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مهمة صعبة

فضاء

قادت أزمة فيروس »كورونا« نحو 
النفط، وأصبح  الطلب على  تغيير يزان 

منظمة  داخل  التفكير  التحول محور 
الدول المصدرة للنفط »أوبك«. وقال 

وسابقين  حاليين  مسؤولين  سبعة 
ومصادر أخرى على صلة بـ»أوبك« 

إن األزمة التي شهدها العام الجاري 
التراجع جعلت  إلى  النفط  ودفعت سعر 

»أوبك« تطلق التساؤالت حول اآلراء 
التوقعات  الراسخة منذ فترة طويلة عن 

النفط. على  الطلب  بنمو  الخاصة 

مليار320
 دوالر

خسائر السياحة العالمية في األشهر الخمسة
 األولى من العام 2020.

»منظمة السياحة العالمية«

نفط

كل شيء

قاع المحيط

قريبا في ليبيا
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يعود تاريخه إلى الستينات.. »اإلنقاذ« البحري بمنطقة الزويتينة ينتظر »منقذ«

 مشيشي

معلنة لجمع الطرفين، خصوصًا أن الرباط أعلنت 
عدم تقديمها أي مبادرة، ما يعني أن زيارة عقيلة 
آخرها  الدول،  من  عدد  في  جولته  عن  تختلف  ال 
من  القاهرة  إلعالن  دعم  عن  بحثًا  األردن،  إلى 
مسقط رأس اتفاق الصخيرات، وما هي إال محاولة 
ليس  العيب  »إن  بقوله:  امتدحه  بعدما  لتعديله، 
رغم  الواقع«،  على  تطبيقه  في  وإنما  االتفاق  في 
بمدينة  جلساته  إحدى  في  النواب  مجلس  قرار 

بنغازي بإلغاء المصادقة على اتفاق الصخيرات.
على  قــادر  أنه  االتفاق  هذا  إلى  ينظر  وكــان 
أحكامه،  جميع  تنفيذ  تم  إذا  الليبية  األزمة  حل 
خصوصًا تلك المتعلقة بالترتيبات األمنية، وإنهاء 
أن  للمغرب  سبق  حين  في  الميليشيات،  مشكلة 
انتقد حكومة الوفاق الوطني لفشلها في االلتزام 
تنفيذ  في  انتقائي  نهج  واعتماد   ،2015 باتفاق 
من  تضغط  سنوات  خمس  مرور  وبعد  أحكامه، 

.»2 أجل اتفاقية جديدة قد تكون »الصخيرات 
الذي  بوريطة،  ناصر  المغربي،  الخارجية  وزير 
وخالد  صالح  عقيلة  من  كــاًل  حــدة  على  التقى 
في  الشرعيتين  المؤسستين  أن  اعتبر  المشري، 
والبرلمان  للدولة  األعلى  المجلس  وهما  ليبيا، 
األساسيان  الطرفان  هما  بطبرق،  المنعقد  الليبي 

اإلمكانات  ولهما  ليبيا،  في  مستقبلي  حل  أي  في 
لالتفاق على حل، بعيدًا عما وصفها بـ»األجندات 
صالح  مبادرة  في  اإليجابي  أن  معتبرًا  الخارجية«، 
بعين  األخذ  مع  الليبي،  الداخل  من  جاءت  أنها 
إشارة  في  األخيرة،  الليبية  المبادرات  االعتبار 
إلى  مشيرًا  برلين،  وتفاهمات  القاهرة  إعالن  إلى 
الصخيرات  اتفاق  إجماع على كيفية تعديل  وجود 
يجودوا  أن  الليبيين  وبإمكان  ليبيًا،  منتوجًا  كونه 

هذا المنتوج للوصول بليبيا إلى بر األمان.
مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  بوريطة،  وشدد 
مع المشري، على أن القناعة الدائمة للمغرب هي 
أنه لو ترك الليبيون وشأنهم دون تدخالت، فهم 
مستهجنًا  المناسبة،  الحلول  صياغة  على  قادرون 

المبادرات«. »كثرة 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  أشار  وفيما 
إلى  حاجتها  أكد  سنة،  قبل  مبادرة  تقديمه  إلى 
قائاًل:  صالح  عقيلة  مبادرة  على  وعلق  التعديل، 
هي  سياسية  مبادرات  تقديم  المبدأ  حيث  »من 
بادرة  أي  أن  كما  تشجيعها،  يجب  إيجابية  نقاط 
يدرك  ال  وما  سلبية  وأخرى  إيجابية  جوانب  فيها 

كله ال يترك جله«.
في  الخالفات  لب  أن  إلى  أشار  المشري  لكن 
نحن  و»لهذا  السيادية،  المناصب  هو  ليبيا 
لتعديالت  العملية  اآلليات  إيجاد  على  نعمل 
التئام مجلس النواب  لتلك المناصب«. داعيًا إلى 
الصحيحة  العمل  آليات  تكون  حتى  بشكل صحيح 
أن  وحدد  المرحلة،  هذه  إلنهاء  وواضحة  دقيقة 
في  للعمل  المعيق  السياسي  االتفاق  في  القصور 
يتكون  الذي  الرئاسي،  المجلس  حجم  هو  ليبيا 
الدولة،  وزراء  من  وثالثة  نواب  وستة  رئيس  من 

وهذا الحجم الكبير وغياب عدد من أعضائه جعل 
يفكران  النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  المجلس 
السياسي،  االتفاق  وتعديل  لتطوير  آليات  في 

تعبيره. وفق 
للدولة«  »األعــلــى  بين  الخالفات  أن  ــدا  وب
السياسي  االتفاق  تعديل  تتجاوز  النواب  ومجلس 
صالح  شدد  حين  ففي  األجنبية،  التدخالت  إلى 
األجانب  تدخل  بسبب  فرضت  »الحرب  أن  على 
أن  موضحًا  ليبيا«،  في  مصالح  لديهم  الذين 
إلى  والسالح  المقاتلين  بإدخال  تقوم  »تركيا 
على  المفروض  الحظر  مقابل  ــك  وذل ليبيا، 
بأن  المشري،  خالد  ورد  الليبي«.  الجيش  تسليح 
حفتر،  عدوان  لصد  جاءت  تركيا  مع  »االتفاقية 
من  فيها  ويتحكم  للتمديد،  قابلة  سنة  ومدتها 
على  مفروضة  غير  اتفاقية  وهي  الليبي،  الجانب 

ليبيا«.
في  صالح  وعقيلة  المشري  خالد  وجود  وخالل 
السراج  الوفاق فائز  الرباط، توجه رئيس حكومة 
التركي  الرئيس  حليفه  التقى  حيث  أنقرة،  إلى 
في  بتدخله  أسهم  الذي  ــان،  إردوغ طيب  رجب 

ليبيا. القوى في  تعديل موازين 
تفاصيل ص3

»املركزي« يقترب من املراجعة الدولية
أعتاب  على  المركزي  المصرف  بات 
للمراجعة  الفعلية  ــراءات  اإلج دخول 
طرابلس  في  لفرعيه  الدولية  المالية 
رئيسة  أعلنت  مــا  وفــق  والبيضاء، 
في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة 
وليامز،  ستيفاني  بــاإلنــابــة  ليبيا 
»استكمال  إلى  أشــارت  إذ  االثنين، 
اإلجراءات الضرورية للشروع في هذه 
بيوم  اإلعالن  المراجعة«، وعقب هذا 
الوطنية  المؤسسة  كشفت  ــد  واح
 45 نحو  تسجيل  الثالثاء،  للنفط 
إيرادات من  ألف دوالر  مليونًا و552 
صادرات النفط الخام والغاز )البروبان 
والبيوتان( والمكثفات عن شهر يونيو 
تسجيلها  يتم  إيرادات  كأقل   ،2020
العام؛  هذا  من  األول  النصف  خالل 
علما بأنه لم يتم تسجيل أي إيرادات 
من مبيعات المنتجات النفطية للشهر 

السادس على التوالي.
الدولية  المراجعة  فكرة  وبــدأت 
يوليو   10 في  المركزي  لحسابات 
إلى األمين  2018 في رسالة وجهها 
أنطونيو  المتحدة  لــأمــم  الــعــام 
األمــم  مــن  فيها  طلب  غوتيريس 

دولية  مراجعة  تيسير  المتحدة 
لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي 
كسبيل  والبيضاء  طــرابــلــس  فــي 
والثقة  والشفافية  النزاهة  الستعادة 
وتهيئة  الليبي  المالي  النظام  في 
المؤسسات  لتوحيد  الالزمة  الظروف 
ذلك  أعقاب  في  الليبية«.  المالية 
سبتمبر   13 في  األمن  مجلس  كلف 
 ،2434 المرقم  ــراره  ق في   ،2018
ليبيا  للدعم في  المتحدة  بعثة األمم 
بعملية  البدء  ــراءات  إج بـ»تسهيل 
وفق  المطلوبة«،  المالية  المراجعة 
إلى  البيان  وأشــار  األممية.  البعثة 
في  المركزي  المصرف  محافظي  أن 

والبيضاء  الكبير،  الصديق  طرابلس، 
اختصاصات  على  »اتفقا  الحبري  علي 
اللمسات  ووضعا  المراجعة  عملية 
 »2018 ديسمبر  في  عليها  األخيرة 
في  ترأسها  اجتماعات  عــدة  عقب 
األممي  المبعوث  ذاته  العام  خريف 
هذه  وخالل  سالمة.  غسان  السابق، 
المرحلة من العملية، قالت البعثة في 
البيان إنها »تشاورت مع المؤسسات 
المالية الدولية، وفي سبتمبر 2019، 
شارك ممثلون عن فرعي مصرف ليبيا 
المركزي في تقييم العطاءات المقدمة 

من شركات مراجعة دولية مؤهلة«.
تفاصيل ص9

طرابلس - الوسط

من خارج صندوق توقعات الساسة 
التونسيين، خرج هشام المشيشي 

المكلف بتشكيل الحكومة التونسية 
المقبلة. 

رئيس الوزراء التونسي المكلف )46 
عاما( والمقرب من الرئيس سعيد، 

هو وجه صاعد في المشهد السياسي 
التونسي، كما أنه لم يكن من األسماء 
التي اقترحتها األحزاب التونسية، 

لكن الطموحات ال تكفي في عالم 
السياسة.

ما بين إسالميين وليبراليين 
وقوميين، تتناثر الفخاخ 
في طريق هذا الشباب 
الذي لم ينتسب إلى 
أي حزب، لكنه شغل 

منصب وزير الداخلية 
في حكومة تصريف 

األعمال السابقة، وقبلها 
دخل القصر الرئاسي 

في منصب مستشار أول 
للرئيس للشؤون القانونية.

يتعين على المشيشي أن 
يشّكل في غضون شهر واحد 

حكومة تستطيع تأمين ثقة 
البرلمان، وفي ذلك يبدو أول 

اختبار صعب ربما يعني المرور 
منه الكثير في استشراف 

مستقبل هذا الوجه الجديد.

شروق البني تكشف 
تفاصيل دورها في

»شارع شيكاغو«
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مستكشف  حفيد  كوستو  فابين  يخطط 
لبناء  كوستو  جاك  األسطوري  المحيطات 
قاع  على  الدولية  الفضاء  ما يشبه محطة 
االستعانة  بعد  كوستو  وكشف  المحيط، 

عن  بيهار  إيف  الصناعي  المصمم  بخبرات 
بروتيوس  مختبر  بإنشاء  الجريء  طموحه 

مترًا   372 قرابة  تبلغ مساحته  الذي 
الفرصة  باحًثا   12 نحو  يمنح  والذي  مربعًا، 

المحيط ودراسة  إلى قعر  الوصول  إلى 
المشروع  إنجاز  الخطة  تقتضي  إذ  أحشائه. 

خالل ثالثة أعوام.

أخيرًا دخل المغرب على خط األزمة الليبية، وهو 
االتفاق  إنجاز  بعيد  واختفى  اسمه  تراجع  الذي 
وبدا  الصخيرات«،  »منتجع  أرضه  على  السياسي 
من  المشهد  إلــى  عــاد  المغرب  أن  اآلن  حتى 
في  ذلك  وظهر  نفسه،  الصخيرات  اتفاق  باب 
األزمة،  أطراف  من  أساسيين  طرفين  استقباله 
النواب، عقيلة صالح، ورئيس  هما رئيس مجلس 
يرجح  ما  المشري،  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 
خالل  األزمة  فرقاء  بين  الوسيط  دور  يلعب  أن 
نحو  التوجه  على  تقوم  قد  القادمة،  األيــام 
األخيرة  بالمبادرات  األخذ  مع  االتفاق،  تعديل 
غربية  وأطــراف  الجوار،  دول  قبل  من  الصادرة 
معنية باألزمة الليبية، بغرض الوصول إلى إنتاج 
اإلقليمي  التنافس  تسارع  ضمن  جديدة  اتفاقية 

غير منفصلة عما عرف بمخرجات مؤتمر برلين.
سبب  أساسيين  طرفين  ــود  وج يكن  ــم  ول
خالفهما عرقلة تنفيذ االتفاق السياسي ودخوله، 
جاء  بل  صدفة،  محض  األزمة،  تعقيد  وبالتالي 
غير  ومساع  النظر  وجهات  لتقريب  جهود  ضمن 

عودة المغرب إلى خط األزمة الليبية باستقبال المشري وعقيلة

< بوريطة والمشري خالل مؤتمر صحفى في الرباط 27 يوليو 2020<  الحبيب المالكي خالل استقباله عقيلة صالح  27 يوليو 2020

عاشور الطويبي.. من قبس شذرات الغواية إلى حكايا البحر

»فيفا« يدعو »فيفا« يدعو ٢٢٢٢  
منتخبًا لبطولةمنتخبًا لبطولة

قطر العربية قطر العربية ٢0٢1٢0٢1

 القاهرة، الجزائز، الرباط -الوسط

< المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس

حراك إقليمي إلنتاج »الصخيرات ٢«

بوريطة اعتبر المجلس األعلى 
للدولة والبرلمان الطرفين األساسيين 

ألي حل مستقبلي في ليبيا

تصعيد األزمة يثير مخاوف جيران ليبيا 
على ضوء تلويح تركيا بتقدم قوات 

حكومة الوفاق نحو سرت والهالل النفطي

»تزوليقة األضحى« تتبخر على نيران »كورونا«
يستقبل الليبيون عيد األضحى المبارك، غدًا الجمعة، 
االنتشار  »مرحلة  الوباء  دخل  بعدما  متوجسة  بقلوب 
المجتمعي«، وتبخرت الكثير من مظاهر التراث التقليدي 

المصاحبة لالحتفال بهذه المناسبة.
ضيقًا  الجنوب،  في  خصوصًا  المواطنون،  يخفي  وال 
والنساء  والرجال  األطفال  احتفاالت  مظاهر  اختفاء  من 
الحجة،  ذي  من  األوائــل  العشرة  أيام  تقام  كانت  التي 
حيث اعتادوا على إحياء يوم التزوليقة فى بعض األحياء 
خصوصًا فى حي النزيلة بمنطقة الجديد، حيث لم تشهد 

هذا العام أي مظاهر االحتفاالت.
قبل  »التزوليقة«  إحياء  على  الجنوب  أهالي  ويحرص 
عيدي الفطر واألضحى بخمسة أيام، حيث يخرج األطفال 
على شكل مجموعات مع أهاليهم، ويطرقون على أبواب 
قديمًا  تعطى  كانت  التي  الصدقات  عن  بحًثا  المنازل 
والكعك  والزميتة  المحمص  والقمح  الخبز  جرومات  من 
المخمر الذي كان يعد في التنور، التي تطورت اآلن إلى 

البسكويت والحلوى والنقود.
إصابة  آالف  ثالثة  نحو  الجاري  األسبوع  ليبيا  وسجلت 

البالد  بأنحاء  وفاة  حالة   60 من  أكثر  منها  بالفيروس، 
كافة.

العليا  اللجنة  أوصت  حين  وفي  نفسه،  السياق  في 
المجلس  بمخاطبة  »كــورونــا«  جائحة  وبــاء  لمجابهة 
الجديدة  التدابير  من  جملة  اعتماد  أجل  من  الرئاسي 
لمكافحة الوباء، يأتي على رأسها اعتماد مخالفات مالية 

على من يخرق الحظر.
في المقابل، أعلنت اللجنة الطبية االستشارية التابعة 
للجنة العليا لمكافحة وباء »كورونا« بالحكومة الموقتة، 
»كورونا  فيروس  مع  للتعامل  جديدة  سياسات  الثالثاء، 

المستجد« تتناسب مع تطورات الوضع الوبائي المحلي.
التزام  عدم  الموقتة  للحكومة  التابعة  اللجنة  وتنتقد 
المواطنين باتباع التدابير االحترازية لمواجهة الفيروس. 
ألهمية  الناس  استجابة  لعدم  باإلحباط  »نشعر  وتقول: 
كوفيد–19.  الوقاية من  واتباع طرق  االجتماعي  التباعد 
في  التأثير  هو  إنما  إحــصــاءات  على  يقتصر  ال  ــا  دورن

المواطن لاللتزام الذاتي تجاه هذا الوباء«.
تفاصيل ص 4

 مشروع قانون ليبي
يجرم »الكراهية«

تعد حكومة الوفاق مشروع قانون يجرم خطاب 
الكراهية، ويشدد العقوبة على من يقوم 

ببث هذا الخطاب أو ينشره. ويدعو المشروع، 
وفق بيان صادر عن وزارة العدل، إلى »إنشاء 
مرصد وطني يتتبع خطاب الكراهية ويقترح 

اإلجراءات والتدابير التي تكفل محاربته والحد 
من خطورته«، مؤكدة »القلق شديد من تبني 
وسائل إعالمية وقنوات فضائية خطابًا إعالميًا 

يحرض على العنف والكراهية ويبث سموم 
الفرقة ويؤجج النعرات الجهوية والقبلية، ويدعو 
للتمييز بين أبناء الوطن الواحد«. وأضافت أنها 

تابعت أيضًا »ما تقوم به بعض هذه القنوات 
الفضائية من استضافة لبعض األشخاص 

الذين يوجهون االتهامات الخطيرة لبعض 
مؤسسات الدولة الرسمية وأجهزتها الحكومية 
بقصد تشويهها وتأجيج الرأي العام ضدها، بما 

يضر بالمصلحة الوطنية، وفي إساءة واضحة 
الستخدام الحق في حرية التعبير«. ولفتت الوزارة 

إلى أن »كثيرًا من االتفاقات والقرارات الدولية 
أوصت بضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة 
بمحاربة هذا الخطاب المقيت بكل حزم؛ ألن 

العالم أجمع على خطورته وكونه سببًا في وقوع 
أكثر المآسي في تاريخ البشرية من حروب مدمرة 

وجرائم إبادة جماعية وأخرى ضد اإلنسانية«.
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شعر الحكمة
سواد القلب عمره ماعرفته *** وحسد الناس ماهو من أفعالي
وثوب الكذب عمري ما لبسته*** قول الصدق ديما من خصالي
حب الخير في نفسي غرسته ***أنعامل بيه في الناس الغوالي
كـل الهـم في قـلبي حبسـته *** وكـل الـمر ودمـوع الـليالـي

كبيرة عزم مهما المر شفته ***خاطـي اهلل مـادورت والـي

كاميرات بحرية تظهر تراجعا 
»مقلقا« لعدد أسماك القرش

80 مليون مشاهدة ألغنية كورية
 في 24 ساعة

خوذات ذكية للوقايةخوذات ذكية للوقاية
من »الفيروس« في بومبايمن »الفيروس« في بومباي

● رجل األعمال الليبي،عبداللطيف المشاي، يقدم والدته الفتتاح مستشفى المروة الجديدة الذي يملكه ببنغازي.

كورونا يعيد السينما الجوالةكورونا يعيد السينما الجوالة
 للمدن األميركية للمدن األميركية

البوب  ¶ حّطمت أغنية 
 How« الكوري الجديدة

You Like That« لفرقة 
 »BLACKPINK« فتيات

أرقامًا قياسية في موقع 
األغنية  واحتلت  يوتيوب 

عالميًا في  األولى  المرتبة 
األكثر مشاهدة، حيث  قائمة 
 82.4 نجحت األغنية بحصد 
 24 مليون مشاهدة في أول 

ساعة من إصدارها.
كما نجحت األغنية في 
100 مليون  نيل أكثر من 
 32 مشاهدة خالل حوالي 

ساعة فقط، ما يجعله أسرع 
مقطع في »يوتيوب«، 
وقالت إدارة الفرقة إن 
المرتبة  احتلت  األغنية 

األولى في قوائم »آيتيونز« 
في 60 دولة.

وظهرت فرقة فتيات 
»BLACKPINK« الكورية 

ألول مرة في عام 2016، 
وهي واحدة من أكبر 

مجموعات فتيات الكيبوب 
اليوم، وأصبح عدد مشاهدات 

يوتيوب في أول 24 ساعة 
من اإلصدار مقياسًا للشهرة 
بين عشية وضحاها، ونقطة 

قوة خالل الترويج والمفاخرة.

كلمة1000

لعبة هي  إطالق  ألغت  أنها  لأللعاب  الدنماركية  »ليغو«  أعلنت شركة   ¶
إلى  انتقادات  أشارت  بعدما  االستخدام  متعددة  حربية  طائرة  عن  نموذج 
آليات  إلى  »تستند  ألعاب  تصميم  عدم  الشركة  شعار  مع  تتعارض  أنها 
التي  عسكرية فعلية«، والطائرة هذه من نوع »بيل بوينغ في22- أوسبري« األميركية 
تتميز بقدرتها على توجيه قوتها الدافعة عموديا ما يجعلها في آن واحد مروحية وطائرة، 
وفق »فرانس برس«. وكان من المقرر إطالق لعبة »ليغو« هذه في األول من أغسطس 
البحث  عمليات  في  الطائرة  تؤديه  الذي  الدور  أهمية  على  للتركيز  مصممة  »وكانت 
واإلنقاذ«، وقالت »ليغو« في بيان »لدينا سياسة متواصلة تقضي بعدم تصميم ألعاب 
تتضمن آليات عسكرية فعلية لذا قررنا إلغاء إطالق هذا المنتج«، وأوضحت الشركة أن القرار 
بيس  »جرمان  الحكومية  غير  المنظمة  شنتها  حملة  وبعد  »ليغو«  سياسة  بسبب  اتخذ 
سوساييتي« التي قالت إن الشركة الدنماركية تنتهك »مبادئها« من خالل هذه اللعبة، 
وعلقت المنظمة على قرار »ليغو« بقولها »لقد تجاوزت الشركة توقعاتنا«، مشددة على 

أنها فوجئت بنجاح الحملة وكانت تعتقد أن طرح اللعبة سيتم ال محال.

¶ وجهت باكستان تحذيرا أخيرا لشبكة »تيك 
توك« االجتماعية الصينية بسبب ما اعتبرته 

مضامين »ال أخالقية وبذيئة ومبتذلة« 
تنشرها على منصتها لتشارك التسجيالت 
المصورة القصيرة، ويحقق التطبيق نجاحا 

عالميا كبيرا مع فيديوهاته التي تتراوح مدتها 
بين 15 و60 ثانية، وهو يلقى رواجا كبيرا بين 
المراهقين الباكستانيين، مع حسابات يتابعها 

ماليين المستخدمين أحيانا، وفق »فرانس 
برس«، غير أن »تيك توك« تثير أيضا 

انتقادات في المجتمع الباكستاني المحافظ 
مع اتهامات خصوصا بنشر الرذيلة والعري، 

وأعلنت هيئة االتصاالت الباكستانية أنها 
تلقت شكاوى كثيرة ضد »تيك توك« بسبب 

»آثاره السلبية للغاية على المجتمع وخصوصا 
على اليافعين«. وذكرت الهيئة، بأنها وجهت 
سابقا تحذيرات للشركة لحملها على تعديل 

مضمونها، قبل توجيه إنذار أخير يطالبها 
بفرض ضوابط للحد من المضامين »البذيئة 

والمبتذلة والالأخالقية«، ورحب مستشار 
رئيس الوزراء عمران خان لشؤون اإلعالم 

الرقمي، أرسالن خالد، بهذا القرار، قائال إن 
»استغالل الفتيات الصغيرات على تيك توك 

وتسليعهن وتصويرهن بمظهر جنسي«، 
يسبب مشكالت لدى األهل.

¶ رأى الملياردير األميركي، بيل جيتس، أن 
الخطأ تنتشر على نحو أسرع من  المعلومات 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الحقائق 
وقال جيتس في مقابلة مع قناة 

»CNBC«األميركية، 
الناس  عندما تدع 

أن  عليك  يتواصلون، 
حقيقة  مع  تتعامل 
أن بعض األشياء 

الصحيحة  غير 
للغاية  المثيرة 

تنتشر  أن  يمكن 
مقارنًة  كبيرة  بسرعة 

شهدنا  وقد  بالحقيقة 
اللقاحات. واعتبر  ذلك دائمًا مع 

الحقائق تنتشر ببطء على وسائل  غيتس أن 
بالمعلومات  مقارنًة  االجتماعي  التواصل 

يجعل مهمة شركات،  مما  »السلبية«،  الخطأ 
التوازن  مثل فيسبوك وتويتر، في تحقيق 
تتمكن  أن  للغاية  الصعب  ومن  صعبة، 

كل  متابعة  من  هذه  اإلعالم  شركات  فيه 
األشياء  تحذف  وأن  منصاتها،  على  يقال  ما 

األشياء  تلك  من  وتتخلص  تمامًا،  الخطأ 
انتشارها. تبطئ  أو 

إنذارباكستاني
لـ »تيك توك«

غيتس يفتح النار على »أكاذيب« 
التواصل االجتماعي

#عروض_عيد_األضحى
اجتاح هشتاغ »#عروض_عيد_األضحى« صفحات 

مواقع التواصل االجتماعي، حيث قام عدد من 
التجار والباعة بتقديم بضائعهم والسلع المرتبط 

بمناسبة عيد األضحى المبارك.
وتنوعت العروض المقدمة بداية من خروف 

العيد مرورا بمعدات الشواء إلى الفحم والخلطات 
والبهارات التي تضاف للحم، باإلضافة إلى األطعمة 

الجاهزة من أنواع السلطات والمقبالت بأشكالها 
المختلفة.

واشتكى الكثير من المتابعين من ارتفاع أسعار 
األضاحي مشيرين إلى أنها أسعار مرتفعة جدا 

ووصفوها بالخيالية كما عبر بعض المعلقين عن 
استيائهم من كميات الفحم الكبيرة التي غزت 

األسواق ونواصي وأرصفة الشوارع متسائلين عن 
مصير الغابات التي جرى تقطيع أشجارها لتصبح 
فحما، ومن يراقب ويحرس هذه العمليات، وهل 

تجري وفق قانون المحافظة على الغابات.

¶ من الممكن أن تخرج الشركات التكنولوجية بوضع اقتصادي معزز 
أساسية  المنصات  بعض  جعلت  التي  المستجد  كورونا  جائحة  جراء 
أكثر من أي وقت، إال أنها تواجه تشكيكا متزايدا، ففي مطلع يوليو، 
وهي  المجال  هذا  في  رئيسية  شركات  لست  السوقية  القيمة  بلغت 

لغوغل(  األم  )الشركة  وألفابت  وأمازون  ومايكروسوفت  آبل 
6500 مليار دوالر أي ربع قيمة أكبر 500 شركة مدرجة 

في قائمة »ستاندرد آند بورز«، وفق »فرانس برس«، 
هذه  أجرى  الذي  يارديين  إد  االقتصاد  عالم  ويفيد 
الحسابات، بأن ذلك يشكل مستوى قياسيا، وكتب 
أكبر  بين  من  »هي  الشركات  هذه  أن  تقريره  في 
عن  الناجمة  االقتصادية  األزمة  من  المستفيدين 
الجائحة. وهي ستستمر على األرجح في االستفادة 

واستقطبت  األزمة«،  بعد حل  االضطرابات حتى  من 
يدفعون  جديد  مستخدم  مليون   26 »نتفليكس« 

التواصل  شبكات  وشهدت  السنة،  مطلع  منذ  اشتراكات 
على  سيما  وال  نشاطها،  في  جدًا  كبيرًا  ارتفاعًا  االجتماعي 

الفيديو. صعيد 
ويتوقع أن تعكس النتائج الربعية التي تستعد الشركات الرقمية 
العمالقة لنشرها الزيادة الكبيرة في اعتماد خدماتها بسبب اإلغالق 
وغيرها،  والمالعب  الحفالت  وقاعات  والمكاتب  للمدارس  الطويل 
أنها  على  الصحية  األزمة  إلى  ينظر  كان  السابقة  النتائج  وخالل 

المستخدمين  عادات  على  انعكاساتها  أن  إال  وقصير،  موقت  فاصل 
يارديني،  إد  وعلق  تتضح،  بدأت  والطويل  المتوسط  المديين  على 
من  تمارس  نشاطات  والترفيه  والتعليم  العمل  أصبح  »كلما  قائال: 
التجارية  »أمازون«  منصة  وباتت  الشركات«،  هذه  ازدهرت  المنزل 
حين  في  األشخاص  لماليين  أساسية  بعد،  عن  وخواديمها 
للحوسبة  خدماتها  تنوع  تعزيز  من  »آبل«  تمكنت 

السحابية.
وقال كريس ماسيرول المدير المساعد في قسم 
إنستيتوشن«  الناشئة في »بروكينغز  التكنولوجيا 
الوحيدة  الشركات  كانت  المجموعات  »هذه  إن 
وأظهرت  المشكلة«  قدر  على  أنها  أثبتت  التي 
غروب«  »برانزويك  أجرته  للرأي  استطالع  نتائج 
مع مستهلكين في سبع دول في مايو أن %70 من 
أن »شركات  يرون  األوروبيين  األميركيين و%65 من 
للمصلحة  ونفوذها  حجمها  استخدمت  التكنولوجيا 
أرباع هؤالء  إال أن ثالثة  المشتركة في مكافحة كوفيد19-«، 
تنظيم  صعيد  على  أكثر  تنشط  أن  »يجب  الحكومات  أن  يعتبرون 
في   14% بنسبة  الرأي  هذا  مؤيدو  زاد  وقد  الشركات،  هذه  عمل« 
ومنظمات  البرلمانيين  من  الكثير  ينظر  وال  المتحدة،  الواليات 
فالي  سيليكون  سيطرة  تزايد  إلى  الرضا  بعين  المدني  المجتمع 

اليومية. الحياة  على كل جوانب 

شركات التواصل االجتماعي أكبر املستفيدين من »الوباء«

»ليغو« تسحب لعبة مستوحاة
 من طائرة عسكرية

CINEMA
CINEMA

¶ كشفت دراسة هي األولى من نوعها أن عدد أسماك القرش الرمادية »أو قرش الشُعَب 
المرجانية« تراجع بشكل خطير، ويعود ذلك خصوصًا إلى أنشطة الصيد، مشيرة إلى أن 

عددًا »مقلًقا« من الفصائل تُعتَبَر »منقرضة وظيفيًّا«، وأعدّت هذه الدراسة المنشورة 
في مجلة »نيتشر« البريطانية استنادًا على نتاج 15 ألف كاميرا صوّرت مدى أربع سنوات 

أكثر من 370 شعبًة مرجانية في نحو 60 بلدًا بهدف إحصاء عدد أسماك القرش في 
العالم. ونبّه آرون ماكنيل، وهو أحد الذين أعدّوا الدراسة، إلى أن نتائجها »مقلقة جدا«، 

وفق »فرانس برس«.
وقال ماكنيل في مؤتمر صحفي: »كنا نتوقع أن تكون أسماك القرش موجودة في كل 

مواقع الشعب المرجانية في العالم، ولكن من المقلق جدا أن نكتشف غيابها عن 20% 
من الشعب التي راقبناها«، مضيًفا: »لم يسجّل وجود أية سمكة قرش في مواقع الشعب 

المرجانية في ثماني دول بينها قطر والهند وفيتنام وكينيا«.

¶ مع إغالق قاعات السينما في مختلف دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وما تفرضه من 
إجراءات الوقاية منها التباعد االجتماعي، رأى صناع السينما في الواليات المتحدة األميركية أن األمر يحتاج 

إلى البحث عن بديل خاصة أن اإلغالق سوف يستمر ألشهر طويلة.
وبالفعل فقد بدأ عرض األفالم في ساحات مكشوفة ومواقف السيارات، حيث يجري تأجير هذه الساحات 

والمواقف ليدخل الزبائن كل في سيارته ويقف في المكان المحدد له ويشاهد عرض الفيلم من الشاشة 
الكبيرة وهو جالس داخل سياراته.

وقالت أيانا ستافورد موريس، مخرجة األفالم التي، مع زوجها سيري موريس، أخلت موقع ملعب 
البيسبول المهدم في نيوارك، نيوجيرسي، إلعداد مسرح يتسع لـ385 سيارة افتتح األسبوع الماضي: »هذا 
شيء لم يشهده مجتمعنا منذ فترة طويلة. كانت تجربة منسية، كما تعلم. نسي األشخاص مدى روعتها«.

من جانبها تخطط شركة »وول مارت« الستضافة أكثر من 300 عرض في 160 ساحة من ساحات 
مواقف السيارات التابعة لها في جميع أنحاء البالد، بينما أنشأت »تاريبيكا إنتربرايزيز«، التي تستضيف 

مهرجان األفالم السنوي، أربعة مواقع الستضافة أكثر من 30 عرضا ألفالم كالسيكية، مع عروض إضافية 
للعاملين األساسيين والمستجيبين األوائل.

في  المستجد  كورونا  بفيروس  اإلصابات  من  عدد  أعلى  سجّل  حيث  بومباي،  مدينة  سلطات  كشفت   ¶
من  للحدّ  االقتصادية،  البالد  عاصمة  تُعتَبَر  التي  المدينة  هذه  ستستخدمها  ذكية«  »خوذات  الهند،عن 
االنتشار الواسع للعدوى في مدن الصفيح المكتّظة فيها، وتتيح هذه الخوذات التي سبق أن استُعمِل مثُلها 
رقمًا  يُعتبَر  مما  الواحدة،  الدقيقة  في  األشخاص  عشرات  حرارة  درجة  قياس  وإيطاليا،  والصين  دبي  في 
قياسيًا في هذا المجال، وتشّكل هذه الخوذات الوسيلة المناسبة للحدّ من انتشار جائحة كوفيد19- في هذه 

المدينة المترامية األطراف التي يبلغ عدد سكانها 18 مليونًا، وفقا لوكالة 
فرانس برس. وشرحت نيلو جاين، وهي متطوعة في منظمة »بهاراتيا 

تستغرق  الحرارة  لفحص  التقليدية  »الطرق  أن  سانغاتانا«،  جاين 
وقتًا طوياًل«، وقالت »عندما تذهب إلى مدينة صفيح يبلغ 

 300 20 ألف نسمة، يستغرق فحص حرارة  عدد سكانها 
استخدام  حال  في  »أما  مضيفة:  ساعات«،  ثالث  شخص 
الخوذات، فكل ما عليك أن تفعله هو أن تطلب من الناس 

الخروج من منازلهم وأن تقف أمامهم، ويمكنك تاليًا فحص 
ستة آالف شخص في ساعتين ونصف الساعة«.
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توازن عسكري حتت مراقبة دولية

هل يصمد »السلم املسلح« في محوري سرت والجفرة؟
سلط خبراء وجرائد فرنسية الضوء على التوازن 
المعسكرين  بين  تدريجيًّا  ظهر  الذي  العسكري 
تركيا  تردد  خلفية  على  ليبيا  في  المتنافسين 
الهالل  إلى  للوصول  سرت  على  هجوم  شن  في 
سياسية  رسائل  مصر  توجه  وقت  في  النفطي، 
بدخول  التلويح  خــالل  من  األميركيين  إلــى 

قواتها.
االستراتيجي  »الــقــفــل«  ــرت  س وأصبحت 
معركة  قلب  في  النفطي  الهالل  إلى  للوصول 
قوات  جانب  وإلى  النفوذ،  أجل  من  »شرسة« 
من  العسكرية  شبه  القوات  فإن  العامة،  القيادة 
الخاصة،  الروسية  الشركة  »فاغنر«  مجموعة 
تقرير  وفق  وذلك  للمعركة،  األمامي  الخط  في 

الفرنسية. لجريدة »الكروا« 
المقاتلين  مــن  وبــدعــم  شهر  مــن  وألكــثــر 
بأنظمة  سرت  مدينة  تحصين  تم  السوريين، 
االستخدام  مع  والقناصين  الصاروخي،  الدفاع 
يمكن  وقــت  في  المضادة،  لأللغام  المكثف 
الجوية،  الجفرة  قاعدة  في  المتمركزة  للطائرات 
على بعد 250 كيلومترًا إلى الجنوب، أن تمد يد 

الفرنسية. الجريدة  المساعدة، حسب 
»كلينجندايل«  معهد  في  الباحث  ويشرح 
جليل الحرشاوي، للجريدة الفرنسية: »لقد أصبح 
شن هجوم على سرت قرارًا ثقياًل للغاية بالنسبة 
ا  جدًّ عالية  أصبحت  العملية  تكلفة  ألن  ألنقرة؛ 
في وقت قامت مجموعة )فاغنر( بمعظم العمل، 
العربية  ــارات  اإلم من  ولوجستي  مالي  بدعم 
حكومة  قــوات  قــدرة  عدم  لضمان   ، المتحدة 

الوفاق بدعم من تركيا على الهجوم«.
حكومة  قــوات  تكتفي  الحالي،  الوقت  وفي 
األمامي،  الخط  على  مواقعها  بتعزيز  الوفاق 
قوات  انسحاب  أنقرة  تشترط  بينما  سرت،  غرب 

القيادة العامة لوقف إطالق النار.
تركيا  بين  الحوار  يستمر  التوترات  وبرغم 
أكاديمية  في  الباحث  الزميل  يقول  وروسيا، 
أنقرة  تكون  »قد  داالي:  غالب  بوش«،  »روبرت 
غير  ســرت  لحكم  أخــرى  خيارات  على  منفتحة 
السيطرة الكاملة من قبل قوات حكومة الوفاق. 

المناطق  لهذه  المحلية  ــإدارة  ل يمكن  كما 
للسيطرة  بدياًل  تكون  أن  دولية  قوة  وجود  أو 
الحصرية على المدينة من قبل أحد الطرفين«.

الذي  األخضر  الضوء  فإن  السياق،  هذا  وفي 
 20 اإلثنين  يــوم  المصريون،  النواب  أعطاه 
أواًل  به  يُقصد  ليبيا  في  محتمل  لتدخل  يوليو، 
الذي  الحرشاوي  جليل  حسب  رادعًــا،  يكون  أن 
من  قطع  على  تسيطر  أن  لمصر  »يمكن  يقول: 
المصرية–الليبية  الحدود  غرب  الليبية  األراضي 
محذرًا  التركي«،  التهديد  من  نفسها  لحماية 
والمالية  البشرية  التكلفة  من  الوقت  ذات  في 
للتدخل في سرت لمواجهة هجوم من قبل قوات 

الوفاق. حكومة 
عديد  بالفعل  ــه  ــواج ت الــتــي  ــرة،  ــاه ــق وال
المشكالت من وباء »كورونا المستجد«، واألزمة 
هي  سيناء  في  الحرج  والــوضــع  االقتصادية، 
في  أكبر  صعوبة  أنقرة  تجد  قد  فيما  »حــذرة«، 
دفع »بيادقها« في معركة حقول النفط في شرق 
المفترض  إذ كان من  المتوسط،  األبيض  البحر 
مع   2019 نوفمبر  في  الموقع  االتفاق  يمنح  أن 
منطقة  إلى  الوصول  إمكانية  الوفاق  حكومة 
لكن  الليبي.  الساحل  قبالة  حصرية  اقتصادية 
سيطرة  دون  مجديًا  يكون  لن  المشروع  هذا 

الهالل النفطي شرق سرت، حسب خبراء.
الفرنسية  »لوفيغارو«  جريدة  أفادت  بدورها 
ليبيا بات متمحورًا حول مدينة  الصراع في  بأن 
تزال  ال  الصعاب  كل  من  الرغم  فعلى  ســرت، 
متمركزة  هذا  يومنا  حتى  الوفاق  حكومة  قوات 
»حيث  المدينة،  غرب  كيلومترًا  بعد ستين  على 
مراقبة  محل  هي  حولها  الميدانية  التطورات 
واإلماراتيين  واألتـــراك  ــروس  ال من  ومتابعة 
والفرنسيين  واألمــيــركــيــيــن  والــمــصــريــيــن 
ال  لكن  بأسره،  الدولي  والمجتمع  واإليطاليين 

شيء يتحرك«.
التي  العامة،  للقيادة  التابعة  القوات  وعززت 
النفط وسرت، مواقعها على  تسيطر على حقول 
يتبادل  حيث  المدينة،  غرب  كيلومترًا   30 بعد 
الطرفان إطالق النار في بعض األوقات من أجل 

الحفاظ على حماس الجنود وال شيء أكثر.
وأضافت »لوفيغارو« أن هذا التوازن العسكري 
المتنافسين،  المعسكرين  بين  تدريجيًّا  ظهر 

ومن أجل تعزيز التوازن في المعادلة العسكرية، 
الطائرات  من  قلياًل  عددًا  روسيا  نقل  إلى  الفتة 
قاعدة  إلــى  سورية  من  العسكرية  الحربية 

الجفرة، أسفل مدينة سرت مباشرة.
الروسية  إلى تمركز مرتزقة »فاغنر«  وأشارت 

ولفتت  والجفرة،  بين سرت  السخنة،  في منطقة 
الجوية  الوطية  قاعدة  قصف  تم  عندما  أنه  إلى 
بداية الشهر، حيث كانت تركيا تخطط للتمركز 
في  فاغنر«  قــوات  بـ»قصف  أنقرة  ردت  فيها، 

السخنة. منطقة 

وأوضحت »لوفيغارو« أن اإلماراتيين ينشطون 
في معسكرات القائد العام للجيش، المشير خليفة 
الرئيس  أعلن  فبعدما  مصر  بخصوص  أما  حفتر، 
عبدالفتاح السيسي أن سرت »خط أحمر« ال تريد 
وافق  القومي،  أمنها  على  حفاًظا  تجاوزه  القاهرة 

تدخل  على  الماضي،  اإلثنين  المصري،  البرلمان 
مسلح محتمل في ليبيا إذا واصلت قوات حكومة 

الوفاق تقدمها نحو المدينة.
وصفته  ما  أن  الفرنسية  الجريدة  واعتبرت 
في  يصمد  المستقر«  غير  المسلح  بـ»السلم 
أساسي  بشكل  ويقوم  ليبيا،  في  الراهن  الوقت 
فيما  وروســيــا،  تركيا  بين  المفاوضات  على 
الوصي  بصفتها  المتحدة  الــواليــات  تتموقع 
األطلسي  شمال  حلف  داخل  حلفائها  وحدة  على 
وإقليميًّا  وفرنسا،  تركيا  بين  المنقسم  »ناتو« 
دولة  األخرى  هي  تعد  التي  ومصر،  تركيا  بين 

مقربة من واشنطن.
الحكومي  الفرنسي  التلفزيون  موقع  وركز 
المصري،  القرار  خلفيات  على  في«  تي  »فرنس 
إذ يرفض المحللون فرضية اندالع حرب مباشرة 
حرب،  في  تدخل مصر  أن  مستبعدين  ليبيا،  في 
منها  أكثر  »سياسية  السيسي  رسائل  معتبرين 

عسكرية«.
ووفًقا لوكالة المخابرات المركزية األميركية، 
الجيوش  أكبر  من  واحد  المصري  الجيش  فإن 
المستفيدين  ومــن  ــط،  ــ األوس ــشــرق  ال ــي  ف
الرئيسيين من المساعدات العسكرية األميركية 
لمحاربة  مخصصة  سنويًّا«  يورو  مليار   1.15«

المتطرفين في سيناء.
مجموعة  أبحاث  مركز  في  الباحثة  وحسب 
القاهرة  فإن  جازيني،  كلوديا  الدولية،  األزمات 
تحذير  إرســال  تتوخى  الموقف  هذا  خالل  من 
بشأن  موقفهم  يزال  ال  الذين  »لألميركيين«، 
التهديد  تحديد  أجل  غامضًا، من  المسألة  هذه 
الذي تشكلة على مصر زيادة التواجد التركي في 
الجاري  يوليو   20 في  السيسي  أجرى  وقد  ليبيا. 
المصري  البرلمان  وقت قصير من تصويت  قبل 

محادثات مع الرئيس األميركي، دونالد ترامب.
وقال البيت األبيض في بيان بعد المحادثات 
التصعيد  وقف  ضرورة  الزعيمان  »أكد  الهاتفية 
إطالق  وقــف  ذلــك  في  بما  ليبيا  في  الــفــوري 
االقتصادية  المفاوضات  في  والتقدم  النار، 
والــســيــاســيــة«. وأكـــد الــنــاطــق بــاســم األمــم 
حل  يوجد  »ال  أنه  دوجاريك،  ستيفان  المتحدة، 
»هناك  وأن  ليبيا،  في  الحالية  لألزمة  عسكري 

حاجة لوقف فوري إلطالق النار«.

 < عزيزات عسكرية لقوات حكومة الوفاق قرب سرت، 18 يوليو 2020. )غرفة عمليات تأمني وحماية سرت و اجلفرة(

الحرشاوي: يمكن ملصر أن تسيطر على قطع من األراضي الليبية
خبيرة بـ  »األزمات الدولية« ترصد رسالة تحذير مصرية لألميركيني

الوسط–عبدالرحمن أميني

مع توقف القتال والتحرك السياسي

مجلس  رئيسا  أجراها  التي  المتزامنة  الزيارة  أعادت 
النواب والمجلس األعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد 
االتفاق  مسار  عن  الحديث  المغرب،  إلى  المشري، 
جديدة  آمااًل  وفتحت  بل  الصخيرات،  في  السياسي 
جلسات  عقد  إلمكانية  الليبي  للشأن  متابعين  لدى 
الصخيرات،  النزاع في  بين طرفي  مفاوضات جديدة 
محوري  على  القتال  توفق  مع  تزامنت  أنها  خصوصًا 

سرت والجفرة.
وإن  للحوار،  جــديــدة  قــنــوات  فتح  سياق  وفــي 
الخارجية  وزير  مباحثات  كانت  مباشرة،  غير  كانت 
المغربي، ناصر بوريطة، مع عقيلة صالح والمشري، 
لقاءين  خالل  الليبية  األزمة  حل  سبل  ناقشت  التي 
مجلس  رئيس  لكن  الماضي.  اإلثنين  منفصلين 
لم  الصخيرات  اتفاق  إن  قال  صالح،  عقيلة  النواب 
ينفذ منه »كلمة واحدة«، و»من كلفوا به لم يكونوا 
على قدر المسؤولية«، قائاًل خالل مؤتمر صحفي مع 
سيكون  لألزمة  الحل  بأن  مقتنعون  »نحن  بوريطة: 
بين الليبيين بدعم من إخواننا العرب«، حسب قوله. 

في المقابل.
جاءت تصريحات رئيس مجلس الدولة أكثر ليونة، 
إذ اعتبر أن مرجعية االتفاق السياسي الليبي الموقع 
ليبيا،  في  سياسي  حل  ألي  أساس  الصخيرات  في 
تطرح  أن  يمكن  التي  المبادرات  »كل  أن  مضيفًا 
ال  بما  تطويره  أو  السياسي  االتفاق  تفعيل  لتعزيز 
وذلك  مقبولة«،  أمور  هي  عمله  آليات  مع  يتعارض 

خالل لقائه وزير الخارجية المغربي.
بوريطة  الخارجية  وزير  لسان  وعلى  المغرب  أما 
بما  تطوير  إلى  يحتاج  الصخيرات  اتفاق  بأن  فأقر 
بما  و»تحيينه«  الرئاسي،  المجلس  تكوين  يشمل 
يقتضيه الحال في الوقت الراهن. وامتدادًا لذلك، قال 
رئيس مجلس النواب المغربي المالكي: »نحن بصدد 
الليبي األخيرة، ونأمل  النواب  دراسة مبادرة مجلس 
ومجلس  األزمــة،  لهذه  مخرجًا  تشكل  أن  صادقين 
ليبيا،  في  حاليًا  المنتخبة  الوحيدة  المؤسسة  النواب 
الهادفة  المبادرات  وكل  النواب  مجلس  نؤازر  ونحن 
الليبي«.  بالقطر  األمــن  واستتباب  استرجاع  إلى 
ستفتح  األخيرة  النواب  مجلس  »مبادرة  ــاف:  وأض
وأن  نهائي،  إلى حل  الوصول  أجل  آفاقًا جديدة من 
الرئيسي  المفتاح  هو  النظر  وجهات  وتقريب  الحوار 

السترجاع ليبيا استقرارها وأمنها«.
الصخيرات  باتفاق  يتمسك  المغرب  يــزال  وال 
في  الصراع  لمعالجة  أساسية  كمرجعية  السياسي 
ليبيا. والشهر الماضي، دعت الرباط إلى إنشاء فريق 
الليبي،  بالملف  معنية  عربية  دول  من  عربي مصغر 
العربي  للتحرك  إستراتيجي  تصور  وضــع  يتولى 
الجماعي من أجل اإلسهام في التسوية بليبيا. وخالل 
كلمة أمام االجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية 
على المستوى الوزاري حول األزمة الليبية، طالب وزير 
يونيو  أواخر شهر  بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية 
الماضي بضرورة االنفتاح على األطراف الليبية كافة 

واالستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.
ثوابت  من  نابعان  المقترحين  هذين  أن  وأوضح 
العربية  الجامعة  توافر  بمدى  »تتعلق  وتساؤالت 
يمكن  مسارًا  يفتح  مشترك،  إستراتيجي  تصور  على 
المضي فيه لإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى 
إقليمي، يؤثر في  قدرتها على فرض نفسها كتكتل 
اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية ويسهم في 

تنفيذه«. 
متسائاًل  الصخيرات،  اتفاق  عن  بوريطة  ودافــع 
األقل  على  ينال  بديل  دون  »تخطيه  كيفية  حول 
نفس القدر من التأييد الليبي والدولي، علمًا بأن هذا 
إلى  بنودًا أصبحت متجاوزة وتحتاج  االتفاق يتضمن 

تحديث«. 
وتابع وزير الخارجية المغربي: »إذا تم تجاوز هذا 
االتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل، في أي إطار 
كان مستقباًل، مع األطراف الليبية التي تستمد أصاًل 

شرعيتها منه؟«.
يشار إلى أن اتفاق الصخيرات أو االتفاق السياسي 
الليبي هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا، ووقعه 
22 برلمانيًا ليبيًا على رأسهم صالح محمد المخزوم 
وامحمد  الجديد،  العام  الوطني  المؤتمر  طرف  عن 
تحت  الليبي،  النواب  مجلس  طرف  عن  شعيب  علي 
الصخيرات  مدينة  في  المتحدة  األمم  منظمة  رعاية 
بإشراف   ،2015 ديسمبر   17 بتاريخ  المغرب  في 

المبعوث األممي مارتن كوبلر. 
 ،2016 أبريل   6 في  بمخرجاته  العمل  بدأ  وقد 
والتي كان أبرزها تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق والمجلس األعلى للدولة.

زيارة عقيلة واملشري تفتح 
نافذة أمل لـ »انفراجة سياسية«

< خالد املشري < عقيلة صالح

حراك إقليمي إلنتاج 
»الصخيرات 2«

يثير التصعيد لألزمة مخاوف جيران ليبيا بشكل عام، ال سيما 
على ضوء تلويح تركيا بتقدم قوات حكومة الوفاق نحو سرت 
أنها  التي قوبلت بتحذير مصر من  النفطي،  الهالل  ومنطقة 

ستتدخل عسكريًا إذا جرى تجاوز »خط سرت - الجفرة«.
وخالفًا للجزائر التي أبدت تحفظًا على مبادرة عقيلة صالح، 
وربما كان ذلك من أسباب إلغاء زيارة األخير الثانية للجزائر، 
والتي كانت مبرمجة له األسبوع الماضي، بادر وزير الخارجية 
الوفاق  حكومة  خارجية  بوزير  االتصال  إلى  بوقادوم،  صبري 
التنسيق  آليات  »مناقشة  خاللها  تم  سيالة،  الطاهر  محمد 
الحوار  السياسية ومسار  العملية  البلدين من أجل عودة  بين 
السياسي في ليبيا والدور الذي تلعبه الجزائر في هذا الصدد«.
وضمن مساعي وقف التصعيد العسكري وإعادة ضخ النفط 
الليبي، قاد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، جولة 
دعا  وقت  ففي  والمغرب،  وتونس  والجزائر  مصر  إلى  قادته 
نظيره المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك إلى 
النفط  الليبي، وإعادة ضخ  الرئاسي  المجلس  »إعادة تشكيل 
وتوزيع عوائده على كل أبناء الشعب الليبي«، مشددًا على أن 
بالده لن تسمح بتجاوز ما سماه بـ»الخطوط الحمر« في ليبيا 
فرحان  بن  أعلن  والعربي،  المصري  القومي  األمن  لحماية 

دعم بالده موقف القاهرة.
إلمكانية  الــدولــي  الدبلوماسي  النشاط  تبريد  ورغــم 

ليبيا،  في  والقاهرة  أنقرة  بين  إقليمية  مواجهة  حصول 
وسيناريوهات  عسكرية  خطط  وضع  على  العسكريون  حافظ 
القوات  حرب  أركان  رئيس  شهد  حيث  تصادم،  ألي  معقدة 
المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، »إجراءات االصطفاف 
االتجاه  على  المسلحة  القوات  لعناصر  القتالي  واالستعداد 
وفق  الجيش،  قادة  من  عدد  بحضور  الغربي«،  اإلستراتيجي 
ما نشره الناطق باسم القوات المسلحة المصرية عبر صفحته 
على »فيسبوك«. وقبلها أعلن الناطق باسم الجيش المصري 
»تدريبًا  الفرنسية  نظيرتها  مع  نفذت  البحرية  القوات  أن 
المتوسط،  بالبحر  الشمالي  األسطول  بنطاق  عابرًا  بحريًا 
مع  )تحيا مصر(  المصرية  الشبحية  الفرقاطة  باشتراك  وذلك 

الفرنسية«. الشبحية  الفرقاطة 
قيس  والجزائري  التونسي  الرئيسان  استقبل  بالموازاة 
اللذين  السعودي،  الخارجية  وزير  تبون،  وعبدالمجيد  سعيد 
تسوية  إلى  يفضي  ليبي،  ليبي  حل  إلى  الدعوة  في  يتفقان 
ومن  اإلرهــاب  من  البالد  وتحمي  الصراع  تنهي  سلمية 
التوصل  يتم  اتفاق  أي  احتماالت  وتبقى  الخارجية.  التدخالت 
إليه بوساطة إقليمية باهتة، ال سيما في سياق شن المعارضة 
الحكومة من أجل الضغط عليها حتى  التونسية هجومًا على 
مستوى  على  الخالفات  إلى  امتدت  الوفاق،  حكومة  تدعم  ال 
والخارجية حول  والبرلمان  التونسية  الجمهورية  رئاسة  إدارة 

الخارجية  وزير  إقالة  خالل  من  ترجم  الذي  الليبي،  الموضوع 
حركة  موقف  إلى  باالنحياز  األخير  اتهام  مع  الري  الدين  نور 

النهضة التي يرأسها راشد الغنوشي.
أما الجزائر التي تبحث عن حل ليبي ال يقتصر على التفاوض 
والقبائل  الجنوب  مع  كذلك  بل  فقط،  وبنغازي  طرابلس  مع 
الليبية، فأخفقت على مدى سنوات في طرح مقاربتها بسبب 
من  المزيد  إنفاق  اآلن  عليها  ويتعين  األجنبية،  التدخالت 
القوات  من  اآلالف  عشرات  دعم  على  المتقلصة  ميزانيتها 

المتمركزة على طول حدودها.
بوقادوم،  صبري  الجزائري  الخارجية  الشؤون  وزير  وكان 
قد جدد استعداد الجزائر احتضان أي مفاوضات بين األطراف 
جميع  مع  مستمر  تواصل  على  بالده  إن  قال  حيث  الليبية، 
-في  الظاهرة  غير  تلك  فيها  بما  المعنية،  الليبية  األطراف 
تقتصر  ما  »عــادة  أنه  مالحظًا  الليبيةـ  القبائل  إلى  إشــارة 

مسألة ليبيا عند بعض الدول، على بنغازي وطرابلس«.
بين  يتأرجح  ليبيا  في  الوضع  يبقى  األثناء  هــذه  في 
عن  الحرب  طرفي  توقف  عدم  مع  محتمل  ميداني  تصعيد 
من  تتوقف  ال  دولية  سياسية  ومساع  العسكري،  التحشيد 
أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي أزمة البالد التي تتمدد 

سنوات. منذ  وتتعقد 
بقية ص1

عودة المغرب إلى خط األزمة الليبية باستقبال المشري وعقيلة

<  الفرقاء السياسيون الليبيون عقب توقيع االتفاق السياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.
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الوباء دخل مرحلة االنتشار المجتمعي

بين ترحيب خارجي واعتراض محلي

الليبيون يخوضون اختبار »التباعد االجتماعي« أمام »كورونا« في عيد األضحى

جدل بالجنوب بعد إعالن تأسيس »مجلس إقليم فزان« في سبها
أعلنت  محلي،  واعتراض  خارجي،  ترحيب  بين 
تأسيس  سبها،  مدينة  في  النشطاء  من  مجموعة 
الكيان  أن  مؤكدين  فـــزان«،  إقليم  »مجلس 
من  الوطنية  فزان  مكونات  فيه  »تلتئم  الجديد 
القبلية  النعرات  عن  بعيدًا  وطــوارق  وتبو  عرب 
إلعــادة  ــواة  ن »يكون  بــأن  آملين  والجهوية«، 
البيان  وفق  التقسيم«،  تقبل  ال  التي  ليبيا  توحيد 

التأسيسي للكيان الصادر اإلثنين.
سبها  في  الجديد  الكيان  تأسيس  إعالن  وجاء 
نائبًا   14 ــالن  إع مــن  أسابيع  ثالثة  نحو  بعد 
خالفات  ووسط  النيابي«،  فزان  »تكتل  تشكيل 
التأسيسي  البيان  إعــالن  حاولوا  مؤيدين  بين 
منعوهم  ومعارضين  بالمدينة،  الثقافة  بيت  من 
البيان  تــالوة  إلى  دفعها  ما  الخطوة،  هذه  من 
محلية  مصادر  وفق  سبها،  قلعة  قرب  التأسيسي 

من المدينة.
األساسية  المبادئ  التأسيسي  البيان  وتضمن 
على  التأكيد  تتضمن  التي  فزان،  إقليم  لمجلس 
قاعدة  »هي  التي  أراضيها  وسالمة  ليبيا  وحدة 
فزان«، وضرورة  الحاكم  الالمركزي  للكيان  الهرم 
كيان  وتوطين  إيجاد  عبر  لالمركزية  »التحول 
صالحيات  له  تكون  لفزان  حاكم  مدني  المركزي 

واسعة وذمة مالية مستقلة«.
لفزان  الوطنية  »األهلية  أن  البيان  ــد  وأك
وفقًا  له،  عادل  سياسي  تمثيل  وجود  في  تكمن 
الصادر  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  لقرار 
للمرجعية  ووفــقــًا   ،1949 نوفمبر   21 بتاريخ 
 24 بتاريخ  االستقالل  يوم  المنبثقة  التاريخية 
فزان  إقليم  كون  في  والمتمثلة   ،1951 ديسمبر 
التمثيل  ألبنائه  ويحق  خصوصيته  له  جغرافيا 
سياسية،  عملية  أي  في  الثلث-  -بواقع  الكامل 
وأن  أمنية،  أو  عسكرية  أو  اقتصادية  ترتيبات  أو 
ويضعف  يخل  تنفيذه  عــدم  أو  بذلك  اإلخــالل 
الوطنية  والعدالة  السياسية  التسوية  مبادرات 

والمجتمعية«.
»لهم  اإلقليم  أبناء  أن  على  البيان  وشــدد 
الالمركزي  كيانه  ضمن  يكونوا  أن  في  الحق 
الكيان  وحرص  ألحد«،  تهميش  أو  إقصاء  دون 
المجتمعية  المصالحة  دعائم  »إرساء  على  الجديد 
ونبذ  فزان  أبناء  جميع  بين  السلمي  والتعايش 
للمصالحة  مـــرورًا  الكراهية،  وخطاب  العنف 

الشاملة«. الوطنية 
فزان:  إقليم  لمجلس  التأسيسي  البيان  وقال 
والحرية  والالمركزية  الوطنية  الــوحــدة  »إن 
السلمي  والــتــداول  والديمقراطية  والمساواة 
وحقوق  السلطات،  بين  والفصل  السلطة،  على 
والشباب،  والــمــرأة  الطفل  وحقوق  المواطن، 
والعدالة  للمجتمع،  الثقافي  التنوع  واحــتــرام 
وطنية  ثوابت  هي  الفرص،  وتكافؤ  االنتقالية 
سيكون  ــذي  ال الالمركزي  فــزان  كيان  يكفلها 
الوثيقة  في  بها  والعمل  تضمينها  على  حريصًا 

الدستورية للبالد وكافة المواثيق ذات الصلة«.
للثروة  ــادل  ــع ال »الــتــوزيــع  أن  على  وشـــدد 
في  السيادية  المناصب  تولي  في  والمساواة 
والتمثيل في  الدولة ومؤسساتها واإليفاد  وزارات 
المكونات  ووجود  الكفاءات  دور  واحترام  الخارج، 

االحتياجات  وذوي  المرأة  ومشاركة  الثقافية، 
فزان،  وتطوير  لتنمية  أساسية  ركائز  الخاصة هي 
المجتمعية  المشاركة  لمبادئ  ترسيخًا  وتعتبر 

على مستوى الوطن ككل«.
تأمين  فــي  »المشاركة  أن  البيان  وأضــاف 
السيادية  والموارد  الوطنية  والثروات  الحدود 
»كيان  أن  مؤكدًا  ــزان«،  ف أبناء  مسؤولية  هي 
أمنية  ترتيبات  وضع  سيكفل  الالمركزي  فــزان 
الوطنية  الجهات  مــع  بالتنسيق  وعسكرية 
الحدود  لحماية  الصلة،  ذات  والدولية  واإلقليمية 

لمنع  الوطنية،  ــثــروات  وال الحيوية  والمرافق 
كل  لمصلحة  وتسخيرها  بها،  والعبث  استغاللها 
األمن  بسط  على  والعمل  الليبي،  الشعب  أبناء 
من  والحد  والتطرف  اإلرهاب  ومحاربة  واالستقرار 

الممارسات التي تنتهك حرية وحقوق اإلنسان«.
إقليم فزان  التأسيسي لمجلس  البيان  كما أكد 
األجنبي  للتدخل  والمطلق  التام  »الرفض  على 
من أي شكل أو نوع«، والقدرة على حل المشاكل 
الــواضــح  الوطني  ــحــوار  ال »عــبــر  الــبــالد  داخــل 
مؤامرات  أيــة  عن  بعيدًا  والصريح  والشفاف 
الوثيقة  في  ورد  ما  بكل  التزامه  معلنًا  خارجية«، 

التأسيسية.
الحدث،  على  ساعة   24 من  أقل  مــرور  وبعد 
سبها  مدينة  في  والنخب  النشطاء  من  عدد  نظم 
وقفة احتجاجية »لرفض تحدث أي جهة عن فزان 
عدد  ورفع  الدستور«.  وفق  إال  اإلقليم  حقوق  أو 
عليها  مكتوبًا  الفتات  الوقفة  في  المشاركين  من 
فزان  و»تمثيل  يمثلني«،  ال  فزان  إقليم  »مجلس 
االنتخابي«.  الصندوق  طريق  عن  إال  يكون  ال 
عن  يعبر  سياسي  تشكيل  أي  إن  المحتجون  وقال 

وال  تشريعي،  قانون  »وفق  يكون  أن  يجب  فزان 
يحق ألحد أن يعبر عن آراء أهل فزان«.

فزان،  عن  النواب  بمجلس  عضوًا   14 وأعلن 
»تكتل  تشكيل  الجاري،  يوليو  من  الثامن  في 
السياسية  المبادرات  مع  انسجامًا  النيابي«  فزان 
المدني  البرلماني  العمل  محور  على  ركزت  التي 

على قاعدة تأسيس الكتل البرلمانية.
تكتل  إنشاء  على  توافقوا  إنهم  النواب  وقال 
وثيقة  تكون  وأهداف  أسس  على  النيابي«  »فزان 
كالتالي:  وهــي  لها،  شــرف  وميثاق  تأسيسية، 
الوطنية،  السيادة  واستعادة  الليبي  التراب  وحدة 
والمثقفين  السياسية  النخب  مــع  والــتــشــاور 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  والمشايخ  واألعيان 
السياسية  ــور  األمـ كــل  بخصوص  ــزان،  فـ فــي 
مع  والتواصل  بفزان،  المتعلقة  واالجتماعية 
للمجلس  جلسة  لعقد  الــنــواب  مجلس  أعضاء 
بين  والمجتمعي  السياسي  الحوار  ودعم  مجتمعًا، 
التدخالت  كل  ضد  والوقوف  الليبية،  ــراف  األط
العادل  والتوزيع  أشكالها،  بمختلف  األجنبية 
وتطوير  لتنمية  االجتماعية  والعدالة  للثروة، 

فزان، وترسيخ مبدأ المشاركة السياسية.
الخارجية  ــشــؤون  ال وزارة  رحــبــت  خــارجــيــًا، 
بإعالن  الثالثاء،  اإليطالية،  الدولي  والتعاون 
أنه  معتبرة  فـــزان«،  إقليم  »مجلس  تأسيس 
الواسع  والعشائري  االجتماعي  للواقع  »الممثل 
التطورات  »آخر  ويمثل  الجنوبية،  المنطقة«  في 
هناك،  السياسية«  المصالحة  عملية  طريق  على 
اإليطالية  األنباء  وكالة  نقلته  للوزارة  بيان  وفق 

»آكي«.
منطقة  »فزان  أن  اإليطالية  الخارجية  وأضافت 
المنطقة  وفي  بليبيا  التوازن  لتحقيق  إستراتيجية 
حاسمة  مساهمة  تقدم  أن  ويمكنها  بأسرها، 
وأوضحت  برمتها«.  البالد  في  االستقرار  لتحقيق 
دعمها  الخارجية  »تؤكد  السبب  لهذا  أنه  الوزارة 
التطورات  لتعزيز  واستعدادها  للمبادرة  الكامل 
المحافل  في  المنطقة  في  الجارية  اإليجابية 

األوروبية أيضًا«.

الوسط - إسماعيل األشول

سبها - رمضان كرنفوده

مبنى وحدة اإلنقاذ البحري بمنطقة 
الزويتينة يحتاج إلى »منقذ«

الحاسي: األمر جد خطير.. والناس 
في المدة األخيرة يعيشون نوعاً 

من اإلحساس الكاذب باألمان

البكوش طالب الوزارات والجهات المعنية وعمداء البلديات برفع الجهوزية نظراً لخطورة الموقف

بمنطقة  الواقعة  البحري  اإلنقاذ  وحدة  أن  رغم 
بإنقاذ  معنية  أجدابيا،  شرق  كم   25 الزويتينة، 
حياة المواطنين من مخاطر الغرق، إال أن حالة 
مبناها نفسه، تشير إلى أن الوحدة بحاجة إلى 
وصعوبة  أوضاعها،  تردي  من  ينتشلها  منقذ 

ظروف العمل والعيش فيها.
إلى  يحتاج  الذي  الوحدة،  مقر  تاريخ  ويعود 
صيانة ملحة، إلى زمن الستينات، وبفعل عوامل 
الزمن يبدو وقد تشققت جدرانه، وسط مخاوف 

القائمين عليه من سقوطه على أعضائه.
ويقول عضو إدارة فرع هيئة السالمة الوطنية 
السنوسي  يحيى  ضابط  مساعد  الواحات، 
اإلنقاذ  وحدة  »مبنى  لـ»الوسط«:  عبدالكريم 
ونتيجة  الستينات،  منذ  قائم  الزويتينة  البحري 
للسقوط،  آيل  فهو  الجوية  للعوامل  تعرضه 
من  ولعل  بالوحدة،  العاملين  حياة  يهدد  مما 
هي  اإلنقاذ  وحدة  تواجه  التي  المشاكل  أكثر 
المصايف البحرية التي أنشئت بشكل عشوائي 
وغير قانوني على شاطئ البحر، بجوار مقر وحدة 
اإلنشائية  الحالة  على  أثر  مما  البحري،  اإلنقاذ 
للمبنى، وقد تلقينا خطابًا من مسؤول الوحدة 
يقرر فيه أنه ال يتحمل مسؤولية سقوط المبنى 
المتهالك على أي عضو من أعضاء وحدة اإلنقاذ 

البحري«.
السالمة  هيئة  »إدارة  السنوسي:  وأضاف 
من  الجهات  جميع  خاطبت  الواحات  الوطنية 
أجل إزالة العوائق الموجودة على شاطئ البحر، 
مخاطبتها  التي جرى  الجهات  تلك  ومن ضمن 
وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، وشرحنا لهم 
المعاناة التي تعاني منها وحدة اإلنقاذ البحري 
من  إنقاذها  وضرورة  الزويتينة،  منطقة  في 
الضرورية  االحتياجات  وتوفير  اإلهمال  سنوات 

أعمالها  تؤدي  حتى  الوحدة  تحتاجها  التي 
المواطنين من  إنقاذ  بها في عمليات  المكلفة 
عاجزة  تقف  الوحدة  بأن  علمًا  البحر.  في  الغرق 
تحتاجها«.  التي  اإلمكانات  انعدام  ظل  في 
اإلمكانات  وغياب  المبنى  »تهالك  أن  موضحا 
جعل أعضاء الوحدة عاجزين عن تقديم األعمال 
المكلفين بها، في عمليات مراقبة وإنقاذ األرواح 
الزويتينة،  منطقة  بحر  في  الغرق  من  البشرية 
المتكررة لجهات االختصاص  المخاطبات  ورغم 
إال أننا لم نجد مسؤواًل يصغي إلينا ويلتفت إلى 

ما تحتاجه وحدة اإلنقاذ البحري«.
من جانبه، يقول عضو وحدة اإلنقاذ البحري 
في منطقة الزويتينة، الرائد فرج عيسى مهيدي: 
وغير  متهالك  البحري  اإلنقاذ  وحدة  »مبنى 
صالح للعمل، ومن أبسط األشياء التي تحتاجها 
يشغل  الذي  الوقود  إلى  افتقارها  هي  الوحدة 
الزديق البحري المتعطل منذ فترة طويلة، وهو 
الذي يشكل عائقًا ضمن العوائق التي تعيق سير 
إنقاذ  عمليات  في  البحري  اإلنقاذ  وحدة  عمل 
التي تدخل في  المنطقة  الغرق في  األرواح من 

اختصاصها«.
وأشار مهيدي: »جرى مخاطبة جميع الجهات 
من أجل النظر فيما تحتاجه وحدة اإلنقاذ، لكن 
ترسل  التي  المخاطبات  كل  على  الرد  نجد  لم 
الذي  أجدابيا،  فرع  األحمر  الهالل  إال  إليهم 
كانت له عدة وقفات في توفير بعض ما تحتاجه 
بمكان  األهمية  ومن  السابق،  في  الوحدة 
وحدة  أداء  بضمان  كذلك  المواطنين  مطالبة 
يعلم  أن  الجميع  وعلى  أعمالها،  البحري  اإلنقاذ 
أن وحدة اإلنقاذ البحري في منطقة الزويتينة ال 
تملك شيئًا، وعلى الجميع زيارة مقرها والنظر إلى 
المبنى الواضح للعيان أنه على وشك السقوط 
وتهالك المعدات، مع غياب إمكانات أخرى يجب 
توفيرها حتى يؤدي أفراد الوحدة أعمالهم دون 

أي عراقيل تعيق مهمتهم«.

أجدابيا - صالح ناصف 

●  مقر وحدة اإلنقاذ البحري الزويتينة يعود تاريخه إلى الستينات

● خالل اإلعالن عن مجلس إقليم فزان

● شعار مجلس إقليم فزان

● نائب رئيس اللجنة الطبية االستشارية التابعة للحكومة الموقتة أحمد الحاسي● وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن خالل مشاركته في ندوة حول الوباء

● منشور توعوي بمناسبة العيد من المركز الوطني لمكافحة األمراض

األضحى  عيد  الليبيون  يستقبل  عيد،  ككل  ليس 
فالتقارب  متوجسة؛  بقلوب  الجمعة،  المبارك، 
االحتفالية  والتجمعات  منبوذًا،  بات  المحمود 
ومحظورة  رسمية،  بقرارات  ممنوعة  أضحت 
فيروس  جماح  كبح  إلى  تطمح  صحية  بتوصيات 
االنتشار  »مرحلة  دخل  الذي  المستجد«،  »كورونا 
اللجنة  الثالثاء، رئيس  أعلنه،  ما  المجتمعي«، وفق 
»كورونا«  جائحة  لمكافحة  االستشارية  العلمية 
البكوش،  خليفة  الدكتور  الوفاق،  لحكومة  التابعة 
حيث صرح بدخول البالد المستوى الوبائي الرابع.

ليبيا  وتجاوزت حصيلة اإلصابات بالفيروس في 
 67 بينها  من  إصابة  آالف  ثالثة  الجاري  األسبوع 

حالة وفاة بأنحاء البالد كافة.
لمجابهة  العليا  اللجنة  البكوش،  وطالب 
والخارجية  الداخلية  ووزارات  »كورونا«، 
الحرس  وجهاز  المحلي،  والحكم  والمواصالت 
اإلدارات  ومديري  البلديات،  وعمداء  البلدي، 
»الجهوزية«  برفع  اإلفتاء،  ودار  واألوقاف،  األمنية، 

الموقف. لخطورة  نظرًا 
العليا  اللجنة  أوصت  نفسه،  السياق  وفي 
لمجابهة وباء جائحة »كورونا« بمخاطبة المجلس 
التدابير  من  جملة  اعتماد  أجل  من  الرئاسي 
اعتماد  يأتي على رأسها  الوباء،  الجديدة لمكافحة 
واستعرض  الحظر.  يخرق  من  على  مالية  مخالفات 
عميد  الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة  وكيل 
العام  الموقف  اإلثنين،  اجتماع  في  مازن،  خالد 
الرقمية  المنصة  تضمنته  ما  عبر  الوباء،  النتشار 
المناطق  مبينًا  واألوبئة،  األمراض  مكافحة  لمركز 
اإلصابة،  معدالت  فيها  ترتفع  التي  والمدن 
تزايد  حيال  المتبعة  واإلجراءات  الخطوات  متناواًل 

اإلصابات.
خطة  تنفيذ  بمراحل  التقيد  ضرورة  مازن  وأكد 
تمت  كما  خطط،  من  لحقها  وما  األمنية  التدابير 
بتنفيذ  الخاصة  المواضيع  من  العديد  مناقشة 

التقيد بها. الوكيل على  التي حث  التدابير  خطة 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  وقررت 
إقامة  عدم  الوطني،  الوفاق  بحكومة  اإلسالمية 
العامة،  والساحات  بالمساجد  األضحى  عيد  صالة 
»فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  أعلنته  ما  وفق 

األربعاء.
لمكافحة  العليا  اللجنة  مقرر  قال  المقابل،  في 
المقدم  الموقتة،  للحكومة  التابعة  كورونا  وباء 
ستسمح  اللجنة  إن  االثنين،  الرمالي،  إبراهيم 
المساجد.  ساحات  في  األضحى  عيد  صالة  بإقامة 
التدابير  »كافة  ستتخذ  السلطات  أن  إلى  وأشار 
االحترازية والوقائية لمكافحة الوباء«، حسب بيان 

بنغازي. الليبية في  األنباء  نقلته وكالة 
االستشارية  الطبية  اللجنة  رئيس  نائب  وقال 

التابعة  »كورونا«  وباء  لمكافحة  العليا  للجنة 
تشهد  ليبيا  إن  الحاسي،  أحمد  الموقتة،  للحكومة 
وأضاف  للوباء.  المحلي  باالنتشار  يسمى  ما  حاليًا 
في مؤتمر صحفي عقده األحد: »األمر جد خطير.. 
األمر  هذا  إن  نقول  التجول،  حظر  عن  يسأل  ومن 
باالنتشار  يسمى  ما  اآلن  وجود  في  فات، خصوصًا 
المحلي في ربوع ليبيا كلها، شرقًا وغربًا وجنوبًا«.

إحساس كاذب باألمان
وأشار الحاسي في المؤتمر إلى أن حركة النزوح 
المناطق  بعض  في  أخيرًا  البالد  شهدتها  التي 
»الناس  وتابع:  الفيروس«.  انتشار  وتيرة  »زادت 
اإلحساس  من  نوع  لهم  صار  األخيرة  المدة  في 
مثل:  مقوالت  ترديد  منتقدًا  باألمان«،  الكاذب 
الليبيين  وأن  الليبيين،  تصيب  لن  »كورونا 

مناعة«. ولديهم  تطعيمات  على  حاصلون 
يتداول على مواقع  الكالم  الحاسي: »هذا  وقال 
التواصل االجتماعي، حتى من قبل ناس مختصين 
في المجال، ويقال أيضًا إن كورونا مؤامرة كونية 

محلية ما هي إال عبارة عن سرقة فلوس«.
المواطنين  التزام  عدم  الحاسي  انتقد  كما 
الفيروس.  لمواجهة  االحترازية  التدابير  باتباع 
الناس  استجابة  لعدم  باإلحباط  »نشعر  وقال: 
الوقاية  طرق  واتباع  االجتماعي  التباعد  ألهمية 
إحصائيات  على  يقتصر  ال  دورنا  كوفيد19-،  من 
التأثير في المواطن لاللتزام الذاتي تجاه  إنما هو 

الوباء«. هذا 
االلتزام  عدم  مغبة  من  الحاسي  وحذر 
أكثر  الوبائي  الوضع  أصبح  »إذا  قائاًل:  بالتعليمات 
القدرة  ألن  الجائحة،  مجابهة  نستطيع  فلن  سوءًا 

»األسوأ  وواصل:  كافية«.  غير  لدينا  االستيعابية 
نسبة  هو  الموجبة  الحاالت  عدد  ارتفاع  من 
 12 سجلت  أيام  عشرة  آخر  في  حيث  الوفيات، 
حاالت  ظهور  حالة  »وفي  مستطردًا:  وفاة«  حالة 
وإذا  صفرية(  وغير  مخالطة،  )غير  محلي  انتشار 
بنقل  ستقوم  أسابيع  ستة  خالل  في  تكتشف  لم 

1400 حالة في المجتمع«. العدوى إلى 

انتشار »كورونا« إرشادات لمواجهة  ثالثة 
لموجهة  إرشادات  ثالثة  الحاسي  واستعرض 
على  اآلن  نركز  »نحن  قائال:  »كورونا«،  انتشار 
وبين  بينك  المسافي  التباعد  أواًل:  أشياء:  ثالثة 
لبس  ثانيًا:  االزدحام،  مواقع  في  مترًا  شخص  كل 
قماش  فقطعة  توجد  لم  وإذا  الطبية،  الكمامة 
معقمة،  مادة  أي  أو  الكحول  ثالثًا:  الغرض،  تؤدي 
فيجب غسل اليدين وتعقيم وتنظيف كل األغراض 

النقال«. مثل  تستخدمها  التي 
مسألة  أصبحت  »كورونا«  من  الوقاية 

»شخصية«
االستشارية  الطبية  اللجنة  رئيس  نائب  وشدد 
التابعة  »كورونا«  وباء  لمكافحة  العليا  للجنة 
للحكومة الموقتة، أحمد الحاسي، على المسؤولية 
الفيروس،  انتشار  مواجهة  في  للفرد  الشخصية 
اآلن  األمر  الدولة.  على  اآلن  تعتمد  »ال  وقال: 
أصبح شخصيًا، يجب أن تحمي نفسك وتحمي من 

أن  »يجب  مضيفًا:  واألقارب«.  األهل  من  حولك 
الناس األمر بجدية«. يأخذ 

الحاسي: »أتمنى معدش نشوف تجمعات  وختم 
والمصايف  المفتوحة  والمقاهي  واألفراح  العزاء 
روحك  على  خايف  مش  كنت  إذا   )..( المتجاورة 
نفسه،  السياق  في  معك«.  اللي  الناس  على  خاف 
البلديات  من  عدد  تسجيل  األخيرة  الفترة  شهدت 
إلى  فباإلضافة  مرة،  ألول  بالفيروس  إصابات 
الزاوية الجنوب، شهدت أيضًا طبرق ودرنة وتوكرة 

اكتشاف حاالت خالل األيام القليلة الماضية.
أول  تسجيل  الجنوب  الزاوية  بلدية  وأعلنت 
في  المستجد«  »كورونا  بفيروس  إصابة  حالة 
في  المواطنين  ألحد  الحالة  أن  وأوضحت  البلدية. 
في  صفحتها  على  بيان  حسب  الغنم،  بئر  محلة 

األربعاء. »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
التهاون  عدم  إلى  األهالي  البلدية  ودعت 
األمر  وأخذ  الفيروس،  من  الوقائية  باإلجراءات 
السالمة  ضوابط  وتطبيق  الجد،  محمل  على 
من  والتقليل  االجتماعي  التباعد  وأولها  الصحية، 

االختالط، خصوصًا خالل فترة عيد األضحى.
لمكافحة  الطوارئ  غرفة  أعلنت  جانبها،  من 
عدم  الكبرى  زوارة  ببلدية  »كورونا«  وباء 
عيد  صالة  إلقامة  اإلذن  منح  على  موافقتها 
التباعد  األضحى في المساجد لعدم توافر إمكانية 
بيان  وأوضح  الوقائية.  باالشتراطات  وااللتزام 
مكتب  رأى  »إذا  أنه  األربعاء،  الغرفة،  عن  صادر 
فرض  إمكانية  زوارة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف 
ذلك  فيكون  الالزمة  الوقائية  باإلجراءات  االلتزام 
عدم  الغرفة  وأكدت  الكاملة«.  مسؤوليته  على 

يسمح  ال  »كما  األفراح  صاالت  فتح  على  موافقتها 
ألصحاب محالت مستلزمات المناسبات االجتماعية 
االلتزام  المواطنين ضرورة  جميع  وعلى  بتأجيرها، 

الجميع«. على سالمة  حفاظًا  التعليمات  بهذه 

العيد للوقاية في  توصيات 
الموقتة  الحكومة  في  الصحة  وزارة  وأصدرت 
كورونا  فيروس  من  للوقاية  توصيات  عدة 
إلى  ودعت  ضحى.  االٔ العيد  يام  أ خالل  المستجد 
العامة  ماكن  االٔ في  االحترازية  باإلجراءات  التقيد 
األضاحي  بيع  وأسواق  التجارية  المصارف  مثل 
والمجازر العامة أو خالل المعايدة، وذلك بااللتزام 
بإلقاء  واالكتفاء  الجسدي  التباعد  باشتراطات 
المعانقة،  و  أ المصافحة  دون  والمعايدة  السالم 
موقع  في  صفحتها  على  الوزارة  بيان  حسب 

األحد. فيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
األشياء  أهمية تجنب مالمسة  إلى  البيان  وأشار 
مباشرة  األيدي  بنظافة  التقيد  مع  للضرورة،  ال  إ
تطهيرهما  و  أ والصابون  بالماء  تلوثها  عند 
قطعة  أو  ية  الوقائ الكمامات  وارتداء  بالكحول، 
في  خصوصا  المنزل،  مغادرة  عند  نظيفة  قماش 
المرض،  فيها  ينتشر  التي  الجغرافية  المناطق 
خالل  الفم  طريق  عن  ضحية  االٔ نفخ  و»تجنب 
بواسطة  الذبح  جرى  إذا  خاصة  الذبح«،  عملية 

المرض. أعراض  أشخاص تظهر عليهم 

العشوائي الذبح  تفادي 
في  ي  العشوائ الذبح  ظاهرة  بتفادي  وطالبت 
ي  العشوائ والرمي  العامة،  ماكن  واالٔ الشوارع 
لمخلفات الذبح، وما ينتج عنها من مضاعفة كميات 
يام العادية، حيث تحتوي على مواد  القمامة عن االٔ
في  خاصة  الميكروبات  لتكاثر  خصبة  عضوية 
خالل  إ من  عنها  يترتب  وما  الحالي،  الصيف  فصل 
والمناطق  والطرق  والقرى  للمدن  العام  بالمظهر 
وانتشار  الكريهة  ح  الروائ وانبعاث  السياحية، 
ونواقلها  »الميكروبات«  مراض  االٔ لمسببات 
»الذباب والبعوض والحيوانات الضالة مثل الكالب 
بذبح  بالتقيد  المواطنين  ووجهت  ران«.  والفئ
و المجازر المرخصة؛ لمنع تلوث  ضاحي بالمنازل أ االٔ
نظافة  على  والمحافظة  تربة،  واالٔ بالغبار  اللحوم 
يترتب  وما  الذبح،  بمخلفات  التلوث  من  ة  البيئ

مراض. عليها من تكاثر وانتشار لنواقل االٔ
بعد  ضحية  لالٔ الظاهري  بالفحص  أوصت  كما 
ها  عضائ وأ لحومها  لون  على  والكشف  الذبح 
كانت  ما  ذا  إ المصابة  ضحية  االٔ عدام  وإ الداخلية 
نسان  لالٕ تنتقل  ن  أ يمكن  مراض  أ على  تحتوى 
تين  ذا ما تواجد الدرن فى الرئ مثل الدرن، ولكن إ
الذبيحة  باقى  وتستعمل  تين  الرئ فتعدم  فقط؛ 
ية  المائ الحويصالت  ما  أ حراريًا،  معاملتها  بعد 
الشريطية  للديدان  اليرقية  طوار  واالٔ الشريطية 

عدام الجزء المصاب فقط. فيتم إ

الخارجية اإليطالية: المجلس 
الجديد »الممثل للواقع االجتماعي 

والعشائري الواسع في المنطقة«

يعود تاريخه إلى الستينات
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زار ترهونة رفقة عناصر أمنية

جدل واسع حول ظهور »ليفي« من جديد في ليبيا

تشكيل  »بمجرد  عبدالجليل:  وأضاف 
محمود  واختيار  مارس2011   6 في  المجلس 
والدكتور  التنفيذي،  للمكتب  رئيسًا  جبريل 
الخارجية...  عن  مسؤواًل  العيساوي  علي 
السابق  الرئيس  قبل  من  استقبالهما  وتم 
ساركوزي، وأعلنت فرنسا يوم 9 مارس 2011 
كممثل  االنتقالي  بالمجلس  اعترافها  تقريبًا 
يتخذ  لم  إذا  الليبي..  للشعب  ووحيد  شرعي 
األطلسي  حلف  بتكليف  قراره  الدولي  المجتمع 
نتائج  الجميع  يعلم  فإن  الحماية،  )الناتو( 
ذلك، وهذا )أي قرار الناتو( كان ناتجًا عن لقاء 
مفيدة  النتائج  وكانت  ليفي،  برنارد  السيد 
دون أن نلتزم بشيء، إذ لم يكن لنا أي شيء 

نعطيه«. أو  لندفعه 
ليفي،  ببرنارد  عالقته  زيدان  علي  ينف  ولم 
مع  حوار  خالل  وذلك  بالصديق،  وصفه  إذ 
 ،2014 العام  نوفمبر  في   »24 »فرانس  قناة 
بعدم  الفرنسي  للصحفي  نصيحته  عن  كاشفًا 
»شيطان  باسم  معروفًا  كونه  تونس،  زيارة 

الفوضى«.

جدل مكرر
العام  أواخر  في  تونس  إلى  زيارته  وخالل 
2014، سارعت الحكومة أيضًا إلى نفي علمها 
وقتها  الخارجية  وزير  قال  إذ  ليفي،  بزيارة 
التونسي  البروتوكول  إن  الحامدي،  المنجي 
»غير  عامة،  شخصية  أي  بزيارة  علمه  يفرض 
وبإمكانه  الفرنسية  الجنسية  يحمل  ليفي  أن 

زيارة تونس وقت ما يشاء دون إعالم«.
ليست  الحكومة  أن  الحامدي  واعتبر 
المماثلة  األمور  مع  وتتعاطى  سياسيًا،  طرفًا 
وزارة  أن  إلى  مشيرًا  جادة،  بدبلوماسية 
لمعرفة  الموضوع  في  بحثًا  ستفتح  الخارجية 
الطرف الذي استدعاه ولماذا لم يتم إعالمهم.
تم  »ما  أن  التونسية  الرئاسة  وأكدت 
للسيد  الجمهورية  رئيس  دعوة  عن  ترويجه 
أساس  ال  تونس  لزيارة  ليفي  هنري  برنارد 
الرئيس  برنامج  وأن  مطلقًا،  الصحة  من  له 
المذكورة«؛  الشخصية  مع  لقاء  أي  يتضمن  ال 
فيما أكدت وسائل إعالم تونسية أن مواطنين 
األمر  عنيف،  باحتجاج  ليفي  هنري  استقبلوا 
الخلفي  الباب  من  تهريبه  استوجب  الذي 
حرب  إشعال  بمحاولة  إياه  متهمين  للمطار، 

في تونس.

جاء  للزيارة،  برنامجًا  ليبيا،  في  االجتماعي 
فيه أن زيارة ليفي تشمل مصراتة، والخمس، 
سياسية  شخصيات  خاللها  ويلتقي  وترهونة، 
على  ويطلع  مصراتة،  مدينة  من  وعسكرية 
الجماعية في ترهونة، ثم يجري جولة  المقابر 

في مدينة لبدة األثرية.
مصطفى  مصراتة،  بلدية  عميد  ونفى 
بزيارة  علمه  »الوسط«  مع  اتصال  في  كرواد، 
اسمه  وضع  من  أو  الداعية  الجهة  أو  ليفي 
الذين  األشخاص  ضمن  الزيارة  جدول  في 
أكدت  فيما  الفرنسية،  الشخصية  ستلتقيهم 
لم  التي  الزيارة  أن  لـ»الوسط«  مصادر 
تعلنها حكومة الوفاق، جرت بترتيب مع وزارة 

الوفاق. بحكومة  الداخلية 
من  الحصول  لـ»الوسط«  يتسن  ولم 
رغم  الزيارة،  بشأن  تعليق  على  الوزارة، 
فيها،  المسؤولين  ببعض  االتصال  محاولتها 
الوفاق«  »خارجية  في  مسؤولون  يرد  لم  كما 

الزيارة. للتعليق على  الجريدة  على طلب 

العكر الماء  الصيد في 
بحكومة  المفوض  الداخلية  وزير  أن  غير 
إن  ذلك  بعد  قال  باشاغا،  فتحي  الوفاق، 
شخصية  أي  رسميًا  تدع  لم  الوفاق  حكومة 
»بعض  أن  مضيفًا  ليبيا،  لزيارة  صحفية 
العكر  الماء  في  االصطياد  اعتادت  األطراف 
أنه  بدا  فيما  معروفة«،  لمآرب سياسية  خدمة 

دفاع ضمني عن زيارة ليفي.
صفحته  على  تغريدات  في  باشاغا  وأوضح 
زيارة  أي  أن  »تويتر«  بموقع  الشخصية 
من  رسمية  دعوة  دون  صحفية  لشخصية 
سياسي  مدلول  أي  تحمل  ال  الليبية  الحكومة 
يمثل حكومة الوفاق، »والرأي العام له مطلق 
الحرية في التعاطي والتفاعل مع أي حدث عام 

بالخصوص«.
واحدة  واإلعالم  الصحافة  »حرية  وأضاف: 
الديمقراطية،  المدنية  الدولة  أعمدة  من 
للجميع  مكفول  زيارة  أي  على  االعتراض  وحق 
استغالل  رغم  العام  الرأي  على  وصاية  وال 
تصفية  غرض  األحداث  األطراف  بعض 

ضيقة«. سياسية  حسابات 
بحكومة  الداخلية  وزير  مستشار  نفى  كما 
أنباء تدوولت عن دعوته  الوفاق، عماد شنب، 
معه،  التنسيق  أو  مصراتة  لزيارة  ليفي  برنارد 

زوبعة فجائية أثارتها زيارة الصحفي الفرنسي 
األيام  خالل  ليبيا  إلى  ليفي  هنري  برنارد 
من  التبرؤ  إلى  الجميع  سارع  فبينما  األخيرة، 
التخطيط  أو  الزيارة  بهذه  للقيام  دعوته 
للمشاركة فيها، نشر ليفي صورة على حسابه 
إنها  قال  أمنية،  حماية  في  »تويتر«،  بموقع 
قوات  لقائد  »وكالء«  متهمًا  ترهونة،  في 
 47 بقتل  حفتر  خليفة  المشير  العامة  القيادة 

المدينة. في  ودفنهم  شخصًا 
في طرابلس  عديدة  ليبية  نفي جهات  ومع 
نشر  بالزيارة،  علمهم  ومصراتة  وترهونة 
ليفي صورته على موقع »تويتر« برفقة عناصر 
أمنية ملثمة، قائال: »اليوم 25 يوليو كنت في 
بينهم  جثة،   47 على  العثور  تم  هنا  ترهونة، 
قتلوا  الظهر..  في  مشدودة  أيديهم  أطفال، 
حزني  عن  أعبر  المحترفين...  حفتر  وكالء  من 
إشارة  في  ترهونة«؛  مع  وتضامني  وغضبي 
بعد  جماعية  مقابر  في  جثث  على  العثور  إلى 

المدينة. الليبي من  الجيش  انسحاب قوات 
المقابر  عن  تقريرًا  إعداده  إلى  وأشار 
الشرطة  هم  »هؤالء  مضيفًا:  الجماعية، 
الحرة،  الصحافة  تحمي  التي  الحقيقية  الليبية 
حاولوا  الذين  البلطجية  عن  كثيرًا  يختلفون 

منع قافلتي في طريق عودتي إلى مصراتة«.

الزيارة ردع »المتورطين« في 
لحكومة  الرئاسي  المجلس  قال  بدوره، 
ليفي  بزيارة  علم  وال  له  عالقة  ال  إنه  الوفاق 
نها،  بشأ معه  التنسيق  يتم  لم  وإنه  ليبيا،  لى  إ
بالتحقيق  جراءاته  إ المجلس  اتخاذ  مؤكدًا 
الحقائق  كل  لمعرفة  الزيارة،  هذه  خلفية  في 

بها. المحيطة  والتفاصيل 
اتخاذ  على  بيان  في  المجلس  وشدد 
جراءات القانونية الرادعة بحق كل من يدان  االٕ
الفعل  هذا  في  متواطئًا  و  أ مشاركًا  بالتورط 
وقوانين  الشرعية  على  خروجًا  يعد  »الذي 
لكل  المشددة  تعليماته  صدر  أ كما  الدولة«، 
الكامل  بااللتزام  والمنافذ  دارات  واالٕ جهزة  االٔ
لمنع  الرئاسي  المجلس  وقرارات  بالقانون 

البيان. أية خروقات مستقباًل، وفق  تكرار 
التواصل  مواقع  على  صفحات  وتداولت 

الوسط: محمود السويفي

● برنارد ليفي وسط عناصر أمنية ملثمة في ترهونة● برنارد ليفي في لقاء سابق مع رئيس المجلس االنتقالي السابق مصطفى عبد الجليل

● وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا

● صورة قال برنارد ليفي إنها التقطت له في ترهونة

عن  تحدث  عبدالجليل،  مصطفى  المستشار 
فبراير،  ثورة  في  الفرنسي  الصحفي  دور 
الفرنسي  للرئيس  كان مستشارًا  أنه  خصوصًا 
من  حلقة  في  موضحًا  ساركوزي،  األسبق 
يونيو  في  »الوسط«  نشرتها  التي  مذكراته 
في  المحلي  المجلس  تشكيل  بعد  أنه   2015
المدن  إلدارة  محلي  مجلس  كأول  البيضاء 
فبراير   26 يوم  بنغازي  في  »دعونا  والقرى، 
معه  يتعاطى  سياسي  جسم  لتشكيل   2011
علي  السيد  بي  اتصل  يومين  وبعد  العالم... 
مستشار  ليفي  برنارد  السيد  الستقبال  زيدان 
استعداده  أبدى  الذي  الفرنسي،  الرئيس 
اإلليزيه  المجلس في قصر  الستقبال وفد من 
من  يفعل  ماذا  اآلن  أسأل  وأنا  الثورة.  لدعم 

قراء؟!«. يا  الظروف  تلك  كان مثلي في 

مؤكدًا أن »من أطلق هذه اإلشاعات يستهدف 
خاصة«،  حسابات  وتصفية  سمعته  تشويه 
استغرابي  على  »أزيد  وقال:  تعبيره.  حسب 
بحق  لنفسه  محتفظًا  اإلشاعة،  هذه  بث  حول 

قضائيا«. الشائعة  مروجي  مالحقة 

يتعجب المشري 
األعلى  المجلس  رئيس  عبر  جانبه،  من 
للدولة، خالد المشري، عن تعجبه منه السماح 
الجهات  مطالبًا  مصراتة،  إلى  ليفي  بدخول 
والجهات  الزيارة  في  بالتحقيق  المعنية 
بدخول  السماح  »أستغرب  وقال:  لها.  الداعية 
في  الصمود  مدينة  ليفي  برنارد  المدعو 
الحرب  لمجرم  الداعم  الفرنسي  الموقف  ظل 

حفتر«.
بـ»حراك  يسمى  عما  صادر  بيان  وأبدى 

التي  للزيارة  استغرابه  مصراتة  في  الشعب« 
معرفة  عدم  ضوء  في  بـ»المجهولة  وصفها 
اإلذن  أعطى  ومن  أعدها،  من  أو  له  الداعي 

ليفي ودخولها«. بهبوط طائرة 
هذا  اتخذ  من  يعلم  »أال  البيان:  في  وجاء 
القرار أنه ساهم في تشويه صورة هذه المدن 
رسالة  وأرسل  فوضوية،  بصور  وظاهرها 
وخارجيًا  داخليًا  الغضب  بركان  عملية  لشركاء 
بأن ما هو موجود من آليات وأحزاب ولوبيات 
بالشريك  هي  الحالي  المشهد  في  متحكمة 
المجلس  الحراك رئيس  المالم عليه«. وطالب 
فتحي  الداخلية  ووزير  السراج،  فائز  الرئاسي 
لجنة  وتشكيل  حصل  ما  بـ»توضيح  باشاغا، 

فورًا«. تحقيق 
المجلس  وأعضاء  رئيس  عبر  ترهونة،  في 
رفضهم  عن  ترهونة،  لبلدية  التسييري 
مرحب  غير  ليفي  إن  بيان  في  وقالوا  الزيارة، 
قوات  حققتها  التي  االنتصارات  »بعد  به، 
وفرنسا  ليفي  مطالبين  الغضب«،  بركان 
جانب  إلى  »اصطفافهما«  عن  باالعتذار 

حفتر. خليفة  المشير 

دور هنري ليفي في ثورة فبراير
الزيارة،  حول  الكبير  الجدل  وبرغم 
السابق،  االنتقالي  المجلس  رئيس  فإن 

مصطفى عبدالجليل تحدث عن دور 
الصحفي الفرنسي في تدخل حلف الناتو 

بليبيا.. وعلي زيدان نصحه بعدم زيارة تونس

االنقطاع المتكرر للتيار تسبب 
في توقف عمليات اإلمداد 

المائي من جهاز النهر الصناعي

يحاصر الظالم سكان المنطقتين الغربية والجنوبية 
الذي  األمر  فيهما،  الكهرباء  انقطاع  استمرار  مع 
السكان تزامنا مع اشتداد حرارة فصل  يزيد معاناة 
تقول  فيما  المبارك،  األضحى  عيد  وحلول  الصيف، 
بناء  تزال في حالة  إنها ال  للكهرباء  العامة  الشركة 

وتعمل على تشغيل عدد من المحطات لسد العجز.
الغربية  المنطقتان  الماضي دخلت  السبت  ومنذ 
شركة  وأكدت  التام،  اإلظالم  حالة  في  والجنوبية 
على  تدخل  لم  التوليد  وحدات  بعض  أن  الكهرباء 
وصل  العجز  أن  إلى  مشيرة  الثالثاء،  حتى  الشبكة 
وطالبت  ميغاوات.   2230 إلــى  ــه  ذات اليوم  في 
 220 تحويل  لمحطات  الدخول  بعدم  المواطنين 
إلى  يــؤدي  الــذي  »األمــر  بالقوة،  األحمال  ــاع  وإرج
انهيار الشبكة الكهربائية وحدوث إظالم«، مضيفة: 
االستجابة  والمناطق  المدن  كافة  من  تأمل  »كما 
اليدوي  األحمال  طرح  برنامج  في  للدخول  الفورية 
حتى يتسنى للشركة إعادة بناء الشبكة الكهربائية 

ودخول باقي وحدات التوليد«.
على  مواطنين  قبل  من  المتكررة  االعــتــداءات 
اإلظالم  حالة  في  أساسي  سبب  التحويل  محطات 
اقتحام  ــى  إل نبهت  التي  الشركة  ــق  وف ــام،  ــت ال
وإرجــاع  وكعام،  الجمعة  سوق  محطتي  مواطنين 
بعض  قفل  جانب  إلى  بالقوة،  الكهربائي  التيار 
صمام  األحمال  طرح  برنامج  الرافضين  المواطنين 

الغاز المغذي محطة الزاوية.

جهود إلعادة التيار
الشبكة  إعادة  على  الكهرباء  فنيو شركة  ويعمل 
عن  أسفر  الذي  األمر  المنطقتين،  في  الكهربائية 
كهرباء  بمحطة  التوليد  ــدات  وح تشغيل  ــادة  إع
الوحدة  ــول  ودخـ الــمــزدوجــة،  ــدورة  ــل ل مصراتة 
تشغيل  إعــادة  وكذلك  للعمل،  الغازية  األولــى 
والثالثة،  والثانية  األولى  الغازية  التوليد  وحدات 
أيضا  الفنيون  ونجح  الخمس.  كهرباء  بمحطة 
الرابعة  الغازيتين  الوحدتين  تشغيل  إعــادة  في 
الشبكة  على  ودخولهما  أوبــاري  بمحطة  والثالثة 

 9 تشغيل  إعادة  الشركة  أعلنت  بينما  الكهربائية، 
وجنوب  والزاوية  الرويس  بمحطات  توليد  وحدات 
الكهربائية،  الشبكة  على  ودخولها  طرابلس 
الدخول  المواطنين عدم  الشركة  وناشدت  اإلثنين. 
إلى محطات التحويل 220، وإرجاع األحمال بالقوة، 
إظالم  إلى حدوث  »تؤدي  األفعال  أن هذه  موضحة 
عام تصحبه مشاكل فنية معقدة وإهدار جهد ووقت 
مؤكدة  الكهربائية«،  الشبكة  ببناء  للقيام  كبيرين 
ضرورة دخول جميع المدن في عملية طرح األحمال 
الشبكة  واستقرار  سالمة  على  للمحافظة  اليدوي 

الكهربائية.
الكهرباء  شركة  نفت  االنقطاعات،  مع  بالتزامن 
إقفال مقراتها في طريق السواني »بوابة الجبس«، 
ما  أن  مؤكدة  مسلحة«،  »مظاهر  وجــود  ظل  في 
يشاع في صفحات التواصل االجتماعي بهذا الشأن 
بشكل  يسير  العمل  وأن  الصحة«،  من  عار  »كالم 
بمقار  متواجدون  الموظفين  جميع  وأن  اعتيادي، 

الصناعي  النهر  جهاز  من  المائي  اإلمداد  عمليات 
ونوه  الجفارة«،  سهل   - »الحساونة  منظومة 
التيار  في  انقطاع  إلى  يعود  التوقف  أن  الجهاز 
ومحطات  المياه  آبار  حقول  المغذي  الكهربائي 
الماضي،  والسبت  اإلثنين  يوم  وقع  الذي  الضخ، 
التحكم  غرفة  مع  والتنسيق  العمل  إلى  مشيرا 
التيار  ــادة  إلعـ للكهرباء؛  الــعــامــة  بالشركة 
على  وللتغلب  للمنظومة.  التشغيلية  للمكونات 
للشركة  التنفيذي  المدير  طالب  االنقطاعات، 
يوليو   2 فــي  ســاســي،  علي  للكهرباء  العامة 
بحماية  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات  الجاري، 
التي  بالمناطق  وذلك  أمنيا،  تحويل  محطة   11
برنامج  تنفيذ  في  صعوبات  الشركة  فيها  تواجه 
من  المتكررة  »االعتداءات  نتيجة  األحمال،  طرح 
عن  والخارجين  المسلحة  المجموعات  بعض  قبل 

القانون«.
مليار   1.6 للكهرباء  العامة  الشركة  وأنفقت 

أعمالهم. ودعت المواطنين إلى »عدم االنجرار وراء 
الفتنة  زرع  إلى  تهدف  التي  المشبوهة  الصفحات 
عليه  يترتب  مما  وخارجه؛  القطاع  داخل  والبلبلة 

عدم استقرار الشبكة الكهربائية«.

توقف اإلمداد المائي
توقفت  للكهرباء،  المتكرر  االنقطاع  وبسبب 

عشرات  تحرك  أن  »دون  الماضي  العام  في  دينار 
»رويترز«،  وكالة  حسب  المتعثرة«،  المشاريع 
مشكلة  إدارة  تحاول  الشركة  أن  إلــى  مشيرة 
إمــدادات  توزيع  خالل  من  الكهرباء  انقطاعات 
ليبيا،  غــرب  في  المختلفة  المدن  بين  الطاقة 
التيار  قطع  قبول  ترفض  المدن  بعض  »لكن 
في  الكهرباء  على  للحفاظ  القوة  وتستخدم 

أماكن أخرى«. المشاكل في  يثير  مناطقها مما 
الكهرباء  وفي مصراتة، قال رئيس نقابة عمال 
في  تحكم  غرفة  على  هجوم  في  ُقتل  له  زميال  إن 
حكومة  على  تركيا  طرحت  بينما  الماضي؛  العام 
على  ليبيا  إلى  عائمة  كهرباء  محطة  نقل  الوفاق 
التركية  الكهرباء  شركة  أقامتها  محطات  غرار 
التنفيذي  المدير  وقال  أخرى.  دول  سواحل  قبالة 
الخطوة  هذه  »إن  ساسي:  علي  الكهرباء،  لشركة 
لكن  أكبر،  بسرعة  الكهرباء  إعادة  في  ستساعد 

الكثير«. مقابلها  في  الليبية ستدفع  الدولة 

زيادة رأس مال الشركة
لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وافق  بدوره، 
الشركة  مال  رأس  زيادة  على  السراج  فائز  الوفاق 
الجمعية  رئاسته  خالل  وذلــك  للكهرباء،  العامة 
مناقشة  الستكمال  اإلثنين،  للشركة،  العمومية 
العادي  االجتماعين  في  طرحت  التي  المواضيع 
اعتماد  أيضا  االجتماع  وشهد  واالستثنائي.  الثاني 
وتعديل  الشركة،  في  المراقبة  لهيئة  جديدة  لجنة 

عدد من مواد النظام األساسي.
الجاري  يوليو   19 في  السراج  اعتمد  ذلك،  قبل 
العامة  الشركة  إدارة  لمجلس  الجديد  التشكيل 
الثاني  العادي  االجتماع  خــالل  وذلــك  للكهرباء، 
 2020 العام  خالل  بالشركة  العمومية  للجمعية 
المجلس  ويتكون  الجمعية.  رئيس  السراج،  برئاسة 
ووئام  األنصاري  سليمان  عبدالسالم  من  الجديد 
فتحي العبدلي ورضوان خليل محمد ومجدي محمد 
سليمان الفيتوري وعبدالحكيم فرج محمد الفرجاني 
محمد  عاشور  ومحمد  الطاهر  المنير  والبشير 

الشريف.
العادي األول بداية شهر يوليو  وخالل اجتماعها 
للعام  التقديرية  الموازنة  الجمعية  اعتمدت  الجاري، 
تستهدف  محددة  ضوابط  وفــق   ،2020 المالي 
ترشيد اإلنفاق والعمل على ربط الميزانية وبنودها 
وآلية  الالزمة  المعايير  اعتمدت  الفعلي، كما  باألداء 

اختيار رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
الــســراج، مجلس  وجــه  الــجــاري،  يوليو   21 وفــي 
بإعداد  للكهرباء  العامة  للشركة  الجديد  اإلدارة 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  لمشكلة  عاجلة  خطط 
استعداد  من  صديقة«  »دول  أبدته  ما  إطــار  في 
للمساهمة في حل أزمة الكهرباء بطرق فعالة. وفي 
اجتماعه مع مجلس اإلدارة، استمع السراج إلى شرح 
حيث  من  الكهربائية  للشبكة  الحالي  الوضع  عن 
وما  العجز،  تغطية  وسبل  الطاقة،  انتاج  مستوى 
تتطلبه المحطات من اعمال صيانة، وتذليل العقبات 
ثم  مشروعاتها،  تنفيذ  في  الشركة  تواجهها  التي 
الشركة،  في  العمل  وتيرة  بتسريع  المجلس  كلف 
المنفذة  الشركات  لعودة  الالزمة  التدابير  واتخاذ 

المشاريع المتوقفة الستكمال أعمالها.

الظالم يحاصر سكان غرب وجنوب البالد تزامنا مع عيد األضحى
طرابلس - الوسط

● صيانة خطوط كهرباء في طرابلس ● إصالح األعطال في محطة كهرباء بطرابلس

شركة الكهرباء تشكو استمرار االعتداء على المحطات

»الوفاق« تبرأت منها وأعلنت إجراء تحقيق.. وباشاغا: البعض يصطاد في الماء العكر خدمة لمآرب سياسية
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تزايد اإلصابات بفيروس »كورونا« يدفع عديد الدول إلى إجراءات أكثر صرامة
واصل  القيود،  بشأن  متفاوتة  إجراءات  وسط 
650 ألف  19«، الذي أودى بنحو  وباء »كوفيد - 
حدا  ما  األسبوع  هذا  المتسارع  انتشاره  شخص، 
فرض  إلى  أوروبا،  إلى  آسيا  من  جديدة،  ببلدان 

إجراءات صحية أكثر صرامة.
البحر  الالتينية ومنطقة  أميركا  وفيما أصبحت 
أميركا  األكثر تضررًا قبل  المنطقة  الكاريبي تعد 
الذي  الوباء  بشأن  عام  قلق  يسود  الشمالية، 
مع  العالم  أنحاء  مختلف  في  انتشاره  يواصل 
جديدة  إصابة  ماليين  خمسة  من  أكثر  تسجيل 
عدد  إجمالي  ثلث  من  أكثر  أو  يوليو،  مطلع  منذ 

الحاالت التي أبلغ عنها، وفق »فرانس برس«.
إلزامية  في مواجهة ذلك، فرضت هونغ كونغ 
نائب  وقال  العامة.  األماكن  في  الكمامة  وضع 
الوضع  »إن  تشيونغ:  ماثيو  التنفيذية  الرئيسة 
الوبائي خطير للغاية في هونغ كونغ«، معلنًا حظر 

التجمعات العامة ألكثر من شخصين.
من  وهي  بلجيكا،  في  مماثل  قلق  ويسود 
الوفيات  من  عدد  أكبر  سجلت  التي  البلدان 
بلغ  إذ  سكانها،  بعدد  مقارنة  بـ»كوفيد19-« 
نسمة،  ألف   100 لكل   85 لديها  الوفيات  معدل 

وتخطط السلطات لتشديد تدابير الوقاية.
رئيس  جاكوبس،  فريدريك  البروفسور  وقال 
إيراسم  مستشفى  في  المعدية  األمراض  عيادة 
عدد  في  السريعة  الزيادة  »إن  بروكسل،  في 
صعب  الوضع  أن  على  مشددًا  مقلقة«،  الحاالت 

بشكل خاص في مقاطعة أنتويرب.
األلمانية  بافاريا  منطقة  ستبدأ  جانبها،  من 
وستكون  لفحوص.  المسافرين  جميع  بإخضاع 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  عن  الكشف  اختبارات 
المستجد متاحة للجميع ولكنها لن تكون إلزامية 
إخضاع  لندن  قررت  كما  الحالي.  الوقت  في 
القادمين من إسبانيا لفترة عزل ابتداًء من األحد، 
ثاني  إسبانيا،  سلطات  لدى  قويًا  فعل  رد  أثار  ما 
التي  فرنسا،  بعد  العالم  في  أكبر وجهة سياحية 

شددت على أنها »بلد آمن«.
ألف   650 بنحو  الجائحة  أودت  اإلجمال  وفي 

شخص حول العالم، من بين أكثر من 16 مليون 
إصابة، وفقًا لتقرير أعدته وكالة »فرانس برس« 

اإلثنين.
الحكومة  أمرت  الجديدة،  غينيا  بابوا  وفي 
بور  العاصمة  في  العزل  تدابير  بفرض  اإلثنين 
مورسبي بعد أول وفاة مؤكدة بالفيروس. وقررت 
دول أخرى مثل فنزويال والجزائر تجديد إجراءات 
إندونيسيا  وأعلنت  المناطق.  بعض  في  االحتواء 

أنها تجاوزت عتبة 100 ألف مصاب.
ارتفاع  أعلى  اإلثنين،  الصين،  وأعلنت 
منذ  المستجد«  »كورونا  بفيروس  باالصابات 
خالل  جديدة  إصابة   61 سجلت  إذ  أشهر،  ثالثة 
24 ساعة، وهي أكبر زيادة يومية منذ أبريل، بعد 

بينها  مقاطعات  ثالث  في  للفيروس  بؤر  ظهور 
شينغ يانغ.

وباتت الواليات المتحدة، الدولة األكثر تضررًا 

إصابة  مليون   4.230 نحو  تسجل  العالم،  في 
عدد  تباطأ  ذلك،  ومع  وفاة.  ألف   150 ونحو 
 ،55187 إلى  األحد،  الجديدة،  اإليجابية  الحاالت 

وهو أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريبًا.

لقاح تجريبي
وتعهدت حكومة الواليات المتحدة بأن ترفع إلى 
نحو مليار دوالر دعمها لتطوير لقاح تعمل عليه 
»مودرنا«  األميركية  الحيوية  التكنولوجيا  شركة 
من  األخيرة  المرحلة  ستبدأ  إنها  تقول  التي 

تجربتها اإلكلينيكية على اللقاح التجريبي.
ويفترض أن تبدأ التجربة اإلكلينيكية، اإلثنين، 
أدى  الذي  اللقاح  على  ألف شخص   30 بمشاركة 
»كورونا  فيروس  ضد  مضادة  أجسام  توليد  إلى 
المرحلة األولى.  45 مشاركًا في  المستجد« لدى 
وسجلت البرازيل، الدولة األكثر تضررًا في أميركا 

الالتينية، نحو 25 ألف إصابة إضافية األحد، من 
ألف   87 بينها  من  اإلجمال  في  مليون   2.4 بين 

وفاة.
 208.082 أوروبا  في  الوفيات  إجمالي  وبلغ 
االثنين،  إصابة   3.073.979 بين  من  وفاة  ألف 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  أميركا  وفي 
184.168 ألف وفاة )4.392.800 مليون إصابة(، 
وفي الواليات المتحدة وكندا 155.854 ألف وفاة 
 57914 )4.348.051 مليون إصابة(، وفي آسيا 
الشرق  وفي  إصابة(،  مليون   2.517.025( وفاة 
مليون   1.098.235( وفاة   25600 األوسط 
 848.612( وفاة   17.767 أفريقيا  وفي  إصابة(، 
 16648( وفاة   192 أوقيانيا  وفي  إصابة(  ألف 

إصابة(.

الشباب ليسوا بمنأى
األحد،  كندا،  في  الصحية  السلطات  ودعت 
توخي  إلى  سنة   39 دون  هم  ممن  الشباب 
من  واضحة  غالبية  اآلن  يشكلون  ألنهم  الحذر 
تام،  تيريزا  الدكتورة  وقالت  الجديدة.  الحاالت 
إن  كندا،  في  العامة  الصحة  مسؤولي  كبيرة 
لخطر  المعرضين  الوحيدين  ليسوا  السن  كبار 
اإلصابة بمشكالت صحية خطيرة جراء الفيروس، 
وأوضحت أنه بين اإلصابات المبلغ عنها األسبوع 
39 سنة،  الماضي، »63 % هم شباب تحت سن 

ثلثهم )31 %( دخلوا المستشفى«.
وفي فرنسا أيضًا، دعا مسؤولون الشباب إلى 
مثل  التجمع  أماكن  بإغالق  وأمروا  الحذر  توخي 
بلدة  في  الليل  في  العامة  والحدائق  الشواطئ 
المملكة  وفي  الغرب.  في  الساحلية  كويبرون 
خطة  عن  النقاب  الحكومة  كشفت  المتحدة، 
واسعة لمحاربة زيادة الوزن والسمنة التي تعد 
ويعاني  المرض  خطورة  بزيادة  تتسبب  عوامل 

.)% 63( البريطانيين  السكان  ثلثي  منها نحو 
درجة   180 بزاوية  انعطافة  الخطة  وتمثل 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي رفض في 
مسألة  في  التدخل  الحكومة  محاوالت  السابق 

السمنة وزيادة الوزن.

الوباء يواصل انتشاره المتسارع

●   قياس حرارة المرأة بمركز سانت-جون الصحي في لوس أنجليس

●  رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحوله جنراالت من جيشه

●   كمامات للوقاية من فيروس كورونا معروضة للبيع بالواليات المّتحدة

عواصم العالم - وكاالت

»كوفيد - 19« أودى بحياة نحو 650 
ألف شخص.. والواليات المتحدة الدولة 

األكثر تضرراً في العالم

كندا دعت الشباب دون 39 سنة
إلى توخي الحذر ألنهم يشكلون غالبية 

واضحة من الحاالت الجديدة

يسفر  أن  من  مخاوف  ووسط  انتقامية،  خطوة  في 
جديدة،  باردة  حرب  نشوب  عن  الجانبين  بين  التوتر 
أنزل العلم األميركي في مقر قنصلية الواليات المتحدة 
رسميين  موظفين  دخول  مع  اإلثنين،  شينغدو،  في 

صينيين المبنى بعدما أغلقت بكين البعثة.
في  وبكين  واشنطن  بين  العالقات  وتدهورت 
األسابيع األخيرة في ظل خالف متصاعد بين البلدين، 
شينغدو  قنصلية  بإغالق  الصينية  السلطات  أمرت  إذ 
تجاه  المتحدة  الواليات  في  صدر  مماثل  أمر  على  ردًا 
تكساس،  والية  في  هيوستن  في  الصينية  القنصلية 

بحسب »فرانس برس«.
وأكدت بكين أنه تم إغالق القنصلية الساعة 10.00 
لوزارة  بيان  وأفاد  اإلثنين،  يوم  المحلي،  بالتوقيت 
من  الحقًا  دخلت  الصينية  »السلطات  بأن  الخارجية 
المدخل األمامي وسيطرت عليها )القنصلية(«. وأغلقت 

القنصليتان بعد 72 ساعة من صدور األوامر.
»فرانس  األميركية  الخارجية  باسم  ناطق  وأفاد 
برس« أن الدبلوماسيين العاملين في القنصلية وأفراد 

عائالتهم سيغادرون الصين بحلول 27 أغسطس.

وأظهر تسجيل مصور نشرته السفارة األميركية في 
الصين االثنين على موقع »ويبو« للتواصل االجتماعي 
عناصر من قوات المارينز األميركية ببزات رسمية وهم 
ويقومون  القنصلية  أمام  من  األميركي  العلم  ينزلون 
موليناكس.  جيم  العام  للقنصل  تسليمه  قبل  بطيه، 
وارتفع منسوب التوتر الدبلوماسي بين القوتين اللتين 
القومي  أمنها  بتعريض  األخرى  منهما  كل  اتهمت 

للخطر.
اإلعالم  وسائل  بثتها  مصورة  تسجيالت  وأظهرت 
إلى  وصولهم  أثناء  مسؤولين  الرسمية  الصينية 
إلى  وتوجههم  صغيرة  حافلة  متن  على  القنصلية 
بزات  ارتدوا  الذين  العمال  من  عدد  وأعقبهم  المبنى. 
وهم  ونظارات  المستجد«  »كورونا  فيروس  من  واقية 
يرتديان  شخصان  وشوهد  تعقيم.  معدات  يحملون 
على  تدل  الفتة  يغطيان  وهما  اللون  بيضاء  قفازات 
بغطاء  المبنى  خارج  جدار  على  األميركية  القنصلية 
رمادي كبير. وتجمع حشد، اإلثنين، خارج البعثة المغلقة 
حاليًا بينما اصطحبت الشرطة رجاًل لوح بالفتة وعلمين 
صينيين وهو يهتف »ليحيا الحزب الشيوعي الصيني«.

لنقل  وفي عطلة نهاية األسبوع، شوهدت شاحنات 
األمتعة تدخل إلى المقر، بينما جر عمال نظافة أكياس 
رصدت  والسبت،  القنصلية.  من  كبيرة  سوداء  قمامة 

وسائل إعالم عماال يزيلون شعار الواليات المتحدة من 
واجهة المبنى.

»ويبو«:  عبر  بكين  في  األميركية  السفارة  وأفادت 
»اليوم نودع القنصلية األميركية في شينغدو. سنشتاق 
القنصل  أفاد  منفصل،  بيان  وفي  األبد«.  إلى  إليكم 
 200 من  ألكثر  خدمات  تقدم  كانت  بعثته  بأن  العام 
مليون شخص في جنوب غرب الصين ومنطقة التيبت 
والسياح  للطلبة  يوميًا  التأشيرات  »آالف«  وأنها منحت 

الصينيين.
وكانت قنصلية شينغدو تعنى بشؤون منطقة جنوب 
من  الكثير  ويتهم  التيبت.  تضم  والتي  الصين  غرب 
دينيًا  باضطهادهم  المركزية  الحكومة  التيبت  أهالي 
ومحاولة طمس ثقافتهم. وأصرت بكين على أن إغالق 
اإلجراءات  على  وضروريًا  مشروعًا  »ردًا  كان  القنصلية 
غير المنطقية التي اتخذتها الواليات المتحدة«، بينما 
اتهمت موظفين في البعثة بتعريض األمن والمصالح 

الصينية للخطر.
وانغ  الصينية  الخارجية  باسم  الناطق  وقال 
األميركيين  الموظفين  بعض  إن  للصحفيين،  وينبين، 
خارج  أنشطة  في  »انخرطوا  شينغدو  قنصلية  في 
الداخلية  الصين  شؤون  في  وتدخلوا  صالحياتهم 
أشار  للخطر«. بدورهم،  الصين  أمن ومصالح  وعرضوا 

تقوم  مقبولة  غير  جهود  إلى  واشنطن  في  مسؤولون 
أسرار  لسرقة  هيوستن  في  الصينية  القنصلية  بها 

شركات أميركية وأبحاث طبية وعلمية.

توتر
االقتصاديتين  القوتين  بين  التوتر  منسوب  وارتفع 
التجارة وطريقة تعامل بكين  بشأن ملفات عدة بينها 
هونغ  وقانون  المستجد«  »كورونا  فيروس  تفشي  مع 
مسؤولون  حذر  بينما  القومي،  لألمن  الجديد  هونغ 

أميركيون من »طغيان« الصين.
قنصلية  الصينيين  الدبلوماسيين  آخر  وغادر 
أن  السبت  الصين  وأعلنت  الماضي.  الجمعة  هيوستن 
هيوستن  قنصلية  »بالقوة«  دخلوا  أميركيين  عناصر 
وطنية«.  صينية  »أمالك  ضمن  بأنها  وصفتها  التي 
بالشكل  سترد  »الصين  أن  من  بيانها  في  وحذرت 

المناسب والضروري« على ذلك.
وحذرت جريدة »غلوبال تايمز« في افتتاحية اإلثنين 
واضطرابًا  ظلمة  أكثر  سيكون  الـ21  »القرن  أن  من 
من حقبة الحرب الباردة... )إذا كانت واشنطن( عازمة 
على دفع العالقات بين الواليات المتحدة والصين في 
التوتر بـ»كارثة  االتجاه األسوأ«. وتوقعت بأن يتسبب 

غير مسبوقة«.

التوتر الصيني - األميركي يثير مخاوف من نشوب حرب باردة جديدة

ذكرى  اإلثنين،  الكوريتان،  أحيت  منفصل،  بشكل 
مرور 67 عامًا على الهدنة في شبه الجزيرة، إذ ُاحتُفل 
بها في الشمال بحضور الزعيم كيم جونغ أون وحوله 
الجنوب  أحياها  بينما  مسدساتهم،  يرفعون  جنراالت 
بحضور عسكريين قدامى يضعون كمامات ويحترمون 

التباعد االجتماعي.
بداية  النار  إطالق  وقف  شكل   ،1953 العام  وفي 
انفصال البلدين ومعهما ماليين العائالت التي تفرقت 
»فرانس  وفق  السالح،  منزوعة  المنطقة  حدود  خلف 
يانغ،  بيونغ  الشمالية  الكورية  العاصمة  وفي  برس«. 
عشرات  على  تذكارية  مسدسات  أون  جونغ  كيم  وزع 
الجنراالت والضباط الذين تعهدوا بالوالء له، وفق ما 

أعلنت وسائل اإلعالم الحكومية.
صفًا  يقفون  وهم  الصور  في  العسكريون  وظهر 
واحدًا إلى جانب بعضهم البعض، ودون كمامات، رغم 
البالد خالل  االشتباه بأول إصابة بـ»كوفيد19-« في 
أنها  ألشهر  الشمالية  كوريا  وأكدت  األسبوع.  نهاية 

نجحت في البقاء بمنأى عن الجائحة.
شارك  سول،  الجنوبية،  الكورية  العاصمة  وفي 
عشرات المحاربين القدامى باحتفال لتكريم لجهودهم 
بعنوان »أيام المجد«، لكنهم وضعوا الكمامات وجرى 
شاشة  على  وبثت  االجتماعي.  التباعد  بتدابير  التقيد 
مشاهد تمثيلية للحرب، تخللتها مقابالت مع محاربين 
أجانب ورسائل دعم من الرؤساء الحاليين للدول التي 
دعمت الجنوب خالل النزاع، بينهم الرئيس األميركي 

دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
انطلقت الحرب الكورية في 25 يونيو 1950 عندما 

الواليات  المدعوم من  الجنوب  الشيوعي  الشمال  غزا 
الزعيم  وكان  القتلى.  ماليين  عن  وأسفرت  المتحدة، 
توحيد  يريد  حينها،  إيل سونغ  كيم  الشمالي  الكوري 
شبه الجزيرة الكورية بالقوة، في وقت كانت منقسمة 
بين الوالء لالتحاد السوفياتي والواليات المتحدة منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
الصين  من  دعمًا  حينها  الشمال  قوات  وتلقت 
من  تحالفًا  الجنوب  دعم  بينما  السوفياتي  واالتحاد 
األمم المتحدة بقيادة الواليات المتحدة. وأعلن وقف 
قط  توقع  لم  لكن   1953 يوليو   27 في  النار  إطالق 

اتفاقية سالم فعلية.
ومذاك تطور كوريا الشمالية ترسانة نووية تقول 
إنها ضرورية لدحر غزو أميركي، لكنها تخضع لعقوبات 

دولية بسببها.

ارتياب
يطلق  التي  الكورية  الحرب  إلى  الشمال  في  وينظر 
عليها هناك »حرب تحرير الوطن المجيدة«، على أنها 
انتصار، كما هناك يوم عطلة وطني في هذه المناسبة.
بأن  الرسمية  الشمالية  الكورية  األنباء  وكالة  وأفادت 
مسدسات  األسبوع  نهاية  في  لجنراالته  قدم  كيم 
الحدود  على  الواقع  بايكتو  جبل  اسم  تحمل  تذكارية 
الكورية- الصينية، وينظر إليه على أنه مسقط الرأس 

الروحي للشعب الكوري.
التي  البلدة  بانمونغوم،  للجنوب في  آخر  في حفل 
السالح،  المنزوعة  المنطقة  في  الهدنة  فيها  وقعت 
لفت الجنرال روبرت أبرامز قائد قيادة األمم المتحدة 
في  الكبير  التدهور  إلى  كوريا  في  األميركية  والقوات 

األوضاع في شبه الجزيرة الكورية. 

شينغدو )الصين( - وكاالت

سول ــ وكاالت

●  دونالد ترامب

استطالعات جديدة أظهرت تقدم جو بايدن

قبل مئة يوم من االنتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، عبر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، مطلع األسبوع الجاري، عن ثقته 
أزمة  إدارته  لطريقة  انتقادات  خضم  في  الصامتة«،  بـ»الغالبية 
بايدن  جو  تقدم  تظهر  جديدة  استطالعات  وصدور  »كوفيد19- 

في عدة واليات مهمة.
ترامب  »حملة  أن  »تويتر«  على  الجمهوري  الملياردير  واعتبر 
أكثر من أي حملة أخرى  رأي مراقبين عديدين، حماسة  تثير، في 
محاولة  في   ،»2016 العام  من  حتى  أكثر  الكبير،  بلدنا  تاريخ  في 
أربعة أعوام، وفق  المفاجئ قبل  إلى فوزه  الذي قاد  الزخم  إلعادة 

»فرانس برس«.
أي شيء!  يملك  ال  »بايدن  أن  عامًا   74 البالغ  الرئيس  وأضاف 
زيف  بإظهار  واعدًا  نوفمبر«،   3 في  ستتحدث  الصامتة  الغالبية 
على  بايدن  جو  أمام  تخلفه  جميعها  تؤكد  التي  االستطالعات 

مستوى البالد بمعدل ثماني نقاط، وفي عدة واليات حاسمة.
سي«  بي  »إن  شبكتا  األحد،  نشرتها،  استطالعات  وخلصت 
و»سي إن إن« إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن في صدارة 
وفلوريدا  أريزونا   :2016 العام  ترامب  فيها  فاز  واليات  ثالث 
الصحية  األزمة  صفحة  قلب  المرشح  الرئيس  وحاول  وميشيغن. 
واستئناف التجمعات العامة لحشد الناخبين مع تراجع حدة انتشار 

فيروس »كورونا المستجد في نهاية الربيع.
وقلل ترامب من احتمال تصاعد انتشار الوباء، في وقت كانت 
جنوب  في  خصوصا  قياسي،  يومي  إصابات  عدد  تسجل  البالد 
وغرب الواليات المتحدة، أكثر دول العالم تضررا من »كوفيد19- 
بإحصائها 146500 وفاة. لكن خطاب الرئيس الجمهوري تبدل في 

األيام األخيرة، إذ صار يقر بأن الوضع »سيسوء قبل أن يتحسن«.

محبطون جراء االنقسامات
وانتهى األمر بنزيل البيت األبيض أن يدعو لوضع الكمامة، وهو 
أمر كان يرفضه على عكس جو بايدن الذي يضع منذ أشهر كمامة 
في األماكن العامة. وألغى دونالد ترامب المؤتمر الوطني الكبير 
في  عقده  مقررًا  كان  الذي  للعموم،  المفتوح  الجمهوري،  للحزب 
رسميًا  لتعيينه  المقبل  الشهر  فلوريدا  بوالية  جاكسونفيل  مدينة 

مرشح الحزب لالنتخابات الرئاسية.
يونيو  منذ  باإلعالن  الديمقراطي  منافسة  سبقه  ولكن، 

في  ميلووكي  في  أغسطس  و20   17 بين  الكبير،  تجمعه  أن 
في  األبيض  البيت  ويرغب  اإلنترنت.  عبر  سيعقد  ويسكونسن، 
»إعطاء المثل« في مكافحة وباء »كوفيد19-، لكنه يحاول التقليل 

من أثره االقتصادي.
لشبكة »سي  للرئاسة الري كودلو  االقتصادي  المستشار  وقال 
إن إن«، األحد، »ال أنكر أن بعض هذه الواليات، النقاط الساخنة 
إيجابية  عام  بشكل  تبدو  الصورة  لكن  االنتعاش.  )للوباء( خففت 
للغاية« مشيرًا إلى أن االنتعاش بعد الركود العميق بصدد التحقق. 
الربعين  النمو سيبلغ %20 في  أن معدل  أتوقع  زلت  وأضاف: »ما 
في  حتى  مخاوف  تثير  األزمة  إدارة  طريقة  لكن  والرابع«.  الثالث 
الجمهوري  الحاكم  امتنع  الصدد،  في هذا  الحاكم.  الحزب  صفوف 
لماريالند الري هوغان، األحد ،عن تأييد ترامب. وأكد المسؤول عبر 
»سي إن إن« أن »أناسًا كثيرين مثلي محبطون جراء االنقسامات 

واالخفاقات من الجانبين، وال نشعر بأن لدينا خيارًا«.
في الجهة المقابلة، فإن جو بايدن )77 عامًا(، المعروف بارتكابه 
المرشح  وألغى  الوباء.  بسبب  شديد  بحذر  يتنقل  هفوات،  عدة 
أكثر  وهو  أنشطته،  برنامج  من  كبيرًا  جزءًا  مؤخرًا  الديمقراطي 
البديهة«  »سرعة  الى  باالفتقار  يتهمه  الذي  غريمه  من  تحفظا 

اليسار  أيدي  في  »دمية  وبأنه  »قبوه«  مغادرة  في  الرغبة  وعدم 
المتطرف«.

النائب  على  يتعين  لترشحه،  الديمقراطيين  دعم  وبعد ضمان 
السابق لباراك أوباما الكشف مطلع أغسطس عن اسم المرأة التي 
ستترشح معه لمنصب نائبة الرئيس. ودافعت المرشحة المحتملة، 
النائبة السوداء عن والية كاليفورنيا كارين باس، عن قدرة بايدن 
التاريخية  الغضب  موجة  ظل  في  السود  الناخبين  استقطاب  على 
التي خلفها مقتل جورج فلويد بيد شرطي أبيض في مايو. وقالت 
إصالح  يخص  ما  في  بايدن«  جو  به  سيقوم  بما  »أثق  باس: 
الشرطة والقانون الجنائي، في حين يتبنى ترامب خطابًا يدافع عن 

»القانون والنظام«.

مظاهرات
األحد،  السبت  ليل  عدة،  أميركية  مدن  شهدت  قريب،  سياق  في 
تجددًا للمواجهات بين الشرطة ومتظاهرين منددين بالعنصرية 
دونالد  األميركي  الرئيس  من  بأمر  فدراليين  أمن  عناصر  وبنشر 

ترامب، تخللتها أحيانًا أعمال عنف.
ومساء السبت ُقتل شخص بالرصاص على هامش تظاهرة في 
مدينة أوستن في والية تكساس. وبحسب الشرطة المحلية، كان 
القتيل »على األرجح مسلحًا ببندقية« لدى اقترابه من سيارة مطلق 

النار الذي أوقف وأكدت السلطات أنه يتعاون مع التحقيقات.
أوستن  التظاهرات جرت في  أن  أميركية  إعالم  وأفادت وسائل 
في تكساس، ولويفيل في كنتاكي، وفي نيويورك وأوماها وأوكالند 
ولوس أنجليس في كاليفورنيا، وكذلك في ريتشموند في فرجينيا، 
»بالك  لحركة  مسيرة  على  كيميائية  مواد  الشرطة  أطلقت  حيث 

اليفز ماتر«.
وتأتي التظاهرات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي انطلقت 
ترامب  مينيابوليس، في وقت يخوض  فلويد في  وفاة جورج  بعد 

معركة صعبة إلعادة انتخابه تحت شعار »القانون والنظام«.
وغاز  للدموع  المسيل  الغاز  الشرطة  أطلقت  بورتالند  وفي 
الفدراليون  األمن  عناصر  أوقف  متظاهرين  لتفريق  الفلفل 
أمام  نصبت  عوائق  إزالة  حاولوا  بعدما  بينهم  من  كثرين 
المدينة  هذه  في  االحتجاج  حركة  وكانت  الفدرالية.  المحكمة 
فلويد  وفاة  بعد  والعالم،  البالد  أنحاء  جميع  في  كما  بدأت، 
واستعرت  مينيابوليس.  في  أبيض  شرطي  ركبة  تحت  اختناقًا 
إلى  يوليو  الفدرالية في منتصف  الشرطة  عناصر من  مع وصول 

بورتالند.

واشنطن - وكاالت

»الغالبية الصامتة« رهان ترامب قبل مئة يوم من االنتخابات الرئاسية

إحياء ذكرى مرور 67 عامًا على انتهاء الحرب بني الكوريتني

بعد إغالق متبادل لقنصليتين

●  صينيون يلتقطون صورًا للقنصلية األميركية في شينغدو قبل إغالقها

●  شرطيون أمام القنصلية األميركية في شينغدو جنوب غرب الصين



عربى و دولي 07

 رئيس الوزراء العراقي: تظاهرات 
الشباب حق مشروع.. وليس لدى األمن 

اإلذن بإطالق ولو رصاصة واحدة

●  دخان قرب مزارع شبعا عقب اإلعالن عن ضربات إسرائيلية على حدود لبنان

مكة المكرمة - وكاالت

موسم حج محدود و»فقير« بالسعودية بسبب جائحة فيروس »كورونا«

هشام املشيشي رهان الرئيس التونسي 
لقيادة تشكيل حكومي جديد

المستجد«  »كورونا  فيروس  تهديد  ظل  في 
الحجاج  أعداد  تقليص  إلى  المملكة  دفع  الذي 
فقط  لسكانها  والسماح  السنوية  المناسك  في 
بأدائها، انطلق في السعودية، األربعاء، موسم 
حج استثنائي، في سابقة ألول مرة في تاريخها 

الحديث.
المناسك  في  مقيم  آالف  عشرة  نحو  ويشارك 
مقارنة  أيام،  خمسة  مدى  على  تتواصل  التي 
الماضي،  العام  2.5 مليون مسلم حضروا  بنحو 
اعتبرها  السلطات،  قبل  من  اختيار  عملية  بعد 
ورفض  طلبات  قبول  وشهدت  مبهمة  البعض 

أعداد كبيرة أخرى، وفق »فرانس برس«.
تغطية  مخولة  غير  األجنبية  والصحافة 
حدثا  يكون  ما  عادة  الذي  العام  هذا  الحج 
الحكومة  تسعى  إذ  ضخمًا،  عالميًا  إعالميًا 
مكة  مدينة  إلى  الوصول  إجراءات  لتشديد 
لمنع  صارمة  صحية  قيودًا  وتضع  المكرمة 
الحجاج  وبدأ  المناسك.  أثناء  الفيروس  تفشي 
بالوصول إلى مكة خالل عطلة نهاية األسبوع، 
في  ووضعوا  الحرارة  لدرجة  لفحص  وخضعوا 

المدينة. فنادق  الصحي في  الحجر 
األدوات  من  بمجموعة  تزويدهم  وتم 
ومعقم  طبي  إحرام  بينها  والمستلزمات، 
ومظلة،  وسجادة  وكمامات  الجمرات  وحصى 
عن  الصادر  الحجاج«  »رحلة  كتيب  حسب 

السلطات.
فيروس  لفحص  الحجاج  إخضاع  ويتوجب 
مكة،  إلى  وصولهم  قبل  المستجد«  »كورونا 
وسيتعين عليهم أيضًا الحجر الصحي بعد الحج. 
عديد  أقامت  إنها  والعمرة  الحج  وزارة  وقالت 
وجهزت  المتنقلة،  والعيادات  الصحية  المرافق 

تونس - وكاالت
من خالل تعيين شخصية مستقلة في منصب 
قيس  التونسي  الرئيس  قام  الوزراء،  رئيس 
التي  واألحزاب  البرلمان  بتهميش  سعيد 
فقدت مصداقيتها بسبب الخالفات السياسية 
ال  بلد  في  مجازفة  يعد  فعله  وما  المتواصلة، 
بعد  الديمقراطية  توطيد  عليه  يتعين  يزال 

عشر سنوات من سقوط الديكتاتورية.
مستقل  وهو  السعيد  كلف  السبت،  مساء 
المستقل هشام  الداخلية  أيضًا، وزير  سياسيًا 
مستبعدًا  الحكومة،  تشكيل  المشيشي 
األسماء التي اقترحتها األحزاب الرئيسية، وفق 

تقرير لـ»فرانس برس«.
الشفافة  غير  الحزبية  الترتيبات  وأمام 
مجلس  شلت  التي  السلطة  على  والصراعات 
نواب الشعب، لقي قراره ترحيبًا على شبكات 
من  الكثير  احتفى  حيث  االجتماعي،  التواصل 
فعل  إنه  وقالوا  بخياره  اإلنترنت  مستخدمي 

»عين الصواب« بتجاهل مقترحات األحزاب.
مرصد  عن  المسؤول  خراط  سليم  ويقول 
»النهضة«،  حركة  إن  المستقل  »البوصلة« 
البرلمان الذي دفع  وهي الحزب الرئيسي في 
حكومة إلياس الفخفاخ إلى االستقالة لتشكيل 
»فقدت  قد  له،  مالءمة  أكثر  جديد  ائتالف 

السيطرة« على األمور.
انتقد  »النهضة«  حركة  في  عضوًا  لكن 
أنها  من  محذرًا  البرلمان«  »شيطنة  محاولة 
ديكتاتورية  نحو  البالد  »قيادة  إلى  ترقى 
ما  بلد  في  مغزى  ذات  تهمة  وهي  جديدة«، 
 1987( العابدين بن علي  زين  فيه عهد  زال 
جريدة  وكتبت  األذهان.  في  ماثاًل   )2011  -
»ال برس« اليومية أن الرئيس سعيد يسحب 
تسوده  برلمان  أقدام  تحت  من  »البساط 

الفوضى«.
والمشيشي، رجل قانون، وقد شغل منصب 
كان  أن  بعد  للرئيس  القانوني  المستشار 
مسؤواًل في عدة وزارات، وعين وزيرًا للداخلية 
الفخفاخ  حكومة  في   2020 فبراير  نهاية  في 
الذي قدم استقالته. وإذا لم تحصل الحكومة 
نهاية  بحلول  النواب  ثقة  على  الجديدة 
مجلس  حل  إلى  سعيد  يلجأ  فقد  أغسطس، 
الذي   ،2019 أكتوبر  في  المنتخب  النواب 
يتوقع أن يطرأ تعديل كبير على تشكيلته إذا 
استطالعات  وفق  جديدة،  انتخابات  نظمت 

الرأي.
في  الديكتاتورية  أنهت  التي  الثورة  وبعد 

2011، تبنت تونس في 2014 نظامًا مختلطًا 
من  مباشرة  الجمهورية  رئيس  فيه  يُنتخب 
الشعب في انتخابات عامة، مع إعطاء البرلمان 
يتعرض  نظام  وهو  واسعة،  صالحيات 

باستمرار النتقادات.

رجل ثقة
الدين  صالح  السياسي  المحلل  ويقول 
الجورشي إن الرئيس »ينقل تونس من نظام 
برلماني معتدل إلى نظام رئاسي، دون إجراء 
محاولة  أو  الدستور(  )في  الالزمة  التغييرات 
سعيد  أن  الجورشي  ويضيف  األغلبية«.  إقناع 
رئيس  ويريد  البلد  سياسة  تغيير  »يريد 

حكومة ال يعارضه«.
حل  خطر  مثل  الرئيس،  قرار  أن  ويرى 
مجلس النواب، »ستكون له انعكاسات خطيرة 
سيؤثر  وهذا  السياسية  الحياة  استقرار  على 
على الحياة االجتماعية واالقتصادية« في بلد 
 - »كوفيد  وباء  تداعيات  جراء  بالفعل  تضرر 

.»19
من  نائبًا   54( النهضة  حركة  اتفقت  وقد 
217( وحزب قلب تونس الليبرالي )27  أصل 
القروي  نبيل  األعمال  رجل  برئاسة  مقعدًا( 
الذي ُأوقف بتهمة غسل األموال، على اسمي 

مرشحين مستقلين. ويقول خراط إن الرئيس 
فعل »جيدًا بوضع األحزاب في مكانها«.

مع  تمشيًا  الرئيس،  نهج  أن  ويضيف 
»إجراء  يمنع  الحزبية،  للسياسات  انتقاداته 
األحزاب  قادة«  مصلحة  في  تصب  ترتيبات 
الديمقراطي«  النهج  تعتمد  قلما  »التي 

و»ليس لها تمثيل واسع«.
وتبقى معرفة كيف سيتمكن المشيشي من 
حشد غالبية تمنحه الثقة في برلمان منقسم 
على نفسه، علمًا بأنه ليس لديه برنامج يدافع 
السياسية.  الخبرة  من  القليل  ويمتلك  عنه 
يوم  تونس،  وقلب  النهضة  من  كل  وقال 
المبدأ  حيث  من  يعارضان  ال  إنهما  اإلثنين، 
تعيين المشيشي، لكن من المتوقع أن تكون 

المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة شائكة.
من  القليل  سوى  الحزبين  يد  في  وليس 
نهاية  في  مبكرة  انتخابات  فتنظيم  األوراق، 
األخيرة،  االنتخابات  من  سنة  بعد   ،2020
أشد  النهضة وتقدم  تمثيل  تراجع  قد يشهد 
أنهما  الحر. كما  الدستوري  الحزب  خصومها، 
سيخاطران بزيادة العداء المتنامي لدى الرأي 
التي  السياسية  المهاترات  مل  الذي  العام 
محاربة  أجل  من  المنتظرة  اإلصالحات  تعوق 

البطالة وتحسين الخدمات العامة المتداعية.

بيروت - وكاالت

دياب دعا إلى الحذر في األيام المقبلة

تنديد لبناني بالتصعيد 
اإلسرائيلي »الخطير« على الحدود

غداة إعالن جيش االحتالل اإلسرائيلي إحباط محاولة تسلل »خلية إرهابية«، ورده 
بإطالق قذائف مدفعية باتجاه لبنان، نددت السلطات اللبنانية، الثالثاء، بالتصعيد 
العسكري »الخطير« من جانب إسرائيل عند الحدود الجنوبية، معتبرة إياه تهديدًا 

لمناخ االستقرار.
الحدود  على  »قتااًل«  خوضه  عن  اإلثنين،  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  وأفاد 
يعلن  لم  إرهابية«،  »خلية  تسلل  محاولة  أحبط  أنه  مؤكدًا  لبنان،  مع  الشمالية 
إسرائيل  إحباط  عن  اإلعالمية  التقارير  نفى  اللبناني  اهلل  حزب  أن  إال  هويتها. 
محاولة تسلل قامت بها عناصره، مؤكدًا أنه لم يشارك في أي اشتباك أو إطالق 

نار عند الحدود، وفق »فرانس برس«.
األعلى  للمجلس  جلسة  خالل  الثالثاء،  عون،  ميشال  اللبناني  الرئيس  ودان 
لمناخ  »تهديدًا  إياه  معتبرًا  الجنوب«،  في  اإلسرائيلي  العدو  »اعتداء  للدفاع 
االستقرار في جنوب لبنان، خاصة أن مجلس األمن سيبحث قريبًا بتجديد مهام 

قوات يونيفيل«، أي قوة األمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان.
على  مجددًا  اعتدت  »إسرائيل  أن  بدوره  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  واعتبر 
سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 عبر تصعيد عسكري خطير«. ودعا إلى »الحذر 
في األيام المقبلة«، مبديًا تخوفه »من انزالق األمور إلى األسوأ، في ظل التوتر 

الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة«.
الحربية،  2006 وقفًا لألعمال  يوليو  إثر حرب  الذي صدر   1701 القرار  وأرسى 
وعزز من انتشار قوات يونيفيل، وكلفها مراقبة وقف إطالق النار وانسحاب القوات 

اإلسرائيلية من منطقة منزوعة السالح على الحدود بين البلدين.
االشتباك«،  وقواعد  يونيفيل  مهام  تعديل  إلى  يدفع  »العدو  إن  دياب  وقال 
المثبتة منذ صيف 2006. وأكد أن »لبنان يرفض تعديل مهامها«، متحدثًا عن 
لم  إذا  اليونيفيل  قوات  عديد  بخفض  التلويح  عبر  لبنان  على  للضغط  »محاولة 

يحصل تعديل بمهمتها«.
وينتهي في شهرأغسطس تفويض قوات يونيفيل. واقترحت الواليات المتحدة 
الماضي،  الشهر  أنطونيو غوتيريس،  المتحدة  العام لألمم  األمين  في مايو، ثم 
وسبق  الحركة«.  على  وقدرة  مرونة  »أكثر  لتصبح  يونيفيل  قوات  مهام  تعديل 
لـ»حزب اهلل« أن أعلن رفضه بالمطلق أي تعديل يتعلق بمهام القوات الدولية، 

معتبرًا ذلك مطلبًا إسرائيليًا.
وفرضت إسرائيل، اإلثنين، عقب ما وصفته بـ»حادث أمني« اإلغالق على طول 
الحدود، وأعلنت إطالق قذائف مدفعية على لبنان ألغراض دفاعية. واتهم رئيس 
أنه  معتبرًا  بالنار«،  »يلعب  بأنه  اهلل  حزب  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 

والحكومة اللبنانية »مسؤوالن عن أي هجوم مصدره األراضي« اللبنانية.
وأعلنت قوات يونيفيل، اإلثنين، فتح تحقيق »لكشف الوقائع وتحديد مالبسات 
الحادث«. وجاء التوتر عند الحدود في أعقاب تقارير إعالمية إسرائيلية رجحت ردًا 
محتماًل من حزب اهلل بعد مقتل أحد عناصره قبل أيام في غارة جوية قرب دمشق، 

اتهم إسرائيل بشنها.
وقال حزب اهلل في بيان أصدره، اإلثنين، إن رده »آت حتمًا«. وكثفت إسرائيل 
في األعوام األخيرة وتيرة قصفها في سورية المجاورة، مستهدفة بشكل أساسي 

مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانية وأخرى لـ»حزب اهلل« اللبناني.

الذين  الحجاج  احتياجات  لتلبية  اإلسعاف  سيارات 
سيطلب منهم االلتزام بالتباعد االجتماعي.

الذهبية« »البطاقة 
البداية  في  السعودية  السلطات  وأعلنت 
في  المقيمين  من  فقط  حاج   1000 نحو  أن 
لكن  المناسك،  بأداء  لهم  سيسمح  المملكة 
تفيد  تقارير  نشرت  المحلية  اإلعالم  وسائل 
حاج.  آالف  عشرة  نحو  بمشاركة  سيسمح  بأنه 
االستفسارات  من  مجموعة  على  الوزارة  وردت 
المرفوضة  المتقدمين  قبل  من  »تويتر«  على 

طلباتهم.
لقناة  بنتن  محمد  الحج  وزير  قال  جهته،  من 
الصحية«  »المحددات  إن  السعودية  »العربية« 
بأنها  العملية  واصفًا  االختيار،  أساس  شكلت 
في  مقيمين  فإن  الوزارة،  وحسب  شفافة. 
للحصول على  تنافسوا  160 دولة  المملكة من 
تم  الذين  القلة  بين  ومن  الذهبية«،  »البطاقة 
العاصمة  في  المقيم  ناصر  النيجيري  اختيارهم 

الرياض.
وقال لـ»فرانس برس« قبل وصوله إلى مكة: 
»إنه شعور ال يمكن وصفه«. وأوضحت وزارة الحج 
والعمرة في وقت سابق أن نسبة غير السعوديين 
من   70% هي  المملكة  داخل  المقيمين  من 

إجمالي حجاج هذا العام، ونسبة السعوديين 30% 
الفريضة  في  المشاركين  أن  إلى  مشيرة  فقط، 
»الممارسين  على  سيقتصرون  السعوديين  من 
فيروس  من  المتعافين  األمن  ورجال  الصحيين 

كورونا المستجد«.
البشرية  التجمعات  أكبر  من  الحج  ويعد 
الخمسة  األركان  أحد  وهو  العالم،  في  سنويًا 
أن  المؤمنين  من  استطاع  من  وعلى  لإلسالم، 
لكنه  العمر،  في  واحدة  مرة  األقل  على  يؤديه 
يشكل بؤرة رئيسية محتملة النتشار األمراض.
العام أقل خطورة من  وقد تكون مناسك هذا 
األعداد  لقلة  نظرًا  باألمراض،  اإلصابة  ناحية 
تتخذها  التي  المشددة  الصحية  والتدابير 

السلطات.

كبيرة كلفة 
الحج،  قلصت  الحكومة  إن  محللون  ويقول 
فيروس  رئيسيًا النتشار  تكون مصدرًا  قد  ألنها 
الخطوة  هذه  أن  إال  المستجد«،  »كورونا 
المملكة  في  االقتصادي  الركود  ستعمق 
الدولي  النقد  صندوق  ويتوقع  الثرية.  النفطية 
للسعودية  المحلي  الناتج  إجمالي  ينكمش  أن 
منذ  له  أداء  أسوأ  في  العام،  هذا   6.8% بنسبة 

الماضي. القرن  ثمانينات 

وتواجه البالد عواقب التراجع الحاد في أسعار 
»كورونا  فيروس  عن  الناجمة  والخسائر  النفط 
المستجد«، األمر الذي أدى إلى إجراءات تقشف 
بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة من 
الخدمة  موظفي  عالوات  وتخفيض   15% إلى   5

المدنية.
تعتمد  التي  الشركات  الفيروس  ضرب  كما 
األشخاص  آالف  مئات  توظف  والتي  الحج،  على 
في  الحالقين  إلى  السفر  وكالء  من  مكة،  في 
التذكارية.  الهدايا  تبيع  التي  والمتاجر  الشوارع 
على  للعمال  تسريح  عن  الكثيرون  أبلغ  وقد 
في  تأخير  أو  لألجور  تخفيض  أو  واسع  نطاق 

الرواتب.
السنوات  في  البناء  في  طفرة  مكة  وشهدت 
التسوق  األخيرة، حيث بدأت تنتشر فيها مراكز 
األماكن  هذه  معظم  لكن  الفاخرة،  والفنادق 
المملكة  إلى  الوباء  وصل  أن  منذ  فارغة  بقيت 
استمر  تجول  حظر  شهدت  التي  والمدينة 

ألسابيع.
العمرة  تعليق  مارس  في  السعودية  وأعلنت 
المسلمون  ويؤديها  سنويًا،  الماليين  تدر  التي 
إلى  زيارة  تشمل  ما  وغالبًا  العام،  مدى  على 
من  ميرانتو  صوفيا  وقالت  المنورة.  المدينة 
الحج  »اقتصار  البحثية:  »أوراسيا«  مجموعة 
بكلفة  يأتي  العام  هذا  السعودية  سكان  على 

عليها«. التغلب  يمكن  ولكن  كبيرة  اقتصادية 
اليومية  اإلصابة  معدالت  »بسبب  وتابعت: 
مخاطر  الحكومة  تضع  مرتفعة،  تزال  ال  التي 
التكاليف  حساب  على  كأولوية  الصحية  الرعاية 
استرداد  أمل  على  المدى،  قصيرة  االقتصادية 
الحج  موسم  بحلول  المفقودة  اإليرادات 
العمرة قبل ذلك«. وسجلت  أو استئناف  المقبل 
نحو  بينها  إصابة  ألف   260 من  أكثر  المملكة 

2700 وفاة بالفيروس.

تضع الحكومة مخاطر الرعاية 
الصحية كأولوية على حساب 

التكاليف االقتصادية قصيرة المدى

 يشارك نحو 10 آالف مقيم
في المناسك مقارنة بنحو 2.5 

مليون  مسلم حضروا العام الماضي

●  محتجون وسط بغداد ضد ضعف الخدمات العامة في البالد●  الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي

بغداد - وكاالت

تحقيقات في مقتل متظاهرين ببغداد

حكومة الكاظمي في العراق أمام اختبار التظاهرات والعنف وأزمة الكهرباء

للمتظاهرين  وعود  إلعطاء  مسعى  في 
الذين ال يرون اختالفًا بينه وبين سلفه، 
مصطفى  العراقي،  الوزراء  رئيس  أمر 
مقتل  في  بالتحقيق  اإلثنين،  الكاظمي، 

متظاهرين في بغداد.
الشعب  إلى  بكلمة  الكاظمي  وتوجه 
كان  فيما  النهار،  آخر  في  العراقي 
ويقطعون  اإلطارات  يحرقون  متظاهرون 
الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير، حيث 

وقعت المواجهات، وفق »فرانس برس«.
وقال الكاظمي في الكلمة التي نقلها 
التلفزيون: »تظاهرات الشباب يوم أمس 
األمنية  القوات  لدى  حق مشروع، وليس 
اإلذن بإطالق ولو رصاصة واحدة باتجاه 
كل  »إن  وأضاف:  المتظاهرين«.  إخوتنا 
وهو  وشعبنا  شبابنا  تستهدف  رصاصة 
ينادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى 

كرامتنا ومبادئنا«.
واندلعت في العراق في أكتوبر 2019، 
احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت 
أشهراً عدة قتل فيها أكثر من 550 شخصًا 
إلى  إضافة  ألفًا بجروح،   30 نحو  وأصيب 
اغتيال وخطف عشرات الناشطين. وكانت 
تندد  النطاق  الواسعة  التظاهرات  تلك 
كفاءتها  وعدم  الحكومة  بفساد  حينها 

وارتباطها بإيران.
جديدة،  حكومة  العراق  شكل  وقد 
بعد  تنه  لم  التي  الحكومة  هذه  ولكن 
الثالث تواجه تحدي االحتجاجات  شهرها 
والتظاهرات، التي تزداد حدة في الصيف، 
حين يعبر مئات العراقيين الذين لم تعد 
ظل  في  االحتمال،  على  طاقة  لديهم 
درجات حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، في 
حين ال يحصلون سوى على بضع ساعات 
من الكهرباء. ولدى توليه السلطة، وعد 
عن  المسؤولين  عن  بالكشف  الكاظمي 
أعمال العنف ضد المتظاهرين وبتحسين 

الخدمات العامة، لكن شيئًا لم يحدث.

قنابل مسيلة للدموع
اتهمه  االجتماعي  التواصل  مواقع  وعلى 
كثيرون، اإلثنين، بأنه ال يختلف عن سلفه 
مستخدمو  وتداول  عبدالمهدي.  عادل 
لعبدالمهدي،  رسمًا  التواصل  وسائل 
يسلم  وهو  بالدماء،  ملطختين  بيدين 
قنابل مسيلة للدموع إلى خلفه، الكاظمي.
التوتر  كاد  الحالي،  العام  بداية  ومنذ 

المتصاعد بين واشنطن وطهران، يخمد 
زخم الحركة االحتجاجية.

عشرات  بقي  ذلك،  رغم  لكن 
تزال  ال  التي  خيامهم  في  المتظاهرين 
من  تحولت  التي  التحرير،  ساحة  تغطي 
للمواجهات  ساحة  إلى  األحد  ليل  جديد 
العنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة 
الشغب، وهي األولى منذ تسلم الكاظمي 

مقاليد السلطة في مايو الماضي.
اإلثنين  صباح  متظاهران  وتوفي 
المواجهات  بعد  بجراحهما  متأثرين 
الليلية، ما أعاد إلى األذهان العنف الذي 
ووجه به المتظاهرون في أكتوبر الماضي. 
برس«  لـ»فرانس  طبية  مصادر  وقالت 
مسيلة  بقنابل  أصيبا  المتظاهرين  إن 

للدموع، »واحد في رأسه وآخر في رقبته«.
واتهمت منظمات حقوقية قوات األمن 
باستخدام  الماضي  الخريف  في  العراقية 
الطراز  من  للدموع  مسيلة  قنابل 
العسكري األثقل بعشرة أضعاف من تلك 
المستخدمة في أماكن أخرى من العالم، 

وباستهداف المتظاهرين في وجوههم.
ساحة  في  اإلثنين،  القتيالن،  وشيع 
فيه  شارك  موكب  في  نفسها،  التحرير 
طالبوا  الذين  المتظاهرين  عشرات 
بـ»القصاص« و»العدالة«. وقال المتظاهر 
عن  اإلفراج  يتم  لم  »إذا  الدراجي:  ميثم 
شبابنا )الذين اعتقلوا خالل الليل(، سنقوم 
بتصعيدات جديدة. باقون في الخيم، ولن 
الكاظمي  حكومة  بين  فرق  ال  نتزعزع. 

وحكومة عادل عبدالمهدي«.
جبار:  أحمد  يدعى  آخر  متظاهر  وقال 
»طلعنا في تظاهرة سلمية، ال سالح وال 
سكاكين، طلعنا فقط بشعاراتنا. )اشتبكنا( 
يسمح  ولم  )الشرطة(  مع  ساعات  ست 

بدخول سيارات اإلسعاف لنقل الجرحى«.

انقطاع الكهرباء
وشهدت بغداد ومدن جنوبية عدة، األحد، 

الكهرباء  بانقطاع  للتنديد  احتجاجات 
قليلة  لساعات  إال  الدولة  توفرها  التي ال 
يوميًا، في ظل موجة من القيظ الشديد. 
االحتجاجات  واألحد  السبت  وتصاعدت 
مدن  في  الكهرباء  بتحسين  المطالبة 
جنوب العراق. وتظاهر المئات في محافظة 
الناصرية واقتحموا مبنى الطاقة الحرارية 

الواقع في غرب المدينة.
أما في محافظة بابل، فطالب مئات من 
المتظاهرين بإقالة المحافظ احتجاجًا على 
بقطع  وقاموا  بالكهرباء،  التغذية  تردي 
الطرق. وترأس الكاظمي، اإلثنين، اجتماعًا 
الكهرباء،  مشكلة  لمناقشة  عاجاًل  وزاريًا 
أجل  من  أي جهد  ندخر  »لن  بعده:  قال 
لتقديم  الكهرباء  وزارة  مهمة  تسهيل 
أفضل الخدمات للمواطنين، ورفع المعاناة 

عنهم«، من دون طرح خطط ملموسة.
الكهرباء  وزراء  من  أي  يكمل  ولم 
ضغط  تحت  أقيلوا  وقد  تعيينهم  مدة 
الشارع. وتعليقًا على المواجهات الليلية، 
للقوات  العام  القائد  الناطق باسم  أصدر 
المسلحة بيانًا اإلثنين، من دون ذكر وقوع 
في  أو  المتظاهرين  صفوف  في  ضحايا 

صفوف قوات األمن.
وجاء في البيان أن القوات األمنية »لديها 
توجيهات واضحة وصارمة بعدم التعرض 
ألي متظاهر، وإن حاول استفزازها، وأنها 
تمتنع عن اللجوء للوسائل العنيفة إال في 
حال الضرورة القصوى«. وتابع أن »هناك 
بعض األحداث المؤسفة التي جرت اليوم 
التوجيه  تم  وقد  التظاهر،  ساحات  في 
بالتحقق من مالبساتها )...( إن استفزاز 
القوات األمنية لغرض جرها إلى مواجهة 
هو أمر مدفوع من جهات ال تريد للعراق 

أن يستقر«.
من جهتها دانت األمم المتحدة عملية 
أعمال  »نشجب  بيان:  في  وقالت  القمع، 
العنف والخسائر البشرية التي وقعت خالل 
احتجاجات بغداد الليلة الماضية«، داعية 
الحكومة إلى »التحقيق ومحاسبة الجناة«. 
االحتجاج  حركة  فقدان  من  الرغم  وعلى 
المحتجين  عشرات  يزال  فال  زخمها، 
التحرير. من جهة  معتصمين في ساحة 
أخرى، سقطت ثالث قذائف مساء اإلثنين 
على قاعدة في التاجي شمال بغداد، تضم 
إن  أمني  مصدر  وقال  أميركيين.  جنودًا 
عراقية  عسكرية  مروحية  طالت  األضرار 
أن  إلى  الفتًا  المدافع،  لتجميع  ومصنعًا 
بغداد  جنوب  حي  من  أطلقت  القذائف 

تنشط فيه فصائل موالية إليران.

سابقة أولى في تاريخها الحديث

سعيد استبعد مرشحي األحزاب كافة

●  عمال النظافة قرب الكعبة في مكة المكرمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  أحد الحجاج لدى وصوله إلى جدة قبل التوجه إلى مكة



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون دينار
سيولة نقدية وصلت إلى مطار بني 

وليد للمصارف التجارية العاملة 
بالمدينة.

قالوا

08

15 % في يونيو عنها قبل  ارتفعت واردات النفط الصينية من السعودية 
مارس  في  الوقود  من  قياسية  كميات  التكرير  شركات  طلبت  بعدما  عام، 
صدارة  في  المملكة  مكانة  يعزز  مما  النفط،  أسعار  تهاوت  حين  وأبريل 

موردي الخام للصين.
وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية أن الواردات من السعودية زادت 
إلى 8.88 مليون طن في يونيو، بما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا، حسب 
عن  كثيرا  تزيد  لكنها  مايو،  أحجام  الواردات  تلك  وتضاهي  »رويترز«.  وكالة 
أسعار  حرب  عقب  القياسية  الواردات  جاءت  الماضي.  العام  من  ذاته  الشهر 
بين السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم، خالل مارس 
لتخمة  أدى  مما  الطلب  »كورونا«  فيروس  جائحة  قلصت  حين  وأبريل،  آذار 
أو  الماضي  الشهر  طن  مليون   7.98 روسيا  من  الشحنات  وبلغت  عالمية. 
1.95 مليون برميل يوميا، مرتفعة حوالي %7 من 1.82 مليون برميل يوميا 

في مايو و1.73 مليون برميل يوميا في يونيو 2019.

السعودية تتصدر موردي النفط للصني في يونيو

»ما زلت أتوقع أن معدل 
النمو سيبلغ 20 % في 
الربعين الثالث والرابع«.

المستشار االقتصادي 
للبيت األبيض
الري كودلو

40

انحسار العوملة

ق
وا

س
األ

ما 
ورا

بان

على  يؤكد  إضافي  دليل  ظهور  دون  يوم  يمر  ال  أنه  يبدو 
خطورة التوترات االقتصادية المتصاعدة بين الصين والواليات 

المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم.
الواقع أن هذه العداوة المتنامية سيكون لها تأثير فوري على 
المتحدة،  الواليات  على  تخلفه  قد  الذي  ذلك  أكبر من  الصين 
في  تتمثل  أوسع  جارية  عملية  يغذي  الثنائي  االنفصال  ألن 
على  المباشرة  غير  السلبية  اآلثار  تكون  وقد  العولمة.  انحسار 
الخيار  اقتصادات  ــ والتي أسميها  البلدان  مجموعة فرعية من 

المزدوج ــ كبيرة بشكل خاص.
حتى من منظور اقتصادي بحت، من الصعب أن نتصور أي 
انحسار دائم للتوترات الصينية األميركية في المستقبل القريب. 
وهذا قبل أن نضع في الحسبان قضايا تتعلق باألمن القومي، 

ناهيك عن تلك المرتبطة بالتكنولوجيا وحقوق اإلنسان.
تعمل العواقب الضمنية االقتصادية والمالية المترتبة على 
توحيد  على  )كوفيد19-(   2019 كورونا  فيروس  جائحة مرض 
ثالثة قطاعات في االقتصاد األميركي في االنفصال عن الصين. 
من غير المرجح أن تنحسر هذه الديناميكية في أي وقت قريب، 
وسوف تعزز بعضها بعضا، مما يعني أن مجموع واحد زائد واحد 

زائد واحد أكثر من ثالثة.
صراع  مؤخرا  األميركية  الحكومة  صعدت  بدء،  ذي  بادئ 
الضربات المتبادلة الطويل من خالل فرض عقوبات اقتصادية 
في  الحزبين  من  صريح  بدعم  الصين،  على  ثنائية  ومالية 
الجائحة  عن  اللوم  تبادل  لعبة  وتعمل  األميركي.  الكونجرس 
على تعزيز الموقف األميركي المتزايد الصرامة، والذي من غير 
المحتمل أن يتغير، بصرف النظر عن نتيجة االنتخابات الرئاسية 

وانتخابات الكونجرس في نوفمبر.
قيادة  في  أيضا  أميركا  في  الشركات  قطاع  يشارك  سوف 
األميركية  الشركات  من  المزيد  تسعى  حيث  االنفصال،  عملية 
إلى االبتعاد عن الكفاءة وتوخي المرونة والقدرة على الصمود. 

»إعادة  أو  قريبة«،  بلدان  في  »التصنيع  هذا  يستتبع 
مما  محليا«،  التصنيع  »توطين  أو  الديار«،  إلى  التصنيع 
الصين.  خارج  إلى  الغربية  التوريد  سالسل  نقل  يعني 
مثل  الصناعات،  بعض  تتعرض  أن  المحتمل  ومــن 
من  لضغوط  والتكنولوجيا،  الصيدالنية  المستحضرات 
لحملها  أخرى  وأماكن  المتحدة  الواليات  في  الحكومات 

على القيام بذات الشيء.
أن  يعني  ال  هــذا 
الغربية  الشركات 
المتعددة الجنسيات 
ستتخلى عن الصين 
قريب.  وقت  أي  في 
أغلب  ستسعى  بل 
ــات  ــرك ــش ــذه ال ــ ه
إلى  ذلــك  من  بــدال 

»في  نموذج  نحو  التحرك 
الصين«.  أجل  من  الصين 
شأنه  من  النهج  هذا  لكن 
أن يؤدي إلى التقليل من مشاركة هذه الشركات في األعمال في 
الصين، وزيادة تعرضها للمخاطر، والحد من قدرتها على توجيه 

النتائج والتأثير عليها.
ظل  ففي  االنفصال.  في  األميركية  األســر  ستساهم  كما 
أحدثه  الذي  العميق  الركود  من  التعافي  يكون  بأن  التوقعات 
العالمي بمرحلة تتسم  فيروس كورونا بطيئا، ومرور االقتصاد 
االرتداد  يثبت  أن  المرجح  التزامن، من  عدم  عالية من  بدرجة 
المتحدة  الواليات  البطالة في  األخيرة في  القفزة  من جزء من 

كونه بطيئا بدرجة محبطة.
هذه  األوجه  متعددة  االنفصال  عملية  أن  من  الرغم  على 
المتحدة  الواليات  من  لكل  معاكسة  اقتصادية  رياحا  ستخلق 
والصين، فمن المرجح أن يكون تأثيرها غير متماثل. على وجه 
التحديد، ستكون الصين أكثر ضعفا في هذه العملية، ألنها ال 
التنمية  العالمي لتسهيل عملية  إلى االقتصاد  تزال في احتياج 
النمو  أداء  في  تكمن  ال  هنا  المشكلة  تباشرها.  التي  المبهرة 
بعد  السريع  التعافي  وأن  القريب، خاصة  األمد  الصين في  في 
بل  بالفعل.  اآلن  هناك  جار   )V حرف  هيئة  )على  الحاد  الركود 
تكمن المشكلة في التهديد الذي يفرضه االنفصال االقتصادي 
من  الصعوبة  الشديدة  الصين  تحول  عملية  تعقيد  خالل  من 
األشد  المرحلة  كونها  أثبتت  والتي  المتوسط،  الدخل  منطقة 

صعوبة في عملية التنمية للعديد من االقتصادات األخرى.
كما سيزيد االنفصال من تكلفة الحفاظ على بعض مشاريع 
الحزام  مبادرة  مثل  األخيرة،  الدولية  االقتصادية  الصين 
البنية  في  للحدود  العابر  الضخم  االستثمار  )برنامج  والطريق 
واسع  نطاق  على  تقدمها  التي  القروض  وتكاليف  األساسية( 
تجد  ربما  الخصوص،  وجه  على  النامية.  البلدان  من  للعديد 
بأن  القائل  السرد  مقاومة  في  أكبر  صعوبة  الصينية  الحكومة 
من  وتجري  التعامالت  على  تقوم  التحالفات  هذه  من  العديد 

جانب واحد، وأنها ليست استراتيجية بالقدر الكافي.
المتصاعدة  األميركية  الصينية  التوترات  تخلف  ربما  أخيرا، 
أستراليا  مثل  الــمــزدوج  االختيار  بلدان  على  كبرى  عواقب 
الواليات  مع  قوية  روابــط  على  حافظت  والتي  وسنغافورة، 
الوطني فضال عن عالقات اقتصادية  المتحدة في مجال األمن 
قوية بذات القدر مع الصين. ورغم أن تكلفة استراتيجية الخيار 
أن  المرجح  فمن  اآلن،  حتى  منخفضة  كانت  هذه  المزدوج 
ترتفع اآلن، كما هي الحال بالفعل وعلى نحو متزايد في مجال 

التكنولوجيا.
وسوف تضطر هذه البلدان إلى النظر في احتمال مطالبتها 
أظن  أمر  وهو  ــ  الرائدتين  العالميتين  القوتين  بين  باالختيار 
هذا  أن  ورغم  له.  وغير مستعدة  به  القيام  في  راغبة  غير  أنها 
يواجه  الذي  الخارجية  السياسة  في  أهمية  األكثر  السؤال  هو 
العديد من الحكومات، فإنه لم يعمل حتى اآلن إال على توليد 

قدر ضئيل نسبيا من المناقشة.
غير  حد  إلى  مؤكدة  غير  آفاق  إلى  العوامل  هذه  كل  تشير 
أكثر  أصبحت  والتي  الجزئي  واالقتصاد  الكلي  لالقتصاد  معتاد 
عُـرضة لألخطاء السياسية وحوادث السوق. لقد أصبح المقصد 
التنفيذي  الرئيس  شميت،  إيريك  يسميه  ما  للجميع  المفضل 
الواليات  بين  المنافسة«  »شراكة  جوجل،  لشركة  السابق 
الصحية  المنافسة  تحول  ال  بموجبها  والتي  والصين،  المتحدة 
بالغة  أهمية  تمثل  التي  المشتركة  والمسؤولية  التعاون  دون 
العالمية الكبرى مثل تغير المناخ واألوبئة.  للتصدي للتحديات 
الرحلة  خالل  الضار  االنحراف  تجنب  في  التحدي  يكمن  وسوف 
هذه  تحقيق  نحو  ووعرة  طويلة  تكون  أن  المحتمل  من  التي 

الغاية.

أميركي مصري  اقتصادي  خبير   *
األميركي سينديكيت«  »بروجيكت  موقع  عن  نقال   **

 محمد العريان *

ربما تخلف التوترات الصينية 
األميركية المتصاعدة عواقب 

كبرى على بلدان االختيار 
المزدوج مثل أستراليا وسنغافورة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3742دوالر أميركي
1.6132يورو

1.7767الجنيه االسترليني
0.3664الريال السعودي
0.3741درهم إماراتي

0.1962 االيوان الصيني
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انكماش بنسبة 17 % مع صدمة الوباء العالمي

استطالع رأي:

63 % من الليبيني يؤيدون تقوية العالقات االقتصادية مع الصني

الليبيين  من   63% رغبة  للرأي  استطالع  أظهر 
بينما  الصين،  مع  االقتصادية  العالقات  تقوية 
استجابة  مساعدات  تلقي  يحبذون  فقط،   45% كان 

.»19 النتشار جائحة »كوفيد 
العربي  الباروميتر  بيانات  استطالع  وتساءل 
الدول  كانت  إذا  ما  حول  الماضي،  اإلثنين  الصادر 
للصين،  تابعة  دول  تصبح  أن  وشك  على  العربية 
وثائق  على  ليبيا  فيها  بما  دولة   17 وّقعت  بعدما 

الصينية. والطريق  الحزام  بمبادرة  على صلة 
انفتاحًا  هناك  أن  الباروميتر  بيانات  وتُظهر 
ملحوظًا على الصين، على األقل في رأي المواطنين 
دولة   12 من  تسع  ففي  المنطقة،  عبر  العاديين 
استطالعات  سلسلة  من  الخامسة  الدورة  شملتها 
أكثر عن  أو  تقريبًا  النصف  أعرب  العربي،  الباروميتر 
تأييدهم لوجود عالقات اقتصادية أقوى مع الصين.
وهو   ،»70%« األردن  في  أقصاه  الدعم  ويبلغ 
الحزام  مبادرة  إلى  بعد  ينضم  لم  الذي  البلد 
والطريق، فأكثر من 6 من كل 10 أشخاص يؤيدون 
ليبيا  وفي  الصين،  مع  االقتصادية  العالقات  تقوية 
اللذان  البلدان  وهما   ،»62%« والسودان   »63%«
كبيرة  اقتصادية  لتحديات  األردن،  مثل  تعرضا، 

السنوات األخيرة. خالل 
المنطقة  عبر  المواطنين  تفضيل  إلى  إضافة 
أيضًا  فهم  الصين،  مع  االقتصادية  العالقات  تقوية 
 9 ففي  منها،  الواردة  المساعدات  زيادة  يحبذون 
من 11 دولة ُطرح فيها السؤال، قال النصف أو أكثر 
تزيد،  أن  يجب  الصين  األجنبية من  المساعدات  إن 
وبلغت النسبة %73 في األردن و%68 في السودان 
ليبيا  وفي  فلسطين،  في  و60%  اليمن  في  و65% 
إن  النصف  من  أقل  قال  إذ   ،38% والجزائر   45%

تزيد. أن  الصينية يجب  المساعدات 
القوة  هي  الصين  بأن  االستطالع  نتائج  وتؤشر 
الشرق األوسط  بالشعبية في  األكثر تمتعًا  العالمية 
بالمنطقة  المواطنون  يُفضل  إذ  أفريقيا،  وشمال 

تقوية  تفضيلهم  من  أكثر  معها،  العالقات  تقوية 
روسيا،  أو  األميركية  المتحدة  الواليات  مع  العالقات 
وفي المتوسط، فإن من يعيشون في المنطقة أكثر 
العالقات  تقوية  على  مئوية  نقطة   13 بواقع  إقبااًل 

المتحدة  بالواليات  مقارنة  الصين،  مع  االقتصادية 
األميركية.

الدول  كافة  إلى  تمتد  الصين  شعبية  زيادة 
بما  واحدة،  باستثناء  باالستطالع  المشمولة 
الدول  إزاء  بالرأي  مقارنة  للغاية  كبير  فارق  يشمل 
مئوية(  نقطة   30+( اليمن  من  كل  في  األخرى، 
 )17+( وتونس   )19+( والكويت   )26+( وليبيا 
 )13+( )+16( واألردن  والعراق   )18+( وفلسطين 
يفضل   )8-( فقط  مصر  وفي   ،)12+( والجزائر 
مع  االقتصادية  العالقات  تقوية  أكثر  مواطنون 
تصبح  أن  يريدون  بمن  مقارنة  المتحدة  الواليات 

الصين. أقوى مع  العالقات االقتصادية 
وشمال  األوسط  الشرق  سكان  فإن  بالمثل، 
على  أكثر  مئوية  نقاط   9 بفارق  يقبلون  أفريقيا 
مقارنة  الصين،  من  األجنبية  المساعدات  تفضيل 

المتحدة. الواليات  من  بالمساعدات 
مع  الوفاق  حكومة  وقعت   2018 يوليو  وفي 
إلى  ليبيا  انضمام  بشأن  تفاهم  مذكرة  الصين 
أعلن  التي  المبادرة  وهي  والطريق،  الحزام  مبادرة 
 ،2013 في  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  عنها 
والدول  الصين  بين  والتشارك  التعاون  وتستهدف 
»الجميع  لمبدأ  وفقا  المشروع  نطاق  في  الواقعة 

يكسب«.
في  الوسط  من  العصا  لمسك  الصين  وتسعى 
بدء  مع  أنها  رغم  الليبي،  النزاع  من  موقفها  قضية 
على  بالتفاوض  الصينية  الشركات  ُاتهمت  الصراع 
بكين  وانتقدت  القذافي،  معمر  لقوات  أسلحة  بيع 
جوي،  حظر  لمنطقة  األطلسي  شمال  حلف  فرض 
والتدخل العسكري الذي تال ذلك لإلطاحة القذافي.

حكومة  مع  الدبلوماسي  التواصل  كثفت  وحاليا 
المجلس  رئيس  دعا   2018 سبتمبر  ففي  الوفاق، 
إلى  علنًا  السراج  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
ليبيا،  في  الصينية  االستثمارات  حجم  في  التوسع 
أشاد   ،2019 فبراير  في  لألمن  ميونيخ  مؤتمر  وفي 
ممثلو حكومة الوفاق بليبيا باعتبارها بوابة محتملة 

أفريقيا. الصيني في وسط  االقتصادي  للنفوذ 
السفير الصيني  أثنى  التصريحات،  وردًا على هذه 
لتحسين  الوفاق  حكومة  على  تشيجو،  لي  ليبيا،  في 
الوضع األمني في طرابلس، وذكر أنَّ الصين لديها 
في  االقتصادي  وجودها  في  سريعًا  للتوسع  خطط 

. ليبيا
الوفاق  لحكومة  الصين  تحيُّز  تفسير  ويمكن 
مع  تجارية  فرص  على  للحصول  سعيها  ضوء  في 
ففي  الرئاسي  المجلس  رئيس  مع  متحالفة  كيانات 
الحكومية  النفط  شركة  وقَّعت  حيث   ،2018 مايو 
الليبية  الوطنية  المؤسسة  مع  كبيرًا  عقدًا  الصينية 
للنفط، بهدف مساعدة ليبيا على زيادة إنتاجها من 

النفط.

بروكسل - وكاالت

السفير الصيني: لدينا خطط سريعة 
لتوسيع التواجد االقتصادي في ليبيا

●  السراج مع السفير وانغ تشيمين القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا  في العام 2018

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

السنة اخلامسة
العدد 246-245 9 ذو احلجة 1441 هــ

30 يوليو 2020 م اخلميس

ــراءات  ــإلج ل االقــتــصــاديــة  الــتــأثــيــرات  انعكست 
على  »كــورونــا«  فيروس  انتشار  لوقف  المصاحبة 
العالمية  التجارة  منظمة  تحدثت  إذ  العالمية،  التجارة 
عن تصرر التبادل التجاري فعل قيود جديدة ومتراكمة 
على االستيراد في الوقت الذي تحتاج فيه االقتصادات 

إلى إعادة بناء في ظل أزمة كوفيد19-.
إن  سنوي  نصف  تقرير  في  قالت  المنظمة  لكن 
الوجه  كمامات  على  المفروضة  التصدير  قيود  بعض 
مبكر  وقت  في  الطبية  والمعدات  واألدوية  الجراحية 
تبدو  السياق  هذا  وفي  تراجعت.  الجائحة  حدوث  من 
العالمية غير متفائلة، إذ يقل  التجارة  توقعات منظمة 
عرض  خالل  للمنظمة  العام  المدير  أزيفيدو  روبرتو 
عددهم  البالغ  زالمنظمة  في  األعضاء  للدول  التقرير 
لم  للجائحة  الكامل  األثر  أن  من  الرغم  »على   164
أن  المتوقع  فمن  التجارة،  إحصاءات  في  بعد  ينعكس 

كبيرا«. يكون 
العالمية االنكماش خالل مايو  التجارة  وواصل حجم 
الماضي وإن كان بوتيرة بطيئة مع بدء رفع قيود اإلغالق 
صادرة  بيانات  وكشفت  »كورونا«.  بفيروس  المتعلقة 
الهولندي،  االقتصادية  السياسات  تحليل  مكتب  عن 
 %  1.1 بنحو  تراجع  العالمية  التجارة  حجم  أن  الجمعة، 
خالل مايو الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 12.2 % 

خالل أبريل الماضي.
ومنذ مطلع العام الجاري، انكمشت التجارة العالمية 
بنحو 17 % مع صدمة الوباء العالمي. وأوضحت البيانات 
مايو،  خالل   1.8% بنحو  تراجعت  العالمية  الواردات  أن 
البيانات  0.3 %. وأشارت  الصادرات بنسبة  كما هبطت 
 %  0.8 بنحو  ارتفع  العالمي  الصناعي  اإلنتاج  أن  إلى 
أبريل  8.% خالل  بنحو  انكماش  مايو، مقارنة مع  خالل 
اليورو  التجارة في منطقة  أن  البيانات  الماضي.وذكرت 
 %  6.5 بنسبة  الــواردات  ارتفاع  مع  تتعافى،  أنها  يبدو 

والصادرات بنسبة 10.2 % خالل الشهر.
تراجع  إلى  تشير  أرقام  مع  المواقف  هذه  وتتزامن 
الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات 
في  سنوي  أساس  على   %  17.6 بنسبة  الشحن،  طن 
الرئيس  ويقول  الدولية(.  للعمليات   -19.9%( يونيو 
ألكسندر  )إياتا(  الجوي  للنقل  الدولي  لالتحاد  التنفيذي 
الجوي  للشحن  االستيعابية  الطاقة  إن  جونياك  دي 
الشحن،  طن  بكيلومترات  مقاسة  يونيو  في  العالمي 
انكمشت 34.1 % على أساس سنوي في يونيو )33.9 % 
للعمليات الدولية(. واعتبر أن استمرار أزمة الطاقة ألن 
معامل  إن  وقال  شديد.  ببطء  تتعافى  الركاب  عمليات 
على  مئوية  نقطة   11.5 صعد  الجوي  الشحن  حمولة 

أساس سنوي في يونيو.
االقتصاد  أستاذ  العمدة،  كريم  الدكتور  ويقول 
أكثر  أو  عامان  لديه  العالمي  االقتصاد  أن  السياسي، 

كورونا  فيروس  تداعيات  من  كامل  بشكل  ليتعافى 
بسبة  العالمية  التجارة  انخفاض  أن  مؤكدًا  المستجد، 
بسبب  طبيعي  أمر  الكامل  اإلغالق  شهور  خالل   18%
توقف كافة األنشطة الحياتية واالقتصادية في كل دول 
أوروبا وأميركا والصين ومنطقة الشرق وتوقع استمرار 
المتحدة  الواليات  على  االقتصادية  »كورونا«  تداعيات 
على  كبير  بشكل  أثرت  إلنها  طويلة  لفترة  األميركية 
كافة األنشطة ، مؤكدًا أن الصين وأمريكا كفيلتان أن 

تعطل حجم
العالمية  التجارة  منظمة  عــام  سكرتير  وينصح 
بالتصرف  المنظمة  أزيفيدو،  روبرتو  واليته،  المنتهية 
جائحة  مثل  الصدمات  مع  التعامل  في  أسرع  بوتيرة 
ويترك  البقاء.  تريد  كانت  ما  إذا  كــورونــا  فيروس 
المسئول البرازيلي المنصب في نهاية أغسطس، فيما 
التحديات  من  العديد  العالمية  التجارة  منظمة  تواجه 

بما في ذلك الخالفات األميركية مع الشركاء التجاريين 
الصينيين واألوروبيين وآلية النزاعات التجارية المختلة 
التجارة الحرة  وظيفيا بالمنظمة والجمود في محادثات 

العالمية.
خلفه  إن  أخير  صحفي  مؤتمر  في  أزيفيدو  وقال 
أن  يجب  نوفمبر،  بحلول  اختياره  يتم  سوف  الــذي 
األحداث  أن  إلى  مشيرا  شئ«،  ألي  »مستعدا  يكون 
أن  يمكن  األمراض  أو  الطبيعية  والكوارث  السياسية 
»يجب  وأضاف:  العالمية.  التجارة  في  اضطرابا  تحدث 
الحقائق على  بحاجة الستجابة،  أسرع، نحن  أن نكون 
ال  وفيما  قبل«.  ذي  من  أسرع  بوتيرة  تتغير  األرض 
العالمي  االقتصاد  تخنق  كوفيد19-  جائحة  تــزال 
أن  يجب  الــدول  إن  أزيفيدو  قال  الدولية،  والتجارة 
عالمية  أزمات  آلية  بوضع  المقبلة  للصدمة  تستعد 

مشتركة بدال من حماية مواطنيهم فقط.

محلل: االقتصاد العالمي يحتاج عامين
 أو أكثر ليتعافى بشكل كامل

تراجع الطلب العالمي على الشحن 
الجوي  بنسبة 17.6 %

عدوى »كورونا« تضرب أرقام »التجارة العاملية«

● أحد المواني في الصين

القاهرة - الوسط



اقتصاد 09

التوصل  الثالثاء  اليوم  الفرنسية  »توتال«  شركة  أعلنت 
مع  مصر  ساحل  قبالة  حقل  في  طبيعي  غــاز  كشف  إلــى 

و»توتال«. »بي.بي«  شريكتيها 
شمال  امتياز  في  بشروش  بئر  في  االكتشاف  أن  وذكرت 
ولكل  المصري،  الساحل  من  كيلومترا   11 بعد  على  الحماد 
شمال  امتياز  في   37.5% حصة  و»بي.بي«  »إيني«  من 
األنباء  وكالة  حسب   ،25% توتال  حصة  تبلغ  بينما  الحماد، 

»رويترز«.
اإليطالية  »إيني«  أعلنت  الجاري،  الشهر  مطلع  وفي 
شمال  امتياز  منطقة  في  أيضا  طبيعية  غاز  بئر  اكتشاف 
اسم  ويحمل  النيل،  دلتا  في  المصرية  بالمياه  الحماد 
مترًا،   152 بسمك  الغاز  من  عمودا  ويضم  »بشروش«، 

لإلنتاج. البئر  وستخضع هذه 

اكتشاف حقل غاز جديد قبالة ساحل مصر

قررت الحكومة الجزائرية تجميد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف 
آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على الشركات العامة 

والخاصة.
الدولة بسبب  مالية  على  متزايدة  التحرك وسط ضغوط  ويأتي هذا 
العام  هذا  سابق  وقت  في  قرار  أعقاب  وفي  الطاقة  إيرادات  في  هبوط 

بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع.
مدفوعات  جدولة  إعادة  أو  لتأخير  إجراء  على  أيضا  الحكومة  ووافقت 
القروض للشركات التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح انتشار 

الفيروس.
في  هبوط  من  بشدة  أوبــك،  بمنظمة  العضو  الجزائر،  وتضررت 

دمر  الذي  كورونا  فيروس  تفشي  منذ  الخام  للنفط  العالمية  األسعار 
الطلب في األسواق الدولية.

مجمل  من  و93  الدولة  ميزانية  من   %  60 والغاز  النفط  ويشكل 
إيرادات التصدير مع فشل السلطات حتى اآلن في تنويع االقتصاد بعيدا 

عن الطاقة.
وكان إلجراءات العزل العام الرامية لكبح اإلصابات بالفيروس المزيد 

من التأثير على اإلنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.
الربع  في   %  3.9 الجزائر  اقتصاد  انكمش  رسمية،  لبيانات  ووفقا 
األول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 % في الفترة نفسها من العام 

الماضي.

الجزائر تعلق ضرائب الشركات املتضررة من »كورونا«
السعر بالدوالرنوع الخام

43.80برنت

41.49غرب تكساس

43.33دبي

43.14سلة أوبك

43.25أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     7/29/ 2020

توقعات دولية إيجابية التفاق 
التجارة الحرة في أفريقيا

تركيا: تراجع احتياطي النقد 
األجنبي إلى 49 مليار دوالر

مؤجال  الحرة  للتجارة  أفريقيا  اتفاقا  إن  الدولي  البنك  قال 
في  الدخل  بالكامل،  تنفيذه  حال  يعزز،  قد  الجائحة  بسبب 
مصدة  ويوفر  الفقر  من  الماليين  وينتشل  القارة  أنحاء  شتى 

لكوفيد19-. السلبية  التداعيات  لتخفيف 
للقارة  الحرة  التجارة  منطقة  تدخل  أن  المقرر  من  كان 
يتسن  لم  لكن  يوليو،  من  األول  في  التنفيذ  حيز  األفريقية 
إغالقات  فرض  على  الفيروس  أجبر  أن  بعد  ذلك  تطبيق 
الحكومات  بين  المحادثات  وأوقف  للحدود  النطاق  واسعة 

الجمركية. الرسوم  إلغاء  بشأن 
 .2021 بداية  العمل بها من  يبدأ  أن  اآلن  المحتمل  ومن 
الناتج  في  فاقدا  أفريقيا  الجائحة  تكبد  أن  المتوقع  ومن 
وحده  العام  هذا  دوالر  مليار   79 إلى  يصل  بما  االقتصادي 

الوظائف. الخطر اإلضافي لفقدان ماليين  مع 
السياق،  هذا  »في  الدولي  البنك  عن  صادر  تقرير  وقال 
األفريقية  للقارة  الحرة  التجارة  لمنطقة  ناجحا  تنفيذا  فإن 
لكن  ألفريقيا،  كبيرة  فرصة  )إنها(  ــا...  ضــروري سيكون 
هو  الجمركية  الرسوم  خفض  كبيرا.  تحديا  سيكون  التنفيذ 

الخطوة األولى«. فقط 
التجارة  منطقة  ستضم  التنفيذ،  حيز  دخولها  وبمجرد 
 55 في  موزعين  نسمة  مليار   1.3 األفريقية  للقارة  الحرة 
وتشير  دوالر.  تريليون   3.4 إجمالي  محلي  بناتج  دولــة 
التجارة  اتفاق  أن  إلــى  الــدولــي  البنك  باحثي  تقديرات 
من  مليونا  و68  مدقع  فقر  من  أفريقي  مليون   30 سينتشل 

.2035 فقر معتدل بحلول 
أفريقيا  في  الحقيقي  الدخل  الكامل  التطبيق  يرفع  وقد 
يعود  ما  وهــو  دوالر،  مليار   450 حوالي  أو   ،7% بنسبة 
الرسوم  إلغاء  عبر  التجارة  تكلفة  خفض  إلى  رئيسي  بشكل 
في  الزيادة  تصل  وقد  البيروقراطية.  واإلجراءات  الجمركية 
صاحبتا  الدولتان  وهما  وزيمبابوي،  العاج  ساحل  في  الدخل 

.14% إلى  للتجارة،  أعلى تكاليف 
الصادرات  حجم  إجمالي  سيرتفع  الدولي،  البنك  وحسب 
الدول األفريقية بنسبة  الصادرات بين  زيادة  %29، مع  بنحو 
 .%  19 األفريقية  غير  الدول  إلى  الصادرات  تزيد  وقد   .%  81
تطبيق  سيؤدي  التقرير...  تقديرات  »بحسب  التقرير  وقال 
بنحو  زيــادة  إلى  األفريقية  للقارة  الحرة  التجارة  منطقة 
غير  للعمالة  أكبر  مكاسب  مع  األجــور،  في  بالمئة  عشرة 

والنساء«. الماهرة 

مليار   49 إلى  تركيا  في  األجنبي  النقد  احتياطي  إجمالي  تراجع 
التيسير  جانب  إلى  ذلك  وأدى  العام،  هذا  مليارا   81 من  دوالر 
الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد ألسعار الفائدة الحقيقية 

إلثارة مخاوف من تنامي العجز في المعامالت الجارية لتركيا.
وقال مصرفيون ومحللون لوكالة »رويترز« إن تكلفة ما يُطلق 
100 مليار دوالر منذ  الصرف بلغت حوالي  التدخل في سعر  عليه 
أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد األجنبي 

للبنك المركزي.
مايو  من  السابع  في  قياسيا  منخفضا  مستوى  الليرة  والمست 
موجة  وخالل  أجنبي،  تمويل  عن  أنقرة  بحث  سرع  مما  الماضي، 
في  الليرة  على  التعامالت  معظم  إغالق  بعد  االثنين  أمس  بيع 
أقل  وهو  الدوالر  مقابل   6.985 إلى  التركية  العملة  هوت  أوروبا، 

مستوى منذ 13 مايو الماضي.
وقال محللون لدى »كومرتس بنك« إن موجة البيع التي حدثت 
الشك في أن  إليه  االثنين »دليل ال يتطرق  في وقت متأخر أمس 
حتى  القيمة  لخفض  قوية  لضغوط  تخضع  تظل  التركية  الليرة 
الظهور  من  هذا  تمنع  المدى  بعيدة  الحكومة  تدخالت  كانت  إذا 
من  الصرف  أسعار  أن  مذكرة  في  مشيرين  الصرف«،  أسعار  في 
الصعب التحكم فيها »في األجل الطويل دون نظام مكافئ يحظى 

بالمصداقية«.
اليوم  تركيا  في  المصرفي  واإلشــراف  التنظيم  وكالة  وقالت 
القيود  بعض  من  الدولية  التنمية  بنوك  ستعفي  إنها  الثالثاء 
لبنوك  وسيُسمح  بالليرة،  سيولة  على  الحصول  على  المفروضة 
المحلية  البنوك  لدى  بالليرة  حسابا  تفتح  التي  الدولية  التنمية 
التنمية  بنك  مع  ليرات  شراء  تتضمن  مبادلة  معامالت  بإجراء 
واالستثمار التركي، وفي سوق مبادلة الصرف األجنبي في بورصة 

اسطنبول.

بيع  مدخول  على  آماله  حميد  األغنام  مربي  يعّلق 
عام صعب على سكان  للحدّ من خسائر  العيد  أضاحي 
»كوفيد19-«. وأزمة  الجفاف  بفعل  المغربية،  البوادي 
لكن إعادة اإلغالق المفاجىء لعدد من المدن المغربية 
المخاوف من استمرار تفشّي فيروس »كورونا«  نتيجة 

المستجد، قد تترك أثرا سلبيا حتى على موسم العيد.
فوق  أكباش  بضعة  عاما(   54( الــمــزارع  ويعرض 
ضواحي  في  الصخيرات  في  أسبوعي  سوق  في  شاحنة 
كيلومترا   140 نحو  تبعد  بادية  من  قدم  وقد  الرباط، 
على  الواقية  الكمامة  أنزل  وقد  ويقول  المنطقة.  عن 
عنقه، »خفضنا األسعار بسبب ضعف الطلب، لكن األهم 
أننا سنجني بعض المال بعد أشهر صعبة توقفت فيها 

مداخيلنا تماما«.
تفشي  من  تضررا  أقل  المغربية  البوادي  كانت  وإذا 
تسلم  لم  فإنها  المدن،  مع  مقارنة  كوفيد19-  وباء 
وأظهر  الصحية.  لألزمة  االقتصادية  التداعيات  من 
أن  رسمي(  )جهاز  للتخطيط  السامية  للمندوبية  بحث 
انخفاض الدخل أثناء فترة اإلغالق الصحي شمل 70 % 
77 بالمئة من العاملين في  من سكان البوادي، وطال 

القطاع الزراعي على الخصوص.
وفرض المغرب في 20 مارس إغالقا صحيا لمواجهة 
منذ  مراحل  على  تخفيفه  يبدأ  أن  قبل  الوباء  انتشار 
مطلع يونيو. وكان من نتائج هذا اإلغالق »توقف آالف 
الشباب القرويين عن العمل في المدن، وبالتالي توقف 
أسرهم،  بها  يــزودون  كانوا  التي  المالية  التحويالت 
األســواق  إغــالق  بسبب  التجاري  الكساد  عن  فضال 
الزراعية  الشؤون  في  الباحث  يوضح  كما  األسبوعية«، 

العربي الزكدوني.
وتفاقم الوضع بسبب شح األمطار التي يتوقف عليها 
الى حد بعيد إنتاج القطاع الزراعي، وهو القطاع األهم 
المزارعين  ما جعل  بالمغرب،  الخام  الداخلي  الناتج  في 
الخسائر  لتقليل  المواشي  بيع  على  يعولون  الصغار 
مربي  يشير  كما  ــالف،  األع وتكاليف  الديون  وســداد 

األغنام عبد اللطيف )34 عاما(.
شاحنة  ظهر  على  اتكأ  الذي  المزارع  هذا  يخفي  وال 

الصخيرات،  سوق  الى  قريته  من  أغناما  فيها  حمّل 
لو  بالعيد.  باالحتفال  »رخصت  السلطات  ألن  ارتياحه 
حصل منع لكانت الطامة الكبرى«. ويستطرد الزكدوني 
المرتبط  التجاري  للرواج  اإليجابي  »األثر  على  مؤكدا 
لصغار  وخصوصا  للبوادي  بالنسبة  األضحى  بعيد 

مزارع  ويقول  كارثة«.  لكانت  العيد  منع  لو  المزارعين. 
مصاريف  من  نتخّلص  األقــل،  »على  السوق  في  آخر 

األعالف لما تبقى من العام«.
المرتبطة  األنشطة  معامالت  رقــم  مجموع  وبلغ 
درهم  مليار   12 قرابة  الماضي  العام  األضحى  بعيد 

)نحو 1,2 مليار دوالر(، بسحب تقديرات وزارة الفالحة. 
في  تساؤل  موضع  العام  هذا  بالعيد  االحتفال  وظل 
وسائل اإلعالم المحلية خالل األسابيع الماضية، بسبب 
المخاوف من ازدياد تفشي الوباء خالل التنقالت المكثفة 
والتجمعات العائلية التي تشهدها هذه المناسبة عادة.

لكن السلطات قررت إقامته مع التأكيد على االلتزام 
األضاحي  بيع  أسواق  داخل  االجتماعي  التباعد  بتدابير 
اإلجباري في  التدبير  الكمامات، وهو  وتعقيمها، ووضع 
وجاء  العيد.  صالة  إقامة  المقابل  في  ومنعت  المغرب. 
القرار في إطار سلسلة إجراءات لتخفيف اإلغالق الصحي 

واستئناف الحركة االقتصادية.
بيد أن احترام التباعد االجتماعي في سوق الصخيرات 
مدخله  عند  العشرات  يتزاحم  حيث  مستحيال،  يبدو 
وتصطف عربات نقل األغنام جنبا إلى جنب، ومعها الباعة 
وتوالت  حــارق.  صيفي  يوم  شمس  تحت  ومساعدوهم 
والمسؤولية  بالنضج  »التحّلي  إلى  الرسمية  الدعوات 
لتجنب الزيارات غير الضرورية والتقارب الجسدي« بمناسبة 
عيد األضحى، كما قال وزير الصحة خالد آيت الطالب نهاية 
األسبوع. ثم منعت السلطات التنقل من وإلى ثماني مدن 

كبرى ومتوسطة ابتداء من االثنين.
بالنسبة  العيد  فرحة  يفسد  المفاجئ  القرار  وكاد 
أن  سيما  ال  أسرهم،  مع  قضاءه  ينوون  كانوا  لكثيرين 
لسكان  السنوية  العطلة  بمثابة  إجماال  العيد هي  فترة 
ردود  القرار  أثــار  كما  المدن.  في  العاملين  البوادي 
كان  أنه  اعتبرت  وأخــرى  البعض  لدى  ساخطة  أفعال 
وأكدت  العام.  هذا  بالعيد  االحتفال  منع  األفضل  من 
احترام  »عدم  بسبب  جاء  القرار  أن  بالمقابل  السلطات 
أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية«، و»االرتفاع الكبير 
بفيروس  اإلصــابــات«  عــدد  في  األخيرة  ــام  األي خــالل 

»كورونا« المستجد.
على  وفوضى  بارتباك  المفاجئ  اإلغــالق  وتسبب 
عادة  تتزايد  الذين  المسافرين  ومحطات  الطرق 
في  المرتقب  األضحى  عيد  عطلة  عشية  أعــدادهــم 
في  قياسية  أرقاما  المملكة  وسجلت  الجمعة.  المغرب 
المستجد  كورونا  بفيروس  اليومية  اإلصابات  عدد 
بلغت 811 السبت الماضي و633 األحد الماضي. وفاق 
مجموع المصابين بالفيروس منذ مارس 20 ألفا و800 

شخص، توفي منهم 316.

القاهرة ــ الوسط

● البنك المركزي التركي

هل يعوض العيد تداعيات »كورونا« في البوادي املغربية؟
● ميناء دربن في جنوب أفريقيااحترام التباعد االجتماعي في سوق الصخيرات يبدو مستحيال

●  سوق األضاحي في الصخيرات في المغرب في 26 يوليو 2020.  )فرانس برس(

»املركزي« على أعتاب املراجعة الدولية
أقل إيرادات نفطية خالل النصف األول من 2020

طرابلس - الوسط

والتي أنشئت خالل عملية مؤتمر برلين. ومن المقرر أن 
المحاسبة  ديوان  سلطات  مع  وثيق  بشكل  البعثة  تنسق 
المراجعة  عملية  خالل  وشرقها  ليبيا  غرب  في  الليبي 
الوطنية  السلطات  تجري  »أن  متوقعة  الدولية«،  المالية 
مالية  تدقيقات  أو  متابعة  من  به  يوصى  ما  للمحاسبة 

الدولية. المالية  للمراجعة  كنتيجة  مركزة 
الفوري  اإلنهاء  »على  البيان  ختام  في  البعثة  وحثت 
العربية  المسلحة  القوات  تفرضه  الذي  النفطي  لإلغالق 
إلى  استنادًا  الليبية،  النفطية  المنشآت  على  الليبية 
األعضاء  الدول  من  وعدد  البعثة  طرحتها  التي  البنود 

المؤسسة  تحذير  إلــى  وأشــارت  مــؤخــرًا«.  الرئيسية 
بمزيد  يهدد  اإلغالق  استمرار  أن  من  للنفط  الوطنية 
وشبكة  للنفط  الحيوية  للمنشآت  والتدهور  الضرر  من 
السماح للمؤسسة  إلى  ليبيا. داعية  األنابيب في  خطوط 
الليبيين  جميع  لصالح  كامل  بشكل  عملياتها  باستئناف 
العاجل  النداء  هذا  يحظى  »أن  آملة  البالد.  ومستقبل 

الدولي«. المجتمع  من  الكامل  بالتأييد 
إن  بيان  فــي  النفط  مؤسسة  قالت  جهتها،  مــن 
إلى تدني  النفطية يرجع  اإليرادات  الكبير في  االنخفاض 
التي  القانونية  غير  اإلقفاالت  نتيجة  اإلنتاج  مستوى 

يناير  منذ  النفطية  والموانئ  والحقول  المصافي  طالت 
الغاز  مبيعات  إيــرادات  أن  إلى  البيان  وأشار  الماضي. 
)البروبان والبيوتان( والمكثفات شهدت في شهر يونيو 
اإليراد  معدّل  انخفض  حيث  األخرى،  هي  حادًا  تراجعًا 
الحد  وهو  أميركي،  دوالر   8.997.305.35 إلى  الشهري 

العام. األدنى مقارنًة بغيرها من أشهر هذا 
للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
تُواصل  الــدولــة  إن  اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
من  اليومي  اإلنــتــاج  فــي  ــادحــة«  »ف خسائر  تسجيل 
لإلغالقات  نتيجة  التوالي  على  السادس  للشهر  النفط 
آثار  لها  كان  والتي   ،2020 يناير   17 منذ  المتواصلة 
انعكس  مما  الوطني،  االقتصاد  مستوى  على  وخيمة 
وأشار  الليبي.  للمواطن  المعيشي  المستوى  على  سلبًا 
وتسبب  دائم،  تلف  من  الخزانات  معاناة  إلى  اهلل  صنع 
الفتة  األنابيب،  خطوط  تآكل  في  الراكدة  السوائل 
لصيانتها،  طـائلة  مبالغ  الدولة  سيكلف  ذلك  أن  إلى 
ممكن  هو  ما  بكل  »القيام  على  الليبية  األطراف  وحض 
الستئناف إنتاج النفط في القريب العاجل من أجل تجنب 

الضرر«. من  المزيد 

● البنك المركزي بطرابلس

 انخفاض الدخل أثناء فترة اإلغالق الصحي شمل 70 % من سكان البوادي

 1.2 مليار دوالر قيمة معامالت األنشطة المرتبطة بعيد األضحى العام الماضي

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

السنة اخلامسة
العدد 246-245 9 ذو احلجة 1441 هــ
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اإلجــراءات  دخول  أعتاب  على  المركزي  المصرف  بات 
طرابلس  في  لفرعيه  الدولية  المالية  للمراجعة  الفعلية 
المتحدة  األمم  بعثة  رئيسة  أعلنت  وفقما  والبيضاء، 
أشارت  إذ  االثنين،  وليامز،  ستيفاني  ليبيا  في  للدعم 
هذه  في  للشروع  الضرورية  اإلجــراءات  »استكمال  إلى 
كشفت  واحــد  بيوم  اإلعــالن  هــذا  وعقب  المراجعة«، 
 45 نحو  تسجيل  الثالثاء،  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
النفط  صادرات  من  إيــرادات  دوالر  ألف  و552  مليونًا 
شهر  عن  والمكثفات  والبيوتان(  )البروبان  والغاز  الخام 
النصف  تسجيلها خالل  يتم  إيرادات  كأقل   ،2020 يونيو 
أي  تسجيل  يتم  لم  بأنه  علما  العام؛  هذا  من  األول 
السادس  للشهر  النفطية  المنتجات  مبيعات  من  إيرادات 

التوالي. على 
المركزي  لحسابات  الدولية  المراجعة  فكرة  وبدأت 
األمين  إلى  وجهها  رسالة  في   2018 يوليو   10 في 
فيها من  أنطونيو غوتيريس طلب  المتحدة  لألمم  العام 
فرعي  لحسابات  دولية  مراجعة  تيسير  المتحدة  األمم 
كسبيل  والبيضاء  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
المالي  النظام  في  والثقة  والشفافية  النزاهة  الستعادة 
المؤسسات  لتوحيد  الالزمة  الظروف  وتهيئة  الليبي 
األمن  مجلس  كلف  ذلك  أعقاب  في  الليبية«.  المالية 
بعثة   ،2434 المرقم  قراره  في   ،2018 سبتمبر   13 في 
إجــراءات  »بتسهيل  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم 
البعثة  وفق  المطلوبة«،  المالية  المراجعة  بعملية  البدء 

األممية.
في  المركزي  المصرف  محافظي  أن  إلى  البيان  وأشار 
»اتفقا  الحبري  علي  والبيضاء  الكبير،  الصديق  طرابلس، 
اللمسات  ووضعا  المراجعة  عملية  اختصاصات  على 
اجتماعات  2018« عقب عدة  عليها في ديسمبر  األخيرة 
السابق،  األممي  المبعوث  ذاته  العام  خريف  في  ترأسها 
قالت  العملية،  من  المرحلة  هذه  وخالل  سالمة.  غسان 
المالية  المؤسسات  مع  »تشاورت  إنها  البيان  في  البعثة 
فرعي  عن  ممثلون  شارك   ،2019 سبتمبر  وفي  الدولية، 
من  المقدمة  العطاءات  تقييم  في  المركزي  ليبيا  مصرف 

مؤهلة«. دولية  مراجعة  شركات 
لشركة  العقد  منح  على  باإلجماع  الفريق  وصــوت 
ومشورة  الفضلى  الممارسات  مع  تماشيًا  ديلويت، 
البعثة  حسب  المتحدة،  األمم  في  الفنيين  المختصين 
المتحدة  األمم  »مكتب  أن  إلى  أشارت  التي   ، األممية 
أدارت  التي  األممية  الوكالة  وهو  المشاريع،  لخدمات 
الصيغة  وضع  أتم  العروض،  ودراسة  المناقصة  عملية 
عليها  رسا  التي  المراجعة  شركة  مع  لالتفاقية  النهائية 
وقت  أقرب  في  الحسابات  مراجعة  في  للشروع  العقد 

ممكن«.
على  تأتي  الدولية  المالية  المراجعة  أن  إلى  يشار 
بليبيا  المعنية  الدولية  المتابعة  لجنة  أعمال  رأس جدول 

 45.5 مليون دوالر إيرادات من 
صادرات النفط الخام والغاز والمكثفات 

عن شهر يونيو 2020

صنع الله: خزانات النفط تعاني تلفا 
دائما والسوائل الراكدة تتسبب

 في تآكل خطوط األنابيب



رأي 10

د. محمد بالروين

لو أوقفت أي مواطن ليبي، في الشارع هذه األيام، وسألته عن معني »الحلم الليبي« فعلى األرجح أنه 
تعريفا  لديه  ستجد  الوقت  نفس  في  ولكن  السائل!  عقلية  من  يستخف  وربما  السؤال!  هذا  يستغرب 
واضحا لما يتمنى أن يكون مستقبله ومستقبل أطفاله. فما هو المقصود بهذا المصطلح؟ ولماذا يجب 

اعتباره مهمًا؟ وما هي الخالصة من ذلك؟
معنى الحلم يمكن تعريف الحلم على أنه االعتقاد بأن كل شخص في الوطن–بغض النظر عن مكان 
من  الخاصة،  أهدافه  يحقق  أن  االجتماعية–يمكن  طبقته  أو  معتقداته،  أو  عرقه،  أو  لونه،  أو  والدته، 
خالل التضحية، والمجازفة، واإلصرار، والعمل الشاق، وبذلك يعيش حياة أفضل لنفسه وألطفاله. وأن 
مواطن  لكل  وشموال  ثراء  وأكثر  أفضل،  فيه  الحياة  تكون  والذي  المتاحة،  الفرص  أرض  هو  الوطن 
وجل  عز  اهلل  وأن  خلقوا سواسية،  بأنهم  الجميع  الحلم هو شعور  أن  بمعنى  وإنجازاته.  قدراته  حسب 
الكريمة،  الحياة  أهمها  من  لعل  النقصان،  أو  لالستالب  قابلة  غير  معينة  حقوقا  لهم  ووهب  خالقهم 
واالستقرار، واالختيار، والعمل، والسعي وراء تحقيق السعادة واألمن واألمان. والحلم هو نوع من القيم 
وسعيدة  آمنة  حياة  خلق  أجل  من  جادين  ويعملون  لتحقيقها،  المواطنون  يسعي  التي  والمعتقدات 

ألنفسهم ومستقبل أطفالهم.
الثروة  تحقيق  على  يقتصر  ال  وهو  النجاح.  وفرص  احتماالت  حول  الحلم  مفهوم  يدور  آخر:  بمعنى 
المناسبة  البيئة  وتحقيق  االختيار،  وحرية  العدالة،  تحقيق  يشمل  البعض–بل  يعتقد  الفردية–كما 
للسعي وراء السعادة والرفاه. والتأكيد على أن هده الحقوق هي هبة لكل إنسان من عند اهلل عز وجل، 
وليست منة من أي مخلوق آخر، وما على السلطات في الدولة، إال دعم وحماية هذه الحقوق والعمل 
مواطن  كل  لحماية  المناسبة  القوانين  تسن  وأن  أحالمه،  لمتابعة  شخص  لكل  الفرص  إتاحة  على 

وحقه في تحقيق حياته الكريمة.
وعلينا أيضا أن نعي أن الحلم–على المستوي الشخصي– قد يعني أشياء مختلفة ألشخاص مختلفين، 
فليس بالضرورة، على سبيل المثال، أن يصبح المرء ثريًا، بل البد أن يكون حرا أوال، وما على الجميع 
األحالم  هذه  وتتحول  ما،  يوما  مشتركا«  »حلما  الفردية  األحالم  هذه  تصبح  ألن  الجاد  السعي  إال 
تتحقق  المشترك  الحلم  الليبي«. وبهذا  »الحلم  عليه  أن نطلق  ميثاق مجتمعي يمكن  إلى  المشتركة 

الحياة األفضل واألغنى واألكثر اكتماال لكل من يريد أن يعمل ويجتهد من أبناء الوطن.
وسعيدة  صحية  حياة  يعيش  لكي  الحلم،  عن  للمرء  بديل  ال  المتواضع،  اعتقادي  في  الحلم؟  لماذا 

ومزدهرة، والذي ال يحلم هو في الحقيقة ميت. والحلم يثير في اإلنسان دوافع إنسانية عديدة منها:
المرتبط  التفاؤل  دافع  الحلم–هو  مفهوم  تُجسد  اإلنسانية–التي  الدوافع  أهم  من  لعل  التفاؤل  أوال: 
بمعنى  منا.  أفضل  حياة  على  أطفالنا  حصول  على  والعمل  الحياة  في  باألمان  والشعور  بالمستقبل، 
واالقتصادية،  السياسية،  الكوارث  من  التخلص  على  تساعدنا  التي  األمل  رسالة  هو  التفاؤل  أن 
كل  رغم  والنمو  والنهوض  للتقدم  متجدد،  ديناميكي  أمل  هو  والتفاؤل  تواجهنا.  التي  واالجتماعية 
األزمات والتحديات التي نجد أنفسنا عاجزين عن التعامل معها في بعض األحيان. وبمعنى هو ترقب 
أننا سنجد حلوال لمشاكلنا، وأن أطفالنا سيعيشون ذات يوم في دولة لن يتم الحكم عليهم فيها من 
أعراقهم، وال معتقداتهم، ولكن من خالل محتوى شخصياتهم، ومقدراتهم،  خالل لون بشرتهم، وال 
وكل  رجل،  كل  فيه  يكون  اجتماعي  نظام  في  يعيشوا  أن  إلى  التطلع  هو  آخر:  وبمعنى  وإمكانياتهم. 
امرأة، قادرًا على الوصول إلى أقصى مكانة اجتماعية، ويتمتع بكل قدراته الفطرية، واالعتراف به من 
العنوان– هي  إقامته  وتصبح  يختاره،  مكان  أي  في  يعيش  وان  الطبيعية،  حقيقته  على  اآلخرين  قبل 

وباختصار شديد–التفاؤل هو الرغبة في حياة أفضل وأسعد، وهي تكمن في قلب الحلم.
آمال  رفع  على  يعمل  التحفيز  أن  بمعنى  التحفيز.  دافع  فهو  الثاني  اإلنساني  الدافع  أما  التحفيز  ثانيا: 
لالنغماس  سعادته–ليس  وراء  للسعي  الطاقة  الدولة  في  شخص  لكل  ويعطي  المواطنين،  وتطلعات 
الشخص  يجعل  بالحلم  اإليمان  أن  آخر  وبمعنى  خالق.  إبداعي  ودافع  عادل،  كطموح  وإنما  ذاته،  في 
مُتَحمسا، ويدفعه لإلتقان وسرعة عمل ما يريد، وتقديم أفضل ما لديه في هذا الشأن. واعتبار الحلم 
محفزا يجعل المواطن يشعر أنه جزء ال يتجزأ من الجماعة التي هو منها، ويقتنع بأنه عضو مهم وفاعل 

في الوطن الذي يعيش فيه وينتمي اليه.
الدول  في  فالمتأمل  الجاذبية.  دافع  بالحلم–فهو  الثالث–المتعلق  اإلنساني  الدافع  أما  الجاذبية  ثالثا: 
الحديثة اليوم، يمكنه تقسيمها إلى – دول جاذبة أو دول طاردة. بمعنى أن جميع الدول لديها أبواب 
ومنافذ – إما أن تكون مغلقة أو مفتوحة. فعندما تكون أبواب إحدى الدول مفتوحة، يتسابق الجميع 
الناس  أغلب  أن  يجد  األيام،  مُتأمل هذه  فكل  والعكس صحيح.  ومحاولة دخولها،  إليها  الوصول  إلى 
أبوابها ومنافذها مفتوحة – أي بها فرص كثيرة ومتنوعة  التي  يتسابقون ويركضون للذهاب للدول 
للعمل والنمو واالزدهار، وبذلك تصبح دوال جاذبة للجميع. وعليه فالبد أن يكون عنصر الجاذبية هو 
القادمة بإذن  الحديثة  الليبي«. بمعنى آخر: يجب أن نعمل على أن تكون دولتنا  إحدى ركائز »الحلم 
اهلل أرضا لحرية االختيار، وأن تكون الفرص فيها متاحة لكل شخص يريد أن يعمل بجد واجتهاد من 

أجل حياة أفضل، وأن تتاح له إمكانية الوصول إلى مُبتغاه في أسرع األوقات.
رابعا: التمكين أما الدافع اإلنساني الرابع–المتعلق بالحلم–فهو دافع التمكين. بمعنى البد أن يعتقد 
كل مواطن في الدولة أن له حلما، وأن حلمه قابل للتحقيق، أي أنه ليس مجرد خيال نظري، بل يمكن 
في  ملموسة  حقيقة  إلى  حلمه  يحول  أن  مواطن  كل  بإمكان  أنه  بمعنى  عملي.  واقع  إلى  يتحول  أن 
مستقبله القريب. وبمعنى آخر يمكن النظر لهذا الحلم على أنه قوة ميكانيكية وتمكينية تسمح لكل 

مواطن بأن يصبح غنيا وناجحا، وسعيدا، إذا عمل وجد واجتهد وأخذ باألسباب المتاحة.
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»خرفن«!!
صالح الحاراتي

لفظ  ليبيا،  بـــادي  مناطق  بعض  فــي 
»خرفن« يعني جمع »خروف«.

الغنم، وذكره  نعلم قطيعه  والخروف كما 
النعجة. وأنثاه  الكبش، 

أن جمع  نجد  الجامع  المعاني  وفي معجم 
الخروف: خِرافٌ، وَأخِْرفة، وخِرْفاٌن.

عن  الحديث  يطغى  األضحى  عيد  في 
وعن  أسعارها،  غاء  ناحية  من  الخرفان 
األضحية،  وشــروط  وأنواعها  مواصفاتها 
تختص  أحـــاديـــث  مــن  ــك  ذلـ ــى  إلـ ــا  ومـ
إلى  وما  والقديد«،  والعصبان  بـ»الشواء 

ذلك من المأكوالت.
عن  الحديث  يكون  أن  أردت  هنا  ولكن 
تقترب  لغوية  بمقاربات ومترادفات  الخروف 

لغة من الخروف ولكن لها دالالت أخرى.
ــرُفَ،  خ مصدر  ــم«،  »اسـ ــرَف:  خَـ مثا 
مميزًا  وجسديًا  عقليًا  تدهورًا  تعني  وخِرفَ 

للتقدم في السن.
خرُف الشيخ: أي فسد عقله من الكِبَر.

ينكره  بــكــام  ــى  أت المتكلم:  ــرُف  وخـ
العقل، أي فقد ترابط فكره أو تعبيره.

الوظائف  فيه  تتضرر  مرض  هو  فالخَرَف 
والعقلية  التفكير«،  على  »القدرة  اإلدراكية 
وهو  والسلوكية«.  العاطفية  »الوظائف 
الذاكرة،  تدريجي  وبشكل  يمس  مــرض 
واإللمام  التفكير،  على  القدرة  تقل  بحيث 
على  والقدرة  والمكان،  الزمان  حيث  من 
ذلك  عقب  واألشياء.  األشخاص  تشخيص 
القدرة  على  أيضًا  تدريجي  انخفاض  يطرأ 
التواصل مع  اليومية وعلى  باألعمال  للقيام 

المحيط.
مرتبط  الخرف  هل  ــؤال:  س يبرز  وهنا 
في  يحدث  أن  ممكن  أم  العمر  في  بالتقدم 
عن  طواعية  اإلنسان  تنازل  إذا  مبكرة  سن 

عقله؟!
على  البعض  يطلقه  شائع  تعبير  هناك 
إليهم  مشيرًا  البشر،  من  محددة  نوعية 
هناك  فهل  الخرفان«،  »قطيع  مثل  بأنهم 
كان  ربما  ــرف؟  ــخ وال أولــئــك  بين  عاقة 
حال  لتوصيف  وربما  المقصود  هو  ذلــك 
أولئك  إن  يقال  حين  البشر،  بني  بعض 
يسلكون  أي  كالخراف«،  »ينقادون  البشر 
ــة..  روي وال  تفكير  دون  اآلخــريــن  مسلك 

بالخروف  التشبيه  لم  آخــر..  سؤال  ويأتي 
يوضع  ما  يأكل  كائن  الخروف  ألن  تحديدًا؟ 
يحين  وعندما  انزعاج،  أو  تململ  دون  له 
ألن  وباختصار  يقاوم،  ال  به  التضحية  وقت 
هي  الخرفان  دستور  في  الوحيدة  المادة 

والطاعة. السمع 
جازم  اعتقاد  بل  عابرًا  رأيًا  ليس  أقر  وهنا 
البشرية«،  »الــخــراف  من  الكثير  بوجود 
بكل  بها  ويضحى  تعقل  وال  تفقه  ال  التي 
بادنا،  في  انتشر  نوع  هناك  بل  سهولة.. 
كيف  حتى  أو  استيراده  تم  كيف  أعلم  وال 
له،  يقدم  ما  يأكل  النوع  وهذا  تهجينه،  تم 
اشتهرت  التي  الخرفان  وكما هو حال قطيع 
الحيلة،  عديمة  حمقاء،  كائنات  بأنها 
يردد  الصنف  هذا  كذلك  هدف،  با  تتسكع 
بباهة ما يأتيه من وراء الحدود ويظن أنه 

على صواب مطلق.
بنا  يمضي  »الــخــرفــن«  عــن  والحديث 
القطيع«،  »سياسة  هو  آخر  مصطلح  إلى 
عالم  في  الظاهرة  هذه  تعني  عام  وبشكل 
حالة  أحدثوا  المستثمرين  أن  االقتصاد 
الشراء  »اتجاه«  في  »الحركة«  من  فجائية 
شكل  فــي  معينة  مالية  ألداة  البيع  أو 
التداول  شاشات  على  هذا  ويظهر  قطيع؛ 
بالبورصة، وإذا سألت أحدهم لماذا تشتري 
يجيبك:  المالية؟!  األداة  هــذه  تبيع  أو 
»الــنــاس  أو  يــشــتــرون«  كلهم  ــاس  ــن »ال
القطيع  سياسة  وفلسفة  يبيعون«؛  كلهم 
فيها  يتصرف  التي  المواقف  ضمن  تقع 
أو  التقليد  »غريزة  األفراد من خال ظاهرة 
استنساخ تصرفات اآلخرين«، حيث ال يوجد 
بينت  وقد  السلوك..  لهذا  منطقي  تبرير 
يقتصر  ال  القطيع  سلوك  أن  ــدراســات  ال
الطائلة  تشمل  بل  العادي  المستثمر  على 

الكبار. المستثمرين 
والخاصة أن سلوك القطيع هو »التقليد 
سلوك  على  يطلق  مصطلح  وهو  واالتباع«، 
يقومون  عندما  الجماعة  في  األشخاص 
ينتمون  التي  الجماعة  بسلوك  بالتصرف 
التخطيط..  أو  التفكير  من  كثير  دون  لها 
كإرث  بقيت  العقلية  هــذه  أن  المشكلة 
وكموروث ثقافي في معظم مجتمعاتنا رغم 

العام. للوعي  النسبي  التعليم، والتطور 

المتخلفة،  الشعوب  جميع  حال  هو  هكذا 
أحدهم  يقترح  وعندما  كالعميان،  منقادون 
فأفراد  المعتاد  ضــد  وقــوفــًا  أو  تطويرًا 
خرج  ألنــه  يرفضه،  من  أول  هم  القطيع 
في  التي رسخت  وتقاليدهم  تعاليمهم  على 

عليها عقولهم! وتبرمجت  أذهانهم 
كلمة  تبقى  الخروف  كلمة  أن  الشاهد 
عمومًا  الــعــمــيــاء  التبعية  عــلــى  تطلق 

واالنصياع االستسامي لآلخر.
الفكر؛  خروف  هو  واألخطر  األشهر  ولعل 
وهو الشخص الذي يسلم عقله لغيره، فهو 
هو  ويكون  عنه  يفكر  أن  آخر  لشخص  يريد 
له  يكون  أو  يبحث  فا  لقراراته،  الراعي 
العمياء  بالثقة  ويمتاز  انتقاد،  أو  خاص  رأي 
ويستخدم  إليه،  االنتماء  قرر  من  ألفكار 
وهي  المنطق  علم  في  معروفة  مغالطة 
االمتثال لرأي األغلبية أو كام الناس، فكل 
هم  الناس،  يقول  عبارات:  يحمل  كامه 
قالوا. فدائمًا يحمل صحة كامه بأن هناك 
الخروف  هذا  ويمتاز  ذلك،  يقولون  أشخاصًا 
والتلون  برأيهم  والتحدث  للقطيع  بحبه 

بفكرهم.
الدكتور  المفكر  يقول  »الخرفنة«  وعن 
»اإلنــســان  كتابه  فــي  حــجــازي  مصطفى 

المهدور«:
أو  ــوار  حـ التبعية  ــي  ف هــنــاك  »لــيــس 
من  وامتثال  جانب  من  فوقية  بل  تبادلية، 
النقد  ينتفي  الحالة  هذه  في  األتباع،  جانب 
الذاتية  المرجعية  تنتفي  كما  والتساؤل، 
الضبط  مركز  ويصبح  الجماعة،  أعضاء  عند 
أو  يتصرف  ال  اإلنسان  أن  بمعنى  خارجيًا 
يقرر انطاقًا من إرادته الذاتية أو مبادراته 
بل  يتساءل  ال  وهــو  الــخــاص،  تفكيره  أو 
الطابع  ذا  الوحيد  الواحد  الجواب  يتلقى 
معه  ويهدر  يهدرالفكر  وبذلك  اليقيني، 

االستقال«.
ضد  كلمات  هناك  أن  إلى  أشير  وأخيرًا 
االستقالية  أو  الحرية  هي  الخرفنة،  كلمة 
الفكرية أو قوة اإلرادة واالختيار، ولو أخذنا 
أبعاد  كل  على  ووضعناه  المقياس  هــذا 
حياتنا فلن نجد في أي قرار أو سلوك نقوم 
وإما  إما »حر«  الصفتين  إحدى هاتين  إال  به 

»خروف«.

هناك تعبير شائع 
يطلقه البعض على 

نوعية محددة من 
البشر، مشيرًا إليهم 

بأنهم مثل »قطيع 
الخرفان«، فهل هناك 

عالقة بني أولئك 
والخرف؟

بريطانيا: »بريكست« والعقبة
جمعة بوكليب

نقًا  تلفزية،  قناة  على  باهتمام،  تابعت 
لندن  في  عقده  صحفي،  لمؤتمر  مباشرًا 
مفاوضي  رئيس  الماضي،  الخميس  يــوم 
نظيره  مع  بارنييه،  ميشيل  األوروبي  االتحاد 
دار  ما  بشأن  فروست،  ديفيد  البريطاني 
حول  المفاوضات  من  األخيرة  الجولة  في 
واالتحاد  بريطانيا  بين  العاقة  مستقبل 
لما  منصتًا  الوقت  كل  قضيت  ــي.  األوروبـ
كان يدلي به من تفاصيل في ردوده. ولدى 
أن  مجااًل لشك،  يدعو  ال  بما  تبيّن  انتهائه، 
وأن  العقبة«.  في  واقفًا  زال  ما  الشيخ  »حمار 
في  والموعود،  المأمول  التجاري  االتفاق 
مرحلة ما بعد الـ»بريكست«، ما زال مصيره 
أحد  وصفه  كما  أو  الغيب،  كف  في  معلقًا 
عما  سئل  حينما  البريطانيين  المسؤولين 
إذا كانت المفاوضات في طريقها لفتح ثغرة 
من  قريبة  إنها  فقال  الفشل  أم  الجدار  في 

االثنين في وقت واحد.
في  تتمثل  لبارنييه،  وفقا  المعنية،  العقبة 
بمبدأ  تتعلق  ــى  األول مهمتين.  مسألتين 
 LEVEL PLAYING  – اللعب  في  التكافؤ 
في  الصيد  بإشكالية  والثاني   .FIELD
بارنييه،  ينس  ولــم  البريطانية.  المياه 
يعزو  أن  مــن  الــمــذكــور،  المؤتمر  ــال  خ
تعنّت  إلى  المفاوضات  عرقلة  في  السبب 
على  كذلك  وتأكيده  البريطاني،  الجانب 
فواتير  يسدد  ولن  لم  األوروبــي  االتحاد  أن 

الـ»بريكست« البريطانية.
لخّص  بيانًا  ــدر  أص البريطاني  الــوفــد 
مطبات الموقف التفاوضي والصعوبات، وفي 
بارنييه  ميشيل  تصريحات  مع  يتفق  سياق 
البريطاني  الوفد  رئيس  لكن  للصحفيين. 
تصريح،  في  تساءل  فروست  ديفيد  السيد 
عن  التفاوض،  جولة  انتهاء  بعد  به  أدلــى 
األوروبي  االتحاد  بين  تحول  التي  األسباب 
اتفاقًا  بريطانيا  منح  على  الموافقة  وعدم 
مماثًا كالموقع مع كندا. الجدير بالذكر، أن 
بوريس  السيد  البريطانية  الحكومة  رئيس 
اإلدالء  عــن  يتوقفون  ال  ــه  وزارتـ وأعــضــاء 

ستترك  بريطانيا  أن  على  تؤكد  بتصريحات 
االتحاد األوروبي في نهاية العام سواء أكان 

ذلك باتفاق أو بدونه.
عاقة  ذاتا  أعاه  الشائكتان  المسألتان 
ويؤكد  يراها  كما  السيادة،  بمسألة  وطيدة 
بحكومة  ممثًا  البريطاني  الجانب  عليها 
من  وأنــصــاره  جونسون،  بوريس  السيد 
األوروبي.  االتحاد  من  الخروج  إلى  الداعين 
)لم  انطاقه  بداية  ومنذ  الحقيقة،  وفــي 
اقتصاديًا  موضوعًا  الـ»بريكست«  يكن 
السيادة  بل  قضيته،  تصدروا  الذين  ألولئك 
البريطاني  الوفد  أعضاء  أحــد  السياسية. 
اإلعام  لوسائل  بتصريح  أدلــى  المفاوض 
قال فيه: »السؤال هو هل يمكن لألوروبيين 
االعتراف  بإمكانهم  ليكون  موقفهم  تكييف 

بأنهم يتفاوضون مع دولة مستقلة؟«
فرصة  تفلت  لم  البريطانية  الحكومة 
لتؤكد على تلك السيادة. وتحرص دومًا على 
ستكون  العام،  هذا  بنهاية  بأنها،  التأكيد 
الباد  سيادة  حماية  عن  المسؤولة  لوحدها 
لذلك، تؤكد  ووفقًا  له شأن حيالها.  ما  وكل 
ما  الحرية،  بكامل  تتخذ،  بأن  الموكلة  أنها 
تتسق  وسياسات  قــرارات  من  مناسبًا  تراه 
ضمنيًا  يطال  بالطبع،  وهذا،  السيادة.  وتلك 
المنافسة  في  والتكافؤ  النّدية  مسألتي 
االتحاد  يحرص  التي  الشركات  بين  التجارية 
الحكومة  وتحرص  تأكيدها،  على  األوروبــي 
موقفها  لها  يكون  أن  على  البريطانية 
مبيّتة  بنيّة  سيادتها،  من  النابع  الخاص 
بما  البريطانية  الشركات  دعــم  غرضها 
يمنحها أفضلية تنافسية عن غيرها. والشيء 
البحرية.  المياه  في  الصيد  عن  يقال  نفسه 
الخروج  بعد  الوضع  أن  الحكومة  تــرى  إذ 
التحاصص  نظام  نهاية  يعني  االتحاد  من 
وأن  سائدًا،  كان  الذي  البحري  الصيد  في 
الخروج دولة ذات سيادة، من  بريطانيا بعد 
حقها فرض سيادتها على مياهها اإلقليمية، 
وحصر الصيد فيها على القوارب البريطانية، 

وحرمان قوارب الصيد األوروبية.

بعد  االقــتــصــادي،  الــوضــع  مــن  الموقف 
الوباء  أزمــة  أحدثته  ما  ظل  وفي  الخروج، 
التصريحات  في  هامشيًا  ظل  ــرار  أض من 
والدليل  السيادة.  بقضية  مقارنة  الرسمية 
لم  البريطانية  الحكومة  أن  ــك،  ذل على 
كيف  بتوضيح  ــذا،  ه يومنا  حتى  تكترث، 
االقتصاد  تطوير  للـ»بريكست«  يمكن 
بإصدار  مــؤخــرًا  ســارعــت  لكنها  القومي. 
لتكون  صفحة،   206 فــي  رسمية  وثيقة 
يتعلق  فيما  البريطانية،  للشركات  مرشدًا 
لمرحلة  الجديدة،  اإلجرائية  باالستعدادات 
البنية  بخصوص  البريكست،  بعد  مــا 
الجمركية  الصلة  ذات  واإلجــراءات  التحتية، 
بتصدير وتوريد السلع والبضائع في المعابر 
سيترتب  وما  االتحاد،  دول  مع  الحدودية 
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العالقات اإلثيوبية - املصرية والصراع على مياه النيل )5(
 تحليل مواقف الدول

ال شك أن تحليل أي أزمة دولية أو مشكلة دولية ال يكتمل إال بفهم مواقف الدول المتورطة ومواقف 
دول الجوار والدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي.

أوال: موقف إثيوبيا
الماضية،  الثالثة  أو  العقدين  خالل  المياه  من  إثيوبيا  حصص  مسألة  من  اإلثيوبي  الموقف  تطور 
فرضته  الذي  بوضعها  راضية  كانت  لنُقل  أو  صامتة  كانت  اإلثيوبية  السياسة  إن  القول  ويمكننا 

مجموعة إعالنات المبادئ واالتفاقيات السابقة منذ العشرينات من القرن الماضي.
سد  بناء  استكمال  في  تمثل  وتجديديا  استالبيا  منحى  واتخذ  تطور  اإلثيوبي  الموقف  ولكن 
النهضة واالنتهاء من المرحلة األولى من ملء الخزان، والتي تقع في حدود تقل قليال عن 5 مليارات 

متر مكعب.
السد برعاية  المغلقة حول  الدائرة  المصغرة )عن طريق  األفريقية  القمة  انتهت  آخر تطور،  وفي 
الوقت  في  نهائي.  اتفاق  إلى  التوصل  دون  والسودان(،  ومصر  إثيوبيا  وبمشاركة  األفريقي  االتحاد 
الذي ادّعى فيه وزير الخارجية اإلثيوبي، السيد أندارجاشو أّن سدّ النهضة ملك إثيوبيا؛ قائاًل: النيل 
للحكومة  السياسي  والدعم  الداخلية  التعبئة  منه  والمقصود  فيه؛  مبالغ  ادعاء  أن هذا  وال شك  لنا. 

الحالية، وتثبيت المطالب اإلثيوبية في مواجهة التحدي المصري.
كيف يمكننا تلخيص الموقف اإلثيوبي في نقاط هامة؟

الموقف  تلخيص  يمكن  السابقة  المفاوضات  ونتائج  اإلثيوبية  للتصريحات  متابعتنا  خالل  من 
اإلثيوبي أو المطالب اإلثيوبية فيما يلي:

التنمية  في  المقيد  غير  المياه وحقها  األسد من  في نصيب  إثيوبيا  بأحقية  الشديد  التمسك   .1
والتعمير.

2. قبول مبدأ التفاوض من حيث المبدأ، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ال يكون ملزمًا إلثيوبيا.
3. رفض جميع المطالب المصرية الخاصة بموضوع سدّ النهضة وتوزيع الحصص.

خالل  كامل  بشكل  الخزان  ملء  عن  إثيوبيا  وقف  يستطيع  أحد  ال  أن  على  المتكرر  التأكيد   .4
السنوات القادمة، رغم ادعائها بأن هذا العمل لن تتضرر منه مصر وال السودان.

ثانيا : موقف مصر
وكما تطور الموقف اإلثيوبي من مسألة مياه النيل من الرضا إلى السياسة االستالبية، فإن الموقف 
المصري تطور هو اآلخر، ولكن في اتجاه عكسي تقريبا كما سنحاول إيضاحه. فقد كانت مصر تتبع 
حكم  خالل  السياسة  هذه  واستمرت  المياه  قضية  تجاه  ومتشددة  ثابتة  سياسة  عبدالناصر  منذ 
السادات ومبارك إلى حد كبير؛ وكانت مصر تجرّ وراءها كل دعم الدول األفريقية لموقفها الثابت. 
25 يناير 2011، دخلت مصر مرحلة ضعف جرى خاللها التركيز على التطور السياسي  وبعد أحداث 
الدبلوماسي  األداء  وضعف  المصري  الغياب  الستغالل  الفرصة  إثيوبيا  انتهزت  بينما  الداخلي، 

الخارجي.
المصرية من  السياسية  الحياة  والتي شهدت استمرارية  2013؛  يونيو  ثورة  الحال حتى  واستمر 
المحاوالت  هذه  أن  غير  السابقة.  الدبلوماسية  االنهيارات  لتدارك  جديدة  محاوالت  وبداية  جديد، 
مواجهة  في  صالحة  غير  صارت  آليات  أو  وسائل  وعلى  الناعمة  السياسة  على  رأينا  كما  اعتمدت 
السياسة االستيالبية اإلثيوبية الجديدة، التي تسعى من وجهة النظر المصرية إلى حرمان مصر من 

حقوقها التاريخية الراسخة في مياه النيل.
كيف يمكننا تلخيص الموقف المصري أو المطالب المصرية في نقاط موجزة؟

نستطيع تحديد الموقف والمطالب المصرية كما يلي:
1. احترام الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه النيل مسألة غير قابلة للنقاش؛ ويترتب 

عليها عدم التأثير على مستويات النيل السنوية.
2. حق مصر في المشاركة في إدارة سدّ النهضة.

3. اعتراض مصر )والسودان( على مقدار الفترة الزمنية لملء سدّ النهضة.
إلى  خاللها  من  ترمي  التى  واإلجراءات  والتلميحات  التصريحات  كل  عن  التوقف  إثيوبيا  على   .4

االنفراد بالقرارات الخاصة بمياه النيل خارج المجموعة األفريقية.
تظهر  في مصر سوف  النيل  جريان  على مستوى  السدّ  لتعبئة  األولى  المرحلة  نتائج  متابعة   .5
بعد 18 إلى 23 يوما؛ وإذا تبيّن وجود ضرر فإن إثيوبيا تكون مجبرة على تسريح المياه المحبوسة 

غصبًا.
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دول الجوار والدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي.

أوال: موقف إثيوبيا
الماضية،  الثالثة  أو  العقدين  خالل  المياه  من  إثيوبيا  حصص  مسألة  من  اإلثيوبي  الموقف  تطور 
فرضته  الذي  بوضعها  راضية  كانت  لنُقل  أو  صامتة  كانت  اإلثيوبية  السياسة  إن  القول  ويمكننا 

مجموعة إعالنات المبادئ واالتفاقيات السابقة منذ العشرينات من القرن الماضي.
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1. احترام الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه النيل مسألة غير قابلة للنقاش؛ ويترتب 

عليها عدم التأثير على مستويات النيل السنوية.
2. حق مصر في المشاركة في إدارة سدّ النهضة.

3. اعتراض مصر )والسودان( على مقدار الفترة الزمنية لملء سدّ النهضة.
إلى  خاللها  من  ترمي  التى  واإلجراءات  والتلميحات  التصريحات  كل  عن  التوقف  إثيوبيا  على   .4

االنفراد بالقرارات الخاصة بمياه النيل خارج المجموعة األفريقية.
تظهر  في مصر سوف  النيل  جريان  على مستوى  السدّ  لتعبئة  األولى  المرحلة  نتائج  متابعة   .5
بعد 18 إلى 23 يوما؛ وإذا تبيّن وجود ضرر فإن إثيوبيا تكون مجبرة على تسريح المياه المحبوسة 

غصبًا.

ال شك أن تحليل أي أزمة دولية أو مشكلة دولية ال يكتمل إال بفهم مواقف الدول المتورطة ومواقف 
دول الجوار والدول الكبرى الفاعلة في النظام الدولي.

أوال: موقف إثيوبيا
الماضية،  الثالثة  أو  العقدين  خالل  المياه  من  إثيوبيا  حصص  مسألة  من  اإلثيوبي  الموقف  تطور 
فرضته  الذي  بوضعها  راضية  كانت  لنُقل  أو  صامتة  كانت  اإلثيوبية  السياسة  إن  القول  ويمكننا 

مجموعة إعالنات المبادئ واالتفاقيات السابقة منذ العشرينات من القرن الماضي.
سد  بناء  استكمال  في  تمثل  وتجديديا  استالبيا  منحى  واتخذ  تطور  اإلثيوبي  الموقف  ولكن 
النهضة واالنتهاء من المرحلة األولى من ملء الخزان، والتي تقع في حدود تقل قليال عن 5 مليارات 

متر مكعب.
السد برعاية  المغلقة حول  الدائرة  المصغرة )عن طريق  األفريقية  القمة  انتهت  آخر تطور،  وفي 
الوقت  في  نهائي.  اتفاق  إلى  التوصل  دون  والسودان(،  ومصر  إثيوبيا  وبمشاركة  األفريقي  االتحاد 
الذي ادّعى فيه وزير الخارجية اإلثيوبي، السيد أندارجاشو أّن سدّ النهضة ملك إثيوبيا؛ قائاًل: النيل 
للحكومة  السياسي  والدعم  الداخلية  التعبئة  منه  والمقصود  فيه؛  مبالغ  ادعاء  أن هذا  وال شك  لنا. 

الحالية، وتثبيت المطالب اإلثيوبية في مواجهة التحدي المصري.
كيف يمكننا تلخيص الموقف اإلثيوبي في نقاط هامة؟

الموقف  تلخيص  يمكن  السابقة  المفاوضات  ونتائج  اإلثيوبية  للتصريحات  متابعتنا  خالل  من 
اإلثيوبي أو المطالب اإلثيوبية فيما يلي:

التنمية  في  المقيد  غير  المياه وحقها  األسد من  في نصيب  إثيوبيا  بأحقية  الشديد  التمسك   .1
والتعمير.

2. قبول مبدأ التفاوض من حيث المبدأ، وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ال يكون ملزمًا إلثيوبيا.
3. رفض جميع المطالب المصرية الخاصة بموضوع سدّ النهضة وتوزيع الحصص.

خالل  كامل  بشكل  الخزان  ملء  عن  إثيوبيا  وقف  يستطيع  أحد  ال  أن  على  المتكرر  التأكيد   .4
السنوات القادمة، رغم ادعائها بأن هذا العمل لن تتضرر منه مصر وال السودان.

ثانيا : موقف مصر
وكما تطور الموقف اإلثيوبي من مسألة مياه النيل من الرضا إلى السياسة االستالبية، فإن الموقف 
المصري تطور هو اآلخر، ولكن في اتجاه عكسي تقريبا كما سنحاول إيضاحه. فقد كانت مصر تتبع 
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السادات ومبارك إلى حد كبير؛ وكانت مصر تجرّ وراءها كل دعم الدول األفريقية لموقفها الثابت. 
25 يناير 2011، دخلت مصر مرحلة ضعف جرى خاللها التركيز على التطور السياسي  وبعد أحداث 
الدبلوماسي  األداء  وضعف  المصري  الغياب  الستغالل  الفرصة  إثيوبيا  انتهزت  بينما  الداخلي، 

الخارجي.
المصرية من  السياسية  الحياة  والتي شهدت استمرارية  2013؛  يونيو  ثورة  الحال حتى  واستمر 
المحاوالت  هذه  أن  غير  السابقة.  الدبلوماسية  االنهيارات  لتدارك  جديدة  محاوالت  وبداية  جديد، 
مواجهة  في  صالحة  غير  صارت  آليات  أو  وسائل  وعلى  الناعمة  السياسة  على  رأينا  كما  اعتمدت 
السياسة االستيالبية اإلثيوبية الجديدة، التي تسعى من وجهة النظر المصرية إلى حرمان مصر من 

حقوقها التاريخية الراسخة في مياه النيل.
كيف يمكننا تلخيص الموقف المصري أو المطالب المصرية في نقاط موجزة؟

نستطيع تحديد الموقف والمطالب المصرية كما يلي:
1. احترام الحقوق المصرية التاريخية الراسخة في مياه النيل مسألة غير قابلة للنقاش؛ ويترتب 

عليها عدم التأثير على مستويات النيل السنوية.
2. حق مصر في المشاركة في إدارة سدّ النهضة.

3. اعتراض مصر )والسودان( على مقدار الفترة الزمنية لملء سدّ النهضة.
إلى  خاللها  من  ترمي  التى  واإلجراءات  والتلميحات  التصريحات  كل  عن  التوقف  إثيوبيا  على   .4

االنفراد بالقرارات الخاصة بمياه النيل خارج المجموعة األفريقية.
تظهر  في مصر سوف  النيل  جريان  على مستوى  السدّ  لتعبئة  األولى  المرحلة  نتائج  متابعة   .5
بعد 18 إلى 23 يوما؛ وإذا تبيّن وجود ضرر فإن إثيوبيا تكون مجبرة على تسريح المياه المحبوسة 

غصبًا.

د. محمود محمد خلف
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تنهيدة املقموع

ما أنا بقارئ!

العلمانية مصطلح 
عربي قديم

النهضة  بعصر  ما عرف  منذ  والسجاالت،  الجداالت  دوامات من  العربية،  الثقافة  في  تثر،  لم  لعله 
تلك  مثل  عنه،  المعبر  والمصطلح  األوروبية  الثقافة  من  وارد  مفهوم  بشأن  اآلن،  وحتى  العربية 

الدوامات التي دومت حول مفهوم العلمانية والمصطلح المعبر عنها.
على  سيركز  وإنما  يهاجمها،  أو  العلمانية  عن  يدافع  نقاش  في  المقال  هذا  يخوض  لن 

التعريف البسيط لها في أوروبا واألصل اللغوي لها، وكذلك في استخدام المصطلح العربي.
أنها  secularism على  العلمانية  التي استشرناها  اإلنجليزية  القواميس والموسوعات  تعرف 
المجتمع  في  حركة  »أية  أنها  أو  الدينية«.  االعتبارات  أو  للدين  إقصاء  أو  رفض  أو  مباالة  »ال 
أو  الدين،  يرفض  معتقدي  »نسق  أنها  أو  األرض«.  على  الحياة  باتجاه  اآلخرة  عن  بعيدا  تولت 
]في  العام  التعليم  من  جزءا  أو  الدولة  شؤون  من  جزءا  يكون  أن  له  ينبغي  ال  الدين  أن  يعتقد 

المدارس التابعة للدولة[«. وكان أول استخدام معروف للمصطلح بين سنتي -1850 55.
العلمانية  تعريفات  عن  جوهريا  تختلف  ال  التي  أعاله،  بها  المستشهد  الثالثة  التعريفات  في 
تتضمن  وإنما  الدين«  »معاداة  أو  الدين«  »معارضة  مثل  من  تعابير  نجد  ال  أخرى،  مصادر  في 

هذه التعريفات اعتبار الدين شأنا فرديا شخصيا.
اإلنغليزية  إلى  صعودا  حاليا  المعتمد  للمصطلح  الساللي  األصل  يتسلسل  اإلنغليزية  في 
الالتيني  اللفظ  إلــى  العائد   ،seculer فرنسية  اآلنجلو-  اللفظة  إلــى  العائد  الوسطى 
saeculum، التي تعني العالم الحالي ]المٌعاش فعليا[، جيل، عصر،  saecularis، المنحدر من 

قرن، دنيا ]عالم[«.
نفس  ولها  أيضا،  هي  اإلنغليزي  االستعمال  في  داخلة  أخرى،  لفظة  يستخدمون  الفرنسيون 
المغرب  بلدان  في  التي طوعت   ،laicism اإلنغليزية  في   ،laicisme secularism، هي  معنى 
الفرنسية  في  والمصطلح  »الالئكية«.  وتنطق  تكتب  صارت  بحيث  العربية  نطق  إلى  العربي 

يتسلسل من لفظة يونانية هي laikos، التي يقصد بها من ال ينتمي إلى رجال الدين.
وثمة  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  في  سُكَّ  »العلمانية«  مصطلح  أن  المتداول  العربية،  في 
العين،  بفتح  »العَلمانية«  أم  العِلم،  إلى  نسبة  العين،  بكسر  »العِلمانية«  هي  هل  حول  خالف 

نسبة إلى العاَلم، أو الدنيا.
إعجام  بشأن  الخالف  وتحسم  السائد  تزلزل  مذهلة،  بمفاجأة  يرمينا  طرابيشي  جورج  لكن 
العين. حيث يثبت أن المصطلح بإمالئه هذا استخدم في القرن الرابع الهجري، العاشر الميالدي 
العربية،  والممانعة  والحداثة  والعلمانية  الديموقراطية  عن  هرطقات1:  طرابيشي،  جورج  ]انظر: 
 205- الصفحات:  دينية.  ال  سياسية  مسألة  العلمانية:  مقاله:   .2011 لندن،  الساقي،  دار  ط3، 
والالهوتي  األسقف  وضع  من  العقل«  »مصباح  عنوانه  كتاب  على  هذا  في  يعتمد  وهو   .]17
الدولة  في  كاتب  وظيفة  يشغل  كان  الذي  م،   915 سنة  المولود  المقفع،  بن  سايروس  القبطي 
الطوائف  بين  الخالف  عن  األسقف  هذا  حديث  معرض  ففي  الفاطمي.  العهد  في  األخشيدية 
المصريون  أما  األساقفة.  رأيا في  المتقدمون...  رأى  يقول: »وقد  الكاهن،  زواج  المسيحية بشأن 

فرأوا أن يكون األسقف، باإلسكندرية خاصة، بتوال لم يتزوج في حال علمانيته«.
تقديم  الوقت ودون  اللفظة في ذلك  القبطي لهذه  المقفع  ابن  استخدام  أن  ويرى طرابيشي 
سائر  من  الكنيسة  رجال  بين  متداولة  كانت  وأنها  مبتدعها  ليس  أنه  على  يدل  لها،  شرح 
ذلك،  من  أبعد  زمن  إلى  يعود  الكلمة  نحت  تاريخ  أن  يعني  ما  الشرقية.  المسيحية  الطوائف 
يعد  لم  إن  هذا  المسيحية.  الكنائس  تعريب  بداية  شهد  الذي  الهجري  الثاني  القرن  إلى  »ربما 
الخامس  القرن  منذ  اليمن  في  نجران  في  عربية  ثبوت وجود مسيحية  إلى  نظرا  أبعد،  تاريخ  إلى 

الميالدي على األقل«.
الكنسي  وطوره  الدنيوي  طوره  »بين  األسقف  بخصوص  التمييز  بأن  طرابيشي  ويستطرد 
عين  أن  في  للشك  مجال  فال  علمانيته‘‘  حال  ‘‘فــي  ــزواج(  ال عدم   =( البتولة  فيه  يشترط  إذ 
أي  العالم  إلى  بل  العلم،  إلى  تحيل  ال  ألنها  بالكسرة،  ال  بالفتحة  تعجم  أن  ينبغي  ‘‘العلمانية‘‘ 

الدنيا«.
وأصالته  المصطلح  بتاريخية  يتعلق  ما  في  األهمية  بالغ  االكتشاف  هذا  أن  في  شك  من  ما 
هو  المصطلح  في  المهم  أن  أوال،  نرى،  حيث  بالخصوص.  مالحظتان  لنا  أنه  غير  العربية.  في 
االستقرار والوضوح في الثقافة التي استعارته، حتى ولو كان مباينا لداللته في الثقافة المستعار 
خطأ  فيه  »العَلمانية«،  الشكل  وبهذا  العين  بفتح  المصطلح  كتابة  إن  ثانيا،  نرى،  كما  منها. 

إمالئي. فنسبته إلى العاَلم تحتم أن يكتب »العَاْلمَانية«.

في  تقريبا،  تقع،  الهادئة  )اينوفيتا(  قرية  تقع  اليونان  بشرق  أثينا  يربط  الذي  العام  الطريق  على 
منتصف المسافة ما بين أثينا و)خالكيدا(. يعيش الكبار من أهلها على أعمال زراعية ورعوية بسيطة، 
أما أغلب شبابها فيعملون في أثينا، أو في ميناء خالكيدا لمراكب صيد األسماك، أو االسفنج، وتقتصر 

زيارتهم لها أيام العطالت واألعياد.
ما إن يغمر القرية الظالم، حتى تصمت تماما، وال يرى المرء سوى بقع ضوء أسفل فوانيس الشارع 
الرئيسي، وال يسمع سوى أصداء أوتار البازوكي وتأوهات الوجد ولوعة البعاد بإيقاعاتها الحزينة. قد 
يسمع بضعة ضحكات من حانة )كريستو( الوحيدة في مدخل القرية، التي تكون ساحة لمباريات لعب 
وأغان  األنخاب،  تبادل  يبتدئ  بعده  أما  الغروب،  حتى  القرية  عجائز  بين  ما  )األوزو(  وكؤوس  الورق، 

يونانية قريبة من أغاني العلم الليبية.
منذ أن اختارها أحد األصدقاء مقرا إلقامته، في منتصف السبعينيات تعددت زياراتي لها، بل جعلت 
منها استراحة لي من صخب ليالي أثينا. أخذني هدوء القرية وطيبة أهلها، وزاد من ذلك تلك العالقة 
الدافئة التي تخلقت مع )مانولي( ذلك العجوز الرشيق، الذي له من الفلسفة، وحب الحياة ما جعلني 
أتخيله من ساللة سقراط مباشرة! وإن كان يشبه إلى حد كبير«إرنست هيمنجواي، على الرغم من 
جبن  وتصنيع  وضأن(،  معيز  )شالق  رعي  من  )إيريني(  وزوجته  )مانولي(  يتعيش  منه.  سنا  أكبر  أنه 

)الفيتا( اليونانية الشهيرة من ألبانها. يقول )مانولي(:
ابتسامة  تمسح وجهه  ثم  اليونانيين..«  موائد  اليونانية عن  السالطة  يغيب طبق  أن  »يستحيل 
ابنتيَّ  زيارة  الجبنة ألصبحت  دافئة، وإن كانت تشوبها مالمة مخفية حزينة، ويستطرد: »لوال هذه 
وهو  وجهه  يشرق  ما  سريعا  ولكن   .« فقط!  الميالد  أعياد  على  مقتصرة  أثينا،  في  تعمالن  اللتين 

يتحدث عما يراه متعة البساطة والخلق واالبتكار:
-«)الفيتا( التي تصنعها زوجتي )إيريني( ال مثيل لها في اليونان كلها..«. كذلك يقول وهو يقطعها 
المقطع بدون تساو، ثم يغمر  والخيار  البصل، والطماطم  إليها  إلى مربعات مناسبة قبل أن يضيف 
الطبق بزيت الزيتون ويرش الزعتر البري فوقها، وفيما تأتي )إيريني( الهادئة برغيف »حلوزي« ساخن 

من فرنها تسبقه رائحته الشهية وتضعه أمامنا كقبة ذهبية، ينظر نحوى متفاخرا ويقول:
نصف  زبائنه  إلى  كريستو  يقدمها  التي  تلك  وليس  الحقيقية  اليونانية  السالطة  هي  -«هذه 
)إيريني(، والزيت  و  أنا  اليونان كلها، فجميع مكوناتها زرعتها  إنها هي األفضل في  المخمورين، ثم 
عصرناه من تلك الزيتونة التي تعود إلى جدي الذي ال أعرف اسمه. أما هذا النبيذ فال أحد يصنع مثله 

في أنوفيتا سوانا«. هكذا تتواصل حكايته، وهكذا أمضي سهرتي مأخوذا بحكمته وأسلوب حياته.
إن ذهبت إلى خالكيدا أعود إليه بأخطبوط، وهو أفضل ما يحب من البحر، يشوى ذراعا منه، ثم 
اخطبوطا  كان  »إنه   : قائال  يعلن  وعندما  حياتي،  في  مثلها  أذق  لم  أطباقا  منها  ويعد  البقة،  يقدد 

مكتنزا طازجا، البد أنهم اصطادوه من سواحل )كريت( ». أعرف أن زيارة لـ )خالكيدا( صارت ضرورية.
أصبحت أجد في رفقة »مانولي« هذا الفيلسوف، حالة من التناغم والهدوء النفسي، وهو يحدثني 

عن أشيائه الصغيرة الكبيرة، وصرت أتعلم منه جديدا كل يوم.
في طريق عودتنا ذات يوم من سوق المدينة تعلمت درسا، ال أبالغ إن قلت لكم إنني أسست عليه 

عالقتي بالناس بمختلف قناعاتهم، وهو بالتأكيد ما جعلني، حتى اآلن، لم أفقد إنسانيتي أو أشوهها.
ذات يوم في طريق عودتنا من سوق المدينة، مررنا على محل، ليبتاع منه تبغا لغليونه. صاحب 
هذا المحل رجل خلقه اهلل بتكشيرة مرعبة، وفوقها قبح في الشكل والسلوك، ولقد حاولت أكثر من 
مرة أن أقترب منه، فمحله قريب من سكني، ويبيع التبغ الذي أدخنه. أحيانا ينفي أن لديه ما أطلبه 
وأنا أراه أمامي، ويتجاهلني إن أخبرته أن طلبي هناك على الرف، وكثيرا ما تجاهل تحيتي الصباحية أو 
المسائية له. عندما وقفنا أمامه حياه »مانولي » بابتسامة واسعة، ولكنه لم يهتم، بل وقف مباشرة 
وأحضر له تبغه، فيما استمر )مانولي( يقول له أشياء تبدو أنها مبهجة، وشكره في أدب جم، وغادرنا 

المحل. قلت له :
في  قلتها  التي  وال  قدومنا  في  له  قلتها  التي  ال  تحيتك،  على  حتى  يرد  لم  الرجل،  هذا  »سخيف 
مغادرتنا. هذا سلوكه معي أنا أيضا..« أجابني متبسما: » أعرف ذلك. هذا ليس معي أو معك ولكن 
مع القرية كلها..« قاطعته: »وما الذي يرغمك على التعامل معه؟ هناك محالت أخرى، أليس كذلك؟ 

ثم لماذا تعامله بهذا األدب وهو ال يستحقه؟«.
توقف )مانولي( والتفت نحوي، وأجابني بثقة، وصرامة: »ولما أتعامل معه بقناعته؟ لماذا أسمح له 
أن يقرر هو الطريقة التي تناسبه وال تناسبني أنا » ثم استطرد : »اإلنسان الحقيقي ينبغي أن يتصرف 
معامالتك  في  اهلل  خليفة  أنت  تكون  عندها  ألفعالهم،  يستجيب  أن  ال  هو!  قناعته  وفق  الناس  مع 

معهم.. ستكون أنت الفاعل، ولست المستجيب لما يريدونه هم!«.
وظللنا طوال تلك األمسية نتحدث عن الموضوع نفسه، وعندما استرجعت ما تحدثنا عنه فيما بعد 
أستطيع أن أقول إن اإلنسان الذي يرد على قلة األدب والفظاظة بمثلها هو في الواقع ليس مسيطرا 
على نفسه. وإن تعاليم معظم األديان التي تدعو إلى الرد على الشر بالخير هي في الحقيقة ليست 

مجرد عمل أخالقي فقط ولكنها أيضا بلسم للصحة النفسية.
قرن،  نصف  قرابة  عليها  مر  وإن  معه،  ذكرياتي  زالت  وما  حقيقي،  فيلسوف   « »مانولي  صديقي 
أمامنا  زالت وستظل كما هي فظة، ولكن اهلل وضعها  ما  ماثلة، كلما تذكرت نماذج  أمامي  حاضرة 

حتى ال ننجرف من علو مكانة خالفته، نحو من اختار لها دونيتها.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

ال يمكن لفها في قرطاس
وال أن القراءة السؤدد،

سادت الظلمة كل شيء
كل شيء في وقته جميل.

غير أن الحب ال ينتظر أحدا
فالحياة ليست محطة أتوبيس،

القراءة ليست السؤدد
حين يجب أن تقضم نهد السندوتش.

قالت وغادرت الصفحة،
وإن لم تغلق الكتاب.

تـتـكيء جدتي عند الضحى، قرب باب البيت ، تُطلق 
خيط الكالم ، مع أي أحد وال أحد . وقتذاك أطلق خيط 
الطائرة الورقية ،التي تنساب في الهواء، كما كالم جدتي 
، لم يكن لكلينا هدف،أو باألحرى هدف مشروط بذاته ، 

حرية تبتكر نفسها.
القارئ وحيد،  عُزلة،وأن  القراءة  األيام،أن  تحققت مع 
رغم أن جدتي، كانت تظن أن لألحرف أرواحا ، وأن هذا 
الحرف إوزة ،وذاك خروف،فعندها األبجدية خلق اهلل،ولكل 
مخلوق تعين. تعينت في األحرف كل الموجودات، فالرسم 
العالمة كليم ، أنطقت الحجر، وجعلت فراغ الغرفة ضاجا 

بالكائنات.
انفردتُ عن جدتي، بمن هو صديق ،خالي الصغير، 
من يكبرني بسنوات قليلة،من يحب قصص األطفال،ومن 
بحوزته مجالت سمير، وميكي، وسوبرمان ، كى أنشغل 
عن الدروس اإللزامية المدرسية ؛استهوتني الرسوم، في 
القصص المصورة ،والرسم الساخر خاصة؛منها اتخذت 

ابن  العُماني  اإلمام  يقول  األعيان”  “نهضة  كتابه  في 
اإلمامة:  لحكم  تفويضه  إطــار  في  السالمي  حُميّد 
الجديد، بل هي  الوقت  أمرا مخترعا في  “ليست اإلمامة 
الراشدون،  الخلفاء  عليها  جرى  سياسيٌة،  دينيٌة  سلطٌة 
منذ  بعمان  وبقيت  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  النبي  بعد 
باتفاق  البيعُة  صحّت  ومتى  الهجرة…  من  الثاني  القرن 
يسمعوا  أن  الرعية  من  العامة  على  حقا  كان  العلماء، 
وليس  العلم،  ألهل  األمر  يسلموا  وأن  لإلمام،  ويطيعوا 
عنها،  يتخلف  أن  لغائب  وال  منها،  يأبى  أن  لحاضر 
الملوك،  على  حكامٌ  العلماء  إن  يختار.  أن  لمختار  وال 
الخطاب  هــذا  ويشكل  الرعية«  على  حكام  والملوك 
بنيت  التي  السياسي  ــالم  اإلس ألطروحة  عامة  رؤيــة 
إيران  من  منطقتنا،  في  عديدة  حكم  منظومات  عليها 
يتبناها  التي  األطروحة  وهي  بينهما،  وما  المغرب  إلى 
على  يصارع  الذي  السياسي«  »اإلسالم  اآلن  يسمى  ما 
النظام  هذا  إلى  للنكوص  الحديثة  بأدواتها  السلطة 
المرشد  أو  اإلمام  حيث  األساسية،  عقيدته  يشكل  الذي 
الطبقة  رأس  يجسد  الفقيه،  والية  أو  الخليفة  أو  األعلى 
هذه  لتكريس  الوراثية  النظم  مع  المتحالفة  الدينية 
بحياة  أودت  التي  العقيدة  وهي  المزدوجة،  السلطة 
سيد قطب حين طرح نفسه وفق هذه العقيدة كسلطة 
يجب أن تكون أعلى من سلطة عبد الناصر. وهي صيغة 
األمر حين يكون خاضعا  لولي  الطاعة  األساسي  مبدأها 
الدينية »حتى لو جاء عن طريق سفك الدماء«  للسلطة 
كما قال الشيخ السلفي أسامة العتيبي في حوار معه في 

إحدى القنوات الليبية.
الخرافة،  أو  السحر،  استخدام  ظل  التاريخ  مر  على 
وفيما بعد الدين، أداة من قبل السلطة )بكل شبكاتها( 
للتحكم في الناس أو الرعية، امتدادا لألساطير القديمة 
بين  المقايضة  تلك  السلطة  مخيال  فيها  أرسى  التي 

البشر األبطال واآللهة لدرجة التداخل الوجودي.
س.  بتير  تأليف:  الفيلسوف«  »عــتــاد  كتاب  فــي 
قيد  ــ  الحصادي  نجيب  ترجمة  باغيني،  جوان   / فوسل 
إلى  حاجة  في  كانت  الرأسمالية  ألن   ...« يرد:   ، الطبع 

القادر شبه األمي،  أبي،ومُدرسي عبد  يأويني من  مالذا 
يبذل  أن  دون  وحفظه،  ــدرس  ال ــراءة  ق منا  يطلب  من 
اسمها  التي  البالدة  ،وكل  الخصوص  أي جهد معنا في 
الدينية  خاصة  المحفوظات  واستعادة  والنجاح،  الواجب 
اآليات  منها؛ كثيرا ما ضُربت فلقة، لعدم حفظ بعض 
القرآنية ،حتى ُكتب لي حجاب، يُقوى ذاكرتي، كى أتقي 
نار يوم الحساب . ترحمت على والدي، وغضبت من أمي 
، أبي فك عقدتي وعقلي بفك الخطوط؛ األسطر السوداء 
والفراغات البيضاء، الموجودة بين األسطر، تحولت فجأة 
أن يحققه لوحده  إيقاع، هذا ما استطاع  إلى معان ذات 
ما  فعلت  وأمي  األمي،  أبيه  دعم  غير  أحد،  معونة  دون 
كانت تفعله أم )البرتو مانغويل(، صاحب كتاب )القراءة(: 
اذهب إلى الخارج، وعش حياتك، هكذا كانت أمي تقول 
دائما، عندما تراني أقرأ ، كما لو أن انشغالي الصامت هذا، 

كان يتعارض مع تصوراتها عن الحياة .
القراءة القيد الذي سيحررك، قال أبي ذات مرة ، أردف، 
أنت حر، أن تقرأ أو ال تقرأ، فلست مسؤوال على الغد أيضا 
صوف  عباءة  يتلحف  من  جدي  أعمى،  أبوه  كان  وقد   ،
على الجلد والعظم ، وكمتصوف خيل لي، أنه يقتات من 
ترديد آيات القرآن والذكر ومدح الرسول ، لم يكن يفك 
الخط، لكنه حفظ الكتاب عن ظهر قلب ، اعتزل الناس، 
مكتفيا بأنه فك لغز الحياة،وانحل في الوجود ، كشبح من 
يردد  ما  الموجود من خالل  القارئ،  لي هذا  ترأى  طيب 
في خلوته ؛ من الحرف عنده، طائر ال يجب أن يؤسر في 
دواة وحبر، و ال أن يرقن : ما يرقن سيكون طعاما قديما ال 
يمكن انقاذه وغذاء للعث ، جدي حكيم، نقش في صدره 

اإلقطاع،  تميز  التي  المحلية  االجتماعية  العرى  فصم 
الفردي  الوعي  أولوية  أكدت  فوقية  دينية  بنى  طورت 
والراهن  التعاونية.  اإلقطاعية  الكنسية  السلطة  على 
أداة  أساسا  الدين  إن  بقول  اشتهر  قد  ماركس  أن 
تستغلهم،  من  لتهدئة  الحاكمة  الطبقة  تستخدمها 
لة لتسكين ألم الجرح الذي  وتستخدمها الطبقة المستغَّ
عمله  في  تعبيره،  حد  وعلى  حكامها.  يد  على  بها  ألمّ 
الصادر عام 1844 )إسهامات في نقد فلسفة هيغل في 
الحق(: »الدين هو تنهيدة المقموع، قلب عالم بال قلب، 

ونفس ظرف بال نفس. إنه أفيون الشعوب.«.
في  بحث  عن  الناتجة  ماركس  أطروحة  اختزلت  لقد 
الدينية  المؤسسة  بين  الخبيث  التحالف  هذا  تاريخ 
أصبحت  التي  األخيرة،  الجملة  في  الحاكمة  والسلطات 
الورعة  األدمغة  تمشيط  يريدون  لمن  أثيرا  اقتباسا 
باحثا  ماركس  وباعتبار  التنويري.  ماركس  خطاب  من 
نازال  األصيلة،  ومحركاتها  البشرية  الصراعات  تاريخ  في 
كأحد  الدين  ضد  يكن  لم  األرض،  فوق  هيجل  بمثالية 
لتاريخ  كاشفا  كان  لكن  للتاريخ،  األساسية  المحركات 
كمخدر  السياسي  الطغيان  استقرار  لصالح  توظيفه 
ما  كل  بأن  وإقناعهم  االستبداد،  هذا  لضحايا  مناسب 
األحوال  أفضل  في  أو  اهلل  من  عقاب  هو  له  يتعرضون 
الذي  الزائف«  »الوعي  يسميه  ما  أو  إليمانهم،  امتحان 
والمعبد  القصر  بين  المقايضة  هذه  ركائزه  وضعت 
الحديثة،  السياسة  عقائد  ليناسب  والذي سيتم تطويره 
حيث تُسوّق األهداف الحقيقية لتشديد قبضة السلطة 
كان  ودائما  الزائفة.  الشعارات  من  براقة  مغلفات  في 
الهدف الخفي من مثل هذه التحالفات، أو تقلبات النفوذ 
والسلطة، أو من الحروب وغزو األمم األخرى، مختلفا عن 
كان  ودائما  الحوادث،  هذه  غايات  من  رسميا  المعلن 
الدينية  والسلطة  الجرائم  يرتكبون  والطغاة  الساسة 
»وعلى  الحقيقية:  وليست  المعلنة  األهــداف  وفق  تبرر 
يفترض  فيما  الجموع  بأن  ماركس  جادل  مماثل،  نحو 
استُدرجت  قد  ديمقراطية  رأسمالية  مجتمعات  أنها 
بأن  كاالعتقاد  الزائف«،  »الوعي  من  متنوعة  صور  إلى 

معارفه، لهذا كرهت الورق. كثيرا ما شهدت على مريض، 
قرآنية،  بآية  جهرا،  يتمتم  الذي  جدي،  ببركة  يستغيث 
مشفوعة بأدعية سرية، على رأس المريض، حيث يضع 
لم يخرج هذا  بالروح، عادة  الشفهي مخلوط  يــده،وألن 

المريض من بيتنا، إال مشفيا عفيا.
لم أحب واجب القراءة، كما أحببت العصافير الطليقة، 
القراءة، كما  الحروف، وهي تطير من كتاب  أحببت  كما 
تتكلم،  الرسومات  فيها  ما  المصورة،  المجالت  أحببت 
غرف  امتلئت  وقد  تلك.  مجالتي  مع  عزلتي  أحببت  كم 
خيالي، بكائنات خلقتها، كي تواجه الرسومات المتكلمة، 
كان خيالي يخصبه سوبرمان، وهو يضغط على الفحم/ 
الكربون فيحوله إلى ماس، فيتسأل عقلي، كيف تسنى له 
ذلك، بحث بشغف القارئ عن جواب، في سلسلة علمية 
للناشئين، تصدرها في كتب مترجمة مؤسسة  مصورة 
بفعل  تحول  كربون،  أصله  الماس  المصرية:  األهــرام 
ضغط عال. تمكنت من قراءة، السحب البيضاء الناصعة، 
في السماء شديدة الزرقة، فأخذت من البدء أكتب ما أقرأ، 
وكأنما القراءة ال تصح دون الكتابة، كتبت على الحوائط 
،واألبواب، والمجالت ،والكتب، على األوراق البائدة، وقبل 
على األرض، حتى أني كنت في الفصل المدون الحريف، 

أكتب ما أقرأ كي أقرأ ما لم أكتب.
تـتـكيء جدتي عند الضحى، قرب باب البيت ، تطلق 
خيط الكالم ، مع أي أحد وال أحد . وقتذاك أطلق خيط 
الطائرة الورقية ،التي تنساب في الهواء، كما كالم جدتي 
، لم يكن لكلينا هدف ، أو باألحرى هدف مشروط بذاته ، 

حرية تبتكر نفسها.

الحقوق السياسية الليبرالية، مثل حرية التعبير والتجمع، 
رت من أجلهم وأنهم يتمتعون بالفعل بها. غير  قد طوِّ
أجل  من  إال  ماركس  حسب  ر  تُطوَّ لم  الحقوق  هذه  أن 
سواها،  أحد  فعليا  بها  يستمتع  وال  الحاكمة،  الطبقة 
أو  الطبقة  هذه  أجل  من  إال  الممارسة  في  تصان  وال 
األهلية  الحرب  تشن  لم  ولهذا  مصالحها.  أجل  من 
األمريكية، التي كان ماركس يغطي أخبارها صحفيا، من 
الرأسمالي  للتدخل  الطريق  لتمهيد  بل  الرق  إنهاء  أجل 
يجادل  قد  مشابه،  نحو  وعلى  األمريكي.  الجنوب  في 
انتهى  قد  األمريكي  العنصري  الفصل  بأن  الماركسي 
لدى  البارعة  الحجج  أو  السياسي  الدهاء  بسبب  ليس 
مصلحة  من  ألنه  بل  وغيره،  االبن  كنغ  لوثر  مارتين 
حول  اختلفنا  أو  اتفقنا  وسواء  ينتهي.«.  أن  الرأسمالية 
نقرأ  أن  أنه يمكن  إال  البوصلي لألهداف،  االنحراف  هذا 
أن  دون  العالم  هذا  تحرك  التي  األحــداث  من  الكثير 
نفقد رزانتنا، لكن إغراء استخدام الدين لم يتوقف حتى 
القدرية،  عن  وابتعادا  وتقدما  علمانية  الدول  أكثر  في 
استخدام  عبر  ذروته  إلى  اآلن  يصل  منطقتنا  في  بينما 
في  منه  والمعتدل  الفوضى،  نشر  في  منه  المتشدد 
احتواء المتشدد من أجل تمهيد هذه المنطقة المغلقة 
القدر  لهذا  الهيكل وتخدير شعوبها كي تستسلم  لبناء 
تتغني  براقة  الفتات  ظل  في  يتم  ذلك  وكل  األرضــي، 
والهدف  اإلنسان.  وحقوق  والحرية  الديمقراطية  بقيم 
غالبا  التي  المعلنة  الغاية  عن  يختلف  دائما  الفعلي 
شهوات  قلب  في  لتمريرها  أخالقية  بهالة  تتبرج  ما 
ماركس  أرشيف  ضمن  األفكار  هذه  تعد  لم  المنطقة. 
فقط، بل أصبحت أسئلة تطرح حتى من قبل المنافحين 
كمحطة  الرأسمالية  أو  الليبرالية  عن  طويل  لوقت 
أصبحت  »وقد  المؤلفان:  يضيف  التاريخ،  لقاطرة  أخيرة 
تعد  ولم  تماما،  التفكير شائعة  في  األساليب  مثل هذه 
جادل  وهكذا  وحدهم.  الماركسيين  قبل  من  تُستخدم 
عام  الخليج  كحرب  العراقية،  الحرب  بأن  مثال،  كثيرون، 
الشعبين  لحماية  لم تشن  التي سبقتها،   1991-1990
الكويت  مثل  أو سيادة دول صغيرة  واألمريكي  العراقي 
يضمن  بما  إستراتيجية  منطقة  على  للسيطرة  بل 
الشرق  نفط  إلى  منفذا  المتحدة  والواليات  لألوربيين 

األوسط«.
نظرية  أشباح  عن  وبعيدا  التحليل،  هــذا  وضمن 
أن  الممكن  من  البعض،  بها  يخيفنا  التي  المؤامرة 
القوى  وتعامل  المنطقة،  في  التدخالت  كل  طبيعة  نقرأ 
دعمها  مغزى  أو  العربي،  الربيع  ظاهرة  مع  الفاعلة 
النظم  محل  يحل  كي  المعتدل«  »اإلسالم  تسميه  لما 
التركي  النظام  إعطاء  أو  بها،  ُأطيح  التي  الدكتاتورية 
اإلرهابية  الجماعات  الضوء األخضر كي يحتضن ويدعم 
دولة  أي  غزو  شرعية  تنال  التي  القوى  من  مرأى  على 
التي  الشطرنج  لعبة  أو  ــاب،  اإلره محاربة  شعار  تحت 
الوسط،  الشرق  رقعة  على  موسكو  مع  أنقرة  تلعبها 
الغامضة  األسئلة  نجوب  أن  يمكننا  التحليل  هذا  ووفق 
غموض  من  بها  يحيط  وما  كورونا،  جائحة  أسرار  عن 
من  يطرح  ما  وكــل  وانتشارها،  تنقلها  طريقة  في 
ماكينة  خلفها  تخفي  إجابة  محاولة  وكل  حيالها،  أسئلة 
الرأسمالية المحتضرة التي مازالت تصنع وتصدر سلعة 
تجعل  التي  السحر  ألعاب  يشبه  بما  الزائف«  »الوعي 
أنظارنا موجهة إلى غير المكان الذي تُمرر فيه الخدعة 

األصلية.
أفيون  إلى  الوعي  لهذا  المستقِبلة  المجتمعات  تلجأ 
الدين كي تروض رعب هذه الجائحة بنشر وعي مماثل 
عن العقاب واالمتحان، أو قرب الساعة، أو باألدعية التي 
الدول  في  بينما  المسلمين،  لحماية  اهلل  إلى  تتوجه 
محل  المختبرات  تحل  الشائه  الوعي  لهذا  المصدرة 
المعابد المقدسة، ويغدو اإلعالن كل مرة عن اكتشاف؛ 
الوباء نوعًا  أو االقتراب من اكتشاف، لقاح أو عالج لهذا 
تجد  التي  العالمية  الصحة  منظمة  بينما  المخدر،  من 
نفسها ألول مرة في مواجهة وباء عولمي يتحرك بدون 
هذا  أن  فتعلن  مرتبكة  نفسها  تجد  التنبؤ،  على  قدرة 

الوباء دائم وأبدي وعلى البشر أن يتعايشوا معه.

تحققت مع األيام،أن 
القراءة عزلة، وأن 

القارئ وحيد، رغم أن 
جدتي كانت تظن 
أن لألحرف أرواحًا، 

وأن هذا الحرف إوزة، 
وذاك خروف.

الساسة والطغاة 
يرتكبون الجرائم 

والسلطة الدينية 
تبرر وفق األهداف 

املعلنة وليست 
الحقيقية: »وعلى 

نحو مماثل، جادل 
ماركس بأن الجموع 

فيما يفترض أنها 
مجتمعات رأسمالية 

ديمقراطية قد 
اسُتدرجت إلى صور 
متنوعة من »الوعي 

الزائف«

فلسفة )الفيتا( 
اليونانية



أحياها  أمسية  البيضاء  بمدينة  الثقافي  المركز  احتضن 
األديب  ــا  وأداره الطيب،  بن  إدريــس  واألديــب  الشاعر 
للحركة  المتابعين  عديد  حضور  في  عباس،  عبدالجواد 
البيضاء  مدينتي  من  خصوصا،  والشعرية  األدبــيــة 
الشاعران عبدالحميد بطاو، وأحمد بللو.  ودرنة، بينهم 
سنوات،  لمدة  انقطاع  بعد  األولى  هي  األمسية  وتعد 
نتيجة الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد، والوعكة 
القليلة  السنوات  الشاعر  بها  أصيب  التي  الصحية 

الماضية.
قصائد  خمس  الطيب  بن  ــس  إدري الشاعر  وألقى 
عنون  التي  القصيدة  السيوف«،  »مرافعة  ديوانه  من 
كتبها  التي  الشمس«  و»نافورة  و»توقف«  ديوانه،  بها 
لكم«  و»بالدكم   ،1979 العام  االنفرادي  السجن  في 
وكتبت  رسم«  و»كراسة  الجبال«  عشب  مثل  و»امــرأة 

أيضا داخل السجن االنقرادي.
ادريس  الشاعر  بالكاتب  لـ»الوسط«  اتصال  وفي 
مشيدا  األمسية،  ــواء  ألج ارتياحه  عن  أعــرب  الطيب، 

بالحضور الذي »لم يكن متوقعا« وفق تعبيره من حيث 
بتعقيبات  األمسية  واختتمت  والتفاعل،  والنوع  الكم 
والشعر  الكاتب  نصوص  مع  تعاطت  الحضور  قبل  من 

والشأن األدبي الثقافي عموما.
كتبت  السيوف«  »مرافعة  قصائد  أن  المعلوم  ومن 

في أربعة سجون ليبية مختلفة، وتناولت دراسة بعنوان 
»جدلية اإلبداع بين السجن والقصيدة قراءة في ديوان 
دراسة  الطيب  بن  ــس  إدري للشاعر  السيوف  مرافعة 
وسلطت  »جهار«.  مجلة  في  ونشرت  نقدية«،  تحليلية 
في  السجن  قصيدة  مضامين  على  الضوء  الــدراســة 
وكيفية  تناولتها  التي  الموضوعات  وأهم  الديوان  هذا 
في  الجمالي  وتشكيله  المضامين  لهذه  الشاعر  صياغة 
الدراسة  هذه  ــداف  أه أبــرز  من  وكــان  قصيدته،  بناء 
وإغفال  الزنازين  داخل  كتبت  التي  القصائد  في  البحث 
تكتب  ولــم  السجن  موضوعها  كــان  التي  القصائد 
أهم  إبــراز  أيضا  الدراسة  أهــداف  ومن  الزنازين  داخل 
الشاعر  الديوان وطريقة  تناولها هذا  التي  الموضوعات 
نتائج  إلى عدة  الدراسة  فيما توصلت  في كتابة شعره، 
طابع  عليه  يغلب  السيوف«  »مرافعة  ديــوان  إن  منها 
عن  »يعبر  فهو  ولغته،  مواضيعه  في  النضالي  الحس 
السياسية  السجون  داخل  الشاعر  عاشها  زمنية  مرحلة 

الليبية بكل تداعياتها المختلفة.

ديوانه  في  الطويبي  عاشور  الشاعر  ينثر 
قاموسه  ومــضــات  مــن  بعضا  »شـــذرات« 
ضفتي  بن  يراوح  زمني  سجل  في  الشعري 
مضامينه  في  يشكل   ،2013 إلــى   1993
بوابة  عبر  ــذات  وال المكان  لجغرافيا  رؤيــا 
بجدائل  اإلمــســاك  ــى  إل تنوس  ـــام،  األح
عابئة  غير  الطفولي  وهجها  ــردات  ــف م
الرغبة  تلك  وتتجاسر  الكبر،  بسلطان 
بفضولها  لــلــدخــول  جــامــح  كمد  وتعلو 
االستئذان،  ببروتوكوالت  يعترف  ال  الذي 
األحاسيس  تلك  كــل  تنصهر  حيث  ــى  إل
أمنياتها  قالب  فــي  ــرمــوز  وال ــارات  ــ واإلش

القديمة المؤجلة .
الخيال  يستدرج  »استهال«  نص  في 
قبسها  بــواعــث  مــراســا  النجوم  مــفــازات 
صامدا  بقي  وحيد  كخيار  القريب،  البعيد 
اقتفاء  بغية  المجهدة  الشاعر  ذاكــرة  في 
هارب  مطلب  إلى  استحال  الذي  اآلخر،  أثر 
ــدوره  ب يــمــارس  ــذي  والـ  ،»*« كــالــســراب 
الفهم،  بمحاولة  مدفوعا  السفر  غواية 
على  متكئا  ــف  »أق يأتي«  ال  ــذي  ال »فهم 
العظيم/  المشهد  ــب  أرق الشرفة/  حافة 
في  يتأتى  ال  هــذا  لكن  أفهم/  أن  ــاول  أح

اتكاءة واحدة« ص7.
صــورة  إيــقــاع  على  يخفو  النسج  ــك  ذل
ببطء  الــقــصــائــد  ــم  ــوال ع عليها  تنبني 
ــرمــوز،  ال مــن  فسيفساء  على  مستندة 
سماع  دون  المعنى  أبـــواب  تنفتح  حيث 
هنا  ونـــوافـــذ،  ــال  ــف ألق صـــدى  أو  صــريــر 
مكنونات  تتفجر  »انــفــعــاالت«  نــص  فــي 
الجغرافيا  أســوار  داخــل  المتشظية  الــذات 
تفاصيل  في  الذائبة  باألسماء  المعنونة 
من  مفر  ال  حيث  ــبــحــر،  وال الــبــر  حكايا 
مساعد  كعامل  استخدامها  أو  إزاحتها 
إلى  للوصول  مرموز  إلــى  تحويلها  بعد 
متماديا  يستمر  ــذي  ــ ال اآلخــــر،  ضــفــة 

ــار اإلشــــارة وهــي  ــ ــي الــلــعــب عــلــى أوت ف
أن  يجب  حيث  إلــى  الخيال  محيط  تعبر 
بعيد  من  النظر  له  يحلو  ربما  أو  تستقر، 
آخر  لفائض  طلبا  بــاإليــمــاءة  واالكــتــفــاء 
مهل:  على  تتكون  »الصورة  الشغف:  من 
منحنى  عــلــى  أعــامــهــا  ــرف  ــرف ت ــن  ــدائ م
البسيطة/  باللغة  أسرارها  وتحكي  األفــق/ 
إليها  تشد  الــظــال/  مصب  عند  صحارى 
وكــام  خفية  ــاءات  ــم إي بحار  يــرى/  ال  مــا 

متشابه« ص8.
في  ملحة  رغبة  تكمن  أخــرى  جهة  من 
الزوايا  مداعبة  أو  التيار  عكس  السباحة 
ثباتها  استفزاز  إلى  الحاجة  لكن  الساكنة، 
إمالة  وإنــمــا  المباشر،  بالنكز  تتأتى  ال 
من  مجال  وخلق  المتشابهات،  عن  النظر 
النظر  لمسار  المغاير  الداخلي  اإلبــحــار 
الواقع  تعاين  لمنصة  طلبا  الفيزيائي، 
تبدو  حيث  أحامها،  جغرافيا  مواقع  من 

يصفها  كما  مألوفة«  حولي  من  »األشياء 
الداخلية  الفضاءات  في  لكنها،  الشاعر، 
الصلوات  في  »مثلما  بالسريالية  تضج 
ويتم  والظنون/  ــام  األوه تتبدد  اليومية 
ــي الــصــبــاح/  ــســاخــن ف ــاي ال ــش ــف ال رشـ
األحمر/  فراشها  على  الشمس  وتستلقي 

ويخرج البحر خلسة« ص9.
إيحاء  بـ»متشابهات«  النص  عنونة  إن 
مرغوبة  غير  لحالة  المغاير  بالمضمون 
بفوران  نابضة  مناطق  إلــى  الرتابة،  من 
المعتاد  طبقات  هشاشة  يترصد  مؤجل 
اإلبحار  ويمضي  التشابه،  بسبب  المتكلس 
لوميض  مستنهضا  الزوايا  هذه  إلى  خلسة 
موسيقى  إلــى  مستمعا  القاع  في  ــض  راب

تجيء وتمضي على حس النوارس.
تلوح  »النافذة«  نص  وراء  من  أنه  غير 
الرغبة  ــواج  ألم تبدل  ــوادر  ب استحياء  على 
بطقسه  االعـــتـــراف  تــحــاكــي  نسخة  ــي  ف
وقد  المداراة،  شجون  من  الخالي  الكاشف 
لم  آفــاق  إلــى  لانطاق  القصائد  تجهزت 
عنفوان  فــي  تبدت  ولكنها  عنها،  يعلن 
أحام  تهزها  مضيئة  وقناديل  ــواج،  األمـ
البحر  أرى  غرفتي  نافدة  »مــن  الصيادين 

يبدل/ أمواجه بين الصخور عاريا« ص23.
عند  للوقوف  إرهاصة  إال  ذلك  يكن  لم 
بعتبات  يصلنا  ــي«  ــان إع »فــاصــل  نــص 
ــى بحر  الـــخـــروج مــن بــحــر الــصــمــت إلـ
مجرد  سبق  فيما  حروفه  كانت  االعتراف، 
الفاصل  عند  نرى  فيما  حبر،  لــرذاذ  رتوش 
تحنو  التفاصيل،  من  عــال  لسقف  ــورة  ص
رغبة  الخطايا  حائط  ناموس  إلــى  وتحن 
األم  تجر  وهي  ــذات،  ال مع  المصالحة  في 
يعد  لم  غلبك  الذي  »سرك  المعرفة  عقدة 
فبأي  عصي  تغالب  ــذي  ال ــرك  وس ــرك،  س

شيء تقيس الحزن؟« ص26.

النص الموازي
هــل دخــلــت فــي الــنــص الـــمـــوازي؟ ربما 
ــاول  أح وأنـــا  قصد  غير  عــن  ــك  ذل فعلت 

الطويبي،  شـــذرات  مــن  ــيء  ش تشخيص 
رحلته  في  معه  مندمجا  استدرجت  حتى 
»من  نص  له  دشن  الذي  االعتراف،  صوب 
في  بصماته  مقتفيا  صوته«  يعلو  ال  يعرف 
المنثور  والمدينة  القرية  نثر  من  مسحات 
المختارة،  القصائد  جسد  كــامــل  على 
وثالثة  بالعامة،  وأخــرى  باإللماح،  مــرة 
وشفاه  أيــد  المدينة  »تركض  بالتسمية 
األمــواج  ليقول:  يمضي  ثم  أحــم..  ورمــان 
بتاصق  توهجت  السحب/  فــي  اختفت 

األجساد« ص27.
ــروح  وال الجسد  أبجديات  في  بالنحت 
الكلمات  في  مسترسلة  العامات  تمضي 
مضن  عبور  وهــو  ــرة،  ــذاك ال مــســارب  عبر 
فيه  تحلق  ومــجــاهــلــه،  تشنجاته  ــي  ف
النقلة  صــوب  ــرى  ألخ ضفة  من  المخيلة 
عند  ــذرات«  ــش »ال منتصف  فــي  الفاصلة 
إذ  الحجري«،  الكمان  »خرافات  موسيقى 
للمراجعة  السالفة  اإليــحــاءات  كل  تتجمع 
على  وشعريا  فلسفيا  لمساءلتها  الكبرى 
البدايات  زمن  في  الحجري  المعبد  أعتاب 

األولى.
بنقاته  يخبر  الحكائي  الــنــص  ــذا  ه
ــي في  ــان ــس ــمــد اإلن ــرة ال الــســريــعــة ســي
للقيا  منصة  إلــى  ــروح  ال وحاجة  تقلباته، 
الحجري  الباب  قــرب  الظل/  »فــي  والبوح 
الــرخــامــي/ يكون  ــدرج  الـ ــرب  ــع/ ق ــواس ال
للغناء  المضني  لألرق  صمت:  في  الجلوس 
وفي  ص65،  اليافعة«  للرعشة  الشبق 
النصوص  تتحول  الحجري  الزمن  ردهــات 
ــمــعــارف  ــة إلـــى جـــدولـــة مـــن ال ــق ــاح ال
رحيق  مــن  ــض  ــي أب وخــــزان  الــصــوفــيــة 
مواطن  إلى  الطويبي  تعيد  التي  التجربة 
الساحر  دفقها  ــرارة  وشـ الحكمة  ينابيع 
»كان  الشعر«:  »مديح  نص  في  متجليا 
السلحفاة/  وقبل  التمساح  قبل  الشاعر 
الــمــاء/  على  وملكا  الطين  على  ملكا 
األنبياء«  كــام  النهر  في  أخفى  الشاعر 

ص187.

صالح  الــدكــتــور  الليبي  للكاتب  صــدر 
»التطرف  عنوان  كتاب  حديثا،  السنوسي 
الواقع«،  وتغذية  الثقافية  األمومة  الديني.. 
للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عــن 

بالقاهرة.
مؤلفات  إلـــى  الــكــتــاب  هـــذا  ــاف  ــض وي
»إرادة  ومــنــهــا،  الــســابــقــة،  الــســنــوســي 
االستراتيجية  الطموحات  و»نهاية  العجز«، 
 ،1997 الفرنسية(  عن  )ترجمة  والعالمية« 
 1998 الــدولــي«  القانون  في  و»الوجيز 
العولمة«  ــى  إل الــحــداثــة  مــن  ــرب  ــع و»ال
يثير  وارث  مفتوح  أفق  و»العولمة   2000
غياب  العربي..  و»المأزق   2002 المخاوف« 
األقــلــيــة«،2004  وعنف  الجماعي  الفعل 
 – العربي  المدني  المجتمع  و»إشكالية 

العصبة والسلطة والغرب« 2012.
ــات،  رواي سبع  فهو  الــروائــي،  نتاجه  أما 
أوستيكا«  جــزيــرة  مــن  ــهــروب  »ال آخــرهــا 
 - الــوادي«  يفيض  »متى  وقبلها   ،2019

الخيول – قصص  تزورنا  1980 -غدا  رواية 
رواية   – القديم«  الجسر  »لقاء على   ،1984
رواية   – هالل«  بني  آخر  »سيرة   –  1992
 -  2002 رواية   - الريح«  و»حلق   ،1999

و»يوميات زمن الحشر«2012.
صالح  الــدكــتــور  أن  ــمــعــروف  ال ومـــن 
التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  هو  السنوسي، 
القانون  لمادة  أستاذا  بنغازي،  بجامعة 

والعالقات  الــدولــي 
والعلوم  االقتصاد  بكلية  الدولية 

الليسانس  شهادة  على  وحصل  السياسية، 

نفسها  الجامعة  من  القانون  في 
في  الماجستير  وشهادة   1974 العام 
ديجون  جامعة  من  الدولية  العالقات 
وشهادة   ،1977 الــعــام  فرنسا  فــي 
من  السياسية  العلوم  في  الدكتوراه 
جامعة باريس - نانتير في فرنسا العام 

.1987
تنشره  الذي  األول  العمل  ليس  وهذا 
إذ سبق  الليبي،  لألديب  المصرية  الهيئة 
جزيرة  من  »الهروب  روايــة  أصــدرت  وأن 

أوستيكا« للسنوسي.
أوستيكا«  جزيرة  من  »الهروب  وتحمل 
صالح  روايـــات  قائمة  فــي  سبعة  الــرقــم 
وتقع  ما،  حد  إلى  مكثفة  وهي  السنوسي، 
إبداعية  ــة  رؤي تمثل  وهــي  صفحة،   142
ألحداث تاريخية مؤلمة تعرض لها الشعب 
الليبي زمن الفاشية اإليطالية، التي احتلت 
سنة  سقوطها  حتى  قيامها  مــن  ليبيا 

.1944

وجزيرة أوستيكا وتسمى أحيانا )فانفانيا( 
من  لمعارضيه  منفى  المستعمر  اتخذها 
الليبيين منذ سنة 1924. كثيرون تركتهم 
سجناء  الجزيرة،  تلك  في  إيطاليا  سفن 
السخرة.  وأعمال  الجالدين،  سياط  تحت 
وكثيرون  أخبارهم،  انقطعت  والعديدون 
األشعار  تناولتها  مريرة،  تجربة  من  عادوا 
الدكتور  روايــة  ولكن  الشعبية.  الليبية 
صالح السنوسي، تعد في الواقع، أول رواية 
حب  قصة  خالل  من  المأساة،  تلك  تناولت 
تخلقت ونمت، ما بين المنفى الليبي سالم 
لورينزا،  الجميلة  اإليطالية  وبين  البراني، 
وتركه  سالم  بموت  قصتهما  لتنتهي 
حبيبته التي تزوجها، وهربا معا في محاولة 
من الخروج من البلد الفاشي نحو سويسرا، 
إلى  يرمز  وكأنه  جنينها،  في  حامال  وتركها 
هي  بل  تنته  لم  وأحداثها  النفي  قصة 
من  والكثير  الليبيين،  وجدان  في  مستمرة 

اإليطاليين الذين كانوا يرفضون الفاشية.

 TOO MUCH AND NEVER« كــتــاب  مــؤخــرا  ــدر  ص
كتبته  يكفي(،  ال  ذلــك  ومــع  بكثير  )أكثر   »ENOUGH
عن  ترامب(،  ل.  )ماري   MARY TRUMP النفسية  الطبيبة 
عن  دقيقة  تفاصيل  خالله  من  وتبرز  ترامب،  دونالد  خالها 
الرجال  أكثر  عائلتها  أنشأت  كيف  فيه  وتبين  العائلة،  هذه 
على   ،2020 يوليو   14 في  نشر  ولقد  العالم.  في  خطورة 
ترامب  عائلة  رفعتها  التي  القضائية  الدعوة  من  الرغم 
رؤيــة  الكتاب  يقدم  تنجح.  لــم  ولكنها  نشره  إليــقــاف 
عن  تفاصيل  ويكشف  تطورها،  عن  العائلة  ــل  داخ من 
تهرب  عن  لمؤلف  تنويه  ذلك  في  بما  المالية،  المعامالت 

ضريبي مشتبه به لصحيفة نيويورك تايمز.
عــام،  بشكل  إيجابية  مــراجــعــات  الكتاب  ويــتــنــاول 
خلفيتها  إلى  استندت  ألنها  الكاتبة  على  النقاد  فأثنى 
بالتاريخ  ومعرفتها  اإلكلينيكية  النفسية  التخصصية 
وتصنيف  تعريف  فــي  متميزا  عمال  فقدمت  العائلي 

ترامب.
نيويورك  صحيفة  من  سزاالي(  )جنيفر  الناقدة  أشادت 
بأنه  الكتاب  واصفة  وتصميمها،  الكاتبة  بشجاعة  تايمز 
كانت  وإن  ليؤلم«  ومصمم  ــم  وأل بحسرة  »مكتوب 
)لوس  صحيفة  وتقارن  التعقيب.  هذا  رفضت  الكاتبة 
المتعلقة  األخرى  واألعمال  الكتاب  بين  تايمز(  أنجليس 
بها  تناولت  التي  الطريقة  إلى  مشيرة  ترامب،  برئاسة 
فريدا.  طابعا  تأخذ  يجعلها  مما  الموضوع  المؤلفة 
أن  المؤلفة  مالحظة  مع  اتفقوا  النقاد  أن  اإلشارة  وتجدر 
تتفق  ال  قد  عائلة  سلوكيات  بإدخال  سمح  ترامب  دونالد 
آرونوفيتش(،  )ديفيد  الناقد  ويشير  الوطني.  والمشهد 
كبيرا  جــزءا  يحوى  الكتاب  أن  إلى  التايمز،  صحيفة  من 
خالل  من  أنه  ويالحظ  األب،  ترامب(  )فريد  سيرة  من 
عائلة  جيل  وتأثير  حضور  نرى  دونالد،  شخصية  تشكيل 
عبر  مــا  نحو  على  كبير  حــد  ــى  إل يلوح  القديم  ترمب 
الحديث.  السياسي  التاريخ 
تايلور(  )كريس  الناقد  أما 
مبرزا  انتقادا،  أكثر  فكان 
ادعــاءات  تقدم  الكاتبة  أن 
تتناقض  بينما  كــاســحــة 

أحيانا مع نفسها.
أيضا  يــشــيــر  ــاب  ــت ــك وال
ــات عــائــلــيــة  ــ ــالف ــ ــى خ ــ إلـ
شكل  ــذ  ــأخـ ويـ قـــديـــمـــة، 
يكون  تــاريــخــيــة،  الــســيــرة 
النقطة  هو  ترامب  دونالد 
ويسلط  المعلنة،  المحورية 
على  كبير  بشكل  الــضــوء 
عائلة  ــي  ف ــن  ــري آخ ــراد  ــ أف
المتبادلة  العالقات  على  الضوء  لتسليط  كوسيلة  ترامب، 
مهاراتها  على  الكاتبة  وتعتمد  المالية،  وتعامالتهم 
الداخلية  األســريــة  العالقات  فتوظف  نفسية،  كطبيبة 

كخلفية لتحليل دونالد، ولكنها تتجنب التشخيص المباشر.
األول  الجزء  محور  وهــي  النقطة«  هي  »القسوة   -
)فريد  شخصية  المؤلفة  خالله  من  وتصف  الكتاب،  من 
إبراز  وتحاول  ترامب،  دونالد  والد  األسرة؛  كبير  ترامب( 
أفراد  ذكريات  إلى  استنادا  أطفاله.  على  المتصل  تأثيره 
العدائية  وسلوكياته  مواقفه  بسبب  وتجعله  العائلة، 
مثابرا  الضمير،  معدوم  الشخصية  مضطرب  للمجتمع 
جعل  ــك  ذل وبسبب  لمصلحته،  حوله  مــن  الستغالل 
مشبوب  سلوك  عنه  نتج  مما  دونالد،  ابنه  على  تأثيره 
الحق  وقــت  وفــي  طفولته،  والعقلي  البدني  بالتحدي 
إرسال  تم  عندما  باالرتياح  شعرت  أنها  والدته  تكشف 
محاربا  أصبح  حيث  العسكرية،  المدرسة  إلــى  دونالد 

وعاصيا تجاهها.
الثاني  الجزء  هو  المسارات«  من  الخاطئ  »الجانب   -
المهنية  الحياة  خــالل،  من  المؤلفة  تــروي  الكتاب،  من 
لم  ترامب  والــد  أن  وتالحظ  ترامب.  لدونالد  المبكرة 
فطنته  تستحق  يعتبرها  التي  الشهرة  إلى  أبــدا  يصل 
الوجه  بلعب  البنه  ومشجعا،  سعيدا،  كان  فقد  التجارية، 
خالل  مــن  الفعلي  بالعمل  يعتني  كــان  بينما  الــعــام، 
وفي  وغيرها.  السياسية  العالقات  على  بشدة  االعتماد 
مسؤولية  تحميله  بسبب  شقيقه  همش  نفسه،  الوقت 
هذه  مغادرة  فاختار  الكبيرة،  السكنية  المشاريع  انهيار 
أن  غير  تجاري،  كطيار  مهنته  لمتابعة  العائلية  الشركة 
إدمــان  إلــى  دفعه  له  المستمر  ــرة  األس مالمة  مواصلة 
مجال  في  فشله  إلــى  أدى  مما  ــرى،  أخ وقضايا  الكحول 
بسبب  النهاية  في  توفي  ثم  زواجه.  في  وأيضا  الطيران، 
كان  بينما  األســرة،  عن  بعيدا  مستشفى  في  قلبية  نوبة 

والداه في المنزل وكان شقيقه دونالد في السينما.
الكتاب،  من  الثالث  الجزء  هو  والمرايا«  »الدخان   -
فيما  األب،  تأثير  تضاءل  كيف  خالله  من  المؤلفة  وتوضح 
على  االعتماد  دون  أعماله  إلدارة  ترامب  دونالد  يكافح 
كفء.  غير  أعمال  رجل  بأنه  دونالد  وتصف  والده.  معارف 
بسبب  وأيضا  فقط،  المظاهر  على  الحفاظ  على  قــادر 
وتتناول  السيئة.  سمعته  فضح  في  زمالئه  رغبة  عدم 
بما  ترامب،  والد  وفاة  بعد  األسرة  مع  مشاكلها  المؤلفة 
مشاكل  وأيضا  عنها،  الصحي  التأمين  قطع  ذلــك  في 
لبقية  بالسماح  التسوية  تقرر  جعلها  الذي  الشيء  أخرى. 
منوهة  أخرى،  عائلية  شراكة  في  حصتها  بشراء  العائلة 

أن التسوية أقل من قيمتها الحقيقية .
»أســوأ  الكاتبة:  سمته  ــذي  ال ــرابــع،  ال الــجــزء  ــي  -وف
وجهة  الكاتبة  تقدم  مضى«،  وقــت  أي  من  استثمار 
ترامب  ــد  ــال دون فيها  نظم  التي  الفترة  عــن  نظرها 
مرة  المؤلفة  وتعتمد  األميركية.  للرئاسة  ناجحة  حملة 
والد  جدهاـ  أن  مشيرة  المهني،  تخصصها  على  أخــرى 
في  الفاعلة  الجهات  مع  مباشرا  خطا  بدأ  ترامب،  دونالد 
تلبية  من  دونالد  غرائز  أســوأ  تمكن  وكلها  السلطة، 
قدرة  توقف  بسبب  إنــه  وتقول  الخاصة.  احتياجاتهم 
صغره،  منذ  الكامل  التطور  عن  بقوة  النفسية  ترامب 
محلية  جهات  قبل  من  للتالعب  عرضة  ــزال  ي ال  فإنه 

وأجنبية أكثر قدرة.
مستندات  تناولت  واسعة  حملة  الكتاب  هذا  وصاحب 
دفع  من  ترامب  شركة  عائلة  تهرب  عن  الكاتبة  قدمتها 

مستحقات ضريبية بلغت 413 مليون دوالر.
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يقدم الكتاب رؤية 
من داخل العائلة 

عن تطورها ويكشف 
تفاصيل عن 

المعامالت المالية

طرابلس - عبد السام الفقهي

هيئة الكتاب املصرية تصدر »التطرف الديني« لصالح السنوسي

إدريس بن الطيب يلقي »مرافعة السيوف« في أمسية شعرية بالبيضاء

دفــــع الــشــغــف بــالــحــضــارات 
التونسي  القديمة  المتوسطية 
تمضية  إلى  نويرة  غسان  محمد 
حيث  مطبخه  في  طويلة  ساعات 
اكتشاف  ــوات  ــن س مــنــذ  ــاول  ــح ي
األرجواني  اللون  استخراج  أســرار 
وفق  بحرية،  وقواقع  صدفات  من 

تقنيات تعود آلالف السنين.
في  األربعيني  هــذا  ويستعمل 
الحجر  من  يدوية  مطحنة  عمله 
وملقطا.  الحجم  صغيرة  ومطرقة 
الــمــراحــل  أولـــى  تنطلق  هــكــذا 
األرجــوانــي،  اللون  على  للحصول 
ابتكره  ــذي  ال الفريد  اللون  هــذا 
في  معهم  وحملوه  الفينيقيون 
القرطاجيون  وأتقنه  أسفارهم، 

والرومان.
كشف  على  غــسّــان  ويتحّفظ 
التي  اإلعــداد  مراحل  من  تبقى  ما 
إلى  أدى  ما  سرية،  القدماء  أبقاها 
 600 حوالى  منذ  الصناعة  اختفاء 
عاما   13 إثر  نويرة  وتمكنّ  سنة. 
إتقان  المتكررة من  المحاوالت  من 

جزء من مراحل الصناعة.
وتـــعـــود بـــدايـــة شــغــفــه إلــى 
حين   ،2007 العام  من  أغسطس 
عــثــر عــلــى أحـــد الــشــواطــئ على 
صدفة نافقة يخرج منها لون أحمر 
في  تعّلمه  بدرس  ذّكــره  أرجواني 
استخراج  خصوص  في  المدرسة 

هذا اللون.
كمية  شراء  إلى  الفضول  دفعه 
الصيادين،  عند  من  القواقع  من 
هذا  اكتشاف  على  العمل  وبــدأ 
»الكنز البحري« داخل مطبخ صغير 
في بيت والده يستعمله إلى اليوم 

كورشة يقوم فيها بكل عملياته.
في  مدير  وهــو  غسان  ويقول 
لم  البداية،  »في  استشارات  شركة 
كنت  أنطلق.  أين  من  أدرك  أكن 
في  بالكامل  األصــداف  كل  أهرس 
الحيوان  لهذا  كيف  لفهم  محاولة 
لونا  ينتج  أن  الــبــحــري  الصغير 

نفيسا«.
سهال،  التقنية  تعّلم  يكن  لم 
فشل  من  سنوات  ذلــك  كّلفه  بل 
ــاس  ــس ــا اإلح ــان ــي ــارب وأح ــج ــت ال
الصدف  رائحة  وتحمّل  باإلحباط 

الكريهة.
ويـــقـــول نـــويـــرة »شــجّــعــنــي 
المختصين  من  العديد  وساعدني 
ــار،  اآلثـ علم  وفــي  الــدبــاغــة  ــي  ف
يعرف  منهم  أحــد  يكن  لم  ولكن 

الطريقة«.
المعهد  مــن  ــاذ  األســت ويــقــول 
إن  دريـــن  علي  للتراث  الوطني 
الذي  األرجواني  اللون  استخالص 
كان يستعمل لدباغة لباس الحكام، 
ثم  الفينيقيين  لثراء  مصدرا  كان 

القرطاجيين والرومان.

نظمت السبت، بمدينة الزنتان في نادي األدباء والكتاب 
ندوة ثقافية حول اإلصدار الجديد للنادي »الشارف بعيون 

الشعراء ماض وتاريخ ومستقبل«، تأليف عبد الوهاب 
األجدل، بمشاركة مكتب الهيئة العامة للثقافة بحكومة 

الوفاق الوطني.
وتطرق النقاش حول التطور التاريخي لمنطقة الشارف 

ودور الثقافة فى المحافطة على موروث المنطقة 
وإدماجها ضمن المدن التاريخية والموروث الثقافي 

الليبي، وتعهد مدير مكتب الثقافة خالل الندوة بإيصال 
توصيات ونتائج المشاركين بالندوة لرئيس الهيئة العامة 

للثقافة حسن اونيس، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

الشغف بالحضارات املتوسطية 
القديمة يكشف أسرار لون األرجوان

ندوة ثقافية في نادي األدباء 
والكتاب بالزنتان

بعد نشرها روايته »الهروب من جزيرة أوستيكا«

بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  دعت 
الفنانين  األحـــد،  الــوطــنــي،  ــاق  ــوف ال
فعاليات  ضمن  للمشاركة  ليبيا  في 
الليبية  والموشحات  للمالوف  مهرجان 
والمهرجان  الهيئة.  تنظمه  الـــذي 
وأصالة  تــراث  »المالوف  شعار  يحمل 
 20 من  الفترة  في  وينظم  وإشــعــاع« 
بمدينة  المقبل  أغسطس   23 ــى  إل
طــرابــلــس، ويــحــتــفــي الــمــهــرجــان 
أحد  ويعد  الليبي  الثقافي  بالموروث 

إلى  يهدف  كما  األصيلة،  الفنون  أبرز 
مكانة  ودعم  الليبي  بالتراث  التعريف 
وفقا  الثقافي،  المشهد  في  المالوف 

للمكتب اإلعامي للهيئة.
المهرجان  هامش  على  وسيقام 
كتراث  الــمــالــوف  ــول  ح فكرية  نــدوة 
ــادي لــيــبــي، وتــكــريــم عـــدد من  ال مـ
ــن ســاهــمــوا في  ــذي الــشــخــصــيــات ال

الحفاظ على هذا التراث الموسيقي.
ليبيا  فــي  الــمــالــوف  فــن  واشــتــهــر 

منذ  طرابلس  العاصمة  في  وتحديدا 
لفن  تطوير  وهو  عشر،  الثامن  القرن 
يقدم  ــان  وك األنــدلــســي،  الموشحات 
واالجتماعية  الدينية  المناسبات  في 
ويـــرجـــع فضل  األفــــــراح،  خــصــوصــا 
والــتــراث  الفن  هــذا  على  المحافظة 
انتقل  الــذي  العيساوية«،  لـ»الزاوية 
المباشر  للبث  للناس حتى وصل  عبرها 
اإليطالية  باإلذاعة  العربي  القسم  في 
 ،1938 أكتوبر  في  الغرب  طرابلس  في 

المالوف  فقرات  قدموا  الذين  ومــن 
كانون  محمود  الشيخ  الوقت  ذلك  في 
وفي  »الـــبـــرداش«،  باسم  الــمــعــروف 
إلى  الــركــن  ــذا  ه انتقل   1949 سنة 
فكان  اقنيص،  محمد  الشيخ  قــيــادة 
هذا  في  أسبوعية  إذاعية  حصة  يقدم 
الطريقة  على  يقدمه  كان  الذي  الركن، 
وهنا  اآلالت،  حيث  مــن  التقليدية 
فن  رواد  من  برائد  التعريف  سنحاول 

المالوف وهو الشيخ اقنيص.

الشاعر ينثر بعضا من ومضات قاموسه الشعري

عاشور الطويبي.. قبس شذرات 

الغواية وحكايا البحر

انطالق مهرجان املالوف واملوشحات الليبي في 20 أغسطس

إدريس بن الطيب

صالح السنوسي



البريطانية  الشعبية  صن«  »ذي  جريدة  مقاضاة  من  ديب  جوني  أراد 
كشف  من  الثالثة  المحاكمة  أسابيع  شهدته  ما  لكن  سمعته،  حماية 
يكلفان  قد  هيرد  أمبير  من  وزواجــه  الخاصة  حياته  عن  قاتمة  أسرار 

النجم وزوجته غاليا.
»ديلي  جريدة  أورتــه  الذي  العنوان  الواقع  هذا  عن  تعبيرا  األبلغ 
يربح  من  مهما  »ليس  أن  فيه  واعتبرت  المحاكمة،  بداية  في  ميل« 

فجوني  لالشمئزاز،  المثيرة  المعركة  هذه 
فيها«،  خاسر  كالهما  هيرد  وأمبير  ديــب 

وفق »فرانس برس«.
تنظر  أن  بالمحكمة  مفترضا  كــان  وإذا 
سمعة  شوهت  صن«  »ذي  كانت  إذا  ما  في 
إياه  وصفها  خالل  من  به  وشهرت  الممثل 
اليومية  جلساتها  فإن  معنف«،  »زوج  بأنه 
غير  التفاصيل  ألدق  علنيا  عرضا  شهدت 
الجلسات  فهذه  حياتهما.  في  المشرفة 
المخدرات،  ديب  جوني  إدمان  إلى  تطرقت 
مــرورا  بالخيانة،  هيرد  ألمبير  واتهاماته 

بالعثور على براز في سريرهما الزوجي.
ــارك  م الــعــامــة  ــات  ــعــالق ال خبير  ــال  وقـ
»نــشــرا  ــرد  ــي ديـــب وه إن  بــوركــوفــســكــي 
ســواء  الجميع،  ــام  أمـ ــوســخ  ال غسيلهما 

كان  مهما  وقع،  »الضرر  أن  معتبرا  المجازي«،  أو  الحرفي  بالمعنى 
الحكم«.

جعلت  إذ  األمـــور«،  فاقمت  »المحاكمة  أن  بوركوفسكي  ورأى 
العامة.  بين  واسع«  نطاق  على  متداولة  »قصة  وهيرد  ديب  مشاكل 
سما،  يستحيل  أن  يمكن  »المجد  أن  تبين  القضية  هذه  أن  واعتبر 

وهو ما ينطبق على جوني كما على أمبير«.

إميلي  ــذم  وال القدح  قضايا  في  المتخصصة  المحامية  أن  غير 
كان  القضاء في قضية »ذي صن«  إلى  الممثل  لجوء  أن  رأت  كوكس، 
هذه  على  قضائيا  يعترض  لم  »لو  قائلة:  وشرحت  الصحيح.  الخيار 
على  األبد«. وشددت  إلى  بها  ارتبط  اسمه  لكان  الخطيرة،  االتهامات 
مما  بكثير  أكبر  حتما  ليكون  كان  المهنية  مسيرته  على  ذلك  »أثر  أن 

هو أثر الكشف عن بعض التفاصيل غير المشرفة«.
إدمان  عن  كشف  ما  المحامية  ووصفت 
ألن  الشرور،  أهون  بأنه  المخدرات  جوني 
أفضل  اإلدمان  يعاني  ممثل  إلى  »النظرة 

من النظرة إلى ممثل يضرب زوجته«.
بـ»تعاطف«  ديب  يحظى  أن  وتوقعت 
من  التخلص  حــاول  إذا  هــولــيــوود  مــن 
»تزيد  أن  كوكس  تستبعد  ولم  إدمانه. 
على  الفنية  مسيرته  وتحصل  ديب  شعبية 
على  الدعوى،  ربح  حال  في  جديد«  زخم 

أساس أنه »اتهم ظلما بالعنف الزوجي«.
أكثر  بوركوفسكي  بدا  المقابل،  وفي 
فعال  براءته  »إثبات«  أن  رأى  إذ  تشاؤما، 
باهظ  »انتصارا  له  متوقعا  صعبة،  مهمة 
من  جعل  »لقد  قائال:  وتابع  التكلفة«. 
لكل  رمــزا  وباتت  شهيدة،  هيرد  أمبير 

من يعاني )ممارسات( زوج مؤذ«.
أن  مع  ديــب،  على  هي  مما  هيرد  على  خطورة  الدعوى  تقل  وال 

الممثلة البالغة الرابعة والثالثين لم تستدع إال بصفة شاهدة.
الدفاع تستند كليا على  أن »حجج جهة  المحامية كوكس  والحظت 
المحك،  على  جعل صدقيتها  مما  هيرد،  أمبير  ساقتها  التي  االتهامات 

بقدر ما هي صدقية ديب«.

شــروق  الــســوريــة  الممثلة  تــشــارك 
ــي، فــي الــمــســلــســل الــجــديــد  ــن ــب ال
محمد  إخــراج  من  شيكاغو«،  »شــارع 
أعمال  لعدة  تحضر  كما  عبدالعزيز، 

الحالية. الفترة  في 
الــذي  بالعمل،  البني  وأشـــادت 
في  قديم  دمشقي  شارع  عن  يحكي 
العام  في  الفرنسي  االحــتــال  ــام  أي
تصريحات  ــي  ف ــت  ــاف وأض  ،1960
تــدور  العمل  ــداث  أحـ أن  صحفية، 
ــضــم مــجــمــوعــة من  ــارع ي ــ فـــي ش
الثقافات  باختاف  المجتمع  شرائح 
والــديــانــات، حــيــث تــجــري أحـــداث 
التي  شخصيتها  وحول  جدا.  مشوقة 
دور  العمل  في  »ألعب  قالت:  تؤديها، 
والشخصية  خمارة،  صاحبة  فيكتوريا، 
مع  ولطيفة  وفكاهية  ــدا  ج قــويــة 
يتم  باستمرار،  الود  وتكسب  الجميع، 
شخصيات  أغلب  وبين  بينها  التعامل 

العمل أمام الخمارة«.
الفنانة  تحدثت  أخــرى،  جهة  من 
الحياة«،  »أبناء  فيلم  عن  السورية 

وقــالــت:  ــا،  ــه ــراج وإخ تأليفها  مــن 
مع  السنة في مهرجان  »شاركت هذه 
فيلم  في  للسينما،  العامة  المؤسسة 
وإخراجي،  كتابتي  من  الحياة  أبناء 
الخراط  ومؤيد  سعد  جهاد  وتمثيل 

والطفل طه ريحان«.
قصة  عن  الفيلم  »يحكي  وأضافت: 
يفقد  وأب  ــن  اب مــن  مؤلفة  عائلة 
ويستعرض  الطفل،  والدة  بعد  زوجته 
األب  بين  الــعــاقــة  تــطــور  مــراحــل 
شابا،  الطفل  يصبح  أن  إلى  واالبــن، 

مستقبله«. لتأمين  ويسعى 
فكرة  يــرفــض  »األب  ــابــعــت:  وت
الصراع  ويشتد  عنه،  االبــن  ابتعاد 
عــدم  نتيجة  األب  عــنــد  الــعــاطــفــي 
وتوجب  ــن،  االب ابتعاد  فكرة  تقبله 
وعبرة  المناسب،  ليرى  يتركه  أن 
ولسنا  الحياة  أبناء  نحن  أننا  الفيلم 
وفي  ــاة«.  ــحــي ال مــدى  ــل  األهـ ملك 
واقــع  أن  ــروق  ش ــدت  أك ــر،  آخ سياق 
المسرح  كواقع  السورية  السينما 
قوية  سينما  »لدينا  موضحة:  تماما، 
تعاني  لكنها  العشرينيات،  في  بدأت 
اإلنتاجية  الحالة  في  قلة  من  حاليا 
واقع  »أما  وأردفت:  الظروف«.  بسبب 

دائــم،  نشاط  بحالة  فهو  المسرح، 
ويقدم عدة عروض كل عام، وطاقات 
أن  إال  الحرب،  ظــروف  رغم  متجددة 
اإلنتاجية  الحالة  هي  المعوقات  أكبر 

وقلة االهتمام، حاله حال السينما«.
مجال  ــي  ف اســتــمــرارهــا  وعــن 

قالت:  باإلخراج،  وتأثره  التمثيل 
أتركه  ولن  مهنتي  »التمثيل 

أمــام  أبقى  أن  يجب  ــي  ألن
هواية  اإلخــراج  الكاميرا.. 
أصل  أين  إلى  أعــرف  وال 
الفن،  في  حدود  ال  فيه، 
مستمرة«. واالكتشافات 
البني  ومسيرة شروق 
الطفولة  مــنــذ  ــدأت  بـ
بــالــمــســرح الــمــدرســي 
إلى  انتقاال  والشبيبة، 
ــمــســرح الــجــامــعــي،  ال
ــت فـــي عــدة  ــاركـ وشـ
أعـــمـــال مــســرحــيــة 
وبعد  ومــهــرجــانــات، 

إلــى  انتقلت  ــوات  ــن س
لتشارك  والسينما  الدراما 

وسينمائية،  درامية  أعمال  عدة  في 
إضافة لتجارب كتابية وإخراجية.

أم  األشهر،  العربية  المطربة  اسم  إطالق  قرار  أحدث 
اإلسرائيليين،  بين  حيفا، جدال  أحد شوارع  على  كلثوم، 
المصرية  الفنانة  على  يطلقون  الذي  اليمنيين  خصوصا 

الراحلة لقب »عدوة إسرائيل«.
وقررت لجنة التسميات في بلدية حيفا، التي تترأسها 
رئيسة البلدية عينات كاليش في منتصف الشهر الجاري 
ألن  المدينة،  شوارع  أحد  على  كلثوم  أم  اسم  إطالق 
اسم  وهي  العربي  الغناء  عظماء  من  »تعتبر  أكلثوم 
خصوصا.  والمصرية  عموما  العربية  للموسيقى  مرادف 
حيفا،  في  شارع  على  اسمها  تطلق  أن  اللجنة  رأت  لذا 
بين  المشتركة  للحياة  نموذجا  تمثل  مختلطة  كمدينة 

اليهود والعرب«، حسب »فرانس برس«.
وأكد عضو البلدية رجا زعاترة أن تخليد اسم السيدة 
في  للعرب  هام  نوعي  »إنجاز  المدينة  في  كلثوم  أم 
والتجذر،  والبقاء  الوجود  تأكيد  مستوى  على  حيفا، 

ماضيا وحاضرا ومستقبال«.
قبلة  كانت  لطالما  حيفا  أن  نؤكد  أن  »نريد  وأضاف 
النشر  ودور  والصحف  والسينما  بالمسرح  تعج  ثقافية 
أم  وغنت  والثقافية.  والنقابية  الوطنية  والفعاليات 
في  والقدس  ويافا  حيفا  في  عدة  حفالت  في  كلثوم 

الماضي«. القرن  ثالثينات 
على  العمل  وسنواصل  لنا  شرعي  حق  »هذا  وقال 

تحصيله، مهما عال صراخ قطعان اليمين والفاشية«.
ابراهيم  )فاطمة  كلثوم  أم  المصرية  الفنانة  ولدت 
وكوكب  العربي  الغناء  بسيدة  الملقبة  البلتاجي(  السيد 
في  وتوفيت   ،1908 مايو   4 في  مصر  في  الشرق، 
القاهرة في 3 فبراير 1975، وتعد من أبرز فناني القرن 

العشرين.

1967، غنت أم كلثوم أغاني وطنية بينها  بعد حرب 
ثوار«.  و»ثوار  فدائيون«  و»إنا  بندقية«  عندي  »أصبح 
حملة  حيفا  في  يمينيون  نشطاء  بدأ  البلدية،  قرار  بعد 

التسمية. ضد 
صورة  هنا(  شيء  )كل  بو«  »كول  صحيفة  ونشرت 
العريض  بالخط  عنوان  مع  كبير  بحجم  كلثوم  أم 
إلى  بندقية  اآلن  عندي  »أصبح  األولى  صفحتها  على 

بالعبرية. فلسطين، خذوني معكم« 
سيطلق  التي  كلثوم  أم  غنت  هكذا  »نعم  وكتبت 
عن  الصحيفة  ونقلت  حيفا«.  في  شــارع  على  اسمها 
قوله:  كيلنر  أرييل  الليكود  حزب  من  الكنيست  عضو 
الى  دعت  التي  كلثوم  أم  تسمية  لقرار  بالحزن  »أشعر 
هذه  لمنع  طرقا  »سأجد  مضيفا  اليهود«،  دولة  إبادة 
الوزراء  رئيس  نجل  نتانياهو،  يائير  وسارع  التسمية«. 
حيفا  بلدية  قرار  على  التعليق  إلى  نتانياهو،  بنيامين 

بتغريدة بالعبرية جاء فيها »عار وجنون«.
عدوة اسرائيل

أم  اسم  فيها  يطلق  التي  األولى  المرة  هذه  وليست 
كلثوم على شوارع في مدن إسرائيلية.

الرملة  بلدية  قرار  قوبل  الماضي،  الشهر  أواخر  في 
شوارعها  أحد  على  كلثوم  أم  اسم  بإطالق  )وســط( 

بحملة مماثلة قام بها نشطاء يمينيون.
يعتبر  الذي  بركات  نير  القدس  بلدية  رئيس  وأطلق 
من  مقرب  وهو  الليكود  حزب  في  البارزين  القادة  أحد 
حنيا  بيت  حي  في  شارع  على  كلثوم  أم  اسم  نتانياهو، 

.2012 في القدس الشرقية المحتلة عام 
العالم  »أم كلثوم كانت مغنية يسمعها  يومها  وقال 
بأسره، شرف عظيم لنا بأن نخلد ذكراها بإطالق اسمها 

على أحد شوارع القدس«.
وكان الفتا في حينه تباهي وزارة الخارجية اإلسرائيلية 

باألمر،  العربية  باللغة  »فيسبوك«  على  صفحتها  على 
كلثوم«.  أم  من  العود  آللة  مهرجان  يخلو  »ال  قائلة 
ساعة  بالعربية  الرسمية  اإلسرائيلية  اإلذاعة  وتخصص 

يوميا لبث أغاني أم كلثوم، حسب »فرانس برس«.
في 15 يوليو، اتهم الصحفي اإلسرائيلي في صحيفة 
»عدوة  بأنها  كلثوم  أم  بك  إلــداد  هيوم«  »إسرائيل 

في  الزوار  »لمعلومات  عنوان  تحت  وكتب  إسرائيل«. 
شارع أم كلثوم«، »بدأت التسمية في القدس، وانتقلت 
الجديدة  النغمة  حيفا.  إلى  اآلن  ووصلت  الرملة  إلى 
لتسمية الشوارع على اسم كوكب الشرق أم كلثوم في 

المدن التي فيها سكان عرب في إسرائيل«.
هي  الرملة  في  كلثوم  أم  تكريم  خطوة  »أن  واعتبر 

أرادوا  الذين  إسرائيل  أعــداء  أكبر  أحد  ذكــرى  إحياء 
المصرية  الفنانة  أن  الى  مشيرا  الدولة«،  على  القضاء 

»تبرعت بسخاء في المجهود الحربي ضد إسرائيل«.
تهديدا ليست 

جامعة  في  العربية  واللغة  الثقافة  في  الباحث  ويرى 
صوت  أن  مانديل،  يوناثان  النقب،  في  غوريون  بن 
إياها  واصفا  األصــوات،  أرقى  من  وأغانيها  كلثوم  أم 

و»األسطورة«. بـ»األيقونة« 
معهد  في  الشرقية  الموسيقى  قسم  مدير  ووصفها 

الموسيقى في القدس جلعاد فاغنين بـ»الديفا«.
تهديدا  تشكل  »ال  كلثوم  أم  إن  مانديل  ويقول 
إلسرائيل، فهي مغنية متوفية«، مضيفا »اإلسرائيليون 
العربية  والثقافة  العربية  اللغة  الى  بدونية  ينظرون 

حتى لو استمعوا الى أغانيها«.
حزب  من  كوهين  أرييل  اليهودي  الموسيقي  ويؤكد 
كلثوم  أم  أرى  »ال  بدوره  المتشدد  اليميني  »شاس« 
بين  فترة حرب  في  الوطنية  أغانيها  »أدت  فقد  عدوا«، 
وعبد  الوهاب  عبد  محمد  غنى  كما  ومصر.  إسرائيل 
الفنانون  يغني  أن  طبيعي  أيضا...  وطنيا  حافظ  الحليم 

أغاني وطنية في الحرب«.
ويتابع أن اليهود المتشددين الشرقيين »الحريديم« 
نشأوا »على أغاني أم كلثوم وعبد الوهاب«، موضحا أن 
بهما،  الخاصة  الموسيقى  أنغام  على  »صلوات  هناك 

عبرية«. بكلمات 
أغانيها  يردد  وهو  كلثوم،  أم  أغاني  كوهين  ودرس 
في حفالته، الفتا الى أن »األب الروحي الراحل للطوائف 
يطلب  كان  يوسف  عوفاديا  الحاخام  الشرقية  اليهودية 
معنا  ويردد  الخاصة،  الحفالت  في  كلثوم  أم  أغنيات  منا 

بالعربية«. التي حفظها  أغانيها 

أم كلثوم »عدوة إسرائيل« تثير الجدل في حيفاأم كلثوم »عدوة إسرائيل« تثير الجدل في حيفا
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بعد مقاضاته جريدة »ذي صن«

ببرنامج يحمل عنوان »روائع النغم العربي«

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

بعد 45 عاما من رحيلها

تدور أحداثه في العام 1960

السورية شروق البني تكشف تفاصيل دورها في »شارع شيكاغو«

المنطقة  في  مسبوقة  وغير  رائدة  خطوة  في 
لعرض األفالم السينمائية على منصة رقمية 
للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة »شاهد 
»صاحب  السينمائي  الفيلم  حصريا   »VIP

المقام« لمناسبة عيد األضحى.
إلى  الفيلم  هذا  خالل  من  يسرا  وتعود 
غيابها  من  سنوات  ثماني  نحو  بعد  السينما 
الفيلم،  الكبيرة، وعن دورها في  الشاشة  عن 
الفيلم  في  أقدمها  التي  »الشخصية  تقول: 
تحمل  وهي  الناس،  كل  تصرفاتها  في  تشبه 
بالقول  مردفة  والسلبي«،  اإليجابي  الجانبين 
حياة  فــي  فاعال  دورا  السيدة  »لــهــذه  إن 
ومأزق  موقف  كل  في  توجهه  فهي  الشاب، 
ما  أكثر  وهذا  الصواب،  طريق  إلى  فيه  يقع 

.»VIP أعجبني فيها«، وفقا لبيان من »شاهد
عن  للبحث  دومــا  سعيها  يسرا  تؤكد 
يسبق  لم  أدوار  اختيار  إلى  »أعمد  الجديد: 
لي تقديمها، كما أن قضية الفيلم نفسه لم 
السابق«.  في  المصرية  السينما  في  تطرق 
وتثني على خلطة النجوم في العمل، معتبرة 

يجعلنا  نحبهم  نجوم  »وجود  أن 
خصوصا  أكثر،  العمل  نصدق 
قيمة  ممثل  كل  يعطي  عندما 
إضافية للدور مهما كان حجمه 

على  الفيلم  عرض  وعن  صغيرا«. 
بأن  يسرا  توضح   ،»VIP »شاهد 

من  المستقبل،  هي  الخطوة  »هــذه 
وأنا  للسينما،  بديال  تكون  أن  دون 
خصوصا  الجديدة  بالتجربة  سعيدة 

شاهد،  منصة  على  مرة  أول  أنها 
قبل العرض السينمائي«.

ــه، يــشــيــر آســر  ــب ــان مــن ج
كانت  »الفكرة  أن  إلى  ياسين 

مشيرا  ــي«،  إل بالنسبة  مغرية 
نفحة  فيها  أن  »الملفت  أن  إلى 

رجل  ــو  وه جذبتني،  روحــانــيــة 
والمهنية  المادية  حياته  خلف  ينساق 

معه  يحصل  حتى  آخر،  شيء  بأي  آبه  غير 
إلى  نظرته  ويبدل  حياته  مجرى  يغير  ما  أمر 
ال  ثري  شخص  من  يتغير  وبذلك  األمور،  كل 

آبه  وغير  للعائلة،  الحقيقي  المعنى  يدرك 
بهدم ضريح ألحد األولياء بهدف بناء المجمع 
ما  حدث  »إثر  ويضيف:  به«.  الخاص  السكني 
يبدأ بمراجعة نفسه وإعادة حساباته، ويقوم 
في  المتروكة  الناس  رسائل  على  باالطالع 
المقام، فيقرأ مشاكلهم، يتمكن بالتالي من 

رؤية الحياة من منظور مختلف«.
بمثابة  هو  له  يحصل  ما  كــان  إذا  وعما 
»يمكن  يقول:  األرض،  على  سماوي  عقاب 
وصفها بالعالمات من خالل ظهور الشخصية 
والتي  العمل،  في  يسرا  النجمة  تؤديها  التي 
يجمعنا  لــم  وإن  معها  صــداقــة  تجمعني 
للمخرج«.  بالنسبة  األمر  وكذلك  سابقا  عمل 
أول  يــكــون  ـــ»أن  بـ سعادته  عــن  ويــعــرب 
من  هو  شاهد  منصة  على  أول  عرض  فيلم 
كذلك،  مسلسل  أول  كان  بعدما  بطولتي، 
من  لمزيد  الباب  سيفتح  الــذي  األمــر  وهــو 

العروض السينمائية على هذه المنصة«.
من جانبه، يشير المخرج محمد العدل إلى 
في  يناقش  لم  موضوعا  يعالج  »الفيلم  أن 
يطرح  لم  ولعله  والعربية،  المصرية  السينما 
»الموضوع  أن  مراهنا  بتاتا«،  أفالمنا  في 
من  تفاعال  سيجد 

الكبار  النجوم  وجــود  وسيعطيه  الجمهور 
والشباب فيه ثقال وقيمة مضافة«. كما يرى 
أن »عرضه على )شاهد VIP(، هي خطوة نحو 
الرقمية  المنصات  أن  خصوصا  المستقبل، 
الذي  العربي  الجمهور  بين  نفسها  فرضت 
الحصرية  المسلسالت  مــن  العديد  تابع 
على  الفيلم  يعرض  أن  فكرة  أن  كما  عبرها، 
هي  السينما  صاالت  في  عرضه  قبل  )شاهد( 
وإذا  الجمهور،  سيحبها  أعتقد  جديدة  فكرة 
حتما،  ستتكرر  فهي  النجاح  نصيبها  كــان 
بها  تمر  التي  الــظــروف  مثل  في  خصوصا 
يحصل  ما  خلفية  على  حاليا  العرض  صاالت 
المنتجين  سيساعد  هذا  أن  كما  العالم،  في 

إليجاد منفذ آخر لعرض أعمالهم«.
أن  على  ــدل  ــع ال محمد  يــشــدد  ــرا  ــي أخ
ال  الجيد  النص  هي  إلي  بالنسبة  »األولوية 
األمران  توافر  ما  إذا  لكن  الكبيرة،  األسماء 
ما  وهو  ممتازا،  أمرا  سيكون  ذلك  فإن  معا، 
قيمة  »يسرا  إن  قائال  ويردف  هنا«.  يحصل 
يقدم  لم  أنه  أعتقد  دورا  تجسد  وهي  كبيرة 
سابقا في السينما المصرية، وتؤدي شخصية 
جميلة  مفاجأة  تكون  أن  وأتمنى  جدلية، 

للناس«.
على  السبكي  أحــمــد  المنتج  ــن  ــراه وي
الفيلم«،  يجمعها  التي  الكبيرة  »األسماء 
ويضيف: »تخاطب قصة الفيلم الناس الذين 
إليه،  يصبون  ما  لتحقيق  اهلل  إلى  يتضرعون 
وذلك عبر رجل تضعه الظروف في مكان يجد 
العائالت  مساعدة  في  يكمن  خالصه  أن  فيه 
السبكي  ويــدعــو  والمحتاجة«.  الفقيرة 
المقام«  »صاحب  متابعة  إلى  المشاهدين 

.»VIP عبر منصة »شاهد
األعمال  رجــل  حــول  الفيلم  ــداث  أح تــدور 
المتاعب  عديد  في  يقع  الذي  يحيى،  الناجح 
إحدى  في  اتخذه  ــرار  ق بسبب  حياته،  في 
أمامه  ينهار  مستقبله  أن  ليجد  صفقاته، 
ما  إنقاذ  فيحاول  عائلته،  يخسر  ويكاد 
تعرف  سيدة  بمساعدة  إنقاذه  يمكن 
بأنها  يشاع  إذ  وورعــهــا،  بصالحها 
يشبهها  لدرجة  ومباركة  حظوة  ذات 
دخول  لحظة  وفي  باألولياء.  البعض 
في  شيء  كل  يتغير  غيبوبة،  في  زوجته 
غريبة  أماكن  إلى  رحلته  ويبدأ  حياته، 
عنه تماما، ليلتقي أشخاصا لم يتوقع 

يوما أن يتعرف إليهم.
يسرا،  بطولة  مــن  الفيلم 
خليل،  وأمينة  ياسين،  وآسر 
ومحمود عبدالمغني، وبيومي 
وريهام  لطفي،  ومحمد  فؤاد، 
المقدم،  وإنجي  عبدالغفور، 
وسلوى  ثروت،  ومحمد  عادل،  ومحمد 
محمد علي، وسلوى عثمان، ومحسن محيي 
إبراهيم  الراحل  أدوار  آخر  وهو  الدين، 
عيسى،  إبراهيم  كتابة  ومــن  نصر؛ 
أحمد  وإنتاج  العدل،  محمد  وإخــراج 

السبكي.

صورة ألم كلثوم تعود الى الثالثينات

مادلين طبر وخدوجة صبري

شروق البني

الممثل جوني ديب لدى خروجه من محكمة لندن العليا

في  طبر  مادلين  اللبنانية  الفنانة  استضافت 
خدوجة  الليبية  الفنانة  دنيا«  يا  »حلوة  برنامجها 
مع  حوارها  في  مفاجأة  مادلين  وفجرت  صبري، 
خدوجة عندما قالت إن ليبيا لها فضل كبير عليها 
برنامج  في  كمذيعة  عملت  حيث  بداياتها،  في 
ليبي،  إنتاج  وهو  العربي«،  النغم  »روائــع  بعنوان 

كما شاركت في العديد من المسلسالت الليبية.
المسرحية  تجربتها  عــن  خــدوجــة  وتحدثت 
وهي  طرابلسية«،  »حكاية  المونودراما  المميزة 
عدد  في  قياسيا  رقما  ضربت  التي  المسرحية 
سنوات   7 منذ  تعرض  حيث  عرضها،  ســنــوات 

وحتى اآلن.
الحنة«  »أوراق  مسرحية  عن  تحدثت  وكذلك 
الليبي  الواقع  تتناول  والتي  زروق  عبداهلل  للكاتب 
تستعد  أنها  وأضــافــت  وأحــالمــه،  مشاكله  بكل 
الثقافة  وزارة  مــع  جــديــدة  مسرحية  لتجربة 
بعنوان  عرضا  وقدمت  سبق  أن  بعد  المصرية 
وليد  المصري  للكاتب  السعادة«  بالد  في  »حدث 

يوسف.
»تن«  قناة  على  يعرض  دنيا«  يا  »حلوة  برنامج 
تمام  في  أسبوع  كل  من  واإلثنين  األحــد  يومي 

الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مسيرة مادلين طبر
مدينة  في  ولــدت  طبر  مادلين  أن  المعلوم  ومن 

جامعة   - اإلعالم  كلية  في  درست  بلبنان،  بيروت 
بيروت وتخرجت منها في العام 1982.

في  صحفية  بالعمل  المهنية  حياتها  ــدأت  وب
تلفزيونية،  أيضا كمذيعة  مجلة »الشبكة« وعملت 
قامت  حيث  التمثيل  لعالم  ذلك  بعد  انضمت  ثم 
والتلفزيونة  السينمائية  األدوار  من  العديد  بأداء 
النساء  لعبة  »فيلم  أبرزها:  من  وكــان  اللبنانية 
وفيلم   1982 العام  في  الشبكة  وفيلم   1982 عام 
عودة  فيلم  في  وشاركت  العام.  نفس  في  االنفجار 
ظهرت  التي  المسلسالت  ومن  عــام1983.  البطل 
عام  ياحسام  اسمع  مسلسل  الفترة  تلك  فيها 
 ،»1988 عام  العرب  األطباء  مع  ومسلسل   1984
األطفال  برامج  من  العديد  دبلجة  في  كما شاركت 
 - السريعة  لبنى  نيلز-  »كاليميرو-  وأهمها: 

الرحالة الصغير«.
السوري  النجم  مع  مادلين  شاركت   1990 في 
دريد لحام في فيلم »كفرون«، ثم جاءت االنطالقة 
إلى  »الطريق  الشهير  المصري  الفيلم  خالل  من 
 1993 عام  إنتاج  من  روائــي  فيلم  وهو  إيــالت« 
عام  االستنزاف  حــرب  ــان  إب أحــداثــه  دارت  حيث 
النجوم  بمشاركة  أكتوبر،  ــرب  ح فبل   1969
ذو  وصالح  الحلفاوي  نبيل  و  العاليلي  عزت  الكبار 
الدور  هذا  بعد  مادلين  وحققت  وغيرهم،  الفقار 
األفالم  توالت  ثم  الشهرة،  عالم  في  كبيرة  قفزة 

والمسلسالت في مصر.

رهان جوني ديب على إنقاذ سمعته سيف ذو حدين

مادلني طبر: انطلقت فنيا وإعالميا من ليبيا

يعرض حصريا على »شاهد VIP« في عيد األضحى

صناع فيلم »صاحب املقام« يتحدثون

آسر ياسين: لفتتني النفحة الروحانية 
في فيلم يحمل معاني إنسانية

يسرا: فكرة لم تطرق في السينما

القاهرة - محمد علوش



في
على املرمى الدولي،  أوسو  ملعب  أرضية  على  تتواصل 

كورنيش مدينة زوارة، بطولة شهداء زوارة لكرة 
الالعبين  من  مجموعة  بمشاركة  الشاطئية  اليد 
المحترفين،  وبعض  والدوليين  الــهــواة  من 
المتابع  دهــان  ربيع  الرياضي  اإلعالمي  ــاد  وأف
 8 فيها  يشارك  البطولة  أن  إلــى  للمنافسات 
و»المنقوب«  و»تاوسنت«  »تيبوداء«  هي:  فرق، 
و»فروة« و»أغرماون« و»كساس« و»الماتشوك« 
مجموعتين،  إلى  تقسيمها  وتم  و»تقرماس«، 
الدور نصف  إلى  فريقان  يتأهل من كل مجموعة 
مباريات  أربع  وتقام  النهائي،  الدور  ثم  النهائي 

دهــان  ــال  وق المسائية.  الفترة  خــالل  يوميًا 
»الوسط«:  جريدة  إلــى  خاصة  تصريحات  في 
كرة  لعبة  أبناء  من  مجموعة  بتنظيم  »البطولة 
المباراة  وجمعت  زوارة«،  الجزيرة  بنادي  اليد 
وانتهت  و»كساس«  »أغرماون«  فريقي  األولى 
هدف،  مقابل  بهدفين  »أغرماون«  فريق  بفوز 
والمباراة الثانية جمعت فريقي »تاوسنت و»فروة 
 )1/2( بنتيجة  »تاوسنت«  فريق  لصالح  وانتهت 
الثالثة فجمعت  المباراة  أما  الترجيح،  عبر ضربات 
أيضًا  وانتهت  و»تقرماس«  »الماتشوك«  فريقي 
»الماتشوك«  فريق  لصالح  الترجيح  بركالت 
مع  »تيبوداء«  جمعت  الرابعة  والمباراة   ،)1/2(
»المنقوب«  فريق  لصالح  وانتهت  »المنقوب« 

)1/2( بركالت الترجيح.
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البناء واإلعمار واالستثمار 
خطوة نحو االحتراف

الحدث

زين العابدين بركان

الرياضي  النشاط  وتعثر  توقف  استمرار  في ظل 
بدأت  أشهر،  وبضعة  العام  من  اقتربت  لفترة 
الوقت  مع  السباق  في  الرياضية  أنديتنا  غالبية 
االضــطــراري،  التوقف  هــذا  واستثمار  والزمن 
لإلصالح  مهمة  ومناسبة  فرصة  فيه  ووجــدت 
واإلعمار واالعتماد على نفسها واالهتمام بإعادة 
الرياضية  ومالعبها  مرافقها  وتطوير  تأهيل 

ومراجعة حساباتها.
ومشاريع  مـــوارد  إيــجــاد  عــن  البحث  أيــضًــا 
واستحقاقاتها  بالتزاماتها  لإليفاء  استثمارية 
خالل الفترة المقبلة، فكان هذا السباق والتنافس 
في  تصب  التي  واالنتعاشة  المثير  اإليجابي 
تفتقر  مازالت  التي  الليبية  الرياضة  مصلحة 
للبنية الرياضية التحتية التي تلبي طموحاتنا من 
مالعب صالحة ومتطورة ومرافق وقاعات رياضية، 
بهذا  االهتمام  على  األندية  إقدام  خطوة  لكن 
المرحلة مستفيدة من  في هذه  المهم  الجانب 
الكساد  حالة  واستمرار  الرياضي  النشاط  توقف 

حركت المياه الراكدة منذ فترة طويلة.
األندية  لهذه  تحسب  إيجابية  خطوة  تبقى   
التي اشتعلت المنافسة اإليجابية فيما بينها بعد 
أن أدركت أهمية توجيه العناية بالبناء واإلعمار 
المهم  الجانب  هذا  إهمال  وخطورة  واالستثمار 
شبابها  ومستقبل  مستقبلها  على  واالطمئنان 
حتى  األندية  غالبية  كانت  أن  فبعد  الرياضي، 
والمقار  الصالحة  للمالعب  تفتقر  قريب  وقت 
تسرع  بــدأت  المؤهلة،  والمرافق  المناسبة 
تأهيل  وإعــادة  تطوير  نحو  والخطوات  الخطى 
بهدف  هذا  يأتي  الرياضية.  التحتية  بنيتها 
طريق  على  خطوة  في  االستثمار  عالم  دخول 
حد  ــع  ووض الــذات  على  واالعتماد  االحــتــراف 
لطلب  الدولة  مؤسسات  نحو  والتوجه  للتسول 
لمواجهة  المقبلة  للمرحلة  استعدادًا  الدعم 
من  لديها  ما  وتسخير  الرياضية  التزاماتها 
المعترك  لدخول وخوض هذا  وخبرات  إمكانات 
والتحدي الكبير الذي نتمنى أن يحالف التوفيق 
كل أنديتنا الساعية نحو تحقيق هذا الهدف. إنه 
واالستفادة  طوياًل  راودها  لطالما  الذي  الحلم 
أنديتنا  لتكون  السابقة  وتجاربها  أخطائها  من 
تــؤدي  فاعلة  حقيقية  ومؤسسات  واجــهــات 
مختلف  واحتواء  استيعاب  في  وتسهم  دورهــا 
القدم  لكرة  أندية  عن  بــداًل  المجتمع  شرائح 
تسديد  في  واألموال  الوقت  من  الكثير  أنفقت 
الباهظة  ومدربيها  ومحترفيها  العبيها  عقود 
وأرهقت خزائنها وجعلتها تعاني وتواجه الديون 

المتراكمة بال نتائج تذكر على كافة الواجهات.
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انطالق بطولة شهداء زوارة لكرة اليد الشاطئية
علي  بــن  أحــمــد  الليبي  ــي  ــدول ال الــجــنــاح  نجح 
كروتوني  فريقه  مع  الصعود  في  عاما«   28«
القدم  لــكــرة  الممتاز  اإليــطــالــي  ــدوري  الـ ــى  إل
الكبير  بفوزه  المقبل،  الموسم  في  »الكالتشيو« 
هدف  مقابل  أهداف  بخمسة  ليفورنو  مضيفه  على 
للمسابقة،   36 الجولة  منافسات  ضمن  واحــد، 
جولتين  قبل  الثاني  المقعد  كروتوني  ليحجز 
بينيفينتو  ظفر  أن  بعد  الــنــهــايــة،  على 
بالفعل،  أسابيع  عدة  قبل  األول  بالمقعد 
الثالث  الموقع  على  الصراع  ويتبقى 
الثالث وحتى  المركز  الفرق من  بين 

الملحق. الثامن في نظام 
في  الثالث  موسمه  كروتوني  وسيلعب 
 2017-2016 بعد  الممتاز  اإليطالي  الدوري 
و-2017   ،17 المركز  في  أنهاه  ــذي  ال
 ،18 المركز  فــي  أنــهــاه  ــذي  ال  2018

الثاني. القسم  إلى  وبالتالي هبط 
ــب كــروتــونــي  ــدري ــرف عــلــى ت ــش وي
الذي  عاما«،   52« ستروبا  جيوفاني 
يوجد  كما   ،2018 منذ  الفريق  يقود 
ماكسي  األرجنتيني  علي  بن  بجانب 
لــوبــيــز العـــب بــرشــلــونــة ومــيــالن 

األسبق.
في  مؤثرًا  عنصرًا  علي  بن  وكان 
إلى  به  والعودة  فريقه  قيادة 
في  األضــــــواء  دوري 
أن  بــعــد  ــا،  ــي ــطــال إي
الموسم  خالل  تألق 

الجاري.

ودعت األسرة الرياضية اإلعالمي عمر فكرون بعد مرض مفاجئ ليفارق الحياة، 
حيث تفرغ منذ سنوات طويلة لالهتمام بجانب التوثيق وحفظ األرشيف 

الرياضي من خالل متابعته مختلف األحداث المحلية وحتى العربية والدولية، 
كما كانت له مساهمات بارزة في مختلف الصحف المحلية واإلذاعات المسموعة، 

خاصة من خالل قناة »ليبيا الرياضية«، عبر راديو وتلفزيون القناة، حيث 
شغل وتولى مهمة إدارة البرامج الرياضية بها، وسبق أن أشرف على 

إعداد وتقديم عديد البرامج والمواعيد الرياضية المتميزة.

رحل أحد رموز الرياضة الليبية وكفاءاتها اإلدارية، الراحل عبدالمجيد أبوشويشة )80 ◆
عامًا(، الذي توفي في العاصمة اإليطالية، روما، بعد معاناة مع المرض، حيث تميز في 

مجال كرة القدم، ولعب كرة القدم مع نادي »النصر« بطرابلس من 1959 - 1961 
وله إسهامات في الصحافة الرياضية، وكتب في جريدة »الرائد« في ستينات القرن 

الماضي وتولى مهمة سكرتير االتحاد الليبي لكرة القدم خالل الفترة 1974 / 1975، 
كما أنه من المساهمين في تأسيس االتحاد العربي لكرة القدم بليبيا في يناير 1974، 

وأيضًا كان عضوًا باالتحاد األفريقي لكرة القدم من 1976 إلى 1988 وترأس لجنة 
المسابقات باالتحاد العربي لكرة القدم خالل الفترة 1981 - 1988.

◆
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● ؟؟؟؟؟؟

● منافسات بطولة شهداء زوارة

عن  عبارة  وهو  الرماية  نادي  وإنشاء  إقامة  في  يتمثل 
أولمبي وغير  15 تخصص  رماية يضم  مجمع ميادين 
للمتدربين  ومبيت  للرماية  أكاديمية  وأيضًا  أولمبي 
بالمجمل  ومطعم  تدريب  وقاعات  عائلي  ومنتزه 
المشروع  دعم  شأنها  من  كبيرة  مرفقات  يضم 
هكتار   20 عن  عبارة  المساحة  بالخدمات 
هي  النادي  إضاءة  في  المستخدمة  والطاقة 
مليون   10 المشروع  قيمة  الشمسية  الطاقة 
يورو وهذا المبلغ ليس بالضخم أمام القيمة 
الليبية  الرياضة  رصيد  إلى  ستضاف  التي 
فنحن نتحدث عن 15ميدان دولي في مجمع 
واحد وكذلك انشاء مدرسة الرماية الرياضية 

ويعتبر هذا هو المشروع األكثر أهمية.
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  شاركت   •

لالتحاد األفريقي للرماية ماذا دار؟
على  االتفاق  وتم  ايجابية  مشاركة  كانت   -
بلعبة  النهوض  شأنها  من  التي  النقاط  بعض 
توفير  النقاط  هذه  أهم  ومن  أفريقيا  في  الرماية 
التي لديها  الفني والتقني لالتحادات األفريقية  الدعم 
مشاكل تعيقها عن العمل والتطوير وجاءت ليبيا على 
رأس القائمة نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البالد 
كما تكفل رئيس االتحاد األفريقي للرماية حازم حسني 
بدعم كل المنتخبات األفريقية عن طريق استقبالها في 
تدريب  معسكرات  إلجراء  القاهرة  المصرية  العاصمة 
أكاديمي  مركز  تكوين  بمقترح  ليبيا  تقدمت  كما 

لتدريب الرماية تكون تبعيته لالتحاد األفريقي.
منافسات  في  أبطال  بتقديم  تعد  هل  الختام..  في   •

الرماية العالمية؟
- ال أريد أن اسبق األحداث لكن الرقم الليبي الجديد 
الليبي  االتحاد  كأس  بطولة  في  تسجيله  تم  الذي 
من  إبراهيم  عبدالسميع  الرامي  يمكن  قد  للرماية 
الحصول على الترتيب األول إفريقيا فلننتظر أن يشارك 
هذا الرامي وزمالؤه في أقرب استحقاق قاري وقد نكون 

على موعد مع بطل أولمبي.

هي  ما  تمتلكها  التي  القوية  الذاتية  السيرة  بهذه   •
خطتك للنهوض باللعبة؟

- توليت رئاسة االتحاد الليبي للرماية العام 2017 
قدمناه طيلة سنتين  ما  على  راض  انا  الحمد هلل  و 

ونصف السنة منذ تولينا رئاسة االتحاد الن هذه 
المهمة جاءت في وقت صعب في ظل الظروف 

االستثنائية التي تمر بها البالد وعدم اهتمام 
الدعم  ان  عارف  والكل  بالرياضة  الحكومات 
قدم لالتحادات في سنة 2019/2018 فقط 
الطموحات  يلبي  وال  محتشما  دعما  ويعتبر 
فالرياضة صناعة ومشروع البطل يحتاج منا 
المالي  الدعم  ومنها  للتنفيذ  وادوات  لخطة 
خزينة  تسلمنا  فقد  واإلداري  الفني  والطاقم 

مليون  قيمتها  ديون  وعليه  فارغة  االتحاد 
من  سرقتها  تمت  واألسلحة  دينار  ألف  ومئتا 

أحداث  من  األولى  الحرب  في  االتحاد  مخازن 
العام  الثانية  الحرب  وفي   2011 العام  الثورة 

والشيء  المطار  بحرب  تعرف  ما  وهي   2014
المؤسف أنه يوجد بعض المدربين والرماة السابقين 
واألندية سامحهم اهلل بحوزتهم أسلحة ملك لالتحاد 

ولم يقوموا بإرجاعها لكن اليوم الوضع في تحسن.
• ماذا عن الوضع الراهن؟

بعض  جلبنا  لكننا  الدعم  قلة  من  الرغم  على   -
بالشحن  خاصة  سيارات  وامتلكنا  والميادين  األسلحة 
الخفيف والنقل ملك لالتحاد وأيضا جهزنا مالعب رماية 
محترمة بمواصفات دولية مثل ميدان مدرسة الرماية 
الرياضية وميدان بسعة 8 حارات وميدان الراحل بشير 
بعدد  ليبيا  في  األكبر  يعد  الذي  للرماية  الطرابلسي 
رماية  ميدان  جلب  يتم  ليبيا  في  مرة  وألول  حارة   30
بسعة  خرطوش  وميدان  سويسرية  صناعة  إلكتروني 
دوليا  المطلوب  هو  يعتبر  العدد  وهذا  ماكينة   15
وتركيب  الجدران  لطالء  ويحتاج  جاهز  شبه  فالميدان 
األجهزة فقط في ميدان بشير الطرابلسي للرماية في 

الفضاء األولمبي.

افاد  كورونا  فيروس  جائحة  بسبب  التوقف  هل   •
الرماية؟ اتحاد 

- في ظل جائحة كورونا اكتفينا بالعمل على ترميم 
وبناء البيت الداخلي واقمنا دورات تحكيم ودورات إدارة 
ونظمنا بطولة كأس االتحاد الليبي للرماية وفي حال 
على  عملنا  سنواصل  األزمة  هذه  النفراج  بوادر  وجود 
له  سيكون  الذي  الناشئين  لفئة  اجنبي  مدرب  توفير 

دفعة قوية في تطوير الرماية الليبية.
• تردد أن هناك مشروعا كبيرا التحاد الرماية؟

بتكليف شركة تصميم  قمنا  الماضية  الفترة  في   -
نطمح  لمشروع  تصميم  لوضع  المغرب  من  هندسي 
في تنفيذه وهذا المشروع يحتاج وقفة جادة من الدولة 

االتحاد  قبل  من  معدة  برامج  أو  خطة  هناك  هل   •
لتطوير اللعبة؟

لالتحاد  الخمسية  الخطة  تنفيذ  على  نعمل   -
العام  وتنتهي   2017 العام  منذ  للرماية  الليبي 
التحتية  البنية  تجهيز  على  نعمل  اننا  بحيث   2022
منتخب  وتجهيز  وإدارية  فنية  وكوادر  مالعب  من 
للوصول  نطمح  الذي  لالستحقاق  متر   10 المسدس 
بتغيير  تفاجأنا  أننا  إال   2022 السنغال  وهو  إليه 
إلى   2022 السنغال  للشباب  األولمبية  الدورة  موعد 
منا  يتطلب  الذي  األمر   2026 العام  في  الحق  موعد 
اعماره  متوسط  يتكون  منتخب  تجهيز  على  العمل 

من 12 إلى 14 عاما.

مشروع كبير يحتاج إلى تبني الدولة.. وخططنا نحو البطل األوملبي ال تتوقف

الوسط- الصديق قواس

االتحاد الليبي للرماية بالمسدس 
والبندقية من االتحادات النشطة رغم 

قصر المدة لكن هناك عمال وكوادر 
قادرة على تحقيق االنجاز من خالل 

التخطيط السليم والتركيز على البناء 
الداخلي لالتحاد ورسم البرنامج العام 

خطوة بخطوة لذا حرصت جريدة 
»الوسط« على اللقاء برئيس االتحاد 

العام الليبي للرماية عادل إبراهيم 
قريش وهو ابن اللعبة وسجله 

الرياضي يقول إنه من مواليد طرابلس 
25 مايو لعام 1979وهو رام دولي 

سابق في لعبة البندقية 10متر ضغط 
هواء و50 متر ناري منذ العام 1998 

ناشئين ولعب لعدد من األندية: 
قرقارش واالتحاد والقرضابية واتحاد 
الشرطة كما حقق عدة قالئد ذهبية 

بطولة أفريقيا للرماية 2010 بندقية 
● قريش10 متر فرق. 

قريش في حوار لـ»الوسط«: ميدان جديد للرماية إلكتروني للمسدس والبندقية

بالعديد  ليبيا  في  المرمى  حراس  تاريخ  يزخر 
الذين  االفذاذ  العمالقة  المرمى  حراس  من 
واألقوى  االبرز  الحلقة  وكانوا  الكثير  قدموا 
ومنتخباتهم  المحلية  فرقهم  مع  وتألقوا 
وساهموا  الدولية  المحافل  من  العديد  في 
بفرقهم  والوصول  االنتصارات  تحقيق  في 
كانوا  متقدمة  وادوار  لمراحل  ومنتخباتهم 
مشهدها  ــدروا  ــص وت وصناعها  ابطالها 
الذين  لكن  منازع  بال  الرئيسية  وعناوينها 
وخاضوا  المالعب  اعتزاله  عقب  منهم  استمر 
مختلفة  محلية  فــرق  مــع  تدريبية  تــجــارب 
نــدرة  فهناك  قليل  عــددهــم  والمنتخبات 
ممن  للمدربين  القدم  كرة  عالم  في  واضحة 
وتحولوا  المرمى  حراسة  مركز  يشغلون  كانوا 
وذلك  اعتزالهم  بعد  مدربين  إلى  بعد  فيما 
لوجود  نظرا  الخبراء  احد  يقول  كما  منطقي 
كل  في  مرمى  ــارس  ح لكل  العبين  عشرة 
قليلة  الحراس  نسبة  يجعل  ما  وهــو  فريق 
نسبة  تقل  وبالتالي  لالعبين  بالنسبة  جدا 
خالل  مرمى  حراس  كانوا  الذين  المدربين 

الرياضية. مسيرتهم 

زوف وزاكي
أسطورة  اسم  يقفز  العالمي  المستوى  على 
الذى  ديــنــوزوف  اإليطالية  المرمى  حراسة 
حراسة  مركز  في  بــرزوا  من  ابرز  من  يعتبر 
عقب  ناجحين  لمدربين  تحولوا  ثم  المرمى 
حقق  الذى  العمالق  الحارس  وهو  االعتزال 
ابرز فرق االندية االيطالية  انجازات كبيرة مع 
المرمى  حارس  يبرز  وعربيا  بالده  ومنتخب 
تألق  ــذى  ال ــي  زاك ــادو  ب العمالق  المغربي 
فرق  من  العديد  مع  التدريب  مجال  في  ايضا 
بالده  ومنتخب  الشهيرة  المغربية  االندية 
بطولة  لنهائي  معه  ووصل  األطلس«  »أسود 
 2004 العام  تونس  في  األفريقية  ــم  األم
الضيافة  صاحب  أمــام  اللقب  خسارة  قبل 

والجمهور.

أول تتويج لحارس
نستعرض  أن  التقرير  هــذا  فــي  نــحــاول 
القدم  كرة  صعيد  على  المرمى  حراس  ابرز 
وخاضوا  لمدربين  تحولوا  الذين  الليبية 

المرمى  حارس  ويعد  ناجحة  تدريبية  تجارب 
الذى  بيزان  الحفيظ  عبد  الراحل  الدولي 
في  التونسي  االنــف  حمام  بنادي  احترف 
ومــدرب  مرمى  حــارس  أول  الخمسينيات 
الليبي  الدوري  ببطولة  للتتويج  فريقه  يقود 

للتتويج  طرابلس  األهلي  فريق  قاد  حين 
ــدوري  ال لبطولة  االولــى  النسخة  ببطولة 
الموسم  في  تاريخه  في  مــرة  ألول  الليبي 
مساعدا  مدربا  عمل  كما   64  -  63 الرياضي 
بالدورة  مشاركته  خــالل  الليبي  للمنتخب 
مع   1961 العام  بالرباط  الثالثة  العربية 
الوطني  ليبيا  لمنتخب  االنجليزي  المدرب 
اجنبي  مدرب  اول  يعد  الذى  بينغهام  جيمس 

المتوسط«. تدريب »فرسان  يتولى 

العقيلي دوليا
العال  عبد  الراحل  الوطني  المدرب  تاله 
بنغازي  ــي  األهــل مــرمــى  ــارس  حـ العقيلي 
تدريب  مهمة  تولى  الذى  الليبي  والمنتخب 
موسم  خــالل  األول  بنغازي  األهــلــي  فريق 
الليبي  المنتخب  تدريب  تولى  كما  الستينات 
االلعاب  تصفيات  في   1975 العام  األول 
الراحل  مع  مساعدا  مدربا  وعمل  االولمبية 

الذهبية  بالقالدة  توج  الذى  الخمسي  محمد 
.1980 العام  بالدورة االسالمية بتركيا 

العمالق الفيتوري
الفيتوري  العمالق  المرمى  حارس  نجح  كما 
بنغازي كمدرب  األهلي  فريقه  قيادة  رجب في 
كأس  ببطولة  تاريخه  في  مرة  ألول  للتتويج 
المباراة  في  تفوقه  عقب   1988 العام  ليبيا 
فريق  على  بسبها  اقيمت  التي  النهائية 
من  العديد  وهناك  الترجيح  بركالت  االتحاد 

من  السابقين  المحليين  المرمى  ــراس  ح
تجارب  وخاضوا  برزوا  الذين  مختلفة  اجيال 
العديد  مع  بصمة  وتركوا  ناجحة  تدريبية 
واثروا  االضافة  وقدموا  المحلية  الفرق  من 

التدريبي. وسجلهم  رصيدهم 

دوال مع أفريقي درنة
بدرنة  األفريقي  مرمى  ــارس  ح ابــرزهــم 
تولى  الـــذى  دوال  ــرج  ف الــعــمــالق  ــل  ــراح ال
لعدة  االول  األفريقي  فريقه  وقيادة  تدريب 

مدافعا  كان  ان  بعد  التسعينات  خالل  مواسم 
الستينات  مواسم  خالل  الفريق  شباك  عن 
مرمى  حارس  السرتاوى  وعامر  والسبعيات 
خالل  العمالق  والمنتخب  البوليس  فريق 
الصويعى  اهلل  سعد  وزميله  الستينيات  فترة 
اللذان  السبعينيات  في  الشرطة  مرمى  حارس 
الشرطة  فريقهما  تدريب  على  االشراف  توليا 
الستينات  فترتى  خالل  مناسبة  من  اكثر  في 
حــارس  ابوالكريعات  وعلى  والسبعينات 
الستينيات  فــي  السابق  المنتخب  مرمى 
والنجمة  الهالل  فرق  شباك  عن  دافع  والذى 
فريق  تدريب  مهمة  تولى  ــذى  وال والنصر 
فريق  مرمى  وحارس  الستينيات  خالل  النصر 
عبد  السبعينات  فترة  في  السابق  المدينة 
فريقه  تدريب  تولى  الــذى  الرايس  القادر 
المرمى  وحارس  مناسبات  عدة  في  المدينة 
عدة  درب  الذى  الخراز  محمد  السابق  الدولي 
الجهاز  ضمن  وعمل  السواعد  بينها  من  فرق 
وجمال  بنغازي  واألهلي  النصر  لفريقي  الفني 
السابق  دارنــس  فريق  مرمى  حــارس  الحاج 
دارنس  فريقه  تدريبية مع  الذى خاض تجربة 
حارس  البرغثى  اهلل  فضل  والمدرب  بدرنة 
السبعينات  فترة  في  السابق  االخضر  مرمى 
من  العديد  في  فريقه  تدريب  تولى  الــذى 
مرمى  حارس  الوكيل  عبد  وعثمان  المناسبات 
تجربة  خاض  ان  سبق  الذى  السابق  المروج 
الذى  ابوشحمة  اهلل  وعبد  فريقه  مع  التدريب 
مطلع  في  السويحلي  فريقه  تدريب  تولى 
درب  الــذى  العاطى  عبد  وعلى  التسعينات 

المصراتى. واالتحاد  السويحلى  فريق 

المحيشي يؤسس مدرسة
تولى  المحيشي  جمال  المرمى  ــارس  ح
موسم  مرة  ألول  السويحلي  فريقه  تدريب 
مواسم  عدة  في  قاده  كما   2002  –  2001
ان  وسبق  الممتاز  الليبي  الــدوري  في  اخرى 
السويحلي  لفريقه  الفني  الجهاز  ضمن  تواجد 
الليبية  القدم  لكرة  وتمثيله  مشاركته  خالل 
الكؤوس  ابطال  العربية  االندية  بطولة  في 
العام  التونسي  الملعب  نادى  استضافها  التي 
مدرسة  تدريبات  على  يشرف  وحاليا   2002
التي  المواهب  واستكشاف  لصقل  البداية 
إحدى  وهى   2012 العام  بافتتاحها  احتفل 
االهتمام  في  والمتخصصة  الناجحة  المدارس 

الناشئين. بقطاع 

حراس مرمى على خطوط التدريب في الكرة الليبية
جمعوا بين التألق في الدفاع عن الشباك وخوض تجارب تدريبية ناجحة مع أندية ومنتخبات وطنية

ظاهرة عالمية وإقليمية جديرة باالهتمام

الوسط - زين العابدين بركان

● زوف يقود منتخب إيطاليا

● زاكي عمالق حراس المغرب
● محرر الوسط 

مع الفيتوري

طرابلس - الصديق قواس

● بن علي

● فكرون
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»فيفا« يدعو 22 منتخبًا لبطولة قطر العربية 2021

المحترف  الشاب  الليبي  الدولي  المهاجم  كشف 
بصفوف »اتحاد العاصمة« الجزائري، مؤيد الالفي، تلقيه 
عدة عروض لمغادرة »اتحاد العاصمة«، منها عرض من 
»الوداد« المغربي في يناير الماضي، لكنه فضل البقاء 
جيدة،  تجربة  أنها  يرى  حيث  العاصمة«،  »اتحاد  مع 
الالفي  قال  حيث  الصعوبات،  بعض  من  الرغم  على 
الحدود، بسبب تفشي فيروس »كورونا«،  إغالق  إن 
حال دون التحاقه بفريقه، قائاًل في تصريحات لقناة 
للمحافظة  طرابلس  في  منفردًا  »أتدرب   :»218«
على لياقتي، لم أتمكن منذ 19 شهرًا من تحويل 
عدة  وتلقيت  ليبيا،  إلى  الجزائر  من  مستحقاتي 
عروض لمغادرة اتحاد العاصمة، منها عرض من 
مع  والزلت  الماضي،  يناير  في  المغربي  الوداد 
رغم  جيدة  العاصمة  اتحاد  مع  فتجربتي  فريقي، 
الظروف التي واجهتها خاصة في الفترة األخيرة، 
للكان،  والتأهل  جيدة،  نتائج  لتحقيق  طموحًا  نمتلك 
اإلداري  الطاقم  من  دائم  شبه  تواصل  هناك  وحاليًا 
ونتمنى  الترهوني،  وكمال  الجحاوي،  أحمد  خاصة 
االستقرار في الفترة المقبلة، حتى تعود كرة القدم«.

قدومه  منذ  بشدة  إليه  األنــظــار  الالفي  لفت 
ثابتة،  بخطى  ســار  حيث  الجزائر،  في  لالحتراف 
التخبط  من  مراحل  نفسه  ليعوض  تألقه،  وواصل 
كالرا«  »سانتا  في  سواء  االحترافي  مشواره  في 
انتقل منه  الذي  أو »الشباب« السعودي  البرتغالي، 
من  سلسلة  تلقى  أن  بعد  العاصمة«،  »اتحاد  إلى 
»اإلسماعيلي«  نادي  من  أبرزها  الجادة  العروض 
يعد  الذي  العاصمة«  »اتحاد  اختار  لكنه  المصري، 
ناديه  بعد  التألق،  حيث  من  تجاربه  أفضل  ثاني 
إلى  معه  وصل  الذي  طرابلس«  »األهلي  األصلي 
حيث  أفريقيا،  أبطال  دوري  في  متقدمة  مراحل 
نجح في عبور »الزمالك« المصري بدور 
ويتأهل   ،2017 يوليو  في  المجموعات 
بداًل عنه إلى ربع نهائي دوري األبطال.

المثير أن قماشة الالعبين الليبيين باتت محدودة، بعد 
أن كانت آخذة في االنتشار خالل الفترة األخيرة، في ظل 
حالة الهلع المسيطرة على الجميع، بسبب انتشار فيروس 
إيقاف جميع  الذي تسبب في  عالميًا،  المستجد«  »كورونا 
ويحد  والرياضية،  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناشط 
المحترف  سلبًا  ليتأثر  العالم،  حول  الدوريات  إقامة  من 
رقعة  تزايد  »كوورنا«  فيروس  ظهور  سبق  حيث  الليبي، 
المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديدًا بدول الجوار، مع 
تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز 
بداية  وإعالن  الماضي،  الموسم  إلغاء  بعد  القدم،  لكرة 
الموسم المقبل في سبتمبر، إال أن جميع الشواهد تؤكد 
تسيطر  التي  االرتباك  حالة  ظل  في  ذلك  إتمام  صعوبة 
على أجواء اتحاد الكرة الموقت الحالي بقيادة عبدالحكيم 
انتهت  العراقيل  بعض  خلفية  على  جاء  الذي  الشلماني، 
وسط  الجعفري،  جمال  لالتحاد  السابق  الرئيس  برحيل 
تنظيم  به  المنوط  الجديد  المنتظر  للمجلس  ترقب 
الموقف  »كورونا«  فيروس  يعقد  أن  قبل  المسابقات، 

ويحبط جميع دوريات العالم دون استثناء.
قبل  الماضي  العام  من  األخيرة  األسابيع  وشهدت 
المحترفين  من  عدد  عقود  فسخ  الشتوي«  الـ»ميركاتو 
الليبيين في المغرب وتونس، وإبرام عقود جديدة لعدد 
الليبيين صالح  آخر منهم، حيث تم فسخ عقود الالعبين 
ومحمود  طنجة«  »اتحاد  من  الهريش  وزكريا  الطاهر 
»اتحاد  من  أبوسنين  الرحمن  وعبد  ضانة  وهيثم  ابحير 
الذي  الساحلي«  »النجم  من  سلتو  وأنيس  تطاوين« 
هناك  وكان  المصري،  السكندري«  »االتحاد  إلى  رحل 
عديد األخبار حول انتقاالت وتجديد عقود في االنتقاالت 
الليبي  الالعب  بينها  من  »كورونا«  جائحة  لوال  الشتوية 
»الصفاقسي«  فريق  من  يقترب  كاد  الذي  عبلو،  سالم 
األردني  »السلط«  فريق  في  صبو  والمعتصم  التونسي 
عن  فضاًل  القبائل«،  »شبيبة  فريق  في  الطبال  ومحمد 
»اتحاد  من  قادما  جديدا  عقدا  الطاهر  صالح  توقيع 
عنه  تخلى  لكنه  البحريني،  »الرفاع«  إلى  لينضم  طنجة« 
طوياًل  تدم  لم  قصيرة  تجربة  بعد  األخيرة،  الفترة  في 
بسبب  النشاط  توقف  بعد  انتهت  الخليجي،  الفريق  مع 

أيضًا. »كورونا« 

للتجديف  الليبي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  عقدت 
بمفوضية  االجتماعات  بقاعة  العادي،  اجتماعها 
وبمشاركة  والمرشدات،  للكشاف  العامة  الحركة 
تحت  والمنخرطين  األعــضــاء  ــة  ــدي األن غالبية 
االجتماع  وشهد  للتجديف،  الليبي  االتحاد  إشراف 
اللجنة  من  كمراقب  القاضي  عزالدين  حضور 

نور  المهندس  الجلسة  وترأس  الليبية،  األولمبية 
للتجديف  الليبي  االتحاد  رئيس  الكريكشي  الدين 
مجلس  أعــضــاء  زمــالئــه  جانب  ــى  إل والــكــانــوي، 

التويب. عماد  لالتحاد  العام  واألمين  اإلدارة، 
اإلدارية  التقارير  كافة  لألعضاء  التويب  وسرد 
التأكد  تم  أن  بعد  دقيق  بتفصيل  والمالية  والفنية 

بدأ  كما  للحضور،  القانوني  النصاب  توافر  من 
االتحاد  محطات  أبرز  يوثق  مرئي  بعرض  االجتماع 
ليتم   ،2018-2019 الرياضي  الموسم  خــالل 
اعتماد  تم  حيث  البنود،  من  حزمة  مناقشة  بعدها 
الرياضية  للسنة  والمالية  والفنية  اإلدارية  التقارير 

.2019

ـ»اتحاد العاصمة«  الالفي يتمسك ب
الجزائري أمام عرض »الوداد« المغربي

.. الزناد يواجه أندريه في مالطا
ً
غدا

القاهرة - الوسط
المقبل  لنزاله  الزناد  مالك  الليبي  الدولي  المالكم  يستعد 
أمام منافسه أندريه غدًا الجمعة، في مالطا، ويذاع اللقاء عبر 
التواصل  موقع  على  حسابها  عبر  كتبت  التي  »الوسط«  قناة 
االجتماعي »فيسبوك«: »حصريًا على قناة الوسط.. مالك الزناد 
يواجه أندريه في مالطا يوم 31 يوليو 2020«، ويحتل البطل 
الليبي، مالك الزناد، المركز الـ92 بالتصنيف الصادر عن االتحاد 
أيضًا  فيما جاء  1133 مالكمًا،  الذي يضم  للمالكمة،  العالمي 

بالمركز الثالث على المستوى األفريقي.
عبدالكريم  الليبية  المالكمة  منتخبات  رئيس  وأكد  سبق 
التصفيات  في  مالكمين  بثمانية  ستشارك  ليبيا  أن  مانيطة، 
ستستضيفها  التي   ،2021 طوكيو  ألولمبياد  المؤهلة  الثانية 
فرنسا ، وأوضح مانيطة، في تصريح إلى جريدة »الوسط«، أن 
الفالح  وسعد  دوكو  وعاصم  خير  عبدالباسط  هم  المالكمين 
المحترف  الثالثي  جانب  إلى  المقصبي  ومحمد  عكاشة  ومؤيد 
بمالطا وبريطانيا الشقيقين مالك ومعز الزناد وفتحي بريبش.
وأضاف مانيطة، أن لجنة المنتخبات وضعت برنامجًا استعداديًا 
لهذه التصفيات يتضمن معسكرًا داخليًا وخارجيًا يتخلله عدد من 
المباريات الدولية نتمنى أن تسمح الظروف وتتوافر اإلمكانيات 
المنتخبات  بقاعة  تكريم  حفل  مؤخرًا  وُأقيم  لتنفيذه،  الالزمة 
قبل  بربيش، من  وفتحي  الزناد  مالك  المحترفين،  للمالكمين 
االتحاد الليبي للمالكمة وهيئة الشباب والرياضة، وأشرف على 
حفل التكريم عبدالكريم مانيطة ولؤي الجهمي أمين الصندوق 
باالتحاد، وحسين النظيف رئيس االتحاد الفرعي للمالكمة وعمر 
وتخلل  بطرابلس،  الفرعي  باالتحاد  الصندوق  أمين  الزليتني 

في أعقاب دعوة رئيس االتحاد الدولي 
إنفانتينو،  جياني  »فيفا«،  القدم  لكرة 
المنتخبات العربية، للمشاركة في بطولة 
ُأثير  كأس العرب لنسخة 2021 في قطر، 
كونه  العربي،  الرياضي  الشارع  في  الجدل 
حدثًا فريدًا أن يتكفل رئيس االتحاد الدولي 
للعبة الشعبية األولى في العالم بالدعوة إلى 
عليه، كون  متعارف  غير  إقليمية، وهو  بطولة 
البطوالت القائمة على أسس إقليمية وعرقية 

ال تنطوي تحت مظلة »فيفا«.
الدعوة وُجهت إلى جميع االتحادات العربية 
الكرة  اتحاد  وتلقي  وأفريقيا،  آسيا  قارتي  في 
الليبي دعوته الخاصة، حيث وصف إنفانتينو، 
في خطابه الموجه إلى رئيس االتحاد الليبي 
لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، الحدث 
بـ»الخاص والمميز«، مؤكدًا أنه سيكون 
له أثر بارز في كرة القدم التنافسية على 
أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 
نفس  تجمعهما  قارتين  من  فريقًا   22
الخطاب،  وبحسب  والقيم،  الثقافات 
شهري  مدار  على  سيقام  الحدث  فإن 
 ،2021 العام  من  وديسمبر  نوفمبر 
أي قبل عام من انطالق كأس العالم 

2022. من جانبها تواصلت  المقبلة في قطر 
مختلفة،  مصادر  ثالثة  مع  »الوسط«  جريدة 
في  أسمائهم،  ذكر  رفضوا  جميعهم  لكن 
مفاجأة غير متوقعة، األول خبير لوائح في قارة 
اإلعالم  لجنة  في  سابقة  والثاني عضوة  آسيا، 
بـ»فيفا«، والثالث عضو بلجنة اإلعالم باالتحاد 
األفريقي »كاف«، واألخير فسر طلبه بأن األمر 
له  يحق  ال  لذا  »كاف«،  وليس  »فيفا«  يخص 

البت في األمر وتفسيره.
أن  على  اتفقوا  الثالثة  المصادر  أن  المثير 
العرب«  »كأس  إقليمية  لبطولة  »فيفا«  دعوة 
تعد أمرًا غريبًا وغير معتاد، لكن عضوة اإلعالم 
السابق بـ»فيفا« قالت، وهي تشدد على عدم 
للبطولة  الدعوة  أن هدف  »أظن  اسمها،  ذكر 
في  يدخل  وربما  األول،  المقام  في  ترويجي 
كأس  انطالق  قبل  الترويجية  األنشطة  نطاق 
الدولي«،  االتحاد  من  وإشراف  بتنظيم  العالم 
وبالسؤال عن وصول الخطاب إلى مقر االتحاد 
المصري لكرة القدم، قال القائم بأعمال المدير 
»سأراجع  العطار:  وليد  الكرة  التحاد  التنفيذي 
لبحث  األخيرة،  الفترة  في  لدينا  فيفا  مكاتبات 

األمر«.
وتشكل بطولة كأس العرب إحدى المحطات 

المهمة التي ستعتمد عليها قطر قبل تنظيم 
البطولة  هذه  بعد  العالم،  كأس  بطولة 
قبل  األخيرة  البروفة  تكون  لن  أنها  مع  بعام، 
من  األكبر  ستكون  ولكنها   ،2022 مونديال 
نظرًا  الجميع،  حضور  حالة  في  العدد  حيث 
للمنتخبات المشاركة وهي 22 منتخبًا، وارتفاع 
عدد المنتخبات المشاركة سيكون مفيدًا للجنة 
المحلية المنظمة لكأس العالم، من حيث اختبار 
المنشآت والفرق العاملة والمتطوعين والنواحي 

وأن  السيما  األمور،  بقية  جانب  إلى  األمنية، 
المخصصة  المالعب  على  ستقام  البطولة 
إلى   ،2022 العالم  كأس  مباريات  الستضافة 
جانب االستفادة من استادات ومالعب التدريب 
العربية  البطولة  تعد  بالمونديال،  الخاصة 
والالعبين  للمشجعين  هامة  فرصة  الجديدة 
الستخدام  المشاركة  المنتخبات  ومسؤولي 
المقبلة  للنسخة  المستضيفة  الدولة  مرافق 
النقل  مرافق  ذلك  في  بما  المونديال،  من 
الحق  وقت  في  اإلعالن  المقرر  ومن  واإلقامة، 
عن مزيد التفاصيل الخاصة بالمنتخبات العربية 

المشاركة في البطولة، وجدول المنافسات.
الموقف  الليبي  الكرة  اتحاد  يتابع  بدوره 
خصوصًا بعد تأجيل بطولة كأس األمم األفريقية 
للمحليين الـ»شان«، التي كان مقرراً انطالقها 
أوائل شهر أبريل الماضي في الكاميرون، بسبب 
انتشار فيروس »كورونا المستجد«، خالل الفترة 
من  والعشرين  الخامس  وحتى  أبريل   4 بين 
الشهر ذاته، بمشاركة منتخب ليبيا بطل نسخة 
2014، وينافس ضمن المجموعة الثانية، حيث 
أسفرت مراسم سحب القرعة في قصر بوليفالنت 
الكاميرونية  بالعاصمة  الرياضي،  ياوندي 
ياوندي، عن وقوع المنتخب الوطني الليبي الذي 

تقام  التي  البطولة  في  الرابعة  للمرة  يشارك 
مرة كل عامين، في المجموعة الثانية، بجانب 
والكونغو  برازافيل  والكونغو  النيجر  منتخبات 

الديمقراطية، وجاءت القرعة على النحو التالي:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.
والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 

برازافيل والكونغو الديمقراطية.
وأوغندا  وتوغو  المغرب  الثالثة:  المجموعة 

ورواندا.
وتنزانيا  زامبيا  الرابعة:  المجموعة 

وناميبيا وغينيا.
في الوقت نفسه يخوض المنتخب 

الليبي التصفيات المؤهلة لبطولة 
المقبلة  األفريقية  األمم 

المحترفين  لالعبين 
»كان  أيضًا  بالكاميرون 
تأجيلها  بعد   »2022
لمنح  عام  لمدة 
الوقت  المنتخبات 

لخوض  الكافي 
ت  لتصفيا ا

بأريحية.

مانيطة  عبدالكريم  المنتخبات  لجنة  لرئيس  كلمة  التكريم 
اللعبة في ليبيا والعودة بها من جديد  الذي تحدث عن 

برئاسة  الليبي  لالتحاد  السليم  التخطيط  بفضل 
يوسف البهلول، وأكد مانيطة أن البطلين الزناد 

وبربيش شرفا المالكمة الليبية خارجيًا، وهذا ما 
شجع االتحاد الليبي وهيئة الشباب والرياضة 

على دعمهما والوقوف معهما حتى ينطلقا 
للعالمية.

قوية  مشاركة  المالكمان  وينتظر 
تصفيات  مــن  الثانية  التصفية  فــي 
التي  المقبل،  للعام  المؤجلة  طوكيو 
من المنتظر أن تستضيفها فرنسا بعد 
انحسار جائحة »كورونا«، من جانبهما 
وأسعد  الزناد،  مالك  البطل  والد  عبر 

بربيش شقيق البطل فتحي بربيش عن 
شكرهما لهيئة الشباب والرياضة واالتحاد 

الليبي على هذا الدعم، الذي من شأنه أن 
بهما  ويرتقي  المالكمين  تطور  في  يسهم 

من  الليبية  بالمالكمة  والعودة  للعالمية 
جديد، وفي ختام التكريم قدمت هيئة الشباب 

والرياضة واالتحاد الليبي للمالكمة صكًا للبطلين 
مالك الزناد وفتحي بربيش بقيمة 30 ألف دينار. 
الزناد واصل هوايته  الليبي مالك  المالكم  وكان 
في  القاضية  بالضربة  وفــاز  له،  ظهور  آخر  في 
بعاصمة  ُأقيمت  التي  المباراة  من  الثانية  الجولة 

المالكم  منافسه  حساب  على  لندن،  الضباب، 
.»IBF« السلوفاكي ميشيل جزبيك، ليظفر بحزام

القاهرة - الوسط

● الزناد

»التجديف« يناقش تقارير إدارية وفنية ومالية

وسط أحالم الصحوة في التصفيات القارية

● البنزرتي

املرجيني يتسلم »فرسان املتوسط« عقب عيد األضحى
اتحاد الكرة يشكل جهازا فنيا وطنيا خالصا يضم السنفاز وغزالة واطوير بعد رحيل التونسي فوزي البنزرتي

سيشرع منتخب ليبيا الوطني األول لكرة القدم عقب 
اجازة عيد األضحى المبارك في استئناف تحضيراته 
واستعداداته اللتزاماته الدولية خالل المرحلة المقبلة 
أفريقيا  بطولة  نهائيات  في  مشاركته  أبرزها  ومن 
لالعبين المحليين التي ستقام بالكاميرون خالل شهر 
يناير من العام المقبل وكذلك مشاركته في بطولة 
كأس العرب التي كان االتحاد الدولى »فيفا« أعلن عن 
اقامتها بقطر خالل شهر نوفمبر وديسمبر من العام 
المناسب  وتوقيتها  وقتها  في  جاءت  والتي  المقبل 
لتكون خير اعداد وتحضير للمنتخب الليبي لخوض 
األفريقية  األمم  إلى  المؤهلة  التصفيات  باقي  غمار 
»كان الكاميرون« والتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 

القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  مدير   .2022
كمال الترهوني أعلن في تصريحات 

الوسط« عن  »بوابة  إلى  خاصة 
على  الوطني  المدرب  تكليف 

المرجينى كمدرب لـ»فرسان 
أن  وينتظر  المتوسط« 
رسميا  مهامه  يباشر 
عيد  اجازة  انتهاء  عقب 
وذلك  المبارك  األضحى 
اذن  على  الحصول  بعد 
وموافقة من اللجنة الطبية 

»كورونا«  بوباء  الخاصة 
الذي تسبب في شلل الحركة 

العالم  في  والعامة  الرياضية 
بأسره وليس في ليبيا فحسب.

وقال الترهوني »تم اختيار المدرب احمد 
السنفاز مدربا مساعدا للمرجيني والمدرب مفتاح غزالة 
مدربا لحراس المرمى والمدرب مفتاح اطوير الشهير 
بتوحه كمعد بدني ومدرب لياقة بدنية ليكون الجهاز 
الفني محليا خالصا حيث جاء ذلك نتيجة اجتماع موسع 
عقد مؤخرا بحضور منسق المنتخب وعضو المكتب 
جموم  نورى  القدم  لكرة  الليبي  لالتحاد  التنفيذي 

والمقرر العام التحاد الكرة عبد الناصر الصويعى«.
وتابع قائال »برنامج التحضيرات المعد من الجهاز 
مرحلته  في  سيعتمد  األول  للمنتخب  الجديد  الفني 
األولى على اقامة تجمعين لالعبي المنطقة الغربية 
الثانية  المرحلة  تكون  أن  على  الشرقية  والمنطقة 
مع  التجريبية  الودية  المباريات  لخوض  مخصصة 

جالل  الوطني  المدرب  وكان  ودارنس  والمدينة 
حظوظ  على  اشرف  محلى  مدرب  اخر  الدامجة 
مع  التعاقد  يتم  ان  قبل  الليبي  الوطني  المنتخب 
فوزى  المخضرم  التونسي  القديم  الجديد  المدرب 
التونسي  برحيل  »كورونا«  أزمة  عجلت  البنزرتي. 
ثاني  في  ليبيا  منتخب  تدريب  عن  البنزرتي  فوزي 
المدرب  وهو  المتوسط«،  »فرسان  مع  له  تجربة 
ستة  لمدة  الليبي  االتحاد  مع  بعقد  ارتبط  الذى 
خاض  الماضي  أبريل  شهر  بنهاية  انتهت  أشهر 
المنتخب الوطني مباراتين ضمن تصفيات  خاللها 

خالل  بتونس  فقط  أيام  أربعة  ظرف  في  الكان 
شهر نوفمبر الماضي استهلها بخسارة برباعية 

برصيد  العاشرة  المجموعة  متصدر  أمام 
الفوز هو  ثم  التونسي  المنتخب  نقاط  ست 
تنزانيا  منتخب  أمام  ليبيا  لمنتخب  األول 
بهدفين بعد أن كان متأخرا بهدف ليجدد 
وينعش اآلمال والحظوظ ما جعل منتخب 

في  ويعززها  حظوظه  على  يبقى  ليبيا 
التأهل  بطاقتي  إحدى  على  المنافسة 

األفريقية  الكاميرون  لنهائيات 
العام  إلى  تأجيلها  بعد  المقبلة 

.2022
فوزى  التونسي  مسيرة  كانت 
البنزرتي مع المنتخب الليبي في 
بدأت  األولى  وواليته  تجربته 

خاض  حيث   ،2007 العام 
في  فاز  مباريات  سبع  خاللها 
نتيجة  وخسر  مباريات  أربع 
مباراتين وتعادل في مباراة 
في  التعادل  سجل  واحدة 
المنتخب  أول ظهور له مع 
الكان بهدف  في تصفيات 
منتخب  أمام  لهدف 
ثم  كينشاسا  في  الكونغو 
بثالثية  غانا  أمام  خسارة 
بهدف  الغابون  على  وفوز 
وإيابا  ذهابا  وفوز  لصفر، 
في ليسوتو، ثم فوز بهدف 

على غانا بطرابلس وخسارة 
لصفر  بهدف  الغابون  أمام 

في ليبرفيل، وكان على أعتاب التأهل إلى التصفيات 
النهائية التي غادرها بفارق األهداف بعد تساويه في 

مجموع النقاط أمام كل من منتخبي غانا والغابون.

الوسط - زين العابدين بركان

خالل  فيفا  أيام  استثمار 
ونوفمبر  أكتوبر  شهري 
منها  واالستفادة  المقبلين 

بإجراء مباراتين وديتين دوليتين«.
الكرة  دوري  انطالق  »أتمنى  وأكمل 
للموسم الجديد في موعده المحدد دونما تأخير ألن 
ذلك سيدعم وسيخدم برنامج تحضيرات واستعدادات 
ابرز  وانتقاء  اختيار  يتسنى  وحتى  الوطني  المنتخب 
سيكون  الذى  المنتخب  سيدعمون  الذين  الالعبين 
الجديد  العام  مطلع  هام  دولي  استحقاق  أمامه 
المحليين  لالعبين  أفريقيا  بطولة  في  بالمشاركة 
)شان( التي ستقام نهائياتها بمالعب الكاميرون خالل 
شهر يناير من العام المقبل ثم المشاركة في بطولة 

كأس العرب بقطر 2021«.
خير  سيكون  »الدوري  قائال  الترهوني  واشار 
الليبي  االتحاد  كلف  لذا  للمنتخب  وإعداد  تجهيز 
بالمهمة  المرجيني  على  الوطني  المدرب  مؤخرا 

بشكل  الصورة  لتكتمل  الدوري  عودة  انتظار  في 
انتهاء عقد  المهمة عقب  المرجيني  ليتسلم  كامل 
للمدرب  سبق  البنزرتى«.  فوزى  التونسي  المدرب 
لمدرب  مساعدا  مدربا  عمل  أن  المرجيني  الوطني 
المنتخب الليبي السابق عبد الحفيظ اربيش العام 
2014 لمدة تسعة أشهر خالل تصفيات بطولة أمم 
أفريقيا وعمل لفترة قصيرة مدربا مساعدا للبنزرتى 
خالل أخر معسكر تدريبي اقامه الفريق بتونس كما 

سبق للمرجينى الذى كان العبا سابقا بفريق الشط 
التسعينات  منتصف  التدريبية  مسيرته  بدأ  والذى 
التي  المحلية  األندية  العديد من  تدريب  تولى  أن 
والترسانة  الشط  أبرزها  باهرة  نتائج  معها  حقق 
والهالل  وباألشهر  والمدينة  والسويحلى  والمحلة 
مستوى  على  بطوالت  بثالث  التتويج  في  وساهم 
الليبي مدربا مساعدا واحدة مع الشط مع  الدوري 
مستوى  على  وبطولتان  الشوشان  سعيد  المدرب 
سعيد  المدرب  برفقة  المحلة  مع  الليبي  الدوري 
اول  كمدرب  المرجيني  ساهم  أيضا.  الشوشان 
ونصف  الكأس  بطولة  لنهائي  الترسانة  قيادة  في 
نهائي الكأس وثاني الترتيب على مستوى الدوري 
الليبي مع فريق السويحلي وهى التجربة األولى له 
زميله  برفقة  األول  الليبي  للمنتخب  عام  كمدرب 
أحمد السنفاز الذى سبق أن عمل مدربا للمنتخبات 
األولمبي  الليبي  المنتخب  ومنها  المختلفة  السنية 
التحدي  فرق  تدريب  تولى  أن  للسنفاز  سبق  كما 

ترقب ألجندة »فيفا« في شهري أكتوبر ونوفمبر 
لتحديد مالمح الوديات قبل بدء التصفيات المؤهلة 

لـ»كان الكاميرون 2022« و»مونديال قطر«

● جانب من تدريبات المنتخب الوطني

● المرجيني

● الالفي

● الشلماني● إنفانتينو
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األردن

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

شهدت ستينات القرن الماضي انطالقة قوية لألغنية الليبية، بعد إنشاء اإلذاعة الليبية العام 1957، 
ثم تأسيس قسم الموسيقى، وتمكنت على أيدي روادها من عبور الحدود في زمن قياسي، ورأينا 
األلحان الليبية التي تغنى بها مطربات ومطربون مرموقون، من تونس إلى مصر، مرورا بلبنان 
وسورية، وكانت تلك الموجة األولى لألغنية الليبية، بينما شهدت حقبة السبعينات ظهور موجة 
مختلفة على أيدي فنانين شباب، غادروا البالد حاملين »قيثاراتهم« واستقروا في الخارج ليؤسسوا 
شكال جديدا لألغنية ليست الليبية فقط بل العربية عموما، وبدؤوا يقدمون لونا جديدا من الموسيقى 
بكلمات ليبية، وبنكهة الفولكلور الشعبي ذي الخصوصية الليبية، لكن بأدوات موسيقية غربية هذه 
المرة، وقاد تلك الموجة فنانان شابان طموحان ينتميان إلى جيل واحد، هما ناصر المزداوي، وأحمد 
فكرون، الذي غلب على أعماله اللون الفرانكوفوني، وجال الفنانان عواصم عديدة من العالم، حيث 
نجحا في تقديم إبداعهما الغنائي، إذ تنقل فكرون بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان، وفرض 
من على مسارحها وعبر شركاتها اإلنتاجية اسمه ضمن قوائم مشاهير األغنية، وواكب ذلك تنقالت 
المكسيك وكوبا وبريطانيا وأميركا والبرازيل واليونان، أطلق ناصر  التي شملت  المزداوي  ناصر 
المزداوي ألبوم »الغربة« الذي قدم فيه تجربة غنائية جديدة، وذاع صيته بين الشباب والوسط 
الفني عموما منتصف السبعينات، وأحدثت أغاني األلبوم ما وصفه بعض النقاد بالطفرة، ويعتبرونه 

اليوم »عالمة فارقة في تاريخ األغنية العربية المعاصرة« وفق الكاتب المصري، أحمد بسيوني.
أول تجربة  »ألبوم غربة هو  الجاز، يحيى خليل  الملقب بملك  المصري  الموسيقي   وقال عنه 
حقيقية في تغيير شكل الموسيقى بشكل عام وتهذيب األغنية القصيرة التي تميل إلى الطعم 
العالمي«، أما ناصر المزداوي فيقول عن نفسه »كان لي شرف أنى أول من عمل الفرقة المعاصرة 
التي تغني بالعربي«، وال شك أن ألبوم »الغربة« شكل حالة موسيقية مختلفة، وبحسب شهادة 
منسوبة إلى الموسقار المصري الكبير محمد الموجي فإن »أغنيات المزداوي في السبعينات هي 
أغنيات المستقبل«، وفي اعتقادي لو جاء المزداوي إلى مصر في تلك الفترة لوجد األبواب أمامه 
مفتوحة على مصراعيها ليؤسس عصرا جديدا لألغنية العربية، عصر ما أطلق عليه كثيرون »األغنية 

الشبابية«، التي التقط خيطها بذكاء الفنان، حميد الشاعري وأطلق 
من القاهرة فرقة»المزداوية« بداية الثمانينات، في إيحاء مباشر 
إلى اللون الذي دشنه زميله ناصر، وضمّن الشاعري في أعماله 
األولى بعض أغاني المزداوي، وحقق شهرة سريعة، أهلته ليتعامل 
مع نجوم مصر الكبار الذين تصدروا ساحة الغناء بعد رحيل النجوم 
الكبار وعلى رأسهم العندليب عبدالحليم حافظ، فغنى من ألحانه 
محمد منير، وعمرو دياب الذي تعاون معه في أكثر من 50 عمال، 
كان أبرزها »حبيبي يا نور العين« التي لحنها المزداوي، وقام هو 
كانت محطة مهمة في مسيرة  بالذات  األغنية  بتوزيعها، وهذه 

الثالثة )ناصر وحميد وعمرو(.
ملفتا،  عمال  دياب  عمرو  يقدم  لم   )1996( السنة  تلك  ففي   
وكانت أغنياته متشابهة الرتم، إلى أن قدم له ناصر المزداوي هذه 
األغنية بطلب منه، بعد تغيير بعض مفردات اللهجة الليبية التي 
كتبت بها، وأحدثت دويا كبيرا، وكأنها أعادت اكتشاف المطرب 
عمرو دياب، الذي منح بسببها جائزة »WORLD MUSIC« العام 

1998، ومنح حميد الشاعري جائزة التوزيع.
 وهنا كانت نقطة التوتر في العالقة بين ناصر المزداوي وكل من عمرو دياب، وحميد الشاعري، 
إذ أحس المزداوي بالظلم الذي اقترب من »المؤامرة«، فقد جرت العادة أن تقتسم الجائزة بين 
المطرب والملحن وليس موزع األغنية، ما يشي بأن الشاعري قد يكون قدّم كملحن لألغنية، هذا 
الخالف الذي وصفه فيما بعد ناصر المزداوي بالعابر، ساهمت في إذكائه بعض الصحافة الفنية، 
ودفع ثمنه المزداوي إقصاء فنيا موقتا، لسطوة كل من عمرو دياب على الوسط الفني بما فيها 

اإلنتاج، وعاد التعاون بين الثالثة في السنوات التي تلت.
 في ذلك الوقت تمكن حميد الشاعري من فرض لونه الغنائي لحنا وأداء وتوزيعا، وحظي بجمهور 
عريض، وخرج من تحت عباءته عدد من المطربين الشباب، منهم مصطفى قمر، وهشام عباس، 
وكان ألسماء ليبية أخرى حضورها وبصمتها على هذا اللون، منهم الفنان إبراهيم فهمي، والبدري 
الكلباش اللذان غنى لهما عمرو دياب، وأحدثت تلك الموجة التي كان أحد قادتها، ضجيجا وجدال 
كبيرين منذ بدايتها، فرأها البعض ثورة على النمط التقليدي لألغنية العربية التقليدية، وسماها 
رافضوها انقالبا شائنا على األغنية العربية، لكن اللون الجديد فرض نفسه وبدا كأنه »تسونامي«، 
إذ تمكن من إحداث تغيير مفصلي في مسار األغنية، أخذ طريقه وسار على نهجه الجيل الجديد من 

المطربين العرب.
 وفي العام 2004 يدخل الشاب الليبي ذو الـ22 عاما من العمر، أيمن األعتر تاريخ األغنية العربية، 
ويتسيد مسرح برنامج »سوبر ستار« الشهير من بيروت، بعد اإلعالن عن فوزه باللقب في نسخته 
الثانية، وهو اللقب الذي عانى من أجله، حيث بكى قبله أيمن مرتين، األولى في القاهرة حين وصل 
متأخرا عن التصفيات األولية، ما أجبره على التوجه إلى سورية بجهده الذاتي وعلى نفقته الخاصة 
لالشتراك في تصفيات دمشق، وهناك بكي ثانية، ولكن هذه المرة لنجاحه، وتأهله إلى المرحلة 
التالية.. في تلك األثناء كان زميله المطرب الليبي، »الشاب جيالني« كما لّقب، يطّل على الجمهور 
والنجومية،  الشهرة  إلى  طريقه  ويأخذ  حديث،  بشكل  موزعة  سهارة«  »وعيوني  بأغنية  العربي 

مستكمال ما بدأه جيل السبعينات والجيل الذي تاله..

بشير زعبيه

ثالثي ليبي قلب نمط 
األغنية العربية

ماذا: يريد من وراء توجهاته الغامضة تجاه ليبيا؟

من: هو الطرف الليبي الذي يؤيده، وما دوافعه؟

أين: تقف سياسته في األزمة الليبية؟

متى: يتخذ موقفًا واضحًا من أطراف الصراع؟

كيف: لعب أدوارًا غامضة منذ سقوط نظام القذافي حتى 

اآلن؟

لماذا: يدعم طرفًا على حساب اآلخر منذ اللحظة األولى 

الندالع الصراع في ليبيا؟

أقوالهمأقوالهم

»المملكة تقدم الدعم الكامل لموقف 
مصر في األزمة الليبية«.

وزير الخارجية السعودي
 فيصل بن فرحان

»التقريب بين المبادرات السياسية 
الحالية في إطار عملية برلين أصبح 

ضرورة إلحالل السالم في ليبيا«.

السفير األلماني لدى ليبيا
 أوليفر أوفيتشا

»إجراءات المراجعة المالية الدولية 
لفرعي مصرف ليبيا المركزي سبيل 

الستعادة النزاهة والشفافية والثقة في 
النظام المالي«.

رئيسة بعثة األمم المتحدة
 للدعم  في ليبيا
 ستيفاني وليامز

»القائم بأعمال السفارة الليبية في 
المغرب، أبوبكر الطويل باشر مهامه 
بإشراف خارجية الوفاق بعد استالم 

كافة المباني التابعة للسفارة«.

الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بحكومة الوفاق الوطني

األمير محمد الرضا السنوسي محمد القبالوي
محمد  السيد  عنا  رحل  سنة   65 منذ  أمس  يوم  مثل  في 
عهده.  وولي  السنوسي  إدريس  الملك  أخ  السنوسي،  الرضا 
ولد بواحة الجغبوب 1891، ثم رحل طفال مع والده إلى ما بعد 

جبال )تيبستي( إبان المواجهات السنوسية الفرنسية.
عام 1903عاد اإلخوان السنوسيون إلى زاوية التاج بالكفرة، 

سنة  الكريم.  القرآن  وحفظ  فتعلم 
األمير  ألخيه  وكياًل  أصبح   1913

السنوسي. وفي سنة  إدريس 
سنة،  لعهده  وليا   1920
السنوسية.  القوات  وقائد 
أصبح   1922 عــام  فــي 
ورئيسًا  ــا  ــامً ع ــاًل  ــي وك
العسكرية  األدوار  لجميع 
القوات  وكذلك  برقة  في 

لصفي  التابعة  الطرابلسية 
الدين السنوسي.

الــفــاشــيــون إلى  ــل  ثــم وص
مع  لمواثيقهم  وتنكروا  السلطة، 

السنوسيين، واستؤنف الجهاد سنة 1923 سنة1927 قبض 
عليه اإليطاليون، ونفوه إلى إيطاليا. انتهت الحرب العالمية، 
للجبهة  رئيسًا  الرضا  اختير  1946م  عام  إيطاليا.  واندحرت 
 21 وفي  البرقاوي.  الوطني  المؤتمر  أصبحت  التي  البرقاوية 
يوم  بطرابلس  تُوفي  للعهد.  واليته  ُأعلنت   1953 ديسمبر 

29 يوليو 1955م ونقلته طائرة ليدُفِنَ بالجغبوب.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

 املزداوي وفكرون
قدما شكال جديدا 

لألغنية ليست 
الليبية فقط بل 

العربية عموما

تتواصل سلسلة حراس اإلرث التاريخي 
الحضاري الليبي وصيانته، مع دفعة 

جديدة من المتدربين، الذي اجتازوا دورة 
»ترميم الحجارة«، والتي أشرفت عليها 

مصلحة اآلثار.
وأقيمت احتفالية بمقر ديوان المصلحة، 

تخللها توزيع شهادات على مجتازي 
الدورة بنجاح، بحضور رئيس المصلحة 

وبعض من مديري اإلدارات.
واستهدفت الدورة عددا من منتسبي 

المراقبات والمكاتب التابعة لها في 
بنغازي وطبرق وتوكرة وشحات، كما 

شارك في الدورة أربعة طلبة من كلية 
السياحة واآلثار في سوسة، خالل الفترة 
من 5 الى 9 يوليو 2020، تحت إشراف 
اإلدارة العامة لتنمية الموارد البشرية 

بمصلحة اآلثار الليبية.

 جيل جديد حراس »التاريخ« جيل جديد حراس »التاريخ«

 ميشال تستضيف أوباما
أعلنت السيدة األميركية األولى السابقة، ميشال أوباما، أن زوجها باراك أوباما 

سيكون هو ضيف أولى حلقاتها من المدونة الصوتية »بودكاست«.
وسيتضمن »ذي ميشال أوباما بودكاست« في أول موسم له، سلسلة من 

اللقاءات بين األميركية األولى سابقا وأقاربها ومقربين منها مع ضيف واحد في كل 
حلقة. ويبث البرنامج عبر »سبوتيفاي«. 

وتنتج المدونة الصوتية هذه شركة »هاير غراوند« التي أسسها الزوجان أوباما 
العام 2018. وأبرمت »هاير غراوند« شراكات مع »سبوتيفاي« و»نتفليكس«.

وأوضحت ميشال أوباما في اإلعالن 
الترويجي لمدونتها الصوتية: 

»في الحلقة األولى سأحاور 
شخصا أرجح أن تتعرفوا إلى 

صوته فورا«.
وسيتناول الزوجان 
جائحة »كوفيد19-« 
والحركة االحتجاجية 

على مقتل جورج فلويد، 
على ما ذكر موقع مجلة 
»فراييتي« المتخصصة 
التي استمعت إلى جزء 

من الحلقة.

 كواليس انسحاب هاري من العائلة امللكية
ذكر كتاب جديد أن األمير هاري وزوجته ميغن ماركل حاوال وضع 

الثانية في صورة وضعهما، قبل أن يقررا االنسحاب  إليزابيث  الملكة 
من العائلة الملكية. وقال األمير هاري السادس في ترتيب خالفة 
البريطانية وزوجته ميغن ماركل، عبر ناطق  العرش 

»فايندينغ  لم يساهما في كتاب  إنهما  باسمهما 
11 أغسطس  فريدوم«، الذي يصدر في 

تايمز« مقتطفات  ونشرت صحيفة »ذي 
منه. إال أن أصدقاء للزوجين تحدثا إلى 

وكارولين  أوميد سكوبي  الكتاب  مؤلفي 
دوراند. وفي كتابهما الذي يميل إلى 

الزوجين، أكد المؤلفان أن  تأييد موقف 
األمير هاري )35 عاما( كان المحرك وراء 
الملكية، في  العائلة  قرار االنسحاب من 
الشعبية  الصحف  الكثير من  حين حملت 

 38( السابقة  األميركية  الممثلة  البريطانية 
عاما( مسؤولية ذلك. ويأمل الكاتبان في أن 

الرواية حول هذا الحدث. يسمح عملهما في »تصحيح« 

 إنقاذ ضفادع »تيتيكاكا«
مؤسسات  أن  بوليفيا،  في  الطبيعي،  التاريخ  متحف  أعلن 

بحيرة  ضفادع  لحماية  جهودها  ستوحد  عدة  علمية 
المتحف  وأوضح  باالنقراض.  المهددة  العمالقة  تيتيكاكا 

دولي  فريق  شكل  منسقة،  جهود  إطار  »في  بيان  في 
وضمان  العمالقة  تيتيكاكا  بحيرة  ضفادع  لحماية 

هذا  في  ويشارك  الطويل«.  المدى  على  مستقبلها 
وجامعة  بوليفيا  في  الطبيعي  التاريخ  متحف  المسعى 

دنفر  وحديقة  )البيرو(  إيريديا  كاييتانو 
ومنظمة  المتحدة(  )الواليات  للحيوانات 
البيروفية  الحكومة  غير  واي«  »ناتشرل 

الحبرية  والجامعة  الحيوانات  ومتحف 
تلقى  اإلكوادور. وهي  الكاثوليكية في 

دعما من األمم المتحدة ومرفق 
بحيرة  وضفدعة  العالمية.  البيئة 

العمالقة هي من األكبر في  تيتيكاكا 
السبعينات قاس عالم  العالم. في مطلع 

كوستو  جاك-إيف  الفرنسي  المحيطات 
50 سنتمترا.  يبلغ طولها  نماذج منها 

المفترضة  فوائدها  بسبب  عليها  إقبال  وثمة 
الجنسية وتعاني كذلك من تلوث  إثارة الشهية  في 

3800 متر فوق مستوى البحر  البحيرة الواقعة على ارتفاع 
والبيرو. بوليفيا  بين  الحدود  عند 
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