل  منتصف  ومنذ 
للمطالبة  ومفكرون،  عمال  إليهم  انضم  الطالب،  ماليين 
واجتاح  والتضخم.  بالفساد  والتنديد  ديمقراطية  بإصالحات 
على  النار  مطلقين  بكين،  شوارع  ودبابات،  عسكريون 
أطراف  على  موجودين  كانوا  مدنيين  وعلى  المتظاهرين 
مجهواًل.  يبقى  الفعلي  الضحايا  وعدد  المذكور.  الميدان 
لكن  عسكريون.  بينهم  قتيل،   300 عن  الحكومة  وتحدثت 
 400 بين  يتراوح  عمومًا  يتداول  الذي  القتلى  عدد  متوسط 

وألف قتيل، وفق تقارير لوسائل إعالم.
عليه  كانت  مما  بكثير  أقوى  الصين  الحاضر،  الوقت  وفي 
آنذاك. فقد طور الرئيس شي االستراتيجية العسكرية الصينية 
إلنشاء قوة قتالية مؤهلة للنصر في الحروب الحديثة، كما أنه 
تحدٍ ألكثر  في  والبحرية  الجوية  الصين  قدرات  نطاق  يوسع 

من 70 عامًا من الهيمنة العسكرية األميركية في آسيا.
ودعت وزارة الخارجية الصينية في بيان إلى التعاون قائلة: 
»إن التطور السليم والمطرد للعالقات الصينية- األميركية« 

يخدم مصالح البلدين والمجتمع الدولي.
تالعب  عملية  تأتي ضمن  أفعال  أو  كلمات  »أي  وأضافت: 
سياسي أو وصم بذريعة الوباء، بما في ذلك اغتنام الفرصة 
لزرع خالف بين الدول ال تؤدي إلى تعاون دولي ضد الوباء«.

أصداء الحرب الباردة
أجهزة  في  البعض  إن  التقرير  على  المطلعين  أحد  وقال 
»تلغراف  من  صينية  نسخة  اعتبروه  الصينية  المخابرات 
لدى  السوفياتي  السفير  أرسلها  برقية  وهو  نوفيكوف«، 
مخاطر  تؤكد  نوفيكوف،  نيكوالي   ،1946 العام  واشنطن 
الحرب  أعقاب  في  األميركي  والعسكري  االقتصادي  الطموح 

العالمية الثانية.
للدبلوماسي  برقية  على  ردًا  نوفيكوف  رسالة  وكانت 
االتحاد  إن  فيها  قال  موسكو  من  كينان  جورج  األميركي 
السوفييتي ال يرى إمكانية للتعايش السلمي مع الغرب، وإن 
االحتواء هو أفضل استراتيجية على المدى البعيد. وأسهمت 
الوثيقتان في تمهيد الساحة للتفكير االستراتيجي الذي حدد 

جانبي الحرب الباردة.
مبكرة  معلومات  بإخفاء  الصين  المتحدة  الواليات  وتتهم 
ووهان  مدينة  في  مرة  ألول  ُاكتشف  الذي  الفيروس  عن 
تكتمت  أنها  مرارًا  بكين  ونفت  مخاطره.  من  والتقليل 

بخصوص مدى أو شدة تفشي الفيروس.
وتمكنت الصين من احتواء انتشار الفيروس بالبر الرئيسي 
مرض  ضد  العالم  معركة  في  قيادي  دور  تأكيد  وتحاول 
حملة  ذلك  ويتضمن  الفيروس.  يسببه  الذي  »كوفيد19-«، 
المتحدة  للواليات  إمدادات طبية  وبيع  تبرعاتها  عن  دعائية 

ودول أخرى وتبادل الخبرات.
دعوا  منتقدين  من  متزايدة  فعل  ردة  تواجه  الصين  لكن 
إنه  ترامب  وقال  الوباء.  في  دورها  على  بكين  محاسبة  إلى 
بأنها  وصفها  التي  العالمية  الصحة  منظمة  تمويل  سيوقف 

»تتمركز حول الصين«، وهو أمر نفاه مسؤولو المنظمة.
كما دعت حكومة أستراليا إلى فتح تحقيق دولي بخصوص 
الصين،  سفير  فرنسا  واستدعت  وانتشاره.  الفيروس  أصل 
الشهر الماضي، لالحتجاج على منشور على الموقع اإللكتروني 

للسفارة الصينية ينتقد تعامل الغرب مع فيروس كورونا.
أصاب  كورونا  فيروس  فإن  »رويترز«  إحصاءات  وبحسب 
وتسبب  العالم  مستوى  على  شخص  ماليين  ثالثة  من  أكثر 

في وفاة أكثر من 200 ألف شخص.

الخرطوم - وكاالت

واشنطن ــ وكاالت
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الحقول  المعمول بها في  الطوارئ  للنفط، تمديد حالة  الزويتينة  قررت شركة 
انتشار  لمكافحة  داخلها،  العاملين  تواجد  تخفيض  في  واإلستمرار  والموانئ 

فيروس كورونا المستجد.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  من  صادر  الشركة،  نشرته  خطاب  أوضح 
الرئيسية  المقرات  على  يسري  الطوارئ  حالة  تمديد  أن  اهلل،  صنع  مصطفى 
المتواجدين  تخفيض  على  للعمل  وذلك  للمؤسسة،  التابعة  والجهات  للشركات 

داخلها، على أن تستمر هذه اإلجراءات اإلحترازية حتى إشعار آخر.
والجهات  للشركات  اإلدارة  لجان  رؤساء  موافقاة  سيتم  أنه  الخطاب  وأضاف 
العامة  الصحية  األوضاع  استقرار  حال  حينه،  في  تحديث  بأي  للمؤسسة  التابعة 
المعمول به في  اليومي بوتيرته االعتيادية  العمل  أقر استئناف  لييبا، »ومتى  في 

السابق«.
الرئيسية  المقرات  الطوارئ يسري كذلك على  إلى تمديد حالة  الخطاب  وأشار 

للشركات والجهات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط إلى حين إشعار آخر.

»الزويتينة« للنفط: تمديد الطوارئ في الحقول واملوانئ
مرتبات الموظفين توقفت في 
عدد من الشركات التابعة 
لمؤسسة النفط خمسة 
أشهر بسبب وقف إنتاج 
الحقول.

رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

1.9

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بناء عاَلم ما بعد الجائحة

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

لم  بوضوح:  األمور  المتشددون  الـخُـضر  المحاربون  يرى 
تعظيم  في  إال   ،2019 كورونا  فيروس  مرض  أزمــة  تتسبب 
الحاجة الملحة إلى العمل المناخي. لكن الصناعيين المتشددين 
مقتنعون بذات القدر: فال ينبغي أن تكون هناك أي أولوية أعلى 
التنظيمية  ـر، وتأجيل الضوابط  الـمُـدَمَّ من إصالح االقتصاد 
البيئية األكثر صرامة إذا لزم األمر. لقد بدأت المعركة. وسوف 

تحدد نتيجتها هيئة عاَلم ما بعد الجائحة.
مع  التكيف  على  المناخ  تغير  وأزمة  الجائحة  من  كل  تجبرنا 
إحداث  إلى  االنحراف  من  ضئيل  قدر  أي  يؤدي  حيث  المواقف 
أضرار أعظم كثيرا. كما الحظ عالِم االقتصاد المناخي جيرنوت 
فاجنر، فإن الجائحة تستنسخ تغير المناخ بسرعة هائلة على نحو 
أو آخر. وربما يفسر هذا السبب الذي يجعل الرأي العام ينظر إلى 
االنحباس الحراري الكوكبي بأغلبية ساحقة باعتباره تهديدا ال 
يقل خطورة عن التهديد الذي تفرضه جائحة كوفيد19- ويريد 

من الحكومات أن تؤكد على العمل المناخي في فترة التعافي.
العواقب  حول  سريعة  تعليمية  بدورة  الجائحة  زودتنا  كما 
الفردي. فكان كل منا مضطرا  السلوك  المترتبة على  الجمعية 
إلى االعتراف بأن مسؤولياتنا تجاه المجتمع أكثر عمقا وال يمكن 
التبرعات.  بعض  وتقديم  الضرائب  سداد  بمجرد  بها  الوفاء 
وانس«  »ادفع  شعار  يرفع  الذي  الموقف  هذا  أن  الواضح  ومن 
غير مناسب على اإلطالق في التعامل مع أزمة الصحة العامة ــ 

أو أزمة المناخ.
ضيق  مدى  على  الضوء  األخيرة  القليلة  األسابيع  وسلطت 
الذي  للتحدي  التصدي  في  ــواق«  األس ضد  »الدولة  منظور 
يواجهنا. كما زعم االقتصاديان صموئيل بولز وويندي كارلين، 
فإن الحل لن يأتي من تركيبة من المراسيم الحكومية وحوافز 
منطلق  من  أعضاؤها  يتصرف  التي  المجتمعات  إن  السوق. 

بعضا  بعضهم  تجاه  واالمتنان  بالمسؤولية  إحساسهم 
تشكل جزءا ال غنى عنه من االستجابة.

رأس  جانب  من  األساسية  المساهمة  أن  برغم  وحتى 
في  مسجلة  غير  االجتماعية  واألعراف  االجتماعي  المال 
نشيد  مرة  في كل  بها  نعترف  فإننا  الوطنية،  الحسابات 
من  ذلك  وغير  الصحية  الرعاية  مجال  في  بالعاملين 
تغير  على  هذا  ينطبق  أخرى،  ومرة  األساسية.  المجاالت 

المناخ أيضا.
بينما  ــن  ــكـ ولـ
ــن عــلــيــنــا  ــي ــع ــت ي
ــذه  ه نـــــدرك  أن 
المشتركة  القواسم 
الـــقـــويـــة، يــجــب 
أيضا  ــحــرص  ن أن 
التغافل  عــدم  على 

تحول  التي  العقبات  عن 
نموذجنا  ل  تَـحَــوُّ دون 
عن  الناشئ  االقــتــصــادي 
تعترض  التي  العوائق  أن  هو  المؤكد  األمر  كوفيد19-.  أزمة 
العمل المناخي ستكون في عصر ما بعد الجائحة أكثر شدة حتى 

مما كانت عليه قبل بضعة أسابيع.
العمل المناخي عالمي بطبيعته، في حين أن مكافحة الجائحة 
يخلف  الكربون  إحراق طن من  إن  محلية.  أكثر  بطبيعة  تتسم 
ذات التأثير على درجة حرارة األرض أينما جرى إحراقه ــ ولهذا 

السبب، تتطلب مكافحة تغير المناخ إبرام اتفاقيات عالمية.
دوافع  من  تستفيد  العامة  الصحة  وحماية  المناخ  حماية 
مواطنين  أنفسنا  اعتبار  إلى  يقودنا  فأحدهما  جوهريا.  مختلفة 
مسؤولين في العالم، واآلخر يعيدنا إلى جذورنا المحلية والمأوى 

)الخيالي غالبا( الذي توفره الحدود الوطنية.
على سبيل المثال، يدعم نحو %84 من المواطنين الفرنسيين 
اليوم إبقاء حدود البالد مغلقة أمام األجانب. وليس من المؤكد 
»كوفيد19-«،  صدمة  بعد  الناس،  كان  إذا  ما  اإلطالق  على 
لصالح  سلوكهم  لتغيير  االستعداد  من  أكبر  قدرا  سيظهرون 

البشرية واألجيال القادمة.
نحو  على  السياسات  صناع  سيؤكد  اإلغــالق،  انتهاء  مع 
العمالة. وسوف  وتشغيل  االقتصادي  النمو  إحياء  على  متزايد 
الحد  في  الحكومات  لكل  المفهومة  القصوى  األولوية  تتمثل 
من الندوب االجتماعية االقتصادية التي ستخلفها األزمة من 
خالل ضمان إعادة تشغيل كل األعمال والشركات التي يمكن 

تشغيلها. إعادة 
اليوم هو يوم رجال اإلطفاء وليس المهندسين المعماريين. 
التنمية  مسار  على  للتأثير  المناسبة  اللحظة  تأتي  سوف 
وتتسع  االستثمار  يستأنف  عندما  وقت الحق،  في  االقتصادية 
استعداد  على  الشركات  تكون  أن  المفترض  ومن  اآلفــاق. 

لإلنصات إلى أصوات أولئك الذين ساعدوها على البقاء.
لكن التوتر الثالث سينشأ عندما يدرك الناس إلى أي مدى 
جعلتهم األزمة أكثر فقرا. وسوف تفشل شركات عديدة ويفقد 
الضروري  من  يكون  وسوف  وظائفهم.  العاملين  من  العديد 
والصناعات  األنظمة  لتعزيز  الموارد  من  المزيد  تخصيص 
الصحية، على حساب االستهالك الحالي. وسوف يزداد الدين 
العام ــ والذي يمكن تعريفه أيضا باعتباره ضرائب المستقبل 
من  مئوية  نقطة   30 إلى   20 بنحو  ــ  المستقبل(  تضخم  )أو 

اإلجمالي. المحلي  الناتج 
ترددا  أكثر  فقرا  األشد  المواطنون  يكون  أن  المرجح  من 
العتيق  »البني«  المال  رأس  االستعاضة عن  في تحمل تكلفة 
برأسمال  واآلالت،  والسيارات،  التدفئة،  أنظمة  المتضمن في 
يدمر  أن  شأنه  من  هذا  ألن  تكلفة،  أكثر  لكنه  اخضرارا  أكثر 
الدخل  القديمة وأن يترك قدرا أقل من  الوظائف  المزيد من 
فجوة  أن  المؤكد  ومن  القريب.  األمد  في  لالستهالك  المتاح 
وأولئك  العالم  بنهاية  يهتمون  الذين  أولئك  بين  االنقسام 

اتساعا. الشهر ستزداد  بنهاية  يهتمون  الذين 
محقون:  الـخُـضر  من  البيئة  عن  المدافعين  أن  الواقع 
أبدا  لنا  ينبغي  ال  لألزمة،  الفوري  اإلصالح  اكتمال  فبمجرد 
لتحويل  المتزايد  الجماعي  الوعي  على  البناء  فرصة  نهدر  أن 
إخفاء  لهم  ينبغي  ال  ولكن  حياتنا.  أسلوب  وتغيير  اقتصاداتنا 
مدرسة  بأن  التظاهر  وال  الطريق  على  القائمة  العقبات  حجم 
على  قادرة  ستكون  الشعوذة  اقتصاد  مدارس  من  جديدة 
التحايل على المقايضات. ولن يتسنى لنا تعزيز فرصنا إلحراز 

النجاح إال من خالل إدراك جسامة التحدي.

فرنسي اقتصادي  خبير   **   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 جين بيساني فيري*

األسابيع القليلة األخيرة سلطت 
الضوء على مدى ضيق منظور 

»الدولة ضد األسواق« في 
التصدي للتحدي الذي يواجهنا

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4175دوالر أميركي
1.534يورو

1.7618الجنية االسترليني
0.3774الريال السعودي
0.3859درهم إماراتي

0.2االيوان الصيني
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مليار دوالر 

طرابلس - الوسط

6 مليارات دوالر خسائر 
اإلقفاالت في نهاية العام الجاري 

 ارتفاع قياسي في سعر الدوالر وتراجع 
االحتياطي إلى 50 ملياراً

100 يوم على إقفال المنشآت النفطية

سيناريوهات قاتمة لالقتصاد الليبي توقعها ديوان املحاسبة
المنشآت  إقفال  استمرار  المخاوف من  تتزايد 
وهو  المئة،  يومه  جاوز  الذي  النفطية  والموانئ 
إلى قنابل  رقابية ومحللين  ما يقود وفق أجهزة 
رقمية موقوتة سيظهر مفعولها على أجل طويل، 
مثل تآكل االحتياطي النقدي وتدهور سعر صرف 
لكن  الموازية،  السوق  في  الدوالر  أمام  الدينار 

محللين استبعدوا سيناريو اإلفالس.
ديوان المحاسبة توقع ارتفاع خسائر اإلقفاالت 
الجاري،  العام  إلى ستة مليارات دوالر في نهاية 
العام  إيرادات محققة في  31 مليار دوالر  مقابل 
2019. وقدر الديوان أن يؤدي استمرار إقفاالت 
النفط إلى تدهور سعر صرف الدينار أمام الدوالر 
في السوق الموازية، لتقفز العملة األميركية من 

3.6 دينار إلى 6.3 دينار بنهاية العام. 
لم  الماضي،  يناير  من  عشر  الثامن  ومنذ 
يسجل السعر الرسمي للدوالر ارتفاعًا في السوق 
األجنبي(،  النقد  رسوم  حساب  )دون  الرسمية 
دينار   1.41 مسجاًل  واحد،  قرش  بفارق  ارتفع  إذ 
الماضي،  يناير  في   1.40 مقابل  الخميس  اليوم 
األميركية  العملة  صرف  سعر  قفز  المقابل  في 
 6.32 إذ سجل  الفترة نفسها،  20 % في  بنسبة 
دينار اليوم مقابل 4.32 دينار في يناير الماضي.

إلى  أيضًا  أشارت  المحاسبة  ديوان  تقديرات 
احتياطي  على  القسري  اإلغــالق  هذا  تأثيرات 
قدر  الذي  األجنبي،  النقد  المركزي من  المصرف 
أن يهبط من 63 مليار دوالر إلى 50 مليار دوالر 
خالل الفترة نفسها.و توقع أن يصل العجز المالي 
العام مقارنة بفائض  26.7 مليار دينار هذا  إلى 

قدره 11 مليار دينار في 2019. 
المالية  وزارة  توقعت  الماضي،  يناير  وفي 
النقد  احتياطات  نقص  الوفاق  لحكومة  التابعة 
األجنبي إلى 66 مليار دوالر، إذا ما استمر إقفال 
المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو المقبل، 

مقابل 77 مليار دوالر مستواه في أكتوبر 2019، 
االقتصاد  وحــدة  أعدته  شهري  تقرير  حسب 
أن  إلى  بالوزارة، مشيرة  المالي  والتحليل  الكلي 
المصرف المركزي يمكنه أن يستعمل جزءًا مهمًا 
السحب  وأن  االستقرار،  لتحقيق  االحتياطات  من 
منها سيؤدي إلى انخفاضها بنحو 11 مليار دوالر 

لتصل إلى 66 مليارًا بنهاية يونيو 2020.
من  المحاسبة  ــوان  دي تحذير  كان  األخطر 
نتيجة  نهائية  بصورة  النفط  آبار  بعض  فقدان 
سبق  ما  وهو  ــار.  اآلب بتلك  الضغط  انخفاض 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  إليه  نبه  أن 
آخر  في  قال  إذ  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
الناجم  »التآكل  إن  المؤسسة  عن  صادر  بيان 
عن النفط الراكد والمياه المالحة داخل األنابيب 
إلى أضرار مادية كبيرة، مما سيكلفنا  سيؤديان 
الماليين إلصالحها بعد نهاية األزمة«، وحذر من 
إلى تأخير  أن »االنخفاض في اإليرادات سيؤدي 

االستثمارات الحكومية في الخدمات العامة«.
النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال  وتسبب 
منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية 
بنسبة 92.3 % خالل الربع األول من العام الحالي، 

الوطنية  المؤسسة  أعلنتها  حديثة  أرقــام  في 
شروط  مراعاة  بشأن  تساؤالت  وأثــارت  للنفط 
المحاسبة القانونية في كشف هذه البيانات. وبلغ 
الربع  خالل  النفطية  المنتجات  إيرادات  إجمالي 
3.4 مليار دوالر، »بواقع  الجاري  العام  األول من 
1.7 مليار دوالر في يناير، و555.5 مليون دوالر 
في فبراير، و1.093 مليار دوالر أميركي في شهر 
مارس بعد تحصيل إيرادات مستحقة من مبيعات 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  وفق  يناير«.  شهر 
التي أشارت إلى انخفاض المنتجات النفطية إلى 
الصفر خالل شهر مارس نتيجة توقف المصافي 

بسبب اإلقفاالت غير القانونية.
يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت 
في 18 يناير الماضي حالة »القوة القاهرة«، بعد 
يوم من إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة 
والسدرة،  والزويتينة  والحريقة  النوف  ورأس 
وجهاز  العامة،  »القيادة  المؤسسة  واتهمت 
الوسطى  المناطق  في  النفطية  المنشآت  حرس 
غير  »اإلقفاالت  هذه  وراء  بالوقوف  والشرقية« 
أدى  إذ  األولــى،  ليست  سابقة  في  القانونية«. 
إغالق الحقول والموانئ النفطية منذ أواخر العام 
خسائر  إلى   2017 العام  من  مايو  وحتى   2013

بلغت 130 مليار دوالر.
تعرض  محللون  يستبعد  الخسائر،  هذه  ورغم 
المنظور،  المدى  على  لإلفالس  الليبي  االقتصاد 
االحتياطات  استخدام  إلى  اضطرت  الدولة  أن  إذ 
وتمويل  للمواطن،  األساسية  الحاجات  لتمويل 
عجز الترتيبات المالية، باإلضافة إلى االستثمارات 

في  المجمدة  واألمـــوال  الخارجية 
دفاع  خط  تعد  التي  الــخــارج، 

تبقى  لكن  الدينار.  عن  ثانيًا 
التحذيرات من استمرار وقف 
عامين  خالل  النفط  إنتاج 
من  الذي  أعــوام،  ثالثة  أو 
البالد  يوصل  أن  الممكن 

إلى أوضاع صعبة جدًا.

أظهرت بيانات صادرة عن قال المصرف المركزي أن 
إجمالي العجز في إيرادات النقد األجنبي خالل الفترة 
 1.67 بلغ  الماضي  أبريل  و30  يناير  من  األول  بين 
تغطيته  المبلغ جرى  أن هذا  إلى  دوالر، مشيرا  مليار 
األجنبي.  النقد  من  المركزي  المصرف  احتياطي  من 
في  واإلنفاق  اإليــراد  بيان  في  »المركزي«  وأوضح 
إجمالي  أن  األربعاء،  اليوم  والصادر  نفسها،  الفترة 
مليار دوالر في حين   3.5 بلغ  األجنبي  النقد  إيرادات 
خالل  األجنبي  النقد  من  المدفوعات  إجمالي  وصل 

5.17 مليار دوالر. هذه الفترة إلى 
المركزي  المصرف  أشار  النفطية  اإليرادات  وعن 
و849  مليارات  أربعة  إلى  وصل  إجماليها  أن  إلى 
صادرات  عن  دينار  مليار   2.87 منها  دينار،  مليون 
مليار  ومبلغ   ،2019 ديسمبر  شهر  خالل  نفطية 
خالل  نفطية  صــادرات  حصيلة  دينار  مليار  و978 
 72 منها  الجاري،  العام  من  األولى  األربعة  الشهور 
إقفال  وتسبب  أبريل.  شهر  عن  فقط  دينار  مليون 
في  الماضي  يناير  منذ  النفطية  والموانئ  المنشآت 
92.3 % خالل الربع  تراجع الصادرات النفطية بنسبة 

أعلنتها  حديثة  أرقام  في  الحالي،  العام  من  األول 
للنفط. الوطنية  المؤسسة 

في الوقت نفسه، أظهر بيان المركزي وجود عجز 
مليون   653 بمبلغ  يقدر  السيادية  ــرادات  اإلي في 
الماضي.  أبريل   30 وحتى  يناير  من  للفترة  دينار، 
وأوضح البيان أن العجز في تلك اإليرادات يتمثل في 
دينار،  مليون   264 بواقع  تحصل  لم  التي  الضرائب 
إلى  باإلضافة  دينار،  مليون   98 بنحو  الجمارك  ومن 
المحلية  بالسوق  المحروقات  بيع  إيرادات  في  عجز 
تحصيل  عدم  عن  فضاًل  دينار  مليون   58 إلى  تصل 
حتى  يناير  من  الفترة  عن  االتصاالت  من  إيراد  أي 
دينار،  مليون   133 وقيمتها  الماضي  أبريل  نهاية 
اتصاالت  إيرادات  دينار  مليون   228 إلى  اإلشارة  مع 
المركزي  المصرف  ونبه   .2019 العام  عن  مستحقة 
اإليرادات  من  المحصلة  المبالغ  تدني  إلى  بيانه  في 
العالقة  ذات  الجهات  ودعا  النفطية،  غير  السيادية 

وتحصيلها. جبايتها  سبل  تحسين  إلى 
وكشفت األرقام الصادرة في تقرير ثلث العام عن 
 1.488 بواقع  النفقات  إجمالي  في  فائض  تسجيل 

الماضي  يناير   1 الفترة من  وذلك خالل  دينار،  مليار 
اإليراد  بيان  وأوضــح  المنقضي.  أبريل   30 وحتى 
واإلنفاق الصادر عن المركزي ان أبوابا ثالثة حققت 
بواقع  التسييرية  النفقات  باب  هي  اإلنفاق  في  وفرا 
التنمية  باب  في  اإلنفاق  بند  و  دينار،  مليون   619
مليون   466 توفير  ثم  دينار،  مليون   661 بحوالي 

دينار في بند الطوارئ.
المرتبات عجزا بنحو 85 مليون  في حين سجل بند 
 173 إلى  وصل  الدعم  بند  في  عجز  إلى  إضافة  دينار، 
مليون دينار. وقال المصرف إنه نفذ المرتبات لشهور يناير 
أذونات  وفق  الجاري،  العام  من  وأبريل  ومارس  وفبراير 

الصرف الواردة إليه من وزارة المالية في حكومة الوفاق.
الدعم  بــاب  في  اإلنــفــاق  شمل  البيانات،  وحسب 
دينار  مليار  و1.417  الطبي،  لإلمداد  دينار  مليون   283
مليون  و57  للكهرباء،  دينار  مليون  و180  للمحروقات، 
دينار للمياه والصرف الصحي، و102 مليون دينار للنظافة 
العامة، كما خصص 700 مليون دينار لباب التنمية من 
األجنبي  النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم  إيــرادات 
المقدرة بـ 6.66 مليار دينار خالل األربعة أشهر الماضي.

بيانات صادرة عن األشهر األربعة األولى

1.67 مليار دوالر عجز إيرادات النقد األجنبي و»املركزي« يعوضه من االحتياطي

شركة »كريم« لسيارات األجرة 
الخاصة تسرح ثلث موظفيها

الشرق  في  الخاصة  األجرة  سيارات  لخدمات  »كريم«  شركة  أعلنت 
األوسط أنها ستقوم بتسريح 536 موظًفا يمثلون 31 % من قوتها 
الرئيس  وقال  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تأثيرات  بسبب  العاملة 
التنفيذي لشركة »كريم« مدثر شيخا، في بيان نشر في وقت متأخر 
اإلثنين، »ابتداًء من الغد ولمدة ثالثة أيام مقبلة سيغادر كريم 536 

زمياًل وزميلة، أي 31 % من إجمالي موظفي الشركة«.
فيروس  تفشي  لوقف  اتخاذها  جرى  التي  اإلجــراءات  إطار  وفي 
»كورونا المستجد«، قامت معظم الدول في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا بإغالقات شاملة ما تسبب بعرقلة العمل خاصة في 
القطاع الخاص، ولجأت العديد من الشركات في المنطقة إلى تسريح 
موظفيها أو تخفيض رواتبهم، بينما طلب بعضها من موظفين أخذ 

إجازات غير مدفوعة.
»أوبر«،  شركة  إعالن  من  قصير  وقت  بعد  »كريم«  قرار  وجاء 
المالكة لها، وقف خدمات توصيل الطعام التابعة لها »أوبر ايتس« 
إطار  في  المقبل  الشهر  من  السعودية  ذلك  في  بما  دول  سبع  في 
مالزمة  مع  قوية  ضربة  تلقت  التي  للشركة  استراتيجية  نقلة 
بـ»كورونا  المعروف  »كوفيد19-«،  جائحة  بسبب  منازلهم  الناس 

المستجد«.
بحسب شيخا فإن »كريم« قامت في األسابيع الماضية بتخفيض 
أو وقف النفقات غير الضرورية، »إال أنها وبكل أسف لم تكن كافية«، 
وستقوم الشركة أيضًا بوقف خدمة »باص كريم« للنقل الجماعي، 
ولفت شيخا إلى أن كل موظف يجري تسريحه سيحصل »على مكافأة 
ال تقل قيمتها عن راتب ثالثة أشهر نظير إنهاء خدمته، وشهر واحد 

من استحقاق األسهم«.
وتأسست شركة »كريم« العام 2012 وتتخذ من دبي مقرًّا لها، 
 3.1 لقاء  »كريم«  على   2019 العام  في  استحوذت  »أوبر«  وكانت 

مليار دوالر في أكبر عملية استحواذ تكنولوجي في المنطقة.

● السراج والكبير خالل اجتماع سابق.
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أظهر مسح أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات 
إجراءات لوقف انتشار فيروس »كورونا« المستجد مما اضطر المصانع لإلغالق والمستهلكين 

للمكوث في منازلهم.
بقطاع  المشتريات  لمديري  ماركت«  ــش.إس  »آي.إت لمؤشر  النهائية  القراءة  وهوت 
الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل من 44.5 في مارس وهي األقل 
منذ بدء المسح في منتصف 1997 وتقل عن القراءة األولية البالغة 33.6. ويفصل مستوى 

50 نقطة بين النمو واالنكماش.
وهوى مؤشر يقيس اإلنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم 
األربعاء وينظر له على أنه مقياس لسالمة االقتصاد، ألقل مستوى في تاريخ المسح، مسجاًل 

18.1 من 38.5.
وقال كريس وليامسون من »آي.اتش.إس ماركت«: »هوى القطاع الصناعي بمنطقة 
اليورو في أبريل نيسان بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريح مسوح مديري المشتريات 
على مدى 23 عامًا، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغالق المصانع على نطاق واسع وتراجع 

الطلب ونقص اإلمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد19-«.

انهيار الصناعة بمنطقة اليورو في أبريل

البريد  لدعم  العالم  حكومات  والبريد  للطيران  اتّحادان  طالب 
السياحية  الجوية  الرحالت  قطاع  انهيار  أدّى  بعدما  العالمي  الجوي 
وارتفاع الطلب على الشراء على اإلنترنت خالل أزمة فيروس كورونا 

المستجدّ إلى إبطاء خدمة تسليم البريد الجوي.
»إياتا«  الدولي  الجوي  النقل  اتحاد  دعا  مشترك  بيان  وفي 
واالتحاد العالمي للبريد ومقرّاهما في سويسرا، الحكومات للتحرك 
بنسبة  انخفاض  إلى  مشيرين  الجوي،  البريد  عمل  إبقاء  أجل  من 
لنقل  تستخدم  ما  عــادة  التي  السياحية  الرحالت  عدد  في   95%
الطلب  في   30% إلى   25 بين  بما  ارتفاع  سجّل  حين  في  البريد، 
تفشي  لمنع  الهادفة  العزل  إجراءات  خالل  االنترنت  مشتريات  على 
كوفيد19-، بحسب »فرانس برس«. ولذا فإن إدارات البريد تواجه 

تحديات في نقل البريد الدولي، وفق البيان.
الرحمن  عبد  بشار  للبريد  العالمي  لالتحاد  العام  المدير  وقال 
الوسيلة   - ركــاب  رحلة  مليون   4,5 من  أكثر  »إلغاء  إّن  حسين 
تكلفة  وأكثر  شحيحة  القدرة  أّن  يعني   - البريد  لنقل  الرئيسية 
في  بسرعة  التحرّك  »يتعيّن  وأضــاف  ــول«.  أط وقتًا  وتستغرق 
حركة  على  ولإلبقاء  الجوي  الشحن  إمكانيات  في  النقص  مواجهة 
الحدودية  العراقيل  إزالة  على  الحكومات  البيان  وحضّ  البريد«. 
وتجنّب اإلجراءات غير الضرورية وتسريع إصدار التراخيص للرحالت 
على  البريد  في وضع  تساعد  إنها  »إياتا«  وقالت  الجوية مستأجرة. 
متن رحالت شحن بتقديم معلومات حول توفر تلك الرحالت وحول 

طرق جديدة بديلة.

هل يتحرك العالم إلنقاذ قطاع البريد الجوي؟
السعر بالدوالرنوع الخام

29.72برنت

17.94غرب تكساس

28.94دبي

21.44سلة أوبك

29.55أورال
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أعلنت الجزائر عضو أوبك إجراءات تقشفية مثل خفض اإلنفاق 
لتزيد  شهر،  على  قليال  يزيد  فيما  الثاني  هو   2020 في  العام 

نسبة التقليص من 30 إلى 50 %.
للحكومة  اجتماع  عقب  الخفض  عن  الرئاسة  ــالن  إع جــاء 
إثر  المالي  المجيد تبون مع تصاعد الضعط  الرئيس عبد  ترأسه 
تعتمد  »رويترز«.  وكالة  وفق  الطاقة،  إليرادات  الحاد  االنخفاض 
مما  تراجعت،  التي  والغاز  النفط  ــرادات  إي على  بشدة  الجزائر 
للحكومة. وأقرت حكومة  االقتصادية واالجتماعية  بالخطط  يضر 
العام  من  ديسمبر  في  تبون  انتخاب  قبل   2020 ميزانية  موقتة 
منصبه  من  استقال  الذي  بوتفليقه،  العزيز  لعبد  خلفا  الماضي 
2019، تحت ضغط من الجيش ومسيرات حاشدة في  في أبريل 

الشوارع.
على  سلبا  األخيرة  السنوات  في  النفط  إيرادات  انخفاض  وأثر 
والغاز  النفط  إيرادات  تشكل  إذ  التجاري  والعجز  الدولة  ميزانية 
60 % من الميزانية و93 % من إجمالي الصادرات. وتفاقم الوضع 
مع تفشي فيروس »كورونا«، حيث انهارت أسعار النفط مما دفع 
مقررة  كانت  استثمارات  وتأجيل   %  30 اإلنفاق  لخفض  الحكومة 

هذا العام في قطاعات من بينها الطاقة.
األشهر  في  التداعيات  لتخفيف  اإلنفاق  تخفيضات  تهدف 
المقبلة إذ أعلنت الحكومة يوم األحد انخفاض اإليرادات السنوية 
عن  كبير  بتراجع  وذلــك  دوالر  مليار   20.6 إلى  الطاقة  لقطاع 

توقعات معلنة في وقت سابق من العام كانت عند 37.4 مليار.
من  احتياطياتها  تراجع  تتوقع  إنها  الجزائرية  الحكومة  وقالت 
بنهاية  دوالر  مليار   44.2 إلى  دوالر  مليار   60 من  األجنبي  النقد 
 51.6 لتسجيل  توقعات سابقة  أدنى من  ما سيكون  وهو   2020
النفط  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  نتيجة  وذلــك  دوالر  مليار 

العالمية.
إلى  التكميلي  المالية  قانون  تقديم  ــوزراء  ال مجلس  وأجّــل 
االستجابة  للحكومة  يُتيح  أن  القانون  بهذا  ويُفترض  مايو.   10
لألزمة االجتماعية واالقتصادية في األشهر القادمة بسبب انتشار 

وباء كوفيد19- )453 وفاة و4474 إصابة(.
باسم  الناطق  عن  الرسمية  الجزائرية  األنباء  وكالة  ونقلت 
احتياطيات  »منسوب  إن  قوله  قوله  بلحيمر  عمار  الحكومة 
في  محدد  هو  كما  دوالر،  مليار   51,6 من  سينخفض  الصرف 
المالية  قانون  في  دوالر  مليار   44,2 إلى  الحالي،  المالية  قانون 

التكميلي«.
الدعم  سياسة  على  الحكومة  أبقت  المالية  المشاكل  ورغم 
عام  من  ألكثر  احتجاجات  بعد  لالضطرابات  تحاشيا  تغيير  دون 
كل  الجزائر  وتدعم  واقتصادية.  سياسية  بإصالحات  للمطالبة 
والغاز  الوقود  إلى  األساسية  الغذائية  المواد  من  تقريبا  شيء 

واألدوية والسكن.
األدني  الحد  زيادة  األحد  يوم  اجتماعها  في  الحكومة  وقررت 
الدخل  ضريبة  وإلغاء   10% البالد  مستوى  علي  المضمون  لألجر 
 238( دينار  ألف   30 أجورهم  تعادل  الذين  للعاملين  اإلجمالي 

دوالرا( أو أقل.

إجراءات تقشفية في الجزائر

99 % نسبة التراجع في 
أرباح »توتال« الفرنسية

الفصلية  أرباحها  بأن  الفرنسية  »توتال«  شركة  أفــادت 
تراجعت بنسبة %99 بسبب انخفاض أسعار النفط، معلنًة عن 
في  المتواصلة  لألزمة  استجابًة  الستثماراتها  خفض  خطط 
الكبرى عن ربح  الفرنسية  النفط  الخام، وأعلنت شركة  أسواق 
العام، مقابل  34 مليون دوالر للفصل األول من  صافٍ بقيمة 

3.1 مليار دوالر قبل عام.
العام  من  األول  الفصل  في  بحدّة  النفط  أسعار  وتراجعت 
السعودية  بين  األسعار  وحرب  الفائض  اإلنتاج  خلفية  على 
العام  دوالر   63.1 من  للبرميل  دوالر   50.1 إلــى  وروســيــا، 
الماضي، وأدى هذا التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز إلى 
انخفاض تدفق السيولة إلى الشركة بنحو الثلثين، ومنذ أواخر 
بسبب  الطلب  انهيار  مع  إضافية  خسائر  النفط  سجل  مارس، 
ووصل  المستجد،  كورونا  فيروس  الحتواء  المفروضة  التدابير 

سعر البرميل إلى ما دون الصفر الشهر الماضي.
بيان  في  بويان  باتريك  للشركة  التنفيذي  المدير  وقال 
كوفيد19-  أزمة  منذ  استثنائية  ظروفًا  تواجه  »المجموعة 
كبيرة  حالة  وتخلق  العالمي  االقتصاد  على  تؤثر  التي  الصحية 
الكبير  االنخفاض  مع  النفط،  سوق  وأزمة  اليقين،  عدم  من 
تحديد  بـ»صدد  الشركة  أن  إلى  مارس«، مشيرَا  منذ  لألسعار 

سقف جديد للتوفير عبر خفض استثماراتها وإنتاجها الخام«.
هذا  دوالر  مليار   14 دون  االستثمارات  سقف  وسيكون 
الشركة في فبراير، ولم تغير  أعلنته  بالربع عما  أقل  أي  العام، 
الموقتة كما حددتها  األرباح  »توتال« مع ذلك قيمة توزيعات 

العام الماضي، أي بما يساوي 0.66 يورو للسهم.

●   الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

●   مقر شركة توتال الفرنسية

بسبب بطالة »كورونا«

إضراب جماعي عن دفع اإليجارات في نيويورك
قبل أيام على موعد استحقاق اإليجار في األول من 
في  رايلي  شون  شقة  باب  المبنى  إدارة  طرقت  مايو، 
السابق،  الشهر  دفعة  بتسديد  لمطالبته  بروكلين، 
في  ــارك  ش نيويورك  في  غيره  اآلالف  كحال  لكنه 
ازدياد  مع  اإليجارات  بإلغاء  مطالبا  الجمعة،  إضراب، 

العمل. العاطلين عن  أعداد 
السكان  من  وغيره  عامًا«   25« رايلي  ح  لوَّ وبينما 
الواقع في حي »كراون هايتس«،  المبنى  بالفتات من 
كومو،  أندرو  نيويورك،  حاكم  بمنزل  سيارات  أحاطت 
تظاهرة  إطار  في  ألباني،  الوالية  عاصمة  في  الفخم 

االجتماعي. التباعد  قواعد  تحترم 
حيث  البالد،  أنحاء  في  مشابهة  تحركات  ونُظمت 
»كورونا  بفيروس  شخص  مليون  من  أكثر  أصيب 

ألفا منهم.  64 المستجد«، توفي أكثر من 
ويُعتقد أن االحتجاجات التي تزامنت مع عيد العمال 
نيويورك  في  للمستأجرين  منسق  نشاط  أكبر  كانت 
تنظيم  تم  عندما  الماضي،  القرن  ثالثينات  منذ 

إضرابات واسعة جراء التالعب بأسعار اإليجارات.
وشارك نحو 12 ألف مستأجر من نحو مئة مبنى في 
المتحدة،  الواليات  في  »كوفيد19-«  بؤرة  نيويورك، 
أبرز  أولية صدرت عن  أرقام  الجمعة، وفق  في إضراب 
فور  جاستيس  »هاوسينغ  للحراك  منظمة  مجموعة 

للجميع(. السكن  )عدالة  أول« 
»االشتراكيين  منظمة  في  عضو  وهو  رايلي  وأكد 
إبالغ  أكــذب.  »لن  أنه  أميركا«  في  الديمقراطيين 
مخيف«.  أمر  هو  اإليجار  ندفع  لن  بأننا  الشقة  مالك 
يقاسمونه  أشخاص  أربعة  مع  باالشتراك  رايلي  ويدفع 

3100 دوالر كل شهر إيجارًا. الشقة 
بالقلق  »شعرت  بــرس«:  »فرانس  لوكالة  وقــال 
عندما بعثنا هذه الرسالة عبر البريد اإللكتروني، لكن 

هذا ما علينا فعله في الوقت الحالي«.
من  عدد  تسريح  أكد  لكنه  يعمل،  رايلي  يزال  وال 
زمالئه بينما يخشى أن يكون التالي، دون أن يخوض 

انعكاسات عليه. أي  في تفاصيل ماهية عمله خشية 
أما جاره ستيفن هندرسون، الذي يتقاسم مع أربعة 

كل  إيجارًا  دوالر   3400 دفع  معه  يسكنون  أشخاص 
الصيف  كولورادو  من  نيويورك  إلى  فانتقل  شهر، 
الماضي وخسر كل فرصه للعمل بشكل حر في صناعة 

واألفالم. التلفزيون 
وحصل هندرسون »24 عاما« على أول شيك بطالة 
 1200 مبلغ  بانتظار  يزال  ال  لكنه  الماضي،  األسبوع 
عدد  وتجاوز  الفدرالية.  الحكومة  به  وعــدت  دوالر 
العمل  عن  عاطلين  باتوا  أشخاص  من  اإلعانة  طلبات 
 30 المتحدة  الواليات  في  العزل  إجراءات  بدأت  منذ 

مليونا.
مبنى  فــي  الــســكــان  نصف  مــن  أكــثــر  ــارك  ــش وي

هندرسون ورايلي في اإلضراب.
اللون  أسود  وشاحا  وضع  الذي  هندرسون  وقال 
سنجلب  أين  من  معرفة  منا  كثيرون  »يحاول  كقناع: 

المال لنأكل خالل شهر، فما بالك بدفع اإليجار«.

يقدر أن نحو ثلثي سكان نيويورك البالغ عددهم 8.6 
مليون هم من المستأجرين. ويتراوح معدل إيجار شقة 
من غرفتين بين 2500 دوالر في الشهر في كوينز وأكثر 
من أربعة آالف دوالر في مانهاتن، بحسب موقع »رينت 

كافيه« المتخصص في هذا المجال.
يشمل  ــرارا  ق كومو  أصــدر  ــارس،  م منتصف  وفــي 
المستأجرين  إخالء  بتعليق  يقضي  بأكملها،  الوالية 
محاولة  مجرد  اعتبره  رايلي  لكن  يونيو.   20 حتى 

المشكلة«. مواجهة  من  »للتهرب 
خسروها  التي  األجور  الناس  يستعيد  »لن  وقال: 
مع  يأمل  أنه  مضيفا  وظائفهم«،  خسارتهم  جــراء 
الوضع  لكن  للدفع،  خطة  بوضع  الشقة  في  شركائه 

يبدو حرجا ما لم تمد الحكومة يد العون.
المسؤول عن مبناهم على طلب »فرانس  يرد  ولم 

تعليق. الحصول على  برس« 
كالمان  والــســمــســار،  الــعــقــارات  مــالــك  ــح  وأوضـ
برس«  لـ»فرانس  بروكلين  في  يعمل  الذي  زيمرمان، 
بالنسبة  للغاية«  صعب  أمر  )المستأجرين(  »إعفاء  أن 
على  الضرائب  يحاولون سداد  الذين  الشقق  ألصحاب 

العقارية. والقروض  األمالك 
إذا  اإليــجــارات  دفــع  تجميد  تماما  ــد  »أؤي ــال:  وق
بالنسبة  والقروض  الضرائب  دفع  الحكومة  جمدت 

للمالكين«.
وطرحت النائبة عن والية مينيسوتا في الكونغرس، 
اإليجارات  أخيرا إللغاء دفع  قانون  إلهان عمر، مشروع 
أزمة  انتهاء  حين  إلى  البالد،  أنحاء  في  والقروض 

المستجد«. »كورونا 
بينهم  ليبراليين  نواب  أوساط  في  بدعم  وحظيت 
كورتيز.  أوكازيو  ألكسندريا  نيويورك  عن  النائبة 
أو  ترامب،  دونالد  الجمهوري،  الرئيس  يشر  لم  لكن 
إلى  الكونغرس  في  الكبرى  الديمقراطية  الشخصيات 

أن قانونا من هذا النوع مطروح.
بعيدة،  تبدو  اإليجارات  تجميد  احتماالت  أن  ورغم 
»سيتعزز  األزمة،  أمد  طال  كلما  أنه  أكد  رايلي  أن  إال 
سنكرر  قوة.  حراكنا  »سيزداد  وقال:  الناس.  وعي« 

المحاولة إلى أن نربح«.

أحد المحتجين: يحاول كثيرون منا معرفة 
من أين سنجلب المال لنأكل خالل شهر.. 

فما بالك بدفع اإليجار؟!

المقبل. األسر األحد 
لـ»المركزي«  رسمية  بيانات  وكشفت 
يناير كبد   18 النفطي منذ  اإلنتاج  إيقاف  أن 
 2.7 اقتصاد ليبيا خسائر مباشرة زادت على 
أسعار  انهيار  ظل  في  أميركي  دوالر  مليار 
بيع  رسوم  أن  إلى  منوهًا  العالمي.  النفط 
مليارات  ستة  وحدها  حققت  األجنبي  النقد 
السيادية  دينار، بينما رفع إجمالي اإليرادات 

إلى نحو خمسة ماليين دينار.
وفي نهاية مارس الماضي دخلت العالقة 
المركزي  والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين 
جدل  ــار  أث جــديــدًا  منعطفًا  طرابلس  في 
المحللين، وذلك إثر تبادل الجانبين الرسائل 
واالتهامات في بيانات عبر شبكات التواصل 
المستندية  االعتمادات  بشأن  االجتماعي 

وبنود أخرى في الترتيبات المالية للدولة.
تصاعدت  الماضي  الشهر  منتصف  وفي 
اعتمد  حين  الجانبين،  بين  الخالفات  حدة 

للدولة  المالية  الترتيبات  الرئاسي  المجلس 
ماليًا  مصدرًا  لكن  دينار،  مليار   38 بقيمة 
الترتيبات  بنود  بعض  إن  لـ»الوسط«  قال 
المناقشة  قيد  تزال  ال   2020 للعام  المالية 
المركزي،  والمصرف  الرئاسي  المجلس  بين 
مثل نفقات الدعم، وتغيير سعر صرف النقد 
صدور  وحتى  الحين  ذلك  ومنذ  األجنبي«، 

البيانين لم يجد هذا الجدل حاًل حاسمًا.

تسريب  استمرار  إن  محللون  ويقول 
يبقي  ميديا  السوشيال  عبر  الــرســائــل 
الباحث  »الطابع السياسي« للصراع، والحظ 
االقتصادي علي الصلح أن »هذا مؤشر على 
للدولة«،  الرشيدة  واإلدارة  التنسيق  غياب 
سياسي  »إسقاط  هو  يحدث  ما  أن  معتبرًا 
القائمة،  الظروف  بسبب  اقتصاديًا  وليس 
الساحة  عن  الطرفين  كال  غياب  ويظهر  بل 

الليبية في هذا الوقت الحاسم«.

وسط تحذيرات من سيناريو االستدانة

»مخصصات األفراد« حلقة جديدة من سجال »الرئاسي« و»املركزي«
وتراشق  االشتباك  من  جديدة  حلقة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  االتهامات 
دخلها المجلس الرئاسي والمصرف المركزي 
الرئاسي  المجلس  مطالبة  خلفية  على 
عملية  في  السرعة«  وجه  »على  بالشروع 
بالسعر  لألفراد  الشخصية  المخصصات  بيع 
المقررة،  الــرســوم  إليه  مضافًا  المعتمد 
مواطن  لكل  دوالر  آالف  خمسة  وبقيمة 
سنويًا، حسب الرغبة والطلب، وهو ما قوبل 
من المصرف المركزي بالتحذير من سيناريو 
دوالر  مليار   38 صــرف  تم  إذا  االستدانة 

للمواطنين كمخصصات شخصية.
مدونون،  تداولها  رسمية  رسالة  وفي 
التواصل  صفحات  على  أعمال  رجال  بينهم 
إن  ــراج،  ــس ال ــال  ق الليبية،  االجتماعي 
»لصالحياتنا  إعــمــااًل  جــاء  التوجيه  هــذا 
الوطني  االقتصاد  حماية  في  ومسؤولياتنا 
وااللــتــزام  العمل  استمرار  على  وحــرصــًا 
من  المعتمدة  االقتصادية  باإلصالحات 
على  بناء  الرئاسي،  المجلس  رئيس  طرف 
12 سبتمبر«.  المنعقد في  محضر االجتماع 
التوجيه  الرئاسي أن  المجلس  وتابع رئيس 
يأتي أيضًا نظرًا لالنعكاسات الخطيرة على 
جراء  المواطن  ومعيشة  الوطني  االقتصاد 
المعتمد  الصرف  سعر  بين  الهوة  تزايد 
األجنبية  العمالت  مقابل  الليبي  للدينار 
ما  وهــو  الــمــوازيــة،  السوق  في  والسعر 
االقتصادية  اإلصالحات  كل  بنسف  »يهدد 

والعودة إلى مربع األزمة األول«.
إن  بالقول  رسالة  في  رد  الكبير  لكن 
المخصصات  بيع  فــي  ــروع  ــش ال »طــلــب 
الشخصية بقيمة 5 آالف دوالر لكل مواطن 
استنزاف  هو  دوالر  مليار   38 أي  سنويًا، 
وتعجيل  لها  ــار  ــق وإف الــدولــيــة  ــوارد  ــم ل
مشيرًا  الخارج«،  من  لالستدانة  بلجوئها 
هذا  تليبية  على  المصرف  قدرة  »عدم  إلى 
أزمة  استمرار  ظل  في  الطلب  من  الحجم 
النفط وتصديره وانهيار أسعاره في  إيقاف 

العالمية«. األسوق 
أحمد:  محمد  االقتصادي  الخبير  ويقول 
فيها  وقع  مغالطة  التقط  المركزي  »إن 
5000 دوالر لألفراد،  الرئاسي في تحديده 
وأضاف:  ــراد«،  األف هم  من  تحديد  بعدم 
هم  الليبيين  األفراد  أن  أعتبر  »المركزي 
فردًا  الجميع  ولتغطية  فرد  ماليين   7.6
مليار   38 ــى  إل المصرف  سيحتاج  فـــردًا 
في  »انحدار  بأنه  حدث  ما  واصفًا  دوالر«، 

محللون: انحدار في نوعية الخطاب 
بين الجهازين الحكوميين عبر 

الـ»سوشيال ميديا«

الصلح: استمرار الرسائل المتبادلة 
يبقي »الطابع السياسي« للصراع 

بين الطرفين

الحكوميين،  الجهازين  بين  الخطاب  نوعية 
يتم  أن  يقصد  لم  هنا  ضمنيًا  فالرئاسي 
تغطية كل األفراد بما فيهم األطفال وكبار 
محتوى  ضبابية  من  الرغم  على  السن، 

الرئاسي«. الرسالة من 
ويوم الجمعة الماضي، قال »المركزي«، 
مشروع  مدير  بها  ــى  أدل تصريحات  في 
المصرف  إن  السيوي،  سالم  األسر  أرباب 
أرباب  منحة  صرف  في  االستمرار  يمكنه  ال 
السحب  عبر  والحواالت،  واالعتمادات  األسر 
نسبة  تعديل  دون  العام،  االحتياطي  من 
وبنود  األجنبي  النقد  مبيعات  على  الرسوم 
تعتمد  أنها  خصوصًا  األخــرى،  ــراءات  اإلج
تحصيلها  المتعطل  األجنبية  العملة  على 
ونفى  الــنــفــط.  صـــادرات  تــوقــف  بسبب 
»ليبيا  قناة  إلى  تصريحات  في  السيوي، 
أرباب  منحة  صرف  بدء  شائعات  األحــرار«، 

●   مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس. )رويترز(

●  أحد سكان مبنى سكني خالل إضراب على دفع اإليجار بمدينة نيويورك في األول من مايو 2020 . )فرانس برس(

الوسط - عالء حموده
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مغامرة الليبيات التشكيلية

والثرات،  للوطن  ورمز  هوية  كموضوع  الليبية 
حكرا  ليظل  المجال،  هذا  المرأة  تقتحم  أن  دون 
المرأة  حولوا  الذين  الرجال،  من  الرسامين  على 
كل  عن  للتعبير  أيقونة  إلى  أعمالهم  غالبية  في 

شيء إال عن نفسها.
التشكيلية  الفنانة  ــمــرأة  ال انــطــاق  ــان  ك
افتتاح  بعد  الفت،  وبشكل  فعا  بدأ  قد  الليبية 
من  كبيرة  ــدادا  أع خرجت  التي  الفنون،  كلية 
بعض  رحلة  واصلن  الاتي  الليبيات،  الرسامات 

الفن. الرائدات في هذا 
الفنانات  تجارب  غالبية  في  للنظر  الافت 
التي  السريعة  النوعية  القفزة  هو  الليبيات 
نحو  سريعا  الليبيات  الفنانات  أعمال  قفزتها 
التخلف  ظــروف  لكل  والمتحدي  الحر  التعبير 
عن  التعبير  في  والجرأة  االجتماعيين،  والقمع 
الفتة،  ليبية  ظاهرة  وتلك  المجتمع،  وعن  الذات 
مطامح  عن  للتعبير  الليبية  الفنانة  تصدت  حيث 
االجتماعية  الكوابح  كل  رغم  والجمال،  الحرية 
اللواتي  الليبيات  الشاعرات  مثل  ذلك  في  مثلها 
التابوهات  من  الكثير  جريء  وبصوت  اخترقن 

االجتماعية.
كفتحية  ــدات  رائ فنانات  وأعمال  تجارب  إن 
الــزوي  وخلود  الفيتوري  نجاء  ثم  الجروشي 
أعماال  لنا  قدمت  وغيرهن  الشفتري  ونجاء 
وقدمتها  التابوهات،  من  لكثير  وبقوة  تصدت 

والتمرد. بالمعاناة  تضج  بأعمال 
التمسك  أخريات  ليبيات  فنانات  وواصلت 
تبدو  التي  الصومالي،  كعفاف  والثرات  بالهوية 
مهددة  تضيع  لمدينة  وحنينا  استرجاعا  أعمالها 

واالندثار. بالخراب 
مغامرة  مسيرة  إن  الــقــول  باإلمكان  ربما 
تيارين  إلــى  انقسمت  الليبيات  التشكيليات 
روح  فيه  ويسود  المسيطر  وهو  األول  اثنين، 
وسط  النسوية  الــذات  عن  والتعبير  التمرد 
فتحية  تــجــارب  فيه  وتــبــرز  ذكـــوري،  مجتمع 
وخلود  بداياتها  في  الفيتوري  ونجاء  الجروشي 
تجاربها  في  اللبة  وسعاد  الشفتري  ونجاء  الزوي 
قلقا  األكثر  التيار  هذا  ويبدو  بإيطاليا،  األخيرة 
الذات  عن  بحثا  وتجريبا،  تشكيلية  ومغامرات 
ليست  ثورة  لتدشين  المناسبة  األدوات  وعن 

أوال. اجتماعية  بل  فقط  فنية 
الذي  المنهك،  والجسد  المتسلط  الرجل  إن 
بين  والصراع  التنفس  وتحاول  روح  فيه  تصحو 
دراما  تظهر  االجتماعيتين  القيمتين  هاتين 

والحفر  الرسم  فن  والدة  مواقع  أحد  ليبيا  كانت 
من  الكثير  تؤكده  ما  هذا  والتلوين،  والتنصيب 
تزال  فا  األثرية،  والحفريات  التاريخية  البحوث 
ممرات  عبر  اآلن  إلى  قائمة  المنجزات  تلك  آثار 
بإمكاننا  حتى  الليبية،  الصحراء  كهوف  وداخل 
فنون  متاحف  أهــم  أحــد  الصحراء  هــذه  اعتبار 
األعمال  تلك  تاريخ  يعود  حيث  التاريخ،  قبل  ما 
ويقسم  عــام.  آالف  العشرة  على  يزيد  ما  إلــى 
لتطور  تؤرخ  مراحل  إلى  األعمال  تلك  الباحثون 
الرسم  إلى  الحفر  من  واضمحالها  الفنون  تلك 
إلى  الحيوانات  تصوير  مراحل  من  التلوين،  إلى 

اليومية. الحياة  تصوير 
في  تسهم  لم  المرأة  أن  إلى  يشير  شيء  ال 
أن  إلى  الباحثين  بعض  ويشير  األعمال،  تلك 
األطفال  كترقيص  اليومية  التفاصيل  لوحات 
من  لفنانات  أعماال  تكون  ربما  الشعر  وصباغة 

العصر. ذلك 
ــي الــفــنــون  مــســاهــمــة الـــمـــرأة الــلــيــبــيــة ف
الفنون  اضــمــحــال  بــعــد  ــرزت  بـ التشكيلية 
الشمال  في  التصحر  سيادة  وبعد  الصخرية، 
البيوت  وبناء  الواحات  في  واالستقرار  األفريقي، 
جدران  من  اللوحة  وتحول سطح  للكهوف،  بديا 
البيوت،  وجدران  والمابس  البسط  إلى  الكهف 
قبل  ما  فنون  وتطور  الليبية  المرأة  لتحفظ 
ورموزها  أيقوناتها  غالبية  على  محافظة  التاريخ 
وغيرها  الجرمنت«  وخميسة  والغزالن  »المثلثات 
التاريخ  قبل  ما  فنون  من  ورثتها  أيقونات  من 

إلى حد اآلن. زالت تحافظ عليها  الصخرية، وما 
مشروع  وبدايات  العثماني  العهد  نهايات  مع 
التشكيلي  الفن  ليبيا  عرفت  والنهضة  التجديد 
بأسطحها  اللوحة  ودخلت  الحديث،  بمفهومه 
التجارب  بعض  طريق  عن  ليبيا  إلى  الجديدة 
في  التجربة  وتــطــورت  والبسيطة،  القليلة 
بعض  تزين  اللوحة  وأصبحت  اإليطالي  العهد 
الحكومية،  واإلدارات  المنازل  كجدران  األسطح 
تلك  في  التشكيل  مغامرة  في  الليبيون  ودخل 
التجارب  تلك  كل  وعبر  خجل،  على  ولو  الفترة 
عن  بعيدة  الــمــرأة  ظلت  الليبية  التشكيلية 
التقليدي  فنها  وواصــلــت  الفن  هــذا  ممارسة 

بأنواعه. السجاد  أعني  المتوارث، 
التي  الحديثة،  الليبية  التشكيلية  التجربة  في 
فيها  تظهر  لم  االستقال  بعد  تتشكل  بــدأت 
أثيرا  موضوعا  المرأة  وظلت  للمرأة،  مساهمات 
الريفية  المرأة  الرسام  يرسم  حيث  للرسامين، 

الجسد  يظهر  ال  الفنانات،  تلك  لوحات  في  عنيفة 
ومشوه  متمرد  ولكن  مقموعا،  إال  األنــثــوي 
»الخط«  صــراع  إن  األعــمــال،  تلك  غالبية  في 

األعمال. تلك  عنيفا في  يبدو  و»الدائرة« 
الحداثة  تيار  مع  التيار  هذا  تجارب  تتفاعل 
والحرية،  القمع  قضايا  لتبدو  العربي  بمفهومها 
هذا  روافد  أهم  والفرد،  المجتمع  والجسد،  الروح 

التيار.
أهم  الهوية  تبدو  تيار  وهو  الثاني  التيار  أما 
وما  وأيقوناتها  الليبية  الهوية  أعني  قضاياه، 
ويظهر  بالزوال،  وتهديد  مخاوف  من  عنه  تعبر 
تفاصيل  فــي  الليبية  الــمــرأة  رســم  عبر  ذلــك 
وجلستها  لباسها  من  الخالصة  الليبية  حياتها 
ــوز  ورم ليبية  بــأيــقــونــات  محاطة  ــهــا  ــوان وأل
عفاف  تجارب  وتمثله  بعيد،  تاريخ  إلى  تعود 
التجارب  من  الكثير  واضــح،  بشكل  الصومالي 
كلية  وخريجات  طالبات  من  الشابة  الجديدة 
األعمال  هذه  في  الليبية  المرأة  وتظهر  الفنون، 
ومقاومة  والــتــراث  والهوية  للباد  كأيقونة 
وتمجيد  الدخيلة  الهويات  في  الهوية  لذوبان 

الليبية. للخصوصية 
وأعمال  النحت  في  الليبيات  الفنانات  تجارب 
تجارب  وتعتبر  ومختلفة،  متميزة  تبدو  الخزف 
أعمال  في  ويغامر  للغاية،  مهمة  قانة  هادية 
والكائنات  الحياة  صياغة  بإعادة  الفن  هادية 
وبين  والتحديث  األصالة  بين  مدروس  بمزيج 
بينما  والواقع،  المعرفة  بين  والعقل،  المشاعر 
عن  بحثا  عبدالحفيظ  ميسون  تجربة  تبدو 
وسط  مغتربة  تعيش  ذات  عن  والتعبير  المختلف 

. مجتمعها
وتعبر  ترصد  الليبيات  التشكيليات  تجارب  إن 
وأحامها  وتطلعاتها  الــمــرأة  هموم  كل  عن 
اقتراب  األخيرة  الفترة  في  ولقد الحظت  وآمالها، 
والعودة  الهوية  مسألة  في  والتقائهما  التيارين 
مثلن  فنانات  قبل  من  الهوية  أيقونات  إلــى 
الفيتوري  نجاء  أعمال  في  خصوصا  األول،  التيار 
الموروث  يتداخل  حيث  األخيرة،  الشفتري  ونجاء 

بالحديث.
من  بها  خرجت  ماحظات  إال  ليست  هــذه 
تجارب  بالتأكيد  وهناك  عليها،  اطلعت  تجارب 
لم  الجديدة  خصوصا  أخريات،  ليبيات  فنانات 
تجربة  لتظل  أسف،  بكل  جيد  بشكل  عليها  أطلع 
الدراسة  إلى  وبحاجة  ثرية  الليبيات  التشكيليات 

وفاحص. متمهل  بشكل 

كان انطالق املرأة 
الفنانة التشكيلية 
الليبية قد بدأ فعال 
وبشكل الفت، بعد 

افتتاح كلية الفنون، 
التي خرجت أعدادا 

كبيرة من الرسامات 
الليبيات، الالتي 

واصلن رحلة بعض 
الرائدات في هذا 

الفن.

منصور بوشناف

عبد السالم الزغيبي

مبدأ  يجتمعون على  السمان، كلهم  القطط  للقانون،  المخترقون  الحيتان،  المرموقون،  المتنفذون، 
واحد، هو اختراق القانون، ومخالفتة وحماية أنفسهم ليغردوا طلقاء بعيدًا عن سلطة القانون.

المجتمع.  في  والجشعة  والمترفة  الغنية  الطبقة  يصف  سياسي  مصطلح  هو  السمان«  و»القطط 
المصطلح  استخدم هذا  أوائل من  العربية. من  اللغة  على  إنجليزي دخيل  األصل مصطلح  في  وهو 
في  المالي  الفساد  »لعمق  كرمز  السمان  القطط  لفظة  استخدم  فقد  تايمز«  »نيويورك  في  كاتب 

حمات انتخابية لتجار مترفين«.
العموالت،  البرلمان، ونواب  اليوم ليشمل، نواب  المنكوبة، توسع معنى هذا المصطلح  ليبيا  في 
السياسة،  إلى أصحاب نفوذ، يتحكمون في رجال  الذين تحولوا بقدرة قادر وبين يوم وليلة  والثوار 
الوقود  وتهريب  العملة،  تجارة  إلى  السلع،  توريد  من  ابتداء  شيء  كل  بيزنس  معهم  ويقتسمون 

والبشر، واالستياء على بيوت الناس، وعلى األراضي.
هؤالء شكلوا طبقة مختلفة عن المواطنين العاديين الكادحين من عامة الشعب، البسطاء الذين 
ينتظرون مرتب يتسلمونه بعد شهور، ويزاحمون بالساعت أمام البنوك للحصول على سيولة نقدية 
ال تكفي مصاريف شهر واحد، ومن ثم ينتظرون شهورًا أخرى، ويعانون االرتفاع الفاحش في أسعار 
الطبقة  وهي  والسلطة،  والجاه  والنفوذ  األقوى  التأثير  ذات  الطبقة  أما  وهكذا،  األساسية،  المواد 
شهرية  »مخصصات  شكل،  على  الفتات  لهم  ويرمون  األدنى،  الطبقة  يستعبدون  فهم  المرموقة، 

لألفراد«.
الخاص، قانون أشبه بـ»قانون ساكسونيا« وإليكم أصل هذا  المرموقون وضعوا قانونهم  هؤالء 

القانون العجيب:
ألمانيا الستة عشرة، والتي كانت قبل  ألمانيا، والية ساكسونيا، إحدى واليات  المكان: جمهورية 

الوحدة األلمانية إحدى أهم واليات جمهورية ألمانيا.
الزمان: القرن الخامس عشر الميادي.

كانوا  الذين  الفقراء  من  الشعب  عامة  من  الكادحة  الطبقة  بفضل  تجاريًا  مزدهرة  والية  الحالة: 
يعملون تحت إمرة طبقة النباء األغنياء المالكين لزمام األمور سياسيا واقتصاديا في الوالية.

من  الكادحين  العاديين  المواطنين  عن  مختلفة  طبقة  أنهم  يرون،  ساكسونيا  والية  نباء  كان 
عامة الشعب من الفقراء الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم، فهم الطبقة ذات التأثير األقوى والنفوذ 
والجاه والسلطة، مما جعل مشرعي القوانين من هذه الطبقة يشرعون قانونًا خاصًا يعطي كل طبقة 
قدرها، يعاقب اللصوص والمجرمين من كلتا الطبقتين: عامة الشعب الفقراء، والنباء األغنياء دون 

تمييز، وبذلك تتحقق العدالة.
فإذا كان المجرم من طبقة عامة الشعب الفقراء قاتًا فيؤتى به في وضح النهار وينفذ فيه حكم 
فيجلد  بالجلد،  عليه  المحكوم  أو  السارق  وكذلك  الناس،  من  غفير  جمع  رقبته وسط  بقطع  اإلعدام 

بنفس الطريقة أمام جمع من الناس ليعتبروا، وإن كانت العقوبة السجن فيسجن.
ولكن ماذا كان يحدث في حالة النباء »علية القوم«!!

تنفذ  أن  على  ينص  كان  ساكسونيا  قانون  فإن  النباء  األغنياء  طبقة  من  المجرم  كان  إذا 
النهار تقطع  الناس وفي وضح  قاتًا يؤتى به وسط جمع غفير من  فإذا كان  العقوبة على »ظله«، 
فإنه  بالسجن  عليه  محكومًا  كان  وإذا  »ظله«،  فيجلد  بالجلد  عليه  محكومًا  كان  وإن  »ظله«،  رقبة 
الوقت ذاته من باب مخصص للنباء، هذا هو قانون  الرئيسي ويخرج في  الباب  يدخل السجن من 
الواحد والعشرين مليء بقوانين ساكسونية،  القرن  العالم اآلن ونحن فى  ساكسونيا، ال تستعجب، 

ولكن بأسماء جديدة تواكب العصر الجديد.
بين  اقتصادي  نمو  نسبة  بأعلى  وتتمتع  ازدهــارًا،  ألمانيا  واليات  أهم  من  اآلن  ساكسونيا  والية 

واليات ألمانيا، ذلك نتيجة سيادة القانون، والعدالة االجتماعية.
تعد  ولم  بجدارة.  عليها  وتفوقت  األلمانية،  التجربة  استلهمت  الجديدة  الليبية  الفساد  منظومة 

هناك حاجة إلى إجراء محاكمات من األساس.
النائب  طليق،  حر  وكل  مرتٍش  وكل  سارق  كل  حسيب،  أو  رقيب  دون  ويمرح،  يرتع  الفساد  فيها 
العام الليبي يصدر مذكرات وال أحد ينفذها، كان قد أصدر عديد المذكرات بحق أشخاص متهمين 
في قضايا عدة، لم يتم تنفيذها، والسلطة القضائية في ليبيا تعاني انتهاكات خطيرة، وصلت إلى 
كان  وآخرها  الحصادي،  العزيز  عبد  المستشار  السابق  العام  النائب  بينهم  من  قضاة  ستة  اغتيال 

خطف عضو ديوان المحاسبة في طرابلس.
الغريب  شريفة..لكن  أعمال  هي  اإلنسان  بها  يقوم  التي  العقلية  أو  اليدوية  األعمال  كل 
والمستهجن هو أن يصبح الشخص من أصحاب المايين بين يوم وليلة بعد أن كان يعمل سائق 
عليه،  القانون اليطبق  أن  ذلك،  في  تلفزيونات، ساعده  ورشة تصليح  أو صاحب  ميكروباص  سيارة 

وليس هناك إمكانية محاسبة مثل هؤالء إال بقيام دولة القانون.

قانون ساكسونيا الليبي

الكتابة،  المواقع ومنصات أهل  الذات السائد في مختلف  خطر لي ذات مساء أال أتماهى مع خطاب جلد 
وأريد أن أحسن الظن بأهلي سكان ذلك المربع الجغرافي المسمى ليبيا، خاصة اآلن وفي ظل األزمات 

التي تنهال عليهم من كل جانب.
تبريرى«  »انغماس  حالة  في  لست  بأنني  باعتراف صادق  أؤكد  هذا  الظن  في حسن  أخوض  أن  قبل 
لتبرئة إنساننا المظلوم، بل كل ما في األمر أنني محب، وبحسن نية ألتمس ألهلنا العذر فيما يفعلونه 

بأنفسهم من عبث وفوضى.
السطور  هذه  عنوان  كان  ولهذا  حقيقتها،  على  األمور  معرفة  عدم  هو  العذر  موجبات  أول  أن  وأظن 

»معذور«.
مِن:  مفعول  )اسم  مَعُْذورَاتٌ...  مَعُْذورُوَن،  ومَعُْذورٌَة–والجمع  مَعُْذورٌ  كلمة  اللغة  معاجم  في 

عََذرَ(،
»َأنْتَ مَعُْذورٌ أِلَنَّكَ اَل تَعِْرفُ اْلحَقِيَقَة« ومَرُْفوعٌ عَنْكَ اللَّوْمُ.

والخاصة أن المعذور هو من ال يعرف الحقيقة.
أقول معذور أيضا ألننا لسنا استثناء.. وأن طينة البشر واحدة وأن ما يسري على غيرنا من البشر يسري 
علينا وشواهد التاريخ تؤكد أنه ال توجد ثورة أو تغيير جذري في أي مجتمع بشري إال وسادت فيه مرحلة من 
الفوضى واالنفات.. وساد فيه الهرج والمرج والعشوائية وأحسب أن ذلك من طبيعة األشياء عند تفكك 

منظومة الدولة المالكة للسلطة القاهرة..
إنساننا معذور ألنني أظن أن معظم السلوكيات البشرية المذمومة هي أمور مكتسبة أي تحت تأثير 
البيئة والنشأة والتربية والثقافة المورثة وأسلوب الحياة والمعاش السائد وانعكاس كل تلك العوامل على 
سلوك اإلنسان الفرد.. وبما أن حياتنا كانت عبارة عن سجن كبير، مليء بظلم »الفقر والجهل والمرض« 

ناهيك عن ظلم السجان.. كل تلك العوامل أفرزت نتائج غير محمودة اكتوينا بها بعد تغيير فبراير.
نعم إنساننا معذور ألننا لم نشهد في تاريخنا أي محاولة حقيقية لتأسيس مجتمع مدني يحترم فيه 
اآلخر وتحفظ فيه الكرامة اإلنسانية.. ولم نعرف في تاريخنا إال نظم حكم جائرة وقمعية توالت على بادنا 

مارست كل درجات الظلم فغاب عن واقعنا التعامل الحكيم المتسامح مع التغيير الذى حدث.
إنساننا معذور ألنه محاصر منذ نشأته بمسلمة عبادة الفرد الزعيم وثقافة المديح وتجنب النقد اإليجابي 
المسؤول الشجاع، وحدث أن ترتب على ذلك أحادية في الرؤية وترسيخ لثقافته الموروثة اإلقصائية سواء 
كانت »سياسية أو دينية«، وتربت أجيال على حلم وهمي فحواه أننا وجدنا الحل الجذري لمشاكل البشرية، 
وأننا خير أمة وأفضل شعب؛ وترسخت تلك األوهام من خال إعام زيف حقيقة أوضاعنا تحت شعار العروبة 
تارة والدين تارة أخرى فتسلل إلى النفوس االستعاء الوهمي والكسل عن تحمل مسؤولية أعمالنا بحيث 

وجدنا في شماعة المؤامرة الكونية ملجأ للهروب من مواجهة حقيقتنا.
ناهيك عن نظام تعليمي عمق ثقافة الشعارات وخلق آفة قاتلة تمثلت في عقلية النقل ال العقل، كل 

ذلك ساهم في حالة الغياب عن التعامل مع الواقع بشكل إيجابي.
النجاح قد يتساوى مع احتمال اإلخفاق،  التاريخ لم يذكر ثورًة اتسمت بنجاٍح سلس؛ وإنما احتمال  إن 
بالطبع كانت أحامنا كبيرة وأظن أنه ليس من حق أحد أن يدعونا بأال نحلم، نعم أغفلنا ولم ننتبه وكان 
علينا أال نحلم وننسى االحتماالت المتصادمة مع أحامنا وأمنياتنا، حتى إذا حدثت هذه االحتماالت نكون 
على استعداد للتعامل مع الواقع المستجد ولكن رغبتنا الملحة في الخاص من االستبداد دفعتنا إلى شيء 

من الغفلة وعدم االنتباه.
سيئ  أنه  أبدا  يعني  ال  وذلك  تمناه.  عما  المسار  وانحراف  األمل  خيبات  ويعاني  معذور  إنساننا  نعم 

بالضرورة!.
فمن هو على قيد الحياة اليوم يحمل ويعاني تبعات عقود وربما قرون من االستبداد »الديني والسياسي 
واالجتماعي« وال شك أنه سيتعافى وأن التجربة خير معين له.. فبدون الممارسة لن تتضح لنا سوءاتنا 

وعاتنا، وخال الممارسة والتجربة تحدث األخطاء ويفترض التعلم منها.
إنساننا معذور ألنه هناك عامل آخر أظنه يفعل فعله بشكل ال يثير االنتباه، وهو عامل الجغرافيا ودورها 
أيضا، حيث موقعنا الجغرافي–كان )ممر عبور( لهجرات كثيرة وذلك ساهم في عدم االستقرار والديمومة 
لتأسيس مجتمع مستقر إال في محطات قصيرة وبقع جغرافية محدودة في هذا الوطن المترامي األطراف.. 
وإذا اجتمعت الجغرافيا مع تعاقب نظم ال تعرف إال القهر والعنف واإلذالل عنوانا.. وحتى ال نذهب بعيدا 

نستحضر من الذاكرة القريبة مرحلة العثمانيين واالستعمار.
وأخيرا الظلم المحلي باسم الدفاع عن الدين والظلم باسم الوحدة والظلم باسم التقدمية.. إلخ.

لقد انتشرت على وسائل التواصل صور لمرحلة قديمة من تاريخنا في العهد الملكي، وفي ظني أن 
الحسرة على ذلك الماضي هي الدافع لنشر تلك الصور كنوع من النوستالجيا ولكني أراها تؤكد أننا على 
استعداد مثل أي بشر لنكون منضبطين ومنظمين ومدنيين وحضاريين. ولكن تلك المرحلة كانت قصيرة 
ولم تتعمق في الذاكرة الجمعية.. ولهذا تاشى ذلك االستعداد من أول معول هدم جاء به النظام التالي 

الذي رفع شعار »الخيمة انتصرت على القصر« الذي صار عنوانا لسياسة وتوجهات ذلك النظام .
لقد مارسنا فيما مضى جلد الذات حتى االنسحاق واليوم نحن بحاجة ألن نعذر بعضنا بعض ونفكر جديا 
في زرع بذور الثقة بأنفسنا والخاص من ثقافة الكراهية كخطوة أولى لتجاوز ما نحن فيه من صراع عبثي، 
أعلم أن التغيير يحتاج إلى الكثير من دور الدولة المفقودة الغائبة وأيضا إلى جهد ثقافي مكثف لتغيير ما 
يحتويه العقل الجمعي من مخلفات. وكل ذلك وغيره يحتاج إلى جهود مخلصة من أهل الفكر الذين ال تخلو 

ساحتهم من سلبيات الماضي لألسف.
وإذا كانت رغبتنا وغايتنا هي بقاء ليبيا وطنا موحدا فا سبيل أمامنا إال بالتسامح كخطوة أولى لجمع هذا 
الشتات القائم، واعتبار أن ما نشهده اليوم هو دروس عملية ومكثفة وقاسية ودموية في السياسة حتى 
نتيقن بسوء ما يختمر في عقولنا منذ قرون لنحررها من خطيئة »التغلب« الراسخة وليحل محلها اليقين 
بحتمية وضرورة تداول السلطة وجعلها من مسلماتنا وبديهياتنا.. وكلما قل عنادنا الطفولي؛ أسرعت بنا 

الخطى للسلم المجتمعي ووفرنا الوقت وقللنا فاتورة الدماء.

معذور!
صالح الحاراتي

محمد الفيتوري

السوداني  المثلث  عبر  الفيتوري  محمد 
إيجابيا  عمقا  كــانــت  الليبي  الــمــصــري 
ملتهبة  مشاعل  ثــاثــة  كــانــت  بكونها 
ومــزدانــة  واألفــريــقــي،  العربي  بعمقها 
والتنقل  االغتراب  وحالة  الصوفية  بروح 
العربي  العالم  في  عدة  بمدن  المستمر 
الغربة  أن  الفيتوري  ويعتبر  ــا.  ــ وأوروب
إلى  قدمه  عندما  والــده  به  تنبأ  قد  قدر 
أتم  ــذي  ال اليوم  في  به  احتفاء  والــدتــه 
المجيد.  ــرآن  ــق ال حفظ  فيه  الــفــيــتــوري 
الغربة  حــالــة  أن  األدب  ــذة  أســات ويــرى 
طرح  خــال  مــن  أشــعــاره  فــي  جلية  تبدو 
واإلنسان  ــألرض  ل ينتمي  كشاعر  نفسه 
أن  ولربما  والظلم.  البؤس  حالة  ورفــع 
 /6  /1 في  كتبها  التي  الغربة  قصيدته 
بالدراسة  كافيا  اهتماما  تلقَ  لم   1969
هذه  في  الكثير  تعكس  والتحليل  والنقد 
في  يوم  ذات  صرح  أنه  خصوصا  الزاوية، 
أحب  من  بأنها  مرضه  وقبل  األلفية  بداية 

قلبه. إلى  القصائد 
مجموعة  عشرين  مــن  أكــثــر  للشاعر 
غرب  الشمس  »شرق  كان  آخرها  شعرية 
إنه  إذ  المتاحة،  المعلومات  بحسب  القمر« 
حرفا  يكتب  لم   2003 العام  مرضه  منذ 
وضعفت  تدريجيا  الكام  على  قدرته  وفقد 

ومتسلسل. بطيء  بشكل  ذاكرته 
ـــع مــســرحــيــات  ــوري أربـ ــت ــي ــف ــب ال ــت ك
المختار،  وعمر  »ســـوالرا،  هــي:  شعرية، 
وقد  واللعبة«.  والشعر  تاشفين،  ويوسف 
باإلسكندرية  ببيته  أمــيــرة  مــوت  ــرق  أح
كتبها،  مسرحية  أول  وهي  بالخمسينات، 
المروي  أبو  خالد  إلى  بالقاهرة  تعرفه  بعد 
فيما  بالسودان  الحديث  المسرح  مجدد 
البناء  علم  على  الفيتوري  أطلع  الذي  بعد، 

المسرحي. الدرامي 
األدبية  الــجــرأة  الفيتوري  تنقص  لــم 
فــي اإلفــصــاح عــن مــواقــفــه مــن األشــيــاء 
السياسي  الشأن  في  كشاعر  حوله  من 
»الشعر  مسرحيته  ففي  واالجــتــمــاعــي. 
واللعبة  الشاعر  قضية  يتناول  واللعبة« 
المحافظة  في  الشاعر  وخيارات  السياسية، 
المعاناة  حجم  موضحا  استقاليته  على 
للمبدع  الضائقة  تلك  مع  التعايش  في 
الحكومات  بتعسف  باده  المثقلة  العربي 
جريئة  خطوة  ففي  الشمولية.  وأنظمته 
»سقوط  قصيدته  نشر  للفيتوري  أخــرى 
جريدة  صدر  على  بالثمانينات  دبشليم« 
بها  يعمل  كان  التي  السودانية،  »الناس« 
المهدي  الصادق  خالها  هاجم  ــذاك،  آن
بالخرطوم،  الحكم  سدة  على  كان  حينما 
بـ»الديناصور«. أبياته  أحد  في  إياه  واصفا 

أيضا  خاصة  مكانة  األدبية  وللجراءة 

في ذكرى الدرويش
من  والعشرين  الخامس  يــوم  ــادف  ص
لرحيل  الخامسة  ــذكــرى  ال أبــريــل  شهر 
فقرات  أضع  وهنا  الفيتوري،  محمد  الشاعر 
في  الفيتوري  عن  جمعتها  كنت  بسيطة 

سابقة. أوقات 
الفيتوري  مفتاح  محمد  الشاعر  ــد  ول
الجنينة  بــمــديــنــة   1936 الــعــام  فــي 
إلى  عائلته  وانتقلت  الــســودان،  بجنوب 
ثاث  العمر  من  يبلغ  وهــو  اإلسكندرية 
في  الكريم  الــقــرآن  حفظ  أتــم  ســنــوات. 
وقد  صوفيا  كــان  والــده  التاسعة.  ســن 
الشاذلية  الصوفية  الطريقة  زاوية  تزعم 
األســمــريــة بــاإلســكــنــدريــة. كــان والــده 
الصالح  الولي  أســرة  أصــول  من  منحدرا 
ألمه  جده  الفيتوري.  األسمر  عبدالسام 
سعيد  بن  علي  باسم  يعرف  رقيق  تاجر 
تسمى  ألمـــه  جــدتــه  الــجــهــمــي.  شــريــف 
األصــل،  سودانية  زنجية  كانت  قرعانية 
للقاهرة  االنتماء  فيه  زرعــت  التي  وهــي 
حسبما  المسحقين،  وزنوجها  الــســوداء 
ــات ومــنــاســبــات  ــ ــي أوق ــك ف عــبــرعــن ذلـ

. مختلفة
بكلية  الفيتوري  محمد  الشاعر  درس 
في  منها  وتخرج  األزهــر  بجامعة  العلوم 
طريقه  يشق  ــان  ك حيث  الخمسينات، 
فيها  استطاع  التي  بالقاهرة،  كشاعر 
أسلوبه  خال  من  إليه  األنظار  يلفت  أن 
الشعر  نظم  عبر  بأفريقيا  واهــتــمــامــه 

حينه. في  أكاديميا  المعروف  المقرزم 
تلك  فــي  إلــيــه  ــاء  ــدق األص أقـــرب  ــان  ك
مصر  بجمهورية  الــشــعــريــة  ــات  ــداي ــب ال
محيي  المرحوم  الــســودان  من  العربية 
وهو  مثله،  بأفريقيا  المهتم  فارس  الدين 
الحسن،  السر  وتــاج  بالرضاعة،  شقيقه 
له  كانت  ليبيا  ومن  عبدالرحمن.  وخيري 
هما  ليبيين  شاعرين  مع  وطيدة  صداقة 

شعراوي. وإبراهيم  شندي  محمود 
الفيتوري  شاعرنا  على  األضواء  سُلطت 
نشر  عندما  فارس  الدين  محيي  وصديقه 
زكريا  التوجه  اليساري  المصري  الكاتب 
آنذاك  »المصري«  بجريدة  مقاال  الحجاوي 
لواء  ينتزعون  سود  صغار  »شبان  بعنوان 
العديد  المقالة  ــارت  أث العربي«.  الشعر 
والمحدثين  المقلدين  الــشــعــراء  ــن  م
الفيتوري  المرحوم  وصف  حسب  بمصر، 
بالفضائية  له  متلفزة  مقابلة  عبر  نفسه 
الصحفي  ــه  ــع م ــا  ــراهـ أجـ ــة  ــي ــودان ــس ال
حسن  خالد  المتميز  الشاب  السوداني 
بالمياد  لموطنه  له  زيارة  آخر  في  لقمان، 

السودان.
الشاعر  عــروق  في  الدماء  اختاط  لعل 

اإلجــمــاع  عــارض  عندما  الــفــيــتــوري  عند 
شاعرا  درويش  اعتبار  في  العربي  الشعري 
إن  بقوله  أدبيا  ذلــك  مبررا  للمقاومة، 
ويصدم،  يثير  أن  يحب  المقاومة  شاعر 
واصفا  الوجع  ضفاف  على  يعيش  أن  ال 
رغم  القاسم  سميح  مقترحا  األزمــة،  حال 
أو  أدبــيــا  بينهما  الشخصية  الخصومة 
اللقب  بهذا  للظفر  زيــاد  توفيق  الشاعر 
الفيتوري  يقف  ولــم  ــش.  دروي عن  عوضا 
صرح  عندما  الــجــراءة  في  الحد  هــذا  عند 
لقمان  خالد  حسن  السوداني  للصحفي 
الحقيقي  المجدد  ــأن  ب األلفية  بمطلع 
ــوري  ــث ــي بــمــضــمــونــه ال ــرب ــع لــلــشــعــر ال
بل  المائكة  نــازك  تكن  لم  واالجتماعي 
معتبرا  عبدالحليم.  كمال  المصري  الشاعر 
من  هي  بالشاعر  تحيط  التي  الهالة  أن 
قد  نــازك  ــأن  ب مــذكــرا  الحقيقة،  تغتال 
المعاصر  للشعر  الحديثة  التفعيلة  أوجدت 

دون أي شيء آخر.
عربيا  المشهورة  قصيدته  يخص  فيما 
إلى  اإلشـــارة  وجبت  الصبح«،  بـ»أصبح 
العام  من  أكتوبر  في  كتبها  الفقيد  أن 
وكان  األفريقي«،  »الحصاد  باسم   1960
وزير  عمار  محمد  مع  صراع  حالة  في  حينها 
فكتبها  عبود،  حكومة  في  االستعامات 
العسكر  ديكتاتورية  بـــزوال  مستبشرا 

قبل. شهرا 

سقوط الديكتاتورية
محمد  الراحل  السوداني  المطرب  وكان 
بعد  معدودة  أيام  بعد  التقطها  قد  وردي 
إطاحة  بعد  كأغنية  وأطلقها  كتابتها 
السائد  االعتقاد  يخالف  وهــذا  الحكومة، 
كتبت  قد  الصبح«  »أصبح  بأن  العامة  عند 
الجنسية  منه  سحب  الــذي  النميري  ضد 
حضوره  في  سببا  كانت  والتي  السودانية، 
رابطة  إلى  استنادا  جنسيتها  ومُنح  لليبيا 

الدم.
ليبيا  من  الصبح«  »أصبح  صيت  ســاد 
السودانية  المعارضة  إذاعـــة  أثير  عبر 
فترة  فــي  خصوصا  ــرب،  ــغ ال بطرابلس 
لمنع  النميري  نظام  أجبر  مما  الثمانينات، 
انتفاضة  حتى  السنوات  بتلك  األغنية  بث 
وليعود  النميري،  تحكم  أزاح  التي  أبريل 
زيارات  عدة  في  األصلي  لموطنه  الفيتوري 
الناس  أن  لدرجة  الشعر،  منابر  فيها  هز 
ملقيا  عليه  لتتفرج  األشجار  تتسلق  كانت 
يشدو  وهو  المثلثة،  بالعاصمة  أشعاره 
في  كتبها  التي  متجول  لدرويش  بقصيدة 
شاعر  كأي  خالصة  صوفية  بــروح  بيروت 

سوداني.

رافد علي
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كتب الفيتوري أربع 
مسرحيات شعرية، 
هي: »سوالرا، وعمر 

املختار، ويوسف 
تاشفني، والشعر 

واللعبة«. وقد 
أحرق موت أميرة 

ببيته باإلسكندرية 
بالخمسينات، وهي 

أول مسرحية كتبها، 
بعد تعرفه بالقاهرة 
إلى خالد أبو املروي 

مجدد املسرح 
الحديث بالسودان 

فيما بعد، الذي 
أطلع الفيتوري على 

علم البناء الدرامي 
املسرحي.
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رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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انحراف املسار ال يعني الضياع

ذاكرة مثقوبة وتذروها الرياح!

الدولة  تلك  طبيعة  على  الكثيرين  اعتراض  ورغم  دستورية، 
وضعت  أنها  إال  السلطات،  واستقالل  الحريات  ناحية  من 
ديناميكية  وضمن  الحديثة،  الدولة  طريق  على  المجتمع 
التعرض  دون  الدائم  والتعديل  والتنقيح  لإلصالح  قابلة 
الكيان  هذا  يتحملها  لن  التي  الكبرى  الهزات  مخاطر  إلى 
في  بطبيعتها  متعلقة  ألسباب  لألحزاب  المنع  ورغم  الهش. 
السلطة  في  زهده  يخف  لم  الذي  الملك  أن  إال  الوقت،  ذاك 
وسعى لتقديم استقالته أكثر من مرة، كان يبحث عن مخرج 
التوريث.  بنظام  قناعته  عدم  مع  السياسي  لالنتقال  آمن 
ويذكر السيد مصطفى بن حليم أن السيد إدريس حدثه عن 
النظام الجمهوري وأنه غير مقتنع بنظام الوراثة الذي أوجده 

معاوية.
هذه  ووفــق  أيضا،  وليبيا  والمنطقة  تغير  العالم  اآلن 
حكم  كما  يحكم  أن  لفرد  يمكن  ال  الجذرية  المتغيرات 
يدخلها  لم  التي  الــدول  وحتى  السابقون،  الديكتاتوريون 
مباشر،  غير  التغيير بشكل  مباشرة طالها هذا  العربي  الربيع 
القوي  نظامه  وتنازالت  بوتفليقة  نهاية  يتوقع  كان  أحد  فال 
نهاية  توقع  أحد  وال  الشارع،  في  ظهرت  التي  الحشود  أمام 
يطال  أن  توقع  أحد  وال  السرعة،  بهذه  السودان  في  البشير 
الذي  النظام  بسقوط  مطالبا  لبنان  مثل  دولة  الحراك  هذا 
المنطقة.  في  الوحيد  الديمقراطي  النظام  أنه  نعتقد  كنا 
ومتطلبات  كله،  العالم  في  يتغير  السياسي  المشهد  لكن 
وانتهى  مكان،  كل  في  نفسها  تفرض  الجديد  العالم 
الهرم،  أعلى  من  السلطة  تنقل  التي  االنقالبات  زمــن 
آليات  ــارج  خ التفويض  أو  المبايعات  زمــن  انتهى  وكما 
محله  ليحل  الشعب  مفهوم  وانتهى  واستحقاقاته،  الدستور 
عاد  وما  الضرائب«،  أو »دافعو  »الناخبون«  مصطلحات مثل: 
القنوات،  هذه  عبر  يمر  أن  إال  السلطة  إلى  الساعي  يملك 
على  العزف  أو  االنتخابات،  تزوير  يفعله  أن  يمكن  ما  وأقصى 

وفي  صبرة،  منصور  زغبية،  عثمان  بوخيط،  عبدالرازق 
تحرير  تحقيقات،  الصحافة،  أقسام  في  عملت  ذاك،  ترددي 

جرا. مقالة...وهلم  كتابة  أخبار، 
رئيس  بات  التي  »الجهاد«،  بجريدة  رسميًا  عملت  ثم 
الشويهدي،  على  محمد  األستاذ  تأميمها  بعد  تحريرها 
من  تعسفي  وبقرار  التالية،  السنة  وفي  1974م  سنة  منذ 
القذافي شخصيًا، نقلت الجريدة في 24 ساعة إلى طرابلس. 
العدد  ، حيث صدر  الجريدة  التحرير بمرافقة  وكلفني رئيس 
رئيس  وكأنني  بدا  فجأءة  طرابلس،  في  الثاني  اليوم  في 
لطرابلس  التحرير  رئيس  وصول  وعقب  تنفيذي.  تحرير 

الفنية. الثقافية  الصفحة  على  كمشرف  ،عملت 
محمد  نقل  لما  الجهاد،  لرئاسة  والي«  بـ»سالم  جيء 
العربية،  الثقافة  لمجلة  تحرير  كرئيس  الشويهدي  علي 
القاهرة  من  شلقم  الرحمن  عبد  األستاذ  وصل  قد  وكان 
مقر  الوادي  بشارع  بمقرها  بالجهاد  التقينا  تخرجه  عقب 
الجديد  الفجر  الى  شلقم  انتقل  اغلقت،  التي  البالغ  جريدة 
بعد فترة وجيزة. وبعد سوء وضعي في الجهاد، زمن رئيس 
أدراجي  عُدت  بالصحافة،  له  عالقة  ال  من  الجديد  التحرير 

باإلذاعة. للعمل  بنغازي  الي 
لرئاسة تحرير  الرحمن شلقم،  الشاب عبد  لكن مع تسلم 
التي  ثقافية  بصفحة  طرابلس،  إلى  عُدت  الجديد،  الفجر 
ثقافية«،  »آفاق  القديم  اسمها  على  حافظت  عليها،  أشرفت 
ثقافية-  آفاق  فغدت:  شابة«،  »كتابات  عبارة  أضفت  لكن 
عنوان:  تحت  للصفحة  كتبتها  افتتاحية  وأول  شابة،  كتابات 
الصفجة تحريرا  ُأجهز  ُكتاب شباب«، كنت  »كتابات شابة ال 
بنغازي،  مدينتي  في  والماكيت،  بالرسومات  مرفقة  وإخراجا 
وقد  بالطائرة،  طرابلس  إلى  المسافرين  أحد  مع  وأرسلها 
المادة الصحفية على  كان القاص عبد السالم شهاب يطبع 
،ويخرج  المسالتي  محمد  القاص  ويراجعها  الكاتبة،  اآللة 
يعمل  كان  من  تاج،  العزيز  عبد  المصري  الفنان  الصفحة 

»فيسبوك«،  موقع  في  فبراير   17 لثورة  التمهيد  تم  أن  منذ 
اكتظت  سلمي  كحراك  األرض  على  انطالقتها  بداية  ومن 
معظم  وفي  االجتماعية  الشرائح  جميع  من  الميادين  به 
وبغض  الثورة،  لهذه  واضحة  األهداف  كانت  الليبية،  المدن 
إلى  تحن  التي  العاطفية  الالفتات  من  كثير  عن  النظر 
الحرية،  مطلب  في  تمثل  الثورة  هذه  جوهر  أن  إال  الماضي، 
المدنية  والدولة  الوطنية  الوحدة  كانت  المعلنة  وأهدافها 
والمشاركة  الديمقراطي  المسار  في  الدخول  أساسها  التي 
المجتمعية في القرار السياسي، وهي مطالب لم تكن سهلة 
ومن  األوحد،  الفرد  حكم  ديكتاتورية  من  عقود  أربعة  بعد 
وفي  المؤسسات،  دولة  حساب  على  األمنية  الدولة  ترسيخ 
الطغيان  حكم  على  القضاء  الثورة  هذه  غاية  كان  الصميم 

المتمثل في نظام القذافي وكل أجهزته التابعة له.
الحراك  وضمن  األول  الشهر  في  الضحايا  مئات  سقط 
على  ويكتبونها  المطالب  هــذه  يـــرددون  وهــم  السلمي 
جميع  في  المطربون  بها  ويتغنى  البيانات  وفي  الجدران 
األهداف  أجل هذه  دفع من  ثمن  فثمة  لذلك  الليبية،  المدن 
بالعالم  واللحاق  كاملة  حقبة  لنهاية  تسعى  كانت  التي 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي  كل  في  الحديث 

والتنموية.
وأكسسوار  بديكور  الثورة  هذه  تزينت  آخر  جانب  من 
اللحظة  إلى  الزمن  تعيد  كأنها  السابقة،  االستقالل  مرحلة 
التي توقفت فيها الدولة المدنية بانقالب 1969، الذي ألغى 
السلطة تدريجيا في يد شخص  الدستور ومؤسساته، ووضع 
واحد ال خبرة له سابقة في أي شأن من شؤون بناء أو إدارة 
جوهريا  مطلبا  داخله  في  يضمر  كان  الديكور  وهذا  الدول، 
دولة  في  متمثال  المدنية  الدولة  إرث  إلى  بالعودة  يتعلق 
وبدأت  ليبيا  استقلت  فقد  والدستور.  والمؤسسات  القانون 
ملكية  في  متجسدة  مدنية  دولــة  عبر  السياسي  تاريخها 

• حكاية كل يوم:
عودي أخضر، لما نشرت في الصحافة، نشرت مقاالت في 
لما  العمر،  من  عشرة  السادسة  في  حينها،  صاخبة  قضايا 

طالبًا كنت 
مجلة  وفي  اآلخــر.  ــرأي  وال الصحافة  عدو  »القذافي«، 
كان  ما  امــرأة  اسم  مستعار،  اسم  تحت  كتبت  »المرأة« 
الطيب،  إدريس  الزميل  مقاالتي  على  رد  وقد  حينها،  سائدًا 
مستعارة  أسماء  تحت  وكتبت  امرأة،  الكاتب  أن  ظنه  وفي 

أخرى.
جريدة  في  أنسها  لم  مقالة  اسمي،  تحت  كتبت  ما  لكن 
مهدى  الدكتور  تحريرها  ورئــس  أنشأها  ما  »الجهاد«، 
الفتاح  عبد  الصحفي  الثاني  المسؤول  كان  فيما  المطردي، 
اللحظة  منذ  دعمني  المنصوري  والمرحوم  المنصوري، 
اآلسيانة،  بالمقالة  جئته  وقد  صديقين،  فأصبحنا  األولى، 
فتصحح  االمتحان،  عند  الطالب  على  يقع  »غبن،  فحواها  ما 
وكنت  مستقبله«،  ويهدد  فيرسب  خاطئة،  بطريقة  أجاباته 
جلوسي  ورقم  طالب  أنا  »سجل  المقالة:  عنوان  الطالب، 
درويــش  محمود  الشاعر  قصيدة  مــن  استعرته   ،»88
مدرستي،  في  لغطًا  أثار  ما  عربي«،  أنا  »سجل  الشهيرة: 
والوسط  ببنغازي،  الصابري  بحي  المختار  عمر  مدرسة 

بعد. أنفاسها  تلفظ  لم  الصحافة  عندها  التعليمي، 
الخاصة،  الجريدة  مطبعة  على  يوميًا،  شبه  أتردد  أخذت 
جلبها  ليبيا،  في  ملونة  طباعة  أول  كانت  التي  »اآلوفست« 
سيتي«  »جاردن  بحي  المطبعة  كانت  المطردي،  الدكتور 
الصديق  هو  مصحح،  رفقة  أجيء  وعادة  الحدائق،  مدينة 
شيخ  تعرفت  وعــنــدئــذٍ  الشكري،  الــوهــاب  عبد  والــجــار 
الفلسطيني   « الليبية  الصحافة  في  والمصححين  المراجعين 
تمشي  التي  النبالة  حماد«،  »قاسم  يُدعى  كما  العجوز« 
عريقين،  لي صحبة من صحفيين  وبعدها صار  رجلين،  على 
السنفاز،  أنيس  الحبوني،  علي  محمد  الرويعي،  أحمد  مثل: 

وتر الشعبوية، أو استغالل الظروف األمنية، لكن ال سبيل له 
للتالعب  قابلة  ستكون  التي  المسارات  هذه  استخدام  سوى 
الشارع  عن  الوعي  غاب  إذا  الجهل  استغالل  أو  واالنتهاكات 
تغيرت  اللعبة  أن  العلم  مع  المدني،  المجتمع  فعالية  وغابت 
السابقون  الطغاة  استخدمها  كما  استخدامها  يستطيع  ولن 
الشكلية،  االنتخابات  أو  الواحد  الحزب  أو  الفرد  حكم  عبر 
تتكرر  ال  حتى  الجذرية  المتغيرات  هذه  استيعاب  من  بد  وال 

المآسي ويدفع ثمنها الناس واألنظمة.
حقبة  نهاية  يؤكد  والــســودان  الجزائر  في  حــدث  ومــا 
مجال  ال  أن  يؤكد  كما  الديمقراطية،  بمؤسسات  التالعب 
بالسلطة.  عسكرية  أو  مدنية  منظومة  أو  شخص  النفراد 
ورغم أنه من المفترض أن يكون الجيش المحترف والمهني 
التي  هي  األمنية  الــظــروف  أن  إال  السياسة،  عن  بعيدا 
عاليا،  كان  الشارع  مطالب  سقف  ألن  المشاركة  هذه  فرضت 
التي  الراهنة  اللحظة  حقائق  من  حقيقة  األمنية  والظروف 
فيه  تسعى  والذي  مسبوق،  غير  بشكل  اإلرهاب  فيها  ينشط 
ودائما  إيران.  في  كما  دينية  دولة  لفرض  اإلسالمية  القوى 

كان المطلب األمني بالنسبة للمجتمعات أولوية.
األزمة في ليبيا ما زالت تضع المستقبل أمام سيناريوهات 
بين  الصراع  وانحسر  فبراير،  ثورة  ألهداف  خائن  جميعها 
محليا  المنتخب  النواب  مجلس  من  النابع  الليبي  الجيش 
من  النابعة  المسلحة  والميليشيات  دوليا،  به  والمعترف 
بين  الــفــارق  أن  غير  دولــيــا،  المعتمد  الصخيرات  اتفاق 
من  للجيش  يوجه  عما  النظر  وبغض  جوهري،  الطرفين 
السالح  كل  يجمع  أن  على  وقــادر  تراتبيته  له  فإن  انتقاد 
الطرف  وفي  عليها،  المسيطر  المناطق  في  أسبوع  خالل 
في  السالح  جمع  يمكن  ال  مسلحة  ميليشيات  ثمة  اآلخــر 
أن  نعرف  ونحن  بمعجزة،  إال  عليها  المسيطرة  المناطق 
ديمقراطي  استحقاق  أي  أو  المدنية  الدولة  أمام  عقبة  أكبر 
ثمة  الجوهري  الفارق  لهذا  وتجاوزا  السالح.  انتشار  هي 
أو  متغوال  أو  ضعيفا  كان  مهما  فالجيش  بنيوي،  آخر  فرق 
بنية  فهو  داعمة  دينية  أو  مدنية  بقوى  مستعينا  أو  مسيسا 
ولوضعها  للدسترة،  وقابلة  لإلصالح  وقابلة  للتطوير  قابلة 
للتعديل،  مفتوحة  بنية  ألنه  الوقت  مع  القانون  إطار  في 
حالة  في  عنه  سيختلف  الحرب  حالة  في  الجيش  واقع  وأن 
مجموعة  أو  مغلقة  بنية  فهي  الميليشيات  أمــا  السلم، 
وال  لإلصالح  قابلة  غير  نفسها،  على  المغلقة  الدوائر  من 
ألن  القانون،  إطار  في  لوضعها  وال  للدسترة  وال  للتطوير 
والقانون،  الدستور  غياب  هو  واستمرارها  وجودها  أساس 
لكن  الميليشيات،  عمل  ينظم  العالم  في  دستور  يوجد  فال 
الجيش وحقوقه وواجباته،  أبواب تنظم عمل  في كل دستور 
فقد  الدولة  مؤسسات  في  الميليشيات  إدمــاج  محاولة  أما 
الفارك  فميليشيات  تاريخها.  مــدى  على  فشلها  أثبتت 
سنة،   50 من  ألكثر  الفوضى  تثير  استمرت  كولومبيا  في 
بدأت  حين  وحتى  شخص،  مليون  نصف  مقتل  في  وتسببت 
األمر  تعثر  السياسي  العمل  في  إدماجها  محاولة  عامين  منذ 
تتغير،  ال  التي  الميليشيا  بعقلية  السياسة  مع  تعاملت  ألنها 
للميادين  يخرجون  اللبنانيين  جعل  الذي  السبب  أن  كما 
يرجع  ديمقراطي،  أنه  نعتقد  الذي  النظام  بإسقاط  مطالبين 
الميليشيات  واقع  على  ديمقراطيته  بنى  نظاما  كونه  إلى 
وما  وقت،  كل  في  أهلية  حرب  حافة  على  لبنان  جعلت  التي 
النظام  سقوط  من  سنة   20 بعد  العراق  دولة  بناء  يعرقل 
السياسي  العمل  في  تغلغلت  التي  الميليشيات،  هي  السابق 
الجيش،  لقوة  موازية  القانون  عن  خارجة  قوة  وأصبحت 
المالكي كان معترفا بها دوليا، وجاءت عبر  ورغم أن حكومة 
الميليشيات  لسلطة  خضوعها  أن  إال  الدستورية،  الخارطة 
الريح، وانتهت  العراق حتى يومنا هذا في مهب  هو ما وضع 
العراق  نصف  بتسليم  دوليا  بها  المعترف  الحكومة  هذه 
كانت  طالما  العراق  لدولة  قائمة  تقوم  ولن  داعش،  لجماعة 
مرت  التي  الحكومات  كل  رغم  فيها  متغولة  الميليشيات 
والمعترف بها دوليا، وهذا الوضع أدى في النهاية إلى خروج 

الناس في ثورة للميادين مطالبين بإسقاط النظام برمته.

من  كثيرة  أسماء  كذلك  وقد شارك  ببنغازي،  للرسم  مدرسا 
جيلي في تحرير الصفحة: أفاق ثقافية كتابات شابة، قدمت 
أسماء جديدة في ليبيا ،ستعرف فيما بعد بجيل السبعينات، 
حينها،  ليبيا  في  وفنية  فكرية  جديدة  أطروحات  وتناولت 
 -  1976( عام  لمدة  أسبوعية،  ثقافية  صفحة  كانت  وقد 
الفجر  جريدة  القذافي  قبر  أن  إلى  تتوقف،  ولم   ) 1977م 

اخبارية. نشرة  إلى  وحولها  الجديد، 
ألول  بليبيا،  العرب  الكتاب  مؤتمر  عقد  1977م،  العام 
الليبيين،  واألدباء  الكتاب  اتحاد  رئيس  فأصدر  مرة،  وأخر 
بتعييني  قرارا  التليسي،  خليفة  األستاذ  المؤتمر  ورئيس 
نُخرج  أن  فكرة  فقدمت  للمؤتمر،  اإلعالمية  للجنة  رئيسًا 
جمهور  على  يوزع  كي  الجديد،  الفجر  جريدة  في  ملحقًا 
القراء، بدل أن نُصدر جريدة توزع في قاعات المؤتمر، حيث 
واألستاذ  المؤتمر،  رئيس  التليسي«  »خليفة  األستاذ  وافق 
الجديد،  الفجر  جريدة  تحرير  رئيس  مارية«  محمود  »علي 
 - ثقافية  »آفاق  الثقافية  صفحتها  على  مشرفًا  كنت  التي 
وطباعته  الملحق،  مارية  علي  تابع  وقد  شابة«،  كتابات 
ولم  الثقة  منحني  قد  فكان  التليسي  أما  شخصي،  بشكل 
جمعت  الذي  الملحق  في  معي  عمل  وكان  يصدر،  ما  يعرف 
مادته، وأشرفتُ على الطباعة، وقمتُ شخصيًا بتوزيع نسخ 

قوي. بشكل  المؤتمر 
التدوين المزور سرقة معلنة، لكن ما في الذاكرة فحسب 
الرياح، ولهذا كثير مما دونه هذا وذاك ال مصداقية  تذروه 
ما  ثمة  ليس  المزور  أن هذا  غير  الرسمي،  التاريخ  وكذا  له، 
هذا  السطر،  على  ما  نقاطًا  يضع  ما  األقل  على  أو  يدحضه، 
األخرين،  جهد  يسرق  البعض  أرقب  لما  فيه،  أفكر  كنت  ما 
أضاعوا  من  المثرثرين،  على  آسي  كنت  بالمقابل  لكن 
ما  ليُدونوا  ضئيل  لوقت  يجلسوا  ولم  والوقت،  الجهد 
حق  في  والتقصير،  التكاسل،  ذاك  ألنفسهم  مبررين  فعلوا، 

اآلخرين. أنفسهم وفي حق 
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لو  احتمااًل  أسهل  كان  ربما  الوبائي  بالفيروس  اإلصابة  من  خوفًا  البيوت  جدران  وراء  التحصّن 
يبدو،  ما  وعلى  الضجر.  مقارعة  من  تمكنهم  عملية  خطة  وضع  في  تشاركوا  المتحصّنين  أن 
في  المشاركة  على  بموافقتهم  برتغاليًا  روائيًا  أربعين  عدد  مؤخرًا،  إليه،  توصّل  ما  هذا  فإن 
 Ana Margarida de Carvalho اسمها  روائية  بدأتها  الفكرة  جماعية.  رواية  تأليف  خطة 
فصول  بتأليف  المشاركة  الروائيين  زمالئها  على  وعرضت  نشرته،  روايــة  من  فصل  بتأليف 
الروائي  المشروع  قبله.  مَنْ  انتهى  حيث  من  يبتدي  فصل  تأليف  منهم  واحد  كل  يتولى  تالية 

الفيسبوك. موقع  صفحات  على  ظهر  الجماعي 
من  ينشر  ما  لترجمة  تطوع  أوروبية  لغات  عدة  في  المترجمين  من  عددًا  أن  ذلك،  إلى  أضف 
نجاح  العالم.  من  عديدة  مناطق  في  قارئ  آلف   15 القراء  من  المتابعين  عدد  وصل  فصول. 
المواقع  وخاصة  اإلعــالم  وسائل  من  الكثير  اهتمام  أستقطب  الجماعي  الروائي  المشروع 

أوروبا. كل  في  واألدبية  الثقافية  والصفحات 
التي  الروائية  للخطر.  ويعرضها  األرض،  هاجم  غريب  فيروس  حول  تتمحور  الرواية  فكرة 
المغامرة  هــــــذه  في  الخوض  إلى  دعتها  التي  لألسباب  تفسيرها  في  أوضحت  المشروع،  بدأت 
واصفة  الصحي  الحجر  في  مذكراتي  بتدوين  كتابي  لتأليف  نفسي  تكريس  من  »بداًل  قائلة: 
بأنه  فكرت   Xavier De Maistre  – مايستري  دي  خافيير  فعل  كما  غرفتي  في  أدور  وأنا  رحالتي 

االجتماعي«. العزل  وعبور  األدب،  خالل  من  حولنا  من  الجدران  كسر  تشويقا  أكثر  يكون  قد 
لنا  »بالنسبة  فيه:  قالوا  بيانًا  أصدروا  الجماعي  الروائي  المشروع  في  المشاركون  الُكتّابُ 
الحالية،  القاسية  المحنة  عن  ورغما  لذلك،  كافيًا.  ليس  المنزلية  أرائكنا  على  التحصن  فإن 
دون  ومن  األمان،  شبكة  بدون  نعمل  الناس.  مع  تواصل  على  هنا،  زلنا  ما  بأننا  التوضيح  نريد 
لدى  ما  ويومًا  اإللهام.  إلى  فرارًا  عليكم  نعرض  أن  هو  اآلن  نريده  وما  مراجعة،....  أو  تحرير، 
هنا  سنكون  ابوابه،  فتح  العالم  يستأنف  وحين  بحرّية.  إلهامنا  إلى  سنعود  الوباء،  هذا  انتهاء 
الروائية  التجربة  على  واالطالع  التعرف  في  الراغبين  للقراء  يمكن  مفتوحة«.  بأذرع  الستقبالكم 
لغات  إلى  مترجمة  يوميًا  تنشر  حيث  بالفيسبوك،   Bode Inspiratório صفحة  على  متابعتها 

عدة.
2

باالستيقاظ،  اليوم،  ذلك  بّكرتُ،  الصحّية،  الحكومة  وإرشادات  تعليمات  بتنفيذ  مني  التزامًا 
لإلصابة  تجنّبا  بيتي،  إلى  قريب  سوبرماركت  من  التبضع  قاصدًا  البيت  من  بالخروج  وعجّلت 
،إلى  سريعًا،  وصلت،  حين  ممل.  انتظار  في  طويل  وقت  لتضييع  وتفاديًا  الفيروس،  بعدوى 
بأول  المتبضعين،  البشر  من  طابورًا  أمامي  وجــدتُ  المأمول،  وهدفي  المقصودة،  جهتي 
في  الواقفون  وليس  الناس،  كل  الناس  أن  أعتقد  وجعلني  متوقعًا،  يكن  لم  وهذا  آخر،  وال 
كان  اللحظة،  تلك  واحــدة.  صفحة  من  يقرؤون  الفيروس،  محنة  خالل  صاروا  فقط،  الطابور 
الوفاض.  خاويتي  بيدين  البيت  إلى  اإلياب  بغنيمة  الرحلة  من  االكتفاء  أولهما  خياران:  أمامي 
الطابور.  في  بالوقوف  سبقوني  من  إلى  طوعًا،  واالنضمام،  الواقع  باألمر  التسليم  وثانيهما 

مشقته. تبعات  بتحمّل  وقاباًل  الثاني،  الخيار  إلى  فانحزتُ 
الغيوم،  من  خلت  بسماء  ربيعيًا،  الطقس  وكان  صباحًا.  الثامنة  تجاوزت  قد  الساعة  تكن  لم 
يخترق  ديك  بصياح  فإذا  ساعة،  ربع  من  أكثر  وقوفي  على  يمرّ  لم  ودفء.  شمس  بنور  وأزهرت 
الصوت،  االثنتين  بأذنيّ  أسمع  لم  لو  وجــوده.  عن  ومعلنًا  مؤذنًا،  حولي  من  السكون  جدار 
من  أفقت  أخرى،  مرة  صاح  حين  حلوى.  من  وليس  حقيقيًا  ديكًا  كان  الديك  لكن  صدقت.  لما 
تضاف  أخرى  حقيقة  بل  تهيؤاتي،  صنع  من  يكن  لم  غرابته،  على  أسمعه  ما  أن  وأيقنت  ذهولي، 

وبائي. زمن  في  العيش  وغرائب  عجائب  من  طويلة  قائمة  إلى 
يصيح  ديك  صوت  سمعي  فيها  يطرق  لم  لندن،  في  وعيشي  وجودي  على  مرت  طويلة  سنوات 
خاللها  أسمع  ولم  واللغات،  واألديان  الجنسيات  كل  من  بديوك  وشوارعها  أحيائها  ازدحام  رغم 
ديك  صياح  أسمع  خاطفة،  لحظة  في  ثم  القطارات،  وصوت  الكالب،  ونباح  الغربان،  نعيق  سوى 
بنور  وأزهرت  الغيوم،  من  سماؤه  خلت  ربيعي،  صباح  في  مبّكرة  ساعة  في  متتاليتين،  مرّتين 
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ليل  عتم  ُفتات  من  تبقى  ما  على  عيناي  حّطتْ  سريري،  فوق  ممدد  وأنا  وكسل،  باسترخاء 
ضوِء  اطاللَة  قلبي،  شرفة  من  رصــدتُ،  الحجرة.  سكون  في  تناثر  الماضية،  الليلة  من  تبّقى 
عصافير  سقسقُة  بيتي.  حديقةِ  عشِب  على  مستريحًا  ليتمدد  قادمًا  مهٍل،  على  يقتربُ  آخر  نهاٍر 
مساء  ذات  التقطته،  بخفوت،  شفتاي  تــردده  ولحن  يتيمة.  شجرة  أغصان  على  مرحًا  تتقافزُ 
مدخل  من  قريبة  زاوية  في  متسواًل،  يقف  كان  قيثارة،  عازف  قلب  من  بشجن  متسلاًل  خريفي، 
أوهام  زهر  وتفتّح  مراهقتي  سِنّي  أشــواك  بين  المسافة  اآلن،  تعبر،  امــرأة  قطارات.  محطة 

آخر. رجل  باتجاه  وتنعطف  خجولة،  ابتسامات  وراءها  تترك  شبابي، 
تغادرني،  أن  قبل  لي،  يتيح  ربما  هذا،  الوباء  عام  روزنامة  في  وقت،  من  تبقى  ما  أن  فّكرت 
من  قلبي  أحرر  أن  أمل  على  أجنحة،  دون  من  الطيران  لتعلم  أخيرة،  فرصة،  طفولتي،  نهائيًا، 
صحو  مملكة  عرش  على  الطيور  مع  وبنشوة،  لمرّة  أتربّع،  أن  وبطموح  المكتومة،  صرخته  عبء 

مجددًا. البشر  يلوثها  أن  قبل  ربيعية،  سماء 

ما كانت إجابتي لتكون صحيحة لو أنني سئلت قبل أسبوع عن القادة الثالثة األوائل الذين كان لهم دور 
أكبر  من  اآلن  تعد  التي  الهند،  دولة  وتأسيس  قيام  واجهت  التي  الضخمة  المشكالت  مواجهة  في  بارز 
»ديمقراطيات« العالم، ألن رأسي ال يتذكر سوى غاندي، وجواهر الل نهرو؛ الذي كان أحد األبطال الطيبين 
الذين يحبهم الرئيس جمال عبدالناصر، فهو من الذين صنعوا معه، في مؤتمر باندونج، دول عدم االنحياز، 
وكانت صوره تمأل الصحف والمجالت المصرية في النصف األول من ستينات القرن الماضي، ونراها نحن 
شباب تلك الحقبة أكثر مما نرى صور فاتنات السينما المصرية، اللواتي احتفظنا بصورهن بين طيات كراريسنا 
المدرسية. وسوف يخطئ رأسي ويقول لي إن الشخصية الثالثة هي »أنديرا غاندي« ابنة الزعيم األكبر، وأن 
هذه سيدة نضجت في وقت اجتازت المرأة األوروبية حد نيل حقوقها اإلنسانية الطبيعية من مشاركة الرجل 
في المجاالت كافة، بل وأعلنت ثورتها الجنسية ورفعت تنانيرها إلى ما فوق الركبة بأكثر من عشرة سنتيمترات!

بودي أن أعرف من قرائي من سيقول إن الذي خلف نهرو، من بعد موته سنة 1964 هو »الل بهادور 
شاستري« واستمر قائدا للهند حتى سنة 1966!

أنا لي عذري فلقد تصادف تنصيبه مع وصولي إلى جزر اليونان، وبداية معرفتي للسويد والدنمارك، وكذلك 
العرب في  أتفق مع  القصيرة، وأن عروبتي تفرض علي أن  التنانير  النرويج! وتصادف زمن رحيله مع ثورة 

قناعاتهم أن هناك األهم مما يفرض نفسه أكثر من التعرف إلى السيد »شاستري«!
أعترف أنني لم أسمع أبدا، بالسيد »الل بهادور شاستري« قبل أربع ليال خلت! وأكتشف أنه شخصية ال تقل 
قوة وال صرامة وال إحساسا بمسؤولية مثل من سبقاه، إن لم يفقهما؛ لقد انتبه إلى أن مسؤوليته تجاه شعبه 
تتعدى مجرد إبقائهم على قيد الحياة، ألن مشكالت الهند حينها تفوق حد الخيال. كان في »كلكتا« وحدها 
نحو 30 ألف نسمة بال مأوى، وغالبية الهند مبعثرة ما بين نحو ستمئة ألف قرية، ومجرد ربطها بطرق، وتوفير 
مياه الشرب ومدارس يحتاج إلى معجزة، ومعدل انفجار سكاني يزداد بمعدل عشرة ماليين، وهذا ما يعادل 
تعداد السويد وحدها. كل ذلك مع نزاع الهند مع باكستان على إقليم كشمير، وإن كان قد عالج بعضا من 
مشاكل كشمير مع باكستان، منذ أن كان رجل نهرو األقرب. وزاد عيادات تحديد النسل، فبعد أن كانت 990 

عيادة أصبحت بعد سنتين من حكمه 2290 عيادة.
مؤسسو الهند الذين سبقوه وضعوا نصب أعينهم أن تكون الهند دولة ديمقراطية، حتى وإن حكمها 
حزب واحد، وهو »حزب المؤتمر الهندي الوطني«، الذي أسسه غاندي، واستمر هو القوة الوحيدة الحاكمة، 
وهذا من األسس التي استمر »شاسري« في االلتزام الصارم بها، ولقد بذل جهدا خارقا في الحد من المنازعات 
بين العناصر اإلقليمية، والجناحين اليميني واليساري، وقد اشتهر بأنه صانع »ماهر للحلول الوسطى«، وهي 
األساس الذي يتوافق عليه أي طرفين متنازعين، وهو يعي جيدا أن قيام نظام ديمقراطي يتكلم 180 لغة، وله 
544 لهجة، ال يتحكم فيه حدود المكان أو الوالية، في مجتمع طائفي هندوسي صارم يتكون من 300 طائفة، 
وكل طائفة تتفرع منها طوائف أخرى تتراوح ما بين 70 مليونا من المنبوذين وثالثة ماليين من البراهمة، لقد 

جاهد رجال الهند الثالثة األوائل في القضاء على التمييز الطائفي من خالل التشريعات.
الهند متمسكة حد العجب ببنيانها الديمقراطي، وهذا من أبرز ما ثابر »ساشري« عليه لتكون موحدة قوميا 

برئيس وزراء واحد، ومجموعة قوانين واحدة.
لقد أقنع »ساشري« العالم بصدق القول الليبي: »إن الرجال -وأنا أقصد القادة- محاضر وليسوا مناظر« 
المتر، يهمس وال يصرخ، يستمع وال يتحدث، تحركه روح صلبة، ويصغي..  فطوله ال يتعدى مترا ونصف 
ويصغي فيما ال تكاد عيناه الواسعتان ترتفعان، وهو يستمع إلى مختلف وجهات النظر، وبعدما يتخذ قرارا يعرف 

الجميع أنه حازم.
»ساشري« ثاني رئيس لوزراء الهند ولد فقيرا للغاية، عانى كثيرا، تيتم مبكرا، من النوادر أنه ال يمتلك صورة 
له وهو شاب، فلقد فسر األمر أنه لم يكن يملك ثمنها! قال ذات مرة: »أنا ال أعرف شكلي وأنا شاب!«. يقول 
عنه من يعرفونه إنه كان يعبر النهر وكتبه فوق رأسه ألنه ال يملك أجرة »المعدية« وهو من طائفة »كاياسا« 
الدنيا، فهي طبقة الكتاب والناسخين الحقيرة -أجاد المصدر انتقاء هذه الكلمة!- كان ممن انضموا مبكرا إلى 
نهرو البراهمي. وحبسه البريطانيون عشر سنوات، ثم أصبح زعيم حزب المؤتمر في اهلل أباد استدعاه نهرو إلى 

نيودلهي. وتولى وزارة الهند بعد رحيل نهرو.
من شعارات »ساشري«: »العمل الشاق يعادل الصالة« وكان يعمل 18 ساعة في اليوم، وهو من جعل 
قطارات الهند تسير في مواعيدها عندما كان وزيرا للمواصالت، وله مثالب عندما تولى وزارة الداخلية، إذ لم 

شمل األمة مقاوما االنقسام اللغوي والطائفي والديني.
ومن حكمته أنه عندما هدد زعيم السيخ بالصوم حتى الموت حتى تقوم دولة مستقلة لهم، تركه في هدوء 
صائما، حتى انهارت مطالبته. وهو من وفق في إقناع المسلمين، أن شعرة الرسول -صلى اهلل عليه وسلم- 
المسروقة هي األصلية التي أعيدت إليهم. قال عنه نهرو: »ال أحد يتمنى زميال أفضل منه، إال إذا كان زميلك 

هو ساشري« فعينه خليفة له.
يوم تنصيبه، مثلما قالت ابنته، ترك السرير الذي كنت أتقاسمه معه، في الساعة الخامسة صباحا، وحاول 
أن ينسل بهدوء ولكن استيقظ ولداه اآلخران وزوجته وأمه البالغة 81 سنة، وكانوا جميعا يعيشون في غرفة 
واحدة، وتناولنا إفطارنا معا، وخرج وال أحد منا يعلم أن ذلك اليوم هو الموعد المقرر ألدائه اليمين رئيسا لوزراء 
الهند! وقالت أيضا إنه كان يأخذ من مرتبه ما يفي بحاجة أسرتنا، والباقي يحيله إلى جمعية »خدام الهند« التي 
أسسها غاندي. ظلت االشتراكية هدفه، ولكن من دون تعسف، فلقد اعتمد على المشروعات الخاصة، وكانت 

البداية إلى وصول الهند إلى ما هي عليه اآلن.

جمعة بوكليبسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

اإلسالمي  والعالم  مصر  في  التالوة  دولة  فقدت  عاما،   86 ناهز  عمر  عن 
القدرات  صاحب  الطبالوي،  محمود  محمد  الشيخ  بوفاة  أعالمها،  أحد 
وعلى  الثالثاء،  الرسمية،  اإلسالمية  المؤسسات  ونعت  المميزة.  الصوتية 
الذي كان يشغل  الطبالوي  الشيخ  األوقاف  اإلفتاء ووزارة  األزهر ودار  رأسها 
حسب  مصر،  في  الكريم  القرآن  وقراء  محفظي  نقيب  منصب  رحيله  حتى 

»رويترز«.
كبيرة  مكانة  يحتل  »سيظل  الراحل  الشيخ  إن  بيان  في  األزهر  وقال 
المسلمون  العذب يقصده  المسلمين، وسيظل صوته  قلوب وعقول  في 
بارزة  عالمة  الطبالوي  الشيخ  ويبقى  الحكيم،  الذكر  آيات  في  للتدبر 
 14 في  الطبالوي  الحديث«.ولد  التاريخ  في  والتالوة  الترتيل  تاريخ  في 
القرآن  الجيز ة وأتم حفظ  1934 بقرية ميت عقبة في محافظة  نوفمبر 
الكريم وهو في العاشرة من عمره. ذاع صيته في أنحاء مصر واعتمدته 
اإلذاعة المصرية في 1970 ليصبح من األصوات المميزة لدى مستمعي 

إذاعة القرآن الكريم.
للشؤون  األعلى  المجلس  عضو  منها  المناصب  من  العديد  شغل 
الكريم،  القرآن  قراء  ونقيب  المصرية  األوقاف  بوزارة  ومستشار  اإلسالمية 
محطة  اإلذاعة  وشكلت  العالم.  في  ورؤساء  وملوك  حكومات  تكريم  ونال 
قراءته  في  كانت  مسيرته  محطات  أبرز  أن  غير  الراحل،  حياة  في  مهمة 
خادم  بحضور  غسيلها  في  مشاركته  لدى  الكعبة  جوف  في  الكريم  للقرآن 

الحرمين الشريفين الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود.
محمود  الراحل  المصري  الكاتب  وصف  السماء«  »ألحان  كتابه  وفي 
السعدني، الشيخ الطبالوي بأنه عبقري التالوة، قائال: »ليس بين األصوات 
الموجودة حاليا إال قارئ واحد تستطيع أن تضعه في مصاف العباقرة، وهو 
الطبالوي، وإلى جانبه يوجد بعض الموهوبين، ثم ال شيء بعد ذلك سوى 

أصوات نحاسية، ثم مقلدين، والتقليد هو نوع من التزييف«.

»تلك  كانت  الطبالوي  شهرة  سبب  أن  كتابه  في  السعدني  وأوضــح 
كان  والتي  األسطوانات،  إنتاج  شركات  إحدى  له  سجلتها  التي  التسجيالت 
سماع  عند  صرخ  الــذي  الشناوي،  مأمون  الشاعر  عليها  اإلشــراف  يتولى 

الطبالوي قائال: هذا الشيخ سيكون هو قارئ الزمن اآلتي«.
الطبالوي  قال   2018 العام  في  المصري  للتلفزيون  سابق  تصريح  وفي 
ومرتال،  مجودا  مرتين  الكريم  للقرآن  تسجيله  هي  الحقيقية  »ثروته  إن 
الخليج  المرتل في دول  المصحف  وهذا هو أجمل ما في حياتي حيث يذاع 
بناء على رغبة إذاعاتهم، باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من التسجيالت التي 
الدول  وبعض  بمصر  الكبرى  المساجد  في  وذلك  السبعينيات  في  سجلتها 
وفق  خارجية«،  وحفالت  نادرة  تالوات  وهي  واألجنبية  واإلسالمية  العربية 

»سي إن إن عربية«.

عالم  ــزواوي  الـ محمد  الفنان  مخيلة  عانقت 
بواكير  كانت  عندما  الطفولة،  منذ  الكاريكاتير 
الصغيرة  أنامله  خربشات  هي  الفرشاة  بصمة 
على الرمال وعجائن الطين في دوائر وخطوط 
من  جزء  اإلبراقة  هذه  البكر.  أفكاره  تحاكي 
في  المنشور  الفنية،  تجربته  حول  معه  حواري 
جريدة »الشمس« سنة 2003، يتحدث بصوت 
منضدة  تجاوره  البسيط  مرسمه  في  هــادئ 
بجانب  التلوين  وأدوات  األوراق،  بعض  تعلوها 
ورف  كاسيت،  تسجيل  وجهاز  الرسم،  مسندة 
هنا،  مــا  شيئا  يــدون  الكتب،  بعض  يحوي 
الفني،  شكلها  ينضج  لم  لشخوص  تخطيطات 

ولوحات أخرى تنتظر النشر.
ما  الصغيرة  مساحته  فــي  الـــزواوي  أنجز 
الليبيين  لذاكرة  ضخما  متحفا  اعتباره  يمكن 
خالل  اليومية  الحياة  في  سلوكهم  ومسار 
ورود  مزاجهم  عن  الستار  مزيحا  قــرن،  نصف 
اللحظية وهم يخوضون  أفعالهم في مواقفهم 

معاركهم مع الحياة والزمن.
»الليبيون  بالقول:  حديثه  في  الزواوي  علق 
التعبير  لغة  يــجــيــدون  ال  أو  يضحكون  ال 
أقمته  معرض  زوار  أحــد  سمعت  بالجسد.. 
صاحب  أيــن  حــاد  بصوت  متسائال  فترة  منذ 
السائل  امتعاض  في  شكوك  راودتني  الرسوم؟ 
مصافحا  يده  مد  مني  وباقترابه  لوحاتي،  من 
سررت  رائعة،  لوحاتك  قائال:  يبتسم،  أن  دون 

اإلعجاب  بين  للمفارقة  واندهشت  لتعبيره، 
يبدو هذا  ال  لم  نفسي  في  وتساءلت  والتجهم، 

االنطباع منعكسا على سيكولوجيته؟«.
للفنان  تدوينة  البصري  »الــفــالش«  هــذا 
حيث  إلى  بها  ليمضي  الجسد  لغة  يالحق  وهو 
كل  عند  متوقفا  النفسية،  تفاعالتها  كنه  يسبر 
الكاريكاتيري  مسحه  إن  العمرية،  مراحلها 
تقوية  هو  لنماذجه  الداخلية  للرؤية  المستمر 
اقتفاء  في  توجهها  وتعزيز  الفنية  لمنصته 
الليبية  الشخصية  وبنية  وثقافة  وذوق  شكل 
العليا  المثل  تتقمص  ال  المختلفة،  بأبعادها 
نتاج  هي  مسبق،  موقف  فرض  إلى  تنحوا  وال 

بيئتها بال تحفظ.
التقاسيم  تلك  استثمار  ــزواوي  ال حاول  لذا 
إرسالها  وإعــادة  أعماله،  في  للوجوه  العفوية 
األسرية  كــالــزيــارات  مختلفة،  صــور  في  فنيا 
بصور  مفتخرا  ضيفه  أحــدهــم  استقبال  أو 
»هذا  قائال:  الحائط،  على  المعلقة  عائلته 
في  الالمباالة  أو  بوقزاحة«،  المتغشش  عمي 
التعامل مع الخطر، التحرش في شواطئ البحر، 
العام  المنظر  وتشويه  المهور،  غــالء  ــذا  وك
المرايا  تلك  كل  مدونا  إلخ،  العشوائي..  بالبناء 

في مجلديه »الوجه اآلخر« و»أنتم«.
هذا  عــن  البيئي  المشهد  ينفصل  وال 

المتعلق  القالب  ذات  على  مجسر  فهو  السياق، 
بالمسؤولية  ربطها  في  جهد  وقــد  بالوعي، 
ونحت  ــة،  ــدول وال المواطن  بين  المشتركة 
عقدي  خط  امتداد  على  المتغيرات  جــدار  في 
هذا  أوضــاع  مالحقا  والثمانينات،  السبعينات 
المجسد  »القمامة«،  الجديد  القديم  الملف 
يرتديها  التي  المطافي«  »كمامات  لوحة  في 

مواطن وأطفاله وهم يعبرون الشارع.
الذي  ذاته  الكاتب  عالم  ــزواوي  ال يغفل  ولم 
مهموم  فهو  اإلصـــالح،  معركة  فــي  يرافقه 
المثقفة  بطالئعه  يلقي  يكاد  متخلف  بواقع 
يوسف  الكاتب  رأي  على  النفسي،  المشفى  نحو 

بين  الساخرة  قوالبه  في  وازن  لــذا  القويري، 
تمثل  التي  الساندة،  وقواعده  التنوير  ضرورات 
تساؤالته  ومثار  دائــم  اشتباك  مجال  للمثقف 
لمدلوالت  ومكاشفة  أفضل،  مجتمع  عن  بحثا 
وهل  يكتبه،  ما  جــدوى  عن  الداخلي،  صراعه 
السرب  خارج  يغرد  أنه  أم  وفاعل  حقيقي  دوره 
إحدى  ذلك  تجسد  اليقظة؟  أحــالم  على  متكئا 
الغارق  المتهالك  منزله  داخل  كاتب  في  لوحاته 
انتظار  في  مخطوطاته  تتراكم  الفوضى  في 

الطباعة، ويحلم بالنجومية وجائزة نوبل.
الفنان  نصوص  مع  الــرؤيــة  هــذه  تتقاطع 
إلى  النفق  عبور  يحاول  وهــو  الكاريكاتيرية 
الحياتي  الناموس  من  كثيرا  يقترب  كشف 
عالم  في  الطويلة  تحبيره  مسيرة  عبر  العام، 
والثورة،  الميدان  بجريدة  الرابعة،  السلطة 
األسبوع  وجريدتي  والــمــرأة،  ــة  اإلذاع ومجلة 
في  الــالفــت  وحــضــوره  والثقافي،  السياسي 
خصوصا  الماضي،  القرن  تسعينات  »ال«  مجلة 
عن  الــعــدد  لــغــالف  لوحته  نستذكر  عندما 
بأوساط  كبيرا  جدال  أثار  الذي  اإليدز،  موضوع 
ثقافي  هو  ما  يتماس  وما  آنــذاك.  العام  الــرأي 
الواقع  على  الرؤيا  ذات  انعكاس  ومجتمعي 
غياب  في  المزمنة  قضاياه  مشاكسا  العربي، 
اآلخر  لــدى  ثــرواتــه  وضياع  السياسية  نخبه 
إغفال  دون  الوافدة  الهوية  وغــزو  األوروبـــي، 

محور ارتكازه األم »فلسطين«.

أبوشويشة  رضـــوان  الفنان  األديـــب  للوحات  المتأمل 
النص  بين  ضمني  ارتباط  ذهنه  في  ينطبع  وكتاباته، 
إلى  تأويالتها  تتجه  ما  وغالبا  السردي،  والنتاج  اللوني 
البصيرة، مقرونا بسلم  فقدان  أو  الروحي  التشوه  أثر  اقتفاء 
البشرية  الحضارة  دفتر  متون  على  وانعكاساتها  الخطايا 
نماذجه،  أحد  الليبية  الحالة  تمثل  الذي  الطويل،  بتاريخها 
الذات  بأسئلة  ملحوقا  الوجود،  مغزى  فكرة  على  ارتكازا 

انطالقا منها ورجوعا إليها. 
هيئة  على  مجسمة  أكانت  النفط،  بعد  ما  ليبيا  لوحات  في 
أو  متآكلة،  إطــارات  وبقايا  الخردة  وبعض  فارغة  براميل 
جنائزية  تبرق  غامض،  تشابك  في  غارقة  بتموجات  تشكيال 
الحبري  نصها  جدارية  إلى  رأســا  بنا  تقذف  وهي  الصورة 

المقابل، كإطاللة مكافئة لتفسير ملحمة السقوط الكبير.
»خـــوذ«  وســيــنــاريــو  الـــزاهـــي«  »حــمــودة  مسرحية 
من  درامية  »نصوص  كتابه  في  المنشورتين  ألبوشويشة 
المدونة  الفسيفساء  تلك  من  جزء  هما  الليبي«  التاريخ 
االنــدثــار،  صــوب  ينحو  وهــو  اإلنساني  األفــول  لمشاهد 
األبعاد  يعتمد  فلسفي  بوقع  ركحيا  بتشخيصه  ــك  وذل
السحيقة،  األحقاب  فضاء  في  والتحليق  األنثروبولوجية 
عمالقة،  سوريالية  كمظلة  صوفية  أجواء  طقس  على  اتكاء 

متحررة من الزمن وغير مبالية بتهشيم قوانينه.
األكسسوارات  عنه  أزيحت  الزاهي«  »حمودة  في  المكان 
بسيطة،  ثيابا  يتعدى  ال  الذي  والديكور  اإلضاءة،  وكاميرات 
ربما  فاطمة«  صالح،  رضا،  »الزاهي،  ألبطاله  بأسمال  أشبه 
وفتح  ممكن،  حد  أقصى  إلى  الصوفية  بالمناخات  للوصول 
وكذا  جسدية  إيماءات  في  ينعكس  للتأمل  نفسي  قوس 
للقرن  ينتمي طرازه  للشخوص، وسط بيت  نقالت محدودة 

التاسع عشر بمنطقة الكدوة »العزيزية«.
صوت  ــى  إل األولـــى  اللحظات  منذ  المسرحية  تومئ 
واليقين،  الشك  لنقل  أو  واالهتزاز  الوثوق  بين  المواجهة 
»نحن  الواثقة:  بردوده  والزاهي  الريبية  بأسئلته  رضا  بين 
نافذة  أن  غير  ص9،  الحياة«  اسمها  مسرحية  في  جميعا 
مسلمة  إلى  رضا  الستكانة  كافية  تكن  لم  وحدها  العقل 
بين  جوهريا  فارقا  رسمت  المعرفة  حدود  أن  كما  الزاهي، 
االستنتاجات  عتبة  عند  البقاء  أو  االستقراء  على  القدرة 
الشرق«  كتب  رحيق  من  هراء  »هذا  رضا  يرد  لذا  الظنية، 
بنوابض  أشبه  وفاطمة  صالح  نــرى  المقابل  في  ص9، 
المجموعة،  لباقي  الحوارية  المناورة  طاقة  عليهما  تنعكس 
األشعة  لحرارة  امتصاص  جناحي  وجودهما  بافتراض  وحتى 
الكشف  بتداعيات  العميق  وعيهما  يلغي  ال  فذلك  المنبعثة، 
تحدث  لم  األخيرة  لكن  المبادرة،  على  وقدرتهما  الفلسفي 
أو طبيعة  الزاهي  أو  الراوي  إشارة  رهينة  الوثبة  تلك  وظلت 
لحظة  التماهي  موقفهما  ينفر  النهاية  في  ذاته،  الموقف 

بعد أخرى مع فورة الطقس الصوفي وهفوته.
برغبتها  منتشية  السماوي  اإليقاع  مفردات  وتمضي 
عن  اإلفصاح  يتمنع  فالحدث  الزمن،  لتهشيم  الالمحدودة 
بتمظهراتها  بل  باآلنية  معنية  الحكمة  تبدو  ال  إذ  وقتيته، 
أدنــى  إلــى  المشهد  احــتــيــاجــات  فتنكمش  الــمــذهــلــة، 
أو  الفراغ  في  تهويمة  أو  كالتفاتة  الفيزيائية،  ضروراتها 
يبدأ  الجميع،  يطوف  روحي  هسيس  لصالح  فنجان،  وضعية 
تأتي  أن  غريبا  ليس  لذا  اآلخــر،  عند  لينتهي  أحدهم  من 
طلبا  والتأمل  باالنزواء  الشغف  لذلك  انعكاسا  التعليقات 
الزائرين  من  تهربا  غرفتي  باب  »أغلق  رضا:  داخلية،  لرؤيا 
دون  من  أرى  »اآلن  صالح:  الجنون«،  في  وأتطوع  وأرسم 

ما  »نحن  فاطمة:  ص46،  أذنين«  دون  من  أسمع  عينين.. 
كان وما هو كائن وما قد يكون«.

التهويمات يختفي وميض ما يفصح عن نفسه في  خلف 
أو  الثاني من رضا  الجزء  الزاهي هو  إن  اعتراف، يقول  شكل 
الحقيقة،  الباحثة عن  األولى  الزاهي في صورته  أن رضا هو 
حدث،  ما  وسالف  الحكاية  زمن  وامتدادها،  األزمان  تداخل 
إلى  كلماتها  موسيقى  تحيلك  وومضات  رموز  بها  تقترن 
األسمر،  الشيخ  وأقوال  عربي،  ابن  فتوحات  الحالج،  تجليات 
الزاهي، ولكن كيف يمكن لهذه  كروافد تستند عليها رؤية 
البشري  المد  أطوار  كامل  مع  تتشابك  أن  الصوفية  اللغة 
الكوني  الناموس  طبيعة  فهم  في  أشكال  أو  صراع  دون 
أنفسهم،  العرفانيين  مع  حدوثه  من  بد  ال  كان  وقوانينه؟ 
ومع غيرهم من البشر، وتستمر من ذلك نظرتنا إلى العالم 
ميت،  والماضي  بالماضي  نفكر  فـ»عندما  وملتبسة  مرتبكة 
والمستقبل  المستقبل  إلى  نتطلع  وعندما  بالذكريات،  نفكر 

لم يأت بعد نفكر باألحالم« ص12.
في  جــالــت  االســتــفــهــام  عــالمــات  مــن  الحلقات  ــذه  ه
بقيت  ولكن  وصالح،  فاطمة  وحتى  ورضــا  الزاهي  أذهــان 
وكذا  زال،  وال  أزليا  معها  الصراع  فظل  شافية،  إجابة  بال 
لكشوفات  الفلسفي  السرد  في  المضمرة  اإلبراقات  شواهد 
ذهن  في  ماثلة  والمسخ  الخراب  عصور  عن  المتصوفة 
العصور  مر  على  واقعا  يراها  وهو  المختلفة،  بأزمانه  الزاهي 

وال سبيل إليقافها.
الثبات  مراكز  من  اقترابها  شبح  إبعاد  وجب  مواربة  وبال 
الروحي، وأال تتسرب أنساقها المرعبة حتى في شكل كلمات 
المسرحيات  شجرة  »أنتم  رضا  يقول  الزاهي،  عالم  ألبطال 
لم  إذ  ص146،  النهائي«  الكدوة  مكب  ومصيركم،  الميتة 
لها،  سادنا  أصبح  عنما  إال  المتطرفة  اليسارية  هذه  تكن 
العقل،  الجسد،  المركز،  أحادية  فالبشر »سجناء ثالث، دوائر 
إلى  يرتهن  الثالثي،  بالجبروت  واإلطاحة  ص12،  القلب« 
إلى  يسوقنا  ما  ص16،  وطنك«  التخلي  »اجعل  التخلي 
كانت  لماذا  الزمن،  مع  يتعاظم  وهو  التساؤالت  مد  بواكير 

الخطيئة، وكيف أصبحنا سجنها وكيف يمكن قراءتها؟

قصيرة  بنقالت  أشبه  مشاهد  تضمنت  الركحية  القراءة 
فاطمة،  تتأمله  ــذي  ال الفنجان  ــاع  أوض ستارتها  يحاكي 
الحض،  آلثار  المفترض  تأويله  تحاكي  هندية  بموسيقى 
في  معلنا  المجموعة،  فلك  في  الخامس  العنصر  فهو 
المستقبل  وأفــق  بالطالسم،  حبلى  الرؤيا  أن  وضعياته 
قراءة  »كل  الزاهي:  الخاطئة،  القراءات  بلعنة  لألسف  متصل 

هي قراءة سيئة وتأويالت ال متناهية« ص46.
عصارة  يختزن  ــدوة،  ــك ال بيت  فــضــاء  فــي  الفنجان 
التأويالت  مع  متماهيا  وبدا  السحيق،  تاريخها  عبر  الكهانة 
عامال  يكن  لم  كما  التذكر،  وحي  من  الخالصة  الالمتناهية 
يحاول  وهو  المستتر،  اإلبصار  مركز  بل  فقط  مساعدا، 

التقدم خلف عالمات االستفهام المعلقة بين الشخوص.

يشبه  فيما  المجموعة  خاللها  تدخل  أخــرى،  انعطافة 
الممزقة  رضا  أوراق  لها  مهدت  لالستذكار  جماعية  »يوجا« 
المتناثرة في زوايا البيت، تحوي في ثناياها أسطورة خطيئة 
إلى  ترجعنا  المسالك  كل  أن  وبالرغم  غادية،  السلطان  ابن 
المبعثر  نموذجها  إقامة  تحاول  البصيرة  لكن  الخطايا،  سلم 
لوحاته  إحدى  فاطمة  تقرأ  حيث  المطير،  العصر  أودية  في 
لعشرة  األســالف،  جــدار  على  دون  ما  التوت،  ــة  ورق على 
وكيف  أكاكوس،  جبال  في  الليبية  الحضارة  من  عام  آالف 
شهوة  سيطرت  عندما  البصيرة،  بغياب  جدرانها  تصدعت 
محاولة  إلى  ودفعته  السلطان،  ابن  مخيلة  على  السلطة 
لكنها  إحدى نساء قصره،  لتكون  بالقوة،  البحر  غزالة  تملك 
لتلحق  المطر،  خط  وراءها  وسحبت  للماء  منسحبة  تبخرت 
البصيرة  غابت  الجفاف،  ويجتاحها  الخطيئة،  لعنة  بالبالد 
هذه  ستتجاور  بالتوحش،  متوشحة  األنا  صوت  ارتفع  عندما 
قابيل  الملعونة،  والشجرة  آدم  المكررة،  الثنائية مع نسخها 

وهابيل، زليخة ويوسف، إلخ.
التحرر  أو  التخلي،  فن  الزاهي  يمارس  ثالثة  نقلة  في 
العودة  مــرة  كل  في  محاوال  الجسد،  سجن  من  الكامل 
حزام  يربط  ثابتة،  مرجعية  كنقطة  العرفانية  طقوسه  إلى 
ص56،  النجمي«  السفر  أيها  دبلن  »إلى  المتخيل  مقعده 
فيها  يتحالف  خاصة  حالة  هي  هل  دبلن؟  لماذا  ولكن 
المكان،  ليس  الهدف  أن  غير  مسرحيته؟  أبطال  مع  الكاتب 
في  التوت  ورقة  أحبار  خالصة  السفري،  الفعل  مضمون  بل 
اآلن  »أنا  قوله  في  غرابة  ال  إذ  الروحي،  التطهر  عن  البحث 

على ظهر سفينة الحقيقة، أبحر إلى نهاية الظالم«.
النجمي  السفر  محطات  تنتهي  لن  المعادلة،  هذه  وفق 
ونرى  آخر،  زمني  ممر  إلى  ينعطف  فهو  النقطة،  هذه  عند 
ثنائية ابن غادية وحورية البحر تتواصل مع ثنائية أخرى في 
حمودة  مسرحية  مع  يتجاور  سيناريو  عنوان  وهي  »خود«، 
التاريخ  من  درامية  »نصوص  ــدار  اإلص ذات  في  الزاهي 
الخطيئة،  منحوتة  من  أصيل  جزء  ظني  في  لكنه  الليبي«، 
األولى  تنسحب  البحر،  حورية  شاورما  ابنة  خود  تحاكي 
غيرة  سحبتها  الثانية  بينما  المالئكية،  بروحها  للشاطئ 
الذي  الفاسي  المنتصر  زوجها  عرش  دمرت  قاتلة،  بشرية 
يتقاطع مصيره مع ابن السلطان في بؤس نهاياتهم، تترك 
باألتراك  خود  تتقوى  بينما  التصحر،  لعنة  خلفها  الحورية 
على  مشدودة  المشهد  بها  وينتهي  قلعتها،  من  وتمكنهم 
مقاربتها  في  مربكة  المقارنة  هذه  تبدو  المحرقة،  عمود 

لكنها تستند إلى تيمة أزلية، الخطيئة والعقاب.
تحرر  وقد  الزاهي  أتخيله  الذي  الصوفي  المنتصر  يرافق 
سنة  عشرين  ــاح  »س بقوله  الفاسي  يصفه  اسمه،  من 
عبد  للشيخ  مريدا  صار  ثم  المعرفة،  بساتين  عن  باحثا 
الماضوية  اإلحــاالت  سلسلة  تتوقف  وال  ص76،  السالم« 
في المسرحية على عصر بعينه، بل تنبسط وصفتها لرسم 
تين  جداريات  في  مرموزة  السابقة،  الشواهد  كل  مالمح 
الصوفي  بصيرة  إليها  تنفذ  الثالث،  والــزرافــات  العاشق 
الغواية،  سلطان  تحت  يزال  ال  إذ  الزاهي،  كنه  عنها  ويغفل 

لذلك همس إليه الصوفي »كن حكيما يا منتصر« ص86.
في  كما  األولى،  النهايات  بختم  ممهورة  الرحلة  تمضي 
لجنود خود  المنتصر كمدا بعد حصاره  الخطايا، يموت  سفر 
في القصر األحمر بسببها، كما تموت خود ضحية مؤامرتها، 
محمد  أوالد  لدولة  التعريفي  الثبت  إلى  المشهد  ينتقل  ثم 
البصيرة  لسفر  كخاتمة  الصخري،  الحجر  على  المنقوش 
والخطايا مقروءا بصوت الراوي وهو الزاهي، فابن السلطان، 
يقول  كما  بيده  نفسه  »قتل  ممن  كانوا  وخــود،  والفاسي، 
علينا  هل  األبدية،  حكايتنا  في  المصيري  والسؤال  الحالج«، 

السير دائما بين النيران كما يقول دانتي لنطهر أنفسنا؟
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150/4 – رواية »رد فعل 
)Backlash( »عنيف

االسم  يحمل  عنوان  من  أكثر  هناك  أن  التنويه،  يجدر 
لمؤلفته  نفسه  العنوان  يحمل  الــذي  الكتاب  ولعل  نفسه، 
وموضوعه   1991 سنة  صدر  الذي  فالودي(  )سوزان  الكاتبة 
من  وناقشت  األميركيات،  النساء  ضد  المعلنة  غير  الحرب 
السبعينيات،  في  النساء  تجاه  عنيف«  فعل  »رد  وجود  خالله 

وكان أفضل مبيعات الكتب سنة 1991.
روايات  ملك  كتبها  رواية  هو  األسبوع  هذا  عنوان  ولكن 
 ،»Brad Thor ثــور  ــراد  »ب المتوج  غير  األميركية  اإلثــارة 
المنتشرة  روايته،  من   20 تايمز  نيويورك  مجلة  وتصنف 
من  وهو  الموضوع.  هذا  في  مبيعات  األفضل  العالم،  في 
التلفزيون  شبكات  في  متكرر  وضيف   1969/8/21 مواليد 
واعتبر  نفسه،  بالعنوان  فيلم  منها  أنتج  والرواية  األميركية. 
أما  كافة.  العصور  في  قاتل  عن  فيلم   100 أفضل  ضمن 
اعتبرته   »The Last Patriot« روايته  من  أعد  الذي  الفيلم 

رابطة ُكتاب اإلثارة الدولية أفضل فيلم إثارة للعام.

عن الرواية:
خيالة  وحكايات  قصص،  ثمة  القديمة،  النصوص  فــي 
يــؤذون،  ال  قد  أو  ويـــؤذون،  فــراغ  من  يهجمون  رجــال  عن 
ويتكونون  نفسه،  الموت  حقيقة  عن  بعيدون  أنهم  ويبدون 
وأصدقائهم  لعائالتهم  والءهم  وشيطان.  مالك  جزئين  من 
في  معهم  وتنخرط  ــال(  ــرج )ال ــؤالء  ه تلتقي  وملوكهم. 
يعد  ال  معها،  تعاملك  وبمجرد  عنها،  مسئول  أنت  مخاطرة 
عبر  عرفوا  شرفاء  رجال  يخافون،  ال  إنهم  للرجوع.  فرصة  لك 
أو  الفاكنج،  من  أو  أسبرطه،  إلى  نسبة  باألسبرطى،  العصور، 

السموراي اليابانيين.
من  بغتة  يهجمون  منهم  كثيرون  الحديث،  العصر  في 
جيدي  مغتالين  عسكريون،  عمالء،  أذكياء،  وهم  الظالل، 
مجتمعة.  المؤهالت  بهذه  ــد  واح رجــل  إنهم  الــتــدريــب. 
وطنه  عن  بعيدا  هــارفــاث(  )سكوت  الــروايــة  بطل  أحدهم 
يخوض  عــــدوه،  ــه  ب يحيط 
ــث عن  ــح ــب عــمــلــيــتــه، وي
دون  من  للخروج.  طريقه 
مكان  يعرف  أحد  وال  دعم، 
وجــوده، ال شيء معه سوى 
البقاء.  أجل  من  تعلمه  ما 
بهذا  يكتفي  ال  ولــكــنــه 

البقاء، وإنما يريد االنتقام.
ــات  رواي أكثر  ستأسرك 
اإلطالق،  على  إثارة  المؤلف 
إلــى  صفحة  ــن  م تبقيك 
يحدث،  بما  مأخوذ  ــرى  أخ
ــرة،  ــؤام م ومـــن  والء  ــن  م
الجملة  حتى  قائمة  وخيانة 

األخيرة.
صفحاتها  من  بوضوح  نسجت  شديد  باختصار  الرواية 
أعماق سيبيريا، فتقبض مجموعة  األولى؛ تتحطم طائرة في 
ويتعين  عائلته  وتقتل  هارفاث«  »سكوت  على  الــروس  من 
ويجد  بمفرده  يحارب  متجمدة  بيئة  عبر  طريقة  يشق  أن 
بل  مــريــح،  وال  مضياف،  غير  مكان  مــن  للخروج  طريقه 
فيما  ذلك  يحدث  لعائلته،  ينتقم  أن  يريد  ذلك  من  واألكثر 

تحاول السلطات في الواليات المتحدة اكتشاف ما حدث له.
ضد  لروسيا  السياسية  المكائد  على  الرواية  وتتأسس 
ولكنها  الحقد،  وتصور  روسيا،  شر  وتبرز  المتحدة،  الواليات 
مشاهد  عبر  سياسي،  تجسس  كونها  من  أكثر  بقاء  قصة 
تصف مهارات البقاء في البيئة القطبية القاسية فيما يتعقب 
»هافاث".  الرواية  بطل  وشــر،  بحقد  ــروس،  ال المطاردون 

ويختتم المشهد بانتقام رهيب تقشعر منه األبدان.
كفيلم،  نجح  ولذلك  واألحــداث،  بالحركة  ممتلئ  والنص 
صوره  يجعل  أن  استطاع  ومهارته  بخبرته  الكاتب  كان  وإن 
عنه  وكتب  سينمائي  شريط  وكأنها  الرواية،  بطل  ومواقف 

القراء آراء متعددة أنتقي منها هذه الرأي:
عشرة  التاسعة  إنها  ــة،  ــرواي ال هــذه  تقييم  يصعب   -
من  كنت  لقد   .»Brad Thor ثور  »بــراد  الكاتب  أعمال  في 
وجميعها  كافة،  رواياته  وجمعت  البداية،  منذ  به  المعجبين 
استمتعت  ولقد  منه.  بتوقيع  ومعظمها  ــى  أول طبعات 
الكتب.  هذه  في  الروائي  لنا  قدمها  التي  واإلثارة  بالمغامرة 
السياسية  ــه  آلرائ الكاتب  سمح  عندما  انزعجت  ولكنني 
أي  يفعله  جيد  بخيار  ليس  وهــذا  روايــاتــه.  إلــى  بالتسرب 
تلك  وصحح  ذلــك  أدرك  قد  ولعله  اإلطـــالق.  على  مؤلف 
ما.  حد  إلى  ممّلة  تزال  ما  المؤامرات  حبك  ولكن  المشكلة 
وفي  جهده،  قصارى  بــذل  من  الكاتب  تمكن  ــك،  ذل ومــع 
ولكنني  جديدا.  مسارا  يتخذ  بدا  الكتاب  هذا  أن  تقديري 
ليس  الكتاب  هذا  أن  يبدو  إذ  أمــل،  بخيبة  شعرت  لألسف 
يتعين  مثله  الموهوب  والكاتب  مسارها،  بدأ  سلسلة  نهاية 
أضاف  فلقد  يفعل  لم  ولكنه  جديدًا،  مسارا  يبتدع  أن  عليه 
بطله  مغامرة  عن  إلــى  ملمحا  الكتاب  نهاية  في  فصال 
نجوم  بثالث  أقيمه  جعلتني  هذه  أملي  خيبة  لذلك  القادمة. 
والوقت  ثمنه  سعر  يستحق  الكتاب  أن  يعني  وذلــك  فقط، 

الذي تنفقه في قراءته.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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عنوان هذا 
األسبوع هو رواية 
كتبها ملك روايات 
اإلثارة األميركية 

غير املتوج براد ثور

جريدة  »نيويورك تايمز« تحصد نصيب 
األسد من جوائز » بوليتزر 2020 «

»رحلة الزاهي«.. من صقيع دبلن إلى نار فزان
طرابلس - عبد السالم الفقهي

نصوص درامية من التاريخ الليبي

مصر تودع املقرئ محمد محمود الطبالوي.. عبقري التالوة

الشيخ محمود الطبالوي

الشاعر رامز النويصري

محمدالزواوي

العدد الزواوي.. الفنان األسطورة األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  جــريــدة  حــصــدت 
إعالن  مع   2020 للعام  العريقة  بوليتزر  جوائز  من  األكبر 

الفائزين عبر اإلنترنت بسبب وباء كوفيد19-.
كانيدي،  ــا  دان الجوائز،  هــذه  مجلس  مديرة  وأعلنت 
عبر  مباشر  بث  خــالل  من  منزلها  من  الفائزين  أسماء 
ــدال عــن مــراســم تــقــام عـــادة فــي جامعة  ــيــوب« ب ــوت »ي

كولومبيا في نيويورك، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
على  بتركيزها  الماضي  العام  جوائز  تميزت  وبعدما 
الجنسي  التحرش  فضائح  على   2018 والعام  ترامب  دونالد 
أي  العام  هذا  بوليتزر  جوائز  تأخذ  لم  تــو«،  »مي  وحركة 
من  جوائز  بثالث  تايمز«  »نيويورك  وفــازت  خــاص.  طابع 
أوســاط  حــول  روزنــتــال  لبراين  استقصائي  تقرير  بينها 
وجــود  على  الــضــوء  ألقى  نــيــويــورك  فــي  بــاألجــرة  النقل 
كذلك  الصحيفة  ونالت  الضعفاء.  السائقين  تستغل  قروض 
حول  المقاالت  من  سلسلة  عن  دولي  تقرير  أفضل  جائزة 
مقالة  ونالت  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  نظام 
»تعليق«  أفضل  جائزة  هانا-جونز  نيكول  بقلم  طويلة 
األفارقة  منظار  من  المتحدة  الواليات  أصول  فيها  تناولت 

المستعبدين.
ثالثة  فــاز  الداخلية،  األميركية  التغطية  صعيد  وعلى 
تحقيق  حــول  بجائزة  »بروبابليكا«  موقع  من  صحفيين 
البحرية  فــي  السابع  األســطــول  فــي  كبيرا  خلال  أظــهــر 
في  مراسلين  مع  جائزتهم  ــؤالء  ه وتقاسم  األميركية، 
في  مشاكل  حــول  عــدة  مــقــاالت  كتبوا  تايمز«  »سياتل 
من  ماكس«   737« طائرة  فضيحة  إلــى  أدت  التصميم 

صنع »بوينغ«.
في  ليكزينغتن  في  »كوريري-جورنال«  صحيفة  ونالت 
تغطيتها  عن  العاجلة  األخبار  تغطية  جائزة  كنتاكي  والية 
الوالية  حاكم  األخيرة  اللحظة  في  أصدرها  عفو  ــرارات  ق

مات بفين عن محكومين باإلعدام.

في  الكون«  »قالدة  منحها  اإلثنين،  القاهرة،  في  الليبية،  الكون  مكتبة  أعلنت 
لدوره  »تقديرا  النويصري  رمضان  رامز  الليبي،  الشاعر  للكاتب  األول  إصدارها 
من  ليبيا  في  الثقافي  واالبــداع  النشر  حركة  لدعم  المميز  وجهده  التطوعي 
هذه  العاشر  عامه  يدخل  الذي  الطيوب(،  )بلد  لموقع  وإدارته  تأسيسه  خالل 
في  خاللها  من  »ساهم  النويصري  أن  إعالنها  في  المكتبة  السنة«.وأوضحت 
إن  اإلنترنت..  فضاء  عبر  الليبي  واإلبداعي  والثقافي  األدبي  باإلنتاج  التعريف 
نعده  يجعلنا  الطيوب(  )بلد  موقع  خالل  من  وزمالؤه  ويبذله  بذله  الذي  الجهد 
عبر  الليبية  الثقافية  الحركة  رواد  من  رائدا 

اإلنترنت«.
يديرها  الــتــي  ــكــون  ال مكتبة  ــت  ــرب وأع
عن  عيسى،  بــن  فتحي  الليبي،  الصحفي 
النويصري،  رامز  للشاعر  بالتوفيق  أمانيها 
الثقافي  الطيوب«  »بلد  موقع  في  وزمالئه 
2000م،  سبتمبر   22 في  للقراء  ظهر  الذي 
إلى  المجانية،  االستضافة  من  نقله  وجــرى 
2004م،  العام  في  المدفوعة  االستضافة 
الليبيين  للكتاب  إبداعية  نصوصا  ناشرا 
اإلبداعية،  والتخصصات  المجاالت  بمختلف 
النتوج  إبـــراز  فــي  الموقع  لمهمة  تعزيزا 

به. والتعريف  الليبي،  الثقافي 

مكتبة »الكون« تمنح الشاعر
 رامز النويصري القالدة األولى



أطلق النجم الهندي شاه روه خان الملقب بـ»ملك بوليوود« النكات وغنى يوم األحد، خالل حفلة 
األموال  جمع  بغية  المشاهير  من  عدد  فيها  وشارك  تقريبا،  ساعات  خمس  استمرت  اإلنترنت  عبر 
األكثر  من  تعتبر  شخصية   70 من  أكثر  اآلالف  عشرات  وشاهد  »كورونا«.  جائحة  من  للمتضررين 
شهرة في البالد، منهم العب الكريكيت فيرات كوهلي والممثل شاه روه خان، باإلضافة إلى أسماء 
بث  الذي  إنديا«  فور  »آي  في عرض  جاغر  ميك  الروك  وأسطورة  ويل سميث  الممثل  مثل  عالمية 

مباشرة على »فيسبوك«، وفق »فرانس برس«.
بعد  بذلك«  القيام  علي  ويتوجب  ذلك  وسأفعل  المساعدة  »أستطيع  للمعجبين:  خان  وقال 
انتهاء  بعد  يرام«  ما  أن »كل شيء سيكون على  والمرح، مطمئنا  باألمل  أغنية مليئة  تأديته 
الذين يعيشون  المهاجرين  العمال  أزمة »كورونا«. وتحدث جاغر وسميث عن صراعات 
في األرياف، والذين فقد الكثير منهم وظائفهم وأصبحوا معرضين لخطر الجوع مع 

عملية اإلغالق المستمرة التي فرضت منذ أواخر مارس على البالد.
أو منازلهم. وربما يعانون هم وعائالتهم  وقال جاغر: »ربما فقدوا وظائفهم 
تستطيعون  ما  إعطاء  يرجى  التبرع.  منكم  أطلب  أن  أود  لذلك  الجوع.  من 
وهريثيك  جوناس  شوبرا  بريانكا  بينهم  من  مشاهير  وتحدث  تقديمه«. 
باللغتين اإلنجليزية والهندية  إلى غناء جوقات محلية، بشغف  روشان، إضافة 
أطباء  مع  مقابالت  آخرون  مشاهير  أجرى  كما  للمحتاجين.  األموال  جمع  عن 
خطوط  على  الصحيون  العاملون  يتعامل  وكيف  الفيروس  حول  وخبراء 

المواجهة األمامية مع الوباء.
جوهر  ــاران  ك البوليووديان  المخرجان  نظمه  الــذي  الحدث  وجمع 
 60 من  دوالرا«   499326« روبية  مليون   37.5 اآلن  حتى  أختار  وزويــا 
كبرى  خيرية  مجموعات  وستقدم  جمعها.  إلى  يهدفان  روبية  مليون 
أوضح  ما  وفق  غيتس،  وميليندا  بيل  مؤسسة  فيها  بما  إضافية  تبرعات 
المنظمان، األحد. سيتم التبرع باألموال ألكثر من 100 مجموعة تقدم 

المواد الغذائية والخدمات األساسية األخرى خالل األزمة.
عن  العاطلين  »لألشخاص  تجمع  األمــوال  إن  الحدث  منظما  وقال 
وجبتهم  سيتناولون  أيــن  من  يعرفون  ال  ومــن  والمشردين  العمل 
التالية«. وسجلت الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان 
من  أكثر  األحد،  مساء  متأخر  وقت  في  نسمة،  مليار   1.3 عددهم  البالغ 

40 ألف إصابة بـ»كوفيد19-« و1306 وفيات.
وأشادت الحكومة بإجراءات اإلغالق المستمر منذ أسابيع التي أسهمت 
في الحد من انتشار الوباء، لكن عدد الحاالت اليومية الجديدة استمر في 

االرتفاع مع مطالبة الخبراء بإجراء مزيد االختبارات.
أكبر  ثالث  سجلت  التي  نيودلهي،  وزراء  رئيس  كيجريوال،  آرفيند  وقال 
إن  األحد،  الهندية،  واألقاليم  الواليات  بين  بالفيروس  اإلصابات  من  عدد 
األثر االقتصادي للحظر كان هائال في العاصمة وإنه ينبغي إعادة فتح المدينة. 
وأوضح خالل مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت: »يواجه الناس الكثير من المصاعب. 
يخسرون الوظائف. تضررت البنية التحتية االقتصادية بشدة«، مضيفا أنه سيتحدث 

إلى الحكومة الوطنية بشأن احتماالت إعادة فتح نيودلهي.

استغالل  على  الضوء  الرياني  أحمد  الفنان  سلط 
كورنا  فيروس  أزمة  ظل  في  المواطن  التجار  بعض 
تمثيل  خــالل  من  وذلــك   ،»19 »كوفيد-  المستجد 

مشاهد توعوية كتبها السيناريست، أمين بورواق.
الذي  العمل  »هذا  إن  لـ»الوسط«  الرياني  وقال 
تسليط  هو  كورونا  مكافحة  لطرق  توعويا  يعتبر 
األسعار  وارتفاع  األزمــة  التجار  استغالل  على  الضوء 

المصاحب لها«.
الفنان  تمثيل  دقائق   6 مدته  »العمل  ــاف:  وأض
ــفــنــان أحــمــيــدة الــبــرغــثــي، ومــن  أيــمــن نــحــول وال

إخراجي«.
بتصوير  »قام  أنه  إلى  الرياني  أحمد  الفنان  ولفت 
داعيا  الوباء«  هذا  لمواجهة  منه  كمشاركة  العمل 
قام  أنــه  إلــى  مشيرا  والعباد،  البالد  اهلل  يحمي  أن 
الليبية  للقنوات  التوعوي  العمل  هــذا  ــداء  ـــ»إه ب

كمساهمة منه في التحذير من هذا الوباء الخطير«.

الماضي،  رمضان  ــارك  ش الرياني  أن  إلــى  يشار 
النصف  فــي  عرضت  والــتــي  ــا«  ي »معلش  بمنوعة 
تعالج  كانت  حيث  المبارك،  رمضان  شهر  من  الثاني 

السالح  انتشار  »مشكلة  منها  القضايا  من  عــددا 
والخطوبة  والسحر  االجتماعي  التواصل  ومــواقــع 

والزواج وغيرها من المشاكل االجتماعية«.
تكون  اجتماعي  عمل  هي  يا«  »معلش  ومنوعة 
من  الكتاب  من  لمجموعة  منفصلة  حلقة   15 من 
ومحمد  الــفــريــخ،  وجــمــال  ــورواق،  ــ ب أمــيــن  بينهم 
المغربي،  وأيمن  عــمــران،  الدين  ــور  ون العقوري، 
حميد  بطولة  من  وكانت  المقصبي.  أحمد  وإخــراج 
وأيمن  الحفار  ــراس  وفـ ــزوي  الـ وأســامــة  البرغثي 
الجديدة  والوجوه  الشباب  من  ومجموعة  المغربي 

حيث تم تصويرها بالكامل داخل مدينة بنغازي.
ــي هــذه  ــرف ف ــش ــوف ال ــي ــن ض ــدد م وشــــارك عـ
والفنانة  العمروني،  ميلود  الفنان  وهــم  المنوعة 
والفنانة  الترهوني،  عبير  والفنانة  المقصبي،  سلوي 
والفنان  األمين،  محمد  والفنان  اللطيف،  عبد  رندة 
والفنان  ــاغ،  ــدب ال سعد  والــفــنــان  ــردة،  ــوف ب أحــمــد 
والفنانة  الشكري،  صالح  والفنان  عيسي،  سالم 
طارق  والفنان  الدالي،  فــوزي  والفنان  جمال،  دانيا 

بوقرين، وغيرهم من النجوم.

مع  باالشتراك  البيجو  حسن  الليبي  الفنان  انتهى 
اهلل  »راد  أغنية  تصوير  من  الجميل«  »الزمن  فرقة 
البرعصي،  محمد  إخــراج  ومن  جديد  بتوزيع  علي« 
الراحل  الشعبي  الفن  ملك  غناها  أن  سبق  التي 

عبدالجليل عبدالقادر.
إعادة  جرى  »األغنية  لـ»الوسط«:  البيجو  وقال 
توزيعها واالنتهاء من تصويرها وسيجري بثها قريبا 

على القنوات الليبية والمنصات االجتماعية«.
الليبي  بالتراث  »اهتمامي  الليبي:  الفنان  وأضاف 
الجديد بهذه األعمال  الجيل  هو مساهمة في تذكير 

الرائعة، فمن ليس له ماض ليس له حاضر«.
بمشاركة  الجديد  توزيعها  في  األغنية  تميزت 
ميالد  خليفة  الفنان  الشهير  ــون  ــوردي األك ــازف  ع
عبدالجليل  الفنان  الشعبية  األغنية  ملك  رافق  الذي 
التي  عبدالقادر وشكل معه ثنائيا قدم عديد األعمال 

والمهرجانات  واالحتفاالت  األفراح  في  تغنى  تزال  ال 
في مختلف أنحاء ليبيا.

والتقدير  الشكر  البيجو  حسن  الفنان  ــدم  وق
حسن  العريبي،  عمر  الحميدي،  عــوض  للسادة، 
وبالمسرح  المغربي،  نجاح  ــاذة  واألســت الشريف، 
الطيب  والفنان  نجم  رافــع  الفنان  بنغازي  الشعبي 
أستاذ  الفني  والمدير  نجم  ياسر  والمايسترو  الطيرة 
الكيالني،  محمد  التصوير  ومدير  نجم،  مصطفى 
والمدير  كاطو  بــن  ــرج  ف أســتــاذ  الديكور  ومــديــر 
إنجاح  في  ساهم  من  وكل  الفزاني،  محمد  المالي 

هذا العمل.
قبل  أسس  الزليتني  أحمد  الفنان  أن  إلى  يشار 
من  مجموعة  مع  الجميل«  »الزمن  فرقة  عامين 
عازف  رأسهم  وعلى  وليبيا،  بنغازي  وعازفي  فناني 
نوري  والفنان  اإلسكندراني  مصطفى  الفنان  الكمان 
عوض  والفنان  سعود  بن  صالح  والفنان  السراوي 
مصطفى  والفنان  السعيطي  أحمد  والفنان  بوزنوكة 

نجم والفنان عوض الحداد، والفنان صالح الجغبوب.

الشباب  لتشجيع  مبتكرة  طريقة  األردن  ــد  وج
التجول  حظر  أثناء  منازلهم  التزام  على  واألطفال 
عبر  المستجد«،  »كــورونــا  فيروس  ــة  أزم بسبب 
آالف  عشرات  جذبت  بالمواهب  تهتم  مسابقة 
مجال  في  خصوصا  المتابعين  وماليين  المشاركين 

الغناء والموسيقى.
صوت  جناحاتي،  بيلغي  حدا  ما  طير،  بدي  »أنا 
العصافير، غني الحلم بغنياتي«.. غنت تالين هنديلة 
للفنانة  أغنية  مستعيدة  بإحساس،  عاما(   20(
قصير  فيديو  شريط  على  طوجي،  هبة  اللبنانية 
داخل  بسيطا  أبيض  قميصا  مرتدية  فيه  بــدت 
أخذتها  موسيقى  وقع  على  خافتة  إنــارة  مع  غرفة، 

عن اإلنترنت، وفق »فرانس برس«.
وتم بث الفيديو في إطار مسابقة تنظمها وزارة 
المشترك  يسجل  أن  على  تقوم  األردنية  الثقافة 
»#موهبتي_ وسم  له  يضيف  قصيرا  فيديو  شريط 
التواصل  وسائل  من  أي  عبر  نشره  قبل  من_بيتي" 

على  الثقافة  وزارة  حسابات  عبر  فينقل  االجتماعي، 
التلفزيون  عبر  وأسبوعيا  و»يوتيوب«،  »فيسبوك« 

األردني أيضا.
أسبوعيا  للفائزين  نقدية  جائزة   100 وخصصت 
تتراوح قيمتها بين 100 دينار )140 دوالرا( و1000 

دينار )1400 دوالر(.
في  الغناء  فئة  عن  بجائزة  هنديلة  تالين  وفازت 
األسبوع الثاني للمسابقة. وقالت إن فكرة المسابقة 
وتوقيتها »جميالن، وحظر التجول وفر فرصة فريدة 

لألطفال والشباب لتنمية مواهبهم في المنزل«.
إغالق  ــراءات  إج مــارس   21 منذ  األردن  ويشهد 
فيروس  انتشار  الحتواء  الحكومة  أقرتها  تام  شبه 
للتجول  شامال  حظرا  تشمل  المستجد«  »كورونا 
17 مارس،  بدأت السلطات بتخفيفه تدريجيا. ومنذ 
السينما  وصــاالت  والجامعات  الــمــدارس  أغلقت 
من  ومنع  الرياضية،  األنشطة  وعلقت  والمطاعم، 

هم دون الـ 16 عاما من الخروج من منازلهم.
حظر  فرض  من  أسبوع  بعد  المسابقة  وبــدأت 

التجول وستستمر حتى عيد الفطر.
وأبرز المجاالت التي تشملها المسابقة هي الغناء 

وتنقسم  والقصة،  والرسم  والشعر  والموسيقى 
إلى   10 لألطفال من سن  األولى  لفئتين عمريتين، 

14 عاما، والثانية من سن 15 إلى 25 عاما.

في  المشاركين  عــدد  تجاوز  ــوزارة،  الـ وبحسب 
المسابقة حتى اآلن 67 ألفا حصدوا نحو 18 مليون 

مشاهدة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

عطاهلل  األردني  الفنان  ابنة  وهي  تالين،  وتالزم 
حظر  بدء  إعالن  منذ  عائلتها  مع  المنزل  هنديلة، 
والفرنسي  اإلنجليزي  األدب  طالبة  وقالت  التجول. 
البيانو  آلة  على  تعزف  وهي  األردنية،  الجامعة  في 
سبع  عمر  في  الغناء  »بدأت  عمان:  في  منزلها  في 

سنوات«.
الحظر، خصوصا  موهبتي خالل  »أطور  وأضافت: 
يوجهني  فهو  الوقت،  طوال  معي  والدي  وجود  مع 
العزف«،  على  ــدرب  أت كما  الغناء،  على  ويدربني 
استغله  ألنني  يضايقني،  »لم  الحظر  أن  مؤكدة 
فنانين  خمسة  من  لجنة  وتعطي  إيجابي«.  بشكل 
باالعتبار  يؤخذ  كما  المشتركة،  بالفيديوهات  رأيها 
على  الفيديو  على  )اليكات(  اإلعجاب  إشــارات  عدد 

مواقع التواصل.
وتعلن النتائج األسبوعية عبر برنامج خاص على 
وزارة  موقع  وعبر  أحد،  يوم  كل  األردني  التلفزيون 

الثقافة اإللكتروني.
من  األول  األســبــوع  فــي  األول  بالمركز  ــاز  وف
الفلوت  عــازف  والغناء،  العزف  فئة  عن  المسابقة 
شهادة  على  الحاصل  عــامــا(   24( عــكــروش  ــاء  إب

البكالوريوس في الموسيقى من الجامعة األردنية.
يتابع  حيث  مصر،  من  مؤخرا  عكروش  ــاد  وع
آلة  تخصص  في  الماجستير  شهادة  لنيل  دراسته 

الفلوت وخضع لحجر منزلي مدة أسبوعين.
عبر  عمان،  في  الشعبية  األشرفية  منطقة  في 
فنون  درس  الذي  عاما(   22( عزازي  محمود  الشاب 
الطهي، عن سعادته بالفوز بالمركز الثاني عن فئة 
»أنا  المسابقة. وقال:  الثاني من  الغناء في األسبوع 

مولع بالغناء«.
التي غناها  وغنى عزازي أغنية »سواي ويذ مي«، 

قبل عقود دين مارتن.
أما نبيل الربضي )25 عاما( الفائز لعزفه على آلة 
أغنية »أنت عمري« ألم كلثوم،  القانون مقطعا من 
الشرقية  القانون  بـ»آلة  بالمشاركة  رغب  إنه  فقال 

العريقة« وسط كثافة المشاركات بآالت غربية.
في  يعمل  الذي  عاما(،   24( قيصر  عيسى  وعبر 
في  المشاركات  وتابع  والغناء  الموسيقي  التوزيع 
»أن  في  أمله  عن  باهتمام،  والعزف  الغناء  فئتي 
مواهب  فهناك  مستقبال،  المسابقة  هذه  تستمر 

فنية رائعة تستحق الفوز والدعم«.
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كواليس  أن  نــور  اللبنانية  الفنانة  أكــدت 
رائعة  كانت  »البرنس«  األخير  مسلسلها 
وكل  أنها  إلــى  ــارت  أش أنها  كما  وجميلة، 
ــراءات  اإلج اتباع  على  حرصوا  العمل  فريق 
خالل  »كــورونــا«  فيروس  لتفادي  الصحية 
لم  إنها  لـ»الوسط«  قالت  كما  التصوير، 
الشخصية،  تحضير  في  طويال  وقتا  تتخذ 

والكثير في الحوار التالي.
كواليس  عــن  حدثينا  ــة..  ــداي ــب ال فــي 
واالحتياطات  »البرنس«  مسلسل  تصوير 
انتشار  ظل  في  تتخذونها  كنتم  التي 

»كورونا«..
كله  العمل  فريق  وثرية،  جميلة  تجربة 
وأنا  ــا،  وراءه ومبهج  الكاميرا  أمــام  محترف 
للمسلسل  األولـــى  الوهلة  مــن  تحمست 
وازداد  الشخصية  طبيعة  بسبب  ســـواء 
في  واالنــغــمــاس  الــوقــت  بــمــرور  حماسي 
المخرج  مــع  الحديث  وجلسات  التصوير 
»كورونا«  أزمــة  وبخصوص  سامي.  محمد 
الوقائية  بــاإلجــراءات  ملتزما  الجميع  كــان 
بعناية،  »اللوكيشن«  تعقيم  يتم  ــان  وك
باستمرار،  تعقيمه  يتم  كان  العمل  وفريق 
من  وسالمة  سالمته  على  الجميع  وحــرص 

حوله، ومرت بسالم الحمد هلل.
مسلسل  فــي  ــك  ــذب ج ــيء  شـ ــر  ــث أك مــا 

»البرنس«؟
حيث  الــــدور،  طبيعة  األول  ســبــبــان، 
غير  ولكن  شعبي  حي  من  فتاة  دور  أؤدي 
»رضوان  حبيبة  فقط  ليست  فهي  نمطية، 
بل  رمضان،  محمد  يؤديه  الــذي  البرنس« 
لها  فهي  مختلفة،  زوايــا  من  تقديمها  يتم 
تنصب  التي  واهتماماتها  الخاصة  حياتها 
وأســرتــهــا  عملها  عــلــى  ــي  ــاس أس بشكل 

المكونة من والدتها وشقيقها.
ثقتي  هــو  لتحمسي  الــثــانــي  والــســبــب 

وفي  سامي  محمد  المخرج  فــي  الكبيرة 
خاص  بطابع  الشخصية  تقديم  على  قدرته 

بها.
التحضير  في  الوقت  من  استغرقت  كم 

لشخصية »عال«؟
في  جلست  طــويــال،  وقــتــا  أستغرق  لــم 
وتناقشنا  مرة  من  أكثر  المخرج  مع  البداية 
بها  تــقــدم  أن  يجب  الــتــي  الطريقة  فــي 
صعبا  يكون  ما  دائما  والتحضير  الشخصية، 
األمور  تصبح  ذلك  بعد  ولكن  البداية،  في 

أسهل.
»البرنس«  في  رمضان  محمد  تقابلين 
كواليس  عــن  لنا  ــي«  ــك »اح مـــرة..  ألول 

التصوير..
موقع  ــى  إل ــة  ذاهــب ــا  وأنـ سعيدة  كنت 
ــاس هــنــاك روحــهــم  ــن الــتــصــويــر، فــكــل ال
والفرح.  التعب  كل  نتشارك  كنا  »حلوة«، 
ومحترف  مــوهــوب  فنان  رمــضــان  ومحمد 

أن  وأتــمــنــى  معه  بالعمل  ــدا  ج وســعــدت 
يجمعنا عمل آخر.

ستتجهين  أم  عام  كل  عمل  تقديم  يكفي  هل 
إلى تقديم مزيد المسلسالت خالل السنة؟

ليست  النقطة  هــذه  ــي  ف الــحــســابــات 
ويلقى  جيدا  واحدا  عمال  أقدم  أن  باألرقام، 
هذا  أضعاف  من  أفضل  الجمهور  استحسان 
أن  أحب  بالتأكيد  الكرام،  مرور  ويمر  الرقم 
الذي  هو  ــورق  ال ولكن  أكبر  بشكل  أظهر 
خالل  األدوار  تزيد  اهلل  ــإذن  وب يحكمني، 
التلفزيون  بين  وتتنوع  المقبلة  الفترة 

والسينما.

تركيبة  مــع  التعامل  استطعت  كيف 
شخصية »عال« الصعبة؟

الصعبة،  المشاهد  من  العديد  هناك 
قوية  مشاعر  تحمل  التي  تلك  خصوصا 
الشخصية  من  تتطلب  والتي  ومتناقضة، 
بين  ما  النفس،  وضبط  التوازن  من  نوعا 
ــداء عكس ذلــك،  ــ الــبــكــاء وإب الــرغــبــة فــي 
نظرة  على  المشاعر  إظــهــار  اقــتــصــار  أو 
ليست  عال  شخصية  إن  حيث  فقط،  العين 
شخصية  بل  كرتونية،  وال  حالمة  مالئكية 
مقياس  ولكن  ودم.  لحم  من  جدا  حقيقية 
تكمن  مشاهد  فهناك  ثابتا،  ليس  الصعوبة 
ومشاهد  الكبير،  االنفعال  في  صعوبتها 
مرة،  من  أكثر  تصويرها  ــادة  إع في  أخــرى 
هو  مما  أكثر  مرهقا  األمــر  يصبح  فعندها 
الشخصية  الممثل  يحب  عندما  لكن  صعب، 
في  كثيرا  ذلــك  يــســاعــده  يــؤديــهــا  الــتــي 
»عال«،  شخصية  مع  حدث  ما  وهذا  إتقانها، 
الذي  لي،  المخرج  مساعدة  إلى  باإلضافة 
منطقة  من  فتاة  شخصية  تقديم  استطاع 

شعبية بشكل مختلف وجديد.
أدوارك..  باختيار  تقومين  أساس  أى  على 
موسم  عن  الماضي  العام  غيابك  سر  وما 

رمضان؟
وجميال،  مختلفا  دورا  كان  إذا  أوال،  أحدد 
وشركة  والمخرج،  ككل،  السيناريو  ويليه 
من  العديد  هناك  العمل،  ــالء  وزم اإلنــتــاج، 
ليصبح  العمل  في  تتوافر  أن  يجب  العناصر 
ألن  فقط  الموافقة  يمكنني  فال  متكامال، 
ليست  العناصر  باقي  ولكن  جيدة  الشخصية 
العمل  يكون  أن  فيجب  العكس،  أو  جيدة 
العام  غيابي  المكعبات.  كقطع  متكامال 
مقصود،  غير  رمضان  موسم  عن  الماضي 
عمل  في  علي  عــرض  دور  أي  يعجبني  لم 
العام  أوجد  أن  المفترض  من  وكان  درامــي، 
ــة  »األوض فيلم  في  السينما  في  الماضي 
التصوير  إيقاف  تم  ولكن  الصغيرة«  الضلمة 

لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتي.

في  المتبعة  الوقاية  طــرق  كانت  كيف 
فيروس  لتجنب  التصوير  »لوكيشن« 

»كورونا«؟
التصوير  موقع  لتعقيم  بشركة  استعنا 
أشخاص  وجـــود  ــى  إل بــاإلضــافــة  يــومــيــا، 
بالطبع  وهــذا  شخصيا،  نحن  لتعقيمنا 
كان  للوقاية،  الشخصية  أساليبنا  بجانب 
به  الــخــاص  الكرفان  فــي  منا  كــل  ينتظر 
قد  بالفعل  وكــنــا  التصوير.  ــدء  ب لحين 
التصوير  أيام  أرباع  ثالثة  من  أكثر  أنهينا 
نخاطر  لم  هلل  الحمد  األزمــة،  بداية  قبل 

كثيرا.
قوية  عــودة  الموسم  هــذا  يــرى  البعض 

للبطولة النسائية.. فما رأيك؟
فالبطولة  عـــودة،  أسميها  أن  ــد  أري ال 
الــدرامــا  فــي  وبكثرة  مــوجــودة  النسائية 
يمكن  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  المصرية 
التي  المسلسالت  عدد  إلى  تصل  أن  حتى 
ناجحة  أعــمــال  وأغلبها  ــور،  ذكـ أبطالها 

لنجمات كبيرات.
سنوات  خمس  الفنية  الساحة  عن  ابتعدت 
فما  الماضي..  قبل  العام  تعودي  أن  قبل 

الذي غيرته تلك السنوات في نور؟
خالل  مــن  ــوات  ســن خمس  بعد  عــدت 
على  »تصبح  وفيلمي  عابدين«،  »ســرايــا 
األعمال  هذه  وكل  سنة«،   30 و»من  خير« 
العام  »رحيم«  مسلسل  قبل  فيها  ظهرت 
طبعا  السنوات،  في  غيرته  ما  وأبرز   .2018
ــور  األم عديد  هناك  أن  وأظــن  ــة،  ــوم األم
الشخص  يتحول  فقد  اإلنسان،  تغير  التي 
بعديد  بالك  فما  شهور  في  النقيض  إلى 

السنوات.
ما أعمالك المقبلة سواء للسينما 

أو التلفزيون؟
مسلسل  فعل  ردود  على  حاليا  أركـــز 
أن  المقرر  ومن  الجمهور،  مع  »البرنس« 
ولكن  قريبا،  سينمائي  فيلم  هناك  يكون 

من المبكر الحديث عن تفاصيله.

مسابقة إلبراز املواهب تجذب عشرات آالف األردنينيمسابقة إلبراز املواهب تجذب عشرات آالف األردنيني

نور: شخصيتي في »البرنس« ليست مالئكية وال كرتونيةنور: شخصيتي في »البرنس« ليست مالئكية وال كرتونية

في ظل أزمة »كورونا«

أكدت أن محمد رمضان فنان موهوب

حوار: محمد علوش

بنغازي - مريم العجيلي

بنغازي - الوسط

القاهرة - الوسط

البيجو ينتهي من تصوير »راد الله علي«البيجو ينتهي من تصوير »راد الله علي«»ملك بوليوود« يشارك في حفل خيري عبر »اإلنترنت«»ملك بوليوود« يشارك في حفل خيري عبر »اإلنترنت«

الرياني يسلط الضوء على استغالل التجار أزمة »كورونا«الرياني يسلط الضوء على استغالل التجار أزمة »كورونا«

القاهرة - الوسط

تبث قريبا على الفضائياتسيتبرع باألموال للمتضررين من »كورونا«

األردنية تالين هنديلة

أحمد الرياني

شاه روه خان

حسن البيجو مع عازف األكورديون خليفة ميالد

من كواليس مسلسل »البرنس«

نور

تغيرت كثيرا 
بابتعادي عن الفن



في
املرمى

بالبركة  النصر  ــادي  ن ملعب  شهد 
مباراة  الماضي،  األحد  بنغازي،  بمدينة 
العديد  فيها  شارك  استعراضية،  ودية 
بشكل  الليبية  القدم  كرة  نجوم  من 

عام ونادي النصر بشكل خاص.
توقف  من  الرغم  على  ذلــك  يأتي 
العالم  أنحاء  شتى  في  الكروي  النشاط 
تفشي  خلفية  على  احــتــرازي  كإجراء 
»كوفيد  المستجد  كــورونــا  فيروس 

.»19
على  بظاللها  كورونا  جائحة  وألقت 
بها  تتمتع  التي  الرمضانية  الدوريات 

وأغلب  خــاص  بشكل  بنغازي  مدينة 
أن  إال  ــام،  ع بشكل  الليبية  الــمــدن 
عدد  بين  أقيمت  التي  الودية  المباراة 
من العبي نادي النصر أعادت لألذهان 

الرمضانية. الدوريات  أجواء 
من  عدد  مشاركة  المباراة  وشهدت 
الهرام  أحمد  مثل  البارزين  الالعبين 
وخالد  بلعم،  وعــبــداهلل  ــوري«،  ــك »ال
مجدي، ومعتز المهدي، وأحمد الحاسي 
السابق  االتحاد  ونجم  بوعجيلة  ومهند 
العب  الـــزوي  وأكـــرم  »رومـــا«،  سالم 

االتحاد والمحترف بالفيصلي األردني.
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رمضان زمان

الحدث

زين العابدين بركان

فرصة  ــارك  ــمــب ال ــان  ــض رم شــهــر  كـــان 
الشهر  ــات  ذكــري الســتــعــادة  ومناسبة 
رمضان  ــرة  وك ــان  زم رمــضــان  الكريم، 
تعيشها  كانت  التي  الرياضية  واألجــواء 
وكيف  الفضيل،  الشهر  خــالل  الرياضة 
األوقــات  الرياضي  الشباب  يقضي  كان 
أهل  يجد  ولم  اإلفطار،  مدفع  تسبق  التي 
إلحياء  مناسبة  من  وعشاقها  الرياضة 
إال  الموسم  هــذا  المباركة  ــام  األي هــذه 
الجميل  والــزمــن  ــس  األم نجوم  ــوة  دع
للتجمع  الصغيرة  القدم  كــرة  بمالعب 
والحيوية  النشاط  مالعب  إلى  والعودة 
عن  خاللها  ابتعدوا  عجاف  سنوات  بعد 
الذكريات  شريط  الستعادة  المشهد؛ 

النشاط. وتجديد 
الشهر  ــات  أمــســي ــضــاء  ق يــحــلــو  ــال  ف
والــدورات  المباريات  بخوض  إال  الكريم 
وتجدد  األجــواء  تنعش  التي  الرمضانية 
والذكريات  العمر  برفاق  واللقاء  الشباب 
كثيرًا  افتقدوها  التي  الجميل،  الزمن  في 

االستثنائية. الظروف  منها  وحرمتهم 
كان  الموسم  هــذا  رمضان  أن  ورغــم 
أن  إال  سابقيه،  عــن  تــمــامًــا  مختلًفا 
أيامه،  مــن  نصيب  لها  كــان  الرياضة 
ــادرات  ــب ــم وال ــاء  ــوف ال للمسات  ــان  وكـ
عليه  تعودنا  ما  وهو  حضور،  اإلنسانية 
كانوا  من  لنتذكر  المناسبات  كل  في 
بيننا  وكانوا  والبصر،  السمع  ملء  يومًا 
والحضور  والحيوية  بالنشاط  يتمتعون 
هذه  فــي  نتذكرهم  ــذيــن  وال ــم،  ــدائ ال
وندعو  ذكراهم  لنحيي  المباركة  األيــام 
الزالــو  ولمن  والرحمة  بالمغفرة  لهم 
مع  العافية،  ودوام  العمر  بطول  بيننا 
للرياضة  أوفياء  كانوا  لمن  بالوفاء  الوعد 
والخيري،  واإلنساني  االجتماعي  والنشاط 

وكل العام وأنتم بألف خير.
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بالنشاط  ليبيا  في  المبارك  رمضان  شهر  ارتبط 
ورغم  الرمضانية،  الكروية  والمسابقات  الرياضي 
إال  أحيانا،  الطقس  حرارة  درجة  وارتفاع  الصيام 
دوري  إقامة  من  حي  أو  شارع  يخلو  يكاد  ال  أنه 
دوريات  فأصبحت  اإلفطار،  ساعات  قبل  رمضاني 
الشهر  خالل  بارزة  عالمة  الرمضانية  القدم  كرة 
هذه  إقامة  دون  ويكتمل  يحلو  ال  الذي  الكريم 

المظاهر الكروية واألمسيات الرياضية.

دوريات رمضانية
ومنافساتها  للرياضة  الجميع  وعشق  تعطش 
خالل  أكثر  شهيته  وتتفتح  وتيرته  تزداد  الكروية 
مختلف  من  واسعة  مشاركة  وسط  الصيام،  شهر 
يتنافس  التي  األندية  مختلف  نجوم  ومن  األجيال 
على  الرمضانية  الــدوريــات  منظمو  ويتسابق 
دعوتها للمشاركة في مباريات استعراضية لجذب 
الدوريات  إلى  الرياضي  الجمهور  أنظار  ولفت 

الرمضانية.

حكاية قديمة
مالعب كرة القدم الصغيرة هي حكاية قديمة 
موسم  كل  وانطالق  مطلع  مع  تتجدد  أصبحت 
رمضاني، وظلت صامدة وبقيت في الواجهة حتى 
في  المتبعة  وتقاليدها  طقوسها  لها  هذا  يومنا 
تنظيم مبارياتها الساخنة التي تقام في أكثر من 
لعبة  وصارت  الكريم  الشهر  خالل  بنغازية  ساحة 

شعبية بامتياز.

دوري الضريح
مدينة  ووسط  قلب  في  الضريح  دوري  ويعد 
بنغازي من أقدم وأعرق الدوريات الرمضانية لكرة 
أن  فبعد  الصغيرة،  المالعب  مستوى  على  القدم 
المالعب  على  تقام  الرمضانية  الدوريات  كانت 
الكبيرة الترابية بسبب وجود المساحات الشاسعة 
في كل أنحاء المدينة ظهرت مع أواخر السبعينات 
بالمالعب  دوري  إقامة  فكرة  بنغازي  بمدينة 
الالعبون  يجد  لم  النشاط  توقف  فبعد  الصغيرة 
ليمارسوا  الرمضانية  الدوريات  هذه  إال  البارزون 
فيها هوايتهم، ووضع حد لحالة الركود ولم يجد 
النفس وشغل  للترويح عن  متنفسا  الكرة  جمهور 
الشعبية  اللعبة  ومزاولة  ومتابعة  الفراغ  أوقات 
عدة  في  رمضانية  ــات  دوري بتنظيم  إال  ــى،  األول

أحياء من مدينة بنغازي.

دوري الشهرة واألضواء
الضريح  ملعب  من  الحكاية  بداية  كانت  حيث 
مع  الــدوري  هذا  إقامة  وتزامن  بنغازي  بمدينة 
توقف النشاط الكروي الرسمي أواخر السبعينيات 
وتحديدا في مارس عام 1979، حيث توقف دوري 
دوري  فكان  متتالية،  مواسم  لثالثة  الليبي  الكرة 
واألضــواء،  والشهرة  النجوم  دوري  هو  الضريح 
وملتقى لكل أحباء الرياضة وقبلة لكل المهتمين، 
وهو الذى ملء الفراغ الكروي الذي ساد المشهد 
الرسمية،  الكروية  المسابقات  غياب  وعوضهم 

وكان المتنفس الوحيد للجمهور الرياضي، وشهد 
األول  ظهوره  موسم  في  الرمضاني  الدوري  هذا 
من  األمس  جيل  نجوم  أبرز  من  كبيرة  مشاركة 
واهتمام  بحضور  حظيت  كما  األندية،  مختلف 
لقرابة  الدوري  هذا  استمر  حيث  كبير،  جماهيري 

خمسة مواسم رمضانية متتالية.

زينوبة المؤسس
وكان المشرف على إقامة هذا الدوري هو العب 
فريق التحدي السابق على زينوبة، وهو رائد هده 
نحو  قبل  مرة  وانطلقت ألول  أطلقها  التي  الفكرة 
40 عامًا، وأطلق على هذه المسابقات اسم شعبي 

تداول كثيرا وقتها وهو دوري الستاك.

حضور جماهيري مبكر
المدينة  أنــحــاء  كــل  مــن  المشجعون  ــان  ك
يتوافدون مند ساعات مبكرة محملين بكراسيهم 
للفرجة  المناسب  الــمــكــان  لحجز  الصغيرة 

واالستمتاع بمشاهدة دوري النجوم وقضاء أجمل 
األوقات حتى موعد اإلفطار، فيما كان يساهم في 

إدارة المباريات العبون ونجوم سابقون.

لعبة شعبية
بالمالعب  الــقــدم  ــرة  ك ــك  ذل بعد  انتشرت 
بنغازي،  مدينة  وأحياء  مناطق  باقي  في  الصغيرة 
أجيال  وراء  أجيال  المالعب  هده  بوابة  عبر  ومرت 
ساهمت في صنع الحدث، وأصبحت اللعبة الشعبية 
تكاد  فال  الكريم،  الشهر  أيام  تتصدر  التي  األولى 
رمضاني  دوري  إقامة  من  ساحة  أو  منطقة  تخلو 
ذروته  وبلغ  التنافس  واشتد  الصغيرة،  بالمالعب 
على  والتميز  للمشاركة  النجوم  استقطاب  في 
مستوى التنظيم وتقديم وتحفيز وتشجيع النجوم 

ودعوتهم للمشاركة وتقديم اإلضافة.

البركة وسيدي حسين
العريقة  الشهيرة  البركة  منطقة  كانت 

الدوريات  إقامة  محطات  من  هامة  أخرى  محطة 
الصغيرة،  المالعب  مستوى  على  الرمضانية 
البركة  بساحة  رمضاني  دوري  أول  أقيم  حيث 
في شهر رمضان من عام 1988، واستمر ألربعة 
أبرز  مشاركة  شهدت  متتالية  رمضانية  مواسم 
سيدى  لمنطقة  كان  كما  األندية،  مختلف  نجوم 
الدوريات  في  وبارز  مبكر  حضور  العريقة  حسين 
أرضية  على  ولكن  السبعينات،  أواخر  الرمضانية 

أحد مالعبها الترابية الصغيرة.
أنها  الرمضانية  ــات  ــدوري ال هــذه  ميز  ومــا 
الفردية  والمجهودات  بالجهود  تتم  كانت 
أهل  مــن  وبالمساهمات  الشباب  وبحماس 
هذه  وفي  الرياضي،  للنشاط  والداعمين  الخير 
بنغازي  أبناء  زال  ما  التي  الرمضانية  الدوريات 
على  ويحرصون  الجميلة  ذكرياتها  يستعيدون 
اشتهر  قد  كان  الذي  الرمضاني  نشاطها  إحياء 
مــن مشرفين  عــديــدة  مــواهــب  بــبــروز  أيــضًــا 
األهلية  الدوريات  بهذه  ومهتمين  ومنظمين 

وموثقين لهده األحداث الرياضية الهامة.
الصغيرة  المالعب  دوري  وأصبح  األيام  ودارت 
شعبية  بقاعدة  يحظى  الكريم  الشهر  خــالل 
الالعبين،  مــهــارات  بمشاهدة  تتمتع  كبيرة 
المجتمع  وفئات  األعمار  كافة  من  الجميع  وأصبح 
الكريم  الشهر  حلول  بشوق  ويترقبون  ينتظرون 
الصغيرة،  المالعب  نجوم  لمشاهدة  عام  من كل 
صار  أن  بعد  إقامتها  ــرة  دائـ توسعت  الــتــي 
وجماهيرها  ــا  ورواده ومنظموها  نجومها  لها 
لتتواصل  جيل  إلى  جيل  من  الحكاية  واستمرت 

حتى يومنا هذا.

حلة جديدة
تطورت  الصغيرة  الــكــرة  مالعب  أن  غير 
نوعية  تغطيها  وصــارت  جديدة،  حلة  وارتــدت 
والبساط  الحديثة  المالعب  أرضية  من  جيدة 
على  الالعبين  يساعد  الــذي  المريح  الجديد 
ــي الــمــالعــب الــتــي انــتــشــرت في  اإلبـــداع وه
من  أخرى  أجيال  وبرزت  الليبية،  المدن  مختلف 
نالت  التي  الصغيرة  القدم  كرة  مالعب  نجوم 
وحضورها  جمهورها  لها  وكان  واسعة،  شهرة 
األحياء  بين  المثير  التنافس  وازداد  وصداها، 
الرمضانية  الــدوريــات  إقامة  في  التميز  على 
الكروية  األمسيات  خالل  النجوم  أبرز  ودعــوة 

الرمضانية.
االهتمام  من  لمزيد  النجاحات  هذه  ودفعت 
مسابقاتها  وتنظيم  ونشرها  اللعبة  بقاعدة 
مرة  ألول  أقيمت  حيث  وتطويرها  المحلية، 
ومنها  األندية  مختلف  تجمع  محلية  مسابقات 

لمنتخباتها. الدوليين  الالعبين  أبرز  انتقاء  تم 

أجواء رمضانية
رمضانية  كروية  أجواء  بنغازي  مدينة  وتعيش 
والمالعب  الساحات  مختلف  تزخر  حيث  بامتياز، 
صورة  في  الرمضانية  الدورات  بإقامة  والميادين 
الوطن،  ربوع  كل  في  واحدا  يكون  يكاد  ومشهد 
القدم  لكرة  الليبيين وعشقهم  تعلق  مما يعكس 

متابعة وممارسة.

نجوم كبار صنعتهم املالعب الصغيرة فصارت اللعبة الشعبية األولى

مباراة استعراضية بمشاركة نجوم الكرة الليبية
الالعبين  أن  صحفية  تقارير  كشفت 
البورسعيدي،  المصري  بالنادي  األجانب 
الذي يلعب في الدوري المصري الممتاز، 
رفضوا تخفيض %50 من نسبة عقودهم 
خماسي  وتمسك  الموسم،  هذا  المتبقية 
الليبي  المحترفون،  البورسعيدي  الفريق 
إيميكا،  إيــزي  والنيجيري  طقطق،  مفتاح 
أوستين  والغاني  مكورو،  شيخ  واإليفواري 
سمبوري،  سعيدو  والبوركيني  ــو،  أمــوت

بالحصول على رواتبهم كاملة.
رفضوا  الذين  المحترفين  الالعبين  ومن 
النادي  في  رواتبهم  من  جــزء  عن  التنازل 
العشري،  المدرب طارق  الذي يدربه  المصري 
الدولي الليبي مفتاح طقطق، وذلك بخالف ما 
تخفيض  على  وافقوا  الذين  الفريق  العبو  فعله 
تأثره  بعد  للنادي  دعما   ،50% بنسبة  رواتبهم 
المصري،  ــدوري  ال منافسات  توقف  من  سلبا 
المستجد«  »كورونا  فيروس  وباء  أزمة  بسبب 

)كوفيد19-(.
الرياضي  المدير  فإن  صحفية،  تقارير  وبحسب 
يسعى  السقا،  عبدالظاهر  المصري،  للنادي 
المحترفين  الالعبين  وباقي  طقطق،  إقناع  إلى 
من  جزء  عن  التنازل  بضرورة  الفريق  بصفوف 
وفًقا  ــا«،  ــورون »ك ــة  أزم لمواجهة  مستحقاتهم 

لـ»كورة«.
الليبي  الدولي  مع  تعاقد  قد  المصري  النادي  وكان 
من  قادما  الماضي  يونيو  شهر  في  طقطق  مفتاح 

األهلي طرابلس بعقد يمتد لمدة موسمين.

● منافسات سابقة في الدوريات الرمضانية● منافسات سابقة في الدوريات الرمضانية

أكد رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي، 
حسين البوسيفي، وفقا لصفحة الهيئة العامة للشباب والرياضة عبر 

»فيسبوك«، أنه يتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي باألندية 
الرياضية وإقفال القاعات الرياضية العامة والخاصة، وذلك وفقا 

لمعطيات الواقع وتطورات الموقف، مع إعادة تقييم الوضع لحظة 
بلحظة، وذلك في ضوء اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الهيئة لمنع 

انتشار فيروس »كورونا«.

العربي جهاد ◆ للبوكسنغ  الظل  قتال  لبطوالت  العليا  اللجنة  أكد مقرر 
العشا أن عدد الفيديوهات المشاركة في بطوله قتال الظل عبر 
413 فيديو، وأكثر عدد  اإلنترنت للناشئين والشباب وصل إلى 

 ،69 71، واألردن  86 فيديو، تليها المغرب  مشاركين من الجزائر 
 ،16 23، وليبيا  29، ومصر  39، وتونس  45، وفلسطين  وسورية 

.5 6، ولبنان  9، والكويت  15، والعراق  واليمن 

◆

عودة منتخب »الكيك بوكسينغ« للتدريبات

البداية كانت بالمالعب الكبيرة ثم انتشرت ظاهرة اللعب على المالعب الصغيرة

لرياضة  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  أعلن 
عودة  موعد  الزيداني،  أحمد  بوكسينغ،  الكيك 
لكافة  باللعبة  الرياضيين،  لجميع  التدريبات 
بسبب  أسابيع  عــدة  دام  توقف  بعد  الفئات، 

فيروس كورونا.
الشخصية  صفحته  عبر  الزيداني،  أحمد  وكتب 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: »على 
الفئات  لكافة  الرياضيين  لجميع  نعلن  اهلل  بركة 
من الجنسين العودة إلى التدريب خالل أيام األحد 
والثالثاء والخميس من الساعة 4 إلى 5:30 مساء 

وفق اهلل الجميع«.

مؤخرا  شارك  بوكسنيغ  للكيك  منتخبنا  وكان 
العربي  االتحاد  نظمها  التي  العربية  بالبطولة 
سنة،   ٤٠ إلى   ١٨ من  والسيدات،  للرجال  للعبة، 
تشجيعا لممارسة الرياضة من داخل البيت، وذلك 

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
الكيك  لرياضات  األردنــي  االتحاد  أن  يذكر 
بوكسينغ قرر تأجيل موعد البطولة الدولية، التي 
كان من المقرر إقامتها خالل الفترة من 13 وحتى 
16 مارس الماضي، ليصبح الموعد الجديد من 4 
وذلك حفاظا على سالمة  المقبل،  يونيو   8 وحتى 

الالعبين والوفود المشاركة.

● طقطق

القدم  لــكــرة  الــعــربــي  ــاد  ــح االت عقد 
اإلنترنت،  عبر  اجتماعا  المصغرة 
ونائبه  دنش،  أحمد  اللبناني  برئاسة 
وعضوية  »ليبيا«،  الطويلب  حسين 
ومحمد  »السعودية«،  الدوسري  محمد 
صالحة  بن  وأشرف  »العراق«،  الهادي 

»تونس«، عضوًا ورئيسًا فخريًّا.
التنفيذي،  المكتب  عضو  وقـــال 
إلى  تصريح  فــي  الطويلب،  حسين 
وعن  فيه  تم  االجتماع  إن  »الوسط«، 
طريق التصويت، المصادقة على رؤساء 

اللجان العاملة باالتحاد وفق اآلتي:
الزعلوك »ليبيا«  اختيار محمد صالح 
رجب  ومحمد  التحكيم،  للجنة  رئيسًا 
التسويق  للجنة  رئيسًا  »ليبيا«  عبره 
رئيسًا  »لبنان«  عبود  وجلبير  واإلعالن، 
محمد  وهــشــام  المسابقات،  للجنة 
الفنية،  للجنة  رئيسًا  »العراق«،  فياض 
رئيسًا  »تــونــس«  الشوشان  وخــالــد 
بلحاج  وكوثر  واإلعالم،  التقنيات  للجنة 
كرة  للجنة  رئيسًا  »تونس«،  محمد 
العاليمي  وطــارق  النسائية،  القدم 
القانونية،  للجنة  رئيسًا  »تــونــس« 

رئيسًا  »مصر«  سليمان  سمير  وأحمد 
جويعد  بن  ومحمد  التطوير،  للجنة 
االستثمار  للجنة  رئيسًا  »السعودية«، 

والنقل التلفزيوني.
ــب، في  ــل ــطــوي وأشــــار حــســيــن ال
أعضاء  اختيار  سيتم  أنه  إلى  تصريحه، 
خالل  المترشحة  القوائم  من  اللجان 

االجتماع المقبل.
االتحاد  رئيس  الطويلب،  ــان  وك
المصغرة، قد تحدث في  للكرة  الليبي، 
صحفية،  تصريحات  في  سابق  وقــت 
بشأن االجتماع، قائاًل: »لقد اتفقنا على 
أن ال تمنح رئاسة أكثر من لجنتين لكل 
لكل  فرصة  هناك  تكون  بحيث  دولــة 
عن  فضال  اللجان،  رئاسة  لتولي  الدول 
اللجان«،  هذه  عضويات  نيل  إمكانية 

وفًقا لـ»ريميسا«.
المكتب  تشكيل  ُأعيد  قد  أنه  يذكر 
لكرة  الــعــربــي  لــالتــحــاد  التنفيذي 
األخير  اجتماعه  في  المصغرة  القدم 
اللبناني  برئاسة  الماضي  الشهر 
الطويلب  حسين  ونائبه  دنش،  أحمد 
الدوسري  محمد  وعضوية  »ليبيا«، 
»السعودية« ومحمد الهادي »العراق« 
عضوًا  »تونس«  صالحة  بن  وأشــرف 

ورئيسًا فخريًّا.

دوريات رمضان الموسمية: حكاية عمرها أكثر من 40 عامًا

تقليد سنوي يجذب
عشاق الكرة الكتشاف 

المواهب الشبابية

استقطبت وجذبت إليها 
أبرز النجوم وحظيت 

بحضور جماهيري كبير

الوسط - زين العابدين بركان

»الطويل« يعلن 
الفائزين بجائزة الكرة 

الحديدية عبر »اإلنترنت«

انتخاب ليبيين ضمن رؤساء لجان
االتحاد العربي لكرة القدم المصغرة

الليبي للكرة  أكد أمين عام االتحاد 
الطويل، في تصريح  الحديدية، محمود 

خاص إلى »الوسط«، أن عملية 
الكرة  بجائزة  الفائزين  السحب الختيار 

الحديدية عبر اإلنترنت، أسفرت عن فوز 
الثالثي عزالدين حمودة من طرابلس، 

أسامة من  وشامخ عبدالكافي ومحمد 
مدينة هون.

وأضاف أمين عام االتحاد في 
السحب كانت  أن عملية  تصريحاته 

51 مشاركا ممن توصلوا ا لإلجابة  بين 
الصحيحة من مدن هون وطرابلس 

والخمس. وغدامس  الزنتان 
يشار إلى أن اتحاد الحديدية أول 
عبر  المسابقات  بإطالق  المبادرين 

اإلنترنت، ويهدف من ذلك إلى زيادة 
والحكام  والمدربين  الالعبين  تعريف 

وقانونها  بتاريخها  باللعبة  والمهتمين 
أيام  ببيوتهم طيلة  الالعبين  والتزام 

بالتعليمات  والتقيد  الصحي  الحجر 
للحد  المسؤولة  الجهات  الصادرة من 

من خطورة وانتشار وباء »كورونا« 
المستجد.

للشباب  العامة  الهيئة  أن  يذكر 
بشير  برئاسة  الليبية  والرياضة 

تعلن  بيانًا رسميًا  القنطري أصدرت 
الرياضية،  األنشطة  كافة  تعليق  خالله 

ومهرجانات  تظاهرات  من  والشبابية 
تحت  ومباريات  ومسابقات  وتجمعات 
وتبعاتها  تنوعها  وبكافة  أي مسمى 
سواء كان ذلك وديًا أو رسميًا محليًا 
العامة  أو خارجيًا. كما قررت الهيئة 

المالعب  غلق جميع  والرياضة  للشباب 
لكافة  المخصصة  والصاالت  والساحات 
المواطن  المناشط حفاظًا على سالمة 

الليبي.

الوسط - محمد ترفاس

الوسط- محمد ترفاس

● الطويلب رئيس االتحاد الليبي ونائب رئيس االتحاد العربي للكرة المصغرة

● منتخب »الكيك بوكسينغ«

● البوسيفي
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المستجد  كــورونــا  ــروس  ــي ف تفشى  زال  ــا  م
ــي كــرة  ــل خــســائــره ف ــواص »كـــوفـــيـــد19-«، ي
الدوريات  من  عدد  إلغاء  إلى  أدى  بعدما  القدم، 
دول  مختلف  في  المحلية  الكروية  والمسابقات 
العالم، بسبب عدم القدرة على استكمال الموسم 
بلجيكا  كانت  حيث   ،)2020  -  2019( الحالي 
مبكرًا  تستسلم  التي  أوروبــا،  في  األولى  الدولة 
استكمال  وعدم  الجاري،  الموسم  إنهاء  وتعلن 
الترتيب  على  اإلبقاء  تقرر  حيث  المحلي،  الدوري 
اللقب  منح  مع  النهائي،  الشكل  باعتباره  الحالي 
بفارق  الصدارة  صاحب  ــروج«  ب »كلوب  لفريق 
فريق  تأهل  وتقرر  منافسيه،  أقرب  عن  نقطة   15
دوري  لتصفيات  الثاني  المركز  صاحب  »جينت« 
»شارلوروا«  فريق  سيشارك  بينما  أوروبا،  أبطال 
وأعلنت  المقبل،  الموسم  األوروبــي  الــدوري  في 
التقليدية  بصورتها  والهبوط  الصعود  حركة 

قياسًا بآخر ترتيب قبل التوقف.

الدوري الهولندي
الــدوري  تجربة  فــي  ــدث  ح تمامًا  النقيض 
الهولندي  ــوزراء  ال رئيس  قرر  عندما  الهولندي، 
سبتمبر  من  األول  حتى  الكروي  النشاط  تعليق 
الهولندي  االتحاد  من  إعالن  ليصاحبه  المقبل، 
مع  كله  والموسم  الدوري  إلغاء  عن  القدم  لكرة 
عدم تتويج أي نادٍ باللقب أو تصعيد وتهبيط أي 
الترتيب  اكتفى االتحاد باالعتماد على  نادٍ، بينما 
الصاعدة  األندية  لتحديد  التوقف  قبل  األخير 

للبطوالت األوروبية.
للقانون  اللجوء  قررت  الهولندية  األندية  أغلب 
عن  »أيــاكــس«  يــرضَ  فلم  ــر،  األم هــذا  إليقاف 
بفارق  المتصدر  وهــو  الـــدوري،  للقب  خسارته 
عدم  قرار  أن  »أوتريخت«  اعتبر  بينما  األهــداف، 
تصعيده لبطولة الدوري األوروبي ظالم، فهو في 
المركز  صاحب  عن  نقطة  بفارق  السابع  المركز 
عنه،  إضافية  مباراة  قبله  من  لعب  وقد  السادس 

وهو ما يلغي مبدأ تكافؤ الفرص.
نشرته  الــذي  الهولندي  االتحاد  بيان  وذكــر 
من  ــه  أن الهولندية   dutchnews صحيفة 
الصدارة  صاحب  »أياكس«  يشارك  أن  المقرر 
مباشرة  »ألكمار«  عن  فقط  األهـــداف  بفارق 
أبطال  دورى  بمسابقة  المجموعات  مرحلة  فى 
فى  للمشاركة  األخــيــر  يتأهل  فيما  ــا،  ــ أوروب
»فينورد«  وسيشارك  »تشامبيونزليغ«،  ملحق 

من   19 المركز  في  الموسم  مــارادونــا  دييغو 
كيفية  حدد  األرجنتيني  االتحاد  فريقًا.   24 أصل 
ليبرتادوريس«  »كوبا  لمسابقتي  الفرق  تأهل 
جمع  طريق  عن   2021 أميركانا«  سود  و»كوبا 
كأس  وبطولة  ــدوري  الـ فــي  فريق  كــل  نقاط 
أن  المنتظر  ومن  المتأهلين.  لتحديد  ــدوري،  ال
و»ريسينج  بليت  و»ريفر  جونيورز  »بوكا  يتأهل 
كأس  إلــى  جونيورز«  و»أرجنتينوس  كلوب« 
 6 تأهلت  بينما  المقبل،  الموسم  ليبرتادوريس 
وهي   2021 أمريكانا«  سود  »كوبا  لبطولة  فرق 
أولدبويز  ونيويلز  لورينزو  سان  سارسفيلد،  فيليز 

وتاليريس وديفينسيا خوستيسيا والنوس.

الدوري الفرنسي
إلغاء  تــقــرر  الــتــي  الــدوريــات  ــر  آخ
الحالي  بالموسم  منافساتها 
ــدوري  ال هو   ،2020  /  2019
رئيس  أعلن  حيث  الفرنسي، 
البطولة  إلغاء  فرنسا،  وزراء 
بسبب  ــي  ــم رس بــشــكــل 
صعوبة استكمالها نتيجة 
فيروس  انتشار  استمرار 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد، 
اقامتها  صعوبة  وكذلك 
المغلقة،  األبـــواب  خلف 
المسابقات  أول  ليصبح 
التى يتم إنهاؤها مبكرًا فى 
الخمس  األوروبية  الدوريات 

الكبرى »بيج فايف«.
الفرنسي،  الدوري  رابطة  وأعلنت 
للحكومة  الصحية  ــر  األوام اتبعت  أنها 
الفرنسية بتفعيل اإليقاف النهائي لموسم الدرجة 
الفيديو  عبر  صحفي  مؤتمر  في  وأكدت  األولــى، 
خالله  من  توج  ترتيبا  اعتمد  إدارتها  مجلس  أن 
من  ليون  ويحرم  باللقب  جرمان  سان  باريس 

التأهل إلى المسابقات القارية.
وكشفت الرابطة عن »الترتيب النهائي« الذي 
إلى  تأهلهما  وريــن  مرسيليا  خالله  من  ضمن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما 
خارج  جاء  كونه  الخاسرين  أبرز  السابع  ليون  كان 
المراكز المؤهلة للمسابقتين القاريتين ألول مرة 

منذ أكثر من 20 عامًا.
الثانية،  الدرجة  إلى  وأميان  تولوز  وسيهبط 
فيما يصعد لوريان ولنس إلى الدرجة األولى، مما 
المحاكم  أمام  النزاعات  من  موجة  إلى  سيؤدي 

الرياضية واإلدارية.

إلغاء الدوريات تتواصل بمالعب العالم بسبب »الفيروس القاتل«

يونيو »شهر األمل«.. دوريات تتمسك بعودة النشاط الكروي في ظل معاناة »كورونا«

الوسط - القاهرة

توقف الدوري 
أثر بالسلب على 
مستوى الليبيين

الجهاز الفني للفرسان 
يسعى دائما إلدخال 

الفرحة على الشعب الليبي

هدفنا حصول الالعبين 
على فرصة احتكاك جيدة 

مع منتخبات والعبين أقوياء

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مقارنات
بني األجيال

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

تتنافس  رمضان،  وفي شهر  مع كل سنة، 
استضافة  على  الليبية  الفضائية  القنوات 
مختلف  من  القدامى  الليبية  الكرة  نجوم 
ووضع  ذكرياتهم،  عن  للحديث  األجيال 
والحديث  جيل،  كل  نجوم  بين  رنات  مقا 
بين  أو  جيل  كل  بين  الفني  الفارق  عن 

العب في هذا الجيل وجيل آخر.
مفيدًا  كان  وإن  متكررًا  أصبح  حديث 
فكرة  يعطي  ــه  ألن ــان  األحــي غــالــب  فــي 
السابقة،  األجيال  عن  الحالية  لألجيال 
هذه  حول  الكثيرة  التساؤالت  باب  ويفتح 

األجيال.
اللقاءات  كل  في  القدامى  أغلب  أن  غير 
السابق  في  الفنية  الموهبة  أن  يؤكدون 
الخمسينات  فــي  خاصة  أفــضــل،  كانت 
األجيال  تلك  إحراز  عدم  وأن  والستينات، 
األجيال  تلك  من  انقاصًا  ليس  بطوالت 
العربية  البطوالت  قلة  بسبب  وإنــمــا 
اآلن،  عكس  الوقت  ذلك  في  واألفريقية 
تكن  ولم  هواية،  كانت  القدم  كرة  وأن 
كانوا  أنهم  والدليل  أغلبهم،  لدى  احترافًا 
لهم  تكن  ولم  احتراف،  عروض  يتلقون 
من  ومنهم  ليبيا،  خارج  اللعب  في  الرغبة 
تلقى عروضًا من مصر وتونس وإيطاليا.

في  البقاء  أغلبهم  فضل  ــك  ذل ومــع 
كما  يكن  لم  االحتراف  مفهوم  ألن  ليبيا 
يكن  لم  المادي  العامل  وأن  اآلن،  هو 
من  كافٍ  اهتمام  وجود  عدم  مع  هدفًا، 
بطوالت،  ــراز  إح في  للمساعدة  الدولة 
ليست  ــواء  واألض اإلعالمية  والمساحات 

بمثل اآلن.
جيل،  كل  بين  الفنية  اآلراء  وتختلف 
القديمة  األجــيــال  أن  يــرى  مــن  فهناك 
األجيال  أن  يرى  من  وهناك  فنيًا،  أفضل 
الموهبة.  فــي  كــثــيــرًا  أفــضــل  الحالية 
لكثير  منجمًا  الليبية  القدم  كرة  وتبقى 
عقود  سبعة  من  أكثر  عبر  المواهب  من 
رافــدًا  كانوا  فكلهم  اآلراء  اختلفت  وإن 

العقود. عبر كل هذه  للمنتخبات 

لكرة  األول  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  حسم 
النهائي  موقفه  البنزرتي،  فوزي  التونسي  القدم، 
أمم  بطولة  في  المتوسط«  »فرسان  مشاركة  حول 
حتى  تأجلت  والتي  »الــشــان«،  للمحليين  أفريقيا 
إشعار آخر بسبب تفشي فيروس »كورونا المستجد« 
المخضرم،  التونسي  المدرب  وكشف  »كوفيد19-«. 
المسؤول  وحده  هو  أنه  تلفزيونية،  تصريحات  في 
األول واألخير عن مشاركة ليبيا في بطولة »الشان«، 
وهدفه لو أقيمت البطولة هو حصول الالعبين على 

فرصة احتكاك جيدة مع منتخبات والعبين أقوياء.
وأشار البنزرتي إلى أن توقف بطولة الدوري الليبي 
منوها  الليبيين،  الالعبين  مستوى  على  بالسلب  أثر 
كان  للمحليين  أفريقيا  أمم  في  المشاركة  قرار  بأن 
في  الالعبين  مستوى  على  إيجابي  تأثير  له  سيكون 

استعادة بعض من مستواهم الفني والبدني.
وكشف المدرب التونسي عن كواليس حديثه مع 
مؤكدا  »الشان«،  في  المشاركة  قرار  قبل  الالعبين 
حتى  جدا  مهم  الحالية  الفترة  في  المنتخب  أن  لهم 
على األصعدة األخرى، فهو الوحيد في الفترة الحالية 
أن  الليبيين، ال سيما  ويضم جميع  ليبيا  يوحد  الذي 

جميع العبي فرسان المتوسط من كل المدن وليس 
محتكرا على منطقة أو جهة معينة. وأشار إلى أنه قام 
بإبالغ الالعبين بأن لهم دورا كبيرا في إسعاد الشعب 
المشاكل  من  فيه  يعاني  الذي  الوقت  في  الليبي، 
الحالية، وأن كل انتصار يتم تحقيقه سيدخل الفرحة 

للشعب الليبي، وهو أهم أهداف الجهاز الفني.
لكرة  األفريقي  االتحاد  قرر  الماضي،  مارس  وفي 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  تأجيل  »كاف«،  القدم 
للمحليين الـ»شان«، التي كان مقررًا انطالقها أوائل 
انتشار  بسبب  الكاميرون،  في  الماضي  أبريل  شهر 
 4 بين  الفترة  خالل  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
ذاته،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  وحتى  أبريل 
بطل  ليبيا  منتخب  بينها  من  منتخبا   16 بمشاركة 
نسخة 2014، الذي أعلن مشاركته بعد إعالن االتحاد 
التونسي لكرة القدم االنسحاب من المنافسة، وذلك 
القرعة  وأوقعت  المحلية.  األندية  مع  التشاور  بعد 
مع  الثانية  المجموعة  ضمن  المتوسط«  »فرسان 
برازفيل،  والكونغو  الديمقراطية،  الكونغو  منتخبات 

والنيجر.
لكرة  المحليين  لمنتخب  اإلداري  الجهاز  وقــرر 
سوسة  بمدينة  االستعدادي  المعسكر  إنهاء  القدم، 
التونسي  المدرب  إشراف  أقيم تحت  الذي  التونسية، 
والطاقم  المرجيني  علي  ومساعده  البنزرتي،  فوزي 

أيام،  عشرة  من  ألكثر  استمر  والذي  له،  المصاحب 
وقتها. وقال المدير اإلداري للمنتخب كمال الترهوني، 
إلى  الــعــودة  »قــررنــا  »الــوســط«:  إلــى  تصريح  في 
حفاظا  المعسكر  وإيقاف  البر،  طريق  عن  طرابلس 
وللظروف  الفنية  واألطقم  الرياضيين  صحة  على 
الصحية المتبعة في تونس« بسبب فيروس »كورونا 

المستجد«.
ونفى سكرتير االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف«، 
المغربي عبدالمنعم با، أن يكون االتحاد القاري استقر 
على مواعيد استئناف مسابقتي دوري أبطال أفريقيا 
 ،2020  -  2019 نسخة  األفريقية  والكونفدرالية 
 »LE360« جريدة  عبر  تصريحات  في  با  وأضــاف 

المغربية، أن »كاف« لم يحدد شهر يونيو الستئناف 
والكونفدرالية،  أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقتي 

يتحدد  لم  اللحظة  هذه  حتى  أن  على  مشددا 
أي مواعيد، قائال: »لم يتخذ أي قرار، ما زال 

المباريات«،  جدولة  إلعادة  مبكرا  الوقت 
في  با  عبدالمنعم  يتطرق  أن  دون 

من  الــمــوقــف  إلــى  تصريحاته 
بطولة األمم األفريقية لالعبين 

المعلقة  الـ»شان«  المحليين 
ــروس  ــي ــا، بــســبــب ف أيـــضـ

»كورونا«، ألجل غير مسمى.

البنزرتي يكشف األسباب الحقيقية وراء قرار مشاركة املنتخب في »الشان 2020«
الوسط - القاهرة

باريس سان جيرمان بطالً للدوري الفرنسي.. ومصير حزين للبطوالت الكروية في بلجيكا وهولندا

الدوري اإلماراتي يعود في أغسطس.. وسويسرا تعلن عودة النشاط 8 يونيو.. واقتراب استئنافها في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا

الــدوري  في  تيلبورغ«  و»فيليم  و»إيندهوفن« 
األوروبي وتشارك بدءًا من األدوار التمهيدية.

أنه  وأعــلــن  ــي سبق  ــ األوروب االتــحــاد  وكــان 
بإلغاء  المحلية  االتــحــادات  تقوم  أن  يمانع  ال 
بطل  هــو  مــن  تحديد  ــرط  ش على  مواسمها 
األوروبية،  البطوالت  إلى  سيصل  ومن  المسابقة 

وهو عكس ما قام به االتحاد الهولندي تمامًا.

الدوري األرجنتيني
كما أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم، إلغاء 
جميع مسابقاته هذا الموسم وعلى رأسها الدوري 
األرجنتيني، حيث قال رئيس اتحاد الكرة: »انتهت 
إال  الملعب  إلــى  نعود  لن  المسابقات،  جميع 
األخضر،  الضوء  الصحية  السلطات  تعطينا  عندما 

باختصار سنلعب فقط عندما يحين الوقت«.
بمسابقة  بالفعل  جونيورز«  »بوكا  نادى  وتوج 
متفوقًا  الماضي  مارس  في  األرجنتيني  الــدوري 
حين  في  بليت«،  »ريفر  التقليدي  غريمه  على 
يدربه  الــذى  بالتا«  ال  »جيمناسيا  فريق  أنهى 

● باريس سان جيرمان

المستجد«،  »كورونا  فيروس  أزمة  تفاقم  بعد 
القاتل،  الوباء  أزمة  احتواء  الدول  بعض  استطاعت 
وباتت على مقربة من العودة مرة أخرى إلى نشاطها 
الكروي، بعدما تضررت كرة القدم كحال كل األنشطة 
أصبح  حتى  الفيروس،  وتفشي  ظهور  منذ  البشرية 
هو  المستديرة  الساحرة  إداريي  لجميع  األكبر  الحلم 
التي  الكبيرة  الصعوبات  رغم  الموسم  استئناف هذا 
تواجه تحقيق تلك الغاية. ففي الوقت الذي قررت فيه 
بعض الدول اختيار أقصر الطرق وهو إلغاء دورياتها 
حل  إيجاد  في  األخرى  الدول  بعض  تعافر  الكروية، 
قررت  التي  العربية  الدوريات  بعض  مثل  لألزمة، 
والدوري  اإلماراتي  الدوري  مثل  جديد،  من  العودة 
تحاول  فيما  السويسري،  الدوري  وأيضًا  الكويتي، 

بعض الدول استئناف نشاطها أيضًا.

الدوري اإلماراتي
عودة  على  القدم  لكرة  اإلماراتي  االتحاد  استقر 
شهر  في  العربي«  الخليج  »دوري  المحلي  الدوري 
أغسطس المقبل كموعد مبدئي الستئناف النشاط 
الماضي  مارس  في  التوقف  بعد  البالد  في  الكروي 
بسبب فيروس »كورونا«. وقال، في بيان عبر موقعه 

بعد  الدوري  عودة  على  استقر  االتحاد  إن  الرسمي، 
التشاور مع رابطة المحترفين على أن يعود في شهر 
وأضاف  مبدئي،  بشكل  وذلك  المقبل،  أغسطس 
البيان أنه سيتم تقييم الوضع بصورة مستمرة مع 
الدولي  االتحادين  مع  وكذلك  المختصة،  الجهات 

واآلسيوي لكرة القدم.

الدوري الكويتي
حدد االتحاد الكويتي لكرة القدم، يوم 11 سبتمبر 
المقبل، موعدًا الستئناف الموسم الحالي من الدوري 
األول  األسبوع  في  منافساته  توقفت  الذي  الكويتي، 
فيروس  تفشي  بسبب  الماضي،  مارس  شهر  من 
»كورونا المستجد«. وقال االتحاد الكويتي، في بيان 
ورئيس  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  »أعلن  رسمي: 
طلب  على  بناء  أنه  الهمالن،  فهد  المسابقات  لجنة 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بتحديد موعد استنئاف 
الموسم الرياضي الحالي -2019 2020، قرر االتحاد 
الكويتي تحديد تاريخ 11 سبتمبر المقبل، الستئناف 
الدوري  »منافسات  البيان:  وأضاف  المنافسات«. 
الكويت  بين  المؤجل  باللقاء  تعود  سوف  الكويتي، 
ينتهي  أن  على  المقبل،  سبتمبر   11 يوم  والنصر، 

المقبل،  أكتوبر  األول من شهر  الحالي، في  الموسم 
األمير،  سمو  كأس  من  النهائي  ربع  الدور  وسيقام 
يومي 17 و18 من شهر أكتوبر المقبل، بينما سيقام 
دور نصف النهائي، يوم 22 من نفس الشهر، على أن 

يجري تحديد موعد المباراة النهائية في وقت الحق«.

الدوري السويسري
على  الموافقة  السويسرية،  الحكومة  أعلنت 

يونيو  من  الثامن  في  الكروي  النشاط  استئناف 
المقبل، على أن تقام المباريات خلف أبواب مغلقة بعد 
توقف المسابقة على خلفية انتشار فيروس »كورونا« 
في القارة العجوز، وذلك وفًقا لما ذكره موقع »بليتشر 
ريبورت«. وكانت رابطة الدوري السويسري قد أعلنت 
رسميًا في 2 مارس الماضي تعليق النشاط الرياضي 
ويتعاون مسئولو  كورونا.  فيروس  البالد بسبب  في 
معهد  مع  القدم  لكرة  السويسري  الدوري  رابطة 
خطة  لوضع  بيرن،  في  المعدية  األمراض  مكافحة 

للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

الدوري األلماني في طريقه للعودة
استأنفت أندية الدوري األلماني بالفعل التدريبات، 
دورتموند،  وبوروسيا  ميونيخ  بايرن  رأسها  وعلى 
صغيرة،  بمجموعات  الجاري  أبريل   6 في  وبدأت 
استئنافه  سيتم  الدوري  أن  بالفعل  الرابطة  وأعلنت 

يوم 9 مايو المقبل بشرط موافقة الحكومة وقتها.

عودة التدريبات في الدوري اإلسباني
أعلن رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز، موافقة 
في  لالعبين  الفردية  التدريبات  عودة  على  الحكومة 

الفترة المقبلة تمهيداً لالستئناف التدريجي للموسم 
الماضي.  مارس  في  توقف  والذي  الليغا  من  الحالي 
قال سانشيز في تصريحات نشرتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية، إنه من المقرر عودة الالعبين 
هذه  تكون  بحيث  فردي،  بشكل  ولكن  للتدريبات 
النشاط  استئناف  مراحل  ضمن  األولى  هي  المرحلة 
الرياضي من جديد بشكل رسمي. أضاف سانشيز أنه 
سيتم السماح لالعبين المحترفين بالتدريبات الفردية، 
أيضًا،  التدريب  مراكز  بافتتاح  السماح  إلى  باإلضافة 
أسبوعين من هذا  بعد  الممكن  أن من  إلى  مشيرًا 
الموعد عودة التدريبات الجماعية مرة أخرى وبعدها 
يمكن استئناف المباريات في 8 يونيو المقبل في حال 

استمرار التقييم الجيد لوضع انتشار الوباء العالمي.

اقتراب عودة الدوري اإلنجليزي
وافقت معظم أندية الدوري اإلنجليزي الممتاز على 
فكرة استخدام المالعب المحايدة من أجل إنهاء موسم 
2019-20، بمجرد أن تسمح الحكومة باستئناف كرة 
اعتبارًا  العام  التدريب  لبدء  األندية  وتخطط  القدم. 
الدوري  مباريات  أول  موعد  تحديد  مع  مايو،   18 من 

اإلنجليزي يوم الجمعة 12 يونيو.

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني

● أياكس

● جانب من مباراة في الدوري اإلماراتي● ليفربول

● جانب من مباراة في الدوري الكويتي

●  برشلونة

● البنزرتي

● مارادونا
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 كل شيء كل شيء  

اتحاد املغرب العربي

أرقام وحقائق
التي  االقتصادية  الدراسة  وكانت   1951/12/24 في  ليبيا  استقالل  ُأعلن 
بعد  العالم.  في  دولة  أفقر  ثالث  أنها  ليبيا  عن  المتحدة  األمم  أعدتها 
نفسها،  السنة  وفي   1955 سنة  الليبية  الجامعة  تأسست  سنوات  أربع 
65 سنة ُأعلن اإلحصاء الرسمي في ليبيا فكان  وفي مثل هذا اليوم منذ 
كاالتي: 1.090.830 نسمة في طرابلس. 0.290.328 نسمة قي بنغازي. 

54.438 نسمة في فزان.
أول  ُافتتحت  نفسه  الــعــام  ــي  وف
من  الــرغــم  وعلى  ليبية،  جامعة 
جرائم  وكانت  أحد،  يجع  لم  الفقر، 
تسجل  ولم  معدومة  شبه  السرقة 
فالنفط  واحدة.  قتل  جريمة  سوى 

لم يكتشف ويصدر إاّل سنة 1962.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

للبعض  وغرضية  ومنحازة  للبعض،  وبريئة  محايدة  تعتبر  وتعابير  ألفاظ  ثمة 
اآلخر، بناء على التوجه السياسي واأليديولوجي، وحتى المستوى المعرفي، لكل 
شخص. فلفظة »إسرائيل« تعتبر داللة واقعية ومشروعة على الدولة »المنصوبة 
سكان  وغالبية  الصهاينة  إلى  بالنسبة  الفلسطينية،  األرض  على   »installed
البسيطة، الذين يرون هذا األمر عاديا. لكن عموم العرب وكثير من المسلمين 
يكن  لم  زمان  المنطقة.  جسد  في  فايروس  وبمثابة  شرعية  غير  دولة  يرونها 
يقولون  كانوا  بل  »إسرائيل«،  بلفظة  التلفظ  على  نفسيا  قادرين  العرب  عموم 
»الكيان الصهيوني« أو »دولة العدو الصهيوني« أو »دويلة إسرائيل«. لكن منذ 
عقود أصبحنا نسمع دعوات جهيرة »للتطبيع« مع »إسرائيل« ونشهد دوال عربية 

تقيم العالقات معها.
في اآلونة األخيرة أخذت تنتشر على موقع التواصل االجتماعي األبرز، الفيسبوك، 
أشرطة عن اليهود الليبيين في »إسرائيل« الذين ما زالوا متمسكين باألطعمة 
مؤامرة  على  بناء  األشرطة  هذه  إطالق  كان  وسواء  الليبية.  والتقاليد  والعادات 
الليبيين  اليهود  لوفاء  الليبيين  من  تثمينا  أو  صهيونية،  منظمات  وراءها  تقف 

إزاء  التسامح  وإظهار  األصلي  لوطنهم  »إسرائيل«  في 
هذا  إشاعة  فإن  المواطنة،  بمبدأ  والتمسك  األديــان 
بعودة  بالسماح  اقتراحا  يحمل  قد  األشرطة  من  النوع 
من  ذلــك  يستتبعه  ومــا  ليبيا  إلــى  الليبيين  اليهود 
البريئة  األشرطة،  فهذه  ممتلكاتهم.  عن  التعويض 
في الظاهر، قد تستبطن هدفا سياسيا ينبغي أن يكون 
محل نقاش على المستوى الوطني الليبي، خاصة وأننا 
سمعنا بعض األصوات، الليبية، ال تعترض على التطبيع 
الليبيين إلى  مع »إسرائيل«. إن موضوع عودة اليهود 
وطنهم األصلي، ليبيا، مرتبط بحل القضية الفلسطينية 
والوجود »اإلسرائيلي« حال عادال )إنسانيا(. وهذا الحل 

ككيان  »إسرائيل«  وجود  مع  يتنافى  العادل  اإلنساني 
استعماري استيطاني ديني عنصري.

أو  علم  عن  حذوه،  وتحذو  إسرائيل«،  »عرب  عن  اإلسرائيلي  اإلعالم  يتحدث 
جهل، بعض أجهزة اإلعالم العربية ]ال نهتم هنا بأجهزة اإلعالم غير العربية[. 
جانب،  من  مغالطتين،  باألحرى  مغالطة،  يحمل  المصطلح  هذا  أن  والحقيقة 
ويحمل من جانب آخر هدفا سياسيا استعماريا. فعلى الجانب األول، ال يشمل هذا 
المصطلح، في العرف »اإلسرائيلي« اليهود العرب القادمين من اليمن والمغرب 
اليهودية قومية وليست  الدعاية الصهيونية تعتبر  وليبيا والعراق... باعتبار أن 
والجنس  العربية  القومية  إلى  ينتمون  ال  العرب  فاليهود  وبالتالي  دين،  مجرد 
الناحية  ومن  اليهودي«.  »الجنس  و  اليهودية«  »القومية  إلى  وإنما  العربي، 
السياسية، يستهدف اإلعالم »اإلسرائيلي« تكريس فكرة أن فلسطين كانت شبه 
خالية من السكان حينما وفد إليها المهاجرون اليهود، وأنه لم يكن ثمة وجود 
لشعب اسمه الشعب الفلسطيني تمت إزاحته بالقوة من األراضي المعتبرة اآلن 
دوليا أنها أراض »إسرائيلية«. ال وجود للفلسطينيين في األراضي المحتلة سنة 

1948، وإنما مجرد أقلية عربية تسمى اآلن »عرب إسرائيل«.
على  معترضين(  األقل  على  )أو  معادين  كنا  إذا  أنه  هو  الكالم،  هذا  مؤدى 
االستعمار واإلمبريالية والصهيونية، و»الدول العنصرية والدينية« فينبغي توجيه 
عنايتنا إلى مثل هذه التعابير وعدم استخدامها، ونقدها وإيضاح عدم غرضيتها.

عمر أبو القاسم الككلي

»براءة« التعابير
غير البريئة

أقوالهمأقوالهم

- ندعو إلى تشكيل جيش ومجلس 
وطني انتقالي موقت في ليبيا وجيش 

وطني موقت يخرج بحكومة موقتة 
والدخول في الشرعية االنتخابية.

الرئيس الجزائري
 عبدالمجيد تبون

- ليبيا في المراحل األولى من وباء 
كورونا ولم تصل بعد إلى ذروة 

العدوى.

ممثلة منظمة الصحة العالمية 
في ليبيا 

إليزابيث هوف

- يجب عدم استخدام وصف »الجيش 
الوطني« على القوات التابعة

 للقيادة العامة.
مندوب ليبيا الدائم
 لدى األمم المتحدة،

 السفير طاهر السني

- »نرفض ترهيب الصحفيين ونشيد 
بالعاملين في وسائل اإلعالم الذين 

يواصلون أداء عملهم في ظروف غاية 
في الصعوبة في ليبيا«.

الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم 
المتحدة في ليبيا باإلنابة

 ستيفاني وليامز

املغيربي يترجم
»استقالل ليبيا« ألدريان بلت

األممي  للمندوب  المرجعي  الكتاب  ترجمة  من  المغيربي  زاهي  الدكتور  انتهى 
العام  ليبيا  استقالل  في  مشرفا  دورا  لعب  الذي  بلت،  أدريان  الهولندي 

 »Libyan Independence and the United Nations 1951، بعنوان » 
في  الشخصية  صفحته  عبر  المغيربي  وقال  المتحدة(.  واألمم  ليبيا  )استقالل 

ترجمة  من  وفضله  اهلل  بحمد  المباركة  الليلة  هذه  في  »انتهيت  »فيسبوك«: 
والتفكير  للترجمة؛  ودقيقة  أخيرة  مراجعة  أمران:  ويبقى  ليبيا.  استقالل  كتاب 

اهلل«. عند  من  إال  التوفيق  وما  ونشره.  الكتاب  طبع  كيفية  في 
مشروع  يضم  الذي  الكتاب،  يعد 

عن  مرجع  أهم  ليبيا،  استقالل 
دستور  كتابة  وكذا  الحقبة  تلك 

 »1016« من  ويتكون  االستقالل، 
خارطة  تضم  األولى  وطبعته  صفحة، 
باللغة  الكتاب  وصدر  لليبيا،  مفصلة 
والناشر   1970 العام  في  اإلنجليزية 

العالمي  للسالم  كارنيغي  مؤسسة 
ييل. جامعة  وطباعة 

هند صبري و»نتفليكس«..
  بدون تفاصيل

تعاقدت الفنانة التونسية هند صبري 
مع منصة »نتفليكس« العالمية على 
تقديم مسلسل جديد يتم عرضه 

العام المقبل 2021.
السابقة هي األولى في الشرق 

األوسط أن يكون التعاقد مع النجم 
نفسه، وهو ما يعكس ثقة الشبكة 

العالمية في هند صبري وأعمالها 
السابقة. المسلسل ستتولى تنفيذه 
 Salam« هند صبري من خالل شركتها
production«، ولم يتم الكشف عن أية 

تفاصيل أخرى عن المشروع.
كانت المنصة الشهيرة اختارت الفنانة 
التونسية الشهر الماضي ضمن 55 نجمة 
عالمية بالتعاون مع األمم المتحدة ضمن 

مشروع »ألنّها شاهدت«، وتشمل القصص 
التي ألهمت النساء اللواتي قدمنّ لنا أعمااًل 

استهوتنا وألهمتنا بنفس الوقت، مع كل 
من صوفيا لورين، وسلمى حايك، ياليتزا 

أباريشيو، ميلي بوبي براون، لوري نان، النا 
كوندور، بيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

ماذا: يعطل عودته إلى الحياة مرة أخرى؟

من: المسؤول عن تجميد حلم ماليين الشعوب المغاربية فيه؟

متى: تظهر حقيقة تعطيل مؤسساته للعلن؟

أين: دور االتحاد في حل األزمة الليبية؟

لماذا: ال تتحرك حكومات الدول األعضاء للتغلب على المعوقات؟

كيف: يمكن عودة الحياة إلى مؤسساته؟

»طبيبة املشردين« تتحدى كورونا
مع تفشي فيروس كورونا، واصلت 
طالبة الطب كارينا رادشينكو تقديم 
رعاية صحية مجانية للمشردين، في 
في  مينسك،  البيالروسية  العاصمة 
رحلة إنسانية بدأتها قبل عام ونصف 

العام.
من  الكثير  إن  رادشنكو  وقالت 
يشقون  كــانــوا  الــذيــن  األشــخــاص 
هــذه  ــي  ف الــعــيــش  لقمة  لتأمين 
قبل  السابقة  السوفياتية  الجمهورية 
اآلن  عاجزين  باتوا  الفيروس،  انتشار 
إلى  الــذهــاب  أو  األدويـــة  شــراء  عن 

الطبيب.
هــؤالء  بعض  لرؤيتها  ــأتــي  وي
المشردين  إلى  إضافة  األشخاص، 

الذين ينامون في الشوارع.
ــدى  إح خـــالل  ــكــو  رادشــن وروت 
ــوارع: »إنــهــم  ــشـ ــي الـ جــوالتــهــا ف
المساعدة  لطلب  اآلن  مضطرون 
مثل المشردين ألن ما من مكان آخر 

يوفرها لهم«.
عاما(   28( الشابة  هذه  وأسست 
وهي  مديسين«،  »ستريت  جمعية 

البالد  فــي  تطوعي  مــشــروع  أول 
لمعالجة المشردين والمحتاجين.

التي  تاتيانا،  المتقاعدة  وقالت 
إنها  الكامل،  اسمها  ذكــر  رفضت 
بعض  »في  المتطوعين  لرؤية  تأتي 

األحيان« عندما ينفد المال منها.
ال  ــة  أدوي أخيرا  رادشنكو  وزعــت 
إلى  إضافة  طبية  وصفة  إلى  تحتاج 
بمساعدة  مرضاها  على  األقنعة 
حديقة  في  المتطوعين  من  العديد 

صغيرة.

إيلون ماسك يرزق بطفل
والمغنية  ماسك  إيلون  تيسال  شركة  رئيس  رزق 
الكندية غرايمز بطفل، وأعلن مالك »سبايس إكس« 

في تغريدة له أن »األم والمولود في حال جيدة«.
عالقة  تربطه  الذي  عاما(   48( ماسك  يعط  ولم 

بغرايمز منذ العام 2018، أي تفاصيل إضافية.
البالغة  غرايمز  الكندية  البوب  مغنية  وكانت 
عبر  المتكور  بطنها  تظهر  صورة  نشرت  عاما   32

»إنستغرام« في مطلع يناير.

الموسيقى  أوســاط  فاجآ  وغرايمز  ماسك  وكان 
حفلة  خالل  معا  األولى  للمرة  بظهورهما  واألعمال 
وضعت  وقد   .2018 العام  في  متروبوليتان  متحف 
غرايمز يومها عقدا على شكل شعار شركة »تيسال« 

التي يملكها إلون ماسك.
وهذا الطفل هو األول لغرايمز فيما لماسك خمسة 
من  مرتان  بينها  من  مرات  ثالث  تطلق  وقد  أبناء. 

الزوجة نفسها.

موضوع عودة 
اليهود الليبيني إلى 

وطنهم األصلي، 
ليبيا، مرتبط 
بحل القضية 
الفلسطينية 

والوجود 
»اإلسرائيلي« حال 

عادال
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