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مخاطر

فضاء

حذر مختصون في المؤسسة الوطنية للنفط 
من أن ماليين براميل النفط المخزنة 

عرضة لالنفجار، كما أوصى خبراء المؤسسة 
وشركاؤها بضرورة تفريغ كل مخزونات النفط 
الخام. وأعربت المؤسسة عن قلقها البالغ إزاء 
»استمرار اإلقفال القسري للمنشآت النفطية، 

الذي انعكس على المعدات والتسهيالت 
السطحية وأنابيب النقل وخزانات الخام، 

حتى وصلت إلى انهيار أحد الخزانات بحقل 
الشرارة ، إضافة إلى التسريبات شبه اليومية 
من أنابيب النقل وآثارها السلبية على البيئة 

المحيطة«.

مليون 89.89
برميل 

)إجمالي اإلنتاج العالمي من النفط 
يوميا خالل شهرمايو 2020(.

»أوبك«

نفط

كل شيء

عظام بشرية

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 18  يونيو 2020 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 239السنة اخلامسة 26 شوال 1441 هــ

03

ـ»الوسط«: كيف يخرج الليبيون من مأساة انتشار »كورونا« في البالد؟ 04   استطالع لـ

05

عقدة »سرت« تبحث عن حل في القنوات الخلفية لروسيا وتركيا

مودي

وسقوط النظام في 2011، ثم لم ترفض فقط 
إدانة الهجوم الذي نفذه الجنرال خليفة حفتر في 
4 أبريل 2019، بل رفضت أيضًا إسناد مسؤولية 
الذي  لودريان  إيف  جان  أن  وأضاف  له«.  الحرب 
ترك منصبه كوزير للدفاع قبل عامين »لعب على 
ورقة عودة نظام قوي في ليبيا«، في إظهار دعم 

باريس الستيالء حفتر على جنوب ليبيا.
من  باريس  موقف  أن  على  هايمزاده  وشدد 
حفتر يأتي »تعزيزًا لمصالحها ومصالح مجمعها 
الحرب  أهداف  على  عالوة  والصناعي،  العسكري 
منطقة  في  كبير  بشكل  المنخرط  لجيشها 
الساحل«. وتابع يقول: »دعونا نتذكر أن الرئيس 
حفتر؛  يستقبل  أوروبي  رئيس  أول  هو  ماكرون 
على  السياسية  الشرعية  إضفاء  على  ساعد  ما 
الشخص الذي يقدم نفسه رسميًا كقائد للجيش 

الوطني الليبي فقط«.

التقدم  أن  الفرنسي  الدبلوماسي  ويؤكد 
شكل  تركي  بدعم  الوفاق  حكومة  حققته  الذي 
انتكاسة للفرنسيين وليس للمشير خليفة حفتر 
وحده، ما مكنها من تحرير كامل مدن الساحل 
الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل 
ومطارها  طرابلس  معسكرات  وجميع  الغربي، 
العاصمة  جنوب  القتال  محاور  ومعظم  القديم، 

طرابلس.
جنوب  على  الفرنسي  الــرهــان  يختلف  وال 
التركي  الدور  استفزها  حيث  شمالها،  عن  ليبيا 
الملحوظ قبالة سواحلها، إذ أثارت الموضوع في 
أكثر مناسبة هذا األسبوع، رغم عدم إدراج اجتماع 
لحلف األطلسي يومي 17 و18 يونيو االنتهاكات 
المتكررة لحظر األسلحة المفروض على ليبيا في 
جدول أعماله، تؤكد مصادر دبلوماسية فرنسية 
أن باريس تنوي االستفادة من االجتماع للضغط 

بإطالق  فرقاطاتها  هددت  حين  في  تركيا،  على 
من  كجزء  منتشرة  فرنسية  فرقاطة  على  النار 
بعثة »إيريني« األوروبية، وقال أحد أعضاء الوفد 
قلق  »هناك  الفرنسية:  الدفاع  لوزيرة  المرافق 
قبل  الحظر من  األتراك  انتهاكات  متزايد بشأن 
النحو  على  عنها  اإلبالغ  وسيتم  المتحدة،  األمم 
الواجب«. ويطلب األوروبيون مساعدة الحلف من 
أجل رفع كفاءة عملية »إيريني« البحرية الهادفة 
إلى وقف تدفق السالح وتهريب النفط من وإلى 
لعملية  السماح  يستوجب  األمر  أن  بيد  ليبيا، 
التابعة لحلف الشمال األطلسي  »سي غارديان« 
لمساعدة  المتوسط  شرق  في  والجارية  »ناتو« 
»إيريني« موافقة جميع الدول األعضاء في الحلف 
أن  يمكن  التي  تركيا  بينها  ومن  دولة«،   30«
ترفع حق النقض. وكانت تركيا قبل أيام رفضت 
المهمة  ضمن  تعمل  يونانية،  سفينة  تقوم  أن 
البحرية لالتحاد األوروبي، بتفتيش سفينة شحن 
يشتبه في انتهاكها حظر األسلحة الذي تفرضه 
ترافق سفينة  وكانت  ليبيا،  على  المتحدة  األمم 

الشحن سفن عسكرية تركية.
الموضوع  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وأثار 
يتصرفون  »األتراك  بأن  اإلليزيه  اعتبره  ما  مع 
شمال  حلف  استغالل  عبر  مقبولة  غير  بطريقة 

األطلسي«، مع نظيره األميركي دونالد ترامب.
عن  و»بنتاغون«  »ناتو«  أعــرب  وقت  وفي 
في  العسكري  روسيا  نشاط  بشأن  قلقهما 
تركيا  بأن  األلمانية  األنباء  وكالة  أفادت  ليبيا، 
األطلسي،  شمال  حلف  أمــام  شروطًا  وضعت 
للحلف  جديد  مشروع  على  الموافقة  مقابل  في 
الروسية  التوسعات  لردع  الشرقية،  أوروبــا  في 
المحتملة هناك، حيث اشترطت إدراج دول الحلف 
ضمن  سورية  شمال  في  الكردية  المنظمات 

المنظمات اإلرهابية.
إلى  تضطر  قد  فإنها  فرنسا  إلى  وبالنسبة 
أو  تركيا،  مع  للتحاور  وضوحًا  أكثر  موقف  اتخاذ 
مرارًا  عبرت  أنها  خصوصًا  التصعيد،  خيار  اتباع 
شمال  لحلف  السريري  بـ»الموت  وصفته  عما 
في  األكــراد  ضد  أنقرة  تدخل  بعد  األطلسي 
سياسة  من  انزعاجها  تخفي  ال  لكنها  سورية«، 
لي الذراع، من خالل محاوالت تركيا الضغط على 

أوروبا بورقة المهاجرين.
تفاصيل ص 3

النفط الليبي في قلب التقديرات العاملية املتفائلة
والموانئ  المنشآت  إغالق  استمرار  رغم 
الماضي، إال أن  الليبية منذ يناير  النفطية 
تقديراتها  ربطت  الدولية  الطاقة  وكالة 
عام  في  العالمي  النفط  ســوق  لتحسن 
من  اإلنتاج  قيود  رفــع  بافتراض   2021
إنتاج  وعـــودة   »+ »أوبـــك  تحالف  قبل 
والبرازيل  النرويج  وتحقيق  الليبي  النفط 
وكالة  توقعات  وتضمنت  قوية.  مكاسب 
المحاذير  من  العديد  الدولية  الطاقة 
بالنظر إلى استراتيجية »أوبك« المستمرة 
إلدارة السوق مثلما كان هناك الكثير من 
ليبيا  في  الصراع  أن  حين  في  التحوالت، 
مليون  يلف  الغموض  يــزال  ال  أنه  يعني 

برميل نفط احتياطي يوميا.
الليبية  النفط  صناعة  وتــعــرضــت 
المتضررة لضربة أخرى مجددا، بعد إعالن 
صادرات  على  لفترة  القاهرة  القوة  حالة 
استؤنف  حيث  ــشــرارة،  وال الفيل  حقلي 
اإلنتاج فيهما يوم السبت الماضي. وينتج 
أكبر حقل نفط في البالد 315 ألف برميل 
يوميا، وهو ما يعادل شحنة كل ثالثة أيام 
إلى الخارج، كما كان األمل بإعادة فتح 75 
قريبًا،  الفيل  حقل  من  أخرى  برميل  ألف 

لكن اإلنتاج لن يعود في الحقل إلى طاقته 
بسبب  يومًا،   90 غضون  في  إال  الكاملة 
الطويل وفق  الناجمة عن اإلغالق  األضرار 

المؤسسة الوطنية للنفط.
لكن المجلس الرئاسي دعا الدول التي 
في  والغاز  النفط  بقطاع  »تعمل شركاتها 
إغالق  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  إلى  ليبيا، 
و»تجاه  النفطية«،  والموانئ  المنشآت 
القانون،  عن  الخارجين  تدعم  التي  الدول 
وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية 

التحتية«. وفي حين قال المجلس الرئاسي 
في تصريح إعالمي، إنه يبحث »عن الحلول 
استدرك  العبث«  هــذا  إلنهاء  السلمية 

بالقول »لن نصبر كثيرًا« حسب تعبيره.
النفطية  المنشآت  إقفال  وبلغت خسائر 
منذ يناير حتى مايو الماضي ستة مليارات 
المركزي،  المصرف  تقديرات  وفق  دوالر، 
بعد  والفيل  الشرارة  حقلي  إغالق  وُأعيد 
فيهما  العمل  استئناف  إعــادة  من  قليل 

األسبوع الماضي.

فيينا - الوسط

وكأن العالم لم يكفه جائحة »كورونا«، 
حتى تدخل الصين -منشأ الوباء- في 

توتر حدودي جديد مع جارتها الهند، إذ 
وفي وادي جالوان على الحدود بين 

البلدين قتل 20 جنديا هنديا في 
اشتباكات تعود جذورها التاريخية 

إلى 58 عاما.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 

مودي، استنفر الجيش وخزن 
احتياطات الحرب، ومنح 

الضوء األخضر للبحرية 
لنشر أصولها في مضيق 
ملقا، الذي يعرف كواحد 

من نقاط االختناق 
البحرية الرئيسية في العالم 

ومسار الشحن الرئيسي 
للسفن الصينية.

التوتر الجديد المتجدد، 
أعاد ذكريات مناوشات 
قصيرة بين البلدين 

بدأت في العام 1962، 
حين استولت فيها 

الصين على أراض من 
الهند، فهل تتسع دائرة الخالف 

الحدودي وتندلع حرب شاملة، أم 
هي مجرد زوبعة في فنجان؟

»مفيش مشكلة« 
يعيد أحمد مكي 

بعد غياب 7 سنوات
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نفت وكالة »ناسا« أن تكون الصورة 
المتداولة على مواقع اإلنترنت منذ العام 

2014 لعظام فخذ بشري مستلٍق على 
سطح كوكب المريخ. وكتب الناطق باسم 

»ناسا« في تغريدة على »تويتر« أن 
أعضاء الفريق العلمي الذي اطلع بالمهمة 

يعتقدون أن المنحوتة قد اتخذت هذا 
الشكل على األرجح بسبب التعرية أو 

الرياح أو حركة المياه. يشار إلى أن مركبة 
»كيريوسيتي ناسا« التقطت هذه الصورة 
وعرضتها مواقع اإلنترنت مؤخرًا باعتبارها 

»برهانًا« على أن إنسانًا قد خطا على 
سطح المريخ ذات مرة.

المدعومة  الوفاق،  قوات حكومة  تؤشر سيطرة 
ليبيا واقترابها من  من تركيا، على محاور غرب 
إحكام  من  والمخاوف  النفطي،  الهالل  منطقة 
الجفرة،  ثم  سرت  خليج  حوض  على  قبضتها 
الفرنسي  للدور  وضوحا  أكثر  مالمح  بروز  إلى 
في ليبيا في مقبل األيام، بعدما شعرت باريس 
من  وهلعها  وموسكو،  أنقرة  أمام  بتهميشها 
مع  بالموازاة  جيواستراتيجية،  مناطق  فقدان 
بدول  تاكوبا«  »تاسك  مهمة  إطالقها  قرب 
األوروبية  المهمة  وعراقيل  األفريقي،  الساحل 

»إيريني«.
وعلى ضوء انتكاسة نفوذها في ليبيا، وجدت 
جانب،  كل  من  تعقيدات  أمام  نفسها  فرنسا 
بعدما ظلت ملتزمة الصمت منذ بدء معارك حرب 
وتصريحات  بيانات  من  إال  طرابلس،  العاصمة 
تقليدية تدعو إلى وقف إطالق النار والعودة إلى 
للمشير  معلن  غير  دعم  تقديم  فضلت  الحوار، 
رئيسيان،  هدفان  ذلك  وراء  ومن  حفتر،  خليفة 
ومنطقة  ليبيا  في  اإلرهاب  على  السيطرة  هما 
الساحل، حيث توجد القوات الفرنسية، في هدف 
يختلف عن المسعى اإليطالي، الرامي إلى احتواء 

موجات الهجرة المتدفقة من السواحل الليبية.
ومباشرة، عقب توقيع تركيا مع حكومة الوفاق 
االقتصادية  المنطقة  حدود  ترسيم  اتفاقيتي 
البحرية وإعالنها بدء التنقيب عن الغاز والنفط 
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  خرج  المنطقة،  في 
وارتباطه  التركي  التدخل  خطورة  من  محذرًا 

بمنطقة الساحل األفريقي.
موقعها  خسارة  عدم  على  باريس  وتحرص 
في ليبيا، مع تعزيز مصالحها في الساحل، وهو 
ما أشار إليه الدبلوماسي الفرنسي السابق لدى 
باتريك  و2004   2001 بين  الفترة  خالل  ليبيا 
هايمزاده، في مقابلة مع جريدة »أورينت إكس 
أي« الفرنسية، الثالثاء، إذ أوضح أن فرنسا التي 
»رحبت  الساحل  منطقة  في  عسكريًا  تشارك 
ليبيا«،  جنوب  على  عسكري  )شخص(  باستيالء 
عملية  في  المشاركين  من  كثيرًا  أن  زاعمًا 
االستيالء على الجنوب الليبي في مارس 2019 
بل  )الليبية(،  الدفاع  وزارة  من  فقط  »ليسوا 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  حاشية  من  أيضًا 
أن  الفرنسي  الدبلوماسي  ورأى  مــاكــرون«. 
نيكوال  السابق  الرئيس  عهد  فــي  بــاريــس 
الحرب  الختيار  سريعًا  »تحمست  ســاركــوزي 

باريس تشتكي أنقرة للحلف األطلسي

»وكاالت« <  فرقاطتان تركيتان في مياه المتوسط       

»الكهرباء« تدفع فاتورة الحرب وجهود مستمرة إلصالح األعطال ورفع األضرار

 700 ألف دوالر 
مهددة بالضياع 
من الكرة الليبية

االتحاد األوروبي يقدم 
ـ»إيريني« كشف حساب ل

قدم االتحاد األوروبي كشف حساب 
للعملية األوروبية »إيريني« لمراقبة 
حظر توريد األسلحة إلى ليبيا، وقال 

إنها حققت »نتائج إيجابية« حتى اآلن، 
الفتا إلى أنه يبحث طريقة التعاون 

مع حلف شمال األطلسي »ناتو« في 
العملية وليس مشاركته. وشدد ممثل 

األعلى لألمن والسياسة الخارجية بوريل 
لالتحاد خالل مؤتمر صحفي عقده 

في بروكسل على وجود »فرق واضح« 
بين التعاون والمشاركة، موضحا أن 

االتحاد و»ناتو« سبق وتعاونا أثناء 
عملية »صوفيا« خاصة في مجال 

تبادل المعلومات، حسب وكالة األنباء 
اإليطالية »آكي«. وقال بوريل، عقب 

اجتماع لوزراء دفاع الدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي إن طواقم »إيريني« 

اعترضت 130 سفينة يشك بأنها تنقل 
سالحا و29 أخرى تنقل النفط، مؤكدا 
أن المسؤولين عن العملية يطبقون 

قواعد االشتباك، ويقومون بإبالغ األمم 
المتحدة بما لديهم من معلومات وفق 

ما هو منصوص عليه في تفويض 
العملية ونظامها.

طرابلس، باريس، أنقرة عواصم: الوسط

العمال  من  لعدد  ــاءة  اإلس واقعة  على  الستار  أســدل 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  تداولتها  التي  المصريين 
وذلك مع إعالن حكومة الوفاق القبض على المتورطين 
في حادث لقي إدانة من البعثة األممية للدعم في ليبيا.

الداخلية  ــوزارة  ل التابعة  القضائي  الضبط  أجهزة 
واقعة  مكان  رصد  من  الثالثاء  أمس  من  أول  تمكنت 
هوية  وكشف  المصرية،  العمالة  من  لمجموعة  اإلساءة 
عليهم  القبض  وإلقاء  الواقعة  هذه  في  المتورطين 
ومباشرة إجراءات االستدالل معهم بالخصوص تحضيرًا 
ــوزارة.  ال بيان  وفق  العام،  النائب  لمكتب  إلحالتهم 
البعثة األممية  الواقعة أصدرت  وعقب الكشف عن هذه 
نفسه  الطلب  وهو  وعادل،  شفاف  بتحقيق  يطالب  بيانا 
الذي صدر عن القيادة العامة، التي أكدت أن من قاموا 
بهذه األفعال ال يمثلون ليبيا والليبيين، فيما فيما قالت 
وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها »بصدد التحري عن 

صدق« عن الفيديو.
وحسب تقرير حقوقي صادر عن مركز القاهرة لحقوق 

في  للمدنيين  الشخصية  السالمة  »باتت  فقد  اإلنسان 
ليبيا أمر صعب المنال بسبب التصعيد الحاد في الهجوم 

على طرابلس وتفشي انتهاكات حقوق اإلنسان«.
من  أسبوعين  بعد  المصريين  العمال  حادث  وجاء 
واآلبار  الجماعية  المقابر  من  الجثث  من  عدد  استخراج 
سيطرة  عقب  وضواحيها،  ترهونة  بمدينة  المهجورة 
قوات الوفاق عليها، وحسب مصادر رسمي فإن أكثر من 

100 جثة وُجدت داخل مستشفى ترهونة.
بنجالديش  من  مهاجرًا   26 تعرّض  مايو،   27 وفي 
وأربعة دول أفريقية أخرى للقتل، وأصيب 11 آخرين في 
الدولية  المنظمة  ووفق  مزدة،  في  للتهريب  مستودع 
للهجرة فإن »بعض المهاجرين يحملون آثار قديمة تدل 

على تعرضهم للضرب واإليذاء البدني«.
نحو  قبل  استعادت  الــوفــاق  حكومة  ــوات  ق كانت 
أسبوعين السيطرة على ترهونة، على بعد 90 كيلو مترًا 
عملية  إطالقها  منذ  سيطرت  إذ  طرابلس،  شرق  جنوب 
مدن  على  الماضي،  مارس  نهاية  السالم«  »عاصفة 
الحدودي  اجدير  رأس  معبر  إلى  وصواًل  الغربي  الساحل 

مع تونس، إضافة إلى جنوب العاصمة بالكامل.

طرابلس - الوسط

صراع األدوار يعمق الخالف بني الدول املؤثرة في املشهد الليبي

لفرنسا هدفان رئيسيان في ليبيا.. 
السيطرة على اإلرهاب واحتواء 

موجات الهجرة

 تركيا رفضت أن تفتش سفينة 
يونانية سفينة شحن تابعة لها يشتبه 

في انتهاكها حظر األسلحة الذي 
تفرضه األمم المتحدة على ليبيا

املتهمون باإلساءة للعمال املصريني في قبضة العدالة الليبية



ترويجيا  إعالنا   »Apple Tv« الرقمية  والتلفزيوني  السينمائي  اإلنتاج  شركة  نشرت 
الرسمية على  المرتقب »Greyhound« عبر قناتها  النجم توم هانكس  جديدا لفيلم 
المقرر  من  وكان  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  الفيلم  أحداث  وتدور  يوتيوب،  موقع 
كورونا  فيروس  تفشي  أزمة  لوال  الجاري  يونيو   12 العرض  بصاالت  رسميا  طرحه 

المستجد.
التي  الفنية  األعمال  أضخم  من  يعتبر  الفيلم  إن  ميل«  »ديلي  جريدة  وقالت 
»أبل«،  الكبرى  األميركية  التكنولوجيا  لشركة  التابعة  الرقمي  البث  شبكة  تنتجه 
يوليو  من  للعاشر  طرحه  تأجيل  عن   ،»Apple TV Plus« الشبكة  أعلنت  أن  وسبق 
باسم  حربية  سفينة  قبطان  شخصية  هانكس  توم  النجم  يجسد  حيث  المقبل، 
بداية  في  األطلنطي  بالمحيط  قتالية  مواجهات  في  تشارك  ــروس«،  ك »إرنست 
إليزابيث شو،  النجمة  الفيلم،  1942. ويشارك في بطولة  الثانية عام  العالمية  الحرب 
يشارك  الذي  جراهام،  ستيفن  للنجم  باإلضافة  »إيفي«،  باسم  شخصية  تجسد  التي 

كأحد الضباط المعاونين لتوم هانكس ضمن االحداث.

»#ألنها_ شعار  تحت  توعية  حملة  بنغازي  ببلدية  اإلعالمي  المكتب  أطلق 
مِلكك « بهدف المُحافظة على المرافق العامة بداية بالحدائق العامة. 

العبث  ،وعدم  العامة  الحدائق  على  المُحافظة  إلى  التوعوية  حملة  تهدف 
المُتمثلة  البعض  قبل  من  الخاطئة  بالتصرفات  القيام  عدم  و  بمرافقها 
اآلخرين  حياة  وتعريض  العامة  الحدائق  إلى  اآللية  المركبات  دُخــول  في 
العبث  إلى  إضافة  واألعشاب،  األشجار  وإتالف  الري  بشبكة  واإلضرار  للخطر، 
مسؤولية  عليها  الحفاظ  وإن   ، العامة  الحدائق  في  والمقاعد  اإلنارة  بإعمدة 

الجميع.
الحدائق  من  عدد  في  التوعوية  الالفتات  من  عدد  تركيب  شملت  حيث 
مع  والتنسيق  توعوية  فيديوهات  وإعــداد  البلدية  في  الرئيسية  والشوارع 
والتراخيص  المرور  قسم  مع  ،والتنسيق  لنشرها  الفضائية  القنوات  من  عدد 
اآللية  المركبات  أصحاب  لمخالفة  الحدائق  في  ميدانية  جوالت  القيام  بشأن 

المُخالفين .

مليون   100 بمبلغ  والعدالة«  االجتماعية  »المساواة  حول  مبادرتها  »أبل«  تمول 
تيم  المجموعة،  إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح  العنصرية،  لمناهضة  دعما  دوالر، 
لإللكترونيات  العمالقة  المجموعة  أن  »تويتر«  عبر  كوك، في مقطع مصور نشره 
الملونون  األشخاص  يواجهها  التي  النظمية«  »العوائق  إزالة  تريد  والتكنولوجيا 

ال سيما السود.
بتمثيل  يتمتعون  ال  الذين  كاهل  على  يكون  أال  يجب  التغيير  »عبء  وأضاف: 
يتولون مناصب  الذين  إلى  المجتمع. يعود  آخر في  أي مكان  أو  أبل  إن في  كاف، 

سلطة ونفوذ أن يغيروا البنية للمصلحة العامة«.
أبيض  بعدما ضغط شرطي  اختناقا  أسود  أميركي  فلويد وهو  وفاة جورج  منذ 
ودوال  المتحدة  الواليات  تعم  أسبوعين،  قبل  توقيف  عملية  خالل  عنقه  على 
تعكسها  التي  والتعبئة  والعنصرية،  الشرطة  عنف  بوقف  مطالبة  تظاهرات  أخرى 
الحقوق  أجل  من  النضال  حركة  منذ  لها،  سابق  ال  االجتماعي  التواصل  شبكات 

المدنية في الستينات.

شعر الحكمة

تواصـل 02

دير الف صاحب وزيد يف كثرتهم
 وقول كلهم وقت الشدايد جوك

 

 لكن الواجب شوف من خيرتهم

 بيش يسندك لوكان باعك خوك

 

 واكشف ضروري عمق شن نيتهم

 تلقى جواب ان كان نشدك بوك

»#ألنها_ِملكك«

شركة »أبل« تخصص 100 مليون 
دوالر ملكافحة العنصرية

»كورونا«،  وباء  الحتواء  الدولية  الجهود  إطار  في 
من  »كوفيد19-«  مكافحة  في  مابس«  »غوغل  يسهم 
صممت  االستخدام،  واسع  للتطبيق  أدوات  إضافة  خالل 
مع  آمن،  بشكل  والتنقل  االزدحام  لتجنب  خصيصا 

تقليل خطر اإلصابة بالفيروس.
االضطرار  حال  في  الخدمات  بعض  التطبيق  وسيتيح 
»للخروج سواء بالسيارة أو وسائل النقل العام«، وفق ما 
بالتحديث  المعنية  البلدان  وفي  مابس«،  »غوغل  أوضح 
والهند  وفرنسا  المتحدة  والمملكة  المتحدة  »الواليات 
المستخدمون  سيتلقى  وتايالند«،  والبرازيل  واألرجنتين 
بالقيود  الحافلة  أو  بالمترو  رحلتهم  تأثرت  إذا  تنبيهات 
بكورونا  المعروف  »كوفيد19-«  بوباء  المرتبطة 

المستجد.
الذين  السيارات،  سائقو  أيضا  سيتلقاها  كما 
والمكسيك  كندا  مع  األميركية  الحدود  لعبور  يستعدون 
تنبيهات  وستعرض  إضافية،  ضوابط  وجود  حال  في 
إلى  لالنتقال  التطبيق  يستخدمون  الذين  لألشخاص 
لتجنب  »كوفيد19-«  اختبار  مراكز  أو  الطبية،  المراكز 

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

التطبيق ومعرفة أوقات الذروة في كل محطة.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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اختفاء صورة لتشرشل من محرك البحث »غوغل«

لعبة »فورتنايت« تستحدث شخصية لنجدة األطفال ضحايا سوء املعاملة

كلمة1000

أعلنت شركة »غوغل«، أنها ستكتشف سبب اختفاء صورة لرئيس الوزراء 
البريطاني األسبق ونستون تشرشل من قائمة أبرز نتائج البحث لرؤساء 

وزراء البالد خالل الجدل المثار حول سجله بشأن العنصرية.
وأوضح عمالق البحث أن إزالة الصورة من قائمته ألبرز نتائج البحث 
عن رؤساء الوزراء البريطانيين السابقين كانت بسبب التحديث التلقائي 
و»ليس هناك هدف« من ذلك لكنه اعتذر »عن أي قلق« قد يكون تسبب 

به.
إال على ما يسمى بقائمة »الرسم  المشكلة ال تنطبق  أن  إلى  وأشار 
البياني المعرفي« وأن العديد من صور تشرشل ال يزال من السهل العثور 

عليها في محرك البحث الخاص به.
وقال القسم المسؤول عن البحث في »غوغل« على حسابه في »تويتر«، 
»نحن ندرك أن صورة للسير وينستون تشرشل فقدت من نتائج البحث 
على غوغل. نعتذر عن أي قلق تسببنا به. لم يكن هناك هدف جراء هذا 

الحادث وسيتم حله. يتم إنشاء الصور في هذه اللوحات وتحدث تلقائيا. 
وأثناء التحديث يمكن أن تختفي لفترة وجيزة، ومع ذلك، أثار اختفاء صورة 

تشرشل ردة فعل سريعة على وسائل التواصل االجتماعي.
النائب المحافظ سيمون كالرك »سيكون أمرا مفاجئا إذا كانت  وقال 
أوروبا  أن  المؤكد  شبه  »من  مضيفأ:  غوغل«  من  متعمدة  سياسة  هذه 
الغربية ستكون مستعبدة لوال الرجل الذي فقدت صورته حاليا«، وأصبح 
رئيس وزراء بريطانيا خالل الحرب العالمية الثانية محور جدل بعدما تعرض 
تمثاله في وسط لندن للتخريب خالل احتجاجات داعمة لحركة »بالك اليفز 

ماتر« في نهاية األسبوع الماضي، وكتب عليه بالطالء »عنصري«.
وجرت إدانة الحادث على نطاق واسع لكن منتقدي تشرشل يتهمونه 
البشرة  ذوي  األشخاص  مع  تمييزي  بشكل  وتصرف  متعصبا  كان  بأنه 
الملونة خالل مسيرته السياسية الطويلة بحيث أدت سياساته إلى وفاة 

الماليين خالل المجاعة في الهند العام 1943.

األزرق  ترتدي  مجنحة  افتراضية  شخصية  خالل  من 
الشهيرة،  اإللكترونية  »فورتنايت«  لعبة  دخلت 
لسوء  يتعرضون  ومراهقا  350 طفال  أكثر من  تمكن 
المعاملة أو يعانون من مشاكل، من البوح بأسرارهم 

إلى بالغين »فعليين« خالل فترة العزل في فرنسا.
)الطفل  بلو«والتي تعني  وأشرفت جمعية »النفان 
األزرق( بالفرنسية والمتخصصة بحماية األطفال على 
هذه التجربة غير المسبوقة التي بقيت طي الكتمان 
تصبح  حتى  دائمة  آللية  تمهد  أن  آملة  اآلن  حتى 
معرضين  ألطفال  إبالغ  وسيلة  اإللكترونية  األلعاب 

للخطر.
العملية  أن هذه  الجمعية  لورا موران مديرة  ورأت 
الخارج،  في  لها  مثيل  ال  والتي  فرنسا  في  ــى  األول
يواجهه  الــذي  األكبر«  »التحدي  تجاوز  إلى  هدفت 
»السماح  أي  المعاملة  سوء  ضحايا  القصر  مساعدو 

للطفل بالكالم وللبالغ برصد وجود مشكلة«.
يستخدمون  ال  الشباب  »لكن  مـــوران  وأكـــدت 
نتكيف  أن  علينا  البالغين.  مثل  نفسها  الوسائط 
وبغية  معهم«،  للتواصل  جديدة  طــرق  نجد  وأن 
»فورتنايت«  عالم  في  الجمعية  متطوعو  دخل  ذلك، 
االفتراضي بشخصية »سميت« الطفل األرق وتناوبوا 

لكي يجعلوها تستمر يوميا مدة شهر.
وكانت مهمة هذه الشخصية االفتراضية الرد على 
بالتزامن  اللعبة  يمارسون  الذين  الصغار  الالعبين 
في  الخاصة،  مشاكلهم  عن  الحديث  ويريدون  معها 
غضون شهر تواصل 1200 طفل او مراهق من سن 

المجنحة  الشخصية  مع  عشرة  السابعة  إلى  العاشرة 
وهو عدد الفت بحسب لورا موران.

بداعي  الزر  على  الشباب  األحيان ضغط  غالب  في 
شخصية  بمشاكل  »أســـروا   %  30 أن  إال  الفضول 
في  أنهم  إلى  البعض  أشار  وقد  الخطورة  متفاوتة 
التي  الجمعية  أوضحت  ما  بحسب  جدا«،  خطر  وضع 
تمكنت أحيانا من توجيههم إلى جمعيات متخصصة 

كتلك التي تحارب التحرش المدرسي والتنمر.
ومن أجل نجاح التجربة كان ينبغي إبالغ الالعبين 
أن  دون  من  أمامهم  المتاحة  باإلمكانية  الشباب 

سوء  مصدر  هم  يكونون  قد  الذين  األهــل  يكون 
على  القيمون  فأحجم  بذلك،  علم  على  المعاملة 
المشروع عن الترويج لمشروعهم عبر وسائل اإلعالم 
أوساط  في  معروفين  بمؤثرين  استعانوا  بل  العادية 

رواد هذه األلعاب.
وقال فابريس بالزول من وكالة »أفاس سبورتس 
هذه  العملية  على  أشرفت  التي  إنترتنماينت«  أند 
نفهم  لكي  الصحيحة  والمرادفات  المناسبة  القناة 
من  مساعدة  يحتاجون  الذين  األطفال  على  بوضوح 

دون لفت انظار الذين يعرضونهم لسوء المعاملة.

الرياضة  في  محترفة  فرق  مع  شراكة  خالل  ومن 
ماليين  لــديــهــم  مــؤثــريــن  ــع  م أو  اإللــكــتــرونــيــة 
وكيفية  اآللــيــة  تفسر  رســائــل  بثت  المشتركين، 
»سنابتشات«  عبر  االفتراضية  بالشخصية  االتصال 
و»إنستغرام«، فضال عن منصة »تويتش« التي تبث 

مباشرة مقاطع من ألعاب فيديو.
األهــل.  عليها  يطلع  أن  يرجح  ال  وسائل  وهــذه 
محجورين  كانوا  األطفال  أن  إلى  »نظرا  بالزول  وقال 
من  فعال  لكان  لإلبالغ،  أخــرى  وسيلة  أي  دون  من 
منصة  ويوقف  لآللية  األهل  احد  يتنبه  أن  المأساوي 
اللعب«، وجاء في الرسائل »إذا كنت ضحية أي شكل 
بلو«  أنفان  »إبيك  حساب  أضف  العنف«  أشكال  من 

عبر »فورتانيت«.
اإللكترونية  األلعاب  أن  العملية  هــذه  ــدت  وأك
األطفال  كــالم  لتسهيل  مشجعا«  »نهجا  تشكل 
لكن  مــوران،  أشارت  ما  على  المعاملة  سوء  ضحايا 
والتفكير بطريقة  أبعد من ذلك  الذهاب  ينبغي اآلن 
ما  بحسب  الطويل،  المدى  على  النهج  هذا  اعتماد 

أضافت.
ستجمع  عمل  مجموعة  شكلت  الغرض  ولهذا 
مصممي  سبتمبر  من  اعتبارا  الجمعية  جانب  إلى 
شرطة  وحدات  من  وعناصر  وقضاة  إلكترونية  ألعاب 
الطفال،  لحماية  الدولة  أمانة  عن  فضال  متخصصة، 
أداة  »توفير  هو  الهدف  أن  على  ــوران  م ــددت  وش
إضافية في مجموعة الخيارات المتاحة للطفل ليطلب 

النجدة. من خالل اعتماد وجهة نظرهم«.

طرحت الفنانة الليبية أسماء سليم أغنيتها الجديدة 
يوتيوب،  األشهر  الفيديو  موقع  على  وليش«  »كيف 

حيث حظيت بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور.
المحجوب  خالد  الغنائي  الشاعر  كلمات  من  األغنية 
أنس  الفنان  وإخـــراج  سالمة  معتز  الفنان  وتــوزيــع 
عددا  قدمت  سليم  أسماء  الفنانة  أن  يذكر  المقصبي، 
و»أصلك  نــادت«  »ليبيا  منها  المتميزة  األعمال  من 
و  بالنار«  و»يلعب  و»غريبة«  الكراسي«  و»حرب  ليبي« 

»يا بدر ناظرني« و »ياليل«.

قالت  الوسط«،  »بوابة  نشرته  لها  سابق  حوار  وفي 
معاصرة  بصورة  التراث  صياغة  إعــادة  »حاولت  أسماء: 
خالل  من  الليبي  وتراثنا  الشعبي  الموروث  على  اعتمادا 
المبيعات  )غريبة(  أغنية  إذ تصدرت  )هذا شنو(،  ألبوماتي 
متنوعة،  أغنية   11 ضم  الذي  حول(  )حول  ألبوم  وبعدها 
برنامج  في  ولموسمين  خروجي  األلبومات  هذه  ورافقت 
أكثر،  الليبي  الجمهور  علي  تعرف  خاللها  من  )الجلسة( 
طيبا  صدى  القى  الذي  بالنار(  )يلعب  ألبوم  بعدها  وكان 

أيضا وكان حظه ال يختلف عن األلبومات التي سبقته«.

أسماء سليم تطرح أغنيتها الجديدة »كيف وليش« أدوات جديدة من »غوغل 
مابس« ملكافحة كورونا

#هاشتاغ

●  أطفال من أحدى مدارس طرابلس يحتفلون بعيد الطفولة 22 مارس 1966.)تصوير: محمد كرازة(.

عمالقة  إنترنت  شركات  إلى  »مايكروسوفت«  شركة  انضمت 
إلى  الوجوه  على  للتعرف  تقنيتها  توفير  ترفض  أخرى 

الشرطة، منذ مقتل جورج فلويد على يد شرطي.
خالل  سميث،  براد  الشركة،  في  الكبير  المسؤول  وقال 
»نحن  بوست«،  »واشنطن  جريدة  نظمتها  مستديرة  طاولة 
الشرطة  أجهزة  إلى  الوجوه  على  التعرف  تكنولوجيا  نبيع  ال 
فدرالي  تشريع  يسن  لم  طالما  الراهن.  الوقت  في  األميركية 
التكنولوجيا  هذه  نبيع  لن  اإلنسان  حقوق  إلى  يستند  متين 

إلى القوى األمنية«.
استخدام  لتقييم  آليات  اعتماد  »مايكروسوفت«  وتنوي 
القوى  إطار  خارج  حتى  للجدل،  المثيرة  التكنولوجيا  هذه 
السنتين  »في  أكد  الذي  سميث،  أضاف  ما  على  األمنية، 
متينة  مبادئ  وتطبيق  تطوير  على  ركزنا  األخيرتين 
ولم  الوجوه  على  التعرف  تقنية  استخدام  في  لمساعدتنا 
الحكومة«،  قبل  من  قوي  بتنظيم  المطالبة  عن  يوما  نتوقف 
هذا  في  تشريع  إقرار  داعمي  مع  بالتنسيق  العمل  وتعهد 
الفرصة  تستغل  مايكروسوفت  أن  على  مشددا  المجال، 
»لتعزيز عملية التحقق من طلبات زبائننا الراغبين باستخدام 

هذه التقنية على نطاق واسع«.
بعدما  اختناقا  فلويد  جورج  األسود  األميركي  مقتل  ومنذ 
تحاول  أسبوعين،  قبل  عنقه  على  أبيض  شرطي  ضغط 
الشارع  ضغط  مع  التفاعل  المحلية  والسلطات  الشركات 
منع  األربعاء  أمازون  وقررت  االجتماعي،  التواصل  وشبكات 
مدة  الوجوه  على  للتعرف  برمجيتها  استخدام  من  الشرطة 
القواعد  العتماد  الكونغرس  أمام  »المجال  إلفساح  سنة 
ام«  بي  »أي  وأعلنت  التقنية.  هذه  الستخدام  المناسبة« 
أعلنت  »غوغل«  وكانت  مماثلة،  برمجيات  بيع  تعليق  االثنين 
لم  ما  الوجوه  إلى  للتعرف  تقنيتها  توفر  لن  أنها  يناير  في 

تتخذ السلطات أي إجراءات.

»مايكروسوفت« ترفض منح الشرطة 
تقنيتها للتعرف على الوجوه

»كورونا« يؤجل عرض الفيلم »كورونا« يؤجل عرض الفيلم 
الجديد للنجم توم هانكسالجديد للنجم توم هانكس
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التطورات الليبية تستفز وتعزل فرنسا في »تاكوبا« و»إيريني«
وعلى ضوء انتكاسة نفوذها في ليبيا، وجدت فرنسا نفسها 
أمام تعقيدات من كل جانب بعدما ظلت ملتزمة الصمت طيلة 
13 شهرًا منذ بدء معارك حرب العاصمة طرابلس، إال من بيانات 
تقليدية تدعو إلى وقف إطالق النار والعودة إلى الحوار، فضلت 
المشير  الليبي  الوطني  الجيش  لقائد  معلن  غير  دعم  تقديم 
خليفة حفتر، ومن وراء ذلك هدفان رئيسيان، هما السيطرة على 
اإلرهاب في ليبيا ومنطقة الساحل، حيث تتواجد القوات الفرنسية 
في هدف يختلف عن المسعى اإليطالي الرامي إلى احتواء موجات 

الهجرة المتدفقة من السواحل الليبية.
ولعل المعطيات الجديدة في ليبيا ال تخدم عملية »تاكوبا« 
التي تقف وراءها فرنسا وتضم قوات تدخل سريع من 13 دولة 
بينها 11 دولة أوروبية، إضافة إلى مالي والنيجر، تسعى إلى ملء 
ومهمتها  الساحل  منطقة  في  »برخان«  عملية  خلفتها  فراغات 
الصحراء  في  و»داعش«  »القاعدة«  تنظيمي  محاربة  الرئيسية 
الكبرى، إذ لن يناسب األهداف األوروبية خسارة الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرته على مناطق الجنوب.

اتفاقيتي  الوفاق  حكومة  مع  تركيا  توقيع  عقب  ومباشرة، 
ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز والنفط، خرج الرئيس 
التركي وارتباطه  إيمانويل ماكرون، محذرًا من خطورة التدخل 
من  عــدد  هــروب  بعد  خصوصًا  األفريقي،  الساحل  بمنطقة 
المقاتلين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا ووصولهم إلى أوروبا، 
فيما تحدثت تقارير أمنية عن تواصل مقاتلي »بوكو حرام« مع 

ميليشيات في مناطق نفوذ حكومة الوفاق.
الروابط الوثيقة بين هلع باريس من خسارة الجنوب الليبي 
الفرنسي  الدبلوماسي  إليه  أشار  الساحل  في  مصالحها  وتعزيز 
باتريك  و2004   2001 بين  الفترة  خالل  ليبيا  لدى  السابق 
الفرنسية  أي«  إكس  »أورينت  جريدة  مع  مقابلة  في  هايمزاده 
منطقة  في  عسكريًا  تشارك  التي  فرنسا  أن  أوضح  إذ  الثالثاء، 
ليبيا«،  جنوب  على  عسكري  )شخص(  باستيالء  »رحبت  الساحل 
زاعمًا أن كثيرًا من المشاركين في عملية االستيالء على الجنوب 
الليبي في مارس 2019 »ليسوا فقط من وزارة الدفاع )الليبية( 

بل أيضًا من حاشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون«.
الرئيس  عهد  في  باريس  أن  الفرنسي  الدبلوماسي  وأوضح 

الحرب  الختيار  سريعًا  »تحمست  ساركوزي  نيكوال  السابق 
الهجوم  إدانة  2011، ثم لم ترفض فقط  النظام في  وسقوط 
الذي نفذه الجنرال خليفة حفتر في 4 أبريل 2019، بل رفضت 
أيضًا إسناد مسؤولية الحرب له«. وأضاف أن جان إيف لودريان 
ورقة  على  »لعب  عامين  قبل  للدفاع  كوزير  منصبه  ترك  الذي 
عودة نظام قوي في ليبيا«، في إظهار دعم باريس الستيالء حفتر 

على جنوب ليبيا.
يأتي  حفتر  من  باريس  موقف  أن  على  هايمزاده  وشــدد 
»تعزيزًا لمصالحها ومصالح مجمعها العسكري والصناعي، عالوة 
منطقة  في  كبير  بشكل  المنخرط  لجيشها  الحرب  أهداف  على 
هو  ماكرون  الرئيس  أن  نتذكر  »دعونا  يقول:  وتابع  الساحل«. 
أول رئيس أوروبي يستقبل حفتر؛ ما ساعد على إضفاء الشرعية 
السياسية على الشخص الذي يقدم نفسه رسميًا كقائد للجيش 

الوطني الليبي فقط«.
ويؤكد الدبلوماسي الفرنسي أن التقدم الذي حققته حكومة 

للمشير  وليس  للفرنسيين  انتكاسة  شكل  تركي  بدعم  الوفاق 
الساحل  مدن  كامل  تحرير  من  مكنها  ما  وحده  حفتر  خليفة 
الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع 
القتال  محاور  ومعظم  القديم،  ومطارها  طرابلس  معسكرات 
مهاجمة  على  فرنسا  حفز  ما  لكن  طرابلس.  العاصمة  جنوب 
السيطرة  وإمكانية  النفطي  الهالل  منطقة  من  اقترابها  تركيا 
على سرت الغنية بالغاز الطبيعي لتتوجه إلى الجفرة مع ما يمثله 
موقعها من أهمية جيو إستراتيجية للوصول إلى طرابلس غربًا 
وبنغازي شرقًا وحدود ليبيا وتشاد جنوبا ليكون ذلك بمثابة منفذ 

إلى قلب الساحل وأفريقيا.
في  أقدامه  موطئ  من  ماكرون  يعزز  األثــنــاء،  هــذه  وفــي 
بكامل  فرنسا  انخراط  لصورة  التسويق  خالل  من  المنطقة 
قواتها في مكافحة اإلرهاب في أعقاب قضائها على عبد الملك 
درودكال زعيم تنظيم »القاعدة« في بالد المغرب اإلسالمي في 
عملية عسكرية بمالي وعلى عدة كوادر رئيسية كانوا برفقته، 

ما اعتبرته باريس إنجازًا رئيسيًا في الحرب على المسلحين في 
نقلتها  معلومة  من  استفادتها  فرنسية  أوساط  تنفي  ال  حين 
في  المرابطة  »درون«  مسيراتها  بفضل  األميركية  المخابرات 

قاعدة شمال النيجر للتخلص من دروكدال.
الدفاع  وزيرة  أشارت  األخيرة،  األسابيع  في  مرة  من  وألكثر 
عديد  سجلت  »برخان«  قوة  أن  إلى  بارلي  فلورانس  الفرنسية 
مزيد  على  تعول  فرنسا  وأن  اإلرهــاب،  على  الحرب  في  النقاط 
منها عندما تصبح قوة »تاكوبا« جاهزة للعمل مع نهاية الصيف. 
وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، نهاية يونيو الجاري، 
أن  المرتقب  ومن  الساحل  أجل  من  لالئتالف  الوزاري  االجتماع 

يحضرها الرئيس الفرنسي.
شمالها  على  ليبيا  جنوب  على  الفرنسي  الرهان  يختلف  وال 
أثارت  إذ  قبالة سواحلها،  الملحوظ  التركي  الدور  استفزها  أين 
الموضوع في أكثر مناسبة هذا األسبوع، رغم عدم إدراج اجتماع 
لحلف األطلسي يومي 17 و18 يونيو االنتهاكات المتكررة لحظر 

مصادر  تؤكد  أعماله،  جدول  في  ليبيا  على  المفروض  األسلحة 
االجتماع  من  االستفادة  تنوي  باريس  أن  فرنسية  دبلوماسية 
للضغط على تركيا، في حين هددت فرقاطاتها بإطالق النار على 
األوروبية،  »إيريني«  بعثة  من  كجزء  منتشرة  فرنسية  فرقاطة 
وقال أحد أعضاء الوفد المرافق لوزيرة القوات الدفاع الفرنسية 
»هناك قلق متزايد بشأن انتهاكات جميع األتراك للحظر من قبل 

األمم المتحدة، وسيتم اإلبالغ عنها على النحو الواجب«.
ويطلب األوروبيون مساعدة الحلف من أجل رفع كفاءة عملية 
وتهريب  السالح  تدفق  وقف  إلى  الهادفة  البحرية  »ايريني« 
لعملية  السماح  يستوجب  األمر  أن  بيد  ليبيا،  وإلى  من  النفط 
»سي غارديان« التابعة لحلف الشمال األطلسي »ناتو« والجارية 
الدول  جميع  موافقة  »إيريني«  لمساعدة  المتوسط  شرق  في 
)30 دولة( ومن بينها تركيا التي يمكن أن  األعضاء في الحلف 
ترفع حق النقض. وكانت تركيا قبل أيام رفضت أن تقوم سفينة 
يونانية تعمل ضمن المهمة البحرية لالتحاد األوروبي بتفتيش 
تفرضه  الذي  األسلحة  انتهاكها حظر  في  يشتبه  سفينة شحن 
سفن  الشحن  سفينة  ترافق  وكانت  ليبيا،  على  المتحدة  األمم 

عسكرية تركية.
اعتبره  ما  مع  الموضوع  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  وأثار 
عبر  مقبولة  غير  بطريقة  يتصرفون  ــراك  »األت بأن  اإلليزيه 
دونالد  األميركي  نظيره  مع  األطلسي«،  شمال  حلف  استغالل 

ترامب.
بشأن  قلقهما  عن  و»بنتاغون«  »ناتو«  أعرب  وقت  وفي 
األلمانية  األنباء  وكالة  أفادت  ليبيا  في  العسكري  روسيا  نشاط 
بأن تركيا وضعت شروطًا أمام حلف شمال األطلسي في مقابل 
لردع  الشرقية  أوروبا  في  للحلف  جديد  مشروع  على  الموافقة 
إدراج دول  المحتملة هناك، حيث اشترطت  الروسية  التوسعات 
المنظمات  الكردية في شمال سورية ضمن  للمنظمات  الحلف 

اإلرهابية.
أكثر  موقفٍ  التخاذ  تضطر  قد  فإنها  لفرنسا  وبالنسبة 
خصوصًا  التصعيد  خيار  إتباع  أو  تركيا  مع  للتحاور  وضوحًا 
لحلف  السريري  بـ»الموت  وصفته  ما  عن  مرارًا  عبرت  وأنها 
سورية«،  في  األكراد  ضد  أنقرة  تدخل  بعد  األطلسي  شمال 
خالل  من  الــذراع  لي  سياسة  من  انزعاجها  تخفي  ال  لكنها 

محاوالت تركيا الضغط على أوروبا بورقة المهاجرين.

تؤشر سيطرة تركيا 
وحلفائها على محاور 

غرب ليبيا واقترابها من 
منطقة الهالل النفطي 

والمخاوف من إحكام 
قبضتها على حوض 

خليج سرت ثم الجفرة، 
على بروز مالمح أكثر 

وضوحًا للدور الفرنسي 
في ليبيا في مقبل األيام، 

بعدما استفزه تهميش 
أنقرة وموسكو وهلعها 

من فقدان مناطق 
جيواستراتيجية، بالموازاة 

مع قرب إطالقها مهمة 
»تاسك تاكوبا« بدول 

الساحل األفريقي، 
وعراقيل المهمة 

األوروبية »إيريني«.

طرابلس، أنقرة، موسكو، القاهرة: الوسط

باريس تدخل على خط األزمة

عسكرية  عقدة  سرت  في  الهدنة  خطوط  باتت 
روسيا  بين  الخلفية  القنوات  في  حل  عن  تبحث 
القتال  لطرفي  الدعم  تكثيف  مع  بالتوازي  وتركيا 
في الداخل الليبي، وهو المشهد الذي تشكل بعد 
تأجيل اجتماع رباعي لوزراء خارجية ودفاع البلدين 
كان مقررًا في إسطنبول، األحد الماضي، فيما دخلت 
بتصعيد  الدبلوماسي  االشتباك  خط  على  فرنسا 
متبادل مع تركيا تطور إلى اعتراض األخيرة سفينة 
باريس  اعتبرته  ما  وهو  لـ»ناتو«،  تابعة  فرنسية 

عماًل »عدوانيًا للغاية«.
يوم األحد الماضي، وفيما كان المهتمون بالشأن 
الليبي يترقبون اجتماع )2+2( بين روسيا وتركيا 
قضايا  حــول  مــشــاورات  إلجـــراء  إسطنبول،  في 
إقليمية في مقدمتها ليبيا والوضع بمدينة سرت. 
»المحادثات  أن  التركية  الخارجية  وزارة  إعالن  جاء 
الوزارية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
ستجرى في وقت الحق«، ما أثار تساؤالت سياسيين 

ودبلوماسيين حول كواليس هذا التأجيل.
وغداة هذا التأجيل، بدأت التسريبات اإلعالمية 
تتحدث عن خالفات بين الجانبين أدت إلى خفض 
الخبراء،  مستوى  على  لتصبح  المباحثات  مستوى 
ونسبت وكالة األنباء »رويترز« إلى مسؤول تركي، 
حول  خالف  »بسبب  التأجيل  إن  قوله  اإلثنين، 
على  السيطرة  استعادة  الوفاق  حكومة  مسعى 
قنوات  »عبر  محادثات  متحدثًا عن  مدينة سرت«، 
خلفية« مستمرة على مستوى الخبراء، معقبًا: »كان 
من المفترض أن تخرج )االجتماعات( بنتيجة، لكن 
لم يتسنَ الوصول إلى هذه المرحلة.. هناك قضايا 
يقف البلدان منها على طرفي نقيض«. وفي محاولة 
التركي  الخارجية  وزير  إعالن  جاء  األجواء،  لتهدئة 
إسطنبول  في  للصحفيين  أوغلو  تشاووش  مولود 
اإلثنين، أن بالده وروسيا »ال تختلفان حول المسائل 
في  مضيفًا  الليبي«،  بالملف  المتعلقة  الجوهرية 

تصريحات خالل مؤتمر صحفي مع نظيره اإليراني 
أكثر  المفيد  أنه سيكون من  »قررنا  جواد ظريف: 

مواصلة المباحثات على مستوى تقني«.
في المقابل، ابتعد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفروف عن تفاصيل هذه المباحثات الفنية، موضحًا 
بالقول إن »ما تبقى يتمثل في إقناع األطراف الليبية 
بأن عليهم البدء في التفاوض«، موضحًا أن »هذا 
بالضبط ما نفعله اآلن، بما في ذلك خالل االتصال 
بزمالئنا األتراك، كما أعلن أخيرًا«، عقب مباحثات 
مع نظيره اإليراني، محمد جواد ظريف، في موسكو 
شمال  حلف  يخفِ  لم  األثناء،  هذه  في  الثالثاء. 
يانس  العام  أمينه  لسان  على  »ناتو«  األطلسي 
ستولتنبرغ، قلق الحلف من »تزايد الدور الروسي« 
في منطقة البحر المتوسط، خاصة في ليبيا. وأشار 
»يناقشون  الحلف  مسؤولي  أن  إلى  ستولتنبرغ 
المتوسط  في  المتصاعد  الروسي  الدور  باستمرار 
فقط،  سورية  في  ليس  المستويات  مختلف  على 
بل في ليبيا أيضًا«، معقبًا: »ما يجري في ليبيا يؤثر 
مباشرة على أمننا«، حسب وكالة األنباء اإليطالية 

»آكي«.
ودخلت فرنسا بقوة على خط االشتباك التركي 
الروسي، عبر تصعيد فرنسي تجاه أنقرة على خلفية 
تدخلها في ليبيا، الذي وصفته بأنه »غير مقبول«، 
بحسب  بذلك«،  السماح  يمكنها  »ال  أنها  مؤكدة 
بيان صدر عن اإلليزيه اإلثنين، معتبرًا أن »األتراك 
استغالل  عبر  مقبولة  غير  بطريقة  يتصرفون 
السماح  لفرنسا  يمكن  وال  األطلسي،  شمال  حلف 
إيمانويل ماكرون  الرئيس  أن  إلى  بذلك«، مشيرًا 
مع  الحالي  األسبوع  خــالل  الشأن  بهذا  تباحث 
نظيره األميركي دونالد ترامب »وستجرى مباحثات 
حلف  شركاء  مع  المقبلة  األسابيع  خالل  خصوصًا 

شمال األطلسي المنخرطين ميدانيًا«.
أما تركيا فقد دافعت عن دعمها حكومة الوفاق، 
و»غير  قاتمة«  »أعمال  بممارسة  فرنسا  متهمة 
أصدرته  بيان  في  ذلك  جاء  ليبيا«.  تجاه  مبررة 

وصعدت  الثالثاء،  مساء  التركية،  الخارجية  وزارة 
الخارجية التركية في لهجة الهجوم قائلة إن دعم 
فرنسا حفتر »غذى األزمة الليبية«، مؤكدة أن »هذا 
النهج من فرنسا قد شجع حفتر على اإلصرار على 
األساليب العسكرية وزاد من معاناة وكرب الشعب 
الليبي«. وفي تطور الحق، كان إعالن وزارة الجيوش 
الفرنسية، األربعاء، أن سفينة فرنسية تشارك في 
البحر  في  )ناتو(  األطلسي  شمال  لحلف  مهمة 
المتوسط تعرضت مؤخرًا لعمل »عدواني للغاية« 
»بالغة  بمسألة  منددة  تركية،  زوارق  قبل  من 
ونقلت  الحلف.  في  الشريك  أنقرة،  مع  الخطورة« 

الدفاع  بوزارة  مصدر  عن  األربعاء  »رويترز«  وكالة 
الفرنسية أنه ينبغي لحلف الناتو »أال يدفن رأسه في 
الرمال« فيما يتعلق بتصرفات تركيا األخيرة تجاه 
أعضائه، متهمًا البحرية التركية بالتحرش بسفينة 

حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف.
الالعبين  بين  ــذب  ــج وال الــشــد  وانــعــكــس 
تفاعالت  على  والــروســي،  التركي  الرئيسيين، 
وتحركات  مواقف  في  وتحديدًا  الداخلي،  المشهد 
كشفت  إذ  العامة،  والقيادة  الرئاسي  المجلس 
حكومة  مع  محادثات  تجري  تركيا  بأن  تسريبات 
قاعدة  أنقرة  استخدام  إمكانية  لبحث  الوفاق 

الوطية الجوية )145 كلم جنوب غرب طرابلس(، 
البحرية، وفق ما نقلت »رويترز«  وقاعدة مصراتة 
عن مصدر تركي، الذي اشترط عدم نشر هويته، 
جدول  على  للوطية...  تركيا  »استخدام  وقــال: 
قاعدة  تركيا  تستخدم  »أن  مرجحًا  األعــمــال«، 

مصراتة البحرية«.
يوم  وتحديدًا  بيومين،  األنباء  هــذه  وعقب 
الرئاسي  المجلس  رئيس  استقبل  كان  األربعاء، 
الخارجية  وزير  يترأسه  تركيًا  وفــدًا  السراج  فائز 
المخابرات  جهاز  ورئيس  أوغلو  تشاووش  مولود 
عودة  الطرفان  وناقش  فيدان،  هاكان  التركية 

الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ 
بين  الموقعة  والعسكري،  األمني  التفاهم  مذكرة 
أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، خاصة 
الدفاعية  القدرات  بناء  في  بالتعاون  يتعلق  »ما 
واألمنية الليبية من خالل برامج التدريب والتأهيل 
مذكرة  بشأن  المستجدات  إلى  إضافة  والتجهيز، 
وفق  البحرية«،  الصالحيات  تحديد  حول  التفاهم 
الرئاسي  المجلس  أصــدر  كما  المجلس.  بيان 
تصريحًا الفتًا السبت تحدث فيه عن البحث »عن 
الحلول السلمية إلنهاء« إغالق المنشآت النفطية، 

لكنه قال: »لن نصبر كثيرًا« حسب تعبيره.
أن  عن  العامة  القيادة  تحدثت  المقابل  في 
تركيا دفعت بـ7 بارجات حربية إلى سواحل ليبيا، 
والضباط  والجنود  المرتزقة  عديد  إلى  باإلضافة 
الهالل  منطقة  على  السيطرة  بهدف  األتــراك 
النفطي الذي توجد به أغلب استثمارات الشركات 
األجنبية في ليبيا. وفق الناطق الرسمي اللواء أحمد 
المسماري، وفي ظل هذه األجواء جاءت زيارة وزير 
الحويج،  عبدالهادي  الموقتة  بالحكومة  الخارجية 
ونائب رئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة، 
الثالثاء،  يوم  موسكو،  العامة،  للقيادة  ومندوب 
حيث التقوا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
أعلنوا  إنهم  الخارجية،  وزارة  وقالت  بوغدانوف. 
لمبادرة  الروسية  الجهود  »دعمهم  هناك  من 
وقف إطالق النار، والعودة للعملية السياسية وفق 

مخرجات عملية برلين وإعالن القاهرة«.
ربما  أو  صفقات  عنه  ستسفر  لما  وانتظارًا 
تفاهمات الجانبين الروسي والتركي، يبقي الوضع 
الليبي في انتظار المجهول الذي ربما يحمل مزيدًا 
المقابر  سواء  اإلنسان،  لحقوق  االنتهاكات  من 
الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة واستخدام 
جنوب  في  المدنية  األحياء  في  والمخخات  األلغام 
طرابلس، والمذبحة األخيرة التي ُارتكبت في حق 
30 مهاجرًا في مزدة، بما يعني مزيد االنتهاكات 

المحتملة وربما المتوقعة.

عقدة »سرت« تبحث عن حل في القنوات الخلفية لروسيا وتركيا
الوسط–عبد الرحمن أميني

أهداف أوروبية بالساحل مرتبطة بالجنوب الليبي
● ماكرون وإردوغان وبوتني وميركل.

● سفينة عسكرية مشاركة في العملية البحرية إيريني

●  فائز السراج مستقبال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في 17 يونيو في طرابلس. )فرانس برس( 
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مع استمرار تسجيل إصابات..

تحذيرات من تفشي الوباء

استطالع لــ »الوسط«: كيف يخرج الليبيون من مأساة انتشار »كورونا« في البالد؟

جدل في شحات حول عدم جاهزية 
املستشفيات الستقبال املصابني تمديد حظر التجول 10 أيام.. وإعادة 

12 ألف عالق بالخارج إلى البالد

وتنفيذها إال أن عددًا ال بأس به من العائدين من 
السفر أظهروا نتائج إيجابية إلصابتهم بفيروس 

كورونا بعد انتهاء المدة المحددة لهم«.
للخروج  السنوسي:  فقال  للحل،  رؤيته  عن  أما 
بأقل األضرار في ظل الوضع الذي تعيشه البالد، 
قدر  الحجر  بتطبيق  االلتزام  المواطنين  على 
اإلمكان، مع العمل على تطبيق طرق منع انتشار 
المرض بكل جدية، وعلى السلطات االستمرار في 
تعاون  لضمان  اإلعالمية  الحمالت  على  التركيز 

المواطن.
ويقول أبو بكر شهاء، مدير نادي زالء للمناظرة، 
إن تعامل المواطن مع القرارت االحترازية أقل من 
الحظر،  أوقات  في  يتحرك  المواطن  ألن  جيدة، 

وأغلب المحال التجارية تعمل كما في السابق.
ورأى شهاء أن المواطن »ساهم بدرجة كبيرة 
الدولة  تتحمل  لكن  كورونا،  فيروس  تفشي  في 
توفر  لم  الحكومة  ألن  ذلك  الكاملة،  المسؤولية 
على  المواطن  تساعد  التي  المالئمة  الظروف 

البقاء في المنزل وااللتزام بالحجر الصحي«.
تقوم  أن  هو  »الحل  قال:  للحل،  رؤيته  وعن 
في  غذائية  لسلع  المحتاجة  األسرة  بدعم  الدولة 
للخروج  المواطن  يضطر  ال  حتى  الفترة،  هذه 
ضرورة  مع  اليومية،  العيش  لقمة  عن  والبحث 
وانتشار  القانون،  بقوة  التجول  حظر  فرض 
األمنية في كل مدينة، وتغريم مخالفي  األجهزة 
قرارات الحظر ما ال يقل عن 500 دينار، وفي حالة 
تكرار الخرق يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن 15 
نوري،  أميرة  المدنية  الناشطة  وعبرت  يومًا«. 
اإلجراءات  مع  المواطن  تعامل  لعدم  أسفها  عن 
األخيرة التي أعلنتها الجهات المختصة بمواجهة 

الوباء.
بدورها، تقترح جميلة الجملي، موظفة، حزمة 
السيطرة،  عن  األمر  يخرج  ال  حتى  اإلجراءات  من 
وتتلخص مقترحاتها في: »تشكيل لجنة مختصة 
كبار  استشاريين  عليها  يشرف  الوباء  لمكافحة 
مشهود لهم بالكفاءة والوطنية بعيدا عن الوزرات 
وإن استدعى األمر االتصال بالقدرات الليبية في 
المراكز الصحية  الخارج وما أكثرهم، ودعم كافة 
والتقني،  والمادي  البشري  بالعنصر  المتخصصة 
مع  وإشرافًا،  إدارة  الحكومة  به  تختص  ما  وهذا 
وضع خطة إعالمية محكمة ترفع من مستوى وعي 
للمصابين  النفسي  بالدعم  مختصين  مع  العامة 
االجتماعي،  التواصل  طريق  عن  وتوعيتهم 
اإلجراءات  باتخاذ  المواطيين  توعية  وكذلك 
والنظافة  الكمامات  لبس  حيث  من  االحترازية 

الشخصية والتباعد االجتماعي«.

دخول مصادر العدوى داخل البالد. وعن تقييمه 
قال  للجائحة،  بالتصدي  المعنية  الجهات  لدور 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  السنوسي: 
المطلوب ال من حيث  بليبيا لم يكن بالمستوى 
سرعة إطالق اإلنذار وبالتالي االستعداد وال من 
التنظيمية  الهيكلية  بسبب  مهمته  تنفيذ  ناحية 
المركز  عجز  وسيستمر  الرأسي،  عمله  ونظام 
إدارة  وتقتنع  تتعلم  لم  ما  بواجباته  القيام  في 
بشكل  والمهام  المسؤوليات  توزع  بأن  المركز 
أفقي بتشكيل فروع كبيرة له في مناطق مختلفة 
الفروع  هذه  وتقوم  ليبيا،  تغطي  ومحددة 
اإلدارة  بها  تقوم  التي  الرئيسية  المهام  بكل 
بالتقصي  يختص  فيما  طرابلس  في  المركزية 
العملية  االختبارات  إجراء  أو  واالستجابة  والرصد 

الالزمة على سبيل المثال.
وتابع عميد كلية التمريض سبها: ال أنسى أن 
أشير هنا إلى أن نتيجة ضعف وعدم قدرة المركز 
العديد  تشكيل  تم  مسؤولياته،  التخاذ  الوطني 
مع  اختصاصاتها  في  تضاربت  والتي  اللجان  من 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  اختصاص 
الجهة  فهو  أعماله  أهمية  إضعاف  من  وزادت 
واالستعداد  والتخطيط  التجهيز  عن  المسؤولة 

لمجابهة هذه الجائحة وغيرها.
تتحمل  التي  الجهة  حول  سؤال  على  وردًا 
»في  بالقول:  أجاب  األوضاع،  تردي  مسؤولية 
من  الكثير  المختصة  الجهات  تتحمل  تقديري 
أن  فيه  أرى  الذي  الوقت  ففي  المسؤولية، 
المرض  تفشي  عملية  في  ساهموا  المواطنين 
بالتوجيهات  االلتزام  وعدم  الالمباالة  بسبب 
المعطاة لهم إال أنني أحمل السلطات المسؤولية 
اتخاذ  بسبب  البالد  داخل  المرض  تفشي  عن 
وهذا  خاطئ،  بشكل  تنفيذها  أو  خاطئة  قرارات 
البالد،  خارج  من  المسافرين  عودة  يخص  فيما 
فرغم إجراءات الحجر التي ادعت السلطات اتخاذها 

ذلك  األزمة،  إدارة  في  وتخبطهم  للمواطنين 
اعتمد المسؤولون على وعي المواطنين ليتهربوا 

من مسؤولياتهم«.
والمركز  البلدي  »المجلس  القذافي:  وأضاف 
الوطني لمكافحة األمراض، يتعاملون مع جائحة 
الطريقة  وهذه  الحرائق،  إطفاء  بمنهجية  كورونا 
لن تجدي نفعًا وأثرت على قراراتهم الخاطئة بدءًا 
من طريقة فرض حظر التجول والساعات المقررة 
األسواق  في  االزدحام  زيادة  فى  تسبب  بما 
للتعامل  آلية  وضع  وعدم  المواطنين،  واختالط 
األزمة  لجان  واختيار  والمواطنين،  التجار  بين  ما 
بناء على المحاباة وترضية األطراف المتخاصمة، 
طبية  دراية  لهم  ليس  أشخاص  على  واالعتماد 

مختصة بهذا الشأن«.
ضرورة  على  المدني  الناشط  وشدد 
الخطط  تضع  طبية  استشارية  لجنة  تشكيل 

آليه  وتقرر  الوباء  مع  للتعامل  واالستراتيجيات 
العمل بكل بلدية، حتى يتسنى للبالد الخروج من 

األزمة، بحسب تعبيره.
عبد  د.  سبها  التمريض  كلية  عميد  ويقول 
في  المواطنين  دور  إن  السنوسي،  الرحمن 
مهم.  المعدية،  األمراض  تفشي  وإيقاف  منع 

تكمن  المختصة  السلطات  مسؤولية  وأضاف: 
والقيام  توقيته  في  المبكر  اإلنذار  إطالق  في 
للمواطنين  ومستمرة  كبيرة  توعوية  بحملة 
أجل  من  للتعاون  والخاصة  العامة  والجهات 
التدبير  كافة  اتخاذ  إلى  باإلضافة  االنتشار  منع 
بمنع  وذلك  والمواطن  الوطن  حماية  أجل  من 

بفيروس  إصابة  حاالت  تسجيل  استمرار  مع 
حول  التساؤل  بات  المستجد«،  »كورونا 
جدل  موضوع  المواطن  أم  الدولة  مسؤولية 
في  طرحناه  الذي  األمر  الليبيين،  أوساط  في 
إجابة  عن  البحث  سبيل  في  التالي،  االستطالع 
الفيروس،  مع  التعامل  آلليات  المواطنين  لرؤية 

ومستقبل التصدي لألزمة.
تقول المحامية عبلة محمد إن الجميع مساهم 
في األمر بشكل أو بآخر. وتوضح في تصريح إلى 
الحد من  »الوسط«: »المواطن له دور كبير في 
ضمن  ومن  عاتقه  علي  ويقع  الوباء،  هذا  انتشار 
وااللتزام  المنزل  في  بالحجر  وذلك  مسؤوليته، 
ولكن  أسرته،  وألفراد  له  حماية  الوقاية  بطرق 
القرار  أصحاب  عاتق  على  تقع  األكبر  المسؤولية 
ويعاني  عانى  الليبي  المواطن  ألن  والمسؤولين 
الكثير، وهو المتضرر األكبر من كل أزمات البالد«.
للتصدي  المطروحة  للحلول  رؤيتها  وعن 
للوباء، تضيف محمد: »الحل المطلوب يتمثل في 
االلتزام بطرق الوقاية من تباعد اجتماعي ولبس 
ساعات  يخالف  من  ومعاقبة  والقفازات  الكمامات 
بعقوبات  الحكومية  الجهات  من  المقررة  الحجر 
إال  المدينة  من  الخروج  أو  الدخول  ومنع  رادعة، 
في الحاالت االستثنائية، مع ضرورة فتح المصارف 
أوقات  السيولة لهم في  المواطنين وتوفير  أمام 

الحجر مع مراعاة االلتزام بطرق الوقاية«.
أحد موظفي  الناعم،  يقول حسين  جانبه،  من 
بأي  المواطن  من  التزام  أي  يوجد  »ال  الدولة: 
فإن  ولذلك  الوباء،  هذا  الحتواء  احترازى  إجراء 
بخطورة  وعيه  وغياب  المواطن  مسؤولية  عدم 
أما  انتشاره.  في  كبير  بشكل  ساهم  الوباء،  هذا 
توفير  في  تتلخص  فمسؤوليتهم  القرار  أصحاب 
احتياجات المواطنين بشكل منظم. وأرى أن الحل 
فرض  على  التشديد  خالل  من  يكون  أن  يجب 
الجهات  قبل  من  االحترازية  واإلجراءات  الحظر 
بها  توجد  التي  األحياء  خاصة  لذلك،  المخولة 

حاالت اإلصابة«.
عبداهلل  مصطفى  المدني  الناشط  وقال 
القذافي: »المسؤولية تقع على عاتق صناع القرار 
تسبب  اإلعالمي  المشهد  تصدر  على  وصراعهم 
األزمة  إدارة  لسوء  يرجع  وهذا  الوباء،  تفشي  في 
األزمات  بإدارة  بها  الموجودين  دراية  وعدم 
فشلهم  بعد  خاصة  معها،  التعامل  وكيفية 
األساسية  واالحتياجات  الخدمات  توفير  فى 

في  الخالف  المستجد«  »كورونا  فيروس  فجر 
مسؤولي  بين  ليبيا،  شرقي  شحات  بلدية 
العزل  ومستشفى  للبلدية  التسييري  المجلس 
جائحة  لمكافحة  العليا  اللجنة  مقابل  الطبي 
حاالت  ست  نحو  إدخال  بعد  وذلك  »كورونا«، 
شحات  مستشفى  إلى  بالفيروس  مصابة 
لألمراض الصدرية والدرن بمنطقة المنصورة 

شمال المدينة.
لبلدية  التسييري  المجلس  رئيس  ودعا 
شحات، حسين بودرويشة، إلى نقل المصابين 
إلى  البلدية  في  المستجد«  »كورونا  بفيروس 
مدينة بنغازي. وقال بودرويشة في تصريحات 
جهزت  بنغازي  مدينة  مستشفيات  إن  سابقة 
الستقبال هذه الحاالت، ودعمت بأسرة وأطقم 
طبية متخصصة وأجهزة الكشف عن الفيروس، 
مضيفا أن مستشفى شحات لألمراض الصدرية 

والمخصص للعزل ليس به مياه بعد.
وأضاف: »مستشفى الهواري وبنغازي وأخرى 
مجهزة ال توجد بها إال حالة واحدة، بينما نحن 
استقبال  لنا  ويريدون  مجهز  غير  المستشفى 
جرى  المصابة  الحاالت  بأن  منوها  الحاالت«، 
الصدرية  األمراض  مستشفى  إلى  إدخالها 
بمنطقة المنصورة »دون علم البلدية ورئيس 

اللجنة ومدير المستشفى«.
خلفية  على  بودرويشة  تصريحات  وتأتي 
األبرق  مطار  افتتاح  نتيجة  الشارع  في  غضب 
العالقين خارج ليبيا، إلى جانب اتهامه  إلعادة 
الالزم  الدعم  تقديم  بعدم  االستشارية  اللجنة 
ذلك  مبعث  المنطقة.  في  الجائحة  لمواجهة 
غياب  إلى  يعود  بودرويشة-  -يقول  الغضب 
القدرة على فحص العالقين عند عودتهم إلى 

المدينة.

تناقضات بين الجهوزية وانعدامها
مدينة  في  المشهد  على  الغموض  ويخيم 
المسؤولين  تصريحات  جاءت  حيث  شحات، 
العزل  مركز  تسجيل  مع  بالتزامن  بالبلدية 
في  المسؤولين  إدالء  بعد  إصابات،  دخول 

باإلجراءات  بااللتزام  للمواطنين  دعوات  مع 
الوقائية، وتحذيرات من تفشي الوباء، تواصل 
في  و»الموقتة« جهودهما،  »الوفاق«  حكومتا 
في  آثاره  وتقليل  للفيروس،  التصدي  سبيل 

صفوف المواطنين.
الوفاق،  بحكومة  الرئاسي  المجلس  وأصدر 
األربعاء، قرارا بتمديد حظر التجول من الساعة 
السادسة من صباح  الساعة  إلى  الثامنة مساء 
اليوم التالي، لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم 
الخميس. وحمل القرار رقم 404 للعام 2020، 
المنشور على صفحة المكتب اإلعالمي لرئيس 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الرئاسي  المجلس 
بين  التنقل  منع  على  ونص  »فيسبوك«، 

المدن.
ونصت المادة األولى من القرار على تمديد 
اعتبارا  إضافية  أيام  عشرة  لمدة  التجول  حظر 
من األربعاء، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء إلى 
الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على 
يومي  خالل  ساعة   24 كامال  الحظر  يكون  أن 
الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خاللهما 

التنقل بين المدن.
على  القرار  من  الثانية  المادة  وأكدت 
مناطق  كامل  في  التجول  حظر  »يستمر  أن 
وإغالق  المدن،  بين  التنقل  وكذلك  الجنوب، 
الدينية  والمناسبات  التجمعات  ومنع  المساجد 
إلى األسواق  والوطنية واالجتماعية، باإلضافة 
خدمات  تقدم  ال  التي  والمحالت  الكبرى 
المالبس  محالت  فيها  بما  للمواطن  أساسية 
فيها  ويسمح  والمطاعم  والمقاهي  واألحذية 
بخدمات التوصيل«. وأبقت المادة الثالثة من 
المنصوص  المعدلة  غير  األحكام  على  القرار 
لسنة   »326  ،238  ،215« بالقرارات  عليها 

2020 سارية المفعول.
وسمح المجلس الرئاسي في المادة الرابعة 
المكاتب  أصحاب  أعمال  بمواصلة  القرار  من 
المهنية وما في حكمها، وكذلك أصحاب الحرف 
في  المتمثلة  الفردية  االقتصادية  والنشاطات 
المحالت والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها 
بينها  ومن  االجتماعي،  التباعد  قواعد  تطبيق 
الكهربائية  والمعدات  السيارات،  ورش صيانة 
النجارة  المنزلية، وورش  واإللكترونية والمواد 
قطع  ومحالت  اإلطارات،  محالت  والحدادة،و 

الغيار، ومحالت غسيل المالبس.
القرار  من  الخامسة  المادة  وألزمت 
والحماية  الوقاية  أساليب  باتباع  المواطنين 
فيما  المستجد«.  »كورونا  فيروس  عدوى  من 
المهنية  الجهات  السادسة  المادة  طالبت 
بتفعيل دور مأمور الضبط القضائي والجهات 
اتخاذ  مع  الحظر  بتطبيق  العالقة  ذات  األمنية 
كل اإلجراءات الحازمة اإلدارية والقانونية ضد 

المخالفين.
العليا  اللجنة  حذرت  قريب،  سياق  في 
بموجب  المشكلة  »كورونا«  وباء  لمكافحة 
قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم »127« 
لسنة 2020، من إمكانية تفشي الوباء في عدد 
تهاون  نتيجة  الليبية،  والمناطق  المدن  من 
االحترازية  التدابير  تطبيق  في  المواطنين 
لمجابهة  اللجنة  فرضتها  التي  والوقائية 

بالجهوزية  تفيد  بتصريحات  سابق  وقت 
خالل  من  وذلك  الجائحة،  لمواجهة  الكاملة 
االستشارية  اللجنة  مع  المستمرة  اجتماعاتهم 

العليا والجهات المختصة.
لألمراض  شحات  مستشفى  مدير  وقال 
مديونية  إن  بدر،  امساعد  والدرن،  الصدرية 
ألف   300 نحو  النظافة  لشركة  المستشفى 
دينار، والتغذية نحو 500 ألف دينار، فكيف لها 
رئيس  هاجم  فيما  خدمات؟  للحاالت  تقدم  أن 
اللجنة  العالم،  محمد  شحات،  حكماء  مجلس 
دعم  أي  تقديمها  لعدم  العليا  االستشارية 
للبلدة، قائال: »اللجنة أتت وأخذت االحتياجات 
المستشفى غير قادر  يأتنا أي شيء،  ولكن لم 

على استقبال الحاالت«.
الطبية  الشؤون  مدير  أكد  المقابل،  في 
بمستشفى شحات لألمراض الصدرية والدرن، 
وزارة  لوكيل  خطاب  في  سليمان،  صابر  فرج 
الستقبال  مستعد  المستشفى  أن  الصحة 
و100  عناية  أسرة  ست  وبمعدل  اإلصابات 
المستشفى  أن  صابر  وأوضح  إيواء.  سرير 
وجود  رغم  الطبية  الخدمات  تقديم  على  قادر 

النواقص.
الطبية  االستشارية  اللجنة  رئيس  ورد 

ما  حسب  ليبيا،  في  انتشاره  ومنع  الفيروس 
عبر  الموقتة  بالحكومة  الداخلية  وزارة  نشرته 

صفحتها على »فيسبوك«.
العامة  األركان  رئيس  اللجنة،  رئيس  وقال 
خالل  الناظوري،  عبدالرازق  الفريق  سيادة 
»غير  اللجنة  إن  األربعاء،  صحفي،  مؤتمر 
قبل  التي حدثت من  االختراقات  مسؤولة عن 
تجاه  المتخذة  اإلجراءات  كل  إزاء  المواطنين 

المرض«.
مع  قادم  »الخطر  أن  إلى  الناظوري  ونبه 
نتائج  أظهرت  التي  الحاالت  عدد  ازدياد 
التحاليل أنها موجبة ومصابة بالمرض«، الفتا 
إخفاء  في  مصلحة  لها  »ليس  اللجنة  أن  إلى 

عدد الحاالت المصابة أو االدعاء بوجودها«.
تم  بالمرض  مصابة  حالة   13« أن  وأكد 
إلى  مشيرا  ليبيا«،  شرق  مناطق  في  تأكيدها 
إجراءات  من  لديها  ما  كل  فعلت  اللجنة  أن 
عاتق  على  تأتي  البقية  لكن  المرض،  لمنع 

المواطنين.
من جهته أعلن عضو اللجنة وزير الداخلية 
بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف 
مصابة  الجنوب  من  قادمة  حالة  »اكتشاف 
بنغازي  مدينة  مصانع  بأحد  تعمل  بالمرض 
المدينة«،  من  مواطن   200 نحو  وخالطت 

على  مازق،  عبدالرحيم  األخضر،  بالجبل 
تصريحات رئيس المجلس التسييري بشحات، 
مسؤولياتهم  من  يتنصلون  »إنهم  قائال: 
باالبتعاد  ويدعون  بالجهوية  األمر  ويعلقون 

عنها ولكنهم هم في وسطها«.
أربعة  قبل  اجتمعت  اللجنة  أن  مازق  وأكد 
المنطقة،  في  الصحة  مسؤولي  مع  أشهر 
باستعداد مستشفى شحات  حينها  في  ورحبوا 
الستقبال اإلصابات وتقدموا بقائمة احتياجات 

لتحسين الخدمات للمرضى.
المستشفى  بمد  قامت  اللجنة  أن  وأضاف 
أيضا  طبية  ومواد  الطبية،  واألجهزة  باألسرة 
قبل  من  وأخرى  الطبي  اإلمداد  جهاز  عبر 

مستشفى الثورة التعليمي المركزي.
االستشارية  باللجنة  طبي  مصدر  وقال 
يعمل  الذي  الطبي  الطاقم  إن  لـ»الوسط«، 
من  جميعه  شحات  شمال  العزل  بمستشفى 
األطقم  تعمل  وال  التعليمي  الثورة  مستشفى 
المسؤول،  وأضاف  به.  بالمستشفى  الطبية 
مسؤول  أن  اسمه،  ذكر  عدم  فضل  الذي 
غير  أطقمه  رفض  يرى  أن  عليه  المستشفى 
المؤهلة، فالعمل سار من قبل أطقم مستشفى 
الثورة والتجهيزات بالقسم كافية للتعامل مع 

حاالت اإلصابة.
الحاالت  من   2% عالميا  أنه  المصدر  وذكر 
»كل  بمعنى  أي  المركزة،  العناية  تتطلب 
إلى  فقط  شخصان  يحتاج  مريض   100
أي  أسرة،  ست  لدينا  هنا  ونحن  العناية، 
الوبائي  الوضع  مع  ممتازة  اإلمكانات  إنه 
ببلدية  محلي  مصدر  قال  فيما  بالمنطقة«. 
كانت  المياه  مشكلة  إن  لـ»الوسط«،  شحات 
كان  »كيف  متسائال:  »كورونا«،  أزمة  قبل 
حاالت  مع  كورونا  قبل  المستشفى  يعمل 
ناحية  من  معهم  يتعامل  كان  كيف  الدرن 
عن  سيعجز  فهل  واألغذية،  والمياه  النظافة 

خمس أو ست إصابات؟«.
ورأى المصدر أن المشكلة تكمن في األمور 
البلدي  المجلس  اختصاص  وهي  الخدمية 
بالمنطقة ال وزارة الصحة، فهي قامت بدورها 
بتوفير األسرة واألجهزة وتدريب الكوادر طوال 

الفترة الماضية. وأنه »جار العمل على حجرهم للتأكد من نتائج 
تحاليلهم«.

وأشار بوشناف إلى أن هذه الحالة والحاالت 
المماثلة تمكنت من دخول مناطق شرق ليبيا 
المناطق  »نتيجة تهجير عدد من سكان مدن 
إليها، وتسلل  الميليشيات  الغربية بعد دخول 
عدد من سكان المنطقة الجنوبية التي شهدت 
المهجرين«.  مع  الدخول  في  وبائيا  انتشارا 
ولفت إلى أن اللجنة قامت بدورها »في إعادة 
الخارج  عالقين في  ألف مواطن كانوا   12 نحو 
وأجريت التحاليل الالزمة لهم جميعا في أماكن 
حالة  أية  دخول  دون  حال  ما  اإلجباري،  الحجر 

مصابة للمدن واختالطها بالمواطنين«.
في  »تسبب  األمر  هذا  أن  بوشناف  وأضاف 
هيئة  أعضاء  من  عضوا   45 من  أكثر  وضع 
تعاملهم  نتيجة  الصحي  الحجر  في  الشرطة 
بالمرض«،  إصابتها  التحاليل  بينت  مع حاالت 
بالحكومة  الداخلية  وزارة  نشرته  ما  حسب 
»فيسبوك«.  على  صفحتها  عبر  الموقتة 
ليس  اللجنة  أطلقته  الذي  التحذير  »إن  وقال 
مادية  إمكانات  عن  البحث  ورائه  من  القصد 
المحدق  الخطر  ناقوس  لدق  وإنما  غيرها،  أو 
بالمواطنين في حال تغير انتشار الوباء للوضع 

غير المحكم«.

الوسط - رمضان كرنفوده

● ندوة تثقيفية للتوعية من كورونا بالجامعة األسمرية

● إحدى العيادات المتنقلة للكشف عن المرضى

البيضاء - يزيد الحبل

القاهرة - الوسط

● اجتماع سابق للمجلس التسييري شحات

● رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج

● رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني

مواطنون: االلتزام بالحجر المنزلي 
واستمرار الحمالت التوعوية 

أبرز وسائل منع تفشي المرض

● منشور توعوي للوقاية من الوباء من إعداد مركز مكافحة األمراض

بودرويشة: مستشفيات بنغازي 
جهزت الستقبال الحاالت وتم دعمها 

بأسرة وأطقم طبية متخصصة

مصدر طبي: الطاقم الذي يعمل 
بمستشفى العزل شمال شحات جميعه 

من مستشفى الثورة التعليمي
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البنية التحتية مدمرة بالكامل

غضب دولي ومطالبات بالتحقيق

السفارة األميركية: ندعم التحقيقات في »االنتهاكات غير المقبولة«..و»هيومن 
رايتس ووتش« تدعو القيادة العامة إلى تحقيق عاجل في »جرائم حرب«

لعشرات  جثث  تضم  جماعية  مقابر  على  العثور  بعد 
األشخاص، بات الوضع في مدينة ترهونة مثيراً للقلق 
بالنسبة لكثيرين، ال سيما بعثة األمم المتحدة لدى 
ليبيا، التي أكدت أهمية إجراء تحقيق في هذه الجرائم 

المرتكبة ضد اإلنسانية.
الليبية  السلطات  األممية  البعثة  البداية، طالبت  في 
وفقًا  وفعال«  وشفاف  »سريع  تحقيق  إجراء  بضرورة 
مقابر   8 اكتشاف  عن  تقارير  بعد  الدولي،  للقانون 
قوات  استعادة  عقب  ترهونة  في  معظمها  جماعية 
حكومة الوفاق السيطرة على المدينة، وانسحاب قوات 
القيادة العامة. وقالت البعثة إنها تتابع بقلق شديد 

»التقارير المروعة جدًا« عن اكتشاف هذه المقابر.
وشددت على أنه ووفقًا للقانون الدولي، يتعين على 
في  وفعال  وشفاف  سريع  تحقيق  إجراء  السلطات 
التقارير حول ارتكاب حاالت قتل خارج نطاق القانون، 
مرحبة بقرار المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق 
إلى  اللجنة  أعضاء  دعت  كما  تحقيق.  لجنة  بتشكيل 
المباشرة في العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية 
من العبث، والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة، وإعادة 
لتقديم  باستعدادها  منبهة  ذويهم،  إلى  الجثامين 

الدعم المطلوب إذا لزم األمر.

مطالبة أممية بالتحقيق في احتجاز مصريين
في األثناء، أعربت البعثة األممية عن قلقها إزاء »اعتقال 
واحتجاز وسوء معاملة مواطنين مصريين في مدينة 
ترهونة« وفق ما كشف عنه»فيديو« تداولته صفحات 
التواصل االجتماعي الليبية، مشيرة إلى أن األمر »قد 
الدولي  القانون  ليبيا بموجب  انتهاكًا اللتزامات  يعد 
أو  والمعاملة  التعذيب  حظر  بشأن  اإلنسان،  لحقوق 
العقوبة الالإنسانية أو المهينة«، داعية السلطات في 
طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، وكشف مصير هؤالء 

األشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا 
للمعايير الدولية.

وزارتي  طريق  عن  الوفاق،  حكومة  بدأت  بدورها، 
الداخلية والعدل، التحقيق بشأن ثاني مقبرة جماعية 
العدل  وزارة  وأكدت  ترهونة.  في  عليها  العثور  جرى 
تشكيل لجنة تتمتع بصالحيات وزارية واسعة، يشرف 
المقابر  فتح  بعمليات  تختص  العام،  النائب  عليها 
الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم، 
وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها. 
انتهاكات  وتوثيق  لرصد  المشتركة  اللجنة  وأكدت 
حقوق اإلنسان التابعة لـ»عدل الوفاق«، أنها ستواصل 
عمليات كشف المسؤولين عن ارتكاب »فظائع«. وقالت 
في بيان: »تابعنا عبر فرق الرصد الخاصة بنا، استخراج 
عدد من الجثث من المقابر الجماعية واآلبار المهجورة 
بمدينة ترهونة وضواحيها، عقب تحريرها«، مشيرة 
مستشفى  داخل  وُجدت  جثة   100 من  أكثر  أن  إلى 
ترهونة. أما وزارة الداخلية فأكدت مواصلتها البحث 
وزير  زيارة  بعد  الجماعية »كافة«، وذلك  المقابر  عن 
الداخلية فتحي باشاغا مدينة ترهونة، إذ قال باشاغا إن 
القوات األمنية »بصدد البحث عن كل المقابر الجماعية 

للتعرف إلى هوية الجثث وتسليمها لذويها«.

بالتحقيق  تطالبان  والقيادة  الوفاق  حكومة 
في جرائم المقابر

وفي حين وجهت حكومة الوفاق االتهامات إلى قوات 
طالب  المقابر،  تلك  عن  بالمسؤولية  العامة  القيادة 
بعثة  المسماري،  أحمد  اللواء  األخيرة،  باسم  الناطق 
»المقابر  جرائم  في  التحقيق  بسرعة  المتحدة  األمم 
الجماعية«، كما طالب بالتحقيق في الحديث عن انتشار 
ألغام حول طرابلس بعد انسحاب قوات القيادة العامة. 
وقال المسماري: »إن األمم المتحدة تحدثت كثيراً عن 
مقابر جماعية ودعت للتحقيق، ونحن نرحب بالتحقيق 
ونريد ذلك في أسرع وقت قبل أن تضيع األدلة في أمر 

ليبيا دعمها جهود السلطات الليبية والكيانات الدولية 
في التحقيق بشأن المقابر الجماعية. وقالت السفارة، 
في بيانها إنها تشارك البعثة قلقها، داعية إلى التحقيق 
في هذه »االنتهاكات غير المقبولة، وجلب مرتكبيها 

إلى العدالة«.

إعدامات تعسفية
منظمة »هيومن رايتس ووتش«، بدورها دعت القيادة 
حرب«  »جرائم  في  عاجل  تحقيق  إجراء  إلى  العامة 

المقابر وأمر األلغام في طرابلس«.
المشرف العام على مستشفى ترهونة العام، بوراوي 
البوزيدي، كان أكد اكتشاف أكثر من 160 جثة عقب 
انسحاب قوات القيادة العامة من المدينة، مشيراً إلى 
نقل معظمها إلى طرابلس ومصراتة عن طريق الهالل 
من  أن عدداً  العامة، مضيفًا  النيابة  األحمر وبحضور 
الجثث كان موجوداً في المستشفى منذ أشهر طويلة، 
لكنه لم يكشف ما إذا كانت الجثامين تعود لمدنيين 
أو مسلحين. من جانبها، أعلنت السفارة األميركية في 

إلى  مشيرة  قواتها،  »ارتكبتها«  تكون  قد  محتملة، 
»أدلة تشير إلى التعذيب« نشرت أخيرًا، وإلى إعدامات 
تعسفية. وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في 
بيان، الثالثاء: »ينبغي للقوات المسلحة العربية الليبية 
أن تحقق سريعًا في األدلة التي تشير إلى أن المقاتلين 
التابعين لها، على ما يبدو، عذبوا مقاتلين معارضين، 
بجثثهم«.  ومثلوا  موجزة،  إجراءات  إثر  وأعدموهم 
على  ونشرت  فيديو »سجلت  مقاطع  أن  إلى  وأشارت 
مواقع التواصل االجتماعي في مايو 2020«، أظهرت 
بالقوات  »ارتباطهم«  المنظمة  حددت  مقاتلين 
حفتر،  خليفة  المشير  للجيش،  العام  للقائد  الموالية 
مضيفة: »يندرج تعذيب المعتقلين واإلعدام بإجراءات 
تحت  استسلموا  أو  ُأسروا  الذين  للمقاتلين  موجزة 
جرائم الحرب«، منهبة بأن جميع أطراف النزاع في ليبيا 

»ملزمة باالمتثال لقوانين الحرب«.

المسماري يعتذر إلى المصريين
وتعليقًا على الفيديو المتداول متضمنا إساءات لبعض 
المسماري  اللواء  طالب  مصر،  من  الوافدة  العمالة 
بهذه  قاموا  من  أن  مؤكداً  فيه،  التحقيق  بضرورة 
االعتذار  موجهًا  والليبيين،  ليبيا  يمثلون  ال  األفعال 
»باسم كل ليبي وطني عربي غيور للشعب المصري 

والقيادة المصرية ولكل منظمات حقوق اإلنسان«.
إنها  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزارة  قالت  بدورها، 
»بصدد التحري عن صدق« عن الفيديو الذي يظهر 
فيه احتجاز مجموعة من العمال المصريين في مكان 
غير معروف، وإجبارهم على إهانة قائد قوات القيادة 
العامة المشير خليفة حفتر، في وضع الوقوف على قدم 

ونصف القدم.
المباحث  »جهاز  كلفت  أنها  الوزارة  وأوضحت 
بالتحري  األمنية  للعمليات  العامة  واإلدارة  الجنائية 
عن هذه الوقائع وجمع المعلومات عنها وفتح محاضر 
المعلومات  هذه  صحة  سواء  بشأنها  استدالالت 

مرتكبيها  وتقديم  أخرى  ألغراض  مزيفة  كانت  أو 
الواقعة  هذه  أن  معتبرة  األحوال«،  كل  في  للعدالة 
والشرائع  المواثيق  لكل  مخالف  إجرامي  »عمل 
والقوانين المحلية منها والدولية، كما أن مثل هذه 
بين  المتينة  العالقات  تفت في عضض  لن  الوقائع 
إال  األذى  تلحق  ولن  والليبي،  المصري  الشعبين 
بمن يسعى لتوظيفها ألغراض ومصالح شخصية«. 
وفي وقت الحق، أعلنت حكومة الوفاق القبض على 

المتورطين في اإلساءة للعمال المصريين.
هذا  على  المصري  الجانب  وعبر  القاهرة  في  غضب 
الفيديو، من خالل وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم، 
التي قالت:»إن تعذيب عماال مصريين في ليبيا أثار 
بحماية  واضح  توجهها  والدولة  الجميع،  مشاعر 
أبنائها في الخارج وال تسكت عن أي اعتداء«، مؤكدة 
غضبها الشديد، وثقتها في أن الدولة المصرية »لن 

تصمت«، وأن األمر لن يمر مرور الكرام.
البرلمان  في  الموضوع  وطرح  مناقشة  إلى  وأشارت 
بحماية  لها  مصر»مشهود  أن  مؤكدة  المصري، 
أبنائها في الخارج، وهناك 3 أمثلة، في 2015 وجهت 
ضربة جوية بسبب االعتداء على مصريين في ليبيا، 
كما توجد صورة ثانية بإنقاذ صيادين مصريين في 
اليمن، والصورة الثالثة بتلبية احتياجات المصريين 

في ووهان الصينية وتمت عودتهم جميعًا«.
السلطات  أعلنت  األربعاء،  ليل  وفي وقت متأخر من 
بالدهم،  إلى  المصريين  العمال  عودة  المصرية 

وشوهدت صورا لهم حاملين العلم المصري.
نحو  قبل  استعادت  الوفاق  حكومة  قوات  كانت 
 90 بعد  على  ترهونة،  على  السيطرة  أسبوعين 
منذ  سيطرت  إذ  طرابلس،  شرق  جنوب  مترًا  كيلو 
مارس  نهاية  السالم«  »عاصفة  عملية  إطالقها 
إلى  وصواًل  الغربي  الساحل  مدن  على  الماضي، 
إلى  إضافة  تونس،  مع  الحدودي  اجدير  رأس  معبر 

جنوب العاصمة بالكامل.

تنديد أممي بالقتل خارج القانون بعد الكشف عن مقابر جماعية في ترهونة

القاهرة - الوسط

● أحد أفراد »داخلية الوفاق« يشير إلى موقع يشتبه أّنه مقبرة جماعية في ترهونة 11 يونيو 2020 )أ. ف. ب(

● الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري

● دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ترهونة●  صورة من الفيديو المتداول لإلساءة لمصريين في ترهونة. 

تشكيل لجنة للكشف عن رفات الموتى.. والمتهمون باإلساءة إلى المصريين في قبضة حكومة »الوفاق«

ضرر كبير لحق بمحطات الكهرباء نتيجة االشتباكات 
تعمل  ما  وهو  طرابلس،  العاصمة  حول  المسلحة 
سيطرة  بعد  إصالحه  على  للكهرباء  العامة  الشركة 
ومناطق  العاصمة  كامل  على  الوفاق  حكومة  قوات 
أخرى، إذ تجرى حاليا أعمال صيانة لعدد من المحطات 
مناطق  في  سيما  ال  تحطمت  التي  التحتية  والبنية 
ميالد  األسطى  وبئر  زارة  وعين  الهضبة  مشروع 
بن  وقصر  الربيع  ووادي  السائح  وسيدي  والسبيعة 
الشبكة  بناء  لمتابعة  العليا  اللجنة  والجفارة.  غشير 
أيام من  الكهربائية بالمناطق المتضررة أكدت بعد 
الوفاق السيطرة على جنوب طرابلس  إعالن حكومة 
والمناطق المحيطة، أن البنية التحتية لشبكات النقل 
مما  بالكامل  مدمرة  والتوزيع  المتوسط  والجهد 

يستلزم إعادة بناء الشبكة الكهربائية من جديد.

إعادة بناء شبكة الكهرباء من جديد
خالل  من  إنه  القنيدي  عياد  اللجنة  رئيس  وقال 
العليا  اللجنة  بها  قامت  التي  الميدانية  الزيارات 
لمتابعة بناء الشبكة الكهربائية بالمناطق المتضررة 
لها،  المجاورة  والمناطق  طرابلس  العاصمة  جنوب 
والجهد  النقل  لشبكات  التحتية  البنية  أن  تبين 
يستلزم  مما  بالكامل  مدمرة  والتوزيع  المتوسط 
إعادة بناء الشبكة الكهربائية من جديد، مشيرا إلى 
للعمل  بالشركة  الفنية  اإلدارات  كل  تكاتف  ضرورة 
الشبكة  لبناء  مضاعف  جهد  وبذل  واحد  كفريق 
توفير  يتم  حتى  المتاحة  وباإلمكانات  الكهربائية 

المواد الالزمة.
بجميع  لحقت  التي  األضرار  الشركة  واستعرضت 
والتوزيع،  المتوسط  والجهد  النقل  شبكات  مكونات 
الشبكات نسبة 80%،  منبهة بأن األضرار في بعض 
ويستلزم  بالكامل  مدمرة  التوزيع  شبكة  أن  مضيفة 
مشروع  مناطق  في  جديد  من  الشبكة  بناء  ذلك 
والسبيعة  ميالد  األسطى  وبئر  زارة  وعين  الهضبة 
غشير  بن  وقصر  الربيع  ووادي  السائح  وسيدي 

والجفارة.

األولوية للمناطق المكتظة بالسكان
الكهربائي  التيار  إليصال  الشركة  خطة  وشملت 
كمرحلة  بالسكان  المكتظة  المناطق  سريع  بشكل 
باإلمكانات  الصناعية  تليها  الزراعية  ثم  أولى 
توفير  حين  إلى  الفنية،  اإلدارات  لدى  المتاحة 
الكهربائية  الشبكة  بناء  إلعادة  الالزمة  اإلمكانات 

في عدد من مناطق جنوب طرابلس.
الهيرة  محطة  المتضررة،  المحطات  بين  ومن 
بالكامل  تجديدها  جرى  التي  طرابلس،  جنوب 
يتم تشغيلها من جديد،  ولم  الماضي،  العام  خالل 
على  صفحتها  عبر  نشرها  التي  الشركة،  حسب 
الذي  الدمار  حجم  تظهر  صورا  »فيسبوك«  موقع 
تلف  إلى  إضافة  محوالتها،  وتفحم  بالمحطة،  لحق 
الكوابل الخاصة بها، مشيرة إلى أن المحطة تربط 
منطقة  وكذلك  وطرابلس  الغربي  الجبل  منطقتي 
لمنطقة  الرئيس  والمغذي  مسيحل  الخميس  سوق 

العزيزية.

طرابلس  حول  المسلحة  االشتباكات  وتسببت 
عام  مدير  أكد  إذ  للمحطات،  كبيرة  أضرار  في 
االشتباكات  أن  مختار  محمد  بالشركة  التحكم 
الطاقة  وتصريف  نقل  بخطوط  أضرارا  ألحقت 
و220  فولت  كيلو   400 الفائق  الجهد  وخطوط 
نقل  دائرة   30 نحو  هناك  إن  إذ  فولت،  كيلو 
الشبكتين  انعزال بين  إلى  أدى  تأثرت، مما  وطاقة 
إنتاجية  قدرات  وجود  ظل  في  والغربية،  الشرقية 

الشركة  تتمكن  لم  الشرقية،  المنطقة  في  فائضة 
أن  إلى  مشيرا  توزيعها،  أو  منها  االستفادة  من 
لم  ميغاوات،   320 تنتج  كان  مثال  الخليج  محطة 
مع  ربطها  أو  بها  االستفادة  من  الشركة  تتمكن 
هذه  جاهزة.  المحطة  أن  رغم  العامة،  الشبكة 
أن  سيما  ال  األحمال،  تخفيف  إلى  أدت  األضرار 
زيادة  منها  أخرى،  بعوامل  أصال  متأثرة  الشركة 
االستهالك مع قدوم فصل الصيف، وارتفاع درجات 

والمبردات،  المكيفات  استخدام  وزيادة  الحرارة 
وقوع  عام،  بشكل  الشبكة  ضعف  عن  فضال 
الضرر  آلية  وعن  للخطوط.  سرقة  وأعمال  تعديات 
قالت  االشتباكات،  جراء  المحطات  على  الواقعة 
التوليد  محطات  من  بالقرب  عطب  أي  إن  الشركة 
يؤدي إلى هزة عنيفة للشبكة »ومع ضعف الشبكة 
يتسبب ذلك في خروج المحطة عن العمل وفقدان 

السيطرة عليها وحدوث انهيار كلي للنظام«.

انهيار أبراج محطة جنوب طرابلس
محطة  في  األبراج  انهارت  االشتباكات،  وأثناء 
في طرابلس  يؤثر  لم  الذي  »األمر  جنوب طرابلس، 
المنطقة  منها  أخرى  مناطق  في  أثر  بل  فقط، 
ونقل  ربط  دائرة  بها  المحطة  هذه  ألن  الجنوبية، 
في  حدث  لما  بالنسبة  ذاته  األمر  وهو  للطاقة، 
بشبكة  النقل  عام  مدير  حسب  أخرى«،  محطات 
هناك  أن  إلى  لفت  الذي  ضو،  محمد  ضو  الكهرباء، 

الشرقية  المنطقتين  رئيسية تربط بين  دوائر ربط 
الكشف  محاولة  ومع  الخدمة،  خارج  باتت  والغربية 
أعمال  من  الفنيون  يتمكن  لم  سريع،  بشكل  عليها 
أيضا  المتضررة  المحطات  شملت  كما  الصيان. 
»الهيرة« 220 كيلو فولت وهي محطة ربط رئيسية 
وجزء  فولت،  كيلو   220 التبة  ومحطة  جدا،  ومهمة 
كبير من محطة الهضبة 220 كيلو فولت التي تضرر 
أن  ضو  وأكد  الخدمة.  خارج  وباتت  منها،  كبير  جزء 
االستعانة  مع  غيار  قطع  توفير  إلى  تسعى  الشركة 
تفوق  التي  الصيانة  أعمال  في  المحلية  بالشركات 

قدرة فرق الصيانة بالشركة.

بناء محطة كهرباء في صبراتة
أعلنت  الصيانة،  أعمال  بدء  من  أيام  وبعد 
من  أكثر  إنجاز  اإلثنين،  للكهرباء،  العامة  الشركة 
 220 كهرباء  محطة  بناء  مشروع  أعمال  من   50%
األعمال  شركة  تنفذه  والذي  صبراتة،  فولت  كيلو 
للشركة  التنفيذي  المدير  والتقى  الكهربائية. 
لبلدية  التسييري  المجلس  أعضاء  ساسي  علي 
طرابلس،  بالعاصمة  الشركة  مقر  في  صبراتة، 
لبحث استكمال المشروع. وقد رحب ساسي بالوفد، 
في  المواطنين  لصالح  التعاون  أهمية  إلى  مشيرا 
التسييري  المجلس  أعضاء  أكد  بينما  المنطقة، 
ظل  في  الكهرباء،  شركة  مع  سينسقون  أنهم 
العامة  اإلدارة  وبدأت  حاليا.  الصعبة  الظروف 
على  اإلشراف  الكهرباء  بشركة  التوزي  لمشروعات 
كيلو   11/30 بمحطة  التشغيلية  االختبارات  تنفيذ 
بالخمس،  الخميس  سوق  بمنطقة  البيطرة  فولت 
الفترة  خالل  وتشغيلها  العامة  بالشبكة  ربطها  مع 
واستقرار  دعم  في  يساهم  الذي  األمر  المقبلة، 

الشبكة الكهربائية بمنطقة سوق الخميس.

شبكة المياه متضررة أيضا
الناتج في أحيان كثيرة  وتسبب انقطاع الكهرباء، 
الكهرباء،  وشبكة  بمحطات  لحقت  التي  األضرار  عن 
األوسط  المسار  عبر  المياه  ضخ  أعمال  توقف  في 
األحد  وسوق  وترهونة  وليد  بني  لمدن:  المغذي 
مدن  وبعض  وغريان،  ومسييحل  الخميس  وسوق 
النهر  السائح وطرابلس، حسب جهاز  الغربي:  الجبل 
الصناعي، الذي أشار إلى انقطاع الكهرباء واالتصاالت 
بمحطة الضخ بموقع ترهونة خالل الفترة الماضية، 
بينما تواصلت أعمال الصيانة لصمام التحكم وإجراء 

اختبارات التشغيل في المحطة.
أعمال  استمرار  الصناعي  النهر  جهاز  وأكد 
ومناطق  المدن  إلى  المياه  وضخ  التشغيل 
وبما  اآلبار،  من  للتشغيل  متاح  هو  بما  االستهالك 
التحكم  لصمامات  التشغيلية  الحالة  مع  يتوافق 
التخريب  أعمال  بسبب  المتهالكة،  بالتدفق 
ما  وفقد  بئرًا،   123 لها  تعرضت  التي  والسرقة 
مشيرا  يوميًّ،  مكعب  متر  ألف   460 من  يقرب 
حول  المواطنين  من  عديدة  مراسالت  ورود  إلى 
مناطق  بعض  عن  خاصة  المياه،  وانقطاع  ضعف 
المجدولة  الصيانة  أعمال  بتعثر  منوهًا  طرابلس، 
األمنية  للظروف  بالتدفق  التحكم  وصمامات  لآلبار 
أيضًا سير  أربك  مما  المسلحة،  والصراعات  السيئة 

العمليات التشغيلية وجعلها في وضع حرج جدا.

»الكهرباء« تدفع فاتورة الحرب وجهود مستمرة إلصالح األعطال ورفع األضرار
القاهرة- الوسط

كعادتها مع دخول فصل الصيف تعود أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
في عدد من المناطق والمدن الليبية، من بينها مدينة بني وليد غربي 

ليبيا، التي تجاوز فيها طرح األحمال إلى عشر ساعات يوميا.
ومع تحرير مناطق جنوبي طرابلس توقع المواطنون في مدينة بني 
وليد أن تقل عملية طرح األحمال أو تنعدم نهائيا، لكن المواطنين 
فوجئوا بزيادة عملية الطرح يوميا، ما أثار غضبا شعبيا وعدة تساؤالت 

عن سبب االنقطاع وتردي خدمات الكهرباء في البالد.
شركة الكهرباء بدائرة توزيع سوف الجين بمدينة بني وليد، عبرت 
عن أسفها النقطاع الكهرباء الخارج عن إرادتها، مطالبة المواطنين 
زيادة  بسبب  المواطنين  معاناة  مقدرة  االنقطاع،  ظروف  بتحمل 
سوف  توزيع  دائرة  وذكرت  األخيرة.  األسابيع  في  األحمال  ساعات 
عدة  إلى  يعود  الكهربائي  التيار  وانقطاع  األحمال  طرح  أن  الجين، 
أسباب، من بينها ارتفاع درجات الحرارة، ورفض عدة مدن ليبية فكرة 
طرح األحمال، مما أدى إلى زيادة طرح األحمال على مدينة بني وليد، 
الكهرباء  كوابل  وسرقة  الكهرباء  شبكات  على  التعدي  إلى  إضافة 

وبيعها في السوق السوداء من قبل الخارجين عن القانون.

مدينة بني وليد ومدن الجنوب مثل سبها وغات وغيرها من المدن 
األخرى هي األكثر تأثرا بانقطاع الكهرباء، ألنها األكثر حرارة من حيث 

طقسها مقارنة ببقية المدن التي تشهد طقسا معتدال.
وفي السياق، دعا عدد من المثقفين والنشطاء في مدينة بني وليد 
إلى تنظيم حراك شعبي واعتصام من أمام مقر المجلس البلدي ببني 
وليد، للمطالبة بتحسين خدمات الكهرباء والمساواة في عملية طرح 
التيار  األحمال، وعدم رضوخ المدينة دون غيرها إلى عملية انقطاع 

الكهربائي.
وقال أحد الداعين إلى الحراك، سيف عبدالمؤمن، إن مدينة بني 
مجاورة  مدنا  هناك  أن  حين  في  الكهرباء،  انقطاع  من  عانت  وليد 
لمدينة بني وليد ال يتجاوز فيها طرح األحمال الساعتين، موضحا أن 
أهالي بني وليد ال يريدون إال حقوقهم وعلى كل الجهات المسؤولة 

في الدولة الليبية تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.
ارتفاع  مع  خصوصا  األزمة  استمرار  وليد  بني  مواطنو  ويخشى 
ارتفاع  استمرار  الجوية  لألرصاد  الوطني  المركز  أكد  حيث  الحرارة، 

درجات الحرارة التي تشهدها أغلب المدن.
ويؤثر انقطاع التيار لساعات طويلة على سير الحياة في المدينة، 
يقول:  حيث  المخابز،  أحد  صاحب  وهو  عمر،  محمد  أكده  ما  حسب 
»انقطاع التيار سبب لنا خسارة كبيرة، ألن معظم اآلالت في المخبز 

تعمل بالكهرباء، لذا تتم عملية الخبز في ساعات وجوده، مما أدى إلى 
نقص الخبز وازدحام المواطنين أمام المخابز«.

للتلف  ومعداتها  آالتها  تعرضت  المخابز  بعض  »هناك  ويضيف: 
للمخابز«،  إقفال كبير  إلى  أدى  للتيار، مما  المفاجئ  االنقطاع  نتيجة 

متسائال: »من سيعوض هؤالء الناس؟«.
وقال المواطن عبدالرحيم عقيلة: »أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
مفتعلة لكي ينشغل الناس في همومها، وباقي األزمات مثل انقطاع 
والنهب  السرقة  أعمال  لتستمر  النقدية  السيولة  ونقص  المياه 
للمقدرات والثروات الليبية«. وتساءل عقيلة: »لماذا ال ينقطع التيار 
والغرب  الجنوب  في  بينما  الليبي  الشرق  مناطق  عن  الكهربائي 
دون  يوميا،  ساعة   12 من  أكثر  إلى  االنقطاع  ساعات  فيه  تصل 
مراعاة المرضى والعجزة واألطفال، الذين ال يتحملون ساعات طرح 
األحمال؟«. من جانبه، أوضح مدير المكتب اإلعالمي ببلدية بني وليد 
دائرة  بإدارة  كثيرا  اجتمع  البلدي  المجلس  أن  الساعدي  عبدالمنعم 
كهرباء سوف الجين، وناقش معهم أسباب االنقطاع وكيفية التقليل 
من عملية طرح ساعات األحمال في المدينة. موضحا أن مدينة بني 
وليد ال يوجد بها أي محطات مثل الخمس وسرت، وأن الكهرباء تصل 
في  تتحكم  المدن  باقي  جعل  وهذا  الكهربائية،  الكوابل  عبر  إليها 

حصة المدينة من ساعات طرح األحمال.

انقطاع التيار في بني وليد.. أزمة تتكرر كل صيف
بني وليد - الصغير الحداد

● موظفو شركة الكهرباء يقومون بأعمال صيانة خط جنوب الهضبة »2« في طرابلس ● موظفو شركة الكهرباء أثناء القيام بأعمال صيانة لألجزاء المتضررة من شبكة الكهرباء

مشروع الهضبة وعين مشروع الهضبة وعين 
زارة وقصر بن غشير زارة وقصر بن غشير 

والجفارة أكثر المناطق والجفارة أكثر المناطق 
المتضررةالمتضررة
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كورونا  فيروس  وباء  من  ثانية  موجة  من  مخاوف  وسط 
التي  حدودها  فتح  الجاري،  األسبوع  أوروبا  بدأت  المستجد، 
أغلقتها منذ عدة أشهر للحد من انتشار الجائحة، في حين يثير 
حول  كبيرا  قلقا  الصين  في  الجديدة  اإلصابات  عشرات  ظهور 

مستقبل التصدي لألزمة.
وأعادت ألمانيا وبلجيكا وفرنسا واليونان صباح اإلثنين العمل 
تمت  أنه  معتبرة  األوروبي،  االتحاد  دول  كل  مع  التنقل  بحرية 
االثنين  األوروبية  المفوضية  أطلقت  فيما  الوباء،  السيطرة على 
تمضية  في  يرغبون  الذين  األوروبيين  إلرشاد  وتطبيقا  موقعا 
األوروبي، بحسب »فرانس  االتحاد  أخرى في  أجازاتهم في دول 

برس«.
وتذهب أثينا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة، 
خارج  مناطق  عدة  من  القادمين  السياح  داعية  ذلك،  من  أبعد 
وكوريا  واليابان  ونيوزيلندا  أستراليا  مثل   - األوروبي  االتحاد 

الجنوبية والصين لزيارتها.
وفي جزيرة سانتوريني، ذات الطبيعة الخالبة، يترقب السكان 
عودة السياح. ويقول ميكاليس دروسوس، الذي يدير متجرا لبيع 
الهدايا التذكارية »ننتظرهم بفارغ الصبر. نحن بحاجة إليهم، إذا 

لم يأتوا، كيف سنعيش؟«.
الموسم  الستئناف  حدودها  فتح  إعادة  أيضا  كرواتيا  وأعادت 
بولندا  وكذلك  الخميس،  من  اعتبارا  األوروبيين  أمام  السياحي 
من  اعتبارا  دخولها  األوروبيين  الرعايا  كل  بإمكان  بات  التي 

السبت.
وستعمد إسبانيا إلى تقديم موعد هذه الخطوة إلى 21 يونيو 
االتحاد  مع  الحدود  لتفتح كل  مقررا  كان  يوليو كما   1 بدال من 
إلى  ألمان  سياح  وصل  واالثنين،  البرتغال.  باستثناء  األوروبي 

أرخبيل الباليار في إطار مشروع خاص.
وقال جورج كاسباش القادم من نواحي كولونيا والذي يملك 
نعشق  إننا  هنا.  لكوننا  جدا  مسرورون  »نحن  الجزيرة  في  شقة 

مايوركا، نأتي مرارا كل عام«.

إغالق في بكين
وفي فرنسا حيث تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة حوالى 
فيران  أوليفييه  الفرنسي  الصحة  وزير  اعتبر  شخص،  ألف   30
كوفيد19-.  وباء«  من  األكبر  الجزء  »تجاوزت  بالده  أن  اإلثنين 
 22 من  اعتبارا  مجددا  أبوابها  والمدارس  الحضانات  وستفتح 

يونيو.
التي يزورها أكبر عدد من السياح  المدينة  وتستعيد باريس، 
في العالم، تدريجيا وضعها الطبيعي. وسمح للمقاهي والمطاعم 
أوائل  في  الخارجية  فتحت مساحاتها  بعدما  أبوابها  فتح  بإعادة 
يونيو، وسيتمكن السياح من زيارة برج إيفل شرط أن يصعدوا 
بالوباء،  تضررا  األكثر  األوروبية  الدولة  وإيطاليا  الساللم.  عبر 
حيث سجلت 34 ألف وفاة، أعادت فتح حدودها في 3 يونيو لكنها 

رصدت بؤرتين جديدتين في اآلونة األخيرة في روما.
مرونة  أكثر  الوقائية  اإلجراءات  كانت  حيث  السويد  وتخضع 
يقّل  ال  ما  منع  وقد  صرامة:  أكثر  لتدابير  أكبر،  اإلصابات  وعدد 
عن سبع دول في االتحاد األوروبي دخول السويديين. وفرضت 
الركاب  أن  سويسرا  أعلنت  فيما  عليهم  صحيًا  حجرًا  أخرى  دول 

القادمين مباشرًة من السويد ستُقاس حرارة أجسامهم.
وفي الصين، التي ظهر فيها الوباء ألول مرة السنة الماضية، 

بروكسل - بكين - وكاالت

●   مروحية »أباتشي« في قاعدة أميركية غرب ألمانيا

مخاوف من موجة ثانية للوباء

الصني في مرمى »كورونا« من جديد.. وأوروبا تعيد فتح الحدود

تصعيد من بيونغ يانغ

تفجير مكتب االرتباط بني الكوريتني قرب الحدود بينهما
سول - وكاالت

وارسو - واشنطن - باريس - موسكو - وكاالت

فجرته تصريحات ترامب بخفض األعداد

جدل واسع حول »أهمية« الوجود 
العسكري األميركي في أملانيا

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إعالن  غداة 
في  لبالده  العسكري  الوجود  خفض  على  عزمه 
ألمانيا إلى النصف، أكد وزير الخارجية األلماني 
القوات  وجود  »أهمية«  الثالثاء  ماس  هايكو 
المتحدة  الواليات  ألمن  ألمانيا  في  األميركية 

وأوروبا على السواء.
»نعتقد  بولندا:  إلى  زيارة  خالل  ماس  وقال 
مهما  ليس  ألمانيا  في  األميركي  الوجود  أن 
الواليات  ألمن  كذلك  بل  فحسب،  ألمانيا  ألمن 
المتحدة وخصوصا ألمن أوروبا«. وقال ترامب، 
في  المنتشرة  األميركية  القوة  إن  اإلثنين، 
األميركية  المساهمة  عماد  تشكل  التي  ألمانيا، 
ألف   52 وعديدها  األطلسي  شمال  حلف  في 
جندي، تمثل »كلفة باهظة للواليات المتحدة«، 
 25 إلى  سنخفضه  العدد،  »سنخفض  مضيفا: 

ألف عسكري«.
لكن حسب وزارة الدفاع األميركية، هناك 34 
35 ألف جندي فقط منتشرين بشكل دائم  إلى 
العدد  أن  يعني  الوحدات  وتناوب  ألمانيا،  في 
ألف عسكري   50 يتخطى  أن  يمكن  ال  اإلجمالي 

إال بشكل موقت.

»دولة مقصرة«
السداد،  عن  متأخرة  »ألمانيا  ترامب:  وقال 
وهي  سنوات  منذ  السداد  عن  متأخرة  هي 
شمال  لحلف  الدوالرات  بمليارات  مدينة 
ألمانيا  واصفا  يدفعوا«،  أن  وعليهم  األطلسي 
بدولة »مقصرة«. وأضاف: »نحن نحمي ألمانيا 

للسخرية«. مثير  أمر  متأخرات، هذا  وعليها 
زيارة  خالل  الصدد  بهذا  ماس  هايكو  وأكد 
تاريخ  تفاصيل حول  تتلق  لم  برلين  أن  لوارسو 
وكيفية خفض عديد القوات األميركية. وأوضح: 
وال  األميركية  الخارجية  وزارة  بإمكان  يكن  »لم 
الصدد«،  بهذا  معلومات  أي  تقديم  البنتاغون 
مضيفا أن أي تغييرات في الهيكلية األمنية في 

إلى بحث«. بالتأكيد  أوروبا »تحتاج 
ينس  األطلسي،  للحلف  العام  األمين  وقال 
بين  ثنائي  اتفاق  »إنه  الثالثاء:  ستولتنبرغ، 
المسألة  لكن  المتحدة،  والواليات  ألمانيا 

للحلف«. بالنسبة  مهمة 
ترامب أللمانيا،  انتقادات  التعليق على  ودون 
للنفقات  أفضل  بتقاسم  مطالبته  عن  دافع 
المزيد  بذل  ينبغي  زال  »ما  قائال:  الدفاعية، 
الناتج  إجمالي  من   2% نسبة  إلى  التوصل  قبل 
الحلف  بلدان  جميع  تعهدت  التي  الداخلي« 
العام  بحلول  العسكرية  لنفقاتها  تخصيصها 

.2024
على  وهجماته  ترامب  تصريحات  وأدت 
واشنطن  بين  التوتر  تصعيد  إلى  برلين 

وحلفائها األوروبيين في الحلف األطلسي. وقال 
الرئيس  اتهامات  مستنكرا  أوروبي  دبلوماسي 
مرات  خمس  ألمانيا  »وصفت  األميركي: 

المقصرة«. بالدولة 
منذ  ألمانيا  في  األميركية  القوات  وتتمركز 
اكتسبت  لكنها  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية 
العسكرية  الطموحات  ضوء  في  جديدة  أهمية 
بوتين.  فالديمير  الرئيس  عهد  في  الروسية 
إذ  الثالثاء،  موسكو  عن  حذر  فعل  رد  وصدر 
الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  قال 
العالقات  الى  »بالنسبة  صحفي:  مؤتمر  خالل 
إصدار  نود  ال  وألمانيا،  المتحدة  الواليات  بين 

الخاص«. تقييمنا 
إلى  دعوتها  فرنسا  جددت  المقابل،  في 
داخل  ألوروبا  أكبر  استراتيجية«  »استقاللية 
الحلف األطلسي في مواجهة االنكفاء األميركي. 
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
في مقابلة مع جريدة »ال كروا« إن »التطورات 
استقالليتنا  تأكيد  على  األوروبيين  نحن  ترغمنا 
أمننا  لضمان  الحلف  داخل  االستراتيجية 

الخاص«.

القرم ضم 
وتلقى هايكو ماس دعما من نظيره البولندي 
جاسيك تشابوتوفيتش الذي أعلن خالل مؤتمر 
القوات  نظرنا،  وجهة  »من  مشترك:  صحفي 
أن  نود  أمننا.  أيضا  ألمانيا تخدم  األميركية في 

ألمانيا«. الوجود في  يستمر هذا 
طويل  وقت  منذ  وارسو  تسعى  وفيما 
وتجري  أرضها  على  األميركي  الوجود  لتعزيز 
أكد  واشنطن،  مع  المسألة  محادثات حول هذه 
عالقة  ال  المحادثات  »هذه  أن  تشابوتوفيتش 
والعالقات  األخيرة  األميركية  باإلعالنات  لها 
أو  بوجود  يتعلق  ما  في  األلمانية  األميركية 

ألمانيا«. األميركية في  القوات  خفض 
الجنود  تناوب  ترامب  عزز  أن  وسبق 
عنصر   5500 إلى  بولندا  في  األميركيين 
للمخاوف  األطلسي  الحلف  استجابة  إطار  في 
القرم  جزيرة  شبه  روسيا  ضم  عن  الناجمة 
السيطرة  تحت  عقود  قضاء  وبعد   .2014 العام 
التفيا  رحبت   ،1991 العام  قبل  السوفياتية 
أيضا باحتمال نشر قوات أميركية في المناطقة 

لروسيا. المحاذية 
بابريكس  أرتيس  الالتفي  الدفاع  وزير  وقال 
بانخراط  »سنرحب  ريغا:  في  برس«  لـ»فرانس 
في  بما  البلطيق،  دول  أمن  في  أكبر  أميركي 
كذلك  هنا«.  المتمركزة  األميركية  القوات  ذلك 
»نأمل  نوسيدا:  جيتاناس  ليتوانيا  رئيس  قال 
الواليات  تعتزم  التي  القوات  بعض  تبقى  أن 
أوروبا« مضيفا  ألمانيا في  المتحدة سحبها من 
باستضافة  مسرورة  »ستكون  ليتوانيا  أن 

منتظم«. بشكل  األميركية  القوات 
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●   مترو بكين

●   مشاهد لتفجير مكتب االرتباط بين الكوريتين بثها تلفزيون كوريا الجنوبية. ●   السياج العسكري بين الكوريتين في مدينة باجو الحدودية

●   تنظيف واجهة متجر في لندن 

 الصحة العالمية: إحصاء أكثر  من مئة إصابة 
جديدة في بكين منذ ظهور  الوباء مجددا

تقدم طبي »مهم« في مكافحة »كوفيد-19«

في خطوة تحمل الكثير من التفاؤل لبلدان 
العالم كافة، أعلن باحثون بريطانيون الثالثاء 
مرضى  معالجة  في  مهم«  »تقدم  تحقيق 

»كوفيد19-«.
السريرية  التجربة  عن  المسؤولون  وأعلن 
أن  اكتشفوا  أنهم  »ريكوفري«  البريطانية 
معدل  يخفض  »ديكساميثازون«  المنشط 
أخطر  يسجلون  الذين  المرضى  لدى  الوفيات 
الثلث، وفق »فرانس  اإلصابات بالوباء بنسبة 

برس«.
إلى  يستند  الذي  اإلعالن،  هذا  أعقاب  وفي 
أولى نتائج التجربة السريرية الواسعة النطاق، 
أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم استخدام 
المرضى. وجاء  الفور لمعالجة  العقار على  هذا 
تجربة  عن  المسؤولين  عن  صادر  بيان  في 
عقار  أول  هو  »ديكساميثازون  أن  »ريكوفري« 
حال  في  النجاة  إمكانات  يزيد  أنه  نالحظ 

اإلصابة بكوفيد19-«.

من  وفاة  تفادي  »باإلمكان  بأنه  وأفادوا 
المرضى  العالج لدى  ثمانية بفضل هذا  أصل 
وعلق  صناعي«.  تنفس  بجهاز  الموصولين 
الصحية  الخدمات  لهيئة  الطبي  المدير 
ستيفن  البروفيسور  البريطانية،  الوطنية 
البحث  بيان: »إنه تقدم كبير في  بويس، في 

عن سبل جديدة لمعالجة مرضى كوفيد«.
»ريكوفري«  مسؤولي  أحد  ورأى 
جامعة  من  هوربي،  بيتر  البروفيسور، 
النجاة  صعيد  على  »الفوائد  أن  أوكسفورد 
تدهورًا  يعانون  الذين  المرضى  لدى  كبيرة 
باألكسجين،  إمدادهم  يستدعي  حد  إلى 
ديكساميثازون  يصبح  أن  يفترض  والذين 

األساسي«. عالجهم 

غير باهظ الثمن
الثمن،  باهظ  »ليس  العقار  هذا  أن  وتابع 
استخدامه  ويمكن  األسواق  في  متوافر  وهو 

على الفور إلنقاذ أرواح في العالم«.
عديد  في  باألساس  مستخدم  الدواء  وهذا 

الحاالت لمفعوله القوي المضاد لاللتهابات.

لندن - وكاالت

حيال  يانغ هجتها  بيونغ  أيام من تصعيد  بعد 
مكتب  الثالثاء،  الشمالية،  كوريا  فجرت  سول، 
الجنوبية في مدينة كايسونغ  االرتباط مع كوريا 

على جانبها من الحدود.
ويأتي تفجير المكتب بعد إعالن كيم يو جونغ 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في 
نهاية األسبوع »قريبًا، سيظهر المشهد المأساوي 
لمكتب التنسيق المشترك بين الشمال والجنوب، 

وهو منهار تمامًا«، وفق »فرانس برس«.
وأظهرت المشاهد التي نشرها القصر الرئاسي 
الكوري الجنوبي انفجارًا يمتد إلى عدة مبانٍ عبر 
الحدود في كايسونغ، مع انهيار برج قريب جزئيًا 
وتصاعد سحب الدخان في السماء. ويرى محللون 
أن بيونغ يانغ تسعى إلى خلق أزمة مع سول في 
وقت ال تزال المفاوضات بشأن الملف النووي مع 

واشنطن متوقفة.
وبعد اجتماع طارئ، أعلن مجلس األمن القومي 
»واصلت  إذا  بقوة«  »سيرد  أنه  الجنوبي  الكوري 
الوضع«.  تفاقم  بخطوات  القيام  يانغ  بيونغ 
عن  الناجمة  التداعيات  مسؤولية  »كل  وأضاف: 

هذا العمل تقع على عاتق الشمال«.
وقال مكتب الناطق باسم وزارة التوحيد: »كوريا 
الشمالية فجرت مكتب االرتباط في كايسونغ عند 
هذا  ويتولى  المحلي.  بالتوقيت  الساعة 14.49« 

المكتب إدارة العالقات بين الكوريتين.
وصدر البيان بعد دقائق على سماع دوي انفجار 
ورؤية سحب الدخان تتصاعد من مدينة كايسونغ 
الصناعية، حيث يقع مكتب االرتباط على الحدود، 
كما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقاًل 

عن مصادر لم تحددها.

منطقة  في  الواقع  االرتباط  مكتب  وُافتتح 
الجنوب توظف  صناعية، حيث كانت شركات من 
أيام  قبل   2018 سبتمبر  في  الشمال  من  عمااًل 
على مغادرة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-

إن إلى بيونغ يانغ لعقد القمة الثالثة مع كيم.
جانب  كل  من  مسؤواًل  عشرين  نحو  وكان 
لكن  أشهر،  مدى  على  المكتب  في  يعملون 
قمة  انهيار  إثر  توترت  الكوريتين  بين  العالقات 
دونالد  األميركي  والرئيس  كيم  بين  هانوي 
ترامب في فبراير 2019. وعلقت مهامه في يناير 

بسبب انتشار فيروس »كورونا المستجد«.
وفي موسكو، دعا الكرملين، الثالثاء، إلى ضبط 

ديمتري  الكرملين  باسم  الناطق  وقال  النفس. 
ونحث  قلق  مصدر  »هذا  للصحفيين:  بيسكوف 
أن  مضيفًا  النفس«،  ضبط  على  األطراف  جميع 

روسيا ستراقب الوضع عن كثب.
ومنذ مطلع الشهر، كثفت بيونغ يانغ اإلدانات 
المنشقين  ضد  خصوصًا  جارتها،  إزاء  الالذعة 
الكوريين الشماليين الذين يرسلون من الجنوب 
السالح  المنزوعة  المنطقة  عبر  منشورات دعائية 

إلى الشمال.
الكوري  النظام  أعلن  الماضي،  واألسبوع 
السياسية  االتصال  قنوات  قطع  الشمالي 
وقال  الجنوبي.  الكوري  »العدو«  مع  والعسكرية 

في  أوها  جامعة  في  األستاذ  إيزلي  إريك  ليف 
استفزاز  دوامة  بدأت  الشمالية  »كوريا  إن  سول 
مكتب  تفجير  واصفًا  التصعيد«،  من  مراحل  مع 
بين  للمصالحة  رمزية  »ضربة  بأنه  االرتباط 

الكوريتين والتعاون«.
رسالة  أيضًا  يوجه  كيم  »نظام  أن  وأضاف 
بامتياز  تحظى  لن  المتحدة  الواليات  أن  مفادها 
ما  الشمالية خالل  التعامل مع ملف كوريا  تأجيل 

تبقى من السنة«.

توتر العالقات
منشورات  بإرسال  يانغ  بيونغ  نددت  أن  ومنذ 

من الجنوب، أطلقت سول مالحقات قضائية بحق 
الشماليين  الكوريين  المنشقين  من  مجموعتين 
بتهمة إرسال هذه البيانات الدعائية من الجانب 
التي  المنشورات،  وتتضمن  الحدود.  من  اآلخر 
األراضي  إلى  تصل  بالونات  على  تعلق  ما  غالبًا 
في  زجاجات  في  توضع  أو  الشمالية  الكورية 
النهر الحدودي، عادة انتقادات ألداء الزعيم كيم 
أو طموحاته  اإلنسان  أون في مجال حقوق  جون 

النووية.
إعالم  وسائل  أفادت  الثالثاء،  وقت سابق  وفي 
»في  البالد  جيش  بأن  رسمية  شمالية  كورية 
الجنوبية.  كوريا  ضد  للتحرك  كاملة«.  جهوزية 

الكوري  الشعبي  الجيش  أركان  هيئة  وقالت 
لتحويل  تحرك  خطة  على  »تعمل  إنها  الثالثاء 
االنباء  وكالة  نقلت  كما  قلعة«،  إلى  الجبهة  خط 

الكورية الشمالية الرسمية.
مون  الجنوبي  الكوري  الرئيس  حث  واإلثنين، 
الشمال   ،2018 العام  التقارب  مهندس  جاي-ان 
وانتهت  مغلقة«.  الحوار  نافذة  »ترك  عدم  على 
وليس  بهدنة   )1953-1950( الكورية  الحرب 
ال  الجارين  البلدين  أن  يعني  ما  سالم،  اتفاق 

يزاالن عمليًا في حالة حرب.
في  ترامب  الشمال  انتقد  الماضي  واألسبوع 
في  المتحدة  بالواليات  واسع  تنديد  معرض 
اتهم  حيث  سنغافورة،  لقمة  الثانية  الذكرى 
غوون  سون  ري  الشمالي  الكوري  الخارجية  وزير 
بالده.  في  النظام  تغيير  إلى  بالسعي  واشنطن 
يعتقدون  أنهم  القول  على  دبلوماسيون  ويشدد 
بأن كيم وعد في سنغافورة بالتخلي عن ترسانته 
النووية، وهو ما لم تقم بيونغ يانغ بأي خطوة في 
بسبب  دولية  لعقوبات  الشمال  ويخضع  اتجاهه. 

برنامجه لألسلحة النووية المحظورة.
على  الحصول  يستحق  أنه  الشمال  ويعتقد 
النووية  التجارب  تجميده  بسبب  امتيازات 
إلى  النووية  للتجارب  موقع  وتفكيك  والبالستية 
جانب إعادة مواطنين أميركيين كانوا مسجونين 

لديه ورفات جنود قتلوا في الحرب الكورية.
وقال شيونغ سونغ-شانغ مدير معهد سيجونغ 
للدراسات الكورية الشمالية: »إن كوريا الشمالية 
بديلة  خطة  عرض  في  الجنوب  لفشل  غاضبة 
وبيونغ  المتحدة  الواليات  بين  المحادثات  الحياء 
لتحريكها«.  مؤاتية  ظروف  خلق  حتى  أو  يانغ، 
فشل  الجنوب  أن  إلى  خلصت  »لقد  وأضاف: 

كوسيط في العملية«.

الماضي،  األسبوع  العاصمة  في  الحاالت  من  كبير  عدد  رصد 
وأعلنت  العاصمة.  جنوب  في  تشينفادي،  سوق  حول  وبخاصة 
إصابة  مئة  من  أكثر  إحصاء  تم  أنه  العالمية  الصحة  منظمة 
جديدة مؤكدة بكوفيد19- في بكين منذ ظهر الوباء مجددا في 

العاصمة الصينية.
»األسبوع  غبريسوس  أدانوم  تيدروس  المنظمة  مدير  وقال 
أكثر  بعد  بكين،  في  جديدة  بؤرة  عن  الصين  تحدثت  الفائت، 
من خمسين يوما لم تسجل خاللها أي حالة في هذه المدينة. تم 

اآلن تأكيد أكثر من مئة إصابة«.
إغالق  إلى  السلطات  دفعت  اإلصابات  عدد  في  القفزة  هذه 
العديد من المناطق السكنية إضافة إلى إغالق المواقع الرياضية 
استمرار  مع  تتزامن  التي  القفزة،  هذه  وأدت  مجددا.  والثقافية 
تسجيل اإلصابات في الواليات المتحدة، إلى انخفاض في أسواق 

األسهم اآلسيوية واألوروبية وفي أسعار النفط االثنين.
واعتبر إيبيك أوزكاردسكايا، المحلل في سويسكوت بنك »أن 
هي  المتحدة،  والواليات  الصين  في  الجديدة،  اإلصابات  زيادة 
مصدر قلق متزايد بالنسبة للسوق الذي يخشى )...( إغالقا آخر«.

وبحسب حصيلة أعدتها »فرانس برس« استنادا الى أرقام رسمية 
فان الوباء تسبب بوفاة أكثر من 433 ألف شخص وإصابة أكثر من 

7,9 ماليين شخص في العالم. ويواصل انتشاره في أميركا الالتينية 
وإيران وجنوب آسيا. ومع إجمالي 43 ألفا و332 وفاة أحصيت األحد، 
تبقى البرازيل ثاني دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم بعد الواليات 
المتحدة )115 ألفا و732 وفاة(. وفي تشيلي، الدولة التي رصدت 
انريكي باريس  سبعة آالف حالة في 24 ساعة، حذر وزير الصحة 
مواطنيه من أن األسوأ آت. وقال »أعتقد أنه في أغسطس فقط، 

سنرى نتيجة جهود الحجر الصحي إذا احترمها الناس«.
وأحصت الواليات المتحدة 382 وفاة إضافية بالفيروس األحد 
)الحصيلة اليومية األقل منذ عدة أسابيع(، وتواصل في المقابل 
إيران،  حذرت  واالثنين،  يوميا.  إصابة  ألف   20 حوالى  تسجيل 
فرض  تعيد  قد  أنها  األوسط،  الشرق  في  تضررا  األكثر  البلد 
أكثر من  معلنة  الفيروس،  تفشي  احتواء  تدابير مشددة بهدف 

مئة اصابة لليوم الثاني على التوالي.

مشارح مكتظة
وأدى الوباء إلى استنفاد طاقات األنظمة الصحية في مختلف أنحاء 
العالم ال سيما في الهند حيث ذكرت وسائل إعالم أن العديد من 
المستشفيات بسبب  إلى  إدخالهم  رفض  بعد  يتوفون  المرضى 

عدم توافر أسرة كافية.
سيارة  في  جاين  اشواني  نيودلهي  من  األعمال  رجل  وتوفي 
بعد  عاما   20 العمر  من  البالغة  ابنته  روت  ما  بحسب  إسعاف 
محاوالت غير مجدية لتأمين سرير له في مستشفيات العاصمة. 

وقالت »ال يهمهم إن عشنا أو متنا«.
وفي هذا البلد، حيث سجلت أكثر من تسعة آالف وفاة و300 
المقابر  موظفي  ألن  المشارح  في  الجثث  تتكدس  إصابة،  ألف 
وفي  الحالية.  بالوتيرة  العمل  على  قادرين  غير  باتوا  والمحارق 
قد  اإلصابات  عدد  أن  من  الحكومة  حذرت  المجاورة  باكستان 
نهاية  في  المليون  يتجاوز  وأن  يونيو  نهاية  بحلول  يتضاعف 

يوليو.
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في سابقة تاريخية

»كورونا« يضع السعودية ومسلمي العالم أمام خيارات صعبة ملوسم الحج
تواجه السعودية خيارا صعبا بين احتمال تقليص أو إلغاء 
الحج للمرة األولى في التاريخ الحديث، في قرار ينطوي على 
مخاطر سياسية مع مواجهة المملكة لتفشي فيروس كورونا 
المستجد. وتضغط العديد من الدول اإلسالمية على الرياض 
الحج  موسم  في  قدما  المضي  حول  قرارها  إصدار  أجل  من 

المقرر في أواخر يوليو المقبل.
ويبدو من غير المرجح أن يتم تنظيم موسم الحج بكامل 
المسلمين  المملكة  دعوة  بعد  خاصة  االستيعابية،  قدرته 
في أواخر مارس الماضي إلى التريث في إبرام عقود متعلقة 

بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.
وأّكد مسؤول جنوب آسيوي على تواصل مع سلطات الحج 
خيارين،  بين  معلق  »األمر  برس«:  لـ»فرانس  السعودية 
وأوضح  تام«.  بشكل  إلغاؤه  أو  فقط،  باالسم  حج  إقامة  إما 
مسؤول سعودي أنه »سيتم اتخاذ القرار واإلعالن عنه قريبا«.

حيث  من  إسالمية  دولة  أكبر  وهي  إندونيسيا  وأعلنت 
المشاركة  عن  عدولها  الجاري  الشهر  أوائل  السكان،  عدد 
المرتبطة بفيروس كورونا  المخاطر  الحج بسبب  في موسم 

المستجد، في قرار وصفته بـ»الصعب والمرير«.
مواطنيها.  إلغاء مشاركة  أيضا  ماليزيا وسنغافورة  وقررت 
تركيا  إلى  والمغرب  مصر  -من  الدول  من  العديد  وأعلنت 
ولبنان وحتى بلغاريا- أنها بانتظار قرار السلطات السعودية.

فرنسا  مثل  أخرى  دول  في  مسلمون  مسؤولون  حث  كما 
الناس على »تأجيل« الحج إلى العام المقبل بسبب المخاطر 

الموجودة.
ويعدّ الحج من أكبر التجمعات البشرية سنويا في العالم. 
استطاع  من  وعلى  لإلسالم  الخمسة  األركان  أحد  ويشكل 
العمر.  في  واحدة  مرة  األقل  على  يؤديه  أن  المؤمنين  من 
وقد يشكل أداء هذه الفريضة بؤرة رئيسية محتملة النتشار 
يتدّفقون  العالم  الحجاج من حول  إن ماليين  العدوى، حيث 
المكرّمة  مكة  مدينة  في  المزدحمة  الدينية  المواقع  على 

ألداء المناسك.
إلغاء  أن  بارود حيث  برميل  بمثابة  يكون  قد  األمر  ولكن 
الحج قد يؤدي إلى إثارة حفيظة المتشدّدين الذين يدعون 
الصحية.  المخاطر  رغم  المقدسة  األماكن  زيارة  الستمرار 
لألزمة  السعودية  العربية  المملكة  إدارة  طريقة  وتسّلط 
على  األوصياء  بصفتهم  حّكامها  دور  على  أيضا  الضوء 
األماكن المقدسة األمر الذي منحهم على مدى عقود طويلة 

مصدر نفوذ سياسي.

السنين  مر  على  المميتة  الكوارث  من  سلسلة  ووقعت 
أثارت انتقادات تجاه طريقة إدارة المملكة السنية للحج. ففي 
سبتمبر 2015، قتل في تدافع نحو 2300 من المصلين في 

أسوأ كارثة على اإلطالق خالل موسم الحج.
الملكي  المعهد  في  زائر  باحث  وهو  كريم  عمر  ويرى 
في  التأخير  معضلة  »في  السعودية  أن  المتحدة  للخدمات 
إللغاء  السياسية  العواقب  تتفهم  أنها  تظهر  قرارها،  إعالن 

الحج أو تقليص حجمه«.

»كسب الوقت«
وبحسب المسؤول الجنوب آسيوي، فإن المملكة تقوم حاليا 
اللحظة  »في  وأضاف  الحذرة.  بمقاربتها  الوقت«  »بكسب 
للحج  مستعدون  نحن  السعودية:  قالت  حال  في  األخيرة 
تكون  لن  )لوجيستيا(  الدول  من  العديد  فإن  كامل،  بشكل 

في موقع« يسمح لها بالمشاركة.
سيناريو  فإن  الدولية،  الطيران  لرحالت  الحالي  اإليقاف  ومع 
تنظيم الحج بشكل مقلص للسكان المحليين قد يبدو األكثر 

احتماال، بحسب المسؤول. وسيكون قرار إلغاء الحج األول من 
نوعه منذ تأسيس المملكة في العام 1932.

خالل  الحج  تنظيم  من  السابق  في  السعودية  وتمكنت 
تفشي وباء »إيبوال« وأمراض أخرى. وتحاول المملكة احتواء 
تفشي فيروس كورونا المستجد مع زيادة كبيرة في الحاالت 
حظر  إجراءات  تخفيف  منذ  الوفاة  وحاالت  يوميا  المسجلة 

التنقل في البالد أواخر الشهر الماضي.
تمتلئ  السعودية  المستشفيات  في  إنه  مصادر  وتقول 
أسرة العناية المركزة بشكل سريع مع تزايد أعداد العاملين 
حتى  السعودية  وسجلت  المصابين.  الصحة  مجال  في 
منتصف األسبوع الجاري أكثر من 120 ألف إصابة بالفيروس 

بينما تجاوز عدد الوفيات ألف وفاة.
تشديد  بإعادة  الشهر  هذا  السعودية  السلطات  وقامت 
بوابة  جدة،  مدينة  في  الصحية  االحترازية  اإلجراءات 

المسافرين ألداء مناسك العمرة والحج.

»انفطر قلبي«
األوسط  الشرق  شؤون  في  الخبيرة  فاروق  ياسمين  وقالت 
من »مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي«، إن »الحج أهم رحلة 
روحانية في حياة أي مسلم، ولكن في حال مضت السعودية 
على  الضغط  إلى  يؤدي  لن  فإنه  السيناريو  هذا  مع  قدما 
نظامها الصحي فحسب«، لكنه »قد يؤدي إلى تحميلها على 

نطاق واسع مسؤولية تفشي الوباء«.
وسيأتي إصدار هذا القرار في وقت حساس للمملكة حيث 
قّلصت  التي  المتدنية  الخام  أسعار  النفطية  الدولة  تصارع 
العائدات في الوقت الذي يستعد فيه العالم لركود اقتصادي 
تعليق  أيضا  وتم  كورونا.  فيروس  من  الحد  إجراءات  بسبب 

أداء العمرة في مارس الماضي.
السعودية  لجهود  بالنسبة  حيوية  الدينية  والسياحة 
بديلة،  دخل  مصادر  وتطوير  للنفط  االرتهان  وقف  في 
كل  االقتصاد  في  دوالر  مليار   12 ضخ  في  تساهم  كونها 
تقليص  أو  إلغاء  وسيخيّب  حكومية.  ألرقام  وفقا  عام، 
ينفقون  ما  غالبا  الذين  المسلمين  ماليين  آمال  الحج 
بعضهم  وينتظر  الحج،  مناسك  ألداء  للسفر  مدّخراتهم 
سلطاتهم  من  موافقة  على  يحصلوا  حتى  طويلة  سنوات 
وهي  توريسناواتي  ريا  وقالت  للحج.  السعودية  وسلطات 
والدموع  عامًا   37 العمر  من  تبلغ  إندونيسية  موظفة 
تنهمر من عينيها »كنت أعرف أن ذلك ممكن، ولكن اآلن 
أنتظر  كنت  قلبي.  انفطر  فقد  رسميا،  األمر  أصبح  أن  بعد 
ذلك منذ سنوات«. وأضافت: »أتممت جميع استعداداتي، 
اهلل  لكن  اللقاحات.  جميع  وأخذت  جاهزة  مالبسي  وكانت 

كان له تدبير آخر«.

مع إيقاف رحالت الطيران الدولية فإن 
سيناريو تنظيم الحج للسكان المحليين 

قد يبدو األكثر احتماالً

مصادر فلسطينية: إتالف وثائق 
سرية تحسبا من اجتياحات إسرائيلية 

على غرار ما جرى في العام 2000

التوالي،  على  الثاني  لليوم  وفاة  مئة  من  أكثر  سجلت  أن  بعد 
صارمة  تدابير  فرض  إعادة  احتمال  من  اإلثنين،  إيران،  حذرت 
التباعد  لضمان  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي  من  للحد 

الجسدي.
وقالت الناطقة باسم وزارة الصحة، سيما سادات الري، إن 113 
وفاة إضافية ترفع إلى 8950 حصيلة الوفيات بـ»كوفيد19-« منذ 

رصد الوباء للمرة األولى في فبراير، بحسب »فرانس برس«.
بالفيروس  إصابتهم  ثبتت  آخرين  2449 شخصًا  بأن  وأضافت 
العدد  يرفع  ما  الماضية  الـ24  الساعات  في  ُأجريت  فحوص  في 

ألفًا   189 إلى  اإلسالمية  الجمهورية  في  لإلصابات  اإلجمالي 
و876 إصابة.

وأغلقت إيران في مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية 
ومنعت التنقل بين المدن الحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف 
نمطًا  الرسمية  األرقام  وتعكس  أبريل.  في  تدريجيًا  اإلجراءات 
تصاعديًا في الحاالت المؤكدة منذ مطلع مايو، بعد أن سجل عدد 

اإلصابات اليومية أدنى معدل له منذ قرابة الشهرين.
تطبيق  عدم  إلى  ذلك  ربيعي،  علي  الحكومي،  الناطق  ونسب 
وسائل  متن  وعلى  مقدسة  مواقع  في  االجتماعي  التباعد  قواعد 
النقل. وقال خالل مؤتمر صحفي: »في قطار األنفاق )في طهران( 
التباعد  أن  إال  واقية،  أقنعة  يضعون  الركاب  من   %  90 أن  رغم 
المحافظات  بعض  »في  وأضاف:  به«.  التقيد  يتم  ال  االجتماعي 

وصلنا إلى ذروة المرض، لكن هذا ال يعني أنها ذروة جديدة«.
وتابع أن »منحى الوفيات ليس حادًا بعد« مع تراجع طفيف في 
»إذا  وأكد:  األخرى.  المحافظات  بعض  في  زيادة  لكن  طهران، 
حتمًا  سنطبق  السيطرة  عن  يخرج  الفيروس  انتشار  أن  وجدنا 
وفيات   107 عن  األحد،  إيران،  وأفادت  مجددًا«.  صارمة  قرارات 
حصيلة  فيها  تتخطى  التي  األولى  المرة  وهي  بـ»كوفيد19-«، 

13 أبريل. الوفيات عتبة المئة منذ 
حاليًا  هي   31 أصل  من  محافظات  خمس  إن  الري  وقالت 
الوباء.  مصنفة باللون األحمر، وهو أعلى مستوى لقياس مخاطر 
وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن األرقام الرسمية لحصيلة 
الحقيقية  األرقام  تكون  أن  من  مخاوف  وسط  »كوفيد19-«، 

بكثير. أعلى 
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●  إيرانيون في محطة لقطار األنفاق بطهران

● الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل جولة له في شوارع رام اهلل

● مروحية تحلق فوق جنديين أميركيين بالموصل

●  صحن الكعبة ومحيط المسجد الحرام في مكة فارغان مطلع رمضان الماضي

الرئيس  إعالن  منذ  أولى،  سابقة  في 
العمل  وقف  عباس،  محمود  الفلسطيني 
في التفاهمات واالتفاقيات مع الحكومتين 
مصادر  أكدت  واألميركية،  اإلسرائيلية 
عسكرية  سيارات  أن  فلسطينية  أمنية 
مدينة  الثالثاء  فجر  اقتحمت  إسرائيلية 
تخضع  التي  الغربية  الضفة  في  اهلل  رام 

للسيطرة األمنية الفلسطينية.
الداخلية  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
الفلسطينية غسان نمر لـ»فرانس برس« 
المدينة  دخل  اإلسرائيلي  »الجيش  إن 
لتنفيذ اعتقاالت وتفتيشات«. وأوضح نمر: 
اهلل  رام  مدينة  االحتالل  قوات  »اقتحمت 
بقوة  للمدينة  المحاذي  األمعري  ومخيم 
كبيرة الليلة الماضية وذلك من أجل تنفيذ 
التي  األولى  المرة  هي  وهذه  اعتقاالت، 
تقتحم فيها قوات االحتالل مدينة رام اهلل 
منذ إنهاء االتفاقيات بما فيها وقف العمل 

بالتنسيق األمني«.
»الجيش  أن  إلى  أمنية  مصادر  وأشارت 
شمال  من  شخصين  اعتقل  اإلسرائيلي 
األمعري  مخيم  من  وشخصين  المدينة 
وتفتيشهما«.  منزلين  اقتحام  تم  وكذلك 
عملية  تنفيذ  اإلسرائيلي  الجيش  وأكد 
اعتقال في مخيم األمعري، غير أنه لم يعط 
أي تفاصيل. ووقعت خالل عملية االقتحام 
مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش 
إصابات،  عن  يبلغ  لم  لكن  اإلسرائيلي 

حسب المصادر الفلسطينية.
مقار  كل  اهلل  رام  مدينة  في  وتوجد 
منزل  إلى  إضافة  الفلسطينية،  القيادة 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
السلطة  أن  الماضي  مايو  في  أعلن  الذي 
االتفاقات  كل  من  حل  في  الفلسطينية 
اإلسرائيلي  الجانب  مع  والتفاهمات 
األمني،  التنسيق  فيها  بما  واألميركي 
وذلك على خلفية نية إسرائيل ضم أجزاء 

واسعة من الضفة الغربية.
وقعتها  التي  أوسلو  اتفاقية  وسمحت 
الحكومة  مع  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
للجانب   1993 العام  في  اإلسرائيلية 
اعتقال  بعمليات  بالقيام  اإلسرائيلي 
لفلسطينيين داخل األراضي الواقعة تحت 
من  ولكن  الفلسطينية،  األمنية  السيطرة 
الفلسطيني،  الجانب  مع  التنسيق  خالل 

أنه في حل من هذه  أعلن  أن عباس  غير 
االتفاقية. وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني 
نفذت  إذا  حار«  »صيف  من  اشتية  محمد 

الدولة العبرية خطة الضم التي أعلنتها.
وقت  في  صرحت  قد  مصادر  وكانت 
الفلسطينية  األمن  أجهزة  بأن  سابق، 
أتلفت وثائق سرية تحسبا من اجتياحات 
التي  االجتياحات  غرار  على  إسرائيلية 
الغربية  للضفة   2000 العام  في  نفذت 

المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، طلبت 
أوامر  »تلقينا  الكشف عن هوياتها:  عدم 
عليا بإتالف الوثائق السرية التي بحوزتنا 
سري«.  بشكل  األوامر  هذه  ونفذنا 
اإلتالف  عملية  أن  المصادر  وأكدت 
اإلسرائيلي  الجيش  قيام  من  خوفا  تمت 
الخاضعة  الفلسطينية  األراضي  باقتحام 
والحصول  الفلسطينية  األمنية  للسيطرة 

الوثائق. على هذه 
إن  األمنية  المصادر  أحد  وقال 
»المعلومات نقلت إلى حافظات إلكترونية 
األصلية  الورقية  الوثائق  إتالف  قبيل 

ووضعت الحافظات في أماكن سرية«.
التنفيذية  اللجنة  سر  أمين  وقال 
صائب  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
وإسرائيليين  أجانب  لصحفيين  عريقات، 
األحد: »إذا أقدم نتانياهو على ضم إنش 
سيعني  الفلسطينية  األرض  من  واحد 
للسالم«.  احتمال  أي  على  القضاء  ذلك 
حزما  أكثر  الفلسطينية  السلطة  وبدت 
أكد  إذ  التنسيق،  وقف  قرارها  تنفيذ  في 
أكثر من مسؤول فلسطيني وقف العالقة 

الجانب اإلسرائيلي. بشكل تام مع 
الفلسطينية  السلطة  وتتخوف 
فيها  يتكرر  إسرائيلية،  فعل  ردة  من 
ردا  نفذته  الذي  االجتياحات  سيناريو 
الفلسطينية  المسلحة  االنتفاضة  على 
الجيش  واقتحم   .2000 العام  في 
المقار  من  العديد  حينها  اإلسرائيلي 
بمصادرة  وقام  الفلسطينية  األمنية 
عن  عوضا  داخلها  من  وأسلحة  وثائق 

المقار بشكل كامل. تدمير هذه 
الفلسطينية  األمنية  األجهزة  وتسيطر 
وفق اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل 
المدن  كل  على   ،1993 العام  في 
الجيش  دخول  إمكانية  مع  الفلسطينية 

باسم  عرف  ما  لتنفيذ  إليها  اإلسرائيلي 
إعالن  ويشير  الساخنة«.  »المطاردة 
التخلي  إلى  األخير،  الفلسطيني  الرئيس 
يثير  ما  وهو  االتفاق،  هذا  بنود  عن 
تقوم  أن  من  الفلسطينيين  لدى  مخاوف 
الفلسطينية.  المدن  باجتياح  إسرائيل 
أن  الفلسطيني  األسير  نادي  وأكد 
شبان  أربعة  اعتقل  اإلسرائيلي  الجيش 
البيرة  ومدينة  األمعري  مخيم  من 
حملة  ضمن  اهلل،  رام  لمدينة  المالصقة 
مختلف  من  فلسطينيا   13 اعتقال  شملت 

الغربية. الضفة  أنحاء 
وشهدت األراضي المحتلة، خالل الفترة 
للمخطط  مناهضة  مظاهرات  الماضية، 
رئيس  وأعلن  سبق  كما  اإلسرائيلي، 
تقديم  اشتية،  محمد  الفلسطيني  الوزراء 
للخطة  مضادا«  »اقتراحا  الفلسطينيين 
األوسط  الشرق  في  للسالم  األميركية 
التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة 

الغربية المحتلة.
وقال اشتية: »لقد قدمنا اقتراحا مضادا 
للجنة الرباعية قبل بضعة أيام«. وبحسب 
رئيس الوزراء فإن االقتراح المكون من أربع 
صفحات ونصف الصفحة ينص على إنشاء 
ومستقلة  سيادة  ذات  فلسطينية  »دولة 
العربية  اللجنة  وتضم  السالح«.  ومنزوعة 
المتحدة  كال من االتحاد األوروبي واألمم 

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

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

ألننا طلبناها«. إسرائيل  العقوبات ضد 
 450 نحو  الغربية  الضفة  في  ويعيش 
مستوطنات  في  إسرائيلي  مستوطن  ألف 
البالغ  الفلسطينيين  أراضي  على  أقيمت 

2.7 مليون نسمة. تعدادهم نحو 

ألول مرة بعد وقف التعاون األمني

جيش االحتالل اإلسرائيلي يقتحم رام الله لتنفيذ حملة اعتقاالت
بغداد - وكاالت

الهاي - وكاالت

في رابع هجوم خالل أيام

سقوط 3 صواريخ قرب مطار بغداد دون خسائر

بعد فراره 13 عامًا

مثول زعيم ميليشيا سوداني أمام »الجنائية الدولية«

في أول مثول له أمام المحكمة الجنائية الدولية، اإلثنين، نفى زعيم 
ميليشيا سوداني التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 

اإلنسانية في إطار نزاع دارفور.
وُأبلغ علي كوشيب رسميًا بأكثر من 50 تهمة موجهة إليه لدى 
التدابير  على  بناء  الهاي  في  اعتقال  مركز  من  الفيديو  عبر  مثوله 
بحسب  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جراء  المحكمة  في  المتبعة 

»فرانس برس«.
وسلم كوشيب )70 عامًا( نفسه في وقت سابق هذا الشهر لجمهورية 
التهم  خلفية  على  عامًا   13 مدى  على  فراره  بعد  الوسطى  أفريقيا 
المرتبطة بتورطه في النزاع المدمر الذي شهده اإلقليم الواقع في غرب 
السودان. وأكد كوشيب الذي ارتدى بزة رمادية وربطة عنق أنه ُأبلغ 
بالتهم الموجهة إليه، التي وصفها بأنها غير حقيقية، معربًا عن أمله 

بالحصول على العدالة.

بدوره، أشار القاضي روزاريو سلفاتور آيتاال إلى أن جلسة اإلثنين ال 
تعد انطالق المحاكمة، بل مجرد جلسة رسمية لتأكيد هوية كوشيب، 
المعروف كذلك باسم علي محمد عبدالرحمن، والتهم الموجهة إليه. 
وقال القاضي لكوشيب: »هذه ليست جلسة لتقدم دفوعك، ستحظى 
بفرص أخرى للقيام بذلك. هذه الجلسة فقط ليتأكد القاضي بأنه تم 

إبالغك بالتهم الموجهة إليك«.
واستغرق مسؤول في المحكمة نحو نصف ساعة لقراءة 53 تهمة 
اغتصاب  بعمليات  والقيام  قرى  وإحراق  وتدمير  مدنيين  قتل  تشمل 
وسلب والتسبب بنزوح أشخاص قسرًا. واندلع نزاع دارفور العام 2003 
عندما اشتكى متمردون أفارقة من تعرضهم لتمييز ممنهج وحملوا 

السالح في وجه حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير. 
ميليشيات  قبل  من  العنف  باستخدام  السودانية  الدولة  وردت 
الجنجويد التي شكل العرب معظم أفرادها في حملة اتهمت المحكمة 
الجنائية الدولية على إثرها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية وعمليات إبادة. وتفيد األمم المتحدة بأن النزاع أسفر عن 

مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.

في رابع هجوم من نوعه في غضون نحو 
أسبوع، أعلنت قوات األمن العراقية، الثالثاء، 
سقوط ثالثة صواريخ خالل الليل قرب مطار 

بغداد دون التسبب بأي أضرار.
»سقوط  عن  العراقي  للجيش  بيان  وأفاد 
ثالثة صواريخ نوع كاتيوشا، بعد منتصف ليلة 
اإلثنين، في محيط مطار بغداد الدولي دون 

خسائر تذكر«، وفق »فرانس برس«.
المكاسب  حي  من  ُأطلقت  أنها  وأضاف 
الجهات  واستخدمت  بغداد(  غرب  )جنوب 
»قواعد خشبية إلطالق  الهجوم  نفذت  التي 
عليها »ووجد  األمن  قوات  الصواريخ« عثرت 

فيها صواريخ متبقية تم إبطالها«.
ويأتي الهجوم األخير بعد سلسلة حوادث 
 13 في  صاروخي  هجوم  فيها  بما  مشابهة 
تتمركز  قاعدة شمال بغداد  يونيو استهدف 
فيها قوات تابعة للتحالف الذي تقوده الواليات 
ضرب  يونيو،  من  الثامن  وفي  المتحدة. 
بينما  بغداد،  مطار  مجمع  أراضي  صاروخان 
السفارة  مقر  قرب  موجه  غير  صاروخ  سقط 

األميركية في المنطقة الخضراء.
من  النوع  هذا  جهة  أية  تتبنى  ما  ونادرًا 
الفصائل  تحمل  واشنطن  لكن  الهجمات، 
العراقية المسلحة الموالية إليران مسؤوليتها.
أكثر  استهدف   ،2019 العام  أواخر  ومنذ 
تستضيف  عراقية  منشآت  صاروخًا   30 من 

التوتر  وبلغ  أجانب.  جنوداً  أو  دبلوماسيين 
الواليات  قتلت  عندما  يناير  في  ذروته 
سليماني،  قاسم  اإليراني  الجنرال  المتحدة 
العراقي  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  ونائب 
طائرة  نفذتها  بغارة  المهندس  مهدي  أبو 
مسيرة في بغداد. وكرد على العملية، صوت 
النواب الشيعة في البرلمان العراقي على إنهاء 
وجود القوات األجنبية في البالد، بينما هددت 
واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد. 
وفي أواخر مارس، تراجعت حدة السجال، بينما 
بشكل  الصاروخية  الهجمات  وتيرة  تباطأت 
كبير، لكنها تسارعت مجدداً األسبوع الماضي 

وسط استعداد الواليات المتحدة والعراق لعقد 
التي  المحادثات،  وتهدف  ثنائية.  محادثات 
إطار عمل  إلى وضع  انطلقت في 11 يونيو، 
وتعزيز  البالد  في  األميركية  القوات  لتواجد 
من  وكجزء  والثقافية.  االقتصادية  العالقات 
الحوار »االستراتيجي« بين البلدين، تعهدت 
واشنطن بمواصلة خفض عديد جنودها في 
العام   5200 نحو  عددهم  بلغ  الذين  البالد، 
الماضي. وفي تلك األثناء، تعهد العراق بأن 
المنضوين  العسكريين  أراضيه  على  يحمي 
في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«.



اقتصاد

كالم فى األرقام

مليار دوالر 
خسائر االقتصاد السويسري المتوقعة 
من تداعيات جائحة فيروس »كورونا«

قالوا

08

بعض  من  رشــاوي  وتقاضي  فساد  واقعة  اكتشاف  المحاسبة  ديــوان  أعلن 
بالتواطؤ مع  للديوان، دون أن يسميها،  الخاضعة  الجهات  المسؤولين في إحدى 

أحد أعضائه.
الجهة  حسابات  على  العمليات  كافة  تجميد  إلى  اليوم  للديوان  بيان  وأشار 
والتحفظ على أرصدتها في 7 يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق. وفي اليوم 
التالي، صدر قرار من رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق مع عضو الديوان 

على خلفية الشبهات المرتبطة به.
بينهم عضو  المتورطين ومن  إيقاف  الديوان بشأن  رئيس  قرار من  كما صدر 
التحقيق  نتائج  أحيلت  المرتبطة به، ثم  الشبهات  العمل على خلفية  الديوان عن 

إلى النائب العام.
العضو  عن  الحصانة  رفع  بشأن  العام  النائب  بأعمال  القائم  الديوان  وخاطب 
المتورط في القضية ومنح اإلذن بالتحقيق معه واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه، 

وذلك في 10 يونيو.

»املحاسبة« يكشف واقعة فساد

نعتزم بناء محطتين 
كهربائيتين 
كبيرتين في ليبيا
وزير الطاقة التركي 
فاتح دونمز
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عوملة أقل وتعددية أكثر
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كشفت كارثة »كوفيد19-« أوجه الضعف الكامنة في اقتصاد 
عند  تتم  فيه  اإلنتاج  وعملية  مفرط  بشكل  مترابط  عالمي 
العولمة أصبح محتوما بشكل  التراجع عن  الطلب، ما يعني أن 
متزايد، وأحد أقوى محركات دعم التوجه للحد من العولمة هو 
عالمية  توريد  سالسل  على  تعتمد  التي  اإلنتاج  نماذج  ضعف 
طويلة ومعقدة، والتي عملت على التضحية بالصالبة والمرونة 

على مذبح الفعالية قصيرة المدى وتخفيض النفقات.
إن هذا ينطبق على وجه الخصوص على الصين وهي مركز 
لسلسلة التوريد العالمية. فالصين تلعب دورا محوريا في تصنيع 
في  بما  الشائعة  االستهالكية  المنتجات  من  واسعة  مجموعة 
المنزلية،  والبضائع  الكمبيوتر  وأجهزة  النقالة  الهواتف  ذلك 
وباإلضافة إلى ذلك تعتبر الصين أكبر مورد للمكونات الدوائية 
أن  يمكن  اإلنتاج هناك  على  تؤثر  أزمة  أي  فإن  وعليه  الفعالة، 

تعطل اإلمدادات الطبية في جميع أنحاء العالم.
وعليه لم يكن من المفاجئ أن اإلغالق الذي حصل في الصين 
بسبب »كوفيد 19-« كان له تأثير مباشر على اإلنتاج العالمي، 
السيطرة على  الصين تمكنت من  أن  يبدو  الحظ  لكن لحسن 
بالعودة  البالد  في  االقتصادية  األنشطة  بدأت  إذ  »كورونا«، 
يوجد  ال  ولكن  محدودا  التعطيل  كان  وعليه  الطبيعي  للوضع 
وقتا  يدوم  أو  حدة  أكثر  يكون  لن  القادم  التعطيل  أن  ضمان 

أطول.
عامة  صحة  أزمة  شكل  على  يأتي  قد  التعطيل  هذا  مثل  إن 
أخرى أو كارثة طبيعية، لكن يمكن أن يكون أيضا قرارا سياسيا 
فارل  السياسية هنري  العلوم  الخبيران في  أي ما أطلق عليه   –

وابراهام ل نيومان »استخدام االعتماد المتبادل كسالح«.
لقد كان هذا مصدرا للقلق حتى قبل الجائحة، وألسباب تتعلق 

بمخاوف األمن القومي، منعت واشنطن شركة االتصاالت 
ألسواقها،  الوصول  من  »هــواوي«  العمالقة  الصينية 
والموردين  للتقنية  الــوصــول  على  قدرتها  وقيدت 
تدقيقها  الحكومات  من  العديد  تكثف  األميركيين. 
تم  إذا  الذي  الحد  وتخفض  األجنبية،  االستثمارات  على 
عدد  زيادة  الى  باإلضافة  القيود  تفعيل  يجري  تجاوزه، 
تعتبر  التي  القطاعات 
والعمل  استراتيجية 
اإلنتاج  ــادة  إع على 

في تلك المناطق.
ــو الــعــديــد  ــدع ي
المناخ  نشطاء  من 
من  للمزيد  كذلك 
إن  المحلي.  اإلنتاج 

مسؤول  العالمي  الشحن 
مليون   796 انبعاث  عن 
طن من ثاني أكسيد الكربون 
سنة 2012 مما شكل حوالي %2.2 من إجمالي انبعاثات ثاني 
للمنظمة  وقفا  السنة  لتلك  المنشأ  البشرية  الكربون  أكسيد 
البضائع  نقل  أجل  من  المسافات  تقليل  إن  الدولية.  البحرية 
سوف يعزز من األهداف العالمية لتخفيض االنبعاثات ولكن بأي 

ثمن؟
جهود منع »تسرب الكربون« – عندما تنقل الشركات اإلنتاج 
من البلدان التي طبّقت إجراءات قوية لخفض االنبعاثات )مثل 
اإلجــراءات  أو  والمبادالت  السقوف  آليات  أو  الكربون  أسعار 
الصارمة(- توحي أيضا بوجود بعض أشكال الحد من العولمة. 
إن البعض ينادي بالفعل بفرض ضرائب كربون حدودية للحد 
من هذه الظاهرة – وهي مقاربة سوف تعزز الحافز لدعم اإلنتاج 

المحلي.
كل هذا يوحي بأن إزالة العولمة إلى حد ما مع التركيز على 
الصالبة واالستدامة قد يكون أمرا حتميا ومرغوبا به في الوقت 
نفسه، ولكن هذه العملية تنطوي على مخاطر جدية، وذلك من 

ارتفاع كبير في تكاليف اإلنتاج إلى حدوث صراع جيوسياسي.
في واقع األمر فإن بعض الزيادة في تكاليف اإلنتاج ستكون 
أمرا ال يمكن تجنبه بينما تحاول البلدان تنويع وزيادة سالسل 
التوريد العائدة لها، وربما لن يكون من الصعب على االقتصادات 
الكبيرة جدا أن تغطي تكاليف تنويع إنتاجها، لكن االقتصادات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تجد التكاليف باهظة جدا. إن 
البلدان التي تحاول تخزين إمدادات البضائع الحيوية قد تواجه 

أيضا بعض القيود المتعلقة بالتكلفة.
الواليات  حول  ترتكزان  ومتنوعتين  كبيرتين  كتلتين  بروز 
التكاليف  من  بعض  يقلل  قد  والصين  األميركية  المتحدة 
ـ لكن ذلك سيقوض  العولمة  بالحد من  المتعلقة  االقتصادية 
أيضا الدور الوسيط الذي تلعبه معظم البلدان )والتي ستضطر 
وتآكل  العالمي  االقتصاد  تسييس  من  وسيزيد  طرف(  الختيار 

شرعية النظام العالم.
من  فعالة  أشكال  على  قائمة  ستكون  األفضل  المقاربة 
التعددية والتعاون العالمي، على سبيل المثال تطوير نظام إنذار 
مبكر مشترك أكثر طموحا واالتفاق على تخزين المعدات الطبية 
في مراكز إقليمية بإشراف منظمة الصحة العالمية، أما في مجال 
األمن القومي، يتوجب على البلدان العمل معا من أجل تطوير 
اإللكتروني  للفضاء  األسلحة«  من  الحد  »معاهدات  يشبه  ما 

وحوكمة البيانات والذكاء الصناعي والهندسة الحيوية. 
بالنسبة للتغير المناخي فإن هناك حاجة لسياسات أكثر طموحا 
بكثير من أجل تحقيق الهدف العالمي – الذي تم تكريسه في 
اتفاقية باريس للمناخ لسنة -2015 والمتمثل في صفر انبعاثات 
بحلول سنة 2050 . إن كارمن راينهارت، والتي ستتولى منصب 
كبير االقتصاديين في البنك الدولي أعلنت مؤخرا وبشيء من 
القلق أن »كوفيد 19- هو المسمار األخير في نعش العولمة«. 
أزمة  حدوث  بالضرورة  تعني  ال  ما  حد  إلى  العولمة  إزالة  لكن 

اقتصادية.
إن بناء تعددية جديدة لن يكون سهال وربما قد تبدو عملية 
مستحيلة ألسباب ليس أقلها استخفاف الرئيس األميركي دونالد 
نهاية  أميركية جديدة ستبرز في  إدارة  ولكن  بالتعاون  ترامب 
عدم  فإن  البدائل  لمخاطر  نظرا  فإنه  حال  أي  وعلى  المطاف، 

المحاولة ليس خيارا.

تركي وسياسي  اقتصادي  خبير    *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   *

 كمال درويش *

إزالة العوملة مع التركيز على 
الصالبة واالستدامة قد يكون أمرا 
حتميا.. لكن هذه العملية تنطوي 

على مخاطر جدية

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3989دوالر أميركي
1.5782يورو

1.7596الجنيه االسترليني
0.3729الريال السعودي
0.3809درهم إماراتي

0.1974االيوان الصيني

2020 17 يونيو   األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء   

»لــــــذة« التســــــوق.. وداعــــــــــــا

حكمــان قضائيـــان خــــــالل 10 أيـــــــام

»كورونا« يكبد خطوط املوضة العاملية خسائر باملليارات

من القاهرة إلى بروكسل.. ساحات القضاء تحمي استثمارات الليبيني

مدريد ــ وكاالت
أند  و»إتــش  »زارا«  مثل  متاجر  تعيد 
في  تدريجا  أبوابها  فتح  ــاب«  و»غ أم« 
لجائحة  المالية  العواقب  أن  إال  العالم، 
الموضة  ألوساط  مدمرة  »كوفيد19-« 
بعملها  النظر  إعادة  عليها  التي  السريعة 
لوكالة  خــبــراء  يفيد  مــا  على  بعمق، 

»فرانس برس«.
هذا  شركات  من   40% حوالي  وتتوقع 
»أسوأ  إيراداتها  على  تأثيرات  القطاع 
خالل  تكبدتها  التي  تلك  من  بكثير« 
في  جاء  ما  على   2008 في  المالية  أزمة 
»يورومونيتور  أعدته  للرأي  استطالع 
دراســات  شركة  تتوقع  إنترناشونال«. 
عن  تقل  ال  بنسبة  تراجعا  هذه  السوق 
واألحــذيــة  األلبسة  مبيعات  فــي   12%

.2020 العالمية في 
»إنديتيكس«  مجموعة  وســجــلــت 
المجال  هذا  في  عالميا  األولى  اإلسبانية 
من  األول  الربع  في  »زارا«،  ماركة  مع 
السنة أول خسارة صافية لها منذ دخولها 
قدرها  خسائر  مع   2001 في  البورصة 
مبيعات  وتراجعت  يــورو.  ماليين   409
إغالق  مع  تقريبا  بالنصف  المجموعة 
خضم  في  العالم  عبر  متاجرها  من   88%
»إنديتيكس»  أن  إال  الــعــزل.  إجـــراءات 
المتينة جدا على الصعيد المالي والفعالة 
استمرت  المخزونات،  إدارة  صعيد  على 
بدفع أجور موظفيها من دون اللجوء إلى 

الجزئية. البطالة 
إذ  القطاع،  في  استثناء  ذلك  وشكل 
ثمانية  نحو  وضع  وحدها  إسبانيا  في  إن 
من  الجزئية  البطالة  في  موظف  آالف 
لدى  و4700  »برايمارك«  منافستها  قبل 
على  »مانغو«  األخرى  اإلسبانية  الماركة 
القطاع. وقال ناطق باسم  نقابة  ما قالت 
ال  السويدية  الشركة  إن  أم«  أند  »إتش 
الموظفين«  آالف  »عشرات  لديها  يزال 
متوقعا  العالم  في  جزئية  بطالة  في 

بعد  الثاني  الربع  في  جديدا  »عــجــزا« 
%46 في مارس. المبيعات بنسبة  انهيار 

السويدية  المتاجر  سلسلة  وتعيد 
من   1350 لكن  أبوابها  فتح  تدريجا 
تزال  ال  كانت  منها  آالف  خمسة  أصــل 
ألفا   68 واستفاد  مايو.  نهاية  مغلقة 
البريطانية  الشركة  لدى  العاملين  من 
الجزئية  البطالة  خطط  من  »برايمارك« 
العام  المدير  وقال  أوروبا.  في  الحكومية 
»لوال  بيان  في  ويستون  جورج  للسلسلة 
غالبيتهم«.  صرف  إلى  الضطررنا  ذلك 

وشدد على أن بين 22 مارس و21 أبريل 
»لم تبع« الماركة أي شيء في العالم. أما 
سجلت  فقد  األميركية  »غاب«  مجموعة 
دوالر  مليون   900 قدرها  صافية  خسارة 

في الربع األول من السنة.
مع إعادة فتح المتاجر، تحدثت الماركة 
»متينة«  مبيعات  »أونيكلو« عن  اليابانية 
تراجعها  بعد  الصيف  لمجموعة  مايو  في 
أما »إنديتيكس«  أبريل.  %60 في  بنسبة 
فأشارت إلى »انتعاش تدريجي« مع إعادة 
أن  إال  أبوابها.  فتح  متاجرها  أرباع  ثالثة 

وأوضح  وطويل.  صعب  التعافي  طريق 
معهد  في  األســتــاذ  سيمناور  بنجامن 
»فرانس  لوكالة  باريس  في  الموضة 
مع  نفسها  ــمــاركــات  ال »تــجــد  بـــرس« 
استعادة  الصعب  ومن  ضخمة  مخزونات 
رهن  الموضة  فيما  المناسب  التوقيت 
مجموعات  مع  ومواسم«  معينة  بروزنامة 

كبيرة. بسرعة  تتجدد 
وقد أثرت األزمة على كل شبكة التزود 
إلى  المجموعات  بعض  دفع  ما  العالمية 
اآلسيويين  المزودين  لدى  طلبيات  إلغاء 
للعمال  كــبــيــرة  ــات  ــوب صــع خــلــف  ــا  م
شهية  أن  ذلك  إلى  يضاف  المحليين. 
»ستتراجع  الموضة  على  المستهلكين 
بوضوح بسبب التراجع الكبير في مستوى 
ما  على  األزمــة  عن  الناجم  المداخيل« 
لدى  المحللة  روالن  لو  مارغريت  أوضحت 

»يورمونيتور«.
الصعب  من  أيضا  »سيكون  وأضافت 
وطابعه  التبضع  لــذة  على  المحافظة 
االجتماعي مع إجراءات التباعد االجتماعي 
أن  المحللة  وشرحت  بها«.  المعمول 
مصلحة  فــي  ستصب  دائــمــة  تغييرات 
التي  اإلنــتــرنــت  عبر  المالبس  تــجــارة 
السكان.  من  جديدة  فئات  عليها  اعتادت 
في  ارتفاعا  المجموعات  غالبية  وسجلت 
لدى   50% بنسبة  االلكترونية  المبيعات 
و17%  »غاب«  لدى  »إنديتيكس»و13% 
نفسها  الفترة  على  ام«  اند  »إتش  لدى 

مع ارتفاع بعدد أكبر في أبريل ومايو.
وينبغي على القطاع التفكير أيضا بنوع 
الموضة التي يريدها المستهلكون. فبعد 
سيحتاجون  هل  والعزل  الحجر  من  أشهر 
إلى مالبس أنيقة ومعقدة أو سيحافظون 
بل  ال  المريحة  الواسعة  األزياء  عادة  على 
خالل  مبيعاتها  ارتفعت  التي  الرياضية 
الفترة األخيرة؟ وأكد سيمناور »الغموض 
أن  نعرف كيف  لكن ال  الشأن  كامل بهذا 
على  ينعكس  لن  األهمية  بهذه  حدثا 

الموضة«.

●   واجهة محل للمالبس الجاهزة في دبلن في الثامن من يونيو 2020. )فرانس برس(

●  مقر بنك »يوروكلير« في بروكسل

محللة: تغييرات دائمة ستصب في 
مصلحة تجارة المالبس عبر اإلنترنت 

دراسات السوق: 12 % نسبة تراجع مبيعات 
األلبسة واألحذية العالمية في 2020

القاهرة - الوسط
األحكام  توالت  أيام،  عشرة  تتجاوز  لم  قصيرة  زمنية  فترة  في 
الشهر،  هذا  الخارج  في  الليبية  األصول  تحمي  التي  القضائية 
الليبية  المؤسسة  لصالح  المصري  القضاء  قرار  صدور  وبعد  إذ 
الكويتية،  الخرافي  مجموعة  لصالح  التعويض  ببطالن  لالستثمار 
المجمدة  األصــول  تحويل  جواز  بعدم  بروكسل  محكمة  قضت 
المملوكة للمؤسسة الليبية لالستثمار، والتي تبلغ 15 مليار دوالر، 

خارج منظومة يوروكلير المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي.
بـ»االنتصار  السبت  المؤسسة  عن  صادر  بيان  وصفه  وفيما 
أصدرته  الذي  الحكم  إن  لالستثمار«  »الليبية  قالت  القضائي«، 
11 يونيو الحالي، يقضي  غرفة محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 
حساب  إلى  نقلها  عن  بداًل  يوروكلير  منظومة  في  األصول  ببقاء 

القضائية  السلطة  ــراف  إش تحت  خارجي 
البلجيكية.

على  الحجز  تم  فقد  البيان،  وبحسب 
كتدبير  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  أصول 
احترازي في إطار تحقيقات جارية. فيما رحبت 
تكن  لم  أنها  مؤكدة  بالقرار،  المؤسسة 

مدعيا عليها في القضية األساسية.
لالستثمار  الليبية  المؤسسة  رئيس 
المؤسسة  أن  أكد  محمود،  علي  الدكتور 
من  المتاحة  القانونية  الوسائل  كل  سخرت 
المهمة  ــول  األص هــذه  على  الحفاظ  أجــل 

لصالح األجيال القادمة.
إصــدار  أعقاب  في  الحكم  هــذا  ويأتي 
لصالح  حكمًا  لندن  في  التجارية  المحكمة 
شرعية  على  النزاع  قضية  في  المؤسسة 
إدارتها المؤسسة في شهر مارس الماضي، 
والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس إدارة 
واعتباره  محمود،  علي  برئاسة  المؤسسة 

الرئيس الشرعي الوحيد للمؤسسة.
وفي األسبوع الماضي أيضا كسبت إدارة قضايا الدولة الليبية 
دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر 
لصالح مجموعة الخرافي الكويتية، بشأن حجز األخيرة 120 مليون 
دوالر أميركي من أموال المؤسسة في فرنسا. وقال مصدر بإدارة 
قضايا الدولة إن المحكمة قضت بإبطال الحكم بعد سجال قضائي 

وقانوني امتد لسنوات.
دوالر  مليون   120 على  الكويتية  الخرافي  مجموعة  وحجزت 
في  فرنسا،  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أموال  من  أميركي 
أبريل 2014، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 
2013، قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات 
بقيمة 930 مليون دوالر. ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد 
الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارا في منطقة 
إيجار  بقيمة  عاما،   90 لمدة  انتفاع  بحق  طرابلس  شرق  تاجوراء 
سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة 

الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

لالستثمار  الليبية  المؤسسة  أكدت  الماضي،  ديسمبر  وفي 
اتخاذها كافة اإلجراءات القانونية الالزمة؛ لحماية أموالها وأصولها 
في الخارج، وذلك في ضوء تضررها من الحجز على بعض أصولها 
قالت  وحينذاك،  الكويتية.  الخرافي  مجموعة  لصالح  فرنسا  في 
المؤسسة في توضيح إلى »بوابة الوسط« بشأن الحكم الصادر 
التجاري  للتحكيم  اإلقليمي  القاهرة  بمركز  التحكيم  هيئة  عن 
المجموعة  استغلته  والذي  الخرافي،  مجموعة  لصالح  الدولي، 
الهيئة  إن  فرنسا،  في  لها  تابعة  أصول  على  الحجز  في  الكويتية 
استندت في حكمها إلى البند 29 من عقد اإليجار بين المجموعة 

الكويتية والحكومة الليبية.
هذا  بصدور  ارتياحها  تبدى  إنها  قال  المؤسسة  من  مصدر 
بإبطال  قضت  القاهرة  استئناف  »محكمة  أن  إلى  الفتا  الحكم، 
قضائي  سجال  بعد  التحكيمي  الحكم 
لصالح  وحُسم  لسنوات،  امتد  وقانوني 
استراتيجية  »يدعم  أنه  معتبرة  ليبيا«، 
حماية  في  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 
أقامها  التي  الحجوزات  ــع  ورف أصولها 
الخرافي على أموالها، برغم أن المؤسسة 
الخرافي،  مع  أي عالقة  في  تكن طرًفا  لم 
وذمة  اعتبارية  شخصية  لها  أن  وأثبتت 

مالية مستقلة عن الدولة الليبية«.
مجموعة  حجزت   ،2014 أبريل  في  و 
120 مليون دوالر  الكويتية على  الخرافي 
الليبية  المؤسسة  ــوال  أم من  أميركي 
لالستثمار في فرنسا، نظير تحكيم عربي 
 ،2013 مايو  في  صدر  الشركة  بتعويض 
قضى حينها بحصول المجموعة الكويتية 

على تعويضات بقيمة 930 مليون دوالر.
نزاع  في  الكويتية  الشركة  ودخلت 
تبلغ  أرض  على  الموقتة  الحكومة  ضد 
مساحتها 24 هكتارا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع 
لمدة 90 عاما، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، 
بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت 

المشروع العام 2010.
قدرت  للمحاسبة،  العالمية  »ديلويت«  شركة  أن  إلى  يشار 
إجمالي األصول المجمعة للمؤسسة بحوالي 67 مليار دوالر حتى 
نهاية العام المالي 2012، مع بقاء حصة ضخمة منها قيد التجميد 

بموجب القرارات الدولية.
ويأتي %50 من هذه االستثمارات في شكل صناديق ومحافظ 
الخارجية  لالستثمارات  الليبية  العربية  للشركة  تابعة  استثمارية 
 ،)LAP( األفريقية  الليبية  االستثمارية  والمحفظة   ،)LAFICO(
والمحفظة االستثمارية طويلة المدى )LTP(، وشركة االستثمارات 
الداخلي  لالستثمار  الليبي  والصندوق   ،)OilInvest( النفطية 

.)LLIDF( والتطوير

إدارة قضايا الدولة الليبية كسبت دعوى 
إبطال حكم التحكيم الصادر لصالح مجموعة 

الخرافي الكويتية األسبوع الماضي

 بقاء األصول في منظومة »يوروكلير« 
بدالً عن نقلها إلى حساب خارجي تحت 

إشراف السلطة القضائية البلجيكية
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من  أكثر  ارتفعت  األلمان  المستثمرين  معنويات  أن  مسح  أظهر 
أوروبا  في  اقتصاد  أكبر  يكون  أن  في  آمال  وسط  يونيو  في  المتوقع 
جائحة  أفرزته  حاد  تراجع  من  األسوأ  المرحلة  الصيف  بحلول  تجاوز  قد 

»كورونا«. فيروس 
وقال معهد »زد.إي.دبليو« لألبحاث إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع 
مايو.  في   51 من   63.4 إلى  المستثمرين  بين  االقتصادية  المعنويات 

.60 وكان االقتصاديون يتوقعون قراءة عند 
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ في بيان »ثمة ثقة متزايدة في أن 

.»2020 االقتصاد سيتعافى بحلول صيف 
الحالية  لألوضاع  المستثمرين  تقييم  يقيس  منفصل  مؤشر  وارتفع 
المحللون  وكان  السابق.  الشهر  في   -93.5 من   -83.1 إلى  لالقتصاد 

.-84 يتوقعون قراءة عند 

تحسن ثقة املستثمرين األملان

حصص  على  السعودي  العامة  االستثمارات  صندوق  استحوذ 
بنحو ثمانية مليارات دوالر في شركات عالمية ضخمة، من »بوينغ« 
إلى »فيسبوك«، في فورة إنفاق تتزامن مع إجراءات تقشف صارمة 

داخل المملكة.
أزمة  إلى  باإلضافة  النفط،  أسعار  انخفاض  صدمة  من  وبتأثير 
نسبة  رفع  السعودية  الحكومة  قررت  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى %15 وإيقاف بدل غالء المعيشة، 
وذلك في إطار مسعى تخفيف عجز الميزانية، حسب وكالة »فرانس 

برس«.
معتمدا  اجتماعيا  »عرفا  الصارمة  ــراءات  اإلجـ هــذه  وتخالف 
من  وإعفاءات  بإعانات  بموجبه  المواطنون  ينعم  كان  عقود  منذ 

من  الكبيرة  عائداتها  مستخدمة  الدولة  تقدمها  ورخاء،  الضرائب 
الثروة النفطية«، وفق الوكالة.

مقتنصي  أبرز  من  كواحد  السعودي  االستثمارات  صندوق  ويبرز 
شركات  في  حصص  لشراء  المليارات  إنفاق  مع  العالم،  في  الفرص 

كبرى أميركية وأوروبية.
»أنت  الماضي:  أبريل  في  الرميان  ياسر  الصندوق  مدير  وقال 
فرصا  يقتنص  الصندوق  أن  إلى  مشيرا  أزمــة«،  تضيع  أن  تريد  ال 
»كورونا  فيروس  أزمــة  عن  الناجم  الــركــود  بسبب  استثمارية 
 2020 العام  من  األول  الربع  في  الصندوق  واستحوذ  المستجد«. 
بينها  من  دوالر،  مليار  بـــ7.7  متعددة  شركات  في  حصص  على 

بوينغ ووالت ديزني وستاربكس وماريوت وسيتي غروب.

استثمارات سعودية بمليارات الدوالرات رغم التقشف
السعر بالدوالرنوع الخام

40.63برنت

37.92غرب تكساس

39.85دبي

35.09سلة أوبك

38.95أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء 17 يونيو  2020

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

السنة اخلامسة
العدد 239 26 شوال 1441 هــ

18 يونيو 2020 م اخلميس

يرتفع مخزون الغاز العالمي في ظل تعاف بطيء للطلب على الغاز 
الطبيعي المسال ومخاوف من موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا 

مما يعزز مبررات توخي الحذر بينما تعود عجلة االقتصاد للعمل.
إن  قولها  ومالحية  تجارية  مصادر  عن  »رويترز«  وكالة  وتنقل 
العشرات من ناقالت الغاز المسال متوقفة عن العمل بسبب امتالء 
وفي  الجنوبية  وكوريا  اليابان  مثل  دول  في  الغاز  تخزين  صهاريج 

أوروبا.
وقالت ربيكا تشيا، المحللة لدى »كبلر« للبيانات، إن هناك 27 
ناقلة غاز مسال عائمة، ثمانية منها وجهتها اليابان. وتصنف كابلر 

الناقلة عائمة إذا مكثت في المياه ألكثر من خمسة أيام.
ويمر الطلب على الغاز في اليابان، المستورد الكبير للغاز المسال، 
فيروس  عن  الناجم  كوفيد19-  مرض  بسبب  الضعف  من  بحالة 
اإلغالق  على  والمطاعم  الفنادق  أجبر  حيث  المستجد،  »كورونا« 
والمصانع على تعليق عملياتها. وتراجعت مبيعات الغاز في الشريحة 
التجارية 50 % في مايو عنها قبل سنة، في حين انخفضت مبيعات 

الغاز للشريحة الصناعية بين 20 و30 %.
الغاز المسال أدنى  اليابان الشهرية من  وسجلت أحجام واردات 
أن استمرت ألواخر  أيار بعد  مستوياتها في عشر سنوات في مايو 

الشهر حالة الطوارئ التي أعلنها البلد أوائل أبريل نيسان.
وأرجأت مؤسسة كوريا للغاز، أكبر مستورد للغاز المسال في كوريا 
الجنوبية، عدة شحنات حتى أواخر العام في ظل مستويات مخزون 

مرتفعة، حسبما قالته مصادر لرويترز.
وفي الصين، ثاني أكبر مستورد للغاز المسال في العالم، امتأل 
مخزون الغاز أيضا، وفقا لمصدرين، إذ تواجه العاصمة حاالت إصابة 
جديدة بالفيروس في حين فرضت الهند قيودا على الواردات أثناء 

فترة الرياح الموسمية.
وبلغت مخزونات الغاز األوروبية مستويات قياسية هي األخرى في 

أعقاب طقس دافئ.
وقال المحللون لدى سيمبسون سبنس يونج لسمسرة السفن 
»طاقة التخزين في شمال غرب أوروبا من المتوقع أن تبلغ السعة 
القصوى قبل نهاية موسم الضخ، الذي تفيد التقديرات أنه سيكون 

خالل أغسطس«.

ارتفاع مخزون الغاز العاملي
مع تعافي الطلب ببطء

العام  األمن  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب  كّلف 
التواصل  مواقع  عبر  تداولها  تم  أخبار  في  التحقيق  اللبناني 
والتي  الخميس،  الليرة  قيمة  في  حاد  انخفاض  عن  االجتماعي 

أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة.
والسبت  الخميس  يومي  بين  الــشــوارع  إلــى  المئات  وخــرج 
مقابل  آالف  الخمسة  عتبة  الصرف  سعر  تخطى  بعدما  الماضيين 
الدوالر في السوق السوداء، وفق ما أفاد صرافون وكالة »فرانس 
بنحو  اليومي  الصرف  سعر  الصرافين  نقابة  تحديد  رغم  برس«، 
أربعة آالف. وأفادت وسائل إعالم محلية عن بلوغه ستة آالف، فيما 

يبقى السعر الرسمي مثبتًا على 1507 ليرات.
أن  الثالثاء  أمس  من  أول  لإلعالم  الوطنية  الوكالة  وأوردت 
التحقيقات  ابراهيم »إجراء  العام عباس  عويدات كّلف مدير األمن 
األشخاص«  من  عدد  قيام  لجهة  بالنتيجة  ومخابرته  الالزمة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  بواسطة  أخبار  بـ»إشاعة  الخميس 
وارتفاع سعر  السوق،  الدوالر من  أخرى حول فقدان  ووسائل نشر 

صرفه إلى سبعة اآلف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر«.
ونتج عن ذلك، وفق ما نقلت الوكالة، »حضًا إضافيًا للناس على 
سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدوالر 
بعض  وتوقف  االستهالكية  السلع  أسعار  في  مبرر  غير  وارتفاعًا 

التجار عن تسليم هذه السلع«.
مالحقة  في  بالتشدد  السلطات  تعهّد  غــداة  القرار  ويأتي 
حجة  تحت  تخريبية  أعمال  أي  »لتفادي  وذلك  باألمن«  »المخلين 
التحركات االحتجاجية أعمال  مطالب معيشية محقة« بعدما تخّلل 
القوى  مع  ومواجهات  ومحال  مصارف  واجهات  وتكسير  شغب 

األمنية أوقعت عشرات الجرحى.
األقل.  على  شخصًا   36 توقيف  ذلك  إثر  الجيش  قيادة  وأعلنت 
الدوالر  بضخّ  الجمعة  الحكومة  تعهدت  الشارع،  غضب  والحتواء 
انهيار  لبنان أسوأ  الليرة في وقت يشهد  السوق للجم تدهور  في 
اقتصادي منذ عقود، وتعقد السلطات اجتماعات مع صندوق النقد 
لألزمة  حدًا  يضع  خارجي  دعم  على  الحصول  أمل  على  الدولي 

المتفاقمة.
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  واسعًا  انتقادًا  أثار  اجراء  وفي 
التحقيق  المركزية  الجنائية  المباحث  قسم  االثنين  عويدات  كلف 
لتحديد هوية أشخاص نشروا تدوينات وصورًا تطال مقام رئاسة 
الجمهورية. وطلب من النيابة العامة التمييزية مالحقتهم »بجرم 

القدح والذم والتحقير«.

●صهاريج تخزين غاز في تيانجين بالصين    »رويترز«

●  عناصر األمن اللبنانيون أثناء توقيف شخص خالل التظاهرات 

●  حقل الشرارة النفطي 

يرى البريطاني أنغوس ديتون الحائز جائزة نوبل 
لالقتصاد واألستاذ في جامعة برينستون األميركية 

أن فيروس »كورونا« المستجد كان بمثابة مؤشر على 
التفاوت االجتماعي الصارخ الذي من المرجح أن يتفاقم. 

ويشير إلى أنه من الملح العمل على إصالح نظام 
الرعاية الصحية في الواليات المتحدة وكبح احتكار 

»كبريات شركات التكنولوجيا« في عالم ما بعد وباء 
»كوفيد19-«، وفق ما أوضح في حوار لوكالة »فرانس 

برس«.

● ما الذي كشفه فيروس كورونا المستجد عن التفاوت 
االجتماعي؟

تجعل  التي  السينية  باألشعة  األوبــئــة  مقارنة  جــرت 
ويمكن  ــا.  وضــوحً أكثر  ــاًل  أص الموجودة  التفاوتات 
وظائفهم  بممارسة  االستمرار  المؤهلين  لألشخاص 
بنفس الطريقة. يمكننا التحدث إلى األشخاص عبر تطبيق 
العكس من  الراتب نفسه. وعلى  »زووم« والحصول على 
يقال  الذين  أولئك  فإن  تأهياًل،  األقل  العمال  لدى  ذلك، 
إنهم عمال أساسيون )عمال التوصيل والسائقين وعمال 
بسبب  بحياتهم  يخاطرون  الطبي...(  والطاقم  الصندوق 
ارتفع  الوباء، واآلخرون مهددون بفقدان وظائفهم. كما 
علمية  يملكون مؤهالت  ال  الذين  ألولئك  الوفيات  معدل 

صحيا، ألن الحال ليس كذلك. 
كبيرة  مبالغ  العاديين  الناس  تحويل  إلى  ذلك  ويؤدي 
بارزا  مؤشرا  ذلك  وكان  بكثير،  ثراًء  األكثر  اآلخرين  إلى 
للدمار وعدم المساواة. وأحد العقبات التي تواجه أميركا 
وقد  العرقية،  القضية  هي  أفضل  رفاهية  دولة  لتكون 
مهمة(  السود  )حياة  لمظاهرات  الحالي  الحراك  يغير 
هذا األمر. ولكن، على األرجح، لن يتغير شيء، وفي هذه 

المساواة. الوباء عدم  الحالة، سيفاقم 
التفاوت؟ التدابير األخرى الكفيلة بتصحيح  ما هي   ●  

أكبر،  لفترة طويلة  البطالة  أن تستمر  أخشى جدا من 
)بالنسبة  المال  رأس  حصة  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  وأن 
الناتج المحلي اإلجمالي. أخشى أن  إلى حصة العمل( في 
الشركات  تتعرض  بينما  الكبرى  التقنية  شركات  تزدهر 
من  المزيد  يفاقم  وأن  لــإلفــالس،  ــرى  األخ الصغيرة 
عدم  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  الصناعي  االندماج 

المساواة.
تقوم  التي  الشركات  من  المزيد  لدينا  يكون  عندما 
خطه  تم  الذي  الطريق  هو  فهذا  فأكثر،  أكثر  باالحتكار 
ليصب  اإلجمالي  المحلي  الناتج  توزيع  إعادة  يتم  بحيث 
لدى الرأسماليين. لكن إال إذا انهار النظام وجرى إصالح 

ضخم، فإن المؤشرات تتجه نحو تفاقم عدم المساواة.
لمكافحة  قوانين  سن  إلى  ماسة  بحاجة  نحن  لذلك 
الكارتالت )اتحاد احتكار المنتجين( ضد »كبريات شركات 
في  الشرطة  أساليب  ضد  قوانين  وكذلك  التكنولوجيا«، 

الفقيرة. األحياء 

لندن - فرانس برس

يفقدون  الذين  األشخاص  ألن  االستمرار  بإمكانه  يعد  لم 
وظائفهم يفقدون معها تأمينهم الصحي في الوقت الذي 

هم في أمس الحاجة إليه. 
الوباء  من  تعافوا  الذين  الناس  من  الكثير  هناك 
يمكنهم  ال  ضخمة  طبية  فواتير  أمام  أنفسهم  ووجدوا 
تركوا  أن  بعد  الناس  من  الكثير  ــات  وم تسديدها، 
تسديدها.  يمكنهم  ال  ضخمة  طبية  فواتير  لعائالتهم 
شركات  ألن  صحي،  بتأمين  يحظون  الذين  بين  حتى 
فشيئا  شيئا  وتقلل  النفقات  لتغطية  حدود  لديها  التأمين 

التغطية.
للواليات  يمكن  المختلفة.  األنظمة  من  الكثير  يوجد 
أو  الفرنسي  النظام  أو  الكندي  النظام  تختار  أن  المتحدة 
السويسري أو األلماني أو الهولندي. لكن كل شيء يبدو 
نظاما  توفر  أن  يمكن  السوق  بأن  التظاهر  من  أفضل 

المعرضين لإلصابة ألنهم  العاملين األساسيين  - خاصة 
لخريجي  بالنسبة  انخفض  حين  في   - معزولين  ليسوا 
جانب  وهناك  سوءا.  األمر  يزداد  وسوف  العالي.  التعليم 
هنا  الــوبــاء  فاقم  ــفــوارق..  ال هــذه  في  كذلك  عنصري 
بالنسبة  بكثير  أعلى  الوفيات  معدل  حيث  أيضًا،  األمور 
كل  نجمع  وعندما  للبيض.  منها  األفارقة  لألميركيين 
الشغب  بأعمال  التنبؤ  أحد  بمقدور  يكن  لم  وإن  ذلك، 
المتحدة بعد وفاة جورج فلويد،  الواليات  )التي جرت في 
يمكن  ال  أبيض(،  شرطي  يد  على  قتل  أسود  رجل  وهو 

القول إن ذلك ال عالقة له بالوباء.
 ●  ما هي التغييرات التي تعتقد أنها ضرورية في عالم 

ما بعد الوباء؟
 نحن قلة ممن يأمل أن يكون النظام الطبي األميركي 
أنه  الناس  يدرك  وأن  )للوباء(،  ضحية  الحالي  شكله  في 

»أوبك +« تبحث اليوم تمديد 
التخفيضات المطبقة منذ مايو 

لشهر إضافي وعودة اإلنتاج الليبي

تقديراتها  الدولية  الطاقة  وكالة  ربطت 
عام  في  العالمي  النفط  ســوق  لتحسن 
من  اإلنتاج  قيود  رفع  بافتراض   2021
إنتاج  وعـــودة   »+ »أوبـــك  تحالف  قبل 
والبرازيل  النرويج  وتحقيق  الليبي  النفط 
وكالة  توقعات  وتضمنت  قوية.  مكاسب 
المحاذير  من  العديد  الدولية  الطاقة 
بالنظر إلى استراتيجية »أوبك« المستمرة 
إلدارة السوق مثلما كان هناك الكثير من 
ليبيا  في  الصراع  أن  حين  في  التحوالت، 
مليون  يلف  الغموض  يزال  ال  أنه  يعني 

برميل نفط احتياطي يوميا.
الليبية  النفط  صناعة  وتــعــرضــت 
المتضررة لضربة أخرى مجددا، بعد إعالن 
صادرات  على  لفترة  القاهرة  القوة  حالة 
استؤنف  حيث  والــشــرارة،  الفيل  حقلي 
اإلنتاج فيهما يوم السبت الماضي. وينتج 
أكبر حقل نفط في البالد 315 ألف برميل 
يوميا، وهو ما يعادل شحنة كل ثالثة أيام 
إلى الخارج، كما كان األمل بإعادة فتح 75 
قريبًا،  الفيل  حقل  من  أخرى  برميل  ألف 

لكن اإلنتاج لن يعود في الحقل إلى طاقته 
بسبب  يومًا،   90 غضون  في  إال  الكاملة 
األضرار الناجمة عن اإلغالق الطويل وفق 

المؤسسة الوطنية للنفط.
لكن المجلس الرئاسي دعا الدول التي 
النفط والغاز في  »تعمل شركاتها بقطاع 
إغالق  تجاه  تحمل مسؤولياتها  إلى  ليبيا، 
و»تجاه  النفطية«،  والموانئ  المنشآت 
القانون،  الخارجين عن  تدعم  التي  الدول 
وتدمير  النفط  قفل  على  وتحرضهم 
المجلس  قال  التحتية«. وفي حين   البنية 
يبحث  إنه  إعالمي،  تصريح  في  الرئاسي 
العبث«  السلمية إلنهاء هذا  الحلول  »عن 
استدرك بالقول »لن نصبر كثيرًا« حسب 

تعبيره.
وبلغت خسائر إقفال المنشآت النفطية 
ستة  الــمــاضــي  مــايــو  حتى  يناير  منذ 
المصرف  تقديرات  وفق  دوالر،  مليارات 
الشرارة  حقلي  إغــالق  وُأعيد  المركزي، 
استئناف  ــادة  إع من  قليل  بعد  والفيل 
ويقول  الماضي.   األسبوع  فيهما  العمل 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
للنفط، المهندس مصطفى صنع اهلل، أن 

تجاه  القانون  بسيادة  ملتزمة  المؤسسة 
بترهيب  تسمح  ولن  النفطية،  اإلغالقات 
العاملين والعبث بالقطاع وبمنشآت البالد 

النفطية.
النفط  إنتاج  مستقبل  غموض  ووسط 
لجنة  تجتمع  أن  المقرر  مــن  الليبي، 
 »+ ــك  »أوب بتحالف  الــوزاريــة  المراقبة 
التخفيضات  تمديد  لبحث  الخميس  اليوم 
المطبقة منذ مايو لشهر إضافي ومناقشة 
الطاقة  وزير  وكان  الليبي.  االنتاج  عودة 
سلمان،  بن  العزيز  عبد  االمير  السعودي، 
اي  عودة  في  نتدخل  ان  يمكننا  »ال  قال 
دولة إلنتاج النفط ونرجو التوفيق لليبيا« 

مضيفا »عندنا كل اإلمكانيات للتعامل مع 
الظرف«.

خلفتها  التي  التداعيات  ضــوء  وعلى 
الطاقة  وكالة  توقعت  »كورونا«،  جائحة 
الثالثاء أن يسجل  الدولية  أول من أمس 
تراجعا  النفط  على  العالمي  الطلب 
بسبب  الــجــاري  العام  خــالل  »تاريخيا« 
خلفية  على  االقتصادي  النشاط  انكماش 
ومقرها  الوكالة  وقالت  »كورونا«.  جائحة 
باريس في تقرير شهري عن سوق النفط 
الطلب  ينخفض  أن  المتوقع  مــن  ــه  ان
مليون   8,1 بمقدار  النفط  على  العالمي 

برميل يوميا خالل العام الجاري 2020.
يبلغ  أن  المتوقع  من  أنــه  واوضحت 
برميل  مليون   91,7 النفط  على  الطلب 
بان  توقعات  مقابل  العام  هــذا  يوميا 
قبل  برميل  مليون   100 نحو  يسجل 
العالم. لكن  اجتاحت  التي  الصحية  األزمة 
للطلب  توقعاتها  أن  إلى  أشارت  الوكالة 
كانت أعلى بمقدار 500 ألف برميل يوميًا 
الطلب من  السابقة بفضل  التوقعات  من 

الصين في النصف األول من العام.
الوكالة  توقعت   2021 العام  وبشأن 

برميل  مليون   5,7 بمقدار  الطلب  ارتفاع 
يوميا مع استئناف النشاط االقتصادي بعد 
الجائحة التي يبدو أنها تنحسر في بعض 
قال  بالمعروض  يتعلق  وفيما  المناطق. 
التقرير إن اإلنتاج العالمي انخفض بمقدار 
الماضي  مايو  في  برميل  مليون   11,8
مجموعة  فرضتها  التي  القيود  ضوء  في 
المصدرة  الــدول  منظمة  في  المنتجين 
المتحالفين  والمنتجين  )أوبــك(  للبترول 
االقتصادي  اإلغالق  أن  إلى  وأشار  معها. 
ــدول  وال وكندا  المتحدة  الــواليــات  في 
انخفاض  المنتجة األخرى ساهم أيضا في 

المعروض المتاح من النفط.
اآلن  الدولية  الطاقة  وكالة  وتتوقع 
انخفاضا في المعروض بمقدار 7,2 مليون 
 1,7 واستعادة  العام  هذا  يوميا  برميل 
عام  في  اإلنتاج  الى  يوميا  برميل  مليون 
2021 في حالة رفع قيود اإلنتاج من قبل 
منتجي مجموعة )أوبك +(. وأظهر تقرير 
أن  تظهر  الجديدة  البيانات  أن  الوكالة 
العام  من  األول  الجزء  في  الطلب  تراجع 
كان أقل بقليل من المتوقع على الرغم من 

أن معدله »ال يزال غير مسبوق«.

فيينا، طرابلس ـ الوسط

النفط الليبي في قلب التقديرات العاملية املتفائلة العام 2021
رغم استمرار إغالق المنشآت والموانئ

الوباء قد يفاقم
التفاوت االجتماعي

أنغوس ديتون الحائز »نوبل« لالقتصاد:

 أخشى جدا أن تستمر البطالة لفترة 
طويلة وزيادة حصة رأس المال في 

الناتج المحلي

نحن بحاجة ماسة إلى سن قوانين 
لمكافحة الكارتالت

 ضد »كبريات شركات التكنولوجيا«

لبنان يالحق مرّوجي األخبار 
عن انهيار الليرة



رأي 10

صالح الحاراتي

إلى زمن قريب كنت اظن ان كراع ليست من العربية الفصحى ولكن أخطأ ظنى..فقواميس اللغة تقول ان 
الُكرَاعُ من اإلنسان : ما دون الرُّكبة إلى الكعب.. و الُكرَاعُ من البقر والغنم: مُسْتَدَقُّ الساق العاري من 

اللَّحم. والجمع : َأْكرُعٌ، وَأكارعُ ،
وكراع من كل شيء اى طرفه ،

اما الرِّجُْل : من َأصل الَفخِذ ِإلى القدم والجمع : َأرْجٌُل ..هذا مختصر ما تقوله قواميس اللغة .
هذه  عنوان  الى  نصل  وهنا   ، ــراع«  »ك والمفرد  »كرعين«  نسميها  العامية  لهجتنا  فى  ــٌل  اأَلرْجُـ

السطور«كراع وكرعين«
العديد  في  األكالت  أشهر  الى«الكوارع«  بنا  سيمضي  الحديث  وان  »كوارع«  لفظ  للذهن  يتبادر  وعنه 
من الدول العربية، وكذلك في اغلب البيوتات وعلى اختالف طبقاتها والتى تشتهر بها المطاعم الشعبية 

بالذات والمعروفة ب »شربة الكوارع« او »فاصوليا بالكوارع«.
ولكن المقصد الذى ارمى اليه هو استعارة »الرجلين« والكرعين

للتعبير عن مواقف معينة فى الحياة ذلك هو ما دعانى لكتابة هذه السطور اذ ليس كل ما ينسب الى 
االرجل«الكرعين«هو بالضرورة امر سيىء .

التى تتصرف بحرفية ومهنية محكمة  المرآة  للتعبيرعن نباهة وذكاء  ارياف مصر هناك تعبير يقال  فى 
رغم ان ادواتها والوسائل المتاحة لها غير جيدة فيقولون :

»الشاطرة تغزل برجل حمار«
وهنا نحن نرى ان »رجل الحمار« قد جاء استخدامها فى امر جيد .

وفى بالدنا سمعت مثل او عبارة تهكمية ساخرة تستدعى رجل الحمار االمامية لتكون هى الدالة على 
توصيف شخص ما بانه ال قيمة له.. ال » يهش وال ينش »

فيقولون فالن » زى رجل الحمار القدامية ال تحك وال تصك » .
وال يفوتنا ان هناك استدعاء وتعبير اخر ولكنه يستخدم رجل حيوان اخر للتعبيرعن صعوبة او استحالة 

اصالح حال البلد مثال فيقولون :
البالد »العبين فيها بكراع كلب »!! وهنا يمكن ان تبرز لدى البعض مقارنة بين رجل الكلب ورجل الحمار 

ومدى كفاءة كل منها للتعبيرعن الحالة .
نيا وكراع ويحضرنى استدعاء اخر حيث يقال فالن :«كراع في الدُّ

في القبر« كناية عن انه كبيرفى الِسن .
م ِرجْاًل  ويقال ايضا ان عالن ال يعرف يد الشّيء من رجله : اى جاهل باألمور،ويقولون ايضا فالن »يُقدِّ

د في أمره بين اإلقدام عليه اواإلحجام عنه . ر أخْرى« بمعنى يتردَّ ويؤخِّ
وتستدعى الذاكرة ايضا قول اخر هو »فالن يمد رجليه على قدر لحافه«

او يأتى بصيغة االمر
»مد رجليك على قد لحافك » اى تصرّف في حدود قدراتك وحَسب إمكاناتك.

وتسود  اطنابها  الحيرة  تضرب  عندما  وذلك  ذكى  بشكل  والكرعين  للرجلين  واستدعاء  مقاربة  هناك 
الضبابية وتصعب عملية االختيار بين الممكنات بسبب ان المعروض كله سيىء فيقولون للتعبير عن تلك 

الحالة :
»زى من يوازى ف الكرعين« اى صعوبة التفضيل والبحث فى الكرعين ايهما افضل من االخرى .

يقال ايضا فالن »كرعيه طوال«.. داللة على انه كثير الترحال ويذهب الى اماكن بعيدة .
ويقولون فى تبرير سلوك معين »الرجل تمشي وين يحب الخاطر«

فى مصر يقولون »الرجل تدب مطرح ما تحب«..
اما ان كان مصير احدهم سيىء فيقولون فالن »راح فى الرجلين«

االستعارة وعالقتها بالحيوان كثيرة
اخرى  تعبيرات  فهناك  الكرعين  موضوع  تناولنا  كنا  واذا  الكوكب  هذا  على  العيش  فى  شركاء  فنحن 

مادتها ترتكز على الحيوان
»اللى تلقاه راكب على خشبة قوله مبروك الحصان«

وعندنا مثل يدل على صعوبة التوفيق بين عدة مزايا واعتبار ذلك من المستحيالت فيقال
»تبيها حمراء وجراية وما تاكلش الشعير« نسبة للفرس لو اكتملت كل المتطلبات بشكل كامل .جمال 

اللون والقدرة على الجرى السريع مع عدم تكليف صاحبها مشقة توفير غذاء مكلف مثل الشعير
ونتذكر ايضا ؛ فالن »يدس ويكتم«

مثل الجمل ؛ وفالن شجاع كاالسد
وعالن ماكر لئيم كالتعلب .

نعود الى »الكرعين« التى يراها البعض برؤية دونية ونظرة احتقار
فقدانها بسبب  ولكن  لها  البعض  تحقير  رغم  والكرعين  واالقدام  اأَلرْجٌُل  ان  الى   ، ونشير وفى عجالة 

مرض او بتر فى الحروب يبين اهميتها بحيث ال نبخس من قيمتها
واخيرا اشير الى ان »الكرعين«

تأتى لالنسان بالشهرة والماليين ومثال ذلك العبى كرة القدم العظام .

كراع .. وكرعني !!

النظام  العامة خليفة حفتر يوطد الصلة مع  القيادة  ليبيا، كان قائد قوات  العنف في  على خلفية تصاعد 
وال شك  دمشق.  مع  الطبيعية  العالقات  إعادة  إلى  واليونان  قبرص  من  كل  توجهت  وقت  في  السوري، 
تشكل  على  واضح  مؤشر  الثالثة  العواصم  مع  طبرق  في  المنعقد  البرلمان  يشيدها  التي  العالقات  أن 
جبهة واحدة لممثلين اختلفت غاياتهم واتحدت وسائلهم لتعويض النفوذ التركي »التوسعي« في شرق 
المتوسط. ويهدف الحلف الفضفاض الذي يمكن أن يستوعب مصر إلى تمثيل عائق أمام طموحات أنقرة 

بعد توقيع مذكرة تحديد الصالحيات البحرية مع حكومة الوفاق الوطني.
وفي مطلع العام، أعادت بنغازي افتتاح سفارة ليبيا في دمشق، وأوفدت بعثة دبلوماسية لتمثل أعضاء 
مجلس النواب المجتمعين في طبرق، والمصطفين إلى جانب القيادة العامة. وعلى هامش االفتتاح، أكد 
نائب وزير الخارجية السوري أن اإلرهاب سيطال كل بلد عربي إذا سمح إلردوغان باالنتصار في هذه الحرب.

وقبل أن تمضي فترة طويلة على التقارب اليوناني مع النظام السوري، نشرت سيتي تايمز اليونانية 
مقاال تستدعي فيه العالقات التاريخية المتميزة بين أثينا ونظام حافظ األسد، والتي بنيت على مشاركة 

وجهات النظر إزاء تركيا وتأييد أثينا لسوريا في قضية األراضي المتنازع عليها.
تصاعد  في  المسلمين،  اإلخوان  لجماعة  الداعمة  أنقرة  سياسات  من  واألسد  حفتر  انزعاج  رشح  وقد 
داعش  مثل  المتشددة  الجماعات  وتمويل  بتجهيز  لتركيا  الدوليين،  رعاتهما  من  مؤيدين  اتهامهما، 
وجبهة النصرة. وفي هذا السياق، أصدرت كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان واإلمارات بيانا مشتركا 
في الحادي عشر من مايو، أدانوا فيه التدخل العسكري التركي الداعم للحكومة المعترف بها دوليا في 
شرق  في  التنقيب  لسفن  المرافقة  الحربية  البوارج  أنشطة  قانونية  عدم  على  فيه  واعترضوا  طرابلس، 
المتوسط، الذي يُفهَم كمؤشر على تصاعد التوترات في المنطقة فيما ترى المزيد من الدول تهديدا 
مباشرا في سعي تركيا للخروج من محبسها المتوسطي والتوسع. ولم تكد تمضي ثالثة أيام حتى وجه 
األمين العام لحلف شمال األطلسي بن ستلتنبيرغ ردا غير مباشر على تلك الدول، حيث صرح لجريدة ال 
ريببليكا: »هناك حظر تسليح على ليبيا يجب أن تلتزم به جميع األطراف الدولية، إال أن ذلك ال يعني وضع 
حكومة فائز السراج وخصومها المؤيدين للجنرال حفتر في كفة واحدة. إن »ناتو« مستعد لتقديم الدعم 

الالزم للحكومة في طرابلس.«

الدور الروسي
إدارة الروس واألتراك لتناقض مصالحهما وعدم انسجام مشاريعهما  البراغماتية على  وبينما تطغى 
اإلستراتيجية، فإن عالقة الدولتين في توتر متصاعد. ففيما تعترف تركيا علنا بإرسال مسلحين مناهضين 
للنظام  موالين  بتجنيد  روسيا  المتحدة  الواليات  تتهم  ليبيا،  إلى  متشددة  جماعات  من  وعناصر  لألسد 

السوري للمشاركة في الحرب هناك ]إلى جانب حفتر.
حفتر،  إلى  روسيا  قدمته  الذي  العسكري  الدعم  عن  مؤخرا  المتحدة  األمم  عن  صادر  تقرير  وكشف 

والمتمثل في مجموعة »فاغنر« القتالية الخاصة.
االندماج في  واألسد سينجحان في  فإن حفتر  التصرف  لروسيا حرية  تركت  إذا  أنه  تماما  تركيا  تدرك 
القائدين سيمليان شروطهما، ما يمثل تهديدا عظيما لمصالح تركيا  العربية والدولية، وأن  المجموعة 

في المنطقة.
وفيما تزداد عالقات أبو ظبي وأنقرة توترا، يمثل للمسؤولين األتراك خطر عزل بلدهم في حوضها، 
وتشكل جبهة مناهضة لتركيا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تضم مصر وقبرص واليونان واإلمارات 
والسعودية ونظام األسد، وما يزيد إلى جسامة التحدي لتركيا التقارب اإلسرائيلي اإلماراتي، باإلضافة إلى 

تأكيد أثينا وتل أبيب على مصالح إستراتيجية موحدة.
ويبدو واضحا أن مصالح تركيا وأجندتها السياسية تضع مستقبل ليبيا على مستوى عظيم من األهمية 
لدى أنقرة. فبعد خسارة مصر كحليف إستراتيجي يعول عليه إثر انقالب 2013، وتشكل بالزيادة إلى ذلك 
يمثل  لحفتر  الداعمة  القوى  فإن سقوط طرابلس في قبضة  التركية،  المصالح  ويناوئ  حلف يضم مصر 

بالضرورة تهديدا مباشرا لتلك المصالح.
إن أنقرة تهدف إلى منع المزيد من األطراف من االندماج في الحلف المضاد وصد أية محاولة ساعية إلى 
عزلها في شرق المتوسط بإلغاء اتفاقية الحدود البحرية المثيرة للجدل. ووفق هذا القصد لم تقتصر تركيا 
موالية.  بمليشيات سورية  وإنما دفعت كذلك  الطاحنة،  األهلية  الحرب  في  العسكري  بثقلها  الدفع  على 
فداحة  الشمالية  الجارة  تدرك  إذ  إدلب،  في  الفوضى  تركيا من  في  يزداد  قلق  مع  بالتزامن  ذلك  ويأتي 
تنجم عن عملية عسكرية سورية-روسية  قد  التي  واالجتماعية  واألمنية  والسياسية  االقتصادية  األضرار 

جديدة في »معركة سوريا األخيرة.«
تداعيات حرب ليبيا على السياسة الخارجية األمريكية

لعل أهم ما يشغل المراقبين اآلن إمكانية تحالف أمريكي تركي. ال شك أن واشنطن ستتابع عن قرب 
إضافة األنشطة التركية لخصوم جدد في أوروبا ومن بين العرب، عالوة على أزمة في العالقات الروسية 
في  معها  تشترك  التي  واشنطن،  إلى  التوجه  إال  االصطفافات  هذه  إزاء  تركيا  تجد  لن  وكذلك  التركية. 

رؤيتها في سورية، مع انقالب في الموقف األمريكي قد يصل إلى نزع الشرعية عن حفتر.
أنقرة  بين  الباردة  الحرب  فورة  تزداد  بينما  التركية،  الدبلوماسية  أولويات  أهم  من  تكون  وسوف 
المزعزعة  أنشطتها  لوقف  اإلمارات  على  إضافية  ضغوط  ممارسة  على  األمريكية  اإلدارة  حث  وأبوظبي، 
واشنطن  في  أنقرة  ذلك ستضغط  وإلى  الخارجية.  اإلمارات  لسياسات  التركي  الوصف  لالستقرار، حسب 
باتجاه توقيع عقوبات على المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية األمريكية، تحت بند حماية ضحايا 

التعذيب الصادر سنة 1991م.
ليس يعدل قلق تركيا من سياسة اإلمارات الخارجية المهددة ألهدافها في المنطقة إال التحديات التي 
دفع  الذي  تركيا،  في   2016 انقالب  أعقاب  في  تميزها  ذروة  عن  تبتعد  والتي  بموسكو،  عالقتها  تواجه 
بأنقرة إلى التقارب أكثر من أي وقت مضى مع موسكو، لتقليص ارتباطها بالغرب. وإزاء هذه المعطيات 
الجديدة، سواء كان على رأسها  األمريكية  اإلدارة  تام مع  تناغم  أن تعمل تركيا في  المنطقي  يبدو من 
ترامب أو بايدن. وال شك أن ذلك سيدفع التنافس التركي اإلماراتي إلى إدارة حرب اللوبيات في واشنطن.

للوجود  تعويضي  بدور  تركيا  تقوم  حيث  األتــراك،  إلى  ستصغي  واشنطن  أن  في  شك  من  وليس 
األمريكي، وثقل مقابل لزيادة نفوذ الروس في سوريا وبرقة. وهذا بالتحديد ما يمكن تفسيره في سياق 
تصريح مسؤول أمريكي عسكري رفيع في أبريل، إن »الوجود الروسي في ليبيا يمثل خطرا أكبر من فلول 

داعش في الجنوب.«
¿ ترجمة: عبد الكافي المغربي
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أيديولوجية الوطن أم وطن األيديولوجيات؟ 
»2 -1«

استعمارهم  أن  الغرب  يرى  العباد،  سلطة 
بقوة  استعمروها  التي  »البدائية«  للشعوب 
لها  وانتشال  الشعوب،  لهذه  تطوير  السالح 
الحالتين  كلتا  في  والنتيجة  التخلف.  من 
فتحت  التي  األرض  ريع  من  االستفادة  هي 
كتب  ذلــك  عن  عبرت  كما  استعمرت،  أو 
حين  الخلفاء،  أحد  لسان  على  ونقل  الثرات 
إليها  فنظر  رأسه،  فوق  تمر من  غيمة  شاهد 
شئت  حيث  »أمطري  لها:  قائال  وخاطبها 
فخراجك سيأتيني«. وقد »فلت« لسان بعض 
السجال  خضم  في  العربية  الفتاوى  هيئات 
إلى  األنظمة  بعض  تخوضه  الذي  السياسي 
كما  لها  احتالال  القسطنطينية«  »فتح  اعتبار 
آيا صوفيا  »بُنيت  نصه  الذي  بيانها  في  جاء 
 537 العام  البيزنطي  العصر  خالل  ككنيسة 
احتل  حتى  سنة   916 لمدة  وظلت  ميالدية، 
فحولوا   ،1453 العام  إسطنبول  العثمانيون 

إلى مسجد«. المبنى 
عابر  في  إليه  أذهب  أن  أود  الذي  المهم، 
حديثي هذا أن التمكين على األرض هو نوع 
المسلم  به  قام  إن  يختلف  ال  االستعمار،  من 
غير  أو  يعتقد،  كما  الدين  تمكين  بغرض 
البدائية  الشعوب  تطوير  بدعوى  المسلم 
هو  الحقيقي  التمكين  لكن  يدعون.  كما 
الروحي  التمكين  القلوب،  في  الدين  تمكين 
تهم  ال  وبالتالي  عباده،  قلوب  في  اهلل  لدين 
دين  تمكن  من  فيها  يعيش  التي  الجغرافيا 
الغربي  االستعمار  فهم  وقد  قلبه،  من  اهلل 
وانتصاراته  حروبه  عقب  فلجأ  الحقيقة  هذه 
كسب  بمفهوم  عــرف  الــذي  المفهوم  إلــى 
 winning hearts« الخصوم  وعقول  قلوب 

.»and minds
إلى  تحتاج  خطيرة  قضية  التمكين  مفهوم 
أو  المؤدلج  اإلسالم  لكن  البحث،  من  مزيد 
هذه  في  بيضه  كل  وضع  السياسي  اإلسالم 
القضية في سلة واحدة، أال وهي إقامة شرع 
أدبياته،  له  تصوره  كما  األرض  على  اهلل 
بغض النظر: هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق 
وأسئلة  تحديات  ستواجه  أنها  أم  ومقبولة؟ 
حدة  إلــى  اللجوء  دون  إجابات  إلــى  تحتاج 

المدافع؟! ونيران  البنادق  السيف وفوهات 
أصابهم  من  وحدهم  اإلسالميون  ليس 
التمكين أليديولوجية  الداء، داء محاولة  هذا 
خطوطه  ورسم  السياسي  المشهد  بقيادة 
»الــداء«  هذا  توجهاته.  وتحديد  العريضة 
التيارات  من  غيرهم  إلى  اإلسالميين  تجاوز 
الفكرية  ــواء  ــ واأله التوجهات  وأصــحــاب 
تبنته  الــذي  القومي  فالفكر  والسياسية. 
فكر  هــو  عشر  التاسع  الــقــرن  فــي  ــا  أوروبـ
الصهيونية  أفرز  ومستبد  متسلط  شوفيني 
والفاشية والنازية التي اضطهدت غيرها من 
تزال  وال  العالمي  السلم  وهددت  الشعوب، 

التي  العظيمة  واألحداث  الهائلة  التحوالت 
تحديات  وراءهــا  تجر  ما  منطقة  في  تحدث 
كثيرة  أحايين  في  تــؤدي  ومذهلة،  كبيرة 
األيديولوجيات  بين  حــاد  استقطاب  إلــى 
وينتج  الحدث-  عن  الناتجة  أو  -الموجودة 
العقل  صــوت  غياب  االستقطاب  هــذا  عن 
الصوت  إلى  االستماع  على  القدرة  وانعدام 
وضع  ــى  إل الــصــراع  أطـــراف  وتنجر  اآلخـــر، 
يعمل  آخر  بمعنى  العدو.  خانة  في  الخصم 
من  العدو  خلق  على  األيديولوجي  الخالف 
يقلل  نقد  أي  لقبول  االستعداد  عدم  خالل 
من شأن ما يدعيه، ويتطور األمر حتى يندفع 
»الخير  منطق  عليها  يصبغ  حرب  خوض  في 

مقابل الشر«، رغم أنها كلها شر.
العربية  القومية  الحركة  البعض  يصنف 
أيديولوجية  كحركات  اإلسالمية  والحركة 
تحقيقها،  في  فشلت  مشاريع  تحمل  كبرى 
بين  الصراع  تفجر  إلى  الفشل  هذا  أدى  وقد 
الصراع -كالذي يجري  أن هذا  إال  الحركتين، 
اآلن في ليبيا مثال- هو صراع فوضوي تغيب 
عنه كل قيمة وكل منطق عدا منطق التبرير، 
األساسية  السمات  مــع  تماما  ويتناقض 
المخالف،  قبول  جوهرها  التي  للديمقراطية 
أيديولوجية  إلى  المواطنين  انتماء  وحق 
إلى  وأفكار معينة واإليمان بها دون اإلساءة 
بل  المخالفين،  وعقائد  وأفكار  أيديولوجيات 
األخرى  األيديولوجيات  تلك  واحترام  قبولها 

معا. والتعايش 
سلطة  لها  أن  األيديولوجيات  مساوئ  من 
على  الباب  تفتح  أنها  كما  معتنقيها،  على 
والتبرير  بالخصوم  للتنديد  مصراعيه 
يملك  أنه  يعتقد  مثال  فاإلسالمي  للموالين، 
أنها  على  أخطاءه  ويبرر  كاملة،  الحقيقة 
غيره  وأخطاء  الصواب«  يوافق  لم  »اجتهاد 
ولعل  العقاب«.  أو  التوبة  تستوجب  »كبائر 
تقديري  في  اإلسالميين  مشاكل  أكبر  من 
خلط  فهناك  التمكين،  مفهوم  في  تكمن 
الجغرافيا  على  التمكين  بين  اعتقادي-  -في 
القلوب.  على  الروحي  والتمكين  والتراب 
سياسية  سلطة  الجغرافيا  على  فالتمكين 
متغيرة ال ثوابت لها، وأداتها القوة المادية، 
إلى  ليبيا  التيارات اإلسالمية في  لذلك سعت 
ثورة  منذ  عليه  واالستحواذ  السالح  امتالك 
بنغازي  شباب  الشيوخ  بعض  وحرض  فبراير، 
التي  والشرطة  للجيش  االنضمام  عدم  على 
العلمانية، بل وصل  للدولة  أداة  يعتبرونهما 
بعدم  الشباب  طالبوا  أن  إلــى  بهم  األمــر 
إقامة  من  يتمكنوا  حتى  أسلحتهم  تسليم 

»شرع اهلل« على األرض، حسب فهمهم.
عن  التمكين  من  النوع  هــذا  يختلف  ال 
الفتوحات  اإلسالميون  يرى  فكما  االستعمار، 
من  للعباد  تحريرا  باعتبارها  اإلسالمية 

في  وتسببت  العرقي،  التفوق  غطاء  تحت 
كوارث وحروب كونية ما زالت آثارها شاهدة 

فظاعتها. على 
في  متوغلة  العربية  العصبية  أن  رغــم 
الدولة  في  مجدها  أوج  وحققت  التاريخ، 
إال  المؤرخين،  الكثير من  يعتقد  األموية كما 
أن فكرة القومية العربية في التاريخ المعاصر 
ظهرت كأيديولوجية قومية على يد عدد من 
أظهرته  لما  فعل  كردة  العرب،  المفكرين 
فكرتها  في  العرب  تجاه  الطورانية  القومية 
القومي  الفكر  مع  تماهت  التي  العنصرية 
من  تنطلق  التي  الفكرة  تلك  ــي،  األوروبـ
األتراك  عمل  فقد  العرقي.  االستعالء  نظرة 
مقوماتهم  وإقصاء كل  العرب  »تتريك«  على 
األساسية في الدولة العثمانية المنهارة بعد 
الفكر  من  واقتربت  األولى،  العالمية  الحرب 
العرقي  التعصب  من  انطلق  الذي  األوروبي 
يومنا  حتى  نراه  زلنا  ما  الذي  اآلري  للجنس 
التي  الصهيونية  الحركة  في  خصوصا  هذا، 
كركيزة  المختار«  اهلل  »شعب  مفهوم  تتبني 
وكان صاحب  العنصرية.  األيديولوجية  لهذه 
االتحاد  حــزب  هو  اإلقصائي  التوجه  هــذا 
يد  على  التوجه  هذا  وتوج  القومي،  والترقي 
بعد  الحكم  إلى  وصل  حين  أتاتورك  كمال 
اللغة  فألغى  اإلسالمية،  الخالفة  سقوط 
من  الكثير  وأزال  الــمــدارس  في  العربية 
تاريخ  على  وآثارها  العربية  الثقافة  شواهد 

تركيا.
المشاكل  من  القومية  النزعة  إذا  ظهرت 
الحقيقية التي واجهت القومية العربية -التي 
أن  إال  للقومية-  األوروبــي  المفهوم  تبنت 
ومحددة  واضحة  فكرة  يملكون  ال  مفكريها 
التي  القومية  للدولة  الجغرافية  الحدود  عن 
موجودة  غير  الحدود  هذه  ألن  بها،  ينادون 
القومية  التيارات  بعض  أن  كما  الواقع،  على 
األوروبي  القومي  بالفكر  تأثرا  ربما  العربية، 
»وليس  الكنيسة  لسلطة  مناهضا  نشأ  الذي 
في  قد شطح  البعض«  يعتقد  قد  كما  للدين 
بعض  ذهب  الذي  مثال  البعث  كحزب  غلوه، 
قالوا:  حين  والعبث  الكفر  درجــة  رجاالته 
امتدت  لو  بنيناها...  والدنيا  البعث  »نحن 
فهم،  لذلك  قطعناها«...  البعث  إلى  اهلل  يد 
اصطدم  هــذا  طرحهم  أن  إلــى  باإلضافة 
بوجود أعراق أخرى تشاركه الجغرافيا، أسسوا 
لقطيعة مع الشعوب التي انتموا إليها، ألنها 
لذلك  الشعوب،  تلك  عند  المقدس  مست 
الحزب  كنف  في  فقط  الحزب  فكرة  عاشت 
دون أن تتكون لها قاعدة شعبية تحتضنها، 
حزب  حكم  حين  قاعدتها  اتساع  باستثناء 
بحكم سلطة  وفي سورية،  العراق  في  البعث 

الحزب ال بحكم اإليمان بمبادئه.

أحمد معيوف

ليس اإلسالميون 
وحدهم من أصابهم 

هذا الداء، داء 
محاولة التمكني 

أليديولوجية بقيادة 
املشهد السياسي 

ورسم خطوطه 
العريضة وتحديد 

توجهاته.

بوش وترامب والكتاب املقدس...

أبرز  الرب«. و»غراهام« هو  إلى  قادني  الذي  الرجل 
أميركا..  في  الصهيوني  المسيحي  اليمين  وجوه 
وابنه  »غراهام«  عن  والمسلمون  العرب  سمع  وقد 
اإلســالم  على  تهجماتهما  بسبب  »فرانكلين« 

ووصفه بشتى األوصاف المشينة.
الرئاسية  االنتخابات  حملة  في  بوش  ذكر  وقد 
حينذاك أنه يبدأ حياته كل يوم بقراءة في اإلنجيل، 
الذي يشمل  المقدس«  أو على األصح في »الكتاب 
اإلنجيل والتوراة العبرانية. ومن كتبه المفضلة التي 
يقرؤها يوميا في البيت األبيض -طبقا لنيوزويك- 
في  مات  الذي  شامبرز«  ــد  »أوزوال للقسيس  كتاب 
البريطانيين  الجنود  يعظ  وهو   1917 العام  مصر 
وانتزاعها  القدس  بالزحف على  واألستراليين هناك 

من المسلمين.
لكن ما يهمنا هنا أكثر هو التعبير السياسي لهذه 
اإلشارة  تحسن  السياق  هذا  وفي  الدينية.  الخلفية 
إلى أن امتزاج الدين والسياسة في شخصية الرئيس 
 ،1988 العام  في  إال  وجهه  عن  يسفر  لم  بوش 
حينما بدأ بوش المشاركة في حملة أبيه االنتخابية 
العالقات  تولي ملف  أبوه  إليه  أوكل  وقد  الرئاسية، 
بالقسس والوعاظ المسيحيين وتعبئتهم للتصويت 
له. فكانت هذه أول مرة اكتشف فيها بوش الشاب 
في  خصوصا  الصاعدة،  اليمينية  الدينية  القوة 
أولئك  في  بوش  فراسة  وكانت  األميركي.  الجنوب 
اليمينيين المسيحيين فراسة صائبة، فقد سيطرت 
الجمهوري،  الحزب  المجموعات فيما بعد على  تلك 
منها  استفاد  ضاربة،  سياسية  قوة  إلى  وتحولت 
بوش في تقلد منصب حاكم والية تكساس، ثم في 

انتخابه رئيسا فيما بعد.
فيما يخص الرئيس األميركي الحالي ترامب نحن 
ال نعرف له أية خلفية دينية، كل ما نعرفه أنه تاجر 
األخيرة  شاطر يحسب خطواته بدقة، لكن خطوته 
لقيت معارضة من أسقف واشنطن العاصمة، الذي 
نقلت وسائل إعالم أميركية عنه انتقاده لما وصفه 
كما  للتمثيل«،  »كأداة  للكنيسة  ترامب  باستخدام 
الرئاسية  لالنتخابات  الديمقراطي  المرشح  علق 
األميركية، جو بايدن، على تصرف ترامب وشن عليه 
فتح  قد  األخير  يكون  بأن  أمله  عن  معبرا  هجوما، 

اإلنجيل وتعلم منه محبة اآلخرين.
فض  يتم  »عندما  كلمته:  فــي  بــايــدن  ــال  وق
األبيض،  البيت  الشعب،  بيت  قــرب  احتجاجات 
المسيل للدموع والقنابل الضوئية  الغاز  باستخدام 
كي يقوم الرئيس بالتقاط بعض الصور في واحدة 
من الكنائس التاريخية في البالد، يمكن مسامحتنا 

اللجوء إلى الكتب المقدسة في وقت األزمات سياسة 
قديمة يعرفها التاريخ جيدا، عند رؤية هذا المشهد 
التاريخ  في  ينسى  ال  مشهد  الذهن  إلــى  يقفز 
وذلك  التحكيم«*،  »واقعة  باسم  يعرف  اإلسالمي 
عندما رفع جيش معاوية بن أبي سفيان المصاحف 
ووضعوها على أسنة الرماح في وجه الخليفة اإلمام 
علي بن أبي طالب في العام 37 هجرية بعد معركة 
راح  ويقال  الفريقين،  بين  جمعت  التي  »صفين« 

ضحيتها نحو 70 ألفا من المسلمين.
»البداية  منها  الــتــراث  كتب  بعض  وذهــبــت 
»واقعة  أن  إلــى  كثير  ابــن  للحافظ  والنهاية« 
»عمرو  وراءها  كان  خاصة  سياسة  فكرة  التحكيم« 
بن العاص« وكان يمثل »معاوية بن أبي سفيان« 
األشعري«  موسى  »أبا  »عمرو«الصحابي  خدع  وقد 

ممثل »اإلمام علي بن أبي طالب«.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  فعلها  وأخيرا 
حراسته  بصحبة  ترجل  فقد  الماضي،  الثالثاء  يوم 
الخاصة خارج البيت األبيض عقب إلقاء كلمة نارية 
أعمال  لوقف  األميركي  الجيش  بنشر  فيها  هدد 

الشغب في الشوارع.
وهو  ترامب  األنباء  وكــاالت  كاميرات  ورصــدت 
في  الرئاسي  والحرس  بمساعديه  محاطا  يترجل 
ساحة خارج البيت األبيض، مارا بعدد من المحتجين 
المتجمعين أمام البيت حتى خرج إلى شارع رئيسي 
قارعة  على  وحيدا  ووقف  األبيض،  بالبيت  محيط 
الطريق أمام الكنيسة المجاورة للبيت األبيض ورفع 

الكتاب المقدس قائال إن بالده ستكون أعظم.
األول،  لم يكن  أميركي  رئيس  التصرف من  هذا 
فقد سبقه إلى هذا الرئيس األميركي جورج بوش، 
الخلفية  الكثير عن  األميركية  الصحافة  الذي كتبت 
الدينية واالعتقادات الدينية التي كانت تدفعه إلى 
بوش  ركب  وكيف  والعسكري.  السياسي  سلوكه 
أحد  وهو  الصاعدة،  البروتستانتية  األصولية  موجة 
فيها  يطغى  مغامرات  في  أميركا  ليقود  أبنائها، 

الحماس الديني على البصيرة السياسية.
المخاطر  األميركيين  من  العديد  أدرك  وقــد 
المترتبة على سياسات الرئيس بوش، التي تأطرها 
رؤية دينية متحمسة، دون اعتبار للمصالح البعيدة 
الضمائر  لمطالب  أو  األميركية،  لألمة  المدى 

اإلنسانية في كل مكان.
لكن كيف تحول بوش من مدمن على الخمر إلى 

األصولية المسيحية؟
هو  الدينية  بــوش  حياة  في  أثــر  ــذي  ال الرجل 
»إنه  بوش  عنه  قال  الذي  غراهام«  »بيل  القسيس 

إذا قلنا إن الرئيس مهتم بالقوة أكثر من المبدأ«.
األميركية  للرئاسة  الديمقراطي  المرشح  وأضاف 
قاعدته  مصالح  بخدمة  »يهتم  ترامب:  عن  قائال 
الشعبية أكثر من رعيته، وهذا الهدف من الرئاسة، 
من  تجاه  فقط  وليس  الجميع  تجاه  الرعاية  واجب 

يصوت لنا«.
انتهازي  شخص  تصرف  هنا  تــرامــب  تصرف 
اليمين  أصوات  لكسب  الفرصة  انتهاز  أراد  وضيع، 
المسيحي الصهيوني في االنتخابات القادمة، وهي 
قبل  حتى  -التاجر-  ترامب  عليها  تعود  انتهازية 
زيارة  فرصة  انتهز  فقد  ألميركا،  رئيسا  يصبح  أن 
استغالل  أحسن  واستغلها  المتحدة  لألمم  القذافي 
بالقول  معه  تلفزيونية  مقابلة  في  بذلك  وتباهى 
بأنه الشخص »الوحيد« الذي نجح في الحصول على 
معمر  الراحل،  الليبي  الزعيم  من  ضخم  مالي  مبلغ 

القذافي.
ماال  الوحيد فقط، جنيت  أنا  تنسوا،  وأضاف: »ال 
البالد  إلى  جاء  تتذكرون.  ما  إذا  القذافي  من  كثيرا 
إلى  بحاجة  كان  إبرام صفقة معي ألنه  عليه  وكان 

مكان لإلقامة«.
وأردف قائال إن العقيد الليبي »دفع لي ثروة، ولم 
إشارة  في  كبيرة«،  مزحة  األمر  وأصبح  هناك،  يقم 
إلى استئجار السلطات الليبية أرضا تابعة لترامب في 
ضواحي نيويورك، بغية نصب خيمة القذافي العام 

.2009
عقدت  قد  القذافي  أيام  الليبية  الحكومة  وكانت 
سفن  مزرعة  في  الشهيرة  الخيمة  لنصب  صفقة 
في  وتقع  لترامب،  ملكيتها  تعود  التي  سبرينغس 
ضاحية بدفورد في نيويورك، إال أن القذافي لم يقم 

بالخيمة.
بعض اآلراء يقول إن الخلط ال يجوز بين الدين 
والسياسة... وإن اإلنجيل، الذي رفعه ترامب، أعلنها 
بكل شفافية ووضوح: »أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
عن  الدين  بفصل  ينادي  ذاته  فاإلنجيل  هلل«..  هلل 
الدولة وذلك حجر األساس في الليبرالية كلها... بل 

حجر األساس في الدولة اإلنسانية كلها«.
زواج  هناك  كان  دائما  الواقع،  أرض  على  لكن 
مصلحة بين رجال السياسة ورجال الدين، المستفيد 

منه الطرفان والخاسر هم عامة الشعب...
* حادثة »التحكيم« كانت نتيجة لواقعة صفين. 
الحربي  بالمعنى  واقعة  ذاتها  حد  في  تكن  ولم 

»المحرر«.

أدرك العديد 
من األميركيني 

املخاطر املترتبة 
على سياسات 

الرئيس بوش، التي 
تأطرها رؤية دينية 

متحمسة، دون 
اعتبار للمصالح 
البعيدة املدى 

لألمة األميركية، أو 
ملطالب الضمائر 
اإلنسانية في كل 

مكان.

عبد السالم الزغيبي

معضلة تركيا:
 عندما يتصافح أعداؤك
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ترامب: قاد بليس أميركا ماي )تويت( هوم

عبد السالم شهاب: كان الفعل الناقص الكامل الداللة

ترامب  قال  فقد  خطاباته.  خالل  متكررة  بصورة  للحقائق 
مدة  على  يوميًا  مضلال  أو  خاطئا  واحدا  ادعاًء  األقل  على 
99 يوم منذ توليه المنصب حسب  91 يوم من أصل أول 
ادعاءاته  عدد  ووصل  تايمز،  نيويورك  صحيفة  أوردته  ما 
منذ   263 اليوم  بحلول   1,318 إلى  المضللة  أو  الخاطئة 
التغريدات  آالف  اإلحصاء  هذا  يشكل  ولم  الرئاسة،  توليه 
يقترح  تويتر  موقع  جعلت  والتي  بعد  فيما  نشرها  التي 
لمراجعة  الموقع  رواد  تدعو  المنشور  تحت  عالمة  إضافة 
وهذا  باك(،  )تشيك  ترامب  أكاذيب  تكشف  التي  الحقائق 
في  حاكم  كأي  ويهدد،  طوره،  عن  يخرج  أخيرا  جعله  ما 
االجتماعية  المنصات  بقفل  الثالث،  العالم  من  إقطاعية 
مبررا  الحصانة عنها،  برفع  قرار  إلى  النهاية  آل في  والذي 

ذلك بأنه يدافع عن حرية التعبير.
هاورد  جون  األمريكي  وغناها  ألفها  قديمة  أغنية  ثمة 
النشيد  البعض  يعتبرها  ــالري،  ك ــرا  ألوب  1823 العام 
 GOD BLESS( األمريكي الوطني الثاني ، يقول مبتدأها

AMERICA – MY
جعلها  التي  األغنية  وهي   )HOME SWEET HOME
التي  الرائعة  الشاعر سعدي يوسف عنوانا إلحدى قصائده 
الكويت.  تحرير  حرب  أو  األولى  الخليج  حرب  بعد  كتبها 
هي أغنية الوجدان األمريكي التي أرفقت بعشرات األفالم 
حرب  تناولت  التي  األفالم  بعض  فيها  بما  السينمائية، 
أمريكيا  ألن  الجدد  المهاجرون  حتى  بها  وتغنى  فيتنام، 
أنه  غير  لهم،  بالنسبة   )SWEET HOME( أصبحت 
عنهم  يضيق  األغنية  هذه  عشاق  بدأ  ترامب  مجيء  مع 
على  لنكولن  إبراهام  وضعه  الــذي  العذب  الوطن  هذا 
التي  الحالية  المظاهرات  ولعل  اإلنسانية،  الطريق  بداية 

والعريض  الطويل  الرجل،  هــذا  أن  أيضا  فوجئت 
محياه  عنه  ينبيء  ال  ما  بمرحه  كما  برشاقته،  جــدا، 
ومع  تناقضاته،  رغم  للروح  كشقيق  بدأ  لقد  الصارم، 
جليانه(  )مصيف  على  معا  نتردد  بدأنا  نجيب  محمد 
الحديث(  )المسرح  فرقتي  على  عصرا  أمر  ثم  ظهرا، 
حوار  من  صاخب  عبث  في  نقضيه  ما  مساء،  لنلتقي 
مسألة  وكانت  والفنون،  واآلداب  الثقافة  في  يكل  ال 
شباب  فنحن  بيننا،  المشترك  والتغيير  والثورة  الحداثة 
قصة  وكانت  والتفكير،  بالشغل  المفعم  السبعينيات 
أسلوب  حيث  من  القنبلة  كما  ستكون  الجديدة  شهاب 
لغة  اصطالح  حينها  أردد  كنت  والرؤية،  واللغة  الكتابة 
وفي  األولى  تجربته  في  مميزة  القصة  فكانت  التفجير، 
كتابة القصة القصيرة حينها، من هذا القت احتفاء من 
الناقدة  السياسية،  جرأتها  إلى  أضافة  والقراء،  األصدقاء 
الدعاءات النظام في ذلك الزمان، حول القومية والوحدة 
العربية، وبهذا كان صاحب رؤية فنية وفكرية حداثوية 
مرة  ذات  جاءني  االستثنائية  اللحظة  هذه  وفي  فاعلة. 
يده  رافعا  بأوراق،  ممسكا  سيارته  من  فنزل  البيت،  إلي 
الكتابات  جيل  نحن  مغتبطا:  هاتفا  بالورق  الممسكة 

الشابة، كانت قصته التالية.
الكتابة  عنده  كما  ينكفيء،  بغتة  الحبور  الجسور  هذا 
فكما  لها،  شكيمة  ال  عنده  النفس  كذا  المراس،  صعبة 
ما  يرضيه  شهاب  السالم  عبد  يكن  لم  يرتد،  يندفع 
كقصيدة  القصة  تأتيه  ملهم  كشاعر  فكتب  يفعل، 
جعلت  كما  المكابدة  هذه  جافلة،  عنه  وتذهب  تنهمر، 
من قصصه القصيرة مميزة، كتب القليل منها، فجعلته 
ذلك  لكن  الــحــرون.  فرسه  من  يجفل  هــذه  معاناته 
فيها  أشرفت  التي  الفترة  ففي  مكابدا،  متأججا  جعله 
آفاق  الجديد(:  )الفجر  لجريدة  الثقافية  الصفحة  على 

األبيض،  البيت  في  البيضاوي  المكتب  إلى  ترامب  وصل 
بيضاء  أغلبية  مكبوت  عن  عبر  المعلنة،  بعنصريته  ألنه، 
رئيسها  تريده  التي  األغلبية  تلك  المتحدة،  الواليات  في 
ولكنها تخجل من إعالن ذلك ما أدى إلى فشل مؤسسات 
منافسته  فــوز  رجحت  حين  مــرة  ألول  ــرأي  ال استطالع 
أعلنه  ما  الديمقراطية هيالري كلينتون بفارق كبير، ورغم 
وانسحاب  الفقيرة،  للشعوب  وازدراء  عنصرية  من  ترامب 
وسباق  العالمي  بالسلم  تتعلق  دولية  اتفاقيات  من 
يتهدد  الذي  البيئي  الخطر  أو  الفقر،  مكافحة  أو  التسلح، 
األولى  السنوات  في  ازدادت  شعبيته  أن  إال  كله،  الكوكب 
عازلة  بناء جدران  و  أوال(  )أمريكا  وتحت شعار  من حكمه، 
أليديولوجيا  العمياء  طاعته  أو  األمريكي،  الفردوس  حول 
طالما  ذلك  كل  له  يغفر  كان  المتشددة،  اإلنجيليين 

ابتزازه لألمم األخرى جلب المليارات إلى خزائن أمريكيا.
أراء  من  ترامب  ينشره  ما  تسمية  على  يعلق  البعض 
زمجرة  ويعتبرها  بالتغريدة،  عنصرية  أو  مضللة  أو  حادة 
منصب  أعلى  في  يكون  أن  القدر  شاء  برتقالي  وحش 
هذا  أدمن  أنه  غير  اآلن،  حتى  األرض  على  أمة  أقوى  في 
التغريدات  عدد  في  قياسيا  رقما  حطم  انه  لدرجة  التغريد 
رقما  سجل  فقد  نفسه،  رقمه  حطم  ثم  للوقت  بالنسبة 
األخير،  دافوس  منتدى  أثناء  تويتر،  على  جديدا  قياسيا 
وذلك  ساعة،   24 خالل  تغريدة   140 من  أكثر  نشر  حيث 
رقمه  على  متغلبا   ، محاكمته  من  الثاني  اليوم  بدء  مع 
يوم  في  تغريدة   123 البالغ  السابق  الرئاسي  القياسي 
للتحليل  الحقائق«  من  »التأكد  قسم  وحسب  ــد.  واح
قام ترامب  الوارد في صحيفة واشنطن بوست:  السياسي 
ومنافية  خاطئة  تصريحات  بإطالق  الرئاسة  توليه  بعد 

الغائب  شهاب،  السالم  عبد  القاص  بالصديق  فوجئت 
الحاضر، عند الرحيل األبدي منذ أيام، بأن غيابه األبدي 
سامقة  شجرة  الرحيل،  عند  انبثق  الخفي،  حضوره  أجل 
ما  انبثاقها،  دافع  دَفنُها  التي  البذرة  الجذور،  عميقة 
الذاكرة:  فاجأتهم  فكثيرون  الماء.  قطرة  الرحيل  كان 
الداللة:  الكامل  الناقص  الفعل  بأن عبد السالم شهاب، 
وما  القليل  كتب  التيلة،  طويلة  القصيرة  القصة  كاتب 
السنوات،  الكثير من  فقد سجن  أقل،  ألتقوه  نشر،  كتب 
وبوسليم  بنيتو  بورتا  الديكتاتوري،  النظام  سجون  في 
أن  بعد  اختاره،  محبٍس  في  وعاش  الغرب،  بطرابلس 
بهذا  لكن  القريب.  عن  حتى  انزوى  إليه،  العسف  دفعه 
وإن  يلتقيهم،  يعد  لم  من  اآلخــريــن،  عن  يبتعد  لم 
البصمة  الذاكرة،  عن  يعبر  ال  عابر  لقاء  في  التقاهم 
فعل  اآلخرين  مع  وكما  بتناقضاتها،  والمفعمة  الدامغة 
مع الكتابة، ما هجرها وهجرته، وهذا ألن الكتابة عسيرة 

عليه، وعسير عليه أن يكتب، من ينشد الكامل.
محمد  التشكيلي  الفنان  الصديق  بيت  في  فوجئت 
نجيب برفيق للسهرة، جار ال أعرفه: عبد السالم شهاب، 
كان هذا أوائل السبعينيات، وقد قرأت قصة فلسفية له 
إلى  »الدخول  وجودية  رؤية  تشوبها  الجهاد،  بحريدة 
فاإلنسان  المثقف  عجز  مسألة  تعالج  الخروج«،  بوابة 
ثانية  قصة  نشر  ثم  أذكر،  ما  على  العقيم  الوجود  تجاه 
في المنحى »المهزومون«، وفي تلك الحال لفتني شيء 
جانبي االسم، ما جعل البعض يظنه شاميا، والطريف أن 
لما خرجنا معا من بيت صديقنا  شهاب هو اسم والده. 
وصخبي  فوضاي  في  وكعادتي  صديقين.  كنا  الليل  آخر 
يميل  طبع  مع  جهد  بعد  أصدقائي،  ثلة  في  أدخلته 
اللوز  قشرة  كسرا  الساخرة  وروحهُ  دمَه  لكن  للعزلة، 

الصلدة، ثم أذاق األصدقاء حليب صدقه.

المعنى خصوصا حين  خرجت عن السيطرة تدل على هذا 
قالها  آخر جملة  التنفس( وهي  أستطيع  )ال  يكون شعارها 
الشرطي  ركبة  تحت  وعنقه  فلويد  جورج  األسمر  المواطن 
رئيسه  تغريدات  من  عنصريته  يستمد  الــذي  األبيض 
استلهم  الذي  السرب  خارج  )التغريد(  مدمن  العنصري، 
 MY( لتصبح  بسيط  تعديل  بعد  الخالدة  األغنية  هذه 
وطن  هو  تويتر  أصبح  حيث   )HOME TWEET HOME

ترامب األضيق من رغباته.
التي  قصيدته  فــي  يــوســف،  سعدي  الشاعر:  يقول 
العالم  فعلته في  وما  األمريكية،  السياسة  مرارة  تستطعم 
أن يضعها في سلة واحدة ألن كل هذا  العراق دون  وفي 
الرعب الذي تصدره أمريكيا والذي يصل ذروته مع ترامب 
مندمج مع نوع من الجمال يجعل منها حلما وكابوسا في 

الوقت نفسه.
واألضواء  والعنف،  المرح  من  مزيج  هي  آخر  بمعنى  أو 
اإلرهاب  كتابه:  في  إيجلتون،  تيري  يسميه  ما  أو  والدم، 
اإلله  إلــى  نسبة  الديونيسوسي،  اإلرهـــاب  المقدس. 
وحش  ونصفه  إله  نصفه  كائنا  يجسد  الذي  ديونيسوس 
قوى  تقوده  الــذي  ــ  القانون  خــارج  بعمل  وكالهما  ــ 
تفيض  ما  بقدر  والجمال  بالحيوية  تزخر  ما  بقدر  الوعي 
أحد  ديونيسوس  اإلله  »يعتبر   : والعداونية  بالكراهية 
واألناشيد  الخمرة  إلــه  فهو  اإلرهابيين.  القادة  أقــدم 
والنشوة والمسرح والخصب واإلسراف واإللهام .. غير أنه 
األغلب.  على  نفسها  ولألسباب  يحتمل،  ال  رعب  بالمقابل 
مع  بالتوازي  يخالفه  لم  ومعاد  ومفترس  متوحش  وهو 
التلقائية، فهو يكشف  له سحر  وإذا كان  المغوية.  صفاته 
النعيم  يحقق  ما  ألن  الالعقالنية.  وحشيته  عن  أيضا 
في  المنتشية  األنــا  تحل  فأن  بالقتل.  يغوي  والملذات 
الطبيعة، كما يفعل ديونيسوس، يعني أن تسقط فريسة 

لعنف وحشي.«.
المزيج  هــذا  عبر  ــاب  اإلرهـ لفكرة  إيجلتون  يؤصل 
النعيم  وربــط  األديــان،  كل  في  تكرر  الــذي  األسطوري 
إلى  النزوع  يجعل  ما  هو  باالنتحار  البهجة  أو  بالموت 

اإلرهاب مبررا حتى دون أسباب وجيهة.
 )America, America( قصيدته  في  يوسف  سعدي 
أمريكي  لتوأم  شعري  فصل  عملية  يجري  أن  يحاول 
ملتصق يتكون من اإلله والوحش، وأن يُقّطر الجمال من 

هذا المركب الصعب:
» يا ربِّ ، احَفْظ أميركا .. موطني ، موطني اللذيذ

أميركا ! لنستبدْل هداياكِ
خذي سجائركِ المهرّبة وأعطنا البطاطا .

كركرَة  وأعطينا  الذهب  بوند  جيمس  مسدس  خذي 
مارلين مونرو .

وأعطينا  شجرة  تحت  المرمية  ر  المخدِّ حقنة  خــذي 
زجاجَة المصل .

خذي خرائَط السجون النموذجية وأعطينا بيوتَ القرى .
التي  للقصائد  ورقًا  وأعطينا  مبشِــريكِ  كتبَ  خذي 

تهجوكِ .
خذي ما ال تملكين وأعطينا ما نملك .
خذي أشرطَة البيرِق وأعطينا النجوم.

ويتمان  والت  لحيَة   « وأعطينا  األفغانية  اللحية  خذي 
المألى بالفراشات » .

خذي صدّام حسين وأعطينا ابراهام لنكولن !
أو ال تعطينا أحدًا .

ويُبدي  يقرأ  حيث  الدينمو  كان  شابة،  كتابات  ثقافية- 
وذلك  الكاتبة،  اآللة  على  الصفحة  مادة  ويطبع  الرأي، 
في  ويشارك  يكتب  وأثناء هذا  في شكل منظم ومدقق، 
أن  أساس  على  وهذا  ببيتي،  نعقدها  كنا  التي  ندواتنا 
وأكملت  قصيرة  كانت  لألسف  ما  قصته،  ثقافية(  )آفاق 
القذافي  حيث  النفس،  بصعوبة  واألخير  األول  عامها 
الفجر  جعل  تطبيقه  أخضر  كتاب  في  نظريته  وضــع 
وأخذت  ذهبت  لكن  إال،  ليس  أخبار  صحيفة  الجديد 
»األسبوع  إلى  شابة(،  كتابات  ثقافية  )آفاق  روح  معي 
أصبح  ما  العربية،  الثقافية  األسبوعية  الجريدة  الثقافي« 
يرأس أيضا تحريرها عبد الرحمن شلقم من ترك الفجر 

الجديد.
البالد،  على  صعب  ظرف  في  عرفتهُ  عمرا،  رافقتهُ 
الفجر  في  بــدأ  ما  الشابة،  الكتابة  مشروع  أن  حتى 
الثاني،  العام  في  الثقافي  األسبوع  في  انتهى  الجديد، 
بزجنا في السجن بتهمة تكوين حزب مناهض، لسلطة 
أثني  كنا  الشعب!!.  سلطة  العظيم  سبتمبر  من  الفاتح 
ومنهم  قصة  وكتاب  شعراء  من  فيهم  األغلبية  عشر 
العسف، أن حكم علينا  عبدالسالم شهاب. فكانت محنة 
أن قضينا سنوات  وبعد  المؤبد،  بالسجن  وعدوانا  ظلما 
وفي  وشائن.  بشع  سجن  معاناة  بعد  عنا،  أفرج  عشر 
السجن كتب بعض القصص، وقد قمنا بتأسيس جريدة 
)القبوية(،  قبو سميناها  في  كنا  ولما  السجائر،  ورق  من 
سريره  غطاء  من  المضادة،  جريدته  أصدر  شهاب  لكن 

األبيض ما كتب عليه بالفحم.
كان  شهاب:  السالم  عبد  الجمع،  بصيغة  المفرد  هذا 

الفعل الناقص الكامل الداللة.

شعرية الحياة
)في رثاء عبد السالم شهاب(

عودة إلى األمام

بانتظار  صف  في  يقفون  كأنهم  منه.  عودة  ال  غيابٌ  فواحدا،  واحدا  العمر،  أصدقاَء  يبتلع 
أخشى  صرت  حتى  وأرثيهم،  هذا  أراقب  وأنا  األبد.  إلى  فيه  يغيبون  مكانا  ليدخلوا  دورهم 
عنه  عبر  ما  سيكون  حالي  ألن  يرثيني!  من  أجد  ال  يحين،  وعندما  دوري،  يتأخر  أن  أحيانا 

عمرو بن معديكرب:
ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا
كما ال أعتقد أنني سأتمكن من رثاء نفسي!

وإذا كان مالك بن الريب قد تمكن من رثاء نفسه، في آخر لحظات انحداره إلى الغياب، 
بقوله:

تذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد... غير السيف والرمح الرديني باكيا
فال أعتقد أنه ستتاح لي هذه اإلمكانية، ولن تكون هذه حالي.

ال  أنه  الموت  جمال  من  معناه:  ما  الشخصيات  إحدى  تقول  أمريكي،  لكاتب  رواية  في 
يأتي إال في آخر الحياة!

خالل  من  منا  سهو  في  يباغتنا  قد  الطريق.  نهاية  الحياة،  نهاية  في  ينتظرنا  فالموت 
سيارة عابرة سائقها ساه هو اآلخر، أو حادثة فجائية ما، أو سكتة قلبية أو دماغية خاطفة. 
ونهرم  نشيخ  ونحن  أو  مميتا،  مرضا  نعاني  ونحن  متشفيا،  متمهال  يرقبنا،  يظل  وقد 
أداء  عن  تعجز  حتى  تتراخى  وحواسنا  الزاد،  عنها  انقطع  كنبتة  وتذوي،  تجف  وأجسادنا 

وظائفها، كي يجهز علينا، في النهاية، بلمسة اصبع خفيفة.
آخر الغائبين من الذين أحبهم: عبد السالم شهاب.

1975. وقد عرف بيننا أحمد  التقينا فيها. لكنها كانت في بنغازي سنة  ال أذكر أول مرة 
الفيتوري.

استدام  راســخ،  وتقدير  عميق  ود  بيننا  وانعقد  بسالسة،  وتآلفنا  بسهولة  تعارفنا 
بداية  منذ  النشر  في  تجربة  ولنا  القصة  يكتب  كالنا  كان  الصعبة.  السجن  ظروف  في 
السبعينيات، وتوقفنا قليال، لنعود مع ظهور صفحة »آفاق ثقافية – كتابات شابة« سنة 76 

التي كان يشرف عليها أحمد الفيتوري، بصحيفة »الفجر الجديد«.
المثل  عليه  ينطبق  بحيث  موارده،  محدودية  رغم  ومضيافا،  محرج  بشكل  كريما  كان 

الذي كانت أمي تردده: »الَّي ما يهون عليه من الشوية، ما يهون عليه من الياسر«.
كان طفال كبيرا، يغيم ويضطرب مزاجه أحيانا، إال أنه سرعان ما يعود إلى بسط المودة 
التعليم  من  جدا  مبكرة  فترة  من  مضطرا،  المدرسة،  غادر  ود.  ابتسامة  أو  ترضية  بكلمة 
األساسي. لكن تكون لديه، بطريقة ما، قد يجهلها هو نفسه، طموح إلى الثقافة والكتابة. 
كتابته  كانت  القصة.  كتابة  إلى  وانجذب  المعاكسة،  الظروف  رغم  بنفسه،  نفسه  فثقف 
أنه  إال  الحياة.  بشعرية  تضج  إنسانيا.  ألقا  وتشع  حياة  تتفجر  وباهرة،  متميزة  القصصية 

بعد الخروج من السجن توقف عن الكتابة.
*

ما سمعتها  كثيرا  التي  »القعمول«  أذوق طبيخة  أن  في  رغبتي  مرة،  ذات  أمامه،  أبديت 
»قعمول«.  طبيخة  ستعد  أمه  وأن  بيته  في  سيكون  العشاء  أن  أخبرني  يوم  ذات  تُمدح. 
أريقت.  أنها  والغالب  الليل،  من  متأخرة  ساعة  إلى  انتظارنا  في  ظلت  الطبيخة  هذه  لكن 

ألننا اعتقلنا ذلك المساء، لنخرج من السجن بعد أكثر من تسع سنوات.
وإلى اآلن لم تزايلني رغبة تذوق طبيخة »القعمول«.

» َكتَبتْ الصحفية )آن مارلو( في مطلع شهر أغسطس2011 مقاال عن بنغازي نشر في عدد من الصحف 
يوم  المستقبل  ليبيا  بموقع  ونشرته  حينه  في  ترجمته  وقد  ستاندرد(  )ويكلي  صحيفة  منها  العالمية، 

.2011/9/12
بعدما تحررت البالد، التقيتُها، وفيما كان الناس فرحين، يتعانقون هنا وهناك، وكأنهم في عيد متنقل، 
علقت قائلة: »لو أن اهتمام الناس بما سيعملون بعد انتهاء العيد بحجم فرحتهم هذه، ستكون ليبيا جنة 
العصر الحديث..«. ولكن فرحة العيد أخذتنا، ولم نهتم بماذا سيحدث بعده؟ فغصنا في مستنقع حرب قذرة، 

استفاد منها العالم وبعض من سقط متاع الليبيين فقط!
سنة 1951 كانت مشكلة ليبيا كبيرة؛ فباإلضافة إلى أنها ثالث أفقر دولة في العالم، تسلط على حراكها 
السياسي من أجل االستقالل قوتان على مركزين من مراكزها الثالثة المتباعدة: اإلنجليز في طرابلس، 

والفرنسيون في فزان، أما برقة فكانت إمارة، يحكمها األمير إدريس السنوسي.
وكان واقع الحال يقول إن الليبيين ليسوا متجانسين تماما، بسبب الثقافة واللهجات، وإحساس بعضهم 

بالدونية والتهميش. ولكنهم سريعا ما اتفقوا على اختيار النظام الفيدرالي، خشية من شبح التقسيم.
حالنا، اآلن، أسوأ مما كان عليه سنة 1951، فالفقر والثراء وجهان لعملة واحدة، وكالهما مؤثر، ولعلنا 

نتفق على أن الثراء في وضعنا المزري هذا أكثر خطورة من الفقر!
الفيدرالية، في تقديري، أفضل الخيارات، خصوصا عندما تُفهم أنها ليست تقسيما، ويكفى أن نعرف أن 
حكومات لدول تعد األفضل في العالم نظام حكمها فيدرالي، وهي: ألمانيا وسويسرا والواليات المتحدة 

األمريكية.
بنينا  أتذكر حادثة بسيطة ولكن دالالتها كبيرة؛ فلقد وصلتْ مطار  ليبيا،  الفيدرالي في  النظام  أيام 
يقال  كما  أو  منتش«   « الرجل  كان  بطرابلس.  االتحادية  الحكومة  في  تعمل  معروفة،  بنغازية  شخصية 
النيابة، فأطلقت  التالي على  اليوم  التوقيف، عُرض  » متّكيف«. اشتم بوليس المطار رائحته فأحاله إلى 
سراحه، ألن حكومة برقة تمنع بيع الخمور وتداولها، ولكن الرجل لم يتداولها أو يتعاَطها في برقة! بل في 
طرابلس، وقانونها ال يحرم شرب الخمور وال تداولها؛ والبارات مفتوحة باتساع شوارعها، أما قانون والية 

برقة فيحرمه. تماما مثلما تحرمه عدة واليات في أمريكا!
ذلك يعني، ببساطة، واختصار شديد أن كل والية تضع ما يتناسب واحتياجاتها وقناعتها، من دون أن 
تفرض على والية أخرى ما يناسبها هي. أما دخل الدولة فيقسم وفق نسب تتناسب وعدد السكان، وينفق 
الحكومة  مسؤولية  االستراتيجية  والوزارات  االستراتيجية،  المشاريع  تكون  فيما  الوالية،  حكومة  بمعرفة 

االتحادية.
واقع الحال يقول إنه من المكابرة فعال أاّل نقارن حالة ليبيا اآلن، بما كانت عليه سنة 1951 وأاّل نعترف 
أنه ما من نظام يناسب ليبيا اآلن أكثر من النظام الفيدرالي، ولعلكم تعون جيدا استحالة قيام دولة برأس 
واحد وسط هذا التشرذم والتناحر والتخوين وعدم قبول اآلخر. فدعونا نناقش أمرنا بهدوء، ومن دون أن 

نخدع أنفسنا:
الشقيقة على مدينة مصراته.  الناس، ساخرين، صفة  2011 بقليل أضاف  20 أغسطس  -1 من بعد 
كانت تعمل كوالية مستقلة، وتحصنت الزنتان في الجبل األشم، وحوصرت بنغازي لسنوات وال أعتقد أنه 
من المثمر التحدث بالتفصيل عما حدث وما زال يحدث لهذه المدينة، التي بطوال تاريخها تقدح الشرارة 

في وجه الطغاة، ثم تكون أول المتضررين من الحريق.
وفيما واصلت مدن الشرق العمل بكل جهد لفك الحصار على بنغازي، وتقريب وجهات النظر واحتضان 
البرلمان صار لليبيا في خالل ثالث سنوات عدد من الواليات، أو اإلمارات الجاهزة التي ال تحتاج إاّل لدستور 

فيدرالي، وهو قائم لم يلغه قانون وكل ما يحتاجه هو تعديل طفيف، والتوافق عليه.
-2 ما زالت مساحة ليبيا كما هي، ولكن عدد السكان زاد، واتضح للناس جليا أن هناك أعراقا ما كان 
كيان  تأسيس  في  وحقهم  وكثرتهم  قواتهم  أن  عن  ناهيك  الليبي،  النسيج  من  أنها  يعرف  منا  الكثير 

يجمعهم ال يمكن إغفاله، وانا أعني: األمازيغ والطوارق والتبو.
-3 يمكن أن نكتفي بالعبارة التي تقول إن الليبيين ليسوا متجانسين تماما بسبب الثقافة واللهجات، 

وبضعة أشياء أخرى بانت خالل السنوات الماضية.
-4 التهميش وما تشتكي منه المدن البعيدة عن مصرف ليبيا المركزي، وأصبحنا نعاني من شبح قلة 

الدخل. فيما تغولت جهات أخرى تحت مسميات كثيرة.
وتأسيسا على ذلك، يكون القادرون على حل المشكلة ومعالجة أسبابها، هم أهل المشكلة أنفسهم، 

بمعني أن لكل مدينة رجالها الذين يفهمون التفاصيل التي قد تغيب عن رجال المدن األخرى.
وهكذا، ألسنا في الحالة نفسها التي كنا فيها سنة 1951 وتمكن النظام الفيدرالي، حينها، من التغلب 
على مشاكلنا؟ أاّل يساعدنا هذا النظام اآلن، في الخروج من كارثة التقسيم، الذي صار يلوح بجدية في األفق 
بعبارات لم نسمعها من قبل، كتلك التي صنفت سكان بنغازي بأنهم أقلية وسط القبائل المحيطة بها، 
والتي لم تدعِّ يوما أن )مدينة( بنغازي التي قامت على سبخة الملح، والتي لم تكن يوما تصلح ال للزراعة وال 

للرعي هي من أراضيها.
وال أعتقد أن أحدا يختلف معي أنه من العبث التفكير أن هناك حكماء في العالم قادرون على تحقيق 
مصالحة من دون فهم لطبيعة المشكلة وطبيعة أطراف المشكلة، فال السلوك وال الثقافة وال العرف متفق 
تماما ما بين عائالت تضررت من سنوات الحرب والتقاتل في بنغازي، فما بالك ما بين عائالت مدن متباعدة 

بامتداد ليبيا.
القادرين على حل المشكلة ومعالجة أسبابها، هم أهل المشكلة أنفسهم، بمعنى أن لكل مدينة  إن 
المدينة  التي تغيب عن رجال المدن األخرى، وهكذا يكون الشارع، ثم  التفاصيل  الذين يفهمون  رجالها 

وصوال إلى الوالية من يقوم بأمر هذه المصالحة التي لن تقوم دولة ليبيا من دونها.
الحل في الفيدرالية، التي لم تفشل أبدا في مختلف الدول التي تأسست من البداية على أساسها. وهي 

نظام ناجح حبذا لو صرنا أكثر من ثالث واليات. »وحتحات على ما فات«.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي

أحمد الفيتوري

محمد عقيلة العمامي



ثقافة

لفنانين  تشكيلية  لوحات  محاكاة  حــاول  بداياته  في 
الصورة  لعالم  إلى  الدخول  بوابة  كان  الرسم  كبار.. 

للفنان عبدالمجيد الفرجاني.
التعرف  فرصة  له  أوجدت  الفنون  كلية  في  الدراسة 
إمكانية  ومنحته  المرئية،  الفنون  بقسم  له  زمالء  على 
هو  حيث  من  الصورة  فضاء  الفضاء..  هذا  من  االقتراب 

فن ومعرفة وتكوين.
المحيط  وجماليات  أشكال  في  المستمر  وبالتمعن 
فنانين  أعــمــال  عبر  تنضج  الــرؤيــة  كانت  الطبيعي، 
واألبعاد  الزوايا  أسئلة  عن  إجابات  مفرداتها  في  وجد 
كالفنان  الفوتوغراف،  في  والفني  الروحي  والمضمون 
تأثر  الــغــمــاري، كما  الــديــن  ــور  ون الــرويــمــض،  ــارق  ط
الفن  ــد  رائ ميشاجوردن  العالمي  المصور  بأعمال 

المفاهيمي.
الفنان  بصمة  هي  الــصــورة،  في  الرسم  إيقاعات 
وتثبيتا  عاليا  لونيا  نقاء  يــرى  وهــو  المشاهد،  لــدى 
لوحات  في  فمثال  للحركة،  دقيقا  وتتبعا  للحظة،  مهما 
يحاول  واالريجوانا،  والطاووس،  والهدهد،  العصفور، 
عبر  تماما  المحيط  بإلغاء  لها  الرؤية  انتباه  شد  الفنان 
كخلفية،  طبيعي  بديل  عن  البحث  بدل  الكاميرا  تقنيات 
أن  فــارق  مع  )الماكرو(  بأسلوب  العمل  يشبه  ما  وهو 
بالحجم،  يتعلق  ال  الصورة  مركز  صوب  البصر  توجيه 
نراها  أن  يمكن  التي  األلــوان  جمال  إظهار  قصد  ولكن 

بعيدا عن تداخالت األلوان األخرى وضوضاء المحيط.
لغة  في  الرئيسة  الخطوط  أحد  هي  الزمن  محاكاة 
ال  الموضوعية  فالضرورة  الفرجاني،  لــدى  العدسة 
ولكن  ذاك،  أو  المشهد  هــذا  فــي  أهميتها  تستقي 
سواء  الصورة  أن  وهي  كاملة،  فكرة  سياق  في  تأتي 
الفنان  يستخدمه  كامال  مشهدا  أو  بورتريها  أكانت 
البشرة  تجاعيد  خالل  من  إلينا  اآلخرين  تجارب  إليصال 

وتقاسيم الوجوه ولغة العيون.
الفرجاني  لوحات  في  يجمعها  واألماكن  فالوجوه  لذا 
ونحته  الــزمــن  بــداللــة  مشبع  وإيــحــائــي  رمـــزي  إطـــار 

والبيئة  الذاكرة  في  المتواصل 
الشيخ  إيماءة  إن  والطبيعة. 

بهذا  اتــصــال  لها  الــفــراغ  فــي 
لها  التأمل  فلحظة  المعنى، 

قد  والـــذي  النفسي  مضمونها 
ذات  الــصــور  مــن  كثير  تعكسه  ال 

الترميزالمباشر.
يبني  األعمال  هذه  في  اآلخــر  والوجه 

ومعالم  أماكن  تعريف  إعــادة  على  قاعدته 
وقــوس  كــالــســرايــا  جمالي  بــأســلــوب  جــيــدا  نعرفها 

إيجاد  وإمكانية  العدسة  تموضع  فنقطة  مــاركــوس، 
وجودها  بحكم  البحيرة  يجعل  الموضوعي  المعادل 
ومحيطا  السرايا،  لمبنى  مكمال  شكال  الطوبوغرافي 
الكاميرا  لتقنيات  جيد  بتوظيف  أنه  كما  لجدرانه،  داعما 
ماركوس  لقوس  رائعة  صــورة  على  الحصول  يمكننا 

من زوايا ثالث.
فرصة  الــخــيــال  الــســفــر  يمنح  ــرى  أخـ جــهــة  ومـــن 
تواقة  الفنان  عينا  تبقى  ــذي  ال الفضاء  ــدراك  الســت
والثقافة  البشر  معطيات  وفق  فنيا،  وتصوره  الكتشافه 
األضــواء..  بمدينة  الفرجاني  جولة  في  كما  والمكان.. 
بأهمية  الشعور  إال  التصوير  لحظة  يقرر  وال  باريس 
كان  الرؤية  هذه  من  موضوعيا،  أو  جماليا  الثواني  تلك 
يمكن  التي  للجماليات  إيفل  برج  نحو  يتجه  العدسة  زر 

رؤيتها من خالله.
كقوس  الشجرة  أغصان  استخدمت  البرج  صورة  في 
الذي  األخضر  للبساط  امــتــداد  وهــو  بالبرج،  يحيط 
تشير  نقطة  إلى  حتما  ستصل  تتبعه  في  بأنك  يوحي 
الصورة  مجال  ويمنح  )البرج(،  األغصان..  إليها 
خاللها  من  يظهر  لوحة  أيضا  الليلية 
ذهبي  بمقبض  أشــبــه  ــرج  ــب ال
لسالسل  لصولجان.وتكملة 
المظلة  تشكل  ــور  ــص ال
والبياض  والثلج  والفتاة 
ــاءات  ــمـ واأللـــــــوان إيـ
ــة في  ــرؤي مــســاعــدة ل
مكمل  كجزء  المقابل 

للنص البصري.
ــال  ــ ــمـ ــ فـــــــي أعـ
عناصر  نرى  الفرجاني 
الــطــبــيــعــة واإلنــســان 
ركــنــيــن أســاســيــيــن في 
تتيحه  مــا  ويبق  اللوحة، 
تقنية  وسائط  من  العدسة 
إلكساب  الفنان  لمخيلة  تابعا 
للتعبير  مــتــعــددا  مــجــاال  الــصــورة 

والبحث عن القيم الجمالية في األشياء.

إبراهيم  العالمي  الليبي،  ــب  األديـ أعلن 
في  »تجديف  كتاب  إصداراته،  أحدث  الكوني، 
العربية  المؤسسة  عن  الصادر  الــجــذور«،  حق 

للدراسات والنشر ببيروت.
إن  الكوني عبر صفحته في »فيسبوك«  وقال 
وتجليات  وتأملية،  رؤيوية  محاور  »يحوي  الكتاب 
في  ومــداخــالت  شــذرات  بين  موزعة  فلسفية 

مؤتمرات، ومقابالت في صحف عربية ودولية«.
وتابع في المنشور: »هوسنا بكل ما هو قديم 
يستهوينا  فما  يهرم:  أيضا  الزمن  أن  على  دليل 
أو  البالية،  األزمنة  موسيقى  أو  العمران،  آثار  في 
كان  عندما  القدمة  بصمة  هو  األولين  أساطير 
يسري  بكرا،  مازال  زماننا،  مع  بالمقارنة  الزمان، 
في وجدان الكينونة سرا غامضا، موسوسا بروح 
هذه  العصي  وجودنا  في  ليبث  طفولي،  وحي 
الشحنة الشجنية المحمومة، شهادة على حضور 
في  يبقى  أن  قدره  فردوسا،  نسميه  غيبي  مبدأ 
في  نروضها  مغتربة،  حدسية  غنيمة  واقعنا 
استعادتها  في  نفلح  أن  هيهات  ولكن  أحالمنا، 
المحال،  بفتنة  مشفوعة  وفتية،  عفوية  كذخيرة 

إال في حضرة الموت«.
وكانت جريدة »الوسط« نشرت حوارا مطوال 
أبريل  في  بدأت  حلقات  أربع  على  الكوني،  مع 
القضايا  مــن  عــدد  فــي  خالله  تحدث   ،2019
جانبا  كاشفا  والسياسية،  واالجتماعية  األدبية 
وهو  والنص«  ــ  »الشخص  سيرته؛  من  كبيرا 
الذي يتوارى عن أنظار الصحافة واإلعالم العربي 
المنال  بات ظهوره غنيمة صعبة  والدولي، حتى 

وعلى فترات متباعدة.

صحراوي أصيل
الكوني،  إبراهيم  الكبير،  الليبي  األديــب  حمل 
ــراءه مــعــه، صــحــراء أخـــرى ال عــالقــة لها  ــح ص
والفلسفة  الوجدان  صحراء  لكنها  بالجغرافيا، 
الالمكان،  صحراء  وربما  واألسطورة،  والحكمة 
العالم  وبلدان  عواصم  من  عــدد  بين  متنقال 
وإسبانيا،  وسويسرا،  ــو،  ووارس موسكو،  بينها 
أعماله  بعض  ترجمت  وقد  اآلن.  بها  يقيم  التي 
إلى 40 لغة، وفاز بعضها بجوائز عالمية عديدة، 
والفرنسية  واليابانية  السويسرية  بين  تنوعت 

واألميركية والعربية.
والنقدية  الثقافية  األوساط  به  أشادت  بينما 
وأميركا  ــا  أوروبـ في  والرسمية  واألكاديمية 
مرارا،  »نوبل«  جائزة  لنيل  ورشحته  واليابان، 
هذه  من  وافر  نصيب  اإلنجليزية  للثقافة  وكان 
عشر  أحــد  عنه  نقلت  إذ  األربعين،  الترجمات 
»التبر«،  بينها  اإلنجليزية،  إلى  العربية  من  نصا 
»المجوس«  وآخرها  و»الدمية«،  و»الفزاعة«، 

التي ترجمت منذ 4 أشهر.
ضخما  مشروعا  الكوني  أنجز  عــام،  وبشكل 
سيرة  عن  ــات  ــرواي وال الكتب  عشرات  قوامه 
مدونته  وامتدت  الكبرى.  والصحراء  األمازيغ 
ألحداث  مسرحا  منه  فاتخذ  البحر،  إلى  السردية 
سنوات  ومنذ  واألخـــالف«،  ــالف  »األس سداسية 

المدن  سيرة  يروي  مشروع  تدوين  على  يعكف 
»موسم  روايتا  منه  صدرت  وبالفعل  القديمة، 

تقاسم األرض«، و»سلفيوم« في العام 2017.
العربية واألمازيغ

مع  السابق  ــط«  ــوس »ال حــوار  أجـــواء  ــن  وم
اللغة  اختياره  عن  ســؤاال  هناك  كــان  الكوني، 

وهوية  »تراث  لتأريخ  لسانا  غيرها  دون  العربية 
التي  التسع  اللغات  من  غيرها  دون  األمازيغ«، 
يتقنها، فقال: »هل أنا من اختار استخدام العربية 
العربية هي  إن  نقول  أن  األصح  أن  أم  تـرى؟،  يا 
التي اختارتني؟ بلى! العربية هي التي اختارتني، 
المفقود،  فــردوســي  من  خرجت  عندما  ألنني 
المستخدمة  اللغة  كانت  الدنيا،  ساحة  ونزلت 
خبأها  التي  اللغة  تلك  هي  الواحة،  مدارس  في 
العربية، وحثوني على  الفتح، هي  لي هناك والة 
قطعوا  التي  األصلية،  للغتي  كبديل  استعمالها 
اليومية، كما قطعوا  دابرها حتى من المعامالت 
وثنية!  لغة  بوصفها  األلسن،  من  قبلها  دابرها 
وهو عمل لم أندم عليه؛ ألن اللغات هي الذخيرة 
التي على فتى سخر نفسه لرسالة أن يتزود منها 
كان  ما  وهو  سبيال،  ذلك  إلى  استطاع  ما  كل 
أخرج  ولم  جــدا،  مبكرة  مرحلة  في  هاجسا  لي 
غنيمة  الصطياد  إال  قرن  نصف  منذ  ليبيا  من 
اللغات،  اقتناء  مع  الحال  هو  كما  بثمن،  تقدر  ال 
سيما بعد أن أدركت في مرحلة تالية، مع بداية 
اللغة  أن  الكتاب،  جناب  مع  أبرمته  الذي  العهد 
مجاني  حكم  هي  اللغتين،  حتى  أو  الــواحــدة، 
التجربة  مستوى  على  ال  بالمنفى،  النفس  على 
أعظم  مستوى  على  ولكن  وحسب،  الدنيوية 
الهوس  ولــوال  الوجودية.  التجربة  وهو  شأنا؛ 
عن  العربية  لي  كشفت  لما  باللغة  الوجداني 
إخالصي  على  لي  مكافأة  ربما  الغيبية؛  أبعادها 

تميمة  من  ينطلق  لغة  أي  مع  رهاني  ألن  لها؟، 
سحرية ال تجارى وهي: الحب!«.

نتقن  أن  يسيرا  رهانا  »فليس  الكوني:  وتابع 
إذا  سيما  عاما،  عشر  األحد  سن  في  أجنبية  لغة 
كانت لغة ثرية، بقدر ما هي مركبة مثل العربية، 
لنختط بها متونا أدبية خالل ثماني سنوات فقط 
مسكونة  لغة  أنها  علمنا  إذا  سيما  تعلمها،  من 
أنت  ما تسميه  الواقع، هي  في  ميتة  أخرى  بلغة 
الكالسيكية، ألن صلة اللغة العربية الكالسيكية 
بسليلتها األحدث عهدا، هي صلة أبعد مناال من 
وعندما  اإليطالية،  بسليلتها  مثال  الالتينية  صلة 
الكالسيكي  العربي  الشعر  المدارس  في  نقرأ 
مفرداته،  جل  بتراجم  الهوامش  في  مشفوعا 
مع  نتعامل  أننا  اللغات  عــرف  في  يعني  فهذا 
المفاجأة  ولكن  واحدة.  لغة  ال  الواقع  في  لغتين 
أخرى هي سلف  لغة  ذخيرة  تحوي  ال  العربية  أن 
للغتها المستخدمة، ولكنها تخفي لغة أخرى ذات 
في  برهنت  كما  األم،  لغتى  مع  مشتركة  قواسم 
الالهوت«  لغة  في  »بيان  السباعية:  موسوعتي 
التي لم تقرأ بكل أسف وهي ما أسميته في ذلك 
كانت  التي  المنسية،  أو  البدئية»  »اللغة  البيان 
ذلك  في  بما  القديمة،  العالم  لغات  لكل  نواة 
العربية تتستر  العربية. ليس هذا وحسب ولكن 
على  شأنا  األعظم  علها  رابعة  لغة  ذخيرة  على 
الروح»  »لغة  أن نسميه  يمكن  ما  اإلطالق وهي 
نخطئ  لن  التي  االستسرارية  لهويتها  وذلــك 
بـ)الهوية  نصفها  أن  ألنفسنا  سمحنا  إذا  فيما 

الميثولوجية(«.
االستثنائية  الهوية  »وهــي  بقوله:  وأختتم 
نعتمده  بأن  جديرا  روحيا  عمقا  اللغة  تهب  التي 
مجاهل  في  األوليسي  بحثنا  رحلة  في  دليال 
البعد  فهذا  لغة.  رهين  األساس  في  هو  الوجود 
مستعيرا  غائبا  يبدو  العدد  حساب  في  الرابع 
البستان  لعبة  في  عشر  السادس  الحجر  خصال 
مستترا  حجرا  يحوي  الــذي  الياباني  الفلسفي 
المشاهد.  ولى  حيثما  األنظار  عن  يتوارى  واحدا 
في  آخر  له  بدليل  غياب،  رهين  ظهوره  ولكن 
فالواجب  الموقع.  استبدال  عند  البستان  أرض 
أن  شئنا  إذا  اللغات  مواهب  نستجلي  أن  يقضي 
للعربية  مدينا  كنت  وإذا  نفسها.  اللغات  تهبنا 
فإني  رحلتي  في  عليها  فراهنت  اختارتني  التي 
حديثة  العربية  إن  فخر  بدون  أقول  أن  أستطيع 
في  عاليا  رايتها  رفعت  أن  بعد  أيضا  لشخصي 
استغرقت  بتجربة  الدولية  الثقافية  المحافل 
اعترف  شــهــادة  وهــي  ــرن،  ق نصف  اآلن  حتى 
وحفنة  السفهاء  حاول  حين  في  العالم  بها  لي 
من  بوحي  منها  ينالوا  أن  النفوس  ضعاف  من 
التي أساءت في مجملها  الزائفة  أيديولوجياتهم 
زور  من  أوتيت  ما  بكل  محاولة  العربية  للثقافة 
كم  هؤالء  يتخيل  ال  مفاهيم  أسيرة  تبقيها  أن 

هي عنصرية!«.

األديب الليبي العالمي إبراهيم الكوني

رؤى وتأمالت وحوارات.. إبراهيم الكوني يصدر »تجديف في حق الجذور«

 56« حلب  مدينة  ابن  خليفة  خالد  السوري  الروائي  يشرح 
روايته  عن  العربية  للرواية  محفوظ  نجيب  جائزة  الحائز  عاما« 
تأثير  حول  رؤيته  المدينة«،  هذه  مطابخ  في  سكاكين  »ال 

الوباء في سورية والعالم.
في  منزله  فــي  ــرس«  ب »فــرانــس  مــع  مقابلة  فــي  ويــقــول 
يتشاركون  السوريين  جعل  »كوفيد19-«  وبــاء  إن  دمشق، 
اإلنسانية  فاجعتهم  كانت  وإن  أجمع،  العالم  مع  ذاتــه  الهم 

في حالة انتظار دائم.
عاما«   56« حلب  مدينة  ابن  يشرح  دمشق،  في  منزله  في 
»ال  روايته:  عن  العربية  للرواية  محفوظ  نجيب  جائزة  الحائز 
برس«،  »فرانس  لوكالة  المدينة«،  هذه  مطابخ  في  سكاكين 

رؤيته حول تأثير الوباء في سورية والعالم.
كيف عاش السوريون وباء »كوفيد19-«؟

المحدود،  بعالمهم  السوريون  انشغل  الحرب،  سنوات  خالل 
فقد  اليوم  أما  بالمشاهدة.  الذي ال يسمح  اليومي  الموت  عالم 
وتقاسموا  كاملة،  البشرية  مأساة  من  جزءا  مأساتهم  أصبحت 

مع العالم معنى الموت والخوف.
وربما  اآلخرين،  مع  ومتشاركا  جمعيا  اليوم  خوفهم  بات 
هذه  من  جزء  أنهم  يشعرون  السوريون  بات  ــى،  األول للمرة 

البشرية.
أحــدا.  تعني  ال  ومشاكلنا  األطـــراف،  على  بقينا  ــك،  ذل مع 
يسمع  أن  قادر  وغير  »كورونا«  بفيروس  مشغول  اليوم  العالم 
وغير  تجعله مشغوال  أخرى  أسباب  تأتي  وغدا سوف  السوريين. 

تبقى  وســوف  شــيء،  يتغير  لن  وبالتالي  سماعنا،  على  قــادر 
الحرب مستمرة.

كانوا  ألنهم  »كورونا«،  من  يخاف  من  أقل  هم  السوريون 
باختصار  »كورونا«  لكن  منه،  يخرجوا  ولم  الموت  بمستنقع 

أضاف مصاعب جديدة على حياتهم.
قبل  بحرارتها،  تحتفظ  ــزال  ت ال  السورية  الملفات  كل 
في  نعيش  ونحن  بعده،  تبقى  وسوف  الوباء  وخالل  »كورونا« 
نفق االنتظار. بكل األحوال، ال يمكن مقاربة فيروس »كورونا« 
الحرب  البشر،  بماليين  استخفاف  المقاربة  هذه  في  الحرب.  مع 
يمكن  ال  وتراجيديا  قساوته،  تصور  يمكن  ال  شيء  السورية 

التخفيف منها، ال »كورونا« وال زالزل وال كوارث.
من  سنوات  عشر  كبرى،  إنسانية  فاجعة  عن  نتحدث  نحن 
السوري  للحدث  وتبقى  البشر،  من  كبيرة  لمجموعة  العذاب 

فرادته في إنتاج األلم الجمعي.
كيف تتوقع أن يغدو العالم بعد الوباء؟

»كورونا«،  معركة  قبل  كان  كما  وحشيا  العالم  يبقى  سوف 
الذي  الدرس  يتعلم من  أو  يتغير  ولن  توحشا،  أكثر  بل سيغدو 
مجابهة  يمكننا  ال  بأنه  يؤكد  أخير  ــذار  إن جرس  بمثابة  جاء 

الطبيعة.

الطرف  إنما  العدو،  ليست  الطبيعة  »كورونا«،  معركة  في 
نفسها،  عن  الدفاع  تحاول  أنها  تفعله  ما  وكل  عليه،  المعتدى 
بكل  تضرب  التي  الكبرى  الشركات  فهو  المعتدي  الطرف  أما 
بشكل  المتضرر  الثالث  والطرف  الربح،  أجــل  من  المبادئ 
الحياة  الذين يريدون أن تكون  البشر  الطبيعة، هم  رئيسي مع 

أكثر إنسانية.
في  مختلفة  أفعال  ردود  لديها  دائما  الطبيعة  النهاية  في 
إلخ..  فيروسات..  أو  زالزل  أو  كوارث  سواء  المناسبة،  اللحظات 

نحن اليوم أمام سؤال رئيسي: »ما الذي سيحدث إنسانيا؟«.
المزيد  مع  األسواق  الصراع سيشتد في  إن  يقول  هناك من 
لألسف  يوجد  وال  الطبيعة،  وانتهاك  القيم  عن  التخلي  من 

مؤشر يقول عكس ذلك.
ينتصر  لألسف  الشر  الواقعية،  الحكايات  في  الخير  ينتصر  ال 
أن  للشر  نسمح  أال  المرة  هذه  يجب  لكن  النهاية،  في  دائما 

ينتصر، ألنه من الواضح أنها ستكون المعركة األخيرة.
العالم يقول »هذه  لم نسمع منذ ثالثين عاما بسياسي في 
إنتاج  إعادة  يجب  لذا  مصالحنا«،  »هذه  يقول  الجميع  مبادئنا«، 

قيم جديدة تحافظ على اإلنسانية وتصلح لكل البشرية.
وأن  جديدة،  وأسئلة  أفكارا  نطرح  أن  يجب  »كورونا«،  بعد 

يهمهم  أناس  يقوده  العالم  مستوى  على  نقاش  هناك  يكون 
وفنانين  علماء  مجموعة  شراكة  إلى  ويــؤدي  البشرية،  مصير 
التفكير  يتشاركوا  أن   )...( قادرين  وعمال  وكتاب  وصحفيين 

بمستقبل العالم.
كيف أثر عليك هذا الوباء؟

قبل  مــدى،  بأوسع  التخيل  حق  »كورونا«  فيروس  منحني 
الخيال،  من  الكثير  فيه  شيئا  أكتب  أن  أريد  كنت  حين  سنوات 
سهال  سيكون  شيء  فكل  اليوم  أما  تصديقه،  عدم  أخاف  كنت 

وقابال للتصديق، ألن ما حدث لم يكن ممكنا تخيله.
أفالم  بإنتاج  يفكرون  السيناريو  كتاب  مئات  أن  أعتقد 
يختلف  ســوريــة  ــا«  ــورون »ك لكن  »كـــورونـــا«،  فــيــروس  عــن 
آثــاره  لكن  نفسه  المرض  أن  برغم  أميركا  »كــورونــا«  عن 

االجتماعية مختلفة تماما.
لم  أسئلة  وطرح  التفكير  إلعادة  »كورونا«  فيروس  دفعني 
الدرجة  هذه  إلى  البشر  هــؤالء  وصل  لماذا  بعد:  عنها  نجب 
الموارد؟  واستنزاف  اإلنتاج  هذا  كل  اليوم  لماذا  األنانية؟  من 
محميين  يعيشون  القتلة  لماذا  موجودة؟  غير  العدالة  لماذا 
نصنع  نستطيع  هل  الكبرى؟  والشركات  البنوك  أصحاب  من 

مستقبل أكثر إنسانية وأقل إجراما؟
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150/9 – »وأصبحت« 
مذكرات ميشيل أوباما

المتحدة  للواليات  السابق  الرئيس  زوجة  أوباما،  ميشيل 
عنوانا  »أصبحت«  اسم  اختارت  أوباما،  بــاراك  األمريكية 
الكتب،  مبيعات  أفضل  قائمة  فتصدرت  لمذكراتها، 
تايمز«،  »نــيــويــورك  صحيفة  أسبوعيا  تصدرها  التي 
رقم  أصبحت  ثم  أسبوعا،   80 لحوالي  األفضل  واستمر 
أصدرتها  التي   2019 لسنة  األول  النصف  قائمة  من   21
تناولها  التي  وهي  كتابا،   150 افضل  عن  نفسها  الصحيفة 

كموضوع أسبوعي، عبر هذا العمود.
 ،2018 عام  سنة  من  األخير  الربع  في  صدر  والكتاب 
حوالي  منه  وبيع  لغة،   30 أكثر  إلــى  ترجم  ما  وسريعا 
األول  صــدوره  أسبوع  في  كتاب  المليون  ونصف  مليون 
مبيعات  حقق  شهرين-  بعد  العام-  نهاية  وفــى  فقط. 
مبيعات  إجمالي  أن  والخالصة  دوالر.  ماليين  عشرة  فاقت 
 ، واإللكترونية  والصوتي  المطبوع،  ذلك  في  بما   ، الكتاب 
خالل  وكندا  المتحدة  الواليات  في  نسخة   725000 حوالي 
كتاب  ألي  مبيعا  الكتب  أكثر  ثاني  يجعله  مما  األول،  يومها 

في عام 2018.
وبناتها،  وزوجها  الشخصية،  حياتها  الكاتبة  تناول 
للتغاضي  رفضها  إلــى  وأيضا  السياسة،  ــور  األم وبعض 
إلى  مشيرة  زوجها،  وطنية  في  ترامب  دونالد  طعن  عن 
ماجعل  وهذا  جديد،  كرئيس  ترامب  يتقبلوا  لم  الناس،  أن 

هذا اإلقبال الكبير على كتابها نكاية فيه.
زوجها  ــول  وص مبرزة  صفحة،   420 في  الكتاب  جــاء 
سوداء  أولــى  سيدة  أول  وأنها  أمريكا،  لرئاسة  التاريخي 
األبيض،  البيض  سيدات  من  الوحيدة  وانها  أمريكا  في 
نظرتها  تخف  لم  عبدا.  كان  أجدادها  أحد  أن  أعلنت  التي 
مسقط  عن  كذبا  افترائه  بسبب  ترامب،  للرئيس  الدونية 
تم  آخر  كتاب  أي  من  أكثر  نسخا  بيع  ولقد  زوجها.  رأس 
الرقم  محطمة   ،  2018 سنة  المتحدة  الواليات  في  نشره 

القياسي في 15 يوما فقط
فصال،   24 مقسم  الكتاب 
المقدمة  إلـــى  ــة  ــاإلضــاف ب
هذه  وتقسم  والــخــاتــمــة، 
أقسام:  ثالثة  إلى  الفصول 
وأصبحنا،   2- لي،  -1أصبح 
صف  ولــقــد  وأكـــثـــر.   3-
شخصية  تجربة  بأنه  الكتاب 
الكاتبة  تــنــاولــت  عميقة، 
وكيف  جذورها  خاللها  من 
حيث  صـــوتـــهـــا،  ــدت  ــ وجـ
نوم  غرفة  أوبــامــا(   ( شــارك 
وهو   ) كريج   ( شقيقها  مع 
المجتمع  أيضا،  وتناولت،  األول،  القسم  في  تناولته  ما 
جامعة  في  تعليمها  ثم  شيكاغو،  مدينة  في  األمريكي 
بداية  حتى  هارفارد،  بجامعة  الحقوق  وكلية  )برينستون( 
المحاماة  شركة  في  كمحامية  المبكرة  المهنية  حياتها 
بدأ  وعندما  أوباما،  باراك  التقت  حيث   ، أوستن(  )سيدلي 
تناولت  أيضا،  القسم،  هذا  وفي  السياسية،  حياته  زوجها 
وبحثها  معا،  عائلتهما  وبناء  بزوجها  الرومانسية  عالقتها 

عن وظيفة تحبها.
عام  في  االنتخابات  ليلة  من  التالي  القسم  ويبتدئ 
للواليات  رئيسا  أوباما  ــاراك  ب انتخاب  تم  عندما   2008
باراك  رئاسة  خالل  من  القراء  يأخذ  المزيد  أصبح  المتحدة. 
"األم  ودورهــا  حملته،  على  أوباما  ميشيل  وتركيز   ، أوباما 
جانب  إلى   - أوباما  وساشا  ماليا   - البنتيها  الرئيسية" 
هذا  ويبدأ  األسرة.  كرب  أوباما  حياة  من  األخرى  الجوانب 
عن  يوم  ذات  غيرها  أولى  سيدة  تقلها  لم  بكلمات  القسم 
األمريكية،  المتحدة  للواليات  رئيسا  اصبح  الذي  زوجها، 
البيت  في  سنواتها  ثم  الفياضة.  عواطفها  ذلك  في  بما 
العائلية،  والتزاماتها  العامة،  للصحة  وحملتها  األبيض، 

ودورها كأم.
كشخصيتين  زوجها  مع  حياتها  يغطى  الثالث  القسم  أما 
وشعورها  أولــى،  كسيدة  إنجازاتها  مع  عامة،  عامتين 
مدار  على  والمراقبين  الصحافة  مجهر  تحت  بالعيش 
زوجها  انتخاب  إلعادة  الحملة  في  شاركت  وحين  الساعة. 
كانت  التي  الطرق  من  بالخوف  شعرت   ،2012 عام  في 
يطلقون  كانوا  الذين  األشخاص  ومن  لنقدها  تستخدم 
يحس  ثــم  بشرتها.  لــون  ــاس  أس على  عنها  افــتــراضــات 
وعن  الرابع،  عقدها  تتناول  عندما  صراحتها  بذروة  القارئ 
والدها  ثم  المقربة،  صديقتها  موت  على  العميق  حزنها 
األهمية  في  غاية  مسائل  إلى  باإلضافة  ذلك  عليها،  العزيز 
مسألة  معالجة  في  العصيبة  أوقاتها  بسبب  األنثى،  لدى 
أعمال  ثمة  كانت  وقت  في  عليه،  تغلبت  وكيف  باإلنجاب، 
المجلس  في  يعمل  كــان  عندما  زوجها  وقــت  استغرقت 

التشريعي لوالية )ألينوي(.
على   »  Book Mrks الكتب  »عالمات  موقع  أفاد  ولقد 
من  المراجعين  نسبة  فوصلت  التعليقات،  من  عينات 
نسبة  بلغت  بينما   ،٪18 إلى  »الحماسة«  درجة  إلى  النقاد 
وحصلت  »إيجابية«،  إلــى  أوصلوها  نقاد  من   ٪73 إلــى 
ألفضل  )جــرامــي(  جائزة  على  المسموع،  الكتاب  نسخة 

ألبوم منطوق في عام 2020.
رائعة  روايــة  أوبــامــا  ميشيل  مــذكــرات  تعد  والخالصة 
منظور  مــن  بحكم  األبــيــض،  البيت  فــي  الحياة  لوصف 
أن  ننسى  أال  ينبغي  ثم  العالي،  البيت  هــذا  رجــل  ــة  زوج
بجامعة  الحقوق  وكلية  )برينستون(  جامعة  خريجة  الكاتبة 
عائلة  في  وترعرعت  ولدت  الرائعة  السيدة  هذه  )هارفارد(. 
من  الجنوبي  الجانب  على   ، متواضعة  بإمكانيات  محبة 
القانونية  الشركات  محاميات  أفضل  من  لتصبح  شيكاغو، 
مجتمع  في  سواء،  حد  على  وامرأة  سوداء  وكونها  الممتازة. 
الوظيفي مثير  إلى حد كبير، فإن تعليمها وتطورها  عنصري 

لإلعجاب يجعل القراءة مؤثرة بشكل خاص.
الكتاب ترجم إلى اللغة العربية
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الكتاب صدر في الربع 
األخير من 2018 
وسريعا ما ترجم إلى 

أكثر من 30 لغة

القاهرة - الوسط

عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت

خالد خليفة: »كورونا« جعل السوريني يتشاركون الهم ذاته مع العالمالروائي ابن مدينة حلب

إعالن شروط املشاركة في مسابقة 
»فارس اإلبداع العربي« للكتاب

عبداملجيد الفرجاني.. لعبة العبور من اللون إلى الضوء

الروائي السوري خالد خليفة

بنغازي - مريم العجيلي
 »2020 العربي  اإلبداع  »فارس  لمسابقة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
للكتاب الجديد، الذي لم يسبق نشره والتي تقام بالتعاون المشترك 
وجريدة  والتوزيع  والنشر  للطبع  والفرات«  »النيل  مؤسسة  بين 
للكتاب  المشاركة  شــروط  الورقية،  الليبية  المستقبل«  »صــدى 
الفصيح  الشعر  من  المكونة  بفروعها  واألدباء  والشعراء  والمؤلفين 
والدراسات  والرواية  والقصة  العربي  الشعبي  والزجل  العامية  وشعر 

النقدية واألبحاث والمقال والتأليف المسرحي.
الطيرة،  عيسى  حــمــدي  ليبيا  فــي  المسابقة  منسق  وقـــال 
وهي  المشاركة  شــروط  حــددت  المنظمة  اللجنة  إن  لـ»الوسط«، 
مسيئا  محتوى  المشاركة  تتضمن  وأال  عربيا،  »المتسابق  يكون  أن 
أومحتوى  أوالدول  األشخاص  مع  عدائية  حسابات  أوتصفية  لألديان 
ال أخالقي، وأن يكون كامل الكتاب ال يزيد على 80 صفحة من القطع 
التي  المشاركات  )وورد( وسيتم تجاهل  أو40 صفحة بصيغة  الصغير 
هي  المسابقة  جوائز  أن  إلى  الطيرة  وأشار   .»)PDf( بصيغة  تصلنا 
العربي،  اإلبــداع  فارس  ودرع  األول،  بالمركز  الفائز  الكتاب  »طبع 
وميدالية وشهادة تقدير، وبطاقة الحصول على اللقب، ونشر الكتاب 
المستقبل، ويحصل  الفائز بالمركز األول على صفحات جريدة صدى 
طبع  باستثناء  الجوائز  كل  على  والثالث  الثاني  بالمركزين  الفائزان 

الكتاب«.
ولفت الطيرة إلى أن اللجنة المنظمة للمسابقة تتلقى المشاركات 
على صفحة مجموعة مسابقة فارس اإلبداع العربي على »فيسبوك« 
nagyegy200064@« المنعم  عبد  ناجي  الشاعر  إيميل  أوعلى 
شهر  نهاية  هي  المشاركات  الستالم  مهلة  آخر  وأن   ،»gmail.com

يونيو.
وسوف يجري إعالن الفائزين في 31 من شهر يوليوالمقبل، بينما 
شهر  من  الثاني  النصف  في  والتكريم  الجوائز  توزيع  حفل  سيقام 
أغسطس المقبل بمدينة بنغازي في حال عادت الحياة إلى طبيعتها 
فيروس)كوفيد19(  من  للوقاية  االحترازية  ــراءات  اإلجـ وانتهاء 

المعروف بكورونا المستجد.
العام،  المشرف  من  تتكون  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  أن  يذكر 
الناقد  الشاعر  التحكيم  لجنة  ورئيس  بدير،  أشرف  المستشار  األديب 
المستقبل  صدى  جريدة  إدارة  مجلس  ورئيس  بندق،  العزيز  عبد 

األديب إبراهيم عبد الحميد.

طرابلس - عبد السالم الفقهي



أجل حفل الـ»أوسكار« المقبل لمدة شهرين بسبب فيروس 
والعلوم  الفنون  أكاديمية  وأعــادت  المستجد«  »كورونا 
المرموقة، جدولته في  الجوائز  التي تمنح هذه  السينمائية، 
25 أبريل. وكان من المقرر إقامة النسخة الثالثة والتسعين 
الصحية  األزمة  لكن  فبراير،   28 في  الـ»أوسكار«  حفل  من 
الزمني  الجدول  وتعطيل  السينما  دور  إغالق  في  تسببت 

هوليوود. إلنتاجات 
وفي موازاة ذلك، قامت األكاديمية اإلثنين، بتمديد فترة 
الـ»أوسكار«،  جوائز  على  للمنافسة  المؤهلة  األفالم  إصدار 
وبالتالي،   .2021 فبراير   28 إلى   2020 ديسمبر   31 من 
إلنهاء  الالزمة  المرونة  األفالم  صناع  »منح  في  تأمل  فهي 
بيان  في  فيها  مسؤولون  شرح  كما  وإطالقها«  أفالمهم 
أخيرا  األكاديمية  وخففت  برس«.  »فرانس  وكالة  نشرته 
أصدرت  التي  لألعمال  استثنائي،  بشكل  للسماح،  قواعدها 
تزال  المنافسة.وال  في  مباشرة  التدفقي  البث  منصات  على 
عمليات  أوقفت  كما  مغلقة،  األميركية  السينما  دور  معظم 
العالم،  في  أخرى  أماكن  وفي  أنجليس  لوس  في  التصوير 

خوفا من وباء »كوفيد19-«.
حددته  الذي  الجديد  الموعد  يسمح  أن  المتوقع  ومن 

الوقت  في  جاهزة  تكون  أن  اإلنتاجات  لبعض  األكاديمية 
العام المقبل. كما أنه يعزز  المنافسة  المناسب للدخول في 
كوكبة  حضرة  في  سينظم  الـ»أوسكار«  حفل  أن  في  األمل 

»افتراضية«. إلى حفلة  التحول  النجوم بدال عن  من 
عديد  لمخاوف  استجابة  أيضا  الــقــرار  هــذا  ويمثل 
بأن  يعتقدون  الذين  السينما  عالم  في  المتخصصين 
جدا  قليل   2020 العام  في  إصدارها  تم  التي  األفالم  عدد 
تأجيل  تم  السابق،  وفي  قوية.  بمنافسة  يسمح  ال  بحيث 
 1938 العام  في  حدث  كما  الـ»أوسكار«  جوائز  توزيع  حفل 
العام  وفي  أنجليس،  لوس  اجتاحت  التي  الفيضانات  بعد 
1968 بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ، وفي العام 1981 عقب 
محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغن، إال أنه لم يسبق له أن 
أجل أكثر من أسبوع. وحفل توزيع جوائز الـ»أوسكار« يعتبر 
يناير  في  عادة  تفتح  التي  السينمائية  الجوائز  موسم  ذروة 
مع جوائز »غولدن غلوب«.وبعد إعالن األكاديمية مباشرة، 
التي  البريطانية  السينما  جوائز  وهي  »بافتا«،  منظمو  قرر 
الـ»أوسكار«،  حفلة  من  وجيزة  فترة  قبل  عموما  تمنح 
في  »بافتا«،  منظمو  وأوضح  أبريل.   11 إلى  الحدث  تأجيل 
التغيير  هذا  أن  برس«،  »فرانس  وكالة  إلى  أرسل  بيان 
فترة  بتمديد  ويسمح  الوباء  تأثير  االعتبار  في  »يأخذ 

التأهل«.

متحف  افــتــتــاح  األكــاديــمــيــة  أجــلــت  كــمــا 
االنتهاء  على  بناؤه  أوشك  الذي  الـ»أوسكار«، 
عدة.  مرات  أجل  حدث  وهو  أنجليس  لوس  في 
افتتاحه  المقرر  من  كان  الذي  الموقع  وهذا 
 30 14 ديسمبر سيفتتح في  الجمهور في  أمام 
أبريل 2021، عقب إقامة النسخة 93 من جوائز 

الـ»أوسكار«.
وأعلنت األكاديمية في بيان: »ألكثر من قرن، 

الراحة  تقديم  في  مهما  دورا  األفــالم  أدت 
أحلك  في  عنا  والتخفيف  وإلهامنا  لنا 

الفترات. وهذا ما حدث هذا العام«.
الحالية  النسخة  وأضافت: »إقامة 

من حفلة األوسكار وافتتاح متحفنا 
الجديد سيمثالن لحظة تاريخية«. 
جوائز  تزال  ال  متصل،  سياق  وفي 

جوائز  تعادل  التي  أوورد«  »إيمي 
للتلفزيون  ــار«  ــكـ ـــ»أوسـ الـ

لشهر  مــقــررة  األمــيــركــي، 
سبتمبر رغم أن المحادثات 
التي  الطريقة  حول  جارية 

الحدث. فيها  سيقام 

تأجيل حفل الـ »أوسكار« إلى تأجيل حفل الـ »أوسكار« إلى 2525 أبريل بسبب »كوفيد- أبريل بسبب »كوفيد-1919««
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»كورونا  فيروس  إصــابــات  عــدد  ارتــفــاع  رغــم 
مصر،  في  الماضية  األسابيع  خالل  المستجد« 
التحدي  راية  رفع  قــرروا  السينما  صناع  أن  إال 
البدء  أو  أفالمهم،  لتصوير  العودة  خالل  من 

في تصوير أعمال جديدة.
تصوير  انتهاء  عــن  أخــيــرا،  اإلعـــالن  ــم  وت
بعد  تصويرها  استأنفت  التي  األفــالم  بعض 
تحلم«  »حاسب  فيلم  ومنها،  مباشرة  رمضان 
من  االنتهاء  ربيع  محمد  مخرجه  أعلن  الــذي 
للعمل  األخــيــرة  الخارجية  المشاهد  تصوير 
مع  ماجد  محمود  بطولته  فــي  يجمع  ــذي  ال
وأحمد  العرب  عز  وليلى  ماجد  هشام  شقيقه 
مصرية  تجربة  أول  الفيلم  ويــعــد  خليل. 
البشر  حياة  لتجسيد  المستقبل  نحو  تسافر 
»السوشيال  سيطرة  من  طويلة  سنوات  بعد 
األفكار  وتصبح  حياتهم،  يهدد  بشكل  ميديا« 
عليها  يحاسب  جريمة  ذاتها  بحد  واألحــالم 

حتى قبل تحقيقها.
كل  من  بالفعل  انتهى  أنــه  ربيع  ــاف  وأض
مع  الحالية  الصعوبات  رغــم  الفيلم  مشاهد 
االجتماعي  للتباعد  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج
فيروس  تفشي  لمكافحة  الصحي  والحجر 

»كورونا«.
عز  ليلى  بطولة  من  تحلم«  »حاسب 
في  يشارك  كما  خليل،  وأحمد  العرب 
سعيد  جــمــال  أحــمــد  مــن  كــل  بطولته 
وكمال  قباقيبي  وبكري  شوقي  وداليا 
ومهرة  الشماشرجي  وجيهان  الدبيكي 
»إنــه«،  إنتاج  ومن  نــادر  ونــدى  مدحت، 

ومن تأليف محمود ماجد.
من  »الغسالة«  فيلم  صناع  انتهى  بينما 
استأنفوا  أن  بعد  ــام،  أي منذ  أيضا  تصويره 
من  ــو  وه ــاري،  ــج ال الشهر  مطلع  التصوير 
ومحمود  حاتم  وأحــمــد  الــزاهــد  هنا  بطولة 

حميدة.
تصريحات  فــي  الـــزاهـــد  هــنــا  وكــشــفــت 
فيلم  تصوير  استكمالها  أسباب  تلفزيونية 
ظل  فــي  الماضية  األيـــام  خــالل  »الغسالة« 
وخطورة  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي 
أنها  ــى  إل الفــتــة  صحتها،  على  التجمعات 
األخيرة  المشاهد  إنهاء  على  مجبرة  كانت 
شهر  مدة  التصوير  تأجيل  بعد  الفيلم،  من 
استعمال  عــلــى  حــرصــهــا  ــدة  ــؤك م ــف،  ــص ون

الكحول وااللتزام بالتباعد االجتماعي.
ــول شخص  يـــدور حـ ــة«  ــال ــس ــغ فــيــلــم »ال
وهو  حبيبته،  أجــل  من  غسالة  اخــتــراع  يقرر 
عادل  وتأليف  عبدالحميد  عصام  ــراج  إخ من 
حميدة،  محمود  البطولة  في  ويشارك  صليب، 
فتحي،  أحــمــد  ســـالم،  محمد  رضـــا،  شيرين 

الليثي. ومحمود 
حامد  ــروان  م المخرج  كشف  جانبه،  ومــن 
»كــيــره  الــجــديــد  فيلمه  تــصــويــر  اســتــئــنــاف 
»صورنا  قائال  المقبل،  يوليو  مطلع  والجن« 
 100 منذ  مصر  عــن  الفيلم  أســبــوع،  لمدة 
اإلنجليزي،  ــالل  االحــت مقاومة  أثــنــاء  الــعــام 

و20%  العربية  باللغة  الفيلم  مــن   80%
باإلنجليزية«.

المقاومة،  عــن  فقط  ليس  ــو  »ه وتــابــع: 
فيه  يعيشون  ومن  المجتمع  شكل  عن  ولكن 
على  الضوء  يسلط  الفيلم  الوقت،  ذلــك  في 
منسية،  تكون  أن  يمكن  تاريخية  شخصيات 
الشهر  التصوير  استكمال  الــمــقــرر  ومــن 
رواية  عن  مقتبس  والجن«  »كيره  المقبل«. 
بطولة  مــن  مـــراد،  أحمد  للكاتب   »1919«
شركة  وإنــتــاج  عــز،  وأحمد  عبدالعزيز  كريم 

فيلمز«. »سينرجي 
النجم  يستعد  أيــضــا،  يوليو  بــدايــة  ــع  وم
الجديد  فيلمه  تصوير  لــبــدء  مكي  أحــمــد 
ســنــوات،   7 غــيــاب  بعد  مشكلة«  »مفيش 
كريم  وإخــراج  صبري  وســام  تأليف  من  وهــو 
أخرى،  تفاصيل  أي  كشف  يتم  ولم  السبكي، 

خاصة بالعمل.
محمد  النجم  يبدأ  يوليو،  منتصف  وفــي 
واإلنــس«،  »النمس  فيلمه  تصوير  هنيدي 
شلبي،  منة  النجمة  بطولته  في  تشاركه  الذي 
هنيدي  خضوع  بسبب  شهر  لمدة  تأجيله  بعد 
من  وهو  مؤخرا،  القلب  في  قسطرة  لعملية 

تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.
فيلمه  تصوير  جالل  رامــز  النجم  ويستأنف 
المقبلة،  األســابــيــع  ــالل  خ نظمي«  »هيكل 
بيومي  عـــادل،  غــادة  بطولته  فــي  ويــشــارك 

الميرغني،  حــمــدي  ــاوي،  ــص ال خــالــد  فـــؤاد، 
وإخراج  السيد،  لؤي  تأليف  من  وهو  وانتصار، 

محمود كريم.
فيلمه  لتحضيرات  كــرارة  أمير  النجم  ويعود 

»بـــــطـــــل 
رومـــا«، الــذي 
النشغاله  تــوقــف 
ــســل  ــر مــســل ــويـ ــصـ ــتـ بـ
مغلق  معسكر  في  كــرارة  ويدخل  »االختيار«، 
بيتر  والمخرج  إبراهيم  تامر  المؤلف  برفقة 
تصوير  من  األخير  انتهاء  بعد  ولكن  ميمي، 
التفاصيل  لتحديد  وذلك  »موسى«  اآلخر  فيلمه 

األخيرة، التي تسبق دخولهما التصوير.
األيـــام  ــي  ف فهمي  أحــمــد  يستأنف  كــمــا 
ســوســن«  »حــلــم  فيلمه  تــصــويــر  المقبلة 
حسني،  أكــرم  ــي،  روب بطولته  في  ويشاركه 
بيومي  ــروت،  ثـ محمد  عبدالجليل،  عــمــرو 
أيمن  تأليف  من  وهو  خاطر،  مصطفى  فــؤاد، 
شركة  وإنــتــاج  الجندي،  أحمد  ــراج  وإخـ ــار  وت

فيلمز«. »سينرجي 
إلى  العزيز  عبد  ياسمين  النجمة  وتستعد 
آخر  منذ  عامين  غياب  بعد  للسينما  العودة 
تعاقدت  حيث  طــم«،  طــم  »األبــلــة  أفالمها 
فيلم  بطولة  على  السبكي  أحمد  المنتج  مع 
السيناريست  تأليف  مــن  جــديــد.  كوميدي 

والمخرج خالد جالل.

تصوير  الشافعي  نضال  الفنان  ويــواصــل 
من  الثاني  النصف  خالل   »7 »زنزانة  فيلمه 
بسبب  توقفه  بعد  وذلك  الجاري،  يونيو  شهر 
زاهر،  أحمد  بطولته  في  ويشارك  »كورونا«، 
فضالي،  منة  نــصــري،  مايا  فهمي،  إيــهــاب 
حسام  تأليف  إســـالم،  إيمي  تهامي،  أحمد 

موسى، وإخراج إبرام نشأت.
عبدالعزيز  محمود  كريم  الفنان  ويــعــود 
ويظهر  »موسى«  فيلمه  لتصوير  أيــام  خالل 
وانتهى  روبــوت.  دور  خالل  من  مرة  ألول  فيه 
نصف  تصوير  من  ميمى،  بيتر  الفيلم  مخرج 
كريم  العمل  بطال  يعود  حيث  الفيلم،  أحداث 
تصويره  إلى  نصار  وإيــاد  العزيز  عبد  محمود 
مالك،  أحمد  بطولته  في  ويشارك  أخرى،  مرة 

أحمد حاتم، كاظم نبيل، وعمر الشناوي.
ــد األفـــالم،  ــتــهــاء تــصــويــر عــدي ورغـــم ان
مصير  يــزال  ال  بعضها،  تصوير  ومــواصــلــة 
فمن  مــعــروف،  غير  السينمائي  العرض  دور 
مطلع  الــعــرض  دور  افتتاح  ــودة  ع المحتمل 
أفالم  لنزول  موسم  وأقــرب  المقبل،  يوليو 
هو  لطبيعتها  الحياة  عــودة  حال  في  جديدة 

موسم عيد األضحى المقبل.

أفالم مصرية تتحدى فيروس »كورونا«

القاهرة - الوسط

رغم عدم وضوح الرؤية

في ظل إغالق دور السينما

الوسط - محمد علوش

»مفيش مشكلة« يعيد أحمد مكي بعد غياب 7 سنوات

موقتا  ويند(  ذي  ويذ  )غون  الريح«  مع  »ذهب  فيلم  سحب  مع 
حول  الكتب  مبيعات  وازديــاد  التدفقي  البث  خدمة  من 
التي  مهمة«  السود  »حياة  حركة  تحدث  العنصرية.. 
الواليات  في  فلويد  جورج  وفاة  بعد  زخمها  تجدد 

المتحدة، خضة كبيرة في عالم الفنون والثقافة.
تفاعلت  ــازون«،  ــ »أمـ ــى  إل »نتفليكس«  مــن 
من  التطورات  هــذه  مع  التدفقي  البث  منصات 
طريق  عن  سود  لفنانين  أعمال  على  التركيز  خالل 

تخصيص فئات كاملة لها.
إن  نقول  »عندما  بيان،  في  »نتفليكس«،  وأكدت 
السود  المؤلفين  أن  أيضا  نقصد  مهمة(  السود  )حياة 
أعمال  سلسلة  على  الضوء  تسليط  مع  أيضا«،  مهمون 
جائزة  الحائز  »موناليت«  من  المتحدة،  الــواليــات  في 
وايت  »دير  ومسلسل   2017 سنة  فيلم  أفضل  »أوسكار« 

بيبول«، وفق »فرانس برس«.
الواليات  في  برايم«  »أمـــازون  منافستها  وأطلقت 
هاردشيب  هيستوري..  »بــالك  مسمى  قسما  المتحدة 
بينها  أفالم  مع  وأمــل(  كفاح  السود..  )تاريخ  هوب«  آند 

»جاست ميرسي« مع مايكل ب. جوردان.
أطلقت  التي  ماكس«  أو  بي  »إتش  خدمة  أثارت  كذلك 
»غون  فيلم  سحب  إعالنها  مع  ضجة  الفائت،  الشهر  نهاية 
األعمال  قائمة  من  موقتا  الريح(  مع  )ذهب  ويند«  ذي  ويذ 
عنصرية  نمطية  »أحكاما  يضم  أنه  بحجة  تعرضها  التي 
الشبكة  وتعتزم  األميركي«.  المجتمع  في  شائعة  كانت 
مع  »أوســكــار«  جوائز  ثماني  الحائز  الفيلم  عــرض  ــادة  إع

إرفاقه بإيضاحات تضع العمل في إطاره التاريخي.
يسجل  المستجدة،  الحالة  لهذه  األخرى  الجانبية  اآلثار  من 
بالعنصرية  المرتبطة  الكتب  مبيعات  في  كبير  ازديـــاد 
»وايــت  فمن  باإلنجليزية.  الناطقة  البلدان  في 
بي  تو  »هاو  إلى  أنجيلو  دي  لروبن  فراجيليتي« 
إبــرام  الجامعي  لألستاذ  رايسست«  أنتي  أن 
الكتب  أكثر  من  سبعة  يتناول  كندي،  إكس 
المتحدة  الواليات  في  »أمــازون«  عبر  مبيعا 

مواضيع العنصرية.
آيم  »واي  كتاب  تصدر  بريطانيا،  ــي  وف
أباوت  بيبول  وايــت  تو  توكينغ  لونغر  نو 
المبيعات  إيــدو-لــودج  لريني  ــس«  راي
»ووترستونز«.  مكتبات  سلسلة  لدى 
إلى  يتطرق  الذي  الكتاب  هذا  وكان 
في  الجدل  أثار  قد  العنصرية  مسائل 

البالد لدى صدوره سنة 2017.
»غيرل،  كتاب  تصدر  الــروائــيــة،  القصص  صعيد  وعلى 
إيفاريستو  برناردين  النيجيرية   - لإلنجليزية  آذر«  ــان،  ووم
بريطانيا  في  السود  أسر  حياة  عن  يروي قصة  وهو  المبيعات. 
»ذي  مع  بالتساوي   2019 سنة  العريقة  بوكر  بجائزة  وفــاز 

تيستامنتس« لمارغاريت أتوود.
في  »كوبس«  الواقع  تلفزيون  مسلسل  عرض  وقف  مع 
على  انتقادات  باستمرار  يواجه  ــذي  وال المتحدة  الــواليــات 
في  الجرائم  عن  السود  مسؤولية  تصوير  في  المبالغة  خلفية 
بي  »بي  منصة  من  بريتن«  »ليتل  وسحب  المتحدة،  الواليات 
لشخصيات  بيض  ممثلين  تجسيد  بسبب  اإللكترونية  سي« 
بظالله  والعنصرية  الشرطة  عنف  بشأن  الجدل  يرخي  سود.. 

على عالم اإلعالم.
الساخر  بتجسيده  الشهير  بريتن«  »ليتل  برنامج  ويعرف 
نساء  بينهم  واألوساط،  األصول  بريطانية من كل  لشخصيات 
تبرج ألدائها.  سوداوات كان ممثلون بيض يضعون مساحيق 
القرار لمجلة »فراييتي«  وعلل ناطق باسم »بي بي سي« هذا 

بأن »الزمن تغير منذ بدء عرض ليتل بريتن«.
اإلطار  هذا  في  أيضا  ضجة  أحدثت  التي  التصريحات  ومن 
»فرندز«  مسلسل  مبتكري  إحــدى  كوفمان  مارتا  ــه  أوردت ما 
من  الجهود  من  يكفي  ما  تبذل  »لم  بأنها  أخيرا  ندوة  خالل 
نيويورك  في  أحداثه  تدور  الذي  المسلسل  في  التنوع«  أجل 
تمثيال  يعكس  لم  لكونه  بداياته  منذ  انتقادات  واجه  والذي 

جيدا عن المجتمع.
»علي  متخصصة:  منشورات  أوردتها  تصريحات  في  وقالت 
من  وأصــوات  وكتاب  جديدة  فرق  مع  للتعاون  وسيلة  إيجاد 
التغيير  تظهير  في  األمل  مبدية  ثقافي،  استحواذ"  أي  دون 

في أعمال مقبلة.
السود  »حياة  حركة  طاولت  الموسيقي،  المجال  وفــي 
المستخدمة  الحضرية«  »الموسيقى  مصطلح  أخيرا  مهمة« 
و»آر  والـ»هيب هوب«  الراب  تشمل  مختلفة  أنواع  عن  للتعبير 

آند بي«، التي غالبا ما يعنى بها فنانون سود.
لـ»يونيفرسال«  التابعة  ريكوردز«  »ريبابليك  شركة  وفتحت 
الكنديان  أمثال  من  نجومها  بين  بارزين  فنانين  تضم  التي 
استخدام  ــف  وق ــالل  خ مــن  الطريق  ويكند،  وذي  ــك  درايـ
بينها  أخــرى  جهات  سريعا  حذوها  وحــذت  المصطلح.  هــذا 
التي  األميركية  الموسيقية  »غرامي«  جوائز  على  القائمون 
تبديل  خالل  من  خصوصا  جوائزها  بعض  تسميات  ستغير 
آند  آر  بـ»موسيقى  المعاصرة«  الحضرية  »الموسيقى  جائزة 

بي التقدمية«.

حركة مناهضة العنصرية تحدث حركة مناهضة العنصرية تحدث 
خضة في عالم الفن والثقافةخضة في عالم الفن والثقافة

بعد سحب فيلم »ذهب مع الريح« تمديد موعد التقديم للدورة الرابعة 
من »منطلق الجونة السينمائي«

تمديد  السينمائي«  »الــجــونــة  مهرجان  أعلن 
الجونة  منطلق  من  الرابعة  للدورة  التقديم  موعد 
السينمائي. ويمكن لصناع األفالم التقدم بالمشاريع 
بينما   ،2020 يونيو   25 حتى  التطوير  مرحلة  في 
بعد  ما  مرحلة  في  لألفالم  النهائي  الموعد  يظل 
2020، وسيتم  يوليو  الـ10 من  اإلنتاج كما هو في 
1 أغسطس  إعالن النتائج النهائية في موعد أقصاه 
في  للمشاركة  المختارة  المشاريع  2020.تفحص 
مكونة  خاصة  لجنة  السينمائي«،  »الجونة  منطلق 
من خبراء الصناعة، وهي معينة من قبل المهرجان، 
وإمكانية  الفنية،  ورؤيتها  مضمونها،  على  بناء 
مرحلة  في  مشروع  أفضل  يحصل  ماليا.  تنفيذها 
التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد اإلنتاج على 
إضافة  أميركي،  دوالر  ألف   15 قدرها  مالية  جائزة 

عالوة  السينمائية.  الجونة  منصة  شهادة  إلى 
أن  المشاركة  للمشاريع  يمكن  ذلك،  على 
من  مقدمة  أخرى  ومنح  جوائز  على  تحصل 

رعاة المهرجان وشركائه.
الثالثة  ــدورة  ال في  الفائزة  المشاريع 

تقدر  جوائز  على  حصلت  قد  للمنطلق 
دوالر  ألف   240 من  بأكثر  قيمتها 

أميركي.
ــدورة الــرابــعــة  ــ وســتــقــام ال
السينمائي«  »الجونة  لمهرجان 
سبتمبر   24 بين  الفترة  فــي 
بينما   .2020 ــر  ــوب ــت أك و2 
الجونة  منصة  فعاليات  ستقام 

 26 بين  الفترة  في  السينمائية 
.2020 سبتمبر و1 أكتوبر 

● مشهد من فيلم ذهب مع الريح

عرض  الجمعة،  التدفقي،  للبث  »نتفليكس«  منصة  بدأت 
بالدز«،   5 »دا  الجديد  لي،  سبايك  األميركي،  المخرج  فيلم 
للسود عبر  لتمثيل أفضل  السعي  والذي يستكمل من خالله 

السينما.
في  العنصرية،  مناهضة  لحركة  المتزايد  الزخم  ظل  وفي 

يطرح  فلويد،  جورج  وفاة  إثر  المتحدة،  الواليات 
مع  تماما  ينسجم  فيلما  األميركي  المخرج 

ارتباطه  رغــم  الراهنة  المرحلة  مجريات 
»فرانس  حسب  فيتنام،  بحرب  الوثيق 

برس«.
أربعة  عــودة  قصة  العمل  ــروي  وي
المقاتلين  ــن  م ســـود  أميركيين 
رفات  لتسلم  فيتنام،  إلى  السابقين 
معركة  في  قضى  الذي  دوريتهم  قائد 
ذهب  شحنة  عن  وللبحث  األدغال  في 

رفاق  أحــد  نصيحة  عند  ــزوال  ن مخبأة 
المهمة  هذه  أن  غير  السابقين.  السالح 

ويتحول  المرسومة،  الخطة  وفق  تحصل  ال 
إلى  الفيلم من عمل استكشافي عابق بالحنين 

فيلم تشويقي. إلى  الماضي 
بينهم  الالمعين  الممثلين  من  كوكبة  العمل  ويضم 
صاحب  قائد  بــدور  بانثير«(  ــالك  )»ب بوزمان  تشادويك 
كاريزما عالية يظهر دائما في مشاهد استعادية، وحفنة من 
الممثلين الكهول بأدوار ثانوية. إال أن سبايك لي ال يكتفي 
العمل  إذ يتضمن  فيتنام،  أميركيين في  بفيلم تشويقي عن 
»أبوكاليبس  خصوصا  بينها  قديمة  أفالم  إلى  عدة  إشارات 
عدة،  متفجرة  مواضيع  إلى  بــالدز«   5 »دا  ويتطرق  نــاو«. 
تعرف  كانت  منطقة  لتاريخ  المشوق  االستكشاف  هذا  وشكل 
في  السود  مكانة  في  للخوض  مقدمة  الصينية  بالهند 

األميركي. التاريخ 
السود  األميركيين  بأن  الفيلم  طوال  لي  سبايك  ويذكر 
التاريخ  الكبرى في  المراحل  أساسيا في سائر  شكلوا مدماكا 
األميركي ودفعوا بالدم فاتورة باهظة نتيجة هذه التحوالت.

خاضتها  التي  الحروب  سلسلة  إلى  البالد  تأسيس  فمنذ 
الواليات المتحدة، لطالما كان السود يدفعون ثمنا 
باهظا في مقابل النهوض باألمة. ويقول قائد 
يموت:  أن  قبل  لرفاقه  نورمان  الدورية 
البداية  منذ  بأرواحنا  ضحينا  »لطالما 
الذي  المكان  سيعطوننا  أنهم  في  أمال 
كان  عليه  حصلنا  ما  وجل  نستحق. 

مؤخراتنا«. على  الركل 
يسعى  ــذي  ــ ال الــذهــب  ويــرمــز 
إلى  استرجاعه  إلى  القدامى  الجنود 
التعويضات التي يطالب فيها جزء من 
االستعباد  إلى  ذلك  من  وأبعد  السود، 
له  تعرض  ــذي  ال العنصري  والتمييز 

400 سنة. األميركيون السود على مدى 
ــق  ــاب ــس ــه ال ــم ــل ــي ــع ف ــ ــا فـــعـــل م ــمـ وكـ
أوسكار  جائزة  بفضله  حاز  الذي  »بالككالنسمان«، 
السينمائي، قدم  الكبرى في مهرجان كان  أولى له والجائزة 
تطرقه  مع  الساعة  تطورات  إلى  نظرته  عاما«   63« المخرج 

إلى دونالد ترامب وأيضا إلى حركة »حياة السود مهمة«.
نيويورك  في  بروكلين  من  المتحدر  المخرج  وأوضــح 
اليوم  الشوارع  في  أراه  »ما  الثالثاء:  إس«،  بي  »سي  لقناة 
متحدثا  الستينات«،  خالل  صغري  في  حصوله  أتذكر  ما  هو 
المتحدة  الواليات  شهدتها  التي  الكبرى  التظاهرات  عن 
فيتنام  العقد، خصوصا لالحتجاج على حرب  خالل نهاية هذا 

المدنية. بالحقوق  والمطالبة 

سبايك لي يعرض »دا سبايك لي يعرض »دا 55 بالدز« على »نتفليكس« بالدز« على »نتفليكس«
استمراراً لخطه الملتزم

● سبايك 

● مشهد من فيلم موناليت

● فيلم الغسالة

● كيره والجن

● كريم محمود عبد العزيز بطل فيلم موسى

● أحمد مكي

● األوسكار
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باكيتا وكلمنتي األكثر إزعاجاً بعد أن صدرا 
األزمة المالية وكادا يتسببان في إيقاف 

النشاط عبر شكويين رسميتين إلى »فيفا«

البنزرتي يختتم الوالية العربية
وسبقه المصري محسن صالح والجزائري 

مختار عريبى في تجارب متعددة

المحترف  الليبي  ــي  ــدول ال الــجــنــاح  كشف 
أحمد  اإليطالي،  »كروتوني«  فريق  بصفوف 
األندية  تواجه  قد  التي  الصعوبات  علي،  بن 
وعودة  الرياضي  النشاط  استئناف  فور  اإليطالية 
ابتعاد  ظل  في  خصوصًا  المحلية،  المسابقات 
تفوق  لفترة  المالعب  عــن  الالعبين  جميع 
وأكثر،  يومًا   90 يوازي  ما  أي  أشهر،  الثالثة 
فريقه  صفحة  على  له  مسجل  فيديو  عبر 
بات  ــه  وأن »فيسبوك«،  الرسمية 
مع  للتدريبات  العودة  عقب  يشعر 
جديد،  لموسم  يستعد  وكأنه  فريقه 
والبدنية،  الذهنية  الناحية  من  خصوصًا 
تتطلب  المقبلة  المرحلة  أن  إلى  مشيرًا 
أنه  خاصة  مختلفة،  بطريقة  االستعداد 
 10 خوض  زمالئه  رفقة  عليه  يتوجب 
بشكل  أيام   3 كل  واللعب  مباريات 
على  زد  الصيفية،  الفترة  في  مستمر 
النهائية  التصفيات  خــوض  ــك  ذل
خالل  األولى  الدرجة  لدوري  المؤهلة 

وقت وجيز.
خشيته  عــن  عــلــي  بــن  ــر  ــب وع
بسبب  فريقه  نتائج  تــأثــر  مــن 
األشهر  في  البطولة  توقف 
أنه  خصوصًا  الماضية، 
مستويات  يقدم  كان 
بشكل  ويسير  جيدة 

التأهل. نحو  إيجابي 

الدكتور،  الليبية  األولمبية  اللجنة  رئيس  قام 
العرادي  سالم  الالعب  بتتويج  الــزروق،  جمال 
االستعراضية  ــدم  ــق ال كـــرة  بــطــولــة  بــكــأس 
اللجنة  صفحة  عبر  ُأقيمت  التي  الرمضانية 
الماضي،  المبارك  رمضان  شهر  خالل  األولمبية 
يومًا،   20 وتواصلت  العبًا   23 مشاركة  وشهدت 
من  ــعــرادي  ال سالم  الــالعــب  تمكن  أن  وبعد 
مع  الموعد  كان  األول  الترتيب  على  الحصول 
عدد  وبحضور  األولمبية  اللجنة  بديوان  التتويج 
تسلم  كما  االستعراضية،  القدم  كرة  العبي  من 
باللقب،  للفائز  المقررة  المالية  المكافأة  الفائز 
ولجنة  المنظمة  اللجنة  بتكريم  الزروق  وقام  هذا 

التحكيم الليبية.

بطل  أيضًا  ــزروق  ال متابعة  إطــار  في  هذا  يأتي 
لـ»أولمبياد  يستعد  الذي  قنبور  حسين  التجديف 
صيف  في  لتقام  عام  لمدة  تأجيلها  بعد  طوكيو« 
»كورونا«  أزمة  قبل  شارك  حيث  المقبل،  العام 
وأحرز  تونس،  في  المفتوحة  الدولية  البطولة  في 
في بطولة  برونزيتين  بالده قالدتين  منتخب  مع 
التي  للتجديف،  الدولية  عشرة  الثالثة  تونس 
ُأقيمت بالبحيرة التونسية، وتمكن قنبور من إحراز 
منافسات  في  البرونزية  والقالدة  الثالث  المركز 
في  أمــا   ،3:51:68 ــدره  ق بزمن  الكبار  ــردي  ف
منافسات زوجي األواسط فقد تحصل الثنائي أوس 
الثالث  المركز  على  بكرة  ومحمد  السعيدي  خيري 

والقالدة البرونزية بزمن وقدره 3:59:54.

الزروق يتوج بطل الكرة االستعراضية

قال العب المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق، عبدالرازق جرانة، إن اتحاد 
الكرة يريد شخصيات قلبها على كرة القدم ولها رؤية طويلة المدى وليس همها 

السفر والمكاسب، وأنه بصدد الدعوة إلى تشكيل رابطة الالعبين الدوليين 
الذين يجب أن يكون ثالثة منهم في التشكلية القادمة لمجلس إدارة اتحاد 

الكرة في االنتخابات المقبلة، وأنه متفرغ حاليا للعمل التطوعي مع 
جمعية الوفاء الرياضية لقدامى الرياضيين لتقديم أعمال خيرية.

اختار االتحاد العربي ألكاديميات كرة القدم الليبية دكتور حدهم العابد عضوا ◆
باللجنة النسوية باالتحاد، مع إسناد رئاسة اللجنة لألردني رزق محمد، وضمت 
في عضويتها اللبناني حسن كمال والسيدات حدهم العابد من ليبيا، ورضوى 
خضر من مصر، ومروة معطا اهلل من الجزائر، ولمياء شفيق من المغرب، وهيا 

القطامي من األردن، وبسمة الهادي من تونس، وزينب طالل من لبنان، 
وأطياف بشير وعائشة محمد من السودان.

◆

● الزروق مع أبطال الكرة االستعراضية

عودة نشاط األندية 
االجتماعي إلى الواجهة

الكثر  الرياضي  النشاط  توقف  استمرار  مع 
الركود  حالة  ومع  اشهر  وبضعة  عام  من 
تسود  التي  الكروية  والبطالة  والكساد 
الذى  الكبير  والفراغ  الرياضي  المشهد 
نأمل اال يطول يظهر ويطل علينا النشاط 
االجتماعي لالندية الرياضية الذى عاد الى 
التي  وهى  غياب  بعد  جديد  من  الواجهة 
عرفناها منذ تأسيسها بأنها اندية رياضية 
ثقافية واجتماعية لكن الممارس على ارض 
اللعبة  القدم  الواقع هو نشاط يخص كرة 

الشعبية االولى فقط.
ــل الــتــوقــف  ــواصـ ــرار وتـ ــم ــت ومـــع اس
االندية  بدأت  الكروى  للنشاط  االضطرارى 
فى  ايجابيا  تنافسا  بينها  فيما  تتنافس 
االجتماعية  والمبادرات  النشاط  تفعيل 
ولمسات الوفاء لقدامى رياضييها ورموزها 
لفترة  غائبا  وظل  غاب  الــذي  ــدور  ال وهو 
االندية  واهتمام  انشغال  امام  قصيرة  غير 
والفوز  النقاط  وحساب  القدم  كرة  بنشاط 
والخسارة والركض حول تعاقدات الالعبين 

ومشاكلهم.
يكلف  ال  االجتماعي  النشاط  ان  ورغــم 
والمدربين  الالعبين  مصاريف  امام  شيئا 
الباهظة اال انه توارى عن االنظار واالضواء 
البروز  لهذا  الفرصة  النشاط  توقف  ليتيح 
من جديد وهو الجانب الذي نأمل استمراره 
حتى اثناء انطالق النشاط الرياضي ليسير 
الحقيقي  للدور  تجسيدا  جنب  الــى  جنبا 
الثقافية  الرياضية  مؤسساتنا  و  النديتنا 
وأداء  بلعب  نطالبها  والتي  واالجتماعية 
دور اكبر فى هذه المرحلة لتجسيد مفهوم 
وتأكيد  الصغير  للنشء  التربوي  الجانب 
قيم الوفاء تجاه رموز ونجوم قدموا الكثير 
وطالهم  النسيان  وطــواهــم  النديتهم 

االهمال.
بهم  لالهتمام  واالوان  الــوقــت  حــان 
بسيرتهم  الحالية  ــال  ــي االج وتــذكــيــر 
لمؤسساتهم  قدموه  ومــا  ومسيرتهم 
جسام  وتضحيات  عطاء  من  الرياضية 
زمن  ايام  ومراحل صعبة  فى ظل ظروف 
الهواية واللعب من اجل الغاللة واالنتماء 
اموال  زحف  امــام  تماما  اختفى  والــذي 
كل  وأكلت  التهمت  التي  االحتراف 
شىء بما فيها المبادرات االجتماعية 

والثقافية واالنسانية والتربوية.

القدم  لكرة  الطويل  الــتــاريــخ  مــن  الــرغــم  على 
مرة  ألول  دوليا  الظهور  عرفت  التي  العريقة  الليبية 
مشاركاتها  عبر  األولى  بدايتها  أن  إال   1953 العام 
حيث  الوطني  المدرب  جهود  بفضل  جاءت  الدولية 
حين  مراحلها  بداية  في  الليبية  الكرة  عليه  اعتمدت 
الواجهة  في  وظل  بمفرده  الصعبة  المسؤولية  تحمل 
في  الدولية  ومنتخباتنا  المحلية  فرقنا  قاد  حيث  طويال 
معها  وحقق  منعدمة  وإمكانيات  صعبة  ظروف  ظل 
االخرى  المراحل  باقي  في  وحتى  النجاحات  من  الكثير 
وفيا  الوطني  المدرب  ظل  منتخبنا  تاريخ  من  الالحقة 
يتم  التي  والطوارئ  لالزمة  ومدربا  بــالده  لمنتخب 
وعند  الضيق  وقت  بخدماته  واالستنجاد  اليه  اللجوء 
المدرب  ومنتخبنا  الليبية  الكرة  تعرف  ولم  الحاجة 
ظهورها  من  سنوات  تسع  مضى  بعد  اال  االجنبي 
مالعبنا  كانت  حيث  الدولية  الواجهة  على  وانطالقها 
المدربين  مــن  للكثير  تــجــارب  حقل  ومنتخباتنا 
وخبراتهم  مستوياتهم  اخــتــالف  على  الــوافــديــن 
مختلفة  تدريبية  مدارس  يمثلون  والذين  وتجاربهم 

67 عاما كاملة. منذ االنطالق وحتى اآلن أي طوال 

البداية انجليزية
في  منتخبنا  مشاركة  خــالل   1961 العام  شهد 
للمدرب  تواجد  اول  بالمغرب  الثالثة  العربية  الدورة 
االنجليزية  التدريبية  المدرسة  كانت  حيث  االجنبي 
هذه  في  منتخبنا  قيادة  تولت  مدرسة  اول  العريقة 
بنغهام  جيمس  االنجليزي  المدرب  بتولي  ــدورة  ال
لهذه  ينتمى  كخبير  ــى  االول للمرة  منتخبنا  قيادة 
في  االسد  نصيب  لها  كان  والتي  التدريبية  المدرسة 
يمثلونها  مدربين  خمسة  قاد  حيث  منتخبنا  تدريب 
كان  مختلفة  واجيال  مراحل  عبر  الوطني  المنتخب 
اتحاد  معه  تعاقد  الذى  برادلى  رون  االنجليزي  اخرهم 
النقلة  صاحب  المدرب  وهو   1976 العام  الليبي  الكرة 
بنجاح  قادها  التي  والتجديد  التغيير  وثورة  الكبيرة 
اجنبي  مدرب  اكثر  يعد  والــذى  منتخبنا  صعيد  على 
سنوات  اربع  من  اقتربت  لمدة  منتخبنا  قيادة  تولى 
العام  مطلع  وحتى   76 العام  من  بداية  متتالية 

.1980

ثالثى روماني
شهدت  التي  الرومانية  التدريبية  المدرسة  تلتها 
االشــراف  مهمة  رومانيا  من  مدربين  ثالثة  تولى 
المدرسة  وهــى  المتوسط«  »فرسان  تدريب  على 
ثم  تيتوس  الــمــدرب  مع   1973 العام  بــدأت  التي 
التسعينات  اواخر  فى  مالدوفان  واخرهم  موناالكى 
على  مبكر  حضور  اليوغسالفية  للمدرسة  كان  كما 
يوزفتش  المدربين  خالل  من  الليبى  المنتخب  خارطة 

الستينات. منتصف  بعد  ما  فترة  خالل  وميالن 

المدرسة االيطالية
بالمدرسة  الليبي  المنتخب  عالقة  ــدأت  ب فيما 
الذى  برسلينى  المدرب  مع  التسعينات  في  االيطالية 
 99 العام  بــاالردن  العربية  الــدورة  في  منتخبنا  قاد 
بداية  مع  سكوليو  الراحل  مواطنه  بعده  من  جاء  ثم 

لم تستمر طويال. تجربة  في  االلفية 

السامبا البرازيلية
مجىء  مع  تواجد  البرازيلية  للمدرسة  كان  كما 
 1978 االرجنتين  مونديال  في  السامبا  منتخب  نجم 
 1992 العام  منتخبنا  قاد  الذى  مارينهو  فرانشيسكو 
للتأهل  منتخبنا  قاد  الذى  باكيتا  ماركوس  مواطنه  ثم 
اخر  في   »2012 »كان  افريقيا  امم  بطولة  لنهائيات 
ثم  الكبير  االفريقى  المحفل  هذا  في  لمنتخبنا  ظهور 
قصيرة  تجربة  فى   92 العام  االسكتلندية  المدرسة 

ماكليالن. المدرب  مع 

بيال المجرى
الكروي  النشاط  توقف  اثناء  جــاء  بيال  المجرى 
في  له  ظهور  اول  في  بامتياز  منتخبنا  قيادة  في  ونجح 
وصيف  لقب  الحراز  مرة  الول  وقاده  الكان  نهائيات 

.1982 العام  القارة  بطل 

صديق مارادونا
بــيــالردو  ــوس  ــارل ك االرجنتينى  ــدرب  ــم ال تــولــى 
مواطنه  بواسطة  جاء  الذى   2002 العام  المسؤولية 
واجهتي  على  منتخبنا  قــاد  حيث  ــا  ــارادون م النجم 
لم  قصيرة  تجربة  في  والمونديال  الكان  تصفيات 
الذى  ايليا  والكرواتى  تذكر  نتائج  خاللها  يحقق 
بطولة  نهائيات  في  الليبي  المنتخب  قيادة  تولى 
قاد  الذى  برانكو  ومواطنه   2006 بمصر  افريقيا  امم 
واالسبانى  قصيرة  تجربة  في   2010 العام  منتخبنا 

ـ»فرسان املتوسط« 67 عاما ترسم مالمح املدارس التدريبية ل
البداية مع المدرب الوطني في 1953 ثم االنطالقة اإلنجليزية بعد ثماني سنوات بـ»عربية المغرب 1961«

الوسط - زين العابدين بركان

582 دارسا
في دورة إحصائيي
كرة السلة العربية

ُاختتمت دورة إحصائيي كرة السلة العربية عبر 
االتحاد  عليها  وأشرف  نظمها  التي  اإلنترنت 
دارسًا،   582 مشاركة  وشهدت  للعبة  العربي 
لالتحاد  العام  األمين  ألقى  الدورة  ختام  وفي 
شلبي  عبداهلل  العميد  السلة  لكرة  العربي 
المحاضرين  فيها  حيا  اإلنترنت  عبر  كلمة 
الكبيرة  المجهودات  على  الدارسين  وجميع 
»إن  وقال:  الدورة،  نجاح  في  ومساهمتهم 
السلة يهتم بكل عناصر  لكرة  العربي  االتحاد 
الفترة التي شهدت توقف  اللعبة، وخالل هذه 
نجحنا  كورونا  جائحة  بسبب  الرياضي  النشاط 

في إقامة دورتين ناجحتين عبر اإلنترنت«.
والثانية  للحكام،  كانت  »األولى  وأضاف: 
المشاركة  فرصة  فيها  ُأتيحت  لالحصائيين 
العرب  والمدربين  اإلحصائيين  لجميع 
واستهدفت الدورة 592 مشاركًا من 20 اتحاد 
كرة للسلة في مختلف الدول العربية من أصل 
22 اتحادًا عربيًّا، وتميزت الدورة بالمحاضرات 
القيمة من قبل أبرز المحاضرين العرب«، وفى 
إلى أن دورات عربي السلة  الختام أشار شلبي 
االتحاد  برنامج  وفي  ستتواصل،  اإلنترنت  عبر 
للمدربين،  واحدة  دورتين،  إلقامة  التجهيز 

والثانية الدارة تنظيم البطوالت«.
شمل برنامج الدورة محاضرات حول القواعد 
قسم  رئيس  ألقاها  االحصاءات،  لعمل  الفنية 
االقليمي  بالمكتب  الالعبين  واهلية  االحصاء 
اللبناني  لالتحاد الدولي لكرة السلة فى اسيا، 
استخدام  حول  ومحاضرة  مولود،  معروف 
الدولي  باالتحاد  الخاص  االحصائيات  برنامج 
المباريات  وتحليل  تقطيع  كيفية  حول  وأيضًا 
ألقاها مساعد مدرب  منها،  االستفادة  وكيفية 

منتخب مصر محمد سليم.

● بن علي

عبدالكريم  الليبية  المالكمة  منتخبات  رئيس  أكد 
مالكمين  بثمانية  ستشارك  ليبيا  أن  مانيطة، 
طوكيو  ألولمبياد  المؤهلة  الثانية  التصفيات  في 
المقبل،  العام  فرنسا  ستستضيفها  والتي   ،2021
وأوضح مانيطة، في تصريح إلى جريدة »الوسط«، 
دوكو  وعاصم  خير  عبدالباسط  المالكمين هم  أن 
المقصبي  ومحمد  عكاشة  ومؤيد  الفالح  وسعد 
وبريطانيا  بمالطا  المحترف  الثالثي  جانب  إلى 

وفتحي  الزناد  ومعز  مالك  الشقيقين 
بريبش.

لجنة  أن  مانيطة،  وأضاف 
برنامجا  وضعت  المنتخبات 

استعداديا لهذه التصفيات 
داخليا  معسكرا  يتضمن 
من  عدد  يتخلله  وخارجيا 
المباريات الدولية نتمنى 
الظروف  تسمح  أن 
اإلمكانيات  وتتوافر 

لتنفيذه. الالزمة 
حفل  مؤخرا  وُأقيم 

المنتخبات  بقاعة  تكريم 
المحترفين،  للمالكمين 

بربيش،  وفتحي  الزناد  مالك 
للمالكمة  الليبي  االتحاد  قبل  من 

والرياضة، وأشرف على حفل  الشباب  وهيئة 
أمين  الجهمي  ولؤي  مانيطة  عبدالكريم  التكريم 
الصندوق باالتحاد، وحسين النظيف رئيس االتحاد 
الصندوق  أمين  الزليتني  وعمر  للمالكمة  الفرعي 
كلمة  التكريم  وتخلل  بطرابلس،  الفرعي  باالتحاد 
الذي  مانيطة  عبدالكريم  المنتخبات  لجنة  لرئيس 
تحدث عن اللعبة في ليبيا والعودة بها من جديد 
برئاسة  الليبي  لالتحاد  السليم  التخطيط  بفضل 
الزناد  البطلين  أن  مانيطة  وأكد  البهلول،  يوسف 
ما  وهذا  خارجيًا  الليبية  المالكمة  شرَّفا  وبربيش 
الليبي وهيئة الشباب والرياضة على  شجع االتحاد 

للعالمية. ينطلقا  والوقوف معهما حتى  دعمهما 

المالكمان  وينتظر 
في  قوية  مشاركة 
من  الثانية  التصفية 
المؤجلة  طوكيو  تصفيات 
من  التي  المقبل،  للعام 
فرنسا  تستضيفها  أن  المنتظر 
من  »كورونا«،  جائحة  انحسار  بعد 
وأسعد  الزناد،  مالك  البطل  والد  عبر  جانبهما 
بربيش عن شكرهما  فتحي  البطل  بربيش شقيق 
على  الليبي  واالتحاد  والرياضة  الشباب  لهيئة 
تطور  في  يسهم  أن  شأنه  من  الذي  الدعم،  هذا 
والعودة  للعالمية  بهما  ويرتقي  المالكمين 
التكريم  ختام  وفي  جديد،  من  الليبية  بالمالكمة 
الليبي  واالتحاد  والرياضة  الشباب  هيئة  قدمت 
وفتحي  الزناد  مالك  للبطلين  صكًا  للمالكمة 

30 ألف دينار. بربيش بقيمة 
واصل  الزناد  مالك  الليبي  المالكم  وكان 
بالضربة  وفاز  له،  ظهور  آخر  في  هوايته 

التي  المباراة  من  الثانية  الجولة  في  القاضية 
حساب  على  لندن،  الضباب،  بعاصمة  ُأقيمت 
جزبيك،  ميشيل  السلوفاكي  المالكم  منافسه 
الزناد  كتب  الفوز  وعقب   ،»IBF« بحزام  ليظفر 
رسالة  »فيسبوك«  على  الشخصية  صفحته  عبر 
الفوز  بتكرار  العهد  مجددًا  الليبيين  إلى  جديدة 
أمثل  أعد  لم  »أنا  قال:  حيث  ليبيا،  باسم  والنصر 
أمثل  إني  اآلن،  بعد  فقط  المالكمة  وال  نفسي 
بالمشاكل  نمر  كلنا  اإلرادة،  وقوة  الوحدة  األمل، 
لكننا  والعقبات،  بالشدائد  ونصطدم  والصعاب، 
كل  وتجاوز  الجبال،  هد  نستطيع  والعزيمة  بالقوة 
وقدراتنا  بأنفسنا  اإليمان  فقط  علينا  المعيقات، 
العنان  اطلق  قوة.  من  أوتينا  ما  بكل  والعمل 
الساكنة بداخلك وانهض وحقق  لقوتك وعزيمتك 
على  الجمهور  لكل  والتقدير  الشكر  كل  أحالمك.. 
تشجيعهم وحضورهم آلخر نزال لي، والشكر أيضًا 
عليه  أنا  ما  إلى  للوصول  وساهم  دعم  من  لكل 

اآلن.. محبكم، مالك زناد«.

8 مالكمين في التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو »شهداء بنغازي« يجهز لفروسية الحواجز
طرابلس - محمد ترفاس

●  الزناد في إحدى جوالته على الحلبة

●  جانب من منافسات فروسية قفز الحواجز

أكد اإلعالمي المهتم برياضة الفروسية سالم 
العبار عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«، 
الفروسية  لرياضة  بنغازي  شهداء  نادي  أن 
بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة بنغازي 
بدأ في التجهيز إلقامة بطولة النسخة الثالثة 
ألكبر مهرجانات قفز الحواجز في ليبيا، وذلك 
عقب عيد األضحى المبارك، وأضاف أن دعوة 
قفز  فروسية  أندية  لكل  مفتوحة  المشاركة 
ليبيا، رغم ما يتم مواجهته من  الحواجز في 
ظهور  مع  خصوصا  بالهينة  ليست  ظروف 
وباء »كورونا«، واختتم العبار أن إدارة النادي 
برنامجا  جهزت  قد  العبيدي  ناصر  برئاسة 

متكامال بمواعيد ومباريات جميع الفئات.
واكدت اللجنة المنظمة لمهرجان فروسية 
أن  الثالثة  نسخته  في  ببنغازي  الحواجز  قفز 
من  السابع  في  ستكون  المهرجان  انطالقة 
ثمانية  لمدة  وتتواصل  المقبل،  اغسطس 
وأن  اليوم،  في  واحدة  مباراة  بواقع  أيام 
إجمالي جوائز المهرجان تصل إلى 97.500 
اغسطس   7 االول  اليوم  ويشهد  دينار،  ألف 
االنطالق نحو المنافسات بارتفاع الحواجز من 

85 إلى 100 سم وقيمة جائزة المباراة خمسة 
آالف دينار، أما اليوم الثاني 8 اغسطس ارتفاع 
الجائزة  وقيمة  سم   115  /  100 الحواجز 

7500 دينار ليبي.
وفي اليوم الثالث 9 اغسطس ارتفاع من 
 10000 الجائزة  وقيمة  سم،   130  /  115
اغسطس   10 الرابع  اليوم  وفي  دينار، 
أما  دينار،   1000 الجائزة  وقيمة  جولتان 
اليوم الخامس 11 اغسطس فتقام منافسات 
وقيمة  / 100 سم   85 من  الحواجز  بارتفاع 
الجائزة 1000 دينار، وفي اليوم السادس 12 
اغسطس ارتفاع من 100 / 115 سم وقيمة 
 13 السابع  اليوم  أما  15000 دينار،  الجائزة 
سم،   130  /  115 الحواجز  ارتفاع  اغسطس 
وقيمة الجائزة 20000 دينار، واليوم الثامن 
فرق  بين  منافسات  أغسطس   14 واالخير 
االندية من جولتين، وقيمة الجائزة 20000 
المهرجان  جوائز  قيمة  اجمالي  لتصل  دينار 
بنغازي  شهداء  نادي  ووجه  دينار،   97500
وجه الدعوة لجميع األندية المهتمة برياضة 

قفز الحواجز في ليبيا.
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بطولة  ــراز  الح منتخبنا  قــاد  الــذى  كلمنتى  خافيير 
.2014 الشان الول مرة 

ثالث خبرات عربية
حضورها  العربية  التدريبية  المدرسة  سجلت  فيما   

ــرة  م الول 
 1967 العام 

ــن خـــالل  ــ مـ
الجزائري  تواجد 

المصرية  المدرسة  تلتها  عريبى  مختار 
 2005 العام  صالح  محسن  مثلها  التي  العريقة 

فيما كانت المدرسة التونسية عبر عميد مدربيها فوزى 
استعانت  التي  العربية  التدريبية  المدارس  اخر  البنزرتي 
عامي  مناسبتين  في  الثقة  ومنحتها  الليبية  الكرة  بها 
الوافدين واخر  المدربين  الحالى وهو اخر  2008 والعام 
الخبرات العربية التي استعانت بها الكرة الليبية وتولوا 

قيادة منتخبنا الوطني خالل تصفيات الكان الحالية.

خسائر مع األجانب
مشاكل  طاردته  الليبي  الكرة  اتحاد  أن  المثير 
مستحقاتهم  بشأن  األجانب  المدربين  مع  كثيرة 
أبرزهم  ليبيا،  لمنتخب  السابقين  وخصوصا  المالية 
كون  كلمنتي،  خافيير  واإلسباني  باكيتا  البرازيلي 
لينضم  دوالر،  مليون  إلى  وصلت  مستحقات  لهما 
لهما  طلباته  في  الدامجة  جالل  الوطني  المدرب 
مستحقات  قضية  ظلت  حيث  مباشرة،  غير  بطريقة 
حسمها  قبل  معلقة  باكيتا  مــاركــوس  البرازيلي 
القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  درب  بعدما  بترضيته، 
اإلسباني  وكذلك   ،2011 وحتى   2009 العام  من 
 ،2013 من  سنوات  لثالث  عمل  الذي  كلمنتي  خافيير 
أفريقيا  بطولة  على  المتوسط«  »فرسان  مع  وحصل 

أفريقيا. جنوب  في   2014 العام  »شان«  للمحليين 
تتفاقم  أن  قبل  فقط  يورو  ألف  بـ650  طالب  باكيتا 
بسبب  يورو،  ألف  و200  مليونًا  الرقم  ليصبح  قضيته 
التأخر في معالجة الموضوع، وتعاقب ثالثة رؤساء عليه 
في اتحاد الكرة دون حل جذري إما بالدفع وإنهاء األزمة، 
كتابية  مخالصة  على  للحصول  السلمي  بالتفاوض  أو 
بمليون  كلمنتي  تمسك  بينما  األبد،  إلى  األزمة  تنهي 
تقديرًا  وتقليله  المبلغ  على  التفاوض  قبول  مبديًا  يورو، 
يدفع  القضية  معالجة  عدم  وكاد  الليبي،  للشعب  منه 
تقديم  بعد  ليبيا،  في  الكرة  إليقاف  األجنبي  الثنائي 
لتصبح  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  إلى  شكوى 
إنفاذ  حال  بالتجميد،  وقت  أي  في  مهددة  الليبية  الكرة 
األخيرة  اللحظات  في  التحرك  لوال  القانون،  »فيفا« 
ليبيا  مصرف  تدخل  بعد  المالية،  مستحقاتهما  بتسديد 
المركزي بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة، في ضربة 

أغضب  الذي  األمر  الليبية،  الكرة  لخزينة  خاسرة 
لعدم  المريمي  عمر  بعده  ومن  الدامجة 

تقديرهما ماديًا كما حدث مع األجانب.

● محرر الوسط مع المدرب اإلنجليزي رون برادلي

● جرانة

● باكيتا

●  الزناد
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اإلعالم الهادف 
البناء

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

القيادات  بعض  ــان  أذه عن  يغيب  لماذا 
الرياضي  ــام  اإلع حق  من  أن  الرياضية 
والتوعية  الهادف  النقد  في  دوره  ممارسة 
وليس مجرد نقل األخبار فقط، وأن اإلعام 
النهوض  في  أساسي  شريك  هو  الرياضي 

الرياضية. بالحركة 
مراحل  وعلى  المسؤولين  من  العديد 
يغضبون  تجربة  خال  ومن  مختلفة  زمنية 
كان  وإن  حتى  إليهم  النقد  توجيه  من 
أو  شخصي  تجريح  فيه  وليس  وهادًفا  بناء 
من  يأتي  عندما  خاصة  وذم،  تخوين  فيه 
اإلعام  في  خبرتها  لها  رياضية  شخصيات 

وال تنتقد ألغراض شخصية.
ــؤالء  ــن هـ ــض مــنــهــم مـ ــع ــب يــريــد ال
ناقل  مجرد  اإلعامي  يكون  أن  المسؤولين 
دوره  يمارس  رياضيًا  ناقدًا  وليس  للخبر 
وتطويرها،  الرياضية  الحركة  تقويم  في 
الرياضية  بل أن بعضهم يمارس المقاطعة 
يمارس  أصبح  ــه  أن لمجرد  إعــامــي  ألي 
الذي  والنصح  اآلراء  وإبداء  النقد  في  دوره 
الناحية  من  يمارسه  أن  المفترض  من 
طويلة  خبرة  اكتسب  من  خاصة  اإلعامية، 

في المجال.
ــو فــقــط الــمــطــلــوب من  فــهــل هـــذا ه
فقط..  للخبر  ناقًا  يكون  أن  اإلعــامــي 
المسؤولين  من  البعض  اليرتقي  ولماذا 
في  الدخول  وعدم  اآلخر  الرأي  تقبل  لثقافة 
الذين  المسؤولين  سواء  اإلعامي  مع  عداء 
جاءت بهم الكفاءة للمناصب أو جاءت بهم 

الصدفة والعاقات.
عاقة  وبــنــاء  باستمرار  يــتــردد  ســؤال 
يجب  التي  االحترام هي  على  مبنية  إيجابية 
الحركة  في  شركاء  الجميع  ألن  تسود؛  أن 
رأي  دون  اإلعامي  يكون  أن  أما  الرياضية 
أو ذاك فذلك  المسؤول  تابع لهذا  أو مجرد 

أمر غير مقبول.
وهذا ما يجب أن يتم ويكون في العاقة 
وهذا  واإلعاميين،  الرياضية  القيادات  بين 
غير  يري  ومن  بينهم،  يترسخ  أن  يجب  ما 

ذلك فهو واهم أو يغرد خارج السرب.

أحمد  السابق،  النصر  فريق  نجم  تعرض 
العبيدي، لحادث سير، في الطريق بين مدينتي 
أذى،  بأي  يصب  لم  حيث  وشحات،  البيضاء 
النصر في اتصال هاتفي  الفريق  وطمأن نجم 
مع جريدة »الوسط« كل األسرة الرياضية على 

سامته جراء الحادث.
الذين  الاعبين  العبيدي من  أحمد  الاعب 
بدأت  حيث  الماضية،  السنوات  خال  برزوا 
البراعم  فئة  صفوف  ضمن  الكروية  مسيرته 
الوطني  المدرب  قيادة  تحت  النصر  بنادي 
بنغازي  فريق  بصفوف  التحق  ثم  احبارة،  علي 
الجديدة ليعود مجددا لنادي النصر الذي كان 

أبرز محطاته الكروية محليا ودوليا.
ليبيا  كأس  ببطولة  النصر  فريقه  مع  توج 
2003 على حساب فريق  في مناسبتين عامي 
والعام  الربع،  بوبكر  المدرب  بقيادة  االتحاد 
بقيادة  المدينة  فريق  حساب  على   2010
شارك  كما  أبونوارة،  جمال  الوطني  المدرب 
مع فريق النصر في بطوالت األندية األفريقية، 
دولية  مباراة  عشرة  أربع  قرابة  معه  وخاض 

رسمية.
على صعيد بطوالت األندية األفريقية شارك 
المصري  واألهلي  اإلثيوبي  البن  فرق  أمام 
وشباب  النيجيري  ورينجرز  بنين  وموغاس 
السوداني  الوطني  والخرطوم  الجزائري  باتنة 
أهدافه  وأجمل  أول  وأحرز  المغربي،  والجيش 
حارس  الحضري  عصام  شباك  في  الدولية 
مرمى األهلي المصري في ملعب بنغازي العام 
تفوق  التي  األولى،  الذهاب  مباراة  في   2003

فيها األهلي المصرى بهدفين لهدف.
العبيدي ضمن  أحمد  النجم  برز ولعب  كما 
صفوف فرق األهلي بنغازي والنجمة والصداقة 
الخامسة  الكروية  محطته  كان  الذي  بشحات 
لدوري  صعوده  في  أسهم  والذي  واألخيرة، 
مع  شارك  كما  طويل،  غياب  بعد  األضواء 
الدوري  ماعب  في  األخير  ظهوره  في  الفريق 

الليبي الممتاز.

العبيدي ينجو من حادث سير 
بين مدينتي البيضاء وشحات

19 مشاركا في 
تحكيم الرماية 

بندقية ومسدس
للبندقية  الرماية  تحكيم  دورة  انطلقت 
التي  اإلنترنت،  عبر  أمتار  عشرة  والمسدس 
للرماية  الليبي  االتحاد  عليها  ويشرف  ينظمها 
المختلفة،  المدن  من  مشاركا   19 وتستهدف 
مشاركين،  سبعة  طرابلس  من  ويشارك 
وشحات ثاثة، والزنتان ثاثة، والبيضاء اثنان، 
وبنغازي اثنان، ومصراتة واحد، والرجبان واحد 
محاضرتين  مع  اليوم  الموعد  وسيكون  أيضا، 
الرماية عشرة أمتار وإحصاء  األولى في قانون 
ويليها  الشاوش  الدين  نصر  للمحاضر  النتائج 

شرح عملي على تدريبات منتخب الناشئين.
ألقاهما  محاضرتين  مع  الموعد  وتجدد 
المحاضرة  في  عبدو،  محمد  الحكم  المحاضر 
الكشف عن األسلحة وتعقبها محاضرة  األولى 
وأكد  وسبق  الميدان،  في  األمن  إجراءات 
منتخب  أن  قريش  عادل  الرماية  اتحاد  رئيس 
 10 بالمسدس  للرماية  عاما   17 الشباب 
الرماية  بمدرسة  اليومية  تدريباته  بدأ  أمتار 
األفريقية  األلعاب  لدورة  استعدادا  بطرابلس 
بالسنغال 2022 تحت إشراف المدرب إبراهيم 
بمشاركة  الرماة  أسماء  يعد  الذي  المديهين 
االعور  وعبدالسميع  دلة  بن  محمد  الرماة 

وعبدالوهاب راشد.
وفق  تسير  التدريبات  أن  قريش  وأضاف 
الضوابط وتوصيات اللجنة األولمبية الدولية، 
واعضاء  االندية  جميع  قريش  طالب  حيث 
االلتزام  بضرورة  لاتحاد  العمومية  الجمعية 
ومنظمة  الدولية  االولمبية  اللجنة  بتوصيات 
الصحة العالمية الخاصة باالجراءات االحترازية 

المتعلقة بفيروس »كورونا«.
المعقمات  وشدد قريش على ضرورة وضع 
للميدان  الرماة  دخول  قبل  اليدين  وغسل 
مكان  او  غرفة  وتخصيص  الكمامات  وارتداء 
وعدم  الرماة  بين  بالمسافة  وااللتزام  عزل 
الى  اضافة  الجماعية  الشرب  مياه  استخدام 
بشكل  والمعدات  االدوات  استخدام  عدم 
جماعي واستخدام كل راٍم االدوات الخاصة به.

بدأ االتحاد الفرعي لبناء األجسام بطرابلس في التجهيز إلقامة بطولة 
عبر اإلنترنت، موضحا عبر حسابه على »فيسبوك« أن البطولة تأتي 
أجمع  والعالم  طرابلس،  العاصمة  بها  تمر  التي  الظروف  ظل  في 
بسبب انتشار فيروس كورونا، باإلضافة إلى توقف النشاط الرياضي 
في أغلب الصاالت الرياضية وتعذر إقامة بطوالت رسمية في الوقت 

الحالي، وللمحافظة على لياقة الاعبين ورشاقتهم.
عن  مفتوحة  استعراضية  بطولة  انطاق  سيتم  إنه  االتحاد،  وقال 
بريد  على  يرسل  المشاركة،  في  يرغب  رياضي  وكل  اإلنترنت  طريق 
التعريف  في  يبدأ  دقيقة  لمدة  منزله  من  فيديو  بشريط  الصفحة 

بنفسه ويستعرض األوضاع اإلجبارية للعبة.
الغربية  بالمنطقة  األجسام  لبناء  الفرعي  االتحاد  عقد  ومؤخرا 
رئيس  مادي  إبراهيم  برئاسة  بطرابلس  التحدي  بصالة  اجتماعا 
إقامة  كيفية  خاله  ناقش  الفرعي  االتحاد  وأعضاء  الفرعي  االتحاد 
عبر  الرياضيين  لجميع  والكاسيك  األجسام  لبناء  تنشيطية  مسابقة 
اإلنترنت، وسيتم خال األيام القادمة وضع شروط المشاركة وقبول 

طلبات الرياضيين المشاركين في المسابقة وتحديد موعد البطولة.
وقبل أزمة »كورونا« ُأقيمت فعاليات المدينة القديمة بطرابلس، 
كمال  األجسام  بناء  في  العالمي  للبطل  تكريمية  احتفالية  وشهدت 
القرقني في بيت إسكندر بطرابلس، وسط حضور عديد الشخصيات 
الرياضية، وحضر رئيس االتحاد الليبي لبناء األجسام وأمين الصندوق 
قدور  وعبداللطيف  إسكندر  ومصطفى  البيباص  عادل  باالتحاد 
ورياضيو بناء األجسام وعدد من الشخصيات بالمدينة القديمة، وتم 
االحتفاء وتكريم القرقني في سهرة فنية استمرت لوقت متأخر، وتم 
القرقني  يتواجد كمال  بعدة هدايا، حيث  البطل  تكريم  الحفل  خال 
في ليبيا، وقد جدد عقد الرعاية مع شركة »ليبيانا« لمدة موسم آخر 

للمرة الثانية على التوالي.
البطل العالمي القرقني المتوج بذهبية »مستر أولمبيا«، فئة 212، 
وزن 98 كغم، تفوق على 23 بطًا عالميًا من أميركا وكندا وأوكرانيا 
والسعودية والكويت والمجر وإسبانيا وسلوفيكيا واليابان وأستراليا، 
المتوسط،  أبطال  بطل  بينها  من  البطوالت،  مع  مشرف  سجل  له 
بأميركا،  كاسيك«  »أرنولد  وذهبية  بالمغرب،  العالم  وذهبية 
أولمبيا«  »مستر  وذهبية   ،2018 أميركا  أولمبيا«  »مستر  وبرونزية 

أميركا 2019.

طرابلس - محمد ترفاس

● القرقني

الليبي  للمنتخب  السابق  الفني  المدير  انتقد 
الرؤية  غياب  عطية،  رضا  القدم،  لكرة  األولمبي 
»القضية  قائا:  الكرة،  اتحاد  في  والتخطيط 
مصرف  أموال  أعطوهم  ولو  فقط،  مادية  ليست 
في  عطية  أكــد  حيث  كلها«،  المركزي  ليبيا 
الوطن«  روحها  »ليبيا  لقناة  تلفزيونية  تصريحات 
كروي  لمشروع  نواة  كان  األولمبي  المنتخب  أن 
جيد رغم خسارته بفارق األهداف أمام نيجيريا في 
األولمبية،  األلعاب  دورة  نحو  المؤهلة  التصفيات 
بعد  طوكيو  في  المقبل  العام  إقامتها  المقررة 
»كــورونــا  فــيــروس  بسبب  عــام  لمدة  تأجيلها 
»ضاع  قائا:  حديثه  عطية  واختتم  المستجد«، 
اإلداريين  بعض  أن  كما  اإلهمال،  بسبب  الحلم 
المنتخب  استمرار  ضد  كانوا  األول  المنتخب  في 
منه  رياضيين  تسعة  اختيار  تم  الذي  األولمبي، 

للمنتخب األول وهو دليل على نجاحه«.
تجربة  تعد  القدم  لكرة  الشباب  منتخبات 
للمنتخب  والداعم  الثاني  المنتخب  كونه  مهمة 
عقبة  يعد  واإلهمال  الدماء  تجديد  أجل  من  األول 
 21 تحت  الشباب  منتخب  وتجربة  ففكرة  شديدة 

عامًا أصبحت تظهر في المناسبات فقط، انطلقت 
أول  تشكيل  تم  حين  السبعينات  مطلع  مرة  ألول 
منتخب ليبي للشباب وشارك في مهرجان الشباب 
العال  عبد  الحاج  المدرب  بقيادة  بالجزائر  العربي 
البارزة  األسماء  من  العديد  وقتها  وضم  العقيلي، 
األول  الليبي  المنتخب  مع  بعد  فيما  تألقت  التي 
ويونس  رجب  والفيتوري  المصري  رمضان  أمثال 
السري  ــرؤوف  ال وعبد  جرانة  ــرازق  ال وعبد  راشد 
الوهاب  وعبد  الهالي  الكريم  وعبد  محمد  وعلي 

الشبل.

اإلنجليزي برادلي
تعد تجربة المدرب اإلنجليزي رون برادلي هي 
ونتائجها  ثمارها  أعطت  حيث  واألفضل،  األبــرز 
 1976 العام  منتصف  الليبي  االتحاد  تعاقد  فور 
 1980 العام  معه واستمرت تجربته حتى منتصف 
ــدورة  ال في  المنتخب  قــاد  ــذي  ال الــمــدرب  وهــو 
حين   1977 العام  بطرابلس  المدرسية  العربية 
شاب  منتخب  واختيار  تكوين  على  برادلي  اعتمد 
المنتخب  هذا  ليكون  عامًا   20 سن  تحت  وقتها 
جيل  ــروز  ب شهد  ــذي  ال األول،  للمنتخب  ــواة  ن
حسن  محمد  والراحل  والعيساوي  وصولة  باني 
والعائب  الشوشان  وسعيد  بسيكري  وعزالدين 

وبلحاج وجمعة الشوشان مع االحتفاظ بقليل من 
في  تمثلت  التي  والقيادة  والتجربة  الخبرة  عناصر 
القناص  والمهاجم  رجب  الفيتوري  الكبير  الحارس 
الشاب  المنتخب  هذا  ونجح  الرياني  بشير  الراحل 
بالدورة  الذهبية  بالقادة  الفوز  في 
واستمر  بطرابلس،  المدرسية 
وتأهيل  قــيــادة  فــي  ــي  ــرادل ب
المنتخب  ــذا  هـ وإعـــــداد 
وتجديد شبابه الذي أصبح 
األول  المنتخب  بعد  فيما 
وحقق  لسنوات  واستمر 
نتائج باهرة على مختلف 

الواجهات.

منتخب الهاشمي
ــكــررت  اســتــؤنــفــت وت
التجربة للمرة الرابعة مطلع 
المدرب  بقيادة  الثمانينات 
البهلول  الــهــاشــمــي  الــوطــنــي 
مطلع  الــكــروي  النشاط  توقف  أثناء 
في  الليبية  الكرة  قيصر  نجح  حيث  الثمانينات، 
الشاب  الجيل  ذلك  وإنقاذ  التوقف  هذا  استثمار 
خاض  كروية  جولة  الشاب  الفريق  وخاض  البارز 

الدولية  الودية  المباريات  من  سلسلة  خالها 
هذا  وضم  واليمن،  ومدغشقر  وجيبوتي  بالجزائر 
كان  والتي  البارزة  األسماء  من  العديد  الفريق 
أمثال  طرابلس  األهلي  فريق  نجوم  من  أغلبها 
الجهاني  وسالم  شنقب  مصباح  المرمى  حارس 
ورضا  الكوت  السام  وعبد  المعداني  وإبراهيم 
ومحمد  سالم  ونجيب  العيساوي  وعزالدين  عطية 
وعمر  شكاب  ــرج  وف العزابي  ولطفي  الفيالي 
الفريق  هــذا  من  واستفاد  وغيرهم،  القزيري 
بيا  المجري  مجيء  عقب  األول  الليبي  المنتخب 
الذي  الـ»كان«  بطولة  في  األول  المنتخب  لقيادة 
اختار عددًا من نجومه الذين تألقوا فيما بعد مع 

منتخب الكبار األول خال منتصف الثمانينات.

تجربة الجهاني
الشباب  منتخب  لتكوين  آخر  ظهور  هناك  كان 
محمود  الوطني  المدرب  بقيادة   1982 العام 
متميزة  أسماء  المنتخب  ذلك  وضم  الجهاني، 
أحمد  الكريم  وعبد  سويدان  علي  الحارس  أمثال 
ورمــزي  أربيش  الحفيظ  وعبد  الدامجة  وجــال 
حمدي  وعادل  الغول  ومحمد  والشامي  المبروك 
الفريق  ــاض  وخ المقرحي،  وحمد  ــزداوي  ــم وال

سلسلة من المباريات الودية بالمجر ورومانيا.

عطية يستبعد األزمة املالية من تعثر املنتخب األوملبي
الوسط - زين العابدين بركان

بنغازي - زين العابدين بركان

● العبيدي

طرابلس تجهز لبطولة األجسام عبر اإلنترنت

فجر الناطق باسم االتحاد الليبي لكرة القدم محمد 
الكوني مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف في 
االتحاد  أن  »سبورتيفا«  برنامج  عبر  له  مداخلة 
الدولي لكرة القدم »فيفا« منح االتحاد الليبي مبلغ 
أي  لم يستلم  الليبي  االتحاد  لكن  الف دوالر   500
شىء من هذا المبلغ بعد ويمكن أن يتم تخفيض 
إقامة  عدم  بسبب  »فيفا«  جانب  من  المبلغ  هذا 
لكرة  ليبيا وعدم وجود دوري  الدوري في  مسابقة 
القدم الشاطئية ودوري لكرة القدم النسائية على 
خلفية األحداث السياسة القائمة في الباد كونها 
الدعم  لصرف  الدولي  االتحاد  شــروط  أهم  أحد 
الف   250 إلى  يصل  أن  الممكن  من  لذا  المالي 
»كاف«  االفريقي  االتحاد  لمبلغ  بالنسبة  أما  دوالر 
الليبي  الكرة  اتحاد  يتسلمه  فلم  دوالر  الف   200

أيضا.
وأوضح الكوني في تصريحاته أن عقد التونسي 
الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  البنزرتي  فوزي 
معه  تواصل  على  »نحن  قائا  انتهى  قد  األول 
على  أوال  يتوقف  هذا  عدمه  من  العقد  تجديد  أما 
واضحة  رؤية  تتضح  عندما  وثانيا  االدارة،  مجلس 
األمم  نهائيات  بشان  كاف  االفريقي  االتحاد  من 
األفريقية ومسابقات االتحاد«، أما عن الديون فقال 
الكوني »لقد تم تسديد ديون المدربين والحكام 
بنسبة 90 في المائة وقد استملت شخصيا المبلغ 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  من  المرصود 
على  متراكمة  كانت  التي  الديون  هذه  لتسديد 
والحكام  المحليين  للمدربين  الليبي  االتــحــاد 
وهناك  للديون،  إعدادها  تم  التي  القوائم  وفق 
عملها  من  انتهت  وقــد  اللوائح  لتعديل  لجنة 
إعداد  وسيتم  المواد  بعض  تعديل  إلى  باإلضافة 
اللوائح المعدلة في كتيب سوف يتم توزيعه على 

االتحادات الفرعية واألندية«.
القدم »كاف«  سبق وقرر االتحاد األفريقي لكرة 
دوالر  ألف   200 بمبلغ  الليبي  الكرة  اتحاد  دعم 
لمواجهة فيروس »كورونا«، الذي تسبب في إيقاف 
السمراء والعالم بأسره،  القارة  الكروي في  النشاط 
في  قررت  لـ»كاف«  التابعة  الطوارئ  لجنة  وكانت 
اجتماعها األخير عبر الفيديو تخصيص مبلغ 10.8 
مليون دوالر إلى 54 اتحادا عضوا في القارة، وذلك 
الوطنية  االتــحــادات  على  المالي  العبء  لتخفيف 
عبدالحكيم  برئاسة  الليبي  الكرة  اتحاد  ليحصل 
الشلماني على مبلغ 200 ألف دوالر، كما سبق، وقال 
األمين العام السابق للجنة األولمبية الليبية، مروان 

المقهور، إن اللجنة األولمبية الدولية خصصت دعما 
ماليا بقيمة 800 مليون دوالر لدعم ما ترتب عن 
لتنظيم  دوالر  مليون   650 تشمل  »كورونا«  أزمة 
ومبلغ  المقبل  للعام  المؤجلة  األولمبية  األلعاب 
في  متمثلة  األولمبية  للحركة  دوالر  مليون   150
في  الوطنية  األولمبية  واللجان  الدولية  االتحادات 
كل دول العالم، لتمكينهم من مواصلة مناشطهم 
إلى  خاص  تصريح  في  المقهور  وأضاف  الرياضية، 
جريدة »الوسط« »أن كل لجنة أولمبية في العالم 
االطاع  بعد  المبلغ  هذا  من  االستفادة  بإمكانها 

حيث  بذلك«،  ملف  وتقديم  الدعم  شــروط  على 
بلجنة  عضو  منصب  المقهور  مروان  حاليا  يشغل 
الوقت  في  المتوسط.  البحر  ألعاب  دورة  تنظيم 
الليبي  لاتحاد  السابق  العام  األمين  طالب  نفسه، 
للتايكوندو، محمد بيت المال، بتحويل دعم األندية 
دينار  مليون  بـ36  المقدر  الرياضية  واالتحادات 
الدولة إلى لجنة األزمة لمواجهة فيروس  من قبل 
»كورونا« الذي يحدق بالباد وكل دول العالم دون 
استثناء مما تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية، وقال 

700 ألف دوالر مهددة بالضياع من الكرة الليبية

● السويحلي في مباراة سابقة بالدوري

● مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم قبل التوقف

● محمد الكوني

الكوني يفجر مفاجآت من العيار الثقيل بعدم استالم 500 ألف دوالر من »فيفا« و 200 ألف دوالر من »كاف«

دعم االتحاد الدولي مرشح لالنخفاض إلى 
250 ألف دوالر بسبب غياب النشاط الفعلي 
على صعيد الدوري والكرة النسائية والشاطئية

دون طرابلس – الصديق قواس العالم  حول  الــدوريــات  وجميع  واألوروبــيــة 
من  العالمية  الصحة  منظمة  تحذره  لما  استثناء، 

خطورة التجمع.
العامة  الهيئة  رئيس  وأصدر  سبق  جانبه  من 
القرار  القنطري  بشير  الدكتور  والرياضة،  للشباب 
لجنة  تشكيل  بشأن   2020 لسنة   )36( ــم  رق
متابعة تنفيذ بيان الهيئة بخصوص وقف النشاط 
والخاص،  العام  للقطاعين  والرياضي  الشبابي 
شخص  كل  ودور  اللجنة  عمل  بنود  أن  وأوضــح 
باإلضافة السم رئيس اللجنة واألعضاء تحت شعار 
تحصلت  وقد  بشبابها«،  المنيع  الحصن  »ليبيا 
قبل  من  القرار  من  نسخة  على  »الوسط«  جريدة 

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

المهدوي مدير مكتب اإلعام والتواصل.
مدير  األشهب  رجــب  محمود  إلــى  باإلضافة 
عبيده  محمد  وعبير  بالهيئة،  المتابعة  مكتب 
ذوي  األشــخــاص  وتمكين  دعــم  مكتبة  مديرة 
اإلعاقة، وحسين فيضان رئيس قسم التواصل مع 
الطويبي  حسين  ومصطفى  الشبابية  المنظمات 
ومندوبين  والمالية  اإلداريــة  الشؤون  دائرة  عن 
بيوت  وجمعية  والبارالمبية،  األولمبية  اللجنة  عن 
سلطان  الدين  نجم  عمر  عضوية  وأيضًا  الشباب 

وعبدالسام علي بن نصر.
المشكلة  اللجنة  تتولى  الثانية  المادة  في  وجاء 
ولها  مهام،  من  لها  يسند  ما  كل  القرار  بهذا 
بشكل عام تنفيذ اإلجراءات االحترازية الواردة بقرار 
المجلس الرئاسي، ووضع آلية وضوابط عمل اللجنة 
والتقيد باإلجراءات والترتيبات الصادرة من المجلس 
وتعميم  الصحة،  وزارة  مع  والتنسيق  الرئاسي 
الضوابط والمنشورات ونشر التوعية والتثقيف عن 
طريق البرامج والعمل على متابعة عمليات التعقيم 
المنتظم والمستمر. وجاء في المادة الثالثة من هذا 
القرار: لرئيس اللجنة الحق في تشكيل فريق عمل؛ 
تحديد  ويتولى  له  المباشر  اإلشــراف  تحت  للعمل 
القرار  الرابعة من هذا  المادة  بينما تنص  مهامه، 
على أنه على رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية عن 
العامة  الهيئة  أواًل بأول للسيد رئيس  اللجنة  عمل 

للشباب والرياضة.

بيت المال، عبر منشور له على صفحته الشخصية 
على »فيسبوك«: »إن اإلمكانات صعبة في الدولة، 
لمواجهة هذه  يتم تحويله  أن  أتمنى  المبلغ  وهذا 
األزمة كما يحدث في كل دول العالم، فا حديث وال 
مواجهة وال اهتمام في هذه اآلونة إال مواجهة هذا 

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

بصيص من اإلنجازات 
لمنتخبات الشباب وسط 

مسيرة غير مستقرة وتجربة 
برادلي األكثر نجاحاً

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

● مباراة سابقة بين منتخبي ليبيا والمغرب على صعيد الشباب
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 كل شيء كل شيء  

تركيا

املناضل يوسف بورحيل
األستاذ احمد، هو أبن المجاهد يوسف بورحيل الذراع األمين للمجاهد 
عمر المختار. ولد عام 1927 بالجبل األخضر، في )زاوية ام ركبه( القريبة 
القاهرة سنة  بجامعة  الحقوق  كلية  تخرج في  الشرقية.  ليبيا  من حدود 
بحرية  تنادي  التي  ومبادئه  بقناعاته  عرف  بنغازي.  الى  عاد   .1959
التقدمية  أرائه  وبسبب  والمواطن.  بالوطن  النهوض  وضرورة  الرأي 
منع من الترشح النتخابات البرلمان عام 1964. رفض من البداية ثورة 
ارائه  1969، ورفض عرضا لمنصب وزارة العدل، مؤسسا  العسكر سنة 
عودتهم  الحركة وضرورة  قادة  هوية  معرفة  وعدم  وطنيه،  قناعة  على 
المدنية بدستورها وديمقراطيتها.  الدولة  الى ثكناتهم، وضرورة قيام 

1972 اعتقل وحوكم وسجن 
بل  يستكن  لم  ولكنه  السجن،  في  قضاها  فترة  بعد  من  عنه  أفرج 
تواصلت مواقفه الشجاعة، إلى إن توفي في مثل هذا اليوم سنة 1988 
وقد رثاه الشاعر معتوق الرقعي بقصيدة يقول مطلعها: )رحيلك رحل يا 

بورحيل وعدى* ونيس كنت لنا في الرخاء والشدة(

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

من بين كل صوري القديمة واحدة تستهويني، وأحتفظ لها في قلبي بمنزلة خاصة. ربما 
كان عمري، وقتذاك، ال يتجاوز عامين أو ثالثة على األكثر. ومن األرجح، أن المناسبة كانت 
الطريتين وراء ظهري،  واقفًا، عاقدًا يدي  أبدو  القديمة،  الصورة  عيد فطر، ألني، في تلك 
تبدوان  وخشية،  بريبة  وحاملها  التصوير  آلة  عدسة  نحو  ناظرًا  جديدة،  مالبس  ومرتديًا 
واضحتين في نظرة عيني: هل تلك الريبة ناجمة عن كوني أقف وجهًا لوجه، للمرة األولى، 

أمام عدسة آلة تصوير ومصور، أم أنها بسبب المكان الذي ال أعرفه، ووجدتني فيه غريبًا؟
وما  الشهداء،  بميدان  بعد-  فيما  الداخلية  -وزارة  الوالية  مبنى  خلف  التقطت  الصورة 
تحت  مختفيًا  ويتدلى  بوضوح،  الصغيرة  رقبتي  يطوق  الذي  الجلدي  هوالحجاب  يميزها 
القميص. الذين لم يعايشوا تلك الفترة الزمنية البعيدة نسبيا، ربما تلفت انتباههم تفاصيل 
أخرى، لكن الذين ولدوا في ثناياها، وعاشوا في بؤسها، فإني أجزم أن الحجاب، وال شيء 
غيره، أول ما تقع عليه عيونهم، وأول ما يلفت انتباههم. وأن مجرد رؤيته متدليًا من رقبتي 
كفيل باستقطاب ظالل عديدة، بمشاعر مختلفة، تحفز ذاكراتهم المسنة اآلن، ومستدعية 
نحوها ذكريات متنوعة، وربما ابتسامات إلى شفاه بعضهم، محملة بمزيج من حنين وحزن.
مهمة الحجاب حماية حامله. وحامله، في الصورة، طفل، حسب ما ترويه أمه، ولد علياًل، 
أحدهم،  تحظى، من  أن  أمل  على  فقيه،  إلى  فقيه  به من  التنقل  أمامها سوى  يكن  ولم 
برقية تقيه خطر موت يخطفه ويثكل قلبها. طرابلس، آنذاك، كانت مدينة صغيرة، وفقيرة 
»تسرح نعاجي وترقد دجاجي«. تتدلى، هي األخرى، من رقبتها حجابات وأحرزة لتقيها شرور 
العاديات. ولم يكن في العالم، آنذاك، بعد القضاء على النازية والفاشية، من شرور سوى 
ثالثة: الفقر والجهل والمرض. وكنت أنا طفاًل صغيرًا، لم يعرف الفروق بعد بين طير قصب، 

البحر،  إلى  النساء  السر وراء ذهاب  والحمراية. ولم يعرف بعد 
األولى خلسة،  الفجر  في مجموعات صغيرة، في ساعات 
أبجدية  فك  بعد  يتعلم  ولم  االغتسال.  أو  للعوم  ليس 
الوجه،  الحروف، تحت تهديد عصا فقيه متجهم مالمح 
وتحت سقف كتاب مليء بأطفال مثله، ينبحون مرددين 
خلف أحدهم، بأعلى األصوات: أليف ال شي عليه. ويتمنون 
ليعودوا  النباح،  دوام  وينتهي  الوقت،  يسرع  أن  بشوق 
جريًا إلى بيوتهم، ليمارسوا حقوقهم في اللعب، والعراك، 

ومطاردة قطط ال تقل شراسة عنهم.
يمكن النظر إلى الصورة من زاوية أخرى، ذات عالقة 
بتاريخ  وطيدة  ذات صلة  مبان  من  بي  يحيط  كان  بما 
المدينة. أولها، على يساري في الصورة، كان مبنى الوالية 
الكبير الذي شيده اإليطاليون خالل الحقبة االستعمارية، 
وصار بعد االستقالل مقرًا لوالي طرابلس، وما يحيط به 
من مبان وأسواق. على يميني في الصورة وخلفي، أيضًا، 
مفتوحة  ببوابة  القديم،  طرابلس  سور  من  جزءًا  يبدو 
تقود عبر درجات أسمنتية إلى سوق قديم متميز بجمال 
تصميم أقواسه، وبزخارف جدرانه، وحوضه الخزفي، أزرق 
اللون، في الوسط، وهو سوق النقاشين. وأمامي مباشرة، 
وال تبدو في الصورة، ينتصب مبنى »قاللية مريوطي« 
وهي  والغرابيل.  السروج  تصنع  حيث  الحرية،  باب  في 
النحاتة  الفنانة  أخيرًا،  تطوعت،  التي  »القاللية«  نفس 
والرسامة هاديا قانه بإعادة تركيب زجاج قبتها الملون. 

المعنى الحقيقي، في رأيي الشخصي، في تلك الصورة، ليس وجود الطفل مستريب النظرة 
والعليل، بمالبسه الجديدة، بل تلك الخلفية التاريخية، وما تحمله في طياتها من تفاصيل 
متشعبة لحوادث سياسية شهدتها البالد، في ذلك المكان، في أحقاب مختلفة من تاريخها.

الداخلية  وزارة  مبنى  لكن  مكانه،  في  الزمن،  تقادم  رغم  ثابتًا  زال،  ما  القلعة  سور 
الذي  واإلهمال  الخراب  ورغم  فبراير.  انتفاضة  في  وإحراقه  تخريبه  بعد  الخدمة،  خارج 
يتعرض له حاليا، ما زال يقف شامخًا، في مركز المدينة، شاهدًا على ماض بعيد انقضى، 
بجماله  ملفتًا  وراءها معمارًا  تركت  التي  اإليطالية،  الفاشية  ابتداًء من  عاشته طرابلس 
الوحشية،  وممارساتها  أيديولوجيتها  مع  واضح  تناقض  في  وروعته،  تصميمه  وحسن 
الحاضر  حتى  عقود،  ألربعة  العسكري  النظام  ثم  عقدين،  لمدة  الملكي  بالنظام  مرورًا 
معماريًا  إرثًا  وراءهما  يتركا  لم  والعسكري-  -الملكي  النظامان  الفوضى.  في  الغارق 
أفقدها  تمددت بشكل سرطاني عشوائي  العسكري  العهد  المدينة خالل  إن  بل  يذكر، 
ينطبق  وما  للقذارة.  كبيرًا  ومكبًا  للعين،  قذى  صارت  وحتى  جمال،  من  عليه  كانت  ما 
على طرابلس يطال غيرها من المدن الليبية، وكأن الجمال ترف ال يليق باألنظمة التي 
الحالة ليست حكرًا على بالدنا، بل  أعتقد أن هذه  الغنية منها.  بالوطنية، حتى  توصف 
تفسيرًا  أجد  ال  وشخصيًا،  االستعمار.  قبضة  تحت  كانت  التي  الدول  من  غيرها  تشمل 
لذلك، سوى قصور مريع في عقلية القوى التي حكمت تلك البلدان، في عالقتها بالواقع 
إجمااًل، وبالفن خصوصًا، وتبلد مشاعرها فنيًا وجماليًا وثقافيًا. وهذا قد يفسر عداء تلك 

القوى للمثقفين والكتاب والفنانين، واضطهادهم، ومحاربتهم بكل الوسائل.

جمعة بوكليب

صورة قديمة وسؤال

نشر المركز الليبي لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عبر 
صفحته في »فيسبوك«، منشورا حول الكسوف الحلقي 

للشمس، الذي ستشهده الكرة األرضية نهار يوم األحد 
21 يونيو 2020، وسيشاهد في العالم العربي في مسار 

ضيق يعبر اليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان 
واإلمارات العربية المتحدة.

أما في ليبيا، حسب المنشور فإن المكان خارج مسار الكسوف 
الحلقي، وسوف يرصد الكسوف في شكلة الجزئي فقط 

وبنسب متفاوته من منطقة إلى أخرى.
ويبدأ القمر بمرحلة العبور الكلي من أمام الشمس، الذي 
سيكون حجمه أصغر من المعتاد، نظرا لوجوده في أبعد 

نقطة له على مداره حول األرض، وبالتالي ستظهر أطراف 
الشمس على شكل حلقة من النور، تحيط بظل القمر الذي 

سيغطي معظم قرص الشمس.
وبعد ذلك سيبدأ القمر باالبتعاد من أمام الشمس، ليتحول 

الكسوف إلى كسوف جزئي، ويستمر القمر باالبتعاد حتى 
ينجلي ظل القمر عن األرض.

ماذا: تريد من وراء تواجدها في ليبيا؟
من: يضمن محدودية تدخلها في ليبيا؟

يتوقف دعمها المباشر لإلسالم السياسي؟
أين: تقف الواليات المتحدة من دورها المتصاعد في ليبيا 

والبحر المتوسط؟
كيف: توازن بين وقوفها إلى جانب الوفاق دون تعقيد حل 

األزمة الليبية؟
لماذا: انتقلت ساحة صراعها مع روسيا إلى ليبيا؟

أقوالهمأقوالهم

»ندعو إلى تنشيط الجهود األوروبية 
من أجل تقاسم أكبر للمسؤولية 

لمراقبة تطبيق حظر توريد األسلحة 
إلى ليبيا، وتوفير

 آليات التمويل المناسبة«.
وزير الدفاع اإليطالي

 لورينزو غويريني

»نحاول إقناع األطراف الليبية بأن 
عليهم الجلوس إلى الطاولة والبدء 

في التفاوض«.

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

»قلقون من اعتقال واحتجاز وسوء 
معاملة عدد كبير من المواطنين 
المصريين في مدينة ترهونة«.

مبعوثة األمين العام لألمم المتحدة 
إلى ليبيا باإلنابة 
ستيفاني ويليامز

 »ال مستقبل للحروب بالوكالة في 
ليبيا«.

رئيس مجلس نواب الشعب 
»البرلمان« التونسي

راشد الغنوشي

 كسوف جزئي للشمس في ليبيا

مهمة الحجاب 
حماية حامله. 

وحامله، في 
الصورة، طفل، 
حسب ما ترويه 

أمه، ولد علياًل، ولم 
يكن أمامها سوى 

التنقل به من فقيه 
إلى فقيه، على أمل 

أن تحظى، من 
أحدهم، برقية تقيه 
خطر موت يخطفه 

ويثكل قلبها

ورطةورطة
جيسيكا مولرونيجيسيكا مولروني

أفضل صديقة  تقدمه  برنامجا  تلفزيون كندية  ألغت محطة 
اتهمت  البريطاني هاري بعدما  لميغن ماركل زوجة األمير 

بتهديد مدونة سوداء. وأوضحت محطة 
»سي تي في« أن تصرف مقدمة 

»يتناقض  مولروني  جيسيكا  البرنامج 
والمساواة«.  التنوع  التزامنا حيال  مع 

وفي بيان مشترك مع الشركة األم »بل 
برنامج  إلغاء  المحطة  أعلنت  ميديا«، 

تلفزيون الواقع »آي دو ريدو« 
حول موضوع الزواج. وبدأ الخالف 

المدونة ساشا  بعدما وجهت 
للتحرك« لكي  اكستر »نداء عاما 

الصفوف دعما  المؤثرون  يرص 
تكريما  المنظمة  للتظاهرات 

لجورج فلويد األميركي األسود 
الذي توفي الشهر الماضي في 
فيما  اختناقا  المتحدة  الواليات 

كان شرطي أبيض يضغط على 
عنقه.

إن جيسيكا  اكستر  وقالت 
مولروني التي لم تلب هذا 

بالتشهير  خطيا  هددتها  النداء، 
بها لدى ماركات شريكة في 

مدونتها.
وقالت ساشا اكستر »أنا ال 
إن جيسيكا عنصرية  أقول 

بل إنها تدرك حجم ثروتها 
وامتيازاتها  وسلطتها 

الناجمة عن لون 
بشرتها«.

الجدل، فقدت  وبعد 
مولروني وهي زوجة 

المقدم بن مولروني نجل رئيس 
وزراء كندي سابق، عملها كمستشارة 
في مجال الموضة والزواج في سلسلة 

المتاجر الكندية »ال بي دودسون«.

 أملانيا تستعيد إعادة شريك بابلو إسكوبار
الذي  الرجل  نقل  شبيغل«  »دير  مجلة  كشفت 
شارك في تأسيس كارتل »ميديين« الكولومبي 
إسكوبار،  بابلو  جانب  إلى  المخدرات،  لتجارة 
ونقل  ألمانيا.  إلى  المتحدة  الواليات  من 
يحمل  الـــذي  ــاس،  ــف ري ليدير  ــوس  ــارل ك
إلى  والكولومبية،  األلمانية  الجنسيتين 
أميركيين  بمسؤوَلين  مصحوبا  ألمانيا 
إلى  نيويورك  من  تجارية  ركــاب  رحلة  في 
األلمانية،  للسلطات  سّلماه  حيث  فرانكفورت 
وفق التقرير. وبالتعاون مع إسكوبار، أدار ليدير 
كارتل ميديين الذي هرّب شحنات من الكوكايين 
المتحدة،  الواليات  إلى  الدوالرات  مليارات  قيمتها  تبلغ 
خالل السبعينات والثمانينات. وفي تطور دراماتيكي، أخطر إسكوبار السلطات بمكان 

وجود ليدر ما أدى إلى توقيفه وتسليمه إلى الواليات المتحدة في العام 1987.

 رسالة عن بيوت »فان غوخ« بــ 210 آالف يورو
رسالة  بيع  الثالثاء،  باريسي،  مزاد  شهد 
غوغان  وبــول  غوخ  فان  فنسنت  كتبها 
بيوت  زياراتهما  عن  فيها  يتحدثان 
المتبادل، مقابل  الدعارة وعن إعجابهما 
التي  الرسالة  وهــذه  ــورو.  ي  210600
الحديث  الفن  إحياء  أرادا  كيف  تذكر 
الرسامين«، موّقعة من  وإنشاء »جمعية 
الرسامَين. وهي ُأرسلت من آرل )جنوب 
فرنسا( إلى صديقهما الرسام إميل برنار 
من  أقل  قبل   ،  1888 نوفمبر   2 بتاريخ 
عامين على وفاة فان غوخ عن 37 عاما. 
يعيش  كان  حيث  آرل  إلى  غوغان  وصل 

فان غوخ، في 23 أكتوبر 1888 وأمضى 
الرسامان أشهرا عدة في إنجاز اللوحات. 
عاملة  إلى  وقدمها  أذنه  غوخ  فان  وفقد 
في أحد بيوت الدعارة، خالل تلك الزيارة 
عالقة  الحادث  ذلك  أنهى  المصيرية. 
فان غوخ التي كانت متوترة مع غوغان. 
لدار  مزاد  في  بيعت  التي  الرسالة  وفي 
أن  على  الرجالن  أصر  باريس،  في  دروو 
غوخ  فان  وصفه  ما  نحو  يتصاعد  الفن 
الفنان  وكتب  الهائلة«.  بـ»النهضة 
ومغامراتهما. زائره  عن  أيضا  الهولندي 

وقال »أنا أهتم كثيرا بغوغان«. 
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