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 الجمال الفريد
 في الغابة المتحجرة بنالوت
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تمديد جديد

فضاء

كشفت تقارير دولية أن المملكة العربية 
السعودية قادرة  على تمديد اتفاقية أوبك 
حتى العام 2022.  ونوهت شبكة »روسيا 

اليوم« إلى أن كبار سوق النفط في العالم، 
 وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية 
وروسيا في طريقهم إلى  تمديد تخفيض 
إنتاج النفط بصورة كبيرة حتى تصل إلى 

العام 2022،  لضمان استقرار أسواق النفط 
العالمية لفترات أطول.  ولفتت مجلة »أويل 

برايس« النفطية المتخصصة النظر إلى 
 اآلراء الرسمية التي يدعمها »أوبك +« 
خالل األيام القليلة الماضية،  على أنها 

إشارة إيجابية.

مليار169.5
 دوالر
إجمالي الديون الخارجية المستحقة 

على تركيا حتى نهاية شهر مايو الماضي.
»البنك المركزي التركي«

نفط

كل شيء

المرآة

قريبا في ليبيا
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على مسؤولية خبير بـ »كارنيغي«: لن تندلع حرب شاملة إذا دخلت القوات املصرية ليبيا

 رامافوسا

السياسي و يفتح الباب أمام أسوء السيناريوهات«.
وسائل  إلى  تصريحات  في  كروش  احمد  وقال 
على  كبيرة  »ستكون  الكارثة  إن  جزائرية  اعالم 
ما  نهائيا  الداخل  من  بتحطيمه  الليبي  المجتمع 

يهدد بحرب أهلية طويلة األمد«.
في  اجتماع  يعقد  أن  جزائرية  مصادر  وتتوقع 
األيام القادمة لعدد من ممثلي القبائل الليبية في 
الجزائر بطلب منهم، مشيرة الى تأجيل السلطات 
عقيلة  النواب  لرئيس مجلس  زيارة  لحظة  آخر  في 
قد  الماضي  السبت  مقررة  كانت  الجزائر،  صالح 
تشكيل  بمقترح  نفسها  المصادر  وفق  لها  يكون 
التي  المبادرة  لتبني  الجزائر  مع  مشتركة  لجنة 
أعلنها في وقت سابق الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
ليبيا  جيران  أن  تبون،  الرئيس  عن  نقل  وكــان 
والجزائر وتونس ومصر، قادرون على مساعدة ليبيا 

على العودة إلى طريق السالم.
وفي غضون ذلك تفيد المعلومات بأن حكومة 
عززت  التركي  حليفها  قبل  من  المدعومة  الوفاق 
معلومات  تؤكد  فيما  ثقيلة،  بأسلحة  سرت  جبهة 
إلى  المرتزقة  تدفق  استمرار  عــن  متداولة 
العسكرية  القيادة  عنهم  كشفت  ما  وفق  البالد، 

»بنتاغون«. األمريكية 

إردوغــان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  خالف  و 
كالين  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  المتحدث 
الذي قال »لسنا مع تصعيد التوتر في ليبيا، وليست 
دولة  أي  لمجابهة  تفكير  أو  نية  أو  أي خطة  لدينا 
هناك« إذ أبدى اردوغان إصراره على عدم التراجع 
قائال:»لن نعطي أي فرصة ألي طرف يفكر بتنفيذ 
قرار  إلى  يبدو  ما  على  إشارة  في  هناك«،  خططه 

البرلمان المصري.
إفريقيا،  أنه نشاط تركي متزايد في  بدا  وفيما 

أوغلو،  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير  زار 
استقبله  حيث  الثالثاء  نيامي  النيجرية  العاصمة 
في  التطورات  وبحثا  يوسفو،  محمد  النيجر  رئيس 
مؤتمر  وفي  اإلرهاب.  مكافحة  في  والتعاون  ليبيا 
أنكورو،  كاال  النيجري  نظيره  مع  مشترك  صحافي 
شدد أوغلو على أن الحل الوحيد في ليبيا سياسي، 
وأن كل من اختار الحل العسكري حتى اليوم مُني 

بالهزيمة.
وكرد فعل أوروبي انتقد وزير الخارجية األلماني 
أنه  معتبرًا  المصري  البرلمان  قرار  ماس  هايكو 
بعمليات  بالقيام  قرارات  بأي  الترحيب  يمكن  »ال 

عسكرية تنطوي على خطر تصعيد األزمة«.
وفي األثناء دخل األردن على خط الوساطة بين 
مصر وتركيا على نحو مفاجئ لمنع مواجهة مباشرة 
خاصة أنه يتمتع بعالقات جيدة مع البلدين ، بعد 
سامح  المصري،  الخارجية  لوزير  استثنائية  زيارة 
فيها  التقى  عمان،  األردنية  العاصمة  إلى  شكري، 
أيمن  خارجيته  ووزير  الثاني،  اهلل  عبد  األردن  ملك 
الصفدي، حاماًل معه رسالة من الرئيس عبد الفتاح 

السيسي.
والقت وزارة الخارجية الروسية بثقلها في الملف 
نظيره  مع  ــروف  الف سيرغي  الوزير  ناقش  حيث 

في  والوضع  الليبية  األزمة  شكري  سامح  المصري 
المنطقة في وقت أجرى محادثات مماثلة مع نظيره 

الجزائري صبري بوقادوم بموسكو.
لوكالة  وفقا  الــروســيــة،  الخارجية  ــدت  وأكـ
في  ناقشا  الوزيرين  أن  »تاس«،  الروسية  األنباء 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الوضع  محادثاتهما 
ليبيا،  في  األزمة  على  التركيز  مع  إفريقيا  وشمال 
وشدد الجانبان على أنه ال يوجد بديل لحل الوضع 
في ليبيا إال من خالل المفاوضات بمشاركة جميع 
مؤتمر  قــرارات  مع  يتماشى  بما  الليبية  األطــراف 
األمن  مجلس  قرار  في  عليها  المنصوص  برلين 

الدولي رقم 2510.
عسكرية  عملية  فتيل  نــزع  مساعي  وضمن 
روسي  وفد  زار  والجفرة  سرت  منطقة  في  متوقعة 
وزيري  بين  قريب  للقاء  تمهيدا  الثالثاء  انقرة 
المباحثات  نجاح  حال  والتركي  الروسي  الخارجية 
حرب  نشوب  قبل  األخيرة  المساعي  لتعد  التقنية 
في  الليبية  األزمة  تبقى  األجواء  هذه  وفي  أخرى، 
على  الوضع  انفجار  الحذر من  بين  المراوحة  وضع 
محوري سرت والجفرة، والدعوة المستمرة إلى خيار 

الحل السياسي لألزمة.
تفاصيل ص 3

االقتصاد الليبي في حالة »عدم يقني«
حذر تقرير صادر عن المصرف المركزي في 
المالية  االختالالت  انعكاسات  من  بنغازي 
وتأثيراتها  المالي  االستقرار  على  العامة 
على السياسة المالية والنشاط االقتصادي 
بشكل عام في البالد، وذلك في تشخيص 
سنوات،   3 منذ  الليبي  االقتصاد  لحالة 
مشيرا إلى انكشاف االقتصاد الوطني على 
الدولة تستورد كل شيء  إن  العالم حيث 

تقريبًا من الخارج.
وفي تقرير شامل عن االستقرار المالي 
للعام 2017، سلط المصرف المركزي في 
اليقين  عدم  »حالة  على  الضوء  بنغازي 
المالي  والنظام  االقتصاد  بها  يمر  التي 
يعاني  حيث  الفترة(،  تلك  )خالل  ككل 
أركانه  في  الليبية  للدولة  المالي  النظام 
المتمثلة في عدم تفعيل سوق أوراق المال 
الليبية، وعدم استقرار واالختالل في البنية 

التشريعية«.
ولفت التقرير إلى أن »الدين العام قفز 
 2017 العام  في  دينار  مليار   84 نحو  إلى 
العام  عن   %  35 بحوالي  تقدر  بزيادة 
مشيرا  سنوات«،  ثالث  قبل  أي   ،2016

تغطية  في  المالية  وزارة  »استمرار  إلى 
احتياجاتها المالية من خالل االقتراض من 
المصرف المركزي«، ونبه إلى أن »استمرار 
الدين يمكن أن يؤدي إلى وقوع مشاكل 
السنوات  خالل  الوطني  لالقتصاد  كبيرة 
أن  إلى  ونوه   ،)2017 بعد  )ما  القادمة 
»االتجاه أن االتجاه العام لالحتياطات من 
في  المسجل  األجنبية  والعمالت  الذهب 

تلك الفترة يشير إلى انخفاضها لتصل إلى 
66 مليار دوالر بعد أن كانت 73.8 مليار 
دوالر«. ووثق المصرف المركزي في بنغازي 
صرف  سعر  واجهت  التي  »االضطرابات 
الدينار في السوق الموازية خالل الفترة بين 
العامين 2011 و2017 ،مشيرا إلى ارتفاع 
سعر صرف الدوالر لمستويات قياسية بأكثر 
مـن 500 % عـن السعر الرسمي، في حين 
استقر متوسط سعر الصرف الرسمي عند 

1.37 دينار خـالل العام 2017«. 
في  األميركية  العملة  ارتفاع  وأرجع 
بالعوائد  ارتباطها  إلى  الموازية  السوق 
داخلية  لصدمتين  تعرضت  التي  النفطية 
خالل 2014 عندما توقف اإلنتاج والتصدير 
إلى  أسعاره  تراجعت  عندما  وخارجية 
»اختالل  إلى  مشيرا  قياسية،  مستويات 
والمعروض  المطلوب  كمية  بين  التوازن 

من النقد األجنبي«. 
ارتفاع  على  الضوء  التقرير  سلط  كما 
معدالت التضخم خالل الفترة بين العامين 
2015 و2017 بنسب تجاوزت 75 %، و90 
%، و92 % على التوالي عما كانت عليه 

خالل العام 2010 .

طرابلس - الوسط

تساؤالت متعددة تالحق مهمة رئيس 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا لحل أزمة 
سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، خصوصا 

أن فشل هذه الخطوة يعني الدخول في 
نفق مظلم.

باختصار، إخفاق االتحاد األفريقي 
سيفتح الباب أمام عودة الملف 

إلى مجلس األمن والمجتمع 
الدولي واتخاذ مزيد من اإلجراءات 
التصعيدية للنزاع، وهو أمر 

تسعى بعض األطراف إلى 
تجنبه )على األقل أثيوبيا 

وجنوب أفريقيا (.
رامافوسا عقد قمة 

مصغرة هذا األسبوع 
تضم رؤساء 

دول وحكومات 
مكتب االتحاد 

األفريقي ومصر 
وأثيوبيا والسودان لتقييم 

تقارير الجولة األخيرة من 
مفاوضات سد النهضة. لكن 

التساؤل األهم، هل لدى 
رامافوسا الخبرة والحياد لحل 

أزمة معقدة مثل أزمة سد 
النهضة؟.. وهل أفريقيا قادرة 
على حل مشاكلها؟ أم أن عند 

مجلس األمن الخبر اليقين؟

 جائزة من مهرجان 
»تورنتو«

 لـ »كايت وينسلت«
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فقد رائد الفضاء األميركي، كريستوفر 
كاسيدي، مرآة صغيرة كانت مركبة على 

معصمه أثناء خروجه إلى الفضاء المفتوح من 
محطة الفضاء الدولية، وقال كاسيدي بأن 

المرآة التي تستخدم لمساعدة رائد الفضاء 
في قراءة البيانات على الشاشة المركبة في 

بدلته قد انفكت وانجرفت إلى خارج المحطة 
حين خرج إلى الفضاء المفتوح الستبدال 
بطاريات النيكل الهيدروجينية القديمة 

المثبتة على األجزاء الخارجية للمحطة، وعند 
عبوره غرفة للهواء المضغوط.

اآلن  مهدد  هو  ليبيا  في  بالوكالة  حربا  اعتبر  ما 
األطراف  بين  مباشر  عسكري  صراع  إلى  بالتطور 
دخلت  فيما  الحرب،  هذه  في  المتورطة  الدولية 
وبينما  اإلقليمية  القوى  بها  تلوح  كورقة  القبائل 
مع  والجفرة،  سرت  جبهتي  الحذر  الهدوء  يسود 
السياسي،  الحل  إلى  الدعوة  الحديث عن  استمرار 
تجنبا لصدام، قد يبدأ في أي لحظة، لكن ال يعرف 

متى سينتهي، وإلى أين سيؤدي.
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أكد  مصر  فمن 
القيادات  وأعيان  مشايخ  من  عــددا  لقائه  خالل 
البرلمان  كــان  السياق  وفــي  الليبية،  القبلية 
على  وباإلجماع  الموافقة  مع  موعد  على  المصري 
خارج  للقتال  المسلحة  القوات  من  عناصر  إرسال 
ومن  المصري،  القومي  األمن  عن  دفاعا  مصر، 
المجيد  عبد  الرئيس  لمح  الجزائر،  الغربية  الجارة 
تبون إلى رفضه تسليح القبائل ومعربا عن تأسفه 
»لمحاوالت إقحام بعض القبائل في حمل السالح 
ما  وهو  األخيرة«  ساعة   24 الـ  خالل  ليبيا  في 
صراع  ميدان  الى  البلد  هذا  تحويل   « إلى  يؤدي 
تحرك  إلى  ضمنية  إشارة  في  الكبرى،  القوى  بين 
مصر وتركيا ميدانيًا في الداخل الليبي واصفا ذلك 
ويؤول  بالبالد  يعصف  قد  الذي  الخطير  بـ»األمر 
إليه الصومال ولن يكون بإمكان أي  بها لما آلت 
كان عندئذ فعل أي شيء لليبيا«، رغم أن الرئيس 
تبون نفسه يراهن على دور للقبائل، في مقترحاته 

المتعلقة بحل األزمة الليبية.
أعلن  فقد  سعيد،  قيس  التونسي  الرئيس  أما 
من باريس خالل زيارته األخيرة فرنسا، أنه التقى 
إعداد  إلى  ودعاهم  الليبية،  القبائل  عن  بممثلين 

دستور للبالد.
ضروريا  عامال  القبيلة  تأخذ  الجوار  دول  وباتت 
نظرها  وجهة  من  كل  الليبية  األزمة  معالجة  في 
المختلفة  القبائل  بين  التوازنات  أن  العتقادها 
مهمة في العملية التي يتعين اتباعها لحل الصراع 
بالطرق الدبلوماسية، وربما يرجع ذلك إلى الواقع 
الراهن الذي تبدو فيه القبيلة حاضرة في المشهد 
ورقة  البعض  قبل  من  استخدامها  جراء  الليبي، 
ما  عبر  معينة،  مصالح  لتحقيق  سياسي  ضغط 

يطلق عليهن مجالس المشائخ واألعيان.
ويعتبر المراقب الدولي السابق في بعثة األمم 
المتحدة للسالم في إرتريا والصومال الدبلوماسي 
القبائل  ببعض  الزج  أن  كروش  أحمد  الجزائري 
الحل  »سيقوض  المسلحة  المعارك  في  الليبية 

»القبائل« ورقة في أيدي الالعبين اإلقليميين والوضع بين التسخين والتبريد

< وفد القبائل الليبية مع الرئيس التونسي قيس سعيد< وفد القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

»الثقافة« تعيد طباعة »البنية الدرامية« ملسرحيات مصطفى األمير

عودة املدرب الوطني 
لقيادة املنتخب الليبي
 إلى الواجهة من جديد

طرابلس، القاهرة، الجزائر، وكاالت، الوسط

< المصرف المركزي في بنغازي

هدوء حذر على الجبهات وتخوف دولي من التصعيد

هدوء حذر يسود جبهتي »سرت - 
الجفرة« واحتماالت الصدام بين القوى 

اإلقليمية قائمة في أي لحظة

األردن دخل على خط الوساطة بني 
مصر وتركيا ملنع مواجهة مباشرة خاصة 

أنه يتمتع بعالقات جيدة بالطرفني

»أضحية« العيد على نيران »الغالء« ونقص السيولة
مشكلة  تستمر  المبارك،  األضحى  عيد  حلول  قرب  مع 
نقص السيولة النقدية التي تنغص فرحة العيد، وسط 
أسعار  ارتفاع  بشأن  المواطنين  من  تنتهي  ال  مخاوف 
لم  التي  الصعبة  المعيشية  األوضــاع  نتيجة  األضاحي، 

تترك بيتًا إال وتركت فيه أثرًا. 
وال يخفي أحد المواطنين من مدينة بني وليد دهشته 
من ارتفاع أسعار األضاحي سواء المحلية أو المستوردة، 
و1200  للمستورد  دينار   700 أسعارها  بلغت  التي 
للمحلي، معتبرًا أن األسعار مبالغ فيها، في ظل األوضاع 

المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن هذه األيام. 
بدوره، يقول المواطن ناصر التومي إنه ال يستطيع هذا 
العام شراء األضحية بسبب الغالء وضعف المعيشة، ألنه 
يعمل في القطاع الخاص، وبسبب فيروس »كورونا« لم 
يستطع العودة إلى العمل، مبينًا أن أقل سعر لألضحية 
لرواتب  ــى  األدن الحد  يفوق  بما  دينار   1000 يتجاوز 
معاناة  تتكرر  الجنوب،  وفــي  بالمدينة.  المواطنين 
المواطنين جراء عدم صرف السيولة النقدية بالمصارف، 

حيث يقول المواطن محمد صالح: »نعاني نقص السيولة 
مثل غيرنا في المدن الليبية، وحد السحب من المصرف 
ألف دينار فقط، وننتظر صرفها، علمًا بأن سعر األضحية 
أصابع  وتتجه  ليبي«.  دينار  و1800   950 بين  يتراوح 
في  الكبير  الصعود  هذا  في  المواشي  تجار  إلى  االتهام 
ال  المواطن  إن  يقول  الماشية  تجار  أحد  لكن  األسعار، 
ارتفاع  مثل  المربي  يعانيها  التي  المعاناة  حجم  ر  يقدِّ

أسعار األعالف، والنفقات التي يصرفها المربي. 
وتجاوزت أسعار األعالف 150 دينارًا، فضاًل عن مصاريف 
الرعاية مثل الفحص البيطري وارتفاع إيجار الرعاة، الذي 

تجاوز 1000 دينار شهريًا، وفق التاجر. 
جودة  إلى  ترجع  المرتفعة  األسعار  أن  آخر  تاجر  ويرى 
يفضلون  المواطنين  الكثير من  المحلية، ألن  المواشي 
المحلي عن المستورد لجودة اللحوم المحلية واالهتمام 
بالتربية من قبل التاجر. ويبتكر بعض المواطنين أساليب 

جديدة في محاولة للتغلب على مشكلة ارتفاع األسعار.
تفاصيل ص5

 »الوفاق« تستعني بكوادر 
طبية من كوريا الشمالية

تعتزم وزارة الصحة بحكومة 
الوفاق الوطني، دراسة إمكانية 

استجالب كوادر طبية وكوادر 
طبية مساعدة من كوريا الشمالية 

بحلول العام المقبل، وهو ما 
جرى مناقشته بين وكيل الوزارة، 

الدكتور محمد هيثم، وسفير 
كوريا الشمالية لدى ليبيا، زوجين 

خيوك،الثالثاء. وقالت وزارة الصحة 
إنها بحثت مع السفير الكوري 

زوجين هيوك حول التعاون الصحي 
بين البلدين، وأثنت الوزارة خالل 

اللقاء »على األطقم الطبية الكورية 
وذكرت أنها تميزت بتأقلمها 

السريع مع البيئة في ليبيا وتميزوا 
بالقدرة على تحمل ضغوطات 

العمل والظروف الصعبة التي مرت 
بها ليبيا«، مبديا »استعداد وزارة 

الصحة لمباشرة عودة استجالب 
األطقم الكورية الطبية والطبية 

المساعدة«.
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انتشار مرض كوفيد19-، وأصبح بإمكان  العام تدريجيا وسط  العزل  انتهاء إجراءات  ¶ تلقت السينما دفعة مع 
محبي السينما في باريس مشاهدة فيلم من قارب على نهر السين، وفي إطار خطة )باري بالج( السنوية لتحويل 
أجزاء من نهر السين إلى شواطئ صناعية، تمكن رواد السينما السبت من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة 
الفيلم الفرنسي الكوميدي )لو جران بان( مجانا. وقالت إلواز بلوم )25 عاما( لوكالة »رويترز« استمتعت حقا 
بالسينما في الهواء الطلق، إنها تمثل بداية الصيف، وعلى الرغم من أننا بالفعل في منتصف يوليو، فهي 
بالنسبة لي تمثل بداية المغامرات الصيفية الباريسية. ويمكن لكل قارب أن يستوعب ما يصل إلى ستة 
أشخاص يعرفون بعضهم البعض، ويأمل المنظمون في إقامة عروض مماثلة خالل احتفاالت باري بالج 
التي تستمر ستة أسابيع، ويشاهد البعض اآلخر الفيلم من كراسي االستلقاء بينما تطفو شاشة العرض 
فوق نهر السين، وأعيد فتح دور السينما في فرنسا، لكن مستويات اإلشغال ال تزال منخفضة للغاية، 
المركزة،  العناية  في  األشخاص  وعدد  الوفيات  انخفاض  مع  السيطرة  تحت  الفيروس  كان  وبينما 
ألف شخص في   30 يربو على  الوباء ما  الصيفية. وقتل  العطلة  اليومية قبل موسم  زادت اإلصابات 
السين في وسط باريس وبحيرة باسان دو ال  الصناعية على ضفتي نهر  الشواطئ  فرنسا،وحققت 

فيليت الصناعية في شمال شرق المدينة، نجاحا كبيرا منذ أن أطلقها رئيس بلدية باريس السابق .

أغنية »كمل حياتك« ملروان خوري تحقق مليون مشاهدة

خدمة »سبوتيفاي« أصبحتخدمة »سبوتيفاي« أصبحت
 متوافرة في  متوافرة في 1313 بلدا جديدا بلدا جديدا

في  التدفقي  الموسيقي  للبث  العمالقة  السويدية  »سبوتيفاي«  خدمة  أعلنت 
من  آخر  بلدا  و11  وكازاخستان  روسيا  في  متاحة  باتت  أنها  موقعها  على  بيان 
الخدمة  توفير  يشكل  البيان  في  المجموعة  في  مسؤول  وقال  الشرقية،  أوروبا 
ألننا  سبوتيفاي  تطوير  في  مهمة  محطة  عشرة  الثالث  األسواق  هذه  في 
مثل  ناشئة  موسيقية  أسواق  في  وفنانين  موسيقى  عشاق  بذلك  نستقبل 
فرانس  لوكالة  وفقا  الواسع،  االنتشار  طور  في  التدفقي  البث  حيث  روسيا 
في  أيضا  متوافرة  »سبوتيفاي«  خدمات  ستكون  روسيا  جانب  وإلى  برس. 
وكوسوفو  وكازاخستان  وكرواتيا  والهرسك  والبوسنة  وبيالروسيا  ألبانيا 
وسلوفينيا  وصربيا  الشمالية  ومقدونيا  ومونتينغرو  ومولدافيا 
في  متوافرة  »سبوتيفاي«  خدمات  تصبح  االعالن  هذا  وبعد  وأوكرانيا، 
التدفقي  البث  سوق  في  عشر  السابع  المركز  روسيا  وتحتل  سوقا،   92
األوائل  العشر  بين  ستكون  أنها  إلى  يؤشر  نموها  أن  إال  العالمي 

.2030 العام  بحلول 
إيراداتها  أن  أبريل  من  االول  في  أعلنت  »سبوتيفاي«  وكانت 
نسبته  بارتفاع  يورو  مليار   1,85 بلغت  العام  من  األول  الربع  في 
الشركة  وقالت  يورو،  مليون  فبلغ  الصافي  ربحها  أما   ،%  22
 286 يبلغ  النشطين  مستخدميها  عدد  إن  يومها  السويدية 

. نا مليو

الباريسيون يشاهدون السينماالباريسيون يشاهدون السينما
من قوارب بنهر السنيمن قوارب بنهر السني

¶ تعتزم »أبل« إطالق أولى مدوناتها 

الصوتية األصلية بما يشمل خصوصا نشرة 

إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة 

األميركية العمالقة، التي كانت تكتفي 

بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها 

»أبل بودكاست«، وأشارت »أبل« في بيان 

أصدرته، األربعاء، إلى أن البرنامج الجديد 

يحمل اسم »أبل نيوز توداي« ويعتمد على 

تطبيق »أبل نيوز« الذي يتيح قراءة مقاالت 

من الصحف والمجالت والمواقع اإلخبارية.

وتستعرض كل نشرة إخبارية أبرز 

التطورات كما عالجتها المقاالت اإللكترونية 

المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من 

صحفيين في »أبل نيوز«، وأوضحت 

المجموعة أن النشرة الصوتية األولى التي 

طرحتها الخدمة، األربعاء، تمتد على تسع 

دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية 

للنشرات بين سبع وثماني دقائق.

وستطرح »أبل نيوز توداي« مدونة 

صوتية يومية لخمسة أيام في األسبوع 

قرابة الساعة السابعة بتوقيت نيويورك 

»11.00 ت غ«. وهي ستكون متاحة مجانا، 

كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف 

»آي فون«، كذلك أطلقت المجموعة 

األميركية العمالقة خدمة »أبل نيوز + 

أوديو ستوريز« التي ستطرح فيها مدونات 

صوتية يبحث كل منها موضوعا إخباريا 

منشورا على »أبل نيوز +«، النسخة 

شهريا«.المدفوعة من »أبل نيوز« »9.99 دوالر 

وتمتد كل حلقة في اإلجمال بين 15 

دقيقة و45، وسيشارك فيها ممثلون 

محترفون لتكييف السرد على النسق 

20 حلقة أسبوعيا، الصوتي. وتعتزم »أبل« طرح ما يقرب من 

مدوناتها الصوتية»أبل« تطلق أولى 

CINEMA
CINEMA

¶  أصبحت شركة والت ديزني أحدث شركة تخفض إنفاقها اإلعالني بشكل 

كبير ضمن شركة فيسبوك، حيث تواجه عمالقة التواصل االجتماعي مقاطعة 

إعالنية بسبب تعاملها مع خطاب الكراهية والمحتوى المثير للجدل، وذلك 

حسبما ذكرت جريدة »وول ستريت جورنال«. وتشير تقديرات شركة األبحاث 

باثماتيكس إلى أن والت ديزني كانت أكبر معلن في الواليات المتحدة عبر 

 200 نحو  ديزني  وأنفقت   2020 عام  من  األولى  الستة  لألشهر  فيسبوك 

مليون دوالر على إعالنات خدمة البث »Disney Plus« عبر فيسبوك في 

 16 نحو  أنفقت  بينما   ،2020 عام  من  األول  النصف  في  المتحدة  الواليات 

مليون دوالر على إعالنات خدمة البث »Hulu« عبر إنستغرام بين 15 أبريل 

التي  األخرى  الشركات  مئات  إلى  ديزني  والت  شركة  وتنضم  يونيو.   30 و 

أوقفت بشكل مؤقت اإلنفاق اإلعالني، ومن ضمنها يونيليفر، وستاربكس، 

وفورد موتور، وفيريزون، وأديداس، وأوقفت بعض العالمات التجارية إنفاقها 

اإلعالني لفترات أطول، لكن اإلطار الزمني النسحاب ديزني لم يكن واضحًا، 

فيسبوك،  إنفاقها ضمن  بأنها ستقلص  عامًا  إعالنًا  ديزني  لم تصدر  كما 

اإلعالنية  الخطط  غيّرت  لكنها  األخرى،  الشركات  من  العديد  عكس  على 

إعالنات  مؤقت  بشكل  أوقفت  ديزني  والت  أن  التقرير  وذكر  سري.  بشكل 

خدمة البث »Disney Plus« عبر فيسبوك، وذلك بالنظر إلى أن الشركة 

المرفوض  بالمحتوى  المتعلقة  لسياساتها  فيسبوك  تطبيق  بشأن  قلقة 

العام، وشّكلت  البث »Disney Plus« بكثافة هذا  وروّجت ديزني لخدمة 

جزًءا كبيرًا من إنفاق الشركة على التسويق. 

»والت ديزني« تخفض اإلنفاق 

على إعالنات »فيسبوك«
¶ تعرضت آبل وجوجل التهامات بشأن مسألة إزالة فلسطين من الخرائط على 

اإلنترنت، حيث ادعاءات إزالة فلسطين تنبع من منشور على »إنستغرام« نشره 

مستخدم يدعى »Astagfirvlah«، الذي اتهم عمالقة التكنولوجيا بإزالة فلسطين 

رسميًا من خرائطهم. لكن المقاالت اإلخبارية والمنشورات على منصات التواصل 

االجتماعي األخرى واصلت نشر المعلومات، واتهم أنصار القضية الفلسطينية 

شركات التكنولوجيا بدعم االحتالل اإلسرائيلي. وتعترف األمم المتحدة و 136 

من أعضائها بفلسطين دولًة مستقلة، لكن ليس في الواليات المتحدة حيث يقع 

مقر آبل وجوجل، ويُظهر البحث عن فلسطين على خرائط آبل وجوجل مخطًطا 

لقطاع غزة والضفة الغربية، لكن ال توجد تسميات لفلسطين. ويقول قسم من 

»يجري  عليها:  المتنازع  الحدود  لحاالت  مخصص  الويب  على  »جوجل«  موقع 

عرض الحدود المتنازع عليها كخط رمادي متقطع، واألماكن المعنية ال تتفق 

على حدود«. يُذكر أن هذه ليست المرة األولى التي تُتهم فيها جوجل بشأن 

Change.« إزالة فلسطين من خدمتها للخرائط، حيث ادعت عريضة على موقع
org« في عام 2016 أن كل ذكر لفلسطين قد جرت 

إزالته 
تبعًا لرغبة حكومة االحتالل اإلسرائيلي. وأضافت 

اليهوديين  »جوجل«  مؤسسَي  أن  العريضة 
االحتالل  دولة  مع  وثيقة  روابط  لديهما 
إسرائيلي وقادتها، وما تزال العريضة المسماة 
 Google: Put Palestine on your« ،نشيطة حتى اآلن »Maps

إزالة فلسطني من خرائطهما»أبل« و»غوغل« توضحان حقيقة  »#رحلة_منزلية«»#رحلة_منزلية«
¶ دشن رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

هاشتاغ تحت عنوان»#رحلة_منزلية« ، 
لالستفادة من بقائهم في المنزل خالل 
أيام الحظر المفروضة عليهم في أعقاب 

جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تلزم 
المواطنين بالحجر الصحي المنزلي االجباري 

منذ نحو أربعة أشهر تقريبا.
الرحلة المنزلية عبارة عن مقترح لما 

تستطيع فعله خالل تواجدك بالمنزل حسب 
هوايتك سواء كنت من محبي الرسم أو 
تصميم الديكور أو الخياطة واألزياء أو 

التصوير وذلك بتقديم أفكار جديدة في 
مختلف المجاالت وكيفية تنفيذها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع 
هشتاغ »#رحلة_منزلية« كل حسب هوايته 

وما قدمه من أفكار ونصائح في المجال الذي 
يحبه وينشط فيه.

الشهير،  األلماني  الموسيقى  ¶ أطلق مؤسسو »ساوند كالود«، تطبيق 
شركة ناشئة لتقديم خدمة الدراجات اإللكترونية باشتراك أو الدراجات 
اإللكترونية كخدمة، ويراهن المؤسسون السابقون لـ»ساوند كالود« 
المشروع  أن  المتحمسين يضمن  مجتمع من  بناء  في  تجربتهم  على 

أكثر استدامة من النقل التشاركي عبر الدراجة.
الفيروس  ظهور   ،»Dance« المسمى  المشروع،  فكرة  وتسبق 
التاجي، لكن انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم عجّل في التحول نحو 
التجول في المدن على عجلتين بداًل من السيارة أو وسائل النقل العام، 
للدراجات  الجديدة  الخدمة  على  اليوم  كالود«  »ساوند  مؤسسو  ويراهن 
اإللكترونية باشتراك، المدعومة من مجموعة من المستثمرين األوروبيين. وقال 
المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة »DANCE« إريك والفورسز، الذي تنحى عن 
المناخية  التأثيرات  المدن وتقليل  لتغيير  الماضي: نحن متحمسون  العام  »ساوند كالود« 

والصحية في ظل وجود المزيد من األشخاص الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة.
وتزدهر مبيعات الدراجات اإللكترونية، خاصًة في أوروبا، في حين أن أكثر من %30 من 
الدراجات التي تم بيعها في ألمانيا العام الماضي كانت كهربائية وقامت المدن في جميع 
أنحاء أوروبا ببناء 930 كم من ممرات الدراجات منذ شهر مارس، وذلك وفًقا التحاد راكبي 

الدراجات األوروبيين.

شعر الحكمة
اهلل من نهر الشفاء أسقينا *** وجميع كل من الذبك مريض أسقيه

وأشفي اللي طالب الشفى وأشفينا *** وفرج علينا ياهلل وعليه
وياهلل من طالب العون أتعينه *** واللى واخذه درب الضالل أهديه

أرضيناك رب وبالرسول أرضينا *** اللي باعثه باحلق وأمزكيه

»ساوند كالود« تطلق خدمة 
دراجات إلكترونية

كلمة1000

●   الفنان عازف الكمان، بشير موسى أقدورة، يعزف مقطوعات موسيقية خالل وقفة تضامنية بمستشفى سمنو القروي لمجابهة فيروس كورونا.

وسياسيني على »تويتر«اختراق حسابات مشاهير 

حياتك«  »كمل  خوري  مروان  اللبناني  للفنان  الجديدة  األغنية  حققت 
الفيديو  موقع  عبر  طرحها  من  األول  األسبوع  خالل  مشاهدة  مليون 

األشهر يوتيوب.
مروان  وألحان  كلمات  ومن  فالنتينا،  إخراج  من  حياتك«  »كمل  أغنية   

خورى، وتوزيع دانى خورى.
وكان الفنان اللبنانى مروان خورى، وجه تحية خاصة لـ»الجيش األبيض« 

والطاقم الطبى والقوى األمنية، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل 
حماية الناس فى ظل األوضاع الصعبة الراهنة مع انتشار فيروس 

السنوية  الذكرى  خورى،  مروان  الفنان  أحيا  كما  المستجد.  كورونا 
األولى على رحيل والدته بعد صراع مع المرض، ونشر مروان صورة 

له مع والدته عبر حسابه على »تويتر«، وكتب عليها قائال :»مرِّت سنة.. 
يا أمي«.

¶ تعرضت حسابات عدد من كبار 

السياسيين ورجال األعمال على »تويتر«، 

منها حساب جو بايدن نائب الرئيس 

األميركي السابق، ومايك بلومبرج، ومغني 

الراب األميركي الشهير كاني ويست، 

لالختراق اإللكتروني فيما يبدو، كما 

تعرضت حسابات مشاهير آخرين، منها 

الحسابان الرسميان للمليارديرين بيل 

جيتس وإيلون ماسك، وحساب شركة »أبل« 

وشركة »أوبر«، لالختراق أيضا، إذ طلبت 

الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية 

»بيتكوين«، وفقا لوكالة »رويترز«، وجرى 

حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة، 

وقالت »تويتر« في بريد إلكتروني إنها 

تنظر في األمر وستصدر بيانا قريبا.

اختراعات تساهم في مكافحة »كورونا«
¶ عمل عدد من الباحثين، مستخدمين الهندسة والتكنولوجيا، على إيجاد وسائل 
لتعزيز األمان في المساحات الداخلية، من خالل تنقية الجوّ من الفيروس وتعقيم 
المسطحات واألرضية، في إطار التدابير االحترازية لمكافحة »كوفيد19-«، وفي ما 
يأتي ثالثة أمثلة بارزة في هذا المجال بداية من مرشحات الهواء والمصابيح والطالء 
يكتشف  حيث  للهواء«،  جديدة  »مرشحات  هو  األول  االختراع  للفيروسات،  المضاد 
العلماء يومًا بعد يوم مؤشرات إلى إمكان انتقال فيروس كورونا بالجوّ، علمًا أن 
من المعروف أصاًل أنه ينتقل بواسطة رذاذ اللعاب الصادر من الفم أو األنف، حتى 
لمسافة تفوق تلك المحددة للتباعد الجسدي وهي متران. وليس معروفًا هل يبقى 
الفيروس معديًا في هذه الحالة، ولكنه احتمال قائم. من هذا المنطلق، توصل فريق 

من مركز تكساس للموصلية الفائقة في جامعة هيوستن األميركية في ومختبر 
غالفيستون الوطني، إلى نوع جديد من المرشحات هي عبارة عن رغوة 

بالغة الرقة تتألف من مادة النيكل. ومن شأن هذه الرغوة، متى سُخنت 
فيروسات  من   %  99,8 على  تقضي  أن  مئوية،  درجة   200 حرارة  إلى 
كورونا داخل حجرة ما. أما االختراع الثاني فهو »مصابيح خاصة تعمل 
باألشعة فوق البنفسجية«، حيث ال يشّكل استخدام المصابيح العاملة 
باألشعة فوق البنفسجية أمرًا جديدًا، إذ هي معتمدة منذ وقت طويل 

لقتل البكتيريا والفيروسات في المستشفيات ومعامل المواد الغذائية، 

لكنّ هذه األشعة مضرّة وتتسبب بسرطان الجلد، ويعمل باحثون 
من جامعة كولومبيا في نيويورك منذ سنوات على نوع جديد من 

المصابيح العاملة باألشعة فوق البنفسجية ولكنها »بعيدة المدى« 
فيروس  على  المصابيح  تأثير هذه  على درس  حاليًا  العلماء  ويعكف 

كورونا المسؤول عن كوفيد19-، وهو سارس-كوف2-. بينما االختراع 
الثالث »طالء مضاد للفيروسات« تشّكل المسّطحات الملوثة برذاذ لعاب 

شخص مصاب طريقة أخرى النتقال العدوى، ومنها مثاًل مقابض األبواب 
وتتوافر منذ  أو سواها،  الكمبيوتر  أجهزة  لوحات مفاتيح  أو  الدرابزين  أو 

نحو عشر سنوات أنواع من الطالء تتولى تعقيم نفسها، وهي تُستَخدَم 
خصوصًا في المستشفيات، وطوّر باحثون في جامعة أريزونا طالًء 

جديدًا يعتقدون أنه كفيل القضاء في عشر دقائق على 90 في 
المئة وفي ساعتين على 99,9 في المئة من فيروس قريب 

بوليمرات  من  المكوّن  الطالء  وهذا  سارس-كوف2-،  من 
األمونيوم الرباعية يعمل بالطريقة اآلتية: »يشوّه« أو يغيّر 

طبيعة بروتينات الفيروس، ويهاجم أغشيته الواقية، ويأتي هذه 
الطالء في شكل مادة عديمة اللون ترشّ على مسّطح ما، على أن 

يُجدّد الرشّ كل ثالثة إلى أربعة أشهر.
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هل هي الحرب؟
ليبيا،  في  والعزم  اإلرادة  وإظهار  المتبادل  التخويف  بعد  أنه  أعتقد 
التصعيد.  خفض  إلى  االنتقال  إلى  وتركيا،  مصر  الطرفان،  سيضطر 
فهناك عدة أسباب تجعل من المستبعد جدا وقوع صدام مباشر بين 

البلدين.
أوال، سوف يعّقد مثل هذا الصدام موقف السياسة الخارجية للبلدين 

إلى مستوى غير مقبول، ويحشد األعداء التخاذ إجراءات مضادة.
ثانيا، من المشكوك فيه أن ينجح كل طرف بتحقيق النتائج المرجوّة 
باستخدام قوة عسكرية محدودة، وال أحد منهما يريد التورط في حرب 

واسعة.
ثالثا وقبل كل شئ، الحرب الشاملة تعني كارثة اقتصادية فورية لن 
يتمكن من تحملها أي منهما أو حكومتيهما. فالوضع االقتصادي في 
كال البلدين غير مستقر إطالقا، وقد ينزلق إلى سيناريو كارثي حتى من 
دون حرب. في الوقت نفسه، لم يكن الصدام بين مصر وتركيا وجها 

لوجه من قبيل الصدفة.
أزمة ضخمة، يصاحبها تدهور في مستويات  اآلن في  العالم  يغرق 
المعيشة ال بالنسب المئوية وإنما باألضعاف المضاعفة. وقد اندلعت 
ولم  والفقر،  الجوع  بسبب  شغب  وأعمال  احتجاجات  فترة  منذ  بالفعل 
الثورة  العالمي،  التوجه  ذلك  من  جزء  سوى  العربي«  »الربيع  يكن 
العالمية للشعوب ضد الحكومات غير القادرة على الحفاظ على مستوى 
المعيشة بسبب انهيار النظام االقتصادي العالمي القائم على الدوالر 
الحكومات  تنجو من ذلك سوى  لن  الظروف،  األميركي. في ظل هذه 
عظيمة  أفكار  أو  مشاريع  حول  وحشدها  أممها،  توحيد  تستطيع  التي 
وبالتالي تجنب  أجلها،  المصاعب من  الشعوب بتحمل  وإقناع  ضخمة، 
الخارجية أفضل سبيل لحشد األمم. وال يهم إذا  الفوضى، والتحديات 
كانت هذه األهداف واألفكار واقعية، لكنها مثل دواء وهمي، قد ال يعمل 
إرادة وعزيمة المريض، لينقذه في  على محاربة المرض، لكنه يحشد 

نهاية المطاف.
إمبراطوريات،  بناء  على  القادرة  الدول  أو  اإلمبراطوريات  تقريبا، 
سياسية أو دينية، هي من سينجو من انهيار النظام االقتصادي العالمي 
دولتان  هناك  المتوسط،  األبيض  البحر  شرق  في  وجه.  أفضل  على 

فقط: تركيا ومصر.
كال الشعبين منقسمان بشكل جذري. ومرت كال الدولتين بمحاولة 
أو بتغيير للنظام في السنوات األخيرة. وكالهما تواجهان خطر الحرب 
األهلية إذا ما استمرت مستويات المعيشة في التدهور. وكال البلدين 
يفتقران إلى الموارد، ويمضيان في محاوالت مضنية بحثا عن مصادر 

للدخل الذي تعتمد عليها ثرواتهما.
بمعدل  يواجهانها  التي  التحديات  تنمو  أيضا،  للبلدين  وبالنسبة 
المتحدة  الواليات  في  كورونا  بفيروس  اإلصابة  معدل  من  أســرع 
األميركية، بينما يحاول قادة البلدين إطفاء الحرائق في عدة اتجاهات 
في وقت واحد. لذلك يدفع الوضع الراهن ومسار البلدين إلى التعبئة 

والحشد والراديكالية والتوسع.
استنادا إلى ما سبق، أعتقد من وجهة نظري، أنه لن تكون هناك 
حرب مباشرة واسعة النطاق بين البلدين اآلن. ولكن في نفس الوقت، 
فإن المنطق الذي ذكرته آنفا يضع كال البلدين على طريق المواجهة 
النظامية المتبادلة بكل ما تحمله من خصائص: بناء معسكر تحالفات، 
المواجهة الشاملة، الحرب بالوكالة. وليبيا، بدورها، لديها كل الفرص 
كي تصبح أرضا خصبة لهذا لعقود، وقد تتحول إلى األبد إلى نظيرتين 

أللمانيا الشرقية والغربية، أو كوريا الشمالية والجنوبية.
كانت  العظيمة،  االمبراطوريات  انهيار  أعقبت  التي  الحقبة  ففي 

الحروب الباردة ممكنة بين الالعبين األصغر.
* محلل سياسي روسي
نقال عن موقع »روسيا اليوم« اإلخباري

حاوية  اختفاء  الهولندية  بارول«  »هيت  جريدة  كشفت 
أسلحة ومعدات اتصال في ميناء طرابلس العام 2017، 
كانت مرسلة لمهمة حماية سفارة هولندا في طرابلس.

الصحف  كبريات  من  وهــي  ــارول«  ب »هيت  وقالت 
الهولندية إن مسؤوال باألمم المتحدة على علم بتفاصيل 
وهي  األسلحة  تلك  أن  المؤكد  شبه  من  وإنه  الواقعة، 
الهولندية،  المسلحة  القوات  تستخدمه  الذي  النوع  من 
التي كانت تسيطر على  »الميليشيات«  أيدي  وقعت في 
محاوالت  وأن  مطلعة«،  »مصادر  إلى  استنادا  الميناء، 

استرجاعها من قبل الحكومة الهولندية باءت بالفشل.
وأوضحت الجريدة أن األسلحة كانت ضمن محتويات 
الدبلوماسيين  أمن  لحراس  مخصصة  وهي  حاوية، 
تقوم  حيث  فتحها،  أعيد  التي  السفارة  في  الهولنديين 
جيدًا  تدريبًا  المدربين  األمــن  حــراس  من  مجموعة 
عشرين  نحو  بحماية  الخاص  األمن  لواء  إلى  ينتمون 
شخصًا، بينهم خمسة دبلوماسيين وموظفين محليين.

عادت  المختفية  المواد  »معظم  أن  الجريدة  وتابعت 
منها  جزء  عدا  أشهر،  بعد بضعة  الهولنديين  أيدي  إلى 

لم يعد، ولم تكشف عن نوعه الحكومة ألسباب أمنية«.
وأشارت إلى أن هولندا تريد أن يحظى دبلوماسيوها 
الذين سيعملون في طرابلس بالحماية من اللواء األمني 
الهولندية،  الملكية  العسكرية  للشرطة  التابع  الخاص 
الدفع  سيارات  قيادة  على  قادرين  يكونوا  أن  بشرط 
الرباعي المدرعة مع الدبلوماسيين الذين يتعين عليهم 
كانت  أرسلت  التي  الحاوية  وأن  طرابلس،  في  العمل 
لتعزيز الحماية، واحتوت على عدد من األسلحة الصغيرة، 

نوع من السالح المناسب للحماية.
 2017 العام  أواخر  جرى  صراع  إلى  الجريدة  ونوهت 
أخرى  مسلحة  ومجموعة  النواصي  »ميليشيا«  بين 
نتيجتها  أصبح  الــذي  طرابلس،  ميناء  على  للسيطرة 
أي  واضحا  يعد  ولــم  »الــنــواصــي«،  أيــدي  في  الميناء 

المجموعتين استحوذت على شحنة السالح.
ألكسندر نازاروف*

على مسؤولية خبير بـ »كارنيغي«:

كارنيغي  مركز  في  األول  الباحث  استبعد 
حرب  نشوب  صايغ،  يزيد  ــط،  األوس للشرق 
في  المصري  العسكري  التدخل  حال  شاملة 
عسكرية  قوة  مصر  ترسل  أن  متوقعا  ليبيا، 
تصويت  وقبل  تتريث.  ثم  الحدود  عبر  كبيرة 
البرلمان المصري لصالح إرسال قوات عسكرية 
إجابة عن أسئلة  الحدود، نوه صايغ في  خارج 
صحفية، بأن اعتبارات األمن القومي المصري 
أن  إلى  مشيرا  ليبيا،  في  التدخل  قرار  تحكم 
يساعد  أن  يمكن  المباشر  المصري  التدخل 
خالل  من  كبير  حد  إلى  العامة  القيادة  قوات 

حماية مؤخرتها.
االقتصادية  بالمصالح  ــرار  ــ اإلق ومــع 
المصرية في ليبيا، التي تؤمن سوقا للعمال 
والمقاولين المصريين، لكن الباحث األول في 
مركز كارنيغي قال إنها ليست مصالح كبرى، 
ولن تجازف إدارة السيسي بانتشار عسكري قد 

المصالح.  هذه  لحماية  مكلفا  يكون 
وفيما يلي نص الحوار:

مصر  تتدخل  أن  احتماالت  ما   •
تخوض  أن  أو  ليبيا  في  عسكريا 

القوات  مع  مباشرة  مواجهة 
التركية هناك؟

تدخل  احتمال  يــزداد   -
مباشرة،  بــصــورة  مصر 

أنني  مــن  الــرغــم  على 
أعتقد أن إدارة السيسي 
عــدم  ــدة  ــش ب تفضل 
التدخل، ولن تقدم على 
أخير.  كمالذ  إال  ذلــك 
فليس  تــدخــلــت،  إذا 

تقوم  أن  ــرورة  ــض ــال ب
تنجح  كي  كامل  بتدخل 

الموالية  القوات  ثني  في 
لحكومة الوفاق الوطني في 

األتراك  وداعميها  طرابلس 
سرت- محور  إلــى  التقدم  عن 

الجفرة أو أبعد منه. كما أن الجيش 
نحو  التقدم  إلى  ليس مضطرا  المصري 

المحور، وال إلى خوض مواجهة مباشرة  ذلك 
مع القوات المدعومة تركيا كي يحقق أهدافه.

• ماذا تتوقع إذن؟
عليها مصر  التي ستقدم  األولى  الخطوة  أن تكون  أتوقع   -
وهكذا،  التريث.  ثم  الحدود  عبر  كبيرة  عسكرية  قوة  إرسال 

بأنها  رســالــة  مصر  ستوجه 
الطرف  وتقنع  مسعاها  في  جادة 
وقع  إذا  ولكن  تقدمه.  بوقف  اآلخر 
المحظور، فمصر قادرة على إرسال أعداد 
كبيرة من القوات إلى ليبيا باعتبارها مالصقة 
هذا  على  التركية  اإلمكانات  من  أكبر  وإمكاناتها  لها. 
القوات  تبقى  أن  يرجح  ذلك،  حدث  لو  حتى  لكن  المستوى، 

المصرية ضمن المنطقة الحدودية الشرقية في ليبيا.
في  تدخلها  خالل  من  تسعى  قد  مصر  أن  تعتقد  هل   •

عند  األمنية  الهواجس  تتخطى  أهــداف  تحقيق  إلى  ليبيا 
حدودهما المشتركة؟

- كال، فاالهتمام األساسي لمصر في ليبيا هو حماية أمنها 
في  وترى  الوطني،  الوفاق  بحكومة  تثق  ال  الحدود. مصر  على 
الوطني  للجيش  دعمها  ولكن  جديا،  تهديدا  التركي  التدخل 
أملها  من  فقط  نابع  حفتر  خليفة  المشير  بقيادة  الليبي 
الحدود  على  واالستقرار  األمن  بسط  من  حفتر  يتمكن  بأن 
المشتركة. تملك مصر مصالح اقتصادية في ليبيا، التي تؤمن 
مصالح  ليست  ولكنها  المصريين،  والمقاولين  للعمال  سوقا 

يكون  قد  عسكري  بانتشار  السيسي  إدارة  تجازف  ولن  كبرى، 
مكلفا لحماية هذه المصالح.

أم خاسرة  التدخل، هل ستخرج مصر منتصرة  * في حال 
على المستوى السياسي؟

المستوى  على  مكاسب  ستحقق  الدولة  أن  الظن  غالب   -
الرسمية،  اإلعالم  وسائل  على  تسيطر  أنها  إلى  نظرا  الوطني، 
ويمكنها التحكم بكيفية النظر إلى خطواتها الميدانية والنتائج 
ليبيا  أن  المصريون  يعتبر  ذلك،  إلى  إضافة  عنها.  المترتبة 
تشكل تهديدا شديدا، لذا سيرون أن تصرف الحكومة مشروع، 

الدولي وحتى  التعاطف  أيضا بقدر من  أن تحظى مصر  ويرجح 
الدعم العلني من روسيا وبعض البلدان األوروبية.

األساسية  األوروبية  والبلدان  المتحدة  الواليات  شأن  ومن 
أن تبدي على األرجح تفهمها لهذه الخطوة، لكنها لن تمنحها 
دعما غير مشروط، والسبب هو تخوفها من احتمال حدوث مزيد 
من التصعيد العسكري في ليبيا، ومن النزاعات في منطقة البحر 
األبيض المتوسط، ومن توسع النفوذ الروسي، لذلك فاألرجح 
التدخل  يكون  أن  لضمان  دبلوماسية  جهود  إطالق  نشهد  أن 

المصري دفاعيا ومحدودا وتدريجيا.
• هل يمكن أن يؤدي التدخل العسكري المصري إلى قلب 

الموازين لصالح قوات حفتر؟
- مصر تدعم قوات حفتر في األساس، لذا، من شأن التدخل 
إلى حد كبير من خالل حماية  القوات  المباشر أن يساعد هذه 
مؤخرتها، وإتاحة تحويل القوات من هناك إلى وسط ليبيا، ورفع 
المعنويات، وسوف يسهم أيضا في الحد من االستياء المتنامي 
من حفتر في شرق البالد وكذلك داخل الجيش الوطني الليبي، 

إال إذا قرر المصريون أيضا تحضير ودعم خلف له.
في مطلق األحوال، من المرجح جدا أن تسعى مصر إلى كبح 
جماح حفتر ومنعه من إطالق محاولة ثانية للسيطرة على غرب 
أعتقد  الماضي.  العام  عارضتها  خطوة  وهي  وطرابلس،  ليبيا 
في  تقدمه  دعم  أي  الهدف من  أن  لحفتر  القاهرة ستوضح  أن 
دون  الحيلولة  هو  ليبيا،  في  التدخل  ذلك  في  بما  المستقبل، 
القبول بمسار سياسي جديد لحل  إال، وأن عليه  سقوطه ليس 
النزاع في البالد، فالتدخل المصري لن يكون شيكا على بياض 

لحفتر.
والسعودي  اإلماراتي  التأييد  يساعد  أن  يمكن  هل   •
الهزيمة  إلحاق  في  المصري  العسكري  للتدخل  المعلن 

بالقوات المدعومة تركيا في ليبيا؟
- لن تندلع حرب شاملة بمشاركة القوات المصرية في ليبيا. 
القتالية  والعمليات  األسلحة  توريد  وتعزز  تواصل  قد  اإلمارات 
مع  بالتنسيق  الليبي،  الوطني  الجيش  لدعم  الجوية  لقواتها 
الموازين  اإلمارات  تقلب  أن  أتوقع  ال  لكنني  المصري،  الجيش 
بشكل أكبر مما فعلت في السابق، وأعتقد أن الدعم السعودي 

سيبقى على مستوى القول ال الفعل.
كبرى  حــرب  فــي  تنخرط  لــن  مصر  أن  هــو  ــم  األه لكن 
أو  لإلمارات  اإلستراتيجية  األجندة  لتحقيق  فقط  ليبيا  في 
القومي المصري فحسب ستحكم  السعودية، فاعتبارات األمن 
السيسي  إدارة  رفض  في  ذلك  وتجلى  عدمه.  أو  التدخل  قرار 
في  المشترك  اإلماراتي-السعودي  المجهود  إلى  االنضمام 
تجمعه  التي  السياسية  العالقة  قوة  من  الرغم  على  اليمن، 
التي  الضخمة  واالقتصادية  المالية  والمشاريع  بالدولتين، 
التدخل  سيفضي  مصر.  في  والسعودية  اإلمارات  استثمرتها 
ذلك  يؤدي  أن  أمل  على  إستراتيجي،  جمود  إلى  إذا  المصري 

إلى بذل المجتمع الدولي مجهودا.
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لن تندلع حرب شاملة إذا دخلت القوات املصرية ليبيا

< القوات املسلحة املصرية

< جانب من جلسة مجلس النواب املصري  للموافقة على دخول القوات املصرية أراضي أجنبية

• يزيد
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اعتبارات األمن القومي المصري تحكم قرار التدخل في ليبيا  
الدولة املصرية ستحقق مكاسب وطنية وقدرا من التعاطف الدولي 
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أكثر من ألفي إصابة في عموم البالد

»كورونا« يواصل الزحف.. ومساٍع حكومية لتدريب مزيد الكوادر للتصدي للوباء
»كــورونــا  فــيــروس  وبـــاء  يــواصــل  حين  فــي 
بواقع  اإلصابات  مزيد  مخلفًا  زحفه،  المستجد« 
 53 منها  األربــعــاء،  أمس  حتى  حالة   2176
تدريب  إلى  حكومية  جهات  لجأت  وفاة،  حالة 
الطبية  الكوادر  إلى  لينضموا  العاملين  بعض 

للفيروس. التصدي  في  العاملة 
ــوزارة  ب البشرية  ــمــوارد  ال أدارة  وبـــدأت 
تأهيل  ــي  ف ــاق  ــوف ال حــكــومــة  ــي  ف الــصــحــة 
بالمركز  العاملين  من  صحي  ممارس   200
التوحد،  أطفال  وتأهيل  لتشخيص  الوطني 
بفيروس  االشتباه  حــاالت  مع  التعامل  على 
المرحلة  ألطالق  استعدادًا  ورصدها،  »كورونا« 
أطفال  لحاالت  المبكر  التشخيص  من  الثانية 

الحاالت. تقييم  وأعادة  التوحد 
بالتعـاون  ينفذ  الــذي  البرنـامج  ويهدف 
اكساب  إلى  حــدود«،  بال  »أطباء  منظمة  مع 
بمتطلبات  المعرفة  الصحيين  الممارسين 
من  الحماية  ومــعــدات  الشخصية  الحماية 
الــعـــــدوى  مكافحة  ــاطــات  ــي واحــت الــعــدوى 
وشروط  الحالة،  دراسة  جانب  إلى  البييئيـة، 
والتعريف  المـريض  نقل  وكيفية  الــعــزل، 
التقييم  وبروتوكوالت  الطوارئ،  ببروتوكول 
بيان  حسب  واالخطار،  واألبــالغ  واالستعداد 
التواصـل  موقع  في  صفحتها  على  الــوزارة 

»فيسبوك«. االجتماعي 
ــأدارة  بـ الــتــدريــب  قسم  ريئـيس  ــال  وقـ
البرنامج  إن  أبوراس،  فتحي  البشرية،  الموارد 
الصحيين  الممارسين  سيمنح  التدريبي 
مع  التعامل  وكيفية  الفرز،  بأليات  المعرفة 
وزارة  استعـدادات  ظل  في  االشتبـاه،  حاالت 

المركز. الفتتاح  الصحة 
عالج  مــركــز  مــديــر  ــال  ق اخــر،  جــانــب  مــن 
وزارة  أن  النجار،  خالد  التوحد،  أطفال  وتأهيل 
االحترازية  األجراءات  من  عددًا  ستقر  الصحة 
التوحد  أطفال  حــاالت  باستقبال  المتعلقة 
الحاالت  عدد  تتضمن  المركز،  افتتاح  قبل 

يوميًا. باستقبالها  المسموح 
الرصد  فــريــق  سحب  قــريــب،  ســيــاق  فــي 
االستشارية  الطبية  للجنة  التابع  والتقصي 

الخاصة  الصناديق  من  كمية  على  عثر  حيث 
ضبط  ــرى  وج الــمــذكــورة،  الطبية  بالمواد 
إلى  بهما  واالنتقال  والبائع  المحل  صاحب 

الجنائي. البحث  قسم 
كيفية  عــن  المحل  صاحب  ــؤال  س وعند 
بأنه  ــاب  أج الطبية،  الــمــواد  على  حصوله 
وقد  بالمستشفى،  عام  موظف  من  اشتراها 
أخرى  كمية  باع  الموظف  أن  التحقيقات  بينت 
وجرى  أجدابيا،  في  الخاصة  العيادات  إلحدى 
الذي  بالعيادة،  المشتريات  مسؤول  استدعاء 
أنه  زعم  آخــر،  شخص  من  اشتراها  إنه  قال 
ثمنها  من  أقل  وبسعر  بنغازي،  من  جلبها 

بالسوق. المعتاد 
استدعاء  جرى  أنه  إلى  المعلومات  وأشارت 
بدوره  الذي  بالمستشفى،  الصيدلية  مسؤول 
الطبية  الــمــواد  مــن  الكمية  هــذه  أن  أكــد 
مخازن  في  الموجودة  المواد  ضمن  كانت 
مــدة،  منذ  واختفت  المستشفى،  صيدلية 
السابق  المستشفى  مدير  عنها  أبلغ  وأنــه 
حيالها.  الالزمة  القانونية  اإلجــراءات  التخاذ 
اإلجراءات  اتخاذ  أجدابيا  أمن  مديرية  وأكدت 
إلى  المتهمين  وإحالة  الــالزمــة،  القانونية 

لالختصاص. العامة  النيابة 
االجتماعية  الشؤون  بدأت  آخر،  سياق  في 
على  إغاثية  مساعدات  توزيع  األبيار  ببلدية 
ممولة  البلدية،  في  الغربية  المنطقة  نازحي 

العامة. القيادة  من 
بالبلدية  االجتماعية  الشؤون  مراقب  وقال 
الغذائية  المساعدات  شحنة  إن  هويدي،  فتحي 
بيان  حسب  شهر،  لمدة  األسرة  حاجة  تكفي 
بنغازي.  فــي  الليبية  األنــبــاء  وكــالــة  نقلته 
التي  الــعــائــالت  ــدد  ع أن  هــويــدي،  وأضـــاف 
عائلة   270 المساعدات  هذه  من  استفادت 
وبعد  وطرابلس.  ترهونة  مدينتي  من  نازحة 
ترهونة،  على  الوفاق  حكومة  قوات  سيطرة 
المدن،  من  عدد  إلى  المدينة  من  اآلالف  نزح 
وطبرق.  وبنغازي  وأجدابيا  وليد  بني  منها 
العامة،  القيادة  قــوات  باسم  الناطق  وقــدر 
 20 بنحو  هؤالء  عدد  المسماري  أحمد  اللواء 
عن  األممية  البعثة  تحدثت  فيما  نسمة،  ألف 
في  وترهونة،  طرابلس  من  ألفًا   16 نــزوح 

يونيو. أوائل 

القاهرة - الوسط

سرت،  في  المستجد«  »كورونا  وباء  لمكافحة 
إلى  إضافة  أنفية،  مسحية  عينات  الثالثاء، 
أكثر  على  المناعية  األجسام  عن  البحث  عينات 
إصابة  لحالتي  المخالطين  من  شخصًا   40 من 

هراوة. ببلدية  العامرة  منطقة  في  بالفيروس 
البلدي  المجلس  مع  بالتعاون  ذلك  وجاء 
متابعة  إطــار  وفــي  الطبية،  ولجنته  ــراوة  ه
فيروس  لمكافحة  ــة  ــرازي ــت االح اإلجــــراءات 

»كورونا«.
االستشارية  الطبية  اللجنة  رئيس  وقــال 
الدكتور  بسرت،  »كورونا«  فيروس  لمكافحة 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  األحــول  عبداهلل 
والتقصي  الرصد  فريق  يبذله  الذي  الجهد  إن 
انتشار  مدى  من  التأكد  إلى  يهدف  بسرت 
االطمئنان  وكذلك  المدينة،  في  الفيروس 
خالل  عنها  المعلن  المخالطة  الحاالت  على 

الماضية. األيام 

قررت  االحترازية،  ــراءات  اإلج صعيد  وعلى 
المواصالت  لوزارة  التابعة  الطيران،  مصلحة 
الجوي،  الطيران  حظر  تمديد  الوفاق،  بحكومة 
لمدة  الليبية  المطارات  إغالق  في  واالستمرار 
األحــد  يــوم  منذ  الــقــرار  ويــســري  يــومــًا.   15
فيروس  جائحة  لمواجهة  ــك  وذل الماضي، 
القرار  ــورة  ص حسب  المستجد«،  »كــورونــا 

الدولي،  معيتيقة  مطار  صفحة  على  المنشور 
األربعاء.

اإلســعــاف  رحـــالت  الحظر  مــن  ويستثنى 
الرسمية،  والوفود  الجوي،  والشحن  الطائر، 
والرحالت  العالقين،  للمواطنين  والــعــودة 
المواطنين  سفر  ــى  إل إضــافــة  الــداخــلــيــة، 
البالد  في  المقيمين  األجانب  من  وغيرهم 

التنسيق  بعد  بالمغادرة،  لهم  يسمح  بحيث 
النقل  »إدارة  المدني  الطيران  مصلحة  مع 

الجوي«.
أزمات،  من  الطبي  القطاع  يعانيه  ما  ورغم 
وقائع  من  اليومية  الجرائم  سجل  يخُل  لم 
تابعة  قوة  ضبطت  حيث  بالملف،  صلة  لها 
تخص  طبية  ــواد  م أجدابيا  أمــن  لمديرية 
في  أجدابيا  التعليمي  المركزي  المستشفى 

بالمدينة. التجارية  المحال  أحد 
التحري  أعــضــاء  مــن  معلومات  ووردت 
مواد  بوجود  مفادها  الجنائي  البحث  بقسم 
داخل  تباع  بالمستشفى  خاصة  طبية  صحية 
بيان  حسب  بالمدينة،  التجارية  المحال  أحد 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  المديرية 

األربعاء. »فيسبوك«،  االجتماعي 
مناوب  رفقة  التحريات  وحدة  رئيس  وانتقل 
المحل،  إلــى  األمــن  ــراد  أف وبعض  التحقيق 

●  تدريب طواقم طبية على التعامل مع المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا●  ضبط مواد طبية ألحد المستشفيات بمحل تجاري في أجدابيا

»صحة الوفاق«: تدريب العاملين بمركز 
تأهيل أطفال التوحد على التعامل

مع المشتبه في إصابتهم بالفيروس

رغم أزمات القطاع الصحي.. 
ضبط مواد طبية ألحد مستشفيات 

أجدابيا داخل محل تجاري

»سرت«  اسم  العالم  فيه  يردد  الذي  الوقت  في 
الصراع  حوله  يتمحور  مهم  استراتيجي  كموقع 
في ليبيا خالل الفترة الراهنة، فإن المواطن الذي 
توافر  إزاء  كثيرًا  يعاني  المدينة  هذه  في  يعيش 
احتياجاته األساسية، مع نقص في بعض األدوية 

والسلع التموينية، وأزمة في الوقود.
أزمة  سرت  سكان  عانى  األخيرة،  األيام  خالل 
وكذلك  للمواليد،  اإلجبارية  التطعيمات  نقص 
إلى  نقص أدوية مرض السكري بأنواعها، إضافة 
الصحية،  المرافق  في  األطباء  أعداد  كفاية  عدم 
مع  بالتزامن  المرافق،  هذه  في  األدوية  ونقص 

انتشار فيرس »كورونا المستجد«.
سالم  لبلدية سرت،  التسييري  المجلس  رئيس 
وبعض  التطعيمات  نقص  أزمة  ناقش  عامر، 
األدوية خالل اجتماع مع مسؤولي القطاع الصحي 
أن  إلى  خلص  حيث  األسبوع،  أوائل  في  بالبلدية 
الصحة  وزير  مخاطبة  التسييري  المجلس  يتولى 
اإلمداد  وجهاز  عقوب  سعد  الموقتة  بالحكومة 

الطبي بالخصوص.
المشكالت  إلى  التسييري  المجلس  تطرق  كما 
في  الصحية  والوحدات  المراكز  عمل  تواجه  التي 
عمل  يكون  أن  على  المجتمعون  واتفق  سرت، 
بالفترتين  وضواحيها  بسرت  الصحية  المراكز 
وعناصر  أطباء  وتخصيص  ومسائية،  صباحية 
تمريض فيه، وأال يكون العمل بالوحدات الصحية 

فترة واحدة.
وتوافق المجتمعون على أن يتولى مكتب الرعاية 
للوافدين  صحية  شهادات  إصدار  األولية  الصحية 
المتفق  لإلجراءات  وفًقا  وغيرهم،  والعرب  األجانب 
بشأنها بالتعاون مع مستشفى »بن سينا« التعليمي، 
وفرع المركز الوطني لمكافحة األمراض، وذلك بعد 
الشرعية،  غير  الهجرة  حصر  تتولى  لجنة  تشكيل 

ومنحهم بطاقات بالخصوص ممن لهم إجراءات.

أزمة السلع التموينية
بالتزامن مع ذلك، فقد تأخرت حصة الجمعيات 
األمر  والطماطم،  الزيت  من  سرت  في  التعاونية 
وضع  لمناقشة  التسيري  المجلس  دفع  الذي 
مخزون السلع التموينية في البلدية، وسير العمل 
بتوزيع الحصة الجديدة من السلع التموينية على 

الجمعيات وعددها 96 جمعية.
األسعار  موازنة  صندوق  إدارة  مع  عامر  وبحث 
بالمنطقة الشرقية ما يتعلق بحصة الجمعيات من 

مخصصاتها للسلع لهذا العام.
عضو المجلس التسييري، السنوسى الدعيكي، 
من جانبه دعا وزارة االقتصاد والتجارة بالحكومة 
في  لإلسراع  األسعار  موازنة  وصندوق  الموقتة، 
االستهالكية  التعاونية  للجمعيات  السلع  توفير 
السلع  لكل  الثانية  حصتها  وتوفير  بالمدينة، 
الدعيكي  األخرى.  بالبلديات  أسوة  المخصصة، 
في  التموين  مخازن  وضع  متابعة  على  حرص 
بالبلدية  االقتصاد  مراقب  مع  باجتماعه  سرت، 
البلدي  الحرس  مركز  ورئيس  علي،  الجليل  عبد 
مبيعات  مكتب  ومدير  أسويسي،  عيسى  المقدم 
بالنجاح. وتسلمت  األسعار مفتاح  صندوق موازنة 
سرت  في  االستهالكية  التعاونية  الجمعيات 
حصتها من السلع الثالث األساسية: األرز والدقيق 
الزيت  توافر  في  بقيت  األزمة  أن  غير  والسكر، 
الجهة  توزيعها  في  تأخرت  التي  والطماطم، 

المسؤولة.

الهجرة تؤرق سرت
والسلع  األدوية  في  النقص  أزمتي  على  عالوة 

غير  الهجرة  تعاني  المدينة  تزال  فال  الغذائية، 
طاولة  على  كان  الذي  الملف  وهو  الشرعية، 
اجتماعات البلدية األسبوع الماضي بحضور رئيس 
جمال  العميد  األمن  ومدير  التسييري  المجلس 
عطاهلل، ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة سرت، 
المجتمعون  وبحث  آخرين.  أمنيين  ومسؤولين 
جهاز  تفعيل  وآلية  مكافحتها  وأساليب  الظاهرة 
مكافحة الهجرة غير الشرعية سرت؛ للقيام بدوره 
تدليل  على  العمل  ضرورة  وكذلك  به،  المناط 
المدني  السجل  مكتب  تواجه  التي  المعوقات 
في  الجوازات  مباحث  وتفعيل عمل مكتب  بسرت، 

المدينة.
الملفات  أحد  الوافدة،  العمالة  تنظيم  ملف 
من  أنه  إذ  سرت،  في  اهتمام  إلى  تحتاج  التي 
الوافدة  العمالة  كافة  لحصر  خطة  وضع  الواجب 
لهم،  الصحية  الشهادات  واستخراج  بالمدينة، 
التي  الطبية،  والصور  التحاليل  كافة  تحوي  التي 
ما  وهو  المعدية،  األمراض  من  خلوهم  تثبت 
إعداد  ضروروة  إلى  منبهة  البلدية،  عليه  شددت 
بطاقات  ومنحهم  لهؤالء  كاملة  بيانات  نمودج 
تعريفية بالخصوص. أما فيما يخص أزمة الوقود، 

من  عدد  وصول  مع  حلها،  على  البلدية  فتعمل 
المحطات  من  لعدد  بالوقود  المحملة  الشاحنات 
لتوزيع الوقود بالمدينة وضواحيها، خالل اليومين 
نفاد  من  المواطنون  يخشى  بينما  الماضيين، 
الكميات، ولذا يتكالبون بسياراتهم على المحطات 

في طوابير من أجل الحصول على حصتهم.
التي  األمور  من  واحد  أيضًا  التعليم  ملف 
تشغل بال المواطن في المدينة التي بات اسمها 
مع  سيما  ال  األخيرة،  األسابيع  في  العالم  حديث 
توقف العمل الدراسي لفترة طويلة بسبب انتشار 
البلدية  وتعمل  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
واالستعدادات  الترتيبات  كافة  ودراسة  بحث  على 
مرحلتي  لطالب  واالمتحانات  المدرسية  للعودة 
يوم  تبدأ  التي  والثانوي  األساسي  للتعليم  النقل 
الثامن من شهر أغسطس المقبل، حسبما حددت 

وزارة التعليم بالحكومة الموقتة.
أكد  الكافي،  عبد  مفتاح  سرت،  تعليم  مراقب 
اتخاذ  إلى  التعليمية، مشيرًا  العملية  أهمية عودة 
اإلجراءات بشأن االمتحانات للطالب وحل العراقيل 
التي تواجه الطالب من أجل استئناف الدراسة في 

الموعد المحدد.
وقال عبد الكافي إن األعداد اإلجمالية للطالب 
والثانوي  األساسي  للتعليم  النقل  بمرحلتي 
والشهادتين اإلعدادية والثانوية العامة بقسميها 
ببلدية  الحالي  الدراسي  للعام  واألدبي  العلمي 
سرت بلغ عددهم 34416 طالبًا وطالبة، مشددًا 
التي  المدارس  من  لعدد  الصيانة  إجراء  على 
تعرضت ألضرار في أوقات سابقة، وعالج المعوقات 
المعلمين  وإعداد  التعليمية  العملية  تواجة  التي 

والمعلمات واإلداريين.

تزامنًا مع الصراع حول المدينة

نقص األدوية والسلع التموينية 
والوقود يؤرق سكان سرت

القاهرة- الوسط

ليبيا  من  الشرعية  غير  الهجرة  ظاهرة  تغيب  ال 
اإليطاليين  سيما  ال  األوروبيين،  أذهان  عن 
الليبية  األزمة  بمستقبل  انشغالهم  برغم  الذين 
سياسيًا، فإن جهودهم باتت مكثفة خالل األيام 
األخيرة للحد من هذه الظاهرة، وهو ما تجلى في 
اهتمام مسؤولي الحكومة اإليطالية الذين بحثوا 
القضية مع عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق.
اإليطالية لوتشانا المورجيزي  الداخلية  وزيرة 
ملف  على  وركزت  طرابلس،  إلى  بزيارة  قامت 
رئيس  لقائها  خالل  الشرعية،  غير  الهجرة 
السراج.  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
األمن،  مجال  في  التعاون  الطرفان  بحث  كما 
ومكافحة  األمنية،  القدرات  بناء  يشمل  الذي 
إلى  االجتماع  وتطرق  والتهريب.  بالبشر  االتجار 
اإليطالية  الشركات  لعودة  التمهيدية  الخطوات 
واستمرار مساهمة  ليبيا،  في  الستئناف نشاطها 
المناطق،  ببعض  األلغام  نزع  عملية  في  إيطاليا 

وموضوع إغالق المواقع النفطية.
قضية الهجرة غير الشرعية ذاتها، كانت على 
الداخلية  ووزير  المورجيزي  بين  االجتماع  مائدة 
السفير  بحضور  باشاغا،  فتحي  الوفاق  بحكومة 
بوزارة  األركان  ورئيس  ليبيا،  لدى  اإليطالي 
اإليطالية،  الشرطة  ورئيس  اإليطالية،  الداخلية 

ومدير رئاسة مجلس الوزراء اإليطالي.

دعم إيطالي لمكافحة اإلتجار بالالجئين
اإليطالية  الخارجية  وزارة  أكدت  ذلك،  بعد 
والمفوضية  للهجرة  الدولية  المنظمة  دعمها 
لألمم  التابعة  الالجئين  للشؤون  السامية 
بشأن  المشتركة  خطتهما  تنفيذ  في  المتحدة 
الخطة  إن  الوزارة  وقالت  ليبيا.  في  المهاجرين 
من  إيطالي  طلب  على  بناء  وُضعت  المشتركة 
البالد  في  االستقرار  تحقيق  في  المساهمة  أجل 

ومكافحة اإلتجار بالبشر.
اإليطالية،  الخارجية  من  التمويل  وبفضل 
جميع  في  العمل  من  المنظمتان  ستتمكن 
المساعدة  مبادرات  خالل  من  البالد  مناطق 
بين  السلمي  والتعايش  االستقرار  وتحقيق 
والالجئين  والمهاجرين  المحلية  المجتمعات 
والنازحين، حسب بيان الوزارة اإليطالية، مشيرة 
حقوق  مجال  في  تدريبية  أنشطة  تنظيم  إلى 
الليبيين  للمسؤولين  الدولي  والقانون  اإلنسان 
ومرافق  الهجرة  تدفقات  إدارة  عن  المسؤولين 

االحتجاز.
وزارة  التزام  تعزز  العملية  هذه  أن  وأضافت 
الخارجية اإليطالية »المتكامل لتحقيق االستقرار 
للسياسة  قصوى  أولوية  باعتباره  ليبيا،  في 
أساسية  أهمية  ذي  كعامل  اإليطالية  الخارجية 

ألمن بلدنا«.

بحث القضية في أنقرة
غير  الهجرة  ملف  كان  إيطاليا،  عن  وبعيدًا 
مع  باشاغا  اجتماع  أولويات  رأس  على  الشرعية 
الذي  كاميليري،  بايرون  المالطي  الداخلية  وزير 
عقد في العاصمة التركية أنقرة، اإلثنين، وبحث 
بين  المشترك  األمني  التعاون  آفاق  الطرفان 
البلدين، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية 
وقال  المنظمة.  والجريمة  بالبشر  واالتجار 
أنقرة »تعزيز  إلى  الزيارة  إنه بحث خالل  باشاغا 
في  ومالطا  وتركيا  ليبيا  بين  المشترك  التعاون 
مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة 
الليبية؛  الكوادر  وتطوير  اإلرهاب  ومكافحة 

األبيض  البحر  حوض  بمنطقة  االستقرار  لتعزيز 
المتوسط«.

وقبل ذلك، انتقد باشاغا ما اعتبره غياب رؤية 
مع  للتعامل  األوروبي  االتحاد  جانب  من  واضحة 
قضية الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن ليبيا 
الذي  الملف  هذا  أعباء  لتحمل  وحدها  تركت 
مؤتمر  في  مشاركته  وخالل  ماليًا.  الكثير  كلفها 
عن مكافحة شبكات اإلتجار بالمهاجرين األسبوع 
الماضي، وأوضح أن ليبيا لديها اقتراح لمشاركة 
في  ومالي  والنيجر  وتشاد  السودان  جنوب  دول 

ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.
األمني  للتعامل  واضحة  استراتيجية  توحيد 
ليبيا  أن  باعتبار  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  في 
عليه  أكد  أمر  المنطقة،  استقرار  مفتاح  هي 

باشاغا، منوها بأن هناك شبكات منظمة لتهريب 
بليبيا، كاشفًا طلب حكومة  تتربص  المهاجرين 
بمعدات  مدها  األوروبي  االتحاد  من  الوفاق 
مبديًا  ليبيا،  حدود  لمراقبة  اإللكترونية  الرقابة 
في  األوروبي  االتحاد  مع  للتعاون  االستعداد 

مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

إحباط محاولة في زليتن
زليتن  في  األمن  قوات  أحبطت  بدورها، 
وردت  أن  فبعد  شرعية؛  غير  هجرة  محاولة 
معلومات إلى وحدة »مكافحة التهريب والتسلل 
المهاجرين  لنقل  عملية  بشأن  بزليتن  البحري« 
من  المركب  انطالق  قبيل  المحاولة  إحباط  تم 

ساحل المدينة.
االٕذن  ُأعطي  معلومات،  تلقي  إثر  وعلى 
المتورطين  على  القبض  أجل  من  للوحدة 
السيارة  إيقاف  تم  حيث  العملية،  هذه  في 
 21 وعددهم  المهاجرين  لنقل  المخصصة 
بعدما  وذلك  مختلفة،  جنسيات  من  شخصًا 
اإلجراءات  واتخذت  بها.  الفرار  السايٕق  حاول 
القانونية حيالهم، وفتحت النيابة العامة تحقيقا 
إلى  المهاجرين  تسليم  تم  كما  الواقعة،  في 
التابع  زليتن،  الشرعية  غير  الهجرة  إيواء  مركز 

لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جهود إيطالية لوقف الهجرة غير الشرعية 
وإحباط محاولة تسلل في زلينت

القاهرة - الوسط

وزير داخلية »الوفاق« ينتقد غياب رؤية 
أوروبية حيال الظاهرة.. وروما تعلن دعم 
خطة منظمة الهجرة ومفوضية الالجئين

غياب تطعيمات المواليد وتأخر حصة 
الجمعيات التعاونية وعدم كفاية 

الوقود.. أزمات ترهق كاهل المواطنين

●  السراج في اجتماعه مع وزير الداخلية اإليطالية لوتشانا المورجيزي في طرابلس

●  مهاجرون حاولوا التسلل إلى أوروبا من زليتن

● أحد شوارع مدينة سرت

● مواد تموينية في سرت لكنها ال تكفي احتياجات السكان

المورجيزي بحثت القضية مع السراج في طرابلس
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طقوس تاريخية في استقبال عيـد األضحى بالبلديـات.. وشكاوى من ارتفاع األسعار
اتهامات للتجار باستغالل األوضاع الصعبة والمغاالة.. والتجار والمزارعون يردون: زادت التكلفة فزاد السعر

على بعد نحو أسبوع واحد 
من حلول عيد األضحى 

المبارك، يستعد الليبيون 
لالحتفال بالمناسبة الدينية 
العظيمة، رغم تالل األزمات 

التي تحاصرهم، سواء ما يتعلق بنذر الحرب 
المتصاعدة من حولهم، أو التصدي لفيروس 

»كورونا المستجد«، أو حتى أزمة قلة السيولة 
التي تراوح مكانها منذ أشهر طويلة. وأعلنت 

دار اإلفتاء التابعة لحكومة الوفاق، ولجنة 
تقصي األهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا 

لإلفتاء بالهيئة العامة لألوقاف والشؤون 
اإلسالمية بالحكومة الموقتة، أن عيد األضحى 

المبارك، سيكون يوم الجمعة الموافق 31 
يوليو الحالي. وعاشت ليبيا لعقود طويلة، 
في ظل حكم نظام معمر القذافي، تعتمد 

في معرفة يوم عيد األضحى على اليوم األول 
من شهر رمضان المعظم، وذلك ألن نظام 

القذافي كان يعتمد على المركز الليبي لعلوم 
الفضاء واالستشعار من بعد، الذي كان يعتمد 

على الطريقة الرقمية لتحديد بداية ونهاية 
األشهر القمرية، ال على نظام الرؤية الشرعية 

المعتمد عليه في أغلب الدول اإلسالمية.

لكن مهما بلغت حدة تلك األزمات التي يواجهها 
بإحياء  يتمسكون  المواطنون  يــزال  ال  الليبيون، 
تبدأ  بعد جيل، حيث  جياًل  توارثوها  التي  طقوسهم 
حلوله،  من  معدودات  أيام  قبل  للعيد  التجھيزات 
لوازم  وشراء  الزائرين،  الستقبال  المنازل  بتجهيز 
ارتفاعًا  سجلت  التي  الذبيحة  صدارتها  وفي  العيد، 
كبيرًا في أسعارها هذا العام. ويحرص المغتربون على 

قضاء العيد مع ذويهم، لمشاركتهم الفرحة بالعيد.
الوجوه،  ليبيا، عديد  في  األضحى  عيد  ولطقوس 
منها قيام األمهات بتكحيل عين األضحية، خصوصًا 
أطراف  في  بها  والــدوران  البخور،  وإشعال  الخراف، 
المنزل، مع ترديد األذكار والصلوات على رسول اهلل، 

سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم.
وبحلول يوم العيد، يؤدي المواطنون صالة عيد 
األضحى، ثم يعودون إلى المنزل مسرعين، للتبكير 
بذبح األضاحي، وسط أجواء فرحة وتبادل للمعايدات. 
وقبل الذبح يقدم القليل من الماء لألضحية، ثم تحفر 
الخروف،  أو  الكبش  فيها  ليوضع  األرض  في  حفرة 
باتجاه  وموضوعًا  الحفرة،  من  بالقرب  رأسه  ويكون 
القبلة، ويثبت أحد الرجال بيده اليسرى أرجل الكبش، 
وبيده اليمنى عنقه، فيما يهم رجل آخر بذبحه وفق 
ذبح  يتم  الغالب  وفي  اإلسالمية،  الشريعة  أصول 

األضحية بواسطة األب أو االبن.
واعتادت بعض شوارع طرابلس على خروج بعض 
الحدادين إليها، حاملين معهم أحجار السن الكبيرة 
ثم  األخــرى،  الذبح  أدوات  وبعض  السكاكين  لبرد 
لذبح  دورهم  ينتظرون  الذين  الزبائن  يستقبلون 

األضاحي.
ومع مواصلة عملية الذبح والسلخ لألضحية، تكون 
نساء المنزل قد استعددن الستقبال الكبدة لشوائها 
الليبية  العادات  ومن  ساخنة.  للحاضرين  وتقديمها 
»العصبان«،  تسمى  أكلة  تجهيز  األضحى  عيد  في 
يحرص  كما  الليبية.  الشعبية  األكــالت  من  وهي 
يبقى  الخروف. وال  لحم  البعض على تقديد وتمليح 
من األضحية شيء ال يمكن االستفادة منه، حيث يتم 
االستعانة بالصوف كوسادة، فضاًل عن تفنن البعض 

في طبخ الرأس واألرجل بأكثر من طريقة.
وفي بنغازي، يحرص الليبيون على االحتفاء بالعيد 
المبارك، حيث تتحول المدينة إلى سوق كبيرة، من 
والشوارع   ،602 وعمارات  شبنة  حي  إلى  الصابري 
ميدانًا  أو  شارعًا  تجد  ال  حيث  والفرعية،  الرئيسية 
أو  الفحم  لبيع  إما  العيد  فيه سرادق  وقد نصبت  إال 

األضاحي أو حتى السكاكين.
ومن أبرز أكالت العيد في ليبيا خبز العيد المسمى 
وطرابلس،  نفوسة  أهــل  عند  يمضرز«  بـــ»غــروم 
من  الليبيون  زال  ما  ليبيا  في  قديمة  عــادة  وهي 
الحالي،  الوقت  إلى  عليها  يحرصون  أمازيغية  أصول 
دقيق  من  تحضر  فطائر  من  رقائق  عن  عبارة  وهي 
القمح، أما اليوم فتحضرها النساء الليبيات من دقيق 
ويتم  الملح،  والقليل من  الماء  إليها  ويضاف  الذرة، 
الحجم  إلى كرات متوسطة  وتقسيمه  الخليط  عجن 
تفرد على شكل رقائق دائرية ثم تطهى في الفرن 
وهي  وتفتت  الفرن،  من  تخرج  وبعدها  التقليدي، 
وزيت  بالسكر  وتخلط  صغيرة،  قطع  إلى  ساخنة 

الزيتون، ثم تقدم في أوان من الفخار.
ذاكــرة  فــي  المحفوظة  الطقوس  تلك  ــم  ورغ
العام، وسط مخاوف ال  العيد هذا  الكثيرين، يقترب 
تنتهي من المواطنين بشأن ارتفاع أسعار األضاحي، 
نتيجة األوضاع المعيشية الصعبة التي لم تترك بيتًا 

إال وتركت فيه أثرًا.
إنه  المة  بن  سعد  المواطن  قال  وليد،  بني  في 
تعجب كثيرًا من ارتفاع أسعار األضاحي سواء المحلية 
دينار   700 أسعارها  بلغت  والتي  المستوردة،  أو 
للمستورد و1200 للمحلي، معتبرًا أن األسعار مبالغ 
فيها في ظل األوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها 
الجهات  المة  بن  وطالب  ــام.  األي هذه  المواطن 
المسؤولة في مدينة بني وليد بضرورة التدخل لوضع 
حد لالرتفاع الكبير في أسعار أضاحي العيد، فمعظم 
وليست  األسعار،  تلك  تحمل  تستطيع  ال  العائالت 

لديها القدرة على شراء أضاحي العيد.
من جهته يقول مربي وتاجر المواشي، إسماعيل 
التي  المعاناة  حجم  يقدر  ال  المواطن  إن  الفقي، 
يعانيها المربي مثل ارتفاع أسعار األعالف والنفقات 
األسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما  المربي،  يصرفها  التي 
والتي يراها مقبولة في ظل األوضاع الراهنة. وأضاف 
الفقي أن سعر األعالف تجاوز 150 دينارًا، فضاًل عن 
مصاريف الرعاية مثل الفحص البيطري وارتفاع إيجار 

الرعاة، الذي تجاوز 1000 دينار شهريًا.

الصادرة  للقرارات  وتنفيذًا  االجتماعي  التباعد  على 
بخصوص مكافحة الوباء.

وتشهد سوق األضاحي في سبها هذا العام ارتفاعًا 
إلى قلة  الماضي، ما أدى  في األسعار مقارنة بالعام 
الشراء، التي ترجع أيضًا إلى نقص السيولة النقدية 
من  المعيشي  والوضع  »كورونا«  جائحة  جانب  إلى 
المواد  أسعار  وارتفاع  الكهربائي  التيار  انقطاع 
بمدينة  األغنام  أسواق  في  يتجول  ومن  الغذائية. 
سبها، ال يخطئ سمعه وال بصره شكاوى المواطنين 
من ارتفاع األسعار، خصوصًا في أسواق منطقة حجارة 
والجديد المكتظة بأعداد كبيرة من األغنام على غير 

العادة.
جراء  المواطنين  معاناة  أيضًا  سبها  في  وتتكرر 
عدم صرف السيولة النقدية بالمصارف، حيث يقول 
السيولة  نقص  من  »نعاني  محمد صالح:  المواطن 
من  السحب  وحد  الليبية،  المدن  في  غيرنا  مثل 
المصرف ألف دينار فقط، وننتظر صرفها، علما بأن 
سعر األضحية يتراوح بين 950 و1800 دينار ليبي، 
كما أنه في حالة شراء األضحية بالصكوك المصرفية 
وقتا  يستغرق  وكذلك  جــدًا،  مرتفعًا  السعر  يكون 
طوياًل الستكمال إجراء التصديق على الصكوك في 
المصرف، نظرًا إلجراءات العمل المعمول بها بسبب 

اإلجراءات االحترازية من فيروس كورونا المستجد«.
يستغلون  األضاحي  »تجار  آخر:  مواطن  وأضاف 
بمعاناة  يعلمون  وهــم  األســعــار،  لزيادة  الفرصة 
المواطنين، وعدم توافر سيولة في المصارف وتردي 
األوضاع في سبها وغيرها من البلديات«. وأوضح أن 
التيار الكهربائي تؤثر بالسلب على  مشكلة انقطاع 
االحتفاظ  الصعب  فمن  للعيد،  المواطنين  استقبال 

باللحوم في الثالجات بسبب مشكلة الكهرباء.
شراء  على  قادرين  غير  »المواطنون  ــل:  وواص

مستلزمات العيد األخرى«.
وفي السياق نفسه، شكا مربو األغنام سوء األحوال، 
ومنهم صالح خليفة الذي انتقد لوم المواطنين التجار 

في تلك األزمة.
ارتفاع  وراء  كثيرة  أسباب  »هناك  خليفة:  وقال 
األسعار، وهي زيادة تكلفة شراء األعالف، إذ يشتريها 
المربون من المزارعين بمبالغ كبيرة، إلى جانب شراء 
الماء بسبب انقطاع الكهرباء ساعات طويلة، وكذلك 
للتر  دينارات  ثالثة  إلى  الديزل  وقود  أسعار  ارتفاع 
الواحد«. كما انتقد مربي األغنام صالح خليفة إهمال 
الدولة القطاع الحيواني من خالل عدم توفير األعالف 

المناسبة بأسعار في متناول األيدي.
وأشار خليفة إلى توقف مصنع سبها لألعالف منذ 
يجلبونها من مدن مثل  المربين  ما يجعل  سنوات، 
مصراتة وسرت وغيرها من مدن الشمال، مبينا أنهم 
إلى السوق السوداء لشراء األدوية لرؤوس  يلجؤون 
الماشية لديهم نتيجة عدم توافرها في الصيدليات 
هذه  فكل  وبالتالي  الحيوانية،  باألدوية  الخاصة 
العوامل تؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار األضاحي.
من جهته، أكد المزراع أبوبكر سليمان، وهو مزراع 
اآلخرين  يعانون مثل  المزارعين  أن  أعالف حيونات، 
األسمدة  شراء  إلى  يضطرون  حيث  المجتمع،  في 
األثمان، في  بأغلى  السوداء  السوق  المستوردة من 
ظل رفع الدولة يدها بشكل كبير عن القطاع الزراعي، 
إلى  وأشار سليمان  البديلة.  فال توفر لهم األسمدة 
ارتفاع تكلفة العمالة، وآثار انقطاع التيار الكهربائي، 
تعمل  كهربائية  مولدات  شراء  إلى  التجار  دفع  ما 
لزراعة  الري  مياه  توفير  ضمان  أجل  من  بالوقود، 
عالية  الكلفة  يجعل  الذي  األمر  للحيوانات،  األعالف 
التيار  كان  حين  قبل،  من  عليه  كانت  بما  مقارنة 
الكهربائي يتوافر بشكل شبه منتظم، وحين كانت 
تتوافر األسمدة للمزارع المختلفة بأسعار في متناول 

أيدي المزارعين.
حيث  كثيرًا،  ســرت  في  األوضـــاع  تختلف  ولــم 
السيولة،  ارتفاع األسعار وقلة  الشكاوى نفسها من 
وهو ما جعل مسؤولي المصارف التجارية يستبقون 
عيد األضحى، بمطالبة المجلس التسييري باإلسراع 
بتوفير السيولة النقدية بمناسبة عيد األضحى، من 
أجل حل أزمة شح السيولة وتوفيرها للمواطن بيسر. 
سرت،  التسييري  المجلس  المسؤولون،  وطالب 
التنسيق وتوفير وتخصيص سيولة نقدية  بضرورة 
المواطن وأرباب األسر،  الئقة تفي حاجات وطلبات 

من أجل شراء األضحية ومالبس العيد ألسرهم.
إنه من  لـ»الوسط«،  المصارف  وقال مدير أحد 
حلول  قبل  النقدية  اإلرساليات  توفير  المفترض 
اللجنة المكلفة  العيد من أجل توزيعها عن طريق 
طالبت  جهتها  ومــن  مصرف.  لكل  بالتساوي 
للمصارف  نقدية  سيولة  بتوفير  ســرت  بلدية 
دينار  مليون   45 من  بأكثر  تقدر  ثمانية،  وعددها 
أن  سيما  ال  الشرقية،  بالمنطقة  ليبيا  مصرف  من 
منذ  بالسيولة  شح  من  تعاني  المصارف  أغلبية 

المبارك. الفطر  عيد 

● األغنام الليبية أعلى سعرا مقارنة بنظيرتها المستوردة

طرابلس - بني وليد - بنغازي - سرت 
- سبها - الصغير الحداد ورمضان 

كرنفوده ومحمود الصالحي:

لديه  بأن  فيقول  أوحيدة،  يونس  المواطن  أما 
عادة يكررها كل عام وهي تأخير شراء األضاحي إلى 
يوم الوقوف بعرفة، أي األيام األخيرة قبل موعد عيد 
جدا  كبيرة  بنسبة  تنخفض  األسعار  ألن  األضحى، 

تصل إلى %50، حسب وصفه.
كثيرًا  تختلف  األضاحي  »أسعار  أوحيدة:  ويضيف 
سعر  يكون  المدن  فبعض  مدينة،  إلى  مدينة  من 
من  الكبير  العدد  بسبب  للجميع  مناسبًا  األضاحي 
الخضراء  المراعي  أماكن  في  ووجودها  األضاحي 
مثل مدينة البيضاء أو المرج«. ويرى تاجر المواشي، 
إلى  ترجع  المرتفعة  األسعار  أن  الشماس،  عبداهلل 
جودة المواشي المحلية، ألن الكثير من المواطنين 
اللحوم  لجودة  المستورد  عن  المحلي  يفضلون 
المحلية واالهتمام بالتربية من قبل التاجر. ويضيف 
الشماس أنه يتعاون مع المواطنين ويبيع حتى عن 
طريق الصكوك المصرفية بسبب عدم توافر السيولة 
أن  مؤكدًا  بالمدينة،  العاملة  المصارف  في  النقدية 
األسعار مناسبة وفي متناول الجميع، من وجهة نظره.

بدوره، يقول المواطن ناصر التومي إنه ال يستطيع 
وضعف  الغالء  بسبب  األضحية  شــراء  العام  هــذا 
وبسبب  الخاص،  القطاع  في  يعمل  ألنه  المعيشة، 
فيروس »كورونا« لم يستطع العودة إلى العمل، مبينًا 
أن أقل سعر لألضحية يتجاوز 1000 دينار بما يفوق 

الحد األدنى لرواتب المواطنين بالمدينة.
الزاوية،  مدينة  من  قدارة،  كمال  الموطن  وقال 
إن المواطنين في المدينة يشكون من ارتفاع أسعار 
األضاحي لهذا العام، مع انخفاض كبير ملحوظ في 
الشرائية، بسبب تأخر صرف مرتبات شهري  القدرة 
من  وعــددًا  أقاربه  أن  قدارة  ويضيف  ويونيو.  مايو 
أوروبا،  األغنام من  استيراد  ينتظرون  الزاوية  أهالي 
باعتبار  األسعار  انخفاض  في  تسهم  أن  أمل  على 
المستورد أقل سعرًا من المحلي. وإلى مدينة الزاوية، 
األضاحي  أسعار  إن  الحراري،  أحمد  المواطن  يقول 
الماضية،  باألعوام  مقارنة  مرتفعة  تعد  العام  هذا 
مضيفًا أن سعر األضحية في سوق الزاوية للمواشي 
التي تفتح أبوابها يومي اإلثنين والخميس من كل 
أسبوع تبدأ من 800 دينار إلى 1400، مع غياب واضح 
لألضاحي المستوردة في السوق، وأما األسعار خارج 
 150 بفارق  السوق  من  أكثر  مرتفعة  فإنها  السوق 

و200 دينار لألضحية.
ويضيف الحراري: »تعتبر األسعار مرتفعة، خصوصًا 
مع الضائقة المالية التي يعيشها المواطنون، وعدم 
صرفت  مرة  آخر  وأن  المصارف،  في  السيولة  توافر 
اللجان  طريق  عن  كانت  للمواطنين  السيولة  فيها 
المواشي  مربي  وقال  الماضي«.  رمضان  شهر  في 
البركي، إن عدم وجود  بمدينة ترهونة، نصرالدين 
أسعار  وارتفاع  المواشي  لمربي  الدولة  من  دعم  أي 
العلف الحيواني هي أهم األسباب التي أدت إلى ارتفاع 
التي شهدتها  األمنية  المشاكل  عن  فضاًل  األسعار، 
ويضيف  خاصة.  بصفة  وترهونة  الغربية  المنطقة 
للمواشي من  النقل  أسعار عمليات  »ارتفاع  البركي: 
جائحة  بسبب  الحظر  حاالت  مع  أخرى  إلى  منطقة 
فيروس كورونا زادت من أسعار األضاحي، بسبب بعد 

وطول المسافة التي يسلكها المربي«.
وفي طرابلس، يقول المواطن فرج الشقار: » من 
خالل متابعتي للسوق، فإن أغلب المواطنين يشكون 
المرتفعة،  أسعارهم  بسبب  األغنام  تجار  جشع  من 
وعند الشراء بالصكوك والبطاقات المصرفية تكون 
غياب  ظل  في  بكثير،  النقدي  الدفع  تتجاوز  القيمة 

في  نقص  من  للمواطن  األساسية  الحياة  مقومات 
أن ضعف  المرتبات، كما  وتأخير في صرف  السيولة 
أداء الدولة هو السبب في هذا الحال من تضارب في 

كل شيء«.
 1200 تتجاوز  األغنام  »أسعار  الشقار:  وتابع 
دينار، مما اضطررنا إلى لدفع بالصكوك لعدم توافر 
السيولة النقدية، وأقل أضحية تقدر بـ1000 دينار«. 
وختم بالقول: »تعتبر األسعار مرتفعة مقارنة باألعوام 
الماضية، حيث وصل سعر الشاة المحلي إلى أكثر من 
ألفي دينار، فيما بلغ سعر الخروف المستورد نحو 800 
تحديد  الضبطية  الجهات  من  نتمنى  لذلك  دينار، 
سعر موحد ألضاحي العيد لمحاربة جشع التجار الذين 

يحددون األسعار وفقا لرغباتهم«.
في تلك األثناء، استقبل ميناء بنغازي، مطلع يوليو 
األغنام  من  رأس  آالف  ثمانية  تحمل  باخرة  الجاري، 
قادمة من إسبانيا، ضمن االستعدادات لعيد األضحى، 
على »فيسبوك«،  الميناء  عبر صفحة  نشر  ما  حسب 
نقال عن الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي.

عـقد  موسع  اجتماع  بحث  حيث  الجنوب،  وإلى 
بالمصرف المركزي فرع سبها، مطلع األسبوع، توفير 

السيولة وتوزيعها على المواطنين خصوصًا مع قرب 
االجتماع  في  وشارك  المبارك.  األضحى  عيد  حلول 
عبدالسالم  الشاوش  سبها،  البلدي  المجلس  عميد 
غربال، ورئيس لجنة مكافحة جائحة »كورونا بسبها«، 
إلى  إضافة  سبها،  فرع  المركزي  المصرف  ومدير 
مديري فروع المصارف العاملة داخل نطاق البلدية، 
حسب بيان منشور على صفحة بلدية سبها بموقع 
إدارة  مدير  مشاركة  إلى  البيان  وأشار  »فيسبوك«. 
الرقابة والتفتيش على المصارف، االجتماع، إلى جانب 
منطقة  آمر  إلى  إضافة  المصارف،  بنقابة  مسؤولين 
سبها العسكرية، ومدير أمن المدينة، الفتًا إلى تأكيد 
هذه  خالل  المالية  السيولة  توفير  ضرورة  الحضور 

الفترة، خصوصًا مع قرب حلول عيد األضحى.
ونهاية يونيو الماضي، ناقش اجتماع في المصرف 
والعراقيل  الصعاب  تذليل  كيفية  بسبها،  المركزي 
أمام حصول المواطن على الخدمات المصرفية، في 
ظل اإلجراءات االحترازية المتخذة للوقاية من فيروس 
االتفاق  إلى  االجتماع  وخلص  المستجد«.  »كورونا 
على أن يكون العمل داخليًا في المصارف دون فتح 
األبواب، وعدم التعامل مع الجمهور مباشرة، حفاظًا 

● زبائن وتجار أمام األغنام في سبها

● إحدى أسواق بيع األغنام في سبها.

شكاوى من غياب الدولة عن 
القطاع الزراعي بما أسهم في 

ارتفاع أسعار األسمدة.. وانقطاع 
الكهرباء فاقم أزمة الري

تكحيل عيون األضحية وشواء 
الكبدة وأكلة »العصبان«.. طقوس 

ال تغيب عن بيوت الليبيين

رغم الحرب والوباء وقلة السيولة
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رام اهلل - وكاالت

●   الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري في رام اهلل

●   محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث

محافظ القدس الفلسطيني يواجه 
تهما بمخالفة قانون تطبيق السيادة 

اإلسرائيلية أمام محاكم االحتالل

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مباحثات مصرية ــ فلسطينية في رام الله.. والقاهرة تجدد رفض »أي تصرفات أحادية«
اإلسرائيلي،  الفلسطيني  للصراع  متصاعد  تأزم  وقع  على 
التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اإلثنين، الرئيس 
في  الفلسطينية  الرئاسة  مقر  في  عباس،  محمود  الفلسطيني 
إلى حل  تقود  التي  المفاوضات  استئناف  وبحثا سبل  اهلل،  رام 

الدولتين، مؤكدا رفض بالده خطط الضم اإلسرائيلية.
»إن  اللقاء:  عقب  للصحفيين  المصري  الخارجية  وزير  وقال 
مصر تسعى إلى إيجاد اإلطار المناسب، وفقا لقرارات الشرعية 
المشروعة  وللحقوق  العربية،  السالم  ولمبادرة  الدولية 
واستئناف  السياسي  المسار  الستئناف  الفلسطيني،  للشعب 
الحل  باعتباره  الدولتين،  حل  إلى  تقود  التي  المفاوضات 
العيش  واإلسرائيلي  الفلسطيني  للشعبين  يتيح  الذي  األمثل 

بسالم«.
الدوليين لدعم  أن بالده »تعمل مع شركائها  وأكد شكري 
اإلسرائيلية  الضم  القاهرة خطة  الجهود«، مجددا رفض  هذه 

»وأي تصرفات أحادية«.
نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  ويسعى 
لتنفيذ مخطط ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية 
المخطط  ويعتبر  اإلستراتيجية.  األردن  غور  ومنطقة  المحتلة 
ترامب  دونالد  الرئيس  كان  أوسع  أميركية  خطة  من  جزءا 

يناير. أواخر  أعلنها 
بعد  وإسرائيل  الفلسطينية  السلطة  بين  العالقات  وتوترت 
إعالن الضم، وقطعت السلطة عالقاتها مع إسرائيل، خصوصا 

األمنية. العالقات 
الرئيس  »أن  »وفا«  الفلسطينية  األنباء  وكالة  ونقلت 
على  المستجدات  آخر  على  شكري  الوزير  أطلع  الفلسطيني 
سياسيا  المبذولة  للجهود  إضافة  الفلسطينية،  القضية  صعيد 
الفلسطيني،  للموقف  الدولي  الدعم  لحشد  ودبلوماسيا 

الهادف إلى منع قيام إسرائيل بتنفيذ خطط الضم«.
أجراه  هاتفي  اتصال  بعد  اهلل  لرام  شكري  زيارة  وجاءت 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، األحد، بالرئيس عباس، 
»وفا«:  وقالت  الفلسطينية.  السلطة  مصر  دعم  فيه  وأكد 
للقضية  عادل  حل  إيجاد  ضرورة  أكد  السيسي  الرئيس  »إن 
دولته  في  استقالله  الفلسطيني  الشعب  ونيل  الفلسطينية 
وفق   1967 العام  حدود  على  الشرقية  القدس  وعاصمتها 

الدولية«. الشرعية  قرارات 
حركتي  بين  الجارية  باالتصاالت  رحب  »السيسي  وأضافت: 
استعداد  مبديا  الفلسطيني،  الموقف  لتوحيد  وحماس  فتح 

مصر لمواصلة جهودها في هذا اإلطار«.
الرئيس  فخامة  »أوفدني  للصحفيين:  أيضا  شكري  وقال 
الرئيس  فخامة  إلى  دعم  رسالة  ألنقل  السيسي  عبدالفتاح 
دائم  مصري  والتزام  ومؤازرة  دعم  رسالة  عباس،  محمود 

الفلسطيني«. للشعب  المشروعة  الحقوق  للدفاع عن 
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، 
الضم  لمنع  الجهود  متابعة  كان  به  تحدثنا  »ما  للصحفيين: 
عليها،  المتفق  الدولية  الشرعيات  وفق  للمفاوضات  والعودة 

المقبلة«. المتابعة خالل األسابيع  وتوافقنا على هذه 
بعدما  أردنية،  مروحية  في  اهلل  رام  إلى  شكري  ووصل 
التقى، األحد، العاهل األردني الملك عبداهلل الثاني في عمان.

الملكي  الديوان  عن  صدر  بيان  في  عبداهلل  الملك  وأكد 
الفلسطينية،  القضية  الثابت تجاه  اللقاء »موقف األردن  عقب 
حل  أساس  على  والعادل  الشامل  السالم  تحقيق  وضرورة 
المستقلة،  الفلسطينية  الدولة  إقامة  يضمن  الذي  الدولتين، 
يونيو  من  الرابع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة  السيادة  ذات 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية«. العام 
في سياق قريب، مددت محكمة إسرائيلية، اإلثنين، توقيف 
حتى  غيث،  عدنان  الفلسطينية  السلطة  لدى  القدس  محافظ 
باإلرهاب،  تتعلق  شبهات  حول  معه  التحقيق  إطار  في  األحد، 

وفق ما صرح محاميه.
من  الفائت،  األحد  غيث،  اعتقلت  إسرائيلية  قوات  وكانت 
وأكد  المحتلة.  الشرقية  القدس  في  سلوان  بلدة  في  منزله 
اإلسرائيلية  الصلح  محكمة  تمديد  محمود  محمد  المحامي 

التي عقدت اإلثنين جلسة »سرية« توقيفه حتى األحد.
عسقالن،  سجن  في  موقوف  المحافظ  إن  محمود  وقال 
اإلسرائيلي  الداخلي  األمن  جهاز  قبل  من  للتحقيق  ويخضع 
الشرطة اإلسرائيلية، ميكي  الناطق باسم  »شاباك«. واكتفى 
معه  »التحقيق  أن  إلى  مشيرا  غيث،  اعتقال  بتأكيد  روزنفيلد، 

مستمر من قبل قوات األمن«.
قانون  مخالفة  تهمة  يواجه  المحافظ  إن  محمود  وقال 
السلطة  لصالح  والعمل  اإلسرائيلية  السيادة  تطبيق 
التخطيط  شبهة  إلى  باإلضافة  القدس،  في  الفلسطينية 
أوضح  لكنه  التفاصيل.  من  مزيد  تقديم  دون  إرهابي  لعمل 
المحافظ  مع  التحقيق  فيها  يجري  التي  األولى  المرة  أنها 
من  كثيرا  اإلسرائيلي  القانون  ويصنف  اإلرهاب.  بشبهة 

الجرائم تحت بند »اإلرهاب«.
الفلسطينية  للسلطة  سيادية  مظاهر  أي  إسرائيل  وتمنع 
في القدس الشرقية. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العام 
المجتمع  بها  يعترف  لم  خطوة  في  الحقا  وضمتها   ،1967
غير  عاصمتها  بكاملها  القدس  إسرائيل  وتعتبر  الدولي. 
القدس  إعالن  الفلسطينية  السلطة  تريد  المقسمة، في حين 

المستقبلية. للدولة  عاصمة  الشرقية 
غيث  عين  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وكان 
الحين  2018. ومنذ ذلك  العام  الشرقية في  للقدس  محافظا 
وعمليات اعتقال المحافظ وتوقيفه مستمرة، وكان آخرها في 
»كورونا  فيروس  بمحاربة  تتعلق  نشاطات  خلفية  على  أبريل 
إلى  هذه  االعتقال  عمليات  من  إسرائيل  وتسعى  المستجد«. 

المحتلة. المدينة  على  تكريس سيادتها 

االحتالل اإلسرائيلي يمدد توقيف محافظ القدس

بدء مناسك الحج بأعداد محدودة األربعاء
الرياض - وكاالت

بأعداد  تقام  أن  تقرر  التي  الحج  مناسك  أن  اإلثنين،  السعودية،  أعلنت 
محدودة جدًا هذا العام على خلفية تهديد فيروس »كورونا المستجد«، ستبدأ 

في 29 يوليو، بحسب بيان نقلته وكالة األنباء الحكومية.
األربعاء،  أمس  الحجة،  ذي  حلول شهر  البيان،  في  العليا  المحكمة  وأكدت 
على أن يكون الوقوف بعرفة الخميس 30 يوليو، ما يعني أن الحج سينطلق في 

اليوم السابق، أي األربعاء 29 يوليو.
وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق أنه سيتم السماح لنحو ألف شخص 
فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علمًا بأن 2.5 
2019. لكن وسائل إعالم محلية ذكرت أن  مليون شخص أدوا المناسك في 
إن  والعمرة  الحج  وزارة  وقالت  آالف.  إلى نحو عشرة  لتصل  ترتفع  األعداد قد 
إجمالي  من   %  70 هي  المملكة  داخل  المقيمين  من  السعوديين  غير  نسبة 

حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30 % فقط.
أمراض  أي  يعانون  ال  »لمن  األجانب  المقيمين  بين  األولوية  وستكون 
مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، 
ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم بين 20 و50 سنة«، 
األمن  ورجال  الصحيين  »الممارسين  على  فسيقتصرون  السعوديون،  أما 
 253 المتعافين من فيروس كورونا المستجد«. وسجلت السعودية أكثر من 

●   االف من الحجاج حول الكعبة في عام 2019ألف إصابة بالفيروس بينها 2523 وفاة، وهو المعدل األعلى في الخليج.

●   تونسيون يتظاهرون تضامنا مع حركة »حياة السود مهمة«

●   الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص االتهام رفقة المتهمين بتنفيذ انقالب 1989

الخرطوم - وكاالت

الجزائر - تونس - وكاالت

»فرانس برس«: محاكمة 
فريدة حيث لم يمثل أي 

منفذ انقالب ناجح في 
التاريخ الحديث أمام القضاء

وسط احتماالت بأن يواجه عقوبة اإلعدام حال إدانته، بدأت 
الثالثاء محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير أمام 
محكمة خاصة في الخرطوم في قضية االنقالب على حكومة 
1989. وبعد وقت قصير على انطالقها،  العام  منتخبة في 
إبراهيم  الدين محمد  القاضي عصام  المحكمة  رئيس  رفع 
الجلسة حتى 11أغسطس. وهي محاكمة فريدة من نوعها 
في العالم العربي، حيث لم يمثل أي منفذ انقالب ناجح في 
التاريخ الحديث أمام القضاء، وفق »فرانس برس«. وفي حال 

إدانته، قد تصل العقوبة القصوى في حقه لإلعدام.

حراسة مشددة
ووصل البشير إلى مقر المحكمة تحت حراسة مشددة من 
سيارات شرطة وعسكريين يحملون أسلحة. وارتدى بنطااًل 
وقميصًا باللون البيج، ووضع كمامة على وجهه. وكان يرفع 
يديه اللتين وضع فيهما قفازات لتغطية وجهه كلما حاول 
المصورون التقاط صور له. وجلس قربه في قفص حديدي 
الثالثة  القضاة  سبعة وعشرون متهمًا آخرين، بينما جلس 

آية من  وخلفهم  المحكمة  قوس  على 
القرآن الكريم »وإذا حكمتم بين الناس 

أن تحكموا بالعدل«.
البشير  نائبا  المتهمين  وبين 
طه  محمد  عثمان  علي  السابقان 
صالح،  حسن  بكري  والجنرال 
وزارية  مواقع  تقلدوا  ومسؤولون 
وقيادات  واليات  حكام  ومناصب 
البشير  حكم  حقبة  أثناء  عسكرية 
القاضي  للبالد. وقال رئيس المحكمة، 
بعد  ابراهيم،  محمد  الدين  عصام 
افتتاح الجلسة: »لدينا ثمانية وعشرون 
المحكمة  »هذه  مضيفًا:  متهمًا«، 
ليقدم  الفرصة  شخص  لكل  ستتيح 

واحدة من  ويعرض قضيته، وستقف على مسافة  دفوعاته 
تسجيل  والدفاع  االتهام  محامي  من  طلب  ثم  الجميع«. 
لكل  تتسع  ال  القاعة  »هذه  األثر:  على  وقال   . أسمائهم 
محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة 
 11 يوم  ستكون  المقبلة  والجلسة  أفضل،  تدابير  التخاذ 

أغسطس المقبل«.

تقويض النظام الدستوري
في  االتهام  ممثلي  أحد  حضره،  معز  المحامي  وأوضح 
القضية أن »المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 
96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 )المتعلقة بـ( 
تقويض النظام الدستوري، والمادة 78 من القانون نفسه، 
االشتراك في الفعل الجنائي«. وحركت الدعوى مجموعة من 
تحقيق  لجنة  العام الحقًا تشكيل  النائب  وتولى  المحامين، 
بين  مشتركة  اتهام  هيئة  وتشكيل   ،1989 انقالب  في 
الكالم  البشير  ورفض  المحامين.  ومجموعة  العامة  النيابة 

خالل التحقيق.
أشهر  بعد   2019 أبريل   11 في  البشير  الجيش  وأطاح 
من االحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتم توقيفه على 
األثر. والبشير هو أول رئيس سوداني وصل إلى السلطة في 
انقالب عسكري يقدم للمحاكمة منذ استقالل السودان في 

العام 1956. وشهد السودان بعد استقالله ثالثة انقالبات 
عسكرية قادها إبراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة 
البشير  ثم   )1985 إلى   1969( نميري  وجعفر   ،1964 حتى 
من  السلطة  على  البشير  واستولى   .)2019 إلى   1989(
حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب األمة، 
حيث  يونيو،   30 في  ذلك  وكان  السودانية.  األحزاب  أكبر 
وأوقف  المطار،  الجيش  وأغلق  اإلذاعة،  عبر  االنقالب  ُأعلن 
ال  بالمؤسسات،  العمل  وعلق  السياسيين  المسؤولين  أبرز 

سيما البرلمان. وبقي البشير في السلطة 30 عامًا.

أدلة قوية
في  قوية  وبيانات  أدلة  »لدينا  االتهام:  ممثلي  أحد  وقال 
مواجهة المتهمين«. وقال حضره: »المحاكمة توجه رسالة 
األمر  بأن  الدستوري  النظام  تقويض  يحاول  من  كل  إلى 
السودان  للديمقراطية«. ويحكم  يمثل حماية  يجرم، وهذا 
اليوم مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين تسلم 
السلطة في صيف 2019 بعد تواصل االحتجاجات إثر سقوط 
البشير للمطالبة بالديمقراطية، وبعد فض اعتصام شعبي 
أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلف عشرات القتلى. وتلت 
العسكريين  بين  مفاوضات  ذلك 
بعد  السلطة  تسلموا  كانوا  الذين 
االحتجاجات  وقادة  البشير  سقوط 
مرحلة  على  االتفاق  إلى  انتهت 
تنتهي  سنوات  ثالث  من  انتقالية 

بانتخابات.

محاكمة سياسية
والبشير مطلوب أيضًا من المحكمة 
الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب 
وتطهير  جماعية  إبادة  جرائم 
خالل  اإلنسانية  ضد  وجرائم  عرقي 
غرب  في  دارفور  إقليم  في  النزاع 
 ،  2003 العام  اندلع في  الذي  البالد 
وتسبب بمقتل 300 ألف شخص، ونزوح الماليين. وأعلنت 
والمتهمين  البشير  لتسليم  استعدادها  الحالية  الحكومة 
اآلخرين في هذا الملف الى المحكمة الجنائية. ويؤكد دفاع 
وقال  »سياسية«.  اليوم  بدأت  التي  المحاكمة  أن  البشير 
أنها  للمحاكمة  »رؤيتنا  الجعلي:  هاشم  الدفاع  محامي  أحد 
محاكمة سياسية ُألبست ثوب القانون، كما إنها تجري في 
القانون«.  تنفيذ  أجهزة  جانب  للمتهمين من  عدائي  مناخ 
وأضاف: »كما أن هذه الوقائع سقطت بالتقادم، إذ مضى 
أن  الجعلي  واعتبر  أعوام«.  عشرة  من  أكثر  وقوعها  على 
السودانية  اإلسالمية  الحركة  »وصم  تريد  المحاكمة 
باإلرهاب، )...( لكن لدينا من األدلة ما يدحض ذلك بأنه 
اإلسالميين  بمساندة  الحكم  إلى  البشير  ووصل  افتراء«. 
الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام. في المقابل، يعبر 
ضابط الشرطة المتقاعد صالح مطر الذي كان لدى وقوع 
انقالب البشير مديرًا لألمن الداخلي، عن سعادته إزاء بدء 
بعد  التقاعد  إلى  أحيل  الذي  الضابط  ويقول  المحاكمة. 
ستة  »قبل  السلطة،  إلى  البشير  وصول  من  واحد  أسبوع 
الجبهة  وأن  اجتماعات  رصدنا  االنقالب،  وقوع  من  أشهر 
الحكومة  على  النقالب  تعد  كانت  القومية  اإلسالمية 
الداخلية  وزير  إلى  وسلمناه  تقريرًا  أعددنا  المنتخبة. 

وقتها مبارك الفاضل المهدي، ولكنه تجاهل التقرير«.

رغم »تمييز مزمن«

دول املغرب العربي في معزل عن االحتجاجات ضد العنصرية حول العالم

الدفاع اعتبرها »محاكمة سياسية«

عمر البشير و27 متهمًا بتنفيذ
انقالب العام 1989 في قفص االتهام

لم تجد االحتجاجات على مقتل األميركي من 
انطلقت  التي  فلويد،  جورج  أفريقية  أصول 
من مينيابوليس، واتسعت لتندد بممارسات 
عنصرية في مناطق مختلفة في العالم، صدى 
البشرة  أصحاب  حيث  المغرب،  دول  في  لها 
وبحسب  مزمن.  لتمييز  يتعرضون  السوداء 
»فرانس برس«، يقول المهاجرون القادمون 
العمل  أو  للدراسة  الصحراء  جنوب  دول  من 
في كل من تونس والمغرب والجزائر، إنهم 
وبين  »عاديا«.  أصبح  تمييز  من  يعانون 
هؤالء كثيرون يحاولون ركوب البحر بطريقة 
إلى  للوصول  المتوسط  عبر  قانونية  غير 
أوروبا. ويقول المهاجر الكاميروني فابريس، 
قانونية:  أوراق  الجزائر من دون  في  المقيم 
ساكنا  كان  شديدا  غضبا  فلويد  مقتل  »أثار 

فينا«.
عاما   46 العمر  من  البالغ  فلويد  وتوفي 
أثناء قيام الشرطة باعتقاله في مينيابوليس 
أن  الجثة  تشريح  وأظهر  مايو.   25 في 
الضغط الذي مارسه الشرطيون على صدره 
احتجاجات  موجة  أثارت  التي  بوفاته،  تسبب 
واسعة في الواليات المتحدة والعالم. وتقول 
الجزائر، بينتو، إن هذه  المقيمة في  المالية 
البشرة  ذوي  تجاه  كرها  »خلقت  الحادثة 
مهمة«  السود  »حياة  حركة  لكن  األخرى«. 
دول  في  وتضامنا  انتعاشا  شهدت  التي 
دول  في  واسع  باهتمام  تحظ  لم  عديدة، 
المغرب العربي، وكذلك الجدل الذي رافقها.

المعاملة سوء 
»منامتي«  جمعية  نظمت  تونس،  في 
الحقوقية وقفة احتجاجية مطلع يونيو، شارك 
بالعنصرية  للتنديد  تونسي  مئتي  نحو  فيها 
وخارجها.  األميركية  المتحدة  الواليات  في 
مصباح،  سعدية  الجمعية،  رئيسة  واعتبرت 
األميركيين  إلى  »رسالة  التحرك  هذا  أن 
أفريقيا  أمهم  بها  بعثت  أفريقية  أصول  من 

لتقول: نحن معكم«.
عدد  حكومية  غير  منظمات  وتقدر 
خارج  »من  أفريقية  جنسيات  من  األشخاص 

دول المغرب« بأنه يتجاوز 200 ألف في الجزائر 
وبعشرات اآلالف في المغرب وتونس، في ظل 
من  هؤالء  وغالبية  رسمية.  إحصاءات  غياب 
المهاجرين غير القانونيين الذين عبروا الحدود 
التونسية الليبية أو الجزائرية عبر الصحراء في 
يعملون  وهم  األقدام.  على  سيرا  أو  شاحنات 
المنازل  وتنظيف  البناء  في  أذونات  دون  من 
المعاملة  ويشكون من سوء  إجماال.  والزراعة 
من  أو  األمن  قوات  من  سواء  يتلقونها  التي 
المواطنين، وزاد وباء »كوفيد19-« من تأزم 

وضعهم االقتصادي.

الجرح« »تعميق 
في  »زاد  فلويد  مقتل  أن  فابريس  ويعتبر 
تعميق الجرح«. بينما ترى النيجيرية عائشة، 
التي تعيش في الجزائر، أن مظاهر العنصرية 
تتجلى غالبا في الكالم، ولكن »وقع الكلمات 
بغضب:  وتقول  الطعنات«.  من  أشد 
واآلن  وإيبوال  ومامادو  )أسود(  »كحلوش 

كوفيد، كلها صفات ينادوننا بها«.
ابنها وعمره سبع سنوات  وتقول األم إن 
زمالءه  ألن  المدرسة،  إلى  الذهاب  يرفض 

قالوا له: »إنه غير مرحب به بينهم«.

محمد  االجتماع  علوم  في  الباحث  ويؤكد 
هذه  مكافحة  »وجوب  موسات  السايب 
»بعض  بشكل مستمر« مضيفا:  االنحرافات 

الجزائريين ينسون أنهم أفارقة«.
واألولوية في نظره تقوم على منع تنشئة 
المتخفية،  العنصرية  قبول  على  األطفال 
التي يمارسها البعض حتى ضد سكان دول 
بعض  في  يوصفون  الذين  السود،  المغرب 
تم  وقد  أو»الوصيف«.  بـ»العبيد«  المناطق 
العام  في  المغرب  دول  في  العبودية  إلغاء 
كانت  عندما  الجزائر  ثم  تونس،  في   1846
1848، وأخيرا  الفرنسي في  تحت االستعمار 
في المغرب تحت الفرنسية في العام 1922. 
غير أن تجارة الرق بقيت متداولة في الجزائر 
بداية  مع  تونس  وفي   1848 بعد  نسبيا 

القرن العشرين، حسب مؤرخين.

»ليس هناك مستقبل«
علم  في  الجزائري  الباحث  ويكشف 
للزواج  سيئة  بطريقة  ينظر  أنه  االجتماع 
بين األفراد من ذوي البشرات المختلفة في 
أو  األخبار  مقدمي  عدد  أن  كما  الدول.  هذه 
الموظفين الكبار أو المسؤولين السياسيين 

من أصحاب البشرة السوداء، قليل.
اضطرت  أنها  كريمة  الجزائرية  وتروي 
أسود  ألنه  خطيبها  مع  عالقتها  قطع  إلى 
تتذكر  كما  منها.  عائلتها  تتبرأ  ال  لكي 
وهي  عاما«،   35« وهران  مدينة  من  أمينة 
صنع  في  متخصصة  بشركة  تجارية  مديرة 
الدواء، وسوداء البشرة، كيف تعرضت لرشق 
بالحجارة أمام الجامعة. وتقول: »عندما كنت 
التعليقات  من  الكثير  تلقيت  أزياء  عارضة 
العنصرية«. وأثار انتخاب ملكة جمال سوداء 
البشرة في الجزائر جدال واسعا، وقيل إنها »ال 
منظمات  تحالف  وأطلق  الجزائريين.  تمثل« 
أول   2014 العام  في  المغرب  في  حقوقية 
المهاجرين  تجاه  العنصرية  لمكافحة  حملة 
ورفعوا  الصحراء  جنوب  دول  جنسيات  من 
شعار »ال تدعوني أزي )ال تلقبني باألسود(«.

أكتوبر  في  التونسي  البرلمان  وأقر 
العنصرية  يجرم  قانونا  األولى  للمرة   2018
متواصلة  دعوات  إثر  جاء  الكراهية،  وخطاب 
جمعية  ومن  المدني  المجتمع  منظمات  من 
»منامتي«. كما صادق البرلمان الجزائري في 
أبريل الفائت على قانون مماثل. ويرى الباحث 
في علم االجتماع أن هذا برهان على أن هناك 
هذه  من  وبالرغم  مناهضته«.  يجب  »واقعا 
داخل  العنصري  التمييز  يبقى  التشريعات، 
المؤسسات الفتا في الجزائر كما في تونس. 
ألف   50 أوضاع  تسوية  تمت  المغرب،  في 
العام 2014 غالبيتهم من دول  شخص منذ 
يقطن  الذي  فابريس  الصحراء.ويقول  جنوب 
الجزائر منذ عشرين عاما: »ال يمكن أن نطالب 

بحقوقنا ونحن ال نملك وثائق«.
في  إجازة  على  حاصل  وفابريس 
وعمل  اللغات،  من  العديد  ويتقن  الحقوق 
يتمكن  ولم  حكومية  غير  منظمة  مع 
أن  منذ  رسمية  وثائق  على  الحصول  من 
يعيش  ال  »لكي  الكاميرون  بالده  ترك 
»عشرون  ويفصح:  الديكتاتورية«.  تحت 
هناك  ليس  وهنا  كاملة،  حياة  هي  عاما، 
مستقبل«. وال يملك فابريس »خيارا سوى 
بزوجته  ليلتحق  أوروبا«  إلى  المغادرة 
وعبروا  قاربا  استقلوا  الذين  وطفليه 

تونس. الجارة  من  قانونية  غير  بطريقة 
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في محاولة الستعادة زمام األمور قبل االنتخابات

تجارب على لقاحني ضد »كوفيد-19« 
تظهر وجود »استجابة مناعية«

النتائج تمثل خطوة كبيرة

باريس - وكاالت

واشنطن - وكاالت

واشنطن - لندن - وكاالت
نشرت،  منفصلتين  سريريتين  تجربتين  نتائج  حسب 
اإلثنين، في مجلة »ذي النسيت« الطبية البريطانية، 
أظهر لقاحان قيد التطوير ضد »كوفيد19-«، أحدهما 
وأثبتا  بريطاني واآلخر صيني، استجابة مناعية جيدة 
أنهما آمنان للمرضى. وأظهر اللقاح األول الذي تطوره 
»أسترازينيكا«  شركة  مع  بالتعاون  أكسفورد  جامعة 
شملت  تجربة  في  قوية«  مناعية  »استجابة  لألدوية 
»فرانس  وفق  بريطانيا،  في  مريض  ألف  من  أكثر 
في  باحثون  يطوره  ثان  لقاح  أظهر  كما  برس«. 
مدينة ووهان الصينية بتمويل من شركة »كانسينو 
صعيد  على  قوية  استجابة  الصينية،  بيولوجيكس« 
غالبية  لدى  آمن،  أنه  وأثبت  المضادة  األجسام  إنتاج 

المرضى الـ500 المشاركين في تجربة منفصلة.

خطوة كبيرة
التوصل  نحو  كبيرة  خطوة  الدراستين  نتائج  وتشكل 
إلى لقاح فاعل وآمن مضاد لوباء »كوفيد19-« يمكن 
استخدامه على نطاق واسع. وحذر معدو الدراسة بأنه 
لدى  سيما  ال  األبحاث،  من  مزيد  إجراء  ينبغي  زال  ما 
للوفاة جراء  أكثر عرضة  تعتبر  التي  المسنين  شريحة 
التجربتين  من  أي  تسجل  ولم  بالفيروس.  اإلصابة 
األكثر  السلبية  والتأثيرات  خطيرة.  جانبية  مفاعيل 
الحقنة.  موقع  في  واأللم  والتعب  الحمى  هي  شيوعا 
أكسفورد  جامعة  في  الباحثة  غيلبرت  سارة  وقالت 

والمشاركة في إعداد الدراسة، إن النتائج »واعدة«.
إذ  وقالت: »إذا كان لقاحنا فعاال، فهذا خيار واعد، 
بسهولة  تصنيعه  يمكن  اللقاحات  من  النوع  هذا  إن 

على نطاق واسع«.

عشرات اللقاحات التجريبية
صعيدي  على  مسبوقة  غير  تعبئة  إلى  الجائحة  وأدت 
التمويل واألبحاث، لتسريع التوصل إلى لقاح من أجل 
حاليا  وتجرى  العالم.  حول  األشخاص  مليارات  حماية 

اختبارات على البشر ألكثر من 20 لقاحا تجريبيا.
الثانية،  التجربتان في المرحلة االختبارية  وال تزال 
على  التالية  المرحلة  في  فاعليتهما  إثبات  وسيتعين 

عدد أكبر من المشاركين قبل درس تسويقهما على 
نطاق واسع. واستخدم باحثو جامعة أوكسفورد 

العادية  اإلنفلونزا  من  جينيا  معدلة  ساللة 
التي تصيب قردة الشمبانزي.

وعدلوا الفيروس لتمكين الخاليا 
البروتين  على  التعرف  من 

يساعد  ما  وهو  الفيروسي، 
النظام المناعي في التعرف 

»كوفيد19-«.  إلى 

الرئيس األميركي دونالد ترامب اإلمساك بزمام األمور  يحاول 
من جديد باستئنافه، الثالثاء، مؤتمراته الصحفية الدورية حول 
الرأي  استطالعات  في  تراجعا  يواجه  وقت  في  الصحية،  األزمة 
خلفية  على  وانتقادات  الرئاسية  االنتخابات  من  يوم  مئة  قبل 
إدارته الوباء. وكتب ترامب على »تويتر«: »أحرز تقدم كبير في 

مجال اللقاحات والعالجات!«، وفق »فرانس برس«.
»وضعنا جيد جدا«

وأضاف: »لن تسمعوا ذلك من وسائل اإلعالم المزيفة بشأن 
التي  الدول،  العديد من  بالمقارنة مع  الصيني، لكن  الفيروس 
القيام  لم يستطع  بأشياء  تعاني جدا، وضعنا جيد جدا، ونقوم 
بها إال عدد قليل من الدول«. ويتهم ترامب، بسبب تصريحات 

مماثلة، بأنه بعيد عن الواقع.
في  المتحدة  الواليات  في  الوبائي  الوضع  تحسن  وبعدما 
الربيع، عاود الفيروس االنتشار بشدة في البلد األكثر تضررا في 
عدد  أن  كما  وفاة«.  الوفيات »140900  عدد  العالم من حيث 
اإلصابات يقفز بشكل كبير، بحيث تسجل منذ أسبوع يوميا أكثر 
من 60 ألف إصابة جديدة، وبات اإلجمالي 3.83 مليون منذ بدء 
الوباء. وأعداد الوفيات اليومية أيضا إلى ارتفاع مع تسجيل 700 
واليات  في  خاص  بشكل  مقلق  والوضع  يومي.  كمعدل  وفاة 

الجنوب مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
لكن استئناف المؤتمرات الصحفية اليومية حول الوباء التي 
اعتاد الملياردير الجمهوري عقدها في ذروة األزمة خالل الربيع، 

يشكل مؤشرا إلى خطورة الوضع.

»يسار راديكالي«
وتعد هذه الخطوة أيضا بمثابة تغيير في استراتيجية الرئيس 
»كوفيد19-«  صفحة  طي  اآلن  حتى  حاول  فهو  الوباء.  بإزاء 
إلعادة إطالق عجلة االقتصاد بأسرع ما يمكن، وبث الروح في 

حملته لالنتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.
لكن بعد فشل لقاء انتخابي في تولسا بأوكالهوما في يونيو، 
لم يحضره إال عدد قليل من األشخاص، منع اتساع تفشي الوباء 
ترامب من مواصلة عقد االجتماعات العامة الكبرى التي يحبذها 

الرئيس بشدة.

»بايدن أكثر كفاءة«
ال  الذي  بايدن  جو  الديمقراطي  خصمه  بات  األثناء،  هذه  في 
المتعددة  إدارة األزمات  يتجول إال بحذر، يعتبر أكثر كفاءة في 
التي تمر بها الواليات المتحدة. كما تقدم عليه في استطالعات 
بفارق كبير في حال جرت  يفوز  قد  بايدن  أن  تبين  التي  الرأي 
البيت  إستراتيجية  في  التغيير  وانعكس  اليوم.  االنتخابات 
الرمزية  الكمامة  مسألة وضع  الموقف من  في  تغييرا  األبيض 

والشديدة الحساسية.
فبعدما رفض القيام بذلك لوقت طويل، ظهر دونالد ترامب 
واضعا الكمامة علنا للمرة األولى في 11 يوليو، حتى إنه اعتبر 

ترامب يستأنف مؤتمراته عن »كورونا«.. ويلوح بالقبضة األمنية ملتظاهري املدن »الديمقراطية«

إسبر أعلن نيته زيارة بكين نهاية العام

أميركا في مواجهة الصني: مساع لتبديد التوتر.. 
وأخرى تحشد العالم ضد »الحزب الشيوعي«

وزير الدفاع األميركي: نرغب في »عالقات إيجابية« لكن 
مطالب بكني في بحر الصني الجنوبي »غير مشروعة«

بكين،  مع  التوتر  تبديد  تستهدف  خطوة  في 
أعلن وزير الدفاع األميركي مارك إسبر، الثالثاء، 
لفتح  السنة  نهاية  قبل  الصين  زيارة  ينوي  أنه 
على  وذلك  العسكريين،  بين  االتصال  قنوات 
الرغم من تصريحات لوزير خارجية بالده، مايك 
بوجه  الوقوف  إلى  العالم  فيها  دعا  بومبيو، 

الصين.
نظمها  إلكترونية  ندوة  خالل  إسبر  وقال 
للدراسات اإلستراتيجية: »قبل  الدولي  المعهد 
نهاية السنة، آمل بأن أزور الصين للمرة األولى 
التعاون  تحسين  بهدف  للدفاع،  وزيرا  بصفتي 
في القطاعات التي لدينا فيها مصالح مشتركة 
ووضع أنظمة االتصال الالزمة في وقت األزمة«، 

وفق »فرانس برس«.
تريد  »ال  المتحدة  الواليات  أن  وأضاف 
»عالقات  في  ترغب  بل  بكين،  مع  مواجهة« 
إيجابية ومثمرة مع الصين« وفي »فتح قنوات 
»لكن  وتدارك:  المخاطر«.  وخفض  اتصال 
الدولية  المياه  من  تجعل  أن  للصين  يحق  ال 

منطقة خاصة بإمبراطوريتها البحرية«.
األسبوع  استخدمها  التي  العبارة  إسبر  وكرر 
الماضي بومبيو عندما أعلن أن واشنطن باتت 
الجنوبي  الصين  بحر  في  بكين  مطالب  تعتبر 
»غير مشروعة«. وترفض الواليات المتحدة منذ 
الصغيرة  الجزر  بمعظم  الصين  مطالب  زمن 
الدول  مواجهة  في  الجنوبي  الصين  بحر  في 
المجاورة »ماليزيا والفلبين وفيتنام وبروناي«. 
وانحاز  المالحة  حرية  على  واشنطن  وتصر 
بومبيو قبل أسبوع إلى الدول المجاورة للصين.

»خطر وقوع حوادث«
بحر  في  سيئ«  »سلوك  إلى  إسبر  وأشار 
متهما  الماضي،  الشهر  في  الجنوبي  الصين 
فيتنامي  صيد  زورق  بإغراق  الصيني  الجيش 
عن  للتنقيب  ماليزية  شركات  و»مضايقة« 
النفط ومواكبة زوارق صيد صينية في المنطقة 
»منذ  وتابع:  الخالصة إلندونيسيا.  االقتصادية 
الصيني على  الشيوعي  الحزب  سنوات يتصرف 
واضحة  نواياه  باتت  اليوم  لكن  النحو.  هذا 
الحزب  يغير  أن  »نأمل  وأوضح:  للجميع«. 
الشيوعي الصيني سلوكه لكن علينا أن نكون 

مستعدين إذا لم يحصل ذلك«.
تحتج  بكين  كانت  لو  حتى  أنه  من  وحذر 
التي  المالحة«  »حرية  عمليات  على  بانتظام 
المنطقة  هذه  في  المتحدة  الواليات  تنفذها 
ستستمر  العالمية،  للتجارة  األساسية  البحرية 
بحر  في  طائرات  حامالت  إرسال  في  واشنطن 
عن  سيمنعنا  أحد  »ال  وأكد:  الجنوبي.  الصين 
طائرات  حاملتا  قامت  يوليو  ومطلع  ذلك«. 
أميركيتان هما »يو إس إس نيميتز« و»يو إس 
الصين  بحر  في  بتدريبات  ريغان«  رونالد  إس 

الجنوبي.
كبير  صيني  مسؤول  عبر  يونيو  نهاية  وفي 
عن القلق من خطر وقوع حوادث بين بحريتي 
العسكري  باالنتشار  وصفه  ما  بسبب  البلدين، 
آسيا-  منطقة  في  المسبوق«  »غير  األميركي 
مدير  شيكون،  وو  وأعلن  الهادئ.  المحيط 

المعهد الصيني لدراسة بحر الصين الجنوبي، 
»احتمال  أن  الخارجية  وزارة  عليه  تشرف  الذي 
عرضي  نار  إطالق  أو  عسكري  حادث  وقوع 
األميركية  البحرية  أن  إسبر  وأكد  يزداد«. 
تايوان،  مضيق  في  اإلبحار  في  ستستمر 
لهذه  أسلحة  بيع  في  واشنطن  وستستمر 

المنطقة التي تعتبرها بكين أحد أقاليمها.
واألمن  بالسالم  متمسكين  زلنا  »ما  وقال: 
في المنطقة. سنحترم التزاماتنا حيال تايوان«. 
بعد   1949 في  الصين  عن  تايوان  وانفصلت 
أمام  أهلية  حربا  القومية  القوى  خسرت  أن 
أدى  ما  تونغ،  تسي  ماو  بزعامة  الشيوعيين، 
تعهدت  التي  الجزيرة  إلى  القوميين  فرار  إلى 
بكين السيطرة عليها، بالقوة إن اضطر األمر. 

منذ  بكين  بحكومة  المتحدة  الواليات  وتعترف 
في  بالمساعدة  قانونا  ملزمة  لكنها   1979

الدفاع عن تايوان.
دعوة  مع  متزامنة  إسبر  تصريحات  وجاءت 
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، الثالثاء، 
بعدما  الصين  بوجه  الوقوف  إلى  العالم 
الحكومة  رئيس  مع  لندن  في  مشاورات  عقد 
توترت  الذي  جونسون،  بوريس  البريطانية 
عالقته بالصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونغ 
الصينية  االتصاالت  شركة  واستبعاد  كونغ، 
العمالقة »هواوي« من شبكات الجيل الخامس 

في البالد.
مع  صحفي  مؤتمر  خالل  بومبيو  وأعلن 
أن  »نعتقد  راب:  دومينيك  البريطاني  نظيره 

على العالم بأكمله التعاون لضمان أن تتصرف 
كل الدول، بما فيها الصين )...( بشكل ينسجم 

مع النظام الدولي«، وفق »فرانس برس«.
مع  »صريحة«  بمحادثات  أشاد  وإذ 
»كل  بومبيو  دعا  البريطانيين،  المسؤولين 
 )...( والديمقراطية  بالحرية  الملتزمة  الدول 
الشيوعي  الحزب  الذي يشكله  الخطر  إلى فهم 
واشنطن  مواقف  مع  لندن  وتتقارب  الصيني«. 
موقفها  غيرت  إنها  حتى  األخيرة،  األشهر  في 
من  واستبعدتها  »هواوي«  شركة  من  نهائيا 

تطوير شبكات الجيل الخامس لديها.
وأكدت لندن أنها استبعدت شركة »هواوي« 
من تطوير شبكة الجيل الخامس ألسباب أمنية، 
بعد فرض عقوبات أميركية في مايو على هذه 
موصالت  أشباه  حيازة  من  لمنعها  المجموعة، 
تصنع بمكونات أميركية. وردت الصين بالقول 
األميركيين.  من  »للخداع«  تعرضت  لندن  إن 
»المعلومات  أن  سابقا  اعتبر  قد  بومبيو  وكان 
التي تمر عبر هذه الشبكات الصينية سينتهي 
الشيوعي  الحزب  يدي  بين  حتما  األمر  بها 

الصيني«.

نهاية العصر الذهبي
البريطانية،  الحكومة  مقر  إلى  بومبيو  ووصل 
كما  كمامة  واضعا  ظهر  حيث  الثالثاء،  ظهر 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل 
اآلخر.  من  الواحد  مترين  بعد  على  يجلسا  أن 
الصدد  البريطاني في هذا  الوزراء  رئيس  وقال 
تباعدا  يعني  ال  االجتماعي  »التباعد  ممازحا: 

سياسيا ودبلوماسيا«.
إلى  باإلضافة  بينهما،  المحادثات  وتناولت 
وواشنطن  لندن  بين  مستقبلي  تجاري  اتفاق 
بعد »بريسكت«، الوضع في هونغ كونغ، وهي 
العصر  أن  ويبدو  الصين.  غضب  تثير  مسألة 
الذهبي الذي وعد به وزير المال السابق جورج 
خالل  البريطانية  الصينية  للعالقات  أوسبورن 

زيارة لبكين في العام 2015 قد ولى.
أعلنت  عندما  الصين  غضب  لندن  وأثارت 
يقرب  لما  البريطانية  الجنسية  منح  تسهيل 
ردا  كونغ،  هونغ  سكان  من  ماليين  ثالثة  من 
على قانون األمن القومي الصيني الذي فرضته 
السابقة  البريطانية  المستعمرة  على  بكين 

الشهر الماضي.
من  اإلثنين،  الموقف،  البريطانيون  وصعد 
خالل تعليق اتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ 
كونغ، وتوسيع حظر األسلحة الذي تم تطبيقه 
بكين  أن  باعتبار  للصين،  الرئيسي  البر  على 
البريطانية  الصينية  المعاهدة  شروط  تنتهك 
كونغ  هونغ  إعادة  رافقت  والتي   1997 للعام 
قانون  أن  الصيني  النظام  ويرى  للصين. 
األنشطة  قمع  إلى  يهدف  الذي  القومي  األمن 
التخريبية، من شأنه تحقيق االستقرار في هونغ 

كونغ.
المعاملة  واشنطن  ألغت  جانبها،  من 
كونغ  هونغ  بها  تتمتع  كانت  التي  التفضيلية 
وقيدت  المتحدة،  الواليات  مع  التجارة  في 
الصينيين  للمسؤولين  الدخول  تأشيرات  منح 
الذاتي  الحكم  في  بـ»التشكيك«  المتهمين 
حساسة  دفاع  معدات  بيع  وأوقفت  لإلقليم، 

لهونغ كونغ.

بورتالند في شمال غرب البالد.
 150 الداخلي تستعد إلرسال  ووفق تقارير فإن وزارة األمن 
صدامات  وقعت  حيث  شيكاغو،  إلى  األمنيين  العناصر  من 
لكريستوفر  تمثال  تحطيم  حاولوا  ومتظاهرين  الشرطة  بين 
كولومبوس. وذكرت وسائل إعالم محلية أن 63 شخصا تعرضوا 
إلطالق نار، وقتل 12 في نهاية األسبوع الماضي في أعمال عنف 
أيضا،  شيكاغو  إلى  »ننظر  للصحفيين:  ترامب  وقال  مستمرة. 

وننظر إلى نيويورك«.
ديمقراطيون،  يقودها  يجري. جميعها  لما  »انظروا  وأضاف: 
يديرها  جميعها  ديمقراطيون،  ليبراليون  يديرها  جميعها 
يساريون راديكاليون. ال يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة«. 

بالكمامة على  له  اإلثنين »عمال وطنيا«، ونشر صورة  وضعها 
»تويتر«. لكنه مع ذلك لم يطلب فرضها في كل أنحاء البالد.

وقد يستفيد الرئيس، المرشح لوالية ثانية، من المؤتمرات 
أخرى مرتبطة بحملته  للخوض في مواضيع  اليومية  الصحفية 
البالد.  االنتخابية، نظرا لتعذر إجراء تجمعات حاشدة في مدن 
وقد فعل ذلك منتصف يوليو في مؤتمر صحفي حول الصين، 
إياه  بايدن، متهما  إلى هجوم عنيف على جو  سرعان ما تحول 

بـ»االنجراف نحو اليسار الراديكالي«.
المسألة  إلى  الثالثاء  صباح  تغريدات  في  ترامب  وتطرق 
المال،  أسواق  في  الجيدة«  بـ»األرقام  رحب  وفيما  نفسها. 
المتطرف  لليسار  صوتوا  تتدهور؟  رؤيتها  تريدون  »هل  قال: 
وزياداتهم الضريبية الهائلة«. واعتبر أيضا، دون دالئل تدعم 
من  العديد  تفضل  الذي  البريد  عبر  التصويت  أن  مزاعمه، 
الواليات اعتماده وسط األزمة الصحية، سينتج منه »انتخابات 

هي األكثر فسادا في تاريخ« البالد.

أساليب هجومية قديمة
وفي األيام األخيرة، بدا ترامب كأنه يلجأ من جديد إلى أساليبه 
اإلعالم  وسائل  بشدة  تداولتها  التي  القديمة،  الهجومية 
األمن  بإرسال قوات  نيوز«، فقد هدد  المحافظة مثل »فوكس 
الفيدرالية إلى معظم المدن الكبرى التي يديرها ديمقراطيون، 
بينها شيكاغو ونيويورك، بعد خطوة مماثلة مثيرة للجدل في 

وقال: »سأفعل شيئا، ويمكنني أن أقول لكم هذا، ألننا لن نترك 
ومن  وبالتيمور«.  وديترويت  وفيالدلفيا  وشيكاغو  نيويورك 
ناحيتها قالت وزارة األمن القومي في بيان إنها »ال تعلق على 

معلومات مسربة عن عمليات مفترضة«.

سنقوم بـ»واجبنا«
تشاد  باإلنابة،  الداخلي  األمن  وزير  في وقت سابق ظهر  لكن 
ولف، في موقف ينطوي على تحد. وقال لتلفزيون فوكس نيوز: 
»لست بحاجة إلى دعوات من الوالية ورؤساء بلديات الوالية أو 
حكام الوالية للقيام بواجبنا. سنقوم بذلك بغض النظر عما إذا 

أرادونا هناك أم ال«.
تطبيق  أجهزة  سلطات  تدخل  يجيز  الذي  ترامب  قرار  وأثار 
وتساؤالت  غضبا  محلية،  احتجاجات  لفض  الفيدرالية  القانون 
اختناقا  فلويد  جورج  األسود  األميركي  مقتل  ومنذ  قانونية. 
أعقبه  وما  مايو،   25 في  مينيابوليس  في  شرطي  ركبة  تحت 
الشرطة،  ووحشية  بالعنصرية  منددة  واسعة  احتجاجات  من 
اليساريين  من  أنهم  على  المتظاهرين  لتصوير  ترامب  سعى 

الراديكاليين العازمين على تدمير البالد.
وفي األسبوع الماضي أكد ولف الحاجة إلى عناصر من شرطة 
»فوضويين  لوقف  بورتالند  في  وسواهم،  الحدود  دوريات 
عنيفين«. واتهم المتظاهرين بارتكاب جنح مثل تحطيم نوافذ 

ورسم الغرافيتي على مبان فيدرالية.

ليست صفات أميركية
وبعد وصول قوة وزارة األمن الداخلي، ظهرت عناصر القوة 
في تسجيل فيديو وهم يقتادون متظاهرين في آليات ال تحمل 
منتقدين  لكن  غالبيتهم،  عن  اإلفراج  وتم  تعريف.  شارات 
الشيوخ،  أعضاء مجلس  أوريغون وعدد من  بينهم حاكم  ومن 

شبهوهم بـ»الشرطة السرية« في مجتمعات أكثر قمعية.
وتالحق والية أوريغون وزارة األمن الداخلي بتهمة ارتكاب 
براون  كيت  الحاكمة  طالبت  فيما  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات 
الصور«  اللتقاط  »بالفرصة  نشرهم  واصفة  العناصر  بسحب 

ألغراض سياسية.
أتالنتا  هي  كبيرة،  مدن  ست  بلديات  رؤساء  قال  واإلثنين 
في  وكانساس سيتي،  وبورتالند  وواشنطن وسياتل وشيكاغو 
رسالة موجهة إلى ولف والمدعي العام بيل بار، إن نشر العناصر 
األمنيين من دون طلب بذلك، ينتهك الدستور. وقالوا إن »نشر 
لم يطلب وغير مقبول«.  فيدرالية في شوارع مجتمعاتنا  قوات 
وأضافوا: »من المثير للقلق أن يتم نشر عناصر فيدراليين من 

أجهزة تطبيق القانون، ألغراض سياسية«.
إن  نيسيل،  دانا  ميشيغان،  لوالية  العامة  المدعية  وقالت 
التلويح بإرسال ضباط فيدراليين إلى ديترويت، تهديد للسالم 
ومحاوالت  قانون،  دولة  »نحن  وقالت:  التظاهر.  في  وللحق 
من  ليست  بالعنف،  بالتهديد  مجتمعاتنا  ترهيب  الرئيس 

الصفات األميركية«.

الديمقراطي جو بايدن بات يعتبر أكثر 
كفاءة في إدارة األزمات المتعددة

التي تمر بها الواليات المتحدة

●   الرئيس األميركي دونالد ترامب.

●   متظاهرون في هونغ كونغ

●   مايك بومبيو )يمين( عند وصوله إلى لندن مع سفير بالده في بريطانيا روبرت وود جونسون

●   متظاهرون أمام فندق ترامب الدولي في نيويورك

وباإلضافة إلى تشكيل أجسام مضادة في الدم، تبين 
الخاليا  من  »مجموعة  التائية  الخاليا  استجابة  أن 
أساسيا  دورا  تؤدي  والتي  بالدم  الموجودة  اللمفوية 
في المناعة الخلوية« لدى المرضى الذين تمت تجربة 
اللقاح عليهم كانت قوية، وهو ما ساعد أجسامهم في 

التعرف إلى الفيروس وتحييده.
العضو في فريق بحثي جامعة  آندرو بوالرد،  وقال 
وسيلتين  يستخدم  المناعي  »النظام  إن  أوكسفورد، 
هي  ومهاجمتها  األمراض  مسببات  على  للعثور 
»هذا  أن  وتابع  التائية«.  والخاليا  المضادة  األجسام 
اللقاح مصمم لتحفيز هاتين الوسيلتين، لكي يتمكن 
من مهاجمة الفيروس خالل تحركه داخل الجسم، كما 

مهاجمة الخاليا المصابة«.
أن  أوكسفورد  جامعة  باحثي  لفريق  وتبين 
االستجابة المناعية لدى نحو 500 مريض تلقوا جرعة 
نحو  مدى  على  ذروتها  في  بقيت  اللقاح  من  واحدة 
اليوم  بحلول  طفيف  نحو  على  تراجعت  ثم  يوما،   14
وتم  الدراسة.  فترة  انتهاء  مع  والخمسين،  السادس 
إعطاء المرضى الباقين دواء وهميا هو عبارة عن لقاح 

مضاد اللتهاب السحايا.

ترقب المرحلة الثالثة
واستخدمت التجربة الثانية التي أجراها مركز مكافحة 
األمراض والوقاية منها في مقاطعة جيانغسو نسخة 
مواد  لتوفير  إضعافه  تم  البشري  الزكام  فيروس  من 
»كورونا  فيروس  إلى  التعرف  الخاليا  تخول  جينية، 
جرعات  المرضى  من  قسم  إعطاء  وتم  المستجد«. 
اآلخر  القسم  أعطي  فيما  التجريبي  اللقاح  من  كبيرة 

جرعات صغيرة.
القسمين  مرضى  من   90% من  أكثر  وأظهر 
ما  تائية، بعد  أو خاليا  أجسام مضادة  استجابات عبر 
بين 14 و28 يوما من إعطائهم اللقاح التجريبي. وأكد 
األحيائية،  للتكنولوجيا  بكين  معهد  من  تشين،  وي 
مضاد  لقاح  لتلقي  أساسية  فئة  يعدون  المسنين  أن 

لـ»كوفيد19-«. 
لجرعة  حاجة  هناك  تكون  أن  الممكن  وقال: »من 
لدى  أقوى  مناعية  استجابة  تحفيز  أجل  من  إضافية 

المسنين«.
في  الجزيئية  الفيروسات  علم  بروفيسور  وقال 
نتائج  إن  بول،  جوناثان  نوتنغهام،  جامعة 
»الطريق  بأن  حذر  لكنه  مشجعة  التجارب 
إذا  ما  يتضح  »لم  وأوضح:  طويال«.  يزال  ال 
كانت مستويات المناعة يمكن أن تحمي من 
اإلصابة«، وتابع: »هذا ما يفترض أن تبينه 
المرحلة الثالثة من التجارب«. وأضاف بول: 
»كما أننا ال نعلم ما إذا يمكن لهذا اللقاح أن 

يحمي األكثر ضعفا«.



اقتصاد

كالم فى األرقام

مليارات دوالر
معدل االنخفاض المتوقع في إيرادات النفط 

والغاز الجزائرية، ليبلغ 23 مليار دوالر في 
2020 مقابل 33 مليار دوالر في 2019.

»وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار«

قالوا
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بصدد  الجمارك  مصلحة  أن  الوفاق  حكومة  في  المالية  وزارة  أعلنت 
تفعيل منظومة »ECTN« إلدارة ومراقبة عمليات الشحن إلى دولة ليبيا.

العديد  الواردات، ويطبق في  الرقابة على  إحكام  النظام فعاال في  ويعد 
من دول العالم، حسب بيان الوزارة اإلثنين.

لتوفير  إلكترونيا  المستوردة  البضائع  ومتابعة  بتعقب  النظام  ويقوم 
البضائع،  مصدر  أو  الكمية  أو  النوع  ســواء  عنها  المسبقة  المعلومة 

الجمركي. باإلقرار  المرفقة  المستندات  في  التزوير  لمكافحة 
التي  المحظورة،  أو  الممنوعة  والبضائع  السموم  ضبط  في  ويسهم 

المواطن والدولة، بما يحقق رقابة جمركية فعالة. تستخدم ضد أمن 
االستيراد،  مستندات  وتزوير  الفساد  مكافحة  إلى  النظام  يهدف  كما 
حالة  بمعرفة  للحكومة  يسمح  كما  العامة،  الموازنة  ودعم  الدخل  وتعزيز 

والشفافية. الرقابة  ويعزز  المستوردة،  البضائع  جميع  ومحتويات 

»مالية الوفاق«: تفعيل نظام جديد ملراقبة الواردات

األزمة الناجمة عن وباء 
كوفيد19- دخلت في مرحلة 
جديدة تتطلب مرونة لتأمين 
انتعاش دائم وعادل.

مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا 
جورجييفا
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ال تعافي دون تخفيف الديون
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أفريقيا  منصة  األفريقي  االتحاد  أطلق  الماضي،  الشهر  في 
الطبية  المعدات  وتوفير  إنتاج  لتسهيل  الطبية  لإلمدادات 
لإلعجاب  المثيرة  االستجابة  في  إنجاز  أحدث  وهو  ــ  الحيوية 

بالفعل ألزمة مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد19-(.
حقيقة  عن  النقاب  ُكشِفَ  األسبوع،  ذات  في  ذلك،  ومع 
نيجيريا  في  الفيدرالية  الحكومة  عائدات  معظم  أن  مفادها 
تذهب لسداد أقساط الديون، وأن نيجيريا قررت خفض اإلنفاق 
اإلصابات  استمرار  مع  ــ حتى   40% بنسبة  العامة  الصحة  على 

بعدوى كوفيد19- في االرتفاع.
الواقع أن هذا التباين مأساوي بقدر ما هو صارخ. إذ تتلهف 
أكثر قارات العالم شبابا ليس فقط على الوقوف على قدميها، 
بسبب  عاجزة  تظل  لكنها  العالمية.  القيادة  لتوفير  وأيضا  بل 
عدو قديم: الديون. وإذا كان ألفريقيا أن تحقق كامل إمكاناتها، 

فيتعين على دائنيها أن يطلقوا سراحها.
عاما،  عشر  خمسة  فقبل  ناجحة.  وسيلة  الديون  تخفيف  إن 
أصدرت مجموعة الدول الثماني إعالن جلين إيجلز، الذي قضى 
ـ بنين،  بتخفيف الديون عن »البلدان الفقيرة المثقلة بالديون«ـ 
وجيانا، وهندوراس،  وغانا،  وأثيوبيا،  فاسو،  وبوركينا  وبوليفيا، 
ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، وموزمبيق، ونيكاراجوا، والنيجر، 
ورواندا، والسنغال، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا ــ بإجمالي تجاوز 

40 مليار دوالر.
بالتكاليف  مثقلة  تعد  لم  التي  البلدان،  هــذه  تمكنت 
االستثمار  زيادة  من  الديون،  أقساط  في  المتمثلة  الضخمة 
العديد  شهدت  الحق،  وقت  وفي  وشعوبها.  اقتصاداتها  في 
إثيوبيا  مثل  الديون،  تخفيف  بفرصة  حظيت  التي  البلدان  من 
ورواندا، ارتفاعات كبيرة في النمو االقتصادي. وتحسنت بشكل 
إلى  الوصول  على  والقدرة  الصحية،  الرعاية  معايير  ملحوظ 
حكمها  تحسين  على  البلدان  وعملت  العمل.  وفرص  التعليم، 
بالغة  أهمية  يشكل  الذي  ــ  االستقرار  زيادة  من  واستفادت 

الستدامة النمو في األمد البعيد.
اآلن أصبح هذا التقدم عُـرضة لخطر االنهيار. فبرغم 
نسبيا  منخفضة  ــدادا  أع اآلن  حتى  سجلت  أفريقيا  أن 
أزمة  تواجه  فإنها  كوفيد19-،  بعدوى  اإلصابات  من 
محتملة  وسياسية  اجتماعية  آثار  مع  حادة،  اقتصادية 
بعيدة المدى. فقد انهار الطب الخارجي، وأسعار النفط، 
وعائدات السياحة السفر، وتحويالت المغتربين. وسحب 
 100 المستثمرون 
من  دوالر  مــلــيــار 
الناشئة  األســـواق 
الجائحة  بداية  منذ 
تدفق  أكبر  وهــو  ــ 
إلى  ــمــال  ال ــرأس  لـ
الخارج على اإلطالق 
في مثل هذه الفترة 

هذا  ويساهم  القصيرة. 
ــداد حــدة أزمــة  ــت ــي اش ف
العمق  المتزايدة  السيولة 

ــ والخطورة.
المال  رأس  إلى  عاجل  بشكل  األفريقية  الحكومات  تحتاج 
صدمات  بفِـعل  تضررت  التي  االقتصادات  استقرار  لتثبيت 
الصحة  ألزمة  المناسبة  االستجابة  ولتمويل  تراكمية  خارجية 

العامة.
الواليات  أو  اليورو،  منطقة  من  النقيض  وعلى  ذلك،  مع 
النقود  طباعة  األفريقية  البلدان  معظم  تستطيع  ال  المتحدة، 
للخروج من األزمة. عالوة على ذلك، يظل الحيز المالي المتاح 
لهذه البلدان محدودا، خاصة وأنها ملزمة باالستمرار في سداد 
أقساط الديون الضخمة. وهذا يجعل قادتها في مواجهة اختيار 
فعلت  كما  الحيوية،  الخدمات  على  اإلنفاق  خفض  مستحيل: 

نيجيريا، أو التخلف عن السداد.
هذا  من  البلدان  ينقذ  أن  شأنه  من  الديون  تخفيف  إن 
لمكافحة  الالزم  المال  رأس  تحرير  القاتم، من خالل  السيناريو 
بالفعل  العالم  قادة  يدرك  االقتصاد.  استقرار  وتثبيت  الجائحة 
هذه الحقيقة. ففي شهر نيسان، وافق قادة مجموعة العشرين 
على تعليق سداد بعض الديون لصالح أفقر دول العالم لبقية 
2020. لكن هذا ال يكفي بأي حال من األحوال. بل يجب  عام 

تنفيذ التعهدات اآلن بسرعة وتوسيع نطاقها بشكل كبير.
المستحقين  ــ  الدائنين  جميع  على  يتعين  خاص،  وبوجه 
للديون الثنائية، والمتعددة األطراف، والخاصة ــ تنفيذ تجميد 
فوري لخدمة الديون لصالح جميع البلدان األفريقية حتى نهاية 

عام 2021.
األمم  للجنة  التنفيذية  األمينة  سونجوي،  فيرا  اقترحت  كما 
المتحدة االقتصادية ألفريقيا، يمكن أيضا إنشاء أداة ذات غرض 
تستخدمها  التي  »ريبو«  الشراء  إعادة  مرافق  غرار  على  خاص، 
البنوك المركزية األميركية واألوروبية غالبا لدعم األداء السلس 

في األسواق.
من  والمدعومة  هذه،  الجديدة  اإلقــراض  أداة  تؤدي  لن 
توسيع  إلى  العشرين،  مجموعة  في  المركزية  البنوك  قِـبَـل 
الرخيصة وحسب؛ بل  السيولة  إلى  الوصول  القدرة على  نطاق 
أكثر استدامة  التحول نحو نموذج نمو  أن تدعم  أيضا  يمكنها 

إذا كانت جيدة التصميم.
أن يضطلع بدور مهم.  الدولي  النقد  كما يستطيع صندوق 
فمن الممكن أن يقطع االستخدام اإلبداعي ألصلها االحتياطي، 
االقتصادات  دعم  نحو  طويال  شوطا  الخاصة،  السحب  حقوق 

الهشة.
العالم  مستوى  على  ثراء  االقتصادات  أكثر  استجابت  لقد 
على  ويتعين  مسبوقة.  غير  مالية  بتدابير  كوفيد19-  ألزمة 
على  قدرتها  ذاته. وضمان  الشيء  تفعل  أن  األفريقية  البلدان 
القيام بذلك ليس من قبيل الصدقة أو اإلحسان؛ بل إنها مسألة 

مصلحة مشتركة.
الموارد  تدبير  من  األفريقية  الحكومات  تتمكن  لم  إذا 
المكاسب  تُـمحى  فسوف  لألزمة،  بفعالية  لالستجابة  الالزمة 
التي تحققت بشق األنفس في العقود األخيرة؛ فترتفع معدالت 
متزايد  نحو  على  الصعب  من  ويصبح  السماء؛  عنان  إلى  الفقر 
احتواء الفيروس، وتتنامى االضطرابات االجتماعية، وخاصة في 
بلدان مثل السودان الذي يناضل بالفعل إلنهاء الصراعات التي 
دامت عقودا من الزمن. وسوف يُـفضي هذا إلى خسائر بشرية 
واقتصادية هائلة، ويتركنا جميعا نعيش في عالم يتسم بانعدام 

األمان على نحو متزايد.
تمثل جائحة كوفيد19- تحديا عالميا مشتركا، وهي تستلزم 
استجابة عالمية مشتركة تتصدى لألبعاد الصحية واالقتصادية 
لألزمة. ويجب أن يكون تخفيف الديون المستحقة على أفريقيا 

سِـمـة أساسية ألي استجابة من هذا القبيل.

سوداني  - بريطاني  متنقلة  اتصاالت  ومقاول  مهندس   *

 محمد ابراهيم *

»إذا كان ألفريقيا أن 
تحقق كامل إمكاناتها، 

فيتعين على دائنيها أن 
يطلقوا سراحها«

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3896دوالر أميركي
1.5905يورو

1.7637الجنيه االسترليني
0.3705الريال السعودي
0.3783درهم إماراتي

0.1988االيوان الصيني

2020 /7/22 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

    »مارشال« أوروبي بـ750 مليار يورو إلنقاذ القارة العجوز

توصل  عديدة  ومواجهات  ليال  وأربع  أيام  أربعة  بعد 
لدعم  تاريخية  خطة  إلى  الـ27  األوروبي  االتحاد  قادة 
فيروس  تفشي  من  تعاني  التي  دولهم  اقتصادات 
-2021 بين  للفترة  ميزانية  عبر  المستجد،  »كورونا« 

قدرها  إنعاش  وخطة  يورو  تريليون   1.1 بقيمة   2027
750 مليار يورو تمول ألول مرّة بواسطة دين مشترك، 
على  أوروبية«  »مارشال  بأنه خطة  فيما وصفه محللون 
غرار مشروع مارشال النقاذ اقتصاد القارة األوروبية عقب 

الحرب العالمية الثانية.
وصعد  كثيرة،  توتر  نقاط  األوروبية  القمة  وشهدت 
النبرة  خاللها  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
غير  و»تناقضاتها«.  المقتصدة  الدول  نيّة  منددا بسوء 
أن القمة شهدت في المقابل عودة ملفتة لدور الثنائي 
ما  المتبادل،  االستياء  أشهر من  بعد  األلماني  الفرنسي 
أزمة  من  عانى  بعدما  نفسه  األوروبي  المشروع  أنعش 

»كوفيد19-«.
وسط  جاءت  الماراثونية  األوروبية  المباحثات 
توقعات صندوق النقد الدولي بركود منطقة اليورو، مع 
وتتوقع  المحلي.  الناتج  إلجمالي   %  10.2 بنسبة  تراجع 
لالتحاد  اإلجمالي  المحلي  للناتج  تراجعا  المفوضية 
األوروبي كامال بنسبة 8.3 %، ثم انتعاشا بنسبة 5.8 %.

التاريخي،  التفاقهم  االتحاد  دول  قادة  توصل  وعقب 
تغريدة  األوروبي شارل ميشال في  المجلس  رئيس  قال 
»اتفقنا!« فيما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
رئيسة  وأوضحت  ألوروبا!«.  تاريخي  »يوم  تويتر  على 
اتفاق.  إلى  »توصلنا  فيلمز  صوفي  البلجيكية  الوزراء 
بقيمة   2027-2021 لفترة  ميزانية  مع  جيد!  واتفاق 
1047 مليار )يورو( وخطة إنعاش قدرها 750 مليار، لم 
يسبق لالتحاد األوروبي أن قرر االستثمار بهذا القدر من 

الطموح في المستقبل«.
ميركل  أنغيال  األلمانية  والمستشارة  ماكرون  ورحب 
أنه  ماكرون  فرأى  األوروبي،  لالتحاد  تاريخي«  بـ»يوم 

فيما  اليورو«،  ومنطقة  األوروبية  لقارتنا  تاريخي  »تغيير 
أعربت ميركل عن »ارتياحها الكبير« إذ أثبتت أوروبا بعد 

مفاوضات صعبة أنه »ما زال باإلمكان التحرك معا«.
من  »المقتصدة«  الدول  بين  شرسة  معركة  وبعد 
جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل أخيرا 
وتنص  الجمعة.  بدأت  استثنائية  قمة  تسوية خالل  إلى 
الخطة على صندوق قدره 750 مليار يورو دعما لالقتصاد 
للمفوضية  يمكن  تاريخيا،  ركودا  يواجه  الذي  األوروبي 
األوروبية اقتراضها في األسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 

يورو من  مليار  و360  المساعدات  دوالر من  مليار   390
جراء  تضررا  األكثر  للدول  المساعدات  وتمنح  القروض. 
يتعين  مشتركا  دينا  تمثل  وهي  »كوفيد19-«،  وباء 
القروض،  أما  الـ27 سداده بصورة جماعية.  الدول  على 
وإصدار  سدادها.  منها  المستفيدة  الدول  على  فيتعين 
الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها  هذا 
ألماني  فرنسي  اقتراح  على  ويقوم  األوروبي،  االتحاد 
اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول »المقتصدة«، 
وانضمت  والسويد،  والدنمارك  والنمسا  هولندا  وهي 

إليها فنلندا.
وتضاف الخطة إلى ميزانية االتحاد األوروبي البعيدة 
1074 مليار  2021-2027 والبالغة قيمتها  األمد لفترة 
يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة. وهددت الدول 
بإفشال  بـ»البخيلة«  البعض  ينعتها  التي  »المقتصدة« 
بصورة  منها  تستفيد  التي  االقتصادي  النهوض  خطة 

الدول  وهي  وإسبانيا،  إيطاليا  مثل  الجنوب  دول  خاصة 
شركاءها  أن  غير  كوفيد19-  وباء  جراء  تضررا  األكثر 
الصعيد  على  التساهل  شديدة  يعتبرونها  الشماليين 

المالي.
وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس 
األساسي  اقتراحه  مراجعة  إلى  ميشال  شارل  األوروبي 
وتقديم ضمانات. فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان 
تم  المساعدات،  من  يورو  مليار   500 تخصيص  إلى 
تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار. كما ُأقرت تخفيضات 
تَعتبر  التي  المقتصدة  الدول  مساهمات  في  كبيرة 
غير  األوروبي  االتحاد  ميزانية  في  الصافية  حصتها  أن 

متناسبة.
إلى  لهولندا   22% من  التخفيضات  هذه  وتتراوح 
%138 للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي. 
واقر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي كان األكثر 
ميشال  شارل  وأعلن  اتجاهه.  في  تقدم  بتحقيق  تمنعا، 
الميزانية  ربط  يتم  األوروبي،  التاريخ  في  مرة  »ألول 
باألهداف المتعلقة بالمناخ، ألول مرة يصبح احترام دولة 

القانون شرطا لمنح األموال«.
وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب 
باشرتها  آلية  تواجهان  اللتين  الدولتين  والمجر،  بولندا 
بتقويض  التهامهما  بحقهما  األوروبية  المفوضية 
الديموقراطية  والقيم  األوروبية  القضائية  المعايير 
أوربان  فيكتور  المجري  الوزراء  رئيس  وطالب  للتكتّل. 
حد  بوضع  القمة،  في  النقض  حق  باستخدام  لوح  الذي 
والتي  بالده  بحق   »7 بـ»المادة  المعروفة  اآللية  لهذه 
الصحافة  وأثنت  عقوبات.  إلى  تفضي  أن  نظريا  يمكن 

المجرية المؤيدة ألوربان على »انتصار كبير«.
التذكير  أعاد   - أوروبي  تقييم  وفق   - االنتصار  هذا 
جورج  األسبق  األميركي  )االخارجية  مارشال  بمشروع 
هذا  وبموجب  الثانية.  العالمية  الحرب  عقب  مارشال( 
إلعادة  مساعدات  المتحدة  الواليات  قدمت  المشروع، 
و1952   1948 عامي  بين  األوروبية  االقتصاديات  بناء 
بلغت 14,3 مليار دوالر. وتعادل قيمة هذا المبلغ في عام 

2018 حوالي 130 مليار دوالر.

سلبية  انعكاسات  للتنمية  األفريقي  البنك  توقع 
لإلجراءات المصاحبة لفيروس »كورونا« المستجد على 
 2020 عامي  خالل  ليبيا  في  االقتصادي  النمو  معدالت 
نمو  معدالت  في  متوقعة  تقلبات  إلى  مشيرا  و2021، 
أزمة  الميزانية بفعل  المحلي اإلجمالي وعجز في  الناتج 

المزدوجة. النفط 
أفريقيا  شمال  في  االقتصادية  »اآلفاق  تقرير  وأشار 
»سيناريو  إلى   »19 كوفيد  وباء  مع  التعامل   -  2020
 »19 كوفيد  وبــاء  تفشي  استمرار  حال  في  متشائم 
من   10.9% بنسبة  الليبية  الميزانية  في  بعجز  متنبئا 
 ،  2020 عام  في  للمنطقة  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
في   22.5% بنسبة  الميزانية  رصيد  »تراجع  إلى  منوها 

العام 2020، و%16.3 في العام 2021«.
ونوه البنك األفريقي إلى انعكاسات األوضاع األمنية 
تقلبا  أحدث  مما  النفط،  وصادرات  إنتاج  على  ليبيا  في 
ليبيا  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدالت  في 
%59.7، مشيرا إلى أن الزراعة في ليبيا ال تشكل  وصل 
اإلسمي  اإلجمالي  المحلي  للناتج  بالنسبة  أهمية 
في  أما  بالمائة(.   25.9( موريتانيا  مع  مقارنة   )0.9%(
في  الرئيسي  المساهم  هو  الخدمات  قطاع  فإن  ليبيا 

اإلجمالي. المحلي  الناتج 
على  األسبوع  هذا  صدر  الذي  التقرير  معدو،  وركز 

التقرير  إطالق  لمناسبة  اإلنترنت  عبر  مؤتمر  خالل 
في  االقتصادي  النمو  ينتعش  أن  المتوقع  من  »كان 
شمال أفريقيا إلى 4.4 و%4.5 في عامي 2020 و2021 
فإن  للتنمية  األفريقي  البنك  وبحسب  التوالي«.  على 
كورونا  وباء  وتفشي  المؤكدة  غير  العالمية  البيئة 
تؤثر  المتقدمة  االقتصادات  في  المتوقع  واالنكماش 

المنطقة. النمو في  توقعات  سلبا على 
منطقة  في  للنمو  سيناريوهات  عدة  البنك  ووضع 
السيناريو  يتمثل  الجاري،  العام  في  أفريقيا  شمال 

شمال  دول  في  االقتصادية  القطاعات  من  العديد 
أفريقيا )دول المغرب العربي باإلضافة إلى مصر( قائال 
انتشار وباء »كورونا«  ليبيا مع  التوقعات في  بخصوص 
فتدهورت  العالمية،  األسواق  في  النفط  أسعار  انهارت 
في   .2020 مارس  في  دوالرا   25 من  أقل  إلى  األسعار 
العام  في  دوالرا   60 البرميل  سعر  متوسط  بلغ  حين 

.2018 2019 ، مقارنة بـ69 دوالر للبرميل في 
يكون  قد  النفط  أسعار  أن  األفريقي  البنك  واعتبر 
دول  في  العامة  المالية  أوضاع  على  إيجابي  تأثير  لها 
الطاقة.  استهالك  تدعم  التي  وتونس  موريتانيا  مثل 
شمال  في  النفط  المصدرة  البلدان  تتأثر  المقابل،  في 
لتنخفض  خاص  بشكل  والجزائر  ليبيا  وهما  أفريقيا 

ميزانياتهما. وإيرادات  الصادرات 
خسائر  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت  واألحد، 
عمليات  ووقف  النفط  قطاع  إقفال  جراء  الليبية  الدولة 
خالل  دوالر،  مليار   7.104 تجاوزت  والتصدير  اإلنتاج 
وقررت  الماضي.  يناير   18 منذ  وبالتحديد  يوما،   183
»القوة  حالة  رفع  الماضي،  الجمعة  النفط،  مؤسسة 
الماضي  يناير   18 في  أعلنتها  كانت  التي  القاهرة« 
تعود  أن  قبل  وذلك  ليبيا،  في  النفط  صادرات  كل  عن 
»اإلمارات  متهمة  األحد،  مجددا،  النفط  غلق  وتعلن 

بالوقوف« وراء ذلك. المتحدة  العربية 
بالبنك  االقتصادات  إلدارة  القطري  المدير  وقال 
كلمته  في  موريرا،  بينتو  إيمانويل  للتنمية،  األفريقي 

األول في أنه مع خروج المنطقة من األزمة الناتجة عن 
النمو  سينخفض   ،2020 يوليو  في  كورونا  وباء  تفشي 

مئوية. نقطة   5.2 بنسبة  اإلقليمي 
الوباء  استمرار  يتوقع  )الذي  الثاني  السيناريو  أما 
انخفاض  المرجح  من  وبالتالي   ،  )2020 ديسمبر  حتى 
6.7 نقطة مئوية. ووفقًا للسيناريو الثاني  النمو بنسبة 
االنتعاش  يكون  أن  المتوقع  من  البنك؛  لتوقعات 
 3% بين  يتراوح  إقليمي  بنمو   ،2021 لعام  االقتصادي 
بالبنك  القطرية  االقتصادات  إدارة  مدير  وقال  و3.3%. 
إجراءات  اتخذت  المنطقة  دول  إن  للتنمية  األفريقي 
لدعم  وصحية  واجتماعية  واقتصادية  مالية  أساسية 
هو  معرفته  مهم  هو  ما  أن  إلى  مشيرًا  اقتصاداتها، 
للتعلم  أزمة يكون هناك فرصة  أنه عندما يكون هناك 
األزمة  من  ناتجة  فرص  أربع  إلى  التقرير  ونوه  منها. 
فرصة  لديها  أفريقيا  شمال  منطقة  أن  منها  الحالية، 
تلك  أن  إلى  الفتًا  بها،  الصحية  المنظومة  لتعزيز 
لتنميتها.  المنظومة تتواجد بالفعل لكن هناك مساحة 
الصناعية  والقطاعات  والسياحة  الخدمات  أن  وذكر 
الرئيسية  القطاعات  من  تعد  والتي  الوباء،  جراء  تأثرت 
العديدة  القيود  بسبب  بشدة  المنطقة  اقتصادات  في 
السياحة في مصر  إن  وقال  الوباء.  بمواجهة  المرتبطة 
أن  إلى  مشيرًا  قصوى،  أهمية  لها  وتونس  المغرب  و 
عائدات  إجمالي  من   25% نسبة  شكل  السياحة  قطاع 

.2018 النقد األجنبي، و%20 في المغرب في العام 

 59.7 % نسبة التقلب في معدالت نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي في ليبيا

ليبيا والجزائر األكثر تضررا 
من تراجع أسعار وصادرات النفط

الوسط: عبدالرحمن أميني

● المقر السابق للبنك اإلفريقي للتنمية في أبيدجان

  المساعدات والقروض بعد مباحثات ماراثونية

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

 ماكرون صعد نبرة التنديد للدول 
المقتصدة بسبب »تناقضاتها«

●  مشهد عام لقمة القادة األوروبيين في بروكسل الجمعة 17 يوليو 2020.       )فرانس برس(

تقديرات أفريقية متشائمة للناتج املحلي الليبي
وسط أزمة مزدوجة
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توقعت وكالة »ستاندرد آند بورز جلوبال« للتصنيفات االئتمانية اليوم االثنين ارتفاع دين 
العام، في ظل تنامي  حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دوالر هذا 

متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وحسب وكالة »رويترز«، تقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل 
عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دوالر. وقالت في بيان »استنادا الفتراضاتنا الخاصة باالقتصاد 
الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023«. 
ونهاية الشهر الماضي، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النقد الدولي، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انكماشًا بنسبة ٪7.6 هذا 
العام، إثر األزمة االقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا. وخالل ندوة اقتصادية افتراضية 
بعنوان »سياسات التعافي االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد كورونا«. قال أزعور 
إن »االنكماش الذي شهده اقتصاد المنطقة يعد تراجعًا كبيرًا مقارنة مع األزمات الماضية، مثل 
أزمة 2015 مع تراجع سعر النفط أو األزمة المالية العالمية في 2008، خاصة أن سعر النفط 
بلغ أدنى مستوياته خالل العقدين الماضيين، حيث بلغ حجم العرض الفائض مقارنة مع الطلب 

أكثر من 22 مليون برميل. ولهذا السبب من الطبيعي أن يشهد االقتصاد تراجعًا كهذا«.

»ستاندرد اند بورز«: 100 مليار دوالر ديون دول الخليج في 2020

لالقتصادات  العشرين  مجموعة  بدول  المالية  مسؤولو  دعا 
تجميد  لمبادرة  الكامل  التنفيذ  إلى  الدائنين  جميع  الكبرى 
مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية بالنسبة للدول األشد 

فقرا لكنهم     امتنعوا عن تمديد المبادرة إلى العام المقبل.
العشرين  مجموعة  اجتماع  نتائج  على  اطلعت  مصادر  وقالت 
إن هناك دعما قويا لتمديد تجميد المدفوعات إلى ما بعد نهاية 
2020 في ظل التداعيات االقتصادية لوباء فيروس كورونا لكن 
البيان الختامي للمجموعة اكتفى باإلشارة إلى بحث القضية في 

النصف الثاني من العام الحالي.
دعوات  إلى  أيضا  البيان  يتطرق  لم  »رويترز«،  وكالة  وحسب 

االكتفاء  وعدم  فقرا  األشد  الدول  بعض  ديون  إللغاء  متزايدة 
بتأجيلها.

في  المجموعة  دول  وزراء  عليها  وافق  التي  المبادرة،  وأثبتت 
من  فقط  دولة   42 عبرت  بعدما  تنفيذها  في  صعوبة  أبريل، 
من  فقط  دوالر  مليار   5.3 توفير  ليجري  اهتمامها  عن   73 بين 
جرى  التي  دوالر  مليار   12 من  بدال  الديون  خدمة  مدفوعات 

التعهد بها في البداية.
الصين،  تعليق  إلى  اإلشــارة  الدولي  البنك  مسؤولو  وخص 
ديون  النامية،  للدول  دائــن  وأكبر  العشرين  مجموعة  عضو 

مستحقة لشركاتها للتنمية وشركات أخرى مملوكة للدولة.

»العشرين« تحجم عن التوصية بتمديد تجميد الديون
السعر بالدوالرنوع الخام

43.73برنت

41.24غرب تكساس

43.05دبي

43.03سلة أوبك

43.45أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/22/ 2020

استطالع: تباطؤ متوقع
في النمو االقتصادي املصري

إفالس الشركات قنبلة 
موقوتة تهدد العالم

كشف استطالع للرأي أجرته أن نمو االقتصاد المصري سيتباطأ 
هذا  بدأت  التي   2021-2020 المالية  السنة  في  بالمئة   3.1 إلى 
توقعات  في   %  3.5 من  انخفاضا  »كورونا«،  جائحة  بسبب  الشهر 

استطالع مماثل قبل ثالثة أشهر.
بفعل  الماضية  الثالثة  ــوام  األع في  مصر  اقتصاد  وانتعش 
من  المالية  التحويالت  ــادة  وزي السياحة  في  ملحوظ  تحسن 
الطبيعي  الغاز  حقول  إنتاج  وبدء  الخارج  في  العاملين  المصريين 

المكتشفة في اآلونة األخيرة.
لكن منذ بدء تفشي فيروس »كورونا« انهارت السياحة وهوت 
مهددة  القوية  بالخارج  العاملين  تحويالت  وأصبحت  الغاز  أسعار 
التي يعمل بها  العربية  الخليج  النفط في دول  إيرادات  تراجع  مع 

الكثير من المصريين.
إن  الماضي  مايو  في  السعيد  هالة  التخطيط  وزيــرة  وقالت 
الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5 بالمئة في السنة 
المالية 2020-2021 التي بدأت في يوليو، لكن النمو قد يتباطأ 

إلى %2 إذا استمرت أزمة جائحة كورونا حتى نهاية العام.
 20 إلى  السابع  من  الفترة  في  ُأجرى  الذي  االستطالع  ويتوقع 
-2021 اإلجمالي لمصر في  المحلي  الناتج  نمو  يتعافى  أن  يوليو 

2022 ليصبح خمسة بالمئة.
»من  المالية:  لــأوراق  »إتش.سي«  في  األبحاث  فريق  وقال 
النصف  اإلجمالي لمصر سلبا في  المحلي  الناتج  يتأثر  أن  المتوقع 
مصر  في  كوفيد19-  جائحة  بفعل   2021-2020 من  األول 
القطاعات  واالستهالك  الخاص  واالستثمار  السياحة  وستكون 

الرئيسية التي ستتضرر«.
تبدد  نتوقع   2022-2021 المالية  السنة  بداية  2مع  وأضاف 
اإلصالح  من  االستفادة  االقتصاد  يبدأ  وأن  السلبي  التأثير  هذا 

االقتصادي للفترة بين 2016 و2019«.
وتوقع خبراء االقتصاد الذين استطلعت »رويترز« آرائهم تباطؤ 
التضخم السنوي ألسعار المستهلكين في المدن إلى سبعة بالمئة 
في 2020-2021 انخفاضا من %7.5 متوقعة في استطالع سابق. 

وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند %7 في 2022-2021.
»إن.كيه.سي  في  االقتصادية  الخبيرة  ديفيس  كالي  وقالت 
االقتصاد  فتح  إعادة  من  الرغم  »على  إيكونوميكس«:  أفريكان 
على  فاترة  ستظل  المحلي  الطلب  أوضــاع  فإن  بطيئة،  بوتيرة 
األرجح مستقبال حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل 
العملة نسبيا مما ينبغي  التباطؤ االقتصادي، واقترن هذا بارتفاع 

أن يبقي التضخم منخفضا في الشهور المقبلة«.

جراء  المتضررة  الشركات  إلنقاذ  العالم  عبر  الحكومات  تسعى 
أن  غير  المستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في  اإلغالق  تدابير 
ما  وفق  الثلث،  بنسبة  حــادة  زيــادة  ستسجل  اإلفــالس  عمليات 

أظهرت دراسة نشرتها شركة التأمين »يولر إرميس«.
قنبلة  يوّلد  »كوفيد19-«  وباء  أن  التقرير  في  الشركة  وأوردت 
عدد  في  بنسبة 35%  زيادة  متوقعة  المالي،  اإلعسار  من  موقوتة 
وكالة  وفق  و2021،   2019 بين  إفالسها  ستعلن  التي  الشركات 

»فرانس برس«.
لإلعسار  مقياسها  على  قياسيا  رقما  ذلك سيكون  أن  وأوضحت 
ستشهد  الدول  نصف  حوالى  أن  إلى  مشيرة  العالم،  في  المالي 

أعلى مستويات من اإلفالس منذ األزمة المالية عام 2009.
المتحدة  الواليات  ستواجه  الكبرى،  االقتصادية  القوى  وبين 
عن   57% بمعدل   2021 في  المالي  التعثر  ارتفاع  مع  زيادة  أعلى 

مستوى 2019 قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.
البرازيل  في   45% بنسبة  اإلفالس  عمليات  عدد  سيزداد  كما 
فتتوقع  الصين،  في  أما  إسبانيا.  في  و41%  بريطانيا  في  و43% 

الدراسة زيادة بنسبة 20%.
وفي الواليات المتحدة، ذكر التقرير أن »سرعة تفشي الفروس 
تزيد من تعثر النشاط وتولد أزمة سيولة بالنسبة لعدد كبير من 

الشركات«.
البطيء  االنتعاش  يكون  أن  نتوقع  »ال  التأمين  شركة  وذكرت 
الصعيد  على  األزمة  عواقب  لتخطي  كافيا  المتحدة  الواليات  في 
خالل  االستمرار  من  اإلفــالس  عمليات  تزايد  لمنع  أو  المالي، 

.»2021
وإلفالس الشركات انعكاسات أوسع إذ يحرم شركات أخرى من 
تمويل  مصادر  عن  البحث  على  يرغمها  أو  مستحقاتها  تقاضي 

أخرى غالبا ما تكون لدى موردين يفرضون أسعارا أعلى.
تشهر  التي  الشركة  حجم  كــان  »كلما  بأنه  التقرير  وحــذر 

إفالسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات إفالس متسلسلة«.

في  فندق  إلى  وصولهم  فور  أوروبيون  سيّاح  سارع 
والتمتع  لالستلقاء  المسبح  إلى  مباشرة  جربة  جزيرة 
موسمها  إطــالق  تونس  ــادة  إع مع  الشمس،  بأشعة 
فيروس  من  للوقاية  مشددة  تدابير  وسط  السياحي 

كورونا المستجد.
أكثر من ثالثة أشهر بسبب تفشي  وبعد توقف دام 
رحلة سياحية  أوّل  الماضي  السبت  الوباء، حطت مساء 
مستأجرة في مطار جربة )شرق( وعلى متنها 155 سائحا 
ومن  ولوكسمبورغ.  وألمانيا  فرنسا  من  قدموا  أوروبيا 
المتوقع أن يتواصل قدوم هذه الرحالت أسبوعيا، وفق 

وكالة »فرانس برس«.
إذ  بعيد،  حد  إلى  الوباء  احتواء  في  تونس  ونجحت 
عوّلت على ذلك إلنقاذ موسمها السياحي. وقبل الوباء 
تحقيق  العام  هذا  تونس  تواصل  أن  المتوقع  من  كان 

تطوّر في السياحة.
الذي  لومبار  إيمانويل  األربعيني  الفرنسي  ويقول 
قدم على متن الرحلة التي انطلقت من لوكسمبورغ مع 
القيام  أيّام  ثمانية  الثالثة »قرّرت منذ  وأطفاله  زوجته 
أن  »يجب  مؤكدا  الشمس«،  حمام  أجل  من  بالرحلة... 
بمنظم  ثقته  عن  وأعــرب  كوفيد19-«.  مع  نتعايش 
»نحن  مضيفا  كوجهة،  بتونس  نصحه  الذي  الرحلة 
نطبق تعليمات التعقيم ووضع الكمامات وغسل اليدين 

باستمرار«.
ووضعت وزارة السياحة التونسية قبل اتخاذ قرار فتح 
الفنادق  في  ليُعتمد  دقيقا  صحيا  بروتوكوال  الحدود، 
والمنشآت السياحية وأقرت تخفيض الطاقة االستيعابية 

في هذه األماكن إلى النصف.
وقال وزير السياحة محمد علي التومي الذي كان في 
لـ»فرانس  بالمرفق  الواصلين  وحيّا  الرحلة  استقبال 
نكون  أن  يجب  »تحد،  السياح  استقبال  قرار  إن  برس« 
الوبائي،  الوضع  بتطور  يتعلق  ما  في  خصوصا  حذرين 
للبروتوكول  الــصــارم  التطبيق  على  نحرص  وأن 
نزولهم  فور  الركاب  حقائب  تعقيم  وجرى  الصحيّ«. 
ويطلب  حرارتهم  درجات  وفحص  مباشرة  الطائرة  من 
الفنادق  الى  يتوجهوا  أن  قبل  الكمامات  وضع  منهم 
حيث استُقبلوا بباقات صغيرة من زهر الياسمين، أو ما 

يسميه التونسيون »المشموم«.
عليهم  العاملون  يوزّع  الفندق،  إلى  دخولهم  وفور 
في  وتنتشر  تحركوا.  حيثما  ترافقهم  التي  الكمامات 
المعّقم، كما  السائل  الفندق قوارير  أماكن مختلفة من 
متباعدة  الطاوالت  وضع  على  الخدمات  طاقم  يحرص 
الفندق  مدير  ويقول  البعض.  بعضها  عن  مترين  بنحو 

عاطف دنقير »من الصعب تطبيق التباعد بين األشخاص 
بالقرب من المسبح، ولكن نحرص على ذلك من خالل 

لوحات علقناها في المكان«.
الذي  باتريك  المتقاعد  الفرنسي  السائح  ويقول 
المتعلقة  األخبار  تابع  بعدما  تونس  إلى  القدوم  قرّر 
عنها،  تلفزيونية  تقارير  وشاهد  فيها  الصحي  بالوضع 
ويضيف  سعيد«.  وأنا  تونس  إلى  الوصول  في  »نجحت 
وقد وضع كمامة وقدم من أجل قضاء عشرة أيام تحت 
أشعة الشمس برفقة ابنه »كان من الصعب علينا عدم 

القدوم«.
حدودها  وأغلقت  عاما  صحيا  حجرا  البالد  وفرضت 
البحرية والجوية والبرية منذ نهاية مارس وفتحتها في 
الوجهة  جربة  وتعد  الرحالت.  أمام  الفائت  يونيو   27
سوسة  مدينة  جانب  إلى  البالد  في  األولى  السياحية 

»جزيرة  بأنها  وتوُصف  الحمّامات،  ومنطقة  )شــرق( 
األحالم« لجمال شواطئها وسحر مشهد غروب الشمس 

فوق البحر. وتتواجد في جربة منشآت سياحية فخمة.
إلى  السياح  من  األكبر  الشريحة  األوروبيون  ويشكل 
تونس، وأبرزهم الفرنسيون ثم األلمان والبريطانيون. 
وتؤكد تونس أنها سيطرت على الوباء وأصبحت خالية 
 1350 حوالي  وُأصيب  جربة.  جزيرة  في  خصوصا  منه، 
بحسب  تونس،  في  المستجد  كورونا  بفيروس  شخصا 
شركة  ونظمت  منهم.   50 توفي  الرسمية،  ــام  األرق
»لوكسير« رحلة السيّاح األولى إلى البالد بعدما حصلت 

على الضوء األخضر من االتحاد األوروبي للقيام بذلك.
لـ»فرانس  زافرا  مارك  الشركة  في  المسؤول  ويؤكد 
تلك  مثل  صحية  تدابير  تعتمد  »تونس  أن  بــرس« 
قدوم  يمنع  قوي«  يوجد سبب  ال  أوروبا.  في  الموجودة 
التسجيل في األيام األولى  إنه منذ فتح  السياح. ويقول 
الرحلة، مؤكدا »وقعنا  حُجزت جميع األماكن على متن 
اتفاقات مع الفنادق تلزمهم بشروطنا الصحية وهو أمر 
يطبّق«. ويشدد من جهة أخرى على ضرورة »مساعدة 
على  الصحية  األزمــة  تداعيات  مواجهة  في  الفنادق« 

االقتصاد المحلي والعالمي.
تونس  في  السياحة  قطاع  يدرّه  الذي  الدخل  وتراجع 
بشكل الفت منذ مطلع العام الحالي حتى 10 يوليو تقريبا 
بحوالي %50. كما سُجّل تراجع كبير في عدد الوافدين من 
الخارج بلغت نسبته %67 مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2019 الذي شهد فيه القطاع عودة للنهوض من جديد 

بعد أزمات متواصلة منذ انتفاضة 2011.
وقدّرت السلطات التونسية في وقت سابق الخسائر 
التام الذي أصاب  التي قد تلحق بالسياحة جرّاء الشلل 
دينار  مليارات  ستة  بحدود  الفائت  مارس  منذ  القطاع 
)مليارا يورو(. وتتصدر السياحة القطاعات األكثر تضررا 
التعافي  بداية  أن  خبراء  ويرى  اإلغــالق.  تدابير  جــرّاء 
النشاط  ليتمكن   ،2021 العام  بحلول  ستكون  الجديد 
شخص،  مليون  نصف  حوالي  يشغّل  الذي  السياحي 
من  الداخلي  الناتج  إجمالي  من  و14%   8 بين  ويشكل 

النهوض من جديد.
الموسم،  السياحة »لن نستطيع أن ننقذ  ويقرّ وزير 
ولكننا نحاول إنقاذ جزء منه من أجل إعادة بناء الثقة مع 

المهنيين في هذا القطاع وهو األهم«.

القاهرة ــ الوسط

● فرنسيون يضعون كمامات للوقاية من »كورونا«

 تونس تحاول تعويض الخسائر بأول دفعة سياح
● ديفيد مالباس رئيس البنك الدوليوسط تدابير مشددة لـ»كورونا«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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)فرانس برس( ●  سياح أوروبيون على الشاطئ في جزيرة جربة التونسية بتاريخ 18 يوليو 2020.   

»ميد إيست« يغذي سباق التنقيب عن الغاز قبالة الساحل الليبي
يربط شرق حوض المتوسط بشبكة تصدير واحدة باستثناء لبنان وسورية

الوسط - عبد الرحمن أميني

المعنية  الدول  بها  تواجه  جديدة  تصعيدية  خطوة 
بدء  قبل  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  التركي  باالتفاق 
مصادقة  مع  الليبية،  السواحل  قبالة  التنقيب  أشغال 
يعرف  ثالثي  اتفاق  على  الماضي،  اإلثنين  إسرائيل، 
باسم »إيست ميد« لمد أنبوب الغاز في البحر المتوسط 
لتصديره عبر قبرص واليونان وصواًل إلى إيطاليا ومنها 

للدول األوروبية.
يمهد  كان  سابق  مشروع  عن  كبديل  االتفاق  وجاء 
المحتلة  فلسطين  في  المكتشف  الغاز  أنبوب  لنقل 
ثم  ومن  تركيا،  إلى  وصــواًل  »المتوسط«  شرق  في 
بين  العالقات  توتر  لكن  األوروبية  الــدول  بقية  إلى 
كل  وشجع  التحالف،  أسقط  وأنقرة  الصهيوني  الكيان 
فكان  االتفاق،  معه  يوقع  بديل  عن  البحث  على  طرف 
واليونان  قبرص  مع  التحالف  في  إسرائيل  وجدت  أن 
تركيا  أما  ايطاليا،  موافقة  انتظار  في  استراتيجيًا  خيارًا 

فاستنجدت بحكومة الوفاق الوطني.
الماضي،  اإلثنين  الصهيونية،  الحكومة  وصادقت 
رئيس  بين  يناير  في  أثينا  في  وقع  ثالثي  اتفاق  على 
اليوناني  ــوزراء  ال ورئيس  نتانياهو  بنيامين  ــوزراء  ال
كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس 
من  كل  تصديق  إن  مسؤولون  وقال  أناستاسيادس. 
قبرص واليونان وإيطاليا لالتفاق سيحسم نهائيًا سبيل 

تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى العالم.
وحسب الخطط الرسمية للمشروع، فمن المقرر مد 
أنبوب الغاز تحت مياه البحر على طول 1900 كلم، منها 
حين  في  الماء.  تحت  و1350  اليابسة  في  كلم   550
من  إسرائيل  األنبوب،  مد  حال  في  المشروع  سيمكن 
تصدير الغاز الذي تم العثور عليه في حقَلي »لفيتان« 
أيضًا  عليه  العثور  تم  الذي  الغاز  جانب  إلى  و»إيتمار«، 
جريدة  أفادت  ما  وفق  لقبرص،  االقتصادية  المياه  في 

»يسرائيل هيوم« الثالثاء.
واألنبوب سيمكن من ربط شرق حوض المتوسط 
تضم  واحدة  تصدير  بشبكة  وسورية  لبنان  باستثناء 
وتصل  وإيطاليا.  وإسرائيل  واليونان  قبرص  من  كاًل 
كلفة المشروع إلى 6 مليارات يورو، بدعم من االتحاد 
األوروبي، على أمل أن ينتهي العمل في المشروع حتى 
إسرائيل  لدى  اليوناني  السفير  وأشاد   .2025 العام 
باناجيوتيس ساريس بموافقة الكيان الصهيوني على 
من  حذر  إذ  ميد«،  »إيست  الغاز  أنابيب  خط  مشروع 
التوسعية  وتحركاتها  المشروع  على  تركيا  اعتراضات 

في البحر المتوسط من مخاوف أمنية.
وخط أنابيب »إيست ميد« بحسب ساريس »يحول 
الطاقة إلى محفز للتعاون واالستقرار اإلقليميين، لصالح 
وليست  معنا  شريكة  تركيا  تكون  أن  ونريد  الجميع، 
جارة بلطجية، لكن هذا يثبت أنه صعب حاليًا«. وتعول 
قوتين  تكونا  لكي  المشروع  على  وإسرائيل  قبرص 
للطاقة من خالل توجيه الغاز الطبيعي من حقولها عبر 
التي  إيطاليا  عبر  والشرقية  الغربية  أوروبا  إلى  اليونان 
وصدق  بعد.  االتفاق  توقع  لم  لكنها  المشروع،  قبلت 

االتفاقية  على  الجمعة،  يوم  القبرصي،  البرلمان  أيضًا 
على  األوروبي  واالتحاد  المتحدة  الواليات  وافقت  فيما 

المشروع.
أن  أبيب  تل  في  األوروبــي  االتحاد  سفارة  وذكــرت 
»االتحاد األوروبي ساعد األطراف على صياغة االتفاقية 
إلى  النظر  »ينبغي  أنه  مضيفة  الدولية«،  الحكومية 
خط األنابيب كخيار لالستفادة من إمدادات الغاز التي 
تقدمها شركة إيست ميد في االتحاد األوروبي بشحنه 

إليه بواسطة ناقالت على شكل غاز طبيعي مسال«.
لكن تركيا تعارض المشروع، وقد وقعت اتفاقًا مع 
اقتصادية حصرية في  ليبيا حددت من خالله مناطق 
البحر األبيض المتوسط، وتحديدًا في المناطق تحت 
الماء أين سيتم بناء خط أنابيب الغاز. وقال ساريس 
المتحدة  األمم  اتفاقية  على  صادقت  دولة   168 إن 
التي  تركيا  باستثناء   ،1982 للعام  البحار  لقانون 
المتوسط.  األبيض  البحر  من  كبيرة  بأجزاء  تطالب 
قبالة  أميال  سبعة  بحفر  هددت  »تركيا  أن  وأضاف 
مليون  من  أكثر  تضم  التي  اليونانية  كريت  جزيرة 

شخص«.
الرد  إلى  ستضطر  اليونان  أن  إلى  ساريس  ونوه 
والدفاع عن سيادة مياهها وأراضيها، مضيفًا أن تركيا 
استخدمت اتفاقها مع ليبيا لتبرير »خطابها العدواني«. 
على  نظرة  »إلقاء  إلى  فقط  يحتاج  المرء  إن  وأضــاف 

التفاهم  مذكرة  وأن  له«  معنى  ال  أنه  لفهم  الخريطة 
بين تركيا وليبيا »الغية وباطلة«. وشدد الدبلوماسي 
ساريس بالقول: »إن مثل هذه الحركات التوسعية في 
اليونان  فيها  تشترك  كبرى  أمنية  مشكلة  هي  تركيا 

وإسرائيل وقبرص«.
جديد  تصعيد  من  غربيون  دبلوماسيون  ويحذر 
بشكل  كريت  قــرب  بالتنقيب  تركيا  قامت  حــال 
مسؤواًل  أن  خصوصًا  ــرد،  ال على  اليونان  سيجبر 
المياه  ترسيم  صفقة  من  الهدف  بأن  اعترف  تركيًا 
في  غاز  خط  أي  منع  هو  الوفاق  حكومة  مع  البحرية 
اليونان  إلى  مايو  في  اإلمارات  وانضمت  المتوسط. 
شجبت  حيث  تصعيدها،  في  وقبرص  وفرنسا  ومصر 

قانونية. غير  واعتبرتها  التركية  النشاطات 
تايمز«  »فاينانشال  جريدة  وفق  مراقبون  ويــرى 
البريطانية أن المنطقة قد تكون المسرح األخير للعبة 

الحوض  دول  فيه  تواجه  وقت  في  األحفوري  الوقود 
السنوات  في  الكشوفات  وأدت  للطاقة،  احتياطات 
خلق  وإلى  بالمنطقة،  الطاقة  مشهد  لتحويل  األخيرة 

تحالفات بين دول المنطقة لم تكن لتحدث أبدًا.
الطبيعي،  الغاز  مجال  في  وإسرائيل  مصر  وتتعاون 
قد  الطبيعي  الغاز  أن  وقبرص  اليونان  تــرى  فيما 
يساعدهما على التخلص من الوقود الملوث مثل الفحم. 
الطاقة  توفير  هو  التنقيب  لعمليات  األولي  والهدف 
المستوى  على  ولكن  النامي،  المصري  االقتصاد  لدفع 
البعيد يرى الخبراء إمكانية نقل الغاز إلى جنوب أوروبا 
وتخفيض اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. ولكن تركيا 
ُاستبعدت من التعاون نظرًا لعالقتها المتوترة مع عدد 
هذه  تعرقل  فقد  ولهذا  المنطقة،  في  الالعبين  من 

الطموحات.
وأخيرًا أرسلت أنقرة البحرية التركية لمالحقة شركات 
المتوسط،  بشرق  التنقيب  تحاول  التي  الدولية  النفط 
بين  كنزاع  بدأ  وما  فيه.  للحفر  شركاتها  وأرسلت  بل 
وأثار  اإلقليمية  اللعبة  يغذي  نزاعًا  بات  وقبرص  تركيا 
المتحدة.  والواليات  األوروبي  االتحاد  في  ارتياح  عدم 
وكآخر نقطة ساخنة ليبيا التي وسعت فيها تركيا هذا 
العام من وجودها العسكري وقعت اتفاقية مع حكومة 
في  الغاز  عن  بالتنقيب  لها  تسمح  الوطني  الوفاق 

مياهها اإلقليمية.

●حقل غاز التحدي الليبي

مراقبون: المنطقة قد تكون المسرح 
األخير للعبة الوقود األحفوري

 قطاع السياحة في تونس نراجع بشكل 
الفت بنسبة 50 % منذ مطلع العام 

الحالي حتى 10 يوليو
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مقدمة
هذه مقالة تأسيسية وتأصيلية للدولة الليبية الحديثة نشوءا، وأزمة، ورؤية لوظيفتها ورسالتها باعتبار 
تموضعها العبقري في خارطة العالم وذاكرتها التاريخية، أستهلها من الحراب الدائرة رحاها قرابة العقد 
وأسباب هذه الحرب . ومفهوم »الدولة الحديثة« يشمل االنتقال الديمقراطي والديمقراطية. ألن الدولة 
الحديثة ديمقراطية بالضرورة، والدولة غير الديمقراطية بالضرورة ليست حديثة وإن وصلت إلى القمر. 

فالديمقراطية هي تتمة التحديث، وتمام التنمية، وإن تعثرت في ليبيا لألسباب التي سنأتي عليها.
* أصول النزاع

من أسباب التعثر الديمقراطي، والحرب األهلية الدائرة، التي فتحت الباب على مصراعيه للتدخل األجنبي، 
مسائل داخلية موضوعية :

مبدأ  بتغليب  يعالج  لم  والذي   ،  2011 األجنبي  التدخل  منذ  المتكون  الرأسي  االجتماعي  الشرخ   .1
اليسار  ويمين.  يسار  إلى  فبراير  تيار  وانقسام  الموقف.  سيد  هو  المغالبة  مبدأ  كان  وإنما  المصالحة، 
وتغليب  وشرطة،  بجيش  قانون  ودولة  القانونية،  الشرعية  إلى  يسعى  المواطنين  غالب  يمثله  الذي 
مبدأ المصالحة. أما تيار اليمين الذي يمثله غالب تكتل المحاربين في المنطقة الغربية، ومن ورائهم 
أصحاب المصالح الخاصة أو المناطقية، يسعون لتحكيم الشرعية الثورية، وتكوين دولة أمراء حرب فيها 
الحظوة لما يسمى بالثوار، ومبنية على مبدأ المغالبة. وعليه النزاع بين التيارين هو الذي أفشل مخرجات 
انتخابات 2012 ، و 2014 ، وأدخلنا في حرب أهلية. والسبب الرئيس لالنقسام هو االختالف حول تداول 

السلطة وإدارة السيادة، سواء بين سبتمبر وفبراير، أو فبراير اليمين والشمال، والذي سيبين الحقا .
2. إدارة المرحلة االنتقالية بمجالس تشريعية وعدم انتخاب سلطة تنفيذية مباشرة من الناس .

هذان السببان الرئيسان للحرب األهلية في ليبيا. وعليه ال جرم ، في استمرار حالة االنقسام في مؤسسات 
الدولة، والتشظي المجتمعي. فتفسير األزمة بأنها ثورة مضادة سطحي جدا وغير علمي. وذلكم لعدم 
وجود قيادة و برنامج لفبراير من األصل، فهي انتفاضة ألربعين يوما، ثم أضحت حربا أهلية بعد تدخل 
والتي  أنفسهم،  الفبرايريين  بين  األهلية  للحرب  الثاني  الشوط  بدأ  القذافي  معمر  مقتل  وبعد  الناتو. 
سعرها التيار اليميني، بخطاب الكراهية وعدم قبول اآلخر، واختراع مصطلح علماني واستقطاب الليبيين، 
وطرح مشروع قانون العزل غير العادل، والذي ال يستقيم في سياق الحالة الليبية، ألنها لم تكن ثورة 
مركزية وإنما ال مركزية واستمالة المحاربين أو مايسمى الثوار وإغداق األموال عليهم واالستقواء بهم 
على الخصوم . ومصطلح الثائر غير دقيق ألنه انعدم بمقتل معمر القذافي، وأصبح قانونا، يعرف بمسلح 
أو محارب. فالحكم بالشرعية الثورية ال يستقيم في الحالة الليبية وسيؤدي لحرب طويلة، وتقسيم البلد. 
الحكم فقط  مبدأ  تغير  التي  السياسية هي  أواجتماعية.  إما سياسية  التغيير  نوعية  فالثورات من حيث 
دون البنية االجتماعية كما في حالة الثورة اإلنجليزية 1688. أما الثورة االجتماعية هي التي تغير البنية 
الثورة  قبلهما  ومن   ، الصينية  الروسية،  الثورات  حالة  في  كما  أحيانا،  الحكم  لمبدأ  إضافة  االجتماعية، 
الفرنسية . والثورات باعتبار طريقة التغيير فهي إما أتوكراطية، أو غير أتوكراطية. الثورات األتوكراطية 
هي التي لها قيادة وبرنامج واضح، والتي ال تسقط النظام فقط وإنما تحل محله، كما في حالة الثورات 
الفرنسية، الصينية، الروسية، الكوبية، واإلنجليزية األولى 1649. هذا النوع من الثورات باإلشارة لجمهور 
الشرعية  لتحكيمها  أيضا  التغيير،  لطريقة  نتيجة  وذلك  ديمقراطية،  إلى  يؤول  ال  والعلماء،  المؤرخين 
الثورية من عزل الخصوم، وخطاب الكراهية. فهكذا ثورات تؤسس دولة حزب واحد، ال دولة ديمقراطية 

مؤمنة بالتعددية .
أما الثورات غير األتوكراطية فغالبا ما تؤدي لديمقراطية لعدم وجود قيادة لها وال برنامج، وعدم وجود 
طليعة واحدة لها، وإنما عدة قوى. عليه الخالف بين القوى، وعدم مقدرة فصيل على السيطرة، يؤدي إلى 
ديمقراطية، ضد رغبة بعضهم أحيانا، كما حدث في ثورات 1848، أو ما يسمى بالربيع األوروبي. فالذي 
مهد للديمقراطية في أوروبا هذه الثورات، وليست الثورة الفرنسية. فأهمية الثورة الفرنسية تاريخيا، هي 
تأسيسها للدولة الوطنية، ومبدأ المواطنة والحريات الدينية. ولم تؤسس ديمقراطية، ألن ثوارها غير 
ديمقراطيين. ومن ثم سياق الربيع العربي هو ثورات سياسية غير أتوكراطية لعدم وجود برنامج لها وال 

قيادة مركزية. فهي ثورات قامت ال لتحل بدل النظام السابق، وإنما إصالحه .
وليت شعري، لو اتفق اليمين واليسار في الحالة الليبية مبكرا، لما استمرت الحرب األهلية، ولتم االنتقال 
علمي.  غير  والمؤامرة  األجنبي  التدخل  مسألة  في  اإلغــراق  السياق  هذا  وفي  بسالسة.  الديمقراطي 
فطبيعي عندما تكون األمة منقسمة على نفسها، كما في حالة األمة الليبية، ينشأ فراغ سياسي يفتح 
مصاريع الوطن للتدخل األجنبي. فالتدخل األجنبي ليس أصال لعدم االستقرار، وإنما أصل إلطالة عدم 

االستقرار، والفرق جلي ال ريب .
فبناء على ما ذكر، وبعد تحرير محل النزاع ، الحاصل في ليبيا هو حرب أهلية وليس ثورة مضادة، نظرا 
النقسام الليبيين أوال بين سبتمبر التي ترى التوريث في ذرية معمر القذافي، لفيف من آل سبتمبر على 
األقل، وفبراير التي ضد التوريث. ثم انقسام فبراير بين اليمين، الذي يرى احتكار السلطة أو المحاصصة 
الثائرة، ومحاصصة القوات المسلحة بين المحاربين وجعلهم فوق الدولة، ويسار  بين القبائل والمدن 
فبراير الذي ال يرى المحاصصة وال االحتكار. وهنا تأتي هزلية وعدم دقة مصطلح الدولة المدنية. وفي 
ديمقراطية،  بالضرورة  اليعني  لكن  العسكرية،  للدولة  كمضاد  المصطلح  هذا  يطرح  الليبي  السياق 
تيار سبتمبر  والمحاصصة ضد  االحتكار  تمارس  أنها  بيد  التوريث،  تمارس  ال  غير عسكرية  دولة  وإنما 
ويسار فبراير معا، وكل من يعارضهم إما »علماني« ، »ثورة مضادة« أو »أزالم«. فتيار يمين فبراير غير 
ديمقراطي ويمارس الشعبوية وسياسة الهوية، وهيمنته على الدولة الليبية لن تؤول إلى ديمقراطية، 
وإنما أوليغاركية )حكم أصحاب السالح والمال السياسي(، ليس فيها من الديمقراطية سوى االنتخابات، 

كما هو الحال في العراق ولبنان ...

خريطة طريق لبناء ليبيا الحديثة
)حول االنتقال الديمقراطي: 
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انطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حديث 
األممية  البعثة  بأن  الماضي  األربعاء  غوتيريس 
في ليبيا »تعكف على بذل الجهود بهدف خفض 
منزوعة  منطقة  إنشاء  ذلك  في  بما  التصعيد 
الحوار  عبر  حل  إلى  للتوصل  أمكن  إن  السالح 
الرغبة  عند  يقف  ال  حديثه  األرواح«،  وإنــقــاذ 
بل  فقط  السالح  منزوعة  منطقة  إنشاء  في 
آمنة  مناطق  إنشاء  إمكانية  إلى  اإلشارة  يتضمن 
في  اإلطــالق  خالل  من  ذلك  يبدو  إذ  للمدنيين 
االرواح« وهذا االستنتاج وليد ما  جملته » إلنقاد 
المسلحة،  الصراعات  عالم  في  العادة  عليه  جرت 
السالح  منزوعة  للمناطق  الدولي  القانون  فوفق 
بين  االتفاق  عبر  إقامتها  تتم  اآلمنة  والمناطق 
اتفاقيات  تنص  كما  »حوار«  المتنازعة  األطراف 
لها  المكملة  والبروتوكوالت  لعام1949  جنيف 
تنص  وبروتوكوالتها  1977.االتفاقية  لعام 
»أو  محايدة  ومناطق  طبية  مناطق  على  صراحة 
آمنة« ومناطق منزوعة السالح. تجدر اإلشارة إلى 
في  كثيرًا  يتردد  الذي  آمنة  ممرات  مصطلح  أن 
اإلعالم العالمي وخطابات الساسة اليوم هي من 
القانون الدولي  المصطلحات الجديدة نسبيًا في 
الدولي  القانون  في  عليها  منصوص  غير  كونها 
قبل  العام  الدولي  القانون  فقه  اإلنساني وال في 
ومنذ  أنها  إال  الماضي،  القرن  من  األخير  النصف 
وضمن  ــي  دول كتدبير  تترسخ  أخــذت  سنوات 
تجد  أضحت  باعتبارها  اإلنساني  الدولي  القانون 

لها مكانًا في العرف والممارسة الدوليين«1«.
السالح  منزوعة  المناطق  إلقامة  يشترط 
اتفاق األطراف المتنازعة- أو الرئيسة فيه–بحيث 
إقامة  وعدم  عنها  عسكرية  صفة  أي  إزالــة  تتم 
ضد  احترازي  كإجراء  عليها  دفاعية  ترتيبات  أي 
تخضع  وان  عسكريًا،  هدفًا  اعتبارها  امكانية 
قرار  إصــدار  يتم  ما  وعــادة   ،»2 مدنية«  إلدارة 
لمراقبة  دولية  أمن  حفظ  قوات  بتشكيل  أممي 
مسبوقة  تكون  والتي  السالح،  معزولة  المنطقة 
بإرسال لجنة تقصي دولية ترفع تقريرها لمجلس 
األمن واألمين العام علي ضوئه تتم رسم مالمح 
أسلوب  وتحديد  السالح  المنزوعة  المنطقة 
في  الراغبة  ــدول  ال على  والموافقة  مراقبتها 
تعرف  كما  الزرقاء  القبعات  قوات  في  المشاركة 

اعالميًا »3«
القانون  فقه  في  الدولية  األمن  حفظ  قوات 
عملها  سند  علي  أكاديميًا  يختلف  الــدولــي 
خاص  قانوني  نص  النعدام  وذلــك  القانوني 
القانون  فقه  رجال  جعل  مما  بخصوصها  وواضح 
الدولي منقسمين حولها«4«.فهناك فريق يعتقد 
أن الفصل السادس من ميثاق االمم المتحدة هو 
المرجعية القانونية الذي ينص على حل النزاعات 
بحقوق  اإلخالل  دون  السلمية  بالطرق  الدولية 
أطراف النزاع أو التدخل لحلحلته. في حين يعتقد 
األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل  أن  آخر  فريق 

المتحدة هو السند الشرعي لعمل قوات القبعات 
سلطة  األمن  مجلس  تمنح   40 فالمادة  الزرقاء، 
العالم.  النزاعات في  المؤقتة لحل  التدابير  اتخاذ 
الدكتور بطرس غالي يجمع بين الرأيين إذ يقول 
يستمد  األمن  حفظ  لقوات  القانوني  السند  إن 

من الفصل السادس ونص« 5«.
الليبية  لألزمة  بالنسبة  الحال  عموم  في 
إلقامة  القانونية  األرضية  تظل  اليوم  الدامية 
منطقة منزوعة السالح وإرسال قوات حفظ سالم 
تبدو متوفرة باعتبار أن البالد الزالت تحت رحمة 
الفصل السابع منذ صدور قرار مجلس األمن رقم 
1970 لعام 2011، وما يتبقى شكليًا هو موافقة 
آنف  خطابه  في  العام  األمين  لمح  التي  األطراف 
من  موافقًا  يبدو  حفتر  السيد  بأن  أعاله  الذكر 
قال  إذ  البالد  بوسط  الجارية  التحركات  خالل 

بذات الخطاب:
السياسية  األوضــاع  شهدتها  تحركات  إن   «
حل  إليجاد  التأييد  تجدد  تظهر  ليبيا،  شرق  في 
علي  تقع  الدولية  األمن  حفظ  فقوات  سياسي« 
فتح  محاولة  هي  عسكرية  غير  مهمة  عاتقها 
كما  سياسي  لحل  للوصول  السياسية  القنوات 
المعنون  بحثه  في  جــدوع  جبار  محمد  يوضح 
تسوية  في  الدولية  السالم  حفظ  عمليات  بدور 

النزاعات المسلحة الداخلية.
قــوات  لعمل  المقلقة  األمـــور  ضمن  مــن 
بحتة  قانونية  نظر  وجهة  من  السالم  حفظ 
أفراد  بات  التي  الدولية  القانونية  الحصانة  هو 
يتمتعون  الدولية  األمــن  حفظ  قــوات  وأطقم 
البالد  في  يرتكبونها  قد  جرائم  أي  ضد  بها 
كانت  وإن  نزاعًا–حتى  تشهد  التي  أو  المضيفة- 
وموثقة  كثيرة  األمثلة  اإلنسانية.  ضد  جرائم 
اغتصاب  جرائم  مع  حصل  لما  الحصانة  لهذه 
لفتيات افريقيات قاصرات في الكونغو عام 2004 
قتل  جرائم  وارتكاب   2013 مالي  وبجمهورية 
الوسطى  افريقيا  وإصابات آلخرين في جمهورية 
تلك  وعسكر  أطقم  من  عدد  قبل  2014من  عام 

القوات.
منحت  قد  القانونية  الحصانة  هــذه  كانت 
لقوات حفظ األمن الدولية بضغط من الواليات 
العاملين  مواطنيها  على  تخوفت  التي  المتحدة 
بضرورة  ــوات  األصـ تعالي  ــر  إث الــقــوات  بتلك 
فأصدرت  الجرائم  هذه  في  الفاعلين  مقاضاة 
على  تأسيسًا   ،2002 عام  خاصًا  قانونًا  واشنطن 
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وهو  الهاي  محكمة  باختصاص  واشنطن  قبول 
األمريكيين  الجنود  قانون حماية  باسم  يعرف  ما 
أي تعاون  إبداء  الذي يمنع واشنطن من   ASPA
الرئيس  ويمنح  الدولية،  الجنائية  المحكمة  مع 
وجنود  جنوده  لتحرير  الصالحيات  كل  األمريكي 
قبضة  من  معه  والمتحالفة  الحليفة  الــدول 

في  يعرف  القانون  هــذا  بــات  حتى  المحكمة، 
»بقانون  واالعالمية  الدولية  القانونية  األوساط 
القانونية  الحصانة  ــذه  ه  .»6 الهـــاي«  ــزو  غ
قرار  من  السادسة  بالفقرة  عليها  منصوص 
مجلس األمن 1970 لعام 2011 والمتعلق بليبيا 
قــرارات  أن  بكون  المفعول  ســاري  الزال  والــذي 
الفصل السابع تستوجب قرارًا صريحًا من مجلس 
عنه،  الصادرة  والتدابير  اإلجــراءات  بوقف  األمن 
مجلس  قرارات  إن  بل  التو.  حتى  يتم  مالم  وهو 
تعمل  بأن  تذكر   2011 بعد  ليبيا  حول  األمــن 
 1973 األمن  مجلس  قرار  السابع،  الفصل  وفق 

كمثال أولي.
إلى  الليبي  الصدام  يستمر  أن  المؤسف  من 
والـــوالءات  والتمزق  الــعــداء  من  الــدرجــة  هــذه 
جغرافيًا  حدًا  بيننا  نفصل  أن  لدرجة  الخارجية 
اندالع  أي  من  خشية  دولية  مراقبة  تحت  فاصاًل 
تظل  مسبباته  ألن  ومحتمل  جديد  حربي  صراع 
تأتي  لن  الزرقاء  القبعات  قــوات  دائمًا.  قائمة 
بحل سحري لمشاكلنا التي نهرب من مواجهتها 
الدامي،  الــصــدام  في  الخوض  عبر  كليبيين 
كأزمات  لبنان  بجنوب  واليونيفيل  فكشمير 
الزرق  القبعات  عليها  تشرف  المثال  سبيل  على 
الحلول  أمام كل  لتعنت أطرافها  والزالتا لم تحل 
الحال  ويربك  يزيد  ومــا  التسويات.  ــروض  وع
طواقم  ألعضاء  القانونية  الحصانة  هو  لدينا 
نظرة  حدة  من  ستزيد  التي  السالم  حفظ  قوات 
الناس ببالدنا لهذه القوات التي الزالت القرارات 
الحصانة بشكل  بليبيا تمنحها  المتعلقة  األممية 
وجبروت  القوة  بثمالة  مدفوعًا  صريح  و  مفتوح 
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من ضمن األمور 
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الحصانة القانونية 

الدولية التي بات 
أفراد وأطقم قوات 

حفظ األمن الدولية 
يتمتعون بها

انتهت في مطلع هذه األلفية معاول الحركة النسوية 
الرجل  أهواء  تركيبات وتصورات  الغربية من تقويض 
يحتضر  وفيما  ومكانتها،  المرأة  وصفة  شخصية  حول 
السبعينيات  نسوية  فــورة  تنكمش  األبيض  الَذَكر 
إلى  الحركة  لكفاح  المغذية  األيديولوجيا  وتتراجع 
على  نقاط  من  سجلت  ما  أن  ويبدو  المُحافظة، 
األدب  اكتشاف  إعــادة  أقلها  ليس  األصعدة،  جميع 
والقوانين  الثقافي،  اإلنتاج  في  المرأة  وتعريف وظيفة 
عدم  إلى  نظرنا  إذا  محدودا  مجتمِعا  يظل  المرافقة، 
توفيق الطبقات األقل حظا في توظيف هذه اإلنجازات 
لحقوق  الضامنة  القوانين  أن  وكما  نسائها.  لصالح 
الحاذقين  التفاف  من  تسلم  لم  الغرب  في  األقليات 
والماكرين، كذلك فإن التهاون بحقوق المرأة لم يزل 

وإن استعصى على غير المدققين تمييزه.
الغربي،  العالم  في  المحمود  النشاط  هذا  مقابل 
العالم  في  وبالخصوص  الشرقية،  المرأة  مكانة  تظل 
المرأة  خروج  ورغم  للرثاء.  أدعى  واإلسالمي،  العربي 
طالب  ما  بعض  وتحقق  الحجاب،  وإلقاء  عزلتها،  من 
مرحلة  في  نزال  ال  شعراوي،  وهدى  أمين  قاسم  به 
تحقيق  باإلمكان  وكان  األوروبية.  السبعينيات  قبل  ما 
اإلسالمية،  الجماعات  تظهر  لم  لو  ذلــك،  من  أكثر 
صعودها،  دعم  في  بأمواله  المحافظ  الخليج  ويدفع 
سابقتها  على  العسكرية  األنظمة  تنقض  لم  ولو 
والمرأة  الرجل  بحق  القهر  لتمارس  استنارة،  األكثر 
في آن معا، في الوقت الذي كنا نود أن نسمع أصوات 
ثار  إذا  العادة  مجرى  من  أن  ذلك  الرجال،  احتجاج 

الرجال على حاكمهم، ثارت النساء عليهم.
للرثاء،  أدعى  عصرنا  في  المرأة  وضعية  إن  وأقول 
مالطفة  أكثر  بالتحديد  كــان  الشرقي  تراثنا  ألن 

ومحاباة للمرأة من التراث الغربي.
للتفكير  رحبة  آفاقا  بسط  قد  كتاب  من  وليس 
كتاب  مثل  الشرقية  الــمــرأة  تــاريــخ  حــول  والــجــدل 
 Women and gender in Islam: historical«
roots to the modern debate« لمحاضِرة هارفارد 
والتعصب  القومية  النزعة  من  لبراءته  أحمد،  ليلى 
اللذيْن كانا يطغيان على الجدل الغربي حول  العرقي 

موضوع الكتاب.
األوسط  الشرق  في  المحتدم  للجدل  إضاءتها  في 
والنقاب،  الحجاب  والتقليديين حول  التنوير  بين دعاة 
تحوم  الكتاب،  مــادة  من  كبيرا  قسما  تحتل  والتي 

الكاتبة حول أطراف
المصادر  ــدرة  ن تحديات  أمامها  عتيقة،  أزمنة 
حُجُب  البحث  عين  اخــتــراق  واستحالة  األساسية 
الرحلة  هذه  وفي  تاريخنا.  في  إظالما  الحقب  أكثر 
فيه  حظيت  ممتد  عصر  عن  البحث  يكشف  المشوقة، 

األنثى بالمساواة مع الذكر والشراكة معه، وفي قرون 
اتخذت  الرجل،  على  سامية  مكانة  النساء  اعتلت  تلت 
أمهاتهم،  إلى  األطفال  وانتسب  ربات،  األقــوام  فيه 
وترفض  رضوانها.  وابتُغي  األم  اآللهة  وقدست 
المؤلفة التفسير األركيولوجي إلخضاع المرأة، وتؤكد 
الثروة في  العمران، وتركيز  الزراعية، وقيام  الثورة  أن 

طبقات معينة،
كانت  والزراع،  العاملين  أعداد  زيادة  إلى  والحاجة 
كانت  عما  المرأة  مكانة  تراجع  من  البينة  األسباب 
وليس  والمحاربين.  الصيادين  مجتمعات  في  عليه 
المرأة  فاقتصار  الجدلية،  هذه  بصحة  الجزم  بإمكاننا 
بالنسبة  البيولوجي  الجسماني ودورها  على توصيفها 
سيخدم  كــان  الهمجية  للشعوب  الجمعي  للعقل 
لألطفال  وفيات  معدل  إزاء  النسل  لزيادة  العام  الميل 
في  العددية  قدراتها  لتعزيز  العشائر  وحاجة  المرتفع، 

صراعها مع العشائر المنافسة.
من  لدينا  ما  أن  شك  ال  ــر،  أم من  يكن  ومهما 
الشرقية  للحضارات  مبتورا  تاريخا  تــروي  ــذرات  ش
نظرة  لها  كانت  الشعوب  هذه  بأن  تشي  العتيقة، 
وبشكل  للمرأة،  بالنسبة  تقدمية  نعدها  أن  يمكن 
من  وليس  القديمة.  ومصر  سومر  دولة  في  خاص 
المستنيرة  الشخصية  تثمنه  الذي  األثر  ذلك  شواهد 
بل  األرباب،  مجموع  فوق  وقدرتهن  الربات،  سلطان 
العهود  تلك  في  الصادرة  القوانين  حزمة  وكذلك 
سومر،  في  والملكية  الميراث  قانون  ومنها  السحيقة. 
الذي مكن المرأة من إدارة أموالها بنفسها والتصرف 
وقانون  الورثة.  إلى  ونقله  وميراثها  ملكيتها  في 
الرجل  يعاقب  كان  الذي  الوسطى  المصرية  الدولة 
المعتدي على المرأة بمائة جلدة، ويمنح المرأة حرية 

التصرف في مالها وإدارة أمالكها. ولعثرة حظ
واآلشوريين  حامورابي  قوانين  ستستبدل  المرأة، 
وتضمن  للرجل،  الكفة  تميل  وسوف  النصوص،  هذه 
النصوص  تلك  انحياز  على  ومثال  حقوقه،  حماية 
عقوبة كلدانية بقطع اليد على من يضرب والده، وال 
ذلك،  إلى  باإلضافة  أمه.  يضرب  لمن  ذلك  من  شيء 
ستولد من أقدم عهود الدولة اآلشورية عادة التمييز 
أو  الدنيا  الطبقات  ونساء  »المحترمة«  المرأة  بين 
وذلك  االغتصاب،  أو  للمضايقة  المعرضات  العاهرات 
في  والقفازات  البرقع  ووضع  منسَدِل  رداء  باتخاذ 
العادات،  بهذه  العهد  يطول  وسوف  األحيان.  بعض 
في  باإلقامة  المحتشمات  النساء  التزام  األقل  على 
حتى  قهرا،  األسباب  ألكثر  مغادرتها  واقتصار  البيوت 
عهد قريب في بالدنا، وإلى مطلع القرن الثامن عشر 

في أوروبا الغربية.
بعض  إسهامات  موضوعية  من  أحمد  ليلى  وتقلل 

الشرقية،  للمرأة  دراستهم  في  المنحازين  البحاثة 
في  المتداولة  األفكار  وسطحية  تبسيطية  وتنتقد 

الغرب، التي تفيد بأن قمع
مع  ينسجم  إنما  عليها  وتضييقه  للمرأة  اإلسالم 
أن  يصلح  ما  تراثه  في  قط  يكن  لم  شرقي  محيط 
في  وتمضي  لها.  انحناء  أو  للمرأة  بتأييد  يوصف 
أوروبا  تاريخ  أن  بالتدليل على  النظريات،  لتلك  نقدها 
الغني فكريا  اليونان الحضاري  انتواء عزل تاريخ  )دون 
وأدبيا وجماليا( ليس يفصح عن القبول بحقوق المرأة 
المرأة  العكس، صادفت  إلى تقديسها. على  الميل  أو 
من  ليس  وتمييزا،  اضطهادا  اإلغريقي  المجتمع  في 
الشارع،  المنزل في غرف ال تطل على  ذلك عزلها في 
احتجاجا  للفتيات  اللسبوسية  سافو  مدرسة  إغالق  أو 
والفتيات،  المعلمة  بين  أخالقية  غير  عالقات  على 
وهي حجة األغلبية الضعيفة إلبعاد الفتيات عن فرص 
يمرحون  ظلوا  الذين  إخوتهن  مع  متوازنة  تثقيفية 
األرسطي  الفلسفي  الفكر  وكذلك  بل  معلميهم،  مع 
الوظيفة  في  الــمــرأة  تعريف  حصر  ــذي  ال المعقد، 
البيولوجية، وانتقد مالمح شخصية المرأة التي تجلت 

لعقله النافذ، تصورات ستنتقيها الكنيسة الغربية
وتضفي عليها قداسة الوحي اإللهي.

من  لكل  الكالسيكي  التصور  من  النقيض  وعلى 
يعاني من عقدة التميز الغربي، حتى ليلفقها للماضي 
تلفيقا، لم يتحسن وضع المرأة اليونانية إال بعد زوال 
الهيلينيين  واستعمار  الوجود  من  المدن  دويــالت 
المستوطنات  وحققت  الــقــديــم.  ــشــرق  ال ــدول  لـ
عليها  تغبطهن  مكانة  اإلسكندرية  في  الهيلينيات 
تأثير  تحت  اإلغريقية  إن  إذ  اليوناني،  البر  نساء 
عن  رغبت  للمرأة،  منحازة  مصرية  قوانين  اكتشاف 
القانون القديم، ومالت إلى العقد الشرقي في تنظيم 
ورفضن  والنساء،  الرجال  بين  والعالقات  الملكية 
وأكثرها  المحلي،  القانون  شروط  على  إال  االقتران 
الدولة  عهد  )في  الزوج  على  تحريمها  للدهشة  إثارة 
أو  الخليالت  واتخاذ  ثانية  امرأة  من  الزواج  الحديثة( 

غالم محظي.
الشرق  سار  بأسبابه،  نجزم  نكاد  ال  انقالب  وإزاء 
من  الفرس  يكن  )ولم  اآلريــة  األقــوام  ركب  في  كله 
أصدقاء المرأة(، واتخذ اآللهة الذكور أربابا، وتراجعت 
واكتظت  األنثى،  اآللهة  صفحة  طويت  حتى  الربات 
طبيعتهن  تأكيد  في  المتفننات  بالجواري  القصور 
على  معيشتهن  في  النساء  اتكال  وزاد  البيولوجية، 
إدانة  نبرة  وارتفعت  المواخير،  وانتشرت  أزواجهن، 
صعدت  كله  هذا  إزاء  جنسها.  من  والخزي  المرأة 
المسيحية واضُطهدت ثم اضَطهَدت، وظهر اإلسالم 

وتوسع وبَتر سيفه.

املرأة، ستستبدل 
قوانني حامورابي 
واآلشوريني هذه 

النصوص، وسوف 
تميل الكفة للرجل، 

وتضمن حماية 
حقوقه، ومثال على 

انحياز تلك النصوص 
عقوبة كلدانية 

بقطع اليد على من 
يضرب والده، وال 

شيء من ذلك ملن 
يضرب أمه.

العالقات اإلثيوبية- املصرية »4«
حرب املياه القادمة

أعلن  حيث  النهضة،  سد  ملف  في  ا  جدًّ مهمة  تطور  نقطة  الجاري  يوليو  من  األول  األسبوع  كان 
وزير الري اإلثيوبي بعد أخبار متفرقة من صحف إثيوبية ممهدة لظهور الوزير، وقبل هذا اإلعالن 
الرسمي تأكد في جنوب السودان األمر، بسبب هبوط معدل مستويات المياه المسجلة في بعض 

المحطات الخدمية، كما أوضحت صور األقمار الصناعية أن المياه بدأت تتألأل على سطوح السد.
ورغم هذه الدالئل القاطعة على أن إثيوبيا قد اتخذت خطوة جريئة بقرارها من جانب واحد بملء 
اإلثيوبي  للتحرك  االستجابة  في  معقول  غير  برودًا  أظهرت  المصرية  السياسة  فإن  السد،  خزان 

الجريء.
علينا أواًل تسجيل بعض المالحظات حول جمود الموقف المصري:

أواًل: تحدث وزير الري المصري عن مفارقة عجيبة كان يرفضها المفاوضون المصريون أيام ناصر 
النيل،  مياه  إلى حجم معين من  البلدين في درجة حاجتهما  بين  والسادات ومبارك، وهي مقارنة 
للزراعة،  صالحة  أراضيها  من   6% بها  مصر  أن  مباشر«  »الجزيرة  لقناة  المصري  الوزير  أبرز  حيث 
بينما إثيوبيا لديها %96 أراٍض زراعية، كما أشار إلى أن األبقار تعيش على هذه األعشاب والمياه، 

كأن الجاموسة المصرية كائن بعلي.
من  أنه  معروف  الدولية  الصراعات  وفي  الخصم،  لغة  يكرر  ألنه  خطير  المصري  الوزير  منطق  إن 

البدهيات السلوكية أن عليك عدم فعل ذلك.
ألن  ومتخاذل،  ضعيف  مسلك  وهذا  األمــن؛  بمجلس  واالستغاثة  المصري  النداء  عودة  ثانيًا: 
هذا  أن  جيدًا  يعلمون  باالسم  تحديدهم  تستطيع  الذين  المهرة  المصريين  الدبلوماسيين 

الطريق مسدود، ومضيعة للوقت.
ثالًثا: إن رسالة الخارجية المصرية التي وجهت إلى الحكومة اإلثيوبية والتي طلبت فيها توضيحًا 
وال  المصري  الشعب  ال من  متوقع  وغير  باردًا  ا  ردًّ تعتبر  النهضة  قرار ملء سد  وتفاصيل  لحقيقة 
وهنا  المقتولين،  أسماء  قتل بطلب  عمليات  للتحقق من  رسالة  إرسال  يشبه  إنه  إثيوبيا.  حتى من 

قرار الموت يتعلق بحياة الفالح المصري.
في  بوقوعه  للشك  مجااًل  يدع  ال  بما  تؤكد  اإلثيوبي  للتحرك  المصري  اإلعالم  ردود  إن  رابعًا: 
إعالمية  اتباع سياسة  في  كبير  إلى حد  نجح  الذي  اإلثيوبي،  اإلعالمي  والتضليل  المراوغة  مصيدة 

مدروسة تواكب قرار ملء الخزان للتغطية والتمويه.
تجديد الفكر اإلستراتيجي المصري في هذه المرحلة:

كما  هناك شيء  يعد  ولم  العالم،  وجه  تغير  الثالثة،  األلفية  ومع مطلع  الماضي،  القرن  نهاية  منذ 
عالم  على  عيوننا  فتحنا  »كلما  روزيناو  جيمس  العالمة  تعبير  وحسب  المستويات.  جميع  على  كان 

جديد احتجنا إلى نظريات جديدة«.
تعاني  المصرية  الدولة  وظلت  يونيو،   30 ثورة  بعد  إال   2012 يناير  أحداث  بعد  تستقر  لم  ومصر 

آثار »الربيع العربي«.
مياه  في  مصر  يواجه  الذي  الكبير  والتحدي  الحاد  الصراع  على  نركز  تفاصيل،  في  الدخول  ودون 
جديدة  أسس  بوضع  مطالبون  المصرية  اإلستراتيجية  علماء  أن  نؤكد  وهنا  إثيوبيا.  مع  النيل 
أن  يجب  ال  التي  المالحظات  بعض  نسجل  وهنا  الخارجي،  السياسي  والعمل  السياسية  للحركة 

تغيب عنا:
الناعمة  السياسة  من  السريع  التحول  القرار  وصانعي  المصرية  اإلستراتيجية  مخططي  على  إن   -
بتغيير مصر ألسلوب  إال  يتوقف  ولن  لم  الذي  اإلثيوبي،  الصلف  مواجهة  في  التشدّد  إلى سياسة 

التعامل مع ملف المياه.
اإلثيوبية  اللغة  من  حدة  أكثر  درجة  على  تكون  أن  ينبغي  الذي  المصري  الخطاب  أدوات  إن   -

السائدة والتي وإْن يمتصها صانعو السياسة إال أن الشعب ال يستطيع امتصاصها أبدًا.
الحياة  في  واإلستراتيجية  األمنية  القضايا  مع  التعامل  قواعد  وتحديد  تعريف  في  النظر  إعادة   -

المصرية. السياسية 
أو أكثر؛ ربما روسيا هي  - على السياسة الخارجية المصرية أن تسعى جادة إلى حليف دولي قوي 

الدولة األكثر أهمية، باإلضافة إلى دول آسيوية كثيرة.
- إعادة النظر في السياسات اإلعالمية والدعائية وضرورة تطوير منطقها القديم وآلياتها العتيقة 

التي لم تعد تتمشى مع عصر العولمة.
حرب المياه القادمة:

اآلن  مصر  على  يحتم  المصري  القومي  لألمن  رؤية  وتحديد  المصري  اإلستراتيجي  الفكر  تغير 
التدارس الفعلي لرد فعل عسكري فوري. وللقيادة المصرية تحديد تفاصيل الخطة والخطة »ب«، 

التوقعات. وتحديد 
والقومية  الوطنية  المسألة  هذه  في  والحلفاء  والمؤازرين  األنصار  حشد  يتطلب  هذا  فإن  كذلك 

الحاسمة، وكذلك إعداد الخطة اإلعالمية المواكبة لسياسة الدفاع عن مياه الحياة.

د. محمود محمد خلف
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حوار مع صديق حائر

جعلتني جدتي ساردا!

املركزية األوربية 
والعنصرية

العسكري  األوربي(   =( الغربي  التفوق  الميالدي شرع  عشر  السادس  القرن  من  بداية 
العالم.  أوروبا على  التالية بحيث فاضت  األربعة  القرون  يتنامى عبر حوالي  يظهر، وأخذ 

وبالطبع تزامن هذا التفوق العسكري مع تفوق علمي ومعرفي، غير منكور.
مصطلح  ظهور  إلى  عشر،  التاسع  القرن  في  أدى،  والهائل  الشامل  التفوق  هذا 
صار  بحيث  الغربية«  »المركزية  مصطلح  إلى  الحقا  تحول  الذي  األوربية«،  »المركزية 

يشمل الواليات المتحدة األمريكية.
في  بدأ  قد  البشرية  الحضارة  تطور  إن  تقول  »مُسلَّمة«  المركزية  هذه  عن  انبثقت 
لن  )وقد  تبلور  ولم  انقسامية  األوربية  غير  الشعوب  أن  وترى  العالم،  في  وانتشر  أوروبا 
وهذه  قاصرة.  فهي  وإذن  أوروبا.  في  جرى  ما  غرار  على  محددة  واضحة  هوية  تبلور( 

الرؤية تسري في التنظيرات واألعمال والبحثية.
إلى  المنحاز  التعامل  في  تتجلى  عنصرية  نظرة  عن  بوضوح،  يشف،  بالطبع،  هذا، 
صدرها  في  المسائل،  من  كثير  في  الشعوب  بقية  على  والمتحامل  ]الغرب[  أوروبــا 
وتبرز  ويشذب،  »المتحضرة«  الغربية  األمم  تاريخ  يُمجد  حيث  التاريخية،  المسائل 

مساويء تاريخ »البرابرة والمتوحشين«.
على  المبرهنة  األدلة  وحشد  بالخصوص  باالستفاضة  المقال  هذا  طبيعة  تسمح  ال 
لم  أنه  هنا،  االستغراب  أو  الغرابة،  ومصدر  غريب.  واحد  بمثال  وسأكتفي  الطرح،  هذا 

يكن من المتوقع أن تتخفى فكرة التفوق الغربي في هذا المكان.
جنكيز  عن  وثائقي  فلم  األول  باإلنجليزية،  ناطقين  تاريخيين  فيلمين  مؤخرا  شاهدت 
أبرز  كان  الذي  ورومــا  قرطاجنة  بين  الصراع  عن  روائــي  فلم  والثاني  وخلفائه،  خان 
مر  على  العسكريين  القادة  أبرز  من  يعتبر  الذي  الشهير،  القرطاجني  القائد  وجوهه 
التاريخ، هانيبال )= هنيبعل= حنَّبعل(، حيث انتهى هذا الصراع، ضمن مالبسات تاريخية 

معينة، بهزيمته، وبالتالي هزيمة قرطاجنة.
ودقة  وبراعة  العسكرية  المغول  قــادة  خطط  إحكام  إبــراز  يتم  األول  الفيلم  في 
المفتوحة  المدن  إزاء  تصرفاتهم  وخلو  الخصوص، قسوتهم  وجه  على  وتُبرز،  تنفيذها، 

والشعوب المهزومة من الرحمة، حيث تنهب المدن وتسلب وتحرق، ويباد سكانها.
وتنفيذ  الخطط  رسم  في  العسكرية  هانيبال  عبقرية  إبراز  فيتم  الثاني  الفلم  في  أما 
جميع  في  كان،  بحيث  البارعة،  القتالية  ]التكتيكات[  والحيل  العسكرية  المفاجآت 
رغم  ومخجلة،  فادحة  خسائر  المقاتلة  الرومانية  الجيوش  يكبد  خاضها،  التي  المعارك 

تفوقها العددي )في إحدى المعارك كانت النسبة 1: 13 لصالح الرومان(.
لكن ما يسكت عنه الفيلم هو ما فعله الرومان المنتصرون بمدينة قرطاج المهزومة 
إلى  تعرضت  قرطاجنة،  إمبراطورية  قلب  قرطاج،  مدينة  أن  المعروف  فمن  وأهلها. 
النهب والسلب والحرق، وأنه أبيد حوالي نصف مليوني قرطاجني. كما أن محيط مدينة 

قرطاج من األراضي الخصبة رشت بالملح وحرثت لتعقيمها وإبطال خصوبتها.

سنة 2002 صدرت لي رواية عنوانها )الكراكوز( تناولت حقائق من التاريخ العثماني ولكن 
قدمتها بأسلوب ساخر، ألنني ما زلت مقتنعا بأن ما وصلنا إليه من تخلف سببه أننا ظللنا 
لهم  هم  ال  سالطين  مزرعة  في  باإلنسانية  لها  عالقة  ال  كائنات  مجرد  سنة   500 حوالي 
على  تحامال  تفسير،  بأي  هذا،  يكن  لم  العالي.  الباب  إلى  وإرسالها  الضرائب  جمع  سوى 
الشخصية،  ملذاتهم  سوى  لهم  الهم  الذين  والسالطين،  األغوات  لحكم  ولكنه  اإلسالم، 
بالتأكيد كان بينهم قلة عملت من أجل دولة إسالمية قامت بحسب مقاييسهم وقناعاتهم، 
ومع ذلك لم تعمل شيئا من أجل المسلمين، في أقطار اإلسالم كافة، وبصورة واضحة في 

ليبيا.
أميين  عراة،  ناسها  وترك  ليبيا  وغادر  أوراقه  المريض،  العثماني«  »الرجل  لملم  لقد 
سائغة  لقمة  ليبيا  تركوا  النهار.  في  الكافر  والجوع  الليل،  في  والقمل  البق  يصارعون 
بها  يتركوا  دون  من  قرون  ستة  قرابة  حكموها  التي  بالدنا  تركوا  اإليطالي.  لالستعمار 
مدرسة، أو مستوصفا، أو شارعا مرصوفا، تركوا فقط مسجدا أو اثنين وسرايا في طرابلس؛ 
أما المساجد عبارة عن مدافن لمن مات من والتهم، وسرايا طرابلس قصر حكامهم. أما 
في بنغازي فتركوا معسكرا واسعا كان حماية لجنودهم، ثم جعله الطليان ساحة إلعدامات 

المواطنين الليبيين العزل.
قدم لروايتى الكاتب المسرحي والناقد واللغوي المرحوم عبد الكريم الدناع، وتحدث عن 
مثالب العثمانيين وسيطرتهم على حوض البحر المتوسط وبضعة أشياء أخرى، ولكنه لم 
يذكر شيئا واحدا ترك للدول التي استعبدوها طوال ستة قرون. قال المرحوم عبد الكريم 
الحكم  من  قرون  ستة  إن  القول  المؤلف  أراد  »هل  لروايتي:  المتميز  تقديمه  في  الدناع 
لتفرض  والمنطق  العقل  حدود  تتعدى  مهزلة  مجرد  كراكوز«؟   « مجرد  كانت  العثماني 

العسف والجور وسمل أعين خلفاء المسلمين بأمر مندوبي السلطان العثماني ..«.
العاملين  أحد  والتقيت  بنغازي،  في  مسكني  عن  بعيدة  غير  التركية  القنصلية  كانت 
مترجمهم  أن  منه  وعرفت  الحديث،  بيننا  وتطور  منطقتنا،  من  قريب  بمحل  بالقنصلية، 
تاريخ  أنني تجنيت على  يرون  وأنهم  اعتبروها كوميديا سوداء،  أنهم  حدثهم عنها وكيف 
مشترك بين الليبيين والدولة العثمانية، غير أنني وضحت له أنه ليس تاريخا مشتركا وإنما 

تاريخ دولة استعمرتنا وتخلت عنا في وقت ضيق، وفوق ذلك تركتنا جهلة تماما.
التي  قــرون  الستة  خالل  تركيا  من  رأينا  فماذا  كذلك.  ــازال  وم الواقع  في  هذا  كان 
استعمرتنا خاللها، وماذا نرى اآلن ما تقدمه لنا ال شيء سوى مزيد الظلم والعسف والجور 
وجميعها تحت شعار دولة اإلسالم، التي بعد أن سقطت دولتهم ظل العالم اإلسالمي من 
الخديوي  دعا   1869 /11/  /17 يوم  السويس  قناة  افتتاح  يوم  ففي  واحدة،  دولة  حكومة 
أو عربية واحدة، ألنه  بينهم دولة إسالمية  العالم ولم يكن من  إسماعيل عددا من دول 
األتراك  العثمانيون  يستطع  لم  التي  المغرب،  سوى  إسالمية،  واحدة  دولة  هناك  تكن  لم 

احتاللها!
قبل حوالي عشر سنوات أجرت وزارة الخارجية التركية محادثات مع جامعة الدول العربية 
على  المقررة  التاريخ  كتب  )التركية(من  العثمانية  الدولة  ضد  عدائية  عبارات  حذف  بشأن 
المدارس العربية. ولقد تولى العديد من مثقفي مصر األحرار التعقيب والنقد لهذا الطلب، 
فكتب الدكتور محمد صابر عرب يقول: ».. والحقيقة أن كلمة )عبارات( هي كلمة مهذبة، 
الصور  من  يحمُل  بما  العربي  التاريخ  تغيير  هو  به  فالمقصود  صحيحا  كان  إن  الخبر  ألن 
خاضعين  فيها  العرب  كان  التي  التاريخية  القرون  خالل  العثمانيين،  األتراك  عن  السلبية 
بل  )سيطرة(  تكن  لم  بمسمياتها  األشياء  تسمى  وحتى  والحقيقة،  العثمانية..«  للسيطرة 
التي نصبت في ميادين  كانت استعمارا مقيتا، فمن ال يعرف المذابح المهولة والخوازيق 
الفنية عنوة إلى تركيا،  الفنية والتحف وترحيل العمالة  الشام، ومن يغفل نهب المقتنيات 
ومن بمقدوره أن ينسى ضريبة الغلمان، التي تأسست منها االنكشارية وجواري السلطان 
التي كانت تفرض على الواليات األوروبية. أما مذابح األرمن فكانت وما تزال مصدر قلق 

دائما لتركيا حتى اآلن.
في  حدث  ما  كل  من  الرغم  وعلى  اإليطالي.  الغزو  أمام  عزال  أهلها  تركوا  ليبيا،  في 
إاّل انهم تركوا لنا مدارس  المعتقالت اإليطالية، وما رحلوا من أبرياء إلى الجزر اإليطالية، 
عالية،  شهادات  نال  من  منهم  المتعلمين  من  نسبة  ذلك  وفوق  ومستشفيات،  ومنازل 
سوى  لنا  يتركوا  لم  العثمانيون  ليبيا.  استقالل  قضايا  عاتقهم  على  أخذوا  رجاال  وكانوا 
مبلل  حائط  فوق  معلقة  وفلقة  متربة  رطبة  وخلوة  الترك!  بر  وحلوى  والمخاريق  الزالبيا 
اآلن  حتى  لظللنا  اإليطالي  االستعمار  فترة  تعلموا  ومدرسون  فقهاء  ولوال  األرض...  بملح 
حفاة عراة جهلة.. فعلوا كل ذلك باسم الدين والخالفة اإلسالمية. العجيب انهم ما زالوا 
من  الكبرى  السرايا  في  وجدوه  ما  نقلوا  إنهم  حتى  القديمة،  قناعاتهم  على  يحافظون 
مقتنيات تاريخنا.. وسبائك ذهب مصارفنا. ومازالوا يخدعون البسطاء أن ذلك من أجل قيام 
الدولة اإلسالمية العثمانية الثانية.. أما ما يحدث األن فأمر مرعب، وبغيض وكفى. وأنا ال 

أملك إاّل أن أخبركم أنني أعدت طباعة الرواية، فماذا يملك عجوز مثلي سوى الخُراف؟

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

األرسطية،  المحاكاة  األفالطونية،  المثل  نظرية 
فرويد،  عند  األولي  فالبئر  لنيتشه،  األبدي  العود 
ــان،  األديـ فــي  منها  خرجنا  الــتــي  الجنة  وقــبــل 
وعالقتها  فــاألحــالم  ــا،  م قبٍل  ــى  إل تعيد  كلها 
وهو  حتى  الفن،  أن  إلى  يشير  الكل  بالذاكرة. 
ثمة  ليس  اآلن،  حتى  لكن  يتذكر،  المستقبل،  يلج 
مصادره،  وعن  الفن  ماهية  عن  قطعي،  توكيد 
وال  يُنظر  ال  المبدع،  الفنان  أن  القطعي،  لكن 
بمعنى  فطري  فالمبدع  ما،  نظرية  من  ينطلق 
العلوم،  أككل  الفلسفات،  كل  شرب  ولو  حتى  ما، 

واشتهى ما تبقى.
ناقد،  عقلي  السيروية،  الشخصية  الناحية  من 
بالمبدع  ولعا  كنت  الفنية،  الكتابة  أستهدف  ولم 
ذاتي،  ولع  منطلقها  أيضا،  البحثة  فالعلوم  العالم، 
فواضع  سيبويه،  حتى  الهيثم،  وابن  أنشتاين  كما 
ابن  أيضا  كنت  لكن  الخليل.  الشعرية  العروض 
جملة  كل  وأن  ســرد،  الحياة  أن  منطلقا  جدتي، 
الشعر،  وأن  ما،  بشكل  سرد  ندونها،  أو  ننطقها 
الكون  غامض،  فالعالم  بالضرورة،  فينا  كامن 

معتم رغم نجومه، والحياة سر.
ــداث  ،واألحـ الكتب  كما  ــرة،  ــذاك ال أن  أشير 
ويوشم  السارد  يشكل  كل  والتاريخ،  ،والقصص، 
هذا  التجربة،  األولى  البئر  من  نمتح  وأن  الذاكرة، 
المستقبلية  الكتابة  عند  وحتى  الضرورة،  كما 
خيوط  تكون  أن  المهم  لكن  العلمي.  كالخيال 
لها  كلعبة  والكتابة  الالعب،  يد  في  العرائس 

في األيام الفائتة، جرى حوار بيني وبين أحد المعارف، يبدو 
أنه كان يتابع بعض ما أكتبه ولديه تحفظات، بعضها كان 
الدائرة  األهلية  الحرب  في  رأيك  ما  سألني:  وفجأة  الفتا، 
سياق  خــارج  كان  الــذي  السؤال  فاجأني  ليبيا؟  في  اآلن 
حوارنا وإن لم يكن بعيدا عنه. فكرت قليال وقلت: ال أعتقد 
الحرب  تعني  وماذا  فقال  دقيق.  أهلية  أن تسميتها حربا 
األهلية غير الحرب التي تجري بين سكان الدولة نفسها 
أو قبائلها أو أقاليمها؟ فقلت هذا ما يبدو للوهلة األولى، 
لكن، هل الحرب فعال في ليبيا بين سكانها أو أقاليمها؟ 
أال يبدو األمر أكثر تعقيدا وتشابكا من ذلك؟ . فكل طرف 
طرف  وكل  ليبيا،  وأقاليم  جهات  كل  من  قواته  تتشكل 
ينتشر مؤيدوه في جميع أجزاء ليبيا. فقال إن لم تعتبرها 
أراها حربا  أنا شخصيا  له  إذًا.؟ قلت  أهلية، فما هي  حربا 
العدالة  »حــزب  إسالمية  أجندة  ذي  سياسي  حزب  بين 
المسلمين،  األخــوان  لجماعة  السياسية  الــذراع  والبناء« 
وعن  نفسه  عن  دفاعا  الحرب  غمار  خاض  جيش  وبين 
اإلرهابية قبل هيكلته  الجماعات  االجتماعي ضد  محيطه 
بالشكل الذي كنا نتوخاه، ثم اكتسب شرعيته عن طريق 
مجلس النواب المنتخب تحت مسمى »الجيش الليبي وفق 
قرار مجلس النواب الصادر بشأنه وبشأن تعيين قياداته 

وتحديد مسؤولياته. 
في هذه الحالة يبدأ الخلط الذي كثيرا ما تطرقت له في 
كتاباتي بكل تحفظاتك عنها والتي أوافقك على بعضها. 
والخلط هنا يكمن في المقارنة بين طبيعتَي الطرفين، 
ـ أو جيش أي دولة، طالما  فمن الطبيعي أن يحمل الجيشـ 
ــ السالحَ،  المنتخبة  اكتسب شرعيته عن طريق سلطته 
يحتكر  بدل  القوة  يحتكر  لتعبير  )أميل  العنف  ويحتكر 
العنف(، وفي الجانب اآلخر حزب من المفترض أن يمارس 
الديمقراطية،  اللعبة  السياسي سلميا وعبر شروط  عمله 
خاصة  عسكرية  ذراعا  الحزب  أنشأ  الحالة  هذه  في  لكن 
له  الموالون  كتائبها  يرأس  ليبيا  درع  قوات  سماها  به 
أيديولوجيا دون حتى أن يتلقوا تعليما أو تدريبا عسكريا، 
سوى البعض الذي سبق له أن حارب تحت راية الجهاد في 
فإن كل  التفاصيل  النظر عن هذه  وبغض  أخرى.  أماكن 

كل  رغم  مفردة،  لعبة  فكل  الخاصة،  قوانينها 
نص  لكل  األخير  في  ولــذا  الجاهزة،  النظريات 

ذاكرة خاصة يمتح منها، فذاكرة ينحتها.
وتحكي  جدتي  )تتكئ  جملة:  مرة  ذات  كتبتُ 
أن  أخرى، فكرت  وفي  )سريب(،  رواية  فكانت  لي(، 
)ألف داحس  رواية  األب شخصية مظلومة، فكانت 
وحيدة،  فتاة  التقيت  أخــرى،  وفي  غبراء(،  وليلة 
وأحببت  النساء(،  )بيض  فكانت  مريضا،  وكنت 
شعرا  فكانت  رسائل،  لها  أكتب  أن  فأردت  امرأة، 
غوته  تتذكر  هل  متأبية(.  حب  )قصيدة  كديوان 
عبقر(؟،  )وادي  بالبال  خطر  وهل  فارتر(؟،  و)اآلم 
وقول أن، كل ما ليس معتادا، خارجا عن المألوف، 
أنف  على  رغما  ليلي،  مجنون  مبدع  كل  إذًا  جنون، 

)بارت( أو بفضله.
الحي،  مسرودنا  حياتنا،  السردية،  الكتابة 
والنص  ...وهــلــم،  والصوفي  والنوم  الحلم  أي 
واقعية  أكثر  فيكون  الحياة،  من  هذا  يستدعي 
في  حشره  على  ماركيز  احتج  ولــذا  الــواقــع.  من 
وأن  واقعية،  سردياته  أن  فوكد  سحرية،  واقعية 
وال  أليه.  مضافا  وليس  الواقع،  في  كامن  السحر 
أتصور أن كتابة سردية، لديها مبرر إلزاحة ما في 
السارد  وعند   ، ذلك  النص  استدعى  ما  إذا  الحياة، 
الالزمة  التقنية  استخدام  يلزم،  ما  ــزوم  ل من 
النص،  قماشة  تحوك  التي  فالتفاصيل  للنص، 
خارج  السياق  في  ما  يبدو  اللعب، حتى  أحيانا  تتيح 

السياق، فتفصيلة ما قد تجعل النص مفارقا.

استخدام  من  قوانينها  في  األحزاب  تمنع  العالم  دساتير 
السالح أو حتى حيازته في مكاتبها. قد يبدو هذا االختزال 
مخال حين نتطرق للتفاصيل، لكن جذور المشكلة بدأت 
بين حزب  الصراع  لهذا  تداعيات  ما حدث  من هنا، وكل 
تبرر عنده الغاية الوسيلة، وبين جيش وقوى وطنية رأت 
إرهابيا خطرًا  الحزب مع جماعات مصنفة  في تحالف هذا 

على الدولة والمجتمع وعلى المنطقة.
قال محاوري: ولكن الجيش أيضا يستخدم قوى سلفية 
إسالمية ضمن صفوفه، وهنا قلت له: اآلن أنت تنظر إلى 
الشجرة وليس الغابة. وهذا التفصيل حتى وإن كان وجيها 
العامة، والثوابت  الصورة  للتشويش على  يستخدم عادة 
الدولة الوطنية  التي من المفترض أن ينطلق منها بناء 
ألوامر  تماما  يخضع  الــذي  اإلسالمي  التشكيل  وهــذا   ،
بتنظيم  يقارن  ال  عقيدته  بحكم  العسكرية  المؤسسة 
والميليشيات  السالح  كل  اآلخــر  الطرف  لدى  إسالمي 
على  وردا  له.  تخضع  التي  هي  السيادية  والمؤسسات 
مالحظته أن الجيش الوطني المفروض أن ال يقاتل على 
الجيش اضطر  أن  الخارجي، كان ردي  الغازي  أرضه سوى 
الخارجة  المسلحة  الجماعات  بسبب  أرضه  على  للقتال 
التغيير، وشكلت  التي سرقت مرحلة ما بعد  القانون  عن 
دويالت داخل الدولة التي من المفترض أن تُبنى سياسيا 
حزبا  ألن  للقتال  واضطر  الدستوري،  اإلعالن  مواد  وفق 
سلطته  لفرض  للسالح  فلجأ  االنتخابات  خسر  سياسيا 
بالقوة، وحتى في الدول الديمقراطية تُستدعى الجيوش 
السيطرة،  عن  تخرج  التي  الشعبية  التظاهرات  حالة  في 
األمر جماعات مسلحة كاملة خارجة  بالك حين يكون  ما 
من  وتٌدعم  السالح  أنواع  جميع  تستخدم  القانون  عن 
أطراف خارجية، وتحت سلطة حزب عقيدته معلنة بكونه 
الدولة  للحدود، ضد مفهوم  عالميا مخترقا  تنظيما  يتبع 
التيار  عقيدة  كانت  مثلما  الوطن،  ومفهوم  القطرية 
ليبيا  في  السابق  النظام  تبناها  التي  المتطرف  القومي 
ضد الدولة القطرية وضد مفهوم الوطن الليبي، ما جعله 
يذيب ليبيا في سياقات إقليمية وأممية، ويلغي اسمها من 
القاموس، وخارطتها من مقررات الجغرافيا، ويهدم بوابات 

النبع  لكن  الذاتية،  السيرة  فن  ليست  الرواية 
فليني  السينمائي  المخرج  الذاتية،  السيرة  للسرد 
سيرة  لكان  الحشرات  عن  فيلما  أخرجت  لو  يقول: 
أنه  تصورنا  لو  عليم،  رواي  هو  والسارد  ذاتية. 
الشخصية  فستكون  تاريخية،  شخصية  عن  يكتب 
الكاتب.  سيرة  من  مكونة  الذاتي،  جانبها  في 
والرواية،  السيرة  بين  جدلية  عالقة  ثمة  ولهذا 
وهذا يعني أن العالقة مركبة ومعقدة، بين الذات 
اعتبره  الرواية  في  الرواي  السرد.  عند  والموضوع 
ابني، وأنا خلقت الشخصيات في الرواية، وبالتالي 
في  السجن،  عن  أكتب  حين  لكن  الذات،  تتمظهر 
أكتب  ال  مثال،  غبراء«  وليلة  داحس  »ألف  روايــة 

سيرتي ولكن أستفيد من تجربتي ال أكثر.
تحدد  التي  فهي  بشيء،  مطالبة  ليست  الرواية 
ينسج  التي  والقماشة  ونسيجها  بذاتها  مساراتها، 
وليلة  داحــس  ــف  »أل ــة  رواي أن  أعتبر  وال  منها، 
التاريخ  الحقيقة  في  مؤرخا،  فلست  وثيقة،  غبراء« 
تتحدث  عندما  خاصة  الــروايــة،  أدوات  من  أداة 
فالجانب  واقعية،  تجربة  أو  تاريخية  حادثة  عن 
في  توظفه  ألن  فرصة،  الرواية  يمنح  التاريخي 
أساسًا  ليس  وهــو  الروائية،  البنائية  العملية 
الفلسفة  مثل  مثله  ولكن  الروائية،  العملية  في 
الروائي  يوظفها  التي  األشياء  من  وغيرها  والشعر 

في روايته.
سارد  كل  جدته،  وريث  سارد  كل  أن  يبدو  أال 

ينسج من الذاكرة، ما يصير ذاكرة؟

حدودها بالجرافات، وفي الحالين ال يختلف األمر، التطرف 
نحو أمة إسالمية أو التطرف نحو أمة عربية، ألن الوطن 

والمواطنة ستكون الضحية األولى للنزوعين.
ليبيا  في  التركي  للتدخل  ذكري  حيال  تحفظه  وعن 
أعرف  ألني  قلت:  اآلخر،  للطرف  الداعمة  الدول  وتجاهل 
وأمني،  عارمة وفراغ سياسي  أن حين تمر دولة بفوضى 
نفوذها  مناطق  عن  الباحثة  الدولية  للقوى  ملعبا  تصبح 
بموقع  يتمتع  القطر  هذا  كان  إذا  خصوصا  ومصالحها، 
حين  الحالة  هذه  وفي  ليبيا،  كما  كبيرة  ــروات  وث مهم 
اللعبة من أيدينا ال نملك إال أن ندير هذا التدخل  تخرج 
وبهذا  فيها،  تفرط  وال  الوطنية  المصالح  تحمي  بحنكة 
المعنى لم أتحدث كثيرا عن التدخل الفرنسي أو الروسي 
منها  دولة  ال  ألن  البريطاني  أو  اإلماراتي  أو  المصري  أو 
ليبيا،  في  استعماري  إرث  أو  تاريخية  حقوق  عن  تحدثت 
وليس  مستقبلية  بمصالح  يتعلق  مدخل  لها  منها  وكل 
نتشارك  أن  الممكن  ومن  الماضي،  من  عقارية  حقوقا 
هذه المصالح المستقبلية، ولكن ال يمكن أن ندخل حتى 
في جدل بسيط مع من يتحدث عن شاطئ عثماني في 
ليبيا أو أخوة له في الدم يريد مساعدتهم. وحين كانت 
ألني  األمر  لهذا  أتطرق  لم  اآلخر  الطرف  تدعم  بريطانيا 
منذ  األخوان  بجماعة  لندن  صلة  وأعرف  طبيعيا،  أعتبره 
عن  تتحدث  لم  وهي  ليبيا،  في  ومصالحها  طويلة  عقود 
أي حق تاريخي أو إرث استعماري، لكنها ترى أن مصالحها 

المستقبلية مع هذا الجناح.
ال  )الــذي  المزاح  باب  من  له  قلت  حديثنا  ختام  وفي 
هذه  كل  بين  خُيرتُ  لو  الوجاهة(:  بعض  من  يخلو 
التدخالت ألخترت التدخل الفرنسي، لسبب ثقافي يتعلق 
الدولة،  هذه  ثقافة  منها  تنحدر  التي  الجمهورية  بالقيم 
وتركيا،  روسيا  مثل  فاشية  دول  تدخل  يالئمني  ولن 
سجونهما  في  يقبع  اللتين  الفاشية،  المسحة  ــي  ذات
عشرات األلوف من سجناء الرأي والمثقفين والمعارضين 
السياسيين. بالطبع كانت هذه مزحة قد تجعل منها شدة 
األزمات رؤية، لكن ما تمنيته وتمناه الليبيون أن يمضي 
دون  سلسا،  النظام  سقوط  بعد  اتخذوه  الذي  المسار 
الحادة.  االستقطابات  وهذه  للتدخالت  فرصة  يتركوا  أن 
ذلك المسار الذي استمر بكل أخطائه وعيوبه حتى وصل 
حقيقي  وطني  بعد  للنواب  كان  ولو  النواب،  مجلس  إلى 
حول  الصراع  وجعلوا  وحاربوه،  المجلس  هذا  قاطعوا  لما 
صعبا  األمر  كان  مهما  قبته  تحت  والخالفات  االختالفات 
أو متعبا بدل أن يقسموا هذا الجسم المنتخب، ويفرغوه 
من محتواه السياسي والديمقراطي، وينقلوا الصراع إلى 
الجبهات والمحاور، أو ما سماه مُحاوري »الحرب األهلية« 
وهي كما قلت حرب بين جيش وبين حزب سياسي مسلح 
مثلما حدث كثيرا في بعض دول أمريكيا الالتينية، أو مثل 
حزب اهلل في لبنان الذي أصبح أقوى من الجيش، بسبب 
إيران  دولــة  هي  إقليمية  دولــة  من  دعم  من  يتلقاه  ما 
ليبيا صورة مطابقة  والبناء في  العدالة  الخمينية. وحزب 
لحزب اهلل في تبعيته العقائدية لدولة خارجية أو تنظيم 
دولي، وفي تبنيه إلنشاء ذراع مسلحة في مواجهة الجيش 
الوطني، وفي عرقلته ألي حلول لألزمة الليبية كما عرقل 
الخانقة،  لبنان  ألزمات  حلول  أي  اهلل  حزب  يعرقل  ومازال 
ألنه يتلقى أوامره من طهران مثلما يتلقى حزب العدالة 
والبناء في ليبيا أوامره من أنقرة. وحين استغرب محاوري 
أردفت  واحد،  حزب  في  السلطة  واختزال  المقارنة  هذه 
والبنك  الدولة  ومجلس  وحكومته  الرئاسي  المجلس  إن 
عليها  يسيطر  المسلحة  الميليشيات  ومعظم  المركزي 
بما  الخارجية،  سياساتها  محرك  يعتبر  الذي  الحزب  هذا 
يملكه التنظيم الدولي من نفوذ في بعض الدول الفاعلة، 
وقدرته على جلب الدعم لكل هذه األجسام التي ال تمت 
لإلعالن الدستوري بصلة رغم االعتراف الدولي بالمجلس 
الرئاسي المنتهية واليته غير الشرعية في األساس، وهو 
المفاصل  إلى  والتسرب  التمكين  سياسة  يجيد  تنظيم 
الجيوش  إال  أمامه  عقبة  تقف  وال  الدولة،  في  المهمة 
وقائع  حصيلة  لكنه  تخمين،  مجرد  ليس  وهذا  الوطنية، 
عايشناها يوما بيوم هنا وفي المناطق التي تمكنوا منها 

أو كادوا.

الذاكرة، كما 
الكتب ،واألحداث 

،والقصص، والتاريخ، 
كل يشكل السارد 

ويوشم الذاكرة، وأن 
نمتح من البئر األولى 

التجربة

لو ُخيرُت بني كل 
هذه التدخالت 

ألخترت التدخل 
الفرنسي، لسبب 

ثقافي يتعلق بالقيم 
الجمهورية التي 

تنحدر منها ثقافة 
هذه الدولة، ولن 

يالئمني تدخل 
دول فاشية مثل 

روسيا وتركيا، ذاتي 
املسحة الفاشية، 

اللتني يقبع في 
سجونهما عشرات 
األلوف من سجناء 

الرأي واملثقفني 
واملعارضني 
السياسيني. 

الحلم اإلردوغاني



للثقافة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  أكـــد 
أونيس،  حسن  الوطني،  الوفاق  بحكومة 
ــدعــم الــنــشــاطــات  ــداد الــهــيــئــة ل ــع ــت اس
المبدعين  مــن  ــادة  ــف واالســت الثقافية 
خالل  ذلــك  وجــاء  مجتمعنا.  ثقافة  ــراز  إلب
األربعاء،  كافو،  خالد  الفنان  بها  قام  زيــارة 
الثقافة  لرئيس الهيئة، بحضور مدير مكتب 
مكتب  ومدير  زميطة،  مسعود  وليد،  بني 

وتناول  بــوديــة،  عيسى  يفرن  الثقافة 
من  القضايا  عديد  مناقشة  الحضور 

بالثقافة  االرتقاء  كيفية  أبرزها 
ــالل الــفــنــون، وفــقــا  ــ مـــن خ

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وشـــكـــر الــفــنــان خــالــد 
على  الهيئة  رئــيــس  كــافــو 
الهيئة  وحــرص  االستقبال، 

واإلبــداع  الثقافة  دعــم  على 
في ليبيا.

أونيس  ــاد  أش ــر،  آخ سياق  وفــي 
ــات الــمــبــدعــيــن فـــي إثـــراء  ــام ــه ــإس ب

خالل  وذلــك  ليبيا،  في  الثقافي  المشهد 

عمر  الشاعر  استقباله 
والكاتب  ــم،  ــدائ ال عبد 
والكاتبة  حميدة،  محفوظ 
ــن أحــمــد،  ــدي فــاطــمــة جــمــال ال
محمود  بحضور  بطرابلس،  مكتبه  في 

والنشر،  الكتاب  إدارة  مــديــر  اللبالب 
المستشار  الــحــامــدي  خليفة  والــدكــتــور 

بالهيئة. اإلعالمي 
الهيئة  رئــيــس  رحــب  الــلــقــاء  ــالل  وخـ
أنحاء  جميع  مــن  والمبدعين  ــاء  ــاألدب ب

ــهــؤالء  ــراء الـــوطـــن ب ــ ــد ث ــ لــيــبــيــا، وأك
االرتقاء  في  يساهمون  الذين  المبدعين 
الهيئة  صفحة  نشرت  ما  حسب  بالثقافة، 

على »فيسبوك«.
جديد  ديوان  طباعة  على  االتفاق  وتم 
طباعة  وإعــادة  الدائم،  عبد  عمر  للشاعر 
لمسرحيات  ــة  ــدرامــي ال »البنية  كــتــاب 
للكاتبة  األمير«،  مصطفى  الليبي  الكاتب 
كتاب  وطــبــاعــة  ــن،  ــدي ال جــمــال  فاطمة 
ــرب بــالــروايــة  ــغ بــعــنــوان »طــرابــلــس ال
إحسان  محمد  تأليف  والمصدر«  الشعبية 
يتناول  ــكــانــونــي،  ال ومــحــفــوظ  ــز،  ــزي ع
واالقتصادية  السياسية  الجوانب  الكتاب 
أقدم  منذ  طرابلس  لمدينة  واالجتماعية 

العصور إلى تاريخ إعالن االستقالل.
ــدائــم  ــدى الــشــاعــر عــمــر عــبــد ال ــ وأه
ــه  ــوان دي ــن  م نسخة  الــهــيــئــة  لــرئــيــس 
دار  عن  حديثا  صدر  الــذي  ــروح«  ال »بــذار 
بطرابلس،  والنشر  للطباعة  »إمــكــان« 
القصائد  مــن  ــددا  ــ ع يتضمن  ــذي  ــ ال

والعاطفية. الوطنية 

تقود التشكيلية فاطمة الفرجاني حروف الفرشاة إلى خياالت 
يساعد  ما  انعكاساتها  من  وتغرف  والعزلة،  الدمار  من  تفر 
يوثق  وميتافيزيقي،  واقعي  عالمان  يتقاذفه  فضاء  خلق  على 
هي  مستلهمة،  لوحة   35 عبر  ــاع  األوج من  هائل  لخليط 

عصارة رؤيتها الفنية للحرب والعزلة و»كورونا«.
الفنانة  تضعنا  للوحات  اللونية  المجرة  مدارات  كامل  في 
في صورة فظاعة رائحة البارود، وهي تنفث غبارها الجنائزي 
والنوافذ،  ــواب  األب من  الكريه  بوجهه  يطل  زاحــف  كشبح 
بعض  نلمح  وقــد  وأنفاسها،  السرايا  أم  جسد  محاصرا 
لتتأكد  »اإلسكتشات«  من  اإلطاللة  تحاول  الواجمة  الوجوه 
بطرد  الفجر  نــور  وسيتكفل  كابوس،  مجرد  يجري  ما  أن 
السحنات  تلك  وظلت  يحدث  لم  ذلك  لكن  الثقيلة،  زيارته 
المقرونة  والــرؤوس  المتماوجة  والخطوط  »الزومبية«، 
األضــواء  وميض  لهفة  في  تنتظر  المتصادمة  واألجــســاد 

الفقيدة.
األحالم  إلى  اإلنسان  حاجة  كذلك  تعاين  فاطمة  عوالم 
للتماهي مع رغبته في دفع ألسنة الجحيم، ال لحياة يوتيبية، 
الترجمة  منصات  إلى  السالبة  الشحنات  إرســال  إلعــادة  بل 
بمرموزية  استنطاقها  يتم  نماذج  إلى  وتحويلها  البصرية، 
ترسو  كثافته  أن  إال  السواد،  هضم  بغية  اللوني  النحت  من 
تمادي  لمنع  هنا  الصراع  ويتفجر  أحيانا،  متقدمة  نقاط  عند 

مده الجامح.
يضع بصمته  وهو  المغادرة  يأبى  اللوحات ضباب  يكتنف 
حياتنا  تخيل  علينا  إذ  نحونا،  بإبهامه  ليشير  التفاصيل  على 
عالم  من  القفزة  فــارق  تعكس  زومبيات  إلى  التحول  قبل 

الضوء إلى عالم الضباب.
فضاء  تجوب  وهي  المشاعر  قدسية  في  الفنانة  تنحت 
البحر  عروس  لرؤية  ممر  إيجاد  محاولة  الصغير،  مرسمها 
وفرشاتها  خيالها  إلى  فتلجأ  باليأس  تصطدم  »طرابلس« 
من  أخرى  مسارب  خيار  لتسلك  »كورونا«،  بجدران  المسورة 
على  وتتكئ  البحر،  أنفاس  األلوان  زرقة  عبر  تحاكي  األحالم 
ذاكرتها لرؤية مالمح بعيدة لقارب صيد، أو شباب يشاغلون 

القهوة  يحتسون  وآخــرون  الشاطئ،  عند  بالسنارة  الوقت 
مدارسهم،  إلى  الخطى  يسرعون  أطفال  أو  المقهى،  أمام 
تتداعى  الدوران،  جزر  إحدى  عند  بوقها  في  تنفخ  أو سيارات 
الصور وتتقافز مشبعة بالحنين إلى ذلك العالم الذي فقدته 

فاطمة وتحاكيه ضمنيا خلف إسكتشاتها الغارقة في الحزن.
اتجاه  في  الشعر  من  السواد  يغزوه  لوجه  اللوحات  إحدى 
دائرة  في  إال  فيه  للبياض  مكان  وال  والفم،  واألنــف  العين 
صغيرة، حيث العزلة والمدافع تكاد تطبق تماما على فاعلية 
الحواس لوال بواقي البياض الذي يترك نوافذ ألمل قد يلوح 

في األفق.
ألعلى،  وتتدافع  األجــســاد  فيها  تتالحم  آخــر  مشهد 
مرعوبة  لخياالت  مجاميع  آخر،  فضاء  إلى  هروب  حالة  في 
واالرتباك، مسكونة بهاجس  القلق  عليها  ومشوشة يسيطر 

جعل  إلى  الفنانة  عمدت  وقد  المجهول،  إلى  والفرار  الرحيل 
بنظرة  متحيرة  وأخــرى  الضياع،  يتلبسها  هزيلة  األجساد 

مرتعشة في حسم قرارها بالرحيل من عدمه.
تتباين  »إسكتش«  في  فتيات  عيون  تتماله  الفضاء  ذات 
وقد  نظراتهن  فيه  تشخص  والبياض،  السواد  أحزمة  فيه 
التحمن مع بعضهن للحصول على لحظة ثبات أو طمأنينة، 
المشدودة  األرواح  ويستفز  البياض  يستبيح  الخطر  أن  غير 
في  والفناء،  البقاء  األزلية  الثنائية  تتقابل  حيث  الــوراء،  إلى 

معركة يهتز فيها رصيد األولى لكنه يبقى موجودا.
رؤوس  لمجاميع  زفة  في  وتتماوج  الفتيات  أجسام  تنحني 
بمكنونها  البوح  أرادت  ربما  الصمت،  في  وسابحة  متجاورة 
العزلة  للكالم في زمن  إذ ال معنى  بالسكوت،  لكنها تكتفي 
في  مجمعة  ــرؤوس  ال تعود  إضافية  ــة  إدراج مع  والــبــارود، 
»إسكتش« واحد يضم العشرين وجها، تتقاطع في المالمح 
بعضها  من  تتناسل  وكأنما  التقاسيم  وتتشابه  المنكسرة 
تبنى  فالوضوح  أكثر،  البروز  الوجوه  تريد  وال  البعض، 
أن  بعد  العزلة،  قانون  سيخترق  الذي  الكالم  ضريبة  عليه 
الشخوص  ذوات  في  وبدت مستحكمة  ناموس،  إلى  تحولت 
وأضحت مكونا أصيال في بنيتها النفسية، كما أن هاالتها ال 
تستأنس إال بخطوة خارج أسوار السجن، حيث تغدو الحركة 

خطوة أولى نحو حياة أرعبتها القذائف وجمدتها العزلة.
تداخالت  بانورامية  صورة  في  الفرجاني  فاطمة  تدون 
مائلة  حسناء  تتوسطها  األشجار،  وأغصان  والحمام  النخيل 
تنصهر  السرايا،  مبنى  فوق  بكفيها  بجسدها وتشكل مظلة 
البحر  لعروس  قاتمة  أجواء  العناصر وتتكسر مالمحها وسط 
والسالم،  للهدوء  يهفوان  والمدينة  الحسناء  »طرابلس«، 
الذي  العمل  يحاكي  معاكس،  اتجاه  عن  األجــواء  تنبئ  فيما 
لبيكاسو،  غرنيكا  لوحة  البحر«  عــروس  »غرنيكا  أسميه 
غير   ،1937 بإسبانيا  األهلية  الحرب  مرارة  فيها  صور  التي 
واألجساد  والصراخ  القتل  بمشاهد  لوحته  شبع  األخير  أن 
والحزن  الكآبة  حالة  تجسد  الفرجاني  لوحة  بينما  الممزقة، 
للفنان  لوحة  في  تقارب  لها  أيضا  والعزلة،  الحرب  من 
االستعانة  تمت  حيث  الدمار،  تصف  بولرونز  بيتر  الهولندي 
فاطمة  استدعت  كما  الحرب،  إلبعاد  الجمال  إلهة  بفينوس 

حسناء العاصمة لتبعد بكفيها شبح الكوفيد والبارود.

العاصمة  في  مكتبتها  آرثر،  سيلفيا  غاني،  أصل  من  اإلنجليزية  افتتحت 
على  االطالع  لآلخرين  لتتيح  اإلفريقي،  باألدب  شغفها  تعكس  والتي  أكرا، 

مجموعتها المذهلة من الكتب.
مهمال  أدبنا  »كان  اإلفريقي:  واإلنتشار  إفريقيا  مكتبة  مؤسسة  وقالت 
دائما، وال يتم إبرازه، وال يؤخذ على محمل الجد، ولم يوثق«. وأضافت »هذا 

بالتحديد هدف هذه المكتبة«، حسب »فرانس برس«.
كانت سيلفيا آرثر تعمل في أوروبا في قطاع التواصل، حتى العام 2017 
حين قررت العودة إلى غانا للعيش فيها وتنفيذ مشروعها بواسطة مدخراتها.
وبحماسة، روت آرثر التي تملك حوالى أربعة آالف كتاب: »كانت االنطالقة 

بغرفة واحدة، واآلن لدينا منزل كامل مملوء كتبا!«.
وتسنت إعادة فتح أبواب المكتبة الواقعة في أحد شوارع أكرا الهادئة في 
اتخذت  التي  الصارمة  المنزلي  الحجر  إلغاء تدابير  الحالي، بعد  مطلع يوليو 

لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولو  عصرية،  سمة  السنة  هذه  وتجديدها  توسيعها  تم  التي  وللمكتبة 
أن فيها اثاثا ذا طابع تقليدي يعكس تراث ممالك إفريقيا الغربية. ويمكن 
االنتساب  رسوم  تسديدهم  بعد  الكتب  من  شاؤوا  ما  استعارة  الراغبين 
السنوية البالغة 600 سيدي )حوالى 90 يورو(. وعلى رفوف المكتبة، مؤلفات 
لكتاب من كل كل دول القارة تقريبا، من شمالها )كالمصري نجيب محفوظ 
والجزائرية آسيا جبار...( إلى جنوبها، كدوريس ليسينغ وإيفون فيرا وبيتينا 
غاباه )زيمبابوي(، إضافة إلى كتب للغالبية العظمى من الكتاب السود في 

أوروبا والواليات المتحدة ودول الكاريبي.

حياة السود مهمة
مهمة«  السود  »حياة  حركة  بروز  مع  أكبر  معنى  هذاالمشروع  واكتسب 
عالميا، إذ تعتزم سيلفيا من اآلن فصاعدا تنظيم مناظرات وحلقات نقاشية 
اإلفريقي في  االنتشار  تاريخ  اآلراء معهم في شأن  لتبادل  واستضافة كتاب 

العالم، أو في شأن العنصرية.
وشرحت قائلة »أظن حقا أننا بحاجة إلى مبادرة كهذه، فهذا يبين أن 
شعبنا ذكي ومتطور وموهوب في مجال الفنون.. بعكس ما يعلموننا في 
المدرسة«. ولغانا التي ينتمي إليها كوامي نكروما، أحد أبرز دعاة الوحدة 
القارة،  مستوى  على  األهمية  بالغ  دور  االستعمار،  ضد  والكفاح  اإلفريقية 

في مجالي الثقافة وتوثيق التاريخ اإلفريقي.
في  تعيش  كانت  أنجيلو  مايا  الشهيرة  األميركية  والناشطة  فالكاتبة 
أكرا في مطلع ستينات القرن الفائت، خالل مرحلة نيل الدول ة استقاللها، 
األميركيين من أصول  اجتذاب  إلى  تتطلع  الغانية  الحكومة  كانت  ومذاك 
إفريقية إلى البالد. وأحيا الرئيس الحالي نانا أكوفو أدو هذه المبادرة في 
إفريقية،  أصول  من  لألميركيين  العودة«  »سنة  إياها  معلنا   2019 العام 
إلى  عبيدا  متنها  على  تحمل  سفينة  أول  انطالق  من  قرون  أربعة  بعد 

الواليات المتحدة.

الرغم  على  الــمــرء،  على  عبئا  ــا  األن يصبح  أن  يمكن 
ــدؤوب  ال تركيزه  ففي  لــه؛  ضــروريــة  بنية  كونه  مــن 
ثقافة،  تتوالد  الحسي  واإلشباع  واإلنجاز  القوة  على 
والتقوقع  األمن،  وانعدام  القمع  من  وخارجية،  داخلية 
ذلك  ومــع  لــإدمــان.  ــؤدي  ت درجــة  بالوحدة  والشعور 
ثراء  أكثر  شخص  دائما  هناك  أنه  إحساسا  يتخلق  كله، 
التقاليد  قدمت  ذلك  وعبر  منك.  نجاحا  وأكثر  وإنجازا 
والمشورة.  النصح  العالم  باتساع  المتوارثة،  الروحية 
العابرة.  التراكمات  من  تأتي  التي  السعادة  أن  تذكرنا 
الفرحة،  نسميها  قد  السعادة،  من  آخر  نوعا  هناك  وان 

وغالبا تأتي من مساعدة اآلخرين.
احساس  بروكس«  »ديفيد  الكتاب؛  هذا  مؤلف  يغمر 
)الجبل  بـ  يصفه  ما  وهو  العاطفة،  هذه  جراء  بالهدوء 
الهدف  هو  النفس  عن  الرضى  أن  حين  في  الثاني(. 
من  ينبع  والعطف  والفرح  االمتنان  ألن  للجبل،  األول 
بقول  يذكرنا  وهذا   . اآلخرين-   - لخدمة  مكرسة  حياة 
 ، الكرز  أزهــار  ظل  »في  )هايكو(:  الياباني  الفيلسوف 
للحب  الذات  رضوخ  إن  للغرابة«.  يدعو  شيء  يوجد  ال 

واالستسالم له يوقظ اإلحساس به وتصبح جزءا منه.
وإن  معتاد،  غير  رمــزي  نموذج  »بروكس«  المؤلف 
في  بــارز  عمود  وكــاتــب  صحفي  فهو   . متوقع  ــان  ك
وصفه  خــالل  مــن   ، فهو   ، تايمز  نيويورك  صحيفة 
يؤسس  تصدق.  ال  درجــة  إلــى  عمل  مدمن   ، الخاص 
ثان  ــزء  وج ابحاث  أو  مــذكــرات،  جزئين؛  من  أعماله 
الثاني«  »الــجــبــل   ، هــو  ــذا  وهـ ويــوضــحــهــا،  يبينها 
خالله  مــن  يتسلق  تدريجي  شــائــق  ــرد  س وخالصته 

قمته.. حيث اإليمان.
»بــروكــس«  يــســاوي  ــة،  ــوي وق متألقة  مقدمة  فــي 
 « فيقول:  كــزوج،  إخفاقاته  مع  الغربية  الثقافة  عيوب 
حد  بلغت  أخــاذة  وأفــكــار  ومضات  لي  جبل  أول  غمر 
نجاحا  فحققت  الــجــنــون، 
مما  بكثير  أكــثــر  مهنيا 
نجاحي  ــكــن  ل ــت.  ــع ــوق ت
معين  نـــوع  إلـــى  حــولــنــي 
منعزل  األشـــخـــاص:  ــن  م
معلن،  وغير  محصن  وغير 
يتعلق  عندما  ــل  األق على 
الخاصة.  بحياتي  ــر  األمـ
مسؤوليات  تجنبت  لقد 
يشرح،  ال  وهو  العالقات«. 
تماما،  كلماته  يشرح«  أو 
الفردية  أن  يعلن  أنه  غير 
ثقافتنا  على  المسيطرة 
هي   ) األنــا  بـ)  المهووسة 

سجن، بل كارثة.
األول  الــجــبــل  جــيــل 
غربة،  يعيش   ، منقسم 
ــر مــتــكــافــئــة. وهــم  ــي وغ
ــون مـــن »تــعــفــن«  ــان ــع ي
األخالقية  »أسسهم  فــي 
ما  هو  »التعفن«  هــذا  يعكس  ــذي  ال أمــا  والثقافية« 
الثاني،  الجبل  سكان  أما  سياساتنا«.  في  نــراه  الــذي 
العميق  التزامهم  عن  تخلوا  أن  بعد  من  فيعيشون 
جيدة  لهم  بالنسبة  السعادة،   . األخالقية  وقناعاتهم 
؛  اإلنــجــازات  من  تأتي  »السعادة  أفضل.  الفرح  لكن 
السعادة؛  تتالشى  الهدايا.  تقديم  من  يأتي  الفرح 
الفرح  سعداء.  تجعلنا  كانت  التي  األشياء  على  تعودنا 
وامتنان  بعجب  العيش  هو  بفرح  العيش  إن  يتالشى.  ال 
إنهم  الثاني.  الجبل  على  الناس  تحويل  تم  ــل.  وأم

ملتزمون بشدة. ليصبح تدفق الحب قوة ثابتة«.
كزوج  بفشله  كاعترافه  الجميلة.  أشيائه  وللكاتب 
وهو  المستقر.  غير  انتعاشه  ويربك  يعذبه،  ما  وهو   ،
إلى  يلمح  أن  بمجرد  فقط.  جزئيا  يسلم   ، ذلــك  في 
يكتب:  مسؤولية.  إخــالء  يقدم   ، ــه  زواج في  مشاكل 
عن  نتحدث  ال  بأننا  اتفاق  لدينا  السابقة  وزوجتي  »أنا 
في  كــان  فمن  العامة«.  األماكن  في  وطالقنا  زواجنا 

البداية مذنب، عليه على األقل تقديم االعتذارات.
ليلة  فــي  لبروكس  حــدث  خطيرا  شيئا  أن  ويــبــدو 
انتهى   ،  2013 عام  في  بعيدا.  بروحه  فرمى  مظلمة، 
افتقد  شقة.  إلى  وانتقل  سنة.   27 استمر  الذي  زواجه 
ولكي  والخجل.  والعار  بالوحدة  يشعر  وظل   ، أوالده 
أن  قرر   ، التزامه«  في  فشل  أن  »بعد   ، نفسه  يصلح 
التزاماتهم  »يحترمون  الذين  األشخاص  عن  يكتب 
الذين،  أولــئــك  مــن  فهو  جــيــد«.  بشكل  وينفذونها 
بل  الشخصية،  صدماتهم  لتداعيات  يستسلمون  ال 
يقومون  هؤالء  ومثل  اآلخرين،  مساعدة  نحو  يتجهون 
منه  تعاني  الذي  المجتمع  في  الفاقد  لتعويض  بذلك 

كنائس وأحياء ومؤسسات أمريكا اآلخذة في التدني.
اقتباساته  في  »بروكس«  الكتاب  مؤلف  ينطلق  ثم 
نهجا  متخذا  الفكر  رمــوز  من  العديدين  من  الملهمة 
وليس  األساس  من  واصالحه  المجتمع  تشكيل  بإعادة 
إنه  القمة.  باعتبارها  الحكومة  من  مستوحى  بإصالح 
إلى  القاعدة  من  يكون  ان  يتعين  ــالح  اإلص أن  يــرى 

القمة وليس العكس.
الــحــرة  الــثــقــافــة  تشجيع  الــنــقــد  ــد  ح يعيب  وهـــو 
المجتمع،  أمـــراض  معظم  على  المهيمنة  للفردية 
الليبرالية  ــراه  ت ما  على  مباشر  بشكل  اللوم  ويضع 
وسرعان  ــا«.  وأن أنت  تكون  أن  في  »الحرية   : أن  في 
لديه  ومغرضة.  متكررة  الملهمة  حجته،  تصبح  ما 
الشخصية  السمات   ، األربعة  )االلتزامات  بالقوائم  ولع 
الست(،  الرغبة  طبقات   ، مناسب  زواج  لشريك  العشرة 
غالبا  التي  القصص  وألنــواع  وعبرية،  يونانية  لكلمات 
ما  ــالن  إع في  يستشهد  السياسيون  يستخدمها  ما 
األمريكيين  من  لنسختهم  الــدائــم  الخير  يعتبرونه 

الحقيقيين.
إلى  رحلته  عن  مــاذا  نتساءل  كله،  ذلك  خالل  ومن 
هناك؟  إلى  أوصله  وما  بالفعل،  حدث  الذي  ما  اإليمان؟ 
إظهار  من  السابقة  زوجته  مع  اتفاقه  يمنعه  هل  ثم 

وجهه نظرة مباشرة وبوضوح؟
عن  »بــروكــس«  كشف  الكتاب،  نهاية  في  وأخــيــرا، 
طويلة  ولمسافات  اليومي،  مشيه  بعد  فمن  اللحظة. 
يتوقف   ، الفاشل  زواجه  على  بالندم  محاطا  )أسبن(  في 
المقدس  مستحضرا  والتوبة،  النعمة  متذكرا  يصلى، 
سنوات  ثــالث  بعد  من  يتزوج  ثم  يومه«.  حقائق  في 
زوجته  فيه  تحولت  ــذي  ال الوقت  في  مساعدته،  من 
من  النفسي  صراعة  ويتواصل  اليهودية،  إلى  األولــى 
انه  حتى  فلسفيه،  بأسئلة  مغمورا  الديانتين.  بين 
أفكاره  يختتم  وال  الما(  )الدالي  مع  جلسته  على  يحدثنا 
الجبل  تسلق  شخص  مــن  نتوقع  مثلما  الغامضة، 

الثاني.
خالل  مــن  قضيته  يبني  الــكــاتــب  أن  والــخــالصــة 
الرئيسية  الخطوة  اتخذوا  الذين  األشخاص  قصص 
أو  ــزوج  ال تجاه   - االلــتــزام  وهــو   ، الثاني  الجبل  نحو 
يقول  »العالم  ويقول:  الفلسفة.  أو  الدين  أو  المجتمع 
يريدون  لكنهم  جــيــدون،  مستهلكون  كــونــوا  لهم 
قضيتهم  بسبب   - المستهلكين  هــم  يكونوا  أن 
يكونوا  أن  منهم  يطلب  »الــعــالــم  و  ــة«.  ــي ــالق األخ

مستقلين ، لكنهم يفضلون اتكاال متبادال«.
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طرابلس - عبد السالم الفقهي

افتتاح مكتبة لحفظ األدب األفريقي في غانا

هيئة الثقافة تعيد طباعة »البنية الدرامية ملسرحيات مصطفى األمير«

• حسن أونيس يستقبل عددا من األدباء

أصدرت مصلحة اآلثار الليبية كتابا جديدا 
للدكتور والباحث األثري خالد الهدار بعنوان »ما 

يجب أن تعرفه عن آثار مدينة توكرة - جولة 
عامة بين آثارها«.

وتعنزم مصلحة اآلثار توزيع الكتاب خالل 
فعاليات افتتاح صالة العرض بتوكرة قريبا، كما 
سيتم تنظيم حفل لتوقيع الكتاب ضمن الحدث، 

وفقا للمكتب اإلعالمي للمصلحة.
خالد الهدار من مواليد بنغازي العام 1963، 

تخرج في قسم اآلثار العام 1985 )جامعة 
قاريونس(، عمل باحثا 

أثريا في مصلحة 
اآلثار وتحديدا في 

مكتب آثار العقورية 
ثم أمينا لمتحفها 

ثم أمين مكتب آثار 
العقورية خالل الفترة 

من 1990-1986، 
وباحثا في مراقبة آثار 

بنغازي حتى شهر مايو 
.1992

شارك في العديد 
من الحفريات األثرية التي 
أجريت في ليبيا سواء مع البعثاث األجنبية أم 

الفرق المحلية، تحصل على ماجستير في اآلثار 
الكالسيكية من جامعة قاريونس العام 1997 

بتقدير، شغل وظيفة معيد بقسم اآلثار منذ 
العام 1992، ثم عين مساعد محاضر في اآلثار 

الكالسيكية العام 1997 ثم محاضرا منذ 2001 
وأستاذا مساعدا منذ 2006.

شغل وظيفة أمين لقسم اآلثار من نهاية 
2002 إلى نهاية العام 2006، ثم درس في 
فرنسا منذ 2007، نشر العديد من األبحاث 

األثرية والتاريخية، واهتم اهتماما خاصا بقضية 
اآلثار المسروقة من ليبيا وقدم حولها الكثير 

من الدراسات.
ومن أبرز منشورات الهدار دراسة عن القبور 

الفردية )الصندوقية(، وأثاثها الجنائزي في 
تاوخيرا )توكرة القديمة( خالل الفترة من أواخر 
القرن الخامس حتى القرن األول الميالدي، من 
منشورات جامعة قاريونس بنغازي العام 2006.

كتاب جديد يوثق »ما يجب أن 
تعرفه عن آثار مدينة توكرة«

أونيس يستقبل عددا من األدباء والكتاب

تقود حروف الفرشاة إلى خياالت تفر من الدمار والعزلة

فاطمة الفرجاني.. »إسكتشات« عصارة الكوفيد والبارودفاطمة الفرجاني.. »إسكتشات« عصارة الكوفيد والبارود

نادي  مع  بالتعاون  سبها  مدينة  في  الثقافة  مكتب  نظم 
عن  محاضرة  االجتماعي  الثقافي  الــريــاضــي  المهدية 
والحاضر  الماضي  بين  الليبي  الجنوب  في  الرياضي  »اإلعالم 
الناجم،  محمد  واإلعالمي  الرياضي  ألقاها  والمستقبل«، 
بالصالون الثقافي ببيت الثقافة سبها. وحضر الحدث كل من 
مدير مكتب الثقافة حميدة لملوم وخالد السني وصالح مادي 
من نادي المهدية الرياضي الثقافي االجتماعي، ومجموعة من 
بالمدينة  والثقافي  الرياضي  بالشأن  والمهتمين  اإلعالميين 
وموظفي مكتب الثقافة سبها، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة 
العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني. تناول المحاضر السرد 
بدأ  والذي  الجنوب،  في  الرياضي  اإلعالم  لبداية  التاريخي 

العام 1957 بإمكانات بسيطة وتطوره على مدى قرابة ستة 
عقود، كما تناول المحاضر دور اإلعالم في التعريف بالرياضة 
رياضية  أندية  من  الرياضية  المناشط  وإظهار  الجنوب  في 
اإلعالم  دور  إلى  الناجم  وأشار  رياضية،  ودوريات  ومهرجانات 
المقروء وإعطائه مساحة لتقديم المزيد من األخبار الرياضية، 
ودور اإلعالم المرئي والمسموع في تغطياته كافة المناشط 
المطبوعات  بعض  واستعرض  الليبي.  بالجنوب  الرياضية 
بالجانب  والمهتمة  الجنوب  في  تصدر  كانت  التي  الورقية 
الرياضي وكانت رائدة وسباقة في ذلك المجال، واختتم الناجم 
محاضرته بالدعوة إلى االهتمام باإلعالم الرياضي والتغطية 

لألحداث الرياضية في الجنوب الليبي.

الناجم يحاضر عن تاريخ اإلعالم الرياضي في الجنوب

• محاضرة عن اإلعالم الرياضي في الجنوب



وفنانون  فريمان  ومورغان  نيرو  دي  روبــرت  يشارك 
وذلك  نيويورك،  واليــة  أطلقتها  مبادرة  في  آخــرون 
قصيرة  مصورة  فقرات  سلسلة  في  أصواتهم  بتسجيل 

للتوعية في شـأن وضع الكمامات.
أميركا«  آب  »ماسك  عنوان  الحملة  هذه  وتحمل 
)أميركا، ضعي كمامتك(، أطلقها حاكم نيويورك أندرو 
كومو بالتعاون مع »ترايبيكا انتربرايزس« التي تتولى 
»فرانس  حسب  السينمائي،  ترايبيكا  مهرجان  تنظيم 
برس«. وتبلغ مدة كل فيلم 30 ثانية وتظهر فيه مشاهد 
ألشخاص غير محددي الهويات يضعون كمامات، مرفقة 
في  فريمان  وقال  المشاهير.  أحد  من  صوتي  بتعليق 
تعليقه الصوتي على أحد المقاطع المصورة القصيرة 
ألن  احترامي،  تكسبون  كمامة،  تضعون  »عندما 
كمامتكم ال تحميكم أنتم، بل تحميني أنا«. وأضاف 
كونوا  األميركيون،  أيها  ألحميك.  كمامتي  »أضع 
أقوياء كنيويوركي، وضعوا كمامة«. وكانت والية 
نيويورك األكثر تأثرا إلى األن بجائحة كوفيد19- 
بين الواليات األميركية.وأنجزت المخرجة الفائزة 
بجائزتي أوسكار، كاثرين بيغيلو، ثمانية مقاطع 
مصورة، شارك فيها إضافة إلى فريمان، كل من 
الممثلين روبرت دي نيرو وجيمي فوكس وإيلين 
من  عدد  وسيكون  أناتومي«(.  )»غرايز  بومبيو 

هذه األفالم متوافرا أيضا بالصوت فقط. ويفترض أن 
المتحدة  الواليات  أنحاء  كل  في  المقاطع  هذه  تعرض 
اإلعالم  لوسائل  يمكن  التي  اإلعالنية  للمساحات  تبعا 

أن تمنحها للحملة مجانا.
وكان حاكم ميشيغن الديموقراطي غريتشن ويتمر 
إلى  يونيو،  في  ترامب،  دونالد  الرئيس  حكومة  دعا 
إطالق حملة وطنية للتوعية في شأن وضع الكمامات، 

لكن مطلبه لم يستجب.
وظهر ترامب السبت للمرة األولى وهو يضع كمامة 
وسخر  يفعل،  أن  أشهر  مدى  على  رفض  بعدما  علنا، 

من شخصيات كانوا يظهرون علنا واضعين كمامة. 
الجمهوريين  الواليات  حكام  من  عدد  ورفض 

لكنهم  إلزاميا،  الكمامة  وضع  جعل  طويال 
عدلوا موقفهم أخيرا بعدما تسارع انتشار 

الوباء في والياتهم.
في  التغيير  هذا  حصل  وقت  وفي 
واليتا  تــزال  ال  وأالباما،  تكساس 
الواليتان  وهما  وأريزونا،  فلوريدا 
الفيروس  بانتشار  تأثرا  األكثر 
السكان  إلزام  عن  تمتنعان  راهنا، 
العامة.  األماكن  في  كمامات  وضع 

ونقل بيان عن حاكم نيويورك قوله 
هذا  نهاية  إلــى  نصل  أن  »يمكننا 

كنا  إذا  ال  متحدين،  كنا  إذا  الفيروس 
والسياسة«. العقائد  بسبب  منقسمين 

السينمائي  »القاهرة  مهرجان  أعلن 
التقديم  بـــاب  فــتــح  ــن  ع ــي«،  ــدولـ الـ
للمشاركة  العربية  األفالم  لمشروعات 
القاهرة  ملتقى  من  السابعة  النسخة  في 
فعاليات  ضمن  يقام  الذي  السينمائي 
السينما،  لصناعة  القاهرة  ــام  أي
25 نوفمبر  22 إلى  خالل الفترة من 
التقديم  باب  يستمر  أن  على   ،2020
المقبل،  أغسطس   4 حتى  مفتوحا 
للمهرجان.  الرسمي  الموقع  عبر 
السينمائي  القاهرة  ملتقى  ويشترط 
الفيلم  ــروع  ــش م مــخــرج  يــكــون  أن 
عربية،  أصول  من  أو  عربيا  المشارك 
وثائقيا  أو  روائيا  الفيلم  يكون  وأن 
بعد  ما  أو  التطوير  مرحلة  في  طويال 
المشروع  مخرج  يكون  وأن  اإلنــتــاج، 
واحد  فيلم  على  العمل  له  سبق  قد 
قصيرا.  أو  طويال  كان  سواء  األقل،  على 
رئيس  حفظي،  محمد  المنتج  ويقول 
الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان 
صناعة  تواجهه  الــذي  الكبير  التحدي  إن 
فيروس  ــة  أزم بسبب  العربية،  السينما 
على  حرصا  أكثر  المهرجان،  جعل  كورونا، 
لصناع  الدعم،  تقديم  في  دوره  مواصلة 
العربي،  العالم  في  والتلفزيون  السينما 
السينما،  لصناعة  القاهرة  أيام  منصة  عبر 
مشروعات  تقديم  في  سنويا  تنجح  التي 
المهرجانات  خريطة  على  نفسها  تفرض 

والجوائز.
ــالم  األف صناعة  أن  حفظي،  وأكــد 
لمزيد  تحتاج  عــام  بشكل  العربية، 

فرضها  التي  التوقف  حالة  بعد  ولكنها  الــدعــم،  من 
وقت  أي  من  احتياجا  أكثر  أصبحت  العالمي،  الــوبــاء 
مهرجان  يسعى  لذلك  األزمة،  آثار  من  للتخفيف  مضى، 

بأهمية  المؤمنين  والرعاة  الشركاء  مع  بالتعاون  القاهرة 
الدعم،  تقديم  في  للتوسع  استمرارها،  وضرورة  الصناعة 
إلى   19 من  الفترة  في  إقامتها  المقرر   ،42 الدورة  خالل 

علياء  تقول،  نفسه،  السياق  في  المقبل.  نوفمبر   28
»ملتقى  إن  السينما،  لصناعة  القاهرة  أيام  مدير  زكي 
الماضي،  العام  نجح  دغيدي،  ميريام  إدارة  تحت  القاهرة« 

إلى  وصل  انطالقه،  منذ  األضخم  هو  دعم  تقديم  في 
طموحات  هناك  أن  إلى  مشيرة  أميركي،  دوالر  ألف   200
ليتمكن   ،42 ــدورة  الـ فــي  الــدعــم  ــذا  ه حجم  ــزيــادة  ل
األفالم  مشروعات  من  أكبر  عدد  مساعدة  من  المهرجان 
فريق  يبذل  ولذلك  للنور،  الخروج  تنتظر  التي  العربية 
هذا  لتحقيق  السينما جهدا مضاعفا  لصناعة  القاهرة  أيام 
توقف  في  كورونا  فيروس  تسبب  أن  بعد  خاصة  الهدف، 
الدولية،  السينمائية  الفعاليات  تعديل معظم  أو  تأجيل  أو 

التي كانت تلعب دورا في دعم السينما. 
باب  غلق  بعد  سيعلن  المهرجان  أن  زكــي  ــدت  وأك
وقائمة  المشاركة  المشروعات  عن  لـ»الملتقى«،  التقديم 
إلى  باإلضافة  والشركاء،  الرعاة  عن  وكذلك  الجوائز، 
التي  السينما،  لصناعة  القاهرة  أيام  فعاليات  تفاصيل 
مع  بالتوازي  إلكترونيا،  بعضها  إقامة  المهرجان  يدرس 

إقامة المهرجان.  التي تقام في مقر  األنشطة 
وقت  في  أعلن  السينمائي«  »القاهرة  مهرجان  كان 
المقبل،  نوفمبر  موعدها  في   42 الدورة  إقامة  عن  سابق 
طبيعتها،  إلى  الحياة  لعودة  التدريجية  اإلجراءات  ظل  في 
مع االلتزام الكامل بكافة التدابير واالحتياطات التي تقرها 
الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سالمة 
صناع  من  المشاركين  أو  العمل  فريق  من  سواء  الجميع، 
السينما  لصناعة  القاهرة  أيام  أيضا.  والجمهور  السينما، 
وتوفر  العربية،  السينما  مركز  مع  بشراكة  تقام  منصة، 
واالجتماعات  والتواصل  النقاشات  إلجــراء  مهما  فضاء 
القاهرة  ملتقى  ــالل  خ ــن  وم والــمــحــاضــرات،  ــورش  والـ
المواهب  بين  تعاون  إلقامة  المجال  يفسح  السينمائي، 
عالم  في  الدولية  الشخصيات  وأهم  والمحلية  العربية 
مهرجان  العربية.  السينما  دعم  بهدف  األفــالم  صناعة 
المهرجانات  أعرق  أحد  هو  الدولي«  السينمائي  »القاهرة 
بكونه  ينفرد  انتظاما،  واألكثر  وأفريقيا  العربي  العالم  في 
واألفريقية  العربية  المنطقة  في  الوحيد  المهرجان 
FI� باريس  في  للمنتجين  الدولي  االتحاد  في  (المسجل 

APF( مع 14 مهرجانا آخرا ينظم مسابقات دولية.

من  الحياة  إلى  مصر  في  السينمائية  العرض  دور  تعود 
المنتجين طرح خمسة  جديد، بعد اإلعالن عن عزم بعض 
أول  وهي  المقبل،  األضحى  عيد  موسم  في  جديدة  أفالم 
إلى  النشاط  عودة  قرار  بعد  إصدارها،  يتم  جديدة  أفالم 

دور العرض السينمائي مطلع الشهر الجاري.
وأمينة  الرداد  لحسن  روحي«  »توأم  فيلم  صناع  حسم 
الجداوي،  رجاء  الراحلة  والنجمة  أحمد  بن  وعائشة  خليل 
ومحمود  حاتم  وأحمد  الزاهد  لهنا  »الغسالة«  وفيلم 
المقبل،  الموسم  في  المشاركة  من  موقفهما  حميدة، 
العرض  دور  في  يطرحان  جديدين  فيلمين  أول  ليكونا 
أفالم  ثالثة  وهناك  »كورونا«،  أزمة  بعد  عودتها  عقب 
المقبل،  الموسم  في  للمشاركة  بقوة  أيضا  مرشحة  أخرى 
وهي فيلم الرعب »ريما« لمايا نصري وهالة فاخر ومحمد 
7« ألحمد زاهر ومايا نصري ونضال  ثروت، وفيلم »زنزانة 
لمحمد  ترانزيت«  »عفريت  وفيلم  صبري،  وعبير  الشافعي 
وهو  الشباب،  النجوم  من  ومجموعة  فؤاد  وبيومي  ثروت 
قرر  بينما  المقبلة،  القليلة  األيام  خالل  حسمه  سيتم  ما 
طرح  ويسرا  ياسين  آلسر  المقام«  »صاحب  فيلم  صناع 

الفيلم عبر منصة شاهد »VIP« اإللكترونية تزامنا مع عيد 
األضحى أيضا بدال من طرحه في دور العرض.

منذ  الشهر  ونصف  أشهر  ثالثة  نحو  دام  توقف  بعد 
خالل  السينمائي  العرض  دور  عادت  »كورونا«،  أزمة  بدء 
خالل  أغلقت  قد  كانت  أفــالم  بخمسة  الماضية  الفترة 
عرضها، وهي: »لص بغداد« و»الفلوس« و»بنات ثانوي« 
فيلم  رفع  تم  ثم  السنة«،  و»راس  الدنيا«  و»صندوق 

»الفلوس« من دور العرض منتصف الشهر الجاري.
الفترة  األفــالم  على  الجماهيري  اإلقبال  ضعف  ورغــم 
اختبار  بالون  الفترة  تلك  السينما  صناع  اعتبر  الماضية، 
أفالم  طرح  وإمكانية  للسينما  الجمهور  تعطش  لمدى 

جديدة في موسم عيد األضحى.
في  ــراوي  ــدف ال محمود  السينمائي  الــمــوزع  ويــقــول 
العرض  ــدور  ل الحياة  ــودة  ع »إن  صحفية:  تصريحات 
تتخطى  وإيجابياته  األهمية  شديد  قرارا  كان  السينمائي 
فاإلقبال  ضئيلة،  اإلشغال  نسبة  كانت  وإن  حتى  سلبياته، 
على دور العرض السينمائي ضعيف، ألن األفالم المعروضة 
حاليا هي أفالم إجازة نصف العام، وال يوجد أفالم جديدة، 
كما أن آخر حفلة تبدأ في السادسة مساء، وال يتعلق األمر 
ألن  كورونا،  بسبب  السينما  دخول  من  الجمهور  بتخوف 
أنها لن تدخل  الموالت مزدحمة والناس تخرج بالفعل، إال 

هو  المقبل  العيد  وموسم  قديم،  فيلم  لمشاهدة  السينما 
نشاطها  إلى  العرض  دور  سيعيد  الذي  الحقيقي  التحدي 

السابق«.
عيد  موسم  دخول  مع  األمور  تتزن  أن  »أتوقع  وأضاف: 
أن  نتمنى  كما  الجديدة،  األفالم  وعرض  المقبل  األضحى 
وهي  الجمهور  عليها  اعتاد  التي  الرئيسية  الحفالت  تعود 
تجني  حتى  الليل  منتصف  وحفلة  مساء  التاسعة  حفلة 
ضخمة  أفــالم  نــزول  أن  مؤكدا  عودتها«.  ثمار  السينما 
اإلشغال  وفي ظل  الظروف،  تلك  في  مجازفة صعبة  اإلنتاج 
من  كان  ولذلك  إنتاجها،  تكلفة  تغطي  لن  ألنها  الضعيف 
الموسم  في  المشاركة  عن  الكبرى  األفالم  عزوف  الطبيعي 
المقبل كما هو معتاد في أفالم األعياد ويقتصر األمر على 

أفالم متوسطة اإلنتاج.
إجــراءات  تحت  السينمائي  العرض  دور  وتعمل  هذا 
دور  إشغال  نسبة  بتخفيض  تتعلق  عودتها  منذ  مشددة 
االستيعابية،  طاقتها  من   %٢٥ إلى  السينمائي  العرض 
لقياس  وجهاز  البوابات  أمام  للتعقيم  كبائن  وجود  مع 
الكمامة،  ارتـــداء  ــرط  وش مطهرات،  وتوفير  ــحــرارة،  ال
على  كرسيين  بمسافة  االجتماعي  بالتباعد  وااللــتــزام 
حفلتي  إلغاء  مع  حفلة،  كل  عقب  القاعات  وتعقيم  األقل، 

التاسعة مساء ومنتصف الليل.

نجوم هوليوود يروجون للكماماتنجوم هوليوود يروجون للكمامات

10 ماليني مشترك جديد لـ »نتفليكس« في 3 شهور

»توأم روحي« و»الغسالة« يتحديان »كورونا« في موسم عيد األضحى»توأم روحي« و»الغسالة« يتحديان »كورونا« في موسم عيد األضحى
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منهم روبرت دي نيرو ومورغان فريمان

يقام ضمن فعاليات المهرجان الدولي

فتح باب تقديم مشروعات األفالم مللتقى القاهرة السينمائي

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

ماليين   10,1 استقطبت  التدفقي  للبث  منصتها  أن  »نتفليكس«  أعلنت 
مشترك جديد، في الربع الثاني من العام.

تخفيف  بفعل  الثالث،  الربع  خالل  النمو،  في  تباطؤا  الشبكة  وتوقعت 
المرتبطة بوباء كوفيد19-، حسب »فرانس برس«. القيود 

 26 من  أكثر  المجموع  في  المنصة  جذبت  الجاري،  العام  مطلع  ومنذ 
مضامينها  بفضل  خصوصا  المدفوعة،  خدماتها  في  جديد  مشترك  مليون 
وباء  أرغم  مرحلة  في  البرمجة،  من  الساعات  آالف  من  المؤلفة  المنوعة 

منازلهم. الماليين على مالزمة  كوفيد19- خاللها 
برمتها   2019 لسنة  الجدد  المشتركين  عدد  تقريبا  الرقم  هذا  ويوازي 

192,95 مليون  28 مليونا، بحسب »نتفليكس« التي باتت تعد  والذي بلغ 
مشترك.

تباطؤا  متوقع  هو  كما  يشهد  »النمو  أن  إلى  أشارت  الشركة  أن  غير 
المستهلكين  على  لكوفيد19-  األساسية  الصدمة  وطأة  تراجع  بموازاة 
الربع  في  الجدد  المشتركين  عدد  يتخطى  أال  متوقعة  القيود«،  وتخفيف 
الثالث الـ2,5 مليون. وسجل صافي أرباح »نتفليكس« ارتفاعا فاق الضعف 
أعمالها  رقم  ازداد  كذلك  دوالر.  مليون   720 إلى  ليصل  الثاني  الربع  في 
المتوقع  من  بقليل  أكثر  أي  دوالر،  مليارات   6,15 ليسجل   %  25 بنسبة 

)6,08 مليارات(.

منح  السينمائي  تورنتو  مهرجان  منظمو  أعلن 
النجمة البريطانية، كايت وينسلت، جائزة »تريبيوت 
سبتمبر.  في  المقبلة  الــدورة  خالل  أوورد«،  أكتور 
افتراضية  بصورة  سبتمبر   15 في  الحدث  وسيقام 
نوعه  من  األهــم  وهو  المهرجان،  هذا  لمناسبة 

برس«.  »فرانس  حسب  الشمالية،  أميركا  في 
جوانا  للمهرجان،  العامة  المديرة  وأوضحت 

الحدث  رئاسة  في  المشاركة  فيشنتي، 
عبر  ــرة  واآلس الالمعة  كايت  »وجــود  أن 

وترفيه  إذهال  مصدر  يزال  ال  الشاشة 
على  والممثلين  للجمهور  وإلــهــام 
أن  إلى  المسؤولة  وأشارت  السواء«. 
الذاكرة  تطبع  تزال  ال  التي  الممثلة 
تأديتها  خــالل  من  السينمائية، 
تمثل  »تايتانيك«،  فيلم  بطولة 
»بالقدر عينه من القوة والشجاعة 
الالئي  النساء  بهما  تتحلى  اللتين 

تختار تجسيد دورهن«.
ولفتت فيشنتي إلى أن وينسلت 
أوسكار  جائزة  الحائزة  عاما«   44«
فيلم  في  دورها  عن  ممثلة  أفضل 
أفضل  »مــن  هــي  ــدر«،  ــ ري »ذي 
في  احتراما  وأكثرهن  الممثالت 

»تريبيوت  جوائز  وتكافئ  جيلها«. 
والمخرجين  الممثلين  أووردز« 

السينمائي،  القطاع  في  والمهنيين 
الفن  في  االستثنائية  مساهماتهم  على 

السابع.
يعقد  ــد19-«،  ــي ــوف »ك وبـــاء  وبسبب 
مهرجان تورنتو السينمائي دورته الخامسة 
بنسق  سبتمبر،  و19   10 بين  واألربعين 
الصاالت  األحداث في  بين  يجمع  هجين 

والمواعيد االفتراضية.

تمنح لها في سبتمبر المقبل

3 أفالم أخرى مرشحة للعرض

محمد حفظي:

نسعى للتوسع في 

تقديم الدعم للتخفيف 

من  آثار “كورونا”

علياء زكي:

نبذل جهدا مضاعفا 

لتقديم دعم أكبر 

لمشروعات األفالم

• مورغان فريمان

•  روبرت
 دي نيرو

جائزة من  مهرجان جائزة من  مهرجان 
»تورنتو«»تورنتو«

 لـكايت وينسلت لـكايت وينسلت

الوسط - محمد علوش



فيفي
املرمىاملرمى

بدأ التجهيز بمدينة البيضاء الجتماع أكاديميات 
في  والواقعة  الشرقية  بالمنطقة  القدم  كرة 
وقال  األخضر،  الجبل  من  الجغرافي  النطاق 
القدم  لكرة  العربية  األكاديميات  رئيس  نائب 
الستكمال  االجتماع  إن  الــوســط«  لـ»جريدة 
طاولة  وعلى  ليبيا،  أكاديميات  رابطة  مكونات 
وضع  بينها:  من  المحاور  من  العديد  االجتماع 

استراتيجية عامة آللية عمل األكاديميات.
المنطقة  أكاديميات  رابطة  تشكيل  يتم  كما 
الشرقية من الجبل األخضر حتى امساعد، والتي 
مناطق  جميع  في  الــروابــط  باقي  إلــى  تنتمي 
للفئات  دوري  إقامة  على  والتأكيد  ليبيا، 
الخارجية  المشاركات  في  المستهدفة  السنية 
من  والذي  الشرقية،  المنطقة  مختلط  الختيار 

لألكاديميات  ليبيا  منتخب  اختيار  يتم  خالله 
لتأهيل  ألية  ووضع  المختلفة  السنية  المراحل 
القائمين على األكاديميات،  المدربين  وتطوير 
والتاكيد على  السنية،  الفيئات  يتماشى مع  وبما 
المنتسبين  للرياضيين  الصحي  الكشف  تفعيل 

إلى األكاديميات وكذلك المدربين.
وجهت  األكاديميات  مندوبي  جانب  وإلــى 
لجنة  أعضاء  لألساتذة  االجتماع  حضور  دعوات 
عضو  عنيبة،  مفتاح  العربي  باالتحاد  المسابقات 
عبدالمطلوب  العربي  باالتحاد  الفنية  اللجنة 
العربي  باالتحاد  الحكام  لجنة  ورئيس  مختار، 
عضو  الدولي  والحكم  الشلماني،  محمد  الدولي 
توفيق  الدولي  العربي  باالتحاد  التحكيم  لجنة 

الضاوي.
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عودة الدوري 
الليبي رسالة سالم

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إعــان  القى 
من  نشاطه  إلــى  الليبي  ــدوري  ال بعودة 
ردود  المقبل،  أكتوبر  شهر  خال  جديد 
من  عدد  فهناك  ومتباينة،  مختلفة  فعل 
والــعــودة  اإلعـــان  بهذا  ــب  رح األنــديــة 
في  جاء  أنه  ورأت  الليبي،  الدوري  لنشاط 
وقته وتوقيته المناسب كونه رسالة سام 
ولم  الماضي،  صفحة  طــوى  واطمئنان 
شمل األسرة الرياضية، وأوراقها المبعثرة، 
لحالة  حدا  ووضع  الراكدة  المياه  وتحريك 
تعيشها  التي  االستقرار  وعــدم  الركود 

الباد منذ أكثر من عام ونصف.
الرياضية  ــة  ــدي األن بــاقــي  وطــالــبــت 
بتناسى  الصف  توحيد  في  بالمساهمة 
الخافات ووضعها جانبا في هذه المرحلة 
العامة،  المصحلة  أجــل  من  األقــل  على 
وأندية أخرى طالبت بضرورة تحديد موعد 
لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وتصحيح 
وإعادة  أوال  طريق  خارطة  ووضع  المسار 
القدم  لكرة  الليبي  االتــحــاد  في  النظر 
التفكير  ثم  ومن  وضعه  ومعالجة  الحالي، 

في عودة وانطاقة الموسم الكروي.
وتتوحد  اآلراء  تتفق  أن  نتمنى  وكــم 
المصالح  على  العامة  المصلحة  وتغلب 
الحياة  ــودة  ع فــي  وتسهم  الشخصية، 
جديد  من  نشاطها  سابق  إلى  الرياضية 
مع  وتتماشى  تتناسب  كانت  صيغة  بأي 
الموسم  هــذا  ليكون  الحالية  الــظــروف 
فعودة  بامتياز،  للوطن  استثنائيا  موسما 
إيجابية  آثار  له  الرياضي سيكون  الموسم 
ــوع  رب كــل  ــي  ف عموما  المشهد  على 
األول  المنتخب  صعيد  على  وحتى  الباد، 
ينتظره  الــذي  المحلي  المنتخب  خاصة 
الجديد،  العام  بداية  مع  هام  استحقاق 
أفريقيا  أمم  بطولة  في  المشاركة  وهو 
االتحاد  استقر  أن  بعد  المحليين  لاعبين 
المرجيني  علي  المدرب  اختيار  على  الليبي 
تتطلب  العليا  المصلحة  فإن  له،  مدربا 
عودة  في  والمشاركة  جميعا  المساهمة 
دون  المحدد  موعده  في  الكروي  الموسم 
المتوقفة  المنتخب  لمسيرة  دعما  تأخير 
بانتقاء  للمدرب  تسمح  حتى  والمتعثرة، 
انطاق  خال  من  الاعبين  أبرز  واختيار 
وإعداد  تحضير  أفضل  يعتبر  الذي  الدوري 
هذه  مــن  قليلة  أشهر  قبل  لمنتخبنا 
بطولة  في  له  ظهور  رابع  في  المشاركة 
بماعبها  ظهر  أن  سبق  الذي  »الشان« 
لنسختها  بطا  وتوج  مناسبات،  ثاث  في 
جنوب  بماعب   2014 الــعــام  الثالثة 

أفريقيا.
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رابطة جديدة ألكاديميات كرة القدم باملنطقة الشرقية
إسماعيل  الليبي  ــي  ــدول ال ــالعــب  ال قــاد 
فريق  صفوف  ضمن  المحترف  التاجوري، 
صعب  لفوز  فريقه  سيتي«،  »نيويورك 
ميامي«  ــر  ــت »إن نــظــيــره  عــلــى  وثــمــيــن 
جمعت  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدف 
منافسات  ضمن  اإلثــنــيــن،  الفريقين، 

بطولة الدوري األميركي للمحترفين.
األساسية  التشكيلة  في  التاجوري  وبدأ 
على  مميزًا  مستوى  ــدم  وق للمباراة 
اقتناص  في  ونجح  الشوطين،  ــدار  م
مشوار  في  لفريقه  مهمة  نقاط  ثالث 
الفريق  الدوري، خاصة بعد تعثر  بطولة 
أمام  البطولة  من  جولتين  أول  في 

»أورالندو سيتي« و»فيالدلفيا«.
التاجوري  سجله  الوحيد  المباراة  هدف 
بعد  المباراة،  زمن  من   64 الدقيقة  في 
السلبي،  بالتعادل  األول  المباراة  شوط  نهاية 
الفريقين،  هجمات  تعدد  مــن  الــرغــم  وعلى 
لتسجيل  الفاعل  للمستوى  تــرقَ  لم  أنها  إال 

األهداف.
سيتي«  »نيويورك  فريق  رفــع  النتيجة،  بهذه 
من  الثالث  المركز  في  نقاط   3 إلــى  رصيده 
األميركي  الدوري  بطولة  من  األولى  المجموعة 
»إنتر  فريق  رصيد  تجمد  حين  في  للمحترفين، 
ترتيب  ليتذيل  النقاط  من  صفر  عند  ميامي« 

المجموعة.
نيويورك  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  وفقد 
نظيف،  بهدف  فيالدلفيا  نظيره  أمام  مباراته  سيتي، 
على  كبيرا  فوزا  سيتي  أورالنــدو  فريق  حقق  فيما 

نيويورك سيتي بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.

قرر مجلس إدارة نادي »االتحاد«، برئاسة جمال الجعفري، إسناد 
السريتي.  بالنادي، للمهندس وسام عمر  المركز اإلعالمي  إدارة  مهمة 
التكليف، على ضرورة قيام السريتي بإعداد وتقديم مقترح  ونص قرار 

»االتحاد«،  اإلعالمي  للمركز  المستقبلية  االستراتيجية  والرؤية  بالهيكلة 
وذلك فور استالمه مهام منصبه الجديد. يشار إلى أن السريتي، يعد 

باللجنة  إلى جانب كونه موظًفا  الغرافيك والمونتاج،  أبرز فنيي  أحد 
الليبية. األولمبية 

علمت »الوسط« أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق ◆
الوطني، بشير القنطري، أصدر قرارًا بتكليف عبدالباسط العالقي رئيسًا 

لمجلس الرياضة بطرابلس، خلًفا لمحمد العائب الذي تولى المنصب لعدة 
سنوات. ويعد عبدالباسط العالقي من الشخصيات الرياضية المتزنة، وسبق 
له تولي منصب مدير األكاديمية األولمبية التابعة للجنة األولمبية الليبية. 

وعبر العالقي عبر »فيسبوك« عن تقديره لهذا التكليف من رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة.

◆

www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين العدد 244السنة اخلامسة2 ذو احلجة  1441 هــاخلميس 23 يوليو 2020

المنتخب الليبي للشطرنج 
يشارك بأولمبياد العالم 

2020 عبر اإلنترنت
تشارك ليبيا في األولمبياد العالمي للشطرنج عبر 

اإلنترنت، التي ستقام أيام 25، و26، و27 من يوليو 
الجاري، وسط مشاركة 163 دولة. ويمثل ليبيا في المحفل 
العالمي ثمانية شطرنجيين، منهم خمسة في فئة الكبار، 
وفي فئة تحت 20 عاما ستكون المشاركة بالعب واحد فرج 

الحجازي، وفي فيئة البنات ستكون المشاركة بالعبتين 
أميرة عبدالقادر وأبرار سالم. ويتكون منتخبنا الليبي 
للشطرنج، وفقا لموقع البطولة على »فيسبوك«، من 

خمسة العبين متأهلين من بطولة ليبيا الفردية للكبار 
لسنة 2020 المقامة عبر اإلنترنت وهم: علي العر، وحسين 

الصابري، ومحمد التومي، ومحمد القمودي، وهاشم 
النعمي، بجانب العبتين هما أميرة عبدالقادر، وأبرار سالم، 

عالوة على العب تحت سن 20 عاما، هو فرج الحجازي.
وأعلن هاشم النعمي، المدرب وحكم الشطرنج 

الليبي، من خالل صفحته الشخصية على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، إلى أن أولمبياد العالم للشطرنج، 
سيشهد مشاركة 163 دولة، وزمن المباراة 15 دقيقة، مع 

إضافة خمس ثوان عن كل نقلة منقولة.
وتوجد ليبيا بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضا، 

منتخبات قبرص، وجزر الكايمان، وموريتانيا، وأوروبا 
وأنتيغوا وباربودا، وهايتي، وسانت لوسيا، والرأس 

األخضر، وغرينادا.

عاد المدرب الوطني إلى واجهة األحداث الرياضية 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  إعالن  من جديد عقب 
مؤخرًا عن اختياره وتكليفه للمدرب الوطني علي 
ينتظره  الذي  الوطني،  المنتخب  لقيادة  المرجيني 
حيث  الجديد  العام  مطلع  دولي  استحقاق  أول 
لالعبين  أفريقيا  بطولة  منافسات  في  سيشارك 
هذا  ويأتي   ،2021 بالكامرون  الشان  المحليين 
االختيار والعودة للمدرب الوطني عقب انتهاء عقد 
الذي  البنزرتي  فوزي  المخضرم  التونسي  المدرب 
قاد "فرسان المتوسط" في تصفيات الكان الحالية 
منتخب  أمام  خسر  حيث  فقط  مباراتين  وخاض 
الجولة  ذهاب  مباراة  في  برباعية  تونس  بالده 
األولى وتفوق في مباراة الجولة الثانية أمام منتخب 

تنزانيا بهدفين لهدف.
علي  الوطني  المدرب  واختيار  تكليف  وأثار 
في  دارت  التي  التساؤالت  من  جملة  المرجيني 
الوسط الرياضي هل اختيار المدرب علي المرجيني 
لقيادة المنتخب الوطني خالل المرحلة المقبلة هي 
عودة واستعادة الثقة في المدرب الوطني أم نتيجة 
الكرة  اتحاد  بها  يمر  التي  الخانقة  المالية  األزمة 
تعاقده  تجديد  من  اليتمكن  جعلته  التي  الليبي 
البنزرتي  فوزي  المخضرم  التونسي  المدرب  مع 
لالستمرار في قيادة الفريق خالل مرحلة تصفيات 

الكان الحالية.

المرة األولى
المدرب  التي يتولى فيها  المرة األولى  وهذه هي 
الوطني علي المرجيني، الذي تم منحه الثقة لقيادة 
مدربا  عمل  قد  كان  حيث  األول  الليبي  المنتخب 
الحفيظ  عبد  السابق  المنتخب  مدرب  مع  مساعدا 
فوزي  التونسي  للمدرب  مساعدا  ومدربا  اربيش 
البنزرتي، وسبق للمرجيني أن تولى تدريب العديد 
أبرزها  باهرة  نتائج  المحلية حقق معها  فرقنا  من 

الشط والمحلة والترسانة والهالل والسويحلي.

المدرب التاسع عشر محليا
"المرجيني" هو المدرب المحلي رقم 19 في تاريخ 
على  وتناوبوا  تولوا  الذين  المحليين  المدربين 
الراحل  المدرب  ويعد  المتوسط،  فرسان  قيادة 
المدربين  أكثر  الخمسي  محمد  المدربين  وشيخ 
تولى  حيث  األول،  للمنتخب  تدريبا  المحليين 
تدريبه وقيادته في خمس عشرة مناسبة مختلفة 
على كافة الواجهات والتصفيات عاصر خاللها أربعة 
أجيال، وكان مدربا لألزمات والطوارىء في العديد 
عام  مرة  ألول  تدريبه  تولى  حين  المناسبات  من 
بينما  بسوريا،  القنيطرة  كأس  بطولة  في   1974
كانت آخر مهمة قاد فيها الخمسي المنتخب عام 
للمدرب  خلفا  أفريقيا  أمم  تصفيات  ضمن   2007

المصري محسن صالح.

عدم االستقرار
عبر  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  يستقر  لم 
مسيرته الطويلة على مدرسة تدريبية واحدة، حيث 
والحصاد  والنتيجة  التدريبية  المدارس  تعددت 

المواعيد  أغلب  في  مخيبة  كانت  والمحصلة 
الكروية، حيث بدأ المنتخب مشواره في أول ظهور 
األولى  العربية  بالدورة   1953 عام  له  رسمي 
باإلسكندرية باالعتماد على المدرب الوطني الذي 
العربية  مشاركاته  طوال  الفرسان  مسيرة  رافق 
األولى وحتى مطلع الستينيات، حيث اتجهت الكرة 
األجنبي  المدرب  على  االعتماد  إلى  بعدها  الليبية 
اإلنجليزية  المدرسة  يمثل  مدرب  مع  بالتعاقد 
التي كانت أول مدرسة تعتمد عليها الكرة الليبية 
خالل مشاركة المنتخب الوطني في الدورة العربية 

بالرباط عام 1961.

مدارس تدريبية مختلفة
أسماء ومدارس تدريبية عديدة وشهيرة ومدربون 
قادوا  مختلفة  وخبرات  بمستويات  يتمتعون 
المنتخب الليبي عبر مسيرته وتاريخه الطويل في 
فرصة  ونال  عمل  من  منهم  مختلفة  ظروف  ظل 

وحقق  ومالئمة  مناسبة  وبيئة  مناخا  ووجد  كافية 
النجاح ومنهم من تولى المهمة في ظروف صعبة 
ومدرب  أزمة  مدرب  وكان  محدودة،  ولفترات 
الليبي  طوارئ، حيث تعاقب على تدريب المنتخب 
وإسبانيا  وإيطاليا  ورومانيا  إنجلترا  من  مدربون 
واألرجنتين والبرازيل واسكتلنده وصربيا وكرواتيا 
عدد  ووصل  والجزائر،  وتونس  ومصر  والمجر 
تدريب  على  تعاقبوا  الذين  األجانب  المدربين 
عشرات  عن  ناهيك  أجنبيا،  مدربًا   24 منتخبنا 
فيما  األدوار  تبادلوا  الذين  المحليين  المدربين 

بينهم بين مدرب عام ومدرب مساعد.

اإلنجليزي برادلي األبرز
لكن األسماء التي تركت بصمتها سواء من العنصر 
المدرب  ولعل  قليلة  كانت  األجنبي  أو  المحلي 
بريطانيا  من  جاء  الذي  برادلي،  رون  اإلنجليزي 
وأبرز  أفضل  أحد  كان   1976 عام  مغمورا  مدربا 

له  ويعود  الليبي،  المنتخب  تاريخ  في  المدربين 
ليبي قوي  بناء وتكوين منتخب  إعادة  الفضل في 
استمر لسنوات وقدم لمالعبنا العديد من النجوم 
فترة  امضى  الذي  المدرب  وهو  الالمعة  الكروية 

كافية امتدت لقرابة األربع سنوات.

بيال وأيليا وباكيتا
قيادة  في  نجح  الذي  بيال  المجري  المدرب  ثم 
المنتخب الليبي ألول مرة إلى نهائي بطولة أفريقيا 
عام 1982 والكرواتي ايليا الذي تأهل مع المنتخب 
والبرازيلي   2006 بمصر  أفريقيا  بطولة  لنهائيات 
ماركوس باكيتا الذي قاد الفرسان للتأهل لنهائيات 
الذي  كلمنتي،  واالسباني   ،2012 أفريقيا  بطولة 
توج مع المنتخب بطال للشان عام 2014 في الوقت 
الذي اخفقت فيه أسماء اكثر منها شهرة عالمية، 
أي  تحقيق  في  المدوية  وسمعتها  شهرتها  ولها 
نجاحات تذكر وغادروا مالعبنا بهدوء دون بصمة 

االرجنتيي  أبرزهم  ولعل  الضيق  الباب  ومن 
وااليطالي   1986 العالم  كأس  بطل  بيالردو 
تجربة  خاض  الذي  سكوليو  ومواطنه  برسلينى 
قصيرة مع المنتخب عام 2002 في تصفيات أمم 
بعض  رغم  االستمرارية  لها  يكتب  لم  أفريقيا، 

النجاحات التي حققها.

المدرب العربي
وكان للمدرب العربي نصيب فى تدريب المنتخب 
الوطني، حيث تولى المهمة مدربون من تونس 
المنتخب  تدريب  تولى  حيث  والجزائر  ومصر 
امثال  العرب  المدربين  من  العديد  الليبى 
مدرب  كأول   1967 عام  لعريبى  مختار  الجزائرى 
المصرى  والمدرب  الليبى  المنتخب  يقود  عربى 
محسن صالح، والمدرب التونسي فوزي البنزرتي، 
قاد  الذى  وهو  نجاحا  وأكثرهم  أبرزهم  يعد  الذي 
بطولة  نهائيات  إلى  مرة  ألول  للتأهل  المنتخب 
 2009 عام  األولى  للمحليين في نسختها  أفريقيا 

بساحل العاج.
كما قاد الفرسان إلحراز المركز الثالث في الدورة 
العربية بمصر عام 2007، وقاد المنتخب الليبي في 
التصفيات المزدوجة لتصفيات كأس العالم وكأس 
أفريقيا 2010، ثم عاد ليقود للمرة الثانية ووالية 
رسميتين  دوليتين  مباراتين  خاللها  خاض  ثانية 
كان  كما  الحالية،  الكان  تصفيات  خالل  فقط 
للمدرب الجزائري عادل عمروش تجربة قصيرة مع 

المنتخب خالل تصفيات الكان الماضية.

المدرب الوطني
بينما يبقى المدرب الوطني له نجاحات وبصمات 
المنتخب  ومسيرة  تاريخ  من  مهمة  مراحل  في 
أمامه  وتوفرت  الفرصة  له  اتيحت  عندما  الوطني 
تولى  حيث  مهمته  في  النجاح  ومقومات  سبل 
المدربين  من  العديد  الليبي  المنتخب  تدريب 
اثبت  أول نجاح واستحقاق  يبقى  المحليين، ولكن 
األول  المنتخب  مع  نجاحه  الوطني  المدرب  خالله 
كان بطله الراحل شيخ المدربين محمد الخمسي، 
بالبطولة  الفوز  لتحقيق  الفرسان  قاد  الذي 

اإلسالمية بتركيا عام 1980.
مواجهات  في  الليبي  المنتخب  انتصر  كما 
الفوز  أبرزها  قوية  عربية  منتخبات  أمام  حاسمة 
مناسبتين  في  مصر  منتخب  على  التاريخي 
مختلفتين، في كل من ملعبي طرابلس وبنغازي، 
وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تدريب 
ومتباعدة  متقاربة  فترات  في  الليبي  المنتخب 

وصلت إلى خمس عشرة مرة.
البهلول،  الهاشمي  القدير  الوطني  المدرب  ثم 
المحطة  إلى  المنتخب  وقاد  المسيرة  واصل  الذي 
 ،1986 عام  المكسيك  لمونديال  للتأهل  األخيرة 
نجاحات  له  اربيش  الحفيظ  عبد  المدرب  وكان 
على صعيد تصفيات الكان والمونديال عام 2014 
وزمنية  قياسية  فترة  وخالل  الليبي،  المنتخب  مع 
الوطني  المنتخب  تدريب  على  تعاقب  قياسية 
الدامجة  المحليين وهم جالل  المدربين  عدد من 
العيساوي  المريمي ثم فوزي  في مناسبتين وعمر 
وبوبكر باني اللذان قادا الفريق خالل آخر مباريات 

تصفيات الكان النسخة الماضية.

عودة املدرب الوطني لقيادة املنتخب الليبي إلى الواجهة من جديد

تعددت المدارس التدريبية 
واإلخفاقات واحدة.. الخمسي 

والهاشمي األكثر نجاًحا

العودة استعادة للثقة
في قدرات المدرب الوطني

أم مدرب أزمة وطوارئ؟
● البنزرتي

● محمد الخمسى● عبد الحفيظ أربيش● علي المرجيني

علي المرجيني مدربًا لـ»فرسان المتوسط« خلفا للتونسي فوزي البنزرتي
الوسط - زين العابدين بركان:

● التاجوري

● مباراة إلحدى أكاديميات كرة القدم

نعمل على مصلحة الرياضة 
وسنكون أول المشاركين 

حال إقامة الدوري الممتاز

هدفنا إطالق ملعب خاص 
لألهلي يتسع لـ15 ألف 

متفرج وسيصل إلى 45 ألفا

األخيرة  الفترة  بنغازي  األهلي  نادي  يشهد 
انتعاشة استثمارية كبيرة، تحت قيادة خالد 
وكان  اإلدارة،  مجلس  رئيس  السعيطي، 
آخرها عندما وافقت اإلدارة على تخصيص 
جزء من أرضه، إلقامة مرفق رياضي ثقافي 
متكامل، خاص بذوي الهمم العالية، وذلك 
الماضية،  الفترة  خالل  عقده  اجتماع  بعد 
في  والمختص  والخبير  السعيطي،  بحضور 
دخيل  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  شؤون 
الهوني، واستشاري الوصول الشامل، أحمد 
للنادي  السابق  التنفيذي  والمدير  الرضا، 

االٔهلي، إبراهيم المغربي.
مبادرة  إلطالق  بنغازي  األهلي  ويهدف 
وتوفير  معنويا،  العالية  الهمم  ذوي  لدعم 
حياتهم  لممارسة  مالئمة  وظروف  مناخ 
بشكل طبيعي، ومنحهم جزءا من حقوقهم 
الراهنة  األوضاع  في  خصوصا  المسلوبة، 
األهلي  وتعهد  البالد.  بها  تمر  التي 
بالمشاريع  القيام  االجتماع،  خالل  بنغازي، 
الشامل،  التصميم  بمنظور  االستثمارية، 

والمقعدين  المكفوفين  راحة  الذي يضمن 
حضاري  بشكل  الشأن،  ذوي  من  وغيرهم 
بأعلى مواصفات هندسية، وطبقا لتوصيات 
المنظمات العالمية، على رأسها اليونسكو. 
وفي هذا الصدد تحدث السعيطي، في حوار 
التي  األمور  من  الكثير  عن  »كورة«،  إلى 

األهلي  والنادي  عامة  الليبية  الكرة  تهم 
الليبي  الدوري  انطالق  وعن  بالخصوص، 
مصلحة  مع  دائما  »نحن  وقال:  الممتاز، 
الكرة  اتحاد  قرر  وإذا  الليبية،  الرياضة 
استئناف النشاط الرياضي، فاألهلي سيكون 
السعيطي  وأوضح  المشاركين«.  أول 

انطالق  حول  الكرة  اتحاد  تصريحات  أن 
المسابقة مجرد عبث ومحاولة لجس نبض 
المسيرين  أن  إلى  مشيرا  فقط،  الشارع 
الحاليين التحاد الكرة ضعفاء، وغير قادرين 
على اتخاذ أي قرارات جريئة، وكل ما يقومون 
به هو جس نبض الشارع، واستشارة بعض 

األندية دون أي تحمل للمسؤولية.
سبق  مع  فاشل  الكرة  اتحاد  أن  وتابع 
في  فشله  خالل  من  ذلك  ورأينا  اإلصرار، 
استكمال الموسم، وتملصه من المسؤولية، 
الدوري  مسابقتي  إنهاء  في  نجاحه  وعدم 
لمشاكل  حلول  أي  تقديم  وعدم  والكأس، 
األهلي  »النادي  مضيفا:  ليبيا،  في  الكرة 
العمومية،  الجمعية  بانعقاد  دائما  يطالب 
يتهربون،  لالتحاد  المسيرين  أن  إال 
االستثمارات  وعن  واهية«.  وحجج  ألسباب 
األخيرة،  الفترة  في  النادي  أطلقها  التي 
للخضراوات  سوق  الحالية  »المشاريع  ذكر: 
البلدي،  الفندق  من  بالقرب  والفواكه، 
المنزلية  للمواد  وسوق  اإلنشاء،  قيد  وهي 
ومحالت  افتتاحها،  تم  الماجوري  بمنطقة 
قاريونس«.  بحي  للذهب  وسوق  تجارية 
»سيكون  بنغازي:  األهلي  رئيس  وقال 
لألهلي ملعب خاص به.. نحن حاليا في طور 
سعته  ستكون  والملعب  المشروع،  إطالق 
ألف متفرج، بحي قاريونس،   15 االبتدائية 
وسيكون قابال للتوسع بسعة تصل إلى 45 

ألف متفرج في السنوات المقبلة«.

األهلي بنغازي: اتحاد كرة القدم فاشل مع سبق اإلصرار.. 
ويتهرب من انعقاد الجمعية العمومية

الوسط- القاهرة

● خالد السعيطي
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تطلع ملشروع كروي

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

الحركة  ضرب  الــذي  كورونا  فيروس  رغم 
الحال  هو  كما  وأصابها  العالم  في  الرياضية 
الدوري  توقف  ورغم  والسياحة،  االقتصاد  مع 
انتشار  قبل  الــقــدم  لكرة  الممتاز  الليبي 
األمني  والوضع  البالد  أحداث  بسبب  كورونا 
منذ  الــدوري  إقامة  وعدم  والمتدخل  المعقد 
النشطاء  من  كثيرا  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  مدة، 
المطالبة  مــن  واإلعــالمــيــيــن  والمحللين 
جمعية  بعقد  الليبي  الكرة  التحاد  الصريحة 
انتهاء  قــرب  مع  موعدها  ــالن  وإع عمومية، 
تنتهى  الذي  الحالي،  لالتحاد  األربع  السنوات 
مدته في فبراير 2012، وبعد مد وجزر وطول 
قراره  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أعلن  انتظار 
بموعد  ملتزم  بأنه  التحية  عليه  يستحق  الذي 
موعدا  وحــدد  منها  يتهرب  وال  االنتخابات 

العمومية. لجمعيته 
الليبي  الدوري  انطالق  قرب  عن  أعلن  كما 
بالمخاطر  محفوف  دوري  أنه  رغم  جديد،  من 
معقدا  زال  ما  الذي  األمنى  الوضع  ناحية  من 
البعض  إن  بل  الكثيرين،  نظر  في  بليبيا 
اعتبره أمرا غير منطقى في ظل الوضع الليبي 

األمني الصعب.
بل  كورونا  جائحة  انحسار  عدم  ناحية  ومن 
ولألسف هي في انتشار، وندعو اهلل أن يحفظ 
كل  وفي  الفيروس،  هذا  من  والعباد  البالد 
شأن  الليبية  القدم  كرة  شأن  فإنه  األحــوال 
مع  التعامل  من  والبد  بالعالم،  يحصل  ما  كل 
الفيروس  مع  والتعامل  اآلن  كواقع  الجائحة 
والتي  المفيدة،  الــبــرامــج  وخلق  هــو  كما 
تتماشى معه باعتباره أصبح أمرا واقعا، وليبيا 

ليست استناء والعالم كله يعانى منه.
إلجراء  الليبي  الرياضي  الوسط  ويتطلع 
ويتطلع  وواضحة،  وصريحة  شفافة  انتخابات 
بعض  استمرار  أو  جديد  كرة  التحاد  كذلك 
أعضاء االتحاد الحالي، ولكن بشرط أن يكون 
ألربع  اللعبة  لتطوير  حقيقى  مشروع  لهم 
يومي  عمل  ممارسة  وليس  قادمة،  سنوات 

إداري روتينى وتسيير نشاط فقط.
حقيقية  لنقلة  الرياضي  الوسط  ويتطلع 
المالي  الدعم  يغب  لم  األخيرة  السنوات  وفي 
والمال  حجة،  ليست  األموال  وقلة  الحكومى، 
موجود والماليين تعطى لالتحاد سواء الحالي 
كروي  لمشروع  التطلع  ويبقى  السابق.  أو 
كل  رغم  صعبا  ليس  فهذا  قادمة،  لسنوات 

الظروف التي تمر بها البالد.

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

السنة اخلامسة
العدد 244 2 ذو احلجة 1441 هــ
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لعب  صانع  كأفضل  التاريخي  الرقم  وحطم 
21 هدًفا. في موسم واحد، بعدما صنع 

أي  على  يحصل  لم  األرجنتيني  النجم 
موسم  قدم  لكنه  اآلن،  حتى  بطوالت 
وأصبح  اإلسباني،  الدوري  في  رائع  فردي 
الـ20  فوق  ويصنع  يسجل  الذي  الوحيد 
هدًفا في موسم واحد. وأداء ميسي الفردي 
أبطال  دوري  في  للتحسن  قابل  والجماعي 
عمره  يمر من  عام  تأكيد كل  وبكل  أوروبا، 
دون حصوله على الكرة الذهبية هو خسارة 

كبيرة.
البرتغالي  خاسر:   - رونالدو  كريستيانو 
يوفنتوس  فريق  نجم  رونالدو  كريستيانو 
على  المنافسة  من  قريبًا  كان  اإليطالي 
انفجاره  بعد  العالم،  العبي  أفضل  جائزة 
اإلنجاز  تحقيقه  بعد  خاصة  التهديفي، 
يفوز  التاريخ  في  العب  كأول  التاريخي 
بجائزة الهداف في الدوريات الثالثة الكبرى 
حيث  واإليطالي"  اإلسباني  "اإلنجليزي، 
سجل 30 هدًفا في 34 جولة، كما أنه أمامه 
الجوالت  في  أرقامه  لتحسين  رائعة  فرصة 
ليفاندوفسكي  بروبرت  يلحق  وقد  المقبلة، 
في سباق الحذاء الذهبي، لذلك بكل وضوح 

خسارة  ستكون  الذهبية  الكرة  جائزة  غياب 
له. بالنسبة 

الفرنسي  النجم  خاسر:   - بنزيما  كريم 
بلقب  للتتويج  مدريد  ريال  حمل  من  هو 
بعد مستوى  الموسم  اإلسباني هذا  الدوري 
أكثر من رائع قدمه بعد فترة التوقف، وربما 
لكنه  الجائزة  على  ليحصل  بنزيما  يكن  لم 
للحصول  ترشيحه  سيتم  كان  تأكيد  بكل 
كرة  عالم  في  الكبيرة  األسماء  ضمن  عليها 

القدم.
نيمار - فائز: النجم البرازيلي ربما يكون 
الفائز  العالم  في  الوحيد  الكبير  الالعب  هو 
الموسم  قدمه خالل  فما  الموقف،  ذلك  من 
الجاري من مستويات متوسطة وعادية كان 

الضوء. سيجعله خارج دائرة 
فائزون:   - الشباب  وكل  مبابي  كيليان 
حوالي  بعد  عام  لمدة  الذهبية  الكرة  غياب 
رونالدو  كريستيانو  فيهم  سيطر  عامًا   12
أمر  هو  األلقاب  كل  على  ميسي  وليونيل 
العام  يكون  وربما  للشباب،  بالنسبة  رائع 
تلك،  االحتكار  حالة  لكسر  بداية  هو  الجاري 
يحتاجه هؤالء  ما  بالتحديد  يكون هو  وربما 

الشباب لبدء حقبة جديدة خاصة بهم.

العام  منذ  الجائزة،  تاريخ  في  األولى  للمرة 
2020 دون تتويج أحد نجوم  1956، سيمر 
كأفضل  الذهبية،  الكرة  بجائزة  القدم  كرة 
الجوائز  أيضًا  العالم، كما حُجبت  العب في 
النسائية،  الذهبية  الكرة  وهي  المستجدة، 
مرمى،  حارس  وأفضل  صاعد  العب  أفضل 
وذلك بعدما أعلنت عن ذلك مجلة »فرانس 
الجائزة  إلغاء  عن  الفرنسية  فوتبول« 
للمرة  القدم  كرة  عالم  في  األغلى  الفردية 
كورونا  فيروس  وباء  تفشي  بسبب  األولى، 

المستجد.
ذلك اإلعالن كان بمثابة الصدمة للكثير 
تلك  تمثله  لما  نظرًا  القدم،  كرة  عالم  في 
حيث  دوري،  بشكل  أهمية  من  الجائزة 
المليارات  وربما  الماليين  نتيجتها  ينتظر 
أي  في  الحال  هو  كما  ولكن  العالم،  حول 
شيء آخر، هناك من يستفيد من ذلك القرار 
نستعرض  للضرر،  سيتعرض  من  وهناك 

المقبلة: السطور  ذلك خالل 
البولندي  خاسر:   - ليفاندوفسكي  روبرت 

ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن  روبيرت 
للتتويج  المرشحين  أبرز  أحد  كان  ميونخ، 
بعدما  الحالي،  العام  خالل  الذهبية  بالكرة 
الموسم،  مدار  على  مبهرة  مستويات  قدم 
الفريق  تتويج  في  األبرز  الدور  ولعب 

المحلية. بالثنائية  البافاري 
الشخصي  الرقم  ليفاندوفسكي  وحقق 
 51 سجل  بعدما  مشواره،  في  األفضل 
فرصة  ويمتلك  مباراة،   43 خالل  هدًفا 
استمرار  ظل  في  أهدافه،  حصيلة  زيادة 
أبطال  دوري  في  ميونخ  بايرن  مشوار 
لن  الجائزة  إلغاء  وبعد  واآلن  أوروبا، 
مماثلة  فرصة  على  ليفاندوفسكي  يحصل 
مسيرته  خالل  جديد  من  األغلب  على 
من  القليل  فيها  تبقى  التي  الكروية 

األعوام.
األرجنتيني  خاسر:   - ميسي  ليونيل 
لعدد  القياسي  الرقم  صاحب  ميسي  ليونيل 
مرات(   6( الذهبية  بالكرة  التتويج  مرات 
للفوز  المرشحين  أبرز  أحد  بدوره  كان 
المخيب  المحلي  الموسم  رغم  بالجائزة، 
لدوري  تُوج هداًفا  فريقه، حيث  الذي قدمه 
هدًفا،   25 برصيد  اإلسباني  األولى  الدرجة 

من يستفيد ومن يخسر بقرار إلغاء جائزة الكرة الذهبية في املوسم الجاري؟
القاهرة - الوسط

● نيمار● رونالدو● ميسي

فيه  تتحطم  كسراب  الليبي،  الدوري  إقامة  تبدو 
أقدام العاطشين لعودة الحياة الكروية في الدوري 
الرياضي،  الوسط  في  الحديث  كثر  الممتاز، حيث 
من  الدوري  نشاط  عودة  اقتراب  إمكانية  عن 
بعدما  وذلك  المقبل،  أكتوبر  منتصف  في  جديد، 
الليبي  باالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  كشف 
قام  الذي  الموعد  الكزة، عن  يونس  القدم،  لكرة 
الدوري  بطولة  النطالق  بتحديده  الكرة  اتحاد 
أن  مؤكدا  المقبل،  الموسم  في  الممتاز  الليبي 

البطولة ستكون رسمية وليست دوري تنشيطي.
الكزة، قال في تصريحات صحفية: "لقد حددنا 
الليبي  الدوري  بطولة  منافسات  انطالق  موعد 
لتكون   ،2021  /  2020 الجديد  للموسم  الممتاز 
في 15 من شهر أكتوبر المقبل"، مضيًفا أن تحديد 
موعد انطالق الدوري جاء بدون تنسيق مع اللجنة 
المختصة بمكافحة وباء كورونا، الفتا إلى أن اتحاد 
الكرة يتابع عن كثب الوضع الصحي بالبالد ويتابع 
بشكل جيد تطورات األرقام والوضع الصحي. وأكد 
عضو المكتب التنفيذي على أنه ال يوجد حتى اآلن 
تواصل مباشر بين المكتب التنفيذي التحاد الكرة 
واألندية التي ستشارك في بطولة الدوري الموسم 
الكرة هو  اتحاد  المقبل، مشددًا على أن ما يهم 

انطالق المسابقة في ظروف مناسبة.
الموسم  في  الدوري  بطولة  أن  وأوضح 
وليست  متكاملة  رسمية  بطولة  ستكون  الجديد 
منوها  هبوط،  هناك  سيكون  أنه  أي  تنشيطية 
إلى أنه حتى اآلن لم يتم تحديد شكل المسابقة، 
حيث إن المكتب التتفيذي في انتظار المقترحات 
الصدد  هذا  في  المسابقات  لجنة  التي ستقدمها 
واختتم  األعالن عنها فور وصولها.  يتم  ومن ثم 
انطالق  بعد  أنه  على  بالتأكيد  تصريحاته  الكزة 
يقوم  سوف  وانتظامها  الممتاز  الدوري  مسابقة 
المسابقات  باقي  انطالق  مواعيد  بتحديد 

الدرجات. بمختلف 
لكرة  الفرعي  االتحاد  رئيس  أعلن  جانبه،  من 
القدم الجبل األخضر، مفتاح اعنيبة، عن قرب عودة 
النشاط الرياضي بالبالد، وذلك في إطار التنسيق 
والجهات  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  بين  الجاري 
تصريحات  في  قائاًل:  الدولة،  في  المختصة 
صحفية، إن االتجاه داخل أروقة المكتب التنفيذي 
منافسات  بانطالق  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد 
موسم 2020-2021، بمسابقات الكرة الشاطئية.

بين  تنسيق  هناك  يكون  أن  يجب  أنه  وأضاف 
وباء  مكافحة  ولجنة  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد 

الظهور  الرياضة  مسؤولي  على  واجبا  بات  اليوم 
للمرحلة  مخططاتهم  عن  واإلفصاح  العلن  إلى 
الرياضيين  مصلحة  على  حفاظا  وذلك  المقبلة، 

والرياضة في ليبيا.

تحرك ليبي
لكرة  الليبي  االتحاد  حركت  األخيرة  التصريحات 
وانطالق  إقامة  في  ورغبته  نيته  بشأن  القدم 
الركود  لحالة  حد  ووضع  الجديد  الكروي  الموسم 
الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية، لتتحرك 
الحديث  ويعود  األجواء  وتنتعش  الراكدة  المياه 
ستكون  التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن 
عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث 
القت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من االرتياح من 
حالة  بعد  خصوصا  ليبيا،  في  الرياضي  الوسط 
وانطالق  »كورونا«  جائحة  زوال  وقرب  الهدوء 
واستئناف أغلب البطوالت العربية واألوروبية التي 

كانت متوقفة بصورة موقتة.
إلى  العودة  على  الجميع  وشجع  حفز  هذا  كل 
هناك  يكون  ويكاد  التنافسية،  وأجوائها  المالعب 
بنظام  الدوري  إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه 
أن  على  والتنقل  الحركة  لصعوبة  المجموعتين، 
يتأهل األول والثاني في كل مجموعة إلى المربع 
أن  وينتظر  الموسم،  بطل  هوية  لتحديد  الذهبي 
الفترة  خالل  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  يكشف 
رحلة  طريق  وخارطة  تفاصيل  المقبلة  القريبة 

العودة الستئناف النشاط الكروي.

45 نسخة كروية مكتملة
ومنذ انطالقة نسخته األولى في الموسم 63 - 64، 
أقيم الدوري الليبي في 45 نسخة كروية مكتملة 
وتعرض لإللغاء والتوقف ست مرات، وتعاقب على 
»االتحاد«  وهي  محلية  فرق  تسعة  ألقابه  إحراز 
طرابلس«  و»األهلي  لقبا،  عشر  ستة  برصيد 
برصيد اثني عشر لقبا، و»األهلي بنغازي« برصيد 
بثالثة  و»المدينة«  و»التحدي«  بطوالت،  أربع 
من  وكل  بلقبين،  و»النصر«  و»المحلة«  ألقاب 
واحد،  بلقب  و»األولمبي«  و»الشط«  »الظهرة« 
لكرة  الليبى  االتحاد  رئاسة  على  تعاقب  فيما 
سنوات،  تسع  من  أقل  في  رؤساء  خمسة  القدم 
إبراهيم  السابق  الدولي  الحكم  الراحل  وهم 
وجمال  الطشاني  وأنور  كويدير  ومفتاح  الجمل، 
يعكس  ما  الشلماني،  وعبدالحكيم  الجعفري 
كل  طالت  التي  االستقرار  وعدم  التخبط  حالة 
وألقت  السلبية  تداعياتها  لها  وكانت  شيء 

الكروي. المشهد  على  بظاللها 

حقيقة أم وعود زائفة.. هل يعود الدوري الليبي قريًبا بعد توقفه ملوسمني؟

الوسط- القاهرة

اتحاد الكرة يحدد 15 أكتوبر موعًدا النطالق البطولة للموسم الجديد.. ويونس الكزة يؤكد: البطولة ستكون رسمية وليست »دوري« تنشيطياً

ال يوجد حتى اآلن تواصل 
بين اتحاد الكرة واألندية 
التي ستشارك في الدوري

الدوري  عودة  أجل  من  المستجد  كورونا  فيروس 
المقبل،  أكتوبر   15 المقترح  الموعد  في  الممتاز، 
لالتحاد  اجتماع  هناك  سيكون  أنه  موضحًا 
تحديد  أجل  من  األضحى  عيد  أجازة  بعد  الفرعي 
مع  التواصل  بعد  المسابقات  انطالق  موعد 
أن هناك عديد من  إلى  وأشار  التنفيذي،  المكتب 
الفرعي  االتحاد  مع  تتواصل  األخضر  الجبل  أندية 

وتستعجل عودة النشاط.

وعود سابقة
رئيس  خرج   ،2019 العام  من  ديسمبر  شهر  في 
الشلماني،  القدم عبدالحكيم  الليبي لكرة  االتحاد 
قناة  عبر  »ميادين«  برنامج  إلى  تصريحات  في 
جادة  »هناك مساٍع  وقال:  الوطن«،  روحها  »ليبيا 
الجاري،  العام  من  يناير  شهر  في  الدوري  إلقامة 
ومن يريد أن يشارك أهاًل به، ومَن ال يريد سنقدر 
ولجنة  الغربية  المنطقة  في  لجنة  فهناك  ظروفه، 
وهناك  الخصوص  بهذا  الشرقية  المنطقة  في 
لذا  دوري  هناك  يكون  أن  ويجب  علينا  التزامات 
نسعى لرفع الحظر، وسيكون هذا بداية من دول 

شمال أفريقيا التي ستقف معنا في هذا األمر«.

تصريحات الشلماني وجدت قبوال في المنطقة 
عضو  بحضور  اجتماعا  عقدت  التي  الشرقية 
القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
وشباب  سرت  خليج  أندية  بحضور  الكزة  يونس 
الجبل واألخضر واألهلي بنغازي والتحدي والهالل 
والنصر والصداقة والتعاون واألنوار ونجوم أجدابيا 
ودارنس واشترط المجتمعون على االتحاد الليبي 
أجل  من  والتنقل  باإلقامة  والتكفل  المالي  الدعم 
 20 يوم  حددوا  كما  الممتاز،  الدوري  في  اللعب 
مسابقة  النطالق  أقصى  كموعد   2020 يناير 
 2020-2019 الرياضي  للموسم  الممتاز  الدوري 

به  الذي طالبت  المالي  الدعم  الحصول على  بعد 
تنفيذه  يتم  لم  ما  وهو  الشرقية  المنطقة  أندية 
حتى اآلن. منذ انطالق الدوري الليبي لكرة القدم، 
الذي انطلقت طبعته ونسخته الكروية األولى قبل 
أكثر من نصف قرن وتحديدًا في الموسم الرياضي 
)1963-1964(، لم يعرف االستقرار ولم يهدأ له 
بال وال حال طوال تاريخه ورحلته الطويلة الشاقة. 
وعرف الدوري الليبي تقلبات وعثراث عديدة، كما 
شهد مواسم مثيرة وفترات ذهبية زاهية، وأخرى 
عدة  وتعثر  الكروي،  الموسم  خاللها  توقف  عجافا 
منتصف  في  واإللغاء  للتوقف  وتعرض  مرات، 
الطريق كان آخرها الموسم الماضي، الذي توقف 
وهي  الذهاب  مرحلة  انتهاء  واعتاب  مشارف  على 
الموسم  فيها  يتعرض  التي  األولى  المرة  ليست 

الكروي للتوقف واإللغاء.
سبق أن توقف الدوري الليبي أواخر السبعينات 
عجافا  مرت  سنوات،  ثالث  من  ألكثر  مرة  ألول 
التوقف  من  ينقذها  ولم  الليبية،  القدم  كرة  على 
استضافة  الزمن سوى  غبار  وينفض عن مالعبها 
عادت  حيث   ،1982 أفريقيا  أمم  بطولة  البالد 
ولكن  للدوران.  الكروي  الموسم  عجلة  بعدها 

● من مباراة االتحاد طرابلس وفريق رفيق )0-2( بالدوري الممتازالموسم الذي لم يكتمل 2018-2019

وأعمار  ممتازة  جسمانية  خامات  ولدينا  لألفريقية،  ال 
توافرت  لو  لسنوات طويلة  العطاء  على  قادرة  صغيرة 

اإلمكانات المادية والمعنوية.
• ما الطريقة المثلى لتكوين منتخب قوي؟

طبعا لكل مدرب طريقته في العمل ولديه خطة معينة 
للمنتخب  مدربا  كنت  لو  أنا  إليَّ  بالنسبة  بها،  يعمل 
21 سنة، وخطة عمل  أعمار تحت  سأشكل منتخبا من 
مبرمجة لمدة ثالث سنوات، مع وضع برنامج كامل من 
ودية ومشاركات  ومباريات  وخارجية  داخلية  معسكرات 

في دورات عالمية ودية في مختلف دول العالم.
نظرك  وجهة  من  الدوري  مسابقة  شكل  ترى  كيف   •

الفنية؟
ثمانية  من  يكون  الممتاز  الدوري  لشكل  بالنسبة 
وإياب،  ذهاب  جوالت  أربع  من  دوري  ويقام  فرق، 
وتحسب النقاط ما بينها، ثم يترشح أربعة فرق األوائل، 
ويعمل لها دوري من ذهاب وإياب، ويتوج البطل من 
يحصل على أكثر نقاط، والفرق األربعة األوائل التي لم 
تترشح الرباعي يعمل لها دوري من ذهاب فقط يهبط 
ويصعد  نقاط،  ألقل  األربعة  الفرق  هذه  من  فريقان 

فريقان من الدرجة األولى.
• ما الفرق بين الالعبين الليبي واألجنبي؟

لالعب  بالنسبة  ومتقطع  مستمر  غير  التدريب 
والثقافة  للفرق،  بالنسبة  قليلة  والمباريات  الليبي، 
الليبي  فالالعب  محدودة،  الليبي  لالعب  الرياضية 
برنامج  لديه  وليس  الطويلة  التدريبات  يتحمل  ال 
الثقافة  في  فيختلف  األجنبي  الالعب  أما  منظم،  علمي 
الرياضية في األكل والنوم والتدريب والهدف لتحقيق 
لسنوات  التدريب  في  واالستمرارية  المطلوبة  الغاية 

طويلة والنظام والمعاملة.
• ما الفرق بين االتحادين الليبي والمالطي؟

والمالطي،  الليبي  االتحادين  بين  كبير  فرق  هناك 
فاألخير يدعمه ماديا الشركات ورجال األعمال ويعتمد 
لكن  والمنتخبات،  الدوري  تسيير  في  على عدة جهات 
بأمانة دون مجامالت لو توافرت األمور المادية لالتحاد 
الليبي سوف نصل بالكرة الطائرة إلى أعلى مستويات 
فما  أفريقيا،  في  األولى  المراكز  وسنتصدر  عالمية، 

ينقصنا الدعم المادي فقط.

حصلت  التي  الدورات  عدد  عن  حدثنا  البداية..  في   •
عليها قبل الوصول إلى هذا المستوى الدولي؟

محلية  تدريبية  دورات  عشر  من  أكثر  على  حصلت 
عالمية مستوى  دورات  وثالث  أولمبية  دورات  وخمس 
من  دبلوم  على  تحصلت  وكذلك  وثالث،  وثان  أول 
ستة  لمدة  الرياضية  للعلوم  األلمانية  البزيج  جامعة 
مستوى  على  دوليا  ومحاضرا  خبيرا  واعتمدت  أشهر، 

العالم 2006.
• كيف وصلت إلى مرحلة المحاضر الدولي واألفريقي؟

هذه  في  حققتها  التي  والنتائج  الدورات  خالل  من 
الدولي  االتحاد  لدى  معتمد  دولي  خبير  فأنا  الدورات، 
الدولي  المحاضر  بين  كبيرا  فرقا  هناك  ألن  ومحاضر، 
واألفريقي، فالمحاضر األفريقي ال يقدر أن يحاضر في 
دول العالم، لكن المحاضر الدولي يحاضر على مستوى 
العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، وفي كل أنحاء 
دراسة   12 نحو  قدمت  للدراسات  وبالنسبة  العالم، 
إرتيريا  المثال  سبيل  على  الدول،  مختلف  في  دولية 
وليسوتو  والكاميرون  وكرواتيا  وموزمبيق  والسودان 
وأشرفت  الدول  من  وغيرها  أفريقيا  وجنوب  ومالطا 

كذلك على مراكز الناشئين في أفريقيا.
• متى انتقلت للتدريب في الخارج والفرق التي دربتها؟

ليبيا،  خارج   2016 في  الخارجي  للتدريب  انتقلت 
وكانت محطتي األولى في السعودية، حيث دربت فريق 
سليما  فريق  مع   2017 مالطا  إلى  انتقلت  ثم  الزلفى 
للسيدات، وتحصلت معهن على بطولة مالطا وكأس 
معه  وتحصلت  الرجال  لوشنز  فريق  دربت  ثم  مالطا، 
على الترتيب الثاني، وفي 2019 دربت فريق فينيكس 
المالطي، وتحصلت معه على بطولة الناشئين وكذلك 

بطولة مالطا وكأس مالطا للسيدات.
النسائية  العناصر  تدريب  بين  اختالف  هناك  هل   •

والرجال؟
تجربتي في مالطا أعتبرها ناجحة، من خالل النتائج 
وسيدات  رجال  دربتها  التي  الفرق  مع  حققتها  التي 
بين  كبير  اختالف  وهناك  الدرجات،  بمختلف  وناشئين 
مهمة  السيدات  فتدريب  والرجال،  السيدات  تدريب 
صعبة في التعامل معهن، ألن هناك فروقا في التدريب 
وفي  البدنية  القوة  وكذلك  والشدة  العمل  حيث  من 

من  العديد  في  نتناقش  وباستمرار  دائما،  االتحاد 
مديرا  جاهز  دائما  وأنا  مستمر،  تواصل  وعلى  األمور 
فنيا للمنتخبات الليبية، وتقديم كل ما عندي من أجل 
إستراتيجية  عمل  في  العالمية  إلى  والوصول  التطوير 
على أعلى مستوى لكل المنتخبات الوطنية، إذا توافرت 
مانع،  أي  لدي  فليس  المناسبة،  والظروف  اإلمكانات 
إمكانات  لديه  ممتاز  جيل  لدينا  الحاضر  الوقت  وفي 
العالمية  إلى  والوصول  مستويات،  أعلى  إلى  للوصول 

الطرق التدريبية والتكنيك، وأتمنى من كل المدربين 
العمل المستمر والجهد من أجل الوصول إلى الهدف.

في  الطائرة  الكرة  ينقص  ماذا  دوليا  خبيرا  بصفتك   •
ليبيا على صعيد الفرق والمنتخبات؟

االهتمام  بينها  من  مهمة،  أشياء  عدة  ينقصها 
جميع  على مستوى  الناشئين  من  قوية  قاعدة  بإنشاء 
الشرقية  أو  الغربية  المنطقة  سواء  ليبيا  في  المناطق 
ألن  للمدربين،  صقل  دورات  عمل  مع  الجنوبية،  أو 
التدريب  علوم  من  الكثير  إلى  يحتاجون  المدربين 
والتطوير، وكذلك دورات للحكام والمدربين مع عمل 
أن  بد  ال  الثاني  المهم  والشيء  لإلداريين،  دورات 
يكون هناك دعم مادي قوي جدا للبدء في بناء منتخب 
طويل األمد، يكون من األعمار الصغيرة لمدة خمس 
تكثيف  مع  والناشئين  للكبار  منتخبات  وعمل  سنوات، 

المشاركات في الدورات الدولية واألفريقية.
• هل توافق على تدريب المنتخب الوطني؟

رغم أني موجود في الخارج في مهمة تدريب لكني 
ما زلت مديرا فنيا لالتحاد الليبي، ونتواصل مع رئيس 

● رزق الشيباني مع فريق فينيكس اسويقي للكرة الطائرة في مالطا

جاهز لقيادة املنتخب الوطني للطائرة وعمل إستراتيجية للوصول إلى العاملية

الوسط- الصديق قواس

   المحاضر الدولي رزق الشيباني في حوار لـ»الوسط«:

خبير الكرة الطائرة والمحاضر الدولي، 
رزق الشيباني، من الخبرات الليبية 

التي أسهمت في تطوير اللعبة 
محليا وخارجيا، كونه من الكفاءات 

الدولية التي تسهم في برامج االتحاد 
الدولي واألفريقي والعربي، من خالل 
التكليفات التي أوكلت إليه في الفترة 

األخيرة في كثير من البالد ليكون 
خير سفير لبالده.. لذا التقت »جريدة 

الوسط« به في هذا الحوار مستعرضة 
السيرة الذاتية، حيث كانت البداية في 
مدرسة باب بن غشير العام 1971، ثم 

أشبال األهلي طرابلس العام 1972، 
وتدرج مع النادي إلى األواسط ثم مع 

فريق الكبار بالدرجة الثانية في 1978، 
ثم صعد إلى الدرجة األولى الممتاز، 

ولعب مع نادي المدينة 1979، كما بدأ 
مسيرته العبا ومدربا في 1983، ودرب 

األهلي طرابلس واالتحاد واليرموك 
منذ العام 2000، وتم تكليفه مديرا 
فنيا لالتحاد الليبي والمنتخبات وهو 

● رزق الشيبانيمستمر في منصبه حتى اآلن.

الكرة الطائرة ينقصها االهتمام 
بإنشاء قاعدة قوية من 

الناشئين.. ودعم مادي قوي
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الواليات املتحدة
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ليبيا األمسليبيا األمس

لكل حكاية بدايٌة ووسط ونهاية. هناك أغلبية من الناس يرون أن أفضل أجزاء الحكاية نهايتها. 
وهو رأي ال أختلف معه كثيرًا، العتقادي أن الحكاية وحدة واحدة. وأفضل الحكايات عندي ما كانت 
بنهايات مفتوحة. وإن لم تكن كذلك، فعلى األقل بنهايات سعيدة، خاصة في زمن لم تعدّ فيه 
سعادة إاّل في الحكايات. ثمة حكايات تبدأ وال تصل إلى نهاية، رغم تقادم العهود، مثل حكاية 

كنجستون على نهر التيمز، في جنوب غرب لندن.
نهارًا  كان  الحجري.  عزلي  وليس  الصحّي،  بياتي  انتهاء  عن  كاشهار  مؤخرًا،  زيارتها،  قررت 
صيفيًا، ولم يكن مشمسًا. السماء، في ذلك اليوم، حجبتها غيوم ثقيلة، وقفت حاجزًا بينها وبين 
الزحام البشري الذي كان، بشكل ملحوظ، يموج في شوارعها وساحاتها، رغمًا عن تهديدات الوباء 
الفيروسي. وكنتُ، أنا، قد وصلتها على متن حافلة عامة، قادمًا من وريستر بارك، بوجه غطت 
محجريهما  في  تدوران  هرمتين،  عينين  سوى  للعيون  منه  مكشوفًا  تُبق  ولم  كمامٌة،  مالمحه 
كعدستين مغبشتين، على أمل التقاط عينين صديقتين ومرحّبتين. صافحت النهر بحرارة عائد 
أسواقها  لزيارة  برغبة  أحسُّ  ولم  وساحاتها،  في شوارعها  التسكع  وبدأت  غياب.  بعد  أهله  إلى 

قديم،  حجر  فيه  يتموضع  مكان  إلى  قدماي  قادتني  المغلقة. 
منح   ، تحديدًا  الحجر،  ذاك  إن  يقال  حديدية.  بقضبان  مسيّج 
الملوك". على ذلك  كنجستون اسمها، الذي يعني حرفيًا " حجر 
الحجر، يقول المؤرخون، كان يتم تتويج الملوك السكسونيين في 
الماضي البعيد. كانوا يأتون بالمرشح لتولي العرش، ويجلسونه 
فوق الحجر، ويضعون على رأسه التاج. وحين تنتهي الطقوس، 
ينهض من فوقه مغادرًا، وقد صارت رغباته آوامر لمن حوله من 

رجال البطانة، ولكل الشعب.
حكايات الملوك في بريطانيا ذات جذور عميقة، وبتاريخ طويل، 
يومنا هذا  إلى  جرت في مساربه ومسالكه دماء كثيرة،. ومازال 
مبعث اهتمام وإعجاب الكثيرين، ومثار دهشتهم. والزائر إلى ذلك 
النصب التاريخي، اليمكنه باي حال االفالت من التفكير فيما كان 
يحدث من أمور، وكيف تطور بها الحال، حتى صارت الملكية في 
القلب من النسيج البريطاني سياسيًا واجتماعيًا، إلى درجة أنهم 
يضطرون  كانوا  وريث،  وجود  وعدم  مالكة  ساللة  نهاية  لدى 
الستيراد ملك من دولة مجاورة. العائلة المالكة الحالية من أصول 
ساللة ملكية المانية. وإذا كان الزائر ليبيًا مثلي، فالبد أن الوقفة 

أمام ذلك الحجر سوف تحيله على فترة تاريخية عاشتها ليبيا تحت نظام ملكي، استمر القل من 
عقدين زمنيين، ثم سقط تحت أول ضربة تلقاها، وتعرّض رجاله للنفي وللسجن، وتم محو تلك 
الفترة من كتب التاريخ المدرسية، وكأنها لم توجد. ولم يعد أحد يجرؤ على ذكرها خشية من سوء 
العاقبة. على عكس الملكية في الغرب األوروبي أو في المغرب مثاًل، فإن الملكية الليبية ال تعدو 
أن تكون سوى نبتة طارئة، بال جذور، وال تختلف عن حكاية قصيرة وبنهاية محزنة. وما ينطبق 
انتهاء  بعد  بدأت مشوارها  التي  الحكاية  بعدها.  جاء  الذي  أيضًا  الجمهوري  النظام  يطال  عليها 
فترة الحكم الملكي، أكثر اثارة للدهشة، ألن قائد النظام العسكري، انتقل، بين ليلة وضحاها، من 
مؤسس لعصر الجماهير وليصبح، بقدرة الخزينة العامة الليبية، ملكا لملوك أفريقيا، ومن دون نأمة 
خجل أو حياء، أو تفسير منطقي حتى ألنصاره. وشاهد الليبيون، والعالم أجمع، مراسم وطقوس 
تتويج الزعيم الثائر على الملكية إلى ملك ملوك تنقل مباشرة على شاشات القنوات الفضائية. 
ذلك المشهد أعاد لالذهان مشهدًا أكثر سوريالية أو ماسأوية ال فرق ، حدث في جمهورية أفريقيا 
الوسطي في السبعينيات من القرن الماضي، حين قرر رئيسها الجنرال جان بيدل بوكاسا تتويج 
نفسه امبراطورًا!!! بوكاسا دفع تكاليف التتويج من األموال التي دفعها له العقيد معمر القذافي، 

من الخزينة الليبية. لقاء اشهار اسالمه في لقاء جمعهما في طرابلس، وياسعدك يافاعل الخير!!
أو سعادة.  لفرح  فيها  وبالطبع ال مكان  المتوقعة سريعًا،  إلى نهايتها  حكاية بوكاسا وصلت 
بشكل  الجماهير،  عصر  ومؤسس  افريقيا  ملوك  ملك  حكاية  نهاية  بسنوات  ذلك  بعد  وأعقبه 

تراجيدي، ومنقول مباشرة على شاشات التلفزيون.
حكايات الملوك، منذ قديم الزمان، تتشابه وتختلف، وفي أغلبها ال تنتهي بنهايات سعيدة، 
أو مفتوحة. وهذا، بطبيعة الحال، يقودنا إلى إخوتنا من الليبيين المطالبين، هذه األيام، بعودة 
على  الصراع  حول  الخانقة  األزمة  من  للخروج  حل  اليجاد  منهم  محاولة  في  ليبيا،  إلى  الملكية 
السلطة. فهم، من دون شك، يعرفون جيدًا أن الجذور للملكية في ليبيا، وهذا ربما يفسر السرعة 
التي اختفت بها. ويعلمون كذلك أن مسالة تقرير الخروج بالبالد من محنة النزاع إلى ضفة السالم 
واالستقرار، ال تقرر في ليبيا، وال يقررها ليبيون، وبالتاكيد، فإن عودة النظام الملكي ال مكان له على 
األجندة، محليا أو دوليًا. وهذا يعني أن الوصول بالحكاية الليبية إلى طريق يقود إلى نهاية سعيدة، 

أو مفتوحة لم تتضح معالمه بعد.

جمعة بوكليب

حكاية بنهاية سعيدة!

ماذا: فعلت من أجل بسط األمن واالستقرار في ليبيا؟

من: الجهة التي تخطط لسياستها تجاه ليبيا؟

أين: تقف بالتحديد في الصراع بين حكومة الوفاق

        والجيش الوطني؟

متى: تحسم موقفها من الفرقاء الليبيين؟

كيف: أدارت الصراع مع روسيا في ليبيا بالوكالة؟

لماذا: لم تتبن سياسة مباشرة ومعلنة تجاه أطراف الصراع 

          في األزمة الليبية؟

أقوالهمأقوالهم

 »أجريت مباحثات جيدة جدا حول ليبيا 
مع صديقي دونالد ترامب«.

الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون

»موافقة مجلس النواب المصري على 
نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية 

»إعالن حرب على ليبيا«

المفوض بوزارة الداخلية 
في حكومة الوفاق الوطني

 فتحي باشاغا

 تورط المرتزقة األجانب، ووجود 
الجماعات المتطرفة واإلرهابية في 

ليبيا يعد تهديدا 
للسالم اإلقليمي والعالمي.

وزير الخارجية الجزائري
 صبري بوقادوم

 »حفتر يعيق جهود إرساء السالم 
ووحدة األراضي الليبية«

وزير الدفاع التركي 
الشاعَر الفيلسوف عمر سيف النصر عبدالجليلخلوصي أكار

اإليطالي  المستعمر  ضد  بالجهاد  حافل  تاريخ  بعد  من 
56 سنة، المجاهد والسياسي  رحل في مثل هذا اليوم منذ 
أحد  وهو  عبدالجليل،  النصر  سيف  عمر  الفيلسوف  والشاعر 
القرضابية  معركة  وأيضا  وعافيه،  تاقرفت،  معركة  رجال 
خالل   ، تشاد  إلى  وهاجر  باإلعدام،  عليه  وحكم  الشهيرة. 

َن  كـــوَّ الثانية  العالمية  الــحــرب 
عربية  قوة  بيك  حمد  وشقيقه 

الليبيين في  المهاجرين  من 
شقيقه،  وبقيادة  أفريقيا 
ــوة  ــق شـــاركـــت هـــذه ال
وطرد  ــزان  ف تحرير  في 

منها. الطليان 
ــحــراك  ــي ال شـــارك ف
أدى  الـــذي  الــســيــاســي 

العام  ليبيا  استقالل  إلى 
وفاة  بعد  تولى  ثم   ،1951

شقيقه األكبر حمد سيف النصر 
أواخر  حتى  فزان  1954والية  سنة 

التعديالتِ  إجراء  في  الشروع  عند  استقال  حيث   ،1962
شهدت  لقد  الفيدرالي.  النظام  إللغاء  تمهيدا  الدستوريةِ، 
وثقافية  تعليمية وصحية،  الوالية في عهده طفرة ونهضة 
وصدرت في عهده صحيفة فزان، التي فتحت المجال لكثير 
تميز   . وفكرية  أدبية  نهضة  محدثة  الشابة،  األقالم  من 

النظر. وبعد  بالحكمة  شعره 

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

 إذا كان الزائر ليبيًا 
مثلي، فالبد أن 

الوقفة أمام ذلك 
الحجر سوف تحيله 
على فترة تاريخية 
عاشتها ليبيا تحت 

نظام ملكي

ال تزال اآلثار الليبية تضم الكثير من 
األشياء الخفية، ال سيما ما يتعلق منها 
باآلثار الطبيعية، مثل الغابة المتحجرة 

بوادي المالحة في نالوت، والتي عثر 
فيها على جذوع ضخمة، يصل أحدها إلى 

16 مترا.
وزار فريق بحثي مشترك بين قسم 

الجيولوجيا في جامعة طرابلس ومراقبة 
آثار جبل نفوسة المتحف لمتحف الليبي 
للديناصورات والتاريخ الطبيعي بنالوت، 
والحظوا الجمال الذي تتسم به الغابة، 
والتي يالحظ فيها أيضا التغير الكبير 
في تكوين منطقة ككلة، المتمثل في 

تضاعف السمك وظهور السحنة الطرفية 
مقارنة بما هو موجود في غريان، فضال 

عن وجود أشكال فريدة من أشجار 
الغابات.

 الجمال الفريد في الغابة المتحجرة بنالوت الجمال الفريد في الغابة المتحجرة بنالوت

 آمبر هيرد.. تهديد بالقتل

 صور غير مسبوقة 
عن الشمس

»سوالر  مسبار  لدرس يواصل  مهمته  الثوران أوربيتر«  وعمليات  والتي العواصف  الشمس،  سطح  األرض. على  على  كثيرًا  تؤثر  األوروبي-قد  المسبار  صورًا وأرسل  الخميس،  الملتقطة األميركي،  األقرب  »سوالر هي  وانطلق  لوكالة للشمس.  التابع  قاعدة أوربيتر«،  من  األوربية،  الفضاء 
في  كانافيرال  كاب 

فبراير،  في  له فلوريدا  تحليق  أول  الشهر وأكمل  الشمس  صورًا فوق  مرساًل  لظواهر الماضي  مسبوقة  غير 
سطحها.  من  قريبة 

مولر  دانييل  وقال 
»سوالر  مشروع  من 
وكالة  في  أوربيتر« 
األوروبية:  الفضاء 

الصور  »تتجاوز 
توقعاتنا«.  األولى 

من  »نرى  وأضاف: 
إلى  مؤشرات  لنا اآلن  يسبق  لم  الدرجة ظواهر  بهذه  رصدها 
من  التفصيل  من 

قبل«.

 والدة حيوان نادر 
مهدد باالنقراض

شهدت حديقة حيوانات، في سنغافورة، ميالد 

صغيرين من فصيلة ليموريات المطوق الحمراء.
ويعد هذا الحدث استثنائيا لهذا الجنس 
الحيواني، المصنف من األكثر تعرضا لخطر 

االنقراض في العالم، حسب »فرانس برس«، 
الجمعة. وتعود آخر والدة شهدتها حديقة 

سنغافورة لحيوان من هذه الفصيلة من 

الرئيسيات، المتأصلة في مدغشقر، إلى أكثر 

من عقد مضى، وفق ما أعلنت محمية الثروة 
الحيوانية والنباتية في سنغافورة.

وأشارت المحمية إلى أن والدة التوأمين، 
اللذين لم يطَلق عليهما أي اسم بعد، تشكل 

حدثا »خاصا« ألن هذه الرئيسيات ال تتزاوج 
سوى مرة سنويا.

بلون  الحمراء  المطوق  ليموريات  وتعرف 

والقوائم  واليدان  الوجه  فيما  األحمر،  جسمها 

والذيل باللون األسود، إضافة إلى بقعة بيضاء 

على الرأس. وآخر حيوان من هذه الفصيلة 

رأى النور في حديقة سنغافورة، كان بوسكو 

والد التوأمين قبل أحد عشر عاما. أما الوالدة 

وعمرها ثماني سنوات فأتت إلى سنغافورة من 
.2016 يابانية في  حديقة حيوانات 

الحمراء »خطرا  المطوق  ليموريات  وتواجه 

باالنقراض بشكل حرج«، وفق تصنيف االتحاد 
الطبيعة. لحفظ  الدولي 

المتبقية  الـ107  ومن أصل األجناس 
103 خطر  من ليموريات مدغشقر، تواجه 

33 »بشكل حرج«، أي  االنقراض بينها 

األجناس  قبل تصنيفها ضمن  األخيرة  المرحلة 
البرية«. الحياة  من  »المنقرضة 

زوجها  أن  لندن  في  العليا  للمحكمة  هيرد  آمبر  األميركية  الممثلة  كشفت 
في  اإلثنين،  شهادتها  في  وذلك  بقتلها،  هدد  ديب  جوني  الممثل  السابق 

دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود على صحيفة بريطانية.
ويقاضي ديب مؤسسة »نيوز جروب نيوسبيبرز«، التي تنشر صحيفة »ذا 

صن«، بسبب مقال نشرته العام 2018 وصفته فيه بأنه »يضرب زوجته«.
واستمعت المحكمة العليا في لندن لشهادات على مدى أسبوعين، بما 
العالقة  عن  كشفت  والتي  أيام،  خمسة  مدى  على  ديب  شهادة  ذلك  في 

المتقلبة بين الزوجين وبعض المزاعم المروعة من كال الطرفين.
)34 عاما( بعد أن أدت القسم أمام المحكمة، اإلثنين، إن  وقالت هيرد 

لها  التي تعرضت  اإليذاء  أشكال 
على يد ديب كانت شديدة.

بعض  »كانت  وقالت 
لدرجة  شديدة  الحوادث 
من  خائفة  كنت  أنني 
عن  ــا  إم يقتلني  أن 
فقد  إذا  أو  قــصــد 
ــســيــطــرة )عــلــى  ال
وتمادى..  نفسه( 
لــــقــــد هــــدد 
بقتلي  صراحة 
ــرات،  ــدة م ع
وخـــاصـــة 
أواخر  في 
عالقتنا«.
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