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استقرار

فضاء

توالت توقعات كبرى مؤسسات الطاقة 
العالمية بشأن إمكانية استقرار أسواق 
النفط، بعد االنتكاسة في الصناعة إثر 

جائحة )كوفيد - 19(. وعزت وكالة الطاقة 
الدولية احتمال توازن األسواق إلى استقرار 

تسجيل حاالت »كوفيد - 19« المؤكدة 
حول العالم بمعدل 280 ألف حالة يوميا. 
وتضيف الوكالة أنه رغم أن هذا المعدل 

العالي من الحاالت المؤكدة يفوق ما 
تم تسجيله في بداية تفشي الوباء، فإن 

استقرار هذا المعدل قد شجع العودة في 
كثير من دول العالم إلى الحياة االعتيادية 
واالنخراط في األعمال اليومية، مع اتخاذ 

التدابير الوقائية االحتياطية بقدر اإلمكان.

مليار320 
 يورو

 واردات الجزائر من االتحاد األوروبي في الفترة 
من 2005 إلى 2019.

 الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين

نفط

كل شيء

دالئل حياة

قريبا في ليبيا
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املقاتلون األجانب وتفكيك امليليشيات أصعب مهمة في طريق حل األزمة الليبية

ـ»الوسط«: قلقون على وحدة البالد وعلى الحكومة االهتمام بأهل فزان الشاوش غربال ل

حمدوك
على عكس المتوقع، وخالل لقائه وزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو، اختار 

رئيس الوزراء السوداني عبداهلل حمدوك 
أن يلقي كرة »التطبيع« مع الكيان 

الصهيوني في صندوق اقتراع يختار 
حكومة منتخبة تحمل تفويضا 

شعبيا باتخاذ هذه الخطوة.
منذ 3 من فبراير الماضي، قطع 

السودان خطوة على مسار 
التطبيع بلقاء رئيس وزراء 

اإلسرائيلي مع رئيس المجلس 
السيادي عبدالفتاح البرهان في 

العاصمة األوغندية عنتيبي، 
لكن تسويف المسؤول 

السوداني للمسار التطبيعي 
الذي اتخذته دول عربية 

من بينها اإلمارات العربية 
المتحدة، فتح بابا واسعًا 

للتكهنات.
لقد تعامل حمدوك مع هذه 

الخطوة على طريقة إمساك العصا من 
المنتصف، إذ إنه يدرك إصرار واشنطن 

على رهن رفع السودان من قائمة 
اإلرهاب بالتطبيع، في وقت ال يملك 

فيه أدوات شرعية لتحمل تبعات هذه 
الخطوة. ومع ذلك وبعيدًا عن الشرعية، 

سيكون للجيش السوداني -وكغيره من 
جيوش الشرق األوسط- كلمة الحسم 

في هذا الملف الحساس.

املغربية رجاء قصابني 
تستعد لطرح أغنية 

مصرية جديدة
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بعد 8 أعوام من عثور فريق من الباحثين 
اليابانيين والبلجيكيين على صخرة فضائية 

بحجم كرة الجولف تستريح في الثلج في 
القارة القطبية الجنوبية، أتيحت اآلن 

الفرصة لرواد فضاء ناسا لدراسة قطعة من 
ذلك النيزك، Asuka 12236، ويقولون 

إنه قد يحمل أدلة جديدة حول تطور الحياة 
داخل النيزك، وجد علماء األحياء الفلكية 
من مركز جودارد لرحالت الفضاء التابع 

لناسا تركيزا عاليا من األحماض األمينية.

بيانا الجمعة ومظاهرت األحد كسرا الجمود السياسي ووضعا األزمة أمام خيارين

مهرجـــان الفروسـية في طرابلـس.. فنـون وتـراث وسياسـة

الحل أو »املوجة الثانية« النتفاضة الليبيني

وجاءت التحركات األخيرة للسفير األميركي 
األميركي  الموقف  لتعكس  نورالند،  ريتشارد 
ومسؤولين  عقيلة  التقى  حيث  الحالي، 
الجاري،  أغسطس   12 القاهرة،  في  مصريين 
السالح  منزوع  »حل  بشأن  مقترحه  لبحث 
الماضي بحث  حول سرت والجفرة، واألسبوع 
أحمد  الرئاسي،  بالمجلس  األول  مع  النائب 
مدينة  في  العسكري  التصعيد  وقف  معيتيق، 
القاهرة  األميركي  السفير  غادر  كما  سرت، 
من  صرح  حيث  أنقرة،  التركية  العاصمة  إلى 
األتراك  المسؤولين  مع  ناقش  بأنه  هناك 
ليبيا،  القوات األجنبية والمرتزقة من  »سحب 
ليبيا، وإنهاء الصراع  ونزع السالح من وسط 

الليبي«.
االحتجاجي  التحرك  مطالب  أبرز  وكانت 
هي  الشباب«،  همة  »حراك  اسم  اتخذ  الذي 
الفساد  عن  المسؤولين  ومحاسبة  إقالة 
قوية  هزة  التحرك  وأحدث  الناس،  ومعاناة 

المسؤولين  وأقلقت  السياسية،  األوساط  في 
فائز  الرئاسي،  المجلس  رئيس  أجبر  »مما 
الطويل،  صمته  من  الخروج  على  السراج، 
من  جملة  فيها  أعلن  للشعب،  كلمة  ليلقي 

وعلى  البالد،  في  األزمات  لمعالجة  الوعود 
للتيار  المتواصل  االنقطاع  ــة  أزم رأسها 
فساد  وتراكم  السيولة،  وشح  الكهربائي، 
على  عزمه  كلمته  في  أعلن  السراج  اإلدارة، 
ما  في  خاصة  عاجل،  وزاري  تعديل  إجــراء 
يكون  بأن  واعدا  الخدمية،  بالوزارات  يتعلق 
والقدرات  الكفاءة  أسس  على  الوزراء  اختيار 
نفسه  الــوقــت  فــي  ملوحا  الــيــد،  وطــهــارة 
استثنائية  إجراءات  اتخاذ  إلى  يلجأ  قد  بأنه 
مشكلة  لتجاوز  الحكومة  التعديالت  لتنفيذ 
دعوته  وجــدد  قوله،  حسب  المحاصصة، 
من  مــارس  في  عامة  انتخابات  إجــراء  إلى 
الجمعة  بيانه  في  ذكر  ما  وفق  القادم،  العام 
طرابلس  مظاهرات  تمر  ــم  ول الماضي. 
الوفاق ومجلسها  بسالسة كما كانت حكومة 
آخر  منحى  األمر  اتخذ  إذ  ترغب،  السياسي 
مآالت  إلى  ويؤدي  يتصاعد  أن  يمكن  كان 
باتجاه  النار  مسلحون  أطلق  حين  خطيرة، 

التي  التظاهر  أيــام  أول  في  المتظاهرين 
المجلس  يقر  أن  قبل  أيام،  لثالثة  تواصلت 
اعتبارا  كامل  تجول  حظر  فرض  الرئاسي 
هو  المعلن  والسبب  مساء،  السادسة  من 
»كورونا«،  فيروس  ضد  الوقائية  اإلجراءات 
لكن القرار واقعيا وُظِف للحد من التجمعات 
خالفا  النار  إطالق  واقعة  وكشفت  والتظاهر، 
فتحي  ووزيرها  الداخلية  وزارة  بين  وتباعدا 
التي  طرابلس،  »ميليشيات«  وبعض  باشاغا 
وهدد  النار،  إطالق  مسؤولية  باشاغا  حملها 
لمواجهة  القوة  باستعمال  الحق  بيان  في 
األمر  يتوقف  ولم  المتظاهرين،  على  التعدي 
ذلك  وأعقب  صاحب  بل  النار  إطــالق  عند 
نشطاء  من  ــددا  ع طالت  اعتقاالت  حملة 
قيد  يــزالــون  ال  الذين  المظاهرة،  ــراك  ح
معلومات  وردت  اآلن.وفيما  حتى  االحتجاز 
أمام  السراج  يواجهها  ومعوقات  خالفات  عن 
سطوة  بفعل  وزاري،  تعديل  بإحداث  خطوته 
إقصاءها  تريد  ال  التي  »الميليشيات«  بعض 
الكالم  يجري  السياسية،  التركيبة  مــن 
على  وباشاغا  السراج  بين  خالف  عن  أيضا 
الداخلية  حقيبة  سحب  السراج  رغبة  خلفية 
الدفاع،  حقيبة  لتولي  وترشيحه  األخير  من 
التوجه  هذا  الليبي  للشأن  متابعون  ويعتبر 
الكبرى،  »ميليشيات« طرابلس  نزوال لضغط 
رأس  على  باشاغا  وجود  على  تتحفظ  التي 
تنفيذ  يتولى  إنه  يقال  الذي  الداخلية،  وزارة 
األجسام  تفكيك  حول  تتمحور  أمنية  أجندة 
في  تجلى  أميركي  بدعم  »الميليشياوية« 
أمنيين  مسؤولين  مع  المتكررة  اجتماعاته 

المستوى. رفيعي  أمركيين 
السراج  بياني  فــإن  ــوال،  األحـ كــل  وفــي 
من  تضمناه  وما  الماضي،  الجمعة  وعقيلة 
مؤشرات مهمة على طريق حل األزمة الليبية، 
على  بالحرب  المطالبة  العاصمة  ومظاهرات 
االقتصادية  اإلصــالحــات  وتحقيق  الفساد 
أن  على  مؤشرات  يحمل  ذلك  كل  والخدمية، 
المرحلة القادمة ستكون حبلى بأحداث وربما 
إلى  باألزمة  تقفز  أن  إما  شأنها  من  مفاجآت، 
مشارف الحل، أو تعمل على تعقيدها، وزيادة 
الموجة  أمام  الباب  لفتح  الليبيين  معانات 
الثانية من انتفاضتهم التي انطلقت موجتها 

األولى في فبراير 2011.
4 تفاصيل ص 

البنك الدولي يرصد أخطر 4 صدمات لالقتصاد الليبي
إليه  تــعــرض  مــا  ــي  ــدول ال البنك  حصر 
في  األخيرة  األشهر  في  الليبي  االقتصاد 
أربع صدمات متداخلة، صراع مكثف يخنق 
النشاط االقتصادي، وإغالق حقول النفط، 
مما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي المدر 
الدخل في البالد، وانخفاض أسعار النفط، 
المنتجة  الحقول  في  الدخل  قلل  مما 
المتبقية إضافة إلى آثار وباء »كوفيد 19« 

األمر الذي يهدد بمزيد من األضرار.
البنك  عــن  صـــادرة  مــذكــرة  وحسب 
فتح  ــادة  إعـ قـــرار  قبل  أعـــدت  ــي  ــدول ال
الجاري(،  أغسطس   22( النفط  حقول 
سياسية  أزمة  ألخطر  ليبيا  تعرضت  فقد 
 ،2011 العام  منذ  وإنسانية  واقتصادية 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  على  أثرت 
أن  منذ   ،2.3% إلى  وتباطؤه  الحقيقي 
العام  أوائل  طرابلس  على  الهجوم  بدأ 
موانئ  على  المفروض  والحصار  الماضي، 
في  البالد  في  الرئيسية  النفط  ومحطات 

يناير الماضي.
الهيئة  توقعات  واألسوأ من ذلك وفق 
نصف  سلسلة  ـفي  الــدولــيــة  المالية 
االقتصادية  االتجاهات  تقيّم  سنوية 

فإن  الصدماتـ  هذه  عن  الناشئة  األخيرة 
العام  في  عميق  ركود  من  تعاني  ليبيا 
سنوات  بعد  نفسه،  الوقت  وفي  الجاري. 
في  األسعار  بدأت  المرتفع،  التضخم  من 
انخفاض  بسبب   2019 العام  في  التراجع 
الموازية  السوق  الصرف في  عالوات سعر 
قبل  من  مصاحبة  ــإجــراءات  ب مدفوعة 
إلى  المركزي  ليبيا  ومصرف  الحكومة 
المعامالت  على  رســـوم  ــرض  ف جــانــب 
مع  المائة(  في   183( الصعبة  بالعملة 

تسهيل الوصول إلى العمالت األجنبية.
كما أن الدينار الليبي ال يزال يعاني في 
اليقين  الموازية بسبب حالة عدم  السوق 

الكلي.  االقتصاد  استقرار  السياسي وعدم 
خسر   ،2020 عام  من  األول  النصف  ففي 
بالمائة   54 الموازية  السوق  في  الدينار 
التي  األجنبي  النقد  قيود  بعد  قيمته،  من 
تزايد  مع  المركزي  ليبيا  مصرف  نفذها 
االقتصاد  بإطار  المحيط  اليقين  عــدم 

الكلي حسب البنك الدولي.
ومقارنة مع العام 2019 عانت المالية 
من  الــرغــم  على  الضغط  مــن  العامة 
العمالت  ورسوم  النفط  عائدات  ارتفاع 
وصارمة.  أعلى  بنفقات  مقيدا  األجنبية 
فاتورة  استمرت  الخصوص  وجه  وعلى 

األجور في االرتفاع.

طرابلس - الوسط

حدثان مهمان في مسار األزمة الليبية، كسرا 
منذ  األوضــاع،  إليه  آلت  الذي  الجمود  فجأة 
بعده،  عما  والحديث  العاصمة،  حرب  توقف 
التوالي،  على  الجمعة  بياني  صــدور  األول 
الرئاسي  المجلس  رئيس  قبل  من  أحدهما 
النواب  فائز السراج، والثاني، لرئيس مجلس 
عقيلة صالح، واتفق البيانان على وقف إطالق 
الليبية، والعمل على  النار في كامل المناطق 
ثم  النفطية،  والموانئ  الحقول  فتح  إعادة 
السياسية،  المفاوضات  استئناف  نحو  التوجه 
كانت  وفيما  بـ)5+5(،  المعروفة  العسكرية 
تــتــداول فحوى  ــخــارج  وال الــداخــل  أوســـاط 
تفجر  عليهما،  الفعل  ردود  وترصد  البيانين 
الغضب  مظاهرات  في  متمثال  الثاني  الحدث 
بينها  أخــرى،  ومــدن  طرابلس،  بالعاصمة 
الفساد،  استشراء  عى  احتجاجا  مصراتة، 
وعجز  والخدمات،  المعيشية  الحالة  وسوء 
عن  الناجمة  األزمــات  معالجة  عن  الحكومة 

ذلك، بسبب سوء األداء واإلدارة.
آماال  ليعطيا  جاءا  وعقيلة،  السراج،  بيانا 
التي  ــة،  األزمـ نفق  مــن  بالخروج  جــديــدة 
العام  في  السياسي  االنقسام  منذ  تفاقمت 
بـ»الشجاعة«،  الخطوة  توصف  إذ   ،2014
لألمم  العام  األمين  ممثلة  تعبير  حسب 
ورغم  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  المتحدة 
نحو  قاد  الذي  المفاوضات  مسالك  غموض 
الحل  ترتيبات  أن  إال  البيانين،  إلى  التوصل 
وإمكانية  مهم«  »توافق  إلى  تشير  فيهما 
مع  خصوصا  الفريقين،  بين  الحواجز  كسر 
اإلقليمية  األطراف  كل  من  المعلن  الترحيب 
والتحركات  البيانين،  بهذين  والدولية 
األميركي  للسفير  ــرة  ــي األخ األمــيــركــيــة 
بأن  انطباعا  تعطي  التي  نورالند،  ريتشارد 
يستبعد  ال  فيما  لها،  اإلعداد  يجري  توافقات 
هي  الدفع  قوة  واشنطن  تكون  أن  مراقبون 
يعتبره  ما  بعد  األخيرة،  للتطورات  الرئيسة 
الخارجية  وزارة  تولي  الليبي  للشأن  متابعون 
وإزاحة  بالكامل،  الليبي  الملف  األميركية 
الرئيس  مكالمة  فيه  تسببت  الذي  اللغط 
في  حفتر  خليفة  المشير  مع  الهاتفية  ترامب 
اعتبرها  التي  العاصمة،  لحرب  األولى  األيام 

حفتر. لخطوة  تأييدا ضمنيا  تحمل  البعض 

)اإلنترنت ( <  متظاهرون ضد الفساد بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس   األحد 23 أغسطس 2020    

مسؤول أممي: بضع 
مئات من مقاتلي 
»داعش« في ليبيا

كشف مسؤول أممي أن عدد مقاتلي 
تنظيم »داعش« في ليبيا، »يقدر 

ببضع مئات«، مشيرا إلى أن التنظيم 
»عزّز موقعه في الشرق األوسط«.

وقال مساعد األمين العام لألمم 
المتّحدة لشؤون مكافحة اإلرهاب، 
فالديمير فورونكوف، أمام مجلس 

األمن الدولي إن »عدد مقاتلي تنظيم 
داعش في ليبيا يقدر ببضع مئات، إال 

أن التنظيم ال يزال يحتفظ بالقدرة 
على تهديد المنطقة بأسرها«، وفًقا 

لما نقلته وكالة »فرانس برس«.
وأشار فورونكوف إلى أنه في 

مناطق النزاع، ازداد التهديد كما 
يتّضح من إعادة تجميع تنظيم داعش 

قوّته وزيادة أنشطته في العراق 
وسورية. لكنّ المسؤول األممي حّذر 

من أنّه »ليس هناك من مؤشّر 
واضح على حدوث تغيير في االتجاه 

االستراتيجي لتنظيم داعش في ظّل 
زعيمه الجديد«.

طرابلس، القاهرة: الوسط

  من غات إلى ككلة وتراغن..

الليبيون يتمسكون بآخر مظاهر وجود الدولة في البلديات
اندلعت  التي  الحاشدة  المظاهرات  رغم 
التي  والمبادرات  طرابلس،  العاصمة  في 
النزاع  معسكري  بين  البالد  تشهدها 
المتأزم منذ العام 2014، ال يزال الليبيون 
يتمسكون بآخر مظاهر وجود الدولة، من 
خالل المشاركة في التصويت باالنتخابات 
المواطنون  أدلى  األسبوع،  هذا  البلدية. 
بأصواتهم في مراكز االقتراع في انتخابات 
اللجنة  وقالت  وتــراغــن،  ككلة  بلديتي 
المركزية النتخابات المجالس البلدية إن 
المجالس  انتخاب  في  المشاركة  نسبة 
البلدية في بلدية ككلة، وصلت إلى 27 %.
النتخابات  المركزية  اللجنة  أن  يذكر 
موعد  أجلت  أن  سبق  البلدية  المجالس 
عقدها  مقررا  كان  التي  االنتخابات،  هذه 
وكــانــت  الـــجـــاري،  أغــســطــس   18 ــي  ف

ألسباب  تأجلت  ككلة  في  االنتخابات 
تراغن  في  المشكلة  كانت  بينما  أمنية، 
يخل  ــم  ول لوجيستية.  بــأمــور  تتعلق 
العملية  صفو  تعكر  مظاهر  من  األمــر 

المتحدة  األمم  بعثة  أبدت  إذ  االنتخابية، 
للدعم في ليبيا »انزعاجا بالغا جراء إقدام 
العامة  للقيادة  تابعة  مسلحة  مجموعة 
في  االنتخابية  العملية  تعطيل  على 

البالد، صباح  تراغن« جنوب غرب  بلدية 
الزي  يرتدون  عناصر  وأغلق  الثالثاء، 
المخصصة  االقتراع  مراكز  العسكري 
ما  تراغن،  في  البلدي  المجلس  النتخاب 
في  االنتخابية  العملية  تعطيل  إلى  أدى 
أجريت  الماضي،  واألسبوع  المدينة. 
االنتخابات في بلدية غات، وبلغت نسبة 
المشاركة فيها 54 %، وحيت بعثة األمم 
وتصميم  عزم  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 
حقوقهم  ممارسة  على  غات  مواطني 
االنتخابات  في  بالمشاركة  الديمقراطية 
انتخابات  أول  في  للمدينة،  البلدية 
محلية تجرى في ليبيا خالل العام الحالي. 
فيما من المقرر إجراء انتخابات المجلس 
 3 الموافق  الخميس،  مصراتة،  البلدي 

المقبل. سبتمبر 

 ●اللجنة المركزية تنظم اول عملية انتخابية في ليبيا  بعد انتشار فايروس كورونا

 مظاهرات الغضب المناهضة الفساد 
تحمل مؤشرات على أن المرحلة القادمة 

ستكون حبلى بأحداث وربما مفاجآت

تحركات »نورالند« تعكس موقف 
واشنطن الجديد تجاه الملف الليبي 

الذي تتواله حالياً الخارجية األميركية 

< حقل الشرارة النفطي

املنتخب الليبي..املنتخب الليبي..
بني االستحقاق بني االستحقاق 
وعودة الدوريوعودة الدوري
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وقاعات  والمسارح  السينما  دور  فتح  بإعادة  قرارها  دولة صربيا  أعلنت 
من  للسالمة  صارمة  قيود  وضع  مع  وذلــك  الموسيقية،  الحفالت 
دور  أهم  من  اثنتين  افتتاح  إعــادة  سيجري  كما  »كورونا،  فيروس 
إعادة  المقرر  ومن   ،2020 1 سبتمبر  في  هناك  السينمائي  العرض 
دور  في  ــرادات  إي حققت  أن  سبق  التي  األعمال  من  عدد  عرض 

السينما.
يتجاوز عدد  أال  منها  قواعد سالمة،  الصربية  الحكومة  ووضعت 
ارتداء  بضرورة  االلتزام  إلى  إضافة  متفرج،   500 المتفرجين 
كل  بين  متر   1.5 إلى  تصل  مسافة  على  والحفاظ  الكمامات 

متفرج وآخر، أو ترك مقعد فارغ بين كل مقعدين.

100 مليون مشاهدة لـ »ديناميت«

»»JokerJoker« يعيد السينما « يعيد السينما 
للعمل في صربياللعمل في صربيا

خدمتها اإلخبارية»فيسبوك« تعلن إطالق 

CINEMA
CINEMA

حملة ملكافحة الكراهية

 على »تيك توك«
ستور«،  »آبل  على  الموجودة  الشركات  من  متزايدًا  ضغطًا  »آبل«  واجهت 

المجموعة  لمطالبة  األميركية  الصحافة  وجهتها  رسالة  تجلياتها  آخر  كان 

العمالقة بتقليص العمولة التي تتقاضاها من التطبيقات اإلعالمية المتاحة 

المهنية  إن«  سي  »دي  منظمة  ووجهت  اإللكتروني،  متجرها  عبر  للتحميل 

التي تمثل وسائل إعالم أميركية عدة، رسالة إلكترونية إلى رئيس »آبل«، 

ويفترض  أعضائها،  مع  التعامل  شروط  بتحسين  فيها  تطالبه  كوك،  تيم 

»آب  أبرزها  اإللكترونية،  التحميل  لمتاجر  يدفعوا  أن  التطبيقات  بمطوري 

العمليات  قيمة  من   %  30 نسبتها  عمولة  ستور«،  بالي  و»غوغل  ستور« 

التجارية التي يجريها مستخدمو التطبيقات، لكن ثمة استثناءات، إذ يمكن 

لالشتراك،  الثانية  السنة  من  اعتبارًا   %  15 إلى  العمولة  نسبة  تنخفض  أن 

للبث  فيديو«  برايم  »أمازون  بخدمة  نفسها  الصحفية  المؤسسات  وتشبه 

تطبيقاتها  في  اشتراك  كل  عن   15% نسبتها  عمولة  تدفع  التي  »آبل«.التدفقي،  لحساب 

وأشار أعضاء »دي سي إن« ومن بينهم »نيويورك تايمز« و»وول ستريت 

أن  إلى  إلكترونية،  ومواقع  إذاعية  ومحطات  تلفزيونية  وقنوات  جورنال« 

من   %  100« أي  وحيد،  زائر  مليون  مئتي  من  أكثر  تستقطب  تطبيقاتها 

السكان األميركيين المتصلين بالشبكة«، غير أن »شروط السوق الوحيدة 

التابعة لـ»آبل« تؤثر بقوة على قدرة األعضاء في االستثمار في المعلومات 

غايمز«  »إبيك  شركة  وحاولت  الجودة«،  العالي  والترفيه  بها  الموثوق 

دفع  نظام  إقامة  الماضي  األسبوع  الشهيرة،  »فورتنايت«  للعبة  المطورة 
بديل لاللتفاف على ذلك المستخدم من »آبل«.

ـ»آبل« بتقليص  عمولتها في متجرها للتطبيقاتمطالبات ل

جائحة  أن  سريعًا  خان  سلمان  أدرك 
عندما  التعليم  وجه  ستغير  »كوفيد19-« 
موقعه  أن  الماضي  فبراير  في  له  تبين 

»خان  بعد  عن  للتعليم  اإللكتروني 
أكاديمي« يسجل زيارات كثيرة من 

سلمان  وقال  الجنوبية،  كوريا 
لوكالة  الموقع  مؤسس  خان 
»فرانس برس« من كاليفورنيا: 
المدرسين  أحد  إلينا  »كتب 

يستخدمون  إنهم  لنا  ليقول 
تالميذهم  ليستمر  أكاديمي  خان 

بالتعلم منذ إغالق المدارس«.
 .2004 العام  إلى  الموقع  فكرة  تعود 
كان خان يومها مديرًا لصندوق استثمارات، 

وأراد أن يعطي دروسًا في الرياضيات لقريبة 
الجانب  على  تعيش  عشرة  الثانية  في  له 
فاستخدم  المتحدة.  الواليات  من  اآلخر 
اإلنترنت  عبر  أبيض  للوح  تطبيقًا 
»ياهو دودل«، ومنذ ذلك الحين 
أكاديمي«  »خان  أسست 
وانفتحت  الخاص  موقعها 
أكثر  وأصبحت  الجميع  على 
اإللكتروني  التعليم  منصات 
استخدامًا في العالم ومتوافرة 
بـ 46 لغة مع قاعدة مستخدمين 
وبفضل  شخص.  مليون  مئة  تضم 
وأطراف  و»غوغل«  غيتس  مؤسسة  دعم 

أخرى، يوفر الموقع التعليم مجانًا.

الدنيـــــــا تبــــــــي خبيـــــــر *** والبحر يبي قوراب

وكل حــــــــلم له تفســير*** والسيل عنده مسارب

أوقات تتعــــــب وحتيـــــر*** وأوقات فرحان طارب

والصبر مفتاح اخليـــــر*** واالنسان حياته جتارب

حصص إلكترونية مجانية
 في أكاديمية أميركية

كلمة1000

●    المتظاهرون يقومون بتنظيف ميدان الشهداء بعد اكتمال وقفتهم االحتجاجية

تحارب »كوالكوم«شركات صناعة السيارات 

قياسيًا  رقمًا   »B.T.S« الكوري  الغنائي  للفريق  »ديناميت«  أغنية  سجلت 
على  مشاهدة  مليون   100 من  أكثر  تسجيل  من  تمكنت  حيث  جديدًا، 

24 ساعة من عرضها. »يوتيوب« خالل 
ديناميت  »أغنية  األميركية،  فوربس  لمجلة  »يوتيوب«،  باسم  الناطف  وأكد 
 24 خالل  بالمشاهدات  يتعلق  فيما  قياسيًا  رقمًا  حققت  إس  تي  بي  لفريق 

من  ساعة   24 أول  خالل  مشاهدة  مليون   1.101 حققت  حيث  ساعة، 
عرضها«.

وحاليًا  أغنية،  أول  تعد  »ديناميت«  أغنية  أن  إعالمية  تقارير  وذكرت 
مليون   100 من  أكثر  تحصد  التي  »يوتيوب«  موقع  تاريخ  في  الوحيدة، 

24 ساعة من عرضها. مشاهدة خالل أول 

حثت مجموعة من شركات صناعة 

السيارات والشركات التقنية المنظمين 

األميركيين على اتخاذ مزيد اإلجراءات 

ضد شركة »كوالكوم« لصناعة الرقاقات 

بشأن ممارسات البيع الخاصة بها، 

وطلبت شركات تيسال وفورد وهوندا 

ودايملر وإنتل وميدياتيك من لجنة 

 )FTC( التجارة الفيدرالية األميركية

االستئناف بعد خسارتها في قضية ضد 
موردة الرقاقات »كوالكوم«.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت 

محكمة استئناف أميركية قرارًا صادرًا 

عن محكمة أدنى ضد شركة »كوالكوم«، 

التي تصنع تقنية لربط األجهزة بشبكات 

بيانات الجوال، كما أبطلت المحكمة أمرًا 

قضائيًا كان سيطلب من »كوالكوم« 

تغيير ممارسات ترخيص براءات االختراع، 

وتتبع »كوالكوم« ممارسة تتطلب من 

العمالء توقيع اتفاقات ترخيص براءات 
االختراع قبل بيع الرقاقات، 

عودة »بالكبيري« بتقنية الجيل الخامس
ذكي  هاتف  بإطالق  الناشئة  األميركية  موبيليتي«  »أونوورد  شركة  وعدت 
عودة  في  »بالكبيري«،  شركة  من  مفاتيح  بلوحة  مزود  الخامس  الجيل  من 
خالل  منتجاتها  على  المستهلكين  إقبال  تراجع  بعد  السوق  إلى  متوقعة  غير 

السنوات األخيرة وكانت تبدو في طريقها إلى االختفاء.
وأوضح بيان أن المجموعة الكندية باعت شركة »أونوورد موبيليتي« رخصة 
إنتاج وبيع هاتف من طراز »بالكبيري«، ويتوقع أن يطرح الهاتف الذكي الجديد 
لـ2021، وسيكون  األول من  النصف  وأوروبا خالل  الشمالية  أميركا  في أسواق 

السرعة. البالغة  الخامس  الجيل  بتقنية  يعمل  لكي  مصممًا 
الجديد  الهاتف  إن  تشين،  جون  »بالكبيري«،  لشركة  العام  المدير  وقال 
بها  اشتهرت  التي  تلك  ستكون  مفاتيحه  لوحة  أن  إلى  نظرًا  اإلنتاجية  سيعزز 
من  عالية  بدرجة  سيتميز  أنه  عن  فضاًل  نافرة،  مفاتيح  وفيها  »بالكبيري« 
المجموعة  وكانت  والحكومات«،  الشركات  تؤمنه  الذي  لذلك  »مماثل  األمان 
 ،2016 العام  الصينية  إل«  سي  »تي  لشركة  ذكي  هاتف  رخصة  باعت  الكندية 
لكن الشركتين أعلنتا في فبراير الفائت التوقف عن إنتاج هذا الهاتف، على أن 

31 أغسطس الحالي. يتوقف بيعه في 
من  األول  العقد  في  الشركات  من  جدًا  مطلوبة  »بالكبيري«  هواتف  وكانت 
بواسطتها،  اإللكترونية  الرسائل  على  اإلطالع  سهولة  إلى  نظرًا  الحالي  القرن 

أدى   2007 العام  في  »آبل«  من  فون«  »آي  هواتف  بروز  لكن 
العام  منذ  الشركة  وتواجه  »بالكبيري«،  مبيعات  تراجع  إلى 

السوق  من  حصتها  تراجعت  إذ  لمبيعاتها،  مستمرًا  تآكاًل   2012
إلى أقل من واحد في المئة.

أن  فرانكلين،  بيتر  موبيليتي«،  »أونوورد  رئيس  ورأى 
عرف  ما  إلى  نظرًا  لشركته  ممتازة  »فرصة«  تشكل  »بالكبيري« 

الخاصة  وللحياة  لالتصاالت  »حماية  من  الذكية  الهواتف  هذه  عن 
إتش  آي  »إف  شركة  الجديد  الهاتف  تصنيع  وستتولى  والبيانات«، 

الهاتف  هذا  وسيعمل  »فوكسكون«،  لمجموعة  التابعة  موبايل« 
»سامسونغ«  شركتا  وكانت  »غوغل«،  من  »أندرويد«  التشغيل  بنظام 

و»هواوي« طرحتا في السوق هواتف عدة تعمل بتقنية الجيل الخامس، 
فيما يتوقع أن تطرح »آبل« في الخريف المقبل أول هواتف »آيفون« من 

الخامس. الجيل 
في  عالميًا  »انهيارًا«  شهدت  الذكية  الهواتف  سوق  أن  إلى  ويشار 

عدد  بلغ  إذ  »كاناليس«،  شركة  بحسب  الراهن،  العام  من  الثاني  الفصل 
المئة  في   14 بتراجع  أي  مليونًا،   285 الفترة  بيعت خالل هذه  التي  األجهزة 

عن الربع األول من العام الذي كان أصاًل شهد تراجعًا.

على  توك«  »تيك  منصة  شددت  طاولتها،  التي  الكثيرة  االنتقادات  بعد 

التزامها بمكافحة الكراهية، في الفيديوهات المنشورة عبر شبكتها، وقال 

المسؤول عن السالمة لدى »تيك توك« في الواليات المتحدة، إريك هان، 

الكراهية  على  »القضاء  في  يتمثل  لها  هدفًا  المنصة وضعت  إن  بيان  في 

اإلطار  هذا  في  الشبكة  اتخذتها  تدابير  سلسلة  وعدد  توك«،  تيك  عبر 

المحتويات  على  المشرفين  من  فرق  وتدريب  التشريعات  تحسين  تشمل 

المستخدمين. وتوعية 

 1300 الجاري  العام  مطلع  منذ  حظرت  أنها  إلى  توك«  »تيك  وأشارت 

في  تعليق  ألف  و64  مصور  تسجيل  ألف   380 من  أكثر  وسحبت  حساب، 

بالمضامين  المتصلة  القواعد  انتهاك  خلفية  على  المتحدة،  الواليات 

المحرضة على الكراهية. ولفت هان إلى أن »هذه األرقام ال تعكس نجاحًا 

تامًا في رصد كل المحتويات أو السلوكيات المحرضة على الكراهية، لكنها 

األشهر  في  إعالمية  حملة  في  توك«  »تيك  وانخرطت  تصميمنا«،  تظهر 

الواليات  في  والملتزمة  المسؤولة  الشبكة  مظهر  في  لتبدو  األخيرة، 

الصينية،  دانس«  »بايت  لمجموعة  التابعة  الشركة  وتواجه  المتحدة. 

يتهمها،  الذي  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أطلقه  بالحظر  تهديدا 

تنفيه  ما  وهو  بكين،  لحساب  على مستخدميها  بالتجسس  أدلة،  دون  من 

الشبكة، وتحدث إريك هان أيضا عن التقدم الذي أحرزته »تيك توك« في 

خصوصا  المتحدة،  الواليات  في  متفجر  موضوع  وهو  للعنصرية،  التصدي 

في ظل العنف الممارس من الشرطة في حق أفراد من األقليات االجتماعية 
واإلثنية.

شعر الحكمة

أعلنت شركة »فيسبوك« إطالق تبويب األخبار 

الخاص بها »Facebook News« في المزيد 

في  إطالقه  من  أشهر  بعد  وذلك  الدول،  من 

التواصل  عمالقة  وقالت  المتحدة،  الواليات 

االجتماعي األميركية في تدوينة: »شكل إطالق 

المتحدة  الواليات  في   Facebook News

بدأ بداية قوية«.فصاًل جديدًا من عالقتنا بصناعة األخبار وقد 

وكانت »فيسبوك« قد أطلقت تبويب األخبار 

بوصفه وجهة مخصصة لألخبار داخل الشبكة 

مساعدة  إن  »فيسبوك«:  وقالت  االجتماعية. 

جديدة  جماهير  إلى  الوصول  في  الناشرين 

كان أحد أهم أهدافها، وقد وجدت أن أكثر من 

95 % من الزيارات التي تقدمها خدمة األخبار 

إلى الناشرين هي زيادة في عدد الزيارات التي 

يحصلون عليها بالفعل من صفحة آخر األخبار. 

»فيسبوك«  أرادت  التقدم،  هذا  على  وبناًء 

تسريع خططها للتوسع دوليًا، فخالل األشهر 

الستة المقبلة أو العام ستُطلق خدمة األخبار 

»Facebook News« في عديد البلدان، مثل: 

والهند،  وفرنسا،  وألمانيا،  المتحدة،  المملكة 

الشركة  وستدفع  بلد،  كل  وفي  والبرازيل. 

لناشري األخبار للتأكد من توفر محتواهم في 

المنتج الجديد. وأشارت الشركة إلى أن عادات 

حسب  تختلف  األخبار  ومخزون  المستهلكين 

البلد، لذلك ستعمل عن كثب مع شركاء األخبار 

في كل بلد لتخصيص التجربة، واختبار الطرق 

تكريم  مع  لألشخاص،  قيمة  تجربة  لتقديم 
نماذج أعمال الناشرين أيضًا.

»#الحرية_لمهند_الكوافي_ هاشتاغ  والحقوقيين  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
الميليشيات في طرابلس عقب تظاهرات  اعتقالهم من قبل  الذين جرى  وباقي_الشباب« 

الشهداء بطرابلس، في حراك  العاصمة. واحتشد متظاهرون في ميدان  شهدتها 
بدأ األحد الماضي، ضد الفساد وسوء اإلدارة ونقص الخدمات، فيما تواردت 

التي أطلق  النشطاء المشاركين في تظاهرة أمس،  معلومات عن خطف بعض 
فيها مسلحون رصاصًا حيًا على بعض المشاركين، دون صدور بيانات دقيقة 

الذي تعرضوا  المتظاهرون بإطالق زمالئهم  مستقلة عن إصابات. وطالب 
ليبيا ووحدتها.  باسم  ومنادين  والفاسدين،  الفساد  للخطف، هاتفين ضد 

وأكد نشطاء، تحفظوا على ذكر أسمائهم ألسباب أمنية في اتصال 
بـ»الوسط«، خطف عدد من رفاقهم الذين شاركوا في مظاهرة أمس، 

في حملة أعقبت الفوضى التي أحدثها إطالق الرصاص الحي باتجاه 
المسلحة  المجموعات  إحدى  إلى  تنتمي  عناصر  قبل  المتظاهرين من 

العاصمة،. في  المتمركزة 
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املقاتلون األجانب وتفكيك امليليشيات

أصعب مهمة في طريق الصفقة السياسية
من االنتخابات إلى السالح.. وقف إطالق 

النار في ميزان الخبراء

مهمة  أصعب  ليبيا  من  األجانب  المقاتلين  إخراج  سيكون 
إلى صفقة سياسية تنهي  التوصل  للمحاورين على طريق 
حربا بالوكالة، إذ ال تريد تركيا أو روسيا المتهمتان بتوظيف 
مرتزقة رؤية نفوذها يتضاءل مستقبال، بينما أبرز المطبات 
المقرر أن ينصب التركيز عليها في جوالت الحوار »5+5« 
وتفكيك  ــن  واألم الجيش  قــوات  بناء  ــادة  إع مسألة  هي 

الميليشيات.
وتمكنت الضغوطات الدولية واألميركية من إجبار طرفي 
بتنازالت،  والقيام  أخيرا  االقتتال  وقف  إعالن  على  الصراع 
على  قائمة،  زالــت  ما  الخالفية  المسائل  بعض  أن  غير 
الرغم من أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس 
المجلس الرئاسي، فائز السراج، متفقان على ضرورة خروج 
المرتزقة من البالد فإنهما يختلفان في تحديدهم، فاألخير 
أوضح أن الغاية النهائية من وقف إطالق النار هي استرجاع 
السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات األجنبية 
والمرتزقة. أما عقيلة صالح فاعتبر أن وقف إطالق النار يقطع 
الطريق أمام التدخالت األجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة 

وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الكاملة.
المرتزقة  آالف  مصير  حــول  التساؤل  يبرز  هنا  ومــن 
الليبي،  وبالغرب  والجفرة  سرت  بمحيطي  المنتشرين 
تنفيذ حل  أجل  األميركي من  الخارجي  اإليعاز  أن  خصوصا 
المفاوضات،  باب  وفتح  الحرب  إنهاء  ظاهره  السالح  نزع 
لليبيا  الفعلي  التقسيم  المتحدة أن  الواليات  بعدما أدركت 
يخلق  أن  شأنه  من  سيناريو  وهو  واقعيا،  احتماال  أصبح 
حاضنة مثالية للجماعات اإلرهابية، أما باطنه فهو التدخل 
بقيادة  الجيش  لقوات  الداعم  الروسي  الوجود  لمجابهة 
المشير خليفة حفتر، إذ تشرف واشنطن بدعم أممي على 
لتأمين  وسرت،  الجفرة  في  مشتركة  شرطية  قوات  نشر 
الحكومة الموحدة، المفترض أن تحتضنها سرت، ال سيما 
أن المؤشرات تبرز تهيئة األرضية لدور أميركي مباشر في 
المنطقة بعد، فيما بدا أنه استعانة رئيس المجلس الرئاسي 
األميركية  »جونز«  بمؤسسة  الوطني  الوفاق  لحكومة 
لالستشارات األمنية والعسكرية، التي التقى السراج ممثليها 
برئاسة الجنرال شك والد، يرافقه الجنرال توم والدهاوسر، 

وعدد من كبار مسؤولي المؤسسة.
بناء  لبرامج  مشتركا  وتصورا  رؤية  االجتماع  وناقش 
ودحر  والمخاطر،  التحديات  مختلف  لمواجهة  القدرات، 
آليات  االجتماع  بحث  كما  والتطرف،  اإلرهــاب  تنظيمات 
التنسيق بين مؤسسة جونز والمؤسسات األمنية والدفاعية 
الليبية. في المقابل فإن التطورات تزامنت مع الوعد التركي 
الجديد ببناء الجيش الليبي من الصفر، عبر اتفاق وتحويل 
ميليشياتها إلى جيش نظامي، تم توقيعه مع حكومة الوفاق 
وإرسال  واالستشارات  للتدريب  مرافق  »إلنشاء  الوطني 
نجاح  ويعتمد  ليبيا«،  إلى  عسكريين  وأفــراد  مستشارين 
الخطوة على قدرة تركيا على إيجاد شركاء أقوى، خصوصا 
قلقة  القوتين  كلتا  أن  يبدو  إذ  المتحدة،  والواليات  ألمانيا 
بشأن االهتمام الروسي المتزايد بليبيا، وعلى عكس سورية 
لم تتخذ واشنطن وال برلين موقفا علنيا ضد تصرفات أنقرة 

في ليبيا.

وأجرى سفير الواليات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورالند، 
اتصاالت مع شخصيات ومسؤولين سياسيين ليبيين، أشار 
من خاللها إلى اتفاق على ضرورة أن تركز اللجنة العسكرية 
األممية  البعثة  تستضيفها  التي   »5+5 »لجنة  المشتركة 
فورا على »طرق وقف إطالق النار، وكيفية التوصل إلى حل 
فعال منزوع السالح في وسط ليبيا، من شأنه أن تبدأ عملية 
والمرتزقة  األجنبية  القوات  وخروج جميع  التصعيد،  خفض 

من ليبيا«.
األجانب  والمرتزقة  الميليشيات  نفوذ  تنامي  وبــات 
المظاهرات  رفع خالل  الذي  أيضا،  الليبي  الشارع  قلق  يثير 
السلمية، التي اندلعت شرارتها األحد الماضي بطرابلس، 
شعارات تعبر عن غضبه من تردي األوضاع المعيشية، ومن 
المرتزقة،  عند  »أموالنا  قبيل  من  عبارات  مرددين  هؤالء، 
ففي  حقوقنا«.  لنا  أعيدوا  والبحر،  البر  في  يموتون  أبناؤنا 
تحمي  التي  الوطني،  الوفاق  حكومة  أيضا  تحظى  الغرب، 
التي تحافظ على األمن  المسلحة  الميليشيات  العديد من 
رواتب  الحكومة  الدولي، وتضمن  العاصمة، باالعتراف  في 
دائمة وأمنا وظيفيا للمقاتلين في هذه الجماعات المسلحة، 
وبالنسبة إلى قادة الميليشيات سيؤدي وقف إطالق النار إلى 
فقدانهم جميع االمتيازات التي يتمتعون بها حاليا، حسب 

تعبير جريدة »اإلندبندنت« البريطانية الثالثاء.
وفي ظل الشروط المنسوبة إلى القيادة العامة للموافقة 
النار، وبينها سحب »الميليشيات«  على وقف دائم إلطالق 
لسحب  زمني  جدول  ووضع  والجفرة«،  »سرت  حدود  من 
زمني  وجدول  ليبيا،  من  األتراك  العسكريين  المستشارين 
لتفكيك »الميليشيات« بغرب ليبيا، تبرز تساؤالت حول قدرة 
السراج وصالح على سلطة إعالن وقف القتال، وهما اللذان ال 
يستطيعان إجبار مختلف األطراف عليه، بسبب تورط العديد 

من القوى اإلقليمية والدولية في هذا الصراع.
األمم  باركتهما  اللذان  وعقيلة،  السراج  بيانا  وتضمن 
والمجتمع  األوروبــي  واالتحاد  العربية  والجامعة  المتحدة 
إلى  الدعوة  الصراع،  ألطــراف  الداعمة  ــدول  وال الدولي، 
في  إيراداته  وتجميد  وتصديره،  النفط  إنتاج  استئناف 

ليبيا  في  النار  إطــالق  وقــف  إعــالن  قوبل 
بكثير  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  وتنظيم 
على  يشدد  من  بين  والــحــذر،  األمــل  من 
ضرورة تهيئة مناخ االستقرار السياسي أوال 
قبل الذهاب إلى المواعيد االنتخابية، ومن 
المنطقة  في  استفهام«  »نقاط  إلى  يشير 
منزوعة السالح، كل ذلك أمام التزام روسيا 
كل  احتفاظ  على  حرصا  الصمت  وتركيا 

منهما بمناطق نفوذهما.
لرئيس  المفاجئة  التصريحات  تأتي 
ورئيس  السراج،  فائز  الرئاسي،  المجلس 
الوقف  حول  صالح،  عقيلة  النواب،  مجلس 
قام  زيارات  عدة  بعد  العنف  الفوري ألعمال 
في  األحــدث  وهي  أجانب  مسؤولون  بها 
المعلنة  وااللتزامات  االتفاقات  من  سلسلة 
البالد  إخراج  بهدف  األخيرة،  السنوات  في 
ورق،  على  حبرا  ظلت  لكنها  الفوضى،  من 
الجديدة  االقتراحات  فإن  ذلك  على  وعالوة 
مثلما  متطابقة  ليست  الليبيين  للخصمين 

يقول خبراء.
وقف  اتفاق  صمود  فــرص  سياق  وفــي 
المتنافسة،  السلطات  بين  النار  إطــالق 
المعهد  في  ليبيا  شؤون  في  الخبير  يعود 
الهولندي للعالقات الدولية، جليل حرشاوي، 
إلى شهر يونيو، حين تصاعد التوتر بشكل 
حاد في وسط وشرق ليبيا، إذ كانت حكومة 
طرابلس وتركيا الداعمة لها مبتهجة، بعد 
الجيش  قوات  وانسحاب  العاصمة  استعادة 
من  حفتر  المشير  بقيادة  الليبي  الوطني 
طرابلس. فرأت قوات الوفاق الوطني نفسها 
تحتل مدينة سرت التي تفتح الطريق أمام 
الهالل النفطي وبالتالي تسيطر على البالد.
هذه  على  االســتــيــالء  منع  ــل  أج ــن  وم
بمساعدة  روسيا  نفذت  الرئيسية  المدينة 
خالل  من  واســعــة،  ردع  عملية  ــارات  اإلمـ
أعلن  بدوره  ضخمة.  عسكرية  وسائل  نشر 
في  السيسي،  عبدالفتاح  المصري،  الرئيس 
لدعم  قوات  إلرســال  استعداده  يونيو   20

جيش التحرير الوطني.
مع  مقابلة  في  حرشاوي  الباحث  ووفق 
جريدة »الكروا« الفرنسية، اإلثنين، بدأ في 
األثناء نشاط دبلوماسي مكثف يعمل على 
إبطاء هذه الديناميكية في األسابيع األخيرة، 
النار  إطالق  وقف  القاهرة  دعم  يعتبر  حيث 
األنباء،  أبرز  من  أغسطس   21 في  المعلن 
وهذا يسمح لمصر -التي ركزت في البداية 
عن  بالتخلي  إثيوبيا-  مع  صراعها  على 
التدخل الرسمي مع الحفاظ على صورتها. 

أما الواليات المتحدة فقد كانت نشطة أيضا 
التزمت  فيما  الدبلوماسية،  الجبهة  على 
احتفاظ  على  حرصا  الصمت  وتركيا  روسيا 
يرجح  لذلك  نفوذهما،  بمناطق  منهما  كل 
هذه  السالم  مبادرة  فشل  إمكانية  الخبير 
هناك  ولكن  المبادرات،  من  غيرها  مثل 
إمكانية على الرغم من كل شيء لبدء عملية 

تسوية.
حفتر  المشير  »الكروا«  وصفت  وبعدما 
إن  تساءلت  القوي«  ليبيا  شرق  بـ»رجل 
في  الباحث  ينف  ولــم  اللعبة،  من  خــرج 
المعهد الهولندي للعالقات الدولية الرغبة 
المشتركة في موسكو والقاهرة، لتهميش 
ومصر  روسيا  تدخر  لم  إذ  المشير،  دور 
القيام  جهدا إلبقائه صامتا وغير قادر على 
بمبادرات سياسية وعسكرية، وفق تعبيره، 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  من  لتجعل 

صالح محاورا لحكومة الوفاق الوطني.
ويوضح حرشاوي أن البيانين الصحفيين 
يتعلق  فيما  سيما  ال  متقاربين،  ليسا 
لكن  ــرت،  س مــن  الــســالح  ــزع  ن بصعوبة 
رئاسية،  انتخابات  إلجراء  المجنونة  الفكرة 
لالنقسام  مثيرة  فرنسا،  عنها  دافعت  التي 
إلى حد بعيد، ودون أساس دستوري، وتم 
التخلي عنها لصالح انتخابات تشريعية أكثر 

معقولية.
أرسالن  الجزائري،  الخبير  إلى  وبالنسبة 
لمركز  التنفيذي  الرئيس  الشيخاوي، 
وقف  اتفاق  فإن  والــدراســات  االستشارات 
بالثناء،  جديرة  »مبادرة  هو  النار  إطــالق 
بدأت  التناقضات  ألن  هشة،  تزال  ال  لكنها 

تظهر بالفعل«.
ــدة  ــري ــج ــيـــخـــاوي ل ــح الـــشـ ــ ــوض ــ وي
على  االنتخابات  إجراء  أن  »ليكسبرسيون« 
إذا  إال  ممكنا  يكون  »لن  القصير  المدى 
وهي  بذلك«،  االستقرار  ظــروف  سمحت 
باريس  قمة  ختام  في  ليبيا  شهدتها  حالة 
فيها  اتفق  التي   ،2018 العام  ليبيا  حول 
فائز السراج وحفتر على إجراء انتخابات في 
ديسمبر من العام نفسه، ولكن »الخصمين 
استقرار  من  وبدال  بااللتزامات«،  يفيا  لم 
وجدت  االنتخابات  إلجراء  السياسي  المناخ 
األول  الربع  منذ  متورطة  نفسها  ليبيا 

بين  مسلحة  أزمــة  في   2019 العام  من 
المعسكرين المتنافسين في ليبيا.

يشار إلى أنه بعد ثالثة أيام من الهدنة 
أعقاب  في  االنتهاك  إلى  تعرضت  المعلنة 
متظاهرين  ضد  مسلحة  مواجهات  نشوب 
الوطني  الجيش  إعالن  تالها  ليبيا،  غرب 
ويشير  ــراج.  ــس ال مقترح  رفضه  الليبي 
الشيخاوي، المتشكك في اتفاق وقف إطالق 
النار، إلى أنه حتى اآلن »ال يوجد اتفاق أمني 
موقع عليه«. أما بالنسبة لالتفاق السياسي 
حد  إلى  يذهبون  فالليبيون  ذاتــه،  »األمــر 
في  انتخابات  تنظيم  إمكانية  في  الشك 

بالدهم«، حسب قوله.
تستجب  لم  اآلن  حتى  أنه  إلى  ويشير 
المجتمع  نـــداءات  لجميع  الــنــزاع  أطــراف 
الدولي من أجل السالم، مؤكدا أن »الجهود 
أجل عملية حوار سياسي  الدبلوماسية من 
العالقات  قوضتها  قد  ومصالحة  شامل 
اإلستراتيجية  والمصالح  للقوى  المتداخلة 
والفاعلين  الوطنيين  للفاعلين  والتكتيكية 

الدوليين«.
»ال  الليبية  األزمة  إن  الشيخاوي  ويقول 
وتناغم  عبر عملية مصالحة  تمر  أن  يمكن 
وطني دون حوار شامل مسبق«. ومع ذلك، 
يبدو  التفاوضي  »الحل  أن  الخبير  يؤكد 
افتراضيا على المدى القصير، إذا لم يتم حل 
والفاعلين  اإلسالميين  بين  العداء  مشكلة 
في  متخصصين  عــن  ونقال  ــن«.  ــري اآلخ
»في  أنه  إلى  الخبير  يلفت  الليبية  المسألة 
حالة عدم بدء حوار سياسي شامل قبل إجراء 
تخاطر  قد  الليبية  األزمة  فإن  االنتخابات، 

بالتقدم نحو )صوملة( البلد المغاربي«.
اتفاق  على  أيام  مرور  من  الرغم  وعلى 
السراج وعقيلة، فلم يصدر رد فعل تركي عن 
وقف إطالق النار، وهي مسالة أثارت اهتمام 
الدولية »آر إف إي«، قائلة إن  إذاعة فرنسا 
إعالن وقف إطالق النار أربك حسابات تركيا 
الداعم  باعتبارها  الصراع،  في  المتورطة 
لحكومة  الرئيسي  والعسكري  السياسي 
توخي  إلى  المراقبون  يدعو  بينما  الوفاق، 
في  االتفاق،  من  موقف  اتخاذ  قبل  الحذر 
صفقة يعتقد البعض أن واشنطن هي التي 

توسطت إلخراجها.
تركيا  لدى  إلى مخاوف محتملة  وأشارت 
من تأثير هذا االتفاق على مصالحها شرق 
تستخدم  كانت  حيث  المتوسط،  البحر 
الوفاق،  حكومة  مع  المشروع  غير  اتفاقها 
للسيطرة على موارد الغاز في تلك المنطقة. 
ورغم ذلك، ترجح اإلذاعة الفرنسية أن يدفع 
فشل االتفاقات السابقة بين الطرفين تركيا 

إلى دعم هذا اإلعالن الجديد بحذر.

اتهامات  بعد  الخارجي،  الليبي  بالمصرف  خاص  حساب 
من  و»المرتزقة«  الميليشيات  نشاطات  بدعم  حفتر  من 
هذا  ففي  الليبي،  الشعب  على حساب جموع  النفط  أموال 
السياق أثار الوجود الروسي، من خالل المرتزقة والطائرات 
القواعد  في  الصاروخية  الجوي  الدفاع  وأنظمة  المقاتلة 
الجوية اإلستراتيجية بالقرب من الهالل النفطي في شرق 
ليبيا، الكثير من الجدل في الواليات المتحدة وبين القوى 
واألمن  لـ»ناتو«  باعتباره تهديدا وشيكا  الكبرى  األوروبية 

في البحر األبيض المتوسط.
النار  إطــالق  وقف  إلى  موسكو  تنظر  مراقبين  ووفــق 
محور  من  السالح  بنزع  يقضي  الذي  أميركيا،  المدعوم 
غربية إلحباط  أنه خدعة  على  اإلستراتيجي،  سرت-الجفرة 
الجارة  دائم في  واقتصادي وسياسي  نفوذ روسي عسكري 
القوات  سحب  يعني  السالح  نزع  ألن  ــا،  ألوروب الجنوبية 
الروسية المتمركزة في المنطقة، في المقام األول قبل كل 

شيء.
األفريقية  األميركية  العسكرية  الــقــيــادة  ــدت  وأكـ
»أفريكوم« في منتصف شهر يوليو أنها تمتلك أدلة واضحة 
وأجهزة  أرضية  ألغاما  زرعت  الروسية،  فاغنر  مجموعة  بأن 
متفجرة في العاصمة الليبية طرابلس وحولها، وأضافت أن 
هذا األمر يشكل انتهاكا للحظر الذي تفرضه األمم المتحدة 

على األسلحة، ويعرض حياة الليبيين األبرياء للخطر.
إلى  قدم  أبريل،   24 في  أمميين  لخبراء  تقرير  ويشي 
مجلس األمن، بوجود جنود خاصين في ليبيا يعملون لدى 

مجموعة فاغنر الروسية، لدعم المشير حفتر.
فاغنر  أعضاء مجموعة  فإن  المتحدة  األمم  لخبراء  ووفقا 
العسكرية  المركبات  إلصــالح  الفني  الدعم  »يقدمون 
والمشاركة في العمليات القتالية والتأثير«. كما أنها تساعد 
في  الخبرة  وتوفر  الجوية  الحركة  ومراقبة  »المدفعية،  في 
كما  القناصين«.  وتنشر  المضادة  اإللكترونية  اإلجــراءات 
مقاتلين  نقل  على  دليال  لديهم  أن  أخيرا  الخبراء  يدعي 
مقاتلين  وجــود  ــدوا  وأك ليبيا،  إلى  دمشق  من  سوريين 

سوريين لمساندة حكومة الوفاق في فبراير الماضي.

طرابلس، طبرق، القاهرة–الوسط

الوسط - عبدالرحمن أميني

� املقاتلون األجانب والتشكيالت املسلحة أكبر عائقني يف طريق حل األزمة الليبية.        )الصورة من فرانس برس( 

ماذا بعد مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  ــالن  إع
إطالق  وقف  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  ورئيس 
نفق  من  بالخروج  جديدة  آماال  أعطى  الفوري  النار 
االنقسام  منذ  وتفاقمت  دامت  التي  الليبية،  األزمة 
خطوة  توصف  إذ   ،2014 الــعــام  فــي  السياسي 
الرئيسين بـ»الشجاعة«، حسب تعبير ممثلة األمين 
وليامز،  ستيفاني  باإلنابة  المتحدة  لألمم  العام 
نحو  قاد  الذي  المفاوضات  مسالك  غموض  ورغم 
التوصل إلى هذين البيانين، إال أن ترتيبات الحل في 
»توافق  إلى  متابعين-  -وحسب  تؤشر  المبادرتين 
مهم« وإمكانية فعلية لكسر الحواجز والخنادق التي 
الترحيب  مع  خصوصا  فريق،  كل  وراءهــا  يتمترس 
المعلن من كل األطراف اإلقليمية والدولية بهاتين 
للسفير  األخيرة  األميركية  والتحركات  المبادرتين، 
األميركي ريتشارد نورالند، التي تعطي انطباعا بأن 

توافقات يجري اإلعداد لها.
وعقيلة  السراج  مبادرتا  خرجت  مفاجئ  نحو  على 
يــزال  ال  غموض  وســط  الماضي،  الجمعة  ــوم  ي
الداعمة  الدول  فعل  وردود  القرار،  تفاصيل  يكتنف 
الوطني  المؤتمر  رئيس  تعبير  -وفق  لـ»الوفاق« 
أبوسهمين-  تيار »يا بالدي« نوري  السابق، رئيس 
في  جاء  اإلعــالن  إن  قالت  »بلومبرغ«  وكالة  لكن 
جنيف  في  المتحدة  األمم  بوساطة  محادثات  أعقاب 
هذا األسبوع، ومكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية 

الروسي والتركي.
واشنطن  تكون  أن  مراقبون  يستبعد  ال  فيما 
خصوصا  األخيرة،  للتطورات  الرئيسية  الدفع  قوة 
ريتشارد  األميركي  للسفير  األخيرة  التحركات  بعد 
مصريين  ومسؤولين  عقيلة  التقى  الذي  نورالند، 
مقترحه  لبحث  الجاري،  أغسطس   12 القاهرة،  في 
والجفرة،  سرت  حول  السالح  منزوع  »حل  بشأن 
الماضي بحث مع  النائب األول بالمجلس  واألسبوع 
العسكري  التصعيد  وقف  معيتيق،  أحمد  الرئاسي، 
في مدينة سرت، كما غادر السفير األميركي القاهرة 
هناك  من  صرح  حيث  أنقرة،  التركية  العاصمة  إلى 
القوات  األتراك »سحب  المسؤولين  مع  ناقش  بأنه 
األجنبية والمرتزقة من ليبيا، ونزع السالح من وسط 

ليبيا، وإنهاء الصراع الليبي«.
السراج  الرئيسان  عنها  عبر  كما  المبادرة،  أما 
وعقيلة، فإنها تعكس اتفاقا واضحا على وقف إلطالق 
النار وكل العمليات القتالية، مقرون باستئناف إنتاج 
وتصدير النفط، وربط التصرف في عائداته بالتوصل 
أو  السراج،  بتعبير  جامعة«  سياسية  »ترتيبات  إلى 
»تسوية سياسية« كما جاءت في بيان عقيلة صالح. 
فقد  النفط،  تصدير  عائدات  توزيع  بخصوص  أما 
حساب  في  »اإليرادات  إيداع  ضرورة  السراج  أوضح 
المصرف  لدى  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة  خاص 
بعد  إال  فيها  التصرف  يتم  وأال  الخارجي،  الليبي 
التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات 
والحوكمة  الشفافية  يضمن  وبما  برلين،  مؤتمر 
الجيدة بمساعدة البعثة األممية والمجتمع الدولي«.

لكنه  عقيلة،  بيان  في  وردت  نفسها  والترتيبات 
أضاف إلى مخرجات مؤتمر برلين، »إعالن القاهرة«، 
مفسرا أكثر ماهية األطراف الضامنة لتلك الترتيبات، 
واإلدارة  األممية  البعثة  »بضمانة  تكون  أن  على 
األميركية والدول الداعمة إلحالل السالم واالستقرار 
والشفافية«.  العدالة  تحقيق  إلى  وصوال  ليبيا،  في 

محور  كان  الذي  الجفرة،  سرت  بخط  يتعلق  وفيما 
شدد  فقد  الحرب،  باستئناف  هدد  بما  التصعيد 
النار  إلطالق  فعلي  وقف  تحقيق  »أن  على  السراج 
منزوعتي  والجفرة  سرت  منطقتا  تصبح  أن  يقتضي 
الجانبين  من  الشرطة  أجهزة  وتقوم  الــســالح، 

باالتفاق على الترتيبات األمنية داخلهما«.
مدينة  »تكون  بأن  صالح  عقيلة  اقترح  حين  في 
الجديد،  الرئاسي  للمجلس  موقتا  مقرا  ســرت 
»تقوم  أن  على  ويقربهم«،  الليبيين  كل  يجمع 
المناطق  مختلف  من  رسمية  أمنية  شرطية  قوة 
بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة 
توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل 
الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي )5+5( 
فور  بمخرجاته  تلتزم  الذي  األممية،  البعثة  برعاية 
أن  عقيلة  وأضاف  رسميا«  وإعالنها  عليها  االتفاق 
تدخالت  أي  على  الطريق  يقطع  النار  إطالق  »وقف 
عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك 
الوطنية  السيادة  استرجاع  ليتحقق  الميليشيات، 

الكاملة«.
طريقه  في  السالح«  منزوع  »الحل  أن  ويبدو 
في  األميركي  السفير  له  سوق  كما  التنفيذ،  إلى 
ترحيب  من  يتضح  ما  وهو  نورالند،  ريتشارد  ليبيا، 
أعربت  التي  بالمبادرتين،  وليامز  األممية  المبعوثة 
عن أملها في أن يفضي وقف إطالق النار إلى اإلسراع 
المشتركة  العسكرية  اللجنة  توافقات  تطبيق  في 
األجنبية  القوات  جميع  ترحيل  ــدء  و»ب  ،»5+5«

والمرتزقة الموجودة على األراضي الليبية«.
األزمة  شهدته  الذي  الحراك  في  أيضا  والجديد 
رئاسية  »انتخابات  إلــى  الــســراج  ــوة  دع الليبية 
قاعدة  وفق  المقبل،  مارس  شهر  خالل  وبرلمانية 
وهنا  الليبيون«،  عليها  يتفق  مناسبة  دستورية 
يالحظ أنه جرى ترك القاعدة الدستورية لما يمكن 
السياسي بين  المسار  االتفاق عليه من تسوية في 
الجانبين، صحيح أن االنتخابات التي دعا إليها رئيس 
المجلس الرئاسي تشبه دعوات سابقة أطلقت ولم 
إمكانية تطبيقها هذه  إلى  تتحقق، لكن مما يؤشر 
مرهون  النفط  عائدات  في  التصرف  أن  هو  المرة 
بالتوصل إلى »ترتيبات سياسية جامعة« أو »تسوية 

سياسية«.
وفي المقابل أكد عقيلة صالح قائال: »إننا نسعى 
واالقتتال«،  الصراع  صفحات  وطي  الماضي  لتجاوز 
الدولة،  وبناء  المستقبل  إلى  تطلعه  عن  وتحدث 
انتخابية طبقا للدستور، وإطالق  وذلك »عبر عملية 
الدولة  هــذه  ــف  ووص شاملة«  وطنية  مصالحة 
المنشودة بأنها »مجتمع القانون، ومجتمع التسامح 
عن  والتعبير  المشاركة  في  للجميع  الحق  يقر  الذي 
الرأي واالختالف بالوسائل السلمية، وإتاحة الفرص 

للجميع دون تهميش أو إقصاء«.
بيد أن ردود على صعيد العسكريين سجلت تباينا 
والجفرة  سرت  عمليات  غرفة  آمر  أكد  إذ  محلوظا، 
التابعة لحكومة الوفاق، العميد إبراهيم بيت المال، 
األعلى  القائد  بصفته  السراج  أوامــر  إلى  االمتثال 
بـ»االنسحاب  العامة  القيادة  قوات  مطالبا  للجيش، 
الفوري من سرت والجفرة«، في حين وصف الناطق 
باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مبادرة 
السراج، األحد بأنها »للتسويق اإلعالمي، وذر للرماد 
عاصمة  في  »كتبت  أنها  إلى  مشيرا  العيون«،  في 
أخرى«. وفي هذا السياق قال المسماري إن »هناك 
الهيشة  إلى منطقة  قوات من مدينة مصراتة  نقل 

عقد  اجتماع  بعد  خصوصا  المدينة،  شرق  جنوب 
نائب  ضم  صباحا،  الـ11  الساعة  تمام  على  اليوم 
وقادة  الضباط  من  وعددا  التركي  األركــان  رئيس 
الميليشيات في مصراتة اجتمعوا في الكلية الجوية 

وقرروا الهجوم على مدينة سرت«.
ردود  في  تبالغ  فلم  والقبائل  األحزاب  بعض  أما 
بالبيانين، خصوصا في ظل سوابق  المرحبة  الفعل 
محاوالت تسوية باءت بالفشل، إذ عبر تحالف القوى 
المبادرة  هذه  من  »أمله  عن  بيان  في  الوطنية 
التي  الحل  مسارات  إلى  العودة  في  األولى  الخطوة 
بشكل  أفرغت  والتي  المتحدة،  األمم  بعثة  أطلقتها 
األمن  مجلس  بقرار  وأطرت  برلين  بيان  في  عملي 
تمنى  فيما   .2020 فبراير   12 بتاريخ   2510 رقم 
السياسية  -الـــذراع  والبناء  العدالة  حــزب  رئيس 
بداية  النار  إطالق  وقف  يكون  أن  اإلخوان-  لجماعة 
الخلل  مواضع  حقيقي  بشكل  تعالج  شاملة  لتسوية 
في المراحل السابقة، بينما حث المجلس االجتماعي 
لقبائل ورفلة على ضرورة االلتزام به وأال يكون هذا 
االتفاق ضحية أو عرضة ألي خرق من أي طرف كان.

ترحيب  كــان  واإلقليمي،  الدولي  صعيد  على 
الجمعة،  بالبيانين،  ليبيا  لدى  األميركية  السفارة 

ووصفت ما دعا إليه السراج وعقيلة بأنه »الخطوات 
لدى  »سيكون  متابعة:  الليبيين«،  لجميع  المهمة 
يكد  ولم  قريبا«،  لتقوله  المزيد  المتحدة  الواليات 
اتصاالت مع  السفير نورالند  أجرى  يمر يومان حتى 
محمد  المفوض  الخارجية  ووزير  وعقيلة،  السراج، 
المؤسسة  إدارة  مجلس  ورئيس  سيالة،  الطاهر 
الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع اهلل، وكان 
رئيس جمعية  اسم  محللين- ظهور  -ووفق  الالفت 
قائمة  بين  من  النايض  عارف  الدكتور  ليبيا  إحياء 
حيث  نورالند،  معهم  تواصل  الذين  السياسيين 
ليبيا«، بل  المتنامية في  السياسية  »التعددية  بحثا 
وعقيلة  النايض  أن  إلى  األميركية  السفارة  وأشارت 
صالح »وسعا نطاق األصوات الداعية إلى حوار ليبي 

داخلي حقيقي لدعم حل سياسي للنزاع«.
السراج  اتصال  من  ساعات  وبعد  أنــه  الالفت 
رئيس  شــدد  الماضي-  اإلثنين  ــوم  -ي ونــورالنــد 
المجلس الرئاسي على استعداده لـ»تنفيذ أي اتفاق 
إجراء  عبر  سواء  إليه،  التوصل  يتم  سياسي  حل  أو 
مجلس  باختيار  كان  سواء  أو  دونها،  أو  االنتخابات 
يتم  آخر  خيار  أي  أو  تقليصه  أو  تعديله  أو  رئاسي 
التوصل إليه«، وفي كلمة متلفزة للسراج كان اإلقرار 

بتحمل حكومة الوفاق »نصيبا من المسؤولية« عن 
مآالت األوضاع في ليبيا، باعتبارها السلطة الشرعية 
المعترف بها دوليا، لكنه تحدث في ذات الوقت عن 
على  الكاملة  السيطرة  بسط  دون  تقف  »عقبات 
التراب الليبي، إضافة إلى وجود اختراقات تصل إلى 

درجة التخريب، والمال الفاسد المحلي والخارجي«.
مجملها  في  ركزت  فقد  األوروبية،  المواقف  أما 
ضرورة  وتأكيد  السياسي،  الحوار  إلى  الدعوة  على 
الذي  المعنى  وهو  للحل،  السياسية  اإلرادة  توافر 
الخارجية  والسياسة  لألمن  األعلى  الممثل  عنه  عبر 
في  قال  الذي  بوريل،  األوروبي، جوزيب  االتحاد  في 
تغريدة على »تويتر«: »من األهمية بمكان أن يلتزم 
كل األطراف بما أعلنوه. يستحق جميع الليبيين حال 

سياسيا وعودة إلى االستقرار والسالم«.
اعتبرت  الخارجية-  لــوزارة  بيان  -وفي  إيطاليا 
حل  باتجاه  وشجاعة  مهمة  خطوة  التطورات  »هذه 
األزمة«، مؤكدة أنها تضمنت التوافق على »بعض 
الجمود  لتجاوز  مشترك  لمسار  المؤسسة  المبادئ 
اإليطالي،  الوزراء  رئيس  وصف  كذلك  البالد«،  في 
ليبيا  في  النار  إطــالق  وقــف  أن  كونتي،  جوزيبي 
في  السياسية  العملية  الستئناف  مهمة«  »خطوة 

دعوة  السراج  تلقى  فقد  متزامن  توقيت  في  ليبيا. 
لزيارة  ماكرون,  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  من 
الفرنسية  السفيرة  من  هاتفي  اتصال  في  باريس 
بما يعطي  لوفرايير دوهيلين،  بياتريس  ليبيا،  لدى 
خالل  دورا  يسجل  أن  يريد  اإلليزيه  أن  إلى  إشارات 

المرحلة المقبلة.
ومن برلين كان التوافق مع القاهرة على »أهمية 
إلى  للتوصل  المهمة  الخطوة  تلك  من  االستفادة 
استعادة  تستهدف  لألزمة  شاملة  سياسية  تسوية 
بين  اتصال هاتفي  األمن واالستقرار«، وذلك خالل 
والمصري  ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزيري 
فيما  المصرية.  للخارجية  بيان  وفق  شكري،  سامح 
فيال  وليام  جورج  رئيسها  لسان  على  مالطا  عرضت 
أجل  الهدف من  لتحقيق هذا  اتصال  »العمل كقناة 

أن تبقى ليبيا موحدة«.
الرئيس  ترحيب  جاء  الجوار،  دول  صعيد  على 
إطالق  وقف  بإعالن  السيسي،  عبدالفتاح  المصري، 
األراضي  العسكرية في جميع  العمليات  النار وجميع 
الليبية، إذ وصفه السيسي بأنه »خطوة مهمة على 
طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب 
ليبيا،  في  واالزدهــار  االستقرار  استعادة  في  الليبي 
وزير  تأكيد  كان  وحفظ مقدرات شعبها«. في حين 
اتصال  خالل  بوقادوم،  صبري  الجزائري،  الخارجية 
هاتفي مع سيالة، الحاجة الملحة إلى تطبيق االتفاق 
خارجية  باسم  الناطق  وفق  »بسرعة«،  السياسي 

الوفاق محمد القبالوي.
دبلوماسية  سياقات  عن  المواقف  عبرت  خليجيا، 
بروتوكولية ال تعكس طبيعة التفاعالت في المشهد 
في  البدء  إلى  السعودية  الدعوة  جاءت  إذ  الليبي، 
يؤسس  الليبية  القوى  بين  داخلي  سياسي  حوار 
ليبيا،  في  الخارجي«  التدخل  و»يمنع  دائم«  »لحل 
دولة  أعربت  فيما  الخارجية،  لوزارة  بيان  في  وذلك 
قطر عن أملها »بأن تتجاوب كل األطراف الليبية مع 
إعالن وقف إطالق النار، والتعجيل باستكمال العملية 
النفط لتستأنف  الحصار عن حقول  السياسية، وفك 
اإلنتاج والتصدير«، مجددة دعمها االتفاق السياسي 
المملكة  في  الصخيرات  بمنتجع  الموقع  الليبي 

المغربية في 17 ديسمبر 2015.
وفي سياق المواقف اإلقليمية أيضا، كانت دعوة 
الدكتور  لرئيسه  تصريحات  في  العربي،  البرلمان 
مشعل بن فهم إلى »حوار سياسي شامل، باعتباره 
الراهنة«،  أزمتها  من  ليبيا  لخروج  الوحيد  السبيل 
إرادة  وجود  يتطلب  الحوار  هذا  »نجاح  أن  مؤكدا 
عن  بعيدا  الليبية،  األطــراف  لدى  وطنية  سياسية 
بينما  الليبية«،  الشؤون  في  الخارجية  التدخالت 
أعاد رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، موسى فكي، 
ليبيا،  في  للحل  األفريقية  المبادرة  عن  الحديث 
تنفيذ  على  الخطوة  لمساعدة  تطلعه  عن  معربا 
مبادرات  وتسهيل  األفريقي  االتحاد  طريق  خارطة 

الحوار.
لمبادرتين  حذر  وإقليمي  دولي  ترحيب  بين  وما 
يبقي  إليهما،  قاد  الذي  الطريق  مسالك  تتضح  لم 
خلف  تدور  التي  المباحثات  لنتائج  قائما  الترقب 
الكواليس، والتي قد تخرج باتفاق يفاجئ الليبيين، 
الرئاسي  المجلس  تشكيل  إعادة  صعيد  على  سواء 
وعائدات النفط وخطوط الهدنة، خصوصا أن الدور 
يدفع  وربما  السياق،  هذا  في  يتسع  بدأ  األميركي 
ويبقى  المشهد،  إلى  جديدة  تفاصيل  أو  بشخوص 

االتفاق عليها رهن رضا قوى إقليمية في المنطقة.

ترحيب دولي حذر بالبيانني.. وحتركات أميركية قد تسبق ترتيبات جديدة

•  عقيلة صالح • فائز السراج

 هل يعاد تشكيل الرئاسي بأسماء ومحاصصات جديدة؟
خطوط الهدنة وعائدات النفط في مباحثات اللحظة األخيرة

الجزائر–عبد الرحمن أميني

تساؤالت عن مصير حفتر.. 
مخاوف تركية من تأثير وقف 

إطالق النار على شرق املتوسط
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طرابلس  شهدتها  التي  التظاهرات  تكن  لم 
في  األخيرة  األيام  خالل  األبرز  الحدث  ومثلت 
نتيجة  جاءت  بل  اللحظة،  وليدة  البالد  عموم 
تردي  مع  أشهر،  منذ  مكتوم  غضب جماهيري 
الغضب  وتفاقم  الفساد،  وانتشار  الخدمات 
انتشار  أزمة  مع  التعامل  سوء  من  الجماهيري 

فيروس »كورونا المستجد«.
بعضهم  يــرتــدي  متظاهرون،  واحتشد 
األيام  وخالل  الماضي،  األحد  منذ  الكمامات، 
طرابلس  في  الشهداء  ميدان  في  األخيرة 
احتجاجا  بالعاصمة،  المناطق  من  وغيره 
الدولة،  قطاعات  في  المستشري  الفساد  على 
وطالبوا بإقالة ومحاسبة المسؤولين عنه. ورفع 
ليبيا،  علم  الشباب«  همة  »حــراك  متظاهرو 
سراج«،  ال  حفتر  ال  والد..  يا  »ليبيا  مرددين: 
تقتصر  ولم  الشهداء«.  وحياة  واحدة  و»ليبيا 
التظاهرات على المشاركين فيها، إذ ساندهم 
التواصل  مواقع  على  النشطاء  من  كبير  قطاع 
أعادوا نشر صور وفيديوهات لها.  االجتماعي، 
بعض  خطف  عن  معلومات  وردت  وبالتزامن، 
وإطالق  التظاهرات  في  المشاركين  النشطاء 
مسلحين رصاصا حيا على بعض المتظاهرين، 
دون صدور بيانات دقيقة مستقلة عن إصابات.
زلزاال في األوساط  التي أحدثت  التظاهرات 
كراسيهم،  في  المسؤولين  وأقلقت  السياسية 
تزامنت مع انقطاع الكهرباء المستمر لساعات 
الصيف،  فصل  بداية  منذ  خصوصا  طويلة 
الليبية  المناطق  مختلف  في  الجميع  جعل  ما 
يختنق من الظالم والحرارة، فضال عن انتشار 
تكن  لم  بينما  المياه،  وانقطاع  القمامة، 
عن  التخفيف  على  قــادرة  الحكومية  الجهود 
وغيرها  طرابلس  سكان  من  الماليين  معاناة 

من المدن.

»كورونا«.. الملف األخطر
القشة  بمثابة  كــان  الــذي  ــم،  األه الملف 
المزري  التعامل  البعير، هو  التي قصمت ظهر 
ومع  المستجد«،  »كورونا  فيروس  انتشار  مع 
العالم  دول  كل  وأصابت  طبيعية  الكارثة  أن 
مالمح  أي  يجدوا  لم  المواطنين  لكن  تقريبا، 
واضحة أو مجدية للتعامل مع الوباء، للحد منه 
لم  الذين  المصابين  عالج  حتى  أو  والوقاية 
يجدوا أماكن كافية للعالج. ويكفي أن من بين 
في  الفيروس  أصابهم  شخصا  و281  ألفا   11
عموم البالد منذ تسجيل أول حالة في مارس 
يتم  لم  الجاري،  أغسطس   24 حتى  الماضي 
بنسبة  تعاف،  حالة  و112  ألف  سوى  تسجيل 

تصل إلى نحو 9.8 % فقط.
ضعف  من  الصحية  المراكز  عديد  واشتكى 
المركزي  المصرف  إعــالن  برغم  اإلمكانات، 
دينار،  مليون   847 تخصيص  طرابلس  في 
البالد  في  انتشاره  بداية  منذ  الوباء  لمواجهة 
المبلغ  هــذا  وخصص  الماضي.  مــارس  في 
للفترة من األول من يناير للعام 2020 إلى 31 
واإلنفاق  اإليراد  بيان  حسب  الماضي،  يوليو 

الصادر عن المصرف المركزي.
 496 مبلغ  تخصيص  عن  اإلعــالن  وبرغم 
مليون دينار لإلمداد الطبي، فإن المستشفيات 
األدويــة  غياب  من  عانت  الصحية  والمراكز 
وعدم وجود أسرة أو أطقم طبية كافية لعالج 
المرضى سواء المصابين بـ»كورونا« وغيرهم.
مدينة  في  الصحي  العزل  مركز  وعانى 
التعقيم  مــواد  في  شديد  نقص  من  سبها 
وأكد  والمساعدة.  الطبية  والعناصر  واألدوية 
إلى  الحاجة  السعيدي،  علي  المركز  مدير 
الحيوية  المضادات  سيما  ال  األدويــة،  بعض 
إلى  إضافة  الفائقة،  والعناية  التخدير  وأدوية 
في  خصوصا  ومساعدة  طبية  ألطقم  حاجته 
وبلغ  والباطنة.  الصدرية  األمراض  تخصصات 
عدد العاملين بمقر المركز 28 عنصرا يناوبون 
شدد  فيما  ساعة،  الـ24  مدى  على  العمل  في 
السعيدي على أن ما قدمته الحكومات من دعم 
إعالن  برغم  اآلن«،  حتى  جدا  للمركز »ضعيف 
طبية  تجهيزات  أرسلت  أنها  الوفاق  حكومة 
مواجهة  في  الجنوبية  المنطقة  بلديات  لدعم 

جائحة »كورونا«.

أزمة نقص األكسجين
الطبية  الــمــراكــز  فــي  األكسجين  نقص 

معاناة  من  زادت  أخرى  أزمة  كان  الحكومية 
»كورونا«  مجابهة  لجنة  أكدت  إذ  المواطنين، 
في  األكسجين  أسطوانات  نقص  مصراتة  في 
مراكز العزل المخصصة للمصابين بالفيروس.
المتكرر  االنقطاع  إلى  األمر  اللجنة  وأرجعت 
تعبئة  فيها مصانع  بما  البلدية  على  للكهرباء 
أسطوانات األكسجين، إضافة إلى نقص وقود 
الكهرباء،  مولدات  لتشغيل  المستخدم  الديزل 
مما تسبب في توقف العمل داخل غالبية تلك 

المصانع.
الشركة  مصنع  مع  تواصلت  إنها  وقالت 
المصانع  لتزويد  والصلب،  للحديد  الليبية 
العزل  مراكز  وتزويد  المسال،  باألكسجين 
به، كما وفرت مولدات كهرباء ذات جهد عال 
لمصانع توليد األكسجين المتعاقدة مع مراكز 
البريقة  التنسيق مع شركة  العزل، مشيرة إلى 
في  والشروع  الوقود،  لتوفير  النفط  لتسويق 
مصنع  على  يحتوي  الــذي  زريــق  مركز  تسلم 

لألكسجين 16 سريرا للعناية الفائقة.
بالحكومة  الصحة  ــر  وزي تحدث  بـــدوره، 
إنهاء  عن  عقوب،  سعد  الدكتور  الموقتة، 
بشكل  الطبي  األكسجين  نقص  المشكلة 
فعلي من خالل تعاقد الوزارة مع أحد المصانع 
شاحنتين  دخــول  إلــى  مشيرا  المتخصصة، 

لتزويد المحطات بموجب االتفاق.
مكافحة  لجنة  عضو  قال  وليد،  بني  وفي 
فيروس »كورونا المستجد« بالبلدية إن الوضع 
يزداد  أصبح  وليد  بني  مدينة  داخل  الوبائي 
سوءا، مشيرا إلى »التقصير الكبير والواضح من 
قبل وزارة الصحة، فضال عن أن هناك إصابات 
الطبية،، وهو مؤشر خطير  العناصر  لعدد من 
ألن إصابة العنصر الطبي تعني انهيار القطاع 

الصحي في البلدية«.

األطفال يعانون
في  ــة  أزم الطبية  المراكز  واجــهــت  كما 
التطعيمات  اختفت  إذ  األطفال،  تطعيمات 
أربعة  إلى  شهرين  عمر  من  بالرضع  الخاصة 
في  سيما  ال  المستشفيات،  من  أشهر  وستة 
الطعم  هــي:  التطعيمات  وهــذه  وليد،  بني 

الخماسي، والطعم السداسي، والطعم المضاد 
اللتهاب السحايا. ولم ينج األطفال في ليبيا من 
تبعات تردي القطاع الصحي، إذ أكدت كل من 
أن حياة  واليونيسيف  العالمية  الصحة  منظمة 
وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة 
يمكن  التي  األمراض  لخطر  معرضة  ليبيا  في 
الحاد  النقص  بسبب  باللقاحات  منها  الوقاية 

في اإلمدادات.
النزاع  »استمرار  مع  سوءا  الوضع  وازداد 
المستجد«  كورونا  فيروس  وجائحة  المسلح 
وتعطل خدمات الرعاية الصحية وانقطاع التيار 
المياه  إمدادات  ونقص  المنتظم  الكهربائي 
المالئمة  واألماكن  المدارس  وإغالق  اآلمنة 
مايو  في  الصادر  البيان  حسب  لألطفال«، 
الماضي، محذرة من خطر عودة ظهور الحصبة 
وتفشي شلل األطفال والنقص الحاد في اللقاح 
هي:  أمراض  ستة  من  يحمي  الذي  السداسي 
وشلل  الديكي،  والسعال  والكزاز،  »الدفتيريا، 
ب،  النوع  من  النزلية  والمستدمية  األطفال، 

والتهاب الكبد الفيروسي ب«.

الظالم مستمر
وعلى صعيد أزمة الكهرباء التي تفاقمت منذ 
ألفي  إلى  العجز  ووصول  الصيف  فصل  بداية 
الحكومة  فعل  ردود  تركزت  يوميا،  ميغاوات 
فقد  الفور،  على  أثرها  يظهر  ال  حلول  على 
استمعت حكومة الوفاق إلى عرض من شركة 
الشركة  إلى  قدمته  الذي  التركية  »كاليون« 
وقالت  للحكومة.  التابعة  للكهرباء  العامة 
لتوليد  مشاريع  إلقامة  مستعدة  إنها  الشركة 
بعض  وإمــداد  الشمسية،  بالطاقة  الكهرباء 
المحطات األخرى بالغاز. واجتمع مجلس إدارة 
مجلس  عضو  مع  األحد  مساء  الكهرباء  شركة 
المجلس  مستشار  بحضور  »كاليون«  إدارة 

الرئاسي.
الرئاسي  المجلس  رئــيــس  اجتمع  كما 
لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مع وفد 

لبحث  التركية،  الشركة  من  مسؤولين  ضم 
المتوقفة،  التحتية  البنى  مشاريع  استكمال 
عاجلة،  بصفة  تنفيذها  المطلوب  ــرى  واألخ
والصحة  والطاقة  الكهرباء  مشاريع  وتشمل 
والمواصالت، وتحديد آليات التعاون في مجال 
االستثمار بشكل عام، حسب المجلس الرئاسي، 
مضيفا: »يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة 
حلول  وإيجاد  المتوقفة  المشاريع  الستكمال 
عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية، 
شراكة  إقامة  في  وتركيا  ليبيا  من  كل  ورغبة 
والمؤسسات  الشركات  بين  ومتوازنة  فاعلة 

الليبية«.
في  السراج  قال  التظاهرات،  خروج  وبعد 
هناك  إن  الماضي،  األحد  ألقاها  التي  كلمته 
التوليد  محطات  بعض  في  ســوداء«  »أيــادي 

للكهرباء  العامة  الشركة  بتعليمات  تلتزم  »ال 
حدوث  إلى  يؤدي  ما  األحمال«،  طرح  وعدم 
إلى  اللجوء  أن  الشبكة، مضيفا  تام في  إظالم 
طرح األحمال يهدف إلى توزيع وتخفيف العبء 
إلى  الجميع  داعيا  الكهربائية،  الشبكة  عن 
لحدوث  تجنبا  األحمال  طرح  بعمليات  االلتزام 
أضرار بالشبكة، وتحقيق المساواة بين المدن 

والبلديات وجميع المناطق.
األجنبية  الشركات  مع  التواصل  إلى  وأشار 
مشاريع  الستكمال  ليبيا  إلى  العودة  أجل  من 
أجرى  أنه  مبينا  المتوقفة،  الكهربائية  الطاقة 
وشركة  التركية  »أنكا«  شركة  مع  اتصاالت 
مشاريع  الستكمال  األلمانية  »سيمنس« 

محطات غرب طرابلس ومصراتة وطبرق.

الوعد بحلول
في  الثالثة  المشاريع  هذه  أن  السراج  وأكد 
إلى  مشيرا  ميغاوات،   2000 تشكل  مجموعها 
للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  مجلس  أن 
المدى«  قصيرة  خطة  وضع  في  »بدأ  الجديد 
تبدأ  الكهرباء  إنتاج  في  الحاصل  العجز  لسد 
بصيانة وإجراء عمرات لمحطات ووحدات توليد 

إلضافة نحو ألف ميغاوات للشبكة العامة.
وذكر رئيس المجلس الرئاسي أن من بين 
المحطات المستهدفة بالخطة قصيرة المدى، 
محطة  ومشروع  االستعجالي  الخمس  مشروع 
التي  ليبيا،  الغازية جنوب غرب  أوباري  كهرباء 
المقبلة،  األربعة  األشهر  خالل  إنجازها  توقع 
األطراف  كل  بين  الجهود  تكاتف  إلى  داعيا 
أو  الرقابية  أو  المالية  الجهات  سواء  المعنية 
على  المشاريع  هذه  إلنجاز  نفسها،  التنفيذية 

المدى القصير.
ذكر  المدى،  متوسطة  للخطة  وبالنسبة 
عليها  متعاقدا  مشروعات  ثالثة  هناك  أن 
ومحطة  الغازية،  طرابلس  غرب  »محطة  هي 
الغازية«،  طبرق  ومحطة  الغازية،  مصراتة 
المقاولين  مع  اتفاق  إلــى  التوصل  مؤكدا 
قريبا،  ليبيا  في  للعمل  وعودتهم  المنفذين 
الجانب  أنجزت  الكهرباء  شركة  أن  خصوصا 

األمني الذي التزمت به مع المقاولين.

اعتذار عن زيادة طرح األحمال
باسم  الناطق  اعتذر  اآلخــر،  الجانب  على 
الموقتة،  بالحكومة  للكهرباء  العامة  الهيئة 
للتيار  المتكررة  االنقطاعات  عن  خليفة،  ربيع 
في  األحمال  طرح  ساعات  وزيادة  الكهربائي 
عن  »خارجة  أنها  معتبرا  الشرقية،  المنطقة 
موعد  يوجد  ال  أنه  إلى  مشيرا  الهيئة،  إرادة« 
محدد النتهاء األزمة، وينتظرون وصول إمداد 
استقرار  لضمان  التوليد  محطات  إلى  الوقود 
في  الحاصل  العجز  وسد  الكهربائية  الشبكة 
إلى  تصريح  في  خليفة  وقال  الكهرباء.  إنتاج 
وصول  تنتظر  الهيئة  إن  األحــد،  »الوسط«، 
»الستخراج  سرت  لشركة  التابعة  الناقالت 
)المكثفات(  الغاز  الستخراج  المصاحبة  المواد 
المصاحبة  المكثفات  استخراج  يتم  وعندما 
بالكميات  إمــدادنــا  سيتم  الغاز  الستخراج 
إلنتاج  سرت  شركة  أفادتهم  حسبما  الكافية« 

وتصنيع النفط والغاز.
وأضاف أن شركة سرت أفادت هيئة الكهرباء 
واستخراج  لسحب  اثنتين  أو  ناقلة  بوصول 
المتفق  الكمية  وصول  تعيق  التي  المكثفات 
عليها من الغاز على محطات التوليد والمقدرة 
الكمية  أن  إلى  الفتا  مكعبا،  قدما   240 بنحو 
قدما  و160  مكعبا  قدما   190 إلى  خفضت 
مكعبا نظرا لزيادة نسبة المكثفات في الفترة 
األخيرة، وبالتالي أسفر ذلك عن وجود عجز في 

شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية.
 500 بحدود  يقدر  الحالي  العجز  أن  وأوضح 
وقدر  الشرقية.  المنطقة  امتداد  على  ميغاوات 
نصيب كل حي في كل مدينة على امتداد كل 
المدن التي تتغذى من الشبكة الشرقية سواء 
المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق 
في الصحراء، من ساعات طرح األحمال من ست 
إلى ثماني ساعات أو تسع ساعات كحد أقصى، 
وإن حدثت مشكلة في زيادة اإلطفاء تصل إلى 

عشر ساعات«.

الفساد المستشري
الهيئة  أكدت  الفساد،  انتشار  يخص  وفيما 
آالف  ثالثة  أن  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
اعتمادات  شركة خاصة تقدمت للحصول على 

إداراتها  مجالس  رؤســاء  أن  رغم  مستندية، 
متابعة  لجنة  أن  موضحة  بالدولة،  موظفون 
الخاص  القطاع  على  الوطني  الرقم  تطبيق 
اعتمادات  لفتح  طلبات  وجود  كشفت  بالهيئة 
مستندية بمنظومة الموازنة االستيرادية للعام 
خاصة  شركة  آالف  ثالثة  يقارب  لما   ،2017
مستندية،  اعتمادات  على  للحصول  تقدمت 
بالدولة  موظفون  مجالسها  رؤساء  أن  وثبت 
الليبية في جميع قطاعاتها وبكل مستوياتها، 
ومتحصلون أيضا على الرمز المصرفي الخاص 

.»CBL«
وفي 10 أغسطس الجاري، أكد وزير الداخلية 
الوزارة  توقيع  باشاغا،  فتحي  الوفاق،  بحكومة 
إجـــراءات  بــروتــوكــول  المركزي  والمصرف 
باشاغا  وقال  األموال.  الفساد وغسل  لمكافحة 
إن توقيع البروتوكول »خطوة مهمة في رحلة 
الكثير«.  سيتبعها  الفساد..  لمكافحة  طويلة 
وأضاف: »كفى لعب قمار بحياة الناس، وإهدار 
سيكون  المستقبل  رزقهم..  وسرقة  أموالهم 
المصرف  محافظ  مع  وقع  مختلفا«.باشاغا 
اللجنة  رئيس  طرابلس،  فــي  »الــمــركــزي« 
وتمويل  األمــوال  غسل  لمكافحة  الوطنية 
في  تعاون  اتفاقية  الكبير،  الصديق  اإلرهاب، 
األموال وتمويل  الفساد وغسل  مجال مكافحة 
اإلرهاب، بحضور عدد من مديري اإلدارات من 
الطرفين. في وقت سابق خلص اجتماع اللجنة 
على  االتفاق  إلى  الفساد  لمكافحة  الوطنية 
تشكيل فريق عمل بين ثالث جهات في الدولة 
من أجل ضمان التنسيق والتعاون في مجاالت 

مكافحة الفساد.
توقيع  المفوض،عقب  الداخلية  وزير  وأقر 
»مرحلة  أمــام  الوفاق  حكومة  بأن  االتفاق، 
أهمية  إلــى  مشيرا  بعد«،  تنتهِ  لم  صعبة 
للدولة  سليمة  قواعد  ووضع  الفساد  »محاربة 
مع  للتعاقد  الوزارة  واستعداد  الديمقراطية«، 
»شركات التدقيق المالي«، مشددا على ضرورة 
للدولة  سليمة  قواعد  ووضع  الفساد  »محاربة 
الديمقراطية«. وأضاف أن الوزارة »ستعمل مع 
إدارات  إلى  للوصول  الوطني  الوفاق  حكومة 
وأجهزة ومصالح وأقسام نزيهة داخل الوزارة«.

كل  بـ»إيقاف  قــرارات  سيصدر  أنه  وكشف 
مديرية  ألي  واإلداريـــة  المالية  اإلجـــراءات 
ألوامــر  منصاعة  غير  أمنية  أجهزة  أو  أمــن 
باللوائح  االلتزام  ضرورة  مع  الداخلية،  وزارة 

والقوانين المعمول بها داخل الوزارة«.

ال جديد في قضية الرشوة
القضائية  المؤسسات  دعا  السراج  أن  ومع 
إجراءات حازمة تجاه  إلى  العام  النائب  ومكتب 
كل موظف عام تطاله شبهة الفساد، وتحدث 
عن ضرورة »طهارة اليد« في أي تعديل وزاري 
مرتقب، لم يطرأ أي جديد على قضية الرشوة 
المحاسبة،  بديوان  مسؤولون  فيها  المتهم 
أعلن  حين  الماضي،  يونيو  في  أثيرت  والتي 
مكتب النائب العام بدء التحقيقات في القضية، 
المحاسبة،  ديــوان  من  أعضاء  فيها  المتهم 
وأنه جرى رفع الحصانة عن المتهم األول وهو 
مدير إدارة تقييم الشركات العامة، وصدر أمر 

بالقبض على المتهمين.
وقال الديوان إنه قام بتجميد جميع العمليات 
في  المتورطة  الجهة  حسابات  على  المالية 
االقتصادي  اإلنماء  صندوق  وهــي  القضية 
 7 في  أرصدتها  على  والتحفظ  واالجتماعي، 

يونيو الجاري، إلى حين انتهاء التحقيق.
تجميد  من  تعجبه  عن  الصندوق  وأعــرب 
الصندوق،  وأمــوال  أصول  المحاسبة  ديــوان 
»ال  إليه  الموجهة  االتــهــامــات  أن  معتبرا 
أنها  كما  منها«،  التأكد  يتم  ولم  لها،  صحة 
إدارة  مجلس  رئيس  مع  تحقيق«  »دون  تمت 

الصندوق وبعض مسؤولي الشركات.
تحدث  فقد  اإلنماء،  صندوق  عن  وبعيدا 
ديوان المحاسبة أيضا عن إجراءات غير سليمة 
رئيس  وقــال  للكهرباء.  العامة  الشركة  في 
المسؤولين  الديوان، خالد شكشك، إن إصرار 
جديدة  عقود  توقيع  على  الكهرباء  شركة  عن 
الدولة  كلف  للطاقة  توليد  محطات  إلنشاء 
إنجاز  استطاعتهم  دون  دينار،  مليارات  ثالثة 
التي  األمـــوال  أن  موضحا  المشاريع،  تلك 
الجديدة  العقود  أجل  من  للشركة  خصصت 
كان باإلمكان االستفادة منها في صيانة جميع 
المحطات الموجودة، بحيث يمكن رفع قدرتها 

اإلنتاجية وإنهاء أزمة انقطاع التيار.

● متظاهرون غاضبون في طرابلس ضد تردي األحوال المعيشية● شباب يتظاهرون في العاصمة طرابلس ضد الفساد وتردي الخدمات

الوسط- محمود السويفي

السراج يعد بثالثة مشروعات 
لحل انقطاع التيار في طرابلس 

ومصراتة وطبرق

تساؤالت عن مصير 847 مليون دينار 
مخصصة لمواجهة »كورونا«.. وال جديد 

في قضية »الرشوة بديوان المحاسبة«

● وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا

● ليبيون يتظاهرون ضد الفساد وسط طرابلس

ال كهرباء وال مياه مستدامة في بيوت المواطنين

تظاهرات العاصمة طرابلس غضبة شعبية ضد الفساد وتردي الخدمات
المتظاهرون الغاضبون هتفوا بـ»حياة الشهداء« ورفعوا عديد الشعارات منها: »ليبيا واحدة.. ال حفتر ال سراج«
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عميد بلدية سبها الشاوش غربال لـ»الوسط«:

على الجهات الحكومية االهتمام بأهل فزان فقد أصبحنا متخوفني على وحدة ليبيا
لم نتسلم أية مخصصات لبلدية سبها من حكومة الوفاق الوطني أو »الموقتة«.. ولم يصل إلينا ال دينار وال درهم

الكهرباء والصرف الصحي، مرورا بالتظاهرات  أزمة تفشي فيروس »كورونا المستجد« إلى مشكالت  من 
التي شهدتها مدينة سبها أخيرا، جرى هذا الحوار مع عميد البلدية الشاوش غربال، الذي تحدث إلى 

الملفات بكلمات لم تنقصها الصراحة. جريدة »الوسط« عن كل 
غربال، الذي نفى أن تكون البلدية قد خصصت لها أية أموال منذ تسلمها المجلس البلدي سبها، 

ناشد الجهات الحكومية االهتمام بإقليم فزان وأهله، قائال إن تجاهل مشكالت مواطنيه أدخل الشك 
إلى قلوبهم، إلى درجة صاروا معها يتخوفون على وحدة البالد.

وفيما ذكر عميد بلدية سبها أن مشكالت مثل الكهرباء والصرف الصحي تخص الدولة ككل ال مدينة 
وإلى  والتعامل معه بشكل حضاري..  السلمي،  والتظاهر  التعبير  أهمية ضمان وكفالة حرية  أكد  بعينها، 

الحوار. نص 
حوار - رمضان كرنفوده

• ماذا قدمت حكومة الوفاق أو الموقتة لبلدية سبها 
أو  أمــوال  من  »كورونا«  جائحة  مواجهة  أجل  من 

معدات؟
- في الحقيقة لم نتلق أية مبالغ مالية سواء من 
حكومة الوفاق الوطني أو الموقتة، لدعم مواجهتنا 
جائحة »كورونا«، ولكن تم الدعم بمعدات وأجهزة 
وغيرها من أجل التصدي للجائحة. ومع ذلك، دعونا 
الصحة  وزارة  قدمته  الذي  فالدعم  الحقيقة،  نقول 
بحكومة الوفاق كان كبيرا جدا من أجهزة ومعدات، 
العزل  بمركز  للعمل  طبية  أطقم  إرسال  جانب  إلى 
فهذه  الظروف،  هذه  مثل  وفي  بسبها،  الصحي 

تجهيزات تعتبر ممتازة.
تعبئة  وحدة  تشغيل  بدء  الماضي  األسبوع  أعلنت   •
أسطوانات الغاز، فهل انتهت -بذلك- األزمة الخاصة 

بهذا الملف؟
- بالنسبة لغاز الطهي، فهو موجود اآلن، ويوزع 
تم  إجراءات  حسب  االستهالكية  الجمعيات  عبر 
وضعها من البلدية، وكذلك تم تحديد السعر حسب 
التكاليف، ولكن هذا السعر غير مساو للسعر الحقيقي 
الذي تصل به إلى المواطن أحيانا، ولكننا نضخ غاز 
الطهي بشكل يومي إلى المواطنين، ونراقب كذلك 
االنخفاض  بدأت  التي  السوداء،  السوق  في  األسعار 
نقضي  حتى  العمل  نواصل  ملحوظ، وسوف  بشكل 

على السوق السوداء تماما.
بصدد  إننا  النقطة  هذه  في  نقوله  أن  أود  وما 
المرحلة األولى من توزيع غاز الطهي في سبها، وفق 
الخطة التي وضعتها البلدية، وهناك خطة أخرى يتم 
العمل بها قريبا لضخ غاز الطهي من مستودع سبها 
النفطي إلى باقي بلديات الجنوب، حتى نقضي على 

السوق السوداء نهائيا، كما سبق وذكرت.
• ماذا تقول للمواطنين في مدينة سبها حول أزمة 

الكهرباء؟
لألسف، نعاني من أزمة الكهرباء كثيرا، خصوصا 
المواطن في سبها، وليبيا بشكل عام، وهي مشكلة 
دولة وليست مشكلة منطقة بحد ذاتها. وال بد من 
الضغط من جانب البلديات ونواب الجنوب، وكذلك 
والتظاهرات  السوشيال ميديا،  الشباب عبر منصات 
أوباري  محطة  مشروع  باستكمال  للدفع  السلمية، 
الغازية، إلى جانب استكمال خط توصيل أم الجداول.

المواطنين  بعض  شكاوى  بخصوص  فعلتم  ماذا   •
من الوضع األمني بمدينة سبها؟

في  األمن  قادة  مع  اجتماع  من  أكثر  عقدنا   -
قادة  مع  أسبوع،  منذ  اجتماع  آخر  وكان  سبها، 
الجنوبية،  بالمنطقة  واألمنية  العسكرية  األجهزة 
بأن  ووعدونا  معهم،  األمني  الوضع  مناقشة  وتم 
في  ونحن  القادمة،  األيام  في  تأمين  هناك  يكون 
وهو  إليه،  بحاجة  نحن  الذي  العمل  هذا  انتظار 

األمن.

إقليم  »مجلس  تشكيل  إعــالن  من  موقفكم  ما   •
فزان« منذ فترة؟

نحن مجلس بلدي خدمي مختص بتقديم الخدمة 
للمواطن، وليس لنا عالقة بأي أجسام سياسية في 
بلديات  نحن  فزان.  بلديات  جميع  رأي  وهذا  فزان، 

منتخبة من الشعب عبر صندوق االقتراع.
المحلي  الحكم  ــوزارة  ب عالقتكم  تمضي  وكيف   •

التابعة لحكومة الوفاق الوطني؟
إلى  األكثر  تقديم  منها  ونتمنى  جيدة،  عالقة 
بلدية سبها، وكل بلديات فزان، ألن جميع بلديات 
الحكم  وزارة  وقوف  من  بد  وال  تعاني،  الجنوب 

المحلي مع أهل فزان.
- وماذا عن موقفكم من مكونات سبها واألعيان؟
بلدية سبها مسؤولة عن جميع مواطني المدينة 
اجتماع  وأول  الزائرين.  وحتى  شرائحهم،  بمختلف 
يقطنها  التي  بالمحالت  كان  انتخابنا  بعد  عقدناه 
الطوارق، والتبو، والعرب، وهي الطيوري، والناصرية، 
هذه  في  وضعنا  وقد  جيدا.  الحضور  وكان  وحجارة، 
اللقاء آليات للتواصل المستمر معهم. وهناك رسائل 
جيدة سوف ترسل في الفترة المقبلة -إن شاء اهلل- 
من البلدية لتأكيد االستقرار المجتمعي، وأن جميع 
المكونات االجتماعية متكاتفة إلخراج سبها من هذا 

النفق المظلم.
• ما تقييمك ألداء القطاعات الخدمية في سبها؟

العامة،  الخدمات  شركة  بدور  حقيقة  نشيد   -
وكذلك بمهندسي شركة الكهرباء وموظفي شركة 
المياه والصرف الصحي الذين يعملون في الميدان، 
فيروس  مكافحة  في  لدورهم  األطباء  جانب  إلى 
إلى  الطبي،  سبها  ومركز  المستجد«،  »كورونا 
جانب إدارة الخدمات الصحية، ومع ذلك أتمنى من 
جميع القطاعات والشركات العامة أن تقوم بعملها 
وواجبها أكثر من ذلك، وعليهم تحمل مسؤولياتهم 

في ظل الظروف الراهنة.
»كورونا«  فيروس  مكافحة  مجهودات  ترى  كيف   •

بالمدينة؟
تمت مواجهة فيروس »كورونا« في البداية بأقل 
تجهيز  وتم  الطبية،  الجهات  قبل  من  اإلمكانات 
مركز العزل الصحي، ومكان أخذ العينات قبل وصول 
وفي  سبها.  لمدينة  يحسب  عمل  وهذا  التجهيزات، 
ختام هذا الحوار أقول: على الحكومات الليبية أن تنتبه 
إلى فزان، وإلى أهل فزان، وأهل سبها. لقد أصبحنا 
متخوفين حتى على وحدة ليبيا، وعليكم العمل على 
وعدم  الخدمات،  تدني  أن  كما  فزان.  على  الحفاظ 
اهتمام الحكومات بفزان، أدخل الشك إلى المواطن، 
ليبيا  سكان  بقية  من  درجة  أقل  أنه  يشعره  بشكل 
في الشرق أو الغرب. ورغم معاناة كل الليبيين لكن 
معاناة المواطن في سبها وفزان أكبر وأمر، وإذا تم 

التفريط في فزان، فسوف يتم التفريط في ليبيا.

• هل خصصت لبلدية سبها أية ميزانية من حكومة 
الوفاق أو الموقتة؟

من  منتخب  جسم  وكأي  العمل،  تسلمنا  منذ   -
من  ميزانية  أو  مخصصات  أية  نتسلم  لم  الشعب، 
الحكومة  أو  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
حتى  لنا  صرفه  تم  درهم  وال  دينار  وال  الموقتة، 
الجهات  جميع  الرسمية  بالطرق  خاطبنا  ولقد  اآلن، 
ولجان  البرلمان  ناشدنا  أننا  جانب  إلى  والوزارات، 
نعمل  ونحن  رد.  أي  نجد  لم  اآلن  وحتى  األزمة، 
الحلول  بعض  بتوفير  وذلك  ذاتية،  بمجهودات 
الوقود  توفير  مثال  معينة،  آلية  بوضع  للمنطقة، 

لشركة المياه أو غيرها.
الخاصة  الصحي  الصرف  أزمة  مع  تعاملتم  وكيف   •

بالبلدية؟
الكهرباء،  أزمة  مثل  مثلها  الصحي  الصرف  أزمة 
مشكلة تخص الدولة ككل ال منطقة وحدها. فالبنية 
متهالكة  في سبها  الصحي  الصرف  لشبكة  التحتية 
وكانت  السنين،  عشرات  إلى  عمرها  ويعود  جدا، 
منشأة لتخدم عددا من السكان ال يتجاوز %30 فقط 

من تعداد قاطني المدينة حاليا.
الصحي من  الصرف  يكون حل مشكلة  أن  بد  ال 
يشمل  بحيث  الدولة،  تتبناه  كبير  مشروع  خالل 
البنية التحتية لمدينة سبها. وبرنامج  إعادة تطوير 
األمم المتحدة اإلنمائي لديه بعض المشاريع لكن 
واجهته بعض الصعوبات أو المشاكل، وبلدية سبها 

تعمل اآلن من أجل تذليل هذه الصعوبات.
مع  بلدية سبها  في  بينكم  العالقة  تمضي  وكيف   •

المنظمات الدولية المعنية بالشؤون اإلنسانية؟

- نتعامل في بلدية سبها مع المنظمات الدولية 
التابعة لألمم المتحدة، ونتعاون معهم، وعقدنا عدة 
ونعمل  األممية،  المنظمات  مديري  مع  اجتماعات 
تعاون  وهناك  األخرى،  المنظمات  بعض  مع  كذلك 
الحكم  وزارة  طريق  عن  اإليطالية  الحكومة  مع 

المحلي، خصوصا في مجال دعم القطاع الطبي.
تحت  سبها  في  الماضية  األيام  مظاهرات  خرجت   •

مسمى »ثورة الفقراء«.. ما موقفكم منها؟
رسالة  ونراه  جدا،  محمود  أمر  السلمي  التظاهر 
الديمقراطي،  بالمسار  سبها  مدينة  بإيمان  منا 

والمطالبة بالحقوق بطريقة سلمية، بشكل يضمن 
تعامل  كان  ولذلك،  والتعبير.  الرأي  حرية  ويفعل 
بطريقة  بسبها  األمنية  واألجهزة  سبها  بلدية 
حضارية. كما أن مطالب الشباب كانت تتلخص في 
من  وهذه  والسيولة،  الكهرباء  مثل  بسيطة  حقوق 
ألنها  طبيعي،  بشكل  الدولة  تقدمها  أن  المفترض 
وعدم  الدولة  مركزية  ولكن  الحياة،  أساسيات  من 
تفعيل قانون اإلدارة المحلية، حاال دون تحقيق هذه 
التظاهرة  شباب  مع  اجتمعنا  وقد  البسيطة.  األمور 
ما  بعض  عليهم  وعرض  مطالبهم  مناقشة  وتم 

تقوم به بلدية سبها لتحقيق بعض هذه المطالب.
المجتمع  مؤسسات  مع  سبها  بلدية  تتعامل  كيف   •

المدني بالمدينة؟
عمل  برؤى  تقدم  المؤسسات  من  بعض  هناك 
للمجلس البلدي، كما أن هناك لقاء عقدناه مع عدد 
بكل  نرحب  ونحن  المدني،  المجتمع  منظمات  من 
المبادرات التي تصب في صالح التعاون بين اإلدارة 
المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، وعليها تقديم 
دراسات  أو  المختنقات  لحل  ومقترحات  مبادرات 

وبرامج لتقريب وجهات النظر.

● جانب من المظاهرات السلمية في سبها

● احتجاج سلمي في سبها يطالب بحل المشكالت المعيشية

أزمة الكهرباء تخص الدولة 
ككل.. وشبكة الصرف الصحي 

أصبحت متهالكة جدا

التظاهر السلمي أمر محمود.. 
واألجهزة األمنية في سبها تعاملت 

معه بطريقة حضارية

اإلصابات نحو 12 ألفا ووفيات جاوزت الـ200

األمــراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  تسجيل  مع 
المستجد«،  »كورونا  بفيروس  إصابات  إجمالي 
تجاوزت  ووفيات  إصابة،  حالة  ألف   12 اقتربت من 
الحكومية،  الجهات  تضاعف  الوباء،  جراء  الـ200، 
الصحي  القطاع  ومؤسسات  البلديات  ومسؤوليات 
من جهودها، للحد من تفشي الجائحة، مع تكثيف 
الحمالت التوعوية الداعية إلى الحفاظ على التباعد 
واستخدام  الكمامة،  بارتداء  وااللتزام  االجتماعي، 
الرئاسي  المجلس  ــرر  وق الوقائية.  المطهرات 
كامل  تجول  حظر  فرض  الوطني  الوفاق  لحكومة 
من  السادسة  الساعة  من  بدأ  أيام،  أربعة  لمدة 
أيام  لمدة عشرة  يتبعه حظر  األربعاء،  أمس  مساء 
من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة من 
صباح اليوم التالي، على أن يكون الحظر كامال، 24 
ساعة، خالل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، 

وفق قراره رقم »559« لسنة 2020.
يستمر  أن  على  الرئاسي  المجلس  قرار  ونص 
والوطنية  الدينية  والمناسبات  التجمعات  حظر 
الجماعي،  النقل  وسائل  واستعمال  واالجتماعية، 
ضمن  الكبرى،  األســـواق  ــالق  إغ إلــى  باإلضافة 
اإلجراءات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس »كورونا 
الكامل  الحظر  من  القرار  ويستثني  المستجد«. 
التشديد  مع  الصغيرة  الغذائية  المواد  بيع  محال 
وإلزام  االحترازية،  ــراءات  اإلج اتباع  على  الكامل 
الجهات الضبطية بإقفال أي أنشطة تجارية تخالف 
التوصيات الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة 

جائحة فيروس »كورونا«.
المهنية  المكاتب  ألصحاب  الــقــرار  ويسمح 
الفردية  االقتصادية  والنشاطات  الحرف  وأصحاب 
الكامل،  الحظر  انتهاء  بعد  أعمالها  بمواصلة 
واإلجــراءات  االجتماعي  التباعد  قواعد  تطبيق  مع 
فيروس  جائحة  بمواجهة  الخاصة  االحــتــرازيــة 
العمل  استمرار  على  القرار  نص  كما  »كورونا«. 
اإلداري في الجهات العامة للدولة بنسبة %30 من 
الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، 
التجمعات  لمنع  الالزمة  التدابير  وضع  ضرورة  مع 

بكل مظاهرها.
الجهات  القرار  في  الرئاسي  المجلس  وطالب 
القضائي  الضبط  مأموري  دور  بتفعيل  المعنية 

الحظر،  تطبيق  في  العالقة  ذات  األمنية  والجهات 
مع اتخاذ كل اإلجراءات اإلدارية الحازمة والقانونية 

ضد المخالفين.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة التعليم بحكومة 
المدرسية  العودة  تأجيل  األربعاء،  الوطني،  الوفاق 
إلى يوم اإلثنين المقبل 31 أغسطس الجاري، بدال 
من يوم السبت الذي كان مقررا في السابق. وقالت 
تأجيل  إن  »فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  الــوزارة 
العودة المدرسية جاء بسبب قرار المجلس الرئاسي 
الصادر بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام.

وعقد وكيل وزارة التعليم، عادل جمعة، اجتماعا 
ببلديات  التعليم  مراقبي  ضم  األربعاء،  موسعا، 
الوسطى،  والمنطقة  الكبرى  طرابلس  منطقة 
للوقوف على استعداد المؤسسات التعليمية بهذه 
المراقبات، لعودة الدراسة الخاصة بطلبة الشهادة 
االجتماع  وحضر  الــوزارة.  حسب  فقط،  الثانوية 
الوطني  المركز  عن  الترهوني  فوزية  الدكتورة 
المناهج  مركز  عام  ومدير  األمــراض،  لمكافحة 
عام  وأمين  حبيب،  الطاهر  الدكتور  التعليمية 
الدكتور  والعلوم  والثقافة  للتربية  الوطنية  اللجنة 
عبدالمنعم أبوالئحة، باإلضافة إلى عدد من مديري 

اإلدارات والمكاتب بالوزارة.

بالحكومة  الصحة  وزارة  نفت  قريب،  سياق  في 
مفاجئ  عطل  نتيجة  وفاة  حاالت  تسجيل  الموقتة، 
بمنظومة أكسجين مركز بنغازي الطبي، مشيرة إلى 
أنه جرى تركيب أسطوانات أكسجين بسرعة في كل 

األقسام لحين إصالح العطل.
الطرابلسي  معتز  الــوزارة،  باسم  الناطق  وقال 
حدث  ينفد.  لم  »األكسجين  اإلثنين:  لـ»الوسط« 
عطل مفاجئ وجرى إصالحه بشكل سريع ولم يمت 
الصحة  وزارة  من  لجنة  وزارت  المرضى«.  من  أحد 
وذلك  الطبي،  بنغازي  مركز  الموقتة  بالحكومة 
عقوب.  سعد  الدكتور  الوزير  تعليمات  على  بناء 
الفنية  اللجنة وكيل وزارة الصحة للشؤون  وضمت 

التفتيش  إدارة  ومدير  الورفلي،  نوري  المهندس 
مكتب  ومدير  الفسي،  نوري  بالوزارة  والمتابعة 
اإلجراءات  اللجنة  وتابعت  نوح.  طارق  الصحة  وزير 
الفنية الخاصة بمعالجة العطل المفاجئ بمنظومة 
إلى  أدى  الذي  الطبي،  بنغازي  بمركز  األكسجين 
لحين  كبديل،  األكسجين  أسطوانات  استخدام 

إصالح العطل.

إصالح منظومة األكسجين
بنغازي  مركز  مديرة  المكلفة  اللجنة  والتقت 
الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، التي أكدت إصالح 
منظومة األكسجين بالمركز، مشيرة إلى استخدام 
أسطوانات الغاز التي كانت مملوءة احتياطيا وجرى 
ساعات  خالل  الطبي،  المركز  كامل  على  توزيعها 
إصالح العطل. وأضافت مديرة مركز بنغازي الطبي 
منظومة  خدمة  أن  اللجنة  مع  اجتماعها  خــالل 
تسيير  وجاٍر  جيد،  بشكل  اآلن  »تسير  األكسجين 
األكسجين لكامل المركز بصورة طبيعية، دون أي 

خسائر أو ضرر ألي قسم«.
د.سعد  الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزير  وأعلن 
نقص  مشكلة  إنــهــاء  األســبــوع،  مطلع  عــقــوب، 
تعاقد  خالل  من  فعلي  بشكل  الطبي  األكسجين 

تعبئة  في  المتخصصة  المصانع  أحد  مع  الــوزارة 
المحطات  لتزويد  شاحنتين  ودخــول  األكسجين، 
بموجب االتفاق. كما أعلن، في وقت الحق، التعاقد 
مع إحدى الشركات للعمل في مركز الكفرة للنساء 
تقديم  لضمان  الخدمة؛  شراء  بنظام  ــوالدة،  وال
بالمركز  العمل  أن  موضحا  مناسبة،  طبية  خدمات 

سيبدأ منتصف الشهر المقبل.
جاء ذلك خالل لقاء بين عقوب ووفد من الكفرة 
تطوير  لبحث  األربعاء،  بنغازي،  مدينة  في  وتازربو 
بلدية  بيان  حسب  بالمدينتين،  الصحية  الخدمات 
االجتماعي »فيسبوك«.  التواصل  الكفرة في موقع 
اتفق  التي  النقاط  كل  بأن  الوفد  الوزير  وطمأن 
الحكومة  رئيس  مع  سابق  اجتماع  خالل  عليها 
صرف  بينها  ستنفذ،  الثني،  عبداهلل  الموقتة، 
الكفرة،  العاملين في مستشفى  األطباء  مستحقات 

إذ أحيلت إلى وزارة المالية.
بدعم  الصحة  وزارة  اهتمام  اللقاء  خالل  وأكد 
القطاع الصحي في الجنوب الشرقي وبذل الجهود 
اللجان  بجهود  مشيدا  بالمنطقة،  العالج  لتوطين 
المختصة بمكافحة وباء فيروس »كورونا المستجد« 
في الكفرة، وأداء عملها بمهنية، خصوصا في ظل 

تسجيل عدد كبير من الحاالت هناك.

حظر جديد وتأجيل لعودة املدارس ضمن إجراءات التصدي لفيروس »كورونا«
القاهرة - الوسط

»الرئاسي«: يستمر حظر التجمعات والمناسبات 
كافة واستعمال وسائل النقل الجماعي 

باإلضافة إلى إغالق األسواق الكبرى

● نقاش نظمه المركز الوطني لمكافحة األمراض حول بروتوكول عودة الدراسة الجامعية● سيارتان للرصد والتقصي الوبائي في مصراتة

مطلب قديم جديد، رفعه عميد المجلس 
البلدي نالوت، عبدالوهاب الحجام، بتمكين 
المواليد  أبنائهم  المواطنين من تسجيل 
بأسماء أمازيغية، في كتاب إلى مدير مكتب 
الثالثاء، حيث دعا  نالوت،  المدني  السجل 
إلى التقيد بالقانون رقم 18 للعام 2013 
العام بشأن  الوطني  المؤتمر  الصادر عن 

حقوق المكونات الثقافية واللغوية.
األعلى  المجلس  قرارات  إلى  أشار  كما 
المحلي  المجلس  وقرار  ليبيا،  ألمازيغ 
ترسيم  بشأن   2013 للعام   6 رقم  نالوت 
التقيد  بـ»عدم  وطالب  األمازيغية.  اللغة 
بمصلحة  يسمى  مما  يصدر  كتاب  بأي 
األحوال المدنية، بشأن منع تسمية األسماء 
األمازيغية، واعتبار ذلك كأن لم يكن«، قائاًل 
بالمصلحة ليس من  القانونية  اإلدارة  إن 
مهامها صياغة ومراجعة القوانين المتعلقة 
تسمية  لآلباء  أن  إلى  ولفت  بالحريات. 
أبنائهم وفق لغتهم وثقافتهم، دون قيد 
األحوال  مصلحة  من  تدخل  دون  وشرط، 
أحوال  التقارير  عديد  وتتناول  المدنية. 
أمازيغ ليبيا في ظل األوضاع غير المستقرة 
التي تشهدها البالد، وسط تساؤالت حول 
أسباب توقف تدريس »األمازيغية« ومعها 

وسائل اإلعالم الناطقة بها.
وبحسب تقرير نشره موقع هيئة اإلذاعة 
swissinfo.« السويسرية  والتلفزيون 

ليبيا  في  األمازيغ  السكان  »يصارع   :»ch
منذ عقود من أجل نيل حقوقهم الثقافية 
واللغوية، إال أن نظام الزعيم الراحل معمر 
من  حرمهم   )2011-1969( القذافي 
جميع الحقوق، وعمل على إدماجهم قسرًا 
دون  األخرى  المجتمعية  المكونات  مع 

مراعاة لخصوصيتهم«.

»بلدي نالوت« يطالب 
بتمكني املواطنني من 

تسجيل األبناء باألمازيغية
القاهرة - الوسط

مطلب قديم جديد
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تجارب على دواء لـ »كورونا« تحيي آمال العالم رغم القيود
تعبئة الجيش في إسبانيا لمكافحة الوباء

ضمن تفاهماتهم مع وفد دول غرب أفريقيا، 
مالي  في  الحاكم  العسكري  المجلس  اقترح 
تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكري تتولى 
وافق  كما  سنوات،  ثالث  لمدة  البالد  إدارة 
على عودة الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر 
لتلقي  الخارج  إلى  سفره  أو  منزله  إلى  كيتا 
االقتصادية  المجموعة  مصادر  وفق  العالج، 

لدول غرب أفريقيا واالنقالبيين.
وأفاد مصدر في وفد المجموعة االقتصادية 
بأن  برس«  »فرانس  أفريقيا  غرب  لدول 
عملية  يريد  أنه  أكد  العسكري  »المجلس 
انتقالية مدتها ثالث سنوات؛ لمراجعة أسس 
الدولة المالية. هذه العملية االنتقالية تتولى 
في  يكون  عسكري  يرأسها  هيئة  إدارتها 

الوقت نفسه رئيسًا للدولة«.
أن  العسكري  المجلس  في  مسؤول  وأكد 
سنوات،  ثالث  مدتها  االنتقالية  »العملية 
مؤلفة  وحكومة  عسكري  برئاسة  وستكون 
النقاشات  وكانت  عسكريين«.  من  بغالبيتها 
غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  وفد  بين 
االنقالبيين  والعسكريين  )إيكواس(  أفريقيا 
الثاني،  لليوم  باماكو  في  األحد  تواصلت 
إبراهيم  المخلوع  الرئيس  مصير  وتناولت 

بوبكر كيتا.
غودالك  السابق  النيجيري  الرئيس  وأكد 
األحد،  المكلف،  الوفد  يتقدم  الذي  جوناثان 
الدستوري«،  للنظام  الفورية  العودة  »ضمان 

أن »األمور تجري على ما يرام«.
ذكر  عدم  طلب  الوفد،  في  عضو  وقال 
اللجنة  تناقش  ساعات،  »منذ  اسمه، 
الرئيس  )إيكواس( مصير  وفد  مع  العسكرية 
نظام  إلى  والعودة  كيتا  بوبكر  إبراهيم 
دستوري عادي«. والتقى عدد من أعضاء وفد 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة 
قبل  الثالثاء  أعلن  الذي  الرئيس،  السبت 

الماضي استقالته ويحتجزه االنقالبيون.
كيتا«،  الرئيس  »قابلنا  جوناثان:  وأكد 
واجتمع  يرام«.  ما  على  »الوضع  مضيفًا: 
مع  ساعة  لنصف  »إيكواس«  مبعوثو  السبت 

أعضاء »اللجنة الوطنية إلنقاذ الشعب« التي 
البالد  رجل  وبينهم  االنقالبيون،  أسسها 

القوي الكولونيل عاصمي غويتا.
ووفق الناطق باسم العسكريين، إسماعيل 
تجري  إيكواس  مع  »النقاشات  فإن  واغي، 
من  مقرب  مصدر  وقال  جيد«.  بشكل 
أرضية  إيجاد  في  »نأمل  األحد:  العسكريين 

مشتركة«.

اإلشادة بالعسكريين
المجموعة  مفوضية  رئيس  شدد  جهته،  من 
كلود  جان  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
قدمًا«  المضي  في  »الرغبة  على  برو  كاسي 
أفريقيا  غرب  دول  وحرص  العسكريين  لدى 
المقام  في  الماليين  يرضي  »حل  إيجاد  على 
األول، ويصب في صالح كل دول المنطقة«. 
بحلول  شيء  كل  ننهي  أن  »نأمل  وأضاف: 

اإلثنين«.
واعتبر عضو في الوفد أنه يجب اإلسراع في 
إحراز تقدم. وقال: »يجب الوصول إلى نتائج، 
ألن رؤساء دول إيكواس سيجتمعون في 26 
على  العقوبات  تشديد  في  للنظر  أغسطس 

اللجنة العسكرية أو تخفيفها«.

لمالي  المجاورة  المجموعة  دول  وطالبت 
بـ»عودة«  الخميس  استثنائية  قمة  خالل 
وفدًا  وأرسلت  منصبه  إلى  كيتا  الرئيس 
غودالك  يرأسه  وفد  من  جزء  وهو  لباماكو، 
االجتماعية  األزمة  بداية  منذ  جوناثان 
والسياسية التي تعصف بمالي منذ االنتخابات 
بين  المنعقدة  للجدل  المثيرة  التشريعية 

مارس وأبريل.
وانتخب كيتا العام 2013، ثم ُأعيد انتخابه 
واسعة  تظاهرات  واجه  لكنه   ،2018 العام 
باالستقالة.  طالبته  التي  المعارضة  نظمتها 
لم  الدولي،  المجتمع  طرف  من  إدانته  ورغم 
باماكو.  في  تذكر  معارضة  االنقالب  يلقَ 
االنقالب  غداة  أنشطتهم  الماليون  واستأنف 
وواصل التلفزيون الرسمي »أو إر تي إم« بث 

برامجه العادية.
على  استولوا  الذين  العسكريون  ووعد 
واستقبلهم  »انتقال سياسي«،  بإجراء  الحكم 

اآلالف الجمعة بحفاوة في وسط باماكو.
مقتل أربعة جنود

السياسية  النقاشات  تواصل  مع 
أربعة  قتل  باماكو،  في  والدبلوماسية 
صباح  خطرة  بجروح  خامس  وُأصيب  جنود 

وسط  ناسفة  عبوة  انفجار  في  السبت 
وإدارية.  عسكرية  مصادر  وفق  البلد، 
المتمردين  إطالق  مع   ،2012 مارس  وفي 
مالي،  شمال  على  كبيرًا  هجومًا  الطوارق 
تقاعسًا  اعتبروه  ما  على  عسكريون  تمرد 
وأطاحوا  الوضع،  مع  التعامل  في  للحكومة 

توريه. توماني  الرئيس 
لكن االنقالب عجل بسقوط شمال البالد 
المسلحة،  اإلسالمية  الجماعات  أيدي  في 
تدخل  بعد  خصوصًا  دحرها  يتم  أن  قبل 
يزال  ال   2013 يناير  في  فرنسي  عسكري 
الجماعات  هجمات  وتوسعت  مستمرًا. 
2015، ما  العام  البالد  الجهادية إلى وسط 

إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة. أدى 
نزاعات  مع  المتداخلة  الهجمات  وهذه 
وبوركينا  النيجر  إلى  أيضًا  امتدت  محلية، 
في  المعارضة  ونددت  المجاورتين.  فاسو 
المالية عن  السلطات  الماضية بعجز  األشهر 
شمال  من  مترامية  مناطق  على  السيطرة 

البالد ووسطها.
انعدام  إلى  خطوتهم  العسكريون  وعزا 
إلى  الجيش  وافتقار  البالد  الذي يسود  األمن 

إمكانات.

بعد تنصيبه من الحزب الجمهوري رسميا، اإلثنين، لخوض 
االنتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر لوالية ثانية، عبر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب عن ثقته في الفوز على منافسه جو 
بايدن رغم تقدم المرشح الديمقراطي عليه في استطالعات 

الرأي. 
في  اجتمعوا  مندوبا   330 نحو  مفاجآت سمى  أي  وبدون 
لهم  مرشحا  الرئيس  الشمالية  كاروالينا  بوالية  شارلوت 
في  ترامب  وقال  الجمهوريين.  مؤتمر  من  األول  اليوم  في 
مستهل خطاب طويل أمام المؤتمر أشاد فيه بأدائه: »إنها 
إبداء  االنتخابات األهم في تاريخ بالدنا«. وحرصا منه على 
اختالفه عن جو بايدن الذي ال يخرج كثيرا، حضر ترامب إلى 

مركز المؤتمر في شارلوت في اليوم األول من أعماله.
إلى  الحضور  الضروري  من  بأنه  شعرت  »لقد  وتابع: 
كاروالينا الشمالية«، مضيفا: »قمنا بذلك احتراما لكاروالينا 
نوفمبر«،   3 في  ذلك  ستتذكرون  أنكم  وأعتقد  الشمالية، 
مؤتمر  إلى  يحضر  لم  بايدن  خصمه  أن  على  مشددا 

الديمقراطيين في ميلووكي في ويسكونسن.
وأعلن المندوبون الذين يمثلون خمسين والية أميركية 
دعمهم للرئيس واحدا تلو آخر، بدءا بوالية أالباما بحسب 
الطائرة  من  أرسلها  تغريدة  وفي  األبجدي.  التسلسل 
الرئاسية »آير فورس وان«، أبدى ترامب استياءه لعدم قيام 
وقائع  بنقل  سي«  بي  إن  إس  و»إم  إن«  إن  »سي  شبكتي 
الحزب  على  إخباري.  »تضليل  وكتب:  مباشرة.  التصويت 

الجمهوري أن يتصدى لهذا األمر«.
تسمية  الجمهوريون  أعاد  اإلثنين،  سابق  وقت  وفي 
نائب الرئيس مايك بنس مرشحا للمنصب. وقال بنس في 
مداخلة مقتضبة: »تحتاج أميركا إلى أن يبقى دونالد ترامب 
أربعة أعوام إضافية في البيت األبيض«. وأضاف: »سمعت 
إشارة  في  المحك«،  على  الديمقراطية  أن  الفائت  األسبوع 
إلى عبارة استخدمها الديمقراطيون مرارا خالل مؤتمرهم. 
على  هو  االقتصاد  أن  جميعا  نعلم  »لكننا  بنس:  وتدارك 

المحك، والقانون والنظام هما على المحك«.
جراء  اإلنترنت  عبر  المؤتمر  فعاليات  معظم  وستجري 
الحزب  مؤتمر  في  الحال  كانت  كما  »كوفيد19-«، 
الجانب  لكن  الماضي.  األسبوع  المسبوق  غير  الديمقراطي 
التقني لن يكون إال بداية التغييرات المخالفة للتقاليد التي 

يدخلها حزب ترامب.

عبر  التصويت  إلى  باللجوء  جديدة  مرة  ترامب  وندد 
هذه  إن  أدلة،  أي  »بدون  قائال:  الوباء،  بسبب  المراسلة 
العملية تفسح المجال أمام حصول تزوير«. وأضاف: »إنهم 

يستخدمون كوفيد لسرقة االنتخابات«.
وفيما تظهر استطالعات الرأي على المستوى الوطني منذ 
أسابيع أن بايدن يتقدم على ترامب في العديد من الواليات 
األساسية، يأمل الرئيس األميركي بتحقيق قفزة كبرى وفوز 
يراهن  2016. ولتحقيق ذلك،  العام  مفاجئ كما حصل في 
على مؤتمر »متفائل جدا وفرح«، حسب ما قال فريق حملته.
انتقادات  واجه  وقت  في  أدائه  عن  الدفاع  أيضا  والهدف 
إلدارته أزمة انتشار فيروس »كورونا المستجد«، بحيث باتت 
األميركي-  لالقتصاد  الجيد  الوضع  -أي  يده  في  ورقة  أهم 
مهددة. وقالت كيليان كونواي، مستشارته المقربة لشبكة 
تركته  الذي  الناس  على  األثر  »سنظهر  نيوز«:  »فوكس 
التي أعلنت مساء  حكومة ترامب-بنس«. وأضافت كونواي 
األحد أنها ستغادر قريبا منصبها في البيت األبيض لتكرس 

وقتها لعائلتها: »ستستمعون إليهما مباشرة«.
ووسط ترقب لكلمة الرئيس الخامس واألربعين للواليات 
المتحدة حول برنامجه للسنوات األربع المقبلة، أجاب ترامب 
نيوز«،  »فوكس  لشبكة  الموضوع  هذا  عن  سؤال  على  ردا 
بالقول: »سأعزز ما سبق أن قمت به وسأقوم بأمور جديدة«. 
وبحلول اليوم الخميس، ينتظر إعالن الرئيس األميركي، من 
حدائق البيت األبيض، رسميا، للمرة الثانية، تسمية الحزب 

له مرشحا لالنتخابات.

بعد تسميته رسميا مرشحا للجمهوريين

ترامب يأمل بانطالقة جديدة لوالية ثانية
بعد إطاحة أبو بكر كيتا في مالي

العسكريون راغبون في »الرئاسة« و»الحكومة« لثالث سنوات

لم يبدِ منفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا 
الذي راح ضحيته 51 شخصًا العام الماضي أي ندم، 
اإلثنين، بينما واجهه الناجون في المحكمة، حيث رووا 

شهادات مروعة عن وقائع االعتداء.
إلصدار  المخصصة  االستماع  جلسة  افتتاح  ولدى 
تشيرش،  كرايست  في  المحكمة  قاعة  في  حكم 
الذي  للهجوم  المخيفة  التفاصيل  المدعون  كشف 
تم التخطيط له بدقة والذي كان المهاجم اليميني 
المتطرف برنتون تارانت يرغب خالله »بقتل أشخاص 

أكثر مما فعل«، وفق »فرانس برس«.
وفي أول مواجهة مباشرة مع المهاجم األسترالي، 
تحدث الناجون عن الكيفية التي اضطروا من خاللها 
لالختباء تحت الجثث، وعن الغفران والتعايش مع صوت 

البندقية اآللية الذي ال يزال يتردد صداه في آذانهم.
ووسط إجراءات أمنية مشددة وبينما تمركز قناصة 

على األسطح وسط المدينة، استمعت المحكمة إلى 
الكيفية التي فتح من خاللها تارانت، الذين كان مدججًا 
بالسالح، النار في 15مارس العام الماضي على رجال 
ونساء وأطفال، متجاهاًل مناشدات المساعدة، بينما قاد 
مركبته فوق إحدى الجثث أثناء انتقاله من مسجد آلخر.
وعندما رأى موكاد إبراهيم البالغ ثالث سنوات وهو 
متشبث بساق والده، قتله تارانت »بطلقين ناريين تم 
توجيهما بدقة«، وفق ما أفاد المدعي بارنابي هويس 
المحكمة. وأقر تارانت بذنبه بتهم ارتكاب 51 عملية 
اقتحم  اإلرهاب بعدما  قتل وتهمة  قتل و40 محاولة 
هجومه  لينتهي  تشيرش،  كرايست  في  مسجدين 

عندما أوقفته الشرطة أثناء توجهه إلى مسجد ثالث.
ويتوقع محامون أن يكون المهاجم البالغ 29 عامًا 
في  الحياة  مدى  بالسجن  عليه  يحكم  شخص  أول 
المتهم  نيوزيلندا دون إطالق سراح مشروط. وبقي 
الذي ارتدى مالبس السجن الرمادية في قفص االتهام 
وأحاط به ثالثة عناصر شرطة صامتًا، وألقى نظرة بين 

القاعة، بينما قدم هويس ملخصًا  فينة وأخرى حول 
مخيفًا للوقائع.

وقال هويس إن المتهم »أقر بأنه دخل المسجدين 
بنية قتل أكبر عدد ممكن من األشخاص«. وأفاد بأن 
على عدد  النار  بإطالق  يرغب  كان  إنه  »قال  المتهم 
أكبر من الناس وكان في طريقه إلى مسجد آخر في 
آشبورتون لتنفيذ هجوم آخر عندما تم توقيفه«. وتابع: 
»خالل استجوابه، أشار المتهم إلى هجماته على أنها 

هجمات إرهابية«.
مدفوعة  كانت  الهجمات  إن  كذلك  »قال  وأضاف: 
بقناعاته بأنه ينوي بث الرعب في أوساط من وصفهم 
بـالغزاة، بمن فيهم السكان المسلمون أو بشكل عام 

أكثر المهاجرين غير األوروبيين«.
ورأت الالجئة الصومالية البالغة 44 عامًا عابدة عزيز 
النار  إطالق  أثناء  الوالي  موسى  صهرها  جامع،  علي 
عليه، مشيرة إلى أنها ال تزال تعاني الصدمة النفسية. 
وقالت جامع: »أرى المشاهد وأسمع صوت إطالق النار 

في رأسي بشكل متواصل«. وأضاف نجل ضحية آخر 
يدعى أشرف علي: »هناك صور في ذاكرتي، مشاهد 

الجثث من حولي والدم في كل مكان«.
بدوره أفاد إمام مسجد »النور«، جمال فودة أنه كان 
إرهابي  عيون  في  الكراهية  و»رأى  المنبر  على  واقفًا 
إنه »ال  لتارانت  أن يقول  تعرض لغسيل دماغ« قبل 

داعي لكراهيتك هذه«.
إلى  وصل  تارانت  أن  إلى  المحكمة  واستمعت 
نيوزيلندا في 2017 واستقر في ديوندين )360 كلم 
من  مجموعة  أعد  حيث  تشرش(،  كرايست  جنوب 
األسلحة النارية ذات القدرة العالية واشترى أكثر من 
7000 طلقة ذخيرة. وقبل شهرين على الهجوم، قدم 
إلى كرايست تشيرش، حيث استخدم طائرة مسيرة 
فوق مسجد النور وصور المكان واألبنية بما في ذلك 
عن  مفصلة  مالحظات  وسجل  والمخارج،  المداخل 

التحرك بين المساجد.
يوم  الموافق   2019 مارس   15 في  وغادر 

وتوجه  ميوندين،  في  إقامته  مقر  الجمعة 
من  بمجموعة  مدججًا  تشيرش  كرايتس  إلى 
إلى  إشارات  عليها  كتب  القدرة  عالية  األسلحة 
صليبية  شخصيات  صور  وحملت  تاريخية،  معارك 
وكدس  ورموزًا.  مؤخرًا  وقعت  إرهابية  وهجمات 
كاميرا  ثبت  بينما  أسلحته  مخازن  في  ذخيرته 
تعديالت  وأدخل  الهجمات  لتسجيل  خوذته  على 
إنه  وقال  المساجد،  »إلحراق  الوقود  حاويات  على 

يتمنى لو أنه قام بذلك«، بحسب هويس.
النور،  مسجد  اقتحام  سبقت  التي  الدقائق  وخالل 
أرسل بيانًا متطرفًا من 74 صفحة إلى موقع متطرف، 
وأبلغ عائلته بما سيقوم به وبعث رسائل عبر البريد 
اإللكتروني تحوي تهديدات بمهاجمة المساجد إلى 
عدد من الوسائل اإلعالمية. ويمثل تارانت نفسه في 
المحاكمة. وفرض القاضي كاميرون ماندر قيوداً على 
وسائل اإلعالم لمنعه من استخدام المحكمة كمنصة 

لوجهات النظر المتطرفة.

شهادات مروعة للناجني من هجوم مسجدي نيوزيلندا العام املاضي
المجرم »غير نادم«

كرايست تشيرش )نيوزيلندا( - وكاالت

وسط بارقة أمل في محاربة الوباء، قررت إسبانيا، الثالثاء، 
اإلصابات  بعدد  مقلق  تزايد  لمواجهة  الجيش  تعبئة 
بـ»كوفيد19-«، في وقت أعلن فيه مختبر »أسترازينكا« 

بدء التجارب على عقار للتصدي للفيروس.
إن  سانشيز  بيدرو  اإلسباني  الوزراء  رئيس  وقال 
المناطق  تصرف  في  ستضع  اإلسبانية  »الحكومة 
مجموعات من القوات المسلحة لرصد« اإلصابات، مشيرا 
وفق  الغرض،  لهذا  عسكري  ألفي  نشر  سيتم  أنه  إلى 

»فرانس برس«.
األكثر  المناطق  في  البشرية  الموارد  نقص  ويشكل 
الوباء  انتشار  عودة  أسباب  أبرز  أحد  إسبانيا  في  تضررا 
بالده  في  الوباء  انتشار  أن  إلى  سانشيز  ولفت  فيها. 
عن  »بعيدة  تزال  ال  البالد  أن  إلى  أشار  لكنه  »مقلق«، 
الوضع الذي كان سائدا في منتصف مارس«. وقال: »ال 
بالسيطرة  جديد  من  يبدأ  بأن  للوباء  نسمح  أن  يمكننا 
)...( يجب أن نمسك بزمام األمور، والتغلب  على حياتنا 

على المنحنى الثاني« للعدوى.
وتعتزم إسبانيا التي تجاوزت اإلثنين عتبة الـ400 ألف 
إصابة، فرض »تدابير صارمة« في العاصمة مدريد، مثل 
وفق  السكان،  حركة  من  الحد  أو  محددة  مناطق  عزل 
الصحة  وزارة  في  الصحية  الطوارئ  مركز  مدير  أعلن  ما 

فيرناندو سيمون.

بارقة أمل
ظهرت  األفق،  في  ثانية  وبائية  موجة  شبح  يلوح  وفيما 
بارقة أمل من لندن حيث أعلن مختبر »أسترازينكا« الذي 
األولى  المرحلة  مباشرته  لقاح،  تطوير  على  أصال  يعمل 
التجارب على دواء يقي من »كوفيد19-« ويعالجه.  من 
من  الجرعات  أولى  التجربة  في  المشاركين  أول  وتلقى 
كما  مضادين،  جسمين  بين  مزيج  من  المؤلف  العقار 

أوضح »أسترازينكا«.
متطوعا   48 تضم  التي  األولى  المرحلة  وستحدد 
بين  أعمارهم  تراوح  جيدة  بصحة  يتمتعون  بريطانيا 
هو  الرمزي  »واسمه  الدواء  كان  إذا  ما  عاما،  و55   18

AZD7442« آمنا مع تحديد كيفية استجابة الجسم له.
وارتفع الثالثاء عدد وفيات الوباء إلى 813 ألفا و733 

منذ ديسمبر، حسب حصيلة أعدتها »فرانس برس« بناء 
على مصادر رسمية.

بلدا   196 في  إصابة  مليون   23 من  أكثر  وسجلت 
البلد األكثر تضررا مع  المتحدة هي  ومنطقة. والواليات 
و309  ألفا   115« البرازيل  تليها  وفاة،  و284  ألفا   177
وفيات« ثم المكسيك »60800 وفاة« والهند »58390 

وفاة« والمملكة المتحدة »41433«.
عزل  لفرض  تفاديا  العدوى  احتواء  الحكومات  وتحاول 
بشكل  جديدة  قيودا  لذلك  وتعلن  السكان،  على  شامل 

شبه يومي.
في  المدارس  الجنوبية  كوريا  أمرت  اإلطار،  هذا  وفي 
اعتبارا  بعد  من  التدريس  إلى  بالعودة  ومنطقتها  سول 
من 11 سبتمبر. وأوصت ألمانيا بعدم السفر إلى باريس 
هاتين  في  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  بعد  دازور  والكوت 
القبرصية  السلطات  وأعلنت  الفرنسيتين.  المنطقتين 

أن فرنسا ستنتقل إلى الفئة ج »سي«، وهي الدول التي 
14 يوما.  يفرض على القادمين منها حجر إلزامي لمدة 
إجراء  الحجر،  ينفذون  الذين  على  قبرص  تفرض  كما 
فحص جديد للكشف عن الفيروس في اليوم الثاني عشر.

موقعها  على  األلمانية  الخارجية  وزارة  وحذرت 
الضرورية«  غير  السياحية  »الرحالت  من  اإللكتروني 
المسافرين  أنه يتعين على  المناطق، ما يعني  إلى هذه 
العائدين إلى ألمانيا من هناك أن يجروا فحص الكشف 
بانتظار  صحي  لحجر  يخضعوا  وأن  »كوفيد19-«  عن 

النتيجة.

ساردينيا مركز للوباء
على  التأثير  الفيروس  يواصل  العالم،  أنحاء  كل  وفي 
االقتصاد ويؤدي إلى الفوضى في العديد من المناسبات 
وثقافية  سياسية  أو  كانت  رياضية  البارزة،  واألحداث 

من  أكثر  ألغيت  البريطاني،  السفر  قطاع  ففي  ودينية، 
تسعين ألف وظيفة أو هي معرضة لإللغاء بسبب الوباء، 

وفق جمعية وكالء السفر »أبتا«.
من  الخروج  يستغرق  أن  يتوقع  أفريقيا،  جنوب  وفي 
2020، خمس سنوات، وفق األمم  الركود المعلن العام 
الفقر  مستوى  في  حادا  ارتفاعا  تخشى  التي  المتحدة 
الوباء  إن  أممي  مسؤول  وقال  االجتماعي.  والتفاوت 
الدول  في  اعتداءات  تنفيذ  مخاطر  تقليص  في  أسهم 
األكثر استقرارا، فيما تزايد التهديد في مناطق نزاع مثل 

العراق وسورية.
الـ600  اإلثنين عتبة  البيرو، تجاوز عدد اإلصابات  في 
األربع  الساعات  خالل  شخصا  بـ150  الوباء  وأودى  ألف، 
وفاة   565 اإلثنين  البرازيل  األخيرة. وأحصت  والعشرين 
أكثر من اليوم السابق، ما يرفع الحصيلة اإلجمالية إلى 
جزيرة  تحولت  إيطاليا،  وفي  وفاة.   115300 من  أكثر 

شواطئها  بسبب  الشهيرة  السياحية  الوجهة  سردينيا، 
الصيف. وثمة خطر  للفيروس هذا  إلى »بؤرة«  الخالبة، 
عندما  اإليطالية  المناطق  كل  في  المرض  يتفشى  أن 
في  موجودين  مصطاف  ألف   250 من  أكثر  سيعود 

الجزيرة إلى منازلهم في األيام المقبلة.
التعاون  تعزيز  إلى  الثالثاء،  المتحدة،  األمم  ودعت 
والتنسيق بين الدول للحد من »الوطأة المدمرة« لوباء 
»كوفيد19-« على القطاع السياحي الذي يشكل مصدر 
العام  األمين  وقال  الدول.  لبعض  الرئيسي  العائدات 
»خالل  بيان:  في  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم 
األشهر الخمسة األولى من السنة، تراجعت حركة وصول 
وتمت  النصف  من  بأكثر  الدول  إلى  األجانب  السياح 

خسارة نحو 320 مليار دوالر من العائدات السياحية«.
وقد تصل الخسائر اإلجمالية للعام 2020 إلى أكثر من 

900 مليار دوالر، حسب أرقام األمم المتحدة.

● أشخاص يضعون كمامات في ساحة تروكاديرو المطلة على برج إيفل●   عامل بالمجال الصحي يجري فحصا المرأة حامل في مركز طبي بالهند

● دونالد ترامب

● عسكري مالي ينتظر قبالة الطائرة الرئاسية في مهبط مطار باماكو

● المجرم برينتون تارانت أثناء المحاكمة

عواصم العالم - وكاالت

باماكو - وكاالتشارلوت »الواليات المتحدة« - وكاالت
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غزة - وكاالت

تونس ــ وكاالت

وسط مخاوف من تدهور األوضاع اإلنسانية

»كورونا« يفاقم صعوبات الحياة في قطاع غزة املحاصر
تدهور  غزة  قطاع  في  الفلسطينيون  يخشى 
إصابات  اكتشاف  إعالن  غداة  اإلنسانية  األوضاع 
استدعى  ما  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  محلية 
الوضع  وفاقم  ساعة،   48 لمدة  تجول  حظر  فرض 
والقصف  الحصار  أصال  تعاني  التي  البقعة  في 

والفقر.
اإلثنين،  مساء  حتى  سجل  قد  القطاع  وكان 
109 إصابات بالفيروس المستجد، جميعها تخضع 
للحجر الصحي في المراكز التي أقيمت في القطاع، 

وفق »فرانس برس«.
مخيم  في  للفيروس  محلي  تفش  أول  وسجل 
القطاع،  وسط  الفلسطينيين  لالجئين  المغازي 
الثالثاء  وأعلن  واحدة.  عائلة  من  أفراد  أربعة  لدى 
عن إصابة جديدة داخل أحد مراكز الحجر الصحي، 

ليرتفع مجمل اإلصابات إلى 114.
التي تدير  وبدأ مئات من عناصر حركة حماس 
القطاع، فجر الثالثاء، االنتشار في الشوارع مقيمين 
وهي  التجول.  حظر  قرار  تطبيق  لضمان  الحواجز 
المرة األولى يفرض فيها حظر التجوال في القطاع 
العام  في  الحكم  اإلسالمية  الحركة  تولي  منذ 

.2007
البزم،  إياد  الداخلية،  وزارة  باسم  الناطق  وأكد 
»مقار  يشمل  التجول  حظر  أن  صحفي  مؤتمر  في 
التعليمية،  والمؤسسات  والخاصة  الرسمية  العمل 
يقضي  كما  والنوادي،  األفراح  وصاالت  والمساجد 

بمنع التجمعات بدءا من ليل الثالثاء«.
أشرف  الصحة،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
إلى  يهدف  التجول  حظر  فرض  قرار  إن  القدرة، 
فيروس  تفشي  وعدم  المجتمع  سالمة  »ضمان 
انتقال  وسرعة  السكاني  االكتظاظ  بسبب  كورونا 
العدوى«. وطالب القدرة المجتمع الدولي ومنظمة 
األدوات  »توفير  على  بالعمل  العالمية  الصحة 
التي  واألدوية  التنفس  وأجهزة  للفحص  الالزمة 

يحتاج إليها القطاع«.
نسمة،  مليوني  نحو  غزة  قطاع  في  ويعيش 
 .53% الخبراء،  وفق  بينهم  الفقر  نسبة  تتجاوز 
االنتحار  محاوالت  في  ارتفاعا  العام  هذا  وشهد 
مركز  ووثق  الصعبة.  االقتصادية  األوضاع  بسبب 
خالل  انتحار  حالة   17 اإلنسان  لحقوق  الميزان 

النصف األول من العام الجاري.

أزمات بالجملة
آالف  اصطف  اإلثنين،  ليل  من  متأخرة  ساعة  وفي 
محال  وفي  الخبز،  لشراء  المخابز  أمام  المواطنين 
وبين  الغذائية.  بالمواد  للتزود  ماركت  السوبر 
بشكل  منزله  ترك  الذي  فارس  أدهم  كان  هؤالء، 
وأصبح  البيت  في  »كنا  فارس:  وقال  »مفاجئ«. 

انتظرنا  مفاجئ،  بشكل  التوتر  من  حالة  هناك 
التصريح الرسمي من وزارة الصحة«.

الخبز،  لشراء  وذهبت  كمامة  »وضعت  وأضاف: 
لـ48  سيستمر  الحظر  ألن  االحتياطات  أخذ  يجب 

ساعة«.
والثالثاء، خرج سعيد محمدين »30 عاما« لشراء 

مغلقة،  الصيدليات  جميع  ليجد  لطفلته  األدوية 
»هذا  قال:  إذ  اإلجراءات  هذه  عن  راضيا  بدا  لكنه 
أمين  وبدا  المرض«.  محاصرة  يجب  مطمئن، 
يعني  االلتزام  عدم  بأن  مقتنعا  عاما«   24« عوض 
االلتزام  عدم  »سيؤدي  وتابع:  »كارثة«.  وقوع 
ووقوع  للمرض  سريع  تفش  إلى  الحظر  بإجراءات 

كارثة حقيقية ال مثيل لها في العالم، خصوصا أن 
القطاع أصال يعاني أزمات عدة«.

عاصي،  أبو  حمدان  العشريني،  الشاب  أما 
إيجاد  الثالثاء، بعد فشله في  السبل،  فتقطعت به 
الفحوص  إلى المستشفى إلجراء  سيارة أجرة تقله 
مياه  »ال  عاصي:  أبو  وقال  »الضرورية«.  الطبية 
الحر  من  نختنق  البيت  في  جلسنا  إذا  كهرباء،  وال 
الحياة  تبدو  التجول  منع  مع  واآلن  والرطوبة، 

معدومة« في القطاع.
صاحب  وهو  العمصي  ماهر  عبر  جهته،  من 
أمله في »أال  اإللكترونية عن  األجهزة  لبيع  شركة 
مزيدا من  يحتمل  ال  البلد  الحظر ألن  فترة  تطول 

المعاناة«.

عقوبات
غزة  قطاع  من  الخروج  الفلسطينيون  ويستطيع 
عبر معبرين، معبر إيريز نحو إسرائيل، ومعبر رفح 
الحدودية  المعابر  وأغلقت  مصر.  مع  الحدود  عند 
بسبب  الماضي  مارس  منذ  كلي  شبه  بشكل 
واألراضي  إسرائيل  في  »كورونا«  فيروس  تفشي 
الفلسطينية، األمر الذي فاقم من صعوبة األوضاع 
للفلسطينيين  وسمح  والمعيشية.  االقتصادية 
الراغبين في العودة من الخارج بدخول القطاع مع 

التزامهم الحجر الصحي في مراكز محددة.
المحاصر،  القطاع  في  األوضاع  من  وفاقم 
وإسرائيل،  حماس  حركة  بين  المتبادل  القصف 
إثر  الجاري،  الشهر  من  السادس  منذ  والمستمر 
الدولة  نحو  القطاع  من  حارقة  بالونات  إطالق 

العبرية.
الثالثاء،  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  وأعلن 
حماس  لحركة  مواقع  على  جديدة  ضربات  شن 
متفجرة  بالونات  إطالق  على  ردا  غزة،  قطاع  في 
قاسم  حازم  حماس  باسم  الناطق  وقال  وحارقة. 
القطاع  على  الصهيوني  »القصف  إن  بيان  في 
وإجراءات  والحصار  للعدوان  امتداد  هو   )...(
التي  الطوارئ  حالة  رغم  المشددة،  اإلغالق 
القطاع لمواجهة جائحة كورونا ويعكس  يعيشها 

للعدو«. الهمجي  السلوك 
على  عقوبات  فرضت  قد  إسرائيل  وكانت 
الحارقة  البالونات  إطالق  استمرار  بسبب  القطاع 
كرم  معبر  وأغلقت  أراضيها،  باتجاه  والصواريخ 
الصيادين،  أمام  البحر  أغلقت  كما  أبوسالم، 

ومنعت إدخال إمدادات الوقود.
في  الوحيدة  الكهرباء  توليد  محطة  وأعلنت 
توريد  إسرائيل  منع  بسبب  عملها  توقف  القطاع 
اإلثنين-الثالثاء،  ليل  متأخر  وقت  وفي  الوقود، 
لحركة  العسكري  الجناح  القدس،  سرايا  أعلنت 
في  عناصرها  من  أربعة  مقتل  اإلسالمي،  الجهاد 

انفجار »عرضي« وقع شرق مدينة غزة.

أحصت األمم المتحدة مقتل 13 الجئا 
وإصابة 224 آخرين في »كارثة المرفأ« 

بينما ال يزال مصير 59 آخرين مجهوال

●  فلسطينية تنتظر قرب أمتعتها لمغادرة معبر رفح الحدودي مع مصر.

●  فلسطينيون يصطفون أمام أحد المخابز في قطاع غزة

●  رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو في الخرطوم

●  مواطن سوري يتفقد مبنى مهدما بحي الكرنتينا في بيروت

حظر التجول بالقطاع يشمل مقار العمل الرسمية والخاصة 
والمؤسسات التعليمية والمساجد وصاالت األفراح والنوادي

بيروت - وكاالت

البرلمان يصوت عليها خالل أيام

تشكيل حكومة من املستقلني في تونس

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف، هشام المشيشي، ليل الثالثاء-األربعاء 
عن تشكيلته الوزارية، مؤكدا أنها من شخصيات مستقلة، لتنتقل بذلك الكرة 
لهذه  الثقة  منح  على  للتصويت  جلسة  أيام  خالل  سيعقد  الذي  البرلمان،  إلى 

الحكومة وهي الثانية في البالد خالل ستة أشهر.
وقال المشيشي في مؤتمر صحفي: »بعد سلسلة من المشاورات مع األحزاب 
والكتل البرلمانية، وبعد تقييم الوضع االقتصادي والسياسي واالجتماعي، انتهى 
االقتصادي  الوضع  التفكير في حكومة كفاءات مستقلة تنكب على  إلى ضرورة 

واالجتماعي واستحقاقات التونسيين«، وفق »فرانس برس«.
وقبل الكشف عن التشكيلة، عبرت أحزاب عن رفضها قرار المشيشي تكوين 
حكومة تكنوقراط، لكنها تجد نفسها مدفوعة لخيار التصويت بالموافقة تفاديا 

لجر البالد التي تواجه وضعا اقتصاديا صعبا إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وبخياره هذا يتجاوز المشيشي دعوات حزب النهضة، ذي المرجعية اإلسالمية 
وأكبر الكتل البرلمانية »54 نائبا من أصل 217«، الذي تشبث بحكومة ممثلة 

لألحزاب، كما كانت عليها الحال مع حكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.
وتضم حكومة المشيشي 28 عضوا ما بين وزراء وكتاب دولة، من بينهم وزراء 

من الحكومة السابقة وثماني نساء، وغالبيتهم غير معروفين من الرأي العام.
المنصب  شغل  الذي  الجرندي،  لعثمان  الخارجية  حقيبة  المشيشي  وأسند 
2013 قبل تعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية لدى رئيس البالد  العام  في 
قيس سعيد. كما منح المصرفي السابق علي الكعلي حقيبة االقتصاد، بينما نال 

إبراهيم البرتاجي، األستاذ الجامعي المتخصص في القانون حقيبة الدفاع.
التشريعية  االنتخابات  يتم ترشيحه منذ  ثالث رئيس حكومة  والمشيشي هو 
التي جرت في أكتوبر الفائت، وأفرزت برلمانا مشتت الكتل دون غالبية واضحة.

وزيرا  تعيينه  قبل  شغل  فقد  التونسية،  اإلدارة  في  واسعة  خبرة  وللمشيشي 
للداخلية في حكومة الفخفاخ منصب المستشار القانوني للرئيس سعيد، وقبلها 

تنقل كمدير ديوان في وزارات عدة مثل الصحة والنقل والشؤون االجتماعية.
االستقاللية  كنف  في  »العمل  حكومته  أعضاء  تقديمه  إثر  المشيشي  وتعهد 
والتفاعل مع كل المكونات السياسية... سنحاول أن نكون في تفاعل مباشر مع 
الماضي،  يناير  النهضة رشحت في  البالد. وكانت حركة  السياسي« في  الطيف 
الحبيب الجملي، الذي لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان، فما كان من الرئيس، 
الفخفاخ تشكيل حكومة، قبل أن يستقيل هذا  إلياس  إال أن كلف  قيس سعيد، 
األخير منتصف يوليو، بسبب شبهات في ملف تضارب مصالح وتشبث النهضة 
آنذاك بخروجه من الحكومة. وأرسل رئيس الحكومة المكلف أسماء المرشحين 
تضارب  ملفات  وجود  فرضية  من  للتثبت  الفساد  مكافحة  هيئة  إلى  لحكومته 

مصالح متعلقة بها يمكن أن تؤثر على عمل حكومته مستقبال.
البرلمان،  رئيس  يدعو  أن  المشيشي حكومته  أن شكل  بعد  المفترض  ومن 
راشد الغنوشي، النواب إلى االنعقاد استثنائيا في تاريخ يحدده مكتب البرلمان، 
وذلك بعد أن وجه سعيد فجر الثالثاء مراسلة رسمية في ذلك، وفقا لبيان من 

رئاسة الجمهورية.

الخرطوم - وكاالت

بين حرب في بلدهم وأزمات المهجر

سوريون في العراء بال عمل وال مأوى بسبب انفجار بيروت
لحظات قليلة قلبت حياة أحمد رأسا على عقب، 
واثنتين  زوجته  من  بيروت  مرفأ  انفجار  فحرمه 
من بناته، فيما انتشلت األخريان بأعجوبة على 
قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل العائلة التي 
في  تجده  لم  أمان  عن  بحثا  سورية  من  فرت 

لبنان.
الكرنتينا  منطقة  في  منزله  ركام  أمام  وقفا 
جراء  تضررا  واألكثر  بيروت  لمرفأ  المحاذية 
لـ»فرانس  اصطيفي  حاج  أحمد  يقول  االنفجار، 
أغمضت  عقلي،  فقدت  وكأنني  »أشعر  برس«: 
من  شيء  كل  وجدت  فتحتهما  وحين  عيني 
حولي قد تغير«. ويضيف: »خسرت كل شيء في 
بتنا عائلة  لحظة. كنا عائلة من ستة أشخاص، 

صغيرة، أنا وابنتي«.
في  إدلب  مدينة  من  المتحدر  أحمد،  يعمل 
في  طويلة  سنوات  منذ  سورية،  غرب  شمال 
لقمة  لتأمين  آخر  إلى  عمل  من  يتنقل  لبنان. 
العيش. وفي العام 2014 ومع اشتداد المعارك 
في سورية، قرر أن يأتي بعائلته لتلتحق به في 
يدم  لم  عليه  راهن  الذي  »األمان«  لكن  لبنان، 

طويال.
إلى  عائدا  أحمد  هرع  االنفجار،  وقوع  وبعد 
لطيفة »22  ابنته  رآه جثة  ما  أول  منزله، وكان 
عاما« مطروحة قرب جدار المنزل الذي »لم يبق 
المنطقة  شباب  وانضم  حجر«.  على  حجر  فيه 
وعناصر الدفاع المدني إليه النتشال باقي أفراد 
وزوجته  عاما«   13« جود  ابنته  ليجد  عائلته، 

خالدية »40 عاما« جثتين هامدتين.
 17« ديانا  إخراج  من  المنقذون  يتمكن  ولم 
عاما«، التي لم تكل عن الصراخ مطمورة تحت 
سقف المنزل الذي انهار عليها، إال بعد 11 ساعة 
من العمل المتواصل. ويقضي أحمد نهاره اليوم 
مع ابنتيه ديما »14 عاما« وديانا التي ترقد في 

المستشفى جراء إصابات بالغة في رجليها.
إلى  السفر  هو  اليوم  إليه  يطمح  ما  وجل 
الخارج. ويقول: »كنت أبحث عن مستقبل أفضل، 
لكن هذا لم يحصل.. ال أفكر بالعودة إلى سورية 
طالما أن ال أمان هناك«. ويضيف: »ال أريد اليوم 
سوى أن أؤمن البنتي لقمة العيش وأبحث عن 
وسيلة أسافر بها إلى الخارج.. أريد العيش بأمان 

معهما«.

ال شيء نفعله
وزاد  بيروت،  أحياء  أفقر  من  الكرنتينا  وتعد 
لموقعها  نظرا  قاطنيها  معاناة  من  االنفجار 

المحاذي للمرفأ.
وعلى غرار بقية السكان، أطاح االنفجار بمبنى 
صغير وغرف خشبية كان عدي قطان يتقاسمها 
وجميعهم  أعمامه،  وأوالد  وعميه  شقيقه  مع 
المرفأ،  في  عتالين  يعملون  كانوا  سوريون 

وخسروا مع االنفجار مصدر دخلهم.
وتهدم  المبنى،  جدران  بعض  تصدعت 
بعضها اآلخر، وانهار سقف غرف، بينما تبعثرت 
ومرآة خشبية  تلفاز هنا  الركام،  بين  المقتنيات 
الغرف  أما  الحجارة،  بين  أطفال  ولعب  هناك 

الخشبية فباتت مجرد ألواح مكسرة.
يتكرر المشهد نفسه عند أبنية أخرى مجاورة، 

غادرها  وأخرى  مهجورة  كانت  بيوت  بينها 
الحارة  لتصبح  االنفجار،  بعد  عجل  على  سكانها 
بينها ذكريات قاطنيها.  أنقاضا دفنت  الصغيرة 
العراء  النوم في  إال  وأقاربه  أمام عدي  يبق  ولم 
المنزل،  باحة  في  فرشا  يضعون  الركام.  بين 
ويعلقون ثيابهم على حبل غسيل، ويطبخون ما 

توافر على موقد صغير على الغاز.
ويقول عدي »21 عاما«: »لم يبق لنا عمل أو 
سكن.. نجلس هنا طوال النهار وال شيء نفعله«. 
بعد االنفجار، الذي نجوا منه بـ»أعجوبة«، أرسل 
المتزوجون منهم أفراد عائالتهم للسكن موقتا 
لدى أقاربهم في شمال لبنان، بانتظار أن يجدوا 

منزال جديدا يؤويهم أو فرصة عمل.
إذ  محاصرين،  اليوم  أنفسهم  ويجدون 
باعتبارهم  سورية  إلى  العودة  يمكنهم  ال 
فضال  اإللزامية،  العسكرية  للخدمة  مطلوبين 
عن أنهم فقدوا منازلهم جراء المعارك والقصف 
»وسط  حماة  محافظة  في  رأسهم  مسقط  في 

سورية«.
قبل عام، فر عدي من سورية والتحق بأقربائه 
ولتوفير  األمان  عن  بحثا  المرفأ،  في  العاملين 
لقمة عيش عائلته. وقبل أن تحل الفاجعة، كان 
االنفجار.  سبق  الذي  الحريق  أقاربه  مع  يشاهد 
ويقول: »لم أشهد شيئا مماثال حتى خالل تسع 
»في  ويضيف:  في سورية«.  الحرب  سنوات من 
نختبئ،  الطيران  صوت  سمعنا  إذا  كنا  سورية، 
أنفسنا  عن  الغبار  ونزيل  ننهض  الغارة  وبعد 

بكل  أطاح  انفجار  وقع  فجأة  هنا  حياتنا،  ونكمل 
شيء حولنا«.

ال بلد لنا
الباحثين  للسوريين  ملجأ  لبنان  شكل  ولطالما 
آالف  مئات  إليهم  ينضم  أن  قبل  العمل،  عن 

الالجئين الفارين من الحرب.
االنفجار  ضحايا  عداد  في  سوريون  وكان 
الذي أوقع أكثر من 180 قتيال وأكثر من 6500 
مصاب. وأعلنت السفارة السورية في بيروت أن 
43 من مواطنيها في عداد الضحايا. كما أحصت 
 224 وإصابة  الجئا   13 مقتل  المتحدة  األمم 
آخرين، بينما ال يزال مصير 59 آخرين مجهوال، 

من دون تحديد عدد السوريين منهم.
عائلة  على  تحل  كارثة  أول  االنفجار  وليس 
قطان، فاالنهيار االقتصادي المتسارع منذ أشهر 
أطاح بقيمة مدخولها اليومي، الذي كان يعادل 
مع  يساوي  اليوم  وبات  أقصى،  كحد  دوالرا   30

انهيار قيمة الليرة نحو ستة دوالرات.
وبعد مرور ثالثة أسابيع على االنفجار، ال يزال 
محور أحاديث العائلة، وغالبية أفرادها يعيشون 
السوري.  النزاع  اندالع  قبل  ما  منذ  لبنان  في 
بين  عالقين  كونهم  من  ساخرا  أحدهم  يقول 
حرب مدمرة في بلدهم وانفجار وأزمة اقتصادية 

في لبنان: »ضربتان على الرأس تؤلمان«.
يسارع  مساعدات،  تقل  سيارة  وصول  لدى 
كيسي  يحوي  صندوق  أخذ  إلى  منهم  كل 
مياه  وعبوتي  بسكويت  وعلبة  معكرونة 
وبضعة معلبات. ويقول نصر »21 عاما« إنهم 
كونهم  مساعدات  على  يحصلون  ال  أحيانا 
أنها  الموزعة  الجهات  وتبلغهم  سوريين، 
نعمل  »كنا  ويضيف:  باللبنانيين.  فقط  معنية 
لنأكل ونشرب ونؤمن بدل إيجار المنزل.. اآلن 
بلد،  وال  أموال،  وال  شرب  وال  أكل  لنا  يبق  لم 

سواء في سورية أو في لبنان«.

في خطوة بددت ما كان متداوال من احتماالت 
الحكم  في  البشير  عمر  خلفاء  موقف  بشأن 
الثالثاء،  السودان،  استبعد  التطبيع،  ملف  من 
في  انتخابات  تنظيم  قبل  بإسرائيل  االعتراف 
األميركي  الخارجية  وزير  زيارة  خالل   ،2022
مايك بومبيو، الثالثاء، للخرطوم، في إطار جولة 
بتطبيع  عربية  دول  إقناع  إلى  تهدف  إقليمية 

عالقاتها مع الدولة العبرية على غرار اإلمارات.
خارجية  لوزير  زيارة  بأول  بومبيو  ويقوم 
رايس  زيارة كوندوليزا  منذ  للخرطوم  أميركي 
له  محطة  ثاني  هو  والسودان   ،2005 العام 
األوسطية،  الشرق  جولته  في  إسرائيل  بعد 

وفق »فرانس برس«.
وصل  مشددة،  أمنية  تدابير  ظل  وفي 
رحلة  »أول  متن  على  إسرائيل  من  بومبيو 
الخرطوم،  إلى  أبيب  تل  من  مباشرة«  رسمية 
فيما  دبلوماسية،  عالقات  تقيمان  ال  اللتين 
وخالل  حرب.  حالة  في  عمليا  البلدان  يزال  ال 
على  السودان  استقبل  البشير،  عمر  حكم 
أسامة  سيما  ال  متطرفين،  إسالميين  أراضيه 
إلى   1993 من  فيه  عاش  الذي  الدن  بن 

1996 قبل أن ينتقل إلى أفغانستان.
قررت  عندما  لذلك  ثمنا  السودان  دفع  وقد 
ابتداء  عليه  عقوبات  فرض  المتحدة  الواليات 
السوداء  قائمتها  على  وأدرجته   1990 من 
للدول المتهمة بـ»رعاية اإلرهاب«. وتدهورت 
العالقات بين واشنطن والخرطوم، وفي العام 
إلى  الدبلوماسية  العالقات  خفضت   1997
مستوى قائم باألعمال، لكن عزل البشير تحت 

المعطيات. غير  ضغط حركة شعبية 
التي  الجديدة  االنتقالية  الحكومة  وقررت 
احتجاجات  بعد   2019 سبتمبر  في  تشكلت 

الديكتاتورية،  من  سنة  ثالثين  أنهت  شعبية 
على  والعمل  المتحدة  الواليات  من  التقرب 
االنتقالية  الحكومة  كلفت  وقد  العقوبات،  رفع 

عامة. اإلعداد النتخابات 
الوزراء،  الخرطوم رئيس  والتقى بومبيو في 
البرهان،  عبدالفتاح  والفريق  عبداهلل حمدوك، 

االنتقالي. السيادة  مجلس  رئيس 
الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  ونقل 
عن  صالح،  محمد  فيصل  اإلعالم،  وزير 
األميركي  »الطلب  على  ردا  قوله  حمدوك 
»المرحلة  إن  إسرائيل«،  مع  العالقات  بتطبيع 
االنتقالية في السودان يقودها تحالف عريض 
االنتقال  عملية  الستكمال  محددة  بأجندة 
البالد، وصوال  في  واالستقرار  السالم  وتحقيق 
تملك  »ال  وأضاف:  حرة«.  انتخابات  قيام  إلى 
هذه  يتعدى  تفويضا  االنتقالية  الحكومة 

إسرائيل«. مع  التطبيع  بشأن  للتقرير  المهام 

والعقوبات التطبيع  بين  الفصل 
اإلدارة  السوداني  الوزراء  رئيس  ودعا 
عملية  بين  الفصل  »ضرورة  إلى  األميركية 
الراعية  الدول  قائمة  من  السودان  اسم  رفع 

إسرائيل«. التطبيع مع  لإلرهاب ومسألة 
لقوى  المركزي  المجلس  أعلن  جانبه،  ومن 
الشعبية  االنتفاضة  قاد  الذي  والتغيير،  الحرية 
الحالية  الحكومة  أن  الثالثاء،  الماضية،  السنة 
إسرائيل.  مع  العالقات  لتطبيع  مفوضة  ليست 
شارك  اجتماع  إثر  للمجلس  بيان  في  وجاء 
الموقف  االجتماع  »جـدد  األمة:  حزب  فيه 
باعتبارها  إسـرائيل  مع  التطبيع  قضية  من 
االنتقالية  الفترة  حكومة  قضايا  من  ليست 
على  وأمن  الدستورية،  بالوثيقة  المحكومة 
وحق  أراضيه  في  الفلسطيني  الشعب  حق 

الكريمة«. الحرة  الحياة 

زمام  االنتقالية  الحكومة  تولي  وبعد 
اإلدارة  دعم  على  حصلت  البالد،  في  األمور 
األميركي  السفير  أعادت  التي  األميركية، 
وأشارت  الحالية.  السنة  مطلع  الخرطوم  إلى 
الجاري  أغسطس  مطلع  السودانية  السلطات 
اإلدارة  مع  العمل  »لمواصلة  استعدادها  إلى 
الدول  قائمة  من  السودان  لشطب  األميركية 
شراكة  عالقة  في  والدخول  لإلرهاب،  الراعية 

البلدين«. تفيد 

صعبة مهمة 
البلد  هذا  في  استثمار  أي  العقوبات  وتمنع 
بلغ  فقد  عميقة.  اقتصادية  بأزمة  يمر  الذي 
سنوي،  أساس  على   143% التضخم  معدل 
االنخفاض  في  السوداني  الجنيه  ويستمر 
عالمي  اقتصادي  سياق  في  الدوالر،  مقابل 
فيروس  وباء  جراء  قاسية  بضربة  أصيب 

المستجد«. »كورونا 
البرهان  الفريق  فبراير مع  اجتماع في  وبعد 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قال  أوغندا،  في 
»بدء  على  اتفقا  إنهما  نتانياهو  بنيامين 
العالقات  تطبيع  إلى  سيؤدي  الذي  التعاون 
بين البلدين«، لكن الحكومة السودانية نفت 
بعد ذلك تناول قضية »التطبيع« خالل اللقاء.
هذه  التقارب  عملية  أن  على  داللة  وفي 
وزارة  باسم  المتحدث  أقيل  صعبة،  ستكون 
السودانية، حيدر بدوي، من منصبه  الخارجية 
في  مفاجئة  وبصورة  ضمنيا  اعترف  بعدما 
بالده  بين  اتصاالت  بوجود  أغسطس   18
السوداني  الخارجية  وزير  ونفى  وإسرائيل. 
حينها ذلك. وفي السياق التاريخي، وبعد حرب 
إسرائيل  خاللها  احتلت  التي   1967 يونيو 
على  وغزة  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
العرب  القادة  معظم  اجتمع  الخصوص،  وجه 
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الخرطوم لن تلحق باإلمارات

الحكومة السودانية لـ »بومبيو«: »ال نملك 
تفويضا شعبيا بالتطبيع مع إسرائيل«



 1.22 مليار دوالر إجمالي عائدات السودان 
من المعدن النفيس العام الماضي

 لم يبق شيء من موقع أثري يعود إلى عهد 
مملكة مروي التي استمرت 700 عاما

عندما توغل فريق من علماء اآلثار السودانيين الشهر الماضي 
في صحراء السودان وصوال إلى موقع جبل المراغة األثري، 
ظنوا أنهم ضلوا الطريق، ألن الموقع اختفى، لكن الحقيقة أن 
الباحثين عن معدن الذهب النفيس دمروا الموقع الذي يعود 
تاريخه إلى ألفي عام، باستخدام آليات عمالقة عال هديرها 
صاخبا في الموقع الواقع على بعد 270 كلم شمال الخرطوم.

إدريس  حباب  السودانية،  اآلثار  علم  اختصاصية  وقالت 
أحمد، وهي ال تزال تحت الصدمة لوكالة »فرانس برس«: 
»هدفهم الوحيد من الحفر هنا الحصول على الذهب. لقد 
قاموا بعمل جنوني ولكسب الوقت استخدموا جرافات ثقيلة«. 
وقد عملت االختصاصية في الموقع في العام 1999 مع بعثة 

من متحف جامعة بوسطن األميركية.
عن  بحثهم  عند  الفريق  اعترت  التي  الصدمة  من  وزاد 
مصدر الهدير الذي يشق صمت صحراء بيوضة أنهم شاهدوا 
آليتي حفر وخمسة رجال يعملون عليها، بعد أن انتهوا من 
مترا. وشاهدوا على   20 مترا وعرض   17 حفر حفرة بعمق 
األرض آثار عجالت سيارات وأخرى أعمق لشاحنات أكبر قامت 

بنقل معدات الحفر وكذلك الردم.
لم يبق تقريبا شيء من الموقع الذي يعود إلى عهد مملكة 
مروي، التي استمرت على مدى 700 عام من سنة 350 قبل 
الميالد إلى سنة 350 ميالدية، وكان عبارة عن مستوطنة 
صغيرة أو نقطة مراقبة لتأمين حدود المملكة. وقال حاتم 
النور، مدير الهيئة العامة لآلثار والمتاحف: »الحفر تم تحت 
جنون الثراء والبحث عن الكنوز، وألن األرض مكونة من الحجر 
الرملي النوبي ومغطاة بطبقة من الصدأ فإن جهاز كاشف 
المعادن الذي يستخدمونه يصدر صوتا، ألن الحجر يحتوي 
على معدن الحديد، فيظنون أن هناك ذهبا وهكذا يواصلون 

الحفر«.
وعدا عن »الجرح« الذي فتحوه في أرض الموقع التاريخي، 
فإنهم أخذوا الصخور األسطوانية القديمة التي شيدت بها 
ليجعلوها  البعض،  بعضها  فوق  ووضعوها  المكان  أعمدة 
أعمدة وضعوا فوقها سقفا وحولوها إلى غرفة للطهي وتناول 
الطعام. لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد. فعندما اقتيد 
»لصوص الذهب« إلى قسم الشرطة، لم تمض سوى ساعات 

قليلة حتى أطلقوا.
وارسو،  بجامعة  اآلثار  علم  أستاذ  الطيب،  محمود  وقال 
الخبير السابق في هيئة اآلثار السودانية: »كان يجب حبسهم 
في السجن ومصادرة آلياتهم. هذا هو القانون«، ولكن أفرج 
عنهم دون توجيه تهمة لهم بل حتى تمكنوا من استعادة 
رب  الحقيقي هو  »المجرم  أن  الطيب  وأضاف  الحفر.  أدوات 

العمل، ولكن يبدو أن له عالقات مع جهات عليا«.

هذه  أن  من  السودانيون  اآلثار  علم  اختصاصيو  ويحذر 
الحادثة ليست الوحيدة، وإنما هي جزء من عمل منظم لنهب 
حقب  إلى  العائدة  القبور  مئات  بين  فمن  األثرية.  المواقع 
النيل  نهر  مجرى  داخل  الواقعة  صاي  جزيرة  على  مختلفة 
ويبلغ طولها 12 كيلومترا، نبش عدد كبير منها، ال سيما 

تلك العائدة إلى العصر الفرعوني ودمرت أو خربت. ويعتقد 
أماكن  وفي  ذلك.  وراء  يقفون  من  هم  الذهب  صائدي  أن 
نائية، اختفت مئات المقابر والمعابد التاريخية جراء البحث عن 

المعادن النفيسة.
ويأتي السودان في المرتبة الثالثة من بين منتجي الذهب 

في قارة أفريقيا خلف جنوب أفريقيا وغانا. وقد بلغ إجمالي 
عائداته من المعدن النفيس العام الماضي 1.22 مليار دوالر 

»نحو 1.3 مليار يورو«، وفق البنك المركزي.
في السابق كان الناس يبحثون عن الذهب في مدينة أم 
درمان على الضفة الغربية لنهر النيل، بعد أن يلتقي نهرا 
النيل األزرق واألبيض ويكونا نهر النيل. وقال محمود الطيب 
وهو يستعيد ذكريات طفولته في مدينة أم درمان: »في زمن 
سابق اعتدنا أن نرى الناس يستخدمون مناخل صغيرة مثل 
التي تستخدم في المنازل لغربلة دقيق الطحين، لغربلة طين 
على  يعثرون  كانوا  الذي  الذهب  من  ذرات  عن  بحثا  النهر 

كميات ضئيلة جدا منه«.
الناس  اعتاد  الماضي،  القرن  أواخر تسعينات  والحقا في 
يستخدمون  والباحثين  اآلثــار  علم  اختصاصيي  مشاهدة 
كواشف ألغراض البحث العلمي ويحفرون، وألنهم لم يعتادوا 
على ثقافة البحث العلمي فقد ظنوا أنهم يحفرون بحثا عن 
الذهب. وأضاف: »كلما بدأنا بالحفر في مكان ما، كان الناس 
يأتون ليسألونا إن كنا عثرنا على الذهب. وإذا كانت األماكن 
األثرية تمثل في الموروث الشعبي مواقع دفن فيها الذهب 
ما  الناس في  يرويها  التي  الخيالية  القصص  فذلك بسبب 

بينهم«.
التي  األهرامات  عدد  أن  اآلثار  علم  اختصاصيو  ويعتقد 
من  أكثر  السودان  في  مختلفة  تاريخية  حقب  خالل  بنيت 
تلك التي بنيت في مصر ولكن أغلبها غير مكتشف. وتصنف 
»اليونسكو« موقع جزيرة مروي األثري على بعد 200 كلم من 

جبل المراغة على الئحة التراث العالمي.
وما يشكل خطرا على التراث السوداني هو أن مسؤولين 
محليين يشجعون العاطلين عن العمل ليجربوا حظهم في 
العثور على كنوز مندثرة، فيما يستخدم المستثمرون آليات 
ثقيلة للبحث عنها. وقال حاتم النور إن »من بين نحو ألف 
السودان،  في  الكثير  عنها  يعرف  ال  أو  معروفة  أثري  موقع 
دمر نحو مئة منها أو تعرضت للتخريب بسبب البحث عن 
الذهب«. وأضاف: »هناك رجل شرطة واحد لتأمين ما بين 30 
إلى 40 موقعا، وهؤالء الشرطيون ليست لديهم الخبرة وال 

أدوات االتصال أو المواصالت المناسبة«.
البعيدة  المواقع  مئات  في  أناس  يبحث  النمل،  ومثل 
سواء المدافن أو المعابد، أمال في العثور على كنز يحسنون 
به وضعهم المعيشي في بلد يعاني من ضائقة اقتصادية 
وتمزقه النزاعات األهلية والقبلية، وفق االختصاصيين. ويقول 
المشكلة  أن  ويرى  السيطرة  عن  خارج  الوضع  إن  الطيب 
»ال تتعلق بتوفير رجال شرطة لكن كيف تتعامل مع تراثك 
وتاريخك وتحافظ عليه. هذه هي المشكلة الحقيقية والتراث 
عليه  هو  ما  هذا  الحكومة،  أولويات  ضمن  ليست  واآلثــار 

الوضع«.

القاهرة ــ الوسط

التنقيب عن الذهب يدمر ماضي السودان
تحذيرات من عمل منظم لنهب المواقع األثرية

●  باحثون عن الذهب في موقع جيل مراغة األثري على بعد270 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم في 20 أغسطس 2020. )فرانس برس(

اقتصاد

كالم في األرقام

آالف شخص
تستعد وزارة المالية بحكومة الوفاق لإلفراج 
عن مرتباتهم، ويرتبطون بعقود عمل أبرمت 

بين العامين 2015 إلى 2019 

قالوا
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أعرب سفير االتحاد األوروبي لدى ليبيا، آلن بوغيا عن أمله في فتح الحقول والموانئ 
النفطية، والسماح لمؤسسة النفط بالقيام بأعمال الصيانة الالزمة، واستئناف عمليات 

اإلنتاج من جديد.
وأكد خالل لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى 

صنع اهلل، الثالثاء، »ضرورة إبعادها عن كل التجاذبات السياسية«.
من جهته، قدم صنع اهلل شرحًا بشأن »الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع النفط 
بليبيا، نتيجة اإلقفاالت غير القانونية لمنابع النفط، واألوضاع األمنية المتردية نتيجة وجود 
المرتزقة واألسلحة بالمواقع النفطية، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وشح الميزانيات 

المناسبة نتيجة اإلقفاالت«.
وشدد على ضرورة »فك الحصار عن الحقول والموانئ النفطية، والسماح للمؤسسة 
آثار  من  الخام  النفط  نقل  ألنابيب  الالزمة  الصيانة  عمليات  وبدء  بأعمالها،  بالقيام 
التسربات، واستئناف اإلنتاج والصادرات إلنعاش الخزينة، وطيّ صفحة األزمات والحروب، 

التي أثرت بشكل مباشر على المواطن الليبي، في شتى مناحي الحياة«.

مسؤول أوروبي يأمل فتح الحقول واملوانئ النفطية

بين 70 و100 مليون 
شخص قد يقعون في الفقر 
المدقع وهذا العدد يمكن 
أن يزداد إذا تفاقم الوباء 
أو طال أمده.

ديفيد مالباس
رئيس البنك الدولي
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القطاع العام
متفق  »كوفيد19-«  لوباء  اقتصادية  آثار  ثالثة  اليوم  العالم  يشهد 
عليها بشكل عام. أوال: لقد أصبح العالم المتقدم على شفا ركود حاد. 
على  سيتعين  وثالثا:  سريع.  تلقائي  انتعاش  هناك  يكون  لن  ثانيا: 
ذلك،  ومع  محددة.  غير  لفترة  الوطنية  االقتصادات  دعم  الحكومات 
اعتماد  سيعنيه  ما  في  النظر  يتم  لم  اإلجماع،  هذا  من  الرغم  على 
يتعلق  ما  وفي  طويل  ألمد  الحكومي  الدعم  على  الخاصة  الشركات 

بالعالقة بين الدولة واالقتصاد الرأسمالي.
تتمثل العقبة الرئيسية أمام مثل هذا التفكير في الفكرة الراسخة 
بأن الدولة ال ينبغي أن تتدخل في عملية تخصيص رؤوس األموال 
أن  التقليدية  االقتصادية  النظرية  تزعم  الطويل.  المدى  على 
الخاص.  المال  رأس  أقل كفاءة من  أن يكون  بد  العام ال  االستثمار 
جميع  أن  مفاده  استنتاج  إلى  المبسط  المنطق  هذا  تطبيق  يؤدي 
قرارات االستثمار من الناحية العملية يجب أن تترك للقطاع الخاص.

لكن حجة »اإلنفاق المتزايد« هي حجة خاطئة من الناحية النظرية 
والتجريبية. أوال: تفترض أن جميع الموارد في االقتصاد تعمل بشكل 
نقص  تواجه  ما  عادة  السوق  اقتصادات  معظم  الواقع،  في  كامل. 
يمكن  العام  االستثمار  أن  يعني  مما  االحتياطية،  القدرة  أو  العمالة 
أن يساعد في حشد الموارد التي كانت لتصبح دون فائدة لوال ذلك.

في  رائدا  دورا  دوما  الدولة  لعبت  العملية،  الناحية  من  ثانيا: 
المباشرة  االستثمارات  خالل  من  إما  األموال،  رؤوس  تخصيص 
الخاصة بها »بما في ذلك معظم عمليات بناء السكك الحديدية في 
من  معينة  ألنواع  المتعمد  التشجيع  طريق  عن  أو   ،» التاسع  القرن 

االستثمار الخاص.
كما لم يحقق وادي السيليكون أي نجاح ألن الدولة لم توفر الدعم 
ألصحاب رؤوس األموال والمستثمرين المغامرين. تم تمويل معظم 
الماضي من قبل  القرن  الرئيسية في نصف  التكنولوجية  التطورات 
الوكاالت الحكومية، بدءا من اإلنترنت إلى تكنولوجيا النانو. دخلت 

أمرا  الفوائد  جني  أصبح  عندما  فقط  اللعبة  الخاصة  الشركات 
صعودها  يشكل  التي  الصين،  هناك  ثم  ومضمونا.  واضحا 
اليوم  االقتصادي 
المثل األعلى للتنمية 

التي تقودها الدولة.
ذلك،  على  عالوة 
الحكومات  تدخلت 
إلنقاذ  مستمر  بشكل 
الخاصة  الشركات 
من  المتعثرة  الكبيرة 
على  المترتبة  العواقب 
أو  المرتكبة  األخطاء 
الصدمات غير المتوقعة، وكان إنقاذ النظام المصرفي في العام 

العمليات  نادرا ما أدت هذه  2008 هو أحدث مثال على ذلك. لكن 
إلى بناء مؤسساتي فعال. بدال من ذلك، سعت الحكومات إلى إعادة 
تحقق  أن  بمجرد  الخاصة  الملكية  إلى  إنقاذها  تم  التي  الشركات 

األرباح مرة أخرى.
أفضل  بشكل  بلد  أي  استثمار  ضمان  يمكننا  ال  الحال،  بطبيعة 
ذلك،  على  عالوة  العملية.  هذه  في  دورا  الدولة  لعبت  حال  في 
إلنجاح  الالزمة  الدولة  قدرة  إلى  البلدان  من  العديد  تفتقر 
الدولة  استثمار  على  التاريخية  األمثلة  أحد  لكن  العام.  االستثمار 
الصناعي«  اإلعمار  »إعادة  شركة  -مثل  الصناعية  الشركات  في 
الظروف  على  الضوء  تلقي  للدولة-  المملوكة  اإليطالية  القابضة 

التي قد تنجح في ظلها.
 1933 العام  في  الصناعي  اإلعمار  إعادة  شركة  تأسيس  كان 
إيطاليا،  في  بنوك  ثالثة  أكبر  إنقاذ  لعملية  مقصودة  غير  نتيجة 
العظيم.  الكساد  أزمة  أعقاب  في  االنهيار  وشك  على  كانت  والتي 
الميزانيات  أنه من الصعب استعادة  الواضح  سرعان ما أصبح من 
شركة،   100 يفوق  ما  إلى  الربحية  إعادة  دون  للبنوك  العمومية 
حيث تمتلك البنوك حصصا في األسهم، دون أن تتوافر على رأس 

مال خاص غير مضمون.
اإلعمار  إعادة  شركة  قبل  من  الثالثة  »البنوك«  إنقاذ  يسلط 
العام.  لالستثمار  المحتملة  والمخاطر  الفوائد  على  الضوء  الصناعي 
التابعة  الشركات  تعافت  الثالثينات،  من  المتبقية  الفترة  خالل 
لشركة إعادة اإلعمار الصناعي تحت إشراف رجل األعمال واإلحصائي 
المناهض للفاشية ألبرتو بينيدوس، الذي كان لدى بينيتو موسوليني 
الحس السليم لتعيينه كأول رئيس للشركة القابضة. في ظل النظام 
قرارات  في  تتدخل  أن  اإلنفاق  لسياسة  مسموحا  يكن  لم  الفاشي، 

االستثمار التي تتخذها شركة إعادة اإلعمار الصناعي.
حققت شركة إعادة اإلعمار الصناعي فترة نجاح ثانية بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة، عندما أسهم التقليد التكنوقراطي الموروث 
من ثالثينات القرن الماضي في إحباط النفوذ السياسي. وكما ذكر 
لالبتكار   »UCL« معهد  من  جاسبرين  وسيمون  ماكفارلين  لوري 
واألغراض العامة، فقد تزعمت شركة إعادة اإلعمار الصناعي جهود 
عملية إعادة بناء إيطاليا وتحقيق االنتعاش االقتصادي في مرحلة ما 

بعد الحرب.
السبعينات،  بحلول  المرغوب.  النحو  على  تنته  لم  القصة  لكن 
عرفت شركة إعادة اإلعمار الصناعي ارتفاعا في معدل الخسائر بسبب 
قطاع  خصوصا  المتدهورة،  القطاعات  في  الضخمة  استثماراتها 
الصلب. بغض النظر عن األسباب التي أدت إلى تراجع شركة إعادة 
النموذج  مع  تتوافق  أنها  متزايد  بشكل  بدا  فقد  الصناعي،  اإلعمار 
الفعالة. تم  الفاسدة وغير  الدولة  الذي تتبناه مؤسسة  النيوليبرالي 
بيع أصولها تدريجيا لسداد ديونها المتصاعدة، وتم إنهاء الشركة 

أخيرا في العام 2002.
السؤال  الصناعي  اإلعمار  إعادة  لشركة  المتفاوتة  النتائج  تثير 
الجواب،  الحكومية.  المؤسسات  هذه  نجاح  كيفية  حول  الحاسم 
بالتأكيد، هو منحها تفويضا واسعا يعكس هدفا وطنيا مقبوال، مع 
من  أسهل  القول  إن  السياسي.  التدخل  عن  التجارية  قراراتها  عزل 
من  بدال  بناء،  بشكل  األمر  في  نفكر  أن  يجب  ذلك،  ومع  الفعل، 
االقتصادي  النظام  إن  الجديدة.  الكالسيكية  للمبادئ  االستسالم 
الذي تحركه السوق ويفتقر إلى المساءلة السياسية ويتعطل بشكل 

دوري هو ببساطة نظام خطير للغاية.
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بريطاني اقتصادي  مؤرخ   **
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   **

 روبرت سكيدلسكي *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3692دوالر أميركي
1.6173يورو

1.7939الجنيه االسترليني
0.3651الريال السعودي
0.3728درهم إماراتي

0.1981االيوان الصيني

2020 /8/26 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

الوسط - عبد الرحمن أميني

أخطر 4 صدمات متداخلة تواجه االقتصاد الليبي
حصر البنك الدولي ما تعرض إليه االقتصاد الليبي 
متداخلة،  صدمات  أربع  في  األخيرة  األشهر  في 
وإغالق  االقتصادي،  النشاط  يخنق  مكثف  صراع 
حقول النفط، مما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي 
النفط،  أسعار  وانخفاض  البالد،  في  للدخل  المدر 
المتبقية إضافة  المنتجة  ما قلل الدخل في الحقول 
19« األمر الذي يهدد بمزيد  إلى آثار وباء »كوفيد 

من األضرار.
أعدت  الدولي  البنك  عن  صادرة  مذكرة  وحسب 
أغسطس   22  ( النفط  حقول  فتح  إعادة  قرار  قبل 
سياسية  أزمة  ألخطر  ليبيا  تعرضت  فقد  الجاري(، 
على  أثرت   ،2011 العام  منذ  وإنسانية  واقتصادية 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وتباطؤه إلى 
أوائل  طرابلس  على  الهجوم  بدأ  أن  منذ   ،2.3%
موانئ  على  المفروض  والحصار  الماضي،  العام 
يناير  في  البالد  في  الرئيسية  النفط  ومحطات 

الماضي.
المالية  الهيئة  توقعات  وفق  ذلك  من  واألسوأ 
الدولية ـ في سلسلة نصف سنوية تقيّم االتجاهات 
ـ  الصدمات  هذه  عن  الناشئة  األخيرة  االقتصادية 
الجاري.  العام  ليبيا تعاني من ركود عميق في  فإن 
التضخم  من  سنوات  بعد   ، نفسه  الوقت  وفي 
 2019 المرتفع ، بدأت األسعار في التراجع في عام 
السوق  في  الصرف  سعر  عالوات  انخفاض  بسبب 
قبل  من  مصاحبة  بإجراءات  مدفوعة  الموازية 
جانب فرض  إلى  المركزي  ليبيا  و مصرف  الحكومة 
في   183( الصعبة  بالعملة  المعامالت  على  رسوم 
المائة( مع تسهيل الوصول إلى العمالت األجنبية.
السوق  في  يعاني  يزال  ال  الليبي  الدينار  أن  كما 
وعدم  السياسي  اليقين  عدم  حالة  بسبب  الموازية 
من  االول  النصف  ففي  الكلي.  االقتصاد  استقرار 
الموازية  السوق  في  الدينار  خسر   ،  2020 عام 
األجنبي  النقد  قيود  بعد   ، قيمته  من  بالمائة   54
عدم  تزايد  مع  المركزي  ليبيا  مصرف  نفذها  التي 
اليقين المحيط بإطار االقتصاد الكلي حسب البنك 

الدولي.
العامة  المالية  عانت   2019 عام  مع  ومقارنة 
النفط  عائدات  ارتفاع  من  الرغم  على  الضغط  من 
أعلى  بنفقات  مقيدًا  األجنبية  العمالت  ورسوم 
فاتورة  استمرت  الخصوص  وجه  وعلى  وصارمة. 

األجور في االرتفاع.

وتصدير  إنتاج  على  المحدودة  للقدرة  ونظرًا 
خالل  كبيرة  تكون  قد  االنعكاسات  فأن  النفط 
ومحطات  الموانئ  إغالق  بسبب   2020 عام  بقية 
النفط ، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي 
الميزانية  وتعكس  العام.  هذا  أكثر  اإلجمالي 
الصعب  الوضع  هذا  جزئيًا   2020 لعام  المعتمدة 
السنوات  في  األعلى  وهو   ، متوقع  كبير  عجز  مع 
الحساب  يمر  أن  المتوقع  من   ، وبالمثل  األخيرة. 

.2021-2020 الجاري بعجز غير مسبوق في 
ونتيجة لذلك ستزداد االحتياطيات انخفاضًا هذا 
ألن  عالية  ليبيا  في  المخاطر  تبقى  حين  في  العام 
التي  المعنية  الدول  بين  بالوكالة  أصبح  الصراع 

متضاربة. أجندات  لديها 
الحالية  المحنة  على  للتغلب  بديل  وكسيناريو 
االلتزام  إلى  الدولي  البنك  دعا  اليقين  عدم  وحالة 
ومؤسساتها  البالد  لتوحيد  وطنية  سياسية  بإرادة 

لتعزيز  الحاسمة  واإلصالحات  السياسات  وتنفيذ 
االقتصاد. الكلي وتنويع  االقتصاد  إطار  استقرار 

ومجلس  الوفاق  حكومة  إعالن  أن  إلى  يشار 
النفط  ضخ  استئناف  مع  النار  إطالق  وقف  النواب 
الذي يشكل نحو %94 من موارد ليبيا، وضع مزيدا 
من الضغوط على أسعاره في السوق الدولية حيث 
1 بالمائة من قيمته بعد أنباء عودة  فقد اكثر من 

الليبي. اإلنتاج 
إنتاج  بلغ   ، حاليا  ألفا   90 من  بأقل  ومقارنة 
 1.22 والموانئ  الحقول  غلق  قبل  النفط  من  ليبيا 
جددت  الماضية  والجمعة  يوميا.  برميل  مليون 
»إخالء  إلى  دعوتها  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
التواجد  أشكال  كافة  من  النفطية  المنشآت  جميع 
لتتمكن  عامليها،  وسالمة  أمن  لضمان  العسكري، 
من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات 

النفط«. إنتاج تصدير 

البنك الدولي يرصد األزمة األكبر منذ 2011

من الناحية العملية.. لعبت الدولة دوما 
دورا رائدا في تخصيص رؤوس األموال 

من خالل استثماراتها المباشرة

 االحتياطات تزداد انخفاضاً هذا العام 
في حين تبقى المخاطر بليبيا عالية

الدينار الليبي ال يزال يعاني في السوق 
الموازية بسبب حالة عدم اليقين السياسي

●  مقر البنك الدولي في واشنطن

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

السنة اخلامسة
العدد 249 8 المحرم 1442 هــ
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قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، إن استجابة روسيا لتفشي 
فيروس كورونا وإجراءات التحفيز الحكومية ستحول دون انخفاض االقتصاد الروسي 

بأكثر من 5 % هذا العام.
وجاء التصريح خالل اجتماع عبر اإلنترنت عقد أمس لوزراء الصناعة في مجموعة 

»بريكس«، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأضاف الوزير الروسي أنه من المتوقع أن يعود االقتصاد الروسي للنمو في 2021 

بعد تراجعه العام الجاري.
لتعويض  دوالر  مليار   77 بقيمة  اقتصادية  تعافي  أطلقت خطة  روسيا  إلى  وأشار 

األضرار االقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وتهدف الخطة إلى دعم التغييرات الهيكلية في االقتصاد الوطني، بما في ذلك من 

خالل تحفيز الصناعات عالية التقنية، وتشجيع الصادرات غير المرتبطة بالطاقة.
ووفقا لبيانات االحصاء الروسية فإن تأثير أزمة كورونا على االقتصاد الروسي لوحظ 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  تراجع  الجاري، حيث  العام  الثاني من  الربع  في  كبير  بشكل 

لروسيا بنسبة 8.5 % على أساس سنوي.

توقعات بتراجع االقتصاد الروسي

من  عدد  دمج  المكلف،  التونسي  الوزراء  رئيس  المشيشي  يعتزم هشام 
الوزارات االقتصادية، من بينها المالية واالستثمار والتنمية وأمالك الدولة، 
وفقًا  الكعلي،  علي  االقتصادي  يقودها  أن  المتوقع  من  واحدة  وزارة  في 

لرويترز.
إنعاش  في  والمساعدة  الحكومة  هيكلة  إلعادة  الخطوة  هذه  وتهدف 
التي  حكومته  عن  المشيشي  يعلن  أن  المتوقع  ومن  المتعثر،  االقتصاد 

تتكون من مستقلين وتضم 23 وزيرا خالل اليومين المقبلين.
وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات 
مستقلة تماما عن األحزاب بعدما الحظه من اختالفات قوية بين األحزاب. 
وأضاف أنه بينما ال تزال االختالفات مستمرة ال يجد بعض التونسيين الماء.

الماضي  االسبوع  الوطني لإلحصاء في تونس  المعهد  بيانات  وأوضحت 

%21.6 في الربع الثاني من العام الحالي  إن اقتصاد البالد انكمش بنسبة 
البطالة  نسبة  وارتفعت  كورونا،  فيروس  أزمة  بسبب  سنوي  أساس  على 

لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.
إن  المستقيلة  الفخفاخ  حكومة  في  للداخلية  وزير  وهو  المشيشي  وقال 

إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.
على  بلدان  أربعة  مع  تتفاوض  إنها  الحكومة  قالت  الماضي  والشهر 
تعانيها  التي  الصعوبات  تظهر  خطوة  في   2020 في  ديون  سداد  تأجيل 

المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأغلبهم  معروفين  غير  وزراء  من  ستتكون  الحكومة  أن  رويترز  وذكرت 
من خريجي المدرسة الوطنية لإلدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب 

كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية.

تونس تعتزم دمج عدد من الوزارات االقتصادية
السعر بالدوالرنوع الخام

45.92برنت

43.33غرب تكساس

43.91دبي

45.19سلة أوبك

43.80أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     8/26/ 2020

رغم التوترات.. تقدم محادثات 
اتفاق التجارة بني أميركا والصني

عدد  حول  والصين  المتحدة  الواليات  فيه  تتقاتل  وقت  فى 
التكنولوجيا واألمن  السياسية، بما في ذلك  القضايا  كبير من 
اتفاقية  حالة  بشأن  تفاؤلهما  عن  البلدان  أعربت  القومي، 
حكومتي  عن  الصادرة  البيانات  وبحسب  بينهما،  التجارة 
منوشين،  ستيفن  األميركي  الخزانة  ــر  وزي فــإن  البلدين، 
رئيس  ونائب  اليتهايزر،  روبرت  األميركي  التجاري  والممثل 
الهاتف،  عبر  مباحثات،  أجروا  هي،  ليو  الصيني  الدولة  مجلس 

مساء االثنين.
تقدما  يرى  الجانبين  إن »كال  بيان،  في  قال  مكتب اليتيزر، 
االتفاقية«،  نجاح  لضمان  الالزمة  الخطوات  باتخاذ  ويلتزمان 
توصل  الذي  األولى«  »المرحلة  التجارة  اتفاق  إلى  إشارة  في 
وزارة  ووصفت  العام.  هذا  من  سابق  وقت  في  إليه  الجانبان 
بناء«،  »حــوار  بأنها  بيانها  في  المحادثات  الصينية  التجارة 
ــواء  واألج الظروف  »تهيئة  على  اتفقت  ــدول  ال أن  مضيفة 

لمواصلة دفع االتفاق قدما«.
لقاء  من  أسبوع  من  أكثر  بعد  المحادثات  أنباء  وتأتي 
مكالمة  عبر  والصينيين  األميركيين  التجاريين  المفاوضين 
يناير  في  إليه  التوصل  تم  الــذي  االتفاق  لمناقشة  فيديو 
قال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  لكن   ،2020 الماضي 
تقارير  ونقلت  ببكين«.  سعيد  »غير  ألنه  االجتماع  ألغى  إنه 
إعالمية عن ترامب قوله للصحفيين األسبوع الماضي، »ألغيت 
المحادثات مع الصين، ال أريد التحدث إلى الصين اآلن«، فيما 
األيام  في  التجارية  المحادثات  استئناف  الصيني،  الجانب  أكد 

المقبلة.
والصين  المتحدة  الــواليــات  بين  التوترات  وتصاعدت 
بعضهما  على  باللوم  البلدان  ألقى  حيث  اتجاهات،  عدة  في 
انتشار فيروس كورونا، وأغلقت قنصليتين بسبب  البعض في 
السلطات  استهدفت  كما  القومي،  األمن  حول  الخالف  تفاقم 
الصينية  التكنولوجيا  شركات  من  العديد  أيضًا  األميركية 

.WeChatو TikTok وهددت بحظر التطبيقات الشهيرة
وال يزال »اتفاق يناير التجاري« قائما إلى حد كبير، فيما نقلت 
إن  القول  محللين  عن  األميركية  اإلخبارية  إن(  إن  )سي  شبكة 
اقتصادية  عالقات  على  الحفاظ  في  مصلحة  لديهما  الدولتين 
حتى  العالقات  هذه  استمرار  من  تاريخ  »لديهما  وأن  مستقرة، 
في مواجهة القضايا األخرى«. وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
البيت  في  للصحفيين  كودلو  الري  األبيض  البيت  مستشار  قال 
من  مشترياتها  من  كبير«  »بشكل  زادت  الصين  إن  األبيض، 

السلع األميركية، مضيًفا أن التجارة »جيدة اآلن«.

»كورونا« يهدد عقدا من 
التقدم في أميركا الالتينية

اإلصــابــات  أولـــى  اكــتــشــاف  على  شــهــور  ستة  نحو  بعد 
حصيلة  وصلت  الالتينية،  أميركا  في  بـــ»كــوفــيــد19-« 
الفقر  تفاقم  وســط  ألفا   250 إلــى  الوباء  ــرّاء  ج الوفيات 
االجتماعي  التقدّم  من  عقد  بإلغاء  يهدد  ما  والالمساواة، 
البالغ  المنطقة  سكان  بين  ومن  المنطقة.  في  البطيء 

6,4 ماليين بالفيروس. 620 مليونا، أصيب  عددهم 
مع  الفيروس  تفشي  ترافق  المهمّشة،  األحياء  وفــي 
التي  االقتصادية  األزمة  عن  الناجمة  للمال  الملحة  الحاجة 
العائالت  آالف  وجــدت  حيث  ــالق  اإلغ تدابير  بها  تسببت 
الفيروس  من  نفسها  حماية  بين  صعب  خيار  أمام  نفسها 
وفي  أخرى.  جهة  من  عيشها  لقمة  ومحاولة كسب  جهة  من 

أسوا الحاالت، فشلت في تحقيق كال األمرين.
في  متواضع  منزل  في  تعيش  التي  مايا  ميلينا  وتقول 
في  )فافيال(  العشوائية  األحياء  أكبر  أحد  هيليوبوليس، 
شخص،  ألف   200 يقيم  حيث  البرازيلية  باولو  ساو  مدينة 
أن  دون  أيــام  تمر  عمل.  بال  بقيت  الــوبــاء،  هــذا  »بسبب 
تنظيف  كعاملة  عاما   36 البالغة  العازبة  األم  وعملت  نأكل«. 
عليها  تحصل  التي  المساعدات  على  تعتمد  اليوم  لكنها 
وقالت  الثالثة.  أطفالها  إلطعام  حكومية  غير  منظمة  من 
بكوفيد19-  توفوا  أشخاصا  تعرف  إنها  برس«  لـ»فرانس 

به. أصيبوا«  و»كثيرين 
ألميركا  اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  مدير  وقــال 
لنا  »يظهر  ذلك  إن  لوبيز-كالفا  فيليبي  لويس  الالتينية 
لم  ما  أنه  وأضاف  المنطقة«.  على  الوباء  تأثير  حجم  مدى 
المستوى  على  »فيمكننا  فاعلة  سياسية  بخطوة  القيام  يتم 
سنوات  عشر  إلى  تصل  لمدة  تدهور  عن  الحديث  اإلقليمي 

األبعاد«. الفقر متعدد  في مستويات 
ــدد اإلصــابــات، تــراجــعــت الــعــديــد من  ــاع ع ــف ــع ارت وم
تخفيف  عن  وفنزويال  واألرجنتين  البيرو  غرار  على  الحكومات 
فقرا،  األكثر  المجتمع  شرائح  بدعم  وتعهّدت  العزل  تدابير 
رغم أن الدعم كثيرا ما كان ضئيال أو فشل في الوصول إلى 

إليه. حاجة  األكثر  المجموعات 
ومنطقة  الالتينية  ألميركا  االقتصادية  اللجنة  وتتوقع 
 13,5 إلى  العام  هذا  البطالة  تصل  بأن  الكاريبي  البحر 
بـ18  أكثر  أي  العمل،  عن  عاطل  مليون   44 يعادل  ما   ،%
أن  يتوقع  كما  يناير.  في  المسجّل  العدد  عن  شخص  مليون 
وحّذرت  المئة.  في  تسعة  بنسبة  المنطقة  اقتصاد  ينكمش 
خسروا  إما  األشخاص  ثلثي  أن  من  العالمية  العمل  منظمة 

وظائفهم تماما أو خسروا ساعات عمل أو إيرادات.

تبون دعا إلى إعادة التقييم

الشكوك تحاصر تنفيذ »التجارة الحرة« بني الجزائر وأوروبا
القاهرة ــ الوسط 

الجزائر  بين  الحرة  التجارة  منطقة  اتفاق  دخول  أن  يبدو 
من  األول  في  موعده  في  التنفيذ  حيز  األوروبي  واالتحاد 
في  عليه  واسعة  اعتراضات  ظل  في  مؤكد،  غير  سبتمبر 

الجزائر.
في مطلع أغسطس، وجه الرئيس الجزائري، عبدالمجيد 
أجل  »من  رزيق  كمال  التجارة  وزير  إلى  تعليمات  تبون، 
الشروع في تقييم االتفاقات التجارية المتعددة األطراف، ال 
أن  يجب  الذي  األوروبي،  االتحاد  مع  الشراكة  اتفاق  سيما 
أجل  بترقية مصالحنا من  عناية خاصة تسمح  يكون محل 

عالقات متوازنة«.
الماضي  األربعاء  جراد،  عبدالعزيز  الوزراء،  رئيس  ووعد 
بـ»مراجعة قواعد الدفاع التجاري«، من خالل »إعادة النظر« 
في االتفاقات االقتصادية والتجارية »التي ال تخدم مصالح 
البالد«، وإعادة توجيه الجهاز الدبلوماسي لخدمة المصالح 

االقتصادية للبالد.
وبدا واضحا أن الموضوع يتعلق باتفاق الشراكة الموقع 
لم  وإن   ،2002 أبريل  في  األوروبي  واالتحاد  الجزائر  بين 
يذكره باالسم. وهناك شبه إجماع في الجزائر حول انتقاد 
تنفيذ هذا االتفاق، من السياسيين والخبراء االقتصاديين، 
الميزان  الواضح في  العجز  الذين يشجبون  ورجال األعمال 
األكبر  التجاري  الشريك  األوروبي،  االتحاد  لصالح  التجاري 

للجزائر على حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، 
علي باي ناصري، فقد استوردت الجزائر بضائع بقيمة 320 
مليار دوالر بين 2005 ونهاية 2019 من االتحاد األوروبي، 
سلعا  والغاز،  النفط  خارج  االتحاد،  إلى  تصدر  لم  بينما 
لوكالة  ناصري  ويوضح  دوالر.  مليار   15 من  أكثر  قيمتها 
في  جرت  االتفاق  حول  »المفاوضات  أن  برس«  »فرنس 
الجزائر  صادقت  الوقت،  ذلك  ففي  سيئ.  بشكل  األساس 
عليه وكان عدد أعضاء االتحاد 15، بينما اليوم يبلغ عددهم 

27، وسيزيد في السنوات القادمة«.
دخل اتفاق الشراكة بين بروكسل والجزائر حيز التنفيذ 
كل  أسواق  تفتح  أن  على   ،2005 سبتمبر  من  األول  في 
منهما على الجهة األخرى، تحضيرا إلنشاء منطقة التجارة 
الحرة. وقد نص على منح الجزائر فترة انتقالية مدتها 12 
على  الجمركية  الرسوم  تدريجيا  لتلغي   ،2017 حتى  عاما، 
منتجات صناعية، وتطبق تحريرا انتقائيا للمنتجات الزراعية. 
ثم تم تمديد الفترة االنتقالية لثالث سنوات حتى األول من 
سبتمبر 2020، لبعض المنتجات مثل الصلب والمنسوجات 

واألجهزة اإللكترونية والسيارات.
على  التفاوض  إعــادة  مرة  من  أكثر  الجزائر  وطلبت 
االقتصاد  أستاذ  ويرى  في صالحها.  ليس  أنه  تعتبر  اتفاق 
»الشراكة  أن  خاوة  ناجي  عنابة »شمال شرق«  جامعة  في 
الجزائرية األوروبية لم تف بوعودها للجزائر«. ويضيف أن 
االستهالكية  المنتجات  أمام  الجزائرية  السوق  فتح  مجرد 

من 27 دولة. ويعبر ناصري من جهته عن أمله في إعادة 
»يريدون  قائال:  األوروبيين،  مع  العالقات  في  التوازن 
الذين  من  »أنا  ويتابع:  أموالنا«.  نحسب  أن  وعلينا  البيع 
الصناعية موجودة  المنتجات  99 % من  يقولون )كفى!(. 
االتحاد  يقبله  ال  ما   .2018 منذ  الحرة  التجارة  اتفاق  في 
األوروبي هو أن الجزائر تضع تدابير وقائية ألداة اإلنتاج 

للغاية«. بالفعل ضعيفة  التي هي  لدينا 
مبتول،  عبدالرحمن  االقــتــصــادي،  الخبير  ويدعو 
»إعادة  إلى  غرب«،  »شمال  وهران  جامعة  في  األستاذ 
أجل  من  األوروبي  واالتحاد  الجزائر  بين  التعاون  بعث 
إمكاناتها  واستخدام  أهميتها،  كل  االتفاقية  هذه  إعطاء 
واالقتصادية  السياسية  الثالثة:  مكوناتها  في  الهائلة 
أن  اآلن،  الجزائرية  الحكومة  على  ويبقى  واإلنسانية«، 

تفصل في األمر.

●  جزائري يصطاد السمك في العاصمة الجزائر في 29 يونيو 2020    )أرشيفية: فرانس برس(

التي  التجارية  االتفاقات  في  الضعف«  ونقاط  القوة  نقاط 
أبرمتها الجزائر.

لفترة قصيرة  التوقف  »األنسب هو  ناجي خاوة:  يقول 
التقاسم  تمنع  التي  الجوهرية،  القضايا  في  النظر  إلعادة 
إعادة  إلى  ودعا  المحتملة«.  االقتصادية  للمنافع  العادل 
على  األوروبــي  االتحاد  مع  »العالقات  بشأن  التفاوض 
أساس دولة إلى دولة«، بدل دولة مقابل كيان اقتصادي 

األجنبية ال يمكن أن يبني اقتصادا أقل اعتمادا على الريع 
أكثر  وال  النفط-  على  يعتمد  الذي  الجزائر  اقتصاد  -مثل 

إنتاجية، وال يؤدي بالتالي إلى تحقيق النمو.
اتفاق  مصير  حول  برس«  لـ»فرانس  سؤال  على  وردا 
التجارة الحرة، قالت وزارة التجارة إنه تم تشكيل مجموعة 
اتفاقية  »تقييم  بهدف  عدة  وزارات  بين  مشتركة  عمل 
توقف  الوباء  بسبب  لكن  األوروبي«،  االتحاد  مع  الشراكة 
عمل المجموعة و»لم يستأنف إال أخيرا إلنهاء التفكير في 

أكاديمي جزائري: 
الشراكة األوروبية لم تف بوعودها

رئيس جمعية المصدرين:
 المفاوضات جرت بشكل سيئ

شكشك يلتقي مسؤولين من »إنكا« و»جاليك« 

»كاليون« التركية تعرض فرص االستثمار في ليبيا
القاهرة ــ الوسط 

البالد  شهدتها  التي  السياسية  التطورات  وسط 
المجلس  رئيس  بياني  خصوصا  الماضي،  األسبوع 
الرئاسي فائز السراج والنواب عقيلة صالح، كان ميدان 
المرة،  هذه  اقتصادية  الفتة  ذي  التحركية  التحركات 
في  الكهرباء،  توليد  مشروعات  طريق  عن  وتحديدا 

سياق أزمة تعيشها البالد نتيجة نقص الكهرباء.
يوم اإلثنين، كان استقبال رئيس المجلس الرئاسي 
شركة  من  مسؤولين  ضم  وفد  اإلثنين،  السراج،  فائز 
البنى  مشاريع  استكمال  لبحث  التركية،  »كاليون« 
بصفة  تنفيذها  المطلوب  واألخرى  المتوقفة،  التحتية 
مشاريع  استكمال  »بحث  أعلن  الرئاسي  بيان  عاجلة. 
تنفيذها  المطلوب  واألخرى  المتوقفة،  التحتية  البنى 
والطاقة  الكهرباء  مشاريع  وتشمل  عاجلة  بصفة 
والصحة والمواصالت، وتحديد آليات التعاون في مجال 
»كاليون«  شركة  وفد  وضم  عام«.  بشكل  االستثمار 
البناء  مجموعة  رئيس  االجتماع،  حضر  الذي  التركية 
رئيس  اإلدارة  مجلس  وعضو  أوفير،  سيردار  بالشركة، 
مجموعة الطاقة مرتضى عطا، والمستشار األول قوني 
توفان  محمد  بالشركة  األعمال  تطوير  ومدير  إيكيز، 

كوريز.
شركة  قدمت  واحـــد،  بيوم  اللقاء  هــذا  وقبل 
عرضا  للكهرباء  العامة  للشركة  التركية  »كاليون« 
الشمسية،  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد  مشاريع  إلقامة 
بحسب  بالغاز،  ــرى  األخ المحطات  بعض  وإمـــداد 
مجلس  إن  الشركة  وقالت  للكهرباء.  العامة  الشركة 
إدارة  مجلس  عضو  مع  األحد،  مساء  اجتمع،  اإلدارة 
المجلس  مستشار  بحضور  التركية  كاليون  شركة 
»العرض  مناقشة  جرى  االجتماع  وخالل  الرئاسي. 
التركية  كاليون  شركة  قبل  من  تقديمه  تم  الذي 
باستخدام  الطاقة  لتوليد  مشاريع  يتضمن  الــذي 
الطبيعي  الغاز  إمدادات  وكذلــك  الشمسية،  الطاقة 

اإلنتاج«. لبعض محطات 
المحاسبة،  رئيس ديوان  الماضي، بحث  واألسبوع 
ليبيا  لدى  تركيا  سفير  مع  األربعاء،  شكشك،  خالد 
سرحت أكسن، أسباب وخلفيات عدم عودة الشركات 
المتعاقدة  تلك  خاصة  أعمالها  الستكمال  التركية 
اتفاق  من  يوم  بعد  ذلك  وجاء  الكهرباء،  مجال  في 
الوفاق،  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ورئيس  شكشك 
للكهرباء  العامة  الشركة  إدارة  ومجلس  السراج،  فائز 

لم  الشركة  بيان  لكن  حمزة،  عبدالمجيد  للكهرباء 
يكشف تفاصيل تلك الرؤية التي قال إنها لقيت ترحيبا 

من حمزة.
التيار  في  متكررة  انقطاعات  الليبية  المدن  وتشهد 
انطلقت  التي  الصراع والحرب  زادت بسبب  الكهربائي 
أبريل  من  الرابع  منذ  طرابلس  العاصمة  تخوم  على 
2019. وقبل أربع سنوات، كانت ناقالت تركية تشحن 
فحما أو حصى أو رمال، اليوم صارت تحمل محطة طاقة 
من  مكان  أي  في  قليلة  أسابيع  خالل  للعمل  جاهزة 

العالم.
وبينما أسفرت أزمة تفشي وباء »كوفيد19-«، كما 
أجزاء  توقف  عن  األوســط،  الشرق  في  نزاعات  تنامي 
من  حالة  خلقت  أو  االقتصادي  النشاط  من  واسعة 
انعدام اليقين، فإنها فتحت األبواب أمام فرص جديدة 

لمحطات الطاقة التركية العائمة.

●  مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع عضو مجلس إدارة شركة كاليون التركية، وبحضور مستشار المجلس الرئاسي يوم األحد الماضي

ليبيا،  لدى  التركي  السفير  عرض  يونيو،   29 وفي 
جزئي  لحل  التركية  الشركات  رؤية  أكسين،  سرهات 
من  مجموعة  بطرح  ليبيا،  في  الكهرباء  لمشكلة 
المقترحات التي تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية، 
العامة  للشركة  التنفيذي  المدير  مع  لقاء  خالل  وذلك 

على ضرورة وضع حلول عاجلة ألزمة الكهرباء.
عــودة  االجــتــمــاع، ضــرورة  خــالل  ــد شكشك  وأك
الشركات  خاصة  وقت  أسرع  في  التركية  الشركات 
المتعاقدة في مجال الكهرباء، مشددًا على أن ديوان 
للشركات  إال  أي موافقات جديدة  يمنح  المحاسبة لن 
العقود  في  »األولوية  وأن  ليبيا،  في  فعاًل  المتواجدة 
في الفترة القادمة ستكون للشركات التي ستساعدنا 
حسب  وذلك  بها«،  نمر  التي  األزمة  من  الخروج  في 
بموقع  المحاسبة  ديوان  صفحة  على  منشور  بيان 

»فيسبوك«.
ومن المقرر أن يجتمع شكشك غدا الجمعة بمدينة 
و»جاليك«،  »إنكا«  بشركتي  التركية  اسطنبول 
إدارة  مجلس  رئيس  مع  التواصل  تم  أنه  موضحَا 
لحضور  آخرين  ومسؤولين  للكهرباء  العامة  الشركة 

االجتماع.

الشركة التركية قدمت للشركة العامة 
للكهرباء عرضا إلقامة مشاريع لتوليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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عبد السالم الزغيبي

نظرة تحليلية
تحتل االنتخابات األميركية الرئاسية كل أربع سنوات اهتمام الصحف الكبرى والجامعات والمراكز 
وأشكال  االنتخابي  السلوك  أنماط  الكتشاف  قريبة  متابعة  إلى  تحتاج  سياسية  كظاهرة  البحثية 
والجنوسية،  والعمر  اإلقامة،  ومحل  المهنية  أو  والوظيفية  والطبقية  االجتماعية  التحالفات  وآثار 
فهم  السياسي  المحلل  أو  السياسة  عالم  يحاول  وعندما  إلخ  الفردية،.......  والفوارق  واأليديولوجيا، 
الظاهرة ومحاولة التنبؤ يجد نفسه محوطًا بعشرات استبيانات الرأي يوميًا، التي تتلخص في نماذج 
االنتخابات  بعد  شكوك  من  حولها  دار  ما  رغم  وتطورا،  تعقيدًا  أكثر  أصبحت  ورياضية  إحصائية 
النماذج اإلحصائية. وبالتالي  الثقة في فعالية هذه  التى فاز ترمب، مما ضعضع   2016 الرئاسية في 
البيانية  والرسمومات  الحسابات  في  العميق  االستغراق  بدل  آخر  أسلوب  إلى  التوجه  الضروري  من 
تقديري  في  األسلوب  والمقارنات.هذا  والنسب  األرقام  بين  التيه  من  وبداًل  اإلحصائية،  والمنحنيات 
يتجه إلى التركيز على المواطن األميركي: كيف يفكر وكيف يختار وكيف ينظر إلى مرشحه. ولنعطي 

مثاال على ذلك للتوضيح.
في األسابيع الماضية أعلن بعض أعضاء الحزب الجمهوري رفيعي المستوى )وهم جهابدة الحزب 
قِدَمًا وكفاحا ورسالًة وأعباًء وخبرًة في تاريخ الحزب( حيث أعلنوا بشكل خاص وعام أنهم لن يعيدوا 
إلى  سلبية  نظرة  والسياسيين  المحللين  جميع  نظر  وقد   . القادم  نوفمبر  في  ترمب  السيد  انتخاب 

هذا اإلعالن الحزبي، على أساس أن ترمب لن يجري انتخابه. 
بل  الــرأي،  السياسيين  هؤالء  يشاطر  ال  األميركي  فالمواطن  الصحيح.  هو  لي  يبدو  والعكس 
عن  تخلوا  أنهم  على  دونية  نظرة  هؤالء  إلى  ينظر  سوف  حيث  بترمب،  التمسك  إلى  سيدفعه  هذا 
لنتيجة  واحتراما  للحزب  والئهم  من  كجزء  ويدعموه  جانبه  إلى  يقفوا  أن  واجبهم  بينما  مرشحهم، 

االنتخاب الذي وقع على هذا المرشح داخل الحزب.
 إن اكتشاف طريقة تفكير المواطن العادي تحتل أهمية خاصة في التنبؤ بسلوكه االنتخابي. في 
وكان  اإلعالم،  وسائل  على  طويلة  لفترة  امتدت  شعواء  حملة  ترمب  الرئيس  شنّ  الماضية  األشهر 
المحللون يهاجمون  الصحف وظهر  الحقيقة. وقد كتبت كل  نقل  بالكذب وعدم  التُهم  إليهم  يكيل 
ترمب، ويربطون هذا بجوانب أو آثار سلبية على االنتخابات الرئاسية. والحقيقة أن حكم ترمب على 
وسائل اإلعالم بالكذب يدّل على فهم عميق للتفكير األميركي الشعبي أو للطابع القومي األميركي؛ 
أخذ  الماضي،  القرن  من  الستينات  في  األميركي  التلفزيون  على  التجارية  الدعايات  ظهور  فمنذ 

األميركيون فكرة على المبالغة والكذب المصاحب لكثير من هذه الدعايات. 
ملوّحًا  عال،  بصوت  يقول  كان  واألخبار  اإلعالنات  هذه  يشاهد  األميركي  المواطن  كان  وعندما 
 OH, NO،WHAT A(! »بيده في سخرية وعلى وجهه عالمات االمتعاض: »ما هذا الهراء، ريّحوني
HELL. GIVE ME A BREAK( إذن فالعقلية األميركية تعتنق فكرة قديمة عن كذب اإلعالميين 
صحيح،  بشكل  الموضوع  مع  تاريخيا  يتعامل  ترمب  فإن  وعليه  جديدة.  المسألة  وليست  ووسائلهم، 
لكذب  مدرك  ترمب  أن  الناخب  يشعر  حيث  القادمة،  االنتخابات  في  للدعم  األميركي  الناخب  ويهيء 
القرن  من  السبعينات  مطلع  منذ  االنتخابات:  لنتائج  السياسي  التنبوء  الناس.  عامة  على  اإلعالم 
التنبوء  بسياسة  عرف  السياسية،  النظرية  من  فرع  األميركية  المتحدة  الواليات  في  ظهر  الماضي 
إلى  سعيًا  السياسية  الظاهرة  بمستقبل  التنبوء  إلى  يهدف  والــذي   ،ASTRA-POLITICS أو 
نوفمبر  انتخابات  في  معالجة موضوع من سيفوز  وفي  الظاهرة.  لهذه  السياسي  التطور  في  التحكم 
األيديولوجي.  والوالء  العاطفية  بالميول  تتأثر  التنبوءات  من  الساحقة  الغالبية  أن  نالحظ   ،2020
الديمقراطي،  المرشح  بايدن،  السيد  بفوز  تنبأوا  الذين  معظم  أن  متابعاتي  خالل  من  الحظتُ  وقد 

يدفعهم عامل الكراهية للرئيس ترمب.
منهما،  ألي  كارهًا  أو  محبًا  تكون  أن  دون  المرشحين،  هذين  بين  التنافس  إلى  تنظر  عندما  أما   
نظرة  المتوافرة  المعطيات  إلى  تنظر  وعندما  حزبيًا،  ديمقراطيًا  وال  جمهوريًا  تكون  ال  وعندما 
العام  انتخابات  في  سيقع.  ما  إلى  أقرب  هو  توقع  إلى  تصل  أن  تستطيع  فإنك  محايدة،  موضوعية 

2016، عندما توقعتُ فوز السيد ترمب، كان تقريبا ال يوجد إال القليل يوافقني هذا التوقع. 
تتيح   2020 للعام  االنتخابية  حملته  مع   2016 عام  لترمب  االنتخابية  الحملة  ظروف  مقارنة  إن 
السياسية.  الحياة  مستوى  على  ترمب  يعرف  أحد  يكن  لم  الراهنة.  الحالة  لرؤية  أفضل  فرصة  لنا 
كرئيس  ترمب  عرف  األميركي  الشعب  اآلن  ناجح.  غنيّ  أعمال  كرجل  اإلعالم  وسائل  به  عرفت  بل 
األميركي،  االقصاد  نمو  معدالت  مستويات  في  األربع  السنوات  خالل  أنجزه  وما  المتحدة،  للواليات 
دوجونز.  ومؤشر  الفائدة،  ومعدل  قياسية،  أرقاما  كلها  وصلت  التي  العمل  فرص  أو  العمالة  وحجم 
وانتقاداتهم؛  مالحظاتهم  على  ويرد  يوميا  الصحافة  يواجه  ترمب  كان  كورونا،  وباء  مستوى  وعلى 
لشرائح  مباشرة  نقدية  مليارات دوالر مساعدات   6 أكثر من  ترمب  إنفاق حكومة  اإلحصاءات  وتظهر 
شخص  مليون   72 من  أكثر  عن  الكشف  وتم  الحياة،  أعباء  لمواجهة  األميركي  الشعب  من  واسعة 

وهو يشكل 21 في المائة من سكان الواليات المتحدة، وهو رقم كبير في فترة قياسية. 
في توقعي أن التنافس بين المرشحين سيكون حادا، ولن يختلف كثيرا عن توزيع تأييد الواليات 
في 2016، ويظل حاسما تحديد موقف تأييد 3 واليات وهي ميشيجان وبنسلفانيا ووسكانسن، وهي 
الواليات الثالث التي كان مصير المرشحيْن فيها معلقًا حتى اللحظات األخيرة لصالح ترمب بفارق ال 

يتجاوز 70 ألف صوتا. وإذا صدقت الرؤية فإن ترمب سوف يفوز بفارق يشبه نتائج عام 2016.

االنتخابات األميركية القادمة: 
من هو الرئيس القادم؟

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

موجز تاريخ فزان

الطاهر عريفه

إلى  يرجع  الحموي  ياقوت  عند  »فزان«  اسم 
عند  أما  السالم.  عليه  نوح  بن  حام  بن  فزان 
الغرب«،  »طرابلس  كتابه  في  ناجي  أحمد 
فزان  البربري  البطل  اســم  إلــى  يرجع  فهو 
على  زحفها  عند  الرومانية  القوات  واجه  الذي 

الميالد. قبل   19 سنة  المنطقة 
فعند  اإلقليم  حدود  عن  أما  االسم،  عن  هذا 
في  الميالدي  األول  القرن  في  بطليموس 
الجرمنت  بالد  حدود  فإن  »الجغرافيا«  كتابه 
نوفا  بحيرة  إلى  »نوفاجرادا«  نهر  من  تبدأ 

تشاد«. »بحيرة 
منطقة  أن  على  الحجرية  الــرســوم  وتــدل 
التاريخ.  فجر  منذ  بالسكان  آهلة  كانت  فزان 
إلى  أهميتها  تــرجــع  اإلقــلــيــم  شــهــرة  لكن 
المنطقة.  استوطنت  التي  الجرمنت  قبائل 
أشجار  ــة  زراعـ خــاصــة  الـــزراعـــة،  وامتهنت 
والمدن  والحصون  القرى  وشيدت  النخيل، 
بين  العالقة  وربطت  جرمه.  العاصمة  ومنها 
األبيض  البحر  وبلدان  أفريقيا  وسط  بلدان 
الذي  الصحراوي  الطريق  بتأمين  المتوسط 
ونظرًا  وجنوبها.  أفريقيا  شمال  بين  يربط 
الدولية  التجارة  في  الطريق  هــذا  ألهمية 
والحيوانات  الفيل  وسن  والرقيق  الذهب  حيث 
سنة  الفينيقيون  احتلها  فقد  المستظرفة. 
نفسه  الشيء  حــاول  كما  الميالد،  قبل   750
سنة  والعرب  الميالد.  قبل   19 سنة  الرومان 
وقعت  الهجري  الثاني  الــقــرن  وفــي  21هـــ. 
عدد  فيها  وبــرز  اإلباضي  النفود  تحت  فــزان 
موسوعة  أول  عملوا  الــديــن  العلماء  مــن 
النامي  عمر  الدكتور  جمعها  ليبيا  في  فقهية 
هؤالء  من  فزان«  علماء  »فتاوى  عنوان  تحت 
بن  القهار  وعبد  الفزاني،  عبدالخالق  الفقهاء 
بكار  بن  ومحمد  الفزاني،  وعبدالحميد  خلف، 

وغيرهم. الفزاني 
في  ــة  دولـ فيها  تــكــونــت  ـــ  ــ 306ه ســنــة 
كانت  الــتــي  خــطــاب  بنى  دولــة  هــي  زويــلــة 
568هـــ.  سنة  حتى  الفاطمية  للدولة  تابعة 
اآلن  موجودة  ذهبية  عملة  بها  سّكت  وقد 
الفاطمي  الخليفة  عهد  في  طرابلس  بمتحف 
الزويليين  ودور  بزويلة،  وتيمنًا  باهلل.  العزيز 
ُأنشئت  الفاطمية  الدولة  أركــان  تثبيت  في 

تسمى  مجاوره  مدينة  تونس  في  بالمهدية 
و»بــاب  زويــلــة«  »حــارة  ُأنشئت  كما  زويــلــة 

. بالقاهرة  زويلة« 
الفاسي،  امحمد  استولى   1577 سنة  في 
المغاربة  الحجاج  ركب  رئيس  يتولى  وكــان 
دولــة  تسمى  ــة  دول بها  وأنــشــأ  فــزان،  على 
حتى  استمرت  مرزق  عاصمتها  امحمد،  أوالد 
باشا  يوسف  عليها  قضى  حيث   ،1812 سنة 

القرهمانلي.
اإليطالية  القوات  وصلت   1914 سنة  وفي 
مياني  الجنرال  بقيادة  فزان  إلى  االستعمارية 
المقاومة  بفعل  طوياًل  بقاؤها  يستمر  ولم 
 .1915 سنة  فزان  من  خرجت  حيث  الوطنية 
إلى  أخرى  مرة  الوصول  إيطاليا  تستطع  ولم 

.1928 فزان حتى سنة 
بقيادة  الفرنسيون  احتلها   1943 سنة  وفي 
مسلحة  انتفاضة  بها  وقامت  لوكلير  الجنرال 
بن  عبدالقادر  المجاهد  بقيادة   1949 سنة 
جميع  قتل  تم  وقد  الفرنسيين،  ضد  مسعود 
إحراقهم  وتم  االنتفاضة،  هذه  في  المشاركين 
شهيدًا.  وعــشــرون  اثــنــان  وعــددهــم  بالنار 
باستقالل  عجّلت  التي  األسباب  أحد  وكانت 
هذا  بأن  االستعمارية  الــدول  وأقنعت  ليبيا، 
بإرادته،  القوي  ــدده،  ع في  القليل  الشعب 
الحرية  إلى  ويتوق  والتسلط،  الهيمنة  يرفض 
المتحدة  األمم  قرار  صدر  وهكذا  واالستقالل. 
بأقاليمها  ليبيا  استقالل  على  بالموافقة 
تحقيق  وتم  وفــزان،  وطرابلس  برقة  الثالثة 

.1952 /12 /24 ذلك في يوم 

عامة مالحظات 
الوديان  من  مجموعة  من  فــزان  -تتكون   1
هذه  من  الشرق،  إلى  الغرب  من  تنحدر  التي 
مدينة  عليه  تقع  الذي  الشاطئ  وادي  الوديان 
أوباري  عليه  تقع  الذي  اآلجــال  ووادي  بــراك، 
مرزق  عليه  تقع  الذي  الحفرة  ووادي  وسبها، 

وزويلة.
في  مائي  مخزون  أكبر  بوجود  فزان  وتتميز 
المعادن  من  العديد  على  تتوفر  كما  ليبيا، 
الشرارة  حقل  وهو  بترولي  حقل  أكبر  وبها 
إن  اليوم.  في  برميل  ألــف   350 ينتج  الــذي 
فــزان  مــن  جعل  كبير  مائي  مــخــزون  ــود  وج

يروي  الذي  الصناعي  النهر  فروع  أحد  مصدر 
كثافة  أكبر  بها  توجد  التي  الساحل  مــدن 
المخزون  هذا  ساهم  كما  البالد.  في  سكانية 
الزراعية،  الدوائر  من  المئات  قيام  في  المائي 
في  تساهم  التي  ــدوه،  وغ سمنو  في  خاصة 
خاصة  الزراعية،  االحتياجات  من  نسبة  توفير 

واألعالف. والشعير  القمح  إنتاج  مجال  في 
بين  الرابط  الطريق  على  فزان  وقوع   2-
تقليدي  طريق  وهو  وشمالها،  أفريقيا  وسط 
تتعرض  واليوم  السنين.  آالف  مند  استخدم 
هذا  الستعمال  نتيجة  ــزاز  ــت االب ــى  إل ليبيا 
غياب  فإن  الشرعية(.  غير  )الهجرة  الطريق 
هو  األمن  وضعف  الجنوب  في  مركزية  سلطة 
قيام  ــرورة  ض فــإن  ولــذا  اإلربـــاك،  هــذا  سبب 
من  الجنوب  في  بمهامهما  والشرطة  الجيش 

عقباه. تحمد  ال  ما  ليبيا  يجنب  أن  شأنه 
اإلقليم  في  مركزية  سلطة  وجــود  إن   3-
مملكة  جرمه،  »مملكة  التاريخ:  طول  على 
منه  الهدف  امحمد«،  أوالد  سلطنة  زويلة، 
واألفراد  السلع  وانسياب  القوافل  طرق  تأمين 
وسط  من  المتجهة  القوافل  خط  طول  على 
األبيض  البحر  حــوض  بــلــدان  ــى  إل أفريقيا 
تأكيد  من  اإلقليم  يمنع  لم  هذا  المتوسط، 
يومًا  تكن  لم  ففزان  وسيادتها.  ليبيا  وحدة 
أداة  ولكن  انفصال،  أو  فرقة  أداة  األيام  من 

الوحدة. لهذه  وقوة  دعم 
القوافل  بطريق  االهتمام  نقترح  وعليه   -  4
للسيارات،  ــرق  ط بــإنــشــاء  وتــطــويــره  هـــذا، 
قارة  تشق  الحديدية  والسكك  والشاحنات 
أســوة  جنوبها،  ــى  إل شمالها  مــن  أفريقيا 
اآلسيوية  الــدول  تزمع  الــذي  الحرير  بطريق 

بأوروبا. آسيا  يربط  الذي  إنشاءه، 
نتيجة  بالغبن  اإلقليم  مواطنو  يشعر   -  5
في  صوتهم  وإســمــاع  مشاركتهم،  لــعــدم 
على  وللتدليل  البالد.  في  األحــداث  مجريات 
اآلن  حتى  عينت  المتحدة  األمم  أن  فرغم  ذلك 
الليبي  بالشأن  خاصين  عنها  مندوبين  سبعة 
السبعة  هؤالء  من  أحد  ال  اآلن  حد  إلى  أنه  إال 
ومعرفة  احتياجاته  على  اطلع  أو  اإلقليم  زار 
السياسيين  بعض  فإن  كذلك  مواطنيه.  رأي 
هذه  مثل  اعتبارهم  في  يضعون  ال  الليبيين 

المالحظات.

تدل الرسوم الحجرية 
على أن منطقة فزان 
كانت آهلة بالسكان 

منذ فجر التاريخ. 
لكن شهرة اإلقليم 
ترجع أهميتها إلى 

قبائل الجرمنت التي 
استوطنت املنطقة. 

وامتهنت الزراعة، 
خاصة زراعة أشجار 

النخيل، وشيدت 
القرى والحصون 

واملدن ومنها 
العاصمة جرمه.

تفكيك السفينة الليبية في عرض البحر
عبدالرحمن هابيل

 ،»2011 سبتمبر   13 »فــي  سنوات  تسع  نحو  منذ 
صفحات  على  حــّذرتُ  عنفوانها،  في  الليبية  والثورة 
التطرف  نحو  ليبيا  ــزالق  ان من  األوســط«  »الشرق 
والتشظي، إن لم تبادر القوى السياسية آنذاك باللقاء 
الوطنية. ولكنْ كان ما كان، وما  للوحدة  حول ميثاق 
من  البالد  َفغَشِيَ  التقت،  وما  القوى  تلك  بــادرت 

التطرف ما غشِيَها، وكابدت من التشظي ما كابدته.
ال يعرف الكثيرون أن ليبيا كانت موحدة قبل ألمانيا 
والواليات المتحدة، وأنه كانت في القرن الثامن عشر، 
في  وجنوى  لتسكانيا  قنصليات  إيطاليا،  توجد  أن  قبل 
تمتد  موحدة  لدولة  عاصمة  كانت  عندما  طرابلس 
إلى  الغرب  من  المتوسط  شاطئ  على  2000كم  نحو 

الشرق.
وجنوبها  وغربها  ليبيا  وشرق  التاريخ  قديم  منذ 
 74 سنة  ففي  لآلخر.  عمقا  منها  كل  يشكل  الغربي 
ق.م، على األقل، كان شرقها وغربها »برقة « إقليمين 
الروماني  اإلمبراطور  أدرك   202 سنة  وفي  رومانيين. 
اإلستراتيجية  األهمية  سيفيروس  سبتميوس  الليبي 
استفردت  الــذي  ــزان«،  ف »إقليم  ليبيا  غرب  لجنوب 
عمقا  وأعاده  منها  فاسترده  الجرمنتية،  المملكة  به 
للشمال الليبي. أما في التاريخ الحديث، فقد قام أحمد 
ليبيا  في  القرمنلية  الدولة  مؤسس  القرمنلي،  باشا 
ألقاليم  اإلستراتيجي  التكامل  بترسيخ   ،1711 سنة 
العبيدات  قبيلة  شيخ  لطلب  استجاب  عندما  البالد، 
فـ»جرّد«،  برقة،  في  طرابلس  من  جديدة  دماء  بضخ 
أي أنفذ، قبائل من الغرب »نحو العام 1720« للتوطن 
في مدينة درنة للتأكيد على وحدة التركيبة السكانية 
الهجرة  من  الموجة  هذه  اشتهرت  ولذلك  البالد،  في 
أو  األولــى  المرة  هذه  تكن  ولم  »التجريدة«.  باسم 
سبقت  فقد  اإلقليمين،  بين  الهجرات  لتبادل  األخيرة 
بدوية من  لقبائل  درنة هجرات  إلى  الحضرية  الهجرة 
في  شكيمة  القبائل  أقوى  من  بعضها  أصبح  الغرب 
بنغازي  إلى  متوالية  هجرة  موجات  تلتها  كما  برقة، 
برقة  سكان  نصف  نحو  إن  يقال  بحيث  أخرى،  ومدن 
وقد  الغرب.  من  قديمة  أو  حديثة  أصــول  من  هم 
أثبتت األيام حكمة أحمد باشا، والتكامل اإلستراتيجي 
بنحو قرن، عندما  »التجريدة«  فبعد  البالد،  بين شقي 
ميناء  في  التجارية  الحركة  الغربية  القوى  عرقلت 
طرابلس، تحول النشاط التجاري إلى ميناء بنغازي في 

برقة، نحو ألف كيلومتر إلى الشرق.
على  تقتصر  ال  الليبية  الوطنية  الوحدة  شواهد  إن 
يدعمها  بل  والشرق،  الغرب  بين  الهجرة  موجات 
المؤسف  ومن  األمازيغي.  العربي  الديمغرافي  المزيج 
أن الدراسات األنثروبولوجية لليبيا ليست في مستوى 
الوحدة  مــؤشــرات  فــإن  وإال  وجغرافيتها،  تاريخها 
والثقافية  االجتماعية  بنيتها  مفاصل  تتخلل  العميقة 
على  العجيب،  فمن  فزان.  إلى  إلى طرابلس  برقة  من 
في  القبائل  من  كثير  أسماء  تسبق  أن  المثال،  سبيل 
برقة كلمة »عيت«، وهي ليست اختصار »عائلة«، كما 
أسماء  قبل  تأتي  أمازيغية  هي  بل  البعض،  يظن  قد 

العديد  أسماء  تسبق  بينما  األمازيغ،  عوائل  من  كثير 
من القبائل في إقليمي طرابلس وفزان كلمة »أوالد« 
العربية! إن األنثروبولوجيا تثبت أن كثيرا من القبائل 
وغربها،  البالد  شرق  في  فاستعربت  أمازيغية  كانت 
الغرب  على  يقتصر  ال  األمازيغي  العربي  النسيج  وأن 

كما قد يتوهم البعض.
ليبيا  تاريخ  في  الــبــارزة  المحطات  من  أن  كما 
الموحدة أن الدولة األميركية، الناشئة في حينها، وفي 
األميركية،  الشواطئ  عن  بعيدا  لبحريتها  مغامرة  أول 
الشرق  أقصى  في  درنة  في  القرمنلية  الدولة  هاجمت 
الحملة  هــذه  انتهت  وقــد   .»1805 »سنة  الليبي 
زال  وما  مالية،  غرامة  بموجبه  أميركا  دفعت  بصلح 
بذكر  يصدح  هذا  يومنا  إلى  األميركية  البحرية  نشيد 

»شواطئ طرابلس«.
العثماني  الحكم  عاد  القرمنلية  الدولة  أفول  وبعد 
البالد  ولكن   ،»1835 »سنة  ليبيا  إلــى  المركزي 
بمحنة  كلها  مــرت  وكذلك  ــدة،  واح واليــة  استمرت 
في  إيطاليا  هزيمة  حتى   »1911« اإليطالي  االحتالل 
فزان  وقعت  لقد   .»1942« الثانية  العالمية  الحرب 
وطرابلس  برقة  وخضعت  الفرنسية،  السيطرة  تحت 
أدارت  بريطانيا  ولكن  البريطانية،  لــإدارة  كلتاهما 
الكثيرون،  وهنا يظن  منفصلتين!  بإدارتين  اإلقليمين 
الذي  السنوسي،  إدريس  أن  الوطنية،  الذاكرة  لضعف 
أصبح ملكا للبالد سنة االستقالل »1951«، لم يصبح 
ويفوتهم  التاريخ،  ذلك  في  إال  الوطنية  للوحدة  رمزا 
العام  غــريــان  مؤتمر  منذ  للبالد  أمــيــرا  بويع  ــه  أن
بعنوان  تلفزيونيا  مسلسال  أخيرا  شهدنا  لقد   .1922
السعداوي«  وبشير  الباروني  »سليمان  »الزعيمان« 
إننا  الغربية.  المنطقة  زعماء  مشاهير  من  وكالهما 
ال  ولكننا  الكبيرين  الزعيمين  لهذين  إجالال  ننحني 
نمر  التي  الحرجة  الفترة  في هذه  التعتيم  ندري سبب 
بها على معالم الوحدة الوطنية ورمزها األول إدريس 
السنوسي، كما ال ندري لما لمْ تبايع قيادات المنطقة 
الزعيمين أميرا للبالد في غريان سنة  أيّا من  الغربية 

.1922
غريان  في  الغربية  المنطقة  قيادات  أدركــت  لقد 
الجهوية  االنتماءات  فوق  ترتفع  السنوسية  أن   1922
طرابلس  من  زعيم  أي  إن  كلها.  ليبيا  في  والقبلية 
أو جهويون من طرابلس  سيزايد عليه زعماء قبَليون 
نفسها، وسيزايدون عليه في برقة ألنه من طرابلس، 
والعكس صحيح. أمّا السنوسية فليست هوية جهوية 
إلى  بالنظر  غير  ال  وطنية  هوية  هي  بل  قبلية  أو 
ال  والعمل،  الفكر  على  تقوم  التي  اإلصالحية  رسالتها 

على العصبية العظامية.
إن ليبيا، وكلٌّ يدّعي وصْاًل بليبيا، لم تكن لتوجد 
به  حظي  وما  السنوسي  إدريس  لوال  مستقلة  موحدة 

من إجماع وطني وتوافق دولي.
لقد  األدوار.  وتبادال  والغرب  الشرق  تكامل  لقد 
قادت طرابلس البالد في العهد القرمنلي وقادت برقة 
عهد اإلصالح السنوسي وعهد االستقالل. لقد استقلت 

أدركوا  المؤسسين  اآلباء  ولكن   ،1949 في  أوال  برقة 
أاّل بقاء، في منطقة شديدة االستقطاب، لنصف البالد 
زعامة  تحت  كلها  ليبيا  فاستقلت  اآلخر،  نصفها  دون 
للبالد.  ملكا  أصبح  الذي  السنوسي  إدريس  برقة  أمير 
وابتدأ النظام الملكي فدراليا بدستور 1951 ثم ألغيت 

الفدرالية سنة 1963.
هي   »2011-1969« السابق  النظام  تجربة  إن 
برقة،  فإن  الضغائن،  ــدت  ووّل الصدور  أوغــرت  التي 
واقعيا  ذاقت،  فيها،  الموارد  معظم  أن  يرون  وأهلها 
في  غيرها  من  أكثر  واإلقصاء  الحرمان  مرارة  ونفسيا، 
أثناء  الفدرالية  إلى  العودة  دعوات  ولكن  العهد.  ذلك 
المنعطف الراهن تنسى أن الفدرالية نظام دستوري ال 
يمكن إعادته بعد أن ألغي إال باستفتاء دستوري. كما 
أشكاال  واتخذت  معلنة  غير  كانت  وإن  الفدرالية،  أن 
الظالم،  في  األيام، هي خطوة  هذه  مختلفة  للتقسيم 
هذه  البالد  على  يجثم  الذي  الخطير  المختنق  أثناء 
الكامل،  االنفصال  إال  بعدها  يكون  ال  قد  إذ  األيــام، 
ومجالسها  حكوماتها  بانقسام  البالد  له  تهيأت  وقد 
2014. إن المرء قد يستكثر دينارا واحدا  النيابية منذ 
في أيدي بعض الفاسدين في طرابلس، لكن التنافس 
لمحرابها«.  بابها  »مــن  ــدّه  أش على  الفساد  على 
ظل  ما  شرقا  أو  غربا  األموال  تبعثر  أن  بين  الفرق  ما 
البالد  ــت  دام ومــا  منها؟  محروما  األعظم  الــســواد 
بعض  يشفي  قد  االنقسام  إن  الضياع؟  على  موشكة 
الصدور من باب النكاية أو المصالح الجهوية المادية 
الضيقة، ولكنه عقوق لآلباء المؤسسين، ولن يسفر إال 
شفقة  حتى  أو  باحترام  تحظى  لن  قزمية  كيانات  عن 
األقربين قبل األبعدين. إن من حق الشعب الليبي في 
برقة أن يُستفتى في شأن الفدرالية استفتاء حرا تحت 
هذا  في  ذلك  إلى  السبيل  كيف  ولكن  دولي،  إشراف 

الظرف العصيب؟
سنة  المعدل   1951 لسنة  االستقالل  دستور  إن 
الليبي  الشعب  يستفت  ولم   1969 منذ  معّطل   1963
يوقعه  اتفاق سياسي جديد  إلى  أحوجنا  ما  إلغائه.  في 
ممثلون عن مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس 
الدستوري  الفراغ  من  البالد  به  وتخرج  الرئاسي، 
االستقالل  دستور  إلى  بالعودة  الداهمة  والمخاطر 
العودة  تكون هذه  وقد  عليه.  القائم  الملكي  والنظام 
تعديل  بين  الشعب  بعدها  يستفتى  انتقالية  لفترة 
»المتعثر  الجديد  الدستور  ومشروع  االستقالل  دستور 
منذ فوات موعد إنجازه في 24 مارس 2016« المُعدّ 
من قبل هيئة صياغة الدستور. وإذا وقع االختيار على 
الشعب  لرغبة  وفقا  تعديله  فيتم  االستقالل  دستور 
الالمركزية« وأحدث  أو  الفدرالية  »بما في ذلك سؤال 

تجارب الملكية الدستورية المناسبة.
يجد  قد  الشاطئ،  على  السفينة  تُفّكك  عندما 
المتقاسمون في أشالئها ما يلّفقون به زوارق يتعّللون 
بها وإن ابتلعتها األمواج بعد حين. ولكنها إذا خُرقت 
البحر«  في  يعملون  »مساكين  فإن  البحر  عُرض  في 

يرتزقون منها لن يجدوا حتى ما يعصمهم من الماء.

 من حق الشعب 
الليبي في برقة أن 
ُيستفتى في شأن 

الفدرالية استفتاء 
حرا تحت إشراف 

دولي، ولكن كيف 
السبيل إلى ذلك 

في هذا الظرف 
العصيب؟

ليبيا 1970 »5-1«

العقد  آخر   1969 العام  الشوارع في ديسمبر.  المطر في  الكثير من  وانهمر  الذي رحل  العام  اكتمل 
السادس من القرن العشرين، مضى ورحل، طوى سجالته في التاريخ، انقضت أيامه على تغيير حدث 

في البالد الهادئة لم يحسب حسابه أحد.
ثم مطلع العام الجديد 1970، بداية السبعينات، المزيد من الصقيع والتماس الدفء، يقارب ذلك 

القرن أيضا على االكتمال، ال تزال عقود ثالثة، ماذا تخبئ؟
الليبيون شهدوا التغيير الذي طرأ، عايشوه، صفقوا له، خرجوا في مظاهرات ومسيرات لم تتوقف 
سوى في ساعات حظر التجول، لم يعرفوا في الغالب قادة التغيير، أناشيد وأغان وطنية، مصطلحات 
حظر  انتهى  ثم  الوحدة.  القومية،  العروبة،  البائد،  العهد  االشتراكية،  الثورة،  بقوة:  تظهر  وعبارات 

التجول في المدن والقرى والواحات، دام مدة ثالثة أشهر من سبتمبر وتوقف في ديسمبر.
يراقب  النيهوم  الصادق  الصدور.  تعاود  المستقلة  والصحف  وحماس،  وعاطفة  وتبدالت  نقاشات 
من بعيد ما يحدث وراء الباب الجواني، وينتقد إلغاء تدريس اللغة اإلنجليزية في المرحلة االبتدائية، 
ويوجه رسالة عبر جريدة الحقيقة إلى وزير الوحدة والخارجية عن الوحدة التي عال خطابها العاطفي 
في الشارع والصحف وعلى مستوى المسؤولين مع مصر دون تعقل، ويشير إلى أنه كلما فتح اهلل بابًا 

لإلنسان أقامت الفلسفة أمامه زنزانة.
وخليفة الفاخري ينطوي على أحزانه وصدمته ويواصل مقاالته السياسية بمقالة عنيفة وشهيرة 
يزفون  وصاروا  جلودهم  بدلوا  الذين  الكتاب  وجوه  في  خاللها  صرخ  االنطالق«،  »نقطة  عنوانها 
الثورة  وتصبح  هي  كما  األمور  تظل  أن  يخشى  بأنه  المقال  ذلك  ويختم  الوحدة،  نعيم  إلى  الشعب 
مجرد الفتة على دكان يحمل نفس البضاعة. ثم ينطوي الفاخري أكثر على نفسه، ينشر آخر مقاالته 
عام  بعد  ويعود  الدراسة  أجل  رحيل من  بريطانيا في  إلى  ويغادر  العام،  بداية  »تذكرني هناك« في 

ليواصل النشر.
رشاد الهوني يتأخر عن المواصلة في بابه األسبوعي »من يوم ليوم«. قالوا له توقف، وشرع االدعاء 
العام في تجهيزه للمحاكمة بعد فترة مع زمالء آخرين. تتوقف جريدة الميدان في طرابلس أو تُوقف، 
وفضل صاحبها فاضل المسعودي الخروج من البالد. المقدم موسى أحمد وزير الداخلية كان له وقفة 
طيبة معه في تلك الظروف، ساعده وأنقذه من كارثة ومواجهة مع السلطة، التي هددته بالقتل. استقر 

به المقام منذ تلك األيام حتى الرحيل إلى رحاب اهلل بعد نحو أربعين سنة بعيدًا عن الديار.
ناقش المسعودي مقااًل نشره الصحفي المصري أحمد بهاء الدين في مجلة »المصور« اقترح فيه 
مشروعًا وحدويًا للتكامل بين مصر والسودان وليبيا، األرض سودانية، والخبرات والكفاءات مصرية، 
واألموال ليبية، ولم يعجب نقاش وردود المسعودي السلطة في ليبيا، اعتبرتها قنابل مضادة للوحدة. 

في العشرين من أكتوبر تصدر السلطة أول أعداد جريدة الثورة برئاسة محمد عبدالرازق مناع.
مطلع العام 1970

أعلن عن أسماء أعضاء القيادة الذين يشكلون نواة تنظيم »الضباط الوحدويين األحرار«. كان بدأ 
أثناء الدراسة في الكلية العسكرية في بنغازي ثم انتظم من تسعة من الطلبة على شاطئ طلميثة 
خالل المشروع الخارجي للكلية صيف 1964. اإلعالن تضمن اسم الرئيس وعضوية أحد عشر ضابطا، 
رأس عقيدها  ثم   ،1966 العام  الثامنة  الدفعة  واثنان من   1965 العام  السابعة  الدفعة  أغلبهم من 
محمود سليمان  برئاسة  كانت  األولى  الجديد،  العهد  في  ثاني حكومة  بأسبوعين  العام  مطلع  بعد 
المغربي، الذي خرج من السجن إلى رئاسة الحكومة، وضمت الجديدة الثانية وزراء عديدين، مدنيين 

وعسكريين من األعضاء أصبحوا فيها أيضا، القيادة والحكومة اجتمعت لديهم.
ثم فتحت الطرق إلى المعتقالت، بدأت هنا محاكمة بعض الرفاق العسكريين، آدم الحواز وموسى 
»السليني«  الشلماني  جمعة  محمد  بالموضوع.  لهما  عالقة  وال  بهما  زج  البعض  وزمالئهما،  أحمد 
باب  معسكر  في  جرت  المحكمة  القفص.  في  جعلتهما  وشايات  المثال  سبيل  على  الشارف،  ومفتاح 
العزيزية، صدرت األحكام، كان رئيسها محمد نجم في مستوى لم يتدن إلى أحكام قاسية وشديدة، 
اآلخر  الجانب  األحكام  تعجب  لم  ذلك.  في  كبير  حد  إلى  موفقًا  وكان  كثيرة  أمور  إلى  ونظر  راعى 
بمدد  وسجنًا  ومؤبدًا  إعدامًا  الالحقة  أحكامها  وأصدرت  نجم،  دون  أخرى  محكمة  تشكلت  والقوي، 
القبض  الصحف،  على  الرقابة  الثوري،  الفكر  ندوة  مايو،  في  والمشاهد:  الصور  تتالت  ثم  متفاوتة. 
التعذيب،  األبيار،  المنشور،  هيلتون،  عملية  فزان،  وإسقاطه،  النظام  لمواجهة  جديدة  محاوالت  على 

التحقيقات المريرة، تقارير فتحي الديب إلى عبدالناصر.
منذ خمسين عامًا، ماذا جرى في تلك األيام؟!

سالم الكبتي

د. محمود خلف
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التفكك ولو لم نحبه

قرن املصراتي!

قومنة اليهودية

لم أتفاجأ بمعاهدة »التطبيع« بين البلد العربي المسلم، اإلمارات العربية المتحدة، والكيان العنصري 
أنها  على  المعاهدة  هذه  تقديم  في  المتمثلة  بالمفارقات  وأعبأ  إسرائيل،  الصهيوني،  االستيطاني 
واالستقرار  السالم  ستجلب  المعاهدة  هذه  بأن  والوعد  وإسرائيل«  اإلمارات  بين  للسالم  »معاهدة 

للمنطقة.
العربية أنشأت اتصاالت سرية  العديد من الدول  التفاجؤ هذا ناجم عن قناعة راسخة بأن  وعدم 
مع إسرائيل، على األقل منذ ستينات القرن الماضي، وكانت تخشى إظهارها إلى العلن بسبب الخوف 
جانب،  من  القومي،  بالحماس  والمدفوع  لالستعمار  المعادي  العربي  الوطني  الشارع  فعل  ردة  من 
وتأثير األنظمة القومية المتمثلة حينها في النظام الناصري في مصر والنظامين البعثيين في سورية 
دولة  قبل  من  واضحة  خطوات  وجود  سبق  إلى  إضافة   .1969 سنة  بعد  الليبي  والنظام  والعراق 

اإلمارات في هذا االتجاه منذ وقت طويل.
وأنا أتفق هنا مع سالم العوكلي في ما ذكره في مقاله »العقوبات والتطبيع والعظمة المقوَّضة«1 
من أن »الحبل سيكون على الجرار فيما يخص التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني« بغض النظر 
في  يتسكع  مازال  )الذي(  اإليراني  »البعبع  إلى  الحبل  هذا  جر  في  االستمرار  وراء  الدافع  عزوه  عن 
إسرائيل«.  أكثر من  راهنا  أصبح معها يشكل خطرا  التي  للدرجة  الخليج  فعال دول  ويهدد  المنطقة 
فالعالقات المكتنفة بالكتمان بين بعض الدول العربية وإسرائيل، خوف الوشاة، تعود، مثلما أشرنا، 
إلى زمن بعيد لم يكن فيه »البعبع اإليراني يتسكع في المنطقة«. وأنا معجب باستعارته الطريفة، 
)مع  مستقبال  أو  اآلن  عربية  دولة  أي  تطبيع  إعالن   ...« يقول  حين  فعال،  الحال  واقع  عن  والمعبرة 

إسرائيل( يشبه فقط إعالن قصة حب قروية كانت في طي الكتمان«.
إال أن النقطة األهم التي أجد نفسي متحفزا لمناقشتها في مقال سالم، هي وصفه اليهودية بأنها 
قومية. فاعتبار اليهودية قومية وليست ديانة فقط، أو أنها ديانة تختص بشعب معين هي دعوى 
باطلة، ذلك أن اليهودية ديانة مثلها مثل الديانات األخرى، كالبوذية والمسيحية واإلسالم، ليست 
مقتصرة على مجموعة بشرية إثنية محددة. فاألرمن واألكراد، مثال، شعبان بالمعنى األنثروبولوجي. 

على حين أن اليهود والمسيحيين والمسلمين أتباع ديانات وليسوا قوميات 2.
ونحن مضطرون هنا إلى العودة إلى التاريخ القديم ومضطرون إلى إيراد شاهد طويل من كتاب 3 

يعالج هذه المسألة:
عودة  بداية  مع  مميز  إثني  طابع  ذات  تكن  لم  إسرائيل  مملكة  نواة  كانت  التي  المنطقة   ...«
اإلثني  التكوين  بدأ  ثم  وجود.  له  يكن  لم  إسرائيل  ومفهوم  المركزية،  الهضاب  إلى  االستيطان 
بالتوضح في سياق عملية التوطن خالل عصر الحديد األول. ذلك أن توطيد التبادل التجاري المحلي، 
قد أدى تدريجيا إلى تشكيل بنى سياسية بدائية على شكل عشائر تقاربت تدريجيا، ثم قادت المركزية 
االزدهار،  مرحلة  دخل  اقتصادي  نظام  بإدارة  المتعلقة  الشروط  أملتها  والتي  المتزايدة،  السياسية 
إلى تكوين الدولة وبناء مدينة السامرة. وبذلك يكون الطابع اإلثني لمنطقة إسرائيل قد جاء نتيجة 
عملية معقدة وطويلة، ولم يكن سابقا عليها. وهذا يعني أن استخدام مصطلح إسرائيل للداللة على 
أرض أو على شعب أو على تكوين سياسي، ال معنى له قبل ظهور دولة إسرائيل السياسية في مطلع 
القرن التاسع )ق. م(، وال معنى له بعد دمارها النهائي 721 ق. م«. )-205 206( وكذلك هو الشأن 
بخصوص مملكة يهوذا »التي لم يرد ذكرها في السجالت اآلشورية إال نحو نهايات القرن الثامن قبل 
الميالد، وعندما بدأت مملكة إسرائيل في األفول« )3: 208(. أما الديانة اليهودية فقد تمت صياغتها 
بعد االحتالل الفارسي لفلسطين »خالل القرنين الخامس والرابع قبل الميالد« وال عالقة لها بالتاريخ 
اإلسرائيلي )3: 16(. ولقد جرت صياغة هذا الدين مع تنفيذ سياسة إعادة التوطين الفارسية التي ال 

يبدو أنها كانت ملتزمة بالوحدة اإلثنية لمن يعاد توطينهم )3: -328 29(.
إن تمحيص هذه المسألة يكتسب أهميتين بالغتين. األهمية األولى تتعلق بالجانب الموضوعي 
العلمي الذي يتوخى، قدر اإلمكان، تقديم األمور والوقائع على حقيقتها. أما األهمية الثانية فسياسية 
عريقا  تاريخيا  حقا  ودين،  كقومية  اليهود،  بامتالك  الصهيونية  المزاعم  تعري  إذ  بامتياز،  ونضالية 
ووطيدا في فلسطين، وتفضح الدجل الصهيوني غير اليهودي، الغربي على نحو خاص، الذي يسوق 

لهذا الزعم ويحاول تغطيته برداء علمي زائف.

هوامش:
http://alwasat.ly/news/opinions/292544?author=1 - 1

الككلي، تطبيع ما ليس  القاسم  أبو  انظر: عمر  واليهودية  التطبيع  2 - بشأن إشكالية مصطلح 
http://alwasat.ly/news/opinions/269862?author=1 :طبيعيا

-3 فراس السواح، آرام دمشق وإسرائيل )في التاريخ والتاريخ التوراتي(، ط 5، دار التكوين للتأليف 
والترجمة والنشر، دمشق- سورية، 2017.

األخبار التي وصلتنا، مؤخرًا، وفاجأتنا، تقول إن قطار سالمنا المرتجى، بدأ مرحلة اإلعداد 
والتجهيز، وراء كواليس عديدة، في داخل ليبيا وعدة عواصم عربية وأوروبية. وإذا صدقتْ 
تلك األخبارُ، التي وصلتنا عبر وسائل اإلعالم، مع بداية العام الهجري الجديد، ونأمل أن 
النفق الذي وُرطنا فيه لسنوات طويلة، فأولى بنا  تكون كذلك، وبنيّة وعزم للخروج من 
أن نتهيأ فعليًا ونفسيًا للتعامل مع ما ستلقيه األيام القادمة في طريقنا من مفاجأت نأمل 
التواجد، لكي ال تفوتنا  إبداء حرصنا على  المهم  أن تكون سارّة. وبالتأكيد، سيكون من 
الصعوبات والمطبات  المأمول. ما يهمّ حقًا، هو  انطالق رحلة قطار سالمنا  مراسم حفل 
من  النوايا  حسن  توفر  إن  األمر،  آخر  في  لكنّها،  الرحلة.  طريق  طول  على  ستوضع  التي 
المأمول  قطارنا  بين  حاجزًا  تقف  لن  فإنها  فيه(  نشك  ما  )وهذا  العزم،  وحضر  الجميع، 
والوصول إلى غايته المرجوة. كما نتمنى أاّل يخذلنا حسن الحظ ،هذه المرّة، كما فعل بنا 
في السابق، ويكون مصير قطارنا الموعود وسالمنا المأمول كمصير ذلك القطار، الذي تم 
تجهيزه، بتصميم وباشراف المبعوث الخاص السابق لألمين العام لألمم المتحدة السيد 

غسان سالمة، وكان من المقرر له التحرك قاصدًا واحة غدامس يوم 16 أبريل 2019.
وإذا كان قطع مسافة ألف ميل يبدأ بخطوة، فإن الخطوة األولى، التي ُقررت، في رحلة 
أكثر  أنها جاءت في توقيت مناسب، بعد مشقة  المتوقعة كانت صحيحة، والمهم  السالم 
من  بعد  ننته  لم  أننا  رغم  اآلن،  نحن  وها  والقتل.  والدمار  االحتراب  من  طويل  عام  من 
لعق نزيف جروحنا، التي خلفتها تلك الحرب الفاجرة، نفاجأ بصدور بيانين، في وقت واحد، 
على  يؤكدان  النواب،  ومجلس  الرئاسي  المجلس  وهما  شرعيين،  كيانين  عن  صادرين 
نهاية الحرب، ويدعوان إلى البدء في مفاوضات بغاية عقد اتفاق سالم وانتخابات جديدة. 
وبقدر ما نبارك هذه الخطوة الشجاعة، فإننا من خالل ما اكتسبناه من تجارب، وما أصابنا 
بقلوب  لألحداث  متابعين  المرّة،  تقريبًا، سنكون، هذه  الزمن  من خيبات، طيلة عقد من 
وعيون حذرة، وقايًة وحمايًة ألنفسنا من اإلصابة بسهام اإلحباط، في حالة تبيّن، ال سمح 
اهلل، غياب حسن النوايا وراء البيانين، أو أن الهدف من وراء إصدارهما كان بغاية مخالفة 
للقصد المعلن، وليس لهما من هدف سوى المناورة السياسية للتخلص من خصوم مثاًل، 
الشخصيات  بين مختلف  السلطة  على  المحتدم  بالصراع  الصلة  ذات  األمور  غيرها من  أو 

والكيانات.
المؤدية  الطرق  الحروب األهلية على اختالفها، تؤكد أن  التاريخ، في  ويقينًا، أن تجارب 
التصالح  بغرض  التفاوض  إلى  واللجوء  المتحاربين،  األخوة  بين  الدماء  نزيف  وقف  إلى 
منكسر،  بياني  خط  في  بل  مستقيم،  خط  في  دائمًا،  تسير،  وال   ، معقدة  عملية  والوفاق 
في  األطراف  جدّية  مدى  على  غايتها  إلى  والوصول  نجاحها  ويتوقف  وهبوطًا،  صعودا 
االلتقاء  بغرض  تنازالت،  تقديم  على  واستعدادهم  التصالح،  على  وحرصهم  التفاوض، 
بخصومهم، وليس أعداءهم، في منتصف المسافة، ومن دون شروط مسبقة، سوى الرغبة 

في تجنيب البالد والعباد المزيد مما عانت من دمار وقتل.
فإن  الصحيح،  االتجاه  وفي  شجاعة  خطوة  واحد،  وقت  في  البيانين،  إصدار  كان  وإذا 
األهم منه تحويل النيّات والكالم إلى أفعال على أرض الواقع. ألن االكتفاء فقط بالتعبير 
لنا كمواطنين  أزمات. ويحق  بالبالد مما تعانيه من  النوايا ليس كافيًا للخروج  عن حسن 
بسرعة  فينا  األمور  والة  نطالب  أن  تقريبًا،  الزمن  من  عقد  طيلة  األمرّين  عانوا  ليبيين، 
التحرك، وطرق الحديد وهو ساخن، ألن المماطلة والتأخير في تحقيق الوعود سوف يعمل 

على تعقيد األمور السياسية والحياتية أكثر.
وتحقيقه  السالم  أجل  فعليًا من  والعمل  السالم شيء،  الحديث عن  أن  علمتنا  التجارب 
شيء آخر. وأن وجود قطارات مجهزة ومتوقفة في محطة في انتظار إشارة التحرك، ال يعني 
الواجبة، والضرورية، لسالمة  الشروط  القيام بوظيفتها ما لم تتوافر كل  أنها قادرة على 
السياسية بالغيًا،  البيانات  تنميق  المقررة. وأن  قيامه برحلته  ركابه لدى  القطار ولسالمة 
قد يثير االنتباه قلياًل، لكن فوائده ال تتجاوز ما تتركه فقاعات صابون في الهواء من أثر. 
التي  الفرص  من  االستفادة  عليهم  وبالتالي،  وأكثر.  ذلك  يعرفون  أمورنا  يتولون  ومن 
البالد  إنقاذ  على  تساعد  التي  والوسائل  العوامل  واستغالل كل  أمامهم،  الظروف  تضعها 
والعباد من هالك محقق، وأن استدعى ذلك منهم تضحية بتقديم تنازالت. وقد يكون من 
الوسيلة، شرط أن  تبرر  الغاية  العمل بمبدأ  الظروف،  الحالة، وفي هذه  المقبول في هذه 
تكون الغاية المعلنة سالمة ليبيا واحدة موحدة، وسالمة شعبها، وضمان مستقبل أجيالها 

القادمة بالعيش في وطن حر وديمقراطي ويسوده حكم القانون.
وإلى أن يتحقق ذلك، ونأمل أن يكون قريبًا، نقترح على المسؤولين محاولة إيجاد حلول 
لمشاكل تراكم القمامة، التي أحالت مدننا إلى مكبّات، ومصادر للعفونة والقذارة ومختلف 

األمراض، استعدادًا لالحتفال باستقبال قطار سالمنا الموعود!!

عمر أبو القاسم الككلي

جمعة بوكليب

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري
• النهج التسامح

مصطفى  علي  مــيــاد  بــذكــرى  الليبيون  احتفل 
العقد  يعيش  من  1926م،  أغسطس   18 المصراتي، 
العقاني،  للفكر  كرسه  ما  المديد،  عمره  من  العاشر 
وإلنتاج في اآلداب والتاريخ، ومن نهج لذلك التسامح، 
االستنارة  جهده  مثل  وقد  أسلوبًا،  السخرية  فاتخذ 
ادعــاء  وال  ملل،  وال  كلل  دون  والمكابدة  الليبية، 

أوتملق، وال تبرم، رغم شح الزاد وطول الطريق.
)ولكن   : بالعقانية  المسكون  الجهد،  هــذا  إن 
األرض تدور(، يجعل منه - هو أحد تاميذ األزهر- أحد 
العمر  كرس  وقد  اإلنسانية،  الثقافة  في  التنويريين 
الدؤوب  بالعمل  الذهني،  الشغل  هذا  وقرن  لذلك. 
تتسم  التي  العقانية،  التنوير  قيم  تكريس  أجل  من 
األخرى،  الثقافات  على  وباالنفتاح  المتبادل،  بالفهم 
بتعقد  يعترف  للتسامح،  اتجاه  ألجل  االختاف،  وحق 
ودقيقًا  معقدًا  تناواًل  يستلزم  مما  المعاصرة،  القضايا 

لحلها.
األولى،  اللبنة  وضع  في  أسهم  وبحق،  ذلك  وألجل 
ما  التسامح،  معلم  فكان  التسامح،  لقيم  ليبيا،  في 
في  بالحق  االعتراف  إنه  بالغير(،  )القبول  من  أكثر  هو 
حقوق  من  كحق  الخطأ،  في  الحق  قبول  بل  االختاف، 
عن  البحث  لــزوم،  من  الزم  الخطأ  أن  ذلك  اإلنسان، 
الحقيقة، وأن كل شيء نسبى، أو كما يقال، في عبارة 
أنت  تحيا  أن  يعنى:  التسامح،  مفهوم  بأن  بسيطة، 

واآلخرون.
لذلك  الداعية  المصراتي،  مصطفى  علي  وكــان 
يكن  لم  التسامح،  حيث  الحسنة،  والسبل  بالحكمة 
األفضل،  عن  البحث  يعني  بل  الامباالة،  عنده  يعني 
»إن  مرسييه  أندريه  السويسري:  الباحث  قال  كما  أو 
استبعاد  إلى  بالضرورة،  تفضي  التسامح،  ممارسة 

نضحت  التي  اإليجابيات  عن  البعض  يتحدث  مثلما 
إلى  األسرية  الحياة  عودة  من  »كورونا«،  جائحة  عن 
الممكن  من  الجوي،  الغاف  في  التلوث  نسبة  تراجع 
الحديث عن إيجابيات غير مقصودة تفتقت عنها هذه 
أهمها  سنوات،  عدة  منذ  ليبيا  بها  تمر  التي  الجائحة 
إلى  الصراع  به  الذي وصل  البلد  أن هذا  على اإلطاق 
ذروة التشرخ ما عاد باإلمكان أن يحكمه شخص واحد 

أو وجهة نظر واحدة.
فوق  إال  تقوم  ال  الشمولية  أو  الفردية  النظم 
فيها  التحكم  يمكن  واحــدة  كتلة  إلى  تحول  جمهور 
التي  الصخرة  مثل  نظم  وهــي  بسهولة،  وإدارتــهــا 
قاعدة  تمثلها  التراب  من  كومة  فوق  إال  تستقر  ال 
اجتماعية متجانسة لدرجة التشابه الذي يخدم الوصفة 
ما  كثيرا  المنطلق  هــذا  ومــن  للحكم،  االستبدادية 
صعدت نظم االستبداد فوق ظهر الجميع بذريعة أنها 
وغالبا  األمة،  على وحدة  المحافظة  أو  الموحدة،  القوة 
من  قدر  إلى  عنوة  الموحد  المجتمع  هذا  يحتاج  ما 
قسرا،  المختلفة  عناصره  تتفاعل  كي  الكبير  الضغط 
الضاغطة.  القوة  زوال  بمجرد  تتفكك  ما  عادة  والتي 
وبالتالي فقد شكل شعار الحفاظ على الوحدة الوطنية 
أهم الفتات هذه النظم الفاقدة للشرعية، التي تحاول 
سينطبق  وهــذا  الشعار.  هذا  من  شرعيتها  اكتساب 
بداية  منذ  اضطرابات  تشهد  التي  المنطقة  كل  على 
أزماتها  في  السبب  يكمن  والتي  العربية،  الثورات 
تعود  أن  تريد  قوى  بين  يتم  فيها  الصراع  كون  إلى 
ومحاولة  التفكك،  قبل  ما  عصر  إلى  المجتمعات  بهذه 
تحويلها من جديد إلى كتلة واحدة تحت شعار الوحدة 
الوطنية ويمكن لهذه الكتلة أن تنتج ديكتاتورا جديدا 
لمحاوالت  الواقع  هذا  وعصيان  مستبدا،  نظاما  أو 
والصراع  تستمر  األزمــة  يجعل  ما  هو  هذه  الهيمنة 
عند  واردة  الفرد  حكم  فكرة  وهم  طالما  أشده،  على 
البعض، وما زال الحنين لما قبل هذه الهبات المحطمة 
قائما، وألن هذا  القديم  والسياسي  االجتماعي  للنظام 
العنف  من  المزيد  التاريخي سيثير  المنطق  التوق ضد 
كومة  بأن  الجميع  يقتنع  أن  إلى  الدموية  والصراعات 

االدعاء بامتاك )الحقيقة( الوحيدة، أي )األيديولوجيا(؛ 
الكاملة،  الحرية  إتاحة  تستلزم  الفلسفية،  العدالة  إن 
لكل مواطن في مقارنة اآلراء، التي تنشأ عنها التقاليد 
األيديولوجيا،  عن  النظر  بغض  الموروثة،  والعادات 
الحق في  الفلسفية،  العدالة  أطلق، على  أن  أوثر  وإني 

التفلسف«.
الثقافي، وكرس نفسه،  العمل  إلى  ومن هذا توجه 
والمجتمع  بالمعرفة،  والنفس  العقل،  تنوير  أجل  من 
حديقة  التسامح،  ذلــك  في  ديدنه  وكــان  بالوعي، 
أن  للهوية،  يمكن  حتى  ضــروري،  والتباين  التباين، 
ضروري،  التباين  أي  وهو  للوجود،  معنى  أول  تكون: 

ومساهم في انفتاح اآلخرين.
دون  بيتًا،  للثقافة  أن  ونظرته،  عمله  ويبقى  وكان 
مأساته،  يفرز  المعزول  )حيث  باالنعزال،  إحساس  أي 
فهو يكرر، في حياته، هذا العزل والتجزئة واالنقسام(، 
نفسها،  وفــي  نفسها  على  المنفتحة،  الثقافة  بل 
والمنفتحة دون شروط على اآلخرين، أي دون مصادرة 
على المطلوب، فالتسامح حق االختاف للنفس وقبول 

لآلخر.
• األسلوب الساخر

الفكر  قوانين،  لدراسة  »تمهد  الثقافة  أن  باعتبار 
موت  بعد  حتى  قائمة،  تظل  ولكنها  اإلنسان،  وأفعال 
الصعب  ومن  محددة،  زمنية  مدة  لها  فليس  األفراد، 
إزالتها، ألنها تحيا مع اإلنسان نفسه، لو واجهت عنفًا 
ثقافة  عن  البحث  على  نشاطه،  انصب  لذا  إساءة«،  أو 
مخطوطاتها،  وتحقيق  فيها،  الشفهي  بتدوين  ليبيا، 

فالتنقيب عن المجهول فيها، وبتقديم المعلوم منها.
وهو  وثقافتها،  لإلنسانية  يتيسر  ما  قدم  وبهذا 
للمعرفة  كشيخ  نفسه،  بجهده  وكرس  باده،  يخدم 
األطراف،  المترامية  الصغيرة،  الباد  هذه  في  والعلم، 

عادت  ما  صخرته  فوقها  يرفع  أن  يحاول  التي  التراب 
هذه  إدارة  في  التفكير  من  مناص  ال  وأنه  موجودة، 
وسيلة  وال  لها،  التنكر  دون  والتشرخات  التناقضات 
التعددية  بمبادئ  بالتسليم  إال  التناقضات  إلدارة 
عبر  إال  تتحقق  أن  يمكن  ال  اإلدارة  وهذه  والمشاركة، 
للجميع،  الحقوق  تضمن  حقيقية  دستورية  وثيقة 
بخدمة  المرتبط  الوطني  االنصهار  من  نوعا  وتحقق 
مصالح المجتمع وليس بشعارات عاطفية أثبتت الوقائع 

أن ال أساس لها في الواقع.
كانت  وإن  حتى  نفسها،  تفرض  أو  ترغم  التعددية 
بشكل بدائي، لمن ال يريدها أو لمن لم يتعود عليها، 
مصطلحات  أو  مختلفة  أقنعة  عبر  نفسها  تطرح  وهي 
الدعوة  أو  السياسية،  المشاركة  أو  المحاصصة،  مثل 
وهي  المركزية،  من  الرهاب  أو  فيدرالي،  نظام  إلى 
المجتمع  طبيعة  في  جذرية  بتغييرات  تشي  دعــوات 
فضاء  إلى  القطيع  أو  الكتلة  طور  من  يخرج  بدأ  الذي 
يكون  أن  يحاول  فرد  أو  قوة  أي  على  ومعقد  تعددي 
القطيع.  لهذا  الوحيد  الراعي  أو  الكتلة  هذه  قمة  على 
وكلها تشكل محتوى المبادرات التي تنبئ بوعي جديد 
وفي حديثي  الواحد،  اللون  غادرت  مذ  المنطقة  يجتاح 
مع البعض الذين تستفزهم مطالب »المحاصصة« أو 
نتاجات  بكونها  األخرى،  الثقافات  حقوق  او  الفيدرالية 
قهرا  فرض  الذي  التشابه  على  التمرد  لثورات  طبيعية 
وألن  فيه،  التحكم  آليات  تسهل  كي  المجتمع  على 
الجذرية فشلت  التبدالت  تع هذه  لم  الدستور  مسودة 
في أن تنتج مدونة قد تفتح فضاء عقديا وسلميا لهذا 
أو  التعصب  بخطابات  نفسه  عن  يعبر  أن  بدل  التنوع 
مشاكل  لتحل  الدساتير  جاءت  األســاس  وفي  العنف، 
هذه المجتمعات المعقدة ولتنهي حقبا من الصراعات 
والمشاركة،  للتعايش  فضاء  إتاحة  عبر  الدموية 
ولتصبح مدونات مقدسة لدى األمم التي تجاوزت هذه 
الجميع  عليه  يوافق  وطني  بميثاق  السلبية  الصراعات 
أو األغلبية. وفي مضمونها يكمن الوعي بتجاوز عصر 
كومة البشر التي كل مرة يصعد فوق أكتافها شخص، 
وكاب  لعصا  يحتاج  دائما  الــذي  البشري  القطيع  أو 

الكبرى:  الصحاري  بها  وتموج  البحر،  يحفها  التي 
إمبراطورية الرمل، حيث نهر النسيان الليثوس،أوالجخ 
في  شيء  كل  لدفن  الشره  المحلية،  التسمية  حسب 
باده،  مدن  ثاني  حضن  في  ينبع،  الذي  وهو  جوفه، 

بنغازي.
في كل ذلك، ومن أجله، كان التسامح المنهج الذي 
»عقانيته ليست وقفًا على قدرته، على تحقيق المهام 
على  غيره،  من  أكثر  بقدرته،  رهن  بل  به،  المنوطة 
النهج:  فكان  المهام«،  تلك  تحقيق  احتمال،  تصعيد 
بالسامة،  يهجس  يكن  ولم  فعل،  صاحب  كان  حيث 
الساخر،  أسلوب  ركب  ولهذا  البلل،  يخشى  يكن  فلم 
فكان كاتبًا ساخرًا مميزًا، وقد نسج على منواله، أفضل 
كتاب وفناني باده، كالصادق النيهوم، والفنان محمد 

الزواوي.
مثل  المصراتي،  مصطفى  علي  المؤرخ  الكاتب 
وكتاباته،  حياته  فــي  متهكمة  ســاخــرة  شخصية 
فيها  تقعر  ال  دلقة،  عفوية  بسيطة  كانت  وسخريته 
وال إسفاف، وهي في السياق فتبدو وحي الخاطر، تشد 
عاٍل،  تركيز  وال  عناء  دون  عقله،  أطراف  من  المتلقي 
وتلفت نظره إلى المقصود، فتعطيه المعنى على طبق 
الشكل السلس. ومصاب الشيخ المصراتي االسترسال 
عند الكتابة والحديث، لكن في الجانب الساخر منهما، 
على  وكأنه  االخــتــزال،  في  وماهر  وبَرقي  مقتضب 
يجعل  كان  وإن  يشرح،  وال  يستزيد  ال  أمره،  من  عجل 
ما  تنكث كل  يديه كما في مشرحة،  بين  الموضوعة، 

لديها وما فيها.
لقد كان نهج التسامح، ما جعل السخرية األسلوب، 
الليبي  القرن  المصراتي،  مصطفى  علي  كان  وبهما 

الذي لم يكل، وما يظلل ليبيا من قيضها.

الراعي. ومن هنا تبرز صعوبة كتابة الدساتير في هذه 
المجتمعات التي تشظت »بشكل إيجابي« بعد عقود أو 
باألحرى قرون من التشابه اإلجباري ومن االستسام له 

عبر القوة التي تفرضه.
أن يركبوا  أرادوا  الذي داعب بعض من  الوهم  هذا 
موجة الربيع العربي ويعيدوا عقارب الساعة إلى ما قبله 
عبر وارثين جدد، هو ما ورط جماعة اإلخوان أو ذراعها 
هذا  وإزاحة  بالسلطة،  االنفراد  محاولة  في  السياسية 
الصراع،  هذا  في  مجتمعاتهم  ورطوا  وبالتالي  التنوع، 
ألن رغبتهم ما عادت تناسب طموح هذه المجتمعات، 
فرد  نظام  عليها  يبنى  ألن  تصلح  التي  القاعدة  وألن 
الناس  خــرج  أن  منذ  تشرخت،  واحــد  حــزب  أو  واحــد 
وسائل  ملكوا  أن  ومنذ  والشوارع  للميادين  غاضبين 

تعبيرهم عبر الفضاء اإللكتروني.
التي لها باع  الدول  التشرخ سيؤدي في بعض  هذا 
في العمل السياسي إلى صراعات سياسية حادة، وإلى 
انتخابات  أو  توافقية  حكومات  تشكيل  في  صعوبة 
كوادر  وال  خبرة  لها  ليس  التي  الــدول  وفي  رئاسية، 
الصراع،  ــراف  أط بين  حــروب  إلــى  سيؤدي  سياسية 
وجميعها في ظل وهم أن ثمة فردا أو حزبا أو جماعة 

يمكنها أن تحكم.
إلى  أدت  حادة  لتشرخات  تعرضت  األمم  من  فكثير 
األمم  هذه  طاقة  استنفدت  دموية  وحروب  انقسامات 
التي أصبحت تبحث عن حل بقناعة أن هذا التنوع في 
المزاج السياسي واالقتصادي والثقافي ما عاد باإلمكان 
الدول  انبثقت  الواقع  هذا  خال  ومن  مركزيا،  حكمه 
أهلية  حرب  بعد  المتحدة  الواليات  كما  الفيدرالية 
أن  بعد  التقسيم  إلى  أخــرى  دول  واضطرت  ضارية، 
عاشت ردحا من الزمن تحت نوع من الوحدة القاهرة، 
وأي  وغيرها،  تشيكوسلوفاكيا  أو  يوغوسافيا  في  كما 
أمة ال تعرض سؤال هويتها أو هوياتها للضوء تتعفن 
مسألة  إنها  المعتمة،  االستبداد  كهوف  رطوبة  في 
الهوية  تصبح  »ال  ميرسر:  كوبينا  تقول  وكما  هوية، 
ينزاح ما  أزمة، حين  إال حين تواجه  مسألة مثار نقاش 
نفترض ثباته واتساقه واستقراره بسبب ما يتعرض له 

من شكوك وعوز لليقين«.
وهذا االرتباك حيال الهوية والجغرافيا هو ما فرض 
فيدرالية  دولة  تكون  بأن  استقالها  بداية  ليبيا  على 
االستقطابات  عليه  فرضت  ملكي،  دستور  تحت  تعمل 
الناشئة،  للدولة  الشكل  هذا  والسياسية  االجتماعية 
العاملة  النفطية  الشركات  مالكة  الدول  أن ضغط  غير 
الذي  الدستوري  التعديل  إلى  أدى  ما  هو  ليبيا  في 
ما  أهم  كان  والذي  الفيدرالي،  النظام  بموجبه  ألغي 
فيه كونه ال يشكل بيئة مناسبة إلنتاج حكم شمولي، 
وحين جاء نظام جديد عبر االنقاب وجد كومة التراب 
الواحدة التي وضع فوقها كاهلها صخرته بكل سهولة. 
وظلت مقوالت التهميش والمركزية والحقوق الثقافية 
تغذيه  قهري  غطاء  تحت  تنبض  المختلفة  للمكونات 
الوطنية،  واللحمة  الواحد  النسيج  مقوالت عاطفية عن 
وهي شعارات فضفاضة، بقدر ما تلغي الحقوق بقدر ما 
تلبي حاجة الحكم الفردي ألن يبني هيكله االستبدادي 
القداسة  التي يهبها هالة من  الشعارات  في ظل هذه 

يصبح مجرد نقدها أو عرضها للنقاش خيانة وردة.
ما  ثقافة شعب  تزدهر  »لكي  إليوت:  إس  تي  يقول 
ينبغي أن ال يكون شديد االتحاد وال شديد االنقسام. 
ففرط الوحدة قد يكون ناشئا عن االهمجية وقد يؤدي 
عن  ناشئا  يكون  قد  االنقسام  وفرط  االستبداد،  إلى 
التحلل وقد يؤدي إلى االستبداد أيضا. وكا التوجهين 

يعوق اطراد النمو في الثقافة«.
»ليبيا  عن  الحديث  تصاعد  النظام  سقوط  منذ 
الجديدة  ليبيا  أن  فسر  الساذج  والبعض  جديدة« 
تتعلق  ال  أخــرى  نماذج  أو  دبي  نموذج  مثل  ستكون 
بالتغيير في محتوى الكيان البشري، لكن ليبيا الجديدة 
هو ما نراه اآلن من تعقيد في حركة المجتمع وعاقاته 
األكبر،  التحدي  هو  التعقيد  هذا  وإدارة  واضطراباته، 
والجميع بدأ يعرف أنه ال يمكن وضع ليبيا على الطريق 
يستطيع  حقيقي  دستور  أو  وطني  ميثاق  خال  من  إال 
والجغرافي  االجتماعي  التعقيد  هذا  وإدارة  احتواء 
من  حقبة  بعد  نفسه  عن  أعلن  الــذي  واالقتصادي، 
جانب  في  السلطة  وضــع  ــذي  ال القسري  التنميط 

والمجتمع في جانب آخر.

كان التسامح املنهج 
الذي »عقالنيته 
ليست وقفًا على 

قدرته، على تحقيق 
املهام املنوطة به، 

بل رهن بقدرته، أكثر 
من غيره، 

الوهم الذي داعب 
بعض من أرادوا أن 
يركبوا موجة الربيع 

العربي ويعيدوا 
عقارب الساعة إلى 
ما قبله عبر وارثني 
جدد، هو ما ورط 

جماعة اإلخوان أو 
ذراعها السياسية 

في محاولة االنفراد 
بالسلطة، وإزاحة 

هذا التنوع، وبالتالي 
ورطوا مجتمعاتهم 

في هذا الصراع

قطار سالمة وقطار 
سالمنا



عائشة  للكاتبة  الغزالة«  »حرب  روايــة  في  السرد  يتجه 
تدفقه  في  يالحق  ال  فضاء  وتأثيث  لتأسيس  إبراهيم، 
مانع  تصور  لوضع  ولكن  ــر،  اآلخ عن  االنفصال  مسار 
والتي  أنفاسه  لمسات  غياب  من  الناجم  الخواء  لعواقب 
لحجز  سبيال  وجد  الذي  المجتمع«  »الرجل،  لصالح  جاءت 

هذا الفراغ والتحدث بصوت مزدوج »األنثى والرجل«.
التجنيس،  بهاجس  مشغول  النص  أن  ذلك  يعني  ال 
الفيزيائي  الرق  من  الخالص  في  أحقيته  يمارس  لكنه 
في  خطوة  سردي  نسيج  عبر  ويتقدم  الثقافي،  الرق  إلى 
وعالمه  وكينونته  بمجاله  للتعريف  أهليته  إثبات  اتجاه 
لهذا  ــا  رؤي خطوط  تمثل  ثــالث  بــوابــات  عبر  الــخــاص، 
هيريديس،  »تندروس،  شخوص  في  متجسدة  المجال 

وايجا« مع محور ارتكاز الغزالة »سافي«.
منذ  طيفها  لرسم  متحفزة  األنــثــويــة  الكينونة 
بالربيع،  يحتفي  ملكي  كرنفالي  مشهد  في  البداية 
وأحــاديــث  بالفتيات  ويضج  الموسيقى  فيه  تعزف 
أنصال  على  قبالتهن  يطبعن  و»الجنديات  السيدات، 
بتعليقات  المشهد  يتعزز  كما  ص10،  ــاح«  ــرم ال
تنظر  وهــي  ــاع  ــق اإلي مايسترو  ــدروس  ــن ت الملكة 
لألنوثة  ينتصر  الذي  الوصف  وتتخير  سافي،  للغزالة 
جسد  فــي  كانت  ــو  ول حتى  الـــروح  عمق  فــي  ضــاربــة 
خلقت  الطبيعة  إن  القديمة  الحكمة  »تقول  حيوان 
فقد  الغزالن،  إال  واالمتالك  للتطويع  قابال  شيء  كل 
ضعفها،  رغم  عنيدة  خوفها  رغم  حرة،  لتكون  خلقت 

إنها أسطورة القوة النقية« ص16.
وروحها،  ذاتها  بين  مركبا  صراعا  تندروس  تعايش 
اآلخر  لمشاغلة  الوسيلة  وتستطلع  واألنــثــى،  الملكة 
ظل  وبــذا  ســافــي،  بــفــردوس  المستكفي  »مــيــكــارت« 
ــتــنــدروســي« وهو  الــســرد مــراقــبــا آلفـــاق الــســيــاق »ال
ردة  فخ  في  يقع  ليكاد  حتى  الكامل  لالستحواذ  يــروم 
القديم  السلفي  النسق  قوة  تأثير  تحت  وتؤكد  الفعل، 
تذويبه  على  الرواية  فكرة  تجهد  الــذي  الفصل  مأساة 
ضفة  إلــى  باالنتقال  ذلــك  وتستدرك  تغوله،  منع  أو 
وتتحول  القمر،  أرض  من  القادمة  »هيريديس«الفتاة 
العاطفة  شغف  بين  المواءمة  إلى  السردية  المعادلة 

إلى  يهفو  بصوت  الفتاة  عاينت  إذ  الموقف،  ــرورات  وض
خصوصياتها  فرض  إلى  تجنح  ال  جامعة  لغة  التماس 
إحداثيات  استيعابها  مقابل  في  ــدي،  األب شريكها  على 
تفهمت  لكنها  إعجابها  تخف  لم  ميكارث،  مع  عالقتها 
ــزءا من  جـ ــت  ــ وأدرك ــروح،  ــ ال لتلك  ــخــاص  ال الــجــانــب 
ينهض  لآلخر  سؤالها  إن  حتى  النفسية،  فسيفسائها 
فهي  التمازج،  لهذا  والوجداني  العقلي  المفهوم  على 
مقاصدها  وتتذوق  القمر  عن  ميكارت  لألغنية  تستمع 
عشقت  التي  فالفتاة  بالكلمات،  »تالعبت  مستفهمة: 
إلى  وقاسيا  أنانيا  القمر  كان  هل  ينتظرها؟  لم  القمر 
فتاة  مــن  عفويا  الــســؤال  يبدو  ص26،  الــحــد؟«  ذلــك 
للرجل،  األنثى  من  األبــدي  السؤال  يجسد  لكنه  معجبة 

كيف تلتقي األرواح بعيدا عن األنانية؟
تتملك  أخــرى  روحــا  أن  بالتجربة  هيريديس  ــدرك  ت
لتحريك  تتجاوزها  لكنها  ــي«،  ــاف »س ــي  وه ميكارت 
خاضعا  انشدادها  ويبقى  الــذات،  على  االعتماد  مكامن 
تسأل  وهي  الفهم،  بمحاولة  المسكونة  الحالة  لتلك 
مجرد  ليس  األمر  أن  أعرف  أن  لي  »كيف  ميهال:  معلمها 
ستخبرك  فهي  الحكمة  مسارب  »تتبعي  فيجيبها:  وهم؟ 

« ص49.
أو  ــوزة  ــرم م المشاهد  كــل  فــي  تطل  ســافــي  لكن 
ولــروح  النص  لشخوص  ثابت  استناد  كمركز  متعينة 
تندروس  مجالي  عن  بعيدا  ستسحبها  التي  ميكارت 
الذي  كاشيون،  ــة  زوج إيجا  مملكة  إلــى  وهيريديس 
سافي  في  محدقا  ميكارت  يتوقف  إذ  الغزالة،  خطف 
ما  تذكرين  »هل  االستفهام  بعالمات  محاطا  األسيرة 
استمرار  سر  هي  الدهشة  إن  قالت  هيريديس؟  قالته 

الحياة؟ ما رأيك أيتها الغزالة؟« ص129.
إيجا  بهرب  توجت  كاشيون  عالم  إلى  ميكارت  نقلة 
تتشابك  حيث  باالستحواذ،  المسلوب  لكيانها  طلبا  معه 
الناقص  مكملها  عن  بحثا  ربما  معه  المعلولة  روحها 
هيريديس  مع  أحاديثه  أحد  في  ميهال  إليه  ألمح  الذي 
وجود  على  دليل  هو  داخلنا  يعتور  الذي  »النقص  قائال: 
وصفها  يترجمه  مــا  وهــو  ــر«  آخ مكان  فــي  يكمله  مــا 
لست  لكني  البالط،  أميرة  »أنــا  المعطوبة  لذاكرتها 
حدث  ما  وكل  العاشرة،  أعتاب  على  وقفت  طفلة  سوى 

بعد ذلك، هو اغتيال لسنين العمر« ص144.
ذاتها  أمـــام  مــاثــال  يبقى  أن  لمكملها  ــان  ك ــذا  ل
المفاضلة  ضريبة  سافي  دم  وسيكون  المتشظية، 
الغزالة  موت  األفعى،  سم  من  ميكارت  إلنقاذ  أمامها 

في مقابل حياة نصفها الضائع.
يؤسس  نحت  الثالثة  أطوارها  في  األنثى  تحوالت 
المسيطرة  الملكة  أرواح  تجسده  مغاير  لنسق 
الصراع  بدا  وإن  المكلومة،  والمرأة  المدركة  والفتاة 
ممالك  فــي  خرافية  ــداث  أحـ جناح  على  المكتوب 
لمواجهة  محاولة  يمثل  أنــه  إال  القديم،  اإلنــســان 
منذ  المستنسخة  الثنائية  سردية  خطاب  حقيقة 

عصور ما قبل التاريخ وحتى زمن »فيسبوك«.
الشكل  يــعــزز  أن  ــراع  ــص ال لــهــذا  يمكن  كــان 
الثالث  الضفاف  خــيــارات  أن  إال  ــه،  ل الكالسيكي 
»سافي«  النفسي  ثابتها  مع  بالشخوص  الممثلة 
إلى  السلفي  الجدار  لكسر  تنحو  لرؤية  مــدارا  شكل 
فضاء  مــن  المؤنث  الــســردي  النص  يصل  جسر 

التجنيس الضيق إلى عوالم الهوية الجامعة. 

لتحرير  التاسعة  الــذكــرى  لمناسبة 
الفروسية  مهرجان  انطلق  طرابلس، 
الشعبي،  الميز  لــعــروض  الشعبية 
العامة  الهيئة  نظمته  الذي  الجمعة، 
الفروسية  مدرسة  بمضمار  للثقافة 
حتى  ــمــر  واســت ــار،  ــط ــم ال بــطــريــق 

اإلثنين.
معيتيق  أحــمــد  االفــتــتــاح  وحــضــر 
الــرئــاســي،  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
العامة  الهيئة  رئيس  أونيس  وحسن 
الشخصيات  مــن  ــدد  وعـ للثقافة، 
ليبيا  فرسان  من  وبعض  التنفيذية 

ومحبي الفروسية والشعر الشعبي.
فيها  رحــب  كلمة  معيتيق  وألقى 
الليبي  الشعب  مهنئا  بالحضور، 

تعود  أن  وتمنى  المناسبة،  »بهذه 
صفحة  حسب  بـــاألفـــراح«،  عليهم 

الهيئة على »فيسبوك«.
كلمة  ــس  ــي أون ــى  ــق أل وكـــذلـــك، 
أرواح  عــلــى  مستهلها  ــي  ف تــرحــم 
أجل  مــن  ضحوا  الــذيــن  الــشــهــداء، 
الليبي  الشعب  فيها  وهنأ  الوطن، 
على  الشعب  حققه  الــذي  باالنتصار 
الــفــرد،  وحــكــم  الطغيان  و  الظلم 
ــفــرســان والــشــعــراء  ــب بــكــل ال ورحـ
منطلق  من  »إنه  وقال:  المشاركين، 
والوطنية  الثقافية  مسؤولياتنا 
الثقافي  ــمــوروث  ال قيم  تعزيز  فــي 
اهتمامنا  يبرز  للوطن،  واالنــتــمــاء 
بنشاط  للثقافة  العامة  الهيئة  في 

الشعبي  والميز  الشعبية  الفروسية 
يمثل  وطــنــي  كفولكلور  والــشــعــر 
األصـــالـــة والـــعـــراقـــة، ويــعــبــر عن 
ويرمز  ليبيا،  أبــنــاء  وعـــزة  كــبــريــاء 
ضد  الوطني  الجهاد  تاريخ  لمراحل 

االستعمار«.
ــق الــمــهــرجــان بــعــروض  وانــطــل
للفروسية،  الشعبي  الميز  أعــقــاد 
مصراتة  فــرســان  عــقــاد  بمشاركة 
وقصر  والعمامرة  والخمس  وزليطن 
ــوراء  ــاج ــدي الــســائــح وت ــي خــيــار وس
الغربية  والزاوية  وغريان  وورشفانة 
ــارة  ــف وصـــرمـــان والــمــشــاشــيــة وج
والماية  آدم  بني  وسواني  والعزيزية 
الفنون  فــرق  وشــاركــت  ــرارات.  ــح وال

من  الشعبيين  والشعراء  الشعبية 
والجبل  وطــرابــلــس  ــاري  ــ وأوب درج 
لوحات  مجموعة  وقدمت  الغربي، 
والتراث،  األصالة  عن  معبرة  تراثية 
ــن الــفــرق  ــرق م ــف ــذه ال وتــعــتــبــر هـ
العامة  الهيئة  وتــتــبــع  الــقــديــمــة 

للثقافة.
ــراء  ــع ــش ــت مــشــاركــة ال ــفـ وأضـ
ــواء  أج الــمــهــرجــان  فــي  الشعبيين 
تغنت  ــي  ــت ال بــأشــعــارهــم  رائـــعـــة، 

بالوطن وحب ليبيا والمصالحة.
ــدف  ــه ــور، »ت ــش ــن ــم وحـــســـب ال
إحياء  إلــى  الثقافية  التظاهرة  هــذه 
المتمثل  الليبي  الثقافي  الــمــوروث 

في الميز الشعبي والشعر الشعبي«.

قناة  على  »هانيتي«  برنامج  مقدم  هو  هانيتي«  »شــون 
الصعيد  على  مشترك  إذاعي  برنامج  وأيضا  نيوز«  »فوكس 
أكثر  ثالثة كتب، هي من  أيضا. وهو مؤلف  باسمه  الوطني 
»فوز  وهي:  تايمز«  »نيويورك  قائمة  بحسب  مبيعا  الكتب 

المحافظين«، و»نجنا من الشر«، و»ودع الحرية تنطلق«.
وهو مقدم ومضيف برنامج إخباري يعد األعلى تقييما في 
سنوات،  عشر  منذ  صدر  الذي  األول،  كتابه  وأصبح  أميركا. 
عنوانه:  وكان  تايمز«  »نيويورك  قائمة  بحسب  مبيعا  األكثر 
يعاكسون  قد  الذين  أولئك  ضد  أميركا  قتال  على  »نظرة 
في  تحمل خسارتها  يمكننا  ال  معركة   - الحرية  في  تقاليدنا 

عام 2020«.
الحرية،  مبادئ  على  بنيت  ألنها  عظيمة  أميركا  إن 
بلد  ألي  يتوافر  لم  الذاتي،  واالكتفاء  الصارمة،  والفردية 
أو  استخدامهما،  يسأ  ولم  والثروة،  القوة  من  لها  توافر  ما 

استخدمت هذه القوة بشكل أكبر لتعزيز الحالة اإلنسانية.
اليساري  التطرف  تنامى  أميركا،  ازدهــار  مع  ذلــك،  ومع 
بتقويض  يهدد  مما  السطح،  تحت  االســتــيــاء  وتــوســع 
الديمقراطية. كان ذلك أوائل في الستينات، أما واآلن - فهو 
العدالة  محاربة  في  سواء  مضى-  وقت  أي  من  مكرا  بأكثر 
مثل  المهددة  والمؤسسات  العميقة،  والدولة  االجتماعية، 

وسائل اإلعالم السائدة، واألوساط األكاديمية.
ماذا سيكون مصيرنا إذا استسلمنا النتصار الديمقراطيين 
في 2020؟ ستكون، بالتأكيد، خطوة كبيرة نحو االشتراكية 
االجتماعي  والصراع  االقتصادي  الخلل  جانب  إلى  الكاملة 
الديمقراطيين  مــع  المميزة.  سماتها  يمثالن  اللذين 
الجديدة،  الخضراء  بالصفقة  يطالبون  الذين  الراديكاليين 
الطلب،  عند  واإلجــهــاض  االجتماعية،  الصحية  والرعاية 
المجمع  وإلغاء  الحدود،  وفتح 
المحكمة  وتعبئة  االنتخابي، 
لحرية  حــد  ووضـــع  العليا، 
أمتنا  ستتحول  التعبير، 
إلى  أساسي  بشكل  العظيمة 
ما هو أبعد مما يمكن قبوله.

ــال رونــالــد ريــغــان ذات  ق
جيل  بعد  على  »الحرية  مرة: 
االنقراض«،  من  فقط  واحد 
حقيقية  كلماته  ــت  ــان وك
ــع. ومــؤلــف  ــواقـ لــمــســت الـ
أو  حــرا  »عــش  الكتاب:  هــذا 
تعد  لم  أنها  يوضح  ــت«،  م
إلنقاذ  فقط  تــرقــب  لحظة 
إذا كان كل ما يمكنك  أما الحل فيراه ببساطة:  الجمهورية، 
بإمكانك  كان  إذا  ولكن  فحينئذ صوت.  التصويت،  هو  فعله 
مستقبل  أن  والحقيقة  أفضل.  فهذا  بالحقيقة،  الناس  إخبار 

الحرية األميركية يعتمد على إعادة انتخاب دونالد ترامب.
سوف  هانتي  شــون  إن  نيوز«  »فوكس  شبكة  وقالت 
الصيف من بعد توقف  أو مت« هذا  يصدر كتاب »عش حرا 
إرشاد  إلى  يسعى  الكتاب  أن  وأوضحت  سنوات،  عشر  دام 
ألميركا  الموجز  األيديولوجي  »التاريخ  خــالل  من  القراء 
إلظهار كيف وصلت األمة في هذه اللحظة من سياسة حافة 

الهاوية ولماذا اآلن هو الوقت المناسب إلنقاذ الجمهورية«.
الشعار  ترجمة  أن  طالب  يكتشف  الكتاب  صــدور  ومن 
أميركا  أو  حرا  »عش  كانت  الالتينية  من  الغالف  صدر  على 
تموت« وهي ترجمة سيئة، لدرجة أنها ليست منطقية، وتم 
)والعالم( على  أميركا  أو مت:  تصحيحها كالتالي: »عش حرا 

حافة الهاوية«.
وصف  الكتاب  أن  »األمـــازون«  نشر  دار  وصفت  ولقد 
في  تقاليدنا  سيعاكسون  الذين  أولئك  ضد  أميركا  لـ»حرب 
اقتصادي  وانهيار  كاملة«  »اشتراكية  من  ويحذر  الحرية«، 
للعام  الرئاسية  االنتخابات  ترامب  دونالد  الرئيس  خسر  إذا 
هذا  كتبت  »لقد  الكتاب:  صدور  قبل  هانيتي  قال   .2020
الوطنيين  لزمالئي  كتحذير  الخطر،  ناقوس  لدق  الكتاب 
لن  أرض  إلى  أميركا  بتحويل  الدائم  اليسار  التزام  بشأن 

يتعرف عليها آباؤنا المؤسسون«.
عبر  رحلة  في  القراء  اصطحاب  إلى  هانيتي  كتاب  يهدف 
وصلت  كيف  إلظهار  ألميركا  الموجز  األيديولوجي  »التاريخ 
ولماذا  الهاوية..  حافة  سياسة  إلى  اللحظة  هذه  في  األمة 

اآلن؟ ألنها لحظة شاملة مهمة إلنقاذ البالد«.
في  بما  الموضوعات،  من  العديد  هانيتي  يستكشف 
الراديكاليين،  وصعود  الديمقراطية،   2020 أجندة  ذلك 
العميقة،  والدولة  ترامب،  تشويه  ومتالزمة  واالشتراكية، 
ووسائل  اإلقالة،  ومخطط  الروسي،  التواطؤ  في  والتحقيق 
اإلعالم المناهضة لترامب، والحاضنات اليسارية، وانتصارات 
أيضا:  وقال  »كورونا«،  فيروس  حول  اإلدارة  ورد  ترامب، 
استعادة  بشأن  عاجل  تحذير  مجرد  ليس  الكتاب  »هــذا 
األمور  روعة  بمدى  تذكير  ولكنه  للسلطة،  الديمقراطيين 

التي يمكن أن تكون -وما زالت- في عهد الرئيس ترامب«.
أكثر  من  تعد  أخرى  كتب  ثالثة  مؤلف  هو  هانيتي  شون 
الكتب مبيعا بحسب قائمة »نيويورك تايمز« وهي: »انتصار 
أما  ترن«.  الحرية  و»دع  الشر«  من  و»خلصنا  المحافظين« 

النسخة الصوتية ألحدث كتبه فقد قرأها هانيتي بصوته.
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واحد فقط من 

االنقراض

»قالدة الكون« لعميد الوراقني في طرابلس

نصوص وطنية في أصبوحة »عروس البحر«

حكاية قديمة.. جديدة

عروض وكلمات وألوان تزين مهرجان 
الفروسية والشعر الشعبي في طرابلس

في إصدارها الرابع

نظمته الهيئة العامة للثقافة

قراءة في رواية »حرب الغزالة« لعائشة إبراهيم

عائشة إبراهيم

مهرجان الشعر الشعبي والفروسية، طرابلس

محنة »سافي«.. األنثى في تحوالتها الثالثة

»قالدة  السبت،  الكون،  مكتبة  منحت 
وصاحب  لمؤسس  الرابعة  الــكــون« 
طرابلس،  مدينة  في  المعارف  مكتبة 

رجب الوحيشي.
المناسبة  لهذه  المكتبة  وأصــدرت 
الحب  مشاعر  »بكل  فيه:  جــاء  بيانا 
الكون  مؤسسة  تعلن  ــان  ــن واالمــت
منح  عــن  الــكــون(  )مكتبة  الثقافية 
الرابع  إصــدارهــا  في  الكون(  ــالدة  )ق
لعميد الوراقين )باعة الكتب والصحف( 
السالم  عبد  )رجب  الحاج  طرابلس  في 

الوحيشي(«.
»وذلك  البيان:  قال  الحيثيات  وفي 
الوعي  نشر  في  المميز  لدوره  تقديرا 
الكتاب  توفير  ــالل  خ مــن  والثقافة 

والصحيفة طيلة 65 عاما دون توقف«.
تفاني  »إن  المكتبة:  بيان  وتابع 
ــن أجــل  ــاج رجـــب الــوحــيــشــي م ــح ال
أداء  فــي  الــمــعــارف  مكتبة  اســتــمــرار 
كل  رغم  واإلنسانية  الراقية  رسالتها 
في مؤسسة  يجعلنا  المحبطة  الظروف 

الحركة  رواد  من  ــدا  رائ نعده  الكون 
التوفيق  كل  نتمنى  الليبية.  الثقافية 
وابنيه  المعارف  ومكتبة  )رجب(  للحاج 
أسماءهم  سجلوا  الذين  وأحمد(  )خالد 
الثقافة  تــاريــخ  فــي  ــور  ن بــأحــرف مــن 

واإلبداع«.
عميد الوراقين في طرابلس

شــارع  فــي  الــمــعــارف  مكتبة  تعد 

طرابلس  العاصمة  وسط  االستقالل 
الذي  المميز  الثقافي  العنوان  هي 
فإن  وزائريها،  المدينة  مثقفي  يجمع 
أردت إرسال كتاب أو رسالة فال مناص 
المعارف  مكتبة  في  تركها  من  لك 

لتصل صاحبها بكل يسر وسهولة.
رجب  يد  على  المكتبة  وتأسست 
الحرف  مع  رحلته  بدأ  الذي  الوحيشي، 

بائعا متجوال للصحف والكتب في أهم 
ليستقر   ،1956 العام  طرابلس  شوارع 
البريد  مقر  ــات  درج على  المقام  به 
المركزي العام 1963، ومنها في العام 

1970 إلى مقره الحالي إلى اليوم.
يحب  كما  رجب«  »عمي  يتخلف  لم 
الحضور  عن  يوما  الجميع  يناديه  أن 
الظروف،  أحلك  في  حتى  للمكتبة، 
وأمانة،  رسالة  الثقافة  بــأن  مؤمنا 
ما  لتوفير  ــالص  وإخ جد  بكل  فسعى 
مطبوعات  من  والمثقف  القارئ  يلزم 
ذلك  سبيل  في  يتكبد  وعربية  محلية 
أو  يتململ  أن  دون  والتعب  المشقة 

يتذمر.
بدأ  من  كل  يكن  لم  إن  أغلب  غير 
معه أو بعده نشاطهم من بيع الصحف 
دخال  تدر  أخرى  نشاطات  إلى  والكتب 
العروض  كل  أبى  أنه  إال  أعلى،  ماديا 
المقدمة له وفيا لمهنة أحبها وأحبته، 
حتى صار أيقونة ثقافية في طرابلس، 

ال تجد مثقفا أو صحفيا ال يعرفها.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

لم يقم »الحاج« عمران بزيارة لبيت اهلل قط.. ال لحجة أو حتى عمرة.. 
فالرجل لم يقم حتى بزيارة للسعودية.. أما كيف صار حاجا، فوراء ذلك 
قصة! فمنذ عدة سنوات تم تصعيد عمران مسؤوال على قمة منشأة 
اقتصادية بالبالد، مما أوقع كبار الموظفين في حيرة كيف يمكن أن 
جميعا  وهم  اإلعدادية،  الشهادة  سوى  يحمل  ال  فالرجل  يخاطبوه، 
يفوقونه خبرة ودراية وعلما، فكان أن تفتقت عبقرية أحدهم بمناداته 
به  اللقب  فالتصق  بالحاج عمران،  المنصب  لتسلمه  األول  اليوم  في 
التصاقا شديدا، حتى بدا كما لو أنه قد ولد به. وهكذا كان اكتسابه 

اللقب حال وابتداعا إداريا صرفا.
بالتقوى والصالح  ارتبط في ذهنه  لم يزعج األمر عمران. فالحج، 
والزهد، وأحس أن زمالءه ال يرون فيه سوى ذلك، فتبنى اللقب حتى 

إنه كان يوقع رسائله وقراراته، بـ»الحاج عمران«.
مرت سنوات، وتبدلت فيها الكثير من األمور، بما فيها أوضاع الحاج 
عمران االقتصادية واالجتماعية، فتغير سكنه وانتقل من فشلوم إلى 
قرقارش، وتزوج للمرة الثانية، هذه المرة من سكرتيرته التي كانت 
تصغره بكثير، تحسن هندامه، وكثرت سفرياته للخارج، وازداد وزنه، 
ونمت كرشه. وفي إحدى السنوات، سرت إشاعة قوية أن المسؤولين 
الذين ال يحملون شهادات عليا ستتم إزاحتهم من مناصبهم، انتابت 
وقد  نفسه  وتخيل  الشديدين  والقلق  الذعر  من  حالة  عمران  الحاج 
أزيح من منصبه، فيفقد ليس فقط الوظيفة وإنما أيضا الحجة، وربما 
األمر  أن  أحدهم  فأخبره  حوله،  من  استشار  الجديدة.  الزيجة  حتى 
الحاج  رد  بزيارتها،  قام  قد  دولة  أكثر  عن  وسأله  ترتيبه،  باإلمكان 
بلغاريا ورومانيا الرتباط الدولتين باستيراد اللحوم والمواشي، أجاب 
المعاون: »فرجت يا حاج، المسألة كلها أسابيع وستأتيك الشهادات 

العلمية التي تحتاج«.
كلف الحاج معاونه للقيام بزيارة البلدين في مهمة رسمية لمدة 
فيهما  واستهلك  الجمر،  أحر من  على  الحاج  فيهما  أسبوعين، عاش 

عدة شرائط فولتارين، وكمية ال بأس بها من الكافيين.
وأخيرا حل الفرج، عندما قدم المعاون ذات صباح إلى المكتب وهو 
غير  كرسيه  من  الحاج  هب  عمران«،  دكتور  التخرج  »مبروك  يقول: 
الجديدة  العلمية  شهاداته  تأمل  بشدة.  المعاون  واحتضن  مصدق 
التي ستمنحه حصانة ومكانة، قرر أن يتم اإلعالن عن ذلك في حفل 
الفرحة بهذا اإلنجاز. بالطبع لم  كبير بالمنشأة وبالبيت، تعبيرا عن 

يغب أحد من الموظفين واألصدقاء واألقارب والجيران.
في  يفكر جديا  أخذ  الذي  حياة عمران،  في  كبير  تغير  وهكذا حل 
شراء بيت آخر والزواج للمرة الثالثة. وربما التقدم للتدريس بالجامعة، 

بل ربما حتى يذهب إن سمح له الوقت »للحج والعمرة«!!
بـ»الدكتور  يوقع  يزال  ال  اآلن،  تقاعد  وقد  أنه  األمر  في  الطريف 
الحاج عمران«، أما المحزن في األمر فإن الحاج عمران قد تحول بفعل 

السنين إلى ظاهرة.. باقية.. وتتمدد.
¶ عطية صالح األوجلي

نظمت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، 
الثقافي« أصبوحة  البحر  ضمن برنامج »منتدى عروس 

شعرية، الخميس، بالقبة الفلكية في مدينة طرابلس.
عقوب  سيف  الشعراء  من  كل  األصبوحة  في  شارك 
للمكتب  وفقا  الفقي،  وأشرف  النايف  العاطي  وعبد 
المنتدى  نشاطات  أول  وانطلق  للهيئة.  اإلعالمي 

الثقافي في يوليو الماضي.

اللجنة  عضو  الهدار  محمد  ألقى  األصبوحة،  وخالل 
فيها  مرحبا  كلمة،  للثقافة  العامة  بالهيئة  التسييرية 
في  أمله  عن  ومعربا  المشاركين،  والشعراء  بالحضور 

»االنتصار الحتمي للسالم والمصالحة لبناء الوطن«.
عقوب  سيف  للشاعر  بنص  األصبوحة  وافتتحت 
القصائد  من  وعدد  اهلل«،  بسم  الكالم  »نبدأ  بعنوان 
من  عدد  جانب  إلى  الوطني  الطابع  عليها  غلب 

مبثدئا  الفقي  أشرف  الشاعر  تاله  العاطفية،  القصائد 
التي  القصائد  من  وعدد  وطن«  يا  اهلل  »على  بنص 

تغنت بحب الوطن.
بعنوان  نص  النايف  عبدالعاطي  الشاعر  ألقى  كما 
وكل  هذبها  داكن  الليل  على  »ليبيا  ونص  »الجازية« 
وقصائد  غضبها«،  يشوى  زعازيع  قبلي  قربها  من 

أخرى بالمناسبة.
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القاهرة - الوسط

القاهرة - محمد علوش

عطلة  في  األفــام  لعروض  فعلية  معاودة  المتحدة  الواليات  شهدت 
»إيه  المجال  هذا  في  عماقتين  شركتين  فتح  إعادة  مع  األسبوع  نهاية 
في  خجولة  كانت  الــرواد  عودة  أن  إال  لهما،  صاالت  و»ريغل«  سي«  أم 
المستجد  كورونا  بفيروس  إصابة  ألف   40 الباد  في  فيه  تسجل  وقت 

يوميا.
السينما،  لقاعات  مشغلة  شركة  أكبر  سي«  أم  »إيه  أعادت  فالخميس، 
المقبلين،  األسبوعين  أخرى خال   300 فتح  إعادة  وتنوي  فتح مئة صالة 
عدة  فتح  الجمعة،  أعــادت،  فقد  »ريغل«  الباد  في  الثانية  الشركة  أما 

صاالت لكنها لم تنشر أي أرقام، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
باشرت  فقد  »سينمارك«  المجال  هذا  في  الباد  في  شركة  ثالث  أما 
خال  وتيرتها  من  وسرعت  أغسطس   14 في  تدريجا  قاعاتها  فتح  إعادة 
كاليفورنيا  مقدمتها  وفي  رئيسية  واليات  أن  إال  األسبوع،  نهاية  عطلة 
ولم  السينما  دور  فتح  بإعادة  بعد  تسمح  لم  ونيوجيرزي  ونيويورك 

تنشر أي جدول زمني بذلك.
اختبار،  بمثابة  وهــي  هــذه،  ــى  األول األســبــوع  نهاية  عطلة  وخــال 
والواليات  )كندا  الشمالية  أميركا  في  التذاكر  شباك  إيــرادات  تجاوزت 
»بوكس  موقع  أفاد  ما  بحسب  دوالر،  مايين  الخمسة  عتبة  المتحدة( 
األيــام  في  دوالر،  مليون   6.6 مسجلة  المتخصص  موجو«  أوفيس 
عطلة  خال  دوالر  مليون  المئة  دون  اإليــرادات  تتراجع  ما  نادرا  العادية 

نهاية األسبوع.
إنتاج  أول  كرو  راسل  بطولة  من  »أنهينجد«  التشويق  فيلم  وكان 
اكتفى  أنه  إال  أشهر،  خمسة  قبل  السينما  دور  توقف  منذ  يعرض  ضخم 
الصاالت  في  له  أسبوع  ثاني  في  دوالر  مايين  أربعة  قدرها  بإيرادات 
)1823( بحسب موقع »بوكس  السينما  واألول في عدد مناسب من دور 

أوفيس موجو«.
دوالر  المليون  تفوق  إيـــرادات  يحقق  فيلم  أول  هو  و»أنهينجد« 
مارس،  منذ  أسبوع  نهاية  عطلة  خال  وكندا  المتحدة  الواليات  في 
شركة  أشارت  مغلقة،  قاعات  إلى  بالعودة  الرواد  تردد  إلى  مؤشر  وفي 
على  األولى  الخمس  القاعات  أن  إلى  المتخصصة  ريليشنز«  »إكزبيتر 
الطلق  الهواء  في  إن«  »درايف  نسق  على  كانت  البطاقات  مبيع  صعيد 

حيث يأتي المتفرجون بسياراتهم.
األميركية  الجمعية  نشرت  أوسع،  نطاق  على  القاعات  فتح  إعادة  وقبل 
موقع   2600 يشمل  صحيا  بروتوكوال  الجمعة،  السينما،  قاعات  لمشغلي 
االجتماعي  والتباعد  الكمامة  وضع  إلزامية  على  وينص  قاعة،  ألف  و30 

إال لألشخاص الذين يأتون معا.

مهرجان »برلني« يتوقف 
عن الفصل بني جائزة 
أفضل ممثل وممثلة

عودة خجولة لدور 
السينما األميركية

مشهد من فيلم بيك نعيش مشهد من فيلم البؤساء

مهرجان  مــن  ــى  األولـ الـــدورة  ــد،  األحـ انطلقت، 
»درايــف  نسق  على  الــدولــي«  السينمائي  »عمان 
وسط  العبدلي  منطقة  في  الطلق  الهواء  في  إن« 
للفرنسي  )البؤساء(  ميزيرابل«  »لي  بفيلم  عمان، 
خلفهتا  التي  العالمية  الصحية  األزمة  رغم  لي  الدج 

جائحة »كوفيد-19«.
عمدت  االجتماعي،  التباعد  قواعد  مع  وتماشيا 
من  بديلة  طريقة  إيــجــاد  ــى  إل المهرجان  إدارة 
بارك  في  عمالقة  سينما  شاشات  ثالث  نصب  خالل 
سيارة،   240 لحوالي  يتسع  الذي  العبدلي  منطقة 
واحــدة  كــل  فــي  ســيــارات  فــي  المتفرجون  وحضر 
من  األولــى  هي  إن«  »درايــف  تجربة  في  شخصان، 

نوعها في عمان، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
على  يتمحور  الذي  ميزيرابل«،  »لي  فيلم  وكان 
باريس،  ضــواحــي  فــي  الفرنسية  الشرطة  عنف 
»كــان  مهرجان  فــي  التحكيم  لجنة  جــائــزة  ــال  ن
العام  والسبعين  الثانية  بــدورتــه  السينمائي« 

الماضي مناصفة مع فيلم »باكوراو« البرازيلي.
طويال  روائــيــا  فيلما   30 ــي  ــوال ح ويــشــارك 
أفالم  تسعة  إلى  باإلضافة  ودوليا،  عربيا  ووثائقيا، 
 23 من  يستمر  الذي  المهرجان  في  قصيرة  عربية 
»السوسنة  بجائزة  للفوز  منه   31 إلــى  أغسطس 
وأفضل  طويل  عربي  روائي  فيلم  ألفضل  السوداء« 
عربي  فيلم  وأفضل  طويل  عربي  وثائقي  فيلم 

روائي قصير.
كل  يترأس  تحكيم  لجان  ثالث  الجوائز  وتمنح 
غولوبوفيتش  ــردان  سـ الصربي  المخرج  منها 

والمخرجة  زيمرمان  لوكا  أندريا  األلمانية  والفنانة 
البريطانية-العراقية ميسون باشاشي.

المهرجان  فــي  المشاركة  األفـــالم  بين  ــن  وم
و»النسور  أتاناسيو  النابيل  والـــدب«  »ميكي 
لروجر  النهر«  و»صمت  أوريلي  لجياني  الضالة« 

كين  ــاري  وغ ماكونيل  ــدرو  ألن و»غـــزة«  ســواريــس 
ليلى«  و»أبــو  بــرصــاوي  لمهدي  نعيش«  و»بيك 
واألرض«  الجنة  و»بين  بومدين  سيدي  ألمين 
أكبريسهات،  لجيل  إمرأة«  مرة  و»ذات  نجار  لنجوى 
الملكية  الهيئة  مسرح  فــي  األفـــالم  وستعرض 

الهواء  في  عمان  جبل  منطقة  في  لألفالم  األردنية 
الطلق.

بيان  في  دوماني،  ندى  المهرجان  مديرة  وقالت 
والعقبات،  الصعاب  كل  رغم  ينظم  »المهرجان  إن 
وعزم  الــتــزام  إلــى  رئيسي  بشكل  يعود  والفضل 

المنظمين والشركاء«.
المألوفة،  غير  األوقـــات  ــذه  ه ــي  »ف وأضــافــت 
فعاليات  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر  بحاجة  نحن 
دعم  وضــرورة  ــداع  واإلب الفن  بقوة  نؤمن  ثقافية، 

صانعي األفالم في األردن والمنطقة«.
الملكية  الهيئة  مسرح  في  ــالم  األف وستعرض 
الهواء  في  عمان  جبل  منطقة  في  لألفالم  األردنية 

الطلق.
حنا  للمهرجان  الفني  المدير  قــال  جهته،  من 
اإلنتاج  حديثة  المختارة  األفالم  »جميع  إن  عطااهلل 
العمل  معظمها  األردن،  في  األولــى  للمرة  تعرض 
مشيرا  المهرجان«،  لشروط  وفقا  لصانعيها  األول 
جديدة  سينمائية  لغة  تستخدم  ــالم  األف أن  إلــى 
مجموعة  ثمة  أن  سعداء  »نحن  وأضاف  ومبتكرة«. 
السوسنة  جائزة  على  تتنافس  األردنية  األفالم  من 

السوداء في أكثر من فئة«.
األعمال  على  الضوء  تسليط  المهرجان  وأراد 
من  السينما  قطاع  فيه  يعاني  وقت  في  المختارة 
وباء  عن  الناجمة  ــة  األزم بسبب  كثيرة  صعوبات 

»كوفيد-19«.
المملكة  عموم  في  مغلقة  السينما  دور  تزال  وال 
احترازي  ــراء  إج في  الماضي  مــارس  منتصف  منذ 
فيما  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  من  خوفا 

تمنع التجمعات ألكثر من 20 شخصا.

حفلة  لبنان،  في  المولود  ميكا،  البريطاني  المغني  سيحيي 
مرفأ  انفجار  من  للمتضررين  دعما  سبتمبر،   19 في  افتراضية، 

بيروت.
مقتل  إلــى  وأدى  أغسطس،   4 في  المروع  االنفجار  ووقــع 
مناطق  وتدمير  آخرين  آالف  ــرح  وج شخصا   180 من  أكثر 

واسعة من العاصمة اللبنانية، حسب »فرانس برس«.
المكتب  ــدره  ــ أص ــان  ــي ب ــاد  ــ وأف
ووزعته  لندن،  في  لميكا،  اإلعالمي 
فـــي بـــيـــروت لــجــنــة مــهــرجــانــات 
أن  لها  سبق  التي  الدولية  بعلبك 
تحمل  الحفلة  بأن  ميكا،  استضافت 
)أحــب  ــروت«  ــي ب الف  »آي  تسمية 
دون  »من  ميكا  ويقيمها  بيروت(، 

جمهور في موقع مميز«.
الحفلة  أن  ــان  ــي ــب ال ــح  ــ وأوضـ
البث  بتقنية  حي  نقل  في  ستعرض 
أربع  عبر  »يوتيوب«  على  التدفقي 

مناطق زمنية.
بعشرة  ــذكــرة  ــت ال ســعــر  ــدد  وحـ
جنيهات  أو  يــوروهــات  أو  دوالرات 
مــتــوافــرة  وســتــكــون  إسترلينية، 
ماستر«  »تيكت  مــوقــع  بــواســطــة 
بالتزامن  التذاكر  ببيع  المتخصص 
التبرعات  جمع  موقع  عبر  حملة  مع 
من  يمكن  مي«  فاند  »غو  الشهير 
إضافية  تــبــرعــات  تقديم  خاللها 

للقضية.
في  ــود  ــول ــم ال المغني  وشـــدد 
أميركي  وأب  لبنانية  ألم  بــيــروت 
والتبرعات  الــتــذاكــر  ــع  ري أن  على 

للمتضررين«  اإلنسانية  للمساعدة   100% بنسبة  »سيخصص 
اللبناني  األحمر  الصليب  بواسطة  وسيوزع  بيروت،  انفجار  من 

ومنظمة »سايف ذي تشيلدرن« في لبنان.
تأثر  »بعدما  المبادرة  هذه  أطلق  ميكا  أن  إلى  البيان  وأشار 
تركه  الــذي  وباألثر  بيروت،  انفجار  خلفه  الــذي  الدمار  بحجم 

األمــوال  »لجمع  التحرك  إلــى  دفعه  ما  المدينة«،  أهــل  على 
بهدف مساعدة المتضررين من االنفجار المدمر«.

على  صفحته  عبر  نشره  مصور  تسجيل  فــي  ميكا  ــال  وق
الحرب  سنوات  كل  »بعد  الحفلة  عن  لإلعالن  »إنستغرام« 
فاجعة  خبر  بدا  السياسية،  والفوضى  المالية  واألزمــة  األهلية 
قلبي  أن  إال  لبنان،  عن  بعيد  أنني  ومع  يصدق.  ال  أمرا  االنفجار 
عاشت  التي  واألمكنة  منازلها  فقدت  التي  العائالت  على  حزين 

فيها وأحباءها في هذه الكارثة«.
شيئا  أفعل  أن  »أردت  وأضــاف: 
أستطيعها.  طريقة  بأي  للمساعدة 
تنقل  افتراضية  حفلة  أقيم  ولذلك 
لمساعدة  اإلنترنت  عبر  مباشرة 

أبناء المدينة«.
مرت  ــروت  ــي »ب أن  الحــظ  وإذ 
بـــ»قــوة  إيــمــانــه  ــد  أك بالكثير«، 
الصمود  على  وقدرتهم  اللبنانيين 
»المدينة  بأن  وثقته  واالستمرار«، 
ــاف:  وأضـ عافيتها«.  ستستعيد 
هذه  في  لها  مثيل  ال  التي  »الحياة 

المدينة الساحرة ستعود مجددا«.
هي  »بيروت  قائال:  ميكا  وختم 
ــي، وهــي جــزء مني  ــ مــكــان والدت

وستبقى دائما في قلبي«.
األولــى  للمرة  غنى  ميكا  وكــان 
 2008 الــعــام  بــيــروت  ــط  فــي وس
الدين  بيت  مهرجانات  من  بتنظيم 
في  حفلتان  له  كانت  ثم  الدولية، 

بعلبك العامين 2010 و2016.
نجم  أطلق  أغسطس،   15 وفي 
أغنية  خالد  الشاب  الراي  موسيقى 
تضامنا  بيروت«  »جميلتي  بعنوان 
انفجار  بعد  اللبناني  الشعب  مع 

مرفأ بيروت.
الفرنسية  تلفزيون«  ــس  ــران »ف قــنــوات  أعلنت  كــذلــك 
الخريف  خــالل  موسيقية  حفلة  تنظيم  عزمها  أخيرا  العامة 
من  مجموعة  بمشاركة  االنــفــجــار،  مــن  للمتضررين  دعما 

الموسيقيين من فرنسا ولبنان والعالم.

شركة  إلى  انضمامها  قصابني  رجاء  المغربية  النجمة  أعلنت 
من  مصري  غنائي  بعمل  وذلــك  ستوديوز«  ستايلز  »اليــف 
أبوطالب  سامر  وألــحــان  المصري  عمرو  الشاعر  كلمات 

وتوزيع عمرو الخضري.
لطرح  والتحضير  ــداد  اإلع في  المنتجة  الشركة  وباشرت 
بالوطن  المميزين  المخرجين  بعض  على  الغنائي  العمل 
التقنيات  أحدث  توظيف  على  األخيرة  تحرص  حيث  العربي، 
واإلضـــاءة  الكاميرات  حيث  مــن  كليب  الفيديو  لتصوير 
تطلعاتها  بمستوى  الفني  العمل  يبرز  حتى  وغيرهما، 

العالمية.
محتوى  إنــتــاج  شــركــة  هــي  ســتــوديــوز«  ستايلز  »اليـــف 
تعمل  وأسلوبها،  نوعها  في  جديدة  االنتماء  عربية  ترفيهي 

المختارة  الغنائية  واأللبومات  المنفردة  األغنيات  إنتاج  على 
العربي  الفن  نجوم  مــن  للعديد  وحرفية  ودقــة  بعناية 
إيمانا  حلة،  أبهى  في  وتسويقها  العربية،  الغنائية  والمواهب 

منها برسالة الفن الراقي والمتميز.
المسابقة  لقب  حققت  مغربية  فنانة  هي  قصابني  ورجــاء 
العام  األولــى  دورتها  في  النجاح«  سير   X« العربية  الغنائية 
لحال  »استغربت  أغنية  قبل  من  ــاء  رج وأصـــدرت   .2006
قصابني  وأصــدرت  العربي.  العالم  في  نجاحا  ولقيت  الدنيا« 
أغنية  ثم  الدنيا«  »حال  بعنوان  لها  ألبوم  أول   2007 العام 

ثانية بعنوان »طربيات«.
بعض«،  و»مــع  حبيبي«  »تعالى  أغنيات  طرحت  كما 

واألخيرة ديو مع المطرب اللبناني.

أعلنت إدارة مهرجان »برلين«، أحد أهم المهرجانات 
العالم، أنها لن تفصل بعد اآلن بين جائزتي  السينمائية في 
الرجال والنساء. أي تراتبية بين  لتجنب  أفضل ممثل وممثلة 

واعتبارا من العام المقبل ستمنح جائزة دب فضي ألفضل 
أداء رئيسي ومساند بدال عن »أفضل ممثلة« و»أفضل 

ممثل«، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وكارلو  ريسينبيك  مارييت  المهرجان  وأوضح مديرا 

الجنس  الجوائز بحسب  الفصل بين  شاتريان: »التوقف عن 
مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع االجتماعي في أوساط 

بعنوان »جائزة  المقبل جائزة جديدة  العام  السينما«، وستمنح 
التحكيم«. للجنة  الذهبي  الدب 

يعتبر مهرجان »برلين«  وإلى جانب »كان« و»البندقية«، 
من األهم في العالم، وينظم سنويا في فبراير وتمكن من 

2020 خالفا لمهرجان »كان« الذي اضطر  إقامة دورته للعام 
أما  انتشار فيروس »كورونا المستجد«،  إلى اإللغاء بسبب 
اعتماد  مع  المقبل  األسبوع  فيفتتح  »البندقية«،  مهرجان 

بروتوكول صحي صارم جدا.
المقبلة  الدورة  وأكد منظمو مهرجان »برلين« أن 

ستقام »حضوريا« رغم جائحة »كوفيد19-«، مؤكدا ضمان 
2021 إلى الحادي  11 فبراير  »أكبر قدر من السالمة« في 

والعشرين منه، وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديالت »على 
المهرجان وبرمجة األفالم والعدد اإلجمالي لألفالم  بنية 

المقبلة«. األسابيع  »في  المعروضة« ستحدد 

انطالق مهرجان »عمان السينمائي  الدولي« األول في الهواء الطلقانطالق مهرجان »عمان السينمائي  الدولي« األول في الهواء الطلق
بمشاركة 30 فيلما مختلفا

املغربية رجاء قصابني تستعد لطرح أغنية مصرية جديدةاملغربية رجاء قصابني تستعد لطرح أغنية مصرية جديدة

ميكا يغني »أحب بيروت« دعما للبنان
يقام الحفل في سبتمبر المقبل بدأت بفيلم »أنهينجد« لراسل كرو

أردنيون في سياراتهم يتابعون فعاليات المهرجان

المغني البريطاني - اللبناني ميكا في بيروت

رجاء قصابني



في
شمال املرمى في  برشلونة«  »وســبــاك  رئيس  أكــد 

أجدابيا  مدينة  أن  ــواس،  ح محمد  أفريقيا، 
بين  وشراكة  توأمة  توقيع  احتفالية  شهدت 
ونادي  القدم  لكرة  برشلونة  وسباك  أكاديمية 
»مدرسة  إطالق  إعالن  وتم  الرياضي،  التعاون 

وسباك التعاون للناشئين« بمدينة أجدابيا.
لـ»الوسط«،  تصريح  فى  حــواس،  وأضــاف 
أن حفل التوقيع الذي حضره كان أيضًا بحضور 
اشلبي،  القذافي  التعاون  نــادي  رئيس  نائب 
اقحيزان،  يونس  لألكاديمية  الفني  والمدير 
والطاقمين الفني واإلداري بالمدرسة، باإلضافة 

من  وعــدد  التعاون،  نــادي  ورجــال  أعضاء  إلى 
في  وألقيت  الناشئين.  قطاع  ونجوم  مواهب 
نادي  رئيس  نائب  قبل  من  كلمات  الحفل 
الفني،  والمدير  األكاديمية،  ورئيس  التعاون، 
التي ستساهم  الخطوة  أشادت جميعها بهذه 
تربويًا  ناجح  جيل  وخلق  المواهب  صقل  في 
وثقافيًا ورياضيًا، جيل سليم صحيًا وبدنيًا وخلقيًا 
إلى  بهم  للوصول  القدم  كرة  مهارات  يتقن 
االحترافية منذ الصِغر. وفي الختام قال حواس 
إن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح فروع لمدارس 
جديدة في أكثر من 15 مدينة في كافة مناطق 
وصقلها  المواهب  عن  بالبحث  تهتم  ليبيا، 
االحتراف  سوق  إلى  وتقديمها  بها  واالهتمام 

المحلية والعالمية.
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منتخبنا والعودة 
إلى واجهة الكان

الحدث

زين العابدين بركان

القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  أعلن  إن  ما 
تصفيات  مباريات  استئناف  عن  )الكاف( 
الجولتين  مــواعــيــد  وتــحــديــد  ــان،  ــك ال
المقبل،  نوفمبر  شهر  خالل  المقبلتين 
المتبارية  المنتخبات  شــرعــت  حــتــى 
في  الــكــان  تصفيات  فــي  والــمــشــاركــة 
واالستعداد،  لإلعداد  تدريجيا  العودة 
باقي  واســتــئــنــاف  لــخــوض  والتحضير 
وراحة  ركود  فترة  بعد  الكان  منافسات 
الكاف،  مــن  اضــطــراريــة  كانت  طويلة 
التصفيات  سباق  ليعيد  مجددا  عاد  الذي 
مجددا  الواجهة  إلى  الكان  إلى  والتأهل 
الجولتين  مواعيد  تحديد  عن  باإلعالن 
الذهاب  مرحلة  وختام  والرابعة  الثالثة 
أكثر  بعد  أي  المقبل،  نوفمبر  شهر  خالل 

من شهرين.
في  المنتخبات ستكون  كل  أن  يعنى  ما 
سباق مع الوقت والزمن لخوض منافسات 
وعدم  حظوظها  عن  والدفاع  التصفيات 
أهم  في  والنقاط  الوفاض،  خالي  الخروج 
هام  ومنعرج  حاسمة  تعد  التي  الجوالت 

لكل المنتخبات المتنافسة.
وستكون مهمة منتخبنا الوطني ليست 
غمار  ويخوض  سيدخل  فهو  بالسهلة، 
جديد  فني  بجهاز  المقبلتين  الجولتين 
المرجيني،  على  الوطني  المدرب  يقوده 
أول  كمدرب  له  رسمية  تجربة  أول  في 
البنزرتي  فوزي  التونسى  للمدرب  خلفا 
الثانية  وواليته  مسيرته  انتهت  الــذي 
مباراتي  في  قــاده  أن  بعد  منتخبنا  مع 
منتخبنا  وترك  والثانية،  األولــى  الجولة 
نقاط  ثالث  برصيد  الثانية  المرتبة  في 
استعاد  أن  بعد  مباراتين  من  جمعها 
الذهاب  مباراة  في  خسارته  عقب  توازنه 
ثاني  فــي  وفـــوزه  تونس  أمــام  األولـــى 

الجوالت أمام تنزانيا.
وال شك أن كل المنتخبات ستعتمد على 
والعبين  كبير  بشرى  زاد  من  لديها  ما 
ــوى  وأق أبـــرز  فــي  ينشطون  محترفين 
محترفينا  وأحوال  حال  أن  غير  الدوريات، 
بالحال  ليس  عليهم  ونعتمد  نعول  الذين 
منهم  القليل  العدد  فباستثناء  يسر،  الذى 
الباقية  البقية  فإن  جيدة  بفترة  يمر  الذى 
الفنية  الــصــعــوبــات  بعض  يــواجــهــون 
ألسباب  المباريات  خوض  عن  والتوقف 
جميع  يكون  أن  نتمناه  ما  وكل  مختلفة، 
يكونوا  حتى  جاهزية  أحسن  في  محترفينا 
واكتمال  وبتكامل  وبهم  الموعد،  في 
مستوى  في  منتخبنا  سيكون  صفوفهم 
المنافسة، وسندافع عن حظوظنا من أجل 
التي  الكان  نهائيات  واجهة  إلى  العودة 
ظهوره  منذ  مالعبها  عن  منتخبنا  غاب 
 2012 لألواخر وثالث مرة في تاريخه عام 

في مالعب غينيا والغابون.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

توأمة بني »وسباك برشلونة« لكرة القدم ونادي »التعاون«
المعتصم  الليبي  الدولي  انتظم 
الفريق  صفوف  في  المحترف  المصراتي، 
براغا«  »سبورتينغ  بنادي  القدم  لكرة  األول 
إطار  في  فريقه  تدريبات  في  البرتغالي، 
استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.
الفريق  تدريبات  في  المصراتي  وظهر 
لتقديم  الفريق  يسعى  حيث  البرتغالي، 
سوف  »براغا«  أن  خاصة  مميز،  موسم 
خالل  األوروبي  الدوري  بطولة  في  يشارك 
على  حصوله  بعد  الجديد  الكروي  الموسم 
المسابقة  ترتيب  جدول  في  الثالث  المركز 

خالل الموسم الماضي.
رحلة  الدولي  الليبي  المحترف  ويخوض 
مع  البرتغالي  الدوري  في  جديدة  تحدٍ 
»فيتوريا  مع  تألق  بعدما  براغا«  »سبورتينغ 
غيماريش« في الموسمين الماضيين، ثم انتقل 
آفي« وقدم موسمًا  إلى »ريو  اإلعارة  على سبيل 
رائعًا كان فيه ضمن التشكيلة األساسية للفريق 
في جميع المباريات بالدوري البرتغالي وبالدوري 

األوروبي.
إلى  بالفريق  التأهل  في  زمالئه  رفقة  نجح  كما 
الدوري األوروبي في الموسم المقبل، وهو ما لفت 
أنظار مسؤولي »براغا« ليقوموا بضم الالعب لمدة 
براغا«  »سبورتينغ  أن  إلى  يشار  قادمة.  مواسم   4
من فرق المقدمة في الدوري البرتغالي، حيث احتل 
المركز الثالث في الموسم 2019 / 2020 برصيد 60 
نقطة، وتأهل إلى دور المجموعات بالدوري األوروبي 

في الموسم المقبل.

معتمد  متقدم  دبلوم  على  الديب،  رضوان  الوطني  المدرب  تحصل 
لكرة  واإلسباني  األوروبي  واالتحادين  اإلسباني  التعليم  وزارة  من 

الكبرى  العالمية  الشهادة  هذه  على  يحصل  ليبي  أول  ليصبح  القدم 
العب  وهو  الشباب،  المدربين  من  الديب  ويعد  التدريب.  بمجال 

انضم  القدم،  كرة  لعب  اعتزاله  وبعد  األهلي طرابلس  بنادي  سابق 
البطوالت  من  العديد  معه  وشهد  الخماسية  القدم  كرة  لمنتخب 

الدولية. وحتى  واألفريقية  العربية 

خالد ◆ السابق،  القدم  لكرة  الليبي  والمنتخب  »االتحاد«  العب  انتقد 
الشروط  فيها  تتوافر  ال  كروية  مالعب  استئجار  ظاهرة  المرغني، 

أن  المرغني  وأكد  أكاديميات.  أنها  أصحابها  ويدعي  الكاملة 
وطيبب  بالتدريب  متخصصة  شخصيات  ومنها  شروط،  لها  األكاديمية 

للصغار،  ترفيهية  ومرافق  استشفاء  ومركز  محاضرات  وقاعة  مختص 
التواصل  موقع  على  الشخصية  صفحته  عبر  له  منشور  في  وذلك 

»فيسبوك«. االجتماعي 

◆
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● توأمة وسباك برشلونة والتعاون

الوسط- محمد ترفاس

الفالح  هاشم  الحاج  الطبي  المرافق  يعد 
كرة  صعيد  على  الطبيين  المرافقين  عميد 
األقدم  الطبي  المرافق  وهو  الليبية،  القدم 
الذين  من  وهــو  الليبية  الكرة  تاريخ  في 
منذ  بنغازي«  »األهلي  فريقه  مسيرة  عاصروا 
الخمسينات  مطلع  ــى  األول مراحلها  بداية 
اعتزاله  يعلن  أن  قبل  األخيرة  السنوات  وحتى 
العام  والمالعب  الطبية  الحقيبة  وتركه 

.2010

بداية مبكرة
وبدأت   ،1935 مواليد  من  الفالح  هاشم 
بنغازي«  »األهلي  والنادي  بالرياضة  عالقته 
صهره  طريق  عن  الخمسينيات  بداية  في 
الراحل  بنغازي«  »األهــلــي  نجم  وصديقه 
لـ»األهلي  جاء  طريقه  فعن  المكي،  مصطفى 

رسميًا. إليه  لينضم  ببنغازي« 
األول  الرعيل  الفالح  هاشم  الحاج  عاصر 
عبد  من  كــاًل  ضم  الــذي  »األهــلــي«  للنادي 
ومصطفى  اقعيم  ومحمد  العقيلي  العال 
وسالم  جعودة  السالم  وعبد  ومحمد  المكي 
بوزيد  وصالح  أبوستة  ومحمود  البرغثي 

الشريف. وامحمد  والكبتي  وبوذينة 

من ممارسة الكرة إلى التمريض
مع  القدم  كرة  الفالح  هاشم  الحاج  زاول 
ولعب  والمدارس،  الشوارع  في  منطقته  صغار 
العالج  لمهنة  اتجه  م  التمريض،  فريق  مع 
المهنة،  لهذه  الشديد  لعشقه  الطبيعي 
تلك  في  بكثرة  موجودة  تكن  لم  ولكونها 
تم  أول معهد صحي  خريج  أنه  الفترة، خاصة 
مدة  وكانت   ،1951 العام  ببنغازي  إنشاؤه 
امتحانات  وكانت هناك  الدراسة ثالث سنوات 
في  بها  يعملون  للخريجين  تمنح  وشهادات 

وزارة الصحة.
حيث  المدني،  مستشفى  في  بدايته  كانت 
أيام  اآلات  ببعض  صغير  قسم  تأسيس  تم 
قسم  إلى  تطويره  وتم  البريطانية  اإلدارة 

وقدم  جليانة،  في  الطبيعي  للعالج  كبير 
لسنوات  بنغازي  مدينة  لسكان  خــدمــات 
األنــديــة  ريــاضــيــي  معظم  وكـــان  طــويــلــة، 
الفريق  العبي  بعض  وكذلك  فيه،  يعالجون 

المناطق األخرى. الوطني وبعض العبي 

بين الشوطين
بدايتي  »في  الفالح:  هاشم  الحاج  يقول 
للملعب،  الدخول  قبل  لألهلي  مرافقًا  كنت 
الوقت  ذلك  في  اللوائح  ألن  الشوطين  وبين 
وكان  والمدرب،  للفريق  إال  الدخول  تجيز  ال 
األندية  لكل  صحي  ممرض  بالملعب  يوجد 
ومعه  حويتش  عمر  الحاج  المرحوم  وهــو 

المغربي«. عطية  الحاج 

شهادات طبية
طبية  بــدورة  الفالح  هاشم  الحاج  التحق 
مجال  في  معتمدة  شهادة  ونال  باإلسكندرية 
ببلجيكا،  دورة طبية  وكذلك  الطبيعي،  العالج 

العظام  أطباء  أشهر  جانب  إلــى  عمل  كما 
في  اليومي  تــواجــده  جانب  إلــى  ببنغازي، 
العمل  عن  تقاعد  حتى  الطبيعي  العالج  مركز 

الصحة. بوزارة 
ــالح قــســم الــعــالج  ــف ــرأس هــاشــم ال ــ وت
 25 بنغازي  جامعة  مستوصف  في  الطبيعي 
بجمعية  الطبيعي  العالج  بقسم  وعمل  عامًا، 
عديدة  عروضًا  تلقى  كما  الليبي،  الكفيف 
رفض  لكنه  خاصة،  مشاريع  بعدة  للعمل 

الكافي. الوقت  وجود  لعدم  ذلك 

عاصر جميع أجيال »األهلي«
األهلي  أجيال  كافة  الفالح،  هاشم  عاصر 
العام  حتى  لألهلي  فريق  أول  تكوين  منذ 
وصل  الــذي  باألهلي  عمله  وطيلة   ،2010
لكونه  عامًا كان عمله تطوعيًا،   50 ألكثر من 
ولم  لألهلي  وعشقًا  تطوعًا  عمله  يؤدي  كان 

عمل  بل  الطبي،  المجال  في  عطاؤه  يقتصر 
على  دائمًا  وكان  األهلي  إدارات  مختلف  مع 

االجتماعية. الوفود  رأس 
مدرب  أول  الفالح  هاشم  الحاج  ويتذكر 
وهو  بالملعب  ورافــقــه  معه  دخــل  لألهلي 
أول  وكانت  العقيلي،  العال  عبد  الــمــدرب 
طبي  كمرافق  فيها  تواجد  لـ»األهلي«  مباراة 
وفريق  »األهلي«  بين  الخمسينات  بداية  في 
وقتها  »األهلي«  وفاز  البريطاني  »الجيش« 

أهداف لصفر. بثالثة 
أفراحه  في  »األهلي«  هاشم  الحاج  رافق 
والدولية،  المحلية  ومشاركاته  وبطوالته 
أولــى  منذ  ــي«  ــل »األه فريقه  رافـــق  حيث 
في  مصر  إلــى  ليبيا  خــارج  وزيــاراتــه  رحالته 
خاضها  التي  الودية  ومبارياته  الستينات، 
»األهلي«  المصرية  األندية  أبرز  مع  وقتها 
جيل  مع  قبرص  إلــى  وزيــارتــه  و»الزمالك« 
جميع  عاصر  كما  الثمانينات،  جيل  وهو  آخر 
أمثال  المدربين  كبار  مع  »األهلي«،  بطوالت 
صالح  عبده  والمصريين  طمسون  اإلنجليزي 
شحاتة،  وحسن  السايس  ومحمود  الوحش، 
العشري  وطــارق  ــوالن  ط وحلمي  والعربي 
ــارة وأبــوحــفــص،  ــم والــجــزائــريــيــن زوبـــا وع
في  وســاهــم  نجومه،  أبــرز  ــى  إل بــاإلضــافــة 
تعرضوا  عندما  منهم  الكثير  بشفاء  التعجيل 

لإلصابة.
ــى  أول منذ  الــفــريــق  وعــاصــر  رافـــق  كما 
ببطولة   1969 العام  الرسمية  مشاركاته 
البيضاء  بالدار  العربي  المغرب  أندية  كأس 
للكرة  وتمثيله  األفريقية  العربية  ومشاركاته 
»الترجي«  أمام  األولى  مشاركته  منذ  الليبية 
حتى  مشاركته  بباقي  ــرورًا  م  1971 العام 
الظروف  تبعده  ولــم   2010 العام  اعتزاله 
يمثل  الــذي  »األهلي«  فريقه  عن  ــات  واألزم
وطيدة  عالقة  وربطته  واألخير،  األول  عشقه 
رئيس  أول  منذ  النادي  ورؤساء  أجياله  بجميع 
رموز  من  رمز  وهو  بالنادي،  إدارة  لمجلس 
فريدة  وظاهرة  ليبيا  في  والرياضة  »األهلي« 
العطاء  فــي  يتكرر  ال  ونــمــوذج  نوعها  مــن 
مدى  على  العريقة  للمؤسسة  األبدي  والعشق 

أكثر من نصف قرن.

هاشم الفالح أقدم مرافق طبي في العالم
أكثر من 50 عاماً في عشق »األهلي بنغازي« وغاللته الحمراء.. ظاهرة فريدة ونموذج ال يتكرر في العطاء

الوسط - زين العابدين بركان

● هاشم الفالح مع فريق األهلي بنغازي

● هاشم الفالح

عاصر جميع بطوالته
وأجياله ومشاركاته.. وكان معه 

في أفراحه وأزماته

رحيل بن موسى أبرز رموز 
ومؤسسي نادي املدينة

ليبيا تتوج بجائزة ملتقى طالب الجامعات الدولي
األيام  خالل  بليبيا  الرياضية  األسرة  ودعت 
ورموزها،  قياداتها  أبرز  أحد  الماضية،  القليلة 
وهو المغفور له الراحل عبدالكريم بن موسى، 
ورموزه  المدينة  نادي  مؤسسي  أبرز  أحد 
وخبراته الذي قدم له الكثير، والذي يمثل جزءًا 
مهمًا من تاريخ النادي العريق، وشهد النادي 
في فتراته سنوات ومواسم ذهبية وزاهية وتوج 
بعديد البطوالت واأللقاب والنجاحات على كافة 
مجلس  رئاسة  موسى  بن  تولى  المستويات. 
إدارة النادي لسنوات طويلة، وهو أيقونة من 
الرواد  أبرز  وأحد  الليبية،  الرياضة  أيقونات 
اللبنة  في مجال الرياضة، ومن الذين وضعوا 
األولى لتأسيس النادي العريق، وارتبط الراحل 
بن موسى بنادي المدينة منذ بداية المرحلة 
األولى لتأسيسه في بداية الخمسينات، وعمل 
عضوًا في أول هيئة إدارية للنادي، حيث عمل 
سكرتيراً للنادي العام 1953 ثم نائبًا للرئيس 
إدارة  لمجلس  رئيسًا  ثم  و57،   56 العامين 

النادي ألول مرة العامين 58 و59.
ثم عاد عضواً ثم نائبًا للرئيس العام 1962 
الثانية  للمرة  النادي  إدارة  لمجلس  رئيسًا  ثم 
ثالثة خالل بين  العام 1963 ثم رئيسًا لفترة 
للمرة   1982 العام  للنادي،  ورئيسًا  و68   66
الرابعة، وهو العام الذي توج فيه فريق المدينة 
ببطولة الدوري الليبي للمرة الثانية في تاريخه، 

النادي  إدارة  مجلس  رئاسة  ليتولى  عاد  ثم 
للمرة الخامسة العام 1984 ثم رئيسًا للنادي 
العام 1988 للمرة السادسة واألخيرة. وعاصر 
أجيال  جميع  الراحل  والرياضة  المدينة  فقيد 
المدينة وترأس ورافق بعثات الفريق في عديد 
 1984 العام  أبرزها  كان  الدولية،  المشاركات 
عندما مّثل فريق المدينة الكرة الليبية للمرة 
األفريقية،  األندية  كأس  بطولة  في  الثالثة 
وكان  المغربي،  الفاسي  المغرب  فريق  وواجه 
في  بفاعلية  المساهمين  أحد  الراحل  الفقيد 
إلى  الحطاب  سيدي  شارع  من  النادي  انتقال 
نادي باب البحر. وكذلك مساهمته الفاعلة في 
الحصول على قطعة أرض، التي على ضوئها تم 
بناء نادي المدينة في مطلع الثمانينات، وهو 
المقر الحالي للنادى بشارع عمر المختار، وكان 
وأزماته، وقدم  أفراحه  المدينة في  الراحل مع 
الكثير للنادي وشبابه، وحتى عندما كان خارج 
مجلس إدارة النادي ظل وفيًا للمدينة ولم يبخل 

بتقديم الجهد والعطاء.

الوسط - زين العابدين بركان

●  عبدالكريم بن موسى

● المصراتي

الليبي جهاد حمادي  المقدم من  توج المشروع 
الجامعات  طالب  ملتقى  بجائزة  ومجموعته 
الدولي الذى أقيم عبر اإلنترنت وتواصل لثالثة 
 105 مثلوا  مشارك   1500 واستهدف  أيام، 

دول.
وفى تصريح إلى »بوابة الوسط« قال جهاد 
حمادي »الحمد هلل حقق المشروع الذى تقدمت 
على  12شخصا  من  مكونة  مجموعة  رفقة  به 

للجامعات«. العالمي  الملتقى  جائزة 
من  حلول  بعدة  تقدم  »مشروعنا  وأضاف 
غير  شهرية  رياضية  مسابقات  إقامة  بينها 
شهرية  استبيانات  إلى  باإلضافة  تنافسية، 
بشأنها  المالحظات  وإبداء  المسابقات  لتقييم 
وأثرها  الرياضية  األحداث  نجاعة  مدى  وتقييم 

النفسية«. الصحة  على 
بداية  مع  المشروع  إطالق  »يجب  وأكمل 
بنهايتها«. وينتهي  للجامعات  الدراسية  السنة 

تطبيقه  وسهولة  بالمرونة  »يمتاز  واختتم 
للجامعات  وبالنسبة  بالعالم  دولة  أي  في 
سبتمبر  في  الدراسة  فيها  تبتدئ  التي 
الجامعية  للرياضة  العالمي  اليوم  يكون 
استضافة  طريق  عن  المشروع  إلطالق  موعد 

إلى  تصريح  في  قريش،  عادل  الليبية  الرماية  اتحاد  رئيس  أكد 
ستمنح  المتفوقين  للرماة  وتحفيزًا  تشجيعًا  أنه  »الوسط«، 
ضغط  لألسلحة،  ليبيا  بطولة  في  للمتفوقين  مالية  مكافآت 
الهواء، »بندقية ومسدس« التي ستقام بصالة الرماية بطرابلس 

في 12 سبتمبر المقبل.
وأوضح أن الحاصل على الترتيب األول في فئة الكبار سيتحصل 
ويحصل  دينار،   300 على  الثاني  والترتيب  دينار   500 مبلغ  على 
مبلغ  على  الناشئين  أول  يتحصل  فيما  دينار،   200 على  الثالث 

300 دينار والثاني على 200 دينار والثالث 100 دينار.

رقمًا  يسجل  العب  لكل  مالية  مبالغ  الرماية  اتحاد  رصد  كما 
حاب  ويحصل  والمسدس،  بالبندقية  الرماية  في  جديادً  ليبيًا 
1000 دينار ويحصل الناشون مبلغ  الرقم الجديد في الكبار على 

500 دينار.
يشار إلى أن رقم البندقية ناشئين سجل في العام 2008 باسم 
محمود والي 571 نقطة، والبندقية كبار باسم عادل قريش 587 
نقطة سجله في العام 2010، ورقم المسدس كبار باسم إبراهيم 
ناشئين  والمسدس   ،2009 العام  في  سجله  نقطة   577 عامر 

باسم عبدالسميع إبراهيم 557 نقطة وسجله في العام 2020.

الوعي  لرفع  النفس  علم  في  مختصين 
األحداث  على  مفصل  وشرح  الطالب  لدى 

الشهرية«. الرياضية 
لرياضة  الليبي  االتحاد  عام  أمين  أكد 
إلى  تصريح  في  حشاد،  طارق  الطالب، 

العالم  بطولة  في  ليبيا  مشاركة  »الوسط«، 
االتحاد  ينظمها  التي  الجامعية  للشطرنج 
خالل  اإلنترنت  عبر  الجامعية  للرياضة  الدولي 

المقبل. أكتوبر   30 إلى   26 من  الفترة 
لرياضة  الليبي  االتحاد  أن  إلى  يشار 

ليبيا  لطالب  الفرصة  إلتاحة  يسعى  الطالب 
وسبق  الخارجية،  المحافل  كل  في  للتواجد 
الفضية  بالقالدة  التتويج  ليبيا  لطالب 
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رؤية غائبة

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

تكليفًا  مكلف  رياضي  مسؤول  يأتي  كلما 
اإلعالم  منه  ويطلب  انتخابًا،  منتخبًا  أو 
التي  للمؤسسة  رؤيته  إيضاح  الرياضي 
يديرها سواء كانت ناديًا أو لجنة منتخبات 
رياضيًا  اتحادصا  أو  أولمبية  لجنة  أو 
من  غضبًا  ذاك  أو  المسؤول  هذآ  يشتاط 
وكيفية  فكره  لتعرف  رؤية،  منه  أن تطلب 
التي  بالمؤسسة  الــرقــي  على  قــدرتــه 
ذلك  منه  تطلب  من  أن  واألسوأ  يقودها، 

قد يتحول لعدو لك.
قيادة نادٍ أو اتحاد رياضي تحتاج رؤية، 
وكيفية تطبيقها والعوائق في ذلك، يجب 
تسيير  مجرد  أمــا  المأل،  على  تطرح  أن 
النقلة  ولكن  عــادي،  أمر  اليومي  العمل 
هذه  في  كبير  أثــر  تــرك  هي  الحقيقية 
المؤسسة من خالل رؤية في اتحاد الكرة 

أو لجنة أولمبية أو أي قطاع رياضي.
الرؤية وإمكانية تطبيقها والعوائق أمام 
اهتمام  مثار  تكون  أن  يجب  الرؤية  هذه 
وغياب  تكليفه.  قبل  حتى  الــمــســؤول 
رؤية  وجود  وعدم  الصحفية  المؤتمرات 
تطور  تعيق  التي  المشاكل  إحــدى  هي 
من  يتهربون  المسؤلين  وأغلب  الرياضة، 

هذه المؤتمرات.
أما الحديث عن وضع البلد والتحجج به، 
يعرف  مسؤول  فكل  مقبول،  غير  أمر  فهو 
واالقتصادي  والسياسي  األمني  الوضع 
أو تكليفه، ومع ذلك  انتخابه  الصعب قبل 
يقبل المهمة، وعند أي إعالمي موضوعي 
والــظــروف  صعب  البلد  ــع  وض يقولون 
العامة أصعب، ومع كل هذه الظروف التي 
ولم  تتوقف  لم  الرياضة  البالد  تعيشها 
يتوقف الدعم المالي ولم تتوقف الماليين 

منذ سنوات.
كل  مــع  الحقيقية  المصارحة  نحتاح 
وعدم  النقد  وتقبل  الرياضية،  المكونات 
ــام.  ــى األم إل ــهــروب  الــمــبــررات وال خلق 
وعدم  نقد  أي  من  التهويل  لعدم  ونحتاج 
آراء  يطرح  إعالمى  أي  مع  عداء  حالة  خلق 

مختلفة لمزاج المسؤول.

اإليطالي،  »كروتوني«  نادي  إدارة  أعلنت 
المحترف  مع  التعاقد  تمديد  رسمي،  بشكل 
ميدان  متوسط  علي،  بن  أحمد  الليبي  الدولي 
مواسم   3 لمدة  القدم،  لكرة  األول  الفريق 
الصفحة  ونشرت   .2023 العام  حتى  مقبلة، 
على  اإليطالي،  »كروتونى«  لنادي  الرسمية 
»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
بن  أحمد  الليبي،  لنجمنا  الصور  من  مجموعة 

الجديدة. العقود  على  توقيعه  أثناء  علي، 
رغبته  »كروتوني«  أبدى  أن  بعد  هذا  يأتي 
ثالثة  لمدة  علي  بن  عقد  تجديد  في  القوية 
إدارة  ترجمت  حيث  مقبلة،  جديدة  مواسم 
اإليطالي  الدوري  إلى  حديثًا  الصاعد  النادي 
على  ذلك  »الكالتشيو«  القدم  لكرة  الممتاز 

بهدف  رسمي،  عرض  تقدم  عبر  الواقع،  أرض 
التي  »بارما«  نادي  إدارة  على  الطريق  قطع 
أن  إال  الليبي،  الدولي  الجناح  لضم  تسعى 
بن  لبقاء  قوة  بكل  تسعى  »كروتوني«  إدارة 
علي، خصوصًا بعد دوره المميز في المساهمة 
مستثمرًا  الممتاز،  للدوري  الفريق  تأهل  نحو 
مثل  أن  بعد  اإليطالي،  الدوري  في  خبراته 

أيضًا. السابق  في  »بيسكارا«  نادي 

علي،  بن  أحمد  الليبي،  الدولي  وأعرب 
حتى  ناديه  مع  تعاقده  بتمديد  سعادته  عن 
الشخصية  صفحته  عبر  وكتب   ،2023 العام 
فيسبوك«:  االجتماعي»  التواصل  موقع  على 
كروتوني،  قميص  بارتداء  الستمراري  »فخور 
الذين  ولكل  استمراري،  أراد  من  لكل  شكرًا 
االنتظار،  أطيق  »ال  موضحًا:  دعموني«، 
من  كروتوني  ألوان  عن  بالدفاع  وشغوف 

يوليو  وفي  المنافسين«.  شباك  وهز  جديد، 
أحمد  الليبي  الدولي  الجناح  نجح  الماضي، 
فريقه  مع  الصعود  في  عامًا«   28« علي  بن 
الممتاز  اإليطالي  الدوري  إلى  »كروتوني« 
المقبل،  الموسم  في  »الكالتشيو«  القدم  لكرة 
بخمسة  »ليفورنو«  مضيفه  على  الكبير  بفوزه 
منافسات  ضمن  واحد،  هدف  مقابل  أهداف 

للمسابقة.  36 الجولة 

قبل  الثاني  المقعد  »كروتوني«  ليحجز 
جولتين على النهاية، بعد أن ظفر »بينيفينتو« 
بالفعل،  أسابيع  عدة  قبل  األول  بالمقعد 
في  الثالث  موسمه  »كروتوني«  وسيلعب 
 2017-2016 بعد  الممتاز  اإليطالي  الدوري 
 2018 و-2017   ،17 المركز  في  أنهاه  الذي 
18، وبالتالي هبط إلى  الذي أنهاه في المركز 

الثاني. القسم 
جيوفاني  »كروتوني«  تدريب  على  يشرف 
منذ  الفريق  يقود  الذي  عامًا«،   52« ستروبا 
األرجنتيني  علي  بن  بجانب  يوجد  كما   ،2018
و»ميالن«  »برشلونة«  العب  لوبيز  ماكسي 
األسبق، وكان بن علي عنصرًا مؤثرًا في قيادة 
في  األضواء  دوري  إلى  به  والعودة  فريقه 

الجاري. الموسم  تألق خالل  أن  إيطاليا، بعد 
ستوربا،  جيوفاني  »كروتوني«،  مدرب  وأكد 
جدارة العب »فرسان المتوسط« وأشار إلى أن 

بن علي جوهرة في مالعب إيطاليا، وهو األمر 
تجارب  في  مستواه  في  لمسناه  لطالما  الذي 

و»باليرمو«  »بريشيا«  مع  احترافه 
مع  يستقر  أن  قبل  و»بيسكارا« 

»كروتوني«.
نيوز«  »بالستنغ  موقع  وكان 

عقده  تجديد  من  يقترب  علي  بن  إن 
يواصل  قد  الالعب  وإن  كروتوني  مع 

هناك  وأن  »كاالبريا«،  في  مغامراته 
مدرب  من  للغاية«  كبيرة  »ثقة 

ستروبا  جيوفاني  »كروتوني« 
جانب  إلى  الليبية،  الجوهرة  في 
استمراره  في  تأمل  التي  الجماهير 
في  قوية  بطولة  الفريق  مع  ليقدم 
يساعد  حتى  األولى،  الدرجة  دوري 
بطولة  تقديم  في  »القروش« 

.»A بـ»السيريا  كبيرة 

بعد صعوده للدوري املمتاز.. الدولي الليبي »بن علي« باٍق في »كروتوني«

الوسط- القاهرة

● بن علي

قائد »فرسان المتوسط« يقطع الطريق على األندية ويختار ناديه اإليطالي لـ3 مواسم قادمة

تعيش كرة القدم الليبية منذ سنوات ظروفًا 
صعبة بجميع المقاييس من عدم إقامة الدوري 
األمني، وعدم  االستقرار  بشكل سلسل، وعدم 
إقامة المباريات للمنتخب الوطني في األراضي 
منافسات  فإن  الظروف  هذه  وفي ظل  الليبية. 
خصوصًا  صعبة،  ستكون  الليبية  القدم  كرة 
منتخبات  ستواجه  التي  الليبية  المنتخبات 
وأمان،  وأمن  وكروي  رياضي  باستقرار  تتمتع 
وتلعب فوق مالعبها بعكس المنتخبات والفرق 
االستقرار  عدم  تعاني  الزالت  التي  الليبية 
االستعداد  وعدم  القرارات  اتخاذ  وعشوائيات 
وجود  وعدم  فني،  استقرار  وجود  وعدم  الجيد 
تحتم  العوامل  هذه  كل  عام،  بشكل  دوري 
خطة  وضع  ليبيا  في  الكورة  مسيري  علي 
األمد  طويلة  المعالم  واضحة  واستراتيجية 

وإيجاد حلول عاجلة.
باجتماع  مرهونًا  أصبح  الليبي  الدوري 
تطالب  األندية  فأغلب  العمومية،  الجمعية 
انطالق  قبل  العمومية  الجمعية  اجتماع  بعقد 
الدوري الذي حدده االتحاد الليبي لكرة القدم 
شهرين،  من  أقل  أي  أكتوبر،  منتصف  في 
بخصوص  األندية  عقدتها  التي  فاالجتماعات 
الكرة،  التحاد  واضحة  رسالتها  كانت  الدوري 
في  الدوري،  انطالق  قبل  االجتماع  وهي 
محددًا  موعدًا  يحدد  لم  الكورة  اتحاد  المقابل 
الجتماع الجمعية العمومية حتى هذه اللحظة، 
المتعددة من جانب  اإلذاعية  التصريحات  رغم 
لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  الكزة  يونس 

الليبي لكرة القدم.
حتمية  فإن  المحدد  الموعد  قرب  ورغم 
األمر  وهذا  أخرى،  مرة  واردة  الدوري  تأجيل 
يترتب عليه غياب الفرق الليبية في المنافسات 
اآلن،  حتى  مصيرها  يعرف  ال  التي  األفريقية، 
للفرق  فرصة  األفريقي  االتحاد  منح  حيث 
آخر  استثناء  يوجد  ال  المعلوم  وحسب  الليبية، 
تضرب  أخرى  معضلة  وهذه  الليبية  للفرق 
إقامة  عدم  حال  في  مقتل  في  الليبية  الفرق 
المنافسة  فرص  ضياع  وبالتالي  جديد،  دوري 
لتعنت  يعود  ذلك  في  والسبب  الليبية،  للفرق 
الكرة  اتحاد  شفافية  وعدم  الممتاز،  أندية 
االتحادين  من  مادي  دعم  على  تحصل  والذي 

المنتخب  مباريات  مواعيد  المقبل،  نوفمبر 
كأس  تصفيات  في  القدم  كرة  األول  الوطني 
والتصفيات  الكاميرون،  في  األفريقية  األمم 
توقف  بعد   ،2022 قطر  لمونديال  المؤهلة 
الماضي  مارس  شهر  منذ  الرسمية  المباريات 

بسبب جائحة فيروس »كورونا«.
غينيا  نظيره  الوطني  المنتخب  وسيلتقي 
في  تونس  في  الثالثة  الجولة  في  االستوائية 
ليبيا  وتلتقي  المقبل  نوفمبر  التاسع من شهر 
السابع  في  الرابعة  الجولة  في  ذاته  المنتخب 
عشر من نوفمبر المقبل بملعب ماالبو بغينيا. 
الجولتين  مباريات  ليبيا  منتخب  وسيخوض 
حتى   22 من  الفترة  في  والسادسة  الخامسة 
العام المقبل. ويحتل المنتخب  30 مارس من 
العاشرة  المجموعة  الثالث في  الترتيب  الليبي 
مباراتين  خاض  أن  بعد  نقاط  ثالث  برصيد 
الثانية  في  وفاز  تونس  أمام  األولى  في  خسر 

تنزانيا. على 
إلى  المؤهلة  العالم  كأس  تصفيات  أما 
»قطر 2022 «عن قارة أفريقيا فإن ليبيا سوف 
والثانية  األولى  الجولتين  منافسات  تخوض 
يونيو   15 وحتى  مايو   31 من  الفترة  فى 
يتواجد  الوطني  المنتخب  إلى  ويشار   .2021
مع  التصفيات  هذه  في  السادسة  بالمجموعة 

منتخبات مصر والغابون وأنغوال.
المجموعة  في  فوقع  المحليين  منتخب  أما 
والكونغو  النيجر  منتخبات  جانب  إلى  الثانية 
وستكون  الديمقراطية.  والكونغو  برازافيل 
منتخب  أمام  الوطني  المنتخب  مباريات  أولى 

النيجر.
بشكل  األفريقية  القدم  كرة  تقدمت 
وكروي  رياضي  استقرار  لديها  حيث  كبير، 
المنتخبات  بعكس  مالعبها  فوق  وتلعب 
في  اللعب  من  المحرومة  الليبية  والفرق 
االستقرار  عدم  تعاني  الزالت  والتي  مالعبها 
االستعداد  وعدم  القرارات  اتخاذ  وعشوائيات 
مناسبات  منتخبات  أصبحت  حيث  الجيد، 
ولكن  الجيدة  الخامة  وجود  رغم  فقط، 
خطة  ووضع  واالستمرارية  الصقل  ينقصها 
فهل  األمد..  وقصيرة  طويلة  واستراتيجية 
أم  المحافل..  هذه  في  ومنتخباتنا  فرقنا  نرى 
عدم  بسبب  التصفيات  من  المبكر  الخروج 
االتحاد  لعمل  الطريق  خارطة  معالم  وضوح 

القدم؟! لكرة  الليبي 

املنتخب الوطني.. بني االستحاق الدولي وعودة الدوري

الوسط- الصديق قواس

أندية الدوري تصر على عقد اجتماع قبل انطالق البطولة المحلية.. واالتحاد يتهرب

تعنت أندية الممتاز وعدم 
شفافية اتحاد الكرة قد ينهيان 

حلم المنافسة األفريقية

معاناة في المنتخب
الوطني بسبب قلة االهتمام 

وضعف االستعدادات

فيروس  جائحة  بسبب  واألفريقي  الدولي 
»كورونا« والوضع األمني الهش.

فيه  يشارك  الذي  الممتاز،  الليبي  فالدوري 
الكبيرة،  األندية  بعض  فيه  تتحكم  فريقًا،   28
ال  والتي  كبيرة  جماهيرية  قاعدة  لها  التي 
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أداء  يرضيها 
عديد  في  منه  تطلب  التي  الشلماني،  بقيادة 
وجعلت  الفيفا  رسالة  عن  اإلفصاح  المناسبات 
المنظمة  الالئحة  تعديل  وكذلك  منها شماعة 
للجمعية  اجتماعًا  نرى  فهل  الليبي،  للدوري 
انطالق  قبل  األندية  طلب  حسب  العمومية 
الدوري  تأجيل  أو  أكتوبر؟  منتصف  في  الدوري 
مرة أخرى بطلب من األندية وضعف المواجهة 
إقامة  يتطلب  وهذا  العام،  االتحاد  قبل  من 
أمام  الفرص  وبأي شكل حتى ال تضع  الدوري 
الفرق الليبية، والوقت أصبح قصيرًا جدًا وهذه 

الفرصة ال تأتي مرتين.
هو  القدم  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  أما 
االستعداد  وضعف  االهتمام  قلة  فيعاني  اآلخر 

ولجنة  الكرة  اتحاد  بين  التنسيق  وغياب 
»كورونا«،  فيروس  جائحة  بسبب  المنتخبات 
المرجيني،  علي  الوطني  المدرب  أعلن  حيث 

للمنتخب  العيد  بعد  تجمع  هناك  سيكون  أنه 
مجموعتين،  على  ليبيا  في  المحليين  لالعبين 
المرجيني  بقيادة  طرابلس  في  مجموعة 
السنفاز،  المساعد  بقيادة  بنغازي  في  واألخرى 
تصريح  حسب  إلغاؤه  تم  التجمع  هذا  ولكن 
الشلماني،  الحكيم  عبد  الليبي  االتحاد  رئيس 
فيروس  لجائحة  العليا  اللجنة  إن  قال  الذي 
الرياضيين  تجمع  على  توافق  لم  »كورونا« 
وبالتالي حتى التجمع المحلي تم إلغاؤه فكيف 
وكذلك  الوطني  للمنتخب  االستعداد  سيكون 
قاري  استحقاق  لديه  الذي  المحلي  المنتخب 
تعتبر قصيرة جدًا في ظل عدم وجود  والمدة 
الالعبين  عن  المباريات  ريتم  وغياب  دوري 
الذي  المحترفين  عن  النظر  بغض  المحليين، 
واألوروبية،  العربية  المالعب  في  ينشطون 
لكرة  الليبي  األول  للمنتخب  أمل  بارقة  وهي 

القدم.
األفريقي  االتحاد  تحديد  مع  ذلك  ويأتي 
شهر  الرسمي  موقعه  عبر  الكاف  القدم  لكرة 

● المنتخب الوطني

بن علي: شكراً لكل من أراد 
استمراري.. ال أطيق االنتظار 
وشغوف بهز شباك المنافسين

أبطال في زمن »كورونا«..

بايرن ميونيخ يفوز بالثالثية التاريخية »ملك أوروبا والدوري والكأس األملانيني«

الجاري،  العام  بداية  منذ  العالم  ابتالء  ظل  في 
وتوقف  )كوفيد19-(،  المستجد  كورونا  بفيروس 
النشاط الرياضي في مختلف دوريات وقارات العالم، 
السيما مع اإلصابات التي تقترب من حاجز الـ24 
أكثر  ووفاة  العالم،  مستوى  على  إصابة  مليون 
من 817 شخصًا، إال أن هناك دواًل ألغت نشاطها 
استأنفت  دول  وهناك  نهائي،  بشكل  الرياضي 
نشاطها من جديد، ومنها إصرار االتحاد األوروبي 
على  األهم  البطولة  استكمال  على  القدم  لكرة 
مستوى األندية على مستوى العالم، وهي بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
مختلفة  ظروف  في  جاءت  العام  هذا  البطولة 
استمرار  ظل  في  خاصة  واستثناءات  وبقوانين 
ُأقيمت  الـ16  دور  فمنذ  الفيروسي،  الوباء  انتشار 

المباريات دون حضور جماهيري.
وفي ختام موسم استثنائي، ربما يكون األكثر 
جذبًا لالهتمام ولفتًا لألنظار في التاريخ، استطاع 
جميع  قهر  األلماني،  ميونيخ«  »بايرن  فريق 

منافسيه، والفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 
عن  الغائبة  البطولة  لقب  ليحصد  القدم،  لكرة 
خزائنه منذ أكثر من 7 سنوات. ومع انتهاء فترة 
لدوري  الموسم  فعاليات  استكمال  كان  التوقف 
األبطال بحاجة إلى تغيير في شكل ونظام األدوار 
دور  من  كل  مواجهات  ُأقيمت  حيث  النهائية، 
وليس  واحدة  مباراة  من  النهائي  وقبل  الثمانية 

بنظام الذهاب واإلياب كما هو معتاد.
كما ُأقيمت فعاليات هذه األدوار النهائية بداية 
من دور الثمانية إلى النهائي بنظام دورة مجمعة 
البرتغالية لشبونة ضمن اإلجراءات  في العاصمة 
اإلصابات  تفشي  من  للحد  واالحترازية  الوقائية 
وغياب  الصعاب  هذه  كل  ورغم  الفيروس.  بهذا 
المسابقة  استئناف  لدى  المدرجات  الجماهير عن 
بعد فترة توقف لنحو خمسة أشهر والتباين الواضح 
التي  الثمانية  الفرق  بين  اللياقة  مستويات  في 
بلغت دور الثمانية للبطولة، لم يكن بلوغ »بايرن« 
و»باريس سان جيرمان« المباراة النهائية للبطولة 

مفاجأة على أي حال.
بالعاصمة  »النور«  أو  لوز«  »دا  استاد  وعلى 
البرتغالية لشبونة، حيث النهائي الذي كان مقررًا 

بإسطنبول،  الماضي  مايو   30 في  يقام  أن  له 
الفرق  جميع  يضرب  أن  البافاري  الفريق  استطاع 
وبعد  قبل  البطولة  مباريات  مدار  على  المنافسة 
»كورونا«، حيث توج باللقب بعد الفوز على جميع 
منافسيه ودون خسارة أي لقاء أو حتى التعادل، مع 

حصيلة تهديفية قياسية.
»بايرن« لم يظهر أي رحمة بأي منافس، حيث 
البطولة، وهو هدف  الـ500 في  إلى هدفه  وصل 
اللقب الذي سجله الفرنسي كوومان في المباراة 
جيرمان«  سان  »باريس  فريق  أمام  النهائية 
الفرنسي، ليظفر الـ»بايرن« باللقب السادس في 

مسيرته الممتدة لسنوات.

غياب  ظل  في  أيضًا  نجح  البافاري  الفريق 
الجماهير عن مدرجات ملعب »فيزر شتاديون« في 
بريمن، أن يتوج بطاًل للدوري األلماني لكرة القدم 
الثالثين في تاريخه والثامنة تواليًا، بفوزه  للمرة 
على مضيفه »فيردر بريمن« )-1 صفر(، في الجولة 
الثانية والثالثين، كما نجح أيضًا في أن يحرز بطولة 
على  تاريخه،  في  العشرين  للمرة  ألمانيا  كأس 
»باير ليفركوزن«. ولم يكن فريق »بايرن ميونيخ« 
األلماني وحده من استطاع أن يواجه شبح فيروس 
»كورونا« القاتل، ويحصد البطوالت، ولكن سبقه 
في  نجح  الذي  اإلسباني  »إشبيلية«  فريق  أيضًا 
تحقيق بطولة الدوري األوروبي للمرة السادسة في 
تاريخه، وذلك على حساب »إنتر ميالن« اإليطالي 
بنتيجة 3-2، خالل المباراة التي جمعت الفريقين 
على ملعب »راين إينرجي« بمدينة كولن األلمانية 
وفازت  الوباء،  تحدت  أخرى  فرق  النهائي.  في 
فريق  توج  حيث  أيضًا،  بالدها  دوريات  ببطوالت 
»ليفربول«، الذي يلعب له الدولي المصري محمد 
 -  2019 اإلنجليزي لموسم  الدوري  بلقب  صالح، 
تاريخه، والمرة  التاسعة عشرة في  للمرة   ،2020
األولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة فريق »مانشستر 

مضيفه  أمام  سيتي«، 
في  »تشيلسي«،  فريق 

بينهما  جمع  الذى  اللقاء 
في ختام منافسات الجولة الـ31 

من الدوري الممتاز )بريميرليغ(. نجح فريق »ريال 
مدريد«، بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين 
زيدان، في استعادة لقب الدوري اإلسباني، الغائب 
عنه في آخر موسمين، بعد فوزه على ضيفه فريق 
»فياريال«، ليحصد لقب »الليغا«، للمرة الـ34 في 
تاريخه، كصاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب 
اللقاء الذى جمعهما على ملعب  المسابقة، في 
»ألفريدو دى ستيفانو«، ضمن منافسات الجولة 

الـ37، من الدوري اإلسباني »الليغا«.
للدوري  بطاًل  »يوفنتوس«  نادي  وتوج 
اللقب  وهو   ،2020-2019 لموسم  اإليطالي 
التاسع على التوالي، والـ37 في تاريخه، لكن العدد 
المحتسب رسميًا هو 35 لقبًا، بعد سحب لقبين 
بسبب فضيحة الكالتشيو بولي الشهيرة في العام 
2006، وهبوط الفريق الحقًا للدرجة الثانية، بذلك 
يصبح رصيد »يوفنتوس« 36 لقبًا كأكثر األندية 

اإليطالية تتويجًا بالدوري اإليطالي.

»ليفربول« يصمد أمام الوباء ويتوج 
بالدوري اإلنجليزي.. و»ريال مدريد« 

يستعيد عرش إسبانيا من جديد

الوسط - القاهرة

● صالح

● تتويج ليفربول بالدوري اإلنجليزي● تتويج ريال مدريد بالدوري اإلسباني● تتويج بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
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 كل شيء كل شيء  

»مقررات برلني«

محمد  الدكتور  الليبية«،  »الحوليات  صاحب  رحل  أعــوام  تسعة  منذ 
إثراء  الذين أسهموا في  الليبيين  المؤرخين  أبرز  أحد  الوافي،  عبدالكريم 
في  الفرنسية  عن  وترجمات  مؤلفات  بمجموعة  والعربية  الليبية  المكتبة 
شهادته  نال  ومنها  بالمرج،   1936 العام  ولد  والفلسفة.  التاريخ  مجال 
درس   ،1957 سنة  بتفوق  بنغازي  من  فنالها  الثانوية  أما  االبتدائية، 
بتقدير   1961 سنة  فيها  وتخرج  بنغازي،  في  الليبية  بالجامعة  الفلسفة 
 1966 سنة  ليبيا  إلى  عاد  الفلسفة.  لدراسة  فرنسا  إلى  أوفد  ثم  ممتاز، 
ولكنه غادرها سنة 1970 إلى باريس لمواصلة دراسته العليا في التاريخ، 
ليبيا  عن  مندوبا   1977 عُين سنة  ثم   ،1976 الدكتوراه سنة  درجة  نال 
 1980 سنة  طرابلس  إلى  وعاد   .1979 العام  حتى  اليونسكو  بمنظمة 
محاضرا بكلية التربية جامعة طرابلس، ثم انتقل إلى كلية اآلداب بجامعة 
بنغازي. وتقاعد العام 1998، لكنه واصل اإلشراف على رسائل الماجستير 
كتاب  ترجمة   2003 سنة  له  فصدرت  والتأليف،  والترجمة،  والدكتوراه، 

»برقة في العصر الهلينستي«. وفي يوم 2011/8/30 وسد ثرى بنغازي.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

بنغازي،  الطب في  بتأسيس كلية  رؤوف بن عامر  الدكتور  ُكلف  السبعينيات  في مطلع 
علمية  بمهنية  أسسها  أنه  شديد،  وباختصار  أهلل،  أشهد  للكلية.  مسجال  معه  وعملت 
برمنجهام  جامعة  هما  عريقتين  بجامعتين  الكلية  ربط  الوصف.  يفوق  وإخالص 
عمادته  تستمر  لم  باهرة.  بداياتها  جعل  ما  قوانينهما  من  وانتقى  القاهرة.  وجامعة 
الدفعتين خير دليل على  األولييين، ولعل خريجي هاتين  الدفعتين  للكلية سوى زمن 

حسن إدارته ودقته، وحرصه الشديد على تحقيق األفضل.
المُتقدمين  مثول  ضرورة  برمنجهام،  جامعة  من  اقتبسها  التي  القوانين  بين  من 
الطالب  االقتناع بشخصية  المقابالت  تلك  غاية  الطلبة، كانت  قبول  لجنة  أمام  للكلية 

طبيبا. ليكون 
اسعد  األستاذ  بعضوية  اللجنة  هذه  لنقي  مــراد  الدكتور  تــرأس   1972 سنة 
إلى  وانتقلنا  الشرقية،  المنطقة  طلبة  قبول  أتممنا  قد  كنا  وعضويتي.  المسعودي، 
بن  رؤوف  الدكتور  بي  اتصل  عملنا  وأثناء  الغربية.  المنطقة  طلبة  لقبول  طرابلس 
حساسة  جراحية  عملية  إلى  وتحتاج  غيبوبة  في  والدتي  أن  متأسفا  وأخبرني  عامر، 
بها  تنطلق  وسوف  بخصوصها،  معهم  ونسق  القاهرة  بجامعة  اتصل  وأنه  وسريعة، 
ألكون  القاهرة  إلى  طرابلس  من  لي  سفر  بتذكرة  وبعث  شقيقي،  رفقة  إسعاف  عربة 

الخاص. التذكرة كانت من حسابه  في استقبالها. 
جُزءا من معدتها.  أزالوا  أن  بعد  حال،  أحسن  بوالدتي، وهي في  وبعد شهر عدت 
الباب، حتى وجدت  عبرنا  إن  وما  كبيرة.  والجيران،  األسرة،  فرحة  وكانت  بيتنا،  وصلنا 
عيناه  وامتألت  احتضانها،  في  بناته  سبق  وبغتة  مباشرة،  الباب  خلف  عقيلة«  »سي 

أوفيه«  يا  واجد،  عليك  »خفت  لها:  يقول  وهو  بالدموع، 
»اتقلعي«  بالك  ردي  لدعائي،  استجاب  أنه  هلل  والحمد 

قبلي. من غيرك معيشتى واعرة وبكت وافيه أيضا.
أصبحا  أنهما  لي،  خُيل  أو  انتبهت،  اليوم  ذلك  منذ 
والمحبة  الود  من  هالةٍ  عبر  ببهجة  ويتحدثان  يتحركان 
متقرفصين  أراهــمــا  مــا  كثيرا  أصبحت  بهما.  أحــاطــت 
ولكنهما  وسعيدين،  عاشقين  عجوزين  أصبحا  يوشوشان. 

لم يكونا كذلك قبل مرض »وافيه«!
هكذا  صديقين،  لي  بالنسبة  كانا  عقيلة«  وسي  »وافيه 
بدأت  عندما  ولذلك  عمري،  طــوال  بهما  عالقتي  كانت 
إاّل  تمنحها  ال  ولكنها  بابتسامة  علىّ  ترد  والدتي،  أناكف 
يا  »اسمعي  لها:  قلت  يوم  وذات  بمفردنا!  نكون  عندما 
ويتساءلون  يتحدثون  إنهم  يعلو!  بدأ  الناس  وافيه، همس 
المحبة«،  »حجاب  لك  كتب  الذي  المصري  الفقي  هذا  عن 
يعد  لم  عقيلة  سي  وبــان«!  انكشف  شيء  »كل  وانتبهي 
ضحكت  مناكفتكما!«.  إلــى  اشتقت  وأنــا  البيت،  يغادر 
بوك  علم  من  على  »)دور  الدافئة:  بابتسامتها  وأجابتني 
سمعت  ما  عمري  أنا  لسانه.  أطلق  من  السمح(؟  الكالم 
البيت  أربعين سنة يدخل  إاّل بعد عمليتي!  منه كلمه طيبة 

لسانه  األحوال.  لكن سبحان مغير  »ينفخ«.  ويطلع  »ينفخ«، 
انطلق. ويا )باتي( البني آدم مرايا: »تضحك لها تضحك لك. تكشر لها تكشر لك«.

قصيرة،  قصة  ليلتين  منذ  قرأت  ألنني  عقلة«  وسي  »وافية  قصة  لكم  حكيت 
غير  محبا.  قلبا  يملك  ولكنه  للغاية  وجافا  وصلبا  قويا  ماشية  مربي  أن  خالصتها 
ازداد  وعندما  الصحة،  معتلة  الدوام  على  زوجته  مشاعره.  عن  يعبر  قلما  صامت،  أنه 
أن  وتصادف  دم  إلى  واحتاجت  عملية،  لها  وأجريت  للمستشفى،  أخذها  المرض  بها 
»هيا  للطبيب:  فقال  تتحسن  لم  ولكنها  تحتاجه،  ما  فمنحها  زوجها  فصيلتها كفصيلة 
خذ كمية أخرى من دمي.. ينبغي أن تتحسن«. وفيما كان الدم يتدفق منه إليها، نظر 
»لماذا؟«  متسائلة:  فتمتمت  تقلقي«  ال  صحتك،  إليك  »سأعيد  لها:  وقال  بمحبة  لها 
أبدا  لي ذلك  تقل  لم  له: »ولكنك  وقالت  إليه  فالتفتت  إليك!«،  أحتاج  أجابها: »ألنني 
بدأ نبضها  اعتراف زوجها  الزوجة  الطبيب، لحظات من بعد سماع  من قبل!«. ويقول 
ما  بل  المريضة،  إلى  الحياة  أعاد  الذي  هو  الدم  نقل  يكن  »لم  مؤكدا:  وقال  يزداد. 

لزوجته!«. الزوج  قاله 
أعترف أنني من أولئك الذين يعون جيدا أن الكلمة الطيبة بلسم، وأعلم أيضا أنه 
من  هناك  ألنه  أحيانا  أقولها؛  ال  ولكنني  لساني،  على  الطيبة  الكلمة  تكون  ما  كثيرا 
يسمعنا وال عالقة له بما أريد قوله، وأحيانا أقنع نفسي أن الوقت غيرمناسب، من غير 
أن ندرك أنه ال ينبغي أن تؤجل الكلمة الطيبة؛ فهل من المنطق أن تؤجل الصدقة؟

القديس »أوجستين«: »لقد وعدنا  إلى  ُذكرت قول منسوب  التي  القصة  ورد في 
بالندم!«. االعتراف  لتأجيل  بالغد  يعدنا  لم  ولكنه  نندم،  عندما  بالمغفرة  اهلل 

يغمر  أخيك، فال شيء  أو  أو صديقك،  ابنك،  أو  لزوجتك،  يوم  إطراء كل  قل كلمة 
»المرء«  هذا  يكون  عندما  بالك  فما  به.  مهتم  أنك  إحساسه  مثل  بالبهجة  المرء 

لحياتك! رفيقا 

محمد عقيلة العمامي

سحر »الصدقة«

أقوالهمأقوالهم

 »إعالن وقف إطالق النار 
ليبيا يمثل خطوة مهمة  في 
السياسية  العملية  الستئناف 
البالد«. التي تدعم استقرار 

الوزراء اإليطالي رئيس 
 جوزيبي كونتي

»الجزائر يرفض أي تدخل 
خارجي أو عسكري في ليبيا 

المنافذ  وننسق مع تونس لسد 
التي  اإلرهابية  الجماعات  أمام 

المنطقة«. استقرار  تحاول ضرب 

والناطق  الجزائري،  وزير االتصال 
الحكومة باسم  الرسمي 

بلحيمر  عمار 

استخدام  لم تطلب  تركيا 
لمساعدة  الجوية  قواعدنا 

الوفاق، ضد خصومها. حكومة 

المالطي  الخارجية  وزير 
بارتولو إيفاريست 

المواطنين  تمكين  »يجب 
المواليد  أبنائهم  تسجيل  من 

أمازيغية«. بأسماء 

نالوت،  البلدي  المجلس  عميد 
الحجام عبدالوهاب 

والطبيعية  التاريخية  المعالم  من  بالعديد  الليبية  مدينة سوسة  تتمتع 
الجغرافي  التي تخطف األلباب. وأكثر ما يميز سوسة هو موقعها  الساحرة، 
الفريد، إذ أنها مطلة علي البحر المتوسط، إضافة إلى وقوعها في وسط 

هضاب الجبل األخضر. ومن أبرز معالم سوسة، وجود بعض البرك الطبيعية 
التي تتوسط  بالبحر، والتي يطلق عليها اسم »ابرك نوطة«،  المتصلة 

مجموعة من الكهوف. وابرك نوطة من األماكن التي ترتادها كثير من الطيور 
الطبيعة. الغني بسحر  األخضر  بالجبل  البرية  الحيوانات  المهاجرة، وبعض من 

 ابرك نوطة.. سحر الطبيعة

بريتني سبيرز.. لن أعيش 
في جلباب أبي

تسعى نجمة البوب األميركية بريتني سبيرز )38 عاما( 
الخاضعة لوصاية والدها، منذ أكثر من عشر سنوات، 
لتعديل هذا الوضع الذي يتحكم بحياتها المهنية 

والخاصة. وطلب محاميها سامويل إنغهام من 
القضاء سحب والدها من اتفاق الوصاية لتحل 
مكانه جودي مونتغومري وهي وصية تحترف 

هذه المهنة. وعانت المغنية في 2008 مشاكل 
كثيرة وأدخلت المستشفى لكنها عادت ورتبت 
أمور حياتها الشخصية والمهنية وعاشت حياة 

بعيدة عن األضواء، وتعيش منذ ذلك الحين 
تحت نظام وصاية بموافقة المحكمة.

وتدير مونتغومري أعمال بريتني سبيرز 
بشكل موقت منذ عام تقريبا بعدما عانى 

والدها مشاكل صحية، وكتب المحامي في 
وثائق رفعت إلى محكمة في لوس انجليس 

»بلغنا مرحلة ينبغي فيها تغيير شروط 
الوصاية بشكل كبير لتعكس التغيرات 

الرئيسية في نمط حياتها الراهن«. وأوضح 
أن من بين هذه التغييرات رغبة المغنية التي 

أعلنت في يناير 2019 توقفها عن الغناء 
لمدة غير محدودة، بعدم القيام بجوالت 

فنية بعد اآلن،

ماذا: تحمل من مضمون لحل األزمة السياسية الليبية؟

من: هي األطراف المعوقة لتنفيذها على أرض الواقع؟

أين: ذهبت جهود المستشارة األلمانية ووزير خارجيتها لوضع 

خارطة طريق لبسط األمن واالستقرار في ليبيا؟

متى: يلتزم الفرقاء بما يصدر عن »برلين« لحل األزمة؟
كيف: تنظر ألمانيا لألطراف المعرقلة للوصول إلى حل سياسي 

لألزمة الليبية؟
لماذا: لم تحذ باقي العواصم األوروبية حذو »برلين« في 

جديتها إليجاد حل جذري لألزمة الليبية؟

 نظارة غاندي بـ340 ألف دوالر

الماهاتما  نظارات  بيع  للمزادات  بريستول«  »إيست  دار  أعلنت 
جنيه  ألف   260 مقابل  في  بريطانيا  في  مزاد  خالل  غاندي، 

على  حسابها  عبر  الدار  وكتبت  دوالر(.  ألف   340 ( استرليني 
الذي  المزاد،  عن  مصورًا  تسجياًل  تضمن  منشور  في  »إنستغرام« 

مقابل  في  غاندي  نظارات  بيع  لحظة  »شاهدوا  الجمعة:  مساء  ُأقيم 
أسابيع  أربعة  تتعدى  ال  فترة  قبل  وجدناها  استرليني.  جنيه  ألف   260

عليها  حصل  قد  عمّه  كان  رجل  وضعها  لنا،  التابعة  البريد  علبة  في 
ووُضعت  رائعة«.  لقطعة  رائعة  نتيجة  إنها  شخصيًّا.  غاندي  من 
بريستول«  »إيست  بدار  الخاصة  البريد  علبة  في  ُأودع  ظرف  في 

لقناة  المزادات  مفوضي  أحد  وهو  ستو،  أندرو  وقال  للمزادات. 
ووجد  ومزقه  بالظرف  لي  زميل  »أمسك  اإلخبارية:  نيوز«  »سكاي 
بي«.  اتصلوا  لغاندي،  كانت  النظارات  هذه  عبارة:  عليها  رسالة 

تفتيش  عمليات  »أجرينا  بالبائع:  االتصال  بعد  أنه  إلى  ستو  وأشار 
تاريخي.. اكتشاف  أمام  أننا  إلى  أثرها  على  خلصنا  وبحث 

 إنتاج بعوض مكافح لألمراض
في  مصنعا  الفرنسية  »إينوفافيد«  شركة  ستبني 
صناعي،  نطاق  على  البعوض  لتربية  أستراليا، 
لمكافحة حمّى الضنك. وفي إطار شراكة مع برنامج 
الربحي،  غير  األسترالي  بروغرام«  موسكيتو  »وورلد 
ستساهم الشركة الفرنسية الناشئة المتخصصة في 
في  المزارع،  لحيوانات  كغذاء  حشرات  بروتين  إنتاج 

خبرتها في مجال تطبيقي جديد..
المصنع  أن  مشترك،  بيان  في  الطرفان  وأكــد 

موقع  أول  »سيكون  بعد  مكانه  يحدد  لم  ــذي  ال
»وورلد  وكان  صناعي«.  نطاق  على  بعوض  لتربية 
سنوات،  عشر  حوالى  قبل  طور،  بروغرام«  موسيكتو 
موجودة  ببكتيريا  البعوض  أنثى  بحقن  تسمح  آلية 
عبر  الحشرات  من   60% »لــدى  الطبيعة  في  راهنا 
العالم« و»بالقضاء على نقل هذه الفيروسات )الضنك 
كول  برونو  أوضــح  ما  على  البشر«  إلى  خصوصا( 

الناطق باسم البرنامج األسترالي.

قل كلمة إطراء 
كل يوم لزوجتك، 

أو ابنك، أو 
صديقك، أو أخيك، 

فال شيء يغمر 
املرء بالبهجة 

مثل إحساسه 
أنك مهتم به. فما 
بالك عندما يكون 
هذا »املرء« رفيقا 

لحياتك!

محمد عبدالكريم الوافي
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