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تفاؤل

فضاء

أظهر استطالع للرأي أن أسعار النفط 
سترتفع تدريجيًا هذا العام مع تحسن 

الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر 
بين الواليات المتحدة والصين يمثل 

مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس 
»كورونا«. ويتوقع المسح الذي أجرته وكالة 
»رويترز« وشمل 43 محلاًل أن يبلغ متوسط 

سعر خام برنت 37.58 دوالر للبرميل 
في 2020، بزيادة نحو 5 % عن متوسط 
توقعات أبريل البالغ 35.84 دوالر، لكنه 

يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام 
الجاري البالغ 42.37 دوالر.

مليون 50.5
دوالر

إيرادات من النفط الخام والغاز 
والمكثفات عن شهر أبريل الماضي.

المؤسسة الوطنية للنفط

نفط

كل شيء

تحذير

قريبا في ليبيا
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05  جهود مستمرة ملحاصرة »كورونا« في البلديات بعد ارتفاع اإلصابات بالجنوب

09

»مجزرة مزدة« تجدد آالم املهاجرين وتثير تساؤالت حول اإلفالت من العقاب

 فلويد

أرض-جو روسية حديثة التركيب في ليبيا. وأضاف 
إلى  الوصول  يمنحها  ليبيا  في  روسيا  »تدخل  أن 
بشكل  متمركزة  عسكرية  وقاعدة  البالد  نفط 
أوروبا  عن  بعيدة  غير  مسافة  على  استراتيجي 
من  الهدف  في  مراقبون  ويشكك  الغربية«. 
في  الروسي  الوجود  لحجم  األميركي  التضخيم 
التركي  الدعم  حيال  الصمت  مع  فيه  المبالغ  ليبيا 
انقرة  تلقت  حيث  االخيرة  األشهر  خالل  خصوصا 
الواليات  قبل  من  المباشر  غير  الدعم  من  دفعة 

المتحدة وحلف شمال األطلسي.
وتدرك أنقرة منذ فترة طويلة أن روسيا هي القوة 
في  معها  التعامل  عليها  سيكون  التي  الرئيسية 
انسحاب  عن  تتحدث  تقارير  من  الرغم  على  ليبيا 
حرب  في  األمامية  الخطوط  من  »فاغنر«  مرتزقة 
والتحركات  الروسية  الطائرات  لكن  العاصمة 
عليها  تحتم  جديدة  معادلة  تخلق  الدبلوماسية 

السعي إلى التعاون مع موسكو.
والموقف التركي الذي يمنع روسيا من التمدد في 
طرابلس قد يناسب بعض حلفاء تركيا في الغرب 
الروسية  التركية  الشراكة  أما  أميركا  غرار  على 
ستظهر كخيار مرفوض لمعسكر بحلف االطلسي. 
الخارجية  ــر  وزي مــن  تحذيرا  يعكس  مــا  ــذا  وه

الفرنسي جان إيف لودريان من »سورنة« الصراع 
الليبي على الرغم من أن باريس يتماشى موقفها 

مع موسكو في دعم معسكر حفتر.
كما أن أعضاء باالتحاد األوروبي واليونان وقبرص 
وفرنسا ينظرون بعين الريبة الى موقف تركيا في 
ليبيا ويسبب لها انتكاسة في الحصول على موارد 
حيث  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  في  الطاقة 
من  انقرة  تتوقعه  الذي  الرئيسي  المكسب  أن 
تسوية سياسية في ليبيا هو الحفاظ على اتفاقية 
الوفاق  حكومة  مع  وقعتها  التي  البحري  الترسيم 

المتحدة غير راضية عن  الواليات  ان  الوطني، مع 
األسبوع  اليونان  لدى  سفيرها  أكد  كما  االتفاق 
التركي  األميركي  التقارب  ان  يعني  ما  الماضي 

ظرفي وفرضه الهاجس الروسي.
من  أكثر  قلقها  فرنسا  تبرز  الراهن  الوقت  وفي 
الملف  عقد  بانفراط  أحست  بعدما  التركي  النفوذ 
الليبي من يديها واضعة في اعتبارها ان تطوّرات 
تحدد مستقبل  والجفرة سوف  ترهونة  الحرب في 
الى  تنظر  فهي  مستقبال  التموقعات  خارطة 
منطقة  و  إفريقيا  مفتاح  انه  على  الليبي  الجنوب 
تحركاتها  لتكثيف  دفعها  الــذي  االمــر  الساحل 
الدبلوماسية خصوصا مع تونس والجزائر ومصر.

الفرنسية  الحكومة  تسعى  السياق  هــذا  وفــي 
من  التونسية  نظيرتها  مع  أقوى  عالقات  لتكوين 
سيما  ال  ليبيا،  في  المشتركة  المصالح  دعم  أجل 
باتتا  المتحدة  الواليات  أكبر  وبشكل  تركيا  وان 
والتدريب  التعاون  اتفاقيات   2011 منذ  تحتكران 
تونس  البلدان  زود  إذ  تونس،  مع  العسكري 
شكال  عكست  تحركات  في  والمعدات  باألسلحة 
من تنامي نفوذ البلدين في تونس مقابل تراجع 

الفرنسي. النفوذ 
ــمــاضــي، كــشــف موقع  ال ــل  ــري أب نــهــايــة  وفـــي 

»دوفونس. كوم« عن بيع شركة أسلسان التركية 
التردد  لتشويش  محمولة  أنظمة  من  كبيرا  عددا 
في  األنظمة  هذه  تركيب  يمكن  كما  تونس  إلى 
في  الهجمات  من  للحماية  القوات  نقل  مركبات 
عقد  أول  تونس  مع  التركية  الدولة  وقعت  حين 
أي  إيه  »تي  طراز  من  طيار  دون  للطائرة  تصدير 

أنكا« في يناير بعد زيارة إردوغان.
مع  الحزقي  عماد  التونسي  الدفاع  وزير  وناقش 
نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي الوضع في ليبيا 
كل  بالده  رفض  على  التونسي  الوزير  شدد  حيث 
إيجاد  ضرورة  إلى  داعيا  األجنبي،  التدخل  أشكال 

حل ليبي – ليبي للصراع.
جان  الفرنسي  الخارجية  ــر  وزي سعى  وبالمثل 
الجزائرية  السلطات  من  اإلقتراب  لودريان  ايف 
العسكرية  النزعة  تهدئة  بــضــرورة  وإقناعها 
التركية في ليبيا و كبح جماحها لكن دون جدوى 

وفق ما نقلت جريدة »موند افريك« الفرنسية.
من  الفرنسية  السلطات  خشية  إلى  إشارة  وفي 
الباحث  رفض  ليبيا،  في  سوريا  سيناريو  تكرار 
الحرشاوي  جليل  الليبي  الشان  في  المتخصص 
بليبيا  سوريا  مقارنة  الخطأ  »من  وقال  المقارنة 
حيوية  أهمية  ذات  سوريا  فإن   ، للروس  بالنسبة 
األبيض  البحر  إلى  الوصول  بسبب  فقط  ليس 
في  العسكرية  قاعدتهم  توفره  الذي  المتوسط 

طرطوس ولكن ألسباب أيديولوجية«.
وأكد اتباع موسكو سياسة التضييق على أوروبا، 
استطعنا  اذا  صريحا  بيانا  »أصدرت   2008 ففي 
لتكون  اشتر  بمعنى  والنفط  الغاز  كل  سنشتري 
 2017 قادرا على التحكم في ذلك الوقت«، وفي 
مع  اتفاقيات  الروسية  روزنفت  شركة  وقعت 
للنفط حتى تكون موسكو قادرة  الليبية  الشركة 
الموردين  جانب  الى  كبديل  نفسها  تقديم  على 
من شمال افريقيا والعمل على تدفق الطاقة الى 
تنفيذها  يجري  إستراتيجية  انها  مضيفا  اوروبا«، 
المشروع  ــذا  ه يتبنون  الـــروس  لكن  بــبــطء 

القادمة. العشرين  أو  عشرة  الخمس  للسنوات 
مباشرة  وقوع مواجهة  استبعاده  ويفسر حرشاوي 
انزالق  حدوث  ترجيحه  رغم  وروسيا  تركيا  بين 
بالوكالة  حربهم  في  يعتمدون  الطرفين  كون 
على مرتزقة وليس جيوشا نظامية بيد أن الروس 
الشرق  القيام في  الى  المطاف  نهاية  يسعون في 
على  التوقيع  الليبي  الغرب  في  األتراك  فعله  بما 

اتفاقيات دفاع.
تفاصل ص 3

دنانير»غوزناك« تدخل حلبة صراع الكبار في ليبيا

الليبية  الــنــقــديــة  الــعــمــالت  تــحــولــت 
المطبوعة في روسيا إلى ورقة جديدة في 
الدائرة  األميركية–الروسية  المناوشات 
األميركي  القلق  خلفية  على  ليبيا،  بشأن 
المتصاعد من تدخالت موسكو في الملف 
بعد  »فاغنر«،  ــوات  وق بالعتاد  الليبي 
المالطية  السلطات  احتجاز  عن  الكشف 
1.45 مليار دينار ليبي مطبوعة في شركة 
»غوزناك« الروسية كانت في طريقها إلى 

المصرف المركزي في بنغازي.
ــوزارة  ل بيان  وفــي  المتحدة،  الــواليــات 
السلطات  بــإعــالن  رحــبــت  الــخــارجــيــة، 
وصفتها  ليبية،  ــوال  أم حجز  المالطية 
على  روســيــا  واعترضت  ــمــزورة«،  ـــ»ال ب
البيان األميركي بقولها إنها ليست أمواال 
بنغازي،  في  المركزي  البنك  وإن  مزيفة، 
بطلب طباعتها، هو مؤسسة  تقدم  الذي 

»شرعية«.
أقرت  ناحيتها،  من  الروسية،  »غوزناك« 
سبتمبر  في  تمت  المصادرة  عملية  بأن 
للمعايير  بـ»انتهاك  وصفته  فيما   ،2019
لألمم  تابعة  لجنة  أن  وذكرت  الدولية«، 
األمــوال،  حزمة  صحة  تــدرس  المتحدة، 

»لم تجد أي انتهاك للعقوبات المفروضة 
على ليبيا«.

ووفق  بنغازي،  في  المركزي  المصرف  أما 
العملة  طباعة  قرار  »اتخذ  فقد  تعبيره، 
له«،  المقررة  الصالحيات  وفق  النقدية 
بـ»تعنت  وصفه  بما  بيان  في  منوها 
السيولة  توزيع  في  المقال  المحافظ 
كل  على  ومنطقي  عادل  بشكل  النقدية 
ال  المثال  سبيل  على  منها  والتي  المدن، 
فقط  دينار  مليون   )167( إرسال  الحصر 

للمصارف التجارية للمنطقة الشرقية منذ 
إلى  إشارة  في  اآلن«،  حتى   2015 العام 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  محافظ 

الكبير. الصديق 
في هذه األثناء، تحدثت تسريبات إعالمية 
مالطا  حكومة  على  روسية  ضغوط  عن 
الستعادة األموال الليبية المحجوزة، لكن 
بها  االحتفاظ  مالطا  من  طلبت  واشنطن 

دليل إدانة ضد موسكو.
تفاصيل ص 8

القاهرة - الوسط

7 دقائق فقط حولت جورج فلويد إلى 
أيقونة االحتجاجات األميركية، ورمز 
جديد للحريات المدنية، إلى جانب 

مارتن لوثر كينغ. األميركي ذو الستة 
وأربعين عامًا فارق الحياة بعد أن ركع 

ضابط شرطة مينيابوليس، ديريك 
شوفين، على عنقه، بينما كان مقيد 

اليدين. موت فلويد أجج الغضب 
في أنحاء الواليات المتحدة مع جنوح 

بعضها إلى أعمال عنف، واعتقال أكثر 
من 1600 شخص في عشرات المدن، 
وبالقدر نفسه عرى 
العنصرية  الحادث 

التي أذكتها شعبوية 
الرئيس األميركي 

دونالد ترامب 
وأهالت 

التراب على 
مكتسبات 

حركة 
الحريات 
المدنية 

في 
الواليات 

المتحدة.. فهل 
يكون فلويد هو 

»بوعزيزي« 
أميركا الذي 

بترامب  سيطيح 
ومشروعه؟

تايلور سويفت لترامب:
»سنصوت إلزاحتك«
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حذرت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
من أن كويكبًا يقترب من كوكب األرض، 

قد يمثل خطرًا محتماًل ألن مساره 
يتعارض مع مدار األرض. وأشارت »ناسا« 
في بيان إلى أن الكويكب المعروف تحت 

رقم 163348 )أو NN4 2002( ويبلغ 
قطره ما بين 250 و570 مترًا، سيقترب 

من األرض إلى الحد األدنى من المسافة 
في غد السبت. 

الباب  ليبيا  في  المتالحقة  التطورات  فتحت 
على  الغربية  الضغوط  لتكثيف  مصراعيه  على 
على  الميداني  التواجد  حق  لمنحها  الجوار  دول 
حصول  من  بالذعر  فجأة  شعروا  بعدما  أراضيها 
اتفاقات بين موسكو وانقرة ال تخدم مصالحهما 
مواجهة  في  األميركي  القلق  ترجم  وقت  ففي 
الدولة  فرنسا  اختارت  تونس  من  روسيا  نفوذ 

ذاتها المتصاص التدخل التركي.
ليبيا  إلى  روسية  طائرات  وصول  أنباء  وعقدت 
استيالء  من  وجيزة  فترة  بعد  تركيا  حسابات 
على  الوطني  الوفاق  حكومة  بقوات  حلفائها 
طيب  رجب  الرئيس  أعقبه  الجوية  الوطية  قاعدة 
تساؤالت  أثار  ما  طارئ،  بأمني  باجتماع  إردوغان 
وروسيا  تركيا  بين  أخرى  مواجهة  احتمال  عن 
تكون  ســوريــا  فــي  للصراع  مماثلة  ليبيا  فــي 
خطوات  وهي   ، النفوذ  مناطق  القتسام  بوابة 
األطلسي  وحلف  األميركي  الجيش  يهضمها  لم 
عسكري  وجود  من  بالقلق  يشعران  باتا  اللذان 
روسي أكبر على الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض 

المتوسط.
»لواء  نشر  إلى  األميركية  اإلدارة  سعي  وأمــام 
تكليف  يتقرر  لم  انــه  تقول  تونس  في  دعــم« 
بعد  قتالي  دور  بأي  نشرها  المزمع  القوات  هذه 
روسيا  اتهام  مع  أميركية–تونسية  مناقشات 
باستمرار تأجيج نيران الصراع الليبي تنقل جريدة 
دبلوماسي  عن  الروسية  غازيتا«  »نيزافيسيمايا 
اللواء  لهذا  الرئيسية  المهمة  إن  القول  أميركي 
توريد  عبرها  يتم  التي  الطرق  حماية  ستكون 

المؤن من الغرب لقوات حكومة الوفاق.
األميركي  الجيش  يتهمها  التي  روســيــا  ــا  أم
»ميج–29«  طراز  من  مقاتلة  طائرة   14 بتسليم 
الجوية  الجفرة  قاعدة  إلــى   »24 و»ســوخــوي– 
خبراء  فــان  الليبي،  الوطني  للجيش  التابعة 
إلى  االنتشار  إعــادة  منها  الغرض  أن  يعتقدون 
االستقرار  لتحقيق  اآلن  ليبيا  وجنوب  وســط 

وتجميد الوضع العسكري.
المخابرات  مدير  نائب  يصر  موسكو  نفي  ورغم 
جريجوري  الجنرال  »أفريكوم«  في  العسكرية 
هادفيلد على توقع األسوأ من نشر روسيا أنظمة 
صواريخ بعيدة المدى، قائال »سيكون هذا بمثابة 
والعديد  وناتو  ألوروبا  بالنسبة  اللعبة  في  تغيير 
آخر،  قلق  مصدر  ثمة  بينما  الغربية«.  الدول  من 
تكون هناك صواريخ  قد  أنه  هادفيلد، هو  حسب 

بسبب قلق وتجاذبات وحسابات الدول المؤثرة

»وكاالت« < مقاتلون تابعون لقوات حكومة الوفاق خالل اشتباكات جنوب العاصمة طرابلس    

ليبيا األضعف على صعيد التكامل التجاري واإلنتاجي في أفريقيا

»كورونا « يعجل »كورونا « يعجل 
بانتهاء عالقة البنزرتي بانتهاء عالقة البنزرتي 
بـ »فرسان املتوسط «بـ »فرسان املتوسط «

مباحثات بني السراج 
وإردوغان األحد املقبل

يجري رئيس المجلس الرئاسي، فائز 
السراج، زيارة إلى تركيا يوم األحد 

المقبل. وذكرت وكالة أنباء األناضول 
أن السراج سيجري مباحثات مع الرئيس 

التركي رجب طيب إردوغان.
ووقعت حكومة الوفاق وتركيا على 
مذكرتي تفاهم بشأن الصالحيات 

البحرية والتعاون األمني والعسكري 
أواخر نوفمبر 2019، وهو ما أثار جدال 

واسعا في األوساط المحلية واإلقليمية 
والدولية. وأسهم الدعم العسكري، 

الذي قدمته تركيا إلى حكومة الوفاق 
الوطني، في تعزيز القوات التابعة لها 

في مواجهة القوات التابعة للقيادة 
العامة التي تحاول انتزاع السيطرة 

على العاصمة طرابلس، منذ أن أطلق 
المشير خليفة حفتر عملية عسكرية 

لهذا الغرض في أبريل 2019. وتأتي 
زيارة السراج إلى تركيا في وقت تشهد 
فيه األزمة الليبية تصعيدا ميدانيا بين 

قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة 
للقيادة العامة، وحراكا دبلوماسيا مكثفا 

على المستويين اإلقليمي والدولي، 
استعدادا الستئناف عملية الحوار الليبي.

 طرابلس، بنغازي، عواصم: الوسط

بعث نجم الكرة الليبية والهداف التاريخي لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم، عبدالحميد 
سبها،  مدينته  من  أخيرا  عودته  عقب  الرياضية  للجماهير  طمأنة  برسالة  الزيداني، 

البيضاء. الحجر الصحي بمدينة  ودخوله 
الدخول  إلى  اضطر  أنه  »الوسط«  جريدة  إلى  خاصة  تصريحات  في  الزيداني  وأكد 
لزيادة  سبها،  مدينة  من  مباشرة  عودته  عقب  أسرته،  أفراد  برفقة  الصحي  الحجر  إلى 

االطمئنان والحرص ال أكثر.
قضى  التي  سبها،  بمدينته  »كورونا«  بفيروس  اإلصابة  حاالت  تزايد  عقب  هذا  يأتي 
منافسات  الفضيل في  الشهر  المبارك، وشارك خالل  الفطر  عيد  وأيام  فيها شهر رمضان 

دوري الصداقة الرمضاني الذي أقيم بمدينة سبها.
يعد المهاجم عبدالحميد الزيداني واحدا من أبرز المهاجمين والهدافين الذين برزوا 
في المواسم األخيرة. وظهر اسم الزيداني ألول مرة عندما أقلع يافعا من عاصمة الجنوب 
شرارتها  انطلقت  أولى  تجربة  بعد  طرابلس،  العاصمة  أهلي  قاصدا  الرحال  وشد  سبها، 
طرابلس  األهلي  مع  واألضواء  الشهرة  عالم  نحو  الثانية  المحطة  سبها.  هالل  نادي  من 
إلى أحضان  أدراجه سريعا  عاد  لم تدم وتستمر طويال، حيث  التجربة  تلك  أن  األول، غير 
البيضاء  مدينة  في  هبط  ثم  الشرارة،  وهو  فرقها  ألبرز  اللعب  اختار  لكنه  سبها،  مدينته 
معقل نادي األخضر بعاصمة الجبل، وقدم مع الفريق أربعة مواسم رائعة وحاز معه لقب 
القياسي في  الرقم  أن حطم  2008-2009، بعد  الليبي في موسم  الدوري  هداف بطولة 

عدد إحراز األهداف، حيث سجل 21 هدفا.

طرابلس - الوسط

< عمالت نقدية من فئة الدينار الليبى فى أحد مصارف العاصمة طرابلس

<  عبد الحميد الزيدانى 

ضغوط دولية على »الجوار« الليبي

دول جوار ليبيا شعرت بالذعر في 
أعقاب التنسيق الروسي التركي وسعي 
واشنطن للتواجد الميداني بالمنطقة

اليونان وقبرص وفرنسا ينظرون بعين 
الريبة إلى الوجود التركي في ليبيا 

وانعكاسه على نفوذها في شرق المتوسط

الزيداني من حجر »كورونا«: أنا بخير



أعادت  المستجد،  كورونا  وباء  بسبب  اإلغالق  الشهر من  ونصف  حوالى شهرين  بعد 
مراحل  إطار  في  أبوابها  فتح  البرتغال  في  الحفالت  وصاالت  والمسرح  السينما  قاعات 
أيضا  أنشطتها  تستأنف  أن  الرياضة  لقاعات  ويمكن  الحجر،  لتدابير  التدريجي  الرفع 

مع اعتماد قواعد صحية جديدة، كما أن العمل من بعد لم يعد إلزاميا.
في  للسينما  قاعة  ــدم  أق يشغل  ــذي  ال بورغيس  ــدرو  ب والــمــوزع  المنتج  ــال  وق
الوضع  هذا  ألن  الموعد  على  الناس  من  قليل  يكون  أن  البرتغالية:»آمل  العاصمة 

جديد تماما«، وأضاف: »أنا أعي أن عودة المشاهدين ستحصل ببطء«.
مئتي  تدير  التي  »نــوس«  مجموعة  بينها  االنتظار،  أخرى  سينما  قاعات  وآثــرت 
البرتغال وترى أنها بحاجة لوقت أطول لتطبيق التدابير الالزمة »الستقبال  صالة في 

المشاهدين بكل أمان«.

اجتاح هاشتاغ »GeorgeFloyd«، صفحات وسائل التواصل االجتماعي من 
مختلف أنحاء العالم احتجاجا على قتل شرطي مواطنا أمريكيا من أصول 

إفريقية يدعى جورج فلويد.
وأظهر مقطع مصور للشرطي ديريك شوفين وهو يضع ساقه فوق 

عنق فلويد المطروح أرضا وهو يقول له: »ال أستطيع التنفس، ال أستطيع 
التنفس، ال تقتلني«. وتفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع هذا 

الهشتاغ حيث كان التعاطف مع الضحية ومشاعر الغضب من الشرطي 
كما ظهرت تعليقات تسخر من احترام الشرطة األميركية لحقوق االنسان 
وطرح البعض أسئلة حول العدالة االجتماعية واالحتقان بسبب العنصرية 

في المجتمع األميركي.

شعر الحكمة

تواصـل 02

اهناك ناس مازالت العيب اتعده
واهناك ناس التعرف حشم القدر
واهناك ناس تاقف للغلط واتصده

واهناك ناس كان جاها السوء اتقده

»GeorgeFloyd« 
 يجتاح العالم

لـ»فيسبوك«  المملوك  »إنستغرام«  تطبيق  أعلن 
كسب  من  الناس  تمكن  جديدة  أدوات  عن  األربعاء، 
ينشرونها،  التي  الفيديو  مقاطع  طريق  عن  المال 
سوق  في  الخالقة  المواهب  على  المنافسة  إطــار  في 
وسيبدأ  ازدحـــامـــا،  يـــزداد  الـــذي  الفيديو  محتوى 
بين  الــتــعــاون  بالفعل  يسهل  ــذي  ال »إنــســتــغــرام«، 
الذين  الصيت  ذائــعــي  والمستخدمين  الــشــركــات 
على  للمنتجات  الترويج  نظير  المال  على  يحصلون 
المستخدمين  هؤالء  لبعض  السماح  في  حساباتهم، 
الحي،  البث  عروض  أثناء  لمتابعيهم  ــارات«  »ش ببيع 

وفقا لوكالة »رويترز«.
»آي. خاصية  عبر  اإلعالنات  كذلك  التطبيق  وسيتيح 
 %55 نسبة  ستذهب  حيث  للفيديو،  جي.تي.في« 
في  وللبدء  الفيديو،  محتوى  لصناع  إيراداتها  من 
بعض  »إنستغرام«  اختار  الجديدة،  األدوات  اختبار 
تيكتوك  تطبيق  على  الصاعدين  الفيديو  نــجــوم 
وكان  العمالقة،  الصينية  بايتدانس  لشركة  المملوك 
تمكن  مماثلة  خصائص  طرح  قد  نفسه  »فيسبوك« 
من  مادي  كسب  تحقيق  من  المؤثرين  المستخدمين 
شاع  أن  بعد   ،2018 العام  في  معجبيهم  قاعدة  وراء 

ذلك النهج على تطبيق »يوتيوب«.
التشغيل  مسؤولي  كبير  أسوفسكي  جاستن  وقــال 
أسعار  بثالثة  ستباع  الــشــارات  إن  »إنستغرام«  في 
بعشرات  بـــدءا  دوالر،  و4.99  و1.99   0.99 هــي 
تحصل  لن  الشركة  وإن  المقبل،  الشهر  المستخدمين 

على نسبة من المبيعات في بداية األمر.

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

السنة اخلامسةاخلميس
العدد 237  12 شوال 1441 هــ

4 يونيو 2020 م

مارك زوكربرغ يضع خطة للعمل عن بعد بشكل دائم

إصالح أسوأ عيوب »غوغل كروم«

كلمة1000

زوكربرغ،  مارك  »فيسبوك«،  شبكة  مؤسس  قال 
نصف  أن  موظفيه،  إلــى  موجه  مؤتمر  خــالل 
العمل  من  سيتمكنون  »فيسبوك«  في  العاملين 
خمس  غضون  في  دائــم،  بشكل  منازلهم  من 
التي  الشبكة  رئيس  وأكــد  سنوات،  عشر  إلــى 
نهاية  العالم  في  شخص  ألف   45 توظف  كانت 
2019، أن فيسبوك »ستكون أكثر شركات  العام 
وفق  بعد«،  عن  العمل  صعيد  على  تقدما  العالم 
في  أعلن  أن  لزوكربرغ  وسبق  برس«.  »فرانس 
شخص  آالف  عشرة  توظيف  نيته  أبريل  نهاية 
المرتبطة  المجتمع  في  التغيرات  بسبب  إضافي، 
وأسواقا  فرصا  توفر  التي  »كوفيد19-«  بوباء 
أن  إال  عليها،  االستحواذ  أو  المحافظة  ينبغي 

مقابالت  بعضهم  سيجري  الذين  الجدد  ــراء  األج
بيئة  إلى  سينضمون  فقط،  اإلنترنت  عبر  توظيف 
متغيرة من دون إمكانية لعودة الوضع إلى طبيعته 
سريعا، وقال زاكربرغ: »أود التشديد على أن كوفيد 
العبر  بعض  عارضا  طويلة«  فترة  قبل  يختفي  لن 
الشركة  في  العمل  لتنظيم  وخطته  المستخلصة 
يعمل  التي  »فيسبوك«  لشبكة  وسبق  األميركية، 
95% من موظفيها عن بعد راهنا، أن أعلنت قبل 
في  سيستمرون  لديها  العاملين  أن  قصيرة  فترة 
السنة  نهاية  حتى  منازلهم  من  بالعمل  غالبيتهم 
 50 من  أكثر  يجمع  حدث  أي  تنظم  ولن  الحالية، 

شخصا حتى يوليو 2021 على أقرب تقدير.
 %50 من  أكثر  أن  داخلية  ــة  دراس وتظهر 

من  إنتاجية،  أكثر  أنهم  يعتبرون  الموظفين  من 
 %40 إلى   20 أعرب  فيما  بعد  عن  العمل  خالل 
بشكل  بعد  عن  العمل  بإمكانية  اهتمامهم  عن 
العودة  يتمنون  الموظفين  نصف  لكن  دائــم، 
وعرض  ممكنة،  فرصة  أقرب  في  مكاتبهم  إلى 
ومنها  بعد،  عن  العمل  إيجابيات  بعض  زاكربرغ 
المسيرة  صعيد  على  الفرص  في  أكبر  مساواة 
على  تنوعا  أكثر  توظيف  وعمليات  المهنية 
الصعيد الجغرافي وعلى صعيد اإلثنيات واقتصاد 
المنشآت واألجور »التي ستكيف  في اإلنفاق على 
بموظفين  واالحتفاظ  اإلقامة«،  مكان  بحسب 
إقامتهم  مكان  تغيير  إلــى  أحيانا  يضطرون 

ألسباب شخصية.

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

وال عجب أن األمر يتعلق باإلعالنات.
مستخدمي  ستحمي  أنها  »غوغل«  شركة  وأعلنت 
قريبا،  الضخمة  الموارد  ذات  اإلعالنات  من  متصفحها 
قضية  هذه  كانت  لو  كما  يبدو  األمــر  جعلت  لكنها 
المتصفح  من  الناس  ويشكو  حديثا،  ظهرت  جديدة 
منذ سنوات، إلى حد أن البرامج التعليمية حول كيفية 
على  ظهرت  البطارية  عمر  استنزاف  من  كروم  منع 

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

الميزة  تعمل  أن  نأمل  ولكن  أندرويد،  لنظام  كروم  لمتصفح  مثاال 
على سطح المكتب.

التي  فظاعة(  اإلعالنات  )أكثر  تستهدف  إنها  الشركة  وتقول 
والشبكة  المركزية  المعالجة  لوحدة  ترددي  نطاق  عرض  تستخدم 
المورد،  لهذا  المكتشفة  اإلعالنات  جميع  من   99.9٪ من  أكثر 
إلى  وستقدمها  المقبلة،  األشهر  في  الميزة  »غوغل«  وستختبر 

اإلصدار الثابت من كروم في أغسطس.

»كورونا  فيروس  حول  المختلفة  الفيديو  مقاطع  أصبحت 
األكثر  هي  يوتيوب  موقع  على  نشرت  التي  المستجد« 

مشاهدة خالل شهر مايو الماضي.
مقاطع  ربع  من  أكثر  أن  من  حذرت  حديثة  دراســة  لكن 
اإلنجليزية  باللغة  المستجد«  »كورونا  جائحة  حول  فيديو 
أن  الخبراء من  وحذر  أو مضللة،  مزيفة  معلومات  على  تحتوي 
أي  من  الناس  من  بكثير  أكبر  عدد  إلى  تصل  المزيفة  األخبار 

جائحة سابقة، مع احتمال التسبب في أضرار كبيرة.
الفيديو  مقاطع  من   %70 من  أكثر  أن  الدراسة  وذكــرت 
مقطع  من  أكثر  أن  أال  فقط،  واقعية  معلومات  على  تتضمن 
على  يحتوي   ،%27.5 يساوى  ما  أربعة،  أصل  من  واحد  فيديو 

معلومات مضللة أو غير دقيقة، تمثل 62،042،609 مشاهدة.
بأن  ادعــاءات  الفريق  حددها  التي  المزيفة  األخبار  وتضمنت 
بالفعل عالج لكنها ترفض بيعه، باإلضافة  األدوية لديها  شركات 

إلى نظريات المؤامرة والمالحظات العنصرية أو التمييزية.
االنتشار  أن  من  الــدراســات  هــذه  نشر  منذ  الباحثون  وحــذر 
أنه  كما  المعادلة،  غير  قد  االجتماعي  التواصل  لوسائل  السريع 
المتعلقة  المعلومات  لجودة  دقة  أكثر  تقييم  تقديم  لمحاولة 
فيديو  مقاطع  الباحثون  فحص  يوتيوب،  على  كورونا  بفيروس 
وبعد  مــارس،   21 من  اعتبارا  واسع  نطاق  على  مشاهدة  األكثر 
كل  جودة  الباحثون  قيم  فيديو،  مقطع   69 إلى  التحديد  تضييق 

منها باستخدام نظام تسجيل تم تطويره خصيصا.

مقاطع فيديو »كورونا« األكثر مشاهدة »إنستغرام« يكشف أدوات 
تمكن من كسب املال

#هاشتاغ

● مسجد الصحابة بمدينة درنة. )تصوير: أبوبكر الشيخ(

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

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

الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم«.

»واتساب« تقلل نشر الشائعات 
عبر الرسائل املوجهة

على  بكثرة  توجيهها  المعاد  الرسائل  انتشار  انخفض 
التي  الجديدة  لإلضافة  نتيجة   %70 بنسبة  »واتساب« 
إدخال  وجرى  التطبيق،  في  التوجيه  إعادة  من  تحد 
النتشار  استجابة  أبريل  شهر  بداية  في  الجديدة  اإلضافة 
وتعني  »كورونا«.  بفايروس  المتعلقة  الخاطئة  المعلومات 
تمت  رسالة  أي  توجيه  إعادة  اآلن  يمكن  أنه  التغييرات 
إلى  أكثر  أو  أشخاص   5 بواسطة  مسبقا  توجيهها  إعادة 

شخص واحد فقط أو مجموعة واحدة.
دور  حول  مكثفا  تدقيقا  »واتساب«  تطبيق  وواجه 
ويمكن  الوباء.  خالل  الخاطئة  المعلومات  نشر  في  خدمته 
إلى  يصل  ما  على   »WhatsApp« مجموعات  تحتوي  أن 
256 مشاركا، ما يعني أن الرسائل يمكن أن تنتشر بسرعة 
الماضي،  الشهر  وفي  المستخدمين،  من  كبير  عدد  بين 
استخدام  جرى  أنه  أخرى  إخبارية  »CNN«ومنظمات  أفادت 
فايروس  عالجات  حول  الخاطئة  المعلومات  لتبادل  الخدمة 
كورونا، وطلبت الحكومة الهندية من »واتساب« وشركات 
المزيد من الجهد  التواصل االجتماعي األخرى بذل  وسائل 

للسيطرة على انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتها.
»لقد  الجديدة:  اإلجراءات  أعلنت  عندما  الشركة  وقالت 
التي  التوجيه  إعادة  زيادة كبيرة في مقدار عمليات  شهدنا 
انتشار  في  تسهم  أن  يمكن  أنها  المستخدمون  أخبرنا 
انتشار  إبطاء  المهم  من  أنه  ونعتقد  الخاطئة،  المعلومات 

هذه الرسائل إلبقاء »واتساب« مكانا للمحادثة الشخصية.
»واتساب«  فيها  يدخل  التي  األولى  المرة  ليست  هذه 
الخاطئة،  المعلومات  انتشار  إبطاء  في  للمساعدة  تغييرات 
ففي عام 2018، بدأ في تصنيف الرسائل المعاد توجيهها 
يكون  ال  قد  منه  رسالة  تلقيت  الذي  الشخص  أن  إلعالمك 
لـ5  حدا  أدخل  الماضي،  العام  وفي  األصلي،  المرسل 
أيضا  الخدمة  وشجعت  الرسائل.  توجيه  إلعادة  أشخاص 
العالمية  الصحة  منظمة  من  آلية  رسائل  استخدام  على 

لتوفير معلومات مؤكدة حول جائحة »كوفيد19«.

»فيسبوك« تشتري »جيفي« 
للصور املتحركة

بكاميرا  يتميز  الجديد،  هاتفها  الصينية   »Realme« شركة  ــورت  ط
 X3 لهاتف  لهذا  األساسية  الكاميرا  وتأتي  فائقة،  تصوير  ــدرات  ق ذات 
التثبيت  بميزة  ميغابيكسل   64 بدقة  عدسة  عدسات،  بأربع   SuperZoom
اللتقاط  كبيرة  بفتحة  ميغابيكسل   8 بدقة  وعدسة  للصورة،  اإللكتروني 
ورابعة  ميغابيكسل،   8 بدقة  ثالثة  وعدسة  الظالم،  في  الدقة  عالية  صور 
الرقمي  التقريب  ميزة  يدعم  خــاص  حساس  فيها  ميغابيكسل   2 بدقة 

بمعدل 60x، وفق »روسيا اليوم«.
عدسة  فيها  مزدوجة،  فأتت  له  األمامية  الكاميرا  أما 
 Sony بــحــســاس  ــزودة  ــ م ميغابيكسل   32 بــدقــة 
ميغابيكسل   8 بدقة  أخــرى  وعدسة   ،IMX616
المميز  األداء  ويدعم   ،f / 2.2 واسعة  بفتحة 
 Snapdragon 855 معالج  الهاتف  لهذا 
 Kryo نوع  من  أنويته  النوى،  ثماني   Plus
وصول  وذاكــرة  غيغابايت،   2.9 بتردد   485
غيغابايت،   12 بحجم   LPPDDR4 عشوائي 
بحجم   UFS 3.0 داخلية  تخزين  وذاكــرة 

256 غيغابايت.
يمعالج   »Realme« ــه  ــ زودتـ كــمــا 
 675 بــتــردد   »Realme« ــات  ــي ــوم رس
بوصة   6.6 بمقاس  وشاشة  ميغاهيرتز، 
بيكسل،   )1080/2400( عــرض  بــدقــة 
والخدوش  للصدمات  مقاوم  بزجاج  محمية 

.Corning Gorilla Glass 5 من نوع
بسعة  بطارية  على  أيضا  الهاتف  وحصل 
للدفع   NFC وشريحة  أمبير،  ميلي   4200
ومنفذ   ،Bluetоoth 5 شبكات  عبير  لالتصال  وشريحة  اإللكتروني، 
وهيكل  للسماعات،  ملم   3.5 ومنفذ  االتصال،  لبطاقات  ومنفذين   ،USB-C
غ،   195 يزن  ملم   9.4  ×  75.8  ×  163.9 بأبعاد  والغبار  الماء  من  محمي 

.Realme UI مع واجهات Android 10 إضافة إلى نظلم تشغيل

كاميرا فائقة لهاتف »Realme« الجديد

صاالت السينما تعيد صاالت السينما تعيد 
فتح أبوابها في البرتغالفتح أبوابها في البرتغال
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شهرها  طرابلس  العاصمة  حرب  إقفال  قرب  مع 
والمواقف  التحركات  دائــرة  اتسعت  عشر،  الرابع 
نبرة  تعالي  بعد  الليبي،  المشهد  قلب  في  الدولية 
»سورنة«  من  والفرنسية  األميركية  التحذيرات 
الصراع في ليبيا، في مقابل عراقيل افترشت الطريق 
نحو طاولة المفاوضات بين القيادة العامة وحكومة 
الوفاق، بفعل اإلصرار على فرض الشروط المسبقة 
النفوذ  مناطق  كسب  معركة  واستمرار  للتفاوض، 
تركيا  وتحديدا  اإلقليميين  الداعمين  بين  ليبيا  في 

وروسيا.
وعلى  الجيوسياسي،  االشتباك  هذا  وانعكس 
البعثة  قبل  من  المفاجئ  اإلعــان  مع  واضــح  نحو 
األممية بموافقة طرفي اللجنة العسكرية المشتركة 
»5+5« على استئناف االجتماعات، في مقابل ترجيح 
القيادة العامة للجيش في شرق الباد، وعلى لسان 
المسماري، فشل كل جوالت  أحمد  الرسمي  الناطق 
أجــراه،  لقاء  خــال  وذلــك  جنيف،  في  العسكريين 
المصريين،  اإلعاميين  من  مجموعة  مع  الثاثاء، 
مشترطا »حل الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين 

والمستشارين األتراك من ليبيا«.
التفاوضية  العملية  إحياء  مع محاوالت  وبالتزامن 
محاور  في  يتسارع  السباق  كان  النزاع،  طرفي  بين 
العسكري  الموقف  لتحسين  العاصمة  جنوب  القتال 
إذ  لغريان،  المحاذية  األصابعة  مدينة  في  وتحديدا 
على  السيطرة  »استعادت  إنها  العامة  القيادة  قالت 
منطقة  فوق  جوية  مظلة  وأقامت  األصابعة  منطقة 
الجبل  أسفل  الستين  وحوش  الغنم  بئر  إلى  غريان 
بعد  وذلك  اإلثنين،  يوم  العزيزية«،  تجاه  الغربي 
في  مواقع  استهدفت  الجوية  الضربات  من  سلسلة 
الجبل الغربي، في مقابل إعان الناطق باسم قوات 
حكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن ساح الجو 
منطقة  حدود  في  مسلحة  آليات  ثاث  »استهدف 

األصابعة«.
والسباق  السياسي  اإلخفاق  هــذا  خلفية  وفــي 
ما  الحتواء  األميركية  التحركات  تسارعت  الميداني، 
النفوذ  وتحديدا  الليبي  الصراع  بـ»سورنة«  يسمى 
اتفاق أستانا  أو ربما المضي نحو  المتزايد،  الروسي 
جديد على غرار سورية »بضمانة روسية وتركية دون 
رسمية  أميركية  اتهامات  بعد  خصوصا  اإليرانية«، 
أفريقيا  في  األميركية  القيادة  طرف  من  -آخرها 
»أفريكوم«- تحدثت عن إمدادات روسية بالطائرات 
وقوات فاغنر لمساندة القيادة العامة، وهو ما يرجح 
الخارجية  أنه كان في صلب مناقشات وزير  محللون 

األميركي مايك بومبيو مع نظيره الفرنسي جان إيف 
لودريان، األربعاء، في حين اكتفت اإلفادة العلنية عن 
الحد  المحادثات بالحديث عن »خطوات  فحوى تلك 
من العنف ودفع حل سياسي تفاوضي إلنهاء الصراع 

في ليبيا«.
واألسبوع الماضي، خرجت تصريحات متزامنة لكل 
من مساعد وزير الخارجية األميركية لشؤون الشرق 
الفرنسي  الخارجية  ووزيــر  شينكر،  ديفيد  األدنــى، 
جان إيف لودريان حول السيناريو السوري في ليبيا، 
إذ قال شينكر إن »ما تراه أميركا اليوم في ليبيا هو 
واضح  نحو  على  متحدثا  السورية«،  للتجربة  تكرار 
وفي تصريحات لقناة »فرنسا 24« عن »حرب دائرة 
بالوكالة بين تركيا وروسيا هناك«، أما لودريان فقال 
مجلس  في  والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة  أمام 
ولست  سوءا..  تزداد  »األزمة  إن  الفرنسي  الشيوخ 
خائفا من استخدام كلمة )سورنة( الوضع في ليبيا«.

وال يجد محللون تفسيرا للقلق األميركي المتزايد 
الموقف  تحسن  من  األحــداث  تتابع  أثبته  ما  سوى 
بعد  الماضية  األيام  خال  العامة  للقيادة  القتالي 
وصول المقاتات الروسية الليبية، بما يعني أن هذه 
لوجود  تأسيس  انطاق  نقطة  تشكل  قد  الخطوة 
تحظى  التي  ليبيا،  وسط  منطقة  في  دائم  روسي 
باهتمام أميركي، حيث شاركت »أفريكوم« في 2016 
بضربات جوية على »داعش« في سرت، وهو ما جعل 
نحو  بوضوح  يتجه  األميركي  الدبلوماسي  الجهد 

محاوالت تحجيم الجهد الروسي.
أيضا  ليس هذا فحسب، بل يرصد دبلوماسيون 
الوفاق  حكومة  جانب  إلى  األميركية  بالكفة  ميا 
الشهيرة،  ترامب وحفتر  14 شهرا من مكالمة  بعد 
ريتشارد  السفير  اتصاالت  تقتصر  أن  طبيعيا  ليبدو 
نورالند مع معسكر الوفاق وتحديدا مع نائب رئيس 
المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، »حيث تشاورا حول 

واستئناف   )5+5( آلية  إلى  المبكرة  العودة  آفاق 
بمجلس  التواصل  إدارة  وفق  السياسي«،  الحوار 
الوزراء، في مقابل تصريحات الناطق الرسمي باسم 
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بأن الحكومة تتوقع 
»دورا أقوى من الواليات المتحدة األميركية لتحقيق 

االستقرار« في ليبيا.
تعكس  الليبي،  المشهد  حول  أضيق  دائرة  وفي 
المواقف الرسمية حجم معركة النفوذ الروسي التركي 
»السورنة«  إلى سيناريوهات  تفضي  التي  ليبيا،  في 
قال  إذ  المعلنة،  السياسية  المواقف  غير واضحة في 
األسبوع  الفــروف،  سيرغي  الروسي،  الخارجية  وزير 
النواب،  مجلس  رئيس  مع  اتصال  خال  الماضي، 
إلطاق  فوريا  وقفا  تؤيد  بــاده  إن  صالح،  عقيلة 
إلى  ليبيا، وإجراء محادثات سياسية تفضي  النار في 
مجلس  قال  فيما  موحدة.  حاكمة  سلطات  تشكيل 
»تقديم  ستواصل  أنقرة  إن  التركي  القومي  األمن 

ليبيا  في  الشرعية  للحكومة  العسكرية  االستشارات 
من أجل إحال السام واالستقرار«.

ويقول سياسيون ودبلوماسيون إن هذه التغذية 
من  االهتمام  حجم  تعكس  »السورنة«  لسيناريو 
جانب روسيا وتركيا بليبيا، فمن ناحية تبدي موسكو 
أوروبا،  من  القريب  الليبي  النفط  بقطاع  اهتماما 
المعركة يتيح موطئ قدم  كما أن نجاحها في هذه 
أوروبا من جهة، وقلب  المتوسط وجنوب  البحر  في 
القارة األفريقية. في المقابل فإن معركة ليبيا تمثل 
رمزا لصعود تركيا قوة إقليمية كبيرة في المنطقة، 
شرق  في  الطاقة  خارطة  رسم  إلعادة  رهان  وفرس 
المتوسط. ويصف الباحث في معهد البحوث الدولية 
واالستراتيجية الفرنسي، ديفيد ريجولت، هذا الصراع 
الليبي«،  المسرح  على  جيوسياسي  »ازدواج  بأنه 
األحــداث  بقية  وتركيا  روسيا  »تحسم  أن  متوقعا 
مثلما حدث في سورية، ما يثير نذر مواجهة مباشرة 

نفوذ  خطوط  إنشاء  على  األمر  اقتصار  أو  محتملة 
حمراء للخصوم المعنيين«.

الفرنسي واإليطالي  الحضور  األثناء عاد  في هذه 
مشاورات  عبر  مجددا،  الليبي  المشهد  واجهة  إلى 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أجراها  فرنسية  هاتفية 
ماكرون مع الرئيسين المصري عبدالفتاح والسيسي 
األزمة  »إنهاء  تناولت  تبون،  عبدالمجيد  والجزائري 
الليبية عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق 
المساعي  دعم  عبر  وذلك  واالستقرار،  األمن  لعودة 
األممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين«، 
كما أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  محادثات  األحد، 
الفوري  االستئناف  ضــرورة  على  و»شــدد  السراج، 
للمفاوضات في إطار لجنة )5+5( من أجل التوصل 
التحرك  أما  النار«.  إطاق  لوقف  سريع  اتفاق  إلى 
الاعبين  إلى  مباشر  نحو  على  اتجه  فقد  اإليطالي، 
هاتفية  مباحثات  خال  من  الصراع،  في  الرئيسيين 
كونتي  جوزيبي  اإليطالي  الـــوزراء  رئيس  أجراها 
خال  وعبر  السراج،  وفائز  حفتر  خليفة  المشير  مع 
عسكري،  خيار  »أي  رفض  عن  حفتر  مع  محادثاته 
وأن الحل السياسي لألزمة الليبية ال مفر منه«، كما 
أكد خال مشاورات مع السراج »ضرورة العودة إلى 
المسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس األمن ومؤتمر 

برلين«.
وفي هذا السياق يصف المحلل السياسي، د.خطار 
أبودياب، االتحاد األوروبي بأنه »العب عاجز ومنقسم 
مع التكرار بأنه لن يكون هناك حل عسكري والتشديد 
برلين«،  مؤتمر  عملية  وفق  السياسي  الحل  على 
ــاط  »األوس من  إقـــرارا  صحفي  مقال  في  ويرصد 
فشل  هو  حاليا  ليبيا  في  يجري  ما  بأن  الفرنسية 
أوروبي وفشل فرنسي في المقام األول«. في المقابل 
ينقل أبودياب عن أحد موظفي المفوضية األوروبية 
ألن  اإليطالي،  الموقف  في  تغيير  »مامح  إن  القول 
روما أخذت تنظر بحذر إلى التمركز التركي في مناطق 

غرب ليبيا مسرح نفوذها التقليدي«.
المتعمد  الدولي  العجز  وفيما يبدو، ومع استمرار 
الليبية،  لألزمة  ومبتكر  دائم  حل  إلى  التوصل  في 
القتال  ميدان  إلى  يتجه  االبتكارات  ميدان  أن  يبدو 
والفتك بالمدنيين، في ضوء ما كشفه تقرير أممي 
األطفال  ضد  مبتكرة  ناسفة  عبوات  »استخدام  عن 
والمدنيين« بمنطقتي عين زارة وصاح الدين جنوب 
العاصمة طرابلس، حيث كانت اشتباكات تدور فيهما 
بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقيادة 
العامة، وهو ما يعني بالضرورة أن المواطن الليبي 

سيبقى على ذمة هذا العجز حتى إشعار آخر.

     سباق تحركات بين فرنسا وإيطاليا لتعويض العجز األوروبي عن الحل
     الناسفات المبتكرة تفجر مأساة االنتهاكات بحق األطفال في حرب العاصمة

القاهرة: الوسط

على  الــبــاب  ليبيا  فــي  المتالحقة  الــتــطــورات  فتحت 
الجوار  دول  على  الغربية  الضغوط  لتكثيف  مصراعيه 
شعروا  بعدما  أراضيها  على  الميداني  التواجد  حق  لمنحها 
ال  وانقرة  موسكو  بين  اتفاقات  حصول  من  بالذعر  فجأة 
في  األميركي  القلق  ترجم  وقت  ففي  مصالحهما  تخدم 
الدولة  فرنسا  اختارت  تونس  من  روسيا  نفوذ  مواجهة 

التركي. التدخل  المتصاص  ذاتها 
حسابات  ليبيا  إلى  روسية  طائرات  وصول  أنباء  وعقدت 
حكومة  بقوات  حلفائها  استيالء  من  وجيزة  فترة  بعد  تركيا 
الرئيس  أعقبه  الجوية  الوطية  قاعدة  على  الوطني  الوفاق 
تساؤالت  أثار  ما  طارئ،  بأمني  باجتماع  إردوغان  طيب  رجب 
ليبيا  في  وروسيا  تركيا  بين  أخرى  مواجهة  احتمال  عن 
مناطق  القتسام  بوابة  تكون  سوريا  في  للصراع  مماثلة 
األميركي  الجيش  يهضمها  لم  خطوات  وهــي   ، النفوذ 
وجود  من  بالقلق  يشعران  باتا  اللذان  األطلسي  وحلف 
األبيض  للبحر  الجنوبي  الشاطئ  على  أكبر  روسي  عسكري 

المتوسط.
دعم«  »لــواء  نشر  إلى  األميركية  اإلدارة  سعي  وأمــام 
المزمع  القوات  هذه  تكليف  يتقرر  لم  انه  تقول  تونس  في 
مع  أميركية–تونسية  مناقشات  بعد  قتالي  دور  بأي  نشرها 
تنقل  الليبي  الصراع  نيران  تأجيج  باستمرار  روسيا  اتهام 
دبلوماسي  عن  الروسية  غازيتا«  »نيزافيسيمايا  جريدة 
ستكون  اللواء  لهذا  الرئيسية  المهمة  إن  القول  أميركي 
الغرب  من  المؤن  توريد  عبرها  يتم  التي  الطرق  حماية 

الوفاق. حكومة  لقوات 
 14 بتسليم  األميركي  الجيش  يتهمها  التي  روسيا  أما 
إلى   »24 و»سوخوي–  »ميج–29«  طراز  من  مقاتلة  طائرة 
الليبي،  الوطني  للجيش  التابعة  الجوية  الجفرة  قاعدة 
إلى  االنتشار  إعادة  منها  الغرض  أن  يعتقدون  خبراء  فان 
الوضع  وتجميد  االستقرار  لتحقيق  اآلن  ليبيا  وجنوب  وسط 

العسكري.
المخابرات  مــديــر  نــائــب  يصر  موسكو  نفي  ورغـــم 
على  هادفيلد  جريجوري  الجنرال  »أفريكوم«  في  العسكرية 
المدى،  بعيدة  صواريخ  أنظمة  روسيا  نشر  من  األسوأ  توقع 

بالنسبة  اللعبة  في  تغيير  بمثابة  هــذا  »سيكون  قائال 
ثمة  بينما  الغربية«.  الــدول  من  والعديد  وناتو  ألوروبــا 
هناك  تكون  قد  أنه  هو  هادفيلد،  حسب  آخر،  قلق  مصدر 
وأضاف  ليبيا.  في  التركيب  روسية حديثة  أرض-جو  صواريخ 
البالد  إلى نفط  الوصول  ليبيا يمنحها  أن »تدخل روسيا في 
مسافة  على  استراتيجي  بشكل  متمركزة  عسكرية  وقاعدة 

الغربية«. أوروبا  عن  بعيدة  غير 
األميركي  التضخيم  من  الهدف  في  مراقبون  ويشكك 
الصمت  مع  فيه  المبالغ  ليبيا  في  الروسي  الوجود  لحجم 
حيث  االخيرة  األشهر  خالل  خصوصا  التركي  الدعم  حيال 
الواليات  قبل  المباشر من  غير  الدعم  دفعة من  انقرة  تلقت 

األطلسي. شمال  وحلف  المتحدة 
القوة  هي  روسيا  أن  طويلة  فترة  منذ  أنقرة  وتــدرك 
على  ليبيا  في  معها  التعامل  عليها  سيكون  التي  الرئيسية 
»فاغنر«  مرتزقة  انسحاب  عن  تتحدث  تقارير  من  الرغم 
الطائرات  لكن  العاصمة  حرب  في  األمامية  الخطوط  من 
جديدة  معادلة  تخلق  الدبلوماسية  والتحركات  الروسية 

موسكو. مع  التعاون  إلى  السعي  عليها  تحتم 
في  التمدد  من  روسيا  يمنع  الــذي  التركي  والموقف 
على  الغرب  في  تركيا  حلفاء  بعض  يناسب  قد  طرابلس 
كخيار  ستظهر  الروسية  التركية  الشراكة  أما  أميركا  غرار 
يعكس  مــا  ــذا  وه االطــلــســي.  بحلف  لمعسكر  مــرفــوض 
من  لودريان  إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  من  تحذيرا 
»سورنة« الصراع الليبي على الرغم من أن باريس يتماشى 
أعضاء  أن  كما  حفتر.  معسكر  دعم  في  موسكو  مع  موقفها 
بعين  ينظرون  وفرنسا  وقبرص  واليونان  األوروبي  باالتحاد 
انتكاسة  لها  ويسبب  ليبيا  في  تركيا  موقف  الى  الريبة 
األبيض  البحر  شرق  في  الطاقة  موارد  على  الحصول  في 
انقرة  تتوقعه  الذي  الرئيسي  المكسب  أن  حيث  المتوسط 
اتفاقية  على  الحفاظ  هو  ليبيا  في  سياسية  تسوية  من 
الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  وقعتها  التي  البحري  الترسيم 
أكد  كما  االتفاق  عن  راضية  غير  المتحدة  الواليات  ان  مع 
التقارب  ان  يعني  ما  الماضي  األسبوع  اليونان  لدى  سفيرها 
وفي  الروسي.  الهاجس  وفرضه  ظرفي  التركي  األميركي 

التركي  النفوذ  من  أكثر  قلقها  فرنسا  تبرز  الراهن  الوقت 
واضعة  يديها  من  الليبي  الملف  عقد  بانفراط  أحست  بعدما 
سوف  والجفرة  ترهونة  في  الحرب  تطوّرات  ان  اعتبارها  في 
الى  تنظر  فهي  مستقبال  التموقعات  خارطة  مستقبل  تحدد 
الساحل  منطقة  و  إفريقيا  مفتاح  انه  على  الليبي  الجنوب 
خصوصا  الدبلوماسية  تحركاتها  لتكثيف  دفعها  الذي  االمر 

ومصر. والجزائر  تونس  مع 
لتكوين  الفرنسية  الحكومة  تسعى  السياق  هذا  وفي 
المصالح  دعم  أجل  التونسية من  نظيرتها  مع  أقوى  عالقات 
أكبر  وبشكل  تركيا  وان  سيما  ال  ليبيا،  في  المشتركة 
اتفاقيات   2011 منذ  تحتكران  باتتا  المتحدة  الواليات 
البلدان  زود  إذ  تونس،  مع  العسكري  والتدريب  التعاون 
شكال  عكست  تحركات  في  والمعدات  باألسلحة  تونس 
النفوذ  تراجع  مقابل  تونس  في  البلدين  نفوذ  تنامي  من 

لفرنسي. ا
»دوفونس.  موقع  كشف  الماضي،  أبريل  نهاية  وفي 
من  كبيرا  عــددا  التركية  أسلسان  شركة  بيع  عن  كــوم« 

يمكن  كما  تونس  إلى  التردد  لتشويش  محمولة  أنظمة 
من  للحماية  القوات  نقل  مركبات  في  األنظمة  هذه  تركيب 
أول  تونس  مع  التركية  الدولة  وقعت  حين  في  الهجمات 
أنكا«  أي  إيه  للطائرة دون طيار من طراز »تي  عقد تصدير 

إردوغان. زيارة  بعد  يناير  في 
نظيرته  مع  الحزقي  عماد  التونسي  الدفاع  وزير  وناقش 
شدد  حيث  ليبيا  في  الوضع  بارلي  فلورانس  الفرنسية 
التدخل  أشكال  كل  بــالده  رفــض  على  التونسي  الوزير 
للصراع. ليبي   – ليبي  حل  إيجاد  ضرورة  إلى  داعيا  األجنبي، 
لودريان  ايف  الفرنسي جان  الخارجية  وزير  وبالمثل سعى 
تهدئة  بضرورة  إقناعها  و  الجزائرية  السلطات  من  اإلقتراب 
لكن  جماحها  كبح  و  ليبيا  في  التركية  العسكرية  النزعة 
الفرنسية. افريك«  نقلت جريدة »موند  ما  دون جدوى وفق 
تكرار  من  الفرنسية  السلطات  خشية  إلى  إشارة  وفي 
في  المتخصص  الباحث  رفض  ليبيا،  في  سوريا  سيناريو 
الخطأ  »من  وقال  المقارنة  الحرشاوي  جليل  الليبي  الشان 
ذات  سوريا  فإن   ، للروس  بالنسبة  بليبيا  سوريا  مقارنة 
األبيض  البحر  إلى  الوصول  بسبب  فقط  ليس  حيوية  أهمية 
طرطوس  في  العسكرية  قاعدتهم  توفره  الذي  المتوسط 

أيديولوجية«. ألسباب  ولكن 
ففي  أوروبا،  على  التضييق  سياسة  موسكو  اتباع  وأكد 
كل  سنشتري  استطعنا  اذا  صريحا  بيانا  »أصــدرت   2008
في  التحكم  على  قادرا  لتكون  اشتر  بمعنى  والنفط  الغاز 
الروسية  روزنفت  شركة  وقعت   2017 وفي  الوقت«،  ذلك 
موسكو  تكون  حتى  للنفط  الليبية  الشركة  مع  اتفاقيات 
الموردين  جانب  الى  كبديل  نفسها  تقديم  على  قــادرة 
اوروبا"،  الى  الطاقة  تدفق  على  والعمل  افريقيا  شمال  من 
الروس  لكن  ببطء  تنفيذها  يجري  إستراتيجية  انها  مضيفا 
العشرين  أو  عشرة  الخمس  للسنوات  المشروع  هذا  يتبنون 

القادمة.
بين  مباشرة  مواجهة  وقوع  استبعاده  حرشاوي  ويفسر 
الطرفين  كون  انزالق  حدوث  ترجيحه  رغم  وروسيا  تركيا 
جيوشا  وليس  مرتزقة  على  بالوكالة  حربهم  في  يعتمدون 
الى  المطاف  نهاية  في  يسعون  الــروس  أن  بيد  نظامية 
الليبي  الغرب  في  ــراك  األت فعله  بما  الشرق  في  القيام 

دفاع. اتفاقيات  على  التوقيع 

الجوار الليبي تحت ضغوط القلق األميركي والفرنسي
الوسط – عبدالرحمن أميني

)فرانس برس( ●  مقاتل تابع لحكومة الوفاق خالل اشتباكات مع قوات القيادة العامة في جنوب العاصمة طرابلس في 1 يونيو 2020.   

انتقدت جريدة »فايننشال تايمز« البريطانية ما وصفته بـ»تخبط« السياسة الخارجية لالتحاد 
األوروبي حيال ليبيا، محذرة من أن »تعارض أهداف دول االتحاد يخاطر بأن تزيد األمور سوءا«.

ارتباط  وفك  وتركيا  روسيا  من  العسكرية  »التدخالت  أن  الجريدة  افتتاحية  واعتبرت 
عتبة  على  محتدم  نزاع  على  األوروبــي  االتحاد  نفوذ  محدودية  كشف  المتحدة  الواليات 
»إيريني«،  األوروبية  العسكرية  العملية  على  الضوء  تايمز«  »فايننشال  وسلطت  أوروبا«. 
بحظر  الدولي  األمن  مجلس  قرار  لفرض  ليبيا،  سواحل  قبالة  األوروبي  االتحاد  أطلقها  التي 
هوة  تضييق  في  »فشلت  أنها  إلى  مشيرة  التصميم«،  »سيئة  بأنها  ووصفتها  السالح، 
أفريقيا«.  وشمال  المتوسط  البحر  في  المتوجبة  الكتلة  أولويات  هي  ما  حول  االختالفات 
األسلحة  توريد  حظر  لمراقبة  الجاري  مايو  من  الرابع  منذ  األوروبية  »إيريني«  عملية  وبدأت 
ليبيا، بمشاركة ثالث سفن أسهمت بها فرنسا واليونان وإيطاليا، وفريق صعود مالطي  إلى 
السفن  عدد  ونفس  وبولندا،  ولوكسمبورغ  ألمانيا  من  مباشرة  دورية  طائرات  وثالث  واحد 
مالطا،  جانب  اعتراضات من  الجديدة  األوروبية  المهمة  وتواجه  المرتبط.  للدعم  والطائرات 
وكذلك من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، التي أبلغت االتحاد األوروبي برفضها 

التي  الوفاق،  بحكومة  بإلحاق ضرر  تخاطر  »إيريني  أن  البريطانية  الجريدة  واعتبرت  العملية. 
الجنرال  قوات  »تموين  يجري  أنه  إلى  مشيرة  البحر«،  طريق  عن  تركيا  من  سالحها  تتسلم 
فإن  الطريقة  وبهذه  الليبية–المصرية،  الحدود  عبر  وبريا  الجو،  طريق  عن  بالسالح  حفتر 
عملية االتحاد األوروبي قد تنتهي إلى مساعدة الجنرال المدعوم من روسيا ومصر واإلمارات 
الجريدة  رأت  نفسه،  الوقت  في  رسميا«.  المتحدة  األمم  من  المدعومة  الحكومة  ال  العربية، 
بالالجئين  تتعلق  األوروبــي  االتحاد  دول  بين  خالفات  إشعال  بإعادة  تخاطر  »إيريني  أن 
أعداد  »تناقص  إلى  ولفتت  أفريقيا«.  شمال  من  قادمين  البحر  يعبرون  الذين  والمهاجرين، 
والمجر  النمسا  بقيادة  الحكومات  بعض  لكن   .2017 صيف  منذ  كبير  حد  إلى  المهاجرين 
المهربين  قوارب  في  البحر  عبور  على  المهاجرين  تشجع  بأنها  مجادلة  العملية،  على  تحتج 
أن  التأكيد  تايمز«  »فايننشال  وأعادت  األوروبية«.  الشواطئ  إلى  ونقلهم  إنقاذهم  بهدف 
االتحاد  وافتقاد  والعشرين،  السبع  الحكومات  بين  النظر  وجهات  في  المتواصلة  »الخالفات 

رؤيتها«. يمكن  ثقافية  استراتيجية  تتوافر  وبالكاد  الصلبة،  القوة  األوروبي 
¿ ترجمة: جمعة بوكليب

»فايننشال تايمز«: سياسات أوروبية »متخبطة«  حيال ليبيا.. و»إيريني« »سيئة التصميم«

انخراط غير مباشر في المعادلة الجديدة

شروط مسبقة لمفاوضات العسكريين
 على وقع القذائف في األصابعة

الحالة الليبية 
في مرمى

خطر »السورنة«

 أضرار لحقت بمقبرة للمسيحيين واليهود بعد قصف قرب سوق الثالثاء في العاصمة طرابلس
 في 31 مايو 2020.       )فرانس برس(

●  آثار األضرار التي تعرضت لها محطة كهرباء بمنطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.
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راح ضحيتها 30 شخصا

في  والالجئين  المهاجرين  جرح  عاد  جديد،  من 
بواحدة  العالم  مذكرا  بغزارة،  النزيف  إلى  ليبيا 
المتوسط،  على ضفاف  الهجرة  مآسي  أكبر  من 
ألف   654 من  أكثر  البالد  في  يعيش  حيث 
مهاجر والجئ، بحسب تقديرات األمم المتحدة.
بات  المهاجرين،  ضد  الجرائم  تكرار  ومع 
ليبيا  في  العقاب  من  اإلفالت  حول  السؤال 
ملموسة  شواهد  وجود  عدم  ظل  في  مطروحا، 

العدالة. إلى  الجناة  تقدم  لتحقيقات جدية 
البداية كانت بإعالن وزارة الداخلية بحكومة 
 30 مقتل  الماضي،  الخميس  الوطني،  الوفاق 
مزدة  بمنطقة  انتقامية  عملية  في   11 وإصابة 
وأوضحت  شرعيين.  غير  مهاجرين  ضد  نفذت 
جاءت  الجريمة  هذه  أن  لها  بيان  في  الوزارة 
م  )ي  المواطن  مقتل  على  انتقامي  فعل  »كرد 
1990م ومقيم بمنطقة مزدة،  ا(، مواليد  ع ب 
والمشتبه في ضلوعه باالتجار بالبشر، من قبل 
بعملية  قيامه  أثناء  شرعيين  غير  مهاجرين 

تهريبهم«.
عليه،  المجني  »أهالي  أن  إلى  الوزارة  ولفتت 
 26 بقتل  قاموا  مقتله،  على  انتقامي  فعل  كرد 
أشخاص  و4  البنغالدشية  الجنسية  من  شخصا 
إصابات  مهاجرا  شخصا   11 وإصابة  أفارقة، 
الزنتان  لمستشفى  إثرها  على  نقلوا  متفاوتة 

العالج«. لتلقي 
وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت »التعليمات 
اإلجراءات  كافة  باتخاذ  مزدة  أمن  لمديرية 
على  والتعميم  الجناة،  لضبط  القانونية 
عليهم  والقبض  ومالحقتهم  أسمائهم 
كانت  »مهما  أنه  مؤكدة  للعدالة«.  وتقديمهم 
لم  فالقانون  الجماعي  القتل  لجريمة  الدوافع 
بالذات،  الحق  باستيفاء  للمواطن  الحق  يعط 
شخص  لكل  الرادع  هو  سيكون  القانون  وأن 

األسباب«. مهما كانت 
تفاصيل  »الوسط«  عيان  شاهد  وروى 
البلدة،  في  معروف  مهرب  مقتل  إثر  المجزرة، 
يد بعض  على  عبدالرحمن  يوسف محمد  يدعى 
محمد  يوسف  إن  الشاهد  وقال  المهاجرين. 
من  بأنه  األهالي  بين  معروف  عبدالرحمن 
عددًا  يأوي  وكان  الكبار«،  البشر  »مهربي  أحد 
بمقر  والبنغال  األفارقة  المهاجرين  من  كبيرًا 
بمزدة،  الجريد«  »باصور  حي  في  يخصه  إقامة 

ال  تمرد  في  بنغاليين  يد  على  مصرعه  ولقى 
األربعاء. أسبابه، وقتلوه، عشية  تعرف 

مقتل  بعد  تأزم  األمر  أن  الشاهد  وأضاف 
وأقاربه  أعوانه  من  عددا  دفع  ما  عبدالرحمن، 
حوالي  »ومحاصرته  المكان  إلى  التوجه  إلى 
بينهم  مفاوضات  لتبدأ  ليال،  الـ11  الساعة 
أسفرت  وبنغال  أفارقة  وهم  المتمردين  وبين 
أفريقي  مائة  من  أكثر  خروج  على  االتفاق  عن 
أن  الشاهد  وأوضح  عبدالرحمن«.  جثة  وتسليم 
األفارقة،  بعض  ومعهم  البنغال  من   40 حوالي 
المقر  القتيل  أعوان  ليقتحم  الخروج،  رفضوا 
أنها  يعتقد  وقذائف  مصفحة  »سيارة  بواسطة 
ثغرة  أحدثوا  أن  بعد  جي(  بي  )أر  نوع  من 
بالداخل،  كان  من  على  وأجهزوا  الجدار،  في 

30 شخصًا«. وعددهم حوالي 
ولفت الشاهد إلى أن النيابة حضرت وأحصت 
فقط  عبدالرحمن  يوسف  »دفن  وفيما  الجثث، 
اآلن  إلى  يُعرف  ال  الشرقية،  مزدة  مقبرة  في 

الشاهد. القتلى«، حسب  مكان نقل 
في  محلية  مصادر  قالت  الجمعة،  وبحلول 
بدفن  أمرت  العامة  النيابة  إن  مزدة  بلدة 

الخارجية،  البلدة  مقبرة  في  الضحايا  جثامين 
بإشراف مديرية أمن مزدة.

للهجرة،  الدولية  المنظمة  دعت  بدورها، 
تحقيق  إجراء  إلى  الليبية  السلطات  الجمعة، 
المسؤولين  وتقديم  المجزرة،  في  الفور  على 
استنكارها  عن  معربة  العدالة،  إلى  عنها 
موقعها  عبر  بيان  في  المنظمة  وقالت  للحادث. 
وقعت في مستودع  »المأساة  إن  اإلنترنت  على 
غريان  مدينة  من  بالقرب  مزدة  في  للتهريب 
جنوب غرب طرابلس، حيث تم احتجاز مجموعة 
من المهاجرين«، مشيرة إلى أن الحادث »تورط 

 11 نقل  المنظمة  وأكدت  بالبشر«.  متاجر  فيه 
النار  إطالق  جراء  خطيرة  بجروح  أصيبوا  مهاجرا 
من  طرابلس  في  عيادات  إلى  الحادث  موقع  في 
قبل طاقم طبي تابع للمنظمة. وقال رئيس بعثة 
فيديريكو  ليبيا،  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 
صودا: »إن هذه الجريمة التي ال معنى لها هي 
يتحملها  أن  يجب  التي  بالفظائع  قاتمة  تذكرة 
والمتاجرين  المهربين  أيدي  على  المهاجرون 
اإلجرامية«  »الجماعات  واتهم صودا  ليبيا«.  في 
األمني    والوضع  االستقرار  عدم  حالة  باستغالل 

واستغالل  اليائسين  األشخاص  على  للضرب 
نقاط ضعفهم.

عالمات ضرب قديمة
الدولية  للمنظمة  الطبي  الطاقم  وأفاد 
بأن  المساعدة  يقدمون  الذين  للهجرة 
قديمة  عالمات  يحملون  المهاجرين  »بعض 
البيان.  بحسب  البدني«،  واإليذاء  الضرب  من 
ألوضاع  السريع  التدهور  من  المنظمة  وحذرت 
والمشردين  المهاجرين  سيما  ال  »المدنيين 
العاصمة  في  هوادة  بال  النزاع  استمرار  مع 

قتل  جريمة  ومصير  مالبسات  حول  الجدل  استمرار  مع 
تكف  لم  الماضي،  األسبوع  مزدة،  في  مهاجرا  ثالثين 
أوضاع  بسوء  التذكير  عن  دولية  حقوقية  منظمات 
مؤسسات الدولة المعنية بإنفاذ القانون في البالد، منذ 

عام 2014.
في  األميركية  ووتش  رايتس  منظمة هيومن  وقالت 
إن  منه،  نسخة  على  الوسط  اطلعت  لها،  سابق  تقرير 
انهيار  عن:  أسفرت   2014 عام  منذ  المسلحة  النزاعات 
السلطة المركزية. تعاني المؤسسات الرئيسية، ال سيما 
القانون والقضاء، من خلل وظيفي في  إنفاذ  مؤسسات 
معظم أنحاء البلد، مما يكفل عمليا اإلفالت من العقاب 

على الصعيد المحلي.
المسلحة  الجماعات  فإن:  نفسه  التقرير  ووفق 
وبعض القوى التابعة لحكومتي ليبيا المتنافستين على 
الشرعية، ترتكب انتهاكات واسعة النطاق ضد الليبيين 

واألجانب في ظل إفالت من العقاب.
مايو  الضاري في  الصراع  اندالع  التقرير: منذ  ويقول 
خارج  قتل  عمليات  المسلحة  الجماعات  ارتكبت   ،2014
احتجزت  قسرا،  هجرت  عذبت،  قسرا،  أخفت  القانون، 
أو  سياسية،  دوافع  بسبب  أشخاصا  واختطفت  تعسفيا، 
الليبيين  من  اآلالف  مئات  ظل  جنائية.  أو  اقتصادية، 
مهجرين قسرا، في حين أن جماعات مسلحة ومجرمين 
استغلوا وعرضوا آالف المهاجرين للعنف، معظمهم من 

أفريقيا جنوب الصحراء.
الشرق  قسم  مديرة  نائب  غولدستين،  إريك  وقال 
ووتش:  رايتس  هيومن  في  أفريقيا  وشمال  األوسط 
"تُظهر أزمة الهجرة في وسط البحر األبيض المتوسط 
حقوق  مجال  في  ليبيا  كارثة  يتجاهل  أنه  العالم  لبقية 
اإلنسان رغم المخاطر. يتطلب استقرار الوضع في ليبيا 
نوعا من تدابير المساءلة عن االنتهاكات المتفشية التي 

ترتكبها جهات فاعلة مختلفة".
صفحة،   643 في  الصادر  العالمي"  "التقرير  وفي 
ووتش  رايتس  هيومن  استعرضت   ،28 الـ  بنسخته 
وفي  بلدا.   90 من  أكثر  في  الحقوقية  الممارسات 
روث  كينيث  التنفيذي  المدير  كتب  االفتتاحية،  مقالته 
للدفاع  باإلرادة  تحّلوا  الذين  السياسيين  القادة  أن 
الممكن  من  أن  أظهروا  اإلنسان  حقوق  مبادئ  عن 
عندما  السلطوية.  الشعبوية  لألجندات  حد  وضع 
والفاعلين  الجماهير  تحركات  مع  جهودهم  تضافرت 

المناهضة  الحكومات  صعود  أن  أثبتوا  المتعددين، 
حتميا. ليس  للحقوق 

ويقول التقرير: عرضت ميليشيات، مهربين، وحراس 
في مراكز االحتجاز آالف المهاجرين وطالبي اللجوء الذين 
واصلوا التدفق إلى ليبيا، معظمهم أمال في الوصول إلى 
أوروبا عن طريق البحر، للضرب، العنف الجنسي، والعمل 
القسري. خالل اعتراضهم في عرض البحر، مارست قوات 
خفر السواحل الليبية سوء المعاملة ضد المهاجرين قبل 
إعادتهم إلى مراكز االحتجاز حيث الظروف غير إنسانية.

العفو  منظمة  علقت   ،2019 عام  من  يوليو  وفي 
مركز  على  البشع  بالهجوم  وصفته  ما  على  الدولية 
بليبيا،  طرابلس  شرق  في  المهاجرين  الحتجاز  تاجوراء 
والذي قتل فيه ما ال يقل عن 40 الجئًا ومهاجرًا، وأصيب 

أكثر من 80 شخصًا، بحسب المنظمة نفسها.
المكتب  مديرة  نائبة  مغربي،  ماجدالينا  وقالت 
منظمة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق  اإلقليمي 
العفو الدولية: " يجب التحقيق في هذا الهجوم الدموي 
الذي ضرب مركز احتجاز بشكل مستقل باعتباره جريمة 
600 الجئ ومهاجر في  حرب، حيث علق ما ال يقل عن 
معروًفا  موقعهم  وكان  للهروب،  سبيل  أي  دون  الحجز 
المحكمة  على  ينبغي  كما  المتحاربة.  األطراف  لجميع 
الجنائية الدولية التحقيق على الفور في احتمال أن يكون 

هذا هجومًا مباشرًا على المدنيين".
أيضًا  هي  البشعة  المذبحة  "هذه  مغربي:  وأضافت 
تذكير مروع بالنتائج المميتة لسياسات الهجرة القاسية 
في ليبيا وأوروبا. وإن تعاونهم لوقف تدفق المهاجرين 
خارج  آمنة  طرق  توفير  من  بداًل  أنه  يعني  والالجئين 
في  اعتراضهم  تم  الذين  األشخاص  آالف  فإن  البالد، 
ليبيا  إلى  إعادتهم  يتم  المتوسط  األبيض  البحر  وسط 
حيث يتم احتجازهم بشكل تعسفي في مراكز يتعرضون 

فيها للتعذيب والخطر على حياتهم."

نقل  إلى  الفتة  بها«،  المحيطة  والمناطق 
اعتراضهم  تم  »ممن  المهاجرين  من  العديد 
إلى  العام  هذا  ليبيا  إلى  وإعادتهم  إنقاذهم  أو 

احتجاز غير رسمية«. مراكز 
أن  إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  ونبهت 
أيدي  في  بسهولة  يقعوا  أن  »يمكن  هؤالء 
»أبلغت  أنها  مؤكدة  والمتاجرين«.  المهربين 
في السابق عن حاالت اختفاء من هذه المرافق 
لم  إن  المئات  غياب  تفسير  على  القدرة  وعدم 

يكن اآلالف ممن أعادهم خفر السواحل«.
العام  في  اآلن  »حتى  أنه  المنظمة  وذكرت 
2020، تم اعتراض أو إنقاذ نحو 4000 شخص 
»إن  وقالت:  ليبيا«.  إلى  وعادوا  البحر  في 
على  تنطوي  التي  والعديدة  األخيرة  الحوادث 
المتوسط    األبيض  بالبحر  محنة  في  قوارب 

وإحجام البلدان عن توفير الموانئ المنقذة من 
مزقتها  التي  أفريقيا  شمال  في  الواقعة  الدولة 
تغيير  إلى  الحاجة  إلى  أخرى  مرة  تشير  الحرب، 

ليبيا«. النهج مع الوضع في 
أنه  على  للهجرة  الدولية  المنظمة  وشددت 
والمتاجرين  المهربين  محاكمة  أن تظل  »يجب 

»إنشاء  بضرورة  مطالبة  أولوية«،  بالبشر 
تزويد  بموجبه  يتم  للنزول  آمن  بديل  مخطط 
الفارين من النزاع والعنف بميناء آمن، وتضمن 

وحمايتهم«. احتياجاتهم 
األسبوع  من  الثالثاء  وحتى  الوقت،  مرور  ومع 
 24 إن  مزدة،  في  محلية  مصادر  قالت  الجاري، 
شهدتها  التي  المجزرة  ضحايا  المهاجرين  من 
الماضي، جرى دفنهم في مقبرة  البلدة األسبوع 
الغرباء، بينما سلمت أربع جثث إلى جمعية الهالل 
األحمر الليبي. وأضافت المصادر في اتصاالت مع 
أنها لم تالحظ تحقيقات في  الثالثاء،  »الوسط« 
مسرح الجريمة بشأن الواقعة حتى اآلن، فيما ما 

زال المبنى التي وقعت في المجزرة مقفال.
العاصمة  البنغالديشية في  وأعلنت السلطات 
الدين  كمال  يدعى  شخصا  أوقفت  أنها  دكا، 
المدبّر«  »العقل  بأنه  وتتهمه  عاما   55 البالغ 
 30 مقتل  خلفية  على  بالبشر  االتجار  لعملية 
يشتبه  ليبي  لمقتل  انتقاما  ليبيا  في  مهاجرا 
مزدة  بلدة  في  مهاجرين  تهريب  في  بضلوعه 
جنوب غرب طرابلس األسبوع الماضي، وفق ما 

الشرطة. أعلنت 

»مجزرة مزدة« تجدد آالم املهاجرين وتثير تساؤالت حول اإلفالت من العقاب

تقارير حقوقية: مؤسسات إنفاذ القانون 
تعاني خلاًل وظيفيًا بمعظم أنحاء ليبيا

وعود حكومية بمالحقة الجناة
ودعوات دولية متجددة للمحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

● جثامين عدد من ضحايا مجزرة مزدة من المهاجرين ● وقفة سابقة لمهاجرين خالل زيارة مسؤولين أممين لمركز احتجاز عين زارة

المنظمة الدولية للهجرة: هذه 
الجريمة تذكرة قاتمة بالفظائع التي 

يتحملها المهاجرون على أيدي المهربين

الوفاق،  بحكومة  الخارجية  وزارة  وأكدت 
التي  البشعة«  »المجزرة  أن  الجمعة، 
غريان،  جنوب  مزدة  بمدينة  وقعت 
قام  جبان«  فردي  »عمل  الخميس،  ليل 
حساب  دون  يمر  ولن  األفراد  بعض  به 

وعقاب.
لها  بيان  في  الوزارة  واستنكرت 
راح  التي  المجزرة«  العبارات  »بأشد 
من  شخصا  ثالثين  من  أكثر  ضحيتها 
بنغال  القانونيين  غير  المهاجرين 
عن  فضال  مختلفة،  أفريقية  وجنسيات 
العمل  هذا  أن  مؤكدة  آخرين،  إصابة 
وتقدمت  قانون«.  أو  شريعة  تقره  »ال 
الضحايا  لعائالت  التعازي  بأحر  الوزارة 
مع  تتواصل  أنها  مؤكدة  وحكوماتهم، 
من  تتخذه  ما  لمتابعة  المعنية  الجهات 
إجراءات حيال الجناة وتقديمهم للعدالة، 
النكراء  جريمتهم  علي  جزائهم  لنيل 
في  وعائالتهم  الضحايا  حكومات  ووضع 

صورة أي تطورات لهذه القضية.
الوفاق،  بحكومة  الخارجية  وزير  وقدم 
اتصال  خالل  سيالة،  الطاهر  محمد 
الوفاق  حكومة  تعازي  الجمعة،  هاتفي، 
بنغالديش  سفير  إلى  الليبي  والشعب 
في  علي،  اسكندر  الشيخ  ليبيا،  لدى 
ضحايا »مجزرة« مزدة، التي راح ضحيتها 

بنغاليا.  26
الهاتفية،  المكالمة  خالل  سيالة  وأكد 
يمر  لن  اإلجرام  وهذا  الفعل  »هذا  أن 
عازمة  الليبية  الدولة  وأن  الكرام،  مرور 
جزائهم  لنيل  للعدالة  الجناة  تقديم  على 
على  منشور  بيان  حسب  العادل«، 
التواصل  بموقع  الخارجية  وزارة  صفحة 

»فيسبوك«. االجتماعي 
للدولة  األعلى  المجلس  واستنكر 
 30 قتل  جريمة  العبارات«،  »بأشد 
خالل  مزدة  بمدينة  شرعي  غير  مهاجرا 
بنغالديش.  من  أغلبهم  الماضية  األيام 
إنه  األحد،  له،  بيان  في  المجلس  وقال 
أن  وأوضح  الحادثة.  شديد  بأسف  تابع 
مرتكبيها  إجرام  حجم  تظهر  الجريمة 
التي  المجموعات  هذه  نشاط  ومدى 
واستغالل  البشر  تهريب  تمتهن 
الظروف  ظل  في  اإلنسانية  معاناتهم 
حرب  إعالن  منذ  البالد  بها  تمر  التي 
المناسب  المناخ  توفر  »التي  طرابلس 
المجلس  وأهاب  األعمال«.  هذه  لمثل 
اتخاذ  العالقة  ذات  الرسمية  بالجهات 
التعجيل  على  والعمل  الالزمة  اإلحراءات 

للعدالة. وتقديمهم  الجناة  بمالحقة 
الواليات  سفير  دان  جهته،  من 
نورالند،  ريتشارد  ليبيا  في  المتحدة 
تعرض  التي  المأساوية«  القتل  »عملية 
على  آخر  عدد  وإصابة  مهاجرًا،   30 لها 
كان  بينما  البشر،  تجار  أحد  وفاة  خلفية 
معظم الضحايا من بنغالديش، حسب ما 

التقارير. أفادت 
األميركية،  للسفارة  بيان  وبحسب 

نظيره  مع  تواصل  نورالند  فإن  الجمعة، 
علي،  إسكندر  الشيخ  البنغالديشي، 
وأكد  الخالصة.  تعازيه  عن  للتعبير 
نورالند أن هذا »المثال المروّع لإلفالت 
الدولي  المجتمع  يجعل  العقاب«  من 
الملحة  العوامل  على  اهتمامه  يرّكز 
بلدانهم  مغادرة  إلى  الناس  تدفع  التي 
وسوء  والمعاناة  أفضل،  حياة  عن  بحًثا 
أيدي  على  لها  يتعرضون  التي  المعاملة 
إنهاء  وضرورة  بالبشر،  المتاجرين 
بسط  يمكن  »بحيث  ليبيا  في  الصراع 
جميع  في  صحيح  بشكل  الدولة  سلطة 

البالد«. أنحاء 
الشؤون  منسق  أكد  جانبه،  من 
لألمم  المقيم  والممثل  اإلنسانية 
أنه  الحلو،  يعقوب  ليبيا،  لدى  المتحدة 
األنباء  سماع  بعد  بالصدمة  أصيب 
لتهريب  مركز  على  النار  بإطالق  الخاصة 
مهاجرا   30 ومقتل  مزدة  في  البشر 
وإصابة 11 آخرين، مشيرا إلى ضرورة أال 
المسؤولين  عقاب  دون  الحادث  هذا  يمر 
مهربي  إلفالت  فوري  حد  ووضع  عنه، 
من  ليبيا  في  بهم  والمتاجرين  البشر 

العقاب.
الجمعة  صدر  بيان  في  الحلو  وشدد 
بالبشر  »االتجار  جريمة  إدانته  على 
خطيرا  انتهاكا  يشكل  كونه  وتهريبهم، 
الجهات  محمال  اإلنسان«،  حقوق  لقانون 
التي تملك السلطة على األرض في مزدة 
لمهربي  السماح  عدم  ضمان  مسؤولية 
في  باالستمرار  بهم  والمتاجرين  البشر 
التام من  واإلفالت  الالإنسانية  جرائمهم 

العقاب.
الفور  على  »التحقيق  ضرورة  أكد  كما 
والوحشية  البشعة  الجرائم  في مثل هذه 
أنفسهم  حماية  عن  عاجزين  أفراد  بحق 
العدالة«،  إلى  عنها  المسؤولين  وتقديم 
احتجاز  مراكز  انتشار  إلى  مشيرا 
الواقع  المهاجرين، على غرار مركز مزدة 
بالقرب من غريان جنوب غرب طرابلس، 
لكنها  ليبيا،  أنحاء  في  واسع  نطاق  وعلى 

واالستغالل  المعاملة  إساءة  »تشهد 
وما  المهاجرين.  ضد  والعنف  واالبتزاز 
المخاطر  واحد على  إال مثال  الحادث  هذا 
في  المهاجرون  يواجهها  التي  العديدة 

البالد«.
 654 من  أكثر  بوجود  الحلو  ونوه 
العديد  يتعرض  والجئ  مهاجر  ألف 
والعنف  التعسفي  االعتقال  إلى  منهم 
والسخرة  االجتماعي  النوع  على  القائم 
أن  إلى  الفتا  واالستغالل،  واالبتزاز 
ليبيا  في  المستمر  التعسفي  االحتجاز 
المراكز  في  والالجئين  المهاجرين  آلالف 
الرسمية  غير  المهربين  ومراكز  الرسمية 

على حد سواء يمثل مصدر قلق بالغ.
عدم  نرى  أن  له  يؤسف  »ما  وتابع: 
األساسية  اإلنسان  حقوق  احترام 
يؤدي  وأن  مزدة،  في  للمهاجرين 
الفظائع  هذه  إلى  بسالمتهم  االستهتار 
الناس  أرواح  بحماية  مطالبا  الوحشية«، 
وحمايتها  اإلنسانية  حقوقهم  واحترام 
من  ذلك  معتبرا  سالمتهم،  وضمان 
أولوية  وأمر يمثل  الوطنية،  المسؤوليات 

قصوى لدى األمم المتحدة.

سفيرة  قدمت  نفسه،  السياق  وفي 
لوفرايير،  بياتريس  ليبيا،  لدى  فرنسا 
بنغالديش  سفير  إلى  تعازيها  الجمعة، 
السلطات  عن  ونيابة  باسمها  ليبيا،  في 
وأعادت  مزدة.  »مأساة«  بعد  الفرنسية 
بموقع  حسابها  عبر  الفرنسية  السفارة 
تغريد  »تويتر«  القصيرة  التدوينات 
مصرع  للهجرة  الدولية  المنظمة  إعالن 
مزدة،  في  شرعي  غير  مهاجرًا   30
بإجراء  الليبية  السلطات  ومطالبتها 
عن  المسؤولين  لتقديم  فوري  تحقيق 

العدالة. إلى  »المجزرة« 
األوروبي  االتحاد  بعثة  دانت  كما 
في  األعضاء  الدول  بعثات  ورؤساء 
مهاجرًا  ثالثين  قتل  األوروبي،  االتحاد 
مواطني  من  معظمهم  لإلتجار،  تعرضوا 
ذات  في  ورحبوا  مزدة،  في  بنغالديش 
بفتح  الليبية  السلطات  بتعليمات  الوقت 
وتوقعوا  المروعة«  »الجريمة  في  تحقيق 
بيان  وأكد  العدالة.  إلى  الجناة  تقديم 
صادر عن بعثة االتحاد األوروبي، السبت، 
بعثات  رؤساء  وكذلك  البعثة  التزام 
بمواصلة  االتحاد  في  األعضاء  الدول 
الليبية في تعزيز قدراتها  دعم السلطات 
لها  للسماح  القانون  سيادة  بمجال 
تلك  مثل  اإلجرامية  الشبكات  بمواجهة 

الجريمة. المسؤولة عن هذه 
تعازيهم  البعثات  رؤساء  قدم  كما 
العاجل  الشفاء  متمنيين  الضحايا،  ألسر 
مساعدتهم  زيادة  وأكدوا  للجرحى، 
للمجتمعات الليبية المتضررة من اإلتجار 
وتهريب المهاجرين، معربين عن قلقهم 
المدنيين  في صفوف  الخسائر  تزايد  إزاء 
وأورد  الماضية.  األسابيع  خالل  ليبيا  في 
إلحاق  الدائر في  البيان: »يستمر الصراع 
األكثر  الفئات  صفوف  في  فادحة  خسائر 
داخليًّا  النازحين  الليبيين  خاصة  ضعًفا، 
وطالبي  والالجئين  المهاجرين  وكذلك 
»حل  إلى  ليبيا  حاجة  مؤكدًا  اللجوء«، 
إلنهاء  الدائر  للصراع  سلمي  سياسي 

األرواح«. المعاناة والخسائر في 

انتقدت سياسات الهجرة األوروبية االستنكار يجمع الداخل والخارج

طرابلس - الوسط

خارجية الوفاق نددت بـ»المجزرة 
البشعة«.. والسفير األميركي 
دان »عملية القتل المأساوية«

يعقوب الحلو: أكثر من 654 ألف 
مهاجر والجئ يتعرض العديد منهم 

إلى االعتقال التعسفي والعنف

القاهرة - الوسط

● قارب يحمل مهاجرين في مياه البحر المتوسط

● السفير األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند● وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة● الممثل المقيم لألمم المتحدة بليبيا يعقوب الحلو

● شعار منظمة العفو الدولية



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

السنة اخلامسة
العدد 237 

4 يونيو 2020 م اخلميس
12 شوال 1441 هــ

في صيف العام الماضي شهد ميناء بنغازي الواقع 
كثيفة.  حركة  العامة،  القيادة  قوات  تحت سيطرة 
هبوط ست مروحيات قادمة من بوتوسوانا بأوراق 
على  قدما  سابقان  بريطانيان  عسكريان  مزورة، 
الفريق،  بقية  قدم  فيما  مالطة.  من  زورقين  متن 
أفريقيا  جنوب  من  مرتزقة  جنود  في  الممثل 
انطالقًا  المتحدة،  والواليات  وأستراليا  وبريطانيا 
تأمين  كان  ذلك،  كل  من  والهدف  األردن،  من 
أشيع  كما  بالميناء،  والغاز  النفط  لمنشآت  حراسة 
أوال، ولكن في الواقع، كانت مهمة الفريق القتال 
في  ودعمه  حفتر  خليفة  المشير  قوات  جانب  إلى 
تسيطر  التي  طرابلس،  العاصمة  على  هجومه 
بها  المعترف  الوفاق  لحكومة  تابعة  قوات  عليها 

دوليًا. وذلك مقابل 80 مليون دوالر.
شحنات  منع  األساسية  الفريق  مهام  ومن 
الوفاق  إلى حكومة  الوصول  التركية من  األسلحة 
في طرابلس عن طريق البحر، بحسب ما قال ثالثة 
»نيويورك  لجريدة  المتحدة  األمم  محققي  من 
تايمز«، شريطة عدم ذكر أسمائهم. لكن المهمة 
بدئها  فقط من  أيام  أربعة  فبعد  تدم طوياًل.  لم 
فعاد  المروحيات،  جودة  بسبب  خالف  حدث 

المرتزقة أدراجهم إلى مالطة، حسب التقرير.

تشديدات على المنافذ ودعوات لاللتزام باإلجراءات الوقائية

جهود مستمرة ملحاصرة »كورونا« في البلديات بعد ارتفاع اإلصابات بالجنوب

الرسمية  الجهود  تمضي  وســـاق،  ــدم  ق على 
المستجد«  »كورونا  فيروس  لمواجهة  واألهلية 
اإلصابات  حاالت  عدد  تصاعد  ظل  في  ليبيا،  في 
المركز  جانب  من  رصدها  تم  التي  المسجلة، 
بيانًا  يصدر  الــذي  ــراض  األم لمكافحة  الوطني 

يوميًا بتطورات الوباء على األرض.
الصحة  بوزارة  والطوارئ  األزمات  لجنة  وكانت 
األسبوع،  مطلع  أعلنت،  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات االحترازية الصارمة 
مع العائدين من المملكة العربية السعودية بعد 

أخذ العينات المختبرية لهم.
إجراءات حكومية متفاوتة، فيما  وبالتزامن مع 
حركة  وضوابط  االحترازية  بــاإلجــراءات  يتعلق 
حظر  ــرارات  ق ضوء  في  والمواطنين،  ــواق  األس
األمراض  الوطني لمكافحة  المركز  أعلن  التجول، 
خريطة الوضع الوبائي في المدن الليبية باألرقام 
 2 الثالثاء  يوم  حتى  األول  البالغ  ــداره  إص منذ 
على  صفحته  عبر  نشره  ما  وفق   ،2020 يونيو 

»فيسبوك«.
عن  بالغات   6206 تلقى  إنــه  المركز  وقــال 
»كورونا  بفيروس  باإلصابة  االشتباه  حــاالت 
المستجد« من مختلف المدن الليبية، مشيرًا إلى 
حالة،   52 بلغ  اإلصابة  من  المتعافين  عدد  أن 
مصابة  زالــت  ما  التي  النشطة  الحاالت  وعــدد 
حالة   168 إجمالي  من  حالة«   11« بالفيروس 
توفي  بينما  اآلن،  حتى  البالد  في  إصابة مسجلة 

خمس حاالت.
النشطة  الحالت  خريطة  أن  المركز  وأوضــح 
نشطة«،  حالة   27« طرابلس  كالتالي:  تــوزع 
واحدة  »حالة  الزاوية  نشطة«،  حالة   73« سبها 
زليتن  نشطة«،  واحدة  »حالة  صبراتة  نشطة«، 
»أربع حاالت«، وادي الشاطئ »حالتان نشطتان«، 

المحروقة »ثالث حاالت نشطة«.
اإلصابة  من  المتعافين  خريطة  أن  وأضــاف 
توزعت كالتالي: طرابلس »37 متعافى«، مصراتة 
متعافين«،  »أربعة  وبنغازي  متعافين«،  »عشرة 
حاالت  توزعت  بينما  واحد«.  »متعافى  وصرمان 
بين:  الفيروس  بسبب  المسجلة  الخمس  الوفاة 

طرابلس »أربع وفيات« وسبها »حالة واحدة«.
االشتباه،  حاالت  بشأن  البالغات  خريطة  أما 
التي بلغ عددها 6206 فكانت كالتالي: طرابلس 
بنغازي  حالة«،   699« مصراتة  حالة«،   3058«
الــزاويــة  حــالــة«   475« سبها  حــالــة«،   647«
صرمان  حــاالت«،   203« صبراتة  حالة«،   420«
 76« زليتن  حالة«،   79« نالوت  حاالت«،   107«
حالة«،   44« غريان  حالة«،   48« الخمس  حالة«، 
حالة«،   38« جــنــزور  حــالــة«،   38« العجيالت 
حالة«،   26« الجفارة  حالة«،   33« الرياينية 
يفرن  حالة«،   15« الجميل  حالة«،   25« مسالتة 
 14« زلطن  حالة«،   15« الرحيبات  حالة«،   15«
 12« األخيار  قصر  حالة«،   14« القلعة  حالة«، 
»تسع  غدامس  حالة«،   11« وليد  بني  حالة«، 
»سبع  زوارة  حــاالت«،  »سبع  البيضاء  حــاالت«، 
»سبع  الزهرة  ــاالت«،  ح »سبع  مــزدة  ــاالت«،  ح
»ست  طبرق  ــاالت«،  ح »سبع  الماية  ــاالت«،  ح
أجدابيا  حـــاالت«،  »خمس  رقدالين  حـــاالت«، 
الزنتان  حــاالت«،  »أربع  تيجي  حــاالت«،  »خمس 
وادي  حــاالت«،  »ثالث  الرجبان  حــاالت«،  »أربــع 
»ثــالث  المحروقة  ــاالت«،  حـ ــالث  »ث الشاطئ 
»حالتان«،  درنــة  »حالتان«،  الكفرة  ــاالت«،  ح
العزيزية  »حالتان«،  البريقة  »حالتان«،  امساعد 
»حالتان«، جادو »حالتان«، سرت »حالة واحدة«، 
واحــدة«،  »حالة  هــراوة  واحــدة«،  »حالة  سوسة 

المرج »حالة واحدة«، السبيعة »حالة واحدة«.
عاصفة  هبت  أقاليمها،  إلى  ليبيا  عموم  ومن 
الليبي،  الجنوب  عاصمة  على  »كورونا«  جائحة 
المركز  أعلن  حيث  متسارعة،  بوتيرة  سبها، 
شخصين  إصابة  األمـــراض  لمكافحة  الوطني 
ما صدر  ثم سرعان  األمر،  بادئ  المدينة في  من 
بيان آخر عن وفاة إحدى الحاالت، وهي امراة في 
الخمسينات من العمر، لكن المفاجأة األكبر كانت 
عن  الحقًا،  المركز  أصــدره  استثنائي  بيان  في 
في  بالفيروس،  مخالطة  حالة  عشرة  سبع  إصابة 

أعلى نسبة سجلت في ليبيا هذا األسبوع.
في  المحلية  السلطات  ــادرت  ب جانبها،  من 
فرض  إعــالن  إلى  األمــن  ومديرية  سبها  بلدية 
عام،  صحي  حظر  إلى  وصل  الذي  التجول  حظر 
أيام،  لعشرة  البيوت  من  خروج  أو  تجول  وعدم 

باستثناء رجال األمن والكوادر الطبية. تاليًا، أعلن 
القصوى  الطوارئ  حالة  رفع  الطبي  سبها  مركز 
منها منع الزيارات منعًا باتًا، ومنع وجود أي مرافق 
مع أية حالة يتم إدخالها إلى جانب عدم استقبال 

الحاالت غير الطارئة.
كذلك  الجنوب  بلديات  من  عدد  اتخذ  كما 
إجراءات احترازية مثل منع التجول إال في ساعات 
بفيروس  مصابة  حــاالت  اكتشاف  بعد  محددة 
براك  هي:  البلديات  وهذه  سبها،  في  »كورونا« 
في  غات  وبلدية  وأوبـــاري،  وتراغن،  الشاطئ، 

أقصى الجنوب الليبي.
تم  حيث  الوضع،  تطور  واحــد  أسبوع  وخــالل 
الجهات  دفــع  ما  حالة،  ستين  قرابة  تسجيل 
السريعة،  االستجابة  فريق  إرسال  إلى  المختصة 
الصحة  لــوزراة  التابع  األول  الطبي  الفريق  وهو 
ومعدات  بأجهزة  مصحوبين  الوفاق،  بحكومة 

طبية.
في  األمراض  مكافحة  مركز  أعلن  جهته،  من 
حجم  من  للتأكد  المختبرية  التحاليل  بدء  سبها 
وزارتي  أرسلت  كما  »كورونا«،  بفيروس  اإلصابة 
تجهيزات  والموقتة،  الوفاق  بحكومتي  الصحة 
مركز  إعالن  مع  بالتزامن  وذلك  طبية،  ومعدات 

سبها الطبي حالة الطوارئ.
في  قال  غربال،  الشاوش  سبها،  بلدية  عميد 
المنتخب  البلدي  المجلس  إن  صحفي  مؤتمر 
جائحة  لمكافحة  المركزية  والغرفة  للبلدية 
لهما  تخصص  لم  المستجد«  »كورونا  فيروس 
أي مبالغ أو دعم مالي من أية جهة كانت، مطالبًا 
التجول  وحظر  بالبيوت  بااللتزام  البلدية  أهالي 
االجتماعية  المناسبات  كافة  وتأجيل  المعلن، 
المخصصة  الزوايا  وإغــالق  ــراس،  األع كمراسم 
األعراس  وصاالت  المآتم  مراسم  في  للتجمعات 

إلى حين مرور األزمة.
ــأن  ــول ب ــقـ ــى الـ ــ ــب مـــراقـــبـــون إل ــذهـ ويـ
لالنتشار  خصبا  مناخا  وجــد  فيروس»كورونا« 
أهل  من  كثيرون  التزام  عدم  مستغال  سبها  في 

المدينة بالنصائح واإلرشادات.
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  وأكد مدير 
بفرع سبها، عبدالحميد الفاخري، أن جميع النتائج 
الصادرة عن المركز »دقيقة جدًا«، داعيًا مواطني 
باعتباره  ودعمه  المركز  حول  االلتفاف  إلى  سبها 

»الجهة الوحيدة أمام المواطن بالمدينة«.
سبها  مدينة  أهالي  إلى  مسجلة  كلمة  وفي 
بموقع  األمــراض  مكافحة  مركز  صفحة  نشرتها 
هو  الوطني  المركز  إن  الفاخري  قال  »فيسبوك«، 
و»يجب  بالمدينة  المواطن  أمام  الوحيدة  الجهة 
معنويا«،  كــوادره  ودعم  ودعمه  حوله  االلتفاف 
الفتًا إلى أن مختبر صحة المجتمع مجهز بالكامل 
بأحدث األجهزة ذات معايير وجودة عالية للكشف 

عن فيروسات »كورونا«.
إلى مرضى  األربعاء، رسالة  الفاخري،  كما وجه 
الكبد  والتهاب  المكتسبة  المناعة  ونقص  الدرن 
والبالغ  الفرع،  مع  يتعاملون  الذين  الوبائي، 

عددهم ألفين و18 حالة.
التردد  لهم  الممكن  من  إنه  الفاخري  وقال 
على الفرع عبر البوابة الرئيسية لتسلم أدويتهم 
بنظام معين، دون احتكاك أو مخالطة مع شخص 
المستجد«،  أنه مصاب بفيروس »كورونا  يحتمل 

الخدمات  إدارة  مدير  دعا  نفسه،  السياق  وفي 
الجهات  كافة  سالمة  سامي  وليد  بني  الصحية 
ومخارج  مداخل  على  التشديد  بالمدينة  األمنية 
العائدين  المواطنين  كافة  مناشدًا  المدينة، 
الترصد  فريق  مع  التواصل  ضــرورة  السفر  من 
من  للتأكد  التحاليل  إلجراء  السريعة  واالستجابة 
المواطنين  سالمة  وحث  الفيروس.  من  خلوهم 
ومساعدة  بالحجر  االلــتــزام  ــرورة  ض على  كافة 
الحظر  لتطبيق  بالمدينة  األمنية  األجهزة  كافة 
حسب توصيات لجنة الطوارئ الصحية بني وليد، 
مغادرة  وعــدم  االجتماعي  التباعد  تطبيق  مع 
المنزل إال للضرورة القصوى مع أخد االشتراطات 

الصحية.
اللجنة  عضو  ــال  ق الـــزاويـــة،  مدينة  ــي  وف
اتخذت  البلدية  إن  بيترو،  أحمد  اإلعالمية، 
إجراءات لالستعداد لمواجهة فيروس »كورونا« أو 
أي حاالت مشتبه بها، حيث قامت لجنة الطوارئ 
المنطقة  فــي  مــوزعــة  حجر  مــراكــز   3 بتحهيز 
للتعامل  الطبية  المستلزمات  ببعض  ــزودة  وم
وأضاف  ظهورها.  حالة  في  اإلصابة  حــاالت  مع 
وباء  بمواجهة  المكلفة  الطبية  اللجنة  أن  بيترو 
المنافذ  على  شددت  الزاوية  ببلدية  »كورونا« 
واالشتراطات  اإلجراءات  واتخذت  للمدينة  البرية 
أقره  الذي  بالحظر  االلتزام  مع  للعبور،  الصحية 
المجلس الرئاسي من الساعة 6 مساًء إلى الساعة 
القادمين  المواطنين  حجر  إلى  إضافة  صباحًا،   6
من المدن الجنوبية إلى حين التأكد من خلوهم 

من المرض.
خالل  ستستلم  الزاوية  بلدية  أن  بيترو  ونوه 
 ، PCR الفترة القادمة جهاز الكشف على كورونا
للكشف على حاالت االشتباه في المنطقة الغربية 
مثل صبراتة والعجيالت وصرمان وباقي المنطقة 
لمكافحة  الوطني  المركز  على  للتخفيف  الغربية 
أن  بيترو  العاصمة طرابلس. وأشار  األمراض في 
وتماثلت  واحدة  إصابة  حالة  بها  الزاوية  مدينة 
سالبة  نتيجتها  كانت  الحاالت  كافة  وأن  للشفاء 
حتى يوم األربعاء من األسبوع الجاري. ودعا بيترو 
الكمامات  ارتــداء  ضرورة  إلى  المواطنين  جميع 
والبقاء  المزدحمة  األماكن  وتجنب  الصحية، 
على  جدا  سيء  الصحي  الوضع  ألن  المنازل  في 

مستوى الدولة الليبية، حسب قوله.
التابع  الطبي  اإلمـــداد  جهاز  أعلن  بـــدوره، 
بدلة   3000 إرسال  األربعاء،  الموقتة،  للحكومة 
الطبية  الطواقم  بحماية  خاصة  وكمامات  حماية 
للمواصفات  المطابقة  »كورونا«  فيروس  ضد 

العالمية إلى المنطقة الجنوبية.
العريبي  هاني  اإلعــالمــي،  المسؤول  ــال  وق
لفرع  ثانية  أرسل»شحنة  الجهاز  إن  لـ»الوسط« 
جهاز االٕمداد الطبي فزان من مخازن الجهاز في 
الدفعة  تعتبر  وهي  وبوهديمة  بوعطني  منطقة 
الثانية التي تم إرسالها للجنوب وقد قام الدكتور 
قلمي رمضان مندوب فرع الجهاز بفزان باستالم 

هذه الشحنة«.
ولفت العريبي إلى أن »الشحنة ضمن شحنات 
سوف يجري دعم الجنوب الحبيب بها خالل الفترة 
المركز  مع  المباشر  بالتنسيق  وذلــك  القادمة 
سبها،  السارية  االٕمـــراض  لمكافحة  الوطني 

والسيد وكيل وزراة الصحة عن الجنوب«.

طرابلس - بنغازي - بني وليد - 
الزاوية - سبها - خديجة العمامي 
والصغير الحداد ورمضان كرنفوده

●  عنصران من الطواقم الطبية في سبها بعد إجراء جراحة ناجحة لحالة مصابة بفيروس كورونا●  إحدى غرف العزل ببلدية الزاوية

● دورية شرطية في سبها لرصد االلتزام بضوابط حظر التجول

»نيويورك تايمز«: الحرب جعلت ليبيا »سوق مرتزقة« من كل لون
هذا ما تخبرنا به الجريدة األميركية المرموقة 
ويقول  ليبيا.  في  الوضع  حول  لها  أخير  تقرير  في 
التقرير إن هذا التدخل خلق ملعبًا مربحًا للمهربين 
من  وغيرهم  للمرتزقة  وسوقًا  األسلحة  وتجار 
المستفيدين، الذين ينتهكون الحظر الدولي على 

األسلحة دون خوف من العواقب.
األمن  مجلس  إلى  قدم  سري  لتقرير  ووفقًا 
تنظيم  تم  فبراير،  في  المتحدة  لألمم  التابع 
شبكة  قبل  من  الفاشلة  المرتزقة  حملة  وتمويل 
العربية  اإلمارات  في  السرية  الشركات  من 
المتحدة. ويسيطر على الشركات أو يمتلكها جزئيًا 
كريستيان دورانت، وهو رجل أعمال أسترالي وطيار 
رجل  برينس،  إلريك  مقرب  وشريك  سابق  حربي 
ولكن  أميركا.  في  شهرة  األكثر  المرتزق  األعمال 
برينس نفى على لسان ناطق »أي عالقة له بعملية 

عسكرية خاصة مزعومة في ليبيا«.

مرتزقة يقاتلون آخرين من بني جنسهم
ومعايير  الهائلة  النفطية  ثروتها  وبسبب 
منطقة  ليبيا  تعتبر  فيها،  الدائر  المتقطع  القتال 
روس  من  مشاربهم  بمختلف  للمرتزقة  جاذبة 
وفي  وغربيين،  وتشاديين  وسودانيين  وسوريين 
من  مرتزقة  بين  لحرب  مكان  هي  األحيان  بعض 
الذين  السوريين  مع  الحال  هو  كما  البلد  ذات 
آخرون  قدم  فيما  روسيا،  بدعم من  قدم بعضهم 

بدعم من تركيا. ويقول ولفرام الشر، المتخصص 
للشؤون  األلماني  بالمعهد  الليبية  الشؤون  في 
الكل  للجميع.  مفتوحة  »إنها  واألمنية،  الدولية 
يجلبون أنواعًا مختلفة من األسلحة والمقاتلين إلى 
ليبيا، مع وجود سوريين من كال الجانبين، وال أحد 

يمنعهم«. ومنذ هجومه األول في العام 2014، تم 
دعم حفتر بمجموعة من القوات األجنبية.

تابعون  مقاتلون  قام  الماضي،  العام  وفي 
لشركة »فاغنر« الروسية المدعومة من الكرملين، 
تركيا  لكن  طرابلس.  على  عنيف  هجوم  بشن 

يناير،  في  طرابلس،  عن  نيابة  للقتال  انضمت 
وأحدثت ربكة كبيرة في حملة حفتر. وأفادت وكالة 
الروس  المقاتلين  بأن كتيبة كبيرة من  »رويترز« 
وأسلحتهم انسحبت من الخطوط األمامية جنوب 
نقلها  وتم  األسبوع،  نهاية  عطلة  خالل  العاصمة 
المرجح  ومن  حفتر.  معقل  إلى  طائرات  ثالث  في 
خطوته  لحفتر،  األقوياء  األجانب  الرعاة  يحدد  أن 

التالية، حسب التقرير.
الحظر  فإن  تايمز«،  »نيويورك  تقرير  وحسب 
الدولي المفروض على توريد األسلحة إلى ليبيا ال 
معنى له. ويواجه أي شخص ينتهكه حظرًا محتماًل 
على السفر وتجميد األصول، ولكن لم يعاقب على 
اإلطالق سوى مواطنين اثنين غير ليبيين، كليهما 
األمم  مسؤولي  كبار  حتى  إريتريان.  مهربان 

المتحدة يصفون الحصار بأنه »مزحة«.
وحرب ليبيا الفوضوية طليقة للغاية لدرجة أن 
جانبي  على  ينشطون  منها  المستفيدين  بعض 
وفق  بالمخاطر،  محفوفة  عملية  في  الجبهة  خط 

التقرير نفسه.
طائرة  قصفت  الماضي،  أغسطس   5 وفي 
على  شحن  طائرة  حفتر  لقوات  تابعة  مسيرة 
تسيطر  التي  األراضي  في  مصراتة،  في  المدرج 
الطائرة  ذات  أنها  وتصادف  الحكومة.  عليها 
المملوكة لشركة SkyAviaTrans األوكرانية التي 
من  شهر  قبل  حفتر  إلى  هليكوبتر  طائرة  سلمت 

ذلك. وقال المسؤولون إن الطائرة في هذه المرة 
كانت تحمل إمدادات عسكرية إلى طرابلس.

العودة للمسار السياسي
السوري  المحلل  بينهم  من  مراقبون،  ويرى 
غير  عام  بشكل  العربية  الدول  أن  بوظو،  عماد 
نتيجة  بمفردها،  الديمقراطي  للتحول  مستعدة 
الوالءات  على  القائمة  الديكتاتورية  األنظمة 
ورغم  استثناء.  ليست  وليبيا  والطائفية،  القبلية 
الدولي  المجتمع  به  قام  الذي  اإليجابي  الدور 
واألمم المتحدة وحلف األطلسي في تخليص ليبيا 
من حكم القذافي »لكن التردد في متابعة التدخل 
االستقرار«.  حالة عدم  بقاء  إلى  أدى  أوسع  بشكل 
الخارجية  للتدخالت  مفتوحًا  الباب  أصبح  لذلك 
التي ال تهتم بمصلحة الشعب الليبي بل بتحقيق 
قناة  لموقع  بوظو  تصريحات  حسب  مكاسبها، 

الحرة األميركية.
حققتها  التي  االنتصارات  أن  بوظو  ويعتقد 
حفتر  على  السراج  فائز  بقيادة  طرابلس  حكومة 
حسب  السياسي  لمسار  الباب  تفتح  أن  »يمكن 
الليبي  الشعب  لمساعدة  المتحدة  األمم  قرارات 
كافة  وإخراج  التي يستحقها،  الحرية  على تحقيق 
وعودة  الميليشيات  سالح  ونزع  األجنبية  القوى 
الهجرة  ومحاربة  التطرف  ومواجهة  االستقرار 

الشرعية«. غير 

الوسط - وكاالت

● مسلحون يرتدون كمامات في طرابلس

مستفيدون يقدمون »خدماتهم« لطرفي النزاع

 2 إلى  9 صباحًا  الفرع من  أيام عمل  وذلك خالل 
ظهرًا، حسب تصريحات في مقطع فيديو منشور 
بموقع  األمـــراض  مكافحة  مركز  حساب  على 

فيسبوك.
بسبها  فرعه  إن  األمراض  مكافحة  مركز  وقال 
فيروس  عن  للكشف  حديثة  كشف  بأجهزة  مزود 
 ،»real time pcr« كورونا المستجد« مثل جهاز«
تم  كما   »gene expert« أجهزة  عن  فضاًل 
التركيب،  قيد   »pcr« آخر  جهازا  أخيرًا،  تسليمه 
جهازي  قبل  من  تسلمها  تجهيزات  على  عالوة 

اإلمداد الطبي ببنغازي وطرابلس.
يتميز  سبها  في  فرعه  إن  إلى  المركز  ولفت 
المصابة  الحاالت  ــواء  إلي غــرف  على  باحتوائه 
بأمراض معدية، فضال عن استحداث غرف للعزل 
إلى  مشيرًا  المستجد«،  »كورونا  لحاالت  الصحي 
كونه نقطة تجمع وانطالق فرق الرصد والتقصي 
المخالطة  الحاالت  لتتبع  السريعة  واالستجابة 

لفيروس »كورونا«.
سبها،  في  أمنية  دوريات  تفقدت  ذلك،  إلى 
لمتابعة  المدينة،  ــوارع  ش من  ــددًا  ع ــد،  األح
المدينة،  في  التجول  حظر  بضوابط  االلتزام 
النتشار  للتصدي  االحترازية  ــراءات  اإلج ضمن 
مدير  وقال  المستجد«.  »كورونا  فيروس  وباء 

تصريح  في  صالح  السنوسي  العقيد  سبها  أمن 
»مهمتها  الــدوريــات  هــذه  إن  »الــوســط«  إلــى 
حظر  فـــرض  بــخــصــوص  التعليمات  تنفيذ 
المحال  إغالق  على  التشديد  خالل  من  التجول، 
التجارية، وأسواق بيع الخضار، حفاظًا على صحة 
إلى  كورونا،  فيروس  تفشي  ومنع  المواطن، 
من  ساعة«.   24 مدار  على  األمن  فرض  جانب 
سبها  أمن  مديرية  باسم  الناطق  قال  جانبه، 
التجارية  المحال  »أغلقنا  األصفر:  محمد  العقيد 
بمناطق  الحالقة  صالونات  جانب  إلى  واألسواق 
إلى  األصفر  وأشار  وقعيد«.  والجديد،  القرضة، 
في  التجول  لحظر  خــرق  حــاالت  »رصــد  وجــود 
بسبب  تسوق،  وأعمال  للمحال،  وفتح  سبها، 
لدى  كورونا  فيروس  بخطورة  الوعي  نقص 

بعض األهالي«.
وكانت بلدية سبها أصدرت تعليمات مشددة 
بفرض الحظر الصحي العام بالمدينة، في أعقاب 
في  بالفيروس  اإلصــابــة  ــاالت  ح ــداد  أع ارتــفــاع 

صفوف المواطنين.
لمكافحة  الوطني  المركز  أهاب  الثالثاء،  ويوم 
إلى  سبها  في  المقيمين  المواطنين  األمــراض 
واالحترازية  الوقائية  اإلرشــادات  اتباع  »ضــرورة 
الالزمة، التي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي 
عمليات  في  واالستمرار  االجتماعي  والتباعد 
كما  الشخصية«.  والنظافة  والتطهير  التعقيم 
مغادرة  بـ»عدم  سبها  مواطني  المركز  طالب 
واستقرار  المخالطين  حصر  يتم  حتى  المدينة 
االتصال  إلى  المواطنين  داعيًا  الوبائي«،  الوضع 
ألي   195 للمركز  المجاني  الطوارئ  رقم  على 
استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس 

»كورونا« والحاجة للمساعدة.
والتقصي  الرصد  فرق  أن  إلى  البيان  وأشــار 

الوبائي، وكذلك فرق االستجابة السريعة التابعة 
المركز الوطني لمكافحة األمراض »تبذل قصارى 
جهدها لتتبع المخالطين للحاالت وحصرها وأخذ 
»كورونا  فيروس  عن  للكشف  الالزمة  العينات 
لفرع  الطبي  المختبر  إلى  وإحالتها  المستجد« 

المركز بسبها«.
مدن  عدة  شهدت  الغربية،  المنطقة  وإلــى 
من  للحد  الوقائية  اإلجراءات  من  عددًا  وبلديات 
ازدياد  مع  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشى 

ارتفاع حاالت اإلصابة في الجنوب الليبي.
لجنة  عضو  ــح  أوض ولــيــد،  بني  بلدية  ففي 
الطوارئ لجائحة »كورونا« محمد صالح، أن لحنة 
درجة  من  رفعت  وليد  ببني  الصحية  الطوارئ 
عدد  ــاد  ازدي بعد  الفيروس  لمجابهة  الطوارئ 
وأضاف  األخيرة.  الفترة  في  المصابة  الحاالت 
صالح أنه تم تشكيل 3 فرق للتقصي واالستجابة 
السريعة داخل المدينة تعمل على مدار 24ساعة، 
بشكل  تقارير  بإحالة  الفرق  تلك  تقوم  بحيث 
مستمر للجنة المركزية ببلدية بني وليد، مضيفا 
مع  بالتعاون  صحيًا  المدينة  حجر  بصدد  أنهم 

كافة الجهات األمنية واالجتماعية بالمدينة.
رصــدت  وليد  بني  مدينة  أن  صالح  ــر  وذك
من  عودتها  أثناء  عليها  الكشف  تم  واحدة  حالة 
مصراتة،  مطار  عبر  السعودية  العربية  المملكة 
في  وبدأت  جيد  الصحي  الحالة  وضع  أن  منوهًا 

العالج فور وصولها مقر العزل بمدينة طرابلس.
في  حجر  مركز  تجهيز  تم  أنه  صالح  وأوضــح 
وفقًا  مصابة  حــاالت  أي  مع  للتعامل  المدينة 
إلى أن  ليبيا والعالم، مشيرًا  الطبية في  للمعايير 
اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع أعضائها لمتابعة 
مدى قدرة الكوادر الطبية على مواجهة أي حاالت 

يشتبه بها باإلصابة.

»الوطني لمكافحة األمراض« دعا مواطني 
سبها إلى عدم مغادرتها لحين »حصر 
المخالطين واستقرار الوضع الوبائي«
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قبل أسابيع فقط من الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء 
حذر  المحتلة،  الغربية  بالضفة  أراٍض  ضم  مخطط  تنفيذ 
البنك الدولي اإلثنين من أن الفقر قد يتضاعف في األراضي 
جراء  االقتصادية  التداعيات  بسبب  العام  هذا  الفلسطينية 

وباء »كوفيد 19«.
وظلت األراضي الفلسطينية، حتى األسبوع الجاري، بمنأى 
وفيات  وثالث  إصابة   447 تسجيلها  مع  الوباء،  عن  نسبيًا 
بين نحو خمسة ماليين شخص يعيشون في الضفة الغربية 

المحتلة وقطاع غزة.
أماكن  في  الحال  هي  كما  بثقلها،  ألقت  األزمة  لكن 
كثيرة، على النشاط االقتصادي، في وقت تتعرض السلطات 
المحلية لضغوط من أجل زيادة اإلجراءات الصحية وإجراءات 

إعادة إطالق االقتصاد.
وقال البنك الدولي في تقرير اإلثنين: »حتى قبل تفشي 
وباء كوفيد19-، كان نحو ربع الفلسطينيين يعيشون تحت 
خط الفقر، 53 % من سكان غزة و14 % في الضفة الغربية. 
وبحسب التقديرات األولية، سيرتفع عدد األسر الفقيرة إلى 

30 % في الضفة الغربية وإلى 64 % في غزة«.
الغربية  الضفة  في  أكبر  التأثير  يكون  أن  المتوقع  ومن 
ألن عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك 
وبسبب  باألزمة.  أيضًا  تأثرت  التي  إسرائيل  في  يعملون 
في  يُساهم  ما  وهو  العمال،  هؤالء  عدد  انخفض  الوباء 

»انخفاض كبير« في تدفقاتهم المالية.
إنهاء  الماضي،  األسبوع  الفلسطينية،  السلطة  وأعلنت 
الغربية  الضفة  قي  مارس  أوائل  في  فرضته  الذي  اإلغالق 
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة بيت لحم. 
نقاط  عبر  بالمرور  فلسطيني  ألف   63 من  ألكثر  وسُمح 
اإلسرائيلية  المدنية  االدارة  بحسب  األحد  للعمل  التفتيش 

في االراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية.
يخضع  حماس  حركة  تديره  الذي  غزة  قطاع  يزال  وال 
لحصار إسرائيلي مشدد منذ العام 2007، وهو مغلق أمام 
غزة  إلى  العائدين  من  قليل  عدد  باستثناء  المرور  حركة 

ويخضعون للحجر الصحي عند وصولهم.
العامة  المالية  الموارد  وضع  يزداد  أن  المتوقع  ومن 
للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع اإليرادات 
احتياجات  على  العام  اإلنفاق  في  الملموسة  والزيادة 
الرغم  وعلى  واالقتصادية.  واالجتماعية  الطبية  المواطنين 
من االحتياجات المالية المتزايدة، فإن دعم موازنة السلطة 
الفلسطينية لهذا العام هو األدنى منذ عقدين وفقًا للتقرير.

منع االنهيار
دعم  على  كبير  بشكل  الفلسطينية  الحكومة  وتعتمد 
المانحين للعمل ألنها غير قادرة على تنفيذ تدابير التحفيز التي 
تستخدمها الدول في أماكن أخرى، مثل تغيير أسعار الفائدة أو 

الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
وبينما تظل المساعدات اإلنسانية واإلنمائية مهمة، قالت 
مختلفة  إجراءات  يتطلب  األمر  »إن  األحد:  المتحدة  األمم 
وجريئة لتجنب االنهيار االقتصادي«. ودعا مكتب مبعوث األمم 
المتحدة الخاص للشرق األوسط إلى نشر »موارد ضخمة« من 
قبل الحكومتين الفلسطينية واإلسرائيلية وكذلك المانحين 

األجانب والقطاع الخاص استجابة للوباء.
وقال مسؤول إسرائيلي الشهر الماضي إنه تمت الموافقة 
دوالر(  مليون   228( مليون شيكل   800 قيمته  على قرض 
أزمة  جراء  إيراداتها  لتعويض خسارة  الفلسطينية  للسلطة 
فيروس كورونا المستجد. ولكن في الوقت نفسه فإن إعالن 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو عزمه على ضم 

أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن يزعزع االستقرار.
المقبل  يوليو  من  األول  من  بدءًا  إسرائيل  تمضي  وقد 
التي  المتحدة  الواليات  بدعم  تحظى  التي  الضم  بخطة 

رفضها  يناير  في  األوسط  للشرق  سالم  خطة  نشرت 
الفلسطينيون بشدة.

وحذر تقرير األمم المتحدة من أن مثل هذه الخطوة »من 
المرجح أن تؤجج الصراع وتضر أيضًا بالتدفقات المالية، ألن 
المساعدات«.  تسليم  خطير  بشكل  يعقد  أن  يمكن  الضم 
االثنين  المالكي  رياض  الفلسطيني  الخارجية  وزير  وقال 
تطلعات  ضد  حرب«  »إعالن  بمثابة  سيكون  الضم  إن 
الفلسطينيين، وذلك خالل مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين 

في مقر األمم المتحدة في جنيف.
القليلة  األسابيع  خالل  إسرائيليون  مراقبون  وشكك 
الماضية في تنفيذ مشروع الضم قائلين إنه لم يطلب من 
عن  االثنين  صادر  بيان  وقال  طوارئ.  خطة  إعداد  الجيش 
االثنين  الجيش  دعا  غانتس  بيني  الدفاع  وزير  إن  مكتبه 
»لتسريع التحضيرات استعدادًا لالجراءات السياسية المقررة 

على الصعيد الفلسطيني«.
الحالية،  االتجاهات  استمرت  »إذا  المتحدة  األمم  وقالت 
الربع  خالل  الفلسطينية  الحكومة  إنجازات  تتالشى  فسوف 
قرن األخير، وسيزداد وضع السالم واألمن سوءًا، وستؤدي 

حتمًا إلى سياسات متشددة وأكثر تطرفًا من الجانبين«.
الذي  الوقت  معرفة  يمكن  ال  المرحلة،  هذه  »في  لكن 
تدابير  من  للتعافي  الفلسطيني  االقتصاد  سيستغرقه 
أن  من  محذرًا  الدولي،  البنك  يؤكد  ما  بحسب  االحتواء«، 
عادت  إذا  األقل  على   7,6٪ بنسبة  ينكمش  »قد  االقتصاد 
األوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة االحتواء، وبنسبة تصل 
إلى 11 % إذا كان االنتعاش االقتصادي أبطأ أو ُفرضت قيود 

إضافية«.
وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن 
ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون 
دوالر، وهو مستوى مرتفع بالفعل العام 2019 إلى أكثر من 
1,5 مليار دوالر العام 2020، وذلك لتلبية هذه االحتياجات 

بالشكل المالئم.
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إياد الحالق املصاب بالتوحد.. 
آخر ضحايا رصاص االحتالل

القدس المحتلة - وكاالت
بالتوحد  المصاب  الحالق  إياد  الفلسطيني  كان 
اإلسرائيلية  الشرطة  أمام  يومي  شبه  بشكل  يمر 
القديمة،  القدس  في  األسباط  باب  من  بالقرب 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  مدرسته  إلى  متوجها 
االحتالل  شرطة  برصاص  مصرعه  يلقى  أن  قبل 
فلسطينيا  غضبا  أثار  ما  السبت،  اإلسرائيلي، 

واسعا.
أن  بعد   2020 مايو   30 في  الحالق  إياد  وقتل 
المنزل  وترك  والدته،  حضرته  الذي  الشاي  تناول 
في  الخاص«  للتعليم  »الوين  مدرسة  إلى  متوجها 

القدس المحتلة، بحسب »فرانس برس«.
ويقول خاله أسامة: »إياد شاب مهذب وقوي ذو 
هاويا  بستانيا  كان  بني.  وشعر  عريضين  كتفين 
الحالق:  خيري  والده  ويروي  لمدرسته«،  وعاشقا 
رزينة  شخصية  هو  التوحد،  طيف  من  يعاني  »ابني 
يبلغ من العمر 32 عاما، لكن عمره العقلي هو ثماني 

سنوات فقط«.
ويقع منزل العائلة في وادي الجوز على بعد عشر 
البلدة  إلى  للوصول  األقدام  دقائق فقط سيرا على 
االحتياجات  بذوي  الخاصة  المدرسة  حيث  القديمة، 
الخاصة، التي كان يريد أن يتعلم فيها مهنة يمكنه 

أن يعمل فيها مستقبال.
ست  قبل  بالمدرسة  »التحق  الوالد:  ويقول 
سنوات. كانت والدته حتى وقت قريب تصحبه إلى 
عنه  المسؤولة  المرشدة  جاءت  أن  إلى  المدرسة، 
لتعلمه كيف يصل بمفرده إلى المدرسة. احتاج إلى 

شهر ليتعلم ذلك بسبب وضعه«.
المدرسة.  إلى  بالذهاب  سعيدا  »كان  ويتابع: 
التي  الرواية  وبحسب  األسباط،  باب  دخل 
عن  واختبأ  انحنى  جنود،  ستة  به  أحاط  سمعتها، 
أنظارهم، هو يخاف من كل شيء«. وتقول والدته 
كانت  بينما  األسود  الحداد  ثياب  ارتدت  التي  رنا، 

عبر  معي  يتواصل  أن  »علمته  ترتجفان:  يداها 
واتساب عندما يصل إلى باب األسباط«.

كان إياد برفقة معلمته في ذلك اليوم، وأراد إخراج 
اإلسرائيلية  الشرطة  أفراد  لكن  جيبه،  من  هاتفه 
اعتقدوا أن الحالق كان يسحب مسدسا، وفقا لرواية 
شهدت  أيام  بعد  خصوصا  اإلسرائيلية،  الشرطة 

هجمات عدة ضد قوات إسرائيلية.
ولم  بالتوقف  ضابطان  »أمره  الشرطة:  وقالت 
الشرطة:  بيان  وأضاف  الذعر«.  عليه  وبدا  يفعل، 
على  سيرا  بمالحقته  وبدؤوا  التوقف  منه  »طلبوا 

األقدام. وخالل ذلك، فتحوا النار على المشتبه به«.
ويقول خيري الحالق: »كانت معلمته قريبة منهم، 
معاق  إنه  الشرطة  لعناصر  قالت  إياد.  بها  استنجد 
وطلبت منهم فحص هويته لكنهم أبعدوها ووجهوا 
بإمكانهم  كان  إياد.  على  النار  وأطلقوا  لها،  السالح 
السيطرة عليه، ألم يتدربوا على كيفية السيطرة على 
شخص؟«. ووفقا لألسرة، قتل ابنهما برصاصتين، وقد 

تسلمت األسرة الجثة وتم التشييع األحد.
وتريد العائلة إجابات حول »كيف يمكن للشرطة 
وقال  بالتوحد«.  مصاب  رجل  على  النار  تطلق  أن 
محامي الشرطي الذي أطلق النار: »ظن الشرطي أنه 

كان في خطر حقيقي«.
متأكد  إنه  األحد،  غانتس،  بني  الدفاع  وزير  وقال 
من أنه سيتم التحقيق بسرعة في إطالق النار على 
وقدم  العبر«،  استخالص  و»سيتم  الحالق،  إياد 

تعازيه للعائلة.
كاميرات  من  الصور  رؤية  العائلة  تريد  كما 
الوالد:  ويقول  المنطقة.  في  المنصوبة  المراقبة 
مرت  لو  كاميرات،  ثالث  توجد  عمود،  كل  »على 

ناموسة لعرفوا أنها مرت«.
جنازة  في  األحد،  الشوارع،  إلى  اآلالف  وخرج 
التي  الشرقية  القدس  احتالل  ضد  وهتفوا  الحالق، 
سيطرت عليها إسرائيل في الخامس من يونيو العام 

1967 وضمتها الحقا.

بينها مزارع ومئات العقارات

ممتلكات عمر البشير ورجاالته املصادرة
في السودان ليست سوى »قمة جبل الجليد«

الخرطوم - وكاالت
السلطات  صادرت  عام،  من  أكثر  قبل  البشير  عمر  إطاحة  منذ 
السودانية شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه 
تقدر قيمتها بالمليارات، فيما يقول مسؤولون ومحللون إنها »ليست 
سوى قمة جبل الجليد« في ما حصل عليه بشكل غير قانوني خالل 

سنوات حكمه الطويلة.
عمر  نظام  وتفكيك  الفساد  »محاربة  لجنة  باسم  المتحدث  وقال 
حجم  أن  إلى  تشير  األولية  »التقديرات  إن  مناع،  صالح  البشير«، 
العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تراوح 

بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دوالر«، وفق »فرانس برس«.
وأعلنت اللجنة أخيرا »استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز 
ومدن  الخرطوم  العاصمة  في  العقارات  ومئات  ومزارع  تجارية 
السودان األخرى«. وقال مناع: »ما أعلنت عنه اللجنة حتى اآلن يمثل 
قمة جبل الجليد«، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى اآلن على أي 

أموال سائلة، وكل ما تسلمته »عقارات ومنقوالت«.
وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 البشير، الذي حكم 
شعبية  احتجاجات  حركة  من  أشهر  أربعة  بعد  عقود،  لثالثة  البالد 
مكافحة  »لجنة  تشكيل  وتم  االعتقال.  قيد  يزال  وال  وأوقفه  ضده، 
من  بقرار   2019 ديسمبر  في  السابق«  النظام  وتفكيك  الفساد 
إدارة  ويتولى  وعسكريين،  مدنيين  يضم  الذي  السيادي،  المجلس 

البالد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثالث سنوات.
وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجاالت نظامه 
المتهمين بالفساد، وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم 

إحالته إلى المحاكمة بعد.

مستندات في ثالث شاحنات
إلى  الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها  وصادرت لجنة محاربة 
وزيرا  بينهم  ومن  مساعديه،  وكبار  أسرته  أفراد  وبعض  البشير 
حسين.  محمد  وعبدالرحيم  كرتي  علي  السابقان  والدفاع  الخارجية 
عدة  من  واحدة  في  بالفساد  البشير  دين  الماضي،  ديسمبر  وفي 
قضايا، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار لإلصالح االجتماعي لمدة 

عامين.
التيار الذي اشتهر  ويعتقد عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة 
عنه  أعلنت  ما  أن  إطاحته،  قبل  السابق  النظام  فساد  عن  بكتاباته 
لجنة مكافحة الفساد »يعتبر ال شيء، ففساد النظام السابق كان على 

نطاق كبير جدا ومتنوعا، وبعضه أخفي ببراعة ومهارة، ما يجعل أمر 
كشفه صعبا، ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة«.

التي صودرت  العقارات  أن  خالد،  عماد  العقاري،  الوسيط  ويؤكد 
»تقع في المناطق األعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، 
وما  رفيعة«،  االستثمارية  وقيمته  النيل  على  يطل  بعضها  أن  كما 

زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته.
بعد  إال  الممتلكات  هذه  قيمة  نعرف  »لن  مناع:  صالح  وقال 
تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن 

نسلمها إلى وزارة المالية«.
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد، طلب عدم 
وفحصها  جدا  كثيرة  مستندات  تسلمت  األخيرة  أن  هويته،  كشف 
التي  المستندات  المسؤول أن »كمية  سيستغرق وقتا طويال. وأكد 
ثالث  بواسطة  نقلها  تم  درجة  إلى  جدا،  كبيرة  اللجنة  إلى  وصلت 

شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها«.

األمر سيستغرق وقتا
العقارات  هذه  تحويل  أن  الناير،  محمد  االقتصادي،  الخبير  ويرى 
إلى  يحتاج  البالد  اقتصاد  على  بالنفع  تعود  أموال  إلى  والمنقوالت 
وقت. ويشير إلى أن »استفادة وزارة المالية من هذه األصول يحتاج 
إلى وقت، خصوصا أن قرارات هذه اللجنة خاضعة لالستئناف مرتين.. 

األولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء«.
وارتفاع  األجنبية  العمالت  في  نقص  من  البالد  اقتصاد  ويعاني 
ويقول  رسمية.  إحصاءات  وفق   ،92% بلغت  التي  التضخم  معدالت 
بصورة  األصول  هذه  إليها  تؤول  أن  بعد  المالية  وزارة  إن  الناير 
بعضها  تسييل  يمكنها  التقاضي،  مراحل  كل  انتهاء  عقب  نهائية 

وتحويل أخرى إلى شركات مساهمة عامة.
وقال محمد الناير: »بعد أن تصبح هذه األصول مملوكة للدولة 
أما  علنية،  مزادات  في  العقارات  بعض  طرح  يمكن  نزاع  أي  دون 
الشركات فيمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة والدخول في 
موردا  وذلك حتى تصبح  والمزارع،  الفنادق  في  استثمارية  شراكات 
متجددا«، وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد 

األموال السائلة.
محكومة  بنوك  في  موجودة  السائلة  »األموال  أن  الناير  ويؤكد 
لكنه  مودعيها«،  لغير  األموال  هذه  إعطاء  من  تمنعها  بقوانين 
يشير في الوقت نفسه إلى أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة »أمر 

طبيعي، فاللجان المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات«.

تحذيرات دولية من التنفيذ

مخطط إسرائيل بضم مزيد األراضي يهدد الفلسطينيني بمزيد الفقر

●   نعش إياد الحالق الفلسطيني المتوحد الذي قتل على يد الشرطة اإلسرائيلية

●   الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خالل محاكمته بتهمة الفساد في الخرطوم.

بالتزامن مع فتح المسجد األقصى

عودة صالة الجماعة في السعودية بالكمامات بعد تعليق لشهرين
الرياض - القدس المحتلة - وكاالت

الجماعة بسبب  أكثر من شهرين على وقف صالة  بعد 
عاد  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  لوقف  اإلغالقات 
السعودية  في  المساجد  إلى  كمامات  واضعين  المصلون 
مصلون  وجلب  المكرمة.  مكة  باستثناء  فتحها،  بعد 
آمنة ال تقل  وأبقوا مسافة  الخاصة بهم  الصالة  سجادات 
مع  االجتماعي،  التباعد  بقواعد  ملتزمين  مترين،  عن 

استمرار منع الوضوء في المساجد.
في  مسجد  ألف   90 من  أكثر  أبواب  فتح  األحد،  وأعيد، 
األنباء  وكالة  أوردت  ما  بحسب  المصلين،  أمام  المملكة 

السعودية.
وكتبت وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية في تغريدة 
على »تويتر«: »تهافت المصلون إلى بيوت اهلل ألداء أول 
فريضة بعد فتح المساجد، ملتزمين بما أقرته الوزارة من 

التعليمات واإلجراءات االحترازية«.
فيه  ارتدى  مسجدا  يظهر  فيديو  الوزارة  ونشرت 
مطهر  علبة  باستخدام  وقاموا  واقية  كمامات  المصلون 

يدين بعد الصالة.
وفي مسجد الراجحي في العاصمة الرياض، انتظر مئات 
بالدخول ألداء صالة  لهم  السماح  قبل  المسجد  باحة  في 
وسجادات  كمامات  توزيع  الخارج  في  تم  بينما  الظهر، 
المسجد.  إلى  جاء  شخص  كل  حرارة  وقياس  الصالة 
وتوزعت شاشات داخل المسجد للحث على اتباع اإلجراءات 
المغادرة  منهم  وطلب  الفيروس،  تفشي  لمنع  االحترازية 

فورا عند انتهاء الصالة.
جاء  الذي  عاما«،   45« عبدالرحمن  السعودي  وقال 
نحن  يوصف،  ال  »شعوري  كمامته:  مرتديا  الصالة  ألداء 
بيوت  إلى  رجعنا  اهلل  من  فضل  اهلل  الحمد  سعادة.  في 
هذا  في  موجودة  الوقاية  أساليب  »جميع  أن  وأكد  اهلل«. 

المسجد«.
بمنع  المساجد  وجهت  السعودية  السلطات  وكانت 
التجمعات واالمتناع عن تقديم الطعام والشراب والسواك 
البعض  استجابة  عدم  شكاوى  وسجلت  األسنان.  لتنظيف 
على  مستخدم  وكتب  االحترازية.  لإلجراءات  وامتثالهم 
»تويتر« أنه أدى الصالة في مسجد الحي »لكن أقسم باهلل 

أن البعض ال يهمه أي شيء، ال كمامة ال سجادة«.
تخفيف تدريجي

المساجد  في كل  الجماعة  علقت صالة  السعودية  وكانت 
وبدأت  الفيروس.  انتشار  من  للحد  شهرين  من  ألكثر 
في  بالفيروس  إصابات  عدد  أكبر  سجلت  التي  المملكة 

منطقة الخليج بتخفيف تدريجي لحظر التجول الصارم.
وتم تخفيف حظر التجول في المملكة -ما عدا في مكة 
 20 حتى  مساء  والثامنة  صباحا  السادسة  بين  المكرمة- 

يونيو. 
 21 من  بدءا  التجول  حظر  إنهاء  يتم  أن  المقرر  ومن 
يونيو على مستوى البالد باستثناء مكة. وسيتم رفع حظر 
صباحا  السادسة  الساعة  بين  المكرمة  مكة  في  التجول 
والثالثة بعد الظهر حتى 20 يونيو المقبل، وسيتم بعدها 

تخفيف الحظر لخمس ساعات إضافية.
واستؤنفت الرحالت الجوية الداخلية، األحد، أيضا، ضمن 
الصحية  والتدابير  االحترازية  اإلجراءات  تشمل  ضوابط 
لمنع تفشي المرض. وذكرت وسائل إعالم سعودية أنه من 

المقرر تسيير نحو 100 رحلة. وسجلت السعودية أكثر من 
85 ألف إصابة بفيروس »كورونا المستجد« و503 وفيات.

مارس  في  العمرة  أداء  السعودية  السلطات  وعلقت 
تأجيل  المسلمين  من  أيضا  طالبة  مسمى،  غير  ألجل 
استعداداتهم ألداء الحج موقتا خشية تفشي »كوفيد19-«. 
سيبقى  التعليق  هذا  أن  اإلثنين،  الداخلية،  وزارة  وأكدت 
نافذا، لكن السلطات السعودية لم تعلن بعد ما إذا كانت 
الذي  العام،  هذا  الحج  تنظيم  خطط  في  قدما  ستمضي 

يفترض أن يجري في نهاية يوليو.

مليون   2.5 نحو  مشاركة  الماضي  العام  الحج  وشهد 
دخل  مصدر  الحج  ويعتبر  العالم.  أرجاء  جميع  من  شخص 
في  الحج  تنظيم  لكن  بالنفط،  الغنية  للمملكة  رئيسيا 
موعده قد يجعله مصدرا رئيسيا للعدوى لدى توافد الحجاج 

إلى مكة.
المصلين  من  خاليا  مكة  في  الحرام  المسجد  يزال  وال 
منذ شهر مارس، مع وضع ساتر أبيض حول الكعبة. وسمح 

للموظفين في المسجد ورجال األمن بأداء الصالة فيه.
وفي سياق قريب، عبر مئات المسلمين فجر األحد باب 
القدسي،  الحرم  أبواب  أحد  الكبير،  الخشبي األخضر  حطة 
من  للحد  شهرين  قبل  إغالقه  بعد  فيه  الصالة  ليؤدوا 

انتشار فيروس »كورونا المستجد«. 
اإلسالمية  والمقدسات  والشؤون  األوقاف  وكان مجلس 
حضور  تعليق  الماضي  مارس  في  أعلن  القدس  في 
المحتلة  الشرقية  القدس  في  األقصى  للمسجد  المصلين 
لفترة موقتة، للحد من انتشار الفيروس. وعادة تفتح عند 
القدسي  للحرم  أبواب  أصل عشرة  ثالثة من  الفجر  صالة 

بينما تفتح األبواب األخرى في وقت الحق من الصباح.
األقصى،  المسجد  مدير  المصلين  استقبال  في  وكان 
الشيخ عمر الكسواني، الذي هنأهم بصبرهم عبر مكبرات 

الصوت. 
في  المسقوفة  المصليات  جميع  فتح  الكسواني  وأعلن 
والمصلى  الصخرة  قبة  مسجدا  فيها  بما  القدسي  الحرم 
األحد.  صباح  للمصلين  أيضا  أبوابها  »األقصى«  القبلي 
وحث مدير المسجد المصلين مرارا على التقيد بتعليمات 

التباعد االجتماعي.

●   مصلون سعوديون يلتزمون قواعد التباعد االجتماعي بمسجد الراجحي في الرياض

●   مصلون فلسطينيون يدخلون الحرم القدسي
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●  متظاهرون فى مركز تسوق وسط هونغ كونغ

●  موظفة تضع كمامة وقفازات تساعد زبونة بمركز تجارى فى موسكو

واشنطن - مينيسوتا - نيويورك - وكاالت

على خلفية وفاة مواطن أسود على يد شرطي

صدامات أمام البيت األبيض وحظر تجول فى مدن كبري
يدعى  أسود  أميركى  مواطن  وفاة  خلفية  على 
جورج فلويد أثناء توقيفه على يد شرطي، أطلقت 
فى  للدموع  المسيل  الغاز  األميركية  الشرطة 
األبيض  البيت  أمام  متظاهرين  لتفريق  محاولة 
فى وقت متأخّر األحد، وتكرر األمر مساء االثنين 
دونالد  الرئيس  يلقيه  كان  خطاب  مع  بالتزامن 
تجول  حظر  فرض  فيما  الموضوع،  عن  ترامب 
الشغب  أعمال  لوقف  كبرى  أميركية  مدن  فى 

واالحتجاجات على عنف الشرطة.
ولليلة السادسة على التوالى حصلت مواجهات 
الى جانب أعمال  بين متظاهرين ورجال الشرطة 
استخدمت  برس«،  »فرانس  وبحسب  نهب. 
حشود  لتفريق  للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة 
وهم  األبيض  البيت  خارج  تجمّعوا  الذين  الناس 
الفتات  ويحملون  النيران  ويشعلون  يهتفون 

احتجاجيّة.
دونالد  األميركى  الرئيس  وعد  جانبه،  من 
الواليات  فى  األمن  فرض  بإعادة  االثنين  ترامب 

المتحدة التى تشهد موجة غضب تاريخية أثارتها 
بتوقيفه،  الشرطة  قيام  أثناء  فلويد  جورج  وفاة 

مهددا بنشر الجيش لوقف أعمال العنف.
فى  األخطر  هو  مدنيا  عصيانا  ترامب  ويواجه 
واليته مع احتجاج آالف األميركيين على العنف الذى 
تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت االجتماعى 

تضاف إليها أزمة انتشار وباء كوفيد19-.
اإلثنين  ترامب  أعلن  االضطرابات،  هذه  وأمام 
المدججين  الجنود  »آالف  نشر  عن  حازمة  بلهجة 
»أعمال  لوقف  وشرطيين  العاصمة  فى  بالسالح« 
التى  االضطرابات  أن  واعتبر  والنهب«.  الشغب 
وقعت األحد فى واشنطن تعتبر »وصمة عار" داعيا 
التحرك بسرعة وبشكل حازم  الى  الواليات  حكام 
»لضبط الشارع« ووقف دوامة العنف. وقال ترامب 
بلهجة تحذير »إذا رفضت مدينة أو والية ما اتخاذ 
وممتلكات  أرواح  عن  للدفاع  الالزمة  القرارات 
سكانها، فسأنشر الجيش األميركى لحل المشكلة 

سريعا بدال عنها«.
التعبير  إلى  المواطنين  محليون  قادة  ودعا 
المواطن  وفاة  إزاء  غضبهم  عن  بناء  بشكل 
شرطي،  يد  على  مينيابوليس  فى  فلويد  األسود 

فيما فرض حظر تجول ليلى فى عدة مدن بينها 
واشنطن ولوس انجليس وهيوستن.

للتجوّل األحد فى واشنطن، بعد  وُفرض حظر 
األبيض،  البيت  قرب  جديدة  تظاهرات  خروج 
موريل  العاصمة  بلديّة  رئيس  أعلن  ما  حسب 
بنشر  أمر  أنّه  تويتر  على  باوزر  وكتب  باوزر. 

الحرس الوطنى فى المدينة لدعم الشرطة.
وتجمع مئات األشخاص مساء األحد أمام البيت 
األبيض الذى وُضع تحت حراسة مشدّدة. وأفاد 
بعض  أّن  برس«  »فرانس  وكالة  فى  صحفيّ 

المتظاهرين ألقوا زجاجات ماء باتّجاه الشرطة. 
مينيسوتا  والية  فى  فلويد  جورج  وفاة  وأثارت 
قوّات  أجبرت  عنيفة  احتجاجات  مايو   25 فى 
مدن  فى  دوريّات  تسيير  على  الوطنى  الحرس 
صهريج  شاحنة  واقتحمت  األحد.  عدّة  أميركيّة 
جسرا على ما يبدو األحد فى وسط مينيابوليس 
بمينيسوتا وحاولت مسرعة شق طريقها بين آالف 
من  كبير  لعدد  تدخال  استدعى  ما  المتظاهرين، 

عناصر الشرطة.
ل  وقالت الشرطة المحلية فى بيان إنّه لم تُسجَّ
المتظاهرين،  صفوف  فى  إصابات  األرجح  على 

وتم  واقعة »مزعجة جدا«.  بأنه  ما حصل  واصفة 
توقيف السائق ونقل إلى المستشفى بعدما سحبه 

المتظاهرون من الشاحنة.
الحق  وقت  فى  مينيابوليس  شرطة  وأعلنت 
العثور على عبوات حارقة فى مدينتى مينيابوليس 
وسانت بول، حيث تجمع اآلالف قبل االنطالق فى 
تظاهرة على طريق سريع. وفى لويسفيل بوالية 
كنتاكي، نقلت قناة دبليو.إل.كي.واى التلفزيونية 
الشرطة  قائد  عن  سي.بي.إس  لشبكة  التابعة 
المحلية قوله إن عناصر أجهزة األمن أطلقوا النار 
وقتلوا رجال فى ساعة مبكرة اإلثنين خالل تفريق 
حشد، بدون أن يتضح بعد ما إذا كانت المجموعة 

تشارك فى احتجاجات. 

»أمة تتألم«
جو  األميركية  للرئاسة  الديمقراطى  المرشح  وزار 
فيه  يحتج  ديالوير  والية  فى  موقعًا  األحد  بايدن 
مناهضون للعنصرية، ، فقال إن الواليات المتحدة 
»تتألم«. وكتب بايدن فى تويتر »نحن أمة تتألم 
اآلن، ولكن يجب أال نسمح لهذا األلم بتدميرنا«.

مدينة  عشرين  من  أكثر  فى  مواجهات  ودارت 

دفع  ما  وأتالنتا،  وشيكاغو  أنجليس  لوس  بينها 
تجول  إلى فرض حظر  المدن  السلطات فى هذه 
ليليا، فى حين استدعت واليات عدة قوات الحرس 
الوطنى للمساعدة فى السيطرة على االضطرابات 
األهلية التى لم تشهد الواليات المتحدة مثيال لها 

منذ سنوات عدة.

ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات اآلالف 
للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيف آخرين 
ثبّته  بعدما  اختناقا  الذى قضى  فلويد،  فى قضية 
ضاغطا  أرضا  شوفين  ديريك  األبيض  الشرطى 
استخدم  أنجليس  لوس  وفى  عنقه.  على  بركبته 
عناصر األمن الرصاص المطاطى والهراوات لتفريق 

متظاهرين أحرقوا سيارة تابعة للشرطة.
وشيكاغو  نيويورك  بينها  عدة  مدن  وفى 
التى  والشرطة  المحتجين  بين  مواجهات  وقعت 
استخدمت رذاذ الفلفل ردا على رشقها بمقذوفات، 
لمحال  الزجاجية  الواجهات  تكسير  تم  حين  فى 
الرئيس دونالد ترامب  عدة فى فيالدلفيا. وكتب 
العمل  على  الوطنى  للحرس  »تهانى  تغريدة  فى 
إلى  فورا  وصولهم  عند  به  قاموا  الذى  الرائع 

فى  بهم  االستعانة  »يجب  مضيفا  مينيابوليس« 
واليات أخرى قبل أن يفوت األوان«.

وأعلن البنتاغون أنه تمت تعبئة حوالى خمسة 
والية   15 فى  الوطنى  الحرس  من  عنصر  آالف 
ألفين  تجهيز  مع  واشنطن  العاصمة  فى  وكذلك 
اتهم  األميركى  الرئيس  وكان  احتياطيا.  آخرين 
اليسار المتطرّف بإثارة أعمال العنف التى شملت 
دان  الذى  ترامب  وقال  الحرائق.  وإشعال  النهب 
إن  فلويد،  لجورج  »المفجع«  الموت  عدة  مرات 

المتظاهرين يلحقون العار بذكرى الرجل. 
لمجموعة  نسمح  أال  علينا  »يجب  أنه  واعتبر 
صغيرة من المجرمين والمخربين بتدمير مدننا«. 
اليسار  من  »مجموعات  إلى  الفلتان  حالة  ونسب 
المعادين  وخصوصا  المتطرف«  الراديكالى 
بتظاهرات  فلويد  وفاة  قضية  وتسببت  للفاشية. 
كندا  سيما  ال  أيضا  المتحدة  الواليات  خارج 

وبريطانيا ونيوزيلندا.
الواليات  فى  التظاهرات  أن  الصين  واعتبرت 
فى  مزمن  »مرض  العنصرية  أن  تظهر  المتحدة 
جانبها  من  إيران  ودعت  األميركي«.  المجتمع 

الواليات المتحدة إلى »وقف العنف ضد شعبها«.

●  الرئيس األميركى دونالد ترامب رافعا الكتاب المقدس أمام كنيسة ساينت جون المجاورة للبيت األبيض فى واشنطن●  عناصر من الشرطة األميركية أمام البيت األبيض
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الشارع  إلى  للخروج  فلويد  جورج  وفاة  دفعتهم 
هؤالء  هم  من  األحيان.  بعض  فى  شديد  بغضب 
من  وغيره  ترامب  دونالد  يرى  الذين  المتظاهرون، 
القادة أنهم مجموعات متطرفة، فيما يبدو المشهد 

مختلفا فى الميدان؟
لعشرات  العالم  حول  صور  تداول  يتم  أيام،  منذ 
سيارات الشرطة المحطمة، وبعضها محترق، ولعناصر 
شرطة مصابين وألسنة النيران تلتهم مركز شرطة، 
وفق »فرانس برس«. وتتزايد مشاهد العنف الواردة 
بنيويورك  مرورا  أنجلوس  لوس  إلى  فيالدلفيا  من 
وبالطبع فى مينيابوليس، مركز اندالع الحركة حيث 
مات جورج فلويد مثبتا على األرض ورقبته تحت ركبة 

ضابط الشرطة.
واعتبر الرئيس األميركى دونالد ترامب أن من يقف 
وراء ذلك مجموعات منظمة، وبخاصة حركة »أنتيفا« 
اليسارية المتطرفة والتى يعتزم معاقبتها. وأكد مارك 
براي، مؤلف كتاب »مناهضة الفاشية« أنه »من الخطأ 
أن نقول إن معظم األشخاص )...( الذين تسببوا فى 

هذه التدهور يعتبرون أنفسهم من أنتيفا أو مناهضين 
للفاشية. ال يوجد دليل على ذلك«.

عن  الشرعية  لنزع  اليمين  من  مناورة  »إنها  ورأى 
هذه الحركة االحتجاجية«. وإذ وقع جزء كبير من أخطر 
فى  المساء  عند  نيويورك،  فى  وخاصة  الصدامات، 
نهاية أهم المظاهرات، إال أن أعمال عنف سُجلت أيضا 
فى وضح النهار فى بعض المدن. فى فيالدلفيا، أضرم 
محتجون من مسيرة كبيرة النار فى سيارات الشرطة 
فى فترة ما بعد الظهر، وفى شيكاغو، قام آخرون بقلب 

سيارة دورية.
الشائع  من  أصبح  بروكلين،  إلى  شيكاغو  ومن 
المياه  زجاجات  من  لوابل  عرضة  الشرطة  رؤية 
والمقذوفات األخري، فيما يبلغ عدد الحشود عدة آالف 
من األشخاص، فى مشهد يندر حدوثه فى الواليات 

المتحدة.
ويرى براى أن »معظم األشخاص الذين يتظاهرون 
ال يحطمون شيئا، لكن نسبة أولئك الذين يشاركون 

أو ينظرون إليه بعين الرضا تبدو أعلى من المعتاد«.
إلى  ترامب  من  المسؤولين  من  العديد  وندد 
بوتومز،  النس  كيشا  الديمقراطية  أتالنتا  عمدة 

بهدف  أخرى  مدن  من  قادمين  متظاهرين  بوجود 
عمدة  كارتر،  ميلفن  وأكد  المشاجرة.  هو  وحيد 
من   80% أن  لمينيابوليس  المحاذية  بول،  سانت 
ال  االحتجاجات  خالل  السبت  توقيفهم  تم  الذين 
يقيمون فى مينيسوتا، قبل أن يطلق سراحهم فى 

وقت الحق.
لكن النسبة هى فى الواقع عكس ذلك، وفقًا للعديد 
من الصحفيين األميركيين، الذين اطلعوا على ملفات 
الشرطة. وال يخلو سياق األحداث فى هذا البلد، الذى 

خرج للتو من العزل ألكثر من شهرين، من األهمية.
عمود  فى  غولدبرغ  ميشيل  الكاتبة  وأشارت 
الكثير  »هناك  أن  إلى  تايمز«  »نيويورك  بجريدة 
سريعة  المتحدة  الواليات  تجعل  التى  األشياء  من 
وباء  وكشف  العالية  »البطالة  وعددت  االشتعال«. 
الرعاية  على  الحصول  فى  قاتلة  مساواة  عدم  عن 
»المراهقون  مضيفة  االقتصادي«  الصعيد  وعلى 
العاطلون وعنف الشرطة ومتطرفو اليمين الحالمون 
مستعد  ورئيس  ثانية  أميركية  أهلية  حرب  باندالع 

دائما لصب الزيت على أول لهيب قادم«.
وفى معرض تغريداته المتعددة، أشار ترامب إلى 

المسؤولين  واتهام  العنف  إلدانة  فقط  المظاهرات 
المنتخبين المحليين بالتساهل، لكنه لم يقر بحجم 

الحركة، التى كانت سلمية فى األساس.
وفى المظاهرات الكبيرة التى ضمت آالف األشخاص 
لهجة  كانت  ونيويورك،  أنجليس  لوس  فى  السبت 
الهتافات والالفتات غالبًا أكثر قسوة مما كانت عليه 
خالل التظاهرات الكبيرة فى العام 2014، بعد وفاة 
مايكل براون، وهو مراهق أسود قتل على يد الشرطة 

فى فيرغسون بوالية ميزوري.
هادئة،  المتظاهرين  من  العظمى  الغالبية  كانت 
حتى إن البعض حاول، فى كل مكان، لجم المعتدين، 
لكن الشعور العام بلغ الذروة وأضحى عند نقطة تحول. 
وقالت شافون ألين، وهى أم سوداء جاءت للمشاركة 
متعبة،  »أنا  هيوستن  مدينة  وسط  فى  باالحتجاج 
انتهى  لقد  اآلن،  بعد  األمر  تحمل  أستطيع  أعد  لم 
األمر«. بالنسبة للكثيرين، هم مواطنون عاديون، غير 
مسيسين وجاؤوا بشكل تلقائى للتعبير عن سخطهم. 
اجتماعى  أخصائى  وهو  عاما(،   28( جيزن  تيلر  وأكد 
فى مينيابوليس »لم يعد بإمكاننا االكتفاء بالجلوس 

ومشاهدة ما يحدث«.

من هم املتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع فى الواليات املتحدة؟
 واشنطن - وكاالت

)المدرج  روما  فى  الكولوسيوم  فتح  إعادة  من 
إلى  اسطنبول  فى  الكبير  والبازار  الشهير(  الرومانى 
فى  والمدارس  موسكو  فى  المتاجر  عمل  استئناف 
بريطانيا، تتسارع عملية عودة مظاهر الحياة الطبيعية 
فى أوروبا، بعد أشهر من العزل نتيجًة تفشى فيروس 
كورونا المستجد، فى حين يواصل الفيروس االنتشار 

بشكل كبير فى أميركا الالتينية.
اليومية،  اإلصابات  عدد  فى  األخير  االرتفاع  ورغم 
خففت العاصمة الروسية موسكو القيود مع السماح 
لبعض المتاجر بفتح أبوابها بعد أكثر من شهرين 
من اإلغالق، وللسكان بالتجول شرط وضع الكمامة 
»فرانس  وفق  معقد،  زمنى  جدول  نظام  وبحسب 

برس«.
ورحبت أولغا البائعة فى متجر حقائب يد وحليّ 
من  بالتدفق  األموال  »ستبدأ  قائلة  القيود  برفع 
يزال  ال  آلخر  بلد  من  السفر  أن  ورغم  جديد«. 
ممنوعًا، أعادت مواقع سياحية بارزة فى أوروبا فتح 
ومتحف  اسطنبول  فى  الكبير  البازار  مثل  أبوابها، 
والكولوسيوم  بيلباو  فى  المعروف  غوغنهايم 
العلم  بألوان  المناسبة  فى  أضيء  الذى  روما،  فى 

اإليطالي.
وبإعادة فتح البازار المغلق منذ 23 مارس، أنهى 
إغالق  أطول  كمامات  يضعون  أتراك  مسؤولون 
شهدته هذه السوق المترامية منذ نحو ستة قرون. 
وقال تاجر السجاد على اماك، واحد من نحو ثالثين 
البازار»سيكون صعبا حتى اآلن  تاجر يضمهم  ألف 

القول إننا استأنفنا العمل، ستكون كذبة«.
األثرى  الموقع  الكولوسيوم،  فتح  وبإعادة 
أخرى  وآثار  مواقع  بعد  شعبية،  واألكثر  البارز 
السياحة  قطاع  إنعاش  إيطاليا  تأمل  شهيرة، 
وباء  بسبب  بشدة  المتضرر  األساسي، 
 33 من  أكثر  وفاة  إلى  أدى  الذى  كوفيد19- 

البلد. هذا  فى  شخص  ألف 
غير أن الدخول إلى المعلم المهم الواقع فى قلب 
مثل  مشددة،  صحية  لقواعد  خاضعًا  سيكون  روما 
وقياس  الكمامات  بوضع  الطاقم  وأفراد  الزوار  إلزام 

درجة الحرارة، وتحديد مسارات التحرك داخل الموقع، 
وفرض الحجز المسبق وتحديد ساعات الزيارة تفاديًا 

لالكتظاظ فى ساعات الذروة.

»نهاية الوباء«
وفى إنجلترا، استقبلت المدارس المغلقة منذ منتصف 
 6 إلى   4 من  أعمارهم  تراوح  الذين  األطفال  مارس 
سنوات ومن 10 إلى 11 عامًا من جديد، رغم رفض 
الذى  لإلجراء  المحلية  واللجان  المعلمين  نقابات 

اعتبرته سابقًا ألوانه.
ووركستر  مدرسة  مديرة  ياينز  برايونى  وقالت 
نعد  أن  فعاًل  يمكننا  »ال  البالد  غرب  فى  االبتدائية 
مترين  مسافة  على  سيبقون  األوالد  بأن  األهل 
الواحد من اآلخر طوال الوقت«. وشدد وزير التعليم 
البريطانى غافين ويليامسون، الذى اتهم بالتأخر فى 
التعليق على المسألة، للصحافة على »ضرورة المضى 

قدمًا«.
وبريطانيا هى البلد األوروبى األكثر تضررا بالوباء 

العالم  فى  الوباء  وأسفر  وفاة.  ألف   38 أكثر من  مع 
عن أكثر من 372 ألف وفاة من أصل أكثر من 6,1 
ماليين إصابة، وفق تعداد لـ»فرانس برس« يستند 

إلى مصادر رسمية.
خطت  ثانية،  إصابات  موجة  من  المخاوف  ورغم 
وإسبانيا  وألبانيا  وهولندا  ورومانيا  واليونان  فنلندا 
ففى  الوضع.  تطبيع  نحو  عدة  خطوات  والبرتغال 
فتح  الواسعة  المركزية  المكتبة  أعادت  هلسنكي، 
والمجمعات  والمطاعم  الحانات  غرار  على  أبوابها 

الرياضية والمواقع الثقافية.
وقال سيسكو كيفنسالمى الذى حضر إلى المكتبة 
»كنت فى حاجة إلى شيء ما لرفع معنوياتي«. وفى 
سلوفينيا، بدأ سريان مرسوم يعلن »انتهاء الوباء« 
وتم االحتفاء بالحادث عبر تحليق طائرات عسكرية. 
كذلك، أطلقت سيارات للشرطة العنان ألبواقها أمام 
المستشفيات تحية للطواقم الطبية. وبات فى إمكان 

كل الحانات استئناف نشاطها فى النرويج.
وفى آسيا، أفاد اإلعالم الكورى الجنوبى بأن كوريا 

من  شهرين  بعد  مدارسها  فتح  ستعيد  الشمالية 
إغالقها كإجراء وقائي. ولم تعلن بيونغ يانغ عن أى 
الخبراء فى  أثار شكوك  ما  بوباء كوفيد19-،  إصابة 
وقت تفشى فيه الفيروس الذى نشأ فى جارتها الصين 

فى كافة أنحاء العالم.
تفشى  استمرار  تنفى  ال  المظاهر  هذه  كل  لكن 
الوباء، األمر الذى عقد الجانب اللوجستى ألكبر بعثة 
علمية فى القطب الشمالى ومنح ذريعة لشرطة هونغ 
كونغ لتمنع للمرة األولى منذ ثالثين عاما تجمعا فى 
وأشارت  تيانانمين.  ساحة  فى  القمع  ضحايا  ذكرى 
إيران إلى نحو ثالثة آالف إصابة جديدة فى 24 ساعة، 

فى عدد غير مسبوق منذ شهرين.
الناس  »يعتقد  نمكى  سعيد  الصحة  وزير  وعلق 
أن فيروس كورونا انتهي، لكنه بعيد من ذلك. لقد 
جنازات  أو  زفاف  حفالت  إقامة  بعدم  الناس  طالبنا 
استانفت  فقد  أفريقيا،  فى  أما  يصغوا«.  لم  لكنهم 
المدارس والجامعات نشاطها فى الكاميرون وتنزانيا 
جنوب  أرجأت  حين  فى  الوباء،  تفشى  استمرار  رغم 
أفريقيا ألسبوع موعد استئناف العمل فى العديد من 

المدارس التى لم تجهز بعد.
التى  الالتينية  اميركا  فى  قاتمة  الصورة  وتبقى 
من  أكثر  رسميا  أصاب  الذى  للوباء  بؤرة  تحولت 
مليون شخص. وفى البرازيل، البلد األكثر تضرراً فى 
المنطقة، مع أكثر من 500 ألف إصابة و30 ألف وفاة، 
يترافق تفشى الوباء مع ارتفاع فى التوتر السياسى 
حول كيفية معالجته. واندلعت اشتباكات مساء األحد 
فى ساو باولو بين أنصار ومعارضى الرئيس البرازيلى 

جاير بولسونارو.
ويقلل الرئيس اليمينى المتشدد من خطورة الوباء 
ويعارض تدابير االحتواء التى أقرتها مختلف السلطات 
برازيليا،  فى  األحد  بالحشود  اختلط  كما  المحلية، 
متحديا قواعد التباعد االجتماعى التى أقرت من أجل 

الحد من انتشار العدوي.
أعلى حصيلة  التى تسجل  المتحدة،  الواليات  فى 
وفاة(،   104,383( العالم  فى  الوباء  جراء  وفيات 
االنقسامات  بسبب  أيضًا  الصحية  األزمة  تفاقمت 
السياسية العميقة وبسبب موجة الغضب لمقتل رجل 
أسود أثناء توقيف شرطى أبيض له فى مينيابوليس 

قبل أسبوع.

فى أعقاب إعالن الرئيس األميركى دونالد ترامب 
فرض قيود على طالب صينيين فى الواليات المتحدة، 
هددت بكين اإلثنين بالرد على احتجاج واشنطن على 

قانون جديد لألمن القومى فى هونغ كونغ.
وقالت الصين أيضا إن االضطرابات المستمرة فى 
الواليات المتحدة تظهر خطورة مشكلتى العنصرية 
المزدوجة  المعايير  عن  وتكشف  الشرطة،  وعنف 
وفق  كونغ،  هونغ  متظاهرى  دعمها  فى  لواشنطن 

»فرانس برس«.
وكثيرا ما تواجه الجانبان بشأن مواضيع مختلفة، 
قيودا على طالب  إنه سيفرض  ترامب  قال  والجمعة 
صينيين وسيبدأ فى إلغاء االمتيازات الخاصة الممنوحة 
وغيرها.  التجارية  الرسوم  يخص  فيما  كونغ  لهونغ 
وردت الصين اإلثنين بغضب على اإلجراءات األميركية 

معتبرة أنها »تلحق الضرر بالجانبين«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان »أى 
كلمات وخطوات من شأنها أن تضر بمصالح الصين 
الصيني«،  الجانب  من  مضادة  بهجمات  ستُقابل 
دون إضافة أى تفاصيل. وأضاف أن إجراءات واشنطن 

»تتدخل بشكل خطير فى الشؤون الداخلية الصينية 
وتقوض العالقات األميركية الصينية«.

الماضى  الخميس  صوت  الصينى  البرلمان  وكان 
لصالح مشروع القانون الذى يسمح »بمنع ووقف وقمع 
أى تحرك يهدد بشكل خطير األمن القومى مثل النزعة 
نشاطات  وراء  الوقوف  أو  وإعداد  والتآمر  االنفصالية 
إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخال فى 

شؤون« هونغ كونغ.
وجاء ذلك بعد سبعة أشهر من تظاهرات حاشدة 
للمطالبة بمزيد من الديمقراطية فى هونغ كونغ العام 
مشروع  ولقى  عنف.  أعمال  أحيانا  تخللتها  الماضي، 
للديمقراطية  مؤيدين  نشطاء  من  إدانات  القانون 
فى  الحريات  لقمع  محاولة  بوصفه  غربية،  ودول 
المستعمرة البريطانية السابقة. وحظرت شرطة هونغ 
كونغ اإلثنين تجمعا مسائيا مرتقبا فى ذكرى أحداث 
ساحة تيانانمين خشية من فيروس كورونا المستجد. 
وهى المرة األولى التى يتم فيها إلغاء التجمع فى ثالثة 
عقود. وتجتذب المراسم التى تقام فى 4 يونيو وتضاء 
فيها الشموع حشودا ضخمة. كما أنها المكان الوحيد 
على األراضى الصينية الذى ال يزال يُسمح فيه بإحياء 

الذكرى المهمة.

بعد فرض قيود على طالبها فى أميركا

تهديد صينى بالرد على تدخل واشنطن فى مسألة هونغ كونغ

أميركا الالتينية تحولت إلى بؤرة للوباء

مساع أوروبية متسارعة الستعادة الحياة فى مواجهة »كورونا«

بكين - وكاالت

عواصم العالم - وكاالت

●  مظاهرة فى هيوستن تنديدا بمقتل جورج فلويد



اقتصاد

كالم فى األرقام

مليار دينار
إجمالي اإليرادات النفطية
 والسيادية المقدرة للفترة

 من يناير حتى أبريل الماضي.
وزارة المالية بحكومة الوفاق

قالوا

08

وقعت بلدية طبرق عقد مشروع إنشاء كورنيش المدينة مع شركة محلية 
بقيمة 4 ماليين دينار.

جرى  الكورنيش  إنشاء  عقد  أن  طبرق  لبلدية  اإلعالمى  المكتب  وأوضح 
توقيعه مع مفوض »شركة األميرة« المنفذة المشروع بقيمة 4 ماليين دينار، 
700 متر، وعرض 11 مترا، على أن يجرى تنفيذ المرحلة األولى منه  وبطول 

خالل 180 يوما.
وكورنيش طبرق هو »مشروع ترفيهى جمالى سيساهم فى حماية البيئة، 
فى  يساهم  مما  مائي،  فائض  أى  أو  األمطار  مياه  لتصريف  قنوات  وتتخلله 

القضاء على التلوث البيئى بحوض ميناء طبرق البحري«.
فرج  التسييرى  المجلس  رئيس  العقد  على  التوقيع  مــراســم  حضر 
مكتب  ومدير  الــجــودة،  إدارة  ومدير  المجلس،  وأعــضــاء  بوالخطابية، 

المشروعات، ومدير إدارة الشؤون القانونية بالبلدية.

4 ماليني دينار إلنشاء كورنيش طبرق

»االقتصاد العالمى 
سيكون مختلفا جدا 
فى المستقبل«

رئيس البنك 
الدولي
ديفيد مالباس

 % 2.6
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اإلجماع غير املؤكد على الجائحة

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

دور  عن  »كورونا«  فيروس  مرض  أزمة  تُعَلمُنا  ماذا  تُرى 
مجتمعاتنا  تستخلصها  قد  التى  الدائمة  الدروس  وما  الدولة؟ 
منها؟ ال يزال من المبكر للغاية طرح مثل هذه التساؤالت، لكن 

تجنبها أمر غير وارد. 
يجب أن تكون نقطة البداية أن إجماعا جديدا فى التعامل مع 
ل فى ساحة المعركة، رغم أنف الرئيس البرازيلى  الجائحة تَشَكَّ
ويمكن  ترمب.  دونالد  األميركى  والرئيس  بولسونارو  جايير 

تلخيص هذا اإلجماع فى أربعة مقترحات.
ُقـرب نهاية شهر مارس، أدرك قسم كبير  أوال، فى وقت ما 
من العاَلم أن العاملين فى مهنة التمريض أو مساعدة الرعاية 
تلك  فى  األقل  على  ــ  عادة  يتلقونه  مما  أكبر  أجرا  يستحقون 

اللحظة.
ضد  التأمين  الحكومات  سوى  جهة  أى  تستطيع  ال  ثانيا، 
المخاطر الكارثية. فى مواقف األزمات العامة، تستطيع الحكومات 
ومنع  المواطنين،  حماية  المركزية(  البنوك  )بمساعدة  فقط 
حاالت اإلفالس، والحد من التشرذم االجتماعي. واألسواق بارعة 
الدولة وحدها  التبادلية، لكن  التعويضية  المخاطر  فى معالجة 

القادرة على التعامل مع المخاطر التالية ناادرة الحدوث.
ثالثا، تساعد العولمة فى تعزيز الكفاءة، لكن الدولة هى التى 
يجب أن تعمل على توفير المرونة والقدرة على الصمود. حتى 
وقت قريب، كان من المعتقد عن يقين أن البلدان فرادى يمكنها 
دائما االعتماد على األسواق العالمية العميقة السائلة للوصول 
إلى السلع التى تحتاج إليها أيا كانت. ولكن بعد ذلك، جاء إدراك 
صادم مفاده أن هذه األسواق يمكن أن تتعطل ِبـفِـعل ارتفاع 

مفاجئ فى الطلب على أقنعة الوجه وأجهزة مساعدة التنفس.
أخيرا، يمكن تجاوز العقبات التى تحول دون تدخل الدولة فى 

حال حدوث صدمة ال تتكرر سوى مرة واحدة كل قرن. مع 
تمكن األزمة فى شهر مارس، سارع االتحاد األوروبى إلى 
اتخاذ قرار بتخفيف قواعده التى تحد من مساعدة الدولة 
تعفى  التى  الهروب  فقرة  وتفعيل  الخاصة  للشركات 
البلدان األعضاء من القيود المالية المنصوص عليها فى 

ميثاق االستقرار والنمو. 
السؤال اآلن هو أى أجزاء من هذا اإلجماع قد تنجو من 
المرحلة الحادة من 
األزمة  بعد  األزمة. 
العالمية  المالية 
 ،2008 ــام  عـ ــى  ف
زعــم كــثــيــرون أن 
غير  الــرأســمــالــيــة 
محكوم  المقيدة 

وكما  بالفشل.  عليها 
الرئيس  دافوس  فى  قال 
الفرنسى نيكوال ساركوزى 
رؤيتنا  إنها  عولمة.  أزمة  هى  األزمة  »هذه   2010 عام  فى 
معيبة.  أنها  الزمن  من  معينة  لحظة  فى  أثبتت  التى  للعالم 
نعمل  أن  علينا  يتعين  التى  للعالم هى  رؤيتنا  فإن  وعلى هذا 
الضوابط  تشديد  من  الرغم  على  ولكن  تصحيحها«.  على 
عام  فى  المالى  االنهيار  أعقاب  فى  المصرفية  التنظيمية 
إلى مستوى  االرتقاء  فى  الرأسمالية  2008، فشلت إصالحات 

الكبري. الطموحات  هذه 
التوترات  وكانت  كثيرا،  أعظم  كوفيد19-  صدمة  أن  غير 
عام  فى  كانت  التى  تلك  من  أعمق  عليها  السابقة  االجتماعية 
أرضية  توفر  أن  ينبغى  الحالية  األزمة  فإن  هذا  وعلى   .2008
خصبة إلعادة تقييم الدور الذى تضطلع به الدولة ومسؤولياتها 

الفريدة.
يضع  سياسى  تحول  إلى  تقود  أن  العملية  لهذه  ينبغى 
اجتماعية  مؤسسات  باعتبارها  الصحيح:  مكانها  فى  األسواق 
أساسية لكنها ليست مهيمنة. فى إعادة لصياغة عبارة المؤرخ 
االقتصادى كارل بوالنى يمكننا أن نقول إن األسواق يجب أن 
العالقات االجتماعية، وليس العكس.  تشكل جزءا ال يتجزأ من 
أكثر  الحالية، وبشكل  المناخية  الطوارئ  أن حالة  الواضح  ومن 
عموما، الثِـَقـل المتزايد الذى اكتسبته التفاعالت غير السوقية 
ــ أو ما يسميه االقتصاديون العوامل الخارجية ــ تزيد من قوة 

هذا الرأي.
تخدم  أن  كوفيد19-  لصدمة  ينبغى  المنوال،  ذات  على 
كتذكرة بأن الحكومات يجب أن تحتفظ بالقدرة الفائضة حتى 
الطوارئ.  حاالت  فى  بالكامل  بدورها  تضطلع  أن  لها  يتسنى 
وليس من قبيل المصادفة أن تأتى استجابة ألمانيا ذات الجيب 
القوة  كانت  حين  فى  القوة،  شديدة  الحالية  لألزمة  العميق 
المالية لدى إيطاليا ــ واليونان بشكل خاص ــ محدودة. ورغم 
تخفيف  فى  يساعد  أن  الممكن  من  المركزية  البنوك  دعم  أن 
بيئة  فى  وخاصة  الحكومى   االقتراض  على  المفروضة  القيود 
القيود  هذه  يزيل  ال  فإنه  ــ  الحالية  المنخفضة  الفائدة  أسعار 

بالكامل.
صحيح أن الحكومات تتحمل قدرا من المسؤولية عن جائحة 
كوفيد19- أقل كثيرا من اللوم الذى تستحقه عن األزمة المالية، 
رغم ذلك،  كثيرة  المظالم  لكن  كارثة من صنعها.  كانت  التى 
واالجتماعية  االقتصادية  العواقب  توالى  مع  تتنامى  وسوف 

المترتبة على الجائحة.
إلى  الغاضبون  المواطنون  يميل  سوف  السياق،  هذا  فى 
عقاب  وراء  خفية  أسباب  وجود  ضرورة  حول  الروايات  تصديق 
األمس الحتمى المزعوم. وربما يستنتجون أن الحكومات يجب 
أن تتوقف عن االلتزام بقيود وهمية كما يبدو، ألن كل ما كان 
أصبح ممكنا بصورة مفاجئة. على  السابق  يعتبر مستحيال فى 
السياسات  صناع  روج  لماذا  كثيرون  سيتساءل  المثال،  سبيل 
أن  إلى  حيوية،  وطنية  مصلحة  أنه  على  االقتصادى  لالنفتاح 

أصبحت السيادة الشعار الجديد.
من  العديد  الجائحة  حطمت  لقد  مشروعة.  تساؤالت  هذه 
تكون  أن  الجائز  غير  فمن  هذا  وعلى  السياسية،  المحرمات 
يوجد  )ال  العبارة  هذه  أضحت  فقد  بديل«،  يوجد  »ال  اإلجابة: 
بديل( ضحية أخرى من ضحايا هذه األزمة، وال ينبغى ألحد أن 

يحزن على فراقها. 

فرنسى  اقتصادى  خبير   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 جين بيسانى فيرى *

األسواق يجب أن تشكل 
جزءا ال يتجزأ من 

العالقات االجتماعية، 
وليس العكس

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4096دوالر أميركي
1.565يورو

1.7399الجنية االسترليني
0.3753الريال السعودي
0.3838درهم إماراتي

0.1975االيوان الصيني

2020 3  يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء    

مصرى يسعى إلى خوض سباق الترشح

من قفل الموانئ النفطية إلى وقف منظومة تمويل المصارف

حلم رئاسة منظمة التجارة العاملية يداعب قارة أفريقيا

»دينارات غوزناك« تفتح جبهة جديدة للصراع على امللف الليبي

القاهرة - وكاالت

الوسط ــ عالء حموده

االتحاد األفريقى يحسم المرشح إلدارة 
»التجارة العالمية« بحلول يوليو

أفريقى  يـــرأس  ألن  ــوقــت«  ال »حـــان 
األولي،  للمرة  العالمية  التجارة  منظمة 
وفق ما يقول السويسرى - المصرى حميد 
منصب  إلى  الترشح  فى  الراغب  ممدوح، 
يخلو  ــذى  ال المنظمة  هــذه  عــام  مدير 
»فرانس  وكالة  مع  مقابلة  وفى  قريبًا. 
يعمل  ــذى  الـ ــدوح  ــم م ــقــول  ي ــرس«،  ــ ب
األميركى  المحاماة  مكتب  ضمن  حاليًا 
مقرّ  حيث  جنيف  فى  »كينغ&سبالدينغ« 
األفريقي،  االتحاد  إطار  »فى  المنظمة، 
 2019 يوليو  فى  األفريقية  الدول  قررت 
التجارة  لمنظمة  المقبل  العام  المدير  أّن 

أفريقيًا«. أن يكون  العالمية يجب 
السابق  المصرى  الدبلوماسى  ويضيف 
إّن  عامًا،   35 منذ  سويسرا  فى  والمقيم 
المنصب،  هذا  على  يومًا  تحز  لم  »أفريقيا 
العالم  إّن كل مناطق  إذ  الوقت،  وقد حان 
حميد  أّن  بيد  عليه«.  ــازت  ح أن  سبق 
القاهرة  فى  المولود  عامًا(   67( ممدوح 
فى  وحيدًا  ليس  الحقوق،  شهادة  والحائز 
هذا المسعي. فثمة أيضًا النيجيرى يونوف 
منصب  حاليًا  يشغل  الذى  أغا  فريديريك 
الدولية،  المنظمة  عام  مدير  نواب  أحد 
لدى  سفير  وهو  الورون  ايلوا  البنينى  كما 
اختارهما  وقد  جنيف،  فى  المتحدة  األمم 
الئحته  ضمن  فبراير  فى  األفريقى  االتحاد 
األفريقية  المنظمة  وترغب  للمرشحين. 
فى التوصل إلى مرشح واحد بحلول يوليو، 
الحاسمة  الفترة  تبدأ  أن  يفترض  كان  إذ 
المقبل  التجارة  منظمة  عام  مدير  الختيار 
االستقالة  إعــالن  أّن  غير  ديسمبر.  فى 
روبرتو  البرازيلى  العام  لمديرها  المبكرة 
ازيفيدو فاجأ الجميع. فقد أعلن األخير فى 
أنّه سيتخلى عن مهامه فى  منتصف مايو 
انتهاء  من  عام  قبل  أى  أغسطس،  نهاية 

واليته، مبررا ذلك بأسباب »عائلية«.
المنظمة  على  اإلعــالن  هــذا  ــرض  وف
على  وصــار  خلفه،  اختيار  مسار  تسريع 

الليبية  النقدية  الــعــمــالت  تحولت 
جديدة  ورقــة  إلــى  روسيا  فى  المطبوعة 
الروسية   - األميركية  المناوشات  فــى 
القلق  خلفية  على  ليبيا،  بشأن  الدائرة 
موسكو  تدخالت  من  المتصاعد  األميركى 
»فاجنر«،  وقوات  بالعتاد  الليبى  الملف  فى 
بعد الكشف عن احتجاز السلطات المالطية 
فى شركة  ليبى مطبوعة  دينار  مليار   1.45
إلى  طريقها  فى  كانت  الروسية  »غوزناك« 

بنغازي. المركزى فى  المصرف 
لــوزارة  بيان  وفى  المتحدة،  الواليات 
السلطات  ــالن  ــإع ب رحــبــت  ــخــارجــيــة،  ال
وصفتها  ليبية،  أمــوال  حجز  المالطية 
البيان  على  روسيا  واعترضت  بـ»المزورة«، 
األميركى بقولها إنها ليست أمواال مزيفة، 
وأن البنك المركزى فى بنغازى الذى تقدم 

بطلب طباعتها، هو مؤسسة »شرعية«.
بيان  فى  ردت  الروسية  الخارجية  وزارة 
تحت  تقع  الليبية  النقدية  السلطة  بأن 
طرابلس  فى  »أحدهما  مركزيين  مصرفين 
حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها 
دوليا، واآلخر فى بنغازي. وقد تعين حاكمه 
انتخبه  الذى  الليبى  البرلمان  من  بقرار 
الدولية  بالشرعية  بالتالى  ويتمتع  الشعب 
الدنانير  »ليست  وأضافت:  الضرورية«. 
التصريحات  بــل  المزيفة  هــى  الليبية 

األميركية«.
أقرت  ناحيتها،  من  الروسية،  »غوزناك« 
سبتمبر  فى  تمت  المصادرة  عملية  بأن 
للمعايير  بـ»انتهاك  وصفته  فيما   2019
لألمم  تابعة  لجنة  أن  وذكــرت  الدولية«. 
»لم  األموال،  حزمة  صحة  تدرس  المتحدة 
على  المفروضة  للعقوبات  انتهاك  أى  تجد 
المتحدة  تقرير خبراء لألمم  ليبيا«. وحسب 
فى  ــى  ــدول ال األمـــن  مجلس  ــى  إل أرســـل 
غوزناك  شركة  سلمت  الماضي،  ديسمبر 
البنك  و2018   2016 عامى  بين  الروسية 
أوراقا نقدية  البيضاء  الموازى فى  المركزى 

7,11 مليار دوالر. ليبية تعادل قيمتها 
أما المصرف المركزى فى بنغازي، ووفق 
العملة  طباعة  قــرار  »اتخذ  فقد  تعبيره، 
له«،  المقررة  الصالحيات  وفق  النقدية 
بـ»تعنت  وصفه  ما  إلى  بيان  فى  منوها 

الثامن  بين  ملفاتهم  تقديم  المرشحين 
السؤال  بات  بالتالى  ويوليو.  يونيو  من 
يتمحور حول ما إذا كانت الدول األفريقية 
واحد  مرشح  إلى  التوصل  من  ستتمكن 
الكينية  أّن  سيما  وال  الفترة،  تلك  بحلول 
إلى  ترشحت  أن  سبق  التى  محمد  أمينة 
دبلوماسية  وهــى   2012 فى  المنصب 
قديمة فى جنيف، راغبة فى دخول السباق 
حملته  ممدوح  بدأ  األثناء،  فى  يبدو.  كما 
على  مــركــزًا  السويسرية،  المدينة  فى 
خبرته الطويلة فى المنظمة.وهو حّط فى 
تجاريًا  مفاوضا  بصفته   1985 عام  جنيف 

المصرية،  الدبلوماسية  البعثة  ضمن 
»غات«  هيئات  إلى   1990 فى  انضم  ثم 
الجمركية  للتعريفة  العامة  )االتفاقية 
التجارة  منظمة  قامت  التى  والتجارة( 
كمستشار  بدايًة  أنقاضها،  على  العالمية 

لنائب مديرها. قانونى ثم مساعدًا 
ــدوح »واحــــــدة من  ــمـ مـ ــح  ــوضـ ويـ
النظام  هذا  ضمن  المهمة  مسؤولياتى 
كانت التفاوض حول )االتفاق العام بشأن 
ذاك  ودخل  وصياغته«.  الخدمات(  تجارة 
فى  أى   ،1995 فى  التنفيذ  حيز  االتفاق 
بعد  العالمية.  التجارة  منظمة  والدة  عام 

السيولة  تــوزيــع  فــى  المقال  المحافظ 
كافة  على  ومنطقى  عادل  بشكل  النقدية 
ال  المثال  سبيل  على  منها  والتى  المدن، 
فقط  دينار  مليون   )167( إرســال  الحصر 
منذ  الشرقية  للمنطقة  التجارية  للمصارف 
إلى  إشارة  فى  اآلن«،  حتى  2015م  العام 
طرابلس  فى  المركزى  المصرف  محافظ 

الكبير. الصديق 
على  ــادى  ــص ــت االق ــاحــث  ــب ال ــول  ــق وي
الفنية  الناحية  »من  لـ»الوسط«:  الصلح 
شأن  هــى  العملة  طباعة  والقانونية، 
بمصرف  الخاصة  ــراءات  اإلجـ يتبع  ليبى 
قبل  من  اعتماده  تم  الذى  المركزى  ليبيا 
نفسه  الوقت  فى  محذرا  الليبي«،  البرلمان 
نتيجة  األسعار  تضخم  معدالت  ارتفاع  من 

المحلية. النقود  طباعة 
تسريبات  تحدثت  ــاء،  ــن األث هــذه  فــى 

بخنق  باهتمامها  المتحدة  الواليات  من 
وأوضحت  ليبيا.  فــى  الــروســى  النفوذ 
صادرت  المالطية  الجمارك  أن  الجريدة 
 2019 نوفمبر  فى  المزيفة«  ــوال  »األم
حاويتين  فــى  المخبأة  الشحنة  ولكن 
مقفال  بقى  مكعبة  قدم   2000 سعة  من 

الوقت. ذلك  منذ  عليها 
المتبادلة  الضغوط  اســتــمــرار  ــع  وم
الباحث  يحذر  وواشنطن،  موسكو  بين 
انعكاسات  من  الصلح  على  االقتصادى 
أرض  على  الــدولــى  الــصــراع  »استمرار 
أضــرار  له  يكون  »ســوف  ــال:  وق ليبيا«، 
لكنه  الليبي«.  االقتصاد  على  كبيرة 
األدوات  »استخدام  آخر  جانب  من  يلحظ 
مشيرا  تمويل«،  ضغط  لخلق  االقتصادية 
الموانئ  تقفل  الموقتة  »الحكومة  أن  إلى 
المصارف  تمويل  تقفل  والوفاق  النفطية 

حكومة  على  روسية  ضغوط  عن  إعالمية 
المحجوزة،  الليبية  األموال  مالطا الستعادة 
االحتفاظ  مالطا  من  طلبت  واشنطن  لكن 
وأشــار  موسكو.  ضد  إدانــة  كدليل  بها 
توداي«  »مالطا  لجريدة  حكومى  مصدر 
خالل  »من  ضغوطا  روسيا  ممارسة  إلى 
وغير  مباشر  بشكل  الدبلوماسية  قنواتها 
المحجوزة«.  األمــوال  عن  لإلفراج  مباشر 
أنها  مالطا  أبلغت  المتحدة  المملكة  لكن 
يجب أن تتلف شحنة األموال المصادرة فى 

وقت سابق.
المتحدة  الواليات  طلبت  المقابل،  فى 
بالشحنة  االحتفاظ  مالطا  من  األميركية 
خليفة  المشير  روسيا  دعم  على  كدليل 
وفق  الليبى  الوطنى  والجيش  حفتر 
بيان  آخر  مصدر  واعتبر  توداي«.  »مالطا 
تذكرة  بمثابة  األميركية  الخارجية  وزارة 

ذلك، أمضى أكثر من 20 عامًا فى منظمة 
تجارة  مجلس  رأس  حيث  العالمية  التجارة 
الخدمات حتى عام 2001، وبعد ذلك قسم 
وفى   .2017 حتى  واالستثمار  الخدمات 
»كينغ&سبالدينغ«  بمكتب  التحق   ،2018
زائر فى معهد  الحقوقي، وهو أيضًا أستاذ 
جامعة  فــى  التجارى  القانون  دراســـات 

»كوين ماري« فى لندن.
المهنية  صفاته  بــأّن  ممدوح  يعترف 
المواصفات  عن  الشيء  بعض  »بعيدة 
السابقين«،  )المنظمة(  لمديرى  النمطية 
غرار  على  معّطلة،  عربة  تحتاج  هل  ولكن 
هو  ما  إلــى  العالمية،  التجارة  منظمة 
ويقول  ليقودها؟  »مهندس«  من  أفضل 
ولكن  أعضاؤها،  يقودها  »المنظمة  إّن 
أن  يجب  سيارتك  قيادة  من  تتمكن  لكى 
»إذا  ويضيف  لالستخدام«.  صالحة  تكون 
أردت الشروع فى عملية إصالح، أال تفضل 
الذين  المهندسين  أحد  بجانبك  يكون  أن 
بغية  الهيكل  وإقامة  تصميم  فى  شاركوا 

السيارة؟«. تصليح  فى  المساعدة 
عالمى  اقتصادى  ــود  رك خضم  وفــى 
فإّن  كوفيد19-،  وباء  تفشى  به  تسبب 
عام  مدير  تنتظر  ضخمة  مشاريع  عــدة 
للمؤتمر  التحضير  المقبل:  المنظمة 
تراوح  مفاوضات  دفع   ،2021 فى  الوزارى 
المنظمة  بين  النزاعات  ومعالجة  مكانها 
إلى  ممدوح  ويشير  المتحدة.  والواليات 
اإلصالح  إّن  القول  على  متفق  »الجميع  أّن 
ضروري« غير أّن التباينات تظهر فى سياق 
أّن »األولوية  العملية. ويوضح  »الترجمة« 
الحوار  إحياء  فى  تتمثل  لديه  الرئيسية« 
ــدة«  واح طاولة  حــول  األعــضــاء  و»جمع 
ذلك  ويصف  وأرضية مشتركة.  حل  إليجاد 
أولوياته  بين  ومن  الماسة«.  بـ»الحاجة 
للمنظمة،  التشريعية  الذراع  إحياء  األخرى 
تراوح مكانها منذ  المفاوضات  أّن  موضحًا 
المنظمة  يجعل من  ما  عامًا،   20 أكثر من 
التجارية  النزاعات  فى  البت  مكلفة  أداة 

فحسب.

الشرق«. فى 
ــام  أرق أفـــادت  ــوع،  األســب هــذا  ومطلع 
الوطنية  المؤسسة  عن  ــادرة  ص رسمية 
إقفال  عن  الناجمة  الخسائر  بأن  للنفط 
لها  التابعة  النفطية  والخطوط  الموانئ 
مسجلة  مليارات،  الخمسة  حاجز  تخطت 
5.026 مليار دوالر، وذلك منذ إعالن تجمع 
يناير  فى  النفطية  الموانئ  إغــالق  قبلى 
حديث  تقرير  قال  المقابل،  فى  الماضي. 
البيضاء  فى  المركزى  المصرف  عن  صادر 
التمويل جعلت األرصدة  إقفال منظومة  إن 
وتنخفض  طرابلس  مركزى  داخل  تتراكم 
بسبب  البيضاء،  مركزى  داخل  كبير  بشكل 
االعتمادات  لغرض  األجنبية  العملة  شراء 
محذرا  الشخصية،  والحواالت  المستندية 
من أن هذه األحداث والمشاكل تؤثر سلبيا 

المالية«. المؤسسات  على 

●   اجتماع وزراء تجارة منظمة التجارة العالمية فى فيتنام فى العام 2017

●  موظف يحصى عمالت نقدية من فئة الدينار الليبى فى أحد مصارف العاصمة طرابلس

ممدوح: صفاتى المهنية بعيدة بعض الشيء 
عن المواصفات النمطية للمديرين السابقين
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أن  محمود،  على  الدكتور  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  أكد 
المؤسسة ستكون »فى مصاف الصناديق السيادية العالمية«، موضحا أن »أول مسارات 

االستراتيجية ستكون مشروع التحول إلى مصاف الصناديق السيادية«.
أضاف محمود خالل مداخلة تلفزيونية على قناة »CNBC العربية«، د أن المؤسسة 
 ،2020 يناير  منُذ  أوليفروايمان  شركة  مع  بالشراكة  استراتيجيتها  تنفيذ  فى  »بدأت 
أفضل  واتباع  والشفافية  الحوكمة  وقواعد  التشغيلية،  العمليات  تحسين  بهدف 
الممارسات اإلدارية والمحاسبية داخل المؤسسة أسوة بالصناديق السيادية العالمية«.

وأشار إلى أن المؤسسة الليبية لالستثمار »أعدت استراتيجية شاملة وكاملة، الهدف 
منها حماية وصون أصول المؤسسة وإعداد آلية عمل وفقا لصناديق الثروة السيادية«.

وذكر محمود أن »شركة ديلوت للمحاسبة بدأت فى إعادة تقييم أصول المؤسسة«، 
الليبية  المؤسسة  استثمارات  لكل  شامال  فهما  سيعطى  التقييم  »هذا  أن  موضحا 
وكذلك من  االستثمار،  نوع  ومن حيث  المخاطر  التابعة من حيث  وجهاتها  لالستثمار 

حيث الدولة«.

على محمود: ليبيا ستكون فى مصاف الصناديق السيادية العاملية

التعاون  مجلس  دول  تواجه  أن  الدولى  التمويل  معهد  توقع 
تاريخها فى ظل صدمة مزدوجة  اقتصادية فى  أزمة  الخليجى أسوأ 

النخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
المحلى  »الناتج  إن  القول  المعهد  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
الجارى  العام  فى   %  4.4 عامة  بصفة  الحقيقى سينكمش  اإلجمالى 
الفيروس  تفشى  احتواء  فى  النجاح  على  المؤشرات  بعض  رغم 

وتخفيف بعض القيود فى األسابيع األخيرة«.
السلطات  تبنتها  التى  العام  اإلنفاق  خفض  »إجراءات  أن  وتابع 
الخسائر  تعوض  أن  يمكن  العجز  اتساع  الحتواء  المنطقة  فى 
الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك«، لكن المعهد 
توقع أن يتسع العجز الكلى إلى 10.3 % من الناتج المحلى اإلجمالى 

مقارنة مع %2.5 فى 2019.
 13.3 سيضخ  إنه  االثنين  يوم  السعودى  المركزى  البنك  وقال 
مليار دوالر إضافى فى القطاع المصرفى لمساعدة البنوك على دعم 
أبريل  فى  االستهالكى  لإلنفاق  حاد  انخفاض  إثر  الخاص  القطاع 

بسبب إجراءات احتواء الفيروس.
متينا بفضل  للمنطقة  المصرفى  النظام  يظل  للمعهد،  بالنسبة 
وتابع  نسبيا.  منخفضة  رديئة  وقروض  المال،  ورأس  السيولة  قوة 
لدعم  الخليجى  التعاون  مجلس  دول  سلطات  إجراءات  أن  المعهد 
السيولة لتعزيز البنوك تبلغ أربعة المئة من الناتج المحلى اإلجمالى 
أى 54 مليار دوالر. وقد ينكمش الناتج المحلى الحقيقى للسعودية، 
أكبر اقتصاد فى المنطقة، أربعة %وينمو العجز إلى 13 % هذا العام.

أزمة اقتصادية »غير مسبوقة« فى دول الخليج
السعر بالدوالرنوع الخام

38.98برنت

36.40غرب تكساس

38.32دبي

33.68سلة أوبك

37.60أورال
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ذوى  ــراد  األف بأن  الخاص  »باركليز«  ببنك  تنفيذى  مسؤول  قال 
تجنبا  األكثر  أصبحوا  األوسط  الشرق  منطقة  فى  الكبيرة  الثروات 
للمخاطر من بين المستثمرين األثرياء فى األسواق الناشئة، وذلك 

بعد أن تضرروا من انهيار أسعار النفط.
أن  حيدر  سلمان  بالبنك  العالمية  النمو  أســواق  مدير  وأوضــح 
عمالء البنك األثرياء فى شتى أنحاء األسواق الناشئة يتحولون نحو 
االستثمارات التى تعتبر أكثر أمانا، مثل األصول الدوالرية أو األسهم 
لكن  انتقائية،  ثابت  دخل  أدوات  أو  نقدية  بتوزيعات  تأتى  التى 
إبان  عليها  كان  التى  الكثافة  بنفس  ليس  المخاطرة  عن  العزوف 

األزمة المالية العالمية.
فى  حيدر  وقال  األوســط.  الشرق  فى  وضوحا  أكثر  الحذر  لكن 
مقابلة نشرتها وكالة »رويترز«: »مستويات اإلقبال على المخاطرة 
فى الشرق األوسط انخفضت كثيرا ... هناك تركيز أكبر بكثير على 
السيولة«.  على  الحفاظ  على  بكثير  أكبر  تركيز  المحلية..  السيولة 
وفى الوقت الذى استعادت فيه األسهم العالمية بعضا مما فقدته 
بعد هبوط فى مارس تسببت فيه مخاوف حيال الكلفة االقتصادية 
للجائحة، ال تزال أسعار النفط عند مستويات متدنية رغم زيادة هذا 

الشهر.
وأشار حيدر إلى أن اإلقبال على المخاطرة تراجع أيضا فى روسيا، 
وهى اقتصاد غنى بالنفط آخر، فى حين خفت اإلقبال فى الهند. وقال 
بآسيا.  أخرى  الشيء فى مناطق  أكثر جرأة بعض  العمالء كانوا  إن 
وعمالء البنك الخاص عادة ما يكون لديهم أصول متاحة لالستثمار 

بأكثر من 20 مليون جنيه إسترلينى )24.7 مليون دوالر(.
وقال حيدر المقيم فى لندن »صار الكثير من التركيز على التأكد 
المال  ورأس  السيولة  احتياجات  تغطية  على  أعمالهم  قدرة  من 
العمالء  من  كبيرا  إجماعا  هناك  إن  ذلك«، مضيفا  إلى  وما  العامل 
الصحية  الرعاية  مثل  قطاعات  إلى  المحافظ  تدفقات  تحويل  على 
مثل  الجائحة  على  انكشافا  أكثر  مناطق  عن  والبعد  والتكنولوجيا 

السفر والترفيه.
إن  حيدر  قال  الثراء،  وشديدى  العائالت  الستثمارات  وبالنسبة 
هناك إقبال على االستثمار فى األصول المتضررة، بدءا من قروض 
وقال  والتكنولوجيا.  الصحية  الرعاية  أصول  إلى  وصوال  البنوك 
»شهدنا اهتماما قادما لبحث فرص معينة لالستثمار المباشر. كان 
يمكن أن تكون هذه استثمارات مباشرة فى شركات بقطاعى الرعاية 
الصحية والتكنولوجيا حيث يمكن توفير مدخل مباشر كمشاركة فى 

الملكية«، مضيفا أن هناك تجدد لالهتمام بالعقارات.

أثرياء الشرق األوسط 
األكثر حذرا

تسهيالت جزائرية 
للمستثمرين األجانب

األجانب  للمستثمرين  يسمح  تشريعا  الجزائرى  البرلمان  أقر 
غير  »الــقــطــاعــات  مــشــروعــات  فــى  أغلبية  حصص  بــامــتــالك 
اقتصادها  لتنويع  البالد  سعى  إطــار  فى  وذلــك  االستراتيجية« 
بعيدا عن النفط والغاز. كما أقر النواب زيادات فى أسعار البنزين 
على  البالد  لمساعدة  السيارات  على  جديدة  وضرائب  والديزل 

تعويض انخفاض حاد فى إيرادات الطاقة.
راوية  عبدالرحمن  المالية  وزير  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
كورونا.  بعد  تأزما  زاد  االقتصادى  »االنكماش  القول:  للبرلمان 
االجتماعى  الجانب  على  األزمــة  مفعول  من  للحد  تعمل  الدولة 

وتحسين مصادر الدخل العمومي«.
غير  القطاعات  ــواب  أب لفتح  خطتها  أعلنت  الحكومة  كانت 
سابق  وقت  فى  األجنبى  االستثمار  من  المزيد  أمام  االستراتيجية 
أوبك  منظمة  فى  العضو  الجزائر  حاجة  وزادت  الحالي.  العام  من 
فى  النفط  ألسعار  الشديد  االنخفاض  ضوء  فى  اقتصادها  لتنويع 

اآلونة األخيرة فى أعقاب وباء فيروس كورونا.
إلى  الجزائرية  الحكومة  العالمية  النفط  أسعار  تراجع  ودفع 
خفض اإلنفاق وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالي، لكنها 
االجتماعية.  القالقل  لتفادى  هى  كما  الدعم  سياسة  على  أبقت 
ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش االقتصاد بنسبة 2.6% 

هذا العام بعدما حقق نموا نسبته %0.8 فى 2019.
والبنزين  الممتاز  والبنزين  العادى  البنزين  تكلفة  وسترتفع 
دون رصاص بنسبة %5.7 وسيزيد سعر الديزل بنسبة %15. وقال 
النائب لخضر بن خالف الذى ينتمى لحزب جبهة العدالة والتنمية 
الشرائية  بالقدرة  مضرة  الوقود  أسعار  فى  »الزيادات  المعارض 

للمواطنين«..
إلصالح  الخطوات  من  مزيد  إلى  للحكومة  موالون  نواب  ودعا 
االقتصاد والحد من اعتماده على النفط والغاز. وقالت الحكومة إن 
باألساس.  والدواء  الطاقة  قطاعى  تشمل  االستراتيجية  القطاعات 
الديمقراطى »نحتاج  الوطنى  التجمع  وقال محمد حاجى من حزب 
الفالحة  قطاعات  فى  المنتج  االستثمار  مثل  بديلة  حلول  إلى 

والسياحة«.

● أحد فروع بنك باركليز

●  جلسة للبرلمان الجزائري

وسط توقعات بتراجع استثمارات الطاقة 

تفاؤل حذر بتعافى أسعار النفط العاملية
رغم توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع استثمارات 
بارتفاع  حذرة  تكهنات  خرجت  فقد  العالمية،  الطاقة 
أسعار  بقفزة  مدعومة  األسواق،  تتداولها  النفط  أسعار 
النفط خالل الشهر الجارى بدعم من عودة بعض الدول 
كبار  من  النفط  إنتاج  خفض  وجهود  اقتصادها  لفتح 
النفط  أسعار  هبوط  تكرار  جنب  الذى  األمر  المنتجين، 

إلى المستويات السالبة.
ومع عودة التفاؤل فى أسواق النفط، فإن المخاطر 
ماتزال موجودة مثل ظهور موجات جديدة من تفشى 
وباء كورونا الذى قد يعزز من إجراءات إغالق االقتصاد 
مرة أخري، مما يعنى استمرار تدهور النمو االقتصادى 
مقلصا الطلب على النفط. كما أن عودة ارتفاع أسعار 
الواليات  فى  وخصوصا  المنتجين  تحفز  قد  النفط، 
المعروض  تخمة  وعودة  اإلنتاج  زيادة  على  المتحدة 

فى األسواق.
أن  »رويترز«  وكالة  أجرته  للرأى  استطالع  وأظهر 
تحسن  مع  العام  هذا  تدريجيا  سترتفع  النفط  أسعار 
بين  التوتر  لكن  الــمــعــروض،  وانخفاض  الطلب 
للسوق  قلق  مبعث  يمثل  والصين  المتحدة  الواليات 
الذى  المسح  ويتوقع  المتضررة بفعل فيروس كورونا. 
برنت  خام  سعر  متوسط  يبلغ  أن  محلال   43 شمل 
 5% نحو  بزيادة   ،2020 فى  للبرميل  دوالر   37.58
35.84 دوالر، لكنه  البالغ  عن متوسط توقعات أبريل 
يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجارى البالغ 

42.37 دوالر.
تكساس  غرب  خام  سعر  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 
32.78 دوالر للبرميل، ارتفاعا  الوسيط فى المتوسط 
انخفاض  بعد  الماضي،  الشهر  فى  دوالر   31.47 من 
لشهر  اآلجلة  العقود  فى  وجيزة  لفترة  للخام  تاريخى 
أقرب استحقاق إلى سالب 40 دوالرا فى أبريل نيسان.

لدى  الطاقة  أسواق  محلل  ستيفيز  مارشال  وقال 
يكون  ربما  الطلب  »ارتفاع  فانتاج«:  »آي.إي.جـــى 
لكن  المقبلة،  واألشهر  األسابيع  فى  للغاية  بطيئا 
وبلغ  العام«.  تدريجيا على مدى  يزيد  أن  المتوقع  من 
21 عاما  خام القياس العالمى برنت أدنى مستوى فى 
انهيار  مع  الماضى  الشهر  للبرميل  دوالر   15.98 عند 

الطلب فى ظل جائحة فيروس كورونا.
لإلمدادات  كبيرة  بتخفيضات  القوى  االلتزام  لكن 
)أوبك(  للنف  المصدرة  البلدان  منظمة  جانب  من 
مجموعة  باسم  يُعرف  فيما  آخرين،  وحلفاء  وروسيا 
منذ   %  39 بنحو  االرتفاع  على  برنت  ساعد  أوبك+، 

أداء  أفضل  تحقيق  مسار  على  ليتجه  مايو،  بداية 
شهرى منذ مارس آذار 1999.

بنك  ــدى  ل المحللة  فريتش  كــارســتــن  وقــالــت 
وإمدادات  القاع  بلغ  النفط  على  »الطلب  »كومرتس« 
لذا  بــشــدة.  تنخفض  الشمالية  وأميركا  أوبــك+ 
مثلما  اإلمــدادات  فى  فائضا  تسجل  تعد  لم  فالسوق 
فى  كبير  عجز  يحدث  قد  أنه  مضيفة  يُخشي«  كان 
تجدد  لكن   .2020 من  الثانى  النصف  فى  المعروض 
احتمال  يثير  والصين  المتحدة  الواليات  بين  التوتر 

لفترة ممتدة. العالمى  االقتصاد  استمرار اضطراب 
 6.4 بين  ينخفض  قد  الطلب  أن  االستطالع  ويظهر 
مع  مقارنة   ،2020 خالل  يوميا  برميل  ماليين  وعشرة 

يوميا  برميل  مليون  و10.6   9.2 بين  يتراوح  انكماش 
فى االستطالع السابق. وقال هارى تشيلينجوريان رئيس 
أبحاث السلع األولية لدى »بي.إن.بى باريبا«: »من ذروة 
الربع  21 مليون برميل يوميا فى  انكماش سنوية عند 
الطلب  انكماش  ينحسر  أن  نتوقع   ،2020 من  الثانى 
العالمى على النفط فى نهاية المطاف إلى 2.1 مليون 

برميل يوميا فى الربع الرابع«.
النفط  أسواق  فى  عقب  على  رأسا  األمور  وانقلبت 
الماضي،  الشهر  فى  إذ  فقط،  أسابيع  أربعة  خالل 
السالبة  للمستويات  األميركية  النفط  أسعار  هبطت 
العوامل  بعض  أن  إال  التاريخ،  فى  ــى  األول للمرة 
الحياة  أعادت  المنتجين،  كبار  وقــرارات  المستجدة، 

عقود  األمر  هذا  وجنب  النفط.  أسواق  إلى  أخرى  مرة 
التداول  انتهى  التى  يونيو،  تسليم  تكساس  خام 

عليها تكرار سيناريو الهبوط إلى ما دون الصفر.
ابريل  ففى  النفط،  أداء  هو  هذا  إن  القول  ويمكن 
أن  بعد   %  5 بنسبة  تراجعات  على  تكساس  خام  أنهى 
سجل أول انخفاض للمستويات السالبة فى التاريخ. ثم 
بنحو  سعرية  قفزات  وتحقيق  االرتفاع  النفط  أداء  عاود 
62 % منذ بدء شهر مايو، واألمر نفسه ينطبق على خام 

برنت الذى ارتفع أيضا بنحو 30 % الشهر الجاري.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن بدأت بعض الدول 
اقتصادها،  فتح  وإعادة  العام  اإلغالق  إجراءات  تخفيف 
والمواصالت  النقل  وسائل  استخدام  عودة  يعنى  مما 
النفط،  على  الطلب  %من   60 على  تستحوذ  والتى 
مستهلك  أكبر  ثانى  الصين،  فى  جليا  يتضح  ما  وهو 
النفط  على  الطلب  تعافى  حيث  العالم،  فى  للنفط 
 13 إلى مستويات ما قبل وباء كورونا باستهالك نحو 

يوميا. برميل  مليون 
جهود  فإن  النفط،  من  العالمى  المعروض  عن  أما 
عودة  فى  ساهمت  والمستقلين  أوبك  فى  المنتجين 
خفض  على  االتفاق  بعد  وذلك  لألسواق،  االستقرار 
مايو  خالل  يوميا  برميل  ماليين  عشرة  بنحو  اإلنتاج 
من  اإلنتاج  خفض  تعميق  تعهدات  أن  كما  ويونيو. 
واإلمــارات  السعودية  مثل  أوبك  فى  المنتجين  كبار 
الخفض  جهود  ضمن  يونيو  مــن  ــدءا  ب والكويت 

الطوعى ساهم أيضا فى دعم األسعار.
وهبوط  التخزين  مساحات  نقص  يخص  وفيما 
المنتجين  دفــع  فقد  الــطــلــب،  ــع  ــراج وت ــار  ــع األس
مليون  بنحو  لإلنتاج  القسرى  الخفض  إلى  األميركيين 
ونصف المليون برميل يوميا خالل الربع الثاني. وهى 
من  اإلنتاج  انخفاض  إلى  أدت  التى  نفسها  األسباب 

3.5 ماليين برميل يوميا. خارج أوبك بإجمالى 
الدولية  الطاقة  التفاؤل، توقعت وكالة  ووسط هذا 
بنسبة  العالمية  الطاقة  باستثمارات  تراجعًا  حدوث 
فى   2020 فى  دوالر  مليار   400 يعادل  ما  أو   %  20
كورونا. فيروس  تفشى  بفعل  مسجل  انخفاض  أكبر 

هذا  أن  مقرا  باريس  من  تتخذ  التى  الوكالة  وذكرت 
والتحول  الطاقة  أمن  تبعات خطيرة على  له  قد يكون 
العالمى  االقتصاد  تعافى  مع  النظيفة  الطاقة  نحو 
الطاقة  استثمارات  إن  الوكالة  الجائحة.وقالت  من 
صوب  تتجه  كانت  الحالى  العام  مطلع  فى  العالمية 
أعلى  وهو  الحالي،  العام  فى  بالمئة  اثنين  الزيادة 
معدل نمو فى ستة أعوام. وبلغت االستثمارات الكلية 

.2019 1.8 تريليون دوالر فى  فى قطاع الطاقة نحو 

فيينا - وكاالت

 أسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام 
مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض

 جهود المنتجين فى »أوبك« والمستقلين 
ساهمت فى عودة االستقرار لألسواق

البنك األفريقى للتنمية: 

ليبيا األضعف على صعيد التكامل التجارى واإلنتاجى فى القارة
يصنف تقرير البنك األفريقى للتنمية ليبيا 
فى مرتبة متأخرة فى مجال التكامل اإلقليمى 
يتعلق  مــا  خصوصا  دولـــة،   54 جملة  مــن 
باالقتصاد الكلى الذى يقيم الفرق بين معدالت 
وقابلية  اإلقليمي،  المستوى  على  التضخم 

تحول العملة الليبية إقليميا.
وحسب مفوضية االتحاد األفريقى واللجنة 
المتحدة  لألمم  التابع  ألفريقيا  االقتصادية 
الثانية  النسخة  فى  األفريقي،  التنمية  وبنك 
الصادر  اإلقليمى ألفريقيا  التكامل  من مؤشر 
هذا األسبوع، فإن »الوضع المتدهور فى ليبيا 
كان سببا فى تأثر ترتيبها فى المحاور الرئيسية 
للمؤشر، ممثلة فى التكامل التجاري، والتكامل 
وتكامل  الكلي،  االقتصاد  وتكامل  اإلنتاجي، 

البنية التحتية، وحرية تنقل األشخاص«.
واحتلت ليبيا المرتبة 44 من حيث التكامل 
اإلقليمى من ضمن 54 دولة أفريقية لتكون 
الضعيف،  األداء  ذات  البلدان  بين  من  بذلك 
وإثيوبيا.  والنيجر  تشاد  ذلــك  فى  سبقتها 
فى  بتصنيفها  منخفضا  أداء  أيضا  وسجلت 
المرتبة 46 فيما يخص االقتصاد الكلى الذى 
على  التضخم  معدالت  بين  الفرق  إلى  ينظر 
العملة  تحول  وقابلية  اإلقليمي،  المستوى 

إقليميا، وعدد اتفاقيات االستثمار الثنائية.
ويشير التقرير إلى أن »أفضل البلدان أداء 
هى تلك البلدان التى يمكن تحويل عمالتها 
بسهولة إلى عمالت أخرى هى الفرنك الرواندى 
والدرهم المغربي«. وأضاف أن »مصر والمغرب 
وموريشيوس هى الدول التى تملك حاليا أكبر 
كما  الثنائية«،  االستثمار  معاهدات  من  عدد 
حيث  من  أفريقيا  فى   43 المركز  ليبيا  تحتل 
مؤشر  وبخصوص  التحتية.  البنية  تكامل 
حرية تنقل األشخاص، الذى يقيم بالخصوص 
صنف  فقد  البلدان،  فى  التأشيرات  أنظمة 
التقرير ليبيا بين الدول ذات األداء المتوسط، 
لتحتل بذلك المرتبة 32 من جملة 54 دولة. 
وتصنف ليبيا فى المرتبة 34 أفريقيا من حيث 
التكامل اإلنتاجي، ويهتم هذا المؤشر بحصص 
وكذلك  المنطقة،  داخل  والصادرات  الواردات 
تحتل  فيما  البضائع،  لتجارة  التكامل  مؤشر 
المرتبة 36 من حيث التكامل التجاري، ويمكن 
حجم  انخفاض  إلى  الضعيف  أداؤها  يعزى  أن 

الوضع المتدهور فى ليبيا 
أثر على ترتيبها فى المحاور 

الرئيسية للتكامل

 اتحاد المغرب العربى يبقى 
»مدمًجا بشكل معتدل«

أن  إلى  التقرير  يشير  عام  وبشكل  األضعف. 
مؤشر التكامل اإلقليمى فى أفريقيا يظهر أن 
مستوى التكامل العام للقارة ال يزال منخفضًا 

بمتوسط درجات بلغ 0.327 فى العام 2019.
النقد  صندوق  توقع  الماضي،  فبراير  وفى 
فى  مكاسب  الليبى  االقتصاد  تحقيق  الدولى 
النمو بنسبة %3.9 فى الفترة الممتدة إلى العام 
2023. لكن الصندوق قال إن »األمر مشروط 
اإلقليمي«،  التجارى  التكامل  عملية  بإطالق 
فى وقت أكدت المديرة التنفيذية للصندوق، 
كريستالينا غورغييفا، أن مسألة عدم االستقرار 
فى ليبيا تمثل خطرا على النمو االقتصادى فى 

المنطقة المغاربية ككل.
تواجهه  الذى  الحقیقى  التحدى  ویتمثل 
منطقة المغرب الكبیر الغنیة بالنفط والغاز 
والمنتجات الزراعیة والسیاحة، فى االندماج 

الكامل والسریع فى تدفقات التجارة الدولیة، 
الكامل  االقتصادى  التكامل  أن  حین  فى 
المحلى  الناتج  سیسمح بزیادة كبیرة فى 
اإلجمالى ومعدل النمو فى كل من دول المغرب 
الكبیر، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأوضح فى تقرير حديث له لمناسبة ذكرى 
فبراير  فى  العربى  المغرب  اتحاد  تأسيس 
التكامل  عن  الناتج  النمو  مكسب  أن   1989
يرتفع  أن  يمكن   2023 العام  حتى  التجارى 
لیبیا،  فى  و3.9%  الجزائر،  فى   1.6% إلى 
و%3.4 فى تونس، و%4.1 فى المغرب، و5.5% 
فى موریتانیا. وحاليا تمثل نسبة التبادالت 
التجارية داخل المنطقة المغاربية أقل من 5% 
من إجمالى التجارة الخارجية للدول المغاربية، 
وهى نسبة أقل بكثير من جميع الكتل التجارية 

اإلقليمية األخري.

وارداتها وصادراتها داخل المنطقة.
وتسلط النسخة الثانية من مؤشر التكامل 
اإلقليمى األفريقى الضوء على اتحاد المغرب 
العربي، موضحة أن هذا التكتل هو أصغر تكتل 
عدد  حيث  من  أفريقيا  فى  إقليمى  اقتصادى 
الدول األعضاء، حيث يضم خمس دول فقط. 
وأوضح التقرير أن اتحاد المغرب العربى يبقى 
 .0.488 بمتوسط  معتدل«،  »مدمجًا بشكل 
مضيفا أن أكبر نقاط ضعف االتحاد تكمن فى 
حرية حركة األشخاص، فيما يحوز على نقاط 

معتدلة من حيث تكامل األعمال »0.481«.
أن »يكون ألعضائه عالقات  التقرير  ورجح 
تجارية مع الدول غير األفريقية، لكن الصادرات 
البينية منخفضة«. وأضاف أن تونس والمغرب، 
بشكل عام، هما الدولتان األفضل أداء فى اتحاد 
المغرب العربي، فى حين أن موريتانيا وليبيا 

●   البنك االفريقى للتنمية

●  ناقلة نفط أميركية

الجزائر - عبدالرحمن أميني



رأي 10

صالح أبوالخير

)إن االختالف هو األصل في يقظة الوعي وتجدد الفكر والتطور... إن الوعي بالذات يمر بالضرورة عبر 
الغير، وإن اآلخر حاضر في الذات بقدر ما هو غائب( د.علي حرب

حضور اآلخر في ذواتنا حاضر وغائب: حاضر من حيث التوجس الدائم.. غائبٌ من حيث األثر.. إن العالقة 
باآلخر، كانت سلوكًا مؤطرا من سلوكيات الشخصية الليبية، لقد كان الليبيون قادرين على تسمية كل وجهٍ 
غريٍب يلتقون به، وكانوا بدورهم معروفين ويسهل التعرف عليهم، كانت شبكة من المصاهرات وأواصر 
الهجرة  إلى  الليبي  يدفع  ما  هناك  يكن  لم  ولهذا  والقبائل،  القرى  تطوق  والخصومات  والصداقات  القربي 
ومعرفة اآلخر إال سطوة الحرب والسلطة، لم يكن الليبي بحاجة لألموال الكبيرة ليدفع الضرائب ألن اإلفالت 
منها أسهل دفعه.. ولم يكن في حاجة للزواج من نساٍء لسن من بنات العم او الخال، والحال أن البقاء في 
مضارب القبيلة مع أولئك الذين يحبهم أو يحتملهم أو حتى متضرر منهم لكنه يعرفهم، على األقل كان 

القاعدة!
يقول سعيد المحروق: إن األجنبي في ليبيا معناه خيبة، لكنها خيبة مؤقتة إذ سرعان ما ينهار هو اآلخر 
تحت الضربات وفي بعض الفترات بل في جميع فترات تاريخ ليبيا كان وجود األجنبي معناه تكريس فكرة 

الوحدة وتذكير بها سواء كان في وحدة المقاومة والثورة أو في وحدة التأثير والتأثر فهو غالبًا عامل إيجابي.
والتكنولوجيا  واآلالت  كاألدوات  الصلبة  العناصر  فإن  تلتقي  عندما  الثقافات  إن  توينبي:  أرنولد  يقول  و 
الحياة  وأساليب  والثقافات  الروحية  والعقائد  كالقيم  الالمادية  العناصر  أما  انتقااًل..  واأليسر  األسرع  تكون 
فإنها تكون األكثر مقاومة، هذا القول يدفعنا إلى التمعن في عقلية هذا الليبي التقليدية: المتخوفة دوما من 
اآلخر ألنه يشكل تهديدًا على هويتها وتقاليدها، هذا اآلخر لم يكن األجنبي األوروبي أو األفريقي فقط، لقد 
كان حتي الليبي المديني غريبًا وأجنبيًا في الوسط القبلي، وبالمثل كان أفراد القبائل غرباء وأجانب عندما 

يقتحمون مجتمع المدينة!
لقد كانت االنقسامات الطبيعية والثقافية والدينية والسياسية واالجتماعية تتراكم الواحدة فوق األخرى 
بما يحفز عدم الفهم والعداوة والشك ثم النزاع وحتى الحرب األهلية، لقد كانت الكراهية أو الرغبة في إيذاء 

اآلخر هي الزمة التمايز لتأكيد هوية المرء والرغبة القوية في االستقالل وتصريف األمور دون تدخل.
الثقافة الشعبية ترسم رأسمااًل رمزيًا يمكن استغالله من منظور انتروبولوجي في إجالء تمثالت الجماعات 
حول نفسها وحول غيرها، حيث أنتجت كل مجموعة خطابًا تسعى من خالله إلى تحقير اآلخر بتصغيره من 
خالل انتمائه الثقافي أو العرقي أو الجهوي أو الديني.. وتتمثل الوظيفة االجتماعية لهذا الخطاب في شرعنة 

الهيمنة الرمزية على اآلخر بعدم االعتراف باختالفهم.
البعض يرد هذه العالقة المعقدة بين بيئات المجتمع الواحد إلى االختالف بين الثقافة المدينية والثقافة 
القروية، حيث تتميز األولى بالنزعة الفردانية لألشخاص وبالعنف الذي يطبع العالئق االجتماعية في المقابل 
كانت الثقافة القروية تتسم بقيمة التضامن بين أفراد العشيرة واالحترام المتبادل وإكرام الغريب وهكذا 
فإن االنتقال من فضاء إلى آخر يعني االنتقال من ثقافة إلى أخرى ومن منظومة قيم إلى أخرى، وهذا وحده 

كفيل بأن ينتج التنوع االجتماعي اإليجابي .
البشرية  الجماعات  أجراها على  االنثروبولوجيا بجامعة بنسلفانيا لويس دوبريه في دراسة  أستاذ  يقول 
الليبية: كان العرب ينظرون إلى البربر بازدراء مثل ذلك الذي ينظرون به إلى اليهود العرب، والبدو منهم 
وهي  الجبالي  أو  بالنفوسي  البربري  يدعو  العربي  منهم،  مرتبة  أدنى  مخلوقات  البربر  يعتبرون  خصوصًا 
العرب  ولكن  الجبال  متسلق  تعني  الجبالي  فيه،  لبس  ال  باستياء  ينطقونها  العرب  لكن  عادية  تبدو  صفة 
من  تخلو  ال  صفة  وهي  والبدو  باألعراب  العرب  البربر  ينادي  المقابل  في  مهينة،  بطريقة  يستخدمونها 
استصغار وتحقير، لقد كانت هذه العالقة سببًا من أسباب الحرب األهلية الليبية 1930ـ1936 بين العرب 
واألمازيغ في جبل نفوسة بسبب المستعمر الذي استغل االختالف العرقي والديني بين الفريقين، والتي كتب 
إلى استصغار اآلخر من  النزوع  الزنتانية واإلباضية، إن  الزاوي و أسماها: حرب  الليبي الطاهر  المؤرخ  عنها 
خالل وسمه بنعوت قدحية ال تقتصر على الثقافة الشعبية بل يطال ثقافة النخبة بدرجة كبيرة، ولهذا فقد 

كانت العالقة باآلخر منتجًا مؤثرًا للنزاع والتناحر كما هي منتجٌ للتنوع اإليجابي.
ولهذا يجب علينا أن نعيد بناء حضور اآلخر في ثقافتنا، ألن هذا اآلخر هو جزء من ذواتنا، كما علينا أن 
واآلخر  الذات  بين  الحدود  ولكن  خارجية،  عوامل  بفعل  وجغرافيا  تاريخيا  تشكلت  بيننا  الحدود  أن  نفهم 
)الشريك( تتشكل ذاتيًا بفعل السياسة واإلعالم، وتتلون بالعواطف، وهي قابلة للتمدد واالنكماش، وهذا 
بال شك يدفعنا للبحث عن مساحة لفهم هذا اآلخر، وتقدير مساحة االختالف معه، مع األخذ بعين االعتبار أن 

حجم االختالف معه قد ال يكون عامال سلبيًا بقدر ما هو إيجابي.
وألن تشكيل صورة اآلخر في كل أبعادها، تمر عبر الذات المكونة لهذه الصورة، وفقا لما تحتويه هذه 
الذات من أفكار وسياسات وخبرات، فيجب علينا أن نُعلي من شأن األفكار والسياسات التي تمكننا من فهم 
هذا اآلخر )الشريك( وتقربنا منه، علينا أن نفهم أن استخدام مفهوم الذات يستدعي منا تلقائيًا حضور اآلخر، 
فصورتنا عن ذاتنا ال تكون بمعزل عن صورة اآلخر لدينا، وحضوره في ذاتنا له خاصيتان: األولى: انه ليس 
عارضًا بمعنى أن حضوره يتسم باالستمرارية، والثانية: أنه ليس ثابتُا باستمرار بل تتغير سماته ومالمحه 
لنا  القريب )الشريك( وأنه ال كينونة  الزمان والمكان، من خالل هاتين السمتين، يمكننا فهم اآلخر  بتغير 
إال بوجوده، وأنه حاضرٌ في الذات بقدر ما هو غائب وأننا يجب أن نراعي ما يطرأ عليه من متغيرات ـ سلبًا 

وإيجابُاـ  ونتفاعل معها بما يكفل الفهم واالقتراب ومن ثم الوحدة.
الليبيون اليوم، مدعوون إلى إعادة النظر في حضور اآلخر في ثقافتهم، وهذا ال يتم إال باالنفتاح على هذا 
اآلخر واالقتراب منه وفهمه، وأن تكون عالقتهم فيما بينهم كمجتمع متنوع، عالقة قيمية، تحكمها ضوابط 

أخالقية، ولما ال: تحكمها أيضا قوانين.

اآلخر الحاضر الغائب: 
قراءة في حضور اآلخر

 في الثقافة الليبية

ال يجادل عاقالن في خطورة الميليشيات على الوضع األمني في البالد، وال في دورها في إعاقة أداء أجهزتها 
الدولة وضعف  الميليشيات تستمد قوتها من ضعف  أيضا ال يجادل عاقالن في أن هذه  المختلفة. لكن 
مؤسساتها، وفي االنقسام السياسي الذي رزئت به. لذلك فقناعتي تتزعزع في إمكانية حل الميليشيات 
وجود  من  اتخد  سياسي  صراع  حالة  هي  الليبية  الحالة  أن  ذهني  في  وترسخت  االنقسام،  هذا  ظل  في 
الميليشيات مبررا له، بدال من أن يعمل على توحيد جهوده لتفكيكها. وتزداد هذه القناعة رسوخا حينما 
أقارن بين أخطار الميليشيات المحلية وبين المرتزقة الذين جلبتهم الحرب على طرابلس.إذ أصبح هؤالء 
التي جاءت  الميليشيات المسلحة  المرتزقة المجلوبون بسبب الحرب على طرابلس أخطر على ليبيا من 

الحرب لتفكيكها.
عن  مقاال  بالقاهرة،  تايمز  النيويورك  مكتب  رئيس   )Declan Walsh( والش  ديكالن  السيد  كتب 
المرتزقة في ليبيا وشبكة النفعيين على صفحات جريدة النيويورك تايمز في 25/ 5/ 2020، قراءة هذا 
المقال تثير الخوف وتنشر الرعب في كل من يحرص على هذه األرض ويأمل في سالمتها. يتحدث السيد 
إحدى فرق  إلى  أشار  ليبيا«، حيث  انتعشوا من فوضى  الذين  أولئك  بداية مقاله عن »عالم  ديكالن في 
المرتزقة المناط بها مهمة قصيرة لصالح حفتر كشف عنها محققو األمم المتحدة ونشرتها جريدة التايمز 
النيويوركية هذا األسبوع، هذا الفريق وصل إلى بنغازي جوا وبحرا، ويتكون من اثنين من مشاة البحرية 
البريطانية السابقين وصال عن طريق البحر، قادمين من مالطا بزوارق مطاطية عسكرية إلى الشواطئ 
طائرات  ست  متن  على  ونقلوا  مزورة،  أوراقا  يحملون  وهم  جوا  آخر  عدد  وصل  كما  الشرقية،  الليبية 
المقال  أطلق عليهم  الذين   - الفريق  بقية  بنغازي. ووصل  انطلقت من بوتسوانا وحطت في  هليكوبتر 
اسم جنود الثروة – من دول مختلفة شملت جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا والواليات المتحدة – وقد 
انطلقوا من منطقة في األرد ن وحطت بهم الطائرات في بنغازي. أكد محققو األمم المتحدة في وقت 
الحق، أن مهمة هذا الفريق المختلط هو القتال إلى جانب القائد الليبي خليفة حفتر في هجومه الشامل 
على العاصمة طرابلس، وقد كان ثمن تعاونهم 80 مليون دوالر. إال أن األمور بين المرتزقة والسيد حفتر 
سارت بشكل سريع وخاطئ، واندلع نزاع بينهم حول صالحية الطائرة التي ستقلهم إلى الجنوب. وفي 2 
يوليو بعد أربعة أيام فقط من تواجدهم في ليبيا، غادر المرتزقة نتيجة هذا الخالف على ظهور قواربهم 

السريعة وتوجهوا إلى مالطا.
حفتر  بين  حدث  الذي  فالشجار  المقال،  يقول  كما  الفاشلة،  المهمة  هذه  عمر  قصر  من  الرغم،  على 
وهؤالء المرتزقة يقدم توضيحا صريحا جدا لما أنتجته هذه الحرب التي يقودها رعاة أجانب أقوياء - بشكل 
أساسي اإلمارات العربية المتحدة وتركيا وروسيا ومصر – من خلق ملعب مربح للمهربين وتجار األسلحة 
والمرتزقة وغيرهم من المستفيدين الذين ينتهكون الحظر الدولي على األسلحة مع القليل من الخوف 

من العواقب.
ويرى المقال أن ليبيا أصبحت »مغناطيسا فريدا لمزيجها من الثروة النفطية ومعايير القتال المتقطعة«. 
الروس  المرتزقة خليطا من  قائمة  بأنها حرب مرتزقة على مرتزقة، تشمل  فيها  الدائرة  الحرب  ويصف 
والسوريين والسودانيين والتشاديين والغربيين، وفي بعض األحيان تكون الحرب بين رجال من نفس 
البلد كما في الحالة السورية، فالمرتزقة السوريون موجودون على جانبي الصراع لقتال بعضهم البعض. 
األلماني  المعهد  الليبية من  الشؤون  األلماني في  الخبير   )Wolfram Lacher( ولفرام الشر  السيد  قال 
للشؤون الدولية واألمنية أن ليبيا مجانية للجميع، وأن الجميع يجلبون كل األنواع السخيفة من األسلحة 

وكذلك المقاتلين إلى ليبيا، مع وجود سوريين من كال الجانبين، وال أحد يمنعهم.
وتحت عنوان »البنادق األجنبية والمال والمقاتلون«، قال الكاتب إن هذه الدولة الغنية بالنفط وذات 
الكثافة السكانية المنخفضة، قد عانت من الفوضى منذ اإلطاحة بالمستبد القذافي في عام 2011. وقد 
أسست محادثات السالم دولة هشة مدعومة من األمم المتحدة وحكومة في طرابلس يعمل السيد حفتر 
على استهدافها واإلطاحة بها. ومنذ هجومه األول في عام 2014 ، تم دعم السيد حفتر بمجموعة من 

القوات األجنبية.
في العام الماضي، قام جيش فاغنر القوي المدعوم من الكرملين، بشن هجوم توربيني على طرابلس. 
من  حالة  في  حفتر  السيد  بحملة  وألقت  يناير  في  طرابلس  عن  نيابة  القتال  إلى  انضمت  تركيا  لكن 
األمامية  الخطوط  انسحبت من  الروس  المقاتلين  كبيرة من  كتيبة  بأن  رويترز  وكالة  وأفادت  الفوضى. 
بكامل أسلحتها من جنوب العاصمة خالل عطلة نهاية األسبوع، وتم نقل هذه القوات في ثالث طائرات 

إلى معقل حفتر، ومن المرجح أن يحدد الرعاة األجانب األقوياء للسيد حفتر خطوته التالية.
ووفًقا لتقرير سري قدم إلى مجلس األمن في فبرايرالماضي، قامت شبكة من الشركات السرية تتخذ 
من اإلمارات العربية المتحدة مقرا لها بعملية تنظيم وتمويل حملة المرتزقة الفاشلة في الصيف الماضي، 
ويملك هذه الشركة جزئيا رجل األعمال األسترالي كريستيان دورانت )Christiaan Durrant(، وهو طيار 
 .)Erik Prince( مقاتل سابق، وشريك مقرب ألشهر مقاولي المرتزقة في العالم، األميركي إريك برينس
وللسيد برنس عالقات وثيقة مع إدارة الرئيس ترامب، وقد تعرضت هذه العالقات وخضعت إلى التدقيق 
من قبل الكونغرس األميركي خالل السنوات األخيرة. زود السيد برنس ولي عهد اإلمارات األمير محمد بن 
زايد، الراعي الرئيسي لحرب السيد حفتر في ليبيا، بقوات خاصة لتقوم بمهام قتالية داخل وخارج اإلمارات، 

وأيضا لحماية النظام الحاكم الذي يشك في كفاءة قواته المحلية.
يدرس محققو األمم المتحدة ما إذا كان السيد برينس قد لعب أي دور في عملية المرتزقة الفاشلة 
ذلك الصيف. وقال برنس من خالل المتحدث الرسمي إنه ال عالقة له بأي شكل من األشكال بأي عملية 

عسكرية خاصة مزعومة في ليبيا.
المجلس  زمالء  وكبير  سابق  مقاول عسكري  وهو   ،)Sean McFate( مكفت  السيد شون  وقد وصف 
األطلسي الحالة الليبية على أنها حالة للطابع المتغير للحرب. فالحرب كما يقول »نشاط سياسي«، لكنها 
في ليبيا أصبحت تجارة. فالمحاربون من أجل الربح يأتون من كل ناحية، ويشنون تلك األنواع من الحروب 

التي ناقشها مكيافيلي في القرن السادس عشر.
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!»Zero« ..املريض

الصيني  الرئيس  بين  مكالمة  رصــدت  فقد 
ينصحه  العالمية  الصحة  منظمة  مدير  مع 
»كورونا«  إعــالن  في  التسرع  بعدم  خاللها 
بداية  في  بالفعل  حدث  ما  وهو  عالميًّا،  وباًء 
عمل  استمرار  عليه  ترتب  مما  الوباء،  ظهور 
والبضائع  األشخاص  وانتقال  الطيران،  حركة 
مما  الصين،  ــى  وإل من  اعتيادية  بطريقة 
باقي  إلى  منها  الفيروس  انتشار  في  تسبب 
الصحة  إرشـــادات  على  بناء  العالم  أنــحــاء 

المضللة! العالمية 
نفسها،  الصين  من  جاءت  التالية  الخطوة 
الكبرى  الخمس  ــدول  ال دعــوة  قابلت  حيث 
ثم  التام،  بالرفض  ــي،  دول تحقيق  بإجراء 
لالصطفاف  تدعوهم  حلفائها،  إلى  هرولت 
يمس  ذلــك  أن  بزعم  التحقيق،  فكرة  ضد 
القوى  هيمنة  أمام  الباب  ويفتح  بسيادتها، 
الكبرى، وتشجيعها على انتهاك سيادة الدول 
منشأ  كانت  أنها  متناسية  »المستقلة«، 

الوباء.
تمسك  عنادها،  في  الصين  تمادي  ومع 
الغرب بحقه في معرفة جذور األزمة، وضرورة 
البحث عن إجابة للسؤال الحيوي، كيف انتقل 
كان من  وهل  اإلنسان؟  إلى  القاتل  الفيروس 
أم  نطاق  أضيق  في  عليه  السيطرة  الممكن 
وربما  الصينية،  الشفافية  وعدم  اإلهمال  أن 
الصورة  بهذه  تفشيه  في  سببًا  كان  التعمد 

المفزعة؟
لو  خصوصا  مأزق،  في  حاليا  الصين  تبدو 
المعلومات االستخباراتية، والتسجيالت  أثبتت 
من  إهمال  أو  تعمد  شبهة  وجود  التليفونية، 
األزمة  تفاقم  إلى  أدى  مما  قادتها،  جانب 
في  أنها  كما  عالمية،  جائحة  إلى  وتحولها 
قامت  معلومات  عن  الكشف  أو  إدانتها  حال 
مع  التعامل  بشأن  ــة  أدل محو  أو  بحجبها 
خطير،  دولي  مأزق  أمام  سنكون  فإننا  الوباء، 
الصناعية  الصين  قوة  أن  علمنا  لو  خصوصا 
الغرب  بــوابــة  عبر  تأسست  واالقتصادية 
نقلوا مصانعهم طوعًا  الذين  فهم  المتقدم، 
بالتكنولوجيا  تزويدها  على  ووافقوا  إليها، 
والخبرات، كما تقاسموا معها األرباح الهائلة.

وضحوا  اجتهدوا  الصينيين  أن  صحيح 
الفقر  مكافحة  في  مثيرة  تجربة  وقــدمــوا 
حالة  مــن  المعقد  بمجتمعهم  واالنــتــقــال 
الكبرى  االقتصادية  الدول  إلى مصاف  التخلف 
ال  لكن  العقدين،  تتجاوز  ال  زمنية  فترة  في 
والمرونة  الغربي  االنفتاح  تجاهل  ينبغي 
انطالقها  أمام  الطريق  وإفساح  والتسامح، 

االقتصادي.

القيود  تخفيف  مع  الصعداء  تنفس  العالم 
الحياة  إلــى  التدريجية  والــعــودة  الصارمة، 
الرعب  من  أشهر  ثالثة  نحو  عقب  الطبيعية 
اإلصابة  من  خوًفا  البطيء،  والموت  واإلغالق 
بفيروس »كورونا« اللعين في أية لحظة. هنا 
السؤال.. هل يعود الغرب إلى حياته العادية، 
أم سيظل  الوباء،  كما كانت عليه قبل تفشي 
لفترة  بهم  يتربص  شبحًا  »كوفيد19-« 

طويلة؟
السياسة  مطبخ  ــى  إل تعيدنا  ــة  ــاب اإلج
الغربية  الــعــواصــم  مــن  وعــدد  األميركية 
أغلب  مواقف  استثنينا  إذا  خصوصا  الكبرى، 
-وحتى  معظمها  ألن  الثالث،  العالم  دول 

اللحظة- على رصيف العالم.
ــوء حــظ الــصــيــن، وجـــود شخص  مــن س
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  بعقلية 
حاليا،  األبيض  البيت  في  السلطة  رأس  على 
رئاسية  بفترة  لفوزه  كبير  احتمال  وهناك 
على  أطــلــق  مــن  أول  فهو  ــا،  ــضً أي ثانية 
بدأ  ثم  الصيني«،  »الفيروس  اسم  »كورونا« 
الوباء  تفشي  مسؤولية  قادتها،  تحميل  في 
هو  وكــان  العالم،  أرجــاء  إلى  منها  وانتقاله 
فاتورة  دفع  بضرورة  طالبهم  من  أول  أيضًا 
جانب  ــى  إل بــبــالده،  لحقت  التي  الخسائر 
افترسهم  الــذيــن  الضحايا  ذوي  تعويض 
من  ترامب  صعد  كما  القاتل،  الفيروس  هذا 
التهديد  حد  إلى  ووصــل  تدريجيًّا،  لهجته 

بقطع العالقات الكاملة مع بكين.
لن  المتحضر  العالم  أن  جيدًا  ندركه  ما 
وبالفعل  الكرام،  مرور  »كورونا«  أزمة  يمرر 
وإنجلترا  وألمانيا  فرنسا  من  كل  انضمت 
الصين  لمطالبة  ترامب  دعوة  إلى  وأستراليا 
وتمسكوا  بل  ضخمة،  مالية  بتعويضات 
بإجراء تحقيق دولي شفاف، حول بداية ظهور 
وكيف  اإلنسان،  إلى  انتقل  وكيف  المرض، 
تسرب الفيروس من بين جدران المعامل إلى 

البشر؟
خطوط  فتحت  الكبرى  الخمس  العواصم 
على  بينها  فيما  االستخباراتي  الــتــعــاون 
ــع  ــادل واس ــب ــي ت مــصــراعــيــهــا، وبــــدؤوا ف
 ،»Zero« المريض  قضية  حول  للمعلومات 
تفريغ  على  حاليا  األجــهــزة  ــذه  ه وتعكف 
قادة  بين  الهاتفية  المكالمات  آالف  وترجمة 
خالل  الصين  في  الحاكم  الشيوعي  الحزب 
طرحت  فمثاًل  الوباء،  لظهور  األولــى  الفترة 
حول  المعلومات  كل  الفرنسية  المخابرات 
هدية  حكومتها  قدمته  الذي  ووهان،  مختبر 
األلمانية،  المخابرات  أما  أعوام،  قبل  للمدينة 

البساط  الــقــوى  تلك  سحبت  لــو  فــمــاذا 
االقتصادي من تحت أرجل الصين؟

ــات  ــوالي ال وبـــدأت  وارد،  ــذا  ه أن  ــن  أظ
بدائل  عن  البحث  بالفعل  تــدرس  المتحدة 
إلى  األنــظــار  وتتجه  الضخمة،  لمصانعها 
الهند  منها  العالم،  حــول  مختلفة  مناطق 
تركيا  من  كل  إلى  ثم  والبرازيل،  والمكسيك 
واعدة،  كأسواق   ، األوسط  الشرق  في  ومصر 
إلى  الرخيصة،  العاملة  األيــدي  فيها  تتوافر 
الدول  تلك  اقتصادي في  توازن  إحداث  جانب 
يسهم في تقليل حدة الفقر والتخلف المنتشر 

بها.
القوى  لمحاوالت  الصين  تستسلم  هل 
نصب  تضع  التي  وهي  إخضاعها،  الغربية 
المحتمل  الــعــدو  باعتباره  الــغــرب  أعينها 
لها طوال  رئيسي  المتحدة كخصم  والواليات 

الوقت؟
يسمحوا  لن  العالم  كبار  أن  المتيقن  القدر 
باندالع حرب تقليدية مع الصين في المنظور 
الواليات  بأن  توحي  المؤشرات  لكن  القريب، 
سياسة  لرسم  الغرب  تقود  سوف  المتحدة 
المستقبل،  في  الصين،  مع  للتعامل  جديدة 
والحرب  االقتصادي  الخناق  أساس  على  تقوم 
االتحاد  مع  قبل  من  حــدث  مثلما  الــبــاردة، 
السوفياتي السابق، وكما كان الغرب المحرك 
اقتصادية،  كقوة  الصين  لبزوغ  الرئيسي 
أيضًا  الرئيسي  العامل  هــو  يكون  ســوف 

ألفولها اقتصاديًّا، وبشكل تدريجي.
تجربة  من  الدرس  الصين  تعلمت  بالطبع 
وسوف  المريرة،  السوفياتي  االتحاد  سقوط 
للبحث  جاهدة  وتسعى  المصير،  هذا  تقاوم 
إقامة  عبر  ــك  وذل إلجهاضه،  وســائــل  عــن 
في  تــدور  التي  ــدول  ال مع  جديدة  تحالفات 
فلكها، وعديد من الدول النامية، وربما تنجح 
جيدة  تجارية  بعالقات  تحتفظ  بأن  نسبيًّا 
ستفقد  أنها  المؤكد  لكن  البلدان،  تلك  مع 
الذي  السابق  االقتصادي  وازدهارها  وهجها 
خالل  الكبرى  القوى  مع  شراكاتها  عبر  حققته 

العقدين الماضيين.
تكون  لن  »كورونا«  قبل  الصين  الخالصة، 
قدم  مهما  الوباء،  تفشي  بعد  الصين  أبدًا 
ينسى  لن  فالغرب  تبريرات،  من  الصينيون 
جائحة  مع  المأساوية  التجربة  تلك  ــدًا  أب
من  خرج   »Zero« المريض  وأن  »كورونا«، 
نصف  من  أكثر  حق  ينسى  لن  كما  ووهــان، 
وعدم  إهمال  نتيجة  قضوا  إنسان  مليون 

شفافية الصين في التعامل مع الوباء القاتل.

حمدي الحسيني

تبدو الصني حاليا 
في مأزق، خصوصا 

لو أثبتت املعلومات 
االستخباراتية، 

والتسجيالت 
التليفونية، وجود 

شبهة تعمد أو 
إهمال من جانب 

قادتها، مما أدى إلى 
تفاقم األزمة وتحولها 

إلى جائحة عاملية،

الشماعة!!

وتميزه،  قوته  على  الحفاظ  يريد  القوي  اآلخر 
وال  ــك،  ذل لــه  يحقق  ــراه  ي مــا  كــل  يبذل  ــذا  ول
يمثل  عنوانا  وفعله  لحركته  يعطي  بأنه  شك 
اإلنسانية  القيم  من  إطــار  وفي  والنقاء  الخير 
لنستوعب  نحناج،  هنا  ولعلنا  الــمــحــمــودة.. 
أن  لنتذكر  تاريخية.  لمقاربة  التاريخ،  حركة 
»الغزو«  فعل  ما  يوما  مارسوا  أيضا  أجــدادنــا 
اإلنسانية!!  خير  أجل  من  »فتوحات«  وأسموه 
اليوم  نرى  العواطف  من  المتجردة  وبالمقاربة 
يخدم  بما  تتصرف  العالم  على  المهيمنة  القوة 
تحت  قيمها  نشر  حقها  من  أن  وترى  مصالحها 
الشمولية  األنظمة  معاداة  مثل  براقة  عناوين 

إلخ. ودعم حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب.. 
نذهب  لغويا  المؤامرة  مصطلح  نفهم  ولكي 
اسم  )المُؤامَرة  أن  لنجد  اللغة  قواميس  إلى 
َ»مكيدة«  وهي  آمر  والفعل  مؤامرات  والجمع 
شخص،  أو  بلد  أو  حكم  إزاء  معادٍ  بعمٍل  للقيام 

تنفيذه(.. على  التصميم  مع  يدبِّر خفيًة  ما  وهو 
المعنى  وبهذا   ، أحد  على  خافٍ  ذلك  أظن  وال 
هذا  على  يتجري  الت  األحداث  منا  الكثير  يفسر 
آخــرون  إليه  يذهب  رأي  هناك  ولكن  النحو؛ 
ونسميه  نفهمه  ما  بين  التفريق  يجب  إنه  يقول 
أو  »توافق  يسمونه..  آخر  أمر  وبين  مؤامرة 
المراد  الفعل  يكون  حيث  المصالح«،  تقاطع 
مصلحة  عن  ويعبر  المنشأ  ــي  »ذات به  القيام 
المصلحة  تلك  ترافقت  ولكن  داخلية«  ذاتية 
تلك  استثمار  وتم  خارجية  مصالح  مع  الذاتية 
والخارج  الداخل  طرفي  بين  المشتركة  المصلحة 
وهو  الطرفين،  من  إنجازها  على  التعاون  ويتم 
تجترحه  الذي  ..والمثال  الخفاء  في  يتم  ال  أمر 
ما  يوما  الدن  بــن  قاله  مــا  هــو  هنا  ــذاكــرة  ال
الشيوعى  الحكم  بإسقاط  الهدف  توافق  عن 
الواليات  رغبة  مع  أفغانستان  في  »الكافر« 
من  حينها  السوفيتي  االتحاد  بإخراج  المتحدة 
بين  وجد  قد  مصالح  توافق  أن  أي  أفغانستان، 
في  ساهم  مما  األفــغــان  والمقاتلين  أمريكا 
المهمة.  تلك  ألداء  بينهما  المشترك  التعاون 
طرف  كل  عاد  المسألة  تلك  إنجاز  تم  وعندما 

خندقه. إلى 
عليه  وكمثال  المؤامراتي  التحليل  سياق  في 
أمريكية  صناعة  داعش  بأن  البعض  يردد  أيضا 
ال  وخطابها  داعش  أدبيات  أن  عن  ويتغافلون 
فتاوى  من  لدينا  التراث  كتب  تحتويه  عما  يخرج 

واإلرهاب!! للعنف  مؤسسة 

فى  تــبــايــنــا  ــاك  هــن أن  األشــيــاء  طــبــائــع  ــن  م
التباين  وذلك  الدول،  بين  والقدرات  اإلمكانيات 
الضعيفة  المجتمعات  لدى  شعورا  أوجد  الذي  هو 
إنما جاء بفعل  بأن ما هى فيه من ضعف وتخلف 
على  السيطرة  ألجــل  األقــويــاء  من  »مــؤامــرة« 
ليستمر  الطبيعية  مواردهم  واستغالل  قرارهم 
االعتراف  دونما  وتخلفهم..  وهوانهم  ضعفهم 
وقوة  تحدد ضعف  ذاتية  أخرى  عوامَل  هناك  بأن 
اآلخر  اللوم على  إلقاء  أي مجتمع.. ومن هنا كان 
الشماعة  هي  تلك  المسؤولية،  تحمل  وعــدم 

البائسة. أوضاعنا  لتبرير  إليها  اللجوء  يتم  التي 
من  »إن  بالقول  اإلقــرار  من  بداية  مفر  ال 
يشكل  الذي  هو  والمال  واإلعالم  التقنية  يملك 
التي  للحقائق  األذهــان  ويوجه  العالمي  الوعي 

يريد«.
أحد  تمثل  السابقة  الــســطــور  أن  وأظـــن 
فيه  يلعب  الذي  اليوم  عالم  وحقائق  معطيات 

اإلعالم ووسائل االتصال دورا كبيرا.
من  شيء  به  الشعور  ذلك  أن  شك  ال  بداية، 
نجد  وواقعية،  موضوعية  بنظرة  ولكن  الصواب. 
أكاد  ولكن،  بالمؤامرة  كلها  تدار  ال  حياتنا  أن 
منها،  خالية  ليست  أنها  الوقت  نفس  في  أجزم 
العامل  هي  المؤامرة  تكون  أال  هو  هنا  المهم 
أحوالنا  تناول  عند  فيه  تغرق  ــذي  ال الوحيد 
التأكيد  يجب  بل  مآزقنا،  الخروج من  والبحث عن 
إلى  التوجه  وجوب  المؤامرة  عن  الحديث  عند 
أمكن-  والبراهين–إن  والدالئل  الحقائق  ذكر 
حتى  المبالغات،  عن  بعيدا  المؤامرة،  هذه  على 
إطار  في  وداخال  ومنهجيا  مقبوال  الكالم  يكون 
وقراءة  التنجيم  منهجية  ضمن  وليس  العلم، 
وشيطنة  العدائية  المشاعر  وتجيبش  الكف 

اآلخر!
في  واالنهماك  االستغراق  عن  االبتعاد  إن 
األهمية،  غاية  في  لألحداث  المؤامراتي  التفسير 
العوامل  عن  للبحث  عقولنا  أمام  الباب  يفتح  ألنه 
التفسير  فى  واالنغماس  المعطلة،  الذاتية 
ذلك  تتخلل  لم  إذا  كارثيا  يكون  قد  المؤامراتي 
حولنا  يدور  ما  لنرى  تأمل،  لحظاتُ  االنهماكَ 
المرغوب  غير  االحتماالت  على  التعرف  ونحاول 
المفاجئة  المتغيرات  ننسى  ال  ولكي  فيها 
عيوبنا  إلى  ننتبه  ولكي  معها،  التعامل  وكيفية 
على  فشلنا  تعليق  بــدل  إصالحها  ومحاولة 

المؤامرة(. )شماعة 
أن  األشياء  طبيعة  من  أنه  نتفهم  أن  ويجب 

من  الكبرى  القوى  تستفيد  شك  وبــال  نعم 
لخدمة  أفعالها  وتوظف  الجماعة  تلك  نشأة 
عالقة  ال  اعتقادي  في  المسألة  ولكن  مصالحها، 
وربما  الجماعة..  تلك  ونشأة  وصناعة  بخلق  لها 
األخوان  جماعة  على  كذلك  يسري  األمر  نفس 
النشأة  ساعة  بريطانيا  من  دعما  لقوا  الذين 

والتكوين.
مصطلح  اســتــخــدام  مــن  ــد  والبـ كــان  وإن 
أنفسنا،  على  نتآمر  أننا  ظني  ففي  المؤامرة، 
من  الداخلية  أوضاعنا  إن  نقول  أن  يمكن  حيث 
يمكن  حالة  فى  تساهم  التي  هي  وتخلف  ضعف 

للتآمر«!؟ »القابلية  نسميها  أن 
على  والبراهين  والقرائن  الدالئل  دراسة  إن 
توافق  األمر  أن  أو  تحاك  “مؤامرة”  وجود  دعوى 
والتفكر  باالهتمام  جدير  أمر  مصالح،  وتقاطع 
واإلثراء  الوعي  من  مزيد  إلى  دافعًا  سيكون  ألنه 
تجاهل،  أو  تهويل  دون  حولنا  يجري  ما  وفهم 
نواجهها،  التي  األحداث  مع  التعامل  نحسن  حتى 
تخوين  إلى  المؤامرة  نظرية  عشاق  لجوء  بدل 
للوطن  خونة  باعتبارهم  بها..  يؤمنون  ال  من 
يقودنا  أالَّ  هو  المهم  األمر  ويبقى  ومتآمرين، 
وإلصاقها  األخطاء  تبرير  إلى  وتصورنا  فهمنا 
وتصورنا  فهمنا  يقودنا  وأالَّ  المؤامرة،  بشماعة 
والشك  البارانويا،  من  حالة  إلى  المؤامرة  عن 
بها  المبالغ  والتهيؤات  المفرط،  المرضي 
عليها  نعلق  التي  الشماعة  هي  المؤامرة  فنجعل 
التخلف،  دائرة  من  الخروج  في  وفشلنا  إخفاقاتنا 
إلى  المؤامرة  عن  وتصورنا  فهمنا  يقودنا  وأالَّ 
وال  لنا  حول  ال  وشعوب  كأفراد  بأنَّنا  االستسالم 
بنا. المحيط  الواقع  لنا على تغيير  قوة، وال قدرة 

بند  تحت  ــدث  ح ألي  ــم  ــدائ ال التبرير  إن 
مجاهل  ــول  دخ عــن  بــالــذات  ينأى  الــمــؤامــرة، 
القويم  الطريق  عن  بنا  ويبتعد  المسؤولية. 
يتطلب  الــذي  المقولة  تلك  أســر  من  للخروج 
)الغائبة(.  الدولة  مؤسسات  عبر  كبيرا  جهدا 
أفرادا  والمعرفة  العلم  أهل  من  ثقافيا  وجهدا 
والنقد  العمل  لثقافة  للتأسيس  وجماعات، 

المسؤولية. وتحمل  الذاتي 
أمين.. الدكتور جالل  * يحضرني قول 

الــمــؤامــرة  نــظــريــة  بنفي  ــمــهــووســون  »ال
عن  ــرًا  وخـــطـ ســــوءًا  ــون  ــّل ــق ي ال  بــالــمــطــلــق 

األحداث«. مفسّر  دومًا  بجعلها  المهووسين 
… القائم  الجوهرى  السؤال  ويبقى 

ما هي مصالحنا ويا ترى ما هى مؤامراتنا؟.

دراسة الدالئل 
والقرائن والبراهني 
على دعوى وجود 

“مؤامرة” تحاك أو أن 
األمر توافق وتقاطع 

مصالح، أمر جدير 
باالهتمام والتفكر 

ألنه سيكون دافعًا 
إلى مزيد من الوعي 

واإلثراء وفهم ما 
يجري حولنا دون 
تهويل أو تجاهل

صالح الحاراتي
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ديمقراطية أضيق من منصات التواصل

... وأن يكتب باسمها أيضا!!

وبين  بينهم  الفجوة  وستكبر  لبنية  بأسنان  الثقافة  هذه  رضعت 
لمنصات  نقد  من  يطرح  ما  وكل  المساءلة،  لكن هذه  أوهامكم. 
التواصل الكبرى، أدى في النهاية إلى دفع مديري هذه المنصات 
ألن يمارسوا نوعا من الرقابة أو التدخل في المحتوى الذي ينشر 
أصحاب  يتحول  أن  ورائه  من  الرغبة  كانت  تكتيك  وهو  لديهم، 
ما  المحتوى  تحرير  في  يتدخلون  )ناشرين(  إلى  المنصات  هذه 
يجعل قوانين النشر التقليدية تنطبق عليهم، وهذا ما أشار إليه 
النائب العام األمريكي الذي كان واقفا بجانب ترامب في مؤتمره 
حرية  من  يحجّم  تنفيذيا  قرارا  اتخاذه  أثناء  المنعقد  الصحفي 
تويتر  موقع  أرفق  أن  بعد  األمر  وحدث  المنصات،  هذه  وحصانة 

إشارة )تشيك باك( مع تغريدة لترامب اعتبرها الموقع مضللة.
هل وقعت هذه المنصات في كمين السلطات السياسية حين 
ينطبق  ما  عليها  لينسحب  لديها  المحتويات  في  تتدخل  بدأت 
على الناشرين التقليديين من قوانين؟ أم أن ما تذهب إليه هذه 
أن  قانونيا  وليس  أخالقيا  عليها  يحتم  إنساني  أفق  هو  المواقع 
تراقب محتواها من أي تطفل يهدد القيم اإلنسانية، كالعنصرية 

والتضليل والتحريض على الكراهية وتمجيد العنف وغيرها؟ا.
كل  على  مفتوح  والــصــراع  بدايتها،  في  مــازالــت  المسألة 
يمليه  ما  كل  أمام  صمد  شيء  ال  أن  المؤكد  لكن  االحتماالت، 
بداية  منذ  بوك  الفيس  موقع  أن  الواقع  المراحل.  وتتابع  التقدم 
وبهذا  )جدار(،  المحتوى  لنشر  المتاحة  المساحة  سمى  تأسيسه 
المعنى فإن الكتابة على هذه المنصة تشبه الكتابة على الجدران 
تمكن  وال  يحكمها  قانون  ال  التمرد،  بحاالت  ارتبطت  التي 

مراقبتها.
العالم  طواحين  تحارب  التي  الدونكيشوتية  المعارك  وهذه 
تويتر  فموقع  السخرية،  من  المزيد  سوى  تجلب  لن  السيبراني 
بعد تهديدات ترامب بيوم حجب تغريدة جديدة له تحت تهمة 
استخدام  على  األمنية  قواته  فيها  حث  التي  العنف(  )تمجيد 
ترامب  وأخيلة  مينيسوتا،  واليــة  في  المتظاهرين  مع  العنف 

وفي البدء كتبت باسمها
قارئًا  كنت  فلقد  العمر،  مقتبل  عند  نظري  ذلكم  لفت 
شغوفًا لكاتبات، تبين لي فيما بعد أن الكاتب رجل، وإن 
االسم  ذات  تحت  الكتابة  واصل  من  فمنهم  ذاك،  شاع 
فوزي  مفيد  كتب  الصحفية،  الكتابة  في  فمثال  النسوي، 
الكاتب  فعل  كما  عابد«،  »نادية  اسم  تحت  كتابًا  ونشر 

أحمد إبراهيم الفقيه، من تقنع باسم ليلى سليمان.
التو  في  رائجا  مــازال  ما  الــبــدء،  عند  ــدت  وج ولقد 
الرجال  قبل  من  النسوية،  الكتابة  معاضدة  والساعة، 
المرأة، ومن ذا اتخذت في األول  دعاة المساواة وتحرير 
وعند عنفوان العمر، أسماء نسائية لنشر ما أكتب، خاصة 
وقبل  النسوية.  المسألة  يخص  ما  الشائكة  القضايا  في 
لبناته  احتراما  يكن  أب،  بيت  في  تربيت  االعتبار  هذا 
ولجنسهن، وفي مجتمع تقليدي ممكن فيه نسب االبن 
رفاق  من  كان  فمثال  شأن،  تقليل  وال  حرج  دون  ألمه، 
المدرسة من تدعى عائلته »بن بريكة«، ولعل من هذا 
والصادق  القويري  ويوسف  موسي  لسالمة  وتلمذتي 
في  ومن  فــروم  وإريــك  بوفوار  دي  فسيمون  النيهوم، 
حكمهم، كان موقفي الجذري في التوكيد على المساواة 

وحرية المرأة.
والبحاثة  للكاتبة  الليبي«  النسائي  القلم  »رحلة  كتاب 
األولى  الطبعة   –  ELGA منشورات  القيادي-  شريفة 
ومضافة،  معدلة  ماجستير  رسالة  تقريبا  وهو  1997م، 
بسبتمبر  المؤرخة  مقدمتها  في  الباحثة  تشير  كما 
الكاتبة  واجهته  ما  يبين  زمن  التاريخين  وبين  1981م، 
في  نظري  لفت  وقد  الكتاب.  نشرت  حتى  صعاب  من 
متنه، اإلشارة إلى مقال نشر بعنوان: هل الطالق حالل؟، 

تقريبا  فشلت  ــي،  ــ األوروب الــمــزاج  وريــثــة  أمريكا،  عــدا  فيما 
خارج  محاكاتها  حاولت  التي  ــدول  ال جميع  في  الديمقراطية 
والسبب  الــدول،  هذه  في  االستبداد  درجات  تفاوت  مع  أوروبــا، 
يتمحور  فكري  أســاس  على  بنيت  األوروبــيــة  الديمقراطية  أن 
اقتصادية  قاعدة  وعلى  لنموها،  مناسبة  كبيئة  العلمانية  حول 
الوسطى.  والطبقة  البرجوازية  الصناعي ونهوض  بالعصر  تتعلق 
للنظام  يوجه  حاد  نقد  من  األخيران  العقدان  شهده  ما  أن  غير 
التقليدية  الديمقراطية  عصر  بأفول  ينبئ  كان  السائد  العالمي 
كعصب  ــزاب  األح وأهمها  عليها،  بناء  تشكلت  التي  واألســس 
للجهاز الديمقراطي، حيث األحزاب الكبرى تحولت إلى إقطاعيات 
في  لعبة  وأصبحت  وراثي،  نظام  كأي  السلطة  تتوارث  سياسية 
الحمالت  في  تتحكم  التي  الكبرى  الرأسمالية  لوبيات  أيــدي 

االنتخابية وفي صناعة السلطة والقرار.
وانقسامات  عريقة،  تقليدية  أحزاب  في  مستمرة  انشقاقات 
وانتعاش  ترامب،  أمريكيا  في  اآلن  يحدث  كما  حادة  اجتماعية 
يحدث  ما  ولعل  الشعبوية،  والقيادات  اليمينية  لألحزاب  جديد 
التفاوت  هذا  يؤكد  تويتر  وموقع  ترامب  بين  صراع  من  اآلن 
مقبل  عالم  وبين  تقليدية  ديمقراطية  بين سلطات  يحدث  الذي 
يشكل  صراع  وهو  الحوكمة،  لمسألة  مختلفة  رؤى  على  ينفتح 
امتدادا لبدايات تضايق حكومات العالم الديمقراطي من منصات 
اإلعالم  ألن  التحكم،  آليات  عن  خرجت  التي  االجتماعي  التواصل 
وقوانين  مباشر  غير  تحكم  آليات  لها  التقليدية  التعبير  ووسائل 
هذا  ذروة  وبدأت  الديمقراطية،  النظم  في  حتى  وتعاقب  تنظم 
في  زوكربيرغ،  مارك  فيسبوك،  مؤسس  مساءلة  بعد  التصادم 
أفق  جيدا  يرى  الذي  الشاب  كان  حيث  األمريكي،  النواب  مجلس 
مازالوا  أمام شيوخ  آنية  يتنازل لضرورات  المختلف  الجديد  العالم 
نظام  حِمى  وفي  االجتماعي،  للعقد  القديم  بالجوهر  متشبثين 
هذا  إن  تقول  الهادئة  ابتسامته  وكانت  أطرافه،  تتآكل  قانوني 
العالم المتشبثون به مرتبط عمره بأعماركم، فثمة أجيال جديدة 

في البدء كانت األنثى
اليوناني  كاتبها  الصيت،  ذائعة  الــروايــة  »زوربـــا« 
في  »إلينا«  زوجته  تذكر  من  كزانتزاكي«،  »نيكوس 
أبناء  القراء  من  مغفرة،  وطلب  اعترافا  عنه،  مذكراتها 
المدارس  في  المقرر  »غــانــدي«  كتاب  بــأن  جلدتها، 
هو  كما  تأليفها،  من  وليس  زوجها  تأليف  من  الثانوية، 
معروف لألجيال، ما درست الكتاب ذاك في سائر اليونان.

التاريخ  في  منتشرة  عادة  ما،  لكاتب  المستعار  االسم 
األصلي  االسم  يذكر  ال  ما  كثيرا  القارئ،  أن  حتى  واآلن، 
يكتب  أن  أما  »أدونيس«،  حتى  »المتنبي«  منذ  لكاتبه، 
كتابة  الشائع  غير  ولكن  شائع،  فهذا  أنثى  باسم  ذكر 
امرأة باسم رجل كـ »جورج صاند«، والطريف فيما يخص 
الكتابة باسم مستعار، هناك شاعر برتغالي، أشهر من نار 
على علم في الخصوص، من كثرة األسماء التي انتحلها، 

ووقع بها ما كتب وما نشر.
استعارة،  هكذا  في  بالطرف  مليئًا  التاريخ  كان  وإذا 
فإن ذلك ال يخفي أن الكثير منها، دوافعه التقية وتجنب 
السلطات القامعة، وطبعًا هذا دافع بعض النسوة للباس 
ألجل  أي  للعكس،  المرأة  اسم  لبس  ما  الرجل،  اسم 
البدء،  في  كان  الرجل  أن  أسها  المفارقة  وهذه  الحرية، 
فكريًا  النسوية  فمنظر  المرأة،  تحرير  لقضية  الداعية 
النسوية  المسألة  تصدر  من  أول  أنه  وحتى  وفلسفيًا. 
التنظيم والعمل، من أجل المساواة  مجتمعيا، في سياق 
الجنسوية في اإلطار الخاص، ما منطلقه في اإلطار العام 
لب  كان  ما  كافة،  البشر  بين  للمساواة  والعمل  الدعوة 
نهج الدعوة اإلنسانية، وحركة التنوير، قبيل وبعد الثورة 

الفرنسية عند نهاية القرن الثامن عشر.

يتعامل  مثلما  الهائلة  المنصة  هذه  مع  يتعامل  تجعله  الرجعية 
لكن  المعارض،  الديمقراطي  الحزب  أو  التقليدية  الصحافة  مع 
أعضاؤه  يُعد  جديدا  ديمقراطيا  فضاءا  بل  حزبا،  ليس  تويتر 
وهي  الشرائح،  كل  ومن  العالم  أنحاء  جميع  من  بالمليارات 
وصول  في  مالكوها  يقصد  أن  دون  أسهمت  التي  المنصة 
ترامب إلى البيت األبيض أكثر مما أسهم حزبه، وهذا ما يجعلنا 
التي  األحزاب  بعد  ما  ديمقراطية  من  ذكره  سبق  ما  إلى  نذهب 
تنقلنا  والتي  الكبرى  الرقمية  الثورة  هذه  رحم  داخل  تتشكل 
هذا  يعني  وال  السياسي.  السؤال  يخص  فيما  جديد  بردايم  إلى 
مثل  حاضرة  ستظل  ألنها  دورهــا،  تضاؤل  بل  األحــزاب،  نهاية 
أو  األحفورية،  الطاقة  عصر  في  الحجري  الفحم  مناجم  حضور 
بمعنى  البديلة،  الطاقات  عصر  في  مستقبال  النفط  حضور  مثل 
إلى  تحولت  والتي  ــ  السن  في  الطاعنة  األحــزاب  هذه  تعد  لم 
إقطاعيات سياسية، وبعضها مسؤول عن االنسحاب من اتفاقيات 
اللوبيات  ضغط  تحت  الشامل  الدمار  أسلحة  من  الحد  أو  المناخ 
االقتصادية ــ لم تعد صديقة للبيئة بالمعنى المباشر حيث تقف 
في مواجهتها منظمات المجتمع المدني بقوة، ولم تعد صديقة 
للبيئة الرقمية الجديدة، حيث أشهر األحزاب الديمقراطية تعمل 
كانت  والتي  التواصل،  منصات  في  التعبير  فضاء  تضييق  على 
وميادين  شوارع  في  تظهر  التي  المتمردة  الحشود  معظم  وراء 
النظام  على  محتجة  الديمقراطي  غير  أو  الديمقراطي  العالم 
سكان  من   1% فيه  ويتالعب  العالم  يحكم  الذي  برمته  العالمي 
الضوء  انتشلها  التي  الهائلة  البقية  وهــذا  ببقيتهم.  األرض 
المنعكس على وجوهها من الشاشات الصغيرة من ظالم طويل 
ومعارضة  بحدة  ناقدة  مدنية  وتيارات  في جماعات  تنتظم  بدأت 
تتلمس  وبدأت  مقايضتها،  أو  رشوتها  أو  فيها  التحكم  يمكن  ال 
أوجاعها وقادرة على النشر والنقد كل ساعة، وقادرة على الحشد 
رأيناه  وما  والنقابات،  كاألحزاب  السابقة  السياسية  األطر  خارج 
في  المحتجة  الحشود  ظاهرة  أو  العربي  الربيع  ثورات  في  أخيرا 
احتجاجاتها،  األحزاب في  أنها كانت ترفض مشاركة  القارات  كل 
أو تدبيج البيانات باسمها، ما ينبئ بإرهاص )ما بعد ديمقراطية 
الحداثة  بعد  ما  بأطروحة  بسهولة  نربطه  أن  يمكن  األحــزاب( 
التفاصيل الصغيرة المؤثرة،  التي فككت الهياكل الكبرى لصالح 
الحداثة  نتاجات  إحدى  ــ  التقليدية  الديمقراطية  أن  وباعتبار 
لها  وندين  الجديدة  المرحلة  هذه  إلى  أوصلتنا  التي  العظيمة 
التي  وبالحدود  صنعتها،  التي  السياسية  بالقوالب  اختنقت  ــ 
تطوره  في  المثابر  اإلنسان  غريزة  بينما  داخلها،  تدور  أصبحت 

هي اختراق الحدود واألطر، وحتى الفراديس المشروطة.
لها  السابقة  للحداثة  نقدية  كمنظومة  الحداثة  بعد  ما  ميزة 
إلى  األفكار  لتصدير  المحتكرة  المركزية  مفهوم  قوضت  أنها 
العالم الذي تعتبره تابعا، وأحلت جمالية التجاور بديال للتراتبية، 
وجعلت الهوامش بكل أنواعها أهم من المتون، وقوضت ثنائية 
التقدم والتخلف السائدة، ومكنت الخصائص الثقافية أن تنافس 
االستعماري،  االحتواء  حقب  بعد  المهيمنة  الثقافات  وسط  بقوة 
وجاءت ثورة المعلومات كي تبني جسورها لهذه الرؤى النظرية، 
الغطاء عن بؤس  لترفع   ،19 العولمية، كوفيد  الجائحة  ثم جاءت 
بهذا  النارية.  ألعابه  دخان  في  يختنق  الذي  المبهرج  العالم  هذا 
المعنى وغيره متاح لنا أن نكون في قلب هذا العالم الجديد دون 
الرقمية  الثورة  تأثير هذه  المراحل( ألن  االحتراق في خطر )حرق 
بدأ في ما يسمى العالم الثالث قبل أن يبدأ في العالم المتقدم، 
يعتقد  مازال  )التي  التواصل  منصات  بقفل  ترامب  يهدد  وحين 
يعد  صحف  في  التعبير  حرية  يهدد  فهو  وتخصه(  أمريكية  أنها 
في  العالمي  المواطن  نشر  وسائل  ويهدد  بالمليارات،  كتابها 
أفقر األحياء، وهذا حسب ظني عالم جديد يبهج هامش اإلنسانية 

بقدر ما يثير الفزع لدى السلطات بكل أنواعها.
حكومات  قبل  من  جائرة  قــرارات  أو  قوانين  صــدرت  حين 
معارضة،  قوى  أو  نقابات  أو  أحزاب  تردعها  لم  بأنواعها  ليبية 
القرارات  هذا  على  بوك  الفيس  رواد  شنها  التي  الحمالت  لكن 
يقدم  المسؤولين  بعض  وجعل  عنها،  يتراجعون  مشرعيها  جعل 
قلب  في  يجعلنا  ما  وهذا  تابعيه،  انتهاكات  عن  علنا  اعتذاره 
الجديد. والمهم  التي تكتب عقدها االجتماعي  الجديدة  المرحلة 

أن نعرف كيف نتموضع في قلب هذا العالم المقبل.

مجلة المرأة الجديدة، السنة الثامنة، 15 فبراير 1972م، 
ص 18، وقد تناولته الباحثة بالمناقشة في عدة فقرات، 

وهذه هي الفقرة األولى منه:
تعي  وواعية  مدركة  متخصصة،  امــرأة  من  »وليس 
بحيث  الواقع،  منها  يتطلبه  ما  وتعرف  وجودها،  حقيقة 
أصعب  وليس  األخريات،  أمام  الطريق  تنير  أن  تحاول 
تخرج  بحيث  الشيخ،  مقام  مجتمعنا  في  المرأة  قيام  من 
الذي  والسؤال  مهم.  ديني  موضوع  في  معينة  بفتوى 
تطرقه الكاتبة المعنية وهو: هل الطالق حالل؟، واإلجابة 
في هذا البحث الذي تكتبه األخت فاطمة بازامة، وتقول 
الموضوع:  خوضها  سبب  موضحة  البداية  منذ  فيه 
تجرأت  تبكي،  أعرفها  ال  امرأة  كانت  عائلية  جلسة  »في 
أن  بالطالق  زوجها حلف  إن  قالت:  السبب،  وسألتها عن 
أخي  لتبعث  بيتنا  إلى  فأتت  فعلته،  وأنها  كذا،  تفعل  ال 
يسأل لها أحد الشيوخ عن األمر، فعاد أخي حامال من هذا 
الشيخ، فتوى تحمل الشقاء لهذه األسرة، وسوء المصير 
ألطفالها األربعة. واعترضت أنا على أن الطالق ال يحدث 
وصرخت، ولكن ما جدوى ذلك فأنا امرأة ثم أننى لست 

شيخة«.
وليس سرًا أبوح به، أن كاتب هذا المقال )هل الطالق 
لمثل  فاعل  أني  فقد وضحت  الفيتوري،  أحمد  أنا  حالل؟( 
المرات، حيث كتبت باسم امرأة تارة، وباسم  هذا عديد 
رجل تارة أخرى، ليس في سابق الزمان، بل حتى الحين، 
خاصة حين يكون لي أكثر من مقال، في عدد واحد من 
الكتابة  البدء مسوغ  أنشر بها. لكن عند  التى  الصحيفة 

باسم مستعار، دواعيه المتعددة ما أشرت لبعضها.

الحرب النفسية
 في الحرب الليبية

تعاطف العقليتني

الحرب النفسية أسلوب شائع االستخدام في الحروب الباردة والساخنة على السواء، 
الحد  هذا  إلى  يؤدي،  األسلوب  وهذا  األهلية.  الحروب  في  أو  الــدول،  بين  سواء 
»فن  نعني  فإننا  نفسية«  »حرب  نقول  وعندما  منه.  المستهدف  الغرض  ذاك،  أو 
الحديث  خالل  من  أو  فعلية  أحداث  تضخيم  في  المبالغة  خالل  من  إما  التضليل«، 

عن »وقائع« مختلقة.
وفي الحرب األهلية الليبية الجارية حاليا استخدم هذا األسلوب.

مؤداها  جرارا  إلكترونيا  جيشا  وراءها  أن  واضح  أقوال،  راجت  سنوات  بضع  فمنذ 
أن طرابلس ليست مدينة آمنة، حيث تجري فيها، وفق هذا الزعم، عمليات الخطف 

واالغتيال ببساطة ودون رادع.
وحتى عندما يزور شخص )ذكرا كان أم أنثى( من إحدى مدن المناطق الشرقية 
يشاهد  لم  أنه  االجتماعي  التواصل  مواقع  أحد  في  صفحته  على  وينشر  طرابلس، 
والتعنيف  اللوم  ــالت  واب عليه  تنهال  ــان،  أم وعــدم  عنف  مظاهر  طرابلس  في 

واالستنكار، ويتهم باالنحياز وإخفاء الحقيقة.
وهذا  اإلرهابية.  المتطرفة  التنظيمات  ترتع  طرابلس  في  إنه  القول  كثر  كما 
وجود  ال  لكن  نائمة«،  إرهابية  »خاليا  وجود  أستبعد  ال  بالطبع،  أنا،  ليس صحيحا. 
ودرنة  بنغازي  في  الحال  عليه  كان  ما  غرار  على  النوع  هذا  من  لتنظيمات  علنيا 

وسرت.
وشامال  عميما  أمانا،  أو  أمنا،  آمنة  طرابلس  أن  القول  إلى  أمضي  أن  أريد  ال 
تتحكم  أنها  صحيح  لنا.  تصويرها  يجري  التي  الصورة  على  ليست  لكنها  وكامال. 
هذه  أن  إال  أحيانا،  تصارعت  التي  المليشيات(   =( المسلحة  التشكيالت  فيها 
ثقة  اكتساب  إلى  اإلجرامية وسعت  العصابات  بنفسها عن سلوك  نأت  الميليشيات 

الناس، كما حاولت أن تحوز على نوع من الشرعية.
األساسي  فالطموح  الناس.  لدى  العام  الطموح  هو  هذا  ليس  الحال،  بطبيعة 
والطبيعي هو دولة مدنية ديموقراطية ذات مؤسسات محكومة بدستور وقوانين، 
عسكرية  مؤسسة  واألمنية.  العسكرية  المؤسستان  المؤسسات  هذه  ضمن  ومن 

منضبطة تتبع إدارة الدولة، وليس العكس.
أنا  إليَّ  بالنسبة  األقل  )على  خفي  جانب  عن  الكشف  إلى  يقودنا  الكالم  هذا 
مدى  على  طرابلس  في  الحياة  صورة  تشوه  كانت  التي  الحملة  أن  وهو  شخصيا(، 
طرابلس  على  الهجوم  لتبرير  ومدبرة  ومنظمة  مخططة  حملة  كانت  سنوات، 

ومحاولة احتاللها. 

كموضوع  الجوارح«  »تعاطف  السابق  مقالي  يفهم  أن  أبدأ  بالي  على  يخطر  لم 
عالقة  له  موضوعا  لي  بالنسبة  كان  غيره.  أو  عذري  حب  بحالة  ويُربط  رومانسي، 
مباشرة بما يحتاجه اإلنسان الطبيعي من عالقات إنسانيه عميقة انتبهت أننا ال نوليها 
االهتمام، الذي تستحقه، لقد اختتمته بأغنية فريق »الطيور النادرة« وخطر على بالي 
طيورنا الجارحة، التي لم يعد في قاموسها سوى الذبح والقتل والدم والتنكيل، فجعلت 

الطيور النادرة تغني للطيور الجارحة، فيما يعقب صديق قائال: »خرّف يا شعيب!«.
أقوى شيء في  أن  أنك ال ترى  الخاص، تقول: »واضح  قارئة كريمة على  كتبت لي 
العالم هو الحب!«. وأنا ال أعرف كيف فهمت ما كتبت. لقد صدمني رأيها، ورأيت أن 
طلبا  األقل  على  موضوعا،  منه  أجعل  أن  على  أصر  بداخلي  صوتا  أن  غير  أتناساه، 

للتسلية، والخروج من دائرة القصف والسحق والمحق، واالنفجارات.
وسألتها أن تُعّرف لي الحب؟ أن توضح لي ماذا يعني لها؟ وقبل أن أنتظر إجابتها 

رأيت أن أستعرض معكم دراسة طريفة على كيفية تفكير اإلنسان:
هناك دراسة تقول إننا، جميعا -ذكورا وإناثا- نعيش بتفكيرين، سواء أكانا ذكريين 
أو أو أنثويين! ليس بالضرورة أن يرتبط هذا التفكير بجنس الفرد. إنه عقل يفكر بأي 

من الحالتين، وليس مقيدا بالتكوين الجسدي.
»أستاذ   Catharine Morris Cox Miles ميلز  كوكس  »كاترين  للدكتورة  كانت 
والذكورة،  لألنوثة  العقلية  الحالة  لقياس  أبحاث  ستانفورد«  جامعة  في  النفس  علم 
في الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى؟ لقد وظفت أسئلة، غير مباشرة وجهتها لعدد 
كبير من الجنسين غايتها تبيين اآلراء، واالنفعاالت، ونواحي االهتمام، وأسباب الكره 

وعوامل االستجابة، واالنطوائية.
يُسأل  إذ  العقلية، استخدمت كلمات فقط،  القياس لمعرفة تفكير  ومن بين سبل 
المستهدف عما تعني كلمة محددة، وعليه أن يجيب بكلمة لها عالقة بالكلمة موضوع 
السؤال، ومن اإلجابة يتمكن الباحث من تحديد نوع التفكير. لقد أسست نظريتها أن 
بالزهور،  للمرأة  توحي  بينما  والحشائش،  بالخضرة  الرجل  تُذكر  مثال  الحديقة  كلمة 
وكلمه »مسحوق« ال يمكن أن تذكر الرجل ببودرة المكياج، وكلمة العمل توحي للرجل 

بالمال، بينما توحى للمرأة بمظهرها!
األعمال،  رجال  وبعدهم  ذكــورة،  الرجال  أكثر  المهندسين،  أن  الدراسة  وبينت 
في  يعمل  من  وأغلب  والفنانون  الكتاب  أما  والشركات.  المصارف  ورجال  المحامون، 
القساوسة ولعل ذلك بسبب تعاطفهم  مجال اإلبداع يفكرون بعقلية اإلناث، وكذلك 
العتراف  اإلنصات  فكرة  من  تأسس  ذلك  ولعل  اإلنسانية،  العالقات  مع  اليومي 

المذنبين.
ويظهر السلوك لدى األطفال، فالصبي تنصب ألعابه على أعمال والده، أما الصبية 
ذكوري،  بتفكير  الواقع  في  تنضج  أباها  الصبية  قلدت  وإن  وشقيقاتها،  أمها  فتقلد 
والطفل الذي يكثر توبيخ والده له، يلجأ إلى تقليد الصفات التي يحبها والده ويراها في 

أمه. واأليتام يميلون إلى األنوثة.
ويشير أحد األخصائيين إلى اختبار بقع الحبر، وهو الذي يتخلص فيما يراه المرء من 
أشكال جراء هذه البقع، ولعل الكثير منا بتأمله ألشكال يرى فيها صورا معينة سواء في 
زخارف الفرش مثال، أو السيراميك الملون تفضي بالمرء إلى الطريقة التي يفكر بها، بل 

وبمقدوره أن يعرف كيف يفكر عقله الباطن بما يراه أشياء من هذه التكوينات.
غير أن رأيا أورده أحد البحاث يقول إنه كلما ارتفع مستوى الذكاء لدى المرأة كانت 
زاد  الباحث  وأن  الرأي، خصوصا  هذا  مع  أتفق  ال  أنني  غير  الذكور.  عقلية  إلى  األقرب 
مع  بالضرورة  يرتبط  ال  الرجال  لدى  الذكاء  أن  مبينا  استطرد  عندما  لجنسه  تعصبه 
الرجال  العقول بين  آرائه وقال إن األبحاث تقرر أن »أصحاب  الذكورة، ثم تناقض مع 

يفكرون بعقلية األنثى«.
وخلصت الدراسة إلى أنه ال عالقة بين موضوع التفكير هذا بأي نوع من الشذوذ، 
فالتفكير بأي من الحالتين أمر طبيعي، تماما مثلما يفكر كل منهما بحسب تكوينه، 

وخلصت إلى أن الكائن البشري متكامل التفكير هو الذي يفكر باتحاد التفكيرين.
الحب،  نتناول مسألة  أن  التفكيرين هذه، نستطيع  أن عرفنا مسألة  لعلنا من بعد 
كلها  األحوال  وفي  به،  تهتم  لم  أو  تساؤلنا  على  الفاضلة  قارئتنا  أجابت  أن  سواء 
بالعقليتين  تناولناه  إن  كثيرا  يعيننا  وقد  منفصال،  موضوعا  منه  نجعل  أن  يتعين 

األنثوية والذكورية.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي
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ثقافة

قوية  ضربة  كوفيد19-  وبــاء  مكافحة  تدابير  ســددت 
إذ  موسكو  في  المستقلة  كوبريانوف  بوريس  لمكتبة 
صعودها،  أوج  في  إلغالقها  األربعيني  الناشر  هذا  اضطر 
في  الحجر  تدابير  تخفيف  مع  فتحها  إلعــادة  يتحضر  لكنه 

العاصمة الروسية.
شــارع  فــي  التعاونية  فاالنستير  مكتبة  مدخل  عند 
الــواردة  الكتب  صناديق  تنتشر  موسكو،  بقلب  تفيرسكايا 
تضم  عبوة  ــجــدار  ال على  ووضــعــت  األرض  على  حديثا 
عن  كوبريانوف  ويشرح  للزبائن،  مخصص  تعقيم  سائل 

»الكارثة« التي حلت بمكتبته، وفقا لوكالة فرانس برس.
المؤسسة  ــذه  ه تكن  لــم  الكبيرة،  شعبيتها  فرغم 
»رقــم  المكتبة  صاحب  ويــقــول  ــة،  األزمـ لهذه  مستعدة 
الصفر«  إلى  »تقلص  إنه  حتى  الثلث«  إلى  تراجع  األعمال 

في مرحلة أولى قبل أن ينظم فريقه صفوفه.
من  كبيرة  نسبة  على  تستحوذ  التي  موسكو  ــي  وف
من  أكثر  عــددهــا  والبالغ  كــوفــيــد19-  بــوبــاء  ــات  اإلصــاب
التجارية  المؤسسات  اضــطــرت  ــا،  روســي فــي  ألفا   396
ألكثر  أبوابها  إغــالق  إلى  المكتبات  بينها  األساسية  غير 

الشركات  تلقت  الحجر،  تدابير  بــدء  ومنذ  شهرين،  من 
على  السلطات  أرغمتها  بعدما  قاسية  ضربة  الروسية 
مستحيلة  مهمة  ــي  وه الــرواتــب،  ــع  دف فــي  االســتــمــرار 
اضطر  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  على  خصوصا 

كثير منها إلى صرف موظفين.
الكبير  التراجع  مع  المترافقة  األزمــة  لهذه  كان  كذلك 
الروسي  االقتصاد  على  كبير  سلبي  أثر  النفط،  أسعار  في 
المحلي  الناتج  إجمالي  يتراجع  بأن  حكومية  توقعات  وسط 
 ،2020 العام  خــالل  و5%  الثاني  الربع  في   9,5% بنسبة 
مكتبة  طورت  إذ  بالكامل  قاتمة  تكن  لم  الصورة  أن  غير 
طفرة  من  مستفيدة  اإلنترنت  عبر  حضورها  فاالنستير 
إلى  الطلبيات  توصيل  خدمة  وبــدأت  اإللكترونية  التجارة 

المنازل.
موقع  أي  سابقا  لدينا  يكن  »لــم  كوبريانوف  ويقول 
المكتبة  صاحب  بــدأ  لــذا  توصيل«،  خدمة  أو  إلكتروني 
يشعر  كــان  ــذي  ال التعب  واصفا  بنفسه،  الكتب  توصيل 
وأيضا  توصيل  عملية  بعشرين  قيامه  بعد  المساء  في  به 
المكتبة  صاحب  رؤيــة  لدى  وسرورهم  الزبائن  استغراب 

مع  التعامل  بدأت  »لقد  ويضيف  بنفسه،  طلباتهم  يوصل 
ببساطة  كنا  ما  تماما،  مختلفة  بطريقة  وزبائننا  أصدقائنا 

لنتمكن من الصمود من دون مساعدتهم«.

ويقول  النشر،  دور  على  المكتبات  أزمــة  وتنعكس 
الكتب  عن  الناشرين  مستحقات  نسدد  »لم  كوبريانوف 
إلى  العودة  تستغرق  أن  متوقعا  أبريل«،  في  بعناها  التي 

الوضع الطبيعي ما بين شهرين إلى ثالثة أشهر.
من  ــام  ع بدعم  نشعر  »ال  المكتبة  صاحب  ويــوضــح 
الوقت  في  مبديا  مجتمعنا«،  من  بالدعم  نشعر  الدولة، 
التي  الضريبية  اإلعــفــاءات  أو  للتسهيالت  تقديره  عينه 
فئة  دعم  استقطاب  في  المكتبة  ونجحت  الحكومة،  أقرتها 
تبيعها،  التي  ــدارات  اإلص مواضيع  في  التنوع  بفعل  كبيرة 

من علم االجتماع إلى التاريخ مرورا باألدب على أنواعه.
ثورنتون«  غرانت  كــاي  بي  »أف  معهد  مدير  ويؤكد 
»الشبكات  أن  نيكوالييف  إيغور  االستراتيجية  للبحوث 
خالل  مــن  بنجاح  المرحلة  اجتياز  مــن  تمكنت  الكبرى 
الصغرى  المتاجر  إلكترونية،  توصيل  خــدمــات  تقديم 
من  الحكومة  وسعت  اإلمــكــانــات«،  هــذه  لديها  يكن  لم 
جهات  جانب  من  كافية  غير  اعتبرت  التي  تدابيرها  خالل 
عمليات  من  ممكن  عدد  »أقل  ضمان  إلى  عدة،  اقتصادية 

الصرف«.

مغامرته  البوسيفي  محمود  الكاتب  يدخل 
كل  في  كان  وإن  بالغربة،  متدثرا  الشعرية، 
تعليق،  حتى  او  خاطرة  أو  مقالة  من  كتب  ما 
دفقة شعرية  المتون حول  تلك  جواهر  تحوم 
السردية  تجاربه  تكاوين  في  قــارة  مؤجلة، 

منتظرة معطيات تفجرها على السطح .
الصادر  بعيدة«  شجرة  »لعلها  ديوانه  في 
العناوين  تراتبية  توحي  ــرواد،  الـ دار  عن 
ما  لغز  فك  لمحاولة  االستحضاري  بالمشهد 
عالمات  بدخان  مدفوعا  تفسيره  أو  حــدث 
وأنا   / ثقيل  »الحمل  المرحلة،  االستفهام 
استأنس   / الذي  الكائن  السؤال عن  يروعني 
البد  كان  لذلك  ص7,  وأستبد«   / الكائنات 
فارا  يبحر  نجاة  بقارب  أشبه  مؤقت  مالذ  من 
يبدو  األمــر  أيضا  المجهول،  الــى  النار  من 
غير حقيقي  ما  عبثيا، كمزحة تستظل بشيء 
بين  الحرجة  المسافة  ــه  ان خــيــاال،  وليس 
الكاتب  أو  الشاعر  ذاكرة  في  واليقظة  الحلم 
الضوء  »إن  الــوضــوح  سبيل  تقتفي  وهــي 
/أمام  الواقفين  من  أحد  يقل  ولم   / يلعب 

الباب المغلق شيئا« ص8.
مــدار  ــوب  ص بفصولها  الحكاية  تتجه 
المدينة  فضاء  وهو  الكهانة،  مغاليق  يتجاوز 
جاذبية  بإصرار  معاندة  للحياة  المعانقة 
التحول  مــرمــوزة  األنثى  ستكون  الــمــوت، 
الممشى  رفيقة  العاصمة،  وسط  العاصف 
البقاء،  تفاصيل  عن  بحثا  الشتاء،  تعبر  وهي 
الممرات  فــي  الــمــغــادر  الــضــوء  ستالحق 
الرصيف  يشبه  الوقت  يكن  »لم  والشوارع، 
كان   / القديم  الشارع  البنت  عبرت  حين   /
كان  والزمن  «ص11,  للغبار  أقــرب  الوقت 
لتأكيد  فهو  وجد  وإن  المعادلة  خارج  والزال 
الوقت  »كان  التأويل  مواضع  بعيدا عن  نفيه 
 / ابتسامتها  أطلقت  حين   / التوحش  يغازل 

على األزقة المتوثبة« ص13.
رفيقة  ستصبح  الــمــالمــح  ــذه  ه تــواقــيــع 
ممالك  فــي  فتوحاتها  لها  ــرى،  أخـ أســمــاء 
مكون  بمثابة  جــاء  واستحضارها  الغربة, 
العاصفة  فنص  المشهد،  لهذا  ورافــد  أصيل 
طيفا  يرسم  الذي  »أشرعة«  نص  مع  مجسر 
يختلس  وهــو  طريبشان  الجيالني  للشاعر 

والوحدة،  الصمت  يرافقه  القصيدة  لحظة 
ولن تجد ذاكرته المشبعة بالتجوال المكتظة 
إال  األسوار  تلك  خارج  معراجها  التمرد  بلهب 
إلى   / الغطاء  سحب   / األحالم  »على  باألحالم 

رأسه وتكوم كجنين.. ونام « ص18.
خط  ينسحب   » »إجــهــاشــة  ــص  ن ــي  ف
وقفات  لصالح  المراجعة  مسار  إلى  العاطفة 
بالنشيج  أشبه  ــروح  ال لشقيق  نــداء  يغلفها 
يشوبها  المدينة  في  فالصورة  المكبوت، 
بالطمأنينة  ينبئ  ال  والسكون  الضباب، 
يغالب  ــر  آخ لصوت  ــد  الب ــان  ك ــذا  ل ــا،  دومـ
فك  ــك  ذل تطلب  ــو  ول حتى  الوحشة  هــذه 
انزعي  تشائين..  ما  »افعلي  األمــان  صاعق 
تواصل..  ما  فكك  الصواعق..  عن  ــان  األم
وشقيق   ،» رضيع  حلق  في  ــواك  األش ازرعــي 
النسخة  ذات  هو  النص  يخاطبه  الذي  الروح 
الشعراء،  خاطبها  أخـــرى  أرواح  لشقائق 

مراكز  إلعــادة  الــذاكــرة  تستدعيه  كرفيق 
»شقيق  بقصيدة  ذلك  يذكرنا  هل  الثبات، 
في  الهريوت  محمد  الراحل  للشاعر  ــروح  ال
يقره  ما  النظر عن  «، بغض  ديوانه »هذيان 
مدلوالت  وعــن  نفسيهما،  في  الشاعران 

المذكر والمؤنث، فالمغزى كائن في الروح.
الديوان  هذا  في  الروح«  »شقيق  واألنثى 
ــارب  ــســحــاب نــحــو ق ســتــكــون رفــيــقــة االن

جدوى  ال  إذ  ــرى،  أخ لنقلة  تأهبا  االنتظار 
لكن  بالحزن،  مكتحلة  مدينة  في  البقاء  من 
الحياة  يحاكي  آخر  فردوس  إقامة  وعد  على 
واحد  شرط  إال  ذلك  يستلزم  وال  المفقودة 
/إلزعــاج  العناصر  سيدة  يا  رافقيني  »فقط 

العالم« ص24.
الذكريات  وهج  يندفع  الغربة  فضاء  في 
مفاصل  على  بأنانيته  يطبق  مسبق  إذن  بال 

االغترابي  قاموسها  الشعر  للغة  لكن  الروح، 
االنـــزواء،  تداعيات  مع  اشتباكها  وقــواعــد 
وقاموس  الحكمة،  متون  على  االستناد  وهو 
الــروح  سديم  عناصر  كل  وجمع  نساكها، 
ضــرورات  مع  خاصة  عالقة  لنسج  المتناثر 
إحدى  إلى  المسافات  تتحول  وبذا  المواقف، 
الغربة  قصائد  في  الصوفي  التموضع  بؤر 
في  الــواردة  النفري  اإلمام  لمقولة  استلهاما 
البعد   / مسافة  تعرفه  الذي  »القرب  الديوان 
على  مستندا  ص58،  مسافة«  تعرفه  الذي 
بتمددها  العزلة  ومتاهة  السكون  أبجديات 
وهم  المتصوفة  مفاهيم  تلك  المربك، 
بالسفر  الــذات  كشوفات  طقوس  يمارسون 
ومفردات  الزمن  مجاالت  خارج  وإليها  منها 
أنه  أحــد..  يعتقد  أن  »الغربة:  المحسوس، 

أنت« ص59.
ــي جمل  وتــتــرابــط فــصــوص الــغــربــة ف
القدر،  فرضها  رهبنة  عصارة  مختزلة  قصيرة 
وسط  وأنت  تــرى..  وأال  تسمع  اال   : »الغربة 
الجمل  أحيانا  تأتي  ربما  «ص64,  الضجيج 
إلى  أخرى  مقامات  في  تتحول  وقد  مباشرة، 
واألحاسيس  المشاعر  أطوار  يعكس  غموض 
والطمأنينة  والصخب  الهدوء  بن  المتقلبة 
»علقم  فالغربة  والصمت،  الكالم  والقلق، 
ص77،68،  وبينك«  بينك  عراك  أو  وتجهم 
التجربة  عصارة  تقول  ــرى  أخ محطة  وفــي 
قواعدها   / تتعلمها  لــن  لغة  »الــغــربــة: 

هواجس ..في شراسة أنثى العنكبوت«.
الصوفي  الفص  ــذه  ه ــق  أف فــي  يظهر 
الغربة  لمسار  سيسيولوجي  تشخيص 
مساريها  في  الحكاية  تأنيث  على  المبني 
وفضاء  الرفيقة  والــمــعــرفــي،  اإلنــســانــي 
ــاءة داخــلــيــة على  ــ الــمــغــامــرة، وهـــي إض
مساراتها  لفهم  التماسا  المواقف  مجاميع 
تعريفي  ثبت  مــن  كــجــزء  أو  المتداخلة 
عن  البحث  يتضمن  لالغتراب،  فسيفسائي 
»بريتون«  السوريالي  رأي  على  جديد  عالم 

عبر الصورة المتخيلة .
التكهن  مــفــازات  ــي  ف واقـــع  ذلـــك  ــل  ك
ولحظة  البعيدة  الشجرة  عالم  عن  والسؤال 
أن  إلــى  البوسيفي،  ينشدها  التي  الوصول 
االعتراف »ال شيء  اللحظة سيكون  تلك  تأتي 
كائنات  يتشكل  الطين  سوى   / بحوزتي  لك 
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المجرية،  األصول  ذات  اسمها،  الكاتبة  تتناول  ساخر  بأسلوب 
رأسها،  مسقط  هي  سوانسي  وأن  ويلز  في  نشأتها  أن  مبينة 
العالمية  الحرب  خــالل  الشديد  للقصف  تعرضت  التي  وهــي 
الثانية، فيما كانت مواد اإلعاشة توزع بالحصص، وحالة أسرتها 
المادية بسيطة وأن والدتها كانت مكافحة في توفير احتياجات 
األسرة، مبينة عالقتها الوثيقة بشقيقتها التي تكبرها بسنتين، 
أن  أرادتــا  وأنهما  نهمتين،  قارئتين  كانتا  وأختها  أنها  وتبين 
تكونا كاتبتين، وأنهما عملتا معلمتين لتعليم اللغة اإلنجليزية. 

وبينت أيضا أن سعادتهما كانت بسبب رقة واهتمام والديهما.
كندا،  في  اإلنجليزية  اللغة  لتدريس  تعاقدت  أنها،  بينت 
وهناك تعرفت على رفيقها وتزوجته، ويبدو أنهما أحبا بعضهما 
وعاشا هانئين. وظلت رغبتها في التأليف قائمة، فدعمتها بتعلم 
جيد في اللغة، ولما بلغ طفلها األول ست سنوات، وجدت الوقت 
تأثرها  المسائية.  فراغها  أوقات  في  الكتابة  لممارسة  الكافي 
الرومانسية  أوستن  جين  قبلها  ومن  هاير  جورحيت  بكتابات 
جعلها سعيدة، فلقد وجدت أن مثل كتاباتهما، هو ما أرادت أن 
تعيشه وتكتبه. وكتبت أول روايتها وبعثتها لناشر ونالت قبوله 
سنة  وفي  البداية،  كانت  وهكذا  روايتين،  على  معه  وتعاقدت 
روايتها األولى »خداع  1985 أصبح حلمها حقيقة عندما نشرت 
مخفى - A Masked Deception«، ونالت عنها جائزة األوقات 
بأسلوب  وتبين،  شهرتها.  نحو  انطلقت  ومنها  الرومانسية، 
ساخر، كيف تطورت كتابة أعمالها الخمسة األولى من الطباعة 

الكالسيكية، باآللة الكاتبة إلى الكمبيوتر.
وتفرغت  عاما،  عشرين  بعد  1988تــقــاعــدت،  العام  وفــي 
لمسيرتها المهنية، مؤكدة أنه ال ينبغي أن نقول أبدا إن األحالم 
بالعكس  بل  تتحقق،  أن  ال يمكن 
والجهد،  المثابرة  مع  تتحقق  أنها 
وأيضا قليل من الحظ، أو ربما 

قدرا كبيرا من الحظ!«.
الناقدة  الــروائــيــة  كتبت 
تــقــول:  كوفينتري  ــوزان  ــ س
مهووسة.  قارئة  كنت  »لطالما 
حب الكتب التي تحصلت عليها 
أبقاني  ما  هو  دراستي،  أثناء 
إقامتي،  ــوال  ط متزنة  عاقلة 
الــطــب،  بكلية  ــي،  ــتـ ودراسـ
أن  إلــى  النهاية  في  وقــادنــي 
جملة  وتقتبس  روائية«.  أصبح 
مما كتبته مؤلفة الرواية، تقول 
فيها: إن حب قراءة كتب، والكثير من التشجيع األسري، وبعض 
الحظ الذي حظيت به!. ثم توضح في هذا التقديم أن مدونتها 
التي  الكتب  بعض  حــول  أفكارها  مشاركة  إلــى  تهدف  هــذه 
القراء  من  وتطلب  منها،  يكرم  شخص  الرواية  وهذه  قرأتها. 

االنضمام إلى مدونتها، لتبادل األفكار حولها.
مسلسل  يعود  أخرى  »مرة  فتقول:  للرواية  ملخصا  وتقدم 
ليكرم(  )شخص  رواية  كاتبة  ابتدعتها  التي  ويستكوتس،  أسرة 
وأشاهد جميع أفراد هذه األسرة المعقدة الشرعي منها أو غيره 

يقعون في الحب ويتزوجون في إنجلترا«.
منطقة  باشا  لـ  الصغرى  األبنة  هي  ويستكوت  أبيغيل 
عرف  سنوات،  ست  قبل  مات  بعدما  الذي  المتوفى،  ريفرديل 
األولى عندما  زوجته  يزال متزوجا من  فلقد كان ال  الناس سره: 
ابنة،  الرواية، أبيغيل ويستكوت. وكان لديه  تزوج بوالدة بطلة 
اسمها آنا. ترك الباشا وصيته بأن كل شيء لـ أنا باستثناء اللقب 

واألطيان كافة.
الصدمة صعقت أبيغيل وأخوتها ووالدتها، ألن زواج والدتها 
زوجتين،  بين  الجمع  دينيا  لوالدهما  يحق  ال  إذ  باطال،  كان 
ولكن  شرعيين.  غير  أوالدا  وأشقاؤها  أبيغيل  تصبح  وبالتالي 
تفكر  ولم  المجتمع،  في  المميز  مركزها  لتأخذ  ولدت  أبيغيل 
لم  والدها  وفاة  أعقبت  التي  الكارثة  أن  غير  ذلك.  غير  في  أبدا 
تظهر عمق حب عائلتها ودعمها غير المشروط لبعضها البعض 
أن  تتوقعه،  لم  ما  اكتشفت  التي  أبيغيل  على  وكان  فحسب، 

تواجه المجتمع وتتصرف وفق الموقف.
شرعي؛  غير  ابن  أيضا  هو  بنينغتون،  جيل  المقدم،  الضابط 
نشأ  معرفته.  في  يرغب  وال  يعرفه  ال  وأبوه  حداد  ابنة  والدته 
في فقر مدقع لكنه شق طريقه في الجيش، ولسوء حظه، تزوج 
أثناء خروجه  ابنة. تخلت عنه زوجته  لديه  امرأة سيئة. كان  من 
جيل  استعان  إعادتها.  ورفضوا  الطفلة  األجداد  أخذ  الحرب.  من 

بمحام، لكنه يخشى أال يكون الحكم في صالحه.
كان  الــذي  أبيغيل،  شقيق  هــاري  مع  فرنسا  في  جيل  وكــان 
حرم  عندما  ولكن  للمقاطعة،  الجديد  الباشا  يكون  أن  يتوقع 
الحروب  أثناء  فرنسا،  في  وجــرح  بالجيش،  التحق  اإلرث  من 
المقدم  رافقه  قواه.  خارت  حتى  لعامين  وتعذب  »النابولونية«، 

جيل وبقي معه في منزل عائلته، التي فرحت بعودته.
خادم،  أنه  اعتقدت  رجال  وترى  لندن،  من  أبيغيل  تصل  ثم 
يقطع الخشب أمام المنزل عاري الصدر قرب السيدات. فتنهره، 
هاري  رافق  الذي  بنينغتون،  جيلبرت  المقدم  أنه  الؤتعلم  وهي 
لمساعدته  معه  وبقي  المنزل  إلى  فرنسا  من  الجريح  شقيقها 

على التعافي.
كيف  ويعرفا  منهما،  كل  وأبيغيل،  جيل  يكتشفا  ما  وسريعا 
التي  فالسيدة  خاطئة.  ــى  األول االنطباعات  تكون  أن  يمكن 
عسكري  المتواضع  والرجل  عظيمة،  إنسانة  بالتوبيخ  تسرعت 
الحب  أن  الحقيقي، وكيف  الشرف  كبير ومهيب واالثنان يمثالن 

الحقيقي ال يتحقق إال بعد المعرفة.
يعرفا  أن  بعد  من  خصوصا  األولية.  انطباعاتهما  تغيرت 
من  أبطالها  الروائية،  تحرك  وهكذا  ويتزوجان.  بمعضلتيهما، 
والمحاكمات،  المواقف  ويواجهون  المتضاربة  عواطفهم  خالل 
أجواء وأخالق تلك  في حبكات بديعة، من دون أن تغفل إظهار 
أو  القاري  نفسه  الوقت  في  وتجعل  الحروب،  ومغبات  الحقبة، 

المشاهد يترقب ما قد يحدث، في حلقات مسلسل هذه الرواية.
الرواية صنفت في المرتبة السابعة من أفضل مبيعات الكتب 

في النصف األول من سنة 2019.
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الصدمة صعقت 
أبيغيل وأخوتها 

ووالدتها ألن زواج 
والدتها كان باطالً

طرابلس - عبد السالم الفقهي

تحوم جواهر تلك المتون حول دفقة شعرية مؤجلة

توفي عن 63 عاما

مكتبات موسكو الصغيرة تعيد فتح أبوابها

البوسيفي والغربة.. من الدخان إلى الضفة

رجل األعمال الروسي بوريس كوبريانوف صاحب مكتبة فاالنستير

محمود البوسيفي

بنغازي - مريم العجيلي
الشهير  جعفر،  محمد  المهدي  الشاعر،  االثنين،  بنغازي،  مدينة  ودعت 

بـ»شاعر الميناء« عن عمر 63 عاما، قضى أغلبها في ميناء المدينة.
المواطن  حال  عن  تعبر  التي  بقصائده  جعفر  المهدي  الشاعر  عرف 
كان  فهو  االجتماعية،  والمشاكل  المعيشية  لألوضاع  وانتقاده  البسيط، 
انتشار  ومع  بنغازي  بميناء  القوارب  أحد  داخل  جدا  بسيطة  حياة  يعيش 
قصائده التي تحمل النقد الالذع والسخرية من المسؤولين اشتهر بين 

الناس بلقب »شاعر الميناء«.
من أشهر قصائد الشاعر المهدي جعفر قصيدة »ياريته ينقص« التي 
يقدمو  ولم  انتخبهم  الذي  للشعب  النواب  بعض  خذالن  عن  فيها  عبر 
له ما كان مآموال منهم لصالح المواطن وغرقهم في الفساد والمصالح 

الخاصة والمرتبات العالية والمزايا والسفريات.
الناس  ذاكرة  في  خالدة  قصائده  لتبقى  جسدا  الميناء«  »شاعر  غادر 
المهدي  الشاعر  قصائد  االجتماعي  التواصل  صفحات  رواد  تداول  حيث 
جعفر كخير وسيلة لنعى الراحل.. رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته ولعائلته 

ولألسرة الثقافية في ليبيا خالص التعازي.
وعن سبب تسميته شاعر المينا، قال الراحل في حوار اسبق: »اختياري 
ميناء  في  صغير  قارب  لدي  بالميناء  ارتباطي  بسبب  المينا  شاعر  لكنية 
وجود  لعدم  لصيادين  مقر  في  صغيرة  غرفة  في  أقيم  وهناك  جليانه 
ولهذا  جدوى  دون  ولكن  الملفات  من  بالعديد  تقدمت  أني  رغم  سكن، 
المينا  بشاعر  لقبت  ثم  ومن  اهلل  على  ورزقي  الميناء  في  العيش  قررت 

حين كتبت قصيدة«.
الشاعر  شقيق  الطيب  خطاب  محمد  شجعني  من  أول  »كان  وأوضح: 
المتميز خطاب الطيب خطاب، حيث كنت أرسل له بعض كتاباتي فكان 
)المأثور  صحيفة  في  أعمالي  من  بعض  لي  ونشر  الداعم  األخ  نعم  لي 
)ظالم  قصيدة  لي  نشر  ثم  إجدابيا،  من  تصدر  كانت  التي  الشعبي( 
اإلذاعة  منتدى  على  ترددي  خالل  من  وكذلك  رحيله(،  و)شال  وشمعة( 
بصديقة  عرفني  الذي  الشيخي،  محمد  الشاعر  العزيز  بالصديق  فتعرفت 
خاللهم  ومن  حميمة  صداقة  وجمعتنا  ابحور  عوض  األستاذ  الشاعر 
وفرقة مسرح  الدينالي  المسرحي سليمان  والممثل  المخرج  على  تعرفت 

الجوال«.

الكون  قالدة  منح  االثنين،  القاهرة،  مدينة  ومقرها  الكون  مكتبة  أعلنت 
الثانية لفوزية أبوالقاسم البوسيفي.

على  حافظت  البوسيفي  فوزية  إن  لها،  بيان  في  المكتبة  وأوضحت 
استمرار المكتبة الخاصة الوحيدة لبيع وتوزيع الكتاب في الجنوب الليبي 
البوسيفي  السيدة  على  الكون  مكتبة  وأطلقت  وأكثر،  قرن  نصف  طيلة 

لقب »سيدة الكتاب«.
الكون«  »قالدة  باسم  قالدة  تخصيص  أعلنت  الكون  مكتبة  وكانت 
الثقافة، تعبيرا عن  أو  الكتاب  أو مؤسسة خدمت  تمنح شهريا لشخصية 
القالدة  وكانت  بهم،  واحتفاء  للمكرمين  المكتبة  على  القائمين  امتنان 
إلدارتــه  النويصري  رمضان  رامــز  والقاص  الشاعر  نصيب  من  األولــى 
دون  تطوعي  عاما بشكل  منذ عشرين  الثقافي  موقع »طيوب«  وإنشائه 

توقف.
الحب واالمتنان تعلن مؤسسة  المكتبة: »بكل مشاعر  بيان  وجاء في 
إصدارها  في  الكون(  )قــالدة  منح  عن  الكون(  )مكتبة  الثقافية  الكون 
لدورها  تقديرا  البوسيفي وذلك  القاسم  أبو  فوزية  الكتاب  الثاني لسيدة 
البوسيفي،  لمكتبة  إدارتها  عبر  عقود  طوال  الكتاب  خدمة  في  المميز 
المكتبة الوحيدة الخاصة في مدينة سبها. إن الجهد الذي بذلته وتبذله 
الجنوب  في  ألهلنا  الكتاب  لتوفير  البوسيفي  القاسم  أبو  فوزية  األستاذة 
نعدها  الكون  مؤسسة  في  يجعلنا  قرن  نصف  عن  يزيد  ما  طوال  الليبي 
رائدة من رواد الحركة الثقافية الليبية. نتمنى كل التوفيق لسيدة الكتاب 
في  نور  من  بأحرف  اسمها  والتي سجلت  البوسيفي،  القاسم  ألبو  فوزية 

تاريخ الثقافة واإلبداع«.
عام  الكتب  بيع  في  نشاطه  بدأ  البوسيفي  علي  أبوالقاسم  أن  يذكر 
المنطقة  إلى  وانتقل  رأسه،  مسقط  الغربي  الجبل  منطقة  في  1958م 
الجنوبية عام 1963م، وباع الكتب في مرزق، ليستقر به المقام في سبها 
عام 1965م. ثم افتتح مكتبته أمام جامع اقعيد بمدينة سبها في نهاية 
1965م، وبدأ أبو القاسم يصطحب ابنته )فوزية( إلى المكتبة في نهاية 
والدها  توفي  فيما  الوقت،  ذلك  منذ  بالكتاب  قلبها  ليتعلق  السبيعينات، 

في 1990م، لتكمل هي المشوار الذي بدأ.

بنغازي تودع »شاعر امليناء« 
وتتذكر قصائده

قالدة »الكون« لـ »سيدة الكتاب« 
فوزية أبوالقاسم البوسيفي

مرعي التليسي.. شاهد على نضوج 
املشهد التشكيلي الليبي

تتجه الحكاية بفصولها صوب مدار يتجاوز مغاليق 
الكهانة وهو فضاء المدينة المعانقة للحياة

التليسي  مرعي  التشكيلي  الفنان  الخميس  مساء  توفي 
الذين  الليبيين  الفنانين  أبــرز  من  وهــو  عاما(،   63(
الليبي  التشكيلي  المشهد  نضوج  لوحاتهم  جسدت 
ثمانينات  بداية  منذ  واإلقليمية  العربية  الساحتين  على 

القرن الماضي.
بنغازي  مدينة  مواليد  من  التليسي  مرعي  والفنان 
غرافك  ومصمم  ونــحــات  ــام  رس وهــو   ،1957 الــعــام 
المطل  الخاص  مرسمه  ولديه  فوتوغرافي،  ومصور 
المدينة  بوسط  ماركس  قوس  من  بالقرب  البحر  على 

حافلة  فنية  مسيرة  وله  طرابلس،  في  القديمة 
على المستويين المحلي والخارجي.

ــل ونظم  ــراح ال الــفــنــان  ــام  وأقـ
الفنية  ــارض  ــع ــم ال ــد  عــدي

مستوى  على  الجماعية 
كان  عندما  الــوطــن، 
إدارة  فـــي  ــل  ــم ــع ي

في  التشكيلية  الفنون 
كما  الماضية،  السنوات 

فاعلة في  له مشاركة  كانت 
العربية  والملتقيات  المعارض 

الفن  ــورة  ص لترسخ  والدولية 
أزره  من  وتشد  الليبي  التشكيلي 

وتضفي عليه التنوع والخصوصية.
في  التليسي  مرعي  الفنان  وأسهم 

والجداريات  الفنية  األعمال  من  الكثير 
ونفذ  المباني،  مــن  الكثير  تزين  التي 

وله  المؤسسات،  من  بالكثير  فنية  أعماال 
منها  العالم  دول  من  بالعديد  مقتناة  أعمال 

مالطا وإيطاليا والنمسا وغيرها.

الواقعية السحرية
الواقعية  من  التليسي  مرعي  »الفنان  عنوان  وتحت 
بشير  عدنان  الفنان  كتب  السحرية«،  الواقعية  إلــى 
الضوء«، قائال: »االبتعاد  معيتيق، عبر صفحته »مكامن 
عالم  إلى  والدخول  التزيينية  التشكيلية  الذرائع  عن 

لتقريب  السحر  مــن  فسيح 
الرسم  فن  بين  المسافات 
الواقعية  من  والمتلقي 
السحرية  الواقعية  إلى 
يـــدخـــلـــهـــا الــفــنــان 
الليبي  الــتــشــكــيــلــي 
باب  من  التليسي،  مرعي 
المواد  مــع  المتقن  التعامل 
في  الفراشة  برهافة  اللوحة  وسطح 
ورصد  ليبية  لوجوه  التفاصيل  أدق  إنتاج 
فتاة  األحبة،  لقاء  من  الناس  لحياة  تقليدية  عادات 
الخارجي  العالم  تترقب  طفلة  الباب.  عتبة  على  تنتظر 
المحاصر  السنونو  طائر  الخيمة.  ثقب  من  الفسيح 
يبدو.  ما  على  الدنيا  به  ضاقت  قزح  قوس  مربع  في 
يطفو  صغير  ورقي  وقارب  جميالت  ونساء  تلعب  أطفال 
بفعل  اللوحة  في  يظهر  عمالق  صيد  ــارب  ق بجانب 
خارج  سمكة  أشياء،  من  حوله  لما  المتناهي  الصغر 

المتمثل  موطنها  انكسار  رغــم  العيش  تحاول  الماء 
يعكس  وأكثر  هذا  كل  الصغير،  األسماك  حوض  في 
في  البسيطة  وحياتهم  العاديين  الناس  مكابدات 

أعمال مليئة بالسحر للفنان«.
مجموعة  ضمن  من  التليسي  مرعي  »الفنان  وتابع: 
التشكيلي  المشهد  نضوج  أكدوا  الذين  الفنانين  من 
بداية  في  واإلقليمية،  العربية  الساحتين  على  الليبي 
مرسمه  في  مهل  على  يعمل  اآلن  وحتى  الثمانينات، 
ماركس  قوس  من  بالقرب  البحر  على  المطل  الجميل 
مفرداته  مصدر  بطرابلس،  القديمة  المدينة  وسط  في 
الفنية.  أعماله  في  المرسومة  وقصصه  التشكيلية 
والملتقيات  المعارض  في  الفاعلة  مشاركاته  جــاءت 
الليبي  التشكيلي  الفن  صورة  لترسخ  والدولية  العربية 
والخصوصية،  التنوع  عليه  وتضفي  أزره  من  وتشد 
ليبية  أخرى  تجارب  مع  متزامنة  الفنية  تجربته  إن  حيث 
المشهد  هذا  تشكل  في  الرئيسي  الدور  لها  كان  رائدة 

وسطوعه محليا ودوليا«.

التليسي



األميركية  أو«  بي  »إتش  قناة  حجزت 
مرموقة  مكانة  الكابل  عبر  تبث  التي 
لها بعدما رفعت شأن خدمات التلفزيون 
المدفوعة بفضل برامجها الجريئة عالية 

الجودة.
وتحاول القناة المنتجة ألعمال ناجحة 
بارزة بينها »ذي سوبرانوز« و»ذي واير« 
تأخرها  تعويض  ثرونز«،  أوف  و»غايم 
من  اإلنترنت  عبر  منافسيها  بمواجهة 
خالل إطالقها األربعاء الماضي، منصتها 
ماكس«  أو  بي  »إتــش  التدفقي  للبث 
الــدوالرات،  بمليارات  قيمتها  المقدرة 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
في  التواصل  علوم  أستاذ  ويقول 
كريستوفر  الجنوبية  كاروالينا  جامعة 
أساسي  العب  أو  بي  »إتش  إن  سميث 
مجال  في  التجارية  العالمات  كوكبة  في 
عالمتها  استخدام  خالل  ومن  الترفيه، 
حرب  في  طريقا  لنفسها  تشق  التجارية 
خدمات  سوق  وباتت  التدفقي«،  البث 
البث التدفقي مكتظة، فبعد »نتفليكس« 
و»أمازون برايم فيديو« و»هولو« دخلت 
خدمات جديدة أبرزها »ديزني+« و»آبل 

تي في+« و»كويبي«.
ــا أعـــــارت أفــالمــهــا  ــدم ــع ــن ب ــك ل
خالل  ــرى  أخ لمنصات  ومسلسالتها 
ــر  »وورن األم  الشركة  ــررت  ق ســنــوات، 
ميديا« أنها لن تستطيع االستمرار خارج 
الموجة التي أحدثت ثورة في هوليوود. 
ماكس«  أو  بي  »إتــش  إطــالق  ويأتي 
االتــصــاالت  مجموعة  اشــتــرت  بعدما 

وورنر«  »تايم  شركة  تي«  أند  تي  »إيه 
يجمع  ما  دوالر،  مليار   85 مقابل  في 
اإلمبراطورية  بهذه  الخاصة  اإلنتاجات 

اإلعالمية تحت سقف واحد.
وستضم الخدمة الجديدة مسلسالت 
بينها  ــن  م الــجــمــهــور  لـــدى  محببة 
بينها  وكالسيكيات سينمائية  »فريندز« 
مرورا  كاين«  و»سيتيزن  »كازابالنكا« 
ترسانة  إلى  إضافة  »باتمان«،  بسلسلة 
في  الموجودة  المهمة  المسلسالت 

مكتبة »إتش بي أو«.
وكانت »إتش بي أو ماكس« لتحدث 
االنطالق  عبر  قوية  إعالمية  ضربة 
تجمع  خاصة  حلقة  مع  المنافسة  في 
وباء  أن  غير  »فريندز«،  مسلسل  نجوم 
المشروع،  هذا  على  أتى  »كوفيد19-« 
عمليات  تأخير  إلــى  الــوبــاء  أدى  فقد 
مديري  أن  كما  هوليوود،  في  التصوير 
على  يعولون  ماكس«  أو  بي  »إتــش 

والمسلسالت  الكالسيكية  األعــمــال 
الناجحة جماهيريا الستقطاب مشتركين 
هذه  في  معنوياتهم  لرفع  متعطشين 

المرحلة القاتمة.
الخدمة  في  التسويق  رئيسة  وقالت 
كايتي سو خالل ندوة عقدتها مع مجلة 
»فراييتي« عبر اإلنترنت: »نستمد قوتنا 
بهذه  المرتبطين  واالرتياح  الحنين  من 
التي  الكبيرة  الرمزية  ذات  الشخصيات 
وقعوا  التي  والقصص  الناس  يعشقها 
رغم  ولكن  سنة«.  بعد  سنة  حبها  في 
بها  تتمتع  التي  الجذابة  األعمال  مكتبة 
محللون  يبدي  ماكس«،  أو  بي  »إتش 
ويمكن  استراتيجيتها،  حيال  مخاوفهم 
االشتراك  قيمة  عند  خصوصا  التوقف 
األغلى  15 دوالرا وهي  البالغة  الشهري 
وقت  في  التدفقي  البث  خدمات  بين 
المتحدة  الواليات  في  البطالة  تسجل 

مستويات قياسية.

من  ــا  راهــن يعتبر  ــات،  ــوق ج ضــمــن  الــغــنــاء  أصــبــح 
العدوى  انتشار  فــي  تسهم  التي  النشاطات  أخطر 

بـ»كوفيد19-«.
للتمرينات  برلين  كاتدرائية  جوقة  اجتمعت  عندما 
المستجد«  »كورونا  فيروس  كان  مارس،  من  التاسع  في 
إصابة   50 من  أقل  وجود  مع  بعيد  قلق  مصدر  يزال  ال 
أيام  خمسة  بعد  لكن  األلمانية،  العاصمة  في  مؤكدة 
برومان  توبياس  بقائدها  الفرقة  مرنمات  إحدى  اتصلت 
وفقا  بـ»كوفيد19-«،  إيجابية  جاءت  نتيجتها  بأن  لتخبره 

برس«. »فرانس  لوكالة 
30 عضوا مصاب  وفي غضون أسبوعين، تبين أن نحو 
فيهم  بمن  أعراضه  من  يعانون  آخرين  و30  بالفيروس 

أصيب بصداع وسعال وحمى. الذي  برومان 
كان  إذا  مما  نتأكد  أن  يمكننا  »ال  برومان:  وقــال 
مصابين  أعــراض  عليهم  تظهر  لم  الذين  األشخاص 
وظهرت  مضادة«،  أجسام  اختبارات  نجر  لم  ألننا  ال،  أم 
العالم،  أنحاء  كل  في  جوقات  من  مماثلة  رعب  قصص 
بما في ذلك واحدة في أمستردام، حيث ورد أن 102 من 

بـ»كوفيد19-«. أصيبوا  المغنين 
فيروس  انتشار  طريقة  حول  الكثير  فهم  عدم  ورغم 
»كورونا المستجد«، فإن األدلة التي ترتكز على الروايات 
بأن  األلمانية  السلطات  إلقناع  كافية  كانت  المتناقلة 

األزمة. الغناء نشاط خطر في خضم هذه 

اإلغالق  إجراءات  رفع  بدء  من  المرحلة  هذه  ظل  وفي 
لأللمان  ممكنا  أصبح  البالد،  أنحاء  في  تدريجي  بشكل 
المطاعم وممارسة  الحديقة وارتياد  مقابلة األصدقاء في 
المتاجر  في  والتجوال  الكنيسة  إلى  والذهاب  الرياضة 

للسباحة. الذهاب  وحتى  القدم  كرة  ومشاهدة 
ويبدو  واسع،  نطاق  على  محظورا  يزال  ال  الغناء  لكن 
المستقبل  في  الحال  هذه  على  يبقى  أن  المرجح  من  أنه 
التي صدرت  القداديس  استئناف  المنظور، وفي توصيات 
تجنب  ينبغي  أنه  الفدرالية  الحكومة  ذكرت  أبريل،  في 
معدية  قطرات  إلنتاج  المحتملة  الزيادة  »بسبب  الترنيم 

أكبر«. مسافات  على  تنتشر  أن  يمكن  محتملة 
الترانيم  وحظرت  للنصيحة  عدة  واليات  واستجابت 
األمــراض  على  السيطرة  مركز  إن  حتى  القداس،  في 
وقال  الغناء،  من  حذرت  األلماني  كوخ  روبرت  معهد  في 
مسافات  إلى  تنتقل  »القطرات  إن  فيلير  لوثار  رئيسه 

الغناء«. عند  خصوصا  بعيدة 

معدية جزيئات 
الغناء  عند  أنه  حقيقة  إلى  جزئيا  المخاوف  هذه  وتستند 
عميق،  بشكل  وزفيرا  شهيقا  »تأخذ  برومان،  شرح  كما 
في  تطفو  الفيروس  من  جزيئات  هناك  كانت  إذا  لذلك 

نسبيا«. بسرعة  الرئتين  إلى  الوصول  يمكنها  الهواء 
نسبة  ينتج  الغناء  أن  إلى  تشير  أدلة  أيضا  هناك  لكن 
ووفقا  المعدية.  الدقيقة  الجسيمات  من  جدا  كبيرة 
العام  في  العلمية  »نيتشر«  دورية  في  نشرت  لدراسة 
عدد  ضعف  ينتج  ثانية   30 لمدة  »آآ«  قول  فإن   ،2019

 30 تنتجها  التي  للكمية  مماثلة  وهي  الجسيمات  هذه 
أن  عدة  جوقات  وتخشى  المستمر،  السعال  من  ثانية 

قاتما. مستقبلها  يبدو 
الحكومة  إلى  رسائل  ألمانية  جوقات  خمس  وبعثت 
إلنقاذها،  بالتحرك  وتطالبها  مهدد  وجودها  بأن  تخبرها 

نشرت  فقد  للتفاؤل،  سببا  أعطت  البحوث  بعض  لكن 
مايو  أوائــل  في  دراســة  ميونيخ  في  بوندسفير  جامعة 
نصف  مسافة  حتى  الهواء  تدفق  يعرقل  الغناء  أن  تظهر 

المتلقي. أمام  متر 
لجامعة  التابع  المسرحي  الطب  معهد  نشر  كما 

بشكل  فيها  استند  للغناء  توجيهية  مبادئ  فرايبورغ 
»جنوب«  بامبرغ  مدينة  في  أجراها  دراسة  إلى  جزئي 

مماثلة. نتائج  أظهرت 
قائال:  ريختر  برنارد  المعهد  رئيس  حذر  ذلك،  ومع 
نجر  لم  األحيان،  بعض  في  تداوله  تم  ما  عكس  »على 
لديها  صغيرة  جزيئات  وهي  الجوي«،  للرذاذ  قياس  أي 

الغرفة. في  أكبر  بشكل  االنتشار  على  القدرة 
األسبوع  هذا  محدثة  توجيهية  مبادئ  المعهد  ونشر 
ومــدة  الغرفة  فــي  األشــخــاص  عــدد  تحديد  تتضمن 
بين  مترين  مسافة  على  بالمحافظة  وأوصى  التدريبات، 
أعضاء  وفحص  الغرف  تهوية  على  والحفاظ  األشخاص 

الكمامات. ووضع  الجوقة 
ــدت  ــت إلـــى الــســلــطــات، أي ــل وفـــي مــقــتــرحــات أرس
الهادئ«  »الغناء  ألمانيا  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
المصلين  عدد  تحديد  إلى  باإلضافة  القداديس،  خالل 
بعضهم  من  متر   1.5 مسافة  على  بالوقوف  ومطالبتهم 
تنصح  زالت  ما  البروتستانتية  الكنيسة  أن  رغم  بعضا، 

المراسم. لهذه  شامل  بحظر 
الواجهة  إلى  عادت  للغناء  المحتملة  األخطار  لكن 
أعضاء  بين  الفيروس  تفشي  بعد  الشهر  هذا  مجددا 
وال  يرنمون  كانوا  حيث  فرانكفورت  في  كنيسة  جوقة 
شخصا   40 عن  يقل  ال  ما  وأصيب  كمامات،  يضعون 

.112 اإلجمالية  اإلصابات  وبلغت  بينهم 
الفيروس  نشر  في  يتسبب  أن  أيضا  للغناء  ويمكن 
ــروك  ال موسيقى  حــفــالت  مثل  كبيرة  أحـــداث  ــالل  خ

»أكتوبرفست«. ومهرجان 

بعد إصابة بعد إصابة 3030 عضوا.. فيروس »كورونا« يسكت جوقات الغناء في أملانيا عضوا.. فيروس »كورونا« يسكت جوقات الغناء في أملانيا
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حالة  الحالية  الفترة  خالل  السينما  صناعة  تشهد 
الفطر  عيد  موسم  إلغاء  تم  إذ  تــام،  وثبات  شلل 
المصرية،  السينما  تاريخ  في  مرة  ألول  السينمائي 
أزمــة  اســتــمــرار  ــال  ح فــي  متوقعا  ــان  ك مــا  ــو  وه

»كورونا«.
دخال  وتحقق  البيوت  مئات  تفتح  هائلة  صناعة 
في  وتسهم  ومــريــدوهــا  عشاقها  ولها  للدولة 
والوجدان  الوعي  وتشكيل  الجمهور،  عن  الترفيه 
ثالثة  قبل  األزمة  اندالع  منذ  كبير  لكساد  تتعرض 

أشهر.
أرض  تبقى  األزمــة  تجاوز  أفكار  كثرة  ــم  ورغ
والجانب  الحماية  وإجراءات  التنفيذ  وإمكانية  الواقع 
اإلنتاجي والعائد المرجو وغيرها من أمور هي الحد 

الفاصل في تلك األزمة.
األفالم  عديد  جعل  في  الحالية  األزمــة  تسببت 
صحفية  تصريحات  فحسب  واألدراج،  العلب  حبيسة 
أفالم قد  أربعة  الماضي، كانت  تعود لمطلع مارس 
موسم  في  المشاركة  من  النهائي  موقفها  حسمت 
»العنكبوت«  فيلم  وهي  السينمائي،  الفطر  عيد 
ال  »البعض  وفيلم  زكــي،  ومنى  السقا  ألحمد 
ودينا  العزيز  عبد  لكريم  مرتين«  للمأذون  يذهب 
ومحمود  عز  ألحمد  »العارف«  وفيلم  الشربيني، 
باإلضافة  فهمي،  لكريم  »ديــدو«  وفيلم  حميدة، 
في  للمشاركة  مرشحة  كانت  أخــرى  أفــالم  ألربعة 
وهي  موقفها  تحسم  لم  ولكنها  نفسه  الموسم 
و»شريط  ياسين،  وآسر  ليسرا  المقام«  »صاحب 
و»الغسالة«  صالح،  خالد  وأحمد  الصاوي  لخالد   »6
أغلب  وألن   ،»13 و»يوم  حاتم  وأحمد  الزاهد  لهنا 
يجازف  فلن  اإلنتاجية،  التكلفة  مرتفعة  األفالم  تلك 
تحقق  ال  رقمية  صــورة  ــأي  ب بطرحها  صناعها 

الحماية والنجاح المطلوبين.
مجلس  عضوة  جبارة  غــادة  الدكتورة  وتقول 
الحالية  األزمة  »إن  السينمائية:  المهن  نقابة  إدارة 
وتخص  فقط،  مصر  وليس  كله  الكوكب  تخص 
نعرف  ال  استثنائية  أزمــة  فهي  القطاعات،  جميع 
أبعادها، ولكنها في الوقت نفسه تسببت في ركود 
الترفيهي  الجانب  ورغم  السينما،  صناعة  في  كبير 
شديدة  بصناعة  يتعلق  األمـــر  أن  إال  الظاهر 
التي  منها،  المفتوحة  البيوت  ومئات  األهمية، 
بالنجوم  فقط  يتعلق  ال  فاألمر  لإلغالق،  تعرضت 
ورواتبهم  والمساعدين  الفنيين  بمئات  بل  الكبار، 

ومعاشاتهم وعالجهم ومسؤولياتهم«.

غرفة  عــام  مدير  فتحي  سيد  قــال  جانبه  ومــن 
صناعة السينما المصرية: »بعد قرار مجلس الوزراء 
التدريجية  والعودة  كورونا  مع  التعايش  بضرورة 
من  جزء  تغدوا  مستدامة  كمامات  وإنتاج  للحياة 
الحياة اليومية، أصبح الحديث عن عودة السينما في 
بدخول  مقترحات  تقديم  يمكننا  إذ  األهمية،  غاية 
الكحول  واستخدام  وجــوارب  كمامات  مع  السينما 
قياس  أجهزة  إضافة  ويمكن  العرض،  دور  وتعقيم 
مع  احترازي،  كإجراء  الفنادق  في  كالموجودة  حرارة 
العرض  لدور  االستيعابية  للطاقة  أقصى  حد  وضع 

يوفر مسافة آمنة بين الحضور.
بسينما  الخاصة  المقترحات  أن  فتحي  وأضــاف 
عرض  حتى  أو  الصيفية  السينما  أو  السيارات 
غير  جميعها  إلكترونية،  منصات  على  األفــالم 
ليست  السيارات  فسينما  الواقع،  أرض  على  مجدية 
أو   5 توفير  تم  إذا  وحتى  للسينمات،  عمليا  بديال 
دور  مئات  ما مصير  النوعية،  تلك  10 سينمات من 
والسينما  مصر،  أنحاء  كل  في  الموجودة  العرض 
الصيفية لن تعمل سوى حفلتين مساء على األكثر، 
والمنصات  وألغيت،  مــوجــودة  كانت  أنها  كما 
األفالم  لحماية  طويلة  إجراءات  تحتاج  اإللكترونية 
ولن تحقق اإليرادات المرجوة، وتفتقد للمتعة التي 
وبالتالي  الذهبية،  الشاشة  على  الجمهور  يعيشها 
ظروف  في  أفالمهم  بتقديم  المنتجون  يجازف  لن 
المطلوب، فنحن نبحث عن حلول  النجاح  لن تحقق 

إلنقاذ صناعة وليس حلول لعرض فيلم.
تم  مــا  إذا  السينما  خسائر  إن  فتحي  وقــال 
فعالوة   ،%  100 تتخطى  بالتأكيد  فهي  تقديرها 

هناك  األفـــالم،  وتوقف  العرض  دور  إغــالق  على 
والعمالة  الموظفين  ورواتـــب  ضخمة  إيــجــارات 
أصحاب  يتكبدها  عالية  ومصاريف  وكهرباء  ومياه 

السينمات، وهي متوقفة تماما ودون أي دخل.
المقبلة  السينما  صناعة  غرفة  استعدادات  وعن 
بإجراءات  السينما  تعود  أن  »نآمل  فتحي:  قــال 
منتصف  في  لطبيعتها  الحياة  عودة  مع  احترازية 
ــوزراء،  ال مجلس  تصريحات  حسب  الجاري،  يونيو 
ونستعد لبذل جهود في سبيل تحقيق ذلك، فسيتم 
المصرية  الصناعات  اتحاد  رئيس  مع  التواصل 
السينما  بصناعة  الخاصة  النظر  وجهة  لينقل 
السينمات  تعامل  أن  ونآمل  الشعب،  مجلس  في 
لغة  هي  فالسينما  مالهي،  دور  وليس  ثقافة  كدور 
المرآة  وهي  الشعب،  وتخاطب  والعقول،  القلوب 
في  وتؤثر  والتقاليد،  والثقافة  للحضارة  العاكسة 
حققه  ما  ذلك  على  دليل  وأكبر  الشعب،  معنويات 
االنتماء  وإعــادة  وطني  جيل  خلق  من  الممر  فيلم 

وتأريخ الواقع المصري«.

بعد إلغاء موسم عيد الفطر بسبب »كورونا«.. هل تعود السينما املصرية قريبا؟بعد إلغاء موسم عيد الفطر بسبب »كورونا«.. هل تعود السينما املصرية قريبا؟
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● أعضاء إحدى الجوقات في سيول

● مشهد من »ذي سوبرانوز«

تسببت األزمة الحالية في جعل 
العديد من األفالم حبيسة 

العلب واألدراج

بيونسيه  العالمية  النجمة  طالبت 
األميركي  فلويد،  لــجــورج  بـــ»الــعــدالــة« 
مينيابوليس  مدينة  في  قضى  الذي  األسود، 
إلى  داعية  الشرطة،  جانب  من  توقيفه  خالل 
المشاركة في عريضة حصدت أكثر من سبعة 
تسجيل  في  المغنية  وقالت  توقيع.  ماليين 
مصور ممتد على خمسين ثانية نشرته عبر 
حسابها على »إنستغرام« الذي يتابعه 147 
مليون شخص: »نريد العدالة لجورج فلويد. 
لقد شهدنا جميعا على مقتله في وضح النهار. 
وأضافت:  باالشمئزاز«.  ونشعر  محطمون  نحن 
سواء  الملونة.  البشرة  لذوي  حصرا  أتوجه  ال  »أنا 
أو  السود  أو  البيض  من  كنتم 
آخر،  شيء  أي  أو  الخالسيين 
تشعرون  أنكم  متأكدة  أنا 
العنصرية  من  باليأس 
ــودة حــالــيــا في  ــوج ــم ال
»فرانس  وفق  أميركا«، 

برس«.
المغنية،  وأكـــدت 
وهي  عاما،   38 البالغة 
السود:  األميركيين  من 
الطرف«  غض  يمكننا  »ال 
ــورج  عــمــا يــحــصــل، »جـ
ألنه  عائلتنا..  من  فــرد 
شهدنا  لقد  أميركي. 
هذه  من  الكثير  على 
من  العنيفة  الجرائم 
تبعات«.  أي  دون 
»لقد  ــت:  ــاف وأض
ــرى فــعــال  ــ جـ
تـــوجـــيـــه 

بعيدة«.  تزال  ال  العدالة  أن  غير  ألحدهم،  تهمة 
»إنستغرام«  في  صفحتها  على  بيونسيه  ووضعت 
رابطا يحيل إلى موقعها الرسمي الذي نشرت عليه 
)ال  بريذ«  فلويد مع وسم »وي كانت  لجورج  صورة 
األخيرة  الكلمات  إلى  إشارة  في  التنفس(  نستطيع 
التي نطق بها فلويد لدى توسله الشرطي األبيض 
له  يترك  لكي  عنقه  على  بركبته  يدوس  كان  الذي 
عبر  المنشورة  العريضة  وجمعت  للتنفس.  مجاال 
لفلويد  بالعدالة  للمطالبة  أورغ«  »تشاينغ.  موقع 
فيها،  للمشاركة  متابعيها  بيونسيه  دعت  والتي 
أكثر من سبعة ماليين توقيع لتصبح تاليا العريضة 
التي تحصد أكبر عدد من التواقيع في تاريخ الموقع. 
آخرين  نجوم  من  أيضا  دعما  العريضة  هذه  ونالت 

بينهم أريانا غراندي وكاردي بي.
للتنديد  أصواتهم  آخرون  أميركيون  نجوم  ورفع 
بظروف وفاة جورج فلويد. وكتبت الفنانة ريهانا في 
رسالة نشرتها عبر حسابها على »إنستغرام« مرفقة 
شعرت  األخيرة  األيام  »في  فلويد:  لجورج  بصورة 
بأني لم أعد قادرة على تحمل كمية اليأس والغضب 
»ديريك  وأضــافــت:  بها«.  شعرت  التي  والــحــزن 
شوفين يسكنني! «، في إشارة إلى الشرطي المتهم 
بالقتل غير العمد في هذه القضية، منددة بعمليات 

»قتل وإعدام غوغائي« يوما بعد يوم.
الشهيرة،  البوب  مغنية  ردت  جانبها،  ومــن 
بعدما  ترامب،  دونالد  على  بقوة  سويفت،  تايلور 
على  النار  بإطالق  يسمح  بأنه  توحي  تغريدة  كتب 
متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجال أسود في 

مينيابوليس بوالية مينيسوتا األميركية.
 86 وكتبت سويفت على »تويتر«، حيث يتابعها 
مليون مستخدم: »بعدما أشعلت نيران تفوق البيض 
والعنصرية خالل كل فترة رئاستك، هل لديك الجرأة 
بالعنف؟«.  التهديد  قبل  األخالقي  بالتفوق  للتظاهر 
التي  للجدل  المثيرة  ترامب  بتغريدة  واستشهدت 
قال فيها »عندما يبدأ النهب، يبدأ إطالق النار« قبل 

أن تضيف: »سنصوت إلزاحتك في نوفمبر«.

بيونسيه تطالب بالعدالة لجورج فلويد.. بيونسيه تطالب بالعدالة لجورج فلويد.. 
وتايلور سويفت لترامب: »سنصوت إلزاحتك«وتايلور سويفت لترامب: »سنصوت إلزاحتك«

● أحمد عز في مشهد من »العارف«

● أحمد السقا في مشهد من »العنكبوت«● »البعض ال يذهب للمأذون مرتين«

� بيونسيه

نجحت شبكة »نتفليكس« للبث التدفقي في 
إنهاء صفقة شراء مسرح »إجيبشيان ثياتر« 

)المسرح المصري( التاريخي في هوليوود، 
الجمعة.

وستستخدم »نتفليكس« هذا المسرح، الذي 
بني العام 1922 للعروض األولى لألفالم وكذلك 

للعروض والفعاليات الخاصة، وفق »فرانس 
برس«. وقال سكوت ستوبر رئيس قسم األفالم 
في »نتفليكس«، في بيان يؤكد إتمام الصفقة: 
»هذا المسرح جزء مهم من تاريخ هوليوود وقد 
حظي بتقدير من قبل مجتمع األفالم في لوس 

أنجليس لنحو قرن«.
وستدير »نتفليكس« التي لم تكشف قيمة 

الصفقة المكان، بالتعاون مع جمعية »أميريكان 
سينيماتك« غير الربحية، التي اشترت المسرح 

المتداعي من مسؤولي المدينة في العام 1996 
ورممته بعد عامين.

وأنفقت »نتفليكس« مليارات الدوالرات في 
السنوات األخيرة، لجذب أفضل المواهب في 

صناعة األفالم وأنتجت أفالما حازت جوائز عالمية 
ضمنها »روما« و»ذي إيرشمان«.

وخالل العام الماضي، أعلن عمالق البث 
التدفقي أنه سيستخدم مسرح »باريس ثياتر« 

التاريخي في نيويورك الذي أغلق قبل أشهر 
للمناسبات الخاصة والعروض.
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املرمى

القدم في اجتماع  الليبي لكرة  شارك االتحاد 
عبر  »كــاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
فيروس  تفشي  ــة  أزم ظــل  فــي  اإلنــتــرنــت، 
ممثل  وقال  )كوفيد19-(،  المستجد  كورونا 
المساعد  األمين  االجتماع  هــذا  في  ليبيا 
حول  كان  االجتماع  قريميدة:  محمد  لالتحاد 
جوانب  على  كورونا  جائحة  تفشي  تأثير 
في  القدم  كرة  لعبة  على  والسالمة  األمن 
األمن  إدارة  مدير  ــا  أداره والتي  أفريقيا، 
العام  األمين  وبحضور  بالكاف  والسالمة 
وإدارة  الطبية  اللجنة  ومسؤولي  للكاف 

المسابقات.
في  النقاط  أهــم  أن  قريميدة  وأضــاف 
الحكومات  مع  التعاون  ــرورة  ض االجتماع 

ومتابعة  البلد،  فــي  الصحية  والــجــهــات 
عنها  يصدر  بما  وااللــتــزام  التطورات  آخر 
بعدم  مشروط  الكاف  مسابقات  استئناف 
الالعبين  صحة  على  مخاطر  أي  وجـــود 
تواصل  فــي  الــكــاف  وأن  والــمــســؤولــيــن، 

للصحة. العالمية  المنظمة  مع  مستمر 
دليل  إصدار  على  االتفاق  تم  أنه  وتابع، 
لالتحادات  الــكــاف  مــن  طبي  اســتــرشــادي 
الصحية  واالحتياطات  اإلجراءات  األعضاء عن 
والعودة  استئناف  عند  اتباعها  الــواجــب 
لحالة  كامل  استعراض  تم  كما  للمالعب، 
عن  إحصائي  بتقرير  بالكاف  ــدول  ال كافة 
الذروة  إلى  تصل  لم  والتي  الوباء،  حاالت 

األفريقية. القارة  بعد في 
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عادت وبأي حال ستعود

الحدث

زين العابدين بركان

جديد  من  الــدوران  إلى  القدم  كرة  عادت 
البطوالت  انطلقت  وبأي حال عادت بعد أن 
االوربية  البلدان  من  عــدد  في  المحلية 
النشاط  بدأ  وقد  االجــواء  وتجدد  لتنعش 
المالعب  كل  إلى  تدريجيا  يعود  الكروي 
ساد  تداعياته  له  كان  طويل  توقف  بعد 
عقب  المشهد  الرهيب  الصمت  خالله 
اوقفت  التي  اللعينة  كورونا  وازمة  جائحة 
وازعجت  روعــت  والتي  شىء  كل  وعطلت 
الحسابات  كل  واربــكــت  والكبار  الصغار 
فكان  الشىء  بعض  طالت  وإن  حتى  والتي 
وعــودة  التحدي  وقبول  زوالها  من  البــد 
وركود  كساد  فترة  بعد  الكروي  النشاط 
حالة  فــي  الجميع  وجعلت  عصيبة  مــرت 

وفراغ سلبية. بطالة 
التوقف  هــذا  من  احــد  ويسلم  ينج  لم 
المنافسات  تعود  ان  االحوال  كل  في  ولكن 
افضل  الموسم  ــذا  ه متأخرة  الــكــرويــة 
الموسم  ان  يعنى  ما  ابدا  تعود  ال  ان  من 
طويال  ســيــكــون  الــعــام  ــذا  هـ الـــكـــروي 
ان  بعد  المعتاد  غير  على  نشاطه  وسيستمر 
الراحة  شهرا  هما  ويوليو  يونيو  شهرا  كان 
ثم  االنفاس  والتقاط  المنافسات  وانتهاء 
بانفاس  الجديد  للموسم  للتحضير  العودة 

وروح جديدة وطموحات جديدة.
واعــيــدت  المحلية  الــبــطــوالت  ــادت  عـ
ان  امل  على  الجديدة  مواعيدها  برمجة 
كافة  على  البطوالت  كل  العودة  تشمل 
الزال  المحلية  مالعبنا  ان  غير  الواجهات 
االضــطــراري  والتوقف  الصمت  يسودها 
وقبل  اشهر  وبضعة  العام  تجاوز  ــذى  ال
الحرب  بسبب  كورونا  جائحة  ظهور  حتى 
وتوقفها  انتهاءها  نتمنى  التي  المشتعلة 
الرياضي  للشباب  الفرصة  لتتيح  سريعا 
المالعب  الى  للعودة  الوطن  ربوع  كل  في 

والمنافسات.
واستعادة  الركود  لحالة  حد  وضع  ايضا 
الكرة  عجلة  لتعود  التنافسية  االجـــواء 
اصبح  ومتنفس  كمصدر  الـــدوران  ــى  ال
وحيدا  ومصدرا  والترفيه  للترويح  الوحيد 
والمدربين  لالعبين  بالنسبة  للدخل 
الذي  الرياضى  بالوسط  العاملين  وكل 
واثر  حالهم  الكروى  النشاط  توقف  اوقف 
صعوبة  ــام  ام المعيشية  احــوالــهــم  فــى 
سيبقى  التي  اليومية  وضغوطاتها  الحياة 
كل  امــام  مصراعيها  على  المالعب  فتح 
االحترازية  االجراءات  بعض  مع  المنافسات 
ووضع  االعباء  لتخفيف  الوحيد  المالذ  هو 
الواجهات. المعاناة على كل  حد لكل هذه 
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التاريخي  والهداف  الليبية  الكرة  نجم  بعث 
عبد  القدم  لكرة  الليبي  الـــدوري  لبطولة 
للجماهير  طمأنة  برسالة  الزيدانى  الحميد 
مدينته  من  مؤخرا  عودته  عقب  الرياضية 
بمدينة  الصحي  الحجر  ــه  ــول ودخ سبها 
تصريحات  في  الزيداني  اكد  وقد  البيضاء 
انه  »الــوســط«  جريدة  إلــى  خاصة  صحفية 
برفقة  الصحي  الحجر  إلــى  للدخول  اضطر 
مدينة  من  مباشرة  عودته  عقب  اسرته  افراد 
اكثر  ال  والحرص  االطمئنان  لزيادة  سبها 
كورونا  بفيروس  االصابة  حاالت  تزايد  عقب 
رمضان  فيها شهر  التي قضى  بمدينته سبها 
خالل  وشـــارك  المبارك  الفطر  عيد  وايـــام 
الصداقة  دوري  منافسات  في  الفضيل  الشهر 

بمدينة سبها. اقيم  الذى  الرمضاني 

سيرة ومسيرة
الحميد  عبد  والــمــهــاجــم  الــالعــب  يعد 
المهاجمين  ــرز  أبـ مــن  واحـــدا  ــى  ــدان ــزي ال
األخيرة  المواسم  في  برزوا  الذين  والهدافين 
أقلع  عندما  مرة  ألول  الزيدانى  اسم  وظهر 
الرحال  وشد  سبها  الجنوب  عاصمة  من  يافعا 
تجربة  بعد  طرابلس  العاصمة  أهلي  قاصدا 
سبها  هالل  نادي  من  شرارتها  انطلقت  أولى 
الشهرة  عالم  نحو  الثانية  محطته  كانت  ثم 
أن  غير  األول  طرابلس  األهلي  مع  واألضــواء 
حيث  طويال  وتستمر  تدم  لم  التجربة  تلك 
سبها  مدينته  أحضان  إلى  سريعا  أدراجه  عاد 
الشرارة  وهو  فرقها  ألبرز  اللعب  اختار  لكنه 
الذي نسج معه حكاية جميلة ومارس هوايته 

مدينة  في  وهبط  طار  ثم  األهداف  إحراز  في 
الجبل  بعاصمة  األخضر  نادى  معقل  البيضاء 
كانت  رائعة  مواسم  أربعة  الفريق  مع  وقدم 
مسيرته  في  الزاهية  والفترات  المواسم  من 
على  معه  وحاز  الفتة  نجاحات  وسجل  الكروية 
موسم  في  الليبي  الدوري  بطولة  هداف  لقب 
القياسي  الرقم  أن حطم  2008 – 2009 بعد 
هدفا   21 سجل  حيث  األهداف  إحراز  عدد  في 
المحلية  الفرق  اغلب  شباك  قدماه  وزارت 

حراسها. وابرز 

العشري يغازله
األخضر في مشاركاته  كما شارك مع فريق 
شباك  في  له  رائعة  أهدافا  وسجل  اإلفريقية 
الحدود  حرس  وفريق  التنزاني  افريكانز  فريق 

الفني  المدير  وإعجاب  انتباه  ليلفت  المصري 
الذي  الفريق  مدرب  العشري  طارق  المصري 
له  ووجــه  االتصال  قنوات  معه  وفتح  غازله 
لتعزيز  الحدود  حــرس  مع  االحــتــراف  دعــوة 
الجديد  للحرس  الضاربة  الهجومية  القوة 
 2011  -  2010 موسم  في  له  لعب  حيث 

الحدود  وتعدت  وشهرته  أهدافه  وتجاوزت 
له  وأحـــرز  األول  الفريق  ــداف  ه هــو  فكان 
األندية  فرق  ابــرز  شباك  في  أهــداف  عشرة 

واالتحاد  واإلسماعيلي  المصري  المصرية 
الى  ــاده  وقـ وبــتــروجــت  وإنــبــي  السكندري 
أن  غير  ألسابيع  المؤقت  الترتيب  ــدارة  ص
القدم  لكرة  المصري  الــدوري  مسيرة  توقف 
حدا  وضعت  يناير   25 ثــورة  ــدالع  ان بسبب 
نجوم  من  معه  وكــان  االحترافية  لتجربته 
حرس  فريق  صفوف  ضمن  المصرية  الكرة 
رمضان  وإسالم  مكي  احمد  من  كل  الحدود 

الملك. الغنى واحمد عيد عبد  واحمد عبد 

هداف الشوط الثاني
الشوط  بهداف  وعــرف  أشتهر  الزيدانى 
مباريات  كل  في  الحاسم  الشوط  وهو  الثاني 
عبر  أهدافه  اغلب  جــاءت  حيث  القدم  كــرة 
الثاني  المباراة  شوط  في  التهديفية  مسيرته 
ــداف  األه وماكينة  التهديف  شهية  ــأن  وك
المباراة  أجواء  يدخل  عندما  إال  تتفتح  ال  لديه 
التي  وقذائفه  ألهدافه  العنان  يطلق  حينها 

كثيرا ما رجحت كفة فريقه وقادته لالنتصار.

المحطة االخيرة
األول  فــي  الــنــور  أبصر  ــذي  ال الــزيــدانــى 
مواسم  ثالثة  قبل  عاد   1982 ديسمبر  من 
الجميلة  القريب  األمــس  ذكريات  ليستعيد 
تشكيلة  ليعزز  المالعب  الى  وعاد  أهدافه  مع 
دوري  فرق  ابرز  احد  باجدابيا  الوفاق  فريق 
الحنين  شده  ما  سرعان  لكنه  الثانية  الدرجة 
وانطالقته  بــدايــاتــه  شهد  الـــذى  للنادي 
ليكون  األم  ناديه  سبها  الهالل  فريق  وهو 
اجمل  وقضى  فيه  عاش  الذي  األخضر  نادي 
الختام  مسك  هو  الزاهية  الكروية  مواسمه 
في  األخيرة  والمحطة  الرياضية  لمسيرته 

.2017 رحلته الكروية خالل العام 

الزيداني يكشف أسباب لجوئه للحجر الصحي في مدينة البيضاء

قريميدة يحضر اجتماعات »كاف« عبر اإلنترنت

على  الشخصية،  صفحته  عبر  للسباحة  الليبي  االتحاد  أكد 
وعدم  السباحة  رياضة  نشاط  توقف  ــرورة  ض »فيسبوك«، 
ذلك  يأتي  مسمى،  أي  وتحت  للعبة،  رياضي  نشاط  أي  إقامة 
وباء  وانتشار  وللحد من خطورة  الرياضيين  حفاًظا على سالمة 
الصادرة  والقرارات  بالتعليمات  وتقييدًا  المستجد«،  »كورونا 
أن  يذكر  للسباحة،  والعربي  واألفريقي  الدولي  االتحادات  من 
النشاط الرياضي في ليبيا متوقف رسميًّا وبتعليمات من هيئة 

الشباب والرياضة من مارس الماضي. في الوقت نفسه، كشف 
المقصبي،  خالد  ببنغازي،  للسباحة  الفرعي  االتحاد  رئيس 
المفتوحة  المياه  في  للسباحة  سباق  القامة  يجهز  االتحاد  أن 
بنغازي«  »األهلي  من  اقطاط  عزالدين  السباحين  بمشاركة 
السباق  أن  المقصبي  وأضــاف  »الهالل«،  من  الفالح  وحماد 
مسافته 50 كلم، وستكون نقطة االنطالق من بنغازي، وصواًل 
اقطاط والفالح نجحا في  السباحين  أن  لمنطقة قمينس، يذكر 
السباحة  فرعي  نظمه  مماثل  سباق  اجتياز  في  الماضي  أكتوبر 
ببنغازي بمنطقة خليج البمبة أقصى الشرق الليبي لمسافة 40 

كلم وفي زمن 11.14 ساعة.

فى بادرة طيبة ولمسة وفاء، قامت أسرة نادي »السويحلي« 
بزيارة معايدة واطمئنان لرئيس النادي في سبعينات القرن 
على  واالطمئنان  لمعايدته  القبي،  علي  شعبان  الماضي، 
الزيارة،  لهذه  امتنانه  فيها  أكد  كلمة  القبي  وألقى  صحته. 

الذي  نادي»السويحلي«،  لمؤسسة  الريادي  بالدور  مشيدًا 
يعتبر مدرسة تعلم منها األخالق والوفاء، وأن الكلمات والجمل 
ال تفي هذا النادي حقه، موصيًا أبناء النادي بالمحافظة على 
هذا الكيان مشعًا في سماء هذه المدينة المعطاءة، بحسب 
وأهدى شعبان  »فيسبوك«.  على  »السويحلي«  نادي  صفحة 
عددًا من كتبه التي ألفها إلى النادي، ومن بينها كتاب »نادي 

السويحلي والذكريات« وكتاب »مصراتة التاريخ والثقافة«.

كرمت إدارة نادي »التحدي«ببنغازي عددًا من نجوم ورموز رابطة المشجعين، الذين 
المعلق  الرياضية،  الموسوعة  ليبيا،  في  الرياضي  اإلعالم  لهرم  خاصة  بزيارة  قاموا 
للرياضة  قدمه  ما  كل  على  الوفاء  بدرع  تكريمه  وتم  علي،  بالراس  محمد  الكبير 

واإلعالم في ليبيا.
المميز  نجاحه  خالل  من  الناس  بآذان  ارتبط  علي  بالراس  محمد  الكبير  المعلق 
كمعلق رياضي ذي جودة في اإللقاء وفهم واسع وثقافة كبيرة، وباإلضافة إلى ذلك 
في  الطويل  مشواره  عن  فضاًل  الكتابة،  في  سلسًا  وأسلوبًا  رشيقًا  قلمًا  يملك  فهو 
إن  حتى  خبيرًا،  جعله  مما  الخصوص  وجه  على  والكروية  الرياضية  األحداث  متابعة 

بعض المدربين الذين تولوا تدريب منتخب ليبيا استعانوا بمعلوماته وآرائه الفنية، 
واعتمدوا عليه بشكل كبير في عملهم من خالل معرفته بكل الالعبين ومراكزهم.

وُاختير  الرياضية،  الدورات  عديد  في  وحاضر  الرياضية،  الصحف  عديد  ترأس  وقد 
كأفضل معلق عربي لما يتمتع به من معلومات رياضية.

محمد بالراس علي يمر منذ فترة بوعكة صحية، ولكن رغم الصعوبة في مخارج 
الكالم لديه إال أنه ال يزال يشارك في عديد المداخالت، وآخرها كان لقاء مؤيد الالفي 
وقدم  الحلقة  هذه  في  هاتفيًا  شارك  عندما  العيد،  أيام  ثالث  الرياضية«،  »ليبيا  في 

بعض اآلراء الفنية حول هذا الالعب.

الباطن  فريق  العب  حسن،  بدر  الليبي  النجم  أكد 
عن  للكشف  اختبار  إلى  خضع  أنه  القدم،  لكرة  السعودي 
وأن  ليبيا،  إلى  عودته  أثناء  المستجد«  »كورونا  فيروس 
حسابه  على  الليبي،  المحترف  وقال  سلبية.  جاءت  النتيجة 
معي  تواصل  من  كل  أشكر  أن  »أحب  بـ»فيسبوك«: 
جيدة  صحة  في  أنا  هلل  الحمد  صحتي.  على  لالطمئنان 
ونتائج تحاليل كورونا كانت سلبية«، وختم: »نسأل اهلل أن 

البالد والعباد، ويعم األمن واألمان بالدنا  الوباء عن  يرفع 
الجمعة  سيرت،  الليبية  الجوية  الخطوط  وكانت  الحبيبة«. 
العالقين  الليبيين  لعودة  السعودية  إلى  رحلة  الماضي، 
شائعات  وانتشرت  »كورونا«،  فيروس  جائحة  بسبب  هناك 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الماضية  الساعات  خالل 
»كورونا«،  بفيروس  حسن  بدر  إصابة  اشتباه  إلى  أشارت 

أثناء وجوده في السعودية.

نشاط في سباحة بنغازي

ً
هيئة الشباب والرياضة تنجز 146 مشروعا

عبر تصريحاته الخاصة لـ»الوسط«

الوسط - زين العابدين بركان

العالم  حــول  المستجد  ــا«  »كــورون فيروس  ــاف  أض
الكرة  نجم  تكريم  مهرجان  حــول  الغموض 
 43( التائب  طارق  السابق  والعربية  الليبية 
مهرجان  لعمل  يستعد  كــان  الــذي  عاما( 
مــارس   28 يــوم  السعودية  فــي  اعتزاله 
السعودي  »الــهــالل«  فريقي  بين  الماضي 
كورونا  فيروس  يتفشى  أن  قبل  المصري،  و»األهلي« 
االقتصادية  الحياة  مناشط  جميع  ويجبر  بأسره  العالم  في 
ألجل  موقت  بشكل  اإلغالق  على  والرياضية  واالجتماعية 
الفتاك،  الفيروس  حــدود  متابعة  لحين  مسمى  غير 
المصري،  »األهلي«  بالنادي  الكرة  مدير  وأكد  وسبق 
التائب  بمهرجان  سعيد  ناديه  أن  عبدالحفيظ،  سيد 
»األهلي«  أن  معلنا  السعودي،  »الــهــالل«  ــام  أم
أو  اللقاء  موعد  بتقديم  سواء  أمر  أي  على  سيوافق 
القارة  القرن في  التائب نادي  تأخيره، بعد أن اختار 
السمراء، ليكون طرفا في مهرجان اعتزاله، وينظم 
التائب  اعتزال  مهرجان  السعودي  »الهالل«  نادي 
السعودية،  الترفيه  هيئة  رئيس  من  خاصة  برعاية 
نجوم  مــن  ــدد  ع ومــشــاركــة  الــشــيــخ،  آل  تــركــي 
يعد  العربية، حيث  الكرة  الناديين وعدد من نجوم 
الليبي  الوطني  المنتخب  العبي  أبرز  من  التائب 
و»األهلي طرابلس«، وسبق له أن لعب واحترف في 
و»النجم«  »الصفاقسي«  بينها  ومن  األندية،  عديد 
التونسيان، باإلضافة إلى تجارب في تركيا، لكن تظل 
قدم  الذي  السعودي  »الهالل«  فريق  مع  محطاته  أبرز 
برقمه  األلقاب  التائب  حصد  كما  طيبة،  مستويات  معه 
السعودي  الهالل  من  كل  مع  ارتداه  الذي   ،14 الشهير 
مع  وكذلك  طرابلس،  واألهلي  التونسي  والصفاقسي 

غازي عنتاب التركي، ومع المنتخب الليبي.

● الفالح واقطاط

أدلى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، الدكتور بشير 
جريدة  بينها  من  اإلعالم  وسائل  إلى  بتصريح  القنطري، 
المشاريع  أهم  تصريحه  في  القنطري  وكشف  »الوسط«، 
سنة  في  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  بها  قامت  التي 
2019 والسنة الحالية 2020، وقال إنه ال يستطيع سرد كل 
عدد  ألن  الهيئة  وتخص  الهيئة  بها  قامت  التي  المشاريع 
أكثر  تجاوزنا  بينها  من  مشروعًا،   146 من  أكثر  المشاريع 
من 82 أو 83 ملعبًا وأكثر من صيانة وتجهيز وتأثيث كامل 
في  الكشاف  مقرات  بعض  وصيانة  شباب،  بيوت   10 لعدد 
المدن  في  الرياضية  المرافق  بعض  وصيانة  مناطق،  عدة 
بعض  وتحديث  وتطوير  وصيانة  عام،  بشكل  الرياضية 
المالبس  تغيير  غرف  من  األندية  داخل  الرياضية  المرافق 

والمدرجات وغيرها من المرافق.
وحده  رمضان  شهر  أن  تصريحه،  في  القنطري،  وأضاف 
الشعال  غوط  أندية  مثل  ملعبًا   17 من  أكثر  تنفيذ  شهد 
والمجد،  واليرموك  الوحدوي،  الشباب  ونادي  الفتح،  ونادي 

وغيرها من األندية.

عام  تقييم  جرى  إنه  المتهالكة  التحتية  البنية  عن  وقال 
في  كارثة  هناك  وكانت  المتهالكة،  الرياضية  للمناطق 
الرياضية  المرافق  تدمير  إلى  ستؤدي  كانت  التحتية  البنية 
صيانة  وجــود  لعدم  الرياضية  والمدن  ليبيا،  أندية  في 

لسنوات عديدة.
من  معينة،  وأولويات  خطة  المشروعات  إدارة  ووضعت 
شارف  كما  زليتن،  مدينة  في  سباحة  حوض  إقامة  بينها 
المدينة  نادي  الصاالت في  االنتهاء من صيانة بعض  على 
زوارة، وبعض الصاالت، وإنشاء أكثر من أربع صاالت داخل 
 10 تجاوزت  فقد  ومصراتة،  الجميل  في  الرياضية  المدينة 
صاالت رياضية وإن شاء اهلل في 2020 سوف نسعى ضمن 
التطوير،  عمليات  الستكمال  رصدها  سيتم  التي  الميزانية 
الرياضية  المرافق  لبعض  الجديدة  اإلنشاءات  عملية  وفي 

والمالعب الرياضية.
للشباب،  عامًا  سيكون   2020 العام  إن  القنطري،  وقال 
وووضعنا عديد البرامج للشباب، منها صيانة بيوت الشباب 
للشباب  ودعم  مكونات  كل  على  تحتوي  للشباب  ومراكز 
ميزانية  تأخر صرف  ولكن  بيوت شباب جديدة،  واستحداث 
2020، وجائحة فيروس «كورونا«، أدت إلى عدم البدء في 

مشاريع الشباب الجديدة أو حتى المشاريع األخرى.

طرابلس - الصديق قواس

● القنطري

أسرة السويحلي تزور القبي

»التحدي« يكرم بالراس علي

بدر حسن يعود من السعودية بنتيجة سلبية

● عبد الحميد الزيداني في إحدى المحاضرات

● عبد الحميد الزيداني أثناء عمله التدريبي بعد االعتزال

تلقى رئيس فرع المنظمة الدولية للرياضة والثقافة باسكتلندا جالل 
شاهين تهنئة من رئيس المنظمة علي مخزوم هنأه فيها بمناسبة 

تشريفه الرياضة الليبية وتتويجه بجائزة أفضل العب شطرنج بنادي 
بولي االسكتلندي للعام 2020 مع التمنيات للبطل شاهين بمزيد من 

التألق واالنتصارات، حيث إن بطل الشطرنج جالل شاهين التحق 
بنادي بولي تكنيك بجالسكو بمدينة اسكتلندا منذ أربع سنوات 

كالعب أساسي.

17 عاما للرماية ◆ أكد رئيس اتحاد الرماية عادل قريش أن منتخب الشباب 
الرماية بطرابلس  اليومية بمدرسة  بدأ تدريباته  10 متر  بالمسدس 

2022 تحت إشراف المدرب  استعدادا لدورة األلعاب األفريقية بالسنغال 
األعور  الرماة محمد بن دلة وعبدالسميع  المديهين بمشاركة  إبراهيم 

اللجنة  التدريبات تسير وفق الضوابط وتوصيات  وعبدالوهاب راشد، وأن 
االحترازية  باإلجراءات  الخاصة  العالمية  الصحة  ومنظمة  الدولية  األولمبية 

»كورونا«. بفيروس  المتعلقة 

◆
● التائب

الحرص دفع النجم السابق الصطحاب أسرته نحو العزل عقب العودة مباشرة من مدينة سبها بعد قضاء أيام العيد

الهداف التاريخي للدوري الليبي 
القادم من مدينة سبها عاصمة 

الجنوب يطمئن جماهيره على صحته

طرابلس - محمد ترفاس

طرابلس - محمد ترفاس

● شاهين



عدم تجديد عقد المدرب التونسي المنتهي في أبريل الماضي ينذر بقرب تعيين بديل وطني

»كورونا« يعجل بانتهاء عالقة البنزرتي بـ »فرسان املتوسط«

مالعب 15

البنزرتي بني 
البقاء والرحيل

ايقاعات رياضية

صالح بلعيد

مع  التعاقد  من  أشهر  التسعة  قرابة  بعد 
المنتخب  لتدريب  البنزرتي  فوزي  المدرب 
العالم  يعرف  ان  وقبل  القدم  لكرة  الليبي 
الرياضي  النشاط  ويتوقف  كورونا  جائحة 
ان  وقبل  تام  شبه  وبشكل  كله  العالم  في 
الوسط  طلب  العالمية  االزمــة  هذه  تبدأ 
البنزرتي  عقد  مصير  بمعرفة  الرياضي 
وتم  الــمــاضــي  مـــارس  فــي  انتهى  الـــذي 
مقررا  وكان  اولي  أشهر  لستة  معه  التعاقد 
في  مباراتين  الليبي  المنتخب  يلعب  أن 
الشهر  نفس  في  اإلفريقية  األمم  تصفيات 
التصفيات  وتأجلت  العقد  فيه  ينتهى  الذي 
ولكن  العالمية  الجائحة  تداعيات  بسبب 
وطلبات  تساؤالت  على  يرد  لم  الكرة  اتحاد 
كانوا  الــذيــن  واالعــامــيــيــن  المهتمين 
سواء  العقد  تفاصيل  معرفة  في  يرغبون 

قبل كورونا او بعده.
قوة  لعدم  ذلــك  سبب  البعض  ويرجع 
شخصية  فرض  في  ناحية  من  الكرة  اتحاد 
علي  قدرته  وعــدم  المدرب  على  االتحاد 
أخرى  ناحية  من  االزمات  إدارة  مع  التعامل 
وتداعيات  تطورات  من  ذلك  يشوب  وما 
يعرف  ان  دون  معلقا  الموضوع  مازال  حيث 
تخفيض  تــم  ــل  وه الــعــقــد؟  فــي  الــجــديــد 
بنود  هي  وما  ال؟  أم  سيستمر  وهل  قيمته؟ 
ألمم  التأهل  التعاقد  هــدف  وهــل  العقد؟ 
عدم  أن  أم  رئيسي؟  كهدف   2021 أفريقيا 

التعاقد معه؟. التأهل ال ينهى 
يترقب  الرياضي  الوسط  الزال  ذلك  ومع 
التفاصيل  ويقدم  الكرة  اتحاد  يبادر  ان 
في  سيكون  وكيف  العقد  هذا  عن  الكافية 
اتحاد  على  يفرض  ما  وهو  استمراره  حالة 
مع  التعامل  كيفية  معرفة  مستقبا  الكرة 
كورونا  وضــع  مثل  في  الطارئة  االزمـــات 
مقترحات  ويقدم  المبادرة  زمام  يملك  وان 
وإنما  فقط  البنزرتي  عقد  في موضوع  ليس 
من  القدم  كــرة  بلعبة  يتعلق  ما  كل  في 
الليبيين  الاعبين  وضعية  متابعة  خال 
المثال  سبيل  على  العالم  في  المحترفين 
وتأثير  وحقوقهم  معها  التعامل  وكيفية 
الفيفا  دعــم  ملف  وايضا  عليهم  كــورونــا 
أسوة  كورونا  بسبب  الليبي  الكرة  التحاد 
اإلداري  والــوضــع  العالم  ــحــادات  ات بكل 
الجائحة  مع  التعامل  وكيفية  الليبي  لاتحاد 
تطرح  كثيرة  اسئلة  اللعبة..  في  أثرت  التي 
ومازالت  البنزرتى  بموضوع  بدأت  نفسها 

تطرح حول تعامل اتحاد الكرة.

رسميا انتهت مدة التعاقد مع المدرب التونسي 
لكرة  الليبي  للمنتخب  مدربا  البنزرتي  فــوزي 
الوطني  المنتخب  مع  له  تجربة  ثاني  في  القدم 
لـ»فرسان المتوسط«، وهو المدرب الذى ارتبط 
بعقد مع االتحاد الليبي لمدة ستة أشهر انتهت 
بنهاية شهر أبريل الماضي خاض خالها منتخبنا 
الوطني بقيادة المدرب التونسي الجديد القديم 
أربعة  في ظرف  الكان  تصفيات  مباراتين ضمن 
الماضي  نوفمبر  شهر  خال  بتونس  فقط  أيام 
استهلها بخسارة برباعية أمام متصدر المجموعة 
التونسي  المنتخب  نقاط  ست  برصيد  العاشرة 
تنزانيا  منتخب  أمام  لمنتخبنا  األول  هو  فوز  ثم 
ليجدد  بهدف  متأخرا  كــان  أن  بعد  بهدفين 
وينعش اآلمال والحظوظ ما جعل منتخبنا يبقى 
المنافسة على إحدى  على حظوظه ويعززها في 
األفريقية  الكاميرون  لنهائيات  التأهل  بطاقتي 
وموعد  مصير  بعد  يعرف  لم  التي  المقبلة 
جعل  ما  تصفياتها  منافسات  باقي  انطاق 

مصيرها إلى مجهول.
السيناريو الدائر حاليا هو ما جعل اتحاد 
ستسفر  ما  وينتظر  يتريث  الليبي  الكرة 
عن  يكشف  حتى  المقبلة  المرحلة  عنه 
خلفا  ببديل  يأتي  أو  البنزرتي  مصير 
التي  المالية  ــة  األزم ظل  في  له 
يعيشها وحالة الركود والكساد، 
يفرض  ــذي  ــ ال ــؤال  ــسـ والـ
ــل ســيــخــرج  نــفــســه هـ
لكرة  الليبي  االتحاد 
صمته  عن  القدم 
انتهاء  ويــعــلــن 
بالمدرب  عاقته 
فوزى  التونسي 
عقب  الــبــنــزرتــي 
وعدم  عقده  انتهاء 
العقد واإلعان والكشف عن  التفكير في تجديد 
الفرسان  سيقود  الــذى  الجديد  المدرب  هوية 
نشاط  استئناف  عقب  المقبلة  المرحلة  خال 
الوطني  المدرب  تكليف  بعد  خاصة  التصفيات 
اآلونة  خال  للبنزرتي  مساعدا  المرجيني  علي 
لتولي  واالنسب  األقرب  بات  الذى  وهو  األخيرة، 

المسؤولية الفنية في ظل هذه الظروف واألزمة.
فــوزى  التونسي  الــمــدرب  مسيرة  وكــانــت 
البنزرتي مع المنتخب الليبي في تصفيات الكان 
وواليته  تجربته  في  والمونديال  الكان  الموحدة 
خالها  خاض  حيث   ،2007 عام  بــدأت  األولــى 
نتيجة  مباريات وخسر  أربع  فاز في  مباريات  سبع 
مباراتين وتعادل في مباراة واحدة سجل التعادل 

في أول ظهور له مع منتخبنا في تصفيات الكان 
بهدف لهدف أمام منتخب الكونغو في كينشاسا 
الغابون  على  وفوز  بثاثية  غانا  أمام  خسارة  ثم 
بهدف لصفر، وفوز ذهابا وإيابا في ليسوتو، ثم 
أمام  وخسارة  بطرابلس  غانا  على  بهدف  فوز 
على  وكان  ليبرفيل،  في  لصفر  بهدف  الغابون 
أعتاب التأهل إلى التصفيات النهائية التي غادرها 
النقاط  مجموع  في  تساويه  بعد  األهداف  بفارق 

أمام كل من منتخبي غانا والغابون.
األيام  خال  صحفية،  تقارير  وكشفت  سبق 
لـ»النجم  المديرة  الهيئة  أن  الماضية،  القلية 
مفاوضات  لخوض  تسعى  التونسي،  الساحلي« 
»تونس  موقع  وذكر  البنزرتي.  فوزي  مع  رسمية 
تتفاوض  الهيئة  أن  »فيسبوك«  على  الرقمية« 
مع البنزرتي، لقيادة الفريق األول خال الميركاتو 
قيس  المدرب  رحيل  وتعويض  المقبل،  الصيفي 
الزواغي، رغم ارتباط البنزرتي بعقد مع المنتخب 
البطولة  أجــواء  إلى  العودة  يخير  لكنه  الليبي، 
الساحل«،  »جوهرة  فريق  بوابة  من  الوطنية 

الشائعات  حقيقة  البنزرتي،  كشف  جانبه،  ومن 
الساحلي«  »النجم  فريق  بتدريب  تربطه  التي 
التونسي في الفترة المقبلة، وذلك خلفا لمواطنه 
تدريب  من  إقالته  تمت  الــذي  الــزواغــي  قيس 
وأكد  الماضي،  مارس  شهر  منتصف  في  الفريق 
بأنه  تونسية  صحفية  تصريحات  في  البنزرتي 
وأنه  الليبي،  المنتخب  مع  بعقد  يرتبط  حاليا 
ذكرت  بعدما  ذلك  وجاء  المهمة،  بهذه  سعيد 
بعض وسائل اإلعام التونسية أن »النجم« قام 
باتصاالت عديدة من أجل الحصول على خدمات 
درب  البنزرتي  المقبل.  يونيو  في شهر  البنزرتي 
»النجم الساحلي« ست مرات آخرها في الخامس 
وتمت  الماضي،  سبتمبر  شهر  من  والعشرين 
تونس  كأس  نهائي  في  الخسارة  عقب  إقالته 
كما  »الصفاقسي«،  نادي  التقليدي،  غريمه  أمام 
البنزرتي رغبته في أكثر من ظهور إعامي،  أكد 
انتهى  حيث  الوطني،  المنتخب  مع  التجديد 
عقده، ولكن تسبب فيروس »كورونا« في إيقاف 
المفاوضات بين االتحاد الليبي والبنزرتي لتجديد 
تصريحات  في  البنزرتي،  وقال  آخر،  عاما  عقده 
مدرب  أي  عمل  إن  »الوسط«،  لقناة  تلفزيونية 
يحقق  أن  يتمنى  أنه  موضحا  بالنتائج،  مرتبط 
نتائج إيجابية مع المنتخب خال الفترة المقبلة، 
الفنية في  النواقص  وإنه يسعى لمعالجة بعض 
عقب  ظهرت  التي  خصوصا  الوطني،  المنتخب 

مباراتي تونس وتنزانيا.
لـ»نسور  كمدرب  للبنزرتي  ظهور  أول  كان 
استضافتها  التي  »الكان«  نهائيات  في  قرطاج« 

عقب  موقتا  المهمة  وتولى   1994 العام  تونس 
إقالة يوسف الزواوي الذي قاد المنتخب التونسي 
في مباراة االفتتاح التي فقدها أمام منتخب مالي 
منتخب  البنزرتي  وقاد  لصفر،  بهدفين  وخسرها 
جمهورية  منتخب  ــام  أم ــى  األول للمرة  ــاده  ب
الكونغو وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف 
البولندي  المدرب  بعده  من  المهمة  ليتسلم 
هنري كاسبارجاك، ثم عاد البنزرتي ليقود منتخب 
باده للمرة الثانية وبصورة موقتة العام 2010 
)الغابون  »الكان«  أفريقيا  بطولة  نهائيات  في 
مباريات  ثاث  في  باده  منتخب  وقاد   )2010
زامبيا  من  كل  أمــام  بالتعادل  جميعها  انتهت 
وأمام  أهداف  دون  الغابون  وأمام  لهدف  بهدف 
المرة  الكاميرون بهدفين مقابل هدفين، كانت 
الثالثة واألخيرة التي يقود فيها البنزرتي منتخب 
الماضية  النسخة  »الكان«  تصفيات  في  باده 
معلول،  لنبيل  خلفا  المهمة  تولى  حيث   ،2018
رسمية  مباريات  ثاث  في  بــاده  منتخب  وقــاد 
جميعها  في  فاز  حيث  »الكان«،  تصفيات  ضمن 
وإيابا،  ذهابا  والنيجر  سوازياند  من  كل  أمام 
التي  البنزرتي مسيرة حافلة مع األندية  ويمتلك 
مع  تونسي  دوري  بطوالت  بتسع  توج  إذ  قادها، 
فرق »الترجي«، و»النجم الساحلي« و»األفريقي«، 
كذلك توج بكأس تونس مع »النجم الساحلي«، 
»الترجي«،  مع  أفريقيا  أبطال  دوري  بخاف 
»الوداد  مع  األفريقي  السوبر  بطولة  إلى  إضافة 
المغربي«، وكذلك بطولة الدوري المغربي معه، 

والكونفيدرالية مع »النجم الساحلي« التونسي.

األخضر يودع حارسه 
السابق »العبدلي«

مرمى  حارس  »األخضر«  نادي  أسرة  ودعت 
عبد  السابق،  القدم  لكرة  األول  الفريق 
جوار  إلــى  انتقل  ــذي  ال العبدلي،  العظيم 
وبــدأ  الــمــاضــي،  األحـــد  ــل  وج عــز  المولى 
مسيرته  العبدلي،  العظيم  عبد  الــراحــل 
أواخر  ببنغازي«  »األهلي  بفريق  الكروية 
الراحل  المدرب  إشــراف  تحت  الخمسينات 
»الهال«  لفريقي  لعب  كما  بالطيب،  سالم 
الجيل  وعاصر  بنغازي،  ومنتخب  و»النهضة« 
الذهبي للكرة الليبية في تلك المرحلة، جيل 
األصفر  ومفتاح  والشعالية  المكي  مصطفى 
وبوبكر  الكبير  وديمس  بوكر  ومحجوب 
وفي  واألشهب.  العرفي  وعمران  شميسة 
منتصف الستينات انتقل إلى مدينة البيضاء، 
»األخــضــر«  فريق  شباك  عــن  دافــع  حيث 
وعاصر المراحل األولى في مسيرة المؤسسة 
للفريق  األول  الجيل  من  وكــان  العريقة، 
مركز  وشغلوا  بـــرزوا  الــذيــن  أوائـــل  ومــن 
مطلع  حتى  بامتياز  بالفريق  المرمى  حراسة 

السبعينات، حيث عاصر أكثر من جيل.

عرض محلي من النجم الساحلي 
ينتظر المدير الفني العجوز 

حال إعالن فسخ التعاقد رسميا

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني

● البنزرتي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الوسط – زين العابدين بركان

قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« دعم اتحاد 
الكرة الليبي بمبلغ 200 ألف دوالر لمواجهة فيروس 
الكروي  النشاط  إيقاف  الذي تسبب في  »كورونا«، 
لجنة  وكانت  بأسره،  والعالم  السمراء  القارة  في 
الطوارئ التابعة لـ»كاف« قررت في اجتماعها الذي 
تخصص  الفيديو  عبر  الماضي  قبل  الخميس  عقد 
اتحادا عضوا في   54 إلى  مليون دوالر   10.8 مبلغ 
القارة، وذلك لتخفيف العبء المالي على االتحادات 
برئاسة  الليبي  الكرة  اتحاد  ليحصل  الوطنية 

عبدالحكيم الشلماني على مبلغ 200 ألف دوالر.
سبق، وقال األمين العام السابق للجنة األولمبية 
الليبية، مروان المقهور، إن اللجنة األولمبية الدولية 
خصصت دعما ماليا بقيمة 800 مليون دوالر لدعم 
مليون   650 تشمل  »كورونا«  أزمة  عن  ترتب  ما 
للعام  المؤجلة  األولمبية  األلعاب  لتنظيم  دوالر 
المقبل ومبلغ 150 مليون دوالر للحركة األولمبية 
األولمبية  واللجان  الدولية  االتحادات  في  متمثلة 
الوطنية في كل دول العالم، لتمكينهم من مواصلة 
المقهور في تصريح  الرياضية، وأضاف  مناشطهم 
خاص إلى جريدة »الوسط« »أن كل لجنة أولمبية 

في العالم بإمكانها االستفادة من هذا المبلغ بعد 
بذلك«،  ملف  وتقديم  الدعم  شروط  على  االطاع 
عضو  منصب  المقهور  مروان  حاليا  يشغل  حيث 

بلجنة تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط.
السابق  العام  األمين  طالب  نفسه،  الوقت  في 
المال،  بيت  محمد  للتايكوندو،  الليبي  لاتحاد 
المقدر  الرياضية  واالتحادات  األندية  بتحويل دعم 
بـ36 مليون دينار من قبل الدولة إلى لجنة األزمة 
لمواجهة فيروس »كورونا« الذي يحدق بالباد وكل 
دول العالم دون استثناء مما تسبب في إيقاف جميع 
مناشط الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
على  له  منشور  عبر  المال،  بيت  وقال  والرياضية، 
صفحته الشخصية على »فيسبوك«: »إن اإلمكانات 
صعبة في الدولة، وهذا المبلغ أتمنى أن يتم تحويله 
لمواجهة هذه األزمة كما يحدث في كل دول العالم، 
فا حديث وال مواجهة وال اهتمام في هذه اآلونة إال 
مواجهة هذا الفيروس الفتاك الذي يقتل في كثير 

من األحيان«.
وكانت هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق 
الوطني أعلنت دعمًا ماليًّا بقيمة 36 مليون دينار 
ليبي لألندية واالتحادات الرياضية بهدف مواصلة 
»كورونا«  فيروس  توغل  قبل  الرياضي  النشاط 
العربية  الدوريات  إيقاف  في  تسبب  الذي  المدمر، 

دون  العالم  حول  الدوريات  وجميع  واألوروبية 
من  العالمية  الصحة  منظمة  تحذره  لما  استثناء، 

خطورة التجمع.
العامة  الهيئة  رئيس  وأصدر  سبق  جانبه  من 
القرار  القنطري  بشير  الدكتور  والرياضة،  للشباب 

رقم )36( لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة متابعة 
تنفيذ بيان الهيئة بخصوص وقف النشاط الشبابي 
أن  وأوضح  والخاص،  العام  للقطاعين  والرياضي 
بنود عمل اللجنة ودور كل شخص باإلضافة السم 
الحصن  »ليبيا  تحت شعار  واألعضاء  اللجنة  رئيس 

»الوسط«  جريدة  تحصلت  وقد  بشبابها«،  المنيع 
اإلعام  مكتب  قبل  من  القرار  من  نسخة  على 

والتواصل بالهيئة.
هذا  من  األولى  المادة  حسب  اللجنة،  وتكونت 
الليبية،  والخبرات  الشخصيات  عديد  من  القرار، 
محمد  الرحمن  عبد  حسين  اللجنة  ضمت  حيث 
وعلي محمد  رئيسًا،  الرياضية  الشؤون  إدارة  مدير 
التطوعي  للعمل  الوطنية  اللجنة  رئيس  السميعي 
ومقررًا،  عضوًا  سالم  قاسم  وسالم  للرئيس،  نائبًا 
إدارة  مدير  قنبج  علي  الفتاح  عبد  كل  وعضوية 
التطوير والتدريب والموارد البشرية، وحمزة صالح 

المهدوي مدير مكتب اإلعام والتواصل.
األشهب  رجب  محمود  إلى  باإلضافة  هذا  يأتي 
مدير مكتب المتابعة بالهيئة، وعبير محمد عبيده 

مديرة مكتبة دعم وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وحسين فيضان رئيس قسم التواصل مع المنظمات 
دائرة  عن  الطويبي  حسين  ومصطفى  الشبابية 
اللجنة  عن  ومندوبين  والمالية  اإلدارية  الشؤون 
األولمبية والبارالمبية، وجمعية بيوت الشباب وأيضًا 
عضوية عمر نجم الدين سلطان وعبدالسام علي 

بن نصر.
وجاء في المادة الثانية تتولى اللجنة المشكلة 
ولها  مهام،  من  لها  يسند  ما  كل  القرار  بهذا 
الواردة  االحترازية  اإلجراءات  تنفيذ  عام  بشكل 
بقرار المجلس الرئاسي، ووضع آلية وضوابط عمل 
اللجنة والتقيد باإلجراءات والترتيبات الصادرة من 
الصحة،  وزارة  مع  والتنسيق  الرئاسي  المجلس 
التوعية  ونشر  والمنشورات  الضوابط  وتعميم 
متابعة  على  والعمل  البرامج  طريق  عن  والتثقيف 

عمليات التعقيم المنتظم والمستمر.
وجاء في المادة الثالثة من هذا القرار: لرئيس 
اللجنة الحق في تشكيل فريق عمل؛ للعمل تحت 
مهامه،  تحديد  ويتولى  له  المباشر  اإلشراف 
على  القرار  هذا  من  الرابعة  المادة  تنص  بينما 
عن  دورية  تقارير  تقديم  اللجنة  رئيس  على  أنه 
عمل اللجنة أواًل بأول للسيد رئيس الهيئة العامة 

والرياضة. للشباب 

حزمة دوالرية من »كاف« واألوملبية الدولية تدعم خزينة الرياضة الليبية
طرابلس - صالح بلعيد

االتحاد األفريقي يخصص 200 ألف 
دوالر من بين أكثر من 11 مليونا موجهة 

لـ54 اتحاداً داخل القارة السمراء

● طوارئ في األولمبية الدولية

دورة لحكام السلة عن بعد

فرعي بنغازي يرفض إقامة المسابقات
اإلثنين  بنغازي،  بمدينة  الرياضية  ــرة  األس ــت  ودع
الرياضية  الشخصيات  أحد  أبوفانة،  سالم  الماضي، 
صراع  بعد  بليبيا  الماكمة  لرياضة  الكثير  قدمت  التي 
طويل ورحلة معاناة مع المرض، والراحل سالم أبوفانة 
األب  وهــو  بامتياز،  دولية  قيادية  رياضية  شخصية 
بهذه  عاقته  بدأت  بليبيا،  الماكمة  لرياضة  الروحي 
الرياضة منذ سنوات بعيدة تعود إلى آواخر الخمسينات.

البارزة  القيادية  والمسؤوليات  المهام  عديد  تقلد 
الفرعي  االتحاد  ترأس  حيث  ودوليًّا،  وعربيًّا  محليًّا 
وأصبح  طويلة،  لسنوات  ببنغازي  الماكمة  لرياضة 
والدولي،  واألفريقي  للعبة  الليبي  باالتحاد  بارزًا  عضوًا 
كونه شخصية دولية أسهمت بفاعلية في عديد اللجان 
العالمية  البطوالت  المختلفة في عدد كبير من  العاملة 
في  رفيعة  دولية  مناصب  تقلد  أن  وسبق  واألفريقية، 
التحكيم  لجنة  ترؤوسه  أبرزها  لعل  اللجان،  مختلف 

الدولية في دورة مونتريال الدولية بكندا العام 1975.
الماكمة  أبطال  من  بالعديد  وطيدة  عاقة  ربطته 
البطل  الماكمة  أسطورة  مقدمتهم  في  ومشاهيرها، 
دعوته  لبى  الــذي  كاي  على  محمد  الراحل  العالمي 
مباريات  وقــدم   ،1974 العام  مرة  ألول  ليبيا  لزيارة 
في  الليبية  الماكمة  نجوم  مع  استعراضية  ونــزاالت 
بميدان  بيته  في  استضافه  كما  وطرابلس،  بنغازي 

ببنغازي في حفل عشاء خاص.
انتعاشة  أبوفانة  عهد  في  الماكمة  رياضة  شهدت 
مختلف  في  بالحضور  تميزت  حيث  كبيرة،  ونقلة 
حقق  التي  والعالمية  واألفريقية  العربية  البطوالت 
وقائد  باهرة  نتائج  الليبية  الماكمة  أبطال  خالها 
ذهبية وفضية، وكان لهذه الرياضة في عهده صداها، 
استضافتها  التي  للماكمة  أفريقيا  بطولة  وكانت 
الدولية  وعاقاته  جــهــوده  بفضل  بنغازي  مدينة 

الواسعة العام 1979 آخر البطوالت الدولية في عهده، 
القارة  في  اللعبة  نجوم  أبــرز  مشاركة  شهدت  التي 
مناصب  تقلد  كما  له.  ظهور  آخر  وشهدت  األفريقية 
دورة  في  الدولية  التحكيم  لجنة  وترأس  رفيعة  دولية 

مونتريال الدولية بكندا.
بإلغاء  كبيرة  وصدمة  قاضية  ضربة  أبوفانة  تلقى 
بانتكاسة  وُأصيب  السبعينات،  أواخر  الماكمة  رياضة 
الرياضي  المشهد  عن  يبتعد  جعله  ما  وإحباط،  كبيرة 
مكرهًا ال بطا، ليتوارى عن األنظار واألضواء، وغمرته 
طويل  غياب  بعد  الرياضة  هذه  بعودة  كبيرة  سعادة 
الزمن  ذكريات  معها  ويستعيد  ليعود  الواجهة  إلى 
وعاصر  بها  وتعلق  أحبها  التي  اللعبة  هذه  مع  الجميل 
وكان  وعمره،  وشبابه  وقته  كل  ومنحها  نجومها 
في  أبطالها  من  العديد  وتألق  بــروز  في  الفضل  له 

المحافل الدولية كافة.

أكد عضو المنطقة األفريقية األولى لكرة السلة محمد الفاخري، أنه 
جاٍر التجهيز إلقامة دورات تكوين وصقل للمدربين والحكام ميدان 
ومقاتيين عن طريق اإلنترنت، بسبب فيروس »كورونا«، وبحسب 
ما جاء في صفحة االتحاد الليبي لكرة السلة، عبر »فيسبوك« فإن 
الدورات تقام بإشراف خبراء من االتحاد األفريقي لكرة السلة وأن 

إجمالي حصة ليبيا حددت بـ25 مشارًكا للمدربين والحكام. وسبق 
وأكد مصدر مسؤول بالمنظمة الدولية للثقافة والرياضة العمالية 

مشاركة 6 فرق في بطولة قدامى كرة السلة فوق الـ35 عامًا، التي 
كان ينتظر أن تقام بقاعة مصطفى جنات بالمنستير في تونس 
تحت إشراف وتنظيم االتحاد المنستيري، بالتعاون والتنسيق مع 

المنظمة الدولية للرياضة والثقافة، ومن ليبيا قدامى بنغازي 
وليبيانا وأصدقاء كرة السلة وقدامى االتحاد المنستيري والنجم 

الساحلي التونسيين وقدامى جنين الفلسطيني قبل تفشي فيروس 
»كورونا«. وكان آخر نشاط تحكيمي في السلة قبل التوقف للحكم 
الدولي الليبي، هيثم الساروي، ضمن حكام الصف األول في إدارة 

مباريات بطولة األندية العربية في مدينة سا المغربية، وقاد 
الساروي بكل اقتدار أربع مباريات.

على  الرسمية  صفحته  عبر  ببنغازي،  القدم  لكرة  الفرعي  االتحاد  قال 
لم  ما  بأي نشاط  يقوم  إنه لن  االجتماعي »فيسبوك«،  التواصل  موقع 
المكلفة  الرسمية  الجهات  قبل  من  ومطمئنة  جديدة  توجيهات  تصدر 
لقاء  بعقد  يقوم  سوف  أنه  وأضاف  »كورونا«.  فيروس  جائحة  متابعة 
المسابقات  استئناف  أمر  يعنيها  التي  األندية  رؤســاء  مع  تشاوري 
الكرة  اتحاد  وكان  التوقف،  أمر  طال  ما  إذا  المرضي،  لإلجراء  للوصول 
الماضي  الرياضية منذ شهر مارس  المسابقات  إيقاف كل  أعلن  الليبي 
في  للمساهمة  الحظر  فترة  انتهاء  فيروس »كورونا« حتى  أزمة  بسبب 
قرار  تنفيذ  المكلفة  اللجنة  رئيس  وأكد  سبق  الوباء.  تفشي  من  الحد 
إيقاف النشاط الرياضي، حسين البوسيفي، أنه يتابع تنفيذ قرار إيقاف 
العامة  الرياضية  القاعات  وإقفال  الرياضية  باألندية  الرياضي  النشاط 
إعادة  مع  الموقف،  وتطورات  الواقع  لمعطيات  وفقًا  وذلك  والخاصة، 
التي  الوضع لحظة بلحظة، وذلك في ضوء اإلجراءات االحترازية  تقييم 

اتخذتها الهيئة لمنع انتشار فيروس »كورونا«.

رحيل عميد المالكمة الليبية سالم أبوفانة
● سالم أبوفانة● أبوفانة رفقة محمد على كالي أثناء زيارته لليبيا

● العبدلي
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 كل شيء كل شيء  

املهاجرون

رحيل الفنان محمد الزواوي
في مثل يوم غد منذ تسع سنوات رحل عنا فنان الكاريكاتير الليبي محمد 
ولد  لوحاته.  إحدى  ينفذ  كان  فيما  داهمته  قلبية،  سكتة  جراء  الــزواوي، 

بضواحي بنغازي سنة 1936.
الشعبية  الليبية  الشخصية  مالمح  التقاط  في  بالدقة  لوحاته  تميزت 
الناقد غسان اإلمام  الشارع. وقال عنه  البسيطة لتمرير نقده، وأيضا رأي 
ال  الذي  الــزواوي  محمد  الليبي  »الرسام  األوســط«:  »الشرق  جريدة  في 
يملك رسام عربي آخر قدرته الفنية في إتقان التفاصيل، وأحسب أنه متأثر 
إنه:  نفسه  عن  الزواوي  قال  وإن  األميركية..«،  الكاريكاتيرية  بالمدرسة 
»تأثر بالرسام برني اليوناني الذي كان يرسم صفحتين أسبوعيا في مجلة 
)المصور( المصرية«. صدر له كتابان هما »الوجه اآلخر« و»أنتم«. توفاه 

اهلل يوم 5 يونيو 2011 في طرابلس.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

ال أعرف كيف تعاملت ذاكرتي مع المسالة وقتيًا، وجمعت بين حدثين تفصلهما مسافات زمنية، 
آلياتها وحيلها  في بلدين وثقافتين مختلفتين وفي قارتين متباعدتين. لكن للذاكرة االنسانية 
الصغير،  الكاريكاتوري  الرسم  على  عيناي  وقعت  إن  فما  لنا.  المعروفة  غير  ووسائلها  الماكرة، 
باألبيض واألسود - لم أعد أذكر إن كان في صحيفة أو مجلة، أوفي مكان ما من صفحات مواقع 
المصري  للكاتب  رواية  أول  الرائحة"،  تلك  الفور"  على  ذهني  في  حضرت  االجتماعي-  التواصل 

المبدع صنع اهلل ابراهيم.
تلك الرائحة، رواية صغيرة الحجم جدًا " Novella" التتجاوز ستين صفحة من القطع الصغير، 
مطبعة  في  الخاص  حسابه  على  ونشرها   1964 عام  السجن  من  خروجه  عقب  اهلل  كتبها صنع 
في  ادريس،  يوسف  المرحوم  الكبير  والروائي  القاص  بها  وأشاد   ،1966 عام  مجهولة،  صغيرة 

السطور القليلة التي قدّم بها الرواية.
الرواية تعرضت للمصادرة. والعديدون من النقاد والكتاب والمحسوبين على الوسط الثقافي 
المصري، آنذاك، لم يتقبلوا جرأتها في الطرح، ولم يغفروا لكاتبها طموحه الفني واالبداعي في 
وضع يده على مكمن الداء، وكشف المستور، بأسلوب سردي وجمالي مختلف، بل ان أحدهم، وكان 

مسؤوال كبيرًا عن الثقافة، قام تطوعا بتسليم نسخة منها للقيادة السياسية للعلم!
وكأنها  الحجم،  صغيرة  الرواية،  ذاكرتي  إلى  واستدعت  اهتمامي،  استقطبت  التي  الصورة، 
رسمت بخطوط سريعة، على عجل، لكنها عميقة، وفي القلب من الهدف. بمجرد أن تراها البد 
وأن تستشعر بنغصة في مكان قصيّ في قلبك. مكان لم يلوث بعد. رجل أبيض يعتمر قبعة، 
وعلى  جانبه،  وإلى   . أمامية،  منزلية  لحديقة  يكون  قد  قصير  حجري  سور  على  يجلس  أمريكي، 
يمينه، جلس طفل أسود. أختار الرسام أن يرسم االثنين جالسين على السور الحجري القصير من 
زاوية خلفية، واالثنان يوليان ظهريهما للرائي. وجه الرجل بمالمح مستريحة، ويبدو مبتسما وقد 

التفت بوجهه نحو الطفل األسود يسأله مداعبًا ومالطفا بود عما 
رأسه  رافع  وهو  الطفل  وجه  يكبر.  عندما  يكونه  أن  يتمنى 
نحو الرجل لالجابة على سؤاله ترتسم عليه عالئم رعب. قال 
ثم  قلبي،  في  بنغصة  أواًل،  شعرت،  أعيش!  أن  أريد  الطفل 
ثانيًا، تذكرت على الفور "تلك الرائحة."، وكأن العالقة بين 
ويتسمان  خفي،  سلك  يربطهما  والديكتاتورية  العنصرية 
عفونتها،  شدة  من  والتطاق  متميزة،  معينة،  برائحة  معًا 

مهما تباعدت المسافات جغرافيًا وتاريخيًا.
وكــأن  ــود  واألسـ األبــيــض  باللونين  اللوحة  خطوط 
استمرار  على  التأكيد  بــذلــك  أراد  ــام  ــرس ال الــفــنــان 
واحــد.  طــرف  من  حــرب  باألخرى  أو  التاريخية،  حربهما 
حرب اللون األبيض ضد نظيره األسود، كما تبدت في جولة 
أخرى، من جوالتها التي ال تنتهي، في مدينة مينيابوليس 
وحصن  الديمقراطية،  قلعة  بأمريكا،  مينيسوتا،  بوالية 
الحرية الحصين، للجنس األبيض، أما غيرهم فهم مجرد " 

ثقل فوق الحصان" ال غير.
ما حدث في مينيابوليس، مؤخرًا، من قتل متعمد، علني، 
و"على عينك ياتاجر"، ، يسمنا جميعا بميسم الخجل أخالقيًا. 
الطويلة  رحلته  في  البشري  التطور  وكأن  نششعر  ويجعلنا 
والمرهقة والناجحة في مختلف المجاالت والقطاعات، مازال 
أخالقيا يراوح في نفس المكان، مهما تغيرت الرايات، ومهما 

تكاثرت الشعارات، وتعددت متنوعة.
امريكا ليست حالة فريدة، حين تكون العنصرية موضوع حديث. ونظرة واحدة من حولنا تكفي. 
لكنها في العمق منها، تجسد أكثر وأحلك تجليات الميز العنصري، وأكثرها وضوحا وثقاًل أخالقيًا 
الرئيس  الذي يؤرخ لوصول   2016 الحر. وتبدت خطورتها أكثر منذ عام  على الضمير االنساني 
دونالد ترمب إلى البيت األبيض في واشنطن، محموال على أصوات ناخبين وثروات داعمين بجذور 
عرقية عنصرية، تعترف بأحقية جنس بشري، بمواصفات جينية، على استعباد غيره من االجناس. 

من  جديدا  شريط  بعرض  السينمائي  لالنتاج  نتفليكس  شركة  ستقوم  القادمة  الفترة  خالل 
أخراح المخرج األمريكي األسود سبايك لي.

ما يميز هذا الشريط هو أنه يتصدى، وجها لوجه، ألول مرة، في تاريخ السينما األمريكية لمحنة 
ومعاناة الجنود والمجندين األمريكيين السود في فترة حرب فيتنام. الحرب في فيتنام أنتهت عام 
1975 بدخول قوات جيش التحرير الفيتنامي مدينة سايجون عاصمة فيتنام الجنوبية. ورغم الكم 
الهائل من األشرطة السينمايئة التي أنتجت في استوديوهات هوليود إال أنها وبأختالفها تجنبت 
الخوض في قضية العنصرية االمريكية المترسخة في كل المؤسسات الرسمية، والجيش احداها، 
ضد األقلية السوداء، والتي كان أبناؤها يمثلون نسبة مرتفعة، مقارنة بنسبة عددها إلى العدد 
االجمالي للسكان، في كوادر الجيش بسبب انعدام فرص العمل أمامهم في القطاعات االقتصادية 
وسائل  لكن  السوداء.  األقلية  من  كانوا  االمريكيين  من  الحرب  تلك  في  الضحايا  أكثر  األخرى. 
االعالم االمريكية تتجاهل عمدًا التعرض لهذة الحقيقة، كما تتجنب التعرض لغيرها من الحقائق 

ذات العالقة بالمسألة العنصرية وتجلياتها العديدة.
في والية مينيسوتا األمريكية، وبعاصمتها مدينة مينيابوليس، انبعثت، في األسبوع الماضي، 
تلك الرائحة مجددًا، وتجاوزت عفونتها الحواجز والحدود، واستحوذت تطوراتها على نشرات األخبار 
في العالم. لذلك السبب، قررتُ  العزوف عن متابعة االخبار مؤقتًا، واالكتفاء بإعادة قراءة رواية صنع 

اهلل ابراهيم مرة أخرى.

جمعة بوكليب

تلك الرائحة

جنوب  الهضبة  مشروع  منطقة  أهالي  بدأ 
مجددا  منازلهم  إلى  الرجوع  في  طرابلس 

غامرة. فرحة  وسط 
الصحة  لوزارة  اإلعالمي  المستشار  ونشر 

عبر  الهاشمي،  أمين  الوفاق،  بحكومة 
لتجمع  صورا  »تويتر«  موقع  على  حسابه 

المنطقة،  إلى  توجهها  قبل  العائالت 
بالرجوع  توصف  ال  الناس  »سعادة  مضيفا: 

منازلهم«. إلى 
العامة  الشركة  رصدت  مايو،   27 وفي 

لحقت  التي  األضرار  بعض  للكهرباء 
مشروع  في  الكهربائية  الشبكة  بمكونات 

صورا  الشركة  صفحة  ونشرت  الهضبة. 
إلى  أشارت  كهرباء،  كوابل  احتراق  تظهر 

حسين،  سيدي   30 بمحطة  خاصة  أنها 
كالب   11 بمحطة  لحقت  أضرار  إلى  إضافة 

األثر.

ماذا: قدم المجتمع الدولي لوقف تدفقهم إلى ليبيا؟

من: يعرقل مالحقة العصابات التى تتربح من أزمتهم؟

متى: يتم وقف االنتهاكات بحقهم؟

أين: الجهة التي تقع عليها مسؤولية حمايتهم ؟

كيف: يمكن لألمم المتحدة مراقبة أوضاعهم؟

لماذا: لم تتحرك المنظمات الدولية لحمايتهم من االستغالل والقتل؟

العالقة بني 
العنصرية 

والديكتاتورية 
يربطهما سلك 

خفي، ويتسمان 
معًا برائحة معينة، 
متميزة، والتطاق 

من شدة عفونتها، 
مهما تباعدت 

املسافات جغرافيًا 
وتاريخيًا

 تاج محل في مرمى 
العواصف الرعدية

تعرض معلم تاج محل الهندي إلى أضرار 
طاولت المدخل وسورين منخفضين، جراء 

عواصف رعدية قوية.
وأودت هذه العواصف بـ13 شخصا 

في منطقة أغرا في شمال الهند، على ما 
أعلن مصدر رسمي األحد. وال يزال تاج 

محل، إحدى عجائب العالم المعاصر السبع 
وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا 
أمام الزوار منذ منتصف مارس بسبب 

وباء كوفيد19-. وبيّنت صور التقطتها 
وكالة »فرانس برس« انهيار جزء من 
سور بالكامل، حسب »فرانس برس«.
وقال رئيس هيئة اآلثار في الهند، 

فاسانت كومار سوارنكار، إن »سورا 
منخفضا كان جزءا من البنية األساسية 

للمعلم تضرر«، فضال عن »سور آخر 
أحدث عهدا وسقف مستعار في منطقة 

االنتظار الخاصة بالسياح ودعامة المدخل 
الرئيسي للموقع«. في المقابل، لم يلحق 

أي ضرر بالبنية األساسية للضريح الذي 
شيده اإلمبراطور المغولي شاه جهان، 
تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي 

توفيت العام 1631.

 حوت أحدب يتجول 
في مونتريال

األرجح،  على  تائه  أحدب  حوت  رصد 
وهو  مونتريال،  في  السبت  منذ 

المدينة  تقع  إذ  الحدوث،  نادر  أمر 
مئات  بعد  على  كيبيك  في  الكبيرة 

الطبيعي  الموطن  من  الكيلومترات 
البحري. الثديي  الحيوان  لهذا 

نفسه  األرجح  وهو  الحوت  وسبح 
مدينة  في  قليلة  أيام  قبل  رصد  الذي 

أن  قبل  لوران  سان  نهر  في  كيبيك، 
مونتريال  إلى  السبت  صباح  يصل 

الناطقة  مولر  ماري-إيف  قالت  ما  على 
الثدييات  لطوارئ  كيبيك  شبكة  باسم 

يقدر  الذي  الحوت،  وشوهد  البحرية. 
سنوات،  وثالث  سنتين  بين  عمره 

كارتييه. جاك  جسر  قرب  األحد،  عصر 
األولى  المرة  »هي  وقالت 

في  أحدب  حوت  فيها  يرصد  التي 
من  اكثر  بعد  على  الواقعة  مونتريال« 

الطبيعي  الموطن  من  كيلومتر   400
سان  خليج  في  البحري  الحيوان  لهذا 

لوران.

أقوالهمأقوالهم

»تجمعنا بليبيا قيم األخوة والتعاون 
والسالم وحسن الجوار، ولذلك نحن 

نتواصل وفق هذه الرؤية«.

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي
 راشد الغنوشي

»الحل السياسي لألزمة الليبية ال مفر 
منه، وأي خيار عسكري مرفوض«.

رئيس الوزراء اإليطالي،
 جوزيبي كونتي

»الجزائر تواصل جهودها إلقناع 
مختلف األطراف الليبية بأهمية 
مواصلة مسار الحل السياسي 

السلمي«.

وزير الخارجية الجزائري
صبري بوقادوم

»يجب التحقيق الفوري في جريمة 
قتل المهاجرين الوحشية في مزدة، 

وتقديم المسؤولين عنها إلى 
العدالة«.

منسق الشؤون اإلنسانية والممثل 
المقيم لألمم المتحدة لدى ليبيا، 

يعقوب الحلو

كايلي جينر.. تزويركايلي جينر.. تزوير
في ثروة رسميةفي ثروة رسمية

اتهمت مجلة »فوربز« نجمة تلفزيون 
الواقع، كايلي جينر، »بتضخيم قيمة 

أرباحها من مستحضرات التجميل 
الخاصة بها لسنوات«، وسحبت اسمها 

من الئحة أصحاب المليارات.
وكانت المجلة أدخلت اسم 

كايلي جينر »22 عاما« في 
الئحتها ألغنى أغنياء العالم في 

مارس 2019، بسبب شعبية 
عالمتها التجارية »كايلي 

كوزميتكس«، لكنها أزالتها منها 
مستندة إلى معلومات جديدة، 

حسب »فرانس برس«.
باعت جينر %51 من 

عالمتها التجارية لعمالق 
التجميل »كوتي« في يناير 

مقابل 600 مليون دوالر، في 
صفقة قدّرت قيمة الشركة بـ1.2 

مليار دوالر.
وقالت »فوربز« في مقال نشر 

على موقعها اإللكتروني، إن 
التفاصيل الدقيقة للصفقة 
كشفت أن الشركة »أصغر 

بكثير وأقل ربحية« مما كان 
يعتقد. كما اتهمت العائلة 
الشهيرة التي تعد كايلي 

أصغر فرد فيها، بوضع 
إقرارات ضريبية 
»مزورة« على 

األرجح.

 أهالي »الهضبة« يعودون إلى منازلهم
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