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جراءة

فضاء

اعتبرت وكالة بلومبيرغ االقتصادية 
األميركية أن تخفيضات اإلنتاج الجريئة التي 

أقرتها منظمة »أوبك+« تعمل على تعزيز 
أسعار النفط في آسيا مع تعافي الطلب في 
بعض الدول المستهلكة النفط الخليجي، 
خصوصا الهند والصين. ونقلت عن تجار 

نفط أن مخزونات النفط من الشرق 
األوسط التي تفضلها أغلب المصافي 

اآلسيوية يجب أن تبدأ باالنخفاض بسبب 
قيود اإلنتاج.

تريليون 8.8
دوالر

الخسائر االقتصادية العالمية المتوقعة 
من جائحة فيروس كورونا

البنك اآلسيوي للتنمية

نفط

كل شيء

حفل تخرج

قريبا في ليبيا
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04   االشتباكات وموجة الحر وضعف الشبكة سبب »اإلظالم التام«
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الصراع الروسي التركي يفتح جبهة جديدة في ليبيا 

الرئيس شي
قاعدتين شيدتهما  أكبر  إحدى  1942، وهي  العام 
إلى  بالنظر  ليبيا،  غــرب  في  المتحدة  الــواليــات 
 27 نحو  تبعد  حاليا.  معيتيقة  »هويلس«  قاعدة 
كيلومترا  و170  التونسية،  الحدود  عن  كيلومترا 
بقاعدة   1969 العام  بعد  وسميت  طرابلس،  غرب 
عقبة بن نافع، ولم تستخدم للطيران المدني منذ 

إنشائها.
جاء  الميداني،  التطور  هذا  على  فعل  رد  وفي 
إعالن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد 
الوطية  قاعدة  من  القوات  »سحب  أن  المسماري 
خليفة  للجيش  العام  القائد  من  بقرار  جاء  الجوية 
في  المحاور  بعض  تمركز  إعــادة  ثم  ومن  حفتر، 
االنسحاب  أن  نقاط جديدة«، كاشفا  إلى  طرابلس 
»لم يبدأ اإلثنين، ولكن منذ ثالثة إلى أربعة أشهر، 
القاعدة«،  من  المهمة  المعدات  سحب  تم  إذ 
تحت  وتمت  ناجحة  »كانت  العملية  أن  ومعتبرا 
والمهام  المعدات  كل  نقل  وشهدت  جوي،  غطاء 
بالحكومة  الخارجية  وزارة  تحدثت  فيما  عسكرية«، 
الموقتة عن »عدوان تركي« على قاعدة »الوطية« 
بحرا عن طريق بارجة تركية دخلت المياه اإلقليمية 

الليبية، وطائراته المسيرة جوا، وقوات الوفاق برا.
أروقة  في  االستراتيجي صداه  التغير  هذا  ووجد 
مجلس  جلسة  عكست  إذ  الدولية،  الدبلوماسية 
الثالثاء،  ليبيا،  في  األوضــاع  تطورات  حول  األمن 
تزايد قلق المجتمع الدولي من استمرار االشتباكات 
دون آليات واضحة، كما أعاد التجديد على خالفات 
مبعوثة  إن  إذ  الليبي،  الملف  بشأن  الكبرى  الدول 
األمين العام لألمم المتحدة باإلنابة رئيسة البعثة 
القوات  سيطرة  أن  رأت  وليامز،  ستيفاني  األممية، 
»قد  الوطية  قاعدة  على  الوفاق  لحكومة  التابعة 
تؤدي إلى تصعيد إضافي للحرب«، مجددة الدعوة 
إلى »وقف شامل إلطالق النار في البالد«. وشددت 
وليامز على ضرورة »الضغط على الجهات الدولية 
فيما  الليبية«،  األزمــة  من  تزيد  التي  واإلقليمية 
هذه  لتنفيذ  واضحة  آليات  على  إحاطتها  تأت  لم 

الدعوات على األرض.
قاعدة  على  السيطرة  تزامنت  األثناء،  هذه  في 
الوطية مع اإلعالن عن تحركين روسيين مهمين، 
الرئيس  بين  هاتفية  محادثة  خــالل  األول  كــان 
رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي 

طيب إردوغان، اللذين أعربا عن قلقهما إزاء تصاعد 
االشتباكات في ليبيا، منوهين بالحاجة إلى استئناف 
»على  الليبيين  بين  الحوار  وإجراء  الدائمة  الهدنة 
يناير   19 في  الدولي  برلين  مؤتمر  قرارات  أساس 
2020، التي وافق عليها قرار مجلس األمن 2510«. 
وفي توقيت متزامن كان اإلعالن عن اتصال هاتفي 
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  بين  آخر 
ونظيره اإليطالي لويجي دي مايو. وفي هذا السياق 
»دي  الوزير  أن  )فارنيزينا(  قصر  مصادر  أوضحت 
حد  لوضع  تآزري  بشكل  العمل  ضرورة  أكد  مايو، 
من  المزيد  عن  الكشف  دون  ليبيا«،  في  للصراع 

التفاصيل حول هذين االتصالين.
بالغي  بتقديرين  اهتماما  أبدوا  المراقبين  لكن 
األهمية، قد يعطيان للحل السياسي سياقا منطقيا 

في هذا التوقيت من عمر األزمة:
تلقتها  التي  الكبيرة  المعنوية  الدفعة  األول: 
حكومة الوفاق قبل أيام من السيطرة على الوطية، 
األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  إعــالن  مع 
دعم  الحلف  استعداد  ستولتنبرغ،  ينس  »ناتو«، 
حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك 
جهود األمم المتحدة إليجاد حل سلمي للصراع في 
»ال  جريدة  مع  مقابلة  في  ستولتنبرغ  وقال  ليبيا. 
العسكري »مستعد  الحلف  إن  ريببوليكا« اإليطالية 
لدعم الحكومة الليبية بقيادة فائز السراج«، مشيرا 
إلى أن »ناتو« لديه 30 شريكا، لهم مواقف مختلفة 

في العديد من القضايا.
بها  أدلــى  التي  الصحفية  التصريحات  الثاني: 
السفير األميركي لدى ليبيا ريتشار نورالند إلى جريدة 
»القدس العربي« قبل يوم واحد من سيطرة قوات 
الوفاق على قاعدة الوطية، إذ قال نورالند إن القائد 
العام للجيش المشير »خليفة حفتر لديه نفوذ«، لكنه 
عبر عن اعتقاده »أن حفتر ذكي بما يكفي إلدراك أن 
نفوذه ينحسر مع كل يوم تستمر فيه المواجهات«، 

في إشارة إلى حرب العاصمة طرابلس.
بأسئلة  مشغولون  الليبي  للشأن  المتابعون 
الوفاق  قوات  تستمر  هل  المقبلة،  األيام  تطورات 
في تقدماتها، واألعين هذه المرة على »ترهونة« 
مدفوعة بمعنويات السيطرة على »الوطية«؟ وماذا 
الذي  الحد  وما  بالمقابل؟  اآلخر  الطرف  رد  سيكون 
يراه »المزاج الدولي« كافيا للتصعيد الذي شهدته 
الحرب في ليبيا؟ وهل سنرى صدى المواجهة الخفية 
بين روسيا وتركيا على أرض ليبيا، ظاهرا في سورية 

األيام المقبلة، وهل سيكون له ارتداده في ليبيا؟
تفاصيل ص 3

تحذير دولي من انعكاسات »كورونا« املعيشة

من  الدولية  التحذيرات  وتيرة  تتزايد 
على  كورونا  لجائحة  الخطيرة  االنعكاسات 
الليبيين،  للمواطنين  المعيشية  الموارد 
صندوق  من  التحذيرات  تلك  آخــر  وكــان 
انخفاض  عن  تحدث  الــذي  الدولي  النقد 
خلفية  على  األسر  دخول  في  ومحتمل  حاد 
سلوك السلطات نهج التقشف بدول تشهد 

صراعات كما هو الحال في ليبيا.
الدولية  النقدية  المؤسسة  محللو  ويقول 
في تقرير هذا األسبوع إن »آثار )كوفيد 19( 
تظهر في انخفاض الدخول وخاصة للعاملين 
المهارات  وذوي  الرسمي  غير  القطاع  في 
المحدودة، مع تأثُّر إيرادات التصدير وتراجُع 
النشاط المحلي بسبب التباعد االجتماعي، 
بما في ذلك عدد كبير من السكان النازحين 
»هذه  التقرير  ويضيف  والالجئين«.  داخليا 
واقتصاديًا  الدول ستواجه وضعًا سياسيًا 
دقيًقا للغاية مع عودة ظهور انعدام األمن 
في هذا المجال«. وعالوة على االنعكاسات 
السلبية للوباء، فقد تسبب إقفال المنشآت 
في  الماضي  يناير  منذ  النفطية  والموانئ 
انخفاض  مع  الليبية  الدولة  مــوارد  تراجع 
خالل   % 92.3 بنسبة  النفطية  الصادرات 

أرقام  في  الحالي،  العام  من  األول  الربع 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  أعلنتها  حديثة 
 1.2 من  األولية  ليبيا  صــادرات  وتراجعت 
مليون إلى 72 ألف برميل يوميا، مما أسفر 
عن خسائر متراكمة تجاوزت قيمتها أربعة 
المركزي  المصرف  ويقول  دوالر.  مليارات 
النقد  إيـــرادات  فــي  العجز  »إجمالي  إن 
يناير  من  األول  بين  الفترة  خالل  األجنبي 
الماضي بلغ 1.67 مليار دوالر،  أبريل  و30 
تغطيته  جرت  المبلغ  هذا  أن  إلى  مشيرا 
النقد  المركزي من  المصرف  احتياطي  من 
األجنبي«، منوها بـ»وجود عجز في اإليرادات 
دينار،  مليون   653 بمبلغ  يقدر  السيادية 

للفترة الزمنية نفسها«. وفي المقابل، أثارت 
حكومة  أصدرتها  التي  التقشفية  القرارات 
الوفاق في أبريل الماضي أسئلة حول آليات 
وفرص رفع الدعم عن المحروقات وتخفيض 
اقتصاديين  وفق   ،% 20 بنسبة  المرتبات 
الماضي  الشهر  الحكومة  ومحللين. وأقرت 
من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات 
الزوجة  ومنحة  العائلة  عــالوة  تفعيل  مع 
لسنة  و)27(   )6( قانوني  بموجب  واألوالد 
األساسية،  المعاشات  وتسوية  م،   2013
ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين 

عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء.
تفاصيل ص8

القاهرة - الوسط

مع قرب انقضاء نصف عام على ظهور 
فيروس »كورونا«، يبدو واضحا أن 

الرئيس الصيني شي جين بينغ وحزبه 
محاصران من الغرب بسالح التعويضات 

والتحقيق الدولى.
االستراتيجية الغربية التي 

تقودها الواليات المتحدة 
ترمي إلى تثبيت تعليق 

جرس وباء »كورونا« في رقبة 
الصين والحصول 
على تعويضات 

مالية منها، ووقف 
النمو االقتصادي 

الصيني.
الصين تحتفظ 

بسمت التوازن، 
وتدفع بأنها 

»تعاملت 
بشفافية، بل 

وتعهد رئيسها 
بتخصيص ملياري 
دوالر لمساعدة الدول 
األخرى التي تعاني من 

تفشي الوباء وتوفير 
اللقاح إلى كل العالم 

عندما يجري إنتاجه.
السؤال.. هل ينجو الرئيس 

شي من هذه األزمة؟ أم 
ستطيح بالنظام الصيني 

بأكمله؟

نبيلة عبيد: 
مشاركتي نادية 

الجندي في عمل واحد 
كانت تحديًا كبيرًا..
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وجهت وكالة أبحاث الفضاء األميركية 
)ناسا( دعوة للطالب خريجي العام 

2020 إلرسال صورهم إلى الفضاء، 
بعد أن منعتهم ظروف انتشار فيروس 

كورونا من أي احتفاالت. ووفقا لما 
ذكره موقع »سبيس« األميركي، 

ستطير صور الطالب على متن كبسولة 
مخصصة لنقل رواد الفضاء في مهمة 

2«، والتي ستقلع إلى محطة  »ديمو 
الفضاء الدولية في 27 مايو من مركز 

كنيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

تنسجها  الليبية  لألزمة  جديدة  سيناريوهات 
العاصمة  حرب  في  األخيرة  الميدانية  التطورات 
طرابلس، وتحديدا مع إعالن حكومة الوفاق سيطرة 
قواتها على قاعدة الوطية الجوية »140 كيلومترا 
إمداد  التي تعرف كقاعدة  العاصمة«،  جنوب غرب 
إذ  البالد،  غرب  في  العامة  القيادة  لقوات  رئيسية 
الطريق  الوفاق  قوات  أمام  التطور  هذا  يفتح  ربما 
يبقى من  فيما  االستراتيجية،  التقدمات  مزيد  إلى 
تعزيزات  العامة  القيادة  قوات  تتلقى  أن  المحتمل 
من  مزيدا  وتجنبها  أوراقها  ترتيب  تعيد  جديدة 
الــروس  بين  المواجهة  تجاهل  دون  الخسائر، 

واألتراك التي تختفي وراء التصعيد األخير.
اإلعالن  فهو  دمويا  تكلفة  األقل  السيناريو  أما 
عن اتفاق لوقف إطالق نار، تبدأ معه خطوة جديدة 
على طريق العملية السياسية، خصوصا، بعد بيان 
انسحابات  إلى  فيه  أشــارت  الذي  العامة  القيادة 
عدد  في  قواتها  تموضع  إعادة  وعزمها  تكتيكية، 
مع  أيضا  يترافق  ما  العاصمة،  جنوب  محاور  من 
هذا  سبقت  دولية  وتقديرات  وتحركات  إشــارات 
تصريحات  أبرزها  وكان  المهم،  العسكري  التطور 
السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند بشأن 

المشير خليفة حفتر.
غرفة  آمــر  بتصريح  األســبــوع،  أحــداث  ــدأت  ب
العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة الوفاق، 
اللواء أسامة جويلي أكد فيه »السيطرة على قاعدة 
الوطية«، وهو ما جرى إعالنه على مستوى المجلس 
الرئاسي بشكل رسمي في توقيت الحق، عبر بيان 
القوات  بسيطرة  السراج،  فائز  المجلس  رئيس 
المحررة«  إلى »المدن  لتنضم  الوطية  على قاعدة 
في الساحل الغربي. وغداة السيطرة على القاعدة 
بدر  بلدتي  دخــول  الوفاق  حكومة  قــوات  أعلنت 
المعروفة  المنطقة  ضمن  تقعان  اللتين  وتيجي، 

بباطن الجبل، جنوب قاعدة الوطية.
أهمية  العسكرية  الوطية  قــاعــدة  وتمثل 
تمكن  عليها  السيطرة  إن  إذ  بالغة،  استراتيجية 
جوية  طلعات  تنفيذ  من  فيها  الموجودة  القوات 
غطاء  توفر  حيث  االشتباكات،  محاور  على  منها 
والقاعدة  األرض.  على  الموجودة  للقوات  جويا 
ذات بنية عسكرية كبيرة تسمح باستيعاب وإيواء 
أســاس  على  بنيت  كما  عسكري،  آالف  سبعة 
إلى  باإلضافة  الجغرافية،  التضاريس  تحصينات 
التحصينات اإلنشائية. وأنشأتها القوات األميركية 

الوفاق تعلن سيطرتها على القاعدة خالل أسبوع التصعيد

»أ.ف.ب« < مركبات تابعة » لحكومة الوفاق«  خارج نقطة تفتيش في قاعدة الوطية الجوية  طرابلس ، في 18 مايو ، 2020   

1.6 مليار دينار إنفاق »املوقتة« و 6 % من النقد األجنبي للمصارف بنطاقها

في ظل أزمة »كورونا «..في ظل أزمة »كورونا «..
 خزينة النصر تنتعش  خزينة النصر تنتعش 

بربع مليون دوالربربع مليون دوالر

ربع مليون طفل ليبي فريسة 
ـ»الشلل« و»الحصبة« سهلة ل

حذرت منظمتا »يونيسف« والصحة 
العالمية من تعرض أكثر من 250 ألف 

طفل دون عمر السنة في ليبيا إلى خطر 
اإلصابة باألمراض التي يمكن الوقاية 
منها باللقاحات، بسبب »النقص الحاد 

في اإلمدادات«. وأشار بيان مشترك 
للمنظمتين إلى أن الوضع يزداد سوًءا 

مع استمرار النزاع المسلح وجائحة 
فيروس كورونا المستجد، وتعطل 
خدمات الرعاية الصحية وانقطاع 

التيار الكهربائي المنتظم، ونقص 
إمدادات المياه اآلمنة، وإغالق المدارس 
واألماكن المالئمة لألطفال. ولفت إلى 

تعذر الوصول إلى خدمات التطعيم 
الروتينية خالل الشهرين الماضيين 

نتيجة اإلغالق الناجم عن الجائحة، 
»ما أدى إلى زيادة خطر عودة ظهور 

الحصبة وتفشي شلل األطفال«. وتعاني 
البالد أيضًا من »نقص حاد في اللقاح 

السداسي الذي يحمي من ستة أمراض 
وهي الدفتيريا، والكزاز، والسعال 

الديكي، وشلل األطفال، والمستدمية 
النزلية من النوع )ب(، والتهاب الكبد 

الفيروسي )ب(.

طرابلس، بنغازي، نيويورك: الوسط

< مصرف ليبيا المركزي

< أطفال بمدينة »سبها« يستعدون لالحتفال بعيد الفطر المبارك

»الوطية« تفتح باب األسئلة حول مصير حرب العاصمة

 من المحتمل أن تتلقى قوات »القيادة 
العامة« تعزيزات جديدة تعيد ترتيب 

أوراقها وتجنبها مزيدا من الخسائر

السيطرة على قاعدة الوطية 
تزامن مع اإلعالن عن تحركين 

روسيين مهمين

 »ثالوث األحزان« ينغص فرحة الليبيني بالعيد
المبارك  الفطر  عيد  ليبيا  تستقبل 
بسبب  ــام  ــع ال هــذا  ناقصة  ببهجة 
فيروس  مــن  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
كلي  حظر  فرض  مع  المستجد،  كورونا 
والموقتة،  الوفاق  حكومتي  جانب  من 
حلقة  وسط  تأتي  التي  اإلجراءات  وهي 
خلفت  بحرب  دائــرهــا  تكتمل  كبرى 
بيوت  في  األحــزان  من  الكثير  وراءهــا 
والمهجرين،  والنازحين  المواطنين 
تالحق  معيشية  وأزمات  سواء،  حد  على 

العيد. فرحة  عليه  وتعكر  المواطن 
في  أعيادهم  الليبيون  ويستذكر 
العيد  مظاهر  تحل  إذ  العادية،  األيام 
تعكس  وثقافية  تراثية  بفسيفساء 
وديموغرافيا،  وحضاريا  ثقافيا  تنوعا 
من  ــوان  أل فيها  صهرت  بوتقة  فهي 
سر  يكشف  ما  وهو  والميراث،  التراث 
بالعيد  االحتفال  وتقاليد  عادات  اختالف 

قد  المنطقة  هذه  ففي  آلخر،  مكان  من 
يختلف  والصغار  الكبار  يرتديه  زيا  تجد 
عن ذاك الزي الذي يرتديه أهل منطقة 

أخرى، قد تكون مجاورة.
العيد  حلول  من  قليلة  أيــام  وقبل 
رمضان  من شهر  األخيرة  األيام  وخالل 

مثل  السلع  كثير من  على  الطلب  يزداد 
والحلويات،  األطفال  وألعاب  المالبس 
كما  الصغير  العيد  أو  الفطر  عيد  في 
األسر  كل  تحرص  الليبيون،  يسميه 
التقليدية  الحلويات  بعض  تحضير  على 
المالح  والكعك  الحلو  »الكعك  مثل 
والغريبة« وغيرها من الحلويات الليبية، 
واحدا  وتمثل  الجميع،  عليها  يقبل  التي 
من طقوس هذا اليوم المبارك، وتقدم 
التي  الحلويات للضيوف والعائالت  هذه 
أنها  كما  والمعايدات،  الزيارات  تتبادل 

العصائر والقهوة والشاي. تقدم مع 
وحلت  العادات  بعض  تغيرت  وربما 
وفرحته  العيد  روح  تبقى  لكن  أخــرى، 
األطفال  وجوه  على  المنعكسة  وبهجته 
الصراعات  تلوثها  لم  التي  ببراءتهم 

األيديولوجية. واالختالف  السياسية 
تفاصيل ص5



الحكومة حالة  فيها  رفعت  السينما في مقاطعات  قاعات  فتح  اليابانية  الحكومة  قررت 
تزال صاالت  ال  فيما  المستجد،  بكورونا  المعروف   »19 »كوفيد  فيروس  من  الطوارئ 

السينما في طوكيو مغلقة.
كورونا  فيروس  من  للوقاية  االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  الحكومة  وفرضت 
الموظفين  وإلــزام  مقعدين،  كل  بين  فارغ  مقعد  ترك  منها  شروط  عدة  المستجد، 

والمشاهدين بارتداء الكمامات.
أميركية،  كالسيكية  أفالم  من  تشكيلة  عرض  عن  اليابانية  السينما  دور  وأعلنت 
الشهير،  هور«  »بن  فيلم  منها  الماضي،  القرن  من  مختلفة  حقب  إلى  إنتاجها  يعود 

إنتاج 1959، الذي جمع في بطولته تشارلتن هيستون وستيفن بويد.
في  عــرض،  دار   66 بين  من   10 السينمائية  توهو  عرض  دور  سلسلة  وفتحت 

مناطق عدت آمنة نسبيا من فيروس كورونا المستجد.

أطلق عدد من الناشطات واإلعالميات والشاعرات هشتاغ »#دعوة_
للقراءة« لحث وتحفيز الناس على القراءة، حيث تفاعل عدد كبير من رواد 

صفحات الليبية مواقع التواصل االجتماعي مع هذا الهاشتاغ.
وتكمن فكرة الهشتاغ بتوجيه الدعوة لصديق بنشر 7 أغلفة لكتب 
يرشحها للقراء يرى أنها جديرة بالقراءة ويرسل معها الدعوة لصديق 

آخر.
وشهد هذا الهاشتاغ مشاركة واسعة من الناشطات واإلعالميات 

والشاعرات منهن نسرين العالم، وحنين بوشوشة، وحنان الشويهدي، 
وأسماء سريبة، ونسرين البشاري، ورحاب شنيب، مريم العجيلي، 

وميسون صالح، ومروة هابيل، وغيرهن.

شعر الحكمة

تواصـل 02

ياخالق الصبر مر***ويا خالق الزرع صابه
وياحافظ الطير يف اجلو*** ومنزل املاء من سحابه

كيف ماسترت اول العمر*** أسترنا يف عقابه

 »#دعوة_للقراءة«

الناشئة  »جيفي«  شركة  »فيسبوك«  شبكة  اشترت 
بتطبيقها  لدمجها  المتحركة،  الصور  في  المتخصصة 
عن  العمالقة  الشبكة  تكشف  ولم  »إنستغرام«،  الشهير 
لفت  اإلخباري  »أكسيوس«  موقع  أن  غير  الصفقة،  قيمة 
هذا  على  دوالر  مليون   400 دفعت  »فيسبوك«  أن  إلى 
»جيفي«  وتعرف  برس«،  »فرانس  حسب  االستحواذ، 
فيها  يستخدم  أخرى،  ومنتجات  ملصقات  باستخدامها 

نسق »جي آي إف« »نسق الرسومات المتبادلة«.
الرائدة  جيفي  »شركة  إن  بيان  في  »فيسبوك«  وقالت 
فيسبوك  شركة  إلى  تنضم  واإلبداع،  البصري  التعبير  في 
أن  مضيفة  إنستغرام«،  فريق  من  جزءا  لتكون  اليوم 
نعتزم  لذا  أكثر،  مسلية  اليومية  المحادثات  تجعل  »جيفي 
إف  آي  جي  نسق(  من  المتحركة  )للصور  مكتبتها  إدماج 
إيجاد  من  الناس  لتمكين  األخرى  وتطبيقاتنا  إنستغرام  في 

الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم«.

اإلجراءات  من  سلسلة  الجمعة،  األميركية،  اإلدارة  أعلنت 
تعتبرها  التي  الصينية  هواوي  مجموعة  قدرة  من  للحد 
في  النواقل  أشباه  تطوير  على  القومي«،  لألمن  »تهديدا 

الخارج باستخدام التكنولوجيا األميركية.
وقالت وزارة التجارة األميركية في بيان إن »هذا اإلعالن 
التصدير«  ضوابط  على  للتحايل  هواوي  جهود  يعيق 
ودقيق  استراتيجي  بـ»شكل  استهدفت  أنها  الوزارة  وأعلنت 
طورت  التي  النواقل  أشباه  هواوي  شراء  عمليات  للغاية 

مباشرة« بفضل الدراية األميركية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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العدد 236-235 28 رمضان 1441 هــ
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تحذيرات للمسؤولني األملان من استخدام »واتساب«

ألعاب الفيديو أكبر الرابحني من اإلجراءات الوقائية لـ »كوفيد 19«

كلمة1000

لشؤون  األلمانية  الحكومة  مفوض  حــذر 
كيلبر،  أولريش  البيانات  خصوصية  حماية 
استخدام  من  الفيدراليين  المسؤولين 
وبحسب  للتراسل،  ــاب«  ــس »وات تطبيق 
فقد  األلــمــانــي،  فيله«  »دويــتــشــه  مــوقــع 
الـــوزارات  جميع  إلــى  برسالة  كيلبر  بعث 
استخدام  من  فيها  يحذرهم  الفيدرالية، 
يغذي  ــه  أن مــن  مــخــاوف  وســط  التطبيق، 
بالمعلومات  له  المالكة  »فيسبوك«  شركة 

بمستخدميه. الخاصة  والبيانات 
على  »يجب  الرسالة:  في  كيلبر  ــال  وق
البيانات  حماية  احــتــرام  الهيئات  جميع 
األوقــات  ــذه  ه فــي  حتى  تجاهلها  وعــدم 

فيروس  أزمــة  بــذلــك  قــاصــدا  الصعبة«، 
العالم  منها  يعاني  التي  المستجد  كورونا 
اليوم  صباح  حتى  ألمانيا  وسجلت  كله، 
و7934  إصابة   174700 من  أكثر  االثنين 

حالة وفاة، بفيروس كورونا.
بين  ــن  مـ أن  ــى  ــ إل ــبــر  ــل كــي ــار  ــ ــ وأش
الــمــعــلــومــات الــتــي يــجــري تــداولــهــا هي 
المستخدمين  ألجــهــزة  الرقمي  المعرف 
الخاص  التشغيل  ونظام   )IPالــــ )عــنــوان 
المستخدمين،  ــود  وجـ وأمــاكــن  بــهــم، 
ووقــت  تــاريــخ  وكــذلــك  هواتفهم  ــواع  وأنـ
هذه  »واتساب«  ورفــض  الرسائل،  إرســال 
توجيه  يعيد  ال  ــه  أن مــؤكــدا  االتــهــامــات، 

»فيسبوك«. إلى  المستخدمين  بيانات 
»ال  التطبيق:  باسم  المتحدث  وقــال 
التي  الرسائل  ــراءة  ق لـــ)واتــســاب(  يمكن 
بعضا  لبعضهما  مستخدموه  يرسلها 
بشكل  بــالــكــامــل  تشفيرها  يــتــم  ألنــهــا 
غير  ألحد  تظهر  ال  فإنها  لذلك  افتراضي، 
أن  بالذكر  جدير  والمتلقي«،  المرسل 
من  أكثر  يستخدمه  ــســاب«  »وات تطبيق 
منذ  قدم  وقد  شهريا،  مشترك  مليار   1.5
والمعلومات  الرسائل  تشفير  خدمة  فترة 
أنها  يؤكد  والتي  بمستخدميه،  الخاصة 
من  نفسها  التكنولوجيا  شــركــات  تمنع 

المتداولة. الرسائل  إلى محتوى  الوصول 

إلى  المحتملة،  القياسية  واألرقام  الالفتة  النتائج  تشير 
أن قطاع األلعاب اإللكترونية هو المستفيد األكبر من 
الحجر المرافق لجائحة فيروس »كوفيد19-« المعروف 
»أكتيفيجين  المستجد«، وحققت مجموعتا  بـ »كورونا 
العمالقتان  األميركيتان  آرتس«  و»إلكترونيك  بليزرد« 
شهر  منذ  ممتازة  نتائج  الفيديو،  ألعاب  مجال  في 
صعودا،  توقعاتها  عدلت  »أكتيفيجن«  إن  حتى  يناير. 
وعمليات  القسرية  اإلجازات  زمن  في  نادرة  خطوة  في 

الصرف الجماعي، وفق »فرانس برس«.
وانعكست تدابير الحجر المنزلي ازديادا كبيرا خالل 
الشهرين الماضيين في معدل األوقات، التي يمضيها 
األموال  وفي  هوايتهم  ممارسة  في  الفيديو  العبو 
التي ينفقونها لهذه الغاية، ويقول المحلل في شركة 
»جون بيدي ريسرتش« تيد بوالك »هم يلعبون كثيرا 
أجهزتهم«،  قدرات  يستنفدون  باتوا  أنهم  لدرجة 
جهازها  إطالق  تعتزم  »مايكروسوفت«  أن  إلى  ويلفت 
لهذه  وخصصت  الطيران،  رحالت  لمحاكاة  الجديد 
ستستثمرها  الدوالرات  ماليين  مئات  وحدها  اللعبة 
على أجهزة كمبيوتر مع معالجات قوية. ويسود وضع 

مماثل لدى شركات تصنيع أجهزة ألعاب الفيديو.
نتائجهما  بعد  و»سوني«  »نينتندو«  تنشر  ولم 
أجهزة  سجلت  مارس  حتى  لكن   ،2020 لمطلع 
مقارنة  مضاعفة  مبيعات  »نينتندو«  من  »سويتش« 
»أن  من  بيسكاتيال  مات  المحلل  بحسب   2019 مع 
الساحق  بالنجاح  بال شك  مرتبط  األداء  بي دي«، هذا 

للعبة »أنيمل كروسينغ: نيو هورايزنز« التي استحالت 
بناء جزيرة  المنزلي وهي تتيح  الحجر  من رموز مرحلة 

خالبة خاصة وزيارة جزر الالعبين اآلخرين.
غارارد من »فيوتشرسورس«، »في  ويقول موريس 
األلعاب  ألجهزة  محدودة  طموحاتنا  كانت  األمر  بادئ 
المستهلكون  ينتظر  أن  يتوقع  كان  وهو  العام«.  هذا 
 )»5 ستايشن  )»بالي  »سوني«  أجهزة  أحدث  إصدار 
في  إكس«(  سيريز  بوكس  )»إكس  و»مايكروسوفت« 

المنازل  في  محجورون  الناس  أن  غير  العام،  نهاية 
يدفعهم  ما  المدارس،  ارتياد  عن  توقفوا  واألطفال 
»فورتنايت«  مثل  بألعاب  أصدقائهم  مع  اللعب  إلى 
أيضا  يحققان  اللذين  وورزون«  ديوتي:  أوف  »كال  أو 

نجاحا قويا في هذه المرحلة بحسب غارارد.
من  جيل  ظهور  أيضا  »نشهد  غارارد  ويقول 
الالعبين المسنين«. ففي الصين مثال، »شهدت لعبة 
قوية  طفرة  المسنين  لدى  المحببة  اللوحية  ماجونغ 

على  النفقات  أن  يعتبر  وهو  الذكية«،  الهواتف  عبر 
 %12 بنسبة  ستزيد  المحمولة  األجهزة  عبر  األلعاب 
النسبة  عن   %5 بزيادة  أي   ،2020 سنة  العالم  في 
المتوقعة أساسا، بتشجيع أيضا من نشر شبكة الجيل 
وفي  الصاعدة  األسواق  في  الرابع  الجيل  أو  الخامس 

طليعتها الهند والبرازيل.
تسهم  االجتماعي  التباعد  تدابير  أن  في  شك  وال 
في النمو الكبير في أكثرية تطبيقات الترفيه وخدمات 
المجانية  سواء  واألفالم  للموسيقى  التدفقي  البث 
الفيديو هي نجمة  أن »ألعاب  المدفوعة، غير  أم  منها 
التي  »فيوتشرسورس«  شركة  وفق  الترفيه«،  قطاع 
أعلى  سيكون  األلعاب  »نمو  أن  إلى  توقعاتها  تشير 
السوق  حصص  من   %36 ليبلغ  القطاع  معدل  من 

بحلول 2023 في مقابل 31% في 2019«.
الرياضة  مجال  في  الناشطة  الجهات  وحدها 
وللمفارقة،  أكبر.  بصورة  األزمة  تعيش  اإللكترونية 
في  الالعبين  كل  جمع  المهنية  الدورات  تستلزم 
غير  عليهم،  التقنية  الظروف  لتوحيد  واحد  مكان 
المدارج،  من  المحرومة  الرياضية  النوادي  أن 
ميشو  لوران  ويقول  إلكترونية،  منافسات  تنظم 
واحد  الفورموال  يشاهدون  كانوا  الذين  »أولئك 
فعليين  سائقين  مشاهدة  يمكنهم  التلفزيون  على 
على  متمرسين  العبين  مع  أداءهم  يقارنون 
لمؤتمرات  تويتش«  منصة  عبر  افتراضية  مسارات 

الفيديو، وفق لوران ميشو.

طرح الفنان الليبي حسن البيجو صحبة فرقة »الزمن الجميل« 
والتي  جديد  بتوزيع  يتيوب  موقع  على  علي«  اهلل  »راد  أغنية 
سبق أن غناها ملك الفن الشعبي الراحل عبدالجليل عبدالقادر، 
بثها  جري  »األغنية  إن  لـ»الوسط«  البيجو  حسن  الفنان  وقال 
أن  إلى  الفتا  االجتماعية«،  والمنصات  الليبية  القنوات  على 
الجديد  الجيل  الليبي هو مساهمة في تذكير  اهتمامه بـ»التراث 

بهذه األعمال الرائعة، فمن ليس له ماض ليس له حاضر«.
عــازف  بمشاركة  الــجــديــد  توزيعها  فــي  األغــنــيــة  تميزت 

ملك  ــق  راف ــذي  ال ميالد  خليفة  الفنان  الشهير  ــون  ــوردي األك
ثنائيا  معه  وشكل  عبدالقادر  عبدالجليل  الفنان  الشعبية  األغنية 
واالحتفاالت  األفــراح  في  تغنى  تزال  ال  التي  األعمال  عديد  قدم 
البيجو  حسن  الفنان  وقدم  ليبيا،  أنحاء  مختلف  في  والمهرجانات 
حسن  العريبي،  عمر  الحميدي،  عوض  للسادة،  والتقدير  الشكر 
بنغازي  الشعبي  وبالمسرح  المغربي،  نجاح  واألستاذة  الشريف، 
نجم  ياسر  والمايسترو  الطيرة  الطيب  والفنان  نجم  رافع  الفنان 
محمد  التصوير  ومدير  نجم،  مصطفى  أستاذ  الفني  والمدير 
المالي  والمدير  كاطو  بن  فرج  أستاذ  الديكور  ومدير  الكيالني، 

محمد الفزاني، وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

البيجو يطرح أغنية »راد الله علي« بتوزيع جديد أميركا تتجه للحد
من قدرة »هواوي« 

»فيسبوك« تشتري »جيفي« 
للصور املتحركة

#هاشتاغ

� الفرقة األولى مرشدات بفوج  كشاف حي االندلس طرابلس خالل حملة توعوية من فايروس الكورونا.

يعمل  الذي  الجهاز  موارد  كروم«  »غوغل  متصفح  يستهلك 
الحاسب  أجهزة  البطارية على  تأثير كبير على عمر  وله  عليه، 
عند  الشهير،  المتصفح  عيوب  أكبر  هي  وهذه  المحمولة، 
كروم،  في  المفتوحة  التبويب  عالمات  من  مجموعة  تشغيل 
كنت  مما  أسرع  الشاحن بشكل  لتوصيل  ذاهبا  نفسك  ستجد 
لمعالجة  خطوات  اآلن  »غوغل«  تتخذ  ذلك،  ومع  تتخيله، 
حسب  باإلعالنات،  يتعلق  األمر  أن  عجب  وال  المشكلة، 

»البوابة العربية لألخبار التقنية«.
مستخدمي  ستحمي  أنها  »غوغل«  شركة  وأعلنت 
لكنها  قريبا،  الضخمة  الموارد  ذات  اإلعالنات  من  متصفحها 
ظهرت  جديدة  قضية  هذه  كانت  لو  كما  يبدو  األمر  جعلت 
حد  إلى  سنوات،  منذ  المتصفح  من  الناس  ويشكو  حديثا، 
استنزاف  من  كروم  منع  كيفية  حول  التعليمية  البرامج  أن 
إصالح  الشركة  وحاولت  اإلنترنت،  على  ظهرت  البطارية  عمر 

مشكلة البطارية في الماضي أيضا.
أن  هو  الجديد  »غوغل«  إعالن  في  الرائع  الشيء  ويعد 
ترغب  حيث  رسميا،  األقل  على  األشياء،  إصالح  تريد  الشركة 
البيانات،  وخطط  األجهزة  بطاريات  حفظ  في  الشركة 
وصاعدا،  اآلن  من  الويب،  على  جيدة  بتجربة  وتزويدهم 
يمكن  التي  الموارد  تحديد  طريق  عن  ذلك  فعل  سيتم  حيث 
خرق  فإذا  معه،  المستخدم  تفاعل  قبل  استخدامها  لإلعالن 
»غوغل«  تقدم  كما  تعطيله،  سيتم  الجديدة  القواعد  اإلعالن 
تعمل  أن  نأمل  ولكن  أندرويد،  لنظام  كروم  لمتصفح  مثاال 

الميزة على سطح المكتب.
التي  )أكثر اإلعالنات فظاعة(  إنها تستهدف  الشركة  تقول 
المركزية  المعالجة  لوحدة  ترددي  نطاق  عرض  تستخدم 
المكتشفة  اإلعالنات  جميع  من   99.9٪ من  أكثر  والشبكة 
األشهر  في  الميزة  »غوغل«  ستختبر  حيث  المورد،  لهذا 
في  كروم  من  الثابت  اإلصدار  إلى  وستقدمها  المقبلة، 

أغسطس.

إصالح أسوأ عيوب 
»غوغل كروم«

وباء  بشأن  المضللة  األخبار  انتشار  لمكافحة  قواعدها  مجددا  »تويتر«  عززت 
عنها  اإلبالغ  يمكن  التي  الرسائل  نطاق  توسيع  خالل  من  »كوفيد19-« 
التواصل  شبكات  وتتنافس  للجدل«،  »مثيرة  أو  »مضللة«  أنها  على  للمستهلكين 
مؤامرة  ونظريات  كاذبة  أخبار  موجة  لتطويق  جديدة  سبل  ابتكار  على  االجتماعي 
في  اإلنترنت  اجتاحت  مزعومة  ناجعة  عالجات  عن  مضللة  ومعلومات  وشائعات 

خالل بضعة أسابيع، وفق »فرانس برس«.
مباشرة  المنافية  للمعلومات  للتصدي  تدابير  اتخاذ  مارس  في  »تويتر«  وأعلنت 
وصاعدا،  اليوم  »من  بيان:  في  الشبكة  وكتبت  األميركية،  الصحية  للتوصيات 
في  وإيضاحات  إضافية  شروحات  لنقدم  تحذير  ورسائل  تصنيفات  سنستخدم 
تثير  قد  لكنها  أدنى،  التغريدات  من  المتأتي  األذية  خطر  يكون  قد  التي  الحاالت 

رغم ذلك التباسا أو تتسبب بتضليل أشخاص«.
المشكالت  ونوع  قوية«  أو  »متوسطة  بالرسائل  المرتبطة  الخطر  لدرجة  وتبعا 
أو مضللة«، سيتمكن  بها  أو مشكوك  غير مدقق بصحتها  التي تطرحها »معلومة 
ويمكن  تنبيهات  أو  تحذيرات  طريق  عن  الرد  من  الشبكة  عبر  النقاشات  مديرو 
المعلومات  حاالت  »في  المنشورات  سحب  إلى  الحاالت  أقصى  في  األمر  يصل  أن 

المضللة أو الخطرة«.
وتعتزم »تويتر« االعتماد على »شركاء موثوقين« لتحديد المضامين المشكوك 
رسائل  الماضي  الشهر  االجتماعية  الشبكة  ألغت  األذى، حيث  قد تسبب  والتي  بها 
الخامس بعد نظريات مؤامرة  الجيل  إلى تدمير هوائيات  »مؤذية«، بينها ما يدعو 

تربط بين هذه التقنية الجديدة وتفشي فيروس »كورونا المستجد«.
للرئيس  الرسمي  الحساب  من  تغريدتين  مارس  في  »تويتر«  سحبت  كذلك 

البرازيلي جايير بولسونارو شكك فيهما بجدوى تدابير الحجر في مكافحة الفيروس.

»تويتر« تشدد قواعدها 
لتطويق األخبار املضللة

اليابان تفتح قاعات اليابان تفتح قاعات 
السينما بشروط كوروناالسينما بشروط كورونا

بنغازي - مريم العجيلي
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مــــــاذ ا بعــــد الوطيـــــــة..؟ يكون  فقد  محللين،  ووفق  الثاني  السيناريو  أما 
معه  تبدأ  نار،  إطالق  وقف  في  المفاجئ  االنخراط 
السياسية،  العملية  طريق  على  جديدة  خطوة 
إشارات  مع  يترافق  السيناريو  هذا  وأن  خصوصا 
التطور  هذا  سبقت  دولية  وتقديرات  وتحركات 
السفير  تصريحات  أبرزها  وكان  الهام،  العسكري 
األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند بشأن المشير 

خليفة حفتر.
وفي ضوء عذيت السيناريوهين يمكن إعادة قراءة 
المشهد نتذ إعالن قوات حكومة الوفاق على لسان 
آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لقوات حكومة 
الوفاق، اللواء أسامة جويلي »السيطرة على قاعدة 
الوطية« وهو ما جرى إعالنه على مستوى المجلس 
بيان  عبر  الحق  توقيت  في  رسمي  بشكل  الرئاسي 
على  القوات  سيطرة  السراج  فائز  المجلس  رئيس 
في  المحررة«  »المدن  إلى  لتنضم  الوطية  قاعدة 
القاعدة،  على  السيطرة  وغــداة  الغربي.  الساحل 
بدر  بلدتي  دخــول  الوفاق  حكومة  قــوات  أعلنت 
المعروفة  المنطقة  ضمن  تقعان  اللتان  وتيجي. 

بباطن الجبل، جنوب قاعدة الوطية.
وتمثل قاعدة الوطية العسكرية أهمية استراتيجية 
القوات  يمكن  عليها  السيطرة  أن  إذ  بالغة، 
المتواجدة فيها من تنفيذ طلعات جوية منها على 
للقوات  جويا  غطاء  توفر  حيث  االشتباكات،  محاور 
المتواجدة على األرض. والقاعدة ذات بنية عسكرية 
كبيرة تسمح باستيعاب وإيواء 7 آالف عسكري، كما 
الجغرافية،  التضاريس  بنيت على أساس تحصينات 
وأنشأتها  اإلنشائية.  التحصينات  إلى  باالضافة 
أكبر  أحد  وهي   ،1942 العام  األميركية  القوات 
غرب  في  المتحدة  الواليات  شيدتهما  قاعدتين 
إلى قاعدة »هويلس« معيتيقة حاليا.  بالنظر  ليبيا، 
تبعد نحو 27 كيلومتر عن الحدود التونسية، و170 
 1969 العام  بعد  كيلومتر غرب طرابلس، وسميت 
للطيران  تستخدم  ولم  نافع،  بن  عقبة  بقاعدة 

المدني منذ إنشائها.
وفي رد فعل على هذا التطور الميداني، كان إعالن 
أحمد  اللواء  العامة  القيادة  قوات  باسم  الناطق 
الوطية  قاعدة  من  القوات  »سحب  أن  المسماري 
الجوية جاء بقرار من القائد العام للجيش خليفة حفتر 
طرابلس  في  المحاور  بعض  تمركز  إعادة  ثم  ومن 
»لم  االنسحاب  أن  أن  كاشفا   .» جديدة  نقاط  إلى 
يبدأ اإلثنين، ولكن منذ ثالثة إلى أربعة شهور، إذ 
القاعدة«، ومعتبرا  المهمة من  المعدات  تم سحب 
ناجحة وتمت تحت غطاء جوي،  العملية »كانت  أن 
عسكرية«  والمهام  المعدات  كل  نقل  وشهدت 
فيما تحدثت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة عن 
عن  بحرًا  »الوطية«  قاعدة  على  تركي«  »عــدوان 
طريق بارجة تركية دخلت المياه اإلقليمية الليبية، 

وطائراته المسيرة جوًا، وقوات الوفاق برًا.
إذ  المسبوق،  غير  التغير  كان  التالي،  اليوم  وفي 
سارعت قوات القيادة العامة إلى اإلعالن عن مبادرة 
جديدة تقضي بـ»تحريك القوات« في جميع محاور 
لتوسيع  2–3 كيلومتر  لمسافة  القتال في طرابلس 
المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية 
وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين. وطلب من 
قوات حكومة الوفاق بأن يفعلوا الشيء نفسه، في 
إشارة إلى تحريك القوات، »إلنشاء منطقة خالية من 
المباشر لتجنب تجدد االشتباكات  التوتر والتصادم 

خالل هذه الفترة«.
أروقة  في  صــداه  االستراتيجي  التغير  هذا  ووجــد 
األمن  مجلس  عكست  إذ  الدولية،  الدبلوماسية 
استمرار  الثالثاء،  ليبيا  في  األوضاع  تطورات  حول 
قلق المجتمع الدولي من استمرار االشتباكات دون 
آليات واضحة، كما أعاد التجديد على خالفات الدول 
األمين  مبعوثة  أن  إذ  الليبي،  الملف  بشأن  الكبري 
العام لألمم المتحدة باإلنابة رئيسة البعثة األممية، 
التابعة  القوات  سيطرة  أن  رأت  وليامز،  ستيفاني 
تؤدي  »قد  الوطية  قاعدة  على  الوفاق  لحكومة 
لتصعيد إضافي للحرب«، مجددة الدعوة إلى »وقف 
شامل إلطالق النار في البالد«. وشددت وليامز على 
واإلقليمية  الدولية  الجهات  على  »الضغط  ضرورة 
التي تزيد من األزمة الليبية«، فيما لم تأت إحاطتها 
على آليات واضحة لتنفيذ هذه الدعوات على األرض.
مندوب  تأكيد  خــالل  من  واضــحــا،  الخالف  ــدا  وب
متزايدا  »نشاطا  الحظت  ــالده  ب أن  بريطانيا 
القلق »تجاه  ليبيا«، معربا عن  فاغنر في  لمجموعة 
قيام أطراف خارجية بتقديم أسلحة ومرتزقة ألطراف 
فاسيلي  الروسي  المندوب  لكن  ليبيا«،  في  الصراع 
نيبينزيا، رد على ما جاء في كلمة مندوب بريطانيا 
موسكو  يتهم  الذي  األمن  مجلس  خبراء  وتقرير 
أن  معتبرا  ليبيا،  في  للقتال  ومرتزقة  أسلحة  بنقل 
ومن  صحيحة«  و»غير  »مرسلة«  االتهامات  هذه 

»مصادر موجهة«.
تقرير  كشف  الــجــاري،  مايو  من  الــســادس  وفــي 
»فاغنر«  مجموعة  نشر  عن  المتحدة  لألمم  سري 
في  فرد   1200 نحو  الخاصة  الروسية  العسكرية 
بالتقرير  وجاء  العامة.  القيادة  قوات  لتعزيز  ليبيا 
المؤلف من 57 صفحة الذي أعده مراقبو العقوبات 
بليبيا  الخاصة  العقوبات  للجنة  وُقدم  المستقلون، 
الشركة  إن  الــدولــي،  ــن  األم لمجلس  والتابعة 
الروسية المتعاقدة نشرت قوات في مهام عسكرية 

متخصصة تشمل فرق قناصة.
قاعدة  على  السيطرة  تزامنت  األثناء،  هذه  في 
هامين،  روسيين  تحركين  مع  اإلعالن  مع  الوطية 
الرئيس  بين  هاتفية  محادثة  خــالل  األول  كــان 
رجب  التركي  ونظيره  بوتين  فالديمير  الروسي 
إزاء  قلقهما  عن  أعربا  الــلــذان  ــان،  إردوغـ طيب 
الحاجة  إلى  منوهين  ليبيا،  في  االشتباكات  تصاعد 
بين  الحوار  وإجــراء  الدائمة  الهدنة  الستئناف 
الليبيين »على أساس قرارات مؤتمر برلين الدولي 
في 19 يناير 2020 ، التي وافق عليها قرار مجلس 

اإلعالن  كان  متزامن،  توقيت  2510«.وفي  األمن 
الروسي  الخارجية  آخر بين وزير  عن اتصال هاتفي 
مايو  دي  لويجي  اإليطالي  ونظيره  سيرغي الفروف 
«، وفي هذا السياق أوضحت مصادر قصر )فارنيزينا( 
بشكل  العمل  ضــرورة  أكد  مايو،  »دي  الوزير  أن 
الكشف  دون  ليبيا«،  في  للصراع  حد  لوضع  تآزري 
االتصالين.  هذين  حول  التفاصيل  من  المزيد  عن 
بالغي  يتقديرين  اهتماما  أبــدوا  المراقبين  لكن 
منطقيا  سياقا  السياسي  للحل  يعطي  قد  األهمية، 

في هذا التوقيت من عمر األزمة:

األول: الدفعة المعنوية الكبيرة التي تلقتها حكومة 
مع  الوطية،  على  السيطرة  من  أيام  قبل  الوفاق 
)ناتو(،  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  إعالن 
حكومة  لدعم  الحلف  استعداد  ستولتنبرغ،  ينس 
الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وكذلك جهود 
في  للصراع  سلمي  حل  إليجاد  المتحدة  األمــم 
»ال  صحيفة  مع  مقابلة  في  ستولتبيرغ  ليبيا.وقال 
»مستعد  العسكري  الحلف  إن  اإليطالية  ريببوليكا« 
لدعم الحكومة الليبية بقيادة فائز السراج«. مشيرا 
إلى أن »ناتو« لديه 30 شريًكا، لهم مواقف مختلفة 

في العديد من القضايا.
الثاني: التصريحات الصحفية التي أدلى بها السفير 
صحيفة  إلى  نورالند  ريتشار  ليبيا  لدى  األميركي 
سيطرة  من  واحــد  يــوم  قبل  العربي«  »القدس 
نورالند  قال  إذ  الوطية،  قاعدة  على  الوفاق  قوات 
إن القائد العام للجيش المشير »خليفة حفتر لديه 
بما  ذكي  حفتر  »أن  اعتقاده  عن  عبر  لكنه  نفوذ«، 
يكفي إلدراك أّن نفوذه ينحسر مع كل يوم تستمر 
العاصمة  حرب  إلى  إشارة  في  المواجهات«،  فيه 
طرابلس. بل وزاد السفير األميركي على تصريحاته 
شرعية  كّل  فقدان  لخطر  »عرضة  حفتر  بالقول: 
فتح  ما  بالتفاوض«،  للشرق  يسمح  لم  ما  سياسية 
بابا أوسع لتساؤالت حول ما إذا كانت هذه الرسائل 
واستخباراتية  عسكرية  تقديرات  على  بناء  هي 

أميركية لطبيعة التطورات الميدانية؟!
التي  التوصية  مع  يتالقي  ما  الرؤية  ولعل في هذه 
طرحها مركز واشنطن لدراسات الشرق األدنى على 
ففي  النار،  إلطالق  وقف  برعاية  األميركية  اإلدارة 
دراسة حديثة حاولت اإلجابة على تساؤل »ما الذي 
غيّر مجرى معركة طرابلس؟« لم يستبعد الباحثان 
تركيا  تتجاوب  أن  هايني  كونور  و  فيشمان  بين 
العبين  )باعتبارهما  المتحدة  العربية  ــارات  واإلم
الضغط  تجدد  مع  الليبي(  الملف  في  رئيسيين 
النار، يحمي  عليهما إلقامة خط دائم لوقف إطالق 
المدنيين داخل طرابلس وحولها، وفي موازاة ذلك، 
اقترح الباحثات على الواليات المتحدة تشجيع جميع 
األطراف–وخاصة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا–
على قبول أي خط يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه، 
للمراقبة  الالزمة  االستخباراتية  الموارد  وتقديم 
الخارجية  والجهات  طرف  كل  امتثال  من  والتحقق 

الداعمة له بهذا االلتزام.
حظر  خرق  وقف  مهمة  ستكون  ذلك،  ضوء  وفي 
السالح  تصدير  أن  خصوصا  شــاقــة،  الــســالح 
الليبي  الملف  في  المتداخلة  اإلقليمية  لألطراف 
سبيل  فعلي  مؤخرا،  تدفقاته  في  ــادة  زي شهد 
منذ  أنه  األلمانية،  االقتصاد  وزارة  أعلنت  المثال 
أشهر،  قبل  بليبيا  المتعلقة  القمة  استضافتها 
بمئات  أسلحة  صفقات  على  الحكومة  وافقت 
بالتورط  اليوروهات مع دول متهمة  الماليين من 
وقالت  الليبيين.  بين  الدائرة  األهلية  الحرب  في 
إلى  أسلحة  شحنات  على  وافقت  »الحكومة  إن 
العربية  15.1 مليون يورو ولإلمارات  تركيا بقيمة 
من  الفترة  خالل  يورو  مليون   7.7 بقيمة  المتحدة 

20 يناير إلى الثالث من مايو 2020 «.
للموازين  الكامل  االنقالب  سيناريوهات  بين  وما 
الحل  يبقي  والفر،  الكر  حروب  عودة  أو  العسكرية 
محكوم  أنه  خصوصا  مفتوح،  افتراض  السياسي 
األزمة  تدير  تزال  ما  ودولية  إقليمية  أطرف  بإرادة 
ساعة  حانت  فهل  حلها،  طريق  على  مسلك  دون 
آخر  رأي  المدافع  لصوت  أن  أم  اإلدارة،  دون  الحل 

على تخوم العاصمة طرابلس.

ترهونة وانقالب الموازين.. أم حل سياسي مفاجئ
القاهرة - الوسط

�  مقاتل تابع لحكومة الوفاق أمام هيكل سيارة مدمرة نتيجة قصف يوم 9 مايو 2020 في حي بن غشير في طرابلس.          )فرانس برس(

�  إحدى منظومتي الدفاع اجلوي الروسية بانتسير داخل قاعدة الوطية اجلوية )بركان الغضب(

 قوات الوفاق سيطرت على القاعدة والقيادة العامة طلبت منطقة خالية من التوتر
جلسة مجلس األمن عكست الخالف والعجز الدولي في حل األزمة الليبية
»ناتو« أبدى االستعداد لدعم حكومة السراج.. والسفير األميركي حذر حفتر من »نفوذ ينحسر«

سيناريوهات جديدة لألزمة الليبية تنسجها 
التطورات الميدانية األخير في حرب العاصمة 

طرابلس، وتحديدا مع سيطرة قوات حكومة 
الوفاق على قاعدة الوطية الجوية )140 

كيلومترا جنوب غرب العاصمة(، والتي تعرف 
كقاعدة إمداد رئيسية لقوات القيادة العامة 
في غرب البالد، إذ ربما يكون هذا التطورآخر 

العراقيل أمام قوات الوفاق لدخول مدينة 
ترهونة االستراتيجية، بما يقلب موازين 

الحرب من الدفاع غربا إلى الهجوم شرقا، أو 
من المحتمل أن تتلقى قوات القيادة العامة 

تعزيزات جديدة تعيد ترتيب أوراقها وتجنبها 
مزيدا من الخسائر.

مجموعة االتصال اإلفريقية تدعو الحترام 
حظر توريد السالح إلى ليبيا

القاهرة–الوسط
دعت مجموعة االتصال التابعة للجنة االتحاد األفريقي رفيعة 
المستوى بشأن ليبيا، إلى احترام حظر توريد السالح وفرض 
من  أسفها  عن  معربة  ليبيا،  في  النار  إلطالق  فوري  وقف 
االلتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين الذي 
عقد في 19 يناير الماضي »لم تحترم ولم تنفذ«، معتبرة »أن 
الجماعي  والتجنيد  الجديدة  األسلحة  وتدفق  القتال  استمرار 
كررت  أنها  إال  ذلك«،  على  واضح  دليل  للمرتزقة  والمستمر 

دعمها الستنتاجات المؤتمر الدولي.
عقدته  افتراضي  اجتماع  عقب  صدر  بيان  في  ذلك  جاء 
لبحث  الثالثاء،  أمس  من  أول  األفريقية،  االتصال  مجموعة 
جمهورية  رئيس  من  بدعوة  جاء  الــذي  ليبيا،  في  الوضع 
الكونغو رئيس لجنة االتحاد األفريقي الرفيعة المستوى بشأن 
ألعضاء  نيغيسيو،  ساسو  دينيس  االتصال  ومجموعة  ليبيا 
رامافوسا،  أفريقيا، سيريل  رؤساء: جنوب  الذي يضم  الفريق 
الرئيس الحالي لالتحاد األفريقي، وكذلك الرئيس المصري، 
جراد،  عبدالعزيز  الجزائر،  وزراء  ورئيس  السيسي،  عبدالفتاح 

ووزير خارجية تشاد، محمد زين شريف.
االتحاد  رئيس مفوضية  االجتماع كل من  في  كما شارك 
في  واألمن  السالم  ومفوض  محمد،  فقي  موسى  األفريقي، 
االتحاد األفريقي، إسماعيل شرقي، والممثل الخاص لألمين 
لدى  المتحدة  األمم  مكتب  ورئيس  المتحدة  لألمم  العام 

االتحاد األفريقي، حنا تيتيه.
وأعربت مجموعة االتصال األفريقية مرة أخرى عن قلقها 
الخطير  والتدهور  ليبيا،  في  السياسي  الجمود  إزاء  العميق 
المتحاربين  بين  القتال  واستمرار  البالد،  في  األمني  للوضع 
مكررة  الليبي،  للشعب  المشروعة  الطموحات  حساب  على 
تضامنها الكامل مع الشعب الليبي، وجددت تأكيد التزامها 
مواردها  على  والحفاظ  اإلقليمية  وسالمتها  ليبيا  بوحدة 

الطبيعية لمنفعة الليبيين وحدهم.
لتدهور  أسفها  عن  األفريقية  المجموعة  أعربت  كما 

الوضع اإلنساني في ليبيا، الذي تفاقم إلى أقصى حد بسبب 
معلنة   .)COVID-19( المستجد«  »كورونا  فيروس  وباء 
اإلنساني  للقانون  العديدة  لالنتهاكات  بشدة  إدانتها  عن 
الهجمات  أن تشكل جرائم حرب، مثل  »التي يمكن  الدولي 
العشوائي  والقصف  الحيوية،  والمرافق  المستشفيات  على 
المستمر للمناطق المدنية والعوائق التي تحول دون وصول 
إلى  النزاع  أطــراف  جميع  داعية  اإلنسانية«،  المساعدات 
الدولي  اإلنساني  القانون  يفرضها  التي  لاللتزامات  االمتثال 
حد  ووضع  األعمال  لمنع جميع هذه  الالزمة  التدابير  واتخاذ 

لها على الفور.
تجنيب  ضرورة  األفريقية  االتصال  مجموعة  أكدت  كما 
للنفط »من كل  الوطنية  والمؤسسة  المركزي  ليبيا  مصرف 
الليبيين«. مكررة دعمها  وإدارتهما لصالح جميع  التسييس 
مع  »الحظت  إنها  قالت  لكنها  برلين.  مؤتمر  الستنتاجات 
المؤتمر  التعهد بها في ذلك  التي تم  األسف أن االلتزامات 
األسلحة  وتدفق  القتال  استمرار  وأن  تنفذ.  ولم  تحترم  لم 
الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح 

على ذلك«.
الستمرار  الشديدة  اإلدانة  األفريقية  المجموعة  وكررت 
التابع لألمم  ليبيا، داعية مجلس األمن  التدخل األجنبي في 
الصارم  االحترام  أجل  من  مسؤولياته  تحمل  »إلى  المتحدة 
فوري  وقف  وفرض  الخارجي  التدخل  وإنهاء  األسلحة  لحظر 
إلطالق النار على المتحاربين«. كما دعت مجموعة االتصال 
»الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا إلى الكف عن 
ذلك«. وجدد أعضاء المجموعة التأكيد »على ضرورة مكافحة 
اإلرهاب في ليبيا بجميع أشكاله ومظاهره، وفقًا لميثاق األمم 
األمن  مجلس  لقرارات  وتنفيًذا  الدولي  القانون  المتحدة؛ 
الدولي ذات الصلة؛ وكذلك اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 
وخطة   2004 وبروتوكول   )1999( ومكافحته  اإلرهاب  لمنع 
العمل لعام 2002«. داعية »جميع األطراف إلى قطع صالتها 
المتحدة  األمم  قائمة  في  المدرجة  اإلرهابية  الجماعات  مع 

واالمتناع عن دعمها أو تمويلها أو نقلها إلى ليبيا من أجل 
المشاركة في النزاع المستمر«.

الليبية  الجهات  أخرى  مرة  األفريقية  المجموعة  وناشدت 
وأن  األخرى  االعتبارات  كل  فوق  بالدها  مصلحة  تضع  »أن 
تلتزم بوقف فوري وغير مشروط إلطالق النار من أجل السماح 
التدخل  دون  الموحد،  الليبي  الليبي  الحوار  إطالق  بإعادة 
الخارجي، وتعزيز المصالحة الوطنية من أجل اتفاق سياسي 
دائم بين ليبيا«. مشددة على »ضرورة احترام اإلرادة الحرة 
للشعب الليبي وحثت زعماء القبائل والدينيين على مضاعفة 
جهودهم واستخدام كل حكمتهم وتأثيرهم للمساهمة في 
من  الدورة  وتقليل  الليبيين  بين  والمصالحة  الحوار  تعزيز 

العنف والمزيد من تدمير بالدهم«.
الوخيمة  العواقب  إزاء  قلقها  بالغ  المجموعة عن  وأعربت 
الستمرار القتال في ليبيا على جميع الدول المجاورة والقارة 
معالجة  »بغية  لليبيا  المجاورة  بالدول  مشيدة  األفريقية. 
المخاطر التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وجميع دول المنطقة، 
وكذلك في منطقة الساحل وشجعها على مواصلة جهودها 
الستخدام  حد  لوضع  الليبية  الفاعلة  الجهات  جلب  أجل  من 
للصراع  ودائــم  سريع  حل  أجل  من  الحوار  وتشجيع  القوة 

لصالح ليبيا والمنطقة ككل«.
مواصلة  على  المجاورة  البلدان  كذلك  المجموعة  وحثت 
االستشارية  اآللية  إطار  في  سيما  »ال  وتعاونها،  تنسيقها 
»إلشراك  جهودها  بمواصلة  متعهدة  الخارجية«.  لــوزراء 
األطراف الليبية في حوار، بالتعاون الوثيق مع األمم المتحدة 

وبقية المجتمع الدولي، من أجل حل سياسي ليبي لألزمة«.
االتحاد  مفوضية  بمشاركة  األفريقية  المجموعة  ورحب 
مؤتمر  عن  الصادرة  المختلفة  المجموعات  في  األفريقي 
ورئيس  الكونغو  جمهورية  رئيس  بــدور  مشيدة  برلين، 
مجموعة االتصال التابعة لالتحاد األفريقي حول ليبيا، دنيس 
األزمة  ساسو نغيسو، وتعهدت بمواصل متابعة تطور هذه 

األفريقية الكبرى.

بين  المواجهة  لساحة  انتقاال  برس«  »فرانس  وكالة  رصدت 
بين  المعارك  توقف  بعد  ليبيا،  إلى  سورية  من  وروسيا  تركيا 
سورية  غرب  شمال  في  المقاتلة  والفصائل  النظام  قــوات 
الطرفين  من  مرتزقة  يتقاتل  الدولتان،  أبرمته  اتفاق  بموجب 

لصالح الداعمين التركي والروسي.
لفصائل  الدعم  تقدم  أنقرة  أن  برس«  »فرانس  وذكــرت 
لحكومة  وكذلك  سورية،  في  لها  موالية  ومعارضة  إسالمية 
في  مشيرة  ليبيا،  في  السراج  فائز  برئاسة  الوطني  الوفاق 
بشار  للرئيس  األساسي  الداعم  موسكو  أن  إلى  المقابل، 
الوطني  للجيش  العام  القائد  عام  من  أكثر  منذ  تدعم  األسد، 
طرابلس.  العاصمة  على  هجومه  في  حفتر  خليفة  المشير 
األنباء  وكالة  ودمشق–حسب  حفتر  بين  التقارب  ويعكس 
أعادت  إذ  النزاعين.  هذين  بين  المتصاعد  الفرنسية–التداخل 
الحكومة الموقتة في الثالث من مارس فتح سفارة بالدها في 
2012. وتربط  العام  العاصمة السورية بعد إقفال استمر منذ 
من  كيلومتر  ألف  بعد  على  حفتر  معقل  وبنغازي،  دمشق  بين 
السورية  الطيران  شركة  تسيّرها  جويّة  رحالت  طرابلس، 

الخاصة »أجنحة الشام«.
الرحالت  المتحدة، سمحت هذه  لألمم  تقرير سرّي  وحسب 
الجوية بنقل مئات المقاتلين إلى الساحة الليبية. ورصد خبراء 
المفروض  األسلحة  حظر  بمراقبة  المكلفون  المتحدة،  األمم 
33 رحلة منذ مطلع العام عبر أجنحة الشام. وينقل  على ليبيا، 
المقاتلين  »عدد  إن  القول  الميدان،  في  مصادر  عن  التقرير 
ألفين«. منوها  أقّل من  الداعمين للمشير حفتر هو  السوريين 
إلى أن »عددا منهم انتقل عبر خطوط أجنحة الشام، بموجب 
تجنيد  »تمّ  أنّه  التقرير  ويذكر  أشهر«.  ثالثة  مدتها  عقود 
فاغنر  الخاصة  الروسية  األمن  شركة  عبر  المقاتلين  هؤالء 
من  المتكرر  النفي  إلى  مشيرا  العامة«.  القيادة  قوات  لصالح 
جانب روسيا ألي دور لها في وجود مرتزقة روس في ليبيا. ولم 
يصدر أي تعليق رسمي من دمشق، إال أن فريق األمم المتحدة 
إلى  الرحالت  عن  السورية  الحكومة  إلى  سؤااًل  وجّه  إنه  قال 
بنغازي، وأتاه الجواب أنها مخصّصة »لنقل المدنيين خصوصًا 
تقريرهم  في  الخبراء  ويورد  ليبيا«.  في  المقيمين  السوريين 

أنهم »لم يقتنعوا بصحّة هذا الردّ«.
في  راماني  سامويل  أوكسفورد  جامعة  في  الباحث  ويرجّح 
بين  التقارب  خلف  روسيا  تكون  أن  برس«  لـ»فرانس  تصريح 

»عدو  بمواجهة  يتضامنان  اللذين  وحفتر  دمشق  حكومة 
أنقرة  روسيا هو »تحذير  إن هدف  ويقول  تركيا.  مشترك« هو 
من أنها قادرة على ممارسة عمليات انتقامية غير متكافئة ردًا 
على األعمال العسكرية التركية في سوريا، عبر تصعيد متبادل 
جبهتين  »يخلق  أن  راماني،  وفق  ذلك،  شأن  ومن  ليبيا«.  في 
األمم  خبراء  ويقدر  قدراتها«.  استنزاف  إلى  ويــؤدي  لتركيا 
المتحدة في تقريرهم، استنادًا إلى »بعض المصادر«، وجود ما 
يقارب 5000 مرتزق سوري في ليبيا، من ضمنهم »المقاتلون 
الذين جنّدتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق«. واعترفت تركيا، 
بإرسال  سابق  وقت  في  الوفاق،  حكومة  عالنية  تدعم  التي 
مقاتلين إلى ليبيا، لكنها لم تحدّد أعدادهم. المرصد السوري 
اآلالف  وجود  رصد  برس«  »فرانس  وحسب  اإلنسان،  لحقوق 
ويقول  ليبيا.  في  ألنقرة  الموالين  السوريين  المقاتلين  من 
تركيا  إن  برس«  لـ»فرانس  الرحمن  عبد  رامي  المرصد  مدير 
 150 بينهم  ليبيا،  إلى  المرتزقة  من  آالف  تسعة  نحو  أرسلت 
قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا. ويوضح أن أكثر من 
تركية«  معسكرات  في  التدريب  حاليًا  يتلقون  مقاتل   3300«
الليبية.  العاصمة  جنوب  القتال  جبهات  إلى  إرسالهم  قبل 
الوطني«،  »الجيش  إلى  المرصد،  وفق  المقاتلون،  وينتمي 
أنقرة  تتلقى دعمًا من  ائتالف فصائل إسالمية ومعارضة  وهو 
تجنيدهم  وتمّ  سوريا.  غرب  وشمال  شمال  في  قواته  وتنتشر 

مقابل إغراءات مالية ووعود بالحصول على الجنسية التركية. 

باحث في »أكسفورد«: روسيا خلف التقارب بين دمشق وحفتر

الصراع الروسي التركي يفتح جبهة جديدة في ليبيا
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عودة الحياة لطبيعتها أمر سابق ألوانه

لمكافحة  الوطني  المركز  إعالن  مع  بالتزامن 
اإلصابة  حاالت  ارتفاع  الثالثاء،  األمراض، 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  المؤكدة 
إصابات  ثالث  تسجيل  بعد  حالة   65 إلى  البالد 
والموقتة،  الوفاق  حكومتا  واصلت  جديدة، 
وتقليل  الوباء  محاصرة  أجل  من  جهودهما 

انتشاره. فرص 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وقرر 
حظر  تمديد  السراج،  فائز  برئاسة  الوطني، 
اإلثنين،  من  بدأت  أيام  عشرة  لمدة  التجول، 
على  الجاري،  مايو  من  عشر  الثامن  الموافق 
خالل  ساعة(   24 )لمدة  كليًا  الحظر  يكون  أن 
أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن اإلجراءات 

الفيروس. تفشي  لمنع  المتبعة  االحترازية 
نص  يقول  مواد،  ثالث  في  القرار  وجاء 
المادة األولى: »يمدد حظر التجول من الساعة 
اليوم  صباح  من  السادسة  إلى  مساء  السادسة 
اإلثنين  يوم  من  أيام  عشرة  لمدة  يليه،  الذي 
كليًا  الحظر  ويكون  2020/5/18م،  الموافق 
المبارك«،  الفطر  عيد  أيام  خالل  ساعة(   24(
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  نشره  ما  وفق 
بموقع  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
الثانية  المادة  ونصت  األحد.  »فيسبوك«، 
المجلس  قرار  بأحكام  العمل  »يستمر  أن  على 
المشار  2020م،  لسنة   )326( رقم  الرئاسي 
المنصوص  المعدلة  غير  األحكام  وتعد  إليه، 
2020م،  لسنة   )215+238( بالقرارين  عليها 

ونافذة«. إليهما، سارية  المشار 
في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي 
»يعمل  أن  على  2020م،  لسنة   348 رقم  حمل 
وعلى   ،2020/5/18 تاريخ  من  القرار  بهذا 
اللجنة  وكانت  تنفيذه«.  المختصة  الجهات 
لحكومة  التابعة  كورونا  جائحة  لمجابهة  العليا 

موجة كبرى من الغضب أصابت عددا من الليبيين 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  تام  إظالم  حدوث  بعد 
األمر  الماضي،  الخميس  من  بداية  طويلة  لفترات 
المجهر،  تحت  للكهرباء  العامة  الشركة  وضع  الذي 
مع توجيه البعض اتهامات لها بالحصول على مبالغ 
الالزمة  الكهرباء  توفير  دون  كميزانيات،  كبيرة 

للمواطنين.
إلى عقد مؤتمر صحفي  الشركة بدورها سارعت 
المسؤولين  كبار  من  عدد  فيه  تحدث  شامل، 
بالشركة لتوضيح وجهة نظرهم للرأي العام، وشرح 
عدة  واستمر  الخميس،  بدأ  الذي  االنقطاع،  أسباب 
الموقف  توضيح  وكذلك  المناطق،  بعض  في  أيام 

من األموال والميزانية التي تحصل عليها الشركة.
حول  المسلحة  االشتباكات  أن  المؤتمر  وأكد 
في  سبب  المناطق  بعض  وفي  طرابلس  العاصمة 
تؤدي  والتي  الشبكة،  منها  تعاني  التي  المشاكل 
االنقطاعات،  من  وكثير  أحيانا  التام  اإلظالم  إلى 
فضال عن موجة الحر التي مرت بها البالد في األيام 
األخيرة، والتي سببت زيادة االستهالك في تشغيل 
بنية  ضعف  وكذلك  وخالفه،  والمبردات  المكيفات 
الالزمة  الصيانات  إجراء  وعدم  الكهربائية،  الشبكة 

لها بشكل مستمر وفي التوقيتات المحددة.

العجز يصل إلى 2000 ميغاوات
في البداية، أكد المدير التنفيذي لشركة الكهرباء، 
الكهرباء  في  عجزا  تواجه  الشركة  أن  ساسي،  علي 
إلى  يصل  االستهالك  إن  إذ  ميغاوات،  بألفي  يقدر 
التوليد خمسة  سبعة آالف ميغا، فيما تنتج محطات 
آالف ميغا فقط، مشيرا إلى وضع إدارة الشركة خطة 

من ثالثة محاور لعالج هذا العجز.
وأوضح ساسي، في مؤتمر صحفي عقدته الشركة 
التيار  انقطاع  أن  اإلثنين،  طرابلس،  في  بمقرها 
فني  خلل  بسبب  وقع  الماضي  الخميس  من  بداية 
في محطة التوليد 220 بالخمس، حيث حدث انفجار 
الشبكة  في  أثر  مما  الصواعق«،  »مانعة  معدة  في 
وحدوث  تباعا  التوليد  وحدات  وخروج  الكهربائية 

إظالم تام في الشبكتين الغربية والجنوبية.
وأشار إلى أن االشتباكات المسلحة حول العاصمة 
الشرقية عن  الشبكة  انفصال  طرابلس تسببت في 
الذي  العطل  بعد  أنه  الكهرباء، مؤكدا  إدارة شركة 
وقع الخميس الماضي عادت بعض المحطات للعمل 
سريعا، »لكن باقي الوحدات استغرقت وقتا طويال، 
ألن األعطال كانت كبيرة، وتمكنا من إعادة الوضع 
للشبكة، لكن الفصل العام وقع بالتزامن مع ارتفاع 
من  مزيد  استهالك  سبب  الذي  الحرارة  درجات 

الكهرباء«.
الماضي كان  الخميس  الذي وقع  وقبل االنقطاع 
4600 ميغاوات، لكن  الكهرباء  المحطات من  إنتاج 
إلى  إلى ستة آالف ميغا، مما أدى  االستهالك وصل 
وفق  ميغاوات،  ألفي  إلى  أحيانا  وصل  كبير،  عجز 
المدير التنفيذي، مشددا على أن هناك حاجة ملحة 
به  القيام  الشركة  حاولت  ما  وهو  العجز،  لعالج 
على صيانة  تتركز  محاور  ثالثة  من  عبر طرح خطة 
القدرات  على  والمحافظة  الموجودة  المحطات 
المتعاقد عليها في  المشروعات  الحالية، واستكمال 

 10 التجول  حظر  فترة  بتمديد  أوصت  الوفاق، 
انتشار  لتقليل  احترازي  كإجراء  إضافية  أيام 

المستجد«. »كورونا  فيروس 
لمكافحة  العليا  اللجنة  أعلنت  المقابل،  في 
عبدالرازق  الفريق  برئاسة  كورونا،  وباء 
المخالفة  التجارية  المحال  تغريم  الناظوري، 
»كورونا  فيروس  من  الوقائية  التعليمات 

ليبي. دينار  ألفي  المستجد«، 
الموقتة  للحكومة  التابعة  اللجنة  وشددت 
حظر  قرار  تطبيق  في  التهاون  »عدم  على 
التجول  عدم  على  والتشديد  التام  التجول 
الـ7مساًء  الساعة  من  المدن  داخل  لألشخاص 
ما  وفق  صباحًا«،  السابعة  الساعة  وحتى 
موقع  على  بنغازي  أمن  مديرية  صفحة  نشرته 

اإلثنين. »فيسبوك« 
ثناء  أ التجمعات  »منع  التعليمات  وشملت 

مشروعات  وطرح  إنجاز،  نسبة  بها  التي  السابق، 
بين  الشبكة  أعطال  إصالح  ويستغرق  جديدة. 
ساسي،  حسب  التيار،  لعودة  وأسبوع  أيام  أربعة 
مضيفا أن العمال والفنيين والمهندسين واإلدارات 
المختلفة بات شغلهم الشاغل إعادة استقرار الشبكة 

وانتظامها.
الشركة  إلى  الموجهة  االتهامات  يخص  وفيما 
بالحصول على ميزانية دون توفير الكهرباء بشكل 
للمحاسبة  الشركة  استعداد  ساسي  أكد  مستمر، 
في أي وقت، مضيفا: »نعمل بكل وضوح وشفافية. 
أال  ونتمنى  المقصرين،  ونحاسب  المشكلة  نواجه 

تنتقى األخبار إال من مصادر الشبكة الرسمية«.

عدم وصول قطع الغيار والفنيين
الكهرباء،  بشركة  التحكم  عام  مدير  قال  بدوره، 
للتحكم  العامة  اإلدارة  إن  مختار،  محمد  المهندس 
متاح  هو  بما  الشبكة  تشغيل  على  بالحفاظ  معنية 
الطلب  بين  توازن  خلق  على  وتعمل  إمكانات،  من 

على الطاقة والقدرات اإلنتاجية المتاحة.
في  تسببت  األخيرة  الحر  موجة  أن  إلى  وأشار 
زيادة االستهالك من 4600 إلى ستة آالف ميغاوات، 
األمر  واإلنتاج،  االستهالك  بين  كبيرا  فارقا  خلق  ما 
الذي أثر في كفاءة وحدات اإلنتاج ألنها كانت خارجة 
لتوها من فترة الشتاء، وكانت في حاجة إلى صيانة 
في منتصف شهر مارس، لكن لم يجر االلتزام بتلك 
الصيانات نتيجة انتشار فيروس »كورونا« الذي شل 
حركة الطيران مما أدى إلى منع وصول قطع الغيار 

والفنيين.
هذه  رغم  تحاول  الشركة  أن  مختار  وأضاف 
واإلنتاج  الطلب  بين  توازن  على  الحفاظ  الظروف 
نلبي  أن  »نحاول  متابعا:  المتاحة،  القدرات  وفق 
الطلب الذي يصل إلى ستة آالف ميغا، ونضطر أحيانا 
إلى طرح األحمال، وحدوث إطفاء عام جزئي أو كلي«.

تأثير االشتباكات المسلحة
المناطق  من  عدد  في  المسلحة  االشتباكات 
بخطوط  أضرارا  ألحقت  طرابلس  العاصمة  ومنها 
 400 الفائق  الجهد  وخطوط  الطاقة  وتصريف  نقل 
كيلو فولت و220 كيلو فولت، إذ إن هناك نحو 30 
بين  انعزال  إلى  أدى  مما  تأثرت،  نقل وطاقة  دائرة 
الشرقية والغربية، في ظل وجود قدرات  الشبكتين 
تتمكن  لم  الشرقية،  المنطقة  في  فائضة  إنتاجية 
الشركة من االستفادة منها أو توزيعها، وفق مدير 
التحكم بشركة الكهرباء، موضحا أن محطة الخليج 
مثال، تنتج 320 ميغاوات، وال يمكن االستفادة بها، 
»نتفرج عليها دون االستفادة منها، رغم أن المحطة 

جاهزة، وال نقدر على ربطها مع الشبكة العامة«.
»نضطر  الراهنة  الحرجة  الظروف  في  أنه  وأكد 
األحمال،  عنه  لنخفف  المواطن  إلى  نلجأ  أن  إلى 
المصانع  توقف  مع  بنسبة  الكهرباء  يستهلك  ألنه 
لمواجهة  المتعبة  اإلجراءات  مع  تزامنا  والمتاجر«، 
أن  بضرورة  المواطنين  مطالبا  »كورونا«،  جائحة 
ظل  في  خصوصا  الكهرباء  استهالك  من  يقللوا 
»عملية  بأنه  ذلك  واصفا  حاليا،  الحاصل  العجز 
والتعاون  التقنين  فبسياسة  وتكافل،  تضامنية 
يمكن تقليل طرح األحمال بدال من عشر ساعات إلى 
ثالث ساعات مثال«. ونوه مختار بأن هناك تعديات 
يرفض  من  أن  إلى  مشيرا  المحطات،  بعض  على 

الشعبية  سواق  االٔ داخل  وغيرها  الحظر  ساعات 
»يمنع  وكذلك  العامة«،  ق  والحدائ والمحال 
شخاص  االٔ وخاصة  المدن  بين  التنقل  باتًا  منعًا 
التشديد  مع  الغربية«،  المناطق  من  القادمين 
أثناء  التجارية  المحال  جميع  »إغالق  على 
جراءات  االٕ اتخاذ  سيتم  المحددة  الحظر  ساعات 
مالية  غرامة  ودفع  المخالفين  تجاه  القانونية 

تقليل االستهالك يتسبب في حرمان غيره من التيار 
الكهربائي.

شبكة  تواجهها  التي  المشاكل  مختار  وحدد 
االستهالك  حجم  هي:  نقاط  ثالث  في  الكهرباء 
أن  مؤكدا  والتعديات،  الضعيفة  والشبكة  الكبير 
كل ذلك يؤدي إلى طرح األحمال، كما أن أي عطب 
عنيفة  هزة  إلى  يؤدي  التوليد  محطات  من  بالقرب 
يتسبب ذلك في خروج  الشبكة  للشبكة ومع ضعف 
المحطة عن العمل وفقدان السيطرة عليها وحدوث 

انهيار كلي للنظام.
من جانبه، قال مدير عام النقل بشبكة الكهرباء، 

تقدر بمبلغ وقدره 2000 د.ل لكل نشاط تجاري 
هناك  »ستكون  أنه  اللجنة  وذكرت  مخالف«. 
بدءًا  المخالفين  اتجاه  قانونية مشددة  إجراءات 

18 من مايو الجاري. من اإلثنين« الموافق 
بالحكومة  الصحة  وزير  قال  جانبه،  من 
وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  عضو  الموقتة، 
تواجه  ليبيا  إن  عقوب،  سعد  الدكتور  كورونا 
»كورونا  فيروس  مواجهة  في  معتداًل  سيناريو 
على  مشددًا   ،)19 )كوفيد-  المستجد« 
من  للعديد  نفسه  الوقت  في  تستعد  نها  أ

المحتملة. السيناريوهات 
أن  اإلثنين،  للوزارة،  بيان  في  عقوب،  وأكد 
كدنا منه بالتجربة  هناك هدوءا في العدوى، »وتأ
الموضوعة من  الخطة  ولى من خالل تطبيق  االٔ
من  شخص  لـ600  ي  العشوائ المسح  خالل 
السريعة  الفحوص  واستعمال  السكنية  األحياء 

ألضرار  تعرضت  النقل  شبكة  إن  ضو،  محمد  ضو 
وهذه األضرار وقعت بالقرب من مصادر إنتاج ونقل 
انهارت  فقد  طرابلس،  جنوب  محطة  مثل  الطاقة، 
فيها األبراج نتيجة االشتباكات المسلحة، األمر الذي 
لم يؤثر في طرابلس فقط، بل أثر في مناطق أخرى 
منها المنطقة الجنوبية، ألن هذه المحطة بها دائرة 
ربط ونقل للطاقة، وهو األمر ذاته بالنسبة لما حدث 

في محطات أخرى.
بين  تربط  رئيسية  ربط  دوائر  هناك  أن  وذكر 
الخدمة،  خارج  باتت  والغربية  الشرقية  المنطقتين 
ومع محاولة الكشف عليها بشكل سريع، لم يتمكن 

طريق  عن  المناطق،  ببعض  الماضية  سابيع  االٔ
 PCRالـ بتقنية  الفيروس  عن  تبحث  اختبارات 
ج  النتائ جميع  وكانت  خاصة،  مسحة  باستخدام 

. سلبية 
العليا  اللجنة  رسمتها  التي  الخطة  ن  أ وتابع 
التي  والخطة  الوزارة  طريق  عن  تنفيذها  وجاٍر 
العليا  الطبية  االستشارية  اللجنة  رسمتها 
الشاملة  الوطنية  فاالستراتيجية  ُكلها،  أُ تت  آ
وزارة  دور  فمع  فقية«،  »أ الكورونا  لمقاومة 
بما  الوزارات  من  الكثير  لكن  المهم  الصحة 
للقوات  العامة  والقيادة  الحكومة  رئاسة  فيها 
هذه  نجاح  وإ تنفيذ  في  دور  لها  المسلحة، 

الخطة.

الوضع غير مطمئن
وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  عضو  وأكد 

بعض  إلى  الفتا  الصيانة،  أعمال  من  الفنيون 
فولت  كيلو   220 الهيرة  مثل  المتضررة  المحطات 
وهي محطة ربط رئيسية ومهمة جدا، ومحطة التبة 
الهضبة  محطة  من  كبير  وجزء  فولت،  كيلو   220
220 كيلو فولت التي تضرر جزء كبير منها، وباتت 
صيانة  محاولة  استمرار  إلى  مشيرا  الخدمة،  خارج 
بعض المحوالت، وأن الشركة تسعى إلى توفير قطع 
أعمال  في  المحلية  بالشركات  االستعانة  مع  غيار 

الصيانة التي تفوق قدرة فرق الصيانة بالشركة.

الميزانية في أرقام
األرقام الخاصة بميزانيات وإنفاق شركة الكهرباء 
المالية  الشؤون  عام  مدير  عنها  للحديث  تصدى 
الشركة  أن  بين  الذي  الشاوش،  بلقاسم  بالشركة، 
لها ميزانيتان كل منهما مستقلة عن األخرى، واحدة 
عالقة  لها  واألخرى  والصيانة  بالتشغيل  عالقة  لها 

بمشروعات التنمية.
أوضح  والصيانة،  التشغيل  ميزانية  يخص  وفيما 
أن إجمالي المبالغ التي تم التحصل عليها بلغ ثالثة 
لصرف  خصص  منها  جزء  مليونا،  و334  مليارات 
رواتب العاملين بالشركة المتأخرة منذ العام 2015، 
في  أنه  إلى  وأشار  العمل.  استمرار  لضمان  وذلك 
إلى  بالرواتب  الخاصة  المبالغ  خفضت   2020 العام 
دينار،  مليون   68 بدال من  دينار شهريا  مليون   60
بفرق  العاملين  لدى  وملل  بلبلة  في  تسبب  مما 

الصيانة.
تسييل  تم  أربع سنوات  في خالل  أنه  إلى  ولفت 
نحو 634 مليونا و800 ألف دينار، جزء منها لسداد 
أعمال  تنفيذ  عن  العازفة  الشركات  مستحقات 
أوال  المبوبة  األخرى  المصروفات  وبعض  للشركة 
بأول، بإشراف من لجنة ديوان المحاسبة التي لديها 
كل البيانات، كما خصص منها 15 مليونا لمعالجة 
منها  وصرف  األخضر،  الجبل  منطقة  في  الشبكة 
جواد  بن  لمنطقة  الرئاسي  المجلس  خصصه  جزء 
من  المبلغ  من  جزء  تخصيص  تم  كما  والسدرة، 

هذا  ولكن  مطمئن،  غير  الوضع  أن  كورونا 
مضيًفا:  خاطئًا؛  تفسيرًا  يفسر  و  أ يؤول  ال  أ يجب 
التقصي  وعمليات  بها  قمنا  التي  جراءات  »االٕ
وعزلها  المريضة  الحاالت  واكتشاف  والرصد 
الطبي  السريري  العزل  مراكز  لى  إ ونقلها 
من  للتقليل  للمخالطين  الصحي  والحجر 
عطت نتيجة«، معتبرًا أن هذه  منسوب العدوى أ
مة  دائ تصبح  ن  أ ويمكن  »موقتة«،  ج  النتائ
بالدقة  استراتيجيتنا  تنفيذ  في  استمررنا  ذا  إ

الالزمة. والكفاءة 
ن عودة الحياة لطبيعتها في الوقت  أ وضح  وأ
وانها، قائاًل »ما زلنا في مرحلة  الحالي سابقة الٔ
الصحية  والطواقم  الفيروس،  مع  المواجهة 
تعمل بكل طاقاتها وبجهود جبارة في الخطوط 
تكاتف  الى  ونحتاج  انتشاره،  من  للحد  مامية  االٔ

المرحلة«. لنتخطى هذه  الجميع  وتعاون 
لمكافحة  العليا  اللجنة  خطة  ن  أ وأضاف 
بعودة  الخاصة  الصحة  ووزارة  »كورونا«  وباء 
جميع  في  نجحت  بالخارج  العالقين  المواطنين 
المعنية  الجهات  كل  تعاون  مثمنًا  مراحلها، 
ن كل  ومشاركتهم في نجاح الخطة، مشيرًا إلى أ
مجابهة  في  بيد  يدًا  تعمل  بالدولة  القطاعات 

المستجد«. »كورونا  فيروس 
الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزير  وطالب 
الذي  نجاز  االٕ على  بالمحافظة  المواطنين 
بتوجيهات  منية  االٔ جهزة  واالٔ الحكومة  حققته 
والحد  الوباء  مع  التعامل  في  العليا  اللجنة  من 

انتشاره. من 
العالمية  الصحة  منظمة  إن  عقوب  وقال 
لة  مسأ هي  كورونا  مواجهة  ن  بأ الدول  ذكرت 
لى حد  إ مد، مضيفًا أن الصين نفسها  طويلة االٔ
موجة  تخشى  نها  الٔ القيود؛  كل  ترفع  لم  ن  االٓ
ارتدادية.. »نحن في سباق مسافات طويلة مع 
ن تقرأ الدولة احتمااًل  أ كورونا«، مؤكدًا ضرورة 
واردًا  كان  ن  وإ حتى  السيناريوهات،  سوأ  الٔ

.% 1 بنسبة 

لشراء  دينار«  مليون   36 »نحو  الرئاسي  المجلس 
آخر  وجزء  وتونس«،  »مصر  الجوار  دول  من  طاقة 
لتوفير خطافات وروافع للشركة، فضال عن استكمال 

مشروع محطة أوجلة، الجاري العمل فيها حاليا.
أي  لعالج  المحاسبة  ديون  تدخل  إلى  وأشار 
المركزي،  والمصرف  الشركة  بين  تقع  مشاكل 
دينار  مليون  و200  مليارات  »الثالثة  أن  مضيفا 
المتعلقة بالمرتبات سببت بلبلة، نتيجة عدم وجود 
ال  الجبايات  وهذه  الراهنة،  الظروف  في  الجباية 
تغطي حتى مع تحصيلها جزءا من التكاليف اليومية 
لكل اإلدارات على مستوى ليبيا«، موضحا أن إجمالي 
المرتبات في حدود مليار و100 مليون دينار سنويا.

وقدر الشاوش إجمالي ديون الشركة لدى جهات 
مليون  و131  مليار   2 بنحو  العام  والقطاع  الدولة 
ما  بين  التكلفة  في  فروقا  هناك  أن  موضحا  دينار، 
يفترض أن تدفعه الجهات والتكلفة الحقيقية، حيث 
مليارات  بستة  يقدر  تكاليف  فرق  الشركة  تتحمل 

دينار.

دور ديوان المحاسبة في رقابة أموال الشركة
علي  الكهرباء،  لشركة  التنفيذي  المدير  وعلق 
الشركة،  بميزانية  الخاصة  االتهامات  على  ساسي، 
عملت  لجنة  ولدينا  المحاسبة  لديون  »خضع  قائال: 
قرار  صدر  وقد  سنوات،  ثالث  من  ألكثر  معنا 
لصحة  اللجنة  هذه  بإلغاء  المحاسبة  ديوان  من 
المعلومات والبيانات التي نقدمها، فضال عن وجود 
مراقب مالي من وزارة المالية، كما أن أي أوجه صرف 
تتم وفق بنود معينة، فال يتم صرف مليم إال حسب 

الكشوفات وبمتابعة ديوان المحاسبة«.
التشغيلية،  الميزانية  واشتكى ساسي من ضعف 
»المبلغ  مضيفا:  جدا«،  بـ»المتواضعة  ووصفها 
مليون،  و200  مليارات  ثالثة  سنويا  يصرف  الذي 
ويذهب جزء كبير منه للرواتب«، مشيرا إلى احتجاج 
ورفض عدد من الموظفين الرواتب، خصوصا عالوة 
المناوبة التي يرى من يتقاضونها أنها قليلة للغاية.
وحدد مطلب الشركة في سداد الديون المستحقة 
لهاعلى القطاعات المختلفة: »ال نطلب منحا أو مبالغ 
إضافية وإنما نطلب سداد ديون شركة الكهرباء على 
القطاعات المختلفة وهي 2 مليار و100 مليون دينار، 
وغير معقول أن تعمل الشركة خالل أربع سنوات بـ50 
هناك  أن  فقط، خصوصا  دينار سنويا  مليون   60 أو 
منذ  نحتاج  أننا  كما  كبيرة،  يومية  وتكاليف  مطالب 
وحتى  التوليد،  لوحدات  غيار  قطع  إلى  سنوات  أربع 
نهاية العام الماضي نعمل بالجهود الذاتية ونضطر 
إلى إجراء صيانات موقتة فقط«، الفتا إلى أن تكلفة 
مليون   700 بنحو  تقدر  واحدة  توليد  محطة  إنشاء 
دينار، فضال عن أن صيانة التوربينات تتكلف أمواال 
طائلة، وهو األمر ذاته في جميع دول العالم، حيث إن 

قطاع الطاقة يحتاج إلى مبالغ كبيرة.
وواصل: »الميزانيات التي صرفت في السابق لم 
تصرف إال من خالل مؤسسات الدولة وال توضع في 
الرأي  وتأليب  إثارة  يرد  ذلك  يقل  ومن  فالن،  جيب 
العام«، مشيرا إلى أن من يتحدثون عن دور الشبكة 
يجب عليهم مراعاة »أننا غير مسؤولين عن حماية 
مختتما  أخرى«،  جهات  وظيفة  هي  التي  المحطات 
بالتأكيد أن االعتمادات المالية للعام الجاري 2020 
الربع  نهاية  اقتراب  مع  الشركة  إلى  بعد  تصل  لم 

الثاني من العام.

تمديد الحظر وتغريم مخالفي التعليمات وسائل حكومية ملحاصرة »كورونا«

االشتباكات وموجة الحر وضعف الشبكة سبب »اإلظالم التام«

الوسط - خديجة العمامي

● الكوادر الطبية خط الدفاع األول ضد فيروس كورونا المستجد

● عمال يقومون بالصيانة في محطة غرب طرابلس

● فحص عينات مأخوذة بواسطة المركز الوطني لمكافحة األمراض

مواجهة الوباء مسألة
طويلة األمد والصين نفسها

لم ترفع كل القيود بعد

مدير الشؤون المالية: مرتبات 
الشركة 1.1 مليار دينار سنوياً 

وديون الشركة على جهات 
الدولة 2.1 مليار دينار

مدير عام التحكم يطالب 
المواطنين بترشيد االستهالك 
ويؤكد: »كورونا« أعاق وصول 

قطع الغيار والفنيين

الوسط: محمود السويفي

● مدير التحكم بشركة الكهرباء محمد مختار ● مؤتمر شركة الكهرباء ● المدير التنفيذي لشركة الكهرباء علي ساسي

خبراء الكهرباء يحددون أسباب االنقطاع المتكرر
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»ثالوث األحزان« ينغص فرحته

المبارك ببهجة ناقصة  الفطر  ليبيا عيد  تستقبل 
من  االحــتــرازيــة  ــراءات  اإلجـ بسبب  العام  هــذا 
كلي  حظر  فرض  مع  المستجد،  كورونا  فيروس 
وهي  والموقتة،  الوفاق  حكومتي  جانب  من 
تكتمل  كبرى  حلقة  وسط  تأتي  التي  اإلجراءات 
األحزان  من  الكثير  وراءها  خلفت  بحرب  دائرها 
والمهجرين،  والنازحين  المواطنين  بيوت  في 
على حد سواء، وأزمات معيشية تالحق المواطن 

وتعكر عليه فرحة العيد.
في مظاهر تحكي ثراء مجتمع أرهقته األزمات عاما 
بعد عام، ومن خالل عادات يتمسك بها الليبيون 
سنة بعد سنة، يتوارثونها عبر األجيال، تستقبل 
من  تستطيعه  بما  المبارك،  الفطر  عيد  ليبيا 
مظاهر فرح، رغم الحرب التي خلفت وراءها الكثير 
والنازحين  المواطنين  بيوت  في  األحــزان  من 

والمهجرين، على حد سواء.
في  العيد  مظاهر  تبدأ  العادية،  األيــام  وفي 
األولى،  الفجر  ساعات  منذ  طرابلس،  العاصمة 
بعد  الضيوف  استقبال  قاعة  النساء  تجهز  حيث 
الرجال  يرتدي  حين  في  بالبخور،  تعطيرها 
ثالث  من  يتكون  تقليدي  زي  وهو  »الزبون«، 
بخيوط  مطرزة  وفرملة  وقميص  )بنطلون  قطع 
ألداء  الشهداء  ساحة  إلى  الخروج  قبل  الحرير(، 
لظروف  العام  هذا  سيغيب  مشهد  العيد.  صالة 

مكافحة الوباء.
أهل  يتناولها  وجبة  أول  فإن  الغالب،  وفي 
الرتباط  نظرا  السمك،  هي  العيد  في  طرابلس 
العتيقة،  المدينة  بسكان  تاريخيا  الصيد  مهنة 

وباعتبار أنه يجلب الحظ الجيد ألصحابه.
االحتفال  مشاهد  في  حاضرة  العربية  القهوة 
والكعك  التمر  معمول  مع  جنب  إلى  جنبا  كذلك، 
تعد  التي  األصناف  من  وكلها  والغريبة،  المالح 
في المنازل، خالل األيام التي تسبق حلول العيد. 
ودرجت العادة طرابلس على االجتماع في بيوت 
الذي يكون ضمن  الغداء،  لتناول طعام  األجداد، 

أطباقه الرئيسية لحم الخروف.
تمضي  الــبــالد،  جنوب  إلــى  طرابلس  ومــن 
المناسبة  الطوارق  يستهل  حيث  االحتفاالت، 
بكلمة »أساروف« ومعناها طلب المغفرة عن أي 
عشبة  من  طبقا  غات  مدينة  أهالي  ويعد  زالت. 
عبارة  وهي  »التارويث«،  اسم  يحمل  الملوخية 

عن عشبة
محلية تجفف وتطحن ثم تطبخ لساعات على 
فإن  ــاري،  أوب في  أما  للزوار.  وتقدم  هادئة  نار 
حيث  الخروف،  بلحم  شوربة  هو  المميز  الطبق 

يتبادله الجيران، كعادة متوارثة في عيد الفطر.
الجبلية،  يفرن  مدينة  في  األمــازيــغ  ــى  وإل
بتجهيز  مبكرا،  العيد  المدينة  نسوة  تستقبل 
الطين  من  أفران  باستخدام  الخبز،  من  صنفين 
)التنور(، الصنف األول من هذا الخبز يحمل اسم 
تناوله  يتم  مخمر  خبز  وهو  فيرنو«  ين  »أغروم 
غير  »شرشي«  خبز  هو  الثاني  والصنف  صباحا، 
بمرق  مصحوبًا  ويؤكل  القوام،  سميك  مخمر، 

البصل ولحم الخروف.
شهدت شوارع مدينة سبها تزاحم المواطنين 
من أهالي المدينة على محالت المالبس؛ لشراء 
العائالت  عليها  تحرص  عادة  في  العيد،  مالبس 

كل عام قبل أيام من انتهاء شهر رمضان.
كما  الصغير  العيد  الليبيون  يستقبل  كما 
المشترك  قاسمها  متنوعة  بطقوس  يسمونه، 
ساحات  في  الجيران  يلتقي  حيث  االحتفال،  هو 
مناطقهم لصالة العيد وهم يرتدون الزي الليبي 
الصور  ويلتقطون  ويتصافحون  أزيائه  باختالف 
بين  وتتردد  المبارك  اليوم  لهذا  التذكارية 
المناسبة  بهذه  لصيقة  تزال  ما  جمل  المصلين 
العائدين  )مــن  دايمة(  وسنين  )عيادي  مثل 

الفايزين(.
وإفطار هذا اليوم المبارك في بنغازي والشرق 
التي  بالرُب  العصيدة  طبق  يكون  عامة  بصفة 
يتناولونها بعد صالة العيد. وتكون ربة البيت في 
الحلويات  قد جهزت مجموعة من  رمضان  أواخر 
الليبية المعروفة مثل الغريبة والمعمول والكعك 
وتتزين  الجديدة  العيد  ثياب  األطفال  ويرتدي 
على  تضيف  التي  الجميلة  بالحناء  البنات  كفوف 
الليبية  العادات  ونكهة  جمال  األنيقة  مالبسهن 
األولى  المرتبة  الرحم  صلة  وتحتل  القديمة. 
تتزاور  حيث  الليبيين  بين  المعايدات  طابور  في 
السن  كبار  وينال  التهاني  لتقديم  العائالت 
بين  الليبيون  يتنقل  كما  المعايدة،  في  األولوية 
المدن في أيام العيد للترفيه وقضاء هذه األيام 

في جو من األلفة والمحبة والسالم.
المسرحيات  فيبث  الليبي،  التلفزيون  أمــا 
المرات  آالف  معادة  كانت  وإن  والمحلية  العربية 
بهذا  تربطها  أصبحت  الليبية  الذاكرة  أن  غير 

اليوم.

عبر  الرسائل  عديد  المحتفلون  ويستقبل 
هواتفهم للمعايدة ولكن باألسلوب الليبي فهي 
مثل  الليبية  والشتاوه  العلم  غناوي  عن  عبارة 
بيوم(  العيد  قبل  إنعيد  السوم  ياغاليين  )عليكم 
نرجو سماحك   ... علينا  يالعزيز  )مبروك عيدك  و 
كان فيك أخطينا( وغيرها الكثير، وتمر أيام العيد 

مر السحاب.
وقد صمد الليبيون أمام كل الظروف للحفاظ 
فرغم  المقدسة،  المناسبة  بهذه  الحفاوة  على 
الفقد والموت المحيط بهم ورغم قساوة الوضع 
أن  الثالثة  األيــام  هذه  في  يحاولون  أنهم  غير 

يظهروا ما في نفوسهم من حب وسالم.
ورغم التحذيرات والتدابير الوقائية واالحترازية 
التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، 
حركة  الماضية،  القليلة  األيــام  خالل  شهدت، 
ملحوظة من المواطنين والمارة، خاصًة بمحيط 
أسعارها  ارتفاع  واضحا  بدا  التي  المالبس  محال 

عن ذي قبل.
المالبس  أســواق  واقــع  لرصد  محاولة  وفي 
األهالي  من  عددًا  »الوسط«  التقت  سبها،  في 
إنها  بيت  ربــة  صالح  عائشة  وتقول  والتجار. 
تحرص كل عام على النزول لشراء مالبس العيد 
انتشار  أن  إلى  مشيرة  رمضان،  شهر  أواخر  في 
فيروس كورونا المُستجد، لم يمنعها من النزول 
والتسوق هذا العام، رغم ارتفاع أسعار المالبس 

زيادة عن العام الماضي.
وقال خليفة صالح: لم تمنعنا كورونا من النزول 
وشراء المالبس ألطفالنا ولن تحرمنا كورونا من 
لنا كل  تخرج  التي  ليبيا  أحزان  رغم  العيد،  فرحة 
فاألطفال  السيولة،  وقلة  األسعار  وارتفاع  يوم 
شيئا  يعرفون  بل  كورونا  اسمه  شيئا  يعرفون  ال 
اسمه العيد وكل طفل يريد مالبس ولعبا وحلوى.
الباعة بمحل  من جانبه، يقول مصطفى، أحد 
رغم  الــشــراء،  على  مقبلون  الــنــاس  مــالبــس: 
تحذيرات الدولة من التجمعات والزحام، وقد كنا 
نخشى من إغالق المحال أبوابها، مما يؤدي إلى 
عادت  العيد  اقتراب  بمجرد  لكن  كبيرة،  خسارة 

الحياة إلى طبيعتها وزاد اإلقبال على الشراء.
ارتفاع  المواطن محمد صالح تحدث عن أزمة 
أسعار المالبس التي استبقت عيد الفطر المبارك 
أتعرض  لم  قائال:  كورونا،  فيروس  جائحة  مع 
ألزمة حقيقية كالتي أواجهها في الوقت الحالي، 
قلة  رغــم  العيد  فرحة  من  أطفالي  أحــرم  ولــن 
السيولة وجشع التجار واستغاللهم لظروف ليبيا، 
وتحججهم بارتفاع أسعار الدوالر رغم أن البضائع 

المعروضة قبل وباء كورونا.
أشتري  هل  علي:  خليفة  الموظف  وتساءل 
مالبس العيد أم مواد غذائية، أم أحذية ألوالدي 
الجميع  الحقيقة  في  وأضاف:  الخمسة؟  وبناتي 
وأنا  كورونا،  فيروس  على  األسعار  ارتفاع  يعلق 
أقول إن الفيروس ليس تاجرا أو طرفا سياسيا بل 

هو وباء ولكن رغم ذلك البد أن نفرح بالعيد.
وتقول فاطمة صالح، موظفة وربة بيت: سبب 
ارتفاع أسعار المالبس، وغيرها، يعود إلى الدولة 
التي لم تقدم حلوال لمساعدة الناس في جائحة 
المفترض  من  كان  وتابعت:  كورونا.  فيروس 
مبالغ  بتقديم  حكومية  سياسة  هناك  تكون  أن 

للمواطنين كعيدية لشراء مستلزمات العيد.
األنشطة  اختفاء  العام،  هذا  رمضان  وشهد 
التي كان يتم إحياؤها في األعوام الماضية، مثل 
والسهرات  القران  الدينية من حفظ  المسابقات 
الشبابية  واألنشطة  الفكرية  الندوات  جانب  إلى 
المختلفة، ولكن رغم ذلك أقيمت بعض األنشطة 

الرياضية في األحياء مثل كرة القدم.
عن  ينفصل  ال  ليبيا،  في  العيد  واستقبال 
األسعار  غالء  دفع  حيث  االقتصادية،  أوضاعها 
المنتجات  عن  البحث  إلــى  المواطنين  عديد 
المدعومة التي كادت تختفي من األسواق، وسط 
المستهلك  حماية  جمعيات  جانب  من  اتهامات 
للجهات الحكومية، بعدم القيام بدورها الرقابي.

احتياجاتها  استيراد معظم  ليبيا على  وتعتمد 
وتدعم  السلع،  من   85٪ بنسبة  الخارج  من 
األساسية  السلع  الدوالر الستيراد  الحكومة سعر 

من الخارج.

الفرحة كانت زمان
ألفت بديع، مواطنة ليبية قالت إن العيد كان 
ليبيا غير ممزقة بهذا  الماضي عندما كانت  في 
العربية  البالد  أغنى  من  جعلها  الــذي  الشكل 
مزقها  خريطة  على  اسم  مجرد  إلى  واإلفريقية 

صراع أبنائها.
والحضاري  الثقافي  بتنوعها  ليبيا  وتتميز 
ألوان  فيها  صهرت  بوتقة  فهي  والديموغرافي، 
من التراث والميراث، وهو ما يكشف سر اختالف 
مكان آلخر،  بالعيد من  االحتفال  وتقاليد  عادات 

الكبار  زيا يرتديه  المنطقة قد تجد  ففي هذه 
الذي  الــزي  ذاك  عن  يختلف  والصغار 

يرتديه أهل منطقة أخرى، قد تكون 
مجاورة.

ــول إحــداهــن:  ــق ــا ت ــم وك
من  العيد  مظاهر  »تختلف 

ملبس ومأكل من منطقة 
ــد تــكــون  ــ ألخـــــرى، وق
المسافة بين هذه وتلك 
كيلومترات،  بضعة 
أكلة  منطقة  لكل  لكن 
مفضلة، تعد في صباح 
من  وربما  العيد،  يوم 
الشمس،  ــروق  ش منذ 
الفطيرة،  نــعــد  فهنا 

شيئا  ــدون  ــع ي ــاك  ــن وه
يتوقف  ال  وهــكــذا  آخـــر«، 

األمر عند االختالف في األزياء 
المحتفلون  يرتديها  الــتــي 

بالعيد، فهناك مظاهر أخرى تبدأ 
ثم  الكبرى  الساحات  في  الصالة  من 

واألصدقاء  والجيران  األهل  على  المرور 
لتناول  للمنزل  العودة  وبعدها  التهاني،  لتبادل 
الفطور والحلوى واألكالت التي تميز عيد الفطر.

أخرى،  وحلت  العادات  بعض  تغيرت  وربما 
لكن تبقى روح العيد وفرحته وبهجته المنعكسة 
تلوثها  لم  التي  ببراءتهم  األطفال  وجوه  على 

الصراعات السياسية واالختالف األيديولوجية.
وقبل أيام قليلة من حلول العيد وخالل األيام 
على  الطلب  يــزداد  رمضان  شهر  من  األخيرة 
األطفال  وألعاب  المالبس  مثل  السلع  من  كثير 
الصغير كما  العيد  أو  الفطر  والحلويات، في عيد 
يسميه الليبيون، تحرص كل األسر على تحضير 
الحلو  »الكعك  مثل  التقليدية  الحلويات  بعض 
الحلويات  من  وغيرها  والغريبة«  المالح  والكعك 
واحدا  وتمثل  الجميع،  عليها  يقبل  التي  الليبية، 
هذه  وتقدم  المبارك،  اليوم  هذا  طقوس  من 
تتبادل  التي  والعائالت  للضيوف  الحلويات 
الزيارات والمعايدات، كما أنها تقدم مع العصائر 

والقهوة والشاي.
)شرق  دريانة  منطقة  من  الخشمي  فاتح  يرى 
اليوم  فهذا  اختالف،  ألي  وجود  »ال  أنه  بنغازي( 
العائلية،  بالزيارات  وينتهي  العيد  بصالة  يبدأ 
وعادة ال تكون هناك مراسم احتفالية في القرى 
الكبرى  بنغازي  منطقة  واألهالي  المدن..  مثل 

العصيدة  بأكلة  العيد  أيام  أول  صباح  يحتفلون 
بالحليب  مقطع  أكلة  بصنع  يقوم  من  وهناك 
يعدون  طرابلس  مدينة  أهالي  العصيدة«.  بدل 
أكلة السفنز صباح العيد، وهو عبارة عن نوع من 
فصل  في  يُحضَّر  اللذيذة،  المقلية  المعجنات 
ويُحضَّر كذلك  أو عشاء،  ويقدَّم كفطور  الشتاء 
يوجد  وكذلك  الفطر،  عيد  خصوصًا  األعياد،  في 
في  أما  رمضان.  شهر  في  الفطور  سفرة  على 
مدينة المرقب فيعدون الفطائر والفطاطيح وفي 

مدن الشرق العصيدة

من ترهونة إلى الزاوية وبني وليد
والعيد في ترهونة يبدأ من األيام األخيرة في 
أمهاتهم  برفقة  األطفال  يذهب  حيث  رمضان، 
المدينة  وتتزين  الجديدة،  المالبس  لشراء 
العيد،  فرحة  لقدوم  تعبيرا  واألضــواء  باإلنارات 
والرجال  األطفال  يقوم  اليوم  هذا  صباح  وفي 
بارتداء مالبس العيد للذهاب إلى الصالة، وعادة 
الهواء  ليبيا كافة في  الصالة في مساجد  تصلى 

الطلق في ساحات المساجد.
فال  وليد،  بني  مدينة  في  للعيد  بالنسبة  أما 

بالمأكوالت  ويتميز  األخرى  المدن  عن  يختلف 
يعرف  الــذي  التنور  وخبز  والحلويات  الشعبية 
بـ»خبز الفرن«، إضافة إلى »الفطيرة« وهي من 
أيام  أول  في  المائدة  على  التقليدية  المظاهر 
المبارك، وتشهد األسواق في مدينة  الفطر  عيد 
بني وليد هذه األيام حركة كبيرة مع اقتراب عيد 
الفطر، فمحالت المالبس الوجهة األولى للناس، 
حيث تتجول األسرة بين األسواق والمحالت بحثا 
لهذا  يستعدون  الذين  ألطفالهم  مالبس  عن 
على  الحصول  في  أمال  خاصا  استعدادا  اليوم 
مالبس جديدة يرتدونها في هذا اليوم من أجل 

صالة العيد واللعب مع األقران.
وتشتهر مدينة الزاوية بتجهيز ساحة الميدان 
القناعة  شارع  يعرف  وكذلك  العيد،  قبل  للصالة 
محالت  بــوجــود  قاريونس  وشـــارع  بــازدحــامــه 
فيها  يمكن  التي  بالصاالت  المعروفة  المالبس 
شراء كل ما تحتاجه بأسعار مخفضة، وفى شارع 
يشتهر  والــذي  الميدان  امتداد  على  الزهيوي 
المفروشات،  على  الحصول  يمكنك  باالزدحام، 
وتغليف  تصميم  محالت  فيه  يتواجد  حيث 
الجلسات والستائر ومحالت بيع األقمشة، إضافة 
إلى وجود الباعة في الشارع نفسه وحول الميدان 
وفي الشارع أيضا توجد محالت الزي العربي التي 
تبيع هذه النوعية من المالبس وبعض حاجيات 
للشباب  استثماريا  سوقا  تشكل  والتي  العيد 
العيد،  موسم  خــالل  العشرين  تحت  الصغار 
من  العديد  هناك  االجتماعي،  المستوى  وعلى 
العيد  أيام  في  الليبيون  يتبادلها  التي  العبارات 
بالصحة..  عليك  وينعاد  مبروك..  »مسعود  مثل 
وتقبل اهلل طاعتك.. والعقبال داير«، وغيرها من 
هذا  في  كثيرا  نسمعها  التي  والجمل  العبارات 

اليوم المبارك.

البدلة والزبون
وفي أول أيام عيد الفطر يتدفق أهل طرابلس 

من  »الزبون«  يرتدون  وهم  أبناؤهم  ويرافقهم 
الزي الوطني الليبي في ساعات الفجر األولى على 
أجواء  في  العيد  صالة  لتأدية  الشهداء  ميدان 
المبارك  اليوم  هذا  بقدوم  والسعادة  الفرح  من 
روحانيات  من  به  وما  الكريم  رمضان  شهر  بعد 
وطاعات، ثم تبدأ زيارات األهل واألقارب واألحباب 
للمعايدة عليهم، ومن ثم يلتقون في بيت الجد 
لتناول الغداء المعتاد في كل عيد، والذي يختلف 
من عائلة ألخرى حسب التقاليد، أما وجبة الغداء 
المتعارف عليها في أغلبية البيوت الليبية في أول 
البطاطا«. وتتكون  الفطر هي »طبيخة  أيام عيد 
طبيخة البطاطا من ثمر البطاطا المعروف والذي 
يطهى مع معصور الطماطم والبهارات، ويضاف 
من  وهي  الرغبة،  حسب  الدجاج،  أو  اللحم  إليها 
األكالت الليبية العريقة المنتشرة في غير مكان.

ــدي: »أهــالــي مدينة  ــزائ ال عــبــداهلل  ويــقــول 
طرابلس يعدون أكلة السفنز صباح العيد، أما في 
مدينة المرقب فيعدون الفطائر والفطاطيح وفي 

مدن الشرق العصيدة«.

هنا الجنوب
وتختلف عادات الناس في عيد الفطر في مدينة 
ومكوناته  سكانه  بين  الليبي  والجنوب  سبها 
الثقافية حيث استطلعت »الوسط« آراء عدد من 
المواطنين في سبها حول عاداتهم وتقاليدهم، 
فيقول علي آدم )موظف(: »منذ أن أدركت الحياة 
الصباح  في  نستيقظ  إذ  ثابت،  بالعيد  واحتفالنا 
باكرا ونرتدي المالبس الجديدة ونتوجه لنصلي 
العيد في ساحة مفتوحة بها منبر صغير في طرف 
نتعانق  العيد  صالة  وبعد  المنطقة،  أو  المدينة 
ونتصافح ونعيد على بعضنا في المصلى، ونتجه 
والجيران  البيوت  في  السن  كبار  لمعايدة  بعدها 
في  سنا  رجــل  أكبر  بيت  في  ونتجمع  ــل  واأله
العائلة، ونتناول وجبة اإلفطار التي عادة ما تكون 
عصيدة بالرب والسمن وتلتقي النساء واألطفال 
حتى الظهر، وكل رب أسرة يجلب وجبة غداء من 

بيته ونتناول وجبة الغداء في المكان نفسه«.
أما أسماء صالح )معلمة(، فتقول: »نقوم يوم 
البيت،  العيد باكرًا ونجهز صالون االستقبال في 
حيث نشعل البخور الفزاني القديم وترتيبه جيدًا 
ونضع فيه سفرة دائرية كبيرة توضع فيها أصناف 
الحلويات خصوصًا الكعك المخمر وحبوب القمح 
المحمصة على النار بالرمل والغريبة والمقروط«.
صالة  بعد  من  »عادتنا  سعد:  فرج  ويضيف 
قبل  السن  كبار  نزور  أن  هي  العيد  يوم  الفجر 
السماح  ونطلب منهم  العيد،  إلى صالة  الذهاب 
والدعاء، بعد ذلك ننطلق إلى الجامع أو المصلى 
وهم  طابور  في  الناس  ويصطف  العيد  ونصلي 
بالمرور  الناس  ويقوم  والبيوت  العائالت  أعيان 
عليهم ومعايدتهم وننطلق إلى البيوت للمعايدة 
على الجيران واألهل، وهناك من يقوم بالذهاب 
ويعايد على  الناس  إلى  أن يذهب  قبل  بيته  إلى 

أسرته قبل الناس«.
وال يختلف األمر في بني وليد عن عموم ليبيا، 
إذ شكى عدد من المواطنين بالمدينة من ارتفاع 
أسعار مالبس العيد، في ظل تأخر صرف الرواتب، 

وغياب السيولة النقدية.
بمكتب  مــوظــف  ــدة،  ــي زب إبــراهــيــم  ــال  وقـ
المواصالت بني وليد:أنا رب أسرة تتكون من 5 
أفراد، واشتريت ثالثة فساتين أطفال بسعر 900 
دينار ولم يبق من الراتب سوى 100دينار ال تكفي 
العيد من حلويات وعصائر،  لشراء باقي حاجيات 
مثل  االحتياحات  كافة  في  مرتفعة  فاألسعار 
المالبس واألحذية والمواد الغذائية والخضروات. 
وتساءل زبيدة عن دور الجهات األمنية والضبطية 
في متابعة ارتفاع األسعار التي أثقلت كاهل األسر. 
في المقابل، قال تاجر مالبس يدعى سعيد البقار: 
جميع المواطنين يضعون اللوم على التجار ولكن 
الحقيقة أن التجار يشترون البضاعة بأسعار مرتفعة 
من محالت الجملة من العاصمة طرابلس، إضافة 
إلى أن التجار الكبار يحتكرون بعض السلع بحجة 
توقف االستيراد وتأخر وصول البضاعة إلى الميناء 

بسبب جائحة فيروس كوفيد - 19.
 - وليد  بني  طريق  إقفال  أن  البقار  وأوضــح 
نقص  إلى  أدى  مصراتة،   - وليد  وبني  ترهونة، 
البضاعة في عدد من المحال مما أدى إلى الزيادة 
في السعر. وبحسب عدد من التجار، فإن عدد من 
الطيران  قصف  من  يخشون  الشاحنات  سائقي 
السائقين  أحــد  تعرض  بعد  وخاصة  المسير، 

للقصف في الطريق مابين بني وليد وترهونة.
بن  سالم  المواطن  قال  نفسه،  السياق  وفي 
دلة: أتقاضى مرتبا ضمانيا ال يتجاوز 450 دينار، 
ورب  العيد،  أشياء  أي شيء من  لشراء  يكفى  وال 
كوورنا،  جائحة  مع  العيد  جاء  فقد  نافعة،  ضارة 
المحالت،  كافة  بمقاطعة  المواطنين  وأطالب 
ارتفاع  لمشكلة  الوحيد  الحل  هي  المقاطعة  ألن 
األسعار. مظاهر متنوعة، ورغبة مشهودة إلحياء 
جدارة  لتأكيد  ربما  العظيمة،  الدينية  المناسبة 
أخبار  عناوين  عن  يغيب  الذي  بالفرح  الليبيين 

ليبيا منذ سنوات طويلة.

الليبيون في استقبال عيد الفطر.. طقوس وعادات شعبية تقاوم مصاعب الحياة
طرابلس - بنغازي - بني وليد - 

سبها - خديجة العمامي ورمضان 
كرنفوده والصغير الحداد

● أطفال في ثياب جديدة قبيل نهاية رمضان

● إفطار رمضاني قبيل عيد الفطر في سبها

● أطفال يستعدون لالحتفال بعيد الفطر● أحد محال المالبس في بني وليد حرص على جذب أنظار المواطنين بالتخفيضات

● أطفال يحملون في أيديهم حلوى العيد في األيام األخيرة من رمضان

شكاوى من غالء األسعار 
واستغالل التجار.. ومواطنون: 

لن تحرمنا »كورونا« فرحة العيد

تجهيز قاعات استقبال الضيوف وارتداء الرجال »الزبون« وتناول »السفنز« أبرز مظاهر االحتفال في طرابلس

● »السفنز«.. 
من األطعمة الليبية 
المرتبطة بعيد الفطر



عربى و دولي

 األزهر يجيز إقامة صالة العيد في 
المنازل.. وتونس تمنع التجمعات على 

الشواطئ »حتى إشعار آخر«
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أهدافها،  في  وتتشابه  في شدتها،  تتفاوت  بإجراءات 
وسط  المبارك،  الفطر  عيد  العربي  العالم  يستقبل 
المستجد،  كورونا  فيروس  مواجهة  في  ممتدة  معركة 
األوقاف  وزارة  في  الفقهي  العلمي  المجلس  أعلن  حيث 
في  جماعة  الفطر  عيد  صالة  تعليق  اإلثنين  سوريا  في 
المساجد على غرار دول أخرى مثل مصر والجزائر وذلك 

التصدي للوباء. في إطار تدابير 
وثالث  بكوفيد19-  مؤكدة  إصابة   58 وسُجّلت 
السوري.  النظام  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  وفيات 
ونقلت وكالة األنباء السورية »سانا« عن بيان للمجلس 
العيد  صالة  »تعليق  األوقاف  وزارة  في  الفقهي  العلمي 
للخطر«.  ودفعا  للنفس  حفظًا  المساجد  في  جماعة 
هيئتها  على  صالتها  »يمكن  أنه  إلى  المجلس  وأشار 
أو فرادى«،  البيت مع األهل جماعة من دون خطبة  في 

السورية. الرسمية  الوكالة  وفق 
مايو   14 في  أعلنت  قد  السورية  السلطات  وكانت 
ألعاب  خصوصا  بالعيد  تتعلق  تجمعات  مظاهر  أي  منع 
مستوى  على  األلعاب  وصاالت  مكوناتها  بكل  األطفال 
أعلنت  كما  بالمحافظات.  اإلدارية  الوحدات  جميع 
االستمرار في حظر التجول الليلي المفروض خالل فترة 
حتى  مساًء  والنصف  السابعة  الساعة  من  الفطر  عيد 

التالي. اليوم  الساعة السادسة من صباح 
اإلجراءات  تشديد  األحد  أعلنت  قد  مصر  وكانت 
عيد  عطلة  خالل  كوفيد19-  جائحة  لمواجهة  الوقائية 
الفطر، و»غلق كل المحالت التجارية والموالت )المراكز 
المصرية  الحكومة  أعلنت  كما  والمطاعم«.  التجارية( 
والمتنزهات  العامة  والحدائق  الشواطئ  »كافة  غلق 
)..( وايقاف كافة وسائل النقل الجماعي«. وأجازت هيئة 

كبار علماء األزهر صالة العيد في المنازل.
تمديد  الماضي  األسبوع  الجزائر  أعلنت  كذلك 
إجراءات الحجر الصحي لمواجهة وباء كورونا المستجد، 
إلى يوم 29 مايو أي إلى ما بعد عيد الفطر. من جانبها، 
اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزارة  أعلنت 
في  ستقام  الفطر  عيد  صالة  أن  الثالثاء  األردن  في 
لفيروس  للتصدي  الوقائية  بالتدابير  التزاما  المنازل 

كورونا.

اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وزير  وقال 
بث  »سيتم  إن  صحفي  تصريح  في  الخاليلة  محمد 
إبقاء  مع  المملكة،  مساجد  مكبرات  عبر  العيد  تكبيرات 
أن  الخاليلة  وأوضح  المساجد«.  إغالق  بقرار  العمل 
الصحة  على  الحفاظ  هو  اإلجراءات  هذه  من  »الغاية 
العامة، مشيرا إلى أن صالة العيد سُنة مؤكدة، ويجوز 

أن تقام في البيوت جماعة أو فرادى«.
وااللتزام  بيوتهم  في  »البقاء  إلى  المواطنين  ودعا 
الجهات  عن  الصادرة  والتعليمات  الوقائية  باإلجراءات 

كوفيد19-. جائحة  بمواجهة«  المعنية 
الماضي  األسبوع  أعلنت  األردنية  الحكومة  وكانت 
حظر  يوم  سيكون  المبارك  الفطر  عيد  أيّام  أول  أن 
بينما  المركبات  بواسطة  األشخاص  تنّقل  على  شامل 
بين  للضرورة  األقدام  على  سيرا  بالخروج  فقط  يسمح 
الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء. وفعلت الحكومة 
في  فقط  يطبق  الذي  الدفاع«  »قانون  مارس   17 في 
انتشار  من  للحد  إجراءات  ضمن  من  الطوارئ،  حاالت 
الفيروس. ويشهد األردن منذ 21 مارس إجراءات إغالق 
شبه تام تشمل حظرا شامال للتجول خالل ساعات الليل 
والخروج  بالعمل  للمواطنين  ويسمح  الجمعة.  وأيام 
الثامنة  الساعة  ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من 

السابعة مساء. الساعة  صباحا وحتى 
والكنائس  المساجد  إغالق  يستمر  المقابل  وفي 
الجامعات  ذلك  في  بما  التعليمية،  والمؤسسات 
المطاعم  وصاالت  األطفال،  ورياض  والمدارس 
والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصاالت االفراح 

القاهرة - دمشق - تونس - الجزائر - وكاالت

القدس المحتلة - باريس - وكاالت

القطاع الصحي دمرته سنوات النزاع

مخاوف من تفشي »كوفيد - 19«
بمدن اليمن الغارقة في الفقر والحرب

عدن - وكاالت

الوفاة جراء األمراض في مدينة  ازدياد حاالت  يثير 
عدن جنوب اليمن منذ بداية مايو، قلق خبراء الصحة 
فيروس  تفشي  احتمال  من  اإلنسانية  والمنظمات 
»كورونا المستجد« في ظل عجز السلطات عن التعرف 

على اإلصابات بشكل دقيق.
وكانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء 
»كورونا«، وهي الجهة الحكومية المخولة اإلعالن عن 
بوجود  الماضي  الشهر  أفادت  ومالحقتها،  اإلصابات 
الحرب،  في  الغارقة  الفقيرة  البالد  في  الحاالت  أولى 
بقطاع  الضنك  وحمى  والمالريا  الكوليرا  تواجه  التي 

صحي مدمر بفعل سنوات النزاع الست.
والسبت، أعلنت مصلحة األحوال المدنية في عدن 
وفاة عشرات األشخاص بأمراض لم يعرف بعد ما إذا 
كانت مرتبطة بفيروس كورونا المستجد. وقال رئيس 
المصلحة التي تصدر شهادات الوفاة اللواء سند جميل 
لـ»فرانس برس«: »توفي في يوم واحد بمدينة عدن 
المنتشرة  80 حالة نتيجة األوبئة والحميات  أكثر من 
سبع  العادة  في  تصدر  أن مصلحته  وأكد  عدن«.  في 
عدد  لكن  الواحد،  اليوم  في  فقط  وفاة  شهادات 

الوفيات منذ 7 مايو بلغ 607 حاالت وفاة.
أحد  في  الطبيب  الحيدري  صدام  وبحسب 
550 ألف شخص،  التي يسكنها  المدينة  مستشفيات 
في  مرات  سبع  بنحو  تضاعف  الوفيات  عدد  فإن 
بين  عليها  المتنازع  المدينة  في  األخيرة  األسابيع 
انفصالية  ومجموعات  دوليًّا  بها  المعترف  الحكومة 

تسيطر عليها حاليًّا.

نفس العوارض 
أسباب  تحديد  في  المحلية  السلطات  وتعاني 
الوفيات. إال أن محمد الشماع مدير برامج »سيف ذي 
تشلدرن« في اليمن قال: »إن فرقنا على األرض ترى 
الناس يتنفسون بصعوبة وينهارون حتى. )...( هؤالء 
العالج  تلقي  يستطيعون  ال  ألنهم  يموتون  الناس 
ياسر  إلى  وبالنسبة  ينقذهم«.  أن  شأنه  من  الذي 
عدن،  في  الجمهورية  مستشفى  في  الطبيب  بامعلم 

فإن سكان المدينة الساحلية »أمام كارثة«.
الوفيات  )...( لكن  وأوضح: »توجد أمراض مختلفة 
ارتفعت  كورونا،  انتشار  بدء  ومع  ا.  جدًّ قليلة  كانت 
الوفيات بشكل كبير في عدن«، معتبرًا أن »االحتمال 
نفس  تحمل  الحاالت  ألن  كورونا  وباء   )...( األكبر 

عوارضه«.
غير  لكورونا  خاص  »فحص  عدن  في  يوجد  وال 
جدًا،  قليلة  المتوفرة  والمحاليل  المركزي،  المختبر 
فحص«.  ألي  المخالطة  الحاالت  تخضع  ال  ولذلك 
الجاري  األسبوع  مطلع  حتى  رسميًا  اليمن  وسجل 

124 إصابة الوباء بينها 18 وفاة في مناطق سيطرة 
لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  في  واحدة  ووفاة  الحكومة 

المتمردين.
ويشهد اليمن نزاعًا مسلحًا على السلطة منذ 2014 
نحو  وانطلقوا  صنعاء  على  الحوثيون  سيطر  حين 
مناطق أخرى، قبل أن تتصاعد حدة المعارك مع تدخل 
السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 
دعمًا للحكومة في مواجهة الحوثيين المدعومين من 
العربية  الجزيرة  في شبه  دولة  أفقر  في  وقتل  إيران. 
انهار  فيما  المدنيين،  آالف  التحالف  عمليات  بدء  منذ 
قطاعها الصحي وسط نقص حاد في األدوية وانتشار 
المئات،  بوفاة  الذي تسبب  كالكوليرا  وأوبئة  أمراض 

في وقت يعيش الماليين على حافة المجاعة.
كانت منظمات إغاثية حذرت من أن وصول كورونا 
بفعل  المنهار  الصحي  القطاع  بسبب  بكارثة  ينذر 

سنوات الحرب.

وفاة أطباء
الذين يدعون  االنفصاليين  وتخضع عدن لسيطرة 
قبل  منفصلة  دولة  كان  الذي  البالد  الستقالل جنوب 
سياسة  المدينة  تتبع  وال   .1990 العام  في  الوحدة 
وال  الفيروس،  مواجهة  في  االجتماعي  للتباعد  فعالة 
توجد مراكز فحص وال مواقع للحجر الصحي للمرضى.
نقص  بسبب  ولكن  تعقيم،  حمالت  إجراء  وتم 
المرضى  قبول  عن  المستشفيات  توقفت  المعدات 
كورونا  وباء  ألعضاء  مشابهة  أعراضًا  يعانون  الذين 
المستجد، بينما ترك أطباء وظائفهم بسبب الضغوط 
صحيين.  عاملين  لروايات  وفًقا  لهم،  زمالء  ووفاة 
أطباء  ثالثة  أن  جميل  عن  »األيام«  صحيفة  ونقلت 

توفوا في المدينة في األيام العشرة األخيرة.
تدفق  ازداد  الخاص،  الكوبي  مستشفى  وفي 
ظل  في   ،400 إلى  يوميًا  حالة   150 من  المرضى 
تقلص أعداد األطباء بعدما التزم كثير منهم منازلهم 
في أعقاب وفاة آخرين، بحسب مدير المستشفى ياسر 

الناصري.
الصحية  باألزمة  اهتمام  يوجد  »ال  أنه  من  وحذر 
التي تعانيها عدن، فالصراع بين الحكومة والشرعية 
والحرب  لالنفصال(  المؤيد  )المجلس  واالنتقالي 

الدائرة في أبين القريبة من عدن عمقت المأساة«.
منذ  مواجهات  عدن  من  قريبة  مناطق  وتشهد 
البالد  جنوب  في  ذاتية«  »إدارة  االنفصاليين  إعالن 
الحكومة  مع  اتفاق  فشل  أعقاب  في  أبريل   26 في 
لتقاسم السلطة، بينما تشهد أبين معارك بين قوات 

الحكومية والمتمردين الحوثيين.
حاجة  هناك  إن  بامعلم  قال  النزاع،  يتواصل  وفيما 
»كورونا  فيروس  تفشي  جراء  إنقاذ«  »خطة  لوضع 

المستجد«. وتابع: »نعول على المنظمات الدولية«.

●   السفارة األميركية في بغداد

إعادة فتح املسجد األقصى أمام املصلني نهاية مايو الجاري
تفشي  بسبب  شهرين  لنحو  إغالقه  عقب 
مجلس  أعلن  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
إعادة  الثالثاء  القدس  األوقاف اإلسالمية في 
فتح المسجد األقصى أمام المصلين بعد عيد 

الفطر.
مجلس  »يقرر  بيان:  في  المجلس  وقال 
األوقاف رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد 
السعيد«،  الفطر  عيد  بعد  المبارك  األقصى 
»سيتم  البيان  وحسب  برس«.  »فرانس  وفق 
اإلعالن عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان 
سيصدر عن دائرة األوقاف بالتنسيق مع مجلس 

األوقاف«.
وكان مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية في القدس أعلن في مارس الماضي 
تعليق حضور المصلين إلى المسجد األقصى 
موقتة  لفترة  المحتلة  الشرقية  القدس  في 
للحد من انتشار فيروس »كورونا«. وقال مدير 
»ال  الكسواني:  عمر  الشيخ  األقصى  المسجد 
أعتقد أنه سيكون هناك فتح جزئي أو تحديد 
ألعداد المصلين المسموح لهم بالدخول ألداء 
الصالة«. وأكد الكسواني أنه سيتم اإلعالن عن 
قبل  بيان يصدر  في  وحيثياته  القرار  تفاصيل 

إعادة فتح المسجد.
لكنه أشار إلى أن مجلس األوقاف »سيناقش 
األمر لعدم التعرض ألي انتقاد واتهام األوقاف 
بخرق القواعد الصحية« المعمول بها للوقاية 
من الفيروس المستجد. ويقع المسجد األقصى 
في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعد 
حرب العام 1967، وفي صلب النزاع اإلسرائيلي 

الفلسطيني.
مداخل  على  اإلسرائيلية  القوات  وتسيطر 
األوقاف  دائرة  إدارته  تتولى  الذي  الموقع 
المسجد  ويعتبر  لألردن.  التابعة  اإلسالمية 
بالنسبة  مقدسة  مواقع  ثالثة  أحد  األقصى 
للمسلمين، في حين يشير إليه اليهود على أنه 
جبل الهيكل، حيث موقع المعبدين من عهد 
قدسية  الدينية  األماكن  أكثر  ويعتبر  التوراة، 
لديهم. كذلك، أعيد في وقت سابق من هذا 
الشهر فتح الحائط الغربي، أو حائط المبكى، 
وهو أحد الجدران الخارجية للحرم الشريف، أمام 

اليهود للصالة.
بالصالة  شخص   300 لنحو  إال  يسمح  وال 
أغلقته  الذي  الحائط  عند  نفسه  الوقت  في 
جائحة  بسبب  اإلسرائيلية  السلطات 
»كوفيد19-«. وسجلت إسرائيل أكثر من 16 
إلى  باإلضافة  بالفيروس  إصابة  و600  ألفا 

277 وفاة.
من  أكثر  الفلسطينية  األراضي  وأحصت 
غزة  قطاع  في  حالة   20 بينها  إصابة   380
وحالتا وفاة في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي 
هذا اإلجراء في إطار تخفيف القيود المفروضة 
اإلصابات  أعداد  تراجع  بعد  السكان  على 
األراضي  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
ومن  ملحوظ.  بشكل  وإسرائيل  الفلسطينية 
المقرر استئناف الرحالت الجوية في إسرائيل 

في األسابيع المقبلة.
فتح  اإلسرائيلية  السلطات  وأعلنت 
األربعاء  من  اعتبارا  السكان  أمام  الشواطئ 
في  والحانات  المطاعم  فتح  وكذلك  المقبل، 

السابع والعشرين من الشهر الجاري.
فنانا   250 من  أكثر  حث  آخر،  سياق  في 
حد  وضع  على  رأي،  مقالة  في  العالم،  عبر 
قطاع  على  إسرائيل  تفرضه  الذي  »للحصار« 
الراهنة  »كوفيد19-«  أزمة  ظل  في  غزة، 
لتجنب انتشار وباء »قد يكون مدمرا في أكبر 

سجن مفتوح في العالم«.
ومن الموقعين على هذا النداء الذي نشر 
 »https://liftthesiege.com/fr« على موقع
وفرقة  غابرييل  بيتر  البريطاني  الموسيقي 
ناومي  الكندية  والكاتبة  أتاك«،  »ماسيف 
لوتش،  كين  البريطاني  والمخرج  كالين، 
طه  والشاعر  مورتنسن،  فيغو  والممثل 

عدنان.
من  طويلة  فترة  »قبل  الموقعون:  وكتب 
تهديد وباء كوفيد19- العالمي بخنق النظام 
الصحي في قطاع غزة المتهالك أصال، توقعت 
األمم المتحدة أن يكون العيش ال يطاق في 
ومع   .2020 في  للحصار،  الخاضع  القطاع 
الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو 
تهديدا  الالجئين  من  وغالبيتهم  المليونين 

قاتال في أكبر سجن مفتوح في العالم«.
منذ  إسرائيلي  لحصار  غزة  قطاع  ويخضع 
على  »حماس«  حركة  سيطرة  بعد  عاما   13

السلطة فيه. وشهد القطاع منذ ذلك الحين 
والدولة  »حماس«  حركة  بين  حروب  ثالث 
األزمة  »قبل حلول  الفنانون:  وكتب  العبرية. 
غزة  مستشفيات  كانت  الحالية  )الصحية( 
القصوى  االستيعابية  قدرتها  إلى  قد وصلت 
بسبب نقص في الموارد األساسية الممنوع 
تفرضه  الذي  الحصار  بسبب  دخولها 
اإلصابات  »أولى  أن  معتبرين  إسرائيل«، 
بالسكان  المكتظ  غزة  قطاع  في  المسجلة 

مقلقة جدا«.
نقل  »يعرقل  الحصار  أن  هؤالء  وأضاف 
والمساعدات  والطواقم  الطبية  المستلزمات 
اإلنسانية األساسية. ومن الضروري ممارسة 
غزة  في  الحياة  لجعل  ملحة  دولية  ضغوط 
الحصار  رفع  يجب  بكرامة.  للعيش  قابلة 
اإلسرائيلي )..( وتجنب وباء قد يكون مدمرا«. 
وتفيد األمم المتحدة أن قطاع غزة من أفقر 
مناطق الشرق األوسط مع اعتماد نحو 80 % 

من سكانه على المساعدات.
هو  غزة  في  يحصل  »ما  الموقعون:  وقال 
منظمة  نداء  ندعم  البشرية.  لضمير  اختبار 
العفو الدولية إلى كل الحكومات لفرض حظر 
بالكامل  تحترم  حتى  إسرائيل  على  عسكري 

واجباتها بموجب القانون الدولي«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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الترفيهية  واالماكن  االلعاب  ومدن  العامة  والحدائق 
األردن بمنأى نسبيًا عن تفشّي  زال  السينما. وما  ودور 
 629 الوباء على نطاق واسع إذ اقتصرت الحصيلة على 
األرقام  بحسب  وفيات،  وتسع  بالفيروس  مؤكدة  إصابة 

الرسمية.
جديدة  وفاة  حالة  أوّل  تونس  سجلت  ذلك،  إلى 
المهدية  محافظة  في  أيّام  عشرة  منذ  بالفيروس 
)شرق(، على ما أفادت وزارة الصحة الثالثاء فيما شرعت 
التامّ.  اإلغالق  تدابير  تخفيف  في  أسبوعين  منذ  البالد 
وارتفع بذلك عدد الوفيات الى 46 في البالد التي أقرت 
الفائت ولم  تامّ مشددة منذ نهاية مارس  تدابير غلق 
كما  المرضى.  استقبال  في  ذروة  المستشفيات  تشهد 
من  جديدة  إصابات  ست  الصحية  السلطات  سجلت 
لمدة  والمقيمين  الخارج  من  العائدين  التونسيين  بين 
ليرتفع  االجباري  الصحي  للحجر  مراكز  داخل  يوما   14

.1043 اجمالي االصابات الى 
باآلالف  رعاياها  إجالء  التونسية  السلطات  وتواصل 
عليهم  وتفرض  أسبوعيا  وأفريقية  أوروبية  دول  من 
الوفيات  أعمار  معدل  ويبلغ  عليه.  تشرف  صحيّا  حجرا 
سابق.  وقت  في  الصحة  وزارة  أكدت  ما  على  عاما   67
وتعافى من الفيروس 819 شخصا ومازال 178 مريضا، 

أشخاص فقط. ثالثة  المستشفيات  داخل  يعالج  بينما 
عبد  الصحة  وزير  شدّد  الصيف،  فصل  اقتراب  ومع 
الشواطئ  على  التجمعات  أن  على  األحد  المكي  اللطيف 
التسبب  عدم  بهدف  وذلك  آخر«  إشعار  حتى  »ممنوعة 

العدوى. انتشار  في 
نهاية  العيد  ليوم  استعدادات  مع  وتزامنا  ذلك  الى 
لتبادل  للعائالت  مناسبة  يكون  والذي  األسبوع  هذا 
الزيارات والتجمّع داخل البيوت، دعت وزارة الصحة الى 
إمكانية  ذلك  في  القبالت ألن  وتبادل  المصافحة  تجنب 

لخطر انتقال الفيروس من شخص الى آخر.
التجارية  والمحالت  األسواق  الجمعة  منذ  وفتحت 
التواصل  مواقع  على  نشطاء  وتداول  أبوابها  الكبرى 
كبيرة  تجمعات  تظهر  فيديو  مقاطع  االجتماعي 
شوارع  في  للعيد  للتبضع  خرجوا  الذي  للتونسيين 
في  مجددا  للتأكيد  الصحة  بوزارة  دفع  ما  تجارية، 
والحرص  االزدحام  تجنب  ضرورة  على  اليومية  بياناتها 

الصحية. التدابير  وتطبيق  االجتماعي  التباعد  على 

في سابقة تاريخية

 »كورونا« يحرم مسلمي العالم العربي من صالة عيد الفطر باملساجد

 أكثر من 250 فنانا عبر 
العالم يطالبون بوضع حد 

للحصار الذي تفرضه إسرائيل 
على قطاع غزة

●   فلسطينية الجئة عاشت نكبة 1948 عند مدخل منزلها في مخيم الشاطئ لالجئين في غزة

بغداد - وكاالت 

في  اإلثنين-الثالثاء  ليل  صاروخ  سقط 
الخضراء  بالمنطقة  األميركية  السفارة  محيط 
ما  بحسب  بغداد،  وسط  التحصين  شديدة 

أفادت مصادر أمنية وكالة »فرانس برس«.
المصالح  ضد  الجديد  الهجوم  وهذا 
نوعه  من  والعشرون  الثامن  هو  األميركية 
منذ  فيه  تشّكلت  بلد  في  أشهر  سبعة  خالل 
قادرة  بأنها  وصفت  حكومة  أسبوعين  نحو 
وتخفيف  واشنطن،  مع  العالقات  تحسين  على 
في  وإيران  المتحدة  الواليات  بين  التوتر 

العراق.

»الصاروخ  أن  عراقي  أمني  مسؤول  وأوضح 
وقوع  دون  من  مادية  أضرار  عن  أسفر 

ضحايا«.
المصالح  ضد  السابقة  الهجمات  غرار  وعلى 
جهة  أي  تعلن  لم  العراق،  في  األميركية 
الصاروخي،  القصف  هذا  عن  مسؤوليتها 
الفصائل  عادة  تتّهم  المتحدة  الواليات  لكنّ 
هذه  وراء  بالوقوف  إليران  الموالية  العراقية 

الهجمات.
علي  اهلل  آية  اإليراني  األعلى  المرشد  وقال 
خامنئي األحد إن الواليات المتحدة »ستُطرد« 
تتواجد  اللذين  البلدين  وسورية،  العراق  من 

بقوة. إيران  فيهما 
»فرانس برس«.

المقبل  الجمعة  وحلفاؤها  إيران  وتحيي 
مع  تضامنًا  العالمي«  القدس  »يوم 
الثورة  قائد  حدده  الذي  الفلسطينيين، 
اإلسالمية في إيران آية اهلل روح اهلل الخميني 
منذ  رمضان،  شهر  من  جمعة  يوم  آخر  في 

.1979 العام 
طهران  بين  المزمن  العداء  وتصاعد 
وواشنطن منذ أن قرّر الرئيس األميركي دونالد 
من  أحاديًّا  االنسحاب   2018 مايو  في  ترامب 
الموقعة  إيران  مع  الدولية  النووية  االتفاقية 
اقتصادية  عقوبات  فرضه  وإعادة   2015 في 

شديدة على الجمهورية اإلسالمية.
المتحدة  الواليات  اغتيال  بعد  األمر  وتفاقم 
للجنرال اإليراني قاسم سليماني في بغداد في 

3 يناير.
الجديدة  العراقية  الحكومة  خبراء  ويصف 
التي شّكلها رئيس المخابرات السابق مصطفى 
أميركية- تسوية  حكومة  أنّها  على  الكاظمي، 

إيرانية، بعد أشهر من التوتر.
ورغم انخفاض وتيرة الهجمات ضد المصالح 
األخيرة،  األسابيع  خالل  العراق  في  األميركية 
لديهم  الذين  لألميركيين  قلق  مصدر  تبقى 
العراقية،  األراضي  على  الدبلوماسيين  مئات 
إضافة إلى بضعة آالف من الجنود الذين صوّت 

البرلمان على طردهم في يناير.
عراقي  وفدان،  يناقش  أن  المتوّقع  ومن 
التواجد  المقبل  يونيو  في  وأميركي، 

البلدين. بين  والشراكة  األميركي 

سقوط صاروخ في محيط السفارة األميركية بالعراق

●   مقاتلون انفصاليون جنوبيون خالل مواجهات في محافظة أبين جنوب اليمن

●   صالة الجمعة في الجامع األموي في دمشق األسبوع الماضي ●   شارع مكتظ عادة وسط العاصمة األردنية عمان يبدو خاليا خالل حظر التجول

●   السفارة األميركية في بغداد.

عقب إغالقه لنحو شهرين



عربى و دولي 07

وسط انتقادات قاسية بسبب »كورونا«

غوتيريس في اجتماع افتراضي لـ »الصحة العاملية«: إما نتغلب على الوباء معا أو نفشل

في ظل مخاوف من موجة ثانية

عودة أوروبية بطيئة إلى »الوضع الطبيعي« في وجه الوباء
في  المفروضة  للقيود  جديد  رفع  مع 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  مواجهة 
البطيئة  عودتها  اإلثنين  أوروبا  تواصل 

»إلى الوضع الطبيعي«.
وفي كل أنحاء العالم، تواصل السلطات 
ثانية  موجة  من  المخاوف  بين  المنقسمة 
العزل  إجراءات  تخفيف  اقتصادية،  وكارثة 
األحيان  بعض  في  عواقبها  كانت  التي 

مؤلمة، بحسب »فرانس برس«.
الجدل  اشتد  المتحدة،  الواليات  وفي 
لالقتصاد  فتح سريعة  إعادة  مناصري  بين 
للتحرك ببطء وتعقل في  الداعين  وأولئك 
ثانية من اإلصابات.  لتجنب موجة  محاولة 
الفدرالي  االحتياطي  رئيس  وبحسب 
األميركي جيروم باول، فإن سوق الوظائف 
ستكون متضررة بشدة في مطلق األحوال 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  يعاني  أن  متوقعا 

من ركود عميق.
يبلغ  أن  المرجح  من  أنه  باول  واعتبر 
معدل البطالة ذروة تصل إلى 20 أو 25% 
وأن يبلغ تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 
الواليات المتحدة في الفصل الثاني »20 أو 
%30«. لكنه أكد أن ذلك ال يقارن بالكساد 
المسؤولين  ألن  الثالثينات  في  الكبير 
المرة  هذه  يرتكبوا  لن  االقتصاديين 

األخطاء نفسها.
لصناعة  شركات  ثالث  أكبر  واستأنف 
اإلنتاج  المتحدة  الواليات  في  السيارات 
حيال  كبيرا  يزال  ال  القلق  لكن  االثنين، 
إبقاء  الصعب  من  حيث  التركيب  شبكات 
كورونا  فيروس  انتشار  وتجنب  مسافة 
المستجد. وتتواصل األنباء السيئة بالنسبة 

القتصادات أخرى.
في  الثالث  الياباني،  االقتصاد  ودخل 
من  ثان  فصل  مع  ركود  في  العالم، 
الناتج  إلجمالي  التوالي  على  االنكماش 
أرقام  بحسب  ومارس  يناير  بين  الداخلي 
إيطاليا،  وبدأت  االثنين.  الحكومة  نشرتها 
بدء  منذ  العالم  في  متضررة  دولة  أكثر 
من  الثانية«  »المرحلة  اإلثنين  الوباء، 
المتاجر  فتح  إعادة  مع  العزل  رفع  إجراءات 

والمقاهي.
في  دولة  أول  كانت  التي  الدولة  وهذه 
العالم تعتمد عزال كامال لسكانها، تستفيد 
رفع  بفضل  الحرية  مايو من بعض   4 منذ 
تدريجي لإلجراءات بموجب المرحلة األولى.
وفي إشارة قوية على تحسن الوضع في 
هذه الدولة الكاثوليكية، أعادت كاتدرائية 
القديس بطرس فتح أبوابها االثنين أمام 
الزوار لكن سيكون على المصلين االنتظار 
حضور  من  التمكن  قبل  الشيء  بعض 
المقابل  في  قداس  وسيرفع  القداديس. 
االثنين في دومور، الكاتدرائية الكبرى في 
التي  المنطقة  لومبارديا،  بوسط  ميالنو 

كانت األكثر تضررا من الوباء.
أبوابه  فتح  آخر  كبير  صرح  وهناك 
األكروبوليس  وهو  الزوار،  أمام  اإلثنين 
في  األثرية  المواقع  كل  وكذلك  أثينا  في 
اليونان قبل بدء عودة السياح، الضرورية 
المدارس  أعادت  كما  البالد.  القتصاد 
في  االثنين  أيضا  أبوابها  فتح  الثانوية 
المدارس  فتح  كذلك  وأعيد  اليونان. 

غير متضررة  مناطق  في  العالية  للصفوف 
وبالمثل،  فرنسا.  في  الوباء  من  كثيرا 

االثنين. مدارسها  أيضا  بلجيكا  فتحت 

فتح مطاعم
بالدنمارك  مرورا  وأذربيجان  البرتغال  في 
دول  عدة  أعادت  وألمانيا،  وأيرلندا 
بينها  والمقاهي  المطاعم  فتح  أوروبية 
الطلق  الهواء  في  الشهيرة  البييرغارتن 
بامتياز  األلمان  حظي  وقد  بافاريا.  في 
في  القدم  لكرة  ألمانيا  بطولة  استئناف 
للمرة  مغلقة  أبواب  خلف  األسبوع  نهاية 

األولى في زمن الوباء.
لكرة  األلماني  الدوري  معاودة  وبعد 
فاز  السبت،  نشاطه  )بوندسليغا(  القدم 

بايرن ميونيخ على يونيون برلين )0-2(.
السبت  األلمانية  سكاي  شبكة  وسجلت 
ألمانيا  في  مشاهد  ماليين  ستة  من  أكثر 
محطمة رقما قياسيا في نسب المشاهدة. 
وتم التعليق على هذا االستئناف في العالم 
البريطانية  ميرور  صحيفة  وكتبت  أجمع، 

األحد »وندربار« )رائع(.
شخصًا   313,611 بوفاة  الوباء  وتسبب 
في  ظهوره  منذ  العالم  في  األقل  على 
بحسب  الصين  في  الماضي  ديسمبر 
إلى  استنادا  برس  فرانس  لوكالة  تعداد 
أرقام رسمية حتى الساعة 19,00 بتوقيت 

غرينتش األحد.
الوباء  من  جدا  المتضررة  إسبانيا  وفي 
في  دخلت  والتي  وفاة(  و650  ألفا   27(
تخفيف عزل تدريجي، فإن حصيلة الوفيات 
للمرة  مئة  دون  ما  إلى  تراجعت  اليومية 
األولى منذ شهرين. وهذا عزز رغبة األلمان 
في االستفادة من قضاء وقت في منازلهم 

الصيفية في جزيرة مايوركا.
منهم  مئات  وجه  أبريل  نهاية  ومنذ 
أرخبيل  تطالب  اللهجة  شديدة  رسائل 
بالسماح  مايوركا  توجد  حيث  الباليار، 
للمالكين األجانب بالعودة، وهو ما كانت 
الثقل  رغم  الدوام  على  مدريد  ترفضه 
في  المقيمين  األلمان  آلالف  االقتصادي 

الباليار. جزر 

مقابل انتقادات قاسية من الواليات المتحدة، 
نالت منظمة الصحة العالمية التي تضم 194 
في  األعضاء  الدول  من  العديد  إشادة  دولة 
تاريخها  في  األولى  للمرة  افتراضية  مباحثات 
مشتركة  دولية  الستجابة  التوصل  محاولة  مع 
لقاح سيكون  أي  أن  كوفيد19- وضمان  لوباء 

متاحا للعالم أجمع.
افتتح النقاشات األمين العام لألمم المتحدة 
التي  الدول  بانتقاد  غوتيريس  أنطونيو 
العالمية«،  الصحة  منظمة  توصيات  »تجاهلت 
باهظا«  »ثمنا  اليوم  يدفع  العالم  أن  معتبرا 

لتباين االستراتيجيات، وفق »فرانس برس«.
في  الفيروس  انتشر  لذلك،  »نتيجة  وأضاف 
الجنوب  دول  نحو  اآلن  ويتجه  أجمع  العالم 
أكثر تدميرا« داعيا  آثارا  أن يخلف  حيث يمكن 
الى بذل »جهود ضخمة متعددة األطراف« في 

مواجهة »هذه المأساة«.
لقاح  عن  البحث  يكون  أن  في  »آمل  وتابع 
نقطة االنطالق لذلك«. وتابع »يجب أن يكون 
الوقت  كوفيد19- دعوة لالستيقاظ. لقد حان 
على  نتغلب  أن  »إما  وتابع  الغطرسة«،  إلنهاء 

هذا الوباء معا أو نفشل«.
للصحة  السنوية  العالمية  الجمعية  وقلصت 
إلى يومين فقط،  العام من ثالثة أسابيع  هذا 
بحياة  أودى  الذي  الوباء  على  تركز فقط  وهي 
أكثر من 315 ألف شخص على مستوى العالم. 
الفيديو، أشاد كثر من  وخالل مداخالتهم عبر 
المنظمة  بجهود  الصحة  ووزراء  الدول  قادة 
مزيد  توفير  على  وحضوا  االستجابة،  لتنسيق 

من التمويل والدعم للمنظمة.

لكن وزير الصحة األميركي أليكس ازار ألقى 
لعدم  العالمية  الصحة  منظمة  على  باللوم 
توفيرها  أو  الالزمة  المعلومات  على  الحصول 
أن نكون  ازار »يجب  الوباء. وقال  للقضاء على 
التي  الرئيسية  األسباب  أحد  بشأن  صريحين 
السيطرة:  نطاق  خارج  التفشي  هذا  جعلت 
على  الحصول  في  المنظمة  هذه  فشلت 
وهذا  العالم،  إليها  يحتاج  التي  المعلومات 

الفشل أودى بحياة كثيرين«.
لمنظمة  العام  المدير  أكد  المقابل،  في 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
أمام الجمعية أن منظمته »دقت ناقوس الخطر 

على  مريرا  خالفا  واشنطن  وتخوض  مبكرا«. 
نحو متزايد مع بكين، حيث بدأ الوباء في أواخر 
العام الماضي. لكنها استهدفت بشكل متزايد 

منظمة الصحة العالمية.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
مانح  أكبر  واشنطن،  أن  الماضي  الشهر 
تمويلها  ستعلق  العالمية،  الصحة  لمنظمة 

للمنظمة.
ورغم التوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين 
في العالم، عبرت الدول األعضاء عن أملها في 
أن تتبنى جمعية الصحة العالمية مشروع قرار 
يهدف إلى تشكيل استجابة مشتركة، بما في 

ذلك االلتزامات المتعلقة بالوصول العادل إلى 
العالجات واللقاحات المحتملة.

األوروبي  االتحاد  طرحه  الذي  والمشروع 
الشامل  الوصول  »إمكانية  خصوصا  يطلب 
الالزمة  المنتجات  لكل  والمنصف  والسريع 
»اللقاح  دور  على  ويشدد  للوباء«  لالستجابة 
باعتباره  كوفيد19-  ضد  النطاق  الواسع 
انتشار  ولمنع  العالم  في  العامة  للمنفعة 

الفيروس والقضاء عليه من أجل وقف الوباء«.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي »تم التوصل 
بتوافق  القرار  العتماد  رسمي  غير  اتفاق  إلى 
اآلراء. وستكون هذه نتيجة مهمة ألن منظمة 

عالمي  منتدى  أول  ستكون  العالمية  الصحة 
سيتم  أنه  مؤكدا  باإلجماع«،  نص  على  يتفق 
بما  »الصعبة«  المواضيع  إلى  حتى  التطرق 
يشمل منشأ الفيروس وإصالح منظمة الصحة 
المتحدة  الواليات  به  طالبت  الذي  العالمية، 

بإلحاح.
مستقلة  مراجعة  إلى  األميركي  الوزير  ودعا 
الصحة  وكالة  استجابة  من  جانب«  لـ»كل 

التابعة لألمم المتحدة للوباء.
من جهته أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
لالستجابة  شامال«  »تقييما  تدعم  بالده  أن 
السيطرة  »بعد  كوفيد19-  لوباء  العالمية 

موقف  للصين  »كان  لطالما  إنه  وقال  عليه«. 
منفتح وشفاف ومسؤول« وشاركت المعلومات 
الرئيس  وأضاف  وقتها.  في  الفيروس  بشأن 
الصيني أن أي لقاح تطوره بالده ضد فيروس 
العالمية  »للمصلحة  المستجد سيكون  كورونا 

العامة« فور بدء استخدامه.

حرب كالمية
وهناك عدة مواضيع تثير الخالفات من إصالح 
تايوان  إلى  وصوال  العالمية  الصحة  منظمة 
وأبحاث اللقاحات وإرسال خبراء إلى الصين لكن 
مسألة منشأ الفيروس ال تزال النقطة األساسية 
المتحدة  الواليات  بين  الكالمية  الحرب  في 
بإجراء  المتحدة  الواليات  وتطالب  والصين. 
أستراليا  غرار  على  الموضوع  هذا  في  تحقيق 
وتشتبهان في أن بكين خلفت حادثا مخبريا قد 

يكون وراء انتشار الفيروس.
اآلن  الصين  المتحدة  الواليات  وتتهم 
لقاح  حول  أميركية  أبحاث  قرصنة  بمحاولة 
في  لقاح  حول  أميركي-أوروبي  تنافس  وسط 
المستقبل. وقد هدد الرئيس األميركي دونالد 

ترامب »بقطع جميع العالقات« مع بكين.
األميركية  الحكومة  تعتبر  ذلك  موازاة  في 
أن منظمة الصحة العالمية قد أهملت تحذيرا 
فيروس  خطورة  حول  تايوان  من  صدر  مبكرا 
األمم  وكالة  تنفيه  ما  وهو  المستجد  كورونا 
بدعم  المتحدة،  الواليات  ودعت  المتحدة. 
إلى  العالمية  الدول منظمة الصحة  من بعض 
»دعوة تايوان« إلى هذا االجتماع رغم معارضة 
أن  العالمية  الصحة  منظمة  وأكدت  الصين. 
قبول  قرار  إليها  يعود  فقط  األعضاء  الدول 

تايوان أم ال.
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عبدالله عبدالله سيقود مساعي المصالحة الوطنية
اتفاق لتقاسم السلطة في أفغانستان

 ينهي أزمة سياسية امتدت أشهرا

أزمة  في  بالبالد  وزجّ  لشهور  استمر  لخالف  نهاية  في 
األسبوع  غني،  أشرف  األفغاني  الرئيس  وّقع  سياسية، 
عبداهلل  خصمه  مع  السلطة  لتقاسم  اتفاقا  الجاري، 

عبداهلل.
ويأتي االتفاق، الذي سيقود عبداهلل بموجبه محادثات 
السالم، في وقت تواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها 
التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال 
الماضي،  األسبوع  العشرات  ضحيتها  راح  التي  العنف 
صدّيقي،  صدّيق  وقال  برس«.  »فرانس  بحسب 
عبداهلل  »الدكتور  إن  تويتر  على  غني،  باسم  المتحدث 
وسينضم  الوطنية  للمصالحة  العليا  اللجنة  سيترأس 
فرايدون  أفاد  بدوره،  الحكومة«.  إلى  فريقه  من  أعضاء 
يضمن  االتفاق  بأن  عبداهلل،  باسم  المتحدث  خاوزون، 
في  المناصب  من   50% على  عبداهلل  فريق  حصول 

الحكومة وحكام الواليات.
بتشكيل  الطرفين  يلزم  االتفاق  إن  عبداهلل  وقال 
كفاءة«.  وذات  محاسبتها  ويمكن  أكثر  جامعة  »إدارة 
وأفاد على تويتر بعد التوقيع بأن االتفاق »يأتي في فترة 
صعبة بينما نواجه تهديدات خطيرة«. وأضاف »مهمته 
ضمان مسار للسالم وتحسين الحوكمة وحماية الحقوق 
أن شخصيات  خاوزون  وذكر  والقيم«.  القوانين  واحترام 
على  ستشرف  واسع  باحترام  تحظى  ووطنية  سياسية 
الرئاسة  قصر  نشرها  صور  وأظهرت  االتفاق.  تطبيق 
حفل  في  جنب  إلى  جنبا  جالسان  وهما  وغني  عبداهلل 
التوقيع بحضور شخصيات أفغانية بارزة بينهم الرئيس 
منصب  يشغل  عبداهلل  وكان  كرزاي.  حامد  األسبق 
»رئيس السلطة التنفيذية« بموجب اتفاق سابق لتقاسم 
السلطة لكنه خسر المنصب عقب هزيمته في االنتخابات 
السابق  االقتصادي  الخبير  فاز فيها غني،  التي  الرئاسية 

لدى البنك الدولي، في سبتمبر وسط تهم بالتزوير.

ضغوط أميركية
وأقام حفل  رئيسا  نفسه  العيون،  عبداهلل، طبيب  وأعلن 
تنصيب غني  أعيد  بينما  مارس  التاسع من  في  تنصيب 
كرئيس في اليوم ذاته. ويشير الخبراء إلى أن اتفاق األحد 

قد يساهم في إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية.
السالم  محادثات  عبداهلل  سيقود  االتفاق،  وبموجب 
اتفاقا  وقعت  التي  طالبان،  حركة  مع  المستقبلية 
األجنبية  القوات  لسحب  يمهّد  واشنطن  مع  تاريخيا 
»من  موسوي  ناصر  سيد  المحلل  وقال  أفغانستان.  من 
التي  المشاكل  الزعيمان  هذان  يحل  بأن  اآلن  المتوقع 
تواجهها أفغانستان على غرار فيروس كورونا المستجد 
إلى أن »الضغط  السالم مع طالبان«. وأشار  ومحادثات 
الهائل« الذي مارسته الواليات المتحدة عليهما دفعهما 
ستبقى  صعب...  الوضع  »لكن  وتابع  االتفاق.  إلبرام 
طالبان«.  مع  اتفاق  إلى  توصلهما  حين  إلى  الخالفات 

وأشار المحلل أندرو واتكنز من مجموعة األزمات الدولية 
إلى أنه »ال يُتوقع بأن يحل االتفاق فورا الخالفات الكامنة 

بشأن توزيع السلطة«. 
شرخ  حدوث  لمنع  ضرورية  خطوة  كان  »لكنه  وقال 
وغني  عبداهلل  وتنافس  المجتمع«.  الدولة  في  محتمل 
منهما  كل  أعلن  والتي  الرئاسية   2014 انتخابات  في 
فوزه فيها. وفي مسعى لمنع نشوب نزاع، توسّط وزير 
للتوصل  بينهما  كيري  جون  آنذاك  األميركي  الخارجية 
للسلطة  رئيسا  عبداهلل  تعيين  بموجبه  تم  اتفاق  إلى 
وزير  ندد  مارس  في  مشابه  خالف  وبعد  التنفيذية. 
التوصل  في  بومبيو بفشلهما  مايك  األميركي  الخارجية 
بمبلغ  ألفغانستان  المساعدات  خفض  معلنا  اتفاق  إلى 
قدره مليار دوالر. وفي وقت يبلغ إجمالي الناتج الداخلي 
ضربة  الخفض  شّكل  فقط،  دوالر  مليار   20 للبالد 

القتصادها المعتمد على المنح.

»سالم حقيقي«
وأما سكان كابل، فشكك عدد منهم في االتفاق. وقال 
هاشمي  راشد  كابول  في  خاصة  شركة  في  الموظف 
إن »آالف األفغان قتلوا أو أصيبوا بجروح في آخر عهد 
لمصلحة  العمل  يريدان  حقا  كانا  »إذا  وأضاف  لغني«. 
هو  هذا  الحقيقي،  السالم  جلب  فعليهما  البالد... 

الشيء الوحيد الذي يريده أغلب األفغان«. 
دونالد  األميركي  الرئيس  جعل  بينما  االتفاق  ويأتي 
ترامب إنهاء أطول حرب في تاريخ بالده بين أولوياته. 
ينص  طالبان  مع  اتفاقا  فبراير  في  واشنطن  ووّقعت 
القوات  من  وغيرها  األميركية  القوات  انسحاب  على 
مطلع  بحلول  أفغانستان  من  معها  المتحالفة  األجنبية 
مهاجمة  بعدم  المقابل  في  طالبان  وتعهّدت   .2021

األفغانية. القوات 
لكن القتال تواصل بين طالبان والقوات األفغانية في 
متبادلة  هجمات  بتنفيذ  الجانبان  هدد  بينما  الواليات، 
مقتل  عن  الماضي  األسبوع  اعتداءان  أسفر  بعدما 
اقتحم  عندما  رضّع،  وأطفال  أمّهات  بينهم  العشرات، 

مسلحون مستشفى في كابل. 

بعدما علقوا ألسابيع في البحر، دعا األمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى 
ضرورة نقل مئات الروهينغا الذين أنقذتهم 
معرضة  جزيرة  إلى  وُأرسلوا  بنغالديش، 

للفيضانات، إلى مخيمات الالجئين.
خارجية  لوزير  غوتيريس  مناشدة  وتأتي 
في  المؤمن،  عبد  الكالم  أبو  بنغالديش، 
»فرانس  عليها  اطلعت  مفتوحة  رسالة 
برس«، في وقت يزداد القلق بشأن احتمال 
تفشي الفيروس في المخيمات الضخمة قرب 
الحدود مع بورما.  وسجلت إصابة رابعة في 
المخيمات المكتظة، وفق ما أفاد مسؤولون 
الروهينغا  أقلية  أفراد  إنقاذ  وتم  األحد. 
المسلمة الذين أشار إليهم المسؤول األممي 
الرفيع مطلع مايو في خليج البنغال بعد أن 

دكا  وأفادت  شار.  باشان  جزيرة  من  خرجوا 
المخيمات في جنوب  إلى  يرسلوا  لم  بأنهم 
شرق البالد إذ تخشى السلطات من احتمال 

أن يكونوا مصابين بـ»كورونا المستجد«. 
وشدد غوتيريس على وجوب نقل الالجئين 
البالغ عددهم 308 إلى المخيمات فور انقضاء 
ولم  عليهم.  المفروض  الصحي  الحجر  مدة 
تذكر دكا الفترة التي سيقضونها في العزل. 
خارجية  لوزير  رسالته  في  غوتيريس  وقال 
بنغالديش، المؤرخة الجمعة، »بينما قد يتم 
في  أنقذوا  الذي  األشخاص  على  حجر  فرض 
يجب  العامة،  بالصحة  تتعلق  ألسباب  البحر 
يستحقونها  التي  الحماية  منحهم  كذلك 

كالجئين«.
أيضًا  هم  بأنهم  ثقة  »لدي  وأضاف: 
اإلنسانية  الخدمات  من  سيستفيدون 
وبأنه  بنغالديش  في  للروهينغا  المقدمة 
الحجر...  فترة  نهاية  في  لهم  سيُسمح 

باالنضمام إلى عائالتهم في كوكس بازار«. 
وقال عبد مؤمن إنه لم يتلقَ الرسالة بعد، 
لكنه قال إن على القلقين بشأن باشان شار، 
حيث أقيمت منشآت تتسع لمئة ألف شخص 
العام الماضي، أن يستضيفوا الروهينغا في 
نريد  »ال  برس«:  لـ»فرانس  وقال  بلدانهم. 
مكان  »ال  وأضاف:  الروهينغا«.  من  مزيدا 
)الدول  تعجبها  لم  إذا  إلبقائهم.  لدينا  آخر 
األخرى( بهاشان تشار، فلتأخذهم إليها. وإال 

فليعودوا إلى بورما«.
من  مزيد  ممارسة  وجوب  إلى  وأشار 
إلى  الروهينغا  إلعادة  بورما  على  الضغط 
ذكرت  أن  وسبق  راخين.  األصلية  واليتهم 
وزارة الخارجية أن الالجئين سيقيمون »على 
األرجح« في مالجئ في باشان شار إلى حين 

عودتهم إلى راخين.
التي  البنغالية  البحرية  في  وقال مسؤول 
إنهم  الجزيرة  على  الالجئين  رعاية  تتولى 

مالبس  لهم  وقدمت  مريح«  وضع  »في 
الرمضاني.  اإلفطار  بينها  وأطعمة  جديدة 
وأضاف أن السلطات ال تخشى حصول إعصار 
جزيرة  تحصين  تم  إذ  البنغال،  خليج  في 
باشان شار بسدود يبلغ ارتفاعها ثالثة أمتار 

عالوة على المالجئ فيها. 
في  الروهينغا  من  مليون  نحو  ويعيش 
وفر  بازار.  كوكس  في  مكتظة  مخيمات 
 2017 العام  حملة  بعد  بورما  من  كثيرون 
احتواء  الطوارئ  فرق  وتحاول  العسكرية. 
في  المستجد«.  »كورونا  فيروس  تفشي 
من  ثالثة  إصابة  تأكدت  بعدما  المخيمات 

الروهينغا األسبوع الماضي.
في  للروهينغا  مخيم  أوسع  وبخصوص 
كوتابالونغ، قال مسؤول الصحة في كوكس 
كاماًل  قسمًا  اآلن  حتى  عزلنا  »لقد  بازار: 
يستضيف 5500 شخص«. وأضاف أنه يجري 

تجهيز 200 سرير لمعالجة المصابين.

بعدما علقوا ألسابيع في البحر

مطلب أممي بنقل الروهينغا في بنغالديش من جزيرة إلى مخيمات الالجئني

●   الجئون من الروهينغا في سوق بمخيم كوتوبالونغ لالجئين

دكا - وكاالت
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العاصمة  في  االستئناف  محكمة  إن  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  قالت 
شرعية  على  النزاع  مرحلة  به  أنهت  لصالحها  حكما  أصدرت  لندن  البريطانية 
إدارة  مجلس  بشرعية  المحكمة  أقرت  إذ  سنوات،  خمس  منذ  القائم  المؤسسة، 

المؤسسة برئاسة الدكتور علي محمود حسن.
وأوضحت أن الحكم الصادر من محكمة االستئناف في لندن أمس الجمعة هو 
إدارة  ومجلس  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  بـ»شرعية  يؤكد  حكم 
»بشكل  المحكمة  رفض  إلى  مشيرة  حسن«،  محمود  د.علي  برئاسة  المؤسسة 
تدعي  كانت  التي  الموازية  األطــراف  من  المقدمة  والحجج  المزاعم  كل  سريع 
من  »مرحلة  يطوي  الحكم  أن  إلى  أشار  الذي  المؤسسة  تمثيل  وأحقية  الشرعية 

النزاع على الشرعية استمرت ألكثر من خمس سنوات«.
إلزالة  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  المؤسسة ستباشر  أن  إلى  اإلدارة  مجلس  ونوه 
الحراسة القضائية وتسلم المهام واألصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني 

أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.

حكم قضائي بريطاني بشرعية مجلس إدارة الليبية لالستثمار

»ترشيد الصرف في 
شركات النفط وفق ما 
هو متاح« 

رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط
مصطفى صنع اهلل

% 98.8

صاحبات األعمال الليبيات.. إشكاليات 
الواقع وتحديات التطوير )1 ـ 2(
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ال تزال مشاركة المرأة ضعيفة في النشاط االقتصادي وسوق 
العمل، إذ لم تزد إال بنسبة 4 % خالل سبع سنوات، فقد أصبحت 
نسبة العامالت إلى مجموع السكان في سن العمل تقدر بـ30.4 
% في العام 2013 مقابل 26.4 % في العام 2006، وذلك بسبب 

انعدام االستقرار األمني وضعف الحركة االقتصادية في البالد.
وتظهر بيانات دراسة حديثة لمركز جسور للدراسات والتنمية، 
المنطقة  من  العمل  سوق  في  المشاركات  النسوة  نسبة  تدني 
الجنوبية، تلتها المنطقة الشرقية، بينما جاءت المنطقة الغربية 
في الصدارة، وقد يرجع ضعف المشاركة في الجنوب لعدة عوامل 
أهمها الصراعات القبلية، وضعف الخدمات العامة، خصوصًا أزمة 
الكهرباء والوقود، فضاًل عن عدم توفر أسواق محلية تشجع النساء 

على االبتكار والريادة.
وعلى العكس تعد المنطقة الغربية وباألخص مدينة طرابلس 
سوًقا محليًا مالئمًا نسبيًا الزدهار المشاريع الريادية، الرتفاع عدد 
السكان وازدياد معدالت البطالة، وتأخر المرتبات وشح السيولة 
النقدية في المصارف، ما دفع النساء إلى البحث عن فرص عمل 

أخرى لكسب العيش وتوفير النفقات المعيشية.
تتنوع المشروعات النسائية المشاركة فيها، فقد شملت أشغااًل 
الخاصة  والمشاريع  الطعام  متعهدي  وخدمات  وهدايا  يدوية 
بالمالبس النسائية والتجميل، إال أن جلها يعد ضمن المشاريع التي 
تعزز النظرة العامة للمجتمع، التي تبعد النساء عن بعض المجاالت 

مثل التصنيع واالتصاالت والتكنولوجيا.
وتظهر الدراسة أن نسبة العامالت من البيت هي األعلى في 
المناطق الليبية الثالث، فهي تمثل نسبة 52.94 % في المنطقة 
المنطقة  في   % و50  الغربية،  المنطقة  في   % و65  الشرقية، 
الجنوبية. تليها نسبة النساء العامالت بصورة فردية حرة لحسابهن 
الشخصي، التي تشكل 17.65 % في المنطقة الشرقية، و9 % في 

الغرب، و50 % في الجنوب.
وتنشط المشاركات في مدينة بنغازي أكثر في مجاالت 
لها عالقة بالفنون واإلبداع، مثل: التصوير والفنون والكتابة، 
على عكس المنطقة الغربية التي طغت عليها المشاريع التي 
تقدم خدمات تجارية خاصة بالمالبس الجاهزة وتصميم 

األزياء والطبخ.
وعمومًا، تغلب األنشطة المرنة التي ال تحتاج لساعات عمل 
تواصل  أو  طويلة 
الزبائن  مع  مباشر 
المشروعات  على 
حسب  الــنــســائــيــة 
الــدراســة،  تشير  ما 
أسباب  لعدة  وذلــك 
تناسب  أنها  أهمها 
االجتماعية  الثقافة 
البالد،  في  السائدة 

المرأة  على  تفرض  التي 
قضاء وقت أكبر في البيت، 
وعدم االختالط مع الغرباء، 
غياب  عامل  يلعب  وكذلك 
األمن دوراً مهمًا من حيث 
تقييد حرية حركة المرأة، ومنع ترددها على مناطق تبعد عن محل 
إقامتها، كما ال يمكننا إغفال دور العامل االقتصادي، بشأن ارتفاع 
تكلفة إيجارات األماكن التجارية وارتفاع تكلفة تسجيل واستخراج 
المشاريع،  هذه  المنخفض ألغلب  الدخل  مع  القانونية،  الرخص 
قانوني  الشركات كشكل  اتخذت  التي  المشروعات  غالبية  أن  إذ 
لعملياتها هي تلك المتعلقة بالتدريب والتعليم والمحال التجارية 
الخاصة بالمالبس النسائية، التي تعد أطول استدامة، وأكثر جنيًا 

للعوائد المالية.
وتبسيط  لتسريع  التكنولوجيا  على  االعتماد  بخصوص  أما 
بين مستخدمي  استعمااًل  األكثر   facbook موقع  فيعد  األعمال، 
اإلنترنت في ليبيا بنسبة تصل إلى 77.8 % من السكان، وتصل 
 Instagram نسبة المستخدمات من اإلناث 39.9 %، يليه موقع
بنسبة ال تتجاوز 16.5 %، وكانت نسبة المستخدمات من اإلناث 
للمنصة نحو 46.6 %، وفق إحصائية شهر فبراير 2020 التي أجراها 
موقع »NapleonCat« المختص في إحصاءات منصات التواصل 

االجتماعي.
ومن خالل بيانات الدراسة التي قمنا بجمعها، نرى أن النساء 
كمنصة   facbook موقع  استخدام  يفضلن  األعمال  صاحبات 
المنطقة  إلى 68 % فى  للتسويق وبيع منتجاتهن بنسبة تصل 
الغربية، و50 % بالمنطقة الشرقية، و100 % في منطقة الجنوب، 

.instagramوTwitter يليه كل من
ويالحظ أيضًا ضعف استخدام المواقع اإللكترونية بين النساء 
صاحبات األعمال، فقد كانت نسبة من يمتلكن مواقع إلكترونية 

لمشاريعهن أقل من 2 % من المشاريع المشمولة بالدراسة.
مواقع  استخدام  األعمال  صاحبات  تفضيل  سبب  يعود  وقد 
التواصل االجتماعي إلى سهولة تصفحها عبر الهواتف المحمولة، 
وسهولة تحديث محتواها دون الحاجة لمتخصص في إدارة المواقع 

اإللكترونية.
وتظهر البيانات أن الغالبية العظمى من المشاريع المشاركة في 
عينة الدراسة غير مسجلة رسميًا، إذ تصل إلى 90 % من العينة 
المشاركة فى المنطقة الغربية، و73.53 % في المنطقة الشرقية، 
ونحو 85 % في المنطقة الجنوبية. وهو ما يرتبط بصورة مباشرة 
المسجلة،  غير  والمشاريع  الظل  اقتصاد  وانتشار  حجم  بمدى 
وينعكس أيضًا على حجم سوق العمل في القطاع الخاص الذي 

تغيب عنه الحماية والخدمات.
من ناحية أخرى فإن غالبية النشاط غير الرسمي ترتبط بجملة 
تحديات تدفع أصحاب المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر إلى عدم 

تسجيل مشاريعهم بصورة رسمية، نلخصها فيما يلي:
ـ ارتفاع تكلفة التسجيل القانوني، خصوصًا عند مقارنته بالعوائد 

المالية للمشاريع متناهية الصغر .
ـ تعقيد وطول اإلجراءات المتعلقة بالتسجيل القانوني للمشاريع، 
التي تتطلب حضورًا شخصيًا، وقد تتجاوز المدة في بعض األحيان 

ثالثة أشهر.
ـ عدم وجود إجراءات خاصة بتسجيل المشاريع متناهية الصغر أو 

األعمال التي تمارس من المنزل.
ـ عدم فهم أبعاد الحماية القانونية التي يوفرها التسجيل القانوني، 
وغياب نظم الحوكمة اإللكترونية والتكنولوجيا في تسهيل عملية 

تسجيل المشاريع خصوصًا الصغرى ومتناهية الصغر.
ـ ونضيف هنا نتائج سلبية أخرى على كل من صاحب المشروع 
والمستفيدين، نلخصها في غياب الرقابة عليها، ومن ثم إمكانية 
المشروعات  في  ذلك  خطورة  وتظهر  المسؤولية،  من  تهربها 
الغذائية، كما تحرم أصحابها من الحماية القانونية لها، وأي فرص 

للتطوير أو التمويل الحكومية.

للدراسات جسور  مركز  مديرة  باحثة،   *

 هالة بوقعيقيص*

نسبة العامالت من البيت هي 
األعلى في ليبيا، فهي تمثل 

52.94 % في المنطقة 
الشرقية، و65 % في الغربية، 
و50 % في المنطقة الجنوبية

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4183دوالر أميركي
1.5394يورو

1.7438الجنية االسترليني
0.3775الريال السعودي
0.3861درهم إماراتي

0.2001االيوان الصيني
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»العمل عن بعد« يفرض وجوده

تحذير دولي جديد من انعكاسات »كورونا« على معيشة الليبيين

جائحة »كوفيد-19« تزعزع أبراج مكاتب الشركات العاملية

صندوق النقد: الوضع االقتصادي »بالغ الدقة«

القاهرة - وكاالت

القاهرة - وكاالت

قرارات تقشفية في وجه األزمة: رفع 
الدعم عن المحروقات وتخفيض 

المرتبات بنسبة 20 %

الشاهقة؟  المكاتب  أبراج  زمن  انتهى  هل 
وباء  بسبب  بعد  عن  العمل  انتشار  مع   ..
هذه  في  ترى  الشركات  باتت  »كوفيد19-« 
قد  ما  النفقات  لالقتصاد في  إمكانية  الطريقة 

العمل بشكل عميق. بيئة  يغير 
فرغت  المنزلي،  العزل  إجــراءات  بدء  منذ 
بدنو  انطباع  مع  روادهــا  من  األعمال  أحياء 
كاناري  حي  في  الحال  كما  العالم،  نهاية 
الضاحية  في  والديفانس  لندن  شرق  وارف 

الغربية. الباريسية 
تدريجي  بشكل  العمل  استئناف  مع  لكن 
مصير  بات  لذلك،  المرافقة  والمعضالت  جدًا 
ناطحات  ومعها  المحك  على  األحياء  هــذه 
التي  فيها  المنتشرة  األخرى  واألبراج  السحاب 
الشركات  وقوة  الحديثة  الرأسمالية  إلى  ترمز 

الجنسيات. المتعددة 
مصرف  ــس  ــي رئ ســتــالــي  جــيــس  ــرى  ــ وي
الذي يملك مقرًا ضخمًا  البريطاني  »باركليز« 
وفخمًا في كاناري وارف أن »وضع سبعة آالف 
أصبح  أمرًا  يكون  قد  واحد،  مبنى  في  شخص 
من الماضي. فنحن نجد سباًل للعمل عن بعد 
موقف  عن  بذلك  يعبر  وهو  طويلة«.  لفترة 
الذين  الكبيرة  المجموعات  رؤساء  من  الكثير 
انتشار  خالل  بعد  عن  العمل  نجاح  ــوا  أدرك

الوباء.
الفرنسية  آ«  أس  »بي  مجموعة  وتدرس 
عن  العمل  جعل  إمكان  السيارات  لصناعة 
اإلنتاجية  غير  نشاطاتها  في  »األساس«  بعد 
تنوي  فيما  األشخاص،  آالف  ما يشمل عشرات 
لبعض  السماح  األميركية  »تويتر«  خدمة 

األجراء بالعمل من منازلهم بشكل دائم. 
شــركــة  مــن  رواش  ســيــدنــي  وتــوضــح 
»هذه  لالستشارات  األميركية  »إيدلمان« 
بالعمل  تسمح  التكنولوجيا  أن  أثبتت  الجائحة 
الفعلية ستأتي من  الثورة  عن بعد. وأظن أن 
خالل تغير في ذهنية مسؤولي الشركات حول 
وتضيف:  المرونة«.  هذه  مع  التعامل  طريقة 
ذلك  سيفضي  ما  إلى  نعرف  أن  الصعب  »من 
عن  البحث  في  ــراء  األج إشــراك  ينبغي  لكن 

حلول«.
القطاعات  لكل  يمكن  ال  الحال  وبطبيعة 
الطريقة  هذه  أن  إال  بعد،  عن  العمل  اعتماد 

من  الــدولــيــة  التحذيرات  وتــيــرة  تتزايد 
على  كورونا  لجائحة  الخطيرة  االنعكاسات 
وكان  الليبيين،  للمواطنين  المعيشية  الموارد 
الدولي  النقد  من صندوق  التحذيرات  تلك  آخر 
في  ومحتمل  حاد  انخفاض  عن  تحدث  الــذي 
نهج  السلطات  خلفية سلوك  على  األسر  دخول 
الحال  هو  كما  صراعات  تشهد  بدول  التقشف 

في ليبيا.
الدولية  النقدية  المؤسسة  محللو  ويقول 
 )19 )كوفيد  »آثار  إن  األسبوع  هذا  تقرير  في 
للعاملين  وخاصة  الدخول  انخفاض  في  تظهر 
المهارات  وذوي  الرسمي  غير  القطاع  في 
وتراجُع  التصدير  إيرادات  تأثُّر  مع  المحدودة، 
النشاط المحلي بسبب التباعد االجتماعي، بما 
في ذلك عدد كبير من السكان النازحين داخليا 
الــدول  »هــذه  التقرير  ويضيف  والالجئين«. 
ستواجه وضعًا سياسيًا واقتصاديًا دقيًقا للغاية 
مع عودة ظهور انعدام األمن في هذا المجال«.

للوباء،  السلبية  االنعكاسات  على  وعــالوة 
النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال  تسبب  فقد 
الدولة  مــوارد  تراجع  في  الماضي  يناير  منذ 
بنسبة  النفطية  الصادرات  انخفاض  مع  الليبية 
%92.3 خالل الربع األول من العام الحالي، في 
أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط، 
وتراجعت صادرات ليبيا األولية من 1.2 مليون 
إلى 72 ألف برميل يوميا، مما أسفر عن خسائر 

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

دينار، للفترة الزمنية نفسها«.
وفي المقابل، أثارت القرارات التقشفية التي 
الماضي  أبريل  في  الوفاق  حكومة  أصدرتها 
الــدعــم عن  رفــع  ــرص  وف آلــيــات  أسئلة حــول 
 ،20% بنسبة  المرتبات  وتخفيض  المحروقات 
الحكومة  وأقــرت  ومحللين.  اقتصاديين  وفق 
الدعم  رفع  المبدأ  حيث  من  الماضي  الشهر 
عن المحروقات مع تفعيل عالوة العائلة ومنحة 
الزوجة واألوالد بموجب قانوني )6( و)27( لسنة 
المعاشات األساسية، ودعم  2013 م، وتسوية 

شركة  وطلبت  واسع.  بشكل  نفسها  فرضت 
في  العمالقة  البريطانية  بي«  بي  »دبليو 
مجال اإلعالنات من 95 % من موظفيها البالغ 
ونجحت  بعد  عن  العمل  آالف،   107 عددهم 
وأشــارت  لزبائنها.  الــخــدمــات  تأمين  فــي 
»الند  البريطانية  العقارية  الوساطة  شركة 
المال  حي  في  جــدًا  الناشطة  سكيورتيز« 
أن  إلى  قصيرة  فترة  قبل  لندن،  في  واألعمال 
عليها،  تشرف  التي  المكاتب  من  فقط   %  10
مشغولة. وتوقع أليكس هام المدير العام في 
»نوميس  اللندنية  المالية  الوساطة  شرطة 
»ذي  لصحيفة  تصريح  فــي  سكيورتيز« 
طبيعته«،  إلى  الوضع  يعود  »أال  تلغراف«، 
اإلثنين  من  المكتب  إلى  التوجه  أن  مؤكدًا 

إلى الجمعة »لن يعود بكل بساطة«.
شركة  أجرته  للرأي  استطالع  في  وجــاء 

واكفيلد«  آند  »كوشمان  العقارية  الوساطة 
أن  العالم،  في  شركة   300 وشمل  أبريل  في 
89 % منها ستواصل االعتماد على العمل عن 

الجائحة. انتهاء  بعد حتى بعد 
من  بــادوف  وبياته  ليونيت  كلير  وتشير 
مزايا  إلــى  إنجلترا(  )وســط  ــك  واروي جامعة 
النفقات  في  االقتصاد  مثل  بعد  عن  العمل 
المال  حي  في  الخيالية  اإليجارات  إلى  نظرًا 
ــال فــي لــنــدن فــضــالص عــن خفض  ــم واألع
التغيب عن العمل. وتقول رواش إن »العقارات 
للشركات،  جدًا«  المكلفة  القطاعات  من  هي 
خصوصًا  تختفي«  »لن  السحاب  ناطحات  لكن 
مع ضرورة المحافظة على مكاتب في »أماكن 

مانهاتن«. مثل  اكتظاظًا  تشهد 
من  تخفف  قد  الكبيرة  المجموعات  أن  إال 
خفض  أن  خصوصًا  العقارية  ممتلكاتها 

عن  الباحثين  ومنحة  التقاعدية،  المعاشات 
العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء. 

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

حكومة الوفاق. 
وتوقع تقرير صادر عن برنامج األمن الغذائي 
»انعكاسات  الماضي  أبريل  منتصف  العالمي، 
العمل  وفــرص  الحركة  على  للقيود  شديدة 
والحصول على الغذاء، مع عدم قدرة األشخاص 
بشكل عام على التنقل بسهولة للعمل، وإجبار 
أبوابها،  إغــالق  على  الشركات  من  العديد 
واختفاء  العمالة،  على  الطلب  تقليل  وبالتالي 

مصادر الدخل غير المستقرة«.

في الوقت نفسه، كشفت وزارة العمل التابعة 
كورونا  فيروس  تداعيات  أن  الوفاق  لحكومة 
تهدد 120 ألف عامل بالبطالة، بسبب تعطيل 
الوزارة  وعبّرت  البالد.  في  االقتصادية  الحركة 
عن ارتفاع المخاوف من صعود معدالت البطالة، 
مشيرة إلى أن عدد الباحثين عن العمل في ليبيا 
بلغ العام الماضي 118 ألفًا، فيما وصلت نسبة 

البطالة إلى %18 لعام 2019.
وفي أحدث تقرير لألمم المتحدة، قال األمين 
الوفاق  »حكومة  إن  غوتيريس  أنطونيو  العامة 
اتخذت تدابير تقشفية لخفض اإلنفاق، بما في 
اإلعانات  في  وتخفيض  الرواتب  خفض  ذلك 
أن  من  حذر  لكنه  الوقود«،  لقطاع  المقدمة 
آليات  إجهاد  زيادة  إلى  التقشف  تدابير  »تؤدي 
السكان  فيه  يواجه  الذي  الوقت  في  التكيف 
بسبب  جسيمة  إضافية  اقتصادية  ضغوطا 
رصد  الــذي  التقرير  وفق  )كــورونــا(«،  فيروس 
في  االقتصادية  األوضاع  األممية  البعثة  جهود 

منها  الكثير  لدى  أولوية  سيكون  النفقات 
الصدمة  الستيعاب  المقبلة  السنوات  في 
كلير  لكن  الوباء.  عن  الناجمة  االقتصادية 
ليونيت وبياته بالدو تقوالن إن على »أصحاب 
العمل أن يدركوا اآلثار السلبية المحتملة على 
على  السلبي  األثر  سيما  وال  الطويل«  المدى 
تماسك فرق العمل. وتضيفان أن »تراجعًا في 
الرفاه وفي الوالء تجاه الشركة قد يطغى على 

النفقات«.  في  االقتصاد 
ــراء  يــكــون األجـ أن  الــمــؤكــد  غــيــر  ومــن 
المستفيدين الكبار من العمل عن بعد. فقالت 
لخدمة  المزودة  إن«  بي  في  »نــورد  شركة 
افتراضية( إن  »في بي إن« )شبكة خصوصية 
العمل  إلى  األزمة  هذه  خالل  يميلون  األجراء 
ثالث ساعات إضافية بشكل وسطي يوميًّا في 

فرنسا. المتحدة وساعتين في  الواليات 

البالد في الفترة من 15 يناير إلى 5 مايو.
وفي خضم هذا الواقع الليبي المعقد، ينصح 
الدولي تقديم دعم دولي عاجل  النقد  صندوق 
الزيادة  ودعم  الحيوية  الطبية  المعدات  لتوفير 
إلى  باإلضافة  الصحي،  اإلنفاق  في  الالزمة 
توفير بعض أشكال الحماية االجتماعية والدعم 
وقال  اإلنسانية.  المعاناة  لتخفيف  االقتصادي 
الهشة  البلدان  تلك  أن يساعد  »من شأن هذا 
على تجنب األسوأ، بما في ذلك إمكانية تصاعد 

الصراعات«.
الدولية  المؤسسة  تقرير  حذر  المقابل،  في 
المعاناة  تخفيف  في  الفشل  ــؤدي  »ي أن  من 
االجتماعي  تفاقم عدم االستقرار  إلى  المحتملة 
مفرغة  حلقة  ينشئ  وقد  األساسي  والسياسي 
من المعاناة االقتصادية والصراع – مما يضيف 
التي تشهدها  القائمة  التحديات اإلنسانية  إلى 
بلدان تمر بصراعات دائرة بالفعل، بما في ذلك 

ليبيا وسورية واليمن«.

●   ناطحات سحاب تضم مكاتب شركات في لندن في 13 مايو 2020. )فرانس برس(

●   مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. ●   الصديق الكبير

●   فايز السراج

 تراجع في الرفاه والوالء تجاه الشركات 
قد يطغى على االقتصاد في النفقات

استطالع: 89 % من الشركات 
ستواصل »العمل عن بعد« حتى 

بعد انتهاء الجائحة

 تراجع موارد الدولة الليبية مع 
انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 

92.3 % خالل الربع األول

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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لديها  العالمية  التأمين  إن شركات  بيست«  »إيه.إم  االئتمانية  التصنيفات  وكالة  قالت 
والتكاليف  التأمينية  المطالبات  ارتفاع  عن  الناجمة  الصدمة  المتصاص  جيد  رأسمال 
المرتبطة بجائحة فيروس »كورونا« المستجد، مستندة إلى اختبار تحمل أجرته لقياس 
التأثير الفوري للتفشي على المتانة المالية لشركات تأمين. ونقلت وكالة »رويترز« عن 
اختبار  في  حسنا  بالء  أبلت  التأمين  وإعادة  التأمين  شركات  »معظم  إن  قولها  الوكالة 
التحمل الذي أجرته وتشكل مستويات رؤوس األموال لديها مصدا مناسبا من الصدمة 
المحتملة على قوائمها المالية«. وكانت شدة التأثر بـ»كوفيد19-« أعلى للشركات التي 
األصول  على  المخاطر  لديها  ترتفع  والتي  والتأمين  الصحي  التأمين  تعمل في قطاعي 
الرهن  انكشافات ملموسة على قروض  التي لديها  التأمين  الوفاة، وشركات  ومعدالت 
العقاري والخطوط الجوية التي تعمل محليا في دول عالية المخاطر والشركات التي لديها 
التكلفة  إن  قالوا  ومحللين  ومحامين  تنفيذيين  مديرين  لكن  أصغر.  رأسمالية  قاعدة 
وتسونامي  كاترينا  إعصار  مثل  سابقة  بكوارث  مقارنة  بأضعاف  أكبر  شك  بال  ستكون 
توهوكو وهجمات 11 سبتمبر . وقد يتراوح األمر بين عشرات المليارات لنصف تريليون 

دوالر أو أكثر على حسب المدة التي ستستمر فيها الجائحة ومتغيرات أخرى.

سوق التأمني العاملية تستطيع امتصاص الصدمة

العالمية  االقتصادية  الخسائر  إن  للتنمية  اآلسيوي  البنك  قال 
تريليون   5.8 بين  تتراوح  قد  كورونا  فيروس  جائحة  عن  الناجمة 
و8.8 تريليون دوالر هذا العام، ما يزيد عن مثلي تقديراته السابقة 
شل  في  الفيروس  احتواء  تدابير  فيه  تتسبب  الــذي  الوقت  في 

االقتصادات.
ما  يعادل  الذي  للتنمية،  اآلسيوي  البنك  عن  الصادر  والتوقع 
يتراوح بين 6.4 و9.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، أسوأ 
من تقديراته الصادرة في أبريل حين قال إن االقتصاد العالمي قد 
يعاني من خسائر تتراوح بين تريليوني دوالر و4.1 تريليون دوالر، 
االحتواء  تدابير  فيها  التي ستظل  المدة  طول  على  يتوقف  ما  وهو 

خسائر  تسبب  قد  االنتشار  احتواء  تدابير  إن  البنك  وقال  سارية. 
آسيا،  في  دوالر  تريليون   2.6 تريليون   1.7 بين  تتراوح  اقتصادية 

وما يتراوح بين 1.1 تريليون و1.6 تريليون دوالر في الصين.
ورجح البنك اآلسيوي للتنمية أن تخفض التجارة العالمية 

بين  يتراوح  بما  العام  العزل  وإجراءات  السفر  على  القيود  بفعل 
و242   158 بين  ما  وستخرج  دوالر  تريليون  و2.6  تريليون   1.7

مليون شخص من قوة العمل.
المفروضة  القيود  استمرار  يفترض  للنطاق  األعلى  الحد  أن  رأى 
الحد األدنى أنها  التنقل والشركات ستة أشهر، بينما يفترض  على 

ستستمر ثالثة أشهر.

8.8 تريليون دوالر خسائر عاملية بسبب الوباء
السعر بالدوالرنوع الخام

32.50برنت

32.50غرب تكساس

30.55دبي

28.21سلة أوبك

33.80أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء  20 أبريل 2020

خسر أصحاب أكبر الثروات في بريطانيا جزءا من أموالهم في 
2020 للمرة األولى في أكثر من عشر سنوات بسبب وباء كورونا 

المستجد.
 1989 منذ  تايمز«سنويا  »صنداي  جريدة  تنشره  تقرير  وقال 
أو  الخاصة  الثروات  هذه  إن  بريطانيا،  في  شخص  ألف  أثرى  عن 
مليار   65.4( استرليني  جنيه  مليار   54 بواقع  تراجعت  العائلية 
»فرانس  وكالة  نقلت  حسبما  فقط،  شهرين  خالل  في  دوالر( 

برس«.
أثرى  ثروات  إلجمالي  التراكمية  القيمة  بلغت  المحصلة،  وفي 
أثرياء بريطانيا 743 مليار جنيه استرليني )900 مليار دوالر( في 

2020، بتراجع 29 مليارا عن العام الماضي
2009 وهذه المرة  األثرياء فقدوا أكثر من نصف ثروتهم في 
لثروات  التراكمية  القيمة  فيها  تتراجع  التي   2009 منذ  األولى 
نصف  من  أكثر  فقد  وقد  بريطانيا.  في  األغنى  السكان  هؤالء 

هؤالء جزءا من أموالهم هذه السنة.
ومع ثروة مقدرة بـ16.2 مليار جنيه استرليني، تصدّر المخترع 
المركز  في  كان  بعدما  التصنيف  دايسون  جيمس  والصناعي 

الخامس العام الماضي.
الكهربائية  األدوات  مجال  في  الرائد  دايــســون،  واستفاد 
المنزلية من األداء الجيد لشركاته والمشكالت التي واجهها غيره 

من أصحاب المليارات.
هيندوجا  وغوبي  سري  األخوان  الهنديان  الصناعة  قطبا  أما 
اللذان تصدرا الترتيب في 2019، فقد تراجعا إلى المركز الثاني 
أكبر  في  العام،  هذا  استرليني  جنيه  مليارات  ستة  فقدا  بعدما 
جنيه  مليار  بـ16  ثروتهما  وتقدر  التصنيف.  في  بالثروات  تراجع 
األعمال  رجال  هما  آخرين  أخوين  مع  بذلك  ليتساويا  استرليني، 

ديفيد وسايمن رويبن.
صناعة  قطب  خسر  اآلخرين،  المليارات  أصحاب  بين  ومن 
في  وحل  استرليني  جنيه  مليارات   4 ميتال  الكشمي  الصلب 

المرتبة التاسعة عشرة.
بأربعة  أقل  أي  مليارديرا   147 بريطانيا  تملك   ،2020 وفي 
العاصمة  لندن  وتبقى  الماضي.  العام  مع  مقارنة  أشخاص 

العالمية ألصحاب المليارات إذ يقيم فيها 89 من هؤالء.
المفصل األول ألموال األشخاص  الجريدة إن »التحليل  وقالت 
فاحشي الثراء منذ بدء وباء كوفيد19- يؤجج المخاوف من ركود 

عميق وطويل األمد«.
وأشارت إلى أن ما ال يقل عن 63 شخصا على القائمة، بينهم 
لموظفيهم  العام  المال  من  بمساعدات  استعانوا  مليارديرا،   20
رواتبهم  من   80% لديهم  للعاملين  يوفرون  وهم  األزمة،  خالل 

حتى 2500 جنيه استرليني شهريا.
روبرتس  كاريس  العامة  للسياسات  البحوث  وقال مدير معهد 
للجريدة: »ماذا ال يدفعون من أموالهم الخاصة بدل الطلب إلى 

العائالت العادية فعل ذلك نيابة عنهم؟«.

»كورونا« يلتهم 54 مليار استرليني 
من ثروات أغنياء بريطانيا

تونس تراهن على ليبيا إلنقاذ 
املوسم السياحي

بعد توقف النشاط السياحي في تونس كليا بسبب تدابير اإلغالق 
التام لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بدأت السلطات تفكر في 
هذا  على  األضرار  بأخف  والخروج  السياحي  الموسم  إنقاذ  كيفية 
النشاط الحيوي لالقتصاد بفرض بروتوكول صحي والتعويل على 

السوق الداخلية.
بالسياحة  تلحق  قد  التي  الخسائر  التونسية  السلطات  وقدرت 
دينار  مليارات  بحدود ستة  القطاع،  أصاب  الذي  التام  الشلل  جراء 
)مليارا يورو( وفقدان نحو 400 ألف وظيفة، حسب وكالة »فرانس 

برس«.
اإلغالق  تدابير  من  تضررا  األكثر  القطاعات  السياحة  وتتصدر 
بعد  تتعافى  بدأت  قد  وكانت  الماضي،  مارس  منذ  المفروضة 

سنوات من االضطراب السياسي واألمني.
وأغلقت غالبية الفنادق والمنتجعات السياحية في البالد أبوابها 
وتم تخصيص عدد قليل منها للحجر الصحي، وأصبحت المناطق 
بنحو  السفر  وكاالت  وُقدرت خسائر  أشباح،  بمدن  أشبه  السياحية 

300 مليون دينار )نحو 100 مليون يورو(.
اعتماده  ليتم  صحي  بروتوكول  تصور  السياحة  وزارة  وقدمت 
الجانب  من  الفنادق  تجهيز  تدابير  يفصل  السياحة،  إنعاش  في 
فريال  للسياحة  الوطني  بالديوان  المسؤولة  وشددت  الصحي. 
ثقة  »الســتــرجــاع  ضــروريــة  ــراءات  ــ اإلج هــذه  أن  على  قظومي 
شركائنا«، ولكن يبقى أن تتمكن كل الفنادق في البالد فعال من 

تطبيقها.
من   20% تمثل  التي  الداخلية  السوق  أن  القظومي  ورأت 
جهودنا  كل  »سنركز  وقالت:  الحل.  تكون  ربما  القطاع،  عائدات 
على  باإلقبال  التونسيين  إلقناع  الداخلية  السوق  على  البداية  في 
الوبائي، سنعمل على سياحة  الوضع  السياحة... وفي حال تحسن 

القرب مع الجزائر وليبيا«.

●   جيمس دايسون صاحب أكبر ثروة في بريطانيا سنة 2020

●   مقهى خال من الزبائن في سيدي بوسعيد شمال شرق تونس. )فرانس برس(

آفاق متشائمة من صندوق النقد وواشنطن ومنطقة اليورو

االقتصاد العاملي يقلص توقعات التعافي من »كبوة كورونا«
اقتصادية  مؤسسات  قلصت  األسبوع  هذا  مدار  على 
دولية توقعات سابقة بشأن فرص التعافي من االنكماش 
العالمي الذي أصاب األسواق بعد أزمة كورونا، وهو ما بدا 
واضحا في مواقف صدرت عن صندوق النقد الدولي وبنك 

االحتياطي الفيدرالي األميركي، والبنك المركزي األوروبي.
التنفيذية  الرئيسة  لسان  وعلى  الدولي،  النقد  صندوق 
سيستغرق  العالمي  االقتصاد  إن  قال  جورجيفا  كريستالينا 
وقتا أطول كثيرا مما كان متوقعا في البداية للتعافي بشكل 
كورونا  فيروس  تفشي  عن  الناجمة  الصدمة  من  كامل 
رجحت  جورجيفا  الحمائية.  إلى  عودة  من  وحذر  المستجد، 
المحلي  الناتج  النكماش  توقعاته  النقد  صندوق  يعدل  أن 
المتوقع أن يحدث  والبالغة %3، ومن   2020 اإلجمالي في 
البالغ  االنتعاش  من  بدال  القادم  العام  فقط  جزئي  تعاف 

%5.8 الذي كان متوقعا في بادئ األمر.
واردة  بيانات  إلى  استندت  الدولية  النقدية  المؤسسة 
التوقعات«. ومضت  إنها »أسوأ من  العالم قالت  أرجاء  من 
للتعافي  بكثير  أطول  وقتا  »سنستغرق  مؤكدة  جورجيفا 
بشكل كامل من هذه األزمة«. ولم تقدم موعدا مستهدفا 

محددا للتعافي.
إغالقات  أن  النقد  صندوق  توقع  الماضي،  أبريل  وفي 
انتشار  إلبطاء  الرامية  العام  العزل  ــراءات  وإج الشركات 
فيروس كورونا ستلقي بالعالم في أعمق ركود منذ الكساد 
الكبير في ثالثينيات القرن الماضي. لكن جورجيفا قالت في 
الحين  ذلك  منذ  وردت  بيانات  إن  الشهر  هذا  سابق  وقت 
أن  المنتظر  ومن  السيئة«.  األنباء  من  »المزيد  إلى  تشير 
العالمي  لالقتصاد  الجديدة  توقعاته  النقد  صندوق  يصدر 

في يونيو .
المركزي  بالبنك  االقتصاديين  الخبراء  كبير  ويقول 
األوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي 
العام  حتى  الجائحة  قبل  ما  لمستويات  يعود  لن  الوباء 
إلجراء  مستعد  البنك  أن  مضيفا  تقدير  أبكر  على  المقبل 
تعديالت على أدواته عند الحاجة. وفي مقابلة مع صحيفة 
يبدو  اليوم،  منظور  »من  لين  فيليب  أوضح  »البايس« 

االقتصادي  النشاط  يعود  أن  األحوال  جميع  في  مستبعدا 
لمستوى ما قبل األزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك«.

المركزي يراقب الوضع بشكل  وتابع بالقول إن »البنك 

مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذا اقتضت الضرورة 
الطارئ  الجائحة  لمشتريات  البنك  برنامج  أن  ذلك، مضيفا 
يجري  ــي  األوروب المركزي  البنك  بأن  وصرح  يعدل«.  قد 

تحليال للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو، مضيفا »إذا 
شهدنا تأزما شديدا لألوضاع المالية أو ضغطا على أسواق 
السندات ال يعكس العوامل االقتصادية األساسية يمكن أن 

نعدل حجم ومدة المشتريات..«.
مؤيدي  بين  الجدل  يحتدم  المتحدة،  الواليات  في  أما 
ومدروسا  بطيئا  فتحا  يفضلون  ومن  لالقتصاد  سريع  فتح 
لتفادي موجة إصابات ثانية. وفي هذا السياق يقول رئيس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي جيروم باول أن األمر األهم 
في الوقت الحالي هي المؤشرات الطبية وانتشار الفيروس 
إذ  االجتماعي،  التباعد  تدابير  كما  بذلك،  يرتبط  ما  وكل 
المؤشرات هي شروط ضرورية إلتاحة إطالق  رأى أن تلك 
عجلة االقتصاد من جديد، معقبا: »نعتقد أن تلك ستكون 
إن  وتدارك  الجاري.  العام  من  الثالث«  الفصل  الحال خالل 
»عودته ستتطلب وقتا«، مضيفا أن ذلك »يمكن أن يمتد 

حتى نهاية العام المقبل. حقيقة، ال نعلم«.
ويقول الخبير االقتصادي د. محمد العريان إن »توقعات 
ساذجة،  كانت  االقتصاد  فتح  سهولة  مدى  بشأن  الناس 
إلى  سيعود  شيء  وكل  زر  على  سنضغط  أننا  ظنوا  حيث 
وقضايا  صحية  مشاكل  هناك  أن  واتضح  عليه،  كان  ما 
اقتصادية وقضايا سلوكية وال نعرف كيف سيكون رد فعل 
مستعدون  أفرادها  بعض  عائالت  »أعرف  وأضاف  الناس«، 

للمشاركة والبعض اآلخر ليس كذلك«.
وفي حين يبدو أن سؤال العودة إلى الحمائية هو أكثر ما 
يشغل دوائر االقتصاد العالمية، على خلفية األزمة الحالية، 
الحمائية،  إلى  عودة  من  حذر  الدولي  النقد  صندوق  لكن 
إلى  »نحتاج  النقد  لصندوق  التنفيذية  الرئيسة  وتقول 
الحفاظ على تدفقات التجارة مفتوحة وخصوصا اإلمدادات 
ما  على  للتغلب  مسارا  األطول  األجل  في  نجد  وأن  الطبية 

يحدث اآلن في هذه األزمة«.
صندوق  يقول  »كــورونــا«،  فيروس  أزمــة  بداية  منذ 
ينظر  فيما   ، دولة   56 إلى  طارئة  تمويالت  قدم  إنه  النقد 
في 47 طلبا إضافيا بأسرع ما يمكن. وحسب ناطق باسم 
صندوق النقد إنه تم حتى اآلن صرف حوالي 21 مليار دوالر 
وقالت  جدا.  منخفضة  فائدة  بأسعار  طارئة  تمويالت  في 
لمساعدة  منحا  أيضا  يقدم  قد  النقد  صندوق  إن  جورجيفا 
الدول األكثر فقرا على تغطية مدفوعات خدمة ديونها إلى 

الصندوق حتى نهاية العام.

صندوق النقد: البيانات الواردة
 من أرجاء العالم »أسوأ من التوقعات«

العريان: توقعات الناس بشأن مدى سهولة 
فتح االقتصاد »ساذجة«

»خطورة  مــن  التقرير  ــذر  ح ــك  ذل ــى  إل
الليبي  االقتصاد  ــرادات  إي اعتماد  استمرار 
على النفط«، منبها إلى أن ذلك »قد يدخل 
تشل  أن  يمكن  معقدة  حسابات  الــبــالد 
صادر  بيان  وأوضح  االقتصادية«.  حركتها 
خالل  والنفقات  المواد  بشأن  المصرف  عن 
الربع األول من العام الحالي، »ضرورة وضع 
مهدد  مورد  على  االعتماد  من  للحد  برامج 
بالنضوب، والتوجه إلى تنويع مصادر الدخل 

واستغالل الثروات الطبيعية«.
أن  ــى  إل البيضاء  فــي  الــمــركــزي  ونــوه 
النفطية،  والموانئ  المنشآت  إغالق  سبب 
أغلب  وأن  برقة،  إقليم  في  »المواطن  هو 
إلى  مشيرا  برقة«،  إقليم  من  النفط  مصدر 
البسيطة  طموحاته  يحقق  لم  »النفط  أن 
وأظهرت تقارير أن إيراداته أصبحت محتكرة 
عن  البيان  وتساءل  الوفاق«.  حكومة  من 
والصناعة  والــزراعــة  المالية  وزارات  »دور 

والطاقة  والسمكية  الحيوانية  والــثــروة 
والتعدين في تنمية مواردها والمساهمة في 

جدول اإليرادات«.
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 
إجمالي  وبلغ  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
الربع  خــالل  النفطية  المنتجات  ــرادات  إيـ
دوالر،  مليار   3.4 الجاري  العام  من  األول 
و555.5  يناير،  في  دوالر  مليار   1.7 »بواقع 
مليون دوالر في فبراير، و1.093 مليار دوالر 
أميركي في شهر مارس بعد تحصيل إيرادات 
وفق  يناير«.  شهر  مبيعات  من  مستحقة 
إلى  أشارت  التي  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
انخفاض المنتجات النفطية إلى الصفر خالل 
بسبب  المصافي  توقف  نتيجة  مارس  شهر 

اإلقفاالت غير القانونية.

بيانات »المركزي« البيضاء في الربع األول

1.6 مليار دينار إنفاق »املوقتة« و 6 % من النقد األجنبي للمصارف بنطاقها
المصرف  عن  صادرة  رسمية  أرقام  أظهرت 
المركزي في البيضاء أن إجمالي اإلنفاق في 
مستوى  على  الحالي  العام  من  األول  الربع 
 1.6 بين  دينارموزع  مليار   9.06 بلغ  ليبيا 
المركزي  من  اإلنفاق  إجمالي  دينار  مليار 
المركزي  من  دينار  مليار  و7.4  بالبيضاء، 

بطرابلس.
نهاية  المصرف  عن  صادر  بيان  وأوضح 
خالل  بنغازي  »إنفاق  أن  الماضي  األسبوع 
نسبته  بلغت  مارس  إلى  يناير  من  الفترة 
إلى  مشيرا  العام،  اإلنفاق  إجمالي  من   18%
في  وما  المرتبات  على  الفعلية  النفقات  أن 
حكمها في المنطقة الشرقية بلغت 1.3 مليار 
2 مليار  دينار، مشيرا إلى أن »ما يقارب من 
دينار تدفع سنويا فقط من وزارة المالية في 
كمرتبات  المدفوع  الجزء  تمثل  طرابلس، 
النفقات  أما  الشرقية«.  بالمنطقة  عاملين 
بلغت 302  فقد  الثاني  الباب  التسييرية في 
على  الصرف  حجم  بلغ  بينما  دينار.  مليون 

باب التنمية والدعم والطوارئ »صفر«
ومطلع هذا الشهر، أظهرت بيانات صادرة 
إجمالي  أن  طرابلس  في  »المركزي«  عن 
اإلنفاق خالل الفترة من يناير إلى أبريل من 
وأظهرت  دينار.  مليار   7.4 بلغ  الحالي  العام 
الوفاق  حكومة  إنفاق  معدل  أن  البيانات 
خالل  المرتبات  على  دينار  مليار   5.85 بلغ 
للنفقات  دينار  مليون  و202  نفسها،  الفترة 
فيما  للدعم،  دينار  مليار  و1.07  التسييرية، 

بلغت نفقات التنمية »صفرًا«.
وأوضحت البيانات الواردة في تقرير الربع 
األول الصادر عن المركزي في البيضاء أن ما 
نطاق  في  الواقعة  المصارف  عليه  تحصلت 
اإلجمالية  قيمته  بلغت  الموقتة  الحكومة 
أكثر من 162 مليون دوالر بنسبة قدرها 6 % 
بالمقارنة مع إجمالي ما خصص من مبيعات 
والذي  المصارف  عموم  على  األجنبي  النقد 

بلغ نحو 2.6 مليار دوالر.
إدارة  إدارة المصرف في بنغازي  واتهمت 
المصرف في طرابلس بقيادة الصديق الكبير 
األجنبي،  النقد  توزيع  في  المساواة  بعدم 
المصارف  عليه  تحصلت  ما  أن  موضحة 
للمنطقة  مباشر  بشكل  التابعة  التجارية 
حكومة  سلطة  تحت  الواقعة  الجغرافية 
الوفاق بلغت قيمته أكثر من 2.4 مليار دوالر 
من  المباع  إجمالي  من   94% قدرها  بنسبة 

النقد األجنبي.
عن  البيضاء  المركزي  المصرف  وتحدث 
المركزي  المصرف  ينتهجها  إعالمية  »حملة 

 المواطن في برقة لم يستفد
 من النفط.. واإليرادات »محتكرة«

 من حكومة الوفاق

محاوالت لإلطاحة بمصارف 
التجارة والتنمية والوحدة 

والتجاري الوطني

بطرابلس والقنوات اإلعالمية التابعة للوفاق 
والوحدة  والتنمية  التجارة  مصارف  ضد 
تقريره  في  وتحدث  الوطني«،  والتجاري 
خالل  واالنفاق  الموارد  عن  مؤخرا  الصادر 
الربع األول من العام 2020، إلى أن المصرف 
اإلطاحة  على  يعمل  طرابلس  المركزي 
بمصارف التجارة والتنمية والوحدة والتجاري 
في  الرئيسية  إداراتها  تتواجد  التي  الوطني 

المنطقة الشرقية.
فرع  منظومة  إقفال  إن  التقرير،  وقــال 
األرصدة  جعلت  بالبيضاء  المركزي  المصرف 
وتنخفض  »مركزي« طرابلس  داخل  تتراكم 
بسبب  البيضاء،  مركزي  داخل  كبير  بشكل 
االعتمادات  لغرضت  األجنبية  العملة  شراء 
المستندية والحواالت الشخصية، محذرا من 
أن هذه األحداث والمشاكل تؤثر سلبيًا على 

المؤسسات المالية.

●   مقر المصرف المركزي في البيضاء

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

البيضاء - الوسط

واشنطن: عواصم، وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازي 
مكتب القاهرة:

 أبو رواش - استوديوهات شركة مكة  
الكيلو 26 بجوار توكيل نيسان
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تفاقم العطش يجعلنا نحفر تحت أقدامنا

الرحيل إلى طرابلس

عقالنية غريبة لو طرحت في ظروف مختلفة. فضمن أفكار 
في  مثاًل  أضراره سيفكرون  تقليل  أو  الحريق  هذا  مواجهة 
في  األشجار  أالف  حرق  بمعنى  بالحريق،  الحريق  مقاومة 
اقتالع حزام  أو  لمحاصرته ووضع حدود النتشاره،  محيطة 
عن  تغني  ال  تحوطية  إجــراءات  وهذه  األشجار،  آالف  من 
لكن  اإلمكانات،  وبكل  اإلطفاء  بمواد  مباشرة  مواجهته 
في  اآلن  تستخدم  مهمة  تقنية  بالحريق  الحريق  مواجهة 
حرائق الغابات ولو أجريت في ظروف عادية العتبرت نوعًا 
لكن  برمتها،  الحالة  يعكس  ال  المثال  وهذا  الجنون.  من 
الحادة،  األزمة  وقت  التفكير  أن  أوضح  أن  ورائه  من  أردت 
موانئ  قفل  الحرب،  والمجتمع،  البلد  انقسام  حالتنا:  وفي 
تشبه  أمور  إلخ،  المباشرة..  الخارجية  التدخالت  النفط، 
ينجو  ال  قد  اليوم  ينجو  ومن  البالد،  يجتاح  الذي  الحريق 
غدًا، ومن ال يموت حرقًا قد يموت اختناقًا، ومن ال يموت 

قد ينزح إلى مكان بعيد.
تسيطر  التي  المنطقة  قلب  في  قرية  في  كنت  حين 
قنوات  في  تُنعت  كانت  التي  المتطرفة،  الجماعات  عليها 
العاصمة بالثوار، من شرق درنة إلى منطقة رأس الهالل، 
وأرى الخطف يوميًا واالغتياالت والرؤوس التي تتدحرج في 
في  وتوضع  بالقصدير  تلف  التي  أو  العتيق  الجامع  ميدان 
ألتأكد  سيارتي  تحت  انحني  يوميًا  وكنت  الصحابة،  ساحة 
الوقت  وأحدق طوال  تحتها،  متفجر  من عدم وجود الصق 
أتوقع  كنت  وحين  تتبعني،  سيارة  من  خوفًا  المرآة  في 
تعليمهم،  تلقي  إلى  ذهبوا  كلما  أبنائي  يعود  ال  أن  يوميًا 
والخطف على  القتل  أصبح  عندما  لتغيير هوياتهم  وأضطر 
الهوية، في وسط هذه الظروف التي عشتها سنوات كنت 
معركة  وقتها  كانت  ليبيا،  خارج  مثقف  صديق  مع  أتحدث 

المحبة،  ثوب  االصدقاء  من  وثلة  نسجت  حيث  الصديق، 
سالم  الفنانين«  »شيخ  كالممثل  غادرنا  من  ومنهم 
المسرح  فرقة  من  له،  منحت  فلقد  الكنية  أما  بوخشيم، 
االدارية،  قيادتها  من  أنذاك  كنت  التي  ببنغازي،  الحديث 
بوجناح،  على  والممثل  المخرج  المرحوم  جانب  إلــى 
ولم  المصراتي،  على  والتلفزيوني  المسرحي  والمخرج 
يكن سالم بوخشيم فنانًا شغفوفًا بالفن وبالبالد فحسب، 
لهذا  معطاء،  وتعاطف  بإنسانية  مترع  وبعد  قبل  إنه  بل 
محبة  يخص  وفيما  يكال،  ال  رجلين  تمتطي  المحبة  فهو 
أول  أخر  وفي  بيته،  في  للعشاء  يدعوني  لما  كنت  البالد، 
أن  البد  إقامتي،  محل  الفندق  إلى  بتوصيلي  يقوم  النهار 
يمر بي من شارع عمر المختار، كي نرى معا كلمة »ليبيا«، 
الدولي، ما نسيت ولم تزل،  أعلى مبنى معرض طرابلس 
عاطفيًا  وكان  وزمانها،  ليبيا  على  حسرة  بالبكاء  ويجهش 

دمعه سيال في األفراح واألتراح.
المسرحي  بالكاتب  الحر  المسرح  في  عالقتي  توطدت 
من  العالقي  محمد  والمخرج  المبروك،  سليمان  المرحوم 
المسرح،  وخاصة  والثقافة  الحياة  في  الصديقين  كانا 
كصديق العمر عبدالرزاق العبارة، وعلى الخمسي، والصيد 
وناجي  تامر،  اهلل  وعبد  الفقيه،  إبراهيم  وأحمد  بوديب، 
مؤخرًا  اهلل  توفاه  من  المصراتي  ومصطفى  البكشي، 
بيته  على  ــرددت  وت حميمة،  صداقة  معه  عشت  ومــن 
التمثيل  وقتها  أخذه  وقد  التمثيل،  حول  وتناقشنا  كثيرًا، 
التمثيل  حول  كثيرًا  فحاورته  كنجم،  وبدا  التلفزيوني، 
النظر،  واختلفنا في وجهات  والنجم،  الممثل  بين  والفارق 
التلفزيوني، كنت منحازًا  والممثل  المسرحي  الممثل  حول 
الغناء  في  يأخذ  المحمومة  الجلسة  وليهديء  للمسرحي، 

والعزف على عوده.
»المسرح  في  جعلني  ما  ببنغازي،  الحديث«  »المسرح 
الحر« بطرابلس، حيث في الفرقة األولى نشأت كمسرحي، 
لتحرير  رئيسا  كنت  ولهذا  المسرحية،  بالثقافة  مهتم 

العطش«  ومفاقمة  المسار  عن  »االنــحــراف  مقالته  في 
عمر  الزميل  يبدي   ،»  2020 مايو   10 الوسط  »بوابة 
السابقة  مقالتي  في  ورد  ما  حــول  مالحظاته  الككلي 
أرضيتنا  ويحدد  الضياع«،  يعني  ال  المسار  »انــحــراف 
والقوانين،  والدسترة  لإلصالح  »تعطشنا  في  المشتركة 
مشتركة  أرضية  وهي  مبدئية«.  كمطالب  والديمقراطية 
إنجاز في  الجديد وما حققه من  للعالم  للحالمين باالنتماء 
الحريات والمشاركة والمسؤولية. بمعنى أن هذا هو الحلم 
إليه  المفضية  اآلليات  الذي يجمعنا وقد نختلف في تحليل 
أن  جيدا  عمر  ويتذكر  دونه،  تقف  التي  العقبات  تقويم  أو 
هذا الحلم كان رفيقنا منذ التقينا وأننا ورثناه عن سابقين 
السجن  في  عمره  من  سنين  عمر  دفع  مثلما  ثمنه  دفعوا 

دون أن يتخلى عنه.
بمعنى  ممكنة،  األحــالم  تجعل  ظروف  في  جميل  هذا 
أن في  غير  القيم،  فقدان هذه  تعاني  قائمة  دولة  ثمة  أن 
وجودية،  أزمة  تكون  أن  حد  إلى  تصل  التي  األزمة  حاالت 
به،  نحلم  الذي  الكيان  تالشي  من  كبرى  مخاوف  أمام  أو 
يصبح التفكير مختلفًا في قلب هذه األزمة وتصبح مفاهيم 

الماء والسراب مختلفة جدًا.
يتسع  الــذي  بالحريق  سأشبهه  واقــع  ليبيا  في  األزمــة 
ورياح  الجفاف  من  بسنين  مدعوما  لهيبه  ويشتد  مداه 
في  الحريق  هذا  أن  وسأفترض  أواره،  من  تزيد  متقلبة 
غابة، وحينها سيصبح تفكير من يهددهم أو يعيشون في 
كانوا  لو  تفكيرهم  عن  مختلفا  معه  يتفاعلون  أو  محيطة 
في  أخرى  بطريقة  سيفكرون  وربما  مختلفة،  ظروف  في 
استخدام  سوء  أو  الجفاف  أو  التصحر  تخص  أخرى  مشاكل 
معه  المتعاملين  أكثر  تفكير  سيصبح  الحريق  مع  البيئة. 

الصديقين  رفقة  الوصول،  يوم  صباح  روؤسنا  حلق  تم 
السادسة  في  كنت  السوداني،  وأحمد  السالمي  عثمان 
من  كذلك  الدراسة،  في  زميل  وعثمان  العمر،  من  عشرة 
جيراني بحي الصابري، وكذا أحمد قبل انتقالهما إلى حي 
الرحلة،  هذه  خططنا  للسفر،  شغفنا  وإلشباع  المحيشي. 
آسف  أخرى،  رحلة  أي  قبل  طرابلس،  إلى  تكون  أن  اتفقنا 
على  بنغازي  شرق  تقع  فهي  قبل،  درنة  مدينة  زرنا  لقد 
ساعات  لقضاء  احتاجت  طرابلس  فيما  كلم،   300 مسافة 

طويلة في األتوبيس، لنقطع ألف كلم ونيف.
الجديد  الحاكم  دشنه  1971م،  العام  الحظ  سوء  ومن 
شعره  من  كل  رأس  بحلق  القذافي،  العقيدمعمر  للبالد، 
طويل، أراد أن يخوض معركة ضد الغزو الثقافي، والتشبه 
لقد  ولألسف،  )الخنافس(،  البيتلز  فرقة  وخاصة  بالغرب 
»دون  معارك  من  معركة  تدشين  في  شرع  يوم  وصلنا 
الدهشة  وعقدت  الهواء.  طواحين  محاربة  في  كيخوته«، 
الحنين.  يعاودنا  ولم  صلعاء،  بروؤس  ورجعنا  نفوسنا، 
حينها،  كتبها  التي  التهكمية،  المقالة  أذكــر  ومازلت 
الشعور  مطاردة  حول  النيهوم،  الصادق  الكبير  الساخر 

الطويلة.
األولى  بُعيد  المدى،  وإن طال  لكن البد من طربلس، 
مقيما كصحفي  إليها  اليد، عدت  أصابع  أقل من  بسنوات 
بصحيفة »الجهاد«، ما نقلت على عجل من بنغازي، فجئت 
القلب  سكنت  التي  مدينتي  وسكنت  المهمة،  لتنفيذ 
صحفي،  كمحرر  »الجهاد«  بصحيفة  رسميا  عملت  منذها. 
وكان المقر الذي استقرت به بشارع الوادي، كنت الشاب 
بـ»الشرقاوي«،  والزميالت  الزمالء  يدعوه  الذي  الوحيد 
كنا  الزميالت  أن  الكنية،  بهذه  االحتفاء  على  حفزني  وما 
واتخاذها  إظهارها  على  حرصت  ما  بلهجتي،  معجبات 

سبياًل.
مقر  فكان  المسرح،  الشغف  كان  الصحافة،  وبعد  قبل 
حفاوة  لقيت  وفيه  األول،  مقري  الحر«  »المسرح  فرقة 

إلى  الكرامة في بدايتها وتحدث عن خوفه من أن تتحول 
لحرية  تطرق  الحديث  صدد  وفي  عسكري،  حكم  مشروع 
عليها  الحصول  أجل  من  الثمن  الناس  دفع  التي  التعبير 
أفكر في حرية  أنا اآلن  الرعب:  له وأنا في قلب هذا  فقلت 
هذه  تكن  لم  التعبير.  حرية  نسيت  لقد  والزفير.  الشهيق 
أكن  لم  ولو  المشتركة،  واألرضية  الحلم  تخليا عن  الجملة 
أرى  فعال  كنت  لكن  بها،  تفوهت  لما  الحريق  قلب  في 
الحفاظ  أصبح  حين  كالسراب  تبتعد  أحالمي  من  الكثير 

على رأسي فوق كتفي حلما في حد ذاته.
الذي  الككلي  عمر  الصديق  مع  النقاش  دائمًا  يسعدني 
المنبر  هذا  في  نقاشاتنا  وتسعدني  كثيرًا،  منه  استفدت 
التي تكررت أكثر من مرة، وكنت أحيانًا أعدل أفكاري وفق 
أزداد تشبثا  أخرى  وأحيانًا  الحصيفة،  لها ومالحظاته  نقده 
أنا  كنت  الحالتين  وفي  تقويضها،  محاولته  رغم  بفكرتي 
الرابح، فال يمكن لمعرفة أن تتسع وتنتعش إال بمثل هذا 
أحيانًا  زوايا  إضاءة  على  الككلي  لدى  القدرة  وهذه  الحوار 
حوار  في  المقالة  مع  الدخول  سأحاول  مرئية.  غير  تكون 
حولها،  للجدل  القابلة  اآلراء  أو  النظر  وجهات  يخص  فيما 
مصادر  ألن  فيها،  الواردة  المعلومات  مناقشة  عن  وأنأى 
التي  نفسها  المصادر  وهي  فيها،  مشكوك  المعلومات 
المدافعون  الثوار  هم  هنا  يذبحونا  من  أن  يومًا  اعتبرت 
عن أهداف ثورة فبراير، وألن الحصول على معلومة دقيقة 
تكون  حين  بالك  ما  صعبا،  يبدو  الحدث  قلب  في  وأنت 
صغيرة  مالحظة  أبــدي  أن  أحب  ذلك  وقبل  عنه.  بعيدا 
فيها  تفتح  حيث  الصحفية،  األعمدة  في  بالكتابة  تتعلق 
إلى  المتاحة ثغرات كثيرة، تفضي أحيانًا  ضغوط المساحة 
سريعة،  إشارة  عبر  المطروحة  بالفكرة  اإلحاطة  في  نقص 
المقالة  في  وكنت  الفهم،  سوء  من  نوع  إلى  ثم  ومن 
العمل  التي أحاطت بمنع  السابقة كتبت عن تلك الظروف 
قراءة  ويجب  للدولة،  األولى  التأسيس  في سنوات  الحزبي 
بمصير  يحيط  الضباب  كان  وحين  ظروفه  في  المنع  هذا 
انقشع  أن  وبعد  سنوات،  بعد  عليه  الحكم  وليس  الدولة 
بينما  الحقبة،  لتلك  واضحة  الرؤية  وأصبحت  الضباب، 
ونتحدث  اآلن  نعيشها  التي  الحقبة  هذه  يغمر  الضباب 
لها  أخبار  لمصادر  باالستكانة  أو  غالبًا،  بالحدوس  عنها 
بما  األخبار  فبركة  أو  تركيب  أو  نقل  في  محددة  غايات 
الالحق  التوضيح  لحذف  اضطررت  أني  غير  غاياتها،  يخدم 
مع غيره من االستطرادات كي أعيد حجم مقالتي لمساحة 
وأتحمل  غائمة،  إشارتي  جعل  ما  وهذا  المتاحة.  النشر 
لبذل  المستفزة  الككلي  ومالحظات  القصور،  هذا  وحدي 
الحقة  مقاالت  في  سأتناولها  األحكام،  إلقاء  قبل  الجهد 

ألهميتها.
من  قضى  الذي  الككلي  عمر  صديقي  حلم  جيدًا  أفهم 
تمحورت  والذي  السجن،  في  عمره  سنوات  أجمل  أجله 
ومازال  عاش  والذي  والنقدية،  األدبية  كتاباته  كل  حوله 
دائمًا،  ممكنة  واألحالم  سبيله،  في  الكفاف  على  يعيش 
بفكرة  المؤمنة  اإلنسانية  ــروح  ال إستراتيجية  وهــي 
لكن  ــدًا،  ج ممكنة  ــالم  األح التغيير،  وحتمية  التقدم 
اللغة  حقل  في  ننجزه  وما  مفروشًا،  ليس  إليها  الطريق 
الواقع،  يسعفه  ال  قد  المتسقة  والنظريات  والمفاهيم 
هو  عمر  أخي  ذكر  كما  متفاقمًا  عطشي  يجعل  ما  وربما 
وعن  ممكنة،  أشياء  عن  الحريق  قلب  من  أكتب  كوني 
أحلم  أن  يمكنني  مستقر  فراش  على  الحصول  في  رغبتي 
ما  أو  السطور  بين  تظهر  التي  السوداء  البقع  وتلك  فيه. 
سخام  إال  هي  ما  السوداء«  »الثقوب  أحيانًا  عمر  يسميها 

أصابعي. على  الحريق 

»الرائد« مجلة الفرقة، ما تطبع على اآللة الكاتبة وتسحب 
كنسخ على »االستنسل««، من هذا جمعت بين الصحافة 
حصلت  أن  فداوفعه  الفرقتين،  بين  الجمع  أما  والمسرح. 
القذافي  حكومة  أصدرت  أن  بعد  وذلك  بينهما،  توأمة 
في  فدمجها  المسرحية،  الفرق  بألغاء  متعسفا،  قــرارا 
فرقتين، في كل من المدينتين.لكن »الحر« في طرابلس 
الرزاق  عبد  وجاء  القرار،  رفضتا  بنغازي  في  و»الحديث« 
ما  الحديث،  إلى  الحر  عن  كمندوب  بنغازي  إلى  العبارة 
كلفت أن أكون مندوبه في الحر بطرابلس، ولقد ساهمت 

الفرقتان في افشال القرار ما جمد.
فكثيرًا  توأمان،  تلك  ليبيا  والصحافة في  المسرح  كأنما 
المخرج  بيت  على  عرجت  ما  األيــام،  تلكم  مساءات  من 
والصحفيين،  الفنانين  منتدى  القمودي،  محمد  المسرحي 
محمود  الصحفيين  والزميلين  الصديقين  ألتقي  حيث 
عرجت  أكون  ألتقهما  لم  وإن  زعبيه،  وبشير  البوسيفي 
أحمد  الشاعرين  وزميليّ  صديقيّ  بيت  اآلخر،  بيتي  علي 
الحريري وفاطمة محمود. وقبل ذلك فإن الملتقى والندوة 
زرياب لصاحبه صديقنا محسن كحيل، حيث يكون  مقهي 
جيالني  والشاعر  بوشويشة  ــوان  رض الفنان  الحبيب 
يوسف  ومنهم  وغيرهم،  البشتي  فوزي  والناقد  طريبشان 
النادر يجبّ كل غيابه، أما لقاء  القويري من كان حضوره 

الصديقين أمين مازن ويوسف الشريف فتلك حكاية.
مع  حبورًا،  طرابلس  شــوارع  في  أتمشى  كنت  وبعد 
مقر  على  وأعرج  المصراتي،  مصطفي  علي  الشيخ  المشاء 
الدار العربية للكتاب أللتقي بزهو األستاذ خليفة التليسي، 
من لم أزره مرة دون أن أخرج محماًل بجديده من الكتب 

وكتب الدار.
الرحيل إلى طرابلس، كان في أواخر العام 1974، وأول 
شوارعها  سأغادر  1978م  العام  وفي  عشر،  التاسع  عامي 
إلى سجن طرابلس )بورتا بينتو( لسنوات عشر، حيث في 
يومي األول سيحلق شعري، وأغادر طرابلس أصلع الرأس.

القانون والحقوق

تعاطف الجوارح

يثير البعض اعتراضًا على لوم، أو إدانة، نظام معمر القذافي بشأن اعتقال المزعوم 
انتماؤهم إلى تنظيمات حزبية والحكم عليهم بمدد تتراوح بين عشر سنوات )وهي 
والسجن  التبليغ(  وعدم  بالعلم  تتعلق  الحزبية  تجريم  قانون  في  عقوبة  مدة  أقل 

المؤبد*.
انتهاكه  قانونًا ساريًا جرى  ثمة  أن  الصدد  التي يدفعون بها بهذا  الحجة  ومؤدى 
ويتقبلوا  هذا  فعلهم  مسؤولية  يتحملوا  أن  ينبغي  وبالتالي  البعض،  قبل  من  عمدًا 

العقوبة المنصوص عليها.
سنفترض أن كل التهم والقضايا السياسية أثناء العهد السابق كانت صحيحة، ولم 
يكن فيها ما هو ملفق. وسنفترض كذلك أن هذه العقوبات متناسبة مع نوع الفعل، 
ونتعامل مع هذه الحجة من وجهة النظر القانونية، فنقول عنها، بالتعابير القانونية، 

بأنها مقبولة »شكاًل« ومرفوضة »موضوعًا«.
تجرم  ومحددة،  واضحة  مواد  ذو  نافذ،  قانون  يوجد  صحيح  الشكل،  حيث  فمن 

العمل الحزبي وتفرض على مخالفيه عقوبات.
أما من حيث الموضوع، فينبغي النظر في »قانونية« هذا القانون.

بصفته  وهو،  الرأي.  حرية  ويحجر  السلمي  السياسي  العمل  يحظر  القانون  فهذا 
الموقعة  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  الدولية  المواثيق  في  حقوقًا مصانة  ينتهك  هذه، 
الحقوق  نظر  وجهة  من  »قانونيًا«  ليس  إليه  المشار  فالقانون  وإذن،  ليبيا.  عليها 
ما،  قبل دولة  عليها من  التوقيع  بعد  تعد،  التي  الملزمة  المواثيق  المقررة في هذه 

بمثابة قانون داخلي. خاصة أن النظام لم يعلن انسحابه منها.
الذي  العهد  زال  الموافقة،  الدول  قبل  من  عليها  والتوقيع  المواثيق  هذه  بظهور 
وأفواه  أعناق  على  بيديه  ويطبق  التوحش،  عقال  معين  نظام  فيه  يُطلق  أن  يمكن 
مواطنيه، ملغيًا ضمائرهم ومقيدًا عقولهم. مضى العهد الذي يمكن أن تعامل فيه 
أنظمة الحكم »رعاياها« باعتبارهم عبيدًا يمكن استغاللهم والتحكم فيهم والتصرف 

في حياتهم. لم يعد »الضمير اإلنساني العام« يبيح ذلك، أو يبرره، أو يسكت عنه.
كما ينبغي أال ننسى أن األصل في القوانين، مثلما هو الحال في الشرائع الدينية، 
الناس،  مصالح  فمن  ــادل.  وع متوازن  نحو  على  والمجتمع  الناس  مصالح  إدارة 
ممارسة  حقهم  ومن  وآمن.  سلمي  وبشكل  بحرية  آرائهم  عن  التعبير  والمجتمع، 
منظمات  ومختلف  سياسية  وأحزاب  وتنظيمات  نقابية  تجمعات  خالل  من  الحق  هذا 

المجتمع المدني.
أريد أن أختم بأنه ينبغي، على هذا األساس، التمييز بين »القانون« و »الحقوق«. 
المشار  الحزبية  تجريم  قانون  في  للحقوق، كما  منتهكة  تكون  أن  يمكن  فالقوانين 

إليه.

* الواقع أن العقوبة هي اإلعدام، ويجوز للقاضي تخفيض الحكم من اإلعدام إلى 
المؤبد باستخدامه مادة من قانون الجنايات.

ببريطانيا.  برايتون  في  عزيز  صديق  مع  أيامًا  قضيت  الماضي  القرن  سبعينات  في 
صحوت قبله صباح ليلة وصولي، وفيما كنت أعد قهوتي، رأيت عبر مربع الباب الخلفي 
خضراء  مساحة  ورائــه  ومن  مشجر،  حاجز  بعد  من  عمالقة،  دردار  شجرة  الزجاجي، 
شاسعة، ورأيت أشكاال بيضاء مبعثرة لم أعرها انتباها فقد ظننت أنها كتلك الصخور 
قبل  ما  لعصر  يرجع  الذي  »كرومليش«  أو  »ستونهنج«  الصخري  األثر  حول  الصغيرة، 

التاريخ في سهل )ساليسبري( جنوب غرب إنجلترا.
تلك  أخشاب شجر طبيعية، من  أنيقة بمقاعد من  الباب، كانت هناك طاولة  فتحت 
إلى  مبهورًا  ونظرت  الخاصة،  الفيالت  حدائق  في  تستخدم  التي  األنيقة  النوعيات 
كلوحة طبيعة صامتة  المنظر  كان  المشجر.  الحاجز  األخضر من خلف  والمرج  الشجرة 
ربيعية محملة بروائح  للجلوس، فجلست! وغمرتني نسائم  مرسومة في بطاقة دعوة 
الجلسة  تلك  في  الحاجز  وريقات  حفيف  لمعزوفات  منصتا  مستمتعا  وظللت  البابونج 
كان  أعشاشها.  لها  أتمت  أنها  إلناثها  تعلن  الطيور  تغريد  يتواصل  فيما  البديعة، 

صباحا جميال أنساني صخب الليلة الماضية.
لم أسمع صديقي وهو يعد قهوته، ولكنني انتبهت عندما وقف ينظر من خلفي إلى 

الخضرة وجمال المنظر، وقال:
- »رائعة هذه المقبرة!«.

الواقع  في  رأيته صخورًا هي  ما  أن  إلى  وانتبهت  ووقفت.  منزعجا  قلت  »مقبرة!«   -
شواهد قبور!

في  أصبحت  الزمن  ومع  وجميلة  كبيرة،  مساحة  تحتل  كانت  مقبرة  إنها  »نعم.   -
داخل المدينة، فقامت البلدية بتصميم مساكن صغيرة أحاطت بالمقبرة، وكأنها سور 

لها. ولكن قليلين هم الذين يرغبون في العيش بجوار القبور...« قاطعته ساخرًا:
- »فجيت أنت وجاورت المقبرة. البد أنك حنيت إلى مقبرة سيدي حسين؟«

- »ال يا راجل عندما جئت كانت هذه البيوت هي األرخص إيجارًا فسكنت، فأخوتك 
من موتى الليبيين ليسوا مزعجين، فما بالك بالنصارى، ال عالقة لهم ال بالعفاريت وال 
بالغوال. وكما ترى أصبحت كحديقة خاصة لي. تعال. وانظر بنفسك« وفتح مزالج باب 
صغير ودخل وأنا من خلفه. وحدثني عن طرائف حدثت له طوال سنوات، خصوصًا من 
والدته  أما  أنها مقبرة.  علموا  أن  التالي بمجرد  اليوم  وغادروا  بحقائبهم،  رفاق جاءوه 
متنوعة  القبور  كانت  مقبرة!  أنها  أبدًا  تعرف  ولم  أسابيع  ثالثة  من  أكثر  معه  فبقيت 

الشواهد ومتباعدة ولوال معرفة المرء بالصلبان لما فكر أنها مقبرة. قلت له:
أنه يعرفه  إلى قبر البد  أجابني: »إنها مقبرة وكفى«. ثم أخذني  لنبالء«.  - »لعلها 
واقترب من شاهده، وكان يحمل منديال ورقيا، ومسح على جملة محفورة في الشاهد 
 .He was sympathetic :وقال: »أقرأ«. اقتربت وانحنيت وأمعنت النظر. كان المحفور
وبعدين«.  له: كان عطوفًا! وأضفت مستغربًا، ومتسائاًل: »باهي!  أترجم  وكأنني  قلت 
أجابني: »يا أخي تريث. حاول أن تتخيل على من تطلق هذه الصفة. حاول أن تخلق لي 

منها شخصية نعرفها أنا وأنت. دعنا نرى لماذا نقول عن فالن أنه عطوف؟«.
أن  السبل  بشتى  يقنعني  أن  وحاول  والتعاطف،  العاطفة  عن  اليوم  طوال  وتحدثنا 
عن  ورثها  وقــوة،  وحشية،  وابتسامته  نعومته  فــوراء  بطبعه  عطوفا  ليس  اإلنسان 
التاريخ والحروب والعنف.  البدائيين، وحدثني عن معسكرات االعتقال بامتداد  أجدادنا 
بل وفسر وأورد أمثلة من نماذج عاشت معنا ونعرفها، وكيف أنهم فقدوا في طفولتهم 

العطف من أسرهم فكانوا قساة، بل منهم من اختار طواعية، مهنة تعذيب الناس!.
بل وذهب في تفسيره إلى أن كثيرا من الزيجات بدأت بحب وانتهت بطالق بسبب 
لي عن  التعاطف. وحكى  إلى  لحاجة شريكه  اآلخر  الطرف  تقدير  التعاطف، وعدم  عدم 
أديب إنجليزي، اقترح على رجال التعليم في بريطانيا أن يعلموا األطفال أن »التعاطف« 

شجاعة وشهامة وليست ضعفًا.
وتذكرت أحد رفاق طفولتي الذي كانت متعته إيذاء مخلوقات اهلل كلها، ولما عاني 

من كسر في فخده عرف األلم وتعاطفنا معه، وبالفعل توقف عن األذية.
القطارات وأهداني أسطوانة اشتهرت في ذلك  إلى محطة  ولما حان رحيلي أخذني 
 RARE« اسمها  الوقت  ذلك  في  اشتهرت  لفرقة   »SYMPATHY« عنوانها:  الوقت 

BIRD « تقول ترجمة كلماتها:
للهناء.  الحب  من  يكفي  ما  هناك  ليس  ألنه  صديقي،  يا  نحتاجه  ما  هو  »التعاطف 
نصف العالم يقصف النصف اآلخر، ونصف العالم لديه كل الطعام. ونصف العالم ليس 

لديه ما يكفي من الحب والتعاطف«.
إلى  وأنصت  ابني  سماعات  وأستلف  األغنية،  هذه  عن  أبحث  أني  ببالي  يخطر  لم 

كلماتها وأتذكر كم كان صديقي عطوفا!
فهل تعرف الجوارح معنى »التعاطف«؟

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

المسرحي  والمخرج  الممثل  وفاة  الوطني  المسرح  أعلن 
لفترة  المرض  يعاني من  الذي كان  المصراتي،  مصطفى 

طويلة.
الذي توفي األسبوع  للمصراتي،  الفنية  البدايات  كانت 
الماضي، بتقديم تمثيليات على الهواء مباشرة عبر اإلذاعة 
عبدالرزاق  الفنان  صحبة   1968 العام  جمعة  يوم  كل 
 ،1968 العام  للتمثيل  الوطنية  للفرقة  وانتسب  اشتيوي، 
تأليف  من  القيامة«  »يوم  المسرحي  العمل  في  وشــارك 
أمنية  ألسباب  العرض  وأوقــف  السراج«،  »سعيد  وإخــراج 

في نفس العام.
المسرح  لفرقة  المؤسسين  أحد  كان   1970 العام  في 
الحر للتمثيل بمعهد التمثيل، بعد ذلك تولى إدارة الفرقة 
»سعيد  فرقة  مؤسسي  من  أيضا  ويعد  طويلة،  لفترة 

في  كانت  التي  والموسيقى،  التمثيل  لفنون  السراج« 
وفقا  المسرحية،  للفنون  »الساحة«  بفرقة  تعرف  األصل 

لموقع »بلد الطيوب«.
اللحن  منها  المسرحيات،  من  الكثير  المصراتي  أخرج 
شارك  كما  دار،  بال  وعروس  وغالية،  العشرة،  وبعد  التائه، 
بين  منها  مسرحيا،  عمال  أربعين  من  أكثر  في  كممثل 
والعادلون،  البندقية،  وتاجر  الجيعانين،  وحلم  وليلة،  يوم 
المرئية  أعماله  أما  والصدى،  والصوت  القذرة،  واأليــدي 
والفال،  الليل،  وآخر  والقضية،  الساهرون،  منها  فكثيرة 

ووادي الحنة، والسيد صالح، ومقادير، والكادح.
ومسرحية  »العمارة«  مسلسل  أيضا  أعماله  أهم  من 
مسلسل  أعماله  آخر  ومن  الناس«،  اتبان  العشرة  »بعد 

»الجزاء«، كما شارك في مسلسل »المشروع«.

المصرية،  الشابة  قــررت  عاما،   13 نحو  قبل 
كي  الــصــيــن،  إلــى  تسافر  أن  ــور،  ــاش ع مــي 

تستكشف هذا البلد الذي تراه »قارة« كبيرة.
سنتها  فــي  مــي  كانت   ،2007 الــعــام  فــي 
مرة  ألول  سافرت  عندما  الثالثة  الجامعية 
بل  ــدا،  أب قريبة  الرحلة  تكن  لم  مصر؛  خــارج 
»بي  حسب  ساعات،  تسع  من  أكثر  استغرقت 

بي سي«.
الصين  زارت  األولـــى،  الرحلة  تلك  وبعد 
أغسطس  في  آخرها  كانت  ــرات،  م عشر  نحو 
ظهور  مــن  قليلة  أشهر  قبل   -  2019 عــام 

فيروس كورونا المستجد.
تماما.  مختلف  بلد  »الصين  مــي:  تقول 
بطريقة  األخــرى  عن  مختلفة  فيه  مدينة  وكل 
إلى  أذهــب  عندما  كذلك.  والسكان  رهيبة، 
أقصد  تماما؛  نفسي  أقلب  ألن  أحتاج  هناك 
تطبيقات  أستخدم  أن  علي  فمثال  حرفيا  ذلك 
أستخدمها  التي  عن  تماما  مختلفة  موبايل 
مع  أتعامل  أن  يجب  كما  القاهرة،  في  يوميا 
أذهب   .. الصين  في  اليومية  الحياة  تفاصيل 

وكأنني أتجه إلى عالم مواز لعالمنا«.
الوباء  انتشار  عــن  مــي  سمعت  وعندما 
ودون  »فــجــأة  شــديــد،  قلق  تملكها  هــنــاك 
على  ــا  رأس شــيء  كــل  انقلب  مقدمات  ــي  أدن

مجرد  لي  بالنسبة  الموضوع  يكن  لم  عقب. 
هناك  أصدقائي  كان  بل  الصين،  يضرب  وباء 
منهم،  بعض  مع  تواصلت  للخطر.  معرضين 
تدريجيا  البلد  ــالق  وإغ األخــبــار،  أتابع  وصــرت 

لمواجهة الجائحة«.
إعالن  في  الماضي  الشهر  اسمها  ظهر 
القاهرة  في  الصيني  الثقافي  المركز  نشره 
بيوم  لالحتفال  نـــدوة  عــن  »تــويــتــر«  على 
عن  ستتحدث  مي  وكانت  العالمي،  الكتاب 
اإلنترنت  عبر  نصوصا  وتقرأ  الــقــراءة  أهمية 
الصمود  كيفية  حول  صينيين  لكتاب  ترجمتها 

أمام الوحدة بفضل القراءة.
التي  ــوق«  ــرق ــب ال »أزهــــار  مجموعة  ــي  ف
كبير  حب  عن  إحداها  تتحدث  مي؛  ترجمتها 
حياتها  أمضت  التي  لزوجته  رجــل  قبل  من 
تفقد  لكنها  لـــه،  صــوفــيــة  ــوارب  ــ ج تحيك 
ألرجل  الجوارب  بإلباس  فتبدأ  بحادث  عقلها 
على  الــزوج  يحافظ  وفاتها  وبعد  الكراسي 
لذكراها؛  إكراما  الكراسي  أرجــل  تدفئة  عــادة 
لها  قالت  حتى  الغناء  تحب  كانت  فتاة  وقصة 
ومن  نــشــاز،  صوتها  إن  الموسيقى  معلمة 
حتى  وال  الغناء  ال  تستطيع  تعد  لم  يومها 
نفسها  تستعيد  حتى  الجموع  ــام  أم الكالم 
القصص  من  وغيرها  طويلة؛  سنوات  بعد 

نهايتها  في  تكون  ما  غالبا  التي  اإلنسانية 
حكمة مباشرة وصل لها الكاتب.

دراسة  اختارت  كيف  أو  لماذا  مي  تعرف  ال 
ذاك  قــرارهــا  تعد  اليوم  لكنها  اللغة.  هــذه 
وقدرا  المستقبل،  إلى  الــدروب  كل  بدل  »قــرارا 

غير متوقع غير كل شيء«.
هي  مــشــهــورة،  مــصــريــة  ــرأة  ــ ام عمتها 
الجامعية  واألستاذة  األدبية  والناقدة  الكاتبة 

أيضا،  مثقف  ووالدها  عاشور،  رضوى  الراحلة 
في  هــي  وكــانــت  للغات  دارســـة  ــدتــهــا  ووال
اإلذاعـــة،  فــي  تعمل  نفسها  تتخيل  صغرها 
الصينية  اللغة  ــة  دراسـ فجأة  قــررت  لكنها 
طالب  عدد  وكان  القاهرة  جامعة  في  وآدابها 
وحينها  شخصا.  العشرين  يتجاوز  ال  دفعتها 
على  مقتصرا  الصينية  اللغة  تدريس  كــان 

عدد قليل من األقسام الجامعية في مصر.

الصينية  اللغة  دراســة  »كانت  وتضيف: 
لكنني  جــدا،  صعبة  لغة  هي  كبيرة؛  مخاطرة 
من  الـــدرجـــة  بتلك  ــكــون  ت أن  ــع  ــوق أت ــم  ل
لي  بالنسبة  صدمة  اللغة  كانت  الصعوبة. 
واثقة  أكــن  ولــم  ارتبكت  وكمنطق  كتركيب 
أساتذتي  لكن  المتابعة.  على  قـــادرة  ــي  أن
يعرف  ال  اإلنسان  أن  كما  جيدين.  فعال  كانوا 
تحولت  وفعال  بالتجربة.  يمر  حتى  قــدراتــه 

هذه اللغة إلى شغف بالنسبة لي«.
شهادة  حاملة   2008 ــام  ع مــي  تخرجت 
اللغة  درست  كما  وآدابها،  الصينية  اللغة  في 
سنوات  أريع  لمدة  الثقافي  المركز  في  التركية 
تماما  تفرغت   2013 عام  ومنذ  أتقنتها،  حتى 
أحيانا.  وللكتابة  للغتين  األدبــيــة  للترجمة 
الصينية  عن  مترجمة  كتب  أربعة  لها  وصــدر 
ــاألدب  ب تتعلق  جعلها  مــا  وأكــثــر  األن.  حتى 
والفلسفي  اإلنــســانــي  الجانب  هــو  الصيني 
شيء  إلــى  القارئ  »يقود  ــذي  وال فيه  الواضح 
أن  وترى  المفردات«.  من  بكثير  وأكبر  أعمق 
إليه  وصلت  ما  إلــى  تصل  لم  »كبلد  الصين 
المجتمع  في  معينة  قيم  ترسيخ  بــإعــادة  إال 
العمل  واتقان  االجتهاد  أهما  ومن  الصيني، 
موازية  أشياء  ــراءة  ق دائما  ويمكن  ــدأب،  والـ

لذلك في األعمال الصينية«.

مؤلفه  في  صالح  الفقيه  محمد  والكاتب  الشاعر  يقدم 
في  ومتابعات«  مالمح  المعاصرة..  الليبية  الثقافة  »في 
مكامن  يشخص  فسيفسائيا  سردا  صفحة،   222 متن 
وانبعاثات السواند المساهمة في تشكيل مالمح الطيف 
والتاريخ،  والفكر  والقصة  الشعر  في  الليبي  اإلبداعي 
تسعى  التي  الــرؤيــة  مجال  وفــق  قضاياها  ومناقشة 

للتعبير عن مضمونه.
من  الــرواد  دار  عن  الصادر  مؤلفه  في  يصورها  وال 
يختارها  نماذج  شكل  في  بل  ممرحل،  زمني  منظور 
المجاالت  في  دالالتها  وسياق  النقدية  لرؤيته  كتجسيد 
يعرف  ورافد  كمرجع  المطبوع  هذا  وألهمية  المختارة، 
تأثيراته  ــر  دوائ في  وشرحه  النصي،  المنجز  بهوية 
ورجوعا  المشكلة  بيئته  من  انطالقا  المتعددة  الثقافية 
أكتفي  مكثف  عــرض  في  إليه  اإلشــارة  وجبت  إليها، 
نظري  وجهة  إسباغ  دون  واالختيار  اإلشــارة  بدور  فيه 

بالخصوص أو حتى محاولة وصفه باجتهاد لغوي.
إلى  الفقيه  محمد  يشير  ونقده«  »الشعر  باب  ففي 
تمحور  العشرينات  في  انطالقته  منذ  الليبي  »الشعر  أن 
تحوالت  اقتفاء  أولهما  أساسيين،  استقطابين  حول 
الشعر الحديث في المشرق العربي واالتكاء على منجزه، 
ويتمثل الثاني في التطلع والسعي إلى تحقيق مزيد من 

الخصوصية«.
إنما  ليبيا  في  الحديثة  القصيدة  سيرة  بأن  منوها 
يعكس  زمني  فارق  مع  العربية  نظيرتها  سيرة  تحكي 
تفاوت النمو االجتماعي والثقافي بين المراكز واألطراف 

في منطقتنا العربية.
على  طرأت  التي  التحوالت  سلسلة  الشاعر  ويسرد 
مالمح  من  بداية  الليبي،  المشهد  في  القصيدة  جسد 
وتجليات  الرومانطقية،  ونزعتها  ــى  األول بواكيرها 
صدقي  وعلي  الرقيعي،  علي  نصوص  في  السحنة  تلك 
الحر  الشعر  موجة  تسلل  ومع  زغبية،  وخالد  عبدالقادر 
عقد  بداية  مع  الموجة  هذه  وتزدهر  تتقوى  إليهم، 
المطماطي،  الشعراء حسن صالح ومحمد  الستينات عند 
الستينات  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  بهم  لتلتحق 
الفزاني  وعلي  الشلطامي  محمد  أبرزها  أخرى  أطــراف 

وعبدالحميد بطاو.
الموجة هو هاجس  يميز هذه  ما  أن  المؤلف  ويوضح 
ثم  الفقراء،  عالم  إلى  واالنحياز  والثورة  العربي  التحرر 
مستوى  على  أخرى  نقلة  لتشهد  السبعينات  فترة  تأتي 
الذات  إلى  النظرة  فيها  تبدت  الكتابة،  وأسلوب  الرؤيا 
الذات  مساحة  ازدياد  مع  وتعقيدا،  تركيبا  أكثر  والواقع 
بالتوازي مع اإلحساس بالقمع والكبت والتهميش، ومن 
القاضي  الدين  ونصر  الطيب  إدريــس  الشعراء  هؤالء 

البشتي. وعبدالفتاح 
عشرية  في  جذرية  أكثر  منعطف  عند  كذلك  ويقف 
شعراؤه  فيه  اتجه  الماضي،  القرن  من  الثمانينات 
وخوض  العربي،  الشعري  التراث  تقاليد  مع  للقطيعة 

مفتاح  الشاعر  مثل  والمغامرة،  التجريب  من  مزيد 
العماري، ومحمد زيدان، وسالم العوكلي.

أصــوات  بــروز  إلــى  النظر  الفقيه  محمد  يلفت  كما 
وحواء  محمود،  فاطمة  مثل:  ــذاك  آن نسائية  شعرية 
فريال  ثم  سالمة،  ومريم  البوزيدي،  وسميرة  القمودي، 

الدالي، وأم الخير الباروني.
هذا التمرحل ال يعني أن كل موجة أو كل حلقة تجب 
المشهد  على  ويضفي  تفاعلها  في  تتزايد  بل  قبلها،  ما 
المتابعة  إلى  افتقر  وإن  والتنوع  التعدد  من  مزيدا 

النقدية الجادة.

عصر متخيل
عند  الثقافي  السبر  هذا  في  صالح  الفقيه  محمد  وينفذ 
بأدب  االهتمام  عــدم  أو  تهميش  وهــو  آخــر،  إشكال 
بكثير  حافل  العربي  التراث  أن  خصوصا  العلمي،  الخيال 
تعددت  وإذا  الجانب،  هذا  تناولت  التي  الشواهد  من 
من  اللون  هذا  أن  معرفة  فينبغي  ذلك  في  األسباب 
األدب على رأي الكاتب ال ينبت إال في بيئة تعنى بثقافة 

العلم والبحث العلمي.
كتاب  الليبي  نموذجه  في  الخيال  أدب  من  ويسوق 
يوسف  الراحل  لألديب  يولد«  لم  رجــل  مفكرة  »مــن 
من  تمتد  متخيلة  يوميات  على  المشتمل  القويري، 
مع  الغرب  طرابلس  في  يعيش  لرجل   2567 إلى   2565
األلفية  منتصف  في  متخيلة  عصرية  بحياة  منعم  أسرته 

الثالثة.
يقتصر  المذكرات  هــذه  في  النقد  أن  إلــى  ويلمح 
تقريبا على الجوانب االجتماعية والثقافية دون أن يطال 
عن  للكتابة  دفعه  ما  أن  إلى  مشيرا  السياسي،  الجانب 

السردية  والمقالة  الخاطرة  بين  المازج  المؤلف  هذا 
وتنشغل  المستقبل  نحو  تتجه  لثقافة  يؤسس  كونه 
في  المعاصرة  الليبية  والثقافة  األدبية  الحياة  في  به 

مواجهة االنصراف المبالغ فيه نحو الماضي.
وهو  آخر  ســردي  مقام  عند  الفقيه  محمد  ويتوقف 
للروائي  الحنين«  في  وبيت  الدنيا  في  »بيت  ــة  رواي

وهي  والمجاز،  الشعر  بلغة  الضاجة  الكوني  إبراهيم 
االغتراب  مثل  الشائكة  اإلنسانية  القضايا  عباب  تخوض 
الككلي  عمر  الكاتب  سجنيات  إلى  يتجه  ثم  والكينونة، 
وهامشية  بسيطة  لمواقف  لحظات  فيها  يقتنص  التي 
عليه  تنطوي  بما  السجن،  في  واآلخــريــن  نفسه  عن 
وتستحثه  المتلقي  ذائقة  تستفز  دالالت  من  طبقاتها 

على استنطاق ما يتجاوز السطح من أبعاد مكنوزة.
بوكليب،  جمعة  القاص  تجربة  إلى  الكاتب  ويتجه 
»السبعينات،  زمنية  مراحل  ثالث  إلى  يصنفها  التي 
المهجر  نصوص  تمثلها  التي  والحالية  الثمانينات، 
اإلنجليزي«،  البر  من  حكايات  كتاب  في  مضمومة 
التدفق  بين  مراحلها  فــي  التجربة  هــذه  ــراوح  ــت وت
الوطن  في  واالغتراب  والجنون،  والتوهج  واالنقطاع 
المهجر، مضيفا أن ضياع تدوينات بوكليب  والغربة في 
ال  االسرة  الروح  مكابدات  بتواقيع  الممهورة  السجنية 
القصيرة  القصة  لمدونة  بل  فقط  للكاتب  خسارة  يمثل 

في ليبيا بأكملها.

والثقافي السياسي 
تتحدث  ورقتين  الفكر  بــاب  فــي  الشاعر  ويخصص 
في  قراءة  وهي  والسياسي  الثقافي  جدلية  عن  إحداهما 
بينهما  العالقة  أطر  واصفا  والليبي،  العربي  السياقين 
والوصل،  الفصل  بين  متحركة  بقعة  في  رازحــة  أنها 
وتمرد  السياسي  تحكم  بين  فيها  الحركة  تــتــراوح 

الثقافي.
أنه  المعاصرة  العربية  التجربة  صعيد  على  ويــرى 
األولــى  أساسية،  لحظات  ثــالث  عن  الحديث  يمكن 
اآلخر  مع  والمواجهة  الصراع  جبهة  الثقافي  فيها  تصدر 
عن  الثقافي  تمايز  والثانية  معا،  والحضاري  االستعماري 
ظال  ومتشابك  متداخل  حيز  هناك  كان  وإن  السياسي، 
مطروحا،  النهضوي  السؤال  استمر  حيث  فيه،  يتحركان 
اإلطار  عن  التساؤل  صيغة  المرحلة  هذه  في  أخذ  لكنه 
المصادرة  بلحظة  الثالثة  وتتعلق  الدولة،  لبناء  المالئم 
المشهد  على  السياسي  يستحوذ  وفيها  والشمولية، 
إما  الثقافي،  دور  إلغاء  إلى  جاهدا  يعمد  حيث  برمته، 
بقمعه  وإما  األيديولوجي،  بجهازه  وإلحاقه  بمصادرته 

في حالة التابي ونفيه خارج دائرة الفعل والمشاركة.
في  المؤلف  يبين  التاريخي،  البحث  إشكاليات  وحول 
في  يلتقيان  مسارين  تكون  عن  »التاريخ«  األخير  الباب 
األول  يتوزع  التناول،  أوجه  في  ويختلفان  البحث  عنوان 
المؤرخ،  وذاتية  التاريخي  المعرفي  الحقل  طبيعة  بين 

ويأتي اآلخر من خارج طبيعة الحقل.
المقتضيات  من  عــدد  على  األول  المسار  وينبني 
تدوين  في  منه  مفر  ال  الذي  االلتزام  منها  المنهجية، 
ــواء  األه من  الكامل  التجرد  استحالة  ثم  ــداث،  األحـ
اإلرشادي  النموذج  أو  برؤيته  يسمح  ما  أيضا  الذاتية، 
يتحدد  حين  في  التدوين،  عملية  إطاره  في  تتم  الذي 
الحضور  أو  السياسية  السلطة  بتدخل  الثاني  المسار 
أو  المذهبي  التعصب  إلى  باإلضافة  للمقدس،  الثقيل 

القومي أو القبلي.
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»150 / 6«
»Reckoning« رواية الحساب

خيالية  بلدة  في   )Reckoning( »الحساب«  رواية  أحداث  تدور 
جون  رواية  وهي  بالميسيسيبي.  »كالنتون«،  الكاتب  سماها 
150 كتابا، كافضل  السادس، من  الترتيب  نالت  التي  جريشام، 

مبيعات الكتب في النصف األول من سنة 2019.
سنة  حدثت  قتل  لجريمة  محاكمة  حول  تدور  الرواية  عقدة 
إلى  عاد  الذي  بانينغ(،  )بيت  البارز  العائلة  رب  نفذها   ،1946

بيته كبطل من أبطال الحرب العالمية الثانية.
فهو  ألجيال،  القطن  بزراعة  قامت  عائلة  من  القتيل  ينحدر 

مالك قطعة أرض مساحتها 640 فدانا في شمال المسيسيبي.
توضع  الــروايــة.  من  األول  الجزء  موضوع  هو  -»القتل«: 
زوجته )بيتا ليزا( في مصحة عقلية. ابنه )جويل( وابنته )ستيال( 
تعيش  كاتبة  مشروع  وهي  )فلوري(  وأختهما  جامعيان؛  طالبان 
ويذهب  )بيت(  ينهض  صباح،  ذات  المجاورة.  األرض  بقطعة 
بيل(.  )ديكستر  المحلية  الكنيسة  راعي  نحو  يتجه  المدينة،  إلى 
بليزا،  يتعلق  األمر  كان  »إذا  القس،:  يصيح  بندقية.  ويسحب 

يمكنني أن أوضح لك« ولكنه يقتله بثالث طلقات.
مقاومة.  دون  القاتل  يعتقل  المدينة،  على  يخيم  ذعــر 
يبعد  أقوله«.  ما  لدي  »ليس  فيجيب:  فعلته  عن  يستجوبونه 
بأطفالها  تذهب  بيل(  )جاكي  القس  أرملة  المدينة.  عن  أبناؤه 

الثالثة إلى بلدتها في جورجيا.
يحاول  ــى،  األول الدرجة  من  الجريمة  أن  المحلفون  يتفق 
الفاعل.  جنون  على  مؤسسة  مبررات  خلق  العائلة  محامي 
ويحكم  المحكمة  تعاد  ألمهم.  األبناء  زيارة  المستشفى  يرفض 
للقاتل  يسمح  بــاإلعــدام.  القاتل 
المستشفى.  في  زوجته  بزيارة 
يمكنك  »هــل  زوجته:  تسأله 
ال  أنه  فيجيبها  مسامحتي؟«. 
حبه  مواصلة  ســوى  يستطيع 
لــهــا. يــحــاول حــاكــم الــواليــة 
مؤبد،  ــى  إل الحكم  تخفيف 
بطوالته  تاريخ  إلــى  مستندا 
القاضي  ويشترط  الحرب،  في 
سبب  ــن  ع المتهم  ــاح  ــص إف
جــريــمــتــه، ولــكــنــه يــصــر أنــه 
يعدم  يقول«.  ما  لديه  »ليس 

ويدفن اليوم التالي.
الفناء  هذا  )بــون(«:  »فناء 
سحيق:  ماض  إلى  األحداث  تعود  الرواية،  من  الثاني  الجزء  هو 
بـ)ليزا(  الجامعة  من  التخرج  حديث  )بيت(  يلتقي   1925 العام 

البالغة من العمر 18 عاما في حفلة رقص في )ممفيس(.
والدا  يتوفى  يتزوجان.  وعاطفية،  قصيرة  حب  قصة  بعد 
في  احتياطي  جندي  )بيت(  يصبح  الثالثينات،  أوائل  في  )بيت( 
بضع سنوات  بعد  للقطن.  مزرعة  إلى  الزوجان  وينتقل  الجيش، 

من الكفاح، تصبح المزرعة مربحة.
سنة  العسكرية.  الخدمة  إلى  )بيت(  يستدعى   1939 سنة 
1942 يقع أسيرا لليابانيين في الفلبين. أثناء نقله إلى معسكر 
ولكنه  مــات.  بيت(   ( أن  ويعتقد  الرتل  يقصف  الحرب،  أســرى 

نجا، وسجن في ظروف وحشية.
ميت.  أنه  ويفترض  مفقود  بأنه  تفيد  معلومة  زوجته  تصل 
منه  رسالة  الفلبين  من  أصدقاؤه  يمزق   .1942 سنة  يهرب 
أيدي  في  وقوعها  خشية  حي  أنه  على  تنص  )ليزا(  زوجته  إلى 

اليابانيين.
يشنون  الفلبين،  جبال  في  الفلبينية  للمقاومة  )بيت(  ينضم 
 ،1944 العام  أواخر  في  اليابانية.  القوات  على  فعالة  هجمات 
)بيت(  ينقذ   1945 العام  الفلبين.  األميركية  القوات  حــررت 
تتلقى  فرانسيسكو.  سان  في  عسكري  مستشفى  في  ويعالج 
إليه  وتهرع  الصدمة،  من  تتعافى  مكالمة،  )ليزا(  زوجته  منه 

يلتم شملهما. في مايو 1945، يعودان إلى بيتهما.
)جويل(  أن  نعرف  األول.  بالجزء  األحــداث  تلحق  »الخيانة«: 
)ستيال(  وأخته  هو  يبدأ  ألمــه.  قانونا  المعين  الوصي  أصبح 

زيارتهما بالتناوب وبشكل دوري.
)جاكي  القص  أرملة  يصادق  ماكليش(  )إرول  المحامي 
حكم  نيل  من  )بانينغ(  عائلة  عقار  محامي  مع  ويتمكن  بيل(، 

بالعقار.
وتتحدث  المنزل،  إلى  وتعود  المستشفى،  من  )ليزا(  تهرب 
على  مستلقية  وتنتحر  المقبرة  إلى  وتذهب  )فلوري(،  مع  طويال 
ممتلكات  جميع  بيل(  )جاكي  القس  أرملة  تتسلم  بيت.  قبر 

)بيت بانينغ( وتزوج من المحامي )إرول ماكليش(.
أورلينز(.  )نيو  في  مع صديق  حالة سيئة  في  )فلوري(  تعيش 
فتحكي  موتها،  فــراش  على   . وستيال(  )جويل  أخواها  يزورها 
الفلبين،  في  مات  )بيت(  أن  ظنت  التي  )ليزا(،  أن  كيف  لهما 
اثنين  إلى  أصوله،  تعود  الذي  )جوبي(  مع  جنسية  عالقة  أقامت 
من  انحدروا  الذين  )بانينغ(  عائلة  مزرعة  في  العاملين  من 
بعيدا  بيل(  )دكستر  القس  وأخذها  منه  فحملت  أفريقيا،  عبيد 
في  تسببت  مستمرة  عدوى  عنها  نتج  إجهاض،  عملية  إلجراء 
عودته من  بعد  زوجها  مع  العالقة  بحميمية  إحساسها  فقدانها 
التي  )ليزا(،  أخبرته  اإلجهاض.  عن  بأدلة  واجهها  الذي  الحرب، 
القس  أن  أسود،  بعالقة جنسية مع شاب  االعتراف  تقو على  لم 

)دكستر( هو األب.
قتل  والدنا  أن  »أعتقد  مندهشا:  )جويل(  يقول  مذهوال، 

الرجل الخطأ، أليس كذلك يا فلوري؟« ويخرجان.
ويتمنى  فعلوه؟  ما  الجميع  فعل  لماذا  )جــويــل(  يتساءل 
أن  على  يتفقان  )ستيال(  إليه  تنضم  يعرف.  ال  يــزال  ال  أنه  لو 
تتمتم  دموعها،  وعبر  )كالنتون(.  إلى  يعودوا  ولن  معا  يصمدا 

»يا لها من عائلة .. يا لها من مأساة«.
• أعد من القصة فيلم سينمائي
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»أبو الفنون« يودع مصطفى املصراتي أحد مؤسسي فرقة املسرح الحر

طرابلس - عبد السالم الفقهي

سرد فسيفسائي حول مالمح الطيف اإلبداعي

مي عاشور مترجمة شابة تغوص في عالم األدب الصيني

محمد الفقيه صالح.. الثقافة الليبية وتشابك األسئلة

� مي عاشور

� المسرحي مصطفى المصراتي

� فرانشيسكو تروكولي

� محمد الفقيه صالح

مع  وصراعه  اإلنسان  قصة  بادورا،  ليوناردو  الكوبي،  الكاتب  يلخص 
باقي المخلوقات والطبيعة، بقوله إننا »نحن كورونا العالم«.

ولم  سعيدين  كنا  »أجل  كوبا  في  البوليسية  الروايات  ملك  ويقول 
وهي:  أكثر  تعجبني  أخــرى  جملة  »ثمة  مضيفا  ذلــك«،  نــدرك  نكن 
»فرانس  وفق  أسوأ«،  حالة  في  أننا  نظن  كنا  عندما  أفضل  بحال  كنا 

برس«.
في  انتشارا  المعاصرين  الكتاب  أكثر  أحد  عاما(   64( بادورا  ويضيف 
تاريخ  في  تصدق  ال  مرحلة  اآلن  فعال  نعيش  »إننا  الالتينية:  أميركا 
ويتشاركون  اللحظة  هذه  يعيشون  الذين  األشخاص  هنا  وأعني  جيلنا 

هذه اللحظة في حياة العالم«.
على  الكاتب  يرد  معقولة،  مسافة  على  ومن  منزله  حديقة  في 
على  العزيز  مانتيا  في حي  محجور  وهو  برس«.  »فرانس  وكالة  أسئلة 
الطازج  الخبز  رائحة  شارعه  في  يشتم  حيث  هافانا  ضاحية  في  قلبه 

المتصاعدة من فرن مجاور ال يضطر إلى الوقوف في طابور أمامه.
 ،1962 العام  منذ  أميركي  اقتصادي  لحصار  الخاضعة  الجزيرة  ففي 
تفاقم  مع  أكثر  طالت  وقد  اليومي  المشهد  من  جزءا  الطوابير  تشكل 

النقص في خضم أزمة كوفيد19-.
ويقول الكاتب صاحب »الرجل الذي كان يحب الكالب« المستوحى 
في  واجهناها  التي  الرئيسية  »المشكلة  تروتسكي،  ليون  اغتيال  من 
برزت  وقد  عاما   60 منذ  مستمرة  مشكلة  هي  الحجر  فترة  خالل  كوبا 

أكثر راهنا وهي مشكلة المواد الغذائية«.
وهي  بالده  في  الرئيسة  القوة  نقاط  بإحدى  يشيد  بــادورا  أن  إال 
العالم للمشاركة في محاربة  إرسال أطباء إلى حوالي عشرين بلدا في 

كوفيد19- مع أن الواليات المتحدة تندد بظروف عملهم.
نوافق  ال  وقد  الحكومة  سياسة  على  نوافق  »قد  ــادورا  ب ويؤكد 
للعمل خارج كوبا يستحقون كل  انتقلوا  الذين  الكوبيين  األطباء  لكن 

احترامي ويجب عدم المساس بهم«.
عوامل  كل  من  أقوى  نفسه  يعتبر  الذي  اإلنسان  أن  الكاتب  ويرى 

الطبيعة عاد من خالل هذه األزمة إلى خوفه من الموت.
البيولوجية  الجبهة  على  البشري  الكائن  »انتصر  قائال  ويضيف 
مجهرية  صغيرة  حشرة  ظهرت  لكن  العالم.  في  الطبيعية  التاريخية 

قادرة على هزيمتنا. من شأن أن يلقننا بعض التواضع«.
انتقاما  ذلك  في  يرى  إنه  ليقول  ذلك  من  أبعد  ــادورا  ب ويذهب 
المناخي  واالحترار  الغابات  أشجار  قطع  يشهد  عالم  في  الطبيعة  من 
المستجد  كورونا  وفيروس  العالم.  كورونا  »نحن  ويؤكد  والتلوث. 

يجعلنا ندفع ثمن ما ارتكبناه بحق العالم«.
أجل  من  للحكومات  حرياتنا  كل  »قدمنا  الطارئ  الوضع  هذا  وأمام 

الخير العام وهذا ضروري وال بديل آخر، لكنه خطر«.
روايته  إلنجاز  الحجر  في  وجــوده  فرصة  بــادورا  ليوناردو  واستغل 
السنة  خالل  إسبانيا  في  عرضها  من  يتمكن  ان  يأمل  التي  األخيرة 
ويقول  الرياضة  ممارسة  من  نفسها  الفترة  خالل  تمكن  وقد  الحالية. 

بفخر »فقدت سبعة كيلوغرامات من وزني«.

بادورا: كنا بحال أفضل عندما 
كنا نظن أننا في حالة أسوأ

»بحر  روايـــة  إيطاليا  فــي  تصدر  المشترك،  الماضي  عــن 
ليبيا،  في  أحداثها  تدور  التي  تروكولي،  لفرانشيسكو  ملتهب« 
المغامرة  من  قالب  في  التاريخية  المحطات  من  بعضا  وتتناول 
الذهبي«  »الحمار  دار  عن  الصادر  الكتاب  والتشويق.ويبدأ 
التاريخ  كتب  في  تتم  التاريخ  »دراسة  إن  تقول  بمقدمة  للنشر، 
الكثير  تقدم  أن  للروايات  »يمكن  لكن  الروايات«،  في  وليس 

للمعرفة التاريخية«، حسب وكالة »آكي«.
إيتالو،  حياة  »وراء  أنه  عن  ملتهب«  »بحر  روايــة  وتحكي 
أفراد  يكتشفه  خفي  لغز  هناك  ليبيا،  في  عاش  صحفي  وهو 
»الحقائق  وهي  بالبشر«،  واالتجار  األسلحة  تهريب  عائلته: 
والدها«. إصابة  وراء  الحقيقة  عن  بحثا  فيها  ابنته  تحقق  التي 
ابتدائية وجدها  الرواية »ستحاول االبنة مارينا، مدرسة  وحسب 
غاري،  مرافقه  بمساعدة  إيتالو،  والد  عاما(،  )تسعين  أوراتسيو 
ومع  حقا«.  له  حدث  ما  وفهم  متورطا  الرجل  كان  بماذا  فهم 

ليس سهال  يومي  واقع  ذلك »سيتعين على كل منهم مواجهة 
دائما«.

التجسس،  أجــواء  تكتسي  قصة  ظالل  عبر  »االنتقال  وفي 
جانب  من  للغاية  مثيرة  اعترافات  خالل  من  تعقيدا  ــزداد  وت
الليبي  الوضع  على  الضوء  الرواية  تسلط  غامضة،  شخصية 
من  غالبا  عنه  نسمع  مما  علما  به  نحاط  الذي  والمقلق،  المثير 

خالل تقارير إخبارية مقلقة«.
ليبيا في األدب العالمي

والروايات  المؤلفات  من  لكثير  ومسرحا  مكانا  ليبيا  وكانت 
غير  والكتاب  ــاء  األدبـ مــن  عــدد  صاغها  التي  والقصص، 
 The Confines of the( الظل«  ــدود  »ح مثل  الليبيين، 
من  إيطالي  ــي  روائ وهــو  سابينا،  أللسياندرو   )Shadow
من  مجموعة  عبر  الرواية  وكتب  ليبيا،  في  بنغازي  مواليد 
يشبه  ما  من  بنغازي  مدينة  انتقال  حول  تدور  التي  القصص، 

التي  المدينة  تلك  إلى   1910 العام  في  صغيرة  عثمانية  قرية 
ويأتي  ليبيا.  في  النفط  اكتشاف  مع  وطبيعتها  معالمها  تغيرت 
بروس،  رونالد  للكاتب  ثورة«  إلى  مستعمرة  من  »ليبيا  كتاب 
أو  مرجعا  ويعد  الثورة،  إلى  االستعمار  من  ليبيا  تاريخ  ليتناول 

رحلة فى تاريخ ليبيا خاصة في عهد معمر القذافي.
هيلسوم  ليندسي  البريطانية  الصحفية  المراسلة  أعدت  فيما 
 2011 ثورة  فيه  تصف  والذي  رملية«،  عاصفة   « بعنوان  كتابا 
وما صاحبها من تغيرات سياسية واجتماعية. أما كتاب »ترجمة 
قصيرة  قصة   16 على  فحتوي  كورين،  إيثان  للكاتب  ليبيا« 
وخليطا من أحاديث السفر والدراسة العلمية وسجال لمواجهات 
في  عضوا  فكان  الكتاب،  مؤلف  كورين  إيثان  وعن  شخصية. 
إعادة  بعد  ليبيا  إلى  أتى  الذي  األميركيين  الدبلوماسيين  فريق 
فيها حيث شغل  وبقي   ،2004 العام  في  البلدين  بين  العالقات 

منصب ملحق تجاري حتى العام 2006.

كتاب لفرانشيسكو تروكولي: »بحر ملتهب«.. مغامرة ليبية في رواية إيطالية



سينمائي  أو  درامــي  عمل  ألي  التشويقي  العرض  أو  »البرومو«  يكون  قد 
من  العريضة  الجماهير  الستقبال  مصراعيها  على  تفتح  التي  البوابة  هو 
المشاهدين، وقد يكون مبررا لطرد العمل وحتى القناة التي تعرضه من رحمة 

ماليين العيون واآلذان ثم األلسن.
وجود  جذبها  »االختيار«،  مسلسل  برومو  ابنتي  شاهدت  الصدفة  بمحض 
وهذا  مشاهدته  على  تصر  جعلها  ما  لقطاته  إحدى  في  ليبية  مدينة  اسم 
ال  مختلف،  عمل  أمام  أنه  المشاهد  يكتشف  األولــى  الحلقة  منذ  كان.  ما 
شكال  وافدة  دراما  من  المستنسخ  العربية  الدراما  في  السائد  للتيار  ينتمي 
لنفس  تنتمي  التي  القديمة  المصرية  لألعمال  بصلة  يمت  وال  ومضمونا، 
الفئة تقريبا، مثل »الحفار« والمسلسل الشهير »رأفت الهجان«، مع مالحظة 
بعيدا  التكنولوجيا  أخذتها  بعدما  اختلفت  الصورة  وصناعة  اإلنتاج  ظروف  أن 

إلى مستويات من الدقة واإلبهار تراكمت مع الزمن.
المخرج  اسم  المشاهد  يقرأ  عندما  المقاييس،  بكل  ومختلف  ضخم  عمل 
الطب  درس  الذي  المصري،  الثالثيني  أنه  أبدا  يتوقع  ال  قد  ميمي«  »بيتر 
السينما  في  دبلوم  على  حصوله  حتى  مجاله،  في  وعمل  القاهرة  جامعة  في 
الروائية  األفالم  إلى  ومنها  القصيرة  األفالم  وإخــراج  كتابة  إلى  واتجاهه 
لعبوا  نجوم  من  المسلسل  وضيوف  كرارة«  »أمير  عن  ابتعدنا  إذا  الطويلة. 
وغيرهما  المصري«  و»ماجد  ياسين«  »آسر  مثل  ومركزة  قصيرة  أدوارا  فيه 
فإنه يكاد يخلو من األسماء الكبيرة الشهيرة، التي اعتدنا غزوها لكل األعمال 

كرارة  أمير  فتأّلق  للجميع،  السطوع  ضمنت  شاسعة  سماء  تقريبا.  المصرية 
مثال لم يمنع »محمود حافظ« من أن يفعل، »سعد« الشاب المصري البسيط 
أقنع ذكاء  للدور  المسلسل، ألن تقمصه  لم يكن شخصية عابرة في  »الجدع« 
مثل  وألق  بقوة  يسطع  الكثيرون  به  يسمع  لم  الذي  الممثل  وجعل  المشاهد 

نجم أوحد.
عدة  فتبررها  دويدار«  »باهر  والكاتب  المخرج  بين  الواضحة  الكيمياء  أما 
المنتج  اشتراك  مع  الثالثة،  بأجزائه  »كلبش«  منها  بينهما،  مشتركة  أعمال 
»تامر مرسي« معهما في جزءيه األخيرين، ال يفوتني هنا أن أشير إلى أن ثقة 
المنتج بكليهما من أهم أسباب نجاح المسلسل، توفير كل ما يلزم صنع نجاحا 

يستحقه الجميع.
منسي«  صابر  »أحمد  الضابط  حياة  قصة  المسلسل  هذا  أحداث  تروي 
اختيارا  »كــرارة«  ليكون  المصري،  الجيش  في  صاعقة   103 الكتيبة  قائد 
مصرية  لقناة  تلفزيوني  لقاء  في  قالت  الضابط  أرملة  إن  حتى  للدور،  موفقا 
وطريقة  مشيته  إجادة  حد  »منسي«  شخصية  من  كثيرا  اقترب  الممثل  إن 
سماعها  اعتادوا  لقصص  وامتدادا  بطال  الرجل  هذا  المصريون  يعتبر  كالمه. 
والعيش بين سطورها لمصريين ال يرون مع بالدهم أحدا وال شيئا، من الراحل 
»أحمد زويل« إلى »مجدي يعقوب« ومن الراحل »نجيب محفوظ« إلى »محمد 

صالح« لمن أراد االبتعاد عن الرتب العسكرية.
كل  استفزت  ومشاهد  تجاهلنا  عن  عصية  كانت  شخصيات  المسلسل  في 

حواسنا، »إنعام سالوسة« وبحكم عمرها ومالمحها لم يكن دور األم المصرية 
نبأ  تلقيها  مشهد  في  خصوصا  صعبة  معادلة  حققت  هنا  لكنها  عليها،  غريبا 
القاسية  الالمباالة  بين  الفاصل  بالحد  التزمت  عندما  »عبداهلل«  ابنها  وفاة 

واالنهيار المبالغ فيه.
كان  فقد  أيضا،  العوضي«  »أحمد  الممثل  أداء  أمام  طويال  المشاهد  يقف 
أن  في  نشك  تجعلنا  قد  بدرجة  »عشماوي«  وصفات  وأعمال  اسم  مع  يتماهى 
بل  ليعدَم  بالده  إلى  يسلَّم  لم  ليبيا  تراب  على  كثيرا  وجال  الذي صال  األخير 
والحقيقي  الوحيد  عشماوي  ألنه  »االختيار«،  مسلسل  تصوير  في  ليشارك 
»أبو  األمير  شخصية  في  ضخ  الذي  الخالق«  عبد  »ضياء  إلى  العالم.  هذا  في 
الحقيقي،  صاحبها  تخمين  عن  نعجز  قد  التي  الصفات  من  الكثير  عبداهلل« 
خلطة  الفارغة،  الرؤوس  تطويع  على  القادر  والفكر  والغل  الحقد  من  الكثير 

قدمها لنا الممثل كما يجب ببراعة تعددت مصادرها.
من جهة أخرى ال يمكننا أيضا حتى أن نتخيل ابتسامة عابرة على المالمح 
بالحقد والرغبة  المليء  الوجه  الغاضبة لمعتصم »أبو سعد«، فهذا  المتجهمة 
في االنتقام لن يجيد الضحك أبدا، لقد ذهب الممثل بالدور بعيدا حد مالمسة 

الحقيقة.
التركيز  العمل، فكان  التي طغت على نجمات  البساطة  أيضا  المسلسل  في 
طبعا  والمتكلفة  الشهيرة  األسماء  من  خلوه  ولعل  الشكل  ال  المحتوى  على 
جعلنا نشاهد »منار منسي« بوجه خال من الماكياج ومالبس بسيطة لم تبالغ 

في تغييرها في معظم المشاهد، هذا يحترم عقولنا أكثر ممن يستيقظن من 
النوم برموشهن المستعارة ووجوه »فل ميكب« حتى إذا كانت أدوارهن تمنع 

اإلطالالت الباذخة.
لن أستثني أحدا، كل من عمل في المسلسل كان سببا في نجاحه، الملفت 
حقا،  أنها من »سيناء«  يبدو  التي  الشخصيات  الكثير من  وجود  أيضا هو  جدا 
صورتها  بطزاجة  وأيضا  المتفردة  ولهجتها  بهيئاتها  تقنعك  بيئتها،  ابنة  هي 
في الذاكرة، ألنني كمشاهد لن تقنعني »لبلبة« مثال في دور سيدة من سيناء 
الممثلة  لعبتها  التي  المختلفة  فالشخصيات  اللهجة،  في  حاكتها  إذا  حتى 

الشهيرة طوال مشوارها الفني ستمنعني من ذلك.
بصور  المسلسل  وتطعيم  والحاضر  الماضي  بين  المدهش  الخلط  أما 
وإرهابية  عسكرية  عمليات  وفيديوهات  حقيقية  لشخصيات  صوتية  ومقاطع 
مكانه  في  المسلسل  وضع  الــذي  الجودة  ختم  بمثابة  كان  فقد  حقيقية، 
إلى  باإلضافة   ،2020 رمضان  دراما  خارطة  على  يستحقه  الذي  االستثنائي 

الموسيقى التصويرية التي تماهت مع األحداث والوجوه بشكل جميل.
إن أرشيفات »الجيوش« في كل مكان ال تخلو من قصص ألبطال حقيقيين، 
أوطانهم،  وتاريخ  شعوبهم  ذاكــرة  في  أسماؤهم  وبقيت  أجسادهم  رحلت 
أيضا  تهتم  وقادتها  لمنتسبيها  العسكرية  البدل  بأناقة  الجيوش  تهتم  وكما 
الوطن  بين كفتي  التوازن  أفعاله وتحفظ  العسكري  تملي على  التي  بالعقيدة 

واإلنسانية في قلبه.
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يقع مسلسل »الزعيمان« في 18 حلقة يتحدث عن 
للمجاهد  الليبي..  الجهاد  تاريخ  بعض صفحات من 

سليمان باشا الباروني والمجاهد بشير السعداوي.
عمل  عن  نتكلم  أن  نريد  عندما  الطبيعي  من 
درامي أن نشاهده بالكامل حتى نستطيع أن نقدم 
نقدنا على العمل، فالناقد المتخصص قطعا سيضيف 
الضعف  نقاط  على  أصبعه  ويضع  العمل  ألســرة 
بالعمل، وهذا شيء إيجابي يرحب به كل صناع مهنة 
الدراما.. فالناقد المتخصص يختلف عن صاحب الرأي 
أنتقد  أن  الذي يقول من حقي  العادي،  المشاهد  أو 
أن  حقك  من  نعم  العادي  للمشاهد  نقول  العمل.. 
تقول رأيك ولكن هذا ال يدخل ضمن النقد المهني 

فهو مجرد رأي خاص.
ومن خالل مشاهدتي للعمل وقراءتي أغلب ما كتب 
عنه وحتى قبل أن يعرض، تأكد لي بما للعمل الفني 
من تأثير كبير ومهم في صناعة الرأي العام، كما تأكد 
لي أن أي عمل ناجح أو نقول عمل مهم سيجد اهتماما 
من المشاهدين والنقاد وسيخلق جدال كبيرا بينهم، 

وهذا في حد ذاته نجاح للعمل.
الغريب في مسلسل »الزعيمان« أنه القى انتقادا 
األولى  الحلقتين  وأثناء عرض  يعرض  أن  حتى  قبل 
العامة  الصورة  تظهر  أن  حتى  قبل  أي  والثانية، 
لم  من  للكثيرين  االنتقاد  شمل  كما  للمسلسل 
يشاهدوه أصال، أي أصبح االنتقاد هنا مع سبق اإلصرار 
أن  إال  المشاهدين  كل  آلراء  احترامنا  مع  والترصد، 
للنقد متخصصين، وما يكتب على صفحات فيسبوك 
ومن أول حلقة ما هو إال رأي شخصي لمشاهد حاول 
بانتصاره  يهلل  وخرج بصفحته  أي خطأ  يتصيد  أن 

واكتشافه للخطأ.
المسيسين  النشطاء  بعض  ذلــك  إلــى  أضــف 
بأيديولوجيات سياسية أو توجهات، نحن كفنانين ال 
نعيرها اهتماماتنا، وال تدخل أفكارهم ضمن الصناعة 
الدرامية ولن يؤثروا في حركتها واستمرارها. ولنتكلم 
عن المسلسل من ناحية ما يسمى بالنقد البناء سواء 

كان إيجابيا أو سلبيا.
انتقادا سواء من  ما القى  أول  النص: وهو  أوال 
طرف  على  يحسبون  ممن  أو  التاريخ  متخصصي 
التاريخ«  »تزوير  عن  تكلموا  منهم  الكثيرون  آخر، 
الحقيقي  بالمعنى  الكلمة  هذه  نأخذ  يجعلنا  وهذا 

لها وهي »التزوير«.
أريد أن أنوه هنا بين الخطأ والتزوير، فأن يقع مخرج 
ما في خطأ وارد جدا أما أن يقوم بتزوير فأقول لهؤالء 
تحول  الدراما  تكتبه..  وال  التاريخ  تزور  ال  الدراما  إن 
األحداث التاريخية إلى صورة ومشاهد مجسدة، وكاتب 
الدراما ليس ككاتب التاريخ أو المؤرخ، كاتب الدراما 
يحاول أن يبني الشخصية المذكورة بالرواية ويكتب 
وشكل  واالجتماعي  التعليمي  وشكلها  حوارها  لها 
تصرفاتها، كل هذا من خالل وصف لهذه الشخصية 

تناثرت في بعض الكتب هنا وهناك.
في مسلسل »صقر قريش« أوجد لنا الدكتور وليد 
شخصية  وهي  التاريخ  يذكرها  لم  شخصية  سيف 
»بدر« الخادم، ودور بدر في األحداث طوال المسلسل، 
كما نوه الدكتور وليد سيف في أحد لقاءاته مع أحد 
الصحفيين، سأله عن نشيد »طلع البدر علينا« وهل 
أضاف من شعره للعمل في مسلسل عمر بن الخطاب؟ 
فقال الدكتور وليد إن الرواية الخاصة بأنشودة »طلع 
البدر علينا« بمجملها لم تصح وال يوجد شيء تاريخي 
يؤكدها وال أصل لها في تاريخ الرسالة، وأنها من أفكار 
وابتداع المؤرخين، كما استدل الدكتور وليد بجملة 
»جئت شرفت المدينة« وفي الحقيقة عند دخول رسول 
اهلل إليها لم تكن تسمى بالمدينة بل كانت تسمى 

بيثرب وسميت بالمدينة فيما بعد.
من هنا نرى أن الدراما تجسد الصورة من خالل رؤية 
خاصة بكاتبها الذي يختلف تماما عن كاتب التاريخ أو 
الموثق. وأنا أريد أن أستدل هنا بأن أحد النقاد قال 
إن الباروني وجد في باريس سنة 22 وليس سنة 20 
وهل الخطأ الرقمي نعتبره تزويرا.. هذا ال يعتبر تزويرا 
ربما نحسبه خطأ، ولكن المضمون هو وجود الباروني 
بباريس وهذا مؤكد تاريخيا. لست بمؤرخ حتى أفند 
األمثلة  الناحية، وقد سردت بعض  العمل من هذه 
فقط ألؤكد دور الدراما وعالقتها باألعمال التاريخية 

أو ما يستعار من التاريخ لبناء مسلسل درامي.
واآلن سأتكلم عن النص الذي أعتبره ركنا أساسيا 
الدرامي  النص  أن  نعلم  ونحن  الدراما،  صناعة  في 
هناك  يكون  وأن  ونهاية،  وذروة  بداية  من  يتكون 
يكون  وال  السيناريو  أحداث  تسلسل  في  انسيابية 
خالل  من  يكتب  السيناريو  أن  نعلم  ونحن  مفككا. 
رواية أو سيرة ذاتية لعلم من األعالم أو عن فكرة ال 

تتعدى األسطر. وهنا يمكننا أن نصنف كال على حدة، 
كاتب الرواية، وكاتب السيناريو، وكاتب الحوار يمكن 
أن يكون كل منهم لوحده، ويمكن أن يجتمعوا في 

شخص واحد.
من  ليستدل  للتاريخ  يرجع  أن  السيناريو  لكاتب 
خالله على رسالة يريد أن يوجهها من خالل العمل 
ما حدث في  إن  االستدالل.  أو  لالعتبار  يكون  أن  أو 
الذاتية  السيرة  بسرد  ليس  »الزعيمان«  مسلسل 
للزعيم سليمان الباروني، ولو أراد أى كاتب سيناريو 
أو مخرج أن يقوم بعمل عن السيرة الذاتية للزعيم 
الباروني لكان له أن يقوم بصناعة أكثر من مسلسل.

سليمان  عن  مسلسال  يكتب  أن  يستطيع  كان 
بالتعليم  وعالقته  واألديـــب«  »الشاعر  الباروني 
األزهرية  ومطبعته  والصحافة  البارونية  والمدرسة 

البارونية والجريدة التي أصدرها.
يمكن أن يكتب مسلسال عن الباروني »اإلنسان« 
التعليمي وذهابه  وعالقته بأسرته ومدينته ونهجه 
لتلقي العلوم في تونس والجزائر ومصر. يمكن أن 
وعالقته  »السياسي«  الباروني  عن  مسلسال  يكتب 

وعالقته  المبعوثين  ومجلس  العثمانية  بالدولة 
بالسياسيين في إيطاليا وفرنسا وسلطنة عمان.

الباروني  عــن  مسسلسال  يكتب  أن  يمكن 
الليبيين  »المجاهد« وعالقته بالجهاد والمجاهدين 
وإعالن حكومة يفرن وإعالن الجمهورية الطرابلسية.

لكن مسلسل »الزعيمان« ال يحكي سيرة الباروني 
وأديب  مجاهد  تاريخ  من  صفحات  هو  بل  الذاتية 
وسياسي، من خالل رسائل كتبها ومراسيل أرسلت 
إليه، تم تجميعها من مذكرات ابنته زعيمة الباروني 

التي كتبت »أبي كما عرفته«.
الرائع  السرد  عن  نتكلم  أن  نستطيع  هنا  ومن 
الموفقة  والقيادة  الصفحات  لتلك  السيناريو  لكاتبة 
لمخرج العمل في التنقل بنا عبر الزمن، من زمن زعيمة 
الباروني في خمسينات القرن الماضي والرجوع بنا إلى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى 

عشرينات القرن الماضي.
الرسائل استطاع أن يفتح  العمل من خالل هذه 
عنها شيئا.  نعرف  وال  مغلقة  كانت  كثيرة  أبوابا  لنا 
والعمل استطاع أن يقول لنا هؤالء هم مجاهدوكم 

وهذه مالحمهم البطولية والجهادية، وهؤالء هم من 
جاهد في حقبة االستعمار اإليطالى في الجزء الغربي 
من ليبيا الحبيبة.. ذكر لنا أسماء كثيرة من األبطال 
مسلسال..  عليه  نعمل  أن  يستحق  فيهم  بطل  كل 
ذكر لنا العديد من التواريخ كل تاريخ منهم يشكل 
لنا محطة جهادية وملحمة ممكن لنا أن نعمل بها 

فيلما سينمائيا.
والوسط  الغرب  في  مدننا  بين  للعالقة  تطرق 
الجمهورية  الوطن..  أجل  من  وتالحمها  والشرق 
الطرابلسية.. مؤتمر غريان وتصحيح المسار بإنشاء 
الهيئة السياسية الجديدة.. اجتماع سرت الذي نتج 
عنه ميثاق سرت، وحضره وفد من طرابلس ووفد من 
برقة، هيئة اإلصالح المركزي بقيادة بشير السعداوي.. 
وتكليف عبدالعزيز العيساوي من قبل األمير إدريس 
السنوسي عضوا فيها.. هيئة اإلصالح بأغلب نوابها 
رسالة  ليبيا..  لكل  أميرا  السنوسي  إدريس  يبايعون 
الترابط واألخوة يقدمها إدريس السنوسي للمبعوث 

اإليطالى.
كل هذه الرسائل الجميلة والرائعة من صفحات 

تاريخنا المشرف تبعث من خالل مسلسل »الزعيمان« 
وهذا األهم في صناعة الدراما. الدراما من مهامها 
أن توظف اإليجابي في التاريخ لتبعث به رسائل إلى 
ليس  تاريخه.  من  ويعتبر  يستفيد  لعله  جمهورها 
من مهام الدراما أن تسرد كل التاريخ، فهو وظيفة 

المورخين في كتبهم وليس وظيفة الدراما.
كما قلنا مسلسل »الزعيمان« هو عبارة عن صفحات 
ألحد الرموز السياسية والجهادية في تاريخ ليبيا.. ولو 
أردنا إبراز كل المجاهدين واألسماء في تاريخ الجهاد 
الليبي الحتجنا إلى العشرات من المسلسالت بعشرات 
من الحلقات حتى نستطيع أن نبرز كل األسماء. ولكن 
لنعتبر هذه هي البداية التي فتحت لنا مجال العمل 
العصور  مر  على  النضال  صفحات  إلبــراز  الدرامي 
الماضية. تجربة »الزعيمان« للمخرج أسامة رزق ومن 
خالل تجسيد تجربة عرض هذه الصفحات النضالية 
والربط بين مجاهدين هما سليمان الباروني وبشير 
السعداوي والتنقل بنا عبر سنوات ومدن كبيرة، مثل 
تركيا ولبنان وسورية وإيطاليا وفرنسا ومصر والجزائر 
وتونس في سياق سيناريو مترابط وسلس، أكد لنا 
العربية  الدراما  صناع  منافسة  في  القدرة  لنا  بأننا 
والجرافيك  واإلضاءة  التصوير  في  التقنيات  بأحدث 
واختيار اللوكيشنات والسفر بنا عبر الزمن باختالف 

المكان والزمان، وقد كان موفقا جدا جدا.
الذين  للممثلين  الموفق  هذا باإلضافة الختياره 
أبدعوا بأدائهم وأكد الممثل الليبي أنه قادر أن يكون 
لقد  الكبار.  العرب  الفنانين  من  زمالئه  مصاف  في 
أبدع كل من الفنان فتحي كحلول والفنان عبدالحميد 
لقراض  صالح  والفنان  الشول  علي  والفنان  التائب 
والفنان محمد عثمان والفنان أنور التير والفنانة هند 
العرفية والفنان نظال كحلول وعبدالحميد الغا وصالح 
أمتعنا  كما  القيب،  وأيوب  أبوشعالة  األحمر وصبري 
الفنان القدير محمد بن يوسف في شخصية عبداهلل 

الباروني والد سليمان الباروني.
الشكر لكل من قام بصناعة هذا العمل، إنتاجا، 
وإخراجا، وشكر خاص لكل الفنانين العرب الذين 
شاركوا في العمل والشكر لطاقم العمل تصويرا، 
الذي  الديكور،  وتصميم  تصويرية،  وموسيقى 
لمن  تحية  وألف  الحقيقي.  للواقع  المشهد  قرب 

الحياة. يصنعون 

»االختيار«.. أبطال من زمنني يتقاسمون النجاح واملجد»االختيار«.. أبطال من زمنني يتقاسمون النجاح واملجد

الليبي سند تنتوش يكشف الليبي سند تنتوش يكشف 
تفاصيل دوره في »االختيار«تفاصيل دوره في »االختيار«

يعرض في رمضان الجاري

القاهرة - الوسط
الذي  »االختيار«  المصري  المسلسل  في  تنتوش  سند  الشاب  الليبي  الفنان  شارك 
الفضائية. وظهر سند في  القنوات  بداية شهر رمضان على عدد من  يعرض منذ 
المسلسل كضيف شرف، إذ لعب دور ضابط بالجيش الليبي يحاول إقناع اإلرهابي 

المصري هشام عشماوي باالستسالم بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا.
ويقول تنتوش عن دوره: »أظهر في المسلسل كضيف شرف، مجسدا دور ضابط 
في الجيش الليبي في اللحظات األولى إللقاء القبض على هشام عشماوي، وأتولى في 
المشهد محاول إقناعه باالستسالم والتفاوض معه، في بداية األمر يرفض عشماوي 
وألقت  نفسه«.  ويسلم  يستجيب  األمان(  )وإعطائه  إصرار  بعد  ولكن  االستسالم، 
القوات المسلحة الليبية القبض على اإلرهابى المصري هشام عشماوي، أمير تنظيم 
القاعدة في حي المغار بمدينة درنة في العام 2019، وكان يرتدى حزاما ناسفا، وتم 
تسليمه للسلطات المصرية في العام ذاته. ومسلسل »االختيار« يتناول حياة الضابط 
المصري أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين 
مربع البرث بمدينة رفح المصرية العام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء. 
مسلسل »االختيار« بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء 
الفنانين ضيوف الشرف، وهم محمد إمام وآسر ياسين  عبدالخالق وعدد كبير من 
ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري وصالح عبداهلل 
وكريم عبدالخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج 
بيتر ميمي، وإنتاج شركة »سينرجي«. من ناحية أخرى، انتهى سند من تصوير دوره 
في مسلسل مصري يعرض على منصة عالمية قريبا، وأوضح تنتوش »أشارك أيضا 

في فيلم مع أسرة مسلسل »االختيار« بعد عيد الفطر المبارك إن شاء اهلل«.
سند تنتوش مواليد 1993، من مدينة العزيزية، أول أعماله الفنية فيلم »والعكس 
صحيح«، من إخراج أسامة عامر، وتأليف أنيس بوجواري، وبطولة أوجا، نور الكاديكي، 

النجمة الصاعدة سلمى المنفي، عرض في العام 2017.

سند تنتوش وأحمد العوضي

نبيلة عبيد: مشاركتي نادية الجندي في عمل واحد كانت 
تحديًا كبيرًا.. وهذا الدرس تعلمته من عبدالباسط حمودة

حوار - محمد علوش

بقلم : أحالم المهدي

الهــــادي البكــــــوش يكتـــــــب:

 أبي كما عرفته.. »الزعيمان« بني الدراما وكتابة التاريخ

سميحة أيوب قامة كبيرة تشرفت بالعمل معها

تكشف النجمة المصرية نبيلة 
عبيد سر عودتها إلى الدراما 

التلفزيونية بعد غياب 8 سنوات 
من خالل مسلسل »سكر 

زيادة«، كما تعرب خالل لقائها 
مع »الوسط« عن سعادتها 

بالتعاون األول لها مع النجمة 
نادية الجندي منافستها األولى 

في السينما.
¿ كيف جاءتك ردود األفعال عن المسلسل؟

أعيش حالة كبيرة من الفرحة، فالجميع سعداء 
يوم  فكل  أدائــي،  على  ويثنون  بالمسلسل 
أتلقى عددًا مهواًل من المكالمات التليفونية 
المتفرج  من  بل  األصدقاء،  من  فقط  ليس 
مدى  عن  خاللها  من  يعبرون  أيضًا  العادي 

فرحتهم وإعجابهم بالعمل.
للدراما  العودة  على  موافقتك  أسباب  ما   ¿

التلفزيونية من خالل »سكر زيادة«؟
البد  كان  التلفزيون  عن  غيابي  فترة  بعد   -
أن أظهر للجمهور من جديد بشكل مختلف 
المسلسل  موضوع  بأن  شعرت  لذا  تمامًا، 
الجديد ولقائي مع  سيكون مناسبًا لظهوري 
نادية الجندي ألول مرة، وُأعجبت كثيرًا بفكرة 
المسلسل فهي كوميدية خفيفة ومختلفة عن 

كل أعمالي السابقة.
التي يبعث  الرسالة  ¿ من وجهة نظرك.. ما 

بها المسلسل؟
كل الحلقات بها رسائل بطريق غير مباشر عن 
التضحية واإلخالص والتعايش، وتعلمنا نحن 
أنفسنا رسائل من العمل، ففي إحدى الحلقات 
التي ظهر بها المطرب الشعبي عبدالباسط 
يغني  أن  حمودة كضيف شرف كان مصممًا 
وقلت له: »إزاي واحد في سنك عايز يغني«، 
العمر؟!«  الموهبة بتضيع مع  فقال لي »هي 
من  تعلمتها  مهمة  رسالة  هذه  أن  ووجدت 
خالل المسلسل، وهي أنه ال يجوز أن نهمل 

الفنان عندما يكبر في السن، فأنا مقتنعة بأن 
مواصلة  يجب  اإلبــداع  على  قادر  إنسان  أي 

عمله.
هذا  على  وافقتِ  بأنك  يتهمك  البعض   ¿

العمل لمجرد العودة فقط.. ما تعليقك؟
الفني لم أشارك في عمل،  - طوال مشواري 
إال إذا كنت مقتنعة به تمامًا، وأن الشخصية 
أول  زيادة« هو  لي.. و»سكر  إضافة  ستكون 

مشاركتي  تكون  فكيف  لي  كوميدية  تجربة 
بها دون اقتناع، ولو لم يكن العمل يناسبني 

لم أكن ألقدمه.
¿ ألم تخشي من هذه التجربة خصوصًا وأنه 

العمل الكوميدي األول لكِ؟
شخصية  ــدت  وج السيناريو  ــرأت  ق عندما 
بها  والكوميديا  كثيرًا،  تشبهني  »كريمة« 
أن  ورغم  تكلف،  أي  تحتاج  خفيفة »اليت« ال 

إضحاك الجمهور مسالة صعبة للغاية، إال أنني 
كنت واثقة في هذا المسلسل.

¿ كيف ترين فكرة الجمع بين نجمات كبار في 
مسلسل واحد؟

- التحدي كان في لقائي بنادية الجندي في 
عمل واحد، لكن دون شك األستاذة الكبيرة 
معها،  بالعمل  نتشرف  قامة  أيوب  سميحة 
والحمد  كلمته  يقول  النهاية  في  والجمهور 

هلل، أنا أكن لنادية كل احترام، وكل منا يعلم 
تاريخ األخرى، وبيننا احترام متبادل.

¿ هل ترين أن خطوة مشاركتك نادية الجندي 
في عمل واحد قد تأخرت؟

سبحانه  اهلل  من  محدد  بميعاد  شيء  كل   -
سيناريو  علينا  عرض  قد  كان  فإن  وتعالى، 
يجمعنا في عمل تلفزيوني أو سينمائي منذ 

سنين كنا سنوافق.
¿ وكيف كان تعاونكما؟

- هناك سنوات عديدة من المنافسة الشريفة 
بالحماس بمجرد  السينما، وشعرت  بيننا في 
ونادية  فني،  عمل  في  تعاوننا  فكرة  طرح 
والتعاون  كبير،  تاريخ  صاحبة  فنانة  الجندي 
قمة  هو  فني  عمل  في  نجم  من  أكثر  بين 
حول  خالف  أي  بيننا  يحدث  ولم  المنافسة، 
هذا  في  نتحدث  ولم  منا،  كل  اسم  وضعية 
األمر من األساس، وهمنا الوحيد كان منصبًا 

على كيفية إخراج عمل يليق بنا وبجمهورنا.
الموجهة  ــادات  ــق ــت االن على  ردكِ  مــا   ¿

للمسلسل؟
العمل  حــول  أتلقاها  التي  الفعل  ردود   -
إيجابية، وأنا ال أهتم بردود الفعل غير الواعية، 
فقد انتقد البعض المسلسل حتى قبل عرضه، 

وهؤالء ال يستحقون الرد عليهم.
إجــراءات  ظل  في  العمل  تصوير  تم  كيف   ¿

مجابهة فيروس »كورونا«؟
في  كامل  بشكل  المسلسل  تصوير  تم   -
من  كبيرًا  شوطًا  قطعنا  قد  وكنا  بيروت، 
ولم  الفيروس  انتشار  قبل  التصوير  عملية 
يكن يتبقى لنا إال أقل من ربع حلقات العمل، 
تبدأ  أن  بمعنى  الوقت،  توزيع  نحاول  وكنا 
اللحظات  منذ  التصوير  جدًا  قليلة  مجموعة 
األولى للصباح وفى منتصف اليوم مجموعة 
عدد  يجتمع  ال  بحيث  ثانية  بمشاهد  ثانية 
كبير داخل موقع التصوير في نفس الوقت، 
الدوري  الكشف  لعمليات  طبعًا  باإلضافة 
على جميع عناصر العمل، لذا استطعنا إنجاز 
جميع مشاهد العمل، بأكبر قدر من األمان.
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مسؤولي  اقتراب  إيطالية،  صحفية  تقارير  كشفت 
خدمات  على  الحصول  من  اإليطالي،  بارما  نادي 
نجم  علي،  بن  أحمد  الدولي  الليبي  المحترف 
الذي  كروتوني،  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 
)السيريا  الثانية اإليطالي  الدرجة  يلعب في دوري 

.)B
»سكاى  قناة  أوردتها  التي  التقارير  وقالت 
جيانلوكا  عن  نقًل  اإليطالية،  سبورت« 
أن  اللعبين،  وكــيــل  ــو،  ــارزي م دى 
إلى  وصلوا  بــارمــا،  فريق  مسؤولي 
الصفقة  إنــهــاء  فــي  متقدمة  مــراحــل 
ــام  األي تشهد  أن  على  رســمــي،  بشكل 
النهائية  اللمسات  وضع  المقبلة،  القليلة 
لصفوف  علي،  بن  بانضمام  الصفقة  على 
الجديد  الكروي  الموسم  خــلل  بارما 

.2021 / 2020
أحــد  يعتبر  عــلــي  ــن  ب أن  يــذكــر 
ــدة األســاســيــة فـــي فــريــق  ــمـ األعـ
الموسم  خــلل  اإليطالي  كروتوني 
ــب في  ــلع الـــجـــاري، حــيــث نــجــح ال
الفريق ببطولة  7 أهداف مع  تسجيل 
اإليطالي،  الثانية  الــدرجــة  دوري 
داهمت  التي  اإلصابة  ولــوال 
الـــلعـــب فـــي بــدايــة 
معدله  الرتفع  الموسم 
الفريق  مع  التهديفي 

الجاري. الموسم  خلل 

كشف النجم الليبي الدولي محمد صولة، المحترف 
البحريني، عن تطلعه إلى  الرفاع  في صفوف فريق 
خوض فرصة احترافية جديدة في الموسم المقبل، 
البحريني مع فريقي  الدوري  وذلك بعدما تألق في 

المحرق والرفاع خلل الفترة الماضية.
وقع  إنه  صحفية،  تصريحات  في  صولة،  وقال 
أكبر  إحدى  مع  عقدا  الماضية  القليلة  األيام  خلل 
العربي  الخليج  بمنطقة  اللعبين  تسويق  شركات 
العربية  الدوريات  أحد  في  تسويقة  أجل  من 
وفًقا  المقبلة،  الصيفية  االنتقاالت  فترة  خلل 

تجربة  خوض  إلى  تطلعه  أن  مضيًفا  لـ»ريميسا«، 
رغبة منه في تطوير مستواه بشكل  يأتي  جديدة 
وأنه  خاصة  األفضل،  عن  دائما  والبحث  مستمر 
أساسي  مكان  وحجز  األلقاب،  تحقيق  إلى  يسعى 
في صفوف المنتخب الوطني األول لكرة القدم في 

االستحقاقات. جميع 
االجتماعي  التباعد  فترة  يقضي  أن صولة  يذكر 
وباء كورونا  البحرين بسبب تفشي  في  المفروضة 
أنه يتواجد اآلن في  عالميا، وأوضح في تصريحات 
المختصة  الجهات  تعليمات  بكل  وملتزم  المنامة، 
في دولة البحرين بخصوص فيروس كورونا، مؤكدا 
لممارسة  يوميا  ساعة  إال  المنزل  من  يخرج  ال  أنه 

رياضة الجري للحفاظ على لياقته البدنية.

صولة يتطلع لألفضل من أجل »الفرسان«

قال األمين العام السابق للجنة األولمبية الليبية، مروان المقهور، إن اللجنة 
األولمبية الدولية خصصت دعما ماليا بقيمة 800 مليون دوالر لدعم ما 

ترتب عن أزمة »كورونا« تشمل 650 مليون دوالر لتنظيم األلعاب األولمبية 
المؤجلة للعام المقبل ومبلغ 150 مليون دوالر للحركة األولمبية متمثلة في 

االتحادات الدولية واللجان األولمبية الوطنية في كل دول العالم، 
لتمكينهم من مواصلة مناشطهم الرياضية.

الليبية، ◆ األولمبية  للجنة  السابق  الرئيس  العماري،  قال محمد سالم 
في تصريح لـ»الوسط«، إنه بحكم كونه العب كرة قدم سابقا بنادي 

الدائر حاليا حول األفضلية  النقاش  أن  الستينات يعتبر  المشعل في 
الفنية بين أجيال كرة القدم الليبية هو نقاش مفيد. وأضاف أن جيل 
الحالية  األجيال  ولكن  فنيا،  أفضل  والسبعينات  مثل  الستينات 

التكتيك. ناحية  أفضل من 

◆

القاهرة- الوسط

● صولة

رمضان كريم
وعيد سعيد

وحــزم  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر  ــا  غــادرن
ولياليه  أيامه  وودعنا  عجل  على  حقائبه 
نشعر،  أن  دون  الثواني  زي  مرت  التي 
سريعا  تمضي  الجميلة  األيام  هي  هكذا 
غير  الــعــام  هــذا  رمــضــان  شهر  أن  رغــم 
الماضية،  ــوام  األع عن  تماما  ومختلف 
وأزمــة  جائحة  مع  توقيته  تزامن  حيث 
ــي أوجــهــا،  ــتــي كــانــت ف ــا« ال ــورونـ »كـ
من  الكثير  إحياء  من  حــدت  التي  وهــي 
التي  والمشاهد  والمظاهر  المناسبات 

الفضيل. الشهر  عليها خلل  تعودنا 
المبادرات  بعض  هناك  كانت  ولكن 
المحبين  بعض  ــاول  ح التي  الخجولة 
إحياءها  الرياضي  بالنشاط  والمهتمين 
عليها،  والحفاظ  الواجهة  إلى  وعودتها 
والمسابقات  األنشطة  بعض  بإقامة 
بعد  ما  فترة  خلل  الرمضانية  الرياضية 
والمباريات  األمسيات  وبعض  اإلفطار 
مشاركة  شهدت  التي  االستعراضية، 
الكروي  والزمن  األمس  نجوم  من  العديد 

األجيال. الجميل من مختلف 
الجمهور  من  كبيرا  تفاعل  وشهدت 
تعطشهم  مـــدى  ــس  ــك ع الــريــاضــي 
الرياضي،  النشاط  بمتابعة  وتعلقهم 
رقعته  وتوسع  تزايد  بشوق  نترقب  التي 
خلل  وانطلقه  الكريم  الشهر  عقب 
التي  المقبلة  الساخنة  الصيف  ــام  أي
والكرة  الرياضة  ممارسة  خللها  يحلو 
أن  يمكن  ال  والــتــي  الــشــواطــئ،  على 
بقدوم  ينبئ  ما  دونها،  الصيف  يمضي 
ينسينا  بامتياز  رياضي  صيفي  موسم 
الذي  والملل،  والرتابة  الــركــود  فترة 
»كــورونــا«،  ــة  أزم ــوال  ط المشهد  ســاد 
أكثر  ويجعلها  ــواء  األج ويجدد  لينعش 
عصيبة  فترة  بعد  وتميزا  وحيوية  نشاطا 
حاجتنا  وأكدت  شيء،  كل  وعرقلت  عطلت 
ممارسة  الرياضي  النشاط  إلى  الدائمة 
للترويح  التلفاز  شاشة  عبر  ومتابعة 
وتكتمل  تحلو  ال  التي  البهجة،  وإدخــال 
مع  خــصــوصــا  ــا،  ــوده ــوج ب إال  الــحــيــاة 
البطوالت  بعودة  تدريجيا  اإلثارة  عودة 

الرياضية. األحداث  واجهة  إلى  األوروبية 

مواسم  خلل  الليبية  القدم  بكرة  علقته  بدأت 
الطيران  فريق  شباك  عن  دافع  حين  السبعينات 
الليبي  الدوري  بنينا خلل ظهوره األول بملعب 
المصري، وكان  الفيوم  نادي  قادما من  الممتاز، 
يزخر  السبعينات  مواسم  خلل  الليبي  الــدوري 
المحترفين،  المصريين  والمدربين  باللعبين 
ببنغازي  األهلي  شباك  يحرس  وقتها  كان  حيث 
جانب  إلى  عبدالمنعم،  عصام  المرمى  حارس 
دارنس  شباك  عن  ويدافع  طعيمة،  عادل  زميله 
الراحل  كان  فيما  النجار،  علي  المرمى  حارس 
فريق  تــدريــب  يتولى  الــوحــش،  صالح  عبده 
مدربا  شــرف  علي  ومواطنه  ببنغازي  األهلي 
عبدالمولى  المصري  النجم  هــو  للتحدي.. 

كيشار.
نصح  الليبية  الملعب  كيشار،  مغادرة  عقب 
شرف،  علي  وقتها  التحدي  فريق  مدرب  مواطنه 
أبناء  أحد  لكونه  المصري  الزمالك  نادي  إدارة 
غير  أنــه  غير  معه  بالتعاقد  البيضاء  القلعة 
نجومه  صحبة  المصري  الترسانة  لنادي  وجهته 

رياض. الشاذلي ومصطفى  الكبار حسن 

من الترسانة إلى االتحاد السكندري
المصري  الترسانة  مع  مسيرته  استمرت 
االتحاد  إلى  بعدها  ليتحول   1981 عام  حتى 
الثالثة  الكروية  محطته  كان  الذي  السكندري 
 ،1983 عام  الملعب  اعتزاله  حتى  واألخيرة 
اعتزال  مهرجان  الترسانة  نادي  له  أقام  حيث 
في  الزمالك  نجوم  أبرز  فيها  شارك  مباراة  في 

الذهبي. عصره 

ذكريات األمس
ــدة  ــري ــي خـــص بـــه ج ــف ــات وفـــي حــــوار ه
ذكريات  خلله  واسترجع  استعاد  »الوسط«، 
كيشار  وأكد  الجميل،  الكروي  والزمن  األمس 
ــدوري  ال في  بها  لعب  التي  بالفترة  اعــتــزازه 
وقال:  الدوريات،  أقوى  من  كان  الذي  الليبي، 
واالنطباعات  الذكريات  من  العديد  »أحمل 
ونجومها،  وفرقها  الليبية  الكرة  حول  الجميلة 
القدير  الفريق  بمدرب  أشيد  أن  البــد  وهنا 
منه  استفدت  الــذي  السعيطي  داوود  الراحل 
مصري  مدرب  أي  عن  قيمة  يقل  ال  وهو  كثيرا 
البارزين  الفريق  لنجوم  باإلضافة  وعــربــي، 
وكاكاو  حمودة  وبن  وبوفة  موسى  صالح  أمثال 

وغيرهم«.
ذاكرتي  في  زالــت  »مــا  حــواره:  في  وتابع 

خللها  كان  التي  القوية  المباريات  من  العديد 
واحتفظ  الــفــرق  وأشــهــر  ألبــرز  ــدا  ن الفريق 
والصحف  والــذكــريــات  الــصــور  مــن  بالكثير 
فريق  عــن  تحدثت  التي  الليبية  الرياضية 
تلك  في  ونجومه  بالفريق  وأشادت  الطيران، 
مسيرتي  مــن  والذهبية  الــزاهــيــة  المرحلة 

الكروية«.
الهاتفي  الحوار  ختام  في  »كيشار«  ونقل 
في  الرياضية  األســرة  لكل  وتمنياته  تحياته 

نادي  بنينا  الطيران  نادي  أسرة  وخاصة  ليبيا 
فترات  أزهــى  أمضيت  الــذي  الــواحــدة  ــرة  األس

شبابي.

مسيرة كروية زاخرة العبا ومدربا
السابق  بنينا  الطيران  فريق  مرمى  حارس 
مرمى  حــراس  مــدرب  كيشار،  عبدالمولى  هو 
مشواره  بداية  في  لعب  حيث  حاليًا،  قدم  كرة 
الفيوم  نــادي  لفريق  مرمى  كحارس  الكروي 
تجربة  خاض  ثم   ،73 إلى   68 من  الرياضي 
من  بليبيا  بنينا،  الطيران  نادي  مع  احترافية 
عام  حتى  المصري  الترسانة  ثم   74 إلى   73

.83 82 إلى  1981 ثم االتحاد السكندري من 
مشاركته  خــلل  مصر  لمنتخب  لعب  كما 
عام  بالسعودية  العربية  الــصــداقــة  بـــدورة 
تدريب  تولى  الملعب  اعتزاله  وعقب   ،1974
باإلمارات  الفجيرة  أهلي  نــادي  مرمى  حــراس 
مرمى  ــراس  ح ومـــدرب   2005 حتى   98 مــن 
 ،2008 إلى   2006 من  بأبوظبي  الجزيرة  نادي 
أبوظبي من  الوحدة  نادي  ومدرب حراس مرمى 

2010 إلى 2016.
والحافلة  الطويلة  التدريبية  مسيرته  وخلل 
ــدورات  ــ ال ــن  م الــعــديــد  ــي  ف ــارك  ــ وش تلقى 
العمل  وورش  والدراسات  المتقدمة  التدريبية 
األفريقي  االتحاد  من  المعتمدة  التدريبية 
عدد  بمشاركة  واإلمارات،  مصر  في  واآلسيوي 
كيشار  ويتولى  العالمية،  والخبرات  الخبراء  من 
بنادي  المرمى  حــراس  تدريب  مهمة  حاليا 

العرب. المقاولون 

املصري كيشار يستعيد في حوار لـ »الوسط« ذكريات األمس مع الكرة الليبية

● كيشار مع عصام الحضري

بدأ مشواره في مرمى الفيوم.. برز وتألق مع الترسانة واالتحاد السكندري.. وظهوره األول بمالعب الدوري الليبي الممتاز كان عبر بوابة طيران بنينا

اعتزل المالعب العام 1983
واكتشف وقدم العديد

من حراس المرمى بمصر

الوسط - زين العابدين بركان

● بن علي

مدرب الناشئين باألهلي طرابلس 
يكشف كواليس عودته إلى مصر

ملعب »أجدابيا« يشهد مباراة 
استعراضية لنجوم الكرة الليبية

كشف العب الزمالك السابق، والمشرف على قطاع 
حامد،  بدر  طرابلس،  األهلي  بنادي  الناشئين 
التي استغرقت  إلى مصر،  كواليس رحلة عودته 
ببرنامج  حــواره  خلل  حامد،  وقــال  ــام.  أي ثلثة 
منذ  »عانيت  »الزمالك«:  قناة  على  »زملكاوي« 
العودة  على  قدرتي  عدم  بسبب  كورونا،  جائحة 
طرابلس  األهلي  رئيس  أبلغت  حتى  مصر،  إلى 
العودة  بعدم قدرتي على االستمرار ورغبتي في 

إلى بلدي، رغم عدم توافر طيران«.
لحل  طرابلس  األهلي  رئيس  »لجأ  وأوضــح: 
استغرقت  رحلة  في  براً  السفر  طريق  عن  األزمة 
الليبي«،  للفريق  خــاص  سائق  مع  أيــام  ثلثة 
متابعًا: »هناك ظروف صعبة تمر بها ليبيا بسبب 
مجاورة،  دول  عبر  للسفر  دفعنا  ما  وهو  الحرب، 
ولم أسترح خلل األيام الثلثة رفقة السائق سوى 

ساعة واحدة فقط«.
صعبة  أجواء  عشت  الطريق  »طوال  وأضــاف: 
وصلت  حتى  النار  وإطلق  األهلية  للحرب  نظراً 
للحدود المصرية وأتوجه بالشكر لوزارتي الصحة 
لحماية  ملموس  بدور  تقومان  اللتين  والداخلية 
المصريين، فلقد تم سحب عينة كورونا منى على 
الفور وعندما أثبتت التحاليل سلبية العينة خضعت 
لفترة في الحجر الصحي ثم توجهت لمنزلي في 

الرابعة فجراً لتكون أجمل مفاجأة ألسرتي«.
الليبي  الشعب  من   95% أن  »حامد«،  وأكد 
موضحًا:  عقبة،  ميت  قلعة  أبناء  ويشجع  ينتمي 
»على مدار مشواري في قطاع الناشئين باألهلي 
الليبيين  مــن   95% أن  اكتشفت  طرابلس، 
شعبية  األبيض  وللنادي  الزمالك،  يشجعون 
جارفة في طرابلس على األخص«، مضيًفا: »لم 
األهلي  النادي  اثنين فقط يشجعان  أقابل سوى 
في ليبيا«، وتابع، أنه رفض عرض النادي األهلي 
عندما كان العبًا في الناشئين بالبقاء دون تقييد 

في القائمة.
بمحمود  الــســابــق،  الــزمــالــك  نجم  ــاد  وأشـ

وقائده،  الحالي  األبيض  الفريق  نجم  شيكاباال، 
وأساطير  عظماء  ضمن  من  يعتبره  أنه  مؤكداً 
أساطير  مع  يصنف  »األباتشى  قائًل:  الزمالك، 
جعفر  وفــاروق  شحاتة  حسن  حال  حاله  الزمالك 

وحازم إمام وغيرهم من الرموز والنجوم«.
وراء  األبيض  النادي  داخل  االستقرار  أن  تابع 
كأس  من  بدايًة  الجاري،  الموسم  في  تتويجاته 
بلقبي  الظفر  ثم  الماضي  الصيف  في  مصر 
أن  إلــى  مشيراً  واألفريقي،  المصري  السوبر 
الفني  االستقرار  من  نوعًا  ولد  اإلداري  االستقرار 
األلقاب،  جــاءت  ثم  ومن  الفريق  صفوف  داخــل 
والفني  التكيتيكي  بااللتزام  حامد  أشــاد  كما 

للعبي الزمالك خلل مشوار الفريق في الموسم 
الجاري. واستكمل حديثه: بدأت في العمل بقطاع 
مباشرة  اعتزالى  فــور  اإلمـــارات  من  الناشئين 
وضع  خلل  من  هناك  طويلة  لسنوات  وعملت 
ويتم  بالكامل  القطاع  في  الناشئين  لكل  برامج 
من  مهمة  برامج  خلل  من  سنة  كل  التقييم 

مدرسة الكرة حتى 20 سنة.
وقال أعمل مديرا فنيا لقطاع الناشئين كاملة 
الجزيرة اإلماراتي،  أندية كبيرة مثل  وعملت في 
في  أسهم  الذى  الجزيرة  نادى  بتأسيس  وقمنا 
اإلماراتي،  ــدوري  ال في  الفريق  مستوى  تقدم 
ونفس الحال بالنسبة لنادى العين اإلماراتي، حيث 

قمنا بتأسيس فريق كبير جدا.
مصر  في  العمل  طبيعة  حامد  بــدر  ورفــض 
قائل إنه من الصعب العمل في قطاع الناشئين 
في مصر والزمالك بسبب النظام ألنه في الخارج 
تدخلت  يوجد  في مصر  ولكن  أعمل  يتركونني 

كثيرة.
أعلنت  طرابلس،  األهلي  النادي  إدارة  وكانت 
المدرب  مع  التعاقد  الماضي،  قبل  أغسطس  في 
المصري بدر حامد، ليتولى منصب المدير الفني 
الفئات السنية لكرة القدم بالنادي، رفقة  لقطاع 
الطاقم الفني المصاحب له 3 مدربين لكل الفئات 

العمرية )البراعم - األشبال - األواسط(.
والمنتخب  الزمالك  العب  حامد،  بدر  ويمتلك 
المصري السابق، خبرات كبيرة في تدريب قطاع 
على  اإلشــراف  تولى  وأن  سبق  حيث  الناشئين، 
اإلماراتي  العين  أندية  السنية، في  الفئات  قطاع 
الزمالك  مع  كــان  وآخرها  السعودي  والــوحــدة 
تدريب  على  أشرف  حيث  الحالي،  العام  المصري 

فريق تحت 19 سنة بالنادي.
بدر حامد، متحصل على عدة شهادات تدريبية 
على  أيضًا  ومتحصل  وتطوير  ــداد  إع ودورات 
رخصة التدريب )A، B،C(، كما أنه حقق نجاحات 
كبيرة عندما كان العبًا، إذ توج مع منتخب مصر 
بدوري  الزمالك  ومع   86 األفريقية  األمم  بكأس 
أيضا  رصيده  وفــي  و86،   83 عامي  األبــطــال 

بطولتان للدوري الممتاز المصري.

للكرة  أجدابيا  الخليج  نادي  ملعب  استضاف 
عدد  فيها  شارك  استعراضية  مباراة  الخماسية، 
حضور  وسط  الليبية،  القدم  كرة  نجوم  من 

جماهيري كبير.
أجواء  وسط  جاءت  التي  المباراة  وجمعت 
مع  حميد«  هيثم  »أصدقاء  فريق  رائعة  رياضية 
وشهدت  مانقا«،  أنس  »أصدقاء  فريق  نظيره 
 4 المباراة غزارة تهديفية، حيث سجل كل فريق 
أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل اإليجابي بنتيجة 

.)4-4(
العبون  االستعراضية  المباراة  في  وشارك 
بارزون منهم الدولي خالد مجدي وأحمد الكوري 
وأنس  الضراط  وإدريس  التاجوري  ومصطفى 
مانقا، وذلك في مواجهة أبرز العبي أجدابيا وفي 
مقدمتهم حامد الثلبه والشامخ القذافي ومجدي 
ارطيبة وعمر خطاب وميلد البدوي وهيثم حميد 

ومحمد اشكربه.

●  جانب من المباراة االستعراضية

الوسط - القاهرة

● بدر حامد

أبلغت ساسي بوعون رئيس النادي 
بعدم قدرتي على االستمرار

● كيشار مع حسن شحاتة

● العماري
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كشف االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف(، أنه 
التي خاضت منافسات  الفرق  صرف مستحقات 
بطولة  وكأس  أفريقيا،  أبطال  دوري  بطولتي 
دور  حتى  الجاري،  للموسم  الكونفيدرالية 
رسمي،  بيان  في  الـ»كاف«،  وقال  الثمانية، 
المالية  للظروف  تقديرًا  تأتي  الخطوة  إن 
انتشار  بسبب  األندية؛  تعيشها  التي  الصعبة 
)كوفيد19-(،  المستجد«  »كورونا  فيروس 
صرف  تم  أنه  للعبة  األفريقي  االتحاد  وأكد 
لمواجهة  لألندية؛  المالية  المستحقات 
المحلية  البطوالت  إلغاء  نتيجة  الخسائر 

وتوقفها.
وكانت 4 أندية قد وصلت إلى نصف نهائي 
و»الزمالك«  »األهلي«  وهي  األبطال،  دوري 
من  و»الوداد«  و»الرجاء«  مصر  من 
كأس  من  نفسه  للدور  صعد  بينما  المغرب، 
»بركان«  نهضة  أندية  »الكونفيدرالية«، 
و»بيراميدز«  المغرب  من  أغادير«  و»حسنية 

الغيني. كوناكري«  و»حوريا  المصري 
النصر،  نادي  خزينة  انتعشت  المقابل  في 
من  عليها  حصل  دوالر،  ألف   275 بمبلغ 
دوري  في  مشاركته  بحكم  األفريقي،  االتحاد 
بكأس  المجموعات  لدوري  وتأهله  األبطال، 
في  النادي  لمساعدة  »الكونفيدرالية«، 

القاتل. الفيروس  أزمة  مواجهة تداعيات 
مبلغ  على  الليبية،  الكرة  ممثل  ويحصل 
حصوله  بعد  أدنى،  كحد  دوالر  ألف   275
ضمت  التي  بمجموعته  الثالث  المركز  على 
و»دجوليبا«  كوناكري«  »حوريا  من  كًل 
افريقي،  الجنوب  ويست  وبيديفست  المالي 

لـ»ريميسا«. وفًقا 
األفريقية  النصر، ومشاركته  وبدأت مسيرة 
دوري  في  والمشاركة  بالظهور  الموسم  هذا 
التوالي،  على  الثاني  للموسم  أفريقيا  أبطال 
لفريق  بإقصائه  مشاركته  استهل  حيث 
أفريقيا  جمهورية  بطل  موكاف«  »عاصفة 
بالعاصمة  ذهابًا  خسارته  عقب  الوسطى 
بثلثة  بالقاهرة  إيابًا  وفوزه  بهدف  بانغي 
معتز  هدافه  ثنائية  بفضل  لهدف،  أهداف 
ليتأهل  بلعم  عبداهلل  للعب  وهدف  المهدي 
»الرجاء  فيه  واجه  الذي  الثاني،  الدور  إلى 

بفرق  جمعته  خالصة  أفريقية  مواجهات  في 
المالي  و»دجوليبا«  الغيني  »حوريا كوناكري« 
في  ونجح  أفريقيا،  جنوب  بطل  و»بيدفيست« 
المجموعة  كثاني  التأهل  في  منافساتها  ختام 
برفقة  النهائي  ربع  الدور  إلى  الثانية 

الغيني. كوناكري«  »حوريا  متصدرها 
كأس  بطولة  منافسات  »النصر«،  وودع 
الخسارة  تلقى  بعدما  األفريقية  الكونفيدرالية 
أغادير«  »حسنية  مستضيفه  يد  على  الثانية 
في  وذلك  رد،  دون  هدفين  بنتيجة  المغربي، 
دون  بالمغرب  الفريقين،  جمعت  التي  المباراة 
»كورونا«،  فيروس  انتشار  بسبب  جماهير، 
من  النهائي  ربع  الدور  إياب  منافسات  ضمن 

البطولة.
بخمسة  قاسية  خسارة  تلقى  النصر  وكان 
المباراة  في  »أغادير«  يد  على  رد  دون  أهداف 
بتروسبورت  ملعب  على  بينهما،  ُأقيمت  التي 
الدور  ذهاب  في  القاهرة،  المصرية  بالعاصمة 
الكونفيدرالية  كأس  لبطولة  النهائي  ربع 
ودع  قد  النصر  فإن  النتيجة  وبهذه  األفريقية، 
البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين 0/7، 

بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية.
وأوضح »الكاف« في بيان له أن الهدف من 
األندية  على  المالى  العبء  تقليل  هو  التوزيع 
المجموعات  مراحل  إلى  وصلت  التى   32 الـ 
خلل  الكونفيدرالية،  وكأس  األبطال  دورى 
على  األندية  العصيبة، ستحصل  األوقات  هذه 
المحددة  الجائزة  أموال  على  بناًء  مستحقاتها 
عندما  النهائى،  ربع  دور  حتى  مسابقة  لكل 
مسمى  غير  أجل  إلى  المسابقتين  تعليق  تم 

فيروس كورونا. انتشار 
االتحاد  رئيس  أحمد،  أحمد  قال  جهته  من 
كان  الحالى  الوضع  إن  القدم،  لكرة  األفريقي 
األفارقة  المصالح  أصحاب  على  كبير  تأثير  له 
األفريقي  االتحاد  ويستجيب  القدم،  كرة  في 
أصحاب  أحد  أنديتنا،  الحتياجات  القدم  لكرة 
الرئيسيين لدينا، من خلل تسهيل  المصلحة 

دفع أموال جوائزهم في وقت مبكر.
»كورونا  فيروس  انتشار  أن  إلى  يشار 
دوري  بطولتي  إيقاف  إلى  أدى  المستجد«، 
غير  ألجل  والكونفيدرالية،  أفريقيا،  أبطال 
أخرى مثل  إلغاء دوريات  تم  مسمى، في حين 
دوريات  تسعى  بينما  الكونغولي،  الدوري 

القارة السمراء للعودة. أخرى في 

في ظل أزمة »كورونا«.. خزينة النصر تنتعش بربع مليون دوالر

القاهرة- الوسط
مشهد رياضي 

جديد

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

العالم  في  حصل  وما  كورونا  جائحة  بعد 
العالم  تداعياته  طالت  أن  وبعد  بسببها، 
الرياضة  تكن  لم  عديدة  قطاعات  وضربت 
الرياضة  وأن  خاصة  ذلك،  من  استثناء  في 
على  تعتمد  األخيرة  العقود  في  أصبحت 
وتحولت القتصاد  المالية  والمكاسب  األرقام 

وتجارة ولم تعد هواية.
لتقلب  كورونا  تأتي  أن  وقبل  ليبيا  وفي 
الجائحة  هذه  قبل  عقب  على  رأســا  العالم 
ارتــفــاع عقود  ــدور حــديــث حـــول  يـ كـــان 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  في  اللعبيين 

القدم في المواسم األخيرة.
أسعار  ارتفاع  حول  كثيرة  انتقادات  وهناك 
التعاقدات التي بدأت في أن تصل للمليين 
للمليون  ويصل  يعادل  بما  الدينارات  من 
كثير  يعتقد  حيث  اللعبين،  لبعض  دوالر 
مبالغ  ــام  األرق هــذه  أن  الرياضة  أهــل  من 
مستوى  تعكس  وال  منطقية،  وليست  فيها، 
اللعبيين  بعض  يقدمه  ما  وأن  الــدوري، 
العالية،  المالية  القيم  هذه  مع  يتوافق  ال 
مباشر  بشكل  تساهم  التي  األندية  وحتى 
األندية  وخاصة  اللعبين  قيمة  رفــع  في 
األرقام  هذه  وترى  تشتكي  أصبحت  الكبيرة، 
أنها  رغم  كاهلها  أثقلت  ألنها  معقولة  غير 
على  صــراعــهــا  ــلل  خ مــن  فيها  ساهمت 
أحيانا  يتجاوز  الذي  وتنافسها  الرياضيين 
المنطق أو لوجود وسطاء يساهمون فى رفع 
منهم  سواء  ذلك  في  مصلحة  ولهم  المبالغ 

في السر أو في العلن.
إلعادة  فرصة  كورونا  جائحة  تكون  وقد 
المحليين  اللعبين  عقود  قيمة  تقييم 
مستقبل،  الليبي  ــدوري  الـ فــي  واألجــانــب 
في  يحصل  مثلما  ستتضرر  األنــديــة  ألن 
أن  الكاملة  القناعة  مع  خاصة  العالم  كل 
موسم  كل  المليين  عشرات  تدفع  األندية 
اقتصاد  أو  حقيقي،  مالي  مردود  وجود  دون 
وأن  الرياضة،  تطوير  في  يسهم  رياضي 
دون  بأموالهم  يطالبون  اللعبين  بعض 
أو تقدير  المالية  النادي  علقة لهم بوضعية 
الليبي  الــدوري  وأن  خاصة  ناد،  أي  لظروف 
وأمنيا  تنظيميا  عديدة  مشاكل  من  يعاني 

بسبب وضع البلد حتى قبل كورونا.

ممثل الكرة الليبية ودع المنافسات األفريقية على يد »حسنية أغادير« المغربي

ذهابًا  فاز  الذي  المغربي،  البيضاوي« 
محترفه  أحرزه  لهدف  أهداف  بثلثة  بالقاهرة 

جونيور. الكاميروني 
بينما أسفر لقاء الفريقين إيابًا بالرباط عن 
تعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه المحترف 
دور  إلى ملحق  »النصر«  فريق  لينتقل  جونيور 
الـ32 من بطولة كأس »الكونفدرالية«، الذي 
حيث  األوغندي،  برولين  بفريق  خلله  التقى 
بالتعادل  بالقاهرة  األول  الذهاب  لقاء  انتهى 
معتز  من  كل  أحرزهما  منهما  لكل  بهدفين 
الفريق  لقائد  جزاء  ركلة  من  وهدف  المهدي 

مجدي. خالد 
إطاحة  في  »النصر«  فريق  نجح  بينما 
بالعاصمة  داره  عقر  في  األوغندي  الفريق 
من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين  كمباال 
الفريق  ليتأهل  البدوي،  وأسامة  مجدي  خالد 
المجموعات  دور  إلى  تاريخه  في  مرة  ألول 
القرعة  أوقعته  حيث  الكونفدرالية،  لبطولة 

● تدريبات فريق النصر

● فريق النصر بعد فوزه في إحدى مباريات الكونفدرالية

»الفحامة« تأهل ألول مرة
في تاريخه إلى دور المجموعات 

بـ»الكونفدرالية« وخرج من ربع النهائي

عشاق  من  الكثير  بال  يشغل  يــزال  ال 
ظل  في  العالم،  حــول  القدم  كــرة 
تمر  التي  االستثنائية  الــظــروف 
تفشي  بسبب  القدم،  كــرة  بها 
المستجد  ــا  ــورونـ كـ فـــيـــروس 
الجوائز  مصير  ــد19-(،  ــي ــوف )ك
جوائز  مثل  الــفــرديــة،  العالمية 
وهي  ــا،  كــرويً لألفضل  »الفيفا« 
ــحــاد  ــز ســنــويــة يــقــدمــهــا االت ــوائ ج
اللعبين  ألفضل  القدم  لكرة  الدولي 
المنقضي،  للعام  والــمــدربــيــن 
الذهبية«  »الكرة  جائزة  وكذلك 
»فــرانــس  مجلة  تقدمها  الــتــي 
العام  انفصل  بعدما  فــوتــبــول« 
بالتشارك  أقيمت  أن  بعد   ،2016

2010 و2015. بينهما بين عامي 

الكرة الذهبية
الفرنسية،  فوتبول«  »فرانس  مجلة  وتعلن 

شهر  في  الذهبية،  الكرة  بجائزة  الفائزين  ترتيب 
الـــ30،  المركز  من  بداية  عــام،  كل  من  ديسمبر 
تم  ــذي  ال التصويت  عبر  األول،  المركز  وحتى 
أنحاء  مختلف  الصحفيين من  من  مجموعة  بمشاركة 
5 العبين من  أفضل  يختار كل صحفي  العالم، حيث 
ويحصل  نظره  وجهة  من  المرشحين  الـ30  قائمة 
 3 نقاط،   4 اللعبين  باقي  ثم  نقاط،   6 على  األول 

الترتيب. على  ونقطة  نقطتين  نقاط، 
ميسي  ليونيل  األرجنتينية  األســطــورة  واحتل 
للمرة  اللقب  وحــقــق   ،2019 ــعــام  ال ــدارة  ــص ال
عبر  آخر  العب  أي  من  أكثر  تاريخه،  في  السادسة 
مدافع  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  وحل  التاريخ، 
القائمة،  في  الثاني  المركز  اإلنجليزي،  ليفربول 
في  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالية  األسطورة  وجاء 

.2019 العام  الثالث  المركز 

»THE BEST« فيفا
جوائز  فيفا  القدم  لكرة  الدولى  االتحاد  ويعلن 
سنوى  حفل  في  عام،  كل  من  سبتمبر  في  األفضل 
العام  أقيم  الذى   ،»THE BEST« جوائز  لتوزيع 
بمدينة  التاريخي  سكاال  ال  مسرح  على  الماضي 
في  العب  أفضل  اختيار  ويتم  اإليطالية.  ميلنو 

المشجعون  فيه  يــشــارك  تصويت  عبر  الــعــالــم 
وتوج  المنتخبات.  وقائدو  ومدربو  والصحفيون 
كرة  العب  أفضل  بلقب  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 

.2019 قدم في العالم للرجال 

قرار »الفيفا«
إلغاء  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وقرر 
2020 بسبب  لعام  السنوية   The Best حفل جوائز 
كورونا  فيروس  انتشار  ظل  في  الحالي،  الوضع 

.»19 المُستجد »كوفيد – 
العام،  هذا  الحفل  يُقام  أّن  المُقرر  من  وكان 
اإليطالية،  ميلنو  بمدينة  المقبل،  سبتمبر   21 في 
العالمية،  الــبــطــوالت  أغــلــب  تعليق  مــع  ولــكــن 
الحفل.  إلغاء  الفيفا  قرر  الطيران  قيود  إلى  باإلضافة 
مُتعلق  أي شيء  توضيح  دون  بيانه  في  الفيفا  وقال 
في  النظر  »سيتم  تأجليه:  تم  الذي  الحفل  بتفاصيل 
احتماالت  بدائل أخرى«، وكشف تقارير صحفية عدة 

كالتالي.. وهي 

االحتمال األول:
كاحتمال  إلغاء  مصير  الفردية  الجوائز  تواجه  قد 
 ،1956 عام  منذ  تاريخها  أولي، وذلك ألول مرة في 

الدولي  للتحاد  المالية  الخسائر  من  مزيدا  يعني  ما 
فوتبول. وفرانس  ومجلة 

االحتمال الثاني:
فرضية  الفردية  الجوائز  تواجه  كما 

إقامتها وتوزيعها بشكل غير عادل، وذلك 
العالمية  الدوريات  بعض  إلغاء  ظل  في 
التحديد، واستئناف  واألوروبية على وجه 
البعض اآلخر، وكذلك تأجيل يورو 2020 
وكوبا أمريكا إلى 2021، األمر الذي يحرم 

البطوالت  استغلل  من  القدم  كرة  نجوم 
القارية لتعزيز فرصهم في الفوز بالجوائز.

الخاسر األكبر
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  يعتبر 

اللذان  ميسي  ليونيل  واألرجنتيني 
الجوائز  وتشاركا  المنافسة  تقاسما 
متواصلة  عاما   15 مدار  على  الفردية 

أكبر  القدم،  كرة  تاريخ  في  مرة  ألول 
الخاسرين من الظروف االستثنائية والمصير 

وذلك  الفردية،  الجوائز  ينتظر  الذي  المجهول 
لتقدمهما في العمر واقترابهما من االعتزال.

كريستيانو وميسي الخاسران األكبر.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز الفيفا؟

الصندوق  أمين  ونيس،  عبدالمجيد  الثنائي،  عاد 
الحاج، عضو  ويونس  اليد،  لكرة  الليبي  باالتحاد 
األراضي  إلى  بسلمة،  االتحاد،  إدارة  مجلس 
الليبية، بعد ثبوت عدم إصابتهما بفيروس 

كورونا المستجد )كوفيد19-(.
وأعلن االتحاد الليبي لكرة اليد، من 
موقع  على  الرسمية  صفحته  خلل 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
ونيس،  عبدالمجيد  الثنائي،  عودة 
ويونس الحاج، إلى ليبيا بعد قضاء 
بسبب  بتركيا  الصحي  الحجر  فترة 

جائحة كورونا.
اليد  لكرة  الليبي  االتحاد  وأشار 
لها  خضع  التي  الفحوصات  أن  إلى 
ويونس  ونيس،  عبدالمجيد  الثنائي، 
بعدها  ليعودا  سلبية،  جاءت  قد  الحاج، 

إلى أرض الوطن.
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  وكانت 
طالبت  القنطري،  بشير  الدكتور  برئاسة  الليبية 
بالمناطق  الفروع  رؤساء  الماضية،  األيام  خلل 
تجمعات  أو  مسابقات  أي  بإقامة  السماح  بعدم 
منعًا  الفضيل  رمضان  شهر  خلل  بشرية 
النتشار فيروس كورونا المستجد »كوفيد 

.»19
العامة  الهيئة  أن  إلى  ويشار 
للشباب والرياضة أصدرت أيضا بيانا 
كافة  تعليق  خلله  تعلن  رسميا 
الرياضية، والشبابية من  األنشطة 
وتجمعات  ومهرجانات  تظاهرات 
أي  تحت  ومباريات  ومسابقات 
وتبعاتها  تنوعها  وبكافة  مسمى 
سواء كان ذلك وديًا أو رسميًا محليًا 
العامة  الهيئة  قررت  كما  خارجيًا.  أو 
للشباب والرياضة غلق جميع الملعب 
لكافة  المخصصة  والصاالت  والساحات 
المواطن  سلمة  على  حفاظًا  المناشط 
الليبي، وحتى انتهاء فترة الحظر للمساهمة في 

الحد من تفشي الوباء.

كرة اليد الليبية تنجو
من فيروس »كورونا«

األهلي بنغازي 
يستحدث مهرجانا 

لإلبداع والتميز
بنغازي،  األهلي  النادي  إدارة  مجلس  قرر 
مهرجان  استحداث  السعيطي،  خالد  برئاسة 
تجسيدًا  وذلك  والتميز،  لإلبداع  السيلفيوم 
فيه  تمت  حيث  والثقافي،  االجتماعي  للدور 
لإلبداع  سنوية  جائزة  منح  على  الموافقة 

والتميز.
نشرته  ما  بحسب  األهلي،  قرار  نص  وجاء 
التواصل  موقع  على  الرسمية  الصفحة 
موعد  بتحديد  »فيسبوك«،  االجتماعي 
عام،  كل  من  أبريل  شهر  في  المهرجان 
النادي.  تأسيس  ذكرى  مع  بالتزامن  وذلك 
شخصيات  تكريم  المهرجان  ويستهدف 
للمجتمع  ومتميزة  رائدة  أعماال  مؤثرة قدمت 
كل  شخصيات   5 تكريم  يتم  أن  على  الليبي، 
على  الغرض  لهذا  تشكل  لجنة  قبل  من  عام 
المركز  رئيس  أعضائها  بين  من  يكون  أن 

بالنادي. الثقافية  اللجنة  ورئيس  اإلعلمي 
تنظيمية  إعداد الئحة  يتم  أن  المقرر  ومن 
على  للمهرجان،  المنظمة  الضوابط  لوضع 
أن يتم اتخاذ نبتة السيلفيوم كتميمة لتكون 

للمهرجان. شعارًا 
بنغازي،  األهلي  النادي  إدارة  وكان مجلس 
الطواقم  ومستحقات  مرتبات  بصرف  قام 
وذلك  بالنادي،  والعمالة  واإلدارية  الفنية 
ليبي،  دينار  مليون  نصف  إلى  يصل  بإجمالي 
التي  الصعبة  الظروف  من  الرغم  على  وذلك 
خاص  بشكل  ليبيا  في  الرياضة  بها  تمر 
البلد،  بها  تمر  التي  األمنية  الظروف  جراء 
توقف  ظروف  في  أجمع  العالم  مع  ومشتركة 
النشاط الرياضي جراء تفشي فيروس كورونا 

)كوفيد19-(. المستجد 
عقدت  األهلي  النادي  إدارة  أن  يذكر 
اجتماعها  الماضي  أبريل  شهر  نهاية  في 
فيه  تم  والذي   ،2020 لسنة  الثاني  الدوري 
رغم  وذلك  للنادي،  العام  الوضع  مناقشة 
البلد للحد من تفشي  الحظر المفروض على 

كورونا. فيروس 
●  عبدالمجيد ونيس

●  تونس الحاج

الوسط - القاهرة

نادر  االتحاد،  بنادي  القدم  لكرة  األول  بالفريق  الكرة  مدير  كشف 
الرحيل،  في  يرغب  العب  أي  على  يقف  لن  العميد  أن  الترهوني، 
مشددا على أن من يحاول التمرد على النادي ليس له مكان داخل 

الفريق ومصيره الرحيل خارج أسوار القلعة االتحادية.
اإلثنين،  النادي،  بمقر  بمكتبه  اجتماعه  خلل  الترهوني،  وطالب 
مع عدد من جماهير الفريق، من أجل مناقشة الوضع الحالي للنادي 
للنادي  العمومية  الجمعية  خاص،  بشكل  الكرة  ولفريق  عام  بشكل 
بانتخاب إدارة ليست لديها أية مصالح شخصية. وقال إنه يجب أن 
الطبيعي،  لمكانه  النادي  ليعود  واحدا  صفا  االتحاد  جمهور  يكون 
وإنه سيتم االعتماد على الجيل الجديد مع بعض عناصر الخبرة من 

القدامى. اللعبين 
إلدارة  أولوية  السنية  بالفئات  االهتمام  أن  الترهوني  وأوضح 

الكرة، وتطوير مدربي االتحاد أمر مهم، مشددا على ضرورة التعاقد 
مع مدرسة عالمية تستطيع تطوير أداء الفرق السنية خاصة في ظل 

تواجد الخامة الجيدة من اللعبين.
وعن ديون نادي االتحاد، أكد الترهوني أن الديون داخلية فقط 
وليست على االتحاد ديون خارجية، منوهًا إلى أن دعم الدولة متوفر 
مكانه  في  الدعم  هذا  إلنفاق  للنادي  جيدة  إدارة  تأت  لم  ولكن 
الكرة  مدير  أوضح  اللعبين،  العقود  تعديل  ملف  وعن  الصحيح. 
أنه خلل أول يوم عمل له كمدير للكرة تم مناقشة  بنادي االتحاد 
يقبل  لم  ومن  وتخفيضها  عقودهم  تعديل  في  اللعبين  جميع 

بالشروط فتحنا له باب الرحيل عن النادي.
يقدم شيئا  أن  يتمنى  أنه  إلى  باإلشارة  الترهوني حديثه  واختتم 
إنه يدين بالكثير  إذ  الحالي،  لنادي االتحاد من خلل منصبه  مميزا 
سيضعه  الكرة  إلدارة  متكامل  برنامجا  يملك  أنه  مضيفًا  للعميد، 
الشباب  على  االعتماد  وهو  للنادي  الجديد  اإلدارة  مجلس  أمام 

وتحسين أدائهم.

مدير الكرة بـ »االتحاد« يفتح النار على 
»المتمردين«.. ويتحدث عن ديون النادي

القاهرة- الوسط
●  نادر الترهوني

● ميسي● رونالدو
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 كل شيء كل شيء  

مجلس األمن

رحيل عوض زاقوب
في مثل يوم أمس منذ 30 عاما رحل األستاذ عوض محمد زاقوب، الذي بدأ 
نشاطه اإلعالمي سنة 1933، إذ أسس مكتبة البشاير في )سوق الظالم(، 
مصر  من  تصله  كانت  التي  والكتب  والجرائد  المجالت  خاللها  من  وزع 
انخرط مبكرا في العمل الصحفي، وكتب المقاالت السياسية واالجتماعية، 
ولما عاد إلى بنغازي عام 1944 واصل نشاطه الصحفي. وفي سنة 1948 
ترأس تحرير جريدة االستقالل. في سنة 1953 أسس جريدة البشائر، وإن 
كان قد كلف 1955 رئيسا لتحرير جريدة برقة الجديدة، ولكنه لم يستمر 
 ،1972 سنة  حتى  استمرت  التي  جريدته  إلى  عاد  إذ  طويال.  منصبة  في 
يوم  غادرنا  أن  إلى  الطباعة،  على  نشاطه  اقتصر  الصحافة،  تأممت  ولما 

20 مايو 1990.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

حين جئت إلى بريطانيا، أواخر عام 1988، كانت الصحف مصنّفة وفقًا لحجمها الورقي. 
 ،)The Broad Sheets( الصحف ذات الحجم الكبير تسمى بالصحف العريضة الصفحات
تدخل  األولــى  القائمة  تحت   .)The Tabloid( التابلويد  تسمى  الحجم  والصغيرة 
باإلضافة  تايمز.  والفايننشال  واإلندبندنت  تلغراف  والديلي  والتايمز  الجارديان  صحف 
والصنداي  تلغراف  والصنداي  تايمز  والصنداي  األوبزرفر  مثل  األسبوعية  الصحف  إلى 
إندبندنت. وتحت الثانية تدخل صحف الصن والديلي ميل والديلي اكسبرس والديلي 
ميرور. مضافا إليها صحف األحد. وجميعها توزع في كل بريطانيا. صحف القائمة األولى 
رصينة والثانية شعبية، وتنقصها الرصانة كثيرًا. لكن تأثيرها ونفوذها على الرأي العام 

أعظم وأخطر سياسيًا، النتشارها الواسع.
ونظرا للظروف المالية الصعبة التي تعرضت لها أغلبية الصحف العريضة، لجأت تلك 
الصحف إلى تقليص اإلنفاق بتقليص حجمها الورقي من العريض – الكبير إلى الصغير- 
تابلويد. وخرجت صحيفة اإلندبندنت من التواجد الورقي كلية. في حين أن صحيفتي 
أي  إحداث  ورفضتا  المعهود،  شكلهما  على  حافظتا  تايمز  والفايننشال  تلغراف  الديلي 

تغييرات.
إلى  يكون  ما  أقرب  مختلف،  بلون  تتميز  كانت صفحاتها  تايمز  الفايننشال  صحيفة 
الوردي، وما زالت. لذلك تُعرف باسم الصفحات الوردية، والتي تعني طبيعتها وتوجهها 

في التركيز على الشؤون المالية واالقتصادية.
صحيفة  قراء  من  نفسي  وأصنّف  متفاوتة.  الصحف  من  الكبير  الكم  بهذا  عالقتي 
الجارديان المثابرين. لكن ذلك ال يعني مقاطعتي لغيرها من الصحف. إذ كنت حريصا 
على قراءة صحيفتي التايمز، واإلندبندنت. واتسمت عالقتي مع صحيفة الديلي تلغراف 

السياسي  طرحها  في  فجاجتها  لشدة  بالعدائية 
اليميني. كما أن عالقتي بالصحف الشعبية – التابلويد 
لم تكن وثيقة، ولم أكن حريصا على قراءتها، إال في 
أحيان قليلة، وألسباب ودواع ضرورية. الجدير بالذكر، 
عالقتي  له  تعرضت  الذي  الالفت  التغير  كان  حقًا، 

بصحيفة الفايننشال تايمز.
على  الحكم  تجنب  ضرورة  إلى  ينبّه  الذي  المثل 
أنني  ويبدو  ثمينة.  نصيحة  يقدم  عنوانه  من  كتاب 
كانت  وإن  فالصحيفة  جدًا.  مخطئًا  وكنتُ  تجاهلته. 
حقيقة تحظى بمتابعة قراء من المهتمين والعاملين 
أن  يعني  ال  والبزنس  واالقتصادية  المالية  بالشؤون 
موادها وأخبارها وتحليالتها تقتصر على هذا الجانب. 
متميز  األسبوعي  الثقافي  ملحقها  أن  ذلك  إلى  أضف 
والفني  الثقافي  للشأن  وبمتابعته  بكتّابه،  جــدًا، 
الثقافي األسبوعي ساعد  المحلق  بتنوعه. وأعترف أن 
كثيرًا على تغيير حكمي على الصحيفة، وما ترتب عليه 

من حرص على اقتنائها وقراءتها.
فيه  بين صفحاته  يحمل  وما  الملحق،  مواد  بقراءة  أجلس ألستمتع  يوم سبت،  كل 
روائية  لكاتبة  قراءة مقالة  من متابعات ومقاالت. وأحرص، بشكل الفت، على متابعة 
وصحفية هندية اسمها »نيالنجانا روي«. وكنت مخطئًا أظنها الروائية »ارونداتي روي«. 

ويبدو أن تشابه اللقب جعلني أخلط بين االثنتين.
وما حدث أخيرًا، خالل مرحلة الحجر الصحي، هو أنني انتهزت الفرصة وقررت إعادة 
 ،1997 عام  الصادرة  ارونداتي،  للروائية   The God of Small Things رواية  قراءة 
بحثت  للمؤلفة.  تصدر  رواية  أول  وهي  العام،  لذلك  البريطانية  البوكر  بجائزة  وفازت 
عن الرواية في رفوف مكتبتي، وسرعان ما عثرت عليها، وبدأت قراءتها. وصدفة، تبيّن 
لي الفخ الذي أوقعت نفسي بين شراكه. واتضح جليّا لي أن ارونداتي ليست نيالنجانا. 

ولوال أنني لم أقرر العودة إلى قراءة الرواية لما فطنت لألمر.
ما دعاني للحديث عن ذلك، هو أنني، لدى قراءتي للرواية المذكورة، لفت انتباهي 
عن  أتوقف  جعلني  مما  الشخصيات،  إحدى  لسان  على  جاء  التاريخ  بمعنى  يتعلق  حوار 
القراءة، وأستغرق في محاولة استيعاب معانيه. وأخيرًا، قررت ترجمته، ونشره، على أمل 

أن يحّفز البعض، على األقل، للتفكير كما فعل بي. وهذا نصّه:
األسالف  وبداخله  مضاءة،  مصابيحه  وكل  ليل،  في  قديم  بيت  مثل  »التاريخُ 
والصور،  الكتب،  إلى  والنظر  يقولونه،  ما  إلى  واالستماع  الدخول  وعلينا  يهمسون... 

واستنشاق الروائح.
لكننا ال نستطيع دخول البيت ألن أبوابه موصدة. وحينما ننظر من خالل النوافذ ال 
الهمس، ألن  لكننا ال نفهم  نرى إال ظالاًل. وكلما نحاول اإلنصات ال نسمع إال همسًا، 
أذهاننا تعرضت لغزو الحرب. حرب ربحناها وخسرناها. وهي من أسوأ األنواع، ألنها حرب 
احتلت أحالمنا وأعادت احتالمها. حرب جعلتنا نعجب بغُزاتنا ونحتقر أنفسنا. نحن أسرى 
حرب. أحالمنا تعرضت للتدخل، وننتمي إلى ال مكان. أبحرنا في بحر متالطم األمواج، 
وربما لن يُسمح لنا مطلقًا بالرسو على شاطئ. بهجتنا ليس فيها كفاية من السعادة. 

أحالمنا ليست كبيرة كفاية. وحيواتنا ال تهم، ألنها ليست مهمة كفاية«.

جمعة بوكليب

السيدتان روي

على  الليبية  اآلثار  مصلحة  صفحة  نشرت 
بنغازي،  لكاتدرائية  الصور  من  مجموعة  فيسبوك 

فيما  شاملة،  صيانة  لعملية  حاليا  تخضع  والتي 
متحف  إلى  لتحويلها  الدراسات  بعض  تجرى 

بنغازي. لمدينة 
بوسط  تقع  التي  الكاثوليكية،  الكاتدرائية  وهي 

أمام  التاريخي،  الجزيرة  قصر  فندق  خلف  المدينة 
الكاتدرائية،  ميدان  باسم  وقتها  عرف  ميدان 
رسميا  الميدان  على  أطلق   1962 العام  وفي 

عليه  أطلق  الثمانينيات  وفي  الجزائر،  ميدان  اسم 
»ويكيبيديا«. حسب  العربية،  الوحدة  ميدان  اسم 

لتفتتح   1929 يناير   12 في  أساسها  حجر  وضع 
أكبر  وتعتبر   ،1939 ديسمبر  في  رسميًا 

وتتميز  أفريقيا،  شمال  في  مساحًة  كاتدرائية 
الصليبين  إلى  إضافة  النحاسيتين  بقبتيها 

القبتين. على  كانا  اللذين 
العالمية  الحرب  أثناء  الكاتدرائية  تضررت 

سالح   1940 أكتوبر  في  قصفها  إذ  الثانية، 
الحقة،  فترة  في  رممت  ثم  اإلنجليزي،  الطيران 

بعدها. لتغلق   1976 العام  في  حريق  بها  وشب 

ماذا: ينقص قراراته لحماية المدنيين خالل اشتباكات حرب العاصمة؟

من: يعرقل قراراته المرتبطة بوقف القتال على تخوم طرابلس؟

متى: يعلن أعضاؤه الدائمون مواقفهم الحقيقية تجاه األزمة 

الليبية؟

أين: الخلل في قرارات المجلس بشأن ليبيا؟

كيف: يمكن فضح مواقف بعض أعضائه المتورطين في الصراع؟

لماذا: لم يحسم المجلس الصراع في ليبيا كما حدث في 

صراعات مماثلة؟

 نظرا للظروف 
املالية الصعبة التي 

تعرضت لها أغلبية 
الصحف العريضة، 
لجأت تلك الصحف 

إلى تقليص اإلنفاق 
بتقليص حجمها 

الورقي

»كوفيد-19« 
مفيد للنحل

ساهم تراجع معدالت التلوث في تحسن 
صحة النحل في روما بشكل ملحوظ، 

وهو ما يعد انعكاسا لمرحلة الحجر التي 
فرضتها السلطات اإليطالية لمكافحة 

وباء كوفيد19-.
وكان هذا التحسن واضحا بشكل 

خاص لدى حوالي 150 ألف نحلة، 
موجودة في ثالثة قفران على سطح 

وحدة خاصة لقوات الدرك )كارابينيري( 
معنية بحماية البيئة والغابات ومقرها في 
وسط روما. وقدم وباء كوفيد19- فرصة 

فريدة للباحثين مع توقف حركة المرور 
والتلوث والضجيج، في هذه المدينة 

الكبرى بين ليلة وضحاها، مع بدء تدابير 
الحجر في 9 مارس. وانشغل الخبراء 

بمسألة معرفة الطريقة المتوقعة لتفاعل 
النحل في هذا الوضع. وأوضح المقدم 
في القوات اإليطالية، نيكولو جوردانو، 

أن هذه الحشرات الملقحة تمثل »مصدر 
تنوع حيوي أساسي لكوكبنا«.

أقوالهمأقوالهم

- »موقف مصر ثابت من األزمة 
الليبية ومتمثل في دعم إرادة الشعب 

الليبي واختياراته، والحفاظ على 
سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها«.

الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي

- »دخلت سفينة حربية وطائرة 
خدمة مراقبة بحرية وجوية لجمع 
معلومات استخبارية عن تهريب 

األسلحة إلى ليبيا«.
منسق السياسة الخارجية واألمنية في 

االتحاد األوروبي،
 جوزيب بوريل

- » قلقون تجاه قيام أطراف خارجية 
بتقديم أسلحة ومرتزقة ألطراف 

الصراع في ليبيا«.

مندوب بريطانيا لدى مجلس األمن 
جوناثان ألن

كاتدرائية بنغازي.. متحف محتمل للمدينة

ميلودي غاردو 
وأوركسترا رقمية

أنحاء  في  الموسيقيين  غاردو  ميلودي  األميركية  الجاز  مغنية  دعت 
اإلنترنت  الجديد على  ألبومها  إلى عزف قطع موسيقية من  العالم 
فيروس  أزمة  عن  الناجمة  المالية  والضغوط  العزلة  على  للتغلب 

كورونا.
أنحاء  جميع  من  أوركسترا  بعازفي  االستعانة  المغنية  ورحبت 
العالم، سواء على آالت وترية أو آالت نفخ أو آلة الهارب،     للمشاركة 
في أغنيتها الجديدة »فروم باريس وذ الف« )من باريس مع الحب(.
أطلقت  ما  ضمن  الموسيقية  القطع  بجمع  المنتجون  وسيقوم 
عالمية  ــرا  »أوركــســت ــاردو  غـ عليه 
الموسيقيون  وسيحصل  رقمية«، 
وستذهب  أجور  على  المختارون 
خيرية  منظمات  إلى  العائدات 
في  العاملون  منها  يستفيد 

القطاع الصحي.
تقيم  التي  ــاردو،  غ وكانت 
بباريس،  شقتها  فــي  حاليا 
من  جـــزء  لتسجيل  تــتــأهــب 
ألبومها الجديد مع أوركسترا 
قبل  السيمفونية  لندن 
ــراءات  إجـ تطبيق 

العزل العام.

وحل على املريخ
المريخ،  تضاريس  بعض  تكون  ربما 

عن  ناجمة  أنها  على  فسرت  التي 
عن  ناجمة  بركانية،  حمم  تدفق 

مجلة  نشرتها  دراسة  حسب  وحول، 
جيوساينس«. »نيتشر 

الباحثين  من  دولي  فريق  وتوصل 
درس  بعدما  االستنتاجات،  هذه  إلى 
المريخية  الغرفة  في  الوحول  انتشار 
بريطانيا،  في  المفتوحة  الجامعة  في 

على  القائمة  الظروف  تحاكي  التي 
األحمر. الكوكب 

الغرفة  هذه  في  الجوي  والضغط 
على  عليه  هو  عما  مرة   150 بـ أقل 

ما  غالبا  الحرارة  ودرجات  األرض، 
الصفر. تحت  تكون 

الوطني  للمركز  بيان  في  وجاء 
أن  فرنسا،  في  العلمي  للبحث 

كهذه  ظروف  ظل  في  »الوحول 
وتشكل  األرضية  الحمم  مثل  تتصرف 

سوزان  وأوضحت  كثيرة«.  طيات 
وإحدى  المركز  في  الباحثة  كونواي 

الظاهرة  »التدفقات  الدراسة:  معدات 
على  ندرسها  التي  المريخ  صور  على 
أيضا  تكون  قد  حمم  عن  ناجمة  أنها 

وحول«. عن  ناجمة 

- »تحفظ واشنطن على ترشيح 
الجزائري رمطان العمامرة، لرئاسة 
البعثة األممية، ليست لها عالقة 
بالعمامرة، بل الحاجة إلى إجراء 

إصالحات رئيسية في البعثة«
السفير األميركي لدى ليبيا 

ريتشارد نورالند
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