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مواقيت الصالة - طرابلس

 ليبي يحصل على فضية
 »الزيتون« بأثينا

ص16

تراجع

فضاء

رغم بعض التوقعات المتفائلة بعيدة المدى 
بارتفاع أسعار النفط خالل العام الجاري 

والمقبل، إال أن أسعار النفط الحالية بدأت 
منحى متراجعا بعد زيادة استمرت ألسابيع، 
ونقلت وكالة »رويترز« عن أحد المتعاملين 

في النفط القول: »هوامش الربح ليست 
عند أدنى مستوياتها لكنها سيئة، لن يدعم 
ذلك الطلب«. وأضاف: »نلحظ هذه الزيادات 

المحتملة في كوفيد19-، والتي لن تدعم 
هي األخرى األمور... كانت السوق مغالى 

فيها، وستحتاج إلى التراجع بما يتماشى مع 
الحقائق اآلن«.

تريليون 12
دوالر

خسائر متوقعة للناتج المحلي االجمالي 
العالمي خالل عامين بسبب »كورونا«

صندوق النقد الدولي

نفط

كل شيء

حياة ذكية

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 25  يونيو 2020 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 240السنة اخلامسة 4 ذو القعدة 1441 هــ

03

04   هشاشة البنية التحتية ونقص الكوادر والفساد أبرز تحديات القطاع  الصحي
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معهد فرنسي: »ناتو« واألمم املتحدة عاجزان عن حل النزاع الليبي

اللجنة العسكرية »5 + 5«. أبومازن
العسكرية  القيادة  قائد  زيــارة  جاءت  ذلك  إلى 
ستيفن  الجنرال  )أفريكوم(،  أفريقيا  في  األميركية 
فائز  الوفاق  حكومة  برئيس  واجتماعه  تاونسند، 
التساؤالت  توقيتها  ليثير  زوارة  مدينة  في  السراج 
الوضع  إليها  سيؤول  التي  التطورات  شكل  حول 
سرت  جبهتي  عند  وتحديدًا  البالد،  في  الميداني 
في  روسي  الكثير عن وجود  الكالم  والجفرة، حيث 
يمكن  ما  الزيارة  ستنتج  هل  بمعني  المنطقتين. 

تسميته دعمًا لحكومة الوفاق في جبهة سرت؟!
وشدد بيان للسفارة األميركية في ليبيا، دون أن 
يشير إلى تحديد مصير سرت والجفرة، على ضرورة 
وقف العمليات العسكرية، والعودة إلى المفاوضات، 
لتوقف  الحالية  »الفرص  في  االستثمار  وضــرورة 
جميع  قبل  من  العسكرية  للعمليات  استراتيجي 

أطراف الصراع«.
السفير  لقاء  لخص  الذي  السفارة،  بيان  وقال 
األميركي لدى ليبيا ريتشارد نورالند وقائد القيادة 

»الوفاق«  حكومة  برئيس  األفريقية  األميركية 
األميركي  الدعم  »عرض  نورالند  إن  اإلثنين،  يوم 
للدبلوماسية الجارية من خالل رعاية األمم المتحدة، 
فيما  السياسي«،  والحوار  النار  إطالق  وقف  لتعزيز 

قدم الجنرال تاونسند وجهة نظره العسكرية بشأن 
خطر التصعيد، و»األخطار التي يشكلها دعم روسيا 
لضمان  االستراتيجية  واألهمية  »فاغنر«  لعمليات 

حرية المالحة في البحر األبيض المتوسط«.
قوله:  األميركي  السفير  عن  البيان  ونقل 
تغذية  عن  الخارجية  الجهات  تتوقف  أن  »ينبغي 
الصراع واحترام حظر األسلحة الذي تفرضه األمم 
المتحدة ودعم االلتزامات التي تم التعهد بها في 

قمة برلين«.
اجتماع زوارة أعطى متابعي الشأن الليبي إشارة 
تساؤل عن حضور آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، 
الجانب  رغبة  يعني  وهــل  المال،  بيت  إبراهيم 
األميركي في تكوين فكرة أوضح عن قدرات قوات 
حكومة الوفاق، وما إذا كان بإمكانهم تنفيذ عمليات 
المحددة  المناطق  إلى  الوصول  أجل  من  سريعة 
ال،  أم  العسكرية  للعمليات  االستراتيجي  للوقف 
بصرف النظر عن التلويح بالتدخل المصري والوجود 
الروسي. وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، صالح 

كشف  »أفــريــكــوم«،  لقاء  حضر  ــذي  ال النمروش 
بمساعدة  إجراءات  المتحدة  الواليات  اتخاذ  أيضًا 
الشؤون  في  األجنبي  التدخل  يتضح  أن  قبل  ليبيا 
مقابلة  في  النمروش  صالح  .وقال  للبالد  الداخلية 
يوم الثالثاء، حسب وكالة »األناضول« التركية، إن 
ساعدا  )الناتو(  األطلسي  شمال  وحلف  »أفريكوم« 
في تأكيد وجود مقاتالت روسية في قاعدة الجفرة، 
في  قدمًا  يمضي  الوفاق  قوات  جيش  أن  مؤكدًا 

االستعدادات الحربية لدخول المدينة.
باشاغا،  فتحي  الوفاق،  داخلية  وزير  قال  بدوره 
»إن الهزيمة العسكرية لقوات المشير خليفة حفتر 
بأن  المتحدة  الواليات  مع  اآلراء  توافق  من  زادت 
الليبية..  لألزمة  الوحيد  الخيار  هو  السياسي  الحل 
المشترك  العمل  تعزيز  على  توافقوا  المجتمعون 

بين الحكومة الليبية والواليات المتحدة«.
تفاصيل أخرى كشفتها جريدة تركية عن طلب 
األميركي  نظيره  من  إردوغان  رجب طيب  الرئيس 
لمواجهة  الملف  في  أكبر  تدخاًل  ترامب،  دونالد 
»حرييت«  جريدة  أشــارت  حيث  الروسي،  النفوذ 
المتحدة  الواليات  بين  التقريب  في  أنقرة  دور  إلى 
وحكومة الوفاق، في إشارة إلى االجتماع الذي عقد 
أن  موضحة  »أفريكوم«،  وقائد  السراج  فائز  بين 
الواليات المتحدة ستواصل رصد التطورات في ليبيا 

على المدى الطويل.
أكار،  خلوصي  التركي،  الدفاع  وزيــر  ويستعد 
المقبلة،  األيــام  خالل  طرابلس  إلى  زيــارة  إلجــراء 
رفيع  الوفد  عن  لغيابه  األنظار  تحولت  بعدما 
األسبوع  الرئاسي،  المجلس  التقى  الذي  المستوى 
الماضي، بسبب مشاركته باجتماع وزراء دفاع حلف 

شمال األطلسي.
وفي تلك األثناء أكدت تركيا والواليات المتحدة، 
لألزمة  لحل سياسي  التوصل  الثالثاء، ضرورة  يوم 
الليبي ضد  الوطني  الجيش  عمليات  ووقف  الليبية 
حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، بحسب 

الرئاسة التركية.
وفي كل األحوال تتجه األنظار نحو مدينة سرت 
حربًا  أم  سلمًا  إن  سيتحد  وهناك  الجفرة،  وقاعدة 
تحشيد  أمام  األزمــة،  ومآالت  الصراع  شكل  صار 
الجميع  يواصل  فيما  دبلوماسي،  وآخر  عسكري، 
الحديث عن ضرورة وقف إطالق النار والعودة إلى 
مؤتمر  مخرجات  إلى  استنادًا  المفاوضات،  طاولة 
تقودها  التي  السياسية  العملية  ومسار  برلين، 

األمم المتحدة.
تفاصيل ص3

فتح التحقيقات في قضية رشوة أعضاء بديوان املحاسبة

التي  الفساد  قضايا  دخلته  جديد  منعطف 
مع  عنها،  الكشف  المحاسبة  ديــوان  بدأ 
التحقيقات  بدء  العام  النائب  مكتب  إعالن 
أعضاء  فيها  المتهم  الرشوة  قضية  في 
المتهم  عن  الحصانة  ورفع  الديوان  من 
األول في هذه القضية، مدير إدارة تقييم 
على  القبض  أمر  وصدر  العامة،  الشركات 
التحقيقات  رئيس مكتب  وقال  المتهمين. 
الصور،  الصديق  العام،  النائب  بمكتب 
إجــراءات  إن  »الوسط«،  إلى  تصريح  في 
وإن  الجدية«،  بـ»منتهى  تجري  التحقيق 
النيابة  طلب  إلى  الفتًا  مفتوح،  التحقيق 
رفع الحصانة عن كل من تالحقه الشبهة 
جاء  ذلك.  األمر  تطلب  كلما  القضية،  في 
ذلك بعد أيام من إعالن ديوان المحاسبة، 
وتقاضي  فساد  واقعة  الماضي،  اإلثنين 
إحدى  في  المسؤولين  بعض  من  رشاوى 
مدير  بينهم  للديوان،  الخاضعة  الجهات 
بيان  وأشار  العامة.  الشركات  تقييم  إدارة 
على  العمليات  جميع  تجميد  إلى  للديوان 
أرصدتها  على  والتحفظ  الجهة،  حسابات 
انتهاء  حين  إلــى  الــجــاري،  يونيو   7 في 
التحقيق. وفي اليوم التالي، صدر قرار من 

رئيس الديوان بشأن تشكيل لجنة تحقيق 
الشبهات  خلفية  على  الديوان  عضو  مع 
المتورطين  بإيقاف  وقرار  به،  المرتبطة 
عن العمل، ومن بينهم عضو الديوان، ثم 

ُأحيلت نتائج التحقيق إلى النائب العام.
النائب  بأعمال  القائم  الديوان  وخاطب 
العضو  عن  الحصانة  رفــع  بشأن  العام 
اإلذن  ومــنــح  القضية،  فــي  الــمــتــورط 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  معه،  بالتحقيق 
وأضــاف  يونيو،   10 في  ــك  وذل بشأنه، 
العامة  المصلحة  »لمقتضيات  البيان: 
وأغراض التحقيق سيتكفل الديوان بعرض 

االنتهاء  وبمجرد  الحقًا،  القضية  تفاصيل 
مكتب  قبل  من  التحقيق  ــراءات  إجـ من 
النائب العام«، وهو ما قوبل بإعالن مكتب 

النائب العام بدء التحقيق.
أما صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
من جانبه، فقد عبر عن تعجبه من تجميد 
ديوان المحاسبة أصول وأموال الصندوق، 
»ال  إليه  الموجهة  االتهامات  أن  معتبرًا 
صحة لها، ولم يتم التأكد منها«، كما أنها 
تمت دون تحقيق مع رئيس مجلس إدارة 

الصندوق وبعض مسؤولي الشركات.
تفاصيل ص9

طرابلس - الوسط

بات الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
)أبومازن( في مأزق حقيقي بعد إعالن 

الكيان الصهيوني نيته تنفيذ خطة 
لبسط السيادة على أجزاء واسعة من 

الضفة الغربية وغور األردن.
فالرجل، الذي ال يضاهي شعبية الزعيم 

الراحل ياسر عرفات، بات مضطرا 
إلطالق انتفاضة جديدة ضد االحتالل 

وتفكيك السلطة، في »إنجاز رمزي« قد 
ينقذ بعضا من تاريخه. في المقابل، 

يدرك االحتالل اإلسرائيلي 
أن أية خطوة سيقدم عليها 

أبومازن ستكون بمثابة 
تهديد بـ»مسدس 

فارغ«، في ضوء تفكك 
الجبهة الداخلية 

ونقص الدعم 
اإلقليمي للقضية 
الفلسطينية، في 

مقابل دعم أميركي 
مطلق من إدارة 
ترامب للخطوات 

االستعمارية اإلسرائيلية 
المستفزة.

هل سينجح أبومازن في 
خطوته القادمة ويلغي 

أوسلو وأخواتها من تفاهمات، 
أم يناور من جديد مؤثرًا البقاء 
على قمة سلطة فقدت مبررات 

وجودها؟

هند صبري: فخورة 
باالنضمام إلى 

عائلة »نتفليكس«
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أعلنت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
تخصيص مبلغ 287 ألف دوالر أميركى 

على مدى عامين، قابلة للتمديد، 
لتمويل األبحاث الخاصة بالبحث عن 

أشكال للحياة الذكية في الفضاء، ويأتي 
اإلعالن الجديد لـ»ناسا« بعد أن كشفت 

ورقة بحثية نشرت في مجلة »الفيزياء 
الفلكية« هذا الشهر، أنه قد يكون هناك 
عشرات الحضارات القائمة في مجرة درب 

التبانة في انتظار أن يتم العثور عليها.

نحو  الوفاق  حكومة  لقوات  السريع  التقدم  تعطل 
التكهنات بشأن مساومات  مدينة سرت، فتح باب 
انخراط  ــروز  وب جهة،  من  وموسكو  أنقرة  بين 
أميركي جديد من جهة أخرى، يرتبط بتنسيق دولي 
االستراتيجية  المدينة  الكواليس، فحواه وضع  في 
ومعها الجفرة قي مجرى الحرب، التي انحسرت في 
طرابلس، وانتقلت بضجيجها إلى مشارف المنطقة 

الوسطى من الخارطة الليبية.
»الخطوط  مصطلح  يظهر  ــواء  األج هذه  في 
لصد  المباشر  بالتدخل  بتلويح  مرفوقًا  الحمراء« 
وهو  البالد،  وشــرق  وسط  نحو  التركي  التقدم 
عبدالفتاح  المصري،  الرئيس  خطاب  يعكسه  ما 
السيسي، أثناء تفقده وحدات الجيش المصري في 
المنطقة العسكرية الغربية السبت الماضي، ما أثار 
ردود فعل على المستويين اإلقليمي والدولي، بين 
متفهم للخطاب، ومتخوف مما سيليه، مع تساؤل 
يعني  السيسي،  الرئيس  كان  إذا  عما  كثيرين 
التدخل العسكري الصريح، أم ما قاله يدخل ضمن 
القاهرة  إعالن  في  يصب  سياسي  أساسه  ضغط 

بشأن حل األزمة الليبية.
التدخل التركي الذي استفز مصر وأثار مخاوف 
تتعلق بأمنها القومي، لم تكن الواليات المتحدة 
األطلسي،  لحلف  تابعة  كقوة  تراه  بل  له  معادية 
قادرة على كبح النفوذ الروسي، الذي استفز بدوره 
واشنطن، في وقت بدت روما، في عجلة من أمرها 
إلعادة ربط خطوط االتصال بطرابلس عبر تقارب 
إلزالة  فريقًا  أرسلت  صورتها  ولتحسين  أنقرة  مع 
إذا ما كللت بوقف  بأنه  التطورات  األلغام. وتنبئ 
تركيا  بين  بتنسيق  ذلك  فسيكون  النار،  إطالق 
وروسيا إلى جانب مصر، لكن فرنسا ستظل خارج 
الطاولة  تحت  يجري  ربما  آخر  اتفاق  في  اللعبة 
ما  وهو  الطاقوية،  المواد  استغالل  مناطق  حول 
إلى  أنقرة،  ضد  التصعيد  وتيرة  من  ترفع  جعلها 
يضمهما  الذي  األطلسي  الحلف  إلى  الشكوى  حد 

في عضويته.
تجرى  تفاهمات  حول  يجري  أيضًا  حديث  هناك 
الوجود  يقوض  بشكل  وتفاوض  أميركي  بإيعاز 
األوروبــي  الجنوب  في  الدائم  الروسي  العسكري 
لخلق  مقترحات  دبلوماسية  مصادر  خالله  كشفت 
القوات المسلحة في  مناطق منزوعة السالح ومن 
األمم  عبر  تسعى  التي  والجفرة،  سرت  منطقتي 
محادثات  استئناف  خالل  عملية  لجعلها  المتحدة 

مخاوف إقليمية ودولية من مآل الصراع وغموض نتائج زيارة »أفريكوم«

»انترنت« < من اليمين: تاونسند ونورالند والسراج وباشاغا، خالل اجتماع الجانبين الليبي واألميركي في زوارة. 22 يونيو 2020.  

املقابر الجماعية واأللغام ومذبحة مزدة.. جرائم على مائدة لجنة تقصي الحقائق األممية

أزمة مستحقات » الدامجة « أزمة مستحقات » الدامجة « 
تعود من جديد تعود من جديد 

على الساحة الرياضيةعلى الساحة الرياضية

»النفط« و»الهجرة« في زيارة 
دي مايو إلى طرابلس

أجرى وزير الخارجية اإليطالي، لويغي 
دي مايو، زيارة خاطفة إلى ليبيا أمس 
األربعاء، التقى خاللها رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج، ووزير الداخلية 

المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا. 
وأكد السراج ووزير الخارجية اإليطالي 

أهمية العودة إلى المسار السياسي، 
والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، 

الذي يمثل ثروة الليبيين جميعًا ومصدر 
دخلهم. واتفق الطرفان على »رفض 

التدخالت الخارجية السلبية في الشأن 
الليبي«، حسب بيان المكتب اإلعالمي 
لرئيس المجلس الرئاسي، وتطرقا إلى 

عملية »إيريني« األوروبية لتطبيق حظر 
توريد األسلحة إلى ليبيا، حيث جدد 

السراج تأكيده ضرورة أن تكون العملية 
متكاملة برًا وجوًا وبحرًا. ووصل دي مايو 

إلى طرابلس في زيارة قصيرة للتشاور 
مع المسؤولين في حكومة الوفاق، إذ 
أشارت مصادر صحفية إيطالية إلى أن 

الوزير اإليطالي ليس في جدول »مهمته 
الخاطفة« زيارة بنغازي، وعالوة على 

السراج، بحث الوزير اإليطالي مع باشاغا 
ملف الهجرة غير الشرعية.

 طرابلس، أنقرة، باريس، القاهرة: الوسط

»القلعة«.. صفحة مشرقة في تاريخ النضال الليبي ودرس قاس للفرنسيني

باالنقسام  يتزاحم  ليبي  ــع  واق وســط 
إلى  تتراءى  األشقاء،  وتناحر  واالقتتال 
الذاكرة الليبية صفحات مشرقة في تاريخ 
اإليطالي  االستعمار  الوطني ضد  النضال 
والفرنسي للبالد، ومن بين تلك المالحم 
الوطنية كانت معركة قاهرة سبها الثانية 
الحادية  ذكراها  تحل  التي  فرنسا  ضد 

والسبعون هذا الشهر.
فزان  إقليم  تفاجأ   1943 العام  في 
باجتياح فرنسي، ليبدأ ما عرف بسياسات 
اإلغالق والترهيب، وكان من بين الداعين 
لرفض تلك الممارسات الشيخ عبدالقادر 
مواليد  من  وهو  الفجيجي،  مسعود  بن 
حافظًا  وكان  اآلجال،  بوادي  الفجيج  قرية 

للقرآن ومعلمًا بالكتاتيب.
ووفق رواية الباحث والمؤرخ د. امحمد 
مسعود  بن  الشيخ  بدأ  البكاي،  مسعود 

المستعمر  ضد  االنتفاض  إلى  الدعوة 
الفرنسي في منطقة »أبو قدقود« بوادي 
الوطنية  الجمعية  إلى  وانضم  الشاطئ، 

السرية بفزان.
دعا بن مسعود أهالي القرية إلى تنفيذ 
إليه بعض  لينضم  عمل فدائي عسكري، 
إلى قريته بوادي اآلجال،  األتباع، ثم عاد 
للمهمة  بالتجنيد  تواجده  فرصة  واغتنم 

التي  الدينية  ــدروس  ال إلقاء  خالل  من 
تحض على مقارعة المستعمر.

وينقل مسعود البكاي عن والده الناجي 
الوحيد من المعركة، القول »عند وصولنا 
إلى سبها توجهنا إلى زاوية الشيخ عثمان 
منا  طلب  الجديد،  بمنطقة  الحضيري 
للمهمة  الوفاء  على  اليمين  حلف  الشيخ 
دون خشية من موت أو التقهقر والخيانة، 

من  شيء  يخالجه  من  كل  بإعفاء  وأذن 
الخوف«.

بالتسلل  تقضي  المعركة  خطة  كانت 
ضريح  زيارة  ستار  تحت  سبها  قلعة  إلى 
احتفالية  وإقامة  عبداهلل  سيدي  الشيخ 
القلعة.  جــوار  الكائن  قبره  حول  الذكر 
منح  على  الفرنسية  السلطات  ووافقت 
عبدالرحمن  الشيخ  طريق  عن  اإلذن 
مع  الوصل  حلقة  كان  الــذي  البركولي، 
السلطات السياسية الفرنسية في سبها.
بعد  وتحديدا  المعركة،  يوم  فجر  وفي 
صالة الفجر الخميس 14 من يونيو العام 
بنادق  ثالث  يتعدى  ال  وبتسليح   ،1949
السيوف  من  ــددا  وع قديمة،  إيطالية 
المكافحون  اقتحم  والعصي،  والسكاكين 
حين  فرنسيين  حراس   3 وقتلوا  البوابة 
يغطون  الفرنسيين  الجنود  معظم  كان 

في نومهم«.
تفاصيل ص 4

سبها - الوسط

< الصديق الصور يباشر التحقيقات في قضية رشوة أعضاء بديوان المحاسبة

 ● قلعة قاهرة سبها التاريخية

اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة

تحذير السيسي أثار ردود فعل 
بين متفهم للخطاب ومتخوف مما 

سيليه

 سرت والجفرة ستحددان إن سلما 
أو حربا شكل الصراع ومآالت 

األزمة
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¿ من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إمكانية إعادة فتح دور السينما والمتاحف 
وصاالت الفنون في إنجلترا، اعتبارا من الرابع من يوليو، كما سيحدد أي القطاعات االقتصادية التي يمكنها 

استئناف العمل ويعلن عن نتائج مراجعة لقواعد التباعد االجتماعي. وتعيد بريطانيا فتح اقتصادها تدريجيا 
مع انخفاض عدد حاالت اإلصابة والوفاة بمرض فيروس »كورونا المستجد«، وكانت البالد واحدة من 

أكثر الدول تضررا بالجائحة، وسيكون موعد أحدث مرحلة إلعادة الفتح في الرابع من يوليو، وستشهد 
فتح بعض األماكن عالية المخاطر مثل تلك الخاصة بقطاعي الفنون والثقافة، ولكن مع االلتزام بقواعد 

التباعد االجتماعي. وقال مصدر في مكتب جونسون: »كلما زدنا من أماكن الفتح زادت أهمية التزام 
الجميع بإرشادات التباعد االجتماعي. لن نتردد في التراجع عن هذه الخطوات إذا كان ذلك ضروريا، 
حتى ال يخرج الفيروس عن السيطرة«. ومن المقرر أن يلقي جونسون كلمة أمام البرلمان الثالثاء. 

وسيعلن أيضا نتائج مراجعة لمعرفة ما إذا كان يتعين تخفيف القواعد الحالية التي تقضي بالحفاظ 
على مسافة مترين بين الناس في جميع األوقات للحد من انتشار الفيروس، ويتعرض جونسون 

لضغوط من شركات وضغوط سياسية من داخل حزبه إلسقاط قاعدة المترين.

البرازيل  في  »واتساب«  تطبيق  على  به  الخاصة  الدفع  خدمة  توفير  »فيسبوك«  أعلن   ¿
إلى  األموال  تحويل  أو  المشتريات  مقابل  بالدفع  للمستخدمين  السماح  بهدف  اإلثنين، 
األقارب بسهولة، وأطلق الموقع محفظة »باي فيسبوك« على تطبيق »واتساب« للمراسلة 
في نوفمبر في الواليات المتحدة، وهذه المرة األولى التي يمكن فيها استخدام »واتساب« 

للدفع للشركات أو تحويل أموال لألفراد ضمن قائمة األسماء في التطبيق.
وسيتوجب على المستخدمين امتالك بطاقات فيزا كارد أو ماستر كارد صادرة عن مصارف 
معينة. وسيكون هناك حاجة إلى إدخال رمز مؤلف من ستة أرقام أو تعريف رقمي للمصادقة 
على  تحصل  التي  العمليات  هذه  مع  التعامل  ويتم  الدفع،  عملية  على 
»باي فيسبوك« من مجموعات شريكة مثل »باي بال« في الواليات 
المتحدة و»سييلو« في البرازيل. وأوضح »فيسبوك« في بيان: »إن 
إرسال األموال أو إجراء عملية شراء على واتساب مجانية، ستدفع 
بطاقات  معامالت  في  تدفع  التي  لتلك  مماثلة  الشركات عمولة 
االئتمان«، ويعتزم »فيسبوك« جعل هذه الخدمة متاحة تدريجيا 
أن  على  »إنستغرام«  فيها  بما  األخرى  تطبيقاته  مجموعة  على 

تشمل بلدانا أكثر.

شعر الحكمة
عرب رانا منلوا يف العني ***عرب يف الغية موش خفاف

عرب مانغالو غير الزين***عرب مانطيحو يف املنداف

عرب مافينا واحد شني ***عرب منسلنا ناس أنظاف

عرب غيتنا بني أتنني*** أن زادوها واحد تنعاف

»فيسبوك« يتيح الدفع وتحويل 
األموال عبر »واتساب«

املطرب سليم يطلق أغنيته الجديدة 
»كداب« على »يوتيوب«

»غوغل« تضيف خدمة »غوغل« تضيف خدمة 
تقصي الحقائقتقصي الحقائق

مكافحة        بغرض  الصور،  إلى  الحقائق  تقصي  خدمة  تصنيفات  »غوغل«  تستضيف   ¿
المعلومات المضللة، حسب ما أعلنت الشركة، التي أوضحت أن التصنيفات الجديدة 
سيتم إرفاقها بالصفحات اإللكترونية األساسية للصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر 
»غوغل«  في  المنتجات  مدير  وقال  برس«.  »فرانس  حسب  »غوغل«،  بحث  في 
هاريس كوهين: »الصور ومقاطع الفيديو طريقة رائعة لمساعدة األشخاص على 
فهم ما يجري في العالم. لكن قوة وسائل اإلعالم المرئية لها سلبياتها، خصوصا 
عندما تكون هناك أسئلة حول مدى صحة الصورة وسياقها«، مضيفا: »بدءا من 
اليوم، سنقدم معلومات من خالل خدمة تقصي الحقائق في صور غوغل على 
مستوى العالم لمساعدة األشخاص )...( في إطالق أحكام مستنيرة أكثر حول 

الجديدة  التصنيفات  اإلنترنت«. وستعتمد  ما يشاهدونه على 
متقصو  أنشأها  التي  ريفيو«  »كليم  بيانات  قاعدة  على 
حقائق مستقلون، وأوضح كوهين: »اآلن، عندما تبحثون 

في صور غوغل، قد ترون عالمة فاكت تشيك أسفل 
نتائج الصور الصغيرة. وعند النقر على إحدى هذه 
يظهر  قد  أكبر،  بنسخة  الصورة  لعرض  النتائج 
الموقع  على  الحقائق  تقصي  ملخص من خدمة 

األساسي الذي يضم الصورة«.

●  شباب ليبيون يستمتعون بالبحر في شط البدين.20 يونيو 2020 »تصوير: موسى الفسي« 

دور السينما في إنجلترا دور السينما في إنجلترا 
تعود إلى العمل األسبوع املقبلتعود إلى العمل األسبوع املقبل

التي  »كداب«،  الجديدة  أغنيته   »Cravata« سليم  المغربي  المطرب  أطلق   ¿
على  طرحها  بعد  والجزائر  المغرب  في  مشاهدة  األعلى  األغاني  قائمة  تصدرت 
شركة  مع  بالتعاون  طرحها  تم  األغنية  »يوتيوب«.   العالمي  الفيديوهات  موقع 

المغرب  في  »أنغامي«  تطبيق  قائمة  »كــداب«  تصدرت  كما   ،»Digisay«
خصوصا، والمغرب العربي عموما كأكثر األغاني استماعا.

يذكر أن أغنية »كداب« هي التعاون األول مع الموزع الجزائري فابيانو.

على  ينشطون  محتوى  وصناع  فنانون  شرع   ¿

تملكها  التي  المنصة  مقاضاة  في  »يوتيوب« 

السود،  العنصري ضد  التمييز  »غوغل«، بتهمة 

وقال مقدمو الشكوى في مقدمة ملف من 200 

لتصحيح  القضية  هذه  »يباشرون  إنهم  صفحة 

علنية  منهجية  وعنصرية  تمييزية  ممارسات 

واعتبر  يوتيوب«.  غوغل-  قبل  من  ومتعمدة 

هؤالء أن المنصة تمارس سلطة مبالغا بها على 

طريقة  وحول  المتوافرة،  المصورة  المضامين 

نموذج  ويرتكز  منها،  إيرادات  على  االستحصال 

»يوتيوب« التجاري كما غالبية شبكات التواصل 

نطاق  على  هادفة  إعالنات  على  االجتماعي، 

واسع جدا. ويكون السعر الذي يدفعه المعلنون 

واألموال، التي يتقاضاها مؤلفو المضامين، رهنا 

باعتبارات كثيرة من بينها عدد المشتركين في 

قناة معينة وعدد المشاهدات للمقطع المصور. 

»تقسم  »يوتيوب«  إن  الشكوى  مقدمو  وقال 

والهوية  اإلثنية  بحسب  المصورة  المقاطع 

دون  من  أخرى  أطراف  إلى  إعالنات  لبيع  واآلراء 

االهتمام بالمضامين«، ويتهم المشتكون األربعة 

»يوتيوب« بسحب مقاطع مصورة وحتى قنواتهم، 

من دون سبب وجيه أو من دون سبب بتاتا،

»يوتيوب« بتهمة العنصريةصناع محتوى يقاضون 

سوء سلوك الشرطةخاصية  في »سيري« ملكافحة 
عنف  ضد  النطاق  الواسعة  االحتجاجات  أثارت   ¿

الشرطة استحداث خاصية ضمن برنامج المساعد 

الصوتي »سيري« على أجهزة »آي فون« تسمح 

توقف  أثناء  فيديو  تسجيل  بدء  للمستخدمين 

السلوك.  الشرطة  عناصر  أساء  إذا  المرور  حركة 

وهذه الخاصية التي ابتكرها مطور البرامج روبرت 

بيترسن تسمح لهواتف »آي فون« بدء التسجيل 

أتعرض  »أنا  لـ»سيري«،  القول  خالل  من 

بوليس  »سيري  خاصية  وحظيت  للتوقيف«، 

التواصل  وسائل  على  باهتمام  شورتكات« 

هذا  بيترسن  تشارك  بعدما  االجتماعي 

من  نسخة  بأحدث  رابطا  األسبوع 

قبل  أطلقت  التي  الخدمة  هذه 

عامين. وقال بيترسن على تطبيق 

»ريديت«: »قد تكون هذه الميزة 

من  توقيفك  يجري  عندما  مفيدة 

بعد  أنه  موضحا  الشرطة«،  قبل 

إعطاء األمر لـ»سيري«، يبدأ تسجيل 

األمامية  الكاميرا  خالل  من  الفيديو 

للهاتف، وترسل نسخة إلى شخص معين، 

ويجب على المستخدمين تنزيل الخاصية وهي 

»آي  هواتف  تشغيل  نظام  من  جزءا  ليست 

فون«. وأثار مقتل جورج فلويد على يد الشرطة 

في 25 مايو ضجة في الواليات المتحدة وفي 

الخارج حول عنصرية الشرطة وعنفها، وأصبحت 

الذكية  بالهواتف  المسجلة  الفيديو  مقاطع 

التواصل  وسائل  على  مشاركتها  تمت  التي 

سوء  ضد  األدلة  من  أساسيا  جزءا  سلوك الشرطة.االجتماعي 

تغريدات  لنشر  ميزة  سيضيف  أنه  األربعاء،  »تويتر«  أعلن   ¿
كتابة  التغريد  من  بدال  ثانية   140 إلى  مدتها  تصل  صوتية 
»تويتر«  تطبيق  على  الصوتية  التغريدات  وستنشر  فقط، 
المصمم خصيصا ألجهزة »أبل« خالل األسابيع المقبلة، وفقا 
البرامج  مهندسي  وكبير  باترسون،  مايا  المنتجات  لمصممة 
يكفي  ال  األحيان،  بعض  »في  الثنائي:  وقال  بورغوان،  ريمي 
في  تضيع  الدقيقة  الفروق  بعض  أن  كما  للتعبير  حرفا   280
ميزة  سنختبر  اليوم،  من  بدءا  »لذلك،  مضيفا:  الترجمة«، 
استخدامنا  طريقة  إلى  أكثر  إنسانية  لمسة  تضيف  جديدة 

المستخدم«. صوت  تويتر.. 
وإذا  ثانية،   140 إلى  صوتية  تغريدة  كل  مدة  وستصل 
سلسلة  إلى  يسجله  ما  فيحول  أطول  لفترة  المستخدم  تحدث 
لباترسون  وفقا  مترابطة،  كرسالة  وستنشر  التغريدات  من 
من  المستخدمون  »سيتمكن  الزوج:  وأوضح  وبورغوان، 

إلى  الصوتية  التغريدة  رؤية 
ولم  األخرى«،  التغريدات  جانب 
ستصبح  متى  »تويتر«  يحدد 

لمستخدمي  متاحة  الميزة  هذه 
الهواتف العاملة بنظام »أندرويد«.

تغريدات صوتية 
على »تويتر«

األكاديمية الليبية بنغازي تقرر 
استئناف الدراسة عبر اإلنترنت

الوسط: مريم العجيلي
 ،»2021–2020« خريف  القادم،  للفصل  الدراسة  استئناف  بنغازي  الليبية  األكاديمية  أعلنت   ¿

طالبها  األكاديمية  إدارة  وطالبت  اإلنترنت.  شبكة  عبر  اإللكتروني  التواصل  تطبيقات  باستخدام 
وموقع   ،»Zoom«و  ،»Google Meet« تطبيقات  عبر  والمحاضرات  الدروس  لتلقي  باالستعداد 

»YouTube«. ولفتت إدارة األكاديمية إلى أن الطلبة الذين ال تتوافر لديهم إمكانية التواصل عبر شبكة 
اإلنترنت وهذه التطبيقات، فإنها قررت الموافقة على إيقاف قيدهم على أن ال يحتسب هذا اإليقاف من ضمن 
بمنطقة  الرئيسي  بالمقر  بنغازي  الليبية  األكاديمية  بمقر  الدراسة  استئناف  ولحين  لدراستهم،  الكلية  الفترة 
الصابري. وأشارت األكاديمية إلى أن تحديد موعد بداية الفصل الدراسي القادم ونهايته وعملية تسجيل المواد 
وشروط االلتحاق للدراسة عن بعد سوف تحدد الحقا، ولالستفسار على الطالب أن يكتب اسمه ورقمه الدراسي 

.»lab.info@lab.edu.ly« والتخصص واستفساره، ويبعث به إلى البريد اإللكتروني

كلمة1000

»#ماذا_تعلمت_بالحظر«»#ماذا_تعلمت_بالحظر«

هاشتاغ

االتصاالت  لخدمات  »زوم«  شركة  قالت   ¿
الفيديو  مكالمات  تشفير  تعتزم  إنها  المرئية، 
المجانية  خدماتها  بجميع  آخر  إلى  طرف  من 
والمدفوعة للمستخدمين وطرح نسخة تجريبية 
في يوليو المقبل، وأكدت الشركة أنها حريصة 
ستتيح  أنها  كما  االستخدام،  إساءة  منع  على 
هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم 
هاتف موثوقا فقط. وكانت الشركة التي تتخذ 
من كاليفورنيا مقرا لها، تعتزم في بادئ األمر 
مقابل  يدفعون  الذين  للعمالء  التشفير  تدعيم 
ماليين  الشركة  واجتذبت  فقط،  خدماتها 
يدفعون،  ال  أو  مقابل  يدفعون  ممن  العمالء 
أثناء تفشي فيروس »كورونا« الذي أجبر الناس 
على العمل من المنزل، لكنها واجهت انتقادات 

بسبب أمور تتعلق بالخصوصية واألمن.
كما تعرضت شركة »زوم« لالنتقادات لعدم 
الكشف عن كون خدماتها غير مشفرة بالكامل 
وألمانيا  تايوان  وفرضت  طرف،  إلى  طرف  من 
قيودا على استخدام »زوم«، فيما حظرت شركة 
»سبيس إكس« لمالكها إيلون ماسك التطبيق 

بسبب مخاوف أمنية.

»زوم« تتجه إلى تشفير مكاملات 
الفيديو لكل املستخدمني

¿ دشن رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
هاشتاغا تحت عنوان »#ماذا_تعلمت_بالحظر«، 

يوضحون خالله مدى استفادتهم بأيام الحظر 
المفروضة عليهم في أعقاب جائحة فيروس 

»كورونا المستجد«، التي تلزم المواطنين 
بالحجر الصحي المنزلي اإلجباري منذ نحو ثالثة 

أشهر تقريبا.
وتفاعل رواد الصفحات خصوصا الذكور 
الذين قالوا إنهم تعلموا صناعة الحلويات 

كالبسبوسة والتشيز كيك اللذيذ وطرق تزيينه، 
فيما قال آخر: »تعلمت أطيب قهوة الباريستا 

الشهية، التي تقدم بأفضل الكافيهات«، وقال 
مواطن آخر: »أخيرا تعلمت نطيب المبكبكة«.

فيما قال البعض ساخرين: »أفضل شيء 
تعلمته النوم«، فيما قال آخر: »لم أتعلم شيئا«، 

وغرد مواطن آخر: »تعلمت ادخار األموال حتى 
أستطيع السفر عقب انتهاء أزمة كورونا«.

CINEMA
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الغموض يخيم على التفاهمات العسكرية في اجتماع زوارة
شرع لقاء الرئيس المجلس الرئاسي مع قائد القيادة 
العسكرية األميركية في أفريقيا )أفريكوم( الجنرال 
بشأن  واسعة  تساؤالت  أبواب  تاونسند،  ستيفن 
خالل  لها  التوصل  جرى  التي  التفاهمات  طبيعة 
لقاء مفاجئ عقد في مدينة زوارة اإلثنين الماضي، 
خصوصا أن التصريحات الصادرة عن الجانبين لم 
تقدم إجابة واضحة عن سؤال هذه الترتيبات، بل 

زادت األمر غموضا.
ريتشارد  األميركي  السفير  حضور  شهد  اللقاء 
باشاغا،  فتحي  المفوض  الداخلية  ووزير  نورالند، 
ووكيل وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق صالح 
الوفاق  لقوات  العامة  األركان  ورئيس  النمروش، 
العمليات  غرفة  وآمر  الشريف  محمد  ركن  الفريق 
المنطقة  وآمر  الجويلي،  أسامة  اللواء  المشتركة 
مــروان،  عبدالباسط  ــواء  ل طرابلس  العسكرية 
عمليات  غرفة  وآمر  الحداد،  محمد  لواء  والوسطى 

سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال.
وفي صيغة رسمية، جاء إعالن المجلس الرئاسي 
استعرض  واألميركي  الليبي  الجانبين  لقاء  إن  قال 
والجهود  واألمنية  العسكرية  المستجدات  »آخر 
وبحث  ليبيا،  في  االستقرار  لتحقيق  األميركية 
التنسيق المشترك بين حكومة الوفاق و)أفريكوم( 
في محاربة اإلرهاب وضرب فلوله، في إطار التعاون 
المتحدة  والواليات  ليبيا  دولتي  بين  االستراتيجي 

األميركية«.
وفي صيغة أكثر وضوحا، جاء ما كشفه المفوض 
بوزارة الداخلية، فتحي باشاغا عن اتفاق المجتمعين 
في زوارة »على ضرورة إنهاء التدخالت األجنبية غير 
الشرعية، ودعم سيادة ليبيا ووحدة أراضيها من أي 
تهديدات خارجية«، مشيرا إلى االتفاق على »العمل 
على تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون كونها 

حكومة  جهود  ودعم  االستقرار،  عدم  أسباب  أحد 
الوفاق الممثل الشرعي لدولة ليبيا«.

قدم قائد القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا 
رئيس  إلى  تاونسند،  ستيفين  الجنرال  )أفريكوم(، 
المجلس الرئاسي فائز السراج والقيادات العسكرية 
بحكومة الوفاق وجهة نظره العسكرية حول الوضع 
بحسب  الحالية،  المرحلة  خالل  ليبيا  في  الراهن 
بيان صادر عن سفارة الواليات المتحدة لدى ليبيا. 
وقالت السفارة األميركية في البيان إن االجتماع جاء 

»في سياق تصاعد التدخل األجنبي في ليبيا، ورّكز 
للعمليات  استراتيجي  لوقف  الحالية  الفرص  على 
العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع«. وأضافت 
االجتماع  قدم خالل  تاونسند  الجنرال ستيفين  أن 
التصعيد،  خطر  حول  العسكرية  نظره  »وجهة 
واألخطار التي يشكلها دعم روسيا لعمليات فاغنر، 
في  المالحة  حرية  لضمان  االستراتيجية  واألهمية 

البحر األبيض المتوسط«.
وقال الجنرال تاونسند: »وّفرت القيادة العسكرية 

ن وزارة  األميركية في أفريقيا األمن الالزم الذي مكَّ
مع  التواصل  بهذا  القيام  من  األميركية  الخارجية 
رئيس الوزراء السراج. وأكدنا للوفد الليبي أّن جميع 
النار  إطالق  وقف  إلى  العودة  إلى  بحاجة  األطراف 
والمفاوضات السياسية التي تقودها األمم المتحدة 
ألّن هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من 

مستقبلهم«.
نورالند  ريتشارد  ليبيا،  لدى  األميركي  السفير 
عودة  احتمال  من  يزيد  الحالي  »العنف  أن  اعتبر 

ليبيا، ويزيد من  و)القاعدة( في  )داعش(  تنظيمي 
ويطيل  األجنبية،  األطــراف  لصالح  البالد  انقسام 
أن  ــرورة  ض على  مشددا  اإلنسانية«،  المعاناة 
الصراع،  تأجيج  عن  الخارجية  الجهات  »تتوقف 
واحترام حظر األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة، 

والوفاء بااللتزامات التي قدمتها في قمة برلين«.
الواليات  قيادة  أعلنت  الماضي،  واألســبــوع 
المتحدة ألفريقيا »أفريكوم« امتالكها أدلة جديدة 
ليبيا،  في  روسية  مقاتلة  لطائرات  نشاط  بشأن 

الطائرات يقودها  أن تلك  كاشفة عن مخاوف من 
بالقوانين  يلتزموا  لن  الخبرة«  عديمو  »مرتزقة 
الدولية خالل عمليات القصف. وأوضحت »أفريكوم« 
أن تلك األدلة تتمثل في صور »فوتوغرافية« لتلك 
الجفرة  في   ،»29 »ميغ  نوع  من  وهي  الطائرات، 

وسرت، حسب بيان رسمي.
اجتماع  كان  نفسه،  اليوم  وفي  أنه  الالفت 
التونسي،  الجنرال ستيفن تاونسند، بوزير الدفاع 
عماد الحزقي، ومباشرة عقب لقاء السراج استقبل 
بقائد  العوينة  بمطار  الشرفية  القاعة  في  الحزقي 
»أفريكوم« بحضور سفيري الواليات المتحدة لدى 
للجيوش.  األعلى  المجلس  وأعضاء  وليبيا  تونس 
أن  لها  بيان  في  التونسية،  الدفاع  وزارة  وذكرت 
األمني  الوضع  اللقاء  خالل  استعرضا  الجانبين 
بين  العسكري  التعاون  تعزيز  وسبل  اإلقليمي، 
وزير  وأكد  األميركية.  المتحدة  والواليات  تونس 
الدفاع التونسي »ثوابت الموقف التونسي القائمة 
التسوية  وجوب  وعلى  بليبيا  الشرعية  دعم  على 
وأخيرا مصلحة  أوال  االعتبار  في  واألخذ  السياسية 
على  السياق  ذات  في  مشددًا  الليبي«.  الشعب 
رفض تونس كل أشكال التدخل العسكري األجنبي 

في ليبيا وكل مشاريع التقسيم.
»أفريكوم«  أعلنت  الماضي،  مايو   30 وفي 
تونس،  إلى  تدريب  وحدة  بإرسال  ستكتفي  أنها 
البيان  وهو  قتالية.  لمهام  لها خطط  تكون  ولن 
التوضيحي الذي صدر بعد 24 ساعة من بيان آخر 
المساعد  اللواء  استخدام  إمكانية  إلى  فيه  لمحت 
إزاء  المتزايد  القلق  ظل  في  أفريقيا  شمال  في 
األنشطة العسكرية الروسية في ليبيا، حيث تدعم 
بالجيش  يسمى  ما  قــوات  عربية  ودول  روسيا 
حفترفي  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 
قتاله ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف 

بها دوليا.

● السراج وقائد أفريكوم خالل لقاء يف زوارة اإلثنني املاضي بحضور قيادات عسكرية وأمنية. )املجلس الرئاسي(

● مدينة سرت الليبية

إنهاء التدخالت األجنبية.. وتفكيك امليليشيات

بعد تلويح مصر  بـ »اخليار العسكري«

طرابلس، القاهرة–الوسط

االستراتيجية  القتال في مدينة سرت  سجلت محاور 
هدوءا حذرا هذا األسبوع، تزامن مع تلويح الرئيسي 
المصري السبت بـ»تدخل عسكري مباشر« في ليبيا 
إذا واصلت قوات حكومة الوفاق التقدّم نحو سرت، 
داعية  دولية  ومواقف  فعل  بــردود  قوبل  ما  وهو 
هذا  حوار سياسي  في  والبدء  والتهدئة،  الحوار  إلى 

األسبوع.
محورا  والجفرة  سرت  كانت  مفاجئ،  نحو  وعلى 
عبدالفتاح  المصري  الرئيس  كلمة  في  رئيسيا 
في  المصري  الجيش  وحدات  تفقده  أثناء  السيسي، 
أن  اعتبر  إذ  السبت،  الغربية  العسكرية  المنطقة 
لن  أحمر  خط  مصر  ألمن  بالنسبة  والجفرة  »سرت 
المصرية  القوات  أن  مشيرا  به«،  بالمساس  نسمح 
»ستتقدم ومعها شيوخ القبائل الليبية وستخرج فور 
القاهرة  تمسك  عن  الحديث  مجددا  المهمة،  إنهاء 
تدخل  »أي  أن  رأى  السيسي  النار.  إطــالق  بوقف 
مباشر من الدولة المصرية باتت تتوافر له الشرعية 
لجهة  المتحدة  األمم  ميثاق  إطار  في  الدولية سواء 
حق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية 
مجلس  الليبي،  الشعب  من  المنتخبة  الوحيدة 
ستكون  التدخل  هذا  أهــداف  مستعرضا  النواب«. 
بعمقها  لمصر  الغربية  الحدود  وتأمين  »حماية 
واالستقرار  األمن  استعادة  و»سرعة  االستراتيجي«، 
على الساحة الليبية باعتباره جزءا ال يتجزأ من أمن 

واستقرار مصر واألمن القومي العربي«.
عماري  محمد  الرئاسي  المجلس  عضو  لكن 
كلمة  في  جاء  ما  بشدّة  »نرفض  األحد،  قال  زايد، 
الشعب  على  الحرب  في  استمرارًا  ونعتبره  السيسي 
الليبي والتدخّل في شؤونه، وتهديدًا خطيرًا لألمن 
والمواثيق  لألعراف  صارخًا  وانتهاكًا  الليبي  القومي 
الدولية«، فيما اعتبر المجلس الرئاسي في بيان أن 
»التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.. هو أمر مرفوض 
ويعتبر عدائيا وتدخال سافرا وبمثابة إعالن حرب«. 
المجلس  رئيس  اجتماع  جاء  نفسه،  السياق  وفي 
عمليات  غرفة  آمر  مع  األحد،  السراج،  فائز  الرئاسي 
استعرض  والذي  المال.  بيت  إبراهيم  الجفرة  سرت 
سرت  العسكرية  المنطقة  في  العمليات  »سير 
الجفرة«، كما استعرض »آليات التنسيق مع مختلف 
المتخذة  والترتيبات  األخــرى  العسكرية  المناطق 

لحماية المدنيين«، وفق ما ذكرت المكتب للسراج.
في  العامة،  القيادة  قوات  اعتبرت  المقابل،  في 
المسماري  أحمد  اللواء  الرسمي  للناطق  تصريحات 
المنطقة  من  الجوي،  الحظر  لمنطقة  »إحداثيات 
الواقعة بين سلطان شرق سرت وصوال إلى الهيشة«. 
المعركة  إن  صحفي:  مؤتمر  في  المسماري  وقال 
تتعدى  جدا  خطيرة  »معركة  وإنما  »ليبية«  ليست 

اإلقليمية«،  المنطقة  حدود  وحتى  الوطنية،  حدود 
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  أعلن  كما 
صالح أن كلمة السيسي جاءت »استجابة لندائنا أمام 
ومساندة  التدخل  بضرورة  المصري  النواب  مجلس 
والتصدي  اإلرهاب  على  حربها  في  المسلحة  قواتنا 
المجتمعون  النواب  رأى  حين  في  األجنبي«.  للغزو 
عقيلة  أن  الثالثاء  أصــدروه  بيان  في  طرابلس  في 
صالح قويدر ال يمثل إال نفسه، وهو عضو كغيره من 
أعضاء المجلس وال يحق له التحدث باسم المجلس 
باعتباره فاقدا ثقة أغلب أعضاء المجلس، عالوة على 
صدور عقوبات من االتحاد األوروبي في حقه لعرقلته 

المسار السياسي لحل األزمة الليبية«.
تسجل  لم  المتسارعة،  التطورات  هذه  ووسط 
الخروقات– واقتصرت  الفتا،  تصعيدا  القتال  محاور 

وفق مصادر متطابقة على قصف صاروخي استهدف 
البخارية  مناطق  وطــال  ســرت،  مداخل  الثالثاء، 
بمنطقة  البخارية  المحطة  وتقع  وجارف.  والظهير 
القبيبة غرب مدينة سرت بحوالى 30 كيلومترا. وهو 
المنفذة  الجهة  التأكد من  يتسن  لم  الذي  الهجوم 

له.
التركي  الموقف  حاول  اإلقليمي،  الصعيد  على 
الرسمي  الناطق  عبر  إذ  التصعيد،  لهجة  عن  النأي 
بالده  إن  قالن  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم 

حيال  لمصر  المشروعة  األمنية  المخاوف  »تتفهم 
أن  اعتبر  قالن  لكن  ليبيا«.  مع  المشتركة  حدودها 
في  حفتر«،  بدعم  خاطئة  سياسة  »تتبع  القاهرة 
خليفة  المشير  العامة  القيادة  قوات  لقائد  إشــارة 
حفتر. وأضاف الناطق التركي: »سنبقى هناك طالما 
تريد  الوطني(  الوفاق  )حكومة  الليبية  الحكومة  أن 
الرفيع  التركي  للمسؤول  لقاء  في  وذلك  بقاءنا«، 
األناضول  أنباء  وكالة  ونشرته  »فرانس برس«،  مع 

التركية.
أيدت  متوقع،  نحو  وعلى  الغضون،  هــذه  في 
الرياض في بيان أّن »مصر في حّقها في الدفاع عن 
والميليشيات  التطرّف  نزعات  حدودها وشعبها من 
وزارة  وفــق  المنطقة«ـ  في  وداعميها  اإلرهابية 
الخارجية السعودية. في حين أّكدت وزارة الخارجية 
اإلمارات  دولة  »تضامن  على  بيان  في  اإلماراتية 
ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في كّل 
ما تتّخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من 

تداعيات التطوّرات المقلقة في ليبيا الشقيقة«.
كان  التصعيد،  هذا  الحتواء  عربي  تحرك  وفي 
رقم  القرار  الثالثاء،  العربية،  الــدول  جامعة  تبني 
على  الجامعة  مجلس  اجتماع  عن  الصادر   »8523«
ليبيا،  في  الوضع  تطورات  بشأن  الوزاري  المستوى 
ليبيا  وسيادة  بـ»وحدة  االلتزام  على  يشدد  والذي 

ورفاهية  واستقرارها  ولحمتها  أراضيها  وسالمة 
العمل  وضرورة  الديمقراطي«،  ومستقبلها  شعبها 
الليبية الوطنية ومؤسساتها  على »استعادة الدولة 
أية  عن  بعيدًا  الليبي  الشعب  خدمة  في  دورهــا 
بندًا،   14 من  جاء  الذي  القرار،  خارجية«.  تدخالت 
الليبية،  لألزمة  السياسي  الحل  أهمية  على  شدد 
لالتفاق  الكامل  للتنفيذ  الجامعة  مجلس  ودعــم 
والتأكيد  الصخيرات،  في  الموقع  الليبي  السياسي 
من  المنبثقة  الشرعية  المؤسسات  جميع  دور  على 
االتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات 

الدولية واإلقليمية وآخرها مؤتمر برلين.
ما  »آخــر  أّن  المتحدة  األمــم  إعــالن  جاء  دوليا، 
تحتاج إليه ليبيا اآلن هو المزيد من القتال، والمزيد 
األسلحة،  نقل  من  والمزيد  العسكرية،  التعبئة  من 
المرتزقة  أو  األجانب  المقاتلين  وجود  من  والمزيد 
على أراضيها«. وفق الناطق باسم المنظمة ستيفان 
تغريدة  في  واشنطن  موقف  خرج  فيما  دوجاريك. 
الواليات  »معارضة  عن  عبر  الذي  األمن  لمجلس 
جميع  من  ليبيا  في  العسكري  التصعيد  المتحدة 
الجهات«، وحث »األطراف على االلتزام بوقف إطالق 
وأضاف:  الفور«.  على  المفاوضات  واستئناف  النار 
»يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خالل 
القاهرة  ومبادرة   5+5 المتحدة  األمم  محادثات 

وعملية برلين«.
أما وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، فقد 
شكري،  سامح  المصري  نظيريه  مع  محادثات  أجرى 
والتركي تشاووش أوغلو، عقب تصريحات السيسي، 
الثالثاء:  للصحفيين  تصريحات  في  الفــروف  وقال 
أن  يجب  أنه  على  يتفق  وأوغلو(  )شكري  »كالهما 
والجلوس  بعدم وجود حل عسكري،  الجميع  يعترف 
مقبولة  اتفاقات  وبحث  المفاوضات،  طاولة  على 
العسكري  التفوق  فإن  الوزير،  وبحسب  للجميع«. 
السنوات  في  ليبيا  في  النزاع  في  آخر  على  لطرف 
األخيرة »كان موقتا في كل مرة«، وكان هناك دائما 

رد فعل، »يغير الوضع على األرض«.
وأخيرا، فإن ألمانيا التي ترى أن »عدم االستقرار 
على  دعت  فقد  إقليميا«،  بعدا  واضح  بشكل  يتخذ 
برغر،  كريستوفر  الخارجية  باسم  الناطق  لسان 
للصراع  حل  عن  عاجل  بشكل  البحث  إلى  اإلثنين، 
في ليبيا. وأضاف برغر في مؤتمر صحفي: »نواصل 
األطراف  على  ونؤثر  األطراف  جميع  مع  المفاوضات 
األمم  رعاية  تحت  المفاوضات  لمواصلة  المتنازعة 
القتال  محاور  على  الهدوء  هذا  ووسط  المتحدة«. 
يصبح  هل  التساؤل  يبقي  التصعيد،  عن  والنأي 
دبلوماسية  لجولة  انتظارا  الموقف  سيد  الجمود 
دولية أو ربما طاولة حوار جديد، أم أن مقبل األيام 
غير  تكون  قد  عسكرية  تطورات  رحمه  في  يحمل 

مسبوقة.

هدوء حذر في سرت.. ودعوات دولية لـ »الحوار«

معهد فرنسي: »ناتو« واألمم املتحدة عاجزان عن حل النزاع الليبي

اتهم معهد العالقات الدولية واإلستراتيجية الفرنسي 
حلف شمال األطلسي »ناتو« واألمم المتحدة بالفشل 
في حل النزاع الليبي، معتبرا أن هناك صياغة للسياسة 
اإلقليمية تقوم بها القوى الموجودة في ليبيا. وقال 
واإلستراتيجية  الدولية  العالقات  معهد  مدير  نائب 
تستهدف  تركيا  إن  بليون  ديدييه  الفرنسي 
البناء  »إعــادة  الوفاق  حكومة  مع  مصالحها  من 
الجيوسياسي اإلقليمي«، مشيرا إلى استكشاف رواسب 
الطاقة البحرية في شرق البحر المتوسط، مع سعي 
القبارصة  بين  بـ»الشراكة  ما سماه  لمواجهة  أنقرة 
اليونانيين واليونانيين واإلسرائيليين والمصريين«، 
الفرنسية–التركية  التوترات  ألبعاد  قراءة  في  وذلك 
في ليبيا نشرت، األحد، عبر الموقع الرسمي للمعهد. 
لترسيم  السراج  حكومة  مع  اتفاقية  تركيا  ووقعت 
حدود المياه اإلقليمية والمناطق البحرية في نوفمبر 
2019، وحسب المعهد، فإن هذا االتفاق »عزز الدعم 
العسكري ألنقرة ومهد لنشر الجنود األتراك في ليبيا، 
المجال  مراقبة  في  المتخصصين  الفنيين  خصوصا 
عملهم  فكان  طيار،  دون  الطائرات  وتسيير  الجوي 

حاسما في األسابيع األخيرة بإمالة الكفة لصالح قوات 
حكومة الوفاق«. ويؤكد بليون أن الشراكات المرتبطة 
بدعم القوى الموجودة في ليبيا هي أيضا تعبير عن 
إنه  القول  »ويمكن  إقليمية،  سياسية  صياغة  إعادة 
المعارضين  المتحاربتين  وروسيا  تركيا  دعمت  إذا 
فإنهما تبحثان عن أشكال من التسوية التي تسعى 
إلى الحفاظ على المسار السلس لعالقاتهما الحالية«. 
النفوذ األجنبي في  ووفق مدير المعهد، فإنه »أمام 
عاجزين  المتحدة  واألمم  األطلسي  حلف  يبدو  ليبيا 

مع تعرض العمل الدبلوماسي إلى انتكاسة في حل 
الخاص  األممي  المبعوث  استقال  إذ  الليبي«،  النزاع 
غسان سالمة من منصبه في مارس الماضي، دون 
أن يتم استبداله منذ ذلك الحين »ما أثبت عدم قدرة 
التفاوض  خالل  من  النزاعات  حل  على  المنظمتين 
والوسائل السياسية«. كما انتقد بليون الظروف التي 
تم بموجبها »تصفية نظام معمر القذافي«، مشيرا 
إلى »عدم احترام نص قرار مجلس األمن الدولي رقم 
1973 الصادر في 17 مارس 2011 من قبل الفاعلين 

الرئيسيين للعمليات العسكرية في ذلك الوقت، أي 
فرنسا والمملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين استمرت 
وتحولت  لها  نهاية  ال  أزمة  إلى  االنــزالق  في  ليبيا 
المتحدة  األمم  وتتحمل  فاشلة  دولة  إلى  تدريجيا 
المناوشات  وبخصوص  ذلك«.  عن  ثقيلة  مسؤولية 
العسكري بين  الحادث  أعقاب  الفرنسية في  التركية 
أرجع  يونيو،   17 في  المتوسط  البحر  في  البلدين 
بين  الثنائية  العالقات  تدهور  الفرنسي  الباحث 
الملف  ضمنها  من  ملفات  عدة  إلى  وأنقرة  باريس 
في  عسكرية  بتدخالت  تركيا  تقوم  حيث  السوري، 
شمال سورية ضد مواقع األكراد، وكان استياء أنقرة 
شديدا عندما استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون في 
الديمقراطية«،  »سوريا  قوات  قادة  مناسبات  عدة 
المشكلة في أغلبها من األكراد السوريين. كما أزعج 
منع  في  بالعجز  »الناتو«  ماكرون  إيمانويل  اتهام 
سورية،  في  العسكرية  تدخالتها  زيادة  من  تركيا 
إذ قال إن الحلف »في حالة موت دماغي«، كما يرى 
اندماج  إمكانية  تصور  المستحيل  من  أنه  ماكرون 
تركيا في االتحاد األوروبي، واصفا سياسة اردوغان 
على  بانتظام  تقديمه  يتم  إسالمي  بأنها »مشروع 

أنه معاد ألوروبا«.

 � إحدى قمم حلف شمال األطلسي »ناتو«.

باريس، أنقرة، القاهرة: الوسط

الجزائر–عبدالرحمن أميني

عبدالفتاح  المصري  الرئيس  إن خطاب  عقيلة صالح،  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  قال 
ويتجهوا  السالح  ويتركوا  الليبيون  األخوة  لينتبه  »جاء  ليبيا،  بشأن  أيام  قبل  السياسي 
الحتالل  نوايا  مصر  لدى  تكون  أن  نافيًا  برلين«،  مؤتمر  لمخرجات  طبقًا  السلمي  للحل 
التنفيذية،  للسلطة  مقرًا  مدينة سرت  تكون  أن  إلى  ودعا  أراضيها.  داخل  التوغل  أو  ليبيا 
قبواًل  هناك  وأن  تأمينها،  قبل  العاصمة  في  العمل  السلطة  لهذه  يمكن  »ال  أنه  مؤكدًا 

الليبيين«. قبل  من  المطلب  لهذا 
أجل  من  مصر  »تدخل  أن  لـ»الوسط«  مع  حوار  في  صالح  عقيلة  المستشار  واعتبر 
النار«  إطالق  وقف  على  وللتأكيد  يتقاتلون،  أخوة  بين  اشتباك  لفض  الليبيين  مصلحة 
ولكنهم  ليبيا،  في  للقتال  رغبة  لديه  ليست  المصري  »الجيش  أن  على  التأكيد  معيدًا 

أرضها«. عن  للدفاع  ليبية  قوات  لتدريب  مستعدون 
وجدد عقيلة صالح تأييده إعالن القاهرة بشأن حل األزمة الليبية، وقال إن مصر ليست 
ليبيا. أرض  للدفاع عن  ليبية  قوات  لتدريب  ولكنها مستعدة،  ليبيا  في  للقتال  رغبة  لديها 
المنطقة  عناصر  أمام  ألقاها  كلمة  في  السيسي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  وأعلن 
مصرية  بقوات  مباشر  بشكل  للتدخل  بالده  استعداد  الماضي،  السبت  الغربية  العسكرية 
في ليبيا. قائاًل إن القوات المصرية ستتقدم إلى ليبيا وعلى رأسها شيوخ القبائل الليبية، 
تتوافر«  باتت  الدولية  »الشرعية  أن  والجفرة، معتبرًا  الصراع خط سرت  تجاوز  محذرًا من 
مجلس  رئيس  قال  الراهنة،  السياسية  األزمة  في  نظره  وجهة  وبشأن  المصري.  للتدخل 
وهم  السلطة  في  واالستمرار  األزمة  من  الخروج  يريد  ال  الرئاسي  »المجلس  إن  النواب 
طلب  على  بناًء  كان  التركي  »التدخل  أن  ورأى  ليبيا«،  في  الفوضى  من  مستفيدون 
هذه  دخلت  وبالتالي  التركي  الجانب  مع  عقدها  أمنية  اتفاقية  على  وبناء  السراج  من 

التركي«. الجيش  أو وحدات عسكرية من  مرتزقة  المجموعات سواء 
والحل  المصالحة  العاصمة عسكريًا كان البد من  لو تم تحرير  أنه »حتى  واعتبر صالح 
السلمي«، الفتًا إلى أن »تركيا قد تفهم المشهد اآلن وتعي موقف المجتمع الدولي، ولن 

تركيا«. ليبيا وال  أحد ال  ليبيا لن يستفيد منها  بإقامة حرب في  يجازفوا 
ورأى رئيس مجلس النواب أن »تركيا تريد المحافظة على مصالحها« مؤكدًا ومتعهدًا 
برفض  تمسك  لكنه  المشروعة،  والمصالح  الجميع  مع  وااللتزامات  بالعقود  بالوفاء 

بعينه«. شخص  على  »التعويل 
سرت  من  تجعل  المتحدة،  الواليات  ترعاها  بمبادرة  يتعلق  سؤال  على  ردًا  وأضاف 
للسلطة  مقرًا  سرت  »مطلب  قائاًل:  الحالي،  الصراع  طرفي  بين  نــزاع  فض  منطقة 
التنفيذية، سيكون مقبواًل لعدم خلق مشاكل جديدة تخص النفط«، مشيرًا إلى أنه »بعد 
الجهات  وحماية  حراسة  تحت  الدولة  جهات  ستكون  الجديدة  السلطة  وتشكيل  االتفاق 

المدينة«. في  األمن  تحفظ  التي  األمنية 
صالح  وال  صالحنا  في  يكن  »لم  النفطية  والموانئ  الحقول  قفل  أن  عقيلة  وأكــد 
الثروة  هذه  على  يستولى  أن  المعقول  غير  من  أنه  هو  واحد،  لسبب  وهو حدث  شركائنا، 
الجماعات  على  الثروة  هذه  وتوزيع  المرتزقة  بشراء  وتقوم  طرابلس،  في  معينة  جماعة 
سلطة  تتكون  أن  إلى  النفط،  دخل  فيه  يوضع  حساب  أو  آلية  بوضع  وطالب  اإلرهابية«. 
هذه  تتم  وحتى  الدخل،  هذا  توزيع  على  تشرف  لجنة  هناك  تكون  أو  جديدة،  معتمدة 
ونطالب  حقه،  واحد  كل  ويأخذ  النفط  دخل  بتوزيع  الدولي  المجتمع  ويتعهد  اإلجراءات، 

النفط«. بفتح  حينها 
ودافع عقيلة عن مبادرته التي طرحها لحل األزمة الليبية، واعتبرها دعمًا لوحدة ليبيا، 
قائاًل: »ليست هناك أسباب لالعتراض عليها، ألنها تضمن تمثياًل لألقاليم الثالثة، ونحن 
مكان  يسيطر  أن  فهو  االنقسام  أما  تقسيمًا،  ليس  وهذا  جغرافية،  أقاليم  ثالثة  تاريخيًا 

أو مجموعة معينة«. واحد  السلطة لدى شخص  وتتركز  واحد، 
الليبية، أكد عقيلة »أن كاًل  وفي إشارته إلى دور كل من مصر والجزائر في حل األزمة 
تبعث مصر  فلم  محايدتان،  دولتان  وهما  الليبية من جهته،  لألزمة  حاًل  يرى  البلدين  من 
الجزائر  أن  التشريعية تحديدًا، كما  السلطة  أسلحة، وموقفها معنا كان دعم  أو  لنا جنودًا 
إمكانية  وكيفية  وتقاليده  وعاداته  الليبي  الشعب  خصوصيات  بمعرفة  أولى  هما  ومصر 
الحكومتين  من  كاًل  أن  مضيفًا  ليبيا«،  وسالمة  أمن  ويهمهما  الليبيين  بين  التوفيق 
ولو  الدولي،  المجتمع  أقرها  التي  الوفاق  بحكومة  تعترفان  تزاالن  ال  والجزائرية  المصرية 

الحكومة«. هذه  لتركتا  الدولي  للمجتمع  مخالف  انحياز  هناك  كان 

دعا إلى أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة التنفيذية

صالح لـ  قناة »الوسط«: 
خطاب السيسي جاء لينتبه 

األخوة الليبيون ويتركوا السالح
القاهرة–الوسط
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عساكر  من  مجموعة  بالمجاهدين  التحق  إذ 
الفرنسية،  القوات  لدى  المجندين  »الشعانبة« 
كانوا  الذين  أيضا،  المجندين  الليبيين  بعض  مع 
يكبرون ويهللون معبرين عن ابتهاجهم بالنصر«، 
»سررنا  المعركة  من  الباقي  األخير  البطل  ويقول 
في  تمركزوا  إن  ما  لكنهم  إلينا،  بانضمامهم 

أماكنهم، فوجئنا برصاص غدرهم يلتهمنا«.
الغادرة،  االستعمار  رصاصات  وابل  وتحت 
المجاهدين.  وجميع  عبدالقادر  الشيخ  استشهد 
استشهد  مقربة  وعلى  بجرح،  أصيب  البكاي  لكن 
»شاهدت  ويضيف  عينه،  أمام  البكاي  عمه  ابن 
جسدي  على  ليجثم  يتدحرج  الحطماني  الفرجاني 
بغدر  الخمسون  الرفاق  قتل  بالدماء«.  ويغمرني 
على  البكاي  أن  ألحدهم  تبين  إن  وما  الفرنسيين، 
يجهز  أن  وكاد  نحوه،  بندقيته  صوب  الحياة  قيد 
عليّه، لكن الضابط كوناي طلب منه التوقف، وأمر 
التمثيل  إلى  الفرنسيون  عمد  فيما  أسيرا.  بأخذه 
بجثث الشهداء، إذ ربطوهم بالحبال من إرجلهم، 
حفرة،  في  جمعوهم  ثم  االٕرض،  على  وجروهم 

وسكبوا عليهم البنزين، وأشعلوا النار.
هذه  من  الوحيد  الناجي  عالج  مدة  استغرقت 
وبقي  القلعة،  سجن  داخل  إشهر  إربعة  المعركة 
الشاقة،  األعمال  مع  سنتين  لمدة  جدرانه  رهين 
وأخيرا تدخل الشيخ الحاج الفقى انقدازن أحد أعيان 
عنه  اإلفراج  طالبا  الحقا،  أوباري  ومحافظ  المنطقة 

بكفالته.. وذلك ما حدث.

في  بهم  تلتقي  ذلك  بغير  القدر  أتى  وإن  إليك، 
يشقون  وأتباعه  مسعود  بن  الشيخ  بدأ  الجنة«. 
الوحيد  الناجي  ويقول  سبها،  مدينة  نحو  طريقهم 
الوادي  قرى  من  بقرية  مررنا  »كلما  المعركة  من 
استقبلنا أهلها بالتهليل والتبجيل،«، وأضاف »عند 

قلعة  إلى  بالتسلل  تقضي  المعركة  خطة  كانت 
سبها تحت ستار زيارة ضريح الشيخ سيدي عبداهلل 
جوار  الكائن  قبره  حول  الذكر  احتفالية  وإقامة 
القلعة. ووافقت السلطات الفرنسية على منح اإلذن 
عن طريق الشيخ عبدالرحمن البركولي، الذي كان 
حلقة الوصل مع السلطات السياسية الفرنسية في 
سبها. وفي فجر يوم المعركة، وتحديدا بعد صالة 
أم   ،1949 العام  يونيو  من   14 الخميس  الفجر 
الشيخ بن مسعود أتباعه، وطلب منهم أن يتعانقوا 
عناق الوداع، ليتوجهوا نحو بوابة القلعة الرئيسية.

كان تسليح مجموعة الخمسين مجاهدا ال تتعدى 
السيوف  من  وعددا  قديمة،  إيطالية  بنادق  ثالث 
والسكاكين والعصي، ويقول الشيخ الباكاي الناجي 
عنصر  باستثمار  »تمكنا  المعركة  من  الوحيد 
الحراس  قتلنا  بعدما  البوابة  اقتحام  من  المباغتة 
مهللين  القلعة  ردهات  وولجنا  الثالثة،  الفرنسيين 
يغطون  الفرنسيين  الجنود  معظم  كان  مكبرين، 

في نومهم«.
العلم  وإنزلنا  القلعة،  أعلى  »صعدنا  ويضيف 
الفرنسي، ووضعنا بدال منه راية بيضاء ُكتب عليها 
نردد  ونحن  اهلل(  رسول  محمد  اهلل  إال  إله  )ال 
الجنة  في  نحن  الكفار،  على  نهار  )نبو  عال  بصوت 
والخوف  الفزع  »دب  ويستطرد  النار(«،  في  وهم 
والهلع في نفوس الفرنسيين، فر بعضهم من عبر 
نوافذ القلعة، واآلخرون قفزوا من أعلى الجدران«.

السيطرة،  إتمام  مع  المعركة  سير  وتطور 

من  وهو  الفجيجي،  مسعود  بن  عبدالقادر  الشيخ 
حافظًا  وكان  اآلجال،  بوادي  الفجيج  قرية  مواليد 

للقرآن ومعلمًا بالكتاتيب.
امحمد مسعود  د.  والمؤرخ  الباحث  رواية  ووفق 
الداعين  بين  من  مسعود  بن  الشيخ  كان  البكاي، 
وأثناء  الفرنسية،  االستعمارية  الممارسات  لرفض 
التدريس في منطقة »أبو قدقود« بوادي الشاطئ، 
بدأ الدعوة إلى االنتفاض ضد المستعمر الفرنسي، 

وانضم إلى الجمعية الوطنية السرية بفزان.
طرح بن مسعود فكره الثوري على أهل القرية، 
عسكري،  فدائي  عمل  تنفيذ  ضرورة  إلى  ودعاهم 
لينضم إليه بعض األتباع، ثم عاد إلى قريته بوادي 
للمهمة  بالتجنيد  تواجده  فرصة  واغتنم  اآلجال، 
على  تحض  التي  الدينية  الدروس  إلقاء  خالل  من 

المستعمر. مقارعة 
بين  ترحيبا  الجنوبي  القائد  دعوة  ولقيت 
رجاًل   50 للمهمة  واختار  الواحات،  وأهل  تالميذه 
وكانت  وتكركيبه،  الفجيج  قريتي  من  معظمهم 
لإلقليم  اإلداري  المركز  مهاجمة  والهدف  الوجهة 

والحامية الفرنسية في »قلعة قاهرة سبها«.
الوحيد  الناجي  والده  البكاي عن  وينقل مسعود 
طلب  عندما  حينها  »إتذكر  ويقول  المعركة،  من 
وابن  معه،  باصطحابي  اإلذن  والدي  من  الشيخ 
عمي البكاي عثمان، أجابه والدي: يا شيخ إنت بهذا 
وسندي«.  ظهري  ومسعود،  البكاي  شبابي،  أخذت 
سيعودون  اهلل  »بعون  رد:  مسعود  الشيخ  لكن 

الشيخ عثمان  زاوية  إلى  إلى سبها توجهنا  وصولنا 
حلف  الشيخ  منا  طلب  الجديد،  بمنطقة  الحضيري 
موت  من  خشية  دون  للمهمة  الوفاء  على  اليمين 
يخالجه  من  كل  بإعفاء  وأذن  والخيانة،  التقهقر  أو 

شيء من الخوف«.

واالقتتال  باالنقسام  يتزاحم  ليبي  واقع  وسط 
الليبية  الذاكرة  إلى  تتراءى  األشقاء،  وتناحر 
ضد  الوطني  النضال  تاريخ  في  مشرقة  صفحات 
بين  ومن  للبالد،  والفرنسي  اإليطالي  االستعمار 
الوطنية  الذاكرة  تنتعش  الصفحات  تلك  سطور 
محاولة  في  الريح  اتجاه  تعاكس  تاريخية  بلمحات 
وتذاكير  الوطنية،  واإلرادة  العزيمة  الستنهاض 
هناك  بأن  الضيقة  المآرب  وأصحاب  الطامعين 
هذا  استقالل  أجل  من  والنفيس  بالنفس  جاد  من 

الوطن، دون مطمح شخصي أو منفعة ذاتية.
معركة  تأتي  الوطنية،  المالحم  تلك  بين  من 
ذكراها  تحل  التي  فرنسا  ضد  الثانية  سبها  قاهرة 
تصدى  والتي  الشهر،  هذا  والسبعون  الحادية 
الوطن بأسلحتهم  أبناء هذا  فيها فئة مخلصة من 
مدينة  في  الفرنسي  االحتالل  لجنود  البسيطة 
1949 ملحمة  العام  يونيو   14 سبها، وسطروا في 

وطنية سجلها التاريخ في كفاح شعب ونضال أمة.
شظف  حيث  فزان،  بإقليم  اآلجال  وادي  في 
تفاجأ  العيش،  وبساطة  الزاد،  وقلة  العيش، 
ليبدأ   ،1943 العام  في  فرنسي  باجتياح  اإلقليم 
التسلط االستبدادي، أو ما عرف بسياسات اإلغالق 
والترهيب، وقد ضاق الناس ذرعًا بتلك الممارسات. 
الممارسات  تلك  لرفض  الداعين  بين  من  وكان 

●  قلعة قاهرة سبها التاريخية

معركة القلعة.. »حضرة« تحولت إلى درس قاٍس لالحتالل الفرنسي
سبها - الوسط

تداعيات االنقسام السياسي 
والجغرافي يمكن أن تفضي إلى 

تفكك المؤسسات الصحية

لمواجهة  الحكومية  الجهود  استمرار  وسط 
على  تبرز  ليبيا،  في  المستجد  كورونا  فيروس 
تتعلق  مشكالت  واآلخر  الحين  بين  السطح 
وضع  حول  التساؤالت  يجدد  ما  العامة،  بالصحة 
نظام  إطاحة  بعد  ما  سنوات  في  الصحي  القطاع 

القذافي. معمر 
للمنظمة   )2016 )مارس  سابق  تقرير  ووفق 
أهم  عن  واالستراتيجيات،  للسياسات  الليبية 
فإن  ليبيا،  الصحة في  تواجه قطاع  التي  التحديات 
»واقع الرعاية الصحية والتأمين الصحي في البالد 
التحديات  من  الكثير  يعتريه  صعبا  ملفا  يشكل 

والمشاكل«.
التقرير  بحسب   - التحديات  تلك  وتتلخص 
لقطاع  التحتية  البنية  :»تهالك  في   - نفسه 
الخدمات  قاعدة  اختالل  في  يظهر  والذي  الصحة، 
وعدد  الصحية  الوحدات  عدد  ناحية  من  الصحية 
الرؤية  وغياب  الالزمة،  والتجهيزات  الفنية  األطقم 
للنهوض  مالئمة  استراتيجيات  إلى  واالفتقار 
وسد  الرئيسية  اختناقاته  ومعالجة  بالقطاع 
من  المستفيدين  وبين  القطاع  بين  الفجوة 
المالية الجيدة  التمويل واإلدارة  خدماته، وإشكال 
الهدر  يمنع  الذي  بالشكل  القطاع  لمخصصات 

التمويل«. فاعلية  ويضمن 
التقرير:  يوردها  التي  التحديات  ضمن  ومن 
يجعله  والذي  القطاع،  في  المتفشي  »الفساد 
واستنزافا  لألموال  هدرا  القطاعات  أكثر  من 
اإلدارية،  منظومته  في  وفسادا  العام  للمال 
ناحية  من  حجمه  وكبر  القطاع  ترهل  عن  فضال 
أكبر  الصحة  قطاع  يشكل  إذ  فيه،  العاملين  أعداد 
قطاع  بعد  العمالة  ناحية  من  الخدمية  القطاعات 
قدرات  على  سلبا  ينعكس  الذي  األمر  التعليم، 
للمواطنين،  الجيدة  الخدمة  تقديم  في  القطاع 
القطاع  وحدات  بين  التنسيق  درجات  أدنى  وغياب 
وأيضا  المدن،  وبين  الواحدة،  المدينة  في  العام 
وليست  الخاص،  والقطاع  الحكومي  القطاع  بين 
المستشفيات  من  أفضل  بحال  الخاصة  العيادات 
العامة، إذ ينقصها هي األخرى المعدات والتقنيات 

الحديثة«.
التي  التحديات  ضمن  من  أن  التقرير  ورأى 
والتي  التحرير،  حرب  »تراكمات  القطاع  تواجه 
قطاع  على  والفني  المالي  العبء  من  ضاعفت 
الجرحى  ملف  التركة  مقدمة  في  ويبرز  الصحة، 
مخصصات  من  طائلة  أمواال  استنزف  الذي 
ميزانية  من  المخصصة  األموال  تلك  أو  القطاع، 
إلصالح  توجه  أن  يمكن  كان  والتي  الطوارئ، 

وتطويره«. القطاع 
وذكر التقرير أن تراجع أداء القطاع بدرجة كبيرة 
ثقته  عدم  وتأكيد  العام،  الرأي  تخوف  إلى  »أدى 

فقدان  ويشكل  يقدمها،  التي  الطبية  الخدمات  في 
يتطلب  إذ  كبيرا،  تحديا  الصحة  قطاع  في  الثقة 
ثقة  تستعاد  حتى  قصير  غير  ووقتا  مضاعفا  جهدا 
األطراف  منظومة  خلل  عن  فضال  فيه،  العام  الرأي 
مع  المتعاقدة  الشركات  منها  والتي  المساعدة 
أي  وتمنع  السوق  تحتكر  والتي  الصحة  وزارة 
جدا  قوي  نفوذها  أن  كما  النجاح،  من  لها  منافس 
على الموظفين بالوزارة وتشكل إحدى بؤر الفساد 
ال  إذ  الدواء،  حركة  على  الرقابة  ضعف  مع  فيه، 
توجد رقابة على الصيدليات، بل أصبح سوق الدواء 
تجارة مفتوحة، وكثير من العاملين في مجال تجارة 
يمارسون  االختصاص،  ذوي  من  ليسوا  األدوية 
دون  الغذائية  المواد  تجارة  مثل  األدوية  تجارة 
ما  أن  كما  األدوية،  وتخزين  حفظ  بأساليب  دراية 
والمنتهية  والمغشوشة  الفسادة  باألدوية  يتعلق 
الصيدلي  أو  التاجر  ضمير  على  يتوقف  الصالحية، 

فقط، لعدم وجود جهة تحاسبه«.
وأشار التقرير إلى أنه من بين التحديات أيضا: 
على  والجغرافي  السياسي  االنقسام  »تداعيات 
له،  التابعة  الطبية  والوحدات  القطاع  مؤسسات 
المؤسسات  تفكك  إلى  يفضي  أن  يمكن  والتي 
إيصال  على  وقدرتها  سيطرتها  وضعف  الصحية، 

وهو  البالد،  أنحاء  مختلف  إلى  الصحية  الخدمات 
تحد واقع قابل للتطور بشكل سلبي جدا«، بحسب 

التقرير. معدي  تعبير 

واقع القطاع الصحي
وتقدم الخدمات الصحية في ليبيا بشكل مجاني، 
ورغم انتشار المؤسسات الصحية في كافة المناطق 

منذ سنوات طويلة  عانت  أنها  إال  واألرياف،  والقرى 
في  عجزها  وتضاعف  واإلدارة،  الدعم  نقص  من 
التي  المسلحة  والصراعات  األمنية  االضطرابات 
عطلت معظم الخدمات، حيث تم إغالق العديد من 
مناطق  في  خاصة  والمستشفيات  الطبية  المراكز 
المواطنين.  على  المهمة  صعبت  مما  االشتباكات 
 120 نحو  ليبيا  في  يوجد  نفسه،  التقرير  وبحسب 
ويفتقر  البالد،  أنحاء  في  عامة  وعيادة  مستشفى 
الطبية  والمستلزمات  التجهيزات  إلى  معظمها 
مليون   219 إلى  المستشفيات  واحتاجت  والصيانة. 
دينار ليبي العام 2015، حيث أنفق المصرف المركزي 
147 مليون دينار فقط من إجمالي المبلغ المطلوب. 
وال  المستشفيات،  بمختلف  األوضاع  تدهورت  كما 
نظرا  النائية  والمناطق  الليبي  الجنوب  في  سيما 
لشخ الموارد المالية، وذلك رغم أن بعض الخدمات 
ليبيا  غرب  في  الموجودة  المستشفيات  في  الطبية 
كعالج الكلى واإلسعافات وبعض العمليات الجراحية 
جيدة إلى حد ما، إال أن باقي المستشفيات في باقي 

المناطق تواجه تحديات صعبة.
12 من  ويتكون قطاع الصحة من مجموعة من 
وهي:  الوزارة،  تتبع  التي  والمؤسسات  المكونات 
الطبي،  اإلمداد  الطبية، وجهاز  التخصصات  مجلس 
لمكافحة  الوطني  والمركز  اإلسعاف،  وجهاز خدمات 
الصحي،  والتوثيق  المعلومات  ومركز  األمراض، 
والمجلس  الطبية،  العاملة  القوى  تنمية  ومركز 
الوطني لتحديد المسؤولية الطبية، ومركز طرابلس 
الطبي، ومركز بنغازي الطبي، ومركز سبها الطبي، 
والمستشفيات  بالمناطق،  الصحية  الخدمات  وإدارة 

والمركز الطبية والتخصصية المعتمدة.
الوظيفي،  التكدس  القطاع،  يعانيه  ما  أبرز  ومن 
العاملين  مرتبات  نفقات  من  ذلك  على  يترتب  بما 
لها،  التابعة  والجهات  بالوزارة،  اإلدارات  جميع  في 

التعيين  حاالت  زيادة  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب 
ديوان  تقرير  في  ورد  كما  السابقة،  األعوام  خالل 
المحاسبة لسنة 2014، الذي ذكر أنه لم يتم التقيد 
بالقانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن عالقات العمل، 
من  أكثر  الصحة  قطاع  في  التعيينات  تجاوزت  حيث 
الوزارة  ديوان  في  الموظفين  عدد  وبلغ   ،107%
409 موظفين من إجمالي موظفي القطاع بالكامل 
البالغ 197.086 موظفا دون أن يكون هناك تغيير 
إلى  ليبي  مواطن  مليونا  ويحتاج  العمل.  حجم  في 
األنسولين  أدوية  مثل  أساسية  صحية  خدمات 
واللقاحات وغسيل الكلي، يقابل هذا إغالق نحو ثلثي 
مستشفيات البالد كونها في وضع ال يؤهلها لتقديم 
األطقم  مغادرة  بسبب  وجه  أكمل  على  خدماتها 
الطبية األجنبية التي تمثل %70 من العناصر الطبية 
لسبب  المالية  المخصصات  وتراجع  والتمريض؛ 
من  أصبح  التقرير:  ووفق  العامة.  اإليرادات  تراجع 
المستشفيات  في  الكالشينكوف  تشاهد  أن  المعتاد 
بعد تدهور الوضع األمني بشدة، مما أدى إلى هروب 
االعتداءات  تزايد  بعد  التمريض  وأطقم  األطباء 

عليهم وتردي الوضع الصحي.
ستة  قرابة  الصحي  القطاع  على  ليبيا  وتنفق 
مرتبات  إلى  منها  دينار سنويا، يذهب جزء  مليارات 
العاملين في القطاع، وجزء آخر على صيانة المباني 
اإلنفاق  حجم  يصل  حين  في  والمعدات،  واألجهزة 

على العالج في الخارج حوالي مليار دوالر سنويا.
الليبيين  أن  الصحي  القطاع  خبراء  بعض  ويقدر 
دول  في  سنويا  دوالر  مليارات  خمسة  نحو  ينفقون 
الجوار لتلقي العالج، فضال عن تعرض الكثير منهم 
المكاتب  رقابة  غياب  في  ممنهجة  احتيال  لعمليات 
الصحية بالخارج، بل وفسادها مقابل عموالت مالية.

ملف الجرحى
يعد  ليبيا  في  الجرحى  ملف  أن  التقرير  ويذكر 
أصعب الملفات الشائكة وأكثرها فسادا، منذ اندالع 
لصالح  كبيرة  ديون  تراكمت  إذ  فبراير،   17 ثورة 
على  سدادها  عبء  يقع  أجنبية  ومؤسسات  مشافي 
عاتق وزارة الصحة في الحكومات المتعاقبة، فرغم 
الجرحى  نفقات عالج  الدوالرات على  إنفاق مليارات 
تطالب  تزال  ال  الدول  من  العديد  فإن   2011 منذ 
الدول  من  تركيا  وألن  مصحاتها،  بمستحقات 
الليبيين  للجرحى  مستشفياتها  تفتح  تزال  ال  التي 
يورو  مليون   80 بنحو  الليبية  الدولة  تطالب  فإنها 
جزءا  أن  كما   ،2015 العام  نهاية  حتى  كتراكمات 
للحكومة  تابعين  لجرحى  الحالية  األزمة  من  كبيرا 
وزارة  كون  إلى  يعود  طبرق  برلمان  عن  المنبثقة 
ميزانية  تتسلم  لم  الموقتة  بالحكومة  الصحة 
كبيرا  تحديا  الجرحى  ملف  ويمثل   .2015 العام 
أمام الحكومة الموقتة، وذلك في ظل ارتفاع الرقم 
لجنة  قدرته  حيث  ببنغازي  الدائرة  الحرب  بسبب 
بحسب  جريح،  ألف   23 بنحو  بالبرلمان  الصحة 

التقرير نفسه.

القاهرة - إسماعيل األشول

● معالجة أحد الجرحى بمستشفى في طرابلس

● إجراء إحدى العمليات الجراحية بمركز بنغازي الطبي

تهالك البنية التحتية والفساد أبرزها

عديد التحديات تعوق القطاع الصحي عن خدمة املواطنني
تقرير: ملف الجرحى أصعب الملفات الشائكة وأكثرها فساداً منذ اندالع ثورة 17 فبراير

من أبرز ما يعانيه القطاع التكدس 
الوظيفي بما يترتب على ذلك 

من نفقات مرتبات العاملين

صفحة مشرقة في تاريخ النضال الليبي

بفيروس  اإلصابات  مزيد  تسجيل  مع  بالتزامن 
منظمة  جددت  ليبيا،  في  المستجد  كورونا 
الصحية  للسلطات  تحذيراتها  العالمية،  الصحة 
التهديد  مواجهة  في  الحذر  بتوخي  الليبية، 
 COVID-19 الصحي الخطير الذي يمثله مرض

البالد. في 
اللجنة  رئيس  نائب  قال  نفسه،  السياق  وفي 
الرسمي  الطبي  الناطق  االستشارية،  الطبية 
»كورونا«  وباء  لمكافحة  العليا  اللجنة  باسم 
الحاسي،  أحمد  الدكتور  الموقتة،  بالحكومة 
»كورونا  بفيروس  إصابتها  المسجل  الحالة  إن 
جنوب  من  القادمة  جواد«،  » بن  في  المستجد« 
مواطنا،   120 يقارب  ما  خالطت  البالد،  غرب 
مراكز  »أفضل«  من  اثنين  إغالق  إلى  أدى  ما 
وأعلن  الوسطى.  المنطقة  في  الصحية  الخدمات 
 4 الحاسي خالل مؤتمر صحفي، الثالثاء، تسجيل 
لمخالطين  »كورونا«  بفيروس  جديدة  إصابات 
حصيلة  لترتفع  جواد«   » بن  في  المسجلة  للحالة 
العام  الهواري  مستشفى  في  الموجودة  الحاالت 

الحاسي: الحالة املسجلة في »بن جواد« خالطت 120 مواطنًا
32 حالة. إلى  في مدينة بنغازي 

العشر  الحاالت  أن  إلى  الطبي  الناطق  وأشار 
عائالت  لثالث  تعود  في  اإلبيار  سجلت  التي 
الجنوب،  في  بيه«   مدينة  »بنت  من  قدمت 
 33 وخالطت  بالمنطقة،  زفاف  حفل  لحضور 

. شخصا

التنقل منع 
بالحكومة  الداخلية  وزارة  الحاسي  وطالب 
قرار  وتطبيق  البوابات،  على  بالتشديد  الموقتة 
نفاد  قرب  إلى  مشيرا  المدن،  بين  التنقل  منع 
للكشف  التشغيلية  بالمواد  الخاص  المخزون 

األخيرة. التطورات  وباء »كورونا«؛ بسبب  عن 
وأشار إلى أن مستشفيات  بنغازي  تكاد تمتلئ، 
للمصابين  المنزلي  الحجر  إلى  اللجوء  مؤكدا 
القدرة  نفاد  حال  منازلهم  في  لهم  والمخالطين 
في  عشوائية  عينات  أخذ  إلى  الفتًا  االستيعابية، 
المناطق الحدودية )الكفرة – طبرق – امساعد(. 
الموقتة،  الحكومة  رئيس  الحاسي  وطالب 
المخصصة  المكافآت  بصرف  الثني،  عبداهلل 
على  للعمل  تفرغت  التي  الطبية  للعناصر 

الماضية.  الثالثة  األشهر  خالل  الجائحة  مكافحة 
النوف  رأس  شركة  طالبت  نفسه،  السياق  في 
»النظام  مستخدميها  والغاز،  النفط  لتصنيع 
بـ»عدم  جواد  بن  بمدينة  القاطنين  النهاري« 

إشعار  حتى  الفعلية  العمل  بمواقع  االلتحاق 
في  يأتي  القرار  ذلك  إن  الشركة  وقالت  آخر«. 
لمجابهة  االحترازية  اإلجراءات  »تعزيز  إطار 
خصوصا  جميعا،  اهلل  عفانا  كورونا،  فيروس 

ما  وفق  بالبلدية«،  األخير  الوبائي  التطور  بعد 
في  »فيسبوك«،  موقع  على  عبر صفحتها  نشرته 
المركز  وأعلن  االثنين.  مساء  من  متأخر  وقت 
إصابة  حالة  تسجيل  األمراض  لمكافحة  الوطني 

اإلثنين،  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  واحدة 
أجل  »من  الشركة:  بيان  وأضاف  جواد.  بن  في 
التشغيلية  العمليات  بعض  على  المحافظة 
بنظام  الشركة  مستخدمو  يستمر  والحفاظية 
مع  التنسيق  بشرط  أعمالهم  في  )الورديات( 
سكن  توفير  أجل  من  المباشرين،  رؤسائهم 
فرق  تمكن  حين  إلى  لهم،  العزاب  منطقة  في 
انتشار  حجم  تحديد  من  والتقصي  الرصد 
الشركة  وقررت  بالمدينة«.  الفيروس  وتفشي 
ساعة   72 لمدة  الطبي  المركز  »إغالق  كذلك 
الطاقم  ضمن  من  أنه  بحكم  احتياطي  كإجراء 
الطبي المساعد قريبة من الدرجة األولى للحالة 
كورونا  بفيروس  إصابتها  تأكيد  أعلن  التي 
الطبي  الطاقم  »حجر  معلنة  جواد«،  بن  بمدينة 
من  الصحي  بالمركز  العاملين  المساعد  والطبي 
للسبب  الالزم  التحليل  وإجراء  العينات  أخذ  أجل 
»كافة  الشركة  بيان  وناشد  أعاله«.  المذكور 
السكنية ضرورة  المدينة  عيادة  على  المترددين 
المبدئي  للكشف  الخارجية  العيادة  على  المرور 
والتقيد  والعالج  للكشف  العيادة  دخول  قبل 

الهوية«. بطاقة  بإبراز 

القاهرة - الوسط

● حقن أحد األطفال بمصل وقائي● أحد اجتماعات المجلس التسييري في سرت

دعوات لتوخي الحذر في مواجهة »كورونا« بعد تسجيل مزيد اإلصابات
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السفينة أبحرت من ميناء مرسيليا 
اإلثنين بعد توقف دام ثالثة 

أشهر بسبب األزمة الصحية

وزارة العدل بحكومة الوفاق: مستعدون 
للتعاون بما يجعل عمل البعثة رافدا قويا 

للقضاء الوطني والدولي إذا لزم األمر

المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  القى 
بعثة  وإرسال  خبراء  فريق  تشكيل  على  بالموافقة 
التي  االنتهاكات  لتوثيق  ليبيا  إلى  حقائق  تقصي 
قوى  ترحيبًا من   2016 العام  منذ  البالد  في  وقعت 
ومؤسسات دولية كبرى، مع تأكيد هذه القوى على 
من  إفالتهم  وعدم  المتهمين  محاسبة  ضرورة 

العقاب، مؤكدين أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات.
األطراف  ذكرتها  التي  االنتهاكات  أبرز  وتمثلت 
غير  والقتل  العشوائية،  الهجمات  في:  الدولية 
إسكات  إلى  باإلضافة  الجنسي،  والعنف  القانوني، 
حقوق  عن  والمدافعين  والناشطين  الصحفيين 
مقابر  اكتشاف  إلى  بالخصوص  مشيرين  اإلنسان، 
جنوب  في  األلغام  واستخدام  ترهونة  في  جماعية 
مزدة،  في  مهاجرًا   30 مقتل  ومذبحة  طرابلس، 

وإساءة معاملة مواطنين مصريين بعد احتجازهم.
المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  مجلس  ووافق 
على إصدار قرار يطالب بتشكيل فريق خبراء وإرسال 
التجاوزات  توثيق  أجل  من  ليبيا  إلى  تحقيق  بعثة 

واالنتهاكات التي شهدتها البالد منذ العام 2016.
أفريقية  دول  مجموعة  قدمته  القرار  مشروع 
لمجلس  الـ43  الدورة  إطار  في  الماضي  مارس  في 
حقوق اإلنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته 
أرغم  الذي  المستجد«،  »كورونا  فيروس  بسبب 
القرار  أن  غير  الدورة؛  تعليق  على  المتحدة  األمم 
ُاعتمد دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس 
لتخفيف  وذلك  الماضي،  األسبوع  اإلنسان،  حقوق 

القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا.

تعذيب وتجاوزات
التي  العنف  أعمال  بكل  بشدة  القرار  وندد 
إزاء  قلقه  المجلس  وأكد  ليبيا،  في  ُارتكبت 
تعذيب  عمليات  عن  تتحدث  التي  المعلومات 
من  طالبًا  الليبية،  السجون  في  أخرى  وتجاوزات 
المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، 
ميشيل باشليه أن تشكل فورًا وترسل بعثة تحقيق 
اللجنة  هذه  في  الخبراء  فريق  مهمة  ليبيا.  إلى 
ستكون مدة عام، على أن تختص بـ»توثيق مزاعم 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  تجاوزات  وقوع 
لهذه  واالنتهاكات  اإلنساني،  الدولي  والقانون 
ليبيا منذ مطلع  ارتكبها جميع األطراف في  الحقوق 

العام 2016«.
ويطلب القرار من فريق الخبراء أن يقدموا تقريرًا 
شفويًا عن عملهم خالل الدورة الخامسة واألربعين 
في  تعقد  أن  يفترض  التي  اإلنسان  حقوق  لمجلس 
الدورة  خالل  كامل  تقرير  يليه  المقبل،  سبتمبر 

التالية المقررة في مارس 2021.

ترحيب حكومي
الوفاق  بحكومة  العدل  وزارة  رحبت  بدورها، 
للتعاون مع  أنها على استعداد  القرار، مؤكدة  بهذا 
البعثة األممية الجديدة. وقالت الوزارة في بيان فور 
إنها »ومنذ مباشرتها ألعمالها جعلت  القرار  صدور 
من أولويات سياساتها االعتناء بحقوق اإلنسان في 
األهداف  أهم  أحد  ذلك  باعتبار  بها  واالرتقاء  ليبيا 
أنها  إلى  مشيرة  فبراير«،   17 لثورة  األساسية 
والمحلية  الدولية  المؤسسات  مع  تام  تواصل  على 

مجلس  رأسها  وعلى  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

مختلف  في  مشاركتها  إلى  أيضًا  نبهت  الوزارة 
اإلنسان  حقوق  بمجلس  الخاصة  الفعاليات 
ذلك  على  مدللة  برامجه«،  كافة  مع  و»تجاوبها 
اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  من  األولى  بـ»الفقرة 
40 الذي أشاد فيها بتعاون حكومة الوفاق مع  رقم 

مجلس حقوق اإلنسان ولجانه وآلياته«.
وزارة  فإن  التعاون  لهذا  »استمرارًا  أنه  وأضافت 
في  ورد  بما  ترحب  الوطني  الوفاق  بحكومة  العدل 
رقم  اإلنسان  حقوق  مجلس  قرار  من   43 الفقرة 
استحداث  إلى  الدعوة  من  إليه  اإلشارة  سابق   40
اإلنسان  حقوق  حالة  لبحث  الحقائق  لتقصي  بعثة 
»استعدادها  الوزارة  وأعلنت  ليبيا«.  أنحاء  كافة  في 
جاء  ذلك  بأن  منها  إيمانًا  معها  للتعاون  التام 
ويتناغم  الوفاق  حكومة  لمطالب  طبيعية  استجابة 
اإلنسان  حقوق  حماية  إلى  الرامية  سياستها  مع 
هذه  منتهكي  إفالت  عدم  وضمان  بها  واالرتقاء 
البعثة  هذه  أعمال  يجعل  بما  العقاب،  من  الحقوق 
الوطني  للقضاء  قويًا  رافدًا  استحداثها  المزمع 
ومالحقة  العدالة  تحقيق  في  األمر  لزم  إن  والدولي 
كان  أيًّا  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  جرائم  مرتكبي 

مكان تواجدهم على األراضي الليبية«.

آالف المحتجزين
رئيسة  كشفت  الجلسة،  خالل  كلمتها  وفي 
ستيفاني  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
يزالون محتجزين  ال  8800 شخص  نحو  أن  وليامز، 
آالف   10 إلى  إضافة  ليبيا،  28 سجنًا رسميًا في  في 
شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة 

المجموعات المسلحة.
ما  بينهم  السجون  المحتجزين في  أن  وأوضحت 
يقدر بـ500 من النساء، ونحو %60 من النزالء رهن 
االحتجاز السابق للمحاكمة، مشيرة إلى أن البعثة ال 

تزال تتلقى تقارير موثوقة عن االحتجاز التعسفي أو 
غير القانوني والتعذيب واالختفاء القسري وعمليات 
الزيارات  من  والحرمان  القانون  نطاق  خارج  القتل 
الوصول  من  والحرمان  المحامين  وزيارات  العائلية 
بالتقارير  كلمتها  في  وليامز  ورحبت  العدالة.  إلى 
التي  اإلجراءات  بإطالق سجناء في سياق  تفيد  التي 
»رغم  المستجدة  كورونا  فيروس  لمجابهة  أعلنت 
هذه  تكون  »أن  آملة  اآلن«،  حتى  ذلك  تأكيد  عدم 
»لسلطات  دعت  أنها  وأكدت  مؤكدة«.  التقارير 
وال  السجناء،  من  مزيد  عن  اإلفراج  إلى  مرارًا 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء  سيما 
وكبار  صحية  ظروفا  يعانون  الذين  واألشخاص 
السن والمهاجرين والالجئين. ونبهت إلى استمرار 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  االنتهاكات 
الدولي اإلنساني في ليبيا »وسط إفالت كامل وتام 
على  االنتهاكات  تلك  أثر  تفاقم  وقد  العقاب،  من 

السكان اآلن إثر تفشي جائحة )كوفيد19-(«.
أوضاع  إلى  كلمتها  في  وليامز  وتطرقت 
أنهم  إلى  الفتة  اللجوء،  وطالبي  المهاجرين 
التعسفي  لالحتجاز  مستمر  بشكل  يتعرضون 
والخطف  الجنسي،  العنف  ذلك  في  بما  والتعذيب، 
غير  والقتل  والسخرة  واالبتزاز  فدية  مقابل 

المشروع.
 27 »في  قائال:  مزدة«،  »مجزرة  إلى  وأشارت 

مهاجرًا   30 عن  يقل  ال  ما  ُقتل  مايو، 
على  مزدة  في  بجروح  آخرون   11 وأصيب 
بالمتاجرين  صلة  ذات  مسلحة  مجموعة  يد 

بالبشر والقوات المسلحة العربية الليبية«.
جرى  الماضي،  يناير  منذ  أنه  وأضافت 
في  شخص  آالف  أربعة  من  أكثر  »عتراض 
البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في أغلب األحيان 
اختفى  بينما  تعسفية،  احتجاز  ظروف  إلى 
ليبيا  »أن  على  التنبيه  مكررة  تماما،  آخرون 
آمنًا إلعادة المهاجرين وطالبي  ليست ملجأ 

تقارير  تتلقى  االممية  البعثة  أن  وتابعت  اللجوء«. 
عن عدم تقديم المساعدة وصدّ قوارب المهاجرين 
يزال  ال  الذي  المتوسط،  األبيض  البحر  عرض  في 

أحد أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم«.

ردع المخالفين وإنصاف الضحايا
وقبل إعالن إصدار القرار، رحب السفير األميركي 
الوفاق  حكومة  بدعوة  نورالند  ريتشارد  ليبيا  لدى 
لتوثيق  الحقائق  لتقصي  دولية  بعثة  تشكيل  إلى 
جميع  من  الجناة  وتحديد  ليبيا  في  االنتهاكات 
»ستساعد  المهمة  هذه  أن  معتبرًا  النزاع،  أطراف 
في ردع المخالفين في المستقبل مع توفير قدر من 

اإلنصاف للضحايا«.
وخالل مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية بحكومة 
الوفاق محمد طاهر سيالة، عبر السفير نورالند عن 
لحقوق  المزعومة  االنتهاكات  هول  من  »صدمته 
دون  ليبيا  في  النزاع  أطراف  ارتكبتها  التي  اإلنسان 
المقابر  إزاء  العميق  قلقه  عن  أعرب  كما  عقاب«. 
الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة واستخدام 
جنوب  في  المدنية  األحياء  في  والمفخخات  األلغام 
حق  في  ُارتكبت  التي  األخيرة  والمذبحة  طرابلس، 
30 مهاجرًا في مزدة، مضيفًا أن »هذه االنتهاكات 
المزعومة  المعاملة  سوء  عن  فضاًل  عنها،  المبلغ 
وتتطلب  الضمير  تصدم  ترهونة،  في  للمصريين 

تحقيقًا فوريًا وشاماًل«، حسبما ذكر بيان صادر عن 
»خارجية الوفاق«.

االختفاء القسري وإسكات الصحفيين
اإلنسان  حقوق  مجلس  جلسة  أمام  كلمتها  وفي 
اتخاذ  إلى  وانتهت  ليبيا  في  األوضاع  ناقشت  التي 
السفيرة  قالت  الحقائق،  تقصي  لجنة  تشكيل  قرار 
اإلنسان  حقوق  لشؤون  المتحدة  للمملكة  الدولية 
قضايا  إزاء  بالجهود  ترحب  بلدها  إن  فرينش  ريتا 
حكومة  بـ»التزام  ترحب  كما  ليبيا،  في  المحاسبة 
الوفاق الوطني بالعمل مع مفوضية األمم المتحدة 
حقوق  مجلس  ومع  اإلنسان  لحقوق  السامية 

اإلنسان«.
فرينش نبهت إلى شعور المملكة المتحدة بـ»قلق 
اإلنسان  لحقوق  المستمر  التدهور  حالة  إزاء  بالغ 
أفعال  من  مؤخراً  األنباء  له  تشير  ما  وإلى  ليبيا،  في 
في  بما  النزاع،  في  الطرفين  كال  بها  يقوم  مقلقة 
جماعية،  مقابر  واكتشاف  االنتقامية،  الهجمات  ذلك 
جراء  المدنيين  من  الخسائر  استمرار  إلى  باإلضافة 
ودانت  الحرب«.  مخلفات  من  والمتفجرات  الهجمات 
لحقوق  االنتهاكات  جميع  البريطانية  السفيرة 
ذلك  في  بما  اإلنساني،  الدولي  وللقانون  اإلنسان 
والعنف  القانوني،  غير  والقتل  العشوائية،  الهجمات 
الجنسي واإلنساني، باإلضافة إلى إسكات الصحفيين 

والناشطين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، مطالبة 
سهام  البرلمانية  النائبة  اختفاء  قضية  في  بتحقيق 
القسري  االختفاء  حاالت  جميع  من  وغيرها  سرقيوة 
والتخويف ذات الدوافع السياسية. ضرورة عالج البيئة 
كان  ليبيا،  في  العقاب  من  اإلفالت  على  المشجعة 
أكدت  التي  البريطانية،  السفيرة  لدى  اهتمام  محل 
تأييد بالدها لمشروع قرار إنشاء بعثة دولية مستقلة 
لتقصي الحقائق، مجددة الطلب بضرورة تطبيق وقف 
وكذلك  األطراف،  جميع  قبل  من  النار  إلطالق  فوري 
السياسية  العملية  في  بفعالية  المشاركة  بأهمية 
ضرورية  تعتبر  »والتي  المتحدة،  األمم  تقودها  التي 

لتحسين مستوى حقوق اإلنسان«.

خطوة إيجابية
أما سفير هولندا لدى ليبيا، الرس تومرز، فوصف 
وتحسين  معالجة  في  إيجابية  »خطوة  بأنه  القرار 
المساءلة القانونية واحترام حقوق اإلنسان والقانون 
شددت  بينما  الليبيين«؛  لجميع  اإلنساني  الدولي 
الدولية على حتمية محاسبة مرتكبي  العفو  منظمة 
االنتهاكات. مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط 
هبة  الدولية،  العفو  منظمة  في  أفريقيا  وشمال 
المنظمة بإنشاء بعثة تقصي  مرايف، أكدت ترحيب 
انتظارها،  طال  مهمة،  »خطوة  واعتبرتها  الحقائق، 
نحو وضع حد لتفشي اإلفالت من العقاب، الذي أجج 
لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا«، مشيرة 
إلى  القرار  بها  يبعث  التي  الواضحة«  »الرسالة  إلى 
»جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في 

ليبيا بأن اإلفالت من العقاب لم يعد خيارًا«.
العفو  منظمة  نبهت  الترحيب،  من  الرغم  وعلى 
الدولية إلى أن بعثة تقصي الحقائق »كان يمكن أن 
أقرب، ألن  أقوى، وتشكل في وقت  بتفويض  تتمتع 
هذه البعثة خطوة طال انتظارها، لوضع حد لتفشي 
ارتكاب  لسنوات  أجج  الذي  العقاب،  من  اإلفالت 
جميع  مرايف  ودعت  ليبيا«.  في  المروعة  الجرائم 
أطراف النزاع وحلفائهم إلى التعاون الكامل مع فريق 
التحقيق التابع لبعثة تقصي الحقائق، والمساعدة في 
تسهيل عملهم بهدف تقديم جميع المسؤولين عن 

هذه االنتهاكات إلى ساحة العدالة.

أعمال انتقامية موثقة
ووثقت المنظمة أعمال عنف انتقامية، واستخدام 
»المحظورة«،  لألفراد  المضادة  األرضية  األلغام 
ذلك  في  بما  الدول،  من  »العديد  أن  إلى  مشيرة 
استمرت  المتحدة،  العربية  واإلمارات  وروسيا  تركيا 
تفرضه  الذي  األسلحة  توريد  حظر  انتهاك  في 
باألسلحة  حلفاءها  تزويد  المتحدة، من خالل  األمم 
بها  ذكرت  التي  الحوادث  بين  ومن  والمقاتلين«. 
جماعية  مقابر  ثماني  اكتشاف  الدولية،  المنظمة 
إلى  منبهة  بها،  المحيطة  والمناطق  ترهونة  في 
أن القتال في ليبيا ساهم في إضعاف نظام الرعاية 
كورونا،  وباء  تفشي  مع  البالد،  في  المثقل  الصحية 
مضيفة: »ال تزال المجموعات الهشة تواجه التمييز 
في  الصحية  الرعاية  على  الحصول  في  المجحف 
من  اآلالف  عشرات  وضع  إلى  تطرقت  كما  ليبيا«. 
حيث  ليبيا،  في  العالقين  والالجئين  المهاجرين 
»ظروف  في  احتجاز  بمراكز  منهم  العديد  يحتجز 
ذلك  في  بما  خطيرة  انتهاكات  ويواجهون  مزرية، 
بينما  االكتظاظ،  عن  فضاًل  واالغتصاب،  التعذيب 

تظل حياتهم عرضة للخطر بسبب النزاع«.

القاهرة- الوسط

● آثار تخريب ودمار جراء االشتباكات في العاصمة طرابلس ● جلسة سابقة لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

● عدد من جثث ضحايا مجزرة مزدة

بعد قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية

املقابر الجماعية واأللغام ومذبحة مزدة.. جرائم حقوقية تحت بصر العالم

البعثة األممية: نحو 8800 شخص محتجزون في 28 سجنا رسميا و10 آالف في مراكز احتجاز خاضعة للمجموعات المسلحة

الصحية،  األزمة  بسبب  أشهر  لثالثة  توقفها  بعد 
اإلنسانية  فايكينغ«  »أوشن  سفينة  استأنفت 
التابعة لمنظمة »أس أو أس ميديتيرانيه« اإلبحار 
وليبيا  أوروبا  بين  اإلنقاذ  عمليات  لبدء  االثنين، 
معرّضين  منها  يفرون  المهاجرون  يزال  ال  التي 

حياتهم للخطر.
المياه  إلى  السفينة  تصل  أن  المرجح  ومن 
الليبية اليوم الخميس. وغادرت السفينة التي حّلت 
محل أخرى تحمل اسم »أكواريوس« المعروفة في 
مهماتها لإلنقاذ على مدى ثالث سنوات، ميناءها 
األساسي في مرسيليا جنوب شرق فرنسا، متوجّهًة 
المهاجرين  طريق  المتوسط،  البحر  وسط  إلى 
يُتوقع  حيث  العالم،  في  خطورة  األكثر  البحري 

إيجاد كثيرين غارقين، وفق »فرانس برس«.
كورونا  فيروس  تفشي  حتى  يساهم  ولم 
ذلك  سلوك  من  المهاجرين  منع  في  المستجدّ 
ينسّق  الذي  رومانيوك  نيكوالس  وقال  الطريق. 
زيادة  »هناك  السفينة  متن  على  اإلنقاذ  عمليات 
إنقاذ  هو  و»دورنا  االنطالق«  عمليات  في  حادة 
هناك  حيث  المتوسط،  البحر  وسط  في  األرواح 
تتولى  ال  التي  األوروبية«  والدول  ليبيا  بين  فراغ 

سفينة »أوشن فايكينغ« اإلنسانية تدخل املياه الليبية
األخيرة  المعطيات  وتؤكد  هناك.  اإلنقاذ  مهمة 
لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  لدى 
وأواخر  يناير  مطلع  فبين  الكالم.  هذا  الالجئين 
ليبيا  من  انطالقًا  العبور  محاوالت  ارتفعت  مايو، 
العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنًة   150% بنسبة 
متن  على  أبحروا  شخصًا   8311 أن  أي  الماضي، 

قوارب مقابل 3712 العام الماضي.
حديث  في  رومانيوك  نيكوالس  وأشار 
لـ»فرانس برس« إلى أنه »قيل على مدى سنوات 
حكومية«  غير  منظمات  هناك  ألن  يبحرون  إنهم 
هناك  يكن  لم  بأنه  مذكرًا  البحر،  في  تساعدهم 
أسابيع  لعدة  المنطقة  في  إنسانية  سفينة  أي 
نكن  »لم  وأضاف  الوباء.  تفشي  فترة  خالل 
هناك، بات بإمكاننا القول بشكل قاطع إن الناس 
عودة  وتترافق  حال«.  أي  على  )المتوسط(  تعبر 
تجنّب  إضافي:  تحد  مع  فايكينغ«  »أوشن  سفينة 
السفينة.  متن  على  المستجدّ  كورونا  تفشي 
ميديتيرانيه«  أو أس  لذلك وضعت منظمة »أس 
جراحية  شبه  معدات  من  صارمًا،  بروتوكواًل 
على  تعقيم  حجرة  إلى  وصواًل  المنقذين  للبحارة 
عند  حاويات  في  عزل  بغرف  مرورًا  السفينة،  متن 
على  المنظمة  ُأرغمت  ذلك،  إلى  وإضافة  الحاجة. 
اتفاق  إلى  توصلها  عدم  بعد  فريق طبي  تشكيل 
وتابع  أبريل.  في  حدود«  بال  »أطباء  منظمة  مع 

رومانيوك أنها »مشاكل تزيد تعقيد عملياتنا«.

»نبأ سار«
لكن هناك انفراجا يلوح في أفق طريق السفينة 

الحمراء والبيضاء التي ترفع العلم النرويجي. وإذا 
عمليات  جمّدت  كوفيد19-  تفشي  أزمة  كانت 
أوروبا،  في  المهاجرين  إنزال  وكذلك  اإلنقاذ، 
فإن إعادة فتح الحدود األوروبية تدريجيًا تتزامن 

أول  عادت  وقد  مهماتها.  السفن  استئناف  مع 
سفينة  وهما  الهجرة،  منطقة  إلى  سفينتين 
ووتش«  لمنظمة »سي  التابعة   »3 ووتش  »سي 
جونيو«  »ماري  وسفينة  الحكومية  غير  األلمانية 
هيومن«  سافينغ  »ميديتيرانيا  لمنظمة  التابعة 
على  يونيو  من  والعاشر  الثامن  في  اإليطالية، 
»سي  منظمة  أعلنت  يومًا،   13 وبعد  التوالي. 
متن  على  غارقًا  211 مهاجرًا  نقل  األحد  ووتش« 
عبارة إلى مرفأ في جزيرة صقلية حيث سيخضعون 
سفينة  أعلنت  نفسه،  اليوم  وفي  الصحي.  للحجر 
 67 صقلية  في  أيضًا  أنزلت  أنها  جونيو«  »ماري 

شخصًا ُأنقذوا في الليلة السابقة.
في  آخر  مسؤول  وهو  بينار،  فريديريك  وقال 
ذلك  »حصل  ميديتيرانيه«:  أس  أو  »أس  منظمة 

مؤشران  هما  الحادثتان  هاتان  قصوى.  بسرعة 
في  جونيو(  ماري  )سفية  رسو  للغاية.  مشجعان 
على  األسرع  )الرسو(  ربما  هو  )صقلية(،  بودزالو 
التضامن  انتعاش  نرى  سار،  نبأ  هذا  إذًا  اإلطالق. 

األوروبي«.
كان  الذي  الوضع  إلى  إذًا  نعود  »أننا  أكد  لكنه 
إنزال  قرار  كان  عندما  كوفيد19-،  قبل  قائمًا 
المهاجرين يُتخذ بحسب كل حالة. هذا ليس كافيًا 

ألنه ليس هناك آلية تلقائية«.
سبتمبر  في  األولى،  فاليتا  اتفاق  توقيع  ومنذ 
تجعل  آلية  شروط  بوضع  سمح  الذي  الماضي، 
استقبال المهاجرين في دول أوروبية عدة تلقائيًا، 
تركز إيطاليا ومالطا وهما أكثر الدول عرضة لتدفق 
المهاجرين، على ميثاق الهجرة الذي يُفترض أن 

يتم اإلعالن عنه في األيام المقبلة في بروكسل.
السامية  المفوضية  ممثل  أرتيني،  باولو  وقال 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في فرنسا »إنها 
نظام  أجل  من  جهد  يُبذل  أن  نأمل  طارئة.  حال 
الدول  ليست  أنه  ويدرك  ويدمج  يحمي  أوروبي 
الغنية هي التي تحمل عبء استقبال المهاجرين« 

في العالم.
سياسة«  ذلك،  »كل  أن  رومانيوك  واعتبر 
الوقت، هناك ناس يموتون في  مضيفًا »في هذا 

المتوسط وهذا األمر ليس مقبواًل«.

القاهرة - الوسط

● سفينة »أوشن فايكينغ« في مارسيليا

تعمل في إنقاذ المهاجرين

● ريتشارد 
نورالند

● هبة 
مرايف
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منّظمة  حّذرت  القيود،  لتخفيف  الدول  عديد  اتجاه  رغم 
المستجد  كورونا  فيروس  أّن  من  االثنين  العالمية  الصحة 
»ال يزال يتسارع« حول العالم، ما يؤكد وجوب عدم االنخداع 

باألنباء السارة المتعلقة بوباء كوفيد19- في بعض البلدان.
وفي حين تشهد عدة دول بينها فرنسا، تفاؤاًل حذرًا ورفعًا 
تدريجيًا للعزل، اغتنم المدير العام لمنّظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غبريسوس فرصة مشاركته في منتدى عبر 
الفيديو نّظمته حكومة إمارة دبي إلطالق تحذير جديد، وفق 

»فرانس برس«.
 3 من  أكثر  حالة  مليون  أول  عن  اإلبالغ  »استغرق  وقال 
أشهر، لكن جرى اإلبالغ عن المليون حالة األخيرة في ثمانية 
يزال  »ال  الوباء  أن  يُثبت  ذلك  أن  إلى  وأشار  فقط«.  أيام 

يتسارع« في العالم.
وأضاف »نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، 
إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من 
ودعا  قادمة«.  لعقود  آثاره  وستظهر  سياسية،  أزمة  البلدان 
غبريسوس في المقابل مختبرات األدوية إلى تكثيف إنتاجها 
أجمع«،  العالم  من عقار ديكساميثازون و»توزيعه سريعًا في 
بدرجة  المتأثرين  المرضى  عالج  في  فاعليته  تبينت  بعدما 

خطيرة بوباء كوفيد19-.
ودخلت أميركا الالتينية، بؤرة الوباء حاليًا، األحد في فصل 
لتفشي  مواتية  المنخفضة  الحرارة  أن  يبدو  حين  في  الشتاء 
تضررًا  األكثر  العالم  دول  ثاني  البرازيل  وتجاوزت  الفيروس. 
ألف  خمسين  عتبة  المتحدة،  الواليات  بعد  كوفيد19-  جراء 
وفاة ومليوني إصابة، ومدينتا ساو باولو وريو دو جانيرا هما 

األكثر تأثرًا.
في  الحصيلة  تجاوزت  الالتينية،  أميركا  دول  سائر  وفي 
األيام األخيرة عشرين ألف وفاة في المكسيك وألف وفاة في 
األرجنتين وثمانية آالف وفاة في البيرو. وفي دول أخرى على 
العزل  رفع  بعد  اإلصابات  عدد  تضاعف  أدى  أذربيجان،  غرار 

بشكل سابق ألوانه، إلى إعادة فرض قيود صارمة.
مراكز  إغالق  مجددًا  سيتمّ  أغسطس،  من  األول  وحتى 
الشعر  تصفيف  وصالونات  والمطاعم  والمقاهي  التسوّق 
للسكان  يُسمح  ولن  أخرى.  كبيرة  ومدن  باكو  العاصمة  في 
ساعتين  لمدة  اليوم  في  واحدة  »مرة  إال  منازلهم  بمغادرة 
رسالة نصية« من  عبر  إذن  على  بعد حصولهم  أقصى  كحد 

السلطات، وفق ما أعلن رئيس الوزراء علي أسادوف.
خففت  التي  العزل  قيود  السلطات  شددت  البرتغال،  وفي 
للوباء.  بؤر جديدة  احتواء  بهدف  لشبونة  منطقة  في  مؤخرًا 
أما في أستراليا، فقد دفع ظهور ست بؤر جديدة في ملبورن 
المدينة  هذه  زيارة  تفادي  على  السكان  إلى حض  السلطات 

الكبيرة الواقعة في جنوب البالد.
التدابير  تخفيف  عدة  أوروبية  دول  تواصل  المقابل،  وفي 
الوقائية بعد تراجع حدة الوباء، فقد رفعت إسبانيا األحد حال 
التأهب الصحية وأعادت فتح حدودها مع فرنسا، أمام السياح 
األوروبيين الذين تمكنوا من العودة إلى شواطئ المتوسط.

وفي فرنسا، سُمح لدور السينما والكازينوهات بإعادة فتح 
أبوابها منذ االثنين. وبدأت بعض دور السينما عرض أفالم 
جاءت  التي  لوريان  وقالت  الليل.  منتصف  عند  صاالتها  في 
مع صديقتها لحضور أول عرض لفيلم فرنسي »عندما عرفنا 

عواصم العالم - وكاالت

●   مقاتالت أميركية على متن حاملة الطائرات »يو اس اس رونالد ريغان«

●   رئيس إدارة مقاطعة شمال الراين وستفاليا أرمين الشيت●   متظاهرة أميركية تضع كمامة في نيويورك

●   منظومة صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات ● مقاتالت أميركية على متن حاملة الطائرات »يو اس اس رونالد ريغان «

ظهور بؤرة كبيرة للوباء في ألمانيا

تحذير من »الصحة العاملية«: فيروس »كورونا« ال يزال يتسارع

مصير معاهدة »نيو ستارت« ال يزال غامضا

الصني.. الغائب الحاضر في مفاوضات الحد
من التسلح النووي بني موسكو وواشنطن

●  دونالد  ترامب

استئناف  بيوم  لالحتفال  الليل  منتصف  عند  عرضًا  هناك  أن 
العروض، حجزنا مقعدين على الفور. إنها فكرة رائعة«.

وأيضًا في فرنسا، فرضت عودة جميع التالميذ إلى المدارس، 
باستثناء تالميذ الثانويات، اعتباراً من االثنين قبل أسبوعين من 
العطلة الصيفية. وقال غيالن تيناراج وهو أب لولدين يبلغان 10 
و11 سنة في جنوب فرنسا، إن ولديه »هما بوضوح بحال أفضل 
ذلك  إن  فقط.  ألسبوعين  لو  حتى  رفاقهما،  مع  المدرسة  في 
سيمنحهما بعض االنضباط. وإال سيكونان قد أخذا عطلة لستة 

أشهر وسيكون تعويض ذلك معقدًا«.
وأعلن ديزني الند في باريس االثنين إنه سيبدأ »إعادة فتح 
الزوار  يوليو، لكن مع تحديد عدد   15 للمتنزه في  تدريجي« 
لضمان التباعد االجتماعي. وأودى وباء كوفيد19- رسميًا بما 
 9 أكثر من  وأصاب  العالم  468,823 شخصًا في  يقّل عن  ال 
أن  منذ  مليون،   4.2 من  أكثر  منهم  تعافى  ماليين شخص، 

أعلنت الصين ظهور المرض في ديسمبر.
من جانبها، أعلنت ألمانيا الثالثاء للمرة األولى إعادة فرض 
مقاطعاتها  إحدى  في  محّلي  مستوى  على  المنزلي  الحجر 
كورونا  بفيروس  اإلصابات  من  كبيرة  بؤرة  ظهور  بسبب 
يعتبر  بلد  في  نوعه  من  إجراء  أول  في  مسلخ،  في  المستجد 

نموذجيا لجهة إدارته األزمة الصحية.
وسيتم الحد من أنشطة وتنقالت حوالي 360 ألف شخص 
يقيمون في كانتون غوترسلوه في غرب البالد، سعيا الحتواء 
أكثر من  إلى  الثالثاء  يوم  انتقل حتى  الذي  الفيروس  تفشي 

المنطقة يعتبر األكبر في  1500 شخص في مسلخ في هذه 
أوروبا، من دون إجبارهم على لزوم منازلهم.

وستفاليا،  الراين  شمال  إدارة  رئيس  الشيت  أرمين  وقال 
المقاطعة الصناعية واألعلى كثافة سكانية في ألمانيا، خالل 
الراين  شمال  في  مرة  »ألول  دوسلدورف  في  صحفي  مؤتمر 
التدابير  إلى  بكامله  كانتون  سيعود  ألمانيا،  وفي  وستفاليا 
ألمانيا  تخرج  أن  قبل  أسابيع«  قبل بضعة  كانت سارية  التي 

تدريجيا في مطلع مايو من الحجر المنزلي.
قيود صارمة

يونيو،   30 حتى  أولى  مرحلة  في  التدابير  وستستمر 
األشخاص  بين  االحتكاك  بالحد بشكل صارم من  وستقضى 
الرياضية  والمراكز  والمتاحف  السينما  ودور  الحانات  وإغالق 
األماكن  في  الترفيهية  األنشطة  وحظر  السباحة،  وأحواض 

المغلقة.
وأوضح الشيت، الخلف المحتمل للمستشارة أنغيال ميركل 
المسيحي،  الديمقراطي  االتحاد  حزبهما  لزعامة  والمرشح 
أنه بإمكان المطاعم أن تبقى مفتوحة، في ديسمبر المقبل، 

لكنها لن تستقبل سوى زبائن من العائلة نفسها.
عشرة  قبل  المتخذة  الصارمة  التدابير  هذه  وتهدف 
»تهدئة  إلى  المنطقة،  في  المدرسية  العطلة  بدء  من  أيام 
اكتشاف  وأثار  اإلصابات.  الفحوص« لكشف  و»زيادة  الوضع« 
ألمانيا  في  صدمة  »تونيست«  مسلخ  في  للوباء  كبرى  بؤرة 
شركائها  عكس  على  الفيروس  عن  نسبيًا  بمنأى  ظلت  التي 

األوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
 6700 حوالي  غوترسلوه  من  القريب  المسلخ  في  ويعمل 
شخص، يتحدر معظمهم من بلغاريا ورومانيا ويقيمون في مراكز 
إيواء مكتظة بالنزالء. وأعلنت السلطات المحلية مساء االثنين 
تسجيل 1553 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكانتون. 
إلى  الحجر الصحي على نحو 7 آالف شخص ونقل 21  وفرض 
الحجر  وفرض  المركزة.  العناية  في  ستة  ووضع  المستشفى 
الصحي على جميع موظفي المجموعة التي تحقق إيرادات سنوية 

بقيمة 6,6 مليار يورو بينها %50 معدة للتصدير.

حواجز
عنهم  عرّفت  أشخاص  مشاهد  التلفزيونية  الشبكات  وبثت 
حواجز  خلف  ينتظرون  المسلخ،  في  يعملون  أنهم  على 
شرطيون  يمدّهم  حتى  اإليواء  مراكز  مدخل  عند  معدنية 
عدة  ظهور  وحرك  غذائية.  بمواد  وقفازات  كمامات  يضعون 
بؤر إصابات جديدة في مسالخ في ألمانيا وكذلك في فرنسا، 
الجدل حول ظروف العمل في هذه األماكن، التي غالبا ما تندد 
عدد  البالغ  ألمانيا  وسجلت  البيئة.  عن  الدفاع  جمعيات  بها 
سكانها 80 مليون نسمة عددا محدودا نسبيا من اإلصابات 
وفاة   8895 المستجد حوالي  فيروس كورونا  بلغ منذ ظهور 
االقتصادية  للقوة  ألف إصابة. وهذا ما سمح   191 من أصل 
مع  األولى  األوروبية  الدول  من  تكون  بأن  أوروبا  في  األولى 

النمسا في تليين القيود الصحية تدريجيا الشهر الماضي.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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سيتم الحد من أنشطة وتنقالت 
حوالي 360 ألف شخص غرب 

ألمانيا سعيا الحتواء تفشي الفيروس

 مدير منظمة الصحة العالمية: الوباء 
أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية.. 

وستظهر آثاره لعقود قادمة

6.5 مليار دوالر قيمة تمويل
عمليات »حفظ السالم« في العالم

ستمنع دخول نصف مليون أجنبي إلى الواليات المتحدة

تعليق منح بطاقات اإلقامة الدائمة
 قبل أشهر من االنتخابات األميركية

اإلثنين  ليل  االتفاق،  تم  بأنه  دبلوماسيون  أفاد 
الثالثاء، بين الدول الـ193 األعضاء في األمم المتحدة 
بقيمة  اإلجمالية  السنوية  الموازنة  على  الحفاظ  على 
الـ15  السالم  حفظ  عمليات  لتمويل  دوالر  مليار   6.5

العالم. في 
دوالر  مليار   6.577 بقيمة  السنوية  والموازنة 
يونيو   30 حتى   2020 يوليو  من  األول  من  تحتسب 
مليار،   6.775 قيمتها  كانت  الماضي  والعام   .2021
إلفساح  انتهت  هايتي  في  المتحدة  األمم  مهمة  لكن 
المجال أمام مهمة سياسية، بحسب »فرانس برس«.

التكاليف  من  يزيد  الذي  »كوفيد19-«،  وبسبب 
أقل  )سفر  النفقات  ويخفض  وحماية(  طبية  )معدات 
»مرونة«  على  الحفاظ  تقرر  للموظفين(  أقل  وتناوب 
حفظ  عمليات  لمختلف  المخصصة  الموازنة  في 
السالم والسماح بتأقلم أفضل مع الفيروس، كما أعلن 

دبلوماسي لـ»فرانس برس« طالبًا عدم كشف هويته.
األمين  قدمها  التي  االئتمان  طلبات  مع  ومقارنة 
مراقبة  هيئة  أوصت  مارس،  في  المتحدة  لألمم  العام 
دوالر.  مليون   33 بقيمة  بخفض  األممية  النفقات 
أضافوا  المتحدة  األمم  أعضاء  أن  دبلوماسيون  وذكر 

بقيمة  إجماليًا  خفضًا  يعني  ما  مليونًا،  بـ44  خفضًا 
العام  األمين  طلبه  ما  مع  مقارنة  دوالر  مليون   77

غوتيريس. أنطونيو 
بـ200  خفضًا  روسيا  طلبت  التفاوض  بداية  ومع 
مليون دوالر، خصوصًا لبعثة األمم المتحدة في مالي، 
التي  الصين  موقف  موسكو  أيدت  ما  سرعان  لكن 
المصادر  ذكرت  كما  دوالر  مليون  بـ43  خفضًا  طلبت 
هويته،  كشف  عدم  طلب  دبلوماسي،  وأعلن  نفسها. 
إجمالي  من  بـ25%  األول  )المساهم  »األميركيين  أن 
السابقة  السنوات  من  تشددًا  أقل  كانوا  الموازنة( 
األداء  معايير  تحسين  على  مشددين  البداية«،  منذ 
التصدي  وتطوير  السالم  حفظ  لمهمات  المطلوبة 
األميركي  »الموقف  أن  آخر  مصدر  وأكد  للتجاوزات. 
للمطالبة  األخيرة  السنوات  في  عدائية«  أكثر  كان 
وذكر  عقالنية«.  »أكثر  كان  السنة  هذه  لكن  بخفض 
دبلوماسي آخر، طلب أيضًا عدم كشف اسمه، أنه في 
وأهم  بمرونة«.  التحلي  الجميع  »قرر  التفاوض  نهاية 
في  المتحدة هي  لألمم  التابعة  السالم  عمليات حفظ 
الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  السودان  جنوب 
تتجاوز  أو  من  قريبة  وهي  الوسطى.  وأفريقيا  ومالي 
السالم  حفظ  عمليات  وموازنة  سنويا.  دوالر  المليار 
 3.07( الدولية  المنظمة  تشغيل  موازنة  عن  منفصلة 

مليار دوالر( التي تمتد من يناير إلى ديسمبر.

المزمعة  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  قبل أشهر من 
دونالد  األميركي  الرئيس  قرر  المقبل،  نوفمبر  في 
بتعليق  االثنين  يوم  الهجرة  حول  جديدا  إجراء  ترامب، 
حتى  العمل  تأشيرات  وبعض  الخضراء  البطاقات  منح 

نهاية العام، باسم مكافحة البطالة.
ولمواجهة التسريح الضخم لماليين الوظائف بسبب 
الرئيس  كان  الوباء،  انتشار  من  للحد  العزل  تدابير 
»البطاقات  إصدار  تعليق  شهرين  قبل  قرر  الجمهوري 
اإلقامة  حق  تمنح  والتي  يوما،   60 لمدة  الخضراء« 
المساس  المتحدة، دون  المتحدة  الواليات  الدائمة في 

بتأشيرات العمل الموقتة، وفق »فرانس برس«.
وقال مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية للصحفيين 
إن األمر التنفيذي الجديد الذي سيوقعه ترامب سيمدد 
الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في 
نطاقه  وتوسيع  العام  نهاية  حتى  المتحدة  الواليات 
ليشمل تأشيرات اتش-1بي الرائجة في قطاع الصناعات 
القرار تأشيرات اتش-2بي،  التكنولوجية. كما سيشمل 
الخاصة بذوي المهارات المتواضعة )باستثناء العاملين 
تمنح  التي  »جاي«  وتأشيرات  الغذائية(  الصناعة  في 
لألكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات »إل« التي 
تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البالد إلى 
أن  المسؤول  وأوضح  المتحدة.  الواليات  في  مقارّها 
هذا »التعليق« سيمنع 525 ألف أجنبي من الدخول إلى 
لألميركيين.  وظائفهم  وتخصيص  األميركية  األراضي 
وأضاف المسؤول طالبًا عدم كشف هويته أّن »الرئيس 
ترامب مصمّم على إعادة األميركيين للعمل بأسرع ما 
يمكن«. وارتفع معدل البطالة في الواليات المتحدة إلى 
%13.3 بين اليد العاملة في مايو، فيما بلغت %3.5 في 
لمكافحة  فرضت  التي  االحتواء  تدابير  بسبب  فبراير، 

فيروس كورونا المستجد.

ألف   120 ووفاة  العمل  سوق  في  التدهور  وإثر 
الضخمة  والمظاهرات  كوفيد19-  بوباء  مصاب 
مع  االنتخابية،  ترامب  حملة  على  الشرطة  عنف  ضد 
تضاؤل شعبيته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. 
عقده  الذي  لآلمال  المخيّب  االنتخابي  التجمّع  وبعد 
يسعى  الفائت،  السبت  أوكالهوما  بوالية  تولسا  في 
حملته  برنامج  نفس  اتباع  عبر  بحملته  للنهوض 
غير  الهجرة  مكافحة  وهو   ،2016 العام  الناجحة 

الشرعية.
الهجرة  نظام  إصالح  ترامب  يعتزم  وبالتوازي، 
الشرعية لجذب األجانب األكثر تأهيال. وأّكد المسؤول 
األميركي أّن تجميد إصدار تأشيرات »اتش-1بي« هو 
وتحويله  البرنامج،  إعادة هيكلة  بانتظار  تدبير موقت 
من  وغيرهم  المبرمجين  يؤمّن  سنوي  يانصيب  من 
تعطي  منظومة  إلى  فالي،  لسيليكون  المتخصّصين 
األولوية للعمال األجانب األكثر قيمة. وقال المسؤول 
الذين  العمال  ألولئك  األولوية  »سيعطي  ترامب  إّن 
ستُعرض عليهم الرواتب األعلى« كمؤشّر على أنهم 
قادرون على إعطاء قيمة مضافة لالقتصاد األميركي.

واشنطن - وكاالت

نيويورك - وكاالت

باشرتها  التي  المفاوضات  في  حاضرة  غائبة  الصين  كانت 
ثنائية  معاهدة  آخر  مستقبل  حول  وروسيا  المتحدة  الواليات 
للحد من األسلحة النووية ال تزال سارية، مع قيام خالف بين 
البلدين حول إمكان إشراك بكين فيها. وغداة جلسة مناقشات 
بأن  الثالثاء  المتحدة وروسيا  الواليات  أقرت  فيينا،  طويلة في 
اتفاق  هيكليّة  في  الصين  دور  حول  محتدما  يزال  ال  الجدل 

مستقبلي لضبط األسلحة، وفق »فرانس برس«.
وأعلن المفاوض األميركي مارشال بيلينغسلي مرة جديدة 
أن الصينيين »ملزمون التفاوض بحسن نية معنا ومع الروس«، 

بعدما كان دعا بكين لالنضمام إلى طاولة المفاوضات.
ورأى ممثل الرئيس األميركي دونالد ترامب في شؤون نزع 
السالح أن الصين برفضها الحازم إرسال وفد إلى النمسا، فإنها 
»لم تعاند فقط الواليات المتحدة وروسيا وإنما العالم أجمع«.

الخارجية  الملف نائب وزير  الروسي في هذا  المفاوض  ورد 
إشراك  على  األميركي  اإلصرار  أن  معتبرا  ريابكوف  سيرغي 
نستخدم  »لن  وأضاف  واقعي«.  »غير  المفاوضات  في  الصين 

نفوذنا لدى الصين بناء على رغبة االميركيين«.
غير أن الطرفين اتفقا رغم الخالف على مواصلة اجتماعات 
أوائل  أو  يوليو  »أواخر  جديدة  مفاوضات  جولة  قبل  الخبراء 
أغسطس« بحسب بيلينغسلي الذي أفاد عن »محادثات مفيدة 

جدا« بين البلدين.
بشأن  الغموض  يستمر  الصيف  إلى  المحادثات  إرجاء  ومع 
مصير معاهدة »نيو ستارت« التي أبرمت عام 2010 وتنتهي 
الرئيس  والية  انتهاء  بعد  مباشرة   ،2021 مطلع  مدتها 
األميركي دونالد ترامب. وأعلن بيلينغسلي أنه اتفق مع نظيره 
وأن  »متعددة«،  فنية  عمل  مجموعات  تشكيل  على  الروسي 
عقد اجتماع ثانٍ سيعتمد على حدوث تقدم في هذا الصدد، 

بحسب »رويترز«.
وتنص أحكام المعاهدة على تحديد عدد القاذفات النووية 
النووية  الرؤوس  وعدد  بـ700،  المنشورة  االستراتيجية 
المنشورة على هذه القاذفات بـ1550. وتنص أيضًا على إنشاء 

االتفاقية.  بنود  احترام  من  والتحقق  للتفتيش  جديد  نظام 
منذ  المعاهدة  هذه  تمديد  حول  بمناقشات  موسكو  وتطالب 
أواخر العام 2019، إال أن إدارة ترامب تماطل، مع اإلصرار على 

إشراك بكين في المحادثات.
وأوضح الممثل األميركي، في مؤتمر جنيف للحد من التسلح 
»مشكلتنا  أن  إس«،  بي  »سي  قناة  عبر  الجمعة  وود  روبرت 
»الترسانة  وأضاف:  الشفافية«.  إلى  الصين  افتقار  هي  األكبر 
األمر  وهذا  المقبلة.  العشر  السنوات  في  ستتضاعف  الصينية 

يثير بالتأكيد قلقنا الشديد«.
السبت،  الروسية،  »أنترفاكس«  لوكالة  ريابكوف  وصرح 
صحيحًا  أمرًا  سيكون  ستارت  نيو  معاهدة  تمديد  أن  »نعتقد 
المعاهدة«.  هذه  على  فقط  يتوقف  ال  العالم  لكن  ومنطقيًّا، 
وال تزال روسيا والواليات المتحدة تملكان معًا أكثر من 90% 
من األسلحة النووية في العالم، وفق التقرير األخير الصادر عن 

المعهد الدولي ألبحاث السالم في ستوكهولم )سيبري(.
5800 رأس حربي نووي،  2020 نحو  وتملك واشنطن في 
و215  لباريس  و290  لبكين   320 مقابل   6375 وموسكو 

للندن، بحسب المعهد السويدي.
من  بكثير  أقل  ترسانتها  أن  تعتبر  التي  الصين  وترفض 
المفاوضات  في  المشاركة  وواشنطن،  موسكو  ترسانتي 

الثالثية إال أنها أبدت انفتاحها لمحادثات متعددة األطراف.
وكتبت وزارة الخارجية الصينية في تغريدة مؤخرًا: »ينبغي 
النووية  األسلحة  من  مخزونها  خفض  المتحدة  الواليات  على 
إلى  أخرى  لتنضم قوى نووية  الظروف  بشكل كبير، ما سيوفر 

المحادثات المتعددة األطراف للحد من التسلح النووي«.
وفيما لم يدِل أي من الوفدين بأي تصريحات اإلثنين، أثار 
بيلينغسلي مجددًا مسألة ما وصفه بـ»تغيب« الصين، بنشره 
وأعالم صينية على طاولة  فارغ  لمقعد  أرفقها بصورة  تغريدة 

المفاوضات.
وكتب بيلينغسلي في تغريدته: »بكين ال تزال مختبئة خلف 
جدار السرية العظيم بشأن تعزيزاتها النووية المكثفة والكثير 
من األشياء األخرى«. وردت بعثة الصين في فيينا بسخرية على 

التغريدة بوصفها من »فن األداء«.
تزال  ال  لكنها  بسرعة،  تتزايد  للصين  النووية  والترسانة 

ألصغر بكثير من ترسانتي الواليات المتحدة وروسيا.
ذريعة

ضبط  لجمعية  التنفيذي  المدير  كيمبال،  داريل  وقال 
الراهن،  الوقت  »في  أسوسييشن«:  كونترول  »آرمز  األسلحة، 
ليس لدى إدارة ترامب أي نية لتمديد معاهدة نيو ستارت وهي 
ال تتردد في استخدام عدم اهتمام الصين بمفاوضات ثالثية 

كذريعة« للتخلي عن المعاهدة.
الحد  حول  دولية  اتفاقات  ثالثة  من  بالده  ترامب  وسحب 
النووي اإليراني، ومعاهدة األسلحة  التسلح: االتفاق حول  من 
النووية المتوسطة المدى، ومعاهدة »األجواء المفتوحة«، التي 
تهدف إلى التحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من 

تسلح الدول الموقعة عليها.
»ال  أنه  لوكيانوف  فيودور  الروسي  السياسي  المحلل  ورأى 

ينبغي توقع إحراز أي نوع من التقدم« في فيينا.
جدًا:  متسق  ترامب  إدارة  موقف  »إن  قائاًل:  الوضع  وشرح 
موقعة  باتفاقات  المرتبطة  القيود  كل  عن  عمليًا  تتخلى  هي 
في الماضي«، مضيفًا: »ليس هناك أي سبب يجعلنا نعتقد بأن 

هذه المعاهدة ستشكل استثناًء«.
النووية  وأشارت شانون كايل، مديرة برنامج نزع األسلحة 
الدولي  المعهد  في  األسلحة  انتشار  وعدم  التسلح  من  والحد 
االتفاقات  »عصر  أن  إلى  ستوكهولم،  في  السالم  ألبحاث 
والواليات  روسيا  بين  النووية  األسلحة  من  للحد  الثنائية 

المتحدة يمكن أن ينتهي«.

المفاوض األميركي مارشال بيلينغسلي: 
الصينيون »ملزمون بالتفاوض بحسن 

نية معنا ومع الروس« 

فيينا - وكاالت
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»كورونا« يحرم ماليني املسلمني
من تأدية الركن الخامس في اإلسالم

القرار  وجاء  مواطنيهما.  مشاركة  إلغاء  أيضا  وسنغافورة  ماليزيا  قررت 
بسبب  مارس  في  العمرة  أداء  علقت  المملكة  كانت  بعدما  السعودي 

المخاوف من انتشار الفيروس في أقدس المدن اإلسالمية.
الذين  المسلمين  ماليين  آمال  قليلة  بأعداد  المضي  قرار  ويخيب 
غالبا ما ينفقون مدخراتهم للسفر ألداء مناسك الحج، وينتظر بعضهم 
وسلطات  سلطاتهم  من  موافقة  على  يحصلوا  حتى  طويلة  سنوات 
بيان: »في  السعودية في  والعمرة  الحج  وزارة  للحج. وقالت  السعودية 
التجمعات  في  العدوى  تفشي  وخطورة  الجائحة،  هذه  استمرار  ظل 
معدالت  وازدياد  العالم،  دول  بين  والتنقالت  البشرية،  والحشود 
جدا  محدودة  بأعداد  العام  هذا  حج  إقامة  تقرر  فقد  عالميا،  اإلصابات 
الموجودين  من  الجنسيات  لمختلف  الحج  مناسك  أداء  في  للراغبين 
الشعيرة  إقامة  على  »حرصا  جاء  القرار  أن  وتابعت  المملكة«.  داخل 
االجتماعي  والتباعد  الوقاية  متطلبات  يحقق  وبما  صحيا  آمن  بشكل 
الجائحة،  هذه  مهددات  من  وحمايته  اإلنسان  سالمة  لضمان  الالزم 
كما  البشرية«.  النفس  اإلسالمية في حفظ  الشريعة  لمقاصد  وتحقيقا 
إنها  بيان  في  السعودية  ومقرها  المسلمين  العلماء  كبار  هيئة  قالت 

الحجاج وسالمتهم«. المملكة »حفاظا على صحة  قرار  تؤيد 

161 ألف إصابة
مع  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي  احتواء  المملكة  وتحاول 
تخفيف  منذ  الوفاة  وحاالت  يوميا  المسجلة  الحاالت  في  كبير  ازدياد 
إجراءات حظر التنقل في البالد أواخر الشهر الماضي. وال تزال الرحالت 

السعودية. في  معلقة  الدولية 
العناية  أسرة  تمتلئ  السعودية  المستشفيات  في  إنه  وتقول مصادر 
الصحة  مجال  في  العاملين  أعداد  تزايد  مع  سريع  بشكل  المركزة 

أكثر من  الجاري  األسبوع  السعودية حتى منتصف  المصابين. وسجلت 
.1300 161 ألف إصابة بالفيروس بينما تجاوز عدد الوفيات 

جميع  داخل  الصلوات  أسابيع  قبل  أوقفت  السعودية  وكانت 
المنورة،  والمدينة  مكة  في  الشريفين  الحرمين  باستثناء  مساجدها 
قبل أن تعاود السماح بها أخيرا وخصوصا في مكة األحد. وصدر قرار 
الحد من أعداد الحجاج في وقت حساس للمملكة، حيث تصارع الدولة 
الذي  الوقت  في  العائدات  قلصت  التي  المتدنية  الخام  أسعار  النفطية 
فيروس  من  الحد  إجراءات  بسبب  اقتصادي  لركود  العالم  فيه  يستعد 

»كورونا«.
وفرضت  المخاوف،  والمدينة ألسابيع بسبب  السلطات مكة  وأغلقت 
قبل  كامل  بشكل  ترفعه  أن  قبل  المناطق  من  العديد  في  تجول  حظر 
وتسجيالت  صور  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  وانتشرت  يومين. 
وحيدة  بيضاء  أرضية  فوق  المسجد  باحة  وسط  في  الكعبة  أظهرت 
األمن  عناصر  من  مجموعة  جانب  إلى  بالستيكية،  عوائق  بها  تحيط 
وعمال النظافة. وعادة ما تكتظ المنطقة المحيطة بالكعبة على مدى 
لباس اإلحرام األبيض  الذين يرتدي غالبيتهم  المسلمين  العام بآالف 

وهم يدورون حول البناء المغلف بقماش أسود مطرز بالذهب.
الضوء  لألزمة  السعودية  العربية  المملكة  إدارة  طريقة  وتسلط 

المقدسة،  األماكن  على  األوصياء  بصفتهم  حكامها  دور  على  أيضا 
األمر الذي منحهم على مدى عقود طويلة مصدر نفوذ سياسي.

من  األوسط  الشرق  شؤون  في  الخبيرة  فاروق  ياسمين  وقالت 
الفيروس  من  الناتجة  االضطرابات  إن  للسالم«،  كارنيغي  »مؤسسة 
»لطرح  بذخيرة جديدة  اإلقليميين  ومنافسيها  المملكة  منتقدي  تسلح 

المواقع اإلسالمية«. أسئلة حول سيطرة السعودية على أقدس 

إيرادات خسارة 
مليارات  المملكة  تخسر  النفطية،  إيراداتها  تراجع  جانب  وإلى 

الدينية. التي عادة ما تجنيها سنويا من السياحة  الدوالرات 
وقد سافر نحوالى 2.5 مليون شخص إلى السعودية من جميع أنحاء 
المسلمين  جميع  على  يتوجب  التي  الفريضة  للحج،   2019 في  العالم 
أداءها مرة واحدة على األقل في حياتهم إذا كانوا قادرين على ذلك. 
وغالبا ما يمثل هذا الحدث تحديا لوجستيا ضخما، حيث تكتظ الحشود 
الحاضرين  يجعل  ما  نسبيا  الصغيرة  المقدسة  األماكن  في  الضخمة 

للعدوى. عرضة 
وقف  في  السعودية  لجهود  بالنسبة  حيوية  الدينية  والسياحة 
ضخ  في  تسهم  كونها  بديلة،  دخل  مصادر  وتطوير  للنفط  االرتهان 
وتسعى  حكومية.  ألرقام  وفقا  عام،  كل  االقتصاد  في  دوالر  مليار   12
سلمان،  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  يقودها  التي   »2030 »رؤية 
على  العالم،  في  للخام  مصدر  أكبر  المملكة،  اقتصاد  اعتماد  وقف  إلى 
النفط. وتأمل الحكومة في استقبال 30 مليون معتمر وخمسة ماليين 

.2030 حاج سنويا بحلول العام 
ووقعت سلسلة من الكوارث المميتة على مر السنين أثارت انتقادات 
تجاه طريقة إدارة المملكة السنية للحج. ففي سبتمبر 2015، قتل في 
خالل  اإلطالق  على  كارثة  أسوأ  في  المصلين  من   2300 نحو  تدافع 

الحج. موسم 

●    حشود من الحجاج يطوفون حول الكعبة في أول أيام عيد األضحى العام الماضي.

السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة 
جدا للراغبين من مختلف الجنسيات 

المقيمين بالمملكة

 عريقات: لدينا ائتالف دولي 
من 192 دولة ضد خطة 

إسرائيل بضم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة

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

السنة اخلامسة
العدد 240 4 ذو القعدة 1441 هــ

25 يونيو 2020 م اخلميس

في ظل النقص الحاد في األدوية وقلة المستشفيات بفعل الحرب، لجأ 
العديد من اليمنيين إلى األعشاب والبهارات، ظنا منهم أنها قادرة على 
حمايتهم من فيروس »كورونا المستجد« في بلد فقير يعاني من انهيار 
قطاعه الصحي. وبدأ الوباء بالتفشي في اليمن في مطلع مايو، متسببا 
نظرا  بكثير  أعلى  تكون  قد  الضحايا  أعداد  أن  إال  شخصا،   255 بوفاة 
الكثير من  الوفاة في  أسباب  الصحية عن تحديد  المؤسسات  إلى عجز 

الحاالت، وفق »فرانس برس«.
في تعز في جنوب غرب اليمن، يكدس باعة أمام متاجرهم في سوق 
الزنجبيل  من  المتنوعة،  بألوانها  والبهارات  األعشاب  أكياس  شعبية 
تباع  وهي  الهندي،  والقسط  البركة  وحبة  بالثوم  مرورا  الكركم  إلى 
والحظ  قلتها.  رغم  المرتفعة  األدوية  أسعار  مقابل  في  مقبولة  بأسعار 
اليمنيين  إقبال  التاجر بشار العصار في سوق الشنيني زيادة كبيرة في 
على شراء وصفات مختلفة في األسابيع األخيرة. وقال: »بسبب فيروس 
كورونا المستجد، يأتي الكثير من الناس لشراء األعشاب الطبية كونها 
وصفات ناجحة لمكافحة الفيروس«. وحسب التاجر، فإن هناك وصفات 
»األنواع  أن  موضحا  الفيروس،  لمكافحة  وفعالة«  ومجربة  »مضمونة 
التي نبيعها )...( تعتبر عالجات لرفع المناعة«. وتعز، إحدى أكثر المدن 
من   50 خسرت   ،2014 منتصف  في  النزاع  بداية  منذ  بالحرب  تأثرا 
المستجد«، في أعلى معدل وفيات في  أبنائها بسبب فيروس »كورونا 
مدينة يمنية بعد حضرموت »111«، وفقا إلحصاءات الحكومة. وتخضع 
المدينة التي تحيط بها الجبال ويسكنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة 
القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها 

بشكل متكرر.

أصبحت ضرورة
في  الحكم  على  النزاع  2014، تسبب  يونيو  اندالعه في منتصف  ومنذ 
والسلطة  الحوثيين  المتمردين  بين  العربية  الجزيرة  شبه  دول  أفقر 
المعترف بها دوليا بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا لألمم المتحدة، 

وبانهيار القطاع الصحي المعتمد على المساعدات الخارجية.
فإن  الضنك،  وحمى  والمالريا  الكوليرا  تواجه  التي  البالد  وفي 
العاملين في  المستجد« بات يشكل عبئا إضافيا على  فيروس »كورونا 
هذا القطاع، ويزيد من معاناة ماليين اليمنيين الذين يواجهون خطر 
المجاعة، وآخرين نازحين يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر للنظافة 
والمياه. وتقول الطبيبة إشراق السباعي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية 
العليا لمواجهة »كورونا« التابعة للحكومة اليمنية، إنه ال يوجد في تعز 

تنفس صناعي  أجهزة  و40 سريرا وستة   )...( عزل  مراكز  »ثالثة  سوى 
وهناك نقص في الكادر الطبي )...( وفي األدوية«. وتابعت: »هذا يشكل 
تعز  تواجه  التي  »المشاكل  إحدى  أن  من  حذرت  كما  كبيرة«.  مشكلة 
ووضعهم  عليهم  يؤثر  مما  المدروسة  غير  األعشاب  عالج  إلى  اللجوء 
أو  أعشاب  أي  فعالية  تثبت  دراسات  وجود  عدم  ورغم  سلبيا«.  الصحي 
اإلقبال على األعشاب  يزداد  وباء »كوفيد19-«،  الوقاية من  غيرها في 
في ظل العجز الذي يعانيه القطاع الصحي. وقال العصار إنه في السابق 
»كان الطلب عليها ال يتجاوز %5، اليوم الطلب عليها %100. كل الزبائن 
عندما تشتري بهارات تشتري معها هذه األعشاب. لقد أصبحت ضرورة«.

ال تنسوا اليمن
ومن بين هؤالء منير أحمد غالب الذي جاء إلى المتجر لشراء بعض 
األعشاب. ويقول إن »أسعار األدوية ارتفعت بشكل جنوني، مما يضطر 
المواطن للجوء إلى األسواق الشعبية ألخذ حاجياته من األعشاب الطبية 

مثل الثوم وأعشاب مضادة لفيروس كورونا«.
الفيروس  وصول  أن  من  السابق  في  حذرت  إغاثة  منظمات  وكانت 
إلى اليمن ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار، داعية إلى دعمه. 
المساعدات  من  دوالر  مليار   1.35 الشهر  هذا  المتحدة  األمم  وجمعت 
اإلنسانية لليمن في مؤتمر للمانحين استضافته السعودية التي تقود 
تحالفا عسكريا دعما للحكومة في هذا البلد، إال أن هذا الرقم يوازي نحو 

نصف التمويل المطلوب والبالغ 2.41 مليار.
ورأى مكتب منسق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة في اليمن 
تمويل  دون  ومن  بوعودهم،  الداعمون  يف  »لم  طالما  إنه  بيان  في 
الرعاية الصحية تواجه خطر  الرئيسية ومن بينها  البرامج  إضافي، فإن 

التقليص أو اإلغالق«.
ووصلت الجمعة إلى عدن شحنة طبية تحمل 43 طنا من مستلزمات 
الحماية  ومعدات  الفحص  وعدة  الصناعي  التنفس  وأجهزة  المختبرات 
وقالت  العالمية.  الصحة  لمنظمة  بتبرع من مؤسسة خاصة  الشخصية 
الوباء  هذا  محاربة  العالم  يواصل  »بينما  تغريدة:  في  الصحة  منظمة 
العالمي، يجب أال ينسى بلدا مثل اليمن الذي يحتاج إلى الدعم بشدة«.

المفترض  المقر  عدن  في  خصوصا  اليمن،  مستشفيات  وتعاني 
أعداد  في  واكتظاظ  كبير  ضغط  من  للمتمردين،  المناهضة  للسلطة 
يلف  بينما  وسكان،  أطباء  بحسب  الوباء،  بسبب  غرفها  في  المرضى 
الغموض الوضع في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويؤكد الطبيب 
في قسم الطوارئ في أحد مستشفيات عدن جالل ناصر: »ال يوجد لدينا 
أي تجهيزات وال أجهزة، وال توجد عالجات كافية لمواجهة انتشار الوباء 

وهناك نقص شديد في الطواقم الطبية«.

مسؤول أممي للفلسطينيين: »لستم مستأجرين هنا.. هذا بيتكم«

مظاهرات في أريحا وائتالف دولي لرفض 
املخططات اإلسرائيلية للضفة الغربية

الفلسطينية  المظاهرات  استمرار  مع  بالتزامن 
سر  أمين  أعلن  اإلسرائيلية،  للمخططات  المناهضة 
منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، االثنين، 
أن لدى الفلسطينيين ائتالفا دوليا يضم 192 دولة 
الغربية  الضفة  من  أجزاء  بضم  إسرائيل  خطة  ضد 

المحتلة.
وقال عريقات لـ»فرانس برس«: »أصبح لدينا اآلن 
مناطق  بضم  إسرائيل  قرار  ضد  كبير  دولي  ائتالف 

المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
شرق  األردن  غور  في  وخصوصا 
الضفة الغربية والمناطق المحاذية 
الغرب«،  جهة  من  الفاصل  للجدار 
»يضم  االئتالف  أن  موضحا 
ومجموعة  أوال  العربية  المجموعة 
عدم االنحياز والمجموعة األفريقية 

واألوروبية«.
من  الفلسطينيون  ويتخوف 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تنفيذ 
ضم  خطة  نتانياهو  بنيامين 
في  اإلسرائيلية  المستوطنات 
ومنطقة  المحتلة  الغربية  الضفة 
غور األردن االستراتيجية التي تشكل 
ومن  الغربية.  الضفة  مساحة  ثلث 
بتنفيذ  إسرائيل  تقوم  أن  المتوقع 
من  األول  من  بدءا  الضم  عملية 

يوليو المقبل.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، 
حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي 
أراضي  على  بنيت  مستوطنات  في 
الفلسطينيين البالغ تعدادهم حوالي 
العام  في  فلسطيني،  مليون   2,7

.1967
وأضاف عريقات »ال أحد ضد هذا 
إسرائيل  إال  الضم  مع  أو  االئتالف 
والواليات المتحدة. والفلسطينيون 

لعقد  والمجموعات  الدول  هذه  مع  مشاورات  يجرون 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  لها  اجتماع 

األيام المقبلة«.
بداية  في  الضم  عن  إسرائيل  تراجع  إمكان  وعن 
ليست  »المسألة  عريقات  قال  القرار  تأجيل  أو  يوليو 
وهذا  مبدأ  مسألة  المسألة  إن  التوقيت،  أو  بالكمية 
القرار مرفوض جملة وتفصيال، إن التأجيل أو المساحة 
قرار  الرافض  الفلسطينية  القيادة  موقف  يغيرا  لن 
ومبدأ الضم نهائيا«. واعتبر »أن قرار الضم هو ضرب 
للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير 

ممنهج من إسرائيل لعملية السالم«.
وفي حال تم تنفيذ قرار الضم من الدولة العبرية قال 
عريقات »وقتها، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها 
كدولة محتلة وسلطة احتالل، وهذا سيؤدي إلى توتر 
كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه«. 
هذه  في  معنا  العربية  الدول  »كل  أن  على  وشدد 
لديه  الفلسطيني  وشعبنا  الضم،  قرار  ضد  المعركة 
القرار وصوال إلنهاء  هذا  الخيارات إلفشال  مزيد من 

االحتالل عن أرضنا المحتلة منذ العام 1967«.

وتظاهر اآلالف في أريحا االثنين، في أكبر تظاهرة 
تشهدها الضفة الغربية منذ إعالن الخطة األميركية 
»ال  شعارات  مرددين  يناير،  أواخر  األوسط  للشرق 
دولة فلسطينية دون غور األردن« و»فلسطين ليست 

للبيع«.
وبعد الكشف عن الخطة األميركية للشرق األوسط 
أقيمت  الفلسطينيون،  المسؤولون  بها  ندد  التي 
تظاهرات عدة شارك فيها العشرات أو المئات. وهذه 
المرة، دعت حركة »فتح« التي يتزعمها رئيس السلطة 
إلى تظاهرة حاشدة في  الفلسطينية محمود عباس 
للحد  المفروضة  القيود  رغم  أريحا 
من تفشي فيروس كورونا المستجد. 
األردن  غور  جنوب  في  أريحا  وتقع 
قرب البحر الميت في الضفة الغربية 
المحتلة. وتنص خطة إدارة الرئيس 
ضم  على  ترامب  دونالد  األميركي 
إسرائيل مستوطنات في غور األردن 
وهو سهل زراعي شاسع في الضفة 
الغربية، وقيام دولة فلسطينية على 
اآلالف  واحتشد  صغيرة.  مساحة 
مساء االثنين في أريحا، بينهم محمد 
عامًا،   48 العمر  من  البالغ  عشلون 
القادم من مخيم عقبة جبر لالجئين 
الواقع خارج أريحا، حيث قال »جئت 
إلى هنا للتظاهر ضد الضم ألنه 
الفلسطينية  للدولة  يبقى  لن 
أرض إذا ضمتها إسرائيل«. وأورد 
كمال سعيد الموظف في منظمة 
ويعيش  مسيحية  حكومية  غير 
في المخيم »لن نسمح إلسرائيل 

بسرقة أرضنا«.
ورفع المتظاهرون الفتات كتب 
دون  فلسطينية  دولة  »ال  عليها 
الدولي  و»القانون  األردن«،  غور 

واضح، هذه فلسطين«.

كلمة لألمم المتحدة
الخاص  المنسق  انتقد  التظاهرة،  خالل  ومتحدثًا 
األوسط،  الشرق  في  السالم  لعملية  المتحدة  لألمم 
نيكوالي مالدينوف، خطة ترامب، داعيًا الفلسطينيين 
متوجهًا  مالدينوف  وقال  سلميًا.  مناهضتها  إلى 
للفلسطينيين »لستم مستأجرين هنا، هذا بيتكم«، 
أو  ثانية  أي  تفويت  »عدم  إلى  الدبلوماسيين  داعيًا 

دقيقة أو ساعة« للتحرك ضد مشروع الضم.
وأضاف مالدينوف »األمم المتحدة تعتبر أن الضم 
الدولي... وإذا حصل، سيقضي  القانون  يتعارض مع 
للفلسطينيين  دولة  وقيام  السالم  أن  فكرة  على 
وحض  المفاوضات«.  طريق  من  يتحققا  أن  يمكن 
الفلسطينيين على »عدم االبتعاد عن مسار الالعنف«.

وتابع »ال تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية 
حرة، على هذه األرض، إلى جانب إسرائيل )...( وضمن 
حدود العام 1967«. وحذرت دول غربية ومن الشرق 
الغربية  أجزاء من الضفة  األوسط من ضم إسرائيل 
المحتلة، لكنها لم تتخذ خطوات ملموسة لمنع ذلك. 
وتحدث مسؤولون صينيون وروس خالل التظاهرة في 

أريحا.

لحل الخالفات حول سد النهضة

األمم املتحدة: ندعو 
مصر والسودان 

وإثيوبيا للعمل معا
نيويورك - وكاالت

تعز - وكاالت

رام اهلل - أريحا - وكاالت

●  سد النهضة في إثيوبيا

●  صائب عريقات

●  يمنيون يتسوقون األعشاب والبهارات في تعز

بينما يتواصل تفشي الوباء في بلدان العالم، قررت السعودية، 
اإلثنين، تنظيم موسم الحج بعدد »محدود جدا« من الحجاج من 

مختلف الجنسيات من المقيمين فيها فقط، بسبب المخاوف 
من فيروس »كورونا المستجد«. والحج الذي سينطلق في األيام األخيرة 
من يوليو المقبل، هو أحد الركائز األساسية لإلسالم، لكنه يشكل بؤرة 

رئيسية محتملة النتشار العدوى ألن ماليين الحجاج من حول العالم 
يتدفقون على المواقع الدينية المزدحمة في مدينة مكة المكرمة ألداء 
المناسك، وفق »فرانس برس«. وعلى الرغم من خطورة تهديد الوباء، 

فإن القضية قد تكون بمثابة برميل بارود، إذ إن القرار قد يؤدي إلى 
إثارة حفيظة المتشددين الذين يدعون الستمرار زيارة األماكن المقدسة 

رغم المخاطر الصحية. وأعلنت إندونيسيا وهي أكبر دولة إسالمية من 
حيث عدد السكان، أوائل الشهر الجاري عدولها عن المشاركة في موسم 

الحج بسبب المخاطر المرتبطة بفيروس »كورونا المستجد«، في قرار 
وصفته بـ»الصعب والمرير«.

  في ظل انهيار القطاع الصحي

األعشاب سبيل اليمنيني إلى التداوي
في مواجهة اإلصابة بالفيروس

  بسبب المخاوف من انتشار الوباء

●    عدد محدود جدا من المصلين حول الكعبة في مكة المكرمة - أبريل 2020.

الثالث حول  الدول  القائمة بين  الخالفات  من أجل حّل 
اإلثنين  المتّحدة  األمم  دعت  اإلثيوبي،  النهضة  سدّ 
معًا«،  »العمل  إلى  والسودان  وإثيوبيا  مصر  من  كاًل 
تبنيه  الذي  العمالق  الكهرمائي  بالمشروع  يتعلق  فيما 
أديس أبابا على نهر النيل، والذي يثير توتّرات إقليمية 

شديدة وأحيل ملّفه إلى مجلس األمن الدولي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم األمين العام 
وإثيوبيا  مصر  »نحضّ  للصحفيين  المتّحدة  لألمم 
والسودان على العمل معًا لتكثيف الجهود من أجل حّل 
»فرانس  وفق  السلمية«،  بالوسائل  القائمة  الخالفات 
أهمية  على  التأكيد  المهمّ  »من  وأضاف  برس«. 
إعالن المبادئ العام 2015 بشأن السدّ، وقد أّكد هذا 
اإلعالن التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة 
ومبادئ  المتبادل  والكسب  النيّة  وحسن  المتبادلة 
مجلس  من  القاهرة  طلبت  والجمعة  الدولي«.  القانون 
الدول  األمن »التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة 
الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نيّة، 
تنفيذًا اللتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل 
النهضة  لقضيّة سدّ  ومتوازن  عادل  حّل  إلى  التوصّل 

اإلثيوبي«.
وكانت الخرطوم دعت األحد إلى تجنّب التصعيد في 
بين  اتّفاق  توقيع  على ضرورة  مشدّدة  القضية،  هذه 
الدول الثالث قبل شروع إثيوبيا في ملء بحيرة السدّ، 
وهو أمر تعتزم أديس أبابا القيام به في األول من يوليو 
المقبل. وتقول إثيوبيا إّن الكهرباء المتوّقع توليدها من 
أهمية  لها  األزرق  النيل  على  تبنيه  الذي  النهضة  سدّ 
حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد البالغ 

عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
النيل  مياه  تدّفق  يهدّد  السد  إّن  تقول  مصر  لكنّ 
التي ينبع معظمها من النيل األزرق، وقد تكون تداعياته 
والغذائية.  المائية  ومواردها  اقتصادها  على  مدمّرة 
عند  يتوّقع  الذي  السدّ  بناء   2011 في  إثيوبيا  وبدأت 
االنتهاء منه أن يصبح أكبر سدّ كهرمائي في أفريقيا. 
وتعّثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول 
السد. وفشلت الدول الثالث في التوصّل إلى اتّفاق في 

ما بينها، وال سيّما على آليّة تقاسم المياه.



اقتصاد

كالم فى األرقام

نسبة االنخفاض المتوقع
 في مبيعات السيارات في الصين

 هذا العام

قالوا
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لقيمة  المدينة  في  العاملة  المصارف  رفض  غريان  البلدي  المجلس  أعلن 
السيولة النقدية المخصصة لها، وهي 12 مليونا و500 ألف دينار.

المبلغ  لزيادة  طرابلس  في  المركزي  المصرف  مخاطبة  المصارف  مديرو  وقرر 
المخصص لها؛ »ألنه ال يلبي االحتياجات األساسية للمواطن«، حسب بيان صادر 

عن المجلس البلدي.
العاملة  المصارف  مديري  مع  األزمــة  ولجنة  المجلس  اجتماع  في  ذلك  جاء 
مع  للتواصل  للبلدية  التابعة  المكونات  من  فريق  تشكيل  تقرر  حيث  بالبلدية، 

اإلدارات بالمصرف المركزي؛ لحل أزمة النقص الحاد في السيولة.
من  للمواطن،  غريان  مصارف  تواجه  التي  المشكالت  توضيح  على  اتفق  كما 
اإلعالم  وسائل  عبر  المصرفي  بالعمل  والمختصين  المسؤولين  ظهور  خالل 

المختلفة.
المصرف  موافقة  غريان  البلدي  المجلس  ،أعلن  الماضي  مايو  شهر  وفي 
نظرا  أنه  إال   ، وذلك  المدينة،  لمصارف  دينار  مليون   25 على تخصيص  المركزي 

لألوضاع في حينه واالشتباكات، لم يتمكن المصرف من إرسال السيولة.

مصارف غريان ترفض السيولة النقدية
هناك مخاطر كبيرة إذا ظهر 
أن تخفيف إجراءات احتواء 
»كورونا« كان سابقا 
ألوانه..
نائب رئيس البنك 
المركزي األوروبي 
لويس دي جيندوس
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دفاعات أفريقيا والجائحة
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تخلف جائحة مرض فيروس »كورونا« 2019 »كوفيد19-« 
قارة،  أي  كمثل  ومثلها  العالمي.  االقتصاد  على  مدمرا  تأثيرا 
مع  حاد.  اقتصادي  انكماش  الستقبال  تستعد  أفريقيا  كانت 
ذلك، وعلى الرغم من الركود المحتم، تسببت الجائحة في خلق 
فرصة فريدة لتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
الصغيرة  الشركات  تمكين  أن  الواقع  األفريقية.  القارة  في 
والمتوسطة الحجم في القارة من الممكن أن يحد من خطورة 

التداعيات االقتصادية الطويلة األمد المترتبة على الجائحة.
الشباب  األعمال  لرواد  المناسبة  البيئة  تهيئة  خالل  من 
والشركات البادئة لتوسيع نطاق الحلول المبتكرة الناشئة من 
البلدان األفريقية بالفرصة لتحفيز خلق فرص  األزمة، تحظى 
نسبة  تبلغ  حيث  القارة،  في  األهمية  بالغ  أمر  وهذا  العمل. 
تشغيل الشباب %16، وحيث يدخل عشرة إلى 12 مليون شاب 

قوة العمل كل عام.
الشباب  األعمال  رواد  شارك  المرض،  تفشي  بداية  منذ 
تطوير  في  بنشاط  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات 
يخلفها  قد  التي  المحتملة  التأثيرات  لمكافحة  االبتكارات 
الفيروس على البلدان األفريقية. فمن »المغسلة الشمسية«، 
غانا،  في  لمس  دون  الشمسية  بالطاقة  يعمل  مياه  وموزع 
DiagnoseMe لفحص  إلى أدوات الفرز في نيجيريا، ومنصة 
الشباب  يتصور  فاسو،  بوركينا  في  بعد  عن  »كوفيد19-« 

األفارقة حلوال محلية للمساعدة في منع انتشار المرض.
أفريقيا  في  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أثبتت 
المثال، في كينيا،  التكيف. على سبيل  مرونتها وقدرتها على 
جرى تحويل مصنع نسيج محلي إلى خط تجميع ألقنعة الوجه 
السنغال، نجح معهد  الجراحية في غضون أسبوع واحد. وفي 
تشخيصي  الختبار  أولي  نموذج  تطوير  في  دكار  في  باستور 

لـ»كوفيد19-« في عشر دقائق.
تسويقها  جرى  إذا  االبتكارات،  هذه  مثل  أن  الواقع 
وإنتاجها على نطاق واسع، من الممكن أن تخلق المزيد 
من فرص العمل. نجد أحد األمثلة على ذلك في مجال 
اللجنة  تقديرات  تشير  الصيدالنية.  المستحضرات 
التابعة لألمم المتحدة إلى فقدان  االقتصادية ألفريقيا 
صيدالنية  منتجات  استيراد  بسبب  وظيفة  مليون   16
مليار   14 بقيمة 

دوالر.
مصنع  ــف  ــوظ ي
الجراحية  األقنعة 
بالفعل  كينيا  فــي 
400 عامل، بما في 
ــرأة،  ام  320 ــك  ذل
الستخدام  ويخطط 

لفتح  المبيعات  عائدات 
ــام  وأق آخــريــن.  مرفقين 
شراكة  داكار  باستور  معهد 
الحيوية  التكنولوجيا  مجال  في  تعمل  بريطانية  شركة  مع 
يؤدي  أن  المرجح  ومن  دولية.  شهادة  على  الحصول  بغرض 
والشابات  الشباب  من  المزيد  توظيف  إلى  الضخم  اإلنتاج 

السنغاليين.
إذا زوّدت هذه االبتكارات بالموارد المناسبة فمن الممكن 
أن تعمل على دعم الصناعات التحويلية التي من شأنها تعزيز 
أعمال مستدامة طويلة  الجائحة، وإنشاء  أفريقيا ضد  دفاعات 
األجل تقدم وظائف مستقرة. باإلضافة إلى ضمان القدرة على 
الوصول إلى رأس المال البادئ، ينبغي للحكومات أن تحرص 
على  تعمل  بالثقة  وجديرة  شفافة  تنظيمية  بيئة  خلق  على 

تسهيل روح مبادرة األعمال وتشجع المستثمرين.
ربما تشكل القدرة على الوصول إلى رأس المال التحدي األكبر 
الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا. في 
حين تقدم العديد من المؤسسات العالمية رأس المال بالفعل، 
يجب أن تضطلع المصادر المحلية بدور أكثر أهمية في دعم نمو 
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. حصل معهد باستور داكار 
على تمويل أولي لمجموعة اختبار »كوفيد19-« من الحكومة 

البريطانية ومؤسسة بل وميليندا غيتس.
التمويل من صندوق األمم   DiagnoseMe وتتلقى منصة 
الدوليين  الشركاء  أغلب  لكن  المال،.  رأس  لتنمية  المتحدة 
يجدون صعوبة في العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة 

الحجم ذات االحتياجات األكثر تواضعا.
أفريقية  حكومات  عـدة  أنشأت  الوطني،  الصعيد  على 
الدعوة  ووجهت  المرض،  لمكافحة  »كوفيد19-«  صناديق 
أن  ورغم  للمساهمة.  والشركات  الخيرية  المؤسسات  إلى 
الصحية  الرعاية  أنظمة  تعزيز  على  ستركز  الصناديق  أغلب 
في  للخطر  عرضة  األكثر  للمستضعفين  المساعدة  وتقديم 
لخلق  الصناديق  هذه  بعض  تخصص  فسوف  مجتمعاتها، 
من  واحدة  تتلخص  االقتصادي.  التعافي  ودعم  العمل  فرص 
أفضل الطرق لتحقيق هذه الغاية في توفير التمويل المتناهي 
الصغـر للشركات الجديدة، وبالتالي تمكين الشركات الصغيرة 

والمتوسطة الحجم من االستثمار والنمو.
من المؤكد أن المانحين من الشركات في القارة يستجيبون 
بما  األعمال  أرباب  أسهم  أفريقيا،  جنوب  ففي  الدعوة.  لهذه 
يقرب من 150 مليون دوالر في صندوق التضامن الحكومي. 
وفي نيجيريا، سيسهم الرؤساء التنفيذيون للشركات الكبيرة 
في تمويل المعدات الطبية والخيام الطبية المجهزة بالكامل، 
لكن قادة األعمال يمكنهم تقديم المزيد، فهناك سبل أخرى 
لتعزيز ريادة األعمال، مثل التمويل في مرحلة مبكرة، وتوفير 
الشباب.  للمبدعين  العمل  ورش  ورعاية  األولي،  المال  رأس 
على نحو مماثل، ينبغي للبرامج التي تعمل على مستوى عموم 
أفريقيا، مثل البرنامج الذي تديره مؤسسة توني إلوميلو، أن 

تعمل على تكثيف جهودها.
إن ضمان تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 
إليها  القارة من الوصول إلى رأس المال والخبرة التي تحتاج 
أمر بالغ األهمية لمكافحة جائحة »كوفيد19-« بشكل فعال. 
وربما تكون الحلول المملوكة ألفريقيين والقادرة على التكيف 
مع الظروف المحلية وخلق فرص عمل قيمة هي المفتاح إلى 
األسباب  من  هناك  إن  بل  للجائحة.  االقتصادي  األثر  تخفيف 
ما يدعو إلى األمل في أن تفضي هذه الظروف العصيبة إلى 

مكاسب جمة غير متوقعة.

سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  *نقال 
المتحدة األمم  في  *خبيرة 

 آسيا سايديبي *

أثبتت الشركات الصغيرة 
واملتوسطة الحجم في 

أفريقيا مرونتها وقدرتها 
على التكيف

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3968دوالر أميركي
1.5814يورو

1.7475الجنيه االسترليني
0.3723الريال السعودي
0.3803درهم إماراتي

0.1976االيوان الصيني

2020 24  يونيو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء  

بعد التطورات العسكرية األخيرة في ميادين القتال 

تركيا تدشن سباق »اإلعمار« في ليبيا 
القاهرة - الوسط

في  اإلعمار  إعادة  سباق  مبكرا  تركيا  فتحت 
الذي  العسكري  الدعم  ساعد  أن  بعد  ليبيا، 
إجهاض  في  الوفاق  حكومة  إلى  أنقرة  قدمته 
للقيادة  التابعة  القوات  شنته  الذي  الهجوم 
العامة بقيادة المشير خليفة حفتر على مدى 14 
شهرا، للسيطرة على العاصمة طرابلس، ما حدا 
إعمار  كعكة  عن  الحديث  إعادة  إلى  بالمحللين 
ليبيا التي تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
تكلفتها ستبلغ 200 مليار دوالر خالل السنوات 

العشر المقبلة.
مسؤول تركي كبير أعرب عن استعداد بالده 
ليبيا،  إعمار  إعــادة  في  سريعة  بخطى  للبدء 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  لقاء رئيس  بعد 
من  كال  يضم  تركي  وفد  مع  الماضي  األسبوع 
ووزير  أوغلو،  تشاووش  مولود  الخارجية  وزير 
المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا 
سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية 
هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة 
الطرفان عودة  التركية، حيث ناقش  والحكومة 
ومتابعة  ليبيا،  في  للعمل  التركية  الشركات 

تنفيذ مذكرة التفاهم األمني والعسكري. 
»رويترز«،  لوكالة  قال  التركي  المسؤول 
األتراك  المسؤولين  إن  اسمه،  طالبا عدم نشر 
أيضا  »نــاقــشــوا  الوطني  ــاق  ــوف ال وحكومة 
عن  التركية  للشركات  المستحقة  المدفوعات 
كما  ليبيا«.  في  السابقة  والبناء  الطاقة  أعمال 
تساعد  أن  لتركيا  يمكن  التي  السبل  »بحثوا 
الطاقة،  وعمليات  االستكشاف  في  خاللها  من 
يمكن  مشروع  كل  في  التعاون  ذلك  في  بما 
إلى  الــمــوارد  وصــول  في  للمساعدة  تصوره 
الدمار  »حل  قائال:  ومضى  العالمية«.  األسواق 
ماسة  حاجة  وهناك  البالد،  من  كثيرة  بمناطق 
في  التركية...  الشركات  األساسية...  البنى  إلى 
األعمال  هذه  مثل  في  بالبدء  لها  يسمح  وضع 

بسرعة«.
بالفعل  تعمل  التركية  البناء  شركات  وكانت 
بثقلها  تركيا  تلقي  أن  قبل  بليبيا  مشاريع  في 
رسميا وراء حكومة الوفاق الوطني منذ نوفمبر 
2019. ونقلت »رويترز« عن مسؤول تركي في 
المتعاقد  التركية  يناير قوله »إن حجم األعمال 
عليها في ليبيا يبلغ 16 مليار دوالر، بما في ذلك 
ما بين 400 و500 مليون دوالر في مشاريع لم 

تبدأ بعد«.
ويمكن أن تستخدم شركة الكهرباء التركية 
بعد من  للتخفيف عن  باور« سفنها  »كارادينيز 
القتال،  وسط  ليبيا  في  الكهرباء  نقص  حدة 
»رويترز«  نقلت  فيما  التركي.  المسؤول  حسب 
عن مصدر تركي آخر قوله »إن أنقرة وحكومة 
الوفاق الوطني ناقشتا أيضا إرسال مستشارين 
بناء  إعادة  في  للمساعدة  طرابلس  إلى  أتراك 

منظومتها المصرفية«.
»جاليك«  شركة  أفادت  السياق،  نفس  وفي 
الثالثاء  بيان،  في  الكهربائية،  للطاقة  التركية 

الشركات التركية إلى ليبيا بعد انتهاء الصراع«. 
مضيفا أن تركيا قد توسع أيضا نطاق تعاونها 

العسكري مع حكومة الوفاق الوطني.
الطاقة  مــوارد  من  أنقرة  اقتراب  ويتزامن 

العام  بدأ  ليبيا  في  أعمالها  أول  أن  الماضي، 
للطاقة  الخمس  محطة  بــإنــشــاء   ،2014
كيلومتر   100 بعد  على  الواقعة  الكهربائية 
الشركة،  وأضافت  طرابلس.  العاصمة  شرقي 
»تسليم  أن  الحكومي،  التلفزيون  موقع  حسب 
الليبية  الكهرباء  لــوزارة  الكهربائية  المحطة 

جرى في العام 2018«.
للطاقة  التركية  »أنكا«  شركة  قالت  بدورها 
الكهربائية، في بيان إنها »وقعت على اتفاقية 
أوباري  مدينة  في  الطبيعي  الغاز  محطة  إنشاء 
العام  في  جرى  فيها  البدء  وإن   ،2007 العام 
علق  فبراير،  ثورة  قيام  بسبب  أنه  إال   ،2010
تم  »المشروع  أن  وأضافت  بالمشروع«.  العمل 
مرة  وعلق  عاد  أنه  إال   ،2012 العام  استئنافه 
العام  وفي  أمنية،  ألسباب   2014 العام  أخرى 
2017 جرى استئناف المشروع وتم إنهاء القسم 
كما  نفسه«،  العام  من  أكتوبر  في  منه  األكبر 
بعد  المشروع  أعمال  تعليق  »إعادة  إلى  أشارت 
ذلك للمرة الثالثة، بعد تزايد المشكالت األمنية 

في المنطقة«.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش 
ترك«  ــي.إن.إن  ــ »س لقناة  الخميس  أوغــلــو، 
عودة  على  يتركز  المحادثات  من  »قسما  إن 

الجنرال  تحذير  مع  الليبية  السواحل  قبالة  أكثر 
لقائد  السابق  النائب  المتقاعد  األميركي 
تراسك،  توماس  األميركية  الخاصة  العمليات 
في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة األلمانية 
األربعاء من »زيادة تشجيع دبلوماسية التهديد 
من خالل تعزيز مطالب أنقرة، مهما كانت غير 
مشروعة، في المياه الغنية بالطاقة الواقعة بين 

تركيا وليبيا«.
بأنها  الــمــراقــبــون  وصفها  خــطــوة  ــي  وف
أنقرة وحكومة  بين  االقتصادي  التعاون  ستعزز 
عن  التنقيب  اعتزامها  أيام  قبل  أعلنت  الوفاق، 
على  للحصول  بطلبات  تقدمت  بعدما  النفط 
تراخيص في سبع مناطق ليبية، ومن المرتقب 
تنتهي  ريثما  أشهر،  أربعة  بعد  باألعمال  البدء 
البيانات.  تحليل  من  التركية  البترول  مؤسسة 
الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  أعلن  وقبلها 
التركي فاتح دونماز أن بالده ستنشئ محطتين 

كبيرتين للطاقة الكهربائية في ليبيا.
وفي أعقاب االنتقادات من استغالل نفوذها 
في عز األزمة الليبية لتثبيت أقدامها اقتصاديا، 
إبراهيم  التركية،  الرئاسة  باسم  الناطق  قال 
كولن، في حديث صحفي إن الوجود االقتصادي 
أن  إلى  مشيرا  جديدا،  ليس  ليبيا  في  التركي 

البنية  مشاريع  في  رائــدة  التركية  الشركات 
تنفيذ  عبر  الثمانينات  منذ  ليبيا  في  التحتية 
والمستشفيات  والجسور  الطرق  من  العديد 
كانت  المشاريع  وبعض  والمساكن،  والفنادق 

قائمة بالفعل وقد توقفت بسبب الحرب.
الطاقة  مجال  في  بالده  خبرة  كولن  وأكد 
القانوني  اإلطار  توافر  بعد  خصوصا  ليبيا،  في 
للعمل في هذا الحقل بعد االتفاقية الموقعة مع 
هو  ذلك  في  المبدأ  أن  على  »الوفاق«، مشددا 
استثمار الموارد الطبيعية لليبيا لتحقيق مصالح 
للطرفين. وأضاف في حديثه لجريدة »ميليت« 
التركية أن حكومة بالده تقوم باتفاقات تجارية 
بالقيادة  وصفها  ما  بفضل  ليبيا  في  مشروعة 
إردوغان،  رجب طيب  التركي  للرئيس  الحكيمة 
الطريق  ليبيا ومهدت  للتوازن في  التي مهدت 

للعملية السياسية.
وتتعاون تركيا وروسيا، اللتان تدعمان أيضا 
إلى  للتوصل  سورية،  في  متصارعين  طرفين 
أدى دخول  ليبيا. كذلك،  النار في  وقف إلطالق 
مع  التوتر  تأجيج  إلى  النزاع  ساحة  في  تركيا 
العبين آخرين، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة 
إلى الحصول على موطئ قدم في الدولة الغنية 

بالنفط في شمال أفريقيا، حسب »رويترز«. 

)فرانس برس( ●  رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مستقبال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في 17 يونيو في طرابلس 

●  زوار مستشفى في الغوس يحصلون على أقنعة واقية في 28 فبراير 2020. )أرشيفية: فرانس برس(

 أنقرة تعتزم التنقيب عن النفط 
في سبع مناطق ليبية بعدما تقدمت 

بطلبات للحصول على تراخيص 

 مسؤول تركي: 16 مليار دوالر 
حجم األعمال التركية المتعاقد 

عليها في ليبيا 

واشنطن، عواصم - وكاالت

جائحة  بسبب  العالمي  االقتصاد  ركود  استمرار  وسط 
الدولي بشأن  الجدل  تتزايد مساحة  كورونا »كوفيد19-« 
نحو ثالثة  بعد  العالم، وذلك  فقرا في  األكثر  الدول  ديون 
أعباء  لتخفيف  العشرين  مجموعة  دول  مبادرة  من  أشهر 

الديون »موقتا« عن كاهل تلك الدول.
يقول  مالباس،  ديفيد  الدولي،  البنك  رئيس  أن  ورغم 
إن مبادرة مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكنه يشير إلى 
الدائنين  أكبر من  الحاجة لمزيد من اإلعفاءات ولمشاركة 
بالقطاع الخاص. وأبلغ مالباس وكالة »رويترز« في مقابلة 
73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة  35 من  بأن 
العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية 
عن  عبرت  أكثر  دوال  وبأن  العام،  نهاية  حتى  الرسمية 

رغبتها في المشاركة.
تعليق  مبادرة  أن  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  وتظهر 
مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دوالر 
االقتصادية  األعباء  مع  للتعامل  استخدامها  للدول  يمكن 

والصحية الناجمة عن جائحة فيروس »كورونا«.
العالمي  االقتصاد  أصابت  الجائحة  إن  قال  مالباس 
»بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة األمد« المتضرر األكبر 
منها الدول األشد فقرا. وأضاف أن المبادرة التي وافق عليها 
أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في 
من  المزيد  يلزم  لكن  فقرا،  األشد  الدول  تساعد  أبريل 
الخطوات للحيلولة دون أن تفضي األزمة االقتصادية إلى 

زيادة معدالت الفقر.
إلى  وغيرها  أفريقية  دول  دعوات  على  موافقة  يبد  ولم 
بعض  وإلغاء   2022 حتى  الدين  مدفوعات  تعليق  تمديد 
الديون، لكن قال إنه سيتعين اتخاذ خطوات أخرى. ومضى 
يقول: »ينبغي لنا البحث عن سبل إلتاحة إعفاءات إضافية 
حينها  ننظر  أن  على  فقرا،  األشد  للدول  الديون  أعباء  من 
كذلك  وحث  النامية«،  الدول  يواجه  الذي  األوسع  للوضع 

القطاع الخاص على زيادة المشاركة في المبادرة.
وقال: »ليس معقوال حقا أن يواصل الدائنون التجاريون 
فقرا  األشد  الدول  وإلزام  الدين  مدفوعات  على  الحصول 
أعمق  ومن  الجائحة  من  تضررت  أن  بعد  قانونا..  بدفعها 

ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية«.
وتمانع بعض الدول الحصول على هذه اإلعفاءات خشية 

 ،2020 األول من مايو المقبل، وتستمر حتى نهاية العام 
وسيتم بموجبها تعليق جميع مدفوعات السداد الرئيسية، 

وفوائدها.
في  البنوك  أكبر  من  اثنان  يقول  نفسه،  السياق  في 
أفريقيا، إن إسقاط ديون الدول الفقيرة في أفريقيا سيضر 
بهذه الدول ولن يساعدها. ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء، 
بنك  »إيكو  لبنك  التنفيذي  الرئيس  أييمي  إيــدي  عن 
عاصمة  لومي  مدينة  في  مقره  الموجود  ترانسشنال«، 
توجو، القول إن »اإلعفاء من الديون غير مفيد ألن ديونك 

هي مدخرات شخص آخر«.
وأضاف خالل مشاركته في مؤتمر عبر اإلنترنت: »عندما 
تتجه إلى السوق لتقترض فإن السوق ستبحث عن تصرفك 
مع دائنيك حاليا وفي الماضي«. كانت الصين قد تعهدت 
الحكومية  الديون  بعض  إسقاط  الماضي  األسبوع  في 
مع  أفريقيا،  في  فقرا  األشد  للدول  فوائد  دون  المقدمة 
التجارية  الديون  موقف  بشأن  التفاوض  إعــادة  عرضها 

أسواق  إلى  والوصول  االئتماني  بتصنيفها  ذلك  يضر  أن 
زيادة  إن  الدولي  البنك  رئيس  وقال  العالمية.  المال  رأس 
لرفع  الطريق  تمهد  قد  الدين  مستويات  بشأن  الشفافية 

حجم االستثمارات من أجل تعزيز النمو المستقبلي.
وفي أبريل الماضي، وافقت دول مجموعة العشرين على 
تخفيف أعباء الديون »موقتا« عن كاهل الدول األشد فقرا 
المركزية  البنوك  ومحافظو  المالية  وزراء  وقال  العالم.  في 
في دول المجموعة إن فترة تعليق خدمة الديون ستبدأ في 

لهذه الدول، التي تكافح لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 
»كورونا المستجد« )كوفيد19-(.

أن  يعني  الصيني  التعهد  أن  إلى  »بلومبرغ«  وأشارت 
أقساط  سداد  لتعليق  العشرين  الدول  مجموعة  مبادرة 
ديون الدول األفريقية تكتسب المزيد من الزخم، لتشمل 
أن كانت منصبة في  الرسمي، بعد  التمويل  أنواع  مختلف 

البداية على القروض الخاضعة التفاقات نادي باريس.
»إيكويتي  مجموعة  رئيس  موانجي  جيمس  ويقول 
من  كينيا  في  مصرفية  مجموعة  أكبر  هولدنجز«  جروب 
حد  »إلــى  نفسه:  المؤتمر  في  السوقية  القيمة  حيث 
التخلف عن  أشكال  الديون شكال من  إسقاط  يعتبر  كبير 
سوق  في  تشوه  إلى  أساسي  بشكل  يؤدي  وهو  السداد، 
االنتباه  اإلجراء  هذا  بمثل  القيام  عند  يجب  لذلك  المال. 
الجدارة  يبدد  اإلجراء  هذا  المقصودة،  غير  عواقبه  إلى 

للدولة«. االئتمانية 
وتبدو المعادلة ديون الفقراء بالغة التعقيد صعبة، في 
ظل تفشي فيروس »كورونا« الذي يدفع االقتصاد العالمي 
إذ  الثالثينات،  في  الكبير  الكساد  منذ  تباطؤ  أكبر  صوب 
في  التجارة  تسجل  أن  العالمية  التجارة  منظمة  توقعت 
الثاني  الفصل  في   18.5% بنسبة  تاريخيا  تراجعا  العالم 
إال  المستجد«،  »كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  العام  من 
أنها أكدت أن االنكماش سيكون أقّل خطورة من المتوقع 

بفضل »استجابة الحكومات السريعة«.
ويقول المدير العام للمنظمة، روبيرتو أزيفيدو، وفق ما 
نقل عنه بيان، إن »انهيار التجارة الذي نشهده اليوم هو 
األكبر على  االنهيار  الواقع  له، سيكون في  بحجم ال مثيل 
اإلطالق«. لكنه أضاف: »هناك مع ذلك جانب مريح مهم: 
إيجابي  نبأ  إنه  بكثير.  أسوأ  االنهيار  يكون  أن  يمكن  كان 

بالفعل، لكن ال يمكننا أن نسمح ألنفسنا بالتراخي«.
وحسب اإلحصاءات األخيرة التي أجرتها منظمة التجارة 
العالمية، تراجع حجم تجارة البضائع بنسبة %3 على أساس 
سنوي في الفصل األول من العام. وتشير التقديرات األولى 
العزل  وإجراءات  الفيروس  أثر  التي  الفترة  الثاني،  للفصل 
المرتبطة به على قسم كبير من سكان العالم، إلى تراجع 

بنحو 18.5%.
والضغوط  العالمي  االقتصادي  الركود  هذا  ووســط 
تبقى سحب  فقرا،  األكثر  الدول  اقتصادات  على  المتزايدة 
أزمة  انقشاع  حين  إلى  ــدول،  ال تلك  فوق  تخيم  القلق 

»كورونا«، والتي يبدو أن أمدها سيطول.

مخاوف أفريقية وتوقعات سلبية لالقتصاد العالمي

مبادرة العشرين لـ »ديون الفقراء«.. إرجاء أم إعفاء؟

 البنك الدولي يطالب بمزيد من الخطوات 
للحيلولة دون زيادة معدالت الفقر
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بقيمة  استثمارات  صندوق  تأسيس  العمالقة  »أمــازون«  مجموعة  أعلنت 
الكربون«. ملياري دوالر لتمويل شركات تسمح بالوصول إلى »اقتصاد معدوم 

فاند(  بليدج  )كاليمت  صندوق  شأن  »من  بيان  في  المجموعة  وأوضحت 
أخرى  وشركات  ألمازون  تسمح  وخدمات  تكنولوجيات  إلى  بالتوصل  السماح 

.»2040 العام  الكربوني بحلول  الحياد  بتحقيق 
لكنها  البضائع،  لتسليم  العالم  في  لوجستية  شبكة  أكبر  »أمازون«  وتدير 
طورت أيضا خدمات في مجال الحوسبة السحابية عبر مجمعات خوادم تستهلك 

الطاقة. من  الكثير 
 ،2040 والتزمت الشركة العام الماضي تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 
بصمتها  بسبب  المناخي  التغير  تكافح  منظمات  من  بتشكيك  جبهت  لكنها 

جدا. القوية  الكربونية 
أو  ناشئة  سواء  األحجام  كل  من  لشركات  متاحة  الصندوق  أموال  وستكون 

العالم بأسره. قديمة، في 

»أمازون« تؤسس صندوقا للمناخ بملياري دوالر

ارتفاعا  في سرت  »الدواجن«  البيضاء  اللحوم  أسعار  سجلت 
إلى  ومحللين  تجار  أرجعه  ما  وهو  األسبوع،  هذا  ملحوظا 

الحالية. العمل بسبب األوضاع  المربين عن  توقف 
بالمدينة،  الــدواجــن  مربي  نقابة  في  مصادر  وكشفت 
»الديزل«  وقود  نقص  نتيجة  تضرر  عملهم  أن  لـ»الوسط« 
موجودة  المحطات  تلك  بعض  أن  إلى  إضافة  بالمحطات، 
الواقعة  والظهير،  والقبيبة  والثالثين  جارف  وادي  مناطق  في 

فيها. التجول  المحظور  العسكرية  المنطقة  ضمن 
على  الحظائر  بعض  أصحاب  إقدام  إلى  المصادر  ونوهت 
بسعر  وذلك  الشرقية،  المنطقة  في  سرت،  خارج  الدواجن  بيع 

يرتفع  البيضاء  اللحوم  من  الكيلوغرام  سعر  جعل  ما  الجملة، 
دينارا،   13 إلى  الدجاج  كبد  وكيلوغرام  دنانير،  عشرة  إلى 
ومحالت  أسواق  غالبية  في  دينارا   11 إلى  البيض  طبق  وسعر 

سرت.
الجهات  مطالبة  إلى  المواطنين  األسعار  ارتفاع  ودفــع 
البلدي،  الحرس  وجهاز  االقتصاد  مراقبة  في  متمثلة  الرقابية، 
األسعار  وضبط  الشأن،  هذا  في  الالزمة  ــراءات  اإلج باتخاذ 
تشهد  التي  األخرى،  والسلع  الغذائية  المواد  أو  اللحوم  سواء 
أصحاب  حسب  النقل،  تكلفة  بسبب  أيضا  كبيرا  ارتفاعا 

الجملة. محالت 

طبول الحرب ترفع أسعار الدواجن في سرت
السعر بالدوالرنوع الخام

40.55برنت

38.36غرب تكساس

41.04دبي

39.85سلة أوبك

42.70أورال
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الليبي  الجانب  اتصاالت مع  الجزائرية عن  الطاقة  وزارة  كشفت 
بشأن استئناف نشاط شركة »سوناطراك« الحكومية في البالد في 
حال توافر الظروف، تطبيًقا التفاق موقع بين الجانبين بداية العام 

.2018
استماع  في جلسة  عرقاب،  الجزائري، محمد  الطاقة  وزير  وربط 
»سوناطراك«  استئناف  البرلمان  في  والموازنة  المالية  للجنة 
أنشطتها في الخارج بشرط أن تكون مربحة، مؤكدًا أن التنسيق 
الوطنية  الشركة  أنشطة  الستئناف  الليبية  الطاقة  وزارة  مع  جار 
للمحروقات بمجرد توافر الظروف المالئمة، وتحسن األوضاع األمنية.

موجودة  حقول  في  طائلة  أمــوااًل  الجزائرية  الشركة  وتستثمر 
األمني  الوضع  لكن  التنقيب،  بعقد  فوزها  منذ  الليبية،  بغدامس 
والسياسي المتوتر قبل ما يقارب خمس سنوات دفعها إلى ترك عتاد 

واستثمارات بقيمة تفوق 155 مليون دوالر في البالد.
المؤسسة  مع  إطــار  اتفاق  »سوناطراك«  وقعت   2018 وفي 
الطرفين حول  بين  التعاون  تعزيز  بهدف  للنفط،  الليبية  الوطنية 
تسيير حقول المحروقات الحدودية. ويقضي االتفاق بتحيين دراسة 
ترجع للعام 2006 تخص الحقلين الحدوديين الرار الجزائري والوفاء 
للنفط،  الوطنية  الليبي. وناقش رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة 
مع  الماضي،  أكتوبر  في  للجزائر  زيارة  خالل  اهلل،  صنع  مصطفى 
المدير العام لشركة »سوناطراك«، رشيد حشيشي، ونائبيه ونخبة 
من  التي  المشترك  التعاون  »سبل  بالشركة  اإلدارات  مديري  من 
شأنها المساعدة في عودة الشركة الجزائرية لمزاولة نشاطها في 

ليبيا وتعزيز العالقات النفطية المشتركة«.

»سوناطراك« الجزائرية مستعدة 
الستئناف نشاطها في ليبيا

املحكمة العليا البريطانية تحسم النزاع 
على شرعية رئاسة »الليبية لالستثمار«

إنتاج الصلب يهبط في أميركا 
وأوروبا.. ويرتفع في الصني

في  قضائية  أعلى سلطة  بريطانيا،  في  العليا  المحكمة  حسمت 
شرعية  على  سنوات  خمس  منذ  الدائر  النزاع  المتحدة،  المملكة 
رئاسة المؤسسة الليبية لالستثمار )الصندوق السيادي الليبي( لصالح 
الحالي برئاسة علي محمود حسن، ليسدل الستار بشكل  المجلس 

نهائي في القضية.
وبحسب تصريح إعالمي نشرته المؤسسة الليبية لالستثمار مساء 
اإلثنين، فإن المحكمة العليا في بريطانيا قررت صباح اليوم رفض 

طلب اإلذن بالطعن في حكم محكمة االستئناف.
علي  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقــال 
والقانونية  اإلدارية  وتداعياتها  الشرعية  انتهاء قضية  »إن  محمود، 
أكبر  فرصًا  اإلداري  وطاقمها  المؤسسة  إدارة  مجلس  يمنح  سوف 
التحول والحوكمة واألخذ بالمؤسسة إلى  للتقدم في إنجاز مشاريع 
مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل 

مجلس إدارة شرعية معترف بها من أعلى السلطات القضائية«.
إدارة  مجلس  لجهود  تتويجًا  يأتي  النجاح  »هــذا  أن  ــاف  وأض
القانونية  االستراتيجية  وضمن  الشأن  هذا  في  الحثيثة  المؤسسة 
نظام  إطار  في  أصولها  جميع  على  للسيطرة  للمؤسسة  المعتمدة 
العقوبات ومنع المحاوالت غير المسؤولة من بعض الجهات واألفراد 

للتدخل غير المشروع في شؤون المؤسسة«.
وأكد محمود أن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة 
ا نهائيًّا لجميع المحاوالت العبثية  القضائية في بريطانيا »يضع حدًّ

للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار«.

الصلب  من  العالمي  اإلنتاج  إن  للصلب  العالمي  االتحاد  قال 
148.8 مليون طن في  إلى  %8.7 على أساس سنوي  الخام هبط 
العمليات بسبب  الكثير من مصنعي الصلب بوقف  مايو، مع قيام 
وأنتجت  صمودًا  أظهرت  الصين  أن  رغم  »كوفيد19-«،  جائحة 

مزيد المعدن.
الصلب  إنتاج  بين  ا  حادًّ تناقضًا  االتحاد  من  بيانات  وأظهرت 
في الصين، التي رفعت إلى حد كبير اإلغالقات، وبين بقية العالم، 
وارتفع إنتاج الصلب الخام في الصين، وهي أيضًا أكبر مستهلك 
للمعدن في العالم، %4.2على أساس سنوي إلى 92.3 مليون طن 

في مايو، حسب ما ذكرت وكالة »رويترز«.
في   36.6% بنسبة  هوى  اإلنتاج  أن  أظهرت  البيانات  لكن 
االتحاد  في  و26.8%  اليابان  في  و31.8%  المتحدة  الواليات 
في  للصلب  منتج  أكبر  ثالث  اليابان،  في  واالنخفاض  األوروبــي، 
العالم، هو الهبوط الشهري األكثر حدة منذ يناير 2009، بحسب 
محلل في االتحاد الياباني للحديد والصلب الذي نشر بيانات يوم 

الجمعة الماضي.
االنخفاض  كان  بينما   ،39.1% الهند  في  الصلب  إنتاج  وهبط 
في كوريا الجنوبية أقل حدة، إذ بلغ %14.1. وقال االتحاد العالمي 
يهبط  أن  المتوقع  من  إن  الشهر  هذا  سابق  وقت  في  للصلب 
العام  سينتعش  لكنه  العام،  هذا   6.4% المعدن  على  الطلب 

المقبل.

● مقر المؤسسة الليبية لالستثمار في العاصمة طرابلس.

● مصنع إلنتاج الصلب في اليابان )أرشيفية: رويترز(

رغم توقعات متفائلة في 2020 و2021

هوامش الربح تعرقل صعود أسعار النفط
رغم بعض التوقعات المتفائلة بعيدة المدى بارتفاع 
أسعار  أن  إال  المقبل،  الجاري  العام  خالل  النفط  أسعار 
النفط الحالية بدأت منحى متراجعا بعد زيادة استمرت 
ضعف  لحقيقة  الزيادة  موجة  استسلمت  إذ  ألسابيع، 

هوامش ربح مصافي التكرير وامتالء صهاريج التخزين.
أوروبا  في  المصافي  تشغيل  معدالت  خفض  وجرى 
والصين إلتاحة الوقت لبيع إمدادات المنتجات المكررة 
مخزوناته  تتوافر  والذي  المخزن،  الخام  معالجة  قبل 
بكثرة، مما يجعل شراء شحنات نفط جديدة أقل جاذبية.
للمنتجات  التكرير  أرباح  تحسنت  نفسه،  الوقت  في 
أدنى  عن  بعيدة  غير  تــزال  ال  لكنها  طفيف،  بشكل 
تعافيا  العالم  يواجه  إذ  الجائحة،  أوج  في  مستوياتها 

تكتنفه الضبابية.
ونقلت وكالة »رويترز« عن أحد المتعاملين في النفط 
مستوياتها  أدنى  عند  ليست  الربح  »هوامش  القول 
لكنها سيئة - لن يدعم ذلك الطلب«. وأضاف »نلحظ 
هذه الزيادات المحتملة في كوفيد19-، والتي لن تدعم 
هي األخرى األمور...كانت السوق مغالى فيها وستحتاج 

إلى التراجع بما يتماشى مع الحقائق اآلن«.
وتراجع األسعار واضح عالميا، فعروض الخامين األثقل 
داليا األنجولي ودجينو الكونجولي منخفضة بدوالر على 
األقل عنها قبل أسبوع واحد فقط لنحو دوالر فوق برنت 
المؤرخ. وزاد الخصم الفوري لدرجة خام مربان الخفيف 
دوالر  من  لتقترب  أبوظبي  تنتجه  الذي  الكبريت  عالي 
مقارنة مع أسعار بيعها الرسمية في غضون أيام قليلة 

فقط.
كما نزلت خامات منطقة حوض البحر المتوسط عن 
بنحو  مزيج »سي.بي.سي«  عروض  انخفضت  إذ  ذراها، 
دوالر ويجري بيع خام أذربيجان بما يقل دوالرا عنه في 

وقت سابق في يونيو.
عدة  منذ  شيء  أي  نشتر  »لم  تكرير  شركة  وقالت 
للغاية. ال  السعر  أن كل شيء مرتفع  إذ  أسابيع مضت، 

تزال أسعار سي.بي.سي هي أكثر أسعار معقولة، لكنها 
ال تزال تبعد بما بين 20 و30 سنتا عن المستوى الذي 
حوض  في  المصافي  من  الكثير  ”قلص  ربحية.  يحقق 
يدفع  أن  في  فاألمل  لذا  التشغيل،  المتوسط  البحر 

انخفاض الطلب فروق األسعار للنزول«.
النفط  منتجو  يستعيد  المتحدة،  الــواليــات  وفــي 
مع  أوقفوها  التي  الكميات  ربع  حوالي  حاليا  الصخري 
السوق  في  األسعار  على  يضغط  مما  األسعار،  تحسن 
جاءت  باكان.  وحــوض  البرمي  الحوض  في  الحاضرة 
أغلب الزيادة في الطلب على تسليمات الخام في السوق 
إن  تقول  بالسوق  مصادر  لكن  الصين،  من  الحاضرة 
شركات تكرير مستقلة هناك عزفت عن األسعار األعلى، 
انتظارها لحصص  التشغيل في ظل  إذ قلصت معدالت 

جديدة من واردات الخام من الحكومة.
ورغم ذلك، رفع بنك »أوف أميركا جلوبال ريسيرش« 
مع  والمقبل  الحالي  العامين  في  النفط  لسعر  توقعاته 
فيروس  بسبب  العام  العزل  إجراءات  من  الطلب  تعافي 
كورونا وتراجع اإلمدادات بموجب اتفاق أوبك+ لخفض 

اإلنتاج وتقليص المنتجين لإلنفاق الرأسمالي.
إلى   2020 في  برنت  لخام  توقعاته  البنك  وزاد 
43.70 دوالر للبرميل من تقدير سابق عند 37 دوالرا. 
و55  دوالرا   50 األسعار  متوسط  يبلغ  أن  البنك  وتوقع 
الترتيب.  على  و2022   2021 عامي  في  للبرميل  دوالرا 
وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، يتوقع بنك أوف 
هذا  للبرميل  دوالر   39.70 عند  سعر  متوسط  أميركا 
 47 عند  أسعار  ومتوسط   سابقا،  دوالرا   32 من  العام 

دوالرا في 2021 و50 دوالرا في 2022.
وقال البنك في مذكرة »مع اقترابنا من العام المقبل، 
بوتيرة  يتعافى  أن  يمكن  النقل  على  الطلب  أن  نعتقد 
أسرع مما توقعنا في البداية«. وأضاف »نعتقد أيضا أن 
بأكبر  المعروض  كميات  األرجح  على  أوبك+ ستخفض 

مما كنا نتوقع قبل ثالثة أشهر«.
 42.17 عند  برنت  لخام  اآلجلة  العقود  تداول  جرى 
والخام  الماضي  االثنين  يوم  تقريبا  للبرميل  دوالر 
أن  أيضا  البنك  وتوقع  دوالر.   39.54 عند  األميركي 
تسجل سوق النفط عجزا قدره 2.5 مليون برميل يوميا 
برميل  مليون  و1.7   2020 عام  من  الثاني  النصف  في 

يوميا في عام 2021.
وقفزت عقود برنت والخام األميركي كليهما نحو 9% 
الوقود  على  الطلب  تعافي  بدعم من  الماضي  األسبوع 
النشاط  واستئناف  العام  العزل  ــراءات  إج تخفيف  مع 
أكبر  التزام  من  أيضا  دعما  النفط  ويلقى  االقتصادي، 
»أوبك+«،  بمجموعة  يعرف  فيما  وحلفائها،  لـ»أوبك« 

بتخفيضات إنتاجية منسقة لموازنة السوق.
ستمدد  كانت  إذا  ما  اآلن  حتى  »أوبــك+«  تقرر  ولم 
تخفيضات قياسية في المعروض قدرها 9.7 مليون برميل 

يوميا إلى شهر رابع لتظل سارية حتى نهاية أغسطس.

لندن، موسكو، وكاالت

متعامل بأسواق النفط: هوامش الربح ليست عند 
أدنى مستوياتها لكنها سيئة.. لن يدعم ذلك الطلب

بنك أوف أميركا يرفع توقعاته لخام برنت 
في 2020 إلى 43.70 دوالر للبرميل

●  مصفاة نفط تابعة لشركة توتال في فرنسا.   )أرشيفية: رويترز (

صندوق اإلنماء: إجراءات ديوان 
المحاسبة »تعسفية«.. وكان 

على علم مسبق بكل اإلجراءات 

وبعض  الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس  مع 
الشركات. مسؤولي 

ــوان  ــف »اكــتــشــاف دي الــصــنــدوق وص
مسؤولي  لبعض  رشوة  واقعة  المحاسبة 
القرض  على  الموافقة  إطار  في  الديوان 
والغاز  للنفط  اإلنماء  لشركة  الممنوح 
لها  يتعرض  »حملة  بأنها  المساهمة« 
ومتابعة  الــدقــة  تحري  دون  الصندوق 
ومن  ووجوهها  بجميع  والوقائع  الحقائق 

األطراف«. جميع 
تمويل  اتفاقات  أبــرم  أنــه  على  وشــدد 
استثماري، »وفق الجدوى االقتصادية المعدة 
المستقبلية،  خططها  وحسب  الشركات  من 
لتشغيل  الالزمة  الخام  المواد  توريد  لغرض 
الطبيعة  ذات  والشركات  المصانع  بعض 
الخاصة، والتي لها دور مهم في توفير بعض 
للمواطن  والضرورية  األساسية  االحتياجات 

في الظروف الراهنة«.
الصندوق  إدارة  »مجلس  البيان:  وتابع 
ــد مــن االجــتــمــاعــات  ــدي ــع ــام بــعــد ال قـ
اإلنماء  شركة  بين  المتبادلة  والمراسالت 
وشركة  القابضة  المالية  لالستثمارات 
واإلدارة  المساهمة  والغاز  للنفط  اإلنماء 

التنفيذية للصندوق بمنح التمويل للشركة 
تقريرا  الشركة  تقديم  بعد  وذلك  المعنية، 
إدارة  مجلس  طلب  على  بــنــاء  مفصال 
االقتصادية  الجدوى  متضمنا  الصندوق 

تمويلها«. على  المتفق  للمشاريع 
وأشار الصندوق إلى أن ديوان المحاسبة 
ــراءات  اإلجـ بكل  مسبق  علم  على  ــان  ك
وبموافقته،  اتــخــذت  الــتــي  والــخــطــوات 
قرارا  أصدر  أن  للديوان  أنه »سبق  موضحا 
المصرفية  العمليات  جميع  بإيقاف  يقضي 
قرار  في  استثنى  وقد  بالصندوق،  الخاصة 
بالصندوق  العاملين  مرتبات  دفع  اإليقاف 
للنفط  اإلنماء  لشركة  الممنوح  والقرض 

سالمة  يؤكد  ما  وهذا  المساهمة،  والغاز 
وخضوعها  الممنوح  الــقــرض  إجـــراءات 

االختصاص«. للمراجعة من قبل جهات 
ــوان  ــراءات دي ــ ووصـــف الــصــنــدوق إج
هذه  أن  معتبرا  بـ»التعسفية«،  المحاسبة 
بحق  تحقيقات  أي  »دون  اتخذت  اإلجراءات 
وبعض  الصندوق  إدارة  مجلس  رئيس 
الوقت  في  مؤكدا  الشركات«،  مسؤولي 
الدولة،  مؤسسات  جميع  احترامه  ذاتــه 
أن  »دون  المحاسبة،  ديوان  ضمنها  ومن 
مؤسسة  ألي  جــورا  أو  طغيانا  ذلك  يعني 

على أخرى«.
القضية  هي  الرشوة  واقعة  تكن  ولم 
المحاسبة  ديــوان  كشفها  التي  الوحيدة 
اتهامات  بعد  تأتي  أنها  إذ  طرابلس،  في 
العامة  الشركة  ــى  إل ــوان  ــدي ال وجهها 

العام. المال  بإهدار  للكهرباء 
رئيس  قــال  الماضية،  الجمعة  ــوم  وي
إصـــرار  أن  شــكــشــك  ــد  ــال خ الـــديـــوان 
على  الكهرباء  شركة  عن  المسؤولين 
توليد  محطات  إلنشاء  جديدة  عقود  توقيع 
دون  دينار،  مليار   3 الدولة  كلف  للطاقة 
وأوضح  المشاريع.  تلك  إنجاز  استطاعتهم 

طرابلس  في  النواب  لمجلس  إحاطته  في 
العامة  للشركة  خصصت  التي  األموال  أن 
كان  الجديدة  العقود  أجل  من  للكهرباء 
منها من خالل صيانة  االستفادة  باإلمكان 
يمكن  بحيث  الموجودة  المحطات  جميع 

رفع قدرتها اإلنتاجية وإنهاء األزمة.
وعودا  تلقى  المحاسبة  ديوان  أن  ورغم 
شركة  عن  المسؤولين  من  وتطمينات 
معها  المتعاقد  الشركات  بأن  الكهرباء 
سوف تأتي إلى البالد وتنجز العقود المتفق 
كهربائية  محطة  بينها  من  والتي  عليها 
 900 إلى  تصل  بتكلفة  طبرق  مدينة  في 
لم  الظروف  بسبب  ولكن  دينار،  مليون 
المئة  إنجاز حتى واحد في  الشركة  تستطع 

من المشروع، وفق رئيس الديوان.
شكلت  لجنة  هناك  أن  شكشك  وأضاف 
إجــراء  مهمتها  كانت  الــديــوان  قبل  من 
التابعة  المحطات  ــع  وض ــول  ح تقرير 
اللجنة إلى أن هناك  للشركة، حيث خلصت 
افتقار تلك  2000 ميغاوات مفقودة بسبب 
واإلدارة  والصيانة  الغيار  لقطع  المحطات 
من  الكثير  ستوفر  كانت  والتي  الجيدة 

األموال.

رشوة ديوان املحاسبة على مكتب النائب العام
تفاصيل جديدة في أول قضية رهن التحقيق 

الفساد  قضايا  دخلته  جديد  منعطف 
عنها،  الكشف  المحاسبة  ديوان  بدأ  التي 
بدء  عن  العام  النائب  مكتب  إعــالن  مع 
المتهم  الــرشــوة  قضية  في  التحقيقات 
وإنه  المحاسبة،  ديــوان  من  أعضاء  فيها 
في  األول،  المتهم  عن  الحصانة  رفع  جرى 
الشركات  تقييم  إدارة  مدير  القضية  هذه 
المتهمين. القبض على  أمر  العامة، وصدر 

بمكتب  التحقيقات  مكتب  رئيس  وقال 
تصريح  في  الصور،  الصديق  العام،  النائب 
التحقيق تجري  إجراءات  إن  إلى »الوسط«، 
مفتوح،  التحقيق  وأن  الجدية«،  بـ»منتهى 
على  الحصانة  رفع  النيابة  طلب  إلى  الفتًا 
كلما  القضية،  في  الشبهة  تلحقة  من  كل 

تطلب األمر ذلك.
ديوان  إعــالن  من  أيــام  بعد  ذلك  جاء 
واقعة  عن  الماضي،  اإلثنين  المحاسبة، 
بعض  مــن  رشــــاوي  ــي  ــاض ــق وت ــاد  ــس ف
الخاضعة  الجهات  إحدى  في  المسؤولين 
تقييم  إدارة  مــديــر  بينهم  ــلــديــوان،  ل
للديوان  بيان  وأشــار  العامة.  الشركات 
حسابات  على  العمليات  جميع  تجميد  إلى 
 7 في  أرصدتها  على  والتحفظ  الجهة، 

التحقيق. انتهاء  إلى حين  الجاري،  يونيو 
التالي، صدر قرار من رئيس  اليوم  وفي 
تحقيق  لجنة  تشكيل  بــشــأن  ــوان  ــدي ال
الشبهات  خلفية  على  الديوان  عضو  مع 
رئيس  من  قرار  صدر  كما  به.  المرتبطة 
ومن  المتورطين  إيقاف  بشأن  الديوان 
على  العمل  عن  الــديــوان  عضو  بينهم 
أحيلت  ثم  به،  المرتبطة  الشبهات  خلفية 

العام. النائب  إلى  التحقيق  نتائج 
بأعمال  الــقــائــم  الـــديـــوان  ــب  ــاط وخ
عن  الحصانة  رفــع  بشأن  العام  النائب 
اإلذن  ومنح  القضية،  في  المتورط  العضو 
الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  معه،  بالتحقيق 
10 يونيو، أضاف البيان:  بشأنه، وذلك في 
وأغــراض  العامة  المصلحة  »لمقتضيات 
تفاصيل  بعرض  الديوان  التحقيق سيتكفل 
من  االنــتــهــاء  وبــمــجــرد  الحــقــا  القضية 
النائب  مكتب  قبل  من  التحقيق  إجــراءات 
العام«، وهو ما قوبل بإعالن مكتب النائب 

التحقيق بدء  العام 
ــصــادي  ــت ــا صــنــدوق اإلنـــمـــاء االق أمـ
عن  عبر  فقد  جانبه،  من  واالجتماعي، 
أصول  المحاسبة  ديوان  تجميد  من  تعجبه 
االتهامات  أن  معتبرا  الصندوق،  وأمــوال 
يتم  ولــم  لها،  صحة  »ال  إليه  الموجهة 
تحقيق  دون  تمت  أنها  كما  منها«،  التأكد 

القاهرة ــ الوسط 

●  رؤساء ديوان المحاسبة خالد شكشك والرقابة اإلدارية سليمان الشنطي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ خالل اجتماع في طرابلس الثالثاء
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أن  يمكن  وكيف  الناس،  أخالق  في  التفكير  إلى  دعاني  حياتي  في  أحداث  من  صادفته  ما 
تخدعك مظاهرهم مهما ظننت انك قد بلغت من الخبرة بالحياة، بما يكفي لمعرفتهم، وبدأت 
ال  ومن  الوصف  هذا  عليه  نطلق  أن  يستحق  ومن  إنسان  لكلمة  الحقيقي  المعنى  عن  أتساءل 

يستحقه.
التوالد  مثل  خصائص،  عدة  في  وحده،  اإلنسان  وليس  الحية،  الكائنات  جميع  تتفق  ربما 
ال  كله  وهذا  اربعة«  على  والبعض  اثنين  على  »البعض  والوقوف  والتنفس  والمشي  والطعام 
تجعل الكائن الحي إنسانا، وربما يقول أحدهم إن الفارق بينهما هو التفكير، لكن هذه الخاصية 
ليست كافية للحكم لتمييز اإلنسان عن الحيوان، ربما هذا الشخص المتعلم المفكر اليحمل في 
قلبه ذره من العطف والحنان وحسن معاملة الناس، وهو الشئ الوحيد في نظري الذي يجعله 
جديرا بوضعه في خانة اإلنسان، فإذا فقد هذه الصفات اليهمني إذا كان متعلما أم جاهال غنيا 

أو فقيرا، فهو آدمي، ال يرقى لدرجة اإلنسان المتكامل النزيه.
هذا اإلنسان المتكامل النزيه، هو من بحث عنه الفيلسوف اليوناني ديوينيس الكلبي )نحو 
بتركيا،  سينوب  في  ولد  األوائل.  الكلبيّة  المدرسة  ممثلي  أبرز  من  يُعتبر  م(.  ق   323–421
متقشفا  فاضال  حكيما  »كان  والنحل:  الملل  صاحب  قال  انتيستنيس.  على  أثينا  في  ودرس 
وكان  أثينا  في  تواجده  خالل  المقدوني،  اإلسكندر  عاصر  منزل.«  إلى  يأوى  وال  شيئا  يقتني  ال 
قابع في جوف  اذ شاهد اإلسكندر«ديوينيس« وهو  الوقت،  له موقف بسيط وعميق في نفس 
برميل متهالك، فاقترب منه، وقال له: »إنني أستطيع مساعدتك أيها الرجل، فاطلب ما تريده، 
أن  الشمس«. ويقال  فأنت تحجب عني أشعة  ابتعد  أريد شيئًا واحدًا منك،  له ديوينيس:  فقال 

القائد المقدوني قل يوما »لو لم أكن اإلسكندر لوددت أن أكون ديوينيس«
وقد  المعرفة،  أيضًا  وأنها  السعادة،  الحياة وسر  الفضيلة هي سر  بأن  كان ديوينيس يؤمن 
من  تيارًا  باتت  وفلسفته،  آراءه  أن  ديوجين  يعلمه  ال  والذي  سقراط،  التوجه  بهذا  وقال  سبق 
تيارات الفلسفة حتى اليوم يسمى الكلبية، وهي ترى أن السعادة هي المقدرة على التخلي عن 
أتباع  عن  ديوجين  وتميز  واالكتفاء.  االستغناء  من  تمكننا  عبر  تتحقق  السعادة  وأن  شيء،  كل 
المذهب الفلسفي الكلبي بأن هو من قام بتطبيقه عمليًا، وهو يحاول من خالل هذا أن يثبت 

للناس أن الفضيلة واقع وليست آراء أو نظريات فقط.
والتقشف  النفس  ضبط  بقوة  تميز  ولكنه  شيئًا،  يملك  يكن  فلم  فقيرًا  كان  الحال  بطبيعة 
والزهد، وأيضًا بمقاومته لشدة برودة الشتاء أو لشدة حرارة الصيف، وفي اللحظة نفسها كان 

يرفض التبذير واإلسراف والترف.
اتخد »ديوينيس« نمط حياة شكل صدمة للمجتمع والنخبة األثينية. الرجل اتخد من برميل 
خشبي مسكنا له، قضى بداخله أكثر من نصف عمره، الذي امتد إلى تسعة عقود. كان يجوب 
أزقة وشوارع أثينا حافي القدميين، مرتديا معطفا قطنيا أسود اللون، مستندا إلى عصاه، حامال 
المكان؟ كان  يلف  الشمس  ونور  القنديل  توقد  لما  أحدهم  قنديال متقدا، حينما سأله  يده  في 

جوابه: أنا أبحث عن اإلنسان.. أرى رجاال كثرا.. لكن لم أصادف بعد إنسانا !
تلك  منذ  ينطفئ  لم  الذي  ديوينيس  مصباح  لحمل  للخروج  الحاحا  أكثر  جميعا  نحن  اليوم 
الحقبة الغابرة، منذ حوالي أربعمئة عام قبل الميالد وحتى اليوم، ذلك المصباح المضيء الذي 
كان يجول به في األرجاء، يبحث عن الوفاء واالحترام واألمانة والصدق واإلخالص، وجميع القيم 
النبيلة التي فقدناها منذ زمن، وفقدنا معها اإلنسان النزيه، وهو النواة األولى المكونة للعالم 

الفسيح الذي نعيش فيه، وبدونه المعنى لوجودنا.

البني آدم واإلنسان...

لعين الرقيب مفاهيم دينية، خاصة في الديانات السماوية، وهي مفاهيم ذات قداسة عقائدية، الرتباطها 
بالذات اإللهية؛ فاهلل هو الرقيب العليم، وبعض من المالئكة مكلفون بالرقابة وكتابة تقارير فورية مستمرة 
ألفعال اإلنسان الخيرة منها والشريرة. واستنادًا لبعض االجتهادات التفسيرية، يضطلع بعض المؤمنين 

برقابة المجتمع؛ تمهيدًا لتأدية دورهم في األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر!
اخالقيًا تشيد المنظومة القيمية في كثير من المجتمعات بالضمير اإلنساني، فهو »عين رقيب« داخلية 

حاضرة متى غابت الرقابة الخارجية.
اجتماعيًا تصنف عين الرقيب جندريًا؛ فإذا كانت ذكورية، ستحيل لمنظومة السلطة األبوية، بمفاهيمها 
المتعلقة؛ بالوالية، والغيرة، والحمية، والسيطرة. أما إذا كانت أنثوية، فسترتبط باألمومة، مما يصرفها 
لمفاهيم؛ العناية، واللطف، والحماية. وهي مفاهيم مقدسة في كثير من المجتمعات. عرض الكاتب أحمد 

مراد، هذه المفاهيم بأسلوب فني لطيف في فيلمه المميز »األصليين« عام 2017.
في الشارع، تتجاوز »عين الرقيب« مأمور الضبط القضائي المسؤول عن ضبط الحركة المروية؛ حيث 
تتسع عين الرقيب لتضحى عيون الناس في مركباتها اآللية وخلف واجهات محالتها. بعضها يترصد وقوعك 
الفنان محمد منير هذه  في مشكلة ليساعدك في حلها، وبعضها يترصدك ليوقعك في مشكلة. اشتكى 

العيون في أغنية جميلة من كلمات سيد حجاب، سنة 2012؛ حيث ضاق ذرعًا من تقييدها لحريته:
» ... وراء البيبان عيون... كل الميدان عيون... للعربيات عيون... للفاترينات عيون... نروح فين يا حبيبتي 
من زحمة العيون؟« وقد حمى القانون الجنائي الوطني هذه العيون بأن جرم كثيرا من األفعال المباحة، إذا 
تمت بدون احترامها، بأن وصفها بالفاضحة ألنها تخدش حياء تلك العيون؛ ومثلها: السلوك الحميم بين 
للتبجيل  الرقيب طريقها  المدنية وفي ظل منظومتها المؤسساتية تجد عين  الدولة  الزوجين. في وجود 
الرسمي؛ فالسلطة القضائية تمارس الرقابة على األشخاص العادية، واالعتبارية: العامة منها، والخاصة، 
لتضمن تطبيقها الصحيح للقانون في تصرفاتها وقراراتها. كما تُعمل المحكمة العليا عينها الرقيبة على 
المحاكم األدنى منها لضمان توافق أحكامها مع صحيح القانون؛ بينما تذهب المحاكم أو الدوائر الدستورية 

مدى أبعد؛ فهي عين على القانون نفسه تترقب مخالفته للدستور.
وفي المؤسسات العامة والخاصة تتحول »عين الرقيب« إلى مفهوم إداري قيم، وتصبح من متطلبات 
الرقابة  عن  ناهيك  الداخلية،  والمراقبة  المتابعة  بحسن  مرتهن  المؤسسة  فنجاح  الرشيدة؛  الحوكمة 
المؤسسية الخارجية، إال أن عين الرقيب تؤرق أهل اإلبداع مخافة مقصه أحيانًا ومقصلته أحيانا أخرى وبالتالي 

هي غير محمودة في المؤسسات الفنية والعلمية .
وبالحديث عن مؤسسات الدولة السيادية، وأمنها الداخلي والخارجي تذكر أجهزة المخابرات فهي إحدى 
وسائل الرقابة السيادية. وتصنف نوعيًا إلى مخابرات عسكرية، ومدنية. كما تتنوع من حيث النطاق الرقابي 

إلى خارجية وداخلية. وتتعدد مسمياتها ويختلف مدى صالحيتها من دولة إلى أخرى.
عين الرقيب ضد األعداء محمودة رسميًا ومجتمعيًا؛ فلوالها ما أمكن اختراق العدو، أو معرفة كيف يجهز، 

وكيف يفكر، وما التبجيل الذي القه »رأفت الهجان« في ضمير المشاهد العربي إال دليل على ذلك.
عين الرقيب مذمومة حد التخوين عند المتضرر منها، فالقوانين الجنائية الوطنية زاخرة بجرائم تصل 
عقوبتها اإلعدام عن كثير من صور األفعال الرقابية بل وعن الشروع فيها أو مجرد االتفاق عليها متى كانت 

الدولة هي محل الرقابة بأماكنها وأشخاصها وأسرارها األمنية والعسكرية.
تكمن الخطورة في الرقابة البوليسية، في أنها تعري المواطن أمامها، وقد قال أحد وزراء الداخلية المصرية 
سابقا: نحن نراقب كل شيء... وعندما نفرز نهتم بالسلوكات الماسة بأمن الدولة فقط، أما السلوك المخالف 
لآلداب العامة نحتفظ به لحين حاجة ليستخدم ورقة ضغط نضمن من خاللها والء المواطن. ولعل الذاكرة 
العربية تستحضر من العهد القريب تلك الشخصية المصرية التي اشتهرت بصفة »عين رقيب« والتي ما 

فتئت تهدد على الهواء مباشرة، تلميحا وتصريحا، بما شاهدته ووثقته عينها الرقيبة في »سيديهات«.
ولعل مسلسل »الزيني بركات« انتاج اتحاد االذاعة والتليفزيون المصري في سنة 1995 عن رواية الكاتب 
جمال الغيطاني، يعد أحد أهم المسلسالت التاريخية الراصدة لعيون البصاصين في زمن المماليك، وأهمية 
هذا العمل الفني تكمن في تشريحه لعملية ترشيح البصاص ثم تحوله من شخص زين إلى شخص ال يؤمن 
بأي قيمة زينة.. إذا كان الفرد هو محل الرقابة فيجب أن تكون العين الرقيبة قضائية احتراما لحق السر 
»الحق في الخصوصية« وهو ما يحتاجه اإلنسان المتمدن من ستر، وعدم اطالع الغير على وعاء خصوصيته: 
الجسد، والمسكن، والرسائل البريدية، والرسائل االلكترونية، والمحادثات الهاتفية. ليكون مستقال به. وهو 
حق دستوري صريح نص عليه اإلعالن الدستوري المؤقت 2011 في المادة 12 )لحياة المُواطنين الخاصة 
حُرمة يحميها القانون ، وال يجوز للدولة التجسس عليها إال بإذن قضائي وفقًا ألحكام القانون.( كما قضت 
المادة 13 منه بأن )للمُراسالت والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل االتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما 
مكفـولتان، وال تجـوز مُصـادرتها أو االطالع عليها أو رقابتها إال بأمٍر قضـائي، ولمدة مُحددة، ووفقًا ألحكام 
التنفيذية من  الدولة  المواطن في مواجهة سلطات  القانون.( هذه النصوص الدستورية وضعت لحماية 
التصرفات والقرارات المخالفة، بل وتحميه في مواجهة السلطة التشريعية من سن قوانين تخالف ذلك. 
ولعل من أهم الجزاءات الجنائية المترتبة على اإلخالل به: هو بطالن دليل اإلدانة المتحصل عليه من خالل 
رقابة غير قانونية، وبطالن أي إجراءات تترتب عليه. وهو ما يعبر عنه بقاعدة »ما بنى على باطل فهو باطل«ِ.

ولكن هل هذه النصوص الدستورية كفيلة بحماية المواطن من الغير؟ بمعنى هل تلزم هذه النصوص 
السلطة التشريعية بسن نصوص حمائية تكفل له الحماية من اآلخرين؟ النصوص العقابية ليست كافية، 

كما أنها نصوص قديمة؛ ال تواكب التطور اإلجرامي المواكب للتطور التكنولوجي.
شاشة الرصد التي تنبأ بها جورج أورويل في »1984« قد أصبحت واقعًا ملموسًا نحملها معنا طول الوقت 
وفي كل مكان، ونحن نخبرها بمحض أرادتنا بالكثير؛ فقد صنعت الرأسمالية في زمن الحداثة نظاما خطيرًا 
للمراقبة سواء غير مباشرة من خالل أساليب التسويق عبر النت، الذي أتاح فرصة كبرى لمعرفة الكثير عن 
رواد السوق السيبراني .أما المراقبة المباشرة المتمثلة في رصد حياة األفراد عن طريق كاميرات المراقبة، أو 
استخدام كاميرات الهواتف الذكية، أو كاميرات أجهزة الكمبيوتر والالب توب والتابلت لمراقبة األشخاص؛ 
حيث أضحى العمل الرقابي متاحًا للجميع فالكل يراقب الكل؛ فأعمال الدولة السيادية، من تشريعات وقرارات، 
تصور وتسرب، قبل أن تدقق لغويًا، وقبل أن ترقم إشاريًا. كما أمسى مصطلح الهاكر دارجًا على لسان كل 
مشتركي »الفيس بوك« وغيره من مواقع التواصل االجتماعي، ولم يعد باإلمكان الحديث عن إيميل مصان، 
أو ماسنجر محمي. في الشارع السيبراني قررت العيون أن تتسور الحيطان وتتلصص على الغرف الخاصة، ولو 
من باب التسلية، بدون رقيب أو حسيب!! فالكل قد صار مساهما في لعبة بغيضة: إما مراقِب ترصد عينه 
اآلخر. أو مراَقب يتحصن من عين اآلخر!! الجميع يحاول أن يواري سوأته ويخصف عليه من وسائل التستر 

الواهية، بينما يسعى البعض حثيثا إلسقاط ورق التوت عن سوءات اآلخرين .
غير أننا في خضم ممارستنا للعبة »الرقابة السيبرانية« ال ننتبه إلى أن »األخ األزرق« يراقبنا جميعًا، وبدون 
حاجة للهاكرز؛ خلجاتنا، وتطلعاتنا، وآراؤنا، وميولنا، وهواجسنا، وأمراضنا، نعبر عنها بضغطة زر، لتسجيل 
إعجاب بشيء ما، وهذا كافٍ جدًا لتعريتنا؛ أمام أعين الرأسمالية الجشعة، من خالل التسويق السيبراني. 

وأمام أعين الدكتاتورية الغاشمة، من خالل األمن السيبراني .
وفي النهاية مآل عين الرقيب؛ أن تنشر الخوف وتشيع الحذر، وبالتالي يغيب اإلنتاج، ويختفي اإلبداع، 
وتفقد الثقة في اآلخر؛ فتسود ثقافة التخوين، وتتفشى الكراهية، ويتحول اإلنسان تدريجيًا إلى كائن غير 

اجتماعي: صامت، وخائف، ووحيد ...
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الخصوم  مــع  التعايش  ــرص  ف تضيع  على 
المدافعين  أكثر  نــرى  لذلك  السياسيين. 
عليها  ــارت  ث الــتــي  االســتــبــداد  أنظمة  عــن 
القوميون  هــم   2011 الــعــام  فــي  شعوبها 
نظام  وأنــصــار  وبعثيون  ناصريون  الــعــرب 
األنظمة  هــذه  أن  بسبب  الــقــذافــي،  معمر 
تحمل  كانت  عليها  شعوبها  انقلبت  التي 
تحت  مازالوا...  بل  العربية.  القومية  شعار 
وأحيانا  القومية  األيــديــولــوجــيــة  سلطان 
ــدافــعــون عن  ي ــط...  ــق ف كــشــعــار  اتــخــادهــا 
ــمــضــادة النــتــفــاضــات  ــثـــورات ال الـــردة والـ
في  واضــحــا  هــذا  بــرز  وقــد  العربي.  الربيع 
تلت  التي  األحـــداث  مــن  القوميين  موقف 
وليس   – عداءهم  يخفون  ال  فهم  الثورات، 
بل  السياسي،  اإلسالم  تيار  مع  خصومتهم- 
التيار  هذا  على  للقضاء  محاولة  كل  يباركون 

إقصائه. ومحاوالت 
ــاررات  ــي ــت ــل ــي ل ــائ ــص ــوك االق ــل ــس ــذا ال هـ
أو  كانت  التوجه  إسالمية  األيديولوجية 
هذه  يجعل  الليبرالية،  مدعي  حتى  أو  قومية 
نحو  واضح  بشكل  لالنحراف  قابلة  التيارت 
الذي  الديمقراطية  حلم  ويجعل  االستبداد، 
تحقيقه  إلــى  واالنتفاضات  الــثــورات  سعت 
هيمنة  ظل  في  يتالشى  طوباوي  حلم  مجرد 
خدمة  عــن  عوضا  وخدمتها  األيديولوجيا 

نفسه. اإلنسان 
الــدرجــة  ــذه  ه على  الجغرافيا  تكن  لــم 
االستعمار،  مرحلة  بعد  من  االستقرار  من 
تقريبا  مستقرة  الحالية  الجغرافيا  فالحدود 
يسبق  لما  وهذا  قرن،  النصف  على  يزيد  لما 
فــاإلمــبــراطــوريــة  ــمــاضــي.  ال ــي  ف حـــدث  أن 
وساحل  اوربــا  جنوب  كل  شملت  الرومانية 
ــاإلضــافــة إلــى  شــمــال افــريــقــيــا بــالــكــامــل ب
روماني  بحر  األبيض  البحر  وكــان  إنجلترا، 
اإلمبراطور  ابن  كركال  عهد  وفي  شريك،  بال 
لكل  الــمــواطــنــة  حــق  منحت  سبتيميوس 
ــة  ــوري ــرراط ــب ــة. واإلم ــوري ــراط ــب ســكــان اإلم
الرقعة  نــفــس  حكمت  تقريبا  العثمانية 
واستطاعت  رومــا.  حكمتها  التي  الجغرافيا 
أميركا  قــارة  جل  على  تسيطر  أن  البرتغال 
سيطرت  كما  بها،  لغتها  وتنشر  الجنوبية 
ــزاء كــبــيــرة مــن أفــريــقــيــا ووصــلــت  عــلــى أجـ
شرق  وجــنــوب  الصين  ــدود  ح الــى  سلطتها 
من  كبيرة  أجــزاء  اسبانيا  واستعمرت  اسيا. 
عن  تغيب  ال  الشمس  وأصبحت  أالمريكتين. 
فرط  من  البريطانية  اإلمبراطورية  أراضــي 
العشرين  القرن  منتصف  مع  لكن  اتساعها. 

للحزب،  اإللحادية  الشطحات  عن  وبعيدًا 
سلطة  ــاق  ــي س ــي  ف يــهــمــنــا  ــا  م إلـــى  ــر  ــي أش
السادسة  المادة  إلى  تحديدا  األيديولوجية، 
ــقــول: »حــزب  ــتــي ت ــحــزب وال ــادي ال مــن مــب
انقالبي  حــزب  االشــتــراكــي  العربي  البعث 
بعث  ــي  ف الــرئــيــســيــة  ــه  ــداف أه بــأن  يــؤمــن 
تتم  أن  يمكن  ال  االشتراكية  وبناء  القومية 
وأن  ــنــضــال....  وال االنــقــالب  طريق  عــن  إال 
واالكتفاء  البطيء  التطور  على  االعــتــمــاد 
هذه  يــهــددان  السطحي  الجزئي  بــاإلصــالح 

والضياع«. بالفشل  األهداف 
حزب  ان  الــمــبــدأ  ــذا  ه مــن  ــواضــح  ال مــن 
حزب  القومية-  األحزاب  من  كغيره   – البعث 
الدينية،  ــزاب  األحـ عــن  يختلف  ال  شمولي 
بالقوة  إقصائه  على  ويعمل  اآلخــر  يرفض 
أداة  ــات  ــالب ــق االن ــي  ف ويـــرى  تــمــكــن،  إن 
ال  وبالتالي  ــه  ــداف وأه طموحاته  لتحقيق 
الذي  الديمقراطي  السياسي  بالعمل  يؤمن 
يتعد  وال  للتنافس،  الوطن  ساحة  فيه  تتسع 
يسمح  ما  حــدود  السياسي  بالعمل  إيمانه 
مساعدته  مــن  السياسي  العمل  ــذا  ه بــه 
هو  السلطة.  ــى  ال الــوصــول  فــي  وتمكينه 
السياسي،  اإلســالمــي  التيار  عن  يختلف  ال 
يراه  ما  لتحقيق  السلطة  إلى  يسعى  الــذي 
عن  بعيد  وهــو  ــه  ل تتحق  ال  أهـــداف  ــن  م
البعث  حــزب  مبادئ  أخطر  ولعل  السلطة. 
هذا  تشاركه  القومية  ــزاب  األح كل  )وربما 
مبادئه،  من  عشرة  الحادية  المادة  المبدأ( 
عن  »يجلى  التالي:  النحو  على  صيغت  والتي 
إلى  انضم  أو  دعــا  من  كل  العربي  الوطن 

العرب«. ضد  عنصري  تكتل 
الــمــبــدأ  ــذا  هـ أن  ــل  ــاق ع عــن  يــخــفــى  ال 
السلم  يهدد  ــدام  وه صــرف  شوفيني  مبدأ 
ونزعات  كوارث  في  يسبب  وقد  االجتماعي، 
على  اصطلح  مــا  أن  ــك  ذل أهلية،  وحـــروب 
تجدر  بحكم  الــعــربــيــة  بــالــبــالد  تسميتها 
الدين  تأثير  بسبب  فيها  العربية  اللغة 
ــوام  أق الــعــرب،  غير  ــرى  أخ أقـــوام  تسكنها 
له  يــكــون  أن  إلــى  يتطلع  منها  الــعــديــد 
المساواة  قاعدة  على  الساحة  في  حضوره 
الحركات  فشل  رغم  ولألسف  المواطنة.  في 
أن  إال  مريديها،  وانحسار  العربية  القومية 
من  كل  يضع  زال  ما  القومي  للفكر  ــوالء  ال
وليس  الــعــدو  خانة  فــي  الفكر  هــذا  يخالف 
ــدول  ل ــا  خــالف  - الــســيــاســي  الــخــصــم  ــة  خــان
األيديولوجي  الخالف  تجاوزت  التي  الغرب 
يعمل  هو  وبذلك   - المواطنة  خيار  بتبنيها 

وانكمشت  اإلمبراطوريات  هذه  كل  انحسرت 
يكاد  ال  التي  الحالية  اإلقليمية  حدودها  الى 
الوضع  وتكون  الخارطة.  على  يظهر  بعضها 
للدول  الوطنية  بالحدود  الحالي  الجغرافي 
بالد  مختلف  في  اآلن  نراها  التي  اإلقليمية 
لتحمي  الــحــدود  هــذه  وضعت  وقــد  العالم، 
العالم  وتسود  ســادت  التي  ــدول  ال مصالح 
وهذا  الماضي  القرن  من  األخيرة  العقود  في 

لقرن. ا
القادرة،  ــدول  ال مصالح  تتبدل  أن  وإلــى 
ــدود  ــاج ح ــت ــا تــعــمــل عــلــى إن ــروب وتــنــتــج ح
هو  اإلنسان  موطن  سيظل  أخــرى،  جغرافية 
بالدنا  نسميه  الــذي  الجغرافيا  الحيز  هــذا 
يظل  ألن  ونــســعــى  عــنــه  ــع  ــداف ون ووطــنــنــا، 
في  لكن،  الوطنية.  بسيادته  متمتع  متحرر 
الوطنية،  السيادة  مظاهر  أجل  أن  تقديري 
وتحريره  المواطن  رفاهية  في  واضحا  يظهر 
عن  التعبير  مــن  وتمكينه  الــحــاجــة،  مــن 
يكون  ال  المظاهر  هــذه  غابت  فــإن  نفسه، 
مفهوم  بالتالي  ويغيب  معنى  للسيادة 
يسري  المهيمن  النظام  كان  سواء  الوطن، 
األجــنــبــي،  ــاء  دمـ أو  ــمــواطــن  ال ــاء  دمـ فــيــه 
هذه  تحققه  ما  بل  الجغرافيا  ليس  فالوطن 
يقطن  الــذي  لإلنسان  منافع  من  الجغرافيا 
جليا  األمر  هذا  نرى  وربما  الجغرافيا،  هذه 
قبل  الــرعــويــة  الــبــدائــيــة  المجتمعات  فــي 
فالجماعت  الحديثة،  ــدول  ال تكون  عصور 
مواطن  إلى  قطعانهم  خلف  تنتقل  الرعوية 
فيها  يــتــواجــد  ــتــي  ال األرض  وكـــل  ــأل،  ــك ال
أرضهم  هو  حيواناتهم  يغدي  الذي  العشب 
تلك  هي  إذا  الوطن  أيديولوجية  ووطنهم. 
بــ»المواطن  تــنــادي  التي  األيديولوجية 
حق  ــه  ل كــإنــســان  بــكــرامــتــه  ــادي  ــن ت أوال«، 
له  تمييز،  دون  وطنه  بمقدرات  االنتفاع 
الحياة  فــي  فــرصــتــه  تــتــســاوي  أن  فــي  حــق 
حق  لــه  ــن،  ــوط ال فــي  شــركــائــه  مــن  كغيره 
القانون.  ظل  في  الكاملة  بالحرية  التمتع 
بين  واضــحــا  جليا  الــفــرق  يظهر  هــذا  وفــي 
الفكرة  تخدم  التي  األيديولوجيات  أوطــان 
اإلنسان.  يخدم  الذي  الوطن  وأيديولوجية 
يضع  أن  الــصــادق  اإلنــســان  عــلــى  ــذا،  ــه ل
أوطــانــا  ليست  األوطـــان  أن  عينيه  نصب 
لتحقيق  اوطــان  هي  وإنما  لأليديولوجيات 
فوق  قامته  تنتصب  ــذي  ال لإلنسان  منافع 
أيديولوجية  على  نــدافــع  أن  علينا  ــه،  أرض
حتى  األيديولوجيات  وطــن  وننبذ  الــوطــن 

وطنه. تراب  فوق  كريما  إنساننا  يعيش 

أحمد معيوف

إلى أن تتبدل مصالح 
الدول القادرة، وتنتج 

حروبًا تعمل على 
إنتاج حدود جغرافية 

أخرى، سيظل 
موطن اإلنسان هو 
هذا الحيز الجغرافيا 
الذي نسميه بالدنا 

ووطننا، وندافع 
عنه ونسعى ألن 

يظل متحرر متمتع 
بسيادته الوطنية.

عقدة املنتصر

يِع  لم  إذا  أي منتصر،  المنتصر،  فإن  واضحة. وعليه 
هذه الحقائق، ولم يكن له »استراتيجية خروج« من 
هذه الحرب قبل دخوله فيها، فحتما سيواجه ظاهرة 
»عقدة المنتص«، وفي أغلب األحوال سيتحول هذا 
األول  السبب  هو  ويكون  نفسه،  عدو  إلى  المنتصر 
مشاريعه  كل  في  وفشله  هزيمته  في  واألساسي 
المستقبلية، وفي النهاية يكون مصيره كالنار التي 

تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل.
على  شديد،  وباختصار  تقدم،  مما  العمل؟  ما 
بأن  يدرك  أن  الراهن،  الليبي  الوضع  في  المنتصر 
هزيمة عدوه في ميدان القتال هي مجرد نصف الحل، 
أخرى، هو  النصف، ومن جهة  أقل من  وربما تكون 
النصف األسهل في المعادلة السياسية. أما النصف 
الثاني وهو األهم، فهو محاولة إعادة بناء مؤسسات 
الدولة الدستورية المنشودة، وتحقيق الدولة المدنية 
النصف  اعتقادي  في  وهو  العادلة،  الديمقراطية 
من  ولعل  السياسية.  المعادلة  تحقيق  في  األصعب 
أهم ثالث خطوات ضرورية إلكمال النصر في وضعنا 

الليبي هو القيام، وفي أسرع وقت، باآلتي:
أوال: لقاء جامع على القوى المنتصرة ضرورة أخد 
القوى  كل  ومن  المتحدة،  األمم  من  المبادرة  زمام 
الخارجية، والدعوة –وفي أسرع وقت– إلى عقد »لقاء 
جامع« على أساس أن يكون ليبيا- ليبيا، وفي داخل 
الوطن، وأن يجمع ممثلين عن كل القوى التي تؤمن 
بالدولة المدنية الديمقراطية العادلة، وبغض النظر 
يكون  وأن  ومناطقهم.  وأفكارهم،  انتماءاتهم،  عن 
الهدف األساسي لهذا اللقاء )أ( تشكيل »حكومة أزمة 
تيارها–الكفاءة  أساساخ  يكون  أن  وعلى  مُصغرة« 
»لجنة  بتشكيل  القيام  و)ب(  والبرامج.  والمقدرة 
األساسي  عملها  يكون  محايدة«  وطنية  تحكيم 
والوحيد ]وفي مدة ال تتجاوز الشهرين[ الفصل في 

القضايا الخالفية في مشروع الدستور.
القوى  اتفاق  ضــرورة  النصر  إعالن  وثيقة  ثانيا: 
في  الحديثة  الديمقراطية  الدولة  وأنصار  المنتصرة 
اللقاء الجامع على وثيقة الحد األدنى. بمعني ضرورة 
إلعداد  أعضاء(   4 إلى   3 من  )يتكون  فريق  تشكيل 
عرضها  أجــل  من  النصر«  إعــالن  وثيقة  »مشروع 
ومناقشتها واعتمادها من كل المشاركين في اللقاء 
األسباب  الوثيقة  هذه  تتضمن  أن  ويجب  الجامع، 
والمبادئ والقيم التي دفعت المنتصرين للقيام بما 
قاموا به، تحديد األهداف التي يسعون إلى تحقيقها، 

والتي يمكن أن يجتمع عليها األحرار من الليبيين؟
أعضاء  يقوم  أن  ضرورة  الدستوري  المسار  ثالثا: 
اللقاء الجامع بتشكيل »لجنة تحكيم وطنية محايدة« 
نزيهة  وطنية  شخصيات  من  أعضاؤها  يتكون 
]وفي  والوحيد  األساسي  عملها  ويكون  ومستقلة، 
مدة ال تتجاوز الشهرين[ مُنحصرا في الثالث خطوات 

اآلتية:
الخطوة األولي

يتم فيها اآلتي:
األعضاء  عليها  يعترض  التي  ــمــواد  ال حصر 
المعارضون لمشروع الدستور، وبشرط أن تتم هذه 

منتصرا  الطرفين  أحد  وخروج  حرب،  أي  انتهاء  بعد 
قواعده  ــى  إل المنتصر  يرجع  عـــدوه،  على  فيها 
ويحتفل بانتصاراته. وما إن تنتهي هذه االحتفاالت 
والتبريكات الشعبية، حتى تبرز أمامه أسئلة جوهرية 
لماذا  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  منها  ومهمة، 
حارب عدوه؟ وماذا بعد هذه االنتصارات؟ ومن الذي 
يحق له المشاركة في مرحلة السالم القادمة؟ وهنا 
تبرز حقيقة المنتصر، وأطماعه الحقيقية، ومصالحه 
يجد  المنتصر  أن  بمعنى  الحرب.  هذه  من  األنانية 
من  إليها  لينظر  ــه«،  ذات »مــرآة  أمام  وحيدا  نفسه 
التاريخية  اللحظة  وهــذه  لألمام.  االنطالق  أجــل 
ما  هي  منتصر(  )أي  المنتصر  يعيشها  التي  الفارقة 
حالة  وهي  المنتصر«.  »عقد  عليه  نطلق  أن  يمكن 
من  أسوأ  اعتباره  يمكن  اجتماعي  ومرض  نفسية، 
ظاهرة  وهــي  األخـــرى.  االجتماعية  األمـــراض  كل 
إلى  األحــيــان،  أغلب  في  تقود،  خطيرة،  سياسية 
فشل جُل سياسات المنتصر، وتجعله غير قادر على 
والتخلص من عقلية مرحلة  الجديد،  الواقع  معالجة 
التي عاشها وخاضها ضد أعدائه. وكل ذلك  الحرب 
يقوده إلى المزيد من الفشل في التعامل بنجاح مع 
التحديات واألوضاع الجديدة التي يعيشها. وتتحول 
خصوم  إلــى  النصر  تحقيق  في  المشاركة  القوى 
وتنقلب  أنفسهم.  أعداء  بذلك  ويصبحون  وفرقاء، 
كل االنتصارات التي حققوها على عدوهم المشترك، 
إلى عداوات وحروب داخليه، يقضي فيها القوي على 
يُعرف  فيما  بذلك مقولة،  وتتحقق  الضعيف منهم، 
ولن  أبناءها«  تأكل  »الثورة  بـ  الثورات،  أدب  في 
يستطيعوا أن يفهموا أن مرحلة السالم هي ليست 
مرحلة الحرب، وأن الوضع الجديد يتطلب بالضرورة 
صنع  عملية  وأن  الجميع،  بين  والتعاون  التنسيق 
القرارات المصيرية تتطلب مشاركة كل فرقاء الوطن، 
والسعي  األوامــر،  إعطاء  على  المقدرة  مجرد  وليس 
مرحلة  في  يفعلون  كانوا  كما  العدو  على  للقضاء 
األحيان،  أغلب  في  المنتصرين،  أن  بمعنى  الحرب. 
االستراتيجيات  من  أنفسهم  تحرير  في  يفشلون 
ولم  الحرب،  مرحلة  خــالل  يطبقونها  كانوا  التي 
التي  سياساتهم  من  الفكاك  على  قادرين  يكونوا 
أن  سوءا  واألكثر  الفترة،  هذه  طيلة  عليها  استمروا 
على  آخر،  وبمعني  وتعجرفا.  غطرسة  أكثر  يصبحوا 
يكونوا  لن  أنهم  يدركوا  أن  الحرب  في  المنتصرين 
وحكمها،  الدولة  شؤون  إدارة  على  قادرين  وحدهم 
يكون  لن  الحرب  آلــة  تحققه  ما  أن  يفهموا  وأن 
مناسبا وال كافيا لبناء )أو إعادة بناء( الدولة الجديدة 
التي يحلم بها أبناء شعبهم. وعليهم أن يفهموا أن 
هم  بالضرورة  ليس  الحرب،  مرحلة  وأبطال  فرسان 
خبراء مرحلة البناء واإلعمار. وعليهم أن يدركوا أيضا 
أن االنتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم يتطلب 
بالدرجة األولى قدرات وكفاءات ومعلومات دقيقة، قد 
ال يملكها المنتصرون في الحرب وحدهم. وباإلضافة 
يعلموا  أن  الحروب  في  المنتصرين  على  كله،  لهذا 
أن بناء )أو إعادة بناء( دولتهم يحتاج بالدرجة األولى 
وأخالقية  ورؤى سياسية  وطنية شاملة،  تسوية  إلى 

أيام من تاريخ  العملية في مدة ال تزيد على سبعة 
اختيار هذه اللجنة.

ــن  ــدي ــؤي ــم ــراف–ال ــمــاع لــكــل األط يــتــم االســت
والمعارضين لهذه المواد الخالفية.

هذه  لنقاش  محدد  ــت  وق تخصيص  ــرورة  ضـ
كل  لنقاش  ساعة  يخصص  أن  على   – اإلشكاليات 
بين  بالتساوي  الوقت  يــوزع  أن  بشرط  إشكالية، 

المؤيدين والمعارضين.
إعالنه  يتم  وأن  علنيا،  النقاش  يكون  أن  يجب 
الراديو  محطات  لنقله  المختلقة  اإلعالم  وسائل  في 
وعلى القنوات الفضائية. بمعنى يجب أن يكون هذا 
الهواء،  على  ومنقوال  مفتوحا  األطراف  بين  النقاش 
حتى يتعرف المواطنون، في كل ربوع الوطن، على 
نقاط االختالف في هذا المشروع والحلول المطروحة 

للتعامل مع كل منها.
بعد االستماع إلى وجهات النظر المختلفة، تقوم 
الخالفية،  المواد  هذه  في  بالفصل  التحكيم  لجنة 

ويشترط أن تتخذ قراراتها باإلجماع.
ضرورة اعتبار حكم لجنة التحكيم نهائيا ومُلزما 

لجميع األطراف.
الثانية بعد االنتهاء من الخطوة األولى،  الخطوة 
يتم الرجوع لما نص عليه دستور 1951 فيما يتعلق 
باإلشكاليات المُتبقية. بمعنى في حالة عدم مقدرة 
لجنة التحكيم الوصول إلى إجماع بين أعضائها حول 
بعض اإلشكاليات، تقوم هذه اللجنة بالرجوع إلى ما 
ينص عليه دستور 1951م فيما يتعلق بهذه المواد 
الخالفية الباقية، واعتبار ما ورد فيه هو الحل التوافقي 

والنهائي لهذه اإلشكاليات.
الخطوة الثالثة واألخيرة في هذه الخطوة الثالثة 
واألخيرة، يتم الذهاب للشعب، للحكم وقول الكلمة 
آخر، في  إشكاليات. بمعنى  تبقى من  فيما  األخيرة، 
حالة عدم مقدرة أعضاء لجنة التحكيم للوصول إلى 
إجماع بين أعضائها حول بعض اإلشكاليات، وأيضا 
دستور  عليه  نص  فيما  توافقية  حلول  وجود  عدم 
1951م، يتم الذهاب إلى الشعب بشأن ما تبقى من 
إشكاليات لالستفتاء عليها، بمعنى آخر يجب أن يُترك 
)في  الحلول  بين  من  األصلح  الختيار  للشعب  األمر 
صورة اقتراح واقتراح بديل(، وعلى أن يتم ذلك خالل 

عملية االستفتاء العام على مشروع الدستور.
كل  ويتذكرها  يعيها  أن  يجب  التي  الخُالصة 
التاريخ، »أن  الثورات، عبر  أهالينا، هي أن سرّ نجاح 
المنتصر هو الذي يصنع الدولة، وهو الذي يجب أن 

يضع قواعد اللعبة السياسية«.
مقترح  مجرد  هذا  أن  أحباب  يا  تنسوا  ال  وأخيرا، 
أعتقد أنه األنسب لحل ظاهرة عقدة المنتصر، فمن 
بمقترح  أتى  ومن  قبلناه،  منه  أحسن  بمقترح  أتى 
يختلف عنه احترمناه. أدعو اهلل عز وجل أن أكون قد 

ساهمت في إعادة بناء دولتنا الدستورية الثانية.
واهلل المستعان.

املنتصرين، في 
أغلب األحيان، 

يفشلون في تحرير 
أنفسهم من 

االستراتيجيات التي 
كانوا يطبقونها 

خالل مرحلة الحرب، 
ولم يكونوا قادرين 

على الفكاك من 
سياساتهم التي 

استمروا عليها طيلة 
هذه الفترة، واألكثر 

سوءا أن يصبحوا 
أكثر غطرسة 

وتعجرفا.

د. محمد بالروين
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دائرة الضوء ومحيط الظالم

»ردنغ« في األخبار ...يا سبحان الله!

معظم  األمم  ترصد  أن  وفكرة  وجودي،  كسؤال  الموت  فكرة 
بين  حوار  في  جماعي.  بشكل  الموت  إلدارة  الوطني  دخلها 
كاتب رواية زوربا اليوناني، نيكوس كازانتزاكيس، وشخصيته 

األثيرة زوربا يترنح هذا السؤال بقوة :
زوربا: لماذا يموت صغار السن؟ لماذا يموت أي إنسان؟

باسيل: ال أعرف.
زوربا: وما جدوى كتبك اللعينة إذا كانت ال تستطيع اإلجابة 

عن هذا؟
باسيل: إنها تخبرني عن كرب الرجال الذين ال يستطيعون 

اإلجابة عن أسئلة من هذا القبيل.
زوربا: وأنا أبصق على هذا الكرب!

بالك  ما  نفسه،  الموت  فكرة  حيال  الوجودي  زوربــا  كرب 
حين يكون هذا الكرب الموت قتال، أو قتال جماعيا وإبادة. إنه 
على  محروقة  تتكدس  الجثث  نرى  ونحن  يعترينا  الذي  الكرب 
فوق  تحط  والقذائف  الصواريخ  نرى  ونحن  األنيقة،  شاشاتنا 
البيوت ومواكب الزفاف، ونحن نرى تلك النشوة الغامرة التي 
تجتاح القتلة وهم ينشرون صور السيلفي بخلفية من الرؤوس 
المقطوعة. يبدو أن ال مبرر لكل ذلك حين يحكم العقل أو حين 
بهذه  يسير  ولن  لم  العالم  لكن  بروية،  العقالنيون  يتحدث 
القوى  من  حشد  التاريخ  يصنع  ما  ألن  االنتشائية،  الطريقة 
من  تجعل  التي  والغرائز  الجياشة  العواطف  ومن  الالواعية 
الميادين  في  تماثيل  للقتلة  وتنصب  بطولة،  مالحم  الحروب 
وأوروبا  أمريكيا  في  تسقط  بالذات  الفترة  هذه  )في  العامة 
مجرد  أنهم  الناس  يدرك  بدأ  قوميين  ألبطال  خالدة  تماثيل 
أيديولوجيا،  أو  مذهب  أو  لعرق  انتصروا  قتلة  أو  عنصريين 
أثارها  جياشة  عاطفية  لحظة  تقوده  التماثيل  هذه  وتحطيم 
كاميرا متلصصة.  أفريقية وسجلتها  أصول  أمريكي من  مقتل 
المعقولية مفزعا؟ أم أن  الفعل اإلنساني من  هل يبدو تجريد 
لهذه القوى المحركة هامشا من الجمال تكابد به هذا الكرب 

الشيء الوحيد الذي سوف يجعلك تتذكر المدينة، حين 
تغادرها، وال شيء غيره.

أنتظر  لم  غادرتها،  وحين  أعوام،  ثالثة  بها  قضيتُ 
أعود،  ال  حتى  حصوات  بسبع  خلفي  يلقي  أن  أحد  من 
السبع  الحصوات  ألقيت  بأن  بنفسي،  ذلك  فعلت  بل 
األبواب  كل  ورائي  وأغلقت  وتحدّيًا،  عمدًا  وجهها  في 
من  ومحوت  النهر،  في  بمفاتيحها  وألقيت  بأقفال، 
تعيدني  أن  الممكن  من  التي  الطرق  كل  ذاكرتي 
آالف  وانتظرت  النسيان،  جُبّ  في  وقعت  مدينة  إلى 
ولم  وتنتشلها.  البئر  عند  لتتوقف  قافلة  مرور  السنين 
سوف  وقتها،  يجيء  حين  القافلة  تلك  أن  تعرف  تكن 
منذ  مصيرها،  ليبيا،  تسمى  العالم  في  جهة  من  تأتي 
استقاللها وحتى وقتنا هذا، ما زال معلقًا بكف عفريت، 
على  تمشي  بكارثة،  محملة  منها  المرسلة  القافلة  وأن 
قدمين اثنين، وباسم خيري سعد اهلل. وأن القتل والدم 
والحزن والثكل هو الخير والسعد اللذان حملهما إليها: 

لماذا؟
مثل  تحدث  التي  والنادرة  العجيبة  الصدف  هي  هل 
 – وردنغ  ليبيا  واحدة  كارثة  وتجمع في  الطبيعة  خوارق 

بالد ومدينة ارتبطت بهما؟
نسيانها  أحراش  في  منسيًا،  بها  عشت  مدينة  ردنغ 
ثالثة أعوام، وليبيا بالد ولدت وعشت بها، وخاصمتني 
للغربة  وخاصمتها، وأنكرتني وأحببتها، ودفعتني قسرًا 
نقطة  تكون  أن  على  تزيد  ال  العيش في مدينة  وقبول 
مدينتين  بين  القطارات  عندها  تتوقف  وقلق  توتر 

وبريستول. لندن  مبهجتين: 
كتبه  ما  هذا  الظروف«  اسألوا  الناس  تسألوا  »ال 
على  عبدالقدوس  إحسان  المرحوم  المصري  الروائي 
شريط  إلى  حولت  التي  الحرمان«  »بئر  روايته  غالف 

أثناء األحداث الكبرى والصراعات الدموية وغير الدموية كثيرا 
إعمال  أو  للتعقل،  تدعو  عقالنية  ال  مواعظ  علينا  تظهر  ما 
أو  المفاوضات،  طاولة  إلى  والجلوس  العقل  تحكيم  أو  العقل، 
تسجيل المواقف المريحة بالدعوة إلى الحل العقالني والحوار، 
وكأن هذه األحداث أو الصراعات يقودها العقل فعال. أوربا التي 
القرنين  أثناء  والفلسفي  الفكري  أدائها  عبر  للعقل  انتصرت 
الثامن عشر والتاسع عشر وأضاءت عصرها المظلم بما سمته 
التنوير العقلي، وأحست أنها رست على بر األمان حين أصبحت 
المعرفي،  منجزها  في كل شيء« شعار  العقل  »تحكيم  مقولة 
بحربين  منتصفه  ثم  العشرين  القرن  استهلت  ذلك  رغم 
كارثيتين أودتا بحياة أكثر من 50 مليون إنسان، وكان قبلها 
وصفه  حين  اإلنساني  العقل  لنرجسية  فرويد ضربته  وجه  قد 
مجرد جزيرة طافية وسط محيط من الغرائز وقوى الالوعي، أو 
كما يقول المثل األلماني: »في وسع معتوه أن يرمي بحجر في 

البحر يعجز عشرة حكماء عن استعادته.«.
التدافع  وهذا  الحروب  هذه  لوال  أنه  يعتبر  مــازال  البعض 
والصراعات لم حثت البشرية مسيرتها قدما ولما تحقق التقدم 
المتفائلين  وبعض  الكائنات،  كل  على  اآلن  به  نتباهى  الذي 
نتجت عن هذه  التي  الفوائد  باألرقام  المقابر عددوا  قلب  في 
أو نظرة  الطبي  أو  العلمي  المجال  الكارثية، سواء في  الحروب 
عبر  يسعى  جديد  نظام  وإرســاء  عموما  لمستقبله  اإلنسان 
أوهام  عن  بعيدا  الحروب  وقف  إلى  والقوانين  المؤسسات 
وسفك  تتوقف  لم  الحروب  لكن  اإلنساني،  الرقي  أو  التنوير 

الدماء استمر الخبر األول في نشرات األخبار حتى اآلن.
اتسع  الضوء  دائــرة  اتسعت  كلما  إنشتاين:  ألبرت  يقول 
على  تنسحب  قد  فيزيائية  حقيقة  هذه  الظالم.  من  محيطها 
التي سماها مؤرخو  تلك  الضوء  دائرة  فيها  بما  الحياة عموما 
للعنف  اإلنسان  حاجة  حول  السؤال  وظل  )التنوير(.  الفكر 
راود  الذي  اإلنساني  والعقل  الفلسفة  يالحق  لتحقيق مصالحه 

في  يتردد  األسبوع،  هذا  باسمها،  سمعتُ  حين 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  وعلى  األخبار،  نشرات 
على  تمشي  أن  لها  يخطر  أحيانًا،  الدنيا،  بأن  صدّقتُ 
رأسها استغرابًا وتعجبًا. وآمنت بأن هلل في خلقه شؤونًا. 
التابعون  المراسلون  كان  ذلك.  في  وحدي  أكن  ولم 
تفاصيل  ينقلون  وهــم  التلفزية،  القنوات  لمختلف 
في  لحدوثه  واستغرابهم  تعجبهم  يبدون  الحدث، 
الخريطة  على  وجودها  لوال  بالنسيان،  التحفت  مدينة 

لما لفتت انتباها، وال أثارت اهتماما.
ردنغ – Reading مدينة، غرب لندن، لو كنتَ مستقاًل 
أن  فالبد  بريستول،  مدينة  إلى  طريقكَ  وفي  قطارًا، 
في محطتها. رصيف  قطارك  توقف  لدى  انتباهك  تلفت 
المحطة ال يختلف عن غيره من األرصفة التي تشاهدها 
بالمدينة  لو تكن سمعت  القطارات. لكنك  في محطات 
قباًل لكنت وقعت في خطأ شائع وسارعت وقرأت اسمها 
مخطوفًا  أهلها  ينطقه  كما  وليس   )Reading( ريدينغ 
أخطاء  من  يقولون  كما  هذه   ،)Reding(ردنغ وسريعًا 
البدايات، أو كما نقول نحن في ليبيا: »اللي ما يعرفك 

يجهلك«.
قطار  في  مسافر  مجرد  وليس  قاصدها،  كنت  ولو 
في  المحطة،  ورصيف  القطار  وغادرت  بمحطتها،  عابر 
تصميم  بجمال  تفاجأت  لكنت  المدينة،  إلى  طريقك 
في  تقع  سوف  هنا  وحتى  الداخل.  من  المحطة  وروعة 
وحداثتها  المحطة،  مساحة  كبر  ألن  آخر،  شائع  خطأ 
بأنك  تظن  خطأ  يجعلك  تصميمها،  وجمال  ونظافتها 
المحطة،  إلى مدينة عظيمة. لكن بعد مغادرتك  داخل 
وشوارعها،  أحيائها  في  والطواف  المدينة،  ودخولك 
فخ  في  وقعت  الغرباء،  من  غيرك  مثل  أنك،  تكتشف 
هو  القطارات  محطة  مبنى  أن  وتكتشف  المحطة. 

اإلنساني العاجز عن اإلجابة عن سؤال زوربا.
يقول  الحصادي،  نجيب  ترجمة  العقل،  أرســان  كتاب  في 
المرء  ينزعج  ألن  حاجة  »ال  نوفسكي:  س.  يوسن  المؤلف، 
أكثر مما يجب من حدود العقل والمعقولية.... ذلك ألننا نحن 
الكائنات البشرية نعيش أصال وراء العقل. العالم الذي يقطنه 
البشر ليس عالم العقل، والمنطق، والرياضيات، والعلم البارد 
قاسي القلب. أذهاننا ال تعيش في عالم األحجار، وصور الحياة 
لقوانين  تمتثل  التي  والجزيئات  الكربون،  على  سة  المؤسَّ
العقل  يمليها  ال  وعواطف  مشاعر  لدينا  بل  المعتادة،  الفيزياء 

والمنطق.«
ينطلق المؤلف إلى هذا التوصيف المربك من خالل رصده 
المعبر  بالعقل  يرتبط  أن  إال  يمكن  ال  كنشاط  العلم  لمسيرة 
حتى  حدودا  للعقل  أن  ويكتشف  البشري،  بالدماغ  حسيا  عنه 
والبراهين  المتسقة  النظريات  على  المعتمد  العلم  مجال  في 
الذي  للعقل  التبجح  هذا  تفند  ذكية  أمثلة  ويضرب  الدامغة، 
هذه  بعد  ما  يعتبر  بل  حــدود،  ضمن  لكن  يعمل  أن  يمكنه 
والجدال  التقدم  لفكرة  األهم  اإلنساني  الشرط  هي  الحدود 
الذي  السبب  تفسير  ما  حدّ  إلى  »ويمكن  والتنوع:  والتغيير 
يجعل الكائنات البشرية تجد كل هذا العنت في االنسجام مع 
تتجاوز  وقيما  رغابا  جميعا  لدينا  أن  بحقيقة  البعض  بعضها 
منطقيا  نتصرف  جميعا  كنا  لو  الموضوعي.  والمنطق  العقل 
فيلم  في  مثل شخصية سبوك  أو  حاسوب،  مثل  بشكل صارم 
إطالقا.  تجادلنا  ولما  التفقنا   )Star Trek( النجوم  إلى  رحلة 
وهذا التنوع في اإلرادة يجعل الحياة مثيرة. التنافر بين مختلف 
رغاب البشر يضفي حياة على عالقتنا باآلخرين، ويمنحنا شعورا 
بأن كل شخص آخر مجنون والعقالني. وبطبيعة الحال، تنتاب 
معقولة  ال  رغاب  جميعا  لدينا  إزاءنــا.  مماثلة  مشاعر  اآلخرين 

وإرادات تحكمنا تختلف عن إرادات اآلخرين.«.
الذي  الحديث  أن  المربكة  المصادرة  هذه  خالل  من  يبدو 
ورجال  ساسة  من  الكوكب،  مصير  عن  المسؤولون  به  يدلي 
العقل  تحكيم  بشأن  حالمة،  إنسانية  منظمات  وزعماء  مال 
والمنطق، ال معنى له، أو باألحرى ال فعل له فيما يحدث. وربما 
في  المتحدة  األمم  منظمة  تاريخ  مؤرخي  بعض  جعل  ما  هذا 
بكون  التدخل  تأجيلها  أو  مماطلتها  يفسرون  النزاعات  فض 
أن تصل مداها  الصراعات يجب  أو طاقة في هذه  ثمة شحنة 
كثير  في  نجح  وهذا  ممكنا،  والحل  التدخل  يكون  وتخفت كي 

من الحاالت.
والعقل« كما يقول  المنطق  »قراراتنا ال تتخذ تأسيسا على 
نوفسكي، بل تعول على اإلستاطيقا والخبرة العملية والميول 
كل  المعنى  وبهذا  والمشاعر،  واألحداس  والعواطف  األخالقية 

منا يتجاوز أصال عقال العقل.
عدم  عن  مــرة،  من  أكثر  كتبتُ،  المنطلق  هذا  من  ربما 
قدرتنا حتى اآلن على إيقاف الحروب، أو حتى الحلم بانتهائها، 
البشرية  النفس  من  المعقد  المركب  لهذا  خاضعة  ألنها 
وأكثر  والرغبة«،  »اإلرادة  نوفسكي  يسميه  ما  إلى  المفضي 
جمالي  كميل  اإلستاطيقا  أو  المشاعر  به  تقوم  أن  يمكن  ما 
تفريغ  ومحاولة  أالمها،  من  وتقلص  الحروب  هذه  تهذب  أن 
بها،  لهم  عالقة  ال  من  تطال  أضرار  بأقل  الجامحة  طاقاتها 
وهذا الفيض اإلنساني تحركه إرادة ورغبة تواجه إرادة ورغبة 
ما  الكون خرابا، وهي مواجهة صامتة وعادة  يعيثون في  من 
تثير  التي  العقل  وراء  ما  قوى  فكل  األضواء،  بعيدة عن  تكون 
هذا  حكمة  من  والواثقة  الحالمة  البشرية  النفس  في  الفزع 
التي تقف خلف كثير  القوى  النهاية، هي نفسها  المخلوق في 
»ال  الحياة:  ونستأنف  نقاوم  كي  نتنفس  به  الذي  الجمال  من 
العقل وال المنطق يخبرنا بما نريد أو بما يجب أن يكون، فهذا 
والموسيقى  والرغبة  الحب  غياب  وفي  والرغبة.  اإلرادة  شأن 
والفن ال معنى للعالم. والحياة الواقعية ليست مهمة إال حين 
أساسيان،  والرغبة  اإلرادة  والجمال.  والقيم  األخالق  تشمل 
لكنها تظل  أداة قوية –  العقل  أداة لهما.  العقل  أن  في حين 

محدودة!.

العربية  الشاشة  سندريال  ببطولته  قامت  سينمائي 
إلى  يقودنا  ــدوره  ب وهــذا  حسني.  سعاد  المرحومة 
ومزجت  ردنغ،  مدينة  في  مؤخرًا  حدثت  التي  الجريمة 
قتلوا  الذين  الشباب  والحزن.  والــدم  بالقتل  اسمها 
الشاب  القاتل  وكذلك  جريرة، ضحايا،  دون  ومن  غدرًا، 
الذي هرب من أهوال الحرب في بالده وجاء طالبا للجوء 
أبحث  ال  أنا  الحياة.  في  حقه  وممارسة  بسالم  والعيش 
ما  وراء  باللوم  عليها  أللقي  مشاجب  أو  مشجب  عن 
حدث، وال لتبرئة قاتل. لكن ما ذنب شاب صغير السن 
في  كريمًا  عزيزًا  العيش  من  حرمانه  على  يجبر  لكي 
الفرار  إلى  فيها، ويضطر  الحياة  ويحرم من حق  بالده، 
الجئًا إلى بلد آخر وثقافة أخرى، ويصلها محطمًا نفسيًا 
الغرُّ  وهو  له،  وكيف  وشاهد؟  وسمع  رأى  ما  هول  من 
والساذج، من إعادة التوازن النفسي إلى روحه، في بلد 
واالجتماعية،  األسرية  والصالت  لألواصر  فيه  مكان  ال 
ولسانه  وأحبته  وأصدقائه  وأقاربه  أهله  عن  وبعيدًا 

وثقافته؟
القتُل، ليس دفاعًا عن نفس أو شرف، جريمة تعاقب 
في  حدث  وما  األرضية.  قبل  السماوية  الشرائع  عليها 
تجاهله،  سهاًل  ليس  ردنــغ،  المسماة  المدينة  تلك 
وقلوبنا  أذهاننا  في  يثير  ألنه  السجاد،  تحت  وكنسه 
حقيقة  أمام  لوجه،  وجها  ويضعنا،  األسئلة،  من  الكثير 
ما يحدث في بالدنا، وما له من آثار على نفوس أجيالنا 
يقضي  قد  اهلل  خير  وسعد  ومستقباًل.  حاضرًا  الصغيرة 
بقية عمره الذي هرب به من ليبيا، في زنزانة بمصحة 
في  حركها  التي  األسئلة  لكن  سجن،  في  أو  نفسية، 
بحيرات نفوسنا وواقعنا الليبي أجدر أال تقابل بالتجاهل 

والصمت، أو باالستنكار واإلدانة.
أفيقوا يرحمكم اهلل.

فضائل الكسل

اللوحات الفنية القاتلة

يتمثل الكسل في أن المرء يكون قادرا على القيام بفعل ما، وال يفعله. ليس بسبب 
ترتيب األوليات، بحيث يكون القيام بأفعال أخرى أكثر أهمية وملحاحية، وإنما بسبب 

النفور من بذل أي جهد. ورغم أن الكسل خاصية مذمومة، إال أنه جزء ال يتجزأ من 
تكوين اإلنسان النفسي، وإن كان يأخذ، غالبا، مسارب خفية. فالمخترعات التي توفر 

الوقت والجهد دافعها الكسل!. اختراع البكرة وفر جهد البنائين والمضطرين إلى رفع 
األثقال إلى أماكن عالية. واختراع العجلة التي اخترعت على أساسها العربات المجرورة 

قلل من عبء نقل البضائع والسلع على الدواب. وقل نفس الشيء بخصوص اختراع 
السيارات والشاحنات والحافالت، والقطارات حيث يمكن للمرء أن يطوي المسافات 

وهو نائم في القطار، بدال من تجشم عبء السفر على الدواب. كذلك األمر مع اختراع 
الغساالت وآالت غسل الصحون، وجميع المخترعات الحديثة التي تسهل العمل 

المنزلي، وأدوات التحكم عن بعد في أجهزة التلفزيون والتكييف. كل ذلك دافعه 
الكسل المتخفي.

كما طفا الكسل على سطح بعض األديان. ففي البوذية، الرهبان ال يتحصلون على 
قوتهم من خالل العمل، وإنما بواسطة التسول. ورغم أن المسيحية تعتبر الكسل 

إحدى الخطايا السبع المهلكة، إال أن الرهبان المعتكفين في بعض الكهوف في 
الجبال يجود عليهم الفالحون بالغذاء والماء، الذي يضعونه في سالل تتدلى من تلك 

الكهوف لهذا الغرض.
لكن الكسل الظاهر الصريح يظل تصرفا معيبا.

إال أن جون ستاينبك في كتابه »اإلبحار من بحر كورتيث«* يمتدح الكسل فيصفه 
بأنه »ارتخاء حابل بالفاعلية، إحساس بالراحة يمكن أن ينهض منه جهد موجه، 

على حين أن معظم االنشغال busy-ness هو مجرد نوع من التغضن العصبي«. 
ويتساءل محتجا: »كيف يمكن لهذه العملية أن تصير عارا وخطيئة؟«. ثم يوضح 

فضائل الكسل قائال: »أثناء الكسل فقط يستطيع المرء الوصول إلى حالة من التأمل 
تعتبر موازَنة للفضائل، روزَ الذات إزاء العالم والعالم إزاء الذات« وفرصة إقامة هذه 

الموازنة ال تتوفر للمرء المنشغل. ويستطرد قائال: »نحن ال نعتقد أن رجال كسوال 
يقدر على ارتكاب جرائم قتل، وال عمليات لصوصية كبيرة، وال يقود مظاهرة«. وعليه 

فإن »أمة من الرجال الكسالي المتأملين لن يكون بمقدورها خوض حرب، إال في 
حالة مهاجمة كسلهم ذاته«، ذلك أن »الحروب من فاعلية االنشغال«.
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المكتبية  للمفكرات  مطبعة  مجرد  ليست  الرو«  »دى  دار  أن  إلى  إنجلترا  حكومة  انتبهت 
البرلمان على طباعة طوابع  المتميزة فقط، خصوصا من بعد أن تعاقدت معها بعد موافقة 

البريد ألول مرة في العالم يوم 6/ 5/ 1840. قبل ذلك لم يكن بالعالم أية طوابع بريدية.
البريدية  بريطانيا  طوابع  تصميم  في  واستمرت  الدار،  هذه  ومهارات  إمكانيات  ذاعت  ثم 
وطبعها ألكثر من ثالثين عاما متتالية، فتوالت على »توماس دى الرو« العقود والطلبيات من 

العالم كله.
غير أن النقلة الكبيرة كانت بعد أن اتجهت بريطانيا إلى العملة الورقية لتحل محل العملة 
المجيديه،  العثمانية  الليرة  كانت  فمثال  فيها،  قيمتها  كانت  الماضي  في  فالنقود  الذهبية، 
كانت  كيف  قريب  عهد  إلى  نتذكر  ليبيا  في  ولعلنا  العثمانية،  الواليات  معظم  في  متداولة 
بل  بالذهب،  المسكوكة  المجيدية  العثمانية  العملة  تزينها  عقود  من  الذهبية  المسبوكات 
بنقش  مُهرت  ذهبية  جنيهات  القذافي سكت  عهد  ففي  العثمانيين،  حقبة  إلى  نعود  ولماذا 
يساوي  الذهبي،  اإلنجليزي  الجنيه  وكان  المصارف  في  بالفعل  وبيعت  القذافي،  معمر  صورة 
كانت  النقود  هذه  جميع  الفضة؛  من  فكان  الهندي  الروبل  أما  منه،  المسكوك  الذهب  قيمه 
الدولة من ذهب  عند  ما  وبمقدار  ذاتها.  قيمة في  ثمينة مسكوكة، تحمل  عبارة عن معادن 

تُصك النقود، وحينما ينفد هذا الذهب ال تستطيع الدولة أن تطبع أية نقود! .
الذهب  ومكان  حاليًا!  به  العمل  انتهى  لكن  الماضي،  في  به  معموال  كان  الذهب”  ”نظام 
ابتكرت العملة الورقية »Fiat Currency« فهي ال تحمل قيمة في داخلها بل في ثقة الناس 
العمالت  من   97% من  أكثر  تحولت  وهكذا  العمالت.  هذه  مقابل  أشياء  على  الحصول  في 

الصعبة إلى أرقام في حواسيب في العالم االفتراضي، النقود، إذن، أصبحت ورقية.
تفنن رجال دار »دي الرو« في تصميم أوراق البنكنوت بصور فنية غاية في الدقة والروعة، 

وبابتكار كل ما يقف في طريق المزورين، فأصبح الوحيد الذي قهر المزورين!
أنها مزورة،  التي أمسكت بها مالطا، وادعت  البنكنوت  العالم كله بأوراق  الناس في  سمع 
فيما تؤكد جهة قانونية قائمة في الشرق الليبي أنها ليست مزورة وأنه متعاقد على طبعها 

رسميا بعيدا عن دار »دي الرو«.
بالمرتزقة والمفخخات،  المحملة  لعلع مؤخرا في شوارع بيروت، والطائرات  الذي  الرصاص 
تلك  أجل  من  هي  مسلما،  شبابا  لتقتل  مسلمة  أنها  تدعى  دولة  من  تنطلق  التي  والسالح، 
مقاعدهم،  يتركون  طيبون  هادئون،  مهرة،  فنانون  ينفذها  التي  البديعة،  الفنية  اللوحات 
بين الحين واآلخر ويتجهون نحو النافذة المطلة على الحديقة ويشعلون غليونهم ويتأملون 
الطبيعة بخضرتها وأزهارها وطيورها زاهية األلوان، وهي تغرد ولكنهم ال يسمعونها بسبب 
هذا الزجاج الذي ال يخترقه الرصاص، فالمبني محصن بدرجة تصل تحصين مبنى ألية أبحاث 
يقع في ضواحي  الذي  النقدية،  لألوراق  )توماس دي الور(  إنه مبنى مطابع  أو صناعية.  ذرية 

مدينة )ليدز( بشمال إنجلترا.
مهرة،  فنانين،  توظف  وهي  العالم،  عمالت  معظم  وتطبع  تصمم،  الور(  )دي  مطابع 
سويسرا  فمثال  لعملتها؛  ورسوماتها  وذوقها،  نقوشها،  تضع  أن  تريد  دولة  فكل  ومؤهلين 
بنقشات  وإيران  راقصات،  بفتيات  تريدها مزدانة  متينا، برسوم عصرية، وكمبوديا  ورقا  تريد 
الواليات  رسومات  من  قريبة  تريدها  الالتينية  أمريكا  دول  ومعظم  العجمية،  سجاجيدها 
والجيدون منهم  الحياة،  قيد  على  رؤساؤه، طالما هم  يغيب  فال  العربي،  العالم  أما  المتحدة، 
تطورت  وإن  ألبطالهم.  بسيطة،  ولو  مساحة،  يتركون  كانوا  وإن  استحياء،  على  قليال  يبقون 

دول عربية وأصبحت تتجه نحو آثارها وإنجازاتها العمالقة.
ويحرص الرسامون على تنفيذ وحفر ما يصعب تزويره، ناهيك عن استخدام أحبار يصعب 
تقليدها، والتأكيد على العالمة المائية، أما األوراق فهي في الغالب تصنع من مخلفات أنواع 

من أقمشة بالية.
هي  فقليلة  كله،  العالم  من  والمزيفين،  الور(  )دى  فناني  مهارات  بين  الحروب  وتستمر 
سنة  منذ  النقد  طباعة  نشاط  استهلت  التي  الور(،  )دي  مطابع  عن  بعيدا  تطبع  التي  النقود 
النقد وبين هذه المؤسسة، لم  1901 عندما طبعت نقد دولة تايالند. والصراع بين مزيفي 
يتوقف، ولعل أشهره هو إغراق ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، بأوراق عملة الجنيه 
اإلسترليني فئة الخمسة جنيهات، التي لم تجد بريطانيا من حل لها سوى إعادة تصميم وطبع 

هذه الفئة.
ومازال الصراع مستمرا، ومازالت الحاويات المدرعة تخرج بين حين وآخر من ذلك الحصن 
ولكنها  ظاهرة،  حراسة  دون  من  الفتاكة،  األسلحة  إنتاج  مقر  وكأنه  العمالق،  الور«  »دى 
مكان  كل  في  الحروب  لتشتعل  العالم  بنوك  تصل  حتى  وجوا  وبحرا  برا  محروسة  بالتأكيد 

بسببها!
وحروب  ألهلهم،  الواحد  الوطن  شباب  وتعذيب  اقتتال،  من  الحبيبة،  ليبيا  في  يدور  وما 
إعالمية، ودولة امتهنت سرقة األطفال والبشر من الدول المجاورة والدفع بها إلى أتون حرب، 
وجاءت بأساطيلها وطيارتها إاّل بسبب هذه اللوحات الفنية التي طبعت في مطابع »دى الور«. 
منهم،  وسرقوها  »الحذاق«  أبناؤهم  خدعهم  الحقيقيين،  اللوحات  هذه  أصحاب  أن  المؤسف 

وتركوا أمهاتهم وأراملهم، وعجائزهم يستجدون الفتات والقشور! فابك يا وطني الحبيب.

عمر أبو القاسم الككليسالم العوكلي
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ثقافة

المصور،  ــدى  ل الفنية  الــرؤيــة  خــيــارات  تتجدد 
ومخزون  الفوتوغرافية  تجربته  بقدر  وتتعدد 
بأبعاده  وعيه  فــي  المختمر  البصري  النص 

والفيزيائية. والنفسية  الفلسفية 
الخبرة،  بعامل  مدفوعًا  أبوزيد  كمال  الفنان 
أعماله  في  الرؤية  هــذه  آفــاق  ترجمة  يحاول 
العميق  ومدلولها  التلقائية  منابت  باقتفاء 
الوجوه  ستتحول  اذ  والحياة،  الطبيعة  في 
خصب  فضاء  إلى  الحركة  وإيقاع  واألماكن 
وجداننا  في  ينطبع  أن  يمكن  ما  واختيار  لفرز 

ذاكرتنا. ما في  عند لحظة 
البقاء  الفنان  يحاول  الصورة  على  اشتغاله  وفي 
بين  ضوئيًا  وسيًطا  المراوغ  الهامش  منطقة  في 
قراءة  على  قدرتنا  يجعل  ما  وهو  والرمزي،  الواقعي 
بين  الحركة  طبيعة  فهم  على  متوقفة  اللوحة، 
فكرة  عن  بعيدًا  ذلــك  يقودنا  أن  دون  البعدين 

العمل. ومضمون 
يمكن  كيف  اليد،  صورة  في  السؤال  يواجهنا  لذا 
الزخارف؟  بواسطة  أم  الخلفية  بواسطة  رؤيتها، 
اليد؟  على  الزخارف  إلى  النظر  يمكن  كيف  ثم  ومن 
أستند  لقد  »البوكيه؟  أم  ذاتها  اليد  بواسطة 
التي  المركب،  )البوكيه(  لعبة  على  هنا  الفنان 
انتباهه  مركز  تحديد  في  للمتقلي  االختيار  تتيح 
يوظف  مقاربة  وبصورة  اليد،  أم  الحناء  خطوط  نحو 

في  الحناء،  لــون  مع  الشعر  لــون  تشابه  الفنان 
والزخارف  األصابع  بين  مباشر،  غير  تشابك  تشكيل 

والوجه.
اإلطارات  من  هامشًا  أيضًا  يمنحنا  الفوتوغراف 
تكوين  فإمكانية  والتعقيد،  البساطة  بين  المازجة 
متاحًا  يبدو  التشكيل،  بلغة  يقرأ  ضوئي  مشهد 
المصفوفة  الجرار  محيطنا،  من  ما  زاوية  في  دائمًا 
في  وتناسقها  بمجموعها،  كونت  أفقي،  بوضع 
طابعها  بــرغــم  ــا  جــاذبً ــا  رســمً والــشــكــل  الحجم 
عليه  االشتغال  يمكن  ما  إلى  وبالنظر  المتواضع. 
يقدم  بالماء،  ارتباطنا  إدراك  فإن  الرمز،  فضاء  في 
رؤيته،  إلى  الدائمة  الحاجة  في  نفسيًّا  تفسيرًا 

هو  مــا  ــى  إل البيولوجي  البعد  تتجاوز  وبــصــورة 
يتحدى  وهو  المتماوج  الماء  يصبح  وجمالي،  روحي 
توقف  أنه  لو  كما  جمالية  التقاطة  في  الجاذبية 
التباين  واقع  من  ويظهر  اندفاع،  فورة  بعد  فجأة 
الشكل،  هالمية  ثلجية  بمنحوتة  أشبه  الخلفية،  مع 
زواياها  تتبع  إلى  تفاصيلها  عشوائية  تستدرجك 
العين  على  خاصة  جاذبية  البياض  ويضفي  المنحنية 
البياض  إلى  السواد  من  انتقالها  محدودية  بحكم 

والعكس.
وكمقابل  السابقة،  اللوحة  إيقاعية  تحاكي  بلغة 
للكثيب  الالمتناهية  الحركة  تعطينا  موضوعي 
لنقش  عديدة  وتمظهرات  وجــوه  أيضًا،  الرملي 
الدقيقة،  االلتواءات  تجسده  والعجيب،  الهادئ  الرياح 
الطبيعة  قــامــوس  فــي  مــفــردة  إال  يمثل  ال  ــو  وه

المفتوح.
الصحراء  فيه  تــفــرض  الكبير  الــقــامــوس  ــذا  ه
الصارم،  الحديدي  ناموسها  عام  بشكل  والطبيعة 
وفق  قاطنها  ويــرســم  والــمــكــان،  البيئة  بحسب 
الفنان  وجــد  وقــد  الــمــقــاوم،  مسلكه  معطياتها 
البرعم  مشهد  في  الرغبة،  هذه  عن  مباشرًا  تعبيرًا 
ذات  النبتة  تحايل  في  أو  الصخور،  بين  المنسل 
فترة  أطول  للبقاء  المياه  شح  على  األنبوبية  الذراع 
تجاهل  اليمكن  كما  المستديرة،  وجه  على  ممكنة 
نفسيًّا  استعدادًا  المصور  يمنح  الذي  الغروب،  سحر 
اللحظة،  شــروط  وفــق  المشهد  لمعاينة  عاليًا، 
الفنان  خيال  إلى  أحيانًا  طريقها  تجد  قد  والتي 

ترتيب مسبق. أي  دون 

أطلقت شبكة طيوب الثقافية بالشراكة مع 
أحمد  جائزة  القطاعات،  تطوير  منتديات 
سنوية،  لتكون  للرواية،  الفقيه  إبراهيم 
على  عاما  عشرينَ  مرور  لمناسبة  وذلك 

تأسيس موقع »بلد الطيوب«.
على  يحصل  واحد  فائز  بالمسابقة  وسيفوز 
العمل  طباعة  مع  ليبي،  دينار  آالف  سبعة 
يتم  خاصة،  احتفالية  في  وتوزيعه  الفائز 
أجل  وآخــر  للفائز.  الجائزة  تسليم  فيها 
أغسطس،   23 هو  المشاركات  الستقبال 
هذا  بعد  تصل  التي  بالمشاركات  يعتد  وال 
التاريخ، فيما تعلن قائمة األعمال المرشحة 
النهاية  النتائج  تعلن  أن  على  22 سبتمبر، 

في 31 أكتوبر.
وجاء في إعالن إطالق الجائزة أن ذلك يعد 
للروائي  وتكريمًا  الليبي،  لألدب  »إضافًة 
أعظم  ضمن  رواياته  صنفت  الذي  الكبير، 
الروايات العربيةِ في القرن العشرين، وأثرى 

بكتاباته المكتبة والصحافة العربية«.
ــك تــكــون هذه  ــذل ــالن: »وب ــ ــابــع اإلع وت
على  نوعها  من  األولــى  هي  المسابقة 
من  لمجموعة  وفاتحة  ليبيا،  مستوى 
اإلبداع،  أجناس  شتى  في  األدبية  الجوائز 
وذلك تحقيقًا لألهداف التي ُأعلن عنها بعد 
صفقة االستحواذ والشراكة التي تمت بين 
والتي  تاسيلي،  وشركة  الطيوب  بلد  موقع 
انطلقت بموجبها شبكة طيوب لتبدأ العمل 
على تأسيس حزمة من المشاريع الثقافية«.
الليبيين  الروائيين  لكل  مفتوحة  والدعوة 
من  وذلــك  الجائزة،  هذه  في  للمشاركة 
خالل التسجيل في الموقع الرسمي للجائزة 

alfagihaward.ly

من  الـ31  في  عنها 
أكتوبر 2020م.

شروط المشاركة.
أن يكون المشارك من 

مواطني دولة ليبيا.
باللغة  العمل  يكتب  أن 

العربية الفصحى.
العمل  ــي  ف ــى  ــراع ي ــروط أن  ــ ــش ــ ال

ما  ذلك  في  بما  الروائية،  للكتابة  الفنية 

على  سيتم  العمل  أن  الشبكة  وأوضحت 
مرحلتين، في المرحلة األولى يتم استقبال 
ومطابقتها  بالمسابقة،  المشاركة  األعمال 
للتقييم  إخضاعها  يتم  بعد  ومن  للشروط، 
ــروايــات  ال قائمة  ــى  إل للوصول  األولـــي 
المرشحة للجائزة، والتي من المفترض أن 

يتم اإلعالن عنها في 22 سبتمبر.
وفي المرحلة الثانية؛ سيتم تقويم ومراجعة 
األعمال المرشحة ضمن القائمة، ومن بعد 
الفائزة. والتي سيتم اإلعالن  الرواية  تقرير 

يعرف بالرواية القصيرة أو )النوفيال(.
كان  سواء  سابقًا  نشر  قد  العمل  يكون  أال 
العمل  يرسل  أن  إلكترونيًا.  أو  ورقيًا  نشرًا 
اسم  األولــى  صفحته  تحمل  وورد،  كملف 

الرواية واسم الكاتب.
أن يتم تعبئة النموذج الخاص بالمشاركة.

إثبات  من  بنسخة  المشاركة  ترفق  أن 
المشارك  يوقع  حديثة.  وصــورة  للهوية 
عقدًا يخول موقع بلد الطيوب 
)في  المخطوط  ونشر  طباعة 

حال فوزه(.

الفقيه
العام  مواليد  من  والفقيه 
مايو  في  وتوفي   1942
كــاتــبٌ  ــو  وهـ  ،2019
ــاٌذ جــامــعــي في  ــتـ وأسـ
الحديث،  العربي  األدب 
من  لعدد  ترجمات  له 
إلى  األدبــيــة  األعــمــال 
لــغــات مــتــعــددة، من 
ــم أعــمــالــه أطــول  أه
بعنوان  عربية  رواية 
ــروح«  ــ »خـــرائـــط ال
وروايـــــة »خــالــتــي 
في  تسافر  غــزالــة 
إلى  عــائــم  فــنــدق 
وثالثية  أمريكا«، 
مدينة  »سأهبك 
ــرى«، الــتــي  ــ ــ أخ
االتحاد  صنفها 
والكتاب  لألدباء  العام 
روايات   105 أفضل  قائمة  ضمن  العرب 
ومجموعة  العشرين،  القرن  في  عربية 

»قصص من عالم العرفان«.

في  القصيرة  القصة  رواد  من  الفقيه  ويعد 
فترة  خالل  بها  وعرف  كتبها  والتي  ليبيا، 
الستينات من القرن الماضي، وحصد العديد 
من الجوائز األدبية من خالل قصصه، ومن 
ماء  ال  »البحر  القصصية  مجموعته  بينها 
جوائز  في  األول  بالمركز  فازت  التي  فيه« 
في  بليبيا،  والفنون  لآلداب  العليا  اللجنة 
الدكتوراه  درجة  على  وحصل  الفترة.  تلك 
إدنبره  جامعة  مــن  العربي،  األدب  فــي 
في  التدريس  بسلك  التحق  ثم  بإسكتلندا، 
في  عمل  وأيضًا  وعربية،  ليبية  جامعة  غير 
شغل  كما  الصحفية،  المؤسسات  من  عدد 
بالعمل  التحاقه  خــالل  المناصب  عديد 
الدبلوماسي، وبدأ ينشر إنتاجه األدبي في 

الصحف الليبية منذ العام 1959.
ليبي  أوبريت  أول  الراحل  األديــب  وكتب 
الذي  ومنصور،  هند  أوبريت  وهو  متكامل، 
ماهر  علي  المعروف  الليبي  الفنان  لحنه 
الميالدي  الدين  جمال  معهد  طلبة  وأداه 

للموسيقى والتمثيل.
الفقيه  بدأ  الصحفي،  عطائه  مجال  وفي 
الكتابة في الصحافة الليبية وهو لم يتجاوز 
الصحف  عديد  وترأس  عامًا،  الـ18  سن 
والمجالت، أهمها جريدة األسبوع الثقافي 
منتصف السبعينات، وهي من أولى الصحف 
الشأن  في  المتخصصة  العربية  الثقافية 
العربية  الثقافة  ومجلة  األدبي،  الثقافي 
العربية  األقالم  من  كثيرًا  احتضنت  التي 
الالمعة. أما في المجال الدبلوماسي، فقد 
مناصب  متقلدًا  الليبية،  بالخارجية  عمل 
رفيعة، بدأها ملحًقا ثقافيًا في لندن أوائل 
ثم سفيرًا  الماضي،  القرن  السبعينات من 
يلتحق  أن  اليونان ورومانيا، قبل  بكل من 
العربية  الجامعة  لدى  الليبية  بالمندوبية 

بالقاهرة. 
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كتاب »البريطانيون قادمون« تأليف ريك أتكنسون
جوزيف إيليس – JOSEPH J.ELLIS مؤرخ، قام بنقد 
الكتاب بصحيفة نيويورك تايمز قال: »كل شيء بعد عام 
)ريك  لكتاب  نقده  بدأ  هكذا  متصلة«،  أحداث  هو   1800
من  بعمل صحفي  قام  الكاتب  »أن  واستطرد:  أتكنسون( 
الدرجة األولى، حيث حقق نجاحًا نقديًا وتجاريًا لثالثة كتب 
بارعة عن الحرب العالمية الثانية، درسها، وبحثها بالكامل 
وكتابتها بشكل رائع. فكان في سرده وكأنه يغني باقتدار 

مثل المطرب الشهير »فرانك سيناترا«.
في  موغل  زمن  إلى  الماضي،  إلى  العودة  المؤلف  قرر 
أفالم معارك وال  القدم، حيث ال شهود نسمع منهم، وال 
كالتي  لوحات  هي  لدينا  ما  كل  والموتى.  القتلى  صور 
ويلسون  وتشارلز  ترمبل،  جون  مثل:  فنانون  رسمها 
ذكرى  إلحياء  مصممة  وجميعها  ستيوارت  وجيلبرت  بيل، 
الشخصيات الشهيرة في المشاهد الوطنية، تجسد الرجال 
الذين يحتضرون، أو يتظاهرون من أجل األجيال القادمة. 
بشجاعة، قدم لنا أتكنسون نفسه ألول مرة كمؤرخ، عازمًا 
على رسم صوره الخاصة بالكلمات. »البريطانيون قادمون« 
هو المجلد األول في ثالثية مخططة عن الثورة األميركية، 
التحرير  ثالثية  مع  ما  حد  على  تتوافق  أنها  سنرى  والتي 
المعارك  جميع  يغطي  كتابه  الثانية.  العالمية  الحرب  في 
-1776 شتاء  إلى   1775 ربيع  من  الرئيسية  والمناوشات 

1777، ويتكون من 564 صفحة نصية، و135 صفحة من 
التعليقات الختامية، وعدد 42 صفحة للمراجع، و24 خريطة 
بحجم صفحة كاملة. وهي التي تمكن أتكنسون بطريقة 
بشكل  قصيرة  زمنية  فترة  في  وهضمها  قراءتها  من  ما 
ملحوظ، ثم كتبها بخيال روائي وسيناريست، فجعل مؤرخو 

الثورة األميركية ينتبهون، أن - المؤرخ- أتكنسون قادم.
قدم لنا أتكنسون، صورة، كالتي قدمها تولستوي عن 
الحرب، بمعني أنه يفترض أن الحرب ال يمكن فهمها إال 
من خالل استعادة تجربة الرجال والنساء العاديين العالقين 
في بوتقة العنف المدبر الخارج عن سيطرتهم أو فهمهم. 
فعلى سبيل المثال صور حملة )بنديكت أرنولد( مع جيشه 
الصغير عبر برية )ميين( خالل الحملة المشؤومة للسيطرة 
على )كيبيك(، والتي أكسبت أرنولد لقب هنيبال األميركي 
لعبور  مشابها  كان  فإنجازه 
جبال  عبر  هنيبال  القائد 
فكانت  بالفيلة،  األلـــب 
حملة صعبة مؤلمة كطلقة 

خاطئة.
الكثير  الناقد  وينتقد 
من األمور الوصفية، ويبرز 
في  ويلخصها  تناقضها 
التي  الختامية  مالحظاته 
ويقول  تقريبا.  تنتهي  ال 
مراجعة  عــلــى  مستندا 
المصادر: إن الكاتب اعتمد 
متغافال  خياله،  على  كثيرا 
ومنتبها أنه مرتبًط دائمًا باألدلة، فهو ليس راويًا للتاريخ، 

بل مؤرخ خيالي بشكل الفت للنظر.
وعلى الرغم من أنه أقل اهتمامًا بالمحاجة، والجدل من 
رواية قصة، إال أنه يرويها بشكل ما إلنقاذ الثورة األميركية 
من الصور النمطية العاطفية وإعادتها إلى الحياة باعتبارها 
حربًا قبيحة وتغلب عليها الوحشية والبربرية. وخالفا للحرب 
االقتتال  وحــاالت  أحداثها،  معظم  ألن  الثانية،  العالمية 
تراها  أن  المتقدمة  للقوات  ويمكن  حديثا،  وقعت  خاللها 
مرمى البصر على الجانب اآلخر، بل وتسمع صهيل الخيول 
ونتيجة  الرجال.  يموت  مثلما  تماما  تموت،  وهي  ورؤيتها 
لذلك، مات عدد كبير من السكان في الثورة األميركية، أكثر 
من أي صراع في التاريخ األميركي باستثناء الحرب األهلية، 
خصوصا مع تزامن وباء الجدري المستفحل مع تلك الحرب. 
باإلضافة إلى ذلك، كان حوالي %10 من األميركيين، الذين 
أسرهم البريطانيون، عوملوا من البريطانيين معاملة أكثر 
العالمية  الحرب  ألسرى  اليابانيين  معاملة  من  وحشية 

الثانية.
الواقعية  المؤلف  حكايات  تتدفق  السرد،  وبتواصل 
بأسلوب: »هل تعلم؟«. وعلى سبيل المثال، وصفة لعجينة 
للبارود، مع روث  الذي يعد مكونا رئيسيا  الملح الصخري، 
بكامل  البريطاني  الجيش  وأن  بالبول،  ممزوجًا  الطيور 
قوته يحتاج إلى 37 طنا من الطعام يوميا؛ وأن ربع قوات 
الحرب؛  بعد  البقاء  قررت  أميركا  في  المتمركزة  )هيسين( 
الواسع  االفتراض  يعكس  بكندا  األميركي  الهوس  وأن 
الدولة  القدر هو ما حال دون من أن تصبح  االنتشار بأن 
الرابعة عشرة في االتحاد؛ وأن العشيقة األميركية المزعومة 
للجنرال هاو، هي )بيتسي لورينج( ، كانت القوات البريطانية 
تسميها »السلطانة« بسبب سلوكها الالمبالي أثناء بقائها 

من الجنرال.
ولعله من المفيد معرفة أن هناك فترة مدتها 15 شهرًا 
أميركا  وإعالن   1775 عام  أبريل  في  الحرب  بداية  بين 
لالستقالل في يوليو عام 1776. ولقد وقعت معركة )بنكر 
هيل( ، وهي أكثر دموية في الحرب بأكملها، على مدار عام 
أميركا.  مغادرة  على  البريطانية  اإلمبراطورية  اتفاق  قبل 
السياسي  الجانب  لهذا  االنتباه فقط  المؤلف  وهنا يجذب 
من القصة الثورية، ويخصص مساحة أكبر لصناع السياسة 
في لندن عن نظرائهم في فيالدلفيا. وبحلول صيف عام 
جاء  صلة.  ذات  غير  الدستورية  الحجج  أصبحت   ،1776
الجيش البريطاني ومرتزقتهم من قوات )هيسين( لقتلهم 

وتدمير منازلهم واغتصاب نسائهم.
أثناء  كانت هناك أيضًا حرب صامتة ذات أهمية كبيرة 
الرسمي  وااللتزام  األولى،  الطلقات  بين  الزمني  الفاصل 
باالستقالل األميركي. يالحظ ذلك من خالل مرور، المؤلف، 
في عدة مناسبات، ولكن كلى أمل أن يعطيه االهتمام الذي 

يستحقه في المجلدات الالحقة.
كل  في  األطلسي،  المحيط  ساحل  من  ورحيال  وصوال 
مستعمرة ومقاطعة وبلدة وقرية، سيطرت حركة المقاومة 
األميركية على مؤسسات الحكم المحلية، مما تطلب قسم 
الوالء من جميع السكان، مما أجبر جميع الثوار المترددين 
على التحول وجميع الموالين للمغادرة. لم تكن هذه الحرب 
بالمعنى التقليدي للمصطلح، لكنها كانت السبب الرئيسي 
الذي جعل الجيش البريطاني يكتشف أنه كان في مهمة 
حمقاء. أو على حد تعبير) توماس باين( لألدميرال )ريتشارد 
هاو(: »في جميع الحروب التي كنت مهتمًا بها في الماضي، 
لم يكن لديك سوى جيوش تتعامل معها. ولكن في هذه 
الحالة، لديك جيش، وأيضا بلد –أو بمعنى أدق مدنيين – 

يتقاتال«.
ويختتم الناقد ورقته، مبرزا أنه ال يهدف إلى التقليل من 
شأن الكتاب أو ردع القارئ عنه، بل إلى الترحيب بالكاتب 
)أتكنسون( في زمرة المؤرخين؛ فنحن - كمؤرخين- تَجمّع 
الجدال مع  الذين يحبون  الرجال والنساء  مثير للجدل من 
بعضهم البعض. »البريطانيون قادمون« هو إضافة رئيسية 
لتلك الحجة المستمرة، وصوت جديد قوي إلى الحوار حول 
أصولنا كشعب وأمة. من الصعب أن نتخيل أي قارئ يضع 

هذا الكتاب المخادع دون ابتسامة أو دمعة.
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بشجاعة قدم لنا 
أتكنسون نفسه ألول 

مرة كمؤرخ عازماً 
على رسم صوره 
اخلاصة بالكلمات

طرابلس - الوسط

طرابلس : عبد السالم الفقهي

يحاول البقاء وسيطًا ضوئًيا بين الواقعي والرمزي

كمال أبوزيد.. الصورة وسحر الهامش املراوغ

»طيوب« تطلق جائزة
أحمد إبراهيم الفقيه

للرواية الليبية

أثرى بكتاباته المكتبة والصحافة العربية

تغوص في تفاصيل مَن يحكم العالم و يديره
مكتبة الكون تنشر 

رواية محمد فتحي مسعود 
»خليفة النمروذ«

النمروذ«  »خليفة  رواية  صدور  السبت،  الكون،  مكتبة  أعلنت 
األولى. طبعتها  في  مسعود،  فتحي  محمد  الليبي  للروائي 

العاصمة  مستشفيات  أحــد  في  الــروايــة  ــداث  أح ــدور  وت
مع  ليبي  شاب  معاناة  الكاتب  يصور  وفيها  لندن،  البريطانية 
الرواية  أحداث  وتتفاعل  عليه،  انتصر  وكيف  السرطان  مرض 

يديره. العالم ومَن  تفاصيل مَن يحكم  لتغوص في 
»فكرت  روايته:  بطل  لسان  على  مسعود  فتحي  يقول 
وباإلضافة  النجاة،  اهلل  لي  كتب  إذا  قصتي  تدوين  في 
أين  من  نفسي  وشغلت  النمروذ،  خليفة  قصة  قصتي،  إلى 
دخولي  من  تكون  البداية  أن  لقناعة  وصلت  القصة،  أبدأ 
الرجل  قصة  مع  متداخلة  تكون  أن  ــت  ورأي المستشفى، 

النمروذ«. خليفة  الغامض 
يعتقد  »وهو  بالقول:  الرواية  فتصفه  النمروذ  خليفة  أما 
ــره  ألوام االمتثال  به  المحيطين  كل  ــب  وواج ــه،  اإلل أنــه 
كي  الفظيعة  الطريقة  هذه  فاتخذ  تفكير.  دون  وتنفيذها 
كان  وربما  الوقت،  نفس  في  وأعدائه  أعوانه  كل  يرهب 
مارسه  لذا  اإللهة،  اختصاص  من  بالنار  العذاب  أن  يقصد 
الخوف،  عن  سؤالك  أما  عبيده.  تعذيب  في  حقوقه  من  كحق 
غليظ  لكن  بالخوف،  يشعر  مَــن  هو  الطبيعي  فاإلنسان 
في  التشهير  تقصد  كنت  وإذا  قلبه،  الخوف  يدخل  ال  القلب 
يهتم  ال  العام  والــرأي  أكبرها،  يملك  فهو  اإلعــالم،  وسائل 

له«.
كما  1979م،  العام  طبرق  مواليد  من  مسعود،  وفتحي 
 ،2014 2013، و»حكايات طيب«  له: »حكايات حكيم«  صدر 

.2019 2018، و»أسطورة شفاء جرف«  و»أوره سالم« 

� لينني الرملي

� أحمدإبراهيم الفقيه

الرملي لينني  الراحل  املسرحي  إلى  تذهب  النيل«  »جائزة 
وهي  الفنون،  مجال  في  النيل  جائزة  السبت،  مصر،  منحت 
المسرحي  للكاتب  الدولة،  تمنحها  سنوية  جائزة  أرفــع 
عمر  عن  أشهر  أربعة  نحو  قبل  توفي  الذي  الرملي  لينين 
إلى  الجائزة  ذهبت  اآلداب  مجال  وفــي  عاما.   74 ناهز 
بجامعة  والفلكلور  الشعبي  األدب  أستاذ  مرسي  علي  أحمد 
إلى  االجتماعية  العلوم  مجال  في  ذهبت  بينما  القاهرة 
الخالق،  عبد  جودة  األسبق  التموين  ووزير  االقتصاد  أستاذ 
العرب  للمبدعين  النيل  بجائزة  وفاز  رويترز.  لوكالة  وفقا 
وأعلنت  خليل،  عمر  محمد  السوداني  التشكيلي  الفنان 
الفائزين  أسماء  عبدالدايم،  إيناس  المصرية،  الثقافة  وزيرة 

وفق  عقد  الــذي  للثقافة  األعلى  المجلس  اجتماع  عقب 
واشتراطات  االجتماعي  التباعد  قواعد  راعت  خاصة  إجراءات 
الوزيرة  أعلنت  كما  األوبرا.  لدار  الكبير  بالمسرح  السالمة 
الفنون  مجاالت  في  التقديرية  الدولة  بجوائز  الفائزين 
مجال  في  بالجائزة  وفــاز  االجتماعية،  والعلوم  واآلداب 
الفرنسية  اللغة  أســتــاذة  وصفي  هــدى  من  كل  الفنون 
فاروق  التشكيلي  والفنان  سابقا  الهناجر  مركز  ومديرة 
يعقوب  األطفال  كاتب  من  كل  اآلداب  مجال  وفي  الجبالي، 
والكاتب  العربي  األدب  أستاذ  التطاوي  اهلل  وعبد  الشاروني 
من  كل  االجتماعية  العلوم  مجال  وفــي  جبريل،  محمد 

اإلعالم  أستاذ  عبدالعزيز  وسامي  شلبي  أمين  السيد  السفير 
العالي  التعليم  وزير  عبدالخالق  وأحمد  القاهرة  بجامعة 

األسبق.
والعلوم  واآلداب  الفنون  مجاالت  في  التفوق  جوائز  أما 
حلمي  محسن  الراحل  المخرج  إلــى  فذهبت  االجتماعية 
الفنون،  مجال  في  صقر  رجب  أحمد  التشكيلي  والفنان 
دار  بكلية  األدبية  الدراسات  قسم  رئيس  بلبولة  وأحمد 
مغيث  وأنور  اآلداب،  مجال  في  خضر  فوزي  والشاعر  العلوم 
عبداهلل  وإبراهيم  السابق  للترجمة  القومي  المركز  رئيس 

الزقازيق. جامعة  اآلداب  بكلية  اإلعالم  أستاذ  المسلمي 
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 ريم مصطفى تقدم األكشن ألول 
مرة في »شديد الخطورة«

تعرضت لعدد من اإلصابات..

القاهرة ــ الوسط

تحقق السينما التونسية قفزة جديدة تزيد من انتشارها مع 
بدء منصة »نتفليكس« قبل أسابيع عرض أفالم تونسية ُأنتجت 

خالل السنوات األخيرة.
ما  في  التونسية  السينما  كانت  الحالي،  القرن  مطلع  في 
يشبه حالة موت بطيء، إذ لم تكن تنتج أكثر من فيلمين أو 
نوعية  نقلة  سجلت   ،2012 العام  في  لكن  السنة.  في  ثالثة 
وصارت تنتج سنويًا 12 فيلمًا طوياًل، القى معظمها استحسان 
الجمهور محليًا وعربيًا ودوليًا، ونالت جوائز في مهرجانات 

سينمائية شهيرة، وفق »فرانس برس«.
وتمكن جيل شاب من المخرجين والمنتجين 
اجتماعية  مواضيع  تناول  من  التونسيين 
وسياسية، بينها الحريات الفردية والتشدد 
كانت  التي  المرأة،  وحقوق  الديني 
 2011 ثورة  قبل  لرقابة مشددة  تخضع 
وتقديمها في طرح جريء، فساهموا في 
يرى  ما  على  جديدة«،  »سينما  ظهور 

الكثير من السينمائيين في تونس.
مخرجين  بين  تعاون  أول  وفي 
للبث  »نتفليكس«  وخدمة  تونسيين 
األميركية  المنصة  ستعرض  التدفقي، 

العمالقة أعمااًل سينمائية من تونس.
في  المشتريات  قسم  مديرة  وتقول 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
نبحث  »نحن  الطيب:  نهى  »نتفليكس«  في 

عن مواضيع تحفز على اإلبداع والخيال وتثير نقاشًا، واألفالم 
جوهرية«،  قضايا  معالجة  على  فائقة  بقدرة  تتمتع  التونسية 
العالم  من  سينمائيين  بين  للتعبير  »منصة  الخطوة  معتبرة 

العربي والجمهور العريض«.
وتضيف: »القصص العظيمة تأتي من أي مكان. وما يهمنا 
خصوصًا القصص المحلية األصيلة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التي تعد بوتقة لثقافات متنوعة مختلفة« عما 

هي الحال في الدول الغربية.
الذي يتخذ في كاليفورنيا  التدفقي  البث  وسيضيف عمالق 
بينها  األربعين فيلمًا عربيًا من  إلى منصته قرابة  مقرًا، قريبًا 
بين  الفترة  في  ُأنتجت  تونس  من  طويلة  روائية  أفالم  أربعة 

2017 و2019، بحسب بيان صدر عنه الخميس.

الفيلم مثل الرضيع
تحلم«  »نورا  الطويل  الروائي  الفيلم  يبث  أن  المتوقع  ومن 

للمخرجة التونسية هند بوجمعة اعتبارًا من 25 يونيو.
قرطاج  مهرجان  في  الكبرى  الجائزة  الحائز  الفيلم  ويعالج 
ومحظورة  حساسة  مسائل  الماضي،  نوفمبر  في  السينمائي 
اجتماعيًا، من خالل قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض 
لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع 

حبيبها الذي تلتقيه خلسة.
وتقوم الممثلة التونسية هند صبري بدور األم فيه. وأعلنت 
صبري الشهر الفائت أنها بدأت تعاونًا مع منصة »نتفليكس« 

في إطار اإلنتاج.
»أشعر  قائلة:  »إنستغرام«  على  حسابها  عبر  وكتبت 
عائلة  إلى  انضمامي  خبر  أشارككم  وأنا  والسعادة،  بالحماسة 

نتفليكس في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة تتركز حول 
المرأة العربية«.

وأضافت: »للمرة األولى، سأكون منتجة تنفيذية لمسلسل 
ينطلق  أن  المتوقع  ومن  عالمي«.  نطاق  على  يعرض  عربي 

التصوير في خريف 2021.
كذلك، ستعرض »نتفليكس« فيلم »بيك نعيش«، باكورة 
األعمال السينمائية الطويلة للمخرج الشاب مهدي البرصاوي، 
بعد  الجديدة  الحريات  وحدود  العائلية  العالقات  يتناول  الذي 

ثورة العام 2011 في تونس.
فيلم  ببث  التونسية  العروض  »نتفليكس«  واستهلت 
»على كف عفريت« لكوثر بن هنية في مايو الفائت. ويتطرق 
إلى صعوبات واجهت امرأة تونسية تعرضت لالغتصاب، وهو 
مقتبس من واقعة اغتصاب أمنيين لفتاة هزت الرأي العام في 
تونس العام 2012.وتاله عرض فيلم »دشرة«، أول فيلم رعب 

تونسي، لعبد الحميد بوشناق في السادس من يونيو الحالي.
ويرصد الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند انطالق عروضه 
العام 2019 مع مشاهدة أكثر من 350 ألف شخص له، ظاهرة 

السحر والشعوذة وأكل لحوم البشر.
وتقول هند بو جمعة لوكالة »فرانس برس«: »أشعر بالفخر، 
التونسية  التعاون السينمائي يعد اعترافًا دوليًا بالسينما  هذا 
ينمو  »كالرضيع،  بأنه  السينمائي  العمل  واصفة  وبجودتها«، 
ويتطور بفضل الجمهور«. وتعبر عن أملها »في أن يشكل هذا 

التعاون حافزًا لمزيد من دعم السينمائيين« في بالدها.
حان  »الوقت  أن  بوشناق  الشاب  التونسي  المخرج  ويعتبر 

لكي تنطلق السينما التونسية نحو العالمية«.
ويواجه قطاع السينما في تونس عراقيل عدة منها تشريعات 

والموزعين  المنتجين  بين  العالقة  تنظم  ال  قديمة  قانونية 
والتمويل.

وأعلنت وزارة الثقافة التونسية في مارس الفائت استراتيجية 
المجاالت  مختلف  في  الثقافية  الحياة  دفع  أجل  من  جديدة 
مفتوحًا  »يومًا  وأقامت  للعالم«.  التونسية  الهوية  و»إبراز 
به  يطالب  الذي  الفنية«  والمهن  الفنانين  قانون  لمناقشة 
التونسية  السينما  بين  التعاون  كان  وإذا  االختصاص.  أهل 
عدة  أعمااًل  تستضيف  المنصة  فإن  حديثًا،  بدأ  و»نتفليكس« 
من العالم العربي. ويقول المخرج المصري يسري نصراهلل إن 
في  أصبحت  التي  ألفالمي  جديدة  »حياة  أعطت  »نتفليكس« 
متناول جمهور شاب« واسع. ومن بين أعماله التي ستبث على 
»نتفليكس« فيلما »مرسيدس« و»المدينة«، اللذان ُأنتجا تباعًا 

في 1993 و1999
وستعرض المنصة الفيلم الجزائري »بابيشا« لمنية مدور، 
في  الصاالت  إلى  الفيلم  خروج  وكان  الجزائر.   في  الممنوع 
الجزائر مقررًا في سبتمبر الماضي، لكنه منع في اللحظة األخيرة 

من دون تبريرات من السلطات الجزائرية.
ويروي »بابيشا« قصة الطالبة »نجمة« خالل الحرب األهلية 

التي مزقت البالد بين العامين 1992 و2002.
مع  أرباحها  ارتفاع  الخميس،  »نتفليكس«،  شركة  وأعلنت 
ازدياد عدد المشتركين في خدماتها للبث التدفقي بنحو 16 
مليونًا في العالم خالل األشهر الثالثة األولى من العام الحالي، 

نصفها تقريبًا في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
وأضاف البيان الصادر عنها: »أوقفنا معظم إنتاجنا في كل 
أنحاء العالم استجابة لتدابير اإلغالق التي فرضتها الحكومات.. 

وسنجد طريقة لدعم برنامجنا هذا العام«.

 قفزة جديدة للسينما التونسية مع بدء عرض أفالمها على »نتفليكس«
القاهرة ــ الوسط

●    مشهد من فيلم 
»على كف عفريت«

●  مشهد من فيلم »بيك نعيش«

منها »نورا  حتلم« و»بيك نعيش«..

هند صبري: أشعر هند صبري: أشعر 
باحلماسة والسعادة باحلماسة والسعادة 
وأنا أشارككم خبر وأنا أشارككم خبر 
انضمامي إلى عائلةانضمامي إلى عائلة

تقتصــر مهرجانــات بعلبــك الدوليــة فــي لبنــان هــذا الصيــف علــى حفلــة 
موســيقية وحيــدة تقــام فــي الخامــس مــن يوليــو مــن دون جمهــور علــى أن 
تنقــل عبــر محطــات تلفزيونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي، بســبب الوضــع 
االقتصــادي المتدهــور وجائحــة »كوفيــد19-«. وأعلنــت اللجنــة المنظمــة 
ــوان »صــوت الصمــود«،  ــة تحمــل عن ــان إن الحفل ــات فــي بي لهــذه المهرجان
وتقــام بمناســبة االحتفــال بالذكــرى المئويــة إلعــان لبنــان الكبير ومــرور 250 
ــة  ــة »فرانــس بــرس«. وتحيــي الحفل عامــا علــى والدة بيتهوفــن، وفقــا لوكال
األوركســترا الفيلهارمونيــة الوطنيــة اللبنانيــة بقيــادة المايســترو هــاروت 
فازليــان داخــل جــدران معبــد باخــوس فــي القلعــة الرومانيــة الواقعــة في شــرق 

لبنــان، بمشــاركة جوقــة جامعــة ســيدة اللويــزة وجوقــة المعهــد األنطونــي 
ــج: »ال  ــة دو فري ــات نايل ــة المهرجان ــت رئيس ــق. وقال ــوت العتي والص

يمكــن أن نبقــى مكتوفــي األيــدي، يجــب أن تعــود الثقافــة لتأخــذ 
حقهــا«، وأضافــت: »قبــل الجائحــة كان مــن المقــرر أن تقتصــر 

مهرجانــات بعلبــك علــى حفلتيــن، محليــة وأجنبيــة نثبــت مــن 
ــات  ــة ب ــا اســتمراريتنا، ولكــن بســبب األزمــة الصحي خالهم
يتعــذر علينــا اســتقدام فنانيــن مــن الخــارج وأخذنــا باقتــراح 
ــن  ــة م ــيقية وغنائي ــة موس ــة حفل ــان إقام ــترو فازلي المايس
دون جمهــور«، وتتضمــن مهرجانــات بعلبــك عــادة حفــات 
موســيقية وعروضــا مســرحية وراقصــة متنوعــة. أمــا فازليــان 
الــذي يقــف وراء الفكــرة، فاعتبــر »أن الموســيقى تعطــي 

أمــا وهــي لغــة عالميــة توحــد الشــعوب«. ويســتعاض عــن 
غيــاب الجمهــور بنقــل تلفزيونــي حــي عبــر محطــات تلفزيونيــة 

ــت دو  ــي، وقال ــل االجتماع ــائل التواص ــن وس ــدد م ــة وع لبناني
فريــج فــي هــذا الصــدد: »بهــذه الطريقــة ســيصل المهرجــان 

ــي  ــة والســبعون ف ــاس«. وســيتوزع الموســيقيون المئ ــوت الن ــى بي إل
باخــوس محافظيــن  باحــة معبــد 

االجتماعــي،  التباعــد  علــى 
يجمــع  برنامجــا  ويقدمــون 

متنوعــة،  موســيقية  أنماطــا 
»يرضــي جمهــور المهرجــان الــذي 

هــو مــن كل لبنــان«، بحســب دو 
فريــج. ويتضمــن البرنامــج موســيقى 

أعمــال  مــن  ولبنانيــة  كاســيكية 
األخويــن رحبانــي إضافــة إلــى الــروك، 

ووضــع ســينوغرافيا الحفلــة جــان لــوي 
ــي أحمــد، وتتخللهــا  ــق عل مانغــي ورفي

ــس.  ــارل ماكري ــة ش ــة لفرق ــة راقص لوح
خــال  مــن  أراد  أنــه  فازليــان  وشــرح 

ــباب  ــور الش ــار حض ــج »إظه ــذا البرنام ه
عبــر  والمــرأة،  الرجــل  بيــن  والمســاواة 

حضــور مراهقتيــن تعزفــان علــى الغيتــار 
يختــم  أن  فازليــان  وشــاء  الكهربائــي«، 

الحفلــة بالســيمفونية التاســعة لبيتهوفــن 
ــن  ــر ع ــا »تعب ــرا بأنه ــرح«، مذك ــيد الف »نش

ــفت دو  ــن«. وكش ــف والتضام ــدة والتكات الوح
فريــج أن جميــع المشــاركين فــي هــذا العمــل، 

مــن منشــدين وموســيقيين وتقنييــن، »لــن 
يتقاضــوا أي بــدل مالــي بــل ســيقدمون عملهــم 

مجانــا، إنهــا رســالة مــن كل المشــاركين الذيــن 
ــل«. ــاة وأم ــن حي ــروا أن الف ــدون أن يظه يري

من أجل المواهب 
 إطالق »يونيفرسال ميوزيك غروب« في املغرب إطالق »يونيفرسال ميوزيك غروب« في املغربفي شمال أفريقيا

●ريم مصطفى

الترفيه  مجال  في  الرائدة  الشركة  وهي  غروب«،  ميوزيك  »يونيفرسال  أعلنت 
الموسيقي، توسعًا مهمًا في أعمالها بالشرق األوسط وشمال أفريقيا وهو إطاق 
»يونيفرسال ميوزيك المغرب«. وستكون أعمال »يونيفرسال ميوزيك المغرب« 
التنفيذي  المدير  وهي  الدين،  صفي  سيرينا  قيادة  تحت  البيضاء،  الدار  في 
شركة  أول  غروب«  ميوزيك  »يونيفرسال  تصبح  وبهذا  المحلية،  لألعمال 
لشبكة  لتضيف  المغرب،  في  بذاتها  القائمة  أعمالها  تؤسس  كبرى  موسيقى 
وستصب  العالم.  في  بلدًا   60 على  يزيد  ما  في  الموجودة  الحالية  أعمالها 
»يونيفرسال ميوزيك المغرب« تركيزها على الفنانين والمؤلفات، والشراكات 
الفنية  المواهب  من  وفرة  أفريقيا  شمال  أنتجت  وقد  والتجارية.  اإلبداعية 
عبر عدة أنواع موسيقية، ولغات، ودول شهدت كًا من الموسيقى العربية 
والجزائر  المغرب  من  القادم  أفريقي  الشمال  هوب  والهيب  التقليدية 
وخارجها.  أوروبا  داخل  جمهورًا  وتبني  تجاريًا  نجاحًا  تحقق  وهي  وتونس 
لضمان  العالم  حول  »يونيفرسال«  أعمال  مع  كثب  عن  الفريق  وسيعمل 
الفريق  سيعمل  كما  عالميًا،  الجماهير  إلى  أفريقيا  شمال  فناني  وصول 
حيث  فرنسا«،  ميوزيك  »يونيفرسال  مع  رئيسية  مشاريع  تطوير  على 
الذين  بالفرنسية،  المتحدثين  الفنانين  مع  نجاحًا  التسجيات  حققت 
ليصلوا  الحدود  يعبروا  أن  قبل  المحلية،  الجالية  بين  شعبية  شهدوا 

إلى قائمة النجاح السائدة. وعند إعان إطاق »يونيفرسال ميوزيك المغرب«، قال 
المدير التنفيذي لـ»يونيفرسال ميوزيك«، الشرق األوسط وشمال أفريقيا باتريك 
واكتشاف  النمو،  وتيرة  زيادة  في  المغرب  في  الجديد  فريقنا  »سيساهم  بولس، 
وراءه.  وما  اإلقليم  عبر  والشركاء  بالفنانين  الخاصة  التجارية  والفرص  المواهب، 
غير  الفنية  المواهب  من  وفرة  مباشرة  لها  المجاورة  والدول  المغرب  في  ويوجد 
المستغلة، ونحن متحمسون لتقديم هذه األصوات المميزة للجماهير والمنصات 
ميوزيك  »يونيفرسال  في  السوق  تطوير  مدير  قال  كما  العالميين«.  والشركاء 
متحمسون  »إننا  جرانيت:  آدم  للموظف،  المقدمة  القيمة  على  الحاصل  غروب«، 
الموهبة  لدعم  العالمي  التزامنا  من  كجزء  المغرب  ميوزيك  يونيفرسال  إلطاق 
البراعة  دعم  على  قدرتنا  وتيرة  تسريع  أجل  من  العالم،  في  المحلية  الموسيقية 
الفنية المحلية والموهبة داخل المغرب وفي شمال أفريقيا. وتحت إرشاد سيرينا، 
شراكات  بتطوير  ونقوم  إقليميًا،  ونشاطها  شركتنا  أعمال  تطوير  على  سنعمل 
أكثر عمقًا في القطاع، كما سنساعد الفنانين المحليين على الوصول إلى جماهير 
جدًا  »إنني سعيدة  الدين:  قالت سيرينا صفي  جانبها،  ومن  العالم«.  في  جديدة 
جميع  مع  سنعمل  إننا  حيث  المغرب،  ميوزيك  ليونيفرسال  الرسمي  بإطاقنا 
تسليط  على  للمساعدة  الفنانين  مجتمع  داخل  معًا  المحلية  والمنصات  الشركاء 
الضوء على المواهب الرائعة في اإلقليم«. وتعمل »يونيفرسال غروب« عن كثب، 

والعديد  فيفاندي،  األم  الشركة  مع  بالشراكة 
أوليمبيا«،  »كنال  ذلك  في  بما  فروعها  من 
و»فيفاندي«  لإلنتاج«،  »أوليمبيا  ومجموعة 
الحية  الموسيقى  قطاع  لدعم  و»كنال+« 

 ،2018 العام  ومنذ  أفريقيا.  عبر  وتطويره 
اإلنتاج  بإدارة  لإلنتاج«  »أوليمبيا  قامت 
لمهرجان  الفنانين  وحجز  التنفيذي 

»موازين« بالمغرب، وهو أكبر مهرجان 
الذي  األفريقية،  القارة  في  موسيقي 
متفرج  مليون   2.7 على  يزيد  ما  جمع 
2019. إن »يونيفرسال ميوزيك«  في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي موطن 
إبداعًا  األكثر  اإلقليم  فناني  من  متنوعة  لمجموعة 

وشهرة، ومنهم: عبير نعمة )لبنان(، وليا مخول )لبنان(، وداني 
)تونس(،  )سورية(، ومهدي بكوش  المجذوب  )لبنان(، ومحمد  عريضي 

وجيهان بوغرين )المغرب(، وأحمد حسن )مصر(، وأسفلت )مصر(، وأحمد جاسري 
)السعودية(، وبانة )البحرين(.

●    من فناني 
يونيفرسال ميوزيك 

غروب في المغرب

تقام من دون جمهور

            القاهرة ــ محمد علوش

تخوض الفنانة المصرية ريم مصطفى تجربة جديدة في الدراما التلفزيونية من خال 
مسلسل »شديد الخطورة« المنتظر عرضه على منصة »wtch it« الرقمية في األول من 
يوليو المقبل، الذي تقدم فيه دورًا مختلفا وجديدًا عليها وعلى األدوار النسائية، إذ تعد 
ريم أول ممثلة تقدم »أكشن« حقيقيًا من قتال ومطاردات واستخدام لألسلحة اآللية بهذا 
الشكل سواء في السينما أو الدراما المصرية. وقالت ريم في تصريحات صحفية إنها قررت 
حقيقيًا،  »أكشن«  تقدم  ممثلة  كأول  خاصة  لنفسها،  تحديًا  الخطورة«  »شديد  تجربة  خوض 
مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد دون االستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على 
وتعتبرها  لها  بالنسبة  ممتعة  كانت  أنها  إال  رغم صعوبتها،  التجربة  أن  على  حسب وصفها، مشددة 
أنها خضعت  إلى  المصرية  الفنانة  وأشارت  األولى.  للمرة  تقدمه  جديد  لون  من خال  لها  كبيرًا  اختبارًا 
لتمرينات قتالية، كانت تلعبها للمرة األولى، مضيفة أن الوقت كان ضيًقا على انطاق التصوير ولم تكن هناك 
إمكانية لتأجيل مشاهد األكشن الخاصة بها، مشددة على أنها رغم صعوبة هذه التمارين، إال أنها استمتعت بها 
وقررت االستمرار فيها بعد ذلك. وتابعت ريم أن أحمد العوضي تربطها به صداقة جدية قبل التصوير وساعدها في 
ذلك  وبعد  بوكسينج  األول  في  بتمرن  »كنت  معه، موضحة:  يتدرب  الذي  بالشخص  وأوصلها  القتالية  التمرينات 
أحببت )الفيتينج( الذي أقدمت عليه من أجل المسلسل، ومع ضيق الوقت كنت أكمل التمرينات ما بين تصوير 
المشاهد في اللوكيشن وكان معنا مدرب متخصص إلخراج مشاهد األكشن واشتغل معي كثيرًا«. وأكملت 
حديثها أن »شديد الخطورة« رغم كونه من 7 حلقات فقط إال أنها شعرت بتقديم مسلسل من 30 حلقة 
القلعة  في  تصويرها  تم  المشاهد  عديد  هناك  أن  فيه، خصوصًا  بذلته  الذي  الكبير  المجهود  بسبب 
صعب،  وأكشن  وجري  مطاردات  عن  عبارة  المشاهد  وكانت  الحقيقية  األماكن  من  وغيرهما  والحطابة 
الفتة إلى أنها تعرضت إلصابات خال التصوير منها إصابة في قدمها. »شديد الخطورة« مقرر تقديمه على 
أكثر من جزء، كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة »watch it« الرقمية، وبطولة أحمد العوضي وريم مصطفى 
ورياض الخولي وهادي الجيار ومحمود حجازي وناهد رشدي وحمزة العيلي وحسني شتا وخالد كمال، من تأليف محمد 

سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة »سينرجي«.

حفلة واحدة ملهرجاناتحفلة واحدة ملهرجانات
 بعلبك اللبنانية  في يوليو بعلبك اللبنانية  في يوليو

●    من فعاليات سابقة لمهرجان بعلبك
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أعلن المدير الفني للفريق األول 
لكرة القدم بنادي االتحاد السكندري، 

الذي يلعب في الدوري المصري 
الممتاز، موعد استئناف تدريبات 
الفريق وسط إجراءات احترازية 

بسبب فيروس كورونا، رغم 
اعتراضه على قرار استكمال 

بطولة الدوري للموسم الجاري.
وصرح يوسف، في تصريحات 

إذاعية، أن فريق االتحاد، الذي 
يضم بين صفوفه، الالعب 

الدولي الليبي أنيس السلتو، سوف يستأنف 
التدريبات الجماعية يوم 28 يونيو الجاري، 

عقب االنتهاء من اختبارات الكشف عن فيروس 
كورونا المستجد.

وأوضح أجرينا مسحة طبية اإلثنين، ثم مسحة 
أخرى يوم السبت، ومن المفترض أن نبدأ يوم األحد 

المقبل، وفقا للبروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة 
لنا ويسمح بإقامة التدريبات بعد 24 ساعة من موعد 

المسحة الثانية. وأشار المدير الفني لالتحاد: "في أوروبا 
تجرى مسحة طبية لالعبين كل يومين، أتمنى وإن كنت 

أشك أن تجرى مسحة طبية لالعبي األندية كل 72 ساعة 
في مصر".

وكان االتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في وقت 
سابق، خطة عودة النشاط الرياضي باستئناف التدريبات 

في 25 يونيو الجاري، قبل العودة إلى مباريات الدوري 
الممتاز في 25 يوليو المقبل. ويحتل االتحاد السكندري 

المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

لبطولة  التجهيز  والسهم  للقوس  العربي  االتحاد  بدأ 
الصداقة عبر اإلنترنت في الفترة من األول وحتى الرابع 
إلى تنشيط رماة  البطولة  المقبل. وتهدف  من يوليو 
التدريبات  توقف  فترة  خالل  العرب  والسهم  القوس 
وأيضا  كورونا،  جائحة  بسبب  الرسمية  والبطوالت 
بين  التنافس  روح  وتنمية  الصداقه  روابط  تعزيز  إلى 
اإلجراءات  كافة  المشاركين  اتخاذ  مع  العرب  الالعبين 
الوقائية واإللزام بكافة القوانين والتعليمات الصحية، 
للقوس  العربي  االتحاد  صفحة  في  جــاء  ما  بحسب 

والسهم عبر »فيسبوك«.
وهي  النقاط،  من  العديد  تضمنت  الفنية  الالئحة 
األولمبي  القوس  لفئتي  مترا   18 الرماية  مسافة 
وفقا  الصاالت  وخارج  داخل  للرماية  وسمح  والمركب، 

األمن  عوامل  توفير  مع  دولة  لكل  المتاحة  للظروف 
والسالمة ومنع التدخين، ويلتزم الالعبون بالزي الرسمي 
للنادي أو المؤسسة التي يمثلها مع إبراز علم الدولة على 
الزي وفي مكان ظاهر طوال تصوير الفيديو. يتم ترتيب 
للفردي  اللعب  وسيكون  القرعة،  لنظام  فقا  الالعبين 
ويتم  المغلوب،  خــروج  وبنظام  الجنسين  لكال  فقط 
اتباع قواعد االتحاد الدولي للقوس والسهم، كما يجب 
المباراة  بداية  منذ  متواصل  وبشكل  التصوير  وضوح 
ووجه  الالعب  ظهور  على  تركز  والتي  نهايتها،  حتى 
الهدف أثناء الرماية، وتوضيح أماكن األسهم في بطاقة 
تسجيل النتيجة. وآخر موعد لقبول المشاركة 25 يونيو 
الجاري، ويتم تلقي طلبات المشاركة على رقم الواتساب 

.)212670013869 ( ) 9647902152314(

االتحاد العربي للقوس والسهم يستعد لبطولة الصداقة عبر اإلنترنت

تابع الطاقم الفني واإلداري للمنتخب الوطني الشباب، تدريبات فريق الكرة، 
عبر تقنية الفيديو كل حسب منطقته في ظل األوضاع التي تمر بها البالد 

بسبب فيروس كورونا للمحافظة على لياقتهم البدنية. وقال المدير اإلدري 
للمنتخب عبد السالم الكوت، عبر )فيسبوك( أن الطاقم الفني يتابع الالعبين 
من خالل مقاطع الفيديو التي تصل من االعبيين مباشرة كل أسبوع، متمنيًا 

التوفيق لمنتخب الشباب وطاقمه الفني.

نشر العداء األولمبي الليبي السابق علي المبروك زايد، على صفحته ◆
الشخصية، استقالته من منصب مدير فني لالتحاد الليبي أللعاب القوى، 

وجاءت أسباب االستقالته حسبما نشر لظروف خاصة به.ويعد العداء األولمبي 
علي زايد أحد أبطال ليبيا والمنتخب الوطني، كافح بإرادته القوية وعزيمته 

الشديدة من أجل أن يتبوأ مكانة متميزة في ألعاب القوى بسباقات المسافات 
الطويلة، ومنها الماراثون.

◆

● منافسات في الرماية الليبية

هل ستحرم فرقنا 
ًا

ً
محليا وأفريقي

الكروي  الرياضي  الموسم  مصير  أن  يبدو 
واألفريقية  المحلية  الواجهتين  على  المقبل 
يكتنفه  والزال  مجهول  إلى  ويسير  يمضي 
األفريقي  االتحاد  فلوائح  الغموض،  ويلفه 
الكاف تؤكد أنه في حالة عدم إقامة الدوري 
الليبي لموسمين متتاليين ال يحق وال يجوز 
وبطوالت  مسابقات  في  المشاركة  لفرقنا 
األندية األفريقية وهو ما ينطبق على الحالة 
النشاط  فيها  توقف  التي  الليبية  الكروية 
وهو  متتاليين،  لموسمين  المحلي  الكروي 
القدم  لكرة  الليبى  االتحاد  نطالب  مايجعلنا 
األقل  على  الجديد  المحلي  الموسم  بإنقاذ 
اآلن  منذ  باإلعالن  التوقف  يطول  ال  حتى 
بمصير  يتعلق  فيما  وبرنامجه  مخططه  عن 
الرياضي  الموسم  وانطالق  بداية  وموعد 
والركود  الكساد  لحالة  حد  ووضع  المقبل 
مند  الكروي  المشهد  وســادت  طالت  التي 
وبضعة  العام  تجاوزت  قصيرة  ليست  فترة 

أشهر كان له تداعياته على المشهد.
موعد  تحديد  عــن  اإلعـــالن  أن  ــك  والش
مع  سيتزامن  الــكــروي  الموسم  انــطــالق 
الواجهة  إلى  األول  الوطني  المنتخب  عودة 
أن  يعنى  ما  كــورونــا،  جائحة  انقضاء  بعد 
بمثابة  سيكون  الــكــروي  الموسم  بداية 
الذي  الوطني،  لمنتخبنا  والتحضير  اإلعداد 
االستحقاقات  من  العديد  لخوض  سيتأهب 
تصفيات  منافسات  مقدمتها  وفي  الدولية، 
في  حظوظنا  نسبة  فيه  ازدادت  التي  الكان، 
خاصة  التأهل  بطاقتي  إحدى  على  المنافسة 
ذهاب  في  بفوزه  واستفاقته  انتعاشته  بعد 
عزز  ما  تنزانيا  منتخب  على  الثانية  الجولة 
والتأهل  المنافسة  في  الفريق  حظوظ  من 
مالعب  إلى  والعودة  الكان،  نهائيات  إلى 

نهائياتها.
فريقنا  عنها  غــاب  التي  البطولة  وهــي 
عام  مرة  وآخر  لثالث  ظهوره  منذ  الوطني 
أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات  في   2012
تواجده  سجل  أن  بعد  والغابون،  غينيا 
بمالعبها في ثالث مناسبات، فهل ستشهد 
من  أولــى  خطوة  المقبلة  القريبة  الفترة 
ونفض  الراكدة  المياه  لتحريك  الكرة  اتحاد 
بتحديد موعد  المالعب  الزمن عن كل  غبار 
انطالق الموسم الكروي المقبل، لننقذ هذا 
والكساد  البطالة  وحالة  الضياع  من  الجيل 
ونأمل  عــام  من  أكثر  منذ  بها  يمر  التي 

جميعا أن ال تطول.
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● السلتو

»فرسان  أكاديمية  مدير  القبايلي،  فرج  قال 
تدريبات  انطالق  سيتم  إنه  المتوسط«، 
المقبل،  الشهر  في  الناشئين،  لفئات  األكاديمية 
المدرب  الهمالي  أكرم  مع  التعاقد  بعد  بطرابلس 
القدم  لكرة  الليبي  للمنتخب  السابق  المساعد 
سنوات  ألربع  لألكاديمية  فنيًّا  مديرًا  ليكون 
مقبلة، حيث نعمل وفق خطة. وأوضح في تصريح 
الجوانب  مراعاة  ستتم  أنه  الوسط«  »جريدة  إلى 
إن شاء  انتهائها  حتى  »كورونا«  بجائحة  المتعلقة 
البحث  وكذلك  الرياضيين،  سالمة  ناحية  من  اهلل 
عن الكيف والجودة الفنية من خالل تحديد العدد 
لفئة  ناشًئا  العدد  أربعين  سيكون  حيث  فئة،  لكل 

األشبال وفئة األواسط.
أهدافها  من  سيكون  األكاديمية  أن  وتابع   
في  دوليًّا  وتسويقه  الليبي  الالعب  تطوير 
انتقاء  على  الحرص  مع  علمية،  بأسس  المستقبل 
ومراعاة  الرياضية،  والمالبس  المعدات  أفضل 

الفنية إلنجاح دور األكاديمية. الشروط 
لتعليم  المتوسط«  »فرسان  أكاديمية  وتعد 
إحدى  ليبيا  في  القدم  كرة  ناشئي  وتدريب 
عالم  في  بنجاح  طريقها  شقت  التي  األكاديميات 
واختصت  علمية  أسس  على  لقدم  كرة  تدريب 
سليم  األساس  يكون  حتى  العمر  من  معينة  بفئة 
خالل  من  العمرية  الفئات  هذه  في  ناشئ  ألي 

المدرسة. األكاديمي لهذه  الوضع 
العام  بالمدير  التقت  الوسط«  »بوابة 
هامش  على  القبائلي  ابوبريق  فرج  لالكاديمية 
منصب  الهمالي  أكرم  الوطني  المدرب  تولي 
بأكاديمية  واألوساط  األشبال  لفئة  الفني  المدير 

مهمة  نقلة  في  طرابلس  بفرع  المتوسط  فرسان 
الفني  المستوى  تطوير  سبيل  في  لألكاديمية 
مواليد  من  القبائلي  بريق  ابو  فرج  لالعبيها. 
التحدي  نادي  1983 وهو العب سابق في صفوف 
على  حاصل  ببنغازي،  العربية  الوحدة  ونادي 
وهو  السويدية  المنظمة  من  بدني  إعداد  دبلوم 
بأفريقيا  البلغاري  بلوفديف  بوتيف  نادي  وكيل 

والشرق األوسط.
القبائلي:  قال  األكاديمية  إنشاء  وعن 
القدم  كرة  ناشئ  وتدريب  لتعليم  »األكاديمية 
من  معتمدة  ليبية  أكاديمية  أول  وهي  ليبيا  في 
من  رسمي  بقرار  والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة 
ومقرها   2019 لسنة   71 القنطري  بشير  الدكتور 
االنشاء  قرار  »بعد  وأضاف  طرابلس«.  الرئيسي 
تكوين  وتم  عملنا  في  انطلقنا  الهيئة  قبل  من 

في  مدن  عدة  في  االكاديمية  لهذه  فروع  وانشاء 
طرابلس  في  موزعة  فروع   6 لدينة  وحاليا  ليبيا 
والبيضاء  وبنغازي  ومصراتة  وزليتن  والخمس 
في  دولية  فروع   3 ولها  ليبيا  خارج  فروع  وكذلك 
لزيادة  ونسعي  وكوااللمبور  وأنقرة  إسطنبول 

الليبية«. المدن  االكاديمية في جميع  فروع 

من  المعد  العلمي  المنهج  »نستخدم  وأكمل 
عدد  ويتراوح  التدريب  مجاالت  في  خبراء  قبل 
رياضي   1200 إلى   1100 بين  ما  المنتسبين 
خبرة  ذو  جميعهم  مدربا   30 المدربين  وعدد 
عادل  و  الهمالي  أكرم  أبرزهم  عالية  وكفاءة 
وميالد  ماتية  وأدريس  نشوطة  وعقيلة  التاجوري 

الرواني ورمزي سويكر«.
خالل  من  االختيار  »يتم  القبائلي  وأوضح 
المتابعة والتقرير عن الالعب من جانب المدربين 
عدد  مع  رعاية  عقود  عدة  مؤخرًا  وقعت  وبالفعل 
من المواهب الليبية الشابة أبرزهم الناشئ محمد 
عقود  وتشمل  الخفيفي  وطه  الدبار  ومحمد  باكير 
بمدارس  وتعليمه  للرياضي  صحي  تأمين  الرعاية 
األكاديمية  إشراف  تحت  بدنيًا  وإعداده  خاصة 
بإقامة  األكاديمية  تتكفل  كذلك  البريطانية 

كل  في  المواهب  لهؤالء  معايشة  معسكرات 
فابيكانو  رايو  ونادي  اإلسباني  خيتافي  نادي  من 
ومن  البلغاري  بلوفديف  بوتيف  نادي  و  اإلسباني 

مستقبال«. أوروبيًا  تسويقهم  ثم 
»جريدة  مع  حديثه  خالل  القبائلي  وكشف 
عدة  األكاديمية  لدى  »يوجد  قائال  الوسط« 
تسويق  وشركات  أوروبية  أندية  مع  اتفاقيات 
أوروبية  توأمة  اتفاقية  اول  وقعنا  وقد  عالمية 
ليبية بين أكاديمية بوتيف بلوفديف البلغارية في 
ليبيا المعتمدة ونادي األهلي المصراتي وهي احد 
االداري  االداء  تطوير  في سبيل  المهمة  الخطوات 

والتدريبي«.
المشاركات  من  العديد  لدينا  »كانت  واستطرد 
في  شاركنا  حيث  جيدة  نتائج  وحققنا  الخارجية 
وتحصنا  باسطنبول  العربية  الصداقة  بطولة 
بطولة  في  وشاركنا  والبطولة  االول  المركز  على 
الثالث  المركز  على  وتحصلنا  ناشئين  انطاليا 
على  تونس وتحصلنا  العربي في  المغرب  وبطولة 
االول  المركز  المنستير  وبطولة  الثاني  المركز 
على  وحصلنا  الشيخ  بشرم  االكاديميات  وبطولة 
بتونس  العربي  المغرب  وبطولة  الثاني  المركز 
االول  افريقيا  وشمال  االول  المركز  وحصدنا 
الكويت  وبطولة  االول  المركز  بلغاريا  وبطولة 
محمد  الراحل  الفنان  وبطولة  االول  المركز  ايضا 
في  كانت  البطوالت  هذه  كل  االول  المركز  حسن 

.»2019 العام الماضي 
للرقي  »نهدف  قائال  حديثه  القبائلي  وأختتم 
المواهب  امام  االفاق  وفتح  الليبية  القدم  بكرة 
ليس  االمر  وهذا  الخارجي  لالحتراف  الليبية 
مستحيل فالمواهب موجودة وتحتاج فقط للصقل 
من  العديد  لنا  وسيكون  السليم  والتدريب  الجيد 

الجانب«. االسهامات في هذا 

أكاديمية »فرسان املتوسط«.. خطوة نحو االحتراف الخارجي

● الكوت

يوم  القدم  لكرة  األول  الشط  فريق  يحتفل 
الجاري،  يوينو  شهر  من   26 الموافق  الجمعة 
األول  للفريق  تتويج  أول  على  عاما   22 بمرور 
لكرة القدم ألول بطولة على مستوى كأس ليبيا 
أقيمت  التي  النهائية  المباراة  في  تفوقه  عقب 
فريق  مستضيفه  حساب  على  بنغازي  بملعب 
زمن  انتهاء  بعد  الترجيح  ركالت  بفضل  الهالل 
لهدف،  بهدف  اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت 
الترجيح  بركالت  اللقب  الشط  فريق  حسم  حيث 
هذا  وجاء  هدفين،  مقابل  أهداف  أربعة  بنتيجة 
على  فقط  عامين  مرور  بعد  المستحق  التتويج 
ألول  الليبي  الدوري  بطولة  على  الفريق  حصول 
النهائية  المباراة  في  فوزه  عقب  تاريخه  في  مرة 
لصفر.  بهدف  ببنغازي  األهلي  فريق  حساب  على 
الشط  نادي  مسيرة  المناسبةنستعرض  وبهذه 
في مالعب الكرة الليبية وأبرز محطاته وإنجازاته 

عبر مشواره على كافة الواجهات.

ضربة البداية والتأسيس
يعود  الذي  وظهوره  تأسيسه  بتاريخ  ومقارنة 
القدم  لكرة  الشط  فريق  فإن   1986 عام  إلى 
حقق العديد من األهداف الجيدة التي يسعى إلى 
معانقتها والوصول إليها ومن أبرزها مشاركته في 
ست عشرة نسخة كروية في بطولة دوري الدرجة 
القدم، منذ أول ظهور له في  الليبي لكرة  األولى 

الموسم الرياضي 94 – 95.
للدوري  الفريق  فيه  صعد  الذي  الموسم  وهو 
الممتاز بعد فوزه وتتويجه ببطولة بلدية طرابلس 
لفرق دوري الدرجة الثانية لموسم 93 – 94 بعد 
العربي  الشباب  فريق  على  فاصل  لقاء  في  تفوقه 
ليصعد  الماراثونية  الصعود  تصفيات  خوضه  ثم 

لدوري األضواء بجدارة.

تتويج مبكر
الليبي  الدوري  لقب بطولة  الشط  فريق  وأحرز 
من  فقط  واحد  كروي  موسم  بعد  القدم  لكرة 
في  بطال  توج  حيث  األضواء  لدوري  صعوده 
الموسم الكروي 95 – 96 عقب فوزه في المباراة 
لصفر  بهدف  بنغازي  األهلي  فريق  على  النهائية 

أحرزه هدافه معمر مسعود.
واألول  المستحق  التتويج  لهذا  الفريق  وقاد 
أكثر  يعد  الذى  الشوشان،  الوطني سعيد  المدرب 
الدوري  بطولة  مستوى  على  باأللقاب  توج  مدرب 
ثالثة  مع  حققها  بطوالت  خمس  برصيد  الليبي 

فرق مختلفة من بينها بطولة الشط الوحيدة.

مسيرة الفريق البطل باألرقام
الدوري  لبطولة  األول  التتويج  موسم  وخالل 
أقيم  الذي   ،96  –  95 الرياضي  للموسم  الليبي 
أربع  على  توزيعهم  تم  فريًقا   31 بمشاركة 

المحلة ليكتفي بدور ولقب وصيف بطل الموسم.

عودة بعد غياب إلى عالم األضواء
ثم سجل غيابه عن المشاركة بداية من موسم 
2000 – 2001 قبل عودته مجددا موسم 2004 
– 2005 ليحافظ على ظهوره بدوري األضواء حتى 
الثاني  اللقب  لتحقيق  موسم  كل  في  طامحا  اآلن 

في تاريخه.

أول تتويج ببطولة الكأس
وعلى صعيد منافسات بطولة كأس ليبيا لكرة 
القدم توج الفريق بلقب بطولة الكأس ألول مرة 
فوزه  عقب   1998 عام  األولى  وللمرة  تاريخه  في 
الهالل  فريق  على  النهائية  المباراة  في 
الترجيح  ركالت  بفضل  بنغازي  بملعب 
بأربعة اهداف لهدفين بعد تعادل 
المباراة  زمن  خالل  الفريقين 
أحرزه  لهدف  بهدف  األصلي 
الالعب مفتاح الطوير )توحة( 
التتويج  لهدا  الفريق  وقاد 
الوطني  المدرب  المستحق 

علي األسود.

أول ظهور عربي
مشاركاته  صعيد  وعلى 
الشط  فريق  حظي  الدولية 
الليبية  القدم  كرة  بتمثيل 
ألول مرة في تاريخه عام 1997 
في تصفيات بطولة األندية العربية 
أمام  الفريق  خسر  حيث  بصفاقس 
الصفاقسي  النادي  التونسية  الكرة  ممثل 
الثانية أمام فريق  برباعية ثم فقد نتيجة مباراته 
فقد  ثم  لصفر  بهدف  المغربي  خريبكة  أولمبيك 
تلمسان  وداد  فريق  أمام  الثالثة  مباراته  نتيجة 

الجزائري بثالثية.

أول فريق ليبي يقصي فريق جزائري
مثل  األفريقية  األندية  مسابقات  صعيد  وعلى 
ألول  أفريقيا  الليبية  القدم  كرة  الشط  فريق 
فريق  كاول  الشط  فريق  وسجل   1999 عام  مرة 
حين  داره  عقر  في  جزائري  فريق  يقصي  ليبي 
تفوق الشط على مستضيفه فريق وداد تلمسان 
عادل  من  كل  أحرزهما  لهدف  بهدفين  الجزائرى 
خزام ومفتاح الطوير ثم عاد ليجدد ويكرر فوزه فى 
لقاء اإلياب بطرابلس بهدفين لهدف أحرزهما كل 
الدور  الى  ليتاهل  خزام  وعاد  المبروك  بركة  من 
الغيني  سانجراندى  فريق  فيه  واجه  الذي  الثاني 
نجح  بينما  بثالثية  ملعبه  على  ذهابا  فاز  الذي 
بطرابلس  العودة  لقاء  في  اعتباره  رد  في  الشط 
بثالثة أهداف لهدفين أحرزها كل من عادل خزام 
وثنائية لالعبه فوزي الكانوني، ليغادر المنافسات 
األفريقية وقاد الفريق في هذه المشاركة األفريقية 

األولى المدرب الوطني علي األسود.

فريق »الشط«.. حامل اللقبني وصاحب املفاجأة املدوية

الوسط- زين العابدين بركان

حقق اللقب بعد موسم واحد فقط من صعوده إلى دوري األضواء.. ودخل نادي األبطال مبكرا وتوج بلقبين على واجهتي الدوري والكأس

ا في المستقبل بأسس علمية القبايلي: تعاقدنا مع أكرم الهمالي.. وانطالق التدريبات الشهر المقبل.. وأهدافنا تطوير الالعب الليبي وتسويقه دولّيً

األولى  مجموعته  الشط  فريق  تصدر  مجموعات 
بعد  نقطة   23 برصيد  فرق  ثمانية  ضمت  التي 
أن خاض 14 مباراة سجل الفوز في سبع مباريات 
ثالث  نتيجة  وفقد  مباراتين  في  التعادل  وحقق 
فى  واستقبل  هدفا   16 العبوه  وأحرز  مباريات 

شباكه تسعة أهداف.

حكاية التتويج والمفاجأة المدوية
وحكاية التتويج والمفاجأة المدوية التي فجرها 
بدأت  الموسم  إلى بطولة  بها  الشط وعبر  فريق 
األضواء  دوري  في  للفريق  الثانى  الموسم  في 
وتأهلت  األربع  المجموعات  بنظام  أقيم  الذي 
واألهلي  ط  واألهلي  االتحاد  فرق  الرباعي  للدور 
الذهبي، لعب  المربع  ب والشط وخالل منافسات 
أمام  خسر  حيث  مباريات  خمس  الشط  فريق 
مبارياته  ثاني  خسر  ثم  أهداف  بأربعة  ط  األهلي 
ثالث  في  تعادل  ثم  لصفر  بهدف  االتحاد  أمام 
مبارياته ذهابًا أمام األهلي ب بدون أهداف، وفي 
أمام  خسرها  واحدة  مباراة  خاض  اإلياب  مرحلة 

االهلي ط بهدفين لهدف.

الشط أكبر المستفيدين
التي  الشهيرة  الرصاص  مباراة  حادثة  وبعد 
في  ط  واألهلى  االتحاد  فريق  مباراة  شهدتها 
أدت  والتي   1996 عام  يوليو  شهر  من  التاسع 
التنافس  وانحصر  اقتصر  العريقين  الناديين  لحل 

اللذين  والشط  ب  األهلي  بين  اللقب  نيل  على 
الزاوية  بملعب  أقيمت  فاصلة  مباراة  جمعتهما 
ناديي  حل  من  المستفيدين  أكبر  الشط  وكان 
االهلي ط واالتحاد فكانت مصائب قوم عند قوم 
فوائد حيث ظفر فريق الشط بلقب الموسم ألول 
ب  األهلي  فريق  على  فوزه  عقب  تاريخه  في  مرة 

بهدف لصفر أحرزه الالعب معمر مسعود.
وبالعودة إلى مشاركات فريق الشط فقد بدأت 
في الموسم الرياضى 94 – 95 حين صعد الفريق 

أول  الفريق  وأجرى  األضواء  دورى  إلى  مرة  ألول 
مباراة رسمية له أمام فريق الصقور وأسفرت عن 
هدف  أول  وسجل  لهدف  بهدف  الفريقين  تعادل 
الممتاز  الدوري  في  مسيرته  خالل  للشط  رسمي 

هدافه معمر مسعود.
المدوية  المفاجأة  حقق  له  موسم  ثاني  وفي 
 –  98 الرياضي  الموسم  فى  وكاد  اللقب  بإحرازه 
99 ان يفعلها ويعيد تكرار المفاجأة غير انه فقد 
نتيجة المباراة النهائية حين اصطدم بقوة بفريق 

● فريق الشط

● فريق الشط

الوسط- الصديق قواس

أول أكاديمية ليبية معتمدة 
من الهيئة العامة للشباب 

والرياضة بقرار رسمي

● جانب من نشاط األكاديمية

● فرج القبايلي خالل إحدى الرحالت● جانب من اجتماع األكاديمية
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تحدي امللف الصعب

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

يكون  رئيس هيئة  أو  يأتي  وزير جديد  مع كل 
الرياضية  التحتية  البنية  المهمة  ملفاته  أحد 
الليبية التي تعاني منذ سنوات لتطوير وصيانة 
كبير  تغيير  فيه  يحدث  ولم  جديدة،  وإنشاءات 

منذ فترة.
آخر هذه الخطوات جاءت من بشير القنطري 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  رئيس 
سنة  قبل  الهيئة  تسلم  الذي  الوفاق  بحكومة 
بسنوات  وقبله  الملف  هذا  على  وركز  ونصف، 
ضمن  غويلة،  عبالسالم  السابق  الوزير  وضعه 
التعاقد في عهده  وتم   ،2013 عام  اهتمامتها 
على  وصالة  ملعبًا   120 وصيانة  إنشاء  على 
األمنية  ــداث  األح لكن  ليبيا،  أنحاء  مستوى 
الحين  بين  البلد  تشهدها  التي  الحرب  وحالة 
توقفت  التي  المشاريع  هذه  كل  عطلت  واآلخر 
 2013 منذ  جديدة  لتعاقدات  وتحتاج  أغلبها 

لتضيف عبًئا جديدًا لهذا الملف المعقد.
خطوات جديدة قام بها رئيس هيئة الشباب 
والرياضة بشير القنطري، وبدأت فرق التخريط 
للهيئة تتحرك لرصد ومتابعة  التابعة  والمسح 
للصيانة  البالد  أنحاء  مستوى  على  المشاريع 
التعاقد  وتم  الجديدة،  واإلنشاءات  والتطوير 
بشركات  المشاريع  مــن  ــدد  ع تنفيذ  على 
مالعب  من  بعضها  ــدأت  وب وأجنبية  وطنية 
مغلقة  وصاالت  ومضامير  وأحواض  قدم  كرة 
ضعف  منها  التنفيذ،  في  كثيرة  العوائق  ولكن 
الرياضية  التحتية  للبنية  المخصصة  الميزانية 
لسنة  دينار  مليون   60 تتجاوز  لم  التي  الليبية 
مستوى  في  وليس  ضئيل  رقم  وهو   ،2019
يأمل  الذي  الليبي  الرياضي  الوسط  طموحات 
 ،2020 العام  أن تكون الميزانية أكبر في هذا 
لظروف  اآلن  حتى  صرفها  يتم  لــم  والــتــي 
الذي  الصعب  األمني  الجانب  عدا  هذا  البالد، 
مساحة  األســاس  في  هي  التي  ليبيا  تعيشه 
البلد  مساحة  تعد  حيث  شاسعة،  جغرافية 
والغرب  الجنوب  في  متفرقة  واإلنشاءات  كبيرة 

والشرق.
مع كل هذه الظروف يعد ملف البنية التحتية 
ملًفا صعبًا وأحد أكبر التحديات التي تواجه أي 
في  متهالكة  البنية  ألن  ليبي  رياضي  مسؤول 
بعض األندية وليس كلها كما تغيب المالعب 
الصاالت  في  نقص  وهناك  الصغيرة  العامة 
من  وغيرها  القوى،  ألعاب  ومضامير  المغلقة 
كرة  في  الكبيرة  المالعب  أن  كما  اإلنشاءات، 
القدم بطرابلس وببنغازي عمرها يتجاوز نصف 

القرن وتحتاج لتطوير دائم.
الملف،  هذا  صعوبة  على  التأكيد  من  والبد 
أي  في  بناء  أو  إنشاء  أي  أن  آخر  جانب  ومن 
والرياضة  للشباب  مكسب  هو  ليبيا  من  مكان 
لبعض  االفــتــراضــي  العمر  انتهاء  ظــل  فــي 

المنشآت الرياضية.

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

السنة اخلامسة
العدد 240 4 ذو القعدة 1441 هــ

25 يونيو 2020 م اخلميس

تقارير تُفيد أن االتحاد تخلص من بعض ديونه المتراكمة.. ووالمدرب الوطني يؤكد: لدي 175 ألف دينار.. واستالمي لجميع مستحقاتي كذب

أزمة مستحقات «الدامجة» تعود على الساحة الرياضية من جديد

من  الليبية  الرياضية  الساحة  على  تجددت 
جديد، أزمة مستحقات المدير الفني السابق 
للمنتخب الليبي لكرة القدم، جالل الدامجة، 
بعدما كشفت تقارير صحفية، خالل الساعات 
القدم،  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  الماضية، 
والتي  المتراكمة،  ديونه  بعض  من  تخّلص 
البالد،  الكرة في  أخيرًا تهدد مستقبل  باتت 
وذلك بعد أن سدد أجور عدد من المدربين 
المنتخب في آخر  الذين أشرفوا على تدريب 
دينار  ألف   175 الدامجة،  منح  مع  سنتين، 
تم  التي  مستحقاته  باقي  لتكملة  ليبي 

سابقًا. تسديدها 
جالل  الوطني،  المدرب  خرج  ولكن 
الساعات  في  تردد  ما  كل  لينفي  الدامجة، 
المالية  مستحقاته  استالم  حول  الماضية، 
في  قائاًل  القدم،  لكرة  المحلي  االتحاد  من 
"كل  "كورة":  لموقع  صحفية،  تصريحات 
لمستحقاتي  استالمي  عن  تداوله  جرى  ما 
مستحقاته  أن  كاشًفا  كاذبة"،  أخبار  مجرد 
بعضها  ليبي،  دينار  ألف   175 تبلغ  المالية 
جزًءا  استلم  أنه  موضحًا  األول،  العقد  من 
بسيًطا، وهو 80 ألف دينار، وأوضح أن هيئة 
ألف   800 مبلغ  رصدت  والرياضة  الشباب 
أصحاب  المدربين  على  تقسيمه  تم  دينار، 

المستحقات.
وقت  في  أكدت  صحفية،  تقارير  وكانت 
والرياضة  للشباب  العامة  الهيئة  أن  سابق، 
قررت  القنطري،  بشير  الدكتور  برئاسة 
المتأخرة  المالية  المستحقات  بدفع  التكفل 
والخاصة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  لدى 
الوطنية.  للمنتخبات  المحليين  بالمدربين 
اتحاد  أبلغت  الهيئة  أن  التقارير  وأوضحت 
الشلماني  عبدالحكيم  برئاسة  الكرة 
المستحقة  المالية  المبالغ  بقيمة  بإبالغها 
الفنية  واألجهزة  المحليين  للمدربين 
المعاونة لهم وهم: جالل الدامجة، وأبوبكر 
قادوا  الذين  العيساوي  وفوزي  باني، 
متتالية  فترات  على  األول  الوطني  المنتخب 
وكذلك  لهم،  المعاون  الطاقم  وأفراد 
الذي  المعاون  الفني  وجهازه  عطية  رضا 
وأشارت  الوطني.  األولمبي  المنتخب  قاد 
الديون  هذه  دفع  إجراءت  أن  إلى  التقارير 
جاهزة على طاولة مسؤولي الشؤون المالية 
ميزانية  استالم  فقط  وتنتظر  بالهيئة، 

الفني  المدير  وأبدى   .2020 لعام  الهيئة 
من  استياءه  المتوسط"،  لـ"فرسان  السابق 
مرتباته  من  جانب  خصم  الكرة  اتحاد  رغبة 
وصول  بعد  وزمالؤه،  هو  السابقة  الشهرية 
والرياضة بتسديد ديون  الشباب  دعم هيئة 
في  الدامجة  وأكد  الوطنيين،  المدربين 
غير  من  أنه  »الوسط«  جريدة  إلى  تصريح 
بعد  المدربين  رواتب  تخصم  أن  المعقول 
أشهرًا  وانتظارهم  بصدق  وعملهم  جهدهم 
طويلة، وأنه يرفض التنازل عن حقوقه، بعد 
أو  مزايدات  دون  كمدرب  بواجبه  قام  أن 

ادعاءات أو بطوالت من البعض.
كرة  اتحاد  هدد  قد  الدامجة،  أن  كما 

القدم الليبي برئاسة عبدالحكيم الشلماني، 
حصوله  عدم  حال  في  "الفيفا"  إلى  باللجوء 
التي  الفترة  عن  المتأخرة  مستحقاته  على 

المتوسط.  فرسان  قيادة  في  قضاها 
الذين  المحليون  المدربون  وأبدى 

سواء  الوطنية  المنتخبات  قادوا 
الشباب  أو  األولمبي  أو  األول 
مسؤولي  تصرفات  من  استياءهم 
االتحاد الليبي لكرة القدم، خاصة 
مقدم  بسداد  قاموا  وأنهم 

التونسي  المدرب  مع  التعاقد 
فوزي البنزرتي، المدير الفني 

الوطني  للمنتخب  الحالي 
عقده  انتهى  الذي  األول، 
أبريل  شهر  نهاية  مع 

أنهم  حين  في  الماضي، 
المستحقات  يسددوا  لم 
الوطنيين  للمدربين  المتأخرة 

السابقين.
منه  للمقربين  الدامجة  وذكر 

اتحاد  لدى  المتأخرة  مستحقاته  أن 
أيام  من  متأخرة  أشهر   5 عن  عبارة  الكرة 

بقيمة  الكرة  التحاد  الجعفري  جمال  رئاسة 
ألف   75 بإجمالي  الشهر  في  دينار  ألف   15
ونصف  سنة  راتب  قيمة  وكذلك  دينار، 
قيادة  فيها  تولى  التي  األخيرة  الفترة  عن 
 20 بقيمة  والعيساوي،  لباني  خلفا  المنتخب 
تنازل  أنه  إلى  الفتا  الشهر،  في  دينار  ألف 
ويطالب  كاملة  راتب سنة  عن  الكرة  التحاد 
بإجمالي  أشهر   6 مستحقات  على  بالحصول 

120 ألف دينار.
وجاءت تصريحات "الدامجة" بعدما كانت 
بقيمة  دعمًا  قدمت  والرياضة  الشباب  هيئة 
متراكمة  ديون  لتسديد  دينار  ألف   850
اتحاد  طلب  أن  بعد  واإلداريين،  للمدربين 
الكرة مليوني دينار لتسديد ديون والتزامات 
مستحقات  أزمة  أن  إال  ماضية،  سنوات  عدة 
»فرسان  تدريب  مهمة  تولى  الذي  الدامجة 
حل،  عن  تبحث  مازالت  مرتين  المتوسط« 
في  الماضي  العام  الدامجة  وقال  وسبق 
تصريح خاص إلى جريدة »الوسط«: »أمهل 
االتحاد الليبي لكرة القدم حتى نهاية العام 
أن  بعد  جدًا،  المتأخرة  رواتبي  لتسديد 
يكون  أن  الكرة  اتحاد  وعلى  كثيرًا،  انتظرت 
مثلما  الوطني  المدرب  يحترم  وأن  متجاوبًا، 
األجانب،  المدربين  رواتب  بتسديد  يسارع 

ويوفر لهم األموال«.
الدامجة  طالب   ،2017 أكتوبر  وفي 
ولجميع  له  المتأخرة  المالية  بمستحقاته 
يتسلم  لم  حيث  المعاون،  جهازه  أفراد 
المسؤولية،  توليه  منذ  واحدًا  دينارًا 
الذي  تعاقده  على  كامٌل  عامٌ  ومرَّ 
من  أكتوبر  شهر  بنهاية  انتهى 
العام نفسه، دون أن يفاتحه أحدٌ 
عدمه،  من  التجديد  مسألة  في 
للخروج  الدامجة  التجاهل  ليدفع 
اإلعالم  وسائل  مختلف  إلى 
إما  موقفه،  بحسم  للمطالبة 
الرحيل،  أو  االستمرار  بإعالن 
تصريحات  أن  يبدو  لكن 
الكرة  اتحاد  لرئيس  ماضية 
الجعفري بشأن  السابق جمال 
الفني  الجهاز  تغيير  في  رغبته 
لوال  أجنبي،  مدرب  واستقدام 
التي  الخانقة  المالية  األزمة 
وقتها،  أمام ذلك  حائاًل  وقفت 
أكدت  مؤشرات  بمثابة  كانت 
التغيير  نحو  الجعفري  نية  اتجاه 

في أي وقت.

الوسط- القاهرة

الشباب والرياضة ترصد 
800 ألف دينار لحل 

األزمة العالقة منذ سنوات

● الدامجة مع المنتخب الوطني

● الدامجة

األفريقي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  رئيس  كشف 
لكرة القدم )الكاف( سامسون أدامو، موعد استئناف 
األمم  كأس  إلى  المؤهلة  التصفيات  مباريات 
موقع  نقله  ما  وبحسب   .)2021 )كان  األفريقية 
االتحاد األفريقي )الكاف(، وفًقا لوكالة األنباء الليبية، 
قال رئيس لجنة المسابقات باالتحاد األفريقي: "لقد 
وضعنا تصورًا الستكمال لقاءات التصفيات األفريقية، 
وذلك في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبل، حال فتح 

المجال الجوي.
األفريقية  البطولة  أن  أدامو،  سامسون  وأضاف 
المقبل،  وفبراير  يناير  شهر  في  ستقام  اآلن  حتى 
ستقوم  )الكاف(  المسابقات  لجنة  أن  إلى  مشيرًا 
تفصيلي  بشكل  التصفيات  مباريات  باقي  بتحديد 

مرفقة بالجداول.
لالتحاد  العام  السكرتير  استبعد  جانبه،  من 
باه،  عبدالمنعم  المغربي  القدم،  لكرة  األفريقي 
2021 في فصل  أفريقيا  أمم  نهائيات كأس  إقامة 
الصيف بسبب األجواء المناخية في الكاميرون التي 
تستضيف البطولة. موضحًا في تصريحات صحفية 
أن "كان 2021" سوف تقام فى موعدها خالل شهري 

يناير وفبراير، من العام المقبل، كما هو معلن عنه 
قد  الذي  الوحيد  السبب  أن  إلى  مشيرًا  مسبًقا، 
يدفع الكاف إلى تأجيل البطولة، هو استمرار تفشي 
العام  19( طوال  )كوفيد  المستجد  فيروس كورونا 

الجاري.

وتابع أن مرحلة التصفيات يتبقى منها 4 جوالت، 
كل  مباراتين  إقامة  الممكن  من  أنه  إلى  منوهًا 
شهر، حيث مازال لدينا أشهر يونيو، سبتمبر، أكتوبر 
ونوفمبر، ما يعطينا متسع من الوقت لالنتهاء من 
المباريات المتبقية في التصفيات قبل إقامة البطولة. 

حال  في  أنه  على  مشددًا  تصريحاته  باه  واختتم 
يونيو  شهر  في  والرابعة  الثالثة  الجولتين  خوض 
المقبل، سيكون أمرا جيدا، وفي حال عدم التمكن 
من ذلك فستتم إقامة الجولتين في شهري سبتمبر 
األخيرتين  الجولتين  إقامة  تتم  أن  على  أكتوبر،  أو 

في شهر نوفمبر المقبل. في المقابل، رجح رئيس 
اتحاد الكرة الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، 
األمم  كأس  من  المقبلة  النسخة  نهائيات  تأجيل 
األفريقيةن والمقرر إقامتها بالكاميرون خالل شهري 
يناير وفبراير العام المقبل. وقال زطشي، عضو لجنة 

تصريحات  في  أفريقيا،  أمم  كأس  بطولة  تنظيم 
الشتاء  في  المقررة  البطولة  موعد  إن  صحفية، 
المقبل بالكاميرون؛ تأثر بسبب الظروف االستثنائية 
وربما يتم تأجيله ولكن القرار الرسمي لم يتخذ بعد، 
وأضاف أن توقف النشاط بسبب جائحة كورونا أثر 
بشكل مباشر على جدول البطوالت المحلية والدولية 

حول العالم.
خاض  قد  القدم،  لكرة  الوطني  المنتخب  وكان 
العاشرة، من  المجموعة  مباراتين ضمن منافسات 
البطولة، حيث فقد األولى أمام تونس بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل هدف، على الملعب األولمبي برادس، 
في الجولة األولى من منافسات المجموعة العاشرة، 
وسجل حينها أهداف تونس وهبي الخزري )33 من 
و52(،   41( الخاوي  الدين  وسيف  و88(  جزاء  ركلة 
وحمدو الهوني )45( هدف ليبيا. بينما فاز "فرسان 
المتوسط" الذي كان يقوده حينها المدرب التونسي 
 1 /  2 بنتيجة  الثانية،  المباراة  في  البنزرتي،  فوزي 
على تنزانيا. ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث 
في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب 
تنزانيا صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق 
أهداف أكبر، في حين يحتل منتخب تونس صدارة 
المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يقبع منتخب غينيا 

االستوائية في المركز األخير بدون رصيد.

«كاف» يحدد موعد استئناف مباريات تصفيات «كان ٢٠٢١»
الوسط- القاهرة

● المنتخب الوطني● مباراة المنتخب الوطني وتنزانيا

املصير املجهول يطارد مشاركة األندية الليبية في البطوالت األفريقية
أزمة جديدة اندلعت على الساحة الرياضية 
الليبية، خالل األيام القليلة الماضية، حول 
في  المحلية  األندية  مشاركة  صعوبة 
أفريقيا  أبطال  دوري  من  القادمة  النسخة 
لغياب  األفريقية،  الكونفدرالية  وكأس 
منذ  توقفه  ليبيا عقب  في  الممتاز  الدوري 
 ،2019 الماضي  العام  من  أبريل  شهر 
حيث مازال مصير عودة الدوري الليبي إلى 
بسبب  مجهوال  بات  جديد  من  الواجهة 
العام  أوائل  منذ  األمنية  الظروف  تفاقم 
جدال  الرياضي  الوسط  ويشهد  الماضي، 
واسعا حول ملف مشاركات األندية أفريقيا 
وبين  المشاركة  يطالب بضرورة  بين من 
ظل  في  العام  للمال  بهدر  يصفها  من 

غياب الدوري.

موقف األندية
باالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  كشف 
عن  الكزة،  يونس  القدم،  لكرة  الليبي 
في  المشاركة  من  الليبية  األندية  موقف 
دوري  )الكاف(  األفريقي  االتحاد  بطولتي 
نسختهما  في  والكونفيدرالية  األبطال 
الجديدة في الموسم المقبل. وقال الكزة، 
إنه  الليبية،  الفضائية  لقناة  في تصريحات 
واللوائح  األفريقي  االتحاد  لقوانين  وفقا 
الليبية  األندية  فإن  لبطوالته  المنظمة 
خالل  األفريقية  البطوالت  في  تشارك  لن 
 ،2021  /  2020 الجديد  الكروي  الموسم 
الدوري  بطولة  توقف  خلفية  على  وذلك 

الليبي لعامين متتاليين.
وأضاف أن لوائح االتحاد األفريقي تنص 
فيها  توقفت  التي  األندية  مشاركة  على 
واحد  عام  لمدة  المحلي  الدوري  بطولة 
حين  وفي  استثنائي،  بشكل  وذلك  فقط 

عامين  لمدة  المحلية  البطولة  توقف  أن 
أنديته  مشاركة  من  االتحاد  حرمان  يتم 
في بطوالت الكاف، موضحًا عضو المكتب 
المكتب  أن  الكرة،  لالتحاد  التنفيذي 
التنفيذي التحاد الكرة الليبي يبذل جهودا 
كبيرة من أجل استثناء األندية الليبية من 
هذا الشرط في ظل الظروف التي تمر بها 
إلى  االستناد  يتم  أنه  إلى  إضافة  البالد 
نادي  فريق  حققها  التي  الجيدة  النتائج 
ووصوله  الكونفيدرالية  بطولة  في  النصر 
وشدد  للبطولة.  النهائي  ربع  الدور  إلى 
االتحاد  موافقة  حال  في  أنه  على  »الكزة« 
األفريقي لكرة القدم على مشاركة األندية 
الليبية تقديرا للظروف التي تمر بها البالد، 
بالسلب  األمر  هذا  سيعود  أنه  يرى  فإنه 
على األندية خاصة في ظل عدم جاهزيتها 
األفريقية  األندية  لمجاراة  والبدنية  الفنية 
البطوالت  انتظام  تشهد  التي  الكبيرة 
الدوري  بطولتي  عكس  على  بها  المحلية 

والكأس في ليبيا. من جانبه، أكد السكرتير 
ناصر  القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العام 
خالل  صحفية،  تصريحات  في  الصويعي، 
األندية  مشاركة  صعوبة  الماضية،  األيام 
دوري  من  القادمة  النسخة  في  المحلية 
قائاًل  الكونفيدرالية،  وكأس  أفريقيا  أبطال 
إن لوائح الكاف تمنع مشاركة األندية التي 
المحلية  البطولة  تنظيم  من  تتمكن  لم 
إشارة  في  التوالي،  على  موسمين  لمدة 
لغياب الدوري الممتاز في ليبيا عقب توقفه 

منذ شهر أبريل من العام الماضي 2019.
مخاطبة  إمكانية  عن  الصويعي  وكشف 
ليبيا  بمنح  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
كما  أفريقيا،  للمشاركة  استثنائية  مقاعد 
تعذر  عندما  سابق  وقت  في  ذلك  جرى 
واستنادا  أمنية،  لظروف  البطولة  تنظيم 
فريق  حققه  الذي  المتقدم  التصنيف  إلى 
النصر في آخر مشاركة بالعبور لربع نهائي 
 4 ليبيا  يمنح  والذي  الكونفيدرالية  كأس 

مقاعد في حال نظمت البطولة المحلية.

وعود سابقة
في شهر ديسمبر من العام 2019، خرج 
رئيس االتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم 
برنامج  إلى  تصريحات  في  الشلماني، 
الوطن«،  »ميادين« عبر قناة »ليبيا روحها 
وقال: »هناك مساٍع جادة إلقامة الدوري في 
شهر يناير من العام الجاري، ومن يريد أن 
يشارك أهاًل به، ومَن ال يريد سنقدر ظروفه، 
فهناك لجنة في المنطقة الغربية ولجنة في 
وهناك  الخصوص  بهذا  الشرقية  المنطقة 
التزامات علينا ويجب أن يكون هناك دوري 
لذا نسعى لرفع الحظر، وسيكون هذا بداية 
من دول شمال أفريقيا التي ستقف معنا في 
وجدت  الشلماني  تصريحات  األمر«.  هذا 
عقدت  التي  الشرقية  المنطقة  في  قبوال 
التنفيذي  المكتب  عضو  بحضور  اجتماعا 
الكزة  يونس  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 
الجبل  وشباب  سرت  خليج  أندية  بحضور 
واألخضر واألهلي بنغازي والتحدي والهالل 
والنصر والصداقة والتعاون واألنوار ونجوم 
المجتمعون  واشترط  ودارنس  أجدابيا 
والتكفل  المالي  الدعم  الليبي  االتحاد  على 
باإلقامة والتنقل من أجل اللعب في الدوري 
 2020 يناير   20 يوم  حددوا  كما  الممتاز، 
الدوري  مسابقة  النطالق  أقصى  كموعد 
 2020-2019 الرياضي  للموسم  الممتاز 

بعد الحصول على الدعم المالي الذي طالبت 
به أندية المنطقة الشرقية خالل اجتماعها 
السبت الماضين وهو ما لم يتم تنفيذه حتى 
اآلن. منذ انطالق الدوري الليبي لكرة القدم، 
الكروية  ونسخته  طبعته  انطلقت  الذي 
وتحديدًا  قرن  نصف  من  أكثر  قبل  األولى 
لم   ،)1964-1963( الرياضي  الموسم  في 

يعرف االستقرار ولم يهدأ له بال 
ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال 
الدوري  وعرف  الشاقة.  الطويلة 
عديدة،  وعثراث  تقلبات  الليبي 
وفترات  مثيرة  مواسم  كما شهد 
ذهبية زاهية، وأخرى عجافا توقف 
وتعثر  الكروي،  الموسم  خاللها 
للتوقف  وتعرض  مرات،  عدة 
واإللغاء في منتصف الطريق كان 
الذي  الماضي،  الموسم  آخرها 
توقف على مشارف واعتاب انتهاء 
مرحلة الذهاب وهي ليست المرة 
األولى التي يتعرض فيها الموسم 

الكروي للتوقف واإللغاء.

مشاركة سابقة
الماضي، مثل فريقا  العام  في 

بطولتي  في  الليبية  الكرة  واالتحاد  النصر 
دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية موسم 
)2019-2020(. بعدما أعلن االتحاد الليبي 
لكرة القدم عن مشاركة الفريقين في رسالة 
تلقى نادي النصر نسخة منها تفيد بأن لجنة 
لكرة  األفريقي  باالتحاد  مسابقات  تنظيم 
والتصنيف  المنظمة  للوائح  ووفقا  القدم، 
اجتماعها في  المعتمد، قررت في  الرياضي 
بطل  النصر  فريق  اختيار  القاهرة  مدينة 
النسخة السابقة من الدوري الليبي الممتاز 
األبطال،  دوري  مسابقة  في  ليبيا  لتمثيل 
للمشاركة  ليبيا  كأس  بطل  االتحاد  وفريق 

في الكونفيدرالية.

الوسط- القاهرة

● فريق النصر

الكزة يكشف موقف األندية 
من النسخة القادمة بدوري 
األبطال وكأس الكونفدرالية
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 كل شيء كل شيء

الجامعة العربية

الشيخ محمود صبحي
في مثل هذا اليوم منذ سبعة أعوام رحل عنا الشيخ محمود صبحي. وُلد 
ثم  بكتّابها،  درس  ميزران،  بمنطقة  وترعرع   1920 سنة  محمود  الشيخ 
على  األزهر وتحصل  بجامعة  ثم درس  القديمة.  بالمدينة  بكتّاب حورية 
درجة عليا في الشريعة، وظل مواظبا على الخطابة والرياضة داخل رواق 
رجوعه  بعد  عمل  والثالثين.  الثالثة  عمر  عن  األزهر  من  رجع  المغاربة. 
له بعد االستقالل  أن أصبح مديره. كان  إلى  المعلمين  ليبيا بمعهد  إلى 
في  عضوا  أصبح  ليبيا.  داخل  األجنبية  القواعد  لوجود  مناهض  موقف 
الجزائرية  التحرير  لجبهة  الليبية  التبرعات  لجنة  وترأس  النواب.  مجلس 
كبيرة خالل  كانت  الرياضي  بالنشاط  اهتماماته  فرنسا.  مع  حربها  خالل 
ليبيا  في  النوادي  بعض  تأسيس  في  وشارك  والستينيات،  الخمسينيات 
الهنشير  شط  مقبرة  ثرى  وسد  الدولية.  المحافل  في  البعثات  وترأس 

بطرابلس يوم 2013/6/25.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

غادرت الكويت، بعد المشاركة في اإلسبوع الثقافي الليبي، ما تقاطعت معه في 
سبيل العودة، فجُلهم أراد ليبيا، ومنهم من أراد أثينا، حينها أواخر سبعينيات 
القرن العشرين، قررت أن أمر على بغداد جامعة المثقفين العرب، والتي تُصدر 
مجالت ثقافية عدة، كمجلة "األقالم" التي كان مقرها، ما بان لي كما برج بابل، 
مشترك  أهم  لهجات،  يرطنون  عرب،  عمالة  وأسفله  عراقيون  أرباب  أعاله  في 

بينها هو االختالف وسوء الفهم.
الربيعي سكرتير تحرير المجلة، وهو يحتفي بي  وقد أوحى لي عبد الرحمن 
"كراسات  كتاب  عن  كتب  أنه  حتى  ليبيا،  في  الثقافة  على  مُطلع  بأنه  مزهوا 
أدبية" لخليفة التليسي، وبعث به للنشر في مجلة "الثقافة العربية" الليبية!، كذا 
أبديت له عالمة تعجب، وقد قدمت له بعضا من نصوص لكتاب ليبيين لنشرها 

بالمجلة وقد فعل.
أما الشاعر عبدالوهاب البياتي، وكان آنذاك وكيل وزارة، فالحق أنه أكرمني، 
بأن جاءني حتى فندق المنصور حيث أقيم، في سيارة فولفو جالسا في الخلف، 
داخله  في  الذي  الفندق  الفندق،  باب  عند  السيارة  باب  له  يفتح  الوزارة  سائق 
فوجئ البياتي باللمة: الشاعر المصري محمد عفيفي مطر، الكاتب األردني غالب 
هلسا، الشاعر التونسي الطيب الرياح، الشاعر الفلسطيني خيري منصور، الشاعر 
من  موجودا،  كان  أذكر  الجلسة  تلكم  وفي  الجابري.  مسلم  الشيعي  العراقي 

العراق من كل ملة ومذهب؛ السني والصابئ، الكردي 
والملكي،  والوطني  والكلداني،  واآلشــوري  والعربي، 

والشيوعي والبعثي.
بنوعية  بعثي،  بأنه  يوحى  آنذاك  البياتي  كان 
عدم  على  مؤكدا  مثله،  لشاعر  وفريدة  خاصة 
صلته بالشيوعيين البتة، وكان الشيوعي والشاعر 
سعدي يوسف، سكرتير تحرير مجلة تراث الشعب، 
حيث زرته في مقرها احتفى بي باقتضاب الشاعر 
معزة  وبينه  بيني  بقيت  بعد  فيما  وكثافته، 
خاصة، رغم أننا لم نلتق إال قليال بين طرابلس 
اآلشورية  اآللهة  بكرم  البياتي  دفع  والقاهرة. 
على  ذلــك  مقابل  واستولى  القعدة،  تكاليف 

الجلسة، وعين نفسه ملك الشعر العربي، أخرج من جُب الشاعر لفافة ورق تضم 
اللفافة في كتاب، أطلعني عما  ُكتب عنه، وقد كان يعزم على نشر محتوى  ما 
كتبه الصادق النيهوم عنه، وأشار لي أنه اختار لمقدمة أعماله الشعرية الكاملة، 
مقالة يوسف القويرى التي نشرها في كتابه "الكلمات التي تقاتل"، وعلق: ُكتب 
عنى ما ُكتب بلغات الدنيا، غير أني لم أجد فيما كتب ما يخصني، كما وجدت 

فيما كتب يوسف القويرى.
في صباح اليوم الثاني، كنت في مقر مجلة "الطليعة األدبية"، هناك التقيت 
القاص أمجد توفيق وثلة من المثقفين العرب؛ هذه المجلة لألدباء الشبان – 
حين كان لألمة شيوخ وشباب في الحياة كما في األدب – وكنت وقتها: مُؤسسا، 
ومشرف على صفحة " آفاق ثقافية – كتابات شابة "، التي قدمت ما سُمي فيما 
بعد بجيل السبعينات، والتي هي الصفحة األسبوعية – كل يوم سبت- للثقافة 

في جريدة الفجر الجديد، فترة رئاسة تحرير عبد الرحمن شلقم.
قدمت لرئيس تحرير مجلة "الطليعة األدبية" أمجد توفيق، ملفا من كتابات 
أدبية للشباب الليبيين، وكنت أصال أينما وليت وجهي، أحمل زادا من الثقافة 
الليبية، وهذه المرة جئت بغداد بمواد منشورة في آفاق ثقافية كتابات شابة، 
وأيضا مواد لم تنشر، هكذا منحته من زوادتي نصوصا عدة من الشعر والقصة 
ومقاالت، ما نُشرت كملف ثقافي ليبي بالمجلة، وفي العدد التالي ُكتبَ نقد لما 
نشر بالملف، من قبل كتاب عراقيين منهم الكاتبة لطيفة الدليمي، وقد أعدتُ 

نشر تلك الكتابات النقدية للملف، بجريدة األسبوع الثقافي.
وقد أجرت مجلة "ألف باء" العراقية حوارا معي، حول الزيارة، واإلبداع، والُكتاب 
الشباب الليبيين، وضحت فيه أني أزور العراق، غبّ مشاركة في أسبوع ثقافي 
ليبي بالكويت، وقد رغبت في زيارة بغداد ألسباب ثقافية، ولنشر كتابات ليبية، 
حيث ليس ثمة حينها بالكويت مجالت ثقافية، وإن كانت الكويت زاخرة بالصحف 
ما  بغداد  العكس  وعلى  اهتمامها.  من  ليس  الثقافة  فإن  والمجالت،  اليومية 
عدت منها بمكتبة، من منشورات عدة جديدة ومتميزة المؤلف منها والمترجم، 
ما واجهت في مطار طرابلس صعوبة، واستخدام واسطة قوية، ألدخالها للبالد.

أحمد الفيتوري

مسافٌر زاده الثقافة

اللموشي  جالل  الليبي  حصل 
في  الفضية  الميدالية  على 
لزيت  الدولية  أثينا  بطولة 

أقيمت  التي   ،2020 الزيتون 
بجزيرة  الماضي  األسبوع 

اليونانية. ليسفوس 
الخامسة  النسخة  هذه  وتعد 
أقيمت  التي  النسخ  وأصعب 
عدد  إلى  قياسا  اليوم،  حتى 
من  أتوا  الذين  المشاركين، 

العالم. دول  مختلف 
التحكيم  عملية  في  وشارك 

مئات  مع  متخصصون،  قضاة 
من  الزيتون  زيت  منتجي  من 

العالم. أنحاء  مختلف 
بزيت  اللموشي  ويشارك 

في  ينتشر  الذي  »شماللي«، 
شمال  نفوسة  جبل  منطقة 

. ليبيا

ماذا: أضافت لدعم الشعب الليبي خالل أزمته؟

من: يوجه قراراتها ويحدد سياساتها؟

أين: تقف الجامعة.. مع الشعوب أم الحكومات؟

متى: يشعر الليبيون بدعمها لهم وحماية مصالحهم؟

كيف: لعبت دورًا سلبيًا خالل سنوات األزمة؟

لماذا: لم تصدر عنها قرارات صارمة بخصوص التدخالت 
الخارجية في الشأن الليبي؟

نفوق الديك موريس 
بسبب الزكام

قالت مالكة الديك موريس، كان رمزا 
للحياة الريفية في فرنسا، إنه نفق جراء 

إصابته بمرض الزكام.
يأتي ذلك بعدما مثل أمام القضاء 

بسبب إزعاج صياحه جيرانه المنتقلين 
من المدينة إلى الريف، حسب »فرانس 

برس«. وأوضحت كورين فيسو التي 
كانت تملك الديك منذ ست سنوات: 

»نفق جراء مرض الزكام الشهر الماضي 
خالل فترة العزل المنزلي، وجدناه نافقا 
أمام قن الدجاج« وهو كان مريضا منذ 

أشهر عدة. وقالت فيسو: »موريس 
كان رمزا للحياة الريفية وبطال«. وكان 
القضاء الفرنسي سمح الصيف الماضي 

لموريس باالستمرار بالصياح في جزيرة 
أوليرون السياحية في جنوب غرب 

فرنسا، رافضا شكوى جيران كان صياحه 
الصباحي يوقظهم. وأصبحت القضية 

رمزا للخالفات بين »السكان المحليين« 
والوافدين الجدد من المدن فيما باتت 

أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات 
قضائية عدة بتهمة اإلزعاج.

اتهام »يوتيوب« 
بالعنصرية

شرع فنانون وصناع محتوى ينشطون 
على »يوتيوب« في مقاضاة المنصة 

التي تملكها »غوغل«، بتهمة التمييز 
العنصري ضد السود. وقال مقدمو 
الشكوى في مقدمة ملف من 200 

صفحة إنهم »يباشرون هذه القضية 
لتصحيح ممارسات تمييزية وعنصرية 

منهجية علنية ومتعمدة من قبل غوغل- 
يوتيوب«. ويرتكز نموذج »يوتيوب« 
التجاري كما غالبية شبكات التواصل 
االجتماعي، على إعالنات هادفة على 
نطاق واسع جدا. ويكون السعر الذي 

يدفعه المعلنون واألموال، التي 
يتقاضاها مؤلفو المضامين، رهنا 

باعتبارات كثيرة من بينها عدد 
المشتركين في قناة معينة وعدد 

المشاهدات للمقطع المصور. 
وقال مقدمو الشكوى إن يوتيوب 

»تقسم المقاطع المصورة 
بحسب اإلثنية والهوية واآلراء 

لبيع إعالنات إلى أطراف أخرى من 
دون االهتمام بالمضامين«.

أقوالهمأقوالهم

»إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق 
في ليبيا، أمر أساسي لتحقيق السالم 

بعد سنوات عديدة 
من اإلفالت من العقاب«.

رئيسة بعثة األمم المتحدة
 للدعم في ليبيا، 
ستيفاني ويليامز

»أقلمة« األزمة الليبية و»دولنتها« 
خطرعلى ليبيا ودول الجوار واألمن 

العربي المشترك«.

وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
األردني

أيمن الصفدي

»نشعر باألسى حيال الوضع الحالي في 
ليبيا، وندعو لمعالجة األزمة 

بالوسائل السلمية«.

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية 
في سلطنة عمان
 يوسف بن علوي

مايلي سايرس.. الفقراء مايلي سايرس.. الفقراء 
ضحايا الجائحةضحايا الجائحة

قالت نجمة موسيقى البوب مايلي سايرس إن الفقراء والمهمشين هم 
األشد تضررا من الجائحة، وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص 
والعالجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في 

كل مكان.
وجاء ذلك قبل إقامة حفل ضم 
نجوم بارزين بمجال الموسيقى 

والسينما في العالم، وينقله 
التلفزيون ويعرض على 

اإلنترنت السبت، لجمع التبرعات 
للمساعدة في محاربة مرض 

كوفيد19-.
وسيقدم الحفل الممثل 

دوين »ذا روك« جونسون 
وستشارك فيه سايرس 

والثنائي الغنائي 
كلوي وهالي والمغنية 
كريستين آند ذا كوينز 

وفريق كولد بالي وشاكيرا 
وغيرهم، كما سينضم إليهم 

الممثل هيو جاكمان والعب 
كرة القدم المعتزل ديفيد 

بيكهام والممثلة تشارليز ثيرون.
وقال هيو إيفانز الرئيس 

التنفيذي لغلوبال سيتزن »نريد 
من زعماء عالمنا توفير مليارات 

الدوالرات المطلوبة لتطوير 
وتوزيع الفحوص والعالجات 

واللقاحات بالتساوي«.
وقالت أورسوال فون دير الين 

رئيسة المفوضية األوروبية إن 
الحفل سيتزامن مع قمة لجمع 

التبرعات سيعبر من خاللها 
الفنانون والعلماء وزعماء العالم 

عن التزامهم »بمساعدة العالم على 
القضاء على فيروس كورونا«.

 ليبي يحصل على فضية »الزيتون« بأثينا

أجرت مجلة "ألف 

باء" العراقية حوارا 

معي، حول الزيارة، 

واإلبداع، والكتاب 

الشباب الليبيني
ُ

»نرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا 
من أية جهة، والشعب الليبي وحده 

صاحب السيادة«.

الرئيس التونسي
 قيس سعيد
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