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درجات احلرارة

سياسة

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 شالل درنة..
 سحر الطبيعة يتدفق

ص16

آفاق »أضعف«

فضاء

خّفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها 
للطلب الدولي على النفط لهذا العام 

بسبب األزمة الصحية، بسبب آفاق 
»أضعف« للسوق. وفي تقريرها الشهري 
حول النفط قالت الوكالة، »دفعنا ارتفاع 

عدد اإلصابات بكوفيد19- في الكثير من 
الدول وفرض تدابير عزل محلية ومواصلة 
العمل عن بعد وضعف قطاع الطيران، إلى 
تخفيض توقعاتنا للطلب للفصلين الثالث 

والرابع من العام 2020«.

مليار460
 دوالر

خسائر السياحة في العالم بسبب جائحة 
»كورونا«

منظمة السياحة العالمية

نفط

كل شيء

ألماس

قريبا في ليبيا

السعر ليبيا:  1 دينار  / مصر: 290 قرشا البريد اإللكتروني: info@alwasat.lyاملوقع اإللكتروني : www.alwasat.lyاخلميس 17  سبتمبر 2020 م يومية »أسبوعية موقتًا«العدد 252السنة اخلامسة 29 احملرم 1442 هــ

03

04

 05

تنافس تركي - فرنسي يشوش على جهود »الحواضن اإلقليمية« النفراج األزمة الليبية

ردًا على مخرجات »بوزنيقة«.. ليبيون: االستفتاء على الدستور أهم من توزيع املناصب

 هل يفعلها؟
بعد انطالق قطار التطبيع الخليجي 
مع الكيان الصهيوني من اإلمارات 

والبحرين، باتت األنظار تتجه إلى 
سلطنة عمان، التي يبدو أنها األقرب 

لدخول هذا السباق.
مسقط، باركت خطوة البحرين باتجاه 

التطبيع، واعتبرتها حقًا سياديًا.
السلطان هيثم بن طارق، الذي يسير 
على نهج سلفه قابوس بن سعيد، ربما 

يبني على زيارة رئيس الوزراء بنيامين 
نتانياهو مسقط في العام 

2018 لتكون بداية 
خطوات جديدة على 

طريق التطبيع.
تعيين بدر بن حمد 

وزيرًا لخارجية عمان، 
أعطى انطباعات بأن 

نهج الدبلوماسية 
العمانية ربما يكون 

أكثر جرأة في هذا 
الملف الحساس.
فهل تفعلها 

السلطنة في عهد 
هيثم.. وهل ستكون 

هذه الخطوة 
المحتملة بداية 

لمرحلة جديدة قد 
تكون السعودية 

عنوانها.

»نومادالند« أول 
عمل ملخرجة 

يفوز بجائزة »األسد 
الذهبي« منذ عقد
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ضخمة  مجموعات  الكون  يضم 
األقمار  الكواكب،  من  ومتنوعة 

انتهاء  بعد  تكونت  التي  والكويكبات 
كيميائيا  أنها  يعتقد  الشمس،  تكوين 

ومن  األرض،  بكوكب  مرتبطة 
خارجية  كواكب  على  العثور  المحتمل 

النظام  في  الموجودة  عن  مختلفة 
بالكربون  غنية  تكون  وقد  الشمسي. 

على  تحتوي  التي  بالشمس،  مقارنة 
األكسجين  من  أكثر  كربون  نسبة 
األلماس،  من  بالكامل  ومصنوعة 

لمجلة  وفقا  السيليكا،  من  القليل  مع 
العلمية. أليرت«  »سايس 

األزمة الليبية في انتظار بدء العد التنازلي لمفاوضات أكتوبر

إنذار من مصراتة.. األمطار الغزيرة والسيول تهددان املواطنني

ال استقالة للسراج.. وتمثيل أممي في ليبيا برأسني

المتحدة  لألمم  الخاص  الممثل  منصب  لنيل 
المنسق  اسم  في  الفصل  انتظار  في  ليبيا  في 
العام، ستيفان  األمين  باسم  الناطق  نفى  اليومي 
بقرب  أفادت  غربية،  إعالمية  تقارير  دوجاريك، 
تعيينه. فيما يقول مراقبون إن الواليات المتحدة 
وضع  البعثة،  رئاسة  تقسيم  خــالل  من  تنوي 
صالحيات إدارة العملية السياسية في أيدي األول 
الذي ستحرص على ترشيحه والحد من صالحيات 

الرسمية. للمهمة  اليومي  المنسق 
مارس   2 في  سالمة  غسان  استقالة  وفتحت 
الماضي الطريق أمام الواليات المتحدة للسيطرة 
األميركية  خــالل  مــن  المهمة  على  المطلقة 
باإلنابة،  الخاصة  المبعوثة  ويليامز  ستيفاني 

والتي من المقرر أن تتنحى في نهاية سبتمبر.
األميركي  الخارجية  وزيــر  مساعد  يخفي  وال 
حوار  في  شينكر  ديفيد  األدنــى  الشرق  لشؤون 
الليبي  المشهد  تعقيدات  بروكينغز  معهد  مع 
ويشبهه بسورية ثانية، ألن العديد من الالعبين 

المساعي  وأكــد  تعبيره.  وفق  جــدا«  »عنيدون 
المتحدة«  األمــم  مهمة  لـــ»إصــالح  األميركية 
خاص  مبعوث  على  »سنحصل  مضيفا  ليبيا،  في 
إلى  إضافة  ليبيا  في  المفاوضات«،  مع  للتعامل 

المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص  الممثل 
فإن  شينكر  وبحسب  عظيم«.  بـ»عمل  قام  الذي 
»انعكاس  هو  ليبيا  في  الوضع  تعقيد  من  جزءا 

المسلمين«. اإلخوان  بشأن  الخليجي  للخالف 
الجهود  من  »الكثير  هناك  إن  أوضــح  لكنه 
األميركيون  الدبلوماسيون  يبذلها  الــتــي 
األذرع  لي  من  والمزيد  األوروبــيــون  والشركاء 
الوطني  والجيش  الوطني  الوفاق  حكومة  لدفع 
المفاوضات«.  في  مثمر  بشكل  لالنخراط  الليبي 
من  اآلن،  ذلك  ثمار  »نرى  حديثه  شينكر  وختم 
ولكننا  ذلك  حيال  متفائلين  نكون  أن  الصعب 
صغيرة  مكاسب  لتحقيق  محاولة  في  قدما  ندفع 

على األرض«.
هي  مشترك  بيان  في  أوروبية  دول   5 وحثت 
 ، وإيرلندا  وألمانيا  وفرنسا  وأستونيا  بلجيكا 
خاص  مبعوث  تعيين  على  غوتيريس،  الثالثاء، 

في ليبيا، في أسرع وقت ممكن.
جهودا  المتحدة  الواليات  تقود  وقت  وفي 

جهود  وسط  النفطية،  المنشآت  إغالق  إلنهاء 
النار  إطــالق  ــف  وق لتعزيز  أكبر  دبلوماسية 
مختلف  بين  سياسي  اتــفــاق  ــى  إل والــتــوصــل 
محادثات  ــرى  األخ هي  روسيا  أجــرت  األطـــراف، 
 16 و   15 في  ثنائية  اجتماعات  خالل  تركيا  مع 
مشتركة  أرضية  إليجاد  أنقرة  في  الجاري  سبتمبر 
إعــادة  في  المتمثلة  الساخنة  القضية  بشأن 
توزيع عائدات النفط وفق ما ذكرت مجلة »جون 

األربعاء. الفرنسية  افريك« 
في  جــديــدة  قمة  عقد  فــي  روســيــا  وتــرغــب 
الطرفين  بين  المحادثات  دفع  أجل  من  موسكو 
قبضتها  أنقرة  عززت  بينما  والشرق.  الغرب  في 
واقتصادية  بحرية  اتفاقات  توقيع  خــالل  من 

الوفاق. ثنائية مع حكومة  وعسكرية 
األخيرة  االحتجاجات  موجة  أدت  وبالموازاة 
األوضــاع  وتدهور  الفساد  ضد  ليبيا  غــرب  في 
حكومة  داخل  الخالفات  جانب  إلى  المعيشية، 
الوفاق الوطني إلى الضغط على رئيس المجلس 
الرئاسي فائز السراج الذي قرر تولي دور تصريف 
محللون  وفسر  التنفيذي،  بالجهاز  األعــمــال 
التي  جنيف  محادثات  نتيجة  بأنها  الخطوة 
سياسي  كيان  تشكيل  إلى  األرجح  على  ستؤدي 
جديد وسلطة لن يكون السراج على األرجح جزًءا 
هذا  تعزز  فقط  اآلن  المحتملة  واستقالته  منها، 
الواقع، لكن آخرون حذروا من أن تؤدي الخطوة 
شأنه  من  ليبيا  غرب  في  سياسي  فراغ  خلق  إلى 

أن يزيد من إضعاف حكومة الوفاق الوطني.
الموقتة  الحكومة  قدمت  أيضا  بنغازي  وفي 
استقالتها يوم االثنين إثر مظاهرات ضد الفساد 
شرق  مدن  هزت  المعيشية  ــاع  األوض وتدهور 
مجلس  رئيس  لكن  األخيرة،  األيــام  في  البالد 
من  وطلب  االستقالة  رفض  عقيلة صالح،  النواب 
تصريف  كحكومة  موقعه  في  االستمرار  الثني 
موجة  أن  يبدو  فال  ذلك  الرغم من  وعلى  أعمال، 
طرابلس  من  كل  في  بــدأت  التي  االحتجاجات 
وتتمدد  تتصاعد  قد  بل  ستتوقف،  وبنغازي 
رحيل  من  أقل  سقفها  يكون  لن  بمطالب  أفقيا 
على  المسيطرين  السياسي  المشهد  متصدري 
إجــراءات  هؤالء  يتخذ  لم  إذا  التنفيذي،  الجهاز 
المعيشية  ــات  األزمـ لمعالجة  فــوريــة  عملية 
وعلى  الليبي،  المواطن  يعانيها  التي  المتفاقمة 

والسيولة. الكهرباء  أزمتا  رأسها 
تفاصيل ص3

2.27 مليار دينار فائضًا في النفقات خالل 8 أشهر
أظــهــرت الــبــيــانــات الــصــادرة عن 
طرابلس  فــي  المركزي  المصرف 
النفقات  إجمالي  في  فائض  تحقيق 
دينار،  مليون  و227  بمليارين  يقدر 
 31 إلــى  يناير   1 من  الفترة  خــالل 
حين  في  الــجــاري،  العام  أغسطس 
أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  أعلنت 
خسائر الفرص البيعية الضائعة جراء 
ووقف  النفطية  المنشآت  إقفاالت 
خالل  والتصدير  اإلنــتــاج  عمليات 
يناير   18 منذ  وبالتحديد  يوما،   241
و800  مليارات   9 بلغت  الماضي، 

مليون دوالر.
عن  الصادرة  البيانات  وكشفت 
المصرف المركزي أن إجمالي النفقات 
المقدرة كان 25 مليارًا و665 مليون 
23 مليارًا  دينار، لكن ما صرف فعليًا 
بند  واستحوذ  دينار.  مليون  و439 
 14 على  »المرتبات«  األول  الباب 
بفائض  دينار،  مليون  و446  مليارًا 
87 مليون دينار، إذ كان مقدرًا إنفاق 

14 مليارًا و533 مليون دينار.
الباب  في  فائض  تحقق  وبالمثل 

 526 بواقع  »التسييرية«  الثاني 
لها  مــقــدرًا  كــان  إذ  ديــنــار،  مليون 
لكن  دينار،  مليون  و667  ملياران 
مليون  و141  ملياران  فعليًا  المنفق 
الثالث  الباب  في  صرف  كما  دينار. 
من  دينار،  مليون   660 »التنمية« 
دينار  مليون  و400  مليار  ــل  أص
مليون   790 بفائض  له،  مخصصة 

دينار.
خسائر  استمرار  مع  ذلك  يتزامن 
نتيجة  الضائعة  البيعية  الــفــرص 
النفطية،  المنشآت  إقفال  استمرار 

السفارة  بيان  عن  تساؤالت  ووسط 
الماضي  السبت  ليبيا،  في  األميركية 
الذي تحدث عن أن »القوات المسلحة 
الحكومة  إلى  نقلت  الليبية  العربية 
للمشير  الشخصي  االلتزام  األميركية 
فتح  بإعادة  بالسماح  حفتر  خليفة 
موعد  في  بالكامل  الطاقة  قطاع 
في  مرحبة  سبتمبر«،   12 أقصاه 
الوقت ذاته بما يبدو أنه »اتفاق ليبي 
الوطنية  المؤسسة  لتمكين  سيادي 
الحيوي  عملها  استئناف  من  للنفط 

وغير السياسي«.

طرابلس - الوسط

للمبعوث  خليفة  وتعيين  السراج،  فائز  استقالة 
حديث  كانا  سالمة،  غسان  ليبيا،  إلى  األممي 
عزم  عن  معلومات  تسرب  بعد  سيما  األسبوع، 
األربــعــاء  كلمة  فــي  استقالته  ــالن  إع الــســراج 
ألقاها  التي  الكلمة  لكن  الشهيد،  يوم  لمناسبة 
استقالة  عن  الصريح  اإلعالن  من  خلت  بالفعل 
تسليم  في  رغبته  إعالن  وتضمن  زمنيا،  محددة 
أكتوبر  آخر  جديدة  تنفيذية  سلطة  إلى  مهامه 
وفيما  ليبي،  سياسي  حوار  نتاج  تكون  المقبل، 
ما جاء في  أن  الليبي  الشأن  اعتبر بعض متابعي 
كلمة السراج ال يعني توجها جادا نحو االستقالة 
أن  رأوا  آخرين  فإن  عام،  كالم  هو  بل  الفعلية، 
إعالن  نحو  يسير  بالفعل  كــان  الكلمة  سياق 
السياق،  تغيير  تم  ولكن  االستقالة،  عن  صريح 
بناء  هذا  يكون  وقد  التسجيل،  في  يتضح  مثلما 
تؤدي  أن  من  تخوف  من  ناتج  دولي  على ضغط 
السياسية  الترتيبات  إرباك  إلى  السراج  استقالة 
إلى  الليبية  األطــراف  لعودة  تعد  التي  الدولية 
طاولة الحوار في جنيف بمرجعية مخرجات مؤتمر 
سياسية  خارطة  رســم  مفاوضات  في  برلين، 
انتخابات  نحو  وتذهب  االنتقالية،  المرحلة  تنهي 
يتطلب  أيضا  هــذا  لكن  ورئاسية،  تشريعية 
األممي  للمبعوث  خليفة  تعيين  في  اإلســراع 
محور  كان  الــذي  األمــر  سالمة،  غسان  السابق 

اجتماع مجلس األمن،
لسنة   »2542« رقم  القرار  إصدار  جرى  حيث 
تقسيم  على  أممية  موافقة  المتضمن   ،2020
كل  امتناع  مع  رأسين،  إلى  المتحدة  األمم  بعثة 

من روسيا والصين عن التصويت.
وسيكون تسمية سابع ممثل أممي خاص إلى 
شغور  من  أشهر  ستة  من  أكثر  بعد  قريبا  ليبيا 
تحت  يعمل  بمنسق  مرة  وألول  مقترنا  المنصب 
المتحدة  الواليات  ضغوط  تمكن  بعد  سلطته 
في  األممية  المهمة  البعثة  قيادة  تقسيم  من 
يومي.  ومنسق  خاص  مبعوث  أساس  على  ليبيا 
بريطانيا  أعدته  الذي  األمن  مجلس  قرار  ووفق 
فقد جرى إحداث تغيير في الهيكل القيادي، حيث 
مصطلح  الخاص«  »الممثل  بمصطلح  استبدل 

الخاص«. »المبعوث 
نيكوالي  البلغاري  الدبلوماسي  قدم  وبينما 
مرشح  كأبرز  المتحدة  األمم  بأروقة  مالدينوف 

»وكاالت« <  السراج خالل إلقاء كلمته بمناسبة يوم الشهيد 16 سبتمبر 2020           

 استنكار لتجاهل املرأة
في حوارات حل األزمة

والحزبيات  السياسيات  من  مجموعة  طالبت 
النساء  بإشراك  أصدرنه،  بيان  في  الليبيات 
واالقتصادية  السياسية  الحوارات  جميع  في 

تحقيق  إلى  متطلعات  الليبية،  األزمة  لحل 
العملية  في  الليبية  للمرأة  حقيقية  مشاركة 

الديمقراطية  إرساء  يدعم  بما  السياسية 
البالد. في 

»الوسط«  تلقته  الذي  البيان  وأكد 
الليبية  المرأة  الثالثاء أن  أول من أمس 

زالت جزءا هاما وفاعال رئيسيا  »كانت وما 
المدني في  الحراك  الليبية وفي  الثورة  في 
تأثرا  »األكثر  أنها  الليبية«، كما  المدن  كل 

التي مرت وتمر  واألزمات  الحروب  بنتائج 
بمشاكل  إلماما  األكثر  البالد، وهن  بها 

المعيشية«. والمواطن  المواطنة 
ممثالت  البيان  على  الموقعون  وشكل 
الوطني  والحراك  الوطنية،  القوى  لتحالف 

وتيار  والبناء،  العدالة  وحزب  ليبيا،  نعم 
ليبيا،  تكنوقراط  وتجمع  الوسط،  شباب 

وحزب  الطرابلسي،  المدني  التيار  وحراك 
االتحادي. التجمع  التغيير، 

 طرابلس، القاهرة: الوسط

محمد  الطالب  تسلم  على  دقائق   10 سوى  يمر  لم 
بجامعة  البشري  الطب  بكلية  االمتحان  ورقة  عبداهلل 
التيار  بانقطاع  وفوجئ  إال  بنغازي،  الطبية  العرب 
الكهربائي. وفي هذه األثناء عاش الطالب محمد نوبة 
لـ»الوسط«:  ويقول  الصعبة،  اللحظة  هذه  في  ارتباك 
صعبا  كان  االمتحان  أن  خصوصا  اضطرابا،  »واجهت 
البشري  الطب  طالب  أدى  الثالثاء،  ويــوم  للغاية«. 
األول  للجزء  الحيوية  الكيمياء  مادة  امتحان  بالجامعة 
من العام الدراسي، لكن على ضوء الهواتف النقالة بعد 

انقطاع التيار الكهربائي فور بدء االمتحان بدقائق.
ويضيف محمد: »عددنا كبير جدا يبلغ ما يقارب األلف 
القاعة  تحولت  الكهربائي  التيار  انقطاع  وبعد  طالب، 
أعضاء هيئة  إذ اضطر  والتوتر،  الكمامات  فرن مع  إلى 
القاعات«.  من  كبير  عدد  على  تفرقتنا  إلى  التدريس 
إال  المولدات،  من  كبير  عدد  بها  الجامعة  أن  وتابع 
المشرفات  إحدى  أن  رغم  بتشغيلها،  يقوموا  لم  أنهم 
قالت سنقوم بالتشغيل خالل دقائق، ولكن مرت ساعة 

ونصف الساعة من زمن االمتحان، ولم يفعلوا ذلك.
بشري  طب  األول  الصف  امتحانات  الجامعة  وبدأت 
في شهر مارس الماضي، وقبل االنتهاء من االمتحانات 

جاءت جائحة »كورونا«، مما اضطر اإلدارة إلى التوقف 
سهام  الطالبة  أما  االمتحانات.  وتأجيل  الدراسة  عن 
فقالت لـ»الوسط«: »ال نعرف لماذا لم يقوموا بتشغيل 
نقاالتنا  تشغيل  بطلب  اكتفوا  الكهربائية،  المولدات 
وانتهى االمتحان ونحن يد ممسكة بالنقال ويد تكتب، 

ناهيك عن التوتر ودرجة الحرارة المرتفعة«.
يقول  بالجامعة،  التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  لكن 
مارس  شهر  في  االمتحانات  تأجيل  »تم  لـ»الوسط«: 
بسبب أزمة كورونا، وطوال هذه األشهر كانت الجامعة 
تحدد موعدا لالمتحان ثم تؤجله، إلى أن أعلنت موعد 
التدريس،  هيئة  عضو  وأضاف  أسبوع«.  منذ  االمتحان 
الظروف سيئة  أن  الذي فضل عدم نشر اسمه: »نعلم 
المادة أصبح مؤرقا للجميع طلبة  للغاية، إال أن تأجيل 
وهيئة تدريس، أو حتى من أجل بدء الجزء الثاني من 

العام الدراسي الذي سيكون عبر اإلنترنت«.
والخميس الماضي، احتج العشرات في بنغازي على 
وأحرقوا  المعيشة  وظروف  الكهربائي  التيار  انقطاع 
إطارات سيارات وأغلقوا بعض الطرق. وهو األمر نفسه 

الذي حدث في طرابلس الشهر الماضي.
تفاصيل ص5

خالف خليجي مع الشركاء األوروبيين لدفع 
حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي 

لالنخراط بشكل مثمر في المفاوضات

موجة االحتجاجات في كل من طرابلس وبنغازي 
مرشحة للتصعيد بمطالب لن يكون سقفها أقل 

من رحيل متصدري المشهد السياسي

»كورونا « يصيب
املحترف الليبي

املعتصم بوشناف

أزمة الكهرباء تالحق ورقة األسئلة: امتحانات على ضوء النقال
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الصديق مخلوف يطلق أغنيته الجديدة عبر يوتيوب
بسبب فيلم فرنسي حملة ملقاطعة بسبب فيلم فرنسي حملة ملقاطعة 

منصة »نتفليكس«منصة »نتفليكس«
العجيلي مريم   - الوسط 

السالمة«،  »مع  الجديدة  أغنيته  مخلوف  الصديق  الليبي  الفنان  أطلق 
من  الوقائية  االحترازية  اإلجراءات  بسبب  »يوتيوب«  موقع  عبر  منزله  من 

المستجد«. بـ»كورونا  المعروف  »كوفيد19«  فيروس 
أغنية  السالمة  مع  الوسط«  لـ»بوابة  مخلوف  الصديق  الفنان  وقال 
وقمت  بأدائها،  وأقــوم  وألحنها  أكتبها  التي  الدندنات  من  أعتبرها 
ما  ظروف  في  األغاني،  إليصال  اإلمكانات  لعدم  فيسبوك  عبر  بنشرها 
قبل  يستعد  كان  أنه  إلى  مخلوف  ولفت  للجمهور.  وكورونا،  البالد  به  تمر 

تونس،  في  األغاني  من  مجموعة  لتصوير  كورونا  فيروس  انتشار 
كلمات  من  وهما  )كوني(  وأغنية  متخيل(  )مش  أغنية  بينها  ومن 

عديد  له  مخلوف  الصديق  الفنان  أن  يذكر  المذبل.   فرج  الشاعر 
الفنانين  الغنائية سواء لحنًا وأداًء، كما تعاون مع عدد من  األعمال 

من  »نفترض«  عمل  في  الغرياني  أيوب  الراحل  الشاب  الفنان  منهم 
أوبريت  لبنان، كما شارك في  العالم، وجرى تصويره في  كلمات سالم 

مع  شارك  وكذلك  سليم،  وأسماء  عثمان  محمد  الفنان  مع  »اإلنسان« 
وطني«. »كان  عمل  في  بوشناق  ولطفي  صادق  صوفيا  الفنانة 

بدأت »يوتيوب«، تجربة منافس لـ»تيك توك« 

نسق  تحسين  نيتها  عن  معربة  الهند،  في 

مزيد  في  ونشره  القصيرة  الفيديو  مقاطع 

تطبيق  وأطلق  المقبلة،  األشهر  في  البلدان 

»تيك  توصّلت  وقت  في  شورتس«  »يوتيوب 

توك« إلى اتفاق شراكة مع »أوراكل« تأمل أن 

المتحدة  الواليات  في  حظرها  بفضله  تتجنّب 

ترامب،  دونالد  الرئيس  من  طلب  على  بناء 

وكان وزير الخزانة األميركي ستيفن منوتشين 

بشأن  »أوراكل«  به  تقدّمت  عرضًا  أّكد، 

المتحدة  الواليات  في  توك«  »تيك  عمليات 

المالكة  الشركة  دانس«  »بايت  رفضت  بعدما 

هذا  القصيرة  الفيديو  مقاطع  تشارك  تطبيق 
عرضا من »مايكروسوفت«.

لكن ليس من الواضح بعد إن كانت الصفقة 

ستحظى بموافقة الهيئات األميركية الناظمة، 

وقال كريس جاف، نائب رئيس إدارة المنتجات 

في »يوتيوب«، إن شورتس هي »تجربة جديدة 

للمبدعين  القصيرة  الفيديو  مقاطع  مجال  في 

مقاطع  تصوير  يريدون  الذين  والفنانين 

ال  المحمولة  هواتفهم  بواسطة  الفتة  قصيرة 

غير«، وتقتصر هذه التسجيالت على 15 ثانية، 

بحسب منصة »يوتيوب« المملوكة لـ»غوغل« 

التي يستخدمها نحو ملياري شخص .

ـ»تيك توك«»يوتيوب« تطلق تطبيقا  منافسا ل

»هواوي« تطرح هواتف عاملة بنظام تشغيل خاص

  

CINEMA
CINEMA

خدمة  مستخدمي  وسع  في  سيكون 

لشبكة  التابعة  للفيديو  ووتش«  »فيسبوك 

أن يشاهدوا  االجتماعي »فيسبوك«  التواصل 

تظهر  واحد،  وقت  في  »معا«  وبرامج  أفالما 

ومعها  الذكية،  هواتفهم  شاشات  على 

يشاركونهم  الذين  أصدقائهم  وجوه  صور 

وظيفة  أن  »فيسبوك«،  وأعلنت  المشاهدة، 

الجديدة  معا(  )المشاهدة  توغيذر«  »ووتش 

المقبلة  األسابيع  خالل  متوافرة  ستصبح 

المحادثة  خدمة  فيه  تتوافر  مكان  كل  في 

رئيسة  وأوضحت  لها،  التابعة  »ماسنجر« 

لوكالة  غرايس  أوليفيا  »ماسنجر«،  مبيعات 

إلى  تهدف  »فيسبوك«  أن  برس«،  »فرانس 

لتجربة مشاهدة فيلم  »إيجاد طريقة جديدة 

االجتماعي  التباعد  من  أشهر  بعد  جماعيا«، 

ويمكن  »كوفيد19-«.  جائحة  بسبب 

في  هاتفي  اتصال  خالل  للمستخدمين 

من  نوع  أي  مشاهدة  يقرروا  أن  بينهم  ما 

»فيسبوك  على  المتاحة  واألفالم  البرامج 

ما  صورة  الشاشة  على  فتظهر  ووتش«، 

أفراد  صور  جانب  إلى  مشاهدته،  قرروا 

منهم  لكل  يتيح  مما  المشاِركة،  المجموعة 

رؤية ردود فعل اآلخرين بالتزامن، وسيكون 

التي  المحادثات  خالل  ممكنا  الخيار  هذا 

أشخاص  ثمانية  فيها  يشارك  أن  يمكن 

المحادثة  غرف  عبر  أو  أقصى،  حدا 

يمكن  التي  رومز«،  »ماسنجر 

عدد  فيها  موجودا  يكون  أن 
أكبر من المشاركين .

الفيلم واألفالم على »فيسبوك«ميزة جديدة ملشاهدي البرامج  إلدراجها  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  »نتفليكس«،  لمقاطعة  حملة  انطلقت 
الفرنسي »مينيون« على منصتها، إذ اعتبر النشطاء أن هذا الفيلم الروائي يضفي الطابع 
من  أكثر  »تويتر«،  على  ونُشِرت  البطولة،  أدوار  يؤدين  اللواتي  الطفالت  على  الجنسي 
)إلغاء نتفليكس(، مما جعله يحتل صدارة  200 ألف تغريدة تحت وسم #كانسلنتفليكس 
االنتقادات  من  أولى  موجة  وكانت  الوقت.  لبعض  العالم  مستوى  على  الشبكة  وسوم 
عنوان  يحمل  الذي  للفيلم  إعالن  سحب  إلى  »نتفليكس«  دفعت  الفائت  أغسطس  في 
أغسطس  منتصف  في  الفرنسية  الصاالت  في  عرضه  وبدأ  باإلنجليزية  »كيوتيز« 
»غير  اإلعــالن  هذا  استخدامها  عن  حينه  في  »نتفليكس«  واعتذرت  الفائت. 

المناسب«، حسب وصفها.
»سندانس«  مهرجان  في  إخراج  أفضل  جائزة  نال  الذي  »مينيون«  ويتناول 
بين  التوفيق  تحاول  إيمي،  تُدعى  عشرة  الحادية  في  باريسية  فتاة  قصة 
هيمنة  مواكبة  ومستلزمات  السنغالية،  عائلتها  في  الصارمة  التربية  مبادئ 
المظاهر وشبكات التواصل االجتماعي على أبناء جيلها واألطفال الذين في 
من  أخريات  فتيات  ثالث  إلى  تضمّها  رقص  بفرقة  إيمي  وتلتحق  عمرها، 
سكان حيّها، ويؤدّين رقصات توحي شيئا من اإلباحية أحيانا، كتلك التي 

تؤديها كثيرات من نجمات موسيقى البوب الحالية.
األميركية  الممثلة  بينهم  قّلة،  على  الفيلم  عن  المدافعون  واقتصر 
»تويتر«  على  تغريدة  في  ورأت  »رائعا«.  وجدته  التي  تومسون  تيسا 
المخرجة  إلى  إشارة  في  نفسه«  عن  يعبّر  أن  جديد  لصوت  »يتيح  أنه 
وعلقت  الفيلم،  هذا  في  تجربتها«  »تنهل من  التي  دوكوريه  ميمونة 
ناطقة باسم »نتفليكس« أن »مينيون« فيلم اجتماعي »ضد إضفاء 
الضغوط  »يتناول  الفيلم  أن  وشرحت  األطفال«.  على  جنسي  طابع 
على  االجتماعي  التواصل  وشبكات  ككل  المجتمع  يشّكلها  التي 
يعتبرون  من  جميع  »ندعو  وختمت:  الصغيرات«،  الفتيات 
إلى  الفيلم  هذا  يطرحها  التي  بالقضايا  معنيين  أنفسهم 

مشاهدته«.

سيكون نظام التشغيل المطور »هارموني أو أس«، الخاص بـ»هواوي« الصينية، متوافرا على هواتفها 
الذكية اعتبارا من العام المقبل، ويأتي ذلك بعد عقوبات أميركية تحول دون استخدام نظام تشغيل 

»أندرويد«، وال يتوافر نظام »هارموني أو إس«، الذي كشفت عنه »هواوي« العام الماضي، إال في بعض 
التلفزيون  أجهزة  على  خصوصا  الصين،  جنوب  شنجن  مدينة  في  لها  مقرا  تتخذ  التي  الشركة  منتجات 

الذكية، ويشكل نظام التشغيل عنصرا أساسيا في عمل األجهزة اإللكترونية. وأكثرية الهواتف المحمولة في 
العالم مجهزة بنظام »أندرويد« التابع لـ»غوغل« أو »آي أو إس« من »آبل«.

وخالل مؤتمر صحفي، قال ريتشارد يو أحد مديري »هواوي« إن الشفرة المصدرية الخاصة بنظام »هارموني 
أو إس« ستكون متاحة اعتبارا من ديسمبر لمطوري التطبيقات. وأول هاتف ذكي عامل بهذا النظام التشغيلي من 

تصنيع المجموعة سيطرح خالل العام 2021، حسب يو، الذي قال: »سنقدم عمل المطورين الصينيين لبقية العالم، 
مع األمل في رؤية نسخ جديدة من )تيك توك( في المستقبل«، في إشارة إلى التطبيق الرائج للفيديوهات القصيرة الذي 

تهدد إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بحظره في الواليات المتحدة.
وكثفت واشنطن في األشهر األخيرة الضغوط على حلفائها لكي يحظروا التجهيزات المصنعة من »هواوي« بتقنية الجيل 

الخامس لالتصاالت التي تصنف المجموعة الصينية رائدة فيها، متحدثة عن مخاطر مرتبطة بأمن المعلوماتية، كما أن »هواوي« 
مدرجة على قائمة سوداء أميركية لمنعها من االستحواذ على تقنيات مطورة في الواليات المتحدة تحتاج إليها في صنع هواتفها. 

وباتت الشركة الصينية مضطرة إلى التعجيل في تطوير تقنياتها الخاصة، ورغم ضغوط واشنطن، نجحت »هواوي« في انتزاع صدارة 
مبيعات سوق الهواتف الذكية في العالم خالل الربع الثاني من العام الجاري، بعدما أطاحت منافستها الكورية الجنوبية »سامسونغ«.

كشفت شركة »آبل« الثالثاء الماضي أول جهاز لـ»آبل« يعمل بتقنية الجيل الخامس، وقال دان آيفز 
من شركة »ويدبوش« للخدمات المالية االثنين »نرى أن آبل ومزوديها اآلسيويين يستبقون الطلب 
المتزايد على الطراز ذي الشاشة األكبر بطول 6.7 إنش )17 سنتيمترا(، ما يدفعنا إلى توقع إطالق 
العقد لجهاز آي فون 12«. وأشار المحلل إلى أن الشركة األميركية قد تبيع أكثر من 75 
مليون جهاز، معتبرا أن أكثر من ثلث الـ950 مليون جهاز »آي فون« المستخدمة 
األشهر  في  أحدث  بطراز  تُستبدل  قد  جهاز،  مليون   350 أي  العالم،  في  حاليا 
المقبلة، وتعوّل »آبل« على عنصر جذب يتمثل في قدرة األجهزة الجديدة على 
اإلفادة من الموجات الفائقة السريعة للجيل الخامس، التي ال تزال في مرحلة 
االنتشار العالمي مع تقدم كبير في بعض البلدان ككوريا الجنوبية والصين، 
أي  العالم،  في  الذكية  الهواتف  سوق  المتصدرتان  الشركتان  أصدرت  وقد 
الكورية الجنوبية »سامسونغ« والصينية »هواوي«، طرازات عدة عاملة بتقنية 
يعتبر  المتحدة،  الواليات  مع  والسياسية  التجارية  التوترات  ورغم  الخامس.  الجيل 
دان آيفز أن السوق الصينية تبقى أساسية لـ»آبل«، كما قد تسجل المجموعة ارتفاعا 
كبيرا في الطلب في السوق الهندية.وخلص المحلل إلى أن هاتف آي فون 12 »يمثل حلقة جديدة 
لشركة )تيم( كوك، هي األهم منذ إطالق هاتف آي فون 6 سنة 2014. وهو سيفتح صفحة جديدة 
العالم  حول  الذكية  الهواتف  سوق  شهدت  وقد  االستهالكية«.  الشهية  تراجع  رغم  آبل  نمو  في 
»انهيارا« في الربع الثاني هذه السنة، وفق شركة »كاناليس« التي تحدثت عن تراجع بنسبة 14% 
إلى 285 مليون جهاز مباع، بعد تراجع أيضا في الربع األول. وحدها »آبل« استمرت في النمو بين 

الشركات الثالث المتصدرة السوق.

شركة »آبل« تكشف أول أجهزتها 
يعمل بتقنية الجيل الخامس

تتحضر لطرح جهازها أللعاب  أنها  الثالثاء،  أعلنت »مايكروسوفت« 
الفيديو »إكس بوكس إس«، وهو نسخة مصغرة من مجموعتها 

المجموعة  300 دوالر، وكتبت  الجديدة لمنصات األلعاب، بسعر 
المنتج  العمالقة في تغريدة عبر »تويتر« بعد تسريب معلومات بشأن 

الجديد: »إكس بوكس سيريز إس، مع أداء من الجيل األحدث في 
أصغر جهاز إكس بوكس«.

العاشر من نوفمبر، وهو مصمم  ويطرح الجهاز الجديد رسميا في 
أللعاب على شكل برمجيات وخدمات عبر اإلنترنت بدل تخزينها على 

الخريف  أن  التجارية، ويبدو  للعالمة  الجهاز، حسب فيديو ترويجي 
الفيديو في »مايكروسوفت«،  ألعاب  سيشهد نشاطا كبيرا في قسم 

ألعاب عبر أنظمة الحوسبة السحابية وإطالق  خصوصا مع إطالق خدمة 
»إكس بوكس سيريز إكس« أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

السحابية  الحوسبة  أنظمة  األلعاب على  المقرر دخول منصة  ومن 
»إكس كالود« بحلول نهاية الشهر، بدءا بمشتركي »إكس بوكس 

ألتيمت« وهي مكتبة ألعاب »إكس بوكس« متاحة مقابل  غايم باس 
اشتراك، أما جهاز »إكس بوكس سيريز إكس« فلم يُعلن عن سعرها، 
 500 غير أن وسائل اإلعالم األميركية تتحدث عن توجه لطرحه بسعر 

دوالر اعتبارا من نوفمبر2020.

شعر الحكمة
عندي عقل بات مهموم *** عالوطن حايس مداره

ماعاد فيه ركن مقيوم *** اومتو اصغاره اكباره
اوكل يوم شر من يوم *** اوكل يوم زايد امراره

»مايكروسوفت« تستعد لطرح
موديل مصغر أللعاب الفيديو

كلمة1000

●    أحد شوارع مدينة مصراتة.. صورة متداولة

»#حملة_تشجير_
إنقاذ_الجبل«

وبنغازي،  األخضر  الجبل  منطقة  في  الشباب  مجموعة  أطلق 
تعويض  أجل  من  وذلك  هاشتاغ»#حملة_تشجير_انقاذ_الجبل«، 
لفت  إلى  باإلضافة  الحرائق،  التهمتها  أو  قطعها  جرى  التي  األشجار 
إلى  أدت  وحرائق  تجريف  من  الغابات  لها  تتعرض  لما  العام  الرأي 
بنات وشباب  نحن من  الهشتاغ:  النباتي.وقال مطلقو  الغطاء  تدمير 
ليبيا »ال نتبع ألي مؤسسة أو منظمة وإنما مجهودات ذاتية وتبرعات 
الجبل«. إنقاذ  الخير، أطلقنا على حملتنا اسم حملة تشجير  من أهل 

وفتح الشباب صفحة على موقع »فيسبوك« من أجل التواصل مع 
اإلمكان،  قدر  التبرع بشتالت  يكون  يراسلنا شرط  »التبرع  يريد  من 
الجبل  من  يراسلنا  النقل  أو  الغرس  في  ويعاون  بالجهد  يتطوع  أو 

أو من بنغازي«.
لـ»توفير  مستعدون  أنهم  إلى  التشجير  حملة  شباب  نوه  كما 
شرط  مناطقهم  في  زراعتها  يريدون  الذين  لألشخاص  الشتالت 
الحملة على  بالتواصل معهم عبر صفحة  عامة، وذلك  أراضي  تكون 

فيسبوك«.
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ــى  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ
الليبي  المشهد 
داخلية  إشارات 
تدفع  وخارجية 
ــق  ــري عـــلـــى ط
السياسي،  الحل 
من  الكثير  لدى  وأعطت 
الخطوات  بأن  انطباعا  المحللين 
األولى للحل السياسي باتت أقرب 
خصوصا  مضى،  ــت  وق أي  مــن 
الموقتة  الحكومة  استقالة  مع 
الــثــنــي، على  عــبــداهلل  بــرئــاســة 
شهدها  التي  المظاهرات  خلفية 
عن  أنباء  مقابل  في  البالد،  شرق 
الرئاسي  المجلس  رئيس  عــزم 
استقالته،  تقديم  السراج  فائز 
ــك مــن أنــبــاء عن  ــا رافــق ذل وم
العاصمة  تستضيفه  مرتقب  لقاء 
باريس اليوم بين السراج والقائد 
العامة  الــقــيــادة  لــقــوات  الــعــام 
ورئيس  حفتر  خليفة  المشير 

مجلس النواب عقيلة صالح.

مبادرات ومشاورات وغزل إقليمي

تشويش على بوادر االنفراج في ليبيا

تنافس تركي – فرنسي على »الحواضن اإلقليمية«
من  »المتوسط«  وشرق  ليبيا  حول  التركية–الفرنسية  الخالفات  خرجت 
مع  باريس  اصطفاف  بعد  مسلحة  بمواجهة  التهديد  إلى  المالسنات 
التي  االستراتيجية  مكاسبها  حماية  على  أنقرة  تعمل  اليونان،وبينما 
حصدتها في ملف موارد الطاقة سعت لتجاوز اإلطار المحلي الليبي بحثًا 
عن حواضن إقليمية في جنوبه بالساحل األفريقي، مركز النفوذ الفرنسي 

منذ عقود.
رافقها  بمناورات عسكرية  أنقرة  عليها  ردت  بحرية  مناورات  أثينا  وشنت 
االتحاد  وحتى  وفرنسا  وقبرص  واليونان  تركيا  بين  للتهديدات  تصعيد 
األوروبي حتى إعالن اليونان في 12 سبتمبر برنامجًا »هامًا« لشراء أسلحة.
في  الطاقة  مصادر  على  لسباق  تتمة  سوى  ليست  المواجهة  هذه 
ورئيس  ــان  إردوغ طيب  رجب  الرئيس  أبــرم  بعدما  البحرية  المناطق 
لترسيم  اتفاقية   2019 العام  نهاية  في  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
شاسعة  مساحة  في  حقوقًا  أنقرة  ومنح  الخالصة  االقتصادية  المناطق 

تطالب بها اليونان.
في  رئيسية  فاعلة  كجهة  نفسها  فرض  على  تركيا  تصميم  ومع 
المنطقة في مواجهة خصومها اإلقليميين، وعلى رأسهم فرنسا، ال تنوي 
محادثات  إجراء  في  تستمر  بل  الطاقة،  موارد  التنقيب عن  عمليات  وقف 
عن  التنقيب  موضوع  حول  للنفط  الوطنية  والشركة  الوفاق  حكومة  مع 
النفط والغاز في الحقول البرية والبحرية، فهي تريد تحقيق اكتفاء ذاتي 
دون الحاجة إلى االستيراد من روسيا، ال سيما أن تركيا تستورد حاليًا 92 
بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام وتقريبًا كامل احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي. وأدخلت التحركات التركية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في صدام مباشر برز بحشده موقفًا أوروبيًا موحدًا لفرض عقوبات عليها، 
معتبرًا أنها »لم تعد شريكة في شرق المتوسط«. وبينما سيكون الدور 
التركي على رأس جدول أعمال اجتماع المجلس األوروبي يومي 24 و25 
غير  »ممارسات  أن   »7 »ميد  قمة  خالل  ماكرون  أكد  الجاري،  سبتمبر 
مقبولة حصلت على السواحل الليبية« تجاه فرقاطة فرنسية كانت تعمل 

تحت قيادة حلف شمال األطلسي.
الوفاق  حكومة  مع  مقبولة  غير  اتفاقات  وقعت  »تركيا  أن  وأضــاف 
أن  إلى  أيضًا  مشيرًا  لليونان«،  الشرعية  الحقوق  منكرة  الليبية،  الوطني 

»تركيا تقوم بعمليات تنقيب في المنطقة القبرصية تعد غير مقبولة«.
إردوغان،  طيب  رجب  ليحذر  تصريحاتها  على  ساعات  سوى  تمر  ولم 

ماكرون، من مزيد المشاكل التي سيواجهها معه شخصيًا.
ففي كلمة له في بحر مرمرة اتهم إردوغان فرنسا بمحاولة، من خالل 
النفط،  على  السيطرة  أجل  من  ليبيا  دخول  لها،  التابعة  الوصاية  قوى 
والذهب  األلماس  أجل  أخرى من  أفريقية  إلى دول  للدخول  كما يسعون 
قوى  من  عانت  ليبيا  أن  إلى  التركي  الرئيس  ولفت  والكروم.  والنحاس 

الوصاية األجنبية، وقتلت فيها مئات اآلالف.
باريس  مسعى  إلى  الفرنسية  »لوفيغارو«  جريدة  أشارت  لها  وتعقيبًا 
حشد شركائها ضد تركيا، حيث ترغب في تحقيق توافق في اآلراء بشأن 
العالقة بين االتحاد األوروبي وتركيا أمام المجلس األوروبي، ما سيؤدي 
إلى استثمار واضح وحاسم في المنطقة، وهما هدفان من أهداف منتدى 

دول جنوب المتوسط السابع.
شرق  في  االستقرار  وزعزعة  وسورية،  ليبيا  في  التدخالت  أن  وتابعت 
واالبتزاز  فرنسا،  ضد  الكالمية  والتهديدات  المتوسط،  األبيض  البحر 
 ،»400 »إس  الروسي  الصاروخي  الدفاع  نظام  وشراء  المهاجرين،  ضد 
والدول  ليبيا  جيران  على  أمنيًا  خطرًا  تشكل  التركية  التحركات  هذه  كل 
األوروبية، ومن هنا فدول جنوب المتوسط ستجعل تركيا وكيفية التعامل 
معها والضغط عليها من أولويات اجتماعاتها المقبلة، بل إن فرنسا لم 
تعد وحدها في مواجهة تركيا بعد الخالفات مع حلف الناتو ونقص الدعم 

األميركي للمنطقة.
وفي هذا السياق إدراكًا بفقدان الكثير من نفوذها في ليبيا مع استئناف 
المفاوضات السياسية بين أطراف األزمة في سويسرا والمغرب ومحاولة 
الوفاق  حكومة  مع  موقفها  تحسين  على  تعمل  باريس  في  جمعهم 
السابق  الرئيسي  مستشاره  نقل  ماكرون  إيمانويل  أن  خاصة  الوطني، 

للشؤون الليبية بول سولير إلى األردن.
من  اثنين  أمام  الطريق  سيفتح  نقله  فإن  دبلوماسية،  مصادر  ووفق 
المسؤولين ألداء دور قيادي مباشر في القضية الليبية، وهما المستشار 
الدبلوماسي لقصر اإلليزيه والمسؤول عن شمال أفريقيا والشرق األوسط 

باتريك دوريل، ورئيس الوحدة الدبلوماسية إيمانويل بون.
موقف  باتخاذ  بالعودة  المتحدة  الواليات  تركيا  طالبت  وقت  وفي 
إلى ست  مالطا  انضمام  من  قليلة  أيام  وبعد  قبرص،  قضية  في  محايد 
دول في االتحاد األوروبي لحث تركيا على إنهاء »األنشطة األحادية وغير 
إيفاريست  خارجيتها  وزير  أصر  المتوسط،  البحر  شرق  في  القانونية« 
على  أوغلو  تشاووش  مولود  التركي  الخارجية  بوزير  لقائه  بارتولو خالل 
الهجرة  أنقرة حليفًا أساسيًا في جهودها لوقف  يعتبر  بأنه  حيادها، علمًا 

من ليبيا، ما جعلها على خالف مع دول مثل فرنسا واليونان وقبرص.

القاهرة  شملت  متتابعة  اتصاالت  سلسلة  ماكرون  أجرى  المقابل  في 
لتركيا.  التصدي  سبل  حول  للتباحث  وروما،  ونيقوسيا  وأثينا  وموسكو 
وبعدما قضت »تركيا على أحالم الرئيس الفرنسي في ليبيا« وفق تعبير 
مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، فإنها وسعت من تحركاتها من 
جنوب  بحدود  الفرنسي  للنفوذ  الخلفي  الفضاء  إلى  »المتوسط«  شرق 
قادته مجموعة من  الذي  العسكري في مالي  االنقالب  ليبيا، فمع دخول 
مع  فتتعاطى  منه،  أنقرة  موقف  اتضح  الرابع  أسبوعه  الجيش  ضباط 

االنقالبيين بمنطق يحكمه االعتراف بهم.
حضورها  تعزيز  على  حرصها  عن  مناسبة  من  أكثر  في  عبرت  فقد 
اإلستراتيجية  المكاسب  حماية  لضمان  األفريقي  الساحل  منطقة  في 
المحلي  اإلطار  تجاوز  عليها  يحتم  ما  الليبي  الملف  من  حصدتها  التي 
على  المنطقة  في  فرنسا  حضور  تراجع  مستغلة  إقليمية،  حواضن  إلى 
الرغم من امتالك األخيرة اتفاقات أمنية وعسكرية وتعاونًا في المجاالت 
ميدانيًا  عسكريًا  وحضورًا  مالي  في  الحساسة  والتكوينية  االستخباراتية 

فعااًل شمال ووسط البالد.
وكان وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو هو ثالث وزير خارجية يزور 
قادة باماكو الجدد بعد كل من نظيريه الجزائري والموريتاني، وقد أكد 
إلى  مشيرًا  مالي،  جانب  إلى  أنقرة  وقوف  التركية  الدبلوماسية  مسؤول 
أن االستقرار واألمن والسالم فيها مهمة بالنسبة لبالده. وتسعى تركيا 
إلى استغالل تواجدها البري والبحري في ليبيا لتعزيز توجدها في أفريقيا 
فبدأت في ترسيخ عالقاتها مع المستعمرات الفرنسية السابقة مثل تشاد 

والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال.
وتبرز النيجر هي األخرى، الجارة الجنوبية لليبيا، كدولة أخرى على رادار 
 21 في  النيجر  أوغلو  تشاووش  وزار  أفريقيا،  في  النفوذ  حرب  في  تركيا 
الصفقة  وأثارت  العسكري،  التدريب  مجال  في  تعاون  اتفاق  ووقع  يوليو، 
تكهنات بأن تركيا تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في النيجر، ويشمل 
تعاون تركيا مع النيجر مجال التعدين، وهو مصدر إزعاج آخر للفرنسيين، 
الذين يمتلكون حصة 63 % في تشغيل مناجم اليورانيوم في النيجر. وفي 
يناير، وقعت تركيا صفقة للتنقيب عن المعادن في ثالثة حقول بجنوب 
غرب النيجر. ودأبت أيضًا البحث عن تشاد إلضافة بعد عسكري لعالقاتها 

مع الجار الثاني لليبيا في الجنوب.
مالي،  إلى  التركي  الخارجية  وزير  زيارة  دوافع  إن  محللون  ويقول 
في  األتراك  المسؤولين  تكثيف  سياق  في  اقتصادي،  نفوذ  عن  البحث 
األشهر األخيرة زياراتهم إلى الدول األفريقية، مع تركيزهم على الدول 

بالفرنسية. الناطقة 

الوسط: عبد الرحمن أميني

القاهرة - الوسط

هل ينتهي 2020 بمجلس رئاسي جديد؟
تلقى المشهد الليبي إشارات داخلية وخارجية تدفع على 
طريق الحل السياسي، وأعطت لدى الكثير من المحللين 
انطباعا بأن الخطوات األولى للحل السياسي باتت أقرب 
المجلس  رئيس  إعالن  مع  وقت مضى، خصوصا  أي  من 
الصادقة«  »رغبته  األربعاء،  اليوم  السراج،  فائز  الرئاسي 
تسليم مهام منصبه إلى سلطة جديدة في موعد أقصاه 
الحكومة  استقالة  مقابل  في  المقبل.  أكتوبر  نهاية 
المظاهرات  خلفية  على  الثني،  عبداهلل  برئاسة  الموقتة 
التي شهدها شرق البالد، وما رافق ذلك من أنباء عن لقاء 
السراج  بين  اليوم  باريس  العاصمة  تستضيفه  مرتقب 
خليفة حفتر  المشير  العامة  القيادة  لقوات  العام  والقائد 

ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وبالتزامن مع أجواء إيجابية خرجت من اجتماع القاهرة 
بين الوفد الليبي المكون من أعضاء من مجلسي النواب 
بليبيا، بدت بعض  المعنية  المصرية  اللجنة  والدولة مع 
بعد  التركية   - المصرية  العالقات  في  التليين  عالمات 
تصريحات متبادلة بين القاهرة وأنقرة، بما يحمله ذلك 

من تأثيرات محتملة على المشهد الليبي.
ويقول دبلوماسيون إن طرفي الصراع الليبي يسعيان 
الرئاسي،  للمجلس  جديدة  هيكلة  على  االتفاق  إلى 
البالد وتعد لالنتخابات«.  المتناحرة في  »توحد اإلدارات 
ومن أبرز صيغ الحل المطروحة لحل األزمة هي تنصيب 
فيما  للبالد،  رئيسا  صالح  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس 
يتولى رئيس المجلس الرئاسي حاليا فائز السراج رئاسة 

الحكومة، وفق اإلعالمي الليبي، محمود شمام.
الخطوة  كانت  ــدروب  ال متعدد  الحلول  مسار  وفي 
اليوم  السراج،  أعلن  إذ  طرابلس،  العاصمة  من  األبرز 
إلى  منصبه  مهام  تسليم  الصادقة«  »رغبته  األربعاء، 
المقبل.  أكتوبر  نهاية  أقصاه  موعد  في  جديدة  سلطة 
الليبيين  إلــى  السراج  وجهه  تلفزيوني  خطاب  وفــي 
استشهاد  ذكرى  مع  تتزامن  التي  الشهيد  يوم  لمناسبة 
المختار. وقبل هذا اإلعالن نقلت وكالة »بلومبرغ«  عمر 
أسمائهم،  عن  تفصح  لم  مسؤولين،  عن  األميركية 
إلى  الخطوة  تلك  خالل  من  يسعى  السراج  إن  قولهم 
الطريق  يمهد  بينما  عنه،  الضغوط  بعض  »تخفيف 
تلك  تلقى  أن  وتوقعت  جنيف«.  محادثات  بعد  لخروجه 
الخطوة »ترحيبا من داعمي )القائد العام للجيش المشير 
واإلمارات  مصر  ذلك  في  بما  اإلقليميين،  حفتر(  خليفة 
لتوحيد  المحادثات  تسهيل  مع  المتحدة،  العربية 

)مؤسسات( الدولة«.
في المقابل، تقدمت الحكومة الموقتة برئاسة عبداهلل 
األحد،  يوم  النواب  مجلس  لرئيس  بـ»استقالتها«  الثني 
احتجاجات شعبية  خلفية  على  طارئ  اجتماع  وذلك خالل 
على سوء األوضاع المعيشية وصلت ذروتها يوم السبت، 
النار في مقر الحكومة الموقتة في  حين أضرم محتجون 
مدينة بنغازي، عالوة على تظاهرات في البيضاء والمرج. 
فإن  النواب،  مجلس  قبل  من  االستقالة  لنظر  وانتظارا 
تأكيدا  تحمل  األسبوع  هذا  خالل  صالح  عقيلة  مواقف 
قال  إذ  البالد،  الحكومة في غرب وشرق  توحيد  لضرورة 
ثقة  تنال  واحدة  جديدة  سلطة  تشكيل  هو  »الحل  إن 
الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن 
على حقوقه«. وكرر مطالبه التي طرحها في مبادرة مايو 
للمؤسسات  مقرا  سرت  »مدينة  تكون  بأن  الماضي 
خالل  المركزي  ليبيا  ومصرف  والتنفيذية  التشريعية 
المناصب  و»توزيع  الشامل«،  للحل  التمهيدية  المرحلة 
»جميع  وحض  لليبيا«،  الثالثة  األقاليم  على  السيادية 
السلطات المعنية على إنجاز مهامها في الفترة المحددة، 

إلجراء  والقانونية  الدستورية  اإلجــراءات  اتخاذ  وأهمها 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المقرر لها«.

حفتر  إن  للوكالة،  وغربيون،  عرب  دبلوماسيون  وقال 
مجلس  لرئيس  متزايد  بشكل  سياسيا  المجال  »أفسح 
النواب عقيلة صالح، الذي اقترح مبادرة سياسية لتوحيد 
جانب  من  المحادثات«  اآلن  ويقود  البالد  مؤسسات 

الشرق.
مبادرة  عن  كشفت  فرنسية  دبلوماسية  مصادر 
فرنسية الستضافة قمة ليبية، اليوم الخميس، تجمع كال 
العام للجيش ورئيس  النواب والقائد  من رئيس مجلس 
أونالين«  »إنتلجنس  موقع  نقل  ما  ووفــق  المجلس. 
الفرنسي المقرب من االستخبارات، اإلثنين، فإن االجتماع 
عقدت  التي  المغربية  بوزنيقة  الجتماعات  تتمة  سيكون 
األسبوع الماضي، ومن المقرر أن يعقد تحت غطاء األمم 
المتحدة، على أمل فرنسي بمشاركة األلمان واإليطاليين 

في القمة.
بين  مــشــاورات  لعقد  الفرنسية  المبادرة  وتسعى 
بهدف  واحد،  مكان  في  جمعهم  دون  الليبيين  القادة 

تحديد األطراف األبرز في الملف، إذ يعمل ثالثة من كبار 
لالجتماع،  التحضير  على  اإلليزيه  قصر  في  المستشارين 
الذي ال يخفي التحرك بهدف »محاصرة الدور التركي في 
ليبيا الذي يزعج باريس بشدة« حسب الموقع الفرنسي.

بالقاهرة  الليبي  الوفد  اجتماعات  القاهرة، كانت  وفي 
وقيادات  والدولة  النواب  مجلسي  من  أعضاء  ضم  الذي 
القاهرة،  في  المصريين  المسؤولين  مع  بالقاهرة  ليبية 
عدة  ناقشت  سبتمبر،   13 إلــى   10 من  الفترة  خــالل 
ليبيا،  في  األزمة  حل  آليات  حول  تمحورت  مهمة  قضايا 
فقد  شرادي،  سعد  للدولة  األعلى  المجلس  عضو  ووفق 
بالقيم  »التمسك  على  اللقاءات  هذه  خالل  التأكيد  جرى 
الليبي  التراب  وحدة  في  المتمثلة  الوطنية  والمبادئ 
الليبي«،  الدم  حرمة  وعلى  وسيادتها  ليبيا  واستقالل 
النار  إطالق  لوقف  عاجل  اتفاق  إلى  التوصل  و»ضــرورة 
المتحدة،  األمم  إشراف  السياسية تحت  بالعملية  والدفع 
واالعتماد  بالخصوص،  األمن  مجلس  بقرارات  وااللتزام 
على مسارات الحوار الثالثة في الوصول إلى اتفاق ينهي 
واالقتصادية، مع  واألمنية  السياسية  األزمة في جوانبها 

وضع االعتبار لالتفاق السياسي كإطار ثابت للحل والعمل 
من خالله«.

نقلتها  تصريحات  كانت  الحل،  مسارات  بين  ومن 
مستشار  أقطاي،  لياسين  التركية،  األناضول  وكالة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أشاد بالجيش 
المصري، ووصفه بأنه »عظيم« ويحظى باحترام تركيا. 
في  التركي  نظيره  يقاتل  لن  المصري  الجيش  إن  قائال 
نحن  عظيم،  جيش  المصري  »الجيش  وأضــاف:  ليبيا، 
وردا  المقابل  في  أشقائنا«.  جيش  ألنه  كثيرا،  نحترمه 
بعض  تصريحات  من  مصر  موقف  حــول  ســؤال  على 
القاهرة  بين  التقارب  فرص  بشأن  األتراك  المسؤولين 
وأنقرة، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خالل 
»فيما  مناتساكانيان:  زوهراب  األرميني  نظيره  مع  لقاء 
التصريحات  األفعال..  نرصد  نحن  بالتصريحات..  يتعلق 
متفقا  الحديث  هذا  يكن  لم  إذا  لكن  شيء..  والحديث 
أو  وقع  الحديث  لهذا  يصبح  فال  السياسات  مع  ومتوافقا 

أهمية«.
على  يخيم  الغموض  يزال  ال  الدولي،  الصعيد  على 
مستقبل منصب المبعوث األممي، بيد أن مجلس األمن 
وافق، الثالثاء، على تمديد والية البعثة لمدة عام إضافي 
البعثة، عبر استحداث  القيادة في  أعيدت هيكلة  أن  بعد 
على  مهمته  ستركز  الذي  الخاص«،  »المبعوث  منصبي 
القيادة  له  وستؤول  السالم،  وإحالل  الوساطة  عملية 
هذا  وفي  األممية.  البعثة  و»منسق«  للبعثة،  الشاملة 
لألمم  العام  األمين  من  األمن  مجلس  طلب  السياق، 
خاص  مبعوث  تعيين  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة، 
روسيا  كانت  وإن  بليبيا،  السالم  إحــالل  في  للتوسط 
الذي  القرار  على مشروع  التصويت  عن  امتنعتا  والصين 
مدد أيضا فترة عمل بعثة األمم المتحدة في ليبيا. وفي 
مقابلة مع »رويترز«، قال غوتيريس: »مع الهيكل الجديد 
علينا  وسيتعين  جديد  مرشح  تقديم  علينا  سيتعين 

بطبيعة الحال التشاور مع مجلس األمن لهذا الغرض«.
حلول  إلى  التوصل  لبدء  المتزايدة  البوادر  ووسط 
أن  من  الكثيرين  لــدى  قائما  الحذر  يبقى  لــألزمــة، 
واللقاءات  المبادرات  من  بغيرها  التحركات  هذه  تلحق 
العشر  السنوات  البالد خالل  التي شهدتها  والمؤتمرات 
قبل  جديد  رئاسي  بمجلس  تفاؤل  مقابل  في  األخيرة، 
العاصمة  حــرب  أن  اعتبار  على   ،2020 العام  نهاية 
طرابلس برهنت على استحالة الحل العسكري في البالد، 
هي  التراضي  وأدوات  المفاوضات  طاولة  أن  يعني  بما 

الحل الوحيد لألزمة.

< خليفة حفتر< عقيلة صالح< فائز السراج

< المغرب يحتضن جولة جديدة من الحوار بين الفرقاء الليبيين
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بعد أيام من إعالن انتهاء مشاورات وحوارات 
مجلسي  ممثلي  بمشاركة  الليبية،  األطراف 
بوزنيقة  مدينة  في  للدولة،  واألعلى  النواب، 
المباحثات  تلك  أصــداء  تــزال  ال  المغربية، 
الليبي، ما بين متفائل بما  تتردد في الشارع 
تستهدف  خطوات،  من  سيتلوها  لما  مهدته 
رأب الصدع بين فرقاء األزمة، ومن ثم وضع 
وإسكات  السياسي،  الحل  طريق  على  البالد 
العملية  تلك  شهدته  لما  ومنتقد  البنادق، 
السيادية  المناصب  توزيع  حول  تشاور  من 
بل  السلطة،  على  المتنازعة  األطــراف  بين 
أقاليم  بأسماء  المناصب  من  عدد  وتسمية 

محددة. ومناطق 
وأثار خلو المشاورات من بند يناقش قضية 
يمهد إلجراء  عليه، بشكل  واالستفتاء  الدستور 
للمأزق  النهاية  نقطة  تضع  عامة،  انتخابات 
السياسي المتفاقم في المشهد الليبي، انتقادات 
حادة من جانب عدد ممن شاركوا في استطالع 
»الوسط« حول ما جرى في بوزنيقة، حيث رأوا 
أن التركيز فقط على جانب المناصب من شأنه 
األشخاص  على  ويبقي  األزمــة،  أمد  يطيل  أن 
المناطق  في  السلطة  بمفاصل  الممسكين 
على حساب  تغيير،  أي  دون  هم  كما  المختلفة 
قضايا المواطنين، التي تشهد تأجيال بعد آخر، 

مع استمرار التناحر واالنقسام في البالد.
آراء  على  نتعرف  التالية  السطور  فــي 
الذين  والسياسيين  والباحثين  المواطنين 

شاركوا في استطالع »الوسط«.
الناصر  سبها  في  المدني  الناشط  يقول 
الصراع  إنهاء  في  فشلهم  »بعد  الشريف: 
عسكريا، وبعد ضغط الشارع من أجل إنهاء هذا 
التمديد  أجل  من  يجلسون  المأساوي،  الوضع 
ثالثة«.  انتقالية  مرحلة  خالل  من  ألنفسهم 
ورأى الشريف أن أهم ما في هذه المفاوضات 
)األطراف  بينهم  السيادية  المناصب  »توزيع 
المشاركة في الحوار( سواء من حيث الموقع أو 
الشخصية التي ستتولى هذا المنصب«. معتبرا 
السيادية،  المناصب  توزيع  عن  »الحديث  أن 
واالستفتاء  الدستور  وهي  قضية  أهم  وترك 
عليه، دليل على عدم رغبتهم في إنهاء األزمة، 
في  هم  يستمروا  حتى  لها،  التمديد  وإنما 

المشهد«.
من جهتها، قالت ناديا عمران، عضو الهيئة 
التأسيسية لصياغة الدستور، تعليقا على حوار 
لالنقسام،  ويكرس  له  معنى  »ال  بوزنيقة: 
الوقت  وإضاعة  المماطلة  خانة  في  ويصب 
من  فيها  بما  االنتقالية،  المراحل  واستمرار 
العام.  للمال  ممنهج  ونهب  واقتتال  فوضى 
يضع  الدولة  به  تدار  دستور  إلى  تحتاج  ليبيا 
العدالة  أسس  ويرسي  األساسية،  قواعدها 
والحكم  السلطة  وينظم  والتنمية  االجتماعية 

المحلي«.
ويقول عضو مجلس النواب علي السعيدي: 
بين  والمكاسب  المناصب  توزيع  »بخصوص 

مجلس النواب واالستشاري للدولة، فأقول إنه 
ست  من  أكثر  الوطن  عمر  من  ضاع  لألسف 
هذا  يصل  أن  ونتمنى  هذا،  أجل  من  سنوات 
كل  وإنهاء  األمان،  بر  إلى  المطاف  نهاية  في 
األزمات المفتعلة، ولكن بعد كل هذا، لن نصل 
إلى الهدف وهو االستفتاء على الدستور، وهو 

أقرب شيء إلنهاء كل األزمات واالنقسامات«.
اعتقادي  في  اليوم  حصل  ما  »كل  وأضاف: 
بين  ــام  ت تــوافــق  ــى  إل يصل  لــن  الشخصي 
المعنيين. والشيء األهم من ذلك هو أن أزمة 
الوطن أزمة أمنية بامتياز، وليست سياسية كما 
يروج لها اإلعالم المحلي والدولي أيضا، فهناك 

مرتزقة يحتلون أغلب معسكرات العاصمة«.
المدنية  الناشطة  تتساءل  جانبها،  من 
توزيع  يتم  أن  يفترض  »أال  عنديدي:  خديجة 
خالل  من  أي  الشعب،  طريق  عن  المناصب 
إقصاء  عدم  مع  الجميع،  وإشــراك  االنتخابات 

يتم  الذين  حتى  ليبيا  مكونات  من  مكون  أي 
المماطلة في استكمال إجراءاتهم المدنية؟«. 
وأضافت: »لو كانوا يبحثون عن دولة حقيقية 
المواقع  بتنصيب  يقوموا  أن  فعليهم  عادلة 
أي  إقصاء  وعــدم  الشعب  طريق  عن  العامة 
وطنية  مصالحة  إلى  بعدها  السعي  مع  جهة، 

تكون  وأن  الليبيين،  وتوحد  تجمع  صادقة 
لتوزيع  الشعب  متابعة  تحت  شفافية  هناك 

المناصب«.
وفي السياق نفسه، يرى مندوب ليبيا السابق 
باألمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن حوارات 
بوزنيقة »خطوة صغيرة قد تسهم في تقريب 

حل األزمة إذا تم قبولها وتنفيذها، ولكن تبقى 
أمام  أساسيا  عائقا  المؤسسات  أمن  مسألة 

توحيدها ومباشرة عملها بفاعلية«.
مستقل،  سياسي  وهو  عمر،  أبوبكر  لكن 
بتفاقم  تنذر  »انتكاسة  الخطوة  تلك  أن  رأى 
الوضع«. وأضاف: »الشعب الليبي يعاني صراع 

التصويت  وينتظر  للشرعية،  فاقدة  سلطات 
بهذا  فيتفاجأ  عامة  وانتخابات  الدستور،  على 

اإلعالن. يكون اهلل في عون الشعب الليبي«.
بدوره، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة 
الدستور، الدكتور عبدالحميد جبريل، إن الحل 
الذي قدمه حوار بوزنيقة »مجرد إقرار بأن ليبيا 
للحل  تأتي  ال  »لماذا  متسائال:  أقاليم«،  ثالثة 
األمثل، النظام الفدرالي القائم على االستقالل 
المتدرجة؟  الرقابة  على  القائمة  والمشاركة 
من  بدال  لالنتخابات،  قاعدة  نخلق  ال  لماذا 
نظام انتخابي قائم على المغالبة االجتماعية؟ 
لماذا ال يبنى على األغلبية المريحة؟«. وأضاف 
الوحيد  الحصن  هو  الفدرالي  »النظام  جبريل: 
بوزنيقة  حوار  لكن  الواحد،  الحزب  دولة  ضد 
ليبيا  بأن  واضحا  مؤشرا  وضع  عنه،  نتج  وما 
التوزيع  وهذا  أقاليم،  ثالثة  تكون  أن  يجب 
والديكتاتورية  االجتماعي،  االختالف  جسد 
الفدرالي«.  بالنظام  إال  تنتهي  ال  االجتماعية 
تفرز  أن  عاجزة  فزان  »هل  مجددا:  وتساءل 
قيادات إدارية قادرة على إدارة شؤونها بعيدا 
المحاصصة  برقة؟ هذه  وكذلك  المركزية  عن 

ليست سوى تجسيد الواقع الحقيقي«.
ويقول عبدالكبير وهو ناشط مدني إن »أي 
التوافق الوطني مرحب بها،  خطوة تدفع نحو 
واضحة  معايير  هناك  تكون  أن  يجب  ولكن 
المناصب، باإلضافة  وشفافة لمن يتولى هذه 
إلى وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ أي تفاهمات 
توزيع  في  العدالة  وأخيرا  عليها،  االتفاق  يتم 
المناصب وضمان حقوق أقاليم البالد كافة في 

المشاركة الفاعلة«.
تعليقا  أبوسعدة،  علي  عمر  الناشط  ويقول 
بين  المناصب  توزيع  تناول  الذي  الحوار  على 
ومراعاة  للدولة،  واألعلى  النواب  مجلسي 
ليبيا  أقاليم  على  جغرافيا  الحقائب  تقسيم 
أولــى  كخطوة  يأتي  ــه  أن »أعتقد  الثالثة: 
لمبادرتي فائز السراج وعقيلة صالح، وهما رأسا 
فهم  ويمكن  المستفحلة،  األزمة  جليد  جبل 
بين  المفقودة  الثقة  تعزيز  الخطوة في سياق 
طرفي الصراع، إرضاء للشهية والنهم المتزايد 
على كعكة السلطة، برغم ادعاء طرفي الصراع 
تحقيق  وإنما  محاصصة،  ليس  ــر  األم بــأن 
للعدالة جغرافيا، لكن ال يمكن قراءة المشهد 
وتدوير  المناطقية  المحاصصة  إطار  في  اال 
ذات العقليات والوجوه في عملية هبوط ناعم 
واستبعد  العسكري  الحل  تعثر  أن  بعد  جديد، 

نهائيا كحل للمشهد الليبي«.
حديثي  لصدق  »إثباتا  أبوسعدة:  وأضــاف 
في  االنتقالية  المرحلة  أزمة  طرفا  يتطرق  لم 
الجوهرية  القضايا  إلى  المغربية،  بوزنيقة 
للمشكلة الليبية، كالدستور الذي من المفترض 
الحوار  وإجــراء  العامة  االنتخابات  يسبق  أن 
االجتماعي  السالم  بمحتوى  الجامع  الوطني 
العام، والبحث في كيفية إنقاذ القرار السيادي 
طرفي  لقاء  أن  وأعتقد  الوطني،  السياسي 
األزمة يعتبر في حد ذاته خطوة إيجابية، لكن 
حجم  مع  تنسجم  وال  خجولة  كانت  مخرجاتها 

األزمة وتداعياتها«.

قضية الدستور واالستفتاء عليه أهم من توزيع املناصب
ليبيون في استطالع »الوسط« حول حوارات بوزنيقة:

● صورة لممثلي المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب الذين شاركوا في حوار بوزنيقة بالمغرب

● خديجة عنديدي

● ناديا عمران

● عمر أبو سعدة ● علي السعيدي ● إبراهيم الدباشي

● عبد الحميد جبريل

ناديا عمران: ال معنى له 
ويكرس لالنقسام.. ويصب في 
خانة المماطلة وإضاعة الوقت 

واستمرار المراحل االنتقالية

الدكتور عبدالحميد جبريل: 
الحل الذي قدمه حوار بوزنيقة 

مجرد إقرار بأن ليبيا ثالثة أقاليم 
فلماذا ال نلجأ للنظام الفدرالي؟

»بي بي سي«: قبل حربه ضد اإليطاليين بسنوات، 
قاتل المختار البريطانيين على الحدود المصرية 

- الليبية، وخاض معركة السلوم العام 1908

من أقواله المشهورة لقادة االحتالل 
اإليطالي حينما طالبوه باالستسالم: 
»نحن لن نستسلم.. ننتصر أو نموت«

إبراهيم الدباشي: خطوة صغيرة قد تسهم في تقريب حل األزمة إذا تم قبولها وتنفيذها
الوسط - رمضان كرنفوده

أعدمت   1931 العام  من  سبتمبر   16 في 
الشيخ  ليبيا  في  اإليطالي  االحتالل  سلطات 
عمر المختار، البالغ من العمر آنذاك 73 عامًا 

شنقًا بعد محاكمة صورية.
إنه بعد  البريطانية  المعارف  وتقول دائرة 
1911 واجهوا  احتالل اإليطاليين ليبيا العام 
مقاومة طويلة األمد من قبل السنوسيين في 
الفاشيين  حرمت  التي  المقاومة  وهي  برقة، 
العام  حتى  البالد  على  التامة  السيطرة  من 
المقاومة  قائد  وأعدموا  أسروا  عندما   1931

السنوسية الالمع عمر المختار.
سي«  بي  »بي  في  نورث  أندرو  كتب  كما 
يقول: »عندما غزا اإليطاليون طرابلس العام 
لهم  الليبيون  ينظر  أن  أمل  على   ،1911
يتوقعوا  لم  العثماني،  الحكم  من  كمحررين 
عامًا   20 لمدة  ضدهم  مقاومة  تندلع  أن 
عمر  بقيادة  ببنغازي  المحيطة  المناطق  في 
المختار. وقد اضطر ديكتاتور إيطاليا الفاشي، 
الثورة  تلك  قمع  إلــى  موسوليني،  بنيتو 
بوسائل عقاب جماعية، حيث تم ترحيل 100 
ألف ليبي من المناطق التي تعد معاقل للثورة 
إلى معسكرات اعتقال مات فيها اآلالف، وفي 
أمام  وإعدامه  المختار  أسر  تم   1931 العام 

اآلالف من أنصاره«.

من هو هذا الرجل... وما حكايته؟
وُلد عمر بن المختار العام 1862 في قرية 
وتوفي  ليبيا،  شرق  برقة  في  جنزور  زاويــة 
لتعلم  والده وهو صغير، واتجه منذ طفولته 
القرآن في زاوية القرية. وتوجه بعد ذلك إلى 
السنوسية،  الدعوة  معقل  الجغبوب،  واحة 
واللغة  والتفسير  والحديث  الفقه  درس  حيث 
العربية على أيدي كبار مشايخ الدعوة، وعلى 

رأسهم المهدي السنوسي.
1897 كلفه المهدي السنوسي  وفي سنة 
بأن يكون شيخًا لبلدة تسمى زاوية القصور 
تلك  في  وقد حصل  األخضر،  الجبل  بمنطقة 
يكن  لم  الــذي  »سيدي«  لقب  على  الفترة 
يحظى به إال شيوخ الحركة السنوسية الكبار.

في  لسنوات  أيضًا  المختار  عمر  وعــاش 
السودان، الذي كان فيها حضور قوي للحركة 
السنوسي،  المهدي  عن  نائبًا  السنوسية، 
حيث أقام المختار في »قرو« غرب السودان، 

ثم عينه المهدي شيخًا لزاوية »عين كلك«.
إلى  الرحلة  منذ  عليه  ُأطلق  أنه  ويذكر 
وتقول  الــصــحــراء«.  ــد  »أس لقب  الــســودان 
في  معه  كانوا  الذين  عن  دافع  إنه  الرواية 
ترك  من  فبداًل  هددهم،  أسد  ضد  الرحلة 
جمل لألسد كي ينصرف عنهم، امتطى جواده 
وأطلق النار صوب األسد وانطلق يطارده ثم 

عاد لهم برأسه.
السنوسي،  المهدي  محمد  وفــاة  وبعد 
 ،1902 العام  السنوسية  الحركة  رجال  ثاني 
ليعين  برقة  إلى  مجددًا  المختار  عمر  عاد 
مجددًا شيخًا لبلدة زاوية القصور، حيث رحب 
وقتها(  ليبيا  يحكمون  )كانوا  العثمانيون 
بإدارته للمنطقة، بحسب ما تورد وكالة أنباء 

»األناضول« التركية.

مقاتل ضد المحتلين
بسنوات  اإليطاليين  ضد  حربه  وقبل 
الحدود  أيضًا على  البريطانيين  المختار  قاتل 

البردية  مناطق  في  الليبية،   - المصرية 
السلوم  معركة  وخاض  ومساعد،  والسلوم 
في  البلدة  بوقوع  انتهت  التي   ،1908 العام 
المختار  عمر  شارك  كما  البريطانيين.  أيدي 
السنوسية  بين  نشب  الذي  القتال  في  أيضًا 
في  الجنوبية  المناطق  في  والفرنسيين 
الفرنسيين  قتال  إلــى  إضــافــة  ــودان،  ــس ال

 .1900 العام  لتشاد  استعمارهم  بدأ  عندما 
الحرب على  إيطاليا  أعلنت   1911 العام  وفي 
ليبيا،  تحكم  كانت  التي  العثمانية  الدولة 

العام  وفي  الليبية،  األراضي  قواتها  ودخلت 
إيطالية،  مستعمرة  ليبيا  روما  أعلنت   1912
وقتها  البالغ  المختار،  قاد  الوقت  ذلك  ومنذ 
ضد  الليبية  المقاومة  عامًا،   53 العمر  من 
اإليطاليين لنحو 20 عامًا أوقع خاللها خسائر 

فادحة بصفوف اإليطاليين.
ليبيا عقب االحتالل اإليطالي  وقد شهدت 
المقاومة  بين  الكبيرة  المعارك  من  عــددًا 
منها  اإليطالية،  والقوات  المختار،  بقيادة 
معركة درنة في مايو العام 1913 التي دامت 
إيطاليًا  جنديًا   70 بمقتل  وانتهت  يومين، 
بوشمال  ومعركة  آخرين،   400 نحو  وإصابة 
عند عين مارة في أكتوبرالعام 1913، فضاًل 
والزويتينة  وشلظيمة  شخنب  أم  معارك  عن 
يتنقل  كان  التي   ،1914 العام  فبراير  في 
ويقود  القتال  جبهات  بين  المختار  خاللها 

المعارك.
وتدهور الموقف أكثر مع إحكام الفاشيين 
أكتوبر  في  إيطاليا  في  الحكم  على  السيطرة 
1922، حيث صعدوا بعدها عملياتهم  العام 
ليبيا. وأرادت إيطاليا أن تمنع  العسكرية في 
واحة  فاحتلت  المقاومة  على  اإلمداد  طريق 
تصاعد  دون  يحل  لم  ذلك  لكن  الجغبوب، 

موسولينى  دفــع  مما  المقاومة،  عمليات 
في  لليبيا  عسكريًا  حاكمًا  بادوليو  لتعيين 

ينايرالعام 1929.
وقد أعرب بادوليو عن رغبته فى التفاوض 
إبرام  وتم  لذلك،  استجاب  الذي  المختار  مع 

هدنة مدتها شهرين.
اإلسالم  شهيد  المختار  »عمر  كتابه  وفي 
وأسد الصحراء« يقول محمد محمود إسماعيل 
إن المختار نشر رسالة إلى الليبيين في ذلك 
الهدنة  تلك  على  وافق  إنه  فيها  قال  الوقت 
السنوسي  إدريس  مقابل عودة األمير محمد 
والعفو  الجغبوب،  من  اإليطاليين  وانسحاب 
العام عن كل المعتقلين السياسيين وإطالق 

سراحهم.
الهدنة،  بنود  اإليطاليون  ينفذ  ــم  ول
سفر  بحجة  بتمديدها  طالبوا  نهايتها  وقبل 
بادوليو لروما، فمددت لعشرة أيام، وعشرين 
أن  المختار  عمر  اكتشف  عندما  وهكذا  يومًا. 
من  صعد  الوقت  كسب  يريدون  اإليطاليين 
الجنرال  موسولينى  فعين  المقاومة  عمليات 
غراتسيانى محل بادوليو، وفي 1931 سقطت 
الذين  اإليطاليين  بأيدي  الكفرة  منطقة 

شددوا ضغوطهم على المختار.

لن نستسلم.. ننتصر أو نموت
اإليطاليون  نجح   1931 سبتمبر   11 وفي 
فيها  قتل  معركة  بعد  المختار  عمر  أسر  في 

جواده وتحطمت نظارته.
14 سبتمبر وصل  وبعدها بثالثة أيام في 
بنغازي،  إلى  غراتسياني  اإليطالي  القائد 
الخاصة  المحكمة  انعقاد  عجل،  على  وأعلن، 
في 15 سبتمبر 1931، وفي الساعة الخامسة 
المختار  عمر  لمحاكمة  المحدد  اليوم  مساء 
وفي  شنقًا.  بــاإلعــدام  عليه  الحكم  صــدر 
 16 في  أي  للمحاكمة،  التالي  اليوم  صباح 

سبتمبر1931 تم إعدام المختار شنقًا.
قوله  المشهورة  المختار  عمر  أقوال  ومن 
طالبوه  حينما  اإليطالي  االحــتــالل  لقادة 
باالستسالم والكف عن مقاومتهم: »نحن لن 

نستسلم، ننتصر أو نموت«.
وفي العام 1943 انتهى االحتالل اإليطالي 

لليبيا.

من ذاكرة التاريخ

عمر املختار.. »أسد الصحراء« الذي قاوم االستعمار اإليطالي في ليبيا
القاهرة - الوسط

● في 11 سبتمبر 1931 نجح اإليطاليون في أسر عمر المختار ● غرافيتي لعمر المختار في العاصمة طرابلس

● عمر المختار
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العالم، وفق البعثة األممية، مشيرة إلى اعتماد جنوب 
البالد بشكل كبير على اآلبار لتأمين المياه للمجتمعات 
في  والبيئية  الصحية  الظروف  تأثرت  وقد  المحلية. 
الصحي،  الصرف  نظام  اكتمال  عدم  بسبب  سبها 
وعانى سكان المدينة لسنوات من تسرب مياه الصرف 
الصحي، مما أدى إلى إغالق الشركات وفرار الناس من 
البعثة  السوداء. ونبهت  المياه  منازلهم بسبب طفح 
األوروبية أيضا بحرصها »أكثر من أي وقت مضى« على 
مواصلة ضمان حصول المجتمعات المحلية على المياه 
النظيفة حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها األساسية 
وتبني سلوكيات النظافة الصحية اإليجابية، وذلك في 

ظل انتشار جائحة »كورونا«.
جانبه سلم  من  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 
أصل  من  الصحي  للصرف  سيارتين  أجدابيا  بلدية 
أخرى،  بلديات  على  توزيعها  سيتم  سيارات  عشر 
حسب رئيس مكتب اإلعالم بالبلدية، سعد المغربي، 
األعمال  ضمن  تأتي  المبادرة  هذه  أن  أوضح  الذي 
االجتماعي  السلم  لدعم  البرنامج  بها  يقوم  التي 
إلى أن بلدية أجدابيا تسلمت خالل  ليبيا، الفتا  في 
للمساعدة  بالتعقيم  الماضية سيارات خاصة  الفترة 
بالمدينة،  »كورونا«  فيروس  انتشار  منع  في 
للخدمات  العامة  الشركة  إلى  تسليمها  جرى  التي 

والنظافة بالبلدية.

الخوف من مأساة 2019
ضربت  التي  والسيول  الغزيرة  األمطار  وتسببت 
العام  الفترة من  مثل هذه  الشرقية خالل  المنطقة 
وبشرية،  مادية  وخسائر  كبيرة  أضرار  في  الماضي 
أم وطفالها وفقدت طفلة رضيعة ألسرة  إذ توفيت 
واحدة في بلدية أم الرزم بدرنة، فيما أكد المجلس 
مواجهة  على  قدرته  عدم  وقتها  للبلدية  التسييري 

األزمة بمفرده، مطالبا بتقديم الدعم والمساندة.
مغادرة  على  طبرق  في  عائالت  أجبرت  كما 
لجمعية  التابعة  الطوارئ  فرق  أخلت  إذ  منازلها، 
في  الروس  بحي  العالقة  العائالت  األحمر  الهالل 
المدينة جراء السيول الغزيرة وارتفاع منسوب مياه 
بلدية شحات. وكان  األمطار، واألمر ذاته حدث في 
أمس  في  الشرقية  المنطقة  سكان  من  كبير  عدد 
من  ضعيفة  استجابة  وسط  لمساعدات،  الحاجة 
المواطنين  بعضها  حمل  التي  التنفيذية،  الجهات 
مسؤولية التضرر من األمطار والسيول، عبر قيامهم 

بأعمال البناء المخالف.

نتيجة  تنتشر  التي  والحشرات،  األمراض  انتشار 
إلى  العدوى  وتنقل  والصرف،  األمطار  مياه  تراكم 

السكان، خصوصا مرض اللشمانيا.
المرضى  عدد  زيادة  من  المواطنون  ويتخوف 
وسط  المستجد«،  »كورونا  بفيروس  المصابين 
أدوات وإمكانات طبية ضعيفة لمواجهته، خصوصا 
وأودى  شخص،  ألف   25 نحو  أصاب  الفيروس  أن 

بحياة أكثر من 380 آخرين حتى اآلن.

البلديات بال إمكانات كافية
في  الصحي  والصرف  المياه  شركة  وتعاني 

االتحاد  نفذها  العملية  هذه  إن  البعثة  وقالت 
الدولية  المنظمة  شريكته  مع  بالتعاون  األوروبي 
أفراد  على  المفروضة  األعباء  على  للتغلب  للهجرة، 
والبيئية  الصحية  اآلثار  من  والتخفيف  المجتمع، 
الحياة  نوعية  تحسين  في  والمساهمة  الضارة، 
أيضا  تلقت  المدينة  أن  موضحة  سبها،  بمدينة 
البلديات  عن  ممثلين  بحضور  إضافية  أدوات 

والمجتمعات المحلية شملت »مضخات وإطارات«.
وتسهم هذه األدوات في تسريع العمل وتشغيل 
مزيد من الورديات لشاحنات الصرف، وتغطية مزيد 
من المناطق في المدينة، والحفاظ على نظافة غرف 
مياه الصرف الصحي والمساعدة في تجنب فيضان 
المياه السوداء في الشوارع؛ أمال أن تسهم في وضع 
حد ألزمة طفح المياه السوداء، وفق البيان األوروبي، 
ألف   100 نحو  المضحات تساعد  أن هذه  أكد  الذي 
المعيشية، فضال عن  نسمة على تحسين ظروفهم 
عامة  خضراء  منطقة  وإنشاء  الصلبة  النفايات  إزالة 

في منطقة الكرامة بسبها.

بلد يعاني من ندرة المياه ويغرق بسببها
وتعد ليبيا من بين أكثر البلدان شحا في المياه في 

البالد  مناطق  مختلف  في  السكان  مخاوف  تزداد 
بسبب تردي الخدمات بشكل عام، وانقطاع الكهرباء 
الجميع  جعل  ما  جذرية  حلول  وجود  وعدم  والمياه، 
يمر بصيف صعب للغاية، دفع البعض إلى التظاهر 
ضد سوء وتردي الخدمات وانهيار البنية التحتية في 

شرق وغرب البالد، ال سيما في طرابلس وبنغازي.
الصرف  مياه  تجمع  من  المواطنون  ويخشى 
األمراض،  بانتشار  يهدد  ما  المنازل،  أمام  الصحي 
ويخشى  المستجد«.  »كورونا  وباء  انتشار  ظل  في 
التي  األزمة  تكرار  من  وليد  بني  مدينة  سكان 
أثناء  الجاري،  العام  أوائل  خالل  المدينة  شهدتها 
الصحي  الصرف  مياه  تجمعت  حيث  الشتاء،  موسم 
عند مدخل العمارات الجنوبية. ويقول مواطنون إن 
من  المسؤولين  بعض  حاول  التي  السابقة  الحلول 
حلول  عن  عبارة  كانت  للمشكلة،  التصدي  خاللها 
يعانيها  التي  األزمة  إلنهاء  جذرية  وليست  موقتة 
السكان في حياتهم اليومية. ويحذر األطباء من أن 
أزمة تراكم مياه الصرف الصحي تنذر بخطر أكبر في 
ظل انتشار وباء »كورونا«، الذي يتطلب الحفاظ على 
والحيطة، مشددين على  النظافة  درجات عالية من 
ضرورة رش بعض المبيدات التي تساعد على تقليل 

المعدات  في  كبير  نقص  من  البلديات  من  عدد 
واالحتياجات الالزمة لتصريف مياه األمطار والسيول، 
وال تكفي الجهود المحلية والدولية، القليلة للغاية، 

إزاء عالج هذه المشكلة.
وبنهاية أغسطس الجاري، سلم المجلس البلدي 
في سبها عشر مضخات صرف صحي لمحطات الرفع 
المعالجة  لمحطات  بالمدينة، ومضختين عمالقتين 
وقال  بالبلدية.  المياه  شركة  لصالح  الرئيسية 
المجلس إن هذه المضخات ستلعب دورا مهما في 
كفاءة  تحسين  إلى  باإلضافة  الصرف،  أزمة  حلحلة 
ومدير  البلدية  عميد  وقام  الفرعية.  المحطات  عمل 
شركة المياه بزيارة إلى عدد من آبار المياه التي تم 
تجاوزت  والتي  تشغيلها  وإعادة  بمضخات  تزويدها 
الـ20 بئرا، معتبرا أن هذه المضخات أسهمت بشكل 
معظم  في  المياه  أزمة  وحلحلة  تخفيف  في  رئيسي 

األحياء.
أعلنت  ليبيا  لدى  األوروبي  االتحاد  بعثة  وكانت 
للشركة  مضخات  تقديم  الماضي  مارس  نهاية  في 
العامة للمياه والصرف الصحي في سبها، للمساعدة 
تعاني  التي  السوداء  المياه  طفح  أزمة  معالجة  على 

منها مناطق المدينة خالل السنوات األخيرة.

استعدادا لموسم األمطار والسيول الذي بدأ إنذاره 
أن  الليبية  البلديات  على  يتعين  العام،  هذا  مبكرا 
تكون في كامل الجاهزية، لمنع تكرار مآسي األعوام 
من  الماضي  العام  في  حدث  ما  وآخرها  السابقة، 
وقوع وفيات وانهيار منازل، واضطرار بعض السكان 
إلى مغادرة منازلهم، في ظل تهالك البنية التحتية، 
ونقص اإلمكانات الالزمة لمواجهة األمطار الغزيرة 
تنشغل  بينما  وغيرها،  المياه،  كسح  سيارات  من 

البالد بمواجهة فيروس »كورونا المستجد«.
العاصمة  شهدت  الجاري،  األسبوع  وبداية 
بعض  غرق  إلى  أدت  غزيرة  أمطارا  طرابلس 
غرقت  كما  المرور،  في  تام  شبه  وشلل  الشوارع، 
والسيارات  المحالت  من  وعدد  مصراتة،  شوارع 
فيها نتيجة األمطار أيضا، فيما شدد مواطنون على 
أتم  في  والبلديات  الدولة  أجهزة  تكون  أن  ضرورة 
تصيب  التي  والسيول  األمطار  لمواجهة  االستعداد 
السودان  في  حدث  ما  متذكرين  المناطق،  بعض 
النيل  نهر  فيضان  كارثة  من  األخيرة  األيام  خالل 
وغمر المياه بالشوارع، ما تسبب في وفاة أكثر من 
حسب  منزل،  ألف   80 نحو  وانهيار  شخصا،   114
شركة  أعلنت  بدورها،  السودانية.  الداخلية  وزارة 
أزمة  فرقة  تشكيل  طرابلس  في  العامة  الخدمات 
لمتابعة موسم هطول األمطار وحل كل المختنقات 
الفرق  أن هذه  العاصمة، موضحة  وأزقة  في شوارع 
ستعمل بمشاركة من مديرية أمن طرابلس، وإدارة 

التشغيل والصيانة بشركة المياه والصرف الصحي.
أما بلدية طرابلس المركز فأكدت تهالك بعض 
النقاط في شبكة المياه والصرف الصحي بالعاصمة، 
نتيجة انتهاء عمرها االفتراضي وعدم القيام بأعمال 
مواطني  أن شكاوى  معتبرة  للشبكة،  دورية  صيانة 
زيادة  نتيجة  جاءت  المياه  تسرب  من  البلدية 
برغم  وذلك  الشبكة،  من  أجزاء  وانهيار  الضغط، 

االنقطاع المتكرر للمياه بالمدينة.

الشتاء قد يكون أصعب من الصيف
بدوره  أكد  الجوية  لألرصاد  الوطني  المركز 
على  آلخر  حين  من  متفرقة  رعدية  أمطار  سقوط 
ما  الجاري،  األسبوع  خالل  الغربي  الشمال  مناطق 
بينما  المحلية؛  األودية  المياه في  تجمع  تسبب في 

●  قلة سيارات شفط المياه من أسباب تفاقم أزمة السيول●  أطفال يسبحون في مياه األمطار بطرابلس
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»كورونا  بفيروس  اإلصابات  عدد  اقتراب  مع 
حالة   394 منها  ألفا،   25 من  ليبيا  في  المستجد« 
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  حسب  وفاة، 
أعباء  وطأة  تحت  يئن  الصحي  القطاع  يزال  ال 
تتضاعف كل لحظة، ما يستدعي دعما من الجهات 
األممي،  المستوى  على  الصحية،  بالرعاية  المعنية 

وتحديدا في الدول التي تشهد نزاعات.
تعتمد  إنها  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت 
المنتشرين  الميدانيين  المنسقين  من  على شبكة 
تقديم  أجل  من  ليبيا،  من  مختلفة  مناطق  في 
الفجوات  تحدد  وحديثة،  منتظمة  معلومات صحية 
الصحية  االحتياجات  تقييم  وتدعم  الملحة 
وأوضحت  ألماني.  بدعم  البالد،  في  المتعمقة 
»فيسبوك«،  على  صفحتها  عبر  المنظمة 
هائلة  قيمة  توفر  الشبكة  هذه  أن  الثالثاء، 
من  الغرض  أن  مبينة  وإبرازها،  المنظمة  لعمل 
البيانات  توافر  »دعم  هو:  هذه  النشر  عمليات 
وتحسين  بانتظام.  المحدثة  الصحية  والتحليالت 
والحد  العالمية؛  الصحة  منظمة  استجابة  فعالية 
التنسيق.  وتعزيز  للنزاع،  الصحية  العواقب  من 
في  العالمية  الصحة  منظمة  رؤية  مستوى  ورفع 
عمل  في  المجتمع  مشاركة  وتحسين  الميدان، 

العالمية«. الصحة  منظمة 
وزارة  مع  ليبيا  في  تعمل  أنها  المنظمة  وأكدت 
المساعدة  لتقديم  الصحة على مستويات مختلفة، 
والمدن،  البلديات  في  للحياة  المنقذة  الطبية 
داخليا،  والنازحين  المهاجرين  تستضيف  التي 
المضيفة،  والمجتمعات  والعائدين  والالجئين 
وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول األخرى والدولية 

الوطنيين. والشركاء 
وأضافت أن أزمة الهجرة وحاالت الطوارئ التي 
لالحتياجات  منتظمة  تقييمات  تتطلب  أمدها  طال 
من  والشركاء،  المستفيدين  مع  وثيقة  ومشاركة 
األدلة  على  قائمة  المشاريع  تكون  أن  أجل ضمان 

المنظمة  ولفتت  المحددة.  باالحتياجات  وتفي 
موظفي  تنقل  على  المفروضة  القيود  أن  إلى 
»كورونا  فيروس  بسبب  العالمية  الصحة  منظمة 
المنظمة  وصول  تقييد  إلى  أدت  المستجد« 
االحتياجات  لتقييم  المناطق  إلى بعض  للموظفين 
أصحاب  مع  والتنسيق  الصحية  االستجابة  ورصد 

المصلحة.
الميدانيين  المنسقين  بعض  أن  إلى  وأشارت 
التابعين للمنظمة قاموا بزيارة وتقييم االحتياجات 
في  المستمرة  االستجابة  ومستويات  الصحية 
المرقب،  منطقة  في  ومسالتة  الخمس  بلديتي 
الخمس  مستشفى  مدير  مع  اجتماعات  وعقدوا 
ببلدية  الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  التعليمي، 
الخمس، ومدير عام مستشفى مسالتة، وموظفين 
آخرين في بلدة ودان في بلدية الجفرة، وأسهموا 

في توزيع إمدادات طبية على مركز العزل المحلي 
واجتمعوا  »كورونا«،  فيروس  مكافحة  في  لدعمها 
ورئيس  ودان،  المحلي  المجلس  رئيس  مع 

هنا. الطبي  والطاقم  المستشفى 
وفي السياق نفسه، ناقش عدد من المختصين 
التصدي  سبل  الصحية  الرعاية  مجال  في  الليبيين 
من  جرى  اجتماع  في  »كورونا«،  جائحة  لمواجهة 
خالل لقاءات متزامنة عبر االتصال المرئي، تدعمه 
األمم المتحدة. وقالت بعثة األمم المتحدة للدعم 
العاملين  من  المشاركين  إن  بيان،  في  ليبيا،  في 
ليبيا  أنحاء  كل  في  الصحي  بالقطاع  والمؤثرين 
أن  إلى  مشيرة  وسبها،  وبنغازي  طرابلس  من 
اجتماعات  سلسلة  ضمن  »األول  هو  االجتماع 
مجال  في  للمختصين  المتحدة  األمم  تدعمها 
كورونا«.  جائحة  لمواجهة  الصحية  الرعاية 

نخبة  تقودها  المبادرة  هذه  أن  البعثة  وأوضحت 
بعثة  من  بدعم  الصحي  القطاع  في  العاملين  من 
األمم  وبرنامج  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم 
مع  بالتعاون  تنفيذها  ويجري  اإلنمائي،  المتحدة 

العالمية. الصحة  منظمة 
وأكدت البعثة األممية أن هذه المبادرة تهدف 
)كوفيد  كورونا  لـجائحة  االستجابة  تعزيز  »إلى 
19( ومناقشة السبل الكفيلة بمعالجة الثغرات في 
وأشارت  الفني«.  المستوى  على  الخدمات  تقديم 
جميع  في  التعاون  »التزموا  المشاركين  أن  إلى 
مكافحة  بهدف  الدولية،  األطراف  ومع  ليبيا  أنحاء 
ودعوا  مخاطرها«.  من  والتقليل  كورونا  جائحة 
مجال  في  العاملين  احترام  إلى  الليبيين  »جميع 
تسليط  خالل  من  وحمايتهم،  الصحية  رعايتهم 
الضوء على العنف والمخاطر األمنية السائدة التي 

وأطلقت  الطبي«.  المجال  في  العاملين  تواجه 
سبتمبر،   9 في  اإلعالمية  »الوسط«  مؤسسة 
الليبي،  الشعب  مع  للوقوف  دولية  مناشدة  حملة 
وباء  تفشي  فيها  يواجه  قاسية  بمحنة  يمر  وهو 
كل  إلى  مفتقرا  البالد،  أرجاء  كل  في  »كورونا« 
التي  األزمة  هذه  لمواجهة  واإلمكانات  الوسائل 
الخدمات  في  مريع  ترد  ظل  في  العالم،  اجتاحت 

التحتية. البنية  في  انهيار  األساسية، وشبه 
حقيقية  أزمة  من  سبها  تعاني  الجنوب،  وفي 
مما  الطبية،  والكوادر  اإلمكانات  نقص  ظل  في 
الوطني  المركز  أفراد  مهمة  صعوبة  من  يزيد 
الجائحة.  هذه  مواجهة  في  األمراض  لمكافحة 
بسبب  متوقف،  شبه  بات  المرجعي  فالمختبر 
وقود  توافر  وعدم  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
وفق  االحتياطي،  المولد  لتشغيل  »الديزل« 

عبدالحميد  الدكتور  سبها  في  المركز  فرع  مدير 
به  المركز  أن  جانب  إلى  إنه  قال  الذي  الفاخري، 
العينات  تحاليل  عليه  تجرى  واحد   »PCR« جهاز 
ومن  الجنوبية.  المنطقة  في  بلدية   16 نحو  من 
400 عينة يوميا، لكن  المركز  أن يحلل  المفترض 
فقط  لـ90  االختبارات  »نجري  قال:  المركز  مدير 
بسبب مشكلة الكهرباء«، معقبا: »الوضع الوبائي 
في سبها والجنوب عامة خطير، ونحن نعمل بأقل 
بلدية  لكل  يكون  أن  المفترض  ومن  اإلمكانات، 
يصح  وال  الفيروسات،  لفحص  جهاز  الجنوب  في 
مليون  نصف  لنحو  عينات  يحلل  واحدا  جهازا  أن 

مواطن هم سكان الجنوب«.
سبها،  في  العزل  بمركز  مسؤول  وتحدث 
التي  المركز  أوضاع  عن  السعيدي،  علي  الدكتور 
الكهرباء  انقطاع  إن  قائال  بـ»المتردية«،  وصفها 
جانب  إلى  األجهزة،  تشغيل  ضعف  في  تسبب 
المرضى  حياة  يعرض  مما  الكهرباء،  مولد  تعطل 
األكسجين.  إلى  يحتاجون  الذين  خصوصا  للخطر، 
يمكن  فال  الكهرباء،  مولد  عمل  إن  »حتى  ويتابع: 
وكذلك  المركز،  داخل  األجهزة  جميع  تشغيل 
توقفنا  إلى  أدى  مما  األكسجين  إمدادات  نقص 
العناصر  نقص  إلى  إضافة  أيام،  لثالثة  العمل  عن 
سوى  لدينا  فليس  المساعدة،  والطبية  الطبية 
لتغطية  يكفون  ال  طبيا،  عنصرا  و17  أطباء  أربعة 
الطبية  الكوادر  من  عزوف  وهناك  الورديات، 
حاالت  نستقبل  أننا  جانب  إلى  بالمركز،  للعمل 

اإلصابة من كل مناطق الجنوب«.
بالعيادة  اإلداري  المسؤول  شكوى  تختلف  لم 
سابقيه،  عن  علي،  حسن  المدينة،  في  التنفسية 
لتشغيل  المهم  الوقود  يعانون من »نقص  فأيضا 
مكان  وهي  والعيادة،  الكهربائي«.  المولد 
إلى  مولدها  يعمل  لم  اشتباه،  حالة  أي  استقبال 
للكهرباء،  دائم  انقطاع  ظل  في  الرابع،  اليوم 
حسب  الصناعي«،  األكسجين  في  حاد  و»نقص 
أن  إلى  أشار  الذي  »الوسط«،  إلى  علي  حديث 
وجد  لو  أي  فقط،  واحدة  أسطوانة  »بها  العيادة 

مريض يحتاج إلى أكسجين ربما ال تكفي يوما«.

طرابلس - بنغازي - سبها - رمضان كرنفوده

بعد أسبوع من حملة »الوسط«

جهود أممية لتعزيز مواجهة فيروس »كورونا« في ليبيا
سبها بال إمكانات في مواجهة الوباء.. جهاز تحليل وأسطوانة أكسجين لنصف مليون مواطن

● اثنان من القطاع الصحي يتسلمان مساعدات طبية دولية● لحظة وصول مساعدات من منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا

غرق شوارع العاصمة.. 
وشكاوى من انهيار شبكة المياه 

والصرف الصحي بالمدينة

اإلنذار األول جاء من طرابلس ومصراتة

التيار  انقطاع  بعد  النقالة  الهواتف  أضواء  على 
بجامعة  البشري  الطب  طلبة  أجرى  الكهربائي، 
امتحان  الجاري،  األسبوع  بنغازي،  الطبية  العرب 
العام  من  األول  للجزء  الحيوية  الكيمياء  مادة 

الدراسي.
طب  األول  الصف  امتحانات  الجامعة  وبدأت 
االنتهاء  وقبل  الماضي،  مارس  شهر  في  بشري 
مما  »كورونا«،  جائحة  جاءت  االمتحانات  من 
وتأجيل  الدراسة  عن  التوقف  إلى  اإلدارة  اضطر 
التدريس  هيئة  أعضاء  أحد  وقال  االمتحانات. 
تأجيل  »تم  الثالثاء:  لـ»الوسط«  بالجامعة، 
كورونا،  أزمة  بسبب  مارس  شهر  في  االمتحانات 
موعدا  تحدد  الجامعة  كانت  األشهر  هذه  وطوال 
موعد  أعلنت  أن  إلى  بتأجيله،  تقوم  ثم  لالمتحان 

االمتحان منذ أسبوع مضى«.

طلبة الطب البشري في بنغازي يؤدون االمتحان على أضواء الهواتف
وأضاف عضو هيئة التدريس، الذي فضل عدم 
نشر اسمه: »نعلم أن الظروف سيئة للغاية، إال أن 
وهيئة  طلبة  للجميع  مؤرقا  أصبح  المادة  تأجيل 
من  الثاني  الجزء  بدء  أجل  من  حتى  أو  تدريس، 

العام الدراسي الذي سيكون عبر اإلنترنت«.
وقال الطالب محمد عبداهلل لـ»الوسط«: »بعد 
بدء االمتحان بعشر دقائق انقطعت الكهرباء، مما 
االمتحان  أن  خصوصا  واضطرابا،  ربكة  لنا  سبب 
جدا  كبير  »عددنا  وأضاف:  للغاية«.  صعبا  كان 
التيار  انقطاع  وبعد  طالب،  األلف  يقارب  ما  يبلغ 
الكمامات  مع  فرن  إلى  القاعة  تحولت  الكهربائي 
إلى  التدريس  هيئة  أعضاء  اضطر  إذ  والتوتر، 

تفرقتنا على عدد كبير من القاعات«.
وتابع أن الجامعة بها عدد كبير من المولدات، 
إحدى  أن  رغم  بتشغيلها،  يقوموا  لم  أنهم  إال 
دقائق،  خالل  بالتشغيل  سنقوم  قالت  المشرفات 
زمن  من  الساعة  ونصف  ساعة  مرت  ولكن 

االمتحان، ولم يفعلوا ذلك.

أما الطالبة سهام فقالت لـ»الوسط«: »ال نعرف 
الكهربائية،  المولدات  بتشغيل  يقوموا  لم  لماذا 
االمتحان  وانتهى  نقاالتنا،  تشغيل  بطلب  اكتفوا 
ناهيك  تكتب،  ويد  بالنقال  ممسكة  يد  ونحن 

بالتوتر ودرجة الحرارة المرتفعة«.
في سياق قريب، عقد بقاعة االجتماعات بجامعة 
سرت اجتماع برئاسة البروفيسور أحمد المحجوب، 
رئيس جامعة سرت، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة 
الطبية المشرفة على امتحانات جامعة سرت، وعدد 
لمكافحة  االستشارية  الطبية  اللجنة  أعضاء  من 
الرئيسية  اللجنة  فيروس »كورونا« بسرت، ومقرر 
فيروس  لمكافحة  اإلعالمية  اللجنة  ورئيس 
والعلوم  الطب  كليات:  وعمداء  بسرت،  »كورونا« 
بجامعة  األسنان  وجراحة  وطب  والعلوم  الصحية 
المشروعات  إدارة  ومدير  العام،  ومسجلها  سرت، 

بالجامعة، رئيس لجنة الخدمات.
الستقبال  الترتيبات  لبحث  االجتماع  وخصص 
العام،  نهاية  امتحانات  طالب جامعة سرت إلجراء 

اتخاذ  تأكيد  وتم  المقبل،  األحد  يوم  تبدأ  والتي 
وباء  تفشي  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  كل 
»كورونا«، من خالل توفير كل اإلجراءات الوقائية 

والكمامات للطالب مجانا.
سرت  ببلدية  اإلعالم  إدارة  مسؤول  وقال 
المتقدمين  الطالب  عدد  إن  لـ»الوسط«، 
عشر  في  طالب  آالف  ثمانية  من  أكثر  لالمتحانات 
تم  ومدرجا  قاعة  خمسين  على  موزعين  كليات، 
تجهيزها بطريقة التباعد االجتماعي الجسدي، أي 
بين المقعد واآلخر متران مسافة، وأن االمتحانات 
فترتان مسائية وصباحية، وتتواصل خمسة أسابيع 
بإشراف لجنة من أعضاء هئية التدريس الجامعي. 
وتفقد رئيس جامعة سرت واللجان المكلفة واللجنة 
»كورونا«  فيروس  لمكافحة  الطبية  االستشارية 
قاعات  من  عددا  الجامعة،  عام  ومسجل  سرت، 
ومدرجات لجان االمتحانات للطالب، واطلعوا على 
كل التجهيزات واالستعدادات والترتيبات المتخذة 

الستقبال الطالب في االمتحانات.

الوسط - محمود السويفي

طرابلس - الوسط

●  طلبة الطب البشري بنغازي في امتحان مادة الكيمياء

بسبب انقطاع التيار الكهربائي
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أحداث سبتمبر 1970 الشهيرة

خمسون عاًما على »أيلول األسود« 
للمقاتلني الفلسطينيني في األردن

هجوما  األردني  الجيش  شن   ،1970 سبتمبر   17 في 
منظمة  فرضت  مناطق  على  السيطرة  الستعادة  مكثفا 
عرف  هجوم  في  عليها،  سيطرتها  الفلسطينية  التحرير 
تاريخيا بـ»أيلول األسود«، وانتهى بوضع حد »للمقاومة 

الفلسطينية« في المملكة.
تلك  في  حصل  ماذا  على  نتعرف  التالية  السطور  في 
وكالة  تقارير  إلى  استنادا  وقائع،  من  الدامية  المواجهة 

»فرانس برس« في تلك الفترة.

تطرف فلسطيني
أدت هزيمة العرب في حرب األيام الستة العام 1967 
أو ما عرف عربيا بـ»النكسة« عندما احتلت إسرائيل الضفة 
الغربية والجوالن وسيناء وقطاع غزة، إلى تطرف المقاومة 
الفلسطينية. وأقام ياسر عرفات الذي كان ترأس منظمة 
تدريب  معسكرات   ،1969 العام  الفلسطينية  التحرير 
وقواعد عسكرية لمقاتليه األربعين ألفا في األردن، الذي 
الفلسطينيين  الالجئين  من  اآلالف  مئات  يستضيف  كان 
منذ إعالن قيام دولة إسرائيل العام 1948، بهدف مهاجمة 

الدولة العبرية المجاورة.
لكن الواقع أن قوة الفدائيين المسلحة تطورت لتشكل 
األمن  انعدام  من  حالة  وسادت  دولة«.  داخل  »دولة 
وأصبحت عمليات إطالق النار شائعة في شوارع عمان. ونجا 
العاهل األردني الراحل الملك حسين الذي كان يسعى إلى 
ضبط بعض فصائل من جيشه كانت تريد الرد على ما 

يحصل، من محاوالت اغتيال عدة.
خطة   1970 العام  منتصف  في  الفلسطينيون  ورفض 
قرار  أساس  على  واألردن،  مصر  عليها  وافقت  أميركية 
تضمنت   242 رقم  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

االعتراف بدولة إسرائيل.

قمع شرس
في مطلع سبتمبر 1970، خطفت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين، وهي فصيل ماركسي بقيادة جورج حبش، خمس 
طائرات أجبرت ثالثا منها على الهبوط في صحراء األردن. 
وفجرت الجبهة الطائرات مباشرة بعد إخالئها من مئات 

الركاب، واحتجزت العشرات كرهائن.
القلق  حسين  الملك  رد  الشهر،  نفس  من   17 وفي 
على استقرار بالده، بإصدار أوامر لجيشه الذي يضم 50 
ألف جندي بطرد المسلحين الفلسطينيين من المملكة. 
الذين موهوا وجوههم  والجنود  الدبابات  واندفعت فرق 
باللون األسود داخلها، إلى وسط عمان ومخيمات الالجئين 
في ضواحي العاصمة ومراكز التدريب الفلسطينية. وامتدت 
االشتباكات في اليوم التالي إلى مدن إربد والرمثا »شمال 

األردنية  القوات  قصفتها  التي  »شرق«  والزرقاء  عمان« 
بالمدفعية الثقيلة.

وتدخلت سورية في 20 سبتمبر لدعم الفلسطينيين، 
الجيش  وأجبرت  األردن،  شمال  إلى  مدرعات  فأرسلت 
الشهر  من   23 وفي  جبهتين.  على  القتال  على  األردني 
نفسه، خرج الصحفيون الذين علقوا في فندق مطل على 
عمان لمدة ثالثة أيام، إلى عاصمة مدمرة. وكتب مراسلو 
جميع  منطقة،  أي  تستثن  »لم  برس«:  »فرانس  وكالة 
المنازل تظهر عليها آثار القتال. بعضها فتحت فيه القذائف 
فجوات، وأصيب غيرها بوابل من رشقات األسلحة الثقيلة«.
الفلسطينيين  لالجئين  الوحدات  »مخيم  وأضافوا: 
لتحرير فلسطين، هو  الشعبية  الجبهة  في عمان، معقل 
مجرد كومة من األنقاض يتصاعد منها الدخان«. وسقط 
أردني  وجندي  فلسطيني  مقاتل   3000 نحو  القتال  في 
التحرير  بينما قدرت منظمة  األردنية،  التقديرات  بحسب 

الفلسطينية عدد القتلى بعشرات اآلالف.

طرد الفدائيين من المملكة
في 27 سبتمبر وبعد عشرة أيام من القتال الدامي، تم 
التوقيع على وقف إلطالق النار في القاهرة برعاية الرئيس 
احتجزتهم  الذين  الرهائن  آخر  وأطلق  عبدالناصر.  جمال 
الجبهة الشعبية بعد يومين. لكن االتفاق نص على بقاء 
المجموعات الفلسطينية المسلحة في األردن، فوقع قتال 
إلى إخراج  جديد في يناير ومارس 1971، ما دفع األردن 

المقاتلين الفلسطينيين تدريجيا.
التل،  وصفي  األردني،  الوزراء  رئيس  قام  النهاية،  في 
يوليو  في  الفلسطينيين  والمقاتلين  عرفات  ياسر  بطرد 
1971 من األردن، ما أجبرهم على البحث عن مالذ آمن في 
لبنان. وقال الملك حسين في وقت الحق: »كان أمرا ال مفر 
منه: إما هم وإما نحن«. وتصالح عرفات والملك حسين في 

الثمانينات، لكن عالقتهما ظلت مشوبة بالتشكيك.

»منظمة أيلول األسود«
من  المقربين  أكثر  أحد  يعتبر  كان  الذي  التل  اغتيل 
الملك حسين في 28 نوفمبر 1971 في القاهرة على أيدي 
أعضاء »منظمة أيلول األسود« الفلسطينية، التي نشأت 
الفلسطينية. وتبنت المجموعة  المواجهات األردنية  بعد 
الحقا هجمات عدة كان أكبرها احتجاز رياضيين إسرائيليين 

كرهائن في أولمبياد ميونخ العام 1972.
الفريق  شقة  سبتمبر   5 في  مسلحين  ثمانية  واقتحم 
اإلسرائيلي في القرية األولمبية، وأطلقوا النار على اثنين 
وأخذوا تسعة إسرائيليين آخرين رهائن، وهددوا بقتلهم 
جميعا إذا لم يتم إطالق 232 أسيرا فلسطينيا. وردت شرطة 
الرهائن  فيها  قتل  فاشلة  إنقاذ  بعملية  الغربية  ألمانيا 
الثمانية  محتجزيهم  من  خمسة  إلى  باإلضافة  التسعة 

وضابط شرطة.

شبح المجاعة يخيم من جديد

تحذيرات من »عواقب مميتة« على مواطني اليمن بسبب عرقلة إيصال املساعدات
الغارق  اليمن  على  جديد  من  المجاعة  شبح  يخيم  بينما 
هيومن  منظمة  حذرت  سنوات،  ست  من  أكثر  منذ  بالحرب 
رايتس ووتش الحقوقية، اإلثنين، من »عواقب مميتة« على 
إيصال  عرقلة  النزاع  أطراف  تعمد  البالد، جراء  في  المدنيين 
المساعدات التي تراجعت بشدة خالل أزمة فيروس »كورونا 

المستجد«.
أساليب  للمنظمة  تقرير  عدد  برس«،  »فرانس  ووفق 
التابعة  واألخرى  المتمردين  سيطرة  مناطق  في  العرقلة 
وأجرت  البيروقراطية.  إلى  المعونات،  سرقة  من  للحكومة، 
المنظمة مقابالت مع 35 عامال في المجال اإلنساني وعشرة 
الصحيين  العاملين  من  وعشرة  مانحة  دولة  في  مسؤولين 
اليمنيين، تحدثوا خاللها عن »الشبكة المعقدة« من القيود 

المفروضة على المساعدات.
ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين المتمردين الحوثيين 
بها  معترف  لحكومة  تابعة  وقوات  إيران  من  المدعومين 
دوليا، تصاعدت حدتها في مارس 2015 مع تدخل السعودية 
على رأس تحالف عسكري دعما لقوات الحكومة. وقتل وأصيب 
عشرات آالف األشخاص وال يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما 
29 مليون  نحو  البالغ عددهم  السكان  ثلثي  أكثر من  يحتاج 
نسمة إلى مساعدة، حسب األمم المتحدة التي تصف األزمة 

اإلنسانية في اليمن بأنها األسوأ في العالم.
وكانت المنظمة حذرت في يوليو من أن البلد الفقير أصبح 
ال  اإلغاثية  المنظمات  كون  جديد،  من  المجاعة  حافة  على 
تملك األموال الكافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 
أنه  رايتش ووتش  تقرير منظمة هيومن  وأوضح  18 شهرا. 
في عامي 2019 و2020 أمضت وكاالت اإلغاثة »جزءا كبيرا 
من وقتها وجهدها وهي تكافح للحصول على الموافقات في 

جميع أنحاء البالد لتقديم المساعدة«.
من  المساعدات،  إيصال  عرقلة  على  أمثلة  التقرير  وعدد 
بينها »التأخيرات الطويلة للموافقة )...( ومحاوالت السيطرة 
لتحويل  المستفيدين  وقوائم  المساعدات  مراقبة  على 
موظفي  ضد  والعنف  للسلطات،  الموالين  إلى  المساعدات 

 2019 في  فإنه  المنظمة،  وحسب  وممتلكاتهم«.  اإلغاثة 
للمسؤولين  يتصدوا  »أن  اإلغاثة  عمال  على  كان  و2020 
اإلغاثة  مجموعات  تقوم  أن  على  أصروا  الذين  الحوثيين 
المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  السيارات  مثل  أصول،  بتسليم 

والهواتف المحمولة، لهم في ختام المشاريع«.
وكان برنامج األغذية العالمي الذي يقدم الغذاء ألكثر من 
علق  اليمن،  أنحاء  مختلف  في  شهر  كل  شخص  مليون   12
الخاضعة  المناطق  إلى  المساعدات  إيصال  الماضي  العام 
نظام  على  بسبب خالف  لمدة شهرين  المتمردين  لسيطرة 
المحتاجين.  إلى  الغذاء  وصول  لضمان  بيومتري  تسجيل 
بفرض  تهديد  عن  المتمردون  تراجع  الماضي  فبراير  وفي 

»ضريبة« على المساعدات.
أمر صعب للغاية

عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  العراقيل  أن  كما 
»هيومن  أجرتها  التي  المقابالت  حسب  ازدياد  في  الحكومة 
متطلبات  اليمنية  الحكومة  »فرضت  بعدما  ووتش«،  رايتس 
التقرير  وحمل  اإلغاثة«.  وكاالت  على  مرهقة  بيروقراطية 
وكاالت اإلغاثة المسؤولية أيضا، إذ اعتبر أن عرقلة المساعدات 
جاءت أيضا بسبب »اإلذعان لسلسلة من المطالب المتعلقة 
بالسيطرة على مشاريع المساعدة التي شجعت السلطات على 

السعي إلى سيطرة أكبر«.
إلى  األموال  من  طائلة  مبالغ  »توجيه  إلى  إضافة  وذلك 

وزارات فاسدة بشكل واضح بدون شروط كافية، والفشل في 
األمم  وكاالت  تواطؤ  مزاعم  عن  واإلبالغ  بشفافية  التحقيق 
المتحدة في تحويل مسار المساعدات«. وقالت المنظمة إن 
هذه العراقيل تنذر »بعواقب مميتة« على المدنيين، خصوصا 
في ظل شح المساعدات وتفشي فيروس »كورونا المستجد«، 
 2000 نحو  بين  من  شخص   600 نحو  بوفاة  تسبب  الذي 
إصابة مؤكدة أعلنت عنها الحكومة، وهي نسبة وفيات كبيرة 

جدا مقارنة بالدول المجاورة.
ويعتقد أن أعداد اإلصابات والوفيات أعلى بكثير في البلد 
الذي يعاني من انهيار صحي تام، خصوصا أن المتمردين ال 
يعلنون عن أي معلومات في هذا الصدد. من جهتها، قالت 
ليز  اليمن،  في  المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون  منسقة 
غراندي، لـ»فرانس برس« إن األمم المتحدة تقيم باستمرار 
وتعدل آليات تقديم مساعداتها في مواجهة العراقيل وغياب 

المساءلة.
نحدد  حاليا،  به  نقوم  برنامج  لكل  »بالنسبة  وأوضحت: 
معينة.  أسس  على  القائم  التسليم  تواجه  التي  المخاطر 
التسليم،  بتعديل  نقوم  األسس،  هذه  انتهاك  يتم  وعندما 
وهذا يعني أنه يتعين علينا أحيانا إيقاف المساعدة«. وتعاني 
لم  اليمن  أن  خصوصا  كبير،  نقص  من  بالفعل  المساعدات 
يحتاج  التي  المساعدات  قيمة  ربع  على  إال  العام  يحصل هذا 

إليها، حسب »هيومن رايتس ووتش«.
أن  من  الماضي  أغسطس  في  حذرت  غراندي  وكانت 
نقص التمويل بدأ يتسبب بإغالق أو تقليص برامج المنظمة 
اإلثنين،  بالموت. وقالت،  السكان  األممية، ما يهدد ماليين 
إن مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المتمردين مغلق منذ نحو 
الحظر  برفع  يطالبون  الذين  الحوثيين  قبل  من  أيام  عشرة 

الجوي الذي تفرضه السعودية على المطار.
مطار  إغالق  مع  »اآلن  إغاثية:  وكالة  في  موظف  وقال 
صعبا  أمرا  المساعدات(  )توزيع  مسألة  أصبحت  صنعاء، 
للغاية بالفعل«. وتابع: »صحيح أن هناك قيودا في الجنوب، 
في  عليها.  الحكومية  غير  المنظمات  اعتادت  قيود  لكنها 
الشمال )مناطق سيطرة الحوثيين( حجم القيود وشدتها أمر 

استثنائي«.

دبي - وكاالت

واشنطن - وكاالت

باريس - وكاالت

●    مناصرون للحوثيين في صنعاء

●  مخيم الوحدات بوادي األردن بعد معارك بين الجيش األردني والمقاتلين الفلسطينيين في 29 أكتوبر 1970

● الرئيس األميركي دونالد ترامب● صورة عبر األقمار االصطناعية تظهر نموذج حاملة الطائرات في ميناء بندر عباس

األمم المتحدة: يحتاج أكثر من ثلثي 
السكان إلى مساعدة.. واألزمة اإلنسانية 

في اليمن هي األسوأ في العالم

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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دونالد  األميركي  الرئيس  هدد  جديد،  تصعيد  في 
بشكل  سترد  المتحدة  الواليات  بأن  طهران  ترامب 
بالده،  يستهدف  اعتداء  أي  على  مرة«  ألف  »أقوى 
إيرانية الغتيال سفيرة  إعالمية عن خطط  تقارير  بعد 
في  سليماني،  قاسم  الجنرال  لمقتل  انتقاما  أميركية 
موقف استتبعه تحذير الجمهورية اإلسالمية واشنطن 

من ارتكاب أي »خطأ إستراتيجي«.
نقال  األميركي  اإلخباري  »بوليتيكو«  موقع  وذكر 
اسميهما  عن  يكشف  لم  أميركيين  مسؤولين  عن 
الحكومة  أن  تعتقد  االستخبارات  أجهزة  إن  قولهما 
المتحدة  الواليات  سفيرة  الغتيال  تخطط  اإليرانية 
ترامب  من  القريبة  ماركس،  النا  أفريقيا،  جنوب  في 
حسب  نوفمبر،  في  المقررة  الرئاسية  االنتخابات  قبل 

»فرانس برس«.
واشنطن  اكتشفتها  الخطة  هذه  أن  الموقع  وأورد 
األسابيع  في  أوضح  معالمها  وأصبحت  الربيع،  في 
الغتيال  خططت  طهران  أن  إلى  مشيرا  األخيرة، 
الحرس  في  القدس  فيلق  قائد  لمقتل  انتقاما  ماركس 
قرب  أميركية  جوية  بضربة  اإليراني سليماني  الثوري 

العام. مطار بغداد مطلع 
»حسب  »تويتر«:  على  تغريدة  في  ترامب  وقال 
أو  الغتيال  تخطط  إيران  تكون  قد  صحفية،  تقارير 
هجوم آخر ضد الواليات المتحدة ردا على قتل الزعيم 
جانب  من  هجوم  »أي  وأضاف:  سليماني«.  اإلرهابي 
المتحدة سيجابه  الواليات  أيا يكن شكله، ضد  إيران، 

برد على إيران سيكون أقوى بألف مرة«.
المتحدث  أمل  الثالثاء،  صحفي  مؤتمر  وفي 
يرتكب  بأال  ربيعي،  علي  اإليرانية،  الحكومة  باسم 
جديدا.  إستراتيجيا  »خطأ  األميركيون  المسؤولون 
إستراتيجي،  خطأ  أي  )ارتكبوا(  حال  في  وبالتأكيد 
سيشهدون الرد اإليراني الحاسم«. وأوضح: »قرأت ما 
قاله ترامب، وأنا آسف ألن رئيس بلد يدعي أنه يدير 
أجندة  تغذيها  متسرعة،  بتعليقات  يدلي   )...( العالم 
هذا  إلى  هش  أساس  إلى  استنادا  ومريبة  )خاصة(، 

الحد«، في إشارة إلى تقرير موقع »بوليتيكو«.
وتشهد العالقات بين واشنطن وطهران توترا منذ 
وقطعت   ،1979 العام  في  اإلسالمية  الثورة  انتصار 
حدة  وتزايدت  ذلك.  من  عام  بعد  بينهما  بالكامل 
في  أحادي  بشكل  االنسحاب  ترامب  قرار  مع  التوتر 
والدول  بين طهران  الموقع  االتفاق  2018، من  مايو 

.2015 الكبرى حول البرنامج النووي اإليراني في 

مع   2020 يناير  من  الثالث  في  ذروته  التوتر  وبلغ 
الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  ونائب  سليماني  مقتل 
جوية  بضربة  المهندس،  مهدي  أبو  العراق  في 
بقصف  أيام  بعد  طهران  وردت  بغداد.  في  أميركية 

العراق،  غرب  في  األسد  عين  قاعدة  طال  صاروخي 
بالغ  توتر  سجل  كما  أميركيون.  جنود  يوجد  حيث 
طائرة  إسقاط  إيران  إعالن  بعد   ،2019 يونيو  في 
الجوي،  انتهكت مجالها  أنها  أميركية مسيرة، مؤكدة 

أعلن  يومين،  وبعد  بشدة.  واشنطن  نفته  الذي  األمر 
على  ضربات  األخيرة  اللحظة  في  ألغى  أنه  ترامب 

إيران لتفادي سقوط خسائر بشرية فادحة.
مفروض  حظر  تمديد  اتجاه  في  واشنطن  وتدفع 

وإعادة  أكتوبر  في  ينتهي  أسلحة  إيران  تسليم  على 
ربيعي  ووضع  طهران.  على  دولية  عقوبات  فرض 
للفوز  ترامب  معركة  إطار  في  األميركي  التهديد 
بوالية رئاسية ثانية على حساب منافسه الديمقراطي 
من  الثالث  في  الرئاسية  االنتخابات  في  بايدن،  جو 
بسبب  كهذه  أمور  قول  يتم  »ربما  وقال:  نوفمبر. 
المغامرة،  عن  االمتناع  هي  نصيحتنا  االنتخابات. 
في   )...( استقرار  بعدم  والتسبب  القتل،  عمليات 
وقبل  رئاسي«.  مقعد  على  الحصول  بغرض  المنطقة 
بومبيو،  مايك  خارجيته،  وزير  رفض  ترامب،  تغريدة 
التعليق على التهديد الذي تواجهه السفيرة ماركس.
لكنه قال لشبكة »فوكس نيوز« اإلثنين: »جمهورية 
لإلرهاب  الداعمة  األولى  الدولة  هي  اإلسالمية  إيران 
اغتيال في جميع  )...( وانخرطت في جهود  العالم  في 
أنحاء العالم«. وأضاف أن اإليرانيين »اغتالوا أشخاصا 
في أوروبا وفي أجزاء أخرى من العالم )...( ونحن نأخذ 
من  طهران  محذرا  الجد«،  محمل  على  المزاعم  هذه 
أميركي  أي  -مهاجمة  النشاطات  من  النوع  هذا  »أن 
دبلوماسيا  كان  سواء  وقت،  أي  وفي  مكان  أي  في 
إطالقا«.  مقبول  غير  عسكريا-  أو  سفيرا  أو  أميركيا 
وقال: »سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسؤول في 

الخارجية«. وزارة 
في  ورد  ما  قاطع  بشكل  اإلثنين،  طهران،  ونفت 
باسم  المتحدث  لسان  على  ووصفته  »بوليتيكو«، 
بـ»المغرض«.  زاده،  خطيب  سعيد  خارجيتها  وزارة 
»الكف  إلى  األميركيين  المسؤولين  المتحدث  ودعا 
على  إليران  معاد  جو  لخلق  البالية  األساليب  تكرار  عن 
الساحة الدولية«، معتبرا أن واشنطن تصر على توجيه 
»الدعاية«  إطار  »االتهامات واألكاذيب« ضد بالده في 
لالنتخابات الرئاسية. وذكر خطيب زاده بـ»العشرات من 
واالستخباراتية،  العسكرية  والتدخالت  االغتيال  عمليات 
والخروج من العديد من المعاهدات الدولية، واالغتيال 
في  الشامخ  القائد  سليماني  قاسم  للفريق  الجبان 

ميادين مكافحة اإلرهاب«.
هذا  تنسى  ولن  تغفر  »لن  بالده  أن  على  وشدد 
الجنرال  اغتيال  إلى  إشارة  في  اإلرهابي«،  العمل 

سليماني.
الماضي  األسبوع  ذكرت  اإليرانية  البحرية  وكانت 
أميركية حلقت بالقرب من منطقة  أنها طردت طائرة 
تجري فيها تدريبات عسكرية قريبة من مضيق هرمز. 
اإليرانية  القوات  رادارات  إن  اإليراني  الجيش  وقال 
منطقة  دخولها  بعد  أميركية  طائرات  ثالث  رصدت 

تحديد الدفاع الجوي في البالد.

طهران في مرمى تهديد ترامب بعد أنباء عن خطط إيرانية »انتقامية«
تصعيد جديد بين الخصمين

الرئيس األميركي أراد قتل نظيره السوري بشار األسد
إنه  الثالثاء،  ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس  قال 
العام  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  اغتيال  أراد 
عارض  ماتيس،  جيم  آنذاك،  دفاعه  وزير  لكن   ،2017
فريندز«  آند  »فوكس  برنامج  في  ترامب  وقال  العملية. 
تماما«.  لألمر  جهزت  لقد  قتله.  أفضل  »كنت  الصباحي: 
ماتيس  ذلك.  يفعل  أن  في  ماتيس  يرغب  »لم  وأضاف: 

يرحل«. وتركته  تقديره  في  بولغ  جنراال  كان 
العام  التي نشرت في  المعلومات  التصريح  ويدعم هذا 
الصحفي في »واشنطن بوست« بوب  2018، عندما نشر 
لكن  األبيض«،  البيت  في  ترامب  »الخوف:  كتابه  وودورد 
 5 في  للصحفيين  ترامب  وقال  حينها.  ذلك  نفى  ترامب 

التفكير في ذلك مطلقا«. 2018: »لم يتم حتى  سبتمبر 

انتقاده  إطار  في  الثالثاء،  ترامب،  تصريحات  وجاءت 
ماتيس، الذي وصفه الرئيس بأنه »رجل عظيم« عندما عينه 
المتقاعد  بالجنرال  ساءت  عالقاته  لكن  البنتاغون،  إلدارة 

الذي استقال في نهاية المطاف أواخر العام 2018.
وذكرت تقارير صحفية أن ترامب فكر في اغتيال األسد 
على  كيميائي  هجوم  بشن  السوري  الرئيس  اتهام  بعد 
كتابه  في  وودورد  وذكر   .2017 أبريل  في  المدنيين 
»تدخل«  أن  األميركية  القوات  على  إن  قال  ترامب  أن 

األسد. و»تقتل« 
وكتب وودورد الذي اشتُهر بكشفه في السبعينات فضيحة 
أن  نيكسون،  ريتشارد  الرئيس  أسقطت  التي  »ووترغيت« 
لكنه  الحال«،  في  ذلك  على  »سأعمل  ترامب  أخبر  ماتيس 

عاد بخطط لشن غارة جوية محدودة. وقال ترامب لشبكة 
»فوكس« إنه لم يندم على قرار عدم استهداف األسد، قائال 

إنه كان بإمكانه »التعايش مع كال األمرين«.
شخصا  ليس  أنه  بالتأكيد  اعتبرت  »لقد  ترامب:  وقال 
أردت  لو  منه  للتخلص  فرصة  لدي  كانت  لكن  جيدا، 
تلك  غالبية  ضد  كان  ماتيس  ذلك....  ضد  ماتيس  وكان 

األشياء«.
المدمرة  الحرب  سنوات  طوال  سورية  األسد  حكم 
 .2011 منذ  اآلالف  مئات  فيها  وقتل  البالد،  تعيشها  التي 
الجرائم  من  سلسلة  بارتكاب  السوري  النظام  ويتهم 
واالغتصاب  التعسفية  واإلعدامات  التعذيب  ذلك  في  بما 

كيميائية. أسلحة  واستخدام 
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خطوة اعتبرت »تاريخية« 

رسميا.. اإلمارات والبحرين توقعان مع »إسرائيل« اتفاقي تطبيع في البيت األبيض
واشنطن - وكاالت

●    الرئيس الفلسطيني محمود عباس●    من حفل توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من اإلمارات والبحرين في حديقة البيت األبيض

 »فرانس برس«: تقيم العديد من الدول 
النفطية العربية بتكتم اتصاالت مع 

السلطات اإلسرائيلية منذ سنوات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: 
السالم لن يتحقق في المنطقة »دون 

إنهاء االحتالل« اإلسرائيلي

وقع  اإلسرائيلية،  العربية  العالقات  بملف  كبير  تطور  في 
في  الثالثاء،  نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
العربية  اإلمارات  مع  تاريخيين  اتفاقين  األبيض  البيت 
في  القوى  موازين  تغيير  شأنهما  من  والبحرين،  المتحدة 
الشرق األوسط تحت رعاية الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
قبل  سالم«  »صانع  أنه  على  نفسه  تقديم  على  الحريص 

سبعة أسابيع من االنتخابات الرئاسية األميركية.
التوقيع في البيت األبيض: »بعد  وقال ترامب خالل حفل 
والنزاعات، نشهد فجرا لشرق أوسط  االنقسامات  عقود من 
إضافية  عربية  دول  ست«  أو  »خمس  أن  مؤكدا  جديد«، 
ستحذو حذوهما »قريبا جدا« دون أن يسميها، وفق »فرانس 

برس«.
بأنهما »منعطف  االتفاقين  نتانياهو هذين  بدوره، وصف 
اإلسرائيلي- للنزاع  حدا  يضعا  أن  »يمكن  وأنهما  تاريخي« 

لم   ،»19 »كوفيد  جائحة  رغم  كبير  حشد  وأمام  العربي«. 
أن  قبل  ترامب  »لصديقه«  المديح  كيل  في  نتانياهو  يبخل 

يقول بالعربية لمحاوريه: »السالم عليكم«.
الغائبين  الفلسطينيين  مصير  إلى  يتطرق  لم  لكنه 
والبحرين  اإلمارات  وزيرا  ذكر  وإن  حتى  الثالثاء،  حفل  عن 
القضية الفلسطينية. وبعد أن حيا »تغييرا في صميم الشرق 
األوسط«، شكر وزير خارجية اإلمارات الشيخ عبداهلل بن زايد 
قرر  وألنه  السالم،  اختار  ألنه  نتانياهو،  شخصيا،  نهيان،  آل 
»وقف ضم أراض فلسطينية«، حتى وإن كان األخير يؤكد أن 

األمر ليس أكثر من تأجيل.

وقال بن زايد إن »كل خيار غير السالم سيعني الدمار والفقر 
سوف  السالم  »معاهدة  أن  وأضاف  اإلنسانية«.  والمعاناة 
الفلسطيني«.  الشعب  جانب  إلى  أكثر  الوقوف  من  تمكننا 
وتابع أن »الهدف من معاهدات السالم هو العمل من أجل 
آفاقا  لتفتح  تأتي  االتفاقية  »هذه  وأن  المنطقة«،  استقرار 

أوسع لسالم شامل في المنطقة«.
من جانبه، قال وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، 
إن »اليوم يمثل لحظة تاريخية لكل شعوب الشرق األوسط. 
خطوة  وإسرائيل  البحرين  بين  السالم  يدعم  الذي  اإلعالن 
تاريخية في الطريق إلى سالم دائم«. وأضاف أن »اتفاق اليوم 
يعتبر خطوة مهمة أولى، واآلن يقع على عاتقنا العمل بنشاط 
والمستدام  العادل  الحل  الدولتين هو  السالم.... حل  إلنجاز 

للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني وهو أساس للسالم«.
ووقع نتانياهو االتفاقين الثنائيين مع الوزيرين بعد إعالن 
الرئيس  جانب  إلى  األولى  باألحرف  الثالثة  وقعه  مشترك 
األميركي، لكن لم تحدث أي مصافحة باأليدي في ظل جائحة 

»كوفيد 19«.

اختراق إستراتيجي
منذ  بإسرائيل  يعترف  من  أول  هما  والبحرين  واإلمارات 
و1994.   1979 في  واألردن  مصر  بين  السالم  اتفاقات 
تجاه  العداء  في  إسرائيل  مع  والبحرين  اإلمارات  وتشترك 

إيران، التي تعد أيضا العدو اللدود لواشنطن في المنطقة.
وتقيم العديد من الدول النفطية العربية بتكتم اتصاالت 
مع السلطات اإلسرائيلية منذ سنوات، لكن تطبيع العالقات 
الدول  لتلك  منها،  االقتصادية  سيما  ال  كثيرة،  فرصا  يؤمن 
»كورونا  فيروس  أزمة  عواقب  من  التخلص  تحاول  التي 

المستجد«.
لسياسة  واشنطن  معهد  من  ماكوفسكي،  ديفيد  ويؤكد 
على  مشددا  األولى«،  الدرجة  من  إنجاز  »أنه  األدنى  الشرق 
»بالدرجة  لإلسرائيليين  مخاطرة«  على  ينطوي  »ال  أنه 
عن  تخلى  »عندما  بيغن  مناحيم  واجهها  التي  نفسها« 
التفاوض  على  وافق  عندما  رابين  إسحق  أو  لمصر،  سيناء« 

مع ياسر عرفات. وال تزال »رؤية السالم« التي قدمها دونالد 
الصراع  إنهاء  بهدف  العام  هذا  من  سابق  وقت  في  ترامب 
اإلسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي، بعيدة عن النجاح، إذ 
رفضتها السلطة الفلسطينية التي ال تريد أن يقوم الرئيس 
قرارات  سلسلة  اتخذ  أن  منذ  وسيط  بدور  حتى  األميركي 

مؤيدة إلسرائيل.

ال سالم دون إنهاء االحتالل
وأكد بيان صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
مساء الثالثاء، عقب التوقيع على اتفاقي السالم، أن األخير لن 
يتحقق في المنطقة »دون إنهاء االحتالل« اإلسرائيلي. وحذر 
عباس في بيانه: »نحذر من جديد بأنه لن يتحقق سالم أو 
أمن أو استقرار ألحد في المنطقة، دون إنهاء االحتالل ونيل 
قرارات  عليها  تنص  كما  كاملة،  الفلسطيني حقوقه  الشعب 

الشرعية الدولية«.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الثالثاء 
منتقدا  العربي،  العالم  تاريخ  في  أسود«  »يوما  سيكون 
الثالثاء  تظاهرات  الفلسطينيون  ونظم  فيه.  »االنقسامات« 
من  الظهر«  في  »طعنة  اعتبروهما  اتفاقين  على  احتجاجا 
قبل الدولتين المتهمتين بعقد اتفاق مع الدولة العبرية من 
دون انتظار والدة دولة فلسطينية، كما تجمع العشرات خارج 

البيت األبيض للتعبير عن احتجاجهم خالل حفل التوقيع.
تغيير  إحداث  على  عزمها  أبدت  لطالما  ترامب  إدارة  لكن 
والعالم  إسرائيل  بين  تقارب  بتحقيق  المنطقة  في  جذري 
العربي في وجه إيران. ويعكس االتفاقان بوادر هذا التغيير، 
ويعيدان القضية الفلسطينية إلى مرتبة أدنى، وهو ما كان 
يأمل به البيت األبيض. وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون 

»ليس  االتفاق  إن  التوقيع،  قبيل  قرقاش،  أنور  الخارجية، 
موجها ضد أحد«.

وقال في لقاء مع صحفيين في دبي: »نشعر أن )...( هناك 
حاجة إلى اختراق إستراتيجي«، مشددا على أن سياسة الدولة 
العربية »في عدم التواصل مع إسرائيل لم يؤد في الواقع إلى 

حل النزاع وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني«.
كما  األوسط  الشرق  يعد  »لم  ماكوفسكي:  ديفيد  وقال 
كان في عهد أبي، بل منطقة جديدة« رفضت فيها الجامعة 
العربية، في حدث استثنائي، إدانة قرار الدولتين الخليجيتين. 
»الفلسطينيين  إن  السابق  األميركي  الدبلوماسي  وقال 
األميركية،  االنتخابات  في  سيحدث  ما  ليروا  سينتظرون 
في  التفكير  إعادة  عليهم  سيتعين  األمور  تهدأ  عندما  لكن 

موقفهم«.
ويقربان  نتانياهو  لبنيامين  انتصارا  االتفاقان  ويشكل 
»إسرائيل« من هدفها بأن تكون مقبولة في المنطقة. ويرى 
دونالد ترامب، الذي يسعى لوالية ثانية ولم يحقق حتى اآلن 
للناخبين، في ذلك نجاحا يعترف به  تقدما دبلوماسيا يذكر 
حتى خصومه الديمقراطيون. ومنذ اإلعالن في 13 أغسطس 
عن االتفاق اإلسرائيلي اإلماراتي ومن بعده األسبوع الماضي 
الجمهوري  الملياردير  معسكر  يكف  ال  البحرين،  مع  االتفاق 

عن اإلشادة بعمله الذي يستحق برأيه جائزة نوبل للسالم.
وقبل ثالث ساعات من توقيع االتفاقين، أعلن ترامب أن »ال 
مشكلة« لديه في بيع مقاتالت أميركية من طراز »إف 35« 
لإلمارات العربية المتحدة رغم معارضة إسرائيل. وقال ترامب 
نيوز: »شخصيا، لن أجد مشكلة في  متحدثا لشبكة فوكس 
ذلك، لن أجد مشكلة في بيعهم طائرات إف 35«، مشيرا إلى 
أن ذلك سيوفر »الكثير من الوظائف« في الواليات المتحدة.

الوباء ال يزال يرهب العالم

»تشديد القيود« حيلة الحكومات في مواجهة 
»كورونا« لتجنب إغالق »باهظ التكلفة«

الصحية  القيود  العالم  ببريطانيا، يشدد  إلى كندا مرورا  من فرنسا 
في مواجهة التفشي المتسارع لوباء »كوفيد 19«، إذ تسعى غالبية 
له  ستكون  تام  عزل  فرض  إعادة  تجنب  إلى  ثمن  بأي  الحكومات 

تداعيات اقتصادية كارثية.
بإغالقها  متشدد  نهج  اعتماد  في  الصينية  السلطات  تتردد  ولم 
مدينة رويلي الواقعة عند الحدود مع بورما بعد تسجيل ثالث إصابات 
فيها، مع الطلب من سكانها البالغ عددهم 210 آالف نسمة مالزمة 

منازلهم والخضوع لفحص »كوفيد 19«.
وأودت الجائحة بحياة أكثر من 929 ألف شخص في العالم منذ أبلغ 
مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 
اإلثنين،  نهار  إصابة،  و296350  وفاة   4430 بينهم  من  ديسمبر، 

حسب تعداد أعدته »فرانس برس« استنادا إلى مصادر رسمية.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن إن بالدها »على 
مشارف وضع قد يتحول إلى موجة ثانية«. وفرضت في البالد قيودا 
جديدة، ال سيما إغالق الحانات والمطاعم في كوبنهاغن. وأوضح وزير 
الصحة ماغنوس هونيكه: »مريض جديد من كل خمسة مرضى يبلغ 
بين العشرين والتاسعة والعشرين، لذا فإن القيود تطال حياة الليل 

والسهر«.
وحذر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، من أن »ما نشهده من 
حيث األعداد في هذه األيام يجب أن يقلق العالم«. وسجلت بالده في 
نهاية األسبوع الفائت أكثر من 1300 إصابة، في عدد غير مسبوق منذ 

بداية فصل الصيف.
وقال ترودو: »آخر ما نريد أن نعيشه هذا الخريف، هو عزل مثلما 
حصل في الربيع«، مذكرا بأهمية التزام توصيات الصحة العامة. ومع 
أن احتمال فرض العزل التام مجددا، كما حصل في »إسرائيل« لمدة 
ثالثة أسابيع على األقل، غير مطروح بالنسبة لمعظم الدول، فإن بعض 
فورد،  دوغ  قال  بدوره،  به.  بالتهديد  يترددون  ال  باتوا  المسؤولين 
رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة األكثر اكتظاظا في كندا: »أحرص على 

أن أكون واضحا تماما: كل الخيارات مطروحة«.
والوضع مقلق أيضا في فرنسا، حيث سجلت، اإلثنين، أكثر من ستة 
آالف إصابة بالمرض، بعد تسجيل عدد قياسي السبت بلغ 10561 
إصابة. وأعلنت اإلثنين مجموعة من القيود بينها منع حفالت الطالب 
والتجمعات ألكثر من عشرة أشخاص في عدة  المدرسية  والنزهات 

مدن كبيرة خصوصا في مرسيليا وبوردو »جنوب«.

واعتبارا من الثالثاء، منعت برمنغهام، ثاني مدن بريطانيا من حيث 
عدد السكان، كل اللقاءات بين العائالت واألصدقاء. وفي أنحاء إنجلترا، 
يمنع منذ اإلثنين أن يجتمع أكثر من ستة أشخاص من عائالت مختلفة.
وبدأت آثار الجائحة تظهر على الصعيد االقتصادي في بريطانيا، 
حيث ارتفعت نسبة البطالة 4.1 % في األشهر الثالثة المنتهية حتى 
آخر يوليو في مقابل 3.9 % في األشهر الثالثة المنتهية حتى يونيو 
بسبب اإلغالق المفروض منذ الربيع لمكافحة وباء »كوفيد 19«، 
على ما أفادت الهيئة الوطنية لإلحصاءات. وتوقع خبراء اقتصاد أن 
يتفاقم الوضع في الخريف. وفي أيرلندا أعلن، الثالثاء، إرجاء إعادة 
بين  التجمعات  على  جديدة  قيود  وفرض  دبلن  في  الحانات  فتح 

العائالت.
وسجلت منظمة الصحة العالمية، األحد، عددا يوميا قياسيا يقارب 
تيدروس  المنظمة  مدير  وقال  العالم.  أنحاء  في  إصابة  آالف   308
أدهانوم غيبريسوس اإلثنين: »نحن بعيدون عن الخروج« من األزمة.

في المقابل، يبدو أن الوضع يتحسن في البيرو، إحدى دول أميركا 
الالتينية األكثر تضررا من الوباء الذي أودى بحياة 31 ألف شخص على 
أراضيها. وسجلت 102 وفاة جديدة في البيرو اإلثنين، وهو أدنى عدد 

مسجل منذ 24 مايو.
من جهتها، لم تسجل أستراليا أي وفاة جراء الوباء للمرة األولى 
منذ شهرين. ويأتي ذلك بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة في 

ملبورن.
تفشي  ملحم خلف، من  بيروت،  في  المحامين  نقيب  عربيا، حذر 
المرض في سجن رومية، قرب العاصمة، الذي يؤوي نحو أربعة آالف 
سجين، أي أكثر بنحو ثالث مرات من قدرته االستيعابية. وقال خلف 
بقنبلة  أشبه  رومية  سجن  داخل  »الفيروس  إن  برس«  لـ»فرانس 

إنسانية ال أحد يستطيع أن يحملها«.
ويجرب راهنا أكثر من 30 لقاحا على البشر في العالم أمال بوضع حد 
للوباء. وأعلنت الصين، الثالثاء، أن لقاحا سيصبح متوافرا للمواطنين 
اعتبارا من نوفمبر. وأوضحت عالمة األوبئة، وو غيجن، المسؤولة في 
الصحة  لوزارة  التابعة  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  مركز 

الصينية: »التقدم الراهن مرض جدا«.
وأعلنت اإلمارات أنها أجازت االستخدام الطارئ للقاح ضد فيروس 
االختبارات  من  الثالثة  المرحلة  في  يزال  ال  المستجد«  »كورونا 
سينوفارم  شركة  وبدأت  الصحي.  المجال  في  للعاملين  الستخدامه 
الصينية العمالقة لألدوية المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح في 
اإلمارات في يوليو الماضي، بينما قال مسؤولون إماراتيون إن النتائج 

ايجابية حتى اآلن.

بعد قرابة أسبوع من حريق مخيم موريا، الذي ترك آالف 
أنها ستستقبل  ألمانيا  أكدت  مأوى،  المهاجرين من دون 
بينها  اليونانية،  الجزر  1553 مهاجرا موجودين حاليا في 

ليسبوس التي قرر سكانها، الثالثاء، التعبير عن غضبهم.
المدني  الدفاع  جهاز  رئيس  أعلن  الظهر،  وبعد 
خمسة  توقيف  كريسوخيدس،  ميخاليس  اليوناني، 
المخيم،  في  الحريق  بشأن  التحقيق  إطار  في  مهاجرين 
صحية  ظروف  في  مهاجر  ألف   12 يؤوي  كان  الذي 
كارثية، مشيرا إلى أن مشتبها سادسا ال يزال فارا، وفق 

»فرانس برس«.
الذين  ألفا،   85 عددهم  البالغ  ليسبوس  سكان  ودعا 
للمطالبة  التظاهر  إلى  عنهم،  أوروبا  بتخلي  ينددون 
الحريق  اندالع  منذ  ينامون  الذين  المهاجرين«  بـ»إبعاد 
الطعام  إلى  الوصول  صعوبة  مع  الحارق،  األسفلت  على 

والمياه في ظل درجات حرارة عالية.
وأعلن نائب المستشارة األلمانية أوالف شولتز، الثالثاء، 
في  حاليا  موجودين  مهاجرا   1533 ستستقبل  المانيا  أن 
الجزر اليونانية، وقال: »نضمن أن 1533 فردا في عائالت 
اليونانية(  السلطات  جانب  من  )الجئين  اعتبروا  أن  سبق 

سيتركون الجزر« في بحر إيجه إلى ألمانيا.
التي  أطفال،  مع  للعائالت  األولوية  إعطاء  برلين  وتود 
وفق  اليونانية،  السلطات  من  اللجوء  وضع  على  حصلت 
المبادرة  هذه  وتضاف  ألماني.  حكومي  مصدر  قال  ما 
دول من  استقبال عشر  ألمانية تشمل  فرنسية  أخرى  إلى 

االتحاد األوروبي 400 قاصر معزول تم إجالؤهم من موريا، 
األلمانية  الحكومة  على  الضغط  يتزايد  وقت  في  وتأتي 

الستقبال قسم من مهاجري موريا.
إيجاد حل على  األلمانية على ضرورة  السلطات  وتشدد 
تثير  التي  الشائكة  المسألة  لهذه  األوروبي  المستوى 

انقساما بين الدول الـ27 منذ 2015.

استجابة عادلة
خالل  ميشال،  شارل  األوروبي،  المجلس  رئيس  ودعا 
لالتحاد  وفعالة«  وقوية  عادلة  »استجابة  إلى  أثينا،  زيارته 
سبتمبر   23 في  األوروبية  المفوضية  وقدمت  األوروبي. 
مشروعها المنتظر لإلصالح في السياسة المتعلقة بالهجرة 

في االتحاد األوروبي.
وحتى اآلن كانت استجابة األوروبيين محدودة جدا: فقد 
وافقت عشر دول على التكفل بـ400 قاصر غير مصحوبين، 
منهم،  مئة  نحو  تستقبل  أن  يفترض  التي  فرنسا  بينها 
األلمانية  المستشارة  ينبغي على حكومة  لكن في برلين، 
أنغيال ميركل أن تتعامل أيضا مع أحزاب سياسية ومنظمات 
بالقيام  يطالب  المدني  المجتمع  من  وقسم  حكومية  غير 

بخطوة إنسانية.
ويتوقع خروج تظاهرة جديدة تحت شعار »لدينا مكان«، 
المناطق  من  العديد  عبرت  وقت  في  برلين،  في  األحد، 
والواليات عن رغبتها في التكفل بعدد من مهاجري موريا. 
الذين  المعزولين  المهاجرين  من  شخص   800 وحدهم 
طردوا من المخيم بسبب الحريق، انضموا إلى مركز موقت 

أقامته السلطات اليونانية بسرعة.

التابعة  البيضاء  الخيم  تحت  استقروا  الذين  ومعظم 
الالجئين هم  المتحدة لشؤون  لألمم  السامية  للمفوضية 

عائالت، وفق ما ذكرت وزارة الهجرة اليونانية.

غير قابل للتفاوض
وقال وزير الدفاع المدني في ليسبوس: »دخول طالبي 
للتفاوض«.  قابال  أمرا  ليس  الجديد  المخيم  إلى  اللجوء 
ودعا محافظ شمال بحر إيجه كوستاس مونتزوريس، وهو 
إقامة مخيم  أحد المعارضين الشرسين لمشروع الحكومة 
التجمع  إلى  المستثمرين والمهنيين  مغلق في ليسبوس، 
عن  المهاجرين  و»إبعاد  الوضع  بـ»تطبيع«  للمطالبة 

الجزيرة على متن سفن«.
النيران  التهمته  الذي  ركام موريا،  أمتار من  بعد  وعلى 
طالبي  عائالت  بعض  أفراد  وقف  سبتمبر،   9 إلى   8 ليل 
اللجوء في طابور للدخول إلى مخيم موقت، وفق ما رصدت 
ميكانيكي  وهو  بيكيمبو  فاني  وأورد  برس«.  »فرانس 
الكونغو  جمهورية  من  عام  منذ  وصل  عاما   25 يبلغ 
أن  ورأى  أيام«،  عشرة  »منذ  ينتظر  أنه  الديمقراطية، 

المخيم الموقت »جحيم ثان«.
المحافظة  اليونانية  الحكومة  تعتزم  عدة،  أشهر  ومنذ 
إقامة مركز مغلق في ليسبوس لتخفيف اكتظاظ مخيم موريا 
اليوناني،  الوزراء  رئيس  أكد  األخير،  دمر  أن  وبعد  الهائل. 
المخيم،  بناء  إعادة  ستتم  أنه  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس 
متمنيا أن يشارك االتحاد األوروبي بشكل أكبر. ومنذ العام 
الماضي، غالبا ما تحصل حوادث في ليسبوس بين طالبي 

اللجوء والسكان وبينهم مؤيدون لليمين المتطرف.

برلين - وكاالت

عواصم العالم - وكاالت

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  مهاجرة تحضر الطعام قرب مخيم موقت على جزيرة ليسبوس

●  تايالنديون في طائرة إيرباص 330 حّولت إلى مقهى بمدينة باتايا

بعد حريق ترك آالفا منهم بال مأوى

أملانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من الجزر اليونانية



اقتصاد

كالم في األرقام

مليار دوالر
خسائر الفرصة الضائعة جراء إقفاالت 

المنشآت النفطية ووقف عمليات اإلنتاج 
والتصدير منذ يناير الماضي.

المؤسسة الوطنية للنفط

قالوا

08

الدورة  اجتماع  في  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  شارك 
المركزية  المصارف  محافظي  لمجلس  بعد،  عن  واألربعين  الرابعة  االعتيادية 

العربية. النقد  ومؤسسات 
فيروس  لجائحة  والنقدية  والمالية  االقتصادية  التداعيات  االجتماع،  وتناول 

كورونا المستجد، والخيارات في السياسات واألدوات لمرحلة ما بعد األزمة.
تغيرات  تداعيات  أثر  أيضا  االجتماع  تناول  المركزي،  للمصرف  بيان  وحسب 

المالي. واالستقرار  المالي  النظام  المناخ على 
والمنتجات  الخدمات  ومستقبل  الحديثة  التقنيات  تطبيقات  وناقش 
غسل  مكافحة  جهود  وتطورات  كورونا،  فيروس  تداعيات  ظل  في  المصرفية 

المالي. األموال وتمويل اإلرهاب، وأهمية تعزيز الشمول 
الغارد،  كريستين  األوروبــي  المركزي  البنك  رئيس  االجتماع  في  وشارك 

العريان. محمد  االقتصاديين  المستشارين  وكبير 

الكبير يبحث تداعيات كورونا في اجتماع عربي

»المجتمع الدولي ليس 
على استعداد لدعم 
الممارسات التي أدت إلى 
االنهيار المالي واألزمة 
االقتصادية في لبنان..«

المفوض األوروبي إلدارة 
األزمات
يانيز لينارتشيتش

9.8

ثقافة أعمال جديدة
العالمات  اآلن  العالمي  االقتصاد  من  كبيرة  قطاعات  تظهر 
السريع  )التعافي   V التعافي على هيئة حرف  إلى  التي تشير  التقليدية 
البلدان  من  للعديد  الشهرية  المؤشرات  تظهر  حاد(.  ركود  بعد 
المحلي  الناتج  نمو  ويتراوح  ويوليو،  يونيو  في  قوية  ارتدادات 
إلى   %  10 من  المتوقع  التضخم(  حسب  )المعدل  الحقيقي  اإلجمالي 
15 % في الربع الثالث، في حال بقاء كل الظروف األخرى على حالها.

بكل تأكيد، هناك من األسباب ما يدعونا إلى التساؤل حول ما إذا 
كان االرتفاع الملحوظ مجرد ارتداد فني وهم ناتج عن عمق االنهيار 
بلدان  عانت  إذا  خاصة  الحال،  هي  هذه  تكون  قد  الهائل.  األولي 
عديدة موجة ثانية قوية من اإلصابات بعدوى مرض فيروس »كوفيد 
- 19«، أو إذا تبين أن اآلمال الكبرى في التوصل إلى لقاح مبكر كانت 
وسوف  اليقين.  وجه  على  يجزم  أن  يستطيع  أحد  ال  محلها.  غير  في 
البلدان  الدالئل، في حين تحاول  ننتظر ونترقب  أن  لزامًا علينا  يكون 

الفيروس وإعادة اقتصاداتها إلى طبيعتها. إدارة  التوازن بين  إيجاد 
أكثر  الفيروس  من  عانت  المتحدة  الواليات  أن  من  الرغم  على 
مما  انخفض،  الجديدة  اإلصابات  معدل  فإن  البلدان،  من  غيرها  من 
الصيف.  في  المسجل  االقتصادي  االنتعاش  تسارع  احتمال  من  يزيد 
السيطرة  من  عاٍل  مستوى  إلى  المؤشرات  أحدث  تشير  الصين  وفي 
بها  تضطلع  التي  األدوار  إلى  وبالنظر  التعافي.  وتسارع  العدوى  على 
هذه  مثل  فإن  العالمي،  االقتصاد  في  والصين  المتحدة  الواليات 
الرغم  على  العالمية،  للتجارة  قوي  بتعافٍ  تبشر  اإليجابية  التطورات 

والتكنولوجيا. التجارة  البلدين حول  بين  المستمر  الصراع  من 
اندالع  إلى  تشير  عالمات  البلدان  عديد  فتُظِهر  أوروبا،  في  أما 
19«، وتشكل اإلصابات المتزايدة تهديدًا  موجة ثانية من »كوفيد - 
كل  في  الحال  ليست  هذه  لكن  خاص.  بشكل  إسبانيا  في  للتعافي 
مكان. فقد صعدت بلدان أخرى من تدابير السيطرة، وإذا أثبتت هذه 
التعافي  إبقاء  من  البلدان  هذه  تتمكن  فسوف  كافية،  أنها  التدابير 

الصحيح. المسار  على 
هذا هو مبلغ علمنا اآلن، وقد تجاوزنا منتصف سبتمبر. ولكي 
المستدام  االقتصادي  التعافي  احتماالت  بشأن  ثقة  أكثر  نكون 
في أواخر 2020 وحتى 
فإننا   ،2021 العام 
مزيد  إلى  احتياج  في 
إلى  تشير  التي  األدلة 
التوصل  نحو  التقدم 
محسنة  عالجات  إلى 
وفعّالة.  آمنة  ولقاحات 
على  اللقاح  أتيح  ومتى 
فمن  واسع،  نطاق 
نتوقع  أن  الممكن 
تسارع  من  المزيد 
القطاعات  إلى  تعود  الحياة  تبدأ  وسوف  االقتصادي.  النشاط 

في  بما  االجتماعي  التباعد  بروتوكوالت  بسبب  ومعاناة  تضررًا  األشد 
والضيافة. والترفيه،  الدولي،  السفر  ذلك 

التي  المرشحة  الواعدة  اللقاحات  جميع  تفشل  لم  ما  الواقع،  في 
التعافي  التجارب، فيمكننا أن نتوقع  الثالثة من  المرحلة  بلغت بالفعل 
األشهر  في  ما  وقت  في  بشدة  تضررت  التي  القطاعات  هذه  في 
قائمًا  الدوري  التعافي  في  األمل  يصبح  النقطة  هذه  وعند  المقبلة، 

أكثر منطقية. مبرر  على 
مجموعة  كانت  إذا  ما  هو  الخريف  هذا  في  إلحاحًا  األكثر  السؤال 
السعودية،  العربية  المملكة  حاليًا  رئاستها  تتولى  التي  العشرين، 
فعلت  كما  الحقيقي،  الدولي  التعاون  وتسليم  ذاتها  إحياء  على  قادرة 

.2008 العالمية في  المالية  بعد األزمة 
الصحية  الهيئات  من  وغيرها  العالمية  الصحة  لمنظمة  وفقًا 
35 مليار دوالر لضمان توزيع  الدولية، يحتاج العالم إلى ما يقرب من 
مبلغ  وهذا  العالم.  في  إنسان  مليار   7.8 على  عادل  بشكل  اللقاحات 
لدعم  بالفعل  العشرين  بلدان مجموعة  أنفقته عديد  بما  تافه مقارنة 
اقتصاداتها المحلية. ومع ذلك فإن تمويل توزيع اللقاح بشكل شامل 
الذي  التعافي  وليس  العالمي،  التعافي  لضمان  األهمية  بالغ  أمر 

اللقاح. يتاح  البلدان، حيث  يقتصر على 
وبسبب حالة القلق الناجمة عن الجائحة، أظهرت عديد الحكومات، 
الحماس  من  مسبوقة  غير  مستويات  األوروبي،  االتحاد  في  خاصة 
خالل  من  إضافي  بدعم  هذه  اإلنفاق  برامج  وحظيت  المالي،  للتحفيز 

سياسة نقدية سخية إلى حد غير عادي.
المحلي  الطلب  أن  إلى  التوسعية  الكلي  االقتصاد  سياسات  تشير 
كفيل بدفع التعافي بقوة أكبر مما حدث في أعقاب أزمة 2008، ما لم 
إلى  أن يترجم هذا  المرجح  انكماش مالي مفاجئ وكبير. ومن  يحدث 
حاليًا  المعلقين  عديد  يتصور  مما  أكبر  بقوة  العالمية  التجارة  تعافي 

أنه في حكم الممكن.
اإلنفاق  كل  يسدد  متى  ثالثة.  بنيوية  قضية  إلى  يقودنا  هذا  لكن 
عبر  قويًا  إجماعًا  بالفعل  هناك  أن  يبدو  سيسدده؟  ومن  الحالي، 
المالية  القيود  تشديد  تجنب  ضرورة  على  المتقدمة  االقتصادات 
األزمة.  انقضاء  بعد  القيود  بتشديد  أرحب  شخصيًا  أنا  األوان.  قبل 
وسرعة  نطاق  على  فقط  ليس  الكثير  سيتوقف  الحال  بطبيعة  ولكن 
المثير لالهتمام  المالي. وهنا من  العجز  التعافي بل وأيضًا على حجم 
المتحدة  الواليات  اإلضافي في  المالي  التحفيز  توقعات  أن  أن نالحظ 
تراجعت مؤخرًا نتيجة لبيانات التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع.
االحتياطي  بنك  إعالن  استُقِبل  فقد  النقدية،  السياسة  عن  أما 
نظام  إلى  تحوله  عن  أغسطس  أواخر  في  األميركي  الفيدرالي 
إضافيًا  شكاًل  باعتباره  بالترحاب  المتوسط«  التضخم  »استهداف 
التغير في  الحذر هنا واجب. ذلك أن استمرار  الدعم. لكن  من أشكال 
السياسة سيتوقف على كيفية تطور الضغوط التضخمية على األرض. 
في  متوقعة  غير  زيادة  بشأن  فجأة  القلق  المالية  األسواق  ساور  وإذا 
التضخم، فربما يضطر صناع السياسات إلى تغيير نهجهم مرة أخرى.
هذا  سابقة  تعليقات  في  أثرته  الذي  المتبقي،  المفتوح  السؤال 
أحدثتها  التي  للتغيرات  السياسات  صناع  سيستجيب  كيف  هو:  العام 
جديدة  أعمال  ثقافة  رعاية  نحو  يتجهون  هل   .»19  - »كوفيد  أزمة 
المزيد  تملق(  )أو  وتشجيع  الهادف«،  الربح  »تحقيق  إلى  تسعى 
الحلول  وإيجاد  الكربون  إزالة  هدف  مالحقة  على  لحملها  الشركات 
والتهديد  الميكروبات  مضادات  مقاومة  مثل  المجتمعية  للتحديات 

المستقبل؟ اندالع جائحات أخرى في  المتمثل في خطر 
تحقيقه  يكون  ولن  محمودًا،  تطورًا  سيكون  هذا  أن  المؤكد  من 

متناول حكوماتنا. كثيرًا عن  أبعد 
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بريطاني اقتصادي  خبير   **
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3683دوالر أميركي
1.6274يورو

1.7621الجنيه االسترليني
0.3655الريال السعودي
0.3725درهم إماراتي

0.2018االيوان الصيني

2020 /9/16 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

2.27 مليار دينار فائض النفقات و6.3 مليار دوالر عجزا بإيرادات النقد األجنبي
المركزي  المصرف  عن  الصادرة  البيانات  أظهرت 
يقدر  النفقات  إجمالي  في  فائض  تحقيق  طرابلس  في 
يناير   1 الفترة من  بمليارين و227 مليون دينار، خالل 
إجمالي  بلغ  حين  في  الجاري.  العام  أغسطس   31 إلى 
دوالر  مليار   6.3 بلغ  األجنبي  النقد  إيرادات  في  العجز 
الماضي،  الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس  خالل 

وقد جرى تغطيته من احتياطات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف في بيان اإليراد واإلنفاق، أن إجمالي 
إيرادات النقد األجنبي لم تزد على 3.7 مليار دوالر، منها 
الماضي.  العام  ملياران و51 مليون دوالر من صادرات 
وأضاف أن إجمالي المدفوعات من النقد األجنبي خالل 
الماضي وصل  أغسطس  نهاية  وحتى  يناير  الفترة من 
النحو  على  موزعة  دوالر  مليون  و955  مليارات   9 إلى 

التالي:
حسابات  لتغذية  دوالر  مليون  و347  مليارات   6 ـ 
األسر،  ألرباب  مليونا   81 وتشمل  التجارية  المصارف 
و4 مليارات و792 مليون دينار لالعتمادات المستندية، 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  دوالر  مليون  و474  ومليار 
المؤسسة(،  مصروفات  وبقية  المحروقات  دعم  )تغطي 
اعتمادات  لتغطية  دوالر  مليون   444 إلى  باإلضافة 

الجهات العامة.
اإليرادات  إجمالي  بلغ  المركزي،  بيانات  وحسب 
النقد  مبيعات  على  المفروض  الرسم  من  المحققة 
األجنبي 14 مليارًا و200 مليون دينار خالل الفترة من 
1 يناير إلى 31 أغسطس. وجرى تخصيص مليار و400 
مليون دينار لتمويل نفقات الباب الثالث »التنمية«، و12 
مليارًا و800 مليون دينار مخصصة لسداد الدين العام. 
وأشارت البيانات إلى تحويل جزء من فائض رسوم بيع 
النقد األجنبي يقدر بمليار و200 مليون دينار إلى حساب 

الباب الثالث الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط.
وبلغت اإليرادات النفطية المقدرة 4 مليار دينار، فيما 
بلغت اإليرادات الفعلية 2.340 مليار دينار بعجز 1.660 
 867 المقدرة  الضرائب  إيرادات  بلغت  بينما  مليار 
مليون   393 الفعلية  اإليرادات  بلغت  فيما  دينار  مليون 
دينار بعجز 474 مليون وقدرت إيرادات الجمارك بـ267 
مليون دينار فيما بلغت ايرادات الفعلية 88 مليون بعجز 

179 مليون دينار.
المقدرة  اإليرادات  أن  المركزي  المصرف  وبين 
لالتصاالت بلغت 267 مليون دينار فيما بلغت اإليرادات 
اإليرادات  185 مليون وبلغت  82 مليون بعجز  الفعلية 
المقدرة من المخصص من أرباح المركزي 200 مليون 
اإليرادات  وبلغت  الفعلية  اإليرادات  وكذلك  دينار 
مليون   267 المحلي  بالسوق  المحروقات  لبيع  المقدرة 

بعجز  مليون   100 الفعلية  اإليرادات  فيما سجلت  دينار 
167 مليون، وبلغت اإليرادات المقدرة لرسوم الخدمات 
486 مليون دينار فيما بلغت اإليرادات  وإيرادات أخرى 

الفعلية 300 مليون بعجز 186 مليون .
وحسب المصرف المركزي بلغت اإليرادات المقدرة 
 110 الجهاد  ضريبة  من  المالية  الترتيبات  لتمويل 
مليون   124 الفعلية  اإليرادات  بلغت  فيما  مليون 
بفائض 14 مليون وبلغت اإليرادات المقدرة إلجمالي 
6.464 مليار دينار فيما  اإليرادات النفطية والسيادية 
 2.837 بعجز  مليار   3.627 الفعلية  اإليرادات  بلغت 

دينار مليار 
كان  المقدرة  النفقات  إجمالي  أن  البيانات  وكشفت 
25 مليارًا و665 مليون دينار، لكن ما صرف فعليًّا 23 
األول  الباب  بند  واستحوذ  دينار.  مليون  و439  مليارًا 
»المرتبات« على 14 مليارًا و446 مليون دينار، بفائض 
87 مليون دينار، إذ كان مقدرًا إنفاق 14 مليارًا و533 
الثاني  الباب  في  فائض  تحقق  وبالمثل  دينار.  مليون 
مقدرًا  كان  إذ  دينار،  مليون   526 بواقع  »التسييرية« 

فعليًّا  المنفق  لكن  دينار،  مليون  و667  ملياران  لها 
ملياران و141 مليون دينار. كما صرف في الباب الثالث 
و400  مليار  أصل  من  دينار،  مليون   660 »التنمية« 

مليون دينار مخصصة له، بفائض 790 مليون دينار.
وجاء العجز الوحيد في أبواب النفقات بالباب الرابع 
»الدعم« بواقع 184 مليون دينار، إذ كان مخصصًا له 
الفعلية  والنفقات  دينار،  مليون  و733  مليارات  ثالثة 
الباب  وأخيرًا  دينار.  مليون  و917  مليارات  ثالثة 
و325  مليارين  على  حاز  الذي  »الطوارئ«،  الخامس 
مليارات  ثالثة  له  مقدرًا  كان  بعدما  دينار،  مليون 

و333 مليون دينار، بفائض مليار و8 ماليين دينار.
أذونات  إجمالي  أن  »المركزي  بيانات  وكشفت 
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  من  المقدمة  الصرف 
بلغت  المستجد«  »كورونا  فيروس  جائحة  لمجابهة 
يناير   1 من  الفترة  خالل  وذلك  دينار،  مليون   848
البيانات  وأظهرت  الجاري.  العام  أغسطس   31 إلى 
مليونًا  و50  الصحة،  لوزارة  مليون   562 تخصيص 
لجهاز  مليونًا  و95  المحلية،  والمجالس  للبلديات 
العسكري، و35 مليونًا لجهاز خدمات اإلسعاف  الطب 
و41  الطبي،  اإلمداد  لجهاز  مليونًا  و65  والطوارئ، 

بالخارج. الليبية  والقنصليات  للسفارات  دينار  مليون 

كشف حساب الترتيبات المالية منذ مطلع العام 2020

السؤال األكثر إلحاحاً في هذا الخريف هو ما إذا 
كانت مجموعة العشرين قادرة على إحياء ذاتها كما 

فعلت بعد األزمة المالية العالمية في 2008.

14.2 مليار دينار إيرادات رسوم 
بيع النقد األجنبي خالل 8 أشهر

848 مليون دينار لمجابهة »كورونا« 
حتى 31 أغسطس

األوضاع المالية في النرويج وسنغافورة 
آمنة رغم خطط سحب 73 مليار دوالر

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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●  مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس

صناديق »األوقات العصيبة« مالذ الحكومات أمام عاصفة »كورونا«
كورونا  فيروس  أزمة  مع  فيه  تتعامل  الذي  الوقت  في 
لصناديق  دول  تلجأ  األساسية،  السلع  أسعار  في  وانهيار 
الثروة السيادية لتدبير أكثر من 100 مليار دوالر، وهو رقم 
مرشح للزيادة في ظل تنامي ضغوط الميزانية لدى بعض 
االقتصادات الناشئة. وتعكف حكومات من أنجوال إلى تيمور 
الشرقية على بناء مدخرات لألوقات العصيبة للمساعدة في 
حال  في  مواطنيها  ودعم  القتصاداتها  االستقرار  تحقيق 
وخصوصا  الصناديق،  بعض  قيمة  وتبلغ  صدمات.  حدوث 
تلك المستمدة من ثروات السلع األساسية، أضعاف الناتج 

االقتصادي.
مؤسسة  ترجح  »روينرز«،  وكالة  بثته  تقرير  وحسب 
الضربة  تستنزف  أن  العالمية  السيادية  الثروة  صناديق 
األساسية  السلع  أسعار  انهيار  عن  الناتجة  المزدوجة 
االقتصادي  النشاط  معظم  أوقفت  التي  والجائحة، 
لشهور، صناديق االستقرار في دول مثل بيرو وكولومبيا. 
من  كبيرة  مبالغ  إنفاق  األرجح  على  يجري  أنه  وأضافت 
 24 أدت  حين  في  ونيجيريا،  غانا  في  مماثلة  صناديق 
دوالر  مليار   137 حوالي  االجمالية  قيمتها  سحب  عملية 
في  للتنمية  صناديق  أو  للمدخرات  كبير  خفض  إلى 

وأنجوال. وإيران  والكويت  البحرين 
بإجمالي  مقارنة  ما  حد  إلى  ضئيال  ذلك  يزال  وال 
إدارتها  تجري  دوالر  تريليونات  تسعة  بنحو  أصول 
الحكومات  بعض  وتفضل  الصناديق.  مختلف  في 
السيادية  صناديقها  إلى  اللجوء  عن  اإلنفاق  خفض 
قواعد  بسبب  ذلك  فعل  من  أخرى  حكومات  تتمكن  وال 
أن  المرجح  من  أن  يعني  األزمة  حجم  لكن  تنظيمية. 
حتى  السحب،  من  المزيد  أجل  من  ضغط  هناك  يكون 
ملء  إعادة  وتوقيت  كيفية  حول  التساؤالت  تنامي  مع 

الصناديق. تلك  مثل 
الموارد  إدارة  معهد  لدى  المستشار  باور  آندرو  وقال 
بعض  في  النفاد  في  آخذ  العامة  األموال  »حيز  الطبيعية 
الدول، ال سيما األسواق الناشئة الغنية بالنفط والمعادن 
العامة  األموال  »حيز  وأضاف  الدخل«.  منخفضة  والدول 
ال  تلك،  مثل  بلدان  في  لذا  وغانا...  منغوليا  في  ينفد 

يوجد فعال شيء آخر يمكنهم السحب منه«.
منغوليا  إن  مؤخرا  بحثية  مذكرة  في  »سيتي«  وقال 
دوالر  مليون   840 حجمها  خارجية  تمويلية  فجوة  لديها 
 11.4 هذا العام، في حين تتوقع غانا عجزا في الميزانية 
في  إنه  باور  وقال  اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من  بالمئة 
السيادية  الصناديق  بعض  فيه  تجني  ال  الذي  الوقت 
قد  فإنه  اآلحاد،  خانة  في  عوائد  سوى  استثماراتها  من 
يكون من المنطقي أكثر بالنسبة للحكومات التي تواجه 
بدال  مدخراتها  على  تعتمد  أن  مرتفعة  اقتراض  تكاليف 

من جمع ديون.
باعت  التي  قطر،  مثل  تصنيفا  األعلى  الحكومات  أما 

سندات بعشرة مليارات دوالر في ذروة الجائحة في أبريل 
الماضي ويبلغ حجم صندوق الثروة السيادية لديها 300 
الثروة  صناديق  من  للسحب  حاجتها  فإن  دوالر،  مليار 
وسنغافورة  النرويج  في  المالية  واألوضاع  أقل.  السيادية 
73 مليار  الرغم من خطط لسحب ما مجموعه  آمنة على 
يمثل  ما  وهو  صناديقهما،  من  اثنين  من  تقريبا  دوالر 
نسبتين مئويتين في خانة اآلحاد من إجمالي أصولهما.
وقال رود رينجرو رئيس قطاع المؤسسات الرسمية لدى 
إنفيسكو إلدارة األصول »دخل عدد من الصناديق السيادية 
العام وهو لديه مصدات، في ضوء ما كان يعتبر آنذاك أسواق 
أسهم تبدو باهظة التكلفة، لذا فقد كانت لديها مصادر سائلة 

لتلبية طلبات عاجلة للتمويل من حكومة كل منها«.
الثلث  إلى  ما يصل  أنها قد تسحب  إلى  روسيا  وأشارت 
مليار دوالر هذا   130 البالغ  للثروة  الوطني  من صندوقها 
العام، في حين عمدت قازاخستان، وهي مصًدر كبير آخر 
من  دوالر  مليار   1.1 بقيمة  أصول  تسييل  إلى  للنفط، 
60 مليار دوالر. وال تنشر صناديق  البالغ حجمه  صندوقها 
دبي  ومؤسسة  بروناي  في  االستثمار  هيئة  مثل  أخرى، 
بيانات  لالستثمار،  أبوظبي  وجهاز  الحكومية  لالستثمارات 

السحب.
صناديقها  في  يعد  لم  الدول  بعض  إن  باور  وقال 

االقتراض  في  أفرطت  أن  بعد  جدا  القليل  سوى  السيادية 
تلجأ  وال  وفنزويال.  ونيجيريا  الجزائر  إلى  مشيرا  منها، 
العامة  المالية  تعرض  مع  حتى  للسحب،  الحكومات  جميع 
التي قلصت ثالثة مليارات  الكويت،  للضغط. فقد توقفت 
من  السحب  عن  الماضي،  األسبوع  ميزانيتها  من  دوالر 
دوالر  مليار   530 حجمه  البالغ  القادمة  األجيال  صندوق 

بسبب قيود قانونية.
السيادية  الثروة  صناديق  بمؤسسة  المدير  وقال 
العالمية دييجو لوبيز إنه في الوقت نفسه، تكون عمليات 
لبعض  االستقرار  يحقق  الذي  بالقدر  محدودة  السحب 
الصناديق، مثل هيئة االستثمار السيادي في نيجيريا التي ال 
تزال مدخراتها وصناديقها للبنية التحتية تتلقى مدفوعات. 
وأشار إلى أن غانا استخدمت أمواال من صندوقها البترولي 

لكنها أبقت على صندوقها لألجيال القادمة كما هو.
المزيد  سحب  يمكنهما  ونيجيريا  غانا  إن  باور  وقال 
أو  اإلنفاق  لمواصلة  الواقية«  »الشروط  باستخدام 
قواعد  تعديل  خالل  من  أو  الديون،  تراكم  من  الحد 
إعادة  ستجري  كيف  الملحة،  األسئلة  ومن  الصندوق. 
الحالية  االحتياجات  استمرار  مع  السيما  الصناديق،  ملء 
إليها. وقال رينجرو إنه قد تكون هناك ضرورة لتغييرات 
تقلصت  أو  تباطأت  إذا  البلدان  بعض  في  تشريعية 
يتجاوز  لما  السيادية  للصناديق  المرصودة  التدفقات 
األجل القصير. وأوضح »اللعبة تغيرت اآلن للجميع، لكن 
بما  التكهن  جدا  المبكر  فمن  الصناديق،  على  بالتركيز 

إذا كان ذلك تحوال انتقاليا أم سيدوم لفترة أطول«.
االقتصاديين  كبيرة  كيرياكوبولو  داناي  وقالت 
وهو  الرسمية،  والمالية  النقدية  المؤسسات  بمنتدى 
والمستقبلي  الحالي  االستخدام  إن  بحثية،  مؤسسة 
لصناديقها  الدول  نظرة  على  كبير  بشكل  يعتمد 
طويل.  تاريخ  لديه  من  هو  منها  فالقليل  السيادية، 
وأضافت قائلة »هي من ناحية صناديق لألجيال القادمة، 
لذا فإنها يجري ادخارها للمستقبل من أجل الحفاظ على 
األخرى، فهي  الناحية  أوضحت »من  لكنها  الثروة«،  تلك 
اآلن  تستخدمها  لم  وإذا  العصيبة،  لألوقات  صناديق 

فمتى ستستخدمها؟«. عاصفة،  تواجه  وأنت 

سعيا نحو تدبير 100 مليار دوالر

طرابلس - الوسط 

القاهرة ــ الوسط

●  مقر صندوق مبادلة االستثماري السيادي في العاصمة اإلماراتية أبوظبي
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زادت مصر مشترياتها من القمح نحو 40 % في أول شهرين من موسم الشراء 
إستراتيجية  المصرية لالحتفاظ بمخزونات  التموين  لوزارة  بعد صدور توجيهات 

تكفي ستة أشهر.
ففي الفترة من يوليو إلى أغسطس اشترت مصر 2.4 مليون طن من القمح من 

الموردين العالميين، مقارنة مع 1.72 مليون طن في الفترة ذاتها قبل عام.
وقالت الوزارة في رد مكتوب على أسئلة من رويترز عن المشتريات »فى إطار 
توجيهات القيادة السياسية يتم االحتفاظ دائما باحتياطي إستراتيجي ال يقل عن 

ستة أشهر من السلع األساسية«.
المخزون  تأمين  الماضية فى  األشهر  مدار  كبير على  أثر  لهذا  وأضافت »كان 
فيروس  أزمة  ظل  في  استباقية  كخطوة  األساسية  السلع  كافة  من  اإلستراتيجى 

كورونا... التي اجتاحت العالم«.
في مارس الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطات لتعزيز 
االحتياطي اإلستراتيجي في ظل تنامي المخاوف إزاء األمن الغذائي العالمي والقلق 

من تعطل سالسل التوريد بسبب اإلجراءات المفروضة الحتواء الجائحة.

مصر تتوسع في شراء القمح

االقتصادية  باألبحاث  الخاصة  ــز«  »مــودي مؤسسة  خفضت 
 ،»B1« من »B2« والتحليالت المالية التصنيف االئتماني لتركيا إلى
قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبالد ستتسبب على األرجح في أزمة 

في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.
المخاطر  تزايد  »مع  بيان:  في  االئتماني  التصنيف  وكالة  وقالت 
التي تهدد الوضع االئتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البالد ال تنوي 

أو ال تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات«.
قفز  التركي  التجاري  العجز  أن  التجارة  وزارة  من  بيانات  وأظهرت 
جعلت  إذ  الماضي،  أغسطس  في  دوالر  مليار   6.31 إلــى   170%
إلى  يهرعون  المواطنين  الليرة  قيمة  في  مسبوقة  غير  انخفاضات 

االحتياطات  عمالت  نضوب  حيال  مخاوف  خلفية  وعلى  الذهب  شراء 
األجنبية.

النزول منذ سنوات،  نحو  تتجه  تركيا  احتياطات  إن  الوكالة  وقالت 
لكنها اآلن عند مستوى هو األقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج 
الناجحة  غير  المركزي  البنك  محاوالت  بسبب  اإلجمالي،  المحلي 

الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.
وأبقت »موديز« على النظرة المستقبلية للبالد عند سلبية، وتعزي 
ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة 
شرق  في  وتوتر  األوروبي  واالتحاد  بالواليات  عالقتها  مثل  أزمة،  أي 

البحر المتوسط.

انخفاض تصنيف تركيا االئتمائي
السعر بالدوالرنوع الخام

41.14برنت

37.48غرب تكساس

40.15دبي

41.64سلة أوبك

39.85أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     9/16/ 2020

التقشف قد يجلب معاناة 
أشد بالخليج

تعول دول نفطية في منطقة الخليج على أساليب مجربة خالصتها 
تقليص اإلنفاق وزيادة االقتراض الجتياز أزمة فيروس كورونا غير أن 
مخاطر هذه االستراتيجية أشد من أي وقت مضى بسبب الغموض 

الذي يكتنف آفاق النفط.
وحسب وكالة »رويترز«، فقد اعتمدت نوبات ربط األحزمة السابقة 
على انتعاش أسعار النفط في إعادة ملء الخزائن غير أنه أصبح لدول 
عليه  كان  مما  أقل  خارجية  وأصول  أكبر  تمويلية  احتياجات  الخليج 
الحال في األزمات السابقة، في حين أن الجائحة قد تفرض استمرار 

الطلب عند مستوى منخفض لفترة أطول.
انتعشت أسعار برنت منذ هوت إلى أدنى مستوى خالل أكثر من 
20 عاما في أبريل لكنها ال تزيد إال قليل فوق 40 دوالرا للبرميل، أي 
أنها أقل بكثير مما تحتاج إليه أغلب دول الخليج لضبط ميزانياتها.
وفي الوقت نفسه، ظهر بالفعل األثر السلبي على آفاق النمو الناتج 
فيها  الحكومي  اإلنفاق  يعد  منطقة  في  التقشف  إلى  التحول  عن 
المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، فضال عن سعي بعض البلدان 

لحماية وظائف المواطنين على حساب العمالة الوافدة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري 
»المشكلة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي هي أن الطلب 
بدرجة  أعلى  أسعارا  يتطلب  وهذا  الحكومي  اإلنفاق  يدفعه  المحلي 
خالل  تدهورت  المالي  األمان  »هوامش  وأضافت  للنفط«.  كبيرة 
ويتطلب  النمو  دعم  مجال  من  يحد  مما  الماضية  القليلة  السنوات 

إصالحات في الميزانية«.
التحفيز  حزم  مع  تتناقض  التي  اإلنفاق،  خفض  تدابير  وتسلط 
التي ضختها حكومات خارج المنطقة بتريليونات الدوالرات، الضوء 
عجز  ويدور  الخليج.  لدول  المتاحة  المناورة  مساحة  محدودية  على 
الميزانيات في الوقت الحالي بين 11.4 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
النقد  لصندوق  وفقا  عمان  سلطنة  في   % و16.9  السعودية  في 

الدولي. والدولة الوحيدة التي يُتوقع أن تحقق فائضا هي قطر.
 2021 في  برنت  أسعار  ارتفاع  بنك »جولدمان ساكس«  ويتوقع 
لتصل إلى 65 دوالرا للبرميل بحلول الربع الثالث من العام المقبل. 
غير أن مسحا أجرته »رويترز« حديثا أظهر توقعات لزيادة متواضعة 
في 2021 يبلغ فيها متوسط سعر برنت 50.45 دوالر للبرميل. ولن 

يكفي ذلك لتغطية العجز لدى معظم دول الخليج.
في الوقت الذي تشدد الحكومات قيود اإلنفاق، اكتسبت النزعة 
تحركت  إذ  الدول،  بعض  في  زخما  االقتصادي  المجال  في  الوطنية 
الحكومات لحماية وظائف المواطنين وأجورهم وسط مخاوف من أن 
تفضي تدابير التقشف إلى اضطرابات سياسية. وتحاول الكويت سن 
قوانين لتقليل عدد العاملين الوافدين، وأمرت سلطنة عمان شركات 
الدولة بإحالل المواطنين محل العاملين الوافدين، واستغنت شركتا 
من  أعداد  عن  للبترول  وقطر  السعودية  أرامكو  العمالقتان  الطاقة 

العاملين معظمهم وافدون لتقليل التكاليف.

الغارد: »ال تساهل« في معركة 
التعافي االقتصادي من »كورونا«

قالت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد األحد أنه ال 
يمكن أن يكون هناك »أي تساهل« في معركة التعافي من الركود 
االقتصادي الناجم عن »كوفيد19-«، داعية الحكومات لدعم جهود 

المصرف عبر خطط اإلنفاق العام.
ضربة  شكلت  التي  اليورو  منطقة  في  اإلغالق  تدابير  رفع  ورغم 
إن  الغارد  الحظت  العام،  من  سابق  وقت  في  االقتصادي  للنشاط 
التعافي ال يزال »غير متساٍو« و»ضبابي« في وقت تواجه عدة دول 

ارتفاعا جديدا في عدد اإلصابات بفيروس »كورونا« المستجد.
اجتماع  خــالل  اإلنترنت  عبر  ألقته  خطاب  في  ــارد  الغ وقالت 
»فرانس  وكالة  ونقلته   - العربية  المركزية  المصارف  لمسؤولي 
برس«: إن البنك المركزي األوروبي »مستعد لتكييف جميع أدواته« 

لمساعدة دول منطقة اليورو الـ19 على تجاوز األزمة.
اليورو  منطقة  حكومات  تتقاسم  ان  ضرورة  على  شددت  لكنها 
العبء عبر اإلنفاق العام واالستثمار. وقالت إن »مواصلة السياسات 
المالية التوسعية أساسي لتجنّب الخسارة المفرطة للوظائف ودعم 
مداخيل العائالت إلى حين تعافي االقتصاد بشكل أقوى«. وحضت 
الحكومات على االتفاق سريعا على بقية التفاصيل المرتبطة بصندوق 
أزمة  من  للتعافي  يورو  مليار   750 قيمته  البالغة  األوروبــي  االتحاد 
كوفيد19- »ليكون ممكنا بدء تدفق األموال في موعدها في يناير 

.»2021
وأجرى البنك المركزي األوروبي بخطوات غير مسبوقة في األشهر 
األخيرة للتخفيف من حدة تداعيات الوباء، فأطلق خطة شراء سندات 
الفائدة عند  أبقى معدالت  طارئة بقيمة 1,35 تريليون يورو بينما 
للغاية  زهيدة  قروضا  وقــدّم  قياسية  لدرجة  منخفضة  مستويات 

للبنوك.
وتهدف اإلجراءات إلبقاء تكاليف االستدانة منخفضة من أجل دعم 

االقتصاد ورفع معدالت التضخم.
لكن جهود البنك المركزي األوروبي تعّقدت في األسابيع األخيرة 

جراء ارتفاع قيمة اليورو بشكل متسارع مقابل الدوالر.
يبقي  ما  وهو  ــواردات  ال ثمن  انخفض  أقوى،  اليورو  كان  وكلما 
وهو  تنافسية  أقل  الصادرات  تصبح  بينما  مستوياتها  على  األسعار 
ما يضر بآفاق النمو. وسجّل التضخم معدالت سلبية في أغسطس 
للمرة االولى منذ أربع سنوات فبلغت 0,2- %، وهو رقم بعيد جدا من 

هدف التضخم الذي حدده المصرف وبلغ نحو 2,0 %.

لندن ــ رويترز

ارتفاع شديد في اإلنتاج األميركي.. 
و»أوبك« لعبت لعبتها من جديد

 المنظمة سجلت مواقف اتسمت 
باالستسالم في السنوات الثالث األخيرة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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● رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد )فرانس برس(

●  ترامب ومحمد بن سلمان

كيف تحولت »أوبك« من خصم إلى صديق ألميركا؟

»بي بي« تتوقع تراجعا تاريخيا للطلب على الوقود األحفوري
توقعت شركة »بي.بي« للنفط والغاز انخفاض استهالك 
الوقود األحفوري ألول مرة في التاريخ المعاصر بعد أن عززت 
السياسات المناخية الطاقة المتجددة في الوقت الذي ستترك 
فيه جائحة فيروس كورونا تأثيرا دائما على الطلب العالمي 
على الطاقة. وتؤكد توقعات»بي.بي« المرجعية للطاقة لعام 
2020 االستراتيجية الجديدة للرئيس التنفيذي برنارد لوني 
لتجديد شركة النفط والغاز التي يبلغ عمرها 111 عاما من 

خالل التحول لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء.
النشاط  انتعاش  لندن  مقرها  التي  الشركة  وتتوقع 
خالل  الجائحة  بعد  فقط  جزئي  بشكل  العالمي  االقتصادي 
السنوات القليلة المقبلة مع تخفيف القيود على السفر. ولكن 
بعض التأثيرات الدائمة مثل العمل من المنزل سيؤدي إلى 
إبطاء النمو في استهالك الطاقة. ومددت »بي.بي« هذا العام 

توقعاتها إلى عام 2050 كي تتوافق مع استراتيجية الشركة 
تماما  شيء  ال  إلى  عملياتها  من  الكربون  انبعاثات  لخفض 

بحلول منتصف القرن.
ويشمل ذلك ثالثة سيناريوهات تفترض مستويات مختلفة 
باتفاقية  الوفاء  إلى  تهدف  التي  الحكومية  السياسات  من 
حرارة  درجة  ارتفاع  من  للحد   2015 لعام  المناخية  باريس 
األرض ألقل من درجتين مئويتين من مستويات ما قبل الثورة 
أن  األساسي  السيناريو  بموجب  الشركة  وتتوقع  الصناعية. 
يؤدي كوفيد19- إلى خفض نحو ثالثة ماليين برميل يوميا 

بحلول عام 2025 ومليوني برميل يوميا بحلول عام 2050.
اثنين من السيناريوهات الجريئة سيعجل كوفيد19-  في 
التباطؤ في استهالك النفط مما أدى إلى بلوغه ذروته العام 
الماضي. في السيناريو الثالث يبلغ الطلب على النفط ذروته 

في عام 2030 تقريبا. وعلى المدى الطويل من الموقع تباطؤ 
الطلب على الفحم والنفط والغاز الطبيعي بشكل كبير.

وقال سبنسر ديل كبير االقتصاديين في شركة »بي.بي« 
من  األنواع  نصيب هذه  أن  من  الرغم  على  إنه  للصحفيين 
الوقود تراجع في الماضي كنسبة مئوية من إجمالي استهالك 
الطاقة فإن استهالكها لم يتقلص مطلقا من حيث القيمة 
غير  حدثا  »سيكون  الطاقة  في  التحول  إن  وقال  المطلقة. 
مسبوق. لم يحدث مطلقا في التاريخ المعاصر أن تراجع الطلب 

على أي وقوع متداول من حيث القيمة المطلقة«.
وقال إنه في الوقت نفسه »يزيد نصيب الطاقة المتجددة 
اإلطالق«.  على  التاريخ  في  عرف  وقود  أي  من  أسرع  بشكل 
وأضاف ديل أنه حتى مع توقع زيادة الطلب على الطاقة نتيجة 
الطاقة  مصادر  فإن  الناشئة  واالقتصادات  السكاني  النمو 

الرياح  مثل  المتجددة  المصادر  إلى  مثير  بشكل  ستتحول 
والطاقة الشمسية.

ومن المتوقع انخفاض حصة الوقود األحفوري من 85 % من 
إجمالي الطلب على الطاقة األولية في 2018 إلى ما بين 20 
% و 65 % بحلول 2050 في السيناريوهات الثالثة.في الوقت 
نفسه من المتوقع نمو نصيب مصادر الطاقة المتجددة من 
خمسة في المئة في 2018 إلى ستين في المئة بحلول 2050.

النشاط  في  النمو  إن  توقعاتها  في  »بي.بي«  وقالت 
االقتصادي العالمي سيباطأ بشكل كبير خالل الثالثين عاما 
المقبلة من متوسطه السابق على مدى عشرين عاما وذلك 
إلى حد ما نتيجة التأثيرات الدائمة لجائحة كورونا باإلضافة إلى 
تفاقم تأثير تغير المناخ على النشاط االقتصادي وال سيما في 

أفريقيا وأمريكا الالتينية.

في  األعضاء  العربية  الدول  أخذت   ،1973 العام  في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول من الخطوات ما أدى 
 60 إلى تركيع االقتصاد األميركي. أما اآلن، وبعد مرور 
لتعليمات  تمتثل  أن  فاألرجح  المنظمة،  إنشاء  على  عاما 
واشنطن. ومنذ فرضت السعودية والدول العربية األخرى 
الدعم  على  ردا  الشهير  النفط  حظر  أوبك  في  األعضاء 
األميركي إلسرائيل خالل حرب أكتوبر، أدت التحوالت في 
إلى  األميركي  النفطي  اإلنتاج  وزيادة  العالمية  السياسة 

ترويض المنظمة.
إن  أوبــك  في  وسابقون  حاليون  مسؤولون  ويقول 
إيران  أوبك،  أعضاء  بين  من  تشددا  األكثر  الدولتين 
وفنزويال، حيدتهما العقوبات األمريكية في حين برهنت 
استرضاء  تفضل  أنها  على  األعضاء  أكبر  السعودية 
اشنطن على المجازفة بفقدان الدعم األميركي. ويضيف 
الضغط  كتكتل  أوبك  قاومت  حين  في  أنه  المسؤولون 
عشرات  ــدار  م على  النفط  أسعار  لخفض  األميركي 
السنين، السيما في 2011 خالل الثورة على حكم معمر 
القذافي، فإن سجلها في السنوات الثالث األخيرة اتسم 

إلى حد كبير باالستسالم.

صفقة وتهديد
 1960 سبتمبر   14 في  بغداد  في  المنظمة  تأسست 
للتصدي لنفوذ سبع شركات نفطية أميركية وبريطانية. 
السلطة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تولى  ومنذ 
لضغوط  مرة  من  أكثر  أوبك  أذعنت   ،2017 مطلع  في 
ترامب على  دأب  وقد  النفط.  لزيادة ضخ  واشنطن  من 
المستهلكين  يفيد  بما  البنزين  أسعار  لخفض  الدعوة 
عندما  إنه  لـ»رويترز«  المصادر  وقالت  األميركيين. 
المستوى  النفط بشدة دون  العام أسعار  انخفضت هذا 
الذي تحتاج إليه شركات النفط األميركية لتحقيق أرباح، 
خالل  من  قليال  لرفعها  صفقة  إلى  ــك«  »أوب توصلت 
اتفاق كان الحافز وراءه تهديد واشنطن بتقليل دعمها 
العسكري للرياض.وقال شكيب خليل الذي شغل منصب 
وزير النفط الجزائري على مدى عشر سنوات وكان رئيسا 
ألوبك في 2001 و2008 لـ»رويترز«: »ترامب يطلب من 
النفط ويحصل على مراده.  السعودية ما يحتاجه لسعر 
السعودية  الطاقة  وزارة  وامتنعت  تغيرت«.  أوبك  فعال 

كما امتنع البيت األبيض عن التعليق.
الحاليين  المسؤولين  من  ثمانية  »رويترز«  وحاورت 
إنتاج  ُثلث  تضخ  دوال  يمثلون  أوبــك  في  والسابقين 
ومستثمرين  ومتعاملين  محللين  حاورت  كما  المنظمة، 
على  السارية  األميركية  العقوبات  تأثير  مدى  لمعرفة 
إيران وفنزويال على نفوذ السعودية داخل أوبك وما إذا 
وامتنع مسؤول  العالقة مع واشنطن.  غير  قد  كان ذلك 
في األمانة العامة للمنظمة بفيينا عن التعليق قائال إن 
على »رويترز« أن توجه السؤال للدول األعضاء. ولم يرد 
مسؤولون نفطيون وحكوميون في إيران وفنزويال حتى 

اآلن على طلبات للتعليق.
منذ  أوبــك  في  النفط  منتجي  السعودية  وتتصدر 
توجيه  في  نفوذ  أكبر  يمنحها  مما  السنين،  عشرات 
سياسة أوبك، غير أن تحييد إيران وفنزويال ساهم أيضا 
في تعظيم نفوذها. فقد انخفض نصيب إيران من إنتاج 
في   2010 منذ   %  7.5 ليبلغ  تقريبا  النصف  إلى  أوبك 
حين انهار نصيب اإلنتاج الفنزويلي إلى %2.3 من نحو 
بيانات  واقع  »رويترز« من  أجرتها  لحسابات  وفقا   ،10%
أوبك نفسها. أما نصيب السعودية فقد ارتفع سبع نقاط 

مئوية إلى 35 %.

تأسيس  في  شاركتا  اللتان  وفنزويال،  إيران  ودأبت 
معارضة  على  والسعودية،  والكويت  العراق  مع  أوبك 
أي تحركات لخفض أسعار النفط في مواجهة الضغوط 
داخل  السعودي  النفوذ  تزايد  وتــزامــن  األميركية. 
والغاز،  النفط  األميركي من  اإلنتاج  ارتفاع  المنظمة مع 
في  للنفط  منتج  أكبر  المتحدة  الواليات  جعل  ما  وهو 
الوقود  استيراد  على  بشدة  اعتمادها  وخفض  العالم 
من الخارج. وزاد اإلنتاج األميركي ألكثر من مثليه خالل 
عشر سنوات ليتجاوز 12 مليون برميل يوميا في 2019، 
وفقا إلدارة معلومات الطاقة، إذ سهل تحسن تكنولوجيا 
الحفر االستفادة من أحواض كان من الصعب استخراج 

النفط منها.
المتحدة  الواليات  نصيب  أن  »أوبك«  أرقام  وتظهر 
من سوق النفط العالمية تضاعف منذ العام 2010 في 
الوقت الذي انخفض فيه نصيب »أوبك«. وتعاونت أوبك 
 2016 في  للنفط  منتجة  أخرى  دول  وتسع  روسيا  مع 
لتكوين تكتل عُرف باسم »أوبك+« لتعزيز النفوذ غير 
أن مسؤوال كبيرا بإدارة ترامب قال إنه حتى هذا التكتل 
وهن نفوذه مع ارتفاع اإلنتاج األميركي بقوة. وتواصل 
ممن  أي  من  أكبر  ونشاط  بهمة  »أوبــك«  مع  ترامب 
سبقوه في الرئاسة األميركية، وكثيرا ما لجأ إلى التغريد 
على »تويتر« تعليقا على قرارات اإلنتاج وتحركات أسعار 

النفط.
األمير  السعودي  العهد  بولي  عالقته  ترامب  ووطد 
الذي يعتمد  للمملكة  الفعلي  الحاكم  محمد بن سلمان 
على الواليات المتحدة في الحصول على السالح والحماية 
في مواجهة خصوم بالده في المنطقة مثل إيران. وقال 
جاري روس مؤسس شركة »بالك جولد إنفستورز« وهو 
إدارة  أي  هناك  تكن  »لم  أوبك  شؤون  في  الخبراء  من 
الدولية  النفطية  السياسة  في  انخراطا  أكثر  أميركية 

ترامب  أطلق   ،2018 وفي  ترامب«.  رئاسة  من  وأوبك 
فيه  ارتفعت  وقت  في  أوبك  على  التغريدات  من  وابال 
أسعار النفط ألكثر من 70 دوالرا للبرميل وهو مستوى 
اعتبرته واشنطن أعلى كثيرا مما يجب على المستهلكين 

األميركيين.

تغريدات ترامب
تسعة  قبل   2018 يونيو   13 في  تغريدة  ترامب  ونشر 
أيام من اجتماع لمنظمة أوبك قال فيها »أسعار النفط 
مرتفعة للغاية. أوبك تلعب لعبتها من جديد. ليس أمرا 
في  النمسا  في  »أوبك«  وفود  اجتمعت  وعندما  طيبا«. 
22 يونيو كتب ترامب يقول »أرجو أن تزيد أوبك اإلنتاج 
زيادة كبيرة. نحتاج إلبقاء األسعار منخفضة«. وفي وقت 
زيادة اإلنتاج  اتفقت »أوبك« على  اليوم  الحق من ذلك 

مليون برميل يوميا.
الكشف  عــدم  طلبا  »أوبـــك«،  في  مــســؤوالن  ــال  وق
ترامب  تدخل  إن  األمر،  حساسية  بسبب  هويتهما  عن 
لبحث  فعليا  المنظمة  يدفع  النفط  بأسعار  يتعلق  فيما 

سياستها اإلنتاجية بل وتعديلها.
وأصبحت تغريدات ترامب مصدرا للقلق. وقال مسؤول 
 2019 أبريل  التاسع من  في  لـ»رويترز«  أوبك  في  كبير 
بعد بلوغ أسعار النفط 71 دوالرا للبرميل لتسجل أعلى 
مستوى لها منذ خمسة أشهر في ذلك الوقت »أرجو أال 

يعقب ذلك تغريدة«.
مسؤولو  فيهم  بمن  النفط  ســوق  مراقبو  ويقول 
 2018 في  السعر  ارتفاع  أن  هي  المفارقة  إن  »أوبك« 
على  واشنطن  عقوبات  إلى  األساس  في  يرجع  و2019 
النفطي  اإلنتاج  خفض  إلى  أدت  والتي  وفنزويال  إيران 
بنحو ثالثة ماليين برميل. في وقت سابق من  اليومي 
أوبك فطلب  ترامب شيئا جديدا من  أراد  الجاري،  العام 

على  األميركية  النفط  شركات  لمساعدة  اإلنتاج  خفض 
بسبب  انخفضت  قد  النفط  أسعار  كانت  أرباح.  تحقيق 
بين  أسعار  حــرب  عن  نتجت  التي  المعروض  ــرة  وف
الطلب  انهيار  نفسه  الوقت  وفي  وروسيا  السعودية 
العالم  أنحاء  مختلف  في  األنشطة  وقف  قرارات  بسبب 

الحتواء فيروس »كورونا«.
الثاني من أبريل، نشر ترامب تغريدة قال فيها  وفي 
»تحدثت للتو مع صديقي محمد بن سلمان )ولي عهد( 
وأنا  بوتين  الروسي  الرئيس  خاطب  الذي  السعودية 
أتوقع وآمل أن يخفضا اإلنتاج نحو عشرة ماليين برميل 
رائعا،  أمرا  سيكون  ما  وهو  بكثير  ذلك  من  أكثر  وربما 
إذا حدث، لصناعة النفط والغاز«. وفي 12 أبريل اتفقت 
مجموعة »أوبك+« على خفض قياسي في اإلنتاج يعادل 

عُشر اإلنتاج العالمي.

إنذار لألمير محمد
ونشرت »رويترز« تقريرا في 30 أبريل جاء فيه أن ترامب 
وجه إنذارا لألمير محمد، فإما خفض اإلنتاج أو المجازفة 
ترامب  وسُئل  المملكة.  من  األميركية  القوات  بسحب 
الوقت فقال »لم أكن مضطرا  عن هذا اإلنذار في ذلك 
األمير محمد هاتفيا  أنه كلم  لطلب ذلك منه«. وأضاف 
التخفيضات  على  اتفاق  إلى  التوصل  االثنان  واستطاع 
في  الحكومي  إلعالمي  المكتب  يرد  ولم  اإلنتاجية. 
في  »رويترز«  تقرير  على  للتعليق  طلب  على  السعودية 
أبريل. وقال شكيب خليل »باالختصار، لم تعد أوبك تأخذ 
قرارات فيما يتعلق بما هو أفضل ألعضائها من الناحية 

االقتصادية مثلما هو مفترض وفقا لالئحتها«.
بفعل  الليبي  اإلنتاج  انخفض  عندما   ،2011 في 
إقناع  السعودية  القذافي، حاولت  االنتفاضة على حكم 
الجزائر  أن  غير  األسعار.  لخفض  اإلنتاج  بزيادة  أوبك 
وفنزويال  وليبيا  والعراق  وإيران  واإلكــوادور  وأنجوال 
شركة  مؤسس  سيزوك،  صامويل  وقال  ذلك.  عارضت 
يعمل  وكــان  االستشارية  أناليسيس«  »إي.إل.إس 
كان  السابق  »في  السويدية  الطاقة  بوكالة  قبل  من 
ويقلب  عال  صوت  له  يصبح  أن  يمكن  تكتل  لديك 
مازال  »واآلن،  وأضاف  عقب«.  على  رأسا  االجتماعات 
أنهما  كما  تحييدهما  تم  لكن  صوت  وفنزويال  إليران 
الدول  أن  لدرجة  بائس  وتسويقي  اقتصادي  في وضع 

األخرى تحرص على عدم االنحياز سياسيا لهما«.
إيــران  مندوب  أردبيلي  كاظمبور  حسين  ــال  وق
رفعت  عندما   2018 في  لـ»رويترز«  أوبك  في  السابق 
مجموعة أوبك+ اإلنتاج في أعقاب ضغوط من ترامب 
بما  التصرف  بدأتا  األوسع  والمجموعة  المنظمة  إن 
وأضاف  فيهما.  األعضاء  األصغر  الدول  مصالح  يخالف 
أنزلوا  لترامب في حين  النفط  »قدموا هدية في سعر 
بكل أعضاء أوبك خسائر في اإليرادات«. وفي حين أنه 
تشهد  أن  وشك  على  أوبك  أن  إلى  يشير  ما  يوجد  ال 
التحول  لهذا  نتيجة  األصغر  األعضاء  جانب  من  نزوحا 
أعضاء  المنظمة  ودخل  الــدول  بعض  انسحبت  فقد 

جدد.
خالف  منها  ألسباب   2019 في  قطر  انسحبت  فقد 
منتج  وهي  اإلكوادور  وانسحبت  الرياض.  مع  سياسي 
قد  إندونيسيا  وكانت  الجاري.  العام  في  صغير  آخر 
تريدان  إنهما ال  الدولتان  وقالت   .2016 انسحبت في 
أن  غير  أوبك.  تفرضها  التي  اإلنتاج  بحصص  التقيد 
المنظمة  مسار  عن  راضية  تكون  ال  ربما  أخرى  دوال 
وقال  مسموع.  صوت  لها  يكون  حتى  البقاء  تعتزم 
مصدر مطلع على سياسة النفط اإليرانية »من المهم 
يمكنك  حتى  أوبــك+  أو  أوبــك  في  عضوا  تكون  أن 

مصالحك«. تعظيم 

في عامها الستين

●  امرأتان سعوديتان في متجر بالرياض. »رويترز«
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التاريخ الكلي*
رؤية لفهم التاريخ الوطني وتفسيره

صالح أبوالخير
لها  حضور  ال  طبيعة  ذو  ــروح  ك الــوطــن.  روح 
الوجدان.  في  الطاغي  حضورها  برغم  الواقع،  في 
واستحالة نيلها تكمن في هذه المفارقة: غياب في 
المكان، مقابل الحضور في األزمان، مقابل الحضور 
متن  متن.  ــان  األوطـ روح  ولكن  ــدان.  ــوج ال فــي 
الزمان  سلطان  يغتنمها  وصايا  وصايا.  في  مبثوث 
أن  إال  تأبى  ولكنها  نصًا،  تغترب  حرفًا،  فتغترب 
)الذاكرة  الكوني  إبراهيم   ..... رمزًا  حضورها  تؤكد 

األخالقية(
الثورة  تندلع  أن  قبل  هذه  مقالته  الكوني  كتب 
سلطة  تحت  ليبيا  كانت  حين  بسنوات،  ليبيا  في 
واحدة قوية، ورغم قوة تلك السلطة اال أن الكوني 
كان يشغر بغياب الوطن مكانًا، وحضوره وجدانًا، يا 
ويحضر  جهة  في  يغيب  الوطن  جعل  الذي  ما  ترى 
لم  والغياب  الحضور  من  المفارقة  هذه  أخرى؟  في 
بل  حضارية،  أو  تاريخية  أسس  إلى  تستند  تكن 
البحث  وطرق  التاريخ  كتاب  الهتمامات  نتاج  كانت 
بحضور  الكفيل  العلم  هو  فالتاريخ  انتهجوها،  التي 
ارتهاننا  بسبب  وذلك  وتالشيه،  غيابه  أو  الوطن 
لواقع تاريخي لم يجعل منا مواطنين، واقع تاريخي 
الجهوية  الحدود  خارج  نلتقي سياسيًا  أن  منعنا من 
وهذا  المذهبية.  حتى  وربما  واإلثنية  والقرابية 
الواقع التاريخي كان السبب الرئيسي في الكثير من 
في  وجعلنا  بل  الراهنة،  وحزازاتنا  الحالية  مشاكلنا 
الوطن، وذهب بعضنا بعيدًا  ننكر فيها وجود  حالة 
جعلنا  الواقع  هذا  استعمارية،  صنيعة  إنه  ليقول: 
القبيلة  المهترئة،  الصغيرة  مجتمعاتنا  إلى  نهرب 
واإلقليم والجهة، تاركين خلفنا فضاًء حضاريًا رحيبًا 
وتطوره،  نشاته  نفسر  كيف  جهلنا  ألننا  وعريقًا، 
التاريخ  كتاب  أغلب  به  يقول  ما  نفسر  كيف  وإال 
اليوم،  المعروفة  بحدودها  ليبيا  أن  من  الليبيين 
قيام  مع  عشر  الثامن  القرن  بداية  مع  انطلقت 
الدولة القرمانلية التي مدت نفوذها إلى فزان عقب 
بشكل  برقة  دخول  ثم  محمد،  أوالد  دولة  سقوط 
في حين  بعد،  فيما  القرمانلية  السياسة  في  مباشر 
التي  الدرامية  المحنة  من  ولدت  إنها  آخرون  يقول 
العشرين  القرن  من  األول  النصف  في  لها  تعرضت 
والية  بتوحيد  اإليطاليون  قام  حين  )االستعمار( 
اخر  وفريق  بنغازي،  متصرفية  مع  الغرب  طرابلس 
عام  في  االستقالل  اعالن  مع  اال  تبدأ  لم  انها  يرى 

،1951
أن  به،  والمهتمين  التاريخ  بكتاب  األجدى  كان 
يأخذوا في حسبانهم مجمل امتداد الماضي الليبي 

أن  ال  هذا،  يومنا  وحتى  الحجري  العصر  منذ  كله 
ينطلقوا من هذه المحطات التاريخية المتأخرة ألن 
المحطات  هذه  من  بكثير  وأقدم  بل  قديمة،  ليبيا 
لبدء  منطلقًا  التاريخية  الكتابات  اتخذتها  التي 
التاريخ  كتاب  أهمل  لقد  الواحدة،  لليبيا  التاريخ 
الليبيون أهمية االستفادة من علوم األنثروبولوجيا 
االجتماعية  العلوم  التاريخية وغيرها من  والجغرافيا 
كتاب  على  كان  الوطني،  التاريخ  وفهم  لتفسير 
المجال  وهو  الليبي،  المجال  على  التركيز  التاريخ 
من  المرتحلة  الليبية  القبائل  تجوبه  كانت  الذي 
مرورًا  غربًا  نفوسة  أطراف جبل  إلى  مارماريكا  شرق 
الكبرى،  الصحراء  عمق  إلى  وجنوبًا  الكبير  بسرت 
متسلحين بشواهد التاريخ وهي كثيرة جدًا، تتيحها 
واالنثروبولوجيا  الجغرافيا  مثل  األخرى  العلوم  لهم 

وغيرها من العلوم االجتماعية.
توظيفها  يمكننا  التي  التاريخية  الشواهد  إن 
وعراقته  الليبي  الفضاء  عليها إلبراز وحدة  والتركيز 
والــرمــوز  اللغوية  والــمــفــردات  ــاء  ــاألزي ف كثيرة، 
كلها  والتقاليد،  والعادات  االجتماعية  والمعتقدات 
ولكن  الشواهد،  من  لها  حصر  ال  أعــدادًا  تحوي 
ينتهجها  التي  التقليدية  التاريخية  الكتابة  مناهج 
التوظيف  هــذا  دون  حالت  الليبي  التاريخ  كتاب 
يخدم  توظيفًا  االجتماعية  الذخيرة  لهذه  اإليجابي 
بتاريخه  الليبي  عند  الثقة  ويعزز  الوطنية  الوحدة 
ولهذا  عليه،  يعيش  الذي  الفضاء  وعراقة  الطويل 
ستمنحنا  ما  هي  كلي  بشكل  التاريخ  دراســة  فإن 
ألن  أكثر،  بدقة  الوطني  تاريخنا  وتفسير  فهم 
يعد  لم  الكلي  التاريخ  فالسفة  لتصور  وفقا  التاريخ 
مجرد تاريخ اجتماعي واقتصادي، بل هو هذا وشيء 
آخر: إنه جغرافي وسكاني وثقافي وسياسي وديني، 
أي أننا حين نحاول فهم تاريخنا الوطني يجب علينا 
والسكان  الليبية  الجغرافيا  االعتبار  بعين  نأخذ  أن 

والثقافة والمعتقدات الدينية واالجتماعية ـ
أن  يجب  ليبيا  في  المؤرخ  هاجس  أن  يعني  هذا 
تاريخي  هو  ما  كل  فهم  ومحاولة  الحضارة  يكون 
تعميم  محاولة  آخــر:  بمعنى  أو  شموليًا،  فهما 
الحضارة  جعل  غايته  تعميمًا  التاريخي  المنهج 
يمكن  نعنيها  التي  والحضارة  للتاريخ،  موضوعًا 
يشملها  تاريخية  مجموعة  هي   : باالتي  نعرفها  أن 
ولها  والروحية  المادية  الحياة  من  واحــد  نمط 
سمتان األولى: أنها حقيقة تاريخية ممتدة وموغلة، 
أي أنها طويلة زمنيًا، والثانية: أنها مرتبطة برباط 

وثيق مع مكانها الجغرافي.

الهندسي  الشكل  هذا  فإن  الرؤية،  لهذه  ووفقًا 
ليبيا،  اليوم  يسمى  الذي  التربيع  إلى  يميل  الذي 
اإلحالة  إلى  نحتاج  الذي  الوحيد  القياس  يكون  لن 
فرعية  مقاييس  توجد  القياس  هذا  فداخل  إليه، 
الثقافية  والمكونات  والجهات  األقاليم   : أخــرى 
وماتزال  طويل  زمن  منذ  احتفظت  التي  واللغوية، 
بخاصية  وتميزت  االستقاللية،  من  بدرجة  تحتفظ 
التاريخية، فالزال  االستمرارية  هوياتية مهمة وهي 
اليوم يلعب »الكاسكا« في االفراح،  الليبي  اإلنسان 
أكاكوس،  لوحات  صورتها  التي  نفسها  بالطريقة 
الرداء  ذلك  نفس  ترتدي  الليبية  المرأة  والزالــت 
)التيراكوتات(  الطينية  التماثيل  به  ظهرت  الذي 
الليبي  الرجل  والزال  االغريقية،  الفنية  االعمال  في 
 . الرومان  الجرد علي طريقة األباطرة  يفتخر بلبس 
التي  األمثلة والشواهد  الكثير من  وهناك غير ذلك 
تؤكد أن هذا الفضاء كان واحدًا واستمر في وحدته 
السياسية  الظروف  قسمته  نعم  أخــرى،  بطريقة 
أدوارًا من الزمن، ولكن العادات والتقاليد والعقائد 
حافظت على وحدتها، وحافظت أيضا على تنوعها .

لم  الليبي  للفضاء  التاريخية  االستمرارية  وهذه 
تكن علي وتيرة واحدة ولم تكن تحمل لونا واحدًا، 
والتصدعات  التاريخي  التراكم  بفعل  تحولت  بل 
المزدحم  الموزاييك  من  لوحة  إلــى  والتفتقات 
التجزؤ  أو  التفكك  يشبه  ما  إلى  وانتهت  األلــوان، 
فهم  اليوم،  حتى  لنا  يتسنى  ولم  واللغوي،  الثقافي 
مشكلة المشاكل في ماضينا الوطني : التجزؤ الذي 
وااللتباسات،  والتواترات  التباينات  خلفه  تكمن 
نتفطن  ولم  المريرة،  والتناحرات  النزاعات  وأيضا 
بيننا،  االهلية  الحرب  اندلعت  عندما  اال  لذلك 
هذه  توظيف  في  بمشاكلنا  الجهل  هذا  وساهم 

الذخيرة الخطيرة بأشكال ال أخالقية.
اذا   : الكيان(  )معنى  في  القويري  عبداهلل  كتب 
نحدد  أن  وأردنا  ليبيا  خريطة  أعيننا  أمام  نشرنا  ما 
مالمح مجتمعنا على ضوء الواقع الجغرافي، وابعدنا 
بهذا  تربطنا  التي  الوجدانية  العالقة  ذواتنا  عن 
الجغرافية،  المعلومات  من  قدر  على  وكنا  الواقع 
لم   : المجاالت  جميع  في  وانعكاساتها  وعالقاتها 
نتمالك انفسنا من أن نطلق تعبيرًا مملوءًا بالحزم 
اللحظة  جاءت  لقد   : أقول  و  بالدنا  : هذه  واإلصرار 
ونرى  واإلصــرار  الحزم  بــذات  وجداننا  نمأل  التي 
والمحطات  الصغيرة  التفاصيل  تتجاوز  بنظرة  ليبيا 
أوسع:  وشمولية  أكبر،  بسياقات  المحزنة،  المؤقتة 

قائلين: »هذه ليبيانا .... هذه بالدنا«.

كتب عبدالله 
القويري في )معنى 

الكيان( : اذا ما 
نشرنا أمام أعيننا 

خريطة ليبيا وأردنا 
أن نحدد مالمح 

مجتمعنا على ضوء 
الواقع الجغرافي، 

وابعدنا عن ذواتنا 
العالقة الوجدانية 

التي تربطنا بهذا 
الواقع وكنا على 

قدر من املعلومات 
الجغرافية، وعالقاتها 

وانعكاساتها في 
جميع املجاالت

ليبيا 1970 )4_5(

سالم الكبتي

حمدي الحسيني

إن األحداث تسارعت بال توقف. 

..اعتزل الملك السياسة إلى األبد بعد مشوار 
وتعب  انكسارات  عاما.  ستين  حوالي  دام  معها 
وصــراع  ومواجهات  ــات  وأزم وتفاؤل  وتطلع 
معه  رجال  الدولة.  وبناء  االستقالل  إعالن  حتى 
المتنافرة  ليبيا  ذلك.  في  يتأخروا  لم  مخلصون 
وليس  التوافق  أساسها  كان  دستورها.  جمعها 
المشوار  بداية  في  الرجال  توافق  المغالبة. 
سواسية دون فرق. في لجنة الواحد والعشرين 
الدستوري  للتطور  األســاس  حجر  كانت  التي 
دولية  وبرعاية  سبعة.  سبعة  سبعة  للوطن.. 
جمعية  ثم  انحياز.  دون  المتحدة  األمــم  من 
العمل  الستين. عشرون عشرون عشرون. لجان 
واتفاقات  مناقشات  الدستور..  ووضع  خاللها 
عناد.  أو  دماء  إراقة  أو  سالح  دون  واختالفات 
االتفاق  لكن  والوسائل،  األهداف  في  االختالف 
خارجه.  وليس  الوطن  وفي  الوطن  على  كان 
العواصف  وعبرت  تخسر  ولــم  البالد  نجحت 
تتنافر  ولم  توافقت  ليبيا  بالتوافق.  واألغبرة 

مايقال. رغم كل 
الملك  شعر   1969 من  األولى  األشهر  وفي 
الليبيين  بأن  له  تأكد  عندما  العميق  بالحزن 
بأسى  بذلك  صرح  لوطنهم.  االنتماء  يفقدون 
سيضيع  ومعه  ضاع  االنتماء  خاص.  مجلس  في 
الليبيون  فيه.  عزاءكم  اهلل  ويحسن  الوطن 
االنتماء  يفتقدون  ــيء.  ش أيما  ينقصهم  ال 

النهاية. في  لوطنهم. هكذا شعر وصرح 
 1 األحداث.  وتسارعت  واضحة  غدت  األمور 
خريف  بعيد  من  أقبل  ومعه  الخريف  سبتمبر. 
فقط  ذكرى  سيظل  مفر.  وال  وصل  االستقالل. 
تاريخهم  من  وصفحة  الليبيين  خواطر  في 
الليبيون  قلب  األحـــوال.  تغيرت  الماضي. 
في  المجهول  أخرى.  صفحات  بدأوا  الصفحة. 

تتجمع. والغيوم  األفق. 
من  ــى  األول اللحظات  من  فهم  والخطاب 

والمتابعين.  العارفين 
وهبط  الظالم  في  بنينا  في  الطائرة  حطت 
هيكل  حسنين  ومحمد  الديب  فتحي  منها 
عبدالناصر.  بهم  أرسل  القاهرة.  من  وآخرون 
بيه  عبدالعزيز  )أمال  هيكل..  من  سؤال  أول 
هيكل  رجع  االعتقال.  رهن  بأنه  أجيب:  فين؟( 
القنصلية  في  األولى  الصور  والتقط  مبهورا 
مع  االجتماعات  تلك  في  بنغازي  في  المصرية 
لقائد  الحقيقي  الوجه  يظهر  أن  دون  الضباط 
وتفسيرات.  وتحليالت  مقاالت  وعدة  الحركة. 
الدولة  البالد من مسؤولي  وسيق من بقى في 
التوقيف  إلى  واحدة  وضباطها وموظفيها جملة 
في  الفنادق  من  الكثير  واستعملت  والسجن 

لالعتقال. أماكن  بنغازي 
واإلذاعة  عموما  المصرية  والصحافة  األهرام 
في  ماكينتها  شرعت  محطاتها  بكل  هناك 
لعب  المصري  والتأثير  الدعاية  والنفخ.  الضخ 
والمظاهرات  األيام.  تلك  به  يستهان  ال  دورا 
الشوارع  في  تهدر  تتوقف.  ال  والمسيرات 
 16 الثالثاء  يوم  ثم  والميادين.  والساحات 
سبتمبر الظهور األول أمام الضريح وفي الخلف 
والشعارات.  واألسلحة  ــغــدارات  وال الضباط 
معمر  استعمل  األول.  واللقاء  األول  الخطاب 
عزوز.  عبدالمطلوب  الضابط  بدلة  القذافي 
كان  وهندامه.  قيافته  بحسن  مشهورا  كان 
القذافي  عتل  للعالج.  ألخته  مرافقا  الخارج  في 
البدلة  على  واستولى  قاريونس  في  غرفته 
لآلخرين  واإلهانة  االعتداء  بدايات  بها.  وظهر 
اللقاء  سبتمبر   23 الثالثاء  ثم  حق.  وجه  دون 
ثم  البلدي.  ملعبها  فــي  سبها  فــي  الثاني 
ميدان  في  الثالث  اللقاء  أكتوبر   16 الخميس 
اللعنات  هو  والحصاد  بطرابلس.  الشهداء 
للوحدة  والدعوة  والعرش  البائد  العهد  على 
وتجريم  القدس  وتحرير  واالشتراكية  العربية 
مسؤولي  ومعاقبة  بالحرية  والوعود  الحزبية 
وبرقيات  تتوقف  ال  والمظاهرات  العهد.  ذلك 
والعبارات  تتعب.  وال  تمل  ال  والحناجر  التأييد 
بكل  العهد  ذلك  تقذف  الشوارع  في  الملونة 
قبيل  األخيرة  األيــام  وفي  السوداء.  العبارات 
الشاعر  بنغازي خالد محادين  إلى  الحركة وصل 
الرسمية  الصحيفة  في  ليعمل  األردني  والكاتب 
الثورة  لهيب  في  بقصائده  يشارك  ــة.  األم
المغربي  الكاتب  وكــذا  خلفه.  عمان  ويترك 
لكنه  الزمان.  صحيفة  في  اإلدريسي  عبدالقادر 
حدث  عما  شيئا  يكتب  أن  دون  ذلك  بعد  يغادر 
أيضا  بنغازي  في  يتواجد  كان  فيما  ليبيا.  في 
آسيا  الممثلة  وزوجته  الفيتوري  محمد  الشاعر 
مسرحية  إلعداد  قدما  كانا  الطاهر.  توم  محمد 
وزارة  من  ودعــوة  بمباركة  المختار  عمر  عن 
األمور.  تغيرت  ثم  السابقة.  والثقافة  اإلعالم 
فيما  وتغيرت  باالس.  بنغازي  فندق  حبيس  ظل 

ألف مرة!. الجلود  بعد 
في  الطريق  مزالق  من  يحذر  الفاخري  خليفة 
الحزب  تجربة  تكرار  ومن  العنوان  بهذا  مقال 
إلى  إضافة  للسلطة  الواحد  التنظيم  أو  الواحد 
موجة  يركبون  الذين  األقزام  من  المتلونين 
توقظ  آخرين.  من  تستمر  والكتابات  عهد.  كل 
االستقرار  نحو  المشاعر  وتنبه  األحاسيس 
والحماس  العاطفة  إلى  الركون  وعدم  والهدوء 
بعنوان  مقالة  يرسل  النامي  وعمرو  األجــوف. 
دراسته  يوالي  حيث  لندن  من  للثورة  كلمات 
الجيش  من  فيها  يطلب  كامبردج  في  العليا 

صحيفة  في  وينشرها  معسكراته.  إلى  العودة 
مختلف  فــي  كثيرة  وكتابات  وآراء  ــورة.  ــث ال

الصحف.
الكثيرون  يبقى  بــقــوة.  األحـــداث  تمضي 
ضباط  من  الكثير  استبعاد  يتم  االعتقال.  في 
في  أو  الخارج  في  يعينون الحقا سفراء  الجيش. 
وظائف مدنية مختلفة داخل البالد. ومفاوضات 
وتوافقان  وأميركا  بريطانيا  مع  تنطلق  الجالء 
وربما  متوقعا..  يكن  لم  نحو  على  الفور..  على 

كان جاهزا في األصل!!
أدركت  لعلها  غيره  أو  بوعي  ليبيا  في  النخب 
انساق  أغلبها  الدولة.  أنها أسهمت في سقوط 
وتأثرت  والتيارات  الشعارات  وراء  كامال  انسياقا 
على  المشاريع  نفس  تحاكي  أن  وحاولت  بها 
بذلك  الناس  إقناع  تستطع  ولم  الواقع.  أرض 
في  محصورة  ظلت  األحــيــان.  من  كثير  في 
التي  الحقوق  استعمال  تحسن  لم  نطاقاتها. 
فبعض  ذلك  ومع  القوانين.  أو  الدستور  كفلها 
ارتباطا  وارتبط  الداخل  إلى  انتمى  النخب  هذه 
عن  والتنبيه  واإلصالح  التنوير  وحاول  به  وثيقا 
مما  واالستفادة  والثغرات  والتجاوزات  األخطاء 
وظهر  والنشر.  اإلعــالم  وسائل  من  متاح  هو 
والندوات  المقاالت  من  المزيد  االتجاه  هذا  في 
االجتماعية  والمبادرات  واألنشطة  والمحاضرات 
بين  العالقة  توثق  أن  حاولت  التي  والفكرية 

والمسؤول.  المواطن 
تستمر.  اإلرهـــاصـــات   .1970 عــام  ومــع 
على  التضييق  يتم  التحقق.  في  يبدأ  والمتوقع 
قبل  عليها  الرقابة  تفرض  الخاصة.  الصحف 
النشر. نشاطات في الجامعة ولقاءات. في أبريل 
جاك  الفرنسي  المستشرق  بنغازي  إلى  يأتي 
وحضارته.  اإلسالم  عن  محاضرة  يلقي  بيرك. 

في مدرج رفيق يقدمه د. عبدالرحمن بدوي.
بناء  فــي  الــشــروع  عــن  السلطة  تعلن  ثــم 
وآراء.  ومقاالت  مقترحات  الشعبي.  التنظيم 
ــي الــخــفــاء.  وتــصــنــيــفــات لــكــل األصــــوات ف
شيوعي.  بعثي.  المكررة.  القديمة  األسطوانة 
ثم  وهكذا.  رجعي..  عميل.  قومي.  أخواني. 
الفكر  نــدوة  إقامة  عن  األيــام  تلك  في  دعــوة 
العاملة  الشعب  قوى  تحديد  في:  للنظر  الثوري 
التنظيم  الثورة.  في  الحقيقية  المصلحة  صاحبة 
مشكلة  العربية.  الوحدة  ووعــاؤه.  الشعبي 
الــثــوري.  التحول  مرحلة  فــي  الديمقراطية 
االجتماعية.  الثورة  مرحلة  في  الحكم  مسؤولية 
الكشاف بطرابلس يوم األربعاء  تبدأ في مسرح 
فتح  يتزامن  ومعها   .1970 مايو  من  السادس 
المعتقالت ألعداد كبيرة بتهم النيل من الثورة 

عليها. والتآمر 
.. والشمس في األفق ترنو من بعيد.

كان جاهزا في 
األصل!!

النخب في ليبيا 
بوعي أو غيره لعلها 
أدركت أنها أسهمت 

في سقوط الدولة. 
أغلبها انساق انسياقا 
كامال وراء الشعارات 
والتيارات وتأثرت بها 

وحاولت أن تحاكي 
نفس املشاريع على 

أرض الواقع.

هرتسل.. »2020«

ومتحمسًا  مخلصًا  يهوديًا  العالم  في  دولة  أكبر  رئيس  صهر  يكون  أن  مصادفة  هي  هل 
وتخطط  تدير  قوى خفية  جانب  ومنظمة من  أم هي »مؤامرة« مخططة  الصهيوني،  للكيان 
لمصير العالم من وراء حجاب، كما يحلو لبعض المقاربات العربية أن تحيل هكذا مواقف إلى 

دوالب »المؤامرة« الجاهزة؟!
حين طالعنا صور ولقاءات الشاب جاريد كوشنر صهر الرئيس األميركي ترامب ومستشاره 
السياسي لشؤون الشرق األوسط مع بعض القادة العرب، تذكرت على الفور صورة الصحفي 
واألديب النمساوي تيودور هرتسل )1860 – 1904(، أول »عراب« إلنشاء كيان لليهود، وأبرز 
الواضح أن صهر ترامب تأثر  العالم، فالشبه كبير بينهما، ومن  الحركة الصهيونية في  دعاة 

كثيرًا بسيرة ومسيرة حياة هرتسل الحافلة من أجل تحقيق حلمه في إقامة وطن لليهود.
سرعان  ترامب،  دونالد  والده  صديق  ابنة  بـ»إيفانكا«  كوشنر  التقى   2008 مطلع  في 
الشاب  وديانة  بمعتقدات  وابنته  ترامب  معرفة  رغم  التالي،  العام  في  الزواج  على  اتفقا  ما 
الدينية  للمعتقدات  األميركية  األسر  أغلب  تلتفت  ال  عادة  لكن  لمعتقداتهم،  المخالف  جاريد 

لألشخاص، وال تقف مثل هذه األمور عقبة في عقد الصفقات وال حتى المصاهرة.
إدارة  أثبت كفاءة في  أن  بعد  ابنته،  تعاطفًا مع خطيب  ترامب  األب  أبدى  األثناء  تلك  ففي 
والتالعب،  الضريبي  التهرب  بتهمة  وسجنه،  اعتقاله  بعد  سنه،  صغر  رغم  والده  شركات 

وتزوير المستندات بطريق غير مشروعة!
بجامعة  دراسته  سنوات  خالل  معروفًا  كان   )1981( مواليد  كوشنر  الشاب  أن  الالفت 
بدّل  االنتخابية،  المعركة  خوض  ترامب  إعالن  بمجرد  لكن  الديمقراطيين،  بتأييده  هارفارد 
االنتخابية  لحملته  مديرًا  ترامب  اختاره  ثم  الجمهوريين،  صوب  سريعا  السياسية  وجهته 

ومشرفًا على الدعاية اإللكترونية بالتحديد لما له من خبرة واسعة بهذا المجال.
بمجرد فوز ترامب بمقعد رئاسة الواليات المتحدة في العام 2017، اختاره مستشارًا خاصًا 
المرتقب  لدوره  يخطط  كوشنر  كان  التالي،  اليوم  في  األوسط،  الشرق  ملف  عن  ومسؤوال 
واختياره  العالم،  في  دولة  أقوى  لرئيس  أن مصاهرته  المتشددين  اليهود  بعض  اعتبر  حيث 

لهذا المنصب، ليس مصادفة، بل إرادة إلهية لدعم شعب اهلل المختار!
نيويورك  مدينة  في  شهيرًا  محاميًا  يصبح  أن  في  حلمه  عن  فورًا،  الصهر  تخلي  وبالفعل 
مقاول  والده  عن  ورثها  التي  الضخمة  والمالية  اإلعالمية  إمبراطوريته  ترك  كما  الصاخبة، 
مائة  من  أكثر  قبل  بدأها  التي  هرتسل  يكمل مسيرة  أن  عاتقه  على  وأخذ  الشهير،  العقارات 
ترامب  المتحمس  اليهودي  الشاب  ترك  األبيض،  البيت  لدخوله  األول  اليوم  ومن  عام. 
يخوض معاركه الطاحنة ضد خصومه ومنافسيه، وركز كل جهده على سؤال شغل كل كيانه، 
المتحدة في خدمة إسرائيل  الواليات  الجديد، ووجود صهره على رأس  كيف يستثمر منصبه 

وشعبها؟
القرن«،  »صفقة  بمشروع  كوشنر  خرج  والمختصين،  الخبراء  واستشارات  مداوالت  بعد 
واالنتعاش  الثراء  بأحالم  األوسط،  الشرق  وحكام  شعوب  ليداعب  بعناية  عنوانها  اختار  التي 
االقتصادي والوظائف واالستثمارات، وأن تقوم صفقته المزعومة على أساس أن تتبادل دول 
المنطقة مع إسرائيل الثراء واألمن مقابل التخلي عن األفكار التقليدية المتعلقة بوجود دولة 
طبيعي  سالم  في  معها  ويدخلوا  إسرائيل  وجود  العرب  يتقبل  وأن  للفلسطينيين،  مستقلة 

وينظروا إليها في المستقبل كشريك ال كعدو ومستعمر.
إلى  شرقها  من  الدنيا  جاب  الذي  هرتسل،  الصهيونية  وعراب  كوشنر  يجمع  رفيع  خيط 
حياته  في  دقيقة  كل  وكرس  اليهود،  لدولة  مقرًا  ليكون  المناسب  الموقع  عن  بحثًا  غربها، 
في  لهم  قومي  وطن  بناء  أجل  من  والتوحد  والتالحم  بالتبرع  العالم  يهود  إقناع  أجل  من 
مدينة  في  األول  الصهيوني  المؤتمر  عقد  في   1897 العام  بالفعل  نجح  أن  إلى  مكان،  أي 
بازل بسويسرا الذي تم خالله االتفاق على إقامة دولة اليهود في موقعها الحالي على أرض 

فلسطين.
من  اليهود  يجمع  وطن  إليجاد  حلمه  تحقيق  طريق  في  عديدة  عقبات  هرتسل  واجهت 
بأن يستبدلوا  الفلسطينيين  يقنع  بأن  أيضًا عقبات عديدة  الشتات، كما واجه خليفته كوشنر 

حلم الوطن المستقل، بأن يصبحوا أصحاب أعمال ومهن ووظائف تدر عليهم الماليين.
في  اليهود  جمع  يتم  أن  بأهمية  قادتها  يقنع  العالم  عواصم  بين  هرتسل  تجول  وكما 
العربية، في رحالت مكوكية، إلقناع قادتها بصفقته  العواصم  وطن واحد، جاب أيضا كوشنر 
وبريطانيا  أوروبا  ساسة  من  الكثير  إقناع  في  والرشاوي  بالتواطؤ  نجح  هرتسل  المشبوهة. 
المزعومة،  صفقته  تسويق  في  فشل  كوشنر  لكن  مشروعه،  بدعم  التحديد،  وجه  على 
قابلة  غير  ومفضوحة  فجة  كانت  صفقته،  ألن  بل  المنطقة،  حكام  ووطنية  قوة  بسبب  ليس 

للتطبيق.
نقل  قرار  بصدور  تكللت جهوده،  أن  بعد  »المقدسة«،  في مهمته  ترامب  ييأس صهر  لم 
بالبيت األبيض،  القدس، وإعالن ذلك في احتفال ضخم  إلى  أبيب  السفارة األميركية من تل 

وهو القرار الذي تردد العديد من رؤساء أميركا األقوياء في توقيعه!
أن  في  ترامب  فشل  واحتماالت  القادمة  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  قطار  اقتراب  مع 
من  الثاني  الجزء  تحقيق  إلى  كوشنر  سارع  ثانية،  لفترة  المتحدة  للواليات  رئيسًا  يستمر 
التعجيل  سوى  أمامه  يجد  فلم  األوسط،  الشرق  في  إلسرائيل  العرب  عزل  لكسر  مشروعه، 
بعد  ما  سيناروهات  من  المرعوبة  الخليج  دول  بعض  مع  السهلة  التطبيع  اتفاقات  بعقد 
دول  مع  المرة  هذه  التطبيع  عجلة  دفع  على  اليهودي  الشاب  إصرار  شاهدنا  وهنا  ترامب، 
هذه  لكن  اإلسرائيلي،  المحتل  مع  حروب  في  قبل  من  دخلت  وال  حدود،  لها  ليس  خليجية 
بحرية  العرب  بالد  في  اليهود  يتجول  بأن  تحقيق مخططته  اتجاه  في  مباشرة  الخطوة تصب 

دون أن يعطوا الفلسطينيين شيئًا.
إذا كان اليهود أطلقوا اسم هرتسل على أحد أهم األحياء في القدس المحتلة، تقديرًا لما 
ال  التي  العظيمة  لخدماته  تقديرًا  لخليفته كوشنر  فماذا سيقدمون  لهم من تضحيات،  قدمه 

تقل أهمية عما قدمها لهم مؤسس الصهيونية األول هرتسل؟
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التي  وظروفنا  أحوالنا  وعن  عنا  تعبر  وخرافات،  وأساطير  وقصص  حكايات  المعاصر،  واقعنا  في  نعيشه  مما  كثير  في 
إلى عوالم غريبة نوشك أن نراها  أغلب األحيان تسرح بمخيلتنا  نعيشها، وكانت طريقة سرد هذه حكايات مشوقة في 

ونعيشها.
من هذه الحكايات، التي مازالت ملتصقة بنا، حينما كنا تالميذ في المرحلة االبتدائية بمدرسة »اللواحي« في شارع 
بنغازي،  في  لبالد  وسط  في  القديمة  المدينة  في  نشأت  التي  المدارس  أوائل  من  وهي  المدرسة،  اسم  نفس  يحمل 
وكانت عبارة عن حوش عربي كبير به عدة حجرات »فصول« وحجرة الناظر وحجرة المدرسين، وكانت هناك صنابير مياه 

للشرب تصب في حوض مستطيل. ودورة مياه. ووسط حوش »فناء« يجري فيه التالميذ في االستراحة بين الحصص.
مدارس  باقي  شأن  شأنها  فنية،  أو  نشاطات..رياضية  لممارسة  متاح  مكان  أي  هناك  يكن  لم  المدرسة  تلك  في 

منطقتنا ذاك الوقت، وهي الهوايات التي كانت تستهويني منذ الصغر.
في سنوات تلك المرحلة الجميلة من أعمارنا، كانت دروس المحادثة والقصص التي كنا نتلقاها في كتاب المطالعة 
من المنهج الدراسي المصري، التي ال زلت أذكر بعضها مثل قصة »القرود وبائع الطرابيش« وهي ضمن القصص التي 
انتهزت  )متجول(؛  بائع طرابيش  القليلة قصة  أحداثها  تتناول  التي  ُكنت ضمن تالميذه،  الذي  الدراسي  الفصل  طالعها 
متنها  في  يحمل  التي  المارة، فخطفت بعض طرابيشه من سلته  بتسويق بضاعته ألحد  انشغاله  القرود  مجموعة من 

بضاعته، وصعدت بها إلى شجرة كبيرة عالية.
القصة،  هذه  بمثل  جيلنا  تأثر  من  بلغ  والبيت«،وقد  الغيط  بين  »سرحان  وقصة  والذئب«،  الثالثة  »العنزات  وقصة 
أني ما زلت أتذكرها حتى اآلن، كما أتذكر عنوانها بالضبط، والصورة اللطيفة المصاحبة لها، التي يظهر فيها سرحان، 

التلميذ الصغير، وهو يحمل خروفًا صغيرً ويضمه بذراعيه إلى صدره.
الضحك من شخصية سرحان  تثير  أو بعده وبمتعة كبيرة  الدرس  أثناء  أحداثها ونحاكيها  نتخيل  القصص كنا  هذه 
التفكير  إلى  تدعو  عظيمة  تربوية  قصة  وهي  الغيط،  إلى  البيت  من  رحلته  في  ومضحكة  كثيرة  مقالب  في  يقع  الذي 

واإلبداع وتطفئ النمطية والغباء.
النقود  بعض  معه  أمه  أرسلت  فعندما  مفكر،  وال  مبدع  غير  سلوكه  في  حرفيًا  كان  سرحان  أن  القصة  هذه  ومفاد 
لجدته، حملها سرحان في يده، فسقطت منه في الطريق وهو ال يدري، فعاد سرحان يبكي فقالت له أمه: »لقد أخطأت يا 

سرحان بحملك النقود في يدك، كان عليك يا بني أن تضعها في جيبك«.
من  الزبد  وأنصهر  جيبه،  في  الزبد  فوضع  السابقة،  أمه  نصيحة  تذكر  لجدته  الزبد  من  كمية  معه  أرسلت  وعندما 

الحرارة وحدث ما حدث، فرجع باكيً إلى أمه فقالت له: »كان عليك يا سرحان أن تحمل الزبد في يدك«.
التعب  فأنهكه  يديه،  بين  الخروف  فحمل  ألمه  نصيحة  آخر  فتذكر  لجدته،  صغيرً  خروفًا  معه  أرسلت  مدة  وبعد 

واتسخت مالبسه، فقالت له جدته: »كان عليك أن تربط الخروف في حبل وتجعله يسير خلفك«.
خلفه  وجرها  عنقها  من  الدجاجة  فربط  الخروف،  يوم  جدته  نصيحة  تذكر  جدته  إلى  دجاجة  معه  أرسلت  وعندما 

فاختنقت الدجاجة وماتت.
ومثال  الحماقات،  من  محدود  غير  عدد  ارتكاب  على  واضحً  مثاًل  العقلية،  قواه  ضعف  بسبب  سرحان  يكون  ربما 
»سرحان« يلوح في ذهني كلما شاهدت أداء هؤالء الذين تسلموا مقاليد الحكم في ليبيا، في السنوات األخيرة، الذين 
أخرى  أمورً  كذلك  وتركوا  الكارثة،  مستوى  إلى  السيئ  بأدائهم  وصلت  حتى  لحسم،  تحتاج  التي  العاجلة  األمور  تركوا 

تحتاج إلى رؤية وعدم تسرع، تجدهم يندفعون دون أي تفكير فتكون الكارثة الكبرى.
من المؤلم أن االرتباك وقصر النظر وعدم وضوح الرؤية، وفقدان الحكمة، كانت هي السمة السائدة لدى القائمين 
على الحكم في ليبيا في السنوات العشر األخيرة وما قبلها، حتى وصلت إلى أقصى درجات الحمق، الذي وصفها الشاعر 

بقوله: »لكل داٍء دواء يستَطبُّ بهِ...إاّل الحماقة َأعيتْ من يداويها«.

سرحان.. 
بني الغيط والبيت
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ليت التاريخ يتحاشى ما ال نرضاه

ال للشباب.. ال للنساء

تبقى الحياة واملعرفة

الرحلة  اإلنسانية  عرفت  والخرافات،  األساطير  صناعة  مجال  واقتحم  البشري،  الخيال  تبلور  أن  منذ 
إلى العالم اآلخر، السفلي أو العلوي، عالم الموتى والكائنات العجيبة، حيث كانت تذهب إليه، قسرًا 
إلى  مختلفة،  بصيغ  انتقل،  هذ  اآلخر  العالم  إلى  الرحيل  موضوع  البشر.  وكذلك  اآللهة  واضطرارًا، 

األدب.
حالة من حاالت هذه  نجد  العويتي،  نادرة  الليبية  والروائية  للقاصة  الرواية«*،  »لعنة  في قصة 

الرحلة.
مريضة تحت التخدير تسمع الطبيب يعلن أن فرصة الحياة قد انسحبت من أمامها وأنه ينبغي 

تركها ترحل.
بعدها تبدأ الرحلة إلى العالم اآلخر، بداية من القبر. يتعامل معها ملكا الموت بلطف ومودة، ثم 

يطيران بها ويدخالنها الجنة.
الرعب  ومشاهد  واآلالم  بالمعاناة  الرحالت  هذه  تتسم  عادة  القديمة  والخرافات  األساطير،  في 
فيه  تتسامح  ال  خطأ  ارتكب  بشر  أو  إلله  اآللهة  من  عقابًا  تحدث  غالبًا  ألنها  المرعبة،  والكائنات 

اآللهة.
الجنة  »رائحة  سوى  الجنة،  لنعم  وصفًا  حتى  نجد  وال  القبيل،  هذا  من  شيئًا  نجد  ال  هنا  لكننا 
]التي[ تنفذ إلى شغاف القلب وتحيط بمكامن الروح .]... و[ األشجار واألنهار الذائبة في ألوانها** 

والطيور المرفرفة الالهية بعذب تغريدها«.
لكن المرأة، وهي على سريرها في الجنة، تظل مرتبطة بأحد الطقوس التي دأبت على اتباعها 
قبل موتها.  قراءتها  قد شرعت في  كانت  التي  الرواية  وتتذكر  النوم.  قبل  القراءة  الدنيا، وهو  في 
كانت رغبتها في توافر هذه الرواية إلى جانبها في الجنة جياشة، إلى حد جعل أحد المالئكة يرأف 

بها ويعيدها إلى سريرها بالمستشفى.
في هذا الجزء من القصة نجد برزخًا واصاًل بين الحياة والموت، وبين الجنة واألرض. وهذا البرزخ 
الجنة  الميتة في  التي تالحق  العمق، هو اإلنسان ذاته. فالرواية  أنه، في  إال  وُجد ليعبره اإلنسان، 
هي رواية تسرد بطلتها حياتها منذ الطفولة إلى ما هي عليه اآلن، حيث خيبة األمل. وتشعر الميتة 
المعادة إلى سريرها بالمستشفى أنها، بعودتها من الجنة، تحمل سفر أخطائها كما لو أنها تعيد 
قصة خروج حواء من الجنة. وهنا تربط عودتها من جديد إلى الجنة بتخلصها مما تسميه »لعنة 

القراءة«.
التفسير الرمزي لقصة خروج آدم وحواء من الجنة هو أنهما، بعد أكلهما من الشجرة المحرمة، 
خفية  كانت  جسديهما  من  بأعضاء  معرفتهما  األقل،  على  هي،  بها،  لهما  سابق  ال  معرفة  اكتسبا 
ال  الغواية  شجرة  أنها  على  وتفسيرها  المعرفة،  شجرة  هي  منها  أكال  التي  الشجرة  ألن  عنهما، 
لذا  اإلغواء.  وطرق  الغواية  بأسرار  معرفة  األمر،  نهاية  في  الغواية،  التفسير، ألن  هذا  مع  يتعارض 
القراءة  الرتباط  المعرفة.  لعنة  أي:  القراءة«،  »لعنة  عن  بتخليها  الجنة  إلى  الميتة  عودة  ترتبط 
بالمعرفة. المعرفة التي أخرجت آدم وحواء من الجنة وجعلتهما يواجهان مصيرًا جديدًا ومسؤوليات 
جديدة. فالمعرفة مسؤولية أيضًا. مسؤولية العارف عما يعرف. والمعرفة نهمة وشرهة، ال يشبعها 
الشهرستاني: »من غرق في  أو كما يقول  المزيد،  دائمًا تطلب  إليها من معرفة، وتظل  ما يضاف 

بحر المعرفة لم يطمع في شط«. إنه ال يبحث عن هذا الشط أصاًل.
الحرص  أي  »التغريب«.  بـ  البرختي  المسرح  في  يعرف  ما  تستخدم  الكاتبة  بأن  نفاجأ  لكننا 
حقيقية  وقائع  على  وليس  تمثيلية  أدوارًا  يؤدون  ممثلين  على  يتفرج  بأنه  المشاهد  تذكير  على 
وفق  يفترض  األرسطي  المسرح  كان  مثلما  يشاهدونهم،  الذين  األشخاص  ويعايشها  بها  يمر 
من  حقيقيين  وأبطااًل  فعلية  أحداثًا  يشاهد  أنه  توهمه  المشاهد  أن  ترى  التي  »التطهير«  مقولة 
عواطفه  يتخلص من  يمثلونها،  التي  للشخصيات  وتقمصهم  أدوارهم  في  الممثلين  اندماج  خالل 

المكبوتة ومشاعره الضاغطة.
التخدير.  تأثير  المريضة تحت  بنا هو هذيان  التغريب بمفاجأتنا أن ما مر  الكاتبة تستخدم هذا 
الرواية ولعنتها: تبقى  الموت وتبقى  إلى جانبها. فينقشع  لعنتها  التي تطاردها  الرواية  وأنها تجد 

الحياة، وتبقى المعرفة النهمة وما يترتب عليها من مسؤولية.

* نادرة العويتي، لعنة الرواية )قصص(. دار مداد للطباعة والنشر والتوزيع واإلنتاج الفني، طرابلس 
- ليبيا

2009 م )ص -15 19(.
** في رأينا، الجملة مضطربة، إذ ما معنى أن تكون األنهار »ذائبة في ألوانها«؟!.

وبه   -  www.hekams.com  - موقع  جمعها  »بليغة«  أقوال  ماركيز  غارسيا  غابرييل  للكاتب 
القول وجدت صورة لطفل  الحياة قصيرة«، وأسفل  فإن  البقر،  أيها  التالي: »كفى  القول  وجدت 

يمتطي فوهة مدفع دبابة، أما خلفيتها فدمار، نتيجة حرب، ال يختلف عما حدث في بالدنا.
أنيقة أمام مدخل سفارة هولندا  البقر« ألنني تذكرت، أن مساحة  أعترف أنها »وجعتني! في 
في الزمالك زينوها ببقرتين هولنديتين جميلتين، ترمزان للبقر الهولندي أبلق اللون، المشهور 
المزيد  أعرف  أن  قررت  السفارة  أمام  البقرتين  رأيت  بعدما  أنني  وتذكرت  الحليب.  إدراره  بكثرة 
عنهما، ألنني، وال أخفي عليكم، أن تتخذ دولة بحجم هولندا هذه البقرة رمزًا لها البد وأن هناك 
قراءتي عن  وقادتني  به.  واألسود تشتهر  األبيض  بلونيه  األبلق  البقر  وأن هذا  سببًا، خصوصًا 
البقر إلى معلومات، لو عرفها »ماركيز« ما كان يلصق الفوضى والعنف بالبقر. فإليكم هذا المقال 
عن البقر، من بعد أن استعرت قول ماركيز عنوانًا لمقالي، وإن كنت قد أخرت كلمة وقدمت أخرى 

ألبعد إهانة ماركيز للبقر!
األبقار  الحليب يوميًا! بل من  لترًا من   25 إلى   20 إنها تدر من  البقرة مصنع غذاء متكامل، 
ما يدر حتى 100 لتٍر. ولكن البقرة سيدة حساسة جدًا، فقد ال تدر كوبًا واحدًا إن كانت مستاءة 
من الحظيرة، أو أنها ال تحب من يحلبها! األبحاث والتجارب أثبتت أنها حيوان يلحُ في صداقة 

اإلنسان، فإن عوملت برفق وحنية فإنها تدر لبنًا غزيرًا.
باحث يحكي عن بقرة أخذت تدر 60 % أكثر مما اعتادت أن تنتجه من بعد أن توالها من اعتنى 
بها وعاملها بالرفق والحنية! ولقد قل إنتاج مزرعة تنتج األلبان بصورة ملحوظة ما إن استخدمت 
أحسن  من  محله  حل  إن  وما  الركل!  حتى  بازدراء وصل  األبقار  يعامل  كان  أنه  اكتشفوا  عاماًل، 

معاملتها حتى زاد إنتاجها بمعدل خمسة لترات.
األبحاث والمراقبة أثبتت أن لكل قطيع من األبقار ملكة! تتوج بقدرتها في الوصول قبل غيرها 
دخول  في  تراتبية  وهناك  األبقار،  بقية  قبل  من  االحترام  بمنتهى  فتعامل  الجيد،  المرعى  إلى 
الملكة إلى الحظيرة أو الخروج منها، كأن تفسح لها الطريق، حتى إن وصل بقية القطيع قبلها ال 

تدخل أو تخرج من الحظيرة إال بعدها مباشرة.
يقول باحث إنه شاهد قطيعًا من األبقار وصل الحظيرة قبل الملكة، ولكنه وقف في مواجهة 
باب الحظيرة حتى وصلت الملكة ودخلت وتبعتها نحو عشرين بقرة هن وصيفاتها! بعدها دخلت 

بقية القطيع.
ال شك أنكم وقفتم وتدبرتم كثيرًا مثلي وقارنتم حالنا بهذا الحيوان الذي لم يخطر ببالى أبدًا 
البقر يمنح  الحسنة تجعل  الحنية والمعاملة  العلم يكتشف أن  الحد، فها  إلى هذا  أنه رومانسي 
أكثر، وبالمقابل تقل هذه المنح إن قل الحنان والمعاملة الحسنة، وتداعت أمامي صورة الدعاية 
لبقرة  الخالدة »الفصول األربعة«  )فيفالدي(  الذين يعزفون مقطوعة  أولئك  التي تبرز  اإلعالمية 
العلم  أن  النفساء« دونها. وتذكرت  التي ال تحلو »عصيدة  )لورباك(  زبدة  هولندية، هى أساس 

اكتشف أن األبقار التي تنام على موسيقى هادئة تدر حليبًا أكثر.
حالنا ال يختلف عن حال البقر، وإن كانت المعلومات عن الثيران شحيحة أو أقل مما هو متوافر 
عن البقرة. وفي العموم البقرة واألرجح حتى الثور أيضًا، يثق بمن يعامله جيدًا ويتجنب من يسيء 

معاملته.
وتوضح دراسة دنماركية أنه يكفي أن تضرب البقرة على مؤخرتها حتى تعتاد على اليد التي 

ضربتها!
وأكد بحث نشر في مجلة »العلوم التطبيقية لسلوك الحيوان« الدولية أن األبقار تتعرف أيضًا 
ال  أو  يهتمون  الذين  الرعاة  يرتديه  الذى   - األخضر  وليس   - األزرق  للون  وترتاح  األلوان  على 

يهتمون بها.
أما أعجب المعلومات وأكثرها أهمية للبقر كافة الحفاظ على اللسان! ألنه وسيلة هذا الحيوان 
فيقوم  األمراض  مسببة  إليها  تتسلل  التي  الميكروبات  من  أيضًا  وجلدها  فمها  تطهيرها،  في 
ومركزًا!  أصليًا  )ديتول(  كان  إن  حتى  مطهر  أي  من  أقوى  اللسان  هذا  وأن  بتطهيره.  اللسان 
واكتشفوا أيضًا أن البقع السوداء على جلود بعض أنواع األبقار تعتبر كالبصمة، فال تمتلك بقرتان 

البقع نفسها. وأكدوا أيضًا أن البقر حيوان عاقل وهو أذكى من الكلب خصوصًا في الطاعة!
في  السلوك هو  فهذا  الحيوانات،  لخير هذه  الخالق  جعله  رباني،  أمر  كافة  الحيوانات  سلوك 
الواقع وسيلتها في التعبير عن احتياجاتها البيولوجية والنفسية. ولكن قد يقوم اإلنسان، الذي 
وهبه اهلل العقل والنطق باعتبار أنها وسيلته في التعبير عن احتياجاته، بسلوك ما، يلغي ما وهبه 

اهلل له من عقل وحكمة، ويفضل أن يختار الوسيلة الحيوانية.
بالحيوان.  اإلنسان  فيها  تشابه  حالة  عن  للتعبير  القطيع«  »سلوك  مصطلح  وظفوا  كثيرون 

ولكن يبدو أن التشابه ال عالقة له بالقطيع.
نسخة  مليون   30 منها  طبع  التي  العزلة«  من  عام   100 »رواية  صاحب  أن  معي  تتفقوا  أال 

وترجمت إلى 30 لغة ال يعرف شيئًا عن البقر؟!

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

من  عشرة  السادسة  عند  ونــشــرت،  كتبت 
عمري: »حدث ذلك في عهد مالزم، في السابعة 
السلطة  على  استولى  عمره،  من  والعشرين 
في  من  الــبــالد،  ملك  ضد  عسكري،  بانقالب 

الثامن من عمره«. العقد 
وتحفزني،  تشغلني  العمر  مسألة  كانت  لقد 
هل  ونفسي،  بيني  المسألة  قلبت  وحينها 
أم  لي  بالنسبة  عائقًا  يشكل  البيولوجي  العمر 
حافزًا؟، ومن المصادفة أن كنت في ذلك السن، 
تلك  كانت  وقد  وشباب،  شابات  من  لثلة  صديقًا 
اللون،  مختلفي  فيها  أيضًا  الصديقة،  الجماعة 
الصابري  حى  وسكان  مواليد  من  أنني  بحكم 
السود  من  سكانها  أغلبية  التي  بنغازي،  بمدينة 
بالفنون  أيضًا  عرف  ما  الصابري(،  حي  )قاطني 
والطرق  والغيطة،  كــالــمــرزكــاوي،  الشعبية، 

المختلفة. الصوفية 
االبتدائية،  الخامسة  بالسنة  كنت  حين 
حائطية،  جريدة  لي  تكون  أن  مدرسي  حفزني 
المخرج  المدرسة،  في  وزميلي  ــاري  ج ــان  وك
طفال  مثل  من  الحوتي،  داود  المميز  المسرحي 
عمر  المصري  الممثل  المخرج  مع  المسرح،  في 
المسرح  بفرقة  يعمل  ساعتها  من  الحريري، 
محفز  العمر  أن  لي  بدا  لقد  بالمدينة،  الشعبي 
وكنا  المدرسة  ففي  مــنــذئــذٍ،  عائقًا  وليس 
التهامي«  »عيسى  لبناني  مدرس  كان  تالميذ، 
يلقي  بعضنا،  من  جعل  أنــه  حتى  بنا،  فخورًا 
ما  معارفنا  من  بعض  الفصل، حول  في  محاضرة 

ناظر  فعل  وكذلك  الدراسي،  المنهج  من  ليست 
مجموعتنا  اعتبر  من  الجدي،  فتحي  المدرسة، 
وبالتالي  االحـــتـــرام،  يستحقون  كمثقفين 
دون  يخطئوا  لما  أحيان،  في  معهم  التساهل 

قصد، كأن يتأخرون في الحضور.
عباقرة  فشدني  مبكرًا،  ذلك  لي  توكد  لقد 
في  العمر  مقتبل  في  ماتوا  من  مثاًل،  الشعراء 
الساعة،  حتى  شعريًا  أحياء  وبقوا  الثاني،  العقد 
والروسي  الرقيعي،  وعلي  والشابي  العبد  كطرفة 
تجلت  مــن  الفرنسي  ــو  رامــب ثــم  بوشكين، 
هنا  ومن  الثاني.  عقده  في  الشعرية  عبقريته 
بيولوجية،  ليست  العبقرية  أن  أيقونة  كانت 
أن  تحرز:  مع  الزمن،  ابنة  والخبرة  القيادة  لكن 
مشرفًا،  بتُ  حين  وعليه  استثناء،  قاعدة  لكل 
ثقافية/كتابات  »آفــاق  الثقافية  الصفحة  على 
كان  الليبية،  الجديد«  »الفجر  بجريدة  شابة«، 
ال  شابة  »كتابات  عنوان  تحت  الصفحة  مفتتح 

كتاب شباب«، والفرق واضح.
والعمر،  الكفاءة  بين  الفرق  واضــح  اليوم 
يتبوأ  من  الموهبة  صاحب  كما  الكفء  ولهذا 
القادم،  األميركي  الرئيس  أبينا،  أم  شئنا  الحياة، 

الثامن. العقد  عجوز في 
وأمية  فقرًا  األكثر  البالد  بنغالدييش،  في  أما 
تكون  أن  البد  طويل،  زمن  فمنذ  العالم،  في 
أمرأة  للرئيسة  المعارض  ألن  امــرأة،  الرئيس 

أيضًا.
ذكرت  التي  األصدقاء،  ثلة  رئيس  أن  وأذكر 

من  فــتــاة  ــان  ك تــذكــر،  كنت  إن  المقال  أول 
تمتلكه  بما  وجودها  فرضت  وقد  صديقاتنا، 
أحد  وكان  وفاعلية،  وقــدرة  وشكيمة  قوة  من 
ينسبون  أنهم  أي  »بريكة«  عائلة  من  أصدقائنا 
زمن  في  الرافضين  من  كنت  هذا  من  المــرأة، 
كأمين  ــرأة،  ام وجــود  فرض  القذافي،  الفاشي 
أثناء  ذلك  وحدث  لجانه،  في  بالضرورة  مساعد 
حيث  ــاء،  واألدب الكتاب  رابطة  لجنة  انتخابات 
بجنسه،  المرء  يعير  أن  أقبل  ال  أني  رفضي  عللت 
امرأة كانت  اإلنسان،  الحاصل ال يحترم  واعتبرت 
الكوتا  فرض  أثناء  ذلك،  فعلت  وكذلك  رجاًل،  أو 
عندي  والفرض  القذافي،  إسقاط  عقب  النسائية 
لكن  الظرف،  بــزوال  يزول  الموقت،  كاالحتياج 
تستحق،  ما  تتبوأ  يجعلها  ما  هو  المرأة،  نضال 
عن  الدفاع  فيه،  الرجل  يتبنى  زمن  في  خاصة 

المرأة، باعتبارها كائنًا ضعيفًا ال قدرة له.
بمرض  مصاب  إنسان  كما  والمرأة،  الشباب 
عنهما،  للمحاماة  ينبري  أن  البد  ولهذا  وهن،  أو 
ما ال يفعل ذلك  والمجتمع  يتبنى قضيتهما،  أحد 

متخلف.
والمخرجة  الممثلة  فإن  التسلية،  باب  ومن 
في  أوردت  أولمان،  ليف  الشهيرة  النرويجية 
اليابان،  في  ولــدت  أنها  »أتغير«،  مذكراتها 
وهو  للعمل،  بها  مقيم  بالمصادفة  والدها  التي 
وأن  ــرًا،  ذك مولوده  يكون  أن  يحب  كنرويجي 
أن  من  اليابانية،  الممرضة  كما  انزعجت  أمها 

أنثى. المولود كان 

البد  والعلمانية:  المدني  »المجتمع  عنوان  تحت  مقالة  نشرت 
ورئيس  لصاحبها  عراجين  مجلة  في  المقود«  خلف  الجلوس  من 
 )2006 يناير  الرابع،  )العدد  المسماري  إدريس  الكاتب  تحريرها 
ظل  في  إال  ديمقراطية  توجد  أن  يمكن  »ال  أنه  إلى  فيها  أشرت 
مجتمع مدني، وال يمكن أن يوجد مجتمع مدني إال في ظل دولة 
من  المقالة  تخل  لم  الموقن،  التقرير  هذا  غرار  وعلى  علمانية«. 
التأكيدات الجزمية المخلة بجوهر المعرفة، غير أن مسحة اليقين 
أطروحة  تحت  من  البساط  سحب  أو  الرد  سياق  في  جاءت  فيها 
اإلسالم  سيف  أطروحة  ثم  المباشرة،  الديمقراطية  عن  القذافي 
االبن فيما بعد عن ديمقراطيته البديلة، ورغم االختالف بينهما، 
المجتمع(  )القرآن شريعة  كان  لديمقراطيته  القذافي  أن شعار  إال 
وما  وكنت  أحمر(،  خط  )اإلسالم  كان  لديمقراطيته  سيف  وشعار 
زلت أزدري أي شعار ثيوقراطي للنظم السياسية المرتبطة بشدة 
أكتب  ما جعلني  الثيوقراطي  البعد  األرض، وهذا  فوق  يحدث  بما 
تزخر  بما  األخير،  الدستور  مشروع  مسودة  منتقدا  مرة  من  أكثر 
وعن  الدينية،  الدولة  هوية  عن  ومحصنة  حاكمة  مواد  من  به 

الشريعة كمصدر وحيد للتشريع.
المقالة  تلك  عبر  ــي  أن التوجه  هــذا  ذكــر  مــن  أقــصــده  مــا 
تقويض  أحــاول  كنت  الجزمية  بالعبارات  المليئة  )التكتيكية( 
هاتين األطروحتين وتفريغهما من محتواهما عبر ربطي العضوي 
عدت  ما  الذي  رأيي  هذا  زال  )ما  والعلمانية  الديمقراطية  بين 
توالت  التي  العنيفة  الردود  فاجأني  ما  لكن  جزمية(،  بلغة  أكتبه 
)خصوصا  آنذاك  المعارضة  مواقع  بعض  في  المقالة  هذه  على 
المقالة  هاجمت  والتي  المسلمين(،  اإلخــوان  لجماعة  التابعة 
نظرهم  في  العلمانية  باعتبار  بالتجديف  وصفها  لدرجة  بشراسة 
الداخل  من  ردود  أي  تظهر  لم  الذي  الوقت  في  الكفر،  من  نوعا 
وكأن  توقعت،  حيث  األخضر  الزحف  جريدة  من  األقــل  على  أو 
النموذج  عن  تدافع  دونه  أو  بوعي  كانت  اإلسالموية  المعارضة 

الديمقراطي في ليبيا الذي يشيد فوق شعارات دينية صارخة.
ومع الفارق بالتأكيد، ينقلني هذا إلى مقالتي عن »التفكك ولو 

لم نحبه« التي ناقشها الصديق عمر الككلي في مقالته »التفكك 
ال نرضاه« المنشورة بـ»بوابة الوسط« بتاريخ 6 سبتمبر 2020، 
السيّار  الصحفي  الحيز  هذا  في  يكتب  ما  أن  تحدثت  أن  وسبق 
صحفية  مقاالت  لكنها  فكرية،  مقاالت  وال  علمية  بحوثا  ليس 
المضطربة،  المرحلة  هذه  في  يقال  ما  مع  أو  الوقائع  مع  تتفاعل 
إحدى  المقاالت  هذه  مثل  في  المناسبة،  مقتضى  أو  والتكتيك، 
لعب التورط في الجدال السياسي. وسأحاول هنا أن أناقش مقالة 
يكمن  التي  للتفاصيل  التطرق  دون  عامة  بصورة  عمر  الصديق 

فيها عادة سوء الفهم، وأحيانا حسنه.
ذهب الجيش إلى مشارف طرابلس تحت شعار تحقيق الوحدة 
وحين  يبيح كل شيء،  أن  المفترض  من  مقدس  الوطنية كشعار 
صرح  المباشر،  الناتو  حلف  دول  إحدى  تدخل  بعد  الجيش  تراجع 
الطرف اآلخر بأنه لن يتوقف إال عند حدود ليبيا الشرقية من أجل 
تحقيق الوحدة الوطنية. وظل نظام القذافي على كواهلنا ألربعة 
بدأ  الوطنية، وحين  الوحدة  الحفاظ على  الثورية  عقود وشرعيته 
ليبيا  تفكك  وابنه تحذر من  القذافي  فبراير كانت خطابات  حراك 
تتدخل  واآلن  الوطنية.  الوحدة  يهدد  الذي  الحراك  استمر  ما  إذا 
كل القوى اإلقليمية والدولية في ليبيا وكلها تزايد بالحفاظ على 

وحدة ليبيا كمبرر لتدخلها.
إال  تتحقق  لن  الوطنية  الوحدة  كانت  إذا  المنطلق،  هذا  من 
خارجي،  بتدخل  أو  شمولي،  استبدادي  بنظام  أو  أهلية  بحروب 
علينا أن نفكر من زوايا أخرى في هذا البعبع الذي يخيفوننا منه، 
االستقطابات  هذه  وجه  في  الصمود  على  قدرته  مدى  ونتفحص 
كانت  وعموما  تاريخية.  رواســب  بشدة  تغذيها  التي  الحادة 
الغاية أن أسحب البساط من تحت أقدام كل من يتاجر بالوحدة 
سلطة  إلى  الوصول  أو  الشعب  في  التحكم  أجل  من  الوطنية 
مصداقية  تجاه  شكوكا  أسرب  وأن  األطــراف،  كل  ومن  مطلقة 
هذا الشعار. وسأتطرق إلى شواهد ووقائع ربما تشفي غليل هذه 
الشكوك دون أن تتمتع بحصانة عن التفنيد الذي يجيده صديقي 

عمر:

تاريخية وجغرافية واقتصادية )قوض  ليبيا حقيقة  األقاليم في 
قسرا،  ليبيا  ووحد  الثالثة(  الحقيقة  للدخل  وحيد  كمصدر  النفط 
المنطقة  تسم  التي  واالجتماعية  التاريخية  التعقيدات  أن  كما 
فعلها  تفعل  زالت  وما  قرون  لها  تاريخية  صراعات  من  الغربية 
ليبي  مكون  ووجــود  معها،  التعامل  من  البد  حقيقة  اآلن  حتى 
من  الكثير  إلى  إضافة  حقيقة،  نفوسة  جبل  في  مختلف  أصيل 
مهرجانات  في  حتى  والشرق  الغرب  بين  عشناها  التي  الشواهد 
وتحت  النظام  سقوط  بعد  بقوة  ظهرت  القدم  وكرة  المسرح 
إلى دعوات  المركزية وصوال  شعارات مختلفة، تدرجت من رهاب 
الوطني  المؤتمر  ميليشيات  غزو  الوقائع  من  ونذكر  االنفصال. 
أكثر  عمرها  حسابات  لتصفية  وليد  بن  لمدينة  مصراتة  بقيادة 
من قرن، وما حدث من معارك بين الزاوية وورشفانة، أو الزنتان 
العرب،  مع  الجنوب  في  التبو  قبائل  أو  محيطهما،  مع  والرجبان 
الذي  الدستور  صياغة  هيئة  من  الليبيين  األمازيغ  انسحاب  أو 
عن  توقف  دون  وقائع  سرد  الممكن  ومن  مطالبهم،  يلب  لم 
اجتماعية  رواسب  عن  أغلبه  في  الناتج  السياسي  التفكك  مظاهر 
التشرخات  هذه  أيضا  استثمرت  أيديولوجية  دوافع  عن  وبعضه 
علينا  واقعا  يكون  حين  لكن  التفكك  يرضى  أحد  وال  االجتماعية، 
لكن  تمزق(   . تشظي  )تفكك.  شئت:  ما  وسمه  مليا،  نتأمله  أن 
التناقضات  إدارة هذه  في سياق  إال  مقالتي  في  ترد  لم  التعددية 
الثقافية  القيمة  هــذه  نحو  تسمو  يجعلها  بما  المكونات  أو 
بحكم  إال  المكونات  هذه  لصهر  إمكانية  ال  ألنه  والديمقراطية، 
أو بنظام ديمقراطي  استبدادي،  إلى نظام  مركزي قوي سيفضي 
المكونات دستور علماني يضمن  التعايش بين هذه  يضمن فيه 
المواطنة،  مظلة  تحت  الجميع  حقوق  ويحفظ  العقيدة  حرية 
المتبادلة  االقتصادية  والمصالح  المستقبلية  األهداف  فيه  وتغدو 
الواحد  والنسيج  الوطنية  الوحدة  عن  العاطفية  للمقوالت  بديال 
أو  وافــدة  قاهرة،  قوة  ظل  في  إال  التاريخ  عبر  تتحقق  لم  التي 

محلية، وهذا مختصر ما ذهبت إليه في مقالتي.
الفكيكة  ومصطلح   ، االنفصال  أو  ليبيا  تقسيم  عن  أتحدث  لم 
الدستورية  للحياة  الككلي، فقد تطرقت  الصديق  من بنات خاطر 
إلى  يتحول  أن  الممكن  من  والــذي  التفكك  هذا  تحتوي  التي 
يستوعبه  ثم  ومن  المصلحي،  العقل  يستوعبه  حين  تعددية 
الماضي،  وليس  والمستقبل  الواقع  على  عينه  دستوري  نص  أي 
كما  المُُثل،  وليس  األمثلة  النظرية،  وليس  النظر  وملهمه 
في  إليوت  إس  تي  والشاعر  للمفكر  مهم  باقتباس  استشهدت 
الجزر  فيها  تعاني  كانت  فترة  في  كتب  الذي  )الثقافة(  كتابه 
بعضها  انفصال  أو  الستقالل  متحمسة  دعاوى  من  البريطانية 
حيث  إسبانيا،  في  والباسك  كتالونيا  أقاليم  حالة  يشبه  بما  حالة 
الدعاوى  فرط  ومن  الوحدوية  الدعاوى  فرط  من  إليوت  حذر 
نموذج  ويوغوسالفيا  فاشية،  إلى  يؤدي  كليهما  ألن  االنفصالية 

لهاتين الحالتين.
العوكلي  يريد  الذي  األكثر سوءا  الحل  ما  الككلي »لكن  يقول 
أني تحدثت  والواقع  التفكك«.  إلى  الفرار منه  الليبي  الشعب  من 
هذا  واعتبرت  إليه،  للهروب  أدعُ  ولم  موجود  كواقع  التفكك  عن 
الربيع،  ثورات  بعد  العربية  المجتمعات  على  الجديد  هو  التفكك 
بحكمة،  إدارته  وإمكانية  اإليجابية  جوانبه  إلى  للنظر  ودعوت 
أو  إليه( وهو عبر دستور  بابا وحيدا للهروب منه )وليس  وفتحت 
ميثاق وطني يضمن مصالح الجميع وإال فالباب اآلخر مشرع على 
الحفاظ  شعار  على  محمولة  تنهض  جديدة  لدكتاتورية  اتساعه 

على الوحدة الوطنية.
من  فليست  والتشظي  التفكك  لمفردات  استخدامي  أمــا 
اآلن  الشائعة  المفردات  سياق  من  أيضا  جاءت  لكنها  اقتراحي، 
الحالة  توصيف  في  اإلعالم  وسائل  وفي  التواصل  منصات  على 
األدبيات  في  رومانسي  بمصطلح  ترويضها  وحاولت   ، الليبية 
)لُلحمة  هو  المفردات  لهذه  المقابل  التعددية. ألن  وهو  العربية 
األحــداث  كشفت  رغبوي  أو  عاطفي  توصيف  وهــو  الوطنية( 

وسقوط السلطة المركزية مدى زيفه، أو الدقته على األقل.
المفكر  صديقي  نظر  وجهة  وأحترم  نظري،  وجهة  هــذه 
القاعدة،  هي  الوطنية  الوحدة  يعتبر  كان  ما  إذا  الككلي  عمر 
األقلــ  ــعلى  اآلن،  حتى  فأنا  االستثناء،  هو  التشظي  أو  والتفكك 

العكس. أعتقد 

كتبت ونشرت، عند 
السادسة عشرة من 

عمري: »حدث ذلك 
في عهد مالزم، في 
السابعة والعشرين 
من عمره، استولى 

على السلطة بانقالب 
عسكري، ضد ملك 

البالد، من في العقد 
الثامن من عمره«.

بقر وكفى!



يشهدها  الــتــي  الــعــارمــة  الفيضانات  تــهــدد 
أهم  من  وهما  يضمان،  موقعين  الــســودان، 

المواقع األثرية في البالد.
والمتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  مدير  وقال 
الملكي  الحمام  إن  النور  حاتم  السودان  في 
خالل  سنويا  يمتلئ  حــوض  وهــو  مــروي،  في 
بسبب  للخطر  معرض  النيل،  فيضان  موسم 
أن  مضيفا  المسبوقة،  غير  المياه  مستويات 
الموقع  حماية  على  االثنين  منذ  تعكف  الفرق 

من الغرق.
الضفة  على  األثــريــة  مــروي  مدينة  وتقع 
 200 نحو  بعد  على  النيل  لنهر  الشرقية 
الخرطوم،  العاصمة  شرقي  شمال  كيلومتر 
حكمت  التي  كوش  أسرة  عاصمة  مروي  وكانت 

في مطلع القرن السادس قبل الميالد.
عمق  على  الواقعة  المقابر  إن  النور  وقــال 
أسفل  ــار  ــت أم ــرة  ــش وع سبعة  بــيــن  يــتــراوح 
 350 تبعد  التي  نــوري،  مدينة  في  األهرامات 
بسبب  تضررت  الخرطوم  شمالي  كيلومترا 

زيادة منسوب المياه الجوفية.
الذي  طهارقة،  مقبرة  نوري  أهرامات  وتضم 
القرن  في  والسودان  مصر  اآلن  أصبح  ما  حكم 

أثر  مقبرته  إن  النور  وقال  الميالد،  قبل  السابع 
في  الحال  هو  ومثلما  بثمن،  يقدر  ال  تاريخي 
السودان  في  الملكية  األســر  أفــراد  كان  مصر 

يدفنون في مقابر أسفل أهرامات.

)Ibram X. Kendi( :عن المؤلف -
للتاريخ  مساعدا  أستاذا  يعمل  كيندي،  إبــرام  الكتاب  مؤلف 
عمله  أثناء  ذلك،  قبل  »فلوريدا«.  بجامعة  األميركي  األفريقي 
والسياسات  األبحاث  مركز  أســس  األميركية،  الجامعة  في 
بعنوان:  كتابا  له  صدر   2016 سنة  للعنصرية.  المناهضة 

»أصول العنصرية في أميركا«.
والكاتب يربط مفهومه المتطور للعنصرية من خالل أحداث 
قام  محاضرات  من  دونها  بمالحظات  مستعينا  الخاصة،  حياته 
نفسه،  العنصري  التمييز  سياق  في  إليها،  مضيفا  بتدريسها، 
أحداثا معاصرة مثل قضية سرقة )OJ Simpson( واالنتخابات 
الرئاسية األميركية العام 2000، وأيضا من خالل تواصل أجيال 
العنصري  التمييز  ثم  عشر،  السابع  القرن  في  أوروبــا  وأحــداث 
التفاصيل  بمزيد  كله  ذلــك  ويقدم  المتحدة.  الــواليــات  في 
مع  وتقاطعها  العلمية  العنصرية  مثل  العنصرية،  مظاهر  عن 

التركيبة السكانية بما في ذلك الطبقة والجنس.
تؤدي  سياسة  أي  أنها  على  للعنصرية  المؤلف  تعريف  يأتي 
إلى نتائج غير عادلة بين األشخاص بسبب ألوان البشرة. لذلك 
الشخص ليس »عنصريا« )كاسم للتعريف(. ولكن »العنصرية« 
يوظفها  ولذلك  األقوياء،  صنع  من  والسياسة  سياسية(.  )صفة 
تتحكم  وبالتالي  إليها،  ويتحيز  الداخلية،  بقناعته  )العنصري( 
 ، وأخيرا   - المثال  سبيل  على  األسود-  العنصر  إلى  رؤيته  في 

يقترح نماذج ألعمال فردية تناهض العنصرية وتغيير منهجها.
)How to be an Antiracist( :عن الكتاب -

أسبوعي  عمود  لها  كاتبة  هيرش«،  ــواء  »أف  Afua Hirsch
الكتاب  هذا  عن  موضوعها  استهلت  غارديان«،  »ذي  بجريدة 
واقعي  كتاب  هو  للعنصرية(  مناهضا  تكون  »)كيف  فقالت: 
إكس.كيندي،  إبــرام  األميركي  المؤرخ  للمؤلف   2019 للعام 
ألفعال  مقترحات  ويقدم  العنصرية  مفاهيم  الكتاب  يناقش 
كيف  المرء  تساعد  رؤيــة  باختصار  إنه  لها.  مناهضة  فردية 
إيجابي«.  بنقد  الكتاب  للعنصرية. ولقد استقبل  يكون مناهضا 
إما  أننا:  في  أوجزها  وبراعة،  ببساطة  أوجزها  الكاتب  حجة 
بينهما،  شيء  يوجد  فال  للعنصرية،  مناهضون  أو  عنصريون 

كما يقول في كتابه.
في  يعترف  كما   - حياته  طوال  عنصريا  المؤلف  كان  فإذا 
المقلقة  الفكرة  هي  هذه  كذلك.  جميعا  فإننا   - الكتاب  هذا 
علماء  أكثر  أحد  يبتعد  حيث  للعنصرية،  مناهضة  صميم  في 
في  احتراما  والــتــاريــخ  الــعــرق 
توثيق  عن  المتحدة  الواليات 
لآلخرين،  العنصرية  الخطايا 
نفسه  ــى  إل الــعــدســة  ويــوجــه 
مــريــح.  وغــيــر  ــح  واضـ بشكل 
للغاية،  بسيطة  كيندي  حجة 
تتعامل  فــكــرة  أيـــة  تــتــنــاول 
أنها  على  المختلفة  األجناس 
أو  بطبيعتها،  متكافئة  غير 
ألنها  للعنصرية،  مناهضة  أنها 
التاريخ.  ذلك  تفكيك  تحاول 
من  خالصة  حــالــة  تــوجــد  ال 
جميع  من  لألشخاص  يمكن  لها:  مناهضة  أو  العنصرية 
أو  أفكارهم  بحسب  فئة  أي  في  يكونوا  أن  والخلفيات  األجناس 

أفعالهم أو السياسات التي يدعمونها.
فرضية  في  عليك  تستحوذ  أن  يمكن  التي  األفكار  أبسط 
األخرى  المعاصرة  الكتب  مع  تتماشى  تجعلها  التي  الكاتب، 
على  المباشر  هجومه  هو  المساواة،  وعــدم  العنصرية  حول 
أكاديمي  تخصص  هناك  ليس  العنصرية«.  ــدم  »ع فكرة 
في  عنصريا،  ليس  ترامب  الرئيس  إعالن  أن  خالله  من  ندرك 
بعض  أن  أو  متعددة،  عنصرية  إهانات  فيه  يصدر  الذي  الوقت 
أثناء  »عنصرية«  بأنها  وصفها  تسيء  البريطانية  الصحافة 
يكشف  وهذا  العرقية،  األقليات  مجتمعات  عن  لمجاالت  الترويج 

عدم معنى كونها »غير عنصرية«.
الذين  هم  قليلون  عنصريين.  ليسوا  إنهم  يقول  الجميع 

يعتبرون الهوية الذاتية »مناهضة للعنصرية«.
لقد وضح الكاتب في أعماله السابقة أن مناهضة العنصرية 
ولدت  العنصرية  أن  فكرة  يرفض  فهو  كبيرا؛  جهدا  تتطلب 
وأرباحها.  فوائدها  من  تحققه  مما  ولدت  هي  بل  الجهل!  من 
لها  وللتصدي  والرأسمالية.  األبوي  النظام  في  متجذرة  إنها 
قابل  بمعني   - متنقل«  »سرطان  يسميه  بما  االعتراف  يجب 
الجسم  من  جــزء  كل  في  »منتشرة  فالعنصرية   – لالنتشار 

السياسي تقريبا«.
رحلته  يرسم  أال  بحجته،  إقناعنا  بجهد  يحاول  والكاتب 
اعتنقها  التي  العنصرية  األفكار  خالل  من  فقط  الشخصية 
مراحله  في  »سرطان  سماه  مما  أيضا  ولكن  وعائلته،  هو 

المتقدمة«.
في  القمامة  مثل  أمامي  العنصرية  األفكار  »تراكمت  قال: 
السود،  عن  الصفحات  من  اآلالف  »عشرات  النفايات«.  مكب 
طبيعية،  ــوش  وح أنهم  على  للتهميش  يتعرضون  الذين 
من  أكثر  وعــبــيــد...  ومغتصبون،  وحــيــوانــات،   ، وشياطين 
إن  ــود«.  األس الجسد  عن  السامة  األفكار  من  عام  خمسمئة 
اآلن  به  قام  الذي  بالعمل  الشخصي  كفاحه  ربط  في  صدقه 
الكاتب  يتخذ  المقنع.  الكتاب  هذا  في  العناصر  أقوى  أحد  هو 
أكثرها،  يجيب عن  وإن كان ال  األسئلة منهجا  أسلوب طرح  من 

تاركا للمتلقي مساحة للتفكير فيها واإلجابة عنها.
دينية  حركة  في  التقيا  اللذين  والديه،  عن  قصصا  يذكر 
)ليبيريا(.  في  كمبشرة  للعمل  والدته  تذهب  أن  قبل  للسود، 
نشأ  التي  المسيحية  للمعتقدات  النهاية  في  برفضه  ويلمح 
عليها، لكنه ال يخبرنا متى ولماذا؟ وال يبدو أنه مهتم بطفولته، 
اسمه  غير  بأنه  ويخبرنا  خاص.  بشكل  معها  متعاطف  غير  بل 
األمير  أن  علم  أن  بمجرد  ــي(  )زوالن إلى  )هنري(  من  األوســط 
عشر،  الخامس  القرن  في  البرتغالي  الملك  »المالح«،  هنري 
والكاتب  األطلسي.  المحيط  عبر  العبودية  ابتكر  من  أول  هو 
إلى  بلطف  يشير  بينما  بالعدالة  شغفهما  على  والديه  يحيي 
كاره   ، الطبيعي  للجنس  متحيز  »عنصري،  أنه  على  رباه  أنهما 

للمثلية«.
كتاب  وكأنه  للعنصرية،  المناهض  هذا  كتابه  من  ويجعل 
بإيجاز  كيندي  ويرفض  رأي.  كتاب  كونه  من  أكثر  ــي  دراس
هم  البيض  تجعل  ما  عادة  »فاالستيعابية  االستيعابي؛  التفكير 
ولكنه  أصيل«.  »سواد  أنه  على  الفقر  وتلوين  األعلى«،  المعيار 

يعترف بأمانة نموذجية بأنه مذنب في ذلك.
ويبالغ بقوة، وبشكل خاص في نقده إلى ميل السود إللقاء 
و»ربط  العرقية،  المساواة  عدم  بسبب  أنفسهم  على  اللوم 
بهمومه  المثقل  األســود،  الجسم  على  بأكمله  األسود  العرق 
باألعباء«.  المثقلة  األوامــر  وإصــدار  البيضاء،  المساحات  إلى 
العنصرية  إلبعاد  ومباشرة  دائما،  يتصرف  األسود  »فالجسم 
بين  الحساسة  الموضوعية  االختالفات  ويبرز  البيضاء ونقدها«. 

األميركيين من أصل أفريقي والمجموعات السوداء األخرى.
إلى  جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  عمود  تحليالت  وتفضي 
االنحراف  عن  اليوم  تتغاضى  ال  أصبحت  السوداء  الثقافة  أن 
السود  الشباب  أن  لدرجة  بها  تحتفل  بل  فحسب،  والبلطجة 
منخفضة  فضفاضة  في شكل سراويل  السجن  موضة  تبنوا  قد 
البريطانية  النسخة  وكأنها  وتبدو  كبير،  حجم  ذات  وقمصان 
ثقافة  من  معينا  نوعا  أصبحت  »إنها  معناه:  ما  تقول  التي 
الموضة«.  خالل  من  والعدمية  والمدمرة  العنيفة  العصابات 

ومع ذلك تدعي أنها »ليست عنصرية«.
وتختتم رأها بأن كتاب »معاداة األعراق أو التميز العنصري« 
نظرا  مفاجئا  ذلك  يكون  أن  ينبغي  ال  لكن  عقائدي،  كتاب  هو 
التعليمية،  النغمة  من  »كيف«  أداة  استخدام  العنوان  ألن 
بسبب العمل الذي قام به، وبسبب قدرته على مواجهة عيوبه 

واالعتراف بها.
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لقد وضح الكاتب 
في أعماله السابقة 

أن مناهضة 
العنصرية تتطلب 

جهدا كبيرا

لتجسيد  وسيلة  أفضل  هما  والتعابير  المالمح  »رصــد 
بالصوة  الجواشي عالقته  الفنان طه  الواقع«، هكذا يصف 

ورؤيته فن الفوتوغراف.
مبكرة  إطاللة  هوامش  التعبير  هذا  في  نجد  وربما 
مجال  في  فاشتغاله  الجواشي،  عند  البصري  للنص 
النحتي  الفن  مالمح  تشخيص  مــن  مكنه  السياحة 
واالحتكاك  السفر  بتجارب  وخلص  القديمة،  للحضارات 
أعماله،  بعض  في  المعرفة  تلك  تضمين  إلى  بالسياح 
القدم..  في  الضاربة  ــروح  ال تلك  جــذور  من  واالمــتــالء 
للصورة  المتجددة  الـــوالدة  حــاالت  مــن  حالة  ــي  وه
في  واكتشافهما  إليهما  المستمر  بالنظر  والمكان 
البعد  يترجمها  للرؤية  معينة  مستويات  عبر  مرة  كل 

التوثيقي للنص البصري.
لشواهد  العدسة  تنقلنا  واإلحساس  التقنية  وبروافد 
وفرادة  جمال  يظهر  طولي  بتعريض  والمعابد  المسارح 
ألزمان  الفرجة  بفن  الليبيين  لعالقة  ويؤصل  المعمار، 
رؤية  تصوغ  كما  الميالد،  قبل  سنة  آالف  لثالثة  تعود 

األسالف  ترائب  بين  جامعة  أنفاسا  مواز  خط  في  الفنان 
الفعل  لمعادلة  كامتداد  الالحق  البشري  والهسيس 

المدن  فــضــاءات  عند  ــراســي  ال ــزمــن،  ال فــي  ــودي  ــوج ال
وتفاصيل  وأزقتها  جدرانها  تعكس  بحيث  القديمة، 
في  ملتصقا  يبقى  ــذي  ال التاريخي  البعد  أثــر  بناياتها 

األذهان ومستظال بالتواصل عبر ممر جبار اسمه الذاكرة.
أعمال  في  بآخر  أو  بشكل  حاضرا  التوثيق  يظل  مثلما 
كذلك،  حضورها  الجمالية  للجوانب  ــإن  ف الجواشي 
البيضاء  الغبار  وسحابة  الفرس  اندفاع  قوة  مثال  فنرى 
فرصة  أعطته  خلفية  للمصور  شكلت  وراءه  المتشكلة 
صنعت  الغبار  سحابة  أن  كما  الــفــرس،  جسد  تحديد 
اإليقاع  جمال  ــرزت  وأب الفارس،  رداء  بياض  مع  امتدادا 

الحركي للجواد.
المستند  البدوي  ابتسامة  أخرى  صورة  في  أيضا  نرى 
األزرق  اللون  شكل  حيث  المهاري،  رفقة  عصاه  إلــى 
معا،  والكثبان  الجمال  للون  المقابل  الطرف  للباس 
عن  ببعدها  الشعور  تمنحك  االلتقاط  وضعية  أن  كما 

فضول العدسة.
مقتنصا  ليعود  إال  الصحراء  سحر  عن  طه  يبتعد  وال 
خط  يجسمها  ظلية  صورة  على  للحصول  الغروب  روعة 
قرص  بين  التماس  نقطة  ظاهريا  يمثل  ــذي  ال ــق  األف
بأن  المتلقي  مخيلة  في  انطباعا  يرسم  واألرض،  الشمس 

الجمل والرجل والقرص يصطفون على خط واحد.
تسميته  يمكن  مــا  على  أخـــرى  مــرة  ــوقــوف  ــال وب
قد  السيارات  ــواء  أض نــرى  والحركة،  اللون  توافقات 
لونية،  وظفائر  موجات  المصابيح  وهــج  مع  شكلت 
ــة،  واألزق الــشــوارع  في  المنساح  األطــيــاف  من  وعالما 
للذائقة  بصرية  التقاطة  جوهر  من  تمتاح  العجائن  تلك 

وتوظيف جيد للتكنولوجيا.
فهو  الجواشي  أعمال  في  أخــرى  حكاية  البورتريه 
خالل  من  يصل  إذ  والفكرة،  األسلوب  بين  ثنائي  تفاعل 
استنطاق  عبر  للعمل  الموضوعي  المنحى  إلى  األول 
اللوحة  على  بقلمه  يخط  وهو  الطفل  فصورة  دالالتــه، 
حتى  أو  ــرآن  ــق ال مــن  تيسر  مــا  يــقــرأ  ــو  وه الشيخ  أو 
الفنان  رؤيــة  وفق  بها  التعريف  يتم  العيون،  إيحاءات 

عند تلك الثنائية.
حالة  في  الموجود  التضمين  هــذا  عن  ينفصل  وال 
والحركة  الــتــداخــالت  مــن  كعالم  الطبيعة  بــورتــريــه 
لكائناتها  والمختلفة  المتعددة  واألشكال  المتواصلة 
محيطها،  دواخل  إلى  تقودك  التي  فيها،  الحياة  ومظاهر 
يمكن  اللحظات  أي  لنفسه  الفنان  ســؤال  يظل  ولكن 

تثبيتها ووفق أي فكرة؟

منتدى »عروس البحر« يحتضن أشعار الرياني

الفيضانات تهدد مواقع أثرية في السودان

طه الجواشي.. رؤيا في تواقيع سفر الذاكرة

تناول في قصائده هموم الذات والمجتمع

يشخص مالمح الفن النحتي للحضارات القديمة

األربعاء،  الثقافي،  البحر  عــروس  منتدى  نظم 
طرابلس،  في  الفلكية  بالقبة  شعرية  أصبوحة 
تناول  ــذي  وال الرياني،  حسين  الشاعر  أحياها 
واألفكار،  الموضوعات  من  جملة  قصائده  في 

المعنية بهموم الذات والمجتمع.
ــص اســتــهــاللــي، يــرســم عــلــى خط  وفـــي ن
صــورة  ــواء«  »حـ ــر  اآلخ مــع  العاطفي  التماس 
سالسل  في  وميضها  يشع  للبوح  بانورامية 
هذه  وإبعاد  لطبيعة  الوصفية  اإلبــراقــات  من 
تترجم  نصية  جملة  في  عنها  معبرا  العالقة، 
بالقول:  واللهفة  الوجد  من  دفائن  مكنون 

»وين ما تضيق في خاطري األنفاس«.
إال  المطلع  ــذا  ه فــي  الــريــانــي  يتوقف  وال 
والــرؤى،  المواقف  من  سحائب  إلــى  ليمضي 
ستتشظى  إذ  البداية،  ــرارات  ش مع  المتماهية 
وقد  »المرأة«،  الروح  توأم  مع  الحكايا  عناوين 
محطة  إلى  السرمدية  رحلتها  في  اللغة  تتحول 
تذكار  كناقوس  المرحل،  األبــدي  الحيرة  سؤال 
دوا  يعرف  من  »فيكمش  بالقول:  الشاعر  يدقه 

للغية؟«.
فضاءات  في  محلقة  الرياني  نفائس  وتستمر 
نص  فمن  ــن،  ــاك واألم لــألحــداث  االستنطاق 

منازل  ــى  إل الــحــجــارة،  ــورة  ث مرموزية  يعاين 
العين  بمنطقة  ــه  رأس مسقط  عند  الطفولة 
خبري  »تــرى  قائال:  ماضيها  مناجيا  بالرياينة، 
ــوال إلــى  ــداش لــيــك ســنــيــن«، وصـ يــاعــيــن، قـ
لسرد  محاولة  وهي  بـ»حواء«،  المعونة  رائعته 
التاريخ  في  ومكانتها  المرأة،  دور  وتشخيص 

البشري.
»كورونا«  بعنوان  نص  األصبوحة  وتخلل 
ألمحت  عبدالرحمن،  شهد  ــاذة  األســت ألقته 
والدرس  الوباء،  لمحنة  اإليجابية  للعناصر  فيه 

المستفاد من ارتدادات هذه الجائحة.

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

بمدينة  الفلكية  القبة  في  اإلثنين،  الثقافي  البحر  عــروس  منتدى  نظم 
الشعبية«،  األمثال  في  التربوية  »القيم  حول  ثقافية  محاضرة  طرابلس، 
سعيد  محمد  الدكتور  صالون  عضو  مؤمن  سالم  على  خميس  قدمها 

الثقافي، وادي الشاطئ.
الثقافية  المجتمع  بقضايا  المهتم  الثقافي  الصالون  بهذا  التعريف  وتم 
اإلعالمي  للمكتب  وفقا  المحاضرة،  بداية  قبل  اإلنسان،  وحقوق  واالجتماعية 
المحاضرة األسلوب  الوطني. وتناولت  الوفاق  للثقافة بحكومة  العامة  للهيئة 
إلى  المحاضر  وتطرق  فيها،  والتربوية  األخالقية  والقيم  األمثال،  في  البالغي 
وغرس  الخير  عمل  إلى  تدفع  التي  وخصائصها  الشعبية  األمثال  وظائف 
القيم، كما أوضح دور األمثال في الحياة االجتماعية، مبينا أن المثل الشعبي 

هو ملخص للحكمة في حياتنا اإلنسانية.
المثل  أن  مبينا  االجتماعية،  الحياة  في  الشعبية  األمثال  دور  وأوضــح 
األمثال  إلى  وتطرق  اإلنسانية،  حياتنا  في  شي  كل  في  الحكمة  هو  الشعبي 
و»العينة  الخاطر«،  يحب  وين  الرجل  و»تمشي  ــدار«،  ال قبل  »الجار  ومنها 

تقتل الصيد«، و»حمل الجماعة ريش«، و»ألف دواء والثوم سواء«.
صالون  عضو  كذلك  وهــو  همالي  أنــور  شــارك  المحاضرة  نهاية  وفــي 
إثراء  في  الشاطئ  وادي  الثقافة  لمكتب  التابع  الثقافي«  سعيد  »محمد 
عززت  التي  وباإلضافات،  بالمشاركة  الحضور  معها  تفاعل  التي  المحاضرة، 
اللجنة  عضو  الهدار  محمد  ألقى  الختام  وفــي  القيمة.  المحاضرة  متعة 
ومكتب  الحضور  إلى  والشكر  بالتحية  فيها  توجه  كلمة،  للهيئة  التسييرية 

الثقافة وادي الشاطئ والمحاضرين وثمن فيها مجهودات أعضاء المنتدى.

محاضرة عن القيم التربوية في 
األمثال الشعبية بالقبة الفلكية

● من محاضرة القيم التربوية في األمثال الشعبية

● أهرامات مروي ونوري الملكية

● الفنان طه الجواشي

● »عروس البحر« يحتضن أشعار الرياني

توقيع كتاب »أنا 
واملوت« في طرابلس

نظم األحد، بالقبة الفلكية بمدينة 
طرابلس، حفل توقيع لكتاب »أنا والموت« 

باكورة أعمال الكاتب الشاب أحميد 
المرابط الزيداني  ضمن فعاليات منتدى 

»عروس البحر الثقافي«.
وقدم عضو اللجنة التسييرية للهيئة 
العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني، 
محمد الهدار، كلمة رحب فيها بالحضور 

وأشاد بالكتاب والمؤلف باعتباره من 
أوائل الكتاب الشباب في الجنوب، وفقا 

للمكتب اإلعالمي للهيئة.
وتحدث المرابط عن الكتاب والمحتوى 
بشكل عام، وهو عبارة عن قصة قصيرة، 

صادر عن دار الحكمة، وقدم األستاذ 
يونس الفنادي قراءة نقدية للكتاب، حيث 
إبراز الجوانب اإلبداعية في القصة، مشيرا 
إلى بعض التوجيهات والمالحظات الفنية.

مشاركة ليبية بملتقى 
حول الثقافة السومرية

الملتقى  في  الوطني  الوفاق  بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  شاركت 
»أور  عنوان  وحمل  األول،  االفتراضي  السومرية  الثقافة  حول  الثقافي 

الحضارة والثقافة«، وعقد من 23 وحتى 25 من شهر أغسطس.
العراق،  بجمهورية  قار«  »ذي  بجامعة  اآلثار  كلية  الملتقى  ونظمت 
والتاريخ  بالحضارة  والمهتمين  والهيئات  الجامعات  عديد  بمشاركة 
فرع   - األفريقية  ــات  ــدراس وال البحوث  مركز  مدير  وشــارك  ــار،  واآلثـ
والباحثين،  األكاديميين  من  نخبة  ضمن  المائل،  الهادي  عبد  الخمس، 

وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.
في  الثقافي  بالموروث  للتعريف  بمداخلة  المائل  مشاركة  وكانت 
الليبية،  الهوية  وإبــراز  حمايته  في  للثقافة  العامة  الهيئة  ودور  ليبيا، 

وكذلك التعريف بمواقع التراث العالمي الليبية.



)NETFLIX(؛  »نتفليكس«  أعلنت 
تقديم  في مجال  عالميا  الرائدة  الشركة 
واستوديو  الترفيهي،  الــبــث  خــدمــة 
صناعة  مجال  في  المتخصص  ميركوت 
المملكة  في  واألنميشين  المحتوى 
شراكة  توقيع  عن  السعودية،  العربية 
سنوات،  خمس  لمدة  بينهما  حصرية 
على  تركز  وأفالم  عروض  إنتاج  بهدف 
سيما  وال  السعودية،  العربية  المملكة 
مشاريع  لجميع  األول  الحصري  العرض 
ميركوت لمدة خمس سنوات.  وتتضمن 
وحصرية  جديدة  مواسم  إنتاج  الشراكة 
من مسلسل »مسامير«، إلى جانب أفالم 
أصلي  وترخيص  القادمة،  »مسامير« 
للكبار،  متحركة  رسوم  لمسلسل  جديد 

إلى  باإلضافة  أصلي،  روائي  لفيلم  وترخيص 
إنشاء مكتبة تضم جميع المواسم السابقة من 
بشبكة  خاصة  إضافات  مع  »مسامير«  مسلسل 

.)NETFLIX( »نتفليكس«
الطيب،  نهى  قالت  المناسبة،  هذه  وفي 

رئيسة االستحواذ وترخيص المحتوى في الشرق 
»نتفليكس«:  لدى  أفريقيا  وشمال  األوســط 
القصص  روايــة  مجال  في  ميركوت  »تتصدر 
في  المتحركة  الــرســوم  ــاج  ــت وإن اإلبــداعــيــة 
االستثمار  بمواصلة  ملتزمون  ونحن  المنطقة. 

المملكة  من  أصلية  قصص  في 
ومشاركتها  السعودية  العربية 
مستوى  وعلى  العربي  العالم  في 
أعضاؤنا  يتمتع  أن  ونريد  العالم. 
قصص  إلــى  الوصول  بإمكانية 
شتى  في  لالنتشار  ومؤهلة  رائعة 

بقاع األرض«.
عبدالعزيز  ــال  ق جانبه،  مــن 
التنفيذي  الــرئــيــس  المزيني، 
الستوديو  المشارك  والمؤسس 
ميركوت: »ال تقتصر رؤيتنا لهذه 
الشراكة في ميركوت على جوانب 
من  أننا  نعتقد  بال  فقط،  اإلنتاج 
 ،NETFLIX خالل هذا التعاون مع
السعودية  الــمــواهــب  سنلهم 
كبير  حلم  تحقيق  على  ونشجعها  والعربية 
وتضمن  واإلبداع  الموهبة  تدعم  بيئة  وتوفير 
التزمت  ولطالما  للجميع.  الــفــرص  تكافؤ 
التميز  نحو  سعيها  خالل  القيم  بهذه  ميركوت 

على مر السنين«.

تناولت الدراما العربية القضية الفلسطينية بعدة أعمال، منها 
السينمائية وأخرى تلفزيونية، وبالتحديد عن الفترة منذ سنة 
1917 بداية االنتداب البريطاني إلى سنة 1967 العام الذي 

يعرف بعام النكسة.
الفلسطينية« ومسلسل  نذكر من هذه األعمال »التغريبة 
»األغــراب«  ومسلسل  القدس«  »أنا  ومسلسل  »االجتياح« 
ومسلسل »الروح« ومسلسل »الفدائي« بجزءيه األول والثاني.
القضية  تناولت  كذلك  السينمائية  األفالم  من  والعديد 
أعمال سطحية تجارية وأخرى جادة  الفلسطينية، ومن بينها 
ومتقنة استطاعت أن تبرز الواقع المرير للشعب الفلسطيني، 
لهذه  طمسه  وتم  خفي  ما  بإنارة  األعمال  هذه  تقوم  وأن 
عنها  نتج  وما  فلسطين  أرض  كيفية ضياع  وتوضح  القضية، 
المدن  ضياع  وكيفية  فلسطين،  لشعب  وتهجير  تشريد  من 
اليهود  استيالء  وكيفية  األخــرى،  تلو  المدينة  الفلسطينية 
األصليين  أصحابها  قبل  من  الفلسطينية  ــي  األراض على 
أثناء  العربية  والجامعة  العربية  الجيوش  الفلسطينيين، ودور 

قرار التقسيم وانتهاء االنتداب البريطاني وتسليمها لليهود.
كل األعمال أو أغلبها التي أنتجت عن القضية الفلسطينية 

أغلب  جسد  األعــمــال،  هــذه  من  والــجــاد 
األحداث من بداية االنتداب إلى عام 

النكسة، أي في فترة نصف قرن.
مسلسلين  هنا  وأخــص 

»التغريبة  نــظــري  لفتا 
 2004 الفلسطينية« 

دكتور  الكبير  للكاتب 
وإخـــراج  سيف  ولــيــد 
حــاتــم عــلــي، إنــتــاج 
شركة سوريا الدولية 
و»أنا  الفني،  لإلنتاج 
 2010 ــدس«  ــقـ الـ
تأليف باسل الخطيب 

وتـــلـــيـــد الــخــطــيــب 
الخطيب،  باسل  وإخراج 

ســوري   - مصري  إنــتــاج 
مشترك، منتج محمد فوزي 

وهذان  عبداهلل،  وائل  ومنتج 
المسلسالن بالذات تناوال القضية 

الفلسطينية وبأدق التفاصيل من خالل 
رؤيتين لكل منهما شكلها الخاص.

الكاتب  الفلسطينية« نجد أن  عندما نتكلم عن »التغريبة 
اعتمد على الجانب االجتماعي واألسري بالدرجة األولى، ومن 
وليد  الدكتور  استطاع  الفلسطيني  بالريف  بقرية  أسرة  خالل 
وكيفية  االجتماعية  وحالتها  األسرة  هذه  لنا  يصور  أن  سيف 
أن  همهم  كل  الفالحين،  من  سكانها  قرية  داخل  معيشتها 

يعيشوا بسالم آمنين هم وأبناؤهم.
القرية بعضهم ببعض،  أبناء  الكاتب أوال عالقة  لنا  يصور 
بهذه  الكلمة  وأصحاب  المالك  مع  منهم  البسطاء  وعالقة 

المعاناة  لنا  يصور  ثم  القرية، 
البسيط في  الفالح  التي تصاحب 
وإصراره  أبنائه،  لتعليم  محاولته 
واحد  ابن  بتعليم  يقوم  أن  أحيانا 
البقية بسبب عدم  أبنائه ويحرم  من 
وتتسارع  التعليم.  على مصاريف  قدرته 
القرية  هذه  اإلنجليز  يدخل  حتى  األحداث 
أبنائها، ولقلة السالح  بعد مقاومة عنيفة من 
القرية،  أبناء  من  العديد  يستشهد  واإلمكانات 
نساءها  يهجروا  أن  بعد  ويمحونها،  القرية  اإلنجليز  ويدخل 

وأطفالها وشيوخها.
يالقيها  التي  المعاناة  تلك  الكاتب  لنا  يصور  وكذلك 
من  المخيمات  إقامة  وكيفية  تهجيرهم  أثناء  الفلسطينيون 

قبل األمم المتحدة.
إنها ملحمة كبيرة استطاع الكاتب أن يسلط عليها الضوء 
البسيطة  األســرة  هذه  خالل  من  العمل  فكان  دقــة،  وبكل 
هو  حلمهم  وكل  ومعاناتهم  المهجرين  واقــع  إلى  نتعرف 
وتتوالى  الفقيرة.  قريتهم  في  البسيطة  لحياتهم  العودة 

األحداث من خالل الثورات في ربوع فلسطين من »عزالدين 
التقسيم  قرار  خالل  ومن  الحسيني«،  عبدالقادر  إلى  القسام 
الجيوش  على  المعقود  واألمل  البريطاني  االنتداب  وإنهاء 
العربية ونكسة 67، كل هذه األحداث نتتبعها من خالل هذه 
األسرة، التي تمثل صورة عن بقية الشعب الفلسطيني ومن 

خالل الجانب االجتماعي وما أثر فيه من أحداث سياسية.
يسلط  الكاتب  نرى  القدس«  »أنــا  مسلسل  في  بينما 
الضوء على الواقع الفلسطيني بطريقة مغايرة، ففي مسلسل 
األحداث  لنا  يصنف  أن  والمخرج  الكاتب  حاول  القدس«  »أنا 
بسنة  المسلسل  يبتدئ  السياسية، حيث  الناحية  مؤرخة من 
الحكم  وإنهاء  فلسطين  إلى  اإلنجليز  دخول  تاريخ   1917
العثماني لها، ويرسل رسالته األولى بأنه تحالف اإلنجليز مع 
الجيوش العربية، إلنهاء الخالفة العثمانية بحجة إنشاء دولة 
للفلسطينيين، في حين كان اإلنجليز يعملون على السيطرة 
بالدخول  لليهود  السماح  يستطيعوا  حتى  فلسطين  على 
رسالته  الكاتب  المخرج  ويقدم  بلفور.  وعد  بتنفيذ  ويقوموا 
الكبرى  الثورة   1936 وإضــراب  ثــورة  إخماد  وهي  الثانية 
والتي أرهقت اإلنجليز، باالتفاق مع الجامعة العربية والملوك 

العرب آنذاك، بحجة تكوين اللجنة الملكية البريطانية، التي 
العرب  بين  والمساواة  العدل  بتحقيق  وعــودا  لهم  قدمت 

واليهود.
إنهاء  الثورة، بحجة  47 وبعد إخماد  ويتكرر ذلك في ثورة 
االنتداب البريطاني يتفاجأ الفلسطينيون بقرار التقسيم، الذي 
ورفضه  اآلخر  البعض  به  وقبل  العرب  الحكام  بعض  رفضه 

آخرون علنا وقبلوا به سرا.
في  أخطاءهم  العرب  يكرر   48 أعقاب  أخرى  رسالة  وفي 
الدخول  ويرفضون  يخذلونهم  حين  الفلسطيني  الشعب  حق 
أنهم سيدخلون بمجرد خروج  الفلسطينيين بحجة  لمساعدة 

اإلنجليز وإنهاء انتدابهم.
وينهوا  اإلنجليز  يخرج  أن  قبل  الكبرى  الطامة  وتكون 
إلى  الفلسطينية  المدن  أغلب  سلموا  قد  يكونوا  انتدابهم 
الثقيلة،  والمعدات  باألسلحة  ساعدوهم  وقد  اإلسرائيليين، 
السكاكين،  من  حتى  الفلسطينيين  يجردون  كانوا  حين  في 
يكسرونها  اإلنجليز  كان  تقوى  المقاومة  شوكة  كانت  وكلما 

بمساعدة الملوك العرب.
وهكذا انهزمت الجيوش العربية أمام الجيش اإلسرائيلى، 

الذي أصبح جيشا مجهزا وخلفه حكومة متماسكة عقب خروج 
اإلنجليز.

مسلسل »أنا القدس« سلط الضوء على الجانب السياسي 
وعالقة فلسطين بالدول العربية وخذالن هذه الدول المتمثلة 

في الجيش العربي الثورة الفلسطينية.
تسلط  ولكنها  التاريخ  تكتب  ال  الدراما  إن  مرارا  قلنا  كما 
من  التاريخية  المرحلة  وتجسد  السطور،  بين  ما  على  الضوء 
ولكن  كاسم  موجودة  تكن  لم  ربما  أسماء  أو  أشخاص  خالل 

موجودة كحدث.
الدراما عندما تكون حرة فإنها قطعا لن تكون أداة تلميع 

ولكنها تكون بؤرة ضوء توضح الحقيقة دون تزييفها.
لعزالدين  واحــد  مشهد  سوى  يكن  لم  »التغريبة«  في 
لم  بالمسلسل  رأيناها  التى  الشخصيات  أغلب  ولكن  القسام، 
تكن أقل من القسام، ولم تكن أقل من عبدالقادر الحسيني، 
إنه  الفدائي«،  إنه  »الثائر  إنه  اسم،  بأي  »الفلسطيني«  إنها 
»حسن وأحمد ومحمد« وغيره من األسماء.. هكذا هي الدراما 
ما  تقدم  بل  التاريخ  تزور  وال  وتجسده،  الحدث  على  تعتمد 

أخفاه التاريخ.

كشف ملتقى القاهرة السينمائي عن القائمة النهائية 
السابعة،  نسخته  في  المشاركة  األفالم  لمشروعات 
القاهرة  ــام  »أي منصة  فعاليات  ضمن  تقام  التي 
»القاهرة  لمهرجان   42 بالدورة  السينما«  لصناعة 

السينمائي الدولي« نوفمبر المقبل.
الروائي  بين  تنوعت  15 مشروعا،  القائمة،  تضم 
اإلنتاج،  بعد  وما  التطوير  مرحلتي  في  والوثائقي، 
وقع االختيار عليها من أصل 105 مشروعات تقدمت 
12 دولة عربية، وتم  العام من  إلى »الملتقى« هذا 
لجنة متخصصة تضم عددا من  بعناية من  فحصها 

الخبراء في صناعة السينما.
 7 التطوير، وقع االختيار على مشاركة  في مرحلة 
»أسطورة  هي؛  مصرية،   4 بينها  من  روائية،  أفالم 
وغدا  و»فطار  اهلل،  نصر  يسري  إخراج  ونوح«  زينب 
إخراج  وايــت«  و»سنو  سمير،  محمد  إخــراج  وعشا« 
 I CAN HEAR YOUR«و الحسن،  أبــو  تغريد 
إلى  باإلضافة  عالء،  سامح  إخراج   »VOICE STILL
SCHE- و سورية،  من  علي،  عمرو  إخراج  »»مرور« 

أميرة  إخــراج   »HERAZADE GOES SILENT
دياب من )فلسطين، األردن(، و»FOG« إخراج ربى 

عطية، من )العراق، لبنان(.
في  يشارك  اإلنــتــاج  بعد  ما  مرحلة  في  بينما 
إخراج  »الزقاق«  هو  واحد  روائي  فيلم  »الملتقى« 

باسل غندور، من )األردن ومصر والسعودية(.
فيشارك  الوثائقية،  األفالم  مشروعات  قائمة  أما 
في مرحلة التطوير، 4 أفالم هي؛ »بنات ألفة« إخراج 
كوثر بن هنية، من )تونس وفرنسا(، و»إحكلهم عنا« 
ألمانيا(، و»قيصر«  )األردن،  راند بيروتي، من  إخراج 
FLY- »إخراج وداد شفاقوج، من )األردن، أميركا(، و

من  ليوبي،  المهدي  إخراج   »ING LIKE A BIRD
)المغرب وفرنسا(.

بينما يشارك في مرحلة ما بعد اإلنتاج ثالثة أفالم 
وثائقية، هي؛ »قبل آخر صورة«، إخراج آية اهلل يوسف 
سهيم  إخراج  الخفي«  العراق  و»جمال  )مصر(،  من 
)العراق، بلجيكا، فرنسا(، و»عارض األفالم  عمر، من 

األخير« إخراج أليكس بكري من )فلسطين، ألمانيا(.
محمد  السينمائي«  »القاهرة  مهرجان  رئيس 
بأن  العام  هذا  إصــرار  هناك  »كــان  يقول:  حفظي، 
دوراتــه  في  حققه  الــذي  النجاح  )الملتقى(  يواصل 
الماضية، بتوفير كل سبل الدعم للسينمائيين العرب 
دون  المتميزة،  مشروعاتهم  على  الضوء  وتسليط 
االستسالم لحالة الركود التي فرضها فيروس كورونا 
على صناعة السينما بالعالم، ولكن في الوقت نفسه 
خالل  آمن  مناخ  بتوفير  القاهرة  مهرجان  في  نتعهد 
إقامة الفعاليات، يلتزم بكافة المعايير واإلجراءات التي 
وضعتها منظمة الصحة العالمية والحكومة المصرية، 

حفاظا على صحة وسالمة الجمهور والسينمائيين«.
للسعادة  سبب  من  أكثر  هناك  أن  حفظي،  يؤكد 
الفيلم  أن  أولها  العام،  هذا  القاهرة  بملتقى  والفخر 
زايد،  مي  للمخرجة  كابتن«  يا  »عــاش  الوثائقي 
الحالية  الــدورة  في  المصرية  السينما  يمثل  الذي 
المقبلة  ــدورة  والـ العريق،  »تورنتو«  لمهرجان 
في  كمشروع  شارك  قد  كان  »القاهرة«،  لمهرجان 
اليوم مصنف كأحد  للملتقى، وهو  الخامسة  النسخة 
الثاني  السبب  أما   ،2020 في  العربية  األفالم  أهم 
التقديم  على  الكبير  باإلقبال  مرتبط  فهو  للتفاؤل، 
لملتقى القاهرة من 12 دولة عربية، والذي كان الفتا 
تاريخ  لهم  مخضرمين  مخرجين  مشاركة  بقوة  فيه 
يقدمون  آخرين  جانب  إلى  السينما  كبير في صناعة 
أيضا  الفتا  كــان  كما  األولــى،  الروائية  تجاربهم 
المشاركة القوية من المخرجات النساء بنسبة تقترب 
الملتقى  أن  على  جدا  مهم  مؤشر  وهو   ،50% من 
اكتسب سمعة جيدة، وله تأثير إيجابي ودور أساسى 

السينما  صناعة  حركة  فى 
بالعالم العربي.

مـــن جــانــبــهــا تــقــول 
مديرة  دغــيــدي  مــيــريــام 

الــشــعــور  إن  الــمــلــتــقــى، 
جدا  كبيرا  كان  بالمسؤولية 

القاهرة  لملتقى  التحضير  أثناء 
للحفاظ  فقط  ليس  الــعــام،  هــذا 

الــدورات  في  تحقق  الــذي  النجاح  على 
في  حقيقة  رغبة  لوجود  أيضا  وإنما  الماضية، 
مساعدة صناعة السينما في الخروج من األزمة التي 
فرضها وباء كورونا، وكانت المفاجئة أن اإلحساس 
وبقوة  أيضا  متوفر  الصناعة  تجاه  بالمسؤولية 
رفض  الــذي  العربي،  السينمائي  المجتمع  لدى 
يتحدى  أن  واختار  االستثنائية  للظروف  االستستالم 
انعكس  وهذا  الصناعة،  لتستمر  وإصــرار  بعزيمة 
بوضوح على حجم طلبات التقديم التي لم تنخفض 

العام الماضي. الملتقى  التي استقبلها  النسبة  عن 
الملتقى  بنجاح  العام  هذا  »نفخر  دغيدي:  تضيف 
العربي،  العالم  أنحاء  من  متنوعة  قصص  جذب  في 
ومــدارس  أجيال  إلــى  ينتمون  مخرجون  يقدمها 
نسعى  التي  المعادلة  وهــي  مختلفة،  سينمائية 
مشاركة  جدا  يسعدنا  فكما  البداية،  منذ  لتحقيقها 
مخرج كبير بحجم يسري نصر اهلل، ومخرجة متحققة 
مثل كوثر بن هنية، نسعد أيضا بمشاركة المخرجين 
ومن  األولى،  تجاربهم  يقدمون  الذين  والمخرجات 
يقدم  ــذي  ال غندور  باسل  األردنـــي  بينهم 
بعد  كمخرج  األول  الروائي  مشروعه 
»ذيــب«  بفيلم  كمنتج  وصوله 
النهائية  الترشيحات  ــى  إل

لألوسكار«.
على  دغــيــدي  ــدت  وأكـ
يتحقق  الــذي  النجاح  أن 
في  اختصاره  يمكن  ال 
التي  ــز  ــجــوائ ال تــقــديــم 
بالفعل  قيمتها  وصلت 
إلى  الماضية  النسخة  في 
الرقم  وهو  دوالر  ألف   200
الملتقى،  تاريخ  في  األضخم 
إلقامة  فرص  بتوفير  أيضا  ولكن 
سينمائيين  مع  وشراكات  دولي  تعاون 
من أنحاء العالم العربي، وهو ما يساعد المشروعات 
المختارة للخروج للنور، وحجز مكانها في مهرجانات 

العالم الدولية بعد أن يتم إنجازها.
القاهرة«  »أيام  من  الماضية  النسخة  شهدت 
تواجد أكثر من 550 اسما من أهم صناع السينما 
فعالية   25 من  أكثر  في  شاركوا  الدوليين، 
مختلفة تتنوع بين الحلقات النقاشية والحوارات 

الثنائية والمحاضرات و3 ورش عمل.

في مهرجان »البندقية«.. توج فيلم »نومادالند« األميركي 
بجائزة »األسد الذهبي« في مهرجان »البندقية«، خصوصا 
بفضل األداء الالفت للممثلة فرانسس ماكدورماند الحائزة 
هذا  األبرز  السينمائي  الحدث  ختام  في  »أوسكار«،  جائزتي 

العام منذ تدابير الحجر بسبب وباء »كوفيد19-«.
كلويه  صيني  أصل  من  األميركية  المخرجة  وباتت 
المكافأة  هــذه  تنال  ــرأة  ام أول  عاما(،   38( جــاو 
فازت  حين  سنوات،  عشر  منذ  العريقة  السينمائية 
عن   2010 سنة  كوبوال  صوفيا  مواطنتها  بها 
فيلمها »ساموير«، وفق »فرانس برس«. وتضع 
 2017 التي عرفت سنة  المخرجة  الجائزة  هذه 
مع »ذي رايدر« وتحضر حاليا لفيلم من عالم 
»مارفل« يتوقع طرحه في العام المقبل، في 
وهو  الـ»أوسكار«،  سباق  ضمن  جيد  موقع 
السنوات  من  عدة  أمثلة  عليه  تشهد  ما 
بعد  بـ»األوسكار«  فازت  ألعمال  الماضية 
الذهبي«  »األسد  نيلها  من  أشهر  بضعة 
لتود  بينها »جوكر«  في »البندقية«، من 

الفائت. العام  فيليبس 
»نومادالند«،  فيلم  تكريم  خالل  ومن 
النجمة  برئاسة  المهرجان  لجنة  اخــتــارت 
أحد  تكافئ  أن  بالنشيت  كايت  األسترالية 
في  المشاركة  القليلة  األميركية  اإلنتاجات 
العام من مهرجان »البندقية«،  دورة هذا 
بسبب  استثنائية  أجواء  في  تقام  التي 
المخرجة  وعلقت  »كوفيد19-«.  وباء 
في  الجائزة  نيلها  على  جاو  كلويه 
داخل  صورتها  بالفيديو  رسالة 
بوالية  بــاســاديــنــا  فــي  حافلة 
إلى  مؤشر  فــي  كاليفورنيا، 
لألزمة  المستمرة  التبعات 
حالت  التي  العالمية  الصحية 
دون سفر طواقم عمل أفالم 
»البندقية«.  إلــى  كثيرة 
بالقول  السينمائية  واكتفت 

التي  ماكدورماند  فرانسس  الممثلة  فيما صرحت  جزيال«،  »شكرا 
كانت جالسة بجانبها »شكرا جزيال على هذا األسد الذهبي. شكرا 
ألنكم استقبلتمونا في مهرجانكم في هذا العالم الشديد الغرابة. 

اللقاء مجددا«. سنعاود 
لعيش  تترك كل شيء  امرأة محطمة  دور  ماكدورماند  وتؤدي 

حياة ترحال داخل مقطورة على هامش المجتمع األميركي.
ويغوص الفيلم في عالم »سكان المقطورات«، وهم األميركيون 
مساحة  تضم  مستصلحة  مركبات  في  أوقاتهم  يمضون  الذين 
للنوم ويعيشون من األعمال البسيطة، حتى أنهم باتوا يشكلون 
ما يشبه المجتمع الصغير ويتواصلون في ما بينهم خالل لقاءات 

الصدفة على الطرقات أو عبر وسائل التواصل االجتماعي.
السينمائيين  من  كوكبة  تضم  التي  اللجنة  كافأت  كذلك 
»نويفو  فيلم  ديلون،  مات  األميركي  الممثل  بينهم  والنجوم 
أوردن« للمكسيكي ميشال فرانكو )جائزة لجنة التحكيم الكبرى(، 
للياباني  مخرج  أفضل  فئة  عن  الفضي  األســد  جائزة  ومنحت 

كيوشي كوراساوا عن فيلم »وايف أوف إيه سباي«.
كيربي  فانيسا  البريطانية  نالت  فقد  األداء،  جوائز  لناحية  أما 
مارغاريت في مسلسل  األميرة  بتأديتها دور  التي عرفت خصوصا 
فيلم  في  بطولتها  عن  ممثلة  أفضل  جائزة  كـــراون«،  »ذي 
وتشارك  موندروشو.  كورنل  للمجري  وومــان«  إيه  أوف  »بيسز 
المنافسة  األفالم  ضمن  آخر  عمل  في  عاما   32 البالغة  الممثلة 
كذلك  فاستفولد.  لمنى  كام«  تو  وورلد  »ذي  وهو  المهرجان  في 
الممثل اإليطالي بييرفرانشيسكو فافينو جائزة عن مشاركته  نال 
حكومي  موظف  بدور  نوتشي  لكالوديو  »بادرينوسترو«  فيلم  في 
السياسية  االضطرابات  فترة  خالل  العتداء  يتعرض  رفيع  إيطالي 

الرصاص«. بـ»سنوات  المعروفة 
التي كانت موضع اهتمام كبير  العام  إقامة دورة هذا  وتشكل 
في أوساط السينما بوصفها أول ملتقى سينمائي رئيسي منذ بدء 

تدابير الحجر، إنجازا بحد ذاتها، وفق المنظمين.
وأقيم المهرجان وسط مراقبة مشددة على المشاركين تشمل 
إلزامهم وضع كمامة وأخذ حرارة جسمهم وفرض التباعد بينهم. 
»كورونا  لفيروس  بؤرة  أي  تسجيل  عدم  إلى  المنظمون  وأشار 

المستجد« خالل الحدث، ما أتاح االستمرار فيه حتى النهاية.
خسائر  تكبد  الذي  السينما،  لقطاع  أمل  بارقة  ذلك  ويشكل 
السابع  الفن  ومحبي  القطاع  في  وللعاملين  األزمة،  جراء  فادحة 
األشهر  في  التدفقي  البث  خدمات  عبر  باألفالم  أتخموا  الذين 

الحجر. فترة  خالل  األخيرة 
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تقام ضمن مهرجان »القاهرة«

1515 مشروعا في ملتقى »القاهرة السينمائي« مشروعا في ملتقى »القاهرة السينمائي«

»نومادالند« أول عمل ملخرجة يفوز »نومادالند« أول عمل ملخرجة يفوز 
بجائزة »األسد الذهبي« منذ عقدبجائزة »األسد الذهبي« منذ عقد

»نتفليكس« تتعاقد مع »استوديو ميركوت« للرسوم املتحركة

● مسامير

القاهرة - الوسط

● المشاركون في الدورة الجديدة لملتقى القاهرة السينمائي

● محمد حفظي 

● فرانسس ماكدورماند

● الهادي البكوش

● مسلسل انا القدس ● مسلسل التغريبة الفلسطينية

● ميريام دغيدي

الشراكة األولى من نوعها في السعودية

القاهرة - الوسط



في
املرمى

االمـــارات،  بدولة  الماضية،  ــام  األي خــال  عقد 
اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة النادي »األهلي 
االستثماري  والشريك  السعيطي،  خالد  بنغازي« 
على  األخيرة  اللمسات  وضع  اجل  من  االماراتي 
مشروع »األهلي بنغازي االستثماري«، المستهدف 
وذلك  المقبلة،  القليلة  الفترة  خال  انطاقه 
بالبدء في التجهيز للمرحلة األولى من المشروع 

االستثماري الضخم.
التواصل  موقع  على  النادي  صفحة  وحسب 
هو  المشروع  هذا  يعد  »فيسبوك«،  االجتماعي 
نوعه  من  واألول  ليبيا  مستوى  على  االضخم 
عوائد  على  الحصول  منها  يراد  مرتفعة  بتكلفة 
نموذجي  ــادٍ  ن لبناء  تسخر  ودائــمــة،  متنوعة 
المشروع  هذا  أن  إلى  يشار  مستوى.  اعلى  على 

عدة  على  سيقام  فيه  البدء  المزمع  االستثماري 
دولي  ملعب  على  مكوناته  في  ويحتوي  مراحل، 
يسع لـ45 ألف متفرج وفندق خمس نجوم ومنتجع 
سياحي على شاطئ البحر، ومرافق خدمية رياضية 
وصحية وسكنية ستشكل نهضة عمرانية حديثة 
ومتطورة تعود بالنفع على أهالي مدينة بنغازي، 
بنمو  المدينة  على  تعود  اقتصادية  وقفزة 
اقتصادي متسارع ووفرة في فرص العمل تكفل 

مستقبل أفضل لشبابها.
وتواصل مجلس إدارة نادي »األهلي بنغازي«، 
نشاطاتها  توسيع  السعيطي،  خالد  برئاسة 
الرياضية  النادي  أنشطة  لدعم  االستثمارية 
والثقافية واالجتماعية، التي تليق بمكانة وعراقة 

أحد أبرز األندية الليبية.

مالعب 14

مشاركة أفريقية بال 
منافسة محلية

الحدث

زين العابدين بركان

في  ــة  ــع األرب وممثلونا  أنــديــتــنــا  ســتــكــون 
األبطال«  »دوري  األفريقية  األندية  بطولتي 
امتحان  أمام  الموسم  هذا  و»الكونفدرالية« 
المشاركة  غمار  تخوض  حيث  صعب،  واختبار 
األفريقية دون مسابقة ومنافسة محلية، وبعد 
ألكثر  دام  وغياب  طويلة  سلبية  فــراغ  فترة 
فرقنا  فيها  ابتعدت  العام،  ونصف  عام  من 
المحلية عن أجواء المنافسات الرياضية، وريتم 

المباريات، وتبعثرت أوراقها هنا وهناك.
ومع قرب الدخول في هذا المعترك األفريقي 
أقل  بعد  سينطلق  الذي  الموسم  هذا  الصعب 
األربعة  ممثلينا  حركة  بدأت  أشهر،  ثاثة  من 
أنها  إال  إعادة ترتيب صفوفها من جديد،  نحو 
على  تبعث  وال  بالخير  تبشر  وال  بالبطء  تتسم 
األجهزة  عن  إعــان  فا  اآلن،  حتى  التفاؤل 
الفنية التي ستقود هذه الفرق في هذا التحدي 
معد  برنامج  وال  لاعبيها،  تجمع  وال  المرتقب، 
انتظار  عن  ناهيك  والتجهيز،  للتحضير  ومعلن 
شروط  باستيفاء  األربعة  لممثلينا  الـ»كاف« 
ترخيص  بينها  مــن  يأتي  التي  المشاركة 
األندية وعدم وجود التزامات مالية عليها وهو 
مخيبة،  تكون  قد  أفريقية  بمشاركة  ينبئ  ما 

واالسوأ في تاريخ مشاركاتها.
وتصحو  الــفــرق  ــذه  ه ستستيقظ  فمتى 
مرحلة  وتدخل  الزمن  غبار  عنها  وتنفض 
وماذا  الوقت؟!  مع  والسباق  الجدي  ــداد  اإلع
واإلذن  األخضر  الضوء  تلقت  طالما  تنتظر 
التأخيرعلى  هذا  كل  ستعلق  أم  بالمشاركة؟! 
أصبحت  التي  اإلمكانات  توفر  عدم  شماعة 
وتنتظر  موسم،  كل  انطاق  قبل  بها  تتحجج 

الدعم الذي قد يأتي وقد اليأتي.
األفريقية  المشاركة  فإن  األحــوال  كل  وفي 
الصعاب  كــل  رغــم  مهمة  تبقى  المنتظرة 
وقتها  في  جــاءت  قد  تكون  وقد  والتحديات، 
المحلية  الفرق  أن  خاصة  المناسب،  وتوقيتها 
على  النخبة  فــرق  تمثل  المشاركة  األربــعــة 
العبي  أغلب  وتمثل  الليبية  الــكــرة  صعيد 
هذه  ستكون  وبالتالي  األول،  الليبي  المنتخب 
الفرق  لاعبي  وتحضير  إعداد  خير  المشاركة 
األفريقية  واالستحقاقات  للمشاركات  األربعة 
على  الوطني  منتخبنا  تنتظر  التي  المقبلة 
أفريقيا  بطولة  مقدمتها  وفي  الواجهات،  كافة 

لاعبين المحليين بالكاميرون 2021 .
في  الــتــواجــد  الوطني  منتخبنا  ويسجل 
في  الرابعة  للمرة  البطولة  هــذه  نهائيات 
تاريخه، بعد حضور في ثاث مناسبات أفريقية 
ببطولة  تتويجًا  منها  حصاده  كان  سابقة، 
العام  أفريقيا  جنوب  بماعب  الثالثة  النسخة 
والمربع  النهائي  نصف  للدور  ووصوله   2014
»شان  في  له  ظهور  وآخــر  ثالث  في  الذهبي 

المغرب 2018«.
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»األهلي بنغازي« يستعد ملشروع استثماري ضخم
التونسي  نادي »الملعب«  إدارة  وجه مجلس 
معتوق  علي  الليبي  الدولي  لاعب  الشكر 
وذلك  للفريق،  إعارته  فترة  انتهاء  عقب 
التونسي  الدوري  بطولة  مباريات  نهاية  بعد 
لنادي  الرسمية  الصفحة  ونشرت  القدم.  لكرة 
التواصل  موقع  على  التونسي  »الملعب« 
عقد  انتهاء  أثر  »على  االجتماعي»فيسبوك«: 
معتوق  علي  الليبي  الدولي  العبنا  نشكر  إعارته، 
التونسي، متمنين له  على كل ما قدمه للملعب 

التوفيق في باقي مسيرته الرياضية«.
أن يعود معتوق لانتظام في  المقرر  ومن 
صفوف »األهلي طرابلس«، الذي يرتبط معه 
العروض  في  البت  أجل  من  وذلك  بعقد، 
المقدمة له أو االستمرار رفقة الزعيم خال 

الموسم الكروي الجديد.
ويرتبط علي معتوق، بعقد مع »األهلي 
حيث  واحد،  موسم  فيه  يتبقى  طرابلس« 
قبل  الموسم  خال  الاعب  مع  الزعيم  تعاقد 

الماضي ولمدة 3 مواسم انقضى منها موسمان.
كتيبة  مع  أساسي  بشكل  معتوق  وشارك 
»الملعب« التونسي خال الموسم المنصرم، وكان 
في  شارك  حيث  بالفريق،  األساسية  الركائز  إحدى 
16 مباراة في الدوري، ونجح في صناعة هدف وحيد. 
ويجيد معتوق اللعب في مركز الظهير األيمن، ويعتبر 
أحد العناصر األساسية في المنتخب الليبي في السنوات 
عديد  غالة  معتوق  ارتدى  وقد  األخيرة، 
»الشرارة«  مثل  الليبي  الدوري  في  األندية 

و»الهال« و»األهليين بنغازي وطرابلس«.

أصدر رئيس اللجنة األولمبية الليبية جمال الزروق، قرارًا بإعادة تشكيل 
اللجنة التسييرية لاتحاد الليبي للفروسية برئاسة فريد عبدالقادر السبعي 

ونائبه أحمد الحمروش واألمين العام عبدالمجيد أبوشكيوه وأمينه 
الصندوق حسين الكياني، وعضوية إبراهيم عقيله ورفعت الفيتوري وأيمن 

قرقوم وصباح سويب نصرالدين النعاس. وأعرب الزورق، عن سعادته 
ببوادر عودة الحياة لرياضة الفروسية موكدا على ضرورة تضافر 

جهود الجميع والتنسيق المتبادل والتعاون لصالح اللعبة.

للتايكوندو ◆ العربية  البطولة  ليبيا في  بالخير من  نادي  يشارك فريق 
»itf«، التي تقام بمشاركة سبع دول وهي: فلسطين، والمغرب، وتركيا، 

الجديري  التحكيم محمد  لجنة  والعراق.ويترأس  وتونس  والجزائر،  وليبيا، 
من المغرب، وعضوية أحمد الحلبي ومحمد بيت المال من ليبيا وعادل 

البطولة بتنظيم من دولة  أبورغيف.وتقام  األجيلي وحسن شال وفراس 
ليبيا ممثلة في نادي  الدولي، وبمشاركة  فلسطين وتحت إشراف االتحاد 

الرياضي. بالخير 

◆

www.alwasat.ly :املوقع اإللكرتوين العدد 252السنة اخلامسة29 املحرم  1442 هــاخلميس 17 سبتمبر 2020

● خالد السعيطي يشارك في اجتماع باإلمارات
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● معتوق

»كورونا« يصيب 
المحترف الليبي 

المعتصم بوشناف
أعلن نادي سريع وادي زم المغربي تأكد 

إصابة الاعب الدولي الليبي المعتصم 
بوشناف، المحترف ضمن صفوف الفريق، 

بفيروس »كورونا المستجد«، بعدما أثبتت 
نتيجة التحاليل إيجابية العينة.

ونشر النادي المغربي، عبر صفحته 
الشخصية على موقع »فيسبوك« صورة لاعب 
وكتب عليها »بالشفاء العاجل لاعبنا بوشناف 

بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا«.
ومن المقرر أن يخضع الاعب الدولي 

بوشناف للحجر الصحي وتلقي جرعة العاج 
الازمة، وفقا للبروتوكول الطبي والعاجي 

المتبع لمثل هذه اإلصابات، على أن يتم إجراء 
تحاليل أخرى خال الفترة المقبلة إلثبات 

تحول العينة الخاصة به إلى سلبية، وإثبات 
شفائه التام من اإلصابة بالفيروس التاجي.

وكان تقرير صحفي مغربي أكد ظهور عينة 
إيجابية واحدة داخل نادي سريع وادي زم، 

من بين العبي الفريق األول، الذين خضعوا 
لتحاليل طبية األحد.

واستأنف العبو نادي سريع وادي زم 
التدريبات بعد ظهور نتائج التحاليل، التي 

أجراها باقي أفراد الفريق من العبين 
وإداريين.

وانضم المعتصم بوشناف، في شهر يناير 
الماضي، إلى صفوف سريع وادي زم المغربي، 

بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم.

معسكر  »كورونا«،  فيروس  جائحة  عرقلت 
القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  إعداد 
الذي وصل إلى مدينة زوارة األسبوع الماضي 
األول  التدريبي  وتجمعه  معسكره  إلقامة 
23 العبًا وقع عليهم االختيار من قبل  بحضور 
الوطني  المدرب  بقيادة  الجديد  الفني  الجهاز 

المرجيني. علي  الجديد 
بعدم  »كورونا«  جائحة  لجنة  وأوصت 
إجراء  لحين  التدريبات  انطاق  في  الشروع 
التدابير  كافة  واتخاذ  الثانية،  المسحة 
وسامة  صحة  على  حفاظًا  الازمة  الصحية 
الاعبين  جميع  التزام  مع  الاعبين،  كل 
يتم  حتى  الفترة،  هذه  خال  الصحي  بالحجر 
التحضيرات، ثم  إعطاء اإلذن بانطاق برنامج 
الثانية  المرحلة  النطاق  تونس  إلى  التحول 

المتوسط«. برنامج تحضيرات »فرسان  في 

تطورات المعسكر التدريبي
الترهوني،  كمال  كشف  الصدد  هذا  وفي 
آخر  الوطني،  للمنتخب  اإلداري  المدير 
اللجنة  قرار  بعد  زوارة  معسكر  تطورات 
منع  »كورونا«  وباء  لمكافحة  االستشارية 
العبي المنتخب الوطني من خوض المعسكر، 
اإلجراءات  إطار  في  التدريبات  وإجراء 
فيروس  لمواجهة  والوقائية  االحترازية 

المستجد«. »كورونا 
األول  المنتخب  بعثة  أن  الترهوني،  وأوضح 
بمعسكر  إقامتها  مقر  فى  متواجدة  الزالت 
على  بناء  الصحي  للحجر  وخاضعة  زوارة 
مشيرًا  األزمة،  للجنة  الطبي  الفريق  تعليمات 
للمسحة  ستخضع  المنتخب  بعثة  أن  إلى 
لمزيد  »كورونا«  فيروس  عن  للكشف  الثانية 

االطمئنان.
وأضاف المدير اإلداري للمنتخب الوطني، أنه 
بعد ذلك ستنتظر بعثة المنتخب نتائج المسحة 
عودة  بشأن  الطبي  الفريق  وقرار  الثانية 

التدريبات واستمرار معسكر زوارة التدريبي.
معسكره  في  الوطني  المنتخب  يجِر  ولم 
منذ  تدريبات  أي  بزوراة  المغلق  التدريبي 
الماضي،  قبل  الماضي  األربعاء  وصوله 
أن  بعد  سبتمبر،  شهر  من  التاسع  الموافق 
حجر  بفرض  »كورونا«  مكافحة  لجنة  طالبت 
الوطني  المنتخب  أعضاء  جميع  على  صحي 
برنامج  انطاق  قبل  يومًا  عشر  أربعة  لمدة 
المسحات  أظهرت  أن  بعد  خاصة  التدريبات، 

موجبتين. عينتين  وجود 

عودة للواجهة الدولية
عاد  قد  المتوسط«،  »فرسان  وكان 
عن  طويل  غياب  بعد  نشاطه  الستئناف 
لمواجهتي،  استعدادًا  الدولية  الواجهة 
المقبل  نوفمبر  شهر  خال  االستوائية  غينيا 

والرابعة،  الثالثة  الجولتين  ذهاب  ضمن 
 ،2021 بالكاميرون  لتصفيات»كان« 
هاتين  غمار  الوطني  فريقنا  وسيخوض 
عودة  بعد  جديدة  فنية  بقيادة  المواجهتين 
الواجهة من جديد عقب  المدرب الوطني إلى 

الذي  البنزرتي  فوزي  التونسى  المدرب  رحيل 
األولى  الجولتين  مباراتي  في  »الفرسان«  قاد 
باده  منتخب  أمام  التصفيات  من  والثانية 
به  استعاد  فوز  ثم  برباعية،  وخسرها  تونس 
لهدف  بهدفين  تنزانيا  منتخب  أمام  توازنه 

واستعدادًا  بهدف.  متأخرًا  كان  أن  بعد 
الجهاز  وجه  المقبل،  نوفمبر  شهر  لمباراتي 
المرجيني  علي  بقيادة  الجديد  الفني 
سيبدأ  محليًا  العبًا   23 لـ  الدعوة  ومساعديه، 
األولى  مرحلتها  في  التحضيرات  برنامج  بهم 

في أول اختبار حقيقي له.

تونس المحطة التدريبية األهم
كبيرة ألجل  مساعي  المنتخب  إدارة  وتبذل 
وديتين  مباراتين  الليبي  المنتخب  خوض 
أكتوبر  شهر  خال  أفريقيين  منتخبين  أمام 

في  الـ»فيفا«  أيام  ضمن  تونس  في  المقبل 
محاولة جادة من الجهاز الفني الختبار وإعادة 
جاهزيتهم  على  والوقوف  الاعبين  كل  تقييم 
طالت  التي  الطويلة  الفراغ  فترة  وتعويض 
ابتعادهم  جراء  المحليين  الاعبين  جميع 
التحاق  انتظار  في  التنافسية  األجواء  عن 
قليلة  بأيام  المباراتين  موعد  قبل  المحترفين 

الدولية. اللوائح  كما تنص عليه 

الصدارة تونسية.. والوصافة ليبية
الثانية  المرتبة  الليبي  المنتخب  ويحتل 
األفريقية  المجموعة  منافسات  صعيد  على 
تنزانيا،  منتخب  منافسه  مع  مناصفة  العاشرة 
التونسي  المنتخب  المجموعة  يتصدر  حيث 
متتاليين  انتصارين  من  نقاط  ست  برصيد 
على حساب منتخبنا ومنتخب غينيا االستوائية، 
ثم فريقنا الوطني برصيد ثاث نقاط من فوز 
أحرزهما  هدف  مقابل  بهدفين  تنزانيا  على 
الورفلي وأنيس سلتو في مباراة  كل من سند 
الوطنى  المنتخب  نجم  خروج  شهدت  مثيرة 
في  وخسارة  الحمراء،  بالبطاقة  الهوني  حمدو 
لقاء االفتتاح أمام تونس بأربعة أهداف لهدف 
تنزانيا  منتخب  واستهل  الهوني.  حمدو  أحرزه 
وخسارة  السام  بدار  غينيا  على  بفوز  مشواره 
غينيا  منتخب  يبقى  بينما  بتونس،  ليبيا  أمام 
االستوائية الجريح وحيدًا في آخر الئحة ترتيب 
المجموعة دون نقاط باحثًا عن االنتصار األول 
على  تونس  أمام  متتاليتين  خسارتين  بعد  له 

أرضه وأمام تنزانيا.

أول حوار ليبى - غيني في نهائيات الـ»كان«
المنتخب  مباريات  وتاريخ  سجل  ويحتوي 
االستوائية  غينيا  منتخب  أمام  الوطني 
العام  ُأقيمت  واحدة  رسمية  مواجهة  على 
نهائيات  في  للمنتخب  ظهور  آخر  في   2012
المدرب  بقيادة  والغابون  بغينيا  الـ»كان« 
نتيجة  فقد  حيث  باكيتا،  ماركوس  البرازيلى 
البطولة، غينيا  مباراة االفتتاح أمام مستضيف 

لصفر. بهدف  االستوائية 

23 العبًا محليًا
المتوسط  لـ»فرسان«  الفني  الجهاز  وكان 
العبا   23 لعدد  الدعوة  وجه  قد  القدم،  لكرة 
محليا لالتحاق بمعسكر الفريق بمدينة زوارة 
حمد  المرمى:  حراسة  رباعي  هم؛  والاعبون 
وفتحي  الوحيشي،  ومراد  عزاقة،  عبدالسام 
باإلضافة  التريكي،  وعبدالحكيم  الطلحي، 
وصاح  بوعجيلة،  ومهند  البدوي،  أسامة  إلى 
عامر،  بن  وطاهر  القجدار،  وعاء  فكرون، 
ومحمد  الغنيمي،  ومحمد  القديري،  وأحمد 
المصراتي،  وأنيس  مجدي،  وخالد  التاورغي، 
العمامي،  وعمران سالم، وربيع شادي، ومعاذ 
ومحمود  رجب،  وبلقاسم  التهامي،  ومحمد 
وعبدالرحيم  نصر،  وعبدالعزيز  عكاشة، 

عبداهلل. ويوسف  التريكي، 

»كورونا« يعرقل معسكر املنتخب الوطني في زوراة.. ويجبره على الحجر الصحي

الترهوني: بعثة المنتخب ستخضع 
للمسحة الثانية للكشف عن 

فيروس »كورونا« لمزيد االطمئنان

مساٍع لخوض مباراتين وديتين 
أمام منتخبين أفريقيين خالل 

شهر أكتوبر المقبل

كانت بدايته الرياضية عندما 
انضم لفريق المالكمة بنادي 

»الطليعة« سنة 1964

● الترهوني● المرجيني

● المنتخب الوطني

ترقب للتحول إلى تونس في المحطة التحضيرية األهم في برنامج إعداد »الفرسان« لمواجهتي غينيا االستوائية ضمن تصفيات الـ»كان«
الوسط - زين العابدين بركان

وأسرة  عامة،  الليبية  الرياضية  األسرة  ودعت 
رياضة  أعام  أحد  خاصة،  بصفة  األثقال  رفع 
رفع األثقال وصانع األبطال، أبوطلحة رزق )أبو 
قلبية  نوبة  إثر  المنية،  وافته  الذي  الذهب(، 
أبطال  على  الراحل  البطل  وأشرف  مفاجئة. 
الثاثين  تجاوزت  لفترة  الشرطة«  »اتحاد  نادي 
والعمل  والوفاء  للتضحية  مثااًل  فيها  عامًا، كان 
خبرته  قدم  التكريم،  أو  الجزاء  ينتظر  أن  دون 
في  بالذهب  توشحوا  أبطاال  لنا  ليخرج  الكبيرة 

جل البطوالت التي شاركوا فيها.
أبوطلحة محمد رزق، وُلد في مدينة تاورغاء 
عندما  الرياضية  بدايته  وكانت   ،1948 سنة 
سنة  »الطليعة«  بنادي  الماكمة  لفريق  انضم 
واستهوته  »الوحدة«  لفريق  انتقل  ثم   ،1964
للمرة  وشارك   ،1965 سنة  األثقال  رفع  رياضة 
ُأقيم  الذي  األثقال  رفع  مهرجان  في  األولى 
وانتقل   ،1965 سنة  غشير  بن  باب  بمدرسة 
بين  جدرانه  بين  وبقي  »األهلي«،  لفريق 

العامين 1970 و1975 ودربه عامر عباجة.
بنادي  األثقال  لرفع  فريق  أول  ضمن  كان 
رمضان  معه  وكان   1975 سنة  »الشرطة« 
بلقاسم الحداد وأحمد سالم والعارف الكريكشي 
وعبدالرزاق األعوج وعبدالحميد أبوكيل وحمودة 
ومحمد  سالم  وعبدالحميد  الغول  وعبدالوهاب 
السيوي والبهلول صفر وسالم عمار وعبدالرزاق 

مصباح، وكان المدرب مصباح عبدالحميد.

كلغ   67 وزن  في  ليبيا  بطولة  على  وتحصل 
محجوب  كمال  المصري  واختاره   ،1974 سنة 
مدرب المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة 
الفترة  خال  بغداد  بمدينة  جرت  التي  العربية 
على  يومها  وتحصل   ،1975 /  11  /  22  –  16
المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 67 

كلغ، حتى اعتزل سنة 1979.
تدريب  على  أشرفوا  الذين  المدربين  ومن 
عباجه  وعامر  العين  شايب  مصباح  أبوطلحة، 
والمصريان كمال  قدور  والصديق  وعلي شناك 

إيفان  والبلغاري  شمس  وإبراهيم  محجوب 
توني.

»الشرطة«  بنادي  التدريب  مجال  واقتحم 
في العام 1985، وواصل العطاء معه قرابة 35 
الرباعين  عامًا ساهم خالها في بروز عدد من 
المتميزين، من بينهم محمد الشتيوي واألشقاء 
صهيب ومحمد ومعراج الطبال وحمزة أبوغالية 
ومحمود  بحرون  ومحمود  الفاح،  ومحمد 
من  وجعل  والعجمي،  قشوط  ومختار  الفجري 
نادي »الشرطة« مسيطرًا على البطوالت، ومن 

والناشئين  الكبار  لفئة  ليبيا  بطولة  أبرزها: 
الناشئين  لفئة  ليبيا  بطولة   ،1998 سنة 
الناشئين  لفئة  طرابلس  بطولة   ،1999 سنة 
سنة  الناشئين  لفئة  ليبيا  بطولة   ،2000 سنة 
2000، وتحصل على الترتيب الثالث في بطولة 
لفئة  2000، بطولة طرابلس  للكبار سنة  ليبيا 
الناشئين سنة 2001، كما تحصل على الترتيب 
 ،2001 الثاني في بطولة طرابلس للكبار سنة 
بطولة   ،2001 سنة  للناشئين  ليبيا  وبطولة 

طرابلس لفئة الكبار سنة 2003.
سنة  للناشئين  ليبيا  بطولة  على  وتحصل 
2003، وتحصل على الترتيب الثالث في بطولة 
طرابلس  وبطولة   ،2003 سنة  للكبار  ليبيا 
طرابلس  وبطولة   ،2004 سنة  الناشئين  لفئة 
وبطولة   ،2005 سنة  والناشئين  الكبار  لفئتي 
بطولة   ،2004 سنة  الناشئين  لفئة  طرابلس 
طرابلس لفئة الكبار سنة 2004، وتحصل على 
الناشئين  لفئة  ليبيا  الثاني في بطولة  الترتيب 

سنة 2004.

 ،2004 سنة  الكبار  لفئة  ليبيا  ببطولة  وفاز 
الكبار  لفئة  الثاني  الترتيب  على  وتحصل 
سنة  ليبيا  بطولة  في  الناشئين  لفئة  والثالث 
التي  الثانية  العربية  األندية  وبطولة   ،2005
الثاني  والترتيب   ،2007 سنة  األردن  في  جرت 
التي  السادسة  العربية  األندية  بطولة  في 

استضافتها مدينة عمان سنة 2013.
سنة  للناشئين  الوطني  المنتخب  ودرب 
بتونس،  العربية  البطولة  في  المشارك   2000
في  المنتخب  شناك  علي  مع  المنتخب  ودرب 

بطولة أفريقيا بأوغندا سنة 2005.
حسابه  عبر  الشرطة«  »اتحاد  نادي  ونعى 
الراحل  موقع»فيسبوك«،  على  الرسمى 
نجومه،  أبرز  أحد  كان  أنه  مؤكدًا  رزق،  طلحة 
الرحمة  بواسع  الفقيد  اهلل  يتقبل  أن  متمنين 
الصبر  جميل  وذويه  أهله  ويلهم  والمغفرة، 

والسلوان.
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  وشارك 
الشرطة«  »اتحاد  ومنتسبو  ومشرفو  ورياضيو 
الرياضة  فقيد  تشييع  مراسم  في  الرياضي، 
إلى  رزق  أبوطلحة  الراحل  المدرب  الليبية، 
مجلس  وأعضاء  رئيس  وتلقى  األخير.  مثواه 
اإلدارة التعازي مع أسرة الفقيد من قبل الوسط 

الرياضي الذي شارك في مراسم توديعه.
لمختلف  السنية  الفئات  رياضيو  avوتقدم 
حاملين  المودعين،  صفوف  بالنادي  األلعاب 
تقديرهم  عن  تعبيرًا  الورود؛  باقات  معهم 
التحاد  واإلخاص  بالعطاء  الحافلة  لمسيرته 

الشرطة خاصًة ولعبة رفع األثقال عامة.

الوسط الرياضي يودع أبوطلحة رزق.. »صانع األبطال«
الوسط - محمد ترفاس

● أبو طلحة رزق

● الزروق
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إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

استقرارًا  األخيرة  السنوات  في  ليبيا  تشهد  لم 
حقيقيًا بالنسبة للدوري الممتاز لكرة القدم، من 
ينعكس  الذي  األمر  موسم  كل  انتظامه  حيث 
األمنى  فالوضع  الليبية،  القدم  كرة  على  ايجابًا 
والسياسى للبالد ساهم فى عدم اقامته وتوقفه 
عدة مواسم مما يعنى ضياع فرص مهمة لجيل 

كامل من الالعبين.
تأجيل  تم  الماضية  سنوات  العشر  وخالل 
كورونا  جائحة  جائت  ثم  مواسم،  عدة  الدوري 
لتزيد من الشرخ وتسهم فى إيقافه من جديد 
وسط تخوف من إقامته بسبب انتشار المرض 

وانتقال العدوي .
كان  العالم  وترعب  كورونا  تأتي  أن  وقبل 
الموسم  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الــدوري 
قبل الماضى متوقف بعد انطالقه لعدة اسابيع 
بسبب الحرب التي كانت دائرة واثر ذلك على 

كرة القدم .
من  كثير  يحدد  أن  اآلن  الكرة  اتحاد  وعلى 
ام ال؟،  ــدوري؛ هل سيقام  ال األمــور حول مصير 
التعامل مع جائحة كورونا  اُقيم كيف سيتم  وإذ 
وكيف  لذلك؟  تدابير  هناك  وهــل  ووضعها؟ 
المجموعة  او  المجموعات  بنظام  هل  سيقام؟ 
الواحدة ؟ وهل يترك فيه الخيار لألندية؟ وكيف 

سيتم التعامل بعد اصبحت كورونا امر واقعا؟ .
اسئلة كثيرة تطرح نفسها دون أن تجد إجابة 
صريحة وعلى اتحاد الكرة أن يوضحها، حيث أن 

من مهام اي اتحاد رياضى التعامل مع األزمات .
جيل من الالعبين لم يأخذ فرصته كاملة في 
كرة القدم الليبية حيث أن هذا الجيل لم يحصل 
ألي  البروز  وسنوات  مميزة،  لعب  مواسم  على 

العب هي محددة بسنوات من العطاء.
وكل ذلك يؤثر علي المنتخبات الوطنية لكرة 
الليبي  المنتخب  أن  واضحًا  كان  حيث  القدم 
وعدم  ــدوري  ال توقف  بسبب  كثيرا  يتأثر  األول 
وجود جاهزية تامة لالعبين الذين يتم اختيارهم 
البدائل  يحدد  أن  الكرة  اتحاد  وعلى  للمنتخب. 
والتعامل  للدوري  اخــري  مرة  الغياب  حالة  في 
أن  يجب  الثقافة  فهذه  والمشاكل،  األزمــات  مع 
الطارئة  ــداث  األح مع  خاصة  بها  التعامل  يتم 
بالنسبة التحاد الكرة، اما التحجج بالوضع األمني 
واالقتصادي الصعب فهو مبرر غير مقبول ، ألنه 
عندما تم انتخاب اتحاد الكرة واي اتحاد رياضي 
كان يعرف صعوبة الوضع والظروف األمنية التي 

تعيشها البالد.

الدوري  من  األولى  الجولة  مباريات  اإلثنين  انتهت 
ثالثة  مدى  على  أقيمت  التي  الممتاز،  اإلنجليزي 
ومانشستر  سيتي  مانشستر  ناديا  غاب  حيث  أيام، 
حتى  مشاركتهما  بسبب  األولى،  الجولة  عن  يونايتد 
واليوروبا  أوروبا،  أبطال  دوري  في  الماضي  أغسطس 
مانشستر  ضد  بيرنلي  مواجهتا  تأجلت  وبالتالي  ليغ، 

فيال. أستون  يونايتد ومانشستر سيتي ضد 
بإقامة  السبت  يوم  البريميرليغ  مباريات  وبدأت 
أربع مواجهات، حيث تمكن أرسنال من االنتصار على 
فولهام  نادي  الثانية  الدرجة  من  الصاعد  مضيفه 
في  باالس  كريستال  انتصر  بينما  نظيفة،  بثالثية 
شيء.  ال  مقابل  بهدف  ساوثهامبتون  على  ملعبه 
وعلى ملعب أنفيلد سجل النجم المصري محمد صالح 
هاتريك وقاد ليفربول لتحقيق فوز صعب على الضيف 
الثانية  الدرجة  من  الصاعد  يونايتد  ليدز  العنيد 
بنتيجة »4-3«، بينما حقق نيوكاسل فوزا ثمينا خارج 

ملعبه على وست هام بهدفين مقابل ال شيء.
التي  األرقام  أبرز  التقرير  هذا  في  ونرصد 
اإلنجليزي  الدوري  من  األولى  الجولة  في  تحققت 
الفوز  بعد  تمكن  الذي  تشيلسي  أبرزها:  الممتاز، 

من  واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  برايتون  على 
2000 طوال مشاركاته في  الوصول إلى النقطة رقم 
ثالث  ليصبح   ،1992 العام  انطلق  الذي  البريميرليغ 

وقد  اإلنجاز،  هذا  يحقق  البطولة  تاريخ  في  فريق 
 1077 في  النقاط  من  العدد  هذا  إلى  البلوز  وصل 
النقطة  إلى  الوصول  في  تشيلسي  وسبق  مباراة، 

2000 كل من مانشستر يونايتد بـ2234 نقطة  رقم 
نقطة. بـ2014  وأرسنال 

تاريخية: بعد تسجيل محمد صالح  وأرقام  - صالح 
النجم  حقق  يونايتد،  ليدز  شباك  في  »هاتريك« 
أول  أصبح  أنه  منها  المهمة،  األرقام  عديد  المصري 
العب في تاريخ ليفربول يسجل في الجولة األولى من 

متتالية. مواسم  أربعة  خالل  البريميرليغ 
من  العب  أول  المصري  النجم  أصبح  وكذلك 
من  األولى  الجولة  في  »هاتريك«  يسجل  ليفربول 
 ،1989-1988 موسم  ألدريدج  جون  منذ  الدوري 
تسجيل  من  يتمكن  العب  تاسع  صالح  ويعتبر 
اإلنجليزي  الدوري  من  األولى  الجولة  في  »هاتريك« 

الحديثة. نسخته  في  الممتاز 
صناعة  بعد  عاما:   28 عمره  رقما  يعادل  ويليان   -
أول  ويليان  أرسنال  نجم  أصبح  فولهام،  أمام  هدفين 
العب يقدم تمريرتين حاسمتين في أول ظهور له مع 
فعل  عندما  بارلور،  راي  منذ  الدوري  في  المدفعجية 

.1992 نفس األمر في أغسطس 
سجل  تاريخي:  لفوز  باالس  كريستال  يقود  زاها   -
النجم ويلفريد زاها هدفا في شباك ساوثهامبتون قاد 
في  ملعبه  على  فوز  أول  لتحقيق  باالس  كريستال  به 
من  الحديثة  بالنسخة  افتتاحية  بمباراة  الفريق  تاريخ 

الممتاز. اإلنجليزي  الدوري 

- إنجاز جيف هندريك: تمكن العب نيوكاسل جيف 
هندريك من تسجيل هدف وصناعة مثله ألول مرة في 
تاريخه بالبريميرليغ خالل مباراة وست هام، التي تعتبر 

المشاركة رقم 123 له في البطولة.
يسجل  بلجيكي  خامس  كاستاني  تيموثي   -
لليستر  هدف  أول  تسجيل  بعد  األول:  ظهوره  في 
أصبح  ألبيون  بروميتش  وست  مرمى  في  سيتي 
يسجل  بلجيكي  العب  خامس  كاستاني  تيموثي 
من  كل  بعد  بالبريميرليغ،  األول  ظهوره  في 
وكريستيان  فيرمايلين،  وتوماس  نيليس،  لوك 

تروسارد. وليونردو  بنتيكي، 
خاميس  الجديد  إيفرتون  العب  صنع  كما   -
في  للتسجيل  سانحة  فرصة  خمس  رودريغيز 
أكثر العب يصنع فرصا  ليصبح  توتنهام،  مواجهة 
أليكسيس  منذ  بالبريميرليغ  األول  ظهوره  في 
العام  باالس  كريستال  ضد  أرسنال  مع  سانشيز 

.2014
راؤول  وولفرهامبتون  مهاجم  سجـل  كما   -
بعد  يونايتد  شيفيلد  شباك  في  هدفا  خيمينز 
أسرع  هو  هذا  ليكون  ثانيـة،  و19  دقيقتين 

مات  هدف  منذ  البطولة  في  للوولز  هدف 
و56  دقيقة  بعد  بالكبول  مرمى  في  جارفيس 

.2011 فبراير  في  ثانية 

صالح يواصل كتابة التاريخ وإنجاز تشيلسي.. أرقام تحققت في الجولة األولى من الدوري اإلنجليزي
الوسط - القاهرة

القدم،  لكرة  الليبي  لالتحاد  العام  األمين  أكد 
ليبية  فرق  أربعة  مشاركة  الصويعي،  ناصر 
و»دوري  الكونفدرالية«  »كأس  مسابقتي  في 
حدد  بعدما  وذلك  الموسم.  هذا  األبطال« 
الدول  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد 
أنديتها في  أربعة من  لها بمشاركة  المسموح 
حسب  المقبل  الموسم  األفريقية  البطوالت 
الكونفدرالية   2 التصنيف »2 دوري األبطال + 
وجمهورية  وأنغوال  الجزائر  وهي  األفريقية«، 
وليبيا  وغينيا  ومصر  الديمقراطية  الكونغو 
والسودان  أفريقيا  وجنوب  ونيجيريا  والمغرب 

وتونس وزامبيا.
بأربعة  ستنافس  التي  الدول  بين  من  ليبيا 
فرق، اثنين في مسابقة دوري األبطال، واثنين 
فرصة  وتعتبر  األفريقي،  االتحاد  كأس  في 
منحها  التي  الدول  ولجميع  الليبية  للفرق 
شروط  وفق  المشاركة  حق  األفريقي  االتحاد 
من  الموسم،  هذا  الفرق  لكل  االتحاد  حددها 
االحترافي،  النموذجي  النادي  مقومات  بينها 
وجود  وعدم  المزاولة  رخصة  وجود  وهي 
للنادي  جاٍر  حساب  ووجود  النادي،  على  ديون 
ومدير  احترافية،  وإدارة  وملعب  للنادي،  ومقر 
للكرة، وأطقم فنيه لديه، ورخص المزاولة من 
االتحاد األفريقي أو الدولي )A -B -C( بالنسبة 
النادي  ممارسة  إلى  باإلضافة  للمدربين، 
لديه  يكون  وأن  المختلفة  الرياضية  األنشطة 

فرق للبراعم والناشئين واألواسط.
الفرق  على  الشروط  كراسة  توزع  وسوف 
في  الدولي  الخبير  أكده  لما  وفقًا  المشاركة 
قريميدة،  محمد  المهندس  الـ»كاف«  قوانين 
في مداخلة مرئية على برنامج »في التسعين« 
بقناة »الوسط«، فهل سيطبق االتحاد األفريقي 
المشاِركة  األفريقية  الفرق  على  الشروط  هذه 

في بطوالته؟.
في  صدرت  فقد  جديدة،  ليست  الشروط 
2006، وتم تفعيلها أيضًا في 2015 ولكنها لم 
تنفذ، واألسباب في ذلك الزالت جوهرية، وهي 
أيضًا  ليبيا  بينها  ومن  األفريقية  الدول  كل  أن 
تعاني عدم وجود النادي االحترافي النموذجي، 
عدم  تعاني  األفريقية  الدول  فكل  ندر،  ما  إال 
وجود البنية التحتية والمالعب الرسمية ومكبلة 

أو أندية تخصصية وال توجد أي بوادر إلدماجها 
في  كبيرًا  عبئًا  أصبح  ما  وهو  عملها،  تقنين  أو 

الوقت الرهن.
التي  الممتاز،  أندية  والعبء األكبر حاليًا هو 
في  دولة  توجد  فال  ناديًا،   28 عددها  يبلغ 
التي  الفرق،  من  العدد  بهذا  دوري  أو  العالم 
أجل  من  العشوائية  القرارات  بسبب  جاءت 
معضلة  وهي  االنتخابات،  في  أصواتهم  كسب 
الفرق  تطور  أمام  العراقيل  وضعت  قانونية 
اتحاد  في  الفاشلة  اإلدارات  قبل  من  الليبية 
الكرة، الذي يحتاج إلى ثورة تصحيح للمسار، إذا 
وكذلك  الليبية،  القدم  بكرة  النهوض  أردنا  ما 
التي  األندية  إدارات  الكفؤة في  العناصر  اختيار 
اإليجابي  المردود  تدني  في  وتسهم  أسهمت 

لكرة القدم الليبية.
بعض األصوات في الوسط الرياضي الليبي، 
قاعدة  ليكون  رياضي  مشروع  بتبني  طالبت 
األمد  طويلة  خطة  ورسم  والنجاح  لالنطالق 
تهدف لبناء مشروع رياضي متكامل نجنى ثماره 

بعد عدة سنوات في ظل التخطيط السليم.
الموسم،  هذا  ستشارك  ليبية  أندية  أربعة 
بنغازي«  »األهلي  أندية  تكون  أن  ويرجح 
في  طرابلس«،  و»األهلي  و»النصر«  و»االتحاد« 
حال تم االعتماد على آخر بطولة للدوري الليبي 
الممتاز، أو سيكون لالتحاد الليبي رأي آخر بهذا 
الخصوص، إال أن هذه الفرق لم تقم بأي نشاط 
رياضي منذ أبريل 2019 ما عدا فريق »النصر« 
الذي تأهل للدور الرباعي، وباقي الفرق لم يكن 
لها أي نشاط رياضي، بل فرطت في كل العبيها 
وهي تحتاج إلى إعادة بناء من جديد وإلى ترميم 
الصفوف وإيجاد بدائل للرياضيين الذين احترفوا، 
المنافسات في هذا  ليست جاهزة لخوض  وهي 
مع  سباق  إلى  فيه  تحتاج  الذي  القصير،  الوقت 

الزمن لتكوين فريق يستطيع المنافسة.
وهناك بعض األندية التي تعاقدت في اآلونة 
إلى  الالعبين وهي في حاجة  األخيرة مع بعض 
في  صعب  وهذا  عاٍل،  مستوى  على  مدربين 
أرادو  ما  إذا  محترفين  وكذلك  الحالي  الوقت 
المشاركة بصورة مشرفة، فالمشاركة الليبية في 
المتوقع  الموسم من  المنافسات األفريقية هذا 
أن تكون مشاركة هزيله ألن مقومات المشاركة 
أن  إلى  باإلضافة  الحالي،  الوقت  في  مفقودة 
المتراكمة  الديون  مشكلة  تعاني  األندية  كل 

والمشاركة تحتاج إلى الدعم المادي.

شروط »كاف« تحاصر الفرق الليبية في بطولتي »دوري األبطال« و»الكونفدرالية«

الوسط - الصديق قواس

األندية الليبية تحتاج المقومات النموذجية.. وتفتقد البنية التحتية في مالعبها

اإلدارات الفاشلة في اتحاد 
»القدم« تحتاج ثورة تصحيح 

مسار للنهوض بالكرة الليبية

بالديون والفقر والفاقة وغياب األوضاع األمنية، 
وعدم االستقرار.

األندية الليبية هي األخرى تحتاج إلى العديد 

من مقومات النادي النموذجي، حيث تفتقر إلى 
أبسط األشياء المهمة من بنى تحتية ومالعب 
جارية  وحسابات  احترافية  إدارية  وكوادر  فنية 

شهرية،  مداخيل  عليها  تدر  واستثمارات  لها، 
في  الدولة  على  تعتمد  الزالت  لألسف  ولكنها 
الموارد المالية، ورخص المزاولة وإذا ما طبقت 
حتى  طويل  وقت  إلى  فتحتاج  الكاف  شروط 

تصحح من نفسها.
باإلضافة إلى غياب اللوائح المنظمة لرخص 
أكثر  إلى  ليبيا  في  عددها  وصل  والتي  األندية 
والتي  مقومات،  أي  تملك  ال  نادٍ   200 من 
بين  ومن  الشنطة«،  بـ»أندية  أغلبها  عرفت 
أغلبها  في  يوجد  ال  ناديًا   120 األندية  هذه 
مقومات النادي وال يوجد بها أي ألعاب رياضية 

● تدريبات النصر

● تدريبات االتحاد

عن  نجم،  عالء  الشاب  الوطني  المدرب  أعرب 
والنشطاء  اإلعالميين  عديد  من  الشديد  استغرابه 
فريق  دفاع  نجم  إبعاد  حول  الرياضي  الوسط  في 
وعدم  فكرون  صالح  الشاب  الدولي  »النصر«، 
إدراجه ضمن التشكيلة المثالية واألساسية األقرب 

لمنتخبنا الوطني لكرة القدم حسب آرائهم.
حسابه  عبر  له  منشور  في  نجم،  عالء  وقال 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي 
»فيسبوك«: »تابعت خالل اآلونة األخيرة جملة من 
في  الوطني  المنتخب  تشكيلة  بشأن  المقترحات 
تشكيلة  اقترح  والكل  المقبلة،  الدولية  المباريات 
ودار  ورؤيته،  نظره  وجهة  حسب  األول  لمنتخبنا 
منتخب  لدى  الضعف  نقطة  حول  والجدال  النقاش 
ليبيا وهو الالعب الذي سيكون بجوار سند الورفلي 

في مركز متوسط الدفاع«.
مدافعين  بخمسة  اللعب  يقترح  »أحدهم  وتابع: 
به  يلعب  لم  الذي  األمر  وهو  الضعف،  نقطة  لسد 
الالعب  تواجد  اقترح  وأحدهم  قبل،  من  المنتخب 
اآلخر  عليه  ليرد  الورفلي  سند  مع  باهلل  المعتصم 
اليسرى  بالقدم  يلعبان  ألنهما  األمر  بصعوبة 
ويطالب  يقترح  اآلخر  والبعض  الدفاع،  قلب  في 
األغلب  أنهم على  إال  باستدعاء العبين ذوي خبرة، 

على أعتاب االعتزال«.
الالعب  تناسى  باألحرى  أو  نسي  »الكل  وأضاف: 
صالح فكرون صاحب الـ 21 عامًا«، مشيرًا إلى أن ما 
قدمه في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم يجعله 
هو من يختار من يكون إلى جانبه في محور الدفاع.

وأكد نجم، أن المدافع الشاب صالح فكرون حاليًا 
إمكانات  ويملك  ليبيا،  في  المدافعين  أفضل  من 
المدافع  ليكون  تؤهله  هائلة  وبدنية  فنية  وقدرات 
األول لمنتخبنا الوطني في المواعيد الدولية المقبلة 
، قائاًل: »فقط امنحوه الثقة والفرصة، وإن لم يثبت 

نفسه أنا من أحاسب«.
على  نجم،  عالء  الوطني  المدرب  وراهن 
بـ»مدافع  إياه  واصفًا  فكرون،  صالح  المدافع 
الوطني  المنتخب  مستقبل  أنه  معتبرًا  المستقبل«، 
خالل  »النصر«  فريقه  مع  تألقه  بعد  وذلك  األول، 

بلغ  التي  الماضي،  الموسم  األفريقية  مشاركته 
بطولة  في  النهائي  ربع  الدور  »النصر«  فريق  فيها 

»الكونفدرالية«.
واختتم منشوره بتمني التوفيق للمنتخب الليبي 
في مشواره األفريقي، مجددًا ثقته في الجهاز الفني 
المرجيني  علي  المدربين؛  من  كل  بقيادة  المحلي 

وأحمد السنفاز.
يذكر أن المدرب الوطني عالء نجم نجح كمدرب 
مساعد برفقة زميله المدرب الوطني محمد الككلي 
تاريخه  في  مرة  ألول  »النصر«  فريقه  وصول  في 
»الكونفدرالية«  بطولة  في  النهائي  ربع  الدور  إلى 

األفريقية.

 
ً
»امنحوه الثقة والفرصة«.. عالء نجم داعما

فكرون: مستقبل المنتخب الليبي األول
»األهلي طرابلس« يعزز 

صفوفه بضم عبدالله 
بلعم قادما من »النصر«

النادي األهلي طرابلس صفوف  عزز 
الفريق األول لكرة القدم، بضم عبداهلل 

بلعم، في إطار سعي مجلس إدارة النادي 
الفريق  لتدعيم  بوعون،  برئاسة ساسي 

الكروي  للموسم  استعدادا  مميزة  بعناصر 
الجديد.

ويمثل عبداهلل بلعم إضافة قوية 
بلقب  للتتويج  للفريق، في ظل تطلعه 

المقبل، والمقرر  الموسم  الدوري خالل 
له في الخامس عشر من شهر أكتوبر 

المقبل.
العناصر األساسية  أحد  بلعم  عبداهلل 

الوطني، حيث  والمنتخب  النصر  في فريق 
الملعب،  يتميز بحركة دؤوبة في وسط 

وفاعلية كبيرة على  قتالية  بروح  ممزوجة 
للمهاجمين. حاسمة  وتمريرات  المرمى 

النظير  منقطعة  مستويات  بلعم  وقدم 
ما  األفريقية،  الكونفدرالية  بطولة  في 
المنتخب  إلى صفوف  لالنضمام  أهله 

األفريقية  التصفيات  األول في  الوطني 
2019، تحت  أفريقيا  المؤهلة ألمم 

فوزي  للمخضرمين  الفني  الجهاز  قيادة 
باني. وأبوبكر  العيساوي 

وكانت أولى مباريات الالعب مع نادي 
31 يوليو العام  النصر أمام دارنس في 
2016، ومنذ ذلك التاريخ أثبت الالعب 

الكروية حتى أصبح  مهاراته وقدراته 
الليبية  الجماهير  ألسنة  على  يتردد  اسما 

انتماءاتها. بمختلف 
وانضم بلعم إلى صفوف نادي النصر 

موسم -2012 2013 قادما من نادي 
النجمة، وتدرب في البداية مع المدرب 

المصري محمود عز، حيث أظهر مستويات 
جيدة جعلته أساسيا في فريق األواسط 

ولمدة موسمين، ثم لعب موسمه األول 
مع المدرب صالح الخضري في مركز 

االرتكاز وسجل هدفين.

نجح السباحان الليبيان حماد أحمد الفالح وعزالدين أمين اقطاط، 
في اجتاز سباق تحدي القوة والتحمل لسباحة 50 كيلومترًا متواصلة 
من مدينة بنغازي إلى مدينة قمينس، وهو السباق الذي ترقبه عشاق 
السباحة الليبية، في تمام الثانية بعد منتصف ليل الجمعة؛ ألنه يعد 

األول من نوعه على مستوى الوطن العربي.
التواصل  موقع  على  صفحته  عبر  للسباحة  الليبي  االتحاد  وقال 
 50 لمسافة  السباحة  في  نجحا  السباحين  إن  االجتماعي»فيسبوك«، 
كلم متواصله، حيث انطلقا من شاطئ القرية السياحية بنغازي على 
تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 11 
سبتمبر الجاري، وصواًل إلى شاطئ مرسى قمينس من نفس اليوم ما 
بين الساعة 3 إلى 5 مساًء في زمن تقريبي ما بين 13 إلى 15 ساعة 

سباحة متواصلة.
وأشار إلى أن سباق القوة والتحمل جرى رفقة قوارب خفر السواحل 
لإلسعافات  واالستعدادات  التدابير  بجميع  األخذ  مع  البحري  واإلنقاذ 

واإلنقاذ حرصًا على سالمة السباحين والطاقم المرافق لهما.
الليبي  العام  »االتحاد  إشراف  تحت  تم  السباق  أن  إلى  ولفت 
للسباحة«، وبرعاية ماسية من شركة »برقة ليبيا القابضة« برئاسة 

أحمد سليم البركي، مدير عام الشركة. وكان االتحاد الليبي للسباحة، 
الشرقية، ومشرفًا  للمنطقة  االتحاد يوسف عمران منسقًا  كلف عضو 

على سباق التحدي، وخالد المقصبي رئيسًا للجنة العليا للسباق.
»الهالل«،  نادي  العب  الفالح،  أحمد  حماد  الليبي  السباح  وكشف 
كواليس اجتيازه سباق تحدي القوة والتحمل بعد نجاح تجربة العبور 

لمسافة 50 كلم من شواطئ مدينة بنغازيإلى مدينة قمينس.
»الهالل«،  بنادي  اإلعالمي  للمركز  تصريحات  في  الفالح،  وأوضح 
سرعة  أن  أكد  حيث  بنجاح،  السباق  لعبور  مواتية  كانت  الظروف  أن 
اتجاه الريح كانت في صالحنا، مشيرًا إلى أن درجة حرارة المياه كانت 
24 درجة، مشددًا على أن كل الظروف كانت مواتية الجتياز السباق 

بنجاح.
وأكمل الفالح تصريحاته بأنه تم عبور السباق بنجاح في 12 ساعة 

وسبع دقائق.
وفي تصريح لرئيس فرعي السباحة ببنغازي خالد المقصبي، خص 
واستعدادهما  جهوزيتهما  على  السباحين  فيه  حيا  »الوسط«  به 

وإكمالهما السباق بأريحية ودون صعوبات.
آالف  عشرة  مبلغ  منهما  كاًل  ستمنح  المنظمة  اللجنة  أن  وأضاف 
الرسمي  الراعي  القابضة«،  »برقة  شركة  المقصبي  حيا  كما  دينار، 
للسباق والحكام ورجال الضفادع البشرية والمجلس البلدي قمينس 

وكل المساهمين في النجاح.

الوسط- محمد ترفاس

● السباحان الليبيان حماد الفالح وعزالدين اقطاط

بنغازي - زين العابدين بركان

● صالح فكرون

ألول مرة بالوطن العربي.. ليبيان يعبران 50 كلم سباحة من بنغازي لقمينس

● فريق تشيلسي في الدوري اإلنجليزي

● صالح



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 17 سبتمبر 2020 م العدد 252السنة الخامسة 29 المحرم 1442 هــ

ماذا: تعني في هذا التوقيت؟

من: يتحكم في توقيتها؟

متى: تصبح ممكنة؟

أين: االتفاق السياسي من هذه االستقالة؟
كيف: ستتعامل معها األطراف المؤثرة في 

الحالة الليبية؟
لماذا: لم يعلنها صراحة؟

 كل شيء كل شيء  

»استقالة السراج«

منذ يومين مرت ذكرى رحيل الفريق نوري الصديق بن 
إسماعيل، الذي ترك ثراء وتجارة والده وأجداده، ملبيًا نداء 

الوطن، مساهمًا في تأسيس الجيش الليبي إبان الحرب 
العالمية الثانية، وعندما ُأعلن استقالل ليبيا كاماًل وقام 

الجيش الليبي، في العهد الملكي، تولى سنة 1961رئاسة 
أركانه لمدة ثماني سنوات، إلى أن ُأحيل إلى التقاعد سنة 
1968. وُلد الفريق نوري الصديق بمصراتة سنة 1920، 

من عائلة تعد من كبار تجارها. وبعد احتالل إيطاليا مدينة 
مصراتة هاجر والده إلى مصر في سنة 1924.

يُشهد له أنه خالل توليه رئاسة األركان بالجهد المتصل، 
الذي بذله في االرتقاء بالجيش الليبي، وتوفير متطلباته، 

متفانيًا في صراعات حقيقية مع الحكومات المتعاقبة 
لتحسين الجيش ورجاله، ظل همه تزويد الجيش بالمعدات 

واألسلحة الحديثة، حريصًا على تثمين الجهود وتشجيع 
المبادرات، التي ترتقي بالجيش.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

جدًا،  احتفوا  البريطانية  بالصحف  الداخلية،  الصفحات  في  والتعليقات،  اليومية  الزوايا  ُكتّابُ 
أتباعه من  التي حّذر فيها  الفاتيكان فرانسيس،  بابا  مؤخرًا، وعلى طريقتهم، بخطبة سماحة 
النميمة،  مغبة خطر  لسماع حكمته- من  األرض  بقاع  جاءوا من مختلف  -الذين  المسيحيين 
ووصفها بأنها »وباٌء أسوأ من كوفيد«، والحقيقة، أنني تابعت قراءة التعليقات المشوّكة، والتي 
ال تخلو من ظرف باهتمام، ألن أغلبية من كتبوها من المعلقين يعدّون رفاق طريق مالزمين 
القرّاء  للنميمة، بل وال يمكن الفصل بينهم. ولوال كتاباتهم الموشاة بالنميمة، لما تجشّم 
غيظًا،  استشاطوا  السبب،  لذلك  تعليقات وحكايات. وهم  ينشرون من  ما  ومتابعة  قراءة  عناء 
ُكتب ونشر من  اطلع على ما  لو  وأنا واثق أن سماحته  الكيل أضعافًا مضاعفة.  البابا  وأذاقوا 
تعليقات حوله، لما عرفت روحه سبياًل إلى راحة أخيرة متمنية. خاصة، وأن معظمهم، من باب 
، تاريخيًا، الحصن الحصين للنميمة،  الشماتة، كتبوا مؤكدين أن مبنى الفاتيكان، تحديدًا، يُعدُّ

ومصدرًا ألكبر نمامي العالم.
 .) THE GOSSIP IS A PLAGUE WORSE THAN COVID( سماحة البابا قال حرفيًا

قاموس المورد، طبعة عام 1989، يفسر الكلمة اإلنجليزية )GOSSIP( بعدة معان، وليس 
منها إال اثنان، في نظري، ينطبقان على ما تعنيه الكلمة في األوقات الحالية من معنى. وهما 
الليبية أكثر ما  المحلية  اللهجة  )ُقرْمَه( في  القيل والقال، ونشر اإلشاعات. وأعتقد أن مفردة 
التي  الحالة،  بوصف  تليق  رأيي،  بالنميمة، ألنها، حسب  ترجمتها  أفضل  لكني  عليها.  ينطبق 
أنواع،  والنميمة  وراء ظهره.  ثالث، ومن  تتعلق بشخص  بأمور  آخر،  إلى  يتحدث فيها شخص 

األنواع  أن  يعني  ال  وهذا  السياسية.  النميمة  لي  إمتاعًا  وأكثرها 
للقدرة  مفتقدة  أو  مثيرة،  غير  أو  غير ممتعة،  النميمة  األخرى من 
والنميمة  والتشويق.  اإلثارة  من شدة  القلب  نبضات  تسريع  على 
أبانا  حواء  أمنا  أغوت  أن  منذ  بشري،  مجتمع  منها  يخلو  يكاد  ال 
آدم المسكين بأكل التفاحة، فاستحقا الطرد من الجنة، واستعمرا 
على  البشرية  المسيرة  البعيد،  الوقت  ذلك  منذ  وبدأت،  األرض. 

اليابسة، عبر مراحلها المتعددة. 
لكن التغيّر اإلنساني، والتطور الحضاري، لم يتمكنا من القضاء 
يمكن  ال  صار  حتى  وبهارات،  تشويقًا  زاداهــا  بل  النميمة،  على 
الغراء  بمثابة  صارت  وحتى  بشري،  تجمع  أي  في  عنها  االستغناء 
الذي يجعل أفراده ملتصقين ببعض، رغبة في سماع آخر ما استجد 
األسباب  أعرف  وال  آخرين.  أفراد  بحيوات  صلة  ذات  تعليقات،  من 
التي دعت البابا فرانسيس، في حصنه العتيد بالعاصمة اإليطالية، 
إلى أن يقرر الخوض في مياه تاريخية أبحرت فيها مراكب البشرية 
على  فتح  دونه،  أو  بقصد  لكنّه،  تزال.  وال  راياتها  ألوان  بمختلف 
نفسه أبواب جهنم، وكما يقول المثل »على نفسها جنت براقش«. 
أبواب  نفسي  على  وأفتح  مثله،  أفعل  أن  أود  ال  أنا  الحقيقة،  وفي 
جهنم، لكني ال أستطيع منع نفسي من اإلشارة إلى حقيقة أن نسبة 
لفالن  بما حدث  األمر  يتعلق  حين  الرجال،  نسبة  من  أكثر  النساء 
أو لفالنة. ويرجع المختصون السبب إلى أن النساء يفتقدن القوة 
بمعناها التقليدي، وبالتالي يسعين إلى تعويضها بالقيل والقال، أو 
بالنميمة. واألمر نفسه ينطبق على المثليين. وما يثير االستغراب، 
فرانسيس  البابا  قداسة  أن  رمبيلو،  هيلين  اسمها  لكاتبة  استنادًا 
من  جدباء  سنة  إلى   2020 سنة  أحال  قد  كوفيد  وباء  أن  نسي 
النميمة، والقيل والقال. فالمؤسسات والمصانع والمكاتب تعرضت 
جميعها  وهي  والنوادي،  والمسابح  المقاهي  ومثلها  لإلقفال، 

ملتقيات لمختلف األنشطة اإلنسانية ومرتع خصب جدًا للنميمة، أو القيل والقال.
القيل  لتبادل  مؤقت،  تعويض  بمثابة  للتواصل،  كثيرة  وسائل  قدّم  التقني  التقدم  لكن 
والقال. ومن الجدير بالمالحظة أن المجتمعات المتقدمة تقتات مثل نظيراتها المتخلفة على 
إذاعية  وبرامج  صحف  من  اإلعالمية  اإلمكانيات  لها  تسخّر  إنها  بل  والقال.  والقيل  النميمة، 
وتلفزية. الكاتب والروائي األميركي »ترومان كابوتي« يقول إن: »كل األدب نميمة. ماذا بحق 
اهلل تكون رواية آنا كاريننا، أو رواية الحرب والسالم، أو رواية مدام بوفاري إن لم تكن نميمة؟«. 
هذا القول حثني على مزيد من البحث في اإلنترنت عما قاله غيره من الكتاب واألدباء وغيرهم 
من الشخصيات المعروفة عن النميمة، فاكتشفت عشرات الصفحات من األقوال المأثورة، مما 

ال يتسع له المجال في هذه السطور، لكني ارتأيت اختيار ما راقني منها ومشاركتها مع القراء.
 الممثل والمغني البريطاني »روبرت ايفريث« في مذاكرته يقول: »النميمة هي الغراء الذي 

يحافظ على تماسك الصحبة«.
النميمة من خالل  إدانة  البريطانية المشهورة »جين اوستن« رغم إصرارها على  الكاتبة   
بطالت رواياتها، إال أنها في مراسالتها الخاصة مع شقيقتها، التي كشف عنها الغطاء في وقت 
الرسائل، بعد قيام شقيقتها  النميمة كما تبيّن مما تبقى، وعثر عليه، من تلك  متأخر، تحب 

بحرق معظمها. 
وأن الراحلة األميرة »دايانا«، ضبطت متلبسة، عديد المرات، في مواقف نميمية مع خدمها، 
البريطاني »أوسكار وايلد« كتب على  الكاتب المسرحي والروائي  الطباخين. وأن  وخاصة مع 
مجرد  إال  ليس  والتاريخ  »النميمة ساحرة.  له:  في مسرحية مشهورة  إحدى شخصياته  لسان 

نميمة. لكن الفضيحة تجعل النميمة مضجرة بفعل األخالق«.
أتمنى للجميع قضاء جلسات نميمة مشوقة وممتعة.

جمعة بوكليب

وباء أسوأ من كوفيد؟

النميمة أنواع، 
وأكثرها إمتاعًا 

لي النميمة 
السياسية. 

وهذا ال يعني أن 
األنواع األخرى 

من النميمة 
غير ممتعة، أو 

غير مثيرة، أو 
مفتقدة للقدرة 

على تسريع 
نبضات القلب 

من شدة اإلثارة 
والتشويق.

الفريق نوري 
الصديق 

إسماعيل

 الضفادع الذهبية 
في خطر

تقع الضفادع الذهبية على رأس قائمة، 
تضم 225 من البرمائيات، في مرمى 

خطر نوع من الفطريات المائية في بنما.
ويعيش نحو 200 ضفدع ذهبي مثاًل 
في أحواض مائية موضوعة في حاويات، 
في منأى من العالم الخارجي. فلو تركت 
هذه الضفادع في موطنها الطبيعي، لما 

كانت نجت من الفطريات القاتلة التي 
تهدد بإبادة ثلث أنواع البرمائيات في 

بنما.
ولكن في معهد سميثسونيان للبحوث 
االستوائية الواقع عند قناة غامبوا، شمال 

مدينة بنما، أعيد تكوين هذه البيئة 
الطبيعية بكل تفاصيلها، من نظام الري 

والصخور والنباتات، تحت اآلشعة فوق 
البنفسجية وفي ظل درجة حرارة مثالية.

ولم تُشاهَد منذ 11 عامًا أية ضفدعة 
ذهبية في بيئتها الطبيعية في بنما، رغم 
كون هذه البرمائيات مستوطنة في هذا 
البلد. فمعظمها، أي نحو 1500، موجود 

في حدائق حيوانات في الواليات المتحدة 
بهدف تمكينها من التكاثر.

النوم يؤجل 
الزهايمر

مع كل مرة تنام فيها جيدًا، يمكن 
أن يؤخر ذلك ظهور الخرف، حسب ما 
ل علماء من خالل دراسة حديثة. توصَّ

ويعمل النوم الصحي العميق على إبطاء 
تراكم اللويحات السامة في الدماغ، 

المعروفة باسم »بيتا أميلويد«، التي 
ترتبط باإلصابة بمرض الزهايمر، حسب 

»ذي صن«.
وقال البروفيسور ماثيو ووكر، من 
جامعة كاليفورنيا: »النوم يشبه كرة 

بلورية تخبرك متى وكيف تتطور أمراض 
الزهايمر في دماغك. والجانب المشرق 

هنا هو أن هناك شيًئا يمكننا فعله حيال 
ذلك. يظهر الدماغ نفسه أثناء النوم 

العميق، وبالتالي قد تكون هناك فرصة 
إلعادة عقارب الساعة إلى الوراء من 

خالل الحصول على مزيد النوم في وقت 
مبكر من الحياة«، وفق »روسيا اليوم«.
وبينما ظل المشاركون بصحة جيدة 

طوال فترة الدراسة، تمكن الباحثون 
من تقدير متى سيبدأ مرض الزهايمر 
باستخدام جودة نومهم للتنبؤ بكمية 

تراكم الترسبات في أدمغتهم.

جنيفر لورنس.. 
مقاطعة

قرر عدد من المشاهير بينهم جنيفر لورنس وكيم كارداشيان وليوناردو دي كابريو، 
تجميد حساباتهم على »إنستغرام« ليوم واحد األربعاء لتذكير شركة »فيسبوك« 

التي تملك »إنستغرام« بضرورة مكافحة ما يُنشَر على منصاتها من أخبار مضلَِلة 
ومحتوى ينطوي على كراهية.

وجاء قرار هؤالء النجوم استجابًة 
لدعوة مجموعة من المنظمات 

كانت سابقًا وراء حركة أولى 
لمقاطعة »فيسبوك«، وفقا 

لوكالة فرانس برس.
وأطلقت هذه المجموعة 

في يونيو الفائت وسم 
#ستوب هيت فور بروفيت 

)أوقفوا الكراهية الهادفة إلى 
الربح(، وأحجم عدد من أهم 

الجهات المُعلِنَة على 
»فيسبوك« موقتًا عن شراء 

مساحات إعالنية على 
منصاتها.
وتتهم 

المنظمات مجموعة 
»فيسبوك« 

بأنها تساهم 
في التحريض 

على العنف ونشر 
العنصرية والكراهية، 

إضافة إلى التضليل 
اإلعالمي المرتبط 

بالعملية االنتخابية 
في الواليات 

المتحدة، على ما 
أوضحت »رابطة 

مكافحة التشهير«، 
وهي إحدى المنظمات 

التسع المشاركة.

أقوالهمأقوالهم

- آن األوان إلقامة الدولة المدنية 
الديمقراطية في ليبيا وانطالق أعمال 

إعادة اإلعمار.

وزير الخارجية التونسي
 عثمان الجرندي

- إيقاف قوارب صيد إيطالية واحتجاز 
طواقمها في بنغازي »استعراض 

للقوة« ضد وزير الخارجية دي مايو 
من جانب المشير خليفة حفتر.

خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة 
األزمات الدولية المحللة السياسية 

اإليطالية
 كالوديا غازيني

- اتفقنا مع الجانب التونسي على رفع 
مستوى التنسيق والتشاور بخصوص 

الملفات اإلقليمية والدولية، وفي 
مقدمتها الملف الليبي.

سفير الجزائر لدى تونس
 عزوز بعالل

- »التواجد العسكري التركي على 
األراضي الليبية يزعزع االستقرار في 

المنطقة«.

وزير الخارجية المصري
 سامح شكري

درنة هي عروس الجبل األخضر )شرقي 
ليبيا( تتمتع بالكثير من الهبات والعطايا 
الربانية المتمثلة في الشالالت واألنهار 
المتدفقة والشاطئ الساحر على ضفاف 

المتوسط.
وشالل درنة هو مسقط ماء عذب يقع 
قرب درنة، حيث يبعد عن وسط المدينة 
إلى الجنوب حوالي 7 كم، وهو صغير في 
ارتفاعه، إذ يُقدر ما بين 20 إلى 25 مترًا 

تقريبًا.
هذه الشالالت كانت مصدرا لجذب 
السياحة قبل سنوات، لكن األمر اختلف 

مؤخرا، إذ انخفض منسوب الشالالت نتيجة 
عمليات حفر اآلبار.

 شالل درنة.. سحر 
الطبيعة يتدفق
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