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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

تحديا لـ»كورونا«.. ترويض األسود
 »أون الين« في مصر

ص16

انكماش

فضاء

قلصت »أوبك« مجددًا توقعاتها للطلب 
العالمي على النفط هذا العام، إذ يتسبب 

تفشي فيروس »كورونا« في ركود عالمي، 
لكنها قالت إن التخفيضات غير المسبوقة 

في اإلمداد التي تنفذها المنظمة ومنتجون 
آخرون تساعد بالفعل في إعادة التوازن 

للسوق. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة 
للبترول في تقريرها الشهري انكماش الطلب 

العالمي 9.07 مليون برميل يوميًا، أي بما 
يعادل 9.1 %، في 2020.

تريليونات 5
دوالر

خسائر االقتصاد العالمي المتوقعة
 من وباء »كورونا«.

وكالة »بلومبرغ« االقتصادية

نفط

كل شيء

مقعد محجوز

قريبا في ليبيا
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05 العامالت بالقطاع الخاص األكثر تضررا من وباء »كورونا«
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»حرب مكاشفة« بني موسكو وواشنطن تذكي الصراع على ليبيا

واجهة األحداث.الكاظمي
ورغم »خيبة األمل« التي حملها التقرير الدوري 
أنطونيو غوتيريس،  المتحدة،  العام لألمم  لألمين 
إلى مجلس األمن بشأن تطورات األوضاع في ليبيا، 
بالهدنة  واضحا  تمسكا  أبــدى  غوتيريس  أن  إال 
اإلنسانية التي اقترحتها األمم المتحدة ودول غربية 
»كوفيد19-«،  وباء  لمواجهة  الماضي  مارس  في 
وفي تقرير دوري عن عمل البعثة األممية في ليبيا 
عن الفترة من 15 يناير وحتى 5 مايو الجاري، قدمه 
عملية  بخطوات  القيام  تعهد  األمن،  مجلس  إلى 
ال  فيما  النار،  إطالق  وقف  مرتقبة من شأنها رصد 
يزال األمين العام يراهن على دور المجتمع الدولي 
في حل األزمة الليبية رغم ما سجلته صفحات التقرير 
الـ18 من انتهاكات اقترفتها أطراف حرب العاصمة 
طرابلس، وخرق أطراف خارجية قرار مجلس األمن 

بحظر توريد األسلحة إلى ليبيا.
ودعا االتحاد األوروبي مجددا إلى هدنة إنسانية 
ووقف القتال في ليبيا، واستئناف عملية الحوار برعاية 
األمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام االتفاق 

السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية العام 
2015، وقال الممثل السامي بالنيابة في البيان أول 
من أمس الثالثاء: »إن االتحاد األوروبي وهو يشهد 
إلى  ليبيا، يجدد دعوته  العنف في  استمرار تصاعد 
رمضان  عشية  المتحدة  األمم  فعلت  كما  الهدنة، 
نفسه  الوقت  في  األوروبــي«.  االتحاد  من  بدعم 
الخارجية  والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل  كرر 
باالتحاد األوروبي، جوزيف بوريل، دفاعه عن عملية 
»إيريني« التي أطلقها االتحاد لتنفيذ حظر األسلحة 

المفروض على ليبيا من قبل األمم المتحدة.
مخرجات  عن  أيضا  الكالم  عاد  األثناء،  هذه  في 
لألمم  الـــدوري  التقرير  لفت  إذ  برلين،  مؤتمر 
األمن  لمجلس  العام  األمين  قدمه  الذي  المتحدة 
»ضمان  في  الدولي،  للمجتمع  الحيوي  الدور  إلى 
بين  الحوار  مسارات  على  المحرز  التقدم  استدامة 
الخارجية  وزارة  عقدت  فيما  الليبية«،  ــراف  األط
اإليطالية مؤتمرا بشأن ليبيا أمس األربعاء، بخاصية 
»الفيديو كونفرانس«، لتأكيد أن الملف الليبي »ال 
يزال أولوية« بالنسبة إلى روما، ودعا وزير الخارجية 

اإليطالي، لويجي دي مايو، إلى »وقف فوري لدخول 
األسلحة إلى ليبيا« واحترام الهدنة والتزام األطراف 
وحمل  برلين.  في  وضع  الذي  السياسي،  بالمسار 
اإلرهابية«  بـ»العصابات  وصفهم  من  المسماري 
والهيئات  األجنبية،  السفارات  استهداف  مسؤولية 
على  الدولي  العام  الرأي  تأليب  أجل  »من  الدولية 

القوات المسلحة«.
جنوب  العسكرية  العمليات  تتوقف  لم  وفيما 
األزمــة  أفــق  فــي  تبدو  ال  طــرابــلــس،   العاصمة 
إلى  ملفها  إعادة  بامكانية  تنبئ  إيجابية  مؤشرات 
طاولة الحوار المحلي، أو الدولي، أمام استمرار خرق 
القرارات الدولية بحظر توريد السالح إلى ليبيا، من 
وقف  إلى  تدعو  فتئت  ما  نفسها  هي  دول،  قبل 
والحوار،  التفاوض  إلى طاولة  والعودة  النار  إطالق 
الراهن،  الوقت  في  تعقيدا  الملف  هذا  يزيد  ما 

وغموضا في المستقبل.
نار  من  المدنيين  يحمي  من  ســؤال  ويبقى 
إشعار  حين  إلى  معلقا  العشوائي  والقصف  الحرب 

ال يبدو أنه قريب.

»الليبية لالستثمار« تطلب تخفيف العقوبات الدولية على أصولها

األمم  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  دعت 
العقوبات  حزمة  تخفيف  إلــى  المتحدة 
السابع  التي تخضع لها منذ ثورة  الدولية 
عشر من فبراير قبل تسع سنوات، بسبب 

الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الهيئة.
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  وخاطب 
لالستثمار  الليبية  للمؤسسة  التنفيذي 
علي  للبالد(،  السيادية  الثروة  )صندوق 
محمود حسن محمد، األمم المتحدة قائاًل: 
تجميد  عدم  أو  العقوبات  رفع  نطلب  »ال 
نظام  تعديل  إلى  نحتاج  لكننا  األصــول، 
الليبية  االستثمار  هيئة  ألن  العقوبات؛ 
تتكبد اآلن خسائر في بعض استثماراتها 
عقوبات  بها  تعمل  التي  الطريقة  نتيجة 

األمم المتحدة«.
األميركية  »فــوربــس«  مجلة  ونقلت 
نمو  مــراقــبــة  ــي  فـ الــمــتــخــصــــــــصــة 
الثالثاء،  المالية،  والشركات  المؤســـسات 
عدم  ظل  »فــي  ــول:  ق محمود  على  عن 
بتجميد  نرحب  الحالي  السـياسي  اليقين 
لحمايتنا،  مخصصة  كانت  التي  أصولنا 

وليس للعقاب«.

بمشاكل  تتسبب  »العقوبات  يقول:  لكنه 
أن  من  المؤسسة  وتمنع  ضرورية  غير 
يمكن  ال  إذ  االستثمار،  على  قادرة  تكون 
وضع أي أرباح تحققها الهيئة في محفظة 
بدل  مصرفي  حساب  في  المالية  األوراق 

إعادة وضعها في األسهم«.
المؤسسة  أصول  من   %  70 أن  إلى  يشار 
الليبية لالستثمار مجمدة بموجب عقوبات 
يقول  حيث   ،2011 منذ  المتحدة،  األمم 
إنهم  المتحدة  األمــم  في  دبلوماسيون 
قبل  ليبيا  في  مستقرة  حكومة  يريدون 

تخفيف العقوبات.
 2011 سنة  في  الصندوق  ثــروة  وقــدرت 
معهد  قدر  حين  في  دوالر،  مليار  بـــ67 
بالواليات  السيادية  ــثــروة  ال صــنــدوق 
بـ60 مليار دوالر، بيد أن  المتحدة أصوله 
إجراء  دون  حالت  رئاسته  حول  الخالفات 

محاسبة دقيقة لهذه األصول.
واستعانت المؤسسة العام الماضي بشركة 
»برايس ووتر هاوس كوبرز« المتخصصة 
في التدقيق المالي واالستشارات في إطار 

مساٍع للحصول على األصول المجمدة.

القاهرة - الوسط

ما بين الصحافة والمخابرات ومعارضة 
نظام صدام حسين، تعددت المحطات 

في حياة رئيس الوزراء العراقي 
المكلف مصطفى الكاظمي، بيد 

أن محطته األصعب باتت في 
قمرة قيادة العراق.

الكاظمي »53 عاما« ترأس تحرير 
مجلة األسبوعية، قبل أن 

يصبح رئيسا للمخابرات 
في العام 2006، لكن 

االحتجاجات التي 
اندلعت في مختلف 

أنحاء العراق دفعته إلى 
منصب رئيس الحكومة 

هذا األسبوع.
يقولون إن »الفساد« 

هو أخطر ملف يواجهه 
الكاظمي، إضافة إلى 

إقامة عالقات متوازنة مع 
كل من إيران والواليات 
المتحدة، والتخلص من 

سطوة الطائفية وتشكيالتها 
المسلحة. لكن التحدي األخطر 
هو الفشل العراقي الواضح في 
مرحلة ما بعد صدام، واإلخفاق 

في بناء مؤسسات دستورية 
صلبة تحفظ حقوق المواطن 

وهيبة الدولة معا، رغم 
التوجه المتكرر إلى 

صناديق االقتراع.

أحمد مجدي: أتفهم  أحمد مجدي: أتفهم  
هجوم البعضهجوم البعض

على شخصيتيعلى شخصيتي
في »فرصة تانية«في »فرصة تانية«
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»ناسا«  األميركية  الفضاء  وكالة  أنهت 
كوسموس«  »روس  مع  مباحثاتها 
لرائد  واحد  مقعد  لحجز  الروسية، 

»سويوز«  مركبة  في  أميركي  فضاء 
الفضاء  محطة  إلى  أكتوبر  لرحلة 

بالعمليات  االلتزام  وأكدت  الدولية. 
الدولية  الفضائية  محطة  في  اآلمنة 

هناك،  دائم  أميركي  تواجد  عن طريق 
رواد  نقل  الممكن  من  يصبح  حتى 

في  ومنتظم  مستمر  بشكل  الفضاء 
تجارية. رحالت  إطار 

من  عدد  بقصف  الماضي  األسبوع  انتهى  مثلما 
مماثل،  بقصف  اختتم  طرابلس،  العاصمة  أحياء 
المركزي،  طرابلس  مستشفى  المرة  هذه  طال 
بشارع الزاوية، في قلب المدينة، واألحياء السكنية 
بينهم  مواطنا   14 إصابة  عن  أسفر  ما  المجاورة، 

نساء وأطفال.
وحملت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق قوات 
القيادة العامة مسؤولية القصف، واعتبرته »عمليات 
انتقامية تأتي ردا على هزائمها في محاور القتال«، 
اليوم  »فيسبوك«،  في  صفحتها  على  بيان  حسب 
الخميس. إال أن الناطق باسم القيادة العامة، اللواء 
أحمد المسماري، نفى مسؤولية عمليات قصف على 
طرابلس  ومحيط مستشفى  الزاوية  شارع  منطقة 
المركزي ومنطقة طريق السور وشارع الجمهورية 
والمناطق المجاورة، مفسرا القصف بأنه يهدف إلى 
منح تركيا »مبررا للتدخل بحجة حماية المدنيين، 
وتأليب الشارع في طرابلس ضد القوات المسلحة؛ 
بهدف استقطاب عدد أكبر من المقاتلين«، حسب 
وفي  »فيسبوك«.  موقع  في  صفحته  على  بيان 
الوقت ذاته استمر القصف المدفعي المتبادل على 
تعرض  مع  العاصمة،  جنوب  التقليدية  المحاور 
للقصف  طرابلس  العاصمة  جنوب  الوطية  قاعدة 

الجوي بين حين وآخر من قبل قوات الوفاق.
وفي تعليقه على القصف الذي تعرضت له بعض 
الرئاسي،  المجلس  رئيس  اتهم  مناطق طرابلس، 
أكثر  بإطالق  العامة  القيادة  قوات  السراج،  فائز 
السكنية  األحياء  على  وقذيفة  صــاروخ   100 من 
استهداف  عن  فضال  طرابلس،  العاصمة  وسط 
لكن  القذائف.  بعشرات  الدولي  معيتيقة  مطار 
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء 
العامة  القيادة  استهداف  نفى  المسماري  أحمد 
بعثات  مقار  ضمنها  تقع  وبعضها  المناطق،  تلك 
دبلوماسية، معتبرا القيام بهذه األفعال يتنافى مع 

»المواثيق والقوانين واألعراف الدولية«.
ميدانيا،  الليبية  األزمــة  أسبوع  انتهى  هكذا 
التخفيف  أن  فيبدو  السياسي،  الصعيد  على  أما 
لمكافحة  المفروضة  الحظر  إلجــراءات  التدريجي 
جائحة »كورونا« في بعض دول العالم، شجع على 
عبر  أيضا،  تدريجيا  لألزمة،  الدولي  الحضور  عودة 
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وتحركات ومواقف 
الخاصة  التفاهم  مذكرة  ــودة  وع بل  إيطالية، 
بالحدود البحرية بين المجلس الرئاسي وتركيا إلى 

أسبوع التصعيد بدأ بـ »عشوائي« على العاصمة وانتهى بـ »عشوائي« واألزمة باتجاه التعقيد

< تصاعد أبخرة الدخان فوق  مباني  في العاصمة الليبية طرابلس  9 مايو 2020       »تصوير محمود تركيا - الفرنسية«

قادربوه: علينا رفع صوت التنوير أمام صوت العنصرية والترهيب والعنف

القنيطرة السورية
1974 .. أول ظهور 

ملنتخب ليبيا في رمضان

ترحيل 300 تونسي
عبر منفذ رأس أجدير

زوارة–الوسط
أعلن جهاز مباحث جوازات زوارة ترحيل 

أكثر من 300 تونسي من العالقين 
عبر منفذ رأس اجدير الحدودي. 

جاء ذلك خالل زيارة رئيس مصلحة 
الجوازات والجنسية وشؤون األجانب، 

عميد جمعة غريبة، الذي تفقد 
مكتب مباحث زوارة ورأس اجدير، 
للوقوف على اإلجراءات والقرارات 

الصحية واألمنية الخاصة بالتعامل مع 
المواطنين والتونسيين العابرين من 

المنفذ. وخالل الزيارة، بحث غريبة 
المعوقات التي تحول دون ترحيل 

العالقين بسبب  التونسيين  المواطنين 
جائحة فيروس »كورونا المستجد«، 

واإلجراءات الممكن توفيرها من أجل 
تذليل الصعاب أمام عودتهم إلى 

القنصلية  أعلنت  جانبها  من  بالدهم.  
 28 التونسية في طرابلس، إطالق 

إيقافهم من قبل خفر  تم  بحارا 
الحالي،  مايو   5 منذ  الليبي،  السواحل 

مع  المفاوضات  من  بعد سلسلة 
بحضور  الزاوية،  بمدينة  المسؤولين 

القاسمي. توفيق  العام  القنصل 

طرابلس–عواصم–الوسط

ـ»الزناد« و»بربيش« قبضة االنتصارات.. تكريم مستحق ل
البالد  تعيشها  التي  األزمات  خضم  في 
المالكمان  رســم  ــوام،  أعـ عشرة  منذ 
بربيش  وفتحي  الزناد  مالك  المحترفان 
بنشوة  الممزوجة  الفرحة  ابتسامات 
الليبي  االتحاد  تكريم  فكان  االنتصار، 
والرياضة  الشباب  وهيئة  للمالكمة 

لهذين البطلين عنوانا للوفاء لألبطال.
هيئة  قدمت  التكريم،  ختام  فــي 
الليبي  واالتــحــاد  والرياضة  الشباب 
ألــف   30 بــقــيــمــة  صــكــا  لــلــمــالكــمــة 
وفتحي  الزناد  مالك  للبطلين  دينار 
لجنة  لرئيس  كلمة  وتخلله  بربيش، 
أكد  مانيطة،  عبدالكريم  المنتخبات 
شرفا  وبربيش  الزناد  البطلين  أن  فيها 
ما شجع  وهذا  خارجيا،  الليبية  المالكمة 
والرياضة  الشباب  الليبي وهيئة  االتحاد 
حتى  معهما  والــوقــوف  دعمهما  على 

للعالمية. ينطلقا 

وأسعد  الــزنــاد،  مالك  البطل  ــد  وال
بربيش،  فتحي  البطل  شقيق  بربيش، 
الشباب  لهيئة  شكرهما  عــن  عــبــرا 
هذا  على  الليبي  واالتــحــاد  والرياضة 
في  يسهم  أن  شأنه  من  الذي  الدعم، 
تطور المالكمين ويرتقي بهما للعالمية 

والعودة بالمالكمة الليبية من جديد.
قوية  مشاركة  المالكمان  وينتظر 

تصفيات  مــن  الثانية  التصفية  فــي 
التي  المقبل،  للعام  المؤجلة  طوكيو 
بعد  فرنسا  تستضيفها  أن  المنتظر  من 
انحسار جائحة »كورونا«. وكان المالكم 
في  هوايته  واصل  الزناد  مالك  الليبي 
آخر ظهور له، وفاز بالضربة القاضية في 
أقيمت  التي  المباراة  من  الثانية  الجولة 
حساب  على  لندن،  الضباب،  بعاصمة 

ميشيل  السلوفاكي  المالكم  منافسه 
.»IBF« جزبيك، ليظفر بحزام

إلى  رسالة  الزناد  وجه  الفوز  عقب 
الفوز  بتكرار  العهد  مجددا  الليبيين، 
لم  »أنا  قال:  حيث  ليبيا،  باسم  والنصر 
أعد أمثل نفسي وال المالكمة فقط بعد 
وقوة  الوحدة  األمــل،  أمثل  إني  اآلن، 
والصعاب،  بالمشاكل  نمر  كلنا  اإلرادة، 
لكننا  والعقبات،  بالشدائد  ونصطدم 
الجبال،  هد  نستطيع  والعزيمة  بالقوة 

وتجاوز كل المعيقات«.
وأضاف: »علينا فقط اإليمان بأنفسنا 
وقدراتنا والعمل بكل ما أوتينا من قوة. 
الساكنة  وعزيمتك  لقوتك  العنان  أطلق 
كل  أحالمك..  وحقق  وانهض  بداخلك 
على  الجمهور  لكل  والتقدير  الشكر 
لي،  نــزال  آلخر  وحضورهم  تشجيعهم 
وأسهم  دعــم  من  لكل  أيضا  والشكر 
محبكم،  اآلن..  عليه  أنا  ما  إلى  للوصول 

مالك زناد«.

طرابلس - الوسط

< المؤسسة  الليبية لالستثمار

< الزناد وبربيش

خيبة أمل أممية وتحرك أوروبي خجول

 السراج اتهم »القيادة العامة« بإطالق أكثر 
من 100 صاروخ وقذيفة على األحياء 

السكنية وسط العاصمة واستهداف مطار 
معيتيقة بعشرات القذائف

االتحاد األوروبي دعا مجددا 
إلى هدنة إنسانية ووقف القتال، 

واستئناف الحوار واحترام االتفاق 
السياسي
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صناعة  تشهدها  فادحة  خسائر 
بعد  كله،  العالم  في  السينما 
من  كبير  ــدد  ع ــرض  ع تأجيل 
مسمى  غــيــر  ــل  ألجـ األفــــام 
ــشــار  ــت ــاوف ان ــخـ بــســبــب مـ
ــد19«  ــيـ ــوفـ فـــيـــروس »كـ
ــا  ــورونـ ـــ»كـ ــروف بـ ــعـ ــمـ الـ
األزمة  ظل  وفي  المستجد«، 
العالم  لها  يتصدى  التي 
دور  من  العديد  إغاق  تم 
مختلفة  دول  في  العرض 
كما  التجمعات،  لمنع 
عدد  تصوير  تأجيل  تم 
على  خوفا  ــام  األف من 

سامة صناعها.
أن  إلــــى  ــة  ــافـ ــاإلضـ بـ

المتحدة األميركية، بما في ذلك  الواليات  الرئيسية في  المدن  أجبر بعض  »كورونا« 
وصل  التى  السينما  ودور  والحانات  المطاعم  إغاق  على  أنجليس،  ولوس  نيويورك 
تفتح  التي  المدن  في  وحتى  مسبوق،  غير  رقم  وهو  شاشة،  ألف   40 إلى  عددها 
في  داخلها،  اإلمكان  قدر  بعضهم  عن  الناس  يتباعد  بأن  يوصى  العرض،  دور  فيها 
له  وكان  مختلفة،  دول  في  يطبق  الذي  األمر  وهو  الفيروس.  انتشار  لتقليل  محاولة 

أثره االقتصادي السيئ على صناعة السينما.
من  فيلم  أحدث  وهو  عام،  لمدة  وذلك   F9 عرضها  تأجيل  تم  التي  األفام  ومن 
»يونيفرسال  وأعلنت  والغضب«،  »السرعة   ،»Fust & furious« الشهيرة  السلسلة 
بكل  »نشعر  منها:  صادر  بيان  وبحسب   ،2021 أبريل  في  الفيلم  عرض  ستوديوز« 
الحب تجاه جميع من ينتظر الفيلم، لهذا السبب من الصعب علينا جدا إخبار الجميع 
للفيلم:  الرسمية  الـ»فيسبوك«  صفحة  على  وقالت  إصداره«.  تاريخ  تغيير  علينا  بأنه 
الربيع  نراكم   ،2020 مايو  في  الفيلم  مشاهدة  من  السلسلة  عشاق  يتمكن  »لن 

المقبل«.
كان  أجزائها  وأول  كبيرا،  جماهيريا  نجاحا  حققت  والغضب«  »السرعة  وسلسلة 
ووكر،  بول  والراحل  ديــزل،  فين  لبطله  والغضب  السرعة  بفيلم   ،2001 العام  في 
في  عرضه  بعد  دوالر  مليون   200 تخطت  وقتها  إيرادات  وحقق  كوهين،  روب  إخراج 
بينما   ،2013 نوفمبر   30 في  بول ووكر  رحل  النجاحات حتى  واستمرت  باد مختلفة. 

استمر فين ديزل في تقديم سلسلة األفام.
من  الثاني  الجزء  مسمى،  غير  أجل  إلى  عرضها  تأجيل  جرى  التي  األفــام  ومن 
الخاص  العرض  إقامة  من  الرغم  على   ،Empire موقع  بحسب  هــادئ،  مكان  فيلم 
وإخراج  سيموندز،  وميليسنت  بانت،  إيميلي  بطولة  من  وهو  مارس،   8 يوم  للفيلم 

جون كراسينسكي.

أطلقت منظمة اليونسكو وعدد من المدونيين والصحفيين والنشطاء 
هشتاغ »#مكافحة_األخبار_المضللة« حول فيروس »كوفيد19-« 

المعروف بـ»كورونا المستجد«، للتصدي لألخبار المضللة وخطورة الترويج 
لها دون قصد بمشاركة كل ما ينشر دون التحقق من الخبر والمعلومات 

الواردة فيه.
وأحيت منظمة اليونسكو، األحد الماضي، اليوم العالمي لحرية 

الصحافة، تحت شعار »مكافحة األخبار المضللة« المتعلقة بـ»كوفيد19-«، 
حيث تحتفي مهنة المتاعب بيومها السنوي الذي يأتي هذا العام وسط 

أجواء استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم.
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة وصف األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس األخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا بـ»وباء 
التضليل الخطير«، كما تحدثت منظمة »مراسلون با حدود« عن دخول 

مهنة الصحافة مرحلة حاسمة.

شعر الحكمة

تواصـل 02

إللـي يـنظرك بالـعني مـا تـومـيله*** وإشـكي لـربـك مـاتـجي تشكيلـه.
ما جتده وجتـيه تشكي من امـرار الشده*** تـــوقــف عـلى بـابـه عـلـيك إيـصــده.

بـــاب ربــنـا مـفـتـوح غـيــر إدعـيـلــه*** وإللـي قـســم مــحـال حــــد إيـــرده.
مـكـتـوب فـي كـتـابــك مـن أول ليلـه

#مكافحة_األخبار_املضللة

من  العمل  »غــوغــل«  في  الموظفين  غالبية  سيواصل 
ستعيدان  المجموعتين  أن  مع  السنة،  نهاية  حتى  منازلهم 
وباء  انتشار  لتطور  وفقا  الصيف  خــال  مكاتبهما  فتح 
مجلس  رئيس  بيشاي،  ســونــدار  ــال  وق ــد19-«،  ــي »كــوف
إنهم  لموظفيه  لـ»غوغل«  األم  الشركة  »ألفابت«،  إدارة 
السنة،  نهاية  حتى  األرجــح  على  منزلهم  من  سيعملون 
»فرانس  وفق  »غوغل«،  أكدتها  معلومات  أفادت  ما  على 
خال  الخميس،  الموظفين،  إلى  بيشاي  وتوجه  بــرس«، 
أن  وأوضـــح  اإلنــتــرنــت.  عبر  أسبوعية  عمومية  جمعية 
يمكنهم  المكتب  إلى  العودة  يحتاجون  الذين  األشخاص 
السامة.  إجـــراءات  تطبيق  مع  يوليو  أو  يونيو  في  ذلــك 

وتوظف »ألفابت« أكثر من 100 ألف شخص في العالم.
عن  العمل  أن  المجموعة  أوضحت  أبريل  نهاية  وفي 
وأن  األقـــل،  على  يونيو  مــن  األول  حتى  سيستمر  بعد 
إعام  وسائل  ــرت  وذك مــراحــل«.  »على  ستكون  العودة 
وتنوي  نفسه،  النهج  تعتمد  »فيسبوك«  أن  أميركية 
مكاتبها  فتح  إعــادة  العالمية  االجتماعي  التواصل  شبكة 
الراغبين  الموظفين  لكل  يمكن  لكن  يوليو،   6 من  اعتبارا 
وكانت   ،2021 حتى  منازلهم  من  العمل  مواصلة  بذلك 
 2019 العام  نهاية  شخص  ألف   45 توظف  »فيسبوك« 
معها  متعاقدة  شركات  لدى  العاملون  آالف  إليهم  »يضاف 
شخص  آالف  عشرة  توظيف  تنوي  وهــي  الباطن«.  من 
سيما  ال  وخدماتها،  منتجاتها  تطوير  لتسريع  إضافي 
لرئيس  وسبق  االجتماعي،  التباعد  مع  المتكيفة  تلك 
الشهر  أعلن  أن  زاكربرغ،  مارك  »فيسبوك«،  إدارة  مجلس 
على  تزيد  تجمعات  أي  تنظم  لن  شركته  أن  الماضي 

خمسين شخصا قبل يوليو 2021 على أقرب تقدير.
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ميزان العدالة: منشوراتك أمام محكمة عليا في »فيسبوك«

أقل من 5 دقائق تكفي القراصنة ملهاجمة حاسوبك

كلمة1000

مروحة  تمثل  شخصيات  »فيسبوك«،  اختارت 
إلى  لانضمام  واآلفاق  واللغات  الدول  من  واسعة 
20 عضوا،  »محكمة عليا« مستقلة خاصة بها تضم 
الذي  المحتوى  بشأن  ملزمة  قرارات  اتخاذ  ومخولة 
االجتماعية  الشبكة  على  إزالته  ينبغي  أو  به  يسمح 
هذا  الرقابة  مجلس  مهمة  وتتمثل  و»إنستغرام«، 
قد  التي  المنشورات  بشأن  نهائية  قرارات  اتخاذ  في 
تقحم »فيسبوك« في جدل حول الرقابة أو التضليل 
هاريس،  برنت  ووصف  التعبير،  حرية  أو  اإلعامي 
هذا  إنشاء  »فيسبوك«  في  العامة  السياسة  مدير 
الطريقة  في  جذري  تغيير  »بداية  بأنه  المجلس 
المحتوى  قرارات  أصعب  بعض  فيها  ستتخذ  التي 

على الموقع«.

أعلنت  الذين  للمجلس  العشرون  األعضاء  ويأتي 
ومن  مختلفة،  دول  من  أسماؤهم 
في  وناشطون  قانون  رجال  ضمنهم 
وصحفيون  اإلنسان  حقوق  مجال 
للسام،  نوبل  جائزة  وحائزون 
دنماركي  وزراء  رئيس  إلى  إضافة 
في  األعضاء  النساء  ومن  سابق، 
والسياسية  الصحفية  المجلس 
الحائزة  اليمنية  النسوية  والناشطة 
 2011 العام  للسام  نوبل  جائزة 
الوزراء  ورئيسة  كرمان،  توكل 

ذي  »سايف  منظمة  ورئيسة  السابقة  الدنماركية 
تشيلدرن« سابقا هيبخ ثورنينغ شميد.

توماس هيوز، خال مؤتمر  المجلس،  وقال مدير 
»يملك  الهاتف:  عبر  صحفي 
مجموعة  األشخاص  هؤالء 
والخلفيات  األفكار  من  متنوعة 
يتشاركون  لكنهم  والمعتقدات 
حقوق  تعزيز  في  عميقا  التزاما 
ومن  التعبير«،  وحرية  اإلنسان 
هذا  أعضاء  عدد  يصبح  أن  المقرر 
بعد  يتضح  ولم   ،40 المجلس 
متى سيبدأ المجلس عمله بسبب 
التجمعات  على  المفروضة  القيود 
أعضاءه  لكن  »كوفيد19-«  جائحة  بسبب  والسفر 
التدريبات،  وباشروا  اإلنترنت  عبر  اجتماعات  عقدوا 

مؤسس  أن  هاريس  وأوضح  هيوز،  قال  ما  حسب 
هذا  تشكيل  اقترح  زاكربيرغ،  مارك  »فيسبوك«، 
اإلنترنت  عماق  وأنشأ   2018 العام  في  المجلس 
مؤسسة  له،  مقرا  كاليفورنيا  في  يتخذ  الذي 

لتمويله تعمل ككيان مستقل.
والقاضي  القانون  أستاذ  ماكونيل،  مايكل  وقال 
أعضاء  من  وهو  السابق،  األميركي  الفيدرالي 
من  يجعل  للقضايا  المتوقع  الحجم  إن  المجلس، 
المجلس  أن  موضحا  جميعا،  فيها  النظر  المستحيل 
على  تؤثر  التي  الحاالت  على  البداية  في  سيركز 
التي  تلك  على  ثم  المستخدمين،  من  كبيرة  أعداد 
تليها  العام،  الخطاب  على  كبيرا  تأثيرا  لها  أن  يبدو 

الحاالت التي تؤثر على السياسة في المنصة.

 2019 العام  قبل  المصنعة  الحاسب  أجهزة  تقع 
عيوب  بسبب  اإللكترونية،  القرصنة  مرمى  في 
تقنية  خال  من   ،»Thunderbolt« إنتل  منفذ  في 
بينما   ،»Thunderspy« تسمى  بسيطة  قرصنة 
دقائق،  خمس  من  أكثر  الهجوم  يستغرق  ال 
آيندهوفن  جامعة  في  الهولندي  الباحث  وأظهر 
تنفيذ  يمكن  كيف  رويتنبرغ،  بيورن  للتكنولوجيا، 
المادي  المكون  عبر  الناجح  االختراق  النوع من  هذا 
طريقة  تفاصيل  توضيح  إلى  باإلضافة  جدا،  الشائع 
العاملة  الحاسب  أجهزة  على  الجديدة  الهجوم 
والمتضمنة  لينكس  أو  ويندوز  التشغيل  بنظامي 
حواسيب  أجهزة  تتأثر  وال   ،»Thunderbolt« منفذ 
»أبل« العاملة بنظام التشغيل »macOS« بالثغرة 
 Boot« يشتغل  المستخدم  كان  إذا  إال  األمنية، 
إذا  ما  لتحديد  أداة  رويتنبرغ  وأطلق   ،»Camp
كان  إذا  وما  للهجوم،  عرضة  الحاسب  جهاز  كان 
 »Kernel DMA Protection« من الممكن تمكين

على الجهاز.
وحذر خبراء األمن لسنوات من أن جهاز الحاسب 
دقائق،  لبضع  بمفرده مع مخترق، حتى  يترك  الذي 
يمكن  بحيث  مخترقا،  جهازا  بالفعل  اعتباره  يجب 
تسجيل  شاشة  تجاوز  الهولندي  الباحث  لتقنية 

تجاوز  أيضا  يمكنها  كما  المقفل،  للحاسب  الدخول 
الكامل  الوصول  أجل  من  الصلب  القرص  تشفير 
 »Thunderbolt« إلى بيانات الحاسب، ويوفر منفذ
األجهزة  منح  خال  من  للغاية  عالية  نقل  سرعات 
وصوال مباشرا إلى ذاكرة جهاز الحاسب، مما يخلق 
الباحثون  وكان  الضعف،  نقاط  من  عددا  أيضا 

يعتقدون سابقا أن نقاط الضعف هذه، التي يطلق 
عبر  أثرها  تخفيف  يمكن   ،»Thunderclap« عليها 
أو  الوصول  من  بها  الموثوق  غير  األجهزة  منع 
مع  كلي  بشكل   »Thunderbolt« منفذ  تعطيل 

.»USB-C«و »DisplayPort« السماح بوصول
هجوم  طريقة  تتجنب  أن  يمكن  ذلك،  ومع 

الباحث الهولندي تلك اإلعدادات عبر تغيير البرامج 
الثابتة التي تتحكم في منفذ »Thunderbolt«، مما 
يسمح ألي جهاز بالوصول إلى المنفذ، كما أن تقنية 
لذلك  لاقتحام،  أثر  أي  تترك  ال  الجديدة  االختراق 
ألن  مخترق  حاسبه  أن  أبدا  المستخدم  يعرف  لن 
نظام التشغيل لن يعرض أي تغيير مرئي، ويتطلب 
مفك  باستخدام  الضحية  حاسب  جهاز  فتح  الهجوم 
 »Thunderspy« القرصنة  تقنية  وتتيح  البراغي، 
اسم  األمن  صناعة  عليه  تطلق  لما  جديدة  طرقا 
جهاز  الختراق  أسلوب  وهو   ،»Evil maid« هجوم 

الحاسب الذي يترك مع المتسلل دون رقابة.
حاليا  للتنفيذ  قابل  برمجي  إصاح  هناك  وليس 
يحتاج  كما   ،»Thunderbolt« منفذ  تعطيل  إال 
المستخدم أيضا إلى تشفير القرص الصلب وإيقاف 
تشغيل جهاز الحاسب تماما عند تركه دون مراقبة، 
ما  »كل  رويتنبرغ:  وقال  الكاملة،  الحماية  أجل  من 
للجهاز  الخلفي  الغطاء  فك  هو  الهجوم  يحتاجه 
البرامج  برمجة  وإعادة  للحظات  الجهاز  وربط 
منفذ  عن  المسؤولة  الداخلية  للرقاقة  الثابتة 
الخلفي  الغطاء  تركيب  وإعادة   »Thunderbolt«
وكل  الحاسب،  جهاز  إلى  الكامل  بالوصول  والتمتع 

ذلك خال أقل من خمس دقائق«.

القابسي  فتحي  للكاتب  الحرية«  »شط  منوعة  حظيت 
موقع  على  كبيرة  بمتابعة  العروشي  علي  والمخرج 

الفيديو األشهر »يوتيوب«.
أن  إلى  لـ»الوسط«  القابسي  فتحي  الكاتب  وأشــار 
ليبيا  في  مشاهدة  نسبة  أكبر  »حقق  الذي  الحرية  شط 
جهة  هناك  تكن  ولم  له،  منتج  هناك  يكن  لم  ليبيا  وخارج 
تبرعات  عن  عبارة  كان  العمل  على  صرفناه  ما  وكل  راعية، 

من بعض األصدقاء، وبشكل شخصي«.
واإلعجاب  والثناء  الكبيرة  الجماهيرية  المتابعة  ورغــم 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات  شهدته  الذي 
أن  اعتبر  من  هناك  أن  إال  الحرية«  »شط  بمنوعة  لإلشادة 
بتشويهها  وقاما  البدوية  للشخصية  أساءا  والمخرج  الكاتب 
منتج  ضد  الليبي  القضاء  لدى  قضية  رفع  إلى  األمر  ووصف 

العمل.

متابعة كبيرة ملنوعة »شط الحرية«
تأجيل عودة موظفي 
»غوغل« إلى مكاتبهم

#هاشتاغ

�  تكريم الطاقم الطبي بمستشفى الهواري بعد خروجه من الحجر الصحي. )تصوير: هاني العريبي(

طالب تحالف أكثر من ثاثين شركة للتكنولوجيا واالتصاالت 
جي«   5« خامس  جيل  أنظمة  إنشاء  أجل  من  بالضغط 
بإلغاء  يسمح  ما  المشترك«،  للتشغيل  وقابلة  »مفتوحة 
هذا  ويضم  »هواوي«،  الصينية  مثل  واحد  مورد  إلى  الحاجة 
و»مايكروسوفت«  »غوغل«  مثل  عماقة  مجموعات  التحالف 
باإلضافة  و»فودافون«،  تي«  أند  تي  و»إي  إم«  بي  و»آي 
»كوالكوم«  مثل  اإللكترونية  الرقائق  تصنيع  مجموعات  إلى 

و»إنتل« و»سامسونغ«، وفق »فرانس برس«.
الجيوسياسية،  الخافات  خلفية  على  الخطوة  هذه  وتأتي 
تهيمن  فيما  المتحدة  والواليات  الصين  بين  خصوصا 
الجيل  سوق  على  »هواوي«  العماقة  الصينية  المجموعة 
وحظرت  و»إريكسون«،  »نوكيا«  األوروبيتان  تليها  الخامس، 
مخاوف  باسم  األميركية  الشبكات  من  »هواوي«  واشنطن 
على  حلفائها  تشجيع  تحاول  وهي  القومي،  باألمن  تتعلق 
»أوبن  سمي  الذي  التحالف  هذا  ويقول  حذوها،  يحذوا  أن 
دعوات  مع  المفتوح  النظام  إن  كواليشن«  بوليسي  ران 
والبرمجيات  »المعدات  المختلفة  للمكونات  المناقصات 
مورد  على  االعتماد  بتجنب  سيسمح  الاسلكية«،  والموجات 

واحد.
للتحالف،  التنفيذية  المديرة  رينالدو،  دايان  وأوضحت 
في  والمرونة  االختيار  أن  يظهر  الحالي  »الوباء  أن  الثاثاء، 
لكن  األمنية  الناحية  من  ضرورية  التالي  الجيل  شبكات  نشر 
إنشاء  في  األعضاء  الشركات  وترغب  أيضا«،  األداء  ناحية  من 
مسؤولة  ستكون  التي  الفدرالية  الحكومة  بمساعدة  شبكات 
تمويل  في  والمساعدة  متنوعة  إمداد  سلسلة  تعزيز  عن 
للنشر  بأمثلة  التحالف  ويستشهد  المفتوحة،  للشبكات  البحث 
باستخدام  والخامس  الرابع  للجيلين  التحتية  للبنية  الناجح 
دايان  وقالت  أخرى،  ودول  والهند  اليابان  في  طبقت  معايير 
نشره  في  المساعدة  نريد  موجود.  »المفهوم  إن  رينالدو 

على نطاق أوسع«.

 عمالقة التكنولوجيا يطالبون 
بإنشاء نظام »5 جي« مفتوح

المسموح  األقصى  الحد  زيادة  »واتساب«  األشهر  الفوري  التراسل  تطبيق  يعتزم 
في  المتخصص   ،»WABetaInfo« موقع  ذكر  ما  ووفق  الفيديو،  لمكالمات  به 
»أندرويد«  تشغيل  نظامي  على  »واتساب«  تطبيق  في  التجريبية  المزايا  رصد 
 50 إلى  يصل  ما  مع  فيديو  مكالمات  إجراء  يختبر  »واتساب«  فإن  إس«،  أو  و»آي 

مشاركا ضمن أحدث إصدار تجريبي.
ماسنجر«،  »فيسبوك  غرف  طريق  عن  الميزة  تلك  إنشاء  »واتساب«  ويتيح 
إصدارها  جرى  التي  التطبيق  قوائم  في  التي  االختصارات  طريق  عن  وذلك 
تظهر  عليها  بالضغط  جديدة،  أيقونة  الويب  نسخة  في  ظهرت  حيث  حديثا، 
 »Rooms« رسالة منبثقة تخبر المستخدم بأنه سيتم إعادة توجيهه إلى خاصية

في »ماسنجر«، ليتم إنشاء غرفة الدردشة الجديدة.
الماضي،  أبريل  شهر  في  ماسنجر  غرف  إطاق  جرى  عندما  أنه  بالذكر  جدير 
دعم  سيتم  أنه  إلى  زوكربيرج،  مارك  فيسبوك،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أشار 

»Facebook Portal« الغرف عبر »إنستغرام« و»واتساب« و
منصتها،  عبر  الجديد  التحديث  واتساب  شركة  ستطرح  متى  بعد  يتضح  ولم 

إال أن القوائم الجديدة مرئية ضمن أحدث إصدار تجريبي.

»واتساب« يتيح مشاركة 50 
شخصا خالل مكاملات الفيديو

»كورونا« يتسبب في خسائر »كورونا« يتسبب في خسائر 
كبيرة لصناعة السينماكبيرة لصناعة السينما
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إصرار أممي على الهدنة اإلنسانية.. وتساؤالت عن »اآلليات املوعودة«
األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
الماضي،  مارس   23 في  أطلقها  التي  الدعوة  كرر 
الصعيد  على  النار  إلطــاق  ــوري  ف وقــف  أجــل  من 
العالمي، وحث األطراف المتحاربة في ليبيا على إلقاء 
ضد  الكبرى  للمعركة  دعما  إبطاء،  دون  أسلحتها 
جائحة »كوفيد19-«، وأعلن في الوقت نفسه عزمه 
تقديم تقرير إلى مجلس األمن في الوقت المناسب 
وقف  لرصد  فعالة  آلية  إلنشاء  الازمة  الشروط  عن 
ليبيا،  في  المتحدة  األمم  رعاية  تحت  النار  إطاق 
مشيرا إلى عزمه أيضا »تقديم توصيات مفصلة إلى 
المجلس بشأن الترتيبات الممكنة لوقف إطاق النار، 
النار،  الليبية على وقف إطاق  األطراف  تتفق  عندما 
تساؤالت  تبقي  فيما   ،»)2020(  2510 للقرار  وفقا 

المحللين مفتوحة بشأن اآلليات األممية المرتقبة.
في  األممية  البعثة  عمل  عن  دوري  تقرير  وفي 
ليبيا عن الفترة من 15 يناير وحتى 5 مايو الجاري، 
قدمه إلى مجلس األمن، عبر غوتيريس عن »خيبة 
التي صدرت عن حكومة  اإليجابية  البوادر  أمله ألن 
الوفاق والجيش الوطني الليبي ردا على دعوته إلى 
هدنة إنسانية في سياق الجائحة لم تترجم حتى اآلن 
إلى وقف إلطاق النار«، لكنه عاد وأكد أنه »متفائل« 
العسكرية  اللجنة  أجرتها  التي  البناءة  بالمناقشات 
لوقف  اتفاق  مشروع  وصياغة   »5+5« المشتركة 
المعنيتين  القيادتين  دعوته  كرر  كما  النار.  إطاق 
والمضي  النار  إطاق  وقف  اتفاق  مشروع  قبول  إلى 
في تنفيذه، »يساورني بالغ القلق ألن زيادة تصعيد 
تحقق  الذي  الهش  التقدم  مسار  تعكس  قد  العنف 
وتزيد من تعقيد عملية التوصل إلى تسوية سلمية 

للنزاع الذي طال أمده في ليبيا«.
وفي مارس الماضي، دعت األمم المتحدة ودول 
لاستجابة  إنسانية  ألغــراض  القتال  لوقف  عربية 
بترحيب  قوبل  ما  وهو  »كورونا«،  وباء  لمواجهة 
المجلس  وإعراب   ، الصادرة  بالدعوة  العامة  القيادة 
الكامل  تقديره  »عن  رسمي،  بيان  في  الرئاسي 
على  اهتماما وحرصا  أبدت  التي  والمنظمات  للدول 
تجنيب الباد مزيد المآسي«، لكن هذا الترحيب لم 
يجد صداه على محاور القتال جنوب العاصمة، التي 
العامة  القيادة  قوات  بين  كبيرا  تصعيدا  شهدت 

وقوات حكومة الوفاق.

خروقات وقصف عشوائي
وفي هذا السياق، رصد األمين العام لألمم المتحدة، 
إطاق  لوقف  خرقًا   850 وقوع  غوتيريس،  أنطونيو 
النار في ليبيا خال الفترة بين 12 يناير و21 أبريل. 
من  ضحية   131 عن  يقل  ال  »ما  وقوع  إلى  وأشــار 
المدنيين، منهم ما ال يقل عن 64 قتيًا«، في الفترة 
غير  بـ»زيادة  منوهًا  مــارس،   31 إلى  يناير   1 من 
مسبوقة في النيران غير المباشرة التي لوحظت في 
أسفر عن وقوع خسائر في  الحضرية، مما  المناطق 
صفوف المدنيين، وإلحاق أضرار بالهياكل األساسية 

المدنية، وتعطيل العمليات الجوية التجارية«.
وقال التقرير األممي: »بعد تراجع نسبي في أعمال 
القتال على أثر هدنة 12 يناير التي دعا إليها رئيسا 
االتحاد الروسي وتركيا وحظيت بقبول حكومة الوفاق 
القتال  استؤنف  الليبي،  الوطني  والجيش  الوطني 
بصورة تدريجية. وعاد الطرفان إلى نشر القوات على 
طول الخطوط األمامية في منطقة طرابلس وحتى 
طرابلس  العاصمة  حرب  أن  إلى  ونبه  أبريل«.   21
»أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على ترك ديارهم 
النزاع  بها بسبب  المحيطة  والمناطق  في طرابلس 

المسلح منذ أبريل 2019«.
وسلط غوتيريس الضوء على »القصف العشوائي 
والغارات الجوية التي تستهدف المدنيين والمناطق 
السكنية«، التي دانها بشدة، كما دان »االستهداف 
والمرافق  الطبي  المجال  في  للعاملين  المتكرر 
الصارم  بالحظر  ــراف  األط جميع  مذكرًا  الطبية، 
الدولي  القانون  بموجب  العشوائية  للهجمات 
اإلنساني«، وناشدها »االمتناع عن عمليات القصف 
وأي  السكنية  لألحياء  المدفعي  القصف  أو  الجوي 
مناطق مدنية أخرى«. وذكر »بالتزام جميع األطراف 
الطبي  المجال  العاملين في  احترام وحماية  بكفالة 
والمستشفيات وسائر المرافق الطبية«، مشددا على 
والهياكل  المدنيين  تستهدف  التي  »الهجمات  أن 
المستشفيات،  ذلك  في  بما  المدنية،  األساسية 
تشكل  وقــد  اإلنساني  الــدولــي  القانون  تنتهك 
جرائم حرب«. كما عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار 
تصاعد  استمرار  »لمنع  األسلحة،  حظر  انتهاكات 
أعمال العنف ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع 
وتبعاته على الليبيين، من الضروري التقيد الصارم 

بالحظر وفقا القرار مجلس األمن 1970 )2011(«.

مؤتمر برلين مجددًا
التذكير بمقررات مؤتمر برلين حضورًا قويًا  وسجل 
في تقرير غوتيريس، الذي دعا المجتمع الدولي إلى 
التقدم  استدامة  بـ»دور حيوي في ضمان  النهوض 
الليبية«.  األطراف  بين  الحوار  مسارات  على  المحرز 
الناجم  الزخم  تبديد  عدم  »ينبغي  غوتيريس:  وقال 
استنتاجات  وتأييد   ،)2020( 2510 القرار  اتخاذ  عن 
أعدها  التي  الصحفية  والعناصر  برلين  مؤتمر 
المجلس وصدرت في 26 مارس«. وأضاف: »أود أن 
بها  تعهدت  التي  بااللتزامات  األعضاء  الدول  أذكر 
في مؤتمر برلين، وأحثها على أال تدخر جهدًا، وأن 
تستخدم كل ما في جعبتها من نفوذ للمساعدة على 
النار وتهيئة بيئة مواتية إلجراء  ضمان وقف إطاق 
محادثات سياسية تمشيًا مع القرار 2510 )2020(«. 
والقوي  المتماسك  الدعم  »تقديم  أن  إلى  ونبه 
المتحدة مع  الذي تقوم به األمم  المتواصل  للعمل 
األطراف والدوائر الرئيسية بشأن المسائل المعلقة 
أمر حيوي؛ لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل 

للنزاع في ليبيا«.
أو  بيع  بعدم  بالتزاماتها  األعضاء  الدول  وذكر 
إلى  داعيا  الليبية،  ــراف  األط إلى  األسلحة  توريد 

»تنفيذ جميع التدابير المتعلقة بالحظر، وفقا ألحكام 
و2510   )2020( و2509   ،)2019(  2473 القرارات 

.»)2020(
وفي يناير الماضي، توصل المشاركون في مؤتمر 
برلين لحل األزمة الليبية إلى التزامات باالمتناع عن 
الداخلي  الشأن  أو في  المسلح،  الصراع  التدخل في 
الليبي، كذلك احترام حظر توريد األسلحة الوارد في 
قرار مجلس األمن رقم 1970 العام 2011 وتنفيذه، 
لمخرجات  دولية  متابعة  لجنة  تشكيل  عن  فضا 
على  تعمل   »5+5« عسكرية  ولجنة  المؤتمر، 
وفي  الهدنة.  لتثبيت  المطلوبة«  اإلجــراءات  »بناء 
الدولي  األمن  مجلس  صوت  الماضي،  فبراير   12
رقم  القرار  اعتماد مشروع  بالغالبية على  بالموافقة 
وقف  بخصوص  بريطانيا  من  المقدم   »2510«
مؤتمر  بمخرجات  والترحيب  ليبيا،  في  النار  إطاق 
برلين، وهو أول نص ملزم تبناه مجلس األمن منذ 

اندالع المعارك بداية أبريل الماضي.

»كورونا«
جائحة  بمكافحة  اهتماما  األممي  التقرير  وأفــرد 
»ليبيا  أن  من  تحذير  صرخة  مطلقا  ــا«،  »كــورون
كورونا،  فيروس  من  شديد  لخطر  معرضة  تظل 
على  األمن،  وانعدام  القتال  تزايد مستويات  بسبب 
اتخذتها  التي  والتأهب  الوقاية  تدابير  من  الرغم 
السلطات بدعم من األمم المتحدة لمواجهة جائحة 
يسمح  النار  إطاق  »وقف  أن  معتبرا  كوفيد19-. 
بالوصول  اإلنسانية  المساعدة  مجال  في  للعاملين 
إلى السكان األكثر عرضة لخطر الجائحة«. كما دعا 
»األطراف إلى توحيد جهودها من أجل التصدي لهذا 
التهديد )جائحة كورونا(، بالنظر إلى الحالة اإلنسانية 
للجائحة،  المحتمل  واألثر  ليبيا  في  أصا  المتردية 
في  عوائق  دون  اإلنسانية  المعونة  إيصال  وضمان 

جميع أنحاء البلد«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أعلن  مارس،   14 وفي 
لحكومة الوفاق، فائز السراج، حالة طوارئ في ليبيا، 

وخصص 575 مليون دينار لجهود التأهب والتصدي 
في  منفصلة  لجان  وأنشئت  »كوفيد19-«.  لجائحة 
على  المترتب  األثر  لمعالجة  وغربها  الباد  شرق 
هذا المرض. لكن غوتيريس أكد أن الحالة تفاقمت 
بسبب تزايد مستويات القتال وانعدام األمن، وحالة 
التشرذم السياسي، وضعف النظام الصحي وتحميله 
فقدان  إلى  الجائحة  أدت  كما  قدراته،  تفوق  أعباء 
قطاعات من المجتمع دخلها، ونقص األغذية، وزيادة 

في أسعار السلع األساسية.

االحتجاز التعسفي
بضعة  خال  ليبيا  في  لألحداث  األممي  التوثيق 
للمدنيين،  القسري  االحتجاز  قضية  على  أتى  أشهر 
وفي هذا السياق كرر غوتيريس دعوته إلى »ضرورة 
ارتكابه  يدعى  فيما  مصداقية  ذات  تحقيقات  إجراء 
اإلنساني  الدولي  للقانون  منهجية  انتهاكات  من 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في البلد من أجل 
العدالة  وتوفير  االنتهاكات  هذه  مرتكبي  محاسبة 
التقرير  ودعا  والناجين«.  للضحايا  االنتصاف  وسبل 
عن  شرط  أو  قيد  دون  فورا  ــراج  »اإلف إلى  األممي 
حريتهم  من  المحرومين  أو  تعسفيا  المحتجزين 
بصورة أخرى غير قانونية«. كما طالب بنقل »جميع 
إلى  قانونية  غير  بصورة  حريتهم  من  المحرومين 
للقانون  وفقا  ومعاملتهم  الرسمية  االحتجاز  مرافق 
الدولي الواجب التطبيق والمعايير الدولية السارية«.
األمين  تأكيد  كان   ، جديدة  تحذير  رسالة  وفي 
عن  المساءلة  »انعدام  أن  المتحدة  لألمم  العام 
السام  على  واضــح  بشكل  أثر  الخطيرة  الجرائم 
إن  بالقول  ذلك  على  ودلل  ليبيا«،  في  واالستقرار 
»الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا تبقي آالف 
التعسفي  االحتجاز  رهن  واألطفال  والنساء  الرجال 
للتعذيب  وتعرضهم  طويلة  لفترات  القانوني  وغير 
قرار  منتقدا  اإلنسان«.  حقوق  انتهاكات  من  وغيره 
مارس   15 في  ليبيا  في  للقضاء  األعلى  المجلس 
الماضي، تأجيل النظر في جميع القضايا حتى نهاية 
يمدد  ألنه  القلق  على  يبعث  قرار  أنه  مؤكدا  مايو، 
 11 مدتها  إضافة  لفترة  األشخاص  آالف  احتجاز 

أسبوعا في انتظار المحاكمة.

»داعش« في الجنوب
مكثف  بوجود  يحظ  فلم  »داعش«  تنظيم  أما 
العام  األمين  لكن  األممي،  التقرير  صفحات  في 
عن  تحدث  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة  لألمم 
الجنوب  في  أنشطته  »داعــش«  تنظيم  توسيع 
الليبي. واستند إلى تقييمات مراقبين للوضع بأن 
الجماعات  من  وغيره  اإلسامية  الدولة  »تنظيم 
انعدام  حالة  استغال  إلى  تسعى  قد  اإلرهابية 
نطاق  لتوسيع  ليبيا  جنوب  في  عامة  بصفة  األمن 
ــرادا  »أف أن  إلــى  غوتيريس  ــار  وأش أنشطتها« 
اإلسامية  الدولة  لتنظيم  انتمائهم  في  يشتبه 
اإلسامية(  الدولة  )تنظيم  والشام  العراق  في 
مــرزق  مدينة  ــرب  غ تفتيش  نقطة  هــاجــمــوا 
واحد  أمني  عنصر  مقتل  عن  أسفر  ما  الجنوبية، 
قال  لكنه  التقارير«،  أفادت  وفقما  يناير،   28 في 
إن نشاط داعش »محدود خال الفترة المشمولة 
تقرير  أظهر  الماضي،  ديسمير  وفي  بالتقرير«. 
تنظيم  عناصر  أن  بليبيا  المعني  الخبراء  فريق 
»داعش« ال تزال خاملة ضمن خايا في طرابلس 
ومصراتة، وفي شكل جماعات مستقلة في سبها، 
ومرزق والقطرون، ومنطقة جبل الهروج المحيطة 
»داعش«  تنظيم  قيادة  أن  التقرير  وأوضح  بها. 
التقرير  أشار  حيث  وليد،،  بني  في  تتركز  تزال  ال 
محمود  ليبيا،  في  التنظيم  زعماء  ألحد  فيديو  إلى 
مصعب  بـــ»أبــو  المعروف  البرعصي،  مسعود 
اآلن  أصبحت  »ليبيا  أن  عن  فيه  يتحدث  الليبي« 
التنظيم  لعمليات  الرئيسية  المحاور  من  محورا 
خسارة  عن  التعويض  إلى  تهدف  التي  المقبلة، 

األرض والنفوذ في سورية«.

مــاذا في جعبـــــة تقريـــر غوتيريـــس؟

رغم نبرة عدم االرتياح التي 
حملها التقرير الدوري لألمين 

العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، إلى مجلس األمن بشأن 

تطورات األوضاع في ليبيا، إال أن 
غوتيريس أبدى تمسكا واضحا 

بالهدنة اإلنسانية التي اقترحتها 
األمم المتحدة ودول غربية في مارس 
الماضي، لمواجهة وباء »كوفيد 19«، 

بل وتعهد بالقيام بخطوات عملية 
مرتقبة من شأنها رصد وقف إطالق 

النار، فيما ال يزال األمين العام يراهن 
على دور المجتمع الدولي في حل 

األزمة الليبية رغم ما سجلته صفحات 
التقرير الـ18 من انتهاكات اقترفها 

أطراف حرب العاصمة طرابلس، 
وخرق قرار مجلس األمن بحظر توريد 

األسلحة إلى ليبيا.

األمين العام دعا المجتمع الدولي 
إلى النهوض بدور حيوي في 

مسارات الحوار

850 خرقاً لوقف إطالق النار.. 
و850 ضحية من املدنيني

منذ يناير

 ليبيا تظل معرضة
 خلطر شديد من 
فيروس »كورونا«

 قلق أممي بالغ من استمرار 
انتهاكات حظر األسلحة رغم 

التزامات »برلني«

 تقارير عن توسيع تنظيم 
»داعش« أنشطته
في الجنوب الليبي

املطالبة بتحقيقات انتهاكات 
منهجية للقانون الدولي 

اإلنساني

نيويورك، »األمم المتحدة«–الوسط

� خليفة حفتر � أنطونيو غوتيريس � فائز السراج

فرصــة أوروبيـــــة ألخـــــذ زمــــــام املبــــــــادرة

ألول  أممي  تقرير  كشف  منذ  ليبيا  في  الروسي  النفوذ  حجم  حيال  األميركية  الفعل  ردود  تتوالى 
انصب  الصمت  موسكو  تلتزم  وبينما  الحرب،  جبهات  في  يقاتلون  »فاغنر«  مرتزقة  وجود  مرة 
هوية  عن  متسائلة  األوروبي،  االتحاد  عقوبات  مالطي  أسلحة  تاجر  انتهاك  قضية  على  تركيزها 

وفرنسية. وبريطانية  أميركية  سفر  جوازات  يحملون  إجالؤهم  تم  شخصا   21
الصراع  طرفي  كال  بدعم  الدولية  القوى  بين  المتبادلة  االتهامات  وتيرة  تصاعد  قلب  وفي 
تاجر  اتهام  قضية  أعيدت  الجبهات،  جميع  على  للقتال  وأفارقة  وروس  سوريين  بمرتزقة  الليبي 
في  روسيا،  في  اإلعالم  واجهة  إلى  ليبيا  ضد  األوروبي  االتحاد  عقوبات  بانتهاك  مالطي  أسلحة 

.2019 يونيو  في  ليبيا  خارج  مرتزقة  لنقل  عسكريين  زورقين  استخدامه  بعد  جديدة  تطورات 
العقد  أن  يدعي  إليه،  الموجهة  التهم  جميع  يدحض  الذي  فينيش،  جيمس  األعمال،  ورجل 
المرسلة  العسكرية  القوارب  وأن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  مسجلة  شركة  مع  أبرم  المعني 
وأميركية،  وفرنسية  بريطانية  سفر  جوازات  يحملون  شخصا   21 إلجالء  فقط  استخدمت  ليبيا  إلى 
الريبة  الحكومية  الروسية  »سبوتنيك«  وكالة  تثير  وهنا  أفريقيا،  جنوب  ومن  أستراليون  وأيضا 

البلد. داخل  اتصاالتهم  ربطوا  من  ومع  ليبيا  في  يفعلون  كانوا  ماذا  بتساؤالت 
عاملين  هؤالء  يكون  أن  في  سكاربونشي،  ميشيل  السابق،  األوروبي  البرلمان  عضو  ويشكك 
انتهاكات  وقعت  وقد  خصوصا  مرتزقة،  أنهم  وهي  األخرى  الفرضية  يؤيد  بل  البترول  قطاع  في 

الجانبين. كال  من  النار  إطالق  لوقف  كثيرة 
أدوار غامضة

إلى دورها في ديسمبر  الذي ال ينتهي، مشيرا  ويؤكد سكاربونشي دور فرنسا في هذا الصراع 
من  بدال  السياسي  الحل  تفضيل  خالل  من  طرابلس،  نحو  حفتر  خليفة  المشير  تقدم  بمنع   2017

العسكري. الخيار  اختار  لذلك  الدبلوماسي،  الحل  انتظار  من  سئم  سنوات  وبعد  العسكري،  الحل 
فإنه  الحرشاوي،  جليل  هولندا،  في  الدولية  للعالقات  كلينجندايل  معهد  في  للباحث  وبالنسبة 

ما  وغالبا  جدا،  واسع  نطاق  على  سري  نشاط  عبر  كبيرا  التدخل  مستوى  كان   2019 العام  في 
القضية. بهذه  المتعلقة  الجرائم  من  لكثير  موطنا   2011 العام  التوترات  بداية  منذ  مالطا  كانت 

قوات  وجود  تزايد  من  المتحدة  واألمم  المتحدة  الواليات  تحذير  المرة  هذه  موسكو  وتجاهلت 
بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  سئل  فعندما  ليبيا،  في  الروس  العسكريين  المتعاقدين  من 
إذا كان هناك روس  أنه  أجاب  ليبيا،  تقاتل في  فاغنر«  إذا كانت »مجموعة  الماضي عما  يناير  في 
لوزير  وسبق  الدولة.  من  رواتب  على  يحصلون  وال  الروسية  الدولة  يمثلون  ال  فإنهم  ليبيا،  في 
في  موجودون  الروس«  »المرتزقة  أن  عن  األنباء  وصف  أن  الفروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية 
مقاتلي  وجود  عن  تحدث  الذي  األممي  التقرير  وشكل  شائعات.  من  أكثر  ليست  بأنها  ليبيا، 
بشكل  الصراع  موقفها من  األميركيين إلظهار  المسؤولين  لدى  حافزا  ليبيا  في  فاغنر«  »مجموعة 
قوات  دور  عن  تحدثوا  نشره  على  ساعات  فبعد  ألشهر،  الصمت  تلتزم  ظلت  بعدما  وضوحا،  أكثر 
أيضا  تركيا  تورط  الطرف عن  المقابل غضت  واشنطن في  لكن  روسية خاصة في حرب طرابلس، 

للقتال. ليبيا  إلى  السورية  المعارضة  قوات  من  مقاتلين  نقل  في 
بشكل  »التحقق  يستطيعوا  لم  بأنهم  التقرير،  حضروا  الذين  المتحدة،  األمم  خبراء  واعترف 
من  متاح  هو  »ما  إلى  استندوا  وأنهم  ليبيا،  في  »فاغنر«  عناصر  انتشار  حجم  من  مستقل« 
النظاميين  غير  العسكريين  لألفراد  عدد  »أقصى  أن  إلى  ليخلصوا  محدودة«  ومشاهدات  مصادر 

.»1200 إلى   800 على  يزيد  ال  المنتشرين 
الهاتف  عبر  صحفي  مؤتمر  في  ووستر،  هنري  األميركي،  الخارجية  وزير  مساعد  نائب  واعتبر 
سورية  بعد  إليها  بالنسبة  أصبحت  التي  ليبيا  من  لالنسحاب  استعداد  على  تبدو  »ال  موسكو  أن 
جيم  سورية،  بشأن  الخاص  أميركا  مبعوث  ويدعم  المنطقة«.  في  للتأثير  استراتيجيتها  من  جزءا 
يشهد  قد  المعركة  »ميدان  إن  بقوله  الصحفي،  المؤتمر  ذات  في  سابقة  تصريحات  جيفري، 
مقاتلين،  نقل  على  األسد  مع  الروس  يعمل  وبالتأكيد  ذلك.  »نعرف  وأضاف:  التعقيد«.  من  مزيدا 

العتاد«. إلى  إضافة  ليبيا،  إلى  سورية  من  وربما  ثالثة،  دولة  من  ربما 
أنه  فهم  ما  الوفاق،  حكومة  ذكر  على  يأتيا  لم  البارزين  األميركيين  المسؤولين  أن  ورغم 
حفتر،  خليفة  المشير  مع  ترامب  دونالد  للرئيس  الشهيرة  المكالمة  منذ  لصالحها  اصطفاف 
هذا  بددت  »تويتر«  موقع  على  لها  تغريدة  عبر  ليبيا  في  األميركية  السفارة  أن  إال   ،2019 أبريل 

لتشجيع  وتركيا  روسيا  على  الضغط  في  »ستستمر  المتحدة  الواليات  أن  على  بالتشديد  االنطباع، 
كما  المتحدة«،  األمم  مفاوضات  إلى  العودة  على  الوطني  الوفاق  وحكومة  الليبي  الوطني  الجيش 

الماضي. فبراير  في  جنيف  في  الطرفان  عليه  اتفق  نار  إلطالق  دائم  وقف  إلى  تتطلع  أنها 
تشجيع  على  واشنطن  األميركي  القرار  صنع  من  المقربة  األبحاث  مراكز  تنصح  المقابل  في 
زمام  ألخذ  »كورونا«  فيروس  وباء  يتيحها  التي  االستراتيجية  الفرصة  انتهاز  األوروبي  االتحاد 

ليبيا. في  وتركيا  روسيا  عن  بعيدا  المبادرة 
لروسيا  الحازمة  اإلجراءات  األسبوع  هذا  نشر  له  تقرير  في  األميركي  »كارنيغي«  معهد  واعتبر 
كان  األوروبي  االتحاد  أن  سيما  ال  اللعبة،  في  تغييرا  كانت  أنها  الخصوص،  وجه  على  وتركيا، 
حالة  في  اآلن  يبدو  لكن  المتحدة،  األمم  تقودها  التي  السياسية  الطريق  لخريطة  قويا  مؤيدا 

تعبيره. حسب  لها،  يرثى 
مرتزقة،  على  تعتمد  التي  روسيا،  مع  توازن  إحداث  تركيا  محاولة  إلى  األميركي  التقرير  وأشار 
التدخل  مآالت  من  فكان  السوريين،  والمرتزقة  والمعدات  المستشارين  من  هائل  دعم  بنقل 
والغاز  النفط  احتياطيات  استخدام  أوروبا  على  الصعب  من  جعل  ما  الصراع،  أمد  إطالة  األجنبي 

الروسية. المصادر  على  اعتمادها  لتقليل  الليبية 
والقانونية.  الفنية  الناحية  كافية من  غير  األوروبية  »إيريني«  فإن عملية  وفي نظر »كارنيغي« 
قانونيا  أما  والبرية،  الجوية  الطرق  عبر  الخروقات  تردع  لن  البحرية  المهمة  الفنية  الناحية  فمن 
الفصل  سيتم  وكيف  المخالفين،  على  فرضها  يتم  التي  العقوبات  حول  واضح  تشريع  إلى  فتفتقر 

تنفيذها. سيتم  وكيف  فيها 
النار،  آلية مراقبة لوقف إطالق  إليه هو الحاجة إلى  لكن ما يجب على االتحاد األوروبي التطرق 
القذافي  سقوط  بعد  عمله  ينبغي  كان  بما  أخيرا  والقيام  للمنتهكين،  عقابية  تدابير  اتخاذ  مع 
تم  إذا  أنه  خبراء  ويعتقد  التصعيد.  من  المزيد  لمنع  األرض  على  القوات  بعض  نشر  أي  مباشرة، 
المدنيين ستكون موضع ترحيب من معظم  البعثات ونجحت في حماية السكان  نشر أي من هذه 

كارنيغي. معهد  حسب  الليبيين، 
روسيا  عن  بعيدا  المبادرة  زمام  ألخذ  األوروبــي  لالتحاد  استراتيجية  فرصة  يمثل  هذا  كل 

أيضا. المتحدة  الواليات  تتبعها  فقد  واحدة  كلمة  على  أوروبا  كانت  إذا  خصوصا  وتركيا، 

»حرب مكاشفة« بني موسكو وواشنطن تذكي الصراع على ليبيا
الجزائر–عبدالرحمن أميني
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مع قرب حلول عيد الفطر

تراث الليبيني في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تالل األزمات

خطاب الكراهية »كابوس« يطيل أمد األزمة الليبية
الكالمية  الحرب  نيران  لم يوقف شهر رمضان 
لنيران  بالنسبة  الحال  هو  مثلما  ليبيا،  في 
األذى  وألحقت  تخمد  لم  التي  الصواريخ 
بالمدنيين، المتضرر األكبر من الصراع؛ وذلك 
الكراهية  على  التحريض  فيه  يعد  وقت  في 
والحرب جريمة دولية تحاسب عليها المحكمة 
هذا  ترصد  أنها  أكدت  التي  الدولية،  الجنائية 
اإلعالم  وسائل  من  عدد  في  الرائج  الخطاب 
لم  الكراهية  على  المحرضين  ألسنة  الليبية. 
وظلت  الكريم،  الشهر  خالل  الصيام  تلتزم 
بين  الحرب  استمرار  على  لتشجع  منطلقة 
صب  المحرضون  وواصل  المتنازعة،  األطراف 
أو  لهدنة  يدعو  شخص  كل  إزاء  غضبهم  جام 
التي  الدماء  تحقن  مبادرة  يقدم  أو  حاًل  يقترح 
وغيرها  طرابلس،  العاصمة  محيط  في  تسيل 

المناطق. من 
حدود  ليبيا  في  الكراهية  خطاب  ويتعدى 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وحسابات  صفحات 
الفضائيات  إلى شاشات  »فيسبوك« و»تويتر« 
لم  التي  اإللكترونية،  المواقع  ومساحات 
وأخبار  إشاعات  بث  عن  منها  كثير  يتوقف 

مضللة.

مطالب بمحاكمة مروجي الكراهية
السفارة  أعلنت  اإلشاعات،  هذه  ولمواجهة 
إطالق  الماضي  األسبوع  ليبيا،  في  األلمانية 
الكراهية  خطاب  لرصد  »فالصو«  منصة 
الليبي  الزائفة، بالشراكة مع »المركز  واألخبار 
»المنظمة  دعت  فيما  الصحافة«؛  لحرية 
إلى  السبت،  المستقل«،  لإلعالم  الليبية 
اإلسراع في إصدار أوامر للقبض على مرتكبي 
جرائم خطاب الكراهية المنتشرين عبر وسائل 
التواصل  وسائل  على  أو  التقليدي  اإلعالم 

االجتماعي سواء داخل ليبيا أو خارجها.
تقوم  أن  ضرورة  على  المنظمة  وشددت 
الكراهية  خطاب  بمكافحة  الليبية  السلطات 
الجنائية  المحكمة  مع  الكامل  والتعاون 
الدولية، سواء في تقديم األدلة ضد المتهمين 
في ارتكاب هذه الجرائم أو في تنفيذ أي أوامر 
جرائم  بخصوص  المحكمة  عن  تصدر  قبض 
رحبت  كما  والحرب.  الكراهية  على  التحريض 
الجنائية  للمحكمة  العامة  المدعية  بتقرير 
الذي عرضته  ليبيا  بنسودا حول  فاتو  الدولية، 
على مجلس األمن األسبوع الماضي، إذ تحدث 

في عدد  المنتشر  الكراهية  التقرير عن خطاب 
من وسائل اإلعالم الليبية. وقالت بنسودا في 
مكتبها  إن  ليبيا  حول  عشر  التاسع  تقريرها 
ليبيا  في  الكراهية  خطاب  في  ارتفاعًا  الحظ 
وسائل  على  أو  التقليدي  اإلعالم  في  المنتشر 
أشخاص  ضد  الموجه  االجتماعي  التواصل 
أن  وأكدت  معينة.  جماعات  ضد  أو  بعينهم 
تدخل  جرائم  ارتكاب  على  يحث  من  »كل 
العلني  بالتحريض  المحكمة،  اختصاص  في 
للمقاضاة  عرضة  الوسائل  من  بغيره  أو 
على  مصممة  المحكمة  وأن  المحكمة،  أمام 
التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المتهمين 
على  الالزمة،  الشروط  استيفاء  عند  بارتكابها 
األساسي«،  روما  نظام  في  المحدد  النحو 

المنظمة. حسب 
نبهت  المستقل  لإلعالم  الليبية  المنظمة 
أن  على  ينص  األساسي  روما  نظام  بأن 
الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من 
الجرائم،  تلك  أيضًا عن  اآلخرين مسؤول  قبل 
ويمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات 
مجموعات  على  الهجمات  على  تحرض  عامة 

عرقية أو اجتماعية معينة.
للمحكمة  العامة  المدعية  شددت  فيما 
وأفراد  »القادة  أن  على  الدولية  الجنائية 
مسؤولية  عليهم  ليبيا  في  البارزين  المجتمع 
عن  واالمتناع  بالقدوة  القيادة  في  خاصة 

مؤكدة  الكراهية«،  على  يحض  الذي  الكالم 
والكراهية  الخوف  على  يحرض  من  كل  أن 
األذى  يلحق  ال  المجتمع  في  واالنقسام 
يلحق  بل  فحسب،  المستهدفين  باألشخاص 

بالمجتمع ككل. الضرر 
تفيد  التي  التقارير  إزاء  قلقها  وأكدت 
الخطف  عمليات  في  مستمر  تصاعد  بحدوث 
ذلك  في  بما  للمدنيين،  القسري  واالختفاء 
المدني  المجتمع  ونشطاء  الصحفيون 
الدولة  ومسؤولو  والمهاجرون  والمحامون 

على يد الجماعات المسلحة في ليبيا.
ليبيا  إلى  السابق  األممي  المبعوث  وكان 
خطاب  استمرار  من  حذر  سالمة  غسان 
على  خطرًا  يشكل  كونه  ليبيا،  في  الكراهية 
السلم االجتماعي، مشددًا على ضرورة محاربة 
»مخزون  عن  الناتجة  األساس،  في  الكراهية 
النفوس،  داخل  السلبية،  العواطف  من  دفين 

مما يتطلب تطهير القلوب من بذورها«.
نوفمبر  في  نــدوة  خالل  أيضًا،  شدد  سالمة 
اآلخر،  وقبول  الحوار  أهمية  على  الماضي، 
متوازن  خطاب  إلى  الملحة  بالحاجة  منبهًا 
بمزيد  ــر«،  ــ اآلخ »الــخــطــاب  مــواجــهــة  ــي  ف
مع  التعاطي  من  حــذر  كما  العقالنية.  من 
االنتشار«،  »شديدة  الصحيحة  غير  المعلومات 
للغاية«،  الخطيرة  بـ»المشكلة  إياها  واصفًا 
والمعلومات  األخــبــار  تمحيص  ــى  إل داعــيــًا 

قبل  مصادرها،  من  صحتها،  من  والتحقق 
وترويجها. نشرها 

اإلشاعات تحت المجهر
هذا  أعطت  بدورها  األلمانية  السفارة 
منصة  بإطالق  كبرى،  أهمية  الموضوع 
األولى  المنصة  تكون  أن  على  »فالصو«، 
رصد  على  تركز  التي  البالد،  في  نوعها  من 
الصحفي  المحتوى  في  المهنية  االختالالت 
مكافحة  على  وتعمل  الليبية،  اإلعالم  لوسائل 
فضاًل  والمضللة،  الزائفة  واألخبار  اإلشاعات 
يلعبه  الذي  اٌلمدمر  الدور  على  التركيز  عن 
على  العنف  على  والتحريض  الكراهية  خطاب 

الليبي. المجتمع 
السفارة  عن  صادر  مشترك  بيان  وقال 
األسبوع  الصحافة«،  لحرية  الليبي  و»المركز 
منهجية  إلى  تستند  المنصة  إن  الماضي، 
الرصد  مبادئ  قائمة على  علمية دقيقة  بحثية 
الحقائق«،  »إظهار  على  القائم  المستقل 
ومنفتح،  حر  لمجتمع  أساسية  ركيزة  لتكون 
التواصل  وسائل  أن  إلى  مشيرًا  البيان،  وفق 
التالعب  في  كبيرًا  دورًا  تلعب  االجتماعي 
ونشر  المسلح  النزاع  وتغذية  الحقائق  في 
والفيديوهات  الصور  و»فبركة«  اإلشاعات 
»لتصبح  بعينها،  ألطراف  تستخدم  التي 
للتضليل  أداة  األحيان  بعض  في  الصحافة 

نشر  في  المساهمة  عن  بداًل  واالنقسام 
وتشجيع  الحقائق  على  القائمة  المعلومات 

الليبي«. الجمهور  بين  الحوار 

أزمة تزداد تعقيدًا.. ومقترحات لنشر التسامح
خطاب الكراهية ساهم في إخفاق أي مشروع 
سالم أو حل لألزمة الليبية، حسب تأكيد أستاذ 
حامد  الدكتور  بجامعة سبها  السياسية  العلوم 
سابقة  تصريحات  في  أوضح  الذي  الحضيري، 
األزمة  لحل  تطرح  مبادرة  أي  أن  لـ»الوسط« 
كراهية  بخطاب  تواجه  دولية  أو  محلية  سواء 

قوي، وهو ما يزيد األزمة تعقيدًا.
نقاشية  جلسة  أوصت  ذاته،  السياق  في 
بضرورة  الماضي  أكتوبر  في  جامعة سبها  في 
والتسامح  المحبة  خطاب  نشر  على  العمل 
ووضع آليات واحدة للمجتمع وفق تصور جامع، 
القانون  احترام  تضمن  االنقسامات  عن  بعيدًا 
قبول  مفهوم  وتعزيز  المؤسسات  وتوحيد 
المشجع  العام  للمال  النهب  و»إيقاف  اآلخر 

الخطاب«. لهذا 
تفشي  الجلسة  في  المشاركون  وأرجع 
العملية  في  قصور  إلى  الكراهية  خطاب 
أن  بضرورة  مطالبين  والتربوية،  التعليمية 
هذا  لنبذ  المدني  المجتمع  منظمات  تدفع 
لكل  مالية  غرامات  توقيع  يتم  وأن  الخطاب، 
من يتورط في خطاب الكراهية داخل المجتمع 
والمؤسسات  األسرة  دور  على  التركيز  مع 
مطالبين  الخطاب،  هذا  لمكافحة  الرسمية 
تنظم  قوانين  وإعداد  الدستور  وضع  بضرورة 
عبر  الكراهية  خطاب  تعالج  اإلعالم  وسائل 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 
مع  النخب  تتماهى  ال  أن  ضرورة  إلى  منبهين 

المتطرفة. واالصطفافات  الكراهية  خطاب 
كما دعا المشاركون إلى إطالق مبادرات تحد 
من هذا الخطاب وأن ال يقتصر العمل في هذا 
االتجاه على تنظيم الندوات فقط، وأن تتضافر 
تحد  محلية  بمبادرة  للقيام  اإلعالمية  الجهود 
بتعديل  كذلك  مطالبين  الكراهية،  من خطاب 
الجرائم  يخص  فيما  الجنائية  اإلجراءات  قانون 
الكراهية  خطاب  توصيف  تتضمن  اإللكترونية 

قانونيًا وتحدد كيفية مواجهته.

شيطان ينشط في مواقع التواصل
وتضع األمم المتحدة قضية مواجهة خطاب 
األمين  وصف  إذ  أولوياتها،  ضمن  الكراهية 
بأنه  الخطاب  هذا  غويتريس  أنطونيو  العام 
نعته  كما  الهشيم«،  في  السارية  النار  »مثل 

في  مكتوبة  كلمة  في  مضيفًا  بـ»الشيطان«، 
من  خطيرة  »موجة  هناك  أن  الماضي  يونيو 
التعصب والعنف القائم على الكراهية... وهذه 
الحوادث األثيمة باتت مألوفة إلى حد بعيد«.

بيئة  تكون  االجتماعي  التواصل  منصات 
بذرة هذا  للكراهية، وتكون  للمروجين  خصبة 
يسعون  سياسية  مصالح  أصحاب  من  الخطاب 
لتحقيقها ولو على حساب أرواح اآلخرين، وفق 
غويتريس، الذي أشار إلى أن الكراهية »تزحف 
الديمقراطيات  في  سواء  العالم،  دول  في 
لتلقى  االستبدادية،  األنظمة  في  أو  الليبرالية 

المشتركة«. إنسانيتنا  قاتمة على  بظالل 
»كابوس«  بأنه  الخطاب  هذا  وصف  كما 
ألمد  فسادًا  ويعيث  العالم،  على  يتسلط 
أو حسيب على مروجي  طويل، من دون رقيب 
هذا الخطاب، مضيًفا: »أخشى أن يكون العالم 
اليوم على شفا لحظة حرجة أخرى في معركته 
اإليمان  إلى  داعيا  الكراهية«،  شيطان  مع 
وتقبل  المتبادل  باالحترام  والثابت  العميق 
اآلخر، »ألن ذلك كفيل بأن يسمو بنا عما يأتي 
تطلق  التي  والتغريدات  النشرات  عشرات  في 

في أجزاء من الثانية«.

دور المسؤولين والمجتمع المدني
ذات  نقطة  على  الضوء  غويتريس  وسلط 
لخطاب  التصدي  أن  وهي  كبرى،  أهمية 
أو  التعبير  حرية  تقييد  يعني  ال  الكراهية 
خطاب  تصعيد  منع  يعني  وإنما  حظرها، 
أشد  هو  ما  إلى  يتحول  ال  حتى  الكراهية، 
مستوى  إلى  وصل  إذا  خاصة  خطورة، 
والعنف،  والعدوانية  التمييز  على  التحريض 
»وهو أمر يحظره القانون الدولي«. وأشار إلى 
والقطاع  المدني  والمجتمع  الحكومات  دور 
التصدي  في  جميعًا  اإلعالم  ووسائل  الخاص 
القيادات  بتحمل  مطالبًا  الخطاب،  لهذ 
عن  خاصة  مسؤولية  والدينية  السياسية 

السلمي. التعايش  تشجيع 
موقع  إدارة  أعلنت  الماضي،  نوفمبر  وفي 
5 ماليين مستخدم  نحو  أن هناك  »فيسبوك« 
ليبية،  صفحة  ماليين  و4  ليبيا،  في  للموقع 
لكن كثيرًا من هذه الصفحات يتحول إلى بوق 
الكراهية ويحض على عدم قبول  يحرض على 
اآلخر، بل ويشجع على استمرار الحرب، ويغزي 
تحتاج  ال  ما  وهو  والقبلية،  العصبية  النعرات 
تحتاج  وإنما  الراهن،  الوقت  في  البالد  إليه 
وحل  الحرب  ونبذ  العقالء  أصوات  لتغليب 

األزمة وجمع الليبين سواء إلى مائدة واحدة.

الوسط: محمود السويفي

السفارة األلمانية تشارك في 
إطالق منصة لرصد اإلشاعات 

وتحذر من دور التالعب بالحقائق 
في تغذية النزاع المسلح

األمم المتحدة تطالب بدور للمسؤولين 
والحكومات والمجتمع المدني في 

التخلص من هذا »الشيطان«
● المبعوث األممي السابق إلى ليبيا غسان سالمة.

● جانب من ندوة خصصتها البعثة األممية لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، سبتمبر 2019● ندوة للبعثة األممية في القاهرة عن محاربة خطاب الكراهية في اإلعالم الليبي، نوفمبر 2019● ندوة مواجهة خطاب الكراهية والتحريض والتضليل في وسائل اإلعالم، سبتمبر 2019.

يعمق االنقسام ويكرس الجهوية ويدعو للعنف

وارتباطه  المبارك،  الفطر  عيد  حلول  قرب  مع 
من  كثير  عند  واألفراح  الزواج  بمناسبات 
الثراء،  شديد  الليبي  التراث  يبدو  الليبيين، 
والذي يعكس تنوعا يثري الحياة االجتماعية في 

البالد، سبيل المواطنين للفرح رغم األزمات.
الماضية،  القليلة  األيام  خالل  وتداول 
ابن  محمد  الباحث  كتبه  ما  ليبيون،  نشطاء 
عند  الزواج  عادات  من  جوانب  عن  اسليمان، 
التبو، والتي تبدأ بمراسم الخطوبة، حيث يتم 
الزوج  أو  واألم  األب  قبل  من  الزوجة  اختيار 
في  األولى  الخطوة  الخطوبة  وتعتبر  بنفسه، 
أو  األب  يذهب  حيث  الشرعية،  الرابطة  بناء 
أهلها  من  الفتاة  لطلب  الشاب  أقارب  أحد 
يعود  أن  الخاطب  الشخص  ذلك  من  فيطلب 
تقوم  االنتظار  فترة  وفي  فترة،  بعد  إليهم 
الخاطب،  الشخص  أخبار  بتقصي  الفتاة  أسرة 
خاصة إذا لم يكن من نفس المنطقة ويتشاور 
يتفق  الموافقة  وعند  األمر  في  الفتاة  أهل 
ذلك  وعند  الخطوبة،  مكان  على  الفتاة  أهل 
المهر،  في  شروطهم  عن  الفتاة  أهل  يعلن 
ألعمام  دفعها  يجب  المهر  في  حقوق  وهناك 
وأخوال األب ولألم وللخاالت وغيرهم، ومن ثم 
»زوجتك  التالية:  الجملة  مرات  ثالث  يرددون 
وبعدها  فالن«،  ابني  وأعطيتك  فالنة  ابنتي 
من  وهناك  الزواج،  مراسم  يوم  تحديد  يبدأ 
يوم  في  والزواج  الخطوبة  تكون  أن  يشترط 
تخطب  سوف  الزواج  تريد  عندما  أي  واحد 
وتعقد القران في نفس اليوم، وذلك خوفا من 

أن تطول فترة الخطوبة.
مراسم  تكون  الخطوبة،  مرحلة  وبعد 
الزواج، حيث يتم الزواج عندما يستوفي الشاب 
إلى:  الزواج  مرحلة  وتنقسم  المهر  متطلبات 
الثانية  الخطوة  الجفنة  وتعتبر  »الجفنة«،  بودا 
بعد الخطوبة ويتم فيها إرسال متطلبات المهر 
ما  وعادة  عليها،  المتفق  الشروط  حسب  على 
الغذائية  والمواد  والحلي  المالبس  من  تكون 
وإبل وسعف النخيل الجاف الستخدامها كوقود، 
بالزغاريد  ويستقبل  بسيط  موكب  في  وذلك 
وليمة  قبل  الثاني  اليوم  فجر  وفي  واألهاليل، 
الفتاة  بحجز  النساء  من  مجموعة  يقوم  الغذاء 
مع  غرفة  في  بوضعها  وذلك  )العروس(، 

صديقاتها وتمنع من الخروج.
في  العريس  يستيقظ  الزفة،  يوم  وبحلول 

منزله  إلى  للذهاب  ويتجهز  الباكر  الصباح 
ويلبس  يغتسل،  الظهيرة  فترة  وبعد  الجديد، 
في  يزف  العصر  وفي  ويتزين،  الثوب  جديد 
موكب كبير من األقارب واألصحاب والمدعوين 
من مكان إقامته الموقتة إلى منزل أبيه ومعه 
الطبول  وقرع  والرقصات  بأنواعه  الغناء  يبدأ 
بالغناء  مصحوبة  األكتاف  على  المحمولة 
ويذكر أمجاد أهل العريس والعروس وبطوالت 
مخصص  مكان  في  العريس  ويجلس  األبطال 
على  الجميع  من  والتهاني  التبريكات  يستقبل 
البيت  إلى  يزف  المساء  وفي  الميمون  زواجه 
األهل  موكب  بمرافقة  للعرس  المخصص 
أمتار  كل  بعد  الموكب  إيقاف  ويتم  واألصدقاء 
هذه  وتؤدى  »اروس«،  رقصة  ليرقصوا  قليلة 
على  بقفزات  الرجال  قيام  خالل  من  الرقصة 
وتناسق،  رشاقة  بكل  الطبول  إيقاعات  حسب 
وهذه الرقصة تكلف الكثير من الجهد والطاقة، 
ويقمن  دائرية  نصف  حلقة  يشكلن  والنسوة 
والحماس  الرقص  على  االستمرارية  روح  ببث 
بين الرجال الراقصين حتى يصل الموكب إلى 

المكان المخصص للعريس.
قريبا  العرس  بيت  يكون  العادة،  وفي 
أسباب  لعدة  وذلك  العروس،  أهل  بيت  من 
الفتاة  أن  المثال  سبيل  على  منها  واعتقادات 
ما زالت جديدة على أمور الحياة، وعندما تكون 
بتعليمها  األم  ستقوم  أمها  بيت  من  قريبة 

المرافقة  المرشدة  دور  انتهاء  بعد  وترشيدها 
أو  مساعد  معه  يكون  العريس  أن  كما  لها. 
في  وصغيرة  كبيرة  كل  على  ينصحه  مرشد 
هذه الفترة لمدة سبعة أيام ويشترط أن يكون 

الزواج.  لهما  سبق  ممن  والمرشدة  المرشد 
بالوقوف  العريس  يقوم  المنزل  دخول  وقبل 
اعتقادا  بالسوط  ويضرب  الباب  عتبة  على 
منهم بأن ذلك يطرد األرواح الشريرة، وتقوم 
المرشدة بتفريش مكان جلوس العريس وعند 
دخوله يجب أن يكون معه السوط بيده اليمين 
بعد  الزوج.  حقيبة  يحمل  يساره  على  ومرشده 
ذلك ينطلق وفد يتكون من المرشد وابن عم 
وتبدأ  العروس،  إلحضار  خالته  وابن  العريس 
مراسم الدفع إلرضاء كل األطراف تمهيدا ألخذ 
العروس، وهو أن يدفع ابن خالة العريس مبلغا 
الباب وال  التي تقفل  العروس  المال لخالة  من 
محدد  مبلغ  دفع  بعد  إال  العروس  بأخذ  تسمح 
في األعراف، وعند استكمال المراسم للعروس 
يتم أخذها إلى بيت العريس، وفي هذه الليلة 
يجلس العريس مع أصدقائه وأقاربه في غرفة 

المكان  نفس  في  النوم  حقه  ومن  االستقبال، 
وال يرى زوجته في أول يوم الزفة.

يجلس  الزفة،  بعد  يوم  أول  وبحلول 
العريس، صباح ذلك اليوم، في غرفة االستقبال 
في المساء ثم يخرج إلى أحد المنازل الستقبال 
يخرج  أال  المعتادة  األشياء  ومن  المهنئين، 
أسبوع  لمدة  المنزل  من  النهار  في  العريس 
أي مساء  الزواج  مراسم  ختام  يوم  وفي  كامل. 
العرس وذلك  تقام مراسم ختام  السابع  اليوم 
لبيت  الخارجي  الركن  عند  العريس  بخروج 
للعريس  وتمنح  المرشدة  فرشة  على  العرس 
قبل  من  المرشد  طريق  عن  المال  من  مبالغ 
العريس  لتعين  والجيران  واألصدقاء  األقارب 
في فترة ما بعد الزواج ليقوم على شؤون بيته 
في أيامه األولى، وتخرج الزوجة إلى منزل أمها 
لزيارتها ومعها موكب من النساء وفي العودة 
تحمل النساء أواني طبخ خاصة بالعروس وعند 
ألول  للطبخ  للمطبخ  العروس  تدخل  عودتها 
األخريات،  النساء  بمساعدة  منزلها  في  مرة 
إلى  العريس  يذهب  التالي  اليوم  صباح  وفي 
منزل أبيه ليلقى عليه التحية وباقي األهل وبعد 
يومين من نهاية العرس تقوم النساء بتزيين 
البيت وتقام وليمة عشاء يدعو فيها األصدقاء 
أربعين  لمدة  هذا  ويستمر  الجديد،  منزله  في 
كغيره  عاديا  فردا  العريس  يصبح  بعدها  يوما 

في المجتمع.

الشربة.. عروس
السفرة في رمضان

البيت  وربة  المأكوالت،  بأنواع  جدا  ثري  مطبخ  الليبي  المطبخ 
تتفنن في إعداد سفرة الطعام لعائلتها في هذا الشهر الكريم 
بالذات، غير أن هناك طبقا يعد األهم من بين كل األطباق أال وهو 
الشربة الليبية. ورغم العديد من أنواع الشربة في ليبيا غير أن 
الشربة الحمراء هي التي تسيطر على السفرة في كل المناسبات.

المكانة  تحتل  المناسبات فهي  أجمل  رمضان من  وكون شهر 
األهم في هذا الشهر الكريم.

ومع تغير األطباق من حولها إال أنها تبقى هي الباقية والمستمرة 
حتى نهاية الشهر. ويتم إعداد الشربة الليبية بلحم الضأن أو لحم 
الدجاج على حسب الرغبة، وفي الغرب الليبي يضاف إليها الحمص 
أما في الشرق فتعد دون حمص. ورغم أنها طبق دسم ويكفي 
بأن يكون طبقا أساسيا، إال أنه يجب أن تجاورها بعض األطباق 
الثانية من مقبالت مثل المقليات وأطباق السالطة ووجبة رئيسية.
ويعتبر الكثير من الليبيين غياب الشربة عن السفرة غيابا للنكهة 
المطبخ  يتوارثه  الذي  الموروث  من  تعد  أنها  كما  الرمضانية.. 
الليبي، الذي تأثر عبر تاريخه من خالل موقعه الجغرافي المهم، 
حيث تقع ليبيا وسط ساحل أفريقيا الشمالي على البحر المتوسط، 

وتمتد حتى مرتفعات شمال وسط القارة األفريقية.
هذا الموقع المميز جعل من ليبيا ممر عبور لكثير من األمم التي 
تأثرت وأثرت في هذا البلد، وكان المطبخ من ضمن العناصر التي 
تقولب فيه الكثير من األذواق وأسس على أركانه المطبخ الليبي 
الليبية الشهر الكريم في بعض مدن  المرأة  األنيق. وتستقبل 

الشرق الليبي بأغنيات الشتاوه فرحا بقدومه.
وهذه األغنيات تداعب ربة البيت بها مطبخها »كوجينتها« كونها 
تستعد لقضاء وقت أطول فيها مثل »مبروك صيامك يا زينة وتي 
روحك للكوجينة« و»صيام جديد يريد أيجينا بجاه نبينا ايزهي كل 
عزيز علينا«. ولسنا هنا بصدد تقديم المقادير وكيفية صنعها، 
ولكن التركيز هنا كيف لهذا الطبق أن يصبح جزءا من الذاكرة 
المتوارثة عن الماضي واستمراره في الحاضر، وكيف لهذا الطبق 
أن يحمل على عاتقه بث اإلحساس في أعماق الصائمين بأنه جزء 
من هذه األيام المباركة، وأن يفرض حضوره الدائم رغم تغير كل 
شيء من حوله. إنها الروحانيات التي تنبعث منه لتساعدك على 
خلق جو رمضاني مختلف عن باقي السنة، وبهذا تخلق الهوية 
ليس في المكان والملبس فقط بل في الطعام كجزء ال يتجزأ 

منها. و»يا ريتك عام يا رمضان«.

بنغازي - خديجة العمامي
طرابلس - الوسط

تبدأ المراسم بالخطوبة وتنتهي 
بالزفاف في أجواء مليئة بالود 

والزيارات والمجامالت

● طفالن في احتفاالت بمراسم الزواج

● أزياء تراثية تحضر بقوة في مراسم الزفاف● يحرص كثير من الليبيين على المشاركة في األفراح العائلية



محليات 05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة اخلامسة
العدد 234

14 مايو 2020 م اخلميس
21 رمضان 1441 هــ

ضمن استعدادات الجنوب الليبي للتصدي لوباء 
اإلثنين،  ُافتتح،  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
الطالبي  السكن  بمقر  الصحي  الحجر  مركز 
وذلك  سابقا،  البركولي  عبدالرحمن  للبنات 
عبداهلل  سبها  البلدي  المجلس  أعضاء  بحضور 
الصحي  الملف  مسؤول  جماعة  وأبوبكر  المين، 
ببلدية سبها ومحمد أبوخزام نائب رئيس لجنة 
المنطقة  في  الصحة  منظمة  وممثلة  األزمــة، 
الجنوبية، ومدير مكتب الخدمات الصحية سبها 
الصحية،  المراكز  وأعضاء  عبداهلل،  عبدالجليل 

بالبلدية. األورام  ومركز 
مدير  ــال  ق االفتتاح  خــالل  لــه  كلمة  وفــي 
القدرة  »تبلغ  السعيدي:  علي  الطبيب  المركز 
أسرة  عشرة  منها  ســريــرًا،   60 االستيعابية 
أماكن   3 على  يشتمل  والمركز  فائقة،  عناية 
لحاالت  الخاص  والجناح  العناية،  جناح  وهي 
مراعاة  مع  والنساء  للرجال  المشددة  المراقبة 
طبقًا  فهي  العوازل،  إلى  إضافة  النساء  جانب 
ويطابق  العالمية،  الصحة  منظمة  لمواصفات 
العالم،  مستوى  على  العزل  أماكن  المركز  هذا 
خضراء  ومنطقة  حمراء  منطقة  تجهيز  تم  فقد 
عزل  فواصل  بوضع  وذلك  بالعاملين،  خاصة 
بينهما من خالل النوافذ الزجاجية ولكن يمكن 

رؤية المريض من خالل هذا العازل«.
التقليل  إلى  تهدف  الخطوة  هذه  أن  وأضاف 
تم  أنه  إلى  إضافة  المريض،  مع  االحتكاك  من 
سواء  العاملين  وخــروج  دخول  أماكن  تحديد 
التخلص  أو  الوجبات  طلب  حيث  من  ذلك  كان 
لنحو  المتطوعين  وقد وصل عدد  النفايات،  من 
وقد  الصحي،  الحجر  بمركز  طبيًا  عنصرًا   50
وباء  لتدريب جيد بهدف مجابهة  أغلبهم  خضع 

.»19 »كوفيد- 
الصحية  الخدمات  إدارة  السعيدي  وشكر 
أعمال  في  كبير  دور  لها  كــان  التي  سبها، 
العناصر  من  المتطوعين  والشباب  التجهيز، 
الطبية والطبية المساعدة الذين تفرغوا للعمل 

بالمركز.

سبها:  الصحي  الحجر  مركز  مدير  ــال  وق
»نتمنى أن تمر هذه األزمة بخير على الليبيين، 
الوقاية  بطرق  االلتزام  المواطنين  من  ونتمنى 
السلطات  قبل  من  المحددة  الحظر  وساعات 
أغلب  تعاون  شهد  المركز  أن  وأوضح  الليبية«. 
الخدمات  مكتب  وأولها  الصحية  القطاعات 

الصحية.
بمركز  متطوع  غيث،  علي  قال  جانبه،  من 
إدارة  لجهود  يعود  االفتتاح  إن  الصحي،  الحجر 
الصحة  ومنظمة  سبها  الصحية  الخدمات 
الطبية  العناصر  جهود  إلى  إضافة  العالمية، 
وتابع:  البلدية،  داخــل  المساعدة  والطبية 
المركز  هذا  استعمال  إلى  نضطر  أال  »نتمنى 
وأال تحدث أي حالة إصابة داخل بلدية سبها«.

الطبية  »العناصر  قائاًل:  العمل  آلية  وشرح 
المتطوعة للعمل بهذا المركز تم تقسيمها إلى 
وهم  ومساعديه  مناوب  طبيب  بين  مجموعات 
تدريب  تم  كما  الحاالت،  جميع  على  المشرفون 
اإلصابة  حاالت  مع  للتعامل  جيدًا  تدريبًا  الفريق 

ذكر  ــدوره،  وب اهلل.  سمح  ال  ظهورها  حال  في 
ببلدية  الصحي  الملف  مسؤول  جماعة،  أبوبكر 
سبها، أن افتتاح المركز بمواصفات عالمية، جاء 
داخل  الحيوية  والمراكز  الجهود  تكاتف  نتيجة 
البلدية. وأوضح: »في حال تم توفير عدد وافٍ 
من األسرَّة فإن باستطاعته استيعاب نحو 400 

سرير ونأمل أال نلجأ إلى االستعانة به.
سبها:  ببلدية  الصحي  الملف  مسؤول  وزاد 
من  بــدءًا  اإلنجاز  هذا  أجل  من  تكاتف  »الكل 
والمجلس  سبها  الصحية  الخدمات  إدارة 

األحمر،  الهالل  وجمعية  األورام  ومركز  البلدي 
هذا  إنجاح  في  جبارة  جهودًا  بــذل  فالجميع 
العالمية  الصحة  منظمة  تقرير  وحسب  العمل، 
الحجر  مراكز  أفضل  من  يعتبر  المركز  هذا  فإن 
الصحي على مستوى ليبيا، كما أن هناك مركزًا 
مركز  وهذا  للكشف،  النفسية  العيادة  وهو  آخر 
النهائي  بالعزل  خاص  البركولي  عبدالرحمن 
 ،100% تجهيز  بنسبة  فائقة  بعناية  والمجهز 
باإلجراءات  االلتزام  المواطنين  من  ونتمنى 
الصحي  والقطاع  البلدي  فالمجلس  االحترازية، 
من  به  القيام  يمكن  بما  قاما  سبها  ببلدية 
كورونا  وبــاء  تفشي  حــال  في  ــداد  وإع تجهيز 
بقرار  االلتزام  المواطنين  وعلى  البلدية،  داخل 
وااللتزام  الوقائية  التدابير  وأخــذ  السلطات 
السلطات  قبل  من  المفروضة  الحظر  بساعات 

البلدية«. داخل  األمنية 
خضري  عبداهلل  عبدالجليل  قال  جهته،  من 
هذا  إن  سبها  الصحية  الخدمات  مكتب  مدير 
الصحة  وزارة  قبل  من  تجهيزه  تم  المركز 

ونحن  الصحية،  والقطاعات  الليبية  بالحكومة 
الجميع  ونشكر  ندخله،  وأال  نحتاجه  أال  نتمنى 

على تعاونهم من أجل تجهيز هذا المكان.
ــان صــنــدوق مــوازنــة  فــي ســيــاق قــريــب، ك
األسبوع،  مطلع  بدأ  قد  سبها،  ببلدية  األسعار 
من  االستهالكية  الجمعيات  حصص  صــرف 
كميات  تــوافــدت  بعدما  التموينية  السلع 
موازنة  لصندوق  العامة  اإلدارة  من  السلع 
رمضان  شهر  خالل  الشرقية  بالمنطقة  األسعار 

المبارك.
فرع  مدير  نائب  محمد،  عبداهلل  أسامة  وقال 
األسعار  موازنة  لصندوق  الجنوبية  المنطقة 
السلع  كمية  تــوزيــع  بــدأنــا  سبها،  ببلدية 
مراقبة  لدى  المسجلة  الجمعيات  لكل  الغذائية 
الزيت  يكون  أن  نأمل  وكنا  سبها،  اقتصاد 
تحصلت  التي  الكمية،  هــذه  ضمن  متوافرًا 
ولكن  االستهالكية،  الجمعيات  غالبية  عليها 
تأجيل  في  السبب  كــان  الزيت  وصــول  تأخر 

الصرف. عملية 

من  المواد  بقية  بتوزيع  »نقوم  ــاف:  وأض
والدقيق  السكر  تشمل  التي  الغذائية  السع 
تقريبًا  وافية  الكمية  هذه  وتعتبر  والطماطم 
أن  مضيفًا  الزيت«،  وصــول  في  التأخير  رغم 
بينما  آالف،  عشرة  منها  وصل  قد  األرز  كمية 
معظمه  وصل  والطماطم   7000 نحو  السكر 
اإلدارة  أن  إلى  إضافة  الدقيق  وكذلك  بالكامل، 
العامة لصندوق موازنة األسعار قد حددت كمية 
الزيت بنحو 22750 صندوقًا. وأشار إلى أن عدد 
موازنة  صندوق  معها  يتعامل  التي  الجمعيات 
وهي  جمعية   182 لنحو  عددها  وصل  األسعار 

االقتصاد. مراقبة  لدى  مسجلة 
ــة قــائــاًل:  ــراهــن ــن األوضــــاع ال ــدث ع ــح وت
مخاتير  ونشكر  جيدة  تعتبر  العملية  »األوضاع 
عتيق  والسيد  البلدي  والمجلس  المحالت 
تعاونهم  على  سبها  اقتصاد  ومراقبة  موسى 
موازنة  صندوق  إدارة  مع  تواصلنا  وقد  معنا، 
السلع  مــن  كمية  نقص  بخصوص  األســعــار 
إلى  طريقها  في  وهي  مثاًل  كــاألرز  التموينية 
في  تكمن  اإلشكالية  ولكن  الصندوق،  مخازن 
العامة  اإلدارة  ذكرت  ما  وحسب  الزيت،  نقص 
توزيع  بصدد  فإنها  األسعار  موازنة  لصندوق 
سرت  بلدية  منها  أخــرى  مناطق  على  الزيت 
ستواصل  ثم  ومن  الشرقية،  المنطقة  ومناطق 
موازنة  لصندوق  الزيت  إرســال  في  مهامها 
السبب  إن  وقال  الجنوبية«.  بالمنطقة  األسعار 

الزيت. لنقص كميات  يعود 
أصحاب  أحد  إبراهيم  عمر  قال  جانبه،  من 
بين  التواصل  آلية  إن  االستهالكية  الجمعيات 
األسعار  موازنة  وصندوق  الجمعيات  أصحاب 
جيدة وغالبًا ما تتم عن طريق االتصال الهاتفي 
األسعار،  مــوازنــة  لصندوق  وصلت  حــال  في 
تواصل  على  وهم  جديدة  تموينية  سلع  أي 
الصندوق،  من  حصتنا  تسلمنا  وقد  معنا،  تام 
والسكر،  والدقيق  األرز  على  اشتملت  حيث 
أكدت  الــذي  الزيت  وصــول  في  تأخر  وهناك 
خالل  المخازن  يصل  سوف  أنه  الصندوق  إدارة 
إشكاليات  أي  نواجه  ال  ونحن  المقبل،  األسبوع 
عدد  وصل  وقد  معنا،  المساهمين  اإلخوة  مع 

577 مواطنًا. نحو  معنا  المساهمين 

الجنوب ينهي استعداداته لوباء »كورونا« بافتتاح مركز الحجر الصحي
سبها - الوسط

● استالم مخصصات تموينية قبل توزيعها على المواطنين ● خالل افتتاح مركز الحجر الصحي بسبها

صرف حصص الجمعيات االستهالكية 
من السلع التموينية بواسطة 
صندوق موازنة األسعار سبها

دعوات للمواطنين بااللتزام باإلجراءات الوقائية

المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  أثر 
القطاع  في  العامالت  على  سلبي  بشكل 
يعملن  الالتي  سيما  ال  ليبيا،  في  الخاص 
منهن في المشروعات الصغيرة والمتناهية 
الصغر، مع استمرار حظر التجول الذي أدى 
كانت  وقطاعات  تجارية  محال  إغالق  إلى 
انتشار  قبل  بالكاد  يومها  قوت  تكسب 

الفيروس.
من  للعامالت  دعــم  أي  غــيــاب  ومــع 
تتضاعف،  هــؤالء  معاناة  فإن  الحكومة، 
الــمــشــروعــات  ــن  م  %  90 أن  خــصــوصــا 
وبالتالي  رسمية،  غير  ليبيا  في  النسائية 
ال يمكنها االستفادة من أي دعم حكومي.
للدراسات  »جسور  مركز  مدير  وقالت 
النساء  إن  بوقعيقيص،  هالة  والتنمية«، 
االقتصادية  باألوضاع  خاص  بشكل  تأثرن 
الناجمة عن جائحة »كورونا«، في  السلبية 
ظل غياب إجراءات منع المزيد من التدهور 
الخاص،  بالقطاع  العامالت  وضــع  فــي 
إلى  أدت  »كورونا«  جائحة  أن  إلى  مشيرة 
تؤدي  وقد  العالمي،  االقتصاد  على  هزة 
االقتصادي  النمو  انهيار  إلى  باستمرارها 
الهش سواء في منطقة الشرق األوسط أو 

العالم. أنحاء  في جميع 
لم  ليبيا  في  »الحكومة  بــأن  ونبهت 
الخاص،  القطاع  لدعم  إجــراءات  أي  تتخذ 
رغم تضرره بشكل مباشر من قرارات قفل 
التجوال،  حظر  فترة  طوال  األعمال  جميع 
ليبيا  أن  حقيقة  عن  نغفل  »وال  مضيفة: 
فيها  عانى  سنوات،  منذ  حرب  حالة  في 
المواطن من تضخم األسعار وقلة السيولة 
المشاكل  مــن  وغــيــره  الوظائف  ونــدرة 

االقتصادية«.
الشركات  لدعم  الدعوات  تزايد  ومع 
الرسوم  من  إعفائها  خالل  من  الخاصة 

يغفلون  بذلك  المطالبين  فإن  الحكومية، 
أغلب  أن  في  تكمن  مهمة  حقيقة  عن 
هي  والصغيرة  الصغر  المتناهية  الشركات 

وغير  رسمية  غير  مشروعات  حقيقتها  في 
التمتع  لها  يضمن  رسمي،  بشكل  مسجلة 
لصعوبة  ــك  وذل الــدولــة  من  مزايا  بــأي 
وهو  رسمي،  بشكل  التجاري  النشاط  بدء 
حسب  الدولي،  البنك  تقارير  أكدته  ما 

بوقعيقيص.
بشكل  األعمال  بعض  تضرر  إلى  ولفتت 
قاعات  ومنها  التجول،  حظر  من  كبير 
هذا  أن  موضحة  االجتماعية،  المناسبات 
المشروعات  من  عدد  أكبر  يوظف  القطاع 
بطريقة  والــصــغــرى  الصغر  المتناهية 
الصناعات  مــشــروعــات  مثل  مــبــاشــرة، 
األزياء،  األفراح وتصميم  وتنسيق  الغذائية 
شركات  خالل  من  مباشرة  غير  وبطريقة 
النقل  ومشروعات  األولية  المواد  توريد 
مساعدة  بضرورة  طالبت  كما  والتوصيل. 
هؤالء المتضررين، »فالعديد من العاملين 
وظائفهم  خسارة  خطر  يواجهون  اآلن 
الوحيد  المالي  المورد  خسارة  وبالتالي 

لديهم«.
القطاع  فــي  العاملين  أغلب  ويعمل 
لهم  تحفظ  رسمية  تعاقدات  دون  الخاص 
وقد  النافذة،  التشريعات  حسب  حقوقهم 
أن  »جسور«  لمركز  حديث  تقرير  أظهر 
هي  النسائية  المشروعات  من   %  90 نحو 
ذلك  على  وبناء  رسمية،  غير  مشروعات 
عاجزة عن مساندة  نفسها  الدولة  »ستجد 

المشروعات«. مثل هذه 
السلبي  التأثير  من  بوقعيقيص  وحذرت 
المشروعات  قطاع  على  »كورونا«  لجائحة 
المملوكة  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 
والبعيد،  القصير  المديين  على  للنساء 
اقتصادية  مشاكل  إلى  »يتحول  ذلك  ألن 
من  المشروعات  لهذه  لما  واجتماعية 
والحد  الوظائف،  توليد  عملية  في  أهمية 
التوريد«،  سالسل  وتشجيع  الفقر  من 
سريعة  بإجراءات  بالقيام  الدولة  مطالبة 

المشروعات. لدعم هذه 

القاهرة - الوسط

● عالمات في ورشة خياطة في ليبيا

بوقعيقيص تدعو إلى دعم 
المشروعات الصغيرة المملوكة للنساء 

بسبب دورهن في الحد من الفقر

● هالة بوقعيقيص

الجمهورية  لمصرف  الجغرافي  الموقع  ما   •
فرع بشر، وكم يبلغ عدد زبائن المصرف؟

في  بشر  فــرع  الجمهورية  مصرف  يقع 
أجدابيا،  مدينة  غرب  كم   100 بشر  منطقة 
وهو أحد المصارف التابعة إلدارة الفروع في 
المصرف  زبائن  عدد  ويبلغ  بنغازي،  مدينة 
منظومة  في  مقيد  حساب  آالف   5 حوالي 

المصرف.
المخصصة  النقدية  السيولة  أن  ترى  هل   •
توزيع  آلــيــة  هــي  ــا  وم كــافــيــة،  للمصرف 

المرتبات على زبائن المصرف؟
المحددة  المالية  القيم  خــالل  مــن 
مدينة  في  الــفــروع  إدارة  من  والمرسلة 
المرتبات  سحب  سقف  تحديد  يتم  بنغازي 
المندوبين  عبر  غالبًا  يأتي  الذي  قبلنا  من 
عبر  المصرف  زبائن  قبل  من  المعتمدين 
من  احترازي  كإجراء  بأسمائهم  كشوفات 
المدن  المستجد في  فيروس كورونا  انتشار 
أن  نستطيع  ال  وبذلك  الليبية،  والمناطق 
كافية  للمصرف  المحددة  السيولة  إن  نقول 
تبذل  الفروع  إدارة  فإن  ذلك،  ورغم  ال  أو 
السيولة  توفير  سبيل  في  جهدها  قصارى 

النقدية الالزمة للمواطنين.
النقدية  السيولة  انقطاع  أو  تأخر  حال  في   •

ما هي الحلول المتاحة لزبائن المصرف؟
في حالة تأخر أو انقطاع السيولة النقدية 
الصكوك  بنظام  التعامل  يتم  المصرف  عن 

حسابات  ــن  م والــتــحــويــالت  الــمــصــدقــة 
وذلك  التجارية،  المحال  إلى حساب  الزبائن 
لتمكينهم من سداد االحتياجات التي قاموا 
بشرائها وهذا اإلجراء يأتي بشكل ميسر من 
قبل إدارة المصرف حرصًا منها على تمكين 
االحتياجات  على  الحصول  من  المواطنين 

الضرورية التي يحتاجونها.
سير  تواجه  التي  العراقيل  أو  المشاكل  ما   •

بالمصرف؟ أعمالكم 
مما ال شك فيه أن من أهم المشاكل التي 
يعاني منها مصرف الجمهورية فرع بشر هو 
األعمال  لتأدية  المناسب  غير  الحالي  المقر 
المكلفين بها، وذلك بسبب زيادة عدد زبائن 
المصرف وقلة الموظفين، علمًا بأن المصرف 
جرى افتتاحه في عام 2004 ومن تلك الفترة 
المصرفية،  الحسابات  عدد  في  زيادة  شهد 

وهذا يتطلب توفير مقر جديد ومناسب.
المنظومة  على  يعمل  المصرف  أن  كما 
ربطه  إلى  بحاجة  وهو  القديمة  المصرفية 
من  الكثير  توفر  التي  الجديدة  بالمنظومة 

الوقت والخدمات.
بشأن  الفروع  إدارة  مخاطبة  جــرى  هل   •

المشاكل التي تواجه سير عمل المصرف؟
بكافة  ــروع  ــف ال إدارة  مخاطبة  ــرى  ج
المشاكل التي تقف عائقًا أمام عمل مصرف 
من  تجاوبا  وجد  الذي  بشر  فرع  الجمهورية 
كافة  توفير  بشأن  الفروع  إدارة  مدير  قبل 
سير  تعيق  التي  المشاكل  وحل  االحتياجات 

عمل المصرف.
سوف  جديدة  مصرفية  خدمات  هناك  هل   •

يقدمها المصرف مستقباًل؟
لمصرف  ــرا  ــدي م مهامنا  تــولــي  مــنــذ 
الجمهورية فرع بشر ونحن نعمل على وضع 
العمل  تطوير  في  تساهم  التي  الخطط 
على  إيجابا  ذلك  ينعكس  حتى  المصرفي 
العمل  خالل  من  وذلــك  المصرف،  زبائن 
الجديدة  بالمنظومة  المصرف  ربط  على 
وخفض قيمة الحسابات المكشوفة للزبائن 
بالمنظومة  المصرف  ربط  نتمكن من  لكي 
كما  اإلسالمية،  المرابحة  سلف  في  والبدء 
األسر  أربــاب  منظومة  تسوية  على  نعمل 
وفق  تسلمها  من  مستحقوها  يتمكن  حتى 

اإلجراءات القانونيّة المعمول بها.

عبدالقادر محمد الصل مدير مصرف الجمهورية فرع منطقة بشر لـ»الوسط«:

نطالب بربطنا باملنظومة املصرفية 
الجديدة لتوفير الوقت والخدمات

● عبد القادر محمد الصل

تحت غبار األزمات التي ال تفرق 
بين بلدية وأخرى، أو مؤسسة 

خدمية هنا، وثانية هناك، يواصل 
الموظفون في أنحاء البالد أداء 

عملهم في ظروف صعبة، ومنهم 
العاملون بالقطاع المصرفي، 
حيث أزمة السيولة المتكررة، 
والتحديات التي تضاعف أعباء 

العمل بين يوم وآخر.
لذلك، كان لنا الحوار التالي مع 

عبدالقادر محمد الصل مدير 
مصرف الجمهورية فرع منطقة 
بشر، لالطالع على طبيعة عمل 

المصرف، في ظل األوضاع 
الراهنة، حيث طالب الصل 

بضرورة ربط فرع منطقة بشر 
الجديدة،  المصرفية  بالمنظومة 
نظرا لكونهم ال يزالون يعملون 

بالنظام القديم، موضحا أن 
المنظومة الجديدة توفر الكثير 

من الوقت والخدمات.. وإلى 
نص الحوار:

حوار - صالح ناصف

● الفتة توعوية نشرها مصرف »الجمهورية« للوقاية من فيروس كورونا

.. والعامالت بالقطاع الخاص
في ليبيا األكثر تضررا من الوباء
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مبادرة تونسية لمساعدة الفقراء

تدابير تقشفية جديدة في السعودية.. واإلغالق التام خيار لبنان لكبح »كورونا«

مسحراتي رمضان يوقظ حنني 
النازحني السوريني إلى ديارهم

»كورونا«  فيروس  ضد  معركتها  عدة  عربية  دول  واصلت 
فرضتها  جديدة  تقشفية  تدابير  إطار  في  ففي  المستجد، 
إجراءات الحد من انتشار الفيروس، وتراجع أسعار النفط، قررت 
السعودية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غالء 
المعيشة. والخطوات الجديدة التي أشارت وسائل إعالم رسمية 
إلى أنها ستوفر نحو مئة مليار ريال )26.6 مليار دوالر( لخزينة 
لخفض  الطارئة  خططها  الحكومة  تكثف  فيما  تأتي  الدولة، 

اإلنفاق واعتماد استراتيجية تقوم على التقشف.
التي  الغنية  المملكة  في  استياء  األخيرة،  القرارات  تثير  وقد 
مشاريع  تعليق  نحو  وتدفع  المعيشة،  كلفة  في  ارتفاعًا  تشهد 
حكومية ضخمة بمليارات الدوالرات بينها شراء نادي كرة القدم 

اإلنجليزي »نيوكاسل يونايتد«.
الجدعان، حسبما نقلت عنه وكالة  المالية محمد  وقال وزير 
المعيشة  غالء  بدل  إيقاف  »تقرر  إنه  »واس«،  الرسمية  األنباء 
بدءًا من شهر يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة 

المضافة من 5 % إلى 15 % بدءًا من األول من شهر يوليو«.
المالية  لتعزيز  ضرورية  اإلجراءات  أن  على  الجدعان  وشدد 
النفطية« مع  العامة في مواجهة »انخفاض حاد في اإليرادات 
تراجع الطلب العالمي بشكل غير مسبوق بسبب انتشار فيروس 
كورونا المستجد«. كما أعلن أن المملكة قررت »إلغاء أو تمديد 
أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من 

الجهات الحكومية«.
مبادرات  من  »عدد  اعتمادات  كذلك  الرياض  وستخفض 
 ،»2020 المالي  للعام  الكبرى  الرؤية والمشاريع  برامج تحقيق 
في إشارة إلى رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان في 2016، الهادفة لتنويع االقتصاد ووقف ارتهانه 

للنفط.
إن  الجاري  الشهر  من  سابق  وقت  في  قال  الجدعان  وكان 
»استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون 
فيروس  تفشي  بسبب  االقتصادي  التراجع  لمواجهة  مؤلمة« 

»كورونا« وانهيار أسعار النفط.
وصاحبة  العالم  في  للخام  مصدر  أكبر  السعودية،  وأغلقت 
وأوقفت  والمطاعم،  السينما  دور  األضخم،  العربي  االقتصاد 
في  العام  مدار  على  العمرة  مناسك  وتأدية  الجوية  رحالتها 

محاولة الحتواء الفيروس القاتل.
وكانت المملكة، إلى جانب دول خليجية أخرى، فرضت ضريبة 
بنسبة 5 % على السلع والخدمات في العام 2018 في محاولة 
لتحقيق إيرادات إضافية. لكن السعودية قدمت في الوقت ذاته 
بدل  باسم  تعرف  للمواطنين،  الدوالرات  بمليارات  مساعدات 

المعيشة، لتخفيف أثر ارتفاع التكاليف.
»واس«

كامل  في سد  التقشف  تدابير  تساهم  أن  المرجح  غير  ومن 
مجموعة  توقعت  الذي  المملكة،  ميزانية  في  الهائل  العجز 
»جدوى لالستثمار« السعودية أن يرتفع إلى مستوى قياسي قد 

يبلغ 112 مليار دوالر هذا العام.
وتبلغ قيمة بدل الغالء الشهرية ألف ريال )266 دوالرًا( تقدم 
للمواطنين شهريًا. وتزامن إعالن اإلجراءات الجديدة مع خفض 
شركة »أرامكو« النفطية أسعار الوقود بنحو النصف ابتداًء من 

اإلثنين.

تأثير مباشر
من  اليومي  إنتاجها  خفض  تنوي  أنها  السعودية  أعلنت  كما 
في  وذلك  يونيو،  من  ابتداًء  إضافي  برميل  بمليون  النفط 

محاولة لمساعدة السوق على استعادة توازنها ورفع األسعار.
وتضاف هذه الكمية إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة 
حجم  سيكون  وبهذا  األخيرة.  بالس«  »أوبك  اتفاقية  في 
التخفيض نحو 4.8 مليون برميل مقارنة بشهر أبريل، وبالتالي 

سيكون إنتاجها لشهر يونيو 7 ماليين و492 ألف برميل.
الستراتيجية  انتقادات  إلى  التقشف  إجراءات  تؤدي  وقد 
الحكومة في السنوات األخيرة، التي قامت على استثمار مليارات 
ضخمة  وسياحية  ورياضية  فنية  فعاليات  الستضافة  الدوالرات 

في إطار سعيها لتنويع االقتصاد.
وقالت الخبيرة في شؤون الشرق األوسط في معهد مؤسسة 
السعوديين  إن  فاروق،  ياسمين  الدولي،  للسالم  كارنيغي 
بدؤوا »يشعرون بالتأثير االقتصادي للفيروس بشكل مباشر«. 
إنفاق  في  التدقيق  مزيد  يأتي  المعاناة  ظل  »في  وأضافت: 
في  ألًفا   39 من  أكثر  بإصابة  الفيروس  وتسبب  الدولة«. 
المملكة، توفي منهم 246، وقد بدأت أعداد اإلصابات تتزايد 
بشكل كبير منذ نحو شهر، حيث قفزت من 364 إصابة في يوم 

واحد في 10 أبريل إلى 1912 إصابة يوم اإلثنين.
وكانت السعودية، التي تبدو أقرب إللغاء موسم الحج الذي 
يدر عليها مليارات، قررت مع بداية شهر رمضان الحالي إعادة 

فتح أسواق تجارية وتخفيف القيود على حركة التنقل.
فرض  إعادة  الثالثاء،  الحكومة،  قررت  حيث  لبنان،  وإلى 
في  ارتفاع  تسجيل  بعد  أيام  أربعة  لمدة  البالد  في  تام  إغالق 
عدد اإلصابات بفيروس »كورونا المستجد«، األسبوع الماضي، 

بالتزامن مع تخفيف إجراءات اإلغالق.
إصابة   870 الثالثاء  يوم  حتى  رسميًا  البالد  وسجلت 
بـ»كوفيد19-«، بينها 26 وفاة. وعادت وتيرة اإلصابات اليومية 
لترتفع في األيام القليلة الماضية مع بدء الحكومة التخفيف من 
تدابير اإلغالق المشددة وتسجيل إصابات جديدة خصوصًا لدى 

اللبنانيين الوافدين من الخارج.
وإثر اجتماع للحكومة، أعلنت وزيرة اإلعالم، منال عبد الصمد، 
أن »المجلس قرر اإلغالق الكامل لمدة أربعة أيام« اعتبارًا من 

مساء األربعاء وحتى صباح اإلثنين.
ويستثني القرار »المؤسسات االستشفائية والصحية وقطاعات 
الغذاء والزراعة والصناعة، إضافة الى التأكيد على وجوب مالزمة 
المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إال للضرورة القصوى«.

الماضي خطة  الشهر  نهاية  اللبنانية في  الحكومة  وأطلقت 
على خمس مراحل تنتهي في الثامن من يونيو لتخفيف تدابير 
اإلغالق العام المفروضة منذ منتصف مارس، في خضم انهيار 
اقتصادي غير مسبوق. وفتحت األسبوع الماضي بعض المحال 

أبوابها، وكذلك المطاعم لكن بسعة 30 % فقط.
جلسة  مستهل  في  دياب،  حسان  الحكومة  رئيس  وقال 
الثالثاء، إن »مؤشر انتشار فيروس كورونا )...( من شخص آلخر 
قد تسارع في مجتمعنا« خالل األيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى 

تسجيل »109 حاالت جديدة خالل أربعة أيام«.
إلى  مشيرًا  كثيرًا«،  الخلف  إلى  يعيدنا  رقم  »هذا  أن  واعتبر 
المسؤولية عند  المناطق واإلهمال وعدم  »التراخي في بعض 
بعض المواطنين«. ولفت إلى أن الحكومة ستعيد النظر في قرار 

تخفيف اإلجراءات وإعادة فتح القطاعات.
وكان وزير الداخلية أعلن، األحد، تعديل ساعات حظر التجول 

لياًل من السابعة مساًء حتى الخامسة فجرًا.
وتفاقم خطة التصدي للفيروس األزمة االقتصادية التي يئن 
لبنان تحتها في ظل أزمة سيولة حادة. وأقرت الحكومة خطة 
الحالي  الشهر  مطلع  أساسها  على  تقدمت  إنقاذية  إصالحية 

بطلب مساعدة رسمي من صندوق النقد الدولي.
المدني  المجتمع  من  منظمة  أطلقت  فقد  تونس،  في  أما 
الهاتف  باستعمال  مالية  مساعدات  تقديم  في  تتمثل  مبادرة 
وفترة  رمضان  شهر  خالل  غذائية  مواد  لشراء  فقيرة  لعائالت 

الحجر، خصوصًا بعدما فقدت مصادر دخلها.
وتتمثل المبادرة في تمكين العائالت الفقيرة من تسلم مواد 
20 يورو( وتم  )نحو  غذائية أسبوعية بما قيمته ستين دينارًا 
تنظيم ذلك عبر برمجية تربط المنظمة بنحو 250 محاًل تجاريًا 
وتتسلم كل عائلة على هاتفها الجوال رسالة تظهرها لصاحب 

المحل ليتم صرف اإلعانة.
مع  بالتعاون  المستدام«  التغذية  »بنك  منظمة  وتمكنت 
منطقة  في  عائلة   300 نحو  مع  التواصل  من  المرأة  وزارة 
تسمية  عليها  يطلق  التي  بالبرمجية  وربطها  الكبرى  تونس 
رمضان  شهر  بداية  مع  المبادرة  وانطلقت  موبايل«.  »فيا 
على  توسيعها  يتم  أن  المنتظر  ومن  العاصمة،  تونس  في 
داخل  الفقر  نسب  ترتفع  حيث  البالد،  في  الداخلية  المناطق 

المهمشة. السكانية  التجمعات 
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طنجرة  على  بملعقة  يقرع  وهو  البيور  الفتاح  عبد  المسحراتي  يتجول  دامس،  ظالم  وسط 
صغيرة بين خيم النازحين في شمال غرب سوريا، داعيًا الصائمين الذين شردهم التصعيد 

األخير من بلداتهم، إلى االستيقاظ قبل صالة الفجر.
في مخيم للنازحين قرب قرية كللي في شمال محافظة إدلب، يستيقظ عبد الفتاح )42 عامًا( 
عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل خالل شهر رمضان. يرتدي عباءة رمادية وقبعة بيضاء 

اللون، يوقظ ابنه البكر مصطفى قبل أن ينطلقا، وفق »فرانس برس«.
وبينما يتناوب مع نجله على قرع الطنجرة، تصدح حنجرته »إصح يا نايم، وحد الدايم، وحد 
اهلل، قوموا إلى سحوركم، فإن في السحور بركة«. ويشق طريقه مستنيرًا بضوء مصباح صغير 

يحمله مصطفى، في تقليد يتبعه منذ 15 عامًا.
ويقول: »كنت سابقًا أمشي في بلدتنا بين المنازل الحجرية والشوارع المعبدة، فيما أسير 

اليوم في طرق ترابية بين الخيم.. بعدما هجرنا نظام بشار األسد من قريتنا«.
وقبل ثمانية أشهر تقريبًا، نزح الرجل وهو أب لخمسة أطفال من قريته كفرومة في ريف 
إدلب الجنوبي، مع اقتراب المعارك منها ومن ثم دمار منزله بقصف جوي أتى على مقتنياته 
كافة. وانتقل مع عائلته على غرار العشرات من عائالت أقاربه وجيرانه إلى مخيم للنازحين قرب 

كللي القريبة من الحدود التركية.
وشنت قوات النظام بدعم روسي هجومًا واسعًا نهاية العام الماضي على مناطق في إدلب 
ومحيطها، ما تسبب بمقتل نحو 500 مدني ونزوح نحو مليون شخص خالل ثالثة أشهر من 

التصعيد. وال يزال مئات اآلالف مشردين في مخيمات مكتظة خصوصًا في شمال إدلب. 

مهنة وهواية
في منزله، ترك عبد الفتاح كل ما يملكه، وبينها عدة المسحراتي من لباس خاص عبارة عن 
سروال فضفاض وسترة مطرزة وطبلة. إال أن مرارة النزوح لم تثنه عن االستمرار في القيام 

بمهمته خالل شهر رمضان، التي يريد أن ينقلها البنه. 
أواًل  أعشقها  ألنني  أمارسها  ذاته..  الوقت  في  وهواية  مهنة  »المسحراتي  بشغف:  ويقول 

ولكونها مصدر رزق ثانيًا«.
ويضيف: »أوقظ سكان المخيم على سحورهم وأنا أكسب أجرًا وثوابًا«.

خالل شهر رمضان، يكسب عبد الفتاح رزقه نهارًا من خالل بيع حلوى محلية خاصة بشهر 
رمضان تسمى »المعروك«. يشتري الحلوى من أحد األفران ويضعها على عربة خشب يتجول 
النارية  بائع بوظة متجواًل على دراجته  بها في شوارع قرية كللي. وفي األيام األخرى، يعمل 

في المخيم.
النازحين  إلى  المناطق كلها. وبالنسبة  المسحراتي راسخ في ذاكرة السوريين في  وتقليد 
الذين شردتهم سنوات الحرب التسع، تعيد لهم ذكريات جميلة وتوقظ حنينهم إلى بلداتهم 
وعاداتهم. ويقول سليمان السلمو )55 عامًا(، وهو نازح من قرية كفرومة مع زوجته وأطفاله 
العشرة، ويقيم في المخيم قرب كللي »معتادون على المسحراتي عبد الفتاح البيور منذ كنا 
في القرية«. ويتذكر كيف »كان يدور حاماًل طبلة، الذي تحفظ القرية كلها صوته«، موضحًا: 
»لوجوده في المخيم أهمية خاصة«. ويضيف: »نتمنى الرجوع إلى القرية فإن طقوس رمضان 

فيها أجمل من هنا بكثير«.

●   متطوعون تونسيون يوزعون وجبات إفطار مجانية في أريانة بالقرب من تونس ●   بعض عناصر طاقم التمريض بمستشفى أوتيل ديو في بيروت خالل فترة استراحة

●   متظاهرون مناهضون للحكومة في البصرة

●   مقاتلون تابعون للمجلس االنتقالي الجنوبي، عدن جنوب اليمن

البصرة - وكاالت
اعتقال  اإلثنين،  العراقية،  األمن  قوات  أعلنت 
لحزب  تابعين  األقل  على  مسلحين  خمسة 
على  النار  بإطالق  شخصًا  قتلوا  بعدما  محلي، 
البصرة،  مدينة  في  مقرهم  أمام  متظاهرين 

العراق. جنوب 
احتشد  األحد،  ليل  من  متأخرة  ساعة  وفي 
في  اهلل«  »ثأر  لحركة  مقر  أمام  متظاهرون 
باإلصالحات  مطالبتهم  لتجديد  البصرة 
التي  الحاكمة  الطبقة  وتغيير  السياسية 

بالفساد.  يتهمونها 
الرصاص  المقر  داخل  من  مسلحون  وأطلق 
متظاهر  مقتل  إلى  أدى  ما  المتظاهرين،  ضد 
برصاصة  إصابته  إثر  عامًا   20 العمر  من  يبلغ 

وبعيد  وشهود.  طبية  لمصادر  وفقًا  برأسه، 
الذي  الحركة  مقر  أمنية  قوة  اقتحمت  ساعات، 
االحتجاجات  ساحة  من  كيلومتر  بعد  على  يقع 

البصرة. في  الرئيسية 
البصرة،  شرطة  في  الرسمي  الناطق  وقال 
باسم المالكي، لوكالة »فرانس برس« »اعتقلنا 
المتظاهرين  على  النار  أطلقوا  أشخاص  خمسة 
بنادق  األمن  قوات  صادرت  كما  المقر«.  من 
وفًقا  المقر،  داخل  عليها  عُـثر  حية  وذخيرة 

للناطق.
مناهضة  متواضعة  احتجاجات  واستُؤنفت 
األحد،  العراقية،  المدن  بعض  في  للسلطات 
وقوات  متظاهرين  بين  مواجهات  وشهدت 
الهدوء  من  أشهر  ثالثة  نحو  منهية  األمن، 
الوزراء  رئيس  استالم  من  أيام  بعيد  النسبي 

السلطة.  مقاليد  الكاظمي  مصطفى  الجديد 
وتصاعد  الداخلية،  السياسية  االنقسامات  لكن 
والحظر  وإيران،  المتحدة  الواليات  بين  التوتر 
»كوفيد19-«،  جائحة  تفشي  بفعل  المفروض 
2020، رغم  العام  أنهى الحراك فعليًا مع بداية 
منصوبة  خيام  في  المتظاهرين  من  عدد  بقاء 

البالد. أنحاء  بجميع  التظاهر  بساحات 
عن  باإلفراج  السبت،  الكاظمي،  وتعهد 
خلفيّة  على  ُاعتُقلوا  الذين  المتظاهرين 
واعدًا  الشعبيّة،  االحتجاجات  في  مشاركتهم 
الضحايا  أقارب  وتعويض  العدالة  بتحقيق  أيضًا 
االحتجاجات التي خلفت أكثر من 550 قتياًل منذ 

.2019 انطالقها في أكتوبر 
بينها  أخرى  مدن  في  االحتجاجات  وتواصلت 
الكوت، عاصمة محافظة واسط )جنوب بغداد(، 

المحافظ ونائبيه،  حيث حاصر متظاهرون منزل 
السماوة  آخرون في  المدينة. كما تظاهر  وسط 

والديوانية.
ويدعى حسن  الديوانية،  أحد متظاهري  وقال 
السياسية  األحزاب  »صفقات  إن  المياحي، 
إلى  الخروج  على  أجبرتنا  مطالبنا  وتجاهل 
الشارع مرة أخرى من جديد رغم خطورة فيروس 
على  الحصول  أجل  من  عليهم  للضغط  كورونا، 

حقوقنا«.
أن  فاعتبر  السماوة  من  رزاق  أحمد  أما 
تحديد  في  باإلسراع  للمطالبة  هي  »تظاهراتنا 
موعد االنتخابات المبكرة وعدم تسويف مطالب 
المتظاهرين«، في إشارة إلى دعوات المحتجين 
المتظاهرين،  مقتل  عن  المسؤولين  بمالحقة 
نيابية مبكرة. انتخابات  الفساد وإجراء  ومحاربة 

اعتقاالت بعد مقتل متظاهر في جنوب العراق

على وقع تصعيد متبادل

قتلى في معارك بني االنفصاليني الجنوبيني والقوات الحكومية باليمن
إعالن  منذ  الطرفين  بين  كبرى  معارك  أولى  في 
اندلعت،  الجنوب،  لمناطق  ذاتية«  »إدارة  مجلس 
اليمنية  الحكومية  القوات  بين  مواجهات  اإلثنين، 
االنفصالي في محافظة  الجنوبي  االنتقالي  والمجلس 

الجنوبية قتل فيها عشرة أشخاص. أبين 
لوكالة  الحكومية  القوات  في  مصادر  وقالت 
تسعى  الحكومية  القوات  إن  برس«  »فرانس 
نحو  والدخول  المحافظة  على  السيطرة  »الستعادة 
طردت  الذي  للحكومة،  السابق  المقر  عدن«،  مدينة 

منه.
القوات »بدأت هجومًا  المصادر أن تلك  وأوضحت 
على  لتندلع  المحافظة  عاصمة  زنجبار  أطراف  على 
مصادر  وبحسب  األسلحة«.  بمختلف  اشتباكات  أثرها 
طبية يمنية، فإن ثمانية جنود من القوات الحكومية 
آخرين بجروح   23 إلى إصابة  لقوا حتفهم، باإلضافة 

عميد. برتبة  قائد  بينهم 
اثنين  مقتل  عدن  في  الطبية  المصادر  أكدت  كما 
من مقاتلي المجلس االنتقالي وجرح 11 آخرين. وذكر 
مسؤول عسكري انفصالي أنه »تم أسر 10 من القوات 
الحكومية«. ووفقًا للمصادر في أبين، فإن المواجهات 

أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

أبريل  في  أعلن  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  وكان 
تقاسم  اتفاق  تعثر  بعد  الجنوب  في  ذاتية«  »إدارة 
اليمنية  الحكومة  مع  توقيعه  تم  الذي  السلطة 
الحرب  وتدور  السعودية.  برعاية  دوليًا  بها  المعترف 
الحوثيين  المتمردين  بين  رئيسي  بشكل  اليمن  في 
للحكومة  موالية  وقوات  إيران،  من  المقربين 
السعودية  بقيادة  عسكري  تحالف  من  المدعومة 
واسعة  مناطق  على  الحوثيون  سيطر  منذ  واإلمارات، 

قبل أكثر من أربع سنوات.
المعادي  المعسكر  في  عميقة  خالفات  ثمة  لكن 
موالية  أنها  يفترض  التي  فالقوات  للحوثيين. 
تضم  السلطة،  تتمركز  حيث  الجنوب،  في  للحكومة 
الجنوب  فصائل مؤيدة لالنفصال عن الشمال. وكان 

.1990 دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 
بين  معارك  عدة   2017 منذ  اليمن  جنوب  وشهد 
للسلطة  موالية  وأخرى  لالنفصال  المؤيدة  القوات 
سيطرة  إلى  الماضي  العام  أدت  دوليًا  بها  المعترف 
العاصمة  عدن  أهمها  عدة  مناطق  على  االنفصاليين 

.2014 منذ  للسلطة  الموقتة 
على  نصَّ  الجانبين  بين  اتفاقًا  الرياض  ورعت 
دورًا  المجلس  وإعطاء  عدن،  إلى  الحكومة  عودة 
المحافظات  إدارة  وفي  الحكومة  هذه  داخل  أكبر 
بنوده،  بكامل  يطبق  لم  االتفاق  لكن  الجنوبية. 

وتأتي  أعضائها.  بكافة  العودة  من  الحكومة  ومنعت 
انتشار  خطر  اليمن  يواجه  وقت  في  المواجهات 
بحياة تسعة  أودى  الذي  المستجد«  فيروس »كورونا 

الفقير. البلد  أشخاص حتى يوم اإلثنين في 
ووفقًا لـ»رويترز«، قالت الحكومة اليمنية، الثالثاء، 
من  مسلح«  »لتمرد  ستتصدى  الحكومية  القوات  إن 
المجلس  أن  الجنوب، مضيفة  االنفصاليين في  جانب 
بعد  الموقف  تصعيد  وقف  رفض  الجنوبي  االنتقالي 

الماضي. الذاتية الشهر  إعالنه اإلدارة 
وقال وزير الخارجية، محمد الحضرمي، إن المجلس 
االنتقالي الجنوبي رفض االستجابة لدعوات الحكومة 
اإلدارة  إعالن  خطوة  عن  للتراجع  الدولي  والمجتمع 
»بكل  سيقوم  الجيش  أن  وأضاف  للجنوب.  الذاتية 
وسالمة  ومؤسساتها  الدولة  على  للحفاظ  يلزم  ما 

المواطنين«.
وحث الحضرمي المجلس على تنفيذ اتفاق الرياض 
في  السعودية  بشأنه  توسطت  الذي  السلطة  لتقاسم 
على  المجلس  سيطر  بعدما  التوتر  فتيل  لنزع  نوفمبر 
الجانبان  وتبادل  أغسطس.  في  وجيزة  لفترة  عدن 
االتهامات بالمسؤولية عن تصرفات عسكرية أدت إلى 
زعزعة االستقرار في الجنوب، خاصة في محافظة أبين.

عيدروس  دعا  اإلثنين،  يوم  ألقاه  خطاب  وفي 
القوات  الجنوبي،  االنتقالي  المجلس  رئيس  الزبيدي، 

على  المنطقة  أهالي  وحث  االستعداد  إلى  الجنوبية 
الوطنية«. المكاسب  »الدفاع عن 

التي  للحكومة،  الموقت  المقر  عدن  في  ويوجد 
الخروج  على  إيران  مع  المتحالفون  الحوثيون  أجبرها 
وسجلت   .2014 العام  أواخر  صنعاء  العاصمة  من 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  من  األكبر  العدد  عدن 
»كورونا« في اليمن، التي تبلغ في المجمل 58 حالة، 
المجلس  مع  السياسية  الخالفات  إن  الحكومة  وقالت 
فيما  الفيروس،  مكافحة  تعرقل  الجنوبي  االنتقالي 

الكفاءة. بالفساد وعدم  الحكومة  المجلس  اتهم 
سنوات  خمس  منذ  المستمرة  الحرب  وقوضت 
منظومة الصحة في اليمن ودفعت بالماليين إلى شفا 
اليمن  إن  العالمية  الصحة  منظمة  وتقول  المجاعة. 
السكان  الفيروس على نطاق واسع بين  يعاني تفشي 

الذين يعانون أحد أدنى مستويات المناعة لألمراض.
جانب  من  هدنة  السعودية  بقيادة  التحالف  وأعلن 
للتركيز  المتحدة  األمم  أطلقتها  مناشدة  بعد  واحد 
يقبلوا  لم  الحوثيين  لكن  الوباء،  مكافحة  على 
إجراء  المتحدة  األمم  وتحاول  العنف.  واستمر  بها 
جهود  وبذل  الهدنة  بخصوص  بعد  عن  محادثات 
لبناء  خطوات  واتخاذ  الفيروس  لمكافحة  منسقة 
إنهاء  إلى  الرامية  المحادثات  استئناف  بهدف  الثقة 

الحرب.
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وسط مخاوف من موجة ثانية

العالم يستعيد الشوارع تدريجيا في مواجهة »كورونا«.. ومساع لتأمني الخروج من العزل
عشرات  بدأ  ثانية،  موجة  من  مخاوف  وسط 
استعادة  اإلثنين،  واإلسبان،  الفرنسيين  ماليين 
قسم من حرية الحركة، في وقت ظهرت إصابات 
كوريا  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  جديدة 

الجنوبية ومدينة ووهان الصينية.
ومع الدعوة إلى مواصلة إعطاء األولوية للعمل 
وسائل  في  الكمامات  وضع  وفرض  المنزل  من 
النقل العام وااللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي، 
تسعى الحكومات إلى تأمين عودة هادئة للحياة 
النشاط  توقف  من  شهرين  بعد  الطبيعية 

االقتصادي، وفق »فرانس برس«.
الحياة  من  شيء  باستعادة  والفرح  واألمل 
البلدين  هذين  في  بقوة  حاضران  الطبيعية 
الذي  بالوباء،  تضررا  األكثر  بين  كانا  اللذين 
منذ  العالم  في  وفاة  ألف   282 من  بأكثر  تسبب 

ظهوره في نهاية 2019 في الصين.
وهو  عاما،   29 البالغ  مايمو  ماركوس  وقال 
جالس مع ثالثة من أصدقائه في وسط تاراغونا 
لوقت  إسبانيا »جنوب برشلونة«: »بعد عزل  في 
تحت  شملنا  لم  من  نستفيد  المنازل،  في  طويل 

الشمس«.
وفي كل األنحاء يبقى التيقظ قائما، إذ تتخوف 
للوباء  ثانية  موجة  من  العالمية  الصحة  منظمة 
الذي أدى إلى عزل أكثر من نصف البشرية وأغرق 

االقتصاد العالمي في ركود قياسي.

ملل قاتل
وفي كوريا الجنوبية حيث تم احتواء الوباء، أمرت 
الليلية  والمالهي  الحانات  بإغالق  العاصمة سول 
بـ»كوفيد19-«.  جديدة  إصابات  تسجيل  بعد 
من  اعتبارا  اعتمدت  التي  اإلجراءات  هذه  ورغم 
نهاية األسبوع، أحصيت 35 حالة جديدة اإلثنين.
أعلنت  للوباء،  األولى  البؤرة  ووهان،  وفي 
حاالت  وخمس  األحد  جديدة  حالة  عن  السلطات 
اإلثنين، بعد أكثر من شهر على توقف اإلصابات 

إثر فرض إجراءات عزل مشددة جدا.
أبوابه  فتح  شنغهاي  في  الند  ديزني  وأعاد 
ابنتها  برفقة  مدخله  عند  زائرة  وقالت  اإلثنين. 
الكثير  أن  أعوام: »رغم  العمر خمسة  البالغة من 
من أماكن الترفيه تبقى مغلقة، نحن متشوقون« 
العزل،  في  شهرين  »أمضينا  مضيفة:  للدخول، 

كان ملال قاتال«.
إليها  يشار  ما  غالبا  التي  ألمانيا،  وتجاوزت 
كنموذج بسبب فاعليتها في إدارة األزمة، العتبة 
ألف  مئة  لكل  جديدة  إصابة  لخمسين  الرمزية 

نسمة في ثالث مقاطعات.
ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة  وأشارت 
اإلثنين، عبر التلفزيون إلى أنه »في هذه المرحلة 

الجديدة للوباء العالمي )...( من المهم جدا« أن 
يحترم الناس القواعد.

في هذا اإلطار، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، 
وباء  من  شفي  الذي  جونسون،  بوريس 
»كوفيد19-«، األحد تمديد العزل في بالده حتى 
األول من يونيو على األقل. وبريطانيا ثاني دولة 
ألف   32 نحو  مع  العالم  في  بالوباء  تضررا  أكثر 

وفاة.
العزل  لرفع  خطة  اإلثنين،  جونسون،  وقدم 
تدريجيا وأعطى مزيدا من احتماالت للخروج من 
المحددة  المسافات  على  اإلبقاء  بشرط  المنازل، 

بين األشخاص.
الصفوف  تالميذ  إعادة  هو  هدفا  ووضع 
المدارس لشهر واحد، قبل عطلة  إلى  االبتدائية 
الموسم  إطالق  إعادة  أمام  المجال  وفتح  الصيف 
من  األول  من  بدءا  جمهور  دون  من  الرياضي 
غير  المتاجر  فتح  إعادة  احتمال  قبل  يونيو، 
األساسية على غرار محال تصفيف الشعر والحانات 
بوضع  وأوصى  يوليو.  من  الرابع  من  اعتبارا 

الكمامات في األماكن المغلقة.

دعوة إلى االنضباط
الفيروس،  جراء  شخصا   263 توفي  فرنسا،  في 

اإلثنين، في ارتفاع كبير بعد عدة أيام من تراجع 
في  نشرت  رسمية  أرقام  وفق  الوفيات،  حصيلة 

اليوم األول من تخفيف إجراءات العزل.
وسجلت منذ األول من مارس، ما ال يقل عن 
إلى  المسؤولون  26643 وفاة في فرنسا. ودعا 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  فكتب  االنضباط. 
الفيروس  »بفضلكم،  تغريدة:  في  ماكرون، 
كونوا  األرواح،  أنقذوا  هنا،  يزال  ال  لكنه  تراجع، 

حذرين«.
الرفيع  المسؤول  كاستيكس،  جان  وأكد 
فرنسا،  في  العزل  من  للخروج  التحضير  المكلف 
تدابير  فرض  إعادة  احتمال  »توقع  ينبغي  أنه 

العزل بشكل طارئ« إذا لزم األمر.
في  اإلثنين،  أبوابها،  فتح  المدارس  وأعادت 
وتقول  هولندا.  في  وكذلك  وسويسرا  النرويج 
إن  الهاي  في  أطفال  لثالثة  أم  وهي  مانون 
إلى  بالعودة  كثيرا  يرغبون  كانوا  »األطفال 

المدرسة.. كانوا يقفزون عند رؤية رفاقهم«.
الفتح  إعادة  أن  النرويجية  السلطات  وأكدت 
الوقت  في  الوباء  انتشار  بتحريك  تتسبب  لم 
»لو  كبير:  مسؤول  وقال  البالد.  في  الحاضر 
مثل  إلى  ستؤدي  العزل  تخفيف  إجراءات  كانت 
على  رؤيتها  في  بدأنا  اليوم  لكنا  النتيجة،  هذه 

شكل ارتفاع عدد اإلصابات«.
مخاطر  من  الحد  بهدف  فقررت  إسبانيا،  أما 
البالد  العزل عن جزء من  رفع  الفيروس،  تفشي 
مثل  الكبرى  المدن  معظم  إبقاء  مع  فقط، 

في  صارمة  لقيود  خاضعة  وبرشلونة،  مدريد 
26 ألف وفاة. هذا البلد الذي سجل أكثر من 

ألف  من  أقل  اإلثنين،  إيطاليا،  وأحصت 
سابقة  في  المركزة،  العناية  أقسام  في  مريض 
فتح  أوكرانيا  في  وأعيد  مارس.  العاشر من  منذ 
الشعر  تصفيف  وصالونات  المطاعم  شرفات 
والساحات  والحدائق  األسنان  طب  وعيادات 

اإلثنين.

استدعاء طالب
تسجل  التي  الدولة  المتحدة،  الواليات  وفي 
أعلى عدد وفيات بلغ 80 ألفا، دافع المستشارون 
األحد،  ترامب،  دونالد  للرئيس  االقتصاديون 
في  االقتصاد  عجلة  إطالق  إعادة  إمكانية  عن 
الوباء  أن  مع  آمن،  بشكل  المتحدة  الواليات 
في  حتى  إصابات  تسجيل  ومع  يتمدد  يزال  ال 

األبيض. البيت 
موظفين  إصابة  سجلت  األخيرة،  األيام  وفي 
يقع  حيث  األبيض  للبيت  الغربي  الجناح  في 
موكب  في  يعمل  عسكري  هما  الرئيس،  مكتب 
مايك  الرئيس  نائب  باسم  ومتحدثة  الرئيس، 
ثبوت  بعد  ذاتي  حجر  في  بنس  ودخل  بنس. 
وقت  في  بالفيروس،  مساعديه  أحد  إصابة 

»بلومبرغ«. بحسب  الحق، 
آالف  عشرة  من  أكثر  تسجل  حيث  روسيا  في 
بوتين،  فالديمير  الرئيس  أطلق  يوميا،  إصابة 
حذر  بشكل  العزل  إجراءات  رفع  خطة  اإلثنين، 
يثير  البلد،  هذا  وفي  منطقة.  بكل  وخاص 
سفيتالنا،  وقالت  استياء.  الطب  طالب  استدعاء 
»كل  موسكو:  في  السادسة  السنة  في  الطالبة 
ويواجه  على شهادته  يحصل  لن  يحضر،  ال  من 

اإلقصاء«. مخاطر 
تزال  لكنها ال  العزل  رفع  الهند عملية  وبدأت 
تحظر التنقل بين الواليات كما الرحالت الجوية 
ألف   63 األحد  حتى  وأحصت  والمحلية.  الدولية 
خبراء  ويتوقع  وفاة.   2100 من  وأكثر  إصابة 
في  ذروته  ليبلغ  البلد  هذا  في  الوباء  تسارع 

أو يوليو. يونيو 
على  القيود  السلطات  خفضت  ذلك  مع 
السكك  بشبكة  العمل  استئناف  وقررت  التنقل. 
في  األكبر  بين  من  وهي  الهند،  في  الحديدية 

الثالثاء. اعتبارا من  تدريجيا  العالم، 
أغراض  أوروبا، بدأت عدة متاحف بجمع  وفي 
توثق العزل. وقالت ساره لوسير منسقة مشروع 
الحدث  لهذا  أثر  إبقاء  »يجب  بلجيكا:  في 

للتمكن من تفسير ما حصل بعد مئة عام«.

●  الفتة انتخابية في بولندا

●  الهند تستأنف عمل شبكة قطاراتها بشكل تدريجي ●  متسوقون خارج متجر في بروكسل - 11 مايو 2020

● الرئيس الروسي فالديمير بوتين

عواصم العالم - وكاالت

موسكو - وكاالت

وارسو ــ وكاالت

 منظمة الصحة العالمية تتخوف 
من موجة ثانية للوباء الذي أدى 
إلى عزل أكثر من نصف البشرية

 الرئيس الروسي: نعلم ولدينا إيمان ثابت 
بأننا ال نقهر حين نكون موحدين

أنغيال ميركل: من المهم جدا أن يحترم 
الناس القواعد في هذه المرحلة 

الجديدة للوباء العالمي

الوباء حال دون االحتفاالت الضخمة

بوتني يحتفي بروسيا التي »ال تقهر« في ذكرى االنتصار على أملانيا النازية
ضخم  عسكري  عرض  أو  احتفاالت  بال  جاءت  مراسم  في 
لمكافحة  المفروض  المنزلي  الحجر  ظل  في  السنة  هذه 
وباء كوفيد19-، احتفى الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
إحياء  لمناسبة  تقهر«  »ال  التي  بروسيا  األسبوع  مطلع 
واالنتصار  الثانية  العالمية  الحرب  النتهاء  الـ75  الذكرى 

على ألمانيا النازية.
وقال بوتين »نعلم ولدينا إيمان ثابت بأننا ال نقهر حين 
نكون موحدين«، في كلمة تلفزيونية مقتضبة ألقاها أمام 
شعلة الجندي المجهول قرب الكرملين في اليوم الوطني 
على  االنتصار  ذكرى  الروسي  الشعب  فيه  يحيي  الذي 

ألمانيا النازية.
ولم تتضمن الكلمة أي إشارة مباشرة إلى الوباء الذي 
العسكري  العرض  تنظيم  عن  التخلي  على  بوتين  أرغم 
الضخم الذي كان يفترض أن يجري السبت أمام حشد من 

القادة األجانب إلظهار قوة روسيا المستعادة.
ووعد مرة جديدة باالحتفال »بالشكل المناسب« بهذه 

المناسبة في وقت الحق.

تكريم
وكرّم بوتين ذكرى الضحايا السوفييت الذين قضوا في 
الحرب العالمية الثانية وعددهم حوالي 27 مليونا، وأشاد 
بقدامى المقاتلين فيها. وقال »إنهم أنقذوا الوطن وحياة 

األجيال الصاعدة، حرروا أوروبا ودافعوا عن العالم«.
الحياة  أجل  من  قاتلوا  القدامى  »محاربينا  أن  وأضاف 
لنا  نبراسًا  سيبقيان  وتصميمهم  تضامنهم  الموت،  ضد 

إلى األبد«.

الجندي  شعلة  أمام  انحنى  القصيرة،  كلمته  وبعد 
ووضع  الحمراء  الكرملين  جدران  أسفل  عند  المجهول 
جنود  بوتين  حول  من  ووقف  الحمراء.  الورود  من  إكليال 
يلزم  الذي  الرئيس  من  مسافة  على  االحتفالية  ببزاتهم 

منذ عدة أسابيع مقره بضاحية موسكو.
وبعد ذلك تحدث بوتين أمام عسكريين داخل الكرملين 
واألسطول«  الجيش  تطوير  خطط  كل  »بتحقيق  واعدا 
من  الرغم  على  المعدات«  »بأحدث  تزويدهما  يتم  وبأن 

األزمة االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.
في  النصر  يوم  في  التقليدي  العسكري  العرض  ومن 
التاسع من مايو لم يتم اإلبقاء سوى على العرض الجوي. 
وحلقت عشرات المقاتالت وطائرات االستطالع والتموين 
والمروحيات فوق موسكو. ورسم سرب من الطائرات فوق 
الساحة الحمراء العلم الروسي بدخان أبيض وأزرق وأحمر.

يتوقع  لم  لكنه  شيء  كل  أعد  الروسي  الرئيس  وكان 
بالده  قوة  إلظهار  المخصص  اليوم  هذا  في  الوباء 
لن  لكنه  الشخصية،  الجيوسياسية  ونجاحاته  المستعادة 
العالمية  انتهاء الحرب  75 عاما على  يحتفل بذكرى مرور 

الثانية بالشكل الذي يريده.
وبدال من عرض »الكتيبة الخالدة« التي تضم مئات آالف 

األشخاص يرفعون صور محاربين قدامى، دعي الروس إلى 
الذين  إلى الشرفات مساء رافعين صور أقربائهم  الخروج 

قاتلوا، وأن ينشدوا أغنية سوفياتية شهيرة.
ومساًء، عرض التلفزيون عدا تنازليا لدقيقة صمت إلحياء 

ذكرى ماليين الضحايا الذين قضوا في الحرب الدامية.

توقيفات
انتصار  تمجد  إعالنية  لوحات  موسكو  في  وانتشرت 
السوفيات وأضيفت إليها هذا العام الفتات تشيد »بأبطال 
آخرين«، هم المعالجون الذين يكافحون وباء كوفيد19-. 
وبقت شوارع العاصمة خالية السبت إلى حد كبير، إال من 

عدد قليل من المارة.
وقال المتقاعد فالديمير تروفيموف إنّه كان من المهم 
ليست  العطلة  »هذه  وأفاد  الجائحة.  رغم  الذكرى  إحياء 

مرتبطة  إنها  األحمر.  الميدان  في  بالعرض  مرتبطة 
بالنصر، كل شخص يشعر بالنصر في صميم قلبه«.

الشيوعيين  السياسيين  من  العديد  السلطات  وأوقفت 
مسيرة  تنظيم  محاولتهم  أثناء  موسكو  وسط  في 
الحمراء ولعب  السوفياتية  صغيرة عن طريق رفع األعالم 
األكورديون. وأطلقت السلطات سراحهم بعد عدة ساعات.
العرض  على  اإلبقاء  في  الكرملين  تردد  وألسابيع، 
عشرات  يحضره  أن  يفترض  كان  الذي  العسكري 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بينهم  األجانب  المسؤولين 
ماكرون. لكنه أرجأه في نهاية المطاف في منتصف أبريل 

إلى أجل غير مسمى.
حريصا  كان  آخر  استحقاق  تأجيل  إلى  الرئيس  واضطر 
يمهد  أن  يفترض  الذي  الدستوري  االستفتاء  وهو  عليه 

لبقائه في السلطة حتى 2036.
السوفياتي  االتحاد  دور  سنوات  منذ  بوتين  وجعل 
إبراز  إلى  يهدف  خطاب  محور  النازيين  دحر  في  السابق 
القوة والمكانة. وأثار ذلك معركة ذاكرة مع الغربيين، إذ 
تتهم موسكو األوروبيين واألميركيين بالتقليل من أهمية 

الدور السوفياتي في الحرب.
ويشكل التاسع من مايو بعرض األسلحة الضخم الذي 
للرئيس  الهجومية  الخارجية  للسياسة  رمزا  خالله،  يجري 
إلى  بالده  عودة  األخيرة  السنوات  في  قاد  الذي  الروسي 
أن ذلك تم عبر مخالفة  الغربيون  الدولية. ويرى  الساحة 
القانون الدولي مع ضم شبه جزيرة القرم األوكرانية في 
سورية  في  ضحايا  فيها  يسقط  قصف  وعمليات   2014
قلب  عبر  لكن   .2015 منذ  عسكريا  روسيا  تتدخل  حيث 
مسار الحرب وإتاحة بقاء الرئيس السوري بشار األسد في 
السلطة، أصبحت موسكو في موقع محاور ال يمكن تجاوزه 

في الشرق األوسط.
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وسط انشغال العالم بأزمة مواجهة فيروس 
»كورونا المستجد«، تسعى حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية 
المحتلة في فلسطين، إلى األراضي الواقعة 
الملف  تراجع  مستغلة  سيطرتها،  تحت 
الفلسطيني من صدارة القضايا الرئيسية لدى 

منظمات دولية وإقليمية عدة.
دبلوماسيين  ثالثة  قال  ذلك،  مقابل  في 
باالتحاد األوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في 
االتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم 
الضفة  من  أجزاء  ضم  في  قدما  مضت  إذا 
الدبلوماسيون  وأضاف  المحتلة.  الغربية 
لـ»رويترز« أن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورغ 
إجراءات  اتخاذ  إمكانية  مناقشة  أيضا  تريد 
اقتصادية عقابية خالل اجتماع لوزراء الخارجية 
الدول  جميع  أن  رغم  وذلك  الجمعة،  يوم 
األعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  وقال 
يوليو  في  ستبدأ  الحكومة  إن  نتانياهو، 
لتشمل  اإلسرائيلية  السيادة  توسيع  بحث 
في  األردن  وغور  اليهودية  المستوطنات 
الضفة الغربية،        وهو ما جرى بحثه في إطار 
خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم 

في الشرق األوسط.
وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط 
التي  األراضي  على  قبضتها  تعزيز  إسرائيل 
استولت عليها في حرب العام 1967، وهي 
أجل  التي يسعون الستعادتها من  األراضي 
إقامة دولتهم. ولم يذكر دبلوماسيو االتحاد 
العقابية  اإلجراءات  بشأن  تفاصيل  األوروبي 
التي قد تفكر فيها الدول األعضاء في االتحاد 

إلثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.
وفيما يتعلق باإلجراءات، ستحتاج حكومات 
المفوضية  مطالبة  إلى  األوروبي  االتحاد 
األوروبي  لالتحاد  الخارجي  العمل  وخدمة 
على  وسيتعين  بالخيارات.  قائمة  بوضع 
 27 وعددها  األوروبي  االتحاد  دول  جميع 
األوروبي،  االتحاد  من  رد  أي  على  الموافقة 
مثل  إسرائيل  حلفاء  أقرب  بإمكان  يزال  وال 
المجر وجمهورية التشيك عرقلة حتى األعمال 

التحضيرية.
ورفض متحدث باسم االتحاد األوروبي يوم 
الداخلية،  المناقشات  على  التعليق  اإلثنين 
لكنه قال: »الضم يتعارض مع القانون الدولي 
فإن  الضم،  في  قدما  )إسرائيل(  مضت  وإذا 

االتحاد األوروبي سيتصرف بالتبعية«.
التجارة والبحث في خطر

كانت  فقد  األوروبية،  للمفوضية  وفقا 
واالبتكار  البحث  برنامج  من  جزءا  إسرائيل 

اسم  ويحمل  األوروبي  لالتحاد  التابع 
ما  قيمته  تبلغ  كما   ،2020 هورايزون 
يقرب من 80 مليار يورو بين عامي 2014 
و2020، كما أن التكتل أكبر شريك تجاري 
التفضيالت  من  تستفيد  التي  إلسرائيل 

التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.
السياسة  مسؤول  بوريل،  خوسيب  وقال 

الخارجية باالتحاد األوروبي، في فبراير، إن 
المتفق  »المعايير  عن  حادت  ترامب  خطة 
ضم  خطوات  أن  وأضاف  دوليا«.  عليها 
األراضي الفلسطينية »إذا نفذت، فال يمكن 

أن تمر دون اعتراض«.
وبلجيكا  فرنسا  رأي  هو  وهذا 
لدبلوماسيين  وفقا  وأيرلندا،  ولوكسمبورغ 

من االتحاد األوروبي.
األوروبي  وقال دبلوماسي كبير باالتحاد 
أن  الواضح  »من  المناقشات:  في  مشارك 
في  الضم  معنى  في  للنظر  حاجة  هناك 
سياق القانون الدولي ونحن بحاجة لمعرفة 
خياراتنا«. وأضاف: »نحتاج أيضا أن نقول ما 
بالضبط عواقب الضم... كوسيلة لوقف أي 

خطوة من هذا القبيل«.
من  والعديد  الفلسطينيون  ويعتبر 
غير  الغربية  الضفة  مستوطنات  أن  الدول 
مشروعة بموجب اتفاقيات جنيف التي تمنع 
عليها  االستيالء  تم  أراض  على  االستيطان 
ذلك،  في  إسرائيل  وتدحض  الحرب.  في 
األمنية  باالحتياجات  االستيطان  وتعلل 
والسياسية  والتاريخية  الدينية  والصالت 

باألرض.
االحتالل  جيش  أعلن  قريب،  سياق  في 
برشق  جندي  مقتل  الثالثاء  اإلسرائيلي 
الضفة  شمال  في  يعبد  بلدة  في  حجارة 
في  للجيش  عملية  خالل  المحتلة  الغربية 

المنطقة.
وقال الجيش في بيان إن الجندي عميت بن 
إيغال )21 عامًا( أصيب صباح اليوم »برشق 
حجارة في رأسه أثناء نشاط عمالني للجيش« 
في بلدة يعبد غرب مدينة جنين، ما تسبب 

بقتله، وفق »فرانس برس«

حدث في بولندا.. انتخابات 
رئاسية بال مكاتب اقتراع

لم تفتح مكاتب االقتراع أبوابها في بولندا، األحد، الختيار رئيس للبالد، كما 
لم يتم إلغاء االنتخابات، ما جعل البالد تعيش حالة تاريخية نادرة وصفت بأنها 

»انتخابات أشباح«.
الوضع  المستقبل، وقد تولد هذا  البالد حول ما يخفيه  وتسود شكوك في 
عن عجز الحكام القوميين والمعارضة عن التوافق على حل دستوري مقبول من 

الطرفين، بحسب »فرانس برس«.

انتخابات دون اقتراع
الوضع في منشور على صفحته في  تريال،  البرلماني، توماس  النائب  ولخص 

»فيسبوك« جاء فيه أن »اليوم يوم انتخابات دون اقتراع«.
إلى مكتب تصويت،  أمام مدرسة تحول عادة  أثناء وجوده  وقال لصحفيين 
إن »مكتب االقتراع مغلق، ما يعني أن أحدا ما ألغى االنتخابات. لكن من غير 
الواضح من قام بذلك وبناء على ماذا«. من جهتها، نظمت حركة »المواطنين 
عميق  بإصالح  للمطالبة  وارسو  في  تظاهرة  البولندية«  الجمهورية  أجل  من 

للدولة.
وفي تصريح للصحافة، قال القيادي في الحركة باول كاسبرجاك إن »الدولة 

عاجزة عن تنظيم انتخابات مقررة اليوم«.
وللخروج من المأزق، دعا السياسي اليساري، كريستوف غاوكوفسكي، جميع 
طريقة  إلى  »للوصول  مستديرة  مائدة  في  المشاركة  إلى  السياسية  األحزاب 

لتنظيم انتخابات عادلة ونزيهة«.
وعبرت أغلب تشكيالت المعارضة عن قبولها سريعا بااللتقاء يوم األربعاء، 
لكن حزب القانون والعدالة الحاكم رفض المشاركة، وفق ما نقلت وكالة »بي 

آي بي«.
ووسط الشكوك حول مصير االنتخابات، قال رئيس الحزب الحاكم، ياروسالف 
كاتشينسكي، إنه سيتم التوصل إلى حل يوم األربعاء. وقال المسؤول السياسي 
لالنتخابات  العليا  المحكمة  وإلغاء  مايو،   10 تاريخ  تجاوز  »بمجرد  بيان:  في 
نتيجة عدم انعقادها، ستعلن رئيسة البرلمان تنظيم انتخابات رئاسية جديدة 

في أقرب موعد«.

التصويت عبر البريد
عبر  التصويت  يفرض  قانونا  الحاكم  الحزب  نواب  أقر  عندما  الوضع  وتولد 
البريد. لكن النص تعرض النتقادات من خبراء دستوريين ورفضته المعارضة 
في مجلس الشيوخ، كما أنه خرج في وقت متأخر وبالتالي لم يعد تنفيذه ممكنا.

الحاكم تأجيل االنتخابات، مرتكزا في ذلك  الحزب  الوقت نفسه، رفض  في 
إلى الدستور الذي ال يسمح بهذا الخيار إال عند إعالن وضع كارثة طبيعية. وقد 

اعتبر الحزب أن الوضع الصحي ال يرقى إلى الكارثة.
لرفض  أخرى  أسبابا  هناك  أن  اعتبروا  المعلقين  وعددا من  المعارضة  لكن 
تأجيل االنتخابات، أهمها رغبة الحزب في إعالن فوز الرئيس أندريه دودا بوالية 

جديدة.
ويتصدر دودا نوايا التصويت، وكان بإمكانه الفوز منذ الدور األول لالنتخابات، 
لكن ذلك قد ال يبقى مضمونا في حال تأجيلها، نظرا إلى التداعيات االقتصادية 

واالجتماعية لوباء »كوفيد19-«.

بروكسل - األراضي المحتلة - وكاالت

توجه أوروبي بـ »رد صارم« إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

●  جنود إسرائيليون في بلدة يعبد بالضفة الغربية المحتلة



اقتصاد

كالم فى األرقام

قيمة االنخفاض المتوقع في 
مبيعات سيارات »تويوتا« هذا 
العام بسبب الجائحة كورونا.

قالوا

08

إلى  عددهم  يصل  الذين  بسرت،  الوطني  التجاري  المصرف  عمالء  يعاني 
40 ألف شخص لديهم حساب جاٍر، نقص وشح السيولة النقدية مند أكثر من 

ثالثة أشهر.
وناشد عدد من الزبائن من خالل »بوابة الوسط« اإلدارة العامة للمصرف 
بالمنطقة الشرقية وبلدية سرت، التدخل لتوفير سيولة نقدية، السيما خالل 

شهر رمضان الكريم ومع قرب عيد الفطر المبارك.
لحل  السيولة  إجــراءات  بتسهيل  والرقابية  المسؤولة  الجهات  وطالبوا 
مصاريفهم  لتغطية  النقدية،  للسيولة  المحتاجة  العائالت  معاناة  مشكلة 

واحتياجاتهم اليومية.
وتشهد مصارف في أنحاء متفرقة من البالد نقصًا في السيولة النقدية، ما 
البناء عن  الغذائية وبعض مواد  المواد  إلى شراء  المواطنين يضطرون  جعل 

طريق صكوك التحويل.

40 ألف شكوى من شح السيولة في سرت
»لدينا حوالى 80 ألف وفاة، 
وأكثر من 30 مليون شخص 
قدموا طلبات للحصول على 
مساعدات بطالة .. علينا 
إعادة إطالق اقتصادنا« 
المستشار االقتصادي 
للرئيس األميركي دونالد 
ترامب
كيفين هاسيت

13.95

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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داخل  الدوليين  واالستثمار  التجارة  أعمال  معظم  تحدث 
شبكات تقسم اإلنتاج إلى خطوات منفصلة يمكن تنفيذها في 
بلدان مختلفة. حيث تتبادل الشركات المدخالت والمنتجات من 
خالل سالسل قيمة عابرة للحدود، وبعضها على درجة عالية من 
التعقيد. في الواقع، شكلت سالسل القيمة هذه - سواء داخل 
الشركات أو بين الشركات، إقليمية أو عالمية - أكثر من ثلثي 
التجارة العالمية في عام 2017، إلى جانب نسبة مذهلة بلغت 

٪80 في بعض الصناعات التحويلية.
من  »كورونا«،  فيروس  مرض  جائحة  الندالع  نتيجة  لكن، 
المنتظر أن تنخفض تجارة البضائع العالمية بنسبة تتراوح بين 
أصابت  حيث  ذلك،  من  وأسوأ  بل   .2020 عام  في  و32٪   13
الجائحة شبكات التصنيع وسالسل التوريد بالشلل - خاصة في 

الصين، التي يشكل إنتاجها ٪28 من إنتاج التصنيع العالمي. 
أحدثتها  التي  االقتصادية  واالضطرابات  األضرار  أعقاب  في 
اعتماد  مــدى  تقييم  األعمال  قــادة  يعيد  كوفيد19-،  أزمــة 
شركاتهم على موردين أجانب حصريين ويبحثون كيفية تخفيف 
دعوات  ثمة  ذلك،  إلى  باإلضافة  االستراتيجية.  الضعف  نقاط 
متزايدة من جانب قادة سياسيين في دول غنية إلدخال تغييرات 

جذرية على هياكل اإلنتاج والسياسة التجارية.
زيادة  لتشجيع  خطط  عن  الغربية  الحكومات  بعض  وأعلنت 
اإلنتاج المحلي من االحتياجات األساسية. لكن ارتفاع متوسط 
األجور ومستوى اإلنتاجية في هذه البلدان سيزيدان من تكلفة 
التصنيع  وأنشطة  العمالة،  كثافة  على  المعتمدة  السلع  إنتاج 
األساسية، وبعض الخدمات، في حين أن اتخاذ تدابير الحماية، 

مثل فرض التعريفات، سيضر بالمستهلكين المحليين.
من ناحية أخرى، تزيد بعض االقتصادات المتقدمة من حدة 
بتوريد  المتعلقة  األجنبية  االستثمارات  في  التدقيق  إجراءات 

السلع والخدمات الحيوية. والحق أن مثل هذه السياسات، 
التي تُركت غامضة عن عمد، تنطبق على جميع المنتجات 
تقريبا، وتهدف بشكل كبير إلى تثبيط عمليات استحواذ 
خالل  المحلية  الشركات  على  الصينيين  المستثمرين 
الجائحة. كما بدأت بعض الدول النامية، مثل الهند، في 

فرض قيود مماثلة.
لـــكـــن تــفــكــيــك 
القيمة  ســـالســـل 
وإقــامــة  العالمية 
حواجز أمام االستثمار 
األجنبي المباشر ليسا 
السديد  الفِكر  من 
في شيء. ومن شأن 
يبشر  أن  تنفيذهما 

بعودة أسوأ أشكال سياسات 
االقتصاد  وقومية  الحماية 
الجزئي، وسيترتب على ذلك 
عواقب قد تكون مدمرة على الرخاء واالستقرار والسالم على الصعيد 
العالمي. من غير المستبعد أن تصبح مثل هذه السياسات بمثابة 
حكم باإلعدام بالنسبة إلى العديد من االقتصادات المنخفضة 
البلدان، مما  بين  التفاوت  أوجه  تفاقم  إلى  تؤدي  وقد  الدخل، 

يزيد من الضعف الحالي في الطلب الكلي العالمي.
القيمة  سالسل  من  الغنية  ــدول  ال تستفيد  عــام،  بشكل 
العالمية. حيث أدى انخفاض تكاليف النقل، وصعود االبتكار في 
طرق التعبئة والتغليف، إلى فتح إمكانية إنتاج العديد من السلع 
بعيدا عن أسواقها النهائية. ونتيجة لذلك، غالبا ما تُصنع السلع 
ومن  العالم.  من  التكلفة  منخفضة  مناطق  في  القيمة  عالية 
على  يقوم  بالمصادر  لالستعانة  عالمي  نموذج  اعتماد  خالل 
سالسل توريد عابرة للحدود، تستطيع العديد من الشركات في 

االقتصادات المتقدمة االستفادة من هذه التكاليف المخفضة.
نتيجة لذلك، تصبح الشركات التي تساهم في سالسل القيمة 
العالمية أكثر كفاءة وإنتاجية. وعندما تنتقل إلى صناعات ذات 
قيمة أعلى )غالبا ما تقوم على كثافة رأس المال(، تكون قادرة 
على دفع أجور أعلى لموظفيها واالرتقاء بمستوى أنشطتهم نحو 

الصدارة التكنولوجية. 
باإلضافة إلى ذلك، تستفيد أيضا البلدان النامية، التي زادت 
حصتها في التجارة العالمية ذات القيمة المضافة من ٪20 في 
عام 1990 إلى ٪30 في عام 2000 إلى أكثر من ٪40 في الوقت 
العالمية، وتشارك فيها حتى أشد  القيمة  الراهن، من سالسل 
إيجابية  آثار  ذلك  على  ترتبت  الواقع،  وفي  فقرا.  البلدان  هذه 
تعمل  التي  البلدان  في  خاصة  المحلي،  االقتصاد  إلى  بالنسبة 

على تطوير صناعاتها بطريقة تتوافق مع مزاياها النسبية.
على صعيد آخر، في بيئات األعمال غير المواتية التي تسود 
القيمة  سالسل  تحفز  أن  يمكن  النامية،  البلدان  من  العديد 
العالمية ظهور مجموعات ذات أداء جيد من الشركات الخاصة 
في الصناعات التنافسية. كما أنها تخلق فرصا للشركات المحلية 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، لذلك، فإن تعطيل سالسل القيمة 

العالمية استجابة للجائحة سيعود بنتائج عكسية. 
مخاوف مشروعة  تساورها  قد  الغنية  االقتصادات  أن  ال شك 
دولة  أي  أو  الصين  على  الحصري  أو  المفرط  االعتماد  حول 
أخرى لتوفير قطع الغيار والمواد األساسية. لكن الحل ال يكمن 
التجارة  حركة  خفض  أو  العالمية،  القيمة  سالسل  تفكيك  في 
العرض وتحديد نقاط الضعف  إعادة تشكيل  العالمية، بل في 

والتخفيف من حدة المخاطر.
على  االعتماد  أو  متعددة،  بمصادر  االستعانة  ستؤدي  بل 
موردين في مناطق مختلفة من العالم، إلى بناء قدرة احتياطية 
حزم  أن  من  نتأكد  أن  يجب  ثانيا،  ارتباكات.  حدوث  حالة  في 
الحسبان  في  تأخذ  كوفيد19-  مواجهة  في  الحكومية  اإلنقاذ 
التأثيرات الطويلة األمد على تغير المناخ، وتشجع على تحقيق 

االستدامة االقتصادية.
عمليات  تتلقى  التي  الكبرى  الشركات  تلتزم  أن  يجب  ثالثا، 
إنقاذ حكومية بإعادة التوازن في توزيع األنشطة والمزايا داخل 
الفقيرة  البلدان  حصر  عدم  لضمان  العالمية  القيمة  سالسل 
في أنشطة إنتاج ذات قيمة مضافة منخفضة. وأخيرا، سيساعد 
توفير قروض رأس المال المتداول للشركات الصغيرة - المصدر 
تحسين  في   - االقتصادات  من  العديد  في  للعمالة  الرئيسي 

أوضاع هذه الشركات في سالسل القيمة العالمية.

الدولي البنك  في  أول  اقتصادي  مستشار    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 سيليستين مونغا *

من المنتظر أن تنخفض تجارة 
البضائع العالمية بنسبة تتراوح 

بين  13 و32 % في عام 
2020

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4183دوالر أميركي
1.5394يورو

1.7438الجنية االسترليني
0.3775الريال السعودي
0.3861درهم إماراتي

0.2001االيوان الصيني

2020 13  مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء    

مليار دوالر 

توابع زلزال »كورونا« على أسواق الطاقة

مراقبة المالءة المالية للبنوك التي تحتفظ بودائع للمؤسسة

عمال النفط األميركيون بني كماشة األسعار والتسريح

خطة لتعزيز تنافسية االستثمارات الليبية بعد »كورونا«

القاهرة - وكاالت

طرابلس - الوسط

تراجع عدد منصات النفط العاملة في حوض 
برميان بأكثر من النصف مقارنة بما كان الوضع 

عليه قبل عام

كارلسباد  النفط حول  العاملون في قطاع  وجد 
في والية نيومكسيكو أنفسهم أمام خيارين، إما 
أو المغادرة بحثا عن مكان آخر  انتظار انتعاش 
للعمل، بعدما سدّد االنخفاض الكبير في أسعار 

الخام ضربة موجعة لالقتصاد المحلي.
النفط  قطاع  في  العاملين  الكثير من  وغادر 
في الوالية القاحلة في جنوب غرب البالد مواقع 
التخييم حيث كانوا يوقفون عرباتهم المقطورة 
إلى  تجذبهم  المرتفعة  الرواتب  كانت  بعدما 

المكان، وفق »فرانس برس«.
حوض  في  البلدة  هذه  في  للعامل  ويمكن 
والغاز  للنفط  رواســـب  أكبر  حيث  برميان، 
الطبيعي، أن يحصل على مئة ألف أو حتى 150 
بمرتين  أعلى  راتب  وهو  السنة،  في  دوالر  ألف 
في  الخاص  القطاع  رواتب  معدل  من  أكثر  أو 

المنطقة.
اللحامة  في  العامل  ويفر  كلينون  ــاد  وأف
الظل  في  يجلس  كان  بينما  عاما   34 والبالغ 
لزوجته  قال  إنه  المخيّم  في  مقطورته  خارج 
ذهابي  لعدم  بالكآبة  »أشعر  تكساس  في 
لرؤيتكم  للعودة  متحمّس  لكنني  العمل،  إلى 

جميعا«.
إن  للوضع  متقبّال  بــدا  ــذي  ال ويفر  ــال  وق
يسهّالن كل شيء«، مشيرا  والمزاح  »الضحك 
زوجته  مع  أسابيع  بضعة  قضاء  ينوي  أنه  إلى 
الواقعة  هيوستن،  قرب  منزلهم  في  وبناتهما 
بعد  ويخطط  بالسيارة.  ساعات  عشر  بعد  على 
ذلك لبدء البحث عن عمل مجددا. ويعمل اآلالف 
إما  النفط،  قطاع  في  كارلسباد  منطقة  في 
أو  النفط  أنابيب  بناء  أو  اآلبار  تشغيل  أو  بحفر 

صيانتها.
في  منهم  العديد  يعيش  ويفر،  غرار  وعلى 
»مخيّمات« خارج المدينة. وفي منطقة شهدت 
ازدهار  بعد  العقارات  أسعار  في  كبيرا  ارتفاعا 
ما  هؤالء  يدفع  عقد،  مدى  على  النفط  أسعار 
بين 600 و900 دوالر في الشهر للحصول على 
التخييم وسيارة الشحن  موقع لتوقيف مقطورة 
الخاصتين بهم. وخسر العديد من هؤالء العمال 
الشاق،  بعملهم  المعروفين  النفط  مجال  في 
في  وظائفهم  جسدية،  قــوّة  يتطلب  ــذي  وال

في  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  شرعت 
التشغيلية  عملياتها  دعــم  خطة  تنفيذ 
المالي  مركزها  تعزيز  إطار  في  الخارج  في 
والحفاظ على استثماراتها من تداعيات أزمة 

كورونا التي أنهكت االقتصاد العالمي.
أوضح  »الوسط«  إلى  خاصة  إفادة  وفي 
أن   ، بالمؤسسة  والعالقات  االعالم  مكتب 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة قد انتهوا من 
تنافسية  تضمن  استراتيجية  خطة  إعــداد 
انتهاء  بعد  الخارج  في  الليبية  االستثمارات 

جائحة كورونا.
وكانت المؤسسة الليبية لالستثمار قالت 
تحليل  على  تعمل  إنها  أسبوعين،  نحو  قبل 
االستثمارات من خالل منظومات متخصصة 
استمرار  جانب  إلــى  لصالحها،  ومرخصة 
العمل على مراقبة المالءات المالية للبنوك، 
لمتابعة  المؤسسة،  بودائع  تحتفظ  التي 
المستقبلية وسط  والتوقعات  الفائدة  أسعار 
جائحة  عن  الناجمة  االقتصادية  التداعيات 

فيروس »كوفيد 19«.
رئيس  أوضــح  الماضي،  أبريل   15 وفي 
علي  الدكتور  المؤسسة،  إدارة  مجلس 
بوابة  إلى  خاصة  تصريحات  في  محمود، 
مراقبة  تتضمن  العمل  خطة  أن  الوسط، 
التي تحتفط بودائع  للبنوك  المالية  المالءة 
وتوقعاتها  الفائدة  أسعار  وتتبع  المؤسسة، 
العام  العزل  تداعيات  ظل  في  المستقبلية 
بسبب  عالميا  االقتصادية  الحياة  وشلل 

فيروس كورونا.
تتأثر  أن  حينها،  المؤسسة  رئيس  وتوقع 
العقارات،  ومحفظة  والغاز  النفط  محفظة 
استثمارات  من  عالية  نسبة  تشكل  التي 
السلبية،  االقتصادية  بالتوقعات  المؤسسة، 
والحجر الصحي القائم، غير أنه أكد أن العمل 
الزال جاريًا لمتابعة هذه االستثمارات بشكل 

دوري.
التجارية  البريطانية  المحكمة  ان  يذكر 
في لندن أصدرت في 25 من مارس الماضي 
إدارة  مجلس  ان  بآعتبار  النهائي  حكمها 
علي محمود هو  الدكتور  برئاسة  المؤسسة 
الليبية  للمؤسسة  الوحيد  الشرعي  الممثل 
بموجب  المتحدة  المملكة  في  لالستثمار 

القانون اإلنجليزي.

األسابيع الماضية.
الخام  برميل  سعر  تراجع  أبريل،   20 وفي 
األميركي بشكل كبير حتى إنه بلغ تحت الصفر 
وقع  على  الخزانات  امتألت  بينما  وجيزة،  لمدة 
فيروس  تفشي  به  تسبب  الذي  الطلب  انهيار 

كورونا المستجد.
تراجع عدد منصات  الفائت،  األسبوع  وخالل 
من  بأكثر  برميان  حوض  في  العاملة  النفط 
عام.  قبل  عليه  الوضع  كان  بما  مقارنة  النصف 
ويعرب بنجامين لوريتو الذي جلس على كرسي 
يزال  ال  لكونه  امتنانه  عن  مقطورته  خــارج 

موظفا، وإن تم تخفيف ساعات عمله.
ويقول مراقب العمال المسؤولين عن أنابيب 
خمسة  اقتطاع  تم  إنه  عاما   48 البالغ  النفط 

دوالرات في الساعة من راتبه، بينما تم تخفض 
األسبوع.  في   40 إلى   80 من  عمله  ساعات 
على  يحصلون  ال  الناس  من  »الكثير  وأوضــح 
يجلسون  يعملون.  ال  لكنهم  هنا  إنهم  عمل. 

فقط بانتظار أي جديد«.
غينتري  جيس  يشير  السياق،  هــذا  وفــي 
إن  نفط  مصفاة  في  عاما   21 البالغ  الموظف 
المنطقة ليس سهال. ويتطلع  العيش في هذه 
لويزيانا  األصلية  واليته  إلى  للعودة  غينتري 
كلبه  يداعب  بينما  قائال  تسريحه،  تم  بعدما 
والرمل،  بالغبار  مليء  إنه  هنا.  المكان  »أكره 
مهما  منعشة  هــواء  نفحة  تنّفس  يمكنك  ال 

حاولت«.
لكنه يضيف »ال يمكنك الحصول على أفضل 

العالمية  »ديــلــويــت«  شــركــة  ــدرت  وقـ
المجمعة  ــول  األصـ إجمالي  للمحاسبة، 
للمؤسسة بحوالي 67 مليار دوالر حتى نهاية 
ضخمة  حصة  بقاء  مع   ،2012 المالي  العام 
منها قيد التجميد بموجب القرارات الدولية. 
ويأتي %50 من هذه االستثمارات في شكل 
للشركة  تابعة  إستثمارية  ومحافظ  صناديق 
الخارجية  لإلستثمارات  الليبية  العربية 
الليبية  اإلستثمارية  والمحفظة   ،)LAFICO(
اإلستثمارية  والمحفظة   ،)LAP( األفريقية 
اإلستثمارات  وشركة   ،)LTP( المدى  طويلة 
الليبي  والصندوق   ،)OilInvest( النفطية 

.)LLIDF( لالستثمار الداخلي والتطوير
المؤسسة  أعلنت  الماضي،  اإلثنين  ويوم 
الليبية لالستثمار، مضاعفة الجهود لالنتهاء 
 10 منذ  المتراكمة  المالية  القوائم  من 
الدوليين  المراجعين  على  وعرضها  سنوات 
من  الثاني  النصف  خالل  عليها  للمصادقة 

الهيكل  مثل  والهياكل  األنظمة  واعتماد 
مجلس  وميثاق  للمؤسسة،  العام  التنظيمي 
المجلس،  سلوك  قواعد  ومدونة  اإلدارة، 
المؤسسة،  موظفي  سلوك  قواعد  ومدونة 
وميثاق  والمكافآت،  التعيينات  لجنة  وميثاق 

لجنة المراجعة والمخاطر.
وفي منتصف أبريل الماضي، كشف رئيس 
خطة  إعــداد  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة 
التشغيلية الستثمارات  العمليات  عمل لدعم 
ومستشارين  خبراء  بمساندة  المؤسسة، 
دوليين، تركز على قطاعات »المال والعقارات 
والفنادق والنفط«، بهدف ضمان استمرارية 
تقارير  وتقديم  االستثمارات،  هذه  متابعة 

دورية بالخصوص.
منتدى  اعتمد  الــعــام،  هــذا  مطلع  وفــي 
مرة  »ألول  العالمية  السيادية  الصناديق 
الليبية  بالمؤسسة  الخاص  الذاتي«  التقييم 
الرسمية  صفحته  عبر  ونشره  لالستثمار، 

تكثيف  إلى  بيان  في  وأشارت،   .2020 العام 
شركاتها  المؤسسة  أصول  لتقييم  الجهود 
السوقية، وإنجاز بنائها  التابعة وفق قيمتها 

التقني واالستثماري.
إعداد  خطة  استكمال  إلى  البيان  ونوه 

لشخص  بالنسبة  خصوصا  األموال«،  هذه  من 
»يقوم  تابع  جامعية.  شهادة  يمتلك  ال  مثله 
الناس بأي شيء كان وسيعيشون في أي مكان 
عايشت  أن  راتب كهذا. وسبق  على«  للحصول 
الماضي،  في  النفط  أسعار  تراجع  كارلسباد 
عندما انخفض سعر البرميل في 2016 إلى أقل 

من 30 دوالرا.
بالنسبة  هــزّة  شّكل  األسعار  تهاوي  لكن 
تداعيات  يختبرون  الذين  الشباب  للعمال 

تذبذب أسعار الخام ألول مرة.
وغادرت أمبر )29 عاما( والتي رفضت اإلفصاح 
عن اسم عائلتها مدينتها العام الماضي. وتعمل 
اآلن في متجر وتعيش في مقطورة مع صديقها 
الذي يعمل في حقل نفطي. وقالت »يثير وضعنا 
قلقي«، مضيفة: »نعتمد على النفط. إنه حياتنا، 

ولذا فإن تراجعه يتركنا في مأزق«.
الشركات  من  الكثير  بإمكان  يكن  ولــم 
خطة  لوال  الصمود  النفط  على  تعتمد  التي 
األميركية  اإلدارة  أطلقتها  التي  الطارئة  اإلنقاذ 
لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي 
كان  النفط،  منتجي  من  توجيهات  أي  غياب 
مايكل  وقال  اآلبار.  بعض  إغالق  الضروري  من 
باسيت الذي يدير عمليات شركة خدمات نفطية 

»لم يعد لدينا أي شيء نعمل عليه«.
في  العاملين  إلبقاء  مسعى  في  بأنه  وأفاد 
الحالي،  الوقت  في  عملهم  رأس  على  اللحامة 
الفائضة  األسالك  تحويل  طلب منهم مديرهم 

عن الحاجة إلى شوّايات.
كبيرا  موقفا  يدير  الذي  غارنر  مايكل  ويشير 
للعربات المقطورة وعمل في السابق في البناء 
واللحام إلى أنه »حتى مؤخرا، كانت هذه بلدة 
وعاش  جديد«.  من  قدميك  على  لتقف  جيّدة 
غارنر معظم حياته في كارلسباد. وباتت 30 من 
المواقع الـ120 في مجمّعه المليء عادة خالية 
الناس  ويدرك  النفط.  أسعار  انخفاض  بدأ  منذ 
تبلغ  البطالة  نسبة  كانت  حيث  كارلسباد،  في 
الذهب  بأن  فقط،  عامين  قبل  المئة  في  ثالثة 

األسود قد يتحوّل إلى رصاص في أي لحظة.
شخص  »أي  بالقول  ذلك  عن  غارنر  ويعبّر 
يعرف  طويلة  لمدة  النفط  حقول  في  عمل 
كالحجر.  وتهبط  بالتدريج  ترتفع  تذبذباتها، 
عند سقوطها، تسقط سريعا«. وأضاف »تتعّلم 

بأن عليك ادّخار بعض المال« ألوقات الشدّة.

»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  بموقع 
السيادية،  للصناديق  التنفيذي  المدير  وقال 
في  كلمة  إلقائه  أثناء  أكد  بونفيلد  دنكن 
المؤسسة  أن  المستديرة،  المائدة  محفل 
تقييمًا  تقدم  مرة  »ألول  لالستثمار  الليبية 
بمبادئ  التزامها  مدى  عن  وتفصح  ذاتيًّا 
امتثال  في  مهمة  خطوة  وهي  )سانتياغو( 
المؤسسة الليبية لالستثمار لمعايير ومبادئ 

الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية«.
الثروة  لصناديق  الــدولــي  والمنتدى 
لصناديق  منظمة  هو   )IFSWF( السيادية 
بتعزيز  ملتزمة  العالمية،  السيادية  الثروة 
وإدارة  الــرشــيــدة  الحوكمة  مــمــارســات 
والبحث  ــوار  ــح ال خــالل  مــن  االســتــثــمــار 
إلى  المنتدى  ويهدف  الذاتي.  والتقييم 
الثروة  صناديق  لنشاط  أعمق  فهم  تعزيز 
المالية  الخدمات  مؤسسات  بين  السيادية 

والحكومية.

●   فنيون أميركيون في أحد مواقع إنتاج النفط.

●  رئيس المؤسسة الليبية لالستثمار ، د. علي محمود، خالل اجتماع مع رؤساء ومديرين عامين وعدد من مديري اإلدارات للشركة الليبية لالستثمارات الخارجية و المحفظة االستثمارية طويلة المدى في 21 يناير 2020

مراقب عمال يؤكد اقتطاع خمسة دوالرات في 
الساعة من راتبه وتخفيض ساعات عمله إلى النصف

عرض القوائم المالية على المراجعين 
الدوليين في النصف الثاني من العام 2020

توقعات بتأثر محفظتي النفط والغاز
 والعقارات بالتقديرات االقتصادية السلبية
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رجحت وكالة »إس آند بي جلوبال« أن تواجه الحكومات حول العالم المزيد 
التكلفة  تداعيات  استمرار  مع  االئتمانية  التصنيفات  في  التخفيضات  من 

المستجد. كورونا  فيروس  لجائحة  االقتصادية 
وخفضت  دولة   90 شملت  مراجعة  بورز«  اند  »ستاندرد  أجرت  مارس،  ومنذ 

تقريبا. الحاالت  المستقبلية في نصف  النظرة  أو  االئتماني  التصنيف  إما 
25 دولة في فئة نظرة مستقبلية سلبية، وهو تحذير فعلي من  \ولديها اآلن 
ايجابية  مستقبلية  نظرة  فئة  في  فقط  دول  ست  مع  مقارنة  للتصنيف،  خفض 

و104 دول في فئة نظرة مستقبلية مستقرة.
أن  المرجح  من  أن  »نعتقد  جديد  تقرير  في  بالوكالة  بارزان  محلالن  وكتب 

للتصنيفات«. السلبي  التعديل  من  المزيد  يحدث 
حوالي  سيبلغ  العام  هذا  الحكومات  ميزانيات  في  العجز  متوسط  أن  وقدرا 

.% 6.3

خفض التصنيفات االئتمانية ملزيد من الدول

الواليات  في  للصين  المباشرة  االستثمارات  إن  تقرير  قــال 
 2009 منذ  لها  مستوى  أقل  إلى  الماضي  العام  انخفضت  المتحدة 
ستواصل  »كوفيد19-«  جائحة  وإن  البلدين،  بين  توترات  وسط 

الضغط على تدفق االستثمارات بين أكبر اقتصادين في العالم.
واللجنة  لألبحاث  جروب«  »روديــوم  عن  الصادر  التقرير  وأفاد 
اآلثار  تبدد  قد  الجائحة  أن  الصينية  األميركية  للعالقات  الوطنية 
في  البلدين  بين  الموقع  التجارة  اتفاق  من   1 للمرحلة  اإليجابية 
وكالة  وفق  االقتصادي،  النمو  وتضرر  الصفقات  تعطل  نتيجة  يناير 

»رويترز«.
الستثمارات  كبير«  »تراجع  إلى  تشير  مبدئية  بيانات  أن  وأوضح 
حيث   ،2020 من  األولى  األشهر  في  المتحدة  الواليات  في  الصين 

مليون   200 بقيمة  جديدة  مباشرة  استثمارات  عن  اإلعالن  جرى 
العام  من  ربع  كل  في  المتوسط  في  مليارين  مع  مقارنة  دوالر 

الماضي.
مباشر  استثمار  مشاريع  عن  أعلنت  األميركية  الشركات  لكن 
بقيمة 2.3 مليار دوالر في الصين في الربع األول، بانخفاض طفيف 
فحسب عن المتوسط الفصلي للعام الماضي، بحسب التقرير الذي 
كبيرا  خفضا  يبدو  ما  على  تدرس  ال  األميركية  الشركات  أن  أضاف 

ألنشطتها في الصين.
إلى  2019، نمت االستثمارات األميركية في الصين طفيفا  وفي 
بعدما  البلدين  بين  التدفقات  استقرت  حين  في  دوالر  مليار   15

شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين.

تراجع استثمارات الصني بأميركا
السعر بالدوالرنوع الخام

29.36برنت

25.52غرب تكساس

26.81دبي

30.10سلة أوبك

30.10أورال
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أعلنت شركة »أرامكو« النفطية السعودية العمالقة تراجع صافي 
أرباحها في الربع األول من العام بنسبة 25 % جرّاء انخفاض أسعار 
الخام، متوّقعة أن تؤثر أزمة كوفيد19- على الطلب وعلى إيرادات 
مليار   62,5 بلغ  أرباحها  إن صافي  المجموعة  وقالت  الجاري.  العام 
السنة،  من  األولى  الثالثة  األشهر  في  دوالر(  مليار   16,66( ريال 
الماضي.  العام  من  ذاتها  الفترة  في  دوالر  مليار  بـــ22,2  مقارنة 
وأوضحت في تقرير أن أداء الربع األول من عام 2020 تأثر بانخفاض 
النفط  أسعار  تراجع  إلى  أدى  ما  الخام،  على  العالمي  الطلب  حجم 

»واستمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير والكیمیائیات«.
في  ــداول«  »ت المحلية  المالية  السوق  في  »أرامكو«  ــت  وُأدرج
ديسمبر الماضي بعدما باعت 1,5 % من أسهمها، في أكبر عملية 
اكتتاب في التاريخ تراوحت بين 25,6 و29,44 مليار دوالر. وواجهت 
الشركة منذ إدراجها تحدّيات كبرى في األسواق العالمية مع خسارة 
الخام نحو ثلثي قيمته في مارس الماضي فيما كان انتشار فيروس 
وتوقف رحالت جوية وحظر  بإغالقات  يتسبّب  المستجد  »كورونا« 

تجول حول العالم، وفق وكالة »فرانس برس«.
وهبط النفط مجددا في أبريل وتراجع خام تكساس إلى المنطقة 
للدفع  المنتجون  اضطر  بعدما  التاريخ  في  االولــى  للمرة  الحمراء 
مواقع  وجود  عدم  في ظل  كبرى  كميات  من  للتخلص  للمشترين 
تخزين كافية. وقال رئيس أرامكو أمين الناصر في تقرير حول أداء 
الربع األول إن »العالم بأسره لم يشهد أزمة تضاهي  الشركة في 
مع  نتكیف  أن  علينا  »یجب  أنه  معتبرا  كورونا«،  جائحة فیروس 
سريعة«.  بوتیرة  والمتغیرة  التعقید  شدیدة  التطورات  هذه 
الخام على ما  العالمي على  الطلب  الشركة أن يؤّثر تراجع  وتتوّقع 

تبقى من العام 2020.
وقال الناصر »بالنظر إلى الشهور المتبقية من عام 2020، نتوقع 
وأسعار  الطاقة  على  العالمي  الطلب  على  كورونا  جائحة  تؤثر  أن 
النفط، ما سينعكس بدوره على إيرادات الشركة، لكنه ذكر أنه »على 
المدى البعيد، تظل الشركة واثقة من تنامي الطلب على الطاقة مع 

تعافي االقتصادات العالمية«.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عقدين في مارس 
الماضي، بعدما خسرت نحو ثلثي قيمتها على خلفية الطلب الضعيف 
جراء إجراءات اإلغالق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وتراجعت 
السعودية  بين  أسعار  حرب  خضم  في  أبريل  في  مجددا  األسعار 
وروسيا لتأمين أكبر حصة في السوق قبل أن تتوصّل الدول المنتجة 
التفاق لخفض اإلنتاج بنحو 9,7 ماليين برميل بهدف محاولة تحقيق 
التوازن بين العرض والطلب في السوق لرفع األسعار. ووصل إنتاج 
السعودية خالل حرب األسعار إلى مستوى 12,3 ماليين برميل وهو 
مستوى قياسي، قبل أن يتراجع إلى 8,5 في مايو الحالي بفعل اتفاق 

خفض اإلنتاج.

»أرامكو« تتوقع سنة صعبة 
بعد نتائج إيرادات الربع األول

صندوق النقد يقرض 
مصر 2.7 مليار دوالر

قرضا  مصر  منح  لى  الدولي  النقد  صندوق  إدارة  مجلس  وافق 
مع  التعامل  على  البالد  لمساعدة  دوالر  مليار   2,77 بقيمة  طارئا 
آثار وباء »كوفيد19-«. وفي بيان قال الصندوق إن مصر شهدت 
إصالح  برنامج  إطار  في  كوفيد19-  صدمة  قبل  ملحوظا«  »تحوال 

اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد اآلن.
وقال النائب األول للمدير التنفيذي جيفري أوكاموتو إن القرض 
احتواء  بهدف  والمؤقت  الموجه  »اإلنفاق  تمويل  في  سيساعد 
القاهرة ستحتاج  أثره االقتصادي«. لكنّه حّذر بأن  الوباء وتخفيف 
والمتعددي  الثنائيين  الدائنين  من  إضافي  سريع  »دعــم  إلى 
المتبقية وتخفيف عبء  المدفوعات  ... لسد فجوة ميزان  األطراف 
جهدت  الذي  الكلي  االقتصاد  استقرار  على  والحفاظ  التسويات 

مصر لتحقيقه«، وفق وكالة »فرانس برس«.
ويأتي القرض الطارئ من أداة التمويل السريع التابعة للصندوق 
النامية  للدول  بسرعة  المساعدة  على  للحصول  تعزيزها  تم  والتي 
مديرة  وقالت  الوباء.  لتفشي  االقتصادية  للتأثيرات  عرضة  األكثر 
أكثر  تلقى  الصندوق  إن  جورجيفا  كريستينا  الدولي  النقد  صندوق 
من 100 طلب مساعدة من أعضائه، وإّن الدول النامية ستحتاج إلى 
حوالي 2,5 تريليون دوالر للتعامل مع آثار الوباء. وأوضح الصندوق 

األسبوع الماضي أنّه وافق على 50 قرضا من هذا القبيل.
وأودى الوباء بحياة أكثر من 500 شخص في مصر مع تسجيل 
قرابة 10 آالف إصابة، وفق إحصاء جامعة جونز »هوبكنز«. وبدأت 
حكومة  خففت  أن  بعد  تدريجيا  أنشطتها  فتح  إعادة  في  البالد 
شهر  خالل  صارم  تجول  حظر  من  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 

رمضان في محاولة لدفع عجلة أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا.
وأجبرت  مارس  أواخــر  في  والمقاهي  المتاجر  أغلقت  أن  بعد 
منازلهم،  في  البقاء  على  المدنية  الخدمة  موظفي  من  الماليين 
العديد من  تراجعت ببطء عن بعض من هذه اإلجراءات فأعادت 
ومراكز  التجارية  المحالت  عمل  ساعات  ومددت  الدولة  موظفي 

التسوق.

● إعالن لشركة أرامكو في الرياض في 18 نوفمبر 2019 )فرانس برس(

●   مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن

رغم التعافي الملحوظ للتدفقات النقدية في أبريل الماضي

االقتصادات الناشئة استنزفت 240 مليار دوالر من االحتياطيات
الناشئة  االقتصادات  مستقبل  تالحق  التساؤالت  تستمر 
الرئيسية في العالم، بعدما استنزفت 240 مليار دوالر من 
األخيرين،  الشهرين  مدى  على  األجنبي  النقد  احتياطيات 
إذ تعمل البنوك المركزية على دعم عمالتها واقتصاداتها 

في مواجهة جائحة »كوفيد19-«.
عن  نقال  أميركا«  »أوف  بنك  عن  مذكرة صادرة  ووفق 
»من  فإنه  دولــة،  وثالثين  إلحدى  االحتياطيات  بيانات 
وقال  أبطأ«.  بوتيرة  كان  وإن  النزيف،  يستمر  أن  المرجح 
البنك إن الصين وهونغ كونغ والسعودية والبرازيل وتركيا 

شهدت جميعها أكبر هبوط إجمالي في االحتياطيات.
األكبر  االنخفاض  شهدتا  ومصر  تركيا  أن  ــاف  وأض
ورومانيا  تركيا  أن  إلى  المذكرة  ولفتت  المئوية.  بالنسبة 
الخارجي  الدين  بالكامل  الرسمية  احتياطياتهما  تغطي  ال 

قصير األجل على مدى 12 شهرا.
وكتب ديفيد هونر من بنك »أوف أميركا« في المذكرة: 
الناشئة على األرجح،  »سيستمر نزيف احتياطيات األسواق 
لكن بشكل أبطأ، خالل ما يبدو أنه سيكون تعافيا مخيبا 
لآلمال في النمو العالمي ونمو األسواق الناشئة«. وأضاف: 
إجراءات  إلغاء  أعقاب  في  النشاط  في  مبدئي  تعاف  »بعد 
العزل الصحي، من المرجح أن تكبح عدة عوامل التعافي: 
الدين المرتفع وتعثر الشركات وأسواق العمل غير الفعالة 

وانحسار العولمة والتوترات األميركية الصينية«.
خالل  قوية  انتعاشة  شهدت  الناشئة  األسواق  أن  بيد 
الحكومات  عديد  اتجاه  أثر  على  الماضية،  الستة  األسابيع 
العام  العزل  من  فترة  بعد  لالقتصاد  التدريجي  الفتح  إلى 
)كوفيد19-(  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 
أسهم  أداء  في  انتعاشة  »بلومبرج«  لوكالة  تقرير  أظهر 
جائحة  ظل  في  سريعا  نشاطها  استعادت  التي  الــدول 
»كورونا«، وجاء على رأسها الصين وكوريا الجنوبية خالل 

العام الجاري.

وجهت  الركب،  عن  تخلفت  التي  االقتصادات  وعن 
الدول  أكثر  والبرازيل،  إندونيسيا  إلى  النظر  »بلومبرج« 
تفشي  مــن  للحد  المفروضة  القيود  مــن  المتضررة 

األسواق  بركب  الدولتين  بلحاق  آمال  وسط  الفيروس، 
المنتعشة. الناشئة 

النقدية  للتدفقات  الملحوظ  التعافي  هو  والمالحظ 
إلى األسواق الناشئة خالل أبريل الماضي، بعد أشهر من 
وكشف  »كورونا«.  فيروس  أزمة  بسبب  القياسي  النزوح 
الدولي،  التمويل  معهد  عن  الصادر  الشهري  التقرير 
إلى  دوالر  مليار   17.1 أضافوا  األجانب  المستثمرين  أن 
الشهر  خالل  الناشئة  االقتصاديات  في  المالية  األسواق 
دوالر  مليار   83.2 بلغ  قياسي  تخارج  مع  مقارنة  الماضي، 
الداخلة  التدفقات  انتعاش  أن  التقرير  وأوضح  مارس.  في 

جاء بشكل رئيسي من تدفقات الديون وتدفقات األسهم 
الصينية.

الديون  سوق  إلى  الداخلة  النقدية  التدفقات  وشهدت 
الشهر  خــالل  دوالر  مليار   15.1 الناشئة  ــواق  األس في 
خالل  دوالر  مليار   31 خارجة  تدفقات  مقابل  الماضي، 
دول  كانت  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى  له.  السابق  الشهر 
حيث  األجنبية،  األمــوال  لرؤوس  جذبا  األكثر  آسيا  شرق 
7.3 مليار دوالر، تليها ثالثة مليارات  شهدت تدفقا قدره 

دوالر في أميركا الالتينية.
التجارة  تنخفض  أن  العالمية  التجارة  منظمة  وتتوقع 
العالمية بنسبة تتراوح بين %13 و%32 في العام 2020. 
الــدول  من  »والعديد  للنفط  المنتجة  ــدول  ال وتعاني 
حرب  عواقب  من  األولــيــة«  األساسية  للسلع  المنتجة 
األسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا، مما أدى 

إلى تخفيضات للتصنيفات االئتمانية السيادية.
التنفيذية  المديرة  جورجيفا،  كريستالينا  وتقول 
لصندوق النقد الدولي، إن الدول النامية قد تكون األكثر 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار  تداعيات  من  تضررا 
المساعدة. ووجه  لتقديم  النقد جاهز  أن صندوق  مضيفة 
دولي  تحرك  أجل  من  نداء  الدولي  والبنك  النقد  صندوق 
ناشئة  واقتصادات  األفريقية  ــدول  ال لمساعدة  سريع 
»من  وأضافت:  الجائحة.  على  والرد  االستجابة  في  أخرى 
الحمائية  نحو  كامل  نزوع  تفادي  محاولة  جدا  جدا  المهم 
أكثر  كعالم  سيجعلنا  شك،  بدون  هذا  ألن  واالنعزالية 

فقرا«.
الدولي  المالي  النظام  أستاذ  راينهارت،  كارمن  ويرى 
من  »العديد  أن  هارفارد،  جامعة  في  كينيدي  كلية  في 
سداد  عن  قريبا  ستتوقف  والنامية  الناشئة  االقتصادات 
ديونها، ويتعين على العالم أن يتحرك استباقا للمشكلة«. 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق  »يتمتع  وأضــاف: 
الديون  وقف سداد  قرار  لتنسيق  الالزمة  والخبرة  بالقدرة 
الكبرى  القوى  من  وغيرها  المتحدة  الواليات  خلصت  إذا 

إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحتها الوطنية«.

واشنطن - وكاالت

 توقعات بانخفاض التجارة العالمية بنسبة 
تتراوح بين 13 % و32 % في 2020

●  أنطونييو غوتيريس

طلقة تحذير في تقرير غوتيريس 

األوضاع االقتصادية تزداد »هشاشة« .. وال تعاون ملراجعة حسابات »املركزي« 
تحذير  طلقة  المتحدة  ــم  األم أطلقت 
االقتصادية  ــاع  األوض خطورة  من  جديدة 
في ليبيا، واصفة المشهد الليبي بأنه »حرج 
النفط  صــادرات  وقف  منذ  هشاشة  ويــزداد 
المنظمة  وتوقعت  الماضي«،  يناير   17 في 
الدولية في تقرير صدر هذا األسبوع »تفاقم 
)كوفيد19-(  االقتصادي جراء جائحة  الوضع 
العاصمة  ــراف  أطـ على  ــر  ــدائ ال ــزاع  ــن وال
طرابلس«، وقالت إن »عدم تعاون السلطات 
الليبية في تيسير عمليات المراجعة الدولية 
لحسابات هيكل المصرف المركزي أدت إلى 

تضييق الفرص المتاحة لتوحيده«.
وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية 
الصادرات  تراجع  في  الماضي  يناير  منذ 
األول  الربع  خالل   92.3% بنسبة  النفطية 
أعلنتها  حديثة  أرقام  في  الحالي،  العام  من 
وتراجعت  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
إلى  مليون   1.2 من  األولية  ليبيا  صــادرات 
ألف برميل يوميا، مما أسفر عن خسائر   72
مليارات  أربعة  قيمتها  تجاوزت  متراكمة 

دوالر.
»إجمالي  إن  المركزي  المصرف  ويقول 
العجز في إيرادات النقد األجنبي خالل الفترة 
الماضي  أبريل  و30  يناير  من  األول  بين 
هذا  أن  إلى  مشيرا  دوالر،  مليار   1.67 بلغ 
المصرف  احتياطي  تغطيته من  المبلغ جرت 
المركزي من النقد األجنبي«، منوها بـ»وجود 
عجز في اإليرادات السيادية يقدر بمبلغ 653 

مليون دينار، للفترة الزمنية نفسها«.
البعثة  جهود  عن  صــادر  تقرير  ورصــد 
في  البالد  في  االقتصادية  األوضاع  األممية 
الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو، وقال األمين 
غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 
النفط  صــادرات  »وقف  إن  التقرير-  -وفق 
وعدم  الليبي،  الوطني  الجيش  فرضه  الذي 
حدوث  إلــى  وطنية  ميزانية  على  االتفاق 
تراجع  وحدوث  المرتبات،  دفع  في  تأخيرات 
األجنبي،  النقد  على  الحصول  إمكانية  في 
السلع  في  نقص  حــاالت  إلى  أدى  ما  وهو 

وارتفاع أسعارها«.
الوفاق  إلى أن »حكومة  ولفت غوتيريس 
اإلنفاق،  لخفض  تقشفية  تدابير  اتخذت 
في  وتخفيض  الرواتب  خفض  ذلك  في  بما 
اإلعانات المقدمة لقطاع الوقود«، لكنه حذر 
زيادة  إلى  التقشف  تدابير  »تــؤدي  أن  من 
يواجه  الذي  الوقت  في  التكيف  آليات  إجهاد 
إضافية  اقتصادية  ضغوطا  السكان  فيه 

جسيمة بسبب فيروس )كورونا(«.
وفي أبريل الماضي، أقرت حكومة الوفاق 
المحروقات  عن  الدعم  رفع  المبدأ  حيث  من 
الزوجة  ومنحة  العائلة  عــالوة  تفعيل  مع 
األساسية،  المعاشات  وتسوية  واألوالد، 
ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين 

 التقرير األممي يحذر من الضغوط 
االقتصادية للقرارات التقشفية 

 استيراد الحكومة الموقتة 
الوقود ينتهك قرار مجلس 

األمن 2509

»تنتهك  الجهود  هذه  أن  معتبرا  للنفط«، 
2509 )2020( بشأن سالمة ووحدة  القرار 

للنفط«. الوطنية  المؤسسة 
قــالــت  ــي،  ــاض ــم ال ــارس  ــ م  22 ــي  وفـ
)غلف  »ناقلة  إن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
تفريغ شحنة من  أكملت  التي   )4 بتروليوم 
 16 في  بنغازي  ميناء  في  الطيران  وقود 
وصلت  قد  كانت  أن  بعد  الجاري،  مارس 
باإلمارات  الشارقة  من  مباشرة  رحلة  في 
»عدم  إلــى  مشيرة  المتحدة«،  العربية 
تحظ  لــم  ألنها  الشحنة  هــذه  قانونية 

المؤسسة«. من  بتصريح 
لألمم  العام  األمين  سلط  ذلــك  إلــى 
المتحدة الضوء على تحركات البعثة األممية 
االقتصادية،  والــحــوارات  الحلول  لرعاية 
المتفاقمة  المصرفية  األزمة  معالجة  بهدف 
الدولية.  المالية  المؤسسات  مع  بالتنسيق 
وقال غوتيريس: »أسهم الحوار االقتصادي 
الذي تيسره البعثة بين فرعي مصرف ليبيا 
التي  الضغوط  بعض  تخفيف  في  المركزي 
األخذ  لكن  المصرفي،  القطاع  منها  يعاني 
منبها  صعوبة«،  يزداد  الترقيعي  بالنهج 
في  الليبية  السلطات  تعاون  »عدم  أن  إلى 
لحسابات  الدولية  المراجعة  عمليات  تيسير 
تضييق  إلى  أدى  المركزي  المصرف  هيكل 

لتوحيده«. المتاحة  الفرص 
معالجة  تواصل  »البعثة  أن  إلى  ولفت 

العاجلة، بما في ذلك  المسائل االقتصادية 
مقابل  األجنبي  القطع  باستئناف  يتعلق  ما 
المرتبات  دفع  وتيسير  األساسية،  السلع 
توافر  وكفالة  العامة،  الخدمات  قطاع  في 
الوقود، والحث على  إمدادات  ما يكفي من 
مقابل  االجتماعية  االستحقاقات  صــرف 
قطاع  إلى  المقدمة  اإلعانات  في  تخفيض 
األعمال  لدعم  تدابير  واتــخــاذ  الــوقــود، 

والمتوسطة«. الصغيرة  التجارية 
االقتصادي  المسار  حـــوارات  وبــشــأن 
التقرير  أشار  برلين،  مؤتمر  من  المنبثق 
التي  العمل  مجموعات  أن  إلــى  األممي 
للمسار  ثان  اجتماع  خالل  تشكيلها  جرى 
عن  تواصلت  القاهرة  فــي  االقــتــصــادي 
في  القصور  ــه  ألوج حلول  إليــجــاد  بعد، 
ــرادات  اإلي وتخصيص  اإلنمائي  اإلنفاق 
الخاص،  والقطاع  المصرفي  والقطاع 
أن  إلــى  يشار  اإلعــمــار.  ــادة  وإع والتنمية 
األمم المتحدة قررت إرجاء االجتماع الثالث 
للمسار االقتصادي للحوار، الذي كان مقررا 
في 15 مارس بسبب جائحة »كوفيد19-«. 
والسرية  التكتم  من  ــواء  أج بعد  ــك  وذل
عقد  الذي  االجتماع  بأعمال  أحاطا  البالغين 
ليتفق  فبراير،  و10   9 يومي  القاهرة  في 
على  االجتماعات  ختام  في  المشاركون 
وأسس  االقتصادية  الخبراء  لجنة  آليات 

. عملها

الشهداء.  لذوي  المالية  والمزايا  العمل،  عن 
بخفض  قرارا  الرئاسي  المجلس  أصدر  كما 
بالوحدات  للموظفين   20% بنسبة  مرتبات 
اإلدارية العامة الممولة من الميزانية العامة، 

ابتداء من أول أبريل الجاري.
األمين  تقرير  سلط  البالد،  شرق  وفي 
المصرف  إعـــالن  على  المتحدة  لــألمــم 
أنه ال يمكنه تمويل  البيضاء،  المركزي في 
المرتبات  دفع  عدا  فيما  الموقتة  الحكومة 
ورأى  الماضي.  ــارس  م مــن  التاسع  فــي 
تزايد  »على  ــة  دالل ذلــك  في  غوتيريس 
عن  الليبية  التجارية  المصارف  ــزوف  ع
مشكوك  حكومية  سندات  تمويل  مواصلة 
في  الموازية  المالية  وزارة  تصدرها  فيها 
من  نفسه  الوقت  في  وحذر  ليبيا«.  شرق 
خطورة التأخر في حل هذه المشكلة وقال: 
فإن  المسألة،  هذه  معالجة  تتم  لم  »ما 
األساسية  السلع  أسعار  تــزداد  أن  األرجــح 
داخل  التوترات  تؤدي  أن  ويمكن  ارتفاعا، 

انهياره«. إلى  المصرفي  القطاع 
غوتيريس  تقرير  أبرز  نفسه،  الوقت  في 
من  الوقود  الموقتة  الحكومة  استيراد 
مــارس  فــي  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
سلطة  »يــقــوض  ــه  أن معتبرا  الــمــاضــي، 
تلك هي  لتصبح  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
الوقود  فيها  يستورد  التي  األولــى  المرة 
الوطنية  للمؤسسة  العادية  القنوات  خارج 

●   مقر المصرف المركزي في وسط العاصمة طرابلس  )رويترز(

●  مصنع سيراميك في جنوب أفريقيا

الوسط - عالء حموده
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منصور بوشناف

شجرة  اإلنسان  فيها  يغرس  أن  سهال،  ليس  استثنائية  أرض  عن  نتحدث  »نحن 
المهم  كتابه  ارحومة  محمد  علي  الدكتور  يلخص  النحو  هذا  على  المعرفة«، 
تأسيس  تجربة  الثقافي،  تاريخنا  في  مهمة  لتجربة  مؤرخا  الدينية«  قرزة  »زاوية 
وخرجت  الزمان  من  قرن  من  ألكثر  عمرها  امتد  فاعلة  اجتماعية  ثقافية  مؤسسة 
هامة  أدوارا  لعبوا  الذين  االجتماعيينّ  والقادة  والعلماء  القراء  من  الكثير  وعلمت 

قرزة«. »زاوية  أعني  والسياسي،  واالجتماعي  الثقافي  ليبيا  تاريخ  في 
نهايات  أبناء  من  ومثقفا  عالما  كان  الزاوية  لهذه  أسست  التي  الرؤية  صاحب 
ابي  »زاويــة  خريجي  وأحد  البصير«،  أبوالقاسم  »الشيخ  هو  عشر  الثامن  القرن 

الغربي. بالجبل  ماضي« 
إنسانا«  عشر  »خمسة  أصحابه  من  والقليل  أسرته  بصحبة  الديار  غادر  الرجل 
لنشر  بل  الكأل,  عن  وال  ــرزق  ال عن  بحثا  ليس  واألطــفــال،  والنساء  الرجال  من 
لها  للماء  مصدر  فأقرب  فيها،  العيش  يصعب  جرداء،  أرضا  قاصدا  والعلم،  المعرفة 

للميراد. وإيابا  يوم كامل ذهابا  كان مسير 
المعرفة  نشر  أن  هو  أسف  بكل  السلف  هذا  من  نتعلمه  لم  والــذي  المختلف 
الــدروس  أو  بالكتابة  إنجازه  يمكن  ال  الثقافي  والعمل  االجتماعي  ــالح  واإلص
هذا  وترعى  تحتضن  التي  الثقافية  المؤسسة  تأسيس  أوال  يتطلب  بل  والخطب 
ذلك  في  جديدة  تكن  لم  وهي  الرجل  لهذا  المهمة  الرؤية  كانت  وتلك  العمل، 
تأسست  الغربي، حيث  الجبل  في  وخاصة  كثيرة سبقتها  تجارب  ابنة  بل هي  الوقت 

الزمن. الحضاري في ذلك  القيام بدورها  الزوايا ونجحت في  بعض 
الساحل  مناطق  في  الحياة  وتتركز  متصحرا  بلدا  العهد،  ذلك  في  ليبيا  كانت 
رقعتها  غالبية  الماء  عن  بحثا  والترحال  البداوة  حياة  وتسود  الواحات  وبعض 
التنويري  عمله  يؤسس  أن  الرائد  المعرفة  ناشر  على  كان  لذا  الهائلة،  الجغرافية 
للميالد  الثاني  القرن  ومنذ  »قرزة«،  كانت  البيئتين،  هاتين  بين  التماس  نقطة  في 
بالنسبة  الساحل  تخوم  وعلى  للشمال  بالنسبة  الصحراء  تخوم  على  هامة  نقطة 
فعلت  وكما  الليبي  المعبود  »قرزيل«  كهنة  فعل  وكما  ولذا  والصحراء،  للجنوب 
لتالميذه  ومستوطنة  لمؤسسته  مقرا  الرائد  هذا  اتخذها  الرومانية  أوغسطا  فرقة 

وأتباعه.
القاسية  المفازة  تلك  لعابري  استراحة  وصارت  الزاوية  وبنى  األرض  استصلح 
البدو  من  العلم  لطالب  اإلقامة  وتوفر  واالمــان،  واألكل  الماء  فيها  لهم  يتوفر 

وقراهم. أهلهم  نجوع  بين  تعلموا  ما  ناشرين  وينطلقوا  فيها  ليتخرجوا  الرحل 
في  تأسيسها  منذ  المؤسسة  هذه  تاريخ  لنا  يكتب  ارحومة  محمد  علي  الدكتور 
عام  ليبين  متطرفين  قبل  من  مقرها  وتفجير  اضمحاللها  وحتى  عشر  التاسع  القرن 
العصور  عبر  المعرفة  مقاومة  ملحمة  في  وإحيائها  عليها  اإلبقاء  ومحاوالت  2013م 

أشكاله. بمختلف  للتصحر 
وباحث مدقق ووفي  الثقافي كتبه شاعر مخلص  تاريخنا  رائد في سرد  هذا كتاب 

ارحومة. علي محمد  للدكتور  واالمتنان  الشكر  البحث، كل  ألصول 

زاوية قرزة

بمعاصم  المحيط  والقيد  الكادحين  أعناق  من  المتدلية  التميمة  هذه  الحرية، 
البسيطة. أحالمنا  إلى  الطغاة  يعبره  الذي  و»الكوبري«  البائسين 

اللحد،  إلى  المهد  من  وصلها  فيطلبون  الجميع  يعشقها  التي  الحسناء  هذه 
العالم وتُصلب في شوارع مدن أخرى. تتبختر في شوارع مدن كثيرة في 

منها  يجردهم  أن  قبل  لهم  خلقت  ألنها  البشر  أغنيات  في  تزدهر  مفردة  الحرية 
األكف  توجيهها  عن  تعجز  صفعة  بوزن  عبارة  حُر«  »أنا  لهذا  عصر،  كل  طغاة 

المرتعشة.
له  تتحقق  عندما  لها  يبتسم  الذي  واإلنسان  الحرية  بين  إذا  وثيق  ارتباط  ثمة 
هذه  تتكئ  وقصائده  ورقصاته  أغنياته  في  يفقدها،  عندما  حضنها  في  ويبكي 
للحياة  مرادف  وكأنها  برأسها  تطل  يدري  ال  حيث  ومن  سطوتها  وتمارس  الحرية 

. برمتها
األغنية  باب  أيضا طرقت  والعاطفي  واالجتماعي  السياسي  بمفهومها  الحرية  إن 

أم كلثوم: إبراهيم ناجي بلسان  أن قال  العربية بقوة، منذ 
يدي« أطلق  حريتي  »أعطني 

األقل،  على  منها  يحد  أو  فيه،  الواقع  حرية  يسلب  قيد  الحب  أن  إلى  إشارة  في 
يقف  طوير«  يا  سراحك  »مطلوق  في  وماِنحها  »األطالل«  في  الحرية  طالب  وبين 

إغالقها عاشق. يحكم  عندما  القيود  الحرية وسحر  لذة  بين  حائرا  الحب 
بالغُنا«  صوتك  »عّلي  السطور،  هذه  أكتب  وأنا  ذاكرتي  على  أغنيتان  ألحّت 
تشعر  األولى  في  طوجي،  هبة  للبنانية  الحرية«  و»تانغو  منير  محمد  للمصري 
حقل  من  وفراشات  الحناجر  من  رصاصا  تنطلق  بعيدا،  وتحلق  تتمرد  الكلمات  بأن 

توليب:
الجموع دي غنوتك وسط 

فرح الليل  قلب  تهز 
اللي اتجرح تداوي جرح 

نواجهه  أن  نستطيع  به  نمر  ما  كان  فمهما  إذا،  بالبشر  يليق  حياة  أسلوب  هذا 
أو شيء من ذلك: بالغناء طالما لم يمنعنا أحد 

بالغنا صوتك  عّلي 
ممكنة األغاني  لسه 

وال انهزام وال انكسار
وال خوف وال

الخال نابت في  حلم 
الموسيقى  من  الرحباني  أسامة  يتبناه  الذي  الكوكتيل  ومع  الحرية  تانغو  في 
أبدا  تخطئ  ال  صرخة  مثل  يندفع  الذي  طوجي  هبة  لصوت  باإلضافة  العالمية 
آيرس  بوينس  أزقة  في  العشاق  مع  تتمشى  نفسك  تجد  واحدة  أغنية  في  هدفها، 

بينوشيه«. »أوغيستو  زنازين  في  بائس  سجين  مشاعر  وتعيش 
اختصرت طوجي »قصة مدينة«: واحدة  أغنية  في 

األرجنتيني هالتانغو 
مدينة قصة  بيحكي 

......
تاريخ في  الرقصة  خلف 

حزينة جرايم  من 
التانغو  أن  الالتينية تخبرنا األغنية  أميركا  الثورة والثوار في  وبعيدا عن حكايات 

لمنتخب كرة قدم شهير: ليس مجرد رقصة وليس حتى مجرد اسم 
الخطر بتتنزه ع حدود  الرقصة  صارت 

الحرية تانغو 
أكثر بشريكا  تتمسك  ترقص  عم  واللي 

ضحية ليروح 
الحرية رقص وغناء وقصائد، الحرية فراشة قد يكون أثرها رفيفا ناعما ال نحسه 

وقد يكون زلزاال شرسا ال يُبقي حجرا على حجر.

الحرية.. أجنحة تحلق في األغنيات
أحالم المهدي
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حقبة منسية باتت تفرض نفسها

تلك  صيحته  نيتشه  صاح  لقد  أذهاننا.  في 
الحضاري  العنفوان  على  شاهدًا  كان  كونه 
حالة  في  وهو  أوربيًا  عشر  التاسع  بالقرن 
في  الطليعة  اإلنسان  يحوز  أن  من  اندهاش 
لم  حياة  في  ومستقبله  يومه  مالمح  رسم 
أو  الكنيسة  في  أحد  لصالح  عنها  يُستغنَ 
مزور  إذعان  عقد  وضمن  الرب  الهوتيات  في 
األنسنة  ُكتاب  أبرز  أحد  التوحيدي،  وجائر. 
ازدانت  بل  اهلل«  »موت  يعلن  لم  اإلسالمية 
إذ  اإللهية«،  »شواهد  كتابه  في  األنسنة 
للعالقة  التثقيفي  التوتر  ذلك  فيه  يستكشف 
فكرية  صــرامــة  فــي  واهلل  ــان  ــس اإلن بين 
التوحيدي  جعل  بما  منطقي  وبتماسك 
غزير  بمضمون  لألنسنة  ــا  ــزّاع ن يــكــون 
عصره  ُكتاب  من  غيره  مع  السطح  يتجاوز 
يبقى  ــذي  ال مسكويه  كابن  الكالسيكي، 
على  عيان  شاهد  والشوامل  الهوامل  كتاب 
وفلسفتها  األخــالق  حول  بينهما  الحوارية 
المنسية  الحقبة  تلك  أبناء  من  باعتبارهما 

تاريخنا. في 
حقبة  في  اإلسالمية  األنسنة  نزعة  ظهرت 
عمليًا  حــذفــوا  الــذيــن  البويهيين  األمـــراء 
الدولة  أحمد معز  قام  الخليفة، حينما  منصب 
سنة  بغداد  على  باالستيالء  م(   967  932-(
الخالفة*، وعاش  945 م وأعلن نفسه حامي 
حالة  أو  منغصات  أي  بال  ذلك  رغم  اإلسالم 
اآلخر  على  متفتحة  بروح  استمر  بل  تقهقر، 
بالعقل  والمترسخ  المتفتح  اإلنسان  معماًل 
أو  عقائدي  فراغ  وسط  سجينًا  البقاء  فتجاوز 
لم  »الخليفة«  ألن  مزعوم  حضاري  تقهقر 
شيعية  كانت  البويهيين  دولة  مُفعاًل.  يكن 
أهل  مــع  عــداء  حــالــة  فــي  تكن  لــم  لكنها 
شيعي  المذهبية-  تحيد  فكرة  ولعل  السنة، 
هي  كانت  آخر  إمام  فكر  وتحيد  سني،  إمام 
أن  للعقل  سمحت  التي  المناسبة  اللحظة 
النزعة  أولــدت  تجليات  في  ويتعالى  يزدهر 
أركون يميل جدًا  اإلنسانية في ظل اإلسالم. 
كيحل  الدكتور  يحلل  ما  حسب  الفكرة  لهذه 

مصطفى.**
يمكن  الخالفة  هيبة  إضعاف  جانب  إلى 
الفلسفي  للعقل  أهمية قصوى  منح  أن  اعتبار 
الخالفات  تــجــاوز  فــي  رئيسي  دور  للعب 
بروز  في  بفاعلية  يساهم  شيئا  المتكررة 
تفكيره  خالل  من  فاإلنسان  أيضًا.  األنسنة 
سيتوصل  كينونته  وتفاصيل  لذاته  ونقده 
القلقلة في حياته وتخصيص عوائق  لمكامن 
بقصد  وتفكيكها  لنقدها  فيسعي  مصيره 
في  متكرر  بشكل  المتولدة  المشكالت  تجاوز 
بصورة  تتناوله  ما  وهو  مجتمعه،  أو  محيطه 
هيجل.  عند  التاريخ«  »مكر  نظرية  مفصلة 
الجغرافي  التوسع  حالة  اعتبار  يمكن  كما 
االحتكاك  فرصة  ومنحهم  وأهلها  للدولة 

أدبيات  الهجري  الــرابــع  القرن  في  ــرزت  ب
وقضاياه  اإلنــســان  حــول  تتمحور  فلسفية 
الفترة عدة كتاب  الحياتية، وقد برز في هذه 
األدبي  الجهد  هذا  بأن  االعتقاد  وثق  بما 
رغم  جدًا  خاصة  فكرية  نزعة  يمثل  للعرب 
تاريخنا  في  وجيزة  لفترة  عاشت  حقبة  أنها 
بشكل  التراث  كتب  أهملتها  وقد  اإلسالمي، 
عصور  فــي  أمتنا  انغماس  بعد  ملحوظ 
توابعه  ونجر  نعيشه  زلنا  ما  الذي  االنحطاط 

في سقوطنا الحضاري الراهن.
من  اتخذت  التي  الفكرية  النزعة  هــذه 
أساس  بكونه  الهتماماتها  مركزًا  اإلنسان 
تسميتها  على  المهتمون  تعارف  المعرفة 
والتسمية  األنسنة«.  بـ»نزعة  أكاديميًا 
النزعة  مع  التماشي  وليدة  جــاءت  العربية 
األوروبــي  بالفكر  حدثت  التي  اإلنسانية 
خالل  من  وذلك  عشر؛  السادس  القرن  في 
العربي  الطالب  أقامها  التي  المقاربات 
ويأتي  العلمي  للتحصيل  الغرب  إلى  الموفد 
أركون؛  محمد  الراحل  المفكر  رأسهم  على 
األنسنة  حول  الدكتوراه  ُأطروحة  أقام  الذي 
الماضي  الــقــرن  ستينات  فــي  الــعــرب  عند 
االستشراق  نخبة  مــع  متنازعًا  بــبــاريــس، 
العالم  بأن  الجزم  ورثــوا  الذين  بالسربون 
ويرجع  األنسنة«.  »نزعة  يعرف  لم  اإلسالمي 
مصطلح  تقديم  في  بذلك  الفضل  ألركــون 
»نزعة  كتابه  ترجمة  بعد  للعربية  األنسنة 
مسكويه  جيل  العربي..  الفكر  في  األنسنة 

والتوحيدي«.
رفض  كفلسفة  األنسنة  خصائص  مــن 
باآلخر  واالعتراف  الذات  حول  التقوقع  حال 
األخالق  أن  باعتبار  تسامحي،  نهج  ضمن 
خالل  من  للرقي  تسعى  حياة  نمط  أضحت 
الحس  ينمي  بما  مراتبه  أعلى  في  األدب 
اإلنسان  من  تنطلق  فاألنسنة  الــمِــذواق، 
االهتمام  بؤرة  اإلنسان من خالل جعله  وإلى 
عن  بعيدًا  به  يتسامى  خطاب  عبر  دنياه  في 
ليس  العبد  وكأن  فقط،  هلل  يكرس  خطاب 
ليقيم  »الخليفة«  وهو  دنيوي،  سؤال  محط 
الخطاب  يخالف  بما  األرض،  يعمر  و  الدنيا 
اإلسالم  في  المتشدد  الكالسيكي  الديني 
السفليات،  من  باعتبارها  الدنيا  يحقر  والذي 
ألنها  دنيا  سميت  الدنيا  أن  فكرة  متجاهاًل 
في  العقل  ترسخ  فاألنسنة  الجنة.  أسفل 
باالختالفات،  تهتم  ال  راقية  حياتية  ممارسة 
منهجيات  وكل  المذهبية  الصراعات  وتحتقر 

وأنماطه. التعصب 
لم  اهلل«  »مـــوت  أعــلــن  عندما  نيتشه 
العميق  بالمعنى  أوطاننا  في  العامة  يفهمه 
العبارات  سطحية  البشر  اتخذ  فقد  لكلماته، 
لسبب  مجنونة  صيحة  في  شركًا  باعتبارها 
غائبة  كانت  كنزعة  األنسنة  أن  وهو  بسيط 

الهيمنة  ممارسة  بال  األخــرى  بالثقافات 
نزعة  ظهور  على  تساعد  ألن  مهمة  فرصة 

األنسنة من خالل طبيعة تمازج الفضائل.
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محمد  عليها  أقام  التي  مسكويه  شخصية 
أركون أطروحته تتحدث دائمًا حول الشخص 
وهي  الذاتية،  باالستقاللية  المتمتع  المتعقل 
تجاه  ثقيلة  مسؤولية  كاهله  على  تلقي  التي 
بعصره  كمثقف  فمسكويه  أواًل***،  ذاتــه 
من  باعتباره  فرضه  يحاول  لم  تشيعه  رغم 
بحس  الحياة  يمارس  لم  أنه  كما  النخب، 
رغم  التوحيدي  سواه.  هم  من  على  التفوق 
يشن  لم  »غيرته«  و  الدنيا  في  لحظه  ندبه 
بين  التعايش  كان  لقد  اآلخر،  على  الحروب 
كاإلمامية  الفكر  وتــيــارات  الدين  طوائف 
والحنفية  والشافعية  والزيدية  والمعتزلة 
في  منسجمة  جميعها  كانت  والحشوية 
وتقدم  المثقف،  والوسط  النخبوي  الوسط 
يجعل  بما  بتلقائية  للتعبير  مــرنــًا  ــارًا  إطـ
للعامة  الوصول  في  ينجح  فكري  عمل  أي 
يالئم  الذي  الجمالي  وبحسه  راٍق  بأسلوب 
طالما  وتتهذب  النفوس  تُثقف  بحيث  زمنه 
أن »العقل« أدرك إنسانيته وجمع الكل تحت 

المعرفي واألخالقي. لوائه 
كعرب،  بتنا  تاريخية  كحقبة  األنسنة  نزعة 
بكل  نتفحصها  مشاربنا،  وتنوع  اختالف  على 
»تحيين«  من  المعاصر  فكرنا  رجال  مفردات 
المحنة  ألن  مناهج«  »تقويم  أو  »تبيئة«  أو 
فيها  نتخبط  التي  والحضارية  التاريخية 
محمد  المصطفي  بعد  بأننا  تثبت  جميعنا 
فيما  متصالحة  أمة  تحقيق  في  فشلنا  قد 
نسبح  وبتنا  وأحزابًا  شيعًا  انقسمنا  إذ  بينها، 
الحماقات  بكل  تتوقف  ال  دم  حمامات  في 
وباردة،  خالية  وبوجدانيات  فيها  المتجددة 
المجريات  هذه  كل  أمام  ملحًا  األمر  فأمسى 
والرشاد  العقل  طريق  نتبع  وأن  نستفيق،  أن 
حقيقية،  بإنسانية  للحياة  معنى  لنستلهم 

وأن نخلق أنسنة تليق بنا وبأبنائنا.

هوامش:
العباسي  بالخليفة  البويهيون  أطــاح   *
ولم  رمزيًا،  الخالفة  منصب  وظل  المستكفي 
تأتي بشخٍص  أن  إلى  البويهية  الدولة  تسعَ 
خلف  تمترست  بل  المنصب،  لشغل  منها 

بني العباس في خالفة صورية.
والتأويل  األنسنة  مصطفى.  كيحل   **
منتوري.  جامعة  أركـــون.  محمد  فكر  في 

2008-2007 قسطنطينة 
العربي.  الفكر  في  األنسنة  نزعة   ***

591 محمد أركون. دار الساقي. ص. 

رافد علي

ظهرت نزعة األنسنة 
اإلسالمية في حقبة 

األمراء البويهيني 
الذين حذفوا عمليًا 

منصب الخليفة، 
حينما قام أحمد معز 

الدولة )-932 967 
م( باالستيالء على 

بغداد سنة 945 م 
وأعلن نفسه حامي 

الخالفة*، وعاش 
اإلسالم رغم ذلك بال 
أي منغصات أو حالة 

تقهقر، بل استمر 
بروح متفتحة على 

اآلخر معماًل اإلنسان 
املتفتح واملترسخ 

بالعقل فتجاوز البقاء 
سجينًا وسط فراغ 
عقائدي أو تقهقر 

حضاري مزعوم ألن 
»الخليفة« لم يكن 

ُمفعاًل.

على ضفاف وادي املجينني..

زيــارة  ترتيب  فكرة  وتباحثا  خير«،  ــال  »ف
ونيل  للتبرك،  القبيلة،  مركز  »نسمة«  إلى 
عنهم  اشتهر  لما  مشايخها؛  من  »فاتحة« 
خلف  تجرعوها،  وحكمة،  علم  وطلب  ورع  من 
التقي  الشيخ  جدهم،  منهال  من  سلف،  عن 
سيدي عبدالنبي األصفر، محيي ودفين منارة 
زاوية أبي ماضي الشهيرة بـ)األزهر الصغير(، 

بمنطقة ككلة.
عليه،  شاهدا  كنت  سيأتي  ما  تفاصيل 
أعوام  آن، مع  والفرح في  تزامن، لألسف  وقد 
فشلي في الثانوية العامة، ما أجبر أبي حينها 
حيث  الطبل«،  »راس  قرية  إلى  )نفيي(  إلى 
يقيم جدي الحاج الهادي بن عبدالقادر رحمه 
أقصى  في  ماشيته  قطعان  أحد  أرعــى  اهلل، 
بلدة  مع  تخوم حدودها  على  القبيلة  مضارب 

»تنيناي« الوديعة بأرض ورفلة.
أو  الكابوسية،  أو  الرؤيوية  الواقعة  هذه 
عبر  شاذة،  أو  بغريبة  ليست  شئت،  ما  سمها 
الملوك  من  كبير  عدد  حيوات  على  األزمان، 
والقادة  الرؤساء  وحتى  واألمــراء،  واألباطرة 
التاريخ،  لنا  وثق  أن  وسبق  هــذا،  زمننا  في 
حقيقية  ومرويات،  وحكايات  سير  زال،  وما 
مهمة،  تاريخية  ومحطات  لحقب  وأسطورية، 
و  أحــالم،  على  وانبنت،  مالمحها  ارتسمت 
أو  لملك  هائم  خيال  شطحات  و  كوابيس، 

إمبراطور أو رئيس.
وجاء الموكب المهيب...

فركاش.  صفية  زوجته،  رفقة  القائد  حضر 
استقبال  ــول  ط وبعد  الجمعان،  والتقى 

الراعي بالرعية!. وترحيب، انفرد 
المقال،  القائد  واستهل  المقام،  استقر 
الجهاد،  لحركة  مقتضب  تاريخي  بسرد 
بن  محمد  المجاهد  ســيــرة  مــن  وبــعــض 
معركة  وبطل  شهيد  البوسيفي،  عبداهلل 
وما  الحديث،  غمرة  وفي  الشهيرة،  المحروقة 
تاريخية  وتوضيحات  استيقافات،  من  تخلله 
حراس  بأحد  إذ  والمجتمعين،  بينه  متبادلة 
ويوشوش  يقترب  األولى«  األمنية  »الحلقة 
صفية  السيدة  بأن  ويبلغه  القائد،  أذن  في 
وتبين  المكان،  وتركت  حراسها،  لملمت 

جغرافيا الورع والحكمة والجوار الحسن!.)١(
على  الماضي،  القرن  ثمانينيات  نهاية  في 
عقود،  ثالثة  على  يزيد  ما  قبل  أي  أذكر،  ما 
»ال  حنيش؛  خليفة  البارز  الضابط  اجتمع 
رجاالت  من  بالمقربين  حينها«،  رتبته  أعرف 
»القائد«  عــزم  وأبلغهم  أبوسيف،  أوالد 

زيارتهم قريبا!.
زمنه،  طــول  وعلى  الــســنــوات،  تلك  فــي 
إن  بأغلب،  وثيقة  عالقات  لـ»حنيش«  كانت 
الغربي،  الجبل  قبائل  زعامات  كل  أقل  لم 
عمل،  ورفقة  وصــداقــات،  صحبة  تجمعهم 
في  والودان  الغزالن  لصيد  مشتركة  ورحالت 
بطبيعة  ومنهم،  الحمراء،  الحمادة  صحراء 
يربطها،  التي  أبوسيف،  أوالد  قبيلة  الحال، 
بجارتها  متين،  وعهد  جوار  وتاريخيا،  جغرافيا 
مترابط  سلسال  عبر  »ورفلة«؛  قبيلة  الوفية 
نسمة،  بلدة  من  يمتد  والبلدات،  القرى  من 
»تنيناي«،  ب  ــرورا،  م الطبل«،  »راس  إلــى 
قلب  في  »الضهرة«  قمة  حتى  و«شميخ«، 
وليد،..  بني  مدينة  حيث  طرابلس،  دردنيل 
تهبه  ــد،  واح مــاء  ــراق  رق من  معا،  يرتوون 
رحمة  العتيد،  المجينين  وادي  سيول  لهم 
الجذب  زمن  الصحراوية،  وبمراعيهم  بهم، 

والجفاف.
ــذا الــلــقــاء تــطــرق »حــنــيــش« إلى  فــي ه
الزمن(،  ذلــك  )فــي  مــؤخــرا،  وقعت  حادثة 
ب  ليلة  ذات  حلم  »القائد«  أن  لهم  وروى 
ويعتصره،  جسده  حول  يلتف  »صل«  حيوان 
صراعه  لجة  وفي  روحه،  ينتزع  أن  كاد  حتى 
البياض،  يلتحف  برجل  إذ  واالنفالت،  للتنصل 
القاحل،  الــصــحــراوي  الــخــالء  غبش  يشق 
جسد  فصل  واحــدة،  وبضربة  سيفه،  شاهرا 
القائد..  وتحرر  نصفين،  إلى  »الصل«  ذلك 

وتنفس!.
رواية  أعاد  القائد  أن  وأرجحه،  أعلمه،  ال  ما 
بتفسيره،  مستنيرا  ألحدهم،  »الحلمة«  تلك 
وأعتقد أنه حنيش نفسه، إن لم يكن عبداهلل 
هذا  إليه  أشار  وقد  معا«؛  هما  أو  السنوسي 
لقبيلة  يرمز  السيف  أن  معناه،  بما  هذان،  أو 
الحلم  هذا  يكون  وقد  أبوسيف«*،  »أوالد 

استقبالها من  بحجة سوء  غادرت  أنها  الحقا، 
اقتصر  الالئي  أبوسيف،  أوالد  نسوة  طرف 
منهن،  يذكر  ال  ضئيل  عدد  على  حضورهن 
دون  الصغيرات  والصبايا  األطفال،  وبعض 
وحطت  صفية،  غــادرت  وقــد  البلوغ،  ســن 
مثلث  على  يشرف  جبل«  »تبة  على  رحالها 
يربط  الذي  سكريج«،  »البطمة–شركة  بوابة 
جنوبا،  والقريات  بالشويرف  مــزدة  مدينة 
عودة  انتظار  في  شرقا..  وليد  وبني  ونسمة 

القائد.
الفور،  على  أدار  باألمر،  القائد  علم  عندما 
منطلقا  الحديث،  دفة  المعهودة،  وبطريقته 
الحاضرين  على  المسألة، طارحا  إلى عمق  به 
تمهيدا  وعوامها،  القبيلة  وأعيان  شيوخ  من 
ــرورة  وض وانفتاحه،  العصر  طبيعة  حــول 
والتحرر  واألعراف،  العادات  بعض  عن  التخلي 
إلى  إشــارة  في  المتشددة،  السنن  إرث  من 
سبب زعل صفية، الذي يتلخص في أن رفض 
لما  يعود  استقبالها،  أبوسيف  أوالد  نساء 
التزام  من  جدة،  عن  أم  عن  صبية  ثوارثته، 
بـ)سنة( أال ينكشفن وال يسلمن على من هم 
غير المحارم، وإن كانوا أخ الزوج أو أبناء العم 
محفل،  بحضور  بالك  فما  البالغين،  والخال 
يحرسه فصيل من الرجال الغرباء، المدججين 
حتى  يترصدون  الكثيفة،  والشوارب  بالسالح 

أنفاسهن؟!. شهقات 
القائد  وخــتــم  وقـــت،  كثير  يمض  ــم  ول
وكرم  حسن  شاكرا  أبوسيف،  ألوالد  حديثه 
كبير  إلى  كلماته  بآخر  وتوجه  ضيافتهم، 
إدعيلنا  مناديا:  »النعاس«  الشيخ  القبيلة 
الشيخ  وتعقل  وببصيرة  النعاس!.  شيخ  يا 
على  والصالة  اهلل  ذكر  بعد  أجابه،  الحكيم 
العامة،  الدعوات  من  ومزيج  الكريم  نبيه 
وانفض  بيه«،  تمشي  بيه  جيت  »لي  قائال: 
لجأت  حيث  إلــى  القائد  وغـــادر  المجلس، 
زوجته، مصحوبا بخالصة »دعوة« رجل قبيلة 
ميراث  النهايات  أن  حقيقة،  تختزل  صالح، 
صاحبها،  تقود  الحسنة  النية  وأن  النوايا، 
ــى مــا يــرضــى اهلل والــنــاس  ــضــرورة، إل ــال ب

والتاريخ، ولو بعد حين!.

في نهاية ثمانينيات 
القرن املاضي، 

على ما أذكر، أي 
قبل ما يزيد على 

ثالثة عقود، اجتمع 
الضابط البارز 

خليفة حنيش؛ »ال 
أعرف رتبته حينها«، 

باملقربني من رجاالت 
أوالد أبوسيف، 

وأبلغهم عزم »القائد« 
زيارتهم قريبا!.

مختار البوسيفي
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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خيانة الوصايا

لقطات كورونية )8(

الجديدة  الشرعية  على  المسلح  انقالبهم  بعد  مصراعيه 
والمقرات  العاصمة  واحتاللهم  الديمقراطي  والمسار 
المواطنين.  من  األلوف  مئات  وتهجيرهم  فيها  الحيوية 
فجر  عملية  عن  المتفرعة  الشروق  معركة  إعالن  ومنذ 
السياسي  اإلسالم  لجماعة  التابعة  األرتال  وإرسال  ليبيا 
الموجة  بــدأت  الليبي،  والشرق  النفطي  الهالل  لغزو 
والضغائن  الكراهية  وتغذية  األهلية  للحرب  ــى  األول
هو  ما  اآلن  حتى  ويحصل  حصل  وما  ليبيا،  أطراف  بين 
في  اإلسفين  دقت  التي  القذرة  العملية  تلك  تداعيات  إال 
في  السابق  النظام  ألغام  وفجرت  الوطنية  الوحدة  نعش 

كل مكان.
الجماعات  لها  حُشدت  فقط  عسكرية  عملية  تكن  لم 
فقط،  ليبيا  كل  في  الحرب  أمراء  نوازع  وأيقظت  الدينية 
المسار  أوقفت  التي  التكتيكية  العملية  كانت  لكنها 
انتخابات  التيار  هــذا  خسر  حين  ليبيا  في  السياسي 
تحكم  تحت  مقره  يكون  أن  وخسر  الــنــواب  مجلس 
الجهوي  االنقسام  بدأ  ليبيا  فجر  حرب  ومنذ  ميليشياته، 
السيادية  مؤسساتها  تقسيم  عبر  ليبيا  في  الفعلي 
توقفت  ومنذها  وحكوماتها،  التشريعية  ومجالسها 

اللحظة. تماما حتى هذه  االنتخابات 
تنظيم  مع  بدأ  الذي  الحديث  السياسي  اإلسالم  مبادئ 
إلى  الدعوة  مهمة  من  انزاحوا  -حين  اإلخــوان  جماعة 
تنطلق  الخالفة-  نظام  إعــادة  في  والتفكير  السياسة 
وأدبياتهم  مرشديهم  معظم  عنها  عبر  ثابتة  أسس  من 
النزوع  مواجهة  جانب،  من  وهــي  والعلنية،  السرية 
تقويض  على  والعمل  مشروعهم،  يهدد  الذي  القومي 
أمام  عقبتين  باعتبارهما  آخر،  جانب  من  القطرية  الدولة 

تخنق  التي  اليومية  الحياتية  باألزمات  عالقة  ال  صراعات 
متواصلة. كوابيس  حيواتهم  وتحيل  المواطنين 

وأبناء  إنها  الكتاب  فصول  أحــد  في  الكاتبة  تقول 
مازالوا  لكنهم  الحرب،  فترة  رعب  يعايشوا  لم  وإن  جيلها 

السابق. الجيل  عيون  في  يعيشونها 
حياة  التهمت  لحرب  شديدة  أخــرى  إدانــة  والكتاب 
في  وهي  بعده.  جاء  الذي  والجيل  عاصرها  الذي  الجيل 
منذ  ليبيا  في  الدائرة  والحرب  تتشابه  مناحيها  من  كثير 
اغتناء  إلى  الكاتبة  تتعرض  حين  خاصة  سنوات،  تسع 
من  الحرب،  من  الطرفين  من  الميليشيات  قادة  كبار 

والترهيب. اإلتاوات،  فرض  خالل 
تؤكد  كما  الشمالية،  أيرلندا  في  األهلية،  الحرب 
بين  ســالم  اتــفــاق  على  بالتوقيع  تنتهِ  لــم  الكاتبة، 
إلى  انتقلت  لكنها   ،1998 العام  المتنازعة  ــراف  األط
بأحقية  أولى  الطرفين  من  »من  التاريخ.  آخر:  ميدان 

حصريًا؟«. سرده 
الليبية،  حالتنا  في  أفكر  جعلني  تحديدًا،  السؤال  هذا 
من  أكثر  منذ  طرابلس  ضواحي  في  الطاحنة  والحرب 
االستحواذ  بهدف  يوم،  كل  ووحشية  ضراوة  وتزداد  عام، 
عدد  ارتفع  ومهما  الوسيلة،  كانت  مهما  السلطة  على 

والخراب. الدمار  حجم  واتسع  الضحايا، 
لبدء  الوقت  سيحين  عندها  الــحــرب،  تنتهي  حين 
القوى  أن  وأعتقد  التاريخ.  سرد  حق  يملك  من  معركة 
وبحكم  المدنية  بالدولة  المؤمنة  الديمقراطية  الوطنية 
منذ  الحق،  هذا  من  حرمت  التي  والمساواة،  القانون 
أو  لكتابته،  الفرصة  لها  تتاح  لن  اآلن،  حتى  االستقالل 

بعيد. من  ولو  للمشاركة،  حتى 
2

بطل  ميركادير  ــون  رام قــال  اسمي«  ليس  ــون  »رام
أحد  في   ،»-  The Chosen »المختار اإلسباني  الفيلم 
أحد  في  ستالين،  جوزيف  مخابرات  عمالء  يصور  المشاهد 
وهم  المكسيك،  عاصمة  مكسيكو،  نيو  مدينة  شوارع 
حارب  الذي  الكابتن  ورفيقه  صديقه  بخطف  يقومون 

للقيود« نعود  »لن 
كتب الفتى وصيته على الجدار ومضى صوب الشفق.

من شرفة السماء رأى الحدائق تزهر في كل مكان
وأسرابا من طائرات الورق

تحط على راحات األطفال قرب الشاطئ القمحي
الهرمون الساسة  أيها 

الشهيد ال تخونوا وصية 
الفتي كابوسا جديدْ الحلم  ال تجعلوا من 

 2011 العام  شلقم  عبدالرحمن  السيد  كلمة  في 
معمر  يا  »أرجوك  القذافي:  مخاطبا  قال  األمن،  بمجلس 
التي  الكلمة  تلك  الملك«.  وحّدَها  التي  ليبيا  تُقسِّم  ال 
القذافي،  على  الطيران  حظر  قرار  صدور  في  أسهمت 
كان  الذي  أفريقيا  الحتالل  الكافي  رتله  ضرب  ثم  ومن 
هذا  صدور  ولوال  بنغازي،  الثورة  عاصمة  مشارف  على 
معظم  ولكان  مهدها،  في  فبراير  ثورة  لوئِدت  القرار 
وينعتون  الــثــورة،  باسم  علينا  اآلن  يخطبون  الذين 
برقيات  يقرأ  من  معظمهم  أو  هم  بالطاغية،  القذافي 
خالل  فعلنا  ومثلما  جديد،  من  المبايعة  ومواثيق  التأييد 

عقود. أربعة 
ال  معمر  يا  »أرجــوك  بحرقة:  العبارة  تلك  شلقم  قال 
الفترة  هذه  في  ونقول  الملك«.  وحدها  التي  ليبيا  تقسم 
ويؤججون  الليبي  بالكيان  يتالعبون  للذين  العصيبة 
التي  ليبيا  تقسموا  ال  ليبيا:  أجزاء  بين  الكراهية  مشاعر 
ألغام  ليزرع  ـــ69  ال انقالب  جــاء  حتى  الملك،  وحدها 
انقالب  جاء  ثم  ليبيا،  مكونات  بين  األرض  تحت  الفتنة 
على  التقسيم  باب  ليفتحوا  السياسي؛  اإلسالم  مجموعات 

1
صغير  كتابًا  قــرأت  الماضية،  القليلة  ــام  األي خــالل 
وُلد  الذي  الجيل  ماسأة  يتناول  المحتوى،  عظيم  الحجم، 
أو  الشمالية،  أيرلندا  في  األهلية  الحرب  فترة  أواخر  في 
الكتاب   .1998 العام  في  السالم  اتفاق  على  التوقيع  بعد 
هذه  صدر   )Lost, Found, Rememered ( بعنوان 

فيبر«. آند  »فيبر  نشر  دار  عن  السنة 
من  العشرينات  منتصف  في  شابة  صحفية  مؤلفته 
 Lyra ماكي) ليرا  اسمها  بلفاست،  مدينة  من  العمر، 
الماضي،  العام  من  أبريل  شهر  في  ُأغتيلت   ،)Mackee
صحفية  بتغطية  تقوم  كانت  بينما  ديــري،  مدينة  في 

شغب. ألحداث 
انتحار  لقضية  يتعرض  العنوان،  من  يبدو  كما  الكتاب، 
يطرح  كما  العالم،  من  المنسية  البقعة  تلك  في  الشباب 
وُلدوا  أبناء جيل  لها  يتعرض  التي  األزمة  وبجرأة،  كذلك، 
ضارية  أهلية  حرب  خلفتها  بتشوهات  مثقل  زمن  في 
لم  الجيل  ذلك  أفــراد  أن  ورغم  عامًا.  ثالثين  استمرت 
ألنهم  عليها،  عيان  شهود  يكونوا  ولم  الحرب،  يعايشوا 
عليهم  وأطلق  السالم،  اتفاق  جناحي  تحت  وكبروا  وُلدوا 
تشوهات  من  يسلموا  لم  أنهم  إال  السالم،  أطفال  اسم 
لم  الموعود  السالم  أن  ذلــك  إلــى  أضــف  الحرب.  تلك 
تفصل  التي  فالجدران  وهمًا.  إال  األمر  حقيقة  في  يكن 
قائمة،  مازالت  والكاثوليك  البروتستانت  طائفتي  بين 
الذين  الطرفين،  من  والمقاتلون  وعددًا.  علوًا  وازدادت 
السالم،  اتفاق  بعد  عــادوا،  بعضهم  قتال  عن  توقفوا 
طائفتهم.  أبناء  ضد  واالبتزاز  والترويع  القتل  لممارسة 
وارتفعت  يتحقق،  لم  الموعود  االقتصادي  ــار  واالزده

المزمنة. النفسية  واألمراض  البطالة،  نسبة 
ظاهرة  أضحى  الجديد  الجيل  ــراد  أف بين  االنتحار 
خالل  المنتحرين  ــداد  أع أن  حتى  ومنتشرة،  خطيرة، 
خالل  قتلوا  من  أعداد  تجاوزت  األخيرة  سنة  العشرين 
السياسيون  الذي ظل  الوقت  في  الحرب،  من  ثالثين سنة 
في  وتدجيلهم،  كذبهم  يمارسون  الطائفتين  مــن 

التمكين  سياسة  وكانت  اإلسالمية،  الخالفة  عودة  حلم 
االستراتيجية  هي  العربي  الربيع  بعد  مارسوها  التي 
يبنى  أن  يمكن  ال  الذي  المشروع،  هذا  لخدمة  األساسية 
المد  انحسر  أن  بعد  الوطنية  الدولة  خرائب  فوق  إال 

المنطقة. في  القومي 
الماضي  استعادة  تجاه  األحمق  النزوع  هذا  ولألسف 
إجهاض  في  كبير  بشكل  أسهم  تكراره  يمكن  ال  الذي 
والدولة  والديمقراطية  الحرية  في  العربي  الربيع  أهداف 
واجهة  إلــى  العسكرية  بالمؤسسات  وعــاد  المدنية، 
ألن  شعبي،  ترحيب  وسط  جديد،  من  السياسي  المشهد 
الرأي العام اقتنع أن ال قوة تستطيع مواجهة هذا النزوع 
أمام  الجيوش  ســوى  الوطنية  الــدولــة  تقويض  تجاه 
واألذرع  واإلقليمي  الدولي  والدعم  المال  يملك  تنظيم 
العقل  يمثلون  ــوان  اإلخ فجماعة  المطيعة،  المسلحة 
العقل  هذا  أذرع  تمثل  اإلرهابية  التنظيمات  وكل  المدبر 

المنفذة.
الجماعة  هذه  وراءه  تقف  ليبيا  في  ويحدث  حدث  وما 
وحكومة  الوطني  المؤتمر  على  استولت  أن  منذ 
ولهذه  الحروب  لهذه  التحتية  البنية  ووضعت  الكيب 
الطبخة  كانت  المبكرة  الفترة  تلك  ومنذ  االنقسامات، 
إلى  اآلن  وصلت  حتى  أنقرة  في  هادئة  نار  على  تطبخ 
الذي  الجماعة  هذه  حلم  ألن  المباشر  العسكري  التدخل 
االحتواء  أو  التصفية  عبر  الربيع  مناطق  باقي  في  تقوض 
لم يعد يسيطر إال على عاصمة واحدة هي المالذ األخير.

التاريخية،  ليبيا  لحظات  أهم  فبراير،  ثورة  سبق  لقد 
دفعنا  الحلم،  ليبيا  إلى  الوصول  أجل  من  طويل  نضال 
اللحظة  تلك  وصلنا  حتى  الكثيرة،  التضحيات  عبره 
بنغازي  في  الثائر  الشباب  فيها  هتف  التي  المفصلية 
واحدة  »ليبيا  الثائرة:  المدن  كل  وفي  الثورة  عاصمة 
كلمات  مجرد  العبارة  هــذه  تكن  ولــم  ديمقراطية«، 
والكثيرون  حقيقة،  لكنها  نفاقًا،  أو  كذبا  أو  تكتيكية 
الثورة،  هذه  في  ثمنا  أرواحهم  دفعوا  بها  هتفوا  ممن 
مكتوبا  كان  الجبهات  في  أرواحهم  دفعوا  الذين  وبعض 

واحدة. قبيلة  ليبيا  وعرباتهم:  بنادقهم  على 
لم  زمن  في  بأرواحهم  ضحوا  من  وصية  هذه  كانت 
فالتراجع  لذلك  السلطة،  على  صراع  وال  غنائم  فيه  تكن 
عهد  عن  تراجع  ديمقراطية«  واحــدة  دولة  »ليبيا  عن 
الظروف  أشد  في  كتبناه  الشهداء  بدم  موقع  أخالقي 

صعوبة.
شعارات  نتخذ  ال  وأن  األمـــور،  نخلط  ال  أن  فعلينا 
عصبوية  أهداف  لتحقيق  ذريعة  الكثيرين  وجدان  تدغدغ 
لدويالت  تقسيمه  أو  الوطن  انقسام  إلى  تؤدي  عنصرية 
أو  التهميش  مثل  كلمات  اآلن.  حتى  عددها  نعرف  ال 
من  غيرها  أو  والتحضر،  الــبــداوة  صــراع  أو  المركزية 
براءة،  بغير  أو  ببراءة  تقال  التي  المتفجرة  المفردات 
الكراهية ونزوع  المتحمس وبث  الشباب  إلى حشد  تؤدي 
استخدمتها  التي  المفردات  تلك  تختلف عن  ال  االنفصال، 
تدعي  التي  بأحزابها  السياسي  ــالم  اإلس مجموعات 
ومحاربة  الشباب  لحشد  المتطرفة  بأجنحتها  أو  االعتدال 
أو  وثوار  أزالم  إلى  الليبيين  قسمت  حين  جلدتهم  أبناء 
المفردات  كل  عن  تختلف  وال  إلخ،  وطواغيت..  مرتدين 
كل  إقصاء  أجل  من  السابق  النظام  استخدمها  التي 
والمرتدين  والعمالة،  الرجعية  مثل  لمشروعه  مخالف 
عن  تختلف  ال  الدينية  العصبية  ألن  ــارق  ف ال  أيضا. 
من  تنطلق  عصبية  أية  أو  القبلية  أو  الجهوية  العصبية 

العرقي. التعالي  عقدة االضطهاد أو من 

كان  االسبانية.  األهلية  الحرب  في  قيادته  وتحت  معه، 
مضى  لكنه  رامون،  رامون  مستنجدًا  به  يصيح  الكابتن 
اسمي«،  ليس  »رامون  بخفوت  قائاًل  للخلف،  يلتفت  ولم 
لمواجهة  نضاله  رفيق  الكابتن  تاركًا  سيره،  وواصــل 
المخابرات  لكن  اسمه،  كان  ميركادير  رامــون  قــدره. 
ودربته  أخرى،  وشخصية  آخر  اسمًا  له  اختارت  السوفياتية 
قائد  تروتسكي،  ليون  ليقتل  المكسيك  إلى  به  وأرسلت 
وقتله  رأسه.  في  بفأس  قاتلة  بضربة  الرابعة،  األممية 
السجن،  في  عامًا  عشرين  وقضى  الخطة،  اقتضت  كما 
المخابرات  له  اختارتها  التي  والشخصية  واللقب  باالسم 
الحقيقي،  اسمه  ميركاديركان  رامون  لكن  الستالينية. 
الفاشية،  من  يخلصها  أن  سبيل  في  قاتل  التي  وإسبانيا 
وبعد  كــذبــًا.  ــى  ادع كما  بلجيكا  وليس  بلده،  كانت 

وسام. أرفع  وُقلد  موسكو،  إلى  مباشرة  ذهب  السجن، 
فأس  بضربة  المكسيك  في  مات  وإن  تروتسكي،  ليون 
قاتله،  ميركادير،  ورامون  خالدًا،  حيًّا  مازال  رأسه،  في 

ونسيانًا. جسديًا،  بكوبا  هافانا  في  مات 
وال  الرجلين،  بين  الوحيد  الفرق  هو  ليس  هذا  »لكن 
سينيمائي«.  شريط  قصة  في  معًا  ظهرا  وإن  حتى  األخير، 
الهمس  يشبه  بما  قلته  الوحيد،  تعليقي  هــذا  كــان 
الشريط  مشاهدة  من  انتهيت  أن  بعد  مباشرة،  لنفسي، 
واحدة  بنافذتين:  حجرة  في  نهار،  ذات  تلفاز،  شاشة  على 
حديقتي  في  مسترخي  ربيع  زهو  على  بود  وتطل  مفتوحة، 
وأخرى  الحجر.  في  آخر  نهار  بداية  وبحذرعلى  الخلفية، 
غرب  جنوب  بارك،  وريستر  في  غربتي،  في  لتزيد  مغلقة، 
طويلة  أسابيع  منذ  جسدي  أحجر  أن  اخترت  حيث  لندن، 
وأفلتُ  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  خشية  الجدران  بين 
شرفة  على  بأمان  وليحط  ليطير،  قفصه  من  قلبي  طير 
فراش  على  مسجاة  أمي  تأرق  حيث  الظهرة،  في  شقتنا 
يحضن  األمهات  آالف  وحيث  بأحفادها،  محاطة  الكهولة 
صواريخ  قصف  هدير  تهديد  من  رعبًا  ويرتعدن  أطفالهن، 
ومن  مكان،  كل  في  طرابلس،  ليل  في  تتساقط  وقنابل 

والدمار. والموت  بالرعب  محملة  تمييز،  دون 

االنحراف عن املسار 
ومفاقمة العطش

باب الحديد وفوقنا عساسه

حاول سالم العوكلي في مقاله »انحراف المسار ال يعني الضياع«* وضع النظام الملكي الذي تولى 
حكم ليبيا ضمن الفترة -1952 1969، في إطار تاريخي موضوعي، حيث اقتصر على وصف الدولة 

عهدذاك بأنها دولة مدنية قوامها القانون والمؤسسات في إطار نظام ملكي دستوري، ولم يصفه، مثل 
العديدين، بأنه نظام ديمقراطي.

وأنا أتفق، مبدئيًا، مع سالم في تصنيفه اإلطاري العام لذالك النظام.
إال أنني أخالفه في قوله أن الدولة الملكية »وضعت المجتمع ]الليبي[ على طريق الدولة الحديثة، 

وضمن ديناميكية قابلة لإلصالح والتنقيح«. وهو نفسه يورد في مقاله ما يتنافى مع تقريره هذا، حين 
يتحرز قبل إيراد هذا الحكم بالقول »ورغم اعتراض الكثيرين على طبيعة تلك الدولة من ناحية الحريات 

واستقالل السلطات... ورغم المنع لألحزاب ألسباب متعلقة بطبيعتها ]األحزاب[ في ذاك الوقت... «. 
وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال التالي:

ما الذي يبقى من »ديناميكية قابلة لإلصالح والتنقيح« في نظام ال يراعي »الحريات واستقالل 
السلطات« ويمنع األحزاب؟. ألسنا هنا أمام توجه نحو فرض الصوت الواحد؟.

لكن ما يذهلني فعاًل من قِبل سالم العوكلي هو تبريره لـ ]كي ال أقول دفاعه عن[ حظر األحزاب من 
قبل الملك، بقوله أن هذا المنع تم »ألسباب متعلقة بطبيعتها في ذاك الوقت«. ولسنا ندري ما الطبيعة 

التي سوغت للملك، وبالتالي أقنعت سالم العوكلي، بأن منع األحزاب، »في ذاك الوقت«، كان عماًل 
إيجابيًا في صالح الوطن والديناميكية القابلة لإلصالح والتنقيح.

ويورد سالم، في معرض دفاعه الهادئ عن الملك، واعتمادًا على بن حليم »أن الملك... لم يُخفِ 
زهده في السلطة وسعى لتقديم استقالته أكثر من مرة، كان يبحث عن مخرج آمن لالنتقال السياسي 

مع عدم قناعته بنظام التوريث، ويذكر السيد مصطفى بن حليم أن السيد إدريس حدثه عن النظام 
الجمهوري وأنه غير مقتنع بنظام الوراثة الذي أوجده معاوية«. ونحن نصدق هذا القول. لكننا نرجح 

أن هذا السعي لم يكن زهدا في »نظام الوراثة الذي أوجده معاوية« وإنما هو بسبب عدم وجود وارث 
للملك من صلبه، ولعله لم يكن يرغب في انتقال العرش إلى ابن أخيه، أو لم يكن يثق في كفاءته 

بشأن القيام بمسؤولية إدارة الحكم.
وإذا أضفنا إلى ما أورده سالم من عدم مراعاة الملك استقالل السلطات وحظر األحزاب، تعطيَل 

البرلمان، حيث من المعلوم أن آخر انتخابات برلمانية جرت سنة 1965، ولم تجرَ االنتخابات المفترضة 
سنة 1968، فما هو نوع الجمهورية التي يعتقد سالم أنها كانت يمكن أن تحدث برضى الملك؟. ألن 

تكون جمهورية مماثلة، أو شبيهة، لجمهورية معمر القذافي؟. أال يمكننا، إذا مددنا المعطيات التي 
أوردها سالم العوكلي إلى مداها المنطقي األقصى، اعتبار معمر القذافي الوريث الحقيقي ]وإن لم يكن 
الشرعي[ للملك في موقفه من استقالل السلطات واألحزاب والبرلمان، وأن معمر القذافي حمل رسالة 
الملك وطور خطه ووسعه وعمقه في سعيه لديكتاتورية الصوت الواحد؟. ألم يكن معمر القذافي، في 

هذا السياق، شديد الوفاء للملك؟!
وسالم يستدل على مكانة النظام الملكي الليبي في نفوس الليبيين بواقعة أن ثورة 17 فبراير 2011 

»تزينت... بديكور وإكسسوار مرحلة االستقالل السابقة، وكأنها تعيد الزمن إلى اللحظة التي توقفت 
فيها الدولة المدنية بانقالب 1969 الذي ألغى الدستور ومؤسساته، ووضع السلطة تدريجيًا في يد 

شخص واحد«. وهنا يغمض سالم عينيه، إغماضًا تامًا، عن أن الخروج المبكر لمناطق شرق ليبيا من 
سيطرة النظام هو الذي أوجد هذه الواقعة، بسبب الحنين الشعبي هناك إلى النظام الملكي، واالرتباط 

الوجداني بالحركة السنوسية، ووجود تيار فدرالي قوي يسعى إلى إعادة النظام الفدرالي، وأن أهالي 
منطقتي طرابلس وفزان آثروا، مثلما فعلوا في األربعينيات عندما وافقوا على أن يكون محمد إدريس 

السنوسي ملكًا على ليبيا كلها، عدم إثارة النزاعات والشقاقات، ألنهم رأوا أن هذا يفشل الثورة ويقود 
إلى تقسيم البالد. أما الملك كشخص، والسنوسية كحركة، فال يحظيان، في الغرب الليبي بالذات، إال 

بمجرد االحترام، البعيد عن التبجيل الذي يتاخم التقديس. وهذا يعني أنه لو سبقت مدن الغرب الليبي 
إلى التخلص من سيطرة النظام لكانت »تزينت... بديكور وإكسسوار« مختلفين.

ثم يصل سالم، بعد رحلة طويلة يبدو أنه تجشم فيها عبء حمل الحجج، إلى الهدف المبتغى 
المرتبط بالزمن المضارع المستمر، حيث يقول »األزمة في ليبيا مازالت تضع المستقبل أمام 

سيناريوهات جميعها خائن ألهداف ثورة فبراير، وانحصر الصراع بين الجيش الليبي النابع من مجلس 
النواب المنتخب محليا والمعترف به دوليًا، والميليشيات المسلحة النابعة من اتفاق الصخيرات المعتمد 
دوليًا«. والسؤال هنا: عن أي مجلس نواب يتحدث سالم؟. هل هو مجلس النواب الذي يتحكم في فتحه 
وإغالقه »بو عكوز« ويتخذ قراراته دون النصاب وأحيانا تفرض بأيمان الطالق؟. كما أن مجلس النواب 

لم يعد قائما منذ سنة بسبب انقسامه بين من يعتبرون العمل الحربي ]وليس العسكري بالمعنى 
المؤسسي[ الموجه ضد طرابلس يستهدف تحريرها، وبين من يعتبرونه عدوانا غاشما عليها، يقوده 

مهووس سلطة، يستهدف تدميرها. ويستطرد سالم »وبغض النظر عما يوجه للجيش من انتقاد فإن 
له تراتبيته وقادر على أن يجمع كل السالح خالل أسبوع في المناطق المسيطر عليها، وفي الطرف اآلخر 

ثمة ميليشيات مسلحة ال يمكن جمع السالح في المناطق المسيطرة عليها إال بمعجزة«. والحقيقة أنه 
ال دراية لي بآليات جمع السالح في وضع مثل الوضع الليبي الجاري، وال أنتظر المعجزات، إال أن السؤال: 

أين هو الجيش محل الحديث؟. هل التشكيالت المسلحة ]الميليشيات[ المتكونة من أفراد عاديين 
وتشكيالت وهابية وأخرى قبلية وتشكيالت المرتزقة الروس والسودانيين والتشاديين والسوريين، 

تعتبر جيشا وطنيا ليبيا؟. ما يبدو لي أنه ال وجود للجيش، بمعنى المؤسسة العسكرية التقليدية، في أية 
منطقة من ليبيا. ما هو موجود مجرد ميليشيات. ويرى سالم أن الجيش »مهما كان ضعيفًا أو متغواًل أو 

مسيسًا أو مستعينًا بقوى مدنية أو دينية داعمة فهو بنية قابلة للتطوير وقابلة لإلصالح وقابلة للدسترة 
ولوضعها في إطار القانون مع الوقت ألنه بنية مفتوحة للتعديل«. أنا أقدر تعطش سالم العوكلي لوجود 

مؤسسة عسكرية تقليدية، وتعطشه لإلصالح والدسترة والقانون، والديمقراطية، ففي هذه المطالب 
المبدئية أقف أنا وسالم على نفس األرضية، إال أنني أرى أن سالم انحرف عن مساره، وهذا االنحراف فاقم 

عطشه وجعله يعتقد أن السراب الذي يراه ماء.
http://alwasat.ly/news/opinions/282280?author=1 *

بحسب الكشف الذي تعد الوسط منه برنامجها »في مثل هذا اليوم« يكون رحيل المرحوم عبدالمجيد 
الهادي كعبار، أحد الرجال المؤسسين لدولة المملكة في شهر مايو. ولكن تجميع المعلومات عن هذه 
إلى تمكن األستاذ سليمان منينة من االتصال بابنه  لنا تضارب تاريخ وفاته،  الوطنية بيّن  الشخصية 

فريد وجاء لنا بالتاريخ الصحيح، وهو 4/ 10/ 1988.
السيد عبدالمجيد كعبار كنت قد أصبحت كاتب فواتير بنظارة األشغال، وأذكر جيدا  في عهد وزارة 
قضية فساد اشتهرت في مطلع الستينيات، في مشروع تنفيذ طريق يربط والية فزان بالساحل الليبي، 
وأحد  الملك  قريب  السنوسي  عابد  المرحوم عبداهلل  يملكها  التي  ،آنذاك، شركة )ساسكو(  تولته  الذي 
بلغ  فساد  عن  لغو  حينها،  كثر،  ولقد  الستينيات.  ومطلع  الخمسينيات  في  برزوا  الذين  األعمال  رجال 

ماليين!.
كتبه   ،1960 سنة  أغسطس  في  طرابلسية،  مسائية  صحيفة  نشرته  مقال  القضية  تلك  وثائق  من 
حينها،  وكــان،  الطريق.  ذلك  مقاولة  عقد  في  فساد  وقوع  مفاده  موسى،  سليمان  محمود  األستاذ 
للمعونات  طالبا  الغنية  الدول  لبعض  زيارة  في  البالد  خارج  كعبار،  عبدالمجيد  المرحوم  الوزراء  رئيس 
عطلة  في  البرلمان  وكان  السوء،  بالغة  ليبيا  في  واالقتصادية  الصحية  األحوال  كانت  إذ  والمساعدة، 

صيفية.
وما إن انتشر خبر الجريدة، حتى سارع عدد من النواب باالجتماع لمناقشة هذا األمر الخطير! وكان 

النائب السيد عبدالمولى لنقي أطال اهلل عمره متزعما هذه الحركة البرلمانية.
تلك  في  للنظر  لالنعقاد  بمجلسيه  البرلمان  دعوة  طالبين  للملك  مقدمة  عريضة  على  النواب  وقع 
الملك  وقابلوا  النواب  من  عدد  ذهب  وفعال  الجميل،  الزمن  ذلك  حكومات  تعتدها  لم  التي  المسألة 
الراحل وقدموا له العريضة، وكان المتهم، مثلما يعرف الناس، هو ابن عم الملك. فوافق الملك وأصدر 

مرسوما بعقد اجتماع طارئ لمجلس األمة للنظر في موضوع الفساد المنسوب للحكومة والبن عمه.
فلقد  إليه،  سعى  فيما  نجاح  من  حققه  بما  يليق  استقباال  متوقعا  البالد،  إلى  الــوزراء  رئيس  عاد 
تحصل على المعونات االقتصادية، ناهيك عن معونة مالية بقيمة عشرة ماليين دوالر، كانت ضرورية 
كعبار،  السيد  أن  إال  متفرقة.  إسكانية  ومشاريع  والمستشفيات  الداخلية  المدارس  من  عدد  الستكمال 

وجد العكس تماما.
وعقد البرلمان جلساته للنظر في تهمة الفساد هذه، والموجهة للحكومة بقيمة نصف مليون جنيه، 
وأصدر البرلمان قرارا بسحب الثقة من حكومة كعبار التي تعد من أفضل الحكومات الليبية إنجازا وبناء. 
تلك الحادثة الدستورية لم تقع، حينها، في أي دولة عربية وال أفريقية. فسقطت الحكومة والتزم الملك 

بقرار البرلمان.
إضافية  جنيه  أربعة ماليين  القضية هي  األموال موضوع  أن  منينة  السيد سليمان  علمت من  ولقد 
القضية  تلك  وأنه خالل  جنيه.  مليون  وليس نصف  فزان  عابد الستكمال طريق  عبداهلل  طلبتها شركة 
تأسست جبهة معارضة داخل البرلمان وكان من أهم قادتها األستاذ عبدالمولى لنقى، واألستاذ بشير 
اكتسبوا  ولقد  زميت.  والفيتوري  والشيخ محمود صبحي  المصراتى،  واألستاذ علي مصطفى  المغيربي، 
شهرة كبيرة لدى الجماهير، وحاول المرحوم عبدالمجيد كعبار إجراء تعديل في الحكومة بإدخال بعض 
وزارة  قبول  عن  للملك  واعتذر  التعيين  رفض  الذى  عبدالمولى  األستاذ  ومنهم  فيها  المعارضين  من 

الصحة.
بتأجيل  المسموحة  الفترة  استغل  المجلس  رئيس  ولكن  الحكومة.  من  الثقة  سحب  قرار  وأعد 
السيد  وإنما كلف  الحكومة.  الثقة من  استقالته. ولم تسحب  أسبوع، وقدم  لمدة  القرار  التصويت على 

محمد عثمان الصيد بتشكيل حكومة جديدة.
استعانت  والتي  الفساد،  واقعة  في  المختصة  السلطات  أجرتها  التي  التحقيقات  أن  المهم  واألمر 

بفريق فني سويسري، توصلت إلى عدم صحة هذه الواقعة!!! ثم سوي الموضوع بالطرق القانونية.
يقول األستاذ سليمان منينة إنه عاصر تلك األحداث كشاهد عيان، فعلى الرغم من صغر سنه تابع 
على  الحصول  بشرط  المشاهدة  الزوار  من  يريد  لمن  المخصصة  الشرفة  من  النواب  مجلس  جلسات 
له على بطاقة حضور،  الشيوخ يحصل  أنه عضو مجلس  والده رحمه اهلل، وبحكم  بطاقة دخول، وكان 

وكان مثلما حدثني، مبهورا بالخطب الحماسية التي يلقيها السادة النواب في تلك القضية.
الوقت  ذلك  في  الكبار  الرجال  وأن  فضيحة،  أنها  سوى  أفهم  ولم  الواقعة،  هذه  صبيا  عاصرتُ  لقد 
وهو  القطيع«،  »غباء  حالة  مع  عندي،  األمر  وانــدرج  سمان،  قطط  ومنهم  شرفاء،  كلهم  يكونوا  لم 
يغني: »حالل الجالء منك يا بنغازي..« و»باب الحديد وفوقنا عساسه...« وأيضا: »وين ثروة البترول يا 

سماسرة!؟«.
من  سنوات  ثالث  بعد  أنه  مفاده،  للغاية  هام  ملكي  إنجاز  بحقيقية  القطيع،  من  أحد،  يتغنَ  ولم 
االستقالل تأسست جامعة ليبية، وبعد عشر سنوات أصبحت أفضل الجامعات العربية، بشهادة الدكتور 
شهرية  ومنحة  سنويا،  بدلتين  الطلبة  منح  البداية  من  وثابرت  مباشر،  إذاعي  حديث  في  حسين  طه 
وصلت حتى 25 جنيها، وكانت تعادل مرتبا حكوميا، ويوفد المتفوقون كل سنة في رحلة ترفيهية من 
دون التمييز بين متفوق وآخر، وما إن يتخرج فيها المتفوق حتى يعين معيدا ويوفد للدراسة في أفضل 
جامعات العالم. لم نسمع حينها من يتغنى بذلك أبدا، تماما مثلما ال نسأل اآلن »عن ثروة البترول«، 
وال عن أبواب الحديد، التي أصبحت مكهربة، وال عن العساسة المدججين بسالح خارق حارق. لم يستمر 
رشاوى  وأصبح  أهدافه  تغيرت  فقد  اإليفاد  أما  »الجالء«،  ما  نحو  على  يعني  الذي  »النزوح«  سوى  شيء 

تمنح لمن يساعد في نهب البالد والعباد.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

جمعة بوكليب

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

الفني  مساره  المنتصر  علي  التشكيلي  يواصل 
إبداعية  حساسية  استشراف  عبر  واإلبداعي، 
يمثل  ــذي  ال الــزمــن  بعامل  ومــدركــة  يقظة 
الذي  اإلبداعي،  إنتاجه  أغلب  وفحوى  جوهر 
 »2011-2008« بين  المنتصر  عليه  اشتغل 
التي  األخيرة  مجموعته  في  وتحديدا  أخيرا، 

المعاصر«. اإلنسان  »مجموعة  بعنوان  جاءت 
اإلنسان  صراع  إشكالية  المنتصر  ويطرح 
المتسارعة،  الزمانية  وتحوالته  المعاصر 
أمام  جوهرية  قيمة  يحمل  ال  زمنا  أصبح  الذي 
فرضتها  التي  األحداث  وتسارع  الواقع  عبثية 

الكونية. المتغيرات 
نضجه  يــدرك  المنتصر  ألعمال  والمتابع 
الــذات  ــاع  أوج يالمس  الــذي  والفكري  الفني 
في  تتحقق  فنية  من خالل طروحات  اإلنسانية، 
حيث  الفنان،  يتناولها  التي  موضوعاته  طبيعة 
كالمزاوجة  والشاحبة  القاتمة  األلــوان  تتكرر 

واألصفر  ودرجاتهما  واألبيض  األســود  بين 
وتراجيدية  درامية  حالة  يضفي  الذي  واألسود 

الموضوع. تخدم طبيعة 

لوحة رقم »1«
فلسفيا  بعدا  اللوحات  على  أضفى  مما 
ــم فــي تــثــويــر الـــســـؤال اإلنــســانــي  ــه أس
المنتصر:  يقول  السياق  هذا  وفي  المؤلم، 
الحياة  إفرازات  من  لوحاتي  أفكار  »أستمد 
والضريبة  السلبية  وانعكاساتها  المعاصرة 
الــبــاهــظــة الــتــي تــدفــع بــاســم الــحــضــارة، 
في  معلبة  اإلنسانية  المشاعر  من  جعلت 
االفتراضية  والــعــوالــم  التقنية  ــرادات  بـ
كونية  قرية  منه  جعلت  جديد  عالم  داخل 
الفرد  غربة  من  وزاد  الوقت  فيها  تقلص 
منذ  الــفــنــي  مــشــروعــي  أســتــمــد  وعــزلــتــه. 
إنــســان هذا  مــأســاة  مــن  األولــى  بــدايــاتــه 
غير  قفص  داخل  حشر  كائن  مأساة  الزمن. 
اسم  تحت  عادلة،  غير  معركة  في  مرئي 
ذلك  على  الفنان  يدلل  والتقدم«.  الحضارة 

انشغاله  على  كمثال   »1 « رقم  لوحة  عبر 
اللوحة  عناصر  تبدو  حيث  اإلنسان،  بألم 
تخترق  التي  كالمسامير  درامــي  بعد  ذات 

إلى  باإلضافة  المغمضة،  والعيون  الوجوه 
إضــاءة  شكل  الــذي  األصفر  اللون  طبيعة 

الموت. فكرة  فينا  تثير 

لوحة رقم »2«
يتابع الفنان انشغاله ومواكبة ألحداث كونية 
العالم،  يجتاح  الذي  الوباء  مسألة  رأسها  على 
ألخطار  كنتيجة  مكممة  الوجوه  تظهر  حيث 
تفاعل  وهو  للعالم،  الوباء  اجتياح  في  متخفية 

قوي بين المشهد اليومي »اآلن« والفنان.
تعبيرية  جرعة  الفنان  يقدم  آخر  جانب  وفي 
والواثقة،  السريعة  الريشة  قوية من خالل حركة 
بعدا  للوجوه  التصويرية  السطوح  تحمل  حيث 
رقم  العمل  في  ويتابع  باأللم.  مشحونا  عاطفيا 
بين  المزاوجة  عبر  الوباء  كارثية  تأكيده   »3«
األحمر واألسود وظهور المرشحات التنفسية تماما 
ككمامات الحروب البيولوجية، حيث تبدو حالة من 

الكآبة على الوجوه المحاصرة باألخطار والبؤس.

لوحة رقم »3«
يحدث  لما  حية  صورة   »3« رقم  اللوحة  في 
المصير  البشرية،  لمصائر  وانعكاس  اليوم، 

الكارثي سواء كانت حروبا أو وباء.

الزمن  فوبيا  عند  توقفت  المرح،  »تقنية  كتابك  في 
للشاعر، هل قصدت الديمومة الشعرية من عدمها؟

أن  يؤمنون  الذين  الكتاب  من  أنني  إلى  ــارة  اإلش أود  بــدءا 
العمل األدبي ليس فقط نصا استهالكيا يُكتب ويُترك للقراء، 
الفلسفية  خلفيتها  لها  فنية  رؤيــة  عن  صــادر  نص  هو  بل 
»تقنية  كتابي  صدّرت  وقد  الحازمة،  التقنية  نظرها  ووجهة 
لم  كبيرا  ألفتح سؤاال  نظري  في  المهمة  العبارة  بهذه  المرح 
حالة  إعــادة  يحاول  وإنما  حقيقة،  فوبيا  مصدر  من  ينطلق 
وتوليفتها  األولية  وموادها  الكتابة  الغائبة بخصوص  النقاش 
ما  تجاه  ككاتب  مسؤوليتي  موقع  من  وداللتها،  وبنياتها 
هو  وال  مستغربا  ليس  وهذا  نصوص،  من  وسأخلفه  خلفته 
قبلي،  ذلك  كثيرون  أثيرون  كتاب  فعل  إذ  ابتدعتها؛  بدعة 
وبعضهم كان لما كتبه من حاشية على متن كتابته أثر بالغ 
ال  التي  العلمية،  نقودها  وطرائق  عمله  بكيفية  الوعي  في 
للسلطة  وعودة  الثقافي.  السؤال  شهية  عن  تنزاح  أن  يمكن 
الزمنية على النص فإنني مستأنس بأن تاريخ الكتابة األدبية 
ينتقص  لم  التي  وحيويته،  الجاد  النص  أثر  ديمومة  لنا  أكد 
اإلنسان  وعــي  مسيرة  وال  بتعاقبه  الزمن  ال  تداوليا  منها 
وما  عصره،  في  حارا  النص  كان  فقد  قفزاتها،  أو  باختالالتها 
زال وسيظل براقا في عصور الحقة؛ إذ إن الوثيقة الفنية أبقى 
من فكرة التعاقب الزمني أو فلنقل هي متصالحة معه بكيفية 
تماما  الحاضر  زمن  داخل  يضعها  ما  هو  وتداولها  بأخرى،  أو 
القيمة  صعيد  على  الماضي  في  وقع  من  لها  كان  ما  بقدر 

اإلنسانية، مع تقدير ظرف كل فترة وذائقتها قطعا.
زالت  ما  هل  التابوهات،  كسر  حمى  إلى  أيضا  أشرت 

التابوهات التقليدية حقال جاذبا كموضوع؟
الشكل  ــى  إل االعتبار  إعـــادة  ــى  إل كتابي  فــي  التوجه  كــان 
ميزان  وأن  النص،  جسد  يحتملها  التي  الهائلة  واإلمكانات 
العمل هو بالمناصفة بين شكله وما يدل عليه، وتناولت هناك 
أثقال  من  النص  تخفيف  نحو  للتوجيه  التابوهات  موضوع 
باستعماله،  بالمبالغة  وكذلك  المباح  لغير  المتعاقبة  السلط 
عصور  تابوهات  عن  تختلف  ظني  في  عصرنا  تابوهات  لكن 
وال  العقيدة  مظاهر  سطوة  منافحة  أعد  ال  وشخصيا  سبقته، 
كتابتي،  مغريات  من  مثال  الجنس  سياق  في  الخوض  هاجس 
الكتابة  ميدان  يجعل  ما  وهو  خياراته،  ولكل  خياري  وهــذا 
متنوعا، ويعطي األفكار اتساعا ال يُحَدُّ فقط بتعريف تاريخي 

للممنوع والمباح.
الوردي«  »التأويل  ديوانك  في  باللغة  مشغوال  تبدو 

أكثر من انشغالك بالصورة أو الفكرة؟
كنت قدّمت للديوان باالحتفال الكبير بالصورة؛ إذ جعلتُ الصور 
-استنادا إلى عبارة ألكتافيوباث- أولوية في الصياغة الشعرية، 
أما الفكرة فقد كانت الدم الحار الذي غذى كل ألعاب الكتاب، 
ولغة اقتراحاته الجمالية. نعم هاجس التنويع اللغوي كان حاضرا 
وهو ما استدعى مع ضرورات أخرى كتابة بيان مختصر في كتابي 
الذي تاله، وما زال هذا التفكير والمحاولة لصنع لغتي داخل اللغة 
باكتشاف ظالل غير مكتشفة في هذه اللغة األصل أمرا فنيا أحب 

فعله، ويستهويني خوض المغامرة بقربه وداخله.

لهجات  »رائحة  قلت:  االبتسام«  عنوان »ممنوع  تحت 
عامية ال يستعملها أحد«، هل يترجم ذلك موقفك من 

الشعر العامي؟
أظنه تسليطا للضوء على تفاصيل واضحة البروز بالنسبة لي 
درس  عمل  تجاهل  بينها  من  البعض،  على  تخفى  تكن  وإن 
اللهجات المقارن »إذا وجد« في إثراء حقل الكتابة األدبية، ال 
للغتنا وتفريعاتها فقط، بل لكل اللغات الحاضرة في العالم؛ أي 
لغة الكائن، وباألخص في المستوى التصويري. أما هذا النص 
والفلسفات  الحياة  لتفاصيل  متقنا  كوالجيا  استدعاء  كان  فقد 

التي تقف خلف وجود هذه التفاصيل 
لكون  الحاد  االنتباه  مع  واقعيا، 
سياسيا،  خَْلقا  المعاصر  اإلنسان 
لم يعد ممكنا لألسف تبرير أي من 
أفعاله خارج دائرة تأويل النظام أو 

تأويل الخروج عليه.
يوحي  ــب«  ــري ــغ »ال ــص  ن
من  ــاد  ح يــســاري  بموقف 
في  يضعك  أال  المجتمع، 

سوداوية مبالغ فيها؟
مغلفة  بــذرة  الفرد  حضور  هو 
الثقافة  طاحونة  في  بالقشور 
الحداثي،  والعالم  المادية 
من  ناجح  رأيي نص  في  وهو 
الناحية الشعرية، ومعبر أمين 
عن قناعتي الفنية خالل العقد 
وربما  القرن،  هذا  من  األول 
بالفعل هو منطٍو على موقف 
المجتمع  مــن  ــاد  ح نقدي 
الجديد، أو باألصح المجتمع 
الذي لم يفلح حقيقة في أن 
كانت  وربما  جديدا،  يكون 
فيه  القاتمة  السخرية  روح 
نصا  لكونه  يحيل  ما  هي 
يجد  أظنه  لكن  سوداويا، 

الصدى الكبير عند كل من يقرأه بصفته مرآة جمالية 
صقيلة للتعبير عن وجعيه الروحي والفكري.

تجربة األلوان والمدارس الشعرية تحولت عند البعض 
إلى ما يشبه الموضة أكثر منه إدراكا معرفيا؟

نعم، هذا مؤكد، ولعل غياب حالة النقد الجاد الذي ال ينقطع عن 
المواكبة والنقاش والتشريح والتأويل للنتاج هو من المسببات 
الكبرى لذلك، وهي ظاهرة عربية لم تنحسر منذ عقود، وهذا 
مؤسف جدا، ولكنه لن يدوم؛ فالحياة في النهاية تنحاز للوعي 
علميا كان أو جماليا، وستأتي العقود المضيئة معرفيا قريبا دون 

شك.
يعلق بعض الشعراء والكتاب فشلهم على غياب الدعم 

المؤسسي، ما حقيقة ذلك؟
من حق الكاتب المتميز أن يحظى بتقدير وخدمات تليق به، 
لكن المقام األول في اعتباره هو عمله على منجزه وإرثه بشكل 
فردي، والدور األكبر للمؤسسات الرسمية أوال وشبه الرسمية 
ثانيا ينبغي أن يتوجه لحماية مجموع الثقافة الوطنية والترويج 

لها ودرسها ونقاشها وتحليلها.. إلخ، بمعنى أن يكون مشروع 
غير  الثقافية  المؤسسات  وكذلك  حكمها  في  ما  أو  الــوزارات 
الحكومية هو اإلرث المعرفي الجمعي، ممثال في األفكار والنتاج 
الفني واألدبي وكل ما يدور في فلكه ومرجعياته وآفاقه، فالكاتب 
هو سيد كتابته وهو أول من يرفعها أو يحط من شأنها، وكذلك 
في  فهو يصدق  الدولة  على  اللوم  إلقاء  أما  فنه،  الفنان سيد 
ولكنه  استراتيجياتها،  والنقاش حول  المؤسسة  رؤية  جزئيات 

بخصوص وضع الكاتب ليس الحقيقة الكاملة طبعا.
تأخر  الحديث وأين  الليبي  الشعري  النص  أين تقدم 

مقارنة بالتجربة العربية؟
مع  النص  ــذا  ه يتقاطع 
المشهد  ــن  م ــارب  ــج ت
فهو  العربي،  الشعري 
ــدا ولــيــس  ــريـ ــس فـ ــي ل
ــل هو  أيــضــا مــتــأخــرا، ب
لكل  أفـــراد  شــعــراء  نتاج 
الفنية  واقتراحاته  تجربته 
ــكــن ألن  ــه، ل ــت ومــرجــعــي
الثقافي  ــالم  ــ اإلع حــركــة 
كذلك  والنقد  بلدنا  فــي 
الطموح  بمستوى  ليس 
النص  هــذا  ظل  والمأمول 
الثقافية  ليبيا  بغياب  متأثرا 
وليس تراجعه ألسباب تتعلق 
بالجودة الفنية، كما أن هناك 
إنكارها  يمكن  ال  تمييز  حالة 
التقليدية  الثقافة  مراكز  من 
فيها  ويسهم  بلدنا  نتاج  تجاه 
الجيل الجديد وجزء من األجيال 
هذه  ظل  في  لكن  السابقة، 
التي  الكبرى  التقنية  الفتوحات 
هي سمة عصرنا أظن أن بعض 
ضــرورة  مع  سيختفي،  ذلــك  أثــر 
األدبية  والصحافة  النقد  حضور 

الحقيقية.
المالحق  أن  يــرى  البعض 
نصوص  نشر  عبر  الشعري  للمشهد  أساءت  الثقافية 

رديئة، ما رأيك؟
هذا بكل أسف أمر واقع، فالصحف كانت وما زالت تحت سطوة 
الخط  ومسطرة  التحرير  مسؤول  ذائقة  أو  الممول  ذائقة 
التحريري، كذلك غياب النقد بمعناه الجاد كان مساهما أكيدا في 
استمرار هذه الرتابة الصحفية، وبينما كانت الصحف األدبية في 
العالم تتبنى رؤى طالئعية وتعبر عن تيارات وتفرز أسماء تؤثر 
لعقود لم تتلقف صحافتنا أيا من ذلك اإلرث، ربما ألسباب عدة 
معرفية واقتصادية وأمنية، وسياسية بالتأكيد، وهذا ال يعني أن 
كل الصحافة الثقافية في بالدنا هي كذلك، فبعضها يحاول أن 

ينتهج خطا تنويريا، لكنه بكل صراحة محدود األثر.
الشعراء  من  للكثير  منصة  اإللكتروني  الفضاء  شكل 

الشباب، كيف تنظر لهذه التجربة؟
جدد  كتاب  كثير من  حياة  الشبكة  في  بالتأكيد  انتعشت  لقد 

ظلت  االنتعاش  هذا  فرغم  أقصد،  ترويجيا  جديدة،  ونصوص 
حالة عدم التمييز حاضرة، بل تعقد األمر كون اإلنترنت ليس 
ثقافية  أصوات ومشاريع  فازدهرت  نظيفا،  أو  نقيا  نقديا  فضاء 
وكتابية ملفتة، إلى جانب عدد هائل من األصوات والمشاريع 

التي ال يمكن اعتبارها أدبا بكل أسف.
في  »قبلة  مخطوطك  من   »Libyan way« نص  في 
من  الرؤيا،  أفق  انسداد  إلى  تلمّح  عسكري«  مطار 
نمط  العرف،  التقاليد،  السلطة،  »نحن،  هنا  المدان 

التفكير«؟
التحول  وهم  أن  كما  أساسا،  معرفية  هي  يقيني  في  األزمــة 
المجتمعي دون أن ينجز انتقاال واعيا من قيم متخلفة عميقة 
نهر  مسار  في  الدائم  االنجراف  وصد  العامة  الحقوق  قيم  إلى 
والتأويل  والتفكيك  النقاش  تجاه  الدفاعي  االجتماعي  النمط 
حقول  في  يهيمن  الــذي  الليبي  النمط  هذا  خّلف  والتنوع 
التربية، بما يرفعه ليكون سلطة قد تكون أقسى من السلطة 
السياسية المتخلفة التي كانت وما زالت تحكم الناس هنا، مع 
غياب الوعي الدستوري حتى من أدعيائه حين االستقطاب، مع 
االستقواء  هذا  توكيد  لألسف  لحقه  بالنفوذ،  لالستقواء  نزعة 
بواسطة السالح، كل ما سبق وما ذكرته أنت هو أزمة كبيرة 
أن  محاولين  وجهها،  في  جميعا  نقف  أن  علينا  عندنا،  كارثية 
والترهيب  العنصرية  أصوات  كل  أمام  التنويري  الصوت  نرفع 
المؤثر،  بالعمل  ذلك  وإتباع  المخالف،  الرأي  ونبذ  والتعنيف 
شديد  الممر  هذا  في  متقدمة  مساحة  نحو  صغيرة  خطوة 

الضيق.
الذي يميز تجربتكم عن  أنت شاعر» تسعيني«.. من 

باقي التجارب الشعرية؟
اتصال  هو  حركة هؤالء  ميز  ما  لكن  تكفي،  ال  التسمية  طبعا 
المشهد  على  ــع  واس انفتاح  مع  الوطنية  بالهوية  وثيق 
واقتراح  حوله،  والنقاش  عالميا  يصدر  لما  ومتابعة  العربي، 
بصرامة،  عنها  الدفاع  تم  اجتهادات  من  منطلقة  أشكال 
تقاليد  لمقاومة  واضح  بشكل  حاضرة  كانت  الحدة  أن  ورغم 
اتجهت  لكنها  ومفاهيميا  أسلوبيا  الفنية  ملف  فتح  إعادة  أو 
الثقافي  التحرير  مجال  في  حقيقي  نشاط  مع  الراكد  لتحريك 
اإلدارة  لقيمة  الجيل  هذا  وعي  في  أسهم  مما  والتنشيط، 
ونقدها  بالقراءة  جديرة  كتبا  أنتجوا  وقد  وخطورتها،  الثقافية 
حيا  جيال  كان  األقل  على  النقد،  هذا  له  أفضى  ما  كان  كيفما 
الكتابة  أن  ويؤمن  الثقافي،  الحلم  ويعيش  ويتنفس  يتحرك 

هي مجد العقل البشري.
كيف ترى التجربة الشعرية الشبابية الحالية.. هل لك 

أن تشير إلى بعض األسماء؟
يمكن بالطبع ذكر أسماء، لكن ال يمكن توجيه النظر لتجارب، 
ألعابا  يستخدم  تقنيا  والعالم،  التقنية  على  ومنفتح  قارئ  جيل 
مهمة  أصوات  ستظهر  أنه  موقن  أنا  واآلن،  سابقا  موجودة 
من بينهم، لكن داءهم التقوقع حول الظن بامتالك الشفرة، 
ال  ــواء،  واألض الجوائز  لفخ  والدخول  والقطيعة،  واالنتقائية 
مكتملة،  بتجربة  اإلمساك  يمكن  ال  وطبعا  التعميم،  يمكن 

سننتظر والوقت كفيل مع مؤازرة النقد، الذي لم يأت بعد. 
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»150/5« »املتعلمة - 
»Educated

في  نفسها  عن  ويستوفر،  تارا  »المتعلمة«،  كتاب  مؤلفة  تقول 
مقابلة إعالمية: ». . . منذ أن كنت في السابعة من عمري، أرى 
ومنذ  الــدوام،  على  تتحرك  المدرسة  حافلة  العام  الطريق  على 
ذلك الوقت كنت أفهم أن مهمة هذه السيارة تؤكد حقيقة أن 
عائلتي مختلفة عن غيرها؛ نحن ال نذهب إلى المدرسة. والسبب 
أن أبي يرى أن الحكومة يمكن أن تجبرنا على الذهاب، لكنها ال 
تستطيع ألنها ال تعرف عنا شيئًا! أربعة من أخوتي السبعة ليست 
لديهم شهادات ميالد، وال سجالت طبية ألننا وُلدنا في المنزل 
ألننا  مدرسية  سجالت  لدينا  وليست  ممرضة،  أو  طبيبًا  نرَ  ولم 

لم نضع قدمًا في فصل دراسي على اإلطالق«.
تارا ويستوفر عن كتابها »المتعلمة«،  الكاتبة  هكذا تحدثت 
بدايتها  ومن  أمــل،  حكاية  الرعب  من  سجل  عبر  يسرد  الــذي 
بليغ  بأسلوب شعري  موهوبة  وكاتبة  امرأة مشرقة،  أنها  نعرف 
تقدم  لم  المبكرة  حياتها  أن  من  الرغم  على  لإلعجاب.  ومثير 
وكاتبة  كامبريدج  في  دكتورة  ستصبح  أنها  على  دليل  أي 
أبويها  من  وُلــدوا  أطفال  سبعة  أصغر  كانت  رائعة.  مذكرات 
)لجين وفاي - ويستوفر( وهما ليسا اسميهما الحقيقيين، وهما 
الحياة،  قيد  على  الباقين  القليلين  األصوليين  المحافظين  من 
عن  مزرعة  عائلتي  »ورثت  الكاتبة:  وتستطرد  أيداهو.  ريف  في 
المستهلكة  بالسيارات  مليئة  إنقاذ  ساحة  بها  وكانت  جدي، 
بفوائدها  األعشاب  تعرف  والــدتــي،  وكانت  والــدي.  يملكها 
وأضرارها. وقضينا ساعات كثيرة من طفولتنا نسبر أغوار الجبل، 
لذلك  األصباغ،  منها  ليصنع  تطبخ  التي  واألزهــار  الورود  نجمع 
كانت في طفولتها جميلة جدًا. أما الذكور من األطفال فتشكل 
المستهلكة.  السيارات  ساحة  في  العمل  من  القوي  تكوينهم 
وهو  األسرة،  في  القانون  هو  المطلقة،  السلطة  هو  األب  وكان 
من  قلياًل  أقل  مجتمع  في  العقالنية،  الدينية  لقناعته  متحمس 
العموم  وفي  الديني،  التزمت  من  قلياًل  وأقل  الريفية،  النماذج 
القول  ويمكن  خطيرًا،  مكانًا  المستهلكة  السيارات  ساحة  كانت 

إن المجتمع الذي ترعرعنا فيه بيئة غير آمنة.
والــدي،  تفكير  في  يكن  لم 
ينبه:  ــذي  الـ ــزء،  ــج ال ذلـــك 
ألنه  الشيء  ذاك  تفعل  »ال 
كثيرًا  عليه  ويصعب  خطير«! 
اآلالم  حجم  يستوعب  أن 
لم  أنا  الجروح.  تسببها  التي 
األمور  يفسر  كان  كيف  أعرف 
أعرف  لم  نتائجها.  ويتقبل 

أبدًا كيف يعمل عقله.
عميقة  ثقة  لديه  تكن  لم 
معتقدًا  الــطــب،  مهنة  فــي 
عمالء  ــوا  ــان ك األطــبــاء  أن 
إاّل  لهم  هــمَّ  ال  للشيطان، 
ــان يرى  ــاس. وكـ ــن ــذاء ال ــ إي
والوحيد  الصحيح  العالج  هي  زوجته  تعرفها  التي  األعشاب  أن 
كان  اهلل«.  »صيدلية  بأنها  منتجاتها  واصفًا  كافة،  لألمراض 
بجروح  إصابته  بعد  حتى  ألوالده،  علمه  ما  وهذا  بذلك،  مقتنعًا 

خطيرة.
ولم  أهمية،  ذو  المنزل  في  التعليم  أن  يرى  ال  والــدى  كان 
عملها  إلى  بل  فحسب،  أطفال  السبعة  أوالده  إلى  أمي  يوجه 
أحد  )لــوف(  كان  قابلة.  الحــق،  وقت  في  ثم  أعشاب،  كطبيب 
فلقد  محبطة،  كانت  وأمــي  التعلم،  في  إعاقة  يعاني  أطفالنا 
ذلك،  قوض  أبي  ولكن  جميعًا.  تعليمنا  في  حقًا  تأمل  كانت 
العملية،  المهارات  وتعلم  المنزلية  األعمال  إلى  األطفال  وسحب 
أطفالها  تعليم  عن  وتوقفت  أمــي،  استسلمت  النهاية  وفي 
المدينة،  في  كارنيغي  مكتبة  إلى  أخذتهم  ولكنها  البيت،  في 
كان  ما  سريعًا  والــدي  ولكن  يريدون.  ما  قــراءة  يمكنهم  حيث 
تقارب  لديه  الذي كان  تايلر،  أخي  المكتبة، ولكن  يخرجهم من 
أن  إلى  الداخل،  في  ويظل  يختبئ  ما  غالبًا  كان  الرياضيات،  في 

يجره أبي إلى الخارج...«.
الموسيقى  الرياضيات بل  تايلر مصرًا ليس على تعلم  وكان 
الموسيقى  إلى  تميل  وأنها  خصوصًا  بطلها  هو  فكان  أيضًا، 
خصوصًا الكالسيكية، وسريعًا ما انتبهت إلى ملكتها في الغناء. 
فعلت  وكذلك  المدينة،  في  الموسيقى  محبي  أخوها من  اقترب 

تارا.
ويستوفر(  )تــارا  دخلت  عمرها  من  عشرة  السابعة  سن  في 
فصلها الدراسي األول. فتشكل توسيعها وتعليمها الفكري، منذ 
إاّل  عنه  اإلجابة  يعرفون  الطلبة جميعهم  كان  أن طرحت سؤااًل 
فضولها  ظهر  كيف  قصتها.  في  مهمة  نقطة  ذلك  وكان  هي. 
عنه  اإلجابة  كانت  النهاية؟  في  لتنتصر  نمته  وكيف  الطبيعي؟ 
والعاطفية  الشخصية  التحديات  من  اآلخر  الرفيع  الخيط  هي 
لتصبح  عليها  عليه  تغلبت  التي  والثقافية  والدينية  والنفسية 
الدكتورة في كامبريدج ) تارا ويستوفر(. كانت قد كتبت بالفعل 
الرائعة وعودتها  الملحة  لهذه  أطروحة دكتوراه. ولكن كتابتها 
إلى ماضيها، وكيف انتقلت من الرغبة إلى اإلدراك. جعلتها تركز 
على دراسة القصص القصيرة. وأساليب وفن الكتابة. واكتشفت 
أو  »المتعلم«  كتاب  فجاء  ومقنعة.  كتابة مذكرات مؤثرة  كيفية 
»المتعلمة«، عماًل رائعًا، قدم له بشكل جميل، سيرة من خالل 
رحلة ابتدأت من طفولة معزولة، أصولية النشأة، إلى البقاء على 
والمزايا  الروابط  على  قوي  جميل  سرد  خالل  من  الحياة،  قيد 
أن تفوت  ينبغي  الكتاب ملحمة مجزية ال  إن  العائالت.  ومخاطر 

محبي القراءة.
»المتعلمة« كان أفضل مبيعات الكتب سنة 2018 وهو يحتل 
شملت   2020- سنة  كتابًا   150 أفضل  في  الخامسة  المرتبة 
اإلصدارات حتى النصف الثاني من سنة 2019 - وتجدر اإلشارة 

إلى أننا كتبنا عنه من قبل.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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كان والدى ال يرى أن 
التعليم يف املنزل ذو 

أهمية، ولم يوجه أمي 
إلى أوالده السبعة 

أطفال فحسب

مكتب الثقافة مصراتة 
يطلق مسابقة رمضانية

بانكسي يقدم تحية للطواقم 
الطبية بعمل فني جديد

طرابلس - عبد السالم الفقهي

الوسط - أرتال الماجري

يطرح إشكالية صراع اإلنسان المعاصر وتحوالته الزمانية المتسارعة

روح الوقت في أعمال التشكيلي الليبي علي املنتصر

● لوحة رقم 2 من أعمال التشكيلي علي المنتصر

● لوحة رقم 3 من أعمال التشكيلي علي المنتصر� لوحة رقم 1 من أعمال التشكيلي علي المنتصر

للثقافة  العامة  للهيئة  التابع  مصراتة،  الثقافة  مكتب  أعلن 
شهر  خــالل  ثقافية  مسابقة  إطــالق  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
روح  وخلق  الثقافي  الوعي  نشر  إلى  المسابقة  وتهدف  رمضان. 
خالل  من  االشتراك  ويمكن  الشباب،  مهارات  وصقل  التنافس 
التواصل  موقع  على  للثقافة  العامة  للهيئة  الرسمية  الصفحة 

االجتماعي »فيسبوك«، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
المتسابق،  على  سؤاال  عشر  اثني  طرح  المسابقة  وتتضمن 
تطبيق  عبر  مخصص  إلكتروني  نموذج  خالل  من  عنها  يجيب 

»غوغل درايف«.

البريطاني  الــشــارع  لفنان  جديد  عمل  مستشفى  في  عــرض 
الطبية  للطواقم  تحية  الوطني،  الصحة  لجهاز  مهدى  بانكسي 
الدول  أكثر  ثاني  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  تحارب  التي 
»إنستغرام«  عبر  للعمل  صورة  الفنان  ونشر  الوباء.  بهذا  تأثرا 
ممرضة  مع  يلعب  بحماالت  ــرواال  س يرتدي  صبيا  يظهر  وهــو 

تضع مشلح بطل خارق، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
الذي  هــذا  الفني  العمل  في  الوحيدة  ــوان  األل بقعة  وتأتي 
على  المرسوم  األحمر  الصليب  من  تشينجر«  »غايم  اسم  يحمل 
سلة  في  مهملين  وباتمان  سوبرمان  يظهر  فيما  الممرضة،  بزة 

إلى جانب الصبي.

للنص اإلبداعي تراكيبه المتشابكة من التأويالت والصور واألفكار القارة في عمق المخيلة، والنص الشعري 
هو جزء من نتاج هذه العالئق المسكونة تكويناتها بالقلق. وفي الفضاء الشعري الليبي الحديث كجزء 
من النسيج الشعري العربي والعالمي، تظهر تلك التكوينات حبلى بأسئلتها الخاصة ونافدة على كشوفات 
تحاكي منابتها المحلية، ومهمومة بدواعي الوجود اإلنساني، عبر سبر يحاول مساءلة تياراتها الشعرية السالفة 
والمجايلة. ولعل الفورة الشبابية في شعراء من عرفوا بـ»التسعينيون« تمثل إحدى إفرازات تلك األسئلة، ما 
يقودنا لمعرفة آفاق رؤيتها الشعرية، ومدى إدراكها تحديات المراحل، وفهمها أسس الخطاب الفكري والثقافي، 

وذلك في حوار لـ»الوسط« مع الشاعر صالح قادربوه.

صالح قادربوه: علينا رفع صوت التنوير 
أمام صوت العنصرية والترهيب والعنف

قال إن العمل األدبي ليس فقط نصا استهالكيا



في  خيرية  جمعيات  إلى  ريعه  يذهب  تيليتون  جمع 
من  المشاهير  من  الكثير  فيه  شــارك  نيويورك 
بينهم ماريا كاري وبون جوفي، اإلثنين، تبرعات 

قيمتها 115 مليون دوالر.
لساعة  استمر  ــذي  ال الحدث  وقدمت 
تينا  السيناريو والمنتجة  الممثلة وكاتبة 
البرنامج  نهاية  في  التي كشفت  فاي، 
وفق  التبرعات،  إجمالي  بتأثر، 

»فرانس برس«.
ــدث  ــح ــع ال ــ وســيــذهــب ري
»روبــن  جمعية  إلــى  بالكامل 
أكثر  مع  تتعاون  التي  هود«، 
لمكافحة  جمعية   250 مــن 
المعوزين  ومساعدة  الجوع 

على إيجاد مسكن أو عمل.
في  العزل  إجــراءات  بدء  ومنذ 
 831 تسجل  المتحدة،  الــواليــات 
مخصصات  على  للحصول  شخص  ألف 
%10 من السكان و18%  البطالة، أي نحو 

من اليد العاملة.
يــزال  ال  إذ  الــتــبــرعــات  قيمة  ترتفع  ــد  وق
كان  الــذي  البرنامج  ختام  في  التبرع  باإلمكان 
محطات  عبر  وبث  نيويورك!«  آب  »رايز  عنوان  تحت 

تلفزيونية وطنية ومحلية عدة.
المجموعة  مع  بالتعاون  أتــى  ــذي  ال الحدث  ــال  وخ
منازلهم  من  عدة  فنانون  أدى  راديو«  هارت  »أي  اإلعامية 
وبيلي  وستينغ  جوفي  وبون  كاري  ماريا  بينهم  ومن  أغاني 

جويل.
وعندما أدى هذا األخير أغنية »ميامي 2017« التي تصف 
ستايت  إمباير  برج  كان   ،1976 العام  في  نيويورك  جحيم 
بيلي  وختم  الموسيقى.  إيقاع  على  ألوانه  يغير  بيلدينغ 
وضعوا  أقوياء  ابقوا  نيويورك  »أبناء  قائا:  أغنيته  جويل 

الكمامات«.

»كان«  مهرجان  ينطلق  أن  المفترض  من  كان 
أن  منظموه  يأمل  فيما  الثالثاء،  السينمائي، 
لجنة  ــي  ل سبايك  األمــيــركــي  الــمــخــرج  ــرأس  ــت ي
الحالية،  السنة  دورة  من  بدال   2021 التحكيم 

ألغيت. التي 
لصحيفة  المهرجان  رئيس  ليسكور  بيار  وقال 
بأنه  أبلغنا  رائــع.  لــي  »سبايك  فــيــغــارو«،  ــو  »ل
حسب   ،»2021 في  التحكيم  لجنة  لترؤس  مستعد 

برس«. »فرانس 
العام  المهرجان  مندوب  فريمو  تييري  وأوضح 
لنا  »قال  البريطاني  »سكرينديلي.كوم«  لموقع 
حصل.  مهما  الموعد  على  سيبقى  إنه  لي  سبايك 

المقبل«. العام  ذلك  من  نتمكن  أن  ونأمل 
الشهير  األميركي  بالسينمائي  يفترض  وكان 
الرسمية  المسابقة  إطــار  خــارج  يقدم  أن  أيضا 
 5 »دا  بعنوان  نتفليكس«  مع  أنجزه  رائعا  »فيلما 
»هذه  أن  إلى  مشيرا  فريمو  أوضح  ما  على  بالدز« 
إلى  نتفليكس  عــودة  ستسجل  كانت  المفاجأة 
الرسمية  المسابقة  إطار  خارج  الحمراء  السجادة 

.» طبعا
العالم  فــي  سينمائي  مهرجان  أكبر  ويقيم 
بالتقنية  األفــالم  بث  منصة  مع  معقدة  عالقات 
إنــتــاج  ــن  م فــيــلــم  أي  يـــدرج  ولـــم  الــتــدفــقــيــة، 
 .2017 منذ  الرسمية  المسابقة  في  »نتفليكس« 

 2017 العام  المسابقة  في  فيلمان  شــارك  وقد 
بونغ  الجنوبي  الكوري  للمخرج  »أوكجا«  أحدهما 
 2019 العام  الذهبية  السعفة  الحائز  جون-هو 
على  يحتج  كان  مهرجان  أن  إال  »باراسايت«.  عن 

السينما. قاعات  في  الفيلمين  عرض  عدم 
األشكال  دراســـة  إن  وفريمو  ليسكور  ــال  وق
السنة  هذه  المهرجان  يأخذها  قد  التي  البديلة، 
مهرجان  مع  تعاون  حصول  احتمال  مع  تتواصل 

لبندقية. ا
مبدأ  على  متفقون  »نحن  ليسكور  وأوضـــح 
الذي  الشكل  ندرس  لكننا  مشترك  بشيء  القيام 
»في  الرغبة  فريمو  أكد  فيما  يتخذه«  أن  يجب 

معا«. أفالم  تقديم 
أيضا  لتواجد  احتمال  إلى  العام  المندوب  وأشار 
وسان  وأنغوليم  ودوفيل  تورنتو  مهرجانات  في 
الجنوبية  كويا  في  وبوسان  ونيويورك  سيبستيان 

أيضا. ليون  في  لوميير  ومهرجان 
قدر  كــان،  مهرجان  إلغاء  كلفة  صعيد  وعلى 
ماليين  عشرة  إلى  »بخمسة  الفائت  الربح  ليسكور 
ماليته  نظم  »المهرجان  أن  إلى  أشار  لكنه  يورو«، 
يورو  مليون   20 بقيمة  صندوق  بإقامة  وخزينته 

المخاطر«. من  يحميه 

تراهن شركة »انتغرال« المالكة لمنصة 
»جوي« اإللكترونية ورئيسها التنفيذي 

حمود الرميان على جودة المحتوى الدرامي 
على المنصة السعودية، وتؤكد أن تحالفها 

مع شركتي »I see media« إياد الخزوز 
و»جولدن الين«، نايف ودياال األحمر، أسفر 

عن ثمانية أعمال متنوعة تستطيع جذب 
المشاهد العربي، خصوصًا أنها منصة 

للعائلة كلها.

ماذا يعني اسم »جوي TV«؟
أشرح  ســوف   ،»TV ــوي  »ج اســم  معنى  عن  أتحدث  أن  قبل 
هي   »TV »جوي  إطالقها.  تم  وكيف  المنصة  هذه  ماهية  لكم 
2018، بهدف  العام  منصة ترفيهية أطلقتها شركة »انتغرال« 
التلفزيونية  والقنوات  والمسلسالت  ــالم  األف أفضل  تقديم 
من  ســواء  مــكــان،  وأي  ــت  وق أي  فــي  والمشفرة  المجانية 
أو  الذكية،  واألجهزة  الجوال  على  يتوفر  الذي  التطبيق  خالل 
خالله  من  يشاهد  أن  فرد  أي  يستطيع  الذي  المنزلي  الجهاز 

وبما  منزله.  في  وهو  والمسلسالت،  األفــالم  من  له  يحلو  ما 
الكثير  وتلبي طلبات  متنوعة  برامج  تقدم  ترفيهية  أنها منصة 
إلى  يرمز  الذي  »جــوي«  اسم  عليها  أطلقنا  المشاهدين،  من 
خاللها  من  نقدم  لهذا  للفرد،  المزاجية  الحالة  أو  العام،  الجو 
باإلضافة  واألكشن،  والكوميديا  الدراما  بين  ما  تتنوع  برامج 
كل  تناسب  وبالتالي  األطفال،  وبرامج  الوثائقية  البرامج  إلى 

الحاالت المزاجية التي يمر بها الفرد.
لماذا اخترتم أن تكون منصتكم موجهة للعائلة؟

أعيننا  نصب  وضعنا   »TV »جوي  منصة  على  عملنا  بدء  منذ 
محتوى  تقديم  ــو  وه أال  الــخــطــوة،  ــذه  ه وراء  مــن  الــهــدف 
منطقة  في  لألسر  الترفيهية  االحتياجات  يلبي  متنوع  ترفيهي 
مجموعة  المحتوى  ويتضمن  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
واألجنبية  العربية  بين  ما  والمنوعة  المميزة  البرامج  من 
فالعائلة  الرياضي.  والمحتوى  األطفال،  وبرامج  والتركية، 
أفراد  تواجد  ويعتبر  مجتمع،  أي  في  األساسية  البناء  لبنة  تعد 
العوامل  أهم  من  طويل،  لوقت  بعض  مع  بعضهم  العائلة 
منصتنا  تكون  أن  اخترنا  لذلك  بينهم،  فيما  العالقة  لتقوية 
إيجاد  في  تساهم  وأن  األسري،  للترابط  ومشجعًا  فاعاًل  عنصرًا 

أجواء مفعمة بالحب خلف جدران المنزل.
األخرى  المنصات  منافسة  تستطيعون  مدى  أي  إلى 

في ظل معاييركم العائلية؟
يتطلب  معينة  تنافسية  بيئة  في  النجاح  أن  فيه  مما ال شك 

وهذا  أفضل،  بميزات  الجودة  عالية  خدمات  أو  منتجات  تقديم 
المنتج،  نجاح  وبالتالي  العمالء،  من  واسعًا  قطاعًا  يجذب  الذي 
تلبيتنا  خــالل  من  التميز  على   »TV »جــوي  في  عملنا  لذلك 
متطلبات الترفيه للعائلة العربية، بأحدث تقنيات العرض عالي 
ومختلف  واللوحية،  الذكية  األجهزة  منصات  خالل  من  الدقة، 
االستثمار  بدأنا   ،2019 العام  وفي  الرقمي.  االستقبال  أجهزة 
وفرنا  حيث  المتميزة،  التلفزيونية  والمسلسالت  األفــالم  في 
محتوى  بإنتاج  تميزنا  كما  اإلنتاجات.  من  واسعة  مجموعة 
خبرة  ذوو  سعوديون  كافة،  تفاصيله  على  أشرف  محلي  درامي 
أطلقنا  تقدم  ما  كل  إلى  إضافة  واإلخــراج،  اإلنتاج  مجال  في 
متعددة  أجهزة  على   »TV »جــوي  تطبيق  استخدام  خاصية 
أيام  لسبعة  تجريبية  فترة  مع  إعالنات،  دون  واحــد،  وقت  في 
مجانية، مع إمكانية نقل المشاهدة على شاشات التلفزيون من 
والميزات،  التطويرات  لهذه  ونتيجة  الكاستينغ.  خاصية  خالل 
توسعنا في الدول الخليجية حيث وقعنا أخيرًا شراكة استراتيجية 
الرائدة   OTT حلول  أحدث  لتقديم  الكويتية   VIVA شركة  مع 
 VIVA على مستوى سوق االتصاالت، ونعمل على تزويد عمالء
وتطلعاتهم  احتياجاتهم  تلبي  متطورة  وخدمات  بمنتجات 

وتثري تجربتهم على مستوى عالمي.
ما الذي تراهن عليه المنصة في رمضان؟

نتيجة  أجمع  بالعالم  تعصف  التي  الصعبة  الظروف  رغم 
منوعة  ترفيهية  أعمااًل  نقدم  أن  استطعنا  »كورونا«،  جائحة 

والتسلية  المرح  وتوفر  المنزلي  الحجر  حدة  من  تخفف 
األفضل  تقديم  على  منا  وحرصًا  رمضان.  في  للمشاهد 

اإلنتاجات  بــأحــدث  ومواكبتهم  المنصة  لمتابعي 
الدرامية النوعية والحصرية التي تلبي اهتماماتهم، 

يشهد  الذي  الكريم  رمضان  شهر  خالل  خاصة 
األعمال،  هذه  لمتتبعي  استقطاب  نسبة  أكبر 

شركات  أفضل  من  مجموعة  مع  تعاقدنا 
من  ــدد  ع لبث  المنطقة  فــي  ــاج  ــت اإلن

على  المتميزة  الــدرامــيــة  األعــمــال 
منصة  وتقدم   ،»TV »جوي  منصة 

مع  تعاقدها  نتيجة   »TV »جوي 
شركة  ميديا«،  سي  »آي  شركة 

ــن«، وشــركــة  ــ ــدن الي ــول »ج
أعمال  سبعة  »بـــروتـــك«، 
ــي: »الـــديـــرة«  أصــلــيــة هـ
ــوس«  ــ ــام« و»هـ ــ ــم ــ و»ي
و»إجازة«  خاطئ«  و»اتجاه 
باإلضافة  ــد«،،  ول و»بنت 
بعنوان  حصري  عمل  إلى 
تنفرد  جـــدو«  يــا  ــا  أن ــا  »ي

على  بتقديمه   »TV »جوي 
منصات الترفيه الرقمي.
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بطولة  فــي  للمشاركة  جــذبــك  الـــذي  مــا 
مسلسل »فرصة تانية«؟

شخصية  بسبب  ــان  ك للمسلسل  انــجــذابــي 
لها  شخصيها  فهي  أقدمها،  التي  »زيـــاد« 
يشبه  شخص  وهو  متعددة،  وطبقات  أبعاد 
مع  تتطور  وشخصيته  ــاس،  ــن ال مــن  كثيرا 
أفكار  عن  يعبر  الــدور  أن  كما  القصة،  أحــداث 
يمثل  وال  ذكــوري،  طابع  ذات  كثيرة  شبابية 
مع  الرجل  تعامل  لكيفية  األفضل  النموذج 

المرأة.
كل  المسلسل  يحدث  أن  تتوقع  كنت  هل 

هذا الجدل؟
به  ألن  عنه  الــنــاس  يتحدث  أن  نتوقع  كنا 
محترف  عمل  فريق  مــن  الــجــذب،  مقومات 
نعلم  نكن  لم  ولكننا  جمهور،  لهم  وممثلين 

هلل  الحمد  ولكن  األفعال،  ردود  ستكون  كيف 
ردود األفعال جاءت إيجابية جدا.

كيف استعددت لشخصية »زياد«؟
عادل  مرقس  المخرج  مع  الجلوس  خالل  من 
ومصطفى  بشير  سيــد  محمد  والمؤلفين 
للشخصية،  تاريخا  ووضعنا  هــاشــم،  جمال 

باإلضافة لبعض التفاصيل الخاصة بي.
تجسيد  في  واجهتها  التي  الصعوبات  ما 

دور »زياد«؟
بالنسبة  جدا  مرهقا  كان  التصوير  أيام  عدد 
عدد  وألن  طويلة،  لفترات  نصور  وكنا  لــي، 
فاألمر  اآلن،  حتى  لي  األكثر  هو  مشاهدي 

كان متعبا.
أحالم  فتى  أدوار  في  المخرجون  حصرك  هل 

البنات؟
من  الــعــديــد  لــدي  فــأنــا  دقــيــقــا،  ليس  هــذا 
الجان،  أدوار  عن  والبعيدة  المختلفة  األدوار 
العائلي«  »بالحجم  مسلسل  في  دوري  مثل 

»علي  فيلم  وفي  الفخراني،  يحيى  النجم  مع 
تجول«  »حظر  إلى  باإلضافة  وإبراهيم«  معزة 

و»2 طلعت حرب« المتوقع عرضه قريبا.

له  تتعرض  الــذي  الهجوم  فــي  رأيــك  مــا 
الفنانة ياسمين صبري ومستوى تمثيلها؟

وجميلة،  مجتهدة  ونجمة  فنانة  صبري  ياسمين 
بالعمل معها، وراهنت على نجاحها  سعدت جدا 

هذا العام، وأنا فخور جدا بهذا العمل.
عليك  الــفــتــيــات  ــوم  ــج ه فــي  ــك  ــ رأي مــا 

والمطالبة بتدخل رضوى الشربيني؟
الهجوم  ألن  الجماهير،  هجوم  في  أمانع  ال 
أن  كما  شخصي،  على  وليس  الشخصية  على 
نفسي  أنا  »زياد«  شخصية  في  تفاصيل  هناك 

ال أحبها.

حدثنا عن تجربتك الجديدة »2 طلعت 
حرب«؟

»ال  فيلم  بعد  إنتاجيا  لي  الثاني  هو  الفيلم 
أحمد  مجدي  إخــراج  مــن  وهــو  هــنــاك«،  أحــد 
عبارة  فهو  الفيلم،  في  صغير  ودوري  علي، 
تاريخ  من  مختلفة  أزمنة   4 في  قصص   4 عن 
على  سياسية  لحظات  أربع  أثر  ويكشف  البلد، 

المجتمع.
وما طبيعة دورك في الفيلم؟

محل  صــاحــب  وهـــو  ــن«  ــس »ح دور  أجــســد 
ــي أواخـــر  ــي ف ــوارب ــش ــارع ال ــي شـ مــالبــس ف
ولــعــوب،  حــيــوي  شخص  ــو  وه السبعينات، 
للشخصية  واستعددت  وذكي،  حساس  ولكنه 
المخرج،  مــع  والــكــالم  ــراءة،  ــق ال طريق  عــن 
التعمق  على  تساعد  ألنها  أيضا  والمالبس 

في الدور.
مجدي  المخرج  والدك  مع  العمل  كان  كيف 

أحمد علي خصوصا أن أفكاركما مختلفة؟

عظيما  يكون  مــا  دائــمــا  والـــدي  مــع  العمل 
جــدا  بسيطة  طــريــقــة  ــه  ــدي ل فــهــو  ــدا،  ــ ج
ما  أفضل  ليخرج  للممثل  الـــدور  لتوصيل 
أعرف  ال  أنــا  جــدا،  ساحر  شــيء  وهــذا  عنده، 
طلعت   2« فيلم  في  ودوري  به،  يقوم  كيف 
وأفكارنا  أجسده،  أن  أبــدا  أتخيل  لم  حــرب« 
فنية  توجهات  لدينا  بــل  مختلفة،  ليست 
في  أحبها  التي  الفنية  فالمدارس  مختلفة، 
الموسيقى  حتى  التشكيلي  والفن  السينما 

عنه. مختلفة 
مشاهدتها  على  تحرص  التي  األعمال  ما 

في رمضان؟
إنني  حيث  و»النهاية«،  تانية«  »فرصة  أتابع 
 ،»80 »ليالينا  إلى  باإلضافة  بهما،  مشارك 
ولكن  تقريبا  األخرى  األعمال  كل  أشاهد  كما 
مطلعا  أكــون  أن  أحــاول  إذ  متقطعة،  بصورة 
األعمال  متابعة  أفضل  ولكني  اإلمكان،  قدر 

الرمضانية بعد رمضان.

حمود الرميان: »جوي حمود الرميان: »جوي TVTV« منصة إلكترونية موجهة للعائلة العربية« منصة إلكترونية موجهة للعائلة العربية
يراهن على 8 مسلسالت مختلفة

حوار: محمد علوش

ماريا كاري تشارك في ماريا كاري تشارك في 
حفل خيري ألجل نيويوركحفل خيري ألجل نيويورك

جمعت 115 مليون دوالر

من كواليس »فرصة تانية«

هذه تفاصيل دوري 
في فيلم »2 طلعت حرب«

أحمد مجدي: لم يتم حصري في شخصية »الجان«.. وأتفهم أحمد مجدي: لم يتم حصري في شخصية »الجان«.. وأتفهم 
هجوم البعض على شخصيتي في »فرصة تانية«هجوم البعض على شخصيتي في »فرصة تانية«

أكد أن ياسمين صبري فنانة مجتهدة

أعرب الفنان المصري أحمد مجدي عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسله 
معتبرا  صبري،  ياسمين  الفنانة  بجوار  بطولته  في  والمشارك  تانية«  »فرصة 
ال  التي  »زياد«،  شخصية  تجسيد  في  نجاح  بمثابة  عليه  الفتيات  من  الهجوم 

يحب فيها بعض التفاصيل.. كما كشف الفنان الشاب في لقائه مع »الوسط« 
مجدي  والده  إخراج  من  حرب«  طلعت   2« الجديد  الفيلم  في  دوره  تفاصيل 

أحمد علي، وكذلك انشغاله الفترة المقبلة بكتابة فيلمه الجديد »الغراب«.

سبايك لي

ماريا كاري

القاهرة - الوسط

حمود الرميان

وسط  مختلف  بشكل  الدرامية  المتعة  نشر  منطلق  من 
لتجمع  حكاية«،  »حتة  مبادرة  انطلقت  »كورونا«،  أزمة 
والتأليف  ــراج  واإلخ السينما  نجوم  أشهر  من  توليفة 

والموسيقى ألول مرة خالل السباق الرمضاني.
أعمال  ــام  زح وســط  بقوة  تشارك  درامــيــة  خلطة 
على  تعتمد  أنها  إال  رمضان،  في  العام  لهذا  الدراما 
العشر  تتخطى  ال  التي  الزمنية  المدة  وقصر  االرتجال 
دقائق لكل حلقة خالل ثالثين حكاية تستمر على مدار 
الشهر، وتجمع نخبة من النجوم والمشاهير، بداية من 
والسيناريست  الفكرة،  صاحب  حبيب  تامر  السيناريست 
وائل  والسيناريست  طاهر  عمر  والكاتب  نعوم  مريم 
عبدالغفور  ريهام  والفنانة  جودة  أروى  والفنانة  حمدي 
والمخرج  فراج  محمد  والفنان  سالمة  عمرو  والمخرج 

فرقة  من  بهاء  أحمد  الفنان  بجانب  الباجوري،  هادي 
وهبة  وعمرو  يونس  مــروان  والفنانين  »شارموفرز«، 

وأبو وأمير صالح الدين.
باألساس  تتكل  كونها  التجربة  هذه  في  المختلف 
في  للحكاية  أخرى  »حتة«  لسرد  المشاهير  مخيلة  على 
كل حلقة حسب ارتجاله، حيث تبدأ القصة من مجموعة 
أن  والمفترض  مــاركــت،  هايبر  في  يعملون  أصــدقــاء 
في  الخاصة  حلقته  الحكاية  في  مشارك  كل  يضيف 
وهكذا  بقيتها  التالي  عليها  يبني  حيث  المسلسل، 
على  المشاركين  جميع  وحــرص  رمضان،  نهاية  حتى 
نشر  بهدف  مقابل  دون  المبادرة  هذه  في  المساهمة 
قليل من البهجة والمتعة للجمهور وسط الحجر الصحي 

والعزلة في المنازل لتجنب تفشي وباء »كورونا«.

»حتة حكاية« أول مسلسل رمضاني ارتجالي في »حتة حكاية« أول مسلسل رمضاني ارتجالي في 3030 قصة مختلفة قصة مختلفة
يجمع نجوم الكتابة والسينما والموسيقى

بوستر المسلسل

 سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان »كان«  سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان »كان« 20212021
بعد تأجيل دورة العام الجاري

القاهرة - الوسط
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خريطة جديدة تنتظر المحترفين 
بعد انتهاء أزمة فيروس »كورونا«

الالفي  مؤيد  الليبي  الــدولــي  المهاجم  أن  يبدو 
بات  الجزائري،  العاصمة«  »اتحاد  بصفوف  المحترف 
قريبًا من تغيير وجهته، ما أثار اهتمام مسؤولي نادي 
»الترجي« الرياضي التونسي، وفقًا لما نشرته جريدة 
ليزامل،  بـ»الثقيلة«،  وصفت  صفقة  في  »الشروق« 
الواقع، مواطنه  أرض  الخطوة على  تلك  حال تحققت 
الماضية  ــام  األي شهدت  حيث  الهوني،  حمدو 
جانب  من  المفاوضات  نحو  األولى  االنطالقة 
»اتحاد  على  عــرض  ــذي  ال »الترجي«  إدارة 
الالفي  لضم  تبادلية  صفقة  عقد  العاصمة« 

لصفوفه.
العبيه  انتقال  في  »الترجي«  عرض  وتمثل 
»اتحاد  إلى  توجاي  ومحمد  مزياني  الطيب 
الـ24  صاحب  الالفي  ضم  مقابل  العاصمة« 
في  العاصمة«  »اتحاد  إلى  انضم  الذي  عامًا، 
العام  من  ديسمبر  في  حر  انتقال  صفقة 
الجاري  الموسم  خالل  مسجاًل   ،2018
مباراة   22 في  خمسة  وصنع  هدفًا 
كل  في  الجزائري  الفريق  مع 

البطوالت.
إليه  األنــظــار  الــالفــي  لفت 
في  لالحتراف  قدومه  منذ  بشدة 
وواصل  ثابتة،  بخطى  سار  حيث  الجزائر، 
من  مــراحــل  نفسه  ليعوض  تــألــقــه، 
سواء  االحترافي  مشواره  في  التخبط 
أو  البرتغالي،  كــالرا«  »سانتا  في 
انتقل  الذي  السعودي  »الشباب« 
العاصمة«،  »اتــحــاد  إلــى  منه 
من  سلسلة  تلقى  أن  بــعــد 
الــعــروض الــجــادة أبــرزهــا من 
المصري،  »اإلسماعيلي«  نادي 
العاصمة«  »اتحاد  اختار  لكنه 
تجاربه  أفضل  ثاني  يعد  الذي 
ناديه  بعد  التألق،  حيث  من 
طرابلس«  »األهلي  األصلي 
معه  ــل  وصـ ــذي  ــ ال
ــى مـــراحـــل  ــ إلـ
في  متقدمة 
أبطال  دوري 
أفــريــقــيــا، 
نجح  ــث  ــي ح
ــور  ــبـ فـــــي عـ

يوليو  في  المجموعات  بــدور  المصري  »الزمالك« 
دوري  نهائي  ربــع  إلــى  عنه  بــداًل  ويتأهل   ،2017

األبطال.
باتت  الليبيين  الالعبين  قماشة  أن  المثير 
خالل  االنتشار  في  آخــذة  كانت  أن  بعد  محدودة، 
على  المسيطرة  الهلع  حالة  ظل  في  األخيرة،  الفترة 
المستجد«  »كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الجميع، 
الحياة  مناشط  جميع  إيقاف  في  تسبب  الذي  عالميًا، 
إقامة  من  ويحد  والرياضية،  واالقتصادية  السياسية 
الليبي،  المحترف  سلبًا  ليتأثر  العالم،  حول  الدوريات 
رقعة  تزايد  »كــوورنــا«  فيروس  ظهور  سبق  حيث 
بدول  وتحديدًا  الخارج،  في  الليبيين  المحترفين 
الخاصة  المحلية  المسابقة  غموض  تزايد  مع  الجوار، 
الموسم  إلغاء  بعد  القدم،  لكرة  الممتاز  بالدوري 
المقبل في سبتمبر،  الموسم  الماضي، وإعالن بداية 
في  ذلك  إتمام  صعوبة  تؤكد  الشواهد  جميع  أن  إال 
اتحاد  أجــواء  على  تسيطر  التي  االرتباك  حالة  ظل 
الشلماني،  عبدالحكيم  بقيادة  الحالي  الموقت  الكرة 
برحيل  انتهت  العراقيل  بعض  خلفية  على  جاء  الذي 
وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس 
تنظيم  به  المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب 
الموقف  أن يعقد فيروس »كورونا«  المسابقات، قبل 

العالم دون استثناء. ويحبط جميع دوريات 
قبل  الماضي  العام  من  األخيرة  األسابيع  وشهدت 
الـ»ميركاتو الشتوي« فسخ عقود عدد من المحترفين 
الليبيين في المغرب وتونس، وإبرام عقود جديدة لعدد 
آخر منهم، حيث تم فسخ عقود الالعبين الليبيين صالح 
ومحمود  طنجة«  »اتحاد  من  الهريش  وزكريا  الطاهر 
ابحير وهيثم ضانة وعبد الرحمن أبوسنين من »اتحاد 
تطاوين« وأنيس سلتو من »النجم الساحلي« الذي رحل 
عديد  هناك  وكان  المصري،  السكندري«  »االتحاد  إلى 
االنتقاالت  في  عقود  وتجديد  انتقاالت  حول  األخبار 
الشتوية لوال جائحة »كورونا« من بينها الالعب الليبي 
»الصفاقسي«  فريق  يقترب من  كاد  الذي  عبلو،  سالم 
التونسي والمعتصم صبو في فريق »السلط« األردني 
القبائل«، فضاًل عن  الطبال في فريق »شبيبة  ومحمد 
»اتحاد  من  قادما  جديدا  عقدا  الطاهر  صالح  توقيع 
طنجة« لينضم إلى »الرفاع« البحريني، لكنه تخلى عنه 
لم تدم طوياًل  بعد تجربة قصيرة  األخيرة،  الفترة  في 
مع الفريق الخليجي، انتهت بعد توقف النشاط بسبب 
الليبي  الدولي  المهاجم  يظل  بينما  أيضًا،  »كورونا« 
أحمد بن علي ضمن صفوف فريق كروتوني اإليطالي.

3 تكليفات 
للمنظمة الدولية 

للرياضة والثقافة

اجتماع موسع 
للجنة مكافحة 

تعاطي المنشطات

للرياضة  الدولية  المنظمة  رئيس  عن  صدر 
قرارات جديدة،  ثالثة  علي مخزوم،  والثقافة، 
وحيد  السابق  الدولي  الحكم  تكليف  وهي 
الدولية  والعالقات  اإلدارة  صالح مهمة مدير 
بالمنظمة، باإلضافة إلى رئيس اللجنة العليا 
موالهم  بن  حسن  الخبير  وتكليف  للحكام، 
مديرًا إلدارة التنظيم اإلداري، والمدرب محمد 
إسماعيل مديرًا إلدارة المدربين والمشرفين.

وفـــي تــصــريــح خـــاص إلـــى جــريــدة 
المنظمة  رئــيــس  قــال  »الــوســط« 

علي  والثقافة  للرياضة  الدولية 
هذه  بانضمام  »نرحب  مخزوم: 

فيها  وثقتنا  الرياضية  الخبرات 
المميزة  اإلضافة  بإعطاء  كبيرة 
أهدافها  وتحقيق  للمنظمة، 

وبرامجها وخططها«.

اللوائح  إعداد  المكلفة  اللجنة  عقدت 
تعاطي  لمكافحة  الليبية  والقوانين 
موسعًا  تحضيريًا  اجتماعًا  المنشطات، 
برئاسة دكتور عبدالمطلب عيسى، وعضوية 
البهيليل  وجيهان  مرشان  محمد  دكتور 
وأحمد الطويل، كما شارك محمد قريميدة 
وعبداهلل  الليبية«  »األولمبية  عن  مندوبًا 
الهوني مندوبًا عن هيئة الشباب والرياضة 
واللوائح  القوانين  االجتماع  في  وناقشت 
الدولية الجديدة لتعاطي المنشطات، التي 
سيعمل بها بداية من العام المقبل 2021.

يشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها 
المنشطات  لمكافحة  خاص  نظام  إلعداد 
بما يتماشى مع ميثاق المنشطات الدولي، 

وعرضه على الجهة التشريعية العتماده.

يعد مدافع فريق التحدي السابق، علي زينوبة، مؤسس كرة 
القدم بالمالعب الصغيرة المعروفة باسم »الستاك«، حيث 
الدوري  توقف  فترة  دوري خالل  أول  على  مرة  أشرف ألول 

الضريح  دوري  وهو   ،1979 العام  القدم  لكرة  الليبي 
واألضواء  الشهرة  دوري  وقتها  كان  الذي 

كبير  جماهيري  باهتمام  وحظي  والنجوم 
وبمشاركة أبرز نجوم كرة القدم الليبية.
مواسم  لعدة  الدوري  هذا  استمر 
رمضانية لتنتشر بعدها ظاهرة اللعب 
خالل  خاصة  الصغيرة،  المالعب  في 
أيام الشهر الكريم، والالعب السابق 
الكروية  مسيرته  بدأت  زينوبة  علي 
تحت   1972 العام  التحدي  فريق  مع 

علي  القدير  المصري  المدرب  إشراف 
شرف الدين سليمان، وتدرج سريعًا حتى 

أصبح العبًا أساسيًا بتشكيلة فريق التحدي 
األول في الموسم الرياضي 73 74-.

الهالل  فريق  أمام  رسميًا  مبارياته  أولى  خاض 
الفهود  مع  ليساهم  التحدي  فريق  مع  مسيرته  وتواصلت 
القدم  لكرة  الليبي  الدوري  ببطولة  مرة  ألول  التتويج  في 
موسم 76 - 77، وكان ضمن التشكيلة األساسية للفريق 

التحدي  فريق  مع  كما شارك  الموسم،  ببطولة  توج  الذي 
 1978 العام  األفريقية  األندية  خالل مشاركته في بطولة 

تحت قيادة المدرب الروماني رومنيسكو.
اإلثيوبي  الحديد  السكة  فريق  أمام  لعب 
ببنغازي  األولى  الذهاب  مباراة  وأسفرت 
لهدف،  أهداف  بثالثة  التحدي  فوز  عن 
وخسر إيابًا بأديس أبابا بثالثة أهداف 
في  التحدي  فريق  لينجح  لهدفين 
التأهل إلى الدور التالي الذي غادر 
تيزي  فريق  أمام  المنافسة  فيه 
الخسارة ذهابًا  الجزائري بعد  أوزو 
والخسارة  لصفر،  بهدف  بالجزائر 
ُاختير  كما  بهدفين،  ببنغازي  إيابًا 
منتخب  1975 ضمن صفوف  العام 
بنغازي للشباب تحت إشراف المدرب 
وخاض  اقعيم،  الحداد  محمد  الراحل 
زينوبة آخر مبارياته مع التحدي رسميًا أمام 
مواسم  خالل  كروي  موسم  آخر  في  الهالل  فريق 
اعتزاله  ويعلن  الكروي  النشاط  بعدها  ليتوقف  السبعينات 
والمسابقات  األنشطة  وتنظيم  إلقامة  ويتفرغ  المالعب 

الكروية الرمضانية.

زينوبة من مالعب »الستاك« إلى قيادة »التحدي«
● علي زينوبة يتوسط زمالءه في الفريق الوطني

● بن علي

الوطني  ليبيا  لمنتخب  المبكر  الظهور  رغم 
تاريخه  عبر  الدولية  الساحة  على  القدم  لكرة 
المناسبات  أن  إال  األجيال،  مر  وعلى  الطويل 
شهر  ــام  أي فــي  خاللها  ظهر  التي  الدولية 
ويعود  ــدًا،  ج قليلة  كانت  المبارك  رمضان 
الشهر  خــالل  الوطني  للمنتخب  ظهور  أول 
ألول  شــارك  حين   1974 العام  إلى  المبارك 
التي  الدولية  القنيطرة  كأس  بطولة  في  مرة 
بمشاركة  القنيطرة  مدينة  في  سورية  نظمتها 
والجزائر  والمغرب  ومصر  ليبيا  منتخبات 
وفلسطين  واليمن  وتونس  والسودان  واألردن 
مستضيف  السوري  المنتخب  جانب  إلى  ولبنان 

البطولة.
برعاية  الدولية  الودية  البطولة  ُأقيمت 
لمدينة  تخليدًا  القدم  لكرة  العربي  االتحاد 
بنحو  دمشق  مدينة  عن  تبعد  التي  القنيطرة 
والتخريب  للتدمير  تعرضت  التي  كيلومترًا،   50
خالل  سورية  على  الصهيوني  العدوان  أثناء 
وقد   ،1973 العام  من  المبارك  رمضان  شهر 
المعروف  الوطني  ليبيا  منتخب  القرعة  أوقعت 

التي  المجموعة  في  المتوسط«  »فرسان  باسم 
واليمن  سورية  منتخبات  جانبه  إلــى  ضمت 
مشوار  استهل  حيث  والــســودان،  وفلسطين 
منافساتها  ُأقيمت  التي  بالبطولة  مبارياته 
بخسارة  الصيام  أثناء  المسائية  الفترة  خالل 

سورية  منتخب  البطولة  مستضيف  أمـــام 
ليبيا  منتخب  هــدف  ــرز  وأح لهدف  بهدفين 
الفزاني. سعد  الراحل  المهاجم  الوحيد  الوطني 

انتصار  وأكبر  أول  ليبيا  منتخب  بعدها  سجل 
بتسعة  اليمن  منتخب  حساب  على  بالبطولة  له 

ثالثة  الفزاني  سعد  منها  أحرز  لهدف،  أهداف 
واحــد  ــدف  وه هدفين  محمد  وعلي  أهـــداف 
الشركسي  الباري  وعبد  األسود  علي  من  لكل 
ثم  الجهاني،  ومحمود  التهامي  القادر  وعبد 
مبارياته  ثالث  في  الوطني  ليبيا  منتخب  تعادل 

أهداف،  دون  فلسطين  منتخب  أمام  بالبطولة 
أمام  بالبطولة  مبارياته  وآخر  رابع  خسر  فيما 

لهدف. أهداف  بثالثة  السودان  منتخب 
الودية  البطولة  خالل  ليبيا  منتخب  خاض 
مباراة  في  الفوز  سجل  مباريات  أربع  الدولية 
ــدة وخسر  واحـ ــاراة  ــب م فــي  ــادل  ــع وت ــدة  واحـ
هــدفــًا،  ــد عشر  أح العــبــوه  ــرز  وأحـ مــبــاراتــيــن 
وكــان  ــداف،  ــ أه ستة  شباكه  فــي  واستقبل 
منتخب  هداف  الفزاني  سعد  الراحل  المهاجم 
خمسة  برصيد  البطولة  فــي  الوطني  ليبيا 
الوطني  المنتخب  قائمة  وضــمــت  أهـــداف، 
كاًل  الدولية  الودية  البطولة  هذه  في  المشاركة 
العقوري  محمد  الثالثي  المرمى  لحراسة  من 
بجانب  الصويعي،  اهلل  وسعد  المصري  ورمضان 
الربع  وأبوبكر  شيوة  الرحمن  عبد  الالعبين 
وإبراهيم  البهلول  والهاشمي  موسى  وصالح 
الوهاب  وعبد  التهامي  الــقــادر  وعبد  سعيد 
وعلي  راشد  ويونس  الجهاني  ومحمود  الشبل 
وعلي  رمضان  وعلي  النابولي  وحسن  مرسال 
األسود  وعلي  الشركسي  الباري  وعبد  محمد 
في  الوطني  المنتخب  وقــاد  الفزاني،  وسعد 
محمد  ــل  ــراح ال الــوطــنــي  ــدرب  ــم ال البطولة 

الخمسي.

القنيطرة السورية 1974.. أول ظهور ملنتخب ليبيا في رمضان
البطولة الودية الدولية شهدت مشاركة عربية كبيرة في أعقاب دمار العدوان الصهيوني

الوسط - زين العابدين بركان

خاض »فرسان المتوسط« أربع 
مباريات شهدت الفوز في واحدة 

وتعادالً في أخرى وخسارة مباراتين

أحرز الليبيون أحد عشر هدفاً 
واستقبلوا ستة.. والفزاني تربع على 

عرش الهدافين برصيد خمسة أهداف

● البهلول وعلي والشركسي ومرسال والجهاني مع المنتخب

● الجوهرة السوداء بيليه يتوسط نجوم المنتخب الوطني

● الجيل الذهبي لـ »فرسان المتوسط«

35
ــاد  ــ ــح ــ يــبــحــث نــــــادي »االت
ــدري« االســتــغــنــاء عن  ــســكــن ال
أنيس  الليبي  الدولي  المحترف 
الــفــريــق،  مــهــاجــم  السلتو 
مسابقة  فــي  الــمــنــافــس 
المصري  ــعــام  ال ــدوري  ــ ال
بعد  القدم  لكرة  الممتاز 
زمالئه  باقي  إلى  انضم  أن 
تنازلوا جميعًا  بالفريق، حيث 
من   %  50 نــســبــة  عـــن 
المتبقية  مستحقاتهم 
ــم دعــمــًا  ــوس ــم ــذا ال ــه ل
توقف  من  سلبًا  تأثره  بعد  للنادي 
الدوري بسبب جائحة فيروس  منافسات 
جميع  أوقــف  الــذي  المستجد«،  »كورونا 
ويتبقى  بأسره،  العالم  في  الحياة  مظاهر 
عقودهم  قيمة  من   %  35 االتحاد  لالعبي 
من  يقرب  ما  الــنــادي  ســدد  بعدما  السنوية 
إدارة  مجلس  وثمن  عقودهم،  قيمة  من   %  65
هذه  مصيلحي  محمد  برئاسة  السكندري  االتحاد 
تقديرهم  عكست  التي  الالعبين،  من  المبادرة 
حيث  معًا،  والنادي  البالد  بها  تمر  التي  لألزمة 
الذي  االتفاق  عن  التام  راضــاه  مصيلحي  أبــدى 
والالعبين،  الفني  والجهاز  االتحاد  إدارة  بين  تم 
على  التنازل  عن  الالعبين  جميع  بموافقة  الخاص 
حال  في  المستحقات  إجمالي  من   %  5 قيمته  ما 

إلغاء مسابقة الدوري.

الظل  قتال  لبطوالت  العليا  اللجنة  مقرر  أكد 
في  العشا  جهاد  العربي«،  لـ»البوكسينغ 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«، أن لجنة 
للمرحلة  فيديو   91 أهلت  بالبطولة  التقييم 
الثانية والنهائية لبطولة قتال الظل للناشئين 
حيث  ــاث،  واإلن الذكور  صعيد  على  والشباب 
 15 تصدرت الجزائر بـ17 فيديو تالها األردن 
والمغرب 14 وسورية 10 وفلسطين 9 ومصر 
 3 والعراق   4 واليمن   4 وليبيا   6 وتونس   7
للبطولة  األولى  المرحلة  وكانت   2 والكويت 
بلدًا   12 من  فيديو   413 مشاركة  شهدت 

إلقامة  التجهيز  جاٍر  نفسه،  الوقت  في  عربيًا. 
اإلنترنت  عبر  العرب  البوكسينغ  لحكام  دورة 
الــجــاري،  ــو  ــاي و17م  16 يومي  ــن«  ــالي »أون
لجنة  رئيس  العربيان  الخبيران  فيها  ويحاضر 
حكام البوكسينغ العرب زايد حماد، والمحاضر 
البوكسينغ  اتحاد  أن  إلى  ويشار  عشا،  جهاد 
العربي يعد من أنشط االتحادات رغم تفشي 
بطولتي  تنظيمه  خالل  من  »كورونا«،  جائحة 
ولألعمار  والشباب  للناشئين  الظل  قتال 
بطولتين  نظم  حيث  عامًا،   40 إلى   18 من 
الناشئين  لفئات  الــظــل  لقتال  ناجحتين 
لتنظيم  المقبلة  ــام  األي ويجهز  والشباب، 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الظل  قتال  بطولة 

ودورة للحكام عبر اإلنترنت.

دورة حكام »البوكسينغ« تستعد لالنطالق

قال العب األهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، أبوبكر بن 
إبراهيم، إن المواهب متوافرة في كل أجيال الكرة الليبية، ولكن جيل الستينات كان 
مميزًا، وكذلك جيل السبعينات، وأن هناك العبين كبارًا في هذه األجيال، وأوضح أنه 
أصبح من المنطقي أن نسعى إلحراز بطولة أفريقية، وهذا ما يجب أن تسعى له كل 

الفرق الليبية حيث من غير المعقول بعد التاريخ الطويل لمشاركات الفرق الليبية 
في أفريقيا أن نبقى دون بطولة رغم الوصول ألدوار متقدمة في عدة بطوالت في 

النهائي ونصف النهائي، وعلى اتحاد الكرة أن يوضح طبيعة العالقة مع المدرب 
فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب الليبي.

أكد رئيس اللجنة المكلفة تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي، حسين البوسيفي، أنه ◆
يتابع تنفيذ قرار إيقاف النشاط الرياضي باألندية الرياضية وإقفال القاعات الرياضية 

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

انتشار فيروس »كورونا«، كما أكد البوسيفي أن اإلجراءات التي تم اتخاذها حتى 
اآلن ترتكز على إلغاء أية تجمعات جماهيرية ألية أنشطة شبابية أو رياضية، داعيًا 

سكان المناطق لعدم التجمهر وإقامة المباريات تحت أي مسمى، حفاظًا على سالمة 
الجميع، وفقًا لصفحة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

◆

طرابلس - محمد ترفاس

● جانب من منافسات البوكسينغ

● أبوبكر

انفراجة كروية رمضانية
في  تلوح  بــدأت  رمضانية  كروية  انفراجة 
رمضان  شهر  من  الثاني  النصف  خالل  األفق 
يسود  بــدأ  كبير  وارتــيــاح  وتــفــاؤل  المبارك، 
النشاط  وحرك  الحركة،  دبت  أن  بعد  المشهد 
الرياضي المياه الراكدة بإقامة عديد الدوريات 
الرمضانية  الكروية  والمسابقات  واألنشطة 
والصمت  الفراغ  وســاد  الكساد  عم  أن  بعد 
الماضية  المدة  طيلة  الكروي  المشهد  الرهيب 
العالم  »كورونا«  جائحة  فيها  اجتاحت  التي 
شيء  كل  وأوقفت  الدوران  عن  الكرة  وعطلت 

بما فيها لغة الحديث والخطاب الكروي.
التوقف  فــتــرة  خــالل  الجميع  شــعــر  لــقــد 
الرياضة،  وأهمية  بقيمة  االضطرارية  الطويلة 
كيف  النفس..  عن  للترويح  لها  حاجتنا  ومدى 
المستكاوي  نجيب  العم  رأي  على  وهــي  ال 
للحياة  معنى  ال  وأنه  للكادحين  ترفيه  وسيلة 
رياضية  وأجــواء  ومنافسات  وكــرة  رياضة  بال 
الرياضي،  الجمهور  معها  ويتفاعل  يعيشها 
ضغوطات  تنسيه  الشاشات  خلف  من  حتى 
الكروي  النشاط  أن  شك  وال  وهمومها،  الحياة 
مضى،  وقت  أي  من  وأكثر  تدريجيًا  سيعود 
الزاهية  وأيامها  الرياضية  الحياة  معه  وستعود 
انقضاء  عقب  األزمة  انفراج  بعد  طبيعتها  إلى 
النشاط  فيه  يبلغ  لم  الــذي  الكريم،  الشهر 
أن  بعد  الــعــادة،  جــرت  كما  ــه  ذروت الرياضي 
وليالي  ــام  أي على  نفسها  الــظــروف  فرضت 

الشهر الكريم.
وتحفيزًا  شوقًا  أكثر  وهم  الجميع  سيعود 
ســواء  المثيرة  ومنافساتها  الــكــرة  ألجـــواء 
لكبريات  التلفزيونية  المتابعة  خــالل  مــن 
الرياضية  األحداث  وكافة  العالمية  البطوالت 
يتطلع  التي  المحلية  الرياضية  المسابقات  أو 
الجميع لعودتها والتي توقفت حتى قبل جائحة 
مضى  عامًا  توقفها  مدة  وتجاوزت  »كورونا« 
على  مكتملة  كروية  نسخة  آخــر  إقامة  على 
الذي نتمنى  القدم،  الليبي لكرة  الدوري  صعيد 
تكون  وأن  جديد  من  الواجهة  إلــى  عودته 
الكروي  للموسم  قريبة  وانطالقة  عودة  هناك 
والفراغ  الــركــود  لحالة  ــدًا  ح ليضع  الجديد 
مر  التي  العجاف  والشهور  الكروية  والبطالة 
حتى  أكثر  تطول  أن  يتمنون  وال  الالعبون  بها 
عمرهم  من  جديد  موسم  ويمضي  يضيع  ال 

الرياضي القصير، ورصيدهم الكروي المتعثر.

● السلتو
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الماضي  القرن  من  الستينات  منتصف  في 
لكرة  تنشيطي  دوري  إقامة  فكرة  برزت 
حيث  المبارك،  رمضان  شهر  خالل  القدم 
الرمضاني  نشاطها  تقيم  مدينة  كل  كانت 
الوقت  وضيق  التنقل  لصعوبة  حدة  على 
»دوري  عليه  وُأطلق  الكريم،  الشهر  خالل 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وكان  رمضان« 
من  يهدف  الزنتوتي،  محمد  برئاسة  وقتها، 
فرص  توفير  إلى  الدوري  هذا  إقامته  خالل 
المحلية،  األندية  لفرق  واالستعداد  اإلعداد 
الجديدة  الشابة  للوجوه  الفرصة  وإعطاء 
الرسمي  الدوري  في  فرصتها  تأخذ  لم  التي 
واكتشاف  والتجربة  والخبرة  الثقة  الكتساب 

منهم. البارزين 
المحلية،  الرمضانية  المسابقات  تلك  تميزت 
االفطار  بعد  ما  فترة  خالل  تقام  كانت  التي 
فرق  أبرز  بمشاركة  الكاشفة،  األضواء  تحت 
اللعبة  حكام  أبرز  وبإدارة  المحلية  األندية 

إعالمي  باهتمام  تحظى  وكانت  الدوليين، 
التي  المقروءة  الرياضية  الصحافة  من  كبير 
وكانت  ازدهارها،  أوج  في  وقتها  كانت 
تشجيعية  جوائز  تخصـص  المحلية  الصحف 
إلى  والهدافين،  الالعبين  ألبرز  وتحفيزية 
الذي  الكبير  الجماهيري  الحضور  جانب 
الكروية  المنافسات  هذه  به  تحظى  كـانت 

المثيرة.
غالبية  تناوبت  بنغازي  مدينة  مستوى  على 
األهلي  وهي  بها،  التتويج  على  البارزة  الفرق 
موسمين،  في  والنصر  موسمين،  في  بنغازي 
ونالت  األخرى،  هي  توجت  والنجمة  والتحدي 

الرمضانية  المواسم  هذه  ألقاب  من  نصيبها 
بعد  األولى  مواسمه  في  ُأقيمت  التي  الودية 
ديسمبر«   24« بملعب  الستينات  منتصف 
الرياضية  المدينة  ملعب  احتضن  ثم  بالبركة، 
وكان  الرمضانية  السبعينات  مواسم  ببنغازي 
وتدور  واإلثارة،  بالندية  يتسم  التنافس 
العالية،  الرياضية  الروح  كنف  في  المباريات 
وأعطت  إيجابية  المواسم  تلك  نتائج  وكانت 
نجوم  من  الكثير  واكتشاف  بروز  في  ثمارها 
لهم  يمثل  رمضان  دوري  كان  الذين  الكرة 

واالنطالق. الشهرة  بوابة 
رمضان  دوري  ببطولة  بنغازي  األهلي  توج 
ببطولة  والنجمة  و67   66 موسمي  خالل 
69 عقب  68، والتحدي ببطولة موسم  موسم 
بثالثة  الهالل  النهائية على  المباراة  فوزه في 
 70 موسمي  ببطولة  والنصر  لهدفين  أهداف 
توقفت  بالقصيرة  ليست  سنوات  ومنذ  و76 
إقامة  محلها  وحلت  رمضان،  دوري  منافسات 
ليالي  خالل  ليبيا  كأس  مسابقة  مباريات 
من  منافساتها  تخُل  لم  التي  الكريم  الشهر 

والمفاجآت. والتشويق  اإلثارة 

األهلي بنغازي والنصر والتحدي أبطال دوري رمضان
الوسط - زين العابدين بركان

انطلقت المنافسات المثيرة في 
منتصف الستينات وشهدت بروز 
واكتشاف العديد من نجوم الكرة

● أجيال ذهبية في الكرة الليبية متعاقبة على الدورات الرمضانية

تكريم الزناد وبربيش في طرابلس بصك قيمته 30 ألف دينار
حفل بسيط من قبل االتحاد وهيئة الرياضة لتكريم البطلين المحترفين في عالم المالكمة على جهدهما

اإلنترنت  ليبيا« عبر  حققت بطولة »بومزا 
التسييرية  اللجنة  وتنظيم  إشــراف  تحت 
الرياضي  بلخير  نادي  وبرعاية  للتايكوندو 
ومشاركة  وتنظيميًا  فنيًا  وتميزًا  نجاحًا 
لجنة  ــس  ــي رئ تــصــريــح  حــســب  ــة،  ــوي ق
إلى  الحاجي  ناصر  بالبطولة  المسابقات 

جريدة »الوسط«.
وجاءت النتائج النهائية لمختلف الفئات 
البراعم  لفئة  الترتيب  أول  تتويج  لتشهد 
وجاء  »ليبيا«،  العلواني  محمد  لالعب 
الدين »ليبيا«، وثالثًا مالك  ثانيًا سالم عز 
الترتيب  بأول  وتوجت  »تونس«،  المهدي 
الهالل »المغرب«، وجاءت  الالعبة رميساء 
وثالثة  »تونس«،  العياري  فردوس  ثانية 
ــس«، وتــوج  ــون ــة بــن يــونــس »ت ــن رودي
سعد  بن  جوهر  الالعب  الترتيب  ــأول  ب
الحسن  أحمد  معاذ  ثانيًا  وجاء  »تونس«، 
»تونس«،  منير  آدم  وثالثًا  »السعودية«، 
مهجة  الالعبة  الترتيب  بأول  توجت  كما 
ثانيا  ــاءت  ــ وج »تـــونـــس«،  سعيد  ــن  ب
الدالجي  وثالثا  »تونس«،  العطار  رحمة 

»تونس«.
الالعب  الترتيب  بأول  الذكور  في  وتوج 
ثانيًا محمود  »ليبيا«، وجاء  حديفة معتوق 
بدر  ســراج  وثالثًا  »األردن«،  عبدالرحيم 
بأول  توجت  االناث  وفي  »ليبيا«،  الدين 
»تونس«،  األندلس  فرح  الالعبة  الترتيب 
»تونس«،  الدالجي  إيمان  ثانية  وجــاءت 
والالعبة  ــارات«،  »اإلمـ سامر  هيا  وثالثة 
ثانيا  وجاءت  »المغرب«،  حايك  أخالص 
آالء  وثالثا  »المغرب«،  حايك  اهلل  هبة 

حجالوي »تونس«.
الترتيب  بأول  توج  الرجال  وعلى صعيد 
ثانيًا  ــاء  وج »ليبيا«،  مجيد  بــن  محمد 
وثالثًا  »فلسطين«،  عبدالكريم  محمد 
بأول  توج  كما  »ليبيا«،  الفيتوري  محمد 
»ليبيا«،  نصرات  محمد  ربيع  الترتيب 
»تونس«،  صالحي  ياسين  ثانيًا  ــاء  وج
اإلناث  وفي  »ليبيا«،  هالل  عدي  وثالثًا 
إحسان  الالعبة  الترتيب  ــأول  ب توجت 
بأول  توج  الذكور  وفي  »المغرب«،  حايك 
الترتيب رفيق بن شيخ »تونس«، واإلٔناث 
كيسيوي  رشيدة  الترتيب  بــأول  توجت 
حداد  هــدى  ثانية  وجــاءت  »الــمــغــرب«، 
»المغرب«، وفي الذكور توج بأول الترتيب 
ثانيًا  وجاء  »المغرب«،  العرقوبي  أدريس 
وثالثًا  »المغرب«،  الحايك  عبدالسالم 

حميد بندومة »المغرب«.
عبر  ليبيا«  »بومزا  أن بطولة  إلى  يشار 
اإلنترنت شهدت مشاركات متميزة لـ102 
واألردن  وتونس  ليبيا  دول  من  العــب 
وسورية  ولبنان  والسعودية  والمغرب 

واليمن واإلمارات وفلسطين.
ختام  في  »الــوســط«  جريدة  والتقت 
اللجنة  مستشار  ليبيا«  »بومزا  بطولة 

طرابلس – محمد ترفاس

المنتخبات للمالكمين  ُأقيم حفل تكريم بقاعة 
بربيش،  وفتحي  الزناد  مالك  المحترفين، 
وهيئة  للمالكمة  الليبي  االتحاد  قبل  من 
التكريم  حفل  على  وأشرف  والرياضة،  الشباب 
المنتخبات  لجنة  رئيس  مانيطة  عبدالكريم 
باالتحاد،  الصندوق  أمين  الجهمي  ولؤي 
الفرعي  االتحاد  رئيس  النظيف  وحسين 
الصندوق  أمين  الزليتني  وعمر  للمالكمة 
التكريم  وتخللت  بطرابلس،  الفرعي  باالتحاد 
عبدالكريم  المنتخبات  لجنة  لرئيس  كلمة 
ليبيا  في  اللعبة  عن  تحدث  الذي  مانيطة 
التخطيط  بفضل  جديد  من  بها  والعودة 
يوسف  برئاسة  الليبي  لالتحاد  السليم 
الزناد  البطلين  أن  مانيطة  وأكد  البهلول، 
خارجيًا  الليبية  المالكمة  شرَّفا  وبربيش 
الشباب  وهيئة  الليبي  االتحاد  شجع  ما  وهذا 
حتى  معهما  والوقوف  دعمهما  على  والرياضة 

للعالمية. ينطلقا 
في  قوية  مشاركة  المالكمان  وينتظر 
المؤجلة  الثانية من تصفيات طوكيو  التصفية 
للعام المقبل، التي من المنتظر أن تستضيفها 

انحسار جائحة »كورونا«. فرنسا بعد 
الزناد،  مالك  البطل  والد  عبر  جانبهما  من 
بربيش  فتحي  البطل  شقيق  بربيش  وأسعد 
والرياضة  الشباب  لهيئة  شكرهما  عن 
من  الذي  الدعم،  هذا  على  الليبي  واالتحاد 
ويرتقي  المالكمين  تطور  في  يسهم  أن  شأنه 
من  الليبية  بالمالكمة  والعودة  للعالمية  بهما 

جديد.
الشباب  هيئة  قدمت  التكريم  ختام  وفي 
صكًا  للمالكمة  الليبي  واالتحاد  والرياضة 
بقيمة  بربيش  وفتحي  الزناد  مالك  للبطلين 

30 ألف دينار.
واصل  الزناد  مالك  الليبي  المالكم  وكان 
بالضربة  وفاز  له،  ظهور  أخر  في  هوايته 
التي  المباراة  من  الثانية  الجولة  في  القاضية 
حساب  على  لندن،  الضباب،  بعاصمة  ُأقيمت 
جزبيك،  ميشيل  السلوفاكي  المالكم  منافسه 
ليظفر بحزام »IBF«، وعقب الفوز كتب الزناد 

رسالة  الشخصية على »فيسبوك«  عبر صفحته 
بتكرار  العهد  مجددًا  الليبيين  إلى  جديدة 
لم  »أنا  قال:  حيث  ليبيا،  باسم  والنصر  الفوز 
اآلن،  المالكمة فقط بعد  أمثل نفسي وال  أعد 
كلنا  اإلرادة،  وقوة  الوحدة  األمل،  أمثل  إني 
نمر بالمشاكل والصعاب، ونصطدم بالشدائد 
نستطيع  والعزيمة  بالقوة  لكننا  والعقبات، 
فقط  علينا  المعيقات،  كل  وتجاوز  الجبال،  هد 
ما  بكل  والعمل  وقدراتنا  بأنفسنا  اإليمان 
العنان لقوتك وعزيمتك  أوتينا من قوة. اطلق 
الساكنة بداخلك وانهض وحقق أحالمك.. كل 
تشجيعهم  على  الجمهور  لكل  والتقدير  الشكر 

لكل  أيضًا  والشكر  لي،  نزال  آلخر  وحضورهم 
عليه  أنا  ما  إلى  للوصول  وساهم  دعم  من 

اآلن.. محبكم، مالك زناد«.
منهم  للزناد،   15 رقم  الفوز  هذا  ويعد 
بالنقاط  واحدة  ومباراة  بالقاضية  فوز   14
معطيات  ضمن  له  يحسب  جديد  إنجاز  في 
الفوز  عشاقها  يجذب  التي  المالكمة  لعبة 
اللعبة،  بالقاضية كواحدة من بين أهم فنيات 
العاصمة  في  األول  هو  األخير  الفوز  أن  كما 
في  وجوالت  صوالت  بعد  لندن،  البريطانية، 
من  لفترة  داخلها  نشط  التي  ومالطا،  برلين 
رفض  لكنه  جنسيتها  عليه  وعرضت  الزمن 
انتظار  وسط  العالمية  نحو  مشواره  ليواصل 
في  يتواجد  حيث  العالمي،  تصنيفه  تحسين 
المركز 76، واستعد الزناد جيدًا للحدث بشكل 
العالمي  مدربه  مع  مكثفة  بتدريبات  خاص 
اإلنجليزي شينا ميجراجن في لندن، عبر برامج 
عدد من  فيها  يشاركه  يومية  تدريبية  وخطط 

أبطال وزنه.
الرحيل  الزناد  مالك  قرر  أن  بعد  هذا  يأتي 
عن مالطا متجهًا إلى عاصمة الضباب من أجل 

إشراف  تحت  هناك  األندية  أقوى  في  التدريب 
احترافي، في خطوة جديدة نحو أحالمه  طاقم 
في  فاز  لقاًء   14 الزناد  لعب  أن  بعد  العالمية، 
وواحد  القاضية  بالضربة  منها  عشر  ثالثة 
بالنسبة  نزال حقيقي  أول  النقاط، وكان  بجمع 
بالضربة  عليه  وفاز  مالطي  العب  أمام  له 
المالطية  الجنسية  عليه  عرضت  ثم  القاضية 

ليبيًا. لكنه رفض حتى يظل العبًا 
من أبرز المواجهات التي فاز بها مالك تلك 
في  كوملز  البريطاني  البطل  ضد  كانت  التي 
»دبلو  حزام  كان  األلقاب  أهم  ومن  داره،  عقر 
الكاميروني  على  وفوزه  إنترناشيونال  إف«  بي 
الجولة  في  ألمانيا  في  بالقاضية  تشامبا 
االحترافي  مشواره  في  له  مباراة  وآخر  الثانية 
كورتيز،  جون  الكولومبي  منافسه  على  فوزه 
محققًا  مالطا  في  بينهما  جرى  الذي  النزال  في 
الليبية  المالكمة  وتعيش  متتاليًا،  فوزًا   14
وشقيقه  مالك  الثالثي  وجود  ظل  في  انتعاشة 

بربيش. فتحي  الثالث  والضلع  المعز  عبد 
من  بأحرف  اسمه  الزناد  المالك  عبد  سجل 
ذهب في عالم المالكمة، وهو أول مالكم ليبي 
يوم  في  كانت  رياضة  في  بالده  خارج  يحترف 
لكن  وأفريقيًا،  عربيًا  أبطالها  لها  األيام  من 
بسبب منع اللعبة في البالد ألكثر من 40 عامًا، 
وإن  وعودة،  انتعاشة  األخيرة  المدة  في  رأت 
أعاد  الزناد  لكن  الشيء،  بعض  محتشمة  كانت 
جماهيريتها سريعًا الذي عرف اللعبة خارج الحدود 
من  الزناد  العالمي،  االحتراف  عالم  إلى  وأخذها 
العم  من  ويبلغ   ،1993 العام  طرابلس  مواليد 
فوالده  رياضية،  عائلة  من  أنه  كما  27عامًا،  ر 
مالك الزناد مالكم موهوب أيضًا، وهو من زرع 
عدة  بيته  في  يدربه  وكان  الرياضة،  حب  فيه 
كما  ليبيا،  في  الرياضة  منع هذه  بسبب  أعوام، 
لعبتي  وأفريقية في  شارك في مسابقات محلية 
ثم  األول  الترتيب  على  وحصل  والساندا  الوشو 
السابع  الزمن، لكن بعد ثورة  توقف لبرهة من 
عشر من فبراير، عاد لرياضته المفضلة منضمًا 
لنادي االتحاد، وأحرز أيضًا عديد البطوالت محليًا 
ودوليًا من بينها البطولة العربية في لبنان على 
عبد  االتحاد  ونادي  الوطني  المنتخب  مدرب  يد 
الحكيم عمار، حتى هاجر الزناد إلى مالطا ومنها 

إلى لندن.

الحديدية  الكرة  اتحاد  عام  أمين  أكد 
إلى  خاص  تصريح  في  الطويل،  محمود 
توصلوا  مشارًكا  أن41  »الوسط«،  جريدة 
إلى االجابة الصحيحة في المسابقة الـ10 
أن  اإلنترنت. وأضاف  الحديدية عبر  للكرة 
أسفرت  الفائزين  لتحديد  السحب  عملية 
مدينة  من  الحاسي  عبدالحكيم  فوز  عن 
الصالحين وسمر حفيظة من  وعمر  درنة، 

مدينة هون.
يذكر أن المسابقة ُأقيمت تحت إشراف 
الحديدية،  للكرة  الليبي  االتحاد  وتنظيم 
»ليبيانا«  من  اتصال  كروت  وجوائزها 

و»مدار« و»نت«.

فائزون من درنة 
وهون في مسابقة 

»الحديدية«

»العربي ألكاديميات كرة القدم« يمنح 
العضوية الفخرية لمخلوف المبروك

القدم  كرة  ألكاديميات  العربي  االتحاد  منح 
للخبير  الفخرية  العضوية  العربي  الوطن  في 
الدكتور  الــقــدم.  كــرة  قوانين  فــي  الليبي 

المبروك. مخلوف 
»الوسط«  جريدة  إلى  خاص  تصريح  وفي 
االختيار  عملية  »إن  مخلوف:  الدكتور  قال 
المعايير  مــن  مجموعة  ــالل  خ مــن  جـــاءت 
الرياضية  وثقافتي  ولمسيرتي  األخالقية 
خاصة  والمحلية،  والعربية  الدولية  وعالقتي 
شعوب  بين  الدبلوماسية  العالقات  مجال  في 
المتواصل  ودعمي  العربي  والوطن  العالم 
ودوليًا  محليًا  الرياضي  والشباب  لألطفال 
المشروع  لخدمة  خاصة  العربي،  بالوطن 
كرة  ريــاضــة  مجال  فــي  اإلنــســانــي  العربي 
المجتمع  شرائح  أكبر  يخدم  الــذي  القدم، 
ــاب ومــدربــيــن  ــب ــال وش ــف ــن أط ــعــربــي م ال
واألمـــراض  ــدرات  ــخ ــم ال ــن  م ولحمايتهم 
لممارسة  لتوجيهم  والسعي  والعنف  والتشرد 
ــدم«. وأضـــاف: »لــقــد تم  ــق ــرة ال ريــاضــة ك
العالقات  إدارة  قبل  من  هلل  والحمد  ترشيحي 
كرة  ألكاديميات  العربي  واالتــحــاد  العامة 

جمعية  ــن  م الــعــربــي  ــن  ــوط ال ــي  ف ــدم  ــق ال
الجامعة  الكيانات  أحد  وهي  العامة،  العالقات 
وتم  والرياضة،  الشباب  مجال  في  العربية 
العربي  االتحاد  في  الفخرية  العضوية  منحي 
العربي  الوطن  في  القدم  كرة  ألكاديميات 
بين  العامة  العالقات  للجنة  رئيسًا  وتعييني 

العربي  االتحاد  في  العربي  الوطن  شعوب 
العربي  الوطن  في  القدم  كرة  ألكاديميات 
أحد  ــي  وه الــعــامــة  الــعــالقــات  جمعية  مــن 
الشباب  مجال  في  العربية  الجامعة  الكيانات 
لليبيا  سفيرًا  هلل  والحمد  وبذلك،  والرياضة 
القدم«. للنوايا الحسنة في مجال رياضة كرة 

القدم  كرة  ألكاديميات  العربي  االتحاد 
جمعية  ــن  م ــئ  ــش ُأن الــعــربــي  ــن  ــوط ال ــي  ف
الكيانات  أحــد  وهــي  ــعــامــة،  ال ــعــالقــات  ال
مجال  فــي  العربية  بالجامعة  الرئيسية 
لالتحاد  الرسمي  والمقر  والرياضة،  الشباب 
الوطن  في  القدم  كرة  ألكاديميات  العربي 
العربي  االتحاد  ويقيم  باألردن،  عمان  العربي 
العربي  الوطن  في  القدم  كرة  ألكاديميات 
مجال  في  التدريبية  ــدورات  والـ البطوالت 
في  والمدربين  والشباب  لألطفال  القدم  كرة 
المخدرات  من  لحمايتهم  العربية  الشعوب 
والسعي  ــعــنــف  وال ــرد  ــش ــت وال ــراض  ــ واألمـ
من  القدم  كرة  رياضة  لممارسة  لتوجيههم 
في  المنتشرة  القدم،  كرة  أكاديميات  خالل 

العربي. الوطن 

● مخلوف

● منافسات سابقة للتايكوندو فرع بومزا

تميز فني وتنظيمي للتايكوندو 
برعاية »بلخير الرياضي«

طرابلس - الصديق قواس

الزرقاني،  عزالدين  الدكتور  التسييرية، 
حققته  الــذي  الباهر  بالنجاح  أشــاد  الــذي 
بناء  اإلنترنت  عبر  ُأقيمت  التي  البطولة، 
العالم  فــي  ــارت  ص التي  ــداث  األحـ على 
صحة  على  وحفاظًا  »كورونا«  جائحة  جراء 

الرياضيين في كافة دول العالم.
اللجنة  من  بتنظيم  البطولة  وُأقيمت 
نادي  مع  وبالتعاون  للتكوندو  التسييرية 
بالخير، وقال الزرقاني: »تم االتصال بعدد 
جيدة،  اإلجابة  وكانت  العربية  الدول  من 
وسبعة  عربية  دول  عشر  فيها  فشاركت 
الحكم  هؤالء  رأس  وعلى  دوليين،  حكام 
التسييرية  اللجنة  ورئيس  الليبي  الخبير 

الحكم السنوسي عامر«.
 102 المنافسات  في  »شارك  وأضــاف: 
كانت  للبطولة  التمهيدية  واألدوار  العب 
المبارك،  رمضان  شهر  ــام  أي بداية  مع 
وبالطبع تم تشكيل لجان عاملة للبطولة، 
السنوسي  برئاسة  العليا  اللجنة  وكانت 
عامر  وعمر  مصباح  امحمد  وعضوية  عامر 
اللجنة  ورئيس  الشرقية  المنطقة  من 
النادي  رئيس  طالب  يوسف  المنظمة 
المال وعبدالدائم أبوقصيعة  ومحمد بيت 
برئاسة  المسابقات  ولجنة  الجنوب  من 

ناصر الحاجي«.
للبطولة  اإلعالمية  »اللجنة  وأكمل: 
ومحمد  قـــواس  الــصــديــق  مــن  مكونة 
وعبدالموالي  المال  بيت  ومحمد  ترفاس 
الدكتور  البطولة  ومستشار  الشوشان 
اللجان  هذه  وعملت  الزرقاني،  عزالدين 
البطولة،  إنجاح  أجــل  من  نحل  كخلية 
في  حكم  فقد  للحكام  بالنسبة  أمــا 
أعلى  على  دوليون  حكام  البطولة  هذه 

المستويات«.
وأردف: »لديهم سيرة ذاتية كبيرة في 
كانوا  دوليين  حكام   7 الدولي.  التحكيم 
آب  واتــس  تطبيق  عبر  واحــدة  غرفة  في 
خاصة  مغلقة  غرفة  وهي  اإلنترنت،  على 
بالحكام فقط وال يستطيع أي أحد الدخول 
البطولة  بقوة  الحكام  أشــاد  وقــد  لها، 
الباهر،  والنجاح  وبالتنظيم  والمنافسة 

ومن بينهم حكم دولي من فرنسا«.
»في  قائاًل:  حديثه  الزرقاني  واختتم 
النهاية أود أن أشكر جميع وسائل اإلعالم 
كانت  تجربة  وهي  البطولة،  واكبت  التي 

ناجحة بجميع المقاييس«.

● الزناد في لقطة فريدة من انتصاره بالقاضية

مانيطة: عودة المالكمة إلى ليبيا 
من جديد بفضل التخطيط السليم 

لرئيس االتحاد يوسف البهلول

● جانب من منافسات سابقة للبراعم واألشبال
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 كل شيء كل شيء

الجنائية الدولية

الدكتور فؤاد الكعبازي
فؤاد  األستاذ  طرابلس  ودعت  سنوات،  ثماني  منذ  غدٍ،  يوم  مثل  في 
العام  طرابلس  في  وُلد  المواهب.  متعدد  العصامي  الوزير  الكعبازي؛ 
في  تخرج  ثم  القرآن،  من  له  تيسر  ما  حفظ  حورية،  كتّاب  وفي   ،1922
مدرسة »أخوان يوحنا« سنة 1936، ثم التحق بمعهد » G ماركوني « ونال 

دبلومًا في الهندسة المدنية.
بالمدرسة  الرياضيات  ومادة  البدنية  للرياضة  أستاذًا   1946 سنة  أصبح 
واإلسبانية،  والفرنسية،  واإلنجليزية،  اإليطالية،  يجيد  كان  الثانوية، 
أيضًا  وهو  منها،  بعدد  الشعر  وكتب  العربية،  اللغة  جانب  إلى  والتركية، 
كاتب وفنان، ومخرج، ورسام، ويعد أول ليبي رسم الكاريكاتير. سجن بعد 
لوحات  رسم  خالل  من  ذكرياته  1969فاسترجع  الملكي  النظام  سقوط 

رائعة عن المدينة القديمة، وحواريها ومعالمها التاريخية.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

الطفل من باشر سنة أولى ابتدائي، عليه أن يشرع اليوم، بفتح الدكان رفقة األب، 
كل صبح عند نحو السادسة، ثم أن يرشم أرقامًا، هي قيمة المواد الغذائية، ما استدان 
الزبون. المدرسة قرب الدكان، بحي دكاكين حميد بمدينة بنغازي، حيث عند الظهيرة 
ومغادرة المدرسة، يعود إلى الدكان، الطفل من لم يكمل السادسة من عمره، فيذهب 
األب إلى البيت، لتناول وجبة الغداء مع قيلولة قصيرة. في هذه الفترة ال زبائن عادة، 
البدء  العلب، كان في  بقراءة كل ما كتب على  النعاس،  يغالبه  الصغير  الدكان  حارس 
يتهجى المكتوب، حتى تمكن من حفظ أسماء الشركات الكبرى، مثل صابون لوكس، 

مسحوق تايد، مكرونة ديستيفانو، حليب كارنيشن، بسكويت أوكس فورد.
الصبي عمران، من يكبره بسنوات، ابن صديق والده، يمتلك مجالت مصورة، شده 
فضول لمطالعتها كالصبي عمران، فاستعارها مقابل قطعة شوكالته »كوك برينج«، ثم 
عاش في تلك المجالت حياة جديدة، مترعة باأللوان والقصص، اغتبط أن ما طالعه، 
كما حكايات الجدة، مع فارق أن ألول مرة، يرى الشخصيات والتشكيالت ما كان يتخيل. 
الدكان  جعل  فالطفل  الدمية،  خيط  أمسك  أنه  أدرك  الطفل،  حال  لألب  تجلى  عندما 
الجديد من مجالت: سمير، ميكي، سوبرمان، لولو،  النقود لشراء  قاعة مكتبة، فمنحه 

ما استبدلها مع عمران بمجالت قديمة: سندباد، الليبي الصغير، ثم قصص الكيالني.
األب األمي، من أصدقائه الذين يترددون على الدكان، فرج رئيس الحرس البلدي، 
الدكان، يخرج رواية من سلسلة  البلدية، بعد سنده قدام  من يتكئ على موتوسيكل 

القراءة،  وينغمس في  أو الجاثا كريستي،  لوبين،  أرسين 
أثناء انشغال صديقه بزبائنه، وعند ذات المكان كثيرًا 
جدال  في  األب  صديقا  بالجامعة،  الطالبان  يدخل  ما 
حسين،  طه  المفضل  كاتبه  يناصر  أحدهما  متحيز، 
العقاد.  محمود  عباس  غير  كاتبًا  يرى  اآلخــرال  فيما 
الحكيم  توفيق  رواية  سمير،  بمجلة  قرأ  من  الطفل 
لألطفال،  مصورة  كقصة  مسلسلة  الــروح«،  »عودة 
علم أيضًا أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر أشاد 
المعركة  أثناء وطيس  بات  لهذا  عليه،  الرواية  بتأثير 

بين الطالبين، منحازًا لتوفيق الحكيم.
أيضًا،  الكبار  مجالت  لشراء  ابنه  دفع  األمي،  األب 

اللبنانية، فليبيا  إليه سبياًل، من مجلة المصور المصرية والصياد  ليقرأ له ما يستطيع 
الحديثة ما ملحقها الهدية األسبوعية، مجلة الليبي الصغير، عندها طلب الصحف أيضًا: 
ابنه  األب، من  ما جعل  عاجاًل  ثم  اللبنانية.  األنوار  المصرية،  األهرام  الليبية،  الحقيقة 
ما  يقرأ  أن  حرية  منحه  هذه،  السكرتير  وظيفة  ومقابل  أسراره،  فكاتم  رسائله،  كاتب 

يشاء، وأن يحصل على المال بقدر تكاليف المهمة.
الطفل ابن األب األمي، وقع في حب القراءة، نار الحب أججت فيه دهشة الطفولة، لذا 
عاش ولعًا يتخطى الزمن. موسى صاحب محل الجزارة، المجانب لدكان األب وصديقه، 
ولع بقراءة الكتب، وعند ابنه سالمة وجد وجده، سيرة سيف بني يزن، فالتهمها معه، 
ومعه صار مجنون سير، عنترة بن شداد، سيرة بني هالل. وفي البالد أي وسط المدينة، 
عندما يبعثه أبوه لشراء بضاعة للدكان، عند الفندق/ سوق الخضار والفواكه وما شابه، 
يبيع عواجيز كتبًا، تدعى الكتب الصفراء، الصفرار ورقها ولمحتواها من خرافات وأساطير 
وسحر، اقتنى مثل تلك الكتب، ومن الكشك الذي عند الفندق، كما كان يشتري المجالت 
والصحف، أخذ في اقتناء كتب حديثة، ومن طرائف ما حدث، أن لفت نظره كتاب »هؤالء 
صديقه:  ظل  الكاتب  أن  الظن،  وفي  اشتراه  موسى،  سالمة  كاتبه  فاسم  علموني«!، 

سالمة موسى.
البتة،  تفارقه  لم  المجلة  لكن  كتاب،  أخذه  كتاب  ومن  الكتاب،  أخذ  الحب  بقوة 
منها  قرأ  يقرأها،  ولم  عنها  قرأ  عرفها،  كثيرة  كتب  الكتب،  وبوصلة  خارطة  فالمجالت 
ومحيطات  بحار  في  به  يجول  الذي  الرحالة  سندباد،  المجلة  كانت  فقط،  فصاًل  أحيانًا 
الكتب. فصار يرى في الهالل قمر الكتاب، قبل أن يكتمل، حتى أنه إلى اليوم، يبحر في 

عالم الكتب المترجمة والمؤلفة، بقارب المجلة ما تحتوي قبل، كتبًا ستصدر.
ودمشق  بيروت  أوفي  بلده،  في  أمس،  يوم  كتاب  صدور  بخبر  صديق،  يأتيه  لذا 
وبغداد والقاهرة، فكان يدهش الصديق أنه قرأه، ويأخذ في سرد محتواه، وإن لم يبين 
لصديقه، أن طالع الكتاب، أو فصواًل منه أو حتى فصاًل في مجلة، فالحقيقة الغائبة أن 
الكثير من الكتب، هي مجمعة من مقاالت للكاتب، وإن مترجمة كثيرًا ما تنشر كفصول 

في المجالت، التي تُعد سندباد الثقافة، لكل محب مجنون القراءة.

أحمد الفيتوري

الكتاب كالحب.. 
خذه بقوة!

تقديم  مواصلة  على  الحلو،  أشرف  المصري،  األسود  مدرب  حرص 
»كورونا  فيروس  فرضها  التي  األوضاع  من  بالرغم  عروضه 

تقديم  إلى  لجأ  لذا  السيرك،  دور  معها  أغلقت  التي  المستجد«، 
غرفة  في  اإلنترنت.  على  مباشرة  وبثها  منزله  داخل  من  العروض 

أزاح  مربعا،  مترا   80 مساحتها  تبلغ  التي  المربعة  الكبيرة  االستقبال 
وضع  إذ  عرضه،  فيها  يقدم  التي  للحلبة  المجال  إلفساح  األثاث  الحلو 

يستخدمها  ظهر  دون  ومقعدين  صلبتين  منضدتين  المكان  في 
الحلو  آل  عائلة  من  واحد  وأشرف  السيرك.  في  عادة  المروضون 

عرض  أول  حصد  وقد  مصر،  في  السيرك  عروض  بتقديم  المشهورة 
الشهر  و»فيسبوك«  »إنستغرام«  على  حساباتها  على  العائلة  قدمته 

»قبل  الفرنسية:  األنباء  لوكالة  ويقول  المشاهدات.  آالف  الماضي 
يحبون  مصر  في  الناس  ألن  جيد،  بشكل  تسير  األمور  كانت  الكورونا، 

توقف«. شيء  كل  ولكن  األسود،  لمشاهدة  ويأتون  السيرك 
لسداد  أموره«  تدبير  »يستطيع  اآلن  حتى  أنه  تأكيده  من  وبالرغم 

بعدم  يقر  أنه  إال  أسدا،   40 نحو  وإطعام  موظفا   30 قرابة  رواتب 
انتظار  وفي  طويلة.  لفترة  هو  كما  الوضع  استمرار  تحمل  على  قدرته 

في  الحلو  تساعد  التي  األسد،  أنثى  »جومانة«،  تتدرب  أفضل،  أيام 
إسمنتي  مبنى  في  الثامن  بالدور  تقع  التي  أسرته  شقة  في  عرضه، 

في  بثه  سيتم  الذي  المقبل  العرض  أجل  من  القاهرة،  بوسط  ضخم 
أسبوعين. من  أقل  خالل  أي  الفطر،  عيد 

ماذا: قدمت من قرارات بخصوص المتهمين الليبيين؟

من: يعرقل مالحقة المتهمين وتقديمهم للعدالة الدولية؟

متى: يتم إنفاذ العدالة الدولية بحقهم؟

أين: يقبع المتهمون بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في ليبيا؟

كيف: يمكن إيجاد آلية لتعقب هؤالء المتهمين بالتعاون مع الحكومتين؟

لماذا: لم نر لقراراتها المتعاقبة أي تأثير على أرض الواقع؟

الطفل ابن األب 
األمي، وقع في حب 

القراءة، نار الحب 
أججت فيه دهشة 

الطفولة، لذا عاش 
ولعا يتخطى الزمن

أساور تكشف 
»كورونا«

سجلت الصين أحدث ابتكار لتتبع 
اإلصابات المحتملة بفيروس كورونا، مع 

اختبار أساور لمراقبة الحرارة تنبه من 
خالل تطبيق ما إذا كان أحد التالميذ 

مصابا بالحمى.
وكانت الصين نشرت كاميرات حرارية 

في األماكن العامة، ويطلب في معظم 
األماكن من األشخاص إظهار تطبيق 

يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء 
تحدد خطر إصابة الشخص بناء على 

سجل سفره. ووزعت األساور في خمس 
مناطق في بكين، لتالميذ عادوا إلى 

المدارس المتوسطة للمرة األولى من 
أشهر. وتوفر هذه األساور بيانات درجة 

الحرارة في الوقت الحقيقي، يمكن أن 
تراقبها المدارس وأولياء األمور عبر 
تطبيق خاص، وفقا لصحيفة »بكين 
ديلي«. وقال مدرس لم يذكر اسمه 

لصحيفة »بكين ديلي«، »السوار مشابه 
للسوار الذي يتتبع اللياقة البدنية.

»مارا«.. فيلة عجوز 
في رحلة إنقاذ

األرجنتينية،  العاصمة  بلدية  أعلنت 
فيل  أنثى  وهي  »مارا«،  انطالق 

رحلة  في  الهند،  في  ولدت  عجوزة 
مالجئ  أحد  إلى  آيرس  بوينوس  من 

أجل  »من  البرازيل  في  الحيوانات 
أفضل«. حياة 

عمرها  يراوح  التي  »مارا«  أمضت 
األول من  الجزء  عاما  50 و54  بين 

في  وصلت  ثم  سيرك  كحيوان  حياتها 
حيوانات  حديقة  إلى   1995 العام 

ذلك  منذ  تحولت  آيرس  بوينوس  في 
عاشت  حيث  بيئية  حديقة  إلى  الحين 

برس«. »فرانس  وفق  الفيلة،  هذه 
على  الممتدة  رحلتها  »مارا«  وبدأت 

مقررة  كانت  والتي  كيلومتر،  ألفي 
كورونا.  فيروس  تفشي  رغم  يناير  منذ 

لحمايتها  خاص  بروتوكول  وضع 
ترافقها. التي  الطواقم  وحماية 

وطولها  5,5 طن  »مارا«  وزن  يبلغ 
 3 وارتفاعها  مترين  وعرضها  أمتار   5

الخضر  من  طنا  تتناول  وهي  أمتار. 
يوم. كل  السكر  وقصب  والعلف 

أقوالهمأقوالهم

»تونس أكثر الدول تضررًا من تدهور 
األوضاع في ليبيا، ونرفض تقسيمها، 

وضد أي تدخل أجنبي بها«.

رئيس الحكومة التونسية
 إلياس الفخفاخ

»يجب احترام الهدنة والوقف الفوري 
لدخول جميع األسلحة إلى ليبيا«

وزير الخارجية اإليطالي
ويجي دي مايو

»نشارك بعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، غضبها بخصوص الهجمات 

المتزايدة على المناطق المأهولة 
بالمدنيين في طرابلس«

سفير الواليات المتحدة لدى ليبيا، 
ريتشارد نورالند

»نحاول نشر قطع بحرية العتراض 
ورصد جميع أنواع االتجار غير 

المشروع«.

قائد عملية »إيريني«، 
األدميرال اإليطالي
 فابيو أغوستيني

ياسمني صبري.. 
إطاللة تثير الجدل

يتفاعل جمهور السوشيال ميديا العربي بشكل عام، والمصري بشكل خاص، 
مع أخبار الفنانة ياسمين صبري، وزوجها رجل األعمال أحمد أبوهشيمة. 

ونشرت ياسمين أخيرا على »إنستغرام« صورا تجمعها بزوجها من منزلهما 
الجديد، كما تألقت بإطاللة باهظة الثمن في أحدث صورها التي جمعتها 
مع أبو هشيمة، فارتدت فستانا من أحد بيوت األزياء العالمية يبلغ سعره 

2495 دوالرا أميركيا، وتزينت بساعة يبلغ 
سعرها 76800 دوالر أميركي، وأكملت 

إطاللتها بحذاء سعره 695 دوالرا.
من ناحية أخرى، انتشرت إشاعة 

طريفة بأن مسلسل »فرصة ثانية« 
الذي يعرض حاليا للنجمة المصرية، 

سيكون فقط خمس عشرة 
حلقة، وأنه أوشك على االنتهاء، 
وهو األمر غير الصحيح، لكنه 

يعكس استياء الجمهور من 
العمل، حسب ما ينشر 
على صفحات 

التواصل 
االجتماعي.

ـ»كورونا«.. ترويض األسود »أون الين« في مصر تحديا ل
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