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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 جمجمة في ليبيا تكشف لغزا عمره 5 
ماليين سنة

ص16

 إنفاق »أرامكو«

فضاء

السعودية  »أرامكو«  تخطط شركة 
إلى ما بين  الرأسمالي  إنفاقها  لخفض 

20 و25 مليار دوالر هذا العام من 
75 مليار دوالر  أجل دفع توزيعات تبلغ 

للمستثمرين خالل طرحها  بها  تعهدت 
الماضي. ووفقًا لتقارير  العام  األول 
الجديد من  المستوى  فإن  صحيفة 

الرأسمالي مكرس بدرجة كبيرة  اإلنفاق 
يتغير  ولن  واإلنتاج،  التنقيب  ألعمال 

المقبلة. الثالثة  على مدى األعوام 

مليون 76
دوالر

منظمة الصحة العالمية ناشدت المجتمع 
الدولي جمعها بشكل عاجل للبنان.

نفط

كل شيء

 نهاية العالم

قريبا في ليبيا
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04    التعديات على شبكة الكهرباء.. كابوس يفاقم معاناة املواطنني

05

الجزائر تحذر من تفاقم األحداث في ليبيا وتطرح خارطة طريق لتفادي »صوملة« الوضع في البالد

 عون
تلك  المخضرم  الجنرال  يتوقع  يكن  لم 

مئات  فيها  احتل  التي  القاسية،  اللحظة 
إحدى  مقر  الغاضب  اللبناني  الشباب 

يهتفون  وهم  السيادية،  الوزارات 
الطغمة  وكل  هو  السلطة،  عن  برحيله 

سويسرا  أوصلت  التي  السياسية 
الحال! إلى هذه  الشرق 

الرئيس ميشيل عون  لم يضع  كما 
»85 عامًا« في حسبانه أبدًا، طوال 

يعايش  أن  السياسي،  مشواره 
مرفأ  انفجار  بحجم  مأساة 

بيروت وما خلفه من دمار 
وخراب.

أزمات  فقد واجه 
ساخنة  وأحداثًا  عاصفة 

لبنان خالل  هزت 
الماضي،  القرن  نصف 

تلك  لكن كل 
األحداث في جانب 

المرفأ  انفجار  وكارثة 
تظل في جانب آخر، 

الدمار  من هول 
الذي تركه في  والرعب 

لبناني. كل  نفوس 
نجا ميشيل عون من  لقد 
والموت  والقتل  االغتيال 
ينجو  أكثر من مرة، فهل 

مرفأ  انفجار  كارثة  من 
أيضًا؟ وتوابعها  بيروت 

16 فيلما دوليا في 
الدورة الرابعة ملهرجان 

»الجونة السينمائي«

13

15

الشهير،  األميركي  الفيزياء  عالم  كشف 
الخطوات  بعض  تايسون،  ديغراس  نيل 
المستقبل  في  البشر  يحتاجها  قد  التي 
االرتفاع  الحياة في ظل  قيد  للبقاء على 

المتزايد لحرارة األرض. وأضاف أنه »من 
الكون،  المزيد عن  معرفة  الضروري 

آخر  ونظام شمسي  النجوم  واستكشاف 
وهذا  الحاسمة.  اللحظة  في  إليه  لالنتقال 
مليارات سنة،  سيحدث في غضون خمسة 

وأمامنا  للقلق بشأنه،  داعي  لذلك ال 
الفيزياء  عالم  كان  لنقطعه«.  طريق طويل 

StarTalk على  قناة  يتحدث في  الفلكية 
الفضاء. بعلوم  الخاصة  »يوتيوب«، 

بالشأن  لالهتمام  األميركية  المتحدة  الواليات  عادت 
إلى  التوصل  على  مركزة  األخيرة،  اآلونة  خالل  الليبي 
نورالند  ريتشارد  ليبيا،  لدى  سفيرها  عليه  أطلق  ما 
»حل منزوع السالح في سرت والجفرة«، ما يفترض أن 
يعني الحل السياسي أو السلمي، وسط هدوء ميداني 
حذر في المنطقتين، لكنه ال يخلو من تحركات تتعلق 
دور  موسكو  انتقدت  بينما  متبادل،  عسكري  بتحشيد 
حلف شمال األطلسي »الناتو« في ليبيا، معتبرة أنه أحد 
في  تدخله  منذ  الليبية  األراضي  وحدة  انتهاك  أسباب 
روسيا  تحرك  زالت  ما  التي  العقدة  وهي   ،2011 العام 
في تعاملها مع األطراف الغربية المؤثرة، وعلى رأسها 

الواليات المتحدة األميركية.
وكشف لقاء السفير نورالند مع رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، في القاهرة، اإلثنين الماضي، عن تركيز 
واشنطن على »الحل منزوع السالح في سرت والجفرة، 
وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها 
الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، 
موثوقة  انتخابات  إلى  يؤدي  بما  الحوكمة  وتحسين 
السفارة  عن  الصادر  البيان  تعبير  حسب  وسلمية«، 

بخصوص االجتماع.
نورالند أكد دعمه »تطلعات« عقيلة صالح، وجميع 
العناصر الليبية المسؤولة، للتوصل إلى حل ليبي، مرحبًا 
الزخم  استغالل  مع  المصريين«،  »الشركاء  مع  بالعمل 
للنور في 6 يونيو  الذي خرج  القاهرة  الناتج عن إعالن 
الماضي، مشددًا على دعم بالده »جميع القادة الليبيين 
حل  إلى  والساعين  المسؤولية  بروح  يتحلون  الذين 
سلمي للصراع، من شأنه أن يعيد لليبيا سيادتها ويعزز 
اإلصالحات االقتصادية ويمنع مزيد التصعيد الخارجي«.

بدوره، قال عقيلة صالح إنه ناقش مع نورالند سبل 
طاولة  إلى  والعودة  النار  إطالق  وقف  على  »المحافظة 
الحوار إلنهاء األزمة الليبية«، مشيرًا إلى تناول االجتماع 
رئيس  ومبادرة  والمنطقة  ليبيا  في  األوضاع  تطورات 
مجلس النواب، وسبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا، 
الدولي  برلين  مؤتمر  ومخرجات  القاهرة  إلعالن  وفقًا 
حول ليبيا. وأوضح المستشار اإلعالمي لرئيس مجلس 
النواب، حميد الصافي، أن االجتماع جرى خالله »االتفاق 
مدينتي  على  واإلبقاء  النار  إطالق  وقف  استمرار  على 
سرت والجفرة منزوعتي السالح، لحين استئناف الحوار 

السياسي والعودة إلى طاولة الحوار«.
بعد  جــاء  القاهرة  إلــى  األميركي  السفير  وصــول 
مكالمتين بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره المصري 
الخارجية  ــري  وزي بين  وكذلك  السيسي،  عبدالفتاح 
األميركي مايك بومبيو، والمصري سامح شكري، حول 

الوضع في ليبيا.
المصريين  المسؤولين  كبار  مع  نورالند  وتناول 
خطوات تحقيق وقف دائم إلطالق النار في ليبيا، وتحقيق 
انسحاب كامل للقوات األجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار 

السياسي الذي تيسره األمم المتحدة.
في  النار  إطالق  وقف  بضرورة  األميركي  االهتمام 
ليبيا أكدته تصريحات سفير الواليات المتحدة بالجزائر، 
جون ديروشر، الذي أقر بوجود »صعوبات« تحول دون 
تحقيق هذه الغاية، مشيرًا إلى توافق واشنطن والجزائر 
السالم  المتحدة إلحالل  األمم  على ضرورة دعم مسار 

واالستقرار في ليبيا.
لألهمية  المتحدة  الواليات  بـ»تفهم  ديروشر  ونبه 
ولقيمة  ليبيا،  فــي  للوضع  الجزائر  توليها  التي 
األزمة  بخصوص  البلدين  بين  تتم  التي  االستشارات 
الليبية، نتيجة معرفة الجزائر الدقيقة بتفاصيل الملف 
الليبي«، وذلك خالل كلمته في مؤتمر صحفي، الثالثاء، 
الجزائر  في  رسميًا  الدبلوماسية  مهامه  انتهاء  إلعالن 

يوم 24 أغسطس.
استعرض  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزير 
أيضًا األوضاع في ليبيا خالل اتصال هاتفي مع نظيره 
المصري. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد 
حافظ، إن االتصال الذي جرى، الخميس الماضي، تناول 
موقف مصر تجاه القضية الليبية، و»الجهود المبذولة 
لدعم مسار التسوية السياسية من خالل إعالن القاهرة 
وهي  برلين«،  مسار  مخرجات  إطــار  ضمن  المندرج 
المبادئ ذاتها التي أكدها الوزير المصري في اتصاله مع 

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
الروسي، سيرغي  الخارجية  وزير  التقى  في موسكو، 
أن  األول  وأكد  ماس،  هايكو  األلماني  نظيره  الفروف، 
الهدف النهائي »من جهود موسكو في ليبيا يجب أن 
»نؤكد  مضيفًا:  وسيادتها«،  الدولة  استعادة  يكون 

مجددًا القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا، 
فيما يتعلق بالحل السياسي لهذا الصراع، على أساس 
المبادئ التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين 

التي أكدها قرار مجلس األمن الدولي«.
بدوره، بحث الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية 
في االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، مع وزير الخارجية 
التركي تشاووش أوغلو، األزمة الليبية، مؤكدًا أن إقامة 
يصب  أمر  وأنقرة  بروكسل  بين  وجيدة  طيبة  عالقات 
التعامل مع  في مصلحة جميع األطراف، متابعًا: »علينا 

الخالفات عبر الحوار وتجنب األعمال األحادية الجانب«.
في  المجتمعون  الــنــواب  أعلن  األثــنــاء،  هــذه  في 
الثالثاء، إطالق ما وصفوه بـ»مناقشة علنية  طرابلس، 
الليبية«، تتضمن  لمبادرة سياسية شاملة لحل األزمة 
إنهاء المرحلة االنتقالية، والوصول إلى انتخابات رئاسية 

وبرلمانية على أساس دستوري.
المتابعين  فإن  السياسية  التحركات  وأمام كل هذه 
للشأن الليبي، بل والليبيين أنفسهم، يرون أن الوضع 
في البالد ما زال سائاًل، وبقدر ما يحمل مؤشرات االقتراب 
من الحل السياسي، بقدر ما يجعلهم ال يقصون احتمال 
أن يتجدد الصدام في أي لحظة أمام التحشيد العسكري 
الذي لم يتوقف من الجانبين في محيطي سرت والجفرة.
إلى  الوطنية  المبادرة  وأضاف: »كما يسعى مشروع 
وتمكين  الحرب  وقف  في  تتمثل  عدة،  أهداف  تحقيق 
التراب  كل  على  سيطرتها  بسط  من  الدولة  أجهزة 
الليبي، والحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي، 
الدولة،  مؤسسات  وتوحيد  االنتقالية  المراحل  وإنهاء 

وأخيرا تحقيق االستقرار المجتمعي«.
من  المطروح  الوطنية  المبادرة  مشروع  أن  وتابع 
أوال  أهمها،  مبادئ،  »عدة  على  النواب  مجلس  جانب 
حرمة الدم الليبي، والسعي إلى إنجاز مشروع مصالحة 
وطنية شاملة، مع الوضع في االعتبار عدم اإلفالت من 

العقاب عن الجرائم التي ارتكبت بحق الليبيين«.
بكل  والتطرف  اإلرهاب  ومحاربة  نبذ  »ثانيا  وأردف: 
صوره، ثالثا رفض التدخل األجنبي واقتصار الحل على 
الليبيين وتحت رعاية األمم المتحدة، رابعا تفعيل نظام 
الحكم المحلي وترسيخ الالمركزية وضمان العدالة في 
ورفض  الكراهية  خطاب  نبذ  وخامسا  العوائد،  توزيع 
مبادرة  كانت  وإن  أشكاله«،  بكل  اإلعالمي  التحريض 
الحراك السياسي  النواب في طرابلس تزيد من كثافة 
المتعلق بمساعي حل األزمة الليبية، إال أن الجميع يراهن 
اإلدارة  استمرت  ما  إذا  األخير  األميركي  التحرك  على 
والمنطقة  ليبيا  في  المؤثر  بثقلها  تتعامل  األميركية 
الروسي  الوجود  الذي فرضه  الوارد،  األمر  عمومًا، وهو 
في ليبيا، الذي استفز األميركيين وأقلقهم، وأعادهم إلى 

تفعيل دورهم في البالد والمنطقة.
تفاصيل ص 3 

واشنطن تتحرك إلدارة ملف األزمة الليبية

<  السفير األمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورالند مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة 
صالح في القاهرة 2020/8/10 )انترنت(

ـ»الوسط« حكايات الهجرة عبر مياه »املتوسط« هربًا من »بالد ال تريدنا« ليبيون يروون ل

ثالثي ليبي يبحث ثالثي ليبي يبحث 
الخروج اآلمن الخروج اآلمن 

للمشاركة مع أنديتهمللمشاركة مع أنديتهم

 طرابلس، بنغازي، القاهرة: الوسط

تسويق الحل األميركي »املنزوع السالح«
 احتماالت تجدد الصدام في محيطي 
سرت والجفرة واردة في ظل استمرار 

التحشيد العسكري من الجانبين

 وصول السفير األميركي إلى القاهرة جاء 
بعد مكالمتين بين ترامب والسيسي، وكذلك 

بين وزيري خارجية البلدين

عجلة الطيران تعاود الدوران في طرابلس

7 آالف مهاجر عادوا إلى 
ليبيا منذ بداية 2020

كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد 
المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر 

المتوسط، وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى 
البالد، بلغ سبعة آالف شخص منذ بداية العام 

الجاري. وأوضحت المنظمة أن األمر ينتهي بغالبية 
هؤالء المهاجرين إلى االحتجاز، بينما البعض 
مفقود، مشددة على ضرورة التحرك األوروبي 
إلنهاء عمليات اإلعادة إلى ليبيا بشكل عاجل، 

وأشارت إلى اعتراض 141 مهاجرًا خالل الفترة 
من 4 إلى 9 أغسطس الجاري. وكانت منظمتا 

»سي ووتش« األلمانية و»أطباء بال حدود« قالتا 
إن عمليات إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر 

المتوسط باتجاه السواحل الليبية ستستأنف 
خالل الشهر الجاري. وسفينة »سي ووتش 4« 

التي ستعمل على إنقاذ المهاجرين، ستحمل على 
متنها قوارب إنقاذ مطاطية صغيرة، إضافة إلى 

فريق طبي من منظمة »أطباء بال حدود« يواكب 
طاقم السفينة. وفي السياق نفسه، قدم السفير 

اإليطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، مقترحًا 
جديدًا إلى حكومة الوفاق حول مذكرة الهجرة 
بين البلدين، ضمن التعاون في مجال التنمية 

ومكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب. وهدف 
مذكرة الهجرة بين إيطاليا وحكومة الوفاق .

الوحيد  وهو  الدولي،  معيتيقة  مطار  من  الجوية  الرحالت  استؤنفت 
لمدة  الرحالت  تعليق  بعد  وذلــك  طرابلس،  العاصمة  في  العامل 
بوباء  المرتبطة  الوقائية  واإلجــراءات  المسلح،  النزاع  بسبب  طويلة 
منذ  التجارية،  الطيران  شركات  من  قليل  لعدد  وسمح  »كوفيد19-«. 
األحد، بتسيير رحالت جوية من المطار إلى إسطنبول، بعد توقف استمر 
استئناف  منذ  فقط  تركيا  إلى  الرحالت  وسيرت  أشهر،  أربعة  من  أكثر 
الرحالت، إذ إن إسطنبول هي الوجهة الوحيدة المسموح بها، فيما لم 

يتقرر بعد إجراء أي رحلة باتجاه طرابلس.
وجرى تعزيز اإلجراءات االحترازية الصحية في محاولة لتجنب حدوث 
عدوى بين الركاب، وطلب من المسافرين إبراز شهادة طبية وااللتزام 
الكمامة.  ووضع  الصارمة،  الصحة  وقواعد  الجسدي  التباعد  بتدابير 
إلى  الذين بحوزتهم حجوزات مؤكدة فقط، بالوصول  ويسمح للركاب، 
يبقوا  وأن  ساعات،  خمس  قبل  إليه  الوصول  عليهم  ويتعين  المطار، 

الطائرة. إلى  التسجيل للصعود  إلى حين فتح مكاتب  بالخارج 
بدء  منذ  قذائف  وسقوط  جوية  لضربات  بانتظام  المطار  وتعرض 
فيروس  انتشار  مع  إغالقه  جرى  كما   ،2019 أبريل  في  العاصمة  حرب 

»كورونا«.

النفطية  اإليرادات  إجمالي  أن  المركزي  ليبيا  مصرف  أكد 
إلى   2020 يناير  من  األول  منذ  الفترة  خالل  والسيادية 
نهاية يوليو الماضي بلغت 3 مليارات و346 مليون دينار، 
الفترة ذاتها  الصادر عن  اإليراد واإلنفاق  مشيرا في بيان 
»كورونا  فيروس  لمواجهة  دينار  مليون   847 صرف  إلى 
المستجد«، فيما جرى تخصيص 10 مليارات و940 مليون 
يتضمن  لم  إذ  فقط،  أشهر  ستة  لمدة  للمرتبات  دينار 
البيان مرتبات شهر يوليو، لعدم ورودها من وزارة المالية.
مليون  و218  ملياري  فقط  النفطية  اإليرادات  وبلغت 
فقط،  دينار  ماليين   304 الضرائب  ــرادات  وإيـ دينار، 
82 مليون دينار،  88 مليون دينار، واالتصاالت  والجمارك 
بينما بلغ المخصص من أرباح مصرف ليبيا المركزي 175 

مليون دينار.
وقدرت النفقات المصروفة للتنمية »الباب الثالث« 610 
ماليين دينار بنسبة %3 من إجمالي اإلنفاق، والدعم »الباب 
الرابع« نحو ثالثة مليارات و312 مليون دينار بنسبة 17%، 
ووصلت نسبة اإلنفاق على بند الطوارئ »الباب الخامس« 

مليارين و323 مليون دينار بنسبة 12%.
بلغ  األجنبي  النقد  إيــرادات  في  العجز  أن  البيان  وأكد 
5.7 مليار دوالر خالل الفترة المذكورة، تمت تغطيته من 
اإليرادات  إجمالي  وقدر  المركزي،  ليبيا  مصرف  احتياطات 

من النقد األجنبي بـ3.6 مليار دوالر.

طرابلس - الوسط

»املركزي«: 3.34 مليار دينار إيرادات منذ بداية العام

 < ركاب يستقلون طائرة من مطار معيتيقة في طرابلس بليبيا، الذي أعيد فتحه بعد 
ثالثة أشهر من اإلغالق، 12 كانون األول/ديسمبر 2019
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افتتحت مدينة فينيسيا أول سينما إيطالية للقوارب، حيث وُضع فيها 60 قاربًا في مرسى البندقية لتكون 
منصة عائمة لعرض األفالم في الهواء الطلق في ظل أزمة تفشى فيروس »كورونا المستجد«.

لمشاركة  آمنًا  مكانًا  الشاطئية  المدينة  يمنح  ثقافي  حدث  في  شخص،   300 نحو  االفتتاح  حفل  وحضر 
السينما والفن والترفيه، وعرض في هذه األمسية االفتتاحية، فيلم »The Prestige« للمخرج كريستوفر 
أو  الراسية  الزوارق  جمهور  انتشر  بينما  األرض،  على  الموضوعة  العمالقة  السينما  شاشة  على  نوالن 

الخاصة أو القوارب المستأجرة على رصيف المرسى.
مع  بالتعاون  الجماعية  للسينما   »Barch-In« مجموعة  قبل  من  العائمة  السينما  مبادرة  وصممت 

مجموعة من الهيئات والجمعيات اإليطالية.

»فيتور« يطرح أغنيته الجديدة 
عبر يوتيوب

هواتف »غوغل« بتكنولوجيا هواتف »غوغل« بتكنولوجيا 
الجيل الخامسالجيل الخامس

وهما  الخامس،  الجيل  لتكنولوجيا  الداعمة  الذكية  هواتفها  أول  »غوغل«  تطرح 
الخريف  في   ،»5 »بيكسل  الجديد  والهاتف  إيه«   4 »بيكسل  الهاتف  من  نسخة 
المقبل، ويبدأ سعر هذه الهواتف من 499 دوالرًا، فيما خفضت الشركة أيضًا سعر 
هاتفها »4 إيه« الذي ال يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس ليبدأ من 349 دوالرًا في 

مسعى لجذب مزيد الزبائن ذوي الميزانيات المحدودة.
وعلى غرار شركة »آبل« التي طرحت هاتف »آيفون« أصغر في أبريل، بسعر 
399 دوالرًا، يعكس هاتف »غوغل« الذكي ذو السعر المنخفض سعي الشركة 
عن  الناجم  االقتصادي  التراجع  من  تضرروا  الذين  المشترين،  إلى  للوصول 
هذا  »سامسونغ«  شركة  تطرح  أن  المتوقع  ومن  »كورونا«،  فيروس  جائحة 
»غاالكسي  الهاتف  بينها  ومن  الجديدة  الرائدة  الذكية  هواتفها  األسبوع 

في  الصمود  بهدف  للطي  قآبل  آخر  وهاتف  نوت« 
التي  الصينية  المنافسة مع شركة »هواوي«  وجه 
الذكية  للهواتف  بائع  أكبر  لقب  مؤخرًا  اقتنصت 

الهاتف  سعر  وسيكون  الثاني.  الربع  في 
الجيل  تكنولوجيا  يدعم  ال  الذي  إيه«   4«
الهاتف  من  دوالرًا   50 أقل  الخامس 
هواتف  أرخص  وهو  إيه«،   3 »بيكسل 

مجموعة »بيكسل«.

 »سينما القوارب« .. أحدث صيحة في إيطاليا »سينما القوارب« .. أحدث صيحة في إيطاليا

ـ»كوفيد - 19«خوذة »فضائية« مضادة  ل

مهلة ترامب لشراء »تيك توك«
قالت مصادر مطلعة إن الرئيس دونالد ترامب وافق فقط على السماح لشركة »مايكروسوفت« 
بالتفاوض على االستحواذ على تطبيق »تيك توك« لمقاطع الفيديو القصيرة إذا استطاعت التوصل 

إلى صفقة خالل 45 يومًا، وتمثل هذه الخطوة تحواًل في موقف ترامب، ودفعت »مايكروسوفت«، 
عمالق التكنولوجيا إلعالن اهتمامها بإتمام صفقة االستحواذ على تطبيق التواصل االجتماعي في 

خطوة قد تغذي التوتر في العالقات األميركية -الصينية، وفقًا لوكالة »رويترز«. وقال ترامب، إنه 
يعتزم حظر تطبيق »تيك توك« وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرًا على األمن الوطني 

بسبب البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق، وسيتيح االستحواذ على تطبيق »تيك توك«، الذي 
منافسًا  »مايكروسوفت«  تصبح  لكي  نادرة  فرصة  له،  أميركي  مستخدم  مليون   100 بوجود  يفخر 

أيضًا  »مايكروسوفت«  وتملك  و»سناب«،  »فيسبوك«  مثل  االجتماعي  التواصل  لعمالقة  كبيرًا 
شبكة »لينكد إن« للتواصل االجتماعي. وكان ترامب رفض فكرة بيع التطبيق لـ»مايكروسوفت«، 

الجمعة، إال أنه في أعقاب مناقشة جرت بينه وبين ساتيا ناديال، الرئيس التنفيذي للشركة قالت 
»مايكروسوفت«، في بيان، إنها ستواصل المفاوضات لشراء »تيك توك« من »بايت دانس« وإنها 

المهلة حددتها لشركتي  إن هذه  المصادر  وقالت  15 سبتمبر،  بحلول  التوصل التفاق  تستهدف 
تتولى  التي  المتحدة  الواليات  في  األجنبية  االستثمارات  لجنة  و»مايكروسوفت«  دانس«  »بايت 

فحص الصفقات المنطوية على مخاطر تتعلق باألمن الوطني.

CINEMA
CINEMA

كان »بيبر« حتى اآلن يحسن إجراء اتصاالت هاتفية وتوفير حصص 
 - »كوفيد  جائحة  انتشار  منذ  بات  الروبوت  هذا  أن  إال  رياضية، 
اختبار  إطار  في  معزولين  أشخاص  مساعدة  على  يتدرب   »19
للذكاء الصناعي تجريه جامعة اسكتلندية، وقام علماء في جامعة 
هيريوت-وات في مدينة أدنبره ببرمجة روبوتات من بينها »بيبر« 
وهو أول روبوت مصمم على شكل إنسان أطلق في اليابان العام 
2014، إلتمام مهام عادة ما ينجزها مساعدون ألشخاص مسنين أو 

يعانون صعوبات أو إعاقات.
دراغونه  ماورو  المشروع  هذا  عن  المسؤول  العالم  ويوضح 
لوكالة »فرانس برس«، »نحاول خصوصًا أن نفهم ما هي حاجات 
األشخاص األكثر ضعفا في هذه المرحلة وما هي التكنولوجيات 
التي يمكن استخدامها لتسهيل حياتهم«، مضيفًا أن الهدف من 
ذلك أيضًا »تخفيف الضغوط على األجهزة الصحية واالجتماعية«. 
ويسعى المشروع خصوصًا إلى إيجاد حلول لمجموعات صنفت على 
أنها تحظى باألولوية وباتت في وضع أصعب بسبب إجراءات العزل 
المتخذة في إطار مكافحة جائحة »كوفيد - 19«، وفي إطار هذا 
البحث، يتدرب »بيبر« وروبوتات أخرى في مختبر جامعي رتب على 
شكل شقة مع غرفة نوم وحمام ومطبخ وغرفة جلوس، والهدف 
من البرنامج تدريب الروبوتات على تولي مهام منزلية أساسية 
ومساعدة أشخاص يعانون مشاكل في النظر أو السمع أو حتى من 
الخرف، ويمكن للروبوتات أن ترصد أيضًا مشاكل صحية وتوجيه 

إنذار عند وجود حالة طارئة ما يسمح بتدخل سريع لفرق اإلسعاف.

في اسكتلندا روبوتات 
ملكافحة العزلة 

في  دوالر  مليارات  عشرة  استثمار  تعتزم  أنها  األميركية  »أمازون«  مجموعة  أعلنت 
الفدرالية  االتصاالت  هيئة  مصادقة  بعد  الفضاء،  عبر  اإلنترنت  شبكة  لتوفير  مشروعها 
المنخفض،  األرضي  المدار  في  صناعي  قمر  آالف  ثالثة  من  أكثر  نشر  على  األميركية 
تعتزم  أنها  التكنولوجيا  مجال  في  الرائدة  األميركية  المجموعة  وكشفت 
اإلنترنت  توفير  إلى  الرامية  األنظمة  أحد  المضي قدما في »مشروع كويبر«، 
ويهدف  برس«.  »فرانس  وفق  أرضية،  توصيالت  أي  دون  من  للزبائن 
األقمار  بواسطة  السرعة  فائقة  إنترنت  خدمة  توفير  إلى  كويبر«  »مشروع 
أن  ويمكن  العالم،  أنحاء  مختلف  في  والحقا  المتحدة،  الواليات  في  الصناعية 
اتصاالت  وشبكات  الالسلكية  التجهيزات  اإلنترنت  بشبكة  المشروع  يصل 
الجيل الخامس، ولم تحدد »أمازون« أي جدول زمني للمشروع، لكنها كشفت 
الفدرالية  االتصاالت  هيئة  موافقة  بعد  قمرًا صناعيًا   3236 بنشر  أنها ستبدأ 
أخيرًا  سمعنا  »لقد  ليمب:  ديف  »أمازون«  رئيس  نائب  وقال  المشروع.  على 
الفروض  إنجاز  أو  أداء وظيفتهم  روايات كثيرة عن أشخاص غير قادرين على 
منزلهم«،  في  عليها  االعتماد  يمكن  إنترنت  شبكة  توافر  لعدم  المدرسية 
مضيفًا: »في أماكن كثيرة ال يزال الوصول إلى شبكة اإلنترنت غير مؤمن بشكل 

يمكن االعتماد عليه أو غير متاح على اإلطالق.

شعر الحكمة
هــــــم عارفيــــــن اهلل مش ناسيهم

يجــــــودوا بقـــــدرة ماليات ايديهم
مـــــــا دام رزقه امقسمـــــــه بقداره
كيف مــا عطاهم قبل تـــو يعطيهم
إتكلـــــوا علي اهلل عاقديـــــن إدباره

»أمازون« واالستثمار 
التكنولوجي عبر الفضاء

كلمة1000

●    مسنة ليبية تحتفل بشفاءها من فيروس كورونا وتخرج من قسم العزل بطبرق.          )تصوير: أحمد الهدال(

تسجيالت  إضافة  »فيسبوك«  أعلنت 

يمكن  الحقوق  محفوظة  موسيقية  مصورة 

للمستخدمين مشاهدتها مباشرة عبر الشبكة 

»يوتيوب«،  إلى  لالنتقال  الحاجة  دون  من 

القسم األكبر من األعمال  التي تستحوذ على 

الفئة  هذه  وستضاف  المصورة،  الموسيقية 

كما  ووتش«،  »فيسبوك  خدمة  على  الجديدة 

سيتاح للمستخدمين التفاعل مع الفيديوهات 

عبر اإلعجاب أو التعليق أو التشارك، على غرار 

سائر المنشورات األخرى، كذلك تشتمل الخدمة 

الجديدة على قوائم تشغيل محددة العناوين 

بينها  التدفقي،  البث  لخدمات  التابعة  كتلك 

مسؤولة  وأوضحت  و»ديزر«.  »سبوتيفاي« 

الموسيقية  اإلستراتيجية  تطوير  قسم 

في  هريفناك  تمارا  »فيسبوك«  في  العالمية 

بيان: »لقد عملنا مع شركاء في الهند وتايالند 

إلرساء أسس تجربة فيديوهات موسيقية على 

الخدمة  العالمية  الشبكة  وتطلق  فيسبوك«، 

الجديدة في الواليات المتحدة بفضل اتفاقات 

بينها  موسيقي،  إنتاج  شركات  مع  شراكة 

»سوني« و»يونيفرسال« و»وورنر« و»بي إم 

جي«، وتعد الشبكة االجتماعية الرائدة عالميًا 

للمرة  تبث  أعمال  بتقديم  مستخدميها 

بينهم  لفنانين،  حصرية  ومضامين  األولى 

ياترا،  وسيباستيان  جي،  وكارول  بالفين،  ج. 

وأليخاندرو فرنانديز، وكاليبري 50.

وأسهمت التسجيالت المصورة الموسيقية 

منصة  »يوتيوب«،  نمو  في  كبيرة  بصورة 

تعد  والتي  لـ»غوغل«  التابعة  الفيديو 

أكثر من ملياري مستخدم شهريا، .

على األعمال املوسيقية املصورة»فيسبوك« تنافس »يوتيوب« 

نجح مهندسون كولومبيون في تصميم خوذة 

الفضاء،  رواد  يستخدمها  التي  لتلك  مشابهة 

اإلصابة  ضد  حماية  فقاعة  بمثابة  لتكون 

مهندس  وقال  المستجد«،  »كورونا  بفيروس 

لوكالة  جيرالدو،  فيليبي  أندريس  الطيران، 

مخصصة  المستقبلية  الخوذة  إن  »رابتلي«، 

»يعيشون  الذين  ضعفًا،  األكثر  لألشخاص 

حقا حياتهم اليومية مع الكثير من المخاطر«، 

وتقدر القيمة التجارية للخوذة، التي يمكن أن 

تنقذ األرواح، بأقل من 130 دوالرًا.

ريكاردو  المشارك،  الخوذة  مصمم  وكشف 

أيضًا  مناسبة  ستكون  أنها  كوندي،  أندريس 

من  نفسه«  بحماية  يرغب  شخص  »ألي 

المرض، وعلى الرغم من الجدل العالمي األخير 

حول ارتداء قناع الوجه، فإنه من غير الواضح 

سيكونون  الذين  العاديين  األشخاص  عدد 

الخوذة  يرتدون  وهم  للتجول  استعداد  على 

كان  األولي  النموذج  إن  وقالوا  »الفضائية«. 

نتيجة عملية تصميم طويلة، مع رفض ما ال 

يقل عن 84 نسخة سابقة من الخوذ الرأسية، 

وتتكون الخوذة من هيكل بالستيكي وتركيب 

كهربائي ومرشحات وبطارية، للسماح بتدوير 

الهواء النظيف غير الملوث بالداخل. 

طرح الفنان مفتاح فيتور 
أغنيته الجديدة »شتاوات 

العيد« في مناسبة عيد 
األضحى المبارك عبر موقع 
الفيديو األشهر »يوتيوب«.

األغنية شهدت مشاركة 
عازف المزمار الفنان 

عبدالعزيز بوراشد، وقام 
بالمكساج الفنان أنيس 

الطشاني.
وحظيت أغنيته »شتاوات 

العيد« بمتابعة كبيرة 
عقب طرحها بساعات، 
كما جرى تداولها بين 

الكثير من الليبيين الذين 
أرسلوها ألهاليهم وأقاربهم 

وأصدقائهم وأحبابهم 
كمعايدة لهم لمناسبة عيد 

األضحى المبارك.

#فيروس_كورونا_#فيروس_كورونا_
حقيقيحقيقي

أطلق عدد من رواد صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
من  وذلك  »#فيروس_كورونا_حقيقي«،  هاشتاغ 
أجل تنبيه الناس الذين يعتبرون أن جائحة فيروس 
المستجد« مجرد  بـ»كورونا  المعروف  »كوفيد–19« 
باإلجراءات  الملتزمين  وغير  والمستهترين  مؤامرة، 

االحترازية للوقاية من الفيروس.
صور  ونشر  أسماء  بذكر  الصفحات  هذه  رواد  وقام 
حاالت مصابة بفيروس »كورونا المستجد« في مدنهم 
وأصدقائهم،  ومعارفهم  أقاربهم  ومن  ومناطقهم 
وذلك للرد على من يروجون بأن جائحة »كورنا« مجرد 

كذبة ومؤامرة.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين للصفحات الليبية 
هذا  مع  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  بموقع 
بااللتزام  الجميع  بمطالبة  وقاموا  الـ»هاشتاغ«، 

باإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس »كورونا«.
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ليبيا »الغائب الحاضر« في النزاع بني تركيا واليونان بشرق املتوسط
فيما بقيت التحركات السياسية لحل األزمة الليبية 
خالل األيام األخيرة في حالة مراوحة، مع انشغال 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشار  بأزمة  الداخل 
وجد الالعبون الإلقليميون في تبادل قصف كالمي 
أقحمت كانت فيه ليبيا بمثابة »الغائب الحاضر«، 
المتوسط  البحر  النزاع في منطقة شرق  تزايد  إذ 
األخيرة  توقيع  خلفية  على  واليونان،  تركيا  بين 
األمر  البحرية،  الحدود  لترسيم  مصر  مع  اتفاقية 
التفاهم  مذكرة  مع  يتعارض  أنقرة  اعتبرته  الذي 
البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق في نوفمبر 

الماضي، إلنشاء منطقة اقتصادية خالصة.
الحكومة التركية بدورها، أرسلت سفينة أبحاث 
المنطقة  في  رئيس«  »أوروتش  الزلزالي  للمسح 
هذه  أن  غير  االمتوسط،  بشرق  عليها  المتنازع 
التأهب؛  حالة  رفع  إلى  اليونان  دفعت  الخطوة 
بينما لم تعلن حكومة الوفاق عن موقفها إزاء هذا 
التنقيب  إلى  التركية  المهمة  وتهدف  التصعيد. 
جزيرة  جنوب  محتملة  وغــاز  نفط  ــب  رواس عن 
كاستيلوريزو اليونانية، كما أنها تتحدى االتفاقية 
اليونانية–المصرية التي أبرمت الخميس الماضي 
تدافع  إنها  تركيا  تقول  فيما  الغاز؛  عن  للتنقيب 
جمهورية  وهي  الشمالية«،  »قبرص  حقوق  عن 
ال تعترف بها أي دولة في العالم باستثناء أنقرة، 
التي تحتل هذا الجزء من دولة قبرص منذ العام 
1974؛ بينما تتزايد المخاوف الدولية من اندالع 
نزاع مسلح في المنطقة، مع وصف أثينا للتحركات 
ما  يكشف  للغاية  خطير  »تصعيد  بأنها  التركية 

تمارسه أنقرة من زعزعة الالستقرار«.

احتماالت النزاع المسلح
النزاع في منطقة شرق البحر المتوسط، والذي 
كان  وإن  بحري،  ميل   200 مسافة  حول  يتمحور 
محركه األساسي رغبة كل دولة في الحصول على 
نصيب من احتياطات الغاز في المنطقة، إال أنه ال 

بين  وال سيما  وأكبر،  أقدم  يخفي صراعا ألسباب 
مصر وتركيا، وتستغل فيه األخيرة تدخالتها في 
ليبيا وجلبها مرتزقة للمشاركة في النزاع المسلح 
حسبما  وذلك  القاهرة،  على  التضييق  أجل  من 
المعهد  في  األوســط  الشرق  شــؤون  خبير  يرى 
في   )SWP( واألمن  الدولية  للسياسة  األلماني 
برلين، شتيفان رول، في مقابلة أجرتها معه إذاعة 

»دويتشه فيله«، األلمانية.
شرق  منطقة  في  للنزاع  كتلتان  هناك  وباتت 
اليونان  من  كال  األولــى  تضم  المتوسط،  البحر 
ومصر وقبرص وإسرائيل، المنضمة لـ»منتدى غاز 
وحكومة  تركيا  تضم  والثانية  المتوسط«،  شرق 
األوروبي  االتحاد  من  كل  يقف،  وبينهما  الوفاق. 
في  تنخرط  الذي  )ناتو(،  األطلسي  شمال  وحلف 
عضويته كل من تركيا واليونان، موقف المتفرج، 
نذر  األفق  في  تلوح  قد  بينما  جدي،  تدخل  دون 
عدم  يغذيه  الــغــاز«،  »حــرب  مسلح  دولــي  نــزاع 
اهتمام الواليات المتحدة بالقضية بالقدر الكافي، 
وسط انشغال الرئيس دونالد ترامب باالنتخابات 
المقبل،  نوفمبر  في  المقررة  األميركية  الرئاسية 

ومواجهة أزمة فيروس كورونا.
على  الــنــزاع  يقود  أن  استبعد  رول  الباحث 
المناطق االقتصادية في البحر المتوسط إلى نزاع 
مسلح في الوقت القريب، لكنه حذر من مستقبل 
مجهول، قائال: »ال أتصور نزاعا مسلحا ال من تركيا 
مهتمة  ليست  كلها  مصر،  وباألحرى  اليونان  وال 
بمواجهة مباشرة علما بأن النتيجة غير معروفة«، 
غير  الناتو  وحلف  األوروبـــي  االتحاد  أن  معتبرا 
اليونان  بين  مواجهة  تحصل  بأن  البتة  مهتمين 
وتركيا، »فقد حدثت الماضي لحظات تصعيد تم 
احتواؤها، وحاليا هي عبارة عن تهديدات. لكن ال 
تصدر  فقد  المنطقة.  في  يحصل  ماذا  أبدا  نعرف 
دينامية  إلى  الحادثة  هذه  وتتحول  نارية  طلقات 
خاصة. لكن ال أحد مهتم بجدية بذلك«. وتدخلت 
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل للحيلولة دون 
حسب  وتركيا،  اليونان  بين  مسلح  نزاع  حدوث 

القيام  أنقرة  »عزم  إلى  مشيرة  األلمانية،  اإلذاعة 
بأعمال التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية تعلن 
اليونان سيطرتها عليها. وكتعليل للتحرك التركي 
االتفاقية  وحسب  المنطقة،  هذه  أن  تركيا  أعلنت 
طرابلس،  في  الليبية  الوفاق  حكومة  مع  المبرمة 
باتت منطقة نفوذ تركية«. وأرسلت اليونان مثل 
أن  »يبدو  لكن  المنطقة،  إلى  حربية  سفنا  تركيا 
المستشارة  تدخل  بفضل  حصل  الــذي  االنفراج 
ميركل كان لوقت وجيز فقط«. فاألسبوع الماضي 
تحددان  اتفاقية  على  ومصر  اليونان  وقعت 
البحر  شرق  في  االقتصادية  مناطقهما  بموجبها 
رجب  التركي  الرئيس  حكومة  أن  غير  المتوسط، 
إردوغان تعلن أن مياهها اإلقليمية تمتد إلى هناك، 
حسب  العسكرية،  الوسائل  باستخدام  مهددة 
بين  المبرمة  االتفاقية  أيضا.  األلمانية  اإلذاعــة 
اليوناني األسبوع  الخارجية المصري ونظيره  وزير 
المناطق االقتصادية، جاءت بعد  الماضي لتحديد 
رول  الباحث  ويقول  عاما،   15 استمرت  مفاوضات 
المناطق  باتفاقية  مباشرة  عالقة  ذات  إنها  عنها 
الوفاق  وحكومة  تركيا  وقعتها  التي  االقتصادية 

تلك  في  رأتا  ومصر  »اليونان  نوفمبر2019،  في 
االتفاقية تهديدا واضحا لمصالحهما، واألمر يتعلق 

في نهاية المطاف بسد األبواب أمام تركيا«.

رسائل مصرية
هدفها  اليونانية–المصرية  االتفاقية  أن  واعتبر 
إرسال إشارة سريعة في اتجاه أنقرة بأنه ال يمكن 
البحرية،  الحدود  أن ترسم تركيا من جديد  قبول 
التوقيع اآلن على  »وهذا قد يفسر أيضا لماذا تم 
التفاصيل«،  على  التفاوض  استمرار  مع  االتفاقية 
النزاع بين القاهرة وأنقرة أكبر من أن  مؤكدا أن 
يمكن تلخيصه في النزاع بمنطقة شرق المتوسط 
وقعت في  التي  التطورات  إلى  يعود  إنه  إذ  فقط، 
العام 2013 بمصر، »فالقاهرة تتهم تركيا بدعم 
كبير.  حد  إلى  صحيح  وهو  المسلمين،  اإلخــوان 
فالكثير من كوادر اإلخوان يعيشون في المنفى في 
تركيا. والقيادة المصرية تشعر بالتهديد من طرف 

تركيا وتتهمها بالتخطيط لالنقالب المضاد«.
مصر  بين  للنزاع  كورقة  ليبيا  استغالل  وحول 
»دينامية  اتخذ  النزاع  أن  الباحث  يؤكد  وتركيا، 

حول  التركية–الليبية  االتفاقية  خالل  من  جديدة 
في  التركي  التدخل  وكذلك  االقتصادية  المناطق 
ليبيا. وبالنسبة إلى القاهرة خلق هذا األمر وضعا 
جديدا وهو أن تكون تركيا نشطة في ليبيا، حيث 
أرسلت مرتزقة يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق 
في طرابلس ضد الجنرال حفتر الذي تدعمه مصر. 
أي  لمصر،  الخلفية  الحديقة  في  التركي  فالتدخل 

ليبيا، يعتبر تهديدا مباشرا في نظر القاهرة«.
وفيما يخص مواقف دول الجوار الليبي والدول 
العربية بخصوص هذا النزاع البحري، يرى الباحث 
أن األمر ال يهم كثيرا أغلب هذه الدول، طالما أنه 
غير متاخمة للبحر، لكن »قطر مثال تقف بوضوح 
إلى جانب أنقرة، التي لها وجود عسكري في ليبيا، 
والدول  المسلمين.  اإلخوان  تدعم  قطر  أن  كما 
ودولة  السعودية  مقدمتها  في  لمصر،  المساندة 
اإلمارات، تنظر بتوجس للدور التركي ولها مواقف 
أفريقيا  شمال  ودول  أنقرة.  تجاه  واضحة  نقدية 
لها موقف حيادي وال تتخذ موقفا مباشرا وتحاول 
في النهاية ربط عالقات جيدة مع كال الطرفين«. 
واستبعد الباحث أن يحدث تدخل عسكري مصري 

لي  »يمكن  وقال:  طرابلس،  العاصمة  إلى  يمتد 
تصور أن تتدخل مصر في نزاع ليبيا وتنشر وحدات 
بالحفاظ  سيتعلق  األمــر  لكن  الحدود.  وراء  ما 
األمر  يتعلق  فال  قائمة.  جبهات  خطوط  على 
باستراتيجية توسعية. ليس هناك نية للتقدم حتى 
طرابلس والمخاطرة بمواجهة مباشرة مع تركيا. 
فمصر تعتزم دعم حلفائها وقوات الجنرال حفتر«.

أميركا غير مهتمة
بشؤونها  المتحدة  ــات  ــوالي ال انشغال  ــع  وم
جانب  أي  إلى  بعد  واشنطن  تقرر  لم  الداخلية، 
البحر  شــرق  فــي  الــنــزاعــات  بخصوص  ستقف 
أيضا،  رول  الباحث  ليبيا، حسب  أو في  المتوسط 
المتحدة مع مصر لم تعد كما  الواليات  »فعالقة 
مؤخرا  فيه  حصلت  إذ  السابق،  في  عليه  كانت 
الكثير من  الشروخ. فمصر لها سلوك في  بعض 
مثل  فالقاهرة  تركيا.  سلوك  يشبه  المستويات 
أنقرة اشترت ضد إرادة الواليات المتحدة أنظمة 
لعبته  يلعب  واحد  فكل  روسية.  دفاعية  صواريخ 

وال يتقيد ببنى التحالف التقليدية«.
مؤهل  غير  ــي  األوروبـ االتــحــاد  أن  ويضيف 
يملك  ال  أنه  بما  النزاع،  حدة  لخفض  للتوسط 
مثال  فرنسا  أن  برغم  تركيا،  تجاه  موحدا  موقفا 
أخذت موقفا واضحا ضد تركيا، »أما األلمان ليس 
لهم مصالح خاصة في ليبيا، وهناك شكوك حول 
امتالكهم ما يكفي من النفوذ لتحصيل نتائج في 
لحل  أطلقت  التي  برلين  فعملية  المنطقة،  هذه 
قادرة  لم تكن  ألمانيا  أن  أثبتت  ليبيا،  النزاع في 
هذه  تلتزم  حتى  النزاع  أطراف  على  التأثير  على 

األطراف باالتفاقية«.
القوة  ألمانيا ليس لها  الباحث أن  كما يعتقد 
تساهم  أن  تفعله  أن  يمكن  ما  وكل  المطلوبة، 
المكالمة  نتيجة  في هدنة موقتة، وهو ما حدث 
الهاتفية للمستشارة ميركل مع الرئيس التركي 
إردوغان قبل أسابيع قليلة، »تلك المكالمة التي 
ساهمت في تفادي حصول مواجهة مسلحة بين 

سفن حربية تركية ويونانية في بحر إيجه«.

 <   رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.  <  سفينة تركية تنقب عن الغاز في البحر المتوسط. 

القاهرة–الوسط

اتفاقية مصرية - يونانية أشعلت الصراع

الجزائر تحذر من تفاقم األحداث في ليبيا وتطرح 
خارطة طريق لتفادي »صوملة« الوضع في البالد

القاتمة  السيناريوهات  ضمن  الجزائر  وضعت 
لألزمة الليبية، تفجر األوضاع في البالد حال اندالع 
»صوملة  من  قلقة  جعلها  ما  مباشرة،  معركة 
األجنبية،  التدخالت  مستوى  بسبب  ليبيا«، 
طريق  خارطة  الجزائرية  الدبلوماسية  واقترحت 
والدولية  الداخلية  األطراف  مختلف  على  جديدة 
الوازنة، تنصب على تحييد الوضع العسكري لبدء 
مفاوضات تحت رعاية أممية وبتنسيق مع تونس، 
لتدخل هذه المبادرة في حالة تنافس مع مبادرات 

إقليمية أخرى.
على  مجبرة  الجزائرية  الدبلوماسية  وباتت 
التعامل مع الواقع الجديد في الساحة الليبية من 
تفاهمات  تجاوزت  وسياسية  عسكرية  تطورات 
أخرى  أدوات  عن  للبحث  دفعها  ما  برلين،  مؤتمر 
فرص  من  يأسها  ظل  في  ــة،  األزم مع  للتعامل 
وتونس،  مصر  مع  ثالثية  مبادرة  إعالن  تحديث 
»تسليح  ملف  في  القاهرة  مع  المواقف  لتباعد 

القبائل«.
رفض التدخالت األجنبية

المحايد  موقفها  باستمرار  الجزائر  وتجدد 
والرافض للتدخل األجنبي في ليبيا، دون أن تشير 
المقصود  أن  مع  بالتحديد  دولة  أي  إلى  صراحة 
ومصر  تركيا  فيها  بما  األطراف  جميع  تدخل  هو 
وروسيا، كما تشدد على وحدة التراب الليبي وعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية.
أية  تعرض  لم  لليبيا  الغربية  الجارة  أن  ومع 
خطة واضحة محتملة يمكن اتخاذها مستقباًل لحل 
األزمة؛ إال أن التحركات الدبلوماسية في األسابيع 
مبادئ  عدة  تمرير  على  تنصب  كانت  األخيرة 
إقليمية  حرب  ــدالع  ان منع  سبيل  في  وخطوات 

مباشرة بين عدة دول داخل األراضي الليبية.
ووفق تسريبات مصادر جزائرية فإن المسئولين 
لمنع  طريق  خارطة  العواصم  مختلف  إلى  نقلوا 
مرارًا  تكرر  الذي  المصطلح  وهو  ليبيا«،  »صوملة 
ركزت  حيث  الجزائريين،  والجيش  الرئاسة  لدى 
وفرنسا  وأميركا  روسيا  مع  األخيرة  المشاورات 
وهما  محورين،  على  المتحدة  واألمــم  وتونس 
تحييد الوضع العسكري على األرض خصوصًا على 
مستوى سرت والجفرة للسماح بالعودة إلى طاولة 

المفاوضات، ما يؤكد رفض الحل العسكري.
المقبلة  القليلة  األشهر  خالل  الجزائر  وتسعى 
من وراء ذلك إلى منع أحد األطراف المتورطة في 

الصراع من تحقيق تقدم عسكري جديد، وبالتالي 
وقف حلقة االستفزازات.

المتحدة  لألمم  السماح  فهو  اآلخر  المحور  أما 
والمقاتلين  األسلحة  دخــول  على  حظر  بفرض 
الحظر  احترام  عدم  ظل  في  ليبيا  إلى  الخارج  من 
الساري، والفكرة هي منح األمم المتحدة قدرة أكبر 
ال سيما  األزمة،  لتسوية  جديدة  آلية  تطوير  على 
أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتهم في 
برلين  مؤتمر  في  شاركت  أطرافًا  سابق  تصريح 

بإدخال 3500 طن من األسلحة إلى ليبيا.

أمل إجراء االنتخابات
إلخراج  الجزائر  تسعى  متقدمة  مرحلة  وفي 
الالعبين الرئيسيين في ليبيا حاليًا سواء في الشرق 
عن  والعسكري،  السياسي  المشهد  من  الغرب  أو 
رئاسية،  والحقًا  تشريعية،  انتخابات  إجراء  طريق 
لبناء مؤسسات جديدة تحظى بدعم ورعاية القوى 

الكبرى.
لقاءات  عقد  على  الجزائر  مساعي  تنصب  كما 
على مستوى القبائل الليبية، إذ تراهن على هذه 
الورقة التي تعد بالنسبة لها عاماًل مؤثرًا سياسيًا 
بغرض  البالد  داخل  القوى  ميزان  في  وعسكريًا 
الذهاب إلى تشكيل خارطة سياسية جديدة تكون 
الليبي،  الشعب  أطياف  أغلب  بين  توافق  محط 
بسبب  المشروع،  هذا  بتجاوز  خبراء  ينصح  لكن 
االنقسامات الحاصلة داخل القبيلة نفسها بين من 
الحكومة  يؤيدون  ومن  الوفاق  حكومة  يؤيدون 

الموقتة.
هو  الليبية  األزمة  لب  أن  على  الجزائر  وتشدد 
جانبها  من  مبادرة  أية  وأن  الخارجية  التدخالت 
ودولية  إقليمية  قوى  تدعمها  لم  إن  تخفق  قد 
أطراف  جميع  بثقة  تحظى  أن  عليها  كما  وازنــة، 
لتكرار فشل سيناريو  تجنبًا  الليبي؛ وذلك  الصراع 
اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وقبلهما مؤتمري 

باريس وباليرمو.
الجزائري  الرئيس  استقبل  وجيز،  ظرف  وفي 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة 
نظيريه  هاتف  كما  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة، 
بوتين،  والروسي  ــان  إردوغ طيب  رجب  التركي 

واستقبل وزير الخارجية السعودي.
بوقادوم  صبري  الخارجية  وزير  تبون،  وأوفد 
وزير  التقى  حيث  وموسكو،  تونس  من  كل  إلى 
عن  فضاًل  ــروف،  الف سيرغي  الروسي  الخارجية 
والليبي  المصري  نظرائه  مع  بوقادوم  لقاءات 

تلقى  فقد  الصين  خارجية  وزير  أما  والموريتاني، 
في  أكبر  دور  لعب  أجل  من  الجزائر  من  دعوات 

تسوية األزمة.
موقف العسكرية الجزائرية

الجزائر  في  العسكرية  المؤسسة  موقف  وبرز 
عبر افتتاحية عدد مجلة »الجيش« الناطقة باسمه 
الجزائر  بقاء  على  شددت  حيث  أغسطس،  لشهر 
على مسافة واحدة من الطرفين المعنيين بالصراع 
إيجاد حل سلمي  على  وحرصها  ليبيا،  في  الحالي 
يكون في مصلحة الشعب الليبي دون سواه. في 
التداعيات  من  الجزائري،  الجيش  حذر  المقابل، 
الوخيمة للحرب بالوكالة التي تخطط لها جهات 
أجنبية في ليبيا لم يحددها، معلنًا رفضه أي نزعة 
لتسليح القبائل خوفًا من تحول البالد إلى صومال 

جديد.
وجوب  على  الجزائرية  الدفاع  وزارة  وشددت 
ليبيا،  في  لألزمة  سلمي  حل  إيجاد  في  اإلســراع 
مؤكدًا أن أي حرب بالوكالة في ذلك البلد لها آثار 
وخيمة على المنطقة برمتها. وأضاف أن »الوضع 
في ليبيا ينذر بتداعيات خطيرة على دول المنطقة، 
مخرج  إليجاد  اإلســراع  الضروري  من  بات  بحيث 
سلمي لألزمة قبل فوات األوان«، معتبرًا أن »ليبيا 
اليوم توجد في وضع مماثل لما يحدث في سورية 

بسبب تعدد التدخالت األجنبية«.
»الوضع  أن  ــى  إل الــجــزائــري  الجيش  وأشـــار 
أخطر  هو  ليبيا  في  األرض  على  السائد  المستجد 
أن  من  محذرة  البعض،  يتصوره  قد  مما  بكثير 
تطور الوضع في ليبيا قد يفرز تحديات وتهديدات 
أمن  يجعل  ما  الجزائري، وهو  القومي  األمن  على 

ليبيا من أمن الجزائر«.

ال دعم لمصر ضد تركيا
وفي غضون ذلك، تدخل الجيش الجزائري لنفي 
أخبار تحاول إقحامه في صراع المحاور بليبيا. بعدما 
الجيش  أركــان  قائد  إلى  نسبت  تصريحات  فند 
الفريق سعيد شنقريحة حول دعمه مصر ضد تركيا 
في ليبيا، واتهم الجيش األطراف التي تقف خلفها 

بالسعي إلثارة البلبلة والتأثير على مواقف الجزائر 
إزاء أزمة الدولة الجارة.

الجزائرية  المبادرة  فإن  لمراقبين  وبالنسبة 
للتسوية ليست األولى، وقد تضعها في صدام مع 
المبادرة المصرية التي يسوق لها رئيس مجلس 
لتوقيع  الساعية  المغربية  أو  صالح  عقيلة  النواب 
اتفاقية »الصخيرات 2«، األمر دفع بوزير الخارجية 
سابقة  تصريحات  في  بالتوضيح  بوقادوم  صبري 
أن المقاربة الجزائرية للحل في ليبيا »ليست مبنية 
على تنافس مع المبادرات األخرى، لكنها ال تختلف 
مع مبادئ مؤتمر برلين الذي شاركت فيه الجزائر، 

وكذا جميع األطراف الليبية«.
مبنية  الجزائر  »مقاربة  أن  بوقادوم  وأضــاف 
رفض  مع  السلمي  الحل  هي:  مبادئ  ثالثة  على 
في  والشروع  النار  إطالق  وقف  العسكري،  الحل 
الخارجية  التدخالت  كل  رفض  مع  المفاوضات، 
ورفض تدفق األسلحة واحترام حظرها على ليبيا«، 
الجزائر  بين  موحد  »تقارب  وجــود  إلى  مشيرًا 
وتونس، وكذلك نوعًا ما مع مصر بخصوص الحل 
في ليبيا«. ومع ابتعاد تونس التي تتطابق رؤيتها 
لحل األزمة مع الجزائر عن االهتمام بالملف الليبي 
تعيش  الداخلية،  شؤونها  بترتيب  النشغالها 
العالقات بين المغرب والجزائر، فصاًل جديدًا من 
التوتر بسبب ليبيا لرفض الرباط تعدد المبادرات، 
الموقع  الصخيرات،  باتفاق  االلتزام  على  والتأكيد 

في 17 ديسمبر 2015، مع إمكانية تعديله.

الدور المغربي
كوريي  »لي  جريدة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
»تفاقم  إلى  الثالثاء،  الفرنسية،  إنترناسيونال« 
األزمة الليبية على األرض في وقت تحاول المغرب 
استقبال  خالل  من  الجزائرية،  الوساطة  افتكاك 
تشكيل  لمبادرة  للترويج  بارزة،  ليبية  شخصيات 
الفصائل  جميع  تضم  وطنية،  ــدة  وح حكومة 
الليبية«.وقالت الجريدة إن »الرباط تكافح من أجل 
إسماع صوتها في قضية ترتبط بها دبلوماسيتها 
بأي ثمن«، موضحة أنه »بالنسبة للدبلوماسيين 
األجنبية في  للقوى  المبكر  التدخل  المغاربة، فإن 

الصراع الليبي، يشكل تهديدًا«.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في 
أعيننا  أمام  يتصاعد  »الوضع  إن  الماضي،  فبراير 
وعلى  السيطرة،  نطاق  خارج  باتت  والمشاكسة 
حساب الجميع«، في إشارة إلى الدور الجزائري في 

الملف الليبي.

تتضمن بدء مفاوضات أممية بالتنسيق مع تونس

الوسط: عبد الرحمن أميني
 اجليش اجلزائري يريد حالً سياسياً 

سريعاً يف ليبيا.. ويحذر من التداعيات 
الوخيمة للحرب بالوكالة

واشنطن تطرح حال منزوع السالح في سرت 
والجفرة.. وموسكو تنتقد دور »الناتو«

الوسط–محمود السويفي:
عادت الواليات المتحدة األميركية لالهتمام بالشأن 
التوصل  على  مركزة  األخيرة،  اآلونة  خالل  الليبي 
ريتشارد  ليبيا،  لدى  سفيرها  عليه  أطلق  ما  إلى 
والجفرة«،  سرت  في  السالح  منزوع  »حل  نورالند 
السلمي،  أو  السياسي  الحل  يعني  أن  يفترض  ما 
وسط هدوء ميداني حذر في المنطقتين، لكنه ال 
يخلو من تحركات تتعلق بتحشيد عسكري متبادل، 
األطلسي  شمال  حلف  دور  موسكو  انتقدت  بينما 
»الناتو« في ليبيا، معتبرة أنه أحد أسباب انتهاك 
وحدة األراضي الليبية منذ تدخله في العام 2011، 
وهي العقدة التي ما زالت تحرك روسيا في تعاملها 
مع األطراف الغربية المؤثرة، وعلى رأسها الواليات 

المتحدة األمريكية.
وكشف لقاء السفير نورالند، مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، في القاهرة، اإلثنين الماضي، 
عن تركيز واشنطن على »الحل منزوع السالح في 
سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط 
من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات 
النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدي 
إلى انتخابات موثوقة وسلمية«، حسب تعبير البيان 

الصادر عن السفارة بخصوص االجتماع.
صالح،  عقيلة  »تطلعات«  دعمه  أكد  نورالند 
إلى  للتوصل  المسؤولة،  الليبية  العناصر  وجميع 
حل ليبي، مرحبًا بالعمل مع »الشركاء المصريين«، 
مع استغالل الزخم الناتج عن إعالن القاهرة الذي 
خرج للنور في 6 يونيو الماضي، مشددًا على دعم 
بالده »جميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح 
المسؤولية والساعين إلى حل سلمي للصراع، من 
اإلصالحات  ويعزز  سيادتها  لليبيا  يعيد  أن  شأنه 

االقتصادية ويمنع مزيد التصعيد الخارجي«.
بدوره، قالنقل عن عقيلة صالح، أنه ناقش مع 
النار  إطالق  وقف  على  »المحافظة  سبل  نورالند 
الليبية«،  األزمة  إلنهاء  الحوار  طاولة  إلى  والعودة 
في  األوضاع  تطورات  االجتماع  تناول  إلى  مشيرًا 
النواب،  مجلس  رئيس  ومبادرة  والمنطقة  ليبيا 
وسبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا، وفقًا إلعالن 

القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المستشار  وأوضــح 
خالله  جرى  االجتماع  أن  الصافي،  حميد  النواب، 
واإلبقاء  النار  إطالق  وقف  استمرار  على  »االتفاق 
السالح،  منزوعتي  والجفرة  سرت  مدينتي  على 
لحين استئناف الحوار السياسي والعودة إلى طاولة 

الحوار«.
بعد  جاء  القاهرة  إلى  األميركي  السفير  وصول 
ونظيره  ترامب  دونالد  الرئيس  بين  مكالمتين 
وزيري  بين  وكذلك  السيسي،  عبدالفتاح  المصري 
الخارجية األميركي مايك بومبيو، والمصري سامح 

شكري، حول الوضع في ليبيا.
وتناول نورالند مع كبار المسؤولين المصريين 
ليبيا،  في  النار  دائم إلطالق  وقف  تحقيق  خطوات 
وتحقيق انسحاب كامل للقوات األجنبية والمرتزقة، 
ودعم الحوار السياسي الذي تيسره األمم المتحدة.

ــف إطــالق  االهــتــمــام األمــيــركــي بــضــرورة وق
الواليات  سفير  تصريحات  أكدته  ليبيا  في  النار 
المتحدة بالجزائر، جون ديروشر، الذي أقر بوجود 
»صعوبات« تحول دون تحقيق هذه الغاية، مشيرًا 
إلى توافق واشنطن والجزائر على ضرورة دعم مسار 

األمم المتحدة إلحالل السالم واالستقرار في ليبيا.
المتحدة  الــواليــات  بـ»تفهم  ديــروشــر  ونبه 
ليبيا،  في  للوضع  الجزائر  توليها  التي  لألهمية 
البلدين  بين  تتم  التي  االســتــشــارات  ولقيمة 
الجزائر  معرفة  نتيجة  الليبية،  األزمــة  بخصوص 
الدقيقة بتفاصيل الملف الليبي«، وذلك خالل كلمته 
انتهاء مهامه  الثالثاء، إلعالن  في مؤتمر صحفي، 

الدبلوماسية رسميًا في الجزائر يوم 24 أغسطس.
وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، استعرض 
مع  هاتفي  اتصال  خالل  ليبيا  في  األوضــاع  أيضًا 
الخارجية  باسم  الناطق  وقــال  المصري.  نظيره 
جرى،  الذي  االتصال  إن  حافظ،  أحمد  المصرية، 
الخميس الماضي، تناول موقف مصر تجاه القضية 
التسوية  لدعم مسار  المبذولة  و»الجهود  الليبية، 

السياسية من خالل إعالن القاهرة المندرج ضمن 
ذاتها  المبادئ  وهي  برلين«،  مخرجات مسار  إطار 
التي أكدها الوزير المصري في اتصاله مع األمين 

العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.
انتقاد روسي لـ»الناتو«

الروسي،  الخارجية  وزيــر  التقى  موسكو،  في 
سيرغي الفروف، نظيره األلماني هايكو ماس، وأكد 
النهائي »من جهود موسكو في  األول أن الهدف 
وسيادتها«،  الدولة  استعادة  يكون  أن  يجب  ليبيا 
مضيفًا: »نؤكد مجددًا على القواسم المشتركة بين 
مقاربات روسيا وألمانيا، فيما يتعلق بالحل السياسي 
لهذا الصراع، على أساس المبادئ التي وردت في 
قرار  أكدها  التي  برلين  لمؤتمر  الختامية  الوثائق 

مجلس األمن الدولي«.
النهائي  الهدف  أن  ننطلق من  »نحن  وأضاف: 
سيادة  استعادة  يكون  أن  يجب  جهودنا  لجميع 
الدولة ووحدة األراضي الليبية، التي انتهكت بشكل 
في   2011 العام  في  الناتو  مغامرة  نتيجة  صارخ 

انتهاك لقرار مجلس األمن الدولي«.
والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل  بحث  بدوره، 
بوريل،  جوزيب  ــي،  األوروب االتحاد  في  الخارجية 
األزمة  أوغلو،  تشاووش  التركي  الخارجية  وزير  مع 
وجيدة  طيبة  عالقات  إقامة  أن  مؤكدًا  الليبية، 
بين بروكسل وأنقرة أمر يصب في مصلحة جميع 
الخالفات عبر  التعامل مع  األطراف، متابعًا: »علينا 

الحوار وتجنب األعمال األحادية الجانب«.
المجلس  رئيس  لقائه  عقب  أوغلو،  وتحدث 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في طرابلس 
لـ»تسليم  عرض  وجــود  عن  الماضي،  األسبوع 
مدينتي سرت والجفرة الليبيتين إلى حكومة الوفاق 

الوطني الليبي، مع استمرار المحادثات«.
وأوضح أن بالده أكدت لروسيا استمرار محادثات 
الوضع  أن  معتبرًا  ليبيا،  في  السياسي  الحل  مسار 
النار«.  إطالق  توقف  رغم  جدًا،  »معقد  البالد  في 
وقلل الوزير التركي من إعالن القاهرة، وقال: »لن 
المطروحة مثل  المبادرات  تكون هناك فائدة من 
الحوار  طريق  في  نحاول  ونحن  القاهرة،  مبادرة 
حتى النهاية«، معتبرًا أن قائد قوات الجيش اللليبي 
المشير خليفة حفتر »ال يؤمن بالحل السياسي وال 

بوقف إطالق النار«.
في  المجتمعون  النواب  أعلن  األثناء،  هذه  في 
بـ»مناقشة  وصفوه  ما  إطالق  الثالثاء،  طرابلس، 
علنية لمبادرة سياسية شاملة لحل األزمة الليبية«، 
إلى  والوصول  االنتقالية،  المرحلة  إنهاء  تتضمن 

انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري.
النواب،  باسم  المتحدث  الشرتاع،  أسعد  وقال 
الذي  المبادرة،  مشروع  إن  صحفي،  مؤتمر  خالل 
قدمته لجنة جمع المبادرات السياسية، «استعرض 
للقضية  والجوهرية  الخالفية  القضايا  من  عددا 
وتوحيد  التنفيذية  السلطة  أهمها:  ومن  الليبية، 
مؤسسات الدولة، العملية الدستورية، السالح، إدارة 

الثروة الليبية، إعادة تعيين المناصب السيادية«.

لقاء عقيلة صالح ونورالند في القاهرة تناول المسألة

 < عقيلة صالح مع ريتشارد نورالند في القاهرة.

 < وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في لقاء سابق مع عدد من ممثلي القبائل الليبية. < الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء سابق مع السراج.
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د. بدر الدين النجار: من 
المفترض أن يكون هناك تعاون 
بين كل الجهات قبل فوات األوان

السياسة تتداخل مع تردي الخدمات 
العامة بدعوة معيتيق للخروج 

تعبيراً عن الغضب من أداء الحكومة

الشبكة  على  والتعديات  السرقات  أزمة  تزال  ال 
يفاقم  كابوسًا  وأسالكها،  ومعداتها  الكهربائية 
بعد  يومًا  ليبيا،  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  أزمة 
المطاف  نهاية  في  نفسه  المواطن  ليجد  آخر، 
األوضاع  لتردي  فاتورة  من  أكثر  بسداد  مطالبًا 
آثارًا  تترك  التي  الظاهرة  تلك  وانتشار  األمنية، 
بسبب  يعانون  الذين  المواطنين  كل  بيوت  في 
سياسة طرح األحمال التي تلجأ إليها الشركة العامة 
وعدم  الموارد،  شح  ألزمة  موقتة  كحلول  للكهرباء 
الصيانات  استكمال  أو  الجديدة،  المحطات  إنجاز 

المطلوبة على الوجه األمثل.
العامة نفسها، فإن ظاهرة أعمال  ووفق الشركة 
في  ملحوظ  بشكل  »ازدادت  والتعديات  السرقة 
آخرها  وكان  منطقة  من  أكثر  في  األخيرة  اآلونة 
وطريق  الهضبة  مشروع  في  محطات   3 سرقة 
للشركة،  إضافية  معاناة  في  تسبب  مما  المطار، 
الهضبة  بمشروع  احنيش  محطة  تعرضت  حيث 
مساء  مجهولين،  يد  على  سرقة  لعملية  الزراعي 
على  المعتدية  العصابة  وقامت  الماضي،  السبت 
بالضغط  الخاصة  الحلقية  الوحدة  بفك  المحطة 
العالي والعبث بها، مما أدى إلى خروج المحطة عن 
من  عدد  على  الكهربائي  التيار  وانقطاع  الخدمة، 
األربع  على مدى  البرية  األحياء  بمنطقة  المواطنين 
عبر صفحتها  نشرته  ما  بحسب  ساعة«،  والعشرين 

على موقع »فيسبوك«.
وتقول الشبكة إن تلك التعديات التي يقوم بها 
»تشكل  القانون  عن  الخارجين  المواطنين  بعض 
أكبر عائق أمام الشركة العامة للكهرباء في الحفاظ 
استمرارية  يضمن  بما  الشبكة  مكونات  على 
تقديم الخدمة لكافة المواطنين، وفي الوقت الذي 
العامة  بالشركة  العاملين  جهود  فيه  تتوقف  لم 
في  وغيرهم  وفنيين  مهندسين  من  للكهرباء 
خاصة  اليهم،  الموكلة  األعمال  كل  تنفيذ  سبيل 
في هذه المرحلة، غير أن أيادي الشر ال تزال تعمل 
للكهرباء  العامة  بالشبكة  األذى  إلحاق  على  جاهدة 
والمعدات  واألسالك  الكوابل  سرقة  خالل  من 
في  بكاملها  أحياء  أغرق  الذي  األمر  الكهربائية، 

الظالم ولساعات طويلة«.
)الظاهرة(  تكرار  »لوحظ  الشركة:  وبينت 
وازديادها في اآلونة اآلخرة، حيث كان آخرها سرقة 
الخط  على  ملم،   70 قطر  نحاس،  سلك  عامود   14
والقعيرات  الحطية  منطقتي  بين  الرابط  الرئيسي 
عدد  في  الخط  هذا  ويغذي  أوباري،  توزيع  بدائرة 
الذي  الوقت  وفي  والمزارع.  السكنية  األحياء  من 
الشكر  بوافر  للكهرباء  العامة  الشركة  فيه  تتقدم 
جهودهم  على  الصيانة  فرق  لجميع  والتقدير 
لها  تتعرض  التي  األعطال  كافة  إلصالح  المبذولة 

الشبكة جراء هذه األفعال اإلجرامية، تأمل من كافة 
الجهود  كل  تضافر  بضرورة  العالقة  ذات  الجهات 
ومعالجتها  واستئصالها  االعتداءات  هذه  من  للحد 
الشبكة  ومكونات  العام  المال  على  للحفاظ  بحسم 

العامة«.
خارجة  مجموعة  قيام  السبت،  الشركة،  وأعلنت 
مسافة  عالي  ضغط  أسالك  بسرقة  القانون  عن 
 30 التريكات  خط  من  الجفارة  ببلدية  1050مترًا 
والزال  المساكن  بعض  تغذية  تمت  حيث  انجيلة، 
تغذيتها،  يتم  لم  أرضية  ومحطة  هوائي  محول 
سرقة  نفسه،  اليوم  في  تم،  الصدد  نفس  وفي 
خط  من  متر   900 مسافة  عالي  ضغط  أسالك 
القرية 30 الساعدية، حيث قامت فرق الصيانة على 
المسروقة.  عن  بداًل  جديدة  أسالك  بتركيب  الفور 
وذكرت في وقت سابق تسجيل واقعة سرقة أسالك 
خط  على  750مترًا  مسافة  عال[  ضغط  كهربائية 
إلى  أدى  مما  زليتن،  ببلدية  ماجر  فرعية  ابوخصاب 

فقد التغذية على ثالثة محوالت زراعية.
عديد  نوهت  إنها  بيان  في  الشركة  وقالت 
في  تتسبب  التعديات  هذه  مثل  أن  إلى  المرات 
والمزارع  المساكن  اعديد  على  الكهرباء  انقطاع 
فرق  وترهق  جسيمة،  خسائر  الشركة  وتكبد 

الحق،  وقت  وفي  مضاعفة.  جهود  ببذل  الصيانة 
أعلنت الشركة قيام مجهولين بالعبث وسرقة عدد 
وطريق  الهضبة  مشروع  في  تحويل  محطات  ثالث 
في  الفروسية  محطة  تعرض  إلى  مشيرة  المطار، 
الضغط  كوابل  سرقة  إلى  المطار  طريق  منطقة 
الحلقية  الوحدات  في  والعبث  والمنخفض  العالي 
داخل المحطة، األمر الذي أثر سلبًا على نمط حياة 
المادية  التكاليف  قيمة  من  ويرفع  المواطنين، 
وكذلك  للكهرباء،  العامة  الشركة  تتكبدها  التي 
تحويل جهود العاملين بالشركة إلى إصالح أعمال 
ألعمال  تسخيرها  عن  بداًل  المتعمدة  السرقة 

والتطوير. الصيانة 

كذلك،  الشركة  نشرت  نفسه،  األسبوع  وخالل 
محطة  لها  تعرضت  التي  السرقة  أعمال  من  جانبًا 
الميديليك الواقعة بمنطقة طريق المطار، وتمثلت 
العالي  بالضغط  الخاصة  الخاليا  الجريمة في سرقة 
والعبث  والمنخفض  العالي  الضغط  كوابل  وقطع 
سرقة  وكذلك  العالي،  الضغط  مفاتيح  خلية  في 
إلى  أدى  مما  الوقاية،  بأجهزة  الخاصة  األسالك 

انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة األحياء البرية.
الفنية،  فرقها  قيام  الشركة  أعلنت  المقابل،  في 
لدائرة  التابعة  والخطوط  الكوابل  فرقتي  خاصة 
شملت  التي  الصيانة  أعمال  بإنجاز  زارة،  عين 
ضغط  وخلية  ومنخفض  عالي  ضغط  كوابل  ربط 
على  عالي  ضغط  كوابل  ربط  وكذلك  منخفض 
بالكامل،  الورفلي  فرج  محطة  لتشغيل  المحول 
محول  وضع  الصيانة  أعمال  أيضًا  شملت  كما 
الفرجان.  خلة  بمنطقة  شريحة  محطة  داخل  وخلية 
العامة  لإلدارة  التابعة  التركيبات  إدارة  وواصلت 
للتوزيع القيام بأعمال الصيانة، حيث قامت السبت، 
بتنفيذ عدد 2 وصالت نهاية كابل ضغط عالي على 
لحام  وصلة  بتنفيذ  قامت  كما  الفرجاني،  محطة 
ضغط عالي على محطة خاليا »اليرموك 2« لتغذية 

عدد من المحطات بمنطقة الخلة.

وأشار البيان إلى اتخاذ الجهات األمنية اإلجراءات 
لمالكه  المصنع  وتسليم  الواقعة،  حيال  القانونية 
تثبت  التي  الملكية  أوراق  أحضر  بعدما  الشرعي 

توريده المصنع وملكيته له.

اجتماع لبحث األزمات
الحلول،  وإيجاد  لألزمات  بحثها  سبيل  وفي 
اجتماع  عقد  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
العميد  بإمرة  بطرابلس  الجاري،  األسبوع  موسع، 
عام  مع مدير  المشتركة  القوة  آمر  غربيل  الفيتوري 
الرقابة عبد الرزاق عواج وعدد من مسؤولي إدارات 
التفتيش بالمناطق، باإلضافة إلى عدد من مشرفي 
التي تواجه صعوبات  بعض المحطات في المناطق 
الزاوية  وهي  األحمال  طرح  برنامج  تنفيذ  في 

والحرشة والخمس التوليد وشكشكوك.
األسباب  استعراض  االجتماع  خالل  وتم 
مشرفي  بعض  لها  يتعرض  التي  والمشاكل 
عدم  إلى  أدت  التي  الذكر،  سالفة  المحطات 
على  والتأكيد  األحمال  طرح  برنامج  بتنفيذ  التقيد 
القوة  قبل  من  الكهرباء  محطات  تأمين  استمرارية 
طرح  برنامج  في  العدالة  إلى  للوصول  المشتركة 

األحمال.
خالل  للكهرباء،  العامة  الشركة  وطالبت 
االجتماع، بعدم دخول المواطنين محطات الكهرباء 
لحماية المشغلين المتواجدين في محطات التوليد 
عرضة  يكونوا  ال  حتى  التشغيل،  وغرف  والتحويل 
صحتهم،  على  خطرًا  تشكل  قد  مشاكل  لحدوث 
بجوالت  للقيام  الشركة  مع  التعاون  إلى  باإلضافة 
توزيع طرح  االعتداءات لضمان  تكرار  لمنع  ميدانية 
تم  كما  والمناطق،  المدن  بين  بالتساوي  األحمال 

االتفاق على تركيب كاميرات داخل المحطات.
العامة  الشركة  عن  الحضور  رحب  بدورهم 
تسهيل  شأنها  من  التي  اإلجراءات  بكافة  للكهرباء 
عمل الفنيين، التي قامت بها القوة المشتركة طيلة 
على  والتقدير  بالشكر  وتوجهوا  الماضية  األيام 
الكهرباء، وفق  بتأمين محطات  المبذولة  جهودهم 

بيان للشركة عن االجتماع.
معدات  على  قاصرة  تعد  لم  السرقة  ظاهرة 
التحري  فريق  ضبط  حيث  وحدها،  الكهرباء  شركة 
طرابلس،  فرع  القانون،  إنفاذ  بإدارة  والقبض 
مصنع  معدات  األمنية،  للعمليات  العامة  باإلدارة 
إلنتاج األعالف مسروقة في منطقة الطويشة. وعثر 
على  محملة  وهي  المعدات  تلك  على  األمن  رجال 
الربيع،  وادي  في  تمركز  عبر  مرورها  خالل  شاحنة 
الوفاق على  الداخلية في حكومة  وزارة  بيان  حسب 
الخميس  االجتماعي،  التواصل  موقع  في  صفحتها 

الماضي.

دعوة للتظاهر
تردي  مشكلة  مع  سياسيًا  تداخاًل  بدا  وفيما 

المجلس  رئيس  نائب  انتقد  العامة،  الخدمات 
الجمعة  معيتيق،  أحمد  الوفاق،  لحكومة  الرئاسي 
أنها  معتبرًا  المطلقة«،  الفرد  »سلطة  الماضي، 
تدني  إلى  أدت  قرارات  واتخاذ  الفساد  في  »سبب 
الليبي  الشعب  داعيًا  األساسية«،  الخدمات  مستوى 
إلى »التعبير عن رأيه بكل وضوح، والمطالبة بفتح 
صرفها«،  وأوجه  صرفت،  التي  األموال  في  تحقيق 
مشيرًا إلى أن الخروج للتعبير عن الغضب من أداء 

الحكومة أمر منطقي.
باشاغا،  فتحي  الداخلية،  وزير  معيتيق  وطالب 
وضمان  المتظاهرين،  لحماية  يلزم  ما  بـ»اتخاذ 
على  والحفاظ  أهدافها  عن  المظاهرة  خروج  عدم 
لتحقيق  بالنظام  االلتزام  إلى  داعيًا  العام«،  األمن 
مطالبات  ورفع  للمظاهرة  المعلنة  »األهداف 
منشور  بيان  حسب  عنها«،  والتعبير  المتظاهرين 

على صفحته بموقع »فيسبوك«.
إلى  وجهه  الذي  البيان  في  معيتيق  وقال 
دولة  بناء  أساسات  أحد  من  »إن  الداخلية:  وزير 
للتظاهر  الخروج  هو  والقانون  المؤسسات 
المعمول  القانون  وفق  الرأي  عن  تعبيرًا  السلمي، 
مستوى  تدني  من  االستياء  عن  والتعبير  به، 
فكيف  أساسي  حق  »هذا  وأضاف:  الخدمات«، 
واحتكار  الجوانب،  بعض  في  )الخدمات(  بانعدامها 
الفساد،  في  تسببت  التي  المطلق  الفرد  سلطة 
الخدمات  مستوى  تدني  إلى  أدت  قرارات  واتخاذ 

األساسية«.
على  غضبه  عن  للتعبير  المواطن  خروج  واعتبر 
منطقيًا«؛  »أمرًا  الملفات  بعض  في  حكومته  أداء 
في  جوانب  لتوضيح  المسؤولين  كل  »يخرج  حتى 
التقصير  أسباب  هي  وما  يتولونها  التي  الملفات 
مناصب  تولوا  من  جميع  :»على  وتابع  بشفافية«، 
للمحاسبة  جاهزين  يكونوا  أن  الليبية  الدولة  في 
الليبيين  لجميع  وتعهد  الجاهزين«،  أول  وأنا 
أفسد  من  كل  عن  والكشف  السكوت  بـ»عدم 

وتقديم ملفاته أمامهم«.
الوطني  الوفاق  بحكومة  الداخلية  وزير  وأعلن 
مع  »التعاون  الماضي،  يوليو   28 في  باشاغا  فتحي 
في  كبار  مسؤولين  لمحاسبة  العام  النائب  مكتب 
الدولة«، وقال إنه »ال يمكن تحقيق األمن في ظل 
والصحة  الكهرباء  وخدمات  المواطن  حقوق  غياب 
»حق  مؤكدًا  الدولة«،  في  المستشري  والفساد 
وسوء  الفساد  على  واالحتجاج  الخروج  في  الشارع 

الخدمات«.
تطبيقًا  إطالقه  خالل  الداخلية  وزير  وقال 
موبايل«،  »الداخلية  اسم  تحت  الهاتف  على 
وأجهزة  المواطن  بين  ما  التواصل  تيسير  بهدف 
بطرق  وتُبتز  تُستَغل  »الدولة  إن:  الداخلية، 
وسندفع  بذلك،  نرضى  ولن  عدة،  ووسائال 
الدولة  وصيانة  المحاوالت  هذه  لمحاربة  الدماء 

المدنية«.

القاهرة - الوسط

● آثار سرقة األسالك الكهربائية. ● سرقة األسالك الكهربائية باتت ظاهرة متكررة

● جانب من أعمال الصيانة لألعطال بالشبكة الكهربائية

ارتفعت في اآلونة األخيرة

أزمة التعديات على الشبكة الكهربائية.. كابوس يفاقم معاناة املواطنني

»الكهرباء«: أعمال السرقة ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة وآخرها سرقة 3 محطات

مع إحصاء المركز الوطني لمكافحة األمراض، ارتفاع 
المستجد«  »كورونا  بفيروس  اإلصابة  حاالت  عدد 
في ليبيا، إلى أكثر من 6 آالف و300 إصابة، منها 
أكثر من 130 حالة وفاة، قال مدير المركز الدكتور 
إن  الجاري،  األسبوع  منتصف  النجار،  الدين  بدر 
في  خصوصًا  يتفاقم،  ليبيا  في  الوبائي  الوضع 
مدينتي طرابلس ومصراتة، وكذلك الجنوب، مشيرًا 
إلى انتشار فيروس »كورونا المستجد« في معظم 
المناطق بمدينة طرابلس، خاصة بلديتي أبوسليم 

وحي األندلس، ومنطقة سوق الجمعة.
زيادة  بها  أيضًا  مصراتة  بلدية  أن  وأوضح 
ملحوظة في أعداد الحاالت، وهناك ارتفاع في عدد 
المصابين الذين يحتاجون إلى عناية طبية سواء في 
طرابلس أو مصراتة، حسب مقطع فيديو لتصريح له 
إلى إحدى القنوات، نشرته صفحة المركز على موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«، اإلثنين.

الحاجة إلى زيادة اختبارات »كورونا«
ولفت النجار إلى وصول مشغالت خاصة بتحاليل 
اليومان  شهد  أن  بعد  »كورونا«،  عن  الكشف 
المجمعة من مراكز  العينات  الماضيان تكدسًا في 
بدأ  المشغالت  بوصول  لكن  النتائج،  لتأخر  الفرز، 
لدينا  كانت  »أيضًا  وتابع:  فيها.  التحاليل  إجراء 
أخرتنا،  والتي  الكهربائي  التيار  انقطاع  في  أزمة 
لكن المختبر يعمل بكامل طاقته حاليًا، وفي حدود 
جهود  هناك  ستكون  األكثر  على  ثالثة  أو  يومين 

إلظهار كل النتائج ولن يكون هناك أي تأخير«.
المطلوب  العدد  تحليل  إلى  »لم نصل  وأضاف: 
هذه،  مثل  كبيرة  جائحة  قلب  في  العينات  من 
في  اختبار  آالف  بـ10  نقوم  أن  المفترض  فمن 

ليبيا تدخل مرحلة التعايش مع فيروس »كورونا املستجد«
اختبار،   1500 إلى   1000 من  نجري  فنحن  اليوم، 
حدود  في  العملية  بهذه  تقوم  التي  والمختبرات 
ثمانية مختبرات، وهي تحت إشراف المركز الوطني 

لمكافحة األمراض«.

قرارات القفل التام لم تعد مجدية
وبين النجار، أن أعداد اإلصابات تجاوزت خمسة 
آالف والوفيات أكثر من 100 حالة، مطالبًا بالتركيز 
إلنقاذ  المهمة  الفائقة  والعناية  العزل  مراكز  على 
المجتمعية  التوعية  على  أيضًا  والتركيز  األرواح، 
وبرنامج التواصل الصحي مع الناس، وفرق الرصد 
المبكر  االكتشاف  مهامها  من  التي  والتقصي 
للحاالت وتتبع المخالطين وحجرهم وعزلهم حتى 
النجار  وطالب  المرض.  هذا  انتشار  إيقاف  يتم 
القفل  قرارات  أن  معتبرًا  الضوابط،  على  بالتركيز 
التزام  وأن  نفعًا،  تجدي  تعد  لم  والحظر  التام 
أن  إلى  مشيرًا  ينبغي،  كما  ليس  بها  المواطن 
وأرجع  األمر،  هذا  في  تتعاون  ال  األمنية  األجهزة 

ذلك لعدم جاهزيتها أو التحديات الموجودة.
وواصل النجار: »طال أمد الجائحة، ومن ثم نحن 
نرى أن يكون هناك تعايش مع هذا الفيروس، فال 
المحال  تلتزم  أن  يجب  لكن  المحالت،  قفل  يجب 
بالضوابط الصحية، بحيث ال يدخل أي شخص إال 
المشترين  أو  العمالء  عدد  يكون  وأن  بالكمامة، 
محدودًا، وأن تكون هناك إجراءات تعقيم وتطهير، 
هذا  انتشار  من  نحد  أن  نستطيع  الطرق  فبهذه 

المرض، فاألوان لم يفت بعد«.
واختتم: »من المفترض أن يكون هناك تعاون 
بين كل الجهات، وأن تكون هناك إدارة أزمة رشيدة 
االنتشار  نقلل من هذا  المجتمع حتى  تؤكد صحة 
الهائل للمرض قبل أن يفوت األوان، وقبل أن يكون 
هناك سريان عام بالمجتمع ويصبح إيقافه مستحياًل 

مثلما حدث في العديد من الدول األخرى«.

وفي وقت سابق، نفى مدير فرع المركز الوطني 
عبدالحميد  الدكتور  سبها،  في  األمراض  لمكافحة 
في  »كورونا«  وباء  تفشي  على  السيطرة  الفاخري، 
على  الشأن  هذا  في  تردد  ما  أن  مؤكدًا  المدينة، 
من  له  أساس  »ال  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الصحة«، وذلك بعدما تداول عدد من رواد مواقع 
التوصل االجتماعي، مطلع األسبوع الجاري، إشاعات 
األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  بسيطرة  تفيد 
انتشار فيروس »كورونا المستجد«  في سبها على 
أعداد  بنقص  ذلك  على  مدللين  المدينة،  في 

اإلصابات المعلنة يوميًا من جانب المركز.
وقال الفاخري لـ»الوسط« إن السبب في نقص 
سبها  في  يومين  المعلنة  اإلصابة  حاالت  أعداد 

المشغالت  »نقص  إلى  يعود  األخيرة  األيام  خالل 
أن  إلى  منوهًا  المركز«،  لدى  بالتحاليل  الخاصة 
المركز  فرع  إلى  المشغالت في طريقها  كمية من 
الوطني لمكافحة األمراض في سبها. وأعلن مدير 
سبها،  فرع  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز 
الخميس الماضي، توقف العمل بمختبر فرع سبها؛ 
بسبب نفاد مشغالت الكشف عن فيروس »كورونا 
الرصد  فرق  »الوسط«  عبر  مطالبًا  المستجد«، 
بالتوقف عن أخذ العينات إلى حين توافر المشغالت.
في  األميركية  السفارة  أعلنت  قريب،  سياق  في 
القائم باألعمال جوشوا  إجراء  ليبيا، امس األربعاء، 
الوطني  المركز  عام  مدير  مع  مكالمة  هاريس، 
لمكافحة األمراض، الدكتور بدر الدين النجار لتلقي 

الليبية  الصحية  السلطات  »جهود  حول  إحاطة 
المستجد«.  »كورونا  فيروس  لجائحة  لالستجابة 
نيابة  أعرب  هاريس  إن  األميركية  السفارة  وقالت 
عن السفير ريتشارد نورالند، عن تقديره لـ»الجهود 
الكبيرة وغير السياسية التي يبذلها المركز الوطني 
والسلطات  منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة 
الصحية في جميع أنحاء البالد، حيث يعملون بروح 
من التضامن للكشف عن انتشار الفيروس والوقاية 

منه واالستجابة له«.
وأشارت السفارة إلى تخصّيص حكومة الواليات 
للشركاء  دوالر  مليون  بـ13  يقدّر  مبلغًا  المتحدة 
لجائحة  االستجابة  لدعم  والمحليين  الدوليين 
»كورونا المستجد« في ليبيا، كجزء من مبلغ يفوق 
715 مليون دوالر من المساهمات األميركية لتلبية 
االستقرار  إعادة  واحتياجات  اإلنسانية  االحتياجات 

والتنمية في ليبيا منذ العام 2011.
أعلنت  بالبلديات،  الوبائي  الوضع  صعيد  وعلى 
اللجنة االستشارية الطبية لمكافحة وباء »كورونا« 
إصابات  ست  تسجيل  األربعاء،  أجدابيا،  بمدينة 
جانب  إلى  المستجد«  »كورونا  بفيروس  جديدة 
تسجيل أول حالة وفاة في المدينة جراء الفيروس. 
لمصابي  اإلجمالية  الحصيلة  ترتفع  اإلعالن  وبهذا 
 ،20 إلى  أجدابيا  في  المستجد«  »كورونا  فيروس 

بوزارة  اإلعالم  إدارة  صفحة  على  منشور  حسب 
التواصل  موقع  على  الموقتة  بالحكومة  الصحة 

االجتماعي »فيسبوك«.
أحمد  ونيس  العقيد  أجدابيا،  أمن  مدير  وعقد 
المحال  أصحاب  مع  اجتماعًا  الثالثاء،  الشكري، 
التجارية واألسواق في المدينة للتشديد على ضرورة 
توفير  من  والوقائية  االحترازية  باإلجراءات  التقيد 

قفازات وكمامة للزبائن والتعقيم بشكل دوري.
لمكافحة  الرئيسية  اللجنة  أعلنت  الكفرة،  وفي 
مشغالت  نفاد  األربعاء،  بالمدينة،  »كورونا«  وباء 
جهاز كشف فيروس »كورونا المستجد« في البلدية. 
التواصل  موقع  على  صفحتها  عبر  اللجنة  وقالت 
إنه تم تركيب جهاز كشف  االجتماعي »فيسبوك« 
الفيروس بالكفرة قبل شهرين، وكانت معه خمس 
عينات تشغيل، حيت تم تجريب واحدة وبقيت أربع 
أعراض  تعاني  التي  الحاالت  في  استخدامها  تقرر 

المرض، وأظهر التحليل السريع أنها موجبة.
ولفتت إلى أنه تم استهالك العينات األربع على 
كانت  أخرى  حالة  إلى  إضافة  موجبة،  حاالت  ثالث 
بالكامل.  التشغيل  عينات  نفاد  إلى  أدى  ما  سالبة، 
وأعلن المركز الوطني لمكافحة األمراض في الرابع 
من أغسطس، نفاد مشغالت الكشف عن »كورونا«، 
مختبرات  معظم  داخل  العمل  توقف  إلى  أدى  ما 
المركز، الفتًا إلى مخاطبة اللجنة العلمية االستشارية 
حتى يتم توفير المشغالت بشكل عاجل وبكميات 

كبيرة تتماشى مع الوضع الوبائي بالبالد«.
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنت  والجمعة، 
الحمض  استخالص  مشغالت  من  شحنة  وصول 
ألمانية  المستجد«،  »كورونا  لفيروس  النووي 
أن  إلى  الفتة  الدولي،  مصراتة  مطار  إلى  المنشأ، 
حاالت  فحص  لمختبرات  »مخزونًا  تمثل  الشحنة 
على  موزعة  مختبرًا   20 عددها  والبالغ  االشتباه، 

كامل التراب الليبي، لمدة ستة أشهر«.

القاهرة - الوسط

● مدير عام المركز الوطني لمكافحة األمراض د. بدر الدين النجار

الوضـــــع الوبائــــــي يتفـــــــاقم
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من قصص المعاناة الليبية

بالمشكالت،  متخم  واقــع  من  بالخوف  مدفوعين 
ومحمولين بأحالم في حياة عادية بعيدًا عن الحروب 
البحث عن  الليبيين  الشباب  اختار عدد من  والدمار، 
فرص أخرى في الحياة، عبر هجرة البالد وعبور مياه 
مجهواًل،  يبدو  مصير  عن  باحثين  »المتوسط«، 

وطريق محفوف بالمخاطر ال الورود.

مالية الوفاق
مجمع  في  يعمل  كان  )25 سنة(  التاورغي  محمد 
الصناعات الصوفية بمدينة بني وليد، يقول إن الحياة 
لم تنصفه ولم يشعر بطعم األمان في بالده، ولهذا 
وتم  تنجح،  لم  محاولته  ولكن  الهجرة،  طريق  اختار 

إرجاعه من شواطئ مدينة زوارة.
استمعت »الوسط« إلى حكاية محمد الذي تحدث 
ضاحكًا، ليقول: »أنا من تاورغاء، يعني نازح ومهجر في 
بالدي، يعني الهجرة خارج البالد لم تشعرني بشيء 
الطرقات.  في  والنوم  النزوح  طعم  ذقت  ألني  جديد 
أو  أوروبا  طرقات  في  أمنًا  أجد  لعلي  الهجرة  اخترت 
أجد أناسًا يقدرون اإلنسانية. ماذا تريد من شاب في 
مقتبل العمر يملؤه اليأس واإلحباط، فقرر الهجرة إلى 

أوروبا التي يراها األمل الجديد«.
وعن تفاصيل قصة محاولته الهجرة رفقة آخرين، 
روى التاورغي ما جرى بالقول: »اتفقت أنا وثالثة شباب 
آخرين على الحرقة )مصطلح محلي يعني الهجرة غير 
يدعى  للبشر  بمهرب  واتصلنا  البحر(،  عبر  الشرعية 
عصام. لم يرد علينا في بداية األمر ربما خشية وخوفًا 
منا أو اعتقادًا بأننا نتبع إحدى الجهات األمنية، لكن 
لنا  بعد عدة محاوالت لالتصال، اطمأن قلبه، وحدد 

موعدًا ومكانًا للقاء«.
ماذا جرى في لقائهم بمهرب البشر عصام، هذا 
ما يرويه التاورغي بالقول: »التقيناه، وطلب من كل 
شخص مبلغًا ماليًا بقيمة 3000 دينار ليبي، واتفق 
معنا على يوم للتنقل من مدينة بني وليد إلى مدينة 
زوارة، وبعد وصولنا لزوارة مكثنا يومين ننتظر انطالق 
الرحلة عبر البحر، وفي ليلة ظلماء اتجهنا إلى شواطئ 
زوارة، وما هي إال ساعات حتى جاءتنا قوة أمنية، وألقت 
القبض علينا وعرفنا حينها أنه تم بيعنا وتمت عملية 
النصب علينا وتسليمنا لقوة أمنية تولت بدورها عملية 
نقلنا إلى مركز إليواء المهاجرين، وبعد أسبوعين تم 
نقلنا إلى مدينة بني وليد، وضاعت كل أحالمنا وعدنا 

إلى النزوح داخل الوطن«.
سألناه: لو حصلت على فرصة أخرى للهجرة؛ هل 
ستهاجر أم أن مشروع الهجرة لم يعد يدور في بالك؟

فأجاب: »إذا كانت هناك فرصة للهجرة، فسأهاجر 

لم تمنع القيود المفروضة على السفر والتنقل بسبب 
من  الفارين  األشخاص  حركة  »كــورونــا«،  جائحة 
النزاعات وانتهاكات حقوق اإلنسان والعنف والظروف 
لمكتب  حديث  تقرير  وفي  الخطيرة.  المعيشية 
فإن  والمخدرات،  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  األمم 
الصحراء  جنوب  أفريقيا  من  والالجئين  المهاجرين 
وآسيا  األوســط،  والشرق  أفريقيا  وشمال  الكبرى 
يقعون بين ضغوط الحاجة إلى الفرار من النزاعات 

والفقر، وبين خطر الغرق في البحر.
بعدوى  اإلصــابــة  خطر  ــك،  ذل إلــى  وباإلضافة 
والنظافة  الصحية  الظروف  غياب  في  »كــورونــا« 

األساسية خالل رحلة اللجوء.
المعيشية  الــظــروف  أن  التقرير  أوضــح  كما 
مخيمات  وفي  الطريق  في  والالجئين  للمهاجرين 
أزمة  قبل  لعقود  كبير  قلق  مصدر  كانت  الالجئين، 
»كورونا«، مشيرًا إلى أن انتشار الوباء وعواقبه من 

المحتمل أن يعرض حياة هؤالء الناس للخطر أكثر.
وذكر التقرير أنه على الرغم من اإلغالق المفروض 
الحركة  على  الصارمة  والقيود  األوروبية  الدول  في 
التهريب  طرق  طول  على  المهاجرين  تهريب  فإن 
على  المتوسط مستمر  األبيض  البحر  غرب ووسط 
األقل بسبب استمرار الصراعات في المنطقة. وأضاف 
أن إغالق الحدود البرية والبحرية والجوية يؤدى إلى 
زيادة تهريب المهاجرين، حيث إن الالجئين بحاجة 
الحدود  المهربين من أجل عبور  ماسة إلى خدمات 
الفتًا إلى أنه غالبًا ما تؤدي عمليات اإلغالق والقيود 

دون أي تردد ألنه لم يبقَ لي شيء هنا سوى بعض 
الذكريات«. وأوضح: »من الصعب جدًا أن تعيش طعم 
الغربة وأنت في بلدك. بالدنا ال تريدنا. الوقت ليس 

وقتنا، وعمرنا يضيع هنا«.
آخر  سؤال  عن  التاورغي  أجاب  موجعة،  وبعبارات 
الهجرة، قائاًل:  المجهول في حالة  إلى  الذهاب  حول 
»عن أي موت تحكي؟! نحن في بالدنا عايشين من 
قلة الموت، البحر بالنسبة لي أكثر أمنًا من حياة في 
بالد ترفضنا، تحطم كل آمالنا وأحالمنا. أؤكد لك أن 
نسبة كبيرة من الشباب اليوم تفكر في الهجرة لكن 

الظروف حالت دون هجرتهم«.
لكن من واقع تجارب الذين تمكنوا من الهجرة، 
فإن النجاح في عبور ضفة »المتوسط« إلى الجانب 
األوروبي ال يعني لصاحبه نهاية المشكالت، بحسب 
ما يرويه أحد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، 

أيضًا إلى استخدام طرق وظروف أكثر خطورة وارتفاع 
المهاجرين  يعرض  مما  التهريب،  خدمات  أسعار 
واإلتجار  واالستغالل  ــاءة  اإلس لزيادة  والالجئين 
بالبشر. ورجح التقرير أن يؤدي االنكماش االقتصادي 

وهو  ليبيا،  إلى  أعادته  اإليطالية  السلطات  ولكن 
وسام صالحين.

ــا  أوروب سواحل  وصلت  »إذا  صالحين:  ويقول 

العالمي الذي يجلب زيادة حادة في معدالت البطالة 
إلى زيادة اإلتجار عبر الحدود باألشخاص من البلدان 

التي تعاني انخفاضات طويلة األمد في التوظيف.
أن  اإليطالية  الداخلية  وزارة  بيانات  وأظهرت 

كمهاجر غير شرعي، لن تجد البساط األحمر المفروش 
بالورود في انتظارك، أنت على أرض تعتبر فيها خارجًا 
تبقى  أن  عليك  يجب  وهلة،  أول  من  القانون  عن 

بحيث  المهاجرين،  أعداد  في  زيادة  تواجه  البالد 
أضعاف  ثالثة  بواقع  العام  هذا  الوافدين  عدد  زاد 
مقارنة بالعام الماضي. وتؤكد روما أنها ال تستطيع 
دول  من  مساعدة  دون  األعــداد  هذه  مع  التعاطي 

تنهب  أو  أن تسرق  يمينًا وشمااًل، عليك  تلتفت  فارًا 
أي مكان  تنام في  أو تتسول كي تأكل وتشرب، قد 
تحت رحمة أي كان، ذلياًل ضعيفًا الحيلة لك ، أي عمل 
تكبرت  التي  األعمال  من  أفضل  يكون  لن  ستجده 
عليها في بلدك، وستعمل خارج القانون كاللص بال 
حقوق وبال تأمين، ستبقى كذلك باحثًا عن أي حيوان 
تقترن به من أجل الوثائق وفقط، وقد تضطر إلى بيع 
كل شيء، فتتزوج امرأة ال سلطة شرعية لك عليها، 
وتنجب أوالدًا ال سلطة لك عليهم أخالقيًا ودينيًا، وفي 
اللحظة التي تحصل فيها على الوثائق لن تفتح عليك 
أبواب السماء ذهبًا؛ فقط يجوز لك أن تعمل بجد دون 
على  للحصول  الطريق  تقطع  لن  تعيش،  كي  تذمر 
التاسعة  في  العمل  إلى  تذهب  ولن  مجاني،  سكن 

صباحًا حاماًل كوب قهوة في يدك«.
وأضاف وسام صالحين عن تجربته بعد العودة إلى 

أوروبية أخرى. وأظهرت أرقام الوزارة أن ما مجموعه 
هذا  اآلن  حتى  إيطاليا  إلى  وصلوا  مهاجرًا   8988
العام، مقارنة بـ 3165 للفترة نفسها العام 2019. 
العام  هذا  المهاجرين  غالبية  أن  البيانات  وأظهرت 
تونسيون، يليهم مهاجرون من بنغالديش وساحل 

العاج والجزائر والسودان.
بيان،  في  اإليطالية،  الداخلية  وزارة  وقالت   
وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  الجزائر  داخلية  وزراء  إن 
وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا وتونس 
اجتمعوا عبر مؤتمر مصور بالفيديو »لتعزيز التعاون 
تدريب  خالل  من  القوانين«  إنفاذ  وكــاالت  بين 

الشرطة وتمويل شراء معدات تقنية.

تحذير أممي
لالتحاد  العام  األمين  حــذر  الشأن  هــذا  وفــي 
األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي 
جاغان تشاباغين، من أن اآلثار االقتصادية المدمرة 
لفيروس »كورونا« قد تتسبب بموجات هجرة جديدة 

حالما يتم فتح الحدود بين الدول.
بشأن  الشديد  قلقه  عن  تشاباغين  ــرب  وأع
اآلثار الثانوية للوباء. مضيفًا: »نرى بشكل متزايد 
في  الغذائي  والوضع  الوظائف  على  التأثيرات 
خيار  أمام  الكثيرين  أن  واعتبر  البلدان«.  عديد 
الجوع،  أو  لفيروس »كورونا«  بالتعرض  المخاطرة 
قد  الوضع  هذا  عن  الناتج  اليأس  أن  من  محذرًا 
تكون له عواقب بعيدة المدى. وتابع: »ما نسمعه 
هو أن الكثير من الناس الذين يفقدون وظائفهم 
سيشعرون بأنهم مجبرون على التحرك بمجرد أن 
أن  أنه »ال يجب  إلى  لفت  الحدود«. كما  فتح  يبدأ 

أرض الوطن: »حين عدت إلى أرض ليبيا نسيت كل 
المعاناة.. نسيت الجوع والخوف واأللم.. تعذبنا كثيرًا 
من سوء المعاملة، وتذكرت قول الشاعر )بالدي وإن 
نهائيًا،  األمل  فقدت  اليوم  لكن  عزيزة(،  عليا  جارت 
وفقدت معه متعة الحياة. لم أعد أرغب في شيء سوى 
العيش في حياة كريمة، أريد أن أعيش مثلي مثل أي 
شاب في عمري؛ يكون لي بيت وحياة مستقلة وطفل 
يناديني )أبي(، لكن أعتقد أنه حلم كبير في هذه البالد 

التي رفضتنا ونقلتنا إلى المجهول«.
طرابلس،  إلى  وليد  بني  من  وسام  رحلة  بدأت 
ومن ثم إلى مدينة زوارة، في حدود منتصف الليل، 
رفقة آخرين حيث حملتهم شاحنة كبيرة ونقلتهم إلى 
الشاطئ الذي ستنطلق منه الرحلة المقررة، وكانت 
من  المهاجرين  من  كبيرًا  عددًا  تضم  الرحلة  تلك 
عدة جنسيات؛ سوريين ونيجريين ويمنيين وليبيين، 
وركبوا جميعًا في زوارق مطاطية، ثم انطلقت الرحلة 
عبر البحر، وبعد مرور نحو 9 ساعات وصلوا إلى إحدى 
يعاد  أن  قبل  أيام،  عدة  فيها  وبقوا  اإليطالية  الجزر 
ترحيلهم إلى ليبيا، لينتهي حلم وسام بالهجرة إلى 

عودته ورفاقه إلى التراب الليبي.
ويعلق وسام صالحين: »تجربة الهجرة عبر قوارب 
الموت ليست بالسهلة كما يعتقد البعض. وحقيقة ال 
أنصح أحدًا بتجربتها مهما ضاقت به الدنيا. األوضاع 
ليست باألمر السهل كما يتوقع بعض الشباب. جميع 
أليم  واقع  يهربون من  كانوا  الذين هاجروا  الشباب 
أو من فقر عاشوه في وطنهم، متمنين حياة كريمة، 
إلى  تقود  التي  والمدافع  البنادق  صوت  من  خالية 

الموت«.
ورد على ما إذا كان خطر الموت قد ساورهم خالل 
رحلة الهجرة أم ال، بالقول: »تظل )في الهجرة( بقعة 
ضوء وشعاع أمل في حياتنا أفضل من واقعنا المرير 
الذي كثر فيه الفساد وأصبح اإلنسان اليساوي شيئًا. 

يظل البحر أدفأ حضنًا من وطن رفض أبناءه«.
بشكل  شرعية  غير  الهجرة  مشكلة  ليبيا  وتعاني 
البحر  فإن  المهاجرين  من  الكثير  اعتقاد  وفي  كبير، 
هو المالذ األخير هربًا من الوضع األمني واالقتصادي 
السيئ الذي تشهده البالد منذ بضع سنوات يعيشها 
الليبيون تحت وطأة أزمات ال ترحم؛ خاصة مع استمرار 
االقتتال األهلي دون بارقة أمل في التوصل إلى حل 
يجمع الفرقاء حول طاولة واحدة لتفتح الطريق أمام 
إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين ظروف معيشة 
بالدهم  وخيرات  موارد  من  ليستفيدوا  المواطنين 
العربية  الدول  أكثر  من  باعتبارها  إليها  ينظر  التي 
واألفريقية إنتاجًا للنفط، ورغم ذلك تعاني مشكالت 
عن  تغيب  التي  واإلنارة  والوقود  السيولة  في  شتى 
بيوتهم لساعات طويلة بسبب سياسة طرح األحمال 
التي تتبعها شركة الكهرباء في غالبية مناطق البالد.

في  الهجرة  على  كبير  تأثير  هناك  كان  إذا  نفاجأ 
المقبلة«. والسنوات  األشهر 

قوة مختلطة
الفرنسي،  الداخلية  وزير  أعلن  ذاته  السياق  في 
جيرالد دارمانان، في روما بعد محادثات مع نظيرته 
وإيطاليا  فرنسا  أن  المورغيز،  لوتشيانا  اإليطالية 
لمكافحة  حدودهما  على  مختلطة  قوة  ستشكالن 
قنوات مهربي المهاجرين. وأكد دارمانان أن »هذه 
مسألة بالغة األهمية لمكافحة هذا العبور الحدودي 
منطقة  مــن  شرعيين«  غير  مهاجرين  لسكان 
فينتيميليا على الجانب اإليطالي إلى منطقة مانتون 
على الجانب الفرنسي. وللمرة األولى، ستجمع هذه 
تحت  وفرنسيين  إيطاليين  أفــرادًا  الجديدة  القوة 

قيادة واحدة، حسب ما قالت أوساط الوزير.
وتريد فرنسا أن يكون هناك »موقف مشترك« مع 
في  األوروبي  االتحاد  داخلية  وزراء  قمة  قبل  إيطاليا 
الجديد  الهجرة«  »اتفاق  بروكسل بشأن  أكتوبر في 
الذي يفترض أن تقترحه المفوضية في سبتمبر. وقال 
الحصول  في  أيضًا  ترغب  بالده  إن  الفرنسي  الوزير 
على دعم إسبانيا وألمانيا اللتين سيزورهما دارمانان. 
إلى  »سنحتاج  المورغيز:  لوتشيانا  قالت  جهتها  من 
إصالحات شجاعة قادرة على التعبير بشكل ملموس 
عن مبادئ التضامن والتوزيع العادل لألعباء بين جميع 
أرقام رسمية،  االتحاد. وبحسب  األعضاء« في  الدول 
المقدر عددهم  المهاجرين  فإن ما يقرب من نصف 
بـ11 ألفًا، الذين وصلوا إلى إيطاليا غادروا من تونس، 
أما اآلخرون  التونسيين.  المواطنين  ومعظمهم من 

فانطلقوا في غالبيتهم من ليبيا.

شباب يروون لـ »الوسط« حكايات الهجرة عبر مياه »املتوسط« هربًا من »بالد ال تريدنا«

األمم املتحدة: قيود السفر والتنقل لم تمنع حركة الفارين من النزاعات والعنف

الوسط - الصغير الحداد

القاهرة - الوسط

في تقرير من 38 صفحة، سلطت منظمة حقوقية 
بحق  الصادرة  االنتهاكات  على  الضوء  إيطالية 
والقيود  اإلغالق  فترة  أثناء  إيطاليا،  في  الالجئين 
أعداد  تزايد  التقرير  ويبين  بـ»كورونا«.  الخاصة 
اإلجــراءات  بسبب  الحركة  حرية  من  المحرومين 
معاملة  المهاجرين  تلقي  إلى  باإلضافة  الصحية، 
اإليطالي  التحالف  وانتقد  السلطات.  من  قاسية 
إلى  »الميل   )CILD( المدنية  والحقوق  للحريات 
بعض  في  أدى  مما  خارجية،  بمصادر  االستعانة 

الحاالت إلى إعادة المهاجرين إلى ليبيا«.
ووفق موقع »مهاجر نيوز«: »يمكن تعريف أماكن 
إعادتهم  قبل  لألشخاص  لإلقامة  كمراكز  االحتجاز 
إلى الوطن، حيث تصل فترات االحتجاز لمدة 180 
المهاجرين في  احتجاز  أن يكون  يومًا. وال يشترط 
هذه األماكن فقط، بل يمكن أيضًا أن يتم الحجز في 
مراكز الشرطة أو حتى داخل غرف انتظار على الحدود 
أو وسائل النقل، كما حدث أخيراً مع سفينة )روباتينو( 
وسفينة )موبي زازا(، حيث خضع المهاجرون إلجراءات 
العزل الصحي على متن السفينة لمدة أسبوعين في 

عرض البحر«.
نفسه،  الموقع  على  المنشور  التقرير  ويسلط 
أمس األربعاء، الضوء على عدد الحاالت التي تم فيها 
لوقف  المفروضة  القيود  أثناء  المهاجرين،  احتجاز 
انتشار عدوى فيروس »كورونا«، ما حرم المهاجرين 

من حريتهم ألسابيع وأحيانًا لعدة أشهر، األمر الذي 
يخالف الدستور اإليطالي.

حقوق أقل للمهاجرين
ويوضح التقرير أن المهاجر ولدى وصوله األراضي 
اإليطالية، يتم حجزه في أماكن ضيقة، مكتظة وغير 
الئقة، وقد يصل عدد المحتجزين حتى 40 شخصًا 
في سكن مشترك، وهو ما اليتوافق مع أدنى معايير 

السكن الصحي الالئق.
التقرير،  عبر  للحريات،  اإليطالي  التحالف  وقال 
إن عديدًا من الشروط التي يخضع لها المهاجرون 
في إيطاليا أصبحت أسوأ في فترة اإلغالقات والحجر 
الصحي الخاص بـ»كورونا«، حيث تم احتجاز العديد 
من المهاجرين لفترات طويلة وغير محددة، كما أنه 
تم إدخال مهاجرين جدد إلى مرافق الحجر الصحي 
الخاص بالمهاجرين، ما استوجب تكرار مدة الحجر 
البالغة 14 يومًا أكثر من مرة لألشخاص القدامى، 
أربع  في  اإليطالي  الدستور  انتهاك  يبين  ما  وهو 
نقاط: هي الحق في الحصول على رعاية صحية لجميع 
المواطنين، ومبدأ المساواة، ومبدأ الحرية الشخصية، 

ومبدأ الحق في معاملة إنسانية.
ويقول التقرير إن الزيادة في أعداد المهاجرين 
الوافدين في أبريل ثم مايو ويونيو زادت من أعداد 
األشخاص في الحجر الصحي في مراكز االستقبال، 
سيما  ال  الموجودين،  المهاجرين  أمور  وعقدت 
االستيعابية  القدرة  دفعت  حيث  المبيدوسا،  في 
المحدودة لنزل الالجئين هناك السلطات إلى البحث 

استضافة  أجل  من  سفن،  أو  جديدة  مرافق  عن 
األعداد المتزايدة من المهاجرين القادمين. ووفقًا 
لبيانات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين، فقد وصل، حتى 2 أغسطس، ما مجموعه 
14.051 شخصًا عن طريق البحر إلى إيطاليا منذ 
تونس  من  الوافدين  معظم  وقدم  العام.  بداية 
»أكثر من %40«، يليهم نحو %13 من المهاجرين 

من بنغالديش، و%2 من الجزائر، و%1 من ساحل 
العاج.

نقاط حجز المهاجرين
ووفقًا للتقرير، فإن نقاط حجز المهاجرين موجودة 
في إيطاليا منذ العام 2015، كما أن مدة اإلقامة بها 
تختلف من مكان آلخر وحسب الظروف، حيث تتراوح 

بين أيام قليلة إلى أكثر من شهرين، ونوه التقرير بأن 
هذه األماكن غير مخصصة لإلقامة الطويلة، وكانت 
هناك شكاوى عديدة من المنظمات غير الحكومية 
بشأن هذه األماكن. ويقول التقرير إنه بسبب هذا 
االكتظاظ هناك »لم يكن هناك ما يكفي من المرافق 
الصحية والقدرة الكافية على تنفيذ تدابير الوقاية من 
العدوى«. ولم يُسمح للمفوضية بزيارة هذه األماكن، 
وتم توثيق تمديد الحجر الصحي الذي مدته 14 يومًا 
حتى 28 أبريل لجميع المحتجزين، بغض النظر عن 

موعد وصولهم بعد دخول مهاجرين جدد.
قد  المحتجزون  كان   »CILD« لتقرير  ووفقًا 
حيث  أبريل«.  نهاية  بحلول  »االحتجاج  في  بدؤوا 
أرسل أحد المهاجرين المحتجزين هناك »أن الوضع 
أصبح غير محتمل«، وتم نقل المحتجزين في أبريل 
إلى مركز استقبال في توسكانا بوسط إيطاليا يوم 
5 مايو وبعد يومين، دخل 108 مهاجرين آخرون 
شهر  وطــوال  المبيدوسا.  في  ساخنة  نقطة  إلى 
يونيو، تم استخدام النقاط الساخنة كمرفق للفرز 
انتظار  في  الناس  استضافة  تم  حيث  والفحص، 
إلى مراكز االستقبال األخرى في جميع  التحويالت 
كان  الساخنة  النقطة  مغادرة  بعد  إيطاليا.  أنحاء 
المنظمة  دفع  ما  معروف،  غير  المهاجرين  مصير 
اإليطالية إلى التساؤل عما إذا كانت إمكانية طلب 

اللجوء قد عرضت على المهاجرين هناك أم ال؟

سفن الحجر الصحي
في  المحتجزين  المهاجرين  التقرير  تناول  كما 

توصيات البرامج المحلية، حيث يجوز احتجاز شخص 
ما »لمدة تصل إلى 180 يومًا أو حتى سنة في حاالت 
استثنائية«. وخالل حالة الطوارئ الصحية، قال مركز 
عليهم  الصعب  من  إنه  المركزي  الصحية  الرعاية 
بالضبط  نقلهم  تم  الذين  األشخاص  عدد  تحديد 
بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، وأشارت 
أنه في بعض توصيات وقعت »حوادث  إلى  اللجنة 
ومحاولة  للذات  إيذاء  وحوادث  واعتداءات  إصابات 
الحاالت  هذه  بين  من  األقــل«.  على  واحدة  انتحار 
ارتفاعه  جدار  فوق  من  نفسه  »رمى  فتى  محاولة 
خمسة أمتار داخل المركز، بعد أن قرر قاضي المحكمة 
تمديد احتجازه لمدة 30 يومًا أخرى، على الرغم من 
الالزمة إلثبات جذوره في  الوثائق  أن محاميه قدم 

إقليم سردينيا«.
شابًا  أن  زُعم  سردينيا،  في  نفسه  المركز  وفي 
مغربيًا »تعرض لسوء المعاملة بعد أن قرر عدم تناول 
الطعام عن طريق خياطة فمه«. كما تم احتجاز بعض 
المحتجزين في ذلك المركز »لفترة أطول من فترة 

االحتجاز القصوى وهي 180 يومًا«.
إذا كان االستخدام  التقرير فيما  وأخيرًا، يشكك 
قبالة  للمهاجرين  الصحي  الحجر  لسفن  األخير 
األشخاص  لحجز  وسيلة  األساس  في  هو  الشاطئ 
دون رسوم لفترة أطول من الالزم. ويقول التقرير 
إن احتجاز األشخاص في البحر الذين عانوا بالفعل 
عادل.  وغير  إنساني  غير  أمر  البحر  في  أيام  لعدة 
وفي الختام، دعت اللجنة إلى إجراء »مراجعة نقدية 

لسياسات الهجرة الحالية«.

القاهرة - الوسط

● مهاجرون قبالة سواحل اليونان

● مهاجرون مع أحد موظفي المنظمة الدولية للهجرة ● قارب مهاجرين في مياه البحر المتوسط

● طريق الهجرة البرية عبر أفريقيا ال يقل خطورة عن عبور البحر المتوسط إلى أوروبا

توقعات بموجات هجرة جديدة

محمد التاورغي: من الصعب جداً أن 
تعيش طعم الغربة وأنت في بلدك.. 
الوقت ليس وقتنا وعمرنا يضيع هنا

وسام صالحين: الهجرة عبر قوارب 
الموت ليست سهلة.. وال أنصح أحداً 

بتجربتها مهما ضاقت به الدنيا

● صورة متداولة عبر مواقع التواصل لمهاجرين ليبيين

تقرير حقوقي إيطالي: املهاجرون عوملوا بقسوة من السلطات خالل أزمة »كورونا«
منتقـــــداً إعـــادتهم إلى ليبيــــا
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عواصم العالم - وكاالت

وسط خشية من موجة ثانية للوباء

موسكو تعلن نجاح تطوير لقاح ضد »كورونا«.. وبوتني: فعال بما فيه الكفاية
ثانية  موجة  أوروبا،  ال سيما  العالم،  فيه  يخشى  وقت  في 
لـ»كوفيد19-«، الذي أصاب أكثر من 20 مليون شخص، 
األول  اللقاح  تطوير  في  نجاحها  الثالثاء،  روسيا،  أكدت 
إعالن  وهو  المستجد«،  »كورونا  فيروس  ضد  »الفعال« 

علقت عليه منظمة الصحة العالمية بحذر.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين: »هذا الصباح، 
وألول مرة في العالم، تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا 
فيه  بما  فعال  أنه  »أعلم  مضيفًا:  روسيا،  في  المستجد« 
»فرانس  وفق  مستدامة«،  مناعة  يعطي  وأنه  الكفاية، 

برس«.
أطلق  الذي  اللقاح  تلقت  بناته  إحدى  أن  الرئيس  وأكد 
عليه اسم »سبوتنيك في«: »سبوتنيك« تيمنًا باسم القمر 
الصناعي السوفياتي، وهو أول مركبة فضائية وضعت في 
عدة  في  لقاح  كلمة  من  حرف  أول  تمثل  و»في«  المدار، 

لغات أجنبية.
عملية  في  المشارك  الروسي  السيادي  الصندوق  وقال 
في  صناعيًا  إنتاجه  بدء  المقرر  من  إنه  اللقاح  تطوير 
سبتمبر. وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل 
ديمترييف، الثالثاء، أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقًا 

»أكثر من مليار جرعة« من اللقاح الروسي.
وفي األسابيع التي سبقت هذا اإلعالن أبدى علماء أجانب 

منظمة  دعت  فيما  اللقاح،  هذا  إنتاج  سرعة  من  قلقهم 
والتوجيهات  »اإلرشادات  احترام  إلى  العالمية  الصحة 
الثالثاء  المنظمة  وذكرت  المجال.  هذا  في  الواضحة« 
للقاح  والترخيص  الترخيص«  تسبق  التي  »المرحلة  بأن 

يخضعان آلليات »صارمة«.
ياساريفيتش،  طارق  المنظمة،  باسم  المتحدث  وقال 
خالل مؤتمر صحفي عبر الفيديو: »نحن على تواصل وثيق 
مع السلطات الروسية والمحادثات تتواصل. المرحلة التي 
تسبق الترخيص ألي لقاح تمر عبر آليات صارمة«. وأوضح 
أن »مرحلة ما قبل الترخيص تتضمن مراجعة وتقييما لكل 
خالل  جمعت  التي  المطلوبة  والفعالية  السالمة  بيانات 

مرحلة التجارب السريرية«.
 1600 في األثناء، بدأت إندونيسيا الثالثاء تجارب على 
وهذا  االختبار.  من  الثالثة  المرحلة  دخل  للقاح  متطوع 
الصينية،  »بيوتيك«  شركة  تعده  الذي  الصيني  اللقاح 
دخلت  لقاحات  قلة  من  واحد  فاك«،  »كورونا  والمسمى 
المرحلة الثالثة واألخيرة من االختبار التي تسبق الموافقة 

عليه.
في  متطوع  آالف  تسعة  على  اختباره  بدأ  أن  وسبق 
البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررًا من الوباء. وتواجه 
إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد 
»كوفيد19-«،  بوباء  اإلصابات  عدد  في  زيادة  السكان، 
 5700 وأكثر من  إصابة  ألف   127 اآلن  فيما تسجل حتى 

وفاة. ورغم هذا التطور في مجال تطوير اللقاحات، ال يزال 
العالم يواجه تزايدًا في تفشي فيروس »كورونا المستجد«.

بصيص أمل
وفي نيوزيلندا، أمرت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، وبعد 
بـ»كورونا«،  جديدة  إصابات  تسجيل  عدم  من  يوم   102
بإغالق مدينة أوكالند بعد تسجيل أربع إصابات. وسجلت 
20 مليون إصابة على األقل في العالم، أكثر من نصفها 
في القارة األميركية، وفق تعداد لـ»فرانس برس« استنادًا 

إلى مصادر رسمية اإلثنين.
في  الصحية  للسلطات  بالنسبة  قلق  مصدر  ذلك  ويعد 
من  للحد  جديدة  تدابير  فرض  إلى  تدعو  التي  العالم، 

تفشي الوباء.

تيدروس  العالمية،  الصحة  منظمة  عام  مدير  وقال 
 )...( أمل  »يوجد بصيص  اإلثنين:  غيبريسوس،  أدهانوم 
لذلك  لكن  الوباء«،  احتواء  على  أبدًا  األوان  يفوت  وال 
االلتزام  المواطنين  وعلى  التحرك  »المسؤولين  على 
لألمراض  األوروبية  الوكالة  واتفقت  الجديدة«.  بالتدابير 
المعدية مع المنظمة األممية، اإلثنين، فأوصت الحكومات 

األوروبية باتخاذ تدابير جديدة.
وأشار المركز األوروبي للوقاية من األمراض ومكافحتها 
العناصر  إلى  اإلثنين،  نشر  المخاطر  لتقييم  تحديث  في 
التي تؤكد ارتفاع عدد اإلصابات بـ»كوفيد19-«. وبحسب 
إحصاءات الوكالة األوروبية، يتم اكتشاف بين عشرة آالف 
و15 ألف إصابة يوميًا في االتحاد األوروبي، وهو عدد أقل 
بكثير من عدد اإلصابات المسجلة في ذروة تفشي الوباء 
في مطلع أبريل »30 ألفًا«، لكنه أعلى من سقف الخمسة 

آالف الذي سجل من منتصف مايو إلى منتصف يوليو.
ارتفاعًا  »نشهد  ستوكهولم:  ومقرها  الوكالة  وأكدت 
بتخفيف  مرتبطًا  دول  عدة  في  اإلصابات  عدد  في  حقيقيًا 

تدابير التباعد االجتماعي«.

»إشارة خاطئة«
السيطرة  من  تتمكن  ال  بأنها  اإلثنين  إسبانيا  وأقرت 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  عدوى  على  كامل«  »بشكل 
في  زيادة  أكبر  أسبوعين  خالل  البالد  سجلت  وقت  في 

عدد اإلصابات مقارنة بالدول الكبيرة في أوروبا الغربية. 
عدد  بارتفاع  »محاصرة«  تكون  أن  إيطاليا  وتخشى 

اإلصابات لدى جيرانها األوروبيين.
السكان  على  اإلثنين،  السلطات،  أوجبت  باريس،  وفي 
في  اكتظاظًا  األكثر  األحياء  في  الكمامات  وضع  والزوار 
بالفيروس،  اإلصابات  زيادة  من  الحد  لمحاولة  المدينة، 
رغم موجة حر تسجل خاللها درجات حرارة مرتفعة. وشمل 
العاصمة  دوائر  كل  في  تقع  شارع  مئة  نحو  التدبير  هذا 
وضع  من  يمتعضون  كثرًا  أن  ورغم  تقريبًا.  الفرنسية 
الكمامات  رؤية  يمكن  كان  اإلجمال  في  أنه  إال  الكمامة، 
صباح اإلثنين أكثر من األيام السابقة في المناطق المعنية.
من جهتها، قررت اليونان إغالق الحانات والمطاعم ليال 
عدد  تسجيل  بعد  األساسية،  السياحية  مدنها  بعض  في 
إصابات قياسي جديد. وباإلضافة إلى التداعيات الصحية، 
وأحيا خطوط  العالمي  االقتصاد  في  بركود  الوباء  تسبب 
ثقافية  أحداث  مواعيد  وبدل  اجتماعية  وتفاوتات  انقسام 

ورياضية.
ورفض وزير الصحة األلماني فكرة عودة مشجعي كرة 
»إشارة  سيشكل  ذلك  أن  معتبرًا  المالعب،  إلى  القدم 
خاطئة«، في وقت تشهد البالد ارتفاعًا في عدد اإلصابات. 
وفي إيطاليا، أثير جدل كبير اإلثنين بعد طلب خمسة نواب 
االستفادة من مبلغ 600 يورو إضافية في الشهر، خصص 

ألشخاص يعانون صعوبات مالية كبيرة.

●   صورة للقاح طورته روسيا مضاد لفيروس كورونا.

 الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
يقول إن إحدى بناته تلقت اللقاح 

الذي أطلق عليه اسم »سبوتنيك فى«

●   الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل اتصال عبر الفيديو مع وزراء حكومته.

بعد يومين من تظاهرات للمعارضة قمعت بالقوة، أعلنت 
بيالروس،  في  الرئاسية  لالنتخابات  المرشحة  المعارضة 
الخيار  اتخذت  أنها  الثالثاء،  تيخانوفسكايا،  سفتالنا 

»الصعب« بمغادرة البالد إلى ليتوانيا.
فيديو  شريط  في  الثالثاء،  تخانوفسكايا،  وأكدت 
وأضافت  البالد.  بمغادرة  الصعب«  »القرار  اتخذت  أنها 
أن  وأعرف   )...( بمفردي  القرار  »اتخذت  متجهمة: 
وكثيرين  سيفهمونني،  وكثيرين  سيدينونني،  كثيرين 

سيكرهونني«، بحسب »فرانس برس«.
أرسلتهما في وقت سابق  اللذين  وتحدثت عن ولديها 
إلى الخارج خشية الضغوط. وأكد وزير الخارجية الليتواني 
ليناس لينكيفيتشوس، الثالثاء، أن تيخانوفسكايا »وصلت 
إلى ليتوانيا وهي بأمان« مع ولديها. والحقًا نشرت وكالة 
المعارضة  أخرى غير مؤرخة تظهر  أنباء بيالروس لقطات 
»احترام  إلى  للدعوة  بيانًا  تقرأ  وهي  عامًا   37 البالغة 

القانون« و»عدم التظاهر«.
»تحت  سجل  الفيديو  أن  حلفاؤها  اعتبر  الفور  وعلى 
الضغط« مساء اإلثنين على األرجح عند احتجازها لساعات 
في مقر اللجنة االنتخابية إلى حيث توجهت لتقديم شكوى.

حملتها  أعضاء  من  وهي  كوليسنيكوفا  ماريا  وأعلنت 
ممثلي  مع  ساعات  ثالث  لوحدها  بقيت  »أنها  االنتخابية 
اإلثنين  مساء  اختفت  تيخانوفسكايا  وكانت  األمن«.  قوى 
في الليلة الثانية من االحتجاجات التي قمعتها الشرطة في 

مينسك ومدن أخرى، وأوقعت قتياًل.
البالد  غادرت  أنها  بيالروس  في  الحدود  حرس  وذكر 
الليل، ونشروا فيديو لسيارتها تعبر  البر خالل  من طريق 

الحدود.
من  بضغط  قسريًا  كان  رحيلها  أن  إلى  فريقها  ولفت 
تخانوفسكايا  حليفة  كوفالكوفا،  أولغا  وأكدت  السلطات. 

لـ»فرانس برس«: »لم يكن لديها خيار آخر«.

توقيف 5 آالف شخص
في  األولى  خطواتها  خطت  التي  تيخانوفسكايا،  وبرزت 
للرئيس  متوقعة  غير  كمنافسة  السياسي،  المعترك 
ألكسندر لوكاشنكو »65 عاما«، الذي يحكم بيالروس منذ 
فيديوهات، في  زوجها وهو مدون  عامًا. وحلت مكان   26
اقتراع  وبعد  مايو.  في  توقيفه  بعد  الرئاسة  إلى  السباق 
رافضة  السلطة«،  عن  »التخلي  إلى  النظام  دعت  األحد، 
النتائج الرسمية التي أعلنت فوز الرئيس المنتهية واليته 

بحصوله على %80.8 من األصوات ومنحتها %10 فقط.
قوات  قمعتها  التي  التظاهرات  في  المشاركة  ورفضت 
مستخدمة  اإلثنين،  ومساء  األحد  بعنف  النظام  حفظ 
الشرطة  وأفادت  المطاطي.  والرصاص  الصوتية  القنابل 
وألفين مساء  األحد،  آالف شخص مساء  اعتقال ثالثة  عن 
وسيلة  تحرير  رئيس  مارتينوفيتش  إيغور  بينهم  اإلثنين، 
إعالم معارضة. وأعلنت وزارة الصحة نقل 200 جريح إلى 

المستشفيات.
»رحيل  إن  المتظاهرين  أحد  عامًا«،   28« إيان  وقال 
من  الكفاح  مواصلة  متعهدًا  يوقفنا«،  لن  تيخانوفسكايا 
دعوات  الثالثاء،  وانتشرت،  حر«.  بلد  »في  العيش  أجل 

لتنظيم إضراب عام على مواقع التواصل االجتماعي.
عدة  أن  معارضة  بيالروسية  إعالم  وسائل  وذكرت 
النقابات  رفضت  وإن  حتى  فيه،  محلية شاركت  مؤسسات 
المستقلة الدعوة إليه خشية عمليات ثأرية من السلطات.

عقوبات
ودان االتحاد األوروبي، الثالثاء، اقتراعًا رئاسيًا »ليس حرًا 
على  عقوبات  بفرض  مهددًا  بيالروس،  في  منصفًا«  وال 
الدول  أيدته  موقف  في  العنف،  أعمال  عن  المسؤولين 
األعضاء الـ27. وجاء في البيان: »لم تكن االنتخابات حرة 
االتحاد  عالقات  معمق  بشكل  سندرس   )...( نزيهة  وال 
األوروبي مع بيالروس. قد تتخذ تدابير بحق المسؤولين 
عن العنف والتوقيفات غير المبررة وتزوير نتائج االقتراع«.

مينسك  وسط  في  الشغب  مكافحة  قوات  وانتشرت 
بعد ظهر الثالثاء، وفقًا لإلعالم المحلي والروسي، تحسبًا 
البيالروسي  الرئيس  ووصف  جديدة.  تظاهرات  ألي 
الخارج،  من  تسييرهم«  يتم  »خراف  بأنهم  المتظاهرين 

متعهدًا بـ»إعادة من يتحداه إلى صوابه«.
ولم  البالد  في  مستقرة  غير  اإلنترنت  شبكة  وكانت 
وعدة  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  الوصول  يتسن 
وكانت  للمعارضة.  وفقًا  السلطات،  من  بأمر  تطبيقات 
وواشنطن  ولندن  وبرلين  وباريس  األوروبية  المفوضية 
وأشار  النفس.  ضبط  إلى  مينسك  ودعت  بالقمع،  نددت 
احتمال  إلى  الثالثاء،  ماس،  هيكو  األلماني  الخارجية  وزير 
إعادة فرض سريع لعقوبات أوروبية على بيالروس بعدما 

رفعت جزئيًا في 2016.
الرئيس  وبكين  موسكو  هنأت  اآلخر،  الجانب  على 
بلده  توريط  يريد  بأنه  الكرملين  اتهامه  رغم  لوكاشنكو، 
ودعم المعارضة. والدعم الكبير لتيخانوفسكاي حصل على 
خلفية صعوبات اقتصادية فاقمها توتر مع روسيا وطريقة 

معالجة لوكاشنكو أزمة فيروس »كورونا المستجد«.

مينسك - وكاالت

واشنطن - وكاالت

●   الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو أثناء اإلدالء بصوته في االنتخابات الرئاسية

●   ترامب يعّلق مؤتمره بعد تبّلغه بإطالق نار خارج البيت األبيض
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في حادثة نادرة، أطلق عناصر الخدمة السرية 
األميركية النار على شخص كان مسلحًا على ما 
يبدو خارج البيت األبيض اإلثنين، وفق ما أعلن 
الرئيس دونالد ترامب بعدما تم إجالؤه لمدة 

وجيزة، بينما كان يعقد مؤتمرًا صحفيًا.
المكلفة  السرية  الخدمة  فرقة  قائد  وأفاد 
بأن  سوليفان،  توم  األبيض،  البيت  حماية 
رجاًل يبلغ من العمر 51 عامًا اقترب من عنصر 
وشارع   17 شارع  بين  منعطف  عند  الجهاز  في 
»فرانس  وفق  األبيض،  البيت  قرب  بنسلفانيا 

برس«.
سالحًا  يحمل  إنه  للعنصر  به  المشتبه  وقال 
وأخرج  باتجاهه  »عدائي«  بشكل  وركض 
في  سوليفان  أفاد  ما  وفق  مالبسه،  من  أداة 
أن  سوليفان  وأضاف  »تويتر«.  على  نشر  بيان 
دفع  ما  للنار«،  »مطلق  وضعية  اتخذ  الشخص 
في  عليه  النار  إلطالق  السرية  الخدمة  عنصر 

منطقة الصدر، بحسب سوليفان.
اإلسعافات  المكان  في  األمن  عناصر  وقدم 
األولية، وتم استدعاء خدمة الطوارئ الصحية. 
السرية  الخدمة  وعنصر  به  المشتبه  ونقل 
مكتب  »إن  سوليفان:  وقال  المستشفى.  إلى 
السرية  للخدمة  التابع  المهنية  المسؤولية 
تعامل  طريقة  بشأن  داخلية  مراجعة  سيجري 
الضابط« مع الحادثة، مضيفًا أنه تم التواصل 

مع قسم شرطة واشنطن.
الصحفيين  إلى  يتحدث  الرئيس  كان  وبينما 

في القاعة المخصصة لذلك في البيت األبيض، 
اقترب حارس تابع للخدمة السرية منه وقاطعه 
يمكنك  هل  »سيدي،  منخفض  بصوت  قائاًل 
بينما  والموظفون،  ترامب  وغادر  مرافقتي«. 
ُأقفلت أبواب القاعة التي كانت ال تزال مكتظة 

بالصحفيين.
الخدمة  من  عناصر  فشوهد  الخارج،  في  أما 
يسارعون  وهم  آلية،  بنادق  يحملون  السرية 
شبكة  وأفادت  األشجار.  خلف  مواقعهم  التخاذ 
»فوكس نيوز« التي كان فريق التصوير التابع 

لها في الخارج عن سماع طلقين ناريين.
قاعة  في  مجددًا  ترامب  ظهر  دقائق،  وبعد 
السرية  الخدمة  عناصر  أن  وأعلن  المؤتمر 
البيت  مقر  خارج  ما  شخص  على  النار  أطلقوا 

إنفاذ  جهاز  عناصر  »أطلق  وقال:  األبيض. 
القانون النار على أحد ما، يبدو أنه المشتبه به. 

وهو في طريقه إلى المستشفى«.
وأكد الرئيس الجمهوري الذي يواجه معركة 
أية  أنه ال يملك  نوفمبر   3 انتخابية صعبة في 
الذي  الشخص  دوافع  أو  هوية  عن  معلومات 
تم إطالق النار عليه. وقال: »قد ال يكون لألمر 
عالقة بي«. ولم تصدر أية معلومات دقيقة بعد 
بشأن نوع التهديد الذي كان الشخص يشكله.

لكن ردًا على ما إذا كان المشتبه به مسلحًا، 
أجاب الرئيس »بحسب ما فهمت، نعم«، مشيرًا 
البيت  سياج  »خارج«  وقعت  الحادثة  أن  إلى 
األبيض الذي يتم تعزيزه بحاجز حديدي جديد 
أعلى بمرتين مما كان عليه في السابق. وأضاف 

ترامب: »ال أعتقد أنه تم اختراق أي شيء، كانوا 
بعيدين نسبيًا«.

اختراق  يجِر  »لم  أنه  سوليفان  أكد  بدوره، 
الواقعة،  خالل  إطالقًا  األبيض  البيت  مجمع 
السرية  الخدمة  عناصر  من  أي  يتعرض  ولم 
وبدا  إطالقًا«.  الخطر  إلى  بالحماية  المعنيين 

ترامب هادئًا لدى عودته إلى المنصة.
واستأنف انتقاداته لمعارضيه الديمقراطيين 
أزمة  مع  تعاطيه  بطريقة  وإشادته 
»كوفيد19-«، التي تشير استطالعات الرأي إلى 
ولدى  فاشلة.  يعتبرونها  األميركيين  ثلثي  أن 
سؤاله بشأن إن كانت الحادثة األمنية أربكته، 
رد ترامب: »ال أعرف، هل أبدو مرتبكًا؟«. وتابع: 
»من المؤسف أن العالم هكذا، لكن لطالما كان 

العالم مكانًا خطيرًا«.
وهو  ميالكو،  فيليبوس  أكد  جهته،  من 
الذين  المتظاهرين  من  صغيرة  مجموعة  بين 
يعتصمون بشكل متواصل قرب البيت األبيض، 
برس«:  لـ»فرانس  وقال  نار.  إطالق  سمع  أنه 
ناري بعدما كنت سمعت  »سمعت صوت طلق 
ذلك  بعد  رجل.  »كان صوت  وأضاف:  صراخًا«. 
فورًا، ظهر ثمانية أو تسعة رجال كانوا يركضون 

وهم يرفعون بنادقهم من طراز إيه آر- 15«.
السرية  الخدمة  بعناصر  فأشاد  ترامب،  أما 
إياهم  واصفًا  الرئيس  حماية  عن  المسؤولين 
األفضل«.  بين  من  واألفضل  »رائعون  بأنهم 
السرية«،  الخدمة  مع  باألمان  »أشعر  وقال: 
طارئ  أي  لمواجهة  استعدادهم  عن  متحدثًا 

»في حال لزم األمر«.

عقب إعالن فوز لوكاشنكو

لجوء منافسة رئيس بيالروسيا إلى 
ليتوانيا بعد قمع تظاهرات املعارضة

الصني تعاقب 11 أميركيا ردا على خطوات مشابهة من واشنطن

في واقعة نادرة

إجالء ترامب من مؤتمر صحفي بعد إطالق نار خارج البيت األبيض

بكين - وكاالت

مسؤولين  بحق  واشنطن  اتخذتها  مشابهة  خطوات  على  ردًا 
كونغ،  هونغ  في  األمنية  بكين  حملة  خلفية  على  صينيين، 
بينهم  أميركيًا،   11 على  عقوبات  اإلثنين،  الصين،  فرضت 

السناتوران ماركو روبيو وتيد كروز.
بقمع  مسؤواًل   11 الماضي  األسبوع  واشنطن  واتهمت 
بمن  كونغ،  هونغ  في  الديمقراطية«  والعمليات  »الحريات 
فيهم زعيمة المدينة كاري الم، وأعلنت أنها ستجمد أي أصول 

لهم في الواليات المتحدة، حسب »فرانس برس«.
على فرض  اآلن  لواشنطن حتى  رد  أقوى  الخطوة  واعتبرت 
باألمن  يتعلق  المدينة  على  للجدل  مثيرًا  جديدًا  قانونًا  بكين 
القومي. وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان، 
في  صارخًا  »تدخاًل  تعد  األميركية  الخطوة  أن  إلى  اإلثنين، 

شؤون الصين الداخلية وانتهاكًا جديًا للقانون الدولي«.
الصين فرض عقوبات على بعض األشخاص  وقال: »قررت 
يتعلق بمسائل على صلة  ما  الذين تصرفوا بشكل سيئ في 
بهونغ كونغ«. وتشمل العقوبات مدير منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« كينيث روث، ورئيس الصندوق الوطني للديمقراطية، 

كارل غيرشمان. ولم يحدد تشاو تفاصيل العقوبات.
حظرت  الماضي  »الشهر  روبيو:  أطلقها  تغريدة  في  وجاء 
عقوبات«،  علي  فرضوا  اليوم  أراضيها.  إلى  سفري  الصين 

مضيفا: »بدأت أعتقد أنهم ال يكنون لي اإلعجاب«.
وبرز السناتوران الجمهوريان روبيو وكروز كاثنين من أبرز 
داعمي الحراك المدافع عن الديمقراطية في هونغ كونغ، منذ 

الماضي.  العام  أحيانًا  العنف  تخللها  احتجاجات ضخمة  خرجت 
ردت  التي  االضطرابات  بإثارة  أجنبية«  »قوى  بكين  واتهمت 
عليها بفرض قانون أمني أواخر يونيو، ما أثار مخاوف سياسية 

في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
من  كان  محلية  انتخابات  مذاك  المدينة  مسؤولو  وأجل 
»كوفيد19-«.  بتفشي  القرار  مبررين  تجري،  أن  المفترض 
رايتس  بيان لكينيث روث أصدرته منظمة »هيومن  وجاء في 
محددة  غير  عقوبات  الصينية  الحكومة  »إعالن  أن  ووتش« 
ضدي ال يعدو كونه جهدًا لصرف االنتباه عن اعتدائها الواسع 

النطاق على حقوق شعب هونغ كونغ«.
ناشطين  ستة  بحق  توقيف  مذكرات  السلطات  وأصدرت 
مدافعين عن الديمقراطية يعيشون في المنفى، وأطلقت حملة 
اإلعالم  قطب  السلطات  أوقفت  واإلثنين،  آخرين.  بحق  أمنية 

في هونغ كونغ جيمي الي، الذي يعد بين أشد معارضي بكين، 
االتهام  توجيه  »تم  إنه  روبيو  وقال  األمني.  القانون  بموجب 

إلى جيمي الي وابنه بالتواطؤ مع قوى أجنبية«.
العالم  على  التوقيفات،  من  مزيد  توقع حصول  »مع  وتابع: 
كونغ  هونغ  ألبناء  آمنًا  مالذًا  يوفر  وأن  بسرعة  يرد  أن  الحر 

المعرضين للخطر«.
من  أشهر  ثالثة  قبيل  األخيرة  األميركية  اإلجراءات  تأتي 
االنتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، إذ بات الملف الصيني 
جزءًا من الحملة االنتخابية للرئيس دونالد ترامب، الذي تشير 

االستطالعات إلى تقدم خصمه جو بايدن عليه.
مع  تعاطيه  طريقة  عن  الرضا  عدم  منسوب  ارتفاع  ومع 
إبرام  مسألة  على  التركيز  من  ترامب  انتقل  الوباء،  تفشي 
اتفاق تجاري مع الصين إلى تحميلها مسؤولية أزمة فيروس 
سجال  في  وبكين  واشنطن  وانخرطت  المستجد«.  »كورونا 
الطرفان  تبادل  إذ  األخيرة،  األشهر  في  عدة  جبهات  على 
التي  الجماعي  االحتجاز  عمليات  خلفية  على  عقوبات  فرض 
في  مسلمة  معظمها  أقليات  أفراد  بحق  الصين  بها  تقوم 

شينجيانغ. إقليم 
كما أمر ترامب األميركيين بالتوقف عن التعامل تجاريًا مع 
في  الرائجين  الصينيين  توك«  و»تيك  تشات«  »وي  تطبيقي 
غضون 45 يوما. وجاء في القرار أن الصين قد تستخدم »تيك 
توك« لتعقب موظفين فدراليين وإعداد ملفات عن األشخاص 

البتزازهم والقيام بعمليات تجسس على الشركات.
واشنطن  فرضتها  التي  العقوبات  أن  اإلثنين،  تشاو،  وذكر 
على خلفية ملف هونغ كونغ »لن تفضي إال للفت أنظار العالم 

إلى تسلط الواليات المتحدة وتنمرها وازدواجية معاييرها«.

●   رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري الم

على خلفية ملف هونغ كونغ
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بيروت - وكاالت

»منظومة الفساد أكبر من الدولة«

انفجار بيروت يطيح بحكومة حسان دياب بعد سبعة أشهر من تشكيلها
إثر فاجعة انفجار مرفأ بيروت، أعلن رئيس مجلس الوزراء 
فيما  حكومته،  استقالة  اإلثنين  مساء  دياب  حسان  اللبناني 
جراحهم  لملمة  يحاولون  الذين  اللبنانيين  غضب  يتصاعد 
التركيبة  كل  وإسقاط  المسؤولين  بمحاسبة  متمسكين 

السياسية.
تسبب  الذي  الضخم  االنفجار  على  أيام  ستة  مرور  وبعد 
أكثر من ستة آالف بجروح، مع  160 شخصًا وإصابة  بمقتل 
استمرار فقدان قرابة عشرين شخصًا، لم يصدر التقرير الذي 
وعدت به السلطات حول ما حصل. وبحسب السلطات، نتج 
يحوي  عنبر  في  بعد،  بأسبابه  يجزم  لم  حريق  عن  االنفجار 
سبب  يعرف  لم  األمونيوم  نيترات  مادة  من  طنًا   2750
االحتفاظ بها منذ أكثر من ست سنوات بعد مصادرتها من 

على باخرة غرقت في ما بعد، وفق »فرانس برس«.
التلفزة  محطات  عبر  بثها  تم  كلمة  في  دياب  وأعلن 
البلد...  الذي ضرب  الزلزال  إلى هذا  إلى هنا،  »اليوم وصلنا 
بمحاسبة  مطالبهم  وإلى  الناس  إلى  نحتكم  اليوم  نحن 
إلى  سنوات،  سبع  منذ  المختبئة  الكارثة  عن  المسؤولين 
رغبتهم بالتغيير الحقيقي«. وأضاف »أمام هذا الواقع نتراجع 
خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس )...( لذلك أعلن اليوم 

استقالة هذه الحكومة«.
يطالبون  الذين  المتظاهرين  ترض  لم  االستقالة  لكن 
إلى  يتهمونها،  باتوا  الذين  السياسية  الطبقة  كل  بإسقاط 
جانب الفساد والعجز عن حل مشاكلهم المزمنة، باالستهتار 
إلى  منهم  عدد  فعاد  المروع.  االنفجار  بعد  الناس  بحياة 
الشارع مساء في وسط العاصمة مكررين »كلن يعني كلن«.

وقالت فاطمة الزين »قدّم )دياب( استقالته لكن قد يأتينا 
الجوع  من  يموتون  »الناس  مضيفة  منه«،  أسوأ  هو  من 
والفقر، ورأينا في االنفجار ما ال يمكن تخيله، البقاء من دون 
استقال حسان  ليال شويفاتي »وإن  أفضل«. وقالت  حكومة 
النيابي«،  المجلس  في  يزالون  ال  سارقًا   128 فهناك  دياب، 
في إشارة الى عدد أعضاء مجلس النواب الذين استقال تسعة 

منهم منذ االنفجار تحت الضغط الشعبي.

منظومة فساد أكبر من الدولة
الصميم  في  اللبنانيين  أصابت  التي  »الكارثة  دياب  وقال 
واإلدارة  السياسة  في  مزمن  فساد  نتيجة  حصلت   )..(
والدولة«، مضيفًا »انفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت 

وصفه  لما  المسؤولية  وحمل  لبنان«.  على  المصيبة  وحلت 
بـ»منظومة الفساد« التي قال إنها »أكبر من الدولة والدولة 

مكبلة وال تستطيع مواجهتها والتخلص منها«.
وتأتي استقالة دياب بعد ثالثة أيام من تظاهرات تطالب 

بمحاسبة المسؤولين ورحيل الطبقة السياسية بالكامل.
في  دياب  حسان  شكلها  التي  بالحكومة  يفترض  وكان 

يناير أن تكون تكنوقراطية ومستقلة تعمل على حل مشاكل 
في  اقتصادية  أزمة  أسوأ  من  يعانون  الذين  اللبنانيين 
الودائع  على  وقيود  السيولة،  في  نقص  ظل  في  تاريخهم، 
محل  حّلت  وقد  الليرة.  صرف  سعر  في  وتدهور  المصرفية، 
حكومة برئاسة سعد الحريري كانت تضم ممثلين عن غالبية 
احتجاجات شعبية  السياسية، وسقطت تحت ضغط  األحزاب 

في أكتوبر.
دياب كان يخضع  القرار في حكومة  أن  الواضح  لكن من 
للقوى السياسية النافذة في البالد، وعلى رأسها تيار رئيس 
الجمهورية ميشال عون وحليفه حزب اهلل. وسبق إعالن دياب 

استقالة أربعة وزراء من الحكومة.

غليان في الشارع
حين  إلى  األعمال  تصريف  عن  مسؤولة  الحكومة  وستكون 
تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتًا طوياًل في 
ظل األزمة السياسية واالقتصادية والغضب الشعبي السائد. 
شعارات  التظاهرات  ورفعت  الشارع.  في  الغليان  ويستمر 

»عّلقوا المشانق« و»يوم الحساب«.
وتجددت المواجهات عصر اإلثنين بين محتجين غاضبين 
نزلوا إلى وسط العاصمة مجددا وألقوا الحجارة والمفرقعات 
على القوى األمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع. 
لن  إذ  المهترئ.  الحالي  للوضع  أي حل  األفق  وال يظهر في 
إجراء  أن  كما  جديدة.  حكومة  تشكيل  السهل  من  يكون 
قياس  على  ُفصّل  قانون  ظل  في  مبكرة  نيابية  انتخابات 
القوى السياسية الممثلة في البرلمان حاليًا، قد يعود بالقوى 
السياسية ذاتها الى البرلمان، ناهيك عن صعوبة تنظيمها 

في ظل الفوضى السائدة.
المفقودين  عن  البحث  عملية  اللبناني  الجيش  ويواصل 
تحت ركام المرفأ الذي تهدمت كل منشآته باستثناء جزء من 
السلطات  وتبدو  منتصبا.  يزال  ال  السميكة،  القمح  إهراءات 
بينما  الهائل  الدمار  من  الرغم  على  األرض  عن  غائبة  شبه 
الركام وشظايا  لرفع  ينشط متطوعون في كل شارع وزقاق 
مواطنون  ويشكو  وصوب.  ناحية  كل  في  المبعثرة  الزجاج 
متضررون ان أحدا لم يتصل منهم من جانب السلطات، أو 

عرض عليهم أي مساعدة.
قيمة  دوالر  مليون   117 بنحو  المتحدة  األمم  وقدّرت 
المقبلة  الثالثة  لبنان في األشهر  التي يحتاجها  المساعدات 
المواد  وتوزيع  اإليواء  ومتطلبات  الطبية  االحتياجات  لتلبية 
كورونا  فيروس  تفشي  الحتواء  برامج  وتنفيذ  الغذائية 

المستجد وغيرها.
عاجلة  مساعدة  تقديم  األحد  الدولي  المجتمع  وتعهّد 
الرئاسة  أعلنت  ما  وفق  دوالر،  مليون   250 من  أكثر  بقيمة 
والجمعيات  اللبناني  الشعب  إلى  تسّلم  أن  على  الفرنسية، 
غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة 

الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها.

دياب في خطاب االستقالة: »الكارثة 
التي أصابت اللبنانيين حصلت نتيجة 

فساد مزمن«

●  مروحية تحاول إخماد حريق مرفأ بيروت

 غالبا ما تصدر سلطات االحتالل 
أوامر بتدمير منشآت بالضفة المحتلة 

تعتبرها غير قانونية.

فراسين )األراضي الفلسطينية( - وكاالت

لجأ الفلسطيني أحمد عمارنة إلى مغارة في 
سفح جبل في شمال الضفة الغربية، للعيش فيها 
مع عائلته بعد أن منعته إسرائيل من بناء منزل 
في قريته فراسين الواقعة تحت السلطة األمنية 

اإلسرائيلية، لكن هذا الملجأ قد ال يدوم.
أغلق عمارنة)30 عاما( مدخل المغارة بجدار 
من  وآخر  حديديا  بابا  لها  ووضع  الحجارة  من 
الداخل، حيث  الخشب وفتح فيها نافذتين. في 
يوجد أثاث متواضع. ويعيش عمارنة في المكان 
المغارة،  جانب  وإلى  وابنته.  الحامل  زوجته  مع 
توجد حظيرة صغيرة ألغنامه ودجاجاته، بحسب 

»فرانس برس«.
عام  المغارة  في  العائلة  وجود  على  مضى 
يضيف  الذي  عمارنة  قول  وفق  أشهر،  وثمانية 
»تفاجأت بإنذار من السلطات اإلسرائيلية« في 
في  الواقعة  المغارة  بإزالة  يطالبه  يوليو  أواخر 

أرضه خالل أيام.
أوامر  اإلسرائيلية  السلطات  ما تصدر  وغالبا 
بتدمير منشآت ومبان في الضفة الغربية المحتلة 
تعتبرها غير قانونية. وتزامن اإلنذار الذي تلقاه 
عمارنة مع 17 إنذارا آخر إلزالة منازل ومنشآت. 
ويقول المهندس المعماري أحمد عمارنة »حاولت 
البناء مرتين، لكن سلطات االحتالل أبلغتني بأنه 

ممنوع البناء في هذه المنطقة«.
مغارة  في  بالسكن  قرار  التخاذ  هذا  ودفعه 
طبيعية قائمة منذ زمن بعيد، معتبرا أنه ال يحتاج 
إلى ترخيص للسكن فيها، خصوصا أن المغارة 
تقع في قطعة أرض مسجلة باسمه. ويستغرب 
أنها »شيدت  بحجة  المغارة  إزالة  بالتالي طلب 
تطرد  ال  العالم  »دول  ويقول  ترخيص«.  دون 
إال  أطلب  ال  وأنا  الكهوف،  من  الوحوش  حتى 
التعامل معنا كأننا وحوش وعدم طردنا منها«. 
ويتابع »ال أفهم لماذا يمنعونني من السكن في 
مغارة... ليتعاملوا معي كالحيوانات التي تعيش 
في الكهوف إذا كانوا من دعاة الرفق بالحيوان«.

»بناء غير قانوني«
الحكومة  أعمال  تنسيق  وحدة  وردّت 
التابعة  الفلسطينية  األراضي  في  اإلسرائيلية 
على  )كوغات(  اإلسرائيلية  الدفاع  لوزارة 
الموضوع  حول  برس«  »فرانس  استفسارات 

أعطتها   )...( المنطقة  في  »األوامر  إن  بالقول 
بنيت بشكل  التي  المباني  اإلشراف ضد  وحدة 
غير قانوني، دون التصاريح والموافقات الالزمة«.

في  األوامر  تنفيذ  تطبيق  »سيتم  وأضافت 
وسيخضع  السلطات  إلجراءات  وفًقا  الموقع 
لألولويات واالعتبارات التشغيلية«. وتتبع األرض 
التي تقع فيها المغارة الطبيعية لقرية فراسين 
كهيئة  الفلسطينية  السلطة  بها  اعترفت  التي 
السلطات  أن  غير  الماضي،  مارس  في  محلية 
كل  مع  تتعامل  كما  معها  تتعامل  اإلسرائيلية 
اإلدارية واألمنية  الخاضعة لسيطرتها  المناطق 

في الضفة الغربية.

ويقول عمارنة وهو يحمل طفلته بين يديه 
بإنشاء  أصال  أقم  لم  ألنني  باإلنذار،  »تفاجأت 
المغارة الموجودة منذ القدم«. وتعيش العائلة 
في قلق متخوفة من وصول جرافات إسرائيلية 

لهدم المغارة.
إن  اإلسرائيلية  »بتسليم«  منظمة  وتقول 
إسرائيل دمّرت 63 منشأة فلسطينية في يونيو 
على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، 
إسرائيل  إقدام  احتمال  عن  ناجم  توتر  ووسط 
الغربية  الضفة  من  كبيرة  أجزاء  ضمّ  على 
بخطة  عمال  فيها  اإلسرائيلية  والمستوطنات 
بين  للسالم  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 

اإلسرائيليين والفلسطينيين.
البناء في  الفلسطينيين من  وتمنع إسرائيل 
المناطق الخاضعة لسيطرتها األمنية المعروفة 
بمناطق »ج« أو »سي«، إال وفق قوانين صارمة. 
وغالبا ما يقدم الفلسطينيون على هدم منازلهم 
بأيديهم، حتى ال يدفعوا كلفة الهدم إن قامت 
السلطات اإلسرائيلية بهدمها، في حال كانت قد 
بنيت من دون تراخيص. وتقع قرية فراسين في 
شمال غرب الضفة الغربية وتعود نشأتها للعام 

.1920

ويقول رئيس المجلس القروي محمود أحمد 
 1967 العام  في  أهلها  غالبية  »هجرها  ناصر 
وعاد البعض العام 1980، ليصل عدد سكانها 
إلى مئتي نسمة يعيشون في مناطق متباعدة 
على مساحة القرية الواسعة فال يشكلون قرية 

مترابطة«.
ومنازلها  خدمات،  أي  القرية  في  توجد  وال 
مكوّنة إما من ألواح خشبية او ألواح من الزينك. 
وال  مياه  خدمة  وال  معبدة  شوارع  توجد  وال 
كهرباء. ويتمّ ضخ المياه إلى المنازل المتواضعة 
وقطعان األغنام من خزان مياه كبير تصل إليه 
المياه من خارج القرية. وتوجد منازل قديمة على 
قائال  المجلس  رئيس  إليها  يشير  الجبل،  سفح 

»كان أهلنا يعيشون هناك، وهناك مقابرهم«.
رؤية  يمكن  القرية،  من  قريبة  تلة  وعلى 
»كرافان« يقول سكان فراسين إنه لمستوطن 
ويقول  المنطقة.  إلى  حديثا  وصل  إسرائيلي 
المستوطن  هذا  »جاء  القروي  المجلس  رئيس 
أن  دون  من  أغنام«  ومعه  مدة  قبل  هنا  إلى 
يزعجه أحد، و»في الوقت ذاته، تطالبنا )الحكومة 
اإلسرائيلية(، نحن أصحاب هذه األراضي، بإزالة 

كل مظاهر الحياة«.

بعد منعهم من بناء منزل بقريتهم

فلسطينيون في مغارة بالضفة يواجهون تهديدا من االحتالل بالطرد

● عائلة أحمد عمارنه في مغارة تشكل لهم منزال بقرية فراسين في الضفة المحتلة

تونس - وكاالت

رغم اعتراض »النهضة«

● الرئيس التونسي مع رئيس الوزراء المكلف هشام مشيشي

»النهضة«  بعيدًا عن دعوة حزب  تنحى  في خطوة 
»الموازين  االعتبار  في  تأخذ  حكومة  تشكيل  إلى 
التونسي  الوزراء  رئيس  أعلن  البرلمان«،  صلب  في 
المقبلة ستكون  الحكومة  أن  المكلف هشام مشيشي 

واالستقاللية. بالكفاءة  تتمتع  من شخصيات  مؤلفة 
الضرورة  »إن  صحفي:  مؤتمر  في  مشيشي  وقال 
اليوم  علينا  تحتم  الوطني  والواجب  والمسؤولية 
تكوين حكومة إنجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور 
تقدم  أن  أولوياتها  وأولوية  المواطن،  اهتمامها 
التجاذبات  رهينة  تكون  أن  دون  العاجلة  الحلول  له 

»فرانس برس«. السياسية«، بحسب  والخصومات 
كفاءات  حكومة  ستكون  تقديري  »في  وتابع: 
وأكد  تناغم«.  في  العمل  على  قادرة  تمامًا..  مستقلة 
األحزاب  مع  »اللقاءات  أن  المكلف  الحكومة  رئيس 
واألولويات  المقاربة  حول  لكن  ستتواصل  السياسية 
ألن  )القادمة(  للحكومة  واالجتماعية  االقتصادية 
األحزاب  ومساندة  بدعم  يكون  أن  يجب  تحقيقها 

والبرلمان«.
تونس، حيث  في  حادة«  »أزمة  وحذر مشيشي من 
المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  86 العام  الدين  بلغ 
تقديرات  تفيد  وحيث   ،%  6.5 بنسبة  انخفض  الذي 
أواخر   %  19 تتخطى  أن  يمكن  البطالة  نسبة  بأن 

.2020 العام 
في  كتلة  أكبر  لديه  الذي  »النهضة«  حزب  وكان 
أنه يعارض تشكيل  أعلن اإلثنين  التونسي،  البرلمان 
المكلف،  الحكومة  رئيس  داعيًا  مستقلين،  حكومة 
باالعتبار  تأخذ  حكومة  تشكيل  إلى  مستقل،  وهو 

البرلمان«. »الموازين في صلب 
مقعدًا   54 يشغل  الذي  »النهضة«  حزب  ويخشى 
حكومة  من  استبعاده  البرلمان،  في   217 أصل  من 
سعيد  قيس  التونسي  الرئيس  عينه  الذي  مشيشي 
أحزاب  جانب  أخرى من  أسماء  رغم طرح  يوليو  أواخر 

رئيسية.
»النهضة«،  حركة  شورى  مجلس  رئيس  وقال 
بعد  صحفي،  مؤتمر  في  الهاروني  الكريم  عبد 
لمجلس  اجتماع  خالل  الجديدة  الحكومة  حول  حوار 
حكومة  تشكيل  »نرفض  األحد،  عُقد  الحزب  شورى 
إلى  مشيشي  أيضًا  ودعا  مستقلة«.  كفاءات  باسم 

حزام  ذات  سياسية  وطنية  وحدة  حكومة  »تكوين 
البرلمان  للموازين في صلب  سياسي واسع تستجيب 
الهاروني أن  التشريعية«. وأضاف  االنتخابات  ولنتائج 
للديمقراطية  ضرب  هو  المستقلة  الكفاءات  »اعتماد 

السياسية. ولألحزاب« 
في  للداخلية  وزيرًا  كان  الذي  مشيشي،  ويجري 
منذ  مشاورات  المستقيلة،  الفخفاخ  إلياس  حكومة 
لتشكيل  سياسية  أحزاب  ممثلي  مع  يوليو  أواخر 
التونسيين«.  كل  لتطلعات  »تستجيب  حكومة 
والتقى مشيشي، اإلثنين، األمين العام لالتحاد العام 
اتحاد  ورئيس  الطبوبي  الدين  نور  للشغل  التونسي 

مجول. والتجارة سمير  الصناعة 
سابقين  حكومات  رؤساء  الجمعة،  التقى،  قد  وكان 
العريض  وعلي   )2013-2011( الجبالي  حمادي  هم 
 )2016-2015( الصيد  وحبيب   )2014-2013(
مع  أيضًا  واجتمع   .)2020-2016( الشاهد  ويوسف 
حتى  يناير  )من  المبزع  فؤاد  هما  سابقين  رئيسين 
حتى  يوليو  )من  الناصر  ومحمد   )2011 ديسمبر 
مناقشة  كان  ذلك  من  والهدف   .)2019 أكتوبر 
البالد  في  واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  الوضع 

الذي يجب سلوكه. للمسار  ورؤيتهم 
 46( مشيشي  على  يترتب  حكومته،  تشكيل  وبعد 
المطلقة  بغالبيته  البرلمان  ثقة  على  الحصول  عامًا( 
حل  سيتم  ذلك،  تعذر  وإذا  سبتمبر.  مطلع  بحلول 

تشريعية جديدة. انتخابات  وإجراء  البرلمان 

قرطبا )لبنان( - وكاالت
منذ أسبوع، لم تذق ريتا طعم النوم في انتظار أن تسمع خبرًا عن ابنها وابن عمه وزوج ابنتها، ثالثة 
شبان من فوج إطفاء بيروت كانوا أول من وصلوا الى المرفأ ولم يعودوا منه. بألم يعتصر قلبها، تردد 

»قطعة، قطعتان.. نريد أوالدنا« لدفنهم.
الوجوم على وجوه متعبة  يخيم  بيروت،  الجبلية شمال شرق  بلدة قرطبا  عائلة حتى في  في منزل 
أضناها الحزن. في صالون المنزل ذي القناطر الحجرية وعلى شرفته الواسعة، يتجمع عشرات األشخاص 
جانبية  بأحاديث  يهمسون  ورجال  بكلمة  ينطقن  ال  سيدات  واألصدقاء:  والجيران  العائلة  أفراد  من 

وشبان يقفون على الطريق خارج المنزل، بحسب »فرانس برس«.
وعلى جدار قرب المدخل، رُفعت صورة عمالقة لثالثة شبان وسيمين بزي رسمي هم نجيب حتى )27 
عامًا( وابن عمه شربل حتى )22 عامًا( وزوج شقيقته شربل كرم )37 عامًا(، مذيلة بتعليق »األبطال«، 

وفي خلفية الصورة انفجار المرفأ وثالثة إطفائيين يحاولون إخماد النيران.
قبل وقت قصير من دوي االنفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة، وقتل 
160 شخصًا وأصاب ستة آالف آخرين بجروح، تلقى فوج إطفاء بيروت اتصااًل عن اندالع نيران في المرفأ 
الذي يبعد دقائق عن مركزهم. استقل عشرة من عناصر الفوج سيارتي إطفاء وهرعوا إلى الموقع، من 

دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخل العنبر 12.
الشبان  أن  تيقنوا  بعدما  الثالثاء  ليل  االنفجار  إلى موقع  نجيب  والد شربل وعم  وهرع جورج حتى، 
الثالثة كانوا في عداد الفوج الذي توجه إلى المرفأ. ويروي جورج: »بدأت أصرخ يا نجيب، يا شربل.. 
كنت كالمجنون. في النهاية بدأت أبكي.. بقينا حتى السادسة صباحًا ننتظر إشارة عما حصل« من دون 

جدوى، حسب »فرانس برس«
المرفأ لحظة وصول فوج اإلطفاء ونجا بأعجوبة من  وينقل جورج عن عنصر أمن كان موجودًا في 
العنبر فحاولوا خلعه«. وفي هذه األثناء، وقع  االنفجار، أن »عناصر اإلطفاء لم يعثروا على مفتاح باب 

االنفجار.
بعد بحث لثالثة أيام، قطع جورج الذي يخفي عينيه خلف نظارات شمسية سوداء ويحاول أن يبقى 

قربه  بينما جلست  قوله،  حد  على  باألمل«،  »يحتفظن  األمهات كن  لكن  بنجاتهم.  األمل  متماسكًا، 
زوجته سناء تنساب دموعها وال تقوى على الكالم. وعثرت فرق اإلنقاذ على جثتي عنصرين على األقل 
من فوج اإلطفاء. وقبل يومين، تم العثور على دفتر قيادة يعود لنجيب حتى الذي يقود إجمااًل سيارة 
اإلطفاء، وعلى أشالء يفترض أن تحدد هوية أصحابها في اليومين المقبلين. بحرقة وانفعال، تتحدث 

ريتا حتى )48 عامًا( التي وضعت طوقًا طبيًا حول عنقها عن ساعات انتظار مضنية. وتقول: »ستة أيام 
لتنظيم  أوالدنا فقط«  نريد  راضون.  أوالدنا«. وتضيف: »قطعة، قطعتان... نحن  أشالء  ننتظر  ونحن 

دفن الئق تريده أن يكون بمثابة »حفل زفاف«.
على األريكة قربها، جلست ابنتها كارلن المفجوعة بزوجها وشقيقها وابن عمها في آن. تحاول أن 

تكتم دموعها حينًا وتهدئ روع والدتها حينًا آخر، من دون أن تنطق بكلمة.
وتتابع ريتا أن أفراد العائلة أرادوا الدخول إلى موقع االنفجار ولم يسمح لهم. »قلت لهم أعرف أوالدي 
من رائحتهم، دعونا ندخل لنبحث عنهم، عندما نشتم رائحتهم سنعرف مكانهم«. وتضيف: »نحترق في 

النهار مئة مرة.. ومليون مرة كما أحرقوا أوالدنا هناك في المرفأ«.
وعلقت الوالدة المفجوعة على قميصها شارة مستديرة عليها صورة الشبان الثالثة. ووسط دموعها 
عما  ماذا؟  إلينا شهداء. شهداء  وأعادوهم  أبطااًل  أعطيناهم  ذلك؟.  يفعلون  »بأي حق  بسخط:  تقول 
ذهبوا  »أوالدنا  بغضب:  تجيب  ثم  المرفأ؟«.  في  خبؤوها  التي  )المسؤولين(  موبقاتهم  عن  دافعوا؟ 

شهداء الغدر«.
ونجم االنفجار، وفق السلطات، عن حريق في عنبر تم تخزين 2750 طنًا من مادة نيترات األمونيوم 
»تدابير  أي  دون  من  وجودها  عن  بالمسؤولية  االتهامات  المعنيون  ويتقاذف  قبل ست سنوات.  فيه 
وقاية«. وتشكو عائالت نحو عشرين شخصًا ال يزالون بين المفقودين منذ االنفجار أن أي جهة رسمية 
في  اإلنترنت،  وعبر  اإلعالم  وسائل  وعلى  تواسيهم.  حتى  أو  حصل،  بما  تبلغهم  أو  بهم  تتصل  لم 
الشوارع واألحياء المتضررة وداخل سيارات األجرة، يتكرر على لسان المواطنين الغاضبين السؤال ذاته 

»أين الدولة«؟.
ما  الثالثة: »كل  الشبان  قريبة  بيروت، تقول مايان ناصيف،  55 كيلومترًا من  في قرطبا على بعد 
نعرفه يصلنا عبر جهد خاص وعالقات العائلة. لم نتلقَ أي معلومة رسمية ولم تتابع معنا أو تتصل بنا 
أي جهة من الدولة«. ويقول الوالد المحروق على ابنه ورفاقه إن المطلوب اليوم هو »تحقيق دولي« 
في االنفجار »ألن ال ثقة لنا أساسًا بالدولة«. لكن قبل ذلك، جل ما يتمناه أن »تأتي فحوص الـ)دي إن 
إيه(، مطابقة لشربل ونجيب وشربل«. ويضيف بحرقة: »تخيلي ماذا أصبحنا نتمنى؟... ننتظر أن يصل 

الشباب حتى نقيم لهم عرسًا. لن نقيم لهم مأتمًا«.

رئيس الوزراء التونسي املكلف يعتزم تشكيل حكومة مستقلني

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

السنة اخلامسة
العدد 247 23 ذو احلجة 1441 هــ

13 أغسطس 2020 م اخلميس

●  ريتا، والدة اإلطفائي نجيب حتى، الذي ال يزال مفقودا بعد انفجار بيروت

مصير املفقودين في كارثة »املرفأ«.. وجع يبحث عن جواب



نقص األغذية واألدوية والحاجة إلى مساعدات عاجلة 
من  تضرروا  الذين  والمشردين  الجرحى  آالف  إلنقاذ 
انفجار مرفأ بيروت، دفع عددًا من دول العالم ومؤسسات 
للبنان،  مساعدات  عن  اإلعالن  في  اإلسراع  إلى  دولية 
بعضها وصل من دول عربية، واآلخر ال يزال في طريقه.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع األسبوع الماضي، 
المرفأ وإحداث دمار هائل في محيطه، فيما  عن تدمير 
نتج عنه مقتل 158 شخصًا، وإصابة أكثر من ستة آالف 
كما  المشردين،  وآالف  مفقودًا،   21 عن  فضاًل  شخص، 
دمر قطاعًا عريضًا من المدينة، وأحدث هزات أرضية في 

أرجاء المنطقة  .
في  وحكومة  ــة  دول رئيس   15 شــارك  حين  وعلى 
خالله  وأعلن  لبنان،  لمساعدة  فرنسا  نظمته  مؤتمر 
عن مساعدات فورية بقيمة 252.7 مليون دوالر شرط 
الرئيس  اجتمع  اللبناني،  الشعب  إلى  مباشرة  تصل  أن 
المدير  مع  الماضي،  اإلثنين  عــون،  ميشال  اللبناني 
في  بيسلي،  ديفيد  العالمي  األغذية  لبرنامج  التنفيذي 
لحل  مساعدات  عن  األخير  وأعلن  ببيروت،  بعبدا  قصر 

أزمة نقص األغذية.

مساعدات غذائية
وقال بيسلي إنه خالل عشرة أيام سيتم إرسال 17500 
هذه  تحمل  التي  البواخر  وإن  الحبوب،  من  متري  طن 
تأمين  إلى  مشيرًا  بيروت،  اتجاه  في  أبحرت  الكمية 
المخابز  توزع على  القمح  ألف طن متري من دقيق   30
اللبنانية لتأمين إنتاج الخبز. ونوه بأن البرنامج سيرسل 
معدات وتجهيزات ومولدات بقيمة 30 مليون دوالر بعد 
التي  السفن  الستقبال  بيروت،  مرفأ  من  بقعة  تنظيف 
تنقل الحبوب من مختلف األنواع. مضيفًا: »ستصل إلى 
بيروت خالل أيام مخازن موقتة توضع في المرفأ لتخزين 
دولة وحكومة في مؤتمر  رئيس   15 الحبوب«. وشارك 
األميركي  الرئيس  مقدمتهم  في  كان  لبنان،  لمساعدة 
دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير قطر 
إيطاليا  وزراء  ورئيسا  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

وإسبانيا.
المشاركون  والوزراء  والحكومات  الدول  رؤساء  وأكد 
فرنسا  بدعوة من  الفيديو  عبر  نظم  الذي  المؤتمر  في 
واألمم المتحدة، أنه »في هذه المرحلة المروعة، لبنان 

ليس وحيدًا«.
دعم دولي وأوروبي

وجمع المؤتمر، حسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، 

أو  الفورية  المساعدات  من  دوالر  مليون   252.7 مبلغ 
االنفجار.  ضحايا  إلغاثة  القصير  المدى  في  ستوفر  التي 
مليون   60 من  أكثر  بتقديم  األوروبــي  االتحاد  والتزم 
يورو بهدف تلبية االحتياجات األكثر إلحاحًا. وقدمت دول 
خليجية مساعدات على غرار قطر التي تعهدت خمسين 

مليون دوالر.
مليون   30 مساهمتها  تبلغ  التي  فرنسا  وسترسل 
طن   700 ونحو  الطبية  المساعدات  من  طنًا   18 يورو، 
ختام  في  صدر  بيان  وقال  الغذائية.  المساعدات  من 
المؤتمر إن »المشاركين توافقوا على وجوب أن تكون 
األمم  برعاية  جيد  شكل  في  منسقة   )...( مساعدتهم 
المتحدة، على أن تقدم مباشرة إلى الشعب اللبناني مع 

أكبر قدر من الفاعلية والشفافية«.
أربع  حول  الطارئة  الدولية  المساعدات  وتتمحور 
مرفأ  عبر  بغالبيته  يمر  الذي  والغذاء  الصحة،  أولويات: 

بيروت، وتأهيل المدارس المتضررة والمساكن.

الدولي  النقد  لصندوق  العامة  المديرة  وقالت 
ستتيح  المرجوة  »اإلصالحات  إن  جورجيفا  كريستالينا 
الوقت  إنه  اللبناني،  للشعب  الدوالر  مليارات من  توفير 

لكي يتحرك المسؤولون اللبنانيون بحزم«.

الخسائر المؤمن عليها
التأمين  بقطاع  ومصادر  محللون  قدر  جانبهم،  من 
المؤمن  بيروت  ميناء  مستودع  انفجار  خسائر  إجمالي 
عليها بنحو ثالثة مليارات دوالر، وهو ما يوازي الخسائر 
في  الصيني  تيانجين  بميناء  انفجار  في  عليها  المؤمن 

2015، حسب »رويترز«.
في خسائر  ربما تسبب  االنفجار  إن  ويقول مسؤولون 
شركة  تقديرات  لكن  دوالر،  مليار   15 بقيمة  اقتصادية 
»سويس ري« أشارت إلى أن الخسائر المؤمن عليها ضد 
االنفجارات بمستودع في تيانجين، التي قتلت ما ال يقل 
عن 116 شخصًا تراوحت ببين 2.5 مليار و3.5 مليار دوالر. 

وقدر مصدر تأميني في لبنان، خسائر انفجار بيروت المؤمن 
عليها عند ما بين مليارين وثالثة مليارات دوالر . ويشمل 
ذلك مطالبات من الميناء نفسه على خلفية األضرار التي 
لحقت بالمنشأة وتعطل النشاط، وهو ما قد يصل إجماليه 

إلى بضع مئات ماليين الدوالرات. 
وقالت شركة »ميونيخ ري« إن االنفجار سيتسبب على 
األرجح في مطالبات كبيرة، لكنها لم تعط تقديرًا معينًا، 
فيما أوضحت »أكسا وأليانز«، وهما من شركات التأمين 
المبكر جدًا  أنه من  لبنان،  العاملة في  الكبرى  العالمية 

ألوانه الخروج بأي أرقام. 
الوحيدة  الحبوب  صومعة  االنفجار  دمر  بيروت،  وفي 
في البلد العربي الذي يستورد كل احتياجاته تقريبًا من 
ماليين،  ستة  نحو  سكانه  عدد  يبلغ  بلد  بينما  القمح؛ 
كما دمر االنفجار عقارات سكنية وتجارية، بما في ذلك 
مطاعم وفنادق، وهو ما تقول مصادر إنه سيشكل على 

األرجح غالبية المطالبات التأمينية  .

بيروت - الوسط

لبنان يعتمد على املساعدات املالية والغذائية لتجاوز تبعات انفجار مرفأ بيروت
252.7 مليون دوالر معونات فورية من المجتمع الدولي

)فرانس برس( ●  مشهد العاصمة اللبنانية بيروت في 8 أغسطس 2020.         

اقتصاد

كالم فى األرقام

مليون دوالر
عائدات السودان من تصدير الفول 

السوداني في العام 2019.
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أساسًا  وذلك  يوليو،  في  االرتفاع  )أوبك(  للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  إنتاج  عاود 
بسبب زيادة إنتاج السعودية، وفق التقرير الشهري للمنظمة الذي نشر أمس األربعاء، 

وشمل أيضًا خفض توقعاتها حول الطلب العالمي في 2020.
ونقلت وكالة »رويترز« عن مصادر بالمنظمة أن الدول األعضاء الـ13 أنتجت في يوليو 

23.17 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة 980 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق.
جاءت الزيادة األكبر من السعودية التي رفعت إنتاجها اليومي في يوليو إلى 8.4 مليون 
برميل )866+ ألف برميل يوميًا(. وزاد إنتاج اإلمارات والكويت والعراق أيضًا، في حين 

تراجع إنتاج أنغوال.
وجدد أعضاء »أوبك« وحلفاؤهم، وبينهم روسيا، التزامهم في يوليو بخفض اإلنتاج 
جائحة  بسبب  الطلب  انهيار  نتيجة  المتراجعة  الخام  أسعار  لدعم  مايو  مطلع  بدأ  الذي 
»كوفيد 19-«, وتراجع إنتاج »أوبك« في مايو ويونيو، وبصفة أعم، تظهر األرقام األولية 
ارتفاع اإلنتاج العالمي للمحروقات السائلة في يوليو لتصل 88.75 مليون برميل يوميًا 

)1.29+ مليون برميل يوميًا(، وفق التقرير.

23 مليون برميل إنتاج »أوبك« يوميًا في يوليو

»االتفاقات التجارية التي 
وقعتها الجزائر مع االتحاد 
األوروبي تسببت في 
إبقاء االقتصاد في خانة 
التبعية«

وزير التجارة الجزائري 
كمال رزيق

205.7

لبنان والسقوط في دائرة أزمة مركبة
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وكأن لبنان كان بحاجة إلى جانب كل ما يعانيه من أزمات إلى ما حدث من 
انفجار مروع هز العاصمة بيروت األسبوع الماضي. ولكن يبدو واضحا حتى 
اآلن أن أسباب االنفجار هي نفسها جذر كافة األزمات اللبنانية وعلى رأسها 
والمحسوبية  واإلهمال  الفساد  أعني  األسباب  وبهذه  االقتصادية،  األزمة 

وسوء اإلدارة.
السياسي  النموذج  فشل  وتبين  نفسه  عن  االقتصادي  االنهيار  أعلن 
اللبناني مع تفجر االحتجاجات الجماهيرية في أكتوبر الماضي ضد عقود من 
الفساد وسوء اإلدارة من قبل النخبة الحاكمة. وكانت بدايات ظهور االنهيار 
جلية للعيان، قد كشف عنها إغالق البنوك لعدة أسابيع ثم قرار البنوك بالحد 
من سحب العمالء من ودائعهم، وهو ما ضاعف من االحتجاجات الجماهيرية 
التي تفجرت في كافة أرجاء لبنان. وكان السبب األكثر وضوحا وراء االنهيار 
العملة  به  ترتبط  الذي  الــدوالر  في  فادح  نقص  حدوث  هو  االقتصادي 
بشكل  يعتمد  البلد  كان  فقد  محدودة  لبنان  صادرات  إن  وحيث  اللبنانية. 
أساسي على الودائع الكبيرة من المستثمرين الكبار وخاصة من تحويالت 
اللبنانيين في الخارج إلى البنوك اللبنانية، وكان البنك المركزي بحاجة لهذه 
75 % من  الليرة والدوالر. ويقدر أن نحو  الربط بين  األموال للحفاظ على 

إجمالي الودائع في البنوك اللبنانية كانت ودائع دوالرية.
ومن أجل المحافظة على استمرار تدفق هذه التحويالت الدوالرية كانت 
البنوك تعرض أسعار فائدة مرتفعة للودائع الكبيرة، حيث كان يمكن تغطية 
التحويالت  من  جديدة  تدفقات  اجتذاب  طريق  عن  الودائع  هذه  عائدات 
بأسعار فائدة أعلى. وقد توقفت هذه اآللية عن العمل العام الماضي حينما 
فيها  االستمرار  يمكن  السياسة  هذه  أن  في  بالشك  الجدد  المودعون  بدأ 
بنفس الطريقة، ومن ثم توقف تدفق التحويالت. وهكذا فسرعان ما ظهر 
أن كمية الدوالرات الحقيقية لدى البنوك تقل بكثير عن الدوالرات التي كان 

مطلوبا سدادها كفوائد على الودائع السابقة.
هذه  وتقدر  الخارجية،  االستدانة  في  لبنان  أفرط  فقد  ذلك  جانب  إلى 
البلد مرتبة ثالث أكثر البلدان  90 مليار دوالر، حيث يحتل  الديون بحوالي 

مديونية في العالم من حيث نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
وكان من الطبيعي مع النقص في الدوالرات، وعدم قدرة البنك المركزي 
التدهور  في  اللبنانية  الليرة  صرف  سعر  يأخذ  أن  االحتياجات  تغطية  على 
80 % من قيمتها منذ  الليرة فقدت نحو  بسرعة شهرا بعد آخر، ويقدر أن 
شهر أكتوبر الماضي، منها نحو 60 % خالل شهر يونيو الماضي وحده. وقد 
ألقى ذلك بالبالد في دوامة التضخم المفرط. إذ يعتمد لبنان على الخارج في 
استيراد أكثر من 80 % من احتياجاته االستهالكية، وخاصة من الغذاء، وقد 

ارتفعت أسعار هذه الواردات بشدة مع انخفاض قيمة العملة اللبنانية. 
لألرقام  طبقا   %  190 بمقدار  ارتفعت  قد  الطعام  تكلفة  أن  ويقدر 
المزيد  مع  أكثر  ارتفعت  أنها  المؤكد  ومن  مايو،  في شهر  الرسمية 
من  أكثر  الدوالر  ليسجل  يونيو  شهر  في  الليرة  قيمة  انخفاض  من 
9500 ليرة بعد أن كان 
فقط  ليرة   4000 يبلغ 
ــســوداء  ــســوق ال فــي ال
إن  بل  مايو.  شهر  في 
سلعة مثل الخبز تتحكم 
تم  سعرها  في  الدولة 
األخرى  هي  سعرها  رفع 

بمقدار الثلث.
على  تــرتــب  ــد  ــ وق
نظام  ــدوالرات  ال نقص 
الصرف  سيئ من أسعار 
المتعددة. فقد ظل سعر 

 1507 عند  به  معموال  عقود  ثالثة  منذ  قائما  كان  الذي  الرسمي  الصرف 
ليرات، ولكن يستخدم هذا السعر فقط في استيراد القمح والوقود واألدوية. 
 3900 يبلغ  صرف  سعر  باستخدام  األساسية  الغذائية  المواد  دعم  ويتم 
ليرة مقابل الدوالر. وال يستطيع من لديهم ودائع دوالرية تحويل أموالهم 
للخارج، ويمكنهم فقط سحب مبالغ محدودة منها بالليرة عند سعر صرف 
يبلغ 3850 ليرة للدوالر وهو ما يحمل المودعين خسائر فروق سعر الصرف 
المتاحة، أعلن  الدوالرات  عن السوق السوداء. وإلى جانب ذلك ومع نقص 
لبنان عجزه عن سداد ديونه الخارجية في شهر مارس الماضي. وبذلك أغلق 
بقروض  مده  على  الدوليين  المقرضين  من  أي  إقدام  إمكانية  أمام  الباب 
جديدة. وقد تضاعفت حدة االنهيار االقتصادي مع اإلجراءات الحكومية التي 
انتشار  لوقف  أسابيع  لمدة سبعة  االقتصادية  األنشطة  بإغالق  اتخاذها  تم 
المنتظر  غير  فمن  االقتصادية  القطاعات  فتح  إعادة  ومع  كورونا.  فيروس 
المحلي  الناتج  وسيشهد  السابق،  النشاط  مستويات  نفس  إلى  العودة 
اإلجمالي انكماشا كبيرا هذا العام، وذلك في أعقاب انكماش بلغ %6.5 خالل 

العام الماضي وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

آثار اجتماعية خطيرة
مع هذا االنهيار االقتصادي كان من الطبيعي أن تشهد األوضاع االجتماعية 
تدهورا شديدا. وفي بلد اعتاد فيه السكان خاصة من الطبقة الوسطى على 
نمط معيشي معين، فمن المؤكد أن معدالت الفقر ستأخذ في الزيادة بشكل لم 
يشهده لبنان من قبل. وقد اتجهت األمور لذلك بالفعل مع بلوغ معدل البطالة 
نحو 35 %، ومع الوضع في االعتبار أنه حتى بالنسبة لمن استمروا في العمل 
فقد طالهم اإلفقار نتيجة لالنخفاض الكبير في القوة الشرائية للعملة اللبنانية. 
ويبلغ الحد األدنى لألجور نحو 675 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 450 دوالرا بسعر 
الصرف الرسمي ونحو 70 دوالرا فقط بسعر الصرف في السوق السوداء. كان 
البنك الدولي قدر في نوفمبر الماضي أن نحو ثلث اللبنانيين يعيشون تحت 
مستوى خط الفقر، وحذر من أن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى النصف مع 
التدهور أكثر في الوضع االقتصادي. ويبدو أن هذا التوقع بات مؤكدا، حيث هناك 
تقديرات أخيرة بأن عدد السكان الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر قد 
بلغ نحو 45 %. وبات من الشائع اآلن حديث هيئات المجتمع المدني وخاصة 
من الجمعيات الخيرية عن معاناة قسم كبير من السكان من الجوع. وال يقتصر 
األمر على الفئات الفقيرة، إذ بات هناك تخوف من أن أثر األزمة في إفقار الطبقة 
الوسطى قد يدفع الكثير من أبناء هذه الطبقة لموجة هجرة جديدة، وهم نفس 
األشخاص الذين يعد البلد بحاجة إليهم إلعادة بناء اقتصاده. أضف إلى ذلك 
أزمة ممتدة منذ فترة في لبنان وهي أزمة انقطاع الكهرباء. حيث قد يمتد هذا 
االنقطاع لما يراوح بين 21 إلى 22 ساعة في اليوم نتيجة لنقص الوقود الالزم 
لتوليد الكهرباء، مما يؤثر على نمط حياة السكان وعلى العديد من األنشطة 
اإلنتاجية والخدمية. وربما أخطر انعكاسات أزمة الكهرباء هي التأثير سلبا على 
تقديم بعض الخدمات العامة، وال سيما الخدمات الصحية، حيث ال تستطيع 
المستشفيات ممارسة أعمالها المعتادة وخاصة إجراء العمليات الجراحية، لعدم 

توافر الكهرباء أو عدم توافر الوقود الالزم لتشغيل مولداتها.

لبنان ال يساعد نفسه
مع عدم الثقة في إدارة االقتصاد اللبناني بكفاءة وشفافية أحجم الكثير من 
الدول والمؤسسات عن تقديم يد العون. ويقول المقرضون الدوليون بما 
إظهار  للمساعدة بمجرد  استعداد  إنهم على  الدولي،  النقد  فيهم صندوق 
نفس  في  ويقف  االقتصاد.  هيكلة  وإعادة  الفساد  إنهاء  في  جديته  لبنان 
الموقف المانحون الدوليون الذين تعهدوا العام الماضي بتقديم 11 مليار 

دوالر شريطة االلتزام بإجراء إصالحات اقتصادية ضرورية.
وكان لبنان لجأ لصندوق النقد الدولي لتقديم يد المساعدة للتغلب على 
طالبا  الثقة  واستعادة  واالقتصادية  المالية  أوضاعه  ترتيب  وإعادة  أزمته 
برنامجا يبلغ حجمه 10 مليارات دوالر. وقد تعثرت المحادثات بسبب الخالف 
النظام  في  الخسائر  مقدار  حول  اللبنانيين  والسياسيين  المصرفيين  بين 
بوزارة  كبيران  مسؤوالن  استقال  وقد  تحملها.  عليه  الذي  ومن  المصرفي 
المالية كانا يشاركان في المفاوضات مع الصندوق مع حدوث هذا االنقسام. 
سياسية  إرادة  توافر  عدم  فإن  األزمات  كافة  جانب  إلى  أنه  يعني  ما  وهو 
فوق  كبرى  أزمة  والثقافية يضيف  السياسية  النخبة  لتشرذم  نتيجة  موحدة 

كافة األزمات التي تعيشها البالد.
وربما كان أبلغ ما صدر للتعبير عن موقف الجهات المانحة هو ما ذكره 
وزير الخارجية الفرنسي عند مخاطبته المسؤولين اللبنانيين، قائال »ساعدونا 

لكي نساعدكم«.

اإلخبارية العين  موقع  عن  نقال  مصري،  اقتصادي  باحث   *

 مجدي صبحي *
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أسعار العمالت

1.3742دوالر أميركي
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»الحد األدنى لألجور يبلغ نحو 675 
ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 450 دوالرا 
بسعر الصرف الرسمي، ونحو 70 دوالرا 

فقط بسعر السوق السوداء«

القاهرة ـ الوسط

128.67 ألف ليبي عاطل أكثر من نصفهم إناث.. ونسبة خريجي الجامعات األعلى
العمل  وزارة  عن  صادرة  إحصائية  تحليل  أظهر 
الباحثين عن  إجمالي  أن  الوفاق  بحكومة  والتأهيل 
 679 ألفا   128 إلى  وصل  لديها  المسجلين  عمل 
من  أكثريتهم  الماضي،  يونيو  حتى  عمل  طالب 
ألفا   72 إلى  عددهن  وصل  إذ   ،)%  56.4( اإلناث 

و649 طالبة عمل.
مهمة،  مؤشرات  البيانية  الرسوم  أظهرت  كما 
األكبر  النسبة  كانوا  الجامعات  خريجي  أن  توضح 
طالبي  من  المسجلين  إجمالي  بين   )%  39.3(
ألفا و643 خريجا   50 إلى  إذ وصل عددهم  العمل، 
جامعيا، ولوحظ أن الحاصالت على شهادة جامعية 
بما  خريجة،  و623  ألفا   33 إلى  عددهن  وصل 
ألفا وعشرين   17 البالغ  يتجاوز ضعفي عدد الذكور 

جامعيا. خريجا 
ووفق جداول نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، فإن أعداد الباحثين 
الدبلومات  خريجي  من  لديها  المسجلين  عمل  عن 
المتوسطة بلغت 28 ألفا و645 طالب عمل، ولوحظ 
فيه تساوي عدد الذكور مع اإلناث تقريبا بين طالبي 

العمل في تلك الشهادة.
فقد  دون،  فما  ثانوية  على  للحاصلين  وبالنسبة 
و805  ألفا   38 نحو  العمل  عن  الباحثين  عدد  كان 
أشخاص، تفوق فيه عدد الذكور على اإلناث، إذ وصل 
بلغ  فيما  اثنين،  وخريجين  ألفا  إلى عشرين  عددهم 

عدد اإلناث 18 ألفا و803 خريجات.
الباحثين عن عمل من بين  أدنى عدد من  وكان 
كان  وفيه  العليا،  الدراسات  خريجو  هم  المسجلين، 
167 حاصال على دراسات  بلغ  إذ  أعلى،  الذكور  عدد 

عليا، فيما لم يزد عدد اإلناث على 63 خريجا.
فقد  مؤهل،  دون  عمل  عن  الباحثون  أولئك  أما 
كان عدد اإلناث هو األعلى، حين وصل عددهن إلى 

5838 باحثة عن عمل، والذكور إلى 4518 شخصا.
دون  عمل  عن  الباحثين  بين  األعلى  اإلناث 

الجامعات! وبين خريجي  مؤهل 
فقد  والتدريب  التعليم  بمجال  يتعلق  وفيما 
أظهرت جداول وزارة العمل أن الهندسة والتصنيع 
عمل  طالب   19699 بواقع  األعلى  كان  والبناء 
والباقي  شخصا،   15842 الذكور  من  أكثريتهم 
اإلنسانية  والعلوم  الفنون  ثم  اإلناث،  من   3857
من   12797 غالبيتهم  عمل  طالب   15471 بنحو 

2674 من اإلناث. الذكور، والباقي 
تاله مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذي 

 12502 إلى  الالئي وصل عددهن  اإلناث  فيه  تفوقت 
ليصل  الذكور،  من   3454 كان  بينما  عمل،  طالبة 
وطالبة  طالب   15956 إلى  المجال  هذا  في  اإلجمالي 
اإلناث  من  االمسجلين  عدد  تفوق  وكذلك  عمل. 
على الذكور في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات 
طالب  و2296  عمل  طالبة   7773 بواقع  واإلحصاء، 
الرابعة بين مجاالت  المرتبة  ليحتل اإلجمالي  عمل، 

10069 باحثا عن عمل. التعليم والتدريب بواقع 
المرتبة  في  حل  الذي  الصحة  مجال  وفي 
بوصول  اإلناث  عدد  أيضا  تفوق  الخامسة، 
حين  في  6069 طالبة عمل،  إلى  منهن  المسجلين 
1587 طالب عمل، ليصل  لم يزد عدد الذكور على 

7656 سجلتهم الوزارة حتى يونيو. اإلجمالي إلى 
واإلعالم  والصحافة  االجتماعية  للعلوم  وبالنسبة 
بينهم  العمل،  طالب   7235 اإلجمالي  بلغ  فقد 
مجال  أما  الذكور.  من  و2945  اإلناث  من   4863
الوزارة  لدى  المسجلين  يتجاوزعدد  فلم  التعليم 
من   )1628( معظمهم   ،)1937( عمل  طلب  ألفي 

اإلناث.

●  رسم بياني أعدته وزارة العمل بحكومة الوفاق عن الباحثين عن وظيفة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مؤشرات إحصائية لوزارة العمل بحكومة الوفاق:
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للفرق  العمل  بومطاري سير  فرج  الوفاق  في حكومة  المالية  وزير  تابع 
المالي  العام  من  الدولة  لميزانيات  الختامية  الحسابات  بإقفال  المكلفة 

2008 إلى العام 2019.
التدريب  معهد  مقر  تفقد  كما  الحسابات،  إدارة  مقر  بومطاري  وزار 
للموظفين  التدريبية  الدورات  إعداد  به  المناط  والمالي،  المحاسبي 
الختامي.  الحساب  وإقفال  إعداد  مجال  في  الحسابات  إلدارة  المنتسبين 
للدولة،  الختامية  الحسابات  إقفال  إلى  تهدف  الدورات  هذه  أن  وأكد 
الرقابة على  الحكومي، وإحكام  األداء  »التي تعد خطوة مهمة في قياس 

العام، فضال عن كونه مطلبا قانونيا«. اإلنفاق 
بالخصوص،  المعدة  والمناهج  التدريبي  البرنامج  بمستوى سير  وأشاد 
المتطلبات  توفير  إلى  وسعيها  اإلقفال،  بعملية  الوزارة  اهتمام  مؤكدا 
المثلى،  بالصورة  العمل  هذا  بإتمام  الكفيل  اللوجستي  والدعم  المادية 

المحدد. الوقت  وفي 

إقفال الحسابات الختامية مليزانيات الدولة من 2008

إدارات  إلى مديري  البيضاء خمسة توجيهات  المركزي في  المصرف  أصدر 
فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية بشأن التعامل مع الظروف الراهنة 

المصاحبة لجائحة »كورونا المستجد«.
اإلثنين  عنها  اإلعــان  جرى  التي  المركزي،  المصرف  توجيهات  وشملت 
الماضي، أوال، تعديل توقيت ساعات الدوام الرسمي للعمل، بحيث يصبح من 

الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ولحين إشعار آخر.
ثانيا، اتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية االحترازية، والتي منها االلتزام بالتباعد 
االجتماعي، والعمل بالحد األدنى من الموظفين مع ضمان عدم تعطيل أو تأخير 

تقديم الخدمات المصرفية بجميع أنواعها للعماء.
ثالثا، العمل على إعداد خطط استمرارية العمل وتحديث ومراجعة القائم 
على  للحفاظ  التدابير  جميع  اتخاذ  مع  الوبائي  الوضع  مع  يتماشى  بما  منها 

األعمال  استمرارية  لضمان  المناسبة  الطرق  وإيجاد  البشرية،  الكوادر  سامة 
لتقديم الخدمات المالية.

اإلمكانات  حسب  المتعاملين  أمام  اإللكتروني  الدفع  طرق  توفير  رابعا، 
المتوافرة لكل مصرف. 

معه  والتشاور  المركزي  ليبيا  مصرف  إخطار  بعد  للمصارف  اإلذن  خامسا، 
تعليق عمل الفروع بالمناطق التي تنتشر فيها الجائحة، والمعلن عنها من قبل 

الجهات ذات االختصاص.
العلمية  اللجنة  لتوصيات  تنفيًذا  تأتي  التوجيهات  هذه  إن  المصرف  وقال 
الطبية االستشارية لمكافحة وباء »كورونا«، والتي تنص على عمل الوحدات 
اإلدارية بالدولة بالحد األدنى من الموظفين مع االلتزام بالتباعد االجتماعي، 
إضافة إلى عدم استقرار الوضع الوبائي وازدياد حاالت اإلصابة بالوباء في الباد.

خمسة توجيهات لعمل مصارف املنطقة الشرقية مع انتشار »كورونا«
السعر بالدوالرنوع الخام

45.17برنت

42.30غرب تكساس

43.78دبي

45.01سلة أوبك

43.85أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/12/ 2020

طلب »رئاسي« للهيئات الحكومية 
باالمتثال لألجهزة الرقابية

توقعات بانتعاش الطلب العاملي على النفط
ال  النفط،  على  العالمي  الطلب  بارتفاع  توقعات  تسود 
العالم،  في  النفط  شركات  كبرى  من  واحــدة  داخل  سيما 
وهي »أرامكو« السعودية، إذ أبدى رئيس الشركة، أمين بن 
حسن الناصر، تفاؤله بانتعاش الطلب العالمي بتخطي أسوأ 
مليون   95 نحو  إلى  والوصول  »كوفيد19-«،  جائحة  في  ما 

برميل في اليوم بنهاية العام.
إدارييها  وكبير  الشركة  رئيس  وهــو  الناصر،  ــال  وق
العالمي  الطلب  »إن  الفيديو:  عبر  مؤتمر  في  التنفيذيين، 
على النفط الخام يقارب 90 مليون برميل في اليوم، أي أقل 
الجائحة«،  بعشرة ماليين برميل مقارنة بمستويات ما قبل 
 95 نحو  إلى  النفط  على  العالمي  الطلب  يرتفع  أن  متوقعًا 

مليون برميل في اليوم بنهاية العام.
الذي  باإلغالق  كبير  بشكل  النفط  على  الطلب  وتأثر 
فيروس  تفشي  الحتواء  العالم؛  حول  عدة  دول  شهدته 
بمقدار  الفترات  من  فترة  في  وتراجع  المستجد«،  »كورونا 

يزيد على 20 مليون برميل في اليوم.
الضبابية  الموجة  تستمر  كم  بعد  يتضح  لم  حين  وفي 
أسوأ  أن  إلى  متزايدة  مؤشرات  عن  الناصر  تحدث  الحالية، 
سوق  »إن  الناصر:  وقــال  خلفنا.  بات  ربما  األزمــة  في  ما 
الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًا بالتزامن مع بدء مختلف الدول 
إنعاش  وإعادة  القيود  لتخفيف  خطوات  باتخاذ  العالم  حول 

اقتصاداتها«.
»أرامكو«،  الحالي، شهدت  العام  من  الثاني  الفصل  وفي 
أرباحها  في  كبيرًا  تدهورًا  العالم،  في  النفط  شركات  أكبر 
6.6 مليار دوالر، أي بتراجع نسبته نحو  الصافية التي بلغت 
بلغت  حين  السابق،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   73%

أرباحها الصافية 24.7 مليار دوالر.
 13 إلى  اإلنتاج  الشركة ستزيد  أن  »أرامكو«  رئيس  وأكد 
في  برميل  مليون  بـ12  مقارنة  يوميًا  للنفط  برميل  مليون 
إنتاج  مواصلة  على  قادرة  الشركة  أن  إلى  الفتًا  حاليًا،  اليوم 

12 مليون برميل في اليوم من دون أي زيادة في اإلنفاق.

الوزارات  الوفاق، جميع  لحكومة  الرئاسي  المجلس  طالب 
والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، وما في 
اإلدارية  الرقابة  لجهاز  واالمتثال  التام  بـ»التعاون  حكمها، 
تقرره  لما  وفقًا  الفساد  مكافحة  وهيئة  المحاسبة  وديوان 

التشريعات النافذة«.
جاء ذلك بعد االجتماع الذي جمعه رئيس المجلس، فائز 
إذ  السبت،  والمحاسبية،  الرقابية  األجهزة  برؤساء  السراج، 
المجلس  واعتبر  العام.  بالشأن  تتعلق  وملفات  قضايا  بحث 
هذه  به  تقوم  الذي  للدور  »تعزيزًا  يأتي  الطلب  هذا  أن 
الفساد  مكافحة  من خالل  العام  الصالح  خدمة  في  األجهزة 

والمفسدين، والحفاظ على موارد الدولة وصونها«.
»لألجهزة  الكامل  دعمه  السراج  أكد  االجتماع،  وخالل 
والتفتيش في  التحقيق  والمحاسبية إلجراء عمليات  الرقابية 
كما  العام«،  المال  وإهدار  بالفساد  المتعلقة  الملفات  جميع 
أكد وجوب امتثال وتعاون جميع مؤسسات القطاع الحكومي 
إرساء مبدأ الشفافية  مع هذه األجهزة، مشددًا على ضرورة 
الكامل«  »الدعم  على  وشدد  الحوكمة.  وقواعد  والنزاهة، 
ــة،  اإلداري الرقابة  هيئة  من  كل  بين  المبرمة  لالتفاقية 
تشكيل  بشأن  الفساد،  مكافحة  وهيئة  المحاسبة،  وديوان 

فريق وطني لوضع االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
إقرارات  نظام  تفعيل  على  االتفاق  إلى  االجتماع  وخلص 
دليل  باعتماد  واإلســراع  الدولة،  لمسؤولي  المالية  الذمة 

حوكمة شركات القطاع العام.

تراجع اقتصادي غير مسبوق في الجزائر
فيروس  انتشار  نتيجة  صعبًا،  وضعًا  الجزائري  االقتصاد  يواجه 
»كورونا المستجد« مع انخفاض قيمة الدينار، وارتفاع التضخم وتوقف 
الشركات عن العمل، فضاًل عن انخفاض عائدات النفط. وحذر خبراء 
على  الوضع  لمواجهة  إجراء  أي  اتخاذ  يتم  لم  إذا  أنه  من  االقتصاد 
نطاق واسع، فإن اللجوء إلى االستدانة الخارجية سيصبح أمراً ال مفر 

منه.
انخفاض  من  مقلقة  أرقام  عن  لإلحصاء  الوطني  الديوان  وأعلن 
الربع األول من 2020  الناتج الداخلي في  بنسبة %3.9 في إجمالي 
إلى اقتراب نسبة البطالة من %15 في يوليو بعدما ثبتت عند 11.4% 
في نهاية 2019، حسبما كشف األستاذ المشارك في المدرسة العليا 

لالقتصاد في وهران، منصور قديدير.
بنسبة  الداخلي  الناتج  إجمالي  انخفض  الطاقة،  وباستثناء قطاع 
%1.5 في األشهر الثالثة األولى من السنة، مقابل زيادة قدرها 3.6% 
للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان اإلحصاء وهو هيئة حكومية.

ومع إجراءات الحجر منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ 
نحو مليار يورو، من جراء األزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية 

أيمن بن عبدالرحمن.
واعترف رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد بأن »الجزائر تعيش 
وضعًا اقتصاديًا صعبًا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات 

السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة فيروس كورونا«.
االقتصاد  سيدخل  إصالحات  إجراء  يتم  لم  ما  أنه  قديدير  وأكد 
الخارجية  االستدانة  إلى  واللجوء  انكماش  مرحلة  حتمًا  الجزائري 
سيصبح حتميًا، مشيراً إلى تخوفه من »الحجر على البلد وفتح أبواب 
جهنم عليه وخروج كل الشرور: أعمال شغب ووحدوية وتطرف ديني«.

● محل لبيع المأكوالت في العاصمة الجزائرية.

بيان المصرف المركزي عن اإليراد واإلنفاق خالل 7 أشهر: 

10مليارات و940 مليون دينار للمرتبات واإليرادات النفطية والسيادية 3.34 مليار
طرابلس ــ الوسط 

كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيان اإليراد واإلنفاق 
الجاري  للعام  يناير  من  األول  من  الممتدة  الفترة  عن 
 847 صرف  مؤكدًا  الماضي،  يوليو   31 إلى   »2020«
المستجد«،  »كورونا  فيروس  لمواجهة  دينار  مليون 
فيما  الماضي،  مارس  منذ  ليبيا  في  انتشاره  بدأ  الذي 
جرى تخصيص 10مليارات و940 مليون دينار للمرتبات 
مرتبات  البيان  يتضمن  لم  إذ  فقط،  أشهر  لمدة ستة 

شهر يوليو، لعدم ورودها من وزارة المالية.
اإليرادات النفطية بلغت 2 مليار و218 مليون دينار، 
حسب  فقط،  دينار  ماليين   304 الضرائب  ــرادات  وإي
الثالثاء، موضحًا  البيان الذي نشره المصرف المركزي، 
أن إيرادات الجمارك بلغت 88 مليون دينار، واالتصاالت 
82 مليون دينار، بينما بلغ المخصص من أرباح مصرف 

ليبيا المركزي 175 مليون دينار.
المحلية  السوق  المحروقات في  بيع  إيرادات  وبلغت 
الخدمات  ــوم  رس وصلت  فيما  ديــنــار،  مليون   100
و»تمويل  دينار،  مليون   296 إلى  األخرى  واإليــرادات 
مليون   83 إلى  الجهاد«  المالية من ضريبة  الترتيبات 
 3 إلى  والسيادية  النفطية  اإليــرادات  وإجمالي  دينار، 
مصرف  قرض  ووصــل  دينار.  مليون  و346  مليارات 
مليارًا   15 إلى  المالية«  الترتيبات  المركزي »عجز  ليبيا 
و579 مليون دينار، أما فيما يخص تمويل الباب الثالث 
»التنمية« من رسوم بيع النقد األجنبي، فقد بلغ مليار 

و225 مليون دينار.
 19 بلغ  فقد  الفعلي،  اإلنفاق  إجمالي  يخص  وفيما 
مليارًا و77 مليون دينار خالل فترة البيان ذاتها، وكان 
»الباب  المرتبات  على  اإلنفاق  األكبر من هذا  النصيب 
دينار،  مليون  و940  مليارات  عشرة  بواقع  األول« 
يتضمن  البيان ال  أن  المصرف  وأوضح   .% 58 وبنسبة 
المالية  وزارة  من  ورودها  لعدم  يوليو،  شهر  مرتبات 
المباشرة  الخسائر  أن  البيان، مؤكدًا  إعداد  تاريخ  حتى 
إليقاف إنتاج النفط وتصديره خالل الفترة ذاتها قدرت 

بنحو ثمانية مليارات دوالر.
الثاني«  »الباب  التسييرية  النفقات  نسبة  وبلغت 
إجمالي  من   %  10 بنسبة  دينار،  مليون  و892  مليارًا 
اإلنفاق، فيما بلغت النفقات المصروفة للتنمية »الباب 
الثالث« 610 ماليين دينار بنسبة 3 %، والدعم »الباب 
بنسبة  دينار  مليون  و312  مليارات  ثالثة  نحو  الرابع« 
17 %، ووصلت نسبة اإلنفاق على بند الطوارئ »الباب 

الخامس« مليارين و323 مليون دينار بنسبة 12 %.
أما عن مواجهة فيروس »كورونا المستجد«، فأشار 

مليون دينار للمحروقات، و360 مليون دينار للكهرباء، 
و300  الصحي،  والصرف  للمياه  دينار  مليون  و173 

مليون دينار للنظافة العامة.
وأكد البيان أن العجز في إيرادات النقد األجنبي بلغ 
تغطيته  تمت  المذكورة،  الفترة  دوالر خالل  مليار   5.7
من احتياطات مصرف ليبيا المركزي، حيث بلغ إجمالي 
منها  دوالر،  مليار   3.6 األجنبي  النقد  من  ــرادات  اإلي
للعام  نفطية  صادرات  عن  دوالر  مليون  و51  ملياران 
النقد  من  المدفوعات  إجمالي  بلغ  حين  في   ،2019
األجنبي خالل الفترة ذاتها تسعة مليارات و300 مليون 
التزامات  دوالر »عدا مبلغ سبعة مليارات دوالر تقريبا، 
قائمة في شكل اعتمادات مستندية، لصالح مؤسسات 

وجهات عامة«.

●  مقر مصرف ليبيا المركزي

اإلسعاف  خدمات  لجهاز  مليونًا«   847« اإلجمالي 
والطورائ، و65 مليون دينار لجهاز اإلمداد الطبي، و41 
مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية في الخارج، 
حسب البيان، مشيرًا إلى أن إنفاق الباب الرابع »الدعم« 
»عدا  الطبي،  لإلمداد  دينار  مليون   496 مبلغ  شمل 
و983  ومليارًا  كورونا«،  وباء  لمجابهة  المنفذ  المبلغ 

المقدمة من  الصرف  أذونات  إجمالي  أن  إلى  المصرف 
وزارة المالية لمجابهة الجائحة بلغ 847 مليون دينار، 
الصحة،  لوزارة  دينار  مليون   562 مبلغ  منها  خصص 
المحلية، و95 مليونا  للبلديات والمجالس  و49 مليونا 

لجهاز الطب العسكري.
المبلغ  من  دينار  مليون   35 تخصيص  تم  كما 

847 مليون دينار لمواجهة »كورونا«.. 
والضرائب 304 ماليين

15.57 مليار دينار قرض المصرف 
المركزي لسد عجز الترتيبات المالية

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

السنة اخلامسة
العدد 247 23 ذو احلجة 1441 هــ

13 أغسطس 2020 م اخلميس

مؤسسة النفط تحذر من كارثة في موانئ ليبيا أكبر من انفجار مرفأ بيروت

الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  حــذر 
في  كارثة  حــدوث  من  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط، 
بيروت  مرفأ  في  حدثت  التي  تلك  من  أكبر  ليبيا 
مقتل  عن  أسفر  انفجار  وقع  حيث  الماضي،  األسبوع 
آالف،  ستة  من  أكثر  وإصابة  األقل  على  شخصا   158
موضحا  المشردين،  وآالف  مفقودا   21 عن  فضاًل 
المرتزقة  وتواجد  النفطية  المنشآت  »عسكرة  أن 
المواد  مخاطر  من  يزيد  العسكري«  والتصعيد 
الموانئ  في  المخزنة  والكيماوية  الهيدروكربونية 

المحليين. والسكان  العاملين  على  النفطية 
أكبر  كارثة  في  يتسبب  »قــد  ذلــك  أن  وأضــاف 
كبير  دمار  عنها  وسينتج  بيروت  مرفأ  في  حدث  مما 
طويلة  لسنوات  النفطية  السوق  من  ليبيا  سيخرج 
دول  منها  ستستفيد  بيعية  فرص  عليها  وسيضيع 
منتجة أخرى«، منبها بأن تلك الفرص البيعية ستقدر 
ستتطلب  وكذلك  الــدوالرات،  من  المليارات  بمئات 
محدودية  ظل  في  المليارات،  عشرات  اإلعمار  إعادة 

المتاحة. الميزانيات 
وأشار إلى أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سوف 
األيام  خالل  المصاحب  الغاز  إنتاج  توقف  في  يتسبب 
الكهربائية  المقبلة ما يتسبب في زيادة طرح األحمال 
في  خصوصا  جدًّا،  كبير  بشكل  الشرقية  المنطقة  في 
الوقود  الستيراد  المخصصة  الميزانية  استنزاف  ظل 
المصافي  ومنتجات  الطبيعي  الغاز  نقص  لتعويض 
صعوبات  وجود  مؤكدا  الماضية،  الفترة  في  المحلية 
التجاري  بالنظام  العاملة  الشركات  تواجه  خانقة  مالية 
مثل الشركة الليبية النرويجية، جراء توقف إنتاج النفط.
من  النفط  مؤسسة  حذرت  الماضي،  يوليو  ونهاية 
أن وجود المرتزقة في مجمع رأس النوف البتروكيماوي 
وميناء الزويتينة النفطي وحقل زلة »يشكل خطرا، وقد 

يؤدي إلى تدمير المورد الوحيد للشعب الليبي«.
استمرار  »إزاء  الشديد  قلقها  عن  بيان  في  وأعربت 
للمرتزقة  الكثيف  والوجود  النفطية  المنشآت  عسكرة 
شرق  النفطية  والموانئ  الحقول  مختلف  في  األجانب 

وجنوب البالد«.
قطاع  إقفال  جراء  الليبية  الدولة  خسائر  والمست 
النفط ووقف عمليات اإلنتاج والتصدير حاجز الثمانية 
وقالت  الماضي.  يناير   18 منذ  دوالر،  مليارات 
البيعية  الفرص  خسائر  مجموع  إن  النفط  مؤسسة 
للمنشآت  القانونية  غير  اإلقفاالت  نتيجة  الضائعة 
دوالر،  مليون  و124  مليارات،  ثمانية  بلغ  النفطية 

9 أغسطس الجاري. حتى 
إنتاج  استئناف  مفاوضات  الماضي،  الشهر  وتعثرت 

المؤسسة  بين  تجرى  كانت  التي  النفط  وتصدير 
وبعض  جهة  من  الوفاق  وحكومة  للنفط  الوطنية 
األمم  بعثة  برعاية  واإلقليمية  الدولية  ــراف  األط

المتحدة. والواليات  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
الموانئ  إغــالق  إن  المؤسسة  قالت  ذلــك،  إلــى 

في  الرئيسي  السبب  هو  سرت  خليج  في  النفطية 
في  الكهربائية  األحمال  طرح  في  المتوقعة  الزيادة 
اإلغالقات  عن  المسؤولين  وإن  الشرقية،  المنطقة 

المتسببون في ذلك. هم 
عنه  سينتج  الموانئ  إغالق  أن  اهلل  صنع  وأوضح 
خالل  التصدير  موانئ  في  المكثفات  خزانات  امتالء 
أيام، وبالتالي توقف إنتاج الغاز المصاحب للمكثفات، 

الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي.
حاليا  صعوبات  المؤسسة  مواجهة  إلى  وأشــار 
محطات  لتزويد  المستوردة؛  الديزل  كميات  لزيادة 
الميزانية  استنزاف  بعد  وذلك  بالطاقة،  الكهرباء 
من  الماضية  الفترة  خالل  للمحروقات  المعتمدة 
الغاز،  إنتاج  في  الحاصل  النقص  لتعويض  اإلغالق 
ناشد  كما  المحلية.  المصافي  إنتاج  وتعويض 
»التحلي  النفطية  الموانئ  إغالق  عن  المسؤولين 
بمعاناة  والشعور  الوطنية  والــروح  بالمسؤولية 

العادي«. المواطن 
الناتجة  المكثفات  من  برميل  مليون  نحو  وهناك 
اهلل،  صنع  حسب  الخزانات،  في  النفط  استخراج  عن 
إلى  لجؤوا  النفطية  المواقع  في  »العاملون  مضيفا: 
غير  ألنها  صحي  غير  أمر  وهو  األنابيب،  في  تخزينها 
جاهزة لذلك فنيا«. كما كشف عن فقدان 200 مليون 
قدم مكعبة من الغاز منذ بدء اإلقفاالت، حتى اإلثنين 
تعتمد  التي  المنشآت  توقف  من  وحــذر  الماضي، 
األسمدة  ومصانع  الكهرباء  محطات  مثل  الغاز  على 

واإليثانول.

طرابلس - الوسط

●  مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس

●  مصطفي صنع اهلل

 صنع الله: عسكرة المنشآت النفطية 
تزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية 

والكيماوية المخزنة
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عبد السالم الزغيبي

اليوناني  السياسي  الزعيم  بينهم  ومن  اآلالف،  قتل  الذي  الطاعون  أثينا مرض  اجتاح  الميالد،  قبل   430 العام  في 
بركليس.

إلى  كبيرة  عسكرية  وحدة  إرسال  وتم  قصيرة،  فترة  قبل  الحرب  دخلت  قد  كانت  أثينا  الطاعون  أصاب  عندما 
»إسبرطة« الستكمال األعمال القتالية فيما يعرف بالحرب »البيلوبونيسية«، لكن لسوء الحظ نقل الجنود الطاعون 

معهم إلى الشمال ومات أكثر من ألف شخص هناك بهذا المرض.
وصل الطاعون إلى أثينا العام 430 قبل الميالد خالل ثاني سنوات الحرب البيلوبونيسية، قادمًا من جهة ميناء 
بيرايوس، فعصف بالمدينة وتسبب خالل فترة وجيزة في سقوط عدد كبير من الضحايا كان من ضمنهم المؤرخ 
اإلغريقي الشهير ثوكيذيذيس )Θουκυδίδης(  صاحب كتاب »تاريخ الحرب البيلوبونيسية«، ويعد أول المؤرخين 
النجاة بعد معاناة شديدة  للعوامل االقتصادية واالجتماعية أهمية خاصة، والذي تمكن من  الذين أعطوا  اإلغريق 
ليدون الحقًا أحوال أثينا خالل فترة المرض، ويؤرخ مجريات الحرب البيلوبونيسية التي استمرت بين العامين 431 

و404 قبل الميالد.
وعلى حسب ما نقله المؤرخ ثوكيذيذيس، نشأ هذا الوباء بجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا عند مناطق بجنوب 
إثيوبيا، وانتقل منها نحو مصر قبل أن يحل بأثينا عن طريق ميناء بيرايوس الذي اعتمد عليه األثينيون خالل الحرب 

مع إسبرطة.
ومع اندالع المعارك، امتلك اإلسبرطيون وحلفاؤهم أعدادًا كبيرة من الجنود فركزوا جهودهم على الحملة البرية. 
وفي المقابل امتلكت أثينا عددًا مهمًا من السفن والبحارة، ففضلت االنسحاب خلف أسوار المدينة وشن حملة بحرية 
ومهاجمة قوات إسبرطة انطالقًا من البحر. وبسبب االنسحاب، تزاحم عدد كبير من السكان داخل أسوار أثينا وسط 

ظروف صحية سيئة مسهلين بذلك عملية انتشار الوباء.
بسبب  ضحاياه  أول  وكانوا  المرض،  هذا  وعالج  تشخيص  عن  األطباء  عجز  ثوكيذيذيس،  رواه  ما  حسب  وعلى 
منهم  كثيرًا  أجبرت  المرضى من حمى شديدة  معاناة  عن  اإلغريقي  المؤرخ  تحدث  كما  المصابين.  مع  احتكاكهم 
البارد، مؤكدًا عدم قدرتهم على النوم وظهور حاالت إسهال بينهم وانتشار  على خلع ثيابهم أو االستحمام بالماء 

التقرحات على أجسامهم.
أيضًا، أخبر ثوكيذيذيس عن رفض الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة أكل لحوم ضحايا المرض بسبب الروائح 

الكريهة المنبعثة منها، وتحدث عن معاناة الناجين منه من تشوهات خلقية عقب شفائهم.
عاود الوباء ظهوره مرتين خالل العامين 429 و426 قبل الميالد، وأسفر عن وفاة نحو 100 ألف شخص وهو ما 
يعادل ثلث سكان أثينا التي تراوح تعدادها السكاني حينها بين 250 و300 ألف نسمة. وقد كان من ضمن ضحايا 
هذا المرض القائد التاريخي »بريكليس«، الذي قاد أثينا أثناء الحرب البيلوبونيسية. ومع انتشار الوباء بأثينا، تخوف 

اإلسبرطيون من انتقال العدوى إليهم، فعمدوا لسحب قواتهم والتراجع لتجنب االحتكاك مع جنود أثينا المرضى.
بناء على ما ذكره ثوكيذيذيس، انتشرت الجثث بالشوارع وترك العديد منها ليتعفن في الطرقات بسبب خوف 

األثينيين من انتقال العدوى إليهم في حال اقترابهم منها.
كتب ثيوسيديدس يصف أحوال الناس عندما اجتاح الطاعون أثنيا قائاًل: »أحد أسوأ أعراض مرض الطاعون هو 

شعور الناس باليأس عندما يدركون أنهم باتوا أسرى المرض، ومن كان منهم مقتنعًا بأن ال أمل له في الشفاء
من المرض كان يستسلم لقدره ويموت سريعًا«.

استجابة  أي  جدوى  عدم  ثوكيذيذيس  ويصف  الطاعون،  هذا  تحدي  لمواجهة  مستعدة  غير  دولة  أثينا  وكانت 
بشرية بالقول إن مناشدات اآللهة وعمل األطباء -الذين ماتوا بأعداد كبيرة- كانتا وسيلتين عديمتي الفائدة على 
حد سواء، وتسبب المرض في الدمار، ألن األثينيين تكدسوا داخل أسوار المدينة تجنبًا لمواجهة مفتوحة مع جيوش 

إسبرطة خالل حرب البيلوبونيز المأساوية بين المدينتين التي استمرت أكثر من سبعين عامًا.
مرتع  إلى  أثينا  القدماء(  اليونانيين  القادة  أشهر  )أحد  بريكليس  انتهجها  التي  العسكرية  اإلستراتيجية  وأحالت 
للمرض، عندما اقتنع مجلس الحكم فيها بالتخلي عن المناطق الريفية المحيطة لصالح كتائب المشاة اإلسبرطيين، 
السواحل  لغزو  األثينية  البحرية  وأرسل  بسكانها،  المكتظة  المدينة  أسوار  داخل  إلى  المناطق  هذه  سكان  ونقل 

البيلوبونيزية أماًل في حمل القيادة اإلسبرطية على وضع حد للحرب.
ولم يكن منطق بريكليس اإلستراتيجي والعسكري تشوبه شائبة، لكن االختباء خلف األسوار العالية أفضى إلى 
الخبراء، وكذلك  والبحارة  أثينا  العديد من مشاة  وتوفي  ألف شخص،  بمئة  يقدر  ما  الطاعون  وقتل  عواقب وخيمة، 

جنرالهم بريكليس، وبعده حكمت أثينا مجموعة من القادة وصفهم ثوكيذيذيس بأنهم غير أكفاء وضعفاء.
أثر بشكل كبير على  الوباء الذي عصف بأثينا في تراجع مكانة هذه المدينة وانهيار مجتمعها، كما  أسهم هذا 

مستقبل الحرب البيلوبونيسية التي شهدت الحقًا انتصار إسبرطة وحلفائها.
مسرحيته  في  سوفوكليس  التراجيدي  المسرحي  كتبه  ما  ذاكرتنا  عن  نغفل  أن  نستطيع  ال  المجال  هذا  وفي 
»أوديب ملكًا« التي يكافح بطلها لتحديد سبب الطاعون الذي ضرب مدينته طيبة، وأهلك الحرث والنسل وامتألت 

األرض بالجثث وسادت الفوضى، ليكتشف أن السبب هو القيادة السيئة للمدينة.
للتوحد  والعاجلة  الملحة  وحاجتنا  كورونا«  »جائحة  البالد  في  الوباء  وانتشار  الحالي،  الليبي  بالوضع  قارنا  إذا 
لمجابهة الوباء الجماعي، نرى إصرار المعسكرين المتحاربين »عملية الكرامة« وتحالف القوى اإلسالمية والجماعات 
المسلحة، على استمرار الحرب األهلية، ليتضح لنا أن الشعب الليبي قد بلي بقادة سياسيين وعسكريين غير مدركين 
الحرب رهان  أن  يعوا  أن  الفوضى مع تواصل حرب بال نهاية، دون  البالد في مزيد  استمرار غرق  لمخاطر وعواقب 

خاسر للمنتصر والمهزوم على السواء.

درس أثينا.. وجائحة »كورونا«
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خريطة لبناء ليبيا الحديثة )4(
تيار الوسط: ككتلة تاريخية لتكوين الديمقراطية

محمد عبدالعزيز الفقهي
لتكونوا  وسطا  أمة  جعلناكم  »وكذلك  تعالى  قال 
شهيدا«  عليكم  الرسول  ويكون  الناس  على  شهداء 

صدق اهلل العظيم .)البقرة ، 143(.
الوطنية  ــة  ــدول ال بــنــاء  تــأخــر  ــاب  ــب أس ــن  م إن 
الديمقراطية بعد حقبة االستعمار، والخالف حول هوية 
الحكم وما أدى إليه ذلك من التجاذبات األيديولوجية 
حساب  على  والتاريخ  الذاكرة  يقدم  الذي  اليمين  بين 
الناس على  الذي يقدم معاش  الناس، واليسار  معاش 
زال  ما  منطقتنا  ففي  وتاريخهم.  ذاكرتهم  حساب 
التجاذب بين التيار المحافظ أو السلطاني أو اإلسالمي 
الوطنية، ويسعى إلقامة دولة  بالدولة  الذي ال يعترف 
أو الوطني،  التقدمي، المدني  الجامعة الدينية. والتيار 

الذي يسعى لقيام ودمقرطة الدولة الوطنية.
ــة بعد  ــيـ ــامــت الــديــمــقــراطــيــة األوروبـ وكــمــا ق
المتمثل  الــوســط  بتيار  الثانية  العالمية  الــحــرب 
يمين،  كوسط  المسيحيين  الديمقراطيين  فــي 
لن  يسار،  كوسط  االشتراكيين  والديمقراطيين 
وسط  تيار  على  إال  منطقتنا  في  الديمقراطية  تقوم 
مؤمنين  إسالميين  في  متمثل  يمين  وســط  بين 
وبين  والشريعة،  الديمقراطية  بين  التعارض  بعدم 
هو  الجهاد  وأن  والشريعة  الوطنية  الجامعة  دولــة 
خاصة  ملكية  ال  إمامها  وبأمر  للدولة  وملكية  للدفع 
وطني  تيار  في  متمثل  يسار  ووســط  ــراد.  أف يقررها 
مع  الوطنية  السيادة  تعارض  بعدم  مؤمن  تقدمي 

الديمقراطية، وال التنمية مع الديمقراطية .
من  متطرفة  أيديولوجية  على  تقوم  قد  فالدول 
التداول  الديمقراطية كحكومة  أما  الشمال،  أو  اليمين 
على  إال  تقوم  ال  تعصيب  بال  السلطة  على  السلمي 

الوسط.
التاريخي،  الظرف  هــذا  وفــي  ــر،  ذك ما  على  بناء 
المستقلين،  من  ممكن  قدر  أكبر  اجتماع  من  البد 
أنصار  من  واألحــزاب  المدني،  المجتمع  مؤسسات 
المعتدلين،  اإلسالميين  ــن  وم وفــبــرايــر،  سبتمر 
ككتلة  الــوســط،  ائــتــالف  مــبــادئ  على  والوطنيين 
وال  كحزب  ال  وليعمل  السياسية،  للوسطية  تاريخية 
للعمل  ميثاقية  ومظلة  منتدى  وإنما  بالضرورة  حركة 
ومستقلون  أحزاب  منه  وتنبثق  المشترك،  السياسي 
حدة  مــن  تقلل  أو  تمنع  حتى  انتخابية،  وقــوائــم 
رسوخ  أجل  من  واليسار،  اليمين  تيار  بين  االستقطاب 

الديمقراطية.
أصالن  التاريخي  سياقنا  في  السياسية  وللوسطية 

رئيسان، وهما:
الديمقراطية  تاريخيا  مستدامة.  ديمقراطية   -  1
األهلية  أو  اإلقطاعية  الديمقراطية  أجيال.  بثالثة  مرت 
أو الديمقراطية 1:0، وهي تداول سلمي على السلطة 
أثينا  في  كانت  كالتي  فقط،  الذكور  اإلقطاعيين  بين 
القديمة، وجمهورية روما التي استمرت زهاء الخمسة 
في  ولد  أيضا  للديمقراطية  الثاني  والطور  قــرون. 
الصناعية  الثورة  إبان  عشر  التاسع  القرن  في  أوروبا 
أو  الرأسمالية،  الديمقراطية  وهي   ،1848 ــورات  وث
ألصحاب  كديمقراطية  بدأت  التي   ،2:0 الديمقراطية 
من  التصويت  في  الحق  لهم  الذين  المال  رؤوس 
دون الناس، ثم عمم التصويت، لكنها أصبحت قائمة 
السياسي.  المال  تأثيرات  وتحت  الحرة  السوق  على 
والعالم حاليا يشهد أزمة في الديمقراطية الرأسمالية 
إما  التاريخ متجه  لتراكم الالمساواة االجتماعية. وخط 
إلى  أو  واألوتوكراطي،  السلطوي  للحكم  ترسيخ  إلى 
الفوضوي  الحكم  لترسيخ  أو  المستدامة،  الديمقراطية 
المستدامة  والديمقراطية  الدولة.  حلول  فشل  عند 
أوال االتزان  كدعوى وسطى، مبنية على ثالثة مبادئ: 
هويته  فالغرب  التاريخي.  البلد  وقانون  الهوية،  مع 
الروماني  الوضعي  القانون  إرث  مسيحي، يهودي، وله 
وطبيعي  نابليون.  مذكرة  ثم  المسيحية،  انتشار  قبل 

هويتهم.  مع  متزنة  الغربية  الديمقراطية  تكون  أن 
التاريخي، فطبيعي  البلد  وهويتنا اإلسالم، وهو قانون 
حكم  حق  مع  إسالمية  عندنا  الديمقراطية  تكون  أن 
األحــوال  في  الخاصة،  بقوانينهم  الدينية  األقليات 
مع  االتزان  هو  الثاني  المبدأ  والجنايات.  الشخصية، 
االقتصاد  يكون  أن  يحتم  ما  وهو  االجتماعية.  العدالة 
االقتصاد  هو  المستدامة  الديمقراطية  في  السياسي 
واالتزان  الشراكة  على  المبني  المختلط  أو  الوسطي 
تكون  ال  أن  أي  ــعــام.  وال الــخــاص  القطاعين  بين 
اشتراكية الدولة على حساب رأسمالية األشخاص كما 
في النظام الشيوعي، أو أن تكون رأسمالية األشخاص 
اشتراكية  حساب  على  االعتباريين  أو  الطبيعيين 
فالدولة  الرأسالمية.  األنظمة  بعض  في  كما  الدولة 
بطبعه  واإلنسان  وجدت،  ولذلك  اشتراكية  بطبعها 
مصادر  تأميم  حق  وللدولة  خلق.  ولذلك  رأسمالي 
الطاقة االستراتيجية، وللمواطن حق طبيعي في دخل 
مركوب  وبــدل  معيشة  جراية  على  يشتمل  أساسي 
وسكن وتأمين صحي، بغض النظر عن كونه يعمل أم 
السوق تستطيعان توفير وظائف  الدولة وال  ال، ألن ال 
لذلكم  التكنولوجي.  التقدم  مع  خاصة  الناس،  لكل 
الخبرة هي دالة ترقية وليست دالة توظيف من عدمه، 
على  عمم  الذي  الرأسمالي  المنطق  أخطاء  من  وهو 
يوفر  أن  البد  المستدامة  الديمقراطية  ففي  العالم. 
للمستحق،  نقدا  فيعطى  مواطن،  لكل  أساسي  دخل 
صاحب  لصالح  الضريبي  البيان  من  القيمة  تخصم  أو 
الدخل األساسي. ومصلحة  العمل غير مستحق لجراية 
للمواطنين هي  األسهم  ومحفظة  ليبيا،  في  التضامن 

خطوة في هذه الطريق، مع حاجتها إلصالحات.
الثالث  السلطات  بين  التوازن  هو  الثالث  المبدأ 
والمباشر،  النيابي  المبدأ  بين  والتوازن  جهة،  من 
الجمعية  وهي  تحكيمية  رابعة  سلطة  بإضافة  وذلك 
كجمعية  الشعبية  واالستفتاءات  النيابية،  الوطنية 
ثالوث  لمكافحة  ــرورة  ــض ال عند  مباشرة  وطنية 
كذا  ومحاصصة.  تــوريــث  احتكار،  مــن  التعصيب 
القرارات  في  الخالف  حالة  في  السلطات  بين  التحكيم 
االجتماعية  السيولة  لموازنة  أيضا  القوانين،  ومشاريع 
الوطنية  والجمعية  االتــصــاالت.  ثــورة  من  الناجمة 
والتقليدية  االعتبارية  الشخصيات  تمثل  النيابية 
تشريعية  كسلطة  البرلمان  بخالف  المجتمع،  في 
كمجموع  الطبيعية  الشخصيات  تمثل  ورقــابــيــة 
حال  في  كما  المحضة،  النيابية  فالديمقراطية  أفراد. 
الوقت  مع  يعتريها  الديمقراطيات،  من  الثاني  الجيل 
التي  الزبائنية  يسمى  ما  ويطرأ  والمحاصصة  االحتكار 
وكفاءة  سلطات  كمصدر  الشعب  بين  الهوة  تزيد 
غير  المحضة  المباشرة  والديمقراطية  الحكومات. 
مبني  السلطة  فمنطق  الفوضى.  إلى  وتؤدي  ممكنة 
الفكري  مال  الرأس-  باعتبار  والتفويض  النيابة  على 
كديمقراطية  المستدامة  الديمقراطية  لذا  والدراية. 
الثالث  الطريق  هي  البشرية،  تاريخ  في  ثالث  جيل 
النيابية  الرأسمالية  الديمقراطية  بين  والــوســط 
أم  دينية  بصبغة  سواء  السلطوي  والحكم  المحضة، 

مادية...
العالقات  وهي  المستدامة:  الدولية  العالقات   2-
الموازنة  على  والمبنية  التقدمية  الواقعية  الدولية 
بين   CONSTRUCTIVE BALANCING البناءة 
مع  الدولة  سعي  البناءة  الموازنة  وتعني  الــدول. 
للوصول  والقوى  المبادئ  في  الموازنة  إلى  أحالفها 
 CONSTRUCTIVE WORLDبناء عالمي  إلى نظام 
إلى  ينقسم  الدولي  النظام  أن  باعتبار   .  ORDER
الدوغمائي  أو  العقائدي  الدولي  النظام  أنواع.  أربعة 
النظام  وهــو   DOGMATIC WORLD ORDER
عقائدية  على  فيه  الدول  اصطفاف  يبنى  الذي  الدولي 
الحرب  حالة  في  كما  المحضة،  المصلحة  ال  معينة 

الرأسمالي.  والمعسكر  الشرقي  المعسكر  بين  الباردة 
 HEGEMONIC أو  الهيجيموني  الدولي  والنظام 
يبنى  الذي  الدولي  النظام  وهو   ،WORLD ORDER
العالمية  المهيمنة  القوة  ضد  أو  مع  االصطفاف  فيه 
المحضة.  المصلحة  باعتبار  زمانها  في  اإلقليمية  أو 
الباردة وقبل  الحرب  الدولي بعد  النظام  كما في حالة 
االصطفاف  كان  حيث  والصين،  الروسي  الدب  صعود 
الوضع  نظام  هو  الثالث،  والنظام  أميركا.  ضد  أو  مع 
 ،  STATUS QUO WORLD ORDER الــراهــن 
دونما  لألقطاب  تعددية  فيه  تكون  الذي  النظام  وهو 
 ، االشتباك  قواعد  في  اتفاق  أو  المبادئ  في  موازنة 
وأميركا.  وروسيا  الصين  بين  حاليا  الحاصل  هو  كما 
المرحلية  الموازنة  وهو  البناء،  وهو  األخير،  النظام 
والمصلحة  القوى،  المبادئ وتوازن  باعتبار  الدول  بين 
االصطفاف  دونما  زمانها،  في  المرسلة  أو  المعتبرة 
القوة  مع  العالقة  باعتبار  وال  العقائدية  باعتبار 
األوروبي النظام  حالة  في  كما  زمانها،  في  المهيمنة 
توازن  على  المبني   CONCERT OF EUROPE
القوى المتكون بعد الحروب النابليونية، الذي هندسه 
المستشار النمساوي ميتيرنيخ ثم من بعده المستشار 
مبدأ  هــو  نظام  هكذا  وروح  بــســمــارك.  األلــمــانــي 
باعتبار  العسكرية  األحالف  بناء  ومبدأ  الجوار،  حسن 
تزيد  التي  العقائدية  أو  الدينية  األخوة  ال  االستضعاف 
حاليا،  والعالم  الدولي.  النظام  في  االستقطاب  من 
استراتيجي  شلل  من  تعاني  التي  العربية  ومنطقتنا 
منذ سقوط اإلمبراطورية العباسية، وعمى استراتيجي 
لهكذا  بحاجة  العثمانية  اإلمبراطورية  سقوط  منذ 
المبني  الدوغمائي  النظام  بين  انقسامها  لعالج  نظام 
لها،  الوالء  أو  إيران  معاداة  باعتبار  االصطفاف  على 
تركيا  مع  االصطفاف  باعتبار  الهيجيموني،  النظام  أو 
سياسي  فراغ  حالة  في  المنطقة  جعل  مما  ضدها  أو 
وثقافي، بعدما أنهكت من اصطفافات الحرب الباردة. 
ومن ثم النظام األصلح لوطننا العربي باعتبار توسطه 
المقدسة  واألماكن  لألديان  مهدا  وكونه  للقارات، 
والتي  البناءة،  الموازنة  هو  والجذب،  الشد  يحتمل  ال 
وأقصاها  االستضعاف،  باعتبار  االصطفاف  أدناها 
وطنية  وجامعة  لسان  كجامعة  العربي  االتحاد  تكوين 
االستراتيجيين،  والعمى  الشلل  مشكل  لحل  كبرى 

األكبر من قدرة الدولة القطرية في وطننا العربي.
ألن  مرشحة  وإمكاناتها،  موقعها  باعتبار  وليبيا، 
المنطقة،  شطرنج  رقعة  في  ــود  أس حصانا  تكون 
تكون  وأن  ثورية،  مثابة  ال  سياسية  وسطية  ومثابة 
والدبلوماسية  التقدمية،  الواقعية  بالسياسة  رائدة 
بين  إقليميا  البناءة  الموازنة  في  أحالفها  مع  الهادئة 
وال  لهما،  خلفية  حديقة  تكون  أن  ال  ــران،  وإي تركيا 
تحافظ  وأن  عالميا،  المسيطرة  للقوى  خلفية  حديقة 
على عالقات طيبة ممكنة مع الجميع باعتبار المصلحة 
REASON DE TAT وأن تتحرك في  الدولة  ومنطق 
واإلسالمية،  األفريقية،  العربية،  التالية،  دوائر  الثالث 
الممكنة.  ــادات  ــح االت بتكوين  ــرب،  ــاألق ف األقـــرب 
السياسي  االتحاد  هو  العربية  الدائرة  في  والممكن 
باعتبارها  األدنى  بالحد  كونفيدرالية  و  واالقتصادي 
الدائرة  في  والممكن  تاريخية،  وذاكرة  لسان  جامعة 
األفريقية هو التنسيق األمنى وحفظ السالم باعتبارها 
جامعة جوار فقط. والممكن في الدائرة اإلسالمية هو 

االتحاد الثقافي باعتبارها جامعة وجدان.

التوازن بني 
السلطات الثالث 

من جهة، والتوازن 
بني املبدأ النيابي 

واملباشر، وذلك 
بإضافة سلطة 

رابعة تحكيمية 
وهي الجمعية 

الوطنية النيابية، 
واالستفتاءات 

الشعبية كجمعية 
وطنية مباشرة عند 

الضرورة ملكافحة 
ثالوث التعصيب 

من احتكار، توريث 
ومحاصصة.

هل نواصل السير لتحقيق الحلم أم نعود للقيود
عبدالله الغرياني

لقد مرت تسع سنوات على انطالق تحقيق حلم التغيير 
على  وثــورة  أظافري  نعومة  منذ  بداخلي  نشأ  الــذي 
شيٍء  أي  يصنع  لم  الذي  الفرد  ونظام  الديكتاتورية 
والتخلف  الجهل  فيها  صنع  بل  البالد.  داخل  جميل 
والعودة لعصور الظالم وزادها بقمع الشعب ومصادرة 
عن  ومنعزل  منغلق  لبلد  الحبيبة  ليبيا  وتحويل  حريته 
يطول  والحديث  ــار.  االزده ومواكبة  والتقدم  العالم 

حول مآسي وكوارث هذا النظام.
خرجت مثل أغلب الشعب مطالبًا برحيل الديكتاتور 
وإيجابيات  بسلبيات  حدث  ما  وهذا  بالتغيير،  ومناديًا 
ذلك الخروج والثورة. ولكن سقطت الديكتاتورية دون 
رجعة ولن أندم يومًا على الثورة التي الزالت مستمرة 
وسأظل  للخلف  أنظر  ولن  ثورات  بعدها  من  وستولد 
جديد  أساهم من  أن  يمكن  وكيف  دائمًا  لألمام  أنظر 
والتقدم  التغيير  مواقف  وأتبنى  حريتي  عن  وأدافــع 
التي  واألجيال  جيلي  وحلم  حلمي  لتحقيق  نصل  لكي 

سبقتني والجيل الذي بعدي.
أمام  نفسي  ووجــدت  األولــى  الثورة  مرحلة  عبرت 
أهداف  تحقيق  مرحلة  وخطورة،  أهمية  أكثر  مرحلة 
تكون  للدولة  مؤسسات  وتأسيس  بناء  وأولها  الثورة 
وأن  الثورة  أهــداف  تحقيق  على  وحريصة  نموذجية 
واإلعمار،  والبناء  واالزدهــار  للتقدم  الشعب  بيد  تأخذ 
العسكرية  المؤسسة  المؤسسات  هــذه  بين  ومــن 
على  الحفاظ  مسؤولية  يتحمل  ــذي  ال »الجيش« 
وأرضنا  حدودنا  وحماية  المدنية  والحياة  الديمقراطية 

من العدوان.
السياسية  اإلسالمية  الجماعات  لنا  تسمح  لم 
من  بالماليين  مولت  التي  المسلحة  ومجموعاتها 
مسلحة  أذرعــًا  لتصبح  الشعب  وأمــوال  الدولة  خزائن 
تدافع عن مخططاتهم ومخططات الدول الراعية لهم، 
لم تسمح لنا إال أن ننادي بالجيش أواًل ليكون الحامي 
تلك  إرهاب  أحالمنا، ويحمينا من  ولثورتنا وتحقيق  لنا 
وطالني  برفاقنا،  غدرها  طال  التي  المسلحة  المجاميع 
شخصيًا، عندما كنت خارجًا صباحًا من منزلي مستقاًل 
بنغازي  على  المجاميع  هذه  سيطرة  ظل  وفي  سيارتي 
رمتني  للتمديد«  »ال  حراك  رفاقي  مع  قيادتي  وخالل 
بعبوة ناسفة على الطريق بعد أن انفجرت تحت مقعد 
متواصلة  أعوام  ولستة  خاللها  من  وأصبحت  السيارة 
المقابل  وفي  والعالج.  المرض  رهين  اليوم  هذا  حتى 
األهداف  ترحل  ولن  قلبي  داخل  الحلم  اغتيال  يتم  لم 

والمبادئ من عقلي وزدت إيمانًا وتمسكًا بها.
نظامية،  قوات  من  منه  تبقى  ما  أو  الجيش  خرج 
ودرنة  بنغازي  لتحرير  ومريرة  طويلة  معارك  وقــاد 
من  مؤخرًا  طرابلس  وحتى  والجنوب  السدرة  وخليج 
من  معها  تحالف  ومــن  المسلحة،  المجاميع  تلك 
لدينا  وأصبحت  للحدود،  عابرة  إرهابية  تنظيمات 
عام  وقائد  للجيش  عامة  وقيادة  عسكرية  مؤسسة 

ورؤساء أركان ومناطق عسكرية ونوع من االنضباطية. 
الذي ضحى  اإلنجاز  هذا  يرافق  عبث  هناك  كان  ولكن 
والمبتورين،  والجرحى  الشهداء  من  اآلالف  ألجله 
وحقوقيين،  وإعالميين  ونشطاء  ومدنيين  عسكريين 
بأنها  منهم  إيمانًا  المؤسسة  هذه  دعموا  جميعًا 
ستكون صمام أمان حلم الحرية والتغيير وقيام الدولة 

ومؤسساتها وصون حقوق اإلنسان وكرامته.
اإلنجاز،  هذا  تدمير  ويحاول  وتمكن  تسلل  العبث 
ويتمثل في صناعة قائد أوحد، وصقر وحيد باأللبومات 
شخص  تمجد  أغنية  العشرين  تجاوزت  التي  الغنائية 
القائد العام للجيش وتسفه التضحيات الجسيمة التي 
قدمها األبطال والبسطاء في كافة ربوع الوطن، وآخر 
أغنية  للفنانة أسماء سليم، وقبلها  أغنية  هذه األغاني 
العام للجيش. كذلك  القائد  لصدام خليفة حفتر نحب 
ألبومات صور القائد العام التي تم وضعها بكثافة في 
كل مدينة تحررت من الديكتاتورية مرة ومن اإلرهاب 
جديد  من  المشاهد  ذات  العبث  هذا  ليعيد  أخرى  مرة 
متناسيًا تضحيات هذه المدن للتخلص من حكم الفرد 
من  لفرد  للرضوخ  الشعب  جر  ومحاواًل  اإلرهاب  وحكم 
فستكون  استمر  إذا  األمر  هذا  أن  أحذر  وعليه  جديد. 
العابثون  يتوقعها  التي  عن  تمامًا  مختلفة  الفعل  ردة 
شخصيًا  وسأكون  وحلمنا،  الشعب  وحلم  بالجيش 

ضمنهم. فالوالء للوطن واإليمان بالحرية.
ليس هذا فقط بل تواصل تمادي العبث، وتشكلت 
للرضوخ  الشعب  وجر  التمجيد  تجاوزت  أخرى  وجوه  له 
للفرد، ومن هذه الوجوه دعم الفساد المالي المتمثل 
بالسيطرة  يقوم  الذي  العسكري  االستثمار  هيئة  في 
وجه  دون  القديمة  والمباني  والمواقع  األراضي  على 
والنظام،  والدستور  القانون  غياب  ظل  وفــي  حــق، 
بالجيش  السيطرة  مكتب  االستثمار  هيئة  وشــارك 
أخرى  وجــوه  تشكلت  خاللها  ومن  ــان  األرك ورئاسة 
المدنية  المؤسسات  باقي  فــي  متعددة  للفساد 
عاصمة  تحولت  حتى  والهيئات  ــوزارات  وال الخدمية، 
العصابات  أمــوال  لغسيل  مكان  إلى  بنغازي  الجيش 
باألموال  المشاريع  إلقامة  وأرض  المخدرات،  وتجار 

المنهوبة.
ذات  المسلحة  المجاميع  األخرى  العبث  وجوه  ومن 
)السلفية(،  والدينية  والجهوية  المناطقية  التوجهات 
زيارته  في  الجيش  قائد  حياها  التي  هي  واألخيرة 
كانت  التي  زياد«،  بن  »طارق  كتيبة  لمعسكر  األخيرة 
زيارة مخصوصة لهم للسرية العاشرة التي هي فصيل 
دورهم.  وعلى  عليهم  وأثنى  )سلفي(  ديني  عقائدي 
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العالقات اإلثيوبية املصرية
والصراع على مياه النيل)7( املوقف الروسي

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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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.

موقف روسيا
القرن  السابق في منطقة  السوفياتي  لالتحاد  التاريخي  الدور  تُحيي  أن  بوتين  الرئيس  بزعامة  روسيا  تحاول 
األميركي  التحدي  السوفياتية في مواجهة  الدبلوماسية  فيها  التى نشطت  الفترة  النيل، وهي  األفريقي وحوض 

هناك.
 - اإلثيوبي  للصراع  حل  إليجاد  جهودها  أقصى  بذل  إلى  اليوم  روسيا  تسعى  التاريخي،  الدور  لهذا  وإحياًء 

المصري حتى ال يتطور إلى حرب إقليمية.
النزاع  حل  أجل  من  بوتين  الرئيس  برعاية  أفريقية  قمة  بروسيا  سوشي  في  انعقدت   ،2019 أكتوبر  ففي 

اإلثيوبي - المصري على مياه النيل.
وعلينا أن نالحظ هنا أن الرئيس بوتين، مثل ترامب، يهدف من وراء هذه المبادرة الروسية إلى تحقيق امتياز 

شخصي؛ حيث إنه يسعي داخليًا إلى تمديد فترة رئاسته إلى 2025 أو بعدها.
ينتهز  أن  تأمل  روسيا  أن  أوضح  اإلثيوبي  الوزراء  ورئيس  المصري  بالرئيس  بوتين  الرئيس  اجتماع  وخالل 
السيد  وأبدى  قالقل،  من  خلدهم  في  يدور  ما  ومناقشة  لطرح  المؤتمر  هذا  فرصة  السودان،  وكذلك  الطرفان، 
بوتين استعداده الشخصي لتقديم المساعدة لنجاح هذه المباحثات وصواًل إلى حل يرضي جميع األطراف ويحقق 

الرخاء واالزدهار في المنطقة.
وجهات  لتقريب  مشابهًة  جهودًا  تريخين،  يوجين  أبابا،  أديس  لدى  الروسي  السفير  بذل   2020 يونيو  وفي 
الوساطة  جهود  ولكن  االتجاه.  هذا  في  الجهود  لدعم  روسيا  استعداد  تأكيد  وأعاد  الثالث،  الدول  بين  النظر 
الروسية تعثرت بسبب لجوء السودان بشكوى إلى مجلس األمن ضد إثيوبيا، وكذلك الشكوى التى تقدمت بها 

مصر.
كما ساهم عامل آخر في انهيار الجهود الروسية، وهو التهديد الذي أصدره الجنرال بيرهانو جورا، القائد العام 

بالنيابة للقوات اإلثيوبية، الذي حذر فيه مصر من مغبة تحدي جهود إثيوبيا في بناء السد واستغالله.
األمن  مجلس  أعضاء  بين  المشاورات  عنه  تمخضت  ما  النزاع  هذا  روسيا من  موقف  في  المهم  التطور  ومن 
ملزم  أممي  قرار  على  موافقتهما  عدم  رسميًا  المصرية  الحكومة  والصين  روسيا  أبلغت  فقد  العضوية.  دائمي 

إلثيوبيا بالتزامات محددة بهذا الشأن.
وهكذا يتضح ما ذهبنا إليه منذ البداية من أن الطريق المصري إلى مجلس األمن هو طريق مسدود، وتبين 
اآلن أن السبب ليس مجرد الخالفات بين دول المجلس، بل ولنجاح الدبلوماسية اإلثيوبية في إبراز اإلشكاليات 
خالل  وذلك  النهضة،  سد  واستغالل  وتشغيل  بتنظيم  الخاصة  والجغرافية  الطبيعية  والعوائق  والفنية  التقنية 

االستماع لمندوب إثيوبيا.
وهذه التطورات المهمة تستدعي أن تكون الدبلوماسية المصرية اآلن مقتنعة بأن حل النزاع لن يكون ممكنًا 
إال بوساطة يكون الهدف منها ليس فرض صفقة )كما كان األمر مع بوتين وترامب(، وال بقرار أممي من المنظمة 
الدولية )كما كان األمر في مجلس األمن(، ولكن وساطة يكون الهدف منها تهيئة الظروف النفسية لمفاوضات 
ثنائية، تكون المرحلة األولى استعادة الثقة بين الطرفين، ومنح إثيوبيا فرصة لالستمرار في تشغيل واستغالل 
المرحلة األولى مع تفهم إثيوبيا آلثار هذا التشغيل على حركة مياه النيل، والتعاون المشترك للتخفيف من هذه 

اآلثار على مصر.

موقف السودان
يتحكم موقع السودان الجغرافي في موقفه السياسي المتناقض والمتذبذب، ثم المستقر في المرحلة الحالية 

بشأن قضية سد النهضة. وهذا ما سأوضحه حااًل.
فالسودان يتوسط بين إثيوبيا ومصر، والنيل ليس بيده بالطبع، وسد النهضة ال يبعد عن حدودها الجنوبية 
الشرقية إال 22 كيلو مترًا. إن الموقع القريب للسد من ناحية يمكن أن يشكل ميزة اقتصادية للسودان، حيث إن 
االستفادة ونقل الخدمات الكهربائية والمائية سهلة وغير مكلفة مقارنة بتلك التي قد ترسل مستقباًل إلى مدن 
السودانية  الحكومة  أن   2012 العام  في  معلومات  أمامنا  ولهذا ظهرت  االفتراضي.  الوجه  على  في مصر  الدلتا 
لم تعترض على إقامة سد النهضة اإلثيوبي، بل األكثر من ذلك أنها ساهمت ماليًا استثمارًا في هذا المشروع 

العمالق.
إذا  أمنيًا الحتماالت فيضانات كارثية  ومن ناحية أخرى، يشكل وجود هذا السد الضخم بالقرب منها تهديدًا 
مآسي  حاليًا  تعاني  المحيطة  السودانية  المناطق  بأن  العلم  مع  نحوها،  أو  المشروع  في  مفجعة  حوادث  حصلت 

انهيار سد بوط الصغير، الذي هدمت مياهه قرابة 500 منزل وهجرت مئات العائالت.
بناء  مراحل  في  رأي  للسودان  يكون  أن  السودانية  والدبلوماسية  السوداني  العقل  تصور  في  األمل  وكان 

وتشغيل وإدارة مشروع سد النهضة، وأن المنافع أو العوائد ستكون جمة.
وفي تقديري، أن مجرى تطور األزمة اإلثيوبية - السودانية وصمت السودان عن مجاراة إثيوبيا في مراحل بناء 
السد، ال يمكن فهمه إال بفرضية واحدة، وهي أن وزارة الخارجية السودانية كانت تتلقى مراسالت تطمين ووعود 
احترام  إثيوبيا ستكون حريصة »على  2015. وأن  المشترك في  إثيوبيا ملتزمة بمبادئ اإلعالن  بأن  إثيوبيا  من 

مطالب جارتها السودان« وانها لن تتفرد بأي إجراء إال من خالل التشاور المشترك مع »إخوتنا السودانيين«.
حجم  تقييم  في  استراتيجي  خطأ  في  وقع  السوداني  الدبلوماسي  التفكير  أن  إلى  هنا  نشير  أن  المهم  ومن 
مخاطر سد النهضة على السودان، حيث إنهم اعتقدوا أن األضرار الناجمة لن تكون محدقة كتلك المخاطر التى 

سوف تتعرض لها مصر. وهذا سبب آخر ساعد على تباطؤ رد الفعل السوداني في التعامل مع المسألة برمتها.
بل األكثر، أنه في العام 2017 مثاًل، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن سد النهضة اإلثيوبي من 
ما يفسر  قبيل »السلفة«، وهذا  التي كانت مصر تحصل عليها من  إليه،  المياه  السودان من  إعادة حصة  شأنه 

موقف السودان الداعم إلثيوبيا لبناء هذا السد.
وفي 2020، تغير موقف السودان نسبيًا مع تقديمه خطابًا إلى مجلس األمن.

النهضة، مشددًا  آخر تطورات قضية سد  يونيو، بشأن موقفه من   26 السودان خطابًا رسميًا، في  فقدأرسل 
على »ضرورة إثناء جميع األطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل 

التوصل إلى اتفاق«.
وأكد السودان أن الزمن المتوفر للوصول التفاق بشأن السد، »ضيق وحرج«، الفتًا إلى أنه يدعو للعمل بجد 
للوصول للحظة تاريخية في حوض النيل، وتحويل سد النهضة إلى محفز للتعاون بداًل من أن يكون سببًا للصراع 

وعدم االستقرار.
والحقيقة أن الموقف السوداني ال ينطبق تمامًا حتى إلى هذه اللحظة مع الموقف المصري الذي يعتبر أكثر 
من  أكبر  النهضة  سد  في  النفعية  اإليجابية  الجوانب  أن  ويرى  بالمفاوضات  يتمسك  يزال  ال  فالسودان  تشددًا. 
جوانبه السلبية، وأن السد يختزن مياهًا كانت تضيع هدرًا على السودان وال ينتفع منها. إنما نقطة الخالف مع 

إثيوبيا أن السودان ال يشجع القرارات األنانية االنفرادية اإلثيوبية في إدارة وتشغيل السد.

د. محمود محمد خلف
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التنقيب عن »العلمانية« في أحافير التراث

من ليبيا ما يأتي وال يأتي )2-1(

الفلسفة بني 
االستقالل واالستغالل

نظري،  هو  ما  مع  وتتعامل  مجردة  فرضيات  من  تنطلق  بطبيعتها،  الفلسفة، 
أي  الكون.  بأصل  متعلقة  مسائل  األولى،  مرحلتها  في  عالجت،  عندما  حتى 
الذين  سقراط،  قبل  ما  اليونانيون  الفالسفة  فعله  ما  هذا  الطبيعة.  أصل 
عن  إجابتهم  محاولة  في  انطلقوا،  والذين  األوائل«  »الطبيعون  عليهم  يطلق 
تخمينات،  القول:  يمكن  )أو  عامة  فرضيات  أو  مبادئ  من  الكون،  أصل  مسألة 
السائد  والديني  األسطوري  التفكير  عن  بها  افترقوا  حــدوس(،  حتى  وليس 

زمنهم. في  ببيئتهم 
الذي تكون  العنصر  الماء هو  بأن  المعروفين، قال  الطبيعيين  أول  فطاليس، 
الهواء.  فيتكون  تبخر  إذا  أما  التراب،  يتكون  الماء  يجمد  عندما  إذ  العالم.  منه 
ورأى  الكون.  عنه  انبثق  الذي  العنصر  هو  الهواء  إن  انكسمانس  قال  حين  في 
)الماء  األربعة  بالعناصر  قال  أنبوذقليدس  األصل.  هي  النار  أن  هيراقليطس 
والنفور.  الحب  عاملي  وفق  بعضها  مع  تتفاعل  التي  والتراب(  والنار  والهواء 
أصل  أن  قرر  حين  نوعية  نقلة  المجال  هذا  في  الفكر  ديموقريطس  ونقل 

العالم هو الذرة، أي الجوهر الفرد والجزء الذي يتجزأ.
المادة،  تتناول  وهــي  حتى  الفلسفة،  أن  أعــاله  إليه  أشرنا  مما  قصدنا 
العياني  خالل  من  وليس  المجردة،  العقلية  الفرضيات  خالل  من  تتناولها 
ما  إلى  تمضي  إنها  فقط.  المباشر  العياني  خالل  من  ليس  أو  المباشر، 
ير  ولم  مثال،  تــراب،  إلى  يتحوالن  النار  أو  الماء  أحد  ير  فلم  األشياء.  وراء 
»خطاب  إذن،  الفلسفة،  يتجزأ.  ال  الذي  الجزء  أي  الفرد،  الجوهر  ديموقريطس 
اتفاقات  فوق  التعالي  وظيفتها  التي  النهائية  الحقيقة  عن  المخبرة  القوة 
والحقيقة  المعنى  حيازة  بنزعة  دائمًا  موسومة  وظلت  والمكان«*.  الزمان 

المستقل. العقل  باسم 
تعزل  أن  إلى  بها  أدى  بالعيني،  ال  بالمجرد،  للفلسفة  التاريخي  االرتباط  هذا 
تمارس  ال  كانت،  حسب  فالفلسفة،  العامة.  والشؤون  السياسة  عن  نفسها 
التنفيذية  السلطة  فروع  من  غيرها  أو  الحكومة  أو  القانون  على  مباشرًا  تأثيرًا 
من  مأمن  في  جعلها  كفاءتها  حدود  تجاوز  باجتناب  الفلسفة  قناعة  األخرى. 
باالكتفاء  الفلسفة  من  »المعقول«  الدولة  مطلب  نفس  وهو  الدولة،  قمع 
ضمني«  »عقد  أنه  أي  العملية.  الشؤون  في  التدخل  وعدم  الخالص  بالتأمل 

بين الفلسفة والدولة بعدم تدخل أحدهما في شؤون اآلخر.
وعدم  نقائها  على  الفلسفة  بحفاظ  االدعاء  هذا  أن  يرى  دريدا  جاك  أن  إال 
األمر  وأصبح  خيال.  والسياسية هو مجرد  العملية  باالهتمامات  نقاوتها  تخفيف 
إمكانيات  عن  يكشف  أن  يمكن  بحثي  برنامج  أي  إن  حيث  شفافية،  أكثر  حاليًا 
للبحرية  يمكن  الوضع  هذا  في  العسكري.  المجال  في  وغالبًا  تقنيا،  استخدامه 
أو  األميركية، وعلى نحو عقالني جدًا أن تمول عماًل أكاديميًا في السميولوجيا 

التفسير. نظرية  أو  اللغويات، 

* في ما تبقى من المقال اعتمدنا على:
 Christopher Norris, Derrida, Harvard University Press,

Cambridge, Massachusetts, 1987

إغالقه  بعد  افتتاحه  ُأعيد  بالي  في  راي«  »أجوستي  مطار  أن  الماضي،  الجمعة  يوم  قرأت  عندما 
أني معهم،  تخيلت  راكب!   4000 نحو  األول،  اليوم  واستقبل من جاكرتا في  وباء »كورونا«،  جراء 
تكاد  ال  رشيقات  فتيات  قوام  وتداعيات  الفواحة،  الياسمين  وروائــح  البحر  نسائم  فغمرتني 
التي  اإليقاعية،  »الزيلوفون«  موسيقى  أنغام  على  يرقصن  وكأنهن  األرض،  تلمس  أقدامهن 

يجيدها أهل بالي، ويعزفونها طوال الليل والنهار.
واحدًا  تصبح  أن  قبل  البديعة  الجزيرة  لهذه  الحسبان  في  تكن  لم  زيارة  الفور،  على  تذكرت، 
من أفضل أماكن آسيا السياحية. كان ذلك منذ نحو نصف قرن تقريبًا! وخطر على بالي المهراجا 
قبلة  بالي  من  فجعل  جزيرته،  شواطئ  واختار  ألخية  المنطقة  حكم  عن  تخلى  الذي  »باندنغي« 

العالم. لسياح 
شاطئ  أن  أعرف  أنا  أيضًا.  المكان  عشق  أقول  وأنا  ذهنية«،  »حالة  البحر  عشق  إن  يقولون 
ليس  أنه  والواقع  الدغيلي،  مفتاح  لصديقي  الذهنية  الحالة  هذه  يشكل  أمــه«،  »جرجار  بحر 
السنوسي  كله  جيلي  أستاذ  أيضًا شقيقة  بل  بحرها،  وأيضًا  أمه«  »جرجار  بمنطقة  المأخوذ  وحده 
أمه«  »جرجار  شط  عندهما  فالبحر  لذلك،  تأكيد  إال  نحوه،  المفاجئ  انطالقهما  وما  الدغيلي، 
ذات  أنه  الفاخري،  خليفة  صديقنا  أخبرني  هناك!  إال  تكون  ال  الحقيقية  فالرحلة  أيضًا،  والسمك 
البحر  في  وقفز  الفجر،  وصلى  مفتاح،  استيقظ  للنوم،  يتهيؤون  كانوا  وفيما  هناك،  بحرية  رحلة 

وأخذ يغني بصوت عاٍل ويغطس ويسبح حتى أخذنا النوم، وال أحد منا يعلم متى توقف!
العالء  وأبي  المتنبي  شعر  على  عنده،  الحياة  متع  واقتصرت  مبكرًا،  مفتاح  صديقي  تقاعد 
على  معهم  طيبة  أوقات  وقضاء  أصدقائه،  مواصلة  كله  ذلك  وفوق  كلثوم،  أم  وأغاني  المعري، 
التي  الوحيدة،  نخلته  عراجين  بلح  ينضج  عندما  فكانت  الحقيقية  بهجته  أما  أمه«  »جرجار  شاطئ 
بين  يوزعه  ثم  رطبها،  يقسم  زرعها،  من  أحد  يعلم  ال  والتي  بيته،  مدخل  في  السماء  عانقت 

أصدقائه!
كنت  حينها  الماضي،  القرن  سبعينات  أواخر  منذ  إليها  انتبهت  الذهنية  المكان  عشق  حالة 
تجاري  وفد  ضمن  لغتي،  بسبب  لعله  العامة،  اإلدارة  وانتقتني  الليبية،  األسواق  بشركة  أعمل 
البخور، وال أعتقد أن ثمة كلية علمت »الدالالت« وملوك  التوابل، والبهارات ولوازم  للتعاقد على 
وصلني  إن  ما  ولكن  العربية،  باللغة  حتى  أسماءها  أعرف  أكن  لم  وبالتالي  ليبيا،  في  العطارة 
فعلمني  التجارة،  هذه  رجال  أحد  البراني،  خليفة  الدافئ  جارنا  إلى  ذهبت  حتى  التكليف  جواب 

طوال أسبوع أسماءها وأشكالها باللغتين اإلنجليزية واإليطالية أيضًا!
وما  آسيا.  قارة  دول  أغلب  تشمل  الرحلة  وكانت  أشخاص،  خمسة  من  المكون  وفدنا  وانطلق 
وضرورة  المهمة  بإلغاء  برقية  وصلت  حتى  الباكستان،  في  األولى  محطتنا  كراتشي،  وصلنا  إن 
إنها  إن قلت  أبالغ  التي ال  الرحلة،  أنا من حدد خط سير  ليبيا. ولما كنت  إلى  الوفد سريعًا  عودة 
التي  العواصم  ورؤية  إتمامها،  بعد  إال  العودة  عدم  قررت  الشهيرة،  آسيا  عواصم  معظم  غطت 
تحددت في تذكرة السفر!. ولذلك استفسرت من رئيسي في بنغازي الحاج فرج الفيتوري، وعلمت 
توافه  لم  األســواق  ألن  حينها،  االقتصاد  وزير  دورده،  أبوزيد  األستاذ  من  جاء  اإللغاء  أن  منه 
اإللغاء؛  إذنه، وهو سبب  الوفد كان مكلفًا بعمل ما، وغادر دون  الوفد، وأن رئيس  بأسماء أعضاء 
وعرضت  تتكرر!  أن  يصعب  الرحلة  هذه  فمثل  كـ»داللة«  وليس  كسائح  الرحلة،  مواصلة  وقررت 

على الرفاق قراري، ولم يستجب منهم أحد سوى مندوب الجفرة، فواصلنا الرحلة معًا.
أنا  والواقع  بالي سوف يفقد نصف عمره،  إندونيسيا، وال يرى  وفي جاكرتا علمت أن من يصل 
إلى  نذهب  أن  رفيقي  على  واقترحت  عمري؟!،  بنصف  بالك  فما  واحد  يوم  متعة  أفقد  أن  أحب  ال 

بالي فأجابني بصدق »وداني« أصيل: »بالي«؟ .. يال »بالي بالك!«.
العذبة،  اإليقاعية  موسيقاها  تتوقف  ال  رائعة  األماسي  وكانت  الهدوء،  في  غاية  المنتجع  كان 
المتسامرين من وقت األصيل، حتى  التي يجيدها األهالي، فتظل تبتعد وتقترب من سمع حلقات 
الفجر، فيما يفوح الياسمين، ويهدهد مد البحر رمال الشاطئ، وأقدام القوارير التي إن تحركت ال 

تترك أثرًا فوق الرمال المبلولة الناعمة.
وسريعًا  الشاطئ،  رواد  يخدم  الذي  الخيزران،  البار  عند  الجلوس  لنا  يحلو  ظل  وصولنا  ومنذ 
تلك  من  كان  المفضل؛  مكاننا  الدوام  على  المتبسم  مسؤوله  من  بالقرب  جلستنا  أصبحت  ما 
طالما  تتبعك  كالظل«  »السعادة  أن  لنا  يؤكد  وهو  الهادي،  بحديثها  تأسرك  التي  الشخصيات، 
يبقى  ال  اإليمان  وأن  بها.  اللحاق  حاولت  كلما  عنك  تبتعد  ولكنها  ومرح،  بهدوء  أمامها  تتحرك 
في قلبك بالدعاء واالبتهال فقط، وإنما بفتح قلبك مخلصًا لكل ما هو حقيقي وذي قيمة لسعادة 
عيني  ينظر في  الحياة وجمالها. كان  يحببك في  ما  قلبك هو  يقبع منها في  ما  وأن  الناس،  وأمن 
مباشرة ويقول لي: »افتح قلبك واجعله عامرًا بالمحبة وسوف تتبعك السعادة على طول الطريق«، 

ولقد رد عليه رفيق رحلتي ذات ليلة وفي الحال: »قلبه مفتوح جدًا! وما توصى يتيمًا على البكاء«.
عشتها  ذهنية«،  »حالة  لنا  بالي  أصبحت  أن  بعد  من  ورحلنا  فقط،  واحدًا  أسبوعًا  قضينا  لقد 
مفتاح  صديقي  ومازال  بشر  وسيدي  الكبش،  وخشم  وبوفاخره..  النخالت،  شاطئ  في  بعد  فيما 
لبيع  خيمة  وأقــام  الحكومي  العمل  ترك  فقد  الرحلة،  تلك  رفيق  أما  أمــه!.  جرجار  في  يعيشها 
تعلمها  التي  الذهنية،  الحالة  منه  تمكنت  فلقد  ودان،  مدحل  في  اليدوية.  والمصنوعات  التمور 
حياته.  معه طوال  تنبض  وظلت  قلبه،  في  وإنما عشعشت  فقط،  تتبعه كظله  تعد  ولم  بالي،  من 
 sand(:كان يحدثني ساخرًا عن مشروع كثبان الرمال التي قد توظف كمشروع للتزلج فوق الرمال
حالة  وأيضًا  روادها!  لها  رياضة  أصبح  مشروعه  أن  باله  على  وال  بالي  على  ال  يخطر  ولم   .)ski

ذهنية حقيقية!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
أقرأ  أخذت  غازي«،  بنى  »سيرة  كتابة  في  شرعت  لما 
بنغازي  وتاريخ  ليبيا،  تاريخ  من  أقرأ،  لم  وما  قرأت  ما 
التاريخ  مع  التداخل  هالني  وقــد  الخصوص.  على 
الفنيقيين  مجيء  منذ  الحروب،  زمن  خاصة  العالمي، 
نشأت،  التي  الحروب  وقبل  المنطقة،  إلى  فالرومان 
الفراعنة  ببرقة، وبين دول  اليوم  بين سكان ما يعرف 
من خالل  تبينت  وقد  بـ»بر مصر«.  اليوم  يعرف  ما  أو 
المتوسط،  البحر  سكان  بين  التداخل  المطالعة،  هذه 
ل إلى وسيلة اتصال، فتنقل وهجرة، ومن هذا  ما تحوَّ
لها سكانه بتداخل  فأي منطقة من حوض ذا البحر، شكَّ
تشابكًا  أنتج  مما  شــيء،  كمثله  ليس  ــراق،  األع بين 
المتوسط،  البحر  فكان  تاريخيًا،  معرفيًا  وتناقاًل  ثقافيًا، 
المنتجة  والحضارات  األساطير  لكل  النبع،  األسطورة 

لها.
الجغرافيا تبين أن ليبيا عقدة الوسط الجنوبي للبحر 
الوسط  حلقة  جعلها  أطرافها،  ترامي  وأن  المتوسط، 
تكون  تكاد  الكبرى،  الصحراء  وأن  واألهــم،  الرئيسة 
الوسط  وعقدة  األقل.  على  أوجلها  الليبية،  الصحراء 
القوافل  فكانت  والشمال،  الجنوب  بين  المعبر  هذه، 

البرية والبحرية، الشبكة العنكبوتية بين القارات.
الجزء  يمثل  مــا  الــصــحــراء،  سفينة  الجمل  كــان 
الجزء  تمثل  السفن  فيما  الشبكة،  لهذه  الــبــري 
الهجرة  ومحطة  ميناء  ليبيا  فكانت  للشبكة،  البحري 

والمهاجرين.
وأيضًا عند المرحلة المعاصرة، بانت ليبيا كمحطة 
أيضًا  أي  الثانية،  الكبرى  العالمية  الحرب  في  رئيسة، 
كانت  الهائل،  التطور  هذا  الحرب،  وسائل  تطور  عند 
ليبيا محطة رئيسة في شبكة هذه الحرب. وعلى ذلك 
كان  ما  الحرب،  هذه  تاريخ  في  وأقلب  أبحث،  أخذت 
القائد  رومل  الصحراء  ثعلب  الرئيسة:  شخصياتها  من 
العسكري  القائد  ومونتغومري  األلماني،  العسكري 
من  واتخذا  حربهما،  ساحة  برقة  وكانت  البريطاني، 
كل  مذكرات  قرأت  ذلك  على  رئيسية.  قاعدة  بنغازي 

قيمة  عن  تعبر  اللغة  في  مفردة  وجــود  المهم  من 
بين  نفرق  أن  علينا  لكن  حديثة،  معرفية  أو  إنسانية 
وحين  الداللة  محدود  اللغوي  استخدامها  في  المفردة 
مثل  المعرفة،  علم  ضمن  مدرجًا  اصطالحًا  تكون 
بمعنى  العربي  التراث  في  الموجودة  )أدب(  مفردة 
إلى  بعد  فيما  تحولت  ثم  الخٌلق،  وحسن  التهذيب 
والسردية  الشعرية  الكتابة  يشمل  فني  مصطلح 
)القصة والرواية(، واألمثلة كثيرة، حيث عملية تعريب 
تعبر  التراث  من  مفردة  إلى  تذهب  قد  المصطلحات 

جيدًا عن معنى المصطلح الحديث.
الككلي  إليها  أشار  التي  الحالة  في  الممكن  ومن 
في  قديم«  عربي  مصطلح  »العلمانية  مقالته  في 
ب»وابة الوسط« بتاريخ 26 يونيو 2020، فيما يخص 
العربية،  اللغة  تراث  في  »العلمانية«  مصطلح  ورود 
اللغة  مجامع  بحث  ففي  عكسية،  العالقة  نجعل  أن 
 secularism لمصطلح  مناسب  مــرادف  عن  العربية 
الالتينية كمصطلح، استعانوا بهذه المفردة الطبيعية 
مفردة  إلى  »الديمقراطية«  بترجمة  شبيه  لترجمتها، 
البرلمانات  معظم  خلفية  تشكل  التي  »الــشــورى«، 
التشريعية. وأنا شخصيًّا  العربية أو بعض مؤسساتها 
إلى  األقــرب  )دنيوة(   secularism ترجمة  إلى  أميل 
في  يكمن  األطــروحــة  هــذه  جوهر  باعتبار  المعنى، 
انزياح إدارة شؤون الناس من السماء إلى الدنيا، ومن 

الالهوت إلى الناسوت.
أو  كمصطلح  ــ  للعلمانية  التطرق  يمكن  أنه  غير 
الفكري  بالتأصيل  تتعلق  أخرى  جوانب  من  ــ  مفهوم 
هو  ما  بين  للفصل  العقلية  المنطلقات  وإرســاء  لها 
إيماني غيبي وبين ما هو تدبري دنيوي، خصوصًا في 
»العلمانية  مصطلح  ألن  المقارنة،  باألديان  يتعلق  ما 
الديني  الجدل  خــالل  من  إال  السطح  إلــى  يظهر  لم 

والفلسفي«.
مدى  في  واإلسالم  المسيحية  بين  االختالف  يكمن 
من  تبعها  وما  نبييهما  بين  المنطلقات  في  التمايز 
عبرهما  تشكلت  التي  الصلة  وطبيعة  مكتوب،  تراث 
بين السماء واألرض، وخطابيهما. فعيسى كما تصوره 

العسكري،  منهما حقق مجده  كاًل  أن  بينت  ما  منهما، 
فيها  التي  الليبية،  األرض  على  الذاتية،  وتجربيته 

صادفا غودوا، ما يأتي وال يأتي!.
• بورتريه مونتغومري!

يعيد  الثعلب  فيما  السبع،  جراءها  ترضع  الذئبة 
االستالء على الساحة؛ لمرات ثالث، تبادل األسد الهرم 
المدينة، والثعلب الطامع في االستحواذ، على أي شيء؛ 

حتى ال شيء.
ليلة  العجوز:  المدينة  عظام  طحن  الوحوش،  عراك 
شوارع  صدعَ  القطة،  مواُء  الليالي،  كل  مثل  البارحة، 
ليل شخيرها،  في  غارقة  مدينة  بنغازي،  لكن  المدينة، 
البريطانية  للحكومة   ،1 رقم  لإلعالن  تفطن  لم  حتى 

العسكرية في برقة / االحتالل الثالث:
لما كانت بعض المناطق الليبية، في األيام األخيرة، 
تحت الحكم اإليطالي، قد أعيد أو سيعاد احتاللها، على 
أخرى  وقوات  البريطانية،  الجاللة  صاحب  قوات  أيدي 
القائد  بوصفي  علي،  يترتب  أنه  وبما  قيادتي،  تحت 
السالف  المناطق  في  النظام،  حفظ  أؤمن  أن  العام، 

ذكرها، بناء عليه، أنا الجنرال مونتغومري أعلن ما يلي:
تاريخ  من  االحتالل،  بدء  يعتبر  االحتالل:  بدء   -  1

توقيع هذا اإلعالن .
2 - بطالن اإلعالنات واألوامر السابقة؛ وبالرغم من 
قد  األعمال،  من  عمل  أي  كان  إذا  فإنه  البطالن،  هذا 
وقع بمقتضى أي إعالن، أو أمر ملغى، فإن ذلك العمل 
يعتبر صحيحًا، إذا كان قد وقع، في مكان احتلته قواتنا، 
ارتكب،  قد  يكون،  من  وكل  أسالفي،  أحد  قيادة  تحت 
في أي مكان من هذه األمكنة، جرمًا مخالفًا ألي إعالن، 
عرضة  يكون  األوامــر،  أو  اإلعالنات  تلك  من  أوامر  أو 
بأمر  بعد  فيما  تشكل  عسكرية،  محكمة  من  للعقاب، 

مني.
سكان  كافة  أنــذر،  بهذا  العام:  األمــن  حفظ   -  3
عن  يكفوا  بأن  وإناًثا(،  )ذكــورًا  المذكورة  المنطقة، 
إتيان، أي عمل من األعمال، التي تؤدي بطبيعتها، إلى 

للدنيا  يأتِ  لم  خارقة،  معجزة  نتاج  الدينية  السردية 
صميم  وفي  الجنس،  يمارس  ولم  الجنس  طريق  عن 
مقدس  ثالوث  أحد  أو  اهلل  ابن  هو  المسيحية  العقيدة 
مريم  بجسد  )السماء(  القدس  روح  فيه  ارتبطت 
)اآلخرة  واألرض  السماء  بين  فالصلة  لذلك  )األرض(، 
المسيحية،  العقيدة  في  مجاز  مجرد  ليست  والدنيا( 
لكنها عالقة بنيوية راسخة، وبالتالي كان سعي منظري 
ا في الغرب لفصل هذا التركيب البنيوي  العلمانية شاقًّ
األباطرة  تغلغل  الوقت  ومع  العقيدة،  عليه  بنيت  الذي 
والحكام في هذه الصلة ليكونوا أنصاف آلهة مفوضين 
من الرب إلدارة أمور المؤمنين، وهذا ما رسخ سيطرة 
الكنيسة ورجال الدين المسيحيين ُقوّامًا على السلطة 
االبتكارات  أسهمت  حتى  طويلة،  لفترات  السياسية 
العقل  لها  تعرض  التي  المعرفية  والصدمات  العلمية 
وتحفيز  تدريجيًّا  الكنيسة  دور  انحسار  في  الجمعي 
نظريات وأفكار فصل الدين عن الدولة الذي وجد فيما 

بعد أرضًا اجتماعية خصبة لكي ينمو فيها .
معجزة  وليد  يكن  لم  نبيه  فإن  اإلســالم  حالة  في 
لكنه  مواليه،  إقناع  في  المعجزات  استخدم  وال  خارقة 
والبيان،  اللغة  جماليات  عبر  المحيط  مع  صراعه  بدأ 
عبر  السابقة  العقائد  لتناقضات  المتتالية  والتنقيحات 
للثالوث  وإنكاره  السابق.  الديني  التراث  مع  جدله 
الصلة  دحــض  سياق  فــي  يأتي  هلل  عيس  بنوة  أو 
السماء  )بين  واإلنسان  اهلل  بين  المباشرة  البيولوجية 
والمقوالت  الوقائع  من  الكثير  ــزت  ورك  ، واألرض( 
للنبي  التامة  البشرية  القرآنية على  السنية والنصوص 
امرأة من قريش  ابن  أنا  محمد، فهو كما يقول »إنما 
محمد  »مَا  القرآني  النص  وفي  القديد«،  تأكل  كانت 
َأفإن مات أو قتل  َقبْلِهِ الرسُل  إال رسول قد خَلت من 
انَقلبتْم عََلى َأعقابكم«. بينما مبدأ موت النبي عيسى 
جزء  الحتمي  وعوده  المسيحية،  العقيدة  في  مرفوض 
فيه  طرح  الــذي  الوقت  وفي  المسيحي.  اإليمان  من 
من  بالنفس  التضحية  أساسها  مثالية  رؤية  المسيح 
رسالته  أدار  محمدًا  فإن  األتباع،  لكل  المغفرة  أجل 
بكل ما تقتضيه الواقعية واإلدارة الدنيوية ألي مشروع 

اإلخالل باألمن العام، أو اإلضرار بمصالح، قوات صاحب 
الجاللة البريطاني، وقوات حلفائه، أو قوات أحالفها، أو 
مساعدة أعدائهم، وعليهم أن يمثلوا في الحال، لجميع 
تثبت  من  وكل  سلطتي.  بمقتضى  الصادرة  األوامــر 
من  أمر  أي  لمخالفته  عسكرية،  محكمة  أمام  إدانته، 
هذه األوامر، يعرض نفسه للحكم عليه باإلعدام، أو أي 

عقاب أخف منه كما أجيزه.
4 - مادام أهالي البالد المذكورة، يلتزمون السكينة 
بأكثر  للتدخل  عرضة،  يكونوا  فلن  األوامر،  ويطيعون 

مما تحتمه، المقتضيات العسكرية.
من  يليه  ــا  وم اإلعـــالن،  ــذا  ه صــورة  تعلق   -  5
اإلعالنات المختلفة، المختصة باألهالي، في كل دائرة 
من  مركز  كل  وفي  محكمة،  دار  كل  وفي  متصرف، 

مراكز الشرطة، الداخلة ضمن اختصاصي.
• صدر في هذا اليوم، الحادي عشر من شهر نوفمبر 
العام  القائد  جنرال،   – مونتغومري   . ل   . ب   –  1942

للجيش الثامن .
طالعها،  تطالع  األشباح  فازدحمت  اإلعالن،  انتهى 
للمرة  الثامن،  هذا  المدينة ساعتها،  في  أحد  يكن  لم 
مرتين سابقتين،  في  باألسود،  األبيض  يلطخ  الثالثة، 
محا جيش البارينز، جيش هتلر وتابعه قفة موسوليني، 

هذا التلطيخ.
فهي  الشرطة،  األمر  ودوخ  الفراغ،  في  الــورق  رتع 
قوة إيطالية، حارت في معرفة أو ترجمة لفظة األهالي، 
فكل  ذلك،  من  هذه  تمكنت  السابقتين،  المرتين  في 
الثالثة  الخلطة  لكن  عدو،  هو  المحتل  مع  تعاون  من 
تبدو ثابتة، لهذا أهدر مونتجومري منيه األسود، على 
حيطان منهارة، ونفوس ال وجود لها، حتى في السجل 
المدني، الذي ال وجود له أصال، حيث حضر كل أحد ال 
وجود له، وسجل غياب من توجه لهم القرار، فالمدينة 
االحتالل  لكن  مدينة،  دون  واألهل  أهل،  دون  كانت 
بقيادة  البريطاني،  الثامن  الجيش  حققه  ما  الثالث، 

مونتغمري، ثبت أركانه، حيث تداعى كل شيء.

والسخرية  اإلهــانــات  من  لكثير  وتعرض  إصالحي، 
الراهنة،  أوضاعه  على  منتفض  ثــوري  كأي  والتّهم 
في  والسياسية  العسكرية  التكتيكات  كل  واستخدم 
تحالفات  من  )المشروع(  الدعوى  هذه  على  الحفاظ 
وثائق  ــدار  وإص ومعارك  غــزوات  من  لها،  المعادين 
تعايش دنيوي كما صحيفة المدينة »بين المهاجرين 
ــان  األدي تعايش  تضمن  التي  واليهود«  واألنــصــار 
المؤرخون  ويعتبرها  في ظلها،  االجتماعية  والمكونات 
اعتبرنا  ما  إذا  مكتوبة،  علمانية  دستورية  وثيقة  أول 
األديان  بين  التعايش  هي  العلمانية  أهداف  أهم  أن 
يضمن  دستوري  مبدأ  وفــق  المختلفة  والمكونات 
المختلفة.  واألعــراق  المذاهب  من  األقليات  حقوق 
النبيين  وسيرة  طبيعة  في  الجوهري  االختالف  وهذا 
اإلسالم  في  العلمانية  المنافحين ضد  يجعل بعض  ما 
العلمانية كتوجه  أن  غير  منه،  انطالًقا  يبنون حججهم 
مستقبلي متغير أكثر تعقيدًا، وال تقف عند هذه الحجج 

الماضوية التي أصبحت ذريعة لمصادرة المستقبل.
جوهره،  في  التسامحي  بمشروعه  المسيح  خرج 
الصليب،  ألواح  على  المشروع  لهذا  ثمنًا  حياته  ودفع 
عبر  أنه  إلى  تذهب  التنويري  الالهوت  تأويالت  لكن 
وحين  األرض،  على  بــاهلل  األتباع  نــزل  البنوة  هــذه 
الالهوت  مع  الطويل  جدالها  األوروبية  الفلسفة  بدأت 
والسماء،  األرض  بين  العالقة  سؤال  كان  المسيحي 
هذا  كل  في  أصياًل  والنقل،  والعقل  والواقع،  والغيب 
الجدل الذي حاول نيتشه حسمه عبر مقولته الشهيرة، 
»والواقع  بقوله:  اإلزاحة  لهذه  إيجلتون  تيري  ويؤصل 
إزاحة اهلل عن مركزه  أن نيتشه لم يالحظ أن مشروع 
األب  بصورة  أطيح  فقد  قبل.  من  المسيحية  حققته 

كمبدأ ميتافيزيقي جليل عبر إنسانية المسيح«.
وبالمقابل ثار جدل كبير من قبل النزعات العقالنية 
الثقافة  تاريخ  من  محدودة  فترات  في  لمعت  التي 
أو  الصفا  إخوان  أو  المعتزلة  عبر  اإلسالمية،  العربية 
الصحراء  قلب  في  يبست  لكنها  بعد،  فيما  رشد  ابن 

بمفهومها الجغرافي والمجازي.
من جانب آخر، هل من الممكن التأصيل لمصطلح 
هنا  ــا  )وأن العربية  الثقافة  في  )الدنيوة(  العلمانية 
استخدم الثقافة العربية بدل اإلسالمية وفق اللغة التي 
التي  المبكرة،  ابن رشد  أفكار  فيها وبها( عبر  تحركت 
استفاض فيها متأثرًا بما وصله من تفكرات فالطون 
وأرسطو، حيال الروح والعقل الفعال، أو نظرية »وحدة 
الفكر« واقترح فيها بوجود عقل مادي واحد فقط. ولجأ 
)بالالتينية  إلى استخدام مفهوم جديد سماه »الفكر« 
البشر  أمخاخ  بداخل  تتحقق  عملية  وهو   ،)cogitatio
على  بل  الكلية،  المعرفة  إلى  السعي  على  ال  تشتمل 
يصادفها  التي  المعينة  األشياء  في  الفعال  »التدبر 
اإلنسان«. والحًقا صارت تلك النظرية محل جدل حينما 
 ،1229 العام  ففي  المسيحية؛  أوروبا  مرة  أول  دخلت 
كتب توما األكويني نقدًا مفصاًل للنظرية بعنوان »عن 
ابن  أن  ورغم  الرشديين«.  ضد  دعوى  العقل:  وحدة 
مختصين،  دارسين  حسب  كتاباته،  في  ترد  لم  رشد 
أن  إال  للعلمانية،  مرادًفا  يكون  أن  يمكن  اصطالح  أي 
قاعدة  ترسي  كانت  الوقت  ذلك  في  المتجاوزة  أفكاره 
المادي،  العقل  أو  البشري،  الفكر  بين  للفصل  معرفية 
إلى  الدارسين  من  الكثير  ويذهب  الميتافيزيقا.  وبين 
الجدل  في  كان  أوروبا  في  للعلمانية  األول  المهد  أن 
أو  الرشديين،  أنفسهم  يسمون  مَن  بين  دار  الذي 
دارسي فكر ابن رشد في أوربا، بينما ترد في ويكيبيديا 
الوليد  أبي  ترجمة  في  معلومة  اإلنجليزية(  )النسخة 
المؤسس  األب  بأنه  ابن رشد  الحفيد، تصف  بن رشد 

للعلمانية الغربية.
روجيه  الالديني  الماركسي  الفيلسوف  انتمى  حين 
كبيرًا،  وترحيبًا  احتفااًل  البداية  في  لقي  اإلسالم  إلى 
حين  اإلسالمية  الدوائر  امتعاض  أثار  ما  سرعان  لكنه 
الماركسية،  كنه  مع  يتعارض  ال  اإلسالم  أن  إلى  أشار 
وفي كتابه »اإلسالم دين المستقبل« أفاض كثيرًا في 
التعايش في ظله  العلمانية لإلسالم ومراحل  الطبيعة 
بين كل األديان والفلسفات. وسببت آراؤه صدمة لمَن 
احتفوا به ألنهم من األساس ضد التفكر والتفكير في 
دين كرسوه طقوسيًّا ضمن حقبة معينة يمنع بعدها 
االجتهاد، بعكس احتفائهم بالمالكم محمد علي كالي 
يتفكر ولم يجتهد، وكان  اعتنق اإلسالم ألنه لم  الذي 

يصرع خصومه من غير المسلمين فوق الحلبة.

كان الجمل سفينة 
الصحراء، ما يمثل 

الجزء البري لهذه 
الشبكة، فيما السفن 

تمثل الجزء البحري 
للشبكة، فكانت 

ليبيا ميناء ومحطة 
الهجرة واملهاجرين.

وباملقابل ثار جدل 
كبير من قبل النزعات 
العقالنية التي ملعت 

في فترات محدودة 
من تاريخ الثقافة 

العربية اإلسالمية، 
عبر املعتزلة أو 
إخوان الصفا أو 

ابن رشد فيما بعد، 
لكنها يبست في قلب 
الصحراء بمفهومها 
الجغرافي واملجازي.

جرجار أمه



الفلكية،  بالقبة  الثقافي  البحر  عروس  منتدى  نظم 
محمد  الشاعر  أحياها  شعرية،  أصبوحة  االثنين، 
الدنقلي بقصائد محكية مختارة من مجموع دواوينه 

»نثار الليل، ابصر كيف، توحشتك، فيك شي«.
قدمها  التي  أصبوحته  في  شاغل  الشاعر 

ــذات  ال لــواعــج  العالم  سالم  الشاعر 
الحالمة  بــرؤيــاه  ــدرج  وت الــوطــن، 

بين  الفاصلة  المسافات  في 
في  وهــو  والبحر،  الصحراء 

محبوبته  يــنــاجــي  ــك  ذلـ
أســفــاره  ــي  ف المتخيلة 
يقول  بنص  بدأها  والتي 
على  »واقــــف  مطلعه 
وين  الخال/في  أطـــراف 
الطيح  الشمس/ماضني 

وفي  شرقي/  الشرق  /في 
الغروب غروبي.

آخر  نــص  فــي  يبحر  ثــم 
محاكيا  ــن«  ــوط »ال بعنوان 

تــرادف  التي  المعاني  نفائس 
التي  واألحــاســيــس  الكلمة،  ــذه  ه

تخوم  تناجي  وأنـــت  كينونتك،  تجتاح 
تأويالتها  يقارب  ما  ــاف  األوص في  ضاربا  األماكن 
نحس  رددتها  كان  أن   / دامية  كلمة  »الوطن  قائال: 
لسان/  كــالم  ماهو   / كبير  معنى  الوطن   / بأمان 

الوطن بنت ولد في عيونهم قنديل.
والدنقلي يالحق إضافة إلى ذلك المنحى الجمالي 
القارة  »الوطن«،  لموسيقى  متالحقة  أفعال  لــردود 

مجاله  أعــمــاق  فــي 
كإنسان  ــي  ــزمــن ال
ــاوال  ــح ــر، م ــ ــاع ــ وش
للبوح  سبيل  ــجــاد  إي
اختارها  مشاهد  عبر 
األسئلة  لــبــواعــث  كــرمــز 
المطلة  والتكهنات  واإلجابات 

من منصات رؤياه الخاصة.
في  الشاعر  يمضي  »الصحراء«  نص  وفي 
داعب  الذي  السحر  مهد  البدايات،  منازل  محاكاته 
أحالمه في بواكيرها األولى، وأذاقها طعم القصيدة، 
في  يبحث  زال  وما  الذي ظل  البيداء  بسيرة  مستنيرا 
امتدادها عن حكايا نصوصه المتناثرة »الصحرا /وانا 

نحكي على صحراي/ مهد الخطاوي لولي.

وانتي  »أنا  قصدة  في  الشاعر  يقف  أخرى  وبنقلة 
التي  »األنثى«،  اآلخر  لدى  صورته  انعكاس  أمام   »
بعد  األخرى  العوالم  كل  متناسيا  روحها  مع  يتواصل 
/وتراثيل  وأنــت  »أنــا  اآلســر  حــواء  فضاء  في  الولوج 
خشينا   / تخاصمنا  الغفوة  مع  مانمنى/  /والليل  األلم 

عوالمنا.
نص  إلى  ليعبر  إال  الهمس  بهذا  يكتفي  ال  وكذا 
الرومانسية  فضاء  في  أيضا  المحلق  »المبتلي« 
محاورتها  في  يجهد  ثنائية  من  لوحاته  مستلهما 
»اللوحة،  نصوص  في  وتتالحق  والوطن«،  »األنثى 
كل  تكرمتي«،  لو  شــي،  فيك  السكر،  تشبه  ألنــك 
اآلخر،  الذات ونصفها  المرحلة بين  األحاديث  دالالت 
المتناسلة  حكاياه  وآثــار  صورتها،  عن  تبحث  وهي 

عبر الزمن.

الشعر،  فضاء  إلــى  اآلخــر  سبق  من   •
القصيدة أم سميرة البوزيدي؟

وجودي  تعبير  كحالة  موجود  النص  - طبعا 
قبلي وقبل غيري، يأتي الشعر كحالة اندماج 
خاصة بيني وبين ما أكتبه، وكيف يمكن أن 
مجرد  وليس  حقيقيا  يكون  أكتبه  ما  أجعل 
لغو شعري، وبالتالي فإن هذا االندماج البد 
أن يأخذ شكله النهائي عبر تكريس نمطي 
النمط  هذا  تطوير  وأيضا  الخاص،  الشعري 

بشكل دائم.
تقولين  الماضية«  األيام  »سيرة  •في 
رؤيا  وفي  الكتابة«  في  دائما  »أعيش 
أخرى »الشعر مجرد تابع أحمق«، وقوفك 
يمثل  هل  والهامش،  القداسة  بين 

تفسيرا لحالة طارئة أم نظرة دائمة؟
تطرفا  يحمل  شاعر  كل  أن  تعرف  أنت   -
الحالة  التطرف  هذا  يغدي  ما  وبقدر  معينا، 
روح  على  رهيبا  ثقال  يشكل  فإنه  الشعرية 
الحاد  الشغف  يتعلق بهذا  الشاعر، وتطرفي 
التبرؤ  حد  إلى  تصل  كراهية  وبين  بالشعر 
مستهجنة  وربما  غريبة  حالة  هي  منه، 
توقفت  ناحيتي  من  التفسير،  على  وصعبة 
عن البحث عن تفسير لهذا، أكتب بطريقتي 
حاولت  طبعا  تواضعا،  ليس  وهذا  البسيطة 
أحاول،  زلت  وما  الكتابة  عن  كثيرا  التوقف 
وهذه الحالة في مجملها ليست حالة طارئة 
الشعر  كــون  إلــى  ومردها  دائمة  هي  بل 
الحياة بشكل أجده مؤلما  الوعي على  يفتح 

وصعب التعايش معه.
• هذا يقودنا للسؤال عن الكتابة، هل 
صيرورة  أم  ثابتة  سجنية  حالة  ترينها 

من التحرر المتواصل؟
نفسه،  يستنفذ  ال  تحرر  حالة  بالطبع هي   -

الكالم عن هذا يمكن أال يتوقف.
إرثك  من  للتخلص  أحيانا  إشارتك   •
مع  القطيعة  المقصود  هل  الشعري، 
ظرفية  أم  اللغة،  األســلــوب،  األفــكــار، 

الزمان؟
لدي،  التبرؤ  لحالة  استمرار  هي  ربما   -
عن  تخلي  حالة  جوهرها  في  أيضا  وهــي 

نمط الكتابة السابقة.
كل  أكتب  المسألة،  هذه  في  فظيعة  أنا 
في  ولكنني  وأنشره  النص  ويفتنني  يوم 

حتى  نصوصي  معظم  على  أرتــد  الغالب 
أدري  لست  والحذف،  بالمحو  منها  األخيرة 
بنصه  الشاعر  وعي  يكون  أن  البد  ولكن 
يأسرنا  الغالب  في  نكتبه  ما  ألن  حاضرا، 
مستوى  في  النصوص  كل  ليست  وطبعا 

في  الفرز  من  البــد  لهذا  ية واحــد،  نها
من  الكثير  من  والتخلص  األمــر 

الثقل الفائض.
الغريبة«  »األيـــام  نــص   •
ويتركه  الــســؤال  يستحضر 
أال  اإلجابة  استفزازك  معلقا؟ 

يعني انتفاء سببية النص؟
ال  ســـؤال  هــو  الغالب  فــي   -
عن  تعبير  هو  إجابة،  يحتاج 
الــحــيــرة واأللـــم أكــثــر منه 
سؤال، أقصد هي مجرد حالة 
الكتابة،  لحظة  شعورية 
دون  الغالب  في  أكتب  أنا 
اللحظة  تقودني  تفكير، 
إلى روح النص وبالتالي ال 

يمكنني تفسير نص ما.
يشبه  ما  على  نعثر   •
ــذات في  ــلـ لـ جـــلـــدا 
ــا من  ــ قــصــيــدة »أن
هل  الــوهــم«  قبيلة 
هي مساءلة فلسفية 
ــروح  ل أم  لــلــواقــع، 

الشاعر؟
للشاعر  ينبغي   -

ــه  ذات ــن  م يــتــحــرر  أن 
هو  والذي  واقعه،  يواجه  وأيضا  ويواجهها 
مزر وفي غاية البؤس ومواجهة للشعر أيضا 

كونه مفتاح الوعي.
من  نوع  ولكنها  ذات  جلد  حالة  ليست 
كل  يحمل  شاعرا  تكون  أن  على  االحتجاج 
الحساسية في بيئة ال تعترف بالشاعر  هذه 
ونتاج  التهاويم  من  ضــرب  كالمه  وتــرى 

الفراغ والرومانسية الزائدة.
ال  أنه  لمرحلة  وصلت  أنا  الحقيقة  في 
يهمني من يقرأ أو ال يقرأ وهذا ليس تعاليا 
التقيد  دون  الكتابة  محاولة  هو  ما  بقدر 

برأي اآلخر.
رسائل  »خمس  قصيدة  في  تحاولين   •
إلزاحة  خيالية  طريقة  إيجاد  للنسيان« 
تجيير  يمكن  مدى  أي  إلى  لكن  القبح، 

الواقع لصالح القصيدة؟

الشعر،  إلى مسألة دور  أشير  أن  بداية يجب 
ليس له دور هنا بالمرة، لم تترك له ظروف 
والقتل  الحرب  أحــداث  عبر  اليومية  الحياة 
والخطف وقمع األصوات الحرة أي دور، كيف 
ولكن  الشعر في هكذا حال،  يحيا  أن  يمكن 

يظل للشاعر دائرته الصغيرة.
هذا الهامش الذاتي وهو الخيال 
يحمله  ما  بكل 

عبث،  ــن  م  -
حتى  التحليق  ويواصل  الشاعر  يحلق 

يسقط الهثا في الفراغ.
األمر  يتحول  أن  أحــب  ال  الحقيقة  في 
ورومانسيات  خيالية  لمعالجات  برمته 
مريضة، الشعر أكبر من هذا الدور، ويمكن 
الذي  الشعري  المشهد  إلــى  هنا  ــارة  اإلش

يمثل الفيس منصة له.
الكم  ذلك  نرى  يمكن  واحــدة  فبنظرة 
هناك  يكون  أن  دون  النصوص  من  الهائل 
غاية  في  الليبي  المشهد  حقيقي،  شعر 
تواصل  التى  جدا  قليلة  أصــوات  البؤس، 
أنا  أيضا  الخاصة،  وتجربتها  نصها  نحت 
هو  الذي  النقد  يخص  فيما  جدا  متشائمة 

ميت تماما وال رجاء فيه.

الذي  ما  الحالمات«،  آخر  »أنا  تقولين   •
يمثله الحلم لسميرة البوزيدي؟

من  السخرية  معرض  في  قلتها  ربما   -
نفسي، بالنسبة للحلم لست أدري ما جدوى 
ذلك هنا، الحلم قرين الوهم وبقدر تعاملي 

مع الشعر بشكل دائم لكنني واقعية جدا.
على  إسقاطاتها  لها  والعزلة  الحرب   •
إلى  تأويالتها  قادتك  هل  النصوص، 
لبعض  أو  للقيم  تقييمك  ــادة  إع

الثوابت؟

 -

وأواصل  أحكي  أنا  للتفسير،  محاولة  ليست 
الحكي في نصي، توقفت عن محاولة إيجاد 
هذا  وحزن  بغضب  أكتب  شيء،  أي  تفسير 

كل ما أفعله.
هل  رتــوش«،  بال  أنا  »هكذا  •تعبيرك 
الفهم؟  عن  عجز  لمجتمع  رسالة  يعني 

أم استنطاق داخلي للذات؟
الذات  عن  حوار  معظمها  في  نصوصي   -
يحيطها  بما  المتأثرة  الذات  تقلباتها  بكل 
من أحوال الحرب والتخلف والموت اليومي، 
ولهذا نصي في الغالب يخلو من الجماليات 

الزائدة والحالمة، أكتب بواقعية بقدر مقدار 
للشعر  أن  أؤمن  ال  أنا  النص،  في  الشعرية 

رسالة.
ضبابي  قصائدك  في  اآلخــر  يتبدى   •
المعالم، هل مرد ذلك الرغبة في إبقائه 

عند تلك الصورة؟
رغم  اآلخر  على  مفتوح  الغالب  في  نصي   -
اآلخر  خالصة،  ذاتية  حالة  من  ينطلق  أنه 
والوباء  الحرب  يوميات  خالل  من  موجود 
ــرادف نفسي  ــم أيــضــا اآلخـــر ك والــنــزوح، 

وعاطفي.
والشاعر  الناقد  ــوت  ص يــبــدو  أحيانا 
الذي  الناقد  نصونصك..  في  يتصارعان 
الذي  والشاعر  والفرجار  بالمسطرة  يقيس 

يعشق نسف األشياء.. فماذا عن ذلك؟
أنتقد نفسي بشدة وأحاسبها ألن الشعر ال 
يحتمل التعامل معه باستهانة، أنا جادة جدا 
أجامل  ال  اآلخرين  تجارب  وإزاء  تجربتي  إزاء 
أحد على حساب النص، وفيما يتعلق بالنسف 
ما  أكثر  ألن  والتقليدي  الجامد  لنسف  فهو 
يقتل الشعر قولبته ضمن نمط يفتقر للخيال 

والصياغات المغايرة.
نقد  ــى  إل تتجه  الشعرية  رؤيــتــك   •
المرأة )المثقفة( في صورة أجبرت على 
مستبد،  ذكوري  مجتمع  ضد  إظهارها 
رجعت  الصورة  هذه  أن  تعتقدين  هل 
الفصل  مسألة  على  وأكدت  سلبي  بأثر 

بدل مقاومته؟
أمقت  أنا  الحالة،  كذلك  هي  الغالب  في   -
والفن  األدب  فــي  والتجنيس  النسوية 
الــصــراع  ومــســألــة  ــام  ع بشكل  والــحــيــاة 
أوجها  اتخذ  والرجل  المرأة  بين  الحقوقي 
ألن  المرأة  وضــد  الغالب  في  ركيكة  هي 
محدودة  وأيضا  وتقليدية  خاطئة  األداة 

الرؤية.
في  مساعد،  كعامل  للوهم  تشيرين   •
بين  الفاصلة  المسافة  هي  ما  رأيــك 
بين  مباشر  بشكل  أو  واإلبــداع  الوهم 

الوهم والشعر؟
الشعر  أن  أرى  وناقمة  أكون غاضبة  عندما   -
في جوهره وهم شديد ساهم كل شاعر في 
الحدود  معرفة  يمكن  ال  ولكن  تكريسه، 
يمكن  كيف  والشعر  الوهم  بين  الفاصلة 
للشعر أن يكون حقيقيا ووهميا، سلك رفيع ال 
يمكن تفسيره وربما كل الكتابة هي محاولة 

لتفسير هذا التناقض الغريب.

تأليف  »تأمالت«  أو  »اإلجــابــات«  هو  األسبوع  هذا  كتاب 
.)Alex Trebek( اإلعالمي أليكس تريبك

تايمز«  »نيويوك  قائمة  تصدرت  التي  األعمال  من  وهو 
الرغم  وعلى   .2020 أغسطس  حتى  الكتب  مبيعات  ألفضل 
سواها،  دون  أميركا  يهم  يكون  قد  موضوعه  أن  من 
الشأن  تخصصها  أميركية  إعالمية  شخصية  يتناول  ألنه 
أصيب  أنه  أعلن  إن  ما  ولكن  األولــى،  بالدرجة  األميركي 
كان  التي  القناة  عبر  عليه،  انهالت  حتى  قاتل،  بمرض 
أيام  خمسة  متواصال  شهيرا  برنامجا  خاللها  من  يقدم 
أن  رجاء  ذلك  وفوق  والدعوات،  االبتهاالت  األسبوع،  في 

يكتب قصة حياته ففعل.
شخصيات  نتذكر  فلعلنا،  الكتاب،  هــذا  انتقينا  لقد 
جميل،  هو  ما  بكل  حياتنا  أثرت  أن  بعد  من  بغتة  غادرتنا 
ونسيانهم،  بالمغفرة،  دعــوات  بضع  سوى  نمنحهم  ولم 
أن  ننتبه  قد  وأيضا  عنهم،  تسمع  لم  التي  األجيال  وتوالت 

نكرمهم ونستفيد من تجربتهم.
لهم  يكتب  أن  منه  طلبوا   »Alex Trebek« مشاهدو 
برنامج  تقديم  ابتدأ  أن  منذ  فهو  ففعل،  حياته،  قصة 
ماليين  أفراد  أحد  كأنه  أصبح   ،1984 سنة   »Jeopardy«
ويفيدهم  بالترفيه  يسعدهم  كــان  تتابعه،  التي  األســر 
أعلنت  وعندما  ــوع.  األســب فــي  ليال  خمس  بالمعلومة 
في  انفجر  البنكرياس،  بسرطان  متقدمة  بمرحلة  إصابته 
وغمرته  معه،  والتعاطف  الحب  من  يصدق  ال  فيض  أميركا 
والتشجيع  الدعم  برسائل  االجتماعي  التواصل  وسائل 

والصالة.
حصر  ال  نــداءات  تريبيك  قاوم  عقود،  ثالثة  من  وألكثر 
بنوايا  تــأثــره  بسبب  رضــخ  ولكنه  سيرته،  لكتابة  لها 
قائال:  حياتي  في  تأمالت  لهم:  فكتب  الطيبة،  متابعيه 
كانوا  الــذي  الشخص  عن  المزيد  الناس  يعرف  أن  »أريــد 

يترقبون طلته عليهم«.
مع  المضيئة  الشخصية  الحكايات  بين  الكتاب  يجمع 
ذلك  في  بما  الموضوعات،  من  عدد  حول  نظره  وجهات 
والعمل  والروحانية  والنجاح  والتعليم  واألبـــوة  الـــزواج 
يطرحها  التي  األسئلة  أيضا   »Trebek« يتناول  الخيري. 
أغلب  فــي  برنامجه  عليه 
الكتاب  هذا  ويعد  األحيان، 
والطرافة  بالحكمة  الممتلئ 
اعتبار  على  إضافيا  دليال 
أكــثــر  ــد  ــ أح ــه  ــب ــاح ص أن 
المحترمة  الــشــخــصــيــات 
ــي مــجــال  ــة فـ ــوب ــب ــح ــم وال

الترفيه.
الكتاب  هــذا  مقدمة  في 
تريبك  كتبه  الذي  البسيط، 
»كــورونــا«،  جائحة  خــالل 
النظر  بصرف  أنه  القراء  ينبه 
أن  عليهم  يعتقدونه،  عما 
كاتبا.  ليس  ــه  أن يتفهموا 
المطمئنة  طبيعته  بسبب  يعشقونه  الذين  أولئك  ولكن 
مهتمين  ليسوا  أنهم  المرجح  مــن  شخصيته،  ودفء 
بقصصه،  معجبين  بــه  ــذوا  أخـ لقد  ــة،  ــي األدب ببراعته 
سلسلة  الكتاب  إن  عنه.  يسأل  عما  بـ»إجاباته«  مأخوذين 
يتلقفها  القصيرة  المقاالت  من  بالحيوية  ومفعمة  مسلية 

القراء بسرعة إللقاء الضوء على سيرته.
نشأ  حيث  كندا،  في  أونــتــاري،  في  المذكرات  تبتدئ 
األكاديمية  بكلية  التحق  نسبيا،  هادئة  طفولة  عبر  تريبك 
وتركها  الكندية،  الجوية  للقوات  الملكية  العسكرية 
بث  منسق  عمله  أثناء  الفلسفة  ليدرس  أيــام،  ثالثة  بعد 
هيئة  مع  عاما   12 قضى  وبعدها  ملهى،  في  الموسيقى 

اإلذاعة الكندية.
الواليات  إلى  ثيك  آالن  استدرجه  السبعينات  مطلع  في 
أنجليس.  لوس  في  طيران  ألعاب  عرض  لتصوير  المتحدة 
حياة  وأسلوب  االستضافات،  من  سلسلة  إلى  ذلك  أدى 
إنه  مازحا  تريبيك  يقول  ذلــك،  ومع  هوليوود.  في  جديد 
لديه  يكن  لم  إذ  الرجال،  مع  بسهولة  يتوافق  يكن  لم 
الحليب  هو  المفضل  فشرابه  طبائعهم؛  مع  تتوافق  رذائل 
في  يشكون  الرفاق  يجعل  بالتأكيد  »ولذلك  الدسم.  قليل 

عفته، وذلك جعله يدرك أنها لعنة مؤقتة!«.
توين  مارك  كتابات:  من  أقــواال  بذكاء  تريبك  يقتبس 
عن  ويحدثنا  الصينية،  ــال  واألمــث جــالدويــل  ومالكولم 
العام   »Jeopardy« برنامج  إلى  انضمامه  منذ  تجربته 
المبدع  اإلعالمي  قبل  من  العرض  إحياء  تم  عندما   ،1984
العرض  نفس  يقدم  »كــالنــا  ويــقــول:  جريفين.  ميرف 
فريدا  لجعله  جديدة  طرقا  نجد  أن  وعلينا  ليلة،  بعد  ليلة 
تقديم  في  أستمر  أن  »يجب  ــان  وك ألنفسنا«.  وممتعا 
في  أداء  المتسابقون  فيه  يقدم  بحيث  وتوجيهه  العرض 

أفضل حاالتهم«.
ملهم  بالحكمة،  ممتلئ  كتاب  »هــذا  كتابه:  عن  قيل 
أكثر  مــن  )تــريــبــك(  مؤلفه  أن  يــؤكــد  ودلــيــل  ــر،  ــاح وس
منذ  الترفيه  مجال  في  والمحترمة  المحبوبة  الشخصيات 

فترة طويلة«.
ظل  الشهير،  اإلعالمي  هذا  كتاب  أن  للنظر  والملفت 
ولعلها  ترامب«،  دونالد  »الرئيس  تناوال  كتابين  ينافس 
أيدي  في  يكون  عندما  اإلعــالم  أهمية  إلى  مباشرة  إشــارة 
متابعيه  توافق  من  الكتاب  هذا  ناله  فما  ونقية،  صادقة 
يعني  معه  وتعاطفهم  األميركية  المتحدة  الواليات  عبر 
مصاف  فــي  تضعه  اإلعــالمــي  مرتبة  أن  شــك  دون  مــن 
األفضل  بصدق  يقدم  عندما  والــقــادة،  والحكماء  ــرواد  ال

واألروع للناس.
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انتقينا هذا الكتاب 
فلعلنا نتذكر 

شخصيات غادرتنا 
بغتة من بعد أن أثرت 

حياتنا

حوار: عبد السالم الفقهي

محمد الدنقلي يلقي »نثار الليل« على »عروس البحر«

منظمة أركنو للفنون تنظم ورش عمل لشباب املسرح في بنغازي

عمل  ورش  تنظيمها  بنغازي،  بمدينة  للفنون،  »أركنو«  منظمة  أعلنت 
تحت  بالمسرح،  التمثيل  في  والرغبة  الموهبة  لديهم  الذين  للشباب 
والكتاب  والمخرجين  الممثلين  من  عدد  بمشاركة  المسرح«  »نحو  عنوان 

المسرحيين أصحاب الخبرة.
الجيلين  لـ»الوسط«: »الفكرة تنطلق من أن  الفاخري  الفنان محمد  وقال 
األجيال في  بين  والترابط  والعالقة  السابقة،  امتداد لألجيال  والقادم  الحالي 

مجال المسرح ليست متوقفة«.

والبحث  الصادق،  محمد  الفنان  مع  طويل  نقاش  بعد  »انطلقنا  وأضاف: 
العمل  تجهيز  يجري  وكيف  المسرحي،  الشباب  ثقافة  زيادة  كيفية  عن 

المسرحي متكامل ابتداء من الكتابة إلى اإلخراج والتمثيل«.
»الكاتب  على  الفكرة  هذه  عرض  أنه  إلى  الفاخري  محمد  الفنان  وأشار 
المسرحي علي الفالح ورحب بها، وبالتالي هي من إشراف جيل سابق لجيل 

الحق وستكون الدعوة لجميع الشباب المسرحيين«.
األجيال  بين  للنقاش  فرص  »منح  هو  الهدف  أن  إلى  الفاخري  ولفت 
البدء  قبل  المسرحي  النص  تفكيك  وكذلك  المسرحية،  الرموز  شرح  وكذلك 
أن ال تواصل بين  أننا الحظنا  وإبعاد فكرة هذا جيل وذاك جيل، خاصة  فيه 

األجيال المسرحية لدينا«.

نظمت مؤسسة »دواية للفنون« معرض »تجلي« في 
بيت إسكندر للفنون بمدينة طرابلس، برعاية السفارة 

األلمانية في ليبيا. ومعرض »تجلي« الذي افتتح في 
27 يوليو، هو معرض شخصي مشترك لفنانتين في 

مجال الرسم والزخرفة، وهما الفنانة فاطمة عبداللطيف 
والفنانة سارة الطاهر، وفقا للمكتب اإلعالمي لهيئة 

الثقافة العامة بحكومة الوفاق الوطني.
وحضر االفتتاح السفير األلماني لدى ليبيا وعدد من 

المثقفين والفنانين الليبيين، وروعيت في المعرض 
الظروف الحالية التي استوجبت أن يكون االفتتاح مقتصرا 

على دعوات محددة لعدد من المهتمين بالمجال الفني 
والثقافي. ويعد هذا المعرض أول حدث تقوم مؤسسة 

»دواية للفنون« باإلشراف على تنظيمه دعما لدور 
المؤسسة في دعم الفنون البصرية، وستظل أعمال 

المعرض متاحة للزيارة والمشاهدة.

معرض فني في بيت إسكندر

في أصبوحة شعرية عامرة مصلحة اآلثار تعلن قبول اليونسكو للملف..

من األصبوحة الشعرية للشاعر محمد الدنقلي

الضريح الهلينستي في مدينة طلميثة األثرية

قالت إنها تكتب بغضب وحزن

سميرة البوزيدي: الشعر يفتح 
الوعي على الحياة بشكل مؤلم

رؤيته  الشاعر  فيها  يبني  الخاصة،  الوجودية  صرخته  للشعر 
في  الفضاء  هذا  يبقى  ولكن  بالعالم،  عالقته  خاللها  ويحدد 
النهاية متماديا في ديمومة الهدم والبناء، المشاكسة لصور 

وتجليات أحالمه الشعرية المتمردة.
ما  لذوذ،  كصديق  الشاعر  يعايشه  القلق  هذا  كان  ما  وإذا 
والعزلة  بالحرب  يفور  واقع  وسط  الحسية  انعكاساته  هي 

نظره  وجهة  تبدو  كيف  نماذجه،  إحدى  ليبيا  تمثل  والدمار، 
وكذا  نتاجه  عبر  الداخلية  بصيرته  تترجمه  وما  ذاتــه  نحو 
تقييميه لمشهده الثقافي، واألسس التي يبني عليها صياغته 
أجرته  العنف، وذلك في حوار  الفلسفية الستجالء مكامن هذا 
»الوسط« مع الشاعرة سميرة البوزيدي حول ما دونته مؤخرا 

من نصوص تحاكي فيها هذا الواقع وتسائله.

أثرية  مواقع  ترشيحات  ملف  قبول  الليبية  اآلثــار  مصلحة  أعلنت 
ليبية من قبل منظمة اليونسكو.

لليونسكو  اإلقليمي  المكتب  مع  بالتعاون  المصلحة  وعملت 
لتقديم  اليونسكو  بمنظمة  الليبية  والمندوبية  بــالــربــاط 
للمنظمة،  ليبية  أثــريــة  مــواقــع  ثالثة  ــدد  ع ترشيح  مستندات 
اإلعــالمــي  للمكتب  وفــقــا  الــعــالــمــى،  ــراث  ــت ال بقائمة  لضمها 

بالمصلحة.
الستيفائها  الترشيح  ملفات  على  اليونسكو  منظمة  ووافقت 
الثالثة  والمواقع  المطلوبة،  والعلمية  الفنية  والمعايير  الشروط 

هي هواء فطيح ومدينة طلميثة ومدينة قرزة األثرية.
في  بــاريــس  الفرنسية  بالعاصمة  عقد  متصل،  سياق  ــي  وف
استراتيجية  وتنفيذ  إدارة  لجنة  مــن  كــال  ضــم  اجتماع  ــارس  م
ومركز  الخمس،  الليبية  العالمي  التراث  مواقع  وصــون  الحفاظ 

التراث العالمي باليونسكو.
مواقع  لــرفــع  طــريــق  خــارطــة  تحديد  االجــتــمــاع  واســتــهــدف 
الحدود  وتعديالت  الخطر  قائمة  من  الليبي  العالمي  الــتــراث 
القائمة  على  المواقع  بعض  ضم  على  والعمل  للمواقع  األساسية 
اآلثــار  لمصلحة  اإلعالمي  للمكتب  وفقا  لليونسكو،  التمهيدية 

الليبية.
تقديم  منها  المحاور  مــن  العديد  األعــمــال  ــدول  ج وتضمن 
العالمية  القيمة  بيان  مشروع  بشأن  ليببا  إلى  الفنية  المشورة 
المرغوب  الحفظ  وحالة  التصحيحية،  التدابير  ومشروع  المتميزة، 
الحدود  تعديل  مبادئ  ومناقشة  للتنفيذ،  الزمني  والجدول  فيها 

في المواقع بمدينة غدامس، ولبدة الكبرى.
شحات  من  لكل  األثــري  للحرم  الحدودية  التعديالت  ومناقشة 
لقائمة  ضمها  المزمع  للمواقع  التمهيدية  والقوائم  وصبراتة، 
إعداد  عن  ومعلومات  موجزة  ــادات  إرش وتقديم  العالمي،  الثرات 

ومتابعة القوائم الموقتة.

ضم 3 مواقع أثرية ليبية 
لقائمة التراث العاملي
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بنغازي - مريم العجيلي



ضمن مساعي مهرجان »الجونة السينمائي« المستمرة 
والعالم،  المنطقة  من  مميزة  سينمائية  أعمال  لتقديم 
السينمائي«،  »الجونة  لمهرجان  الرابعة  الدورة  تواصل 
في  بها  االحتفاء  تــم  التي  األفـــام  مــن  عــدد  عــرض 

المهرجانات السينمائية الدولية البارزة.
انتشال  السينمائي،  الجونة  مهرجان  مدير  وصرح 
العالمية  التحديات  من  الرغم  »على  قائا:  التميمي، 
الهامة  العام  أعمال  بعرض  ملتزمون  فإننا  الحالية، 
للمهرجان،  الرابعة  الــدورة  في  العالم  أنحاء  جميع  من 
السينمائي  المجتمع  لنا  منحها  التي  الثقة  وبفضل 
على  للحصول  سعينا  أن  أعلن  أن  يسرني  الــدولــي، 

أفضل األفام يحظى بكل الدعم الممكن«.
رمسيس:  أمير  للمهرجان،  الفني  المدير  قال  بينما 
»على مدار الثاث سنوات الماضية، نعتز باختيارنا ألهم 
يشكل  الــذي  الوقت  في  البارزة،  السينمائية  األعمال 
الحياتية  للممارسات  تحديات  الحالي  العالمي  الوباء 
اليومية للكثيرين، رغم ذلك، فإننا ال نزال مصرين على 

اختيار أفضل أفام العام للدورة الرابعة للمهرجان«.
سيئة«  »حكايات  فيلم  ضمه  المهرجان  وأعلن 
وفابيو  دامــيــانــو  للمخرجين  ســويــســرا(  )إيــطــالــيــا، 
وفاز  الطويلة.  الروائية  األفام  مسابقة  في  دينوسينزو، 
الدورة  الفيلم بجائزة الدب الفضي ألفضل سيناريو في 

الـ70 لمهرجان »برلين السينمائي«.
أكلة  ــام  »أي فيلم  أيضا،  المهرجان  برنامج  يضم 
لتيبوهو  هولندا(  أفريقيا،  جنوب  )فرنسا،  البشر«  لحوم 
لعناصر  المستخدم  الوثائقي  هــذا  ويسلط  إدكينز، 
لمقاطعة  الجرداء  القاحلة  األخاديد  على  الضوء  درامية، 
في شرق  المنخفضة  السكانية  الكثافة  ذات  تسيكا  ثابا 
الدورة  في  البانوراما  قسم  في  الفيلم  عرض  ليسوتو. 

الـ70 لمهرجان »برلين السينمائي«.
وهو  بان،  لريثي  »مشع«  البرنامج  يتضمن  أيضا، 
حول  ــدور  ي كمبوديا(  )فرنسا-  دوكــيــو-درامــا  فيلم 
بجائزة  الفيلم  فاز  الحرب.  إشعاعات  من  الناجين  البشر 
الـ70 لمهرجان »برلين  الدورة  وثائقي في  فيلم  أفضل 
)فرنسا(، من  التاريخ«  »امسح  فيلم  ويدور  السينمائي«. 
إخراج بينوا ديليبين وجوستاف كيرفيرن، حول 3 جيران 
التواصل االجتماعي  يتصالحونامع عواقب عالم وسائل 
تركهم  الذين  بأولئك  متعاطفة  إشادة  الفيلم  الجديد. 

ذلك العالم الجديد وراء ظهره. فاز الفيلم بجائزة الدب 
الفضي- جائزة لجنة التحكيم الخاصة- في الدورة الـ70 

لمهرجان »برلين السينمائي«.
باتز«  ألكسندر  »برلين  فيلم  أيضا  البرنامج  يشمل 
رواية معاصرة  قرباني، ويمثل  لبرهان  )ألمانيا، هولندا( 
عن   1929 العام  الكاسيكية  دوبلين  ألفريد  لرواية 
حظي  ــه.  ذات العنوان  تحمل  التي  األلمانية  الحداثة 
الفيلم  الفيلم بأربع جوائز ذهبية في حفل توزيع جوائز 
المسابقة  في  مشاركته  إلى  إضافة  ـــ69،  ال األلماني 
من  ـــ70  ال ــه  دورت في  »برلين«  لمهرجان  الرسمية 
عن  جوبولوفيتش،  لــســردان  »أب«  يحكي  صربيا، 
نيكوال، األب الذي يجبر على التخلي عن طفليه لمكتب 
الفيلم  فــاز  زوجته.  انتحار  بعد  االجتماعية،  الرعاية 
جائزة  إلى  إضافة  البانوراما،  قسم  في  الجمهور  بجائزة 
لمهرجان  الـ70  الدورة  في  المسكونية  التحكيم  لجنة 

»برلين السينمائي«.
»سقوط«  األول  بفيلمه  مورتنسن  فيجو  ينضم 
يستكشف  الذي  كندا(،  األميركية،  المتحدة  )الواليات 
هذا  برنامج  إلى  الحديثة،  بالعائلة  الخاصة  التناقضات 
الدنماركي هو ممثل ورسام  األميركي  العام. مورتنسن 

وبإخراجه  وموسيقي،  فوتوغرافي  ومصور  وشاعر 
لفيلمه الطويل، يضيف اإلخراج إلى سيرته المهنية.

هايلي  وشيموس  روفييه  أوريليا  تعاون  يأتي  بينما 
)فرنسا(،  المطلوبين«  أكثر  »بانكسي  فيلمهما  في 
الفيلم  ليحكي عن روبن هوود المقنع؛ بانكسي. عرض 

في الدورة الـ19 لمهرجان »تريبيكا السينمائي«.
من االختيارات الرسمية لمهرجان »كان السينمائي« 
لسمير  )فرنسا(  »إبــراهــيــم«  فيلم  يعرض   ،2020
شاب  عن  يحكي  طويل  ــي  روائ فيلم  وهــو  قواسمي، 
تغرق  متجر  سرقة  عملية  في  يتورط  حالم  مراهق 
هائلة.  ديون  في  صعبة،  عاقة  به  تربطه  الذي  والده، 
يصلح  أن  أجل  من  جهده  كل  يسخر  أن  إبراهيم  يقرر 

الوضع ويستعيد احترام والده.
لتوماس  ثانية«  »دورة  يتتبع  الــدنــمــارك،  مــن 
المدارس  معلمي  من  كلهم   – أصدقاء   4 فينتربرج، 
أنهم  فكرة  تدعم  نظرية  يختبرون  بينما   – الثانوية 
على  الحفاظ  خال  من  حياتهم  تحسين  يستطيعون 
الفيلم  ــات.  األوق جميع  في  السكر  من  معين  مستوى 
»كان  لمهرجان  الرسمية  االختيارات  ضمن  اختياره  تم 
لمهرجان  الـــ68  ــدورة  ال في  وسيشارك  السينمائي«، 

»سان سباستيان السينمائي الدولي«.
هو  بالبرنامج،  يلتحق  صربيا  من  مميز  آخر  فيلم 
طويل  روائــي  فيلم  وهــو  إيكيتش،  إليفان  »واحـــة« 
المولودين  األطفال  حيوات  من  لمحات  لنا  يعرض 
والكائنين  األهل،  قبل  المهجورين من  بإعاقات ذهنية، 
الفيلم  ضم  عن  ــان  اإلع تم  متخصصة.  بمؤسسات 
فينيسيا  ــام  أي لمسابقة  الرسمية  االختيارات  ضمن 

السينمائية 2020
لفيليب  )بولندا(  الحيتان«  صائد  »الصبي  يحكي 
شوكوتشي  يدعى  لصبي  تحدث  مغامرة  قصة  يوريف، 
على  رآهــا  جميلة  فتاة  حب  في  يقع  ليوشكا،  هانتر 
الصورة  تلك  حب  في  هام  كونه  خاصته.  الكومبيوتر 
خطيرة  رحــلــة  ــوض  خ ــى  إل يدفعه  الــمــنــال،  بعيدة 
الفيلم  ضم  عن  اإلعــان  تم  محبوبته.  عن  ليبحث 
فينيسيا  ــام  »أي لمسابقة  الرسمية  االختيارات  ضمن 
القصيرة  األفام  مسابقة  وتضم   .2020 السينمائية« 
»قشر«  الوثائقي  السويسري  التحريك  فيلم  العام  هذا 
الروتين  ويتتبع  مونيه،  وسيلفاين  باثي  لصامويل 

اليومي لدار مسنين تقع في مكان معزول.
التحريك  فيلم  أيضا،  يعرض  المسابقة،  نفس  في 
جي  وجي  هوتن  فان  لديانا  )هولندا(  »بيار«  القصير 
المرسوم  الفيلم  هذا  يحكي  بولي.  ويانجوي  إيبينج 
فيه  تعيد  زمن  في  لمدينة  ديستوبية  قصة  باأليدي 

الطبيعة السيطرة على الشوارع.
ألول  دوليا  »مؤثرة«  اإلسباني  الفيلم  يعرض  كما 
ويحكي  باربوزا،  روبن  إخراج  من  قصير  فيلم  وهو  مرة، 
إحدى  حساب  من  متابع  مايين   4 سرقة  قصة  الفيلم 

مؤثرات مواقع التواصل االجتماعي.
فيلمه  في  أونكوفسكي،  إم.  جورجي  يشاركنا  بينما 
تجربة  مقدونيا(،  شمال  )جمهورية  »ملصق«  القصير 
ويقع  سيارته،  رخصة  تجديد  في  يفشل  الذي  ديجان 
أبا  يكون  أن  على  تصميمه  يختبر  بيروقراطي  فخ  في 
القصيرة  األفــام  مسابقة  في  الفيلم  شارك  مسؤوال. 
وفــاز   ،2020 السينمائي«  »صــنــدانــس  لمهرجان 
مهرجان  في  قصير  فيلم  ألفضل  التحكيم  لجنة  بجائزة 

»بروكلين السينمائي الدولي« 2020.
ستقام الدورة الرابعة لمهرجان »الجونة السينمائي« 
ما بين 23 31- أكتوبر 2020 في مدينة الجونة. بينما 
في  الرابعة  للدورة  الكامل  البرنامج  عن  اإلعان  سيتم 

نهاية سبتمبر 2020.

مشهد  من  جزءا  الطلق  الهواء  في  السينما  دور  تشكل 
قصر  السنة  هذه  تعاني  لكنها  اليونان،  في  الصيف 
اإلقبال  وتراجع  »كوفيد19-«،  جائحة  بسبب  الموسم 

بسبب الخوف من فيروس »كورونا المستجد«.
عاما   30 من  أكثر  منذ  موزاكيوتي  عائلة  وتدير 
 1932 الــعــام  تأسست  الــتــي  ــروس«،  ــي ــف »زي سينما 
رائحة  المكان  في  تفوح  حيث  الطبيعة،  وسط  وتقع 

الياسمين، وتسمع أصوات حشرات الزيز.
لوكالة  موزاكيوتي  جورجيا  السينما  صاحبة  وتقول 
السينما  أبــواب  فتح  على  »درجــنــا  بــرس«،  »فــرانــس 
هذه  تأخر  الموعد  لكن  الفصح«،  عيد  أحد  من  اعتبارا 

السنة إلى األول من يونيو.
ابنة  موزاكيوتي،  كونستاندينا  السينما  مديرة  أما 
هذا  أحــب  »ال  قائلة  استيائها  عن  فتعرب  جورجيا، 

الوضع، فالجو غير مائم للفرح«.
بكثير  أقصر  االستثمار  »فترة  أن  والدتها  وتشكو 
كالتعقيم  الصحية«،  التدابير  وتعكرها  المعتاد،  من 
واإلقال  األرض،  على  عامات  ووضع  عرض،  كل  بعد 
الموظفين  ــع  وض ــى  إل إضــافــة  الــمــقــاعــد،  ــدد  ع مــن 

كمامات.
إلى  تصل  للسينما  االستيعابية  »القدرة  أن  وتشرح 
فيمكننا  اليوم  أما  الطبيعية،  األوقات  في  شخصا   250

استقبال 125 فحسب، على أن يكونوا متباعدين«.
كبار  أما  جدا،  قليلون  األجانب  »السياح  أن  وتاحظ 

السن فيمتنعون عن الحضور. إنها مرحلة غير سهلة«.
دور  على  السياح،  كما  أنفسهم،  اليونانيون  ويقبل 
الصيفية.  األمسيات  في  الطلق  الهواء  في  السينما 

إصابة   5600 إلى  أدت  التي  »كوفيد19-«،  جائحة  لكن 
على  قاسية  آثــارا  تركت  وفــاة،  حالة  و213  بالفيروس 

القطاع.

شبيهة  المبيعات  نسبة  أن  وابنتها  األم  تأكيد  ورغم 
واقعا  األرقـــام  تظهر  الفائت،  العام  المسجلة  بتلك 

مختلفا.
خال  اليونان  في  المبيعة  السينما  تذاكر  فعدد 
)في  ألفا   356 نحو  على  اقتصر  ويوليو  يونيو  شهري 
 1.3 إلى  وصل  حين  في  الطلق(،  الهواء  وفي  الصاالت 
الفائت،  العام  من  نفسها  الفترة  خال  تذكرة  مليون 

وفق بيانات المركز اليوناني للصناعة السينمائية.
ــقــدرة  ــتــي حـــدت ال ــر اإلقــبــال بــالــتــدابــيــر ال ــأث وت
اإلصابة  من  المشاهدين  بعض  وبخشية  االستيعابية، 
منذ  السينمائي  اإلنتاج  تراجع  إلى  إضافة  بالعدوى، 
أن  إلى  المركز  من  كاتسيلو  خريستوس  ويشير  أشهر. 

»األفام المهمة التي تجذب الجمهور أرجئت«.
الطلق  الهواء  في  السينما  »دور  أن  كاتسيلو  ويرى 
التي  الجديدة  االستهاكية  بالعادة  أيضا  سلبا  تتأثر  قد 
الفيديو  منصات  خال  من  الحجر،  مرحلة  خال  تعززت 

عند الطلب«.
السينما  دور  مدير  كونتاراكيس،  أندرياس  وياحظ 
أن  و”دافني«،  و»ستيا«  »كارمن«  الطلق  الهواء  في 
الجمهور.  استقطاب  في  فشلت«  الجديدة  األفام  »كل 
بنحو  الثاث  شاشاته  على  اإلقبال  انخفاض  نسبة  وقدر 

60 في المئة.
االستراحات  إلغاء  السينما  دور  مسؤولو  ويتفهم 
اإلجراء  هذا  لكن  التجمعات،  لتجنب  األفام  عرض  خال 
االستراحات  هذه  أن  إلى  نظرا  فائت  ربح  إلى  أيضا  أدى 

تشجع االستهاك.

من  للحد  شــيء  كل  »نفعل  كونتاراكيس:  ويقول 
شبه  مقاعد  أمام  أنفسنا  ونجد  األشخاص،  بين  التفاعل 

خالية«.
يؤكد  األخــرى،  المماثلة  السينما  دور  أصحاب  وكما 

كونتاراكيس أنه لم يتلق أي دعم مالي من الدولة.
اليونان  مكتبة  فــي  البرمجة  مــســؤولــة  وتــقــول 
»مرحلة  أمــام  القطاع  إن  فيليغرادي  نينا  السينمائية 
غير  ــوضــع  ال هــذا  مــع  التكيف  ــاول  ــح وت غــامــضــة«. 
استقطاب  كفيلة  ــام  األف اختيار  خال  من  المسبوق 

جمهور أصغر سنا.
عرض  إعــادة  إلى  الصيف  هذا  كثيرا  »نلجأ  وتتابع: 
محاولة  في  ومجازفة«،  تكلفة  أقل  فهذا  األفام،  بعض 
في  صعبة  تكون  قد  ــاع  ألوض تحسبا  النفقات  لعصر 

األشهر المقبلة.
في  فنحن  خطة،  أي  نضع  أن  يمكننا  »ال  وتضيف: 
يجب  جديدة  تعليمات  نتلقى  أسبوع،  كل  ترقب.  حال 

أن نطبقها«.
باكا  حي  أزقــة  أحد  في  الواقعة  باريس  سينما  أما 
إذ  الصيف،  ــذا  ه طــوال  مقفا  فسيبقى  السياحي، 
»األشغال  أن  اإللكتروني  موقعها  عير  إدارتها  أعلنت 

الضرورية التي كانت مقررة، تأخرت بسبب الجائحة«.
في  للمابس  »ليسابيت«  محل  من  مقربة  وعلى 
هي  مغلقة  »ديكسامني«  سينما  ستارة  ستبقى  أثينا، 

األخرى هذه السنة. 
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من »برلين« و»كان« و»سان سباستيان«

تراكمت الديون بتغيير اإلدارة المتكرر

القاهرة - الوسط

جراء جائحة »كوفيد-19«

ملصقات أفالم في أروقة سينما »زيفيروس« في أثينا

جينفر غراي

بـ»دفع  الموقتة  بالحكومة  ــوزراء  الـ رئاسة  دربـــاش،  هيثم  الفنان،  طالب 
شقته  تعرض  منها  صعبة  »ظروفا  يعاني  أنه  إلى  مشيرا  المالية«،  مستحقاته 

للحرق خال الحرب على اإلرهاب في بنغازي«.
الــوزراء،  رئاسة  من  المادي  بحقي  »أطالب  لـ»الوسط«،  درباش  هيثم  وقال 
والثقافة  لإلعام  العامة  الهيئة  معي  أبرمت   2015 والعام   2014 العام  ففي 
قناة  ومنها  فنية  أعمال  شراء  عقود  الموقتة  للحكومة  التابعة  المدني  والمجتمع 

.»BTV وقناة BBN
الديون  كل  واآلن  المرات  من  عددا  اإلدارة  بتغيير  الديون  »تراكمت  وأضاف: 
)امسك  مسلسل  هي  واألعمال  والتلفزيون،  لإلذاعة  العامة  المؤسسة  عند 

واطلق(، و)عطيني عقلك(، و)دف تولع( ومسرحية )ياما رينا(«.
تسديد  ينتظرون  أيضا  هم  الفنانين  من  ــددا  ع أن  إلــى  دربــاش  ولفت 
والفنان  بع(،  هكي  )بعد  منوعة  عن  العبيدي  فوزي  الفنان  »منهم  مستحقاتهم 
وثائقي  برنامج  عن  الشيخي  وسليمان  فــي(،  )شن  مسلسل  عن  اليمني  بدر 
بليبلو  حمزة  والفنان  الصادق  محمد  الفنان  وكذلك  حجري(  )هــواء  بعنوان 

وأحمد إبراهيم وباسط الحداد وعلي الساحلي«.
من  تسخر  المجتمعية  فالثقافة  كثيرا،  يعاني  الليبي  الفنان  أن  إلى  يشار 
لقلة  كذلك  به،  تؤمن  وال  الممثل  وخاصة  الفنية  المجاالت  كل  في  الفنان 
بكامل  أو  التمثيلي  الفن  لتعلم  أكاديميات  أو  معاهد  وجود  وعدم  اإلمكانات 

فروعه.
االجتماعية  المواقع  في  نراه  وما  للفنان،  الناس  لنظرة  الفتا  تراجعا  نرى  كما 
الليبي  الفن  لماذا  نتساءل  جعلنا  الفنانين  على  مباشر  غير  أو  مباشر  هجوم  من 
إلى  إضافة  العربية،  البلدان  الفن في معظم  تقدم  رغم  االندثار،  إلى  في طريقه 
أعماال  تقديمه  عند  له  يتعرض  الذي  والتهكم  الليبي  بالفنان  االهتمام  عدم 
والتي  أعماله  ثمن  يتسلم  ال  الفنان  أن  إال  اإلمكانات،  حسب  بسيطة  مرئية 

بمبالغ زهيدة.
رواد  بعض  من  له  تعرض  هجوم  على  دربــاش  علق  أن  سبق  السياق،  وفي 
هذا  كل  إلى  دعت  التي  األسباب  أعرف  »ال  بقوله:  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ال  بالتالي  رمضان  شهر  برامج  عرض  قبل  كانت  فالهجمة  المنظم،  الهجوم 
كانسان  صورتي  تشويه  إلى  تسعى  الحملة  فهذه  أخاقية  تكن  ولم  لها،  مبرر 

وفنان«.
يطال  الــذي  النقد  على  اعترض  »ال  لـ»الوسط«:  تصريحات  في  ــاف  وأض
من  أيضا  ولكن  الجميع  يحبك  أن  الممكن  غير  فمن  اقدمها  التي  األعمال 
كانت  الهجمة  هذه  بدأت  التي  الصفحات  وجل  الجميع  يكرهك  أن  المستحيل 

صفحات مستحدثة أي جديدة وباسماء وهمية«.
عني  والــدفــاع  بمدحي  قامت  صفحات  أيضا  »هناك  قائا:  ــاش  درب وتابع 

واقدم لهم عبر بوابة الوسط الشكر على مواقفهم وكلماتهم«.
طوال  يتوقف  لم  إنه  وخاصة  النقد  يتقبل  كونه  على  الليبي  الممثل  وشدد 
الحملة  اتوقف بسبب هذه  »ولن  المسرحي، مؤكدا  العمل  األخيرة عن  السنوات 

التي تشن ضدي«.

16 فيلما دوليا في الدورة الرابعة ملهرجان »الجونة السينمائي«

هيثم درباش: نمر بظروف 
صعبة.. وكثير من الفنانني في 

انتظار مستحقاتهم املالية

بنغازي - مريم العجيليالقاهرة - محمد علوش

جزء  في  الكبيرة  الشاشة  إلــى  غــراي  جنيفر  تعود 
عقود  ثالثة  بعد  دانسينغ«،  »ديرتي  فيلم  من  جديد 
هاوسمان  »بايبي«  فرانسيس  شخصية  أدائها  على 
األصلي  الفيلم  الشهير.وفتح  السينمائي  العمل  في 
جنيفر  لبطليه  المجد  ــواب  أب  ،1987 سنة  الصادر 
الرقص،  أستاذ  حب  في  تقع  مراهقة  ــدور  ب ــراي  غ
حسب  ســوايــزي،  باتريك  الممثل  دوره  أدى  ــذي  ال

»فرانس برس«.
الذي  العمل،  في  الرئيسي  المشهد  واستحال 
برفع  رقــص  وصلة  ســوايــزي  باتريك  خالله  ينهي 
السينمائية  المشاهد  أشهر  من  رأسه،  فوق  »بايبي« 
عن  أوسكار  جائزة  الفيلم  ونال  األخيرة.  العقود  في 

أغنيته »)أيف هاد( ذي تايم أوف ماي اليف«.
للشركة  التنفيذي  الرئيس  فلتهايمر  جون  أعلن 
في  ستؤدي  غراي  جنيفر  أن  غايت«  »الينز  المنتجة 

الفيلم الجديد كما ستتولى إنتاجه.

الهاتف:  عبر  صحفي  مؤتمر  في  فلتهايمر  وقــال 
الرومانسية  ــالم  األفـ ــوع  ن مــن  العمل  »ســيــكــون 

والحنين الذي يتوقعه محبو هذه السلسلة«.
المتواضعة،  ميزانيته  رغم  دانسينغ«  »ديرتي  در 
العالم.  ــول  ح دوالر  ماليين   210 فاقت  ــرادات  ــ إي
بعنوان »ديرتي   2004 وأقيمت نسخة جديدة منه في 
في  أحداثها  تدور  قصة  مع  نايتس«  هافانا  دانسينغ: 

كوبا، لكن من دون مشاركة جنيفر غراي.
الفيلم  مشروع  إن  مازحا  فلتهايمر  جــون  ــال  وق
عليها  التكتم  جرى  التي  األســرار  »من  كان  الجديد 
يــزال  ال  لكن  ــيــوود«.  هــول فــي  ــوأ  األسـ بالطريقة 
الساعة،  حتى  السيناريو  بتفاصيل  يحيط  التكتم 
)مخرج  ليفاين  جوناثان  العمل  إخــراج  سيتولى  فيما 
باتريك  األساسي  العمل  بطل  وكان  باديز«(.  »وورم 
البنكرياس  بسرطان  إصابته  جراء  توفي  قد  سوايزي 

سنة 2009 عن 57 عاما.

األفام  تلقي  بدء  المرأة«  ألفام  الدولي  »أسوان  مهرجان  إدارة  أعلنت 
في  ستعقد  والتي  للمهرجان،  الخامسة  بالدورة  المشاركة  في  الراغبة 

الناقد  الفني للمهرجان،  المدير  2021. وقال  فبراير 
عبر  األفام  يتلقى  بدأ  المهرجان  إن  أندرو محسن، 
اإلثنين،  من   www.aiwff.org اإللكتروني  موقعه 

وحتى 30 أكتوبر المقبل.
األفـــام  تــكــون  أن  البـــد  أنـــه  محسن  ــد  وأكـ
تعرض  لم  المهرجان  في  للمشاركة  المتقدمة 
داخل مصر عرضا جماهيريا من أي نوع، وأن يكون 
من  أو  المرأة  بقضية تخص  يتعلق  الفيلم  موضوع 
إبداعها على مستوى اإلخراج أو الكتابة، موضحا أن 

لألفام  والثانية  الطويلة  لألفام  األولى  مسابقتين  سيضم  المهرجان 
القصيرة )أقل من 60 دقيقة(، كما ستضاف برامج أخرى الحقا.

ترشيحها  تم  أفام   3 عرض  الماضية  الدورة  أندرو »شهدت  وأضاف 

الطويلة  األفام  المهرجان  مسابقتي  في  شارك  كما  األوسكار،  لجائزة 
والقصيرة في دورته الماضية 31 فيلما من 29 دولة، كان بينها فيلمان 
عروضها  في  فيلما  و18  األول  العالمي  عرضهما  في 
آجا«  »منزل  فيلم  حصل  وقــد  األولـــى«،  األفريقية 
فيلم  أفضل  جائزة  على  زيتشياري  لينديتا  للمخرجة 

في مسابقة األفام الطويلة.
المرأة«  ألفام  الدولي  »أســوان  مهرجان  ويعقد 
نقابة  وبرعاية  والسياحة،  الثقافة  وزارتي  من  بدعم 
ومؤسسة  للمرأة،  القومي  والمجلس  السينمائيين 
المرأة«  ألفــام  الدولي  »أســوان  مهرجان  »أكــت«. 
كرم في دورته الماضية الفنانة القديرة الراحلة رجاء 
أبرل  فيكتوريا  العالمية  السينما  ونجمة  كريم،  نيللي  والنجمة  الجداوي، 
ومونتيرة  منتصر  رحمة  والمونتيرة  فريد شوقي  ناهد  الكبيرة  والمنتجة 

النيجاتيف ليلي السايس.

بعد ثالثة عقود.. جنيفر غراي تعود بجزء جديد من »ديرتي دانسينغ« »أسوان ألفالم املرأة« يبدأ استقبال أفالم دورته الجديدة

انتشال التميمي: 
ملتزمون بعرض 

األعمال الهامة 
رغم التحديات 

الحالية

أمير رمسيس: نعتز 
باختيارنا لألفالم 

البارزة كل عام



نبض  جس  هو  به  يقومون  ما  وكل  جريئة،  قرارات 
تحمل  أي  دون  األندية  بعض  واستشارة  الشارع، 

مع  فاشل  الكرة  اتحاد  أن  وتابع  للمسؤولية. 
سبق اإلصرار، ورأينا ذلك من خالل فشله في 

استكمال الموسم، وتملصه من المسؤولية، 
الدوري  مسابقتي  إنهاء  في  نجاحه  وعدم 

والكأس، وعدم تقديم أي حلول لمشاكل 
الكرة في ليبيا، مضيًفا: »النادي األهلي 

الجمعية  بانعقاد  دائمًا  يطالب 
العمومية، إال أن المسيرين 

يتهربون،  لالتحاد 
واهية«.  وحجج  ألسباب 
»األهلي  ويشهد 
األخيرة  الفترة  بنغازي« 

السعيطي،  خالد  قيادة  تحت  كبيرة،  استثمارية  انتعاشة 
اإلدارة  وافقت  عندما  آخرها  وكان  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
على تخصيص جزء من أرضه، إلقامة مرفق رياضي ثقافي 
»األهلي  يهدف  كما  العالية،  الهمم  بذوي  خاص  متكامل، 
بنغازي« إلطالق مبادرة لدعم ذوي الهمم العالية معنويًّا، 
بشكل  حياتهم  لممارسة  مالئمة  وظروف  مناخ  وتوفير 
طبيعي، ومنحهم جزًءا من حقوقهم المسلوبة، خصوصًا في 

االوضاع الراهنة التي تمر بها البالد.

فيفي
املرمىاملرمى

برنامجه  انــطــالق  »أبــوســلــيــم«،  ــادي  ن أعلن 
 /  2020 الجديد  الرياضي  للموسم  التعاقدي 
منتصف  ينطلق  أن  المقرر  من  الــذي   ،2021
االتحاد  أعلنه  لما  وفقًا  المقبل  أكتوبر  شهر 
منشور  في  النادي  وقــال  القدم.  لكرة  الليبي 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
جدد  العبين   3 لصفوفه  ضم  إنه  »فيسبوك«، 
وماهر  سهمين  أبو  والبهلول  القجدار  عالء  هم: 

الخيتوني.
لعب  أبوسهمين  البهلول  أن  ــى  إل يشار 
»الظهرة«  مقدمتها  وفــي  ــة،  ــدي األن لعديد 
المتلوي«  الليبي و»نجم  بالدوري  و»السويحلي« 
في الدوري التونسي، أما عالء القجدار، فهو من 
واعد،  مستقبل  ينتظرها  التي  الشابة  األسماء 

و»االتحاد  »االتحاد«،  ألندية  لعب  أنه  خاصة 
تمثيله  إلى  إضافة  و»الــوحــدة«،  المصراتي، 

منتخب ليبيا األولمبي.
مميزة،  صفقة  الخيتوني،  ماهر  يعد  فيما 
»االتــحــاد«  بــنــادي  األول  للفريق  لعب  حيث 
»الــوحــدة«،  صفوف  في  للعب  ينتقل  أن  قبل 
لـ»حمام  انتقل  ومنه  »أبوسليم  فريق  إلى  ثم 
صفوف  إلى  أخرى  مرة  ليعود  التونسي،  األنف« 

»أبوسليم«.
االتحاد  خاطب  بعدما  التعاقدات  هذه  وجاءت 
بشأن  األنــديــة  رؤســـاء  الــقــدم،  لكرة  الليبي 
خالل  المحلية،  المسابقات  استئناف  اعتزامه 
النطالق  مبدئيًا  موعدًا  وحدد  المقبلة،  الفترة 

الدوري، وهو 15 أكتوبر المقبل.
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منتخب املحليني 
أول الجاهزين

الحدث

زين العابدين بركان

سيكون المنتخب الوطني لكرة القدم لالعبين 
إلى  والقادمين  الحاضرين  أول  المحليين 
انطالق  شريط  وسيقص  التدريبات،  مالعب 
بعد  بالدنا  في  الكروي  النشاط  واستئناف 
فترة توقف طويلة عصيبة ظل خاللها الصمت 
أزمتي  بسبب  المالعب  كل  على  يخيم  الرهيب 
التي أوقفت كل شيء بعد أن  الحرب وكورونا، 
مؤخرًا،  المرجيني  علي  الوطني  المدرب  أعلن 
بانطالق  إيذانًا  له  المعاون  الفني  جهازه  عن 
من  بداية  المحلي  المنتخب  تحضيرات  برنامج 
أشهر  وقبل  الحالي،  أغسطس  شهر  منتصف 
دولي  استحقاق  أول  الفريق  خوض  من  قليلة 
أمم  بطولة  نهائيات  في  المشاركة  وهو  له، 
التي  الكاميرون،  المحليين  لالعبين  أفريقيا 

ستنطلق منافساتها خالل شهر يناير 2021.
أول  بإقامة  التحضيرات  برنامج  وسينطلق 
واآلخر  الشرقية  بالمنطقة  أحدهما  تجمعين 
الخطوة  ستكون  حيث  الغربية،  بالمنطقة 
بدعوة  الراكدة  المياه  لتحريك  األولى  العملية 
تعويضًا  البارزين  المحليين  الالعبين  جميع 
منذ  المتوقف  المحلي  الــدوري  نشاط  لغياب 
أكثر من عام ونصف ومن ثم ستنطلق مرحلة 
الفنية  واالحتبارات  واالختيارات  التصفيات 
 22 قوامها  نهائية  قائمة  على  واالستقرار 
واألهم  الثانية  المرحلة  ستدخل  محليًا  العبًا 
خوض  ومرحلة  واالستعدادات  للتحضيرات 
المباريات الودية التجريبية خالل شهر نوفمبر 
وإمكانات  قــدرات  على  أكثر  للوقوف  المقبل 
أجواء  إلى  بالالعبين  والعودة  الالعبين  كل 
افتقدوها  التي  التنافسية  المباريات  ورتــم 
تدريجيًا  تسهم  علها  الماضية  المرحلة  طوال 
قبل  جاهزيتهم  الالعبين  واستعادة  عودة  في 

خوض االختبار واالمتحان الصعب.
أفريقيا  بطولة  منافسات  غمار  خوض  وهو 
خاللها  سيواجهون  التي  المحليين  لالعبين 
كروي  موسم  نتاج  هي  جاهزية  أكثر  منتخبات 
في  ساهم  بلدانهم  في  منتظم  محلي  ودوري 
األفريقي  الموعد  لهذا  وتجهيزهم  تحضيرهم 
الشاب  الجيل  لهذا  أبوابه  سيفتح  الذي  الكبير 
ألول  الدولية  التجربة  هذه  سيخوض  الــذي 
الذي سبقهم  للجيل  المتميز  الظهور  بعد  مرة 
وسجل حضوره وتواجده في نهائيات ومالعب 
األولى  نسختها  في  مناسبات  ثالث  في  الشان 
في  وتتويج  العاج  ساحل  بمالعب   2009 العام 
بمالعب  الثالثة  النسخة  في  الثاني  الظهور 
جنوب أفريقيا العام 2014، وظهور ثالث ورابع 
النسخة  في  ظهور  آخر  في  بالمغرب  الترتيب 

األخيرة العام 2018.
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»أبوسليم« يفتح باب التعاقدات للموسم الجديد بضم 3 العبني دفعة واحدة
ــي  ــال ــغ ــرت ــب حــصــل الــنــجــم ال
فريق  العب  رونالدو،  كريستيانو 
على  ــي  ــال ــط اإلي يــوفــنــتــوس 
صفوف  في  العب  أفضل  جائزة 
الموسم  خــالل  البيانكونيري 

.2020/2019 المنقضي 
عن  رسميًا  يوفنتوس  وأعلن 
العام  العب  بجائزة  رونالدو  فوز 
 7 وصنع  هدفًا   37 سجل  بعدما 
اليوفي  مع  مباراة   46 في  ــداف  أه
الموسم  فــي  المنافسات  كــل  فــي 

المنصرم.
في  لليوفي  ــاًل  رج رونــالــدو  اختيار  ــع  ووق
تصويت  على  بناًء   2020  –  2019 موسم 
السيدة  فريق  أفاد  النادي، حسبما  جماهير 
ليحصد  الرسمي.  البيان  في  العجوز 
له  موسم  ثاني  في  الجائزة  كريستيانو 
جائزة  نال  أنه  العلم  مع  يوفنتوس،  مع 
في  اإليطالي  الــدوري  في  العب  أفضل 
موسم  عن  الفريق،  مع  مواسمه  أول 

.2019 – 2018
العجوز  السيدة  كتيبة  ماديرا  صاروخ  وساعد 
نقطة  بفارق  اإليطالي  الدوري  لقب  حصد  في 
خانة  في  بالتواجد  اكتفى  الذي  ميالن  إنتر  عن 
مباراة   33 الدولي  البرتغالي  ولعب  الوصيف. 
في   2020  –  2019 موسم  في  اليوفي  مع 
هدًفا   31 خاللها  سجل  الكالتشيو، 
أوروبــا  أبطال  دوري  وفــي   ،6 وصنع 
4 أهداف وصنع هدفا يتيما خالل  أحرز 

8 مباريات.

أكد رئيس االتحاد الليبي للرماية عادل قريش، في تصريح خاص إلى 
الطاهر للمشاركة  الدفع بالمدربين عبداهلل غيث وحاتم  أنه تم  »الوسط«، 

في دورة مدربي المسدس عبر اإلنترنت »أون الين«. يشرف على الدورة 
الدولي مدرب منتخب  المحاضر  فيها  للرماية، ويحاضر  األفريقي  االتحاد 

مصر للرماية أحمد سيف الدين داوود. ويشار إلى أن الدورة باللغة 
أيام. اإلنجليزية، وتتواصل لمدة ثالثة 

صدر عن رئيس الجمعية العمومية بنادي »االتحاد«، أدغيم منصور، قرارًا ◆
بتشكيل لجنة إلدارة رابطة قدامى العبي كرة القدم بالنادي برئاسة رمضان 

مهلهل ونائبه نصرالدين المقمز، وعضوية كل من الهادي بشير وسليم 
بوجراد وأسامة األغرش. ووفًقا لبيان صادر عن النادي، فقد ُأسندت لهذه اللجنة 
مهمة إدارة شؤون كرة القدم بالنادي واإلشراف على فرق قدامى الالعبين، 

والمشاركة في التظاهرات والمسابقات والمباريات الرسمية والودية.

◆
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ودعت األسرة الرياضية العربية، الليبية والجزائرية، 
عمارة،  سعيد  الراحل  الكبير  الجزائري  المدرب 
األيام  وجل خالل  عز  المولى  جوار  إلى  انتقل  الذي 

الماضية، بعد رحلة معاناة مع المرض.

مسيرة حافلة العبًا ومدربًا
المدرب الجزائري سعيد عمارة من مواليد العام 
والستينات سعيد  الخمسينات  1933، عرفت عقود 
عمارة كالعب كرة قدم، بدأ مع »مولودية سعيدة« 
قبل أن يتوجه إلى »اتحاد بلعباس«، ذاعت شهرته 
 –  56 العام  من  الفرنسي  نادي »ستراسبورغ«  في 
57 وانضم العام 1960 إلى فريق »جبهة التحرير« 
للقضية  الدعاية  في  نجح  الــذي  الفريق  الوطني 
عن  الجزائر  استقالل  أجل  من  وكافح  الجزائرية، 

االستعمار الفرنسي.
بعد العام 1962 عاد عمارة إلى فرنسا عبر نادي 
»بوردو«، الذي وصل معه لنهائي كأس فرنسا العام 
1964 وفي الموسم التالي عاد إلى الجزائر ليلعب 
أول  في  فاز  الذي  سعيدة«  »مولودية  ألوان  تحت 
موسم بكأس الجزائر العام 1965 في العام 1971، 
وضع حدًا لمسيرته مع كرة القدم بعد أن كان مدربًا 
والعبًا لـ»شبيبة تيارت«، ودرب منتخب الجزائر خالل 
العامين 72 و73، كما تولى تدريب فريق »مولودية 
باالتحاد  عمل  كما   79 –  76 أعوام  خالل  وهران« 
الجزائري لكرة القدم مستشاراً فنيًا، كما تقلد عدة 
لجانه  في  )الكاف(  األفريقي  االتحاد  في  مناصب 

الفنية محاضراً فنيًا.

فترة زاهية مع »األهلي بنغازي«
من  عمارة  سعيد  المخضرم  الجزائري  المدرب 
أبرز المدربين الجزائريين الذين عملوا بالمالعب 
»األهلي  فريق  تدريب  مهمة  تولى  حيث  الليبية، 
العام  من  سنوات  لثالث  القدم  لكرة  بنغازي« 
أبرز  من  تعد  التي   ،1999 العام  وحتى   1997
الفترات التدريبية في مسيرته والتي ترك خاللها 
بصمة كبيرة ال يزال أحباء النادي يذكرونها بكل 
لموسمين  الطويل  المشوار  فريق  قاد  حيث  خير، 
مشاركة  خالل  قيادته  على  أشرف  كما  متتاليين، 
أمام  األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  في  الفريق 
 1999 الــعــام  المغربي  البيضاوي«  »الـــوداد 
وبطولة األندية العربية لألندية حاملي الكؤوس 
قاد  حيث   ،1997 العام  باإلسماعيلية  جرت  التي 
الفريق  مسيرة  في  والتشبيب  التجديد  مرحلة 
عصرية  قدم  كرة  يلعب  فريقًا  لمالعبنا  وقــدم 
وحديثة، ومن أبرز نجوم الفريق في تلك المرحلة 
سويكر  ورمزي  العماري  ورافع  أبوشعالة  فيصل 
عبدو  اهلل  ورزق  المسالتي وصالح صميدة  وخالد 
المرمى  الفرجاني وحارس  العقيلي وسالم  وأيمن 

خالد خميس.

ستة مدربين جزائريين في مسيرة »األهلي بنغازي«
األندية  أكثر  بنغازي«  »األهلي  النادي  ويعد 
التدريبية  بالمدرسة  عالقة  ربطتها  التي  الليبية 
سادس  عمارة  سعيد  الراحل  يعد  حيث  الجزائرية، 
مدرب يمثل المدرسة الجزائرية يتولى قيادة فريق 
»األهلي بنغازي« الذي سبق أن أشرف على حظوظه 
زوبا ومصطفى  الحميد  عبد  الجزائريون  المدربون 
أبوحفص،  والطيب  مهداوي  الرحمن  وعبد  هدان 
بينما كان مواطنه المدرب رشيد بلحوت آخر مدرب 
لبطولة  األخيرة  النسخة  في  الفريق  قيادة  تولى 
الدوري الليبي وأيضًا خالل مشاركته العربية األخيرة 

أمام اإلسماعيلي المصري.

حضور مبكر للمدربين الجزائريين بالمالعب الليبية
الجزائرية  التدريبية  الــمــدرســة  سجلت 
مالعب  في  والالفت  المبكر  حضورها  العريقة 
تدريبية  مدرسة  أول  فهي  الليبية،  القدم  كرة 
المحلية  كرتنا  وتستعين  بمالعبنا  تتواجد  عربية 
الجزائري  المدرب  عالقة  بدأت  حيث  بخبراتها، 
عبر  الستينات  مطلع  منذ  الليبية  القدم  بكرة 
األول:  الرعيل  من  ــل  األوائ وروادهــا  مدربيها 
فريق  تدريب  تولى  الذي  بلفول  أحمد  المدرب 
زيتوني،  مصطفى  ومواطنه  طرابلس«  »األهلي 
طرابلس«  »األهلي  فريقي  قيادة  تولى  الــذي 

و»االتحاد« خالل مواسم الستينات.

نجوم فريق »جبهة التحرير«
وكان للزيارات والمباريات االستعراضية والخيرية 
التي قام بها عمالقة الكرة الجزائرية من خالل فريق 
»جبهة التحرير« سفير الثورة الجزائرية وقتها، التي 
للتعريف  محطاته  من  مهمة  محطة  ليبيا  كانت 
من  العديد  خوضه  خالل  من  الجزائرية  بالقضية 
مباريات كرة القدم، دور كبير في تأسيس وبناء هذه 
أنه  خاصة  وتواصلها،  واستمرارها  الكروية  العالقة 
أبرز وأشهر  المحترفين في  النجوم  أبرز  كان يضم 

فرق األندية الفرنسية.
أواخر  ليبيا ألول مرة  الفريق بكامل نجومه  وزار 
في  وديًا  الوطني  المنتخب  مع  وتباروا  الخمسينات 
بكل  وحظيت  الليبية،  والمالعب  المدن  من  عدد 
إلى  أدى  ما  النظير،  المنقطع  واالهتمام  اإلعجاب 
تولي  في  بقدراتهم  فرقنا  من  العديد  استعانة 
تدريب عديد الفرق حتى أن سبعة من أبرز وأشهر 
نجوم فريق »جبهة التحرير« عملوا كمدربين فيما 
بعد بمالعبنا، وهم مصطفى زيتوني ومختار عريبي 
واإلبراهيمي  كرمالي  الحميد  وعبد  الرويعي  وعمار 
زوبا،  الحميد  وعبد  عمارة  والشيخ سعيد  السعيدي 
وكان لهم جميعًا دور وأفضال كبيرة على الكثير من 

نجومنا في تلك المرحلة، حيث فتحوا األبواب أمام 
باقي مشاهير التدريب بالجزائر من األجيال الالحقة 

للعمل بالمالعب الليبية.

أول مدرب عربي للمنتخب الليبي
جزائري  مدرب  أول  عريبي  مختار  المدرب  وكان 
وعربي يشرف على حظوظ المنتخب الليبي األول، 
بطولة  تصفيات  ضمن   1967 العام  قــاده  حين 
الجزائري  المدرب  مواطنه  كان  فيما  أفريقيا،  أمم 
الذي احترف بنادي »تولوز«  السعيدي،  اإلبراهيمي 
فترة  وقضي  أمضى  جزائري  مدرب  أكثر  الفرنسي 
فرق  مع  كبيرة  نجاحات  وسجل  بمالعبنا  طويلة 
وحتى  الستينات،  أواخر  منذ  و»دارنــس«  »الهالل« 
أواخر السبعينات، وترك بصمة رائعة وأسلوبًا تميز 

به وقتها فريق »دارنس« األنيق.
وحقق المدرب عبد الحميد زوبا، الذي قاد فريق 
لألندية  أفريقيا  بطولة  إلحراز  الجزائر«  »مولودية 
»األخضر«،  فريق  مع  باهرة  نجاحات   ،1975 العام 
فرق  تدريب  تولى  كما  رائعًا،  فريقًا  لمالعبنا  وقدم 
و»النصر«،  بنغازي«  »األهلي  أبرزها  أخرى  عريقة 
أمم  بطولة  الحائز  كرمالي  الحميد  عبد  وسجل 
مع  تواجده   1990 العام  بالده  منتخب  مع  أفريقيا 

فريق »االتحاد« مطلع التسعينات.
حين  شابًا  جياًل  عمارة  سعيد  الشيخ  ــدم  وق
أواخر  بنغازي«  »األهلي  فريق  وقيادة  تدريب  تولى 
على  هدان  مصطفى  المدرب  وأشرف  التسعينات، 
كما  بنغازي«،  و»األهلي  »التحدي«  فريقي  تدريب 
جيدة  تجربة  الرحمن مهداوي  عبد  المدرب  خاض 
مع فريق »األهلي بنغازي«، وقدم الطيب أبوحفص 
تولى  كما  »األخضر،  فريق  مع  تنسى  ال  مواسم 

تدريب فريقي »األهلي« بنغازي و»النصر«.
وقاد المدرب نور الدين السعدي فريق »األهلي 
لقائد  وكان  باهرة،  نتائج  معه  وحقق  طرابلس«، 
فرقاني  علي  والمدرب  السابق  الجزائري  المنتخب 
»األهلي طرابلس  فريق  مع  تجربة ومحطة مهمة 
وللمدرب عبد الكريم بيرة حكاية جميلة مع فريق 
»الهالل« وللرويعي عمار مغامرة ناجحة ومفيدة مع 
»األفريقي بدرنة، كما سجل فارح نوار نتائج طيبة 

مع »دارنس« األنيق.
غير أن المدرب كمال لموي سجل ودوَّن اسمه 
فريق  وهو  ليبيًا  فريقًا  يقود  جزائري  مدرب  كأول 
بطولة  إلى  وقــاده  التتويج  منصة  إلى  »االتحاد« 
بداية  مع  متتاليين  موسمين  في  الليبي  ــدوري  ال
التسعينات، كما سجل المدرب الشهير عبد الحق بن 
شيخة تواجده مع فريق »االتحاد« إلى جانب مواطنه 
»نجوم  فريق  تدريب  تولى  الــذي  الكردي  مجدي 
للمدرب  كان  فيما  أجدابيا«، 
عمروش  ــادل  ع الجزائري 
تجربة قصيرة مع المنتخب 
ضمن  األول  ــي  ــن ــوط ال
تصفيات بطولة أمم أفريقيا 
)الكان( في النسخة الماضية.

رحيل شيخ املدربني الجزائريني سعيد عمارة.. املدرب األبرز في تاريخ »األهلي بنغازي«
قاد »المشوار الطويل« موسمين متتاليين.. وأشرف على قيادته في بطولة كأس االتحاد األفريقي

الوسط - زين العابدين بركان

المحترف  أزمة  على  الستار  ُأسدل 
طقطق،  مفتاح  الليبي  الدولي 
القدم  لكرة  األول  الفريق  مهاجم 
مع  البورسعيدي،  »المصري«  بنادي 
بعدما  العشري،  طارق  الفني  مديره 
البوركيني  وزميله  الليبي  الالعب  عقد 
مع  خاصة  جسلة  سيمبوري،  سعيدو 
النادي  رئيس  نائب  الخولي  محمد 
مجلس  عضو  حلبية  وعدنان  المصري، 
التي  لألزمة  حدٍّ  وضع  أجل  من  اإلدارة، 
الفني  والمدير  الالعبين  بين  نشبت 

للفريق.
الفني  المدير  العشري  طارق  وكان 
وسيمبوري  طقطق  استبعد  قد  للفريق 
التي  »الزمالك«،  أمام  الفريق  مباراة  من 
دون  بهدف  البورسعيدي  الفريق  خسرها 
باألداء  العشري  وصفه  ما  بسبب  وذلك  رد، 
وعدم  التدريبات،  في  لالعبين  السلبي 
على  المتفق  الدفاعية  بالواجبات  التزامهما 
تطبيقها خالل مباريات الفريق ببطولة الدوري، 
10 آالف  ما دعا العشري وجهازه لتغريم طقطق 
مشددًا  لسيمبوري،  شفوي  تحذير  وتوجيه  جنيه 
في  العب  ألي  مكان  هناك  يكون  لن  أنه  على 
تشكيلة الفريق إال الذين يقاتلون في التدريبات 

والمباريات.
رئيس  أن  مصرية  صحفية  تقارير  وكشفت 
البورسعيدي،  المصري  النادي  إدارة  مجلس 

الدولي  عن  العفو  أجل  من  تدخل  حلبية،  سمير 
الفريق  لقائمة  وعودته  طقطق  مفتاح  الليبي 
الدوري  ببطولة  للفريق  المقبلة  المباريات  خالل 
لطريق  والعودة  الفريق  شمل  ولم  المصري، 
وضع  لتحسين  السعي  ظل  في  االنتصارات 
يحتل  حيث  الممتاز،  الدوري  جدول  في  الفريق 
المسابقة  جدول  في  العاشر  المركز  المصري 

برصيد 20 نقطة.
المصري،  للفريق  الفني  المدير  وبعدها وضع 
المستبعد  الفريق  ثنائي  عن  للعفو  شرطًا 
اشترط  حيث  طقطق،  ومفتاح  سيمبوري  سعيدو 
التزامه  مع  الفريق  ثنائي  اعتذار  الفني  الجهاز 
وعودته  عنه  للعفو  وذلك  المقبلة،  الفترة  خالل 

للمباريات مرة أخرى.
وسيمبوري  طقطق  الثنائي  تقدم  وبالفعل 
عبر  العشري  طارق  الفريق  لمدرب  باعتذار 
اعتذار  العشري  تقبل  الذي  الوقت  في  الهاتف، 
المنتظر  ومن  األزمة.  انتهاء  وأعلن  الالعبين، 
الجماعية  فريقه  تدريبات  إلى  طقطق  ينضم  أن 
الدوري  بطولة  في  المقبلة  للمباريات  استعدادًا 

المصري. الممتاز 
بيان  في  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  وأعلن 
»حرس  مع  »المصري«،  مباراة  تأجيل  رسمي، 
اإلثنين،  إقامتها  المقرر  التي كان من  الحدود«، 
الدوري  من  الـ18  الجولة  منافسات  ضمن 
مطالبات  بعد  التأجيل  وجاء  الممتاز.  المصري 
عقب  اللقاء،  خوض  بعدم  »المصري«  نادي 
 12 بينهم  الفريق،  في  إصابة  حالة   16 ظهور 
العبًا و4 من أعضاء الجهاز الفني، منهم المدرب 

طارق العشري.

تدخل رئاسي وشرط العشري يعيدان 
املحترف الليبي طقطق لحسابات 

مدرب املصري البورسعيدي
الوسط- القاهرة

كشف رئيس النادي »األهلي بنغازي«، خالد السعيطي، موقفه 
من إدارة المكتب التفيذي لالتحاد الليبي لكرة القدم لملف 
كرة القدم الليبية، وكذلك آخر استعدادات جميع فرق النادي 
للفترة المقبلة. وقال السعيطي، في تصريحات صحفية، إن 
العام  النادي األهلي بنغازي ينتقد بشدة سياسيات االتحاد 
الليبي لكرة القدم ومكتبه التنفيذي، إلخفاقاتهم المتتالية 

في إدارة ملف كرة القدم الليبية«.
وأوضح السعيطي أن النادي األهلي بنغازي يعترض على 
يجب  أنه  على  مشددًا  فيها،  والتوصيت  االنتخابات  نظام 
تعديل النظام األساسي الذي يحتوي على عدد من الثغرات 
التي يجب أن يتم تالفيها وتعديلها من أجل مستقبل أفضل 
قبل  تتم  أن  يمكن  ال  االنتخابات  أن  متابعًا  القدم،  لكرة 
بالنظام  وااللتزام  باللوائح  وااللتزام  الثغرات،  هذه  تعديل 

األساسي بطريقة قانونية وصحيحة.
وأشار السعيطي إلى أن جميع الفرق بـ»األهلي بنغازي« 
الجماعية،  والتدريبات  الرياضي  النشاط  لعودة  مستعدة 
النادي ملتزم بتعليمات الدولة للحد من انتشار  مضيًفا أن 
التجمعات  بمنع  تتعلق  التي  المستجد«،  »كورونا  فيروس 
النادي  أن  مؤكدًا  العبيه،  سالمة  على  حرصًا  وكذلك 
األهلي بنغازي يشهد طفرة تنموية في مجال البنية التحتية 
ودعم  الجماهيرية،  القاعدة  مساهمة  بفضل  واالستثمار، 

كافة المؤسسات الحكومية بنغازي.

وكان السعيطي قال في تصريحات صحفية سابقة، حول 
عبث  مجرد  إنه  الكرة،  اتحاد  من  بقرار  المسابقة  انطالق 
ومحاولة لجس نبض الشارع فقط، مشيرًا إلى أن المسيرين 
أي  اتخاذ  على  قادرين  وغير  الكرة ضعفاء،  الحاليين التحاد 

أكد رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري 
ستصرف  الهيئة  أن  »الوسط«،  إلى  خاص  تصريح  في 
لالتحادات  والثاني  األول  الربعين  عن  ماليا  دعما  قريبا 
الرياضية التي عقدت جمعياتها العمومية ووفقت أوضاع 

ميزانياتها السابقة.
األيام  قدمت  والرياضة  الشباب  هيئة  أن  إلى  يشار 
الماضية دعما ماليا لألولمبية الليبية واللجنة البارالمبية 

والحركة العامة للكشافة وجمعية بيوت الشباب واللجنة 
الوطنية للعمل الشبابي التطوعي. سبق وقال القنطري، 
إن العمل جاٍر إلعادة صيانة وافتتاح مجمع رجب عكاشة 
في  رمزية  يحمله من  لما  التاريخي بطرابلس  الرياضي 
الرياضة الليبية. وأضاف القنطري في تصريح خاص إلى 
لهذا  دينار  أنه تم تخصيص خمسة ماليين  »الوسط« 
المجمع التاريخي الذي احتضن مباريات كرة السلة والكرة 

وأكمل  سنوات.  لعدة  الفردية  األلعاب  وبعض  الطائرة 
قائاًل: »الهدف من إعادة صيانته وتجهيزه كونه يحمل 
الجهد  أن  مؤكدًا  رياضيًّا«،  وتاريخًا  رياضية  دالالت 
الذي بذل في موضوع الصيانة واإلنشاءات الجديدة على 
مستوى ليبيا من مالعب كرة قدم وقاعات رياضية يشكل 
نقلة رياضية جيدة رغم أن الميزانية محدودة في ذلك، 

التي لم تتجاوز الستين مليون دينار العام الماضي.

»األهلي بنغازي« يواصل هجومه الحاد على اتحاد الكرة وينتقد طريقة إدارته

االتحادات تستعد الستقبال دعم مالي من »الشباب والرياضة«

● عمارة أثناء تدريبه فريق األهلي بنغازي

● فريق األهلي بنغازى خالل فترة الراحل عمارة

ذاعت شهرته في نادي »ستراسبورغ« 
وكافح من أجل استقالل الجزائر 

عن االستعمار الفرنسي

● السعيطي

● طقطق

● قريش

● نادي أبو سالم يضم العبا جديدًا

● رونالدو
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عبداحلفيظ أربيش في حوار جلريدة »الوسط«:

في  المحترف  علي،  بن  أحمد  الليبي  الدولي  قدم 
رائعًا  موسمًا  اإليطالي،  »كروتوني«  فريق  صفوف 
مع فريقه، خاصة بعدما نجح صاحب الـ»28 عامًا« 
الدوري  إلى  »كروتوني«  فريقه  مع  الصعود  في 
في  »الكالتشيو«  القدم  لكرة  الممتاز  اإليطالي 
مضيفه  على  الكبير  بفوزه  المقبل،  الموسم 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بخمسة  »ليفورنو« 
ليحجز  للمسابقة،   36 الجولة  منافسات  ضمن 
على  جولتين  قبل  الثاني  المقعد  »كروتوني« 
األول  بالمقعد  »بينيفينتو«  ظفر  أن  بعد  النهاية، 
على  الصراع  ويتبقى  بالفعل،  أسابيع  عدة  قبل 
الموقع الثالث بين الفرق من المركز الثالث وحتى 
الثامن في نظام الملحق، ووصفه موقع »بالستنغ 
استثنائي  موسم  في  »األبطال«  أحد  بأنه  نيوز« 

بلو«. لـ»الروسو 
الممتاز، بدأ  اإليطالي  الدوري  إلى  التأهل  وبعد 

باالستمرار  سواء  علي  بن  مستقبل  عن  الحديث 
بالفعل  انتهى  الالعب  عقد  أن  خاصة  الرحيل،  أو 

اقتراب  عن  تقارير  وتحدثت  »كروتوني،  مع 
إلى  الرحيل  من  المتوسط  فارس 

سنوات.  لـ4  يستمر  بعقد  »بارما« 
أو  التجديد  إعالن  يتم  لم  ولكن 
مع  غموضًا  األمر  ليزداد  الرحيل 
الذي  »كروتوني«  رئيس  تصريحات 
االحتفاظ  سيحاول  النادي  إن  قال 
بينها  ومن  الثمينة«،  بـ»القطع 

أحمد بن علي.
في  علي  بن  خرج  بعدها 

شوارع  في  االحتفال  بعد  تصريحات 
ليقول  الجماهير،  المدينة مع آالف من 

»كروتوني«:  عن  رحيله  اقتراب  على  ردًا 
كذلك"،  يكون  أن  يمكن  بعد..  أعرف  »ال 

اإليطالية تتساءل  والمواقع  الصحف  كل هذا جعل 
مع  سيستمر  وهل  الليبي،  المحترف  مستقبل  عن 
احترافية جديدة؟. أم سيخوض تجربة  الروسوبلو 

وقال موقع »بالستنغ نيوز« إن بن علي يقترب 
قد  الالعب  وإن  كروتوني  مع  عقده  تجديد  من 
مضيفًا  »كاالبريا«،  في  مغامراته  يواصل 
أن بن علي، الذي يسعى »بارما« لضمه، 
أجل  من  النادي  مع  حاليًا  يتفاوض 
في  أهمية  أكثر  دور  على  الحصول 
األضواء،  بدوري  القادم  الموسم 

»ريميسا«. لموقع  وفقًا 
»ثقة  هناك  أن  الموقع  وأكد 
مدرب  من  للغاية«  كبيرة 
ستروبا  جيوفاني  »كروتوني« 
جانب  إلى  الليبية،  الجوهرة  في 
استمراره  في  تأمل  التي  الجماهير 
في  قوية  بطولة  الفريق  مع  ليقدم 
دوري الدرجة األولى. من جانبه، أضافت 
بن  مستقبل  أن  بلو«  »الروسو  جريدة 
كروتوني،  مع  األيام  هذه  خالل  سيتحدد  علي 
الثالث  موسمه  يقضي  الذي  الالعب  أن  موضحة 
مع كروتوني، تم التواصل معه من قبل بارما في 

األسابيع األخيرة، ولكن يبقى كل شىء غير مؤكد، 
يخفِ  لم  »كروتوني«  أن  الموقع  وأكد  اآلن.  حتى 
مع  ليبقى  الليبي  الوسط  لالعب  التجديد  في  نيته 
في  »القروش«  يساعد  حتى  آخر  لموسم  الفريق 
وأخيرًا موقع   .»A بـ»السيريا  تقديم بطولة كبيرة 
يحاول  كروتوني  »إن  قال:  الذي  »كروتونيزي«، 
اهتمام  ظل  في  علي  بن  أحمد  بالليبي  االحتفاظ 
مشيرًا  اآلن«،  متوقفة  األمور  ولكن  بضمه،  بارما 
إلى أنه ليس من المستبعد بأي حال من األحوال، 
ورغم  »كروتوني«،  مع  تعاقده  علي  بن  يمدد  أن 
العب  ضم  على  يركز  النادي  إن  الموقع  قال  ذلك 

خط وسط، الحتمالية رحيل بن علي.
ستوربا،  جيوفاني  »كروتوني«،  مدرب  وأكد 
جدارة العب »فرسان المتوسط« وأشار إلى أن بن 
الذي  األمر  وهو  إيطاليا،  مالعب  في  جوهرة  علي 
لطالما لمسناه في مستواه في تجارب احترافه مع 
يستقر  أن  قبل  و»بيسكارا«  و»باليرمو«  »بريشيا« 

مع »كروتوني«، بحسب ما نقله موقع »218«.
الدوري  في  الثالث  موسمه  كروتوني  وسيلعب 

أنهاه  الذي   2017-2016 بعد  الممتاز  اإليطالي 
في  أنهاه  الذي   2018 و-2017   ،17 المركز  في 

الثاني،  القسم  إلى  وبالتالي هبط   ،18 المركز 
جيوفاني  كروتوني  تدريب  على  ويشرف 

ستروبا »52 عاما«، الذي يقود الفريق 
بن  بجانب  يوجد  كما   ،2018 منذ 

العب  لوبيز  ماكسي  األرجنتيني  علي 
علي  بن  وكان  األسبق،  وميالن  برشلونة 

عنصرًا مؤثرًا في قيادة فريقه والعودة به إلى 
تألق  أن  بعد  إيطاليا،  في  األضواء  دوري 

خالل الموسم الجاري.
وعشرين  سبع  في  علي  بن  وشارك 
خاللها  سجل  الموسم  هذا  مباراة 
واحدا  هدفا  صنع  كما  أهداف  سبعة 
مما وضعه في المركز الثاني لهدافي 
نوانكو  النيجيري  خلف  الفريق 
لخمس  كروتوني  جمع  في  مساهما 
فقط  جولتين  قبل  نقطة  وستين 

الموسم. نهاية  من 

تنافس مشروع

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

اتحاد  انتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
بدأت  المقبل،  فبراير  الليبي،  الكرة 
عن  تفصح  ليبية  رياضية  شخصيات 
الرئيس  لمنصب  الترشح  في  رغبتها 
لالتحاد  اإلدارة  لمجلس  العضوية  أو 
هو  للنظر  والملفت  القدم،  لكرة  الليبي 
لمنصب  الترشح  في  الراغبين  عدد  تزايد 
ذلك  وحــدث  األعــضــاء،  وبقية  الرئيس 
جرت  التي  السابق  االتحاد  انتخابات  في 
عشر  من  أكثر  أبــدى  حيث   ،2017 في 
للمنصب  الترشح  في  رغبتهم  شخصيات 
 5 على  المطاف  نهاية  في  أألمر  واستقر 

شخصيات.
أبدت عدة  اآلن، حيث  المشهد  ويتكرر 
الترشح،  في  رغبتها  رياضية  شخصيات 
الستار  ووراء  المكشوف  على  اللعب  وبدأ 
منصب  أو  العضوية  على  للحصول 
أن  غير  مشروع،  تنافس  وهو  الرئيس 
يقدم  ال  يتقدم  من  كل  أن  يالحظ  ما 
خالل  اللعبة  لتطوير  متكاماًل  مشروعًا 
المشروع  يغيب  وعندما   ، سنوات  األربع 
الوقتى  الــجــانــب  على  العمل  يصبح 
الكرة في هموم  اتحاد  واليومى وينشغل 

ومشاكله. اليومي  العمل 
لمنصب  يترشح  أن  أحد  أي  حق  من 
الوسط  حــق  ــن  وم ــكــرة،  ال اتــحــاد  فــي 
المرشح  برنامج  يعرف  أن  الــريــاضــي 
فكره  نــعــرف  وأن  ــوًا،  ــض ع أو  رئــيــســًا 
يستطيع  الذي  العمل  وأبعاد  الرياضي 
أننا  ورغم  الليبية،  للرياضة  يقدمه  أن 
ونحترم  االنــتــخــاب  بــصــنــدوق  نــؤمــن 
ــه من  أن إال  ــه،  ب يــأتــى  ــا  وم إفــرازاتــه 
العضو  ــة  ــدي ج ــرف  ــع ن أن  الــمــنــطــق 
حقيقي  مشروع  تقديم  في  والرئيس 
السابقة  التجارب  ألن  باللعبة  للنهوض 
ولم  للمنصب  وصل  من  هناك  أن  أكدت 
لديه فكر كروي  أداؤه مقنعًا وليس  يكن 

الليبية. القدم  في تقديم اإلضافة لكرة 

البطاقة التعريفية
أربيش  علي  الحفيظ  عبد  الوطني  الــمــدرب 
»حفاظي« من مواليد طرابلس سنة 1963 انضم 
وكان   1976 سنة  »المدينة«  أشبال  فريق  إلى 
 1982 سنوات  من  األول  »المدينة«  لفريق  العبًا 
جيدة  مستويات  وقدم  1991 كالعب وسط،  إلى 
الفريق األول لنادي »المدينة« ونال مع فريق  مع 
الليبي  الدوري  بطولة  أساسي  كالعب  »المدينة« 
 2001 األول  للفريق  وكمدرب   83  -  82 لموسم 
إلى  رحلة  في  الشباب  منتخب  مع  وشارك  واختير 

المجر ورومانيا 1982.
ودرب  التدريب  عالم  إلى  اتجه  اعتزاله  بعد 
األول  والفريق  »المدينة«  وأواسط  أشبال  فريق 
لتدريب  عاد  ثم  صبراتة«،  و»وفاق  و»المحلة« 
»رفيق«  فريقي  درب  كما  أخرى،  مرة  »المدينة« 
المنتخب  لمدرب  مساعدًا  وعمل  و»الــشــط« 
فريقي  لتدريب  عاد  ثم   ،2005 سنة  الوطني 
معه  تحصل  الــذي  ســرت«  و»خليج  »الــوحــدة« 
و»الهالل«  »األولمبي«  وكذلك  ليبيا  كأس  على 
عامي  الوطني  المنتخب  ودرب  و»دارنـــس«، 

الجزائر  في  الخارجي  التدريب  في  تجارب  • خضت 
والعراق.. هل كانت هذه التجارب ناجحة؟

الشاوية  التحاد  الخارج  لتجربة  بالنسبة   -
جديد  رد  وهــذا  ناجحة،  تجربة  تعتبر  الجزائري 
للمدربين  الصعود  يهدون  النادي  أنصار  من 
أربيش  علي  الحفيظ  عبد  الــســادة  القديرين 
فنظرًا  العراق  تجربة  أما  الرؤوف،  عبد  وإسماعيل 
لضيق الوقت )18 يومًا( قبل بداية الدوري وعدم 
وإقامة  ودية  مباريات  وإجــراء  لالعبين  اختياري 
وهذا  مرضية،  النتائج  تكن  لم  لذلك  معسكر، 

شيء طبيعي.
• هل هناك عقد جديد مع أحد األندية؟

والعودة  الــعــراق  في  تدريبي  بعد  حاليًا   -
الفريق  وكــان  »السويحلي«  مع  كنت  ليبيا  إلي 
الــدوري،  توقف  قبل  األولــى  المجموعة  متصدر 
الوباء  وجــود  مع  ليبيا  في  ــوة  اإلخ مثل  وحاليًا 
أنا  والبالد.  العباد  يحفظ  وربــي  متوقف  الحال 
خارجية  عروض  وهناك  »السويحلي«  مع  مستمر 
ضعيفة بسبب كورونا والعقد ليس مستمرًا، لكن 

األولوية لـ»السويحلي« دائمًا.
 ..»A« رخصة  لديهم  ليست  المدربين  عديد   •
أجل  من  الكرة  اتحاد  على  الضغط  يتم  ال  لماذا 
الليبيين  المدربين  عمل  لتسهيل  الرخصة  هذه 

في الخارج؟
بالمدرب  ليهتم  موجود  الكرة  اتحاد  وهل   -
بالمدرب  مهتم  وغير  ضعيف  اتحاد  هو  الوطني! 
لجنة  من  يكون  أن  يجب  والضغط  الوطني، 

المدربين وأيضًا هي األخرى ضعيفة.
• ماذا ينقص المدرب الوطني؟

- ينقص المدرب الوطني التأهيل ومتابعة كل 
جديد، وكذلك التعاون فيما بينهم وإنشاء رابطة 

قوية لحماية الحقوق.
• ماذا تنصح الالعب المحلي؟

بنفسه، وعدم  االهتمام  عليه  الليبي  الالعب   -
االعتماد على النادي فقط وتغيير العقلية والعمل 
واالنضباط، ومعرفة حقوقه وإبرام عقد مع وكيل 

لحماية نفسة بالقانون.
• هل مدارس الكرة واألكاديميات مفيدة في ليبيا؟

تنظيمهم  عليه  الرخصة  لهم  أعطى  مَن   -
وهو اتحاد الكرة الليبي.

• في الختام .. هل لديك أي إضافات تريد إيصالها؟
-هيئة الشباب عليها االهتمام بالكوادر الفنية 
صاحبة الخبرة إلبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق 
الخبرة وهذا ليس تدخاًل  الكرة، فهي بيت  بأمور 
في عمل اتحاد الكرة، أما اتحاد الكرة فعليه وضع 
الليبية  القدم  كرة  لتطوير  واستراتيجية  خطة 
المدربين  نخبة  للتحاور مع  فني  وتعيين مستشار 

الوطنيين لالستفادة من خبراتهم.

أفضل تصنيف حققه املنتخب الليبي تحت إشرافي 36 عامليًا

هل يجدد املحترف الليبي بن علي لـ »كرتوني« أم يرحل إلى »بارما«؟

تواطؤ االتحاد األفريقي حرم »فرسان المتوسط« من فرصة الوصول لكأس العالم.. وأنا مع المدرب األجنبي للفئات السنية والفريق األول.. ولكن

إخفاق األندية والمنتخبات سببه 
افتقارنا إلى دوري قوي.. وعدم 

االستفادة من المشاركات الخارجية

وقــاد  باكيتا،  للمدرب  خلفًا  و2013   2012
في  النهائية  المباراة  إلــى  الليبي  المنتخب 
التي  المغرب،  أمام  للمنتخبات  العربية  البطولة 
بركالت  وخرج   2012 سنة  السعوية  في  ُأقيمت 

الترجيح.
انهالت  وقد  باالنتصارت،  حافل  أربيش  سجل 
دول  من  العربية  البطولة  في  عروض  عدة  عليه 
الذي  الوطني  المنتخب  فضل  لكنه  خليجية، 
كأس  على  تحصل  وقد  طوياًل،  معه  يستمر  لم 
فريق  درب  وعربيًا  البطولة،  في  مدرب  أفضل 
»زاخــو«  وفريق   2015 الجزائري  »الشاوية« 
استمرارية  تشهد  لــم  تــجــارب  فــي  الــعــراقــي 
طويلة.. عن كل هذا وأكثر كان حوار »الوسط« 

مع أربيش.
الوطني مرة كمدرب وكمساعد  المنتخب  دربت   •
عديد  وواجهتك  جيدة  نتائج شبه  وحققت  مرتين 

الظروف.. كيف ترى هذه التجارب؟
ومرتين  واحدة،  مرة  الليبي  المنتخب  دربت   -
أفريقيا  لكأس  المنتخب  وترشح  مدرب  مساعد 
المنتخب  حققه  تصنيف  وأفضل  كلتيهما،  في 

الليبي تحت إشرافي 36 عالميًا، والوصول لنهائي 
وأثناء  الجزاء،  بركالت  والهزيمة  العربية  البطولة 
ظلم  هناك  كان  للبرازيل  العالم  كأس  تصفيات 
مع  األفريقي  االتحاد  تواطؤ  ــوال  ول للمنتخب، 
ولعب  الترشح  المنتخب  بإمكان  لكان  الكاميرون 
لكأس  للوصول  تونس  مع  النهائية  المباراة 

العالم.
• هل أنت مع المدرب الوطني أم األجنبي بخصوص 

منتخبات الفئات السنية.. األولمبي والشباب؟
المدرب  مع  أنــا  السنية  للفئات  بالنسبة   -
مع  كبيرة  ذاتية  سيرة  صاحب  كان  لو  األجنبي 
ألن  الخبرة؛  الكتساب  الوطني  العنصر  وجــود 
العمل على تأهيلها على  الفئة بالذات يجب  هذه 
وفي هذه  حاليًا  األول  المنتخب  أما  علمية،  أسس 
وفي  األنسب،  هو  المحلي  فالمدرب  الظروف 
المنظم فإن  الدولة والعمل اإلداري  حالة استقرار 
الكبيرة  الذاتية  السيرة  صاحب  األجنبي  المدرب 

هو األفضل.
والمنتخبات من  الليبية  األندية  إخفاق  ما سبب   •

وجهة نظرك الفنية؟

ــدة عــوامــل، منها  ــى ع إل ــاق  يــعــود اإلخــف  -
الجيد  االستعداد  وعدم  قوي  دوري  وجود  عدم 
التجارب  من  االستفادة  وعــدم  الخطأ  وتــكــرار 
اختيار  عدم  وكذلك  الخارجية،  المشاركات  في 
في  اإلضافة  يقدم  الذي  المميز  األجنبي  الالعب 
لها  التي  لألندية  بالنسبة  األفريقية  المشاركات 
مجتمعة  العوامل  هذه  كل  أفريقية،  مشاركات 
في  إيجابية  نتائج  تحقيق  ــدم  ع فــي  تسهم 

المنتخبات والفرق.
• كيف يرى أربيش الدوري الليبي والطريقة المثلى 

التي يجب أن يكون عليها؟
مجموعة  من  الليبي  الدوري  يكون  أن  يجب   -
واحدة أفضل في حالة االستقرار وتحسن الظروف.
إخفاق  إلى  يرجع  هل  الليبي  الدوري  إقامة  عدم   •
الرياضية  والجماهير  الــكــرة  واتــحــاد  األنــديــة 

المتعصبة؟
الكرة،  اتحاد  مسؤولية  الدوري  إقامة  عدم   -
العمل،  الكرة ليست لديه استراتيجية في  واتحاد 
كذلك عدم وجود مدير فني في االتحاد خطأ كبير 

ألخذ الرأي الفني منه داخل اتحاد الكرة.
• يعاب على أربيش عدم استمراره مع الفرق التي 

يدربها ويتركها فجأة.. ما السبب؟
وعدم  األندية  إلى  يرجع  االستمرار  عدم   -
أندية  عــدة  هناك  لكن  الجيد،  المناخ  توفير 
نجاح  ولــي  معها،  مستمرًا  كنت  هلل  والحمد 
بطولة  معه  حققت  حيث  »المدينة«،  مثل  معها 
وكأس  ليبيا  كأس  معه  حققت  سرت«  و»خليج 
مستوى  على  الثاني  والترتيب  العروبة«  »ليبيانا 
إلى  الصعود  اللذي حققت معه  ليبيا، و»الشط«، 

الدوري الممتاز.

● أربيش

يعد المدرب عبد الحفيظ أربيش، الذي يطلق عليه 
»حفاظي« من المدربين الليبيين الجيدين، بل 

ويعد من أفضل الخبرات في مجال التدريب وكانت 
له إنجازات على مستوى الفرق والمنتخب الوطني، 

الذي وصل به إلى المباراة النهائية في البطولة 
العربية، التي ُأقيمت بالسعودية العام 2012، 

وخرج أمام المنتخب المغربي بركالت الترجيح. 
درب المنتخب الليبي مرة واحدة ومرتين مساعد 

مدرب وترشح المنتخب لكأس أفريقيا في كلتيهما، 
أما أفضل تصنيف حققه المنتخب الليبي فكان 36 
عالميًا بقيادة أربيش.. لذا قررت جريدة »الوسط« 

اللقاء به في هذا الحوار لمعرفة مزيد المعلومات 
واآلراء الفنية في عالم كرة القدم المحلية.

الوسط- الصديق قواس

الوسط: القاهرة

في  )كوفيد19-(  المستجد  كورونا  فيروس  تسبب 
وجود  بسبب  العالم،  حول  األندية  بعض  معاناة 
تداعيات  بسبب  بالدها،  خارج  األجانب  محترفيها 
الوباء القاتل، إذ غادروا البالد مع بداية األزمة منذ 
شهر مارس الماضي، دون أن يتمكنوا من العودة 
والحدود  المطارات  إغالق  بسبب  أنديتهم  إلى 
األندية  بإرباك  ما تسبب  تفشي »كورونا«،  نتيجة 
اللعب  طريقة  بخصوص  ضبابيًا  المشهد  وجعل 

والتشكيلة التي سيلعبون بها.
يتمكنوا  لم  محترفين   3 ليبيا،  في  ويتواجد 
مع  للمشاركة  اآلن،  حتى  البالد  مغادرة  من 
الليبي  الدولي  المهاجم  وهم  أنديتهم، 
لكرة  األول  الفريق  محترف  سلتو،  أنيس 
القدم بنادي »االتحاد السكندري« المصري، 
والليبي أكرم الزوي، المحترف ضمن صفوف 
الليبي  والدولي  األردني،  »الفيصلي« 
العاصمة«  المحترف بصفوف »اتحاد  الشاب 

الجزائري، مؤيد الالفي.
السكندري«  »االتحاد  نادي  رئيس  وطالب 
إلى  خاصة  تصريحات  في  مصيلحي  محمد 
ببعض  المصري  القدم  كرة  اتحاد  »الوسط«، 
الدوري  مسابقة  استئناف  عقب  التسهيالت، 
»كورونا«  جائحة  انتشار  ظل  في  الممتاز،  العام 
في بعض األندية، منها »اإلنتاج« الحربي ومن 
الذي  البورسعيدي«  »المصري  النادي  بعده 
اإلصابات  عدد  في  مؤخرًا  قياسيًا  رقمًا  سجل 

وصل إلى 21 حالة إيجابية.
يعي  أن  الكرة  اتحاد  »على  مصيلحي:  وقال 
األندية  بها  تمر  التي  المعاكسة  الظروف  حجم 
منها  النشاط،  استئناف  ظل  في  المصرية، 
القدرة على استعادة محترفينا في  عدم 
الدولي  المهاجم  بينهم  ومن  الخارج، 

الليبي أنيس سلتو«.
»االتحاد  نادي  وينتظر 
مسابقة  في  المنافس  السكندري« 

الدوري العام المصري لكرة القدم وصول محترفه 
عاد  أن  بعد  سلتو،  أنيس  الدولي  المهاجم  الليبي 
لالطمئنان  خاطفة  سريعة  رحلة  في  بالده  إلى 
السكندري«  نادي »االتحاد  أعلن  على أسرته، وقد 
المستجد«  »كورونا  لفيروس  إيجابية  حالة  ظهور 
الشخص  اسم  عن  اإلفصاح  دون  »كوفيد19-«، 

المصاب.
الشاب  الليبي  الدولي  المهاجم  وكشف 
الجزائري،  العاصمة«  »اتحاد  بصفوف  المحترف 
»اتحاد  لمغادرة  عروض  عدة  تلقيه  الالفي،  مؤيد 
المغربي  »الوداد«  من  عرض  منها  العاصمة«، 
»اتحاد  مع  البقاء  فضل  لكنه  الماضي،  يناير  في 
العاصمة«، حيث يرى أنها تجربة جيدة، على الرغم 
إغالق  إن  الالفي  قال  حيث  الصعوبات،  بعض  من 
حال  »كورونا«،  فيروس  تفشي  بسبب  الحدود، 
لقناة  تصريحات  في  قائاًل  بفريقه،  التحاقه  دون 
للمحافظة  طرابلس  في  منفردًا  »أتدرب   :»218«

على لياقتي.

 19 منذ  أتمكن  »لم  وتابع: 
مستحقاتي  تحويل  من  شهرًا 

وتلقيت  ليبيا،  إلى  الجزائر  من 
اتحاد  لمغادرة  عروض  عدة 
من  عرض  منها  العاصمة، 

يناير  في  المغربي  الوداد 
مع  والزلت  الماضي، 
فريقي، فتجربتي مع اتحاد 
رغم  جيدة  العاصمة 
واجهتها  التي  الظروف 
الفترة  في  خاصة 
األخيرة، نمتلك طموحًا 

جيدة،  نتائج  لتحقيق 
للكان،  والتأهل 
هناك  وحاليًا 
دائم  شبه  تواصل 

اإلداري  الطاقم  من 
الترهوني،  وكمال  الجحاوي،  أحمد  خاصة 

ونتمنى االستقرار في الفترة المقبلة، حتى تعود 
كرة القدم«.

المحترف  الزوي،  أكرم  الليبي  الدولي  وكشف 
المستجدات  آخر  األردني،  الفيصلي  صفوف  ضمن 
بشأن مستقبله مع النادي األردني وخططه للفترة 
موقفه  إن  صحفية،  تصريحات  في  وقال  المقبلة، 
غير واضح حتى اآلن مع الفريق األردني، خاصة أن 
منافسات الدوري األردني انطلقت، بينما هو مازال 
في بنغازي. وأضاف الزوي، أنه على تواصل بشكل 
يومي مع مجلس إدارة »الفيصلي« لحسم موقفه، 
حل  عن  تبحث  تزال  ال  النادي  إدارة  أن  مضيًفا 

لمشكلة الطيران كي يتمكن من العودة للفريق.
أنه  سابقة  تصريحات  في  أوضح  الزوي  وكان 
أزمة  ظل  في  النادي  لدعم  راتبه  تخفيض  قرر 
مع  ينسق  أنه  مؤكدًا  »كورونا«،  فيروس  انتشار 
السفارة الليبية في األردن، كي يتمكن من العودة 

بالفريق. وااللتحاق 

حصاد المشاركة 
الليبية في جائزة قرطاج 

الدولية للفروسية
هذا  متميزة  مشاركة  الليبية  الفروسية  قدمت 
العام، في جائزة رئيس الجمهورية، في مضمار 
قصر سعيد بالعاصمة تونس، التي تمت إقامتها 
على مدى يومي السبت واألحد الماضيين، وجاءت 
البطولة بإشراف رائع وحسن تنظيم من تونس 

لبرنامج سباق الخيل لموسم 2020-2019.
غير  ليبي  إنجاز  تحقيق  السباقات  وشهدت 
حمزة  الليبي  المالك  نجح  بعدما  مسبوق، 
الهادي مبيرش في الحصول على جائزة رئيس 
لـ»مالك  األولى  للمرة  تونس  في  الجمهورية 
إنتاج  العربي  لجواد  بنسبة  % 100«،  ليبي 
المزغني  إسطبالت  تربية  جلفان  تونس 
إشراف  وتحت  المزغني،  محمد  لمالكها 
الفارس  وركوب  فرحات  محمد  المدرب 

إلياس المغراوي.
وفي اليوم األول لسباق قرطاج، قدمت 
المهرجان  بداية  السالم  إسطبالت 
ثالث  عمر  المهرات  بشوط  بالفوز 
سنوات قروب 2، بالمهرة كاهية 
عزيز.  خالد  والفارس  قرطاج، 
السالم  إسطبالت  وحصلت 
شوط  الرابع  الترتيب  على 
الذكور  لألمهار   2 قروب 
عمر ثالث سنوات. كما حصلت إسطبالت قرجي 
الترتيب  على   2 قروب  »إليس« شوط  بالفرس 

الثالث شوط إنجليزي محلي عمر ثالث فما فوق.
قرجي  إسطبالت  حصلت  الثاني،  اليوم  وفي 
شوط   2 قروب  سباق  في  الثالث  الترتيب  على 
بالجواد  فوق،  فما  ثالث  عمر  نقي  تونسي  دم 
»اسحرني«، فيما فازت إسطبالت هامان بشوط 
بالفرس  مستوردة  إنجليزية  لخيول   1 قروب 
على  تمر  بن  إسطبالت  وحصلت   .»quieta«
الترتيب الثالث في شوط قروب 1 خيول عربية 
وفازت  باشا«،  »كمال  بالجواد  نقي  تونسي  دم 
 1 قروب  الموسم  بشوط  امبيرش  إسطبالت 
شوط جائزة رئيس الجمهورية بالجواد »جلفان«، 
بو  إسطبالت  حصول  الشوط  نفس  شهد 
شكيوات على الترتيب الثاني بالجواد »جيد جدا«، 
بالجواد  الرابع  الترتيب  السالم على  وإسطبالت 
»جساس السالم«. كما حصلت إسطبالت السالم 
على الترتيب الثاني شوط قروب 1 خيول إنجليزية 

محلية عمر ثالث سنوات.

ثالثي ليبي يبحث الخروج اآلمن للمشاركة مع أنديتهم

● مصيلحي

● الالفي

● الزوي

● سلتو

● بن علي

بعدما قاد فريقه للدوري اإليطالي الممتاز..

حرمتهم قيود »كورونا«..
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إيطاليا

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

 ، يديَّ إلى  ووقتيًا،  تلقائيًا  المصقول،  ورقها  ولمعان  نعومة  تنتقل  متصفحًا،  أمسكها  كلما 
تنبثق  غيرة  أترصد  قلبي  وفي  جّذابة،  رائحة  أنفي  على  وتستحوذ  جلدي،  خاليا  إلى  ومنهما 
حين  المال  يفعله  أن  يمكن  بما  غير  ال  اإلحساس  لعله  نفسي  مذكرًا  أقول  رأس.  من  بأكثر 
فئة  من  قراء  إلى  موجهة  أسبوعية،  دعائية  مجلة  صفحات  على  علنًا،  فحولته  يستعرض 
على شراء  فقط  تقتصر  ال  أموااًل  أفرادها  اهلل  وهب  - ممن  لست من ضمنهم  أنا   - محددة 
واقتناء سلع وبضائع بأسماء ماركات معروفة وغير معروفة بأثمان فلكية، بل واالستمتاع بما 
أقرب  وأماكن  بلدان  في  ولالسترواح  للسياحة  فخمة  عروض  أيضًا، من  لهم،  المجلة  تقدمه 

ما تكون إلى جنان أرضية.
»كيف  حرفيًا  وترجمتها   »HOW TO SPEND IT« االنجليزية  باللغة  اسمها  المجلة 
العدد  مع  تايمز  الفايننشال  جريدة  عن  وتصدر  أموالك،  تنفق  كيف  والمقصود  تنفقها« 
وبإخراج  مشهورون.  مصورون  يعدّها  صور  تحتله  جّذاب  بغالف  كبير،  وبحجم  األسبوعي، 
والساعات  ــاث  واألث ــاء  األزي عالم  في  معروفون  كتاب  بها  ويكتب  طرحه.  أخــر  صحفي 
فن  في  الطهاة  كبار  من  عالميين  من صفحاتها مخصص ألساتذة  وجزء  إلخ.  والسفريات... 

و... توزع مجانًا! إبداعاتهم،  لتقديم  الطبخ، 
إلى  العودة  بمجرد  كنتُ،  البداية.  في  وجود  لها  يكن  لم   – والمجلة  –أنا  بيننا  العالقة 
البيت، حاماًل عُرْمًَا من الصحف األسبوعية، أتخلص منها ومن غيرها من المجالت الدعائية 
من  نوع  بدأ  ذلك،  بعد  محتوياتها.  ومعرفة  تصّفحها  محاولة  حتى  دون  من  المشابهة، 
التقارب الحذر- من جانبي- بيننا، عندما راقت لي، ذات يوم، فكرة تصّفحها، ربما تخّلصًا من 
ملل. الخوض في مغامرة قراءة المقاالت لم يبدأ إال في فترات الحقة. تمّ ذلك، صدفة، حين 
نوعية  إلى  تنتمي  المقاالت  تلك  أن  ورغم  طارئة.  لرغبة  إشباعًا  بها  ينشر  ما  معرفة  وددت 
من  احتواه  لما  اهتمامي  استقطب  بعضها  أن  وأعترف  قرأتها.  أنني  إال  تعودته،  لما  مختلفة 

معلومات حول عالم كنت أظن أن ال وجود له على هذه األرض 
جماليات  إلى  أنجذب  أنني  الحظت  ذلك،  من  األهم  الفانية. 
ذات  األعمال  وغيرها من  والعرض،  والتصوير،  الفني،  اإلخراج 
معرض  إلى  بيضاء  صفحة  تحيل  التي  المهنية  التقنية  الصفة 
تأسر  أن  قبل  القلوب  تخاطب  والصور  ــوان  األل من  بهيج 
العيون. الغريب أنني حافظت على عادة االطالع عليها، برغبة 
جهة  من  نابع  أنه  ويبدو  فجأة،  تلبسني  عجيب  فضول  إشباع 
للظهور  فرصة  لها  تتح  لم  مغمورة،  كانت  نفسي  في  خفيّة 
ذلك  يكن  ولم  الماضية.  األعوام  طوال  نفسها  عن  وللتعبير 
حياتية  دروب  في  السير  يفضلون  عادة  فالناس  مني.  بتقصد 
الذي تتوجه  العالم  أن  تعودوا عليها، وعرفتهم. ويبدو كذلك 
إلى ساكنيه المجلة ليس معروفًا لي، وكلما قرأت عنه وعرفته 
ازدادت شهيّتي، وتفاقمت غيرتي، وتأكد حضور حسرتي على 
ما أضعت من وقت وجهد في حياتي الهثًا خلف أوهام ال وجود 
الدنيا  هذه  من  ينال  أن  على  حرص  بعضنا  أن  حين  في  لها، 
متأخرًا  ذلك،  اكتشفت  وحين  فيها.  ما  وأحلى  أجمل  الفانية 
جدًا، ارتبكت أمور عالمي الصغير، وأدركت حقًا أن ال قدرة لي 

على تعويض ما فات. ويبدو، أخيرًا، أن ما حدث لي يشبه ما يحدث لشخص تعوّد على أكل 
وجبة مكرونة كل يوم، ثم أكتشف في القنوات التلفزية وجود برامج طبخ، ووجبات ، وطهاة، 
البرامج،  تلك  متابعة  فأدمن  بال.  على  تخطر  ال  أطعمة  أنواع  من  رأسه  على  يمشي  وعالم 

لكنه في نهاية اليوم، ال يجد أمامه سوى طبق المكرونة، فيزدرده متألمًا، متحسّرًا.
غيري،  تهم  ال  التي  الشخصية  الموضوعات  إطار  في  تظل  بالمجلة  عالقتي  أن  والحقيقة 
وهو  أال  لالهتمام،  مدعاة  أكثر  آخر  بأمر  عالقة  له  الموضوع  هذا  في  خوضي  فإن  وبالتالي، 
الفيروسي  الوباء  أحدثه  ما  وكأن  المعهودة،  فخامتها  بكامل  الصدور  في  المجلة  استمرار 
الحكومات  وبدأت  الحياتي،  الواقع  وارتبك  الوباء،  حّل  فحين  آخر.  في كوكب  حدٌث  من ضرر 
من  كغيرها  عرضة  باختالفها  والمجالت  الصحف  كانت  العدوان،  رد  سياسة  المختلفة 
األرض  تحت  نفق  في  جميعها  ودخلت  الفيروس.  انتشار  لتداعيات  االقتصادية  النشاطات 
صفحاتها.  تقليص  إلى  أكثرها  اضطر  مما  اإلعالنات،  وغياب  المالية،  أزماتها  تعقد  بسبب 
األزمة  تداعيات  من  مأمن  في  أنها  يعني  مما  الصدور،  واصلت  تنفقها«  »كيف  مجلة  لكن 
األزمة  تتمكن  لم  كذلك  السوق هم  في  إليهم  تتوجه  الذين  المستهلكين  االقتصادية، ألن 
من إلحاق الضرر بهم، وظلوا يتنعمون بما أنعم اهلل عليهم من ثروات، وامتيازات، ومواصلة 
متابعتهم لما ينشر من دعايات ترويجية لسلع بأسعار فلكية، ظلوا قادرين على دفع أثمانها. 
العدالة  كالسيدة  الفيروسي  الوباء  أن  تؤكد  التي  المقولة  تفنيد  إلى  يقود  بدوره  وهذا 
مجابهته  من  تمكنوا  بريطانيا  في  فاألغنياء  وغني.  فقير  بين  يميز  وال  العينين  معصوب 
عدن،  جنّات  عن  كثيرًا  تبعد  ال  سياحية  جزر  إلى  خاصة  طائرات  في  الهروب  سياسة  بتبني 

العواقب! أمر االشتباك معه، وتحمّل  للفقراء  وتركوا 

جمعة بوكليب

دنيا وأحوال

ماذا: تهدف من وراء تحركاتها السياسية النشطة تجاه ليبيا؟

من: الطرف الليبي الذي يحظى بدعمها؟

أين: تقف سياستها تجاه ما تشهده ليبيا من أحداث؟

متى: ينتهي تناقض مواقفها مع السياسة الفرنسية بشأن 

ليبيا باستثناء ملف الهجرة؟

كيف: أثر عناد روما وباريس سلبًا على الوضع الليبي؟

لماذا: لم ينسجم الموقف اإليطالي تجاه ما يحدث في ليبيا 

مع مواقف باقي دول االتحاد األوروبي؟

أقوالهمأقوالهم

- »الهدف النهائي من جهودنا في 
ليبيا يجب أن يكون استعادة الدولة 

وسيادتها«.

وزير الخارجية الروسي
 سيرغي الفروف

- »موقفنا ثابت تجاه ضرورة وقف 
القتال في ليبيا، وأن ال وجود لحل 

عسكري لألزمة«.

السفير األميركي لدى ليبيا
 ريتشارد نورالند

- »الشركات التركية تعود قريبًا 
إلى ليبيا، الستكمال المشاريع 

في قطاعات التعليم والمواصالت 
والبنية التحتية«.

سفير تركيا لدى ليبيا
 سرحات أكسن

- »الوضع الوبائي يتفاقم وقرارات 
القفل والحظر لم تعد تجدي«.

مدير المركز الوطني
 لمكافحة األمراض
حميدة العنيزي بدر الدين النجار

الفاضلة  المربية  عنا  رحلت  أمس  يوم  مثل  في 
حميدة  السيدة  الحقوقية  المدنية  والناشطة 
بعائلة  بعد،  فيما  اشتهرت،  التي  طرخان،  محمد 

العنيزي. باسم حميدة  زوجها، وعرفت 
إلى  بعثت   1911 سنة  بنغازي،  فــي  ــدت  ول
عادت  المعلمات.  معهد  في  لدراسة  اسطنبول  
الشهادة  نالت  أن  بعد  بتفوق  المعلمات  بدبلوم 
أيضا.  بتفوق  المتوسط«  »التعليم  الراشدية 
لتعليم  بنغازي  في  بيتها  في  مدرسة  افتتحت 
القرآن  وحفظ  وتــاوة  والكتابة  القراءة  مبادئ 

والتطريز. الحياكة  تعليم  وكذلك  الكريم 
معلمة  أول  هــي  العنيزي  حميدة  السيدة   
اإلدارة  عهد  في  للبنات  لمدرسة  ليبية  ومديرة 
جمعية  مؤسسة  وهي  البريطانية،  العسكرية 
1954، وساهمت  العام  الخيرية  النسائية  النهضة 
وحركة  ليبيا  في  التمريض  نــواة  تأسيس  في 

.1982 1960. وتوفيت سنة  المرشدات العام 

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

أعترف أن بعضها 
استقطب اهتمامي 

ملا احتواه من 
معلومات حول 

عالم كنت أظن أن 
ال وجود له على 

هذه األرض الفانية

أظهرت جمجمة متحجرة، لفصيلة تماسيح أفريقية منقرضة، تشابها كبيرا 
مع تماسيح معاصرة في قارة أميركا، يُعتقد أن أجياال قديمة منها قطعت 

المحيط األطلسي قبل خمسة مايين سنة.
ورأى العلماء أن التماسيح األميركية قد تكون كلها متحدرة من أنثى وحيدة 
حامل من هذه الفصيلة األفريقية القديمة، التي حملتها أمواج المحيط إلى 

»العالم الجديد«، حسب »فرانس برس«.
وكانت جمجمة التمساح من فصيلة »كرودوديلوس شيشياي« اكتُشفت 

في ليبيا العام 1939 مع أربع عينات مماثلة، لكنها ُفقِدَت أو تحطمت خال 
الحرب. وأمكن حفظ العينة الخامسة فحسب وتخزينها في متحف العلوم 

واألرض التابع لجامعة سابيينتزا في روما، وهي في حالة جيدة رغم كونها 
تعود إلى سبعة مايين سنة.

وأعيد أخيرا بواسطة الماسح الضوئي »سكانر« فحص هذه الجمجمة البالغ 
طولها 50 سنتيمترا، وأمكن تكوينها في صور ثاثية البعد، مما أسهم بعد 

طول انتظار في توضيح الجوانب الغامضة في تركيبتها. وتبيّن من ذلك أن 
لدى فصيلة »كرودوديلوس شيشياي« نتوًءا على مستوى الخطم مما يجعل 

وجهها محدبًا.

 جمجمة في ليبيا تكشف لغزا عمره  جمجمة في ليبيا تكشف لغزا عمره 55 ماليين سنة ماليين سنة

 مادلني طبر تبكي بيروت
لم تتمالك الفنانة اللبنانية 

مادلين طبر نفسها، حين 
انهمرت دموعها حزنًا على 
بيروت، وذلك أثناء تقديمها 
حلقة، األحد، من برنامجها 

»حلوة يا دنيا« المذاع على قناة 
»TEN«، التي خصصتها عن 

أحداث لبنان األخيرة.
بدأت الحلقة بأغنية 

»بحبك يا لبنان« للفنانة 
الكبيرة فيروز، وبعدها 

أجرت عدة مكالمات عبر 
»سكايب« من بيروت مع 

النائبة البرلمانية واإلعامية 
اللبنانية بوال يعقوبيان، التي 

قدمت استقالتها من البرلمان 
اللبناني، باإلضافة إلى 

مكالمة هاتفية مع الفنان 
جهاد األطرش رئيس نقابة 
الفنانين المحترفين بلبنان.

كما شهدت الحلقة 
استضافة السيناريست 

وليد يوسف الذي 
تحدث عن أعماله 

األخيرة، ومصير 
مشروع مسلسل 

»مصطفى محمود«، 
ونيته كتابة مسلسل 

جديد عن مصر 
ولبنان، وانتهت 

الحلقة بفقرة مع 
المطرب اللبناني سهيل 

يزبك الذي قدم مجموعة 
كبيرة من أغنياته ومنها أغنية 

»الجندي المصري«.

تعتمد عيادة ألمانية على حيوانات األلبكة، المشهورة بفروها، لعاج 
المرضى نفسيا، بغرض إدماجهم في المجتمع. وتوفر عيادة ماينكوفن 
في مقاطعة بافاريا لعدد من مرضاها، منذ نحو عشر سنوات إطارًا غير 
مـألوف لتنفيس انفعاالتهم، هو عبارة عن مزرعة تقع في العقار التابع 
للعيادة، وتحوي عددًا من حيوانات األلبكة. واأللباكا هو حيوان ثدييى 
ذو حافر مدجن شبه مستأنس من فصيلة الجمليات، يعيش في أعالى 

جبال اإلنديز بأميركا الجنوبية ويشبه الخروف طويل الرقبة، ويشبه أيضا 
الاما الصغيرة.

ويتولى المرضى الذين يتابعون هذا البرنامج عددًا من المهمات 
اليومية، بينها إطعام الحيوانات الموجودة في هذه المزرعة، وتنزيهها، 

وتمشيط فروها، وتضميد جروحها وتنظيف حظائرها.
وتشّكل حيوانات األلبكة تاليًا نوعًا من متنفس لهؤالء المرضى الذين ال 

يُسمَح لهم، في األوقات العادية، بمغادرة مبنى المستشفى.

 اسم مشروب  يحرج شركة كندية
الكندية بسبب  ألبرتا  اعتذرت شركة مشروبات في مقاطعة 
أحد منتجاتها يحمل معنى  الماوري على  بلغة  إطاقها اسما 

ذا مدلول جنسي.
وكانت الشركة تظن أن ترجمته تعني »الريش«، على ما 
أفادت قناة »سي بي سي«، وفق »فرانس برس«، االثنين.
بيرة مسماة  للبيع  عامين  قبل  بايسمنت«  وطرحت »هيلز 

»هوروهورو- ذي فيذر« )هوروهورو - الريش( وهي مصنوعة 
من نبات مستورد من نيوزيلندا، من شأنه إعطاؤها مذاقا 
خفيفا فيه بعض الحموضة بما يتاءم مع حر الصيف، وفق 

المنتج. صانعي 
لكن قبل أيام، أوضح تي هاموا نيكورا المنتمي إلى قبائل 

الماوري عبر حسابه على »فيسبوك« أن كلمة »هوروهورو« 
المستخدمة لدى هؤالء السكان األصليين في  اللغة  في 

المنتج،  يعتقده صانعو  عما  تماما  معنى مختلف  لها  نيوزيلندا 
إذ إنه يعني »شعر العانة« وليس »الريش«.

 حيوان األلبكة يعالج املضطربني نفسيًا
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