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سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 مواليد زمن »الكورونا«
ص16

دعم جيد

فضاء

تلقت أسواق الطاقة العالمية دعما جيدا 
من اتفاق المنتجين في »أوبك+« بعد 

االتفاق على تمديد خفض اإلنتاج القياسي 
شهرا إضافيا، في ضوء مؤشرات على تعافي 

الطلب على أثر تخفيف قيود اإلغالق في 
عديد من اقتصادات العالم. ويقول سيفين 
شيميل مدير شركة »في جي آندستري« إن 
»موافقة مجموعة أوبك+ خالل عطلة نهاية 

األسبوع على تمديد قيود اإلنتاج القياسية 
له أثر إيجابي واسع في األسواق. 

مليار 84
دوالر

خسائر متوقعة لشركات الطيران
 نتيجة أزمة كورونا 

االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا(

نفط

كل شيء

طعام

قريبا في ليبيا
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05  »مسار«.. مبادرة إعالمية شابة تناهض خطاب الكراهية
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ترهونة.. جثث وسجون وأعمال نهب وآالف املنكوبني

 المرشد

الليبيين في أسرع وقت اعتمادًا على قرارات  بين 
مؤتمر برلين الدولي الـ19 من يناير 2020، التي 
رقم  بقراره  الدولي  األمــن  مجلس  عليها  وافــق 
تهدف  التي  األخرى  الدولية  والمبادرات   ،2510
للنزاع  دبلوماسية  سياسية  لتسوية  التوصل  إلى 

الليبي«.
مبادرة  على  الفعل  ردود  تسارعت  وبينما 
القاهرة لحل االزمة أعلنت كل من روسيا والواليات 
المتحدة األمريكية دعمها لها مقابل رفض تركي 

ومن جانب حكومة الوفاق .
الرؤية  يمتلكون  الثالثة  األطراف  أن  يبدو  وال 
قوات  إصــرار  يجعل  ما  ليبيا  في  للسالم  نفسها 
الوفاق السيطرة على مدينة سرت والجفرة مقابل 
تفاهمات  أي  في  السر«  »كلمة  الروسي  التحذير 
مواجهة  من  مخاوف  وسط  القادمة  األيام  خالل 
الخطوات  بان  اقر  اردوغان  وان  سيما  ال  مباشرة 
المشاورات  ليبيا ستحددها  القادمة في  المشتركة 
أثارته موضوع تواجد جنود روس  مع بوتين لدى 

و19 طائرة حربية على األراضي الليبية.
على  وموسكو  أنقرة  بين  التشنج  حالة  وتبعث 

الحاسم  العسكري  الطموح  عن  التخلي  استبعاد 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  تعهدات  عكس 
الفروف  سيرغي  الروسي  ونظيره  أوغلو  جاويش 
إلرســاء  الظروف  تهيئة  على  بالعمل  أيــام  قبل 

السالم في ليبيا.
تجاه  ببطء  الوطني  الوفاق  قوات  زحف  وأمام 

مدينة سرت حيث ينتظر ان يظهر الموقف الروسي 
والفرنسي على األرض، بالنظر إلى موقع المدينة 
النفطي  الهالل  منطقة  إلى  الطريق  يمهد  الذي 
من  تمكن  التي  الجفرة  وأيضا  البالد  شرق  في 
تفاصيل  تكمن  الليبية،  األجــواء  على  السيطرة 
دخول واشنطن على الخط الدبلوماسي في الملف 

الليبي على وقع المعارك العسكرية.
الوطني  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزير  وقال 
منفتحة  تكون  لن  الحكومة  أن  باشاغا  فتحي 
المشير  مع  سياسية  محادثات  في  الدخول  على 
الليبي«  الوطني  الجيش  »قائد  حفتر  خليفة 
الجفرة.  وقاعدة  سرت  مدينة  استعادة  بعد  إال 
أن  لألنباء  »بلومبرغ«  وكالة  مع  مقابلة  في  وأكد 
قوات حكومة  بها  تقوم  التي  العسكرية  العمليات 
الوفاق، ومقرها طرابلس، ستستمر حتى استعادة 
في  قاعدة  إقامة  من  روسيا  و«منع  المنطقتين، 

البالد«.
سرت،  مدينة  إن  المقابلة،  في  باشاغا،  وقال 
الهالل  منطقة  من  الغربي  الطرف  على  الواقعة 
الوطني  الجيش  عليها  يسيطر  التي  النفطي 

ألن  الوفاق  حكومة  لدى  رمزية  قيمة  لها  الليبي، 
تحالفا بقيادة الواليات المتحدة ساهم في هزيمة 
تنظيم داعش هناك عام 2016. وأوضح »ستكون 
يتعين  لكن  الشرق،  مع  سياسية  مفاوضات  هناك 
منع  إلى  بحاجة  إننا  والجفرة...  سرت  استعادة 

روسيا من إقامة قواعد في سرت والجفرة«.
كلم   450 نحو  بعد  على  سرت  مدينة  تقع  و 
ما  بنغازي  من  كلم  و600  العاصمة طرابلس  من 
يجعلها مدينة إستراتيجية لكل األطراف فيما تطل 

على اتجاه منطقة الهالل النفطي.
و على ضوء التطورات المتسارعة أثارت أوساط 
يمكن  »هل  القلق  في  غاية  تساؤالت  أمريكية 
نقلت  ما  وحسب  التقسيم؟«  من  ليبيا  حماية 
إيماليانو  عن  األربعاء  بوست«  »واشنطن  جريدة 
عملية  فأن  األوسط  الشرق  معهد  من  أليساندرو 
ولن  بعد  تنته  لم  المواجهة  أن  إلى  تشير  سرت 
يتم العودة إلى محادثات ذات معنى إال عندما يتم 

استنزاف المكاسب العسكرية.
لالعبين  بالنسبة  االمريكي  التقرير  ويقول 
من  يحققون  الذي  المكان  ليبيا  تظل  اإلقليميين 
دول  بين  الحادة  فالخالفات  أجندتهم.  خاللها 
الميليشيات  بين  التناحرات  إلى  نقلها  تم  الخليج 
قواتهما  وأنقرة  روسيا  نشر  أما  المسلحة،  الليبية 
فقد حول الدول األوروبية إلى مراقب ال حول له وال 
استحضار  األتراك  المسؤولين  محاولة  ورغم  قوة. 
انخراطهم  لتبرير  بليبيا  وعالقته  العثماني  التاريخ 
في النزاع إال أن المنفعة الحقيقية لتركيا منه جاءت 
مع  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  شكل  على 
التنقيب  في  حقوقا  منحتها  والتي  السراج  حكومة 

عن النفط والغاز في مياه البحر.
روسيا موقفا مزدوجا، فمن جهة  تبنت  بدورها 
دعت إلى وقف إطالق النار والعودة إلى المحادثات، 
قوات  لدعم  العسكرية  طائراتها  أرسلت  ولكنها 

حفتر.
وحذر الباحث بالمجلس األطلنطي كريم ميزران 
إذا  واقع  إلى  الحالي  الفعلي  االنقسام  تحول  من 
لم يقم المجتمع الدولي بجهود ذات معنى. وهذا 
كاربنتر  غالين  تيد  يقول  كما  جيدا  ليس  سيناريو 
أن  المحتمل  »من  واشنطن  في  كاتو  معهد  من 
الجنوبي  لإلقليم  الفوضوي  االنفصال  مثل  يكون 
في السودان، وخلق جنوب السودان«، وأضاف أن 
ودولة  بالنفط  الغنية  الشرق  منطقة  بين  الخالف 

الغرب ستكون كافية بحد ذاتها الستمرار التوتر.
تفاصيل ص3

إقفاالت النفط تستنزف 11 مليار دينار من االحتياطي النقدي

المالية  الترتيبات  في  اإلنفاق  بند  ألقى 
مع  النقدي،  االحتياطي  على  كبيرًا  عبئًا 
استمرار إقفال المنشآت والموانئ النفطية 
منذ يناير الماضي، وهو ما عكسته األرقام 
المركزي،  المصرف  عن  الصادرة  الرسمية 
المصرف  قــرض  نسبة  أن  كشفت  التي 
بلغت  المالية  الترتيبات  عجز  لتمويل 
خالل  العامة  النفقات  إجمالي  من   78.7%

الخمسة أشهر األولى من العام الحالي.
خالل  واإلنــفــاق  اإليــراد  بيان  وحسب 
فإن  مايو،   30 إلى  يناير  أول  من  الفترة 
الترتيبات  عجز  لتمويل  المصرف  قرض 
مقابل  دينار،  مليار   11.1 بلغ  المالية 
إجمالي قيمة النفقات العامة البالغة 14.1 
العام  من  نفسها  الفترة  دينار خالل  مليار 
تقرير  توقع  الماضي،  يناير  وفي  الحالي. 
لحكومة  التابعة  المالية  وزارة  عن  صادر 
األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص  الوفاق 
إقفال  استمر  ما  إذا  دوالر،  مليار   66 إلى 
يونيو  حتى  النفطية  والموانئ  المنشآت 
الحالي، مقابل 77 مليار دوالر مستواه في 

أكتوبر 2019.

وحسب بيانات »المركزي«، فإن خسائر 
خالل  النفطية  والموانئ  المنشآت  إغالق 
الحالي  العام  من  األولــى  أشهر  الخمسة 
بلغت 6 مليارات دوالر. وأوضح أن إجمالي 
خالل  إليه  الموردة  النفطية  اإليـــرادات 
الفترة نفسها بلغ 4.97 مليار دينار، منها 
خالل  نفطية  صــادرات  دينار  مليار   2.87
مليار  و2.1   ،2019 العام  ديسمبر  شهر 
خالل  النفطية  الصادرات  حصيلة  دينار 
الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، منها 

124 مليون دينار فقط عن شهر مايو.
المؤسسة  أعلنت  الماضي،  واألحــد 
بحقل  اإلنــتــاج  ــودة  ع للنفط،  الوطنية 
طويلة  مفاوضات  بعد  النفطي،  الشرارة 
في  إغالقه  تم  الذي  الحمادة  صمام  لفتح 
شهر يناير الماضي، ومن المقرر أن يعاود 
الحقل اإلنتاج بقدرة 30 ألف برميل يوميًا 
في المرحلة األولى، بسبب األضرار الناتجة 
عن اإلغالق الطويل، لكن من المتوقع أن 

يصل إلى قدرته الكاملة خالل 90 يومًا. 

القاهرة - الوسط

على نحو مفاجئ، رحل أحد ديكتاتوريات 
القارة األفريقية ليخلف وراء 

موته المعلن بالسكتة 
القلبية سؤال غامض عن 
»كورونا«. قبل أيام.. لم 

تمهل األقدار الرئيس 
البوروندي بيير 

نكورونزيزا أشهرا 
التنحي  قبل 

الطوعي. وبعد 
الرحيل.. ترك 

مرشد بوروندي - 
هكذا نادى نفسه 

- وديعة مثقلة 
باالستبداد واألزمات 
السياسية وحمامات 

الدم، وخلف ذكرى 
مباراة كرة قدم شارك 
فيها واعتقل مسؤولي 
فريق خصومه. ليست 

السياسة فقط هي 
النقطة السوداء، بل 
إن الرجل أورث خلفه 

بلدا فقيرا يعيش ثالثة 
أرباع السكان في فقر 

مدقع، بما يعيد سؤال 
والتقدم  الديمقراطية 

في أفريقيا!

تصوير مسلسالت 
تركية عبر »زوم« 
في زمن »كورونا«
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ذكرت وكالة »ناسا« أن رواد الفضاء 
يتناولون بعض األطعمة بأشكالها 

الطبيعية، مثل الفواكه، وبعض األطعمة 
األخرى التي تتطلب إضافة الماء، مثل 

المكرونة، وذلك بعد أن كانت األطعمة 
الفضائية األولى هي األطعمة اللينة 

المعبأة في أنابيب مثل معجون األسنان. 
إذ يجري توفير فرن في محطة الفضاء 

لتسخين األطعمة إلى درجة الحرارة 
المناسبة،وفي حين ال توجد ثالجات في 

الفضاء، لذلك يجري تخزين طعام الفضاء 
وإعداده بشكل صحيح لتجنب التلف، 

خاصة في المهمات الطويلة.

إشارات  عن  محليا  الميداني  المشهد  كشف  فيما 
واضحة لتقدم القوات التابعة على حكومة الوفاق 
بعد  ســرت،  مدينة  نحو  الزحف  في  نيتها  عن 
ترهونة،  مدينة  على  السيطرة  من  تمكنت  أن 
دوليا  الليبي  الملف  في  واشنطن  تحركات  قدمت 
بمبادرة  ترحيب  بين  تراوحت  غامضة  أشــارات 
ومع  المتزايد  الروسي  النفوذ  ورفــض  القاهرة 
تركيز أنقرة ومن ورائها حكومة الوفاق على إمالة 
إلى  العودة  قبل  سرت  عملية  في  المعركة  كفة 
األكبر  المستفيد  تركيا  بدت  سياسية  محادثات 
مبادرات  أي  قيادة  عن  األمريكيين  إحجام  من 

لوقف المواجهات العسكرية.
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  حض  ويوحي 
النفوذ  إبقاء  على  المتنازعة  ــراف  األط بومبيو 
الروسي بعيدا عن ليبيا أن أنقرة تلقت ضوء اخضر 
خصوصا  الوفاق،  حكومة  دعم  في  قدما  للمضي 
تحدث  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  وان 
والواليات  بالده  بين  جديدة  توافقات  وجود  عن 
مع  مقابلة  في  وأكد  الليبي.  الشأن  في  المتحدة 
قناة »تي آر تي« الرسمية وجود مساعي للسيطرة 
 600( الجفرة  وقاعدة  بالكامل،  على مدينة سرت 
والتقدم  طرابلس(  العاصمة  جنوب  متر  كيلو 
على  السيطرة  واستعادة  الساحلي  الشريط  على 
حقول النفط في الجنوب وآبار الغاز على الشريط 

الساحلي وال سيما حول مدينة سرت.
واستدرك أردوغان، بأّن »هذه التطورات تزعج 
منها«  قوته  كل  االنقالبي  يستمد  التي  روسيا، 
وفق تعبيره.زاعما أّن ترامب وصف وضع تركيا في 

ليبيا بـ »الناجح«.
للبلدين  يمكن  محتملة«  »خطوة  إلى  وألمح 

اتخاذها معا ، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
ترامب  إن  له  بيان  في  االبيض  البيت  وأفــاد 
، وكذلك سوريا  ليبيا  في  الحرب  ناقشا  وأردوغان 
لم  لكنه  المتوسط  األبيض  البحر  شرق  ومنطقة 

يذكر تفاصيل.
رجب  بحث  الدبلوماسي،  الزخم  سياق  وفي 
بوتين  فالديمير  الروسي  ونظيره  أردوغان  طيب 

هاتفيا األربعاء األزمة الليبية.
عبرا  الرئيسين  إن  الروسية  الرئاسة  وقالت 
في  الجارية  االشتباكات  من  الشديد  قلقهما  عن 
إلى  الروسي  الرئيس  »أشار  البيان  وأضاف  ليبيا. 
أهمية وقف إطالق النار في ليبيا واستئناف الحوار 

ما بعد ترهونة »كلمة سر«.. وتفاهمات غامضة بين واشنطن وأنقرة وموسكو

<  حشود عسكرية  تابعة لحكومة الوفاق في طريقها إلى مدينة سرت                  »وكاالت«

سعاد خليل: لم أكن يوما مقربة من السلطة وأصحاب األقالم املسرحية الجيدة قليلون

االتحاد العربي االتحاد العربي 
ألكاديميات كرة القدم.. ألكاديميات كرة القدم.. 

بني اإلنجازات والطموحاتبني اإلنجازات والطموحات

االتحاد األفريقي: مستعد 
للمساهمة في استئناف 

الحوار بني الليبيني
االتحاد  رئيس مفوضية  أبدى 

محمد،  فكي  موسى  األفريقي، 
الجهود  في  للمساهمة  استعداده 

نار متفق  إلى »وقف إطالق  الرامية 
والمساعدة  ليبيا،  في  وفعال«  عليه 
الالزمة الستئناف  الظروف  في خلق 

الليبية  األطراف  جميع  بين  الحوار 
التوصل إلى حل دائم. بهدف 

»الحل  أسفه الختيار  أعرب عن  فكي 
إلى مزيد  إال  يؤدِ  لم  الذي  العسكري 

الليبي«،  للشعب  والمعاناة  الدمار 
إلى ضمان  النزاع  أطراف  داعيًا 

اإلنساني  للقانون  الصارم  االمتثال 
للمفوضية  بيان  وفق  الدولي، 

المفوضية  رئيس  وأكد   . األفريقية 
المتصارعة  األطراف  »انتهاك  أن 

لحظر  المستمر  الخارجية  والجهات 
االلتزامات  الرغم من  على  األسلحة، 

بها في مؤتمر  التعهد  تم  التي 
تجاهل واضح لسالمة  برلين، هو 

الليبي«. الشعب 

 طرابلس، سرت، جنيف – الوسط

شوغالي«  »مكسيم  الروسيان  دخل  مفاجئ،  نحو  على 
الوفاق،  حكومة  لدى  المحتجزان  سعيفان«،  و»سامر 
الليبي،  المشهد  حول  الدائرة  التفاعالت  خط  على 
وحكومة  موسكو  بين  مساومة  ــة  ورق إلــى  وتحوال 
رئيس  نائب  أجراها  التي  األخيرة  الزيارة  بعد  السراج، 

المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى روسيا.
التفاصيل األولى للقضية تعود إلى 5 يونيو الحالي، 
الروسيين  طرابلس  في  األمنية  الجهات  ضبطت  حين 
الدولة  نظام  »قلب  غايته  تنظيم  عملهما ضمن  بزعم 
لقاء  تأمين  في  بالمشاركة  واتهمتهما  السياسي«، 
أكثر  القذافي  اإلسالم  سيف  المحتمل«،  »المرشح  مع 
وتدريبهم  المعلومات  لجمع  ليبيين  وتجنيد  مرة،  من 
بدعم  الليبية،  االنتخابات  في  للتأثير  مستقباًل  للعمل 

من بعض المسؤولين في موسكو.
إن  قال  حكومي،  مصدر  ووفق  الرئاسي،  المجلس 
الجاسوسين  قضية  أحالت  من  هي  الليبية  المخابرات 
أفعااًل  ارتكابهما  بتهمة  العامة،  للنيابة  الروسيين 
اإلعالمي  المكتب  نقل  ما  وفق  الدولة،  بأمن  مضرة 

شوغالي  أن  المصدر  وذكر  الغضب«.  »بركان  لعملية 
في  ــر  ذك الــذي  غير  لغرض  ليبيا  ــال  دخ وسعيفان 
»فلفسكي  بشركة  يعمالن  وأنهما  دخولهما،  تأشيرة 
القذافي،  سيف  دعم  في  بتورطها  المتهمة  استروف« 
األوضاع  حول  لرؤسائهما  يومية  تقارير  يرسالن  وكانا 

العسكرية واالقتصادية في ليبيا.
يشار إلى أن الشركة التي تحوم حولها دائرة االتهام 
مملوكة ليفغيني بريغوزهين، وهو رجل أعمال في سان 
 ،Wagner Group بطرسبرغ يعتقد أنه يمول نشاطات
لتدخله في  األميركية عقوبات  السلطات  عليه  وفرضت 

 .2016 في  أجريت  التي  األميركية  الرئاسة  انتخابات 
أيضًا  شملت  بل  الحد،  هذا  عند  االتهامات  تتوقف  لم 
ضمت  التي  الروسية  الخلية  بها  قامت  تزوير  عمليات 
وألكسندر،  وقسطنطين  بروكوفيف  ألكسندر  أيضًا 
إجــراءات  إلتمام  لشركات،  أختام  تزوير  في  تمثلت 
الوثائق  في  وجدت  مهمة  معلومات  جانب  إلى  مالية، 
الروسية.  التجسس  خلية  وهواتف  الكمبيوتر  وأجهزة 
التجسسي  العمل  فإن  الوفاق،  بحكومة  مصدر  ووفق 
للظفر  استراتيجيتها  ضمن  هو  روسيا  به  تقوم  الذي 
الواليات  ومنع  ليبيا  في  روسية  عسكرية  بقاعدة 
السيطرة  في  أطماعها  إلى  إضافة  ذلك،  من  المتحدة 
محادثات  وخالل  الليبي.  والغاز  البترول  صناعة  على 
الماضي، اشترطت موسكو  معيتيق في روسيا، األربعاء 
لتطوير  وسعيفان  شوغالي  إطالق  الوفاق  حكومة  على 
الخارجية  وزارة  وقالت  الجانبين.  بين  الثنائي  التعاون 
السريع  اإلفراج  إلى  الحاجة  مسألة  »طرح  إنه  الروسية 
في  »بقاءهما  أن  مضيفة  عنهما«،  المشروط  وغير 
التطوير  أمام  الرئيسية  العقبة  هو  بطرابلس  سجن 
التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة«، وإلى اآلن 
يبقى التساؤل حول مستقبل المساومة في هذا الملف.

طرابلس - الوسط

< الروسيان شوغالي و سعيفان المحتجزان لدى حكومة الوفاق

تحشيد عسكري وسياسي على مشارف سرت

واشنطن: ترحيب بمبادرة القاهرة 
ورفض لتنامي النفوذ الروسي 

وضوء أخضر لتركيا

 أنظار العالم تتجه إلى سرت بوابة 
الهالل النفطي والجفرة مفتاح 

السيطرة على األجواء الليبية

لغز سيف القذافي.. و»شبكة التجسس« الروسية



جهود  دعم  إطار  في  المؤقت  إغالقها  إثر  أبوابها،  فتح  عن  »عقيل«  سينما  أعلنت 
مع  االفتتاح  ــادة  إع وتتزامن  المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  الحتواء  الدولة 
التي  للقواعد  وفقًا  دبــي،  في  الحركة  قيود  على  الجزئي  التخفيف  بروتوكوالت 

وضعتها السلطات الصحية في اإلمارات، لضمان سالمة وراحة المقيمين والزوار.
تصميم  إعادة  تمت  أنه  عن  بدبي  أفينيو  السركال  في  »عقيل«  سينما  وكشفت 
ترتيب  وإعــادة   ،30% بنسبة  مخفضة  بسعة  آمنة  مشاهدة  تجربة  لتقديم  القاعة 
بين  مترين  مسافة  تضمن  التي  االجتماعي  التباعد  إجــراءات  مع  لتتوافق  المقاعد 
خالل  الوجه  كمامة  ارتــداء  والموظفين  الــزوار  من  يُطلب  للوائح،  ووفًقا  الجمهور. 
دخولهم  عند  الزوار  حرارة  درجات  فحص  أيضًا  سيتم  كما  السينما.  داخل  وجودهم 
أما  فقط،  اإلنترنت  عبر  تذاكرهم  حجر  الجميع  على  ويجب  أفينيو.  السركال  إلى 
يومي  التعقيم بشكل  وإجراءات  التدابير  كل  اتخاذ  فسيتم  التعقيم  بالنسبة إلجراءات 

وفي جميع أنحاء السينما.
أبوابها  »عقيل«  سينما  فتفتح  العمل،  وأوقات  األفالم  عروض  لبرامج  بالنسبة  أما 
الثالثاء  من  ليلة  كل  واحدًا  فيلمًا  لتعرض  مساء،  التاسعة  إلى  السادسة  الساعة  من 

إلى السبت.
الفيلم  وهو  اليونان«،  »إلى  وينتربوتوم  مايكل  للمخرج  بعمل  العروض  وتنطلق 
الثنائي  نتابع  إذ  وإسبانيا،  إيطاليا  إلى  رحلة  تقديمه  بعد  أفالمه  سلسلة  من  األخير 
شأنها  من  مضحكة،  رحلة  في  برايدون  وروب  كوجان  ستيف  البريطاني،  الكوميدي 

أن تنقل تجربة المشاهد إلى السفر الذي ليس ممكنًا هذه األيام.

أطلق ناشطون داعمون للقضية الفلسطينية حملة ضد سياسة موقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك« عبر هاشتاغ »#فيسبوك عنصري«، بعد 
سلسلة من االنتهاكات المتواصلة ضد المحتوى الفلسطيني وحسابات 

صحفيين وناشطين فلسطينيين من جانب إدارة الموقع األزرق.
الهاشتاغ جاء تعبيرا عن رفضهم تعمد موقع التواصل االجتماعي استهداف 

القضية والمقاومة الفلسطينيتين والنشاط الفلسطيني والعربي والدولي 
المناهض لالحتالل اإلسرائيلي.

ويشجع القائمون على الحملة مستخدمي منصات التواصل االجتماعي على 
الدخول إلى صفحة التقييم الخاصة بموقع »فيسبوك« على متجر شركتي 
»غوغل«، و»أبل«، ثم تقييم الموقع بنجمة واحدة، كوسيلة احتجاج على 

سياسة الموقع ضد الفلسطينيين.
ونجحت الحملة في تحقيق جزء من أهدافها، حيث بادر عشرات آالف 

الفلسطينيين والعرب باالنخراط في الحملة، وقيموا شركة »فيسبوك« بنجمة 
واحدة بدال من خمس على متجري »غوغل«، و»أبل«.

التصنيفات

تخصيص  عن  التنفيذي،  ورئيسها  »تويتر«  شركة  مؤسس   ، دورسي  جاك  أعلن 
يوم 19 يونيو ليكون عطلة على مستوى الشركة في ذكرى إعالن تحرير العبيد، 
في  استعبادهم  تم  الذين  أفريقية  أصول  من  األميركيين  ماليين  حرر  الذي 

ستينات القرن التاسع عشر.
التواصل  شركة  في  ستكون  العطلة  تلك  إن  تغريدة  في  دورسي  وقال 
المحمولة  الهواتف  عبر  للدفع  »سكوير«  شركة  جانب  إلى  العمالقة  االجتماعي 
على  للقضاء  كيوم  يونيو  بـ19  االحتفال  ويتم  والترابط،  والتعليم  لالحتفال 

العبودية، وهي ما يعتبره األميريكيون »يوم االستقالل الثاني«.
الذي   ،1863 يناير  أول  في  التحرر  إعالن  لينكولن  أبراهام  الرئيس  وأصدر 
علنا  اإلعالن  تنفيذ  يتم  لم  ولكن  المتحدة،  الواليات  في  ظاهريا  العبودية  أنهى 
في  دورسي  إعالن  ويأتي  األميركية،  تكساس  والية  في   1865 يونيو   19 إال 
الشرطة  عنف  بسبب  احتجاجات  موجة  المتحدة  الواليات  فيه  تواجه  الذي  الوقت 

على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو أميركي من أصول أفريقية.

شعر الحكمة

تواصـل 02

تهاسيس جابت تهاسيس .. خطر كل ما كنت ناسي
خناجر قدمية مغاريس .. يف الصدر غمت انفاسي

مواجع وكانت مداسيس .. ما لقيت بيها مواسي
جت عبرتي بني الوالسيس .. على الرمل غميت راسي

وراجعت ما هوا دسيس .. وماضي اللي منه قاسي
لقيت خنقتي فقد التريس .. اللي قياسهم من قياسي

اللي قبل كانو مجاليس .. حذاي بالعسل كان كاسي
ليوم فارقو للدهاليس .. اندفنت عماهم حواسي

»#الفيسبوك عنصري«
 يجتاح مواقع التواصل

»تويتر« تعلن 19 يونيو عطلة رسمية

اللتين  الشركتين  أن  الثالثاء،  دورسي،  جاك  أعلن 
 19 يوم  ستجعالن  و»سكوير«،  »تويتر«  يرأسهما، 
بنهاية  احتفاال  فيهما،  للموظفين  عطلة  يونيو 

المتحدة. الواليات  في  العبودية 
في  تينث«  »جون  سميت  التي  العطلة  وتصادف 
19 يونيو، يوم وصلت قوات االتحاد إلى تكساس في 
انتهت  األهلية  الحرب  أن  مفادها  رسالة  مع   ،1865
الذي  تينث«  »جون  لموقع  وفقا  انتهت،  والعبودية 

إليه دورسي. استند 
إعالن  أصدر  لنكولن  أبراهام  الرئيس  وكان 
حيز  دخل  وقد  عامين،  من  أكثر  قبل  هذا  التحرير 

.1863 التنفيذ في بداية العام 
قوات  وصول  فإن  اإللكتروني،  للموقع  ووفقا 
على  للتغلب  الالزمة  القوة  وفر  تكساس  إلى  االتحاد 

العبيد. لتحرير  هناك  المقاومة 
وقال دورسي في تغريدة على »تويتر« إن »تويتر 
في  للموظفين  عطلة  يونيو   19 ستجعالن  وسكوير 
لالحتفال  »يوم  أنه  وأضاف  المتحدة«.  الواليات 

والتواصل«. والتعليم 
و»سكوير«  »تويتر«  أن  أخرى  تغريدة  في  وأوضح 
في  مطبقا  هذا  العطلة  يوم  جعل  على  ستعمالن 

الدول األخرى التي تملك فيها مقرات.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»زين«.. تطبيق صيني جديد يحاول منافسة »تيك توك«

روبوت في تايالند على شكل كلب 
يساعد على تعقيم اليدين

كلمة1000

إلى  الجديد  الصيني  »زين«  يطمح تطبيق 
بشعبية  يحظى  الذي  توك«  »تيك  منافسة 
مستخدميه  دفع  إلى  يعمد  وهو  واسعة، 
لالطالع على مقاطع مصورة ويسجل عمليات 
ووجهة  المتحدة،  الواليات  في  كثيرة  تحميل 
توك«  لـ»تيك  مماثلة  شبه  البينية  »زين« 
لتشاركها،  قصيرة  فيديو  أشرطة  وتقترح 
غالبا ما تكون مضحكة أو تظهر مستخدمين 
موسيقى  على  بأداء  يقومون  آخرين 
وسمحت  برس«،  »فرانس  وفق  إيقاعية، 
بفرض  الصيني  توك«  لـ»تيك  الصيغة  هذه 
التطبيق  ليصبح  الخارج  في  سريعا  نفسه 
المفضل للمراهقين مع أكثر من 800 مليون 
لشركة  كبير  نجاح  أول  وهذا  مستخدم، 

الصعيد  على  الناشئة  الصينية  »بايتدانس« 
العالمي.

الواليات  في  راهنا  المتوافر  »زين«  أن  إال 
أبعد  يذهب  أن  يريد  فقط  وكندا  المتحدة 
التطبيق  يدفع  ذلك،  ولتحقيق  ذلك،  من 
»كيوايشو«  الماضي  الشهر  أطلقته  الذي 
المقاطع  لتشارك  صينية  شركة  أكبر  ثاني 
يدعون  الذين  للمستخدمين  المال  المصورة، 
قد  بمبلغ  التطبيق  تحميل  إلى  أصدقاءهم 
الجديد  الشخص  عن  دوالرا   20 إلى  يصل 
معاينة  وتسمح  المنصة.  عبر  لنشاطه  ووفقا 
نقاط  بكسب  أيضا  »زين«  عبر  فيديوهات 

يمكن تحويلها بعد ذلك إلى المال.
الصين،  في  منتشر  هذا  المكافآت  ونظام 

بانتزاع  ناشئة  شركات  تتردد  ال  حيث 
مستخدمين من منافسين لها يقترحون عادة 
»كوتوتياو«  شركة  وكانت  مماثلة.  خدمات 
أول  »ناسداك«  بورصة  في  أسهمها  المدرجة 

من لجأ إلى هذه الصيغة.
هذه  تصدير  على  »كيوايشو«  وتراهن 
الشمالية، حيث نجح عدد  أميركا  إلى  الصيغة 
من  أرباح  تحقيق  في  التطبيقات  من  قليل 
أي  ولتجنب  المستخدمين،  إلى  الدفع  خالل 
وتكتفي  أصولها  على  »زين«  تتكتم  جدل، 
وحيد  عنوان  بذكر  اإللكتروني  موقعها  على 
بوالية  إلتو  بالو  في  المتحدة  الواليات  في 
إن  التطبيق  باسم  ناطق  وقال  كاليفورنيا، 

»زين هو منتج موجه للسوق األميركية«.

معقم  توفير  على   »9 »كاي  سمي  كلب  شكل  على  روبوت  يساعد 
في  تايالند،  في  تجارية  مراكز  في  والمتبضعين  لألطفال  لليدين 
القيود  تخفف  البالد  فيما  »كوفيد19-«،  من  للوقاية  الفتة  إجراءات 

المفروضة في هذا المجال.
يؤمن  ما  بالروبوت  للتحكم  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  وتستخدم 
يحاكي  وهو   »9 »كاي  ويجوب  الناس،  مع  وسريعا  فوريا  تفاعال  له 
بانكوك،  التجاري في وسط  تصرفات كلب في مركز »سنترال وورلد« 
على  للحصول  المتحمسين  الفضوليين  األطفال  انتباه  مستقطبا 
»فرانس  لوكالة  وفقا  الروبوت،  ظهر  على  مثبتة  عبوة  من  المعقم 

برس«.
شركة  في  بالتسويق  تعنى  التي  ساكتيديبانبوبان  بيترا  وقالت 
الروبوت على  النقالة: »يسهل  إينفو سرفيزس« لالتصاالت  »إدفانسد 
كوفيد19-«،  انتشار  ظل  في  وقائي  إجراء  في  أيديهم  تعقيم  الناس 
للهواتف  واسع  بشكل  الخامس  الجيل  شبكة  نشر  في  الشركة  وتأمل 

الذكية بحلول نهاية السنة الحالية.
الجسم،  حرارة  يقيس  الذي  »روك«  هم  زمالء   »9 »كاي  وللروبوت 
أن  الناس  »يرى  بترا:  وأوضحت  الزبائن،  بخدمة  يعنى  الذي  و»ليزا« 
المخاوف  تزول  أن  في  تأمل  الشركة  أن  مضيفة  جدا«.  لطيف   9 كاي 
موجودة  »الروبوتات  وأضافت:  البشر،  مكان  الروبوتات  حلول  من 

لمساعدة الناس وليس للحلول مكانهم«.
تقتنع  لم  عاما«   29« بوراناباتباكورن  الباسانان  المتبضعة  أن  إال 
كثيرا بالروبوت، ورأت أن هيكل الروبوت »كاي 9« اآللي يثير »بعض 
جيدة«،  »فكرة  اليدين  معقم  توفيره  بأن  أقرت  أنها  إال  الخوف«، 
المتاجر  فتح  على  المفروضة  القيود  تدريجيا  ترفع  تايالند  وبدأت 
وضع  أو  المطاعم  في  الزبائن  فصل  مثل  وقائية،  إجراءات  تتخذ  التي 

فواصل بالستيكية.

أغنية  األعتر  أيمن  الشاب  الليبي  الفنان  طــرح 
ضمن  من  وهي  »يوتيوب«،  موقع  على  »حبيبة«، 
هذا  صــدر  ــذي  ال األوادم«  ــال  »ح الجديد  ألبومه 

األسبوع.
فنية  برؤية  قدمت  الليبي  التراث  من  أغنية  »حبيبة« 

مكس  أحمد،  الــمــوزع  بتوزيعها  قــام  لألعتر،  جديدة 
وماستر محمد عصمت.

يكون  أن  »أحــب  بأنه  سابق  وقت  في  األعتر  وصــرح 
لتقديم  ليبيا،  األغنية  هــذه  على  العمل  فريق  معظم 

مواهب ليبية شابة صاعدة، ودعمها فنيا«.

الفنان أيمن األعتر يقدم أغنية »حبيبة« بتوزيع جديد

 »تويتر« و»سكوير« تقران 
19 يونيو عطلة احتفاال 

بانتهاء العبودية في أميركا

#هاشتاغ

●  تظاهرات ضد العنصرية تجتاح العالم بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة األميركية.

يسهم  »كورونا«،  وباء  الحتواء  الدولية  الجهود  إطار  في 
»غوغل مابس« )خرائط غوغل( في مكافحة »كوفيد19-« 
من خالل إضافة أدوات للتطبيق واسع االستخدام، صممت 
تقليل  مع  آمن،  بشكل  والتنقل  االزدحام  لتجنب  خصيصا 
خطر اإلصابة بالفيروس، وسيتيح التطبيق بعض الخدمات 
في حال االضطرار »للخروج سواء بالسيارة أو وسائل النقل 

العام«، وفق ما أوضح »غوغل مابس«.
المتحدة  »الواليات  بالتحديث  المعنية  البلدان  وفي 
والبرازيل  واألرجنتين  والهند  وفرنسا  المتحدة  والمملكة 
تأثرت  إذا  تنبيهات  المستخدمون  سيتلقى  وتايالند...«، 
بوباء  المرتبطة  بالقيود  الحافلة  أو  بالمترو  رحلتهم 
»كوفيد19-«، كما سيتلقاها أيضا سائقو السيارات، الذين 
يستعدون لعبور الحدود األميركية مع كندا والمكسيك في 

حال وجود ضوابط إضافية.
يستخدمون  الذين  لألشخاص  تنبيهات  وستعرض 
اختبار  مراكز  أو  الطبية،  المراكز  إلى  لالنتقال  التطبيق 

»كوفيد19-« لتجنب االزدحام.
مواقع  من  البيانات  مابس«  »غوغل  تطبيق  ويستخدم 
تبقى  المستخدم  وبيانات  والمحلية،  الوطنية  السلطات 
الخصوصية،  احترام  مبدأ  اختراق  لتجنب  الهوية  مجهولة 
التباعد  قواعد  احترام  »بهدف  أنه  مابس«  »غوغل  وأوضح 
العربات  في  المحتملة  بالحشود  الركاب  االجتماعي، سينبه 
المستخدمون  البيانات، سيتمكن  توافر  والمحطات«، وعند 
كل  في  الذروة  أوقات  ومعرفة  التطبيق  استشارة  من 

محطة.

الخامس«،  الجيل  تقنية  »صراع  من  جديد  فصل  في 
في  إعالنية  حملة  االثنين،  هواوي،  شركة  أطلقت 
النظر  هناك،  المسؤولون  يعيد  وقت  في  وذلك  بريطانيا، 
المعدات  توريد  في  الصينية  التكنولوجيا  شركة  دور  في 
السرعة.  عالية  المحمول  للهاتف  التالي  الجيل  لشبكات 

في  كاملة  صفحة  على  إعالنات  الشركة  ونشرت 
بتزويد  التزامها  تحدد  البريطانية  الصحف 

بمعدات  المحمول  الهاتف  شركات 
لشبكات الجيل الخامس.

العمالقة  الصينية  الشركة  وتكثف   
حيث  العام  الرأي  لكسب  جهودها 
حملة  من  متزايدة  ضغوطا  تواجه 
تهدف  المتحدة  الواليات  تقودها 

معدات  بتجاهل  الحلفاء  إقناع  إلى 
بكين  أن  من  مخاوف  بسبب  االتصاالت، 

قد تستخدمها في التجسس أو التخريب.
وهي تهمة نفتها الشركة على الدوام.        

الخامس  الجيل  شبكة  بشأن  المحتدم  السباق  ويثير 
تغييرا  ستحدث  التي  التقنية  تلك  بشأن  عدة  تساؤالت 
ومحاولة  للتسابق  كبرى  دوال  يدفع  وإيجابيا  هائال 

االستحواذ عليها.

أدوات جديدة من »غوغل 
مابس« ملكافحة »كورونا«

املنافسة بني شبكات »الجيل 
الخامس« تشتعل بني الكبار

سينما »عقيل« تستقبل سينما »عقيل« تستقبل 
الجمهور من جديد في دبيالجمهور من جديد في دبي
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»الخط األحمر«.. مفاوضات على محور سرت وطاولة جنيف
سرت  محور  على  ــداث  األح تطورات  بداية  كانت 
السبت الماضي، حين ظهرت سيارات عسكرية تابعة 
قادمة  المدينة،  على مشارف  الوفاق  لقوات حكومة 
الزعفران،  بمنطقة  عيان  شهود  وفق  الغرب،  من 
إحدى الضواحي الغربية لمدينة سرت، لـ»الوسط«، 
حكومة  قوات  باسم  الناطق  قال  ذاته،  الوقت  وفي 
الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات حكومة 
الوفاق سيطرت على بلدة الوشكة، وتتجاوز منطقة 
الحسون، وتتقدم لمواقع في مدينة سرت،  بويرات 
معلنا تنفيذ سالح الجو خمس ضربات قتالية جنوب 
سرت، استهدفت آليات مسلحة تابعة لقوات القيادة 

العامة.
لسان  على  العامة،  القيادة  ذكرت  المقابل،  في 
قوات  أن  المسماري،  أحمد  اللواء  الرسمي  الناطق 
الوفاق  قــوات  لمحاوالت  تصدت  الليبي  الجيش 
الهجوم على سرت، مشيرا إلى أنه شن غارات جوية 
قاعدة  نحو  التقدم  حاول  الوفاق  لقوات  رتل  على 
على  جوية  غارات  سلسلة  شن  إلى  مشيرا  الجفرة، 
الهيشة  بمنطقة  والمرتزقة  الميليشيات  تجمعات 
شرق مدينة مصراتة، في الوقت نفسه، نفت قوات 
سرت،  على  اآلخر  المعسكر  سيطرة  العامة  القيادة 
الوفاق  لقوات  عسكري  رتــل  قصف  إلــى  مشيرة 

بمنطقة أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.
عن  إعالمية  مصادر  تحدثت  األثناء،  هذه  في 
سرت،  مدينة  قرب  فرنسية  حربية  لطائرات  تحليق 
التأكد من صحتها من  لم يتسن  التي  األنباء  وهي 
عسكريون  محللون  يرجع  حين  في  مستقل،  مصدر 
الجوي  التفوق  إلى  الوفاق  قــوات  تقدم  استمرار 
الساحق الذي حظيت به قوات حكومة الوفاق، والذي 
مهد النتصارات كبيرة على األرض، بدعم إمدادات 

الطائرات المسيرة والمقاتالت التركية.

وخالل لقاء تلفزيوني هذا األسبوع، قال الرئيس 
حكومة  مساعي  إن  ــان،  إردوغ طيب  رجب  التركي 
أن  مضيفا  مستمرة،  سرت  على  للسيطرة  الوفاق 
النفط،  آبار  لوجود  مهمة  ومحيطها  سرت  مدينة 
لكن  سهولة،  أكثر  العمليات  ستكون  ذلك  »وبعد 
حساسة«،  العمليات  يجعل  والغاز  النفط  آبار  وجود 
مشيرا إلى أن عمليات السيطرة على قاعدة الجفرة 

مستمرة أيضا.
سرت،  محور  عند  التصعيد  على  اإلصــرار  ورغم 
كال  أن  األربعاء،  المتحدة،  األمم  بعثة  إعالن  كان 
من حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة منخرطان 
العسكرية  اللجنة  محادثات  من  الثالثة  الجولة  في 
أنها عقدت اجتماعين  المشتركة »5+5«، موضحة 
مع وفدي الطرفين، األول مع قوات القيادة العامة في 
3 يونيو الجاري، والثاني مع حكومة الوفاق الثالثاء، 
االجتماعين -اللذين عقدا  أن  إلى  يونيو، مشيرة   9
من خالل االتصال المرئي- »مثمرين«، »حيث أتاحا 
الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات 
مسودة  على  مالحظاتهما  تتلقى  وأن  األرض،  على 
إلى  البعثة  قدمته  الــذي  النار  إطــالق  وقف  اتفاق 

الطرفين في 23 فبراير 2020«.
السبت  القاهرة  إعالن  خرج  متزامن،  توقيت  في 
جانب  مــن  متباينة  فعل  ردود  وســط  الماضي 
األطراف المعنية والفاعلة، ما بين مرحب ومعارض، 
ومستمسك بالصمت، فيما بقي آخرون يتابعون آخر 
المصري  الرئيس  أعلن  إذ  الميدانية،  المستجدات 
بالقاهرة  صحفي  مؤتمر  في  السيسي  عبدالفتاح 
حفتر،  خليفة  المشير  للجيش  العام  القائد  بحضور 
صالح،  عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  ورئيس 
من  الثامن  من  بداية  النار  إطالق  لوقف  مبادرة 
قبل  من  رئاسي  مجلس  وانتخاب   ،2020 يونيو 
الشعب الليبي يضمن التمثيل العادل لجميع أقاليم 
ليبيا الثالثة تحت إشراف األمم المتحدة، كما تشمل 

المرحلة  ينظم  دستوري  إعالن  اعتماد  المبادرة 
وإخراج  فيها،  االنتخابية  واالستحقاقات  المقبلة 
وتفكيك  الليبية،  األراضــي  من  األجانب  المرتزقة 
الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش 
عن  فضال  األمنية،  بمهامه  االضطالع  من  الليبي 

استمرار عمل اللجنة العسكرية »5+5«.
وفيما لم يصدر عن حكومة الوفاق الوطني بيان 
السطور،  هذه  كتابة  لحظة  حتى  بموقفها  رسمي 
أعلن رئيس المجلس األعلى للدولة، خالد المشري، 

االتفاق  على  تقوم  ال  مبادرة  أي  رفض  السبت، 
بانوراما«  »ليبيا  قناة  ونقلت  الليبي.  السياسي 
»ال  قوله:  المشري  عن  الوفاق  لحكومة  التابعة 
على  أما  قادمة«،  مفاوضات  أي  في  لحفتر  مكان 
فجاء  الوفاق،  لحكومة  اإلقليميين  الداعمين  صعيد 
تعليق مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي على 
المحزن  »من  فيها:  قال  بتغريدة  القاهرة«  »إعالن 
الصحفية  المؤتمرات  هذه  مثل  نرى  أن  والمؤسف 
لنفخ  قوة  من  أوتوا  ما  بكل  منظموها  يسعى  التي 

الروح في أبدان قد ماتت ونفوس قد بليت.. إكرام 
الميت دفنه«.

ورغم زخم ردود الفعل الدولية على المبادرة، إال 
السوربون،  جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  أن 
المصرية،  المبادرة  نجاح  استبعد  خليف،  زيــدان 
الناطقة  فيله«  قناة »دويتشه  وقال في مداخلة مع 
بالعربية: »لن تنجح ألن تركيا تقف بوجهها، وهي 

أصبحت صاحبة كلمة في ليبيا«.
بيان  وفــي  األميركي،  الموقف  أن  إلــى  يشار 
هناك  يزال  »ال  أنه  اعتبر  القومي،  األمن  لمجلس 

في  القول  مستدركا  عمله«،  ينبغي  مما  الكثير 
تغريدة عبر موقع »تويتر«: »إال أننا نجد في مبادرة 
رأى  وأوروبيا،  يشجعنا«.  ما  ليبيا  في  للسالم  مصر 
الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد 
المصرية  المبادرة  أن  بوريل،  جوزيف  ــي،  األوروب
برلين«، وذلك خالل مؤتمر  »تقوي مقررات مؤتمر 
صحفي عقده بعد اختتام الجولة العاشرة من الحوار 

االستراتيجي األوروبي-الصيني.
شؤون  وزير  لسان  على  بريطانيا،  ترحيب  ومع 
إال  كليفرلي،  جيمس  البريطاني  األوسط  الشرق 
األمم  من  بتأييد  ذلك  يحظى  أن  »يجب  قال:  أنه 
الفرنسي،  الخارجية  وزير  رحب  فيما  المتحدة«، 
المصرية،  بالمبادرة  السبت،  لودريان،  إيف  جان 
المصري  نظيره  مع  هاتفي  اتصال  خالل  معربا 
العملية  الستئناف  فرنسا  دعم  عن  شكري  سامح 
وضمن  المتحدة،  األمــم  رعاية  تحت  السياسية 
في  برلين.  مؤتمر  في  عليها  المتفق  المعايير 
أن  ميركل  أنغيال  األلمانية  المستشارة  رأت  حين 
»إعالن القاهرة« امتداد لمسار مؤتمر برلين، وفق 
بين  هاتفي  اتصال  عقب  المصرية  للرئاسة  بيان 

األلمانية. والمستشارة  السيسي 
ــمــفــاوضــات  ــال وال ــت ــق ــرار ال ــم ــت ــط اس ــ ووس
وهو  المدنيين،  معاناة  تتفاقم  والــمــبــادرات، 
وأبوسبيحة  أبوستة  عائالت  تعرض  ترجمه  ما 
العشوائي  القصف  جراء  بالغة  إلصابات  القذافي 
لعائلة  مسنة  ــرأة  ام وفــاة  عنه  نتج  ســرت،  على 
من  أفراد  أربعة  وإصابة  جارف  وادي  في  أبوستة 
فيما  القذافي.  وأبوسبيحة  وأمبية  أبوستة  عائالت 
لحكماء  االجتماعي  المجلس  من  مصادر  أكدت 
وسكان  العائالت  من  كبيرة  أعــداد  نــزوح  سرت 
شرق  اتجاه  في  األولــى  الساعات  خالل  المدينة، 
تعرضت  الذي  الكثيف«  »القصف  بسبب  المدينة، 

له مواقع في المدينة.

ضمانات جزائرية وجبهة تونسية منقسمة

بني مرحب ومعارض.. ومستمسك بالصمت

ماذا وراء غياب املبادرة املغاربية عن املشهد الليبي؟

»إعالن القاهرة« ينضم ملشهد مبادرات اإلنقاذ في ليبيا
بشأن  فردية  بمواقف  المغاربية  البلدان  تشبثت 
أي مشروع  »الشراكة في  القائم على  ليبيا  الحل في 
سياسي«، وهي تبدي فتورًا من خارطة طريق »إعالن 
عديد  انهمكت  وبينما  النار،  إطالق  لوقف  القاهرة« 
سرت  على  السيطرة  بدت  تأييدها،  في  الفعل  ردود 
وقاعدة الجفرة كخيار استراتيجي لطرفي الحرب وخط 
أحمر للقوى األجنبية أمام وضع حكومة الوفاق الوطني 

شرط استعادة المدينة قبل إجراء أي حوار.
ويوحي االهتمام الالفت بالتطورات المتالحقة في 
وتونس  الجزائر  في  خصوصًا  الجوار  دول  لدى  ليبيا 
والمغرب بأن المبادرة المصرية كانت بمثابة المحفز 
القاهرة طمأنة شركائها  لحراك دبلوماسي استدعى 
بأنها ال تتعارض مع المساعي اإلقليمية، وإنما تأتي 
وزراء  بين  اتصاالت  إذ جرت  برلين،  استكمااًل لمسار 
خارجية مصر سامح شكري وتونس نور الدين الري، 
بوريطة.  ناصر  والمغرب  بوقادوم،  صبري  والجزائر 
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزير  وصف  أعقاب  وفي 
القاهرة جاء »متأخرًا« وهي  إعالن  بأن  فتحي باشاغا 
الذي  التقدم  بحالة  والمغرب  وتونس  الجزائر  تطلع 
أحرز على أرض الواقع، لم يثر هذا الرد حماس الجزائر 
وذكرت  بالمبادرة  علمًا  أحيطت  أنها  أكدت  بعدما 
بمبدأ الوقوف على مسافة واحدة من مختلف األطراف 
الليبية المتنازعة. لكن الجزائر أبدت تفضياًل لتنسيق 
جهود مختلف الالعبين اإلقليميين والدوليين إليجاد 
تسوية سياسية مشتركة ودائمة لألزمة، ولمبادرتها 
فيها  »مرغوب  ألنه  قائمة  تزال  ال  إنها  قالت  التي 
مجددة  أنفسهم«،  الليبيين  من  وهي مطلوبة  ليبيا 

استعدادها احتضان حوار ليبي–ليبي.
وعلى ضوء التطورات تواصل رئيسها عبد المجيد 
الذي  األسبوع  هذا  وألمانيا  أميركا  سفيري  مع  تبون 
في  الجزائر  تجربة  على  مبنيًا  ليبيا  في  حاًل  يقترح 
تشكيل  عبر  السابق،  في  الداخلية  أزمتها  معالجة 
موقتة  حكومة  تشكيل  يتولى  موقت  وطني  مجلس 
ومن ثمة الدخول في مرحلة بناء شرعية المؤسسات 

وتنظيم انتخابات نيابية.
لكن تبدو الحكومة الجزائرية ارتباكًا في التعاطي 
مع الوضع الليبي مع تأخر طرح مبادرتها بشكل عملي 
خصوصًا أنه سبق أن اتهمت أطرافًا دولية وإقليمية، 
من دون تسميتها بإعاقة الحل ومبادرة عقد مؤتمر 
حوار ليبي–ليبي كانت الجزائر تسعى الحتضانه شهر 

فبراير الماضي.
وفي هذا السياق يقول مصدر جزائري موثوق إن 
المحادثات  الستضافة  الضمانات  »كل  بالده  لدى 
الليبية ويمكن فهم رد فعلها على المبادرة المصرية 
على أنه عرض الستضافة جلسات حوار، فهي تحتفظ 
بعالقات جيدة مع جميع األطراف وتريد ليبيا موحدة 
وغير منقسمة، وتريد أن تتجنب بأي ثمن أن تحول 

البالد لساحة مواجهة بين القوى العظمى«.
ويزعج عدم استقرار ليبيا الجزائر لتأثيرها المباشر 
األمن  ومخاطر  الطويلة  المشتركة  الحدود  بسبب 

القومي ومخاوف تسرب األسلحة والمسلحين.
أي  رفض  مصطلح  يخلو  يكاد  فال  تونس  في  أما 
تقسيم للدولة الليبية في اآلونة األخيرة من المواقف 
هذا  إمكانية طرح  من  المخاوف  يعكس  ما  الرسمية 
الخيار، فرغم تماهي موقفها مع الجزائر والمغرب إال 
طيلة  المتكررة  واجتماعاتها  السابقة  مساعيها  أن 
السنوات األخيرة وفق المبادرة التونسية التي أطلقها 
مصر  بمعية  السبسي  قائد  الباجي  الراحل،  الرئيس 
والجزائر لم تكلل بالنجاح. ومع ذلك جددت تمسكها 
الليبية كما حددتها  والمؤسسات  الدولية  بالشرعية 
وأبلغته  السياسي،  واالتفاق  الدولية  الشرعية  قرارات 

للقاهرة والجزائر والرباط وطرابلس.
موحدة  داخلية  جبهة  تشكيل  من  يبطئ  وما 
التي  تونس  في  المحاور  الليبي سياسة  الملف  تجاه 
الشعب  نواب  مجلس  لرئيس  حادة  انتقادات  جلبت 
راشد الغنوشي لتجاوز صالحياته بالتحادث مع رئيس 
المجلس الرئاسي ولالئحة برلمانية لم تحَظ بالتأييد 
الالزم لذكرها بلدانًا دون غيرها متورطة في األزمة، 
عن  للدفاع  التونسية  النهضة  حركة  رئيس  ليخرج 
تكون  أن  يجب  ال  تونس  أن  على  والتأكيد  موقفه 
الخارجية  وزير  والم  الكبرى.  مصالحها  إزاء  محايدة 
التونسي السابق خميس الجهيناوي التحرك الرسمي 
لحل الصراع الليبي، واصفًا الموقف بالغامض. وقال 
الثالثاء إن »رئيس  إذاعية  الجهيناوي في تصريحات 
الجمهورية قيس سعيد تحدث مع فائز السراج رئيس 

المبادرات  مشهد  ــى  إل القاهرة  ــالن  إع انضم 
ومقترحات الحلول السياسية التي استدعتها حرب 
متباينة من  فعل  ردود  العاصمة طرابلس، وسط 
مرحب  بين  ما  والفاعلة،  المعنية  األطــراف  جانب 
ومعارض، ومستمسك بالصمت، فيما بقي آخرون 
يتابعون آخر المستجدات الميدانية، ومن جهة أخرى 
فتحت باب التكهنات واسعًا أمام فرص نجاحها من 
عدمه في ضوء أن الكرة أصبحت في ملعب روسيا 
إلى  مراقبين،  وحسب  تسعيان،  اللتين  وتركيا، 

تقسيم مناطق النفوذ في ليبيا.
الموالية  للقوات  عسكري  تقدم  وقــع  وعلى 
لحكومة الوفاق، وتراجع قوات القيادة العامة بقيادة 
)السبت(،  القاهرة  المشير خليفة حفتر، جاء إعالن 
ليجدد حديث المبادرات، إذ أعلن الرئيس المصري 
القاهرة«  »مبادرة  السبت،  السيسي،  عبدالفتاح 
العام  القائد  بحضور  بالقاهرة  صحفي  مؤتمر  في 
للجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب 
المستشار عقيلة صالح، إلى جانب قيادات عسكرية 
نصت  وغربية.  عربية  دول  وسفراء  رفيعة  وأمنية 
النار  المبادرة على بنود عدة، أهمها: وقف إطالق 
بداية من الثامن من يونيو 2020، وانتخاب مجلس 
التمثيل  يضمن  الليبي  الشعب  قبل  من  رئاسي 
العادل لجميع أقاليم ليبيا الثالثة تحت إشراف األمم 
المتحدة، كما تشمل المبادرة اعتماد إعالن دستوري 
االنتخابية  واالستحقاقات  المقبلة  المرحلة  ينظم 
فيها، وإخراج المرتزقة األجانب من األراضي الليبية، 
وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن 
األمنية،  بمهامه  االضطالع  من  الليبي  الجيش 
فضاًل عن استمرار عمل اللجنة العسكرية )5+5(«. 
بيان  الوطني  الوفاق  لم يصدر عن حكومة  وفيما 
السطور،  رسمي بموقفها حتى لحظة كتابة هذه 
أعلن رئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري، 
االتفاق  على  تقوم  ال  مبادرة  أي  رفض  السبت، 
السياسي الليبي. ونقلت قناة »ليبيا بانوراما« التابعة 
لحكومة الوفاق عن المشري قوله: »ال مكان لحفتر 
»التدخل  رفض  مؤكداً  قادمة«،  مفاوضات  أي  في 
المصري في كل ما يهم الليبيين« ألن ليبيا »دولة 
ذات سيادة«، بينما قالت القيادة العامة، على لسان 

العسكرية  »العمليات  إن  المسماري،  أحمد  اللواء 
مستمرة« ولن تتوقف إال بعد التزام الطرف اآلخر 

بـ»إعالن القاهرة«.
لحكومة  اإلقليميين  الداعمين  صعيد  على  أما 
التركي  الرئيس  مستشار  تعليق  جــاء  الــوفــاق، 
ياسين أقطاي على »إعالن القاهرة« بتغريدة قال 
هذه  مثل  نرى  أن  والمؤسف  المحزن  »من  فيها: 
بكل  منظموها  يسعى  التي  الصحفية  المؤتمرات 
ماتت  قد  أبدان  في  الروح  لنفخ  قوة  من  أوتوا  ما 
ونفوس قد بليت.. إكرام الميت دفنه«. في الوقت 
نفسه بدا رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
أكثر براغماتية بظهور في مقابلة مع قناة »تي آر 
تي« التركية، وهو يشير بمؤشر ليزر إلى مواقع على 
خريطة ليبيا معروضة على شاشة كبيرة، وقال خالل 
المقابلة إن مساعي حكومة الوفاق للسيطرة على 
سرت مستمرة، مضيفًا أن مدينة سرت ومحيطها 
ستكون  ذلك  »وبعد  النفط،  آبــار  لوجود  مهمة 
العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز 
أن عمليات  إلى  العمليات حساسة«، مشيراً  يجعل 

السيطرة على قاعدة الجفرة مستمرة أيضًا.
ورغم زخم ردود الفعل الدولية على المبادرة، إال 
السوربون،  الدولية في جامعة  العالقات  أستاذ  أن 
المصرية،  المبادرة  نجاح  استبعد  خليف،  زيــدان 
وقال في مداخلة مع قناة »دويتشه فيلة« الناطقة 
بالعربية: »لن تنجح ألن تركيا تقف بوجهها وهي 
أن  إلى  يشار  ليبيا«.  في  كلمة  صاحبة  أصبحت 
الموقف األميركي، وفي بيان لمجلس األمن القومي، 
اعتبر أنه »ال يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله«، 
»تويتر«:  موقع  عبر  تغريدة  في  القول  مستدركًا 
»إال أننا نجد في مبادرة مصر للسالم في ليبيا ما 

يشجعنا«. وأوروبيًا، فيما رأى الممثل األعلى لألمن 
جوزيف  األوروبي،  االتحاد  في  الخارجية  والسياسة 
بوريل، أن المبادرة المصرية »تقوي مقررات مؤتمر 
برلين«، وذلك خالل مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام 
الجولة العاشرة من الحوار االستراتيجي األوروبي–
وزير  لسان  على  بريطانيا،  ترحيب  ومع  الصيني 
شؤون الشرق األوسط البريطاني جيمس كليفرلي، 
إال أنه قال: »يجب أن يحظى ذلك بتأييد من األمم 
المتحدة«، فيما رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان 
معربًا  المصرية،  بالمبادرة  السبت،  لودريان،  إيف 
سامح  المصري  نظيره  مع  هاتفي  اتصال  خالل 
شكري عن دعم فرنسا الستئناف العملية السياسية 
تحت رعاية األمم المتحدة، وضمن المعايير المتفق 

عليها في مؤتمر برلين.
في حين رأت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل 
أن »إعالن القاهرة«، امتداد لمسار مؤتمر برلين، 
هاتفي  اتصال  عقب  المصرية  للرئاسة  بيان  وفق 
بين السيسي والمستشارة األلمانية. كما انضمت 
اإلمــارات  إلى  والسعودية  العربية  الــدول  جامعة 
الرئيس  دعوة  تأييدها  معلنة  والكويت،  واألردن 
عبدالفتاح السيسي، وقف إطالق النار اعتباراً من 8 
يونيو، وفق المبادرة التي تضمنها »إعالن القاهرة«. 
وما بين المبادرة المصرية والموقف التركي، يرهن 
محللون نجاح هذه المبادرة بتبني المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة لها، ووجود إرادة دولية وأن األمل 
ما زال موجودًا من خالل الضغط الدولي، بيد أن 
أستاذ العالقات الدولية في جامعة السوربون زيدان 
خليف بدا أقل تفاؤاًل بالقول: »رغم تأكيدات الدول 
الليبي أن  الوضع  السياسي، يظهر من  الحل  على 

الحل سيكون »عسكريًا«.
أن  دبلوماسيون  يستبعد  ال  األثناء،  هذه  في 
تكون هذه المبادرة أو بعض بنودها ضمن صفقة 
تجرى بين الالعبين الرئيسيين في المشهد الليبي، 
في  واضحًا  بدا  ما  وهو  وروسيا،  تركيا  وتحديداً 
الفروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  مباحثات 
ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، حيث جددا 
التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف 
للمصالحة بين األطراف المتحاربة في ليبيا لصالح 
األمم  رعاية  تحت  ودبلوماسية  سياسية  تسوية 

المتحدة، وفق بيان وزارة الخارجية الروسية.

حكومة الوفاق الوطني التي تتمتع بشرعية مشروطة 
رئيس  المشري  خالد  التقى  ثم  المتحدة،  األمم  من 
األطراف  بقية  مع  يتواصل  ولم  األعلى..  المجلس 
الليبية«. وشدد بالقول: »ليبيا ليست السراج وخالد 
موقفها  تونس  هذا.  من  أكبر  دولة  ليبيا  المشري، 
بوجود  يعتقد  »من  وتابع:  الليبيين«.  كل  مع  أنها 
حل عسكري وطرف سيسيطر في ليبيا ال يفهم نوعية 
فترة  خالل  أن  الجهيناوي  وذكر  الدولية«.  العالقات 
توليه حقيبة الخارجية في تونس كان رئيس مجلس 
زيارة  كل  قبل  البالد  برئيس  يتصل  الشعب  نواب 
الخارج وبعدها. وقال: »لو كنت وزيرًا  إلى  يقوم بها 
ذلك  يوقف  أن  الجمهورية  لرئيس  لقلت  للخارجية 
القاهرة  إعالن  ومع  األثناء،  وفي  لهذا«.  حدًا  ويضع 
عاد الحديث عن اتفاق الصخيرات الذي كان قد وضع 
في 17 ديسمبر 2015 وتعود معه المغرب ليتشبث 
للعب  دوره  األخيرة  األشهر  امتداد  على  مقدمًا  به 
والتقريب  المتصارعة،  األطراف  بين  الوساطة  دور 
بين وجهات نظرها، وهو ما تجلى في مباشرة وزير 
الخارجية ناصر بوريطة، في فبراير ومارس الماضيين، 
مباحثات رسمية وأخرى عبر الهاتف، مع طرفي النزاع 
جهودها  به  تكلل  مسعى  في  ليبيا  في  الرئيسيين 

بـ»اتفاق الصخيرات 2«.
الموقع  السياسي  االتفاق  أن  المغرب  وأكــدت 
بمدينة الصخيرات المغربية هو المرجعية األساسية 
إطالق مصر  مع  بالتزامن  ليبيا  في  ألي حل سياسي 
مبادرتها السياسية. وأعلنت وزارة الخارجية بحكومة 
ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  أن  الوطني،  الوفاق 
بوريطة أجرى اتصااًل هاتفيًا بنظيره بحكومة الوفاق 
أكد  االتصال  وخالل  سيالة.  الطاهر  محمد  الوطني 
الوزير المغربي أن االتفاق السياسي الموقع بمدينة 
الصخيرات المغربية هو المرجعية األساسية ألي حل 
سياسي في ليبيا، كما أكد الجانبان ضرورة التنسيق 

والتشاور المستمر بين البلدين.
وعلى الصعيد األفريقي، أدار رئيس مفوضية االتحاد 
موسى فكي محمد بظهره للمساعي األخيرة لتسوية 
االتحاد  إن  بالقول  الثالثاء  له  بيان  النزاع مكتفيًا في 
إطالق  وقف  تنفيذ  في  للمساعدة  مستعد  األفريقي 
الظروف  خلق  في  والمساهمة  وفعال  عليه  متفق  نار 
الالزمة الستئناف الحوار بين كافة األطراف الليبية لحل 
دائم، متأسفًا الختيار الحل العسكري الذي لم يؤدِ إال 
إلى مزيد الدمار والمعاناة للشعب الليبي، داعيًا أطراف 
اإلنساني  للقانون  الصارم  االمتثال  إلى ضمان  النزاع 
الدولي. وبعد هذه المباحثات الماراثونية التي جاءت 
بعد التغيرات الجوهرية على الميدان في ليبيا وعقب 
اعالن القاهرة ال ينفك مراقبون يتساؤلون حول عجز 
البلدان المغاربية تقديم مبادرة مشتركة لحل األزمة 
الليبية، وبقاء مواقفها تراوح المكان نفسه أمام بروز 
مالمح التنسيق الروسي والتركي لوضع خارطة توزيع 

للنفوذ في ليبيا.

الجزائر–عبد الرحمن أميني

القاهرة - الوسط
نصت املبادرة على وقف إطالق 

النار، وانتخاب مجلس رئاسي من 
قبل الشعب الليبي يضمن التمثيل 
العادل جلميع أقاليم ليبيا الثالثة 

حتت إشراف األمم املتحدة � الرئيسان التونسي قيس سعيد 
واجلزائري عبداملجيد تبون.

دخلت االشتباكات 
الدائرة بين قوات 

حكومة الوفاق وقوات 
القيادة العامة مرحلة التفاوض 

بالنيران على خطوط الهدنة 
المحتملة هذا األسبوع، أو ما 

حدا بالبعض تسميتها »الخط 
األحمر«، بالتزامن مع بدء 

مفاوضات الجولة الثالثة من 
محادثات اللجنة العسكرية 

المشتركة »5+5« في جنيف 
السويسرية. فيما دخلت المبادرة 

المصرية على خط التفاعالت 
السياسية لتفتح الباب واسعا أمام 
سيناريوهات متباينة، في ضوء أن 

الكرة أصبحت في ملعب روسيا 
وتركيا، اللتين تسعيان -حسب 

مراقبين- إلى تقسيم مناطق 
النفوذ في ليبيا.

بدء مفاوضات الجولة الثالثة من محادثات »5+5« 

طرابلس، سرت، جنيف ، عواصم– الوسط

�  عربات عسكرية تابعة لقوات حكومة الوفاق في سرت.
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قليلة،  دقائق  مدته  تتجاوز  ال  فيديو  مقطع  في 
النازحين  أحد  يتفقد  »يوتيوب«  موقع  على 
العاصمة،  آثار حرب  الليبيين منزله بعدما طالته 
باكيا. يمشي الرجل في خطى ثقيلة بين الركام. 
يظهر صوته عاليا بالنحيب والبكاء. يردد عبارة: 
عينه  وقعت  كلما  مرارا،  باهلل  إال  قوة  وال  ال حول 
أو  موجودة،  تعد  لم  نافذة  أو  تحطم،  جدار  على 
البيت"  "حرمات  فباتت  الدمار  يد  أسقطته  سقف 
اآلخر  الوجه  يلخص  مشهد  للعابرين.  مكشوفة 
من الحرب التي ال يريد من ينفخون أبواقها النظر 

إليه، بحسب المواطنين أنفسهم.
ولم يكن النازح الذي يبكي أطالل بيته وحده 
المدنيين  من  العاصمة  حرب  ضحايا  قائمة  في 
وأخرى،  ساعة  بين  أعدادهم  تتضاعف  الذين 
نيرانها،  يؤجج  الحرب  مسار  في  »تطور«  كل  مع 
العسكري  التصعيد  أدى  إذ  الخسائر،  ويفاقم 
نزوح  الى  وترهونة  طرابلس  جنوب  مناطق  في 
أمنا  أكثر  مدن  عدة  إلى  العائالت  من  كبير  عدد 
من  وهربا  خوفا  وغيرها  وليد  بني  مدينة  مثل 
اإلنساني  الوضع  تفاقم  إلى  إضافة  االشتباكات، 

للمدنيين في تلك المدن.
إن  النازحين  أحد  المالطي،  علي  الحاج  وقال 
جعلتنا  الكثيفة  الجوية  والغارات  »االشتباكات 
حماية  أجل  من  ومنازلنا  مدينتنا  ونغادر  ننزح 
أطفالنا من تلك القذائف العشوائية التي ال تفرق 
بين كبير وال صغير، لذا اتجهنا إلى مناطق أكثر 
وأرزاقنا  ديارنا  وراءنا  تاركين  وليد  بني  مثل  أمنا 

إلى المجهول«.
واوضح المالطي أن هناك »عدد كبير من أهالي 
ترهونة نزحوا إلى عدة مدن منها: طرابلس وبني 
وليد وبنغازي وعدة مدن في المنطقة الشرقية«. 
من  األسر  من  كبير  عدد  »وجود  إلى  أشار  كما 
آماكن  توفر  عدم  من  تعاني  ترهونة  مدينة 
عدد  ارتفاع  بسبب  وإقامتهم  الحتوائهم  ومنازل 
األسر النازحة مع نقص في االحتياجات األساسية 
التي  المساعدات  من  بالرغم  الغذائية  والمواد 
غياب  في  وليد  ببني  خيرية  مؤسسات  أطلقتها 

الجهات المسؤولة بالدولة«.
بني  األحمر  الهالل  عضو  قدر  جهته،  من 
مناطق  من  النازحين  عدد  الثومي،  سامي  وليد 
 954 بـ  وليد  بني  في  غشير  بن  وقصر  ترهونة 
أسرة، بحسب المنظومة اإللكترونية المعدة من 
فريق الهالل األحمر. ويشير الثومي إلى أن هذه 
الواقع  في  عليه  هي  مما  أكبر  تكون  قد  األعداد 
النازحة  األسر  من  كبير  عدد  هناك  أن  إلى  نظرا 
والتسجيل  األحمر  الهالل  مع  بالتواصل  تقم  لم 
نصر  قال  جهته،  من  النازحين.  منظومة  في 

ترهونة  سكان  عاشها  للغاية  صعبة  أوضاع 
نهب  أعمال  وقوع  مع  األخيرة،  األيام  خالل 
المدينة،  في  وخاصة  عامة  لممتلكات  وسرقة 
نزوح  عن  فضال  جماعية،  جثث  عن  والكشف 
اآلالف منهم، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق 

العامة. القيادة  قوات  وانسحاب  عليها، 
إلى  أشارت  ليبيا  لدى  المتحدة  األمم  بعثة 
العامة  الممتلكات  وتدمير  نهب  أعمال  وقوع 
التي  وترهونة  األصابعة  من  كل  في  والخاصة 
من  الشرقي  الجنوب  إلى  مترا  كيلو   95 تبعد 
عن  تعبر  الحاالت  بعض  أن  معتبرة  العاصمة، 
من  تزيد  أن  شأنها  من  وثأر  انتقام  »أعمال 
نزوح  مؤكدة  الليبي«،  االجتماعي  النسيج  تآكل 

16 ألفا من السكان. نحو 
ترهونة  على  الوفاق  حكومة  قوات  وسيطرت 
هذه  باسم  الناطق  حسب  الماضي،  الجمعة 
تحدث  الذي  قنونو،  محمد  طيار  عقيد  القوات، 
إلى  مشيرا  المدينة،  كامل  على  السيطرة  عن 
أربعة  من  ترهونة  إلى  الوفاق«  »قوات  دخول 
المدينة، مضيفا  إلى وسط  محاور، حتى وصلت 
العامة  القيادة  قوات  فلول«  »تطارد  أنها 

ترهونة. »الهاربة« من 

انتهاكات رصدتها البعثة األممية
حذرت  المدينة،  على  السيطرة  إعالن  وفور 
القيام  من  الغربية  المنطقة  عمليات  غرفة 
تخريب،  أو  سرقات  أو  انتقامية  بأعمال 
»بالتعرض  األعمال  تلك  يرتكب  من  متوعدة 
لهم«،  حصانة  ال  إنه  إذ  العقوبات،  ألشد 
التي  االنتهاكات  وقوع  يمنع  لم  ذلك  لكن 
أيضا  تحدثت  والتي  األممية،  البعثة  رصدتها 
مستشفى  في  الجثث  من  عدد  اكتشاف  عن 
االنزعاج  على  يبعث  الذي  »األمر  ترهونة، 
إلى  الوفاق  حكومة  »سلطات  داعية  الشديد«، 

ونزيه«. تحقيق سريع  إجراء 
ليبيا  في  األطراف  جميع  البعثة  وحثت 
حماية  أجل  من  القانون  سيادة  احترام  على 
ذلك  في  بما  المدنية،  والمنشآت  المدنيين 
ومرافق  والمدارس  الصحية  الرعاية  مرافق 
االحتجاز، ال سيما في ظل تفشي جائحة فيروس 

المستجد«. »كورونا 
تشعر  تزال  »ال  أنها  األممية  البعثة  وأكدت 
باالستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان 
المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها 
العسكرية  التحركات  أن  إلى  الفتة  ليبيا«،  في 
األخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى 
معاناة  في  وتسببت  النزوح  من  جديدة  موجات 
القليلة  األيام  في  ليبي  ألف   16 من  ألكثر 

الماضية.

جثث في مستشفى ترهونة
البدء في  الجمعة،  الوفاق،  وبعد إعالن قوات 
تمشيط المنطقة بحثا عن »أي سجون سرية أو 
»للكشف  المدينة؛  بأهالي  باالستعانة  مقابر«، 

البركي أحد النازحين من منطقة فم ملغة بمدينة 
ال  المدينة  من  نزحوا  الذين  معظم  إن  ترهونة 
يعرفون إلى أين يذهبون مع وجود عدة صعوبات 
عجز  مع  األساسية  االحتياجات  أبسط  توفير  في 
االحتياجات.  أبسط  الحكومية عن توفير  الجهات 
يعيشها  التي  الصعبة  »الحياة  البركي  ويشكو 
وجود  وعدم  الحرارة  درجات  ارتفاع  مع  النازح 
المدارس  أو  األودية  سوى  للسكن  يصلح  مأوى 
والمباني الحكومية«، ويقول: »نخشى أن ال نعود 
إلى منازلنا من جديد بسبب هذه الحرب وبسبب 

االنتقام«.
من جهتها تقوم عدة مؤسسات خيرية بمدينة 
جرى  حيث  النازحة،  األسر  بمساعدة  وليد  بني 
عدد  على  الغذائية  وغير  الغذائية  المواد  توزيع 
بني  طرق  عبر  المارين  سواء  النازحين  من  كبير 

وليد أو المقيمين بها.
اإلعالمي  المكتب  مدير  قال  جانبه،  من 
لجنة  إن  الساعدي  عبدالمنعم  وليد  بني  ببلدية 
المساكن  بتوفير عدد من  وليد قامت  أزمة بني 
كبير  لعدد  الطبية  والرعاية  واإلعاشة  المالئمة 
كافة،  المواطنين  البلدية  ودعت  النازحين.  من 
الخيرية  والمؤسسات  األزمة  لجان  مع  بالتواصل 
بخصوص إجراءات التسكين وتقديم المساعدات 

المفقودين  أو  المخطوفين  عشرات  مصير  عن 
العثور  الصحة  وزارة  أعلنت  ليبيا«؛  أبناء  من 
100 جثة لمدنيين بينهم نساء ورجال في  على 
تعذيب  آثار  عليهم  العام،  ترهونة  مستشفى 

وإطالق نار.
فوزي  والطوارئ،  األزمات  لجنة  رئيس  وزار 
من  رسمي  وفد  ضمن  المستشفى  أونيس، 
أكثر  بها  ثالجات  على  »عثرنا  وقال:  الوزارة، 
وإطالق  تعذيب  آثار  عليهم  جثمان  مئة  من 
ومن  مدنيين  إلى  تعود  الجثامين  وهذه  نار، 
التنسيق  تم  أنه  مضيفا  ورجال«،  نساء  بينهم 
مع الهالل األحمر فرع مصراتة والطب الشرعي 
وتسليمها  إليها  للتعرف  الجثامين  لتسلم 
اإلجرامي«،  الفعل  »هذا  مستنكرا  لذويها، 
المحلية  واألعراف  القوانين  كل  ينتهك  الذي 
تأمين   »166« الكتيبة  وباشرت  والدولية، 

المستشفى.

ضبط متهمين بسرقة ممتلكات خاصة
لإلدارة  تابعة  دوريات  ضبطت  بدورها، 
في  الداخلية  بوزارة  األمنية  للعمليات  العامة 
مسروقة  وممتلكات  سيارات  الوفاق  حكومة 
داخل ترهونة، داعية من يتعرف إلى أي ممتلك 
يخصه ضمن هذه المسروقات إلى إثبات واقعة 
مع  والتواصل  شرطة،  مركز  أقرب  في  السرقة 
لعدد  صورا  ونشرت  تاجوراء،  بمنطقة  اإلدارة 
سيارات  إلى  إضافة  والجرارات،  الشاحنات  من 

وحافالت متنوعة، فضال عن أغراض أخرى.
ضبطت  أنها  الوزارة  أعلنت  ذلك،  بعد 
موضحة  بالمدينة،  سرقة  أعمال  في  متورطين 
هؤالء  على  القبض  ألقت  األمنية  الدوريات  أن 
عامة  ممتلكات  سرقوا  بعدما  األشخاص، 
اإلجراءات  واتخذت  المدينة،  في  وخاصة 

معهم. القانونية 

نازحون من ترهونة
ولم تتوقف معاناة سكان ترهونة عند أعمال 

وفي  النازحة.  األسر  لتلك  والمادية  العينية 
الصحية  الخدمات  إدارة  تسعى  نفسه،  السياق 
للنازحين  الطبية  المساعدات  لتأمين  وليد  بني 
األدوية  وتقديم  الطبية  الفحوصات  بينها  من 

أمراض مزمنة مثل  الذين يعانون من  للمرضى 
الخاصة  والتطعيمات  والضغط  السكري  مرضى 

باألطفال.
حكومة  في  الداخلية  وزارة  أعلنت  ذلك،  إلى 

العثور  تم  التي  والجثث  النهب  أو  السرقة 
اآلالف  نزح  إذ  المدينة،  مستشفى  في  عليها 
وليد  بني  منها  المدن،  من  عدد  إلى  منها 
باسم  الناطق  وقدر  وطبرق،  وبنغازي  واجدابيا 
المسماري،  أحمد  اللواء  العامة،  القيادة  قوات 
تحدثت  فيما  نسمة،  ألف   20 بنحو  هؤالء  عدد 
طرابلس  من  ألفا   16 نزوح  عن  األممية  البعثة 

وترهونة، خالل األيام األخيرة.
في بني وليد، قال نشطاء بمنظمات المجتمع 
وقصر  ترهونة  من  األسر  من  عددا  إن  المدني 
المدينة  إلى  نزح  طرابلس  جنوبي  غشير  بن 
التابعة  القوات  تقدم  مع  الماضي،  الخميس 
اإلعالن  وقبل  المنطقتين،  نحو  الوفاق  لحكومة 

السيطرة على ترهونة. الرسمي عن 
وادي  بمنظمة  اإلعالم  مكتب  مدير  وقال 
فرج  وليد،  ببني  الخيرية  لألعمال  دينار 
لجمعية  تابعا  فريقا  إن  لـ»الوسط«،  الشقار، 

مدينة  داخل  األمنية  الدوريات  تكثيف  الوفاق 
القانون  إنفاذ  إدارة  ونشرت  الثالثاء.  ترهونة، 
فرع طرابلس دوريات في مداخل ومخارج ووسط 
المدينة للحفاظ على األمن والمجاهرة به، حسب 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان 

االجتماعي »فيسبوك«.
الدوريات تستهدف أيضا  إلى أن  البيان  وأشار 
على  والمحافظة  القانون  عن  الخارجين  ضبط 
خروقات  أي  ومنع  والخاصة،  العامة  الممتلكات 
أمنية والتصدي لها، منوها بضبط الدوريات عدة 
العامة  لإلدارة  أحيلوا  الذين  ومرتكبيها،  سرقات 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  األمنية  للعمليات 
اإلثنين  أمنية  دوريات  استرجعت  كما  حيالهم. 
داخل  مسروقة  وممتلكات  سيارات  الماضي، 
ممتلك  أي  إلى  يتعرف  مَن  دعت  إذ  ترهونة، 
واقعة  يثبت  أن  المسروقات،  هذه  ضمن  يخصه 
مع  ويتواصل  شرطة،  مركز  أقرب  في  السرقة 

اإلدارة بمنطقة تاجوراء.

دراسة عن النازحين
ليبيا،  في  النازحين  قضية  عن  بحث  وفي 
للسياسات  الليبية  بالمنظمة  الباحث  يقول 
أعدها  ورقة  في  تنتوش،  محمد  واالستراتيجيات 

مدنية  ومنظمات  وليد  بني  فرع  األحمر  الهالل 
لكل  السكن  توفير  في  بدأت  خيرية  وجمعيات 
االشتباكات  مناطق  من  القادمة  العائالت 
بني  أهالي  جهود  أن  الشقار  وذكر  المسلحة. 
إلى  النازحة  العائالت  الستقبال  مستمرة  وليد 
بني وليد، مشيرا إلى أن فريق الرصد والمتابعة 
من  العينات  أخذ  في  بدأ  »كورونا«  لجائحة 
النازحين وتحديد أماكن وجودهم للحفاظ على 
فيروس  من  جميعا  وخلوهم  المدينة  سالمة 
من  أعضاء  أن  مضيفا  المستجد«،  »كورونا 
بالمدخل  موجودون  المدني  المجتمع  منظمات 
أبي  مسجد  قرب  وليد  بني  لمدينة  الشمالي 
كعب الستقبال العائالت النازحة من أجل توفير 

احتياجاتها.
تشكيل  البلدية  أعلنت  فقد  اجدابيا،  في  أما 
العامة  المقرات  من  عدد  وتحديد  لجان  عدة 
ترهونة  مدينة  من  »ضيوفنا  الستقبال 
الوافدة  العائالت  مطالبة  الغربية«،  والمدن 
الكاسح  مدرسة  إلى  بالتوجه  المدينة  إلى 
اللجان  بمعرفة  توزيعهم  ثم  ومن  الستقبالهم 
كما  لهم.  المخصصة  األماكن  على  المختصة 
لجنة  تشكيل  اجدابيا  التسييري  المجلس  أعلن 
من  »ضيوفنا«  باستقبال  خاصة  وطوارئ  أزمة 
الفتا  الغربية،  المناطق  ومدن  ترهونة  مدينة 
عائلة  أي  وصول  حالة  في  لجان  تشكيل  إلى 

اجدابيا. لمدينة 
ألف   20 »نحو  إن  قال  المسماري  اللواء  كان 
نسمة نزحوا من مدينة ترهونة هربا من جرائم 
مشيدا  والتكفيرية«،  اإلجرامية  الميليشيات 
استقبلوا  الذين  البالد  شرق  مناطق  بأهالي 
جرائم  »ارتكاب  إلى  ومشيرا  النازحين،  هؤالء 
تصنف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وضد 
انسحاب  بعد  المدينة  في  الليبيين«  أخالق 
أيام.  قبل  منها  العامة  للقيادة  التابعة  القوات 
بالوقوف  »الميليشيات«  المسماري  اتهم  كما 
من  مكونة  عائلة  مقتل  إلى  أدى  قصف  وراء 
لتضاف  سرت،  قرب  جارف  بوادي  أفراد  سبعة 

النازحين كانت نتيجة  2017، إن مسألة  في عام 
حتمية لحالة الصراع المسلح الذي تشهده مناطق 
القضية  هذه  تفاقم  أن  ورأى  البالد.  في  شاسعة 
واستمرارها منذ سنة 2011 يضعها على أولويات 
الوطنية،  المصالحة  بتحقيق  المرتبطة  القضايا 
حسن  بادرة  تمثل  الحاالت  بعض  في  أنها  حيث 
معينة،  مناطق  بين  الصراع  إنهاء  أجل  من  نية 
لتحقيق  ضرورية  نتيجة  تعتبر  أخرى  حاالت  وفي 
النازحين  أوضاع  تنتوش:  ويقرر  المصالحة. 
من  يجب  التي  الدوافع  أكبر  من  تعتبر  السيئة 
أجلها تحقيق المصالحة وإنهاء الصراع العسكري 

في البالد.
ملف  على  السياسي  االنقسام  تأثير  وعن 
االنقسام  أثر  يكمن  ال  الباحث:  يقول  النازحين، 
فقط  كونه  في  النازحين  ملف  على  السياسي 
السبب الرئيسي في بدء حالة نزوح السكان نتيجة 
في  مسلحة  مواجهات  إلى  االنقسام  هذا  تحول 
مناطق مختلفة من البالد، بل يتجاوز أثر االنقسام 
السياسي إلى أبعد من ذلك، حيث كان له أثر كبير 
على كفاءة الجهود اإلنسانية وأثر على المنظمات 
اإلغاثية في تنفيذ أعمالها في تقديم المساعدة، 
فضال عن عدم قدرة الكثير من العائالت النازحة 
على العودة إلى منازلهم بفعل عدم قدرة أطراف 
السياسية  الخصومة  بين  التمييز  على  الصراع 
والعسكرية في أراض القتال، وبين تحييد األبرياء 
وجود  عليه  ترتب  الذي  الصراع  هذا  آثار  عن 
الجهود  عرقل  بما  البالد،  في  حكومة  من  أكثر 

اإلنسانية الدولية والمحلية بشكل كبير.
وتمثلت أبرز مالمح هذه العراقيل في: مصادرة 
المنظمات  قدرة  وعدم  اإلغاثية،  القوافل  بعض 
المناطق  العمل في كافة  الدولية على  اإلنسانية 
في ليبيا، فضال عن اختيار بعض المنظمات عدم 
حكومة  تتشكل  حتى  ليبيا  في  للعمل  العودة 
قدرة  عدم  وكذلك  معها،  التعامل  يسهل  واحدة 
إلى  الوصول  على  المحلية  المنظمات  بعض 
مناطق تحت سيطرة حكومة تختلف عن الحكومة 
وتشتت  المنظمات،  هذه  مناطق  في  الموجودة 
تشتت  بفعل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  جهود 
المختلفة،  الحكومات  بين  ما  فروعها  تبعية 
وضعف االقتصاد الليبي نتيجة االنقسام السياسي 
وعدم توفير الميزانيات الكافية لتوفير المساعدة 

من قبل الجهات والمنظمات الحكومية.
النازحين:  مساعدة  أمام  العوائق  ضمن  ومن 
زاد  مما  للنازحين  الكافية  السيولة  توفير  عدم 
معه  يستطيعوا  لم  بشكل  أزمتهم  حدة  من 
اإليجار  تكلفة  مثل  الرئيسية  احتياجاتهم  توفير 
نتيجة  النازحين  بعض  مرتبات  وإيقاف  والعالج، 
عدم عودتهم إلى أعمالهم في مناطقهم األصلية 
على  المسيطرة  األطراف  مع  خالفاتهم  بسبب 

األوضاع السياسية واألمنية في تلك المناطق.

طريق  على  أخرى  عائلة  استهداف  جريمة  إلى 
الجرائم جرى  الجفرة، مؤكدا أن كل هذه  سرت 

توثيقها.

المسماري يفسر فقدان السيطرة على المدينة
فقدان  المسماري  اللواء  فسر  عسكريا، 
ترهونة  على  العامة  القيادة  قوات  سيطرة 
العامة  القيادة  إن  بقوله  طرابلس  في  ومواقع 
بالتراجع  العمليات  غرف  لجميع  أوامر  أصدرت 
50 كيلومترا جنوب طرابلس، استجابة  لمسافة 
كبرى  دول  من  واتصاالت  وتوصيات  لضغوط 
إطالق  وقف  لضرورة  المتحدة  األمم  وكذلك 
إلنجاح   »5+5« اجتماعات  واستئناف  النار 

واألمني. واالقتصادي  السياسي  المسار 
تقدير  وبعد  العامة  »القيادة  أن  إلى  وأشار 
وعلى  قوتها  أفراد  على  وحفاظا  الموقف 
عدم  قررت  المدينة،  وسكان  المدنيين 
الطيران  لهجمات  ترهونة  مدينة  تعريض 
منطقة  إلى  بالتراجع  األوامر  وأصدرت  التركي« 

آمنة.
بمسافة  الجيش  إرجاع  منا  »طلبوا  وأضاف: 
العاصمة  حول  مواقعه  من  كم   60 عن  تقل  ال 
المدينة  داخل  أهداف  أية  قصف  لعدم  ضمانا 
القيادة  طلب  إلى  الفتا  عنها«،  المعركة  وإبعاد 
حقيقي  ضامن  »وجود  المقابل  في  العامة 
لالتفاق يلزم الطرف اآلخر بالتقيد بوقف إطالق 
وبعد  أثناء  قواتنا  على  االعتداء  وعدم  النار 

الخطة«. تنفيذ 
العامة  القيادة  فإن  المسماري،  وحسب 
التركية  المسيرة  بـ»الطائرات  تفاجأت 
وكذلك  قواتنا  تستهدف  الثقيلة  والمدفعية 
السورية  الميليشيات  من  برية  محاور  فتح 
ذلك  أن  إلى  الفتا  تركية«،  بقيادة  والتكفيرية 
5 كم  دفع قوات القيادة العامة »للتراجع الثاني 

الخميس«. جنوب سوق 

النداء األخير
على  الوفاق  قوات  سيطرة  إعالن  وقبل 
الوفاق،  قوات  باسم  الناطق  دعا  ترهونة، 
قبائل  وأعيان  قنونو، مشايخ  محمد  طيار  عقيد 
وعوائل المدينة إلى »أن يكونوا سببا في حقن 
وهو  المدينة،  من  المرتزقة  بأخراج  الدماء 
مشيرا  اآلن«،  من  ساعات  حتى  الوحيد  الخيار 
شهرا،   14 منذ  ترهونة،  أعيان  مناشدة  إلى 
وطرابلس  المدينة  وتجنيب  العقل  »تحكيم 
النداء  نرسل  »اليوم  معقبا:  الحرب«،  ويالت 
سيطرة  بسط  أعادة  عن  نتراجع  فلن  األخير، 

ترهونة«. الدولة على 
المدينة،  على  السيطرة  تمت  أن  وبعد 
أربعة  من  إليها  دخلت  الوفاق  قوات  إن  قال 
المدينة، مؤكدا  إلى وسط  محاور، حتى وصلت 
فيما  العامة؛  القيادة  قوات  فلول«  »مطاردة 
تمشيط  عن  الغضب«،  »بركان  عملية  تحدثت 
أو  سرية  سجون  »أي  عن  بحثا  المنطقة 
»للكشف  المدينة  بأهالي  باالستعانة  مقابر«، 
المفقودين  أو  المخطوفين  عشرات  مصير  عن 

ليبيا«. أبناء  من 

فصل جديد من معاناة النازحني وتحديات كبيرة في املأوى والغذاء

ترهونة.. جثث وسجون وأعمال نهب وآالف املنكوبني

بني وليد - الصغير الحداد

طرابلس - الوسط

● جثامين قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق إنها وجدتها في مستشفى ترهونة العام

● من آثار الدمار التي خلفتها حرب العاصمة

● الهالل األحمر بني وليد خالل توزيع مساعدات للنازحين

● عناصر مقبوض عليهم الرتكابهم أعمال سرقة في ترهونة

● سيارة شرطة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة ترهونة

ضبط متهمين بسرقة ونهب سيارات وممتلكات 
خاصة في المدينة.. والنازحون توجهوا إلى 

بني وليد واجدابيا وبنغازي وطبرق

البعثة األممية دعت جميع األطراف إلى احترام 
سيادة القانون من أجل حماية المدنيين ومرافق 

الرعاية الصحية والمدارس وأماكن االحتجاز

»صحة الوفاق«: العثور على 100 جثة عليها آثار تعذيب وإطالق نار في مستشفى المدينة العام

تحذير أممي من »االنتقام«
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»كورونا  بفيروس  يومية  إصابات  تسجيل  مع 
فكرة  مؤخرًا  انتشرت  ليبيا،  في  المستجد« 
الدم  ببالزما  »كورونا«  فيروس  مصابي  عالج 
الفكرة  وطرحت  منه،  المتعافين  لألشخاص 
وبعد  الليبية،  الطبية  المختبرات  في  باستحياء 
علمية  ــات  دراس أو  منشورات  أي  غابت  ذلك 

تشجع على ذلك.
من  ظهرت  الماضية  القليلة  األيام  وخالل 
طريقها  تأخذها  ــدأت  وب الفكرة  هــذه  جديد 
العلمية  اللجنة  عضو  كتب  حيث  التطبيق،  إلى 
علم  ــاذ  ــت وأس ــا  ــكــورون ال جــائــحــة  لمكافحة 
الدغيس،  إبراهيم  الفيروسات بجامعة طرابلس 
قسم  أطباء  »قام  »فيسبوك«:  على  حسابه  عبر 
طرابلس  الجامعي  بالمستشفى  الباطنة  عناية 
)الشط(،  المركزي  الدم  مصرف  مع  بالتنسيق 
لمكافحة  الوطني  للمركز  التابع  الرصد  وفريق 
الدم  بالزما  فصل  برنامج  في  البدء  األمراض 
بفيروس  اإلصابة  من  المتعافين  المرضى  من 
الحاالت  عــالج  في  منها  لالستفادة  كــورونــا، 
أثبتت  والتي  بالفيروس  للمصابين  الحرجة 
نجاحها عالميًا وفصل أول حالة لشخص متعافي 

الماضية«. قام بالتبرع خالل األيام 
محمود  الــدكــتــور  قــيــام  الــدغــيــس  وذكـــر 
الباطنة  عــنــايــة  ــي  ف أخــصــائــي  الــمــحــجــوب 
له  المرافق  الطبي  والفريق  بالمستشفى 
والدكتور  العاقل  وفاء  الدكتورة  من  المتكون 
قسم  رئيس  من  مباشر  وبدعم  غيث،  محمد 
اللجنة  عضو  المريول،  أبوبكر  الدكتور  الباطنة 
بإعداد  »كورونا«،  جائحة  لمكافحة  العلمية 
البروتوكول الخاص بعمليات الفصل واستخدام 
الالزمة  الموافقات  على  الحصول  بعد  البالزما 
الوطني  والمركز  الطبية  األخالقيات  لجنة  من 

األمراض. لمكافحة 
نفسه  السياق  فــي  الطبي  الفريق  ــا  ودع
»كورونا«  فيروس  من  المتعافين  المرضى 
بالمركز  والتقصي  الــرصــد  بفرق  االتــصــال 
للتبرع  للتنسيق  األمــراض  لمكافحة  الوطني 
المصابين  عالج  في  للمساهمة  الدم  ببالزما 
المختصين.  قبل  من  المتبعة  العلمية  بالطرق 
الجامعي  المستشفى  أن  والعاقل،  غيث  أكد  و 
كان قد بدأ العمل في برنامج البالزما العالجية، 
الوهن  حــاالت  لعالج   2019 العام  بداية  من 
واألمراض  الحادة  األعصاب  والتهاب  العضلي 
الروماتيزمية وبعض أمراض الدم، التي أتثبتت 
جلسة   200 من  ألكثر  وصلت  حيث  نجاحها 

عالجية.
عام  مدير  بذلها  التي  بالجهود  أشادوا  كما 
المستشفى الدكتور نبيل العجيلي، لدعم العمل 

الجهاز  باستجالب  للمساهمة  البرنامج  بهذا 
الذي  المتطور  والخاليا  البالزما  بفصل  الخاص 
جديدة  آفاق  افتتاح  في  مباشر  بشكل  ساهم 
اإلنجاز  هذا  أن  وأكــد  األورام.  مرضى  لعالج 
األطباء  جهود  بتكاثف  النجاح  حقق  الطبي 
والفنيين في قسم عناية الباطنة الذين ساهموا 

نجاحه. بشكل مباشر في 
بملف  المهتمين  ــان  أذه إلــى  يتبادر  كما 
الجامعات  دور  حول  تساؤالت  الوباء،  مواجهة 

األزمة. بالبالد، في  العلمي  والبحث 
أستاذ  مع  الحوار  دار  الموضوع،  ذلك  وعن 
بجامعة  البيطري  الطب  بكلية  الفيروسات  علم 
طرابلس إبراهيم الدغيس الذي قال إن السبب 
الفيروس  عــزل  إمكانية  عــدم  في  الرئيسي 
وإيجاد لقاح تكمن في عدم وجود معمل خاص 
فلعزل  البالد،  في  الفيروسات  هذه  مثل  لعزل 
مستوى  من  مختبر  وجود  يلزم  الفيروس  هذا 
المستوى  أو   )BSL-3( الثالث  الحيوية  السالمة 

.)BSL-4( الرابع
يوجد  المختبرات  »هذه  الدغيس:  وأضــاف 
من  فقط  مختبرات  ثالثة  أفريقيا  قارة  في  منها 
وكينيا  نيجيريا  من  كل  في  الثالث،  المستوى 
المستوى  من  فقط  ومختبران  أفريقيا،  وجنوب 
تتوفر  فيما  أفريقيا.  وجنوب  الغابون  في  الرابع 
عدة  على  تحتوي  والتي  التشخيصية  المختبرات 
RT-( تقنية  فيها  بما  وتقنيات  وأجهزة  معدات 
فيها  بما  الــدول  معظم  في  موجودة   )PCR
الحيوية  السالمة  مستويات  أن  وأوضح  ليبيا«. 
من  مجموعة  عن  عبارة  هي  التي  بالمختبرات، 

لعزل  الالزمة  الحيوية  المكافحة  احتياطات 
الخطرة في مختبر مغلق،  البيولوجية  المسببات 
مستوى  أدنى  من  وهي  مستويات  عدة  تشمل 
إلى أعلى مستوى وهو   1 الحيوية رقم  للسالمة 

رقم 4.
ويقول الدغيس إن عمل المستوى األول من 
للعمل مع كائنات حية  الحيوية مناسبا  السالمة 
األشخاص  عند  المرض  تسبب  ال  والتي  دقيقة، 

الكائنات  هذه  أن  كما  عــام،  بشكل  األصحاء 
المخاطر  األدنى من  الحد  الدقيقة تشكل  الحية 

البيئة. وعلى  المختبر،  موظفي  على  المحتملة 

المستوى  هــذا  في  »االحتياطات  ــاف:  وأض
األخرى  بالمستويات  مقارنة  وبسيطة  محدودة 
المختبر  في  العاملين  التزام  ضــرورة  منها: 
والخروج  المختبر  دخول  عند  أيديهم  بغسل 

المعامل  بهذه  البحوث  إجراء  يمكن  كما  منه، 
تطهير  ويجب  خاصة،  معدات  استخدام  دون 
منها،  التخلص  قبل  المحتملة  المعدية  المواد 
طريق  عن  أو  كيميائية  مــواد  باستخدام  إما 
وليس  آخر،  مكان  في  التلوث  وإزالــة  التغليف 
من الضروري عزل مختبرات عن المبنى العام«.

وعن السالمة الحيوية المستوى الثاني يقول: 
»في هذا المستوى يتم إتباع جميع االحتياطات 
بالمستوى  الحيوية  السالمة  في  المذكورة 
العاملين في  إلى ضرورة تلقي  األول، باإلضافة 
مع  التعامل  كيفية  على  خاصًا  تدريبًا  المختبر 
والخبراء،  المدربين  قبل  من  األمراض  مسببات 
العناصر  مع  القصوى  االحتياطات  تؤخذ  كما 

الملوثة«. الحادة 
ويؤكد الدغيس أن بعض هذه اإلجراءات التي 
يمكن أن ينشأ من خاللها عدوى معدية بواسطة 
السالمة  »كابينات«  في  إجراؤها  فيجب  الرذاذ، 
السالمة  من  الثاني  المستوى  ويعد  الحيوية، 
دقيقة  حية  كائنات  مع  للعمل  مناسبًا  الحيوية 
والبيئة،  األفراد  ذات خطر محتمل متوسط على 
المختلفة  الدقيقة  الحية  الكائنات  يشمل  وهذا 
فيروسات  مثل  لإلنسان،  أمراضا  تسبب  التي 

التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية.
الثالث،  المستوى  الحيوية  السالمة  وعن 
ويعد  ليبيا،  في  الموجودة  غير  المختبرات  وهي 
أن  يمكن  التي  الميكروبات  على  للعمل  مناسبًا 
لإلنسان  مميتًا  يكون  وقد  خطيرًا  مرضًا  تسبب 
فيروس  ضمنها  )من  االستنشاق  طريق  عن 
الكورونا المستجد(، وفي هذا المستوى ستكون 

السالمة ومنها:  أعلى لمستوى  احتياطات  هناك 
توفير المتابعة الطبية لجميع العاملين في هذه 
)إذا  الصلة  ذات  التطعيمات  وتقديم  المختبرات 
العرضية  اإلصابة  خطر  لمنع  متوفرة(  كانت 
الميكروبات  هــذه  على  والعمل  بالمرض، 
السالمة  »كابينة«  داخل  يتم  أن  يجب  المعدية 

البيولوجية.
المختبر  في  العاملون  يرتدي  أن  يجب  كما 
خارج  ارتداؤها  ويمنع  خاصة،  واقية  مالبس 
بعد  تطهيرها  أو  منها  التخلص  ويجب  المختبر 
المختبر  مدخل  فصل  ضرورة  مع  استخدام،  كل 
للمختبر  يكون  أن  ويجب  المبنى،  مناطق  عن 
المختبر  وبناء  الغلق،  ذاتية  األبواب  من  بابين 
بسهولة،  تنظيفه  عملية  من  تسهل  بطريقة 
الغلق،  محكمة  النوافذ  تكون  أن  يجب  كما 
خاصة  فالتر  ووجود  تهوية  نظام  تثبيت  ويتم 

الهواء. لتنقية 
الحيوية  السالمة  عن  الدغيس  ويضيف 
أعلى  المستوى من  »يعد هذا  الرابع:  المستوى 
الحيوية،  السالمة  احتياطات  في  المستويات 
الدقيقة  الحية  الكائنات  مع  للعمل  مناسب  وهو 
التي يمكن أن تنتقل بسهولة عبر الهواء داخل 
أو  خطيرة  أمراض  حدوث  في  وتتسبب  المختبر 
أو  لقاحات  لها  توجد  ال  والتي  لإلنسان  قاتلة 
العمل داخل  يتم كل  أن  عالجات متاحة، ويجب 
الثالثة،  الدرجة  من  الحيوية  السالمة  كابينة 
موجبة،  ضغط  بدلة  يرتدون  أفــراد  بواسطة 
فقط  محدودًا  المختبر  لهذا  الدخول  ويكون 
به.  للعمل  والمرخصين  المدربين  للفنيين 
كامل  غسل  من  البد  المختبر  ذا  من  وللخروج 
الدخول  ثم  تلوث،  أي  إلزالة  المطهرة  بالمواد 
لغرفة أخرى إلزالة بدلة الضغط الموجبة يتبعه 

كامل.« بغسيل 
مستخدمي  بعض  تداول  قريب،  سياق  في 
العقوبات  قانون  من   305 المادة  »فيسبوك« 
وباء  وقوع  سبب  من  »كل  تقول:  التي  الليبي، 
ال  مدة  بالسجن  يعاقب  الضارة  الجراثيم  بنشر 
تقل عن عشر سنوات، وإذا نتج عن الفعل موت 
أما  مؤبد،  السجن  العقوبة  تكون  واحد  شخص 
إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة إعدام«، في 
التي  المدن  الوباء في  إلى احتمالية نشر  إشارة 
أن  واحتمالية  سبها،  سكان  بعض  إليها  توجه 
ضمنهم،  كورونا  بوباء  مصابون  هناك  يكون 
من  العائالت  من  عــدد  وصــول  بعد  وخاصة 
المدينة الواقعة في الجنوب الليبي إلى المنطقة 
بالمرض  اإلصابات  ارتفاع  أعقاب  في  الشرقية، 
بمدينتهم. وتعلق عضو هيئة التدريس بالقسم 
د.جازية  بنغازي  جامعة  القانون  بكلية  الجنائي 
القانوني ال ينطبق  إن »النموذج  قائلة  شعيتير، 
أن  السلوك  في  يشترط  فالنص  الواقعة  على 

يكون نشر جراثيم وليس فيروسات«.

»بالزما املتعافني«.. أحدث محاوالت التداوي من فيروس »كورونا« في البالد
بنغازي - ابتسام اغفير

● جانب من عملية فصل البالزما بالمستشفى الجامعي طرابلس

● أستاذ علم الفيروسات بجامعة طرابلس إبراهيم الدغيس● أستاذة القانون د. جازية شعيتير

● خالل تسلم جهاز GeneXpert الدقيق للكشف عن الفيروس ببلدية الزاوية

مع تسجيل إصابات جديدة يوميًا

شركات  جميع  األوروبية  المفوضية  أبقت 
»القائمة  في  ليبيا  في  المعتمدة  الطيران 
استيفائها  لعدم  السادس  للعام  السوداء« 
دخــول  مــن  ومنعها  الــســالمــة،  معايير 
الستئناف  االستعدادات  قرب  مع  أجوائها 
وهو  الصيف،  هذا  والطيران  السفر  حركة 
والحكومة  الشركات  يكبد  الــذي  القرار 

الدوالرات. بماليين  خسائر سنوية 
شركات  لقائمة  لها  تحديث  آخر  وفي 
االتحاد  ــواء  أج من  المحظورة  الطيران 
شركات   8 المفوضية  صنفت  األوروبـــي 
في  العالم  في  شركة   96 ضمن  من  ليبية 
معايير  لتقييم  خضعت  السوداء  الالئحة 
منظمة  إلى  باالستناد  الدولية  السالمة 
على  القائمة  نصت  إذ  المدني،  الطيران 
والخطوط  األفريقية،  الجوية  الخطوط 
وغدامس  البراق،  وطيران  الليبية،  الجوية 
العالمية  والمجموعة  ــجــوي،  ال للنقل 

النفط. وطيران  والخدمات،  للطيران 
طيران  شركات  ذاتها  القائمة  وضمت 
شركتي  )باستثناء  وأنغوال  أفغانستان  من 
برازافيل،  والكونغو  وأرمينيا،  طيران(، 
االستوائية  وغينيا   ، وإريتريا   ، وجيبوتي 
ومولدوفا  وليبيريا،  وقيرغيزستان،   ،
ونيبال،  طيران(،  شركات  ثالث  )باستثناء 
وسيراليون،  تــومــي،  ــاو  وس والكونغو، 

والسودان.
الطيران  شــركــات  قائمة  تهدف  وال 
األوروبي  باالتحاد  السفر  من  المحظورة 
عالية  أمان  مستويات  على  الحفاظ  إلى 
تساعد  بل  فحسب،  األوروبي  االتحاد  في 
المعنية  ــدول  وال الطيران  شركات  أيضًا 
للخروج  سالمتها  مستويات  تحسين  على 
المفوضية  وفق  القائمة.  من  النهاية  في 
الالئحة  أن  أوضــحــت  التي  األوروبــيــة، 
للوقاية، ألنها تشجع  أداة رئيسية  أصبحت 
في  قصور  أوجــه  من  تعاني  التي  الــدول 

قبل حظرها. األمن على معالجتها 
السوداء،  القائمة  ــدار  إص خــالل  ومــن 
تعمل المفوضية األوروبية على رفع معايير 
الطيران  شركات  وحث  واألمــن  السالمة 
الراغبة في الدخول إلى األسواق األوروبية 
أوروبيًا  المطبقة  بالمعايير  االلتزام  على 
الالئحة  أن  ــى  إل ولفتت  قولها.  حسب 
االتحاد  في  الجوية  السالمة  خبراء  يعدها 
شركات  على  تحتوي  والــتــي  األوروبـــي 
إذا  االتــحــاد  أجــواء  ــول  دخ مــن  ممنوعة 
تلتزم  ال  لدول  تابعة  الشركات  هذه  كانت 
وبسبب  الجوية  والسالمة  األمان  بمعايير 
بالمعايير  نفسها  الشركات  التزام  عدم 

اليوم  إحــيــاء  فعاليات  فــي  بمشاركتهم 
ضد  العقاب  من  اإلفــالت  إلنهاء  العالمي 
برز  الصحفيين،  حق  في  المرتكبة  الجرائم 
مجموعة  خلفها  يقف  التي  المنظمة  اسم 
اسم  وتحمل  اإلعــالم،  وخريجي  طلبة  من 

»مسار«.
المؤسسات،  إحدى  تتحدث  البداية  في 
فتقول:  المنظمة  فكرة  عن  الفرجاني،  آالء 
الــواعــد،  الشباب  مــن  مجموعة  »نــحــن 
خطاب  يمقت  اإلعالمية،  بالقضية  المهتم 
عن  دائمًا  يبحث  لوقفه،  ويسعى  الكراهية 
في  والموضوعية  المهنية  ويقدس  الحق، 
عن  انحرف  قد  اإلعــالم  أن  ويرى  اإلعــالم، 
مساره، وأخذت التيارات السياسية، وخطاب 
ليتحول من  وهناك،  هنا  به  تلوح  الكراهية 
اإلعالميين  يقيد  طوق  إلى  نزيه  حر  إعالم 
القطاع،  بهذا  العاملين  والصحفيين 
لمنبر  والحرية  للحق  منبر  من  وليتحول 

للفتنة والكذب والتزييف«.
سبق،  ما  سبيل  في  »نعمل  وتضيف: 
بتنوع شخصياتنا وأفكارنا واهتماماتنا التي 
تصب كلها في بوتقة واحدة وهي محاولة 
إلى  توجهاته  وتحويل  اإلعالم  مسار  تغيير 
بنسب  ولو  والعمومية،  المحايد  المسار 

بسيطة«.
وعن سبب اختيار »مسار« اسمًا للمنظمة 
تقول: »مسار« هو أكثر تعبير يختصر الفكرة 
المنظمة،  شباب  نحن  عليها  اجتمعنا  التي 
المنظمة  داخل  وعملنا  واقعنا  يعكس  كما 
بشكل واضح جدًا، فما نحن سوى مجموعة 
أو  يناقش  مساٍر  صنع  نحاول  اليافعين  من 
يسلط الضوء على قضايا مهمة في اإلعالم 
دقة،  أكثر  وبصورة  شبابية،  بنظرة  الليبي 
نسير  ولألسف  ألننا  مسار  اسم  اخترنا  فقد 
اآلن في مسار غير حيادي، وأعتقد أننا أضعنا 
الوجهة نحو الطريق الصحيح، وحان الوقت 
إعالم  نحو  قدمًا  والمضي  المسار،  لتغيير 
الجميع  ويحترم  الجميع،  يشمل  ونزيه،  حر 

ويرفع منهم.
تسعى  التي  الرئيسة  ــداف  األه وحــول 
»نستهدف  تجيب:  تحقيقها  إلى  المنظمة 
عامة  اإلعالمي  المجال  على  الضوء  تسليط 
إيجاد  ومحاولة  وتطويره،  به  واالهتمام 
مضمون  ضمن  لــإلعــالم  صحيح  طريق 
مستوى  من  الرفع  إلى  نسعى  كما  الحياد، 
الوعي بالمجال اإلعالمي كونه حجر أساس 
وأداة فعالة لتغيير الشعوب، وأيضًا االهتمام 
تخص  التي  العالمية  والفعاليات  باألحداث 
تقديم  وكذلك  والثقافة،  والفنون  اإلعالم 
الحلول والورقات البحثية للجهات المختصة 

أصدر  األوروبي  االتحاد  وكان  المعتمدة. 
في 2014، قرارًا يمنع تحليق طائرات جميع 
الجوي،  الليبية في مجاله  الطيران  شركات 
الركاب  بسالمة  تتعلق  مخاوف  بسبب 
التوقيت  ذلــك  ومنذ  الطيران.  وقطاع 
مالية  أزمات  في  الليبية  الشركات  دخلت 
تفشي  بعد  أخيرًا  تفاقمت  األوجه  متعددة 
األجواء  وغلق  المستجد  »كورونا«  فيروس 
أمام حركة الطيران المرخص لها. وبعدما 
إلى  لجأت  ــي  األوروب الحظر  قــرار  شملها 
رحالت  تسيير  بادف  أجنبية  طائرات  تأجير 
يستهدف  مسعى  في  ــا،  أوروب إلى  جوية 
عليا،  المفروضة  العقوبات  على  االلتفاف 
قبل أن تتعثر المحاوالت ألسباب تمويلية.

الليبية  الجوية  الخطوط  شركة  وتقر 
المملوكة  الناقلة  بتكبد  الماضي  العام 
محطاتها  من   %  85 بنسبة  خسائر  للدولة 

بالفئة  والدفع  والتطوير،  للتغيير  سعيًا 
المجال،  بهذا  والمنخرطة  المهتمة  الشابة 
وتسهيل  اإلعالم  مكونات  بكامل  وربطها 

مسارهم«.
االنتساب  وتجيب عن سؤال حول كيفية 
»مسار«  اآلن  إلى  بالقول:  المنظمة  إلى 
سبعة  مــن  مكونًا  مصغرًا  فريقًا  تضم 
أشخاص يافعين، ومع توسع العمل وتكوين 
عليها،  بقوة  الوقوف  يمكننا  صلبة  أرضية 
سيتم فتح باب التطوع واالنتساب، وعندها 

سيتم إعالن الشروط.
بها  قامت  التي  النشاطات  أهــم  وعــن 
شملت  األنشطة  تلك  إن  فتقول  المنظمة، 
من  اإلفــالت  إلنهاء  العالمي  اليوم  إحياء 
العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 
- نوفمبر 2019م، وتنظيم برنامج »مسار« 
لإلعداد الجامعي، الذي استهدف طلبة كلية 

الطيران  حظر  فرض  بسبب  الخارج  في 
في  القرار  تسبب  إذ  ــة.  ــي األوروب للدول 
الوصول  أحيانًا  الليبي  المسافر  حاجة 
عواصم  بخمس  المرور  أوروبية  دولة  إلى 
تقرير  وقــدر  الصعبة.  بالعملة  الدفع  و 
الليبية  الشركة  ايرادات  المحاسبة  لديوان 
المالكة  القابضة،  للطيران  األفريقية 
الفترة  خالل  الحكومية  الطيران  لشركات 
مليون   630 بنحو   2017 إلى   2013 من 
مليار دينار،   2.5 نفقاتها  تبلغ  بينما  دينار، 

1.87 مليار دينار. تناهز  بخسائر 
الليبية  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  أما 
عز  بنغازي  في  للطيران  القابضة  األفريقية 
الشهر  مطلع  كشف  فقد  المشنون  الدين 
الطيران  قطاع  خسائر  حجم  أن  الجاري 
االقتصادية  كورونا  أزمة  تداعيات  بسبب 
دينار.ودعا  مليون   70 من  أكثر  بلغت  قد 
ودعم  التدخل  إلــى  الحكومة  المشنون 
عن  للدولة  المملوكة  الطيران  شركات 
الخطوط  بينها  من  »القابضة«  طريق 
الليبية والخطوط الجوية األفريقية  الجوية 
»المناولة«  األرضية  الخدمات  وشركة 
أن  مــؤكــدا  التموين،  خــدمــات  وشــركــة 
في  الطيران  حركة  توقف  تشمل  الخسائر 
العمرة  موسم  وهو  للغاية  مهم  موسم 
الذي تنشط فيه حركة الرحالت، باإلضافة 
وما  الصيانة  وخسائر  المرتبات  لخسائر 

إنفاق الحق. سيتبعها من 
ومن ضمن الخسائر األخرى وقف طيران 
فرض  منذ  الليبية  األجــواء  عبر  »العبور« 
مطار  أحداث  منذ  البالد  على  طيران  حظر 
بأن  علمًا   ،2014 أغسطس  في  طرابلس 
الليبية  الدولة  تجنيها  التي  العبور  إيرادات 

14 مليون دوالر سنويًا. تبلغ 

ينتقل  مراحل  عدة  على  مشتماًل  اإلعــالم 
وتجربة  خبرة  يكون  حتى  الطالب  عبرها 
ملخصة عن الحياة والبيئة الجامعية ومجال 
اإلعالم، ونظرًا لعمر المنظمة القصير، فإن 
بالتأكيد  ، ولكن  رصيد نشاطاتنا قليل جدًا 
نتطلع للتعامل، والتعاون مع منظمات أخرى 

سواء محليًا أو عربيًا .
توضح:  والدعم،  التمويل  جانب  وعن 
ألهــداف  داعمة  مؤسسات  مع  »نتواصل 
إعالمي  دعم  على  تحصلنا  فقد  المنظمة، 
األميركية  )المبادرة   MEPI منظمة  من 
العلمية  الــنــدوة  خــالل  أوسطية(  الشرق 
اليوم  إلحياء  الماضي  العام  نظمناها  التي 
الجرائم  في  العقاب  من  لإلفالت  العالمي 
يخص  وفيما  الصحفيين،  ضد  المرتكبة 
بمجهود  جميعها  فكانت  نشاطاتنا  تنظيم 
وبعالقتنا  األعضاء  نحن  قبلنا  من  ذاتــي 
الجهات  من  عدد  لى  إ باإلضافة  الشخصية، 
في  تسهيالت  لنا  تقدم  والتي  لنا  الداعمة 
وفي  والتجهيزية.  التنسيقية  االمور  بعض 
استخدام  بشأن  ســؤال  عن  تجيب  الختام 
من  الحديثة  اإلعالمية  المنصات  المنظمة 
ألن  »نتيجة  بالقول:  أفكارها،  نشر  أجــل 
بمحطات  موظفون  الفريق  أعضاء  غالبية 
مرئية ومسموعة مختلفة في مدينة بنغازي، 
فالتعامل والتنسيق لتغطية النشاطات سلس 
ويسيرة  سلسة  تعتبر  الخطوات  وأكثر  جدًا 
بالنسبة لنا. ونحاول قدر اإلمكان االستفادة 
نشر  عبر  أهدافنا  تحقيق  في  التقنية  من 
توعوية وتحفيزية وتعريفية في  بروموهات 
مع  نتعاون  االجتماعي، كما  التواصل  مواقع 
لدى  حسن  طابع  ذات  إعالمية  شخصيات 
المتلقي وفئة الشباب تحديدا لتوسيع مدى 

ونطاق انتشار هذه األفكار«.

بنغازي - الوسطالوسط - عبد الرحمن أميني

االتحاد األوروبي قرر منع 
تحلیق طائرات الشركات اللیبیة 
عبر مجاله الجوي في 2014

فريق المنظمة: نقدس المهنية 
والموضوعية في اإلعالم ونرفض 
تحويله إلى منبر للفتنة والتزييف

الخسائر تدفع شركات الطيران 
المملوكة للدولة إلى طلب 

دعم الجهات الحكومية

المنظمة تسعى لالستفادة من 
التقنية في نشر رسائل توعوية 

بمواقع التواصل االجتماعي

● فريق عمل منظمة »مسار«● إحدى الطائرات الليبية

تستهدف نشر الوعي عام سادس على »القائمة السوداء«

»الحظر األوروبي« يفاقم خسائر 
شركات الطيران الليبية

»مسار«.. مبادرة إعالمية شابة 
تناهض خطاب الكراهية
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الحج في يوليو، وصلت أعداد  قبل أسابيع من بدء موسم 
أكثر  إلى  السعودية  المستجد في  اإلصابات بفيروس كورونا 
وزارة  أعلنت  الوفيات، حسبما  في  تزايد  ألف، وسط  مئة  من 

الصحة بالمملكة األسبوع الجاري.
إصابة   3045 تسجيل  مع   101914 اإلصابات  عدد  وبلغ 
جديدة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 712 بينها 36، األحد، 
المملكة منذ بدء  أعلى معدل وفيات في يوم واحد في  وهو 
تفشي وباء كوفيد19-. وبين اإلصابات المسجلة وهي األعلى 

في منطقة الخليج سجل تعافي 72817 شخصا.
تقليل  مع  اإلصابات  أعداد  في  ارتفاعا  السعودية  وشهدت 
الفيروس،  تفشي  لوقف  الهادفة  التنقل  من  الحد  إجراءات 
آالف  ثالثة  سقف  اليومية  اإلصابات  أعداد  تجاوزت  بحيث 
السبت واألحد. وكانت السلطات أعلنت الجمعة إعادة تشديد 
اإلجراءات االحترازية الصحية في جدة، بوابة المسافرين ألداء 
مناسك العمرة والحج، لمدة 15 يوما بدءًا من السبت لوقف 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
الثالثة  الساعة  من  التجول  منع  اإلجراءات  هذه  وتشمل 
أداء  وتعليق  صباحا،  السادسة  حتى  المحلي  بالتوقيت  عصرا 
وقد تفرض  العمل.  مقار  إلى  والحضور  المساجد  في  الصالة 
التي تشهد  الرياض  العاصمة  إجراءات مماثلة في  السلطات 

منذ أيام ارتفاعا في أعداد اإلصابات الحرجة.
وكانت المملكة عّلقت في وقت سابق أداء مناسك العمرة 
في مكة المكرمة، كما دعت إلى التريّث قبل المضي بخطط 
الحج على أن تتخّذ قرارا بشأن المضي بموسم  السفر ألداء 
نحو  أدّى   2019 وفي  المقبلة.  األسابيع  خالل  السنوي  الحج 
2,5 مليون مسلم من أنحاء العالم مناسك الحج في السعودية.

الحجر  إجراءات  تخفيف  الجزائر  بدأت  قريب،  سياق  في 
الصحي المفروض منذ نحو ثالثة أشهر لمنع انتشار فيروس 
كورونا المستجد اعتبارا من األحد، من خالل السماح باستئناف 
خطة  وفق  البناء  ورش  في  والعمل  التجارية  األنشطة  بعض 
التي  الطريق«  »خريطة  وتشمل  الخميس.  الحكومة  أعلنتها 
من  السابع  في  األولى  بدأت  مرحلتين،  الحكومة  نشرتها 
يونيو باستئناف حوالى %70 من التجار نشاطهم وإعادة فتح 

محالتهم بحسب اإلذاعة الجزائرية.
النشاطات  الئحة  الخميس  بيان  في  الحكومة  ونشرت 
الحالقة  صالونات  مثل  الحجر  بتخفيف  المعنية  التجارية 
والحلويات  والمشروبات  السريعة  الوجبات  وبيع  »للرجال« 

الرياض - قطر - الجزائر - وكاالت

●  مواطن يغادر محل حالق بالعاصمة الجزائرية●   فحص درجات الحرارة لمصلين سعوديين لدى وصولهم إلى مسجد الراجحي في الرياض

قبل أسابيع من بدء موسم الحج

حكومات عربية تخفف قيود العزل.. وتسجيل مئة ألف إصابة بـ »كورونا« في السعودية

على وقع مظاهرات مناهضة للخطوة..

مقترح فلسطيني ملواجهة خطط إسرائيل بضم أراض بالضفة
يحمل جنسيتي البلدين الخصمين

عودة عالم إيراني أفرجت عنه 
واشنطن في إطار تبادل سجناء

عاد  الماضي،  األسبوع  المتحدة  الواليات  عنه  أفرجت  بعدما 
عالم إيراني اإلثنين إلى بالده، في إطار ما اعتبرتها الجمهورية 
اإلسالمية عملية تبادل سجناء تأمل في أن تتكرر بين البلدين 

الخصمين.
وُاعتقل العالم مجيد طاهري الذي يحمل الجنسيتين اإليرانية 
واألميركية، وكان يعمل في عيادة في تامبا بوالية فلوريدا، في 
برس«.  »فرانس  بحسب  شهرًا،   16 لمدة  المتحدة  الواليات 
العسكري  عن  طهران  أفرجت  فيما  الخميس  سراحه  وأطلق 
معتقاًل  كان  الذي  وايت  مايكل  األميركية  البحرية  في  السابق 

لديها منذ يوليو 2018.
أنصاري،  جابري  اإليراني، حسين  الخارجية  وزير  نائب  وكان 
الخميني  اإلمام  مطار  إلى  وصوله  لدى  طاهري  استقبال  في 
الدولي، بحسب وكالة إسنا الطالبية التي نشرت صورة للرجلين 

يخاطبان الصحفيين.
ونقلت الوكالة عن أنصاري قوله: »آمل أن يتم في مستقبل 
الخارج،  في  مسجونين  آخرين  إيرانيين  سراح«  إطالق  قريب 
مؤكدًا أن وزارته ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق ذلك. وأضاف 
أنصاري أن اإلفراج عن العالم جاء بعد أشهر من جهود الوزارة 
بالتنسيق مع سويسرا التي تتولى سفارتها في طهران مصالح 

الواليات المتحدة.
ظريف.  جواد  محمد  الخارجية  وزير  طاهري  شكر  جهته  من 
وقال مخاطبًا الصحفيين: »أشكر حكومة الجمهورية اإلسالمية 
جاهدًا،  عمل  الذي  ظريف  بينهم  أعزاء  ومسؤولين  اإليرانية، 
ومسؤولين آخرين نشطوا ألشهر لضمان إطالقي، كوني طبيبًا 
تطال  التي  األميركية  العقوبات  على  بااللتفاف  ُاتهم  إيرانيًا 
الواليات  عنه  تفرج  إيراني  عالم  ثاني  هو  وطاهري  األدوية«. 
المتحدة األسبوع الماضي ويعود إلى إيران، بعد عودة سيروس 

أصغري األربعاء.
وأصدر قاٍض أميركي فدرالي أمرًا باإلفراج عن طاهري الذي 
منتجًا  بإرساله  األميركية  العقوبات  بانتهاك  ُاتهم  قد  كان 
اإلفصاح  متطلبات  بانتهاك  ديسمبر  في  وأقر  إيران  إلى  تقنيًا 
خالل  من  مصرف  في  دوالرًا  و344  ألفًا   277 بإيداعه  المالي 
ودعا  قضائية.  وثائق  في  ورد  ما  بحسب  نقدية،  دفعات  عدة 
الناطق الحكومي علي ربيعي، الواليات المتحدة إلطالق جميع 

اإليرانيين المسجونين لديها.
في  المسجونين  اإليرانيين  عودة  تستمر  أن  »نأمل  وقال: 
الواليات المتحدة« وأضاف: »إيران مستعدة تمامًا لتبادل السجناء 
اإلثنين  طاهري  ونفى  ذلك«.  عن  مسؤولة  األميركية  واإلدارة 
االتهامات الموجهة إليه باعتبارها »جائرة وخاطئة«، بحسب وكالة 
»فارس«. ونقلت الوكالة عنه قوله: »كنت أساعد جامعة طهران 

على تطوير لقاح ضد السرطان موجه خصوصًا للنساء«.
في  أكبر  بشكل  اإليرانية   - األميركية  العالقات  وتدهورت 
دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  مع  الماضية  القليلة  السنوات 

اإلسالمية.  الجمهورية  على  قصوى«  »ضغوط  حملة  ترامب 
المبرم  النووي  االتفاق  2018 من  العام  ترامب  انسحاب  ومنذ 
الكبرى، فرض عقوبات مشددة على  إيران والدول الست  بين 

الجمهورية اإلسالمية.
إلى  وصل  حتى  يناير  مطلع  في  البلدين  بين  الوضع  وتأزم 
في  القدس  فيلق  قائد  اغتيال  بعد  عسكرية،  مواجهة  شفير 
ضربة  في  سليماني  قاسم  الجنرال  اإليراني  الثوري  الحرس 
الصواريخ  من  وابل  بإطالق  إيران  وردت  بغداد.  في  أميركية 

على جنود أميركيين في العراق، لكن ترامب لم يرد عسكريًا.
وفيما الهجوم الذي استهدف قاعدة عين األسد بغرب العراق 
الجنود  عشرات  ُأصيب  أميركي،  جندي  أي  مقتل  إلى  يؤد  لم 
بارتجاج في الدماغ. وعقب اإلفراج عن وايت، أعرب ترامب عن 
»شكرًا  تغريدة:  في  وكتب  إيران.  مع  تقدم  تحقيق  في  األمل 

إيران، هذا يظهر أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن«.
وكانت إيران والواليات المتحدة تبادلتا في السابق سجناء رغم 
 .1980 منذ  بينهما  رسمية  دبلوماسية  عالقات  أي  وجود  عدم 
وأفرجت طهران عن صحفي »واشنطن بوست« جيسون رضيان 
في يناير 2016 مقابل اإلفراج عن سبعة إيرانيين كانت تحتجزهم 

الواليات المتحدة، يوم دخول االتفاق النووي حيز التنفيذ.
وفي ديسمبر أفرجت طهران عن األكاديمي األميركي شيوي 
بين  ومن  سليماني.  مسعود  العالم  عن  االفراج  مقابل  وانغ 
إيران  المعتقلين في  المزدوجة  الجنسيات  األميركيين وحاملي 

كل من سياماك نمازي ووالده باقر ومراد طهبز.
وذكرت تقارير أنه تم اإلفراج عن غالم رضا شاهيني وكاران 
فافردي مقابل كفالة. ويحمل معظم اإليرانيين المعتقلين في 
الواليات المتحدة جنسية مزدوجة وهم متهمون بااللتفاف على 
العقوبات إما من خالل تصدير سلع إليران أو باستخدام النظام 

المالي األميركي.

رام اهلل - تل أبيب - وكاالت

طهران - وكاالت

-وباألراضي  أبيب  تل  في  مظاهرات  مع  بالتزامن 
رئيس  أعلن  اإلسرائيلي،  المخطط  تناهض  المحتلة- 
تقديم  الثالثاء،  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء 
األميركية  للخطة  مضادا«  »اقتراحا  الفلسطينيين 
إسرائيل  ضم  تدعم  التي  األوسط  الشرق  في  للسالم 

أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية: »لقد قدمنا اقتراحا مضادا للجنة الرباعية 

قبل بضعة أيام«، وفق »فرانس برس«.
من  المكون  االقتراح  فإن  الوزراء  رئيس  وبحسب 
إنشاء »دولة  على  الصفحة ينص  أربع صفحات ونصف 
السالح«.  ومنزوعة  ومستقلة  سيادة  ذات  فلسطينية 
وتضم اللجنة العربية كال من االتحاد األوروبي واألمم 

المتحدة وروسيا والواليات المتحدة األميركية.
لقاء مع وسائل اإلعالم األجنبية في  وقال اشتية في 
أيضا  يشمل  الفلسطيني  المقترح  إن  اهلل  رام  مدينة 
الضرورة«.  عند  الحدود  على  طفيفة  »تعديالت  إجراء 
وأضاف أن التبادل سيكون »متساويا« من حيث »حجم 

وقيمة« المناطق.
أواخر  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
والفلسطينيين  إسرائيل  بين  للسالم  خطة  عن  يناير 
الضفة  في  للمستوطنات  إسرائيل  ضم  على  تنص 
الغربية باإلضافة إلى غور األردن. وغور األردن منطقة 
للفلسطينيين،  الغذائية«  »السلة  تعتبر  استراتيجية، 
التي  الغربية  الضفة  مساحة  ثلث  مساحتها  تشكل  إذ 

احتلتها إسرائيل في العام 1967.
دولة  إقامة  يمكن  األميركية،  الخطة  وبحسب 
صغيرة  مساحة  على  السالح  منزوعة  فلسطينية 
الفلسطينيون  يعتبرها  التي  الشرقية  القدس  دون 
الضم  عملية  األوروبي  االتحاد  ويعارض  عاصمتهم. 
أن  المزمع  من  التي  اإلسرائيلية  الحكومة  من  وطلب 
تقدم استراتيجيتها حول تنفيذها مطلع يوليو، التخلي 

عن هذه الخطوة.
األعضاء  الدول  إن  دبلوماسية  مصادر  وتقول 
العقوبات  مثل  خيارات  تدرس  األوروبي  االتحاد  في 
االقتصادية أو االعتراف بدولة فلسطينية لثني إسرائيل 
عن المضي قدما في الخطة، فضال عن اإلجراءات التي 
يجب اتخاذها في حال لم تتراجع عن الضم. وقال اشتية: 
»نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية )...( ألول مرة 
يناقش السياسيون األوروبيون العقوبات ضد إسرائيل 

ألننا طلبناها«.
الرضا  عدم  موجود،  »الغضب  الوزراء:  رئيس  وأضاف 
لمشاكل  تمهد  هذه  كل  موجود،  واإلحباط  موجود، 
عدة  أخيرا  الفلسطينية  األراضي  وشهدت  قادمة«. 
مشاركة  تشهد  لم  لكن  الضم،  مشروع  ضد  مظاهرات 
واسعة حتى اآلن. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف 

مستوطن إسرائيلي في مستوطنات أقيمت على أراضي 
الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.7 مليون نسمة.

تل  في  اإلسرائيليين  آالف  تظاهر  قريب،  سياق  في 
أبيب، السبت، ضد مشروع الحكومة ضم أجزاء من الضفة 
الموعد  أقل من شهر على  المحتلة، وذلك قبل  الغربية 
النهائي للبت في مشروع قد يكون حاسما في هذا الملف.

واإلسرائيلي،  الفلسطيني  العلمين  رفع  إلى  إضافة 
الضفة  احتالل  ضد  الفتات  أيضا  المتظاهرون  حمل 

التظاهرة  ونظمت  مستقبال.  منها  أجزاء  وضم  الغربية 
منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية يسارية.

التحالف اإلسرائيلية الجديدة أن  ويجب على حكومة 
لتطبيق خطة  استراتيجيتها  يوليو   1 من  اعتبارا  تقدم 
ضم  تشمل  التي  األوسط،  للشرق  األميركية  اإلدارة 
الغربية  الضفة  في  ومستوطنات  األردن  غور  إسرائيل 
في  إسرائيلي  ألف   450 من  أكثر  ويقيم  المحتلة. 

المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.
بما  بعضنا  »آذينا  شريبر:  أنات  المتظاهرة  وقالت 
فيه الكفاية، الفلسطينيون واليهود«، وأضافت: »نحن 
إخوة، كالنا مكانه هنا، يمكننا أن نفعل معا أكثر بكثير 
إلى  آخر  متظاهر  ودعا  منفصل«.  بشكل  نفعل  مما 
اإلسرائيلي  للشعبين  والسالم  للفلسطينيين  »العدالة 
والفلسطيني«. وتأسف إيدين الذي رفض كشف اسمه 
كامال، ألنه »في دولة الفصل العنصري هذه، ال يمكن 
تحقيق السالم لنا أو لهم، وال العدالة«. وتابع: »تخيفني 
اضطرابات  إلى  ستؤدي  أنها  أظن   )...( الضم  خطة 

وحتى إلى حرب«.
وجاءت التظاهرة في تل أبيب غداة تنظيم احتجاجات 
مئات  رفع  حيث  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  مماثلة 
اإلسرائيلي  االحتالل  ضد  شعارات  الفلسطينيين 
قاطع  بشكل  الفلسطينيون  ورفض  الضم.  ومشروع 
دولة  إنشاء  على  أيضا  تنص  التي  األميركية  الخطة 
القدس  ودون  محدودة  أراض  على  لكن  فلسطينية 

الشرقية كعاصمة لها.

●    محتجون على مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة في ساحة رابين بتل أبيب

●    رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

●  عالم إيراني مجيد طاهري يحتضن أبناءه

»عن طريق حملها« أي دون إمكانية استهالكها في المحالت، 
إضافة إلى نشاطات أخرى مثل وكاالت السفر وأسواق الماشية 
 31 بين  األضحى  عيد  بمناسبة  الطلب  عليها  سيكثر  التي 

يوليو واألول من أغسطس.
شاب  وهو  محمد،  قال  برس«،  »فرانس  إلى  تصريح  وفي 
»بمجرد  إنه  المنزلية،  الديكور  أدوات  لبيع  محل  في  يعمل 
ودعانا  المحل  بنا مسؤول  اتصل  االستئناف،  الحكومة  إعالن 
للعودة إلى العمل. وصلنا الساعة الثامنة صباحا وبدأنا العمل 

الساعة الحادية عشرة بعد وضع المطهر عند مدخل المحل، 
وأبقينا مدخال ومخرجا واحدا«.

نظرا  األحد،  العاصمة  في  خجول  بشكل  النشاط  وعاد 
لمحدودية عدد األنشطة التي سُمح باستئنافها. أما المرحلة 
وتشمل  يونيو،   14 من  ابتداء  فيها  الشروع  فسيتم  الثانية 
بيان  األجرة، بحسب  بسيارات  والنقل  المطاعم  عودة نشاط 

الحكومة.
وذكرت اإلذاعة نقال عن االتحاد الوطني للتجار والحرفيين 

تاجر تضرروا من  ومليون  ألف   900 بين  »ما  أن  الجزائريين 
إجراءات الحجر الصحي« المفروض مند منتصف مارس. ومع 
الحجر  إجراءات  بتخفيف  المعنية  المحالت  أغلب  ظلت  ذلك 

خصوصا محالت الوجبات السريعة، مغلقة.
الصحي  الحجر  إجراءات  مايو  نهاية  في  الحكومة  ومددت 
أربع واليات صحراوية  باستثناء  البالد  يونيو في كل   13 إلى 

)محافظات( من أصل 48، تم رفع الحجر الصحي عنها.
المحالت  أغلب  إغالق  إلى  إضافة  الحجر،  إجراءات  وتشمل 

واألسواق والمساجد وتوقف وسائل النقل العام، منع التجوال 
كورونا  بفيروس  تضررا  األكثر  هي  والية   16 في  الليلي 
وضع  أن  كما  ووهران.  والبليدة  العاصمة  مثل  المستجد 

الكمامة أصبح إجباريا لكل الجزائريين اعتبارا من 24 مايو.
االقتصادية  النشاطات  استئناف  بأن  الحكومة  وذّكرت 
والتجارية والخدماتية مشروط بـ»التقيد الصارم« في أماكن 
الوقاية الصحية »وتطبيقها بدقة  العمل والتجمعات بتدابير 

من طرف جميع المتعاملين والتجار والزبائن«.
وكان وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد كشف في تصريح 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  أن  الجمعة  التلفزيون  إلى 
المستجد في الجزائر بلغ الذروة في 29 أبريل بتسجيلها 199 
بـ»االستقرار  يتسم  الذي  الحالي  الوضع  أن  إلى  حالة، مشيرا 

النسبي« سمح بالشروع في رفع تدريجي للحجر.
 10154 األحد  أحدث حصيلة نشرت  الجزائر وفق  وسجلت 
إصابة مؤكدة بوباء كوفيد19- منها 707 وفيات، كما تعافى 
بحسب  فبراير،   25 في  حالة  أول  تسجيل  منذ  مصابا   6717
وزارة الصحة. والجزائر هي أكثر دول شمال إفريقيا تضررا من 

الفيروس.
لولوة  القطرية  الحكومة  باسم  المتحدثة  قالت  وفي قطر، 
القيود  إلغاء  في  ستبدأ  قطر  إن  االثنين،  الخاطر،  راشد  بنت 
خطة  بموجب  مدنها  في  كورونا  فيروس  بسبب  المفروضة 
فتح  بإعادة  بالسماح  يونيو   15 في  تبدأ  مراحل  أربع  من 
المرحلة  أن  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضافت  المساجد.  بعض 
الثانية من تخفيف إجراءات العزل العام ستبدأ في األول من 
يوليو والثالثة في األول من أغسطس والرابعة في األول من 

سبتمبر.
جزئيا،  المطاعم  بفتح  السماح  الثانية  المرحلة  في  وسيتم 
الرحالت  باستئناف  الثالثة  المرحلة  في  سيُسمح  حين  في 
مراكز  فتح  وإعادة  المخاطر  منخفضة  البلدان  من  الجوية 
التسوق واألسواق ذات الطاقة االستيعابية المحدودة. وقالت 
بإقامة  السماح  ستتضمن  الرابعة  المرحلة  إن  المتحدثة 
حفالت الزفاف والتجمعات التجارية مثل المعارض وإعادة فتح 

المسارح ودور السينما.
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة  حالة   1368 قطر  وسجلت 
وثالث حاالت وفاة يوم االثنين، ليصل إجمالي عدد المصابين 

إلى 70158 منهم 57 حالة وفاة.
في  شخص  ألف   400 من  بأكثر  كوفيد19-  وباء  وأودى 
العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وهو عدد تضاعف 
برس«  »فرانس  لوكالة  تعداد  وفق  شهر،  ونصف  شهر  في 

يستند إلى مصادر رسمية األحد.

طبيب يمني يقدم املشورة حول الفيروس من سيارته

وتواجه  الحرب  أنهكتها  مدينة  في 
كورونا  فيروس  مع  التعامل  تحدي  اآلن 
في  سيارته  يمني  طبيب  يقود  المستجد، 
لتقديم  آخر  إلى  حي  من  منتّقال  صنعاء 
من  الحماية  كيفية  حول  الطبية  المشورة 

الوباء.
ووضع الطبيب سامي الحاج على الزجاج 
ملصقا  الدفع  الرباعيّة  لسيارته  الخلفي 
عليه عبارة »أوقفني إن كنت تريد استشارة 
طبية«، إلى جانب صورة كرتونية للطبيب 
وفق  الطبية،  ونظارته  بلحيته  نفسه 

»فرانس برس«.
ويقدم  الطبيّة  الوصفات  يوزّع  وبينما 
الطبيب  هاتف  يرن  للمحتاجين،  المشورة 
يعانون  مرضى  من  والمكالمات  بالرسائل 
بوفاة  الذي تسبّب  الفيروس  من عوارض 
113 شخصا من بين 486 أصيبوا في البلد 
بتقديم  بدأ  أنه  الطبيب  ويشرح  الفقير. 
على  حساباته  عبر  مجانا  الطبية  المشورة 
أراد  لكنه  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
من  المحرومين  األشخاص  إلى  يصل  أن 

التكنولوجيا.
وقال لوكالة فرانس برس »فّكرت بالفقراء 
غير  هم  والذين  الشوارع  في  والمحتاجين 
قادرين على الحصول على االستشارة الطبية 
اليمن  المال لذلك«. ويشهد  أو ال يملكون 
تسبّبت  مدمّرة  حربا  سنوات  ست  منذ 
إنسانية  أزمة  بأسوأ  المتحدة  األمم  بحسب 

في العالم حاليًا.
بين حكومة يساندها منذ  النزاع  ويدور 

السعودية،  تقوده  عسكري  تحالف   2015
من  المدعومين  الحوثيين  والمتمردين 
في  واسعة  مناطق  على  ويسيطرون  إيران 
شمال البالد وغربها وكذلك على العاصمة 

صنعاء منذ بد هجومهم في 2014.
وأصيب  قتل  النزاع،  سنوات  وخالل 
من  معظمهم  األشخاص  آالف  عشرات 
بينما  إنسانية،  المدنيين، حسب منظمات 
في  مدني  ماليين  ثالثة  من  أكثر  يعيش 

العمل  منظمات  وحذرت  مكتظة.  مخيمات 
األخيرة  األشهر  في  عدة  مرات  اإلنساني 
نهاية  وفي  الصحي.  النظام  انهيار  من 
األمم  في  مسؤولين  عدة  طالب  مايو 
يتزايد  حيث  لليمن  عاجل  بدعم  المتحدة 
وباء  انتشار  مواجهة  في  صعوبة  الوضع 

كوفيد19-.
إلى  سيارته  من  رجل  يلوّح  صنعاء،  في 
الحاج  منه  فيطلب  إليه،  لالنتباه  الطبيب 
التوّقف جانبا، ويسأله عن الحالة، ثم يكتب 
وقال  فيتامينات.  تشمل  طبية  وصفة  له 
ألف   18 فيسبوك  على  يتابعه  الذي  الحاج 
شخص »نحن األطباء نحارب في الخطوط 
ننشر  أن  ويجب  الوباء،  لهذا  األمامية 

النصائح حتى خارج المرافق الطبية«.
وتابع »يجب أن نحافظ على صحة الفقراء 
بأسره«.  المجتمع  من  جزء  صحتهم  ألن 
اليمن عدد وفيات  وبينما سجّلت سلطات 
قلياًل مقارنة بالدول المجاورة، تحّذر األمم 
المتحدة من أن »االختبار واإلبالغ ال يزاالن 
محدودين ومن المحتمل أن تكون معظم 
يكن  لم  إن  بالفعل،  تأثرت  البالد  مناطق 
كلها«. وكتب أحد مستخدمي فيسبوك عن 

الحاج »طبيب بألف سياسي«.

صنعاء - وكاالت

●   يمنية في مصنع للكمامات في صنعاء

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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عواصم العالم - وكاالت

وسط تحذيرات من تفاقم الوباء

عواصم الدول تباشر تخفيف ورفع تدابير العزل في مواجهة »كورونا«
على غرار نيويورك ودول عديدة حول العالم، 
العزل رغم  الثالثاء، رفع تدابير  بدأت موسكو، 
العالمية  الصحة  الذي وجهته منظمة  التحذير 
فيروس  جراء  العالمي«  الوضع  »تفاقم  من 
ألول  السير  ازدحام  وعاد  المستجد«،  »كورونا 

مرة إلى شوارع موسكو منذ نهاية مارس.
المسؤولة  عاما«   33« إيفانوفا  أولغا  وقالت 
الناس  التسويق: »هناك أعداد كبيرة من  عن 
»فرانس  وفق  جميل«،  يوم  إنه  الشارع.  في 
برس«. وأضافت: »أمضيت كل شهر مايو في 
منزلي الريفي لكن األوان قد حان للعودة إلى 

موسكو«.
الشارع  في  الكمامات  وضع  يزال  وال 
في  إلزاميا  المغلقة  األماكن  في  والقفازات 
وتبقى  نسمة.  مليون   12 تعد  التي  المدينة 
عدد  نصف  مع  الوباء  تفشي  بؤرة  موسكو 
العدد  فيها  تراجع  لو  حتى  روسيا  في  الوفيات 
مايو  مطلع  آالف  ستة  من  لإلصابات  اليومي 

إلى 1572 الثالثاء.
أعلن  المشجعة  األرقام  هذه  إلى  ومستندا 
سوبيانين  سيرغي  موسكو  بلدية  رئيس 
منذ  المطبق  المنزلي«  »الحجر  رفع  اإلثنين 
لسكان  اإللزامية  األذون  ونظام  مارس  نهاية 

العاصمة.

التراخي مرفوض
استقبلت  الفخم  برودي  باترياركي  حي  وفي 
ووفقا  الزبائن.  أوائل  التجميل  صالونات 
لحاالت  اإلجمالي  العدد  بلغ  الرسمية  لألرقام 
بينها   485253 روسيا  في  »كوفيد19-« 
6142 وفاة. وتبقى روسيا ثالث بلد في العالم 
األرقام  على  »بناء  اإلصابات  عدد  حيث  من 

المطلقة«.
العالم  في  القيود  تخفيف  يتم  وقت  وفي 
التي تأثرت بشكل  بهدف تحريك االقتصادات 
الصحة  لمنظمة  العام  المدير  قال  كبير، 
غيبرييسوس،  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
اإلثنين، خالل مؤتمر صحفي عبر االنترنت في 
في  التحسن  طور  في  الوضع  أن  »رغم  جنيف: 

أوروبا، إال أنه يزداد سوءا عالميا«.
العالم  في  المؤكدة  اإلصابات  عدد  وازداد 
ألف  بـ100  أكثر  أي  ماليين،  سبعة  وتجاوز 
الماضية  العشرة  األيام  من  تسعة  خالل 

ألف  الـ400  عتبة  تخطي  وتم  ألفا.  وبـ136 
وفاة، األحد.

الجديدة،  الحاالت  من   %  75 أن  وأوضح 
في  خصوصا  دول،  عشر  في  سجلت  األحد، 
تيدروس  وقال  آسيا.  وجنوب  األميركية  القارة 
إن »التراخي هو الخطر األكبر حاليا« في الدول 
أن  مضيفا  تحسنا،  فيها  األوضاع  تشهد  التي 
يزالون  ال  بغالبيتهم  العالم  دول  »سكان 

عرضة لإلصابة« بـ»كوفيد19-«.
ركود اقتصادي في الواليات المتحدة

بلدية  وضعته  الذي  الزمني  الجدول  وينص 
المتاجر  فتح  إعادة  على  العزل  لرفع  موسكو 
على  الترفيه  وأماكن  والخدمات  والمطاعم 

مراحل في 9 و16 و23 يونيو.
وتسير موسكو على خطى نيويورك بعد أن 
بدأ  الذي  العزل  من  اإلثنين،  المدينة،  خرجت 

موسكو لرفع العزل على إعادة فتح المتاجر 
على  الترفيه  وأماكن  والخدمات  والمطاعم 

9 و16 و23 يونيو. مراحل في 
بعد  نيويورك  خطى  على  موسكو  وتسير 

أن خرجت المدينة، اإلثنين، من العزل 

االقتصادية  العاصمة  بدأت  مارس.   22 في 
اقتصرت  تدريجية  فتح  إعادة  األميركية عملية 
خالل مرحلة أولى على قطاعي البناء والصناعة.

وخالل 15 يوما تأمل السلطات في االنتقال 
إلى المرحلة الثانية التي ستتيح تناول الطعام 
مصففي  إلى  العودة  أو  المطاعم  أرصفة  على 
الشعر. وقال مايكل أوسترغرين المشرف على 
دخلها  التي  مانهاتن  في  شكسبير  مكتبة 
أمر  »العودة  أبوابها:  فتح  لدى  الزبائن  أوائل 
جيد«. وأضاف: »يرغب الجميع في الخروج من 

منازلهم«.
الواليات  دخلت  عاما   11 دام  نمو  وبعد 
بأسره  العالم  ويمر  ركود.  مرحلة  المتحدة 
البنك  بحسب  سنة   150 منذ  ركود  بأسوأ 
الهند،  سمحت  الظروف  هذه  وفي  الدولي. 
اإلثنين،  بقوة،  تفشيه  الفيروس  يواصل  حيث 

بإعادة فتح مراكزها التجارية وأماكن العبادة.

كمامات إلزامية في إسبانيا
وتيرة  تثير  حيث  الالتينية  أميركا  وبدأت 
تفشي الفيروس القلق، رفع تدابير العزل أيضا. 
وفيات  عدد  أعلى  سجلت  التي  البرازيل،  وفي 
في العالم بعد الواليات المتحدة وبريطانيا مع 
ريو  والية  أعلن حاكم  وفاة،  ألف   37 أكثر من 

دو جانيرو تخفيف القيود.
بولسونارو  جاير  الرئيس  حكومة  وتنشر 
»كوفيد19-«  جراء  واإلصابات  الوفيات  أرقام 
ظل  في  اإلرباك،  من  حالة  وسط  أيام  منذ 
على  »التستر  إلى  بالسعي  لها  اتهامات 
الحكومة  كشفت  أوروبا  وفي  البيانات«. 
صناعة  قطاع  لدعم  خطة  الثالثاء،  الفرنسية، 
فيروس  بأزمة  كثيرا  تأثر  الذي  الطيران 
إجماليا  »جهدا  تمثل  المستجد«،  »كورونا 
مليار   1.5 مبلغ  منها  يورو«  مليار   15 بقيمة 
ال  طائرة  إلنتاج  والتطوير  لألبحاث  يخصص 

تنفث الكربون في 2035.
المركزي  البنك  حذر  وقت  في  القرار  ويأتي 
إلى  يحتاج  قد  فرنسا  اقتصاد  أن  من  الفرنسي 
فيروس  تداعيات  لتخطي  األقل  على  عامين 
جراء  كلها  اليورو  منطقة  وتأثرت  »كورونا«. 
تفشي الوباء. وانخفض الناتج المحلي اإلجمالي 
فيها بنسبة %3.6 في الربع األول، في أكبر تراجع 
له منذ تطبيق العملة الموحدة في العام 1999.
وفي إسبانيا التي سجلت أكثر من 27 ألف وفاة 
لكنها نجحت في احتواء الفيروس في األسابيع 
اإلسباني سلفادور  الصحة  وزير  أعلن  الماضية، 
إيال، الثالثاء، أن وضع الكمامات سيبقى إلزاميا 
تحت طائلة فرض غرامة حتى بعد انتهاء مرحلة 
رفع العزل، إلى حين القضاء نهائيا على فيروس 
»كورونا المستجد«. من جهته، توقع اتحاد النقل 
الجوي الدولي »إياتا« أن تتكبد شركات الطيران 
دوالر  مليار   84 قيمتها  تفوق  صافية  خسائر 
خالل سنتها المالية 2020 وأكثر من 15 مليارا 
أيضا في العام 2021، جراء إغالق الحدود الذي 
فرض في كل أنحاء العالم للحد من تفشي وباء 

»كوفيد19-«.
 40597 التي سجلت أكثر من  وفي بريطانيا 
على  وسيكون  ببطء.  العزل  تدابير  ترفع  وفاة 
أن  الخارج  من  بريطانيا  إلى  يصل  شخص  أي 
في  شكوك  وثمة  يوما.   14 لفترة  نفسه  يحجر 
مدى فاعلية هذه الخطوة التي تثير قلق قطاعي 

الطيران والسياحة.

لكن  أوروبا،  في  المستجد«  »كورونا  فيروس  منحنى  يتراجع 
الواليات المتحدة ال تزال عالقة منذ شهرين على نفس المستوى، 
ويدار  آخر،  وجها  يخفي  األميركي  الوباء  أن  ذلك  في  خبراء  ويرى 

بطرق مختلفة طبقا للمناطق واالنتماءات السياسية.

وباءان
مع اكتشاف 30 ألف حالة جديدة يوميا في أبريل وأكثر من 20 ألفا 
الوباء  ألن  ثبات،  حالة  المتحدة  الواليات  تعيش  مايو،  بداية  منذ 
»فرانس  حسب  البالد،  من  أخرى  منطقة  إلى  منطقة  من  انتقل 

برس«.
ويرى توم فريدن، المدير السابق لمراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها »لم نستجب بسرعة وبجهد كاف لمنع الفيروس من 
إلى  األصلية  البؤر  من  يبدو  ما  على  وانتقل  البداية،  في  االنتشار 

المناطق الحضرية والريفية األخرى«.
من  الشرقي،  الشمال  في  واليات  خمس  جهة،  من  ويوجد، 
نيوجيرسي إلى ماساتشوستس مرورا بنيويورك، حيث تم تسجيل 
»كوفيد19-«.  بسبب  المتحدة  الواليات  في  الوفيات  عدد  نصف 
أوروبية  دولة  تعادل  التي  المنطقة،  هذه  في  اإلصابات  عدد  وبدأ 
كبيرة، باالنخفاض إلى حد كبير، إذ يوجد حاليا 2600 شخص في 
المستشفى في نيويورك مقابل 19 ألفا في منتصف أبريل، بحسب 

الحاكم.
وكانت هذه الواليات، التي تضررت بشدة، هي األكثر حذرا في 
عملية رفع اإلغالق، إذ ينتشر وضع الكمامات. وتم رفع اإلغالق في 

نيويورك، اإلثنين، فيما ال تزال المطاعم مغلقة. وعلى العكس من 
والجنوب  األوسط  والغرب  تمدنا  األقل  المناطق  تشهد  لم  ذلك، 
وجزء من الغرب تكدسا للمرضى في خدمات الطوارئ والمشرحة. 
وفرضت هذه الواليات االحتواء الحقا ورفعته في وقت أبكر. وحاليا 

ينتشر الفيروس فيها أكثر من أي مكان آخر.
هوة سياسية

الواليات  حكام  مال  فقد  الظاهرة،  هذه  الوباء  تسييس  وعزز 
»الحمراء«، أي الجمهوريون، إلى تقليل المخاطر مثلما فعل الرئيس 

دونالد ترامب.
وأشار ستين فيرموند، عميد كلية الصحة العامة في جامعة ييل، 
الواليات  أكثر من  الزرقاء كانت منخرطة  الواليات  أن »معظم  إلى 
أغلب  »إن  مضيفا:  بأمان«،  اإلغالق  إنهاء  تطبيق  في  الحمراء 

األميركيين ال يحبون أن يقال لهم ماذا يجب عليهم فعله«.
األشخاص  من  القليل  نرى  وتكساس،  وفلوريدا  جورجيا  وفي 
وبين  التجارية  والمحالت  المطاعم  في  حتى  كمامات،  يضعون 
الموظفين. وتسجل تكساس وكاروالينا الشمالية حاليا عددا أكبر 

من اإلصابات بالوباء في المستشفى من الشهر الماضي.
كاروالينا  جامعة  في  األوبئة  علم  أستاذة  نوالن،  ميليسا  وتقول 
الشمالية، إن والية كاروالينا الشمالية تشهد »أسوأ« موجة للوباء 
اآلن، مشيرة إلى تفشي العدوى في الفئات المهمشة مثل العمال 

من أصل إسباني.
بالتباعد االجتماعي  المحمول أن االلتزام  الهاتف  وتؤكد بيانات 
متفاوت جدا، ففي ذروة العزل، انخفضت حركة سكان نيويورك أو 
أو أقل في  واشنطن بنحو %90 لعدة أسابيع، مقارنة بنسبة 50% 

العديد من المناطق في الجنوب، وفقا لشركة »يوناكاست«.

اختبارات غير كافية
مع  األفراد،  العالم في فحص  المتحدة بطلة  الواليات  وأصبحت 
إجراء نصف مليون اختبار في اليوم. وتعتبر جينيفر نوزو، من جامعة 
جونز هوبكنز، أن ذلك ال يزال غير كاف الحتواء الفيروس، ألن الوباء 
الخبيرة:  وأكدت  آخر.  مكان  أي  بكثير من  انتشارا  أكثر  أميركا  في 

»إننا لم نكتشف بعد جميع اإلصابات«.
وأظهرت %14 من االختبارات في الواليات المتحدة نتائج إيجابية، 
مقابل أقل من %5 في أوروبا، أي أن الواليات المتحدة ال تزال تضم 
العدوى  والتي تسبب  بأعراض،  المصحوبة  الحاالت غير  العديد من 
لألصدقاء والجيران. وأوضحت نوزو أن الفحص ليس غاية في حد ذاته، 
بل يجب أن يكون مصحوبا على الفور بالعزل وتقصي المخالطين، في 

حين بدأ فك اإلغالق قبل جهوزية هذه اإلجراءات.

غموض الفيروس
المناطق،  من  العديد  ففي  تماما،  قاتمة  الصورة  تبدو  وال 
الحاالت  عدد  زيادة  إلى  االختبارات  توافر  أدى  أريزونا،  مثل 
رئيسي.  بشكل  حميدة  الحاالت  هذه  أن  غير  المكتشفة، 
في  جورجيا  في  واالجتماعية  التجارية  األنشطة  واستؤنفت 
حدوث  من  مخاوف  أثار  مما  أبريل،  أواخر  في  جدا،  مبكر  وقت 
ظل  حيث  طويلة،  فترة  منذ  إصابات  تحدث  لم  لكن  األسوأ، 
ارتفاعا  يشهد  أن  قبل  مايو،  شهر  طوال  ثابتا  الحاالت  عدد 
تزال  ال  الفيروس  آليات  أن  إلى  يشير  مما  األخيرة،  األيام  في 

غامضة.
جامعة  في  المعدية  األمراض  اختصاصي  شافنر،  ويليام  وقال 

فاندربيلت إن »جميع أصدقائي في حيرة من أمرهم«.

تعيش البالد حالة ثبات في مواجهة الفيروس

ملاذا ال ينحسر »كوفيد-19« في الواليات املتحدة مثل أوروبا؟
 واشنطن - وكاالت

●    متنّزهون في وسط موسكو باليوم األول من رفع الحجر المنزلي

●   أدهانوم غيبريسوس

 »الصحة العالمية«: الوضع 
في طور التحسن بأوروبا  لكنه 

يزداد سوءا عالميا 

●  الرئيس الصيني شي جين بينغ

 تصميم الحكومة الصينية على حماية 
السيادة واألمن والمصالح التنموية، 

وتصميمها على تطبيق سياسة »دولة 
واحدة ذات نظامين« ال يتزعزع

تشريع من أجل ازدهار هونغ كونغ
 وانغ تشيمين *

في 28 مايو الماضي، تبنت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثالث عشر 
القومي  باألمن  المتعلق  القانون  ساحقة  بأغلبية  الصيني  الشعب  لنواب 
في هونغ كونغ، الذي ينص على إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية 
التنفيذ له، لصيانة األمن القومي في منطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصة، 
والذي أثار اهتمامات ومناقشات واسعة النطاق على الصعيد الدولي. وهنا 
أود القول إن هناك تفاهما ودعما، وفي الوقت نفسه شكوكا وقلقا وحتى 
بعض  عن  للحديث  الفرصة  هذه  أغتنم  أن  أود  لها.  أساس  ال  اتهامات 

األسئلة المهمة.
إن  القومي في هونغ كونغ، وهنا نقول  األمن  أسباب تشريع  األول هو 
إقامة واستكمال النظام القانوني وآلية التنفيذ له لصيانة األمن القومي 
في هونغ كونغ ضرورة ال بد منها وال تحتمل أي تأخير، إذ تنص المادة 23 
لها يحظر سبعة  ينبغي وضع تشريع  أنه  للمنطقة  األساسي  القانون  من 
أنواع من األفعال التي تهدد األمن القومي. ومع ذلك، على مدى أكثر من 
يكتمل هذا  لم  األم،  الوطن  أحضان  إلى  عاما منذ عودة هونغ كونغ   20
القوى  التي تقوم بها  القوية  التشريعي نتيجة للعرقلة والتدخالت  العمل 
المناهضة والمعادية داخليا وخارجيا. وفي الوقت الحاضر، ألحقت أنشطة 
القوى المعادية داخل هونغ كونغ وخارجها أضرارا واقعية باألمن القومي 
تعديل  الناجمة عن  العاصفة  الماضي،  العام  يونيو  في  الصيني خصوصا 
لوائح تسليم المجرمين اجتاحت هونغ كونغ، ما سلط الضوء على مخاطر 

هونغ كونغ في صيانة األمن القومي.
تشريعية  هيئة  أعلى  بصفته  الشعب،  لنواب  الوطني  المجلس  الثاني، 
في الصين، يمارس السلطات التي يمنحها الدستور الصيني ويشرع على 
له،  التنفيذ  وآلية  القانوني  النظام  واستكمال  إقامة  في  الدولة  مستوى 

بهدف  الخاصة،  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة  في  القومي  األمن  لصيانة 
تنفيذ »دولة واحدة ذات نظامين« بشكل أفضل وضمان سيره في االتجاه 
الصحيح بما يحافظ على استقرار وازدهار هونغ كونغ على المدى الطويل. 
واحدة«  »دولة  إن  إذ  كامال،  مفهوما  نظامين«  ذات  واحدة  »دولة  ويعد 
واحدة«  لـ»دولة  تابع  و»نظامان«  »نظامين«،  لتطبيق  أساسي  شرط 
ومشتق منه وموحد في إطاره. فدون األمن القومي، لن يكون هناك سالم 
واستقرار دائمان للبالد وال ازدهار واستقرار طويل األمد في هونغ كونغ، 
يعتمد  الذي  األساس  واحدة ذات نظامين«  ثم سيفقد مبدأ »دولة  ومن 

عليه.

الثالث، قرار المجلس الوطني لنواب الشعب ال يؤثر على حقوق وحريات 
سكان هونغ كونغ المشروعة، بل يساعد على ممارستها على نحو أفضل 
في بيئة آمنة. ويستهدف أعمال تقسيم البالد، وتقويض سلطة الدولة، 
والخارجية  األجنبية  القوى  وتدخالت  اإلرهابية،  األنشطة  وتنفيذ  وتنظيم 
كونغ  عودة هونغ  ومنذ  الخاصة.  اإلدارية  كونغ  منطقة هونغ  في شؤون 
إلى الصين، لم تتم حماية حقوق وحريات سكان هونغ كونغ وفق القوانين 
بالكامل فقط، بل يتمتعون بحقوق وحريات أوسع مما كان عليه خالل فترة 
االستعمار البريطاني، لكن ال توجد حقوق أو حريات مطلقة، ومن الضروري 
ممارستها في النطاق الذي يحدده القانون. وفي هذا السياق يعتبر الحفاظ 

على األمن القومي شرطا وأساسا مهمين لحماية حقوق اإلنسان وحماية 
حقوق وحريات سكان هونغ كونغ.

العام  كونغ  هونغ  في  وقعت  التي  المتطرفة  العنف  حوادث  الرابع، 
ومعيشة  االقتصاد  وصدمت  اجتماعية،  اضطرابات  أثارت  الماضي 
وصورتها  كونغ  هونغ  في  االستثمار  بيئة  على  بشدة  وأثرت  الناس، 
الثغرات  وسد  كونغ  هونغ  في  القومي  األمن  تشريع  دفع  إن  الدولية. 
المشتركة  اآلمال  فقط  ليست  واالستقرار  األمن  واستعادة  القانونية 
لسكان هونغ كونغ والمستثمرين األجانب، بل هي شرط ضروري لبقاء 
»لؤلؤة الشرق« رائعة ومشرقة. قد أوضحت حكومة منطقة هونغ كونغ 
القومي،  األمن  تشريع  بشأن  للقلق  داعي  ال  أنه  أخيرا  الخاصة  اإلدارية 
المستثمرون  بها  يتمتع  التي  والحقوق  الحريات  مختلف  تزال  وال 
مؤسسا  عضوا  بصفتها  كونغ  هونغ  أن  إلى  مشيرة  سليمة،  الدوليون 
األطراف  متعدد  تجاري  نظام  اتباع  ستواصل  العالمية  التجارة  لمنظمة 
بيئة  وتوفير  األموال  مصادر  على  قيود  فرض  دون  القواعد  على  قائم 

والمؤسسات. للشركات  عادلة  تنافسية 
الداخلية  الشؤون  من  شؤونها  وتعد  الصين،  إلى  تنتمي  كونغ  هونغ 
واألمن  السيادة  حماية  على  الصينية  الحكومة  وتصميم  للصين.  البحتة 
، وتصميمها على تطبيق سياسة »دولة واحدة ذات  التنموية  والمصالح 
القانوني ألي  التدخل غير  يتزعزع، وتصميمها على معارضة  نظامين« ال 

قوى خارجية في شؤون هونغ كونغ ال يتزعزع.

* القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا.
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●  أشخاص في الباحة الخارجية إلحدى الحانات في نيويورك



اقتصاد

كالم فى األرقام

معدل االرتفاع
 في واردات الصين النفطية

 مايو الماضي.

قالوا

08

مسؤولي  مع  بوالخطابية،  فرج  طبرق  لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  بحث 
وضع  تم  إذ  بالمدينة،  الغاز  نقص  أزمة  بطبرق  النفط  لتسويق  البريقة  شركة 

ضوابط لتوزيع الغاز على األهالي.
الجهات  على  أكد  بوالخطابية  فإن  طبرق،  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وحسب 
وصولها  إلى  المستودع  من  خروجها  من  الغاز  سيارات  مراقبة  والرقابية،  األمنية 
الحرس  من  لجان  تشكيل  على  المجتمعون  واتفق  وسهولة.  يسر  بكل  للمواطن 
اللجنة  بوجود  إال  التوزيع  وعدم  البيع،  لمراقبة  المركزي  والدعم  واألمن  البلدي 
ويمنع البيع بطريقة اإليصاالت، كما تم االتفاق على تشكيل لجان بالفروع التابعة 
للبلدية من عين الغزالة غربًا إلى كمبوت شرقًا إلى الجغبوب جنوبًا، بحيث يكون 

رئيس الفرع البلدي رئيسًا وبعضوية من الحرس البلدي ومركز الشرطة.
يوميًا  البلدية  بتزويد  البريقة  شركة  االجتماع،  خالل  بوالخطابية،  وطالب 
موقع  من  الغاز  سيارة  نقل  يمنع  فيما  استلموا  الذين  الغاز  لموزعين  بالكشوفات 
إلى آخر، وجرى التنبيه على أن أي مستودع يثبت عليه التالعب في األسعار والبيع 

سيتم إغالقه وإلغاء ترخيصه.

ضوابط توزيع الغاز في طبرق
العالم يشهد بداية ركود 
اقتصادي حاد، وقد نواجه 
كسادًا اقتصاديًا هو 
األسوأ من نوعه منذ فترة 
الثالثينات.
مؤسس المنتدى 
االقتصادي العالمي
كالوس شواب

 % 19٫2

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

السنة اخلامسة
العدد 238 19 شوال 1441 هــ

11 يونيو 2020 م اخلميس
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في  سيكون  الجائحة  بعد  العالمي  االقتصاد  أن  يبدو 
القادة  للعولمة، حيث يرفض  أقل خضوعًا  اقتصادًا  األرجح 
االنفتاح على نحو غير مشهود منذ  السياسيون والشعوب 
العملة  قيمة  خفض  وعمليات  والتعريفات  الرسوم  حروب 
التنافسية في ثالثينات القرن العشرين. ولن تنحصر النتائج 
الثانوية في تباطؤ النمو وحسب، بل ستشمل أيضًا انخفاضًا 
باستثناء  ربما  الدول،  لجميع  الوطنية  الدخول  في  كبيرًا 

االقتصادات األكبر حجمًا واألكثر تنوعًا.
في كتابه الثاقب البصيرة الصادر في العام 2001 بعنوان 
»نهاية العولمة«، أوضح المؤرخ االقتصادي هارولد جيمس 
من جامعة برينستون كيف انهارت حقبة سابقة من التكامل 
فرضتها  التي  الضغوط  تحت  والمالي  االقتصادي  العالمي 
أحداث غير متوقعة أثناء فترة الكساد العظيم في ثالثينات 
العالمية  بالحرب  أوجها  بلغت  التي  العشرين،  القرن 
»كورونا«  فيروس  مرض  جائحة  أن  يبدو  واليوم،  الثانية. 
)كوفيد19-( تعمل على التعجيل بانسحاب آخر من العولمة.
االنتخابات  في  ترمب  دونالد  بفوز  الحالي  التراجع  بدأ 
الرئاسية في الواليات المتحدة العام 2016، الذي أدى إلى 
والصين.  المتحدة  الواليات  بين  التعريفات  حروب  اندالع 
ومن المحتمل أن تخلف الجائحة تأثيرًا سلبيًا أكبر وأطول 
الحكومات  إدراك  إلى  ويرجع هذا جزئيًا  التجارة،  على  أمدًا 
العامة ضرورة  اعتبار قدرة الصحة  إلى  المتزايد الحتياجها 

حتمية لألمن الوطني.
الواقع أن خطر التراجع المتطرف الموهـن عن العولمة، 
على غرار ما حدث في الثالثينات، بات هائاًل اليوم، خاصة إذا 
استمر اهتراء العالقة بين الواليات المتحدة والصين. ومن 

عن  الفوضوي  التراجع  أن  نتصور  أن  الحماقة  قبيل 
العولمة نتيجة لألزمة لن يفرض مشاكل أعظم،وأشد 

خطورة إلى حد كبير.
اقتصادها  يتسم  التي  المتحدة،  الواليات  حتى 
عالميًا،  الرائدة  والتكنولوجيا  الشديد،  بالتنوع 
أن  الممكن  من  القوية،  الطبيعية  الموارد  وقاعدة 
كبيرًا  انخفاضًا  تعاني 
المحلي  الناتج  في 
الحقيقي  اإلجمالي 
للتراجع  نتيجة 
ــمــة.  ــول ــع ــن ال عـ
االقتصادات  وفي 
ــر حــجــمــًا  ــغـ األصـ
النامية  والبلدان 

التي ال تستطيع الوصول 
في  الحرجة  الكتلة  إلى 
التي  الــقــطــاعــات،  عــديــد 
التجارة  انهيار  يهدد  الطبيعة،  الموارد  إلى  غالبًا  تفتقر 

بإهدار عقود من النمو. 
زعم رجل االقتصاد الراحل ألبرتو أليسينا، وهو شخصية 
الصغير  الحجم  أن  السياسي،  االقتصاد  مجال  في  بــارزة 
الحكم في عصر  إلى دولة جيدة  بالنسبة  قد يكون جمياًل 
تفتقر  التي  الصغيرة  الدول  تواجه  اليوم،  ولكن  العولمة. 
إلى تحالف اقتصادي وثيق مع دولة كبيرة أو اتحاد مخاطر 

اقتصادية ضخمة. 
التفاوت  أشكال  تغذية  على  عملت  العولمة  أن  صحيح 
في  يعيشون  شخص  مليار  من  يقرب  ما  بين  االقتصادي 
االقتصادات المتقدمة. فقد أثرت المنافسة التجارية بشدة 
على العمال من ذوي األجور المتدنية في بعض القطاعات، 
يكون  وربما  للجميع.  تكلفة  أقل  السلع  جعلت  حين  في 
بوسعنا أن نقول إن العولمة المالية خلفت تأثيرًا أكبر من 
وتقديم  الجنسيات  المتعددة  الشركات  أرباح  زيادة  خالل 
أدوات جديدة مرتفعة العائد على االستثمار األجنبي لصالح 

األثرياء، وخاصة منذ العام 1980.
»رأس  بعنوان   2014 العام  في  مبيعًا  األكثر  كتابه  في 
توماس  استشهد  والعشرين«،  الحادي  القرن  في  المال 
بيكيتي باتساع فجوات التفاوت في الدخل والثروة كدليل 
خذلتهم  الذين  أولئك  من  ولكن  الرأسمالية.  فشل  على 
حيث  المتقدمة،  االقتصادات  خارج  بفشلها؟  الرأسمالية 
يعيش 86 % من سكان العالم، انتشلت الرأسمالية العالمية 
مليارات من البشر من براثن الفقر المدقع. وعلى هذا فمن 
التراجع عن العولمة يهدد بإلحاق  المؤكد أن اإلفراط في 
قد  الذين  أولئك  من  كثيرًا  أكبر  الناس  من  بعدد  األذى 

يستفيدون منه.
من المؤكد أن نموذج العولمة الحالي يحتاج إلى تعديل، 
بشكل  االجتماعي  األمان  شبكة  تعزيز  خالل  من  سيما  ال 
كبير في االقتصادات المتقدمة، وإلى أقصى حد ممكن في 
االقتصادات الناشئة أيضًا. لكن بناء القدرة على الصمود ال 

يعني تمزيق النظام بالكامل والبدء من جديد. 
الواليات  تحتاج  حيث  وقت  في  مثاليًا  هذا  يكون  لن 
لها  يتسنى  حتى  ضخمة  مبالغ  اقتراض  إلى  المتحدة 
الحفاظ على االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي. 
وتمامًا كما كانت العولمة محركًا رئيسيًا النخفاض معدالت 
في  العملية  تحويل  فإن  اليوم،  الفائدة  وأسعار  التضخم 
دفع  إلى  المطاف  نهاية  في  يؤدي  قد  المعاكس  االتجاه 
ما  ضوء  في  خاصة  اآلخــر،  االتجاه  في  والفائدة  األسعار 
يبدو وكأنه صدمة سلبية دائمة على جانب العرض نتيجة 
لجائحة »كوفيد19-«.غني عن القول إن هناك معارك أخرى 
مقبلة تتطلب التعاون الدولي، وخاصة معركة تغير المناخ. 
أخيرًا، وليس آخرًا، على الرغم من أن جائحة »كوفيد19-« 
ضربت حتى اآلن أوروبا والواليات المتحدة بشكل أقوى مما 
فعلت في أغلب البلدان المنخفضة الدخل، فال يزال أمامنا 
أفريقيا  في  إنسانية  مأساة  حدوث  في  يتمثل  كبير  خطر 
الوقت  هو  اآلن  فهل  فقرًا.  األكثر  المناطق  من  وغيرها 
المناسب حقًا لتقويض قدرة هذه البلدان على الدفاع عن 

ذاتها؟

أميركي اقتصادي  خخبير   *
سيديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  *نقاًل 

 كينيث روجوف *

من املؤكد أن نموذج العوملة 
الحالي يحتاج إلى تعديل، لكن بناء 

القدرة على الصمود ال يعني تمزيق 
النظام بالكامل والبدء من جديد 

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4090دوالر أميركي
1.5836يورو

1.7796الجنيه االسترليني
0.3715الريال السعودي
0.3796درهم إماراتي

0.1971االيوان الصيني
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عامان قبل االستدامة

كشف حساب »المركزي« في 5 أشهر

اقتصاد الجزائر في »عنق الزجاجة« ورهان النفط »قائم«

 االحتياطي النقدي يمول 78٫7% من نفقات الترتيبات املالية

القاهرة - وكاالت

القاهرة - الوسط

األزمــات  أكبر  من  ــدة  واح الجزائر  تواجه 
المالية التي تواجهها دولة منتجة للنفط بفعل 
تحاول  الحكومة  أن  غير  الخام  أسعار  انخفاض 
بعد احتجاجات واسعة العام الماضي أن تتجنب 
شأنها  من  اإلنفاق  في  كبرى  تخفيضات  إجراء 

إذكاء المزيد من االضطرابات.
عن  تُذكر  تفاصيل  الجزائر  تعلن  ولــم 
التدابير التي ستتخذها لتوفير المال بل زادت 
اإلنفاق لمواجهة جائحة فيروس »كورونا« التي 
أدت إلى هبوط شديد في الطلب على النفط. 
في  رفيع  مصدر  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
للدولة  التابعة  النفطية  »سوناطراك«  شركة 
إن هذا النهج يعكس وجهة نظر الحكومة أن 
دورية  تقلبات  مسألة  النفط  أسعار  انخفاض 
40 و45 دوالرا في  وأن األسعار ستتراوح بين 
تخفيضات  لتجنب  يكفي  ما  وهو  الحالي  العام 

قاسية.
أزمة  على  بالفعل  مشرفة  الجزائر  وكانت 
على  الطاقة  إيــرادات  انخفاض  بسبب  مالية 
أن  غير  الخاص.  القطاع  وضعف  سنوات  مدى 
األزمة  تفاقم  إلى  يؤدي  قد  إصالحات  تطبيق 
الحكومة  أن  ــم  ورغ الــبــالد.  في  السياسية 
والبرلمان يسلمان على المأل بضرورة تطبيق 
فهما  العجز  لتقليل  الطويل  األجل  في  تدابير 
الدولة  لسلطة  تحد  أكبر  أيضا  يواجهان 
في  البالد  شهدتها  التي  األهلية  الحرب  منذ 

التسعينيات.
بين  البطالة  مشكلة  فــي  انفجار  وأي 
الدعم  نظام  فــي  تخفيض  أي  أو  الشباب 
المزيد  شــرارة  يطلق  قد  السخي  االجتماعي 
الخبير في  بورتر  من االضطرابات. وقال جيف 
أفريقيا وصاحب شركة »ناركو«  شؤون شمال 
في  نجاحا  حقق  النهج  »هــذا  االستشارية: 
المرة  هذه  المجهولة  الجوانب  لكن  الماضي 
أسعار  فيها  ستبقى  التي  الفترة  طــول  هي 
ستستمر  التي  الفترة  وطول  منخفضة  النفط 

فيها تداعيات جائحة فيروس كورونا«.
فبراير  من  أسبوعية  احتجاجات  وكانت 
2019 قد أدت إلى سقوط الرئيس عبد العزيز 
السلطة  بزمام  يمسك  ظل  أن  بعد  بوتفليقة 

المالية  الترتيبات  في  اإلنفاق  بند  ألقى 
مع  النقدي،  االحتياطي  على  كبيرًا  عبئًا 
النفطية  والموانئ  المنشآت  إقفال  استمرار 
األرقام  عكسته  ما  وهو  الماضي،  يناير  منذ 
المركزي،  المصرف  عن  الصادرة  الرسمية 
المصرف  ــرض  ق نسبة  أن  كشفت  التي 
لتمويل عجز الترتيبات المالية بلغت 78.7% 
الخمسة  خالل  العامة  النفقات  إجمالي  من 

أشهر األولى من العام الحالي.
وحسب بيان اإليراد واإلنفاق خالل الفترة 
قرض  فــإن  مايو،   30 إلــى  يناير  أول  من 
المالية  الترتيبات  عجز  لتمويل  المصرف 
قيمة  إجمالي  مقابل  دينار،  مليار   11.1 بلغ 
النفقات العامة البالغة 14.1 مليار دينار خالل 

الفترة نفسها من العام الحالي.
والموانئ  المنشآت  إغالق  استمرار  ومع 
أرقام  ذكرت  الماضي،  يناير  منذ  النفطية 
ــرادات  اإلي إجمالي  أن  المركزي  المصرف 
النفطية والسيادية نحو 2.78 مليار دينارخالل 
الخمسة أشهر األولى من العام الحالي، فيما 
بلغت إيرادات رسوم بيع النقد األجنبي خالل 
الفترة نفسها 8.3 مليار دينار، خصص منها 
التنمية،  نفقات  لتمويل  دينار  مليون   875
وقدر  العام.  الدين  لسداد  دينار  مليار  و7.4 
المركزي قيمة تمويل الترتيبات المالية من 
رسوم بيع النقد األجنبي بقيمة 875 مليون 
مليون   83 بنحو  الجهاد  دينار، ومن ضريبة 

دينار.
صادر  تقرير  توقع  الماضي،  يناير  وفي 
الوفاق  لحكومة  التابعة  المالية  وزارة  عن 
 66 إلى  األجنبي  النقد  احتياطات  تناقص 
المنشآت  إقفال  استمر  ما  إذا  دوالر،  مليار 
الحالي،  يونيو  حتى  النفطية  والموانئ 
أكتوبر  في  مستواه  دوالر  مليار   77 مقابل 

.2019
خسائر  فإن  »المركزي«،  بيانات  وحسب 
خالل  النفطية  والموانئ  المنشآت  إغالق 
الحالي  العام  من  األولــى  أشهر  الخمسة 
إجمالي  أن  وأوضح  مليارات دوالر.   6 بلغت 
خالل  إليه  الــمــوردة  النفطية  ــرادات  اإليـ
منها  دينار،  مليار   4.97 بلغ  نفسها  الفترة 
خالل  نفطية  صــادرات  دينار  مليار   2.87
مليار  و2.1   ،2019 العام  ديسمبر  شهر 

واستمرت  الــزمــان.  من  عقدين  مــدى  على 
قيودا  السلطات  فرضت  أن  إلى  المظاهرات 
»كــورونــا«.  فــيــروس  الحــتــواء  الحركة  على 
تبون  المجيد  عبد  للرئيس  ذلك  يترك  ولم 
إلصالح  تذكر  خيارات  بوتفليقة  خلف  الــذي 
الميزانية الجزائرية دون المجازفة بالمزيد من 

االضطرابات، حسب »رويترز«.
المخصص  الدعم  الحكومة  تمس  ولــن 
للمواد الغذائية وذلك رغم زيادة أسعار الوقود 
تيسيرات  الحكومة  وتعرض  طفيفة.  بنسبة 
كما  ضريبية  وتيسيرات  القروض  سداد  في 
على  دوالرا   80 تعادل  نقدية  منحة  وزعــت 
العمل  يجري  إنه  تبون  وقال  المحتاجة.  األسر 
على  الدولة  وإن  الشركات  خسائر  تقييم  على 
ومساعدة  بل  المالي  الدعم  لتقديم  استعداد 
األجرة  سيارات  سائقي  مثل  األعمال  أصحاب 

ومصففي الشعر.
ووعدت حكومة تبون بتخفيضات كبيرة في 

العام فإنها لم تكشف عن تفاصيل تذكر عن 
كيفية توفير األموال باستثناء ما وعدت به من 
كبار  بعض  على  القبض  بعد  الفساد  محاربة 

المسؤولين بتهمة التربح من مناصبهم.
العمل  تجميد  يرتبط  المثال  سبيل  فعلى 
السارية  بالقيود  الكبرى  البناء  مشروعات  في 
وليس  كورونا  فيروس  انتشار  دون  للحيلولة 
هذا  إن  المسؤولون  ويقول  المالية.  باألزمة 
في  األنشطة  استئناف  بعد  سينتهي  التجميد 
صندوق  إلى  يلجأ  بأال  تبون  وعد  كما  البالد. 
معارضة  ستلقى  خطوة  وهي  الدولي  النقد 
شعبية بعد ما واجهته البالد من صعوبات في 
التسعينيات لسداد ديون تراكمت خالل انهيار 

سابق في إيرادات قطاع الطاقة. 
تلقت  بالده  إن  الجزائري  الرئيس  ويقول 
»دول  من  بالمساعدة  عروضا  ذلك  من  بدال 
غير  باالسم  الدول  هذه  يذكر  ولم  صديقة«. 
عرضت  الصين  إن  قال  بالحكومة  مصدرا  أن 

اإلنفاق في سلسلة من الموازنات التي تزايدت 
على  عنها  ُأعلن  الجاري  العام  في  فيها  القيود 
الحكومة  أن  ورغــم  األخــيــرة.  الشهور  مــدار 
القطاع  في  التعيينات  وقف  تفاصيل  نشرت 

خالل  النفطية  الــصــادرات  حصيلة  دينار 
الماضيين، منها  مايو  إلى  يناير  الفترة من 

124 مليون دينار فقط عن شهر مايو.
المؤسسة  أعلنت  الــمــاضــي،  واألحـــد 
بحقل  اإلنــتــاج  ــودة  ع للنفط،  الوطنية 
طويلة  مفاوضات  بعد  النفطي،  الشرارة 
في  إغالقه  تم  الذي  الحمادة  صمام  لفتح 
يعاود  أن  المقرر  الماضي، ومن  يناير  شهر 
يوميًا  برميل  ألف   30 بقدرة  اإلنتاج  الحقل 
في المرحلة األولى، بسبب األضرار الناتجة 
أن  المتوقع  من  لكن  الطويل،  اإلغالق  عن 
يومًا.   90 خالل  الكاملة  قدرته  إلى  يصل 
الشرارة  لحقل  اإلنتاجية  الطاقة  أن  يذكر 
يوميًا  برميل  ألف   300 كانت  إغالقه  قبل 

أشهر. أربعة  لنحو 
وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية 
الصادرات  تراجع  في  الماضي  يناير  منذ 

النفطية بنسبة %92.3 خالل الربع األول من 
العام الحالي، في آخر أرقام أعلنتها المؤسسة 
ليبيا  صــادرات  وتراجعت  للنفط،  الوطنية 
برميل  ألف   72 إلى  مليون   1.2 من  األولية 

يوميًا.
المصرف  إعالن  جاء  السياق،  هذا  وفي 
النقد  ــرادات  إيـ فــي  العجز  أن  المركزي 
2.7 مليار دوالر خالل الخمسة  األجنبي بلغ 
إلى  مشيرًا  الحالي،  العام  من  األولى  أشهر 
وأوضح  احتياطاته.  من  العجز  هذا  تغطية 
األجنبي  النقد  من  ــرادات  اإلي إجمالي  أن 
دوالر  مليار   2.05 منها  دوالر،  مليار   3.5
في   .2019 للعام  النفطية  الصادرات  عن 
األجنبي  النقد  مدفوعات  إجمالي  قدر  حين 

6.3 مليار دوالر.
على صعيد آخر، ومع استمرار أزمة انتشار 
بيانات  أشارت  المستجد«،  »كورونا  فيروس 

باسم  متحدث  وذكر  مالية.  مساعدة  تقديم 
أرسلت  بكين  أن  الصينية  الخارجية  وزارة 
كورونا  أزمة  خالل  للجزائر  طبية  مساعدات 
تقليدية  بصداقة  يرتبطان  البلدين  إن  وقال 

وشراكة استراتيجية شاملة. 
يبقى  أن  تتوقع  الحكومة  إن  المصدر  قال 
حدود  في  الجزائري  الصحراوي  المزيج  سعر 
40-45 دوالرا للبرميل هذا العام وهو ما يكفي 
سعر  ويبلغ  الحالي.  الوقت  في  كارثة  لتحاشي 
أن  للبرميل بعد  39 دوالرا  الخام حاليا حوالي 

هوى في أبريل إلى 14.69 دوالر.
مبنية  التوقعات  هذه  أن  المصدر  وأضاف 
رفع  بعد  ستنتعش  األسعار  أن  افتراض  على 
ولم  العالم.  أنحاء  مختلف  في  الجائحة  قيود 
ترد وزارة الطاقة على طلبات للتعليق على ما 
-40 إلى  االرتفاع  ستعاود  األسعار  كانت  إذا 

إذا  أنه حتى  إال  العام.  للبرميل هذا  45 دوالرا 
ارتفعت األسعار بهذا القدر فلن يكون لها أثر 
يذكر على المشاكل المالية التي تواجه الجزائر 

في األجل األطول.
فالجزائر تحتاج ارتفاع السعر إلى 100 دوالر 
والمصروفات  اإليرادات  بين  التوازن  لتحقيق 
في الميزانية حسب مستويات اإلنفاق األخيرة. 
عملت   ،2014 في  النفط  سعر  انخفض  ومنذ 
الجزائر على تمويل العجز من خالل سحب أكثر 

من نصف احتياطياتها من النقد األجنبي.
تبلغ  الحكومة  إيرادات  كانت   ،2014 وقبل 
60 مليار دوالر سنويا. ويقول وزير المالية إن 
تلك اإليرادات انخفضت إلى 30 مليار دوالر في 
 20 نحو  تبلغ  أن  المتوقع  ومن  الماضي  العام 
المصاعب  يزيد  ومما  العام.  هذا  دوالر  مليار 
قطاع  مبيعات  أن  الجزائر  إيرادات  تواجه  التي 
تطوير  أعمال  لضعف  نتيجة  تراجعت  الطاقة 
وتزايد  المحلي  االستهالك  ــادة  وزي الحقول 

المنافسة في األسواق األوروبية.
تبلغ  احتياطيات  تملك  الجزائر  تــزال  وال 
ضئيل.  العام  الدين  أن  كما  دوالر  مليار   60
الغذائية حوالي تسعة  الواردات  وتبلغ تكاليف 
مليارات دوالر كل عام. وقال مصدر حكومي إن 
الحكومة تعتقد أن بوسعها تغطية االحتياجات 
اإلنفاق  بمستويات  عامين  لمدة  الضرورية 

الحالية قبل أن تلجأ إلى االستدانة.

المطالبات  كافة  نفذ  أنه  إلى  »المركزي« 
المالية  وزارة  من  إليه  وردت  التي  المالية 
لمجابهة وباء »كورونا« فور ورودها، مشيرًا 
إلى أن إجماليها بلغ 481 مليون دينار.وأوضح 
المصرف في بيان عن اإليراد واإلنفاق حتى 
خصص  المصرف  أن  الماضي،  مايو  نهاية 
اعتمادات مستندية  دينار  مليون   163 منها 

لصالح وزارة الصحة وجهاز اإلمداد الطبي.
رئيس  قــرر  الماضي،  ــارس  م  15 وفــي 
تخصيص  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
الالزمة  اإلجــراءات  التخاذ  دينار  مليار  نصف 
»كورونا  فيروس  خطر  مواجهة  أجل  من 
نفسه،  الشهر  نهاية  وفــي  المستجد«. 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  خصص 
75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية 
لمواجهة  بالمناطق  التسييرية  واللجان 

جائحة »كورونا«.

●   شعار شركة سوناطراك على مقرها في الجزائر العاصمة

●  مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس

 الجزائر تملك احتياطيات تبلغ 60 
مليار دوالر كما أن الدين العام ضئيل

 الحكومة لن تمس دعم المواد الغذائية رغم 
االرتفاع الطفيف ألسعار الوقود 

481 مليون دينار إجمالي 
فاتورة »كورونا«.. وإعالن 

إيرادات ضريبة »الجهاد«

إغالق المنشآت النفطية يستنزف 
6 مليارات دوالر و2٫7 مليار دوالر 

عجز إيرادات النقد األجنبي 
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دعت وزارة المالية الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات وباقي الجهات الممولة 
الجديد  المالي  للعام  التقديرية  موازناتها  مشاريع  تقديم  إلى  الحكومة  من 

31 أغسطس المقبل. 2021، وذلك في أجل ال يتجاوز 
باألبواب  تتعلق  التقديرات  هذه  إن  اإلثنين،  صدر  منشور  في  قالت  الوزارة 
ورؤساء  المفوضين  الــوزراء  على  يجب  أنه  وأوضحت  والرابع،  والثاني  األول 
الليبية  والبعثات  والمستشفيات  والجامعات  والهيئات  واألجهزة  المصالح 
بالخارج توجيه وحداتها اإلدارية والمالية إلى تعبئة النماذج المرفقة بالمنشور، 

المعتمد. الوظيفي  والمالك  واإليرادات  المصروفات  تقارير  مع 
يتم  لن  أنه  بومطاري،  فرج  المفوض  المالية  وزير  وقعه  الذي  البيان  وأضاف 
النظر إلى مشروع الميزانية الذي يقدم بعد نهاية أغسطس، مشيرة إلى تحمل 
كل جهة مسؤولياتها القانونية والوطنية حيال البيانات غير الدقيقة، و مسكها 

البالد. الكلي في  االقتصاد  بتنفيذ سياسية مالية تتالئم وظروف 

»مالية الوفاق« تطلب موازنات الجهات الحكومية

قالت مجموعة خاصة للبحوث االقتصادية إن االقتصاد األميركي 
إلى ركود بسبب  فبراير، ودخل  التاريخ في  له في  أنهى أطول نمو 

جائحة فيروس »كورونا«.
باحثيه  إن  بيان  في  االقتصادية  للبحوث  الوطني  المكتب  وقال 
في  لالنخفاض  مثيل  له  يسبق  لم  الذي  الحجم  أن  إلى  »توصلوا 
التوظيف واإلنتاج ونطاق انتشاره في االقتصاد بكامله يبرر توصيف 
انكماشات  أقصر من  أنها  اتضح  إذا  ركود، حتى  بأنها  الحلقة  هذه 

سابقة«.
في  سنوي  أساس  على   %  4.8 األميركي  المحلي  الناتج  وهبط 
بيانات  تظهر  أن  المتوقع  ومن  العام.  من  األولى  الثالثة  األشهر 
أو   %  20 يبلغ  ربما  سنوي  أساس  على  أسوأ  انخفاضا  الثاني  الربع 

أكثر.
 3.5 بلغ  منخفض  قياسي  مستوى  من  البطالة  معدل  وارتفع 
بالمئة في فبراير شباط ليسجل %14.7 في أبريل و%13.3 الشهر 

الماضي.
الحالي  التراجع  يجعل  وربما  مايو،  بعد  يتعافى  قد  النمو  لكن 
ليس فقط بين األكثر حدة بل أيضا بين األقصر أجال منذ االحتفاظ 

بسجالت.
لالقتصاد  انكماشان  استمر  الثانية  العالمية  الحرب  ومنذ 
تقارن  ال  فترة  وهــي  شهرا،   18 إلــى  أشهر  ستة  من  األمريكي 
باالنكماش الذي استمر 43 شهرا أثناء الكساد الكبير الذي بدأ في 

عام 1929 .

»كورونا« أدخل االقتصاد األميركي في ركود منذ فبراير
السعر بالدوالرنوع الخام

41.16برنت

38.99غرب تكساس

40.82دبي

37.09سلة أوبك

40.55أورال
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منذ  له  تراجع  أسوأ  الياباني  االقتصاد  يشهد  أن  المتوقع  من 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الناتج اإلجمالي المحلي 
انكمش في الربع األول بأقل مما كان يُعتقد في البداية، مع تضرر 
على  الضغط  يزيد  بما  كورونا  جائحة  تبعات  من  العالمي  النمو 

طوكيو للتدخل لتخفيف األثر على الشركات والمستهلكين.
وتقوم البنوك بدورها للمساعدة حيث زاد اإلقراض بأسرع وتيرة 
تلجأ  الشركات  أن  على  مؤشر  في  مايو،  في  اإلطالق  على  سنوية 
للقروض للوفاء باحتياجاتها التمويلية الملحة وسط هبوط حاد في 

المبيعات بسبب الجائحة، وفق وكالة »رويترز«
وتحول اهتمام صانعي السياسات في الواليات المتحدة وأوروبا 
اليابان مازالت  النمو، لكن  من االستجابة لألزمة إلى جهود تعزيز 
تواجه صعوبات في مثل هذا التحول مع استمرارها في التركيز على 

منع موجة أخرى من تفشي المرض.
وقال وزير االقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مقابلة مع 
»رويترز« إن بالده يجب أن تركز باألساس على مساندة الشركات 
والمشاريع المتعثرة واقترح أن يتجنب البنك المركزي تعميق أسعار 
الفائدة السلبية.وأوضح قائال »لسنا بعد في مرحلة تحفيز االستهالك 
وتشجيع الناس على التنقل أكثر. على جهود تحفيز االستهالك أن 

تنتظر قليال«.
وأظهرت بيانات معدلة صدرت يوم االثنين أن ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم انكمش بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الفترة من 
النكماش  كانت  أولية  قراءة  عن  يقل  ما  وهو  مارس،  وحتى  يناير 
نسبته 3.4 %، مع تحسن اإلنفاق الرأسمالي أكثر من المتوقع. وكان 

محللون قد توقعوا انكماشا نسبته 2.1 %.
وتؤكد تقديرات يوم االثنين المعدلة أن اليابان انزلقت للركود 
بالفعل - على أساس تعريفه بانكماش لفصلين متتاليين - وذلك 
للمرة األولى في أربع سنوات ونصف، وحتى من قبل سريان إجراءات 

العزل العام الحتواء المرض في أبريل.
وتفيد سلسلة من البيانات التي صدرت حديثا وتشمل الصادرات 
بعد  لما  تراجع  أسوأ  تواجه  اليابان  أن  والوظائف  المصانع  وإنتاج 
الحرب في الربع الحالي الذي تخلله إعالن رئيس الوزراء شينزو آبي 
حالة الطوارئ وطلبه من المواطنين البقاء في منازلهم والشركات 
فمن  مايو،  نهاية  في  الطوارئ  حالة  رفع  واإلغالق.ورغم  وبالتوقف 
األشهر  في  فحسب  متواضعا  تعافيا  االقتصاد  يشهد  أن  المتوقع 

المقبلة بما يسلط الضوء على التبعات الفادحة للجائحة.

أسوأ تراجع اقتصادي في اليابان 
منذ الحرب العاملية الثانية

أفريقيا في مواجهة الغرب: من املدير 
املقبل ملنظمة التجارة العاملية؟

اختيار  الماضي عملية  االثنين  العالمية  التجارة  أطلقت منظمة 
مدير عام جديد بعد أن قرر مديرها الحالي روبرتو ازيفيدو مغادرة 
ازيفيدو،  رحيل  مع  واليته.  انتهاء  موعد  من  عام  قبل  منصبه 
أغسطس،   31 في  منصبه  سيغادر  الذي  البرازيلي،  الدبلوماسي 
لتقديم  المحتملين  لخلفائه  الباب  العالمية  التجارة  فتحت منظمة 

طلبات ترشيحهم لمدة شهر واحد فقط.
وأوروبية  إفريقية  شخصيات  أسماء  إعالمية  تقارير  وتتناول 
الجغرافي  التناوب  مبدأ  اعتماد  عدم  ورغم  محتملين.  كمرشحين 
في منظمة التجارة العالمية، تصر الدول اإلفريقية منذ زمن طويل 
من  العديد  أن  ويبدو  المنظمة.  لترؤس  القارة  دور  حان  أنه  على 
األسماء اإلفريقية ستكون في السباق، بينها الدبلوماسي المصري 

السابق حميد ممدوح، الذي عمل في أروقة المنظمة لسنوات.
المنصب.  لهذا  إيوياال  أوكوندا  نغوزي  دعمها  نيجيريا  وأعلنت 
بالدها،  في  واالقتصاد  الخارجية  وزيرة  منصب  شغلت  ان  وسبق 
للقاحات  العالمي  التحالف  إدارة  مجلس  رئاسة  حاليا  وتشغل 
األمم  لدى  بنين  سفير  الو  ايلوا  إلى  تقارير  وأشارت  والتحصين. 

المتحدة في جنيف كمرشح محتمل.
بحلول  واحد  مرشح  على  التوافق  في  اإلفريقي  االتحاد  ويرغب 
مدير  الختيار  الحاسمة  الفترة  تبدأ  أن  يفترض  كان  إذ  يوليو، 
المبكر  االستقالة  إعالن  أّن  غير  في ديسمبر.  التجارة  منظمة  عام 
ويعتقد  الجميع.  فاجأ  ازيفيدو  روبرتو  البرازيلي  العام  لمديرها 
اذ من  الوقت،  الجميع، أن لديه مزيدا من  االتحاد األفريقي، مثل 
ازيفيدو في ديسمبر. ومع ذلك،  البحث عن خليفة  المقرر أن يبدأ 
التنافس  الى  الجميع  دفع  الماضي  الشهر  المفاجئ  اإلعالن  فإن 

باكرا على المنصب المرموق.
لتولي  مرشحة  تكون  قد  إفريقيا  بأن  دبلوماسيون  يعترف 
المنصب ألن القارة لم تقدم من قبل مديرا عاما لمنظمة التجارة 
العالمية. لكن أصواتا متزايدة تدعو لتكليف ممثل لدولة متطورة 
بعد سبع سنوات  أخرى  اقتصادية  فئة  اختيار  المسؤولية، لضمان 
من رئاسة مسؤول برازيلي للمؤسسة. وذكرت تقارير أن عددا من 
لوكالة  بالمنصب. وأكد مصدر في بروكسل  األوروبيين مهتمون 
كمفوض  يعمل  الذي  هوغان  فيل  األيرلندي  أن  برس«  »فرانس 

أوروبي للتجارة منذ العام 2019 ، يفكر في الترشح. 

● امرأة تضع كمامة للوقاية من كورونا في أوساكا )رويترز(

●  مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف )فرانس برس(

البنك الدولي في أحدث توقعاته

»كورونا« يترك ندبات طويلة األجل في االقتصاد العاملي
رغم بارقة األمل التي شهدها العالم مع بدء إجراءات 
الجزئي في سياق مواجهة فيروس »كورونا  الحظر  رفع 
الدولي أطلق تشخيصا صادما  البنك  المستجد«، إال أن 
العالمي،  االقتصاد  على  األزمة  هذه  انعكاسات  بشأن 
االقتصاد  أغرقت  وضخمة«  سريعة  »صدمة  إلى  مشيرا 
الرغم  على   ،1870 العام  منذ  تدهور  أسوأ  في  العالمي 
المسبوقة،  غير  الحكومية  المالية  المساعدات  من 
االقتصادي  النشاط  انكماش  الوقت نفسه  ومتوقعا في 
نتيجة  4.2 % وذلك  الشرق األوسط بنسبة  في منطقة 

للجائحة ومستجدات سوق النفط.
وفي تقريره حول آفاق االقتصاد العالمي، توقع البنك 
الدولي انكماشا بنسبة 5.2 % في العام 2020، سيكون 
األسوأ منذ 80 عاما، معتبرا أن العدد الهائل للدول التي 
تتكبد خسائر اقتصادية يشير إلى أن مفاعيل االنكماش 
ستكون أسوأ من أي ركود شهدناه في السنوات الـ150 

الماضية.
وقالت مساعدة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
النمو المتوازن سيال بازارباسيوغلو إن »التوقعات واقعية 
)تداعيات  ندوبا  الكارثة  »تسبب  أن  مرجحة  للغاية«، 

سلبية( طويلة األمد وأن تطرح تحديات دولية كبرى«.
وتوقع البنك الدولي أن يطال الفقر المدقع ما بين 
70 و100 مليون شخص بسبب »كوفيد19-«، بعدما 

كان قد قدر سابقا عدد هؤالء بـ60 مليونا.
التي  الدولية،  المالية  المؤسسة  توقعت  حين  وفي 
العام  في  اقتصاديا  انتعاشا  مقرا،  واشنطن  من  تتخذ 
2021، تخوفت من أن تقوض موجة ثانية من تفشي 
الوباء التعافي، وأن تحول األزمة االقتصادية إلى أزمة 

مالية تشهد »موجة تخلف عن السداد«.
الخبراء  ــإن  ف بـــرس«  ــرانــس  »ف وكــالــة  وحــســب 
تحديد  في  كبرى  صعوبات  يواجهون  االقتصاديين 
عالمية،  طبيعية  بكارثة  شبهوها  التي  األزمة  حجم 
دوال  تطال  التي  للتأثيرات  الهائل  للحجم  نظرا 
أي  توقيت  توقع  يصعب  ما  وهــو  عــدة،  وقطاعات 

انتعاش.
ووفق السيناريو األسوأ، يمكن أن تصل نسبة انكماش 

من  بازارباسيوغلو  وحذرت   .8% إلى  العالمي  االقتصاد 
الخفض نظرا  التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من  أن 
تزال  ال  التي  الجائحة  تداعيات  على  الضبابية  لسيطرة 

تتفاعل.
وعلى الرغم من أن الصين قد تكون الدولة الوحيدة 
التي تسجل نموا هذا العام، إال أن شدة تباطؤ ثاني أكبر 
الدول  تعافي  آفاق  العالم ستؤثر سلبا على  اقتصاد في 

النامية، بخاصة الدول المصدرة للسلع األساسية.
الصيني  المحلي  الناتج  إجمالي  سينمو  حين  وفي 
أرقاما سلبية في بقية  الدولي  البنك  1 % يتوقع  بنسبة 
في   % و-9.1  المتحدة،  الواليات  في   %  6.1- الــدول: 
منطقة اليورو، و-6.1 % في اليابان، و-8 % في البرازيل، 

و-7.5 % في المكسيك، و%-3.2 في الهند.
وحذر البنك الدولي بأن األمور قد تتجه إلى األسوأ، ما 

يعني أن التوقعات يمكن أن تشهد مزيدا من الخفض.
لكن على الرغم من سوداوية األرقام، تبقى التوقعات 
الحالية أفضل من األرقام التي نجمت عن الكساد الكبير، 
عامي  بين   %  14.5 بنسبة  عالميا  انكماشا  سبب  الذي 
1930 و1932، ومن االنكماش الذي بلغ 13.8 % الذي 
عامي  بين  الثانية  العالمية  الحرب  أعقاب  في  سجل 

1945 و1946.
»كبرى«  مخاطر  عن  الدولي  البنك  تقرير  ويتحدث 
يتم  لم  حال  في  سيما  ال  التوقعات،  سلبية  تزيد  قد 
وقف تفشي الوباء أو ظهور موجة ثانية منه، ما سيدفع 
التدهور،  تفاقم  قد  قيود  فرض  إعــادة  إلى  السلطات 

وترفع نسبة االنكماش إلى 8 %.
ونبه التقرير إلى أن »اضطراب األنشطة قد يضعف قدرة 
المؤسسات التجارية على مواصلة عملها وتسديد ديونها«.

ومن شأن هذا األمر أن يرفع معدالت الفائدة بسبب 
تزايد مخاطر تخلف المقترضين عن السداد. واعتبر تقرير 
مستوياتها  أعلى  الديون  بلوغ  »مع  أنه  الدولي  البنك 
تاريخيا، قد يؤدي هذا األمر إلى تخلفات بالجملة وأزمات 

مالية في اقتصادات دول عدة«.
العالمي  االقتصاد  بانتعاش  التوقعات  صحت  وإن 
أن  المرجح  »من  يبقى   2021 العام  في   %  4.2 بنسبة 
بثقله  كوفيد19-  عن  الناجم  الحاد  االنكماش  يلقي 

لسنوات على اإليرادات المحتملة لدول عدة«.

القاهرة ــ الوسط

الجزائر ـ عبدالرحمن أميني

انكماش عالمي بنسبة  5.2 %.. 
و4.2 %  في الشرق األوسط

 مخاطر »كبرى« قد تزيد سلبية التوقعات 
إذا لم يتوقف تفشي الوباء

●  ناقلة نفط أميركية

محللون: أسواق النفط العالمية 
غير متحمسة لعودة اإلنتاج الليبي

 ليبيا معفاة حاليا من خفض 
اإلنتاج الذي أقره تحالف »أوبك+«

اإلنتاج  استئناف  »أوبك+«  تحالف  برمج 
أجندة  على  الليبية  النفطية  الحقول  في 
اجتماعاته المقبلة، كون أي إنتاج جديد يعقد 
اتفاق خفض اإلنتاج إلى نهاية يوليو، وذلك 
مع  اإلنتاج  عودة  واجهت  التي  العثرات  رغم 
إعادة إعالن »القوة القاهرة« بحقل الشرارة، 
اإلنتاجية  الطاقة  من   67% بقاء  واستمرار 
جماعات  سيطرة  تحت  ــرى  األخ بالحقول 

مسلحة.
وتعرضت صناعة النفط الليبية المتضررة 
القوة  لضربة أخرى مجددا، بعد إعالن حالة 
الفيل  حقلي  صــادرات  على  لفترة  القاهرة 
يوم  فيهما  اإلنتاج  استؤنف  حيث  والشرارة، 
في  نفط  حقل  أكبر  وينتج  الماضي.  السبت 
البالد 315 ألف برميل يوميا، وهو ما يعادل 
كان  كما  الخارج،  إلى  أيام  ثالثة  كل  شحنة 
أخرى من  برميل  ألف   75 فتح  بإعادة  األمل 
حقل الفيل قريبًا، لكن اإلنتاج لن يعود في 
الحقل إلى طاقته الكاملة إال في غضون 90 
اإلغالق  عن  الناجمة  األضرار  بسبب  يومًا، 

الطويل وفق المؤسسة الوطنية للنفط.
اتفاق  تمديد  تم  الجاري،  يونيو   6 ويوم 
»أوبك+« »المكون من 23 عضوا« بخفض 
يوميا حتى  9.7 مليون برميل  بواقع  اإلنتاج 
أن  القرار  هذا  ويعني  المقبل.  يوليو  نهاية 
السوق العالمية ستشهد ضخ مليون برميل 
إضافية لألسواق، اعتبارا من الشهر المقبل، 
ما قد يزيد مصاعب التخلص من المخزونات 
نشاط  استئناف  من  الرغم  على  العالمية، 

االقتصاد العالمي.
خفض  من  حاليا  معفاة  ليبيا  وكــون 
قد  ــك+«  »أوب تحالف  أقــره  الــذي  اإلنتاج 
الجهود  تعقيد  إلى  جديد  إنتاج  أي  يؤدي 
دفع  ما  وهو  السوق.  إلى  التوازن  إلعادة 
مؤتمر  رئيس  الــجــزائــري،  الطاقة  ــر  وزي
»أوبك«،  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة 
يخص  سؤال  على  الرد  إلى  عرقاب،  محمد 
»سنبحث  بالقول:  الليبي  اإلنتاج  عــودة 
ال  ميكانزماتنا،  إطار  في  األمور  هذه  كل 
المشتركة،  الوزارية  المراقبة  لجنة  سيما 
هذا  االعتبار  بعين  األخذ  سيتم  وبالتأكيد 

المقبلة«. اجتماعاتها  في  التطور 
العامة  األمــانــة  نظمته  لقاء  ــالل  وخ

العالمية  الصحافة  مع  بفيينا  لـ»أوبك« 
وبحضور  المرئي،  التحاضر  تقنية  بواسطة 
النفط  وزيري  »أوبك+«  مجموعة  رئيسي 
والسعودي  نــوفــاك،  ألكسندر  الــروســي 
الوزير  أعرب  سلمان،  بن  عبدالعزيز  األمير 
اإلخوة  باسترجاع  »سعادته  عن  الجزائري 
إلى  الفتا  النفطي«،  إنتاجهم  ليبيا  في 

مصطفى  الليبي،  نظيره  مع  تنسيق  وجود 
وعودة  النفطية  القضايا  حول  اهلل،  صنع 
اإلنتاج. وأضاف: »نحن متفقون مع الجانب 
الليبي حول كل القرارات المتخذة في إطار 
أوبك و)أوبك+(« مشيرا في نفس السياق 
تقديمها  خالل  من  شاركت  ليبيا  أن  إلى 

مقترحات.
األخيرة  ــقــرارات  ال حــول  تعليقه  وفــي 
بتمديد  القاضية  »أوبـــك+«  لمجموعة 
مايو  لشهري  المقرر  بالخفض  العمل 
عرقاب  أكــد  يوليو،  نهاية  إلــى  ويونيو 
في  بالتسريع  سيسمح  التمديد  هذا  أن 
»انتعاش سوق النفط وتقليل وتيرة تعبئة 
في  إيجابي  بشكل  والمساعدة  المخزون 

السوق«. هيكل  تشكيل 
إن  الطاقة،  بأسواق  مهتمون  ويقول 
السوق الدولية غير متحمسة لعودة اإلنتاج 
األسعار،  على  تأثيرات  من  له  لما  الليبي، 
أرجعت جريدة »وول ستريت جورنال«  فقد 
إلى  النفط  أسعار  تراجع  أمس،  األميركية، 
مدفوعة  برنت  لخام  دوالرا   42 دون  ما 
ومن  ليبيا  من  اإلنــتــاج  ــادة  زي باحتمال 

األميركي. الصخري  النفط  منتجي 

بــورز«  آنــد  »ستاندرد  أفــادت  بــدورهــا 
االنــتــصــارات  ــأن  ب االئتماني  للتصنيف 
حكومة  حققتها  التي  األخيرة  العسكرية 
الجماعات  ــن  م الكثير  تــدفــع  الــوفــاق 
الوالءات  تغيير  إلى  المسلحة  والتشكيالت 
لكن  قولها.  وفــق  ــاق،  ــوف ال حكومة  ــى  إل
على  يزال يسيطر  ال  الليبي  الوطني  الجيش 
الحيوية للنفط، بما في ذلك  التحتية  البنية 
والبريقة  النوف  رأس  في  الشرقية  الموانئ 
والزويتينية ومرسى الحريقة. وهذا يعني أن 
800 ألف برميل في اليوم من الخام الليبي 
ال تزال متوقفة، أي ما يعادل %67 من طاقته 

اإلجمالية.
الخام  إنتاج  وآبــار  حقول  إغالق  وتسبب 
جماعات  سيطرة  بعد  الماضي،  يناير  منذ 
إلى  اليومية  الصادرات  تراجع  في  مسلحة، 
مليون   1.2 مقابل  برميل  ألف   90 نحوي 
وقالت  الماضي.  يناير  مطلع  في  برميل 
الثالثاء،  الليبية،  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
النفط،  لحقول  القانونية  غير  اإلغالقات  إن 
كلفت  يــومــا،   142 لمدة  استمرت  التي 
بنحو  قيمتها  تقدر  خسائر  العامة  الخزانة 

5.269 مليار دوالر.

حقل الشرارة يشعل شرارة اإلنتاج الليبي في اتفاق »أوبك+«
67 % من اإلنتاج ال يزال متوقفا
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أحمد معيوف

وتحت عنوان »أي شيء وفي أي وقت وفي أي مكان« في نفس المقال يذكر الكاتب أن الضابط السابق في 
سالح الجو الجنوب أفريقي المدعو ستيف لودج )Steve Lodge(، والذي عمل أيضا في الجيش البريطاني، 
وعمل كمقاول عسكري خاص في نيجيريا، قاد فريقا مكونا من 20 مرتزًقا تم نشرهم في بنغازي في يونيو 
الماضي. ويتكون هذا الفريق من عسكريين سابقين أيضا من أكثر من دولة، ضم 11 مرتزقا من جنوب 
األسلحة  شحنات  بمنع  الفريق  وكلف  واحد.  أميركي  طيار  ومدرب  وأستراليين  بريطانيين  وخمسة  أفريقيا 
الذين  المتحدة،  األمم  محققو  ويقول  البحر.  طريق  عن  طرابلس  في  الحكومة  إلى  الوصول  من  التركية 
كشفوا العملية، إن الخطة كانت تتمثل في إنشاء قوة هجومية بحرية باستخدام الزوارق السريعة وطائرات 
المحققون  ويعتقد  وتفتيشها.  التجارية  السفن  إلى  الصعود  من  ستمكنهم  التي  الهجومية  الهليكوبتر 
العدو  أهداف  بمراقبة  تقوم  قوات كوماندوز  أيضًا  أكبر تضمنت  جزًءا من عملية  كانت  البحرية  القوة  أن 

وتدميرها.
مطار  إلى  بالشاحنات  نقلت  أفريقيا  جنوب  من  هليكوبتر  طائرات  ست  شراء  تم  العملية  هذه  إلنجاز 
سلسلة  تركت  أنها  إال  العملية  على  والتكتم  السرية  من  الرغم  وعلى  بوتسوانا.  في  الدولي  غابورون 
 The Botswana( طويلة من األدلة، منها صور نشرت على صفحات مجلة بوتسوانا غازيت على اإلنترنت
Gazette( لثالث مروحيات سوبر بوما، مربوطة على ظهر شاحنات، منطلقة على الطريق السريع. وقد تم 
تحميل هذه المروحيات في طائرات شحن، إحداها كانت مملوكة لشركة أوكرانية تدعى سكاي ايفييشن 
عملت  وقد  احترافي«،  وبشكل  مكان  أي  وفي  وقت  أي  وفي  »أي شيء  )SkyAviaTrans(، شعارها  ترنس 
هذه الشركة أيضا في نقل عناصر عسكرية إلى ليبيا حسب ما ورد في تقرير لألمم المتحدة. كانت وجهة 
هذه الرحلة حسب مستنداتها األردن، إال أنها هبطت في مطار بنغازي. كما تم استئجار زورقين سريعين، 
 James( من تلك األنواع الذي تستخدمه القوات الخاصة من تاجر مالطي مرخص له يدعى جيمس فينيش
Fenech(. قام السيد لودج بالتفاوض على هذه الصفقات، ولكن تم التعاقد عليها ودفع ثمنها من قبل 
إحدى  دورانــت.  السيد  يملكها  أو  عليها  يسيطر  والتي  دبي  في  مقرها  يوجد  التي  الشركات  من  العديد 
المماثلة  األسماء  ذات  الشركات  من  شبكة  من  جزء  هي   ،)Lancaster 6(  6 النكستر  وتدعى  الشركات، 
يعكس  ال  براقا  اإلنترنت شعارا  على شبكة  ويحمل موقعها  البريطانية.  فيرجن  وجزر  واإلمارات  مالطا  في 
باسم  تعرف  أخرى،  وتدير شركة   .)Prosperity breeds peace( السالم«  يولد  »االزدهار  يقول  نشاطها 
 ،)Amanda Kate Perry( سيدة تدعى أماندا كيت بيري ،)Opus Capital Asset( أوبوس كابيتال أسيت
وهي سيدة أعمال بريطانية بارزة في دبي تروج لصاحبات المشاريع، وقد أشادت بها مجلة اإلمارات للمرأة 

المحلية، كواحدة من المتميزات ذوات »الرؤيا« لعام 2019.
في بنغازي، غضب السيد حفتر من الطائرات التي جلبها المرتزقة في إطار هذه الصفقة، ووصفها أحد 
مسؤولي جناح حفتر بأنها »مروحيات مصفقة« كناية عن قدمها وعن مخالفتها للمواصفات المتفق عليها. 
وأشارت وثيقة حصلت عليها األمم المتحدة إلى أن الطائرات الموعودة تضمنت طائرة هليكوبتر هجومية 
لالستطالع  أداة  لتصبح  عدلت  زراعية  طائرة  وهي   ،LASA T-Bird طراز  من  وطائرة  كوبرا  طراز  من 

والحرب.
بسبب عدم االتفاق مع خليفة حفتر، قرر فريق المرتزقة االنسحاب إلى مالطا. ولكن بعد مغادرة بنغازي 
وكان  جميعا،  أنفسهم  وحشروا  عنه.  التخلي  إلى  دفعهم  مما  متاعب  قواربهم  أحد  واجه  يوليو،   2 ليلة 
عددهم عشرين، في قارب واحد حتى وصلوا إلى مالطا. بعد أسابيع، عثر خفر السواحل الليبي على القارب 

المهجور وظهرت صور له في وسائل اإلعالم اإلخبارية المحلية.
على  موقعه  في  ويظهر  اإلنساني،  المجال  في  وعامل  أعمال  رجل  أنه  على  نفسه  دورانت  السيد  يقدم 
االنترنت حامال طفاًل كينيًا. وكتب في أحد مدوناته »إلنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب«. ومع ذلك 
المشاريع  على  وأشرف  نظم  الذي  برينس،  بالسيد  األخيرة  المهنية  حياته  من  كبير  جزء  ربط  تم  فقد   ،

العسكرية الخاصة التي اشتهرت بها شركة بالك ووتر.
من عام 2014 إلى عام 2016، عمل السيد دورانت تحت قيادة السيد برنس في شركة تسمى فرونتاير 
سيرفس قروب )Frontier Services Group (، حيث قاد مشروعا مثيرا للجدل لتحويل طائرات زراعية إلى 
طائرات حربية رخيصة. تم نقل المشروع في وقت الحق إلى شركة بلغارية مرتبطة بالسيد برنس، وأطلق 
على هذه الطائرات اسم LASA T-Bird - نفس الطائرة الموعودة للسيد حفتر. وفي عام 2017، ارتبط 
السيد دورانت بمقترح السيد برنس الخاص بإنشاء سالح جوي خاص لمحاربة طالبان في أفغانستان عندما 
تايمز  ذي  أفادت صحيفة  األميركية، حسبما  الدفاع  لوزارة  6 كشركة شريكة  النكستر  برنس  السيد  أدرج 

العسكرية.
األسلحة  صفقات  وفي  وطيدة  تجارية  بعالقات  برنس  بالسيد  فينيش  السيد  المالطي  التاجر  يرتبط 
)Blackwater Ammunition(، والتي تبيع  2018 انشأوا شركة بالك ووتر للذخيرة  المشبوهة، ففي عام 

.)Blackwater( الذخيرة للبنادق الهجومية والسكاكين والساعات تحت العالمة التجارية
إن الحظر الدولي المفروض على توريد األسلحة إلى ليبيا ال معنى له. ويواجه أي شخص ينتهكها حظرًا 
محتماًل على السفر وتجميد األصول فقط، لكن لم يعاقب على اإلطالق حتى اآلن سوى مهربين إريتريين. 
وحتى كبار مسؤولي األمم المتحدة يصفون حظر السالح على ليبيا بأنه »مزحة«. فال يمكن للقوى الكبرى 
المتذبذبة  أو بسبب السياسات  ليبيا،  العلني بشأن  إما بسبب خالفها  أن تتفق على من يجب أن يعاقب، 
المستفيدين  بعض  أن  لدرجة  للغاية  طليقة  الفوضوية  ليبيا  حرب  أميركا.  تمارسها  كالتي  والمتناقضة 
تمكنوا حتى من العمل على جانبي خط الجبهة. ففي 5 أغسطس الماضي، قصفت طائرة مسيرة تديرها 
قوات السيد حفتر طائرة شحن على المدرج في مطار مصراتة. كانت هذه الطائرة هي نفس طائرة الشحن 
إنها  المرة  هذه  المسؤولون  وقال  شهر.  قبل  حفتر  السيد  إلى  الهليكوبتر  طائرة  سلمت  التي  األوكرانية 

كانت تحمل إمدادات عسكرية إلى طرابلس.
هذه فقط إحدى الحاالت التي كشفها محققو األمم المتحدة، والالعبون في هذه العملية كالسيد برنس 
التي تعصف بالساحة  العالمية  التهريب  إال رقم صغير في شبكات  والسيد دورانت والتاجر فينيش ما هم 
الليبية، هم مجموعة صغيرة من مجموعة كبيرة من الالعبين الذين تحركهم دول وحكومات، كمجموعة 
الفاغنر الروسية، والتي ال شك أنها ليست الفريق الوحيد الذي تقف وراءه حكومة دولته، فكل هؤالء العمالء 
المحترفين والمرتزقة يرتبطون بمصالح سياسية واقتصادية بدولهم. لهذا أرى أن خطورة المرتزقة أكثر 
شدة على المجتمع من الميليشيات المحلية التي، كما أشرت أعاله، تستمد قوتها من ضعف الدولة ومن 

االنشقاق السياسي الذي تغذيه لألسف أطماع عمالء الداخل.

جنة املرتزقة )2 -2(

التخطئهم عينٌ، وليس بمستطاع أذنٍ تجاهُل أصواتِ جلبتهم، وإن استغلق فهمها. مكانهم معروف 
المكان  على  تضفي  العالية  الرائقة  وضحكاتهم  الغزالة.  بحديقة  الخضراء،  مقهى  من  البقعة  تلك  في 
إلى  إلى مختلف مناطق طرابلس، يصل عددهم  ينتمون  الزهور،  استثنائيًا. كلهم شباب في عمر  رونقًا 
عشرة تقريبًا. كل مساء وحتى ساعة متأخرة من الليل يتحلقون حول منضدة، يلعبون الدومينو بحماس، 
أو يتناقشون فيما بينهم، ويضحكون لما يلقيه بعضهم من نكات وطرائف أو ما يحدثونه من مقالب. 
والمناضد من حولهم عامرة برواد انشغلوا عنهم بلعب الورق أو الدومينو، و التدخين والدردشة. كانت 
تلك المجموعة من الشباب متميزة بكونهم جميعا يتشاركون في عبء إعاقة تحول بينهم وبين النطق 
والسمع، لكنها لم تقف حاجزًا بينهم وبين التواصل االنساني الحميم، والرفقة الطيبة. تعطلت ألسنتهم، 
فتكلمت أرواحهم من خالل أصابع أياديهم ومالمح وجوههم بلغة اإلشارة، التي كانوا قد تعلموها في 

معهد الصُمّ والبُكم صغارًا. كانوا صُمًا بُكمًا، ويعقلون جدًا.
أعرف المصير الذي آل إليه مقهي عروس البحر، بتحوله إلى جزء معبد مسطح من طريق عام بعد قرار 
نظام القذافي، في آواخر السبعينيات، حل مشكلة االزدحام المروري بالغاء الكورنيش، وردم البحر. لكني 
ال أعرف ما الذي حلَّ بمقهى الخضراء، بعد أن فقد تالقه وحضوره، وصار مجرد مقهى كئيب، آخر، يضاف 

إلى مئات المقاهي األخرى التي تضيق بها العاصمة الليبية طرابلس حاليًا.
االثنان، الخضراء والعروس، كانا في آواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي متنفسًا 
من  يقدمانه  ولما  المدينة،  وسط  ومن  البحر،  من  لقربهما  الصيف،  فصول  ليال  في  طرابلس  لشباب 
خدمات لزبائن شباب ضاقت بحيويتهم وبفتوتهم شوارع وأحياء مدينة صغيرة، ذاقت نغنغة نعمة النفط 

بعد جوع، وبدأت ترفع رأسها متطلعة لما وراء األفق.
طرابلس  في  لكنه  أخرى،  مدن  على  ضيفًا  يكون  قد  الصيف  قديمان.  صديقان  وطرابلس  الصيف 
البيضاء،  المدينة  وصف  والجغرافيون  الرحالة  عليها  أطلق  التي  المدينة  ثقياًل.  وال  غريبًا،  ضيفا  ليس 
ولقبت بعروس البحر المتوسط، تنتعش لدى حلول فصل الصيف، وتفتح أبوابها وشبابيكها على زرقة 
البحر ونسائمه. وكان شبابها يجمعهم المرح واللهو على شواطيء البحر في المصيف البلدي، والليدو، 
حتى  البحر،  عروس  أو مقهى  الخضراء  في مقهى  يلتقون جماعات جماعات،  الليل  وفي  نهارًا،  وغيرهما 
ينتصف الليل. وكان الليل برائحة وطعم ومذاق مختلف في تلك األعوام البعيدة: ناعمًا رطبًا، أليفًا وحانيًا، 
إلى  وأحالوه  فيما بعد،  ثنايا طياته  الذين ظهروا في  والعفاريت،  وصديقا ودودًا، وال مكان به لألشباح 

كابوس مرعب.
ما  منها.  نفسي  أبريء  ال  كنتُ  وإن  بعيدة،  صارت  التي  السنين  تلك  بتذكر  للنوستالجيا  عالقة  ال 
استقطب ذاكرتي هو مشهد أؤلئك الشباب المحرومين من حاستي النطق والسمع، وكيف وثقت اإلعاقة 
واسع،  فناء  إلى  ولقاءاتهم  جلساتهم  فتحولت  قلوبهم،  بين  ما  وألفت  صداقاتهم،  ووطدت  عالقاتهم، 
خاص بهم، يمرحون ويلعبون ويتواصلون في انفساحه كبشر أذكياء، يفيضون حيوية وحبًا للحياة، في 
وقت يعجز فيه آخرون عن التواصل بكل ما أوتوا من مواهب الكالم. هذا االنقطاع في التواصل، واخفاق 
اللغة في أداء مهامها، يذكرني بمجموعة قصصية متميزة عنوانها » الجدران« وهي أول مجموعة صدرت 
يلفت  عمره،  اهلل  أطال  الشريف،  يوسف  كان  القصص  تلك  في  الشريف.  يوسف  المبدع  القاص  للكاتب 
الناس،  النفط بين  التي شيّدها وصول  الجدران  التي حملت المجموعة اسمها عن  انتباهنا في القصة 

وما أحدثه من تغييرات، بين أبناء الشارع الواحد، والمنطقة الواحدة.
أحيانًا، حين أرى انهيار جسور التواصل وغياب الحوار، وألمس فشل النطق في االفصاح عن المشاعر 
واألحاسيس واألفكار ليس خجاًل، أو رهبة بل عجزًا عن ايجاد معنى في كلمات تشق الطريق إلى عقول 
وقلوب اآلخرين، أتذكر أؤلئك الشباب، وتعود بي الذاكرة إلى جلساتهم، وصخبهم، وأنسهم، وحوارتهم، 

وتنبثق في ذهني أسئلة كثيرة.
المشكلة،كما تبدو لي، ناجمة عن التغيرات المربكة التي حدثت سريعًا في ايقاع حياة المجتمع بعد 
فبراير 2011 . تلك التغيرات تناوبت فيما بينها على تشييد جدران وحواجز انتصبت فجأة بين أبناء شعب 
واحد، وثقافة واحدة، وجعلت من السهل، في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها المجتمع، االحتكام 

في الخالفات إللجوء إلى لغة العنف، كلغة بديلة وبهدف اإلخضاع والسيطرة والتحكم.
التغيّر ليس سهاًل، وهو مؤلم جدًا. وال تنجو من تداعياته اللغة.
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خلدونيات

اسس  على  عنده  القائمة  التاريخ  حركة  ضمن 
ذلك  يبدو  والحضر،  البدو  بين  البشري  التنازع 
واضحًا عنده من خالل حديثه عن االجيال اذ يعتبر 

»جيل البداوة« سابق ل«جيل الحضارة. ***
ويبدو التناقض الخلدوني عمومًا في انه يصوغ 
مزايا للبدو عربًا وسواهم، ثم يعود لينفيها عنهم 
او  للمدينة  انتقالهم  حين  او  تحضرهم  حالة  في 
العرب  ان  قوله  المثال  سبيل  علي  الدولة.  مرحلة 
العجم  عند  كما  االبتكار  او  الصناعة  عن  بعيدون 
صنائع  عن  ليتحدث  يعود  لكنه  و  الصين،  واهل 
وهذا  وعمان.  والبحرين  اليمن  في  القدماء  العرب 
التناقض ما يجعل البعض يحصر الصفات السلبية 
على  محصورة  خلدون  ابن  عند  االعراب  و  للعرب 
فسادًا  عاثوا  الذين  سليم  وبني  هالل  بني  قبائل 
الفاطمية  الدولة  من  بــوازع  االفريقي  بالشمال 
بالمغرب  الحكام  مع  السياسية  حساباتها  لتصفية 
العصبية  بكتابه  الجابري  يفسر  كما  العربي 

والدولة.
هذه  على  الحكم  في  الــدارســون  اختلف  لقد 
التخفيف  يحاول  فهنالك من  الخلدونية  التناقضات 
الخلدونية  التصنيفات  في  التناقض  هذا  حدة  من 
إذ  االعــراب،  قصد  العمران  علم  صاحب  ان  كون 
واثروا من  ابدعوا  قد  في حكمهم  العرب ومن  إن 
خالل احتكاكهم بالحضارات االخرى، من ابرز رواد 
هذا االتجاه ساطع الحصري. في حين ذهب اخرون 
الطرح  التناقض ضمن  هذا  حالة  بوجود  لالعتراف 
تؤخذ  التي  االخطاء  من  جزء  ،وانها  الخلدوني 
االجتماع.  في  نظريته  من  االقــالل  دونما   ، عليه 
وفي هذا الصدد كتب جرمان عياش بحثا في هذا 
الراحل  المفكر  يُقصر  حين  في  االتــجــاه*****. 
حول  االطروحة  وصاحب  الجابري،  عابد  محمد 
يُقصر  ؛  الماضي  القرن  بسبعينيات  خلدون  ابن 
منهجي  عيب  وال  نظري،  تناقض  حالة  في  االمر 
خلدون  ابن  ان  باعتبار  الخلدونية،  التحامالت  رغم 
والمثالهم  عربي  تناقض  حالة  عن  فعليًا  يكشف 
إلى  العيش  وشطف  البادية  حالة  من  انتقل  ممن 
حاصل  تحصيل  الفوضي  إن  اذ   ، المدنية  رغــد 
وتثبيت  للتغير  البدو  إلدراك  منطقي  اربــاكــي 

الشخصية في طورها الجديد.
اعتبار حصر حركة  ان  ترى  اخرى  قراءة مشرقية 
تسقط  ــدو  وب حضر  بين  المقدمة  في  التاريخ 
باعتبار ان هذا التقسيم يسقط في الزمن الحاضر 
والمتمخض عن طفرات النفظ في العالم العربي. 
على  ترتكز  ال   « والحضر  البدو  بين  فالعالقة 
العالقة  أوالتضادية بقدر ما ترتكز على  التفاضلية 
تربط  التي  )السيمترية(  التناظرية  الوظيفية 
بينهما والتي تقوم على تبادل الخدمات والمصالح 
ال  الوظيفي  البنائي  المنظور  هذا  من  والسلع، 
يمكننا اعتبار البداوة والحضارة مرحلتين ثقافيتين 
أحدهما  الحضاري  التطور  سلم  على  متعاقبتين 
لكن  مختلفتان  وسيلتان  هما  بل  األخرى،  تسبق 
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االنتقادات  من  العديد  هنالك  ان  في  شك  ال 
بسبب  خــلــدون  البــن  توجه  التي  الراديكالية 
االعتقاد بانه »عنصري« ضد العرب بسبب حمولة 

البشري  العمران  في  أبحاثه  خلدون  ابن  استهل 
والسلطة،  االجتماع  حول  االولــى  مقدمات  بست 
والثالثة  االرض،  من  العمران  قسط  عن  والثانية 
وأحوالهم،  البشر  ــوان  أل في  الهواء  تأثير  عن 
الناس،  اخالق  في  الهواء  أثر  الرابعة  في  وتناول 
وفي الخامسة اختالف العمران في الخصب والجوع 
االثار، والسادسة خصصها  وما ينشأ عن ذلك من 
بالفطرة  البشر  من  للغيب  المدركين  أصناف  عن 
والرابعة  الثالثة  المقدمات  كانت  لقد  والرياضة. 
في  البُحاث  من  الكثير  تجاذب  محل  والخامسة 
تعاطيهم مع الطرح الخلدوني سلبًا وايجاباِ بشكل 
عام. اما المقدمة السادسة فلم تكن محل اهتمام 
وتركيز عند أغلب المهتمين كونها »تحمل الطابع 
محمد  يقول  حسبما  المقدمة  في  الالعقالني« 

الجابري في كتابه العصبية والدولة. *
الخلدوني  الطرح  حول  والتحاليل  االراء  اختلفت 
موضوع  حول  النظر  وجهات  وتباينت  مقدمته  في 
كتابه  في  الحصري  فساطع  واهتمامه،  دراسته 
ان  ــرى  ي خــلــدون«  ــن  اب مقدمة  عــن  »دراســـات 
العصبية هي المحور االساس، في حين يعتقد علي 
الوردي في« منطق ابن خلدون في ضوء حضارته 
هو  والحضر  البدو  بين  الصراع  ان  وشخصيته« 
الموضوع الرئيس، بينما يذهب الجابري في مؤلف 
بؤرة  هي  الدولة  نظرية  ان  إلى  خلدون  ابن  فكر 
حكم،  وسيلة  فالعصبية  المقدمة،  صاحب  اهتمام 
له  الدولة  في  اجتماعي  نمط  والحضر  والبداوة 

طبيعته وخصائصه وتفاعالته وتجلياته.
في  المقدمة  كتابة  في  خلدون  ابن  شرع  لقد 
سنوات  اربــع  فيها  أقــام  التي  سالمة  ابــن  قلعة 
بما  اخــرى  مشاغل  اي  تاركًا  الكتابة  على  منكبًا 
سلطة  رجل  يكون  الن  السياسي  طموحه  فيها 
ابن  بــان  التاريخية  االوضــاع  ونفوذ**،وتثبت 
القلعة  خلدون قد كتب مقدمته مرتين االولى في 
بها،  نزل  عندما  بمصر  كانت  والثانية  المذكورة، 
»االستطراد«  بان  يعتقد  البعض  يجعل  ما  وهذا 
في  الحال  هو  كما  المقدمة،  مواضيع  بعض  في 
سبيل  على  بمؤلفه،  الوارد  السادس  الباب  وضع 
المثال، كانت قد تمت صياغته في مصر، الدكتور 
هذا  إلى  يمل  أعاله  المذكور  كتابه  في  الحصري 
عند  االستطراد  فكرة  الجابري  يدعم  و  الطرح. 
خلدون  ابــن  صياغة  تحليل  خــالل  من  الحصري 
كغائب  العربي  المشرق  يذكر  حين  فهو  ألفكاره، 
الحاضر  صيغة  في  مصاغًا  العربي  المغرب  يكون 

بما يثبت انه يكتب بالمغرب، والعكس صحيح.
الشهيرة  مقدمته  في  خلدون  ابن  يستخدم 
كاالكراد   « حكمهم  في  ومن  العرب   « مصطلح 
االمازيغ،  البُحاث  بعض  اليها  ويضيف  والتركمان 
العامة  تنقالته  فــي  معهم  احتك  ممن  كونه 
ما  لكن  االمر،  لولي  كسفير  او  كمتنقل  واسفاره 
حين  هو  خلدون  ابن  عند  فعاًل  للجدل  مثير  هو 
تناوله لحالة انتقال العرب من البداوة إلى التمدن 
من  العديد  يرى  كما  متناقضة  آراؤه  تكون  إذ 
في  توجد  خلدون  ابن  عند  فالحضارة  المهتمين. 
اي  عن  بعيدة  »همجية«  حالة  والبداوة  المدينة، 
مرحلة  تعد  حضارة  الى  االنتقال  وحالة  ن،  تمدُّ
تأتي  لها  الحقة  مرحلة  باعتبارها  البداوة  تنفي 

كوصف  للعرب  اوصــافــه  في  القاسية  الـــدالالت 
بالسياسة«  تنقاد  ال  »امة  وكونهم  »الوحشية« 
ابن  كان  في«هل  دهــراوي  عبدالهادي  يرى  كما 
جام  الوردي  علي  يصب  كما   ،« عنصريًا؟  خلدون 
غضبه على ابن خلدون حينما يستعجب من وصفه 
للعرب و االعراب بالهمج ودون الحضارة وهو الذي 
للعراق  والتتار  المغول  وفوضى  اجتياحات  عايش 
والشام ولم يمنعه هذا من التودد والسعي لبالط 
االنتقادات  ابرز  من  لعل  و  تيمورلنك*******. 
البن خلدون ارديكاليًة تلك التي تأتي من سالمة 
أطروحته  كل  في  خلدون  ابن  هاجم  الذي  موسى 
انه  يصفه  العنصرية،  على  عــالوة  إيــاه  َمعتبرًا 
سارق ألفكار اخوان الصفا في كل ما كتب ونسبها 
بمنتصف  نشرت  له  مقالة  في  ذلك  جاء  لنفسه، 
والعرب  خلدون  ابن  عنوان  تحت  الماضي  القرن 
ممنوعة عن  مقاالت  بعنوان  كتاب  في  والمنشورة 

دار هنداوي.2011
النظر  بغض  خلدون  ابن  مقدمة  يطالع  لمن 
اننا- حقًا  سيدرك  منهجه  واساليب  ميوالته  عن 
عرب ومن في حكمهم- الزلنا سجناء ازمان عتيقة 
بقلب  ونحن  االخطاء  ذات  بممارسة  نحيا  بكوننا 
المحنة ذاتها , والتي خصصها ابن خلدون وحاول 
الخوض فيها عبر تجربته و مطمحه مع مجتمعات 
واتته  ان  الى  حياته  في  كتجربة  والبادية  الحضر 
االستقرار  عدم  وحالة  السياسية  فالقالقل  المنية. 
االجتماعي وسطوة االجترار المعرفي التي عايشها 
ابن خلدون في العقلية العربية الزالت روحًا سائدة 
الزمني  االختالف  مع  الحاضر،  العربي  يومنا  في 
والشكلي لذواتنا. فحالة االرتباك العامة للشخصية 
بنزعتها  المعروفة   ، ايضًا  والمستعربة  العربية 
الحاكم  ــة  اروق في  التخبط  كذلك  التصادمية، 
 , وعي  بغير  او  بعنادها  الواعية  المكابرة  بروح 
يتجاوز  بما  وذهننا  بنفسياتنا  متجذرة  أشياء  تظل 
 « عن  للبحث  يجرنا  قد  وبما  تحلياًل،  االكاديمية 
كما  تسامحًا،  اكثر  بطريقة  التعايش  الحب«  دين 
محنة  تشكل  التي  الحب«  »دين  في  متوقدة  هي 
فكرية عربية اخرى، ال تقل جدليًة باعتبارها وليدة 

فكر شيخ الصوفية ابن عربي.
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رافد علي

شرع ابن خلدون في 
كتابة املقدمة في 

قلعة ابن سالمة التي 
أقام فيها اربع سنوات 

منكبًا على الكتابة 
تاركًا اي مشاغل 

اخرى بما فيها 
طموحه السياسي 

الن يكون رجل 
سلطة ونفوذ

العالقة بني القانون والفنون

أهمية  العمد  القتل  جناية  على  الوحيد  الشاهد  شهادة 
تفنن  وقد  القانوني!!  الواقع  في  أهميتها  تفوق  كبرى 
المحامي  دور  لعب  في  المصري  الفن  نجوم  من  كثير 
ولفظة  بالمطرقة  الطرق  لقطة  وتظل  النيابة  ووكيل 
قلوب  في  المؤثرة  القضائية  اللقطات  من  »محكمة« 

المشاهدين.
المعروض  ــي«  روح »طلعت  المصري  المسلسل   •
 c b c قنوات  على   )2019 يناير   ( الفائت  العام  مطلع 
واختيرت  شائكة،  قانونية  وقائع  حول  أحداثه  وتــدور 
مأخوذ  ولكنه  أحداثه  مسرح  لتكون  محاماة  شركة 
األمريكي  المسلسل  قصة  عن  أجنبية  فورمات  عن 
المشاكل  حتى  اقتبست  وبالتالي   ،Drop Dead Diva
المتخصص  يجعل  مما  القانونية  والقواعد  االجتماعية 
الخيالي  االقتباس  هذا  يستغرب  اإلقليمي  القانون  في 
المشكالت  حل  فكرة  على  أســاســًا  يقوم  أنــه  خاصة 
ليست  أنها  تكتشف  فتاة  قضية  هناك  فمثاًل  القانونية. 
عاما   20 من  أكثر  بعد  معها  تعيش  التي  األسرة  بنت 
تكتشف  التي  المستشفى  على  قضائية  دعوى  وترفع 
أنها قامت بتبديلها مع طفلة أخرى، وهناك قضية الفتاة 
التي ترفع دعوى تعويض على شركتها ألنها تعتمد في 
تسويق بضاعتها على تأثير جمال عامالتها في العمالء، 

وغيرها الكثير...
الضرر  اثبات  لدعوى  مــرة  استمعت  أنــي  أتذكر   •
أمام  الساهر  كاظم  ضد  المنور  أسماء  من  المرفوعة 
قاضي األحوال الشخصية في أغنية » المحاكمة«، لم تثر 
باإلهمال  تتهمه  فالزوجة  جدًا؛  تقليدية  ألنها  اهتمامي 
بالغيرة  الــزوجــة  باتهام  نفسه  عن  ويــدافــع  الــزائــد، 

المفرطة!
»حسين  المبدع  بإخراج  حين شاهدتها مصورة  لكن 
دعيبس« استطاع لفت نظري بقدرته على التعبير الفني 
من  بها  والذهاب  »القاضي«  للفظة  مختلفة  بدالالت 
بالموظف  بدءًا  اتساعا:  أكثر  معاني  إلى  الضيق  المعنى 
الذي تكلفه الدولة بمهام الفصل بين المتقاضيين، ثم 
ذكرني  ثم   ، النزاع  طرفا  يرتضيه  الذي  الوسيط  الحكم 
يدي  بين  شكواها  تقدم  المدعية  جعل  حين  بالمتنبي 
الرحب:  المفهوم  إلى  أشار  وأخيرًا   ، »زوجها«  الخصم 
قصيرة  قصة  في  ذلك  كل  العدل،  الحق  السماء  قاضي 
األغنية  كانت  هل  جميل.  فني  وبأسلوب  األغنية  بعمر 

المصورة تشير إلى بدائل الدعوى القضائية التقليدية؟
لخدمة  الفن  توظيف  في  نطمح  أن  يمكننا  وهــل 
أو  تمثيلية  أو  مسرحية  نصوص  إنتاج  عبر  القانون، 
تحاول  أو  مهمة  قانونية  نصوصا  تتضمن  سينمائية، 
إلرشاد  محاولة  في  قائمة،  قضائية  مشكلة  معالجة 
القانونية  باآلليات  وإعالمهم  الصحيح  للطريق  الجمهور 
الواجب عليهم اتباعها تجنبا للمشاكل المحتمل الوقوع 

فيها حال جهلهم بحقوقهم وواجباتهم.
المسألة الثانية: تأثير القانون على الفن

عندما يشار إلى القانون بوصفه شرطيًا لتنظيم سير 
التعسفي  التقييد  من  هؤالء  يشتكي  والفنانين  الفن 

لحريتهم، مدعين أن حرية التعبير شرط الزب لإلبداع.
على  الحدوث  كثيرة  التماس  هذا  وقائع  كانت  وإن 
واقعتين  فقط  سأختار  األقل،  على  اإلقليمي  المستوى 
إقليمية واألخرى  التدليل إحداهما  حديثتين، على سبيل 

للفن في عالم ما بعد الحداثة وجوه كثيرة تتعدى الفن 
مباشرة  وغير  مباشرة،  آثار  وللفن  تأكيد،  بكل  السابع 
كثيرًا  إليها  يشار  كلها،  والمستويات  كافة  الصعد  على 

بمصطلح »أثر الفراشة«.
تتعدد  معقدة  عالقة  والقانون  الفن  بين  والعالقة 

فيها المؤثرات والتأثيرات؛ فعلى سبيل المثال ال الحصر
تصاغ بعض القوانين في خدمة الفن والفنانين وهم 
النقابي  التنظيم  قانون  مثل  لها  الحاجة  مسيس  في 
له  المجاورة  والحقوق  المؤلف  حق  قانون  أو  للفنانين، 

الحامي لحقوق الملكية الفكرية.
قانونية  تكن  لم  وإن  حاكمة  قواعد  له  الفن  أن  كما 
دون  للجمال  تحتكم  قواعد  ولعلها  التقليدي،  بالمعنى 

سواه ومنها مثاًل »قانون نسبة القطاع الذهبي«.
بأنه  زواياه  زاوية من  إليه من  ينظر  القانون  أن  كما 
عن  تعبير  فهو  دليل؛  خير  »الصياغة«  فن  ولعل  فن، 
احتواء  خالل  من  التشريعية  للسياسة  الفني  الجانب 

الحكم الموضوعي في قالب شكلي مناسب.
عديد  بين  من  فقط  مسألتين  المقال  هذا  في  نثير 

المسائل المثارة بالخصوص:
المسألة األولى: تأثير الفن في القانون

مجتمعية  رسالة  الفن  يكون  أن  يمكن  هل  بمعنى؛ 
يقوم  معينة  قانونية  قاعدة  بشأن  التشريعية  للسلطة 
للمطلب  باالستجابة  الرسالة  تلقي  أثر  على  المشرع 
أو  موجودة  غير  قاعدة  بسن  كــان  ســواء  المجتمعي 

بتعديل قاعدة سبق سنها ومعمول بها؟
ذلك  على  االستدالل  ويمكننا  لالهتمام  مثيرة  أسئلة 
على  دللت   2019 ــر  أواخ في  نشرت  مصرية  بمقالة 
تأثر  التي  المصرية  األفــالم  من  بجملة  بنعم  اإلجابة 
التشريعية  السياسة  وعــدل  المصري  المشرع  بعدها 
في  الحق  للسجين  أعطى  شرف«  »كلمة  فيلم  خاصته؛ 

زيارة أهله بضوابط محددة اجتماعية طارئة
»أريد حال« سمح للمرأة المصرية بالخلع، و«جعلوني 
الصحيفة  من  األولــى  الجريمة  احتساب  ألغى  مجرما« 

الجنائية للمصريين.
لنتذكر  إجابتنا،  في  نتريث  أن  المهم  من  ولكن 
المشيرة  التلفزيونية  واألعمال  السينمائية  األفالم  كم 
للفساد وصنوفه ولم تحرك الدول ساكنًا تجاهه. كما أن 
حينًا  بالتصريح  ومآسيها،  للدكتاتورية  أشار  منها  كثيرا 
وبالتلميح في أحايين كثيرة، ولم يلتفت الدكتاتور لذلك 
األسري،  والعنف  الشوارع،  أطفال  بعيد.  أو  قريب  من 
المخدرات، والمثلية، وغيرها  الزوجية، وتعاطي  والخيانة 
من  كبيرة  مساحة  أخذت  التي  االجتماعية  الظواهر  من 
السياسات  على  تأثيرها  كان  ذلك  ومع  الفنية  األعمال 

التشريعية غير ملموس أو على األقل بطيء جدًا.
إلى  اإلشــارة  نغفل  أن  نستطيع  ال  أخرى  جهة  من   •
القانونية  الكم الهائل من المشاهد العارضة للنصوص 
لدى  ذهنية  صــورة  يبلور  بما  القانونية  ولــإلجــراءات 
غير  نقل  لم  إن  فيها  مبالغا  تكون  ما  غالبًا  المتلقي 
معتدا  اإلجرائي  نظامنا  تظهر  المشاهد  فبعض  حقيقة. 
تطيل  وبعضها  حقيقي،  غير  وهــو  المتهم  باعتراف 
عمر  من  وقتًا  المحامي  لمرافعة  وتفرد  المرافعة  أمد 
القضية  عمر  من  المحكمة  هيئة  تتيحه  ال  المسلسل 
تولي  حاجة«  شافش  ما  »شاهد  مسرحية  للمحامي، 

محلية:
• على صعيد إقليمي لفتت نظري المطالبات الكثيرة 
بإيقاف برنامج »رامز مجنون رسمي« المذاع في رمضان 
حقق  والذي  العربية  القنوات  من  خمس  شاشات  على 

نجاحا كبيرا، وأعلى نسبة مشاهدة.
شجب  والحقوقيين  القانونين  من  كثير  حاول  وقد 
البرنامج وما يذاع فيه؛ فهو أشبه بصورة مصغرة لعنف 
على  البرنامج  يعتمد  حيث  »السجين«،  تجاه  الجالد 
»كرسي  بـ  أشبه  بكرسي  وثاقه  وربط  »الضيف«  خداع 
ليُمارس  ــز«  »رام يظهر  ثم  السجون،  في  التعذيب« 
تنتهي  حتى  فظ،  بشكل  »الضيف«  على  وعنفه  ساديته 
استعذاب  على  يعمل  هو  إذا  عادًة.  بالمصالحة  الحلقة 
المعاملة  وضــروب  التعذيب  ألساليب  الجمعي  العقل 

القاسية والمهينة الال إنسانية.
ممنهجا  عمديا  انتهاكا  البرنامج  الكثيرون  عًــد 
المساس  يجوز  ال  اإلنسان  وحقوق  اإلنسان،  لحقوق 
هو  بالضحية  والمقصود  بذلك،  الضحية  رضى  وإن  بها 
المساهمين  الفنانين  ثلة  ال  »المشاهد«  المستهلك 
من  كثير  انبرى  ذلك  ومع  االنتهاك.  ارتكاب  في  عمدا 
إعداده  وفريق  البرنامج  عن  للدفاع  أيضًا  الحقوقيين 
جهة،  من  التعبير،  وحق  اإلبــداع  حرية  بحجة  ومقدمه 
فال  اإلعالمية،  المادة  اختيار  من  المستهلك  ومكنة 
الهدف  ذي  الكوميدي  البرنامج  مشاهدة  في  عليه  إجبار 

الترفيهي، من جهة أخرى.
عملية  ترجمة  المصري  القضاء  ساحات  شهدت  وقد 
المطالبة  دعوى  بالفعل  رفعت  حين  ففي  السجال،  لهذا 
رفضتها  رسمي«،  مجنون  »رامــز  برنامج  عرض  بوقف 
محكمة القضاء اإلداري وأيّدت استمرار عرض البرنامج، 
مؤكدة أنه »ال يحمل أي تهديد لألمن القومي المصري 
أو تحريض على العنف أو التمييز«، وذكرت المحكمة أن 
أي  في  قصوى  بأهمية  يتسم  التعبير  حرية  في  »الحق 
الحق  هذا  لممارسة  تقييد  أي  وأن  ديمقراطي،  مجتمع 

يجب أن يفي بمعايير صارمة لتبريره«.
األخيرة  اآلونــة  في  نظري  لفت  محلي  صعيد  على   •
أما  بأنها  واتهامها  محلية  لمسلسالت  الموجه  االنتقاد 
باإلساءة  أو  مثاًل،  الحديث  ليبيا  كتاريخ  للتاريخ  مزورة 
أو  مثاًل،  كالبدو  الليبي  المجتمع  من  معينة  لجماعة 
كذوي  الليبي  المجتمع  فئات  من  معينة  لفئة  باإلساءة 
القول بوجوب  النقد وصل إلى حد  اإلعاقة مثاًل. وبعض 
للمسلسل  العارضة  القناة  ضد  بادعاء  للقضاء  التقدم 
إلنتاج  يخصص  جــدًا،  كبير  مالي  بتعويض  للمطالبة 
أصابهم  لمن  االعتبار  وتــرد  الضرر  تجبر  فنية  أعمال 
تحسين  خالل  من  الفني  العمل  جراء  المعنوي  الضرر 
النظر  وبغض  لديهم.  اإليجابية  القيم  وبيان  صورتهم 
المطلب  هذا  نظرنا  يلفت  للعمل،  الفني  التقييم  عن 
الدعاوى  تحقيقه.  إمكانية  مدى  عن  ونتساءل  القانوني. 
تحتاج إلى شرطين في مقدمها: المصلحة والصفة، فلن 
تقبل دعوى من غير ذي صفة وإن توافرت له المصلحة 
الفئة  تلك  فعل  ردود  من  اتضح  وكما  صحيح،  والعكس 
فإن  المصلحة«  »أصحاب  الليبي  المجتمع  فئات  من 

المسلسل قد القى قبواًل كبيرًا في مختلف أوساطها.
* مريم محي الدين في صحيفة الشارع الجديد.
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الغنوشي وديمقراطية الترام

وله بمكتبته

المفكر  يسميه  مما  واضحة  حالة  في  دستورية  مدنية  دولة 
الذي  التلفيق  أو  »التصفيح«  شايغن  ــوش  داري اإليــرانــي 
تمامًا.  مختلفين  معرفيين  حقلين  بين  مضحك  بشكل  يمزج 

والنموذج اإليراني هو األوضح«.
الجناح  أنفسهم  يسمون  لمن  بالنسبة  الديمقراطية 
إلى  يوصلهم  سلم  مجرد  إال  هي  ما  المعتدل  اإلسالمي 
منذ  اإلخوان  تنظيم  تكتيك  هو  وهذا  يسقط،  ثم  السلطة 
أو  السياسي،  االغتيال  عبر  السابقة  محاوالته  كل  فشلت  أن 
أو نظم دكتاتورية  التحالف مع قوى دولية،  أو  اإلرهاب،  نشر 
فاستغلوا  السلطة،  إلى  للوصول  فيها  والتغلغل  محلية 
قوى  ال  أن  فرصة  ينتهزوا  كي  العربي  الربيع  بعد  ما  واقع 
لكي يستخدموا  بقوة  أخرى غيرهم منظمة وممولة  سياسية 
لتفشي  ونتيجة  السلطة،  إلى  للوصول  االقتراع  صناديق 
خصبة  بيئة  يشكل  الذي  السياسي  الالوعي  من  شاملة  حالة 
كي  الــورع  الشعبي  للوجدان  المدغدغة  الدينية  للتيارات 
التقدمية  السياسية  القوى  غياب  وبسب  وتنمو،  فيه  تنجح 
الشمولية  األنظمة  قبل  من  بها  التنكيل  من  عقود  بعد 
نجحت  نفسه،  السياسي  بــاإلســالم  تضربها  كانت  التي 
مصر  في  السلطة  إلى  ديمقراطيا  للوصول  الجماعة  هذه 
مفاجئا  انتخابات  أول  في  ليبيا  في  فشلها  وكان  وتونس، 
النجاح  في  ليبيا  في  أخفقت  وحين  والمتتبعين،  للمحللين 
المال  فاستخدمت  األصيلة  لطبيعتها  عادت  الصندوق  عبر 
مفاصل  على  السيطرة  في  والسالح  والميليشيات  السياسي 
الليبيون  اختاره  الذي  السياسي  المسار  وأجهضت  الدولة، 
البلد  انقسام  إلى  أدت  التي  ليبيا  فجر  حرب  سمته  ما  عبر 
مازلنا  آخر  مصير  إلى  بليبيا  وذهبوا  السيادية،  ومؤسساتها 
السالح  مواجهة  يمكن  ال  وألنه  اآلن،  حتى  تبعاته  نعيش 
السياسية  للواجهة  العسكرية  المؤسسة  عادت  بالسالح،  إال 

في  ،أخــذت  المغتبط  عاجل  على  ثم  منفصل.  متر  كل  لكن 
الضيقة،  دنيايا  ضاقت  كلما  وكنت  مصنفة،  كتبي  ترتيب 
وفي  الممشى.  البيت  ممر  جعلت  كما  فضاء،  المكتبة  اتخذت 
هذا الزمن بزغ المنشأ، ما أمسى عادة، أن يكون قلب مكتبتي 
الفكرية  المجالت  للمستجد،  المتابع  المثقف  ديدن  المجالت، 
المصورة،  وحتى  والعلمية  العامة  والثقافية  المتخصصة 
عندى أن كل مجلة مجلد لكتب عدة: قصص قصيرة ،وسيرة 
دفة  سيضمها  وبحوث،  ودراســات  مقاالت  روايــات،  ،وفصول 

كتاب.
الصبا  فترة  العشرين،  القرن  ستينيات  الكوليرا،  زمــن 
المستوصفات  الى  دُفعنا  زحام  في  الوباء،  هلع  البالد  أصاب 
والمستشفيات، للحجامة ضد الكوليرا، ما عالمته مدموغة على 
ذراعي حتى يوم الساعة. وفي هذه اللحظة ،أهداني أسطوانة 
»غنيت مكة« ،قصيدة سعيد عقل ،ولحن الرحابنة وغناء فيروز، 
بعد  ما  ،وصديق سهرات  الدكان  أبي في  ،زبون  لبناني  عامٌل 
أبي بشراء »بي كاب« مشغل اسطوانات،  الدكان، وقد تكفل 
بدء  الحى. هذا  الكثير من سكان  قد شاهده  بعد  يكن  لم  ما 
8ملم،  السينما  أشرطة  مع  فالمرئية  الصوتية،  مكتبتي  منشأ 
الشهادة اإلبتدائية،آلة  أثر نجاحي في  وقد أهديت، من خالي 
عرض سينمائية قديمة، مع شريط قصير لشارلي شابلن، ما 

كنيته عندنا »ويشي«، ومع اختراع الفيديو لي قصة أخرى...
القصري  الحجر  أنه  الفردية،  تنتفي  حيث  السجن،  زمن 
القامع للشخصية، ففي حجرة كما علبة السردين ،ُكدس أكثر 
من عشرة رجال، ولمدة قاربت السنوات العشر، حيث لم يكن 
الكتاب، لكن السجن في األخير حياة،  باإلمكان الحصول على 

ما مكونها الجذري في جينات البشر صُنع المستحيل:
كانت  واضــح،  مبرر  دون  استثنائية  بزيارة  لنا  سُمح  مرة 
الترجمان  خالد  والصديقين  السجن  زميليّ  والداتي  الزائرتان 
األكل  من  ،شيئا  معهما  جلبتا  المسماري،  ادريس  ،والمرحوم 

جماعة  كان  وحين  فبراير،  ثورة  بداية  ومنذ  مايو،  شهر  في 
الدول  التجارية في  العائدين من مشاريعهم  الليبية  اإلخوان 
وربطات  البدالت  ويرتدون  بحفاوة،  يُستقبَلون  العلمانية 
ويوزعون  أحاديثهم،  في  للجميع، يهمسون  مبتسمين  العنق 
فيهم،  المخدوعة  الناس  على  يحملونها  حقائب  من  األموال 
الفاشية  »احــذروا  بعنوان  مقالة  كتبت  الوقت  ذلك  منذ 
بجريدة  السياسي«  »الالوعي  بعنوان  أخرى  ومقالة  الثالثة« 
هذه  من  فيهما  أحــذر  الفيتوري،  أحمد  لصاحبها  ميادين 
تظهر  أن  تحاول  كانت  الوقت  تلك  في  وألنها  الجماعة، 
أصدقائي  بعض  مع  حوار  وفي  البعض،  بها  انخدع  كمالئكة 
النظام  أن  ــاس  أس وعلى  مقالتي،  على  محتجين  كانوا 
ويتناقض  إقصائي  رأيي  وإن  الجميع،  يستوعب  الديمقراطي 
وجاهة،  من  يخلو  ال  كالمهم  كان  الديمقراطية.  جوهر  مع 
ولكني  سياسيا،  لست  كوني  في  تلخص  حينها  ردي  لكن 
أحسب نفسي على الثقافة، واعتراضي منطلقه ثقافي وفكري 
يعترض مبدئيا على تسييس الدين، وأن أي جماعة أو حزب 

سياسي منشؤه ديني هو مشروع فاشية.
العدد  في  نشرتها  التي  السياسي(  )الالوعي  مقالة  في 
كتبت:   ،2011 يوليو   19 بتاريخ  ميادين  جريدة  من  العاشر 
الشعبي(  الالوعي  حالة  استغالل  )وأعني  االتجاه  هذا  »سيبرز 
يعمل  والتي  الراهنة،  العربية  الثورات  مع  وبقوة  جديد  من 
السياسي  الالوعي  مظهر  تأجيج  على  سرقتها  يحاولون  من 
األخرى  السياسية  المشاريع  جل  إخفاق  ومع  استثماره...  أو 
أحد  منطقتنا  في  األخيرة  العقود  في  الدينية  النزعة  شكلت 
الحروب  صاحب  ما  يشبه  بشكل  السياسي  الالوعي  مظاهر 
تظهر  والفاشية...  النازية  تنظيرات  أو  دعاية  من  الصليبية 
التي  األخــوان  أدبيات  في  جليا  الخطابات  هذه  مثل  أزمــة 
لقيام  نفسه  الوقت  في  وتدعو  دينية  مرجعية  من  تنطلق 

أن  قبل  الصور،  من  األولى  مكتبتي  أنشأت  الطفولة،  زمن 
أطرق باب المدرسة، حيث كنت أول من محى أميته في أسرتي 
حصولي  أو  شرائي  أثر  من  كانت  صــوري،  الكبيرة.ومكتبة 
أو  لفنان  بصورة  المرفقة  »المستكة«،  الحلو  اللبان   ، كهدية 
العربية  السينما  في  الستينيات  المشهورين مطلع  فنانة، من 
،والمقامرة  اللعب  من  بالصور  أغنيتُها  وقد  واألمريكية، 
السرقة  ُأرجع، وحتى  ما ال  فاالستعارة،  المقايضة،  ثم  بالصور، 

من األطفال األخرين.
الجامع  في  الخط  فككت  إن  ما  لذا  األحرفُ صورا؟،  أليست 
كتبهم،  ثم  األطفال  في جمع مجالت  والمدرسة، حتى طفقت 
وبعد أن كانت مكتبة الصور من الكرتون، أظن كرتون حليب 
»كارنيشن« لقوته، فإن مكتبة المجالت أنشأتها من صندوق 
وعندئذ  دكانه،  في  يبيعه  أبي  كان  ما  اللبناني،  التفاح  خشب 
في العطلة المدرسية، جعلني أبي صبي النجار جاره وصديقه، 

فأجريت تعديالت صبيانية في الصندوق.
يسوح  أن  البتة  أقبل  ولم  لي،  كما  غرفة  أو  بيت،  للكتاب 
كتيباتي  تجليد  في  شرعت  لذا  الطائش،  كالعقل  مأوى  دون 
ومجالتي، من الورق الملون والمقوى، ووضعتها في المكتبة، 
في  مفردا  أنام  جعلني  فقد  ألبي،  البكر  األبن  أني  وباعتبار 
ما  مكتبتي  وبجانبه  سرير  لي  المضافة،  غرفة  »المربوعة« 
كانت أيضا بمثابة »الكوميدينو«، وبعد فترة وإثر نجاح مميز 
المدرسة، اشترى لي طاولة كبيرة »فورمايكا« ما تعد  لي في 
غالية الثمن، لكن لم يجلب كرسيا!، فجعلني أستخدم المكتبة 

لمآرب عدة كعصى موسى.
مارس  ففي  الحجر،  فسحة  المكتبة  كانت  الكورونا،  زمن 
2020، مكمما في بيتي بمنفاي االختياري/ القاهرة، استقبلت 
اخترت  ما  لي،  أنجزها  التي  المكتبة،  يحمل  جاء  من  النجار 
السفلية  لألبواب  واألصفر  المشجر،  البني  ولونه  خشبها  نوع 
3م العرض،  2م اإلرتفاع في  المغلقة، وما حددتُ مساحاتها: 

كهدف  الديمقراطية  المدنية  الــدولــة  حظوظ  وقلصت 
أساسي للربيع العربي.

بسبب  االنــســداد  إلــى  السياسي  الحل  وصــل  ليبيا  في 
العسكري  الحل  ووصل  وفرنسا،  إيطاليا  الخصمين،  خالف 
بين  الفاشل  والتنسيق  التركي  الغزو  بسبب  االنسداد  إلى 
ليبيا  تجد  االنسداد  هذا  ومع  وروسيا،  تركيا  الخصمين، 
قد  أهلية  استنزاف  حــرب  وهــو  ــد،  واح مسار  أمــام  نفسها 
الصومال  أو  أفغانستان  في  حدث  مثلما  لعقود،  تستمر 
التركي  الحنين  يعود  قــرون  قبل  حدث  وكما  كولمبيا،  أو 
بعد  المنطقة  في  الفوضى  مستغال  اإلمبراطوري  للماضي 
جماعات  هم  الحنين  هذا  وسدنة  العربي،  الربيع  أحــداث 
يرون  وال  عقيدته  أردوجان  يشاركون  الذين  اإلخوان  تنظيم 
والخالفة  األمــة  يخص  فيما  مشروعهم  لتحقيق  إمكانية 
لوزان  اتفاقية  لمئوية  تجهز  التي  التركية  القوة  عبر  إال 
التاريخي  الشجن  وتستعيد  أعبائها  من   2023 العام  لتحرر 
جديد  من  العربي  مجالها  إلى  والعودة  اآلفلة،  لإلمبراطورية 
سجلها  بسبب  األوربي  بالفضاء  االلتحاق  في  أخفقت  أن  بعد 
عن  اعتذارها  وعــدم  اإلنسان،  حقوق  يخص  فيما  السيء 

مجزرة إبادة األرمن.
الذي يسكنني،  الغليل  لكتابة كل هذا هو  أعود  ما جعلني 
التي  الجماعة  هذه  ضد  فبراير،  لثورة  األولى  الشهور  ومنذ 
خرابا  ليبيا  في  ستعيث  أنها  الكثيرون  كما  أعــرف  كنت 
جعلني  وما  خالياها،  استيقظت  أينما  تاريخها  كان  مثلما 
النواب  بعض  شنه  الذي  اللفظي  الهجوم  هذا  أكتب  أيضا 
اآلن  يعتبر  الذي  الغنوشي؛  البرلمان،  رئيس  على  التونسيين 
رئاسة  عرش  على  بتربعه  العربية  المنطقة  في  طاغية  أقدم 
يعيث  أن  يحاول  والذي  سنة،   50 من  ألكثر  النهضة  حزب 
حالة  حزبه  استغل  والذي  خرابا،  التونسية  الديمقراطية  في 
الفقيرة،  والمناطق  األرياف  في  خصوصا  السياسي،  الالوعي 
صناديق  في  المحبطين  التونسيين  أصوات  يستجدي  كي 
عقيدته  شخص  الديمقراطية  طريق  عن  ليصل  االقتراع، 
السلطة  في  منصب  أعلى  إلى  الديمقراطية  ضد  ومشروعه 

التشريعية.
بالتدخل  التونسي  والشارع  النخب  من  كبير  قطاع  يتهمه 
الذي  الدبلوماسي  العمل  وممارسة  الرئيس،  صالحيات  في 
الواقع  في  الذي  الدولة  رئيس  اختصاص  من  دستوريا  هو 
يتهمونه مخطئون،  أن من  غير  كثيرة،  اختصاصات  له  ليس 
به  يقوم  ما  يعتبر  وال  وعقيدته،  نفسه  مع  متسق  فالرجل 
المسلم  طالما  الخارج،  مع  التعامل  أو  الدبلوماسية  من  نوعا 
الخارج  هو  الوطني  أو  والعلماني  مواطنه،  هو  مكان  أي  في 
لذلك  تونسيا،  كان  وإن  حتى  دبلوماسية  إلى  يحتاج  الذي 
وينكرها  ضده  الموجهة  االتهامات  هذه  يستغرب  فالرجل 
اإلسالمية  باألمة  المتعلق  ومشروعه  لعقيدته  مخلص  ألنه 
الديمقراطية  أن  يعرف  وألنه  حدود،  بينها  تفصل  ال  التي 
تجاه  مؤقتة  وسيلة  إال  هي  ما  الكرسي  لهذا  أوصلته  التي 
هذا  فــي  لــه  شخص  وأقـــرب  األمـــة،  مــشــروع  ــى  إل السعي 
الذين  المثقفين  النواب  وليس  أردوجـــان  هو  المشروع 
يحل  كي  انتخبوه  الذين  وال  تونس  عن  يتحدثون  مازالوا 
لهم مشاكلهم اليومية داخل حدود تونس. في خطاب ألقاه 
إددوجان العام 2002 حين فاز حزبه ألول مرة وأصبح رئيس 
وليست  وسيلة  »الديمقراطية  الواحد:  بالحرف  قال  وزراء، 
تصل  حين  منه  تنزل  أن  عليك  الذي  الترام  مثل  وهي  غاية، 
العام  سُجن  الذي  ــ  أردوغان  فعله  ما  وهذا  المحطة«.  إلى 
ــ حين تمكن  الدينية  الكراهية  بتهمة تحريضه على   1994
االقتراع  صناديق  فوق  السلطانية  دكتاتوريته  يشيد  وبدأ 
التعديالت  بعد  المطلقة  السلطة  محطة  إلى  أوصلته  التي 
النهضة  حزب  إليه  يسعى  ما  وهــذا  األخيرة،  الدستورية 
الغنوشي/  التحالف  وراء  يقف  وما  تونس،  في  اإلسالموية 

األردوجاني، على حساب مصالح تونس وأمنها القومي.

ومن  ابنيهما،  رؤية  من  تتمكنا  أن  دونما  داخلية،  ومالبس 
األكل ما كان ملفوفا بورق جرائد أجنبية، بعد تمحيص وجمع 
الورق، تبين أنه عدد مجلة التايم األمريكية األخير، ولم تكن 
الخارج  في  كان  األسر  أبناء  أحد  لكن  البالد،  المجالت  تدخل 
العساس«  يغلب  »الخانب  مفاجأتنا،  أراد  أنه  ويبدو  فهربه، 
أعدنا  الحارس، هكذا  يغلب  اللص  أي  الليبي  المثل  يقول  كما 
للمجلة جسدها، فباتت مكتبتنا تحتوي على أخر عدد صدر من 
التايم. وزد على ذلك كانت لنا مجلة نصدرها من ورق السجائر 
الفردية  مؤلفاتنا  من  عدة،  مجاالت  في  كتبا  المجلة  ،وتُصدر 
التي  اإليطالية  اللغة  والجماعية والمترجمة، ما كان مثال ،عن 
بها  والكتب سُمح  البشتي،  الحميد  عبد  المرحوم  عنها  ترجم 

لسجين ايطالي زارته سفارته.
العسف  بتخفيف  تعليمات،  السجن  إدارة  على  هبت  مرة 
بإضراب  قمنا  أن  حدث  فقد  ونتمرد،  ننفجر  ال  حتى  والضغط 
ذلك  عن  ونتج  أيام،  لعشرة  أذكر  ما  على  استمر  الطعام،  عن 
المسلحة،  القوات  في  التعبئة  ادارة  من  كتب  لنا  جُلبت  أن 
من  أن  والطريف  في سجن عسكري،  مدنيين  كنا سجناء  فقد 
سيكلوجية  فانون،  لفرانز  األرض  في  المعذبون  الكتب:  هذه 
اإلنسان المقهور لمصطفي حجازي. وعليه صنع زميلنا رمضان 
ملون  بقماش  المغلف  السجائر  علب  من  ،مكتبة  المقصبي 
لسترة بالية. وكنت مع زميل أخر كما أمين لهذه المكتبة، ما 
نتج عنه عند اإلفراج عنا ،أن أخذتُ وادريس المسماري بعض 
الساعة،  حتى  باق  منها  والقليل  المؤلفة،  خاصة  محتوياتها 
من  وكتاب  الترجمان،  خالد  عند  لوكاتش  لجورج  ككتاب 
تأليفي هو في مكتبتي ببيتي، وكذا غيرها في مكتبة المرحوم 

المسماري.
حكاية  وتلك  واحــدة،  مكتبة  وليس  مكتبات  اإلفــرج،  زمن 
 : كورونا  العقيد  سراحنا  يطلق  أن  بعد  نسردها  قد  أخــرى، 

»القايد ما يريد سالم باأليد«!.

فكرة »العقد االجتماعي« 
لدى بوذا

»تهادوا تحابوا«

ارتبطت »نظرية العقد االجتماعي« بثالثة مفكرين، إنجليزيين هما توماس هوبز )1588 – 1679( وجون 
النظرية في قيام  لوك )-1632 1704(، وفرنسي هو جان جاك روسو )-1712 1778(. وتتلخص هذه 
»عقد« بين المحكومين والحاكمين تنازل بمقتضاه األولون عن حقوقهم أو جزء منها لآلخرين كي يديروا 

الشؤون العامة بمقتضى إرادتهم دون أية قيود.
هذا  إلجراء  المحركة  الدوافع  افتراض  في  الثالثة  المفكرين  هؤالء  بين  جوهرية  اختالفات  ثمة  لكن 

العقد، الذي هو، بالطبع، تصور تمثيلي أو تخييلي.
أعداء  الجميع  فيها  كان  العقد  هذا  إلبرام  سابقة  الفوضى  من  حالة  وجود  يفترض  هوبز  فتوماس 
لتنظيم  ضروريا  العقد  هذا  وجود  جعل  الذي  األمر  اإلنسان«.  ألخيه  ذئب  »اإلنسان  فيها  كان  الجميع، 
البشر كانوا يعيشون حالة  أن  األرواح والمصالح. على حين يرى لوك، تعارضا مع هوبز،  الحياة وحماية 
من السالم والتعاون والرخاء، واحتاجوا إلى سلطة تضبط ما تولد بينهم من مصالح وتنظمها وتديرها، 
فاختاروا التنازل عن جزء من حريتهم لهذه السلطة، وأن طبيعة هذا العقد طبيعة تمثيلية، أي برلمانية. 
التي كانت تعيش  الجماهير نفسها،  بين  أبرم  العقد  أن هذا  اعتبر  لوك حيث  رؤية  روسو فقد طور  أما 
حالة من السالم دون وجود سلطة، بحيث يقضي هذا العقد بقيام هيئة تشريعية تقوم بصياغة القوانين 

وتشرف على تنفيذها.
لكن جذور الفكرة أقدم من ذلك بكثير. إذ يقال إنها وردت لدى السفسطائيين وأبيقور، وعلماء القانون 

الروماني.
وفي هذا المقال نوجه االنتباه إلى ظهورها في الهند لدى بوذا، الذي عاش ونشط في شرق الهند بين 
القرنين السادس والخامس قبل الميالد، وترك كما وافرا من األقوال والتعاليم جمعها تالميذه الحقا في 

عدة كتب.
]يسميها في  اإلنسانية  الكائنات  أنه في مرحلة من وجود  بوذا  يورد  األشياء،  أثناء حديثه عن أصل 
جاهزا  الرائحة،  حلو  قشر،  وال  نخالة  بال   ، بريا  الرز  »ظهر...  الموجودات[  عنها:  ننقل  التي  الترجمة* 
لالستعمال. مهما التقطوا منه في المساء لطعام المساء عاد بمجيء الصباح فنما ناضجا؛ مهما التقطوا 
منه في الصباح لطعام الصباح عاد بمجيء المساء فنما ناضجا« )ص207(. لم يكن الحصاد والتخزين 
حينها معروفين. دام هذا الحال زمنا طويال. لكن »خطر ببال أحد الموجودات ذي طبع كسول ‘مللت من 
أخذ الرز في المساء لطعام المساء وفي الصباح لطعام الصباح. لم ال آخذ الرز مرة واحدة فقط لوجبتي 
المساء والصباح؟« )ص208(. ونفذ فكرته فعال. وحين علم بذلك موجود آخر، راقته الفكرة، فأخذ كمية 
من الرز كافية لمدة يومين!. وهكذا أصبح كل من يعلم يأخذ كمية من الرز تكفي لضعف المدة التي 
احتاط لها الذي قبله. وعندها »صار الحب مغلفا بالنخالة والقشر، وما اقتطف منه لم يعد ينمو من جديد، 

وظهر الحصاد وقامت نباتات الرز في مجموعات« )209(.
تطور األمر إلى أن »أحد الموجودات ذا طبع جشع، أخذ، مع احتفاظه بسهمه، سهما آخر لم يعط له 
فأكله«. فانتبه إليه اآلخرون واستنكروا منه قيامه »بأخذ ما لم يُعَط« طالبين منه عدم عودته إلى هذه 
باأليدي، بعضهم  لكنه ظل يكررها. بسبب ذلك »ضربه بعضهم  الشنعاء، فوافقهم على ذلك،  الفعلة 
بالحجارة، بعضهم بالعصي. من ذلك الحين عرف أخُذ ما لم يُعَط والتأديب والكذب والعقاب« )ص210(.

توجيه  ]حق[  له  »يكون  بينها  من  موجود  اختيار  على  الموجودات  اتفقت  الفعال  هذه  لتكرر  نتيجة 
التهمة إلى كل من يستحق... أن يتهم، يكون له ]حق[ تأنيب كل من يستحق التأنيب، يكون له ]حق[ 

نفي كل من يستحق النفي« )ص210(. مقابل منحه سهما من الرز.
من  ال  نفسها،  الموجودات  تلك  من  – مصنوعين  الوجود  إلى  الحكام  دائرة  »جاءت  النحو  هذا  على 

موجودات أخرى، من موجودات مثلها تماما، ليست مختلفة في النوع« )211(.
مبدأ »العقد االجتماعي« واضح هنا تماما. وطرح بوذا يجمع بين رؤية جون لوك وجان جاك روسو، 
القائلة بأن البشر كانوا يعيشون حالة من السالم والتعاون، ورؤية توماس هوبز القائلة بحالة الفوضى 
والعداء المستشرس بين البشر، وإن كانت الحالة األخيرة ال تتصف لدى بوذا بهذه الدرجة من الفوضى 
والعنف، وإنما هي حالة بديئة تولدت في رحم الحالة التي قبلها سرعان ما جرى تالفيها بإبرام هذا العقد 
والمصالح، مصالح  الحقوق  العقاب( وصيانة  الجريمة وفكرة  )نشوء  المخالف  بردع  الحاكم  الذي يفوض 

الجماعة.
قد يعترض البعض بالقول إن هذا تفكير أسطوري، وليس تفكيرا عقالنيا. لكننا نذكر بأن طرح هوبز 
ولوك، وكذلك روسو ينطلق من تصور أسطوري هو اآلخر، من حيث إنه يفترض وجود حالة عامة سائدة، 
سواء كانت سلبية أم إيجابية، قبل تقرير هذا العقد. كما أننا نريد أن نشير إلى أن البعض يعتبر البوذية 
فلسفة وليست دينا، ألنها نقلت التفكير من االهتمام باآللهة وطقوس إرضائها إلى االهتمام باإلنسان 

ومصيره، وبالتالي تكون قد نقلته من السماء إلى األرض، واستبعدت البحث في المسائل الميتافيزيقية.
مرفه  هانئ  مجتمع  فلدينا  هذا.  بوذا  طرح  في  )الديالكتيكي(  الجدلي  البعد  هو  للنظر  الالفت  لكن 
متجانس )األطروحة(، تتولد في رحمه تباينات وتصدعات )نقيض األطروحة(، فيتولد مركب جديد من 

األطروحة ونقيضها )السلطة والدولة(، إليجاد توازن مريح يكتنف المجتمع.
البالية(.  النيكايات  من  مختارة  )سوتات  البوذية  المقدسة  الكتب  من  مختارة  بوذا: نصوص  أقول   *
فائق  وفيق  العربية:  إلى  نقلها  غيثين.  روبرت  حواشيها:  ووضع  لها  وقدم  اإلنجليزية[  ]إلى  ترجمها 
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كتاب غربيون كثيرون قدمهم لنا الكاتب صادق النيهوم. لنا نحن جيل ستينيات القرن الماضي؛ »إيريك 
التناغم مع  أنه يقول، ما معناه: »أن  أفكاره  أذكر من  الفترة.  فروم« فيلسوف كبير ذاع صيته في تلك 

النفس يتخلق عندما يقبل عقلك فكرة تأملها واقتنع تماما بها، فتصبح من أساسيات سلوك المرء«.
وفي الحب له رأي خالصته: »أن الحب أكبر بكثير من مفهومنا له، فنحن نسفه الحب عندما نؤسسه 
قيمتها  من  نقلل  أننا  لدرجة  الكلمة  استعمال  في  كثيرا  نسرف  فنحن  فقط،  نفضل  بما  نربطه  عندما 
وفاعليتها عندما نحصرها فيما نعشقه من خارج أنفسنا، نقلل من قيمته عندما نربطه بما نريد«. يقول 
أن الحب ال يعني ما تريد أن تمتلكه أو تناله، وإنما ما تمنحه بغبطة وسرور لآلخرين. إنه حق مطلق لك 

في تفردك بإنسانيتك!
والرعاية  الحب  من  حرمانها  هو  العقلية  األمراض  أن  إلى  أشاروا  ممن  فهو  ذلك،  من  أكثر  ويذهب 

واالهتمام، سواء فيما تناله من اآلخر، أو فيما تعطيه له!
إن حبك إلنسان آخر يختلف تماما عن حبك لتفاحة، إذ تنتهي عالقتك بها بمجرد أن تستهلكها، أما 
يحتاجه، عن سعادته  الذي  الهناء  عن  بالمسئولية  وإحساسك  به،  اهتمامك  يتضمن  آخر  حبك إلنسان 
أن  ينبغي  ال  ولكن  بينهما،  المحبة  أساس  بل هي  الجنسين،  بين  ما  الدافئة  الحانية  فالعالقة  وراحته. 
تصل مرحلة تمّلك أحدهما لألخر، فالحب يبلغ ذروته عند الوصول إلى احترام كرامة اآلخر ومحافظتك 
على تفرده بشخصيته. وهي ال تحتاج إالَّ ألشياء بسيطة كحديث عفوي حول فنجان شاي مثال، أو وجبة 

خفيفة يغمرها التعاطف واحترام اآلخر واالهتمام بقناعاته وأرائه.
ومسألة الحب، أو بمعني أدق المحبة، اهتم بها الكثير من علماء النفس، فرفعوا عالقة الحب الحسية 
إلى عالقة عقلية، لدرجة أنهم جعلوا منها العالج الفعال للكثير من انحرافات النفس البشرية، مؤكدين 
للكثير من  فعالة  وأساليب عالج  فعالة  وجعلوها وصفات   « »أخذ  عملية  وليس  الحب عملية »منح«  أن 

األمراض العقلية.
ويذكر موضوع يتحدث عن العالج النفسي بالحب أن صبيا كان نموذجا لحالة ميؤوس منها، لدرجة 
أي  مع  بأية عالقة سوية  يرتبط  أن  فيه، ألنه شب كحيوان مؤذ، فشل  غير مرغوب  اعتبرته  أسرته  أن 
جعله  به،  خاص  عالم  إلى  الحقيقي  العالم  من  نقلته  )شيزوفرانيا(  بأنها  حالته،  وشخصت  آخر.  إنسان 
منه  يقترب  من  كل  ظل  وفرحة.  ومحبة  بود  بمعاملته  المستشفى  عالجه  منه.  يقترب  من  كل  يؤذي 
خادما، كان أم ممرضا أو طبيبا يعامله كشخص محبوب ومرغوب فيه، وفيما كان ال يغادر غرفته أصبح 
يغادرها من دون طلب من أحد، ويخرج إلى الحديقة ويقترب من الناس الذين ظلوا يعاملونه بمحبة، 
بالترحيب والمحبة. لم يمض وقت طويل حتى تعافى تماما، بل وأصبح  وال يعطونه شيئا سوى غمره 

مثاليا في معاملة اآلخرين بمودة وحنو.
ويؤكد »إيرك فروم« أن الحب ليس أمرا سهال، بل أصعب من أية قدرة يملكها البشر كافة، ولكن 

أن يطبقه البشر على اآلخرين الذين ال يرتبطون معهم بعالقات مصلحة ما يعد عمال شاقا للغاية.
أداء واجباتها. وهذا  أنه يحب رفيقته ألنها جميلة، موهوبة وبارعة في  الزوجة  أو  الزوج،  وقد يعتقد 
خطأ ألن الحب ال يعتمد على فضائل المحبوب، وإنما على قدرة المُحب على الحب. وهي قدرة ليست 
القراءة  يعلمونه  مثلما  للصغار  الحب  يعلمون  الكبار  أن  يعني  وذلك  بالتربية،  تتحقق  ولكنها  فطرية 
بعد  يمنحونه  كيف  يعرفون  ثم  بها  فيتشبهون  والتدريب  األمثلة  بضرب  ويتحقق  الرياضية.  واأللعاب 

ذلك.
أما الخطأ المفصلي الكبير، فهو االعتقاد أن الحب هو إعالة األطفال ورعايتهم، غافلين أن ذلك هو ما 

تقدمه الحيوانات كافة، إلى صغارها.
عن  النظر  وغض  التسامح  في  اإلفراط  من  نعلمه ألطفالنا،  أن  يتعين  ما  هو  محبة  نفسية  خلق  إن 
ومفهوم  الحب،  مفهوم  بين  ما  الخلط  إصالح  مهمتها  مدارس  تأسست  الهدف  ولهذا  أخطائهم. 
المرء  يحب  أن  هو  النجاحات  هذه  لتحقيق  األساس  أن  االعتبار  في  آخذين  الزائف.  والحب  المهادنة، 
نفسه حتى يتمكن من إعطاء هذا الحب إلى اآلخرين، فمن البديهي أن فاقد الشيء ال يعطيه. ثم إن 
األخطر من ذلك هو أن ازدراء النفس ال ينتج عنه إاّل كرهها، وبالتالي ال يمكن إيصال معني المحبة حتى 
ألطفاله. ولعله من المفيد أن نتدبر تعريف الدكتور »روبرت فليكس« الذي اختتم حياته مديرا للمعهد 
بتقدير  شعور  بالكرامة،  شعور  اإلنسان  لدى  يكون  »أن  قال:  الذي  بواشنطن،  العقلية  للصحة  القومي 
نفسه، وكفايته مع إحساس سليم بالتواضع في الوقت نفسه«. ويلخص رأيه بقوله: »إن العالم يكون 

أفضل بكثير مما هو عليه بقدرة الناس على الحب«.
ولماذا نذهب بعيدا، ونحن نكرر، على الدوام، حديثا نبويا يرسخ مبدأ المحبة: »تَهَادُوا تَحَابُّوا«، 
أمر مرعب،  النفس أن فقدانها  التي يؤكد علم  الحديث هي »المحبة«،  الغاية من هذا  في تقديري أن 
وأن ازدراء النفس وعدم الرضا عنها أمر يقود إلى الجنون، فتحابُّوا: تهادوا المحبة، فلعلها تفضى إلى 
هناء واستقرار فقدناه، منذ أن كانت ليبيا أفقر ثاني دولة في العالم. كان هذا الهناء يتنفس ويعبق مع 
روائح أطباق جيران الشارع الواحد طوال شهر رمضان.. ثم يتفجر كاأللعاب النارية ليالي العيد.. تحابوا، 

فلعل اهلل يحببكم في بالدكم مثلما كنتم من قبل.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

مرعي  الفنان  مع  يوم  ذات  جلسة  جمعتني 
بفكرة  مشغوال  وكــان  بمرسمه،  التليسي 
شاشة  ــام  أم جالسا  يحدثني  البقاء،  سر 
قائال:  الفراغ  في  يداه  محركا  »الكمبيوتر« 
حياته  على  المحافظة  يمكن إلنسان  »كيف 
وضعك  إذا  خصوصا  الــظــروف،  أحلك  في 
القدر في صحراء جرداء ال ماء فيها وال كأل، 

ما السبيل للعيش في هذا اليباب؟«.
من  فكريا  ترفا  كــان  ذلــك  أن  اعتقدت 
بمحرك  مستعينا  يبحث  ــو  وه التليسي 
للحياة،  بدائية  صيغة  عن  ربما  »غوغل« 
عليك  جالت  مــا  إذا  قاسية  ظــروف  ــق  وف
أن  اليوم  يبدو  لكن  كالح،  بوجه  الدنيا 
حقيقة  إلى  تحوله  في  ماض  التليسي  ترف 
العذاب  من  ملتهبة  ككرة  ويقترب  مرعبة، 
الكائن  حقوق  أبسط  من  الليبيين  لتجرد 

»الحياة«.
بها  يؤثث  التي  للصيغة  إشـــارة  تلك 
ويستثيرها  الفنية  كينونته  التليسي 
نتاج  وهــي  المعتاد،  تشاكس  باحتماالت 
اللونية  الــمــادة  لتذويب  متواصل  ــران  م
سقف  مع  للتماهي  وتطويعها  أعماله  في 
تتبنى  للفنان،  فلسفية  ــة  رؤي انزياحات 

تهشيم النمطي إلى ما ال نهاية، كما تسيح 
من  متحررة  ثائرة  ظفائر  البركانية  »الالفا« 

غطاء القشرة.
المبتسمة  الفتاة  نظرة  في مشهد  فنرى 
خيالها  غادر  أن  بعد  لرؤيتها  تتوق  لحياة 
متحررا  اللوحة،  غالف  ممزقا  جسدها  قبل 
جسدها  جاذبا  الصغير،  مربعها  فيزياء  من 
أخرى  صورة  وفي  الواسع،  العالم  سحر  إلى 
خفيفة  بانحناءة  للخروج،  أكثر  متوثبة  تبدو 
متجاورة مع الطائرة الورقية وسيوف الرمال 
بالحركة  ــرؤى  ال هــذه  تنتفض  الممتدة، 

والتجربة  ــرة  ــذاك ال رصــيــد  مــن  ممتاحة 
بالنظر  اإلسقاط،  ومعاني  األلوان  وفلسفة 
خصوصا  والتشكيل،  الفن  أسئلة  في  عميقا 
اقترابا  أعماله  عبر  التليسي  يراها  التي 
جهة  من  المحلية  الهوية  موضوعات  من 

والتنوير بأبعاده اإلنسانية العامة.
حيث  الثالث،  اللوحات  عن  بعيدا  وليس 
قرص  وتــغــازالن  الــعــازل  تمزقان  الــيــدان 
مغزى  الومضة  ــذه  ه تحاكي  الشمس، 
الضوء  مكامن  نحو  والسباحة  االكتشاف 
باستنارة ذاتية مشحونة بالرغبة في الحرية 

مفتوحة  مغامرات  ــاق  آف نحو  ــشــداد  واالن
عنه  يعلن  الذي  ذلك  جموح،  بخيال  مسيرة 
تموجات  يناجي  السياج  على  الواقف  الطائر 
السماء الملونة، بنظرة عمودية إلى الفضاء 
حالة  يعاكس  الــذي  الحيوي  المجال  وهــو 
في  الحركة  عن  ويعبر  المميت،  الثبات 

ذروتها القصوى وهو التحليق.
الجالسة مع رفيقها  الفتاة  وربما ستكون 
لدائرة  تكملة  الناي  على  أنغاما  يعزف  وهو 
األربعة  اللونة  اإلمضاءات  في  الخروج  سفر 
تخيلي  كسيناريو  الفضاء،  إلى  اإلطــار  من 
لوجهة نظر متصورة مني تحاول أن تتناغم 
يشغف  التي  المتعددة  التأويالت  سياق  مع 
على  إلسقاطها  دائما  المجهول  المتلقي 
اإلنجاز  زمن  من  تحررها  بعد  اللوحة  جسد 
تتمادى  وقد  المؤقت،  لسجنها  وتهشيمها 
السمكة  تفعل  كما  ثوريتها  في  الحالة 
بكسرها الزجاج متفجرة برغبة الحياة والتوق 
قد تتجاوز انجرافاته للتخلص من كل شيء 
حتى من الحياة ذاتها، وقد جسدت في ذلك 
الرغبة األزلية في التحرر والبقاء، البقاء الذي 

حدثني عنه التليسي في مرسمه.
مرعي  عند  التشكيلي  السرد  يقتصر  لم 
مظاهر  مع  تفاعل  بل  فقط،  اإللماحة  على 
الحضري  مكونها  فــي  الليبية  الــحــيــاة 

والصحراوي.

هل يوجد تغييب لدور المرأة العربية 
هذه  كل  بعد  التجربة  أم  الحقيقي 

السنوات لم تتضح بعد؟
إليها،  وصلنا  التي  التحرر  نسبة  إلى  بالنظر 
أحد  وال  تماما،  مغيبة  ليست  العربية  فالمرأة 
دور  أهمية  فــي  يــجــادل  أو  ينكر  أن  يمكنه 
وأم،  كامرأة  وواجباتها  دورها  ولنأخذ  المرأة، 
ممارسة  على  وحرصها  واجبها  إلــى  إضافة 
المرأة  تواجه  تحديات  وجــود  رغم  حقوقها، 
في  تعيقها  منزلها  خــارج  بدورها  للنهوض 
على  تغلبن  نساء  هناك  أن  إال  مهامها،  أداء 
خوض  واستطعن  بهن  المحيطة  الــظــروف 

التجربة الثقافية واألدبية بنجاح.
ماذا عن تجربة المرأة المبدعة 

في ليبيا؟
ظروفها  ــم  رغ ــمــرأة  ال كانت  حيث  ليبيا  فــي 
أن  وبقوة  استطاعت  أنها  إال  الصعبة،  والبيئة 
رغم  األوائـــل  ــدات  ــرائ ال منذ  وجــودهــا  تفرض 
المساحة البسيطة المسموح بها في تلك الفترة 
الجهمي  وخديجة  العنيزي  حميدة  والمرحومة 
وغيرهن  النعاس  ومرضية  شالبي  وفــوزيــة 
تسعفني  ال  والشاعرات  القاصات  من  كثيرات 
على  النساء  أنجح  من  يعتبرن  باألسماء  الذاكرة 
في  الكثير  وقدمن  واألدبي،  اإلعالمي  المستوى 
المرأة  فيه  تتفوق  أن  الصعب  من  كان  مجتمع 

وتفرض وجودها وحاليا ازدادت المراة قوة.
حركة  يثرن  أن  استطعن  هل  برأيك 
تغيير من خالل القضايا التي تناولنها 

في مجاالتهم اإلبداعية؟
على المستوى اإلبداعي نعم، خصوصا من خالل 
ما،  فترة  في  المسموعة  اإلذاعــات  عبر  يقدم  ما 
حيث لم يكن هناك أي وسائل ترفيه أو مشاهدة 
منذ طفولتي كيف  وأتذكر  )الراديو(،  المذياع  إال 
يقدم  لما  لالستماع  والعائالت  النساء  تحرص 
من برامج اجتماعية وتربوية، وكانت تقدم من 

قبل نسوة مثقفات ألجل توعية وإرشادات.
حديثنا عن التكوين الفكري 

لسعاد خليل؟
ملكة  بمعنى  فنانة،  األولى  بالدرجة  أنا 

بشكل  أملكها  ــي  أن أعتقد  الفني  ــداع  اإلبـ
األدب  مجال  في  وقراءاتي  كتاباتي  كل  خاص 
للتطوير  معرفتي  وزيــادة  إلثــراء  كلها  والثقافة 
الفنية  رسالتي  أقدم  حتى  وثقافتي  فكري  من 
أكتبه  ما  أغلب  فأنا  ملوث،  وغير  سوي  بشكل 
الثقافات،  في  وبحث  وإعـــدادات  ترجمات  من 
بكل  أكتبها  الــتــي  الــنــصــوص  بعض  ونــشــر 
أهم  مــن  ــرأة  ــق وال وأحاسيسي..  وجدانياتي 
كل  في  اقرأ  فأنا  أدمنها،  أصبحت  التي  األشياء 
والقراءة  المطالعة  خالل  من  واكتشفت  شيء، 
المستمرة عدم معرفتي ألشياء كثيرة وأحسست 
زاد  كلما  فالمرء  نعرفه..  لم  الكثير  زال  ما  بأنه 

اطالعه زادت معرفته وارتقى على صغائر األمور.
لماذا أخفق كتاب النصوص اإلبداعية 

وظـــلـــت تــجــربــتــنــا 
مقارنة  وفــقــيــرة  مــتــأخــرة 

بالتجارب العربية؟
باألحرى  أو  النصوص  في  نقصا  ليبيا  في  نعاني 
قلما  يملكون  الذين  فالكتاب  المسرح،  كتاب 
وهذه  اليد  أصابع  يتعدون  ال  جيدا  مسرحيا 
القراءة  أهمية  إلى  أنوه  وهنا  كبيرة،  إشكالية 
والتثقيف للكاتب حتى يستطيع كتابة نص قوي 
حتى  وتناوله  الطرح  وطريقة  بفكرته  بمفرداته، 
كبيرا  ثقافيا  إرثا  نملك  نحن  تراثنا  في  نبش  لو 
البسيط  منه  أخذوا  قد  فقط  القلة  ألن  مهمال، 
سببه  األولى  بالدرجة  كله  وهذا  يتعمقوا،  ولم 

عدم االهتمام بالجانب الثقافي والفني سواء من 
جانبه أو من قبل الدولة التي ساهمت في عدم 
وجود  وعدم  للمبدعين  المناسب  المناخ  توفير 

كليات وأقسام وأكاديميات مختصة.
كفاية  يناضل  لم  الليبي  المبدع  هل 
التي  للسياسة  باالنصياع  واكتفى 

مورست عليه؟
ومن  بوق،  مجرد  كان  من  يوجد  الجميع،  ليس 
ومواقفه  وأعماله  اللحظة  حتي  موجود  هو 
تطرح  كانت  التي  أعماله  هنا  وأقصد  تشهد، 
اإلعالم  إليها حتى  يتطرق  أن  قضايا ال يستطيع 
العام  في  مثاال  وأعطيك  المختلفة،  بوسائله 
في  ــدز  اإلي أطفال  قضية  هناك  كانت   ،1999
أحد  ابن  وكان  معتما  الموضوع  وكان  بنغازي 
المخرجين المسرحيين مصابا بحقنة بمستشفي 
األطفال، تعاطفنا جميعا وما زال ال أحد يستطيع 
الفيروس،  من  يعانون  أطفال  وجود  يعلن  أن 
إيقافها،  فتم  الخبر  وقتها  »ال«  مجلة  ونشرت 
الفكرة وتم تنفيذ عمل مسرحي يتحدث  فأخذنا 
وبعد  مباشر،  بشكل  ليس  ولكن  القضية،  عن 
رجوعنا  وقبل  طرابلس  في  جوائز  على  حصولنا 
الوطني  المهرجان  مدير  من  طلب  بنغازي  إلى 
السابع بطرابلس أن تقدم كل فرقة دقيقة من 
عرضها ألن القائد يريد مشاهدة األعمال بشكل 
رمزي، وعدنا بالفعل إلى بنغازي واستمر العرض 
أيام حتى طلبوا  للجمهور، ولم تمر ثالثة 
ــور وتم  االجــتــمــاع بــأولــيــاء األمـ
األحياء  وإرسال  أسرهم  تعويض 
كان  الموضوع  هذا  فقبل  للعالج، 
أبدا  أكن  ولم  كبير،  تكتم  هناك 
مقربة من جهة لها نفوذ أو سلطة 
أحترم  جعلني  وهــذا  اللحظة،  حتى 
الفنان  أن  أؤمن  يوم ألني  نفسي كل 

الصادق مواطن صالح قبل كل شيء.
تعتقدين  هل  ليبيا  إلى  بالنسبة 
أن تأثير التلفزيون كان أقوى من 

المسرح؟
ألنه  للمسرح  ومنافس  عــدو  التلفزيون 
أن  المفترض  من  لذلك  بيت  كل  ــل  داخ
يقدم كل ما هو هادف وتربوي، ولكن هناك 
بنغازي  في  نحن  إليه،  أنــوه  أن  أحــب  شــيء 
لثالثة  الــعــروض  وتستمر  المسرح  نعشق 
تعرض  مسارح  ثالثة  رمضان  وفي  أحيانا  شهور 
وأصبح  التلفزيون  من  الملل  أصابه  والجمهور 

متعطشا للمسرح خصوصا هذه الفترة.
خضعت  المسرحية  الــنــصــوص  ــل  ه

للمراقبة وهل تتذكرين عمال تم رفضه؟
السابق  النظام  خالل  وأقصد  أعتقد،  ال  حاليا 
هناك لجنة مشاهدة تحضر قبل العرض، وهناك 
بالنسبة  صحيا  شيئا  هذا  وأعتبر  نصوص  لجنة 
ولست  مجتمع،  قضية  هي  المسرح  قضية  لي 
في  المسارح  فكل  المسؤولين،  أو  األنظمة  ضد 

العالم تتعرض لبعض المراقبة.
بمعاناته  فيك  الكامن  اإلنسان  عن  ماذا 

وكيف تحول بداخلك الوجع إلبداع؟
المبدعين  أن  تكتشفين  بالتاريخ  ترجعين  لو 
الذي  هو  والوجع  القهر  موجوعون..  أغلبهم 

عانى  الفيلسوف  روسو  جاك  جان  اإلبــداع..  يفرز 
علم  مؤسس  وهــو  والكنيسة،  السلطة  مــن 
مــوزارت،  فالسفة  شوبنهاور  نيتشة،  االجتماع، 
ليوناردو دافنشي تربى عند دي ميدتشي لقيط 
ماركيز،  دستويفسكي،  الميراث،  من  حرموه 
مقموعين  فقراء  وكانوا  عظماء  جرودفسكي 
فكل  يقول  ما  لديه  ليس  والمرفه  »المرتاح« 

شي عنده.
بخصوص النقد هل تشعرين أن حركة 
النقد في ليبيا لم تواكب األعمال ولم 

تعط المبدع حقه؟
منه  يختصر  طويل  موضوع  هذا  ليبيا  في  النقد 
المثقف  حاجة  رغم  كامال  تغيبا  مغيب  حاليا  أنه 
والفنان للنقد البناء حتى يتفادى أخطاءه، ونفتقر 
ولكن  الظروف  بسبب  ربما  النقاد  وجــود  إلــى 
ينشر  ما  تجاه  لمسؤوليتهم  يعودوا  أن  أتمنى 

ويقدم.
يقتحم  لم  الليبي  الناقد  رأيك  في  لماذا 
أكثر  نقدية  رؤية  ويقدم  التواصل  مواقع 

حرية في ظل سرعة الوصول إلى القارئ؟
يتم  ما  وحرية  يشاهدها،  لم  أعماال  ينتقد  كيف 
أكثر  يسيء  أصبح  التواصل  مواقع  على  تناقله 
مما يفيد لألسف استغل هذا البراح الحر في أشياء 
المسؤولية  من  وجزء  البعض  قبل  من  مغلوطة 
ال  لمن  فرصة  أعطى  من  فهم  النقاد  على  يقع 

يملكون كفاءة النقد وحرية التأويل الخاطئ.
لنتحدث عن ليبيا في الحرب واإلبداع، 
هذه  عــن  يعبر  مــا  لدينا  نتج  هــل 

المرحلة خصوصا عن تجربتك؟
في  كثيرا  شغال  اشتغلنا  بــنــغــازي  فــي  نعم 
لها  جيدة  مسرحية  أعماال  وقدمت  المسرح، 
سنة  خمسين  طويلة  تجربة  بالمرحلة  عالقة 
أتوقف  لم  الحرب  في  وأقصد  اختزالها  صعب 
متواجدة  زلت  وما  عروضا  وقدمت  المسرح،  عن 
انتهيت  وحاليا  تحريرها،  فور  درنة  في  وعرضت 
للعلم  النصوص  من  الثاني  الجزء  كتابي  من 
حاليا لدي عشرة إصدارات مطبوعة، ومن ضمن 
عبد  للكاتب  »الهشيم«  مسرحية  األعمال  هذه 
رمزي  بشكل  تتحدث  عراقي  وهو  شمخي  األمير 
عن مجموعة ينتظرون عربة بينهم امرأة تحمل 
حول  المسرحية  ــداث  أح ــدور  وت ابنها  جمجمة 
العربة،  هذه  ينتظرون  وهم  بينهم  صراعات 
نعرضه  لم  ولكن  ومهما  مميزا  عمال  ــان  وك
الحرب  بــدأت  بعدها  فقط،  ــدة  واحـ ــرة  م إال 
بمكان  لتواجده  نظرا  المسرح  وقفل  واالغتياالت 

اشتباكات.
ونيسة«  »عمتي  مسرحية  هناك  كــان  كما 
عدة  منذ  به  تمر  وما  ليبيا  إلى  وترمز  تحكي 
مكان،  وفقد  ــزوح  ون حــرب  حــاالت  من  سنوات 
واختبأ  المعركة  من  هــرب  جندي  قصة  وهــي 
النص  سنوات  عشر  البهائم  مع  حظيرة  في 
»جاك  أفريقيا،  جنوب  من  فوقارد  اثول  للكاتب 
جانب  إلى  األحــداث  بعض  تتناول  أيضا  الليل« 
األنانية والحسد حتى األقارب لبعضهم وما زلت 
متواجدة في كل المحافل الدولية والعربية سواء 
إقامة  أو  مسرحي  بعرض  مشاركة  أو  مكرمة 

الندوات وتأطير الورش.

أصحاب األقالم املسرحية الجيدة ال يتعدون 
أصابع اليد.. ولم أكن يوما مقربة من السلطة

كورونا  فيروس  أن  الدويهي  جبور  اللبناني  الروائي  يرى 
الخيال  ويغذي  جديدة  أفكار  أمــام  الباب  سيفتح  المستجد 
التاريخ. وإذ يقرّ بأن تعديالت  الحروب في  األدبي تمامًا كما 
قد تدخل على سلوك البشر جراءه، لكنه ال يرى أنه سيحدث 

انقالب شامل في العالم بعد كورونا.
بــاألدب  دكــتــوراه  الحائز  عامًا(   71( الدويهي  ويمضي 
بلدة  في  الحجر  فترة  الثالثة  باريس  جامعة  من  المقارن 
»قبل  إليها  توجه  التي  لبنان  شمال  في  المصيفية  إهــدن 

األوان« هذا العام، لمناخها اللطيف.
اآلن،  المرحلة«  هذه  عن  الكتابة  من  »أتهرب  ويقول: 
فال  الوقت  لبعض  تحتاج  الروائية  الكتابة  أن  »أعتقد  مضيفا 

يمكن أن نكتب عن حدث ال يزال قائمًا«.
-1975( اللبنانية  األهلية  الحرب  بتجربة  ذلك  ويشبّه 

إلى  عنها  كتب  اللبنانية  الحرب  أن  أعتقد  »ال  قائاًل   ،)1990
ممكنًا  ــات  وب مــا،  صيرورة  إطــار  في  ووضعت  ــردت  ب حين 

توظيفها في الكتابة«.
أن  صعب  أعيننا  أمام  يتفاعل  الحدث  أن  »طالما  ويتابع 

يأخذ مكانه ويتحول إلى مصدر وحي«.
ــي«،  األدب »الخيال  في  حين،  بعد  سيدخل  الوباء  لكن 

من  سيصبح  للكالم.  و»منبع  روائية  مــادة  إلــى  ويتحوّل 
ستدخل  »بالتأكيد  ويقول  الدويهي.  وفق  األدب«،  يوميات 
البشرية،  خيال  في  العام،  الروائي  المشهد  في  الجائحة  هذه 
ومختلف   )...( الطاعون،  دخل  مثلما  الحروب،  دخلت  كما 

الجائحات التي ظهرت في العالم«.

الجائحات  تلك  عــن  الــكــتــاب  كــبــار  »تــحــدث  ويضيف 
»وحيد  )مسرحية  إيونسكو  يوجين  مثل  كرمز،  واستخدموها 
الكاتب  ينتقد  خيالية  جائحة  قصة  ــروي  ت التي  الــقــرن« 
ــة  )رواي كــامــو«،  وألبير  السياسية(،  األنظمة  خاللها  من 
في  أحداثها  وتدور   ،1947 عام  في  نشرت  التي  »الطاعون« 
حول  كامو  فلسفة  خالصة  وتشكل  الجزائرية،  وهران  مدينة 
»سيترك  الوباء  أن  الدويهي  يرى  المقابل،  وفي  العبث(. 

ندوبًا وآثارا في العقل والفكر والخيال بشكل خاص«.
الذي  الحجر  لم يكن »متضايقًا« من  أنه  الدويهي  ويروي 
التي  الفيروس  من  للوقاية  اإلجـــراءات  إطــار  في  به  التزم 
بدايًة  صعوبة  وجد  أنه  رغم  لبنان،  في  السلطات  فرضتها 

في التأقلم والتركيز على القراءة والكتابة.
حزيران«  و»مطر  األميركان«  »حي  روايات  صاحب  ويؤكد 
للرواية  العالمية  للجائزة  القصيرة  القائمة  إلــى  )وصلت 
و»شريد   )2008 عام  العربية  بوكر  بجائزة  المعروفة  العربية 
مستويات  على  جذرية  تغييرات  ينتظر  ال  أنــه  المنازل«، 

السياسة واالجتماع واالقتصاد، بعد تراجع الوباء في العالم.
عودة إلى »الفردية«

سلوك  مستوى  على  شامل  تغيير  حصول  في  ويشكك 

البشر بعد األزمة، قائاًل »يحكى دائمًا أن ما بعد هذه األزمة 
ليس كما قبلها، لكنني لست أكيدًا أن سلوك البشر سيتغيّر 
»تغييرات  برأيه،  األزمــة،  ستنتج  إنما  استراتيجي«.  بشكل 
نتيجًة  الحروب،  كما  تمامًا  حياتنا،  إلى  جديدة  أشياء  وتدخل 

لحاجتنا إليها«.
ويضيف »لدي ميل إلى القول إن البشرية سوف تستوعب 
ولو  ما،  بمكان  )للبيئة(  تخريبها  في   )...( وتكمل  الوباء،  هذا 
»االهتمام  إن  إذ  إيكولوجية«،  نزعة  حصول  أتوقع  أنني 
فبالنسبة  الجائحة«.  هــذه  بعد  سيقوى  البيئي  بالمجال 
الفيروسات  لتفشي  نقيضًا  »البيئة  تشّكل  الدويهي،  الى 
العودة  إلى  الحاجة  وستبرز  الطبيعة،  كما  تمامًا  واألوبئة، 

للزراعة الصحيحة والبيولوجية«.
عن  الدويهي  يتحدث  السلوك،  في  التعديالت  ومــن 
الذاتي  »االكتفاء  إلى  الدول  مستوى  على  اقتصاديًا  التحول 
فكرة  تتعزّز  أن  يمكن  كما  الوطني«.  االقتصاد  إلى  والعودة 

»التعليم عن بعد«... وقد يتأثر التواصل العالمي والعولمة.
و»يمكن  مفرطة«،  استهالكية  نزعة  هناك  »ستبقى  لكن 
الجسدية،  السالمة  عن  الدفاع«  إطار  في  تقوى  أن  للفردية 

بحسب رأيه.
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مكولوغ  ديفيد  كتبه  الــذي  »الـــرواد«  لكتاب  ــراءة  ق هذه 
بأسلوب  »أوهــايــو«  تأسيس  عن   David McCullough
لمحات  يتناول  ممتع  كتاب  إنه   . قبل  من  يطرق  لم  ونهج 
الغربي  الشمال  ساحل  في  واالستقرار  االستيطان  من 
من  العديد  به  مر  أن  يسبق  لم  الــذي  وهو  أمريكا،  من 

األوروبيين، وأيضا األمريكيين.
مصطلح  توظيف  ــراء  ج ــداع  ت ثمة  أن  ــح،  األرجـ وعلى 
وقادتها  مغطاة  عربات  مشاهد  عبره  نتصور  ــرواد«  »الـ
القمح  سنابل  حقول  وتشق  الشاسعة،  البراري  تعبر  وهي 
بعض  ولربما  الغرب،  في  يستقرون  ومهاجرون  المتموجة، 
الزمن.  عنها  عفا  التي  التاريخية  فورد  جون  مفارقات  من 
إنها  المشاهد.  هذه  مثل  يتضمن  ال  الكتاب  هذا  ولكن 
العليا  المحكمة  الجمهوريون  تولى  كيف  لتوضيح  محاولة 
إلى  بالقصة  يعود  ماكولو«  »ديفيد  الكاتب  البالد.  في 
وينهيها  أوهايو،  واليــة  أصبح  ما  تأسيس  من  الماضي؛ 

خالل الحرب األهلية.
 ،1783 عام  باريس  بمعاهدة  األمريكية  الثورة  انتهت 
بقيادة  األمريكيين  إلى  البريطانيون  تنازل  وبموجبها 
الواقعة  األراضـــي  عن  ــز  آدم جــون  المستقبلي  رئيسهم 
»اإلقليم  المسيسيبي،  ــى  إل أوهــايــو  نهر  ــرب  غ شمال 

الشمالي الغربي«.
بالمعنى  ــل«  األوائـ ــرواد  »الـ مواجهة  ابــتــدأت  ومنها 
تمهيد  في  الشاق  العمل  لمصاعب  والمجازي،  الحرفي 
الحرب  عن  ناهيك  ــراض،  األم وخطورة  للزراعة،  األراضــي 

مع الهنود الحمر وهم السكان األمريكيون األصليون.
ويشكل  محورية،  ــة  دول فأوهايو  مهمة.  قصة  إنها 
المنتظمة  التسوية  بداية   »Marietta  - »ماريتا  تأسيس 
دانيال  تصدر   1773 العام  المتعاقبة.  الغربية  الحدود  في 
غير  »كنتاكي«،  إلى  المهاجرين   Daniel Boone  - بون 
عام  ــالن  إع ألن   ، قانوني  غير  بشكل  ذلــك  فعلوا  أنهم 

1763 حدد طرق االستيطان في شرق جبال "اآلباالش".
مهمة  مواضيع  عدة  الغربي  الشمال  في  تحددت  لقد 
أقره  الــذي  المرسوم  أهمها  من  األمريكي.  التاريخ  في 
حظر  حول  الغربي،  الشمالي  عن   1787 العام  الكونجرس 
ــة فــي اإلقــلــيــم،  ــودي ــب ــع ال
للمدارس  أراض  وتخصيص 

العامة.
ــا يــشــيــر  ــ وبـــحـــســـب م
بداية  كانت  تلك  الكاتب، 
 " ــي  ــك ــري األم ــوذج  ــم ــن ال  "
عليه  اصطلح  ــذي  الـ وهــو 
ــي".  ــك ــري األم الــحــلــم   " ـــ  ب
ــي بــاخــتــصــار  ــعــن ــذي ي ــ الـ
يشكل  مستقبال  ــد:  ــدي ش
فــيــه الـــنـــاس األحــــــرار: 
مدنا  والمتعلمون  القادرون 
تحفظ  بقوانين  ينظموها، 
المواطنين،  وواجبات  حقوق 
وعمل  حريتهم.  وبالتأكيد 
ذلك،  لتحقيق  بهمة  الناس 
 " ــر  أص  1802 الــعــام  ففي 
فراش  من  يؤخذ  أن   ، كاتلر  القس  نجل   ، كاتلر"  إبراهام 
الدستوري  المؤتمر  في  الحاسم  بصوته  ــإدالء  ل مرضه 
أهم  مــن  هــنــاك،  العبودية  منع  ــان  وك ــو،  أوهــاي لــواليــة 

األصوات التشريعية في التاريخ األمريكي.
وهي  مارتيوس«،  »كامبوس  عن  يقدم  ــرواد  ال كتاب 
 Marietta  - »ماريتا  اآلن  أصبحت  ما  هي  مستوطنة  أول 
عن  قبل،  من  يطرق  لم  نهج  عن  خاطفة  جميلة  لمحة   ،»
لتسلط  مفصال  كونه  من  أكثر  شمولي  مجتمع  تأسيس 
بروابط  المستوطنة  تلك  »الـــرواد«  اتحد  لقد  الــفــرد. 
واحــدة،  كبيرة،  كعائلة  مجتمعهم  فتأسس  صــداقــة، 
محفوفة  مشتركة  ــوة  أخ في  البعض  ببعضها  مرتبطة 
عندما  التالية،  السنوات  في  ثم  بهم.  أحاطت  بمخاطر 
ــادوا  ع الــخــاص،  حيزها  فــي  منفصلة  ــرة  أس كــل  عاشت 
عن  والــســرور،  الرضا  فغمرهم  الـــوراء،  إلــى  بذكرياتهم 
القلب.  في  ما  أفضل  رفاقهم  أعطت  التي  المحبة،  تلك 
العديد  إن  كلها.  المستوطنة  والسالم  المحبة  فغمرت 
في  عشر،  السابع  القرن  خالل  األوائــل،  المستوطنين  من 
أرادوا  الذين  البروستانت  البريطانيين  من  كانوا  أوهايو 

بناء مدينة على طراز »إنجلترا الحديثة«.
شأنه  من  بعينه،  مكان  ثمة  عــديــدة،  ــور  أم بين  من 
فهم  على  الحديث،  أمريكا  عصر  مواطني  يساعد  أن 
الذي  الكتاب-  وهذا  الدائمة،  خالفاتهم  جذور  من  بعض 
جدير  أوهايو«-   « يسمى  أن  ينبغي  أنه  النقاد  أحد  يرى 

بقراءاته ألنه يساعد في تخفيف بعض الخالفات.
»بوليتزر«،  جائزة  على  الحائز  مكولوغ  ديفيد  يعد 
عمقا  األكثر  المؤرخين  بين  من  النقاد،  أحد  يقول  كما 
اكتشاف  يعيد  هو  وها  الماضيين،  الجيلين  في  وشمولية 
تسوية  بشأن  األمريكية،  القصة  في  ومثير  مهم  فصل 
الذين  الشجعان  الــرواد  قبل  من  الغربي  الشمالي  اإلقليم 
على  قائم  مجتمع  لبناء  تصدق  ال  صعوبات  على  تغلبوا 

المثل العليا التي حددت الحلم األمريكي.
معاهدة  مــن  كــجــزء  أنــه  مستهلها  قصته  يلخص 
بالواليات  العظمى  بريطانيا  فيها  اعترفت  التي  باريس، 
عن  بموجبها  وتنازلت  الجديدة،  األمريكية  المتحدة 
الغربي  الشمالي  اإلقليم  من  تتكون  كانت  التي  األرض 
أوهايو،  نهر  غرب  شمال  تقع  التي  البراري  وهي   ، الهائل 
المستقبلية،  وإلينوي  وإنديانا  أوهــايــو  ــات  والي وتضم 

ميشيغان ، ويسكونسن.
»مانسيه  يدعى  »ماساتشوستس«  من  لوزير  كــان 
الشاسعة  المنطقة  ــذه  ه فتح  فــي  فــعــال  دور  كاتلر« 
وعائالتهم  الــثــوريــة  الــحــرب  فــي  الــقــدمــاء  للمحاربين 

لالستيطان.
شروط  ثالثة  يتضمن  الغربي  الشمال  قانون  وكــان 
من  واألهم  المجاني،  الشامل  التعليم  الدين،  حرية  رائعة: 
فرقة  أول  انطلقت   1788 عام  في  العبودية.  حظر  ذلك، 
الجنرال  بقيادة  ذلك  إلى  إنجالند«  »نيو  من  ــرواد  ال من 
بوتنام«.  »روفــوس  الجنرال  الثورية  الحرب  في  المخضرم 
نهر  ضفاف  على  »ماريتا«  اآلن  يعرف  فيما  استقروا  ثم 

أوهايو.
خمس  خــالل  مــن  القصة  مكولوغ«  »ديفيد  ويـــروي 
»كاتلر  ونجل  و»بوتنام«  »كاتلر«  رئيسية:  شخصيات 
قدراته  طــور  نجار  أحدهما  آخــريــن،  ورجلين  ــم«.  ــراي اف
ــدا  رائ أصبح  طبيب  واآلخـــر  معماري،  مهندس  وأصــبــح 
الذين  الرواد  من  عينة  هؤالء  األمريكية.  العلوم  في  بارزا 
جسور  أو  طرق  بال  بدائي  سكاني  تجمع  وعائالتهم  أقاموا 
مع  وخالفاتهم  مشاكلهم  تتواصل  فيما  وأمــان،  امن  وال 
ومع  تفاوضية  وأحيانا  عدائية  أحيانا  األصليين،  السكان 
التفاوض  أثناء  ذلك  كل  مدينة.  إقامة  من  تمكنوا  ذلك 
أثناء  تتأسس  عندما  خصوصا  هينة،  ليست  ظــروف  في 
أمام  تقف  لم  العقبات  ولكن  لهم،  األصليين  السكان  عداء 

إصرارهم وبالتالي لم ينهزموا.
مجموعة  ــن  م مــســتــوحــاة  مجملها  ــي  ف ــة،  ــص ــق وال
المتبادلة  والرسائل  اليوميات  من  معروفة  وغير  ــادرة  ن
قصة  تشكلت  ومنها  الرئيسية،  الشخصيات  بين  مــا 
طموحهم  قادهم  أنــاس  عن  نوعها  من  فريدة  أمريكية 
قصة  هي  إذن،  هــذه،  عظيمة.  إنجازات  إلى  وشجاعتهم 

»الرواد«، التي سردها المؤلف بأسلوبه البديع المتميز.
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إنها محاولة 
لتوضيح كيف 

تولى الجمهوريون 
المحكمة العليا 

في البالد

طرابلس - عبد السالم الفقهي

روما - مريم الغزاوي

سعاد خليل لـ »الوسط«:

جبور الدويهي: الوباء سيغذي الخيال األدبيالعالم بعد كورونا

لجائزة  األول  بالمركز  الموجود  عبد  حسن  فاز 
 2019/2020 لعام  القصيرة  للقصة  إدريس  يوسف 
مصر،  في  للثقافة  األعلى  المجلس  نظمها  التي 

وقيمتها 50 ألف جنيه )نحو ثالثة آالف دوالر(.
بالجائزة  الموجود  عبد  وفاز 
األحد عن مجموعته القصصية 
من  المكونة  فاتنة«  »حــروب 
عن  ــادرة  ــص وال قصص  عشر 

الكتب خان بالقاهرة.
الثاني وجائزة  بالمركز  وفاز 
)نحو  جنيه  ــف  أل  30 قــدرهــا 
عبد  محمد  دوالرا(   1850
المجموعة  عن  زهران  المنعم 
عــربــات  ــع  ــب »س القصصية 
دار  عــن  ــصــادرة  ال مسافرة« 

النسيم للنشر والتوزيع.
على  ــافــس  ــن ــت ال اقــتــصــر 
اسم  تحمل  الــتــي  ــجــائــزة  ال
المصريين، وجاء  إدريس على  الراحل يوسف  الكاتب 
الفائزين في وقت توقفت فيه األنشطة  اإلعالن عن 
فيروس  جائحة  بسبب  مصر  في  والفنية  الثقافة 

كورونا بينما استمرت بعض الفعاليات عبر االنترنت.

»حروب فاتنة« تحصد جائزة 
يوسف إدريس للقصة القصيرة

التليسي.. فلسفة التحرر والبقاء

جبور الدويهي

خمسون عاما من العطاء 
لسعاد خليل.. إنها ليست 

فقط ممثلة ومسرحية 
بل إنها أديبة ومترجمة 
لألدب والثقافة، أهدت 

للمكتبة الليبية موسوعة 
شملت سبعة كتب مترجمة 

عن اإليطالية والفرنسية، 
وأضافت مادة ثقافية قيمة 

لكل القراء والباحثين في 
الفلسفة واألدب والموسيقى 

والمسرح والفن التشكيلي 
والشعر وحتى المعالم 

واآلثار التاريخية.
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ــرى  ــون، ي ــزي ــف ــل ــت ــى شــاشــة ال ــل ع
عــدة  شخصيات  الــمــشــاهــدون 
تلو  واحــدا  األحاديث  يتبادلون 
كمبيوتر  جــهــاز  ــام  أمـ ــر  اآلخـ
يذكر  المشهد  هذا  محمول، 
ــفــيــديــو في  ال ــات  ــادث ــح ــم ب
الواقع  في  لكنه  الشركات، 
في  ممثلين  ــن  ــي ب ــوار  ــ ح
مسلسل تركي يصور في أوج 

أزمة »كورونا«.
بشغفهم  األتــراك  ويعرف 
ــر بــالــمــســلــســات  ــي ــب ــك ال
ومن  المحلية،  التلفزيونية 
منتجو  يوقف  أن  ــوارد  ال غير 
أو  »توتونامايانار«  مسلسل 
تصوير  وقف  »المهمشون« 
في  يعرض  الذي  العمل  هذا 
على  يناير  منذ  ــذروة  ال وقت 
تركيا،  في  عامة  قناة  ــرز  أب
حيث أودى وباء »كوفيد19-« 
بحياة أكثر من 4500 شخص 
وفقا  حالة،  ألف   165 أصل  من 

لوكالة »فرانس برس«.
التباعد  ــمــبــادئ  ل ــا  ــرام ــت واح
من  حلقات  ست  آخر  صورت  االجتماعي، 
مع  جديد  سيناريو  أساس  على  المسلسل 
عبر  كاملة  شبه  بصورة  الحوارات  تبادل 
كذلك  الفيديو،  لمؤتمرات  »زوم«  منصة 
في  منفردين  أدوارهــم  الممثلون  يــؤدي 

نقاط مختلفة.
هو  ديميركول  دوغــو  المسلسل  نجم 
موقع  إلى  يتوجه  الــذي  الوحيد  الممثل 
اآلسيوي  الجانب  على  بيكوز  في  التصوير 
يــؤدون  زمـــاؤه  فيما  اســطــنــبــول،  مــن 
ديميركول  ويلعب  المنزل،  من  ــم  أدواره
دور طارق وهو شاب عاطل عن العمل يراكم 
الفشل تلو اآلخر في حياته، ويؤكد أن طاقم 

العمل تكيف مع نمط التصوير الجديد.
الكبير  الخشبي  المنزل  مــن  ويــوضــح 
الذي يقوم مقام موقع للتصوير: »ال أحد 
واآلخــرون  وحيدا  دوري  أؤدي  بجانبي، 
تتداخل  أحيانا  عينه،  ــر  األم يفعلون 

حواراتنا ويجب أن نتنبه إلى عدم التشابك مع حوارات 
نشعر  عينها،  ليست  »المشاعر  ويضيف:  اآلخرين«، 
بأجواء صناعية بعض الشيء لكننا نستمتع بما نقوم 

به بعض الشيء أيضا«.
بمابسهم  الفنيون  يصحح  التصوير،  موقع  وفي 
الضبط  عمليات  ويجرون  الكاميرا  وضعية  الواقية 
الازمة قبل االنسحاب إلى حجرة يسيرون فيها العمل 

عن بعد.
من  مــحــدود  عــدد  »يــأتــي  ديميركول:  ويــقــول 
وال  موحدة  أزياء  أي  نرتدي  ال  هنا،  إلى  األشخاص 
بدء  وعند  شعرنا«،  تصفيف  أو  بتبرجنا  يهتم  أحد 
تشغل  التي  الكاميرا  إلى  ديميركول  ينظر  التصوير، 
الممثلون  يقوم  كذلك  دوره،  يــؤدي  ثم  بعد  عن 
»زوم«،  تطبيق  عبر  عينها  بالخطوات  اآلخــرون 
ويشرف المخرج على التصوير من مدينة أخرى أيضا 

الفيديو.  عبر تطبيق لمؤتمرات 
للتصوير  موقع  من  دوره  تأدية  ديميركول  وآثر 
في  شخصيته  أهــمــيــة  بسبب  لــزمــائــه  خــافــا 
أيضا،  المنزل  في  بقيت  ما  »إذا  ويقول:  المسلسل، 
سيكون  جميعا  الممثلين  طاقم  أن  ذلك  سيعني 
لدى  الضجر  من  مزيد  إلى  ذلك  وسيؤدي  جالسا، 
الطريقة  بهذه  المنزل،  في  المحجورين  المشاهدين 

سيرون على األقل شخصا يتحرك عبر الشاشة«.
المشاهدين،  لدى  إيجابيا  فعل  رد  المسلسل  وأثار 
»نجح  اسطنبول:  في  المقيم  غوريل،  إيمراه  ويقول 
الصعب«،  الوقت  هذا  في  إضحاكي  في  المسلسل 
ويضيف: »ولم أجد استخدام زوم أمرا غريبا، بل على 
نستخدم  ألننا  خصوصا  واقعيا  يبدو  األمر  العكس، 

زوم حاليا للتحادث مع أصدقائنا«.
القواعد  احترام  مع  التصوير  إنجاز  يكن  ولــم 
التقنية  للفرق  سهلة  مهمة  الــازمــة  الصحية 
ينير  الفني  المساعد  ويقول  التصوير،  موقع  في 
المابس  ارتداء  مع  العمل  الصعب  »من  يالسين: 
ذلك  على  اعتدنا  لكننا  الــواقــيــة،  والتجهيزات 

مرغمين«.
في  كبيرا  نجاحا  التركية  المسلسات  وحققت 
العربية  البلدان  األخيرة لم تقف عند حدود  السنوات 
هو  النجاح  هــذا  على  األمثلة  ــدث  وأح والمسلمة، 
مؤسس  قصة  يروي  الذي  أرطغرل«  »قيامة  مسلسل 
المديرة  ايكوت  بسق  وتقول  العثمانية.  السلطنة 
»المسلسات  إن  »المهمشون«  مسلسل  في  الفنية 
كبيرة  حصة  ولدينا  مسجلة  عامة  أصبحت  التركية 
العالمي«، وتضيف:  المستوى  الصناعة على  في هذه 
ألن  بالقطاع  سيضر  الراهن  الوضع  أن  أظــن  »ال 
الناس سيواصلون مشاهدة التلفزيون خال الحجر«.

»اإلســكــنــدريــة  مــهــرجــان  إدارة  قـــررت 
المتوسط«  البحر  لـــدول  السينمائي 
اسم  إهداء  أباظة،  األمير  الناقد  برئاسة 
وسام  شوقي  فريد  الراحل  الكبير  الفنان 
األولى  للمرة  يقدم  الذي  الشعب«  »فنان 
والثاثين،  السادسة  دورته  في  واألخيرة 
وذلك تقديرا لعطائه الكبير ممثا ومؤلفا 
ومنتجا كبيرا، حيث قدم للسينما المصرية 
في  األفــام  أهم  من  مجموعة  والعربية 
في  بــارزة  عامات  وترك  السينما،  تاريخ 

الوجدان الشعبي المصري والعربي.
بحضور  التكريم  يتم  أن  المقرر  ومن 
مشاركة  وكذلك  الكبير،  الفنان  ــرة  أس
مع  عملوا  الذين  الفنانين  من  مجموعة 
محمد  المخرجون:  منهم  شوقي،  فريد 
وأحمد  عبدالعزيز،  وعمر  عبدالعزيز، 
شيمي،  سعيد  التصوير:  ومديرو  يحيى، 
ومحسن  مــرزوق،  ورمسيس  فرج،  وسمير 
محرم،  مصطفى  السيناريو:  وكتاب  أحمد، 
رئيس  صبري  فاروق  والمنتج  ندا،  وفيصل 
غرفة صناعة السينما، والمنتج محسن علم 
الدين، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن 
نقيب  زكي  أشــرف  والفنان  السينمائية، 
المهن التمثيلية، والمخرج علي عبدالخالق.

قد شهدت مسيرته  الكبير  الفنان  كان 
األدوار  مــن  تــحــوالت  ــدة  ع اإلبــداعــيــة 
وأدوار  السيما،  شجيع  منها  المتنوعة، 
مع  خالدة  ثنائيات  في  وبــرع  الفتوات، 
الفنان الكبير محمود المليجي، كما استمر 
فريد شوقي نجما على مدى ما يزيد على 
نصف قرن من الزمان، وظل اسمه يتصدر 
أفيشات السينما حتى بعد أن تجاوز مرحلة 

األفام  من  عددا  لنفسه  فكتب  الشباب 
»وبالوالدين  منها  السن،  لكبار  اإلنسانية 

إحسانا«، »حكمتك يا رب«.
من  ــدد  ع وإنــتــاج  ببطولة  ــام  ق كما 
المجتمع  خدمة  في  أسهمت  التي  األفام 
فيلم  منها  الــقــوانــيــن،  بعض  بتغيير 
إلغاء  في  تسبب  الذي  مجرما«  »جعلوني 
الصحيفة  في  للمتهمين  األولى  السابقة 
بدء  من  المخطئ  يتمكن  حتى  الجنائية، 
الذي  شرف«  »كلمة  وفيلم  جديدة،  حياة 
السجين  خروج  قانون  إصــدار  في  أسهم 
مناسبات  في  المشاركة  أو  أهله  لزيارة 
أسرية، مثل تلقي العزاء أو عيادة مريض، 
راسخة  زالت  ما  التي  األفام  من  وغيرها 
في الوجدان المصري والعربي، كما شارك 
العدوان  ضد  نضاله  المصري  الشعب 
وبطولة  بإنتاج  وقام  مصر،  على  الثاثي 
فيلم »بورسعيد« الذي قام بتصويره خال 

أيام العدوان على بورسعيد.
مسيرته  خــال  شوقي  فريد  حصد 
والتكريمات  الجوائز  عشرات  الفنية 
الشاشة«،  ــش  »وح منها  ــاب،  ــق واألل
في  عليه  أطلق  حتى  الترسو«،  و»ملك 

الوسط الفني لقب »الملك«.

النيجيري أوبي إيميلوني رهانه بتصوير فيلم في  كسب المخرج 
غضون أربعة أيام بواسطة هاتف نقال من دون أي تواصل مادي 
مع الممثلين، في خضم أزمة »كوفيد19-« التي تضرب أوساط 
السينما بقوة في باده، جامعا بين »تفاؤل عنيد« وقدرة على تدبر 

األمور.
وطرأت فكرة هذا الفيلم القصير على ذهن إيميلوني بعدما رأى 
زوجته تشارك في مؤتمر عبر منصة »زوم«، التي أصبحت أساسية 
أن  األخيرة، في حين  األشهر  في  والتدريس  بعد  العمل عن  في 
نصف العالم في العزل، وفق »فرانس برس«. وأوضح المخرج الذي 
له أفام حققت نجاحا جماهيريا في نيجيريا: »قلت في قرارة نفسي 
لم ال أخرج فيلما عن بعد؟ يمكنني إدارة الممثلين والتصوير من 

منزلي من دون أن أنفق أي قرش!«.
وهناك  بريطانيا،  في  عاما   53 البالغ  الطموح  المخرج  ويقيم 
انطلق في كتابة »هارت تو هارت« الذي بث عبر »يوتيوب« في 
الزواج  على وشك  حبيبين  الفيلم قصة  ويروي  مايو.  السابع من 
إغاق  إلى  وتؤدي  مباغت  بشكل  بينهما  تفصل  الجائحة  أن  إال 
المطارات، فتعلق هي في لندن وهو في الغوس عاصمة نيجيريا 
االقتصادية، لكنهما سيتحديان كل شيء لاحتفال بزواجهما مهما 

كلف األمر.
واحتاج العمل إلى يوم تدريب ويومي تصوير، وقد تولى أهالي 
الممثلين تصويرهما عبر الهاتف، مع يوم إضافي لمرحلة ما بعد 
اإلنتاج. لم يعد إيميلوني بحاجة فعا إلى إثبات موهبته في باده، 
التأثير  في  يأمل  لكنه  شهرة،  جيله  مخرجي  أكثر  من  يعتبر  إذ 

بالمواهب المقبلة.
ويوضح لوكالة »فرانس برس«: »أردت أن أظهر للشباب أنه 
بالرغم من الصعوبات الكثيرة في مهمتنا ورغم فيروس كورونا 

يمكننا أن ننجز فيلما من دون مال، متسلحين بالشغف«.
نوع  »نحن  عنيد«:  »متفائل  إنه  يقول  الذي  المخرج  ويضيف 
حاليا«.  به  نقوم  ما  نوسع حدود  وأن  نبتكر  أن  علينا  لذا  مهدد، 

ويتابع ضاحكا: »األمور سيئة؟ فلنعمل على تحسينها!«.
وتشكل »نوليوود« مفارقة بحد ذاتها في األساس، فهي ثاني 
األفام  عدد  صعيد  على  الهند  بعد  العالم  في  سينمائي  قطاع 
المنتجة، وتحصد النجاح في كل أرجاء أفريقيا. وتجسد الممثات 
أحاما  »إنستغرام«  عبر  المتابعين  مايين  لديهن  اللواتي  فيها 

يصبو إليها الشباب الفقير بغالبيتهم.
لكن بعيدا عن هذه اإلطاالت المشرقة والنجاحات االقتصادية 
يعاني القطاع من ظروف صعبة، إذ إن غالبية األفام المنتجة تنجز 
التي  الكبيرة  المنافسة  بسبب  متدنية  وأجور  محدودة  بوسائل 
أي ضمان  الكثيفة، من دون  القرصنة  تعاني منها جراء عمليات 

اجتماعي أو دعم رسمي.
للجهود  جديدة  ضربة  المستجد«  »كورونا  فيروس  ووجــه 
على  احترافي  طابع  إلضفاء  األخيرة  السنوات  في  المبذولة 
غائبة  شبه  كانت  التي  السينما  دور  انتشرت  فقد  »نوليوود«. 
قبل عقد من الزمن، تلبية للطلب المتزايد في الباد البالغ عدد 
سكانها نحو 200 مليون نسمة، في حين أن منصات األفام مثل 

»نتفليكس« لديها تطلعات كبيرة في هذه السوق العماقة.

تجارب جديدة
باباتوب، أحد مؤسسي مجموعة »فيلمهاوس«،  ويقول موزيس 

لوكالة »فرانس برس«: »واجهنا أزمات سابقة لكن األزمة الراهنة 
القطاع  خسائر  مقدرا   ،»2016 في  االقتصادي  الركود  بعد  أسوأ 

بأكثر من أربعة مليارات ناير »9.3 مليون يورو« منذ ثاثة أشهر.
وتفيد تقديرات جمعيات موزعي األفام النيجيريين أن 50 ألف 

وظيفة مباشرة مهددة اليوم.
وأغلقت دور السينما أبوابها فيما أوقف تصوير عشرات األفام 
أو أرجئ وتوقف دفع األجور لخبراء الماكياج والمابس والممثلين 

والتقنيين.
وأوقفت »نتفليكس« على سبيل المثال إنتاج أول عمل لها في 
نيجيريا كانت باشرت تصويره في مارس. أما مجموعة »فيفاندي« 

فقد أرجأت تدشين أول قاعة لها في أبوجا كان مقررا في أبريل.
فرصة الختبار صيغ جديدة،  الراهنة  األزمة  تشكل  وباالنتظار 
»جنيسيس«  شبكتي  مع  أوكباليه  تشارلز  المنتج  تعاون  فقد 
و»سيلفربيرد« المحليتين لدور السينما إلطاق سينما »درايف إن« 

أي بجلوس المتفرجين في سياراتهم لعروض في الهواء الطلق.
ونجح العرض األول منتصف مايو في أبوجا وبيعت كل البطاقات 
في غضون ساعات، وجلس المتفرجون في سياراتهم مع الفشار 

واحترام التباعد االجتماعي.
على  كوفيد19-  وباء  »يرغمنا  عاما:   37 البالغ  المنتج  وأوضح 
إعادة التفكير بعاداتنا واختبار تجارب جديدة«، لكنه يشدد على أن 
عروض »درايف إن« لن تعوض الخسائر التي تكبدتها دور السينما 

جراء اإلغاق.
ويرى الكثير من العاملين في القطاع أنه ينبغي المراهنة على 
منصات رقمية مثل »نتفليكس« أو منافستها المحلية »إيروكو تي 
في« التي يمكن لغالبية النيجيريين الحصول عليها مع اشتراكات 

غير مكلفة وخيارات أفام واسعة من راحة المنزل.
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الرسمية«  »األفــام  عن  كان  مهرجان  كشف 
وتضمنت  ألغيت،  التي   2020 العام  ــدورة  ل
ويس  لألميركي  ديسباتس«  فرنش  »ذي 
فرنسوا  للفرنسي   »85 و»صيف  أندرسون، 

أوزون، وفيلمين للمخرج ستيفن ماكوين.
ــغــيــت الــــدورة الــثــالــثــة والــســبــعــون  وأل
العالمية،  الصحية  األزمــة  بسبب  للمهرجان 
ليسكور،  بــيــار  المهرجان  رئــيــس  وكــشــف 
األفــام  عن  فريمو،  تييري  العام  ومندوبه 
باريس،  من  سنة  كل  يفعان  كما  المختارة 

وفقا لوكالة »فرانس برس«.
مهرجان  أكبر  يشهد  لن  للعادة  خافا  لكن 
البندقية  جانب  إلــى  العالم  في  سينمائي 
جائزة  منح  أو  رسمية  مسابقة  أي  وبرلين، 
القيمون  واختار  السنة،  هذه  الذهبية  السعفة 
كالعادة  موزعة  فيلما   56 المهرجان  على 
المسابقة  ــارج  وخ الرسمية  المسابقة  على 

و»جلسات خاصة«.
»هذه  األعمال:  اختيار  المكلف  فريمو  وقال 
تزال  ال  السينما  أن  تظهر  المختارة  األفــام 
أيضا«،  العزل  مرحلة  خال  كذلك  وكانت  حية 
وقد  يستسلموا  لم  »السينمائيون  وأضــاف: 

أرسلوا لنا 2067 فيلما، وهو عدد قياسي«.
أن نجد أشكاال مختلفة«،  وأكد: »كان علينا 
األفام  »سيرافق  المهرجان  أن  إلى  مشيرا 
ورقميا  والمهرجانات  القاعات  في  المختارة 
فرنش  »ذي  ــام  ــ األف بــيــن  ومـــن  ــا«،  ــض أي

في  صور  الذي  أندرسون،  لويس  ديسباتس« 
كوكبة  مع  فرنسا  غرب  جنوب  في  أنغوليم 
سوينتن  وتيلدا  موراي  بيل  مثل  النجوم،  من 

شاالميه. وتيموتي 
ستيف  البريطاني  للمخرج  فيلمان  واختير 
 12« عــن  أوســكــار  جــائــزة  الحائز  ماكوين 

»لوفيرز  هما  والفيلمان  سايف«،  إيه  ييرز 
فريمو  تييري  وأوضــح  و»مانغروف«،  روك« 
من  عناصر  مضايقات  »يتناول  مانغروف  أن 
صداه  »يجد  موضوع  وهو  للسود«  الشرطة 
بشكل مأساوي مع ما حصل مع جورج فلويد«.

»صيف  بينها  من  فرنسيا  فيلما   21 واختير 

هذه  اختيار  خال  ومن  أوزون،  لفرنسوا   »85
على  الضوء  تسليط  المهرجان  أراد  األفــام 
قطاع  فيه  يعاني  وقــت  فــي  األعــمــال،  هــذه 
األزمة  بسبب  كثيرة  صعوبات  من  السينما 

الناجمة عن وباء »كوفيد19-«.
الفيلم  أيضا،  االختيارات  هذه  ضمن  وكان 

المصري »سعاد« إخراج آيتن أمين.
الجونة  منصة  دعــم  على  حصل  والفيلم 
ــذراع اإلنــتــاجــيــة لــمــهــرجــان »الــجــونــة«  ــ ال
 ،2018 العام  الثانية  دورتــه  في  السينمائي 
دوالر  ألف   30 بقيمة  جوائز  وقتها  حصد  حيث 

التطوير. في مرحلة 

انتحار  حول  أحداثه  تــدور  »سعاد«  فيلم 
رحلة  في  الصغرى  أختها  تشرع  حيث  سعاد، 
إلى  الفيلم  ويسعى  اإلجــابــات.  عن  للبحث 
تكشف  للغاية  واقعية  سينمائية  تجربة  تقديم 
القاسية،  االجتماعية  الديناميكيات  ضعف  عن 
»سعاد«  صغيرة.  فتاة  انتحار  إلى  أدت  والتي 
له  تعاون  ثاني  في  عزت  محمود  تأليف  من 
كتابة  في  شارك  إذ  أمين،  آيتن  المخرجة  مع 
 ،»96 »فيا  األول  الطويل  الروائي  فيلمها 
وأروى  أبوالنجا،  خالد  ببطولته  قــام  ــذي  ال
الوجوه  »سعاد«،  بطولة  في  وشــارك  جــودة. 
أحمد،  وبسنت  الجياش،  بسملة  الجديدة 

وسارة شديد، وحسين غنيم.
مكسورة«  »مفاتيح  بفيلم  لبنان  ويشارك 
وهو  صحناوي  أنطون  والمنتج  كيروز  لجيمي 
سعادته  عن  عبر  الذي  كرم،  عادل  بطولة  من 
في  ويشارك  الخبر،  المهرجان  إدارة  نشر  فور 
العمل كل من بديع أبو شقرا، وغبريال يمين، 
ورلى  يعقوب،  وطــارق  كنعان،  أبــي  وســارة 
مراد،  وحسن  فرحات،  وجوليان  بقسماتي، 

ومنير معاصري، والطفل عيسى الحاج.
في  يعيش  الذي  كريم  قصة  الفيلم  يروي 
إلى  الوحيد  وطريقه  في سورية،  منكوبة  قرية 
ليس  لكنه  به،  الخاص  البيانو  بيع  هو  الهجرة 
ومحيطه  إصــاح،  إلى  وبحاجة  يــرام  ما  على 
بممارسة  له  التطرف ال يسمح  إلى  يجنح  الذي 
حبه  بين  عالقا  كريم  فيصبح  الموسيقى، 
عنها،  التعبير  على  قدرته  وعدم  للموسيقى، 
المنطقة  مغادرة  على  قدرته  عدم  جانب  إلى 

التي يعيش فيها. المنكوبة 

الكشف عن أفالم دورة مهرجان »كان الكشف عن أفالم دورة مهرجان »كان 20202020« امللغاة« امللغاة

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

»نوليوود« مختبر أفكار سينمائية رغم األزمة في نيجيريا»نوليوود« مختبر أفكار سينمائية رغم األزمة في نيجيريا

● متجر مليء بأفالم »نوليوود« في نيجيريا

● فريد شوقي

بمشاركة عربية

منها تصوير فيلم بواسطة هاتف محمول

منها »المهمشون«

بحضور أسرته ومجموعة من الفنانين

المسلسات  تصوير  استئناف  كاليفورنيا  حاكم  مكتب  أعلن 
إجراءات صحية  يونيو، في ظل   12 الوالية، في  واألفام في 

صارمة.
من  مسبقا  مرخصا  اإلنتاج  يكون  أن  يجب  ذلك،  ورغم 
المعنية. كما يجب أن  المقاطعات  قبل مسؤولي الصحة في 
المحلية«،  الوبائية  »البيانات  خصوصا  االعتبار  في  تؤخذ 
مع  التعامل  على  والقدرة  السكان  على  االختبارات  ونتائج 
حسب  »كوفيد19-«،  بوباء  اإلصابات  من  جديدة  موجة 
انتقال  خطر  من  »للحد  المكتب:  وأوضح  برس«.  »فرانس 
من  وغيرهم  والممثلين  اإلنتاج  فرق  على  سيتعين  الوباء، 
األمنية«  للبروتوكوالت  االمتثال  القطاع  في  المهنيين 

التي قد تعززها السلطات المحلية.
لكن ال شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسية 
ستكون قادرة على إعادة إطاق إنتاجاتها، بدءا من األسبوع 
واحدة  هي  المحيطة  والمنطقة  أنجليس  لوس  ألن  المقبل، 
الوالية مع  لتفشي »كوفيد19-« في  الرئيسية،  المراكز  من 

تسجيل نحو نصف اإلصابات والوفيات.
إصابة  ألف   125 من  أكثر  كاليفورنيا  سجلت  اآلن،  وحتى 

بفيروس »كورونا« و4500 وفاة.

كاليفورنيا تستأنف تصوير األعمال الفنية

الوسط - محمد علوش

»سعاد« يمثل مصر.. ولبنان يشارك بـ »مفاتيح مكسورة« لعادل كرم

● بطال مسلسل »المهمشون«

● بوستر فيلم سعاد ● المخرج البريطاني ستيف ماكوين ● مشهد من الفيلم اللبناني مفاتيح مكسورة

● مدخل »باراماونت بيكتشر« في هوليوود



في
أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، املرمى

اللعبة  اتحاد  أن  لـ»الوسط«،  تصريح  في 
 10 ومسدس  بندقية  تحكيم  دورة  سينظم 
الجاري  يونيو   13 من  بداية  اإلنترنت،  عبر  متر 
15 مشاركا. يحاضر في الدورة  تستهدف قرابة 
ويتضمن  عبدو،  ومحمد  الشاوش  نصرالدين 
برنامجها إحصاء وفرز النتائج األولية مع إحصاء 
النتيجة العامة للفرق وإجراءات كشف األسلحة.

المبادر  كان  للرماية  الليبي  االتحاد  أن  يذكر 
من  المتوقف  ليبيا  في  الرياضي  النشاط  بعودة 

مارس الماضي، من خالل عودة تدريبات منتخب 
ألولمبياد  استعدادا  متر،   10 مسدس  الشباب 
االلتزام  ضرورة  تأكيد  مع   ،2022 السنغال 
والضوابط  الدولية،  األولمبية  اللجنة  بتوصيات 
العالمية،  الصحة  منظمة  بنشرة  جاءت  التي 
الخاصة باإلجراءات االحترازية المتعلقة بفيروس 

»كورونا المستجد«.
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  وكانت 
أكدت  القنطري،  بشير  الدكتور  برئاسة  الليبية 
بالمناطق  الفروع  رؤساء  على  الماضية،  الفترة 
تجمعات  أو  مسابقات  أي  بإقامة  السماح  بعدم 
المستجد  كورونا  فيروس  النتشار  منعًا  بشرية، 

»كوفيد 19«.
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»الرماية« تجهز لدورة حكام بندقية ومسدس
خسر فريق »ريو آفي« على 
يد ضيفه فريق »باكوس دي 

أهداف  ثالثة  بنتيجة  فيريرا«، 
التي  المباراة  مقابل هدفين، في 

ضمن  اإلثنين،  بينهما،  ُأقيمت 
25 من  ختام مباريات الجولة الـ 

البرتغالي. الدوري  بطولة 
مشاركة  المباراة  وشهدت 

المعتصم  الدولي  الليبي  المحترف 
التشكيلة  في  المصراتي،  باهلل 

األساسية لفريق »ريو آفي«، وقدم مستوى 
جيدًا رغم خسارة فريقه، وتحصل على إنذار 

42 من عمر اللقاء. في الدقيقة 
بهذا الفوز رفع فريق »باكوس دي فيريرا« رصيده 

إلى 25 نقطة في المركز 16، بفارق 6 نقاط أمام 
مركزي الهبوط، فيما تجمد رصيد »ريو آفي«، الذي 
عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي 

في المسابقة، عند 38 نقطة في المركز السابع.
جاءت المباراة قوية ومثيرة، خاصة بعدما تقدم 

»باكوس دي فيريرا« بهدفين عن طريق جواو أمارال 
ودوغالس تانكي في الدقيقتين 12 و14، ولكن »ريو 

آفي« قلص الفارق في الدقيقة 43 عبر العبه دييغو 
لوبيز.

يشار إلى أن بطولة الدوري البرتغالي عادت 
للحياة من جديد، بعد توقف استمر لثالثة أشهر، 

بعدما ُأقيمت يوم 3 يونيو الجاري، أول مباراة 
في المسابقة منذ تعليق منافساتها في شهر 

مارس الماضي، بسبب فيروس »كورونا«.

انهت إدارة نادي االتحاد المنستيري التونسي، عقد المحترف 
الليبي في صفوف الفريق األول لكرة القدم، الالعب المهدي 

الكوت، بالتراضي حسب إدارة النادي التونسي. ويعد المهدي 
الكوت العب فريق األهلي طرابلس ومنتخب الشباب هو من انقذ 

في الموسم الماضي فريق االتحاد المسنتيري من الهبوط 
عندما سجل هدف الفوز على فريق اتحاد بن قراذان في 

الدوري التونسي.

أكد عادل الخمسي، المدير اإلداري للمنتخب الليبي لكرة القدم ◆
السابق، أن ظروف كرة القدم في ليبيا استثنائية مقارنة بالعالم، 

لوجود ظروف يعرفها الجميع. وأوضح لقناة »الوسط«، أن المنتخبات 
الليبية من سنوات تلعب خارج ليبيا بسبب الحظر المفروض وهو ما 
يتطلب مصاريف كبيرة، وأن كل ما يقدم لكرة القدم ماليًّا قليل في 
هذه الظروف. وقال إننا نطالب بتطوير اللعبة واتحاد الكرة اليملك 

مقرًّا باسمه.

◆

نجم المتلوي يستدعي الثنائي الليبي 
 الستئناف الدوري التونسي

ً
استعدادا

عز  الليبي  الثنائي  أن  تونسية،  تقارير  كشفت 
يستعدان  التكبالي،  ومحمد  المريمي  الدين 
للتوجه إلى العاصمة التونسية خالل األيام القليلة 
ناديهما  التدريبات مع  المقبلة؛ من أجل استئناف 
الدولي  مباريات  الستئناف  تحسبًا  المتلوي،  نجم 

التونسي.
نادي  إدارة  قامت  فقد  التقارير،  على  وبناًء 
العبيها  لجميع  ــوة  ــدع ال بتوجيه  الــمــتــلــوي 
خالل  الفريق  تدريبات  في  لالنتظام  المحترفين 
الالعبون  فيهم  بما  المقبلة،  القليلة  األيــام 
الليبية  األراضــي  إلى  وصال  قد  الذين  الليبيون، 
النشاط  توقف  بعد  الماضي  مارس  منتصف  منذ 
من  للحد  احترازي  كإجراء  تونس  في  الرياضي 
تفشي وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(.

ويحتل نادي نجم المتلوي، الترتيب األخير من 

بعد  نقاط   10 برصيد  التونسي  الــدوري  بطولة 
االتحاد  وحدد  بالبطولة.  جولة   16 الفريق  خوض 
الثاني من  القدم في وقت سابق،  لكرة  التونسي 
بعد  الدوري،  مباريات  موعدا الستئناف  أغسطس، 
توقفها  بعد  المنافسات  معاودة  إعالنه  من  أيام 
بيان  في  االتحاد  وأوضح  كورونا،  فيروس  بسبب 
نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، 
-2019 موسم  من  المتبقية  العشر  المراحل  أن 

و20  أغسطس  من  الثاني  بين  ستقام   2020
)من  الكأس  مسابقة  تستكمل  أن  على  سبتمبر، 
من  السادس  من  اعتبارا  النهائي(  ربــع  ــدور  ال
سبتمر، على أن يحدد موعد المباراة النهائية في 
أبواب  خلف  المباريات  كل  وستقام  الحق،  وقت 
انتشار  من  توقيا  المشجعين  وجه  في  موصدة 

فيروس كورونا.

بنادي  القدم  كرة  أواسط  العبو  استأنف 
»الصقور«، تدريباتهم الجماعية، تحت قيادة 
المدير  الرزقي،  محمد  التونسي  المدرب 
استعدادًا  بالنادي؛  السنية  للفئات  الفني 

لالستحقاقات المقبلة.
على  الرزقي، في تصريحات صحفية  وقال 
مجلس  أعضاء  التفاف  إن  التدريبات،  هامش 
اإلدارة والجماهير بالنادي، كان دافعًا لقبوله 
اإلشراف على تدريبات قطاع الناشئين، فضاًل 
عن الرغبة التي لمسها من جانب اإلدارة في 

وقاعدة  أساس  يمثل  الذي  القطاع،  تطوير 
البناء للفريق األول.

قريبة  فترة  »خالل  الرزقي:  وأوضح 
النواة  السنية،  الفئات  فرق  ستكون 
القدم  لكرة  األول  للفريق  األولى 
في  اليوم  لمسته  وما  بالنادي، 
الفريق  أن  األواسط  فريق  تدريبات 
المستوى  على  مميزة  عناصر  يضم 

التطوير  بعض  خالل  ومن  الفني، 
داخل  لالعبين  التكتيكي  للمستوى 

لتمثيل  مؤهاًل  سيكون  الملعب  وخارج 
الفريق األول«.

الليبية  القدم  كرة  بين  »الفرق  وأضاف: 
تونس،  أو  الجزائر  أو  مصر  سواء  وجيرانها 
القارية  البطوالت  في  دائمًا  والمتواجدين 
هو  العالم،  كأس  أو  الكان  سواء  والعالمية 
المستوى التكتيكي لالعبين، وهو ما سأحاول 
السنية«،  الفئات  في  عليه  والتركيز  تغييره 
مختتمًا: »أسعى لتكوين العب ناشئ مثقف 
ليكونوا  األول،  المقام  في  تكتيكيًا  وواعي 
والتكتيكي  الفني  المستويين  على  جاهزين 
عامة«.  بصفة  الليبية  القدم  كرة  لتشريف 

وقت  في  أعلن  طبرق،  »الصقور«  نادي  كان 
المدرب  تعيين  الماضي،  األسبوع  سابق 
للفئات  فنيًا  مديرًا  الرزقي،  محمد  التونسي 
السنية  الفئات  فرق  لقيادة  بالنادي،  السنية 
المختلفة خالل االستحقاقات المقبلة. وأعرب 
بعدها الرزقي عن سعادته بالعمل بين جدران 
كبير وغني  نادٍ  أنه  »الصقور«، مضيًفا  نادي 

الكروي،  مشواره  الرزقي،  وبدأ  التعريف.  عن 
عن  ودافع  التونسي،  األنف«  »حمام  بنادي 
ألوان فريقه في الفترة من العام 1997 وحتى 
العام 2002، كما لعب ألربعة أندية محلية في 
على  الرزقي  وحصل  الممتاز.  الليبي  الدوري 
القدم من االتحاد  األستاذية في تدريب كرة 
التونسي لكرة القدم، كما تحصل على شهادة 
الثانية في التدريب من كلية التربية  الدرجة 
البدنية، باإلضافة إلى حصوله على شهادات 
ومشاركات في عدة دورات لمحاضرين أجانب 
خاصة لناديي »ميالن« والـ»إنتر« اإليطاليين.

كما حصل الرزقي على شهادات في اإلعداد 
القدم،  لكرة  التونسي  االتحاد  من  البدني 
ومن المعد البدني لنادي »ميالن« اإليطالي، 
باإلضافة إلى حصوله على الشهادة المعتمدة 

من االتحاد األفريقي لكرة القدم.

ثورة تطوير
في »األهلي بنغازي« 

بقيادة السعيطي

العبو أواسط »الصقور« يستأنفون تدريباتهم 
والرزقي يوضح الفارق بين الكرة الليبية وجيرانها

تواصل مجلس إدارة نادي »األهلي 
توسيع  السعيطي،  خالد  برئاسة  بنغازي«، 

النادي  أنشطة  لدعم  االستثمارية  نشاطاتها 
تليق  التي  واالجتماعية،  والثقافية  الرياضية 

الليبية. األندية  أبرز  أحد  بمكانة وعراقة 
وأصدرت إدارة »األهلي بنغازي«، بيانًا 

االجتماعي  التواصل  عبر حسابها على موقع 
لجنة إلدارة مكتب  بتشكيل  »فيسبوك« 

تبعيتها  أن تكون  المشروعات، على 
لرئيس مجلس اإلدارة مباشرة، وتضم في 
الفيتوري وعمار  عضويتها كاًل من، يونس 

جمال. عبدالمنعموأصيل  وأحمد  العبيدي 
ويأتي هذا القرار من جانب إدارة النادي، 

بنغازي«  »األهلي  لتطوير  ضمن خطتها 
التي يقدمها، عبر عدد  بالخدمات  والنهوض 
التي تستهدف زيادة موارد  من المشروعات 

النادي. وكانت إدارة »األهلي بنغازي«، 
السعيطي، قد وضعت  برئاسة خالد 

النادي  منذ فترة تصورًا كاماًل، النتشال 
المعروف باسم »الجزارة" من حالة الركود 

التي أصابته طوال سنوات مضت، نظرًا 
لتوقف النشاط الرياضي، أدت إلى وجود 

في  والمتمثلة  والمشاكل،  الصعوبات  عديد 
عدم وجود بعض المرافق األساسية للنادي، 

المشاريع  التعثر في تنفيذ عدد من  بجانب 
االستثمارية، مع عدم استكمال عدد من 

األخرى. المرافق 

الوسط - القاهرة

الوسط - القاهرة

● الرزقي

● الثنائي الليبي بقميص نجم المتلوي التونسي

● العبو أواسط »الصقور«

القدم،  كرة  ألكاديميات  العربي  االتحاد  يعد 
والنشطة  الجديدة  الرياضية  االتحادات  من 
الوليد  االتحاد  لهذا  القصير  العمر  ورغم 
تميز  أنه  إال  الواحد،  العام  يتجاوز  لم  الذي 

الفاعلة. والبرامج  األنشطة  بإقامة جملة من 

االنطالقة من األردن
للجنة  عقد  اجتماع  أول  في  تدشينه  تم 
األردنية  بالمملكة  لالتحاد  التأسيسية 
بحضور  لالتحاد  الرئيسي  المقر  الهاشمية 
خالله  وضعت   ،2019 عام  اللجنة  أعضاء 

التدريبية. والدورات  للبطوالت  استراتيجية 

تدريبية ودورات  أنشطة ومسابقات 
األعمار  لجميع  األردن  بطولة  إقامة  تم 
األردن  دول  بمشاركة  السنية،  والفئات 
أقيمت  كما  والسعودية،  ولبنان  وفلسطين 
مستوى  على  للمدربين  تدريبية  دورة 
هذه  هامش  على  األردن  في  العربي  الوطن 
حراس  لمدربي  تدريبية  ودورة  البطولة، 
شارك  بمصر  بورسعيد  مدينة  في  المرمى 
مختلف  من  المدربين  من  كبير  عدد  فيها 

العربية. الدول 
دورة  بليبيا  طبرق  مدينة  احتضنت  كما 
بمشاركة  القدم  كرة  لمدربي  تدريبية 

أكاديمية  باستضافة  مدربا   65
العهد  ولي  وبطولة  مارماريكا، 

قاسم  بسيدي  المغربي 
فيها  وشارك  بالمغرب، 
أكاديمية  ليبيا  من 
كما  بالزنتان،  الشروق 
تدريب  دورة  أقيمت 
الشيخ  بشرم  للمدربين 
شهر  خالل  بمصر 
وكانت  الماضي  فبراير 

شهر  خالل  بطولة  هناك 
دراهم  بعين  الماضي  مارس 

بتونس  تدريبية  ودورة  بتونس 
وبطولة  بالجزائر  عمل  وورشة 

العربية  للمنتخبات  وبطولة  بالبويرة 
تقرر  وجميعها  بالكويت  لألكاديميات 

كورونا. جائحة  بسبب  تأجيلها 

أون الين
ظل  وفي  المبارك  رمضان  شهر  وخالل 
العربي  االتحاد  وضع  والحظر  الجائحة  ظروف 

والتعليم  للتدريب  برامج 
من   - الين  )أون  بعد  عن 
بها  القائم  المواهب  مسابقة  بينها 
وتكوين  الرياضيين  لتأهيل  الدولي  المركز 
العربي  االتحاد  برعاية  بالمغرب  المدربين 

لألكاديميات.

العربية لألكاديميات  علمية  ومناهج  برامج 
كرة  ألكاديميات  العربي  االتحاد  ويهدف 
ممارسة  على  األطفال  مساعدة  إلى  القدم 

العالم  في  األولى  الشعبية  اللعبة  معشوقتهم 
في  األكاديميات  انتشار  خالل  من  القدم  كرة 
ووفق  علمية  أسس  على  الكبير  العربي  وطننا 
وتطوير  بناء  لكيفية  وتوعوية  علمية  برامج 
حسب  مهاراتهم  وتنمية  السنية  المراحل 
المدربين  وتأهيل  مرحلة  كل  متطلبات 
بإقامة  العمرية،  الفئات  لتدريب  المختصين 
األساتذة  أفضل  فيها  يحاضر  تدريبية  دورات 
والعلوم  القدم  كرة  مجال  في  والخبراء 
العربي  االتحاد  يهدف  كما  المرتبطة، 

واالنحراف  التطرف  عن  االطفال  إبعاد  إلى 
ويفيد  يفيدهم  فيما  الفراغ  أوقات  وشغل 
األلعاب  استخدام  وعدم  مجتمعاتهم، 
وعي  من  تقلل  التي  الممنهجة  اإللكترونية 

اإلبداع. واستيعاب األطفال وقدرتهم على 
قريبا العالم  لكأس  بطولتان 

ستقام  كورونا،  فيروس  على  القضاء  وبعد 
العالم  لكأس  بطولتان   2020 العام  هذا 
 2009  –  2008 مواليد  تونس  في  األولى 
 –  2006 مواليد  والثانية   2011  –  2010  –

أكاديميات  فيها  وستشارك  بالمغرب،   2007
وإنجلترا  وهولندا  وإسبانيا  وفرنسا  أوربا  من 

واألفريقية. العربية  الدول  وبعض  وألمانيا، 

خبرات وكفاءات عربية
العربي  االتحاد  إدارة  مجلس  ويضم 
الحسنة  النوايا  سفير  القدم،  كرة  ألكاديميات 
الدكتور   2- األردن،  من  رئيسا  خاطر،  يوسف 
ورئيس  األول  النائب  المهشهش  فتحي 
ليبيا،  من  المنتخبات  ولجنة  الفنية  اللجنة 
الحسيني،  اهلل  جار  عبداهلل  خالد  الدكتور   3-
الكابتن   4- الكويت،  من  الثاني  النائب 
لجنة  ورئيس  مصر،  من  عضوا  سالم  محمود 

المسابقات.
لجنة  رئيس  حفيظ،  قميني  الدكتور   -  5
الكابتن   -  6 عضوا،  الجزائر،  من  اإلعالم 
دكتور   -  7 عضوا،  العراق  من  عريبي  غانم 
ورئيس  المغرب، عضوا،  الطرشاوي من  ضياء 
كريم  الكابتن   8- الدولية،  العالقات  لجنة 
العام  األمين  إدارة  مجلس  عضو  العرفاوي 
التايب  سعد  دكتور   9- عضوًا،  تونس  من 
الخبراء  لجنة  ورئيس  إدارة  مجلس  عضو 
عضو  الشريف  سعد  أحمد  دكتور   10- ليبيا، 
الدكتور   11- اإلمارات،  من  إدارة  مجلس 
السعودية  من  البلهيشي  ماجد  بن  محمد 
محمود  محمد  كريم  الكابتن   12- عضوًا، 
كريم   13- عضوا،  فلسطين  من  ياسين 
لجنة  ومسؤول  العراق،  من  الفارس،  حبتر 

االنضباط.

االتحاد العربي ألكاديميات كرة القدم.. بني اإلنجازات والطموحات

● مباراة للفئات السنية برعاية االتحاد

● أعضاء مجلس إدارة االتحاد

لم يتجاوز العام الواحد وتم تدشينه لجميع األعمار والفئات السنية.. ويخطط االتحاد إلقامة بطولتين لكأس العالم في تونس والمغرب

ساهم في احتضان مدينة طبرق 
دورة تدريبية لمدربي كرة 
القدم بمشاركة 65 مدربا

يساعد األطفال على 
ممارسة معشوقتهم اللعبة 
الشعبية األولى في العالم

الوسط - زين العابدين بركان

الوسط- محمد ترفاس

● الخمسي

وبحر  ملعب  في  الكرة  ورميت  األجواء  انتعشت 
معها  لتتحرك  عصيبة  فترة  منذ  الراكدة  المياه 
للمنافسات  والمتعطشة  المتعثرة  األقدام  لغة 
الكروية المثيرة، حيث فتحت المالعب األلمانية 
الطريق أمام البطوالت الكروية، وكانت السباقة 
المسابقات  أولى  وكانت  المنافسات،  النطالق 
األحــداث  واجــهــة  ــى  إل عــادت  التي  المحلية 
المسابقات  باقي  تباعا  بها  لتلحق  الكروية، 
التي  وإسبانيا،  وإنجلترا  إيطاليا  في  الكروية 

حددت وأعلنت مواعيد انطالق مبارياتها.
الكروية  المواسم  باقي  انطالق  وعقبال 
التونسي  الــدوري  يكون  قد  والتي  العربية، 
أولها بعد اإلعالن عن رفع الحظر وعودة الحياة 
األبــواب  فتح  يعني  ما  بتونس  طبيعتها  إلى 
البطولة  وعودة  الكروي  النشاط  انطالق  أمام 
من  ــدوران  ال إلى  القدم  كرة  لتعود  التونسية 
عودة  انتظار  في  األجواء  وتجدد  لتنعش  جديد 
بعد  العربية  المالعب  كل  إلى  تدريجيا  النشاط 
خالله  وســاد  تداعياته  له  كــان  طويل  توقف 
كورونا  وأزمــة  جائحة  عقب  المشهد  الصمت 
أزعجت  والتي  شيء  كل  وعطلت  أوقفت  التي 

الصغار والكبار وأربكت كل حساباتنا.
زوالها  من  البد  فكان  الشيء  بعض  وطالت 
مرت  وركــود  كساد  فترة  بعد  النشاط  وعــودة 
لم يسلم  فراغ  الجميع في حالة  صعبة، وجعلت 
تعود  أن  ــوال  األحـ كــل  فــي  ولكن  ــد،  أح منه 
أبدا  تعود  أال  من  أفضل  متأخرة  المنافسات 
الموسم  أن  يعني  ما  استئنافها،  موعد  ويطول 
وسيتواصل  طويال  سيكون  العام  هذا  الكروي 

نشاطه ألشهر قادمة أخرى.
برمجة  وأعيدت  المحلية  البطوالت  وعادت 
تشمل  أن  أمــل  على  جديد  مــن  مواعيدها 
العودة كل البطوالت على كافة الواجهات، غير 
التوقف  يسودها  يزال  ال  المحلية  مالعبنا  أن 
ظهور  حتى  وقبل  عام  من  ألكثر  االضطراري 
نتمنى  التي  المشتعلة  الحرب  بسبب  الجائحة 
من  شبابنا  لتنتشل  توقفها،  مساعي  نجاح 
المزعجة  أخبارها  ومتابعة  والفراغ  الجبهات 
كل  في  الرياضي  الشباب  لكل  الفرصة  ولتتيح 
والمنافسات  المالعب  إلى  للعودة  الوطن  ربوع 
األجــواء  واستعادة  الركود  لحالة  حد  ووضــع 
ــدوران  ال إلــى  الكرة  عجلة  لتعود  التنافسية 
للترويح  الوحيد  أصبح  ومتنفس  كمصدر 
والمدربين  لالعبين  بالنسبة  للدخل  ووحيد 
أدى  الذي  الرياضي  بالوسط  العاملين  وكل 
إلى  خلودهم  ــى  إل الــكــروي  النشاط  توقف 
في  وتداعياتها  وانعكاساتها  السلبية،  الراحة 
التي  اليومية  وضغوطاتها  الحياة  مشقة  ظل 
المنافسات  كل  وعودة  المالعب،  فتح  سيبقى 
الخيار  هو  االحترازية  بــاإلجــراءات  التقيد  مع 
هذه  لكل  حد  ووضع  األعباء  لتخفيف  الوحيد 

المعاناة التي طالت الجميع.

● المصراتي



المحترف  السريتي،  علي  الليبي  الدولي  أعلن 
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  صفوف  في 
اعتزاله  السلوفاكي،  الــدوري  في  »بستريتشي« 
كرة القدم؛ بسبب اإلصابة التي الحقته منذ عدة 
سنوات، وأجبرته على إجراء عدة عمليات جراحية، 
)28 عامًا(، للتخلص من  البالغ  حيث كافح الالعب 
اإلصابة التي الحقته على مدار السنوات الماضية، 
النهاية لالستسالم  لكن دون جدوى، ليضطر فى 

وتعليق حذائه، خاصة أن إصابته حيرت األطباء.
إن  صحفية،  تصريحات  في  السريتي،  وقــال 
األطباء أكدوا له عدم قدرته على لعب كرة القدم 
في  للكرة  اعتزاله  قرر  وبالتالي  احترافي،  بشكل 
عمليات  عــدة  أجــرى  أنــه  موضحًا  صغيرة،  سن 
جراحية خالل الفترة األخيرة في مالطا وسلوفاكيا، 
على  سيعمل  أنه  مضيفًا  إيطاليا،  في  آخرها  كان 
وفقًا  المقبلة،  الفترة  خــالل  ليبيا  إلــى  الــعــودة 
»بستريتشي«  في  المحترف  وأشار  لـ»ريميسا«. 
السلوفاكي، إلى أن خطوته المقبلة، هى االستمرار 
فى عالم الساحرة المستديرة، عن طريق اكتشاف 
المواهب، ومساعدتها على خوض تجارب احترافية 
في أندية مالطا وسلوفاكيا، خاصة أن هناك الكثير 
من المواهب التي تحتاج لمد يد العون لها، الفتًا 
عدد  خروج  ستشهد  كانت  األخيرة  الفترة  أن  إلى 
الدوري  خاصة  أوروبا،  إلى  الليبيين  الالعبين  من 
المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ولكن  المالطي، 

)كوفيد19-( حول العالم عطل كل شئ، متابعًا: 
ولذلك  جراحية،  عملية   16 أجريت  »لقد 

فى  االستمرار  بعدم  األطباء  نصحني  فقد 
على  قــادرًا  يعد  لم  جسدي  ألن  المالعب، 

تحمل مزيد العمليات الجراحية«.
صفوف  ضمن  السريتي  ــرف  واحــت
الليبي،  الممتاز  بالدوري  المحلة  فريق 
مشوار  استكمال  يستطع  لم  ولكنه 
والقوية  المتكررة  تألقه بسبب إصاباته 
أنه  الجميع  ليظن  الصليبي،  الرباط  في 

وعزيمته  بإصراره  لكن  االعتزال  سيقرر 
واحترف في  المالعب  إلى  العودة  استطاع 

انتقل  ومنه  المالطي  الــدوري  األندية  أحد 
ويمتلك  السلوفاكي.  بالدوري  االحتراف  إلى 

رائعة،  مهارة  ولديه  ممتازة،  إمكانات  السريتي 
وهو  للملعب،  الرائعة  والرؤية  التمرير  في  ودقة 
ما أهله ليكون ضمن قائمة المنتخب الليبي الذي 
شارك في بطولة روما »الموندياليتو« التي ُأقيمت 

األسطوري  النجم  من  بتنظيم  إيطاليا،  في 
فرانشيسكو توتي، نجم »روما« ومنتخب 

إيطاليا السابق.
منافسات  فــي  السريتي  وتــألــق 

شارك  التي  »الموندياليتو«  بطولة 
مثل  ــدول  الـ مــن  العديد  فيها 
العاج  وساحل  وأوكرانيا  البرازيل 
والمغرب وإيطاليا، وسجل هدفًا 
في تأهل المنتخب الوطني إلى 
منتخب  ولكن  الثمانية،  دور 
ودع  المتوسط«  »فــرســان 
البطولة بعدما خسر في الدور 

لهدف  بهدفين  النهائي  ربع 
ليخرج مرفوع الرأس من البطولة.

يذكر أن المحترف الليبي شارك في دورة 
مع  الماضية  الرمضانية  الدولية  الروضان 

الفريق،  مع  مميزًا  أداًء  وقدم  »البراق«،  فريق 
إلدارة  الشكر  تقديم  على  الالعب  حرص  وقد 
نادي »البراق« والطاقم الفني اللذين أتاحا له 

الفرصة للمشاركة في دورة الروضان.

مالعب 15

كبير،  غموض  يشوبها  المقبلة  المرحلة  زالت  ما 
البنزرتي،  فوزي  التونسي  المدرب  مستقبل  حول 
مع المنتخب الوطني لكرة القدم، التي انتهت مدة 
ما  وهو  الماضي،  أبريل  بنهاية شهر  معه  التعاقد 
الرؤية  وضوح  بعدم  الرياضي  الوسط  معه  يشعر 
قيادة  في  عدمه  من  جديد  من  استمراره  بشأن 
المنتخب، خاصة في ظل التضارب الكبير واالنقسام 
يلتزم  بينما  الكرة،  اتحاد  مسؤولي  بين  الواضح 
األمور  لتوضيح  يخرج  ولم  الصمت  االتحاد  رئيس 
ووضعها في نصابها الصحيح بإصدار إعالن رسمي 
المدرب  بمستقبل  المتعلقة  األمور  كل  فيه  يشرح 
»كورونا  فيروس  تفشي  أزمــة  جــاءت  التونسي. 
بشأن  الكامل  الصمت  معها  وجــاءت  المستجد«، 
مصير البنزرتي، حيث لم يتحدث أحد بشكل رسمي 
التوقف  ظل  في  التونسي،  المدرب  مستقبل  عن 
الحالي للنشاط الكروي، إلى أن جاءت البداية عندما 
نشر سالم صوله، المدير اإلداري للمنتخب الوطني 
األول، على صفحته الشخصية بموقع »فيسبوك«، 
مقاطعة  قــرر  البنزرتي  ــوزي  ف »الــمــدرب  قــائــاًل: 
التصريحات واالبتعاد عن األضواء منذ إعالن الحجر 
مراجعة  قرر  كما  كورونا،  وباء  تفشي  بعد  الصحي 
اختياراته وقراراته المتعلقة بعالم التدريب، خاصة 
للبنزرتي  تكون  وقد  الليبي  المنتخب  مع  مهمته 

وجهة جديدة«.
شهر  وبعد  الماضي  مايو  شهر  مطلع  هذا  جاء 
من انتهاء عقد البنزرتي في أبريل 2020، حيث إن 
الشلماني،  عبدالحكيم  برئاسة  الليبي  الكرة  اتحاد 
كان قد أعلن في نهاية شهر أكتوبر 2019، التعاقد 
مع المدرب التونسي، ليقود المنتخب الوطني خالل 
 »2021 »الكاميرون  أفريقيا  أمم  كأس  تصفيات 
لمدة  يمتد  بعقد   ،2020 العالم  كأس  وتصفيات 
ستة أشهر قابلة للتجديد في حال نجاح المدرب في 

تحقيق نتائج جيدة في التصفيات.
إن  ــي  »ب لشبكة  التونسي،  ــمــدرب  ال وقـــال 
انتهاء  بعد  حرًا  أصبح  إنه  اإلخبارية،  سبورتس« 
لمدة  كان  الذي  للكرة،  الليبي  االتحاد  مع  تعاقده 
معه  يتواصل  لم  أنه  موضحًا  فقط«،  أشهر  ستة 
أجل  من  ليبيا  في  الكرة  على  القائمين  من  أحد 
تجديد تعاقده. كما أكدت مصادر باتحاد الكرة أن 
مجلس اإلدارة برئاسة الشلماني يسعى إليجاد حل 
لقضية المدير الفني التونسي السيما وأن االتحاد 

حالة  في  جديد  مدرب  مع  للتعاقد  الليبي  االتحاد 
المصادر  وقالت  البنزرتي،  فوزي  إقالة  أو  استقالة 
إن اسم مدرب فرنسي معروف مطروح على طاولة 
أقل  ماليا  معه  التعاقد  قيمة  تكون  وقد  االتحاد، 

من عقد البنزرتي.
لكرة  الوطني  المنتخب  مدير  قال  جانبه  من 
صحفية  تصريحات  في  الترهوني،  كمال  القدم، 
استمرار  في  يرغب  الليبي  االتحاد  إن  لـ»ريميسا«، 
البنزرتي، كما أن المدرب التونسي ال يمانع  فوزي 
ليبيا  في  الرياضة  على  القائمين  أن  إال  ذلك،  في 
يتخوفون من اإلقدام على تمديد التعاقد، وااللتزام 
بشأن  الرؤية  دون وضوح  المادية،  باألمور  تجاهه 

عودة النشاط الرياضي في القارة األفريقية.
البنزرتي،  عقد  تجديد  عن  الحديث  ظل  وفي 
التنفيذي  المكتب  عضو  الكزة،  يونس  جاء  فقد 
التحاد الكرة، ليعيد الغموض إلى مستقبل 
وقال  الفرسان،  مع  التونسي  المدرب 
»هناك  لـ»كورة«:  تصريحات  في 
شبه إجماع بين أعضاء المكتب 
التجديد  التنفيذي على عدم 
البنزرتي،  فوزي  للتونسي 
ــم يــصــدر بعد  ــكــن ل ول
الشأن،  هذا  في  قــرار  أي 
مؤكدًا أن البنزرتي حصل 
ويتبقى  مستحقاته،  على 
سيتم  شهرين  مقابل  له 
مشدًا  قريبًا،  له  تحويله 
تولي  األفضل  من  أنه  على 
قيادة  مهمة  محلي  ــدرب  م
المنتخب الوطني األول في ظل 
النشاط  وتوقف  الراهنة  الظروف 

الرياضي في ليبيا والقارة السمراء.
وخاض المدرب التونسي خالل فترته األخيرة 
تصفيات  ضمن  مباراتين  الوطني  المنتخب  مع 
خالل  بتونس  فقط  أيــام  أربعة  ظرف  في  الكان 
برباعية  بخسارة  استهلها  الماضي  نوفمبر  شهر 
أمام متصدر المجموعة العاشرة برصيد ست نقاط 
المنتخب التونسي، ثم فوز هو األول للفرسان أمام 
منتخب تنزانيا بهدفين بعد أن كان متأخرًا بهدف 
ليجدد وينعش اآلمال والحظوظ ما جعل ليبيا تبقى 
على حظوظها وتتعزز المنافسة على إحدى بطاقتي 
التأهل لنهائيات الكاميرون األفريقية المقبلة التي 
لم يعرف بعد مصير وموعد انطالق باقي منافسات 

تصفياتها ما جعل مصيرها مجهواًل.

الغموض عنوان املرحلة حول مصير البنزرتي مع املنتخب الوطني
الوسط - القاهرة
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ملفات ساخنة
في الرياضة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

كنت والزلت على قناعة بأن من حق اإلعالم الرياضي 
ترسخ  التي  الرياضة  في  الملفات  كل  ومناقشة  فتح 
مبدأ الشفافية من جهة وتوسع من جهة أخرى الثقافة 
الرياضية وتفتح المجال للتحاور ومعرفة كل تفاصيل 
أي قضية. ومن هذه الملفات ملف دعم الفيفا والكاف 
لالتحاد الليبي لكرة القدم الذي بدأ يتسلم هذا الدعم 
الدعم  كان  أن  ومنذ  عامًا،  عشر  الخمسة  قرابة  منذ 
ربع مليون دوالر وأصبح مليون دوالر منذ العام 2014 
لتطوير  يخصص  والذي  بالبرازيل،  العالم  كأس  بعد 
الفئات السنية والمدربين والكرة النسائية وكرة القدم 
الرياضي،  والطب  اإلداري  والتطوير  الصاالت  داخل 
الرياضية  البرامج  له  خصصت  مهم  الملف  وألن 

بالفضائيات الليبية حلقات عدة.
التسعين«  »في  برنامج  حلقة  الحلقات  هذه  ومن 
عدة  مع  الحلقة  في  شاركت  حيث  »الوسط«،  لقناة 
عن  والتساؤل  التطرق  فيها  وتم  رياضية  شخصيات 
األخيرة  السنوات  طيلة  الليبي  االتحاد  استفادة  مدى 
من هذا الدعم، وهل تم به تطوير الجانبين اإلداري 
بدعم  يقارن  ال  الدعم  هذا  كان  وإن  حتى  والفني 
ضعف  مرة  عشرين  أو  عشر  هو  الذي  المالي  الدولة 
دعم الفيفا الذي هو مرتبط بأبواب محددة ومختص 
نقدًا  المبلغ  نصف  يقدم  حيث  التطوير.  بجانب 
هذه  ساهمت  وهل  لبرامج،  تغطية  الثاني  والنصف 
تطوير  في  بالماليين  بمجموعها  هي  التي  المبالغ 
الــدورات  تنظيم  تم  وهل  واإلداري،  الفني  الشقين 
ال  ولماذا  والحكام،  والمدربيين  لإلدرايين  التأهيلية 
يوضح اتحاد الكرة الفوائد التي تحققت للكرة الليبية 
القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  ودعم  الفيفا  دعم  من 

)الكاف( الذي أصبح يقدر بـ200 ألف دوالر سنويًا.
كما أن الحلقة تم فيها التركيز على أهمية ترسيخ 
المسؤليين  بعض  رفــض  وأســبــاب  الــحــوار،  ثقافة 
الملفات  هذه  مناقشة  الكرة  اتحاد  في  وحاليًا  سابًقا 
والحساسية منها، بل ووضع بعض اإلعالميين الذين 

يناقشون هذه الملفات في موضع العداء.
أعتقد أن هذه الملفات مهما كانت ساخنة البد أن 
تناقش وتطرح، وهو حق طبيعي لإلعالم أن يناقشها 
إساءة  أو  اتهامات  باحترام ودون  تناقش  أنها  طالما 
من  يتحسس  أو  يغضب  مسؤول  وأي  شخص،  ألي 
يفترض  التي  الشبهات  موقف  في  نفسه  يضع  ذلك 

أن يكون بعيدًا عنها.

تضارب كبير وانقسام بين مسؤولي اتحاد الكرة.. واسم فرنسي على الساحة.. والشلماني يلتزم الصمت

يمر بأزمة مالية يصعب معها الوفاء باي التزام مع 
البنزرتي في حال استمراره على رأس الجهاز الفني 
الذي لن يعود نشاطه قبل شهر  الليبي  للمنتخب 

سبتمبر المقبل.
المدرب  أن  إال  ارتباطه،  فك  أعلن  أنه  ورغــم 
التونسي ألمح إلى إمكانية العودة لتدريب فرسان 
الذي  الرياضي  النشاط  استئناف  عقب  المتوسط 
احترازي  كإجراء  الماضي  مارس  شهر  خالل  توقف 
للحد من تفشي وباء كورونا المتسجد، بعدما قال 
في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن عقده انتهى 
أبريل  في  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  مع  بالفعل 
الماضي، إال أنه تربطه عالقة وطيدة مع مسئولي 
االتحاد الليبي، ملمحًا إلى إمكانية العودة لتدريب 
الرياضي  النشاط  عودة  عقب  المتوسط  فرسان 

وانتهاء أزمة »كورونا«.
مصادر  من  الوسط«  »جريدة  علمت  فيما 
إدارة  مجلس  أمــام  كثيرة  خــيــارات  أن  مطلعة 

● المنتخب الليبي

● البنزرتي

التونسي،  الساحلي  النجم  شباب  العب  بات 
المحترف الليبي الدولي الشاب عبداهلل داغو، 
ريال  نادي  أنظار  ومحط  متابعة،  موضع 
دوري  في  ينشط  الذي  اإلسباني،  سرقسطة 
الدرجة الثانية، بعدما أشارت تقارير صحفية، 
قد جدد طلبه خالل  اإلسباني  النادي  أن  إلى 
داغو  مع  التعاقد  أجل  من  الماضية،  األيام 
خاصة  الساحلي،  النجم  في صفوف  المحترف 
شهر  في  تقدم  قد  كان  سرقسطة،  ريال  أن 
إلدارة  رسمي  بعرض  الماضي،  ديسمبر 
الفريق التونسي لضم الالعب الليبي الشاب، 

بحسب موقع »تونس اسبورت«.
وحسب العرض الذي وجهه النادي اإلسباني 
الدين،  شرف  رضا  الساحلي  النجم  لرئيس 
مع  بالتعاقد  يرغب  سرقسطة  ريال  فإن 
بفريق  يلتحق  أن  على  احتراف  بعقد  الالعب 
األول  الموسم  خالل  عاما   23 دون  الشباب 
األول الحقا،  الفريق  لتعزيزه صفوف  تمهيدا 

الكبير  النادي اإلسباني  وهو ما يظهر إصرار 
لالنتفاع بخدمات عبداهلل داغو في انتظار ما 

ستؤول إليه األمور في األيام المقبلة.
الساحلي  النجم  نادي  مسئولو  وكان 
الماضي،  ديسمبر  شهر  في  تلقوا  التونسي 
ريال  نادي  إدارة  مجلس  من  رسميًا  عرضًا 
عبداهلل  مع  التعاقد  فيه  يطلب  سرقسطة، 
والذي  عامًا(   20( العمر  من  البالغ  داغو، 
بنادي  الشباب  فريق  صفوف  إلى  انضم 

النجم في عام 2018.
من  موجه  الخطاب  إن  التقارير  وقالت 
إلى  سرقسطة،  ريال  لنادي  العام  المدير 
الساحلي،  الرياضي  النجم  رضا شرف، رئيس 
إعجابه  مبديا   ،2019 ديسمبر   12 بتاريخ 
الشاب  الليبي  الالعب  وإمكاينات  بمهارات 
محمد  بطولة  في  متابعته  تمت  بعدما 
النجم  فيها  شارك  التي  الدولية  الخامس 

العام الماضي.
ريال  عام  أن مدير  إلى  النادي  إدارة  ونوهت 
من  المراسلة  نفس  في  طلب  سرقسطة 
لمدة  بالتدرب  لالعب  السماح  النجم  رئيس 

انتظار  في  سرقسطة  ريال  مع  أسبوعين 
رئيس  لكن  الصفقة  تفاصيل  على  االتفاق 
في  الخوض  مجرد  وقتها  رفض  النجم 
الموضوع ليضيع على الالعب فرصة مهمة.

في  داغو،  اهلل  عبد  نفى  جانبه،  من 
وسائل  ببعض  تردد  ما  صحفية،  تصريحات 
الساحلي،  النجم  إدارة  رفض  حول  اإلعالم، 
مؤكدًا  إسبانيا،  إلى  بالرحيل  له  السماح 
تبحث  الزالت  التونسي،  النادي  إدارة  أن 
ريال  جانب  من  لها  المقدم  العرض  في 

سرقسطة.
الشابة  الليبية  الجوهرة  أن  بالذكر  الجدير 
عبداهلل داغو نشأ في نادي األهلي طرابلس 
ألواسط  ليصل  فئاتها  مختلف  في  وتدرج 
األهلي  مع  ارتباطه  بفك  قام  ثم  الزعيم، 
انضمام  عقود  على  يوقع  أن  قبل  طرابلس، 
بعقد   ،2018 في  الساحلي  النجم  لفريق 
يمتد إلى 5 مواسم ليصبح على ذمة جوهرة 

الساحل حتى عام 2023.
»الحصرية  صفحة  نشرت  سابق،  وقت  وفي 
للمنتخبات« اتجاه المدير الفني لفريق النجم 

كارلوس  خوان  التونسي،  الساحلي  الرياضي 
غاريدو، لتصعيد 6 العبين من الرديف لتعزيز 
الالعب  بينهم  من  األول  الفريق  صفوف 

الليبي عبد اهلل داغو مواليد 2000.
الموسم  استئناف  يتم  أن  المقرر  ومن 
اإلسباني  الدوري  من   2020-2019 الحالي 
خلف  ولكن  الخميس،  اليوم  )الليجا(، 
الجماهير،  حضور  بدون  المغلقة  األبواب 
الصارمة،  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  مع 
فيروس  جائحة  من  الجميع  سالمة  لضمان 
ويستأنف   ،)19 )كوفيد-  المستجد  كورونا 
األندلس  بدربي  نشاطه  اإلسباني  الدوري 
منذ  توقف  بعد  بيتيس  وريال  إشبيلية  بين 

مارس بسبب الفيروس القاتل.
مباراة  برشلونة  يخوض  أن  المقرر  ومن 
ريال مايوركا خارج ملعبه، والمحدد لها يوم 
منافسات  ضمن  يونيو،   13 المقبل  السبت 
ريال  يواجه  بينما  الليجا،  من  الـ28  الجولة 
"ألفيردو  ملعب  على  إيبار  نظيره  مدريد 
ضمن  المقبل،  األحد  يوم  ستيفانو"،  دي 

منافسات الجولة ذاتها.

للمرة الثانية.. جوهرة الليبية «داغو» على رادار ريال سرقسطة اإلسباني
الوسط- الصديق قواس

● داغو

اسماعيل  الصاعد  الليبي  الدولي  تحدث 
صفوف  ضمن  المحترف  الزايدي، 
للكرة  األلماني  برلين  هيرتا  فريق 
وأسرار  كواليس  عن  الخماسية، 
الزنتان  الوحدة  نادي  من  رحلته 
األلماني  بالدوري  االحتراف  إلى 

للفوتسال.
في  "الزايدي"،  وأوضح 
تصريحات صحفية، أنه كان 
بطولة  ضمن  جولة  في 
والتي  للجامعات  العالم 
كرواتيا،  استضافتها 
البطولة  انتهاء  وبعد 
ألمانيا  إلى  سافر 
لفريق  وتحديدا 
هيرتا برلين وعرض 
مسؤولي  على  نفسه 

النادي هناك.
خضع  أنه  وأضاف 
وخاض  أسبوعين  لمدة  لالختبارات 
الخماسية  الكرة  فريق  مع  مباريات 
بهيرتا برلين ونجح، والحمد هلل، في 
وثقتهم  إعجابهم  على  االستحواذ 
في قدراته ليقرروا التعاقد معه، وفًقا 

دعموه  الذين  األشخاص  وحول  لـ"ريميسا". 
مع  مسيرته  في  احترافية  تجربة  أول  ليخوض 
الكرة داخل الصاالت، أكد الالعب الشاب أنه لم 
بمفرده  سافر  أنه  حيث  أحد  من  دعم  أي  يتلق 
برلين  هيرتا  فريق  إلى  وذهب  ألمانيا  إلى 
الفترة  تلك  وأقام  التدريبات  وخاض  بمفرده 
بمفرده حتى نجح في التوقيع مع النادي ليكون 
في  رأيه  وعن  صفوفه.  ضمن  محترفا  العبا 
الزايدي  قال  الخماسية،  للكرة  األلماني  الدوري 
إن الدوري األلماني للفوتسال دوري قوي وجيد 
بالدوري  يقارن  ال  أنه  من  الرغم  وعلى  جدا، 
منافسات  يشهد  أنه  إال  والبرازيلي  اإلسباني 
عاليا،  ورتما  جيدا  واحتكاكا  الفرق  بين  قوية 
الليبي  منوها إلى أنه يختلف تماما عن الدوري 

لكرة الصاالت.
فريقه  مع  قدمها  التي  المستويات  وعن 
لعب  أنه  الزايدي،  تابع  األلماني،  بالدوري 
فريقه  مع  وقدم  فقط  ونصف  شهرين  لمدة 
توقفت  الحظ  لسوء  ولكن  جيدة  مستويات 
الكرة  دوري  فيها  بما  ألمانيا  في  الرياضة 
كورونا  فيروس  انتشار  بسبب  الصاالت  داخل 
يتم  لم  اآلن  حتى  أنه  إلى  الفتا  المستجد، 
من  الرغم  على  الفوتسال  بطولة  استئناف 

استئناف بطولة دوري كرة القدم.

عدم  ظل  في  حاليا  وقته  يقضي  كيف  وعن 
عودة منافسات الدوري األلماني لكرة الصاالت، 
بفترة  يلتزم  أنه  الصاعد  الليبي  الالعب  أكد 
أنه  كما  االجتماعي  والتباعد  المنزلي  الحجر 
هيرتا  لفريق  الفني  الجهاز  بتعليمات  يلتزم 
في  أيام   5 منزله  في  بنفسه  ويتدرب  برلين 
في  البطولة  لعودة  جاهزا  يكون  حتى  األسبوع 

أقرب وقت .
وحول قدرة الالعب الليبي على االحتراف في 
الدوريات العالمية وما ينقصه ليتألق فيها، أوضح 
الزايدي أن الالعب الليبي لديه من اإلمكانيات 
البدنية والفنية التي تجعله قادرا على اللعب في 
الخماسية  القدم  كرة  في  العالم  في  مكان  أي 
كما أنه يتميز بالصبر، ولكن ما يحتاجه الالعب 
الليبي هو االنضباط وااللتزام، ففي ألمانيا مثال 
أهم شيء هو االلتزام واالنضباط في التدريبات 

والوقت وكذلك االنصياع ألوامر المدرب.
يذكر أن اسماعيل الزايدي، ابن نادي الوحدة 
على  الشتوية  االنتقاالت  فترة  في  وقع  الزنتان 
برلين  هيرتا  نادي  فريق  مع  احتراف  عقود 
األلماني لكرة القدم الخماسية، في أول تجربة 
نادي  وجمهور  إدارة  تقدمت  وقد  له،  احترافية 
الموهوب  لالعبها  بالتهنئة  الزنتان  الوحدة 

متمنية له التوفيق في مشواره االحترافي.

نجم «فرسان الصاالت» يتحدث عن أسرار رحلته 
االحترافية من «الزنتان» إلى هيرتا برلني األملاني

السنوسي الهادي يكشف حقيقة اهتمام الكويت بضمه

علي السريتي يستسلم لإلصابة التي 
حيرت األطباء.. ويعلق حذاءه الكروي

● الشلماني

انتهاء عقد المدرب 
التونسي في أبريل 
الماضي وتلميحات 
إلى إمكانية العودة 
لتدريب «الفرسان»

كشف الدولي الليبي السنوسي الهادي، المحرف ضمن صفوف 
الفريق األول لكرة القدم بنادي »العربي« الكويتي، والمنتخب 

الوطني، حقيقة اهتمام نادي »الكويت« بالتعاقد معه خالل 
الفترة المقبلة. وقال السنوسي الهادي، في تصريحات تلفزيونية، 

إن ما تم تناوله حول اهتمام نادي »الكويت« بضمه، في سوق 
االنتقاالت الصيفية المقبلة، غير صحيح، موضحًا أنه مرتبط 

بعقد مع »العربي« لموسمين مقبلين. كما أكد المحترف الليبي 
السنوسي الهادي، رغبته في االستمرار مع »األخضر«، وتقديم 

مستوى مميز يساهم في تحقيق الفرحة لجماهير ناديه العاشقة 
للكرة. ويقدم السنوسي الهادي، مستويات مميزة مع فريقه 

»العربي« الكويتي ببطولتي الدوري وكأس االتحاد، وله 

دور مؤثر مع الفريق، حيث يعتبر الالعب أحد األعمدة األساسية في 
الفريق الكويتي منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الجاري. وارتبط 

الالعب بمفاوضات مع أكثر من فريق خالل فترة ما قبل انتشار 
فيروس »كورونا«، وأبرزها نادي »الترجي« التونسي، إال أن كل تلك 

المفاوضات توقفت عقب تعليق النشاط الرياضي بمختلف الدول 
العربية. يذكر أن إدارة فريق »الجبلين« السعودي قامت بتكريم 

السنوسي الهادي في وقت سابق، عقب انتهاء موسمه مع الفريق 
بعد المستوى المتميز الذي قدمه الالعب مع الفريق طوال الموسم 

الماضي. وتوقف الدوري الكويتي بعد الجولة الـ14، وسط صراع 
شرس بين »الكويت« و»القادسية«، حيث يتساوى الفريقان بـ30 

نقطة لكل منهما، مع أفضلية لألول لكونه لعب مباراة أقل. ● السريتي
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 كل شيء كل شيء  

فرنسا

رحيل علي فهمي خشيم
خشيم،  فهمي  علي  الدكتور  رحيل  على  سنوات  تسع  مرت  يومين  منذ 
يُعد،  إنه   .2011 سنة  بها  ودفن   ،1936 سنة  مصراتة  في  ولد  الذي 
في الخمسين عاما الماضية، أحد رموز الفكر واألدب في ليبيا وأغزرهم 
في  مجاالت  غطت  مؤلفا،  أربعين  حوالي  مؤلفاته،  بلغت  فلقد  إنتاجا، 
الروائي  واإلبداع  والترجمة  األدبي  والنقد  واللغة  والتاريخ  الفلسفة 
ببنغازي  الليبية  الجامعة  اآلداب،  كلية  في  تخرج  والشعري.  والمسرحي 
1962. وتحصل سنة 1966 على ماجستير في فلسفة، في كلية اآلداب، 
الشرقية جامعة  الدراسات  جامعة عين شمس. وعلى دكتوراه في كلية 
بالجامعة  محاضرا  األكاديمية  حياته  بدأ   .1971 سنة  ببريطانيا  )درم( 
قسم  وترأس  أستاذ،  حتى  العلمية  درجاته  وتواصلت  بنغازي،  الليبية، 
حتى  طرابلس  بجامعة  واللغات  التربية  كليتي  عمادة  وتولى  الفلسفة 
عدد  وتأسيس  ترؤس  في  تمثل  الواسع،  الثقافي  نشاطه   .1988 سنة 
مجمع  وكذلك  الليبيين،  والكتاب  األدباء  رابطة  ترأس  المجالت.  من 

ليبيا. في  العربية  اللغة 

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

أكثر  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  في  الخاص  حائطي  على  كتبت 
المحلية  وتداعياتها  ومآالتها،  الحرب،  من  بالتحذير  تتعلق  إدراجا،   20 من 
والدولية، وقلت إنك قد تستطيع أن تقرر متى تطلق رصاصتها األولى، لكن 
ستفرض  اشتعلت  ما  إذا  الحرب  وإن  وحدك،  بيدك  يكون  لن  إيقافها  قرار 
دمار  إلى  والدمار  دم،  إلى  الدم  وسيقود  بها،  الخاص  وقانونها  مسارها 
من  دائما  فثمة  لتغذيتها،  واسعا  الخارجي  التدخل  باب  وسيفتح  إضافي، 
تأسفت  قد  وكنت  أعداؤه،  ولكل  حلفاؤه،  لكل  وسيكون  ويطمع،  يتربص، 
حفتر  خليفة  المشير  بإعالن  »غدامس«،  مؤتمر  نسف  على  كثيرون  ومعي 
قبل  واإلرهابيين«  الميليشيات  من  طرابلس  »تحرير  عملية  عليه  أطلق  ما 
وكنت،  العاصمة«،  بـ»حرب  عرف  ما  »غدامس«،  موعد  من  فقط  أيام  عشرة 
سبقتها،  التي  الحروب  مثل  تكون  لن  الحرب  هذه  أن  نؤكد  أيضا،  وغيري 
الواقعة،  وقعت  وقد  اآلن  عظم«..  »كسر  حرب  ببساطة  ستكون  ألنها 
الكالم  وكثر  الحرب،  هذه  انتهاء  باتجاه  األرض  على  تتغير  الموازين  وبدأت 
ال  التفاوض،  طاولة  إلى  والعودة  النار  إطالق  وقف  بشأن  الدولي  والضغط 

نفخوا  الذين  أولئك  قبل  من  ضمير«  »جردة  من  بد 
واستخفوا  لها،  وسوقوا  وروجوا  الحرب،  نار  في 
من  على  وزايدوا  جرائمها،  وبرروا  بضحاياها، 
رفضها، بل و»سحبوا« عنه وطنيته، وعليهم أن 
يحاسبهم  أن  قبل  أنفسهم  ويحاسبوا  يسألوا 
حصاد  كان  ماذا  بالسؤال:  ويبدؤوا  اآلخــرون، 

تبنوها؟ التي  الحرب 
فال  المآل،  هي  »الطاولة«  ستكون  وطالما 
ال  أكان  األسئلة:  هذه  مثل  أمامنا  تنفجر  أن  بد 
الفتنة،  وصناعة  والدمار،  الدم  هذا  كل  من  بد 
اقتصاد  وتخريب  والكراهية،  الحقد  وتعميم 
الخارجي  التدخل  أمــام  أبوابها  وفتح  البالد؟ 
سلمنا  وإذا  واألشــكــال؟  الجنسيات  المتعدد 

وهو  العاصمة،  في  وإرهابيين«  »ميليشيات  بوجود 
تلك  وتركنا  الحرب،  عنوانه  تحت  شنت  الذي  المبرر 
في  طليقة  شهرا  الـ14  هذه  خالل  »الميليشيات« 

أطراف  وبتر  وجرح  مقتل  أيديهم  على  كنا سنشهد  طرابلس دون حرب، هل 
وتعطيل  الدولة،  منشآت  وتخريب  أرزاقهم،  وتدمير  الليبيين  من  اآلالف 
الخدمات الحيوية؟ وهل كنا سنرى عشرات آالف العائالت مممن أجبرت على 
كنا  التدمير؟ وهل  إن نجت من  والعبث،  للنهب  بيوتها عرضة  وترك  النزوح، 
كان  أما  الحرب..  يوميات  ضمن  يستشري،  اللعين،  الكراهية  خطاب  سنسمع 
ممكنا التوصل إلى حلول بديلة إلنهاء وجود »الميليشيات« وسطوتها، بأقل 
وإن  »غدامس«،  قطار  ننتظر  أن  يمكن  كان  أما  وأهوالها؟  الحرب  من  كلفة 
فشل في محطته األولى، فستكون له حتما محطة تالية، ولن تتساوى الكلفة 

الكارثية؟ الحرب  نتائج  مع 
أما سؤالي الذي أراه كبيرا، فهو: هل سيفتح ملف المحاسبة، ومحاكمة من 
تسبب في كل هذا، إن عبر قضائنا المحلي، أو الدولي، إذا تعثر األول؟ فليس 
الحجم،  بهذا  جريمة  عن  المسؤولون  يفلت  أن  اإلنساني  أو  المنطقي  من 

المالحقة والعقاب. ليبيا وشعبها، من  جريمة في حق 
أملنا أن تنتهي بالفعل هذه الحرب، بل كل الحروب على أرضنا، وأن تختفي 

الجديدة. ليبيا  بناء  الليبيين في  ويبدأ كل  نهائيا،  أسبابها 

بشير زعبيه

»جردة ضمير«

تشرف  التي  المواقع  بأحد  أمٌّ  وضعت 
الرصد  لفرق  المركزية  الغرفة  عليها 
»كورونا«  جائحة  لمكافحة  والتقصي 

قيصرية  بعملية  مولودها  بنغازى، 
مدينة  في  المصحات  بإحدى  أجريت 

اإلجراءات  كل  اتخاذ  بعد  بنغازي، 
زية. االحترا

رئيس  زار  للغرفة،  بيان  وبحسب 
بالخدمات  المركزية  الغرفة 

الطبي  والفريق  بنغازي  الصحية 
األم  الثالثاء،  مساء  للحالة،  المتابع 

صحتهما،  على  لالطمئنان  ومولودها 
بالمناسبة. ورد  باقة  لهما  وقدموا 
أول  تعتبر  هذه  أن  البيان  وأوضح 
الصحي  الحجر  بمواقع  والدة  حالة 

بنغازي. مدينة  في 

ماذا: تريد من ليبيا؟

من: يستطيع حل لغز مواقفها المتناقضة؟

متى: تتسق سياساتها العلنية والسرية؟

أين: تقف بسياساتها في الصراع الليبي؟

كيف: تدعم طرفًا في السر وتقف مع اآلخر في العلن؟

لماذا: ال تنهي تناقضها مع الموقف اإليطالي بخصوص ليبيا؟

ضفدع عمره 
مليونا سنة

أعلنت وكالة نشر العلوم في جامعة 
»ماتانسا الوطنية«، اكتشاف بقايا 

متحجرة لنوع من الضفادع، كان يعيش 
في وسط األرجنتين، قبل نحو مليوني 

سنة.
وأوضح فيديريكو أنيوالن الباحث في 
المعهد األرجنتيني للعلوم الطبيعية: »ال 

نعرف الكثير عن ضفادع مرحلة ما قبل 
التاريخ«.

وأضاف: »الضفادع والعالجيم تتأثر 
كثيرًا بالتغيرات المناخية والبيئية، لذا 

ا للمعلومات لفهم  تشكل مصدرًا مهمًّ
المناخات السابقة«.

وحصل االكتشاف على عمق 44 مترًا 
خالل حفر بئر مياه في سان بيدرو، على 

بعد 180 كيلومترًا شمال بوينوس 
آيريس.

وشدد الباحث على أن علماء اإلحاثة 
عثروا على »عظمة عضد كائن برمائي 

ا مختلف عن العالجيم  صغير جدًّ
والضفادع الساكنة لألشجار«.

الصني تحمي
آكل النمل

ذكرت وسائل إعالم صينية أن 
آكل  الصحية شطبت حراشف  السلطات 
الرسمية  الئحتها  الحرشفي، من  النمل 

بعد  ويأتي ذلك  التقليدية.  لألدوية 
القانونية لهذا  الحماية  أيام من زيادة 

وأفادت  باالنقراض.  المهدد  الحيوان 
للدولة  التابعة  تايمز«  »هيلث  صحيفة 
النمل الحرشفي بقيت  أن حراشف آكل 
الرسمية  الصينية  األدوية  خارج الئحة 

لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى 
من بينها أدوية مصنوعة من براز 
العلماء  بعض  ويعتقد  الخفافيش. 

أن آكل النمل الحرشفي، وهو أكثر 
العالم، هو  المُتاجر بها في  الثدييات 
»كورونا  لفيروس  المحتمل  المضيف 
المستجد«، الذي ظهر في سوق في 

الماضي.  العام  الصينية  مدينة ووهان 
بأسعار مرتفعة في  وتباع حراشفه 

إذ يتم استخدامها  السوق السوداء 
الصيني  الطب  بشكل شائع في 

إنه  العلماء يقولون  التقليدي، رغم أن 
قيمة عالجية. لديها  ليس 

أقوالهمأقوالهم

»بتدخل قوى أجنبية في الصراع 
الليبي مثل روسيا وتركيا يصبح األمر 

خطيرًا للغاية«.

وزير الخارجية الفرنسي
 جان إيف لودريان

»لن نعيد أبدا المهاجرين الذين 
ننقذهم إلى الليبيين«.

الناطقة باسم فرع منظمة »سي 
ووتش« في إيطاليا، 

جورجا ليناردي

»عملية إيريني األوروبية لمراقبة 
حظر توريد السالح إلى ليبيا ليست 

الحل للمشكلة، ولكنها
 جزء من الحل«.

وزير الدفاع اإليطالي،
 لورينزو غويريني

»ندعو إلى ضرورة توحيد مؤسسات 
الدولة، ووضع حل جذري لتوزيع 

ثروات الليبيين بالتساوي«.

رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية 
بمجلس النواب
 عيسى العريبي

عبر حسابها على »إنستغرام«،الثالثاء، روت 
الفنانة المصرية إيمان العاصي تجربتها 

مع اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، 
وتعافيها منه.

وأعلنت في فيديو قصير أنها 
اكتشفت إصابتها بالفيروس نهاية 

شهر رمضان، بعدما أجرت مسحة 
بعد شعورها باألعراض وجاءت النتيجة 

إيجابية، ثم خضعت للعزل والعالج 
في المنزل حتى تعافت تماما،بعد إجراء 

تحليلين ثبت سلبيتهما.
و اضطرت العاصي إلخالء منزلها 

فور تأكد إصابتها، وعزلت نفسها 
في المنزل ألكثر من أسبوعين، 

وكانت تتحدث مع عائلتها وابنتها 
عبر مكالمات الفيديو على الهاتف، 

موضحة أنها عاشت فترة صعبة 
وكانت تبكي عندما تتحدث مع 

ابنتها لشعورها بالخوف والقلق.
وطالبت النجمة المصرية 
جميع المصابين بالفيروس 

بعدم الخوف، حرصا على 
حالتهم المعنوية والتي بحكم 

تجربتها تساعد في سرعة التعافي 
والتخلص من الفيروس، مشيرة 
إلى أنها عادت لحياتها الطبيعية 

قبل يومين، والتقت مع ابنتها 
وعائلتها مع التزامها التام بكافة 

اإلجراءات الوقائية.

 مواليد زمن »الكورونا«

إيمان العاصي ورحلة إيمان العاصي ورحلة 
التعافي من »كورونا«التعافي من »كورونا«

طاملا ستكون 
»الطاولة« هي 

املآل، أكان ال بد 
من كل هذا الدم 
والدمار، وصناعة 

الفتنة، وتعميم 
الحقد والكراهية، 

وتخريب اقتصاد 
البالد؟
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