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باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 متحف بني وليد.. 
هنا تجتمع حضارات ليبيا

ص16

احتياطي

فضاء

أعلنت منظمة أوبك أن احتياطي المنظمة 
من النفط الخام يبلغ تريليونا و189 مليار 

برميل، مبينة أن هذه االحتياطيات تمثل 
أكثر من 79 % من احتياطيات العالم 

من النفط الخام. وفي تقرير لها، قالت 
المنظمة: إن »احتياطي أعضاء المنظمة 
المكونة من 13 دولة من النفط الخام 
يبلغ تريليونا و189 مليارا و80 مليون 

برميل«، مبينة أن احتياطي الدول خارج 
المنظمة من النفط يبلغ 308 مليارات 

و18 مليون برميل.

مليار 180
دوالر

خسائر »اإليقاف التعسفي«
 إلنتاج وتصدير النفط الذي »تكرر« 

خالل األعوام 2013 و2020
محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير

نفط

كل شيء

بوابة قمرية

قريبا في ليبيا
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ـ»غوتيريس«: أين املسار الدستوري؟ برملانيون وسياسيون ل

ترامب
على غرار »10 داوننج ستريت« في 

بريطانيا، تسلل »كوفيد 19« إلى البيت 
األبيض في لحظة سرقت أنظار العالم 
بأكمله، وعاشت الواليات المتحدة في 
تحد صعب بعد ثبوت إصابة الرئيس 

دونالد ترامب بالوباء، الذي طالما تعامل 
معه بإنكار واستعالء.

الرئيس األميركي تلقى العالج 
في المستشفي العسكري أليام 

معدودة، لكن خبراء يقولون إن 
عالجا باألجسام المضادة )قيد 
التجربة( عجل بشفاء الرئيس، 
ورغم وقع الصدمة التي 

أذهلت الجميع، يتمسك 
ترامب بنبرة التحدي 

واإلنكار.
محللون يرون 

في إصابة الرئيس 
بالوباء جرس إنذار 

قبل انتخابات الرئاسة 
األميركية، وتحديا 

صعبا لرئيس أهمل في 
اإلجراءات االحترازية، لكن 

آخرين رأوا في إخراج مشهد 
مرض الرئيس حيلة دعائية 

من ترامب قبل االنتخابات 
لحسم المعركة مبكرا.. فإلى 

أين يمضي مسار سباق البيت 
األبيض بعد »كورونا ترامب«؟

أبطال »إسود فاتح« 
يكشفون تفاصيل

العمل
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تخطط وكالة استكشاف الفضاء اليابانية 
الستخالص الهيدروجين من بقايا الجليد 
القمري واستخدامه مصدرا للوقود، وفقا 
لجريدة »جابان تايمز«. وتهدف الوكالة 

إلى خفض تكاليف رحالت استكشاف 
القمر، التي تنوي إطالقها في منتصف 

العقد بعد المقبل، بإيجاد مصدر للوقود 
على القمر بدال من نقله من األرض. 
وذكر العلماء أنه ربما توجد بقايا من 

الجليد بالقرب من القطب الجنوبي للقمر 
وداخل فوهاته المظلمة.

معلومات متضاربة عن زمان ومكان انعقاده

ليبيون يبتكرون فرص عمل بديلة ملواجهة سوء األوضاع املعيشية

بعد انتشال جثة مجهولة في بني وليد.. دعوات للتصدي للجرائم ضد املهاجرين

غموض وتفاؤل حذر يسبقان اجتماع جنيف

أعضاء  ثلثي  موافقة  على  الصخيرات  اتفاق  من 
من  وإعفائهم  المعينين  لتعيين  النواب  مجلس 
أول  فإن  السيادية  للوظائف  القيادية  المناصب 
االنقسام  المسودة،  هذه  ــرار  إق تواجه  مشكلة 
الحاصل بين مجلس النواب بين طبرق وطرابلس، 
في  للحوار  كممثل  حضر  من  األول  كــان  وإن 
المنعقد  النواب  مجلس  بينما  بوزنيقة،  مشاورات 
 188 إجمالي  من  نائبا   84 وهــم  طرابلس  في 
اعترض على محادثات المغرب التي لم يكن ممثال 

فيها، ما يرهن التصويت على المسودة.
إقحام  بشدة  انتقد  للقضاء،  األعلى  المجلس 
وأصدر  المحاصصة،  سياق  في  القضائي  الجهاز 
اإلثنين الماضي بيانا شديد اللهجة، اعتبر تفاهمات 
»تدخاًل  القضائية  بالسلطة  يتعلق  فيما  بوزنيقة 
مشيرا  السلطة«،  هذه  واستقالل  بسيادة  ومساسًا 
إلى أنها »إحدى السلطات الثالث التي ظلت موحدة 
ولم تنقسم«. ويطرح ما سبق تساؤالت حول قدرة 
المجلسين في حسم األمر وسط مهلة منحها رئيس 
حكومة الوفاق فائز السراج لطرفي الحوار من أجل 
تشكيل حكومة جديدة نهاية الشهر الجاري ليقوم 
هو بتقديم استقالته وتسليم المهام لرئيس حكومة 
األلمانية  الخارجية  قبل  من  تأكيدات  وسط  جديد 

خالل  سيحسم  جديدة  ليبية  حكومة  تشكيل  بأن 
أسابيع قليلة.

ماس  هايكو  األلماني  الخارجية  وزيــر  وشــدد 
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  شأن  شأنه 
كمقدمة  األسلحة  حظر  احترام  على  غوتيريس، 
ماس  قال  حيث  السالم،  مفاوضات  إلى  عودة  ألي 
استمر  طالما  العسكري  المأزق  من  نخرج  »لــن 
بدورها  المتحاربين«.  إلى  والرجال  األسلحة  تدفق 

باإلنابة  المتحدة  لألمم  الخاصة  المبعوثة  قالت 
ستيفاني ويليامز »ما زال تدفق األسلحة، والمعدات، 

والمرتزقة، مستمرًا على ليبيا من كال الجانبين«.
غموضا  وليامز  ستيفاني  تصريحات  وتعكس 
إمكانية  عن  سؤالها  ولدى  جنيف  مشاورات  يكتنف 
إجراء مناقشات سياسية في الـ15 من شهر أكتوبر 
أقرب  »في  تريدها  أنها  أجابت  جنيف،  في  الجاري، 
وقت ممكن ويفضل قبل نهاية الشهر«. مؤكدة أن 
االجتماعات  من  »سلسلة  اآلن  تعد  المتحدة  األمم 
بهدف  المحادثات  استئناف  لتسهيل  والمشاورات« 
من  الثانية  الجولة  بعد  شامل«  سياسي  »اتفاق 

المباحثات في بوزنيقة قرب الرباط.
نقل  احتمال  عن  دبلوماسية  مصادر  وتحدثت 
التونسية  »جربة«  جزيرة  إلى  جنيف  اجتماعات 
استخراج  بينها  من  لوجستية،  عراقيل  بدعوى 

التأشيرات للوفود الليبية.
واشنطن  ســرّعــت  بعيدا  ليس  سياق  ــي  وف
تحركاتها الدبلوماسية، للتوصل إلى اتفاق سياسي 
فيما  القاهرة،  مع  التعاون  على  بالحرص  عسكري 
عمل  المعرقلين  على  عقوبات  بفرض  ــددت  ه
المؤسسات الليبية، كما دعت إلى توحيد المؤسسة 

العسكرية في ليبيا.

ــل هـــذه الــتــصــريــحــات والــتــحــركــات  لــكــن ك
واضحة  أو  محددة  مؤشرات  تعط  لم  الدبلوماسية 
المرتقب،  اجتماع جنيف  أن يكون عليه  عما يمكن 
على  يجري  ما  حقيقة  وما  المتوقعة،  ومخرجاته 
األرض من تمركزات عسكرية، فظل أحاديث متكررة 
عن تحشيدات من كال الجانبين، وضخا للسالح لم 

يتوقف، بتوقف حرب العاصمة.
ريتشارد  ليبيا  لــدى  األميركي  السفير  ــاد  وأش
الحوار  دعم  في  القاهرة  بجهود  الثالثاء،  نورالند، 
شكره  عن  أعــرب  كما  الليبيين،  بين  السياسي 
األطراف  بين  الغردقة  محادثات  مصر،  الستضافة 
الليبية والتي تكللت بالنجاح. منوها إلى أن زيارته 
السبل  أفضل  حول  اآلراء  تبادل  تتضمن  القاهرة 
المرتقب.  الليبي  السياسي  الحوار  منتدى  لدعم 
مدينة  استضافت  الماضي،  سبتمبر  نهاية  ففي 
الغردقة المصرية، اجتماعات بين قيادات عسكرية 
وأمنية ليبية يمثلون شرقي وغربي البالد، لالتفاق 
على المسارين العسكري واألمني، ولبحث استئناف 

المشاورات العسكرية.
رئيس  التقى  ليبيا،  في  األميركي  السفير  وكان 
القاهرة  المستشار عقيلة صالح في  النواب  مجلس 
حيث بحث الجانبان توحيد مؤسسات البالد، واتفقا 

على وضع رقابة دولية على البنك المركزي.
سامح  المصري  الخارجية  وزيــر  طالب  ــدوره  ب
برلين  مؤتمر  وخالصات  توصيات  بتنفيذ  شكري، 
أي  أن  معتبرا  ليبيا،  بشأن  استثناء  دون  جميعها 
يستند  وأن  بد  »ال  ليبيا  في  حقيقي  سياسي  حل 
دون  الليبي،  للشعب  وحصرية  وطنية  رؤيــة  إلى 
الفوري«  »الوقف  ضــرورة  على  مشددا  ــالءات«،  إم
لجلب اإلرهابيين من سورية لليبيا. وعلى خط مواز 
وضعت مفوضية العالقات الخارجية األوروبية خطة 
في  النار  إطالق  وقف  لمراقبة  عسكرية  بعثة  لنشر 

ليبيا وفق ما كشفت مصادر روسية.
إن  الثالثاء  الروسية،  رو«  »غازيتا  وقالت جريدة 
االتحاد األوروبي يعتزم القيام بدور أكثر نشاطا في 
حل النزاع الليبي. وفيما، لم يتم بعد إدخال نظام 
القانوني  المجال  في  البالد  في  النار  إطالق  وقف 
ثالثة،  أطراف  بمبادرة  رغبته  تأثرت  األرجح،  على 
 16 15 و  وعلى وجه التحديد، روسيا وتركيا. ففي 
ليبيا  بشأن  روسية–تركية  محادثات  جرت  سبتمبر 
في أنقرة. وتتحدث الوثيقة الخاصة بنشر مراقبين 
القيام  إمكانية  عن  ليبيا  في  أوروبيين  عسكريين 
 10 إلى   5 من  لــواءان،  عمادها  عسكرية  بمهمة 

آالف جندي.

اإلقفاالت النفطية استنزفت 20 مليار دينار من االحتياطي األجنبي
بيانات »المركزي« في 9 أشهر

أظهرت بيانات المصرف المركزي في 
المصرف  قرض  قيمة  أن  طرابلس 
عجز  لــســداد  المخصص  المركزي 
مليار   20 بلغت  المالية  الترتيبات 
دينار خالل األشهر التسعة األولى من 
العام الحالي 2020. وفي حين بلغت 
الخسائر المباشرة إليقاف إنتاج النفط 
وتصديره خالل هذه الفترة نحو عشرة 
أرقام  كشفت  أميركي،  دوالر  مليارات 
مليار   13.452 تخصيص  »المركزي« 
دينار لسداد الدين العام خالل األشهر 

التسعة األولى من العام الحالي.
ووفق بيان المصرف المركزي عن 
 1 من  الفترة  خالل  واإلنفاق  اإليــراد 
إجمالي  فإن  سبتمبر،   30 إلى  يناير 
بلغ  والسيادية  النفطية  ــرادات  اإليـ
األشهر  خــالل  دينار  مليار   3.813
الحالي،  العام  من  ــى  األول التسعة 
مشيرة إلى أن فيما بلغ تمويل الباب 
األجنبي  النقد  بيع  رسوم  من  الثالث 

1.575 مليار دينار.
المركزي  المصرف  محافظ  وحذر 

أمام  مداخلة  في  الكبير،  الصديق 
مجلس النواب المنعقد في طرابلس، 
النفط  إنتاج  إيقاف  استمرار  أن  من 
وتصديره سيؤدي إلى نتائج »كارثية« 
المسبوق  غير  االنخفاض  ظل  في 
الحتياطيات المصرف المركزي، وعدم 
االزمــات  مواجهة  على  الدولة  قــدرة 
عائدات  أن  إلــى  الفتًا  المتعاقبة، 
الماضي  سبتمبر  خالل  بلغت  النفط 
35 مليون دوالر فقط، مقابل 2 مليار 

دوالر في 2019.
وبشأن إجمالي اإليرادات النفطية، 

منها  دينار،  مليار   5.259 بلغ  فقد 
ــادرات  ص عن  دینــار  مليار   2.871
نفطية خالل ديسمبر 2019، و2.388 
األشهر  صادرات  حصيلة  دينار  مليار 
 48 منها   ،2020 العام  من  التسعة 
مليون دينار فقط عن شهر سبتمبر. 
من  اليومي  اإلنتاج  إجمالي  وارتفع 
برميل  ألف   290 إلى  الليبي  النفط 
يوميا، مع بدء عدد من شركات النفط 
الحقول  في  التشغيل  عمليات  الليبية 
أعلنت  بعدما  النفطية،  والموانئ 
 19 في  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
سبتمبر رفع حالة »القوة القاهرة« عن 
فتح  إعادة  وجرت  »اآلمنة«،  المرافق 
والزويتينة.  والبريقة  الحريقة  مرافئ 
كشف  بعد  المؤسسة  ــالن  إع ــاء  وج
اتفاق يقضي بفتح النفط بين القيادة 
حفتر،  خليفة  المشير  بقيادة  العامة 
ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد 
معيتيق. كان إغالق المنشآت النفطية 
البالد  إنتاج  يناير قلص  الذي بدأ في 
من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا 

إلى نحو 100 ألف برميل يوميا.
تفاصيل ص8

طرابلس–الوسط

للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  وفدا  عاد 
أعضائها  أمل تصويت  على  ليبيا  إلى  المغرب  من 
ملف  بحسم  المتعلقة  بوزنيقة  مخرجات  على 
بأن  ألمانية  تأكيدات  وسط  السيادية،  المناصب 
تشكيل حكومة ليبية جديدة سيحسم خالل أسابيع 
مناقشات  إجــراء  مجددا  الغموض  يسود  قليلة، 
سياسية في جنيف منتصف الشهر، قبل أن يتبين 

أنه لن ينعقد قبل األول من نوفمبر المقبل.
تفتح  كوثيقة  إلقرارها  الكبيرة  التحديات  ورغم 
من  الثانية  الجولة  جــاءت  »المحاصصة«،  بــاب 
مشاورات بوزنيقة المغربية خطوة صغيرة قد تمهد 
الدولي  المجتمع  دعم  إلى  تحتاج  كبرى  لخطوات 
كما قال عضو وفد مجلس النواب إدريس عمران، 
في كلمة باسم الوفدين، »إنهما يضعان محضري 
الجولتين األولى والثانية رهن إشارة مجلس النواب 
المؤسسات  هياكل  لتجديد  األعلى  والمجلس 
السيادية«، الفتًا إلى أن العملية السياسية ال تزال 

تنتظر دعمًا واضحًا وسياسيًا من المجتمع الدولي.
ناصر  المغربي  الخارجية  ــر  وزي اعتبر  فيما 
على  التوقيع  حفل  بها  افتتح  كلمة  في  بوريطة، 
محضر اتفاق بوزنيقة، أّن الجولة الثانية من الحوار 
تم تضمينها  توافقات مهمة  إلى  »انتهت  الليبي 
في محضر الجولة الثانية، على أن تتم العودة إلى 
مؤسساتكم للمصادقة عليها، وربما استئناف هذا 

الحوار في القريب العاجل«.
تأكيدات  وفــق  بوزنيقة  تفاهمات  وترسيم 
طرفيها، هي لتطوير المادة 15 من اتفاق الصخيرات 
مجلس  قيام  على  تنص  التي  األولى،  فقرتها  في 
إلى  بالوصول  الدولة،  بالتشاور مع مجلس  النواب 
للوظائف  القيادية  المناصب  شاغلي  حول  توافق 
المركزي،  ليبيا  مصرف  محافظ  اآلتية:  السيادية 
الرقابة  جهاز  ورئيس  المحاسبة،  ديوان  ورئيس 
ورئيس  الفساد،  مكافحة  جهاز  ورئيس  ــة،  اإلداري
ورئيس  وأعضاؤها،  لالنتخابات  العليا  المفوضية 
المحكمة العليا، والنائب العام، أن منتقدي مخرجات 
بوزنيقة يؤكدون أن مضمون المادة المذكورة لم 

يشر بتاتا إلى موضوع المحاصصة.
اختيار  على  باالتفاق  الحوار  جلسات  وتوجت 
ديوان  ومقر  اإلدارية  الرقابة  لهيئة  مقرًّا  بنغازي 
مكافحة  هيئة  ومقر  طرابلس،  في  المحاسبة 

الفساد في سبها.
 15 المادة  الثانية من  الفقرة  وفي وقت تنص 

•  وفدا »النواب« و »الدولة« خالل جولة بوزنيقة المغربية الثانية لتوزيع المناصب السيادية  6 أكتوبر 2020

 ليبيا تعتذر عن عدم رئاسة 
مجلس الجامعة العربية

اعتذرت ليبيا عن عدم رئاسة مجلس الجامعة 
العربية في دورتها الحالية، وتتطلع لممارسة 

ذلك في ظل ظروف أفضل.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية والتعاون 

الدولي، محمد القبالوي في تغريدة عبر حسابه 
على موقع »تويتر«: »ليبيا تعتذر عن عدم رئاسة 

مجلس الجامعة العربية في دورتها الحالية 
وتتطلع لممارسة ذلك في ظل ظروف أفضل. 
نتمسك بحقنا بالرئاسة وفق اللوائح الداخلية 

والترتيب المعمول به«.
يأتي ذلك، على خلفية تخلي فلسطين عن 
حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية 
بدورته الحالية، احتجاجا على »تطبيع اإلمارات 
والبحرين مع إسرائيل«، بحسب ما أعلنه وزير 

الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض 
المالكي، وفقا لوكالة األنباء الفلسطينية »وفا«.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في 
مقر وزارة الخارجية في رام اهلل: »نود إبالغكم 

أن دولة فلسطين تتخلى عن عدم رئاستها 
هذه الدورة المشؤومة، وترفض أن يسجل في 
تاريخها ارتباط رئاستها بهذا االنحدار القيمي 
والمبدئي الذي تجلى في اجتماع مجلس وزراء 

الخارجية األخير«.

طرابلس، جنيف، برلين، القاهرة: الوسط

قصة نجاح جديدة تكتبها المرأة الليبية في المهجر، عنوانها هذه 
المرة »فيروز« المواطنة التي تسلمت مهام عملها، كبير محاسبي 

بنك »إتش إس بي سي« في دول االتحاد األوروبي.
لم يصل لهذه الوظيفة أي مواطن عربي طوال تاريخ المصرف 
فيروز  لكن  لندن،  في  الرئيسي  ومقره   1865 العام  تأسس  الذي 
عبدالهادي، واعتبارًا من 5 أكتوبر، أصبحت تقود فريق عمل مكونًا 
الدولي من مختلف  المصرف  45 من كبار محاسبي  أكثر من  من 

الجنسيات في فروعه المنشرة عبر 64 دولة حول العالم.
وفي كلمة ترحيب بعد توليها المنصب الجديد، وصفها الرئيس 
التي كسبتها هذه  المميزة  »الكفاءات  بأنها من  للبنك  التنفيذي 
في  بها«.  للعمل  التحقت  عندما  العمالقة  المصرفية  المؤسسة 
فيروز  تمتعت  الحجاجي،  فريدة  والدتها  رواية  ووفق  طفولتها، 
بالنبوغ والنضوج العقلي المبكر، األمر الذي ساعدها في القفز على 
التحاقها  الدراسية لتكون أصغر الطالب سنًا عند  بعض السنوات 
الجامعية،  دراستها  الكندية.وخالل  تورنتو  مدينة  في  بالجامعة 
وتحديدًا في السنة الثالثة، عرض عليها »إتش إس بي سي« العمل 
فيه، والتحقت به بعد التخرج مباشرة ولم يمِض وقت طويل حتى 
عامها  تكمل  أن  وقبل  دولي،  مصرف  مدير  وظيفة  إليها  أسندت 

دول  الرفيعة في خمس  المكانة  تقلدت هذه  العمر  الثالثين من 
العالم: من العاصمة اإلنجليزية لندن إلى دبي في اإلمارات  حول 

إلى تشناي الهندية إلى ميامي األميركية إلى جنيف السويسرية.
تروي والدة فيروز لحظات ما بعد تلقيها نبأ ترشيح ابنتها لهذا 
المنصب قائلة: »انتابتني مشاعر وأحاسيس متضاربة عندما اتصلت 
بي مساء ذلك اليوم منذ شهر ونيف، وهي البعيدة عني آالف األميال 
لتقول لي إن إدارة البنك قد طلبت منها أن تنضم لقائمة المرشحين 

لتولي هذه المسؤولية الضخمة«.
وتضيف: »شعرت بزهو وغبطة كبيرين«، لكنها قالت: »طغت 
عليّ غريزة األمومة التي تخشى على غيرتها الطموحة والمثابرة 
والمكافحة صعوبة ومشقة السباق والضغوط الهائلة والمنافسة 
الشرسة التي عليها أن تواجهها للوصول إلى هذا المنصب المهم 

في عالم البنوك والمصارف القاسي والوعر«.
في  سواء  فيروز،  حياة  في  مهمًا  جانبًا  احتل  اإلنساني  العمل 
ملجأ أليتام حرب اإلبادة في رواندا، أو مدرسة لألطفال المعاقين 
في الهند، »حاملة معها في كل مكان قيم ومبادئ وطنها األصلية 
نبراسًا يضيء طريقها  اتخذتها  التي  تربت عليها،  التي  واألصيلة 

ويحدد معالم عالقتها بالعالم«، حسب والدتها.

جولة بوزنيقة الثانية خطوة صغيرة 
قد تمهد لخطوات كبرى تحتاج إلى 

دعم المجتمع الدولي

السفير األميركي لدى ليبيا أشاد 
بجهود القاهرة في دعم الحوار 

السياسي بين الليبيين

املنتخب يستهل 
تحضيراته بخوض أولى 
تجاربه الودية هذا العام

  »فيروز« حكاية نجاح ليبية في بنك دولي كبير

< فيروز

< الصديق الكبير
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دوزي يقترب من مليوني مشاهدة بأغنيته الجديدة

بسبب »كورونا« تأجيل فيلم »باتمان«بسبب »كورونا« تأجيل فيلم »باتمان«
 للعام  للعام 20222022

مسعفون بريطانيون يجرون تجربة مسعفون بريطانيون يجرون تجربة 
الطيران ببذلة نفاثةالطيران ببذلة نفاثة

تصدر المطرب المغربي دوزي بأغنيته الجديدة »نديرك أمور« ترتيب األغاني 
طرحها  من  قليلة  ساعات  بعد  العربية  البلدان  من  ومجموعة  المغرب  في 
من  الثاني  المليون  من  األغنية  واقتربت  »يوتيوب«  الفيديوهات  موقع  على 

المشاهدة بعد 48 ساعة من إصدارها.

من  غناها  التي  نصرو،  الشاب  الجزائري  للفنان  أغنية  أمور« هي  »نديرك 
نحو ثالثين عامًا في التسعينات، ومن ألحان سانتانا، وقد قام الفنان دوزي 

بإعادة غنائها وأعطاها شكاًل جديدًا مع الموزع مراد مجود، وتم تسجيلها في 
أكبر االستوديوهات بأوروبا.

لمشاركة  توك«  »تيك  تطبيق  إدارة  أعلنت 

التسجيالت المصورة، في منشور على مدونتها 

باإلنترنت أنها ستصدر دلياًل لتوفير معلومات 

للعام  األميركية  االنتخابات  عن  للمستخدمين 

المعلومات  الحماية من  في  للمساعدة   2020

المغلوطة والمضللة، وقالت إدارة »تيك توك« 

الدليل سيتيح للمستخدمين معلومات عن  إن 

والواليات  الدولة  مستوى  على  المرشحين 

وكيفية  ريدي(،  )بالوت  موقع  من  والبلديات 
التصويت في كل والية.

عن  مصورة  تسجيالت  الدليل  وسيشمل 

من  االنتخابية  والعملية  اإلعالمية  التوعية 

مشروع التثقيف الرقمي ،»ميديا وايز«، ويخضع 

»بايت  لشركة  المملوك  توك«،  »تيك  تطبيق 

الرئيس  إدارة  من  للتدقيق  الصينية،  دانس« 

بشأن  مخاوف  بسبب  ترامب  دونالد  األميركي 

استغالله لبيانات المستخدمين، وحصل تطبيق 

األخيرة  اللحظة  في  مهلة  على  توك«،  »تيك 

أمر  موقت  بشكل  أميركي  قاٍض  أوقف  بعدما 

و»ألفابت«  »آبل«  شركتي  بمنع  ترامب  إدارة 

المالكة لـ»غوغل« إتاحة »تيك توك« للتحميل 

على األجهزة اإللكترونية من خاللهما، وتجرى 

مبدئي  اتفاق  شروط  لوضع  حاليًا  المفاوضات 

الستحواذ »وولمارت« و»أوراكل« على حصص 

توك« في أميركا.في شركة جديدة ستشرف على عمليات »تيك 

املغلوطة في االنتخابات األميركية»تيك توك« يتصدى للمعلومات 

»إبيك غايمز« تواصل معركتها القضائية مع »آبل«

  

CINEMA
CINEMA

ستبدأ  أنها  »فيسبوك«  شركة  أعلنت 

في  المباشر  التراسل  خدمة  استبدال  في 

»ماسنجر«،  تطبيقها  من  بإصدار  »إنستغرام« 

لربط  خطتها  ضمن  كبيرة  خطوة  أول  في 

التراسل عبر مجموعتها من التطبيقات، وتتيح 

هذه الخطوة لمستخدمي التطبيقين التواصل 

وإجراء  الرسائل  وتبادل  األخرى  الخدمة  مع 

لتحميل  الحاجة  دون  معها  مرئية  التطبيق اآلخر.مكالمات 

إجراء  على  المستخدمون  وافق  وإذا 

في  التراسل  أيقونة  ستتغير  التحديث، 

»ماسنجر«،  تطبيق  رمز  إلى  »إنستغرام« 

سيكون  »ماسنجر«،  في  الحال  هو  وكما 

باستطاعة مستخدمي »إنستغرام«، الذين لم 

أن  الرسائل،  إرسال  معاودة  بمقدورهم  يكن 

أقصى  بحد  أشخاص  إلى خمسة  ذلك  يفعلوا 

الخطوة  تدشين  وجرى  الواحدة،  المرة  في 

لم  الدول  من  قليل  عدد  في  مبدئية  بصورة 

أنحاء  باقي  في  تنفذ  أن  على  تحديدها  يتم 

الرئيس  زاكربيرغ  مارك  وكان  قريبًا،  العالم 

عن  مرة  ألول  أعلن  لـ»فيسبوك«  التنفيذي 

الرؤية الخاصة بالتراسل بين التطبيقات في 

وقت سابق من العام، وتهدف الشركة في 

»واتساب«  دمج  إلى  المطاف  نهاية 

بين  التام  التشفير  تقنية  ومد 

الخدمات  لتشمل  الثالث.الطرفين 

تعديال على »إنستغرام«»فيسبوك« تدخل 

أجلت شركة »Warner Bros«، فيلم »باتمان« الذي كان من المقرر عرضه في األول من أكتوبر 
2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022، الفيلم من إخراج مات ريفز، ومن بطولة روبرت 
باتينسون، أندي سريكس، كولين فاريل، زوي كرافيتز، وباول دانو، وكان الممثل البريطاني روبرت 
باتينسون، 34 عاما، قد أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر الماضي، أثناء تصويره مشاهد الفيلم 
بمنطقة قريبة من لندن، وأتى ذلك بعد توقف عملية التصوير لمدة ستة أشهر. ويعتبر تأجيل 
الفيلم ضربة شديدة لصناعة السينما التي تمر بأسوأ فتراتها، خاصة بعد تأجيل عدد من األفالم 
األيام الماضية بينها »ال وقت للموت«، »Dune ،F9«، ويبدو أن حال السينما يواجه غموضًا 
شديدًا، في ظل وجود أزمة »كورونا«، حتى أن استقرار حالها مازال ضبابيًا، ويشعر صناعها 
بالكثير من القلق خاصة بعد أن جرى إعالن احتمالية إغالق ثاني أكبر سلسلة سينمائية في 

الواليات المتحدة أبوابها موقتًا.

يجري مسعفون في منطقة ليك ديستريكت النائية والوعرة في إنجلترا تجارب على 
بذلة نفاثة، تنقلهم إلى حيث يوجد من يواجهون األخطار والمحن في جزء يسير 
أو سيرًا على األقدام، ففي مشاهد تعيد  الالزمة النتقالهم بالسيارة  الفترة  من 
إلى األذهان أفالم جيمس بوند، يحوم ريتشارد براونينغ مخترع البذلة ويتحرك 
على ارتفاع أمتار قليلة فوق التضاريس الوعرة، بمساعدة نفاثات صغيرة مثبتة 
على ذراعيه وظهره، وقال براونينغ: »من يدري ما يخفيه المستقبل، هذه بداية 
نفخر بها جدًا«. وهذه التكنولوجيا من تطوير شركة »جرافيتي إنداستريز«، 
الالزم الستجابة  الوقت  لها، وتقلل كثيرًا من  بريطانيا مقرًا  تتخذ من  التي 
المسعفين في المناطق ذات التضاريس الوعرة، وهي مسألة قد تسهم في 
كمبريا  في  رحلة  أول  »إنها  ماوسون:  آندي  المسعف  وقال  األرواح،  إنقاذ 
تصدق..  ال  لحظة  إنها  المعاناة،  وتخفف  األرواح  ستنقذ  نفاثة  ببذلة 
السرعة الشديدة التي سنكون من خاللها بجوار شخص يحتاج إلينا أمر 
مذهل تمامًا«، وفي اختبار محاكاة، سقطت طفلة عمرها عشرة أعوام 
من منحدر وُأصيبت بإصابات خطيرة في الساق، وبعد تلقي إحداثيات 
بذلة  يرتدي  كان  الذي  براونينغ،  انطلق  فيه  توجد  الذي  المكان 
المسعفين النفاثة، فوق التالل الصخرية والمناظر الطبيعية الخالبة.

تعود »إبيك غايمز« إلى قوس المحكمة، اإلثنين، إذ ستحاول إقناع قاٍض فدرالي في والية 
كاليفورنيا األميركية بضرورة إعادة لعبة الفيديو الشهيرة التي تطورها »فورتنايت« إلى 
متجر تطبيقات »آبل«، رغم التفافها على العمولة التي تتقاضاها المجموعة العمالقة على 
العمليات عبر منصاتها، وتحصر »آبل« إمكانية تحميل التطبيقات لمستخدمي أجهزتها 
الشهيرة بالمتجر اإللكتروني الخاص بها، فيما تخوض »إبيك غايمز« معركة ضد عمولة 
الـ%30 التي تتقاضاها المجموعة المصنعة ألجهزة »آي فون« و»آي باد« من األموال التي 
ينفقها المستخدمون على التطبيقات.وتتواجه »إبيك غايمز« مع »آبل« منذ أسابيع عدة 

على خلفية هذه العمولة التي تعتبرها الشركة المطورة لـ»فورتنايت« مجحفة، 
وهي حاولت الشهر الماضي االلتفاف على نظام الدفع المدمج في نظام 

تشغيل »آي أو إس« التابع لـ»آبل«، لكن المجموعة األميركية العمالقة 
وأيدها  اإللكتروني.  متجرها  من  »فورتنايت«  لعبة  إلى سحب  سارعت 
قاض بهذه الخطوة باعتبار أن »إبيك غايمز« أخّلت بالتزاماتها التعاقدية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تعطي »آبل« األولوية لبيع المحتوى الرقمي 
وخدمات االشتراك ألكثر من مليار شخص حول العالم يستخدمون أجهزة 

عاملة ببرنامجها التشغيلي »آي أو إس«، وشّكلت المنازعة بشأن العمولة 
مناسبة لمضافرة جهود مطوّري تطبيقات آخرين يتهمون »آبل« بممارسة 

سياسة احتكارية في متجرها للتطبيقات اإللكترونية، وتحالفت مجموعة 
»سبوتيفاي«  وخدمة  غايمز«  »إبيك  ذلك  في  بما  مطوري،  كبار  من 

العمالقة للموسيقى بالبث التدفقي، أخيرا للضغط من أجل تغيير قواعد 
التعامل مع األسواق اإللكترونية الرئيسية التي تديرها »آبل« و»غوغل«. 

وتدير »غوغل« متجر »بالي ستور« للتطبيقات المصممة لألجهزة العاملة 
بواسطة برنامج »أندرويد« الخاص بها، وهي تتقاضى أيضا عمولة، لكنها 

تترك الحرية لمستخدمي أجهزتها في تحميل التطبيقات من متاجر إلكترونية 
أخرى إذا ما أرادوا ذلك.

وأكدت الشركات المتحالفة تحت راية »كواليشن فور آب فيرنس« 
والمنصات  »آبل«  على  إن  منصفة(،  تطبيقات  أجل  من  )االئتالف 

األخرى »الموافقة على الخضوع إلشراف للتأكد من أن سلوكها يشجع 
على التنافسية في السوق وبأنها تقدم للمستهلكين خيارا منصفا«، 

وتسعى هذه الشركات إلى تطوير التشريعات التي تحكم عمل متاجر 
التطبيقات اإللكترونية، آخذة على مشغلي المنصات المحمولة، خصوصا 

»آبل« و»غوغل«، بأنها الخصم والحكم في أي خالف، ومتهمة إياها بسحق 
المنافسة من خالل الترويج لمنتجاتها الخاصة.

 ،»Gather« تسمى  قديمة  فيديو  لعبة  تشبه  خدمة  عبر  االجتماعات  عقد  الممكن  من  أصبح 
التي تجمع بين الحنين إلى ألعاب الفيديو القديمة مع الدردشة المرئية وجهًا لوجه، وبرزت منصة 
»Zoom« كمنصة دردشة مرئية شائعة، مع إجراء ماليين االجتماعات عبرها كل يوم، لكنها ليست 

مناسبة لكل شخص أو تجمع.
ومن الصعب استخدام منصة »Zoom« مع مجموعة كبيرة من األشخاص، وال يوجد في الغالب 
فيسبوك  من  وماسنجر  سيسكو  من   »Webex« تجربة  عن   »Zoom« تجربة  يميز  الذي  الكثير 
األشخاص  من  متزايد  عدد  ويتجه  األخرى،  المرئية  الدردشة  وتطبيقات  غوغل  من   »Meet«و

والشركات والجامعات إلى خدمة »Gather« للحصول على شيء مرح ومرن بعض الشيء.
يمكنك  حيث  القديمة،  الفيديو  ألعاب  وبساطة  جمالية  مع  الربيع  في   »Gather« طرح  وجرى 
تحريك صورتك الرمزية باستخدام األسهم ألعلى وألسفل ولليسار ولليمين ضمن لوحة المفاتيح، 
ويمكن ألي شخص استخدام الخدمة مجانًا مع ما يصل إلى 25 صديقًا، مع مساحات جاهزة يمكنك 

تخصيصها.
مثل  ميزات،  ويضيف  المستخدمين  مزيد  مع  باستخدامها  يسمح  مدفوع  إصدار  أيضًا  وهناك 
خدمة أكثر موثوقية، ولم تقدم الشركة أرقامًا محددة للمستخدمين، لكن يبدو أن األرقام ال تزال 
صغيرة، وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك فيليب وانج »Phillip Wang« ينضم يوميًا 
بضعة آالف من األشخاص إلى »Gather«، ويستخدم معظمهم اإلصدار المجاني، وكانت الشركة 
في البداية مدعومة من مؤسسيها، لكنها مدعومة حاليًا من خالل إيرادات استضافة المؤتمرات 
والجامعات، ويوضح وانغ أن جزءًا من جاذبية »Gather« هو أنها ممتعة أكثر من خدمات الدردشة 

المرئية الشائعة.

خدمة لعقد االجتماعات تشبه لعبة 
فيديو قديمة

أن  للفضاء،  راشد  بن  محمد  مركز  في   »2117 »المريخ  برنامج  مدير  الريس،  عدنان  أعلن 
مشروع اإلمارات الستكشاف القمر، يمثل مختبرًا علميًا لتطوير تقنيات ومعلومات، تمهد الطريق 

إلرسال مهمات مأهولة للمريخ، وتحقيق استراتيجية »المريخ 2117«.
وأضاف الريس في مقابلة مع إذاعة »سكاي نيوز عربية«، أن مهمة استكشاف القمر ستكون 
بداية لتطوير وتصنيع الروبوتات الفضائية، الفتًا إلى أن القمر يعتبر منصة مثالية الختبار التقنيات 
والمعدات الجديدة التي سيتم استخدامها مستقباًل في بعثات استكشاف الفضاء الخارجي، وأوضح 
تصميمه  سيتم  »راشد«،  اسم  يحمل  الذي  القمر  مستكشف  أن   ،»2117 المريخ  »برنامج  مدير 

وبناؤه بجهود المهندسين اإلماراتيين 100 بالمئة.
الفضائية  الروبوتات  تقنية  تطوير  مجال  في  الوطنية  للكوادر  الواسعة  الخبرة  أن  إلى  وأشار 
ولفت  القمر،  القاسية لسطح  البيئة  تنجم عن  قد  التي  العقبات  التغلب على كل  ستمكنهم من 
الريس إلى أن الخبرة التي اكتسبها مهندسو المركز من خالل التدريب المستمر، تؤهلهم بامتياز 

لتعزيز وريادة هذا القطاع الجديد، وتعزيز اقتصاد المعرفة وإعداد الدولة لمرحلة ما بعد النفط.
وعن مشروع »المريخ 2117«، قال الريس، إن المركز يعمل من خالل هذه االستراتجية إلى بناء 
مستوطنة على المريخ، وإرسال اإلنسان إلى الكوكب خالل 100 عام من اآلن، معتبرًا أن المشروع 
يعتمد على استراتيجية تتناقلها األجيال، وتضم عديد المشاريع المختلفة، وحقق مركز محمد بن 
راشد للفضاء عديد اإلنجازات منذ تأسيسه، كان آخرها إطالق »مسبار األمل« الستكشاف الفضاء 

الخارجي للمريخ، الذي من المخطط أن يصل إلى الكوكب األحمر بحلول العام 2021.

شعر الحكمة
من يوم اللي الفيس فتحته *** وماغاب عليا براني
فـيه الـلي مايـوم ملـحته *** لكن عايش يف وجداني

وفيه اللي جيته وصافحته *** ونادم عاجليه خالني
وفيه اللي بسري صارحته *** وكب اشوالي وين نساني
وفيه اللي باخلير نصحته *** لكن من بختي عاداني
وفيه اللي فالعمر ربحته *** ومتا صاحب طول زماني

اإلمارات تسعى لتطوير 
كلمة1000روبوتات فضائية

●    افتتاح حديقة األوقاف بمدينة درنة

»#ليبيا_افضل_
بدونهم«

»#ليبيا_افضل_ هاشتاج  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
حاليًا،  الموجودة  السياسية  األجسام  بكل  للتنديد  بدونهم« 
أو  الدولة  مجلس  أو  النواب  مجلس  سواء  بالرحيل  ومطالبتهم 
وذلك  الموقتة،  الحكومة  أو  الوفاق  حكومة  أو  الرئاسي  المجلس 
بتشكيل حكومة مصغرة شابة بدماء جديدة توفر الخدمات والحلول 
االنتخابات  على  وتشرف  الدستور  على  استفتاء  وتجرى  العاجلة 

العامة.
وتفاعل عدد كبير من رواد الصفحات الليبية مع هذا الـ»هاشتاغ«، 
ُأهدرت  التي  الدوالرات  من  المليارات  عن  المتابعون  تساءل  حيث 
أزمات  يعيش  والمواطن  فائدة،  أي  دون  األخيرة  السنوات  خالل 

صعبة. معيشية 
كما تطرق البعض إلى فشل هذه األجسام السياسية والحكومات 
شىء  أي  تفعل  ولم  النقدية  والسيولة  والمياه  الكهرباء  توفير  في 

من أجل رفع مستوى معيشة المواطن.
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سجل المشهد الليبي 
تحركا على مسارين 

متوازيين هذا األسبوع، 
للتوصل إلى حلول لبعض المسائل 

الشائكة في الملف الليبي، وفي 
مقدمتها قضية المناصب السيادية 

السبعة التي انكب طرفا الصراع 
الليبي على مناقشتها في المرحلة 

الثانية من مفاوضات بوزنيقة، 
وخرجت بتفاهمات لم يجر الكشف عن 

تفاصيلها، فيما عقد في العاصمة 
األلمانية برلين مؤتمر دولي عبر 

التواصل المرئي، طالب المشاركون 
فيه بعملية سياسية شاملة، 

واستعجلوا تنفيذ المنطقة منزوعة 
السالح في سرت.

حتركات أميركية تستدعي الترسانة الدبلوماسية

بوزنيقة وبرلني.. تقسيمة »سيادية« 
غامضة تحت مظلة »الحذر الدولي«

محللون يقولون إن حصيلة هذين اللقاءين، عالوة 
الغردقة  في  الجانبين  من  العسكريين  لقاء  على 
أن  يمكن  لما  أرضية  ستكون  الماضي،  األسبوع 
أواسط  في  جنيف  مؤتمر  في  األطراف  عليه  يلتقي 
األمم  ممثلة  عنه  عبرت  ما  وهو  الجاري.  أكتوبر 
المتحدة في ليبيا باإلنابة، ستيفاني وليامز، بالقول 
االستعدادات  تستكمل  المتحدة  األمم  »بعثة  إن 
شاملة؛  سياسية  حــوارات  الستئناف  والمشاورات 
بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يضع ليبيا 

على طريق السالم«.
وكبار  الخارجية  وزراء  اجتماع  خرج  برلين،  في 
اإلقليمية  والمنظمات  األعــضــاء  الــدول  ممثلي 
جوار  ودول  برلين،  مسيرة  من  جزءا  تشكل  التي 
شاملة  سياسية  عملية  في  بالبدء  بالمطالبة  ليبيا 
في  السالح  منزوعة  المنطقة  تنفيذ  في  واإلســراع 
بنتائج  التزامهم  تأكيد  وجددوا  حولها،  وما  سرت 
يناير  في  ليبيا  حول  برلين  في  عقد  الذي  المؤتمر 
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التوصيات  صيغة  إن  يقولون  دبلوماسيين  لكن 
الصادرة، بلغتها التقليدية، تكشف عدم وجود رؤية 
المجتمع  وإن  الليبية،  األزمــة  لحل  واضحة  دولية 
الدولي ال يزال يدير األزمة الليبية وال يتوافر اإلجماع 
الدولي لحلها. خصوصا أن تصريحات وليامز لبعض 
العربية تحدثت عن »هدنة هشة«.  وسائل اإلعالم 
بشأن  حذرا  »تفاؤال  األلمانية  الحكومة  أبدت  كما 
ليبيا«،  في  للنزاع  سياسي  حل  إلى  التوصل  فرص 
في  مــاس،  هايكو  األلماني،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
إلبداء  أسباب  »هناك  برلين:  في  صحفي  مؤتمر 
تفاؤل حذر«، الفتا إلى وجود »مؤشرات )لدى طرفي 
منطق  إلى  عسكري  منطق  من  لالنتقال  النزاع( 

سياسي«.
من  الثانية  الجولة  ختام  كــان  بوزنيقة،  في 
المفاوضات بين وفدي مجلس الدولة في طرابلس 
المناصب  تقاسم  حول  طبرق  في  النواب  ومجلس 
في  النزاع  بين طرفي  الدولة  في  السبعة  السيادية 

الشرق والغرب. هذه المناصب هي محافظ المصرف 
جهاز  ورئيس  المحاسبة،  ديوان  ورئيس  المركزي، 
الفساد،  مكافحة  هيئة  ورئيس  ــة،  اإلداري الرقابة 
لالنتخابات،  العليا  المفوضية  وأعضاء  ورئيس 
النائب  منصب  ومعهم  العليا،  المحكمة  ورئيس 
ماراثونية  مفاوضات  في  انخرطا  الطرفان  العام. 
المركزي،  المصرف  محافظ  منصب  حول  تمحورت 
على  يتصل  الذي  السيادي  أهمية هذا  مع  خصوصا 
نحو مباشر بإيرادات النفط، وكانت النتيجة التي لم 
»التوصل  اإلجرائية هي  تفاصيلها  الكشف عن  يتم 
ومعايير  وآليات  تفاهمات شاملة حول ضوابط  إلى 
السيادية  للمؤسسات  القيادية  المناصب  شاغلي 
االتفاق  من   15 الــمــادة  في  عليها  المنصوص 
 2015 ديسمبر   17 في  الموقع  الليبي،  السياسي 
بمدينة الصخيرات المغربية«، وفق بيان صادر عن 

الوفدين في ختام االجتماع أول من أمس الثالثاء.
وفي إشارة محتملة إلى تمديد أمد الحوار وإلقاء 
الطرفين،  في  الفاعلة  األطــراف  ملعب  في  الكرة 
تم  التي  التوافقات  محضر  الوفدان  »وضــع  فقد 

رهن  والثانية  ــى  األول بالجولتين  إليها  التوصل 
األعلى  والمجلس  النواب  مجلس  مؤسستي  إشارة 
هياكل  تجديد  إجــراءات  في  قدما  للمضي  للدولة، 
أوســاط  مصادر  ــردد  وت السيادية«.  المؤسسات 
تقسيمات  عن  تسريبات  ودبلوماسية  سياسية 
معايير  تحديد  في  ومناطقية  جهوية  ومحاصصات 
اختيار المناصب السيادية، وهي مسألة تتراوح بين 

فريقين رئيسيين:
الفريق األول يتبنى وجهة النظر القائلة إن بعض 
االقتصادي  التهميش  من  عانت  الليبية  المناطق 
أن  يعني  بما  األخيرة،  العقود  خالل  واالجتماعي 
المحاصصة المناطقية في اختيار هذه المناصب قد 
ويبدد  الثقة  أجواء  ينشر  مناسبا  انتقاليا  حال  تكون 
الليبية  الدولة  تلتئم  أن  إلى  األطراف،  كل  مخاوف 

وتقوى أركانها.
بالمناطقية  التوزيع  أن  فيرى  الثاني  الفريق  أما 
ويضيع  حديثة،  ــة  وإداري ديمقراطية  قيما  يهدر 
بل  السيادية،  المناصب  تولي  في  الكفاءة  قيمة 
أمام  البالد  إنه يضع  إذ  انتقاليا شافيا،  وال يعد حال 

سيناريوهات دائمة من التناحر األهلي مثل ما حدث 
في العراق ولبنان.

وفي كواليس هذا السجال، سجلت الدبلوماسية 
األميركية تحركات عاجلة ومواقف نوعية منذ نهاية 
األميركي،  الخارجية  وزير  وعد  إذ  الماضي،  األسبوع 
المتاحة  األدوات  جميع  باستخدام  بومبيو،  مايك 
في ترسانة الدبلوماسية األميركية لتهيئة الظروف 
المتحدة  الواليات  سفير  أجرى  فيما  ليبيا،  الستقرار 
في طرابلس، ريتشارد نورالند، مشاورات في باريس 

والقاهرة حول األزمة.
وتركيا،  روسيا  إلى  واضحة  رسالة  وجه  بومبيو 
داعيا إلى »التراجع والسماح لليبيين بحل أزمتهم« 
تدخل طرف  أن  تعتقد  بالده  أن  بأنفسهم، مضيفا 
لن  ليبيا  في  موسكو  أو  أنقرة  كانت  ســواء  ثالث 
مع  مقابلة  حسب  الوضع،  تفاقم  إلــى  إال  يــؤدي 
وتزامنا  الجمعة.  اإليطالية،  ربيوبليكا«  »ال  جريدة 
نورالند  األميركي  السفير  أجرى  المواقف  هذه  مع 
محادثات وصفت بـ»المثمرة« مع اإلليزيه »الرئاسة 
الفرنسية«  »الخارجية  دورسيه  والكي  الفرنسية« 

باريس  إلى  »زيارته  بأن  السفارة  ونوهت  الجمعة، 
ستتبعها مشاورات في عواصم أخرى«.

فحواها،  عن  األنباء  تتسرب  لم  محادثات  وفي 
ريتشارد  المتحدة،  الــواليــات  سفير  ــارة  زي كانت 
نورالند، إلى القاهرة إلجراء مشاورات مع مسؤولين 
مصريين حول ليبيا، كما التقى يوم اإلثنين، رئيس 
القاهرة،  المستشار عقيلة صالح في  النواب  مجلس 
السياسي  الحوار  الداعمين  الليبيين  بجميع  مشيدا 

الذي تيسره األمم المتحدة.
تزال  ال  والمحلي،  الدولي  الحراك  هذا  وسط 
منتصف  جنيف  محادثات  تنتظر  صعبة  أسئلة 
المؤسسة  مستقبل  رأسها  وعلى  األسبوع،  هذا 
األهم  الملفات  وهي  والميليشيات،  العسكرية 
أن  خصوصا  الليبي،  المشهد  مستقبل  إدارة  في 
طرابلس  العاصمة  شهدتها  التي  االشتباكات 
مدى  على  تاجوراء  وأســود  الضمان  كتيبتي  بين 
لدى  تــســاؤالت  طرحت  الماضيين  األسبوعين 
المراقبين حول مستقبل أي اتفاق سياسي في ظل 

وجود هذه األجسام العسكرية.

طالبوا بإزالة العقبات التي تحول دون ممارسة الليبيين حقهم في االستفتاء

أعضاء بـ »التأسيسية« وبرملانيون لـ »غوتيريس«: أين املسار الدستوري؟
في  السياسية  العملية  سجلته  الــذي  الزخم  مع 
البالد في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية 
تقدم  ليبيا،  بشأن  برلين  في  الدولي  االجتماع  أو 
من  المشهد،  مقدمة  إلى  الدستور  عن  الحديث 
لصياغة  التأسيسية  بالهيئة  أعضاء  مطالبة  خالل 
األمين  وبرلمانيين  وسياسيين  الدستور  مشروع 
بإزالة  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام 
العقبات أمام عقد أول استفتاء دستوري في تاريخ 

ليبيا.
وفي خطاب مرسل إلى غوتيريس بتاريخ األول 
الخطاب  على  الموقعون  أشار  الجاري،  أكتوبر  من 
الهيئة  أعضاء  اختيار  األممية  البعثة  مساندة  إلى 
الفترة  في   ،2012 العام  خالل  سري  اقتراع  عبر 
الوطني  والمؤتمر  االنتقالي  بالمجلس  الخاصة 
الليبية  الدستورية  الخارطة  وضع  ودعمها  العام، 
التي  االنتخاب  عملية  من  بداية  التنفيذ،  موضع 

تمت في العام 2014.
جهدا  تدخر  لم  »البعثة  أن  الخطاب  وأضــاف 
والسياسية،  القانونية  بالخبرات  الهيئة  إمداد  في 
المقارنة  التجارب  التي سمحت ألعضائها بفحص 
عمل  بعد  أنه  وأوضح  وإيجابياتها«.  بسلبياتها 
المدن  مختلف  في  واسعة  ومــشــاورات  مضن، 
المجتمع  ومنظمات  الفاعليات  شتى  ومع  الليبية، 
إنجاز  من  التأسيسية  الهيئة  تمكنت  المدني، 
مشروع الدستور. وأعاد التذكير بأن إنجاز الدستور 
و»التي   ،57 43 صوتا من أصل  الثلثين،  بأغلبية 
من  معززة  أغلبية  باعتبارها  مزدوجة،  أغلبية  هي 
على  وأغلبية  البالد،  مستوى  على  المنتخبين 
االنتخابية  المناطق  من  منطقة  كل  مستوى 
دون  الدوائر  كل  على  موزع  نحو  وعلى  الثالث، 
بصحته،  العليا  المحكمة  قطعت  كما  استثناء«، 
األمر  كان  »إذا  وأكمل:  تحصينه.  بمبدأ  وأقــرت 
كذلك، فإن المسار الدستوري الليبي سبق أن تجاوز 
بنجاح مرحلة انتخاب الهيئة، ومرحلة إنجاز مشروع 
الدستور، ولم تبق إال المرحلة النهائية، التي هي 

االستفتاء، وفق ما نص عليه اإلعالن الدستوري«.
»بعد  توقعوا  أنهم  إلى  الخطاب  مقدمو  وأشار 
األممية  البعثة  استمرار  الشاقة،  المراحل  هذه 
إنهاء  في  الليبيين  دعــم  في  الحماس  بنفس 
المراحل االنتقالية والوصول إلى الدستور الدائم.. 
إال أنها بدأت في محاولة إيجاد مسالك بديلة وعرة 
أصحاب  سيطرة  وتخدم  البالد،  بتقسيم  تهدد 
الفاسد  والمال  بالسالح  مدعومة  واقعية  سلطة 
وصفوه  ما  وانتقدوا  أجنبية«.  وجهات  دول  من 
الدستور،  مشروع  األممية  البعثة  بـ»تجاهل« 
و»تجنبها االحتكام إلى الشعب«، ما يدفع بالبالد 
إلى مراحل انتقالية جديدة، من شأنها أن »تطيل 
تساؤالت  عدة  وطرحوا  والفساد«.  الضياع  عمر 
الليبي  الشعب  لدعم  أنشئت  البعثة  »هل  وهي: 
من أجل تقرير مصيره عبر صناديق االستفتاء ثم 
االنتخاب، أم أنها وجدت من أجل إدارة الصراع بين 
المسلحين في الداخل والمتنازعين على مصالحهم 
بالفعل  تسعى  البعثة  وهــل  الــخــارج؟  من  فيها 
لمساندة الليبيين من أجل بناء دولة المؤسسات 

والقانون؟«.
توجيه  ــادة  إع إلى  غوتيريس  الخطاب  ودعــا 
البعثة من أجل أن تعود إلى مهمة »الدفع بالمسار 
الدستوري إلى األمام، وتسعى إلى تمكين الشعب 
الليبي من قول كلمته الفصل في وثيقة دستورية 
أعدها ليبيون منتخبون.. دون أن يكون ألي كان 
حق في حرمان الشعب من التعبير عن رأيه، وفي 
إفساد المسار الدستوري بالحؤول دون االستفتاء«. 
وأفاد بأن كثيرا من محاوالت منع إجراء االستفتاء 
البعثة،  وتفتحها  تقترحها  طــرق  عبر  »تسري 
الخارطة  عن  بها  تحيد  عمل  خرائط  خالل  ومن 
اإلعــالن  بنصوص  سلفا  المحددة  الدستورية 

الدستوري الموقت«. وتابع: »من الغريب أن البعثة 
منتخبة،  هيئة  أنجزته  دستور  مشروع  تتجاهل 
خارجية  أطراف  مع  دستورية  قاعدة  عن  وتبحث 
وداخلية لها مصالح تتعارض مع مصلحة الليبيين 
السيادة  وعــودة  القانون  وحكم  االستقرار  في 
لقاءات  أجل ذلك، تجتهد في عقد  الوطنية، ومن 
تختارهم  أو  تختارهم  من  هي  أفرادا  فيها  تجمع 

قوى نشرت الدمار والخراب في البالد«.
إلى  حديثهم  في  الخطاب،  موقعو  وتساءل 
أولــى  »أيهما  المتحدة:  لألمم  الــعــام  األمــيــن 
بالدعم، قاعدة دستورية تسن من قبل منتخبين 
قواعد  أم  المباشر،  السري  باالقتراع  الشعب  من 
توضع من أشخاص يختارون بغير طريق االنتخاب، 
مصلحة  مع  ظاهر،  بشكل  صفاتهم،  وتتعارض 
الليبيين في إنهاء األجسام االنتقالية كافة؟ وكيف 
بدائل  عن  يبحث  من  مقاصد  على  الحكم  يمكن 
لبناء دستوري متكامل قام بوضعه جسم تأسيسي 
»إزالة  أجل  من  بمطالبته  واختتموا  منتخب؟«. 
العقبات التي تحول دون ممارسة الليبيين حقهم 
الدستوري في االستفتاء، الذي سيكون أول استفتاء 

دستوري في تاريخ ليبيا«.
أسماء الموقعين
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< الغموض يكتنف الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة المغربية
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»الوفاق« قررت فتح المساجد ألداء جميع الصلوات

تعاون محلي مع خبرات دولية في التعايش مع »كورونا« ومكافحة الجائحة

قصة إصابة  وزير »تعليم املوقتة« السابق بالوباء 
دعوات للتصدي للجرائم 

ضد املهاجرين

المطهرات  مثل  الحماية  أدوات ومعدات  توصيل 
لذوي  االحتياجات  وبعض  والقفازات  والمعقمات 
وأكد  منازلهم.  في  واإلعاقة  الخاصة  االحتياجات 
في  التضامن  بفرع صندوق  لجنة  تشكيل  المنير 
وعددًا  المعاقين  قسم  رئيس  تضم  وليد،  بني 
ذوي  باألشخاص  تهتم  التي  المراكز  مديري  من 
األساسي  المعاش  وقسم  الخاصة  االحتياجات 

وقسم المشروعات ووحدة الخدمات بالفرع.
وقال المنير إن الحملة ستنطلق وفقًا لتعليمات 
الفروع  العامة خالل يوم موحد في جميع  اإلدارة 
المساعدات  تلك  لتوصيل  الغربية  المنطقة  في 
لذوي االحتياجات الخاصة. ونوه بأن هناك فريقًا 
الحاالت  لفحص  الحملة  ضمن  سيكون  طبيًا 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  بأمراض  المصابة 
السكري  عالج  مثل  السريعة  العالجات  وتقديم 
والكراسي  الحفاضات  بعض  وتقديم  والضغط 
والقيالت، إضافة إلى تقديم سالت غذائية مقدمة 
من الهيئة العامة لصندوق التضامن االجتماعي.

سلع  تقديم  سيتم  أنه  إلى  المنير  وأشار 
األسر  المحتاجة من  العائالت  إلى  منزلية معمرة 
اإلمكانات  وحسب  االحتياج  حسب  اإلعاقة  ذات 
المتوافرة بفرع الصندوق ببني وليد، إضافة إلى 
تعقيمًا  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حجرات  تعقيم 
الحاالت  كل  فحص  وسيتم  المعقمات،  بكل  تامًا 
المرضية وإعداد تقرير لها ليتم إحالتها إلى إدارة 
لتوفير  العامة  اإلدارة  إلى  إرسالها  ليتم  الفرع 

اإلمكانات لتلك الحاالت.
وليد  بني  متحف  إدارة  بدأت  آخر،  سياق  في 
من  أجزاء  لعدة  والترميم  الصيانة  أعمال  في 
المتحف الواقع بوسط المدينة، استعدادًا إلعادة 
على  المشرفون  وأوضح  الزوار.  أمام  افتتاحه 
األضرار  بتقييم  قاموا  أنهم  لـ»الوسط«  الصيانة 
الحروب  جراء  وليد  بني  متحف  لها  تعرض  التي 
والعوامل الطبيعية قبل البدء في أعمال الصيانة 
أعمال  أن  المشرفون  والعاجلة. وأضاف  البسيطة 
مصلحة  إشراف  تحت  تجري  والترميم  الصيانة 
خطوط  صيانة  ستجري  حيث  الليبية،  اآلثار 
الكهرباء وطالء الجدران وإزالة العبارات من عليها 

وصيانة الحديقة األمامية بنسبة تتجاوز الـ  %50.
المهمة  المتاحف  وليد من  بني  ويعتبر متحف 
في ليبيا، إذ يضم آثارا ألهم الحضارات في ليبيا، 
المختلفة،  والعصور  القديم  الليبي  التاريخ  من 
والعصر  التاريخ  قبل  ما  عصور  منها  والتي 
البيزنطي  والعصر  الروماني  والعصر  الفينيقي 
سبتمبر  في  المتحف  وُافتتح  اإلسالمي.  والعصر 
1999، ويضم 12 قاعة وكل قاعة منها مخصصة 
تعرض  كما  المختلفة،  العصور  لعرض عصر من 
األودية  من  جلبت  التي  والمقتنيات  اآلثار  أهم 
خالل  المتحف  وتعرض  بالمنطقة.  المختلفة 
الفترة الماضية لعمليات اقتحام من قبل مجموعة 
بعد  ليتم  فيه،  تخريبية  بأعمال  قامت  مجهولة 

ذلك إقفاله نهائيًا.

االستشارية  الطبية  اللجنة  وستختار  لديها،  التي 
مستشار  والتقى  الوباء.  مواجهة  في  نحتاجه  ما 
الباكستانية،  الجنسية  يحمل  الذي  المنظمة، 
العريبي  فتحية  الدكتورة  الطبية  اللجنة  رئيسة 
 - »كوفيد  معمل  لزيارة  انتقلوا  حيث  والحاسي، 
العمل  على  المستشار  واطلع  بنغازي،  في   »19
المعمل،  يحتاجها  التي  النواقص  وحصر  فيه، 
الطبي  بنغازي  مركز  في  سيقيم  أنه  على  واتفق 
لمدة شهر لمساعدتنا في إعادة تنظيم المعامل.

مع  تواصل  المستشار  أن  إلى  الحاسي  وأشار 
تنقص  التي  االحتياجات  على  وأطلعه  المنظمة، 
العمل  انتظام  يتوقع  أنه  مضيفًا  بنغازي،  معمل 
بالمعمل خالل مدى أقصاه شهر أو شهر ونصف 

الشهر.
الهيئة  أخطرت  النقل،  حركة  صعيد  وعلى 
الموقتة،  بالحكومة  والنقل  للمواصالت  العامة 
األجواء  بفتح  الثالثاء،  المدني،  الطيران  مصلحة 
ليبيا  والقاصدة  المغادرة  الدولية  الرحالت  أمام 
كتاب  في  الهيئة  وخولت  الليبية.  المطارات  عبر 
مصلحة  »فيسبوك«  على  صفحتها  عبر  نشرته 
الالزمة  الترتيبات  كل  باتخاذ  المدني  الطيران 
إلتمام اإلجراءات المتعلقة بفتح األجواء. وبالمثل، 
طالبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق الوطني 
شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها 
الستئناف الرحالت الجوية بين العاصمة طرابلس 
ومعيتيقة  بنينا  مطاري  عبر  بنغازي  ومدينة 
أخرى  داخلية  رحالت  تسيير  وإمكانية  الدوليين، 
لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات الالزمة. جاء 
المطارات،  مصلحة  رئيس  وجهه  كتاب  في  ذلك 
محمد عبداهلل بيت المال، إلى المديرين العامين 
لشركات الطيران الوطنية، نشرته المصلحة عبر 

صفحتها على »فيسبوك« الثالثاء.
اإلجراء  هذا  أن  كتابه  في  المال  بيت  وأوضح 
فتح  إلعادة  المبذولة  الجهود  إطار  في  يأتي 
الغربية  المنطقتين  مطارات  بين  الجوي  المجال 
عن  برًا  السفر  وعناء  مشقة  ورفع  والشرقية، 
خطوط  فتح  في  واإلسراع  الليبيين.  المواطنين 
حرية  يضمن  بما  والبرية  الجوية  المواصالت 

التنقل للمواطنين بين كل المدن الليبية.
لصندوق  العامة  الهيئة  تستعد  بدورها، 
وليد،  ببني  الجين  سوف  فرع  التضامن، 
بعض  لتوزيع  وتضامنية  توعوية  حملة  إلطالق 
ذوي  من  لألشخاص  والمعدات  المساعدات 
االحتياجات الخاصة، في ظل اإلجراءات االحترازية 
مدير  وأوضح  المستجد«.  »كورونا  فيروس  من 
الجين،  فرع سوف  االجتماعي،  التضامن  صندوق 
أن  الثالثاء،  لـ»الوسط«  المنير  عبدالحميد 
الهيئة  أطلقتها  أنشطة  ضمن  تأتي  الحملة 
خالل  من  االجتماعي  التضامن  لصندوق  العامة 
الغربية  بالمنطقة  الهيئة  لفروع  لجان  تشكيل 
لمواجهة فيروس »كورونا المستجد« تحت شعار 
إلى  التي تهدف  »في بيتك خليك ونحنا نجيك«، 

»فيسبوك«. وأشار العوامي إلى أن المستهدفين 
وعناصر  العدوى،  ومكافحة  الباطنة  أطباء 

التمريض والعاملين بالمرافق الصحية.
مكافحة  طرق  على  الضوء  الدورة  وسلطت 
»الفلترا«  وغرف  والعنايات  باألقسام  العدوى 
شرحت  كما  الطبي،  المركز  داخل  و»الترياج« 
إجراءات ارتداء وخلع المالبس الوقائية الشخصية 
عالميا  المتبعة  والخطوات  صحيحة،  بطريقة 
أماكن  توضيح  وجرى  العدوى.  نقل  لتجنب 
الصحية،  المرافق  داخل  العدوى  انتقال  ومصادر 
وتناول آليات الرصد والتقصي بالنسبة لألمراض 

السارية بشكل عام، وللجائحة بشكل خاص.
واستقبلت المدينة، قبل أسبوع، أحد مستشاري 
تجهيز  في  للمساعدة  العالمية،  الصحة  منظمة 
المعامل في بنغازي، بما يتوافق مع االشتراطات 
اللجنة  باسم  الناطق  وفق  دوليًا،  بها  المعمول 
الموقتة،  للحكومة  التابعة  االستشارية  الطبية 

المستشار  أن  وأوضح  الحاسي.  أحمد  الدكتور 
سيقدم بعض الدورات للعاملين في هذه المعامل 
لتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم، حسب بيان اللجنة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

»فيسبوك«، الخميس الماضي.
استعدادها  المنظمة  إبداء  إلى  الحاسي  وأشار 
ومنها  بالمعامل،  الخاصة  الصعوبات  لتذليل 

األجهزة  في  النواقص  من  احتياجاتها  توفير 
ومواد التشغيل، إضافة إلى المستلزمات الخاصة 
استعدادها  إلى  إضافة  بها،  العاملين  بحماية 
التنفس  أجهزة  مثل  الطبية،  المساعدات  تقديم 
الصناعي، وكل ما يخص مجابهة جائحة »كورونا« 

من الناحيتين التقنية والطبية.
باألجهزة  قائمة  المنظمة سترسل  أن  وأوضح 

بفيروس  حالة  و513  ألفًا   39 إصابة  مع تسجيل 
»كورونا المستجد«، منها 608 حاالت وفاة، بات 
الليبيون في تعايش مع الوباء، مع نداءات متكررة 
بضرورة  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  من 
بضوابط  والتقيد  االحترازية،  اإلجراءات  اتباع 
الطبية  الكمامات  وارتداء  االجتماعي،  التباعد 
ال  التي  الجائحة  أخطار  تقليل  أمل  على  الواقية، 
تزال تخلف مزيد الضحايا بين ساعة وأخرى، منذ 

بدء تفشي الوباء في مارس الماضي.
الطبية  االستشارية  اللجنة  أعلنت  جانبها،  من 
طبرق عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس 
في  ذلك  جاء  المدينة.  في  المستجد«  »كورونا 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  مقتضب  بيان 
االجتماعي »فيسبوك«، الثالثاء. وقال عضو فريق 
الفزاني،  أحمد  الدكتور  باللجنة  والتقصي  الرصد 
إن هناك مخاوف من حدوث »موجة جديدة للوباء 
»الوسط«،  إلى  تصريح  في  وأوضح  طبرق«.  في 
شهدت  المدينة  أن  الجاري،  األسبوع  مطلع 
قبل  أسبوع،  لنحو  الوبائية  الحالة  في  استقرارًا 
ووصل  السبت.  جديدة  حاالت  لتسجيل  تعود  أن 
مدينة  في  بالفيروس  المصابين  عدد  إجمالي 
طبرق إلى 219 حالة، من بين الحاالت المسجلة، 
23 حالة نشطة،  إلى  إضافة  156 متعافى،  منها 

و40 حالة وفاة.
العليا لمجابهة جائحة فيروس  اللجنة  ومنحت 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  المستجد«،  »كورونا 
اإلذن بفتح المساجد ألداء جميع الصلوات. ودعت 
اللجنة إلى اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية التي 
كتابها  حسب  المساجد،  في  مسبقًا  أصدرتها 
والشؤون  لألوقاف  العامة  الهيئة  رئيس  إلى 
أصدر  نفسه،  السياق  وفي  اإلثنين.  اإلسالمية، 
الثالثاء، قرارًا  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
يأذن بفتح المساجد ألداء الصلوات كافة، واشترط 
عدم   ،2020 للعام   661 رقم  يحمل  الذي  القرار 
التجول،  حظر  بشأن  الصادرة  بالقرارات  اإلخالل 
االلتزام  وأيضًا  بشأنها،  األحكام  بعض  وتقرير 

باتباع اإلجراءات االحترازية.
الطبي  بنغازي  مركز  استضاف  الشرق،  وإلى 
دورة تدريبية عقدتها المنظمة الدولية للهجرة، 
ظل  في  العدوى  مكافحة  تدابير  رفع  إلى  تهدف 
وطريقة  المستجد«،  »كورونا  فيروس  جائحة 
واالستجابة  والتقصي  الرصد  وآلية  العينات  جمع 
للجنة  التابع  الرصد  فريق  رئيس  وقال  السريعة. 
»كورونا«  جائحة  لمكافحة  االستشارية  الطبية 
الدورة  إن  العوامي،  حسين  الموقتة،  بالحكومة 
مع  التعامل  طرق  وتناولت  اإلثنين،  نُظمت، 
والحاالت  »كورونا«،  بفيروس  االشتباه  حاالت 
اللجنة  نشرته  تصريح  حسب  إصابتها،  المؤكدة 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحتها  على 

التعليم  وزير  اختار  المرض،  فراش  فوق  من 
السابق بالحكومة الموقتة علي اعبيد أن يشارك 
كورونا  بفيروس  اإلصابة  في  تجربته  الليبيين 
مواقع  عبر  تداولها  جرى  شهادة  في  المستجد، 

االجتماعي. التواصل 
الناقصة  المعلومة  »خطورة  إن  اعبيد  ويقول 
لم  الغائبة.  المعلومة  خطورة  عن  تختلف  ال 
من  كثيفة  لجرعة  التعرض  إعادة  أن  أعرف  أكن 
الساعة  تلك  حتى  )وأنا  اللعين  كورونا  فيروس 
يمكن  الشفاء(  طور  وفي  معتدلة  إصابتي 
عالية  مرحلة  إلى  وينقله  المرض  يفاقم  أن 

الخطورة«.
القصة  قائاًل: »بدأت  ويسرد تفاصيل اإلصابة 
 2020--8  25 يوم  لزليتن  زياد  وابني  برحلتي 
كان  وقد  اإلصابة،  من  التأكد  مسحة  إلجراء 
كثيرا  يسعل  بالمرض  اإلصابة  بداية  في  زياد 
كانت  منه  المنبعث  الفيروس  كمية  وبالطبيعة 
ذهابا  ساعات  لثالث  السيارة  في  ركوبنا  كبيرة. 
أتعرض  جعلني  الكمامة  ارتداء  عدم  مع  وإيابا 
 24 غضون  في  الفيروس.  من  عالية  لجرعة 
إلى  إضافة  السابقة  األعراض  رجعت  ساعة 
أعاني  أصبحت  فجأة  جديدة.  أعراض  ظهور 
حرقة  ثم  العضالت  وآالم  واإلسهال  الغثيان  من 
الحلق وارتفاع الحرارة وبدأ الفيروس يتسلل إلى 
تمكن  حتى  أيام  بضعة  إال  تمض  لم  الرئتين. 
حسب  بالرئتين  الشديد  العبث  من  الفيروس 
التنفس  ضيق  وأصبح  المقطعية،  األشعة  صورة 

حقيقية«. مشكلة 
يوم  كل  حرجا  يزداد  الوضع  »كان  وواصل: 
بالكامل  القدرة  وفقدان  الشديد  الهزال  مع 
كان  الماء  شرب  فحتى  شيء،  أي  أكل  على 
انهيار متوقع في  السريع، وبالتالي  القيء  يسبب 
األكل  في  المستميتة  محاوالتي  ورغم  المناعة، 
في  بسرعة  تطور  الموقف  أن  إال  القيء،  رغم 
إلى  التنفس  ضيق  وتحول  أيام،  سبعة  غضون 
األصدقاء  وبمساعدة  متواترة.  اختناق  نوبات 
تساعد  وكانت  أكسجين،  أسطوانة  على  حصلنا 
تمنعها.  ال  لكنها  النوبات  حدة  تخفيف  في 
بأي شكل  فاالستلقاء  أخرى؛  النوم أصبح مشكلة 
يتسبب في زيادة ضيق التنفس واستدعاء نوبات 
الراحة  االختناق، وليس هناك وضع يجلب بعض 
يمكن  ال  أمر  وهو  الحائط،  على  االستناد  إال 

اإلعياء«. لفترة طويلة بسبب  عليه  المداومة 
أنام  أن  حاولت  ليلة  »ذات  قائال:  ومضى 
ويبدو  الحائط،  على  المستند  وضع  في  قليال 
االعتيادي  الرقاد  وضع  إلى  قليال  انزلقت  أنني 
أنتفض  جعلتني  اختناق شديدة  نوبة  فهاجمتني 
أن  وكان  الشهادة،  متقطع  صوت  في  مرددا 
سارعت زوجتى بوضع قناع األكسجين على فمي، 
ثقيلتان،  أنهما  فالحظت  رجليّ  تحريك  حاولت 
عندها  باردتين،  فوجدتهما  بيدي  فتحسستهما 
تمكن  الهالك.  من  كثيرا  اقتربت  أنني  تأكدت 
ما  كل  أن  أتوقع  جعلني  الرئتين  من  الفيروس 

أيام،  بضعة  على  يزيد  لن  الدنيا  في  لي  بقي 
وطلبت  وصيتي  عليه  وأمليت  ابني  فاستدعيت 
بكاءهم  الحظت  وعندما  العائلة،  من  المسامحة 
بصوت  قصيرة  محاضرة  أعطيتهم  الصامت 
سيموت.  مخلوق  كل  وأن  الموت  عن  متقطع 
المتوقع،  رحيلي  على  كثيرا  تحسرت  أني  والواقع 
لتأليف  ثقافي  مشروع  في  انخرطت  أنني  ذلك 
يعني  مما  بعضها؛  في  وشرعت  كتب  مجموعة 
بالراحة  أشعرني  ما  لكن  مشروعي.  ضياع 
اهلل  سأقابل  اعتقادي-  –حسب  أني  هو  الغريبة 
على  واحد  درهم  لمخلوق  فليس  الذمة؛  نظيف 
أحقد  أال  بعيد  زمن  منذ  نفسي  وعودت  كاهلي، 

أو أحسد أو أكره أو أظلم عباد اهلل، أو أقترب من 
أي محرم«.

بالحكومة  السابق  التعليم  وزير  وواصل 
الدم  بتحليل  أقوم  أسبوع  كل  »كنت  الموقتة: 
جسدي،  في  الفيروس  توغل  مؤشرات  لمالحظة 
وكانت في األسبوع األول ذات داللة سيئة للغاية 
وهو   ،40 نحو   CPR االلتهاب  مؤشر  بلغ  فقد 
الحديد  أن  كما   ،5.5 على  يزيد  أال  يجب  الذي 
كان  الحمراء  الدم  خاليا  تحطم  عن  الناتج  الحر 
المؤشرات  عادت  الثاني  األسبوع  في  جدا.  عاليا 
إلى االقتراب من االعتيادي فزرعت بعض األمل، 
الصالة  فحتى  مرعبا  كان  الشديد  الهزال  لكن 

قياما كانت متعذرة، كما أن الوصول إلى الحمام 
ويستدعي  النفس  بقية  يقطع  جهد  إلى  يحتاج 

االختناق«. نوبات 
»ثقيلة،  اعبيد  -يحكي  أيام«  الـ»بضعة  مرت 
تدريجيا  لماما.  إال  األكسجين  أترك  ال  وكنت 
على  فركزت  الغثيان  وقل  الشهية  استعدت 
المناعة، إضافة  لترميم  الغذاء في محاولة  تنويع 
كنت  فقد  المناعة،  رفع  بروتوكول  اعتماد  إلى 
مع  بالمعادن،  المعزز  فيتامين  المالتي  أتناول 
غرام  واحد  بواقع  سي  فيتامين  من  عالية  جرعة 
حقن  عشر  مع  ملغ،   50 بواقع  والزنك  يوميا، 
لمنع  حيوي  ومضاد  يوم،  كل  حقنة  تجلط،  مانع 
ملم   500 )ارثروميسين  االنتهازية  البكتيريا 

لمدة خمسة أيام، حبة كل يوم«.
تحليل  »مؤشرات  يقول:  الحالة  تطور  وعن 
االلتهاب  تناقص  إلى  تشير  كانت  التالية  الدم 
ومع  ملحوظين،  زاال  ما  والسعال  الهزال  أن  رغم 
دخول األسبوع الرابع )من إعادة العدوى( أجريت 
يعني  مما  سالبة،  للمفاجأة  ويا  فكانت  مسحة، 
الخوف  وأين  يسأل  سائل  رب  الفيروس.  تالشي 
الموت في كل هذا، والواقع أني خفت خوفا  من 
شديدا مع بداية اإلحساس بدخول االلتهاب إلى 
الرئتين وبداية ضيق التنفس، لكن من العجيب 
الشعور  كامل  وفقدت  معناه  فقد  الخوف  أن 
أنها  شك  أدنى  وبال  يقينا  تأكدت  عندما  به 
الشهير  الشعر  بيت  وقد كان  المحتومة،  النهاية 
إلى  يتطرق  الحمداني  فراس  ألبي  المنسوب 
ذهني باستمرار: وإذا ما حمّ القضاء على امرئ.. 
دعائي  وكان  بحر.  وال  يقيه  بر  من  له  فليس 
أال  به  أقصد  وكنت  هلل،  يا  رحماك  هو:  الوحيد 

تكون معاناتي شديدة سواء هلكت أو نجوت«.
فما  تماما  أتعاف  لم  زلت  »ما  اعبيد:  وختم 
عميق  كان  بجسدي  اللعين  الفيروس  صنعه 
األثر، لكن كل يوم يجلب معه مزيدا من الشفاء، 
من  األمر  وله  والضراء..  السراء  في  الحمد  فلله 

قبل ومن بعد«.
على  ليبيا،  في  الصحية  الجهات  وتشدد 
الوقائية،  اإلرشادات  إتباع  بضرورة  المواطنين 
أو  والصابون  بالماء  اليدين  تنظيف  مثل 
يقتل  أن  شأنه  من  كحولي  بمطهر  فركهما 
الفيروسات، مع الحرص على تغطية الفم واألنف 
أو  السعال  عند  ورقي  بمنديل  أو  المرفق  بثني 
فورًا  الورقي  المنديل  من  التخلص  ثم  العطس، 

بإلقائه في سلة مهمالت مغلقة.
والصادرة  المتداولة،  التوصيات  تشمل  كما 
االحتفاظ  ضرورة  العالمية،  الصحة  منظمة  عن 
بين  أقدام(   3( واحد  متر  عن  تقل  ال  بمسافة 
عندما  ألنه  يعطس،  أو  يسعل  شخص  أي 
أو  أنفه  من  تتناثر  يعطس،  أو  الشخص  يسعل 
على  تحتوي  قد  صغيرة  سائلة  ُقطيرات  فمه 
لمس  بعدم  كذلك  المنظمة  وتوصي  الفيروس. 
أن  يمكنها  حيث  األسطح  من  العديد  اليدين 
فإنهما  اليدان  تلوثت  فإذا  الفيروسات،  تلتقط 
أو  األنف  أو  العينين  إلى  الفيروس  تنقالن  قد 
عن  الجسم  يدخل  أن  للفيروس  ويمكن  الفم. 

المنافذ. طريق هذه 

تابع  متطوعين  فريق  انتشل  المهاجرين،  معاناة  من  جديدة  حلقة  في 
مجهولة  جثة  وليد،  بني  في  واإلغاثة  الخيرية  لألعمال  السالم  لجمعية 
الشركة  مقر  قرب  فدراج  منطقة  عند  الصناعي  النهر  طريق  من  الهوية 
الصينية شرق المدينة، األربعاء. وقال عضو جمعية السالم لإلغاثة في بني 
وليد، هيثم بن المة لـ»الوسط« إن مكتب انتشال الجثث التابع للجمعية 
بعد  العامة،  والنيابة  األمن  مديرية  من  مسؤولين  بحضور  الجثة  انتشل 

تلقيه بالغا عنها من أحد المواطنين.
وأوضح بن المة أن الجثة جرى نقلها وتسليمها إلى مستشفى بني وليد 
العام، الذي قام بحفظها في ثالجة حفظ الموتى بدار الرحمة بالمستشفى، 
مرجحا أن تكون الجثة لمهاجر غير شرعي من إحدى الجنسيات األفريقية. 
يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي 
في طريق النهر الصناعي، الذي يمر وسط بني وليد، ويسلكه المهربون 

وتجار البشر.
قتل  في  المتهمين  محاسبة  إلى  أممي  مسؤول  دعا  قريب،  سياق  في 
الداخلية  وزارة  أعلنت  وقت  في  طرابلس  في  حرقا  نيجيريا  من  مهاجر 
بحكومة الوفاق القبض على المشتبه فيهم في الجريمة. واستهجن رئيس 
بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التابعة لألمم المتحدة، في ليبيا فيدريكو 
االجتماعي  التواصل  موقع  عبر  قائال  النكراء  الجريمة  األربعاء،  سودا، 
»تويتر« إن »حرق الشاب حيا، هي جريمة أخرى بال رحمة ضد المهاجرين 

في البالد«. مصرا على »محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة«.
وفي أحدث اعتداء على المهاجرين والالجئين في ليبيا نقلت وزارة داخلية 
اقتحموا،  ليبيين  ثالثة  فيها  تورط  التي  القضية  حيثيات  الوفاق  بحكومة 
مهاجرون  كان  حيث  بالعاصمة،  تاجوراء  حي  في  مصنعًا  الثالثاء،  مساء 
عليه  البنزين  وسكبوا  نيجيريًا،  عاماًل  الليبيون  واحتجز  به  يعملون  أفارقة 
وأضرموا فيه النار فيما لم يعلن دافع الجريمة المروعة. ويعاني 3 مهاجرين 
آخرين من حروق ويتلقون العالج في مستشفى قريب، وفقًا للوزارة. واعتقل 
وأحيلوا  عمرهم،  من  الثالثينات  في  وكلهم  بهم،  المشتبه  المهاجمون 
نصف  هناك  فإن  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقديرات  وحسب  للتحقيق. 
مليون مهاجر في ليبيا بعضهم يواصل العمل بينما يحاول آخرون السفر 
لألمم  السامية  المفوضية  طالبت  لها  تقرير  آخر  وفي  أوروبا.  إلى  عبرها 
المتحدة لحقوق اإلنسان باتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع األوضاع المرعبة 
التي يواجهها المهاجرون في ليبيا وأثناء محاوالتهم عبور البحر المتوسط 
باتجاه أوروبا، وحتى بعد الوصول للقارة العجوز. وأوضحت أنهم يواجهون 
خطر العنف المتكرر وانعدام األمن في ليبيا، واالحتجاز التعسفي واإلعادة 
القسرية في أوروبا. كما حثت المفوضية االتحاد األوروبي على ضمان أن 
حماية  مع  بالتوازي  التحديات،  هذه  مع  واللجوء«  »الهجرة  ميثاق  يتعامل 

حقوق اإلنسان للمهاجرين.

طرابلس - بنغازي - بني وليد - طبرق - الصغير الحداد

● إحدى الفعاليات التوعوية للمركز الوطني لمكافحة األمراض

● ورشة تدريبية في بنغازي حول تدابير مكافحة العدوى

القاهرة - الوسط
الوسط - عبدالرحمن أميني

تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة بالفيروس 
منذ تفشيه في مارس الماضي.. ودورات 

تدريبية لرفع تدابير المكافحة في بنغازي

انتشال جثة مجهولة في بني وليد

اعبيد: الوضع كان يزداد حرجًا كل يوم مع الهزال الشديد وفقدان القدرة بالكامل على تناول أى شيء

● الدكتور علي اعبيد

● مهاجرون في ليبيا
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صانعة الخبز والفطائر ناجية محمد بدأت 
مشروعها بشكل بسيط ثم تطور األمر لتوظف 

لديها المزيد من الراغبات في العمل

رئيس بعثة تقصي الحقائق بشأن 
ليبيا محمد أوجار توعد المسؤولين 

المفترضين ألية تجاوزات بـ»عدم 
اإلفالت من العقاب«

يمثل ملف المختطفين أزمة 
متشعبة يقف خلفها انقسام حاد 

مع تراجع دور المؤسسات الوطنية 
في االضطالع بدورها الدستوري

شباب ليبيون يقررون العمل في مهن مثل 
السباكة وصيانة مولدات الكهرباء.. ورسالتهم 
لغيرهم: ال تنتظروا شيئا من مؤسسات الدولة

لم يكتفوا بالشكوى

ليبيون يلجؤون إلى فرص عمل بديلة ملواجهة سوء األوضاع املعيشية

الوسط - الصغير الحداد

مواطنون ومواطنات من مختلف األعمار يحققون نجاحا في مهن لم تكن مألوفة لهم من قبل

● أثناء إعداد خبز التنور

● أسامة البراني أثناء صيانة مولد كهرباء

● وائل النزوغي أثناء ممارسة مهنة الطالء

األوضاع  تردي  ومع  الرسمية،  الحلول  غياب  وسط 
أزمات  استمرار  مع  الليبيين،  لعموم  المعيشية 
مثل نقص السيولة، وضعف الدخل الشهري للفرد 
عن  البحث  إلى  ليبيون  مواطنون  لجأ  واألسرة، 
فرص بديلة توفر لهم دخال شهريا يسد حاجاتهم 
اليومية بشكل بات أقرب إلى الظاهرة االجتماعية 

التي أفرزتها األوضاع الراهنة في البالد.
كانت  وقصص  مشاهد  الظاهرة  بتلك  وترتبط 
الحياة  في  الليبي  المجتمع  طقوس  عن  بعيدة 
عديدة  أسر  أرباب  صار  حيث  قريب،  وقت  حتى 
بغية  والليل  النهار  في  فترة  من  ألكثر  يعملون 
آخرون  يلجأ  حين  في  المادية،  أوضاعهم  تحسين 
أمل  لديهم على  مألوفة  لم تكن  ابتكار مهن  إلى 
الوضع  صعوبة  من  للنجاة  فرصة  لهم  توفر  أن 

الحالي.
بعض  »الوسط«  ترصد  التالية،  السطور  في 
يكتفوا  أال  أصحابها  أراد  التي  القصص  هذه 
التيار  وانقطاع  العيش،  ضيق  من  بالشكوى 
ألزماتهم  الحكومية  الحلول  وغياب  الكهربائي، 

التي ال تنتهي.
 60« محمد  ناجية  الحاجة  من  كانت  البداية 
فرن  خلف  رضا،  في  مبتمسة  تجلس  التي  عاما«، 
تنتج من خالله »خبز التنور« الذي يعد خبزا شعبيا 
للزبائن بعدما ضاقت بها سبل  لتبيعه  البالد،  في 
أوالدها  حاجات  سد  على  قادرة  تعد  ولم  العيش، 
ال  ضمانيا  معاشا  تاركا  زوجها  وفاة  بعد  الخمسة 

450 دينارا. يتجاوز 
دراستي،  أكمل  »لم  محمد:  ناجية  وتقول 
وفاة  وبعد  فحسب،  االبتدائية  بالمرحلة  اكتفيت 
أجد  لم  أزمات،  من  نعانيه  ما  ظل  وفي  زوجي، 
األسرية  االحتياجات  لشراء  كافيا  زوجي  معاش 
هذا  في  ففكرت  األوالد،  وحاجات  والمنزلية 
وأضافت:  يغنيني«.  ما  فيه  أجد  لعلني  المشروع 
»فكرة المشروع جاءتني من بعض جيراني الذين 
طلبوا مني أن أصنع لهم خبزا إلطعام الضيوف في 
لهم  نفذت  وبالفعل  االجتماعية،  المناسبات  إحدى 
ما طلبوا، والقى الخبز استحسانا منهم، ثم وجدت 
آخرين يطلبون مني نفس األمر وهم من الجارات 
دائما  مشروعا  أجعله  ال  ولم  فقلت  والصديقات، 
الخبز،  تبيع  التي  المحال  من  عدد  مع  بالتعاون 
الزبائن،  وإعجاب  إقبال  تلقى  بجودة  لهم  فأقدمه 

ويحقق لي دخال معقوال، وهو ما كان بالفعل«.
الخبز  إعداد  عند  مشروعي  يقف  »لم  وواصلت: 
الفطائر  صناعة  إلى  تطور  بل  فقط،  الشعبي 
بين  رواجا  تلقى  التي  المعجنات،  من  وغيرها 
وبعض  الليبية،  البيتزا  مثل  السريعة  األطعمة 
االجتماعية  بمناسباتنا  ترتبط  التي  الحلويات 
من  ذلك  وغير  والمقروض  الغريبة  مثل  واألعياد، 

األخرى«. المقبالت 

فكرتها  تنفيذ  في  ناجية  الحاجة  شرعت  حين 
مشروع  إلى  ستتحول  أنها  تتصور  تكن  لم 
ما  ذلك  لكن  معها،  يعملن  أخريات  نساء  يجتذب 
فتح  فقررت  نشاطها،  توسع  حين  بالفعل  حدث 
أجر  نظير  معها  العمل  في  الراغبات  أمام  الباب 
على  الطلب  ارتفاع  مواجهة  من  لتتمكن  يومي، 

قولها. حسب  منتجاتها، 
ثمة  محمد،  ناجية  الحاجة  قصة  جانب  إلى 
الظروف  تغل  لم  لشباب  عديدة،  أخرى  قصص 
فرص  لخلق  الجاد،  العمل  عن  أياديهم  الصعبة 
وائل  هؤالء  من  لكثيرين.  المنال  بعيدة  تبدو  قد 
النزوغي »24 عاما« الذي يدرس اإلعالم بالجامعة.

»بسبب  بالقول:  قصته  النزوغي  ويسرد 
عدة  إلى  وحاجتي  المعيشة  وغالء  األسعار  ارتفاع 
كل  والدي..  مرتب  وضعف  للدراسة  وكتب  مراجع 
المسائية  بالفترة  وظيفة  عن  أبحث  جعلني  ذلك 
يومي،  غير  وبدوام  نظامية  غير  تكون  بحيث 
قليل  وبعد  دراستي،  مع  األمر  يتعارض  ال  حتى 
أحد  من  الطالء  مهنة  تعلم  قررت  التفكير،  من 
على  شجعني  الذي  محمد،  ويدعى  أصدقائي 
يبخل  ولم  العمل  كيفية  وعلمني  الفكرة،  تنفيذ 

»تعلمت  ويضيف:  نصيحة«.  أو  بمعلومة  علي 
في  معلما  وأصبحت  وجيز،  وقت  في  الطالء  مهنة 
من  عديدة  طلبات  وتلقيت  يقولون،  كما  أمرها 
ومنازلهم،  التجارية  محالهم  لطالء  المواطنين 
األمر،  بداية  في  متعبة  مهنة  بأنها  شعرت  وقد 
العمل،  أواصل  جعلتني  الحالية  الظروف  لكن 

وشعرت بأن مشروعي ينجح بالفعل في تحقيق ما 
أردته مع مرور الوقت«.

اللحظات  ومع  األمر،  بداية  »في  قائال:  وتابع 
لها  لجوئي  كان  الطالء،  مهنة  في  لي  األولى 
وتوفير  الدراسة  مواصلة  على  االستعانة  بهدف 
مزاولة  من  سنوات  بعد  أما  لذلك،  الالزمة  النقود 

أدخر  الذي  األساسي  عملي  هي  فباتت  المهنة، 
فحسب،  دراستي  الستكمال  ليس  النقود،  منه 
إحدى  بخطبة  قرار  بعد  مستقبلي،  لتكوين  ولكن 

قريبا«. سأتزوجها  التي  الفتيات 
يقول  الطالء،  لمهنة  االقتصادي  المردود  وعن 
دينار  ألف   30 من  أكثر  ادخار  من  »تمكنت  وائل: 
قد  الناس  وبعض  المهنة،  هذه  في  عملي  من 
من  ال  أم  بيت  فتح  على  قادرا  كنت  إن  يسألون 
ورائها، وأقول لهم إنني قادر على فتح بيت وأكثر 
تكلفته  تصل  الطالء  من  الواحد  فالمتر  بيت،  من 
إلى  السعر من مكان  ويختلف  دينارات،  إلى عشرة 

آخر، ومن نوع طالء إلى آخر«.
وال يختلف األمر كثيرا من وائل إلى خالد، الذي 
رفض  من  يبدو  ما  رغم  السباكة،  امتهان  قرر 
الناس  شعور  أو  مثلها،  المهن  لبعض  مجتمعي 
أدائهم  في  الثقة  وعدم  ممتهنيها  من  بالريبة 

المطلوبة. باألمانة  مهتمهم 
ولديه  متزوج  وهو  عبدالرحمن،  خالد  ويقول 
نقص  هو  السباكة  مهنة  دخولي  »سبب  أوالد:   3
على  االعتماد  في  رغبتي  وكذلك  فيها،  العاملين 
نفسي، كما أفكر مستقبال في فتح محل خاص بي 

يضم عددا من فنيي السباكة ألني أعمل بالطلب، 
في  فأنا  عمل،  أي  في  يرغب  من  بي  يتصل  حيث 
حتى  لمتابعته  طموح  وعندي  مشروعي،  بداية 
مشكالتهم  حل  في  الناس  عليه  ويعتمد  يكبر، 
على  الرحمن  عبد  ويرد  بالسباكة«.  المتعلقة 
امتهان  في  راغبا  يعد  لم  الشباب  بأن  القائلين 
بالقول:  اليدوية،  المهن  من  غيرها  أو  السباكة 
فقد  الحالية  األوضاع  وبسبب  اليوم،  »الشباب 
أحالمه  فجميع  ومجتمعه،  ذاته  بناء  في  األمل 
والنزاعات  المستمرة  الصراعات  بسبب  تحطمت 
الكثير  اآلخر هناك  الجانب  لكن من  واالنقسامات، 
ومهن  حرف  عدة  في  يعملون  الذين  الشباب  من 

وغيرها«. واللحام  والبناء  السباكة  مثل 
على  القادرون  »هؤالء  عبدالرحمن:  وتابع 
إلى  يحتاجون  فرص  عن  والبحث  العمل،  مواصلة 
والحصول  مشروعاتهم،  إنجاح  في  وتحفيز  دعم 
العمل واضح  وزارة  فغياب  الحرفة،  أو  المهنة  على 
في  الشباب  تدعم  المفترض  أنها  رغم  تماما، 
الخاصة بهم،  المهن  لتطوير  دورات مهنية  إقامة 
العمالة  التقليل من  النهاية إلى  وهذا سيؤدي في 
تنقصها  ال  التي  بها،  المحلية  واستبدال  الوافدة 

الكفاءة«. الخبرة وال 
في  الكهربائي  التيار  انقطاع  أزمة  تفاقم  ومع 
البراني  أسامة  الشاب  وجد  كافة،  ليبيا  مناطق 
المثل  عليها  ينطبق  قد  جديدة  مهنة  أمام  نفسه 
حيث  فوائد«،  قوم  عند  قوم  »مصائب  القائل 
يعتمد  لم  إنه  قصته  عن  متحدثا  البراني  يقول 
بل  له،  وظيفة  توفير  في  الدولة  مؤسسات  على 
مهنة  يعلمه  لكي  البراني  يوسف  عمه  إلى  توجه 
تبدو حديثة نسبيا ونتجت من أزمة انقطاع التيار، 
تلجأ  حيث  الكهرباء«،  مولدات  »صيانة  وهي  أال 
والمؤسسات  والشركات  والمنازل  األسر  عديد 
حاجاتها  لسد  المولدات  تلك  على  االعتماد  إلى 

الكهربائي. التيار  من  الضرورية 
لكنها  متعبة،  ليست  المهنة  إن  أسامة  ويقول 
وأضاف:  تعبيره.  وفق  بال،  وسعة  صبر  إلى  تحتاج 
نفسي،  لتطوير  عمي  من  المهنة  أتعلم  زلت  »ما 
إتقان  بعد  بي  خاصة  ورشة  فتح  إلى  وأطمح 

كافة«. الدقيقة  بتفاصيلها  الصيانة 
إلى جريدة »الوسط«:  وتابع أسامة في حديثه 
من  تنتظروا  ال  اليوم،  الليبي  للشباب  »أقول 
مؤسسات الدولة أن توفر لكم شيئا، سواء وظيفة 
ألزماتنا  الحلول  من  ذلك  غير  أو  عمل  فرصة  أو 
وغير  عاجزة  المؤسسات  فهذه  الصعبة،  المعيشية 
معين  مجال  في  موهبة  منا  إنسان  ولكل  قادرة، 
وينميها،  ليطورها  موهبته  عن  شاب  كل  فليبحث 
على  تعينه  فرصة  خاللها  من  يجد  أن  وليتمكن 
في  وتميز  اإلنسان  أبدع  فكلما  الحياة،  ظروف 
الوفير،  والربح  الجيد  الحصاد  وجد  عمله،  مجال 
في  سبقونا  الذين  األجداد  حكمة  من  تعلمنا  كما 
ما  صعوبة  رغم  الحياة،  هذه  في  طريقهم  شق 

أيضا«. يعانونه  كانوا 

انتهاكات حقوقية مستمرة

املختطفون.. وجع متجدد وأزمة أمنية واجتماعية وسياسية بال حل
• 12 سبتمبر 2020:

ثمانية  تحرير  وليد،  بني  أمن  مديرية  أعلنت 
من الجالية المصرية، بعد عملية اختطافهم على 

الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف.
• 2 سبتمبر 2020:

مؤسس  اختطاف  طرابلس  في  نشطاء  أعلن 
حراك صوت الشعب محمد البوعة، وسالم قدمور، 

أحد نشطاء الحراك، في طرابلس.
• 4 يونيو 2020:

الفتاة  عبدالحفيظ  وصال  عائلة  أكدت 
في  الكريمية  بمنطقة  منزلها  من  المختطفة 
في  البيت،  إلى  عودتها  مايو،   19 منذ  طرابلس 
من  إفالتها  سيناريو  عن  األنباء  تضاربت  حين 

خاطفيها.
• 23 أبريل 2020:

أدانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق ما وصفته 
أطباء  له  تعرض  الذي  واالختطاف  باالعتداء 
في  سينا  ابن  بمستشفى  مساعدة  طبية  وعناصر 

مدينة سرت.
ومن ضمن قضايا االختطاف التي هزت الشارع 

الليبي:
• أطفال الشرشاري:

صرمان،  في   2015 ديسمبر  من  الثاني  في 
داخلها  في  المدرسة  إلى  سيارة  تتحرك  وبينما 
رجال  ستة  يوقفهم  ودهب،  ومحمد،  عبدالحميد، 
مسلحين وملثمين، يستقلون سيارتي شيفروليه، 
جرح  في  يتسبب  مما  السيارة  على  النار  يطلقون 

السائق، ويخطفون األطفال.
المباحث  2018، كشف جهاز  يوليو  وفي شهر 
الجنائية الغربية، عن الموقع الذي وجد فيه رفات 
تصبح  القضية  جعل  ما  قتلهم،  بعد  األطفال، 
أسماء  كشف  بعد  ليبيا،  كل  في  عام،  رأي  قضية 

المتورطين وإحالتهم للعدالة.
• عبدالمعز بانون:

 ،2014 يوليو  شهر  من  والعشرين  الرابع  في 
عبدالمعز  الناشط  والد  منزل  مسلحون  هاجم 
الناشط  اختفى  بعدها  ومن  طرابلس،  في  بانون 
أو  الحكومة حينها  في ظروف غامضة، لم تكشف 
الجهات األمنية، من وراء عملية اختطاف الناشط 
واضحا  دليال  اسمه  أصبح  الذي  بانون،  عبدالمعز 

على غياب المحاسبة في ليبيا.
• سهام سرقيوة:

في السابع عشر من شهر يوليو العام الماضي، 
اقتحم مجهولون منزل عضو مجلس النواب سهام 
إلى  اقتيادها  وتم  بنغازي،  مدينة  في  سرقيوة، 
أي  تكشف  لم  اللحظة  هذه  وإلى  مجهول،  مكان 
جهة حكومية في ليبيا مالبسات اختطاف النائبة، 
وطالبت  اختطفتها،  التي  المسلحة  المجموعة  أو 
بضرورة  الدولية  المنظمات  االختطاف،  أثر  على 

إطالق النائبة سهام سرقيوة.
تنتهي  ال  شك،  بال  بالقول:  التقرير  ويختتم 
وهذه  ليبيا،  في  والمختطفات  المختطفين  قائمة 
الحاالت -موضوع التقرير- تمثل جزءا بسيطا من 
رسمية  إجابات  عن  تبحث  زالت  ما  طويلة  قوائم 
ضد  جرائم  من  ارتكبوه  ما  على  الجناة  ومحاسبة 

حقوق اإلنسان.

كبيرة  قائمة  من  بسيطة  عينة  مجرد  وهي 
زادت  التي  ليبيا،  في  والمختطفات  للمختطفين 

منذ السنوات الماضية:
• 20 سبتمبر 2018:

انتهت قصة المختطف من مدينة سوكنة خالد 
في  مزرعته  من  اختطافه  تم  أن  بعد  الرياحي، 
سمنو، حيث تضافرت الجهود األمنية، إلى أن تم 

تحريره والقبض على الخاطفين.
• 23 ديسمبر 2019:

الغربية،  فرع  الجنائية  المباحث  جهاز  أعلن 
اختطاف ضابط وبرفقته عضو شرطة تابعين له، 
على يد مجموعة مسلحة، وقال إنه تم احتجازهما 

في مكان غير معلوم.
• 10 نوفمبر 2019:

رئيس  المالطي،  عبدالفتاح  الدكتور  تعرض 
أحمد  األستاذ  ورفيقه  بترهونة،  الزيتونة  جامعة 
على  لالختطاف  للجامعة  العام  المسجل  مسعود 

طريق سرت - الجفرة.
• 13 أكتوبر 2019:

بليبيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  طالبت 
واألجهزة  الموقتة،  بالحكومة  الداخلية  وزير 
العام  المحامي  ومكتب  األمن  ومديرية  األمنية 
مصير  لكشف  التحرك  بسرعة  بنغازي،  بمدينة 
إطالقه،  وضمان  السهولي،  أبوبكر  المحامي 

وكشف الجناة وتقديمهم للعدالة.
• 2 أكتوبر 2019:

طالب المجلس األعلى للدولة في بيان، جميع 
الجهات األمنية المعنية ببذل كل الجهود لكشف 
الذي  التريكي،  مصطفى  المجلس  عضو  مكان 
اختطفته مجموعة مسلحة من أمام بيته بالمطرد 

بمدينة الزاوية.
• 23 مايو 2019:

سائق  اختطاف  على  مسلحة،  مجموعة  أقدمت 
العامة  النظافة  خدمات  لشركة  تابعة  شاحنة 

الشاحنة،  سرقة  إلى  إضافة  ومساعده،  سبها  في 
سبعة  بعد  على  يقع  الذي  العمومي  المكب  قرب 

كيلومترات شمال غرب المدينة.
• 12 يناير 2019:

وادي  منطقة  من  المختطفين  من  ستة  أطلق 
ليبي  دينار  ألف   150 مبلغ  دفع  بعد  البوانيس، 
باختطافهم  قامت  التي  المسلحة،  للعصابة 

وتعذيبهم لمدة ثالثة عشر يوما.
• 2 ديسمبر 2019:

صالح  المهندس  باختطاف  أمني  مصدر  أفاد 

أثناء  مصراتة  مدينة  بوابات  إحدى  في  إسكينيد 
طاهر  أخيه  ابن  رفقة  الزاوية  مدينة  من  عودته 
فرج اسكينيد، حيث كان في طريقه إلجراء مقابلة 

لألخير بمعهد النفط الزاوية.
• 7 مارس 2019:

أبناء  اختطاف  على  صبراتة  أهالي  احتج 
عمر  علي  ورفيقه  الربيع  جمال  مهند  المدينة، 
الصيد منذ سبتمبر 2017 في مدينة تاجوراء حتى 
اآلن دون معرفة مصيرهم، وأيضا لمعرفة مصير 
العقيد بشير الجديدي المختطف في العام 2014 

مع وعيد رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق 
السويسرية،  بجنيف  أوجار،  محمد  ليبيا،  بشأن 
أو  انتهاكات  ألية  المفترضين  المسؤولين 
تجاوزات للقانون الدولي لحقوق اإلنسان بـ»عدم 
أمام  اإلثنين،  وتأكيده،  العقاب«،  من  اإلفالت 
في  الضحايا  أن  األممي،  اإلنسان  حقوق  مجلس 
ليبيا عددهم ال يحصى، يتبادر إلى األذهان عديد 
في  حقوقية  انتهاكات  على  تنطوي  التي  الملفات 
البالد، وفي صدارتها ملف المختطفين الذي يمثل 
عداد  في  باتوا  الذين  أولئك  ألسر  متجددا  وجعا 

المفقودين دون بارقة أمل في العثور عليهم.
واجتماعية  أمنية  أزمة  نفسه  الملف  يمثل  كما 
تراجع  مع  حاد،  انقسام  خلفها  يقف  وسياسية، 
بدورها  االضطالع  في  الوطنية  المؤسسات  دور 
الدستوري والقانوني المنوط بها، في توفير بيئة 

عيش آمنة، وصيانة حريات المواطنين.
أواخر  قناة »218«،  أعدته  تقرير مطول  ووفق 
يعد  ليبيا،  في  االختطاف  فإن  الماضي،  الشهر 
من أخطر الملفات التي لم تعالج، ويمكن وصفه 
بالملف المنسي، بسبب غياب العدالة والمحاسبة 
لكل من يسهم أو يشارك في عمليات االختطاف، 
المطالبات  من  وبالرغم  عنه.  يسكت  من  أو 
الضوء  بتسليط  والمحلية،  الدولية  الحقوقية 
فإن  الليبيين،  تؤرق  أصبحت  التي  الظاهرة  على 
والبحث  المعالجة  ينتظر  زال  ما  الشائك،  الملف 
عن الحلول التي يأتي في مقدمتها الحلول األمنية 

التي تحافظ على حياة وخيارات الناس.
ويقول التقرير إن الجهات الرسمية والمنظمات 
المناسبات  في  الملف،  فتح  »اعتادت  الحقوقية 
في  الحادثة،  على  الضوء  تسلط  التي  الدولية 
الملف  معالجة  يتم  بأن  وأمنياتها  مطالباتها 
بالطرق الصحيحة«. ولكن.. تعود من جديد، هذه 
أخيرا،  وطرابلس  بنغازي  من  اإلجرامية،  الظاهرة 
ربيع  الناشط  اختطاف  بعد  التحديد،  وجه  على 
مظاهرة  في  مشاركته  أثناء  بنغازي  في  العربي 
بعد  وإطالقه  والفاسدين،  الفساد  من  ليبيا  إنقاذ 

ثالثة أيام من اختطافه.
وفي طرابلس، تكرر األمر مع اختطاف الدكتور 
منتصف  اختطف  الذي  الغدامسي،  عبدالمنعم 
في  منزله  من  بالقرب  الماضي،  سبتمبر  شهر 
أي  دون  أيام،  قبل  بعد،  فيما  وأطلق  طرابلس، 
عن  بنغازي  في  المسؤولة،  الجهات  من  توضيح 
والدكتور  العربي  لربيع  االختطاف  مالبسات 

الغدامسي. عبدالمنعم 
لكن ما حدث مع المواطنة فتحية الالفي، التي 
الشهر  من  عشر  السادس  منذ  مختطفة  كانت 
بمنطقة  الحقا،  جثتها  على  العثور  وتم  الماضي، 
عن  أنباء  وتواردت  طرابلس،  في  المشروع 
تعرضها لعدة طعنات، فقد أحزنت الليبيين الذين 
»طيور  من  ويتخوفون  اليوم  حالهم  يراقبون 

الظالم« التي تختطف وتقتل في ليبيا.
حصرهم  أمكن  من  بأسماء  إحصاء  يلي  وفيما 
اختطافهم،  وتاريخ  وأماكنهم  المختطفين  من 

القاهرة - الوسط

أثناء ذهابه إلى مدينة طرابلس.
• 9 يوليو 2020:

البالغ من  العتري،  بنور  الحاج مصباح  اختطاف 
منطقة  في  الواقعة  مزرعته  من  عاما   89 العمر 

قصر األخيار شرقي طرابلس.
• 17 يوليو 2019:

سرقيوة،  سهام  النواب  مجلس  عضو  اختطاف 
بعد أن جرى تداول معلومات عن فقدان االتصال 
بها، إثر إطالق نار كثيف وقع أمام منزلها لسبب ال 
يزال غير معلوم، لكنه وفق مصادر أعقب تظاهرة 

لمتجمهرين أمام منزلها في مدينة بنغازي.
• 12 أكتوبر 2019:

عن  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  أعربت 
قبل  من  أطباء  ستة  اختطاف  واقعة  من  قلقها 
مسلحين بالقرب من مدينة الزنتان، كانوا ضمن 
في  غدامس  مدينة  إلى  طريقها  في  طبية  قافلة 
الطبية  الخدمات  لتقديم  إنسانية  عمل  مهمة 

لمستشفى غدامس العام.
• 21 مايو 2020:

بالتعدي  القانون  عن  خارجة  عصابة  أقدمت 
الكريمية  بمنطقة  ميينة  عبدالحفيظ  أسرة  على 
واختطفت  منزلهم  وسرقت  السامبا،  بشارع 

ابنتهم.
• 3 مارس 2020:

على  الخاصة  الردع  قوة  من  عناصر  أقدم 
اختطاف المدير العام للخطوط الجوية األفريقية، 
عمر  شارع  في  منزله  أمام  من  ضو،  ميالد  علي 

المختار، وفق مصدر من الشركة.
• 27 فبراير 2020:

الهيئات  ألعضاء  الليبية  الجمعية  أعلنت 
الخمس  بمحكمة  القاضي  اختطاف  عن  القضائية 
غامضة،  ظروف  في  عامر  بن  محمد  االبتدائية 
الرسمية  صفحتها  على  الجمعية  منشور  حسب 

بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

● النائبة سهام سرقيوة ● ربيع العربي

● عبد المعز بانون
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أول لقاء يجمع بني وزيري خارجية اإلمارات وإسرائيل في برلني

●  عبد اهلل بن زايد ونظيره اإلسرائيلي جابي أشكينازي ومعهما وزير الخارجية األلماني هايكو ماس.

●   قصف نفذته قوات النظام السوري في إدلب - يناير 2020.

ماس االتفاق بين البلدين »أول خبر جيد 
بالشرق األوسط منذ وقت طويل وفرصة 

لحراك بين إسرائيل والفلسطينيين«

بين  المعتاد  غير  الجديد  التقارب  يؤكد  مشهد  في 
النصب  اإلماراتي  الخارجية  وزير  زار  أبيب،  وتل  أبوظبي 
نظيره  مع  النازي  لمحارق  ألمانيا  في  الرئيسي  التذكاري 
أخرى«،  مرة  يحدث  »لن  وقال:  الثالثاء،  اإلسرائيلي، 

مرددا شعارا عادة ما يردده الناجون من المحارق.
ووفق »رويترز«، ترجع إقامة عالقات دبلوماسية كاملة 
بوساطة أميركية بين الدولة الخليجية وإسرائيل في 15 
مخاوفهما  في  البلدين  الشتراك  كبيرة،  بدرجة  سبتمبر، 
أن يسفر  إسرائيل يخشى  البعض في  لكن  إيران،  بشأن 
ألبوظبي  متطورة  أميركية  أسلحة  بيع  بدء  عن  االتفاق 

لم تكن لتحصل عليها من قبل.
كسبيل  اآلخر  وتقبل  المصالحة  إلى  الجانبان  وأشار 
وزير  تركها  التي  الرسالة  مضمون  وهو  االتفاق،  إلنجاح 
في  نهيان،  آل  زايد  بن  عبداهلل  الشيخ  اإلمارات  خارجية 
يهود  من  المحارق  ضحايا  ذكرى  يحيي  الذي  النصب 
الخارجية  وزير  مع  زاره  والذي  برلين،  في  المقام  أوروبا 
الزوار  دفتر  في  وكتب  أشكينازي.  غابي  اإلسرائيلي 
كوكبة  سقوط  ذكرى  يخلد  »المكان  هذا  إن  بالعربية 
ويؤكد  والكراهية،  التطرف  لدعاة  البشر ضحايا  بني  من 
التعايش  إلى  تدعو  نبيلة  إنسانية  قيما  ذاته  الوقت  في 
والمعتقدات  األديان  واحترام  اآلخر  وقبول  والتسامح 

كافة«.
مرددا  أخرى«  مرة  يحدث  »لن  باإلنجليزية:  وأضاف 
شعارا عادة ما يردده الناجون من محارق النازي في الحرب 
واليهود.  إسرائيل  لحماية  أفعال  لتبرير  الثانية،  العالمية 
ونقل ناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية عن أشكينازي 
قوله إن نظيره اإلماراتي كان في برلين لبحث مجموعة من 

القضايا المتعلقة بتطوير العالقات.
معتادة.  غير  ذاتها  حد  في  للنصب  اإلماراتية  والزيارة 
جغرافي  ببعد  يشعرون  األوسط  الشرق  في  فالكثيرون 
األساس،  من  حدوثها  بعضهم  وينكر  النازي  محارق  عن 
ويقول آخرون إن قوى أجنبية ضخمت ما حدث لتبرير إقامة 
دولة إسرائيل في العام 1948 على حساب الفلسطينيين. 
في  وجوده  إن  يقول  الزيارات  دفتر  في  أشكينازي  وكتب 
هذا المكان مع الوزير اإلماراتي ومضيفهما وزير الخارجية 
األلماني هايكو ماس »يرمز لعهد جديد، عهد السالم بين 

الشعوب«.
بالحاجة  تذكرة  إنها  يقول  بالعبرية  أشكينازي  وكتب 

»للعيش بقوة وضمان أال يتكرر هذا«.
وينظر إلى تلك الزيارة للوزيرين، باعتبارها خطوة كبيرة 
على طريق عالقاتهما الجديدة، وخصوصا بزيارتهما نصب 
»فرانس  حسب  كبيرة،  رمزية  يحمل  الذي  اليهود  محرقة 

برس«.
أشكينازي  غابي  اإلسرائيلي  الخارجية  وزير  وتبادل 
ونظيره اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، التحية 
»كورونا  فيروس  تفشي  من  الحد  تدابير  ضمن  بالذراع، 
دولتيهما  توقيع  بعد  بينهما  لقاء  أول  خاللها  المستجد«، 
اتفاقا لتطبيع العالقات بوساطة أميركية منتصف سبتمبر 

الماضي.
الخارجية  وزير  مضيفهما  يرافقهما  الوزيران  وجال 
األلماني هايكو ماس، في موقع النصب الشاسع الذي يضم 
توازي  على مساحة  تنتشر  أسمنتية  كتلة   2700 من  أكثر 
ثالثة مالعب لكرة القدم. ويكرم النصب ذكرى مقتل ستة 

ماليين يهودي على أيدي نظام أدولف هتلر النازي.
أثناء  قليلة  كلمات  وأشكينازي  عبداهلل  الشيخ  وتبادل 

زيارتهما متحف النصب تحت األرض وتوقيع كتاب الزوار.
المحرقة خطوة تحمل  إلى نصب  الشيخ عبداهلل  وزيارة 
حادة  توترات  إلى  السياسة  النزاعات  وأدت  كبيرة.  رمزية 
في  شائع  المحرقة  إنكار  فيما  واليهودية،  اإلسالم  بين 

العديد من الدول العربية.
اإلجماع  مع  تتعارض  االتفاقات  أن  الفلسطينيون  ويرى 
العربي الذي جعل حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني شرطا 

أساسيا إلحالل السالم مع الدولة العبرية.

أول خبر جيد
الخارجية  وزيرا  يختار  أن  كبير  »شرف  إنه  ماس  وقال 
التاريخي  للقائهما  مكانا  برلين  واإلماراتي  اإلسرائيلي 

األول«.
وأنا  الثقة،  هي  الدبلوماسية  صفات  »أهم  وأضاف: 
شخصيا أشكر زميلي ألنهما وضعا هذه الثقة في ألمانيا«.

واإلمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع 
مصر  من  كل  ذلك  في  وسبقتهما  إسرائيل،  مع  العالقات 
األوسط،  للشرق  وبالنسبة   .»1994« واألردن   »1979«

الراهن،  الوضع  في  واضحا  تحوال  السالم  اتفاقات  تمثل 
الحفاظ على موقف واحد ضد  العربية  الدول  حيث حاولت 

إسرائيل بشأن كيفية تعاملها مع الفلسطينيين.
أبراهام«،  »اتفاقات  اسم  االتفاقات  على  وأطلق 
الثالث،  للديانات  أبا  يعتبر  الذي  إبراهيم،  بالنبي  تيمنا 
الوزراء  رئيس  ووقع  واإلسالم.  والمسيحية  اليهودية 
البحرين  خارجية  ووزيرا  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
واإلمارات االتفاقات التاريخية بإقامة عالقات دبلوماسية 
األبيض  البيت  في  أقيمت  احتفالية  مراسم  خالل  كاملة 
الشهر الفائت. ووصف ماس االتفاق بين إسرائيل ودولة 
اإلمارات بأنه »أول خبر جيد في الشرق األوسط منذ وقت 
إسرائيل  بين  الحوار  في  جديد  لحراك  وفرصة  طويل، 
الفرصة«،  هذه  اغتنام  »يجب  وأضاف:  والفلسطينيين«. 

االتحاد األوروبي للمساعدة. معبرا عن استعداد 
الفلسطيني  الرئيس  بيان صادر عن  أكد  المقابل،  في 
على  التوقيع  عقب  سابق،  وقت  في  عباس،  محمود 
في  واإلمارات  والبحرين  إسرائيل  بين  السالم  اتفاقي 
المنطقة دون  يتحقق في  السالم لن  أن  األبيض،  البيت 

اإلسرائيلي. االحتالل  إنهاء 
لن  بأنه  جديد  من  »نحذر  بيانه:  في  عباس  وقال 
يتحقق سالم أو أمن أو استقرار ألحد في المنطقة، دون 
كاملة،  حقوقه  الفلسطيني  الشعب  ونيل  االحتالل  إنهاء 
كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية«. وتابع البيان 
اتفاقات  توقيع  األبيض، من  البيت  في  ما جرى  أن »كل 
االحتالل  وسلطة  البحرين  ومملكة  اإلمارات  دولة  بين 
طالما  المنطقة،  في  السالم  يحقق  لن  اإلسرائيلي، 
االحتالل  وسلطة  األميركية  المتحدة  الواليات  تقر  لم 
دولته  إقامة  في  الفلسطيني  الشعب  بحق  اإلسرائيلي 
المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من يونيو العام 

الشرقية«. القدس  بعاصمتها   1967

ضحايا هجمات كيماوية

سوريون يقاضون مسؤولي نظام 
األسد أمام االدعاء األملاني

كيماوية  أسلحة  هجمات  ضحايا  يمثلون  محامون  قال 
المدعي  لدى  جنائية  شكاوى  قدموا  إنهم  سورية  في 
االتحادي العام في ألمانيا، ضد مسؤولين سوريين من 
نظام بشار األسد، يتهمونهم بالتسبب في موت مئات 

المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة.
قوانينها  وتسمح  سوري،  ألف   600 ألمانيا  وتؤوي 
أي  في  اإلنسانية  ضد  ارتكبت  جرائم  في  بالمقاضاة 

مكان بالعالم، وفق »رويترز«.
ويفتح هذا ساحة قانونية نادرة للتحرك ضد حكومة 
غربية  قوى  محاوالت  وكانت  األسد.  بشار  الرئيس 
لفتح ساحة قضاء دولية للتعامل مع سورية قد تعثرت 
األمن  مجلس  في  والصين  روسيا  معارضة  بسبب 
استخدمت  أنها  السورية  الحكومة  وتنفي  الدولي. 

مواطنيها. ضد  كيماوية  أسلحة 
تقديم  بألمانيا  العام  االدعاء  باسم  متحدث  وأكد 
الشكاوى، وامتنع عن ذكر تفاصيل. وتستند الشكاوى 
حتى  مادي  دليل  أقوى  بأنه  المحامون  يصفه  ما  إلى 
اآلن على استخدام مواد مثل غاز السارين في الغوطة 
بأربع  بعدها  شيخون  خان  وفي   2013 في  بسورية 
أقل  على  مواطن   1400 بحياة  أودى  ما  وهو  سنوات، 

تقدير.
و50  ناجيا   17 األدلة تشمل شهادات  إن  ويقولون 
منشقا لديهم معلومات عن برنامج األسلحة الكيماوية 
وقال  الهجومين.  لتنفيذ  أو خطط  السورية  بالحكومة 
العدالة بمؤسسة  المحامي بمبادرة  ستيف كوستاس، 
وراء  جماعات  ثالث  إحدى  وهي  المفتوح،  المجتمع 
وجود  إلى  النهاية  في  االدعاء  يخلص  »قد  الشكاوى: 
ما يكفي من األدلة إلصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد 

كبيرة  خطوة  هذه  »ستكون  وأضاف:  األسد«.  بنظام 
لمحاكمة مسؤولين سوريين«. أطول  في عملية 

هجمات بالغاز
2016، خلص تحقيق جرى بتفويض من األمم  وفي 
الكيماوية  باألسلحة  وراء هجمات  لتحديد من  المتحدة 
الحكومة السورية استخدمت  إلى أن قوات  في سورية، 
متطوعة  مسعفة  وقالت  السارين.  وغاز  الكلور  غاز 
»هذه  الغوطة:  في  الهجوم  ضحايا  إنقاذ  أثناء  أصيبت 
خطوة صغيرة لكنها تعطينا األمل في أننا ربما نتمكن 

يوما ما من رؤية العدالة تتحقق«.
 ،2015 في  ألمانيا  إلى  فرت  التي  المرأة  وأضافت 
»بدأ  سالمتها:  على  خوفا  اسمها  نشر  عدم  وطلبت 
التزام  العالم لديه  العالم ينسانا، وشكاوانا تذكرة بأن 
أخالقي يحتم المساعدة في جلب من استخدموا أسلحة 

كيماوية أمام المحكمة«.
تعذيب  وضحايا  سوريون  محامون  أيضا  ويسعى 
قضائية ضد مسؤولين عسكريين  دعاوى  لرفع  مزعوم 
وأمنيين سوريين سابقين يقيمون في ألمانيا، ويشتبه 
ألمانيا  في  وبدأت  اإلنسان.  حقوق  انتهاكهم  في 
األمنية  األجهزة  من  ألفراد  محاكمة  أول  أبريل  في 
اإلنسانية  ضد  جرائم  بارتكابهم  يشتبه  لألسد  التابعة 
المدعي  وأصدر  الجنسي.  واالعتداء  التعذيب  تشمل 
رئيس  بحق  دولية  اعتقال  مذكرة  أيضا  األلماني  العام 
ارتكاب جرائم حرب  الجوية السورية بتهمة  المخابرات 

وجرائم ضد اإلنسانية.
وتنفي حكومة األسد تعذيب المحتجزين. وقال مازن 
التعبير:  وحرية  لإلعالم  السوري  المركز  مدير  درويش، 
السوري  النظام  لداعمي  إشارة  إرسال  الشكاوى  »مغزى 
الرئيسيين، أال وهما روسيا وإيران، بأنه ال حل للصراع 
دون محاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين«.

على وقع مواجهات بين الشرطة ومحتجين

إلغاء نتيجة االنتخابات التشريعية في قرغيزستان بعد يومني من إجرائها

أعلنت  إجرائها،  من  اثنين  يومين  بعد 
إلغاء  الثالثاء،  قرغيزستان،  في  السلطات 
أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات  نتائج 
الموالية  األحزاب  فوز  وأظهرت  األحد، 
اإلعالن  أعقبت  مواجهات  بعد  للرئاسة، 
هذه  في  قتيال  وخلفت  النتائج  تلك  عن 

الواقعة في آسيا الوسطى. الدولة 
اللجنة  ذكرت  برس«،  »فرانس  وحسب 
اإللكتروني  موقعها  على  نشر  بيان  في 
التي  التشريعية  االنتخابات  »نتائج  أن 
2020، أبطلت اليوم«.  4 أكتوبر  جرت في 
القريبة  األحزاب  فوز  النتائج  تلك  وأظهرت 
من الرئيس سورونباي جينبيكوف الموالي 
أصوات  بشراء  اتهامات  وسط  لروسيا، 

على نطاق واسع.
اندالع  إلى  النتائج  عن  اإلعالن  وأدى 
بشكيك،  العاصمة  في  ليال  عنف  أعمال 
حكومية  مباني  محتجون  خاللها  اقتحم 
بارزة،  سياسية  شخصيات  وأطلقوا 
بك  ألماظ  السابق  الرئيس  بينها  من 
عشرات  االشتباكات  وخلفت  أتامباييف. 
مئة  من  أكثر  عالج  وتطلب  الجرحى، 

المستشفيات. في  شخص 
الصحة  وزارة  باسم  ناطقة  وقالت 
شخصا  إن  برس«  لـ»فرانس  القرغيزية 
كان  ألنه  المحتجين«،  من  األرجح  »على 
متأثرا  توفي  مدنية،  مالبس  يرتدي 
المواجهات بين  بجروحه بعدما أصيب في 

بشكيك. في  والمتظاهرين  الشرطة 
فيها  أطيح  بثورات  تذكر  التي  واألزمة، 
عن  ستراقبها  و2010،   2005 في  رؤساء 
كثب روسيا التي لديها قاعدة عسكرية في 
على  منفذ  لديها  ليس  التي  الجمهورية، 
مليون   6.5 سكانها  عدد  والبالغ  البحر، 

الصين. وتجاور  نسمة، 
بشكيك  في  موسكو  سفارة  ودعت 
وقالت  لألزمة.  قانوني«  »حل  إلى  الثالثاء 
واالستقرار  المواطنين  سالمة  »ضمان  إن 
وأعلن  أولوية«.  يكونا  أن  يجب  الداخلي 
رئيس  بينهم  ومن  المعارضة  مسؤولو 
األحزاب،  قادة  من  والعديد  سابق  حكومة 
إلرساء  تنسيق«  »مجلس  تشكيل  عن 
القانون«.  حكم  إلى  و»العودة  االستقرار 
وأصدر المجلس بيانا انتقد فيه جينبيكوف 
ظروف  توفير  بتعهده  الوفاء  لعدم 

االقتراع. المشاركة في  متساوية لألحزاب 
على  يسيطر  أنه  جينبيكوف  مكتب  وأكد 
الرئيس  اتهم  فيما  البالد،  في  الوضع 
بالسعي  السياسية«  القوى  من  »العديد 
أمرت  »لقد  وقال:  السلطة.  على  لالستيالء 
النار  إطالق  بعدم  القانون  تطبيق  أجهزة 

بشكيك - وكاالت

●   متظاهرون يسيرون نحو مقر الحكومة في بشكيك.

أو إراقة الدماء« مضيفا أن »كل اإلجراءات 
أيضا  وأعلن  الوضع«.  تفاقم  لمنع  اتخذت 
المركزية  االنتخابية  اللجنة  على  اقترح  أنه 
األمر  لزم  وإذا  االنتهاكات  »أن تدقق بكل 
أثارت  التي  االنتخابات«  نتائج  تلغي  أن 

العنف. أعمال 
اللدود  الخصم  أتامباييف،  جانب  وإلى 
سابقان،  حكومة  رئيسا  أطلق  لجينبيكوف، 
حسب  السجن،  من  سابقان،  ونائبان 

وسائل إعالم.

نوافذ مكسرة وركام متناثر
جباروف،  صدر  أنصار  دعا  الثالثاء  صباح 
المحتجون  أطلقه  الذي  القومي  السياسي 
أيضا، إلى توليه رئاسة الحكومة أو الرئاسة، 
الذي يضم  المبنى  أمام  خالل تظاهرة لهم 
ورصدت  والبرلمان.  جينيبكوف  مكاتب 
محطمة  نوافذ  برس«  »فرانس  وكالة 
وركاما متناثرا في أنحاء قاعات المبنى. وكان 
أي  غياب  في  المخارج  يسدون  المتظاهرون 
إلى  متطوعون  وعمد  رسمي.  أمني  وجود 
في  البلدية  عمال  ومساعدة  الشاي  تقديم 

أعمال التنظيف.
بك  عمر  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 
بوتون  حزبه  اجتاز  الذي  سوفانالييف، 
البرلمان،  إلى  الدخول  عتبة  قرغيزستان 

لألمن  رئيسا  تعيينه  تم  أولية،  نتائج  وفق 
عينت  التي  الجهة  بعد  تتضح  ولم  القومي. 
سوفانالييف أو الصالحية القانونية للتعيين.
سيطرة  أولية  فرز  نتائج  وأظهرت 
بيريمديك  هما  للرئاسة،  مواليين  حزبين 
البرلمان،  على  قرغيزستان،  ومينيكيم 
أنصار  ونزل  منه.  أحزاب  ثالثة  وخروج 
الليلة  بشكيك  شوارع  إلى  المعارضة 
جينيبكوف  باستقالة  للمطالبة  الماضية، 

انتخابات جديدة. وإجراء 

بانقسامات تتسبب  االنتخابات 
في  السلمية  التظاهرات  وتحولت 
توجه  بعدما  عنف،  أعمال  إلى  بشكيك 
حشد من المتظاهرين إلى البيت األبيض، 
البرلمان  مقري  الذي يضم  الضخم  المبنى 
مدافع  الشرطة  واستخدمت  والرئاسة. 

المسيل  والغاز  الصوتية  والقنابل  المياه 
الذين  المتظاهرين  لتفريق  للدموع 

المبنى. بوابات  اقتحام  حاولوا 
وطوقوا  بعد  فيما  المتظاهرون  وعاد 
نهاية  في  اقتحامه  من  وتمكنوا  المبنى 
لجنة  مقر  إلى  الحقا  وتوجهوا  األمر، 
السابق  الرئيس  كان  حيث  القومي،  األمن 
وأظهرت  السجن.  في  يقبع  أتامباييف 
التواصل  وسائل  على  نشرت  مشاهد 
يحيي  عاما   64 البالغ  الرجل  االجتماعي 
كان  حيث  السجن،  مغادرته  بعد  أنصاره 
لضلوعه  عاما   11 بالسجن  حكما  يمضي 
السجن  من  عصابة  زعيم  عن  اإلفراج  في 

قانونية. غير  بطريقة 
حليفا  السابق  في  أتامباييف  وكان 
اختلفا  الرجالن  لكن  جينبيكوف،  لخلفه 
البالغ  فوز جينبيكوف  بعد وقت قصير على 
ويعتبر  الرئاسية.  االنتخابات  في  عاما   61
الرجالن حليفين لروسيا، وجهة مئات آالف 
على  يتأثر  لن  الذي  القرغيز  المهاجرين 
األرجح وضعهم باألزمة. وقرغيزستان التي 
هي  و2010   2005 في  ثورتين  شهدت 
الوحيدة  السابقة  السوفياتية  الجمهورية 
من  ببعض  تنعم  التي  الوسطى  آسيا  في 
تهزها  البالد  لكن  السياسية،  التعددية 

سياسية. أزمات  باستمرار 

 المتظاهرون أطلقوا شخصيات 
سياسية بارزة من بينها الرئيس 

السابق ألماظ بك أتامباييف

برلين - وكاالت

برلين - وكاالت

زارا النصب التذكاري للمحرقة النازية

تسببت المعارك بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين 
السلطة  معاقل  آخر  بالنفط،  الغنية  مأرب  محافظة  في 
قبل  بدايتها  منذ  شخص  ألف   90 بنزوح  الشمال،  في 
الدولية  الهجرة  منظمة  أفادت  حسبما  أشهر،  عشرة 

الثالثاء. المتحدة  لألمم  التابعة 
حملة  الماضي  يناير  منذ  الحوثيون  المتمردون  ويشن 
من  دوليا  بها  المعترف  الحكومة  قوات  لطرد  شرسة 
المحافظة  مركز  صنعاء«،  شرق  كلم   120« مأرب  مدينة 
التي تحمل االسم ذاته، بهدف استكمال سيطرتهم على 

اليمني، وفق »فرانس برس«. الشمال 
إلى  هذه  اإلستراتيجية  المنطقة  في  المعارك  ودفعت 
مخيمات  خصوصا  تهدد  وباتت  العائالت  آالف  نزوح 
فيها  يعيش  مخيما،   140 عددها  والبالغ  فيها  النازحين 
أخرى  مناطق  من  نزحوا  شخص  ألف  ومليون   750 بين 

المحلية. السلطات  الماضية، حسب  السنوات  خالل 
الدامي  القتال  بيان: »دخل  الهجرة في  وقالت منظمة 
اآلن شهره العاشر في شمال شرق اليمن، حيث نزح أكثر 
منذ  وداخلها  مأرب  محافظة  في  شخص  ألف   90 من 
يناير«. وأضافت المنظمة أن هذا العدد »يمثل أكثر من 
اليمن  في  بالنزاع  المرتبطة  النزوح  حاالت  جميع  نصف 
هذا العام«، محذرة من أن الوضع »على وشك أن يصبح 

أسوأ«.
في  المنظمة  بعثة  رئيسة  روتنشتاينر،  كريستا  وقالت 
اليمن: »نشعر بقلق بالغ إزاء األثر المدمر للقتال العنيف 
النازحين  بالسكان/  المكتظة  المناطق  من  يقترب  الذي 
بأن  »نأمل  وتابعت:  والمهاجرين«.  المحليين  والسكان 
يتم التوصل إلى حل سلمي قريبا لمنع حدوث أزمة نزوح 

الفرار  إلى  الناس  من  اآلالف  مئات  يضطر  فقد  ضخمة، 
الثانية أو  وكثير منهم سيهربون من هذا الصراع للمرة 

الرابعة«. أو حتى  الثالثة 
في  السلطة  على  االقتتال  من  سنوات  ست  وبعد 
في  انهيارا  اليمن  يشهد  اآلالف،  أرواح  حصد  نزاع 
القطاعات،  من  وغيرها  والتعليم  واالقتصاد  الصحة 
مدارس  في  نازح  مليون   3.3 من  أكثر  يعيش  فيما 
بفعل  كالكوليرا  األمراض  فيها  تتفشى  ومخيمات 
ملجأ  بمثابة  مأرب  مدينة  وكانت  النظيفة.  المياه  شح 
المعارك،  من  هربا  فروا  الذين  النازحين  من  للكثير 
مستقرة  ظلت  مدينة  في  جديدة  ببداية  أملوا  أو 
مع  النيران  مرمى  في  اآلن  أصبحوا  ولكنهم  لسنوات، 

عليها. للسيطرة  القتال  اندالع 
تعزل  أن  مأرب  مدينة  استطاعت   ،2020 بداية  وحتى 
النفط  بفضل  وآثارها  الحرب  عن  ما  حد  إلى  نفسها 
مع  لليمن  الشمالية  الحدود  من  وقربها  فيها،  والغاز 
األعمال  وازدهرت  قبائلها.  بين  والتوافق  السعودية، 
إلى  المطاعم  افتتاح  من  السنوات  مر  على  المدينة  في 
مهددة  فيها  المعارك  اشتعلت  أن  إلى  البناء،  مشاريع 
على  يسيطرون  الذين  المتمردين  أيدي  في  بسقوطها 
العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البالد.
الفقير  للبلد  المساعدات  تقلصت  وقت  في  ذلك  يأتي 
بتعليق  تسبب  ما  المستجد«  »كورونا  فيروس  بسبب 
أنه  من  روتنشتاينر  وحذرت  اإلغاثة.  برامج  عشرات 
للهجرة  الدولية  المنظمة  وشركاء  فرق  تعمل  »بينما 
نظرا  شاقة  صعوبة  تواجه  فإنها  لالستجابة،  بجد 
إلى  ماسة  حاجة  في  النازحة  العائالت  المعاناة.  لحجم 
والدعم  الصحي  والصرف  النظيفة  والمياه  اآلمن  المأوى 

الغذائي«.

مأرب - وكاالت

األمم المتحدة:

90 ألف نازح بسبب الحرب في آخر 
معاقل الحكومة شمال اليمن

●   نازحون يمنيون في مأرب.
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»كورونا« أودى بحياة أكثر من مليون شخص

قصة وباء ضرب العالم وحول الكرة األرضية إلى »شعوب خائفة«
عواصم العالم - وكاالت

●  شخص يخضع لفحص كورونا في غازي أباد بالهند.

●  نقل جثمان أحد ضحايا كوفيد - 19 في إندونيسيا.

 تبدو التوقعات قاتمة مع ارتفاع عدد 
اإلصابات مجددا ما يعزز المخاوف

من موجة ثانية

 الجائحة غيرت عادات الناس حيث 
اضطر العراقيون إلى دفن أقاربهم

 في مقبرة خاصة جنوب بغداد

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

السنة اخلامسة
العدد 255 21 صفر 1442 هــ
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وسط مخاوف من تضاعف أعداد الضحايا، أودى وباء »كوفيد 
19«، الذي ظهر في الصين في ديسمبر العام 2019 قبل أن 
ينتشر في جميع أنحاء العالم، بحياة أكثر من مليون شخص، 
إلى مصادر  باالستناد  أعدتها »فرانس برس«  وفق حصيلة 

رسمية، منتصف األسبوع الجاري.
العالمية  الصحة  منظمة  في  الطوارئ  برنامج  مدير  وقال 
محذرا  فظيع«،  رقم  )وفاة(  حالة  »مليون  إن  راين  مايكل 
وتبدو  الحصيلة.  تتضاعف  أن  جدا«  المحتمل  »من  أنه  من 
أوروبا  ارتفاع عدد اإلصابات مجددا في  التوقعات قاتمة مع 
والشرق األوسط وآسيا، ما يعزز المخاوف من احتمال حدوث 
تفرضها  التي  الصحية  القيود  تقابل  فيما  ثانية،  موجة 
أو  والمطاعم  الحانات  وإغالق  العزل  تدابير  الحكومات، مثل 
من  متزايد  باستياء  الدول  من  العديد  في  التجمعات،  حظر 

السكان.
بداية  منذ  رسميا  مليون شخص   32.9 أكثر من  وأصيب 
حتى  تعافوا  مليون   22.5 عن  يقل  ال  ما  بينهم  الوباء، 
»نحو  المتحدة  الواليات  وسجلت  الجاري،  األسبوع  منتصف 
 100« والهند  وفاة«  ألف   142« والبرازيل  وفاة«   205000
ألف« والمكسيك »أكثر من 76 ألفا«. ويشكل عدد الوفيات 
في هذه البلدان أكثر من نصف حصيلة الوفيات في العالم. 
وتجاوزت الهند، حيث يتم تسجيل ما بين 80 ألفا و90 ألف 

إصابة جديدة يومية، عتبة ستة ماليين إصابة اإلثنين.
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  وحذر 
»إنقاذ  يمكننا  ال  أنه  من  الجمعة،  غيبريسوس،  أدهانوم 
إال  تأتي  لن  لقاحات  تطوير  أو  الصالة  بمجرد  اليوم  الناس 

في وقت الحق«.

من حلبة للتزلج إلى مشرحة
ودخلت خمسة لقاحات »ثالثة تطور في الغرب واثنان من 
اللقاح  عن  وصدرت  االختبار.  من  الثالثة  المرحلة  الصين« 
لكن  مشجعة،  أولية  نتائج  »سبوتنيك«  المحتمل  الروسي 
مجاراة  على  الحالي  الوقت  في  قادرة  غير  تزال  ال  األبحاث 

سرعة تفشي الفيروس.
وفي 11 مارس، عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 
فيروس »كورونا المستجد« أصبح »وباء« عالميا، سجلت 30 
دولة ومنطقة 4500 وفاة، ثلثيها في الصين ولكن إيطاليا 
»800 وفاة« وإيران »300 وفاة« شهدتا ارتفاعا سريعا في 

حصيلة الوفيات.
تفرض  الصين  بعد  دولة  أول  كانت  التي  إيطاليا،  ففي 
تدابير العزل على سكانها، أثارت شهادات األطباء المنهكين 
من  اختيار  عليهم  يتعين  كان  حيث  المرضى،  تدفق  أمام 

يعالجون »كما في أيام الحرب« صدمة عارمة.

وتفشى الوباء سريعا في إسبانيا، التي أصبحت ثاني أكثر 
الدول تضررا في أوروبا. ففي مدريد، تم تحويل حلبة تزلج 
شوارع  امتألت  اإلكوادور،  وفي  مشرحة.  إلى  الجليد  على 
غواياكيل، ثاني مدن البالد، بالجثث المتحللة، وتم تشكيل 

قوة خاصة إلزالتها.

قبل وبعد
وعندما تجاوزت فرنسا عتبة ثالثة آالف وفاة في نهاية مارس، 
كان باتريك فوغ، الطبيب في مولهاوس »شرق«، في صفوف 
المواجهة األمامية مع الوباء. وقال متأثرا: »بدأ رصد وفيات 

بين األطباء« مضيفا: »هناك قبل )الوباء( وبعده«.
الفيروس  ترك  إستراتيجية  باتت  المتحدة،  المملكة  وفي 
ففرضت  ممكنة،  غير  القطيع«  »مناعة  تشكل  بانتظار 
شهر  بداية  وفي  مارس.   23 في  اإلغالق  تدابير  السلطات 
المسجلة  تلك  بريطانيا  في  الوفيات  حصيلة  تجاوزت  مايو، 
30 ألف وفاة. واضطر أكثر  في إيطاليا مع إعالنها أكثر من 
من 4.5 مليار شخص في 110 دول أو أقاليم، طوعا أو بشكل 

إلزامي، اللتزام الحجر في منازلهم.
والثقافية  الرياضية  األحداث  إلغاء  أو  تأجيل  وتوالى 
الكبرى، مثل دورة األلعاب األولمبية بطوكيو ومهرجان كان 
أميركا  2020 وبطولة كوبا  أوروبا  أمم  السينمائي وبطولة 
لكرة القدم. كما شل الوباء حركة الطيران في العالم بأسره 
يسجل  أن  الدولي  المدني  الطيران  منظمة  وقدرت  تقريبا. 

القطاع عجزا بنحو 419 مليار دوالر العام 2020.

تضرر االقتصاد
حيث  الرئيسية،  العالم  اقتصادات  تأثرت  أن  لبثت  وما 
الواليات  الثاني. ففي  الربع  انكماش غير مسبوق في  سجل 
 9.5 التراجع  العالم، بلغت نسبة  اقتصاد في  أكبر  المتحدة، 
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  وفقا   ،%
وتم إلغاء أكثر من 20 مليون وظيفة هناك في أبريل. وأما 
من  فتمكنت  العالم،  في  اقتصادية  قوة  أكبر  ثاني  الصين، 

تفادي الركود من خالل الحد من انتشار الوباء.
الوزراء  رئيس  مثل  وحكومات،  دول  رؤساء  الوباء  وطال 
البريطاني بوريس جونسون الذي نقل إلى العناية المركزة 
مثل  بارزة  شخصيات  بحياة  أودى  كما  أبريل.   9 إلى   6 من 
الجاز  أسطورة  أو  مارساليس  إليس  األميركي  الموسيقي 

الكاميروني الشهير مانو ديبانغو.
خوان  البيروفي  ويقول  بأكملها.  عائالت  على  قضى  كما 
في  عاما«   58« المدرس  هذا  وفقد  كابوس«.  »إنه  دياز 
ووالدته  عاما«   80« سيسيليو  والده  قليلة  أسابيع  غضون 
 42« وويلي  عاما«   54« إرنستو  عاما« وشقيقيه   77« إديث 

عاما« وشقيقته ماريبل »53 عاما«.

شرخ عميق
عالمة  وأشارت  الوفاة.  طريقة  على  حتى  الوباء  وأثر 
يعد  »لم  أنه  إلى  إلوز  إيفا  اإلسرائيلية  الفرنسية  االجتماع 
بإمكان رجال الدين أو العائلة زيارة المحتضرين، وهذا يمثل 
شرخا عميقا«. وتقول مونيكا فارياس إنه أمر »مدمر«، إذ لم 
عبر  كلمات  بضع  تبادل  من  سوى  األرجنتينية  هذه  تتمكن 

الهاتف مع والدها قبل وفاته.
وتم اختصار مراسم الدفن. فمثال، اضطر العراقيون لدفن 

أقاربهم ألشهر في مقبرة خاصة قرب النجف جنوب بغداد.
واقية  مالبس  الدفن  عمال  ارتدى  أفريقيا،  جنوب  وفي 
صفراء فاقعة. وفي سان كريستوبال في فنزويال »ال يسمح 
سوى بحضور عمال الدفن«، وفق العامل في المقبرة فيرمين 

بيريز.
أما في الواليات المتحدة، الدولة األكثر تضررا في العالم، 
فيحتل الوباء، الذي قلل من شأنه الرئيس األميركي دونالد 
لالستحقاق  االنتخابية  الحملة  في  بارزة  مكانة  ترامب، 

الرئاسي المقرر في نوفمبر.
إحياء  الوباء  أعاد  تضررا،  الدول  أكثر  ثاني  البرازيل،  وفي 
األوروبيين  أمراض  أودت  عندما  األمازون،  في  المخاوف 
آسيا،  وفي  أميركا.  في  األصليين  السكان  من   %  95 بحياة 
تواصل أعداد المصابين ارتفاعها منذ أبريل. وتسجل القارة 
حاليا نحو 1500 إصابة يوميا. مع ذلك، يبدو أن إيطاليا لم 
عتبة  اليومية ألسابيع  اإلصابات  تتجاوز عدد  ولم  تستسلم، 
»تويتر«  على  العالمية  الصحة  منظمة  وأشادت  الـ2000. 
وعكسوا  بقوة  »ردوا  اإليطاليين  إن  قائلة  باألمر،  الجمعة 

االتجاه«.

بالتزامن مع عودة ترامب إلى البيت األبيض

إقبال قياسي على التصويت املبكر في االنتخابات 
الرئاسية األميركية بوتيرة »غير مسبوقة«

القتال متواصل في قره باغ

»العفو الدولية« تتهم أذربيجان باستخدام 
قنابل عنقودية في نزاعها مع أرمينيا

مستشفى  في  أمضاها  أيام  أربعة  بعد 
خرج   »19 »كوفيد  من  للعالج  عسكري 
من  اإلثنين،  ترامب،  دونالد  الرئيس 
محركات  هدير  وقع  على  الطبية  المنشأة 
األبيض  البيت  إلى  نقلته  التي  المروحية 

الذين هتفوا باسمه. وأصوات أنصاره 
النهار  طيلة  البعض  انتظر  وقد 
الجولة  يكرر  أن  يأملون  وكانوا  لمشاهدته، 
القصيرة التي قام بها في سيارته قبل يوم 
بحسب  المستشفى،  مغادرته  من  واحد 

»فرانس برس«.
صعد  عندما  سعداء  كانوا  ذلك،  مع 
فوق  حلقت  التي  وان«  »مارين  المروحية 
وولتر  مستشفى  أمام  تجمع  الذي  الحشد 
مشارف  على  بيتيسدا،  في  العسكري  ريد 
جاسمين  وقالت  واشنطن.  العاصمة 
األمن«،  بسبب  بخيبة  أشعر  »ال  روشون: 
وقطعت هذه السيدة بسيارتها مسافة 190 
كلم اإلثنين قادمة من فيالدلفيا. وأضافت: 
وحرص  بالمروحية  حلق  أنه  يكفيني  »لكن 

لنا بيده«. على االستدارة ليلوح 
كان  الذي  روف،  ألندرو  وبالنسبة 
»ترامب  عليها  كتب  ضخمة  راية  يحمل 
في  المستشفى  من  المغادرة  فإن   »2020
وقال:  داللتها.  لها  الرئاسية  المروحية 
تتعلق  كبيرة،  رمزية  المروحية حمل  »إقالع 
كوفيد،  على  تغلب  نصر.  وكأنه  بالشفاء، 
الرجل  وهذا  بخير«.  إنه  العمل،  إلى  عاد 
المجاورة  فريدريك  من  عاما   54 البالغ 
 23 الجيش  في  خدم  الذي  مريالند،  بوالية 
ترامب  أنصار  من  العديد  مثل  كان  عاما، 

من دون كمامة واقية.
ونجم  العقارات  قطب  أنصار  وانتظر 
كتب  قبعات  معتمرين  الواقع،  تلفزيون 
يوم  طيلة  ألميركا«  العظمة  »لنعيد  عليها 
للمستشفى،  الرئيسي  المدخل  عند  اإلثنين 
األغنيات  يرددون  وهم  بأعالم  ملوحين 
ترامب  مهرجانات  في  تصدح  ما  عادة  التي 
االنتخابية »أفخر بكوني أميركي« و»مولود 
رأسي  و»مسقط  المتحدة«  الواليات  في 

أالباما« و»روكيت مان«.

الحملة إلى  عودة 
من  بطلب  بعد  ما  في  الحشد  وانتقل 
الطريق  من  اآلخر  الجانب  إلى  الشرطة 
العريض، الذي يجتاز حرم المستشفى، على 
الذين  الصحفيين  من  مجموعة  من  مقربة 
اإلهانات  ترامب  أنصار  بعض  لهم  كال 

اليوم. طيلة 
»إنني  عاما«:   50« سلون  كارين  وقالت 
في  المقيمة  والسيدة  للغاية«،  سعيدة 
وكانت  واقيا  قناعا  تضع  تكن  لم  واشنطن 
أجل  من  »صلواتنا  عليها  كتب  الفتة  تحمل 
وأضافت:  أخرى«.  سنوات  أربع  الرئيس، 
تلك  قهر  من  تمكن  أنه  يعني  »هذا 
اإلنفلونزا« مضيفة: »إنه من حديد. أول ما 
أن  هو  األبيض  البيت  في  فعله  عليه  يجب 

واشنطن - وكاالت
ناغورنو قره باغ - وكاالت

●    ترامب يتخلص من الكمامة فور وصوله ملكتبه الرئاسى.                      

●    قس يصلي من أجل السالم عند الحدود بني أرمينيا وأذربيجان

للعمل«. وينصرف  ميالنيا  يقبل 
عاما،   72 البالغة  أشكروفت  سالي  أما 
الحملة  »يستأنف  أن  الرئيس  من  فترغب 
بسبب  وقفها  إلى  اضطر  التي  االنتخابية«، 
 3 انتخابات  من  فقط  شهر  وقبل  مرضه 
من  جاءت  التي  روشون  وأضافت  نوفمبر. 
اآلن  يثبت  أن  »يجب  الرئيس  أن  فيالدلفيا 
للعالم أن فيروس كوفيد 19 هذا ليس قاتال 
تلقى  الرئيس  كان  وإن  حتى  كبير،  حد  إلى 
ألميركيين  بعد  متاح  غير  اختباريا  عالجا 
لممارسة  نعود  أن  »يجب  وقالت:  آخرين«. 
فتح  إعادة  إلى  نحتاج  الطبيعية،  حياتنا 
الناس  من  »العديد  مضيفة:  كله«  العالم 
ومداخيلهم«  وظائفهم  خسروا  يعانون، 

من جراء الوباء.
الرئاسية  االنتخابات  صعيد  وعلى 
ترامب  بين  المنافسة  فيها  تحتدم  التي 
بيانات  أظهرت  بايدن،  جو  والديمقراطي 
على  األميركيين  تهافت  المبكر  التصويت 
المقررة  االنتخابات  في  بأصواتهم  اإلدالء 
إلى  يشير  مما  نوفمبر،  من  الثالث  في 

لم  بوتيرة  قياسي  إقبال  تسجيل  إمكانية 
مثيل. لها  يسبق 

بأربعة  االنتخابات  موعد  حلول  وقبل 
أميركي  مليون   3.8 من  أكثر  كان  أسابيع 
قد أدلوا بالفعل بأصواتهم، وهو ما يتجاوز 
مثل  في  بأصواتهم  أدلوا  من  عدد  بكثير 
 ،2016 العام  انتخابات  قبل  الوقت  هذا 
ألفا، وفقا لمشروع االنتخابات   75 الذي بلغ 
بيانات  تجميع  على  يعمل  الذي  األميركية 

»رويترز«. بحسب  المبكر،  التصويت 
يدير  الذي  مكدونالد  مايكل  وقال 
الزيادة  هذه  في  أسهم  »مما  إن  المشروع 
البريد،  طريق  عن  التصويت  في  التوسع 
باألصوات  لإلدالء  آمنة  وسيلة  يعتبر  الذي 
كورونا،  فيروس  جائحة  تفشي  ظل  في 
المواقف  حسم  على  الحرص  إلى  ويشير 

السياسي«. ترامب  مستقبل  بشأن 
الكم  هذا  قبل  من  نشهد  »لم  وأضاف: 
وتابع:  االنتخابات«.  قبل  بصوته  يدلي 
يحسمون  حين  بأصواتهم  الناس  »يدلي 
حسموا  الكثيرين  أن  نعلم  ونحن  أمرهم، 

أمرهم منذ فترة طويلة«.
مكدونالد  الكبيرة  الزيادة  ودفعت 
إلى  يصل  قياسي  إقبال  تحقيق  توقع  إلى 
من   %  65 يمثل  ما  أي  مليونا،   150 نحو 
أعلى  وهي  بأصواتهم،  لإلدالء  المؤهلين 
على  بايدن  ويتقدم   .1908 منذ  نسبة 
مستوى  على  الرأي  استطالعات  في  ترامب 
التي  الواليات  في  االستطالعات  لكن  البالد 
أكبر  إلى تقارب  تنافسا شديدا تشير  تشهد 

نتائجهما. بين 
ضد  العام  الرأي  مرارا  ترامب  وحشد 
موجها  البريد،  طريق  عن  التصويت 
بأن  اتهامات لم يقدم ما يدل على صحتها 
التالعب.  أمام  الباب  تفتح  الطريقة  هذه 

ويقول خبراء إن التالعب نادر الحدوث.
الرئيس  انتقادات  أن  على  بوادر  وظهرت 
عن  الجمهوريين  همة  ثبطت  قد  هذه 
مشروع  وقال  البريد.  طريق  عن  التصويت 
أكثر  سجلوا  الديمقراطيين  إن  االنتخابات 
سبع  في  الجمهوريين  أصوات  مثلي  من 
وفقا  الناخبين  تسجيل  بيانات  تعلن  واليات 

الحزبي. للتصنيف 
البالد  مستوى  على  استطالع  وأظهر 
»إبسوس«  مؤسسة  مع  »رويترز«  أجرته 
أن  الماضي  األسبوع  العام  الرأي  لقياس 
بأصواتهم  أدلوا  الديمقراطيين  من   %  5
2 % من الجمهوريين.  بالفعل بالمقارنة مع 
إنهم  الديمقراطيين  من   %  58 نحو  وقال 
االنتخابات  قبل  بأصواتهم  سيدلون 

40 % من الجمهوريين. بالمقارنة مع 

قبل أسابيع من االنتخابات أدلى أكثر 
من 3.8 مليون ناخب بأصواتهم 
في مؤشر على كثافة المشاركين

حشد ترامب مرارا الرأي العام ضد 
التصويت عبر البريد بدعوى أنه 

يفتح الباب للتالعب

 تحدى الجانبان الدعوات الدولية 
إلى وقف إطالق النار الذي حصد 

أرواح أكثر من 240 شخصا

بين  الدائر  القتال  استمرار  ظل  في 
الدولية  العفو  الجانبين، اتهمت منظمة 
في  عنقودية  قنابل  باستخدام  أذربيجان 
مناطق مدنية في إقليم ناغورنو قره باغ، 

المتنازع عليه مع أرمينيا.
إسرائيلية  عبوات  إن  المنظمة  وقالت 
الصنع أسقطت على مدينة ستيباناكيرت 
باسم  الناطق  وأضاف  الرئيسية. 
أنه  كريفوشيف،  دينيس  المنظمة 
فوجئ باستخدام مثل هذه األسلحة غير 
التمييزية بطبيعتها، وفق »بي بي سي«.
بموجب  محظورة  العنقودية  والقنابل 
من  أي  يوقع  لم  لكن  دولية،  معاهدة 
جريدة  وذكرت  االتفاقية.  على  البلدين 
القنابل  أن  البريطانية  تلغراف«  »ديلي 
استخدامها خالل عطلة  العنقودية رصد 
نهاية األسبوع خالل قصف عنيف شهدته 
إقليم  عاصمة  ستيباناكيرت،  بلدة 

ناغورنو قره باغ.
على  العنقودية  القنابل  وتحتوي 
على  تنفجر  التي  الصغيرة  القنابل  مئات 
تسبب  أن  ويمكن  واسعة،  مساحات 
استخدامها  حال  اإلصابات  من  العديد 
في مناطق مدنية. وتعد تلك االشتباكات 
الماضي،  القرن  تسعينات  منذ  األسوأ 
إقليمية  مما يزيد من خطر اندالع حرب 
وسط  وتركيا،  روسيا  تجتذب  قد  أوسع 
جنوب  في  االستقرار  بشأن  متزايد  قلق 
األنابيب  خطوط  تنقل  حيث  القوقاز، 
النفط والغاز من أذربيجان إلى األسواق 

العالمية.
التي  الجديدة،  القتال  وحصدت موجة 
حتى  الماضي،  سبتمبر   27 في  اندلعت 
اآلن أرواح أكثر من 240 شخصا، بينهم 
الجانبان  وتحدى  مدنيا.   30 من  أكثر 
النار،  إطالق  وقف  إلى  الدولية  الدعوات 
االشتباكات  ببدء  االتهامات  وتبادال 
منذ  قتال  أعنف  شهدت  التي  الجديدة 

وقف إطالق النار العام 1994.
وقد عرضت روسيا قبل أيام استضافة 
للقتال  حد  وضع  إلى  تهدف  مفاوضات 
روسيا  أن  ويذكر  المنطقة.  في  الدائر 
قاعدة  ولها  أرمينيا  متحالفة عسكريا مع 
ذاته  الوقت  في  تقيم  ولكنها  فيها، 

عالقات وطيدة مع الحكومة األذرية.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكان 
العضو في حلف  تركيا،  ماكرون قد حذر 
تدعم  التي  »ناتو«،  األطلسي  شمال 
نشر  عن  قيل  ما  مغبة  من  أذربيجان، 
خطوط  على  سورية  من  مسلحين 

المواجهة.
العنيف،  القتال  الطرفان  وواصل 
الثالثاء، حيث أعلن كل جانب عن تحقيق 
انتصارات وأبدى تصميمه على االستمرار 
الدعوات  من  الرغم  على  المعركة  في 
لوقف إطالق النار وسقوط ضحايا كثر في 

صفوف المدنيين.

خالل  االتهامات  الجانبان  وتبادل 
تصعيد  بتعمد  الماضيين  اليومين 
في  بما  المأهولة،  المدن  على  القصف 
ستيباناكرت  االنفصاليين  عاصمة  ذلك 
وغنجه ثاني أكبر مدن أذربيجان، بحسب 

»فرانس برس«.
األذربيجانية  الدفاع  وزارة  وأكدت 
ألحقت  أنها  الثالثاء،  أصدرته،  بيان  في 
والمعدات  األرواح  في  فادحة  »خسائر 
إلى  مشيرة  بخصومها،  العسكرية« 
على  أجبرت  األرمينية  »القوات  أن 
جمهورية  رئيس  وأعلن  االنسحاب«. 
أرايك  واحد،  جانب  من  المعلنة  باغ  قره 
مهامه  »ينجز  جيشه  أن  هاروتيونيان، 

بنجاح«، وأن »الوضع تحت السيطرة«.
وفي اليوم العاشر من القتال، ال يبدو 
الوضع  حسم  قد  الجانبين  من  أيا  أن 
الغالبية  اإلقليم ذو  لصالحه بعد. وأعلن 
في  أذربيجان  عن  انفصاله  األرمينية 
حرب  إلى  أدى  ما  التسعينات،  مطلع 
30 ألف قتيل. وجمدت  تسببت بسقوط 
المحادثات لحل نزاع قره باغ، الذي يعد 
انهيار  عن  الناجمة  النزاعات  أسوأ  من 
منذ   ،1991 العام  السوفياتي  االتحاد 
اتفاق لوقف إطالق النار أبرم سنة 1994، 
واآلخر.  الحين  بين  مناوشات  حدوث  مع 
 27 في  استؤنفت  التي  المعارك،  وتعد 

سبتمبر، األخطر منذ ذلك الحين.
إلهام  األذربيجاني  الرئيس  وتعهد 
علييف، الذي أنفقت دولته الغنية بالنفط 

في  حديثة  أسلحة  شراء  على  بسخاء 
باغ،  قره  استعادة  األخيرة،  السنوات 
دون  من  هدنة  إلى  التوصل  واستبعد 
تلقي وعد بانسحاب عسكري أرميني من 
رئيس  من  »اعتذار«  وتقديم  المنطقة، 
وفي  باشينيان.  نيكول  األرميني  الوزراء 
خصومه  وصف  القائم،  العداء  إلى  إشارة 

بأنهم »كالب«.
ويؤكد كل جانب أنه قتل من الطرف 
مقاتل،  آالف  ثالثة  إلى  ألفين  اآلخر 
ويتبادالن االتهامات حول مسؤولية بدء 

األعمال العدائية.
ويثير احتمال وقوع حرب مفتوحة بين 
القوقاز،  جنوب  في  الواقعين  البلدين 
االتحاد  ضمن  سابقا  كانا  واللذين 
السوفياتي، مخاوف من زعزعة االستقرار 
قوى  تنافس  ظل  في  أوسع  بشكل 
متعددة في المنطقة، منها روسيا وتركيا 
والغرب.  إيران  وحتى  أذربيجان  حليفة 
النار  على  الزيت  بصب  أنقرة  وتتهم 
على شن هجوم  باكو  تشجيع  من خالل 
مرتزقة  أرسلت  بأنها  ويشتبه  عسكري، 
قتل  باغ،  قره  إلى  لها  موالين  سوريين 

منهم العشرات.
وبعدما طاول القصف مناطق سكنية، 
نددت  المعارك،  عن  جدا  بعيد  بعضها 
المتحدة،  والواليات  وروسيا  فرنسا 
اإلثنين  مينسك،  مجموعة  في  األعضاء 
باستهداف المدنيين. وأكد وزراء خارجية 
دون  »من  بيان:  في  الثالث  الدول 
التي  األخيرة  الهجمات  أن  تحفظ،  أي 
و»الطابع  مدنية«  منشآت  استهدفت 
يشكالن  الهجمات  لهذه  المتكافئ  غير 

تهديدا غير مقبول الستقرار المنطقة«.
وبينما تتمتع روسيا بعالقات جيدة مع 
كال البلدين، فإنها تظل أقرب إلى أرمينيا، 
التي ترتبط معها بتحالف عسكري، ودعا 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين اإلثنين 
إلى وقف »فوري« للمعارك، خالل اتصال 

هاتفي مع رئيس الوزراء األرميني.



اقتصاد

كالم في األرقام

مليون رحلة سياحية محلية في الصين 
خالل األيام الـ4 األولى من عطلة األسبوع 

الذهبي، التي بدأت في األول من أكتوبر

وزارة الثقافة والسياحة الصينية

قالوا

08

قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن أولويات الوزارة في تسوية الدين 
يتقاضوا  لم  الذين  كالموظفين  الليبي  المواطن  بحقوق  يتعلق  ما  تسوية  هي  العام 

مرتباتهم لسنوات.
االجتماعي  التواصل  بموقع  للوزارة  الرسمية  الصفحة  نشرتها  في تصريحات،  وأشار 
»فيسبوك« إلى أن »تسوية الدين العام ستكون له منفعتان فيما يتعلق بالمواطن، األولى 

تقليص الدين العام، وتخفيف العبء عن الحكومة، والثانية تحفيز االقتصاد«.
ونوه إلى أن الكتلة النقدية الموجودة في البالد تبلغ أكثر من 100 مليار دينار، كاشًفا أن 

%60 من النشاط االقتصادي هو نشاط ظل خارج المنظومة االقتصادية.
وأجرى بومطاري، الخميس الماضي، جولة تفقدية للجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة 
الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، بهدف متابعة تنفيذ برنامج إصالح المالية 
العام الذي اعتمدته الوزارة. ورافق الوزير خالل الجولة، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب 
المنعقد في طرابلس، عبدالمنعم بالكور، الذي »أشاد بأهمية مشروع إصالح المالية العامة 
ومعدالت اإلنجاز التي تمت حتى تاريخه، المتمثلة في رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتصميم 

وتنصيب المنظومات اإللكترونية الخاصة ببرنامج اإلصالح«

»مالية الوفاق« تعلن أولويتها في تسوية الدين العام

بريطانيا »يمكن أن 
تزدهر بقوة« دون اتفاق 
تجاري مع االتحاد 
األوروبي لمرحلة ما بعد 
»بريكست« .

رئيس الوزراء 
البريطاني
بوريس جونسون

425

»كوفيد 19« واالحتباس الحراري
منذ بداية انتشار وباء »كوفيد 19« هناك اعتقاد سائد بأنه »ربما اليوم 
على األقل سنكون جادين بشأن معالجة أزمة تغير المناخ«. يمكن للمرء 
تذكرنا  أن  يجب  التفكير.  هذا  وراء  الكامن  المنطق  يرى  أن  بالتأكيد 
الخسائر الفادحة التي أحدثها الوباء بأهمية ثالثة أشياء ضرورية أيضًا 
والتعاون  العامة  والسياسة  العلوم  الحراري:  االحتباس  لمكافحة ظاهرة 

الدولي.
أن  من  عقود  منذ  حذروا  الذين  العلماء  إلى  نستمع  أن  يجب  لذلك، 
عواقب  لها  المُنضبطة سيكون  غير  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 
بيئية وخيمة. وفي حين تبدو أوجه التشابه بين وباء »كوفيد 19« وأزمة 
تغير المناخ سليمة منطقيًا، أخشى أن تكون الصلة السياسية المستنتجة 
غير متسلسلة. إذا كان بإمكان بعض القادة وأتباعهم في بعض البلدان 
المتحدة  المملكة  وحتى  والمكسيك  والبرازيل  المتحدة  الواليات  مثل 
التي كانت حريصة في السابق التقليل من أهمية الوباء وتجنب توصيات 

العلماء، فيمكنهم فعل الشيء نفسه مع أزمة تغير المناخ.
ينبغي أن يُذكر الوباء الجميع بأن تجاهل حقائق الطبيعة أمر مستحيل، 
وأن هذا التقدم يتبع مسارًا علميًا. إن نظريات المؤامرة التي تدعي أن 
تلك  من  صحة  أكثر  ليست  الصين  اخترعتها  خدعة  مجرد  المناخ  تغير 
المُستجد هو عبارة عن مؤامرة صينية.  التي تزعم أن فيروس كورونا 
عالوة على ذلك، تُعد األمراض المُعدية واألضرار البيئية أمثلة تقليدية 
التحديات  وهي  السلبية:  الخارجية  بالعوامل  االقتصاديون  يُسميه  لما 
التي ال تستطيع األسواق التعامل معها بمفردها، ألن األشخاص الذين 
الكاملة  العواقب  يتحملون  ال  الهواء  يلوثون  أو  قناع  دون  يعطسون 
المُترتبة عن أفعالهم. إن االعتراف المتزايد بالدور األساسي الذي تلعبه 
السياسة العامة قد يقود البندول إلى االبتعاد عن أيديولوجية الحكومات 
الصغيرة. بعبارة أخرى، يجب أن يكون التدخل الحكومي مُصممًا بذكاء 

ويكون مُوجهًا لتحقيق أهدافه بكفاءة.
تكون  لن  الفردية  الوطنية  الحكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  حتى 

كافية، ألن الوباء وتغير المناخ من العوامل الخارجية العالمية. إنها 
درجة  تحقيق  إلى  تدعو 
التعاون  من  معينة 
من  سواء  الدولي، 
الصحة  منظمة  خالل 
واتفاقية  العالمية 
بأي  أو  للمناخ،  باريس 
هناك  أخرى.  وسيلة 
الروابط  من  العديد 
بين  األخرى  المباشرة 
الصحة العالمية والبيئة 
بعضها  يبعث  العالمية. 
األمل في أن التقدم في أحد المجالين قد يعني إحراز التقدم في 

المجال اآلخر.
نفسه  الوقت  في  الغابات  إزالة  عملية  تؤدي  المثال،  سبيل  على 
الخفافيش  وتجبر  الجوي  الغالف  في  الكربون  أكسيد  ثاني  زيادة  إلى 
والحيوانات األخرى التي قد تكون حاملة للمرض على االتصال بالبشر، 
وهو ما كان على األرجح سبب ظهور هذا الفيروس التاجي. على المدى 
أمراض  نقل  إلى  الحراري  االحتباس  يؤدي  أن  المرجح  من  الطويل، 
استوائية يحملها البعوض مثل فيروس غرب النيل وزيكا والمالريا إلى 

خطوط العرض الشمالية.
في الواقع، تُعد حرائق الغابات في الواليات الغربية األميركية )وفي 
لالحتباس  نتيجة  كبير  حد  إلى  وأوروبا(  وسيبيريا  أستراليا  من  أجزاء 
من  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  زيادة  في  أيضًا  تُساهم  لكنها  الحراري. 
خالل إرسال العديد من أطنان ثاني أكسيد الكربون إلى الغالف الجوي. 
رئتي  إتالف  في  الدخان  من  المنبعثة  الجسيمات  تتسبب  أن  ويمكن 

األشخاص المعرضين بالفعل لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد 19.
من ناحية أخرى، أدى الركود االقتصادي الناجم عن انتشار الوباء إلى 
انخفاض الطلب على النفط، ليصل سعره إلى ما كان عليه قبل خمس 
سنوات، عند حوالي 40 دوالرًا للبرميل. بالنسبة للبلدان النامية )وخاصة 
المحلية  األسعار  إلبقاء  المالي  الدعم  تستخدم  التي  للنفط(  المُصدرة 
اآلن إلصالح  مناسبًا  الوقت  للطاقة منخفضة بشكل مصطنع، سيكون 
المالية  اإلعانات  السعر. هذه  بتحديد  والسماح لألسواق  السياسة  هذه 
إلغاؤها  سيكون  والميزانية.  االقتصادية  الكفاءة  وتقوض  بالبيئة  تضر 
على  بالمخاطر  محفوًفا  دائمًا  كان  وإن  للجميع،  شامل  إصالح  بمثابة 

المستوى السياسي.
وتغير   »19 »كوفيد  وباء  بين  اإليجابي  الترابط  عن  النظر  بصرف 
المناخ، تتبع بعض الروابط المباشرة مسارًا آخر: تُساهم بعض جوانب 
الوباء في إبطاء ظاهرة االحتباس الحراري. وكما أثبت الركود في الفترة 
ما بين 2007 و 2009، فإن تراجع األنشطة االقتصادية يعني انخفاض 
قطاع  على  خاص  بشكل  ينطبق  هذا  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات 

النقل الجوي، الذي تضرر بشدة جراء انتشار فيروس كورونا المُستجد.
من المفترض أن يكون الركود مؤقتًا، لكن التأثير على قطاع النقل 
في  انتعاشًا  السياحة  قطاع  سيعرف  الوقت.  لبعض  يستمر  قد  الجوي 
بلد  إلى  السفر  يعُد  لم  منا،  للعديد  بالنسبة  لكن  القريب.  المستقبل 
نفس  بمشاهدة  مقارنًة  مُشوًقا،  »باوربوينت«  عروض  لمشاهدة  ما 
لتجنب  بأكملها  الطيران  صناعة  إنقاذ  من  بداًل  المنزل.  في  العروض 
ينبغي  األجل،  طويل  االنكماش  أو  اإلدماج  عمليات  أو  اإلفالس  حاالت 
أن تهدف السياسات الحكومية إلى خفض انبعاثات الطائرات إلى درجة 

مُماثلة لتلك الخاصة بالسيارات.
من  لمزيد  الدعم  سيجذب  الوباء  كان  إذا  بما  التنبؤ  الصعب  من 
الحكومات  أن  البعض  سيزعم  المناخ.  تغير  لمكافحة  الحاسمة  الجهود 
في  الحراري  االحتباس  أزمة  معالجة  على  األموال  إنفاق  على  قادرة  غير 

وقت ترتفع فيه معدالت البطالة والديون على نحو متزايد.
في  المناخ  بتغير  يتعلق  فيما  السليمة  العامة  السياسة  تبدو  كيف 
في  »استثمروا   2009 عام  ركود  ذروة  في  كتبت  لقد  الحالية؟  الظروف 
نفس  المستقبل«.  في  خضراء  ضرائب  لفرض  اليوم،  الخضراء  البيئة 
بحاجة  نحن  القصير،  المدى  على  الحالية.  األزمة  على  تنطبق  الوصفة 
إلى تجديد الحوافز المالية. لذلك، يتعين على صناع السياسة استغالل 
الديمقراطي  المرشح  يقول  أفضل«، كما  البناء بشكل  الفرصة »إلعادة 
للرئاسة األميركية جو بايدن، من أجل مساندة البيئة وفي نفس الوقت 

دعم االقتصاد أيضًا.

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

جيفري فرانكل*
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2020 /10/7 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء الموافق 

ينبغي أن يُذكر الوباء الجميع بأن 
تجاهل حقائق الطبيعة أمر مستحيل، 

وأن هذا التقدم يتبع مسارًا علمًيا

روشتة جديدة من صندوق النقد لصدمة »كورونا«
العالمي  االقتصادي  التعافي  وتيرة  بتباطؤ  مخاوف  وسط 
بوادر  من  الدول  من  الكثير  معاناة  مع  المقبل  العام  في 
لوباء »كورونا«، خرجت روشتة جديدة  ثانية  ظهور موجة 
بزيادة  الدول  حكومات  تطالب  الدولي  النقد  من صندوق 
استثماراتها العامة في مسعى لدعم االقتصادات المتضررة 
من تداعيات الوباء، وذلك رغم ما أبداه االقتصاد العالمي 
التراجع  بعض  ليعوض  التوقعات  تجاوز  سريع  تعافٍ  من 

الناجم عن الجائحة.
أن  اعتبر  المالي،  الرصد  لتقرير  تحديث  وفي  الصندوق، 
ماليين  إضافة  يمكنها  والناشئة  المتقدمة  االقتصادات 
الوظائف ودعم التعافي االقتصادي في حال زيادة االستثمارات 
من   %  1 بنسبة  العامة  االستثمارات  »زيادة  وتابع:  العامة. 
الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول من شأنه إضافة 7 ماليين 
وظيفة بشكل مباشر وما يتراوح بين 20 و33 مليون وظيفة 

بصفة عامة عند الوضع في االعتبار اآلثار غير المباشرة«.
وفي يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش 
وسط  الجاري،  العام  في   %  4.9 بنسبة  العالمي  االقتصاد 
معاناة  مع  المقبل  العام  في  التعافي  وتيرة  بتباطؤ  مخاوف 
الكثير من الدول من بوادر ظهور موجة ثانية للوباء. ومنذ 
بدء تفشي الوباء يقول صندوق النقد إنه قدم تمويالص عاجاًل 

بنحو 90 مليار دوالر لنحو 80 دولة.
استثماراتها  بزيادة  الحكومات  قيام  أن  الصندوق  ويرى 
العامة يشير إلى التزامها بالنمو واالستقرار االقتصادي، وهو ما 
سيعزز من االستثمارات الخاصة أيضًا. ويرى التقرير أن الدول 
التي تمتلك إمكانية للوصول السهل إلى التمويل ستكون 
الجيدة، مع  العامة  لتمويل االستثمارات  مطالبة باالقتراض 
استفادتها من معدالت الفائدة المنخفضة عالميًا في الوقت 
كريستالينا  الدولي  النقد  صندوق  مديرة  وتوصي  الحالي. 
جورجيفا، الحكومات بتطبيق برامج تسهيلية لتحفيز النشاط 
االقتصادي الذي قد تضرر كثيراً من تبعات تفشي الفيروس، 
وتقول إن »الصدمة التي تعرضت لها األسواق أدت إلى تدهور 
القطاعات االقتصادية، خاصة القطاع الخدمي الذي أصبح على 
حافة الهاوية«، مشيرة إلى أن تبعات الفيروس جعلت عديد 
األفراد في حالة قلق بشأن وظائفهم كما دفعت بالحكومات 
توقعه  »الذي  االنكماش  وأن حجم  طائلة،  ديون  تكبد  إلى 
الصندوق في يونيو الماضي بنسبة 4.9 %« قد يصبح أكبر 
من ذلك، خاصة أنعديد البلدان قد لجأت الستعادة اإلجراءات 

التشديدية بسبب الموجة الثانية من فيروس »كورونا«.
األول  النائب  بها  أدلى  تصريحات  التوقعات  هذه  وتعزز 
الماضي، متحدثًا  الدولي سبتمبر  النقد  لمدير عام صندوق 
عن أن أزمة فيروس »كورونا« طالت أكثر من المتوقع وأن 
عودة النمو ستستغرق سنوات في بعض الدول. وأبلغ جيفري 

اإلستراتيجية  الدراسات  مركز  استضافها  مناسبة  أوكاموتو 
والدولية أن الصندوق يواصل العمل مع الدول األعضاء فيما 
يتعلق بسبل احتواء الجائحة وتخفيف تداعياتها االقتصادية. 
وقال: »نحاول ترشيد ذخيرتنا المالية.. نتحدث عن… عودة إلى 
النمو سوف تستغرق بضع سنوات، ودول عديدة من المرجح 

أن تحتاج إلى المساعدة في غضون ذلك«.
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ورغم التفاؤل الذي 
أبدته بشأن االستفاقة من غيبوبة الجائحة، إال أنها أقرت في 

تقرير الشهر الماضي بأن »اآلفاق االقتصادية تبقى ملتبسة 
بشكل استثنائي فيما جائحة كوفيد تستمر في إلحاق خسائر 
األزمة  حجم  وتباين  والمجتمعات«.  باالقتصادات  كبيرة 
جميعها  لكن  الكبيرة،  االقتصادات  مختلف  في  وتوقيتها 
تدابير  فرض  وسط  األنشطة  في  كبيراً  انكماشًا  شهدت 
ضرورية للحد من العدوى. وانهارت التجارة العالمية وتراجعت 
واضطربت   ،2020 من  األول  النصف  في   %  15 من  بأكثر 
العمل  ساعات  خفض  بسبب  كبير  بشكل  العمل  أسواق 

وخسارة وظائف واإلغالق القسري ألنشطة تجارية.
الفيروس،  انتشار  يشهد  بلد  أول  الصين  كانت  وبعدما 
أن  المتوقع  من  بات  عليه،  للسيطرة  تحركت سريعًا  لكنها 
لالقتصادات  العشرين  مجموعة  في  الوحيدة  الدولة  تكون 
الكبرى التي تشهد نموًا هذا العام بزيادة قدرها 1.8 %، ارتفاعًا 
من توقع في يونيو بانكماش 2.6 %. في الوقت نفسه، يتوقع 
أن يكون االقتصاد األميركي أفضل حااًل هذا العام عما كان 
يعتقد وأن يشهد انكماشًا 3.8 %، وهو ما يعد تدهوراً شديدًا 

لكنه ال يزال أفضل بكثير من توقع سابق بانكماش 7.3 %.
في  األولي  االنتعاش  »بعد  المنظمة:  قالت  المقابل  في 
بعض  تظهر  اإلغالق،  تدابير  تخفيف  عقب  األنشطة  عديد 
وتيرة  أن  على  تجارية  ألنشطة  دراسات  من  المؤشرات 
االنتعاش العالمي فقدت الزخم منذ يونيو، ال سيما في عديد 

االقتصادات المتطورة«.
وفي النصف الثاني من 2020، انخفض الناتج العالمي أكثر 
من 10 % مقارنة بنهاية 2019 وهي »صدمة مفاجئة غير 

االستثمارات لدعم التعافي

القاهرة ـ الوسط

 الناتج العالمي انخفض أكثر من
 10% في النصف الثاني من 2020

 جورجيفا: القطاعات الخدمية في العالم 
أصبحت على حافة الهاوية

)فرانس برس( ●  موظفون في قطاع الطيران يتظاهرون أمام مبنى الكابيتول في واشنطن للمطالبة بتمديد برنامج إعانة مالية خالل أزمة »كوفيد ـ19«  

20 مليار دينار من االحتياطي األجنبي لتمويل العجز و13 مليارًا لـ »الدين العام«

خالل الفترة من مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر، »الجهات 
ذات العالقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها«.

وفي هذا السياق، لم تتجاوز إيرادات الضرائب 465 
102 مليون دينار، واالتصاالت  مليون دينار، والجمارك 
المحلية  بالسوق  المحروقات  وبيع  دينار،  مليون   82
الخدمات  رسم  أن  البيان  وذكر  دينار،  مليون   100
336 مليون دينار، في حين بلغ  واإليرادات األخرى بلغ 

تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 
بين  الفترة  خالل  اإلنفاق  بيان  وحسب  دينار.  مليون 
إجمالي  بلغ   ،2019 سبتمبر   30 إلى  يناير  من  األول 
النفقات الفعلية 25.614 مليار دينار، فيما سجلت نفقات 
المرتبات 16.133 مليار دينار بنسبة 63 % من إجمالي 

اإلنفاق، والدعم 4.2 مليار دينار بنسبة 17 %.
الفترة  خالل  الطوارئ  نفقات  قيمة  بلغت  حين  وفي 

نفسها مبلغ 2.538 مليار دينار بنسبة 10 % من إجمالي 
اإلنفاق الفعلي، والنفقات التسييرية 2.391 مليار دينار 
بنسبة 8 % من إجمالي اإلنفاق، لم تتجاوز نسبة نفقات 

التنمية 1 % بواقع 352 مليون دينار.
ونوهت بيانات »المركزي« إلى أن »العجز في إيرادات 
النقد األجنبي بلغ 6.976 مليار دوالر خالل الفترة، تمت 
هذا  المركزي،  ليبيا  مصرف  احتياطات  من  تغطيته 
مستندية  اعتمادات  قوة  على  قائمة  التزامات  عن  عدا 
للقطاعين العام والخاص تقدر بمبلغ 7 مليارات دوالر«.

وزارة  من  المقدمة  الصرف  أذونات  إجمالي  أما 
»كورونا«  جائحة  لمجابهة  الوفاق  حكومة  في  المالية 
ميزانية  من  توفيرها  جرى  دينار،  مليون   966 بلغ  فقد 
الطوارئ والباب الرابع »الدعم«، وذلك خالل الفترة من 
 572 الماضي. وخصص منها  نهاية سبتمبر  إلى  يناير 
مليوًن لوزارة الصحة، و50 مليوًن للبلديات والمجالس 
و35  العسكري،  الطب  لجهاز  مليوًن  و95  المحلية، 
و151  والطوارئ،  اإلسعاف  خدمات  لجهاز  دينار  مليون 
للسفارات  مليوًن  و41  الطبي،  اإلمداد  لجهاز  مليوًن 
والقنصليات الليبية بالخارج، و22 مليوًن لوزارة التعليم.

966 مليون دينار إجمالي أذونات 
الصرف المقدمة من »مالية الوفاق« 

لمجابهة جائحة »كورونا«

10 مليارات دوالر خسائر إيقاف 
إنتاج النفط.. و51 % نسبة العجز 

في تحصيل اإليرادات السيادية

طرابلس ــ الوسط
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●  مقر المصرف المركزي في طرابلس

أن  طرابلس  في  المركزي  المصرف  بيانات  أظهرت 
من   %  80 على  استحوذت  والدعم  المرتبات  نفقات 
العام  من  األولى  أشهر  التسعة  خالل  الفعلية  النفقات 
المباشرة  الخسائر  بلغت  حين  وفي   .2020 الحالي 
نحو  الفترة  هذه  خالل  وتصديره  النفط  إنتاج  إليقاف 
»المركزي«  أرقام  كشفت  أميركي،  دوالر  مليارات   10
تخصيص 13.452 مليار دينار لسداد الدين العام خالل 

التسعة أشهر األولى من العام الحالي.
واإلنفاق  اإليراد  عن  المركزي  المصرف  بيان  ووفق 
إجمالي  فإن  30 سبتمبر،  إلى  يناير   1 الفترة من  خالل 
دينار  مليار   3.813 بلغت  والسيادية  النفطية  اإليرادات 
خالل الـ9 أشهر األولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن 
عجز  لسداد  المخصص  المركزي  المصرف  قرض  قيمة 
تمويل  بلغ  فيما  دينار.  مليار   20 بلغ  المالية  الترتيبات 
الباب الثالث من رسوم بيع النقد األجنبي 1.575 مليار 

دينار.
 5.259 بلغ  فقد  النفطية،  اإليرادات  إجمالي  وبشأن 
مليار دينار، منها 2.871 مليار دينارعن صادرات نفطية 
حصيلة  دينار  مليار  و2.388   ،2019 ديسمبر  خالل 
صادرات التسعة أشهر من العام 2020، منها 48 مليون 

دينار فقط عن شهر سبتمبر«.
وارتفع إجمالي اإلنتاج اليومي من النفط الليبي إلى 
290 ألف برميل يوميً مع بدء عدد من شركات النفط 
الليبية عمليات التشغيل في الحقول والموانئ النفطية 
بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في 19 سبتمبر 
رفع حالة »القوة القاهرة« عن المرافق »اآلمنة«، وجرت 

إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.
وجاء إعالن المؤسسة بعد كشف اتفاق يقضي بفتح 
العامة بقيادة المشير خليفة حفتر،  القيادة  النفط بين 
كان  معيتيق.  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس  ونائب 
إغالق المنشآت النفطية الذي بدأ في يناير قلص إنتاج 
نحو  إلى  يوميًا  برميل  مليون   1.2 من  أكثر  من  البالد 

100 ألف برميل يوميً.
من جهة أخرى، سجل إجمالي اإليرادات المحققة من 
الرسم المفروض على مبيعات النقد األجنبي 15 مليارً 
نهاية  وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  دينار  مليون  و27 
مليار  تخصيص  جرى  أنه  حين  في  الماضي،  سبتمبر 
و575 مليون دينار لتمويل نفقات الباب الثالث )التنمية( 

حتى سبتمبر.
اإليرادات  تحصيل  تدني  إلى  نبه  المركزي  المصرف 
من  األولى  أشهر  التسعة  خالل  النفطية  غير  السيادية 
تحميلها  في  العجز  نسبة  أن  إلى  مشيرً  الحالي،  العام 

بلغت 51 %.
واإليراد  اإلنفاق  بيان  في  المركزي،  المصرف  ودعا 
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بيانات »المركزي« في 9 أشهر
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شرع عدد من المصارف التجارية العاملة في بني وليد، األحد، في توزيع السيولة 
النقدية المخصصة لعمالئه، بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي في 

طرابلس األسبوع الماضي.
وأوضح مدير المكتب اإلعالمي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم السعدي 
أرقام  حسب  »يجري  المواطنين  على  النقدية  السيولة  توزيع  أن  لـ»الوسط« 

الحسابات الجارية مع اختالف قيمة السحب«.
وبيّن الساعدي أن مصرف سوف الجين األهلي وزع سيولة تقدر بألف دينار 
للحساب الواحد، بينما المصرف التجاري الوطني وزع 700 دينار للحساب، في حين 

حددت فروع مصرف الجمهورية قيمة سقف السحب بألف دينار للحساب الواحد.
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل 
البلدية، وتسعة ماليين دينار خصصت للمصرف التجاري، وتسعة ماليين دينار 

خصصت لمصرف سوف الجين األهلي.
وأكد مدير المكتب اإلعالمي أن المجلس البلدي بني وليد كلف لجنة بمتابعة 

آلية توزيع السيولة النقدية من قبل المصارف على حسابات المواطنين.

توزيع السيولة النقدية بمصارف بني وليد

التركية على »توسيع  الوفاق الوطني مع الحكومة  اتفقت حكومة 
المجاالت  مختلف  ليشمل  المقبلة  المرحلة  خالل  التعاون  آفاق 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  أعلنه  ما  بحسب  والتنموية«،  االقتصادية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خالل محادثات جرت األحد، بين رئيس المجلس الرئاسي 
طيب  رجب  التركي  والرئيس  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
مستجدات  تناولت  البلدين،  من  كبار  مسؤولون  حضرها  إردوغان، 

األوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.
هذه  إن  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
المحادثات تأتي »في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل اآلراء بين 

البلدين«، موضحا أن الجانبين جددا »خالل المحادثات التأكيد على 
الحل السياسي لألزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين«.

المرحلة  تشهد  أن  »على  االجتماع  خالل  الجانبان  واتفق 
االقتصادية  المجاالت  مختلف  ليشمل  التعاون  آفاق  توسيع  المقبلة 
الشركات  عودة  من  بشأنه  االتفاق  تم  ما  وتنفيذ  والتنموية، 
األولوية  وإعطاء  ليبيا،  في  المتوقفة  المشاريع  الستكمال  التركية 
وبرامج  الخدمات  مشاريع  في  المتخصصة  الشركات  لمساهمة 
الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا 
القطاعين  في  للمشاكل  جذرية  حلول  إليجاد  والصحة،  الكهرباء 

بكفاءة وفي زمن قياسي«.

توسيع التعاون االقتصادي بني »الوفاق« وتركيا
السعر بالدوالرنوع الخام

41.92برنت

39.77غرب تكساس

40.42دبي

39.08سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/7/ 2020

25 دوالرا في الساعة.. أعلى 
حد أدنى لألجور في جنيف

لألجور  أدنى  حد  فرض  على  بسويسرا  جنيف  في  الناخبون  وافق 
يعتبر األعلى في العالم، ويعادل 25 دوالرا في الساعة.

البالد  في  الناخبين  من   58% فإن  حكومية،  لبيانات  ووفقا 
فرنكا   23 عند  لألجور  األدنى  الحد  حددت  التي  المبادرة  أيدّوا 
من  ائتالف  قبل  من  مدعومة  كانت  والتي  الساعة،  في  سويسريا 
االندماج  الفقر، وتفضيل  إلى »مكافحة  العمالية وتهدف  النقابات 
االجتماعي، والمساهمة في احترام كرامة اإلنسان«، حسب »سي 

إن إن«.
األدنى  للحد  وطني  قانون  لديها  ليس  سويسرا  أن  حين  وفي 
26 كانتونا صوت لصالح  لألجور، فإن جنيف هي الرابعة من بين 

األمر في السنوات األخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.
بوجيا،  ماورو  جنيف،  والية  مستشار  عن  إن«  إن  »سي  ونقلت 
قوله في بيان إن »هذا الحد األدنى الجديد لألجور سيُطبق على 

نحو %6 من عمال الكانتون اعتبارا من األول من نوفمبر«.
الجامعة  المنظمة  جنيف،  في  النقابي  العمل  منظمة  ووصفت 
للنقابات في جنيف، النتيجة بأنها »انتصار تاريخي، سيفيد بشكل 

مباشر 30 ألف عامل، ثلثيهم من النساء«.
يتنقلون  الذين  العمال  اتحاد  رئيس  شارات،  ميشيل  أشاد  كما 
بين جنيف وفرنسا المجاورة بالقرار أيضا، وقال شارات لجريدة »ذا 
غارديان« إن جائحة فيروس »كورونا« »أظهرت أن شريحة معينة 
مشيرا  جنيف«،  في  العيش  تستطيع  ال  السويسريين  السكان  من 
إلى أن الحد األدنى الجديد لألجور هو »الحد األدنى لعدم الوقوع 

تحت خط الفقر وكي ال تجد نفسك في موقف صعب للغاية«.
رأي  في  المحلي،  التنفيذي  الفرع  للدولة،  جنيف  مجلس  وقال 
في  »األعلى  سيكون  لألجور  الجديد  األدنى  الحد  إن  اإلجراء،  ضد 
العالم«. ويدعو النظام السويسري الديمقراطي المباشر الناخبين 
للمواطنين  ويسمح  السنة،  في  مرات  أربع  حقهم  ممارسة  إلى 

بجمع التوقيعات لتقديم »مبادرات شعبية« ليتم تفعيلها.
في  والصحة  والعمل  األمن  وزارة  عن  المسؤول  أوضح  فيما 
قدمت  الماضي،  في  مناسبتين  »في  إنه  بوجيا  جنيف،  كانتون 
للسكان  جنيف  في  لألجور  إلزامي  ــى  أدن حد  لوضع  مــبــادرات 
ورُفضت«. وفي آخر مرة، قدم استفتاء لفرض حد أدنى لألجور في 

الساعة قدره 22 فرنكا سويسريا، عارضه %76 من الناخبين.

الغارد: تعافي منطقة اليورو 
قد يتعثر بجائحة جديدة

أطلقت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد تحذيرا من 
تأخر التعافي االقتصادي لمنطقة اليورو بفعل موجة ثانية من جائحة 

»كورونا«.
وأبلغت منتدى »وول ستريت جورنال« لرؤساء الشركات في حوار 
قبل التسجيل »نخشى اآلن أن يكون إلجراءات االحتواء التي اتخذتها 
السلطات تداعيات على هذا التعافي، لذلك بدال من منحنى التعافي 
أحد  ذلك  يجعل  أن  نخشى  ونأمله،  جميعا  له  نتطلع  الذي  السريع 

طرفي المنحنى أكثر تقلبا بقليل«.
وأظهر مسح تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في 
من  متتالية  أشهر  خمسة  سلسلة  يوقف  ما  وهو  الماضي،  أكتوبر 
حاالت  وتيرة  تزايد  حيال  المخاوف  على  مؤشر  في  وذلك  التحسن، 
اإلصابة بالفيروس كورونا. ونزل مؤشر سنتكس لمنطقةاليورو إلى 
توقعات  مع  بالمقارنة  وذلك  الماضي،  8.0- في سبتمبر  8.3- من 

لـ»رويترز« لقراءة عند 9.5-.
الشهر  في   -0.33 من   -0.32 إلى  الراهن  الوضع  مؤشر  وارتفع 
السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس حين فرضت ألمانيا إجراءات 
عزل وقيود اجتماعية إلبطاء وتيرة انتشار كوفيد19-. وتراجع مؤشر 
التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهواقل مستوى منذ مايو، في مؤشر 

على القلق حيال تنام محتمل لإلصابات خالل أشهر الشتاء.
الثالث  إلى  األول  من  الفترة  في  مسثتمرا   1085 المسح  وشمل 
من أكتوبر الماضي. وقلل باتريك هاسي من» سنتكس« من شأن 
لم يكشف عن خطر  »المسح  إن  قائال  للمعنويات،  الطفيف  التراجع 

وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو«.
في هذه األثناء، قال البنك المركزي األوروبي إن ربحية أكبر البنوك 
في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من 
المتعثرة  القروض  من  أرصدتها  على  اإلبقاء  استطاعت  البنوك  أن 
رأس  على  العائد  أن  الفصلية  إحصاءاته  في  البنك  منخفضة.وذكر 
المال في النصف األول من العام، ذروة جائحة »كورونا،« كان 0.01 % 
وهو ما يقل بشدة عن 6.01 % في الفترة نفسها قبل عام إذ سجل ما 

ال يقل عن سبعة من 19 بلدا في منطقة اليورو عائدات سلبية.
في غضون ذلك، بلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو 
وهو ما ال يزيد بكثير عن 501 مليار يورو في الشهور الثالثة السابقة، 
على األرجح ألن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدوا البنوك 

على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.

345.5 مليون دوالر خسائر إلغاء
 93 حدثا في مركز المؤتمرات بواشنطن

9 آالف من موظفي البنك الدولي ومستشاريه 
يعملون من منازلهم حتى نهاية العام

●  رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد

●  مدينة جنيف السويسرية

القاهرة ـ الوسط

اجتماعات افتراضية

»كورونا« يشل املؤسسات املالية الدولية في اجتماعات الخريف

ال  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  على  فقط  شهر  قبل 
جمود  حالة  في  األميركية،  السياسة  مركز  واشنطن،  تزال 
»كوفيد19-«  تفشي  بدأ  منذ  عميق  واجتماعي  اقتصادي 

قبل ستة أشهر.
حرّاس  يلزم  الكبيرة،  الدولي  البنك  نوافذ  فخلف 
تبدو  الخارج،  وفي  نشاط.  دون  لكن  مواقعهم  األمن 
المصرف  ــواب  أب تــزال  وال  خالية.  واشنطن  أرصفة 
بينها  مناسبات  الستضافة  مستعدا  يزال  وال  مفتوحة 
التي  الدولية  المالية  المؤسسات  مع  اجتماعاته 
اآلن  ستكون  جميعها  لكن  السنة،  في  مرّتين  تنّظم 

افتراضية،ـ بحسب »فرانس برس«.
الجوار، كتب على الفتة وضعت على مبنى مقر  وفي 
»مغلق  أشهر  ستة  منذ  وعُّلقت  الدولي  النقد  صندوق 

موقتا«.
أن  المقرر  من  شخص  ألف   12 بإمكان  يكون  ولن 
الدولي  البنك  في  المقبلة  االجتماعات  في  يشاركوا 
المدينة  مركز  أرصفة  على  التجوّل  النقد  وصندوق 
حداثة  على  مثاال  الوباء  قبل  يعد  كان  الذي  األنيق، 

مراكز المدن األميركية.
خلف  منازلهم  فــي  سيجلسون  ذلـــك،  عــن  ــدال  ب
السياسية،  أنشطتها  جانب  وإلى  حواسيبهم.  شاشات 
مركزا  الماضيين  العقدين  مدى  على  المدينة  كانت 

الدولية. للمؤتمرات 
سي«  دي  »ديستنيشن  منظمة  مــديــر  ويشير 
للمؤتمرات  كوجهة  واشنطن  تسويق  في  المتخصصة 
والسياحة إليوت فيرغسون إلى أنه قبل الوباء »شهدنا 
فقط  ليس  لواشنطن،  قياسية  بأعداد  وزيارات  حضورا 
الترفيه...  لسوق  كذلك  بل  واالجتماعات،  للمؤتمرات 

واألسواق الدولية«.
وقال  المحلي.  االقتصاد  األنشطة  هذه  وحرّكت 
25 مليون  أكثر بكثير من  »كنا في طريقنا الستقطاب 
اليوم،  وأما  كبيرا«.  مؤتمرا   42 عبر  المدينة،  إلى  زائر 

فتنتظر المدينة 11 مليون زائر فحسب.

البيت  من  مقربة  وعلى  المدينة،  وسط  في  لكن 
شارع  في  السريعة  الوجبات  مطاعم  تعد  لم  األبيض، 
أعضاء  يتناول  حيث  الرئيس  الشريان  يعد  الذي  كي، 
أبوابها في  جماعات الضغط والمحامون غداءهم، فتح 

عصرية  األكثر  األحياء  إلى  عادت  الحياة  أن  شك  وال 
في المدينة، إذ أعادت المطاعم فتح شرفاتها الخارجية 
الصيف  نهاية  األسطح  على  المطاعم  امتألت  بينما 

الزبائن المحليين. بفضل 

ظل غياب الزبائن.
الحكومة  في  الموظفين  آالف  أن  إلى  األمر  ويعود 
والمؤسسات، بينهم 9 آالف من موظفي البنك الدولي 
فضال عن مستشاريه، يعملون من منازلهم حتى نهاية 
الذين  البيضاء  الياقات  أصحاب  معظم  وفضّل  العام. 
األميركية  السياسة  عصب  إلى  الحياة  يجلبون  كانوا 

والدولية مواصلة عملهم عن بعد.
كما أنهم يحظون بدعم رئيسة البلدية الديمقراطية 
كانت  القيود  من  سلسلة  طبّقت  التي  باوزر  موريل 
الوفيات  حصيلة  إلبقاء  البالد  في  تشددا  األكثر  بين 
ألفا و250   12 أكثر من  بين  629 من  عند  بالفيروس 

إصابة.
في  االقتصادي  النشاط  نسبة  بلغت  ذلك،  ونتيجة 
عليه  كان  مما  فقط  المئة  في   12 عند  المدينة  مركز 
الموظفين  من  المئة  في   95 عمل  مع  السابق،  العام 
من منازلهم، بحسب منظمة »داونتاون دي سي بزنس 
الفنادق  انشغال  نسبة  وبلغت  دستركت«.  امبروفمنت 

ثمانية في المئة في يونيو مقارنة بـ%74 في فبراير.
وأفاد موظف في صيدلية من سلسلة »سي في إس« 
بأن  الدولي  النقد  صندوق  مبنى  من  مقربة  على  تقع 
تفتح  لم  ما  اإلغالق  خطر  يواجه  يعمل،  حيث  الفرع، 

المؤسسات الكبيرة أبوابها مجددا قريبا.
مئتي  تصرف  األحــوال  أفضل  في  الصيدلية  وباتت 
كان  كما  ألف  من  أكثر  عن  بدال  األسبوع  في  وصفة 
الحال قبل الوباء، بينما تم تعديل مواعيد فتح أبوابها 
المجاورة.  المؤسسات  في  العمل  أوقات  مع  لتتناسب 
إذا  محظوظة  ستكون  الصيدلية  أن  الموظف  وأكــد 

تمّكنت من االستمرار لستة أشهر.
الزوار  حرارة  درجة  عن  للكشف  معدات  وضع  وجرى 
يتم رش  المؤتمرات في قلب واشنطن. كما  في مركز 

المعّقمات داخله بشكل دوري.
الزوار  الصناعي  الذكاء  على  تعتمد  آليات  وتراقب 
البعض  وتسجّل إن كانوا يقتربون كثيرا من بعضهم 
 93 إلغاء  وكّلف  االجتماعي.  التباعد  قواعد  ويتجاهلون 
مليون   345.5 مجموعه  مبلغا  المركز  العام  هذا  حدثا 

دوالر.

ميناء البريقة يصدر نحو 1.8 مليون برميل
هذا الشهر مقسمة إلى ثالث شحنات

 »ساكسو بنك« يتوقع نفط برنت بين 38 و48 
دوالراً للبرميل في الربع األخير من العام 2020

●  اجتماع سابق لصندوق النقد الدولي في واشنطن

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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االتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي بلوغ 
برميل  مليون   7.7 البالغة  الحالية  اإلنتاج  تخفيضات 
في اليوم إلى 5.8 مليون برميل في اليوم من يناير 

إلى أبريل 2021.
أسعار  على  الليبي  المعروض  تأثير  عن  وفضاًل 
النفط عالميًا، فقد تراجعت أسعاره بشدة بعد دخول 
يوم  المستشفى  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس 

الضبابية  من  حالة  سادت  حيث  الماضي،  الجمعة 
بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في 
في  رئاسة  انتخابات  تترقب  التي  المتحدة  الواليات 

الثالث من نوفمبر.
لكن زادت األسعار على نحو طفيف بعد المكاسب 
بأكثر من  اإلثنين، عندما صعدت  التي حققتها، يوم 
األبيض،  البيت  إلى  ترامب عودته  إعالن  5 %، عقب 

تحفيز  حزمة  على  اتفاق  بشأن  آمال  بفضل  وكذلك 
أميركية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وخالل تعامالت مساء الثالثاء، زادت العقود اآلجلة 
أو  سنتًا   36 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام 
وارتفعت  للبرميل.  دوالر   39.58 إلى   ،0.9% نحو 
إلى   0.6% أو  سنتًا   25 برنت  لخام  اآلجلة  العقود 

41.54 دوالر للبرميل.
فإن  الدنماركي،  بنك«  »ساكسو  توقعات  وحسب 
سيتم   2020 العام  من  األخير  الربع  في  برنت  نفط 
للبرميل،  48 دوالرًا  إلى  38 دوالرًا  تداوله في حدود 
اذ ستظل أسعار النفط منخفضة حتى يتم توفير لقاح 
لعالج »كورونا« وهو أمر قد يستغرق 12 شهرًا أخرى.
حقيقي  انتعاش  يحدث  ال  قد  األساس،  هذا  وعلى 
حتى  أو   2021 العام  حتى  والطلب  النفط  أسعار  في 

العام 2022.

وإيران  ليبيا  زيــادة  تأثير  بشأن  التحليالت  تتباين 
التوازن  إعادة  الخام على جهود  النفط  إنتاجهما من 
إلى السوق ضمن اتفاق »أوبك +«، ففي حين يشير 
محللون إلى خطورة هذه الزيادة باعتبار أنهما خارج 
طاقة  خبراء  لكن  اإلنتاج،  حصص  تسقيف  تفاهمات 
آخرين يؤكدون عدم تأثير ارتفاع اإلنتاج الليبي بشكل 
أكبر على السوق الدولية، بينما ال تزال الشكوك تلوح 
بسبب  النفط  على  العالمي  الطلب  بشأن  األفق  في 
وباء »كورونا«، يقترب اإلجمالي اليومي من 300 ألف 

برميل متجاوزًا توقعات المؤسسة الوطنية للنفط.
وبدفع من ليبيا وإيران زادت »أوبك« إنتاج النفط 
وهما  سبتمبر،  في  يوميًا  برميل  ألف   160 بمقدار 
لحصص  الخاضعة  غير  الثالث  الــدول  من  دولتان 
اإلنتاج )إلى جانب فنزويال( اللتان قررتا استخراج مزيد 
النفط الخام، ما دفع محللون الى التأكيد أن منظمة 
المعروض  بزيادة  تخاطر  للنفط  المصدرة  الدولة 
وبتعريض جهود إعادة التوازن للخطر، ألن السوق ال 

تزال تعاني من ضعف الطلب.
االرتفاع  في  آخذة  النفط  من  الليبية  والصادرات 
في الموانئ الثالثة التي ُأعيد فتحها الشهر الماضي، 
 1.8 حيث يرجح أن يشهد ميناء البريقة تصدير نحو 
مليون برميل هذا الشهر، مقسمة إلى ثالث شحنات، 
مليون  منهما  كل  قد حملت شحنتين  أنها  حين  في 
الدولي.  البضائع  برنامج تحميل  برميل، حسبما ذكر 
ومن المقرر أن تصدر محطة الزويتينة الثالثة خمس 

شحنات من الخام هذا الشهر.
تصدير  وموانئ  منشآت  عن  الحصار  إنهاء  وأعلن 
الوطنية  المؤسسة  لترفع  سبتمبر،   18 في  النفط 
للنفط »القوة القاهرة« على ميناء الزويتينة بعد رؤية 
»تحسن كبير في الوضع األمني يسمح لشركة النفط 

باستئناف اإلنتاج والتصدير إلى األسواق العالمية«.
لكن خبراء طاقة آخرين يؤكدون عدم تأثير ارتفاع 
على  الدولية  السوق  على  أكبر  بشكل  الليبي  اإلنتاج 
النرويج  في  االنتشار  في  آخذ  عمال  إضــراب  خلفية 
تسبب في إغالق ستة حقول نفط وغاز بحرية وإخالء 
منصات نفط في خليج المكسيك، حيث تتجه العاصفة 

االستوائية »دلتا« صوب سواحل لويزيانا وفلوريدا.
إخراج  إلى  تــؤدي  أن  شأنها  من  تطورات  وهي 
الى  يوميًا  ليبي  نفط  برميل  ألف   330 إلى  يصل  ما 
موقتة  العمالية  النزاعات  فإن  ذلك،  ومع  السوق. 
بطبيعتها، في حين أن اإلنتاج الليبي من المرجح أن 
يكون أكثر ديمومة طالما ظلت األعمال العدائية في 

منأى عنه.
وسوف يأخذ وزراء الطاقة بـ»أوبك +« عودة اإلنتاج 
قرارات جديدة  باتخاذ  الحسبان  في  واإليراني  الليبي 
عندما يجتمعون في 30 نوفمبر المقبل، حيث يتوقع 

●  ميناء الزويتينة النفطي

هل يؤثر استئناف إنتاج النفط الليبي على اتفاق »أوبك +«؟هل يؤثر استئناف إنتاج النفط الليبي على اتفاق »أوبك +«؟
مستثناة من تسقيف حصص اإلنتاج
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شرع عدد من المصارف التجارية العاملة في بني وليد، األحد، في توزيع السيولة 
النقدية المخصصة لعمالئه، بعد وصول 40 مليون دينار من المصرف المركزي في 

طرابلس األسبوع الماضي.
وأوضح مدير المكتب اإلعالمي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم السعدي 
أرقام  حسب  »يجري  المواطنين  على  النقدية  السيولة  توزيع  أن  لـ»الوسط« 

الحسابات الجارية مع اختالف قيمة السحب«.
وبيّن الساعدي أن مصرف سوف الجين األهلي وزع سيولة تقدر بألف دينار 
للحساب الواحد، بينما المصرف التجاري الوطني وزع 700 دينار للحساب، في حين 

حددت فروع مصرف الجمهورية قيمة سقف السحب بألف دينار للحساب الواحد.
وأشار إلى أنه جرى تخصيص 22 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية داخل 
البلدية، وتسعة ماليين دينار خصصت للمصرف التجاري، وتسعة ماليين دينار 

خصصت لمصرف سوف الجين األهلي.
وأكد مدير المكتب اإلعالمي أن المجلس البلدي بني وليد كلف لجنة بمتابعة 

آلية توزيع السيولة النقدية من قبل المصارف على حسابات المواطنين.

توزيع السيولة النقدية بمصارف بني وليد

التركية على »توسيع  الوفاق الوطني مع الحكومة  اتفقت حكومة 
المجاالت  مختلف  ليشمل  المقبلة  المرحلة  خالل  التعاون  آفاق 
لرئيس  اإلعالمي  المكتب  أعلنه  ما  بحسب  والتنموية«،  االقتصادية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
جاء ذلك خالل محادثات جرت األحد، بين رئيس المجلس الرئاسي 
طيب  رجب  التركي  والرئيس  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
مستجدات  تناولت  البلدين،  من  كبار  مسؤولون  حضرها  إردوغان، 

األوضاع في ليبيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك.
هذه  إن  الرئاسي  المجلس  لرئيس  اإلعالمي  المكتب  وقال 
المحادثات تأتي »في إطار عملية التشاور والتنسيق وتبادل اآلراء بين 

البلدين«، موضحا أن الجانبين جددا »خالل المحادثات التأكيد على 
الحل السياسي لألزمة الليبية في إطار مخرجات مؤتمر برلين«.

المرحلة  تشهد  أن  »على  االجتماع  خالل  الجانبان  واتفق 
االقتصادية  المجاالت  مختلف  ليشمل  التعاون  آفاق  توسيع  المقبلة 
الشركات  عودة  من  بشأنه  االتفاق  تم  ما  وتنفيذ  والتنموية، 
األولوية  وإعطاء  ليبيا،  في  المتوقفة  المشاريع  الستكمال  التركية 
وبرامج  الخدمات  مشاريع  في  المتخصصة  الشركات  لمساهمة 
الصيانة والبدء بعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا 
القطاعين  في  للمشاكل  جذرية  حلول  إليجاد  والصحة،  الكهرباء 

بكفاءة وفي زمن قياسي«.

توسيع التعاون االقتصادي بني »الوفاق« وتركيا
السعر بالدوالرنوع الخام

41.92برنت

39.77غرب تكساس

40.42دبي

39.08سلة أوبك

39.60أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء     10/7/ 2020

25 دوالرا في الساعة.. أعلى 
حد أدنى لألجور في جنيف

لألجور  أدنى  حد  فرض  على  بسويسرا  جنيف  في  الناخبون  وافق 
يعتبر األعلى في العالم، ويعادل 25 دوالرا في الساعة.

البالد  في  الناخبين  من   58% فإن  حكومية،  لبيانات  ووفقا 
فرنكا   23 عند  لألجور  األدنى  الحد  حددت  التي  المبادرة  أيدّوا 
من  ائتالف  قبل  من  مدعومة  كانت  والتي  الساعة،  في  سويسريا 
االندماج  الفقر، وتفضيل  إلى »مكافحة  العمالية وتهدف  النقابات 
االجتماعي، والمساهمة في احترام كرامة اإلنسان«، حسب »سي 

إن إن«.
األدنى  للحد  وطني  قانون  لديها  ليس  سويسرا  أن  حين  وفي 
26 كانتونا صوت لصالح  لألجور، فإن جنيف هي الرابعة من بين 

األمر في السنوات األخيرة بعد نوشاتيل وجورا وتيسينو.
بوجيا،  ماورو  جنيف،  والية  مستشار  عن  إن«  إن  »سي  ونقلت 
قوله في بيان إن »هذا الحد األدنى الجديد لألجور سيُطبق على 

نحو %6 من عمال الكانتون اعتبارا من األول من نوفمبر«.
الجامعة  المنظمة  جنيف،  في  النقابي  العمل  منظمة  ووصفت 
للنقابات في جنيف، النتيجة بأنها »انتصار تاريخي، سيفيد بشكل 

مباشر 30 ألف عامل، ثلثيهم من النساء«.
يتنقلون  الذين  العمال  اتحاد  رئيس  شارات،  ميشيل  أشاد  كما 
بين جنيف وفرنسا المجاورة بالقرار أيضا، وقال شارات لجريدة »ذا 
غارديان« إن جائحة فيروس »كورونا« »أظهرت أن شريحة معينة 
مشيرا  جنيف«،  في  العيش  تستطيع  ال  السويسريين  السكان  من 
إلى أن الحد األدنى الجديد لألجور هو »الحد األدنى لعدم الوقوع 

تحت خط الفقر وكي ال تجد نفسك في موقف صعب للغاية«.
رأي  في  المحلي،  التنفيذي  الفرع  للدولة،  جنيف  مجلس  وقال 
في  »األعلى  سيكون  لألجور  الجديد  األدنى  الحد  إن  اإلجراء،  ضد 
العالم«. ويدعو النظام السويسري الديمقراطي المباشر الناخبين 
للمواطنين  ويسمح  السنة،  في  مرات  أربع  حقهم  ممارسة  إلى 

بجمع التوقيعات لتقديم »مبادرات شعبية« ليتم تفعيلها.
في  والصحة  والعمل  األمن  وزارة  عن  المسؤول  أوضح  فيما 
قدمت  الماضي،  في  مناسبتين  »في  إنه  بوجيا  جنيف،  كانتون 
للسكان  جنيف  في  لألجور  إلزامي  ــى  أدن حد  لوضع  مــبــادرات 
ورُفضت«. وفي آخر مرة، قدم استفتاء لفرض حد أدنى لألجور في 

الساعة قدره 22 فرنكا سويسريا، عارضه %76 من الناخبين.

الغارد: تعافي منطقة اليورو 
قد يتعثر بجائحة جديدة

أطلقت رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد تحذيرا من 
تأخر التعافي االقتصادي لمنطقة اليورو بفعل موجة ثانية من جائحة 

»كورونا«.
وأبلغت منتدى »وول ستريت جورنال« لرؤساء الشركات في حوار 
قبل التسجيل »نخشى اآلن أن يكون إلجراءات االحتواء التي اتخذتها 
السلطات تداعيات على هذا التعافي، لذلك بدال من منحنى التعافي 
أحد  ذلك  يجعل  أن  نخشى  ونأمله،  جميعا  له  نتطلع  الذي  السريع 

طرفي المنحنى أكثر تقلبا بقليل«.
وأظهر مسح تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في 
من  متتالية  أشهر  خمسة  سلسلة  يوقف  ما  وهو  الماضي،  أكتوبر 
حاالت  وتيرة  تزايد  حيال  المخاوف  على  مؤشر  في  وذلك  التحسن، 
اإلصابة بالفيروس كورونا. ونزل مؤشر سنتكس لمنطقةاليورو إلى 
توقعات  مع  بالمقارنة  وذلك  الماضي،  8.0- في سبتمبر  8.3- من 

لـ»رويترز« لقراءة عند 9.5-.
الشهر  في   -0.33 من   -0.32 إلى  الراهن  الوضع  مؤشر  وارتفع 
السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس حين فرضت ألمانيا إجراءات 
عزل وقيود اجتماعية إلبطاء وتيرة انتشار كوفيد19-. وتراجع مؤشر 
التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهواقل مستوى منذ مايو، في مؤشر 

على القلق حيال تنام محتمل لإلصابات خالل أشهر الشتاء.
الثالث  إلى  األول  من  الفترة  في  مسثتمرا   1085 المسح  وشمل 
من أكتوبر الماضي. وقلل باتريك هاسي من» سنتكس« من شأن 
لم يكشف عن خطر  »المسح  إن  قائال  للمعنويات،  الطفيف  التراجع 

وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو«.
في هذه األثناء، قال البنك المركزي األوروبي إن ربحية أكبر البنوك 
في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من 
المتعثرة  القروض  من  أرصدتها  على  اإلبقاء  استطاعت  البنوك  أن 
رأس  على  العائد  أن  الفصلية  إحصاءاته  في  البنك  منخفضة.وذكر 
المال في النصف األول من العام، ذروة جائحة »كورونا،« كان 0.01 % 
وهو ما يقل بشدة عن 6.01 % في الفترة نفسها قبل عام إذ سجل ما 

ال يقل عن سبعة من 19 بلدا في منطقة اليورو عائدات سلبية.
في غضون ذلك، بلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو 
وهو ما ال يزيد بكثير عن 501 مليار يورو في الشهور الثالثة السابقة، 
على األرجح ألن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدوا البنوك 

على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.

345.5 مليون دوالر خسائر إلغاء
 93 حدثا في مركز المؤتمرات بواشنطن

9 آالف من موظفي البنك الدولي ومستشاريه 
يعملون من منازلهم حتى نهاية العام

●  رئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد

●  مدينة جنيف السويسرية

القاهرة ـ الوسط

اجتماعات افتراضية

»كورونا« يشل املؤسسات املالية الدولية في اجتماعات الخريف

ال  األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  على  فقط  شهر  قبل 
جمود  حالة  في  األميركية،  السياسة  مركز  واشنطن،  تزال 
»كوفيد19-«  تفشي  بدأ  منذ  عميق  واجتماعي  اقتصادي 

قبل ستة أشهر.
حرّاس  يلزم  الكبيرة،  الدولي  البنك  نوافذ  فخلف 
تبدو  الخارج،  وفي  نشاط.  دون  لكن  مواقعهم  األمن 
المصرف  ــواب  أب تــزال  وال  خالية.  واشنطن  أرصفة 
بينها  مناسبات  الستضافة  مستعدا  يزال  وال  مفتوحة 
التي  الدولية  المالية  المؤسسات  مع  اجتماعاته 
اآلن  ستكون  جميعها  لكن  السنة،  في  مرّتين  تنّظم 

افتراضية،ـ بحسب »فرانس برس«.
الجوار، كتب على الفتة وضعت على مبنى مقر  وفي 
»مغلق  أشهر  ستة  منذ  وعُّلقت  الدولي  النقد  صندوق 

موقتا«.
أن  المقرر  من  شخص  ألف   12 بإمكان  يكون  ولن 
الدولي  البنك  في  المقبلة  االجتماعات  في  يشاركوا 
المدينة  مركز  أرصفة  على  التجوّل  النقد  وصندوق 
حداثة  على  مثاال  الوباء  قبل  يعد  كان  الذي  األنيق، 

مراكز المدن األميركية.
خلف  منازلهم  فــي  سيجلسون  ذلـــك،  عــن  ــدال  ب
السياسية،  أنشطتها  جانب  وإلى  حواسيبهم.  شاشات 
مركزا  الماضيين  العقدين  مدى  على  المدينة  كانت 

الدولية. للمؤتمرات 
سي«  دي  »ديستنيشن  منظمة  مــديــر  ويشير 
للمؤتمرات  كوجهة  واشنطن  تسويق  في  المتخصصة 
والسياحة إليوت فيرغسون إلى أنه قبل الوباء »شهدنا 
فقط  ليس  لواشنطن،  قياسية  بأعداد  وزيارات  حضورا 
الترفيه...  لسوق  كذلك  بل  واالجتماعات،  للمؤتمرات 

واألسواق الدولية«.
وقال  المحلي.  االقتصاد  األنشطة  هذه  وحرّكت 
25 مليون  أكثر بكثير من  »كنا في طريقنا الستقطاب 
اليوم،  وأما  كبيرا«.  مؤتمرا   42 عبر  المدينة،  إلى  زائر 

فتنتظر المدينة 11 مليون زائر فحسب.

البيت  من  مقربة  وعلى  المدينة،  وسط  في  لكن 
شارع  في  السريعة  الوجبات  مطاعم  تعد  لم  األبيض، 
أعضاء  يتناول  حيث  الرئيس  الشريان  يعد  الذي  كي، 
أبوابها في  جماعات الضغط والمحامون غداءهم، فتح 

عصرية  األكثر  األحياء  إلى  عادت  الحياة  أن  شك  وال 
في المدينة، إذ أعادت المطاعم فتح شرفاتها الخارجية 
الصيف  نهاية  األسطح  على  المطاعم  امتألت  بينما 

الزبائن المحليين. بفضل 

ظل غياب الزبائن.
الحكومة  في  الموظفين  آالف  أن  إلى  األمر  ويعود 
والمؤسسات، بينهم 9 آالف من موظفي البنك الدولي 
فضال عن مستشاريه، يعملون من منازلهم حتى نهاية 
الذين  البيضاء  الياقات  أصحاب  معظم  وفضّل  العام. 
األميركية  السياسة  عصب  إلى  الحياة  يجلبون  كانوا 

والدولية مواصلة عملهم عن بعد.
كما أنهم يحظون بدعم رئيسة البلدية الديمقراطية 
كانت  القيود  من  سلسلة  طبّقت  التي  باوزر  موريل 
الوفيات  حصيلة  إلبقاء  البالد  في  تشددا  األكثر  بين 
ألفا و250   12 أكثر من  بين  629 من  عند  بالفيروس 

إصابة.
في  االقتصادي  النشاط  نسبة  بلغت  ذلك،  ونتيجة 
عليه  كان  مما  فقط  المئة  في   12 عند  المدينة  مركز 
الموظفين  من  المئة  في   95 عمل  مع  السابق،  العام 
من منازلهم، بحسب منظمة »داونتاون دي سي بزنس 
الفنادق  انشغال  نسبة  وبلغت  دستركت«.  امبروفمنت 

ثمانية في المئة في يونيو مقارنة بـ%74 في فبراير.
وأفاد موظف في صيدلية من سلسلة »سي في إس« 
بأن  الدولي  النقد  صندوق  مبنى  من  مقربة  على  تقع 
تفتح  لم  ما  اإلغالق  خطر  يواجه  يعمل،  حيث  الفرع، 

المؤسسات الكبيرة أبوابها مجددا قريبا.
مئتي  تصرف  األحــوال  أفضل  في  الصيدلية  وباتت 
كان  كما  ألف  من  أكثر  عن  بدال  األسبوع  في  وصفة 
الحال قبل الوباء، بينما تم تعديل مواعيد فتح أبوابها 
المجاورة.  المؤسسات  في  العمل  أوقات  مع  لتتناسب 
إذا  محظوظة  ستكون  الصيدلية  أن  الموظف  وأكــد 

تمّكنت من االستمرار لستة أشهر.
الزوار  حرارة  درجة  عن  للكشف  معدات  وضع  وجرى 
يتم رش  المؤتمرات في قلب واشنطن. كما  في مركز 

المعّقمات داخله بشكل دوري.
الزوار  الصناعي  الذكاء  على  تعتمد  آليات  وتراقب 
البعض  وتسجّل إن كانوا يقتربون كثيرا من بعضهم 
 93 إلغاء  وكّلف  االجتماعي.  التباعد  قواعد  ويتجاهلون 
مليون   345.5 مجموعه  مبلغا  المركز  العام  هذا  حدثا 

دوالر.

ميناء البريقة يصدر نحو 1.8 مليون برميل
هذا الشهر مقسمة إلى ثالث شحنات

 »ساكسو بنك« يتوقع نفط برنت بين 38 و48 
دوالراً للبرميل في الربع األخير من العام 2020

●  اجتماع سابق لصندوق النقد الدولي في واشنطن
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االتفاق الذي تم التوصل إليه في أبريل الماضي بلوغ 
برميل  مليون   7.7 البالغة  الحالية  اإلنتاج  تخفيضات 
في اليوم إلى 5.8 مليون برميل في اليوم من يناير 

إلى أبريل 2021.
أسعار  على  الليبي  المعروض  تأثير  عن  وفضاًل 
النفط عالميًا، فقد تراجعت أسعاره بشدة بعد دخول 
يوم  المستشفى  ترمب  دونالد  األميركي  الرئيس 

الضبابية  من  حالة  سادت  حيث  الماضي،  الجمعة 
بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في 
في  رئاسة  انتخابات  تترقب  التي  المتحدة  الواليات 

الثالث من نوفمبر.
لكن زادت األسعار على نحو طفيف بعد المكاسب 
بأكثر من  اإلثنين، عندما صعدت  التي حققتها، يوم 
األبيض،  البيت  إلى  ترامب عودته  إعالن  5 %، عقب 

تحفيز  حزمة  على  اتفاق  بشأن  آمال  بفضل  وكذلك 
أميركية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وخالل تعامالت مساء الثالثاء، زادت العقود اآلجلة 
أو  سنتًا   36 األميركي  الوسيط  تكساس  غرب  لخام 
وارتفعت  للبرميل.  دوالر   39.58 إلى   ،0.9% نحو 
إلى   0.6% أو  سنتًا   25 برنت  لخام  اآلجلة  العقود 

41.54 دوالر للبرميل.
فإن  الدنماركي،  بنك«  »ساكسو  توقعات  وحسب 
سيتم   2020 العام  من  األخير  الربع  في  برنت  نفط 
للبرميل،  48 دوالرًا  إلى  38 دوالرًا  تداوله في حدود 
اذ ستظل أسعار النفط منخفضة حتى يتم توفير لقاح 
لعالج »كورونا« وهو أمر قد يستغرق 12 شهرًا أخرى.
حقيقي  انتعاش  يحدث  ال  قد  األساس،  هذا  وعلى 
حتى  أو   2021 العام  حتى  والطلب  النفط  أسعار  في 

العام 2022.

وإيران  ليبيا  زيــادة  تأثير  بشأن  التحليالت  تتباين 
التوازن  إعادة  الخام على جهود  النفط  إنتاجهما من 
إلى السوق ضمن اتفاق »أوبك +«، ففي حين يشير 
محللون إلى خطورة هذه الزيادة باعتبار أنهما خارج 
طاقة  خبراء  لكن  اإلنتاج،  حصص  تسقيف  تفاهمات 
آخرين يؤكدون عدم تأثير ارتفاع اإلنتاج الليبي بشكل 
أكبر على السوق الدولية، بينما ال تزال الشكوك تلوح 
بسبب  النفط  على  العالمي  الطلب  بشأن  األفق  في 
وباء »كورونا«، يقترب اإلجمالي اليومي من 300 ألف 

برميل متجاوزًا توقعات المؤسسة الوطنية للنفط.
وبدفع من ليبيا وإيران زادت »أوبك« إنتاج النفط 
وهما  سبتمبر،  في  يوميًا  برميل  ألف   160 بمقدار 
لحصص  الخاضعة  غير  الثالث  الــدول  من  دولتان 
اإلنتاج )إلى جانب فنزويال( اللتان قررتا استخراج مزيد 
النفط الخام، ما دفع محللون الى التأكيد أن منظمة 
المعروض  بزيادة  تخاطر  للنفط  المصدرة  الدولة 
وبتعريض جهود إعادة التوازن للخطر، ألن السوق ال 

تزال تعاني من ضعف الطلب.
االرتفاع  في  آخذة  النفط  من  الليبية  والصادرات 
في الموانئ الثالثة التي ُأعيد فتحها الشهر الماضي، 
 1.8 حيث يرجح أن يشهد ميناء البريقة تصدير نحو 
مليون برميل هذا الشهر، مقسمة إلى ثالث شحنات، 
مليون  منهما  كل  قد حملت شحنتين  أنها  حين  في 
الدولي.  البضائع  برنامج تحميل  برميل، حسبما ذكر 
ومن المقرر أن تصدر محطة الزويتينة الثالثة خمس 

شحنات من الخام هذا الشهر.
تصدير  وموانئ  منشآت  عن  الحصار  إنهاء  وأعلن 
الوطنية  المؤسسة  لترفع  سبتمبر،   18 في  النفط 
للنفط »القوة القاهرة« على ميناء الزويتينة بعد رؤية 
»تحسن كبير في الوضع األمني يسمح لشركة النفط 

باستئناف اإلنتاج والتصدير إلى األسواق العالمية«.
لكن خبراء طاقة آخرين يؤكدون عدم تأثير ارتفاع 
على  الدولية  السوق  على  أكبر  بشكل  الليبي  اإلنتاج 
النرويج  في  االنتشار  في  آخذ  عمال  إضــراب  خلفية 
تسبب في إغالق ستة حقول نفط وغاز بحرية وإخالء 
منصات نفط في خليج المكسيك، حيث تتجه العاصفة 

االستوائية »دلتا« صوب سواحل لويزيانا وفلوريدا.
إخراج  إلى  تــؤدي  أن  شأنها  من  تطورات  وهي 
الى  يوميًا  ليبي  نفط  برميل  ألف   330 إلى  يصل  ما 
موقتة  العمالية  النزاعات  فإن  ذلك،  ومع  السوق. 
بطبيعتها، في حين أن اإلنتاج الليبي من المرجح أن 
يكون أكثر ديمومة طالما ظلت األعمال العدائية في 

منأى عنه.
وسوف يأخذ وزراء الطاقة بـ»أوبك +« عودة اإلنتاج 
قرارات جديدة  باتخاذ  الحسبان  في  واإليراني  الليبي 
عندما يجتمعون في 30 نوفمبر المقبل، حيث يتوقع 

●  ميناء الزويتينة النفطي

هل يؤثر استئناف إنتاج النفط الليبي على اتفاق »أوبك +«؟هل يؤثر استئناف إنتاج النفط الليبي على اتفاق »أوبك +«؟
مستثناة من تسقيف حصص اإلنتاج
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إنقاذ ليبيا من الفساد واملفسدين
عبدالله الغرياني

بمدينة  مدنية  وقوى  كنشطاء  ألجله  اتحدنا  وشعار  عنوان 
للجمعة  الثامنة  الذكرى  مع  وبتزامن  آرائنا،  بمختلف  بنغازي 
التي دعينا إليها تحت شعار »جمعة إنقاذ بنغازي« من اإلرهاب 
هذا  اخترنا   .2012 سبتمبر   21 بتاريخ  المسلحة  والجماعات 
التاريخ والذكرى لإلعالن عن تظاهرة »إنقاذ ليبيا من الفساد 
والمفسدين«، وتشرفت رغم وجودي في الخارج بأن أكون أحد 
مطالب  بخمسة  طالبت  التي  للتظاهرة،  والداعمين  الداعين 
محددة وواضحة دون طرح أي مشروع أو خارطة طريق يمكن 
للسلطات  موجهة  مطالبات  كانت  ولكن  عليها،  بناء  العمل 

شرقا وغربا ولكل المعنيين بهذه الملفات:
أول مطلب

سلبت  التي  وهي  حمراء«،  خطوط  والحريات  »الحقوق 
من جديد بعد أن سلبها القذافي 42 عاما، ومن ثم سلبتها 
من  سلبها  يتم  واليوم  والتطرف،  اإلرهــاب  قوى  بعده  من 
جديد على يد ذات الرموز وأدوات القمع والتضييق القديمة، 
متناسية ردة الفعل والغضب العارم، الذي جعل الناس تزحف 
فبراير،  ثــورة  أحــداث  إبــان  نيران  فيها  وتشعل  لمقراتهم 
النظام  بأوامر  والمواطنين  الشعب  اتجاه  فعلوه  ما  بسبب 
أربعة  استمرت  ضروس  حرب  وبعد  السابق.  الديكتاتوري 
برقة  وقرى  مدن  وعموم  بنغازي  مدينة  فيها  قدمت  أعوام 
تضحيات  رافقتها  والمبتورين،  والجرحى  الشهداء  من  آالفا 
والتطرف  اإلرهاب  بنغازي من  المدني في سبيل تحرير  التيار 
الجهود  هــذه  كل  بعد  اليوم  يعاد  المسلحة،  والجماعات 
على  الحفاظ  بمسمى  آخر  إرهاب  والمرير  الطويل  والمشوار 
»اإلخــوان  المتآمرين  ومحاربة  واالستقرار  القومي  األمــن 
والدواعش«، قاصدين باألخيرة نشطاء المجتمع المدني، وال 
المشير،  دعم  ولون  الكيش  ساحة  صوت  إال  لون  وال  صوت 
من  آخر  بالذات  بنغازي  مدينة  أن  المفترض  من  الذي  األمر 
يزايد عليها وعلى أهلها وشبابها في دعمهم للجيش وقيام 
كانت  تاريخها  وعبر  بنغازي  أن  متناسين  المؤسسات،  دولة 
تدعم وتضحي ألجل المشاريع الوطنية ونضال ضد الطغيان 
وحكم الفرد، وترفض التمجيد على حساب جراحها وتضحيات 
الحرية  ألجل  عقود،  خمسة  مدى  على  قدمتها  التي  أبنائها 
نثبت  ولكي  والعدالة،  والقانون  المؤسسات  دولــة  وقيام 
بأننا كنا محقين في مطلبنا وأننا نفتقد حقوقنا وحريتنا التي 
الساحة محاولين  البلطجية  اقتحم  الحقوق.  تعتبر من أبسط 
في البداية طرد المتظاهرين في مظاهرة إنقاذ ليبيا، الذين 
بحمايتهم،  الداخلية  وزارة  تعهد  رغم  المكان،  من  انسحبوا 
األوامر  إليها  أصدرت  التي  األمنية  الدوريات  وجود  ظل  وفي 
وسطها،  من  المتظاهرين  أحد  اختطف  المتظاهرين  لحماية 
عنه  أفرج  الذي  الــزاوي«،  العربي  »ربيع  الناشط  الرفيق  وهو 
ومنسقي  اإلعالم  ضغط  بعد  التظاهرة،  من  أيام  ثالثة  بعد 
مجدي  المدون  اعتقال  بعده  ومن  السلطات،  على  التظاهرة 
وغيرهما  اليوم،  هذا  إلى  مسجونا  زال  ما  الــذي  الخشمي، 
منذ  التظاهرة  قبل  حدثت  المماثلة  الحوادث  من  العشرات 
ولهذا   .2017 العام  يوليو  في  بنغازي  مدينة  تحرير  إعالن 
الحريات  عن  الدفاع  ألجل  الشارع،  عرفنا  كما  نناضل  سوف 
والحقوق لألبد، حتى نضمنها وندسترها في دستورنا المفقود 

كأول مادة.
ثاني مطلب

الدولة  مؤسسات  كل  في  الفساد  أشكال  كل  »محاربة 
كانت  إذا  المطلب  وهذا  والعسكرية«،  والمدنية  السياسية 
كل  بإظهار  بحسمه  لقامت  نفسها  من  واثقة  المؤسسات 
اإلداريــة،  والرقابة  المحاسبة  ديــوان  عن  الصادرة  التقارير 
التحقيق والمحاسبة،  إلى  الفساد  المتورطين في  وأحالت كل 

بسببه  الذي  الملف  هذا  عن  إجابتها  وعدم  صمتها  ولكن 
 2020 سبتمبر   10 انتفاضة  في  بنغازي  شباب  انتفض 
اليوم  يسمى  ما  طبقة  وطغيان  المؤسسات،  فساد  ضد 
المؤسسات،  في  القرار  دوائر  من  المقربين  بـ»المرموقين«، 
من  يأكل  الذين  بـ»الكواشيك«،  كذلك  وصفهم  يتم  الذين 
خاللهم المسؤولون في مؤسسات الدولة السياسية »مجلس 
»القيادة  والعسكرية  الليبية«  »الحكومة  والتنفيذية  النواب« 
التجارية  األسواق  وبناء  األراضي  للجيش«، حيث نهب  العامة 
»الموالت« والقصور والمزارع والسيارات الفارهة، التي تتجول 
في المدينة، التي أصبح نصف سكانها وأكثر من النصف تحت 
وانهيار  والخدمية،  التحتية  البنية  وانعدام  والجوع  الفقر  خط 
وقلب  »كورونا«،  جائحة  مكافحة  أموال  ونهب  الصحة،  قطاع 
المدينة المدمر، وإهمال النازحين والجرحى. كل هذه القضايا 
والملفات تؤكد أن هذا الفساد واالنهيار وراءه فساد مالي تقف 
خلفه هذه المؤسسات و»مرموقيها وكواشيكها«، لذلك كانت 
البلطجية  من  فوج  بإرسال  فورية  المطلب  هذا  إجابتهم عن 
المشير  بمطالبة  شعاراتها  تغيير  ومحاولة  التظاهرة  لقمع 
في  الفساد  المشير  يكافح  ال  ولماذا  الفساد،  بمكافحة  حفتر 
الذي  المشير  ذاته  وهو  بوجوده،  علم  على  وهو  سابق  وقت 
وكل  الفساد  يحارب  ال  لماذا  وحزم؟  قوة  بكل  اإلرهاب  حارب 
التقارير تتحدث بأنه منتشر حتى وصل لجنراالت الجيش وأبناء 
المشير؟ ومن خالل هذا الرد والهجوم اإللكتروني واإلعالمي 
في  الفساد«  »مكافحة  المطلب  مشروعية  على  التأكيد  يأتي 
كل المؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية، والجميع يجب 

أن يحاسب!
ثالث مطلب

األجسام  كــل  إزالـــة  تضمن  مبكرة  انتخابات  ــراء  »إجـ
السياسية  األجسام  في  من  وجميع  ال  لماذا  الموجودة«، 
وأعلن  وديمقراطيتها،  الدولة  مدنية  يؤكدون  والتنفيذية 
جرنا  يتم  لماذا  والهدف؟  المبدأ  هذا  ألجل  الحروب  الجميع 
القوى  بتوافق  أخرى  لمرحلة  انتقالية  ومرحلة  كل جسم  بعد 
ونختار  نتوافق  الشعب  نحن  تجعلونا  ال  لماذا  السياسية؟ 
كل  لماذا  االنتخاب؟!  في  حقنا  ونمارس  البالد  يقود  من 
والتنازالت  السياسية  والصفقات  الخارجية  الحوارات  هذه 
برلمانية  انتخابات  إقامة  في  جدا  والحل سهل  واالعتراضات، 
خاللها  من  والدخول  دولية،  ومساعدة  بمراقبة  ورئاسية 
نختم  حتى  عليه،  الشعبي  االستفتاء  بعد  الدستور  العتماد 
بوثيقة  دائم  استقرار سياسي  في  وندخل  االنتقالية  المراحل 
الدستور التي تحمى الجميع، خصوصا بعد فشل كل األطراف 
البالد  إنقاذ  هدفه  حقيقي  وطني  وفاق  خلق  في  السياسية 
بأن  نتأكد  السياسية  الفوضى  هذه  على  وبناء  والشعب؟ 
بمرحلة  للدفع  إليه  اللجوء  يجب  الذي  وهو  مشروع  المطلب 
ويدخل  ممثليه،  الشعب  فيها  ويختار  ينتخب  جديدة  انتقالية 

من بعدها في حالة استقرار سياسي دائم.
رابع مطلب

البالد  مغادرتهم  ومنع  الفاسدين  أرصـــدة  »تجميد 
أي  الثاني،  للمطلب  تأكيد  هو  المطلب  وهذا  لمحاسبتهم«، 
بعد البدء في مكافحة الفساد يجب أن ترافقها عمليات تجميد 
ومصادرة األموال من الفاسدين، ومنعهم من مغادرة البالد، 
وإذا وجدنا من يكافح الفساد ويعلن الحرب ضده فسوف نجد 
هذا المطلب ينفذ، خصوصا أن األموال التي نهبها الفاسدون 
سوف تحمل للشعب والمواطنين ويتم ضمها إلى الدين العام 
المتفاقم الناتج عن النهب الممنهج والحروب الطاحنة، وهذا 
لن نقبل به، ويجب مصادرة كل األموال المنهوبة ومحاسبة 
السلطات  في  مواقعهم  كانت  مهما  والمفسدين  الفاسدين 

والمؤسسات، فالشعب وأمواله خط أحمر.
خامس مطلب

المطلب  وهذا  القانون«،  وسيادة  الدولة  مدنية  »ضمان 
مع األسف ننادي به من ثماني سنوات وحتى اليوم، وفي كل 
على  بالهيمنة  والحق،  المبدأ  يتم ضرب هذا  انتقالية  مرحلة 
الدولة والمؤسسات من قبل التيارات السياسية، ومن خاللها 
والعصابات  الميليشيات  بتمويل  القانون  سيادة  ضرب  يتم 
األمني،  أو  الديني  اإلرهاب  وصنع  الفوضى  وخلق  المسلحة، 
أو  ميليشياوية  دولة  ظل  في  يعيش  المواطن  يجعل  الذي 
الحريات  انتهاك  فيها  يتم  وديمقراطية،  مدنية  ال  عسكرية 
ومن  والخراب،  والتدمير  والسرقة  والنهب  الحقوق  وسلب 
بالهتاف  والمتظاهرون  التظاهرة  أكدت  المطلب  هذا  خالل 
تضمن  التي  المدنية  قوية«،  بالغين  قولوها  مدنية  »مدنية 
حرية  وتصون  الجميع،  ومشاركة  والعدالة  القانون  سيادة 
الفرد وحقه في التعبير عن رأيه وفي التظاهر وإقامة الوقفات 
والثقافية.  الفنية  والمناشط  لألوضاع  والرافضة  المعارضة 
الدولة المدنية التي تفصل بين السلطات وتدعم قيام دولة 
وتضمن  الواحد،  واللون  الحزب  ترفض  والتي  المؤسسات، 
التنوع ومشاركة الجميع، وتدعم حق المعارضة والرفض، وهذا 
الشعار استغل من األطراف المعادية للقيادة العامة وأصبحت 
ويتضامن  القيادة  يتحدى  مطلب  بأنه  قنواتها  عبر  توظف 
األمر  لها، وهذا  الموالية  والتيارات  الوفاق  مع مدنية حكومة 
غير حقيقي، كذلك المناداة به أثارت غضب جمهور تفويض 
الجيش والمطالب بحكم العسكر حكم »العصا«، حيث شعروا 
بأنه مطلب قد يضيع فرصة المشير في الحكم، »ولوا يفهموا 
هي  خاللها  من  يحكم  قد  طريقة  أضمن  فالمشير  شوية« 
فنؤكد  نحن  أما  والصندوق،  االنتخاب  عبر  المدنية  الطريقة 
بأننا نطالب بمدنية الدولة التي حلمنا بها قبل ثورة فبراير، 
وطالبنا بها بعد الثورة، وما زلنا نطالب بها، مهما شوه وحاول 
البعض اغتيال قيامها، سواء بالميليشيات أو العسكرة، فنحن 
ماضون في المطالبة بها، وقدمنا العشرات من الرفاق سواء 
بالغدر واالغتيال أو الخطف والتغييب، ولن نتنازل عن المطالبة 

بمدنية الدولة وسيادة القانون.
ختاما إلى الرفاق المؤسسين والداعين إلى تظاهرة وحراك 
واحد  صف  في  لنقف  والمفسدين«:  الفساد  من  ليبيا  »إنقاذ 
اليوم من جديد، الستكمال مشوارنا الذي توحدنا ألجله قبل 
ثماني سنوات، عندما خرجنا لتصحيح مسار ثورتنا والمطالبة 
المشهد  في  من  جميع  بها  يتاجر  التي  أهدافها  بتحقيق 
دون تحقيقها. أعترف أنني شخصيا تخاصمت مع عدد منكم 
وتخاصم عدد آخر معي، نتيجة لتطرفي أو تطرفهم في اآلراء 
والتوجهات، ولكن لم نختلف يوما في المبدأ والهدف، ليستمر 
الشارع،  إنقاذ  ألجل  ومطالبنا،  ووقفتنا  وتظاهراتنا  حراكنا 
وشبابنا وأهلنا ومدننا وليبيانا وطننا الكبير، لنستكمل المشوار 
رغم جراحنا ورغم التشويه والطعن والتخوين والتهديد، فنحن 
في سبيلها كوكبة  وقدمنا  المدنية،  القضية  أبناء  ونحن  لها 

من الرفاق شهداء غدر اإلرهاب، وغيب ألجلها اآلخرون.
صفوفه  تنظيم  إلى  يحتاج  والشارع  إلينا،  بحاجة  الوطن 
طريقة  بخارطة  وقيادته  والحقوق،  األهداف  وإيضاح  وتحديد 
والحقوق  الحريات  وتضمن  والمفسدين،  الفاسدين  تحاسب 
للمواطن  وتعطي  المدنية،  الدولة  وقيام  القانون  وسيادة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطات  في  يمثله  من  انتخاب  حق 

والخدمية.

»تجميد أرصدة 
الفاسدين ومنع 

مغادرتهم البالد 
ملحاسبتهم«، وهذا 
املطلب هو تأكيد 

للمطلب الثاني، 
أي بعد البدء في 

مكافحة الفساد يجب 
أن ترافقها عمليات 
تجميد ومصادرة 

األموال من 
الفاسدين، ومنعهم 

من مغادرة البالد.

التكلفة السياسية »2«
رافد علي

الصوفي البعد 
قيادات  أولى  من  عبدالهادي،  فاطمة  السيدة  تقول 
المسلمين،  اإلخوان  حركة  في  المسلمات  األخوات 
المسلمات من  تقول في كتابها »رحلتي مع األخوات 
الشروق،  دار  عن  ناصر«  سجون  إلى  الشهيد  اإلمام 
بالمنتسبات  مهتمًا  بدايته  في  كان  القسم  إن  تقول 
أو غيرهن بقصد إعدادهن -روحيًا وذهنيًا- ليصبحن 

الذكور. زوجات صالحات لألعضاء 
فاطمة  السيدة  إليها  تشير  التي  التربوية  الحالة 
انطالقه من  النشاط اإلخواني عند  تعتبر من صميم 
المؤسس  الشيخ  أعده  الذي  التربوي  البرنامج  حيث 
لإلخوان  التربوي  فالشق  لحركته.  البنا  حسن 
أن  كون  فقط  بارزً  يكن  لم  المسلمين–للجنسين- 
ضد  وإصالحي«  »دعوي  أساس  على  قامت  الحركة 
عن  االبتعاد  ظاهرة  وضد  جهة،  من  التغريب  حالة 
لالنتباه  المثير  بل  أخرى،  جهة  من  الدين«  »أصل 
التربوي كان مطعما بحس روحاني صوفي  النهج  أن 
أمهات  الصوفية »طريق هلل«، فقد كانت  غزير، كون 
الكتب الصوفية كشرح حكم ابن عطاء اهلل السكندري، 
واألنوار  المحاسبي،  للحارث  المسترشدين  ورسالة 
وإحياء  القشيرية،  والرسالة  للنبهاني،  المحمدية 
تشييد  في  مهمًا  ركنً  تشكل  للغزالي،  الدين  علوم 
بل  إليها،  والمنتسبين  الحركة  ألتباع  الروحي  البعد 
بشكل  النبوي  بالمولد  يحتفل  كان  تنظيميً  البنا  إن 
الصوفية، واعتمد  الطرق  أنصاره كما في  جماعي مع 

المحاسبي. عند  الروحي  الترقي  منهاج  لحركته 
ليس  اإلخــوان  حركة  ظهور  في  الصوفي  البعد 
للحركة  احترازي  تدبير  نتاج  كان  أو  الصدفة  وليد 
اقتحام  حال  أو  المجتمعي،  العمل  في  انخراطها  بعد 
بالعكس،  بل  العنف،  نحو  واالنزالق  للسياسة  الحركة 
على  شب  قد  كــان  تمام،  حسام  يــرى  كما  فالبنا، 
الصوفية، وكان من رواد فعاليات الطريقة الحصافية 
دربه  رفيق  على  فيه  تعرف  الذي  الصغير،  بالمسجد 
بدايات  مع  اإلخوان  وكيل  كان  الذي  السكري،  أحمد 
عوالم  الكتشاف  حماسة  ازداد  البنا  أن  كما  الحركة. 
أن  والده  بمكتبة  عثر  أن  بعد  الحصافية،  الطريقة 
»تنوير  عنوان  تحت  قصيرة  رسالة  الحصافية  في  له 
األفئدة الزكية بأدلة أذكار الزروقية«. وأثنى البنا في 
الدعوي والداعية« على الصوفية  مذكراته »مذكرات 
منوها  النفس«،  تربية  في  اهلل  »إلى  الطريق  بكونها 
األزهر  »قوة  مع  الصوفية  الروح  تالحم  أهمية  بمدى 
العلمية« و»قوة الجماعة اإلسالمية«، األمر الذي من 

شأنه أن يخلق أمة مختلفة وقوية.
المسلمين  ــإلخــوان  ل الــخــامــس  المؤتمر  فــي 
وطريقة  سلفية،  »دعـــوة  حركته  أن  البنا  أعلن 
وجماعة  سياسية،  وهيئة  صوفية،  وحقيقة  سنية، 
على  قــاصــرًا  يكن  لــم  اإلعــالن  هــذا  ريــاضــيــة...«، 
دعوته  لواء  تحت  األخرى  التيارات  أتباع  استقطاب 
يرسخ  وال شك  البنا  كان  بل  الوقت،  بذاك  حركته  أو 
عليه  ترتكز  الذي  اإلسالم،)1(  في  الشمولية  مفهوم 
الحديث  العصر  في  خصوصا  اإلسالمية،  الحركات 
تعزيز  رغم  والمدنية.  التخصص  مبادئ  على  المبني 
»تتسع  أنها حركة  باعتبار  لحركته  الفكري  بناءه  البنا 
نهاية  أثر  على  أسسها  التي  اإلسالم«  له  يتسع  لما 
أن  نجد  أتاتورك،  كمال  من  بقرار  اإلسالمية  الخالفة 
في  سلس  بأسلوب  للصوفية  وجهها  التي  انتقاداته 
أخطاء  بذات  يقع  نجده  أعاله،  المذكورة  مذكراته 

وكنهج  حياة  كـ»أسلوب  تقهقرت  التي  الصوفية 
ثقافتنا. في  تفكير« 

إن  للصوفية،  نقده  مسجاًل  البنا،  حسن  يقول 
التشكيالت  على  سلبيًا  دورً  وتدخالتها  للسياسة 
السياسة  بسبب  الصوفية  الطوائف  وإن  الصوفية، 
النظم  هيئة  على  »أحيانا  نظمت  فيها  وانخراطها 
الخاصة..  الجمعيات  هيئة  على  وأخرى  العسكرية، 
الصور  هذه  من  إليه  انتهت  ما  إلى  انتهت  حيث 
الدعوي  بمذكرات  المذكور  النقد  هذا  األثــريــة«. 
المسلمين  ــوان  اإلخ حركة  على  ينطبق  والداعية 
في  لتتمرس  االجتماعي  نهجها  تناست  التي  ذاتها، 
ينشط  مسلح  كفرع  الخاص  الجهاز  وتقيم  السياسة 

الخفاء. في 
مع  اإلخوان  حركة  في  الصوفي  البعد  تالشى  لقد 
استحضار  السياسة بمجرد  البنا وحركته في  انغماس 
الحزبية  الحياة  تنامي  ومع  االستعمار،  مكافحة  حالة 
السياسية  معركتها  في  مصر  في  تنافسي  بشكل 
ضد اإلنجليز من جهة، أو مع القصر من جهة أخرى، 
متصوف  عن  تنم  صوفية  »مناجاة«  رسالة  فللبنا 
االنتشار  لها  يكتب  لم  الرسالة  هذه  أن  إال  متمكن، 
مع  الصدام  درجة  إلى  السياسة  في  االنشغال  بسبب 
من  عنه  نتج  وما  النقراشي  الغتيال  وصوال  الحكومة 
صدور قرار سيادي يقضي بحل الحركة. انزالق حركة 
حالة  يكن  لم  البنا  أيام  الدامي  العنف  في  اإلخوان 
معتمدا  لحركته  تأسيسه  في  فالبنا  مفاجئ.  انحراف 
انتقائي بغرض ترسيخ  على روحانيات صوفية بشكل 
الطريقة  يرفض  أنه  واضحا  كان  التربوي،  نهجه 
مجتمعيا،  نشاطها  في  الصوفية  للدعوة  المغلقة 
لينشئ  الطرق  أصحاب  الصوفيين  شيوخه  فتجاوز 
سماه  المسلمين،  لإلخوان  جديدا  تنظيميا  نمطا 
والذي  العسكرية«،  الحركية  »الصوفية  تمام  أحمد 
لم يتردد البنا في اإلعالن عنه في إحدى خطبه قائاًل: 
الناحية  من  بحتة  صوفية  الطور  هذا  في  »الدعوة 
كما  العملية«،  الناحية  من  بحتة  وعسكرية  الروحية 
ينقل تمام عن البنا في مقالته »اإلخوان والصوفية... 

غير مستعاد«. ماض 
إن التكلفة السياسية التي تحملتها حركة اإلخوان 
إنها  بحيث  باهظة،  كانت  أنها  شك  ال  األيام  بتلك 
المجتمعي  العمل  من  تحولها  في  كثيرا  خسرت 
أسسها  بالتالي  فتحولت  السياسة،  في  لتتخندق 
التربوية من الطريق إلى هلل، إلى خط سير آخر انتهى 
عند محطات الربيع العربي بكل إخفاقاته وتقهقراته. 
إن التكلفة السياسية أمست تتزايد على الجميع وبال 
غزيرة  بروحانيات  ولدت  لمنظمة  خصوصا  مواربة، 
بأدلجة  متشبثة  وهي  السياسة  تخبطات  في  نحرت 
المسلمين  اإلخــوان  أن  رغم  السلطة،  ألجل  الدين 
الثاني كانوا قد تخلوا في مصر -على  في تأسيسهم 
الدولة  حلم  عن  حقيقي  إشهار  وبال  ضمنيً  األقل- 
في  الحركة  وانصهار  العام،  خطابهم  في  اإلسالمية 
يتابع  فـ»من  ومجتمعها.  القطرية  الدولة  هموم 
أن  بسهولة  سيلحظ  اإلخوانية  والمسلكية  الخطاب 
الخالفة قد  الدولة اإلسالمية واستعادة  إقامة  خطاب 
يكاد  ال  صار  حتى  األخيرة  السنوات  في  تماما  توارى 
»تحوالت  كتابه  في  تمام  يورد  ما  حسب  يبين!«، 
ونهاية  األيديولوجيا  تفكك  المسلمين.  اإلخــوان 
معرض  في  بالقاهرة،  مدبولي  مكتبة  عن  التنظيم«، 
إنها  إذ  لإلخوان،  الفكرية  »الفجوة«  عن  حديثه 

من  األحــداث  تطورات  تجاه  عصرية  مواقف  تتبنى 
زاوية ضيقة،  حولهم فقط حينما تكون محشورة في 
الجميع  أمام  المأزق  الخروج من  تتردد في سبيل  وال 
مستقلين  إسالميين  مفكرين  مواقف  تتبنى  بأن 
والميديا  الشارع  أمــام  الحرج  مأزقها  من  للخروج 
عمومً، ويستدل تمام في ذلك بقضية تبني المرشد 
البشري  طارق  رأي   1996 العام  مشهور  مصطفى 
متعدد  كشعب  المصريين  لكل  المواطنة  قضية  في 
يحق  األقباط  بأن  مشهور  صرح  أن  بعد  الشرائع، 
الكثير  أثار  مطالبتهم بالجزية كونهم أهل ذمة، مما 

الجدل والتساؤالت. من 
تعتبر  لجماعة  مروعة  تبدو  هنا  السياسية  التكلفة 
وردي«  »بحلم  وتسعى  السياسة  تحترف  نفسها 
األقطار  كل  من  اإلخــوان  يجمع  دولــي  كيان  لخلق 
الموجهة  االنتقادات  عن  النظر  بغض  اإلسالمية! 
فإن  كينونتها،  في  العرفان  عنصر  لترسخ  للصوفية 
ابتعاد اإلخوان عن الروحانيات، أو تخليها عنها، فإنه 
نتاج يأتي ضمن تحوالت فكرية وأيديولوجية عديدة 
على  لإلخوان  المحافظ  الجناح  فيها  يسجل  للحركة، 
الروح  من  تجعل  كثيرة  مكاسب  عمرها  عقود  مر 
أو  محاصرة  تبدو  اإلخــوان  صفوف  بين  اإلصالحية 
موسمية، كما تدل األحداث والتاريخ بالمنطقة، ليس 
كما  غيرها،  وفي  بل  فقط؛  التأسيس  بالد  مصر،  في 
في تونس اليوم، حيث إن األسلمة للمجتمع ما زالت 

وبهدوء. تسير 
واحــدً  طيفًا  إال  نــرى  ال  زلنا  فما  ليبيا  في  أمــا 
في  يتوانى  ال  الذي  المحافظ،  التيار  وهو  لإلخوان، 
له.  تروق  ال  تسويات  أو  تغير  أي  ضد  السالح  رفع 
الحريق  هول  رغم  محتشما  يزال  ال  اإلصالحي  فالتيار 
عن  جنحت  قد  الحركة  أن  جليا  صار  لقد  بالبالد. 
نفسها  أشهرت  الذي  المجتمعي  اإلصالحي  أساسها 
الواقع  شتات  جمع  على  ــادرة  ق غير  وأصبحت  به، 
تكتيكيًا  ال  وإسالميً،  وعربيً  قطريً،  االجتماعي 
الحركة »تتسع  بأن  الفضفاض  ادعائها  وحسب، وفق 
دراسة  عن  علميا  عزفت  بل  اإلسالم«،  له  يتسع  لما 
بروح  أقطارها  في  مجتمعية  رؤية  لرسم  مجتمعها 
عن  بدًل  العلمية،  االستدالل  قوة  خالل  من  حديثة 
ممارسة طقوس التقية مرة أو نهج التغول السياسي 
في  الفرص  أقرب  في  للعنف  االنزالق  أو  أخرى  مرة 

ثالثة.

)1( مبدأ الشمول في اإلسالم، الذي يعتمده التيار 
الديني في نشاطه السياسي يعتبر أن اإلسالم شامل 
موحدة  ومقاصده  كلية  أصوله  إن  حيث  من  للمكان 
مع كل الديانات السماوية، رغم اختالف أزمانها، كما 
المكان على بقعة جغرافية بعينها  ال تقتصر شمولية 
المصطنعة«.  بالحدود  اإلسالم  اعتراف  لعدم  »نظرً 
الشمولية اإلسالمية تنصب أيضا على عنصر الزمان، 
ومكان،  زمان  لكل  صالح  دين  أنه  في  تختصر  والتي 
أما شموليته لإلنسان فهي ألن اإلسالم لم يأت لقوم 
الجوانب  على  ترتكز  الدين  فقواعد  بعينه،  جنس  أو 
مراحل  جميع  تشمل  وتعاليمه  والجسدية،  العقلية 
فالشمولية  الوفاة.  حتى  الميالد  من  اإلنسان  عمر 
الكتاب  عليك  »ونزلنا  الكريمة  اآلية  من  نابعة  هنا 
إبراهيم  الدكتور  يشرح  ما  حسب  شيء«،  لكل  تبيانا 

الديب في كتابه »قيم تربوية في دائرة الضوء«.

التكلفة السياسية 
هنا تبدو مروعة 

لجماعة تعتبر نفسها 
تحترف السياسة 

وتسعى »بحلم 
وردي« لخلق كيان 

دولي يجمع اإلخوان 
من كل األقطار 

اإلسالمية! بغض 
النظر عن االنتقادات 

املوجهة للصوفية 
لترسخ عنصر العرفان 

في كينونتها.

النخب السياسية الليبية..
 الدور الضائع !

من البديهي أن تحدث األزمات لدى بعض الشعوب واألمم نتيجة لعدة عوامل ومتغيرات سياسية 
األزمات  مراحل  الشعوب  بها  تتجاوز  حلول  إليجاد  االستجابة  ومسألة  اجتماعية  وحتى  واقتصادية 
يتوقف على جملة من النقاط لعل أبرزها هو ما مدى نضج نخبها وقادتهم وقدرتهم أيضا على إدارة 
األزمة واستيعابها؟. لذلك، وفي الحالة الليبية ومع التغيير السياسي الذي حدث في عام 2011 ) ثورة 
فبراير ( وما لحقه من عدة متغيرات متتالية وسريعة جعلت من قفز على المشهد من بعض النخب 
االستحقاقات  حجم  تقليص  في  اإلخفاقات  بسبب  البعض  قبل  من  »االتهام«  خانة  في  السياسية 
التنموية وحتى السياسية التي تزداد كل يوم تقريبا من عمر التغيير وضعف هذه النخب إليجاد حلول 
حقيقة وجذرية لهذه االستحقاقات تسعف ما يمكن إسعافه من هذا التدهور مما انعكس سلبا على 

نمط الحياة من الناحية األمنية والسياسية وحتى التنموية.
ضعفا  تعاني  لكونها  لإلصالح«  رقع  والقادة  النخب  بعض  ثوب  في  يبق  »لم  أنه  البعض  ويرى 
في ما يعرف بـ »استيعاب مراحل التحول« التي تعقب أي تغيير سياسي تشهده الدول التي كانت 
تعيش لفترات من الزمن تحت وطأة »األنظمة الشمولية« ودخلت هذه النخب والقيادات في صراع 
تقاسم الغنائم وبالتالي تحول المشهد المنتظر من رفاهية على كافة األصعدة التنموية والسياسية 
إلى التصادم المسلح – الحرب األهلية – رفعت فيها شعارات متنوعة ومتعددة وهي مرحلة صعبة 
الخالفات  فجوة  وتعميق  الدم  فاتورة  زيادة  في  كبير  بشكل  ساهمت  اصطفافات  أفرزت  ألنها  جدا 
والالفت  لليبيين.  بالسيئة  توصف  ما  أقل  الفترات  هذه  كانت  الزمن  من  لفترات  الحلول  وصعوبة 
توافقية في  ليبيا إليجاد صيغ  اإلقليمية حول  الملتقيات  الحروب كانت تعقد  أنه ومع موجات  أيضا 
تعالج  لم  لكونها  لم تكن صيغا مثمرة  ولكنها  الخسائر.  يقلل  الخالف بشكل سريع  محاولة إلنهاء 
األسباب الحقيقية من خالل التحاور مع القوى الفعلية المسيطرة على األرض في بادئ األمر، وهو 
سبب حقيقي وأساسي في تعثر اتفاق الصخيرات الذي كان يفترض أن يكون بداية الخطوات األولى 
للوصول لحلول واقعية، بل أصبح عامال سلبيا ساهم في إعادة إنتاج األزمة وبشكل جديد وأعمق في 

مراحل أعقبت اتفاق الصخيرات.
وهنا تجب اإلشارة إلى أن الحروب في ليبيا أفرزت وحددت هوية األطراف المتصارعة–فجر ليبيا ، 
الكرامة–ومن تحالف معهم وهي خطوة جيدة في رحلة البحث عن حلول حقيقية وواقعية فتحديد 
أخرى  عوامل  تدخل  أن  إال  معالجتها  وكيفية  األسباب  معرفة  خاللها  من  يمكن  المتصارعة  القوى 
)المنافسة اإلقليمية في الملف الليبي( انعكس سلبا على األزمة كون أطرافها ال تحمل رؤية موحدة 
للحلول في ليبيا، بل ما زاد األمر سوءا هو أن كل طرف إقليمي له رؤية وأهداف تنطلق من دوافع 

أمنه القومي لعبت فيها الجغرافيا السياسية دورًا كبيرًا..
إقليمية  النزاع يتكون من مجموعة تحالفات محلية ودول  أدق، أن كل طرف من أطراف  بمعنى 
في  المشاركة معها  الدول  باقي  مع  تختلف  رؤية  لديها  الواحد  التحالف  داخل  الدول  تدعمه وهذه 
نفس التحالف، وهذا التباين ألقى بظالله على محاوالت إيجاد حلول لالزمة الليبية وبالتالي ومع مرور 
المتحدة  5 سنوات كان لألمم  المتصارعين وخالل فترات ال تتجاوز  الفوهة بين  الوقت بدأت تكبر 

لليبيا 4 مبعوثين فشلوا في إيجاد صيغ توافقية حقيقية، وهو ما يشير بوضوح إلى عمق األزمة.
واآلن يتم تحديد مسار سياسي جديد يتطلع له معظم الليبيين بنظرة التفاؤل واألمل بعد إنهاك 
مس الجميع بمختلف مناطقهم واصطفافاتهم حتى تشاركوا وتوحدوا في الهم واأللم المتمثل في 
الوقود وغيرها من حقوق  الكهرباء وشح  المعيشي للمواطن من نقص السيولة وانقطاع  التدهور 
ينتظر من أي جسم سياسي وفق مخرجات جديدة أن يعمل على معالجتها. ولكن كل ذلك باختصار 
مسار  تحديد  في  ودروهم  فاعليتهم  مدى  ما   .. والقادة  النخب  مربع  وهو  األول  للمربع  يقودنا  قد 
سياسي يُساهم في حلحلة األزمات ويعبر األزمة؟ هل هذه النخب والقادة استوعبوا المرحلة ووصلوا 
لقناعة أنهم يفترض أن يقدموا تنازالت حقيقية وواقعية من أجل إنجاح مشروع الوطن؟ فعلى سبيل 
المثال ال الحصر عندما يخوض طرف سياسي مفاوضات ما يجب أن يكون المفاوض يفقه ما يعرف بـ 

»فن التفاوض« )أن تحقيق األهداف قد ال يكون في جملة واحدة ووقت واحد!(.
لذلك، ومن خالل متابعة سير جلسات الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وجدنا أنها كانت تضع 
مجموعة من النقاط تحت مسمى ثوابت ال يمكن التنازل عنها، األمر الذي يجعل المشهد يدور في 
إنجاح  تنفع في أي عملية تفاوضية وكأنها تصر–النخب–على عدم  التصلب والخشونة ال  حالة من 
العمل السياسي!. بالرغم من أن هناك تحسنا بات ملحوظا في جلسات الحوار مؤخرا خاصة ما حدث 
»كبرى!«  دول  نتيجة ضغوط من  جاءت  تفاهمات  ولكنها  المغربية،   « »بوزنيقه  في  تفاهمات  من 
أعلنت أن األزمة الليبية قد حان وقت انتهائها وبالتالي استوعبت بعض الدول اإلقليمية مضمون 

تلك الرسالة وبدأت تمارس ضغوطها على األطراف المحلية.
باختصار، هنا ال أتحامل بل هو تحليل وسرد بسيط حول رؤيتي لهؤالء القادة الذين تصدروا 
تهيئة  على  الكبرى  الدول  تعمل  لم  ما  ليبيا  في  حقيقي  حل  هناك  يكون  لن  لذلك  المشهد. 
السياسية  علم  في  يعرف  ما  أي  المباشرة،  وغير  المباشرة  الضغوط  وممارسة  واألجواء  المناخ 
أن يستمر  وأرجوا  اآلن  أنه يحدث  يبدو  ما  واقعية. وهذا  والجزرة » وتقديم ضمانات  بـ »العصا 

لحل. نصل  حتى 

محمد الصريط

لم  هالميا،  شيئا  لتصبح  تغيرت  دولة،  شبه  سنوات  قبل  كان  بلد  وظروف  بأحوال  مبرر  تأخير  بعد 
في  المسرحية  »الحركة  العنيزي  محمد  القاص  الصديق  كتاب  وصلني  النهائي..  شكله  يتحدد 

بنغازي«.
الكتاب، وهو من إصدارات الهيئة العامة للثقافة للعام 2019 ، وحسب عنوانه في الغالف يؤرخ 
للحركة المسرحية في بنغازي خالل الفترة من العام 1927، وحتى العام 1962، تاريخ تأسيس فرقة 

الشباب.
رائد  من  بداية  المدينة،  في  المسرحية  الفرق  تأسيس  األول  الفصل  في  المؤلف  يستعرض 
المسرح في بنغازي.. األستاذ حسين فليفلة.. وأول محاولة مسرحية عام 1927، وأشهر المسرحيات 
التي كتبها فليفلة هي مسرحية »الذبابة« وهي مسرحية رمزية تقصد مناهضة االحتالل اإليطالي.

من  مجموعة  وانضمت  البكوش،  رجب  الفنان  قبل  من   1936 عام  الشاطىء  فرقة  تأسيس  ثم 
أن  وباعتبار  العربي«  »الوفاء  مسرحية  هو  مسرحي  لعمل  الفرقة  استعداد  وأثناء  إليها  الشباب 

مضمونها يخالف سياسة االحتالل اإليطالي أمر الحاكم العسكري بمنع عرضها وتم حل الفرقة.
بعدها بشهور عاد الفنان رجب والبكوش لتأسيس فرقة تمثيل أخرى مع مجموعة من الشباب.. 
منها  والمسرحيات.  التمثيليات  من  مجموعة  وقدمت  للنشاط  الشاطئ  فرقة  عادت  فشيئا  وشيئا 
بعنوان  آخر  عمال  الفرقة  قدمت  ثم  وليلة،  ليلة  ألف  حكايات  من  مقتبسة  إبراهيم  الشيخ  تمثيلية 
)حسن البخيل( من تأليف رجب البكوش وإخراج سالم المكحل، ومثل فيها المطرب علي الشعالية. 

وقدمت الفرقة كذلك مسرحية )األمين والمامون(، وغيرها من التمثيليات.
مسرحيتين  قدمت  والتمثيل،  للموسيقى  الشباب  فرقة  عامر  بن  إبراهيم  يؤسس   36 عام  وفي 
هما )اللحظات األخيرة في حياة السكير(، من تأليفه، و)قاتل أخيه(، وهي مقتبسة من تأليف العراقي 
يونس بحري، ثم توقف نشاط الفرقة من عام 38 حتى عام 46 لظروف الحرب العالمية الثانية، ثم 

كون بن عامر فرقة مسرحية أخرى، قدمت عدة مسرحيات واستمرت حتى عام 1951.
وانتعاش  الحرب  بعد  بنغازي  في  المسرحية  الحركة  استعراض  العنيزي  المؤلف محمد  ويواصل 
في حي  والغناء جديدة  للتمثيل  فنية  فرقة  تكونت  اإلنجليزية حيث  اإلدارة  عهد  في  الفنية  الحياة 
تكونت   47 عام  وفي  طويال..  تستمر  لم  لكنها  والبكوش،  رجب  الفنان  بــإدارة  حسين،  سيدي 
بناية  في  مقرها  وكان  التمثيل  هواة  فرقة  انبثقت  ومنها  البلد  وسط  شباب  من  الشباب  رابطة 
رجب  الفنان  إلى  إدارتها  وأسندت  بنغازي،  المختار في وسط مدينة  السيقراسيوني في شارع عمر 

البكوش.. وضمت إليها فرقة موسيقية، أشرف عليها مصطفى المستيري.
الشعبي  المسرح  فرقة  إلى  اسمها  تغير  ثم  المسرحية  العروض  تقديم  في  الفرقة  واستمرت 

البرقاوي.
وفي عام 61 تحصلت على ترخيص رسمي باسم فرقة المسرح الشعبي للتمثيل.. واستمرت في 

تقديم عروضها حتى اآلن.
في الفصل الثاني بعنوان أطياف مسرحية في الذاكرة، يقوم المؤلف بالتعريف بالشخصيات التي 
ساهمت في نشر وإحياء الحياة الفنية في مدينة بنغازي ومن بينهم ) رجب البكوش وإبراهيم بن 
بن حريز وصالح  والفرجاني  المريش  وأحمد  المستيري  الشعالية ومصطفى  علي  آغا  عامر ومحمد 

العيش والشاعر عبد ربه الغناي(..
الكتاب بعنوان )نصوص مسرحية قديمة(، نطلع على ملخص من رواية  الثالث من  في الفصل 
في  غنائية  تمثيلية  وهي  اللعب  وأوبريت  وليلة،  ليلة  ألف  حكايات  من  المقتبسة  إبراهيم  الشيخ 
فصل واحد وأربعة مشاهد من تأليف أحمد محمد العنيزي وكتبت في سنوات الستينيات من القرن 

الماضي.
بنغازي،  مدينة  في  المسرحية  الحركة  لرواد  التوثيقية  الصور  ملحق  نهايته  في  الكتاب  ويضم 
المؤلف  فيها  وبذل  وموثقة  متنوعة  وهي  الكتاب  مصادر  ثم  المسرحية.  العروض  بعض  وصور 
التي  الليبية  العنيزي، جهدا مميزا يشكر عليه ألنه يعتبر إضافة للمكتبة  والباحث المجتهد محمد 
تحتاج لمثل هذا التوثيق لتعريف األجيال الحالية والقادمة بالفن والثقافة في مدينة بنغازي وليبيا 

عامة .

قراءة في كتاب »الحركة 
املسرحية في بنغازي«

عبد السالم الزغيبي
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تجريف األرض ومن عليها

خواطر محض ذاتية )2-1(

المجال  بخصوص  هنا  نتحدث  وال  نتصور.  مما  أكثر  ويوجهها،  حياتنا  جوانب  في  اآلخر  يؤثر 
بعض  إلى  ينبهنا  فاآلخر  والثقافات.  الشعوب  بين  ما  في  الجماعي  المجال  نعني  وإنما  الفردي، 
من  ودائما  الضعف،  جوانب  بعض  وإلى  ثقافتنا،  في  طبعا،  نظره  وجهة  من  القوة،  جوانب 
الصدارة.  إلى  دفعها  ونحاول  أكبر  انتباها  ونعيرها  األولى  بالجوانب  غالبا،  فنفرح،  نظره.  وجهة 
عن  الدفاع  ونحاول  الثانية  الجوانب  إلى  إشارته  مجرد  من  ونستاء  أهميتها.  نكتشف  يجعلنا  إنه 

سالمتها وجدارتها، ونرميه بعدم الفهم، وحتى بسوء نية متعمد.
وعندما نقول، في هذا السياق، نحن واآلخر، ال نعني وجود طرف فاعل )= مؤثر( دائما، وطرف 
دوما،  يوجد  وبالتالي  آخر.  »أنا«  لـ  »آخر«  و  لنفسه  »أنا«  هو  طرف  فكل  دوما.  متأثر(   =( منفعل 

وعلى نحو ما ودرجة ما، تفاعل )= تآثر( متبادل، سواء كان متوازنا أو غير متوازن.
نبهنا  أمريكا(  ثم  أوروبـــا،   =( بالغرب  واإلســالمــي(  العربي  الشرق   =( عالقتنا  مجال  في 
الفكري  تراثنا  في  جوانب  إلى  عشر،  التاسع  القرن  منذ  األقل  على  الغربيون،  المستشرقون 

والعلمي كانت مطمورة ومجهولة لدينا.
فهم الذين كشفوا لنا، مثال، عن كتابات ابن رشد وابن خلدون*.

تسلية  كتاب  مجرد  باعتباره  ثقافتنا  في  مهمال  وليلة« ظل  ليلة  »ألف  عمل  مثل  عمال  أن  كما 
العالمية،  العميق والمتسع في اآلداب  الغرب به وتأثيره  اهتمام  اكتشفنا  أن  إلى  وتسليس وقت، 

إذ أصبح يترجم إلى لغات الغرب منذ بداية القرن الثامن عشر.
العرب  المثقفون  إليه  ينتبه  لم  آخر  عمل  إلى  السياق  هذا  في  كيليطو  الفتاح  عبد  ويشير** 
العالء  ألبي  الغفران«  »رسالة  وهو  أال  اآلخــر.  تأثير  خالل  من  إال  وتدبر  عناية  محل  ويصبح 
وال  مهملة  العشرين  القرن  بدايات  إلى  ظلت  الغفران«  »رسالة  أن  إلى  كيليطو  فيشير  المعري. 
‘احتوت  إنها  قال  الذهبي  »وحده  سلبا.  وال  إيجابا  ال  عليها  يحكموا  ولم  عابرة  بصفة  إال  تذكر 
رماد  تحت  من  الغفران«  »رسالة  أخرج  من  لكن  كثير‘».  أدب  وفيها  واستخفاف،  مزدكة  على 
‘رسالة  بـ  أحد  اهتم  ما  دانتي  »لوال  دانتي!.  هو  العشرين،  القرن  بداية  واإلهمال،  التغاضي 
غذت  التي  الروافد  من  كرافد  إليها  نظر  أن  منذ  ورعاية  عناية  محط  صارت  لقد  الغفران‘. 

اإللهية‘». ‘الكوميديا 
لم  دانتي  »ألن  جدوى  ذات  غير  الباحثين،  غالبية  لدى  المقارنة،  هذه  فإن  كيليطو،  وحسب 
لم  بل  لغة،  أية  إلى  دانتي[  ]زمن  تترجم  لم  التي  الغفران‘  ‘رسالة  على  االطالع  بوسعه  يكن 
أو غيرهم من  إثارة فضول اإليطاليين  العربية نقاشا من شأنه  تحدث حتى في األوساط األدبية 
الغفران«  »]رسالة[  أخرجت  إذ  مباشر،  سحري  مفعول  لها  »كان  المقارنة  هذه  لكن  األوربيين«. 
إلى  العرب،  وغير  العرب  المتأدبين  من  واسعة  فئة  لدى  ثمنها  من  ورفعت  الطويلة  عزلتها  من 

حد أنه يمكن القول بدون مبالغة إن دانتي أثر في المعري« الذي سبقه بثالثة قرون.
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ما الذي يجعلني أتحدث، وأحيانًا أكتب، عما سيحدث؟ وأنا بالكاد أفهم ما يحدث في الحين نفسه!. 
لماذا »امتهنت« التحليل السياسي، وأصبحت أفسر األحداث قبل وقوعها؟

ألم أكن بعيدًا عن هذه »المهنة« المزرية؟ ألم أكن أكتب عن األحداث بعد وقوعها، وفي الغالب 
بسنوات؟ وهذا كما تعلمون هو عمل المؤرخ وليس عمل المحلل السياسي!

حسنًا عدت إلى صوابي، وقررت أن أكتب بعد وقوع األحداث، وليس قبلها. أكتب كمؤرخ وليس 
انتبهت إلى أن تحليل نتائج حدث، أي حدث، هو على نحو ما، تنبؤ بما قد سيحدث؟  كمحلل! فلقد 
العمل  بهذا  جرأة  بكل  يقومون  الذين  السياسيين،  المحللين  ولعل  األنبياء  عمل  ترون  كما  وهو 

الخطير - بنية حسنة- يجدون أنفسهم تحت بند التحريم، أو على األقل االتهام!
معها!  أكثر  تصالحت  الواقع  في  بل  نفسي؛  عن  بعيدًا  أشطح  لم  الماضية  الثالثة  األشهر  خالل 
بالفعل من  أعوام، وانتهيت  بالفعل منذ ستة  التي صالحتني  المشاكسة،  تصالحت تمامًا مع روحي 
تطاولت  فلقد  اإلزعاج،  حد  أقلقتني  الماضيتين،  السنتين  خالل  ولكن  عليها.  مأسوف  غير  مغامرات 

على مهنة »التنبؤ« في مجال، هو الوحيد الذي لم أمتهنه، بل وبأدق تعبير لم اقترب منه مطلقًا.
ال أذكر أنني شاركت في حديث سياسي، أو له عالقة بالسياسة؛ ال قبل سقوط الملكية، وال أثناء 
دولة القذافي أو دولة الجماهير؛ وقبل ثورة 17 فبراير كان لي رأى وثقه المرحوم إدريس المسماري 
في كتابه »سيرة بنغازي« ووثقته في خاتمة كتابي »قهوة سي عقيلة« »الحلقة 57« وبينت الحقيقة 
المسماري  إدريس  الكاتب  الصديقين:  رفقة  كنت   2011 فبراير   16 يوم  »عشية  أنه:  وهو  التالية، 
األحداث  إلى  تطرقنا  ببنغازي.  الديوان  بمقهى  العشية  قهوة  نحتسي  الحاسي  محمود  والتشكيلي 
التوقعات المحتملة، وال أحد منا كان  التي مهدت إلى قيام ثورة 17 فبراير. تحدثنا عن  المتسارعة 
أثناء حديثنا  يتوقع ماذا سيحدث؟. فلقد كان حديثنا يدور عما يحدث في تونس ومصر، ولقد قلت 
عن حالتنا أن نسلك طريق اإلصالح، فهو األسلم لنا وللوضع العربي كافة، وإن الثورات ال ينتج عنها 
لسنوات، إال الفوضى والخراب، نعم قلت ذلك بالفعل، وفسرت لهما، حينها، ما حدث أثناء الثورتين 
الفرنسية والبلشفية وحتى األميركية«، وفسر المرحوم إدريس رأيي بأنه »جبن« رأس المال، وهو ال 

يعرف أن المحل إيجار وتمويل قرض من البنك!
مطعم  من  أحيانًا  اجتماعاتها،  أحضر  وظللت  والمشورة،  الدعم  هيئة  في  انخرطت  أنني  صحيح 
ولما عدت، ذهبت  أشهرًا،  بنغازي  غبت عن  أنني  مرة  وأذكر  الحوت«.  وبـ»زفرة  مباشرة،  »الرياس« 
أثناء  أرها  لم  كثيرة  وجوهًا  ووجدت  اجتماعاتها،  تعقد  حيث  الطبية،  للعلوم  الدولية  الجامعة  إلى 
لي  أذن  ولما  الكلمة  فطلبت  خباياه،  أعرف  عاما  موضوعًا  يتناولون  وكانوا  فبراير،   17 ثورة  اندالع 
األستاذ محمد  الجامعة،  في  رفاقي  أحد  الدنيا«  »ري  الجلسة  وكان مدير  الميكروفون،  أمام  ووقفت 
بوشناف الفاخري، وما أن بدأت الكالم حتى طلب مني أن أقول االسم والصفة، وألنني كنت حينها 
دون صفة وظيفية، فقلت على الفوار: »طباخ« فحينها جئتهم من أمام »طنجرة حرايمي« كانت تعد 

للمطعم الذي يقع مقابل الجامعة، الذي أصبح هو ومقهى الديوان غنائم حرب!
أضواء  أمام  نفسي  وفجأة وجدت  تمامًا،  مفقود  وبينها  بيني  الود  تستهويني،  تكن  لم  السياسة 
أولئك  مصاف  في  فصرت  يحدث؟  لم  لما  وأيضًا  حدث،  لما  وتحليلي  رأيي  يطلبن  فاتنات  وسيدات 

المرفوع عنهم الحجاب؛ أضع قدمًا فوق أخرى وأقول تحليلي، فيصيب وغالبًا يخيب!
أليس  السياسي،  المحلل  أليس ذلك ما يفعله  أفهم ما سيحدث؟  بالكاد  وأنا  أتحدث،  لماذا كنت 
هو من يكتب أو يتحدث، في الغالب، قبل وقوع األحداث، وليس بعدها، وأنا الذي ظللت أكتب عن 
األحداث بعد وقوعها، وفي الغالب بعد سنوات من وقوعها، وهذا كما تعلمون عمل المؤرخ وليس 

عمل المحلل السياسي!
التي  العيش«،  »لقمة  هو  لذلك  دفعني  ما  أن  عذري  ولكن  أخطأت،  بأنني  لكم  أعترف  فدعوني 
كان لي منها الكثير ولكنهم سرقوه أمام عيني وأخذت بدله »لقمة أس«!. ولم يترك لي لصوص 
العصر الحديث ال فتاتًا وال قشورًا، فظللت مذعورًا خشية ما قد يصيبني مثلما أصاب رجاال أنقياء في 
إلى نهب ممنهج بوسائل يخجل  الرأس«  غربتهم، رحلوا عنا مقهورين فيما تطورت »الخدمة على 

منها الشيطان!
وحمدت اهلل أنني تمكنت، في هذا الوقت المزري، من إتمام نجاحات كبيرة تجاه مسؤولية أسرتي 
أتم  اآلخر  والبعض  الحر،  العمل  مستوى  على  نجاحات  حقق  بعضهم  أن  شرفًا  ويكفيهم  فيكفيني 
دراسته، ومنهم من نال شهادات عليا من دون أن تنفق عليهم »دولة ليبيا« دينارًا واحدًا، وال درهمًا 
من األموال المنهوبة التي ينفق بعضها »نُقط« فوق راقصات، أو اشتروا بها ما يعتقدون أنه يخفي 

حقيقتهم.
بانفعال،  كتبت،  عندما  األولي  المرة  مرتين:  حقكم  في  أخطأت  فلقد  أصدقائي،  يا  منكم،  أعتذر 
تحت  جعلتها  سياسية  تحليالت  من  قدمته  ما  فهي  الثانية  أما  بنغازي«،  باستيل  »سقوط  مقاالت 
مغبته،  وبانت  تجاهلته  واقع  رؤية  عن  وغفلت  السلطة«،  وتداول  مدنية  ودولة  »بجيش  قناعتي 
آخر  رأي  فلهم  األمور  زمام  بأيديهم  من  أما  بقناعاتي،  مقتنعون  اآلخر  الطرف  من  فالمحكومون 
أفقد  السياسي، وكدت  التحليل  رفاق عمري بسبب هذا  أفقد  بالنيابة عنهم. وكدت  تتحدث  وأبواق 

جزءًا من وطني، وبان الحال واضحًا: المنتصر خاسر، والضياع شمل الوطن كله.
فماذا حدث؟

قراءة  سوى  شيء  كل  عن  أبعدني  أشهر،  ثالثة  أقعدني  يفسر  وال  يوصف  ال  عجيب  سير،  حادث 
إنني  تحليل،  أو  لمداخلة  اإلخبارية  القنوات  إلى  اعتذاري بسبب إصابتي  وانتبهت، من كثرة  وتأمل. 
فعاًل »محلل سياسي«، وإنها أصبحت مهنة! وتسلطت روحي عليّ، تناكفني: »كيف تجرأت امتهان 
السياسة، وهو المجال الذي لم تقترب منه أبدًا من قبل، مجال للمرفوع عنهم الحجاب!« وكان قراري 

أنه: »نص الطريق وال كمالها«.
فأنا لست سياسيًا...« ولست أفاكًا… وما كنت مغامرًا. يستحيل الزيف في كفى أساور، والآللي في 
أنا من الجيل الذي أخذ  أنا ابن الكوخ… طفاًل وشبابي. وشبابي للمنابر..«  طريقي… فى كفى تتناثر. 

بمثل هذه األشعار. ولم يقترب أبدًا من السياسة.
الكتابة عن مواضيع إنسانية، حياتية، ممتعة  فمعذرة سوف أعود إلى ما وجدت نفسي فيه، إلى 
طوياًل  الدُنيا  صحب  »ومن  يقول:  والمتنبي  »باعتقادي«.  وال  »بتقديري«  ال  لها  عالقة  ال  جميلة 
تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبًا« ولو غيرنا كلمة الدنيا بالسياسة - خصوصًا الليبية - لما 

تغير المعنى!
في  األبيض  الكلب  وحانة  فيتنام  في  بي«  »هالوم  قبل عن:  مثلما حدثتكم من  أحدثكم،  سوف 
وجدته  الذي  الزنجي،  والشاب  هلسنكي  في  أرعبني  الذي  والدب  برايتون  في  و»فرنشي«  »أكرا« 
باب  من  أنه  اكتشفت  الذي  الدنمارك،  في  العالم  قبعة  من  القريبة  »فيبر«  في  حانة  في  يعزف 
»غمة«  حكم  تبعد  أخرى،  كثيرة  مسلية  وأشياء  موريتانيا..  وأسماك  )النبكينا(  عن  سأحدثكم  بحر. 

السياسية التي نعتقد بأنها ليبية، وهي ليست كذلك.
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أحمد الفيتوري
المربع األمثل ال زوايا له

اإلناء األمثل ال يمتلئ
النغمة المثالية ال صوت لها
الصورة المثالية ال شكل لها

الو – تسو من كتاب التاو الصيني»*«
• من لزوم ما ال يلزم

أليس  ذلك  وقبل  التنمية؟،  عن  للحديث  الداعي  ما 
هذا االصطالح هو خاصتنا، وإذا ما سمعه المرء أو خطر 
بباله فإن الجنوب أو العالم الثالث أو نحن رديف تنمية، 
الغربي  للعالم غير  أفليست مفردة »تنمية« هي اختزال 
أو الشمالي إن شئت، هكذا يبدو لي أن هذا االصطالح 

هو هوية.
المعيار  أو  القياس  اآلخر  يحددها  التي  الهوية  هذه 
ناٍم،  هو  يابانيًا  أميركيًا  أوروبيًا  ليس  فما  والمرجعية، 
وهو من دولة نامية. والرئاسة العليا للعالم أو المجلس 
العمومية  والجمعية  المتطورة  الــدول  من  هو  األعلى 

لهذا »الكونغرس« هي من الدول النامية.
يزيد على نصف قرن، لم تكن هناك »دول  وقبل ما 
على  ــرزت  ب مصطلحات  فهذه  »تخلف«.  وال  نامية« 
واألدب  السياسة  لغة  في  تدريجية  بصورة  السطح 
واسعًا  انتشارًا  وحققت  الباردة،  الحرب  إثر  األميركية 
للتعمير  الدولي  كالبنك  الدولية،  المنظمات  خالل  من 
والتنمية، واألمم المتحدة، واليونيسكو، ومن خالل نشأة 

أفرع العلوم التي تهدف إلى التركيز على هذه األمور.
والدول المتطورة هي الدول الرأسمالية؛ حيث التطور 
الالمتكافئ،  التطور  أو  التفاوتات  تطور  هو  الرأسمالي 

وهكذا هو واقع الحال.
لهذا  تحديدًا  نتبين  هذا  الحال  واقــع  ومن  وهكذا 
االصطالح: التنمية، أن النامي قد سمي كذلك وسميت 
حال  أن  ولنتبين  المتطور.  قبل  من  ناميًا  بلدًا  بلده 
المجتمع اإلنساني الحالي حال مجتمع التفاوتات، النامي 
قسمًا  أن  والحال  والخوف؛  والعوز  الحاجة  يعيش  فيه 
التاريخ  خــارج  يعيش  البشرية  أربــاع  ثالثة  من  كبيرًا 

تعني  وكأنها  التنمية  تبدو  بذا  الظالم.  في  ويغوص 
بالخروج  التاريخ  لدخول  المحاولة  أنها  بعيد  حد  إلى 
لمجتمع  االنتماء  يعني  يبدو  كما  والتاريخ  الظالم؛  من 
النسج  من  البد  الظالم  من  وللخروج  المتطورة،  الدول 
ننتمي  أن  أي  بالنامين،  دعانا  الذي  اآلخر  منوال  على 
لمجتمع التفاوتات. هكذا يبدو لي أنه في هذا الحال يبرز 
التناقض جليًا، وهو ما تعبر عنه حال المجتمعات النامية 

من توتر وتشنج وصراع وعنف وتمزق.
هذا  تختزل  مــرآة  ــذا  ه »تنمية«  مصطلح  ففي 

التناقض.
بالدول  وضعنا  بتسمية  المتطورة  الدول  قامت  لقد 
أدبياتها،  عبر  نتبع  الذي  النمو  أسلوب  وحددت  النامية، 
أو باعتبار أنها النموذج الذي نحتذي في وعينا والوعينا. 
كذلك سبق وأن دفعنا ثمنًا ما مشاركين غصبًا في جعل 
هذه الدولة أو تلك متطورة والزلنا. أو كما يقول المفكر 
يزال  ال  اإلمبراطوري  »النظام  زيغلر:  جان  السويسري 
اإلمبراطوري  النظام  اإلمبراطوريات.  زالت  وإن  قائمًا، 
مابين  قاعدته  والممتدة  المتعولم  المالي  للرأسمال 
إمبراطورية  إنها  وطوكيو؛  واستوكهولم  نيويورك 
الجنوب.  التي لم تعد حتى بحاجة إلى استعمار  الشمال 
عن  واالستغناء  الغرب  في  اإللكترونية  الثورة  فبفضل 
المواد األولية بمواد صناعية، والعقلنة القصوى  معظم 
كل  الثالث  العالم  أو  الجنوب،  فقد  اإلنتاجية؛  للعملية 
إمبراطورية  الغرب.  النفط–في نظر  أهمية له–باستثناء 

ليس فيها مستعمرون، بل مستبعدون فقط«.
يمكن  كما  مثاًل،  الصومال  استبعاد  يمكن  وهكذا 
هذه  خارطة  من  البتروكيميائية  الصناعة  استبعاد 
اإلمبراطورية، وبذا يمكن أن ننسى القضية الصومالية 
وأن هذا  القضايا،  وكأنها قضية  بدا  ما  لحظة  في  التي 
دولة  تحويل  يمكن  كذلك  المريض.  العالم  قلب  البلد 
في  األول  الطراز  من  صناعية  دولــة  إلى  عالمثالثية 
الصناعات الملوثة وغير اإللكترونية، وجعل االقتتال خبز 
النامين اليومي، والفرجة اليومية لمتساكنى هذه الكرة 

األرضية.
لقد بدا لي من خالل متابعتي المحدودة ومطالعتي 
األدبيات  في  االستبعاد  عمليات  أول  أن  المختصة؛  غير 
أمسى  فقد  التنمية،  مصطلح  طالت  قد  السياسية 
االقتصادية  والموسوعات  القواميس  في  مصطلحًا 
تنموية  مصطلحات  من  غرب  ما  مع  وغرب  األكاديمية، 
الديمقراطية  والتكامل. وبدا وكأن  التشريك  أخرى مثل 
النقيض  أنها  تعني،  مما  تعني،  والسوق  الحر  والتدفق 

الحقيقي للتنمية الوئيدة.
• وقد راجعت الكتب التالية:

الصين– في  التاوية  الحكمة  التاو–إنجيل  كتاب   »*«
الو تسو–فراس السواح–الناشر دار عالء الدين–الطبعة 

األولى 1998م .
راجعتُ في الخصوص:

1–ثقافة العولمة–القومية والعولمة والحداثة–إعداد 
علوب–الناشر  الوهاب  عبد  فيذرستون–ترجمة  مايك 
القومي  للثقافة–القاهرة–المشروع  األعلى  المجلس 
، 132–الطبعة األولى 2000 – »يُنظر: مقالة:  للثقافة 
الحلم بعالم علماني؛ معنى سياسات التنمية وحدودها، 
القومية  مقالة:  تنبروك–وكذلك  لفردريش   ،  185 ص 

والعولمة والحداثة ، ص 197، لجوان أرناسن«.
أمين–الناشر  عصرنا–سمير  أزمة  مواجهة  2–في 
سينا للنشر ،القاهرة و االنتشار العربي ، بيروت–الطبعة 
األولى 1997م – »أنظر: الفصل الخامس: أزمة التنمية 
في الوطن العربي ، ص 121–الفصل السادس: شروط 

إنعاش التنمية ، ص 139«.
3–أوهام الهوية–المفكر اإليراني داريوش شايغان–
بيروت–  ، الساقي  دار  مقلد–الناشر  علي  محمد  ترجمة 
الطبعة األولى 1993م. كذلك يمكن االستفادة النظرية 

من كتابه النفس المبتورة الصادر عن نفس الدار.
تراقي– إحسان  اإليراني  والتطور–المفكر  4–التراث 

ترجمة عبد الوهاب علوب–الناشر الهيئة العامة لقصور 
الثقافة–آفاق الترجمة–القاهرة–الطبعة األولى 1999

حين عرَّفني الصديق نجيب الحصادي على أستاذ الفلسفة الذي 
للدول،  المستقبلية  السيناريوهات  كتابة  ورشة  على  يشرف  كان 
سأله   ،»2025 »ليبيا  مشروع  تدريبات  ضمن  دبي،  في  لنا  أقيمت 
الحقيقي  بعملك  أخبره  هل  »نجيب  لي:  فقال  عملي،  طبيعة  عن 
أن  نحاول  التي  الدولة  طبيعة  يعرف  حتى  »نعم  له:  فقلت  اآلن؟«، 
اآلن  أعمل  أني  نجيب  وأخبره  مستقبلية«،  سيناريوهات  لها  نرسم 

»حارس مبنى ثانٍ« في قطاع الزراعة.
ضحك البروفيسور، وتداعى حديث الشجن عن تجربة زياراته إلى 
ليبيا، وهو المخطط االستراتيجي الذي صمم عدة رؤى استشرافية 

لدول آسيوية من ضمنها سنغافورا.
ال  لدولة  مستقبلية  سيناريوهات  كتابة  محاولة  كانت  وبالطبع 
الصعوبة  من  الخاصة  لحياتك  سيناريو  فيها  ترسم  أن  تستطيع 
بحال، وإذا كانت لكل حكاية ال تنتهي بداية، فحكاية حارس المبنى 

الثاني تبدأ من هنا:
جامعة  ــرع  ف فــي  حدثت  التي  الــدمــويــة  أبــريــل  أحـــداث  بعد 
معايير  وانقالب   ،1982 أبريل   11 يوم  بالبيضاء،  »قاريونس« 
ببعثة  حلمي  أن  أدركــت  ثورية،  معايير  إلى  األكاديمية  التقويم 

إلكمال دراستي العليا ذهب أدراج الرياح.
التربة  قسم  طــالب  ضمن  السادس  الفصل  في  وقتها  كنت 
درجــة  إلكــمــال  فــصــالن  لــي  وتبقى  الــزراعــة،  بكلية  والــمــيــاه 
البكالوريوس، وكان علينا في العطلة الصيفية المقبلة أن نعد بحث 
»الكفرة  مشروع  في  البحث  هذا  أنجز  أن  وقتها  واخترت  التخرج، 
اإلنتاجي«، ويرجع هذا االختيار إلى محاولة رسم سيناريو لمستقبلي 
يتمتع  الذي  المشروع  هذا  في  التخرج  بعد  بعملي  يبدأ  العلمي، 
كان  وحيث  والنبات،  والمياه  التربة  لدراسات  مميز  علمي  بمختبر 
العمل في الصحراء يوفر دخاًل مناسبًا يمكنني من االدخار كي أكمل 
دراستي على حسابي الخاص، وقضيت ذاك الصيف القائظ في رقعة 
أحفر  السراب،  فوقها  يتراقص  المشروع  ألرض  محاذية  صحراوية 
ما  وبقدر  المختبر،  إلى  بالعينات  وأعود  الحامية قطاعات  رمالها  في 
كانت الدراسة تنطلق من فكرة مضمرة لمواجهة الصحراء، بقدر ما 
كانت مهمة لتوسع مساحة مشروع الكفرة الزراعي في تلك البقعة 

الجرداء.

المختبر  مدير  وبين  بيني  تشكلت  التي  والثقة  المعرفة  باعتبار 
أثناء إعدادي للبحث، تقدمت بعد تخرجي بطلب للعمل في المشروع 
قوبل فورًا بالموافقة على العمل في مختبر التربة التابع للمشروع، 
صدر  أن  لبث  ما  أنه  غير  لها.  أردت  كما  الخطة  تمشي  اآلن  وحتى 
قرار بإيقاف تعيين دفعات 1982/ 1983 من الجامعات الليبية حتى 

يبت في وضعهم العسكري أو ما يخص قانون التجنيد اإلجباري.
سوف  ما  انتظار  في  عملي  أباشر  أن  المشروع  إدارة  وقــررت 
بالخدمة  التحاقنا  بضرورة  إعالن  صدر  أشهر  ستة  وبعد  يستجد، 
لم  تعييني  وألن  وطنية«.  »خدمة  تسمى  كانت  التي  العسكرية 
مكتبه  إلى  العابدية،  أحمد  مهندس  المشروع،  مدير  دعاني  يتم، 
يومي،  بأجر  كعامل  السابقة  عملي  لفترة  أعامل  بأن  وقرر  معتذرًا، 
ولتعويضي، أجزى لي أجرًا يوميًا يعادل دخلي لو تم تعييني رسميًا 
أعتبرته  يلِب خطتي، ولكني  لم  الثامنة، ورجعت بمبلغ  الدرجة  على 
بدأت  المعاناة  لكن  الحلم،  تحقيق  نحو  أولــى  خطوة  سيشكل 
درجاتي  كشف  على  للحصول  للكلية  بطلب  تقدمت  حين  ثانية 
»ترانزكريبت«، فرفض طلبي، حيث أدرجت بعد أحداث أبريل ضمن 
القائمة صديقي  وكان من ضمن  عليهم،  المتحفظ  الطالب  قائمة 
أبوبكر علي يوسف من سبها، من القسم نفسه، المتفوق جدًا، الذي 
الدراسة.  في  بيننا  التنافس  رغم  حميمة  صداقة  به  تربطني  كانت 
بعض  واستخدمت  الدرجات،  كشف  على  للحصول  طلبي  كــررت 
العالقات، وكل مرة يمهر الطلب بمالحظة »متحفظ عليه«، وحيث 
مثابات  متوفرة في كل  العلم  الممنوعين من  الطالب  قوائم  كانت 
الجامعات وفي مكتب االتصال باللجان الثورية، كان هذا هو الشأن 

الوحيد المنظم بعناية في ذلك الوقت في الجامعات الليبية.
بالخدمة  االلتحاق   1985 العام  ــررت  ق ــل،  األم فقدت  حين 
العسكرية، وبعد إنهاء التدريب األساسي الشاق، تم إلحاقنا بسالح 
تم  اإلنجليزية  باللغة  المناهج  كل  درسنا  وألننا  الجوي،  الدفاع 
بالمصطلحات  معرفة  إلى  تحتاج  التي  العمليات  غرف  على  توزيعنا 
عمليات  غرفة  تسيير  بإمكاني  تمييز  ضابط  وأصبحت  اإلنجليزية، 
على  الخدمة  من  سرِّحنا  عام  بعد  ينبغي.  كما  الجوي  الدفاع  في 
وداومت  السنة،  في  وشهرًا  شهر،  كل  يومًا  بالمعسكر  نلتحق  أن 
في  الزراعة  قطاع  في  تعييني  بعد  بانتظام  البرنامج  هذا  على 

الفوضى«  جماهيرية  في  المفاجآت  أكثر  »وما  فوجئت  لكني  درنة، 
 ،1960 مواليد  ضمن  العسكرية  للخدمة  أخرى  مرة  باستدعائي 
بطاقتي  أحمل  التجنيد  لجنة  مقر  إلــى  ثابتة  بخطى  وذهبت 
واختصاصي كضابط  مرتديًا مالبس عسكرية،  المدججة بصورتي 
إليها  نظر  اللجنة  رئيس  لكن  الجوي،  الدفاع  سالح  في  تمييز 
ورماها جانبًا، وقال: »عليك أن تنسى هذه وتبدأ من جديد«. ومن 
هذه  به  تدار  الذي  العبث  قلب  في  أخرى  مرة  نفسي  وجدت  جديد 
بين  تلقى  الكفاءات  كانت  وحيث  بالناس،  تتالعب  التي  الدولة 
الواضح  من  كان  شيئًا،  تفعل  ال  طويلة  ألعوام  معسكرات  أسوار 
األوامر  تحت  الشعب  عموم  وضع  الوطنية  الخدمة  من  الغاية  أن 
تواجدهم  من  للتأكد  عليهم  اليومي  التمام  وإجــراء  العسكرية، 
تحت  مواطنين  مازالوا  أنهم  على  واالطمئنان  الحدود،  داخــل 

األوامر.
أخرى،  جامعات  في  قبلها  حدث  ومثلما  تلك،  أبريل  أحداث  بعد 
وعلى  والكلية،  الجامعة  على  يسيطرون  المثابات  طالب  أصبح 
إدارتها وأعضاء هيئات التدريس الذين كانوا في كلية الزراعة آنذاك 
كلهم أجانب وعربًا وال وجود لعنصر ليبي. وفي النهاية كان يرشح 
الضعيفة،  معدالتهم  رغم  العليا،  للدراسات  أنفسهم  المثابة  طالب 
ويذهبون ليتسلم المثابات جيل آخر يعمل بمثابرة على محاربة أي 
الذي  أبريل  من  السابع  يوم  وأصبح  جديد.  نبض  أو  تميز  أو  تفوق 
بها،  يحتفل  سنوية  مناسبة  الجامعي  الحرم  في  طالب  فيه  شنق 

وذكرى دورية لتصفية أي نبض أو تميز أو طموح في الجامعات.
حين عثرت العام 1988 على مذكرة صغيرة سجلت فيها هواتف 
الداخلي، الح لي اسم صديقي  الكلية والقسم  أصدقائي من طالب 
عرفت  ــ  تخرجنا  منذ  معه  أتواصل  لم  الذي  يوسف-  علي  أبوبكر 
الزراعي« ورشحه  أنه عمل بمشروع »مكنوسة  من بعض األصدقاء 
المشروع إلكمال دراساته العليا، لكن قائمة مكتب االتصال باللجان 
الثورية اعترضت طريقه مرة أخرى، ثم حاول عن طريق كلية العلوم 
بجامعة سبها لكن المصير نفسه كان في انتظاره، حين الح اسمه 
شقيقه،  بأنه  أخبرني  صوت  فرد  به،  اتصلت  األرضي  هاتفه  ورقم 
خارج  »أبوبكر  قــال:  ثم  قلياًل  صمت  »بوبكر«  عن  سألته  وحين 
البالد«. فرحت وقلت له: »هل تحصل على بعثة للدراسات العليا؟« 
وحينها استدرك وقال: »من أنت؟« أجبته: »أنا فالن من درنة ومن 
دفعة أبوبكر في كلية الزراعة«. فتنهد وقال: »أبوبكر في السجن«. 
كان أبوبكر طالبًا ذكيًا ومهذبًا وحالمًا بأن يخترع طرق ري مناسبة 

لوطن تكثر فيه األراضي الخصبة ويشح الماء.
البيئة،  مجال  في  العليا  دراساتي  بإكمال  أحلم  وقتها  وكنت 
حيث عشت في الجبل األخضر أراقب عن كثب كيف تزحف الصحراء 
حتى  الغابات  هذه  اجتاح  التصحر  أن  غير  الخضراء،  مساحاته  على 
على  الكثيفة  الغابات  من  الهكتارات  مئات  ُأزيلت  حين  الشمال  من 
لم  الذي  البقر  من  رأس  ألف   100 مشروع  إقامة  بحجة  الشواطئ 
يكن سوى ذريعة لمشروع الفوبيا المسمى »تحصين الساحل« ضد 
أي إنزال إمبريالي، وصاحب المشروع نفسه قال بعد فترة، وبعد أن 
آالف  أجله  من  وجرفت  الماليين  عشرات  المشروع  هذا  على  صرف 
الهكتارات من الغابات، قال: »إن ليبيا ال تصلح لتربية األبقار وهي 

مناسبة فقط لتربية الدجاج واإلبل«.
الذي  التصحر  رأيت  الوقت  مع  لكن  هاجسي،  التصحر  هذا  كان 
يزحف على كل شيء، على المؤسسات والقوانين والعقول والثقافة 
والفنون وكل مقومات اإلنسان العصري، وربما هذا هو السبب الذي 
تشبه  التي  للكتابة  وأتفرغ  اختصاصي  في  العمل  عن  أنأى  جعلني 

هذا الهذيان.
سياسة  من  العقود  لهذه  نتيجة  هو  ليبيا  في  اآلن  يحدث  وما 
وتطفيح  الكفاءات  ردم  ركيزة  وضعت  التي  والتصحر،  التجريف 
نظام التفاهة الشامل الذي نراه اآلن يسيطر بجدارة على كل شيء 
سقوط  بعد  الكفاءات  إقصاء  استمر  حيث  التعيس.  البلد  هذا  في 
النظام »ما تعرض له د. محمود جبريل مثال واضح« وقانون العزل 

السياسي كان نسخة من قانون الفرز الثوري.
مالحظة أخيرة: سأحال إلى التقاعد قريبًا دون أن أحظى بفرصة 

ترقيتي من »حارس مبنى ثان« إلى »حارس مبنى أول«.

الدول املتطورة هي 
الدول الرأسمالية؛ 

حيث التطور 
الرأسمالي هو تطور 
التفاوتات أو التطور 
الالمتكافئ، وهكذا 

هو واقع الحال.

تداعيات القرية 
الخضراء 2/2

عني اآلخر



معرض  مــن  واالستثنائية  الــجــديــدة  ــدورة  الـ تخضب 
التي  الشغف  رائحة  الــعــام،  هــذا  للكتاب،  فرانكفورت 
لترجمة  بفرصة  يحلمون  ــرب  ع كــتــاب  على  تسيطر 
برنامج  إطار  في  ذلك  أجنبية.ويأتي  لغات  إلى  أعمالهم 
األسواق  في  العربية  عن  للترجمة  للترويج  يهدف  طموح 

العالمية، حسب »رويترز«.
والنشر  الطباعة  بمجال  دوليا  األبرز  المعرض  ويقيم 
 14 من  الفترة  في  اإلنترنت  عبر  أنشطته  اإللكتروني 

إلى 18 أكتوبر الجاري بسبب جائحة فيروس »كورونا«.
بعنوان  برنامجا  أنشطته  ضمن  المعرض  وأدرج 
االتحاد  مــن  ممول  مــشــروع  ــو  وه عــربــيــة«،  ــوات  »أصـ
في  ــي  األوروب االتحاد  وفد  بين  شراكة  ونتاج  ــي  األوروب
بهدف  مصر  داخل  باالتحاد  الثقافية  والمعاهد  القاهرة 
كقوة  المصرية  األوروبــيــة  الثقافية  المشاركة  تعزيز 

دافعة للتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.
في  البرنامج  منسق  بكر  شريف  المصري  الناشر  وقال 
 32 تضم  قائمة  اختارت  مستقلة  تحكيم  لجنة  إن  بيان 
للترجمة  لعرضها  الناشرين  ترشيحات  على  بناء  عمال 
عبر  جرت  جلسات  عدة  بعد  وذلك  العالمية  اللغات  إلى 

تطبيق زوم.

أمــام  الترشيحات  هــذه  ستضع  اللجنة  أن  وأضـــاف 
المصري  بــاألدب  المهتمة  العالمية  النشر  دور  ممثلي 
يقدم  مترجم  »كتالوج«  خــالل  من  الحديث  والعربي 

للناشرين بمعرض فرانكفورت.
سيقتصر  المشروع  من  األول  اإلصــدار  أن  إلى  وأشــار 
المصرية  النشر  دور  خالل  من  المنشورة  األعمال  على 
إصـــدارات  لتشمل  التالية  ــدارات  ــ اإلص تمتد  أن  على 
أمينا  تمثيال  تعكس  بحيث  العربية  النشر  دور  مختلف 

لواقع النشر العربي أمام الناشر األجنبي.
عمال  و19  للنساء  عمال   13 المختارة  القائمة  وتضم 
تأليف  موسى«  »صليب  روايــات  أبرزها  ومــن  للرجال، 
و»بيت  عصمت  عادل  تأليف  من  و»الوصايا«  دبور  هيثم 
كاميليا«  و»أطياف  العشماوي  أشرف  تأليف  من  القبطية« 
ضحى  تأليف  من  فرنسية«  و»غيوم  ناجي  نورا  تأليف  من 

عاصي و»إيقاع« من تأليف وجدي الكومي.
يحتفي  عربية«،  »أصـــوات  برنامج  ــالق  إط وبجانب 
»بانيبال«  بمجلة  العام  هذا  للكتاب  فرانكفورت  معرض 
العربي،  بــاألدب  وتعنى  اإلنجليزية  باللغة  تصدر  التي 
أهم  كأحد  لبنان  لمساندة  تضامنية  جلسة  يعقد  كما 

البلدان العربية في حركة النشر.

تابوتا   59 على  السبت،  مصر،  في  عثر 
من  كبير  ــدد  وع ــى  األول بحالتها  خشبيا 
واللقى  األوشــابــتــي  وتماثيل  التمائم 

األثرية، داخل آبار للدفن بمنطقة سقارة.
خالد  ــار،  ــ واآلث السياحة  وزيــر  وصــرح 
المصرية  البعثة  بأن  مؤتمر،  في  العناني، 
آبار  ثالثة  على  عثرت  بالمنطقة  العاملة 
بين  تتراوح  مختلفة  أعماق  على  للدفن 
تابوتا   59 بداخلها  مترا،  و12  أمتار   10
حفظ  حالة  في  معظمها  ملونا،  خشبيا 
حسب  األصلية،  بألوانها  ومحتفظة  جيدة 

»رويترز«.
مجموعة  تخص  التوابيت  أن  ــاف  وأض
العصر  في  الموظفين  وكبار  الكهنة  من 
عام   600 لنحو  تاريخها  ويرجع  المتأخر، 
تفتح منذ  أنها مغلقة ولم  أي  الميالد،  قبل 

قرابة 2600 عام.
كانت  الكشف  بــدايــة  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
 13 على  عثر  عندما  أسابيع،  ثالثة  قبل 
 ،27 العدد  ليصبح  أخــرى،   14 ثم  تابوتا 

الصحفي،  المؤتمر  قبل  العدد  وصل  فيما 
المزيد  استخراج  توقع  مع   59 إلى  السبت، 

من التوابيت مستقبال.
مصر  تعلنه  أثري  كشف  أول  هذا  ويعد 
عالميا،  »كورونا«  جائحة  تفشي  بدء  منذ 
التوابيت  هــذه  تنقل  أن  المنتظر  ومــن 
الذي  الكبير،  المصري  بالمتحف  للعرض 
وتهيئته  ــداده  ــ إع مــن  االنــتــهــاء  يــجــري 

لالفتتاح قريبا.

كيف جاءت الفكرة.. رؤية فردية أم جماعية؟
ففي  مباشرة،  غير  بطريقة  الموقع  فكرة  جاءت 
العام 1999م، كنت أواظب على النشر اإللكتروني 
بعض  نشرت  الثقافية،  »أفق«  مجلة  خالل  من 
فاقترح  الليبي،  باألدب  تهتم  التي  الموضوعات 
الشاعر الكويتي محمد النبهان، وهو مدير تحرير 
المجلة، تحويل هذا التعريف بشكل يستفيد منه 
الشخصي  موقعي  في  بملفين  فبدأت  الجميع، 
االستضافة  أستخدم  وقتها  وكنت  »خربشات«، 
الليبيين،  والكتاب  باألدباء  يهتم  ملف  المجانية، 

وملف يهتم باألدباء والكتاب الشباب.
على  استبيان  بتوزيع  الثانية  الخطوة  وجاءت 
بصورة  مصحوبا  الليبيين،  والكتاب  األدبـــاء 
وإعدادها  جمعها  أتولى  إبداعية،  ونصوص 
الموضوعات  مــن  لمجموعة  إضــافــة  للنشر، 
ألقوم  الليبية،  والثقافة  الليبي  باألدب  الخاصة 
خاصة  مجانية  مساحة  بحجز  2000م  سنة  في 
في  رسميا  إطالقه  ويتم  الطيوب«،  »بلد  بموقع 

22 سبتمبر من ذات العام .
الموقع..  إنــشــاء  صاحبت  الــتــي  األخــطــاء  مــا 

والعثرات التي واجهتكم؟
ال أعتقد أنه واجهتنا أخطاء، ربما بعض األخطاء 
الفنية، التي تغلبت عليها بمحاولة تعلمي بعض 

التقنيات الخاصة بتصميم صفحات الويب.
العثرات، فهي كثيرة ومنذ بداية اإلنشاء،  أما 
والموضوعات  المواد  بتجميع  يتعلق  ما  خاصة 
تتعلق  لصعوبات  إضافة  الموقع،  على  ونشرها 
بأن العمل على الموقع بشكل شخصي في عدم 
على  الموقع  تطور  أن  كما  مالي،  دعم  وجــود 

مستوى المحتوى والجانب الفني كان بطيئا جدا.
اختيارها  يتم  وهل  بالموقع..  النشر  معايير  ما 

باالتفاق مع الكاتب؟
االطــالع  ويمكن  موجودة  للنشر  سياسة  ثمة 
المادة  تكون  أال  المسألة  في  المهم  عليها، 
لم  إذا  أو  سياسي،  طابع  ذات  نشرها  المراد 
للجنس  الفنية  الشروط  من  األدنى  الحد  تحقق 

اإلبداعي الذي تنتمي إليه .
على  يعتمد  فهو  النشر،  إعادة  يخص  وفيما 
بالمقاالت  يتعلق  فيما  خاصة  االستحسان، 
االتفاق  هنا  يتم  العادة  وفي  النقدية،  والقراءات 
بخصوص  اإلذن  يمنحنا  قد  البعض  الكاتب،  مع 

إعادة النشر، وهناك من يعترض ويرفض .
قطاع  مؤسسات  مع  الشراكة  في  فكرتم  هل 

خاص أو حكومي من باب التطوير والدعم ؟

حقيقة هذا ما حدث، في العام الماضي؛ سبتمبر 
»تاسيلي«،  شركة  مع  شراكة  وقعنا  2019م 

لتقوم باإلشراف الفني على الموقع وتطويره.
هناك  يكون  أال  اإلمكان  بقدر  ــاول  أح كنت 
الدولة  تتبع  جهة  من  خاصة  الموقع،  في  تدخل 
أتوجه  ولم  دعم،  أي  أطلب  لم  لذا  الحكومة،  أو 
لطلبه، كان يهمني أن يتمتع الموقع باستقالليته 
ناقشناه  ما  وهو  تدخل،  أي  عن  بعيدا  وحياديته 

كثيرا مع »تاسيلي«.
يخص  فيما  عربية  مواقع  مع  تعاون  يوجد  هل 

تبادل الموضوعات للتعريف بأدب البلدين؟
ذات  جهات  مــع  وحتى  كبير،  وبشكل  نعم، 
الطلبة  من  للكثير  إضافة  هــذا  ثقافي،  طابع 
الذين  والترجمة،  األدب  مجال  في  والباحثين 
بعض  على  للحصول  الموقع  بمراسلة  يقومون 
األدباء  مع  التواصل  أو  الكتب،  أو  المعلومات، 

والكتاب في ليبيا.
مع  المباشر  التفاعل  ميزة  التواصل  لمنصات 
التي  الميزة  ما  والنشر على نطاق واسع..  القارئ 

توفرها المواقع المتخصصة للكاتب ؟
هو  غيرها،  عن  المتخصصة  المواقع  يميز  ما 
التحديث  زحمة  في  النص  ضياع  عدم  ضمان 
المستمر للمنشورات، بالتالي عند الحاجة يمكن 

الوصول بشكل سريع وسهل للنص المنشور.
هذا دون أن نغفل ما توفره هذه المواقع من 
المجال،  حضور لمهتمين ومتخصصين في ذات 

بعيدا عن زحمة وغوغاء منصات التواصل.

ذلك  يوفر  كما 
للتعارف  الفرصة 

أفضل،  بشكل 
إلى  والــتــعــرف 

اإلنـــتـــاجـــات 
األدبــــيــــة 

ــة،  ــيـ ــداعـ واإلبـ
بين  للتفاعل  إضافة  هذا 

المهتمين سواء كتاب أم قراء.
توفر  واحــة  المتخصصة،  األدبية  المواقع 

بعيدا  والمهتم،  والكاتب  األديب  يحتاجه  ما  كل 
من  التي  التواصل  منصات  وضجيج  صخب  عن 

السهل الضياع فيها.
بسبب  الموقع  توقف  هاجس  ــراودكــم  ي هــل 
البد  افتراضيا  عمرا  هناك  أن  أم  مــا..  ظــروف 

من تقبله؟
فأنا  كبير،  بشكل  يؤرقني  هاجس  وهو  نعم، 
أسباب  من  وهو  يستمر،  أن  المنجز  لهذا  أريد 
يتحول  أن  أجــل  من  »تاسيلي«،  مع  شراكتنا 
مادي،  كيان  لها  ثقافية،  مؤسسة  إلى  الموقع 
األمر  أن يكون  االستمرار، دون  وبالتالي نضمن 

مرتبطا بأفراد.

»الطيوب« يمثل تجربة في العمل الخاص وربما 

مارستم العمل في المؤسسات الحكومية.. كيف 
يمكن المقارنة؟

مستقال  يكون  أن  المهم  من  الثقافي  العمل 
مؤسسة  ووجـــود  ومنتجا،  نافعا  يكون  حتى 
خادمة  يجعلها  الدولة  أو  الحكومة  تتبع  ثقافية 
وهو  لسياساتها،  ومنفذة  لرغباتها  وملبية  لها، 
الثقافي،  والعمل  بالثقافة  يضر  رأيــي  في  أمر 

ويحول المثقف إلى تابع.
الثقافي  المجال  في  للعمل  تجربة  لي  ليست 
أكثر..  ال  الــتــعــاون  ــالل  خ مــن  إال  الحكومي، 
فإن  به،  تقدمت  ما  على  وتأسيسا  وللمقارنة 
فائدة  أكثر  المستقل  الثقافي  العمل 
اتخاذ  وحرية  العمل  في  وأرحب 
ــذي  الـــقـــرار،األمـــر ال
العمل  يجعل 
في  ــمــضــي  ي
بشكل  مساراته 

بسيط وسلس.
ــرا  ــي أطــلــقــتــم أخ
جـــائـــزة »الــفــقــيــه 
كيف  ــة«..  ــرواي ال في 
ــفــكــرة.. وما  ال جـــاءت 

آلية التقييم؟
وكان  قديمة،  فكرة  هي 
في  جــائــزة  أطلق  الموقع 
بمناسبة  والقصة  الشعر 
5 سنوات على تأسيسه،  مرور 
انتهت  الدعم  وجود  لعدم  لكن 
كتاب  فــي  الــمــشــاركــات  بنشر 

إلكتروني.
»تاسيلي«،  مــع  شراكتنا  بعد 
الشركة  وقامت  الفكرة،  بإحياء  قمنا 
وستكون  وتبنيها،  بدعمها  مشكورة 
من  أكثر  في  دوري  بشكل  جوائز  هناك 
في  مرحلتين،  على  التقويم  آلية  وتعتمد  مجال، 
الجائزة،  لشروط  المشاركات  إخضاع  تم  األولى 
الترشيحات،  لقائمة  للوصول  األعمال  قراءة  ثم 
ومراجعة  ــراءة  ق ستتم  الثانية  المرحلة  وفــي 
الفائزة،  للرواية  للوصول  المشاركة  الروايات 

التي سيتم طباعتها.
ما تصوركم المستقبلي لـ»بلد الطيوب«؟

ثقافية،  مؤسسة  إلى  الطيوب  تتحول  أن  نطمح 
المشاريع  من  ومجموعة  وحضور  كيان  لها 
بعض  البالد  تعرف  أن  ننتظر  التي  الثقافية، 

االستقرار حتى نشرع في تنفيذها.
أكون  وربما  ــداعــي..  اإلب نتاجكم  صعيد  على 

مخطئا تبدو مقال؟

الكثير  يستهلك  الموقع  على  العمل  ببساطة، 
من الوقت، خصوصا بعد أن أصبح بشكل يومي 
منذ العام 2016م. ومع ضغط العمل والتزاماتي 
انعكس  للبالد،  المستقر  غير  والوضع  األسرية، 

ذلك على عملي األدبي.
إصدار  قــدوم  وننتظر  الشعر  تكتب  مازلت  هل 

جديد؟
اهلل  وبإذن  حياتي،  من  يتجزأ  ال  جزء  فهو  نعم، 
شاء  إن  القريب  في  أنتظره  شعري  إصدار  هناك 

اهلل.
أيها  ولكن  والنقد،  والقصة  الشعر  تكتب  أنت 

رامز النويصري؟
كلها رامز النويصري.

دورات  إعطاء  عبر  الثقافي  الفعل  تمارس  أنت 
تجاوز  هنا  تحاول  هل  المعلوماتية..  لغة  في 

النظرة الكالسيكية للكاتب أو المثقف؟
وهو  مهم،  حياتي  جــزء  االجتماعي  التواصل 
هذه  نعي  أن  وعلينا  القريب،  البشرية  مستقبل 
ال  حتى  أنفسنا  وتطوير  معها،  للتعامل  الحقيقة 

نصدم ونقف عاجزين عن مواكبة العالم.
الدعم  بوجوب  الثقافي  الفعل  يعلق  قد  البعض 
الكاتب  عجز  ذلــك  يعكس  هل  المؤسساتي.. 

ويرى في الدولة مشجبا لتعليق فشله؟
متوطنة  الثقافي  للعمل  الريعية  النظرة  لألسف 

فينا.
أن يكون مستقال،  المهم  الثقافي من  العمل 
دعم  تشجع  اقتصادية  منظومة  مــن  والبــد 
إلى  الثقافة  يحول  الذي  األمر  الخاصة،  المشاريع 
استثمار، بالتالي ال يعود المثقف محتاجا للدولة، 

ألن هناك أكثر من مصدر.
الشابة  األجيال  أن  إلى  الندوات  إحدى  في  أشرت 
يمثلها،  كيان  غياب  بسبب  ضياع  حالة  تعيش 

وهو راجع ألن آباءهم أيضا كانوا بال أعشاش؟
نعم، الكيان األدبي في ليبيا على مستوى الكتاب 
المجايلة،  مستوى  على  منفصل  كيان  واألدبــاء، 

متصل على مستوى التواصل اإلنساني.
إلكترونية..  بنسخة  »الفصول«  مجلة  أصدرتم 
نرى  وهــل  معها..  الكتاب  تفاعل  رأيتم  كيف 

قريبا إصدارا ورقيا لها؟
المطلوب  بالشكل  الكتاب  يتفاعل  لم  لألسف 
بذكرها،  المقام  يسمح  ال  ألسباب  وذلك  معها، 
مما انعكس سلبا وصار تجهيز العدد أمرا مرهقا 

ومتعبا ويستهلك الكثير من الوقت.
فالوعود  طباعتها،  من  نتمكن  أن  نتمنى 
األدباء  لرابطة  الثقافية  المؤسسة  قدمتها  التي 
أرض  على  تتحقق  نرها  لم  الليبيين،  والكتاب 

الواقع، التي من بينها طباعة أعداد المجلة.

 Everything« أو  حينه«  في  جميل  شيء  »كل  كتاب 
»beautiful in its time

فقط  أميركا  يقصد  لعله   - العالم  إن  للكتاب  ناقد  يقول 
هو  باربرا،  السيدة  وقرينته  بوش،  جورج  أن  يرى  كان   -
بالنسبة  مؤثرة.أما  األولى  والسيدة  ألميركا  القوي  الرئيس 
اللذان  حبيبيها،  فكانا  الكتاب،  مؤلفة  هاجر  بوش  جينا  إلى 
بالعاطفة  مليئة  وحياة  واللطف  والتواضع  االحترام  علماها 
خالدة  دروس  خالل  من  وذلك  للحياة،  الحقيقي  والمعنى 

ومتصلة في إرشادها.
هادئة  حياة  جينا،  أجــداد  عاش  تكساس،  ميدالند،  في 
تأثيرهم  يكن  لم  ذلــك،  األضــواء.ومــع  ــرة  دائ عن  بعيدة 
ومراهقتها،  جينا  طفولة  حفيدتهم.طوال  على  صالبة  أقل 
وكيف  السماء،  في  نجمة  كل  اسم  ويلش  عائلة  علمتها 
عائلتها  علمتها  شديد  صوتها.باختصار  الحمامة  توظف 

تقدير الجمال في أبسط األشياء.
أطفال  لثالثة  أم  جينا  أصبحت  أن  بعد  مــن  واآلن، 
الحميمة،  الشخصية  المقاالت  بهذه  أجدادها  تكرم  صغار، 
فكل  تنسى،  ال  التي  والقصص  والضحك  بالحب  المليئة 
نفسها  الحياة  طبيعة  يجسد  وقته  في  كان  جميل،  شيء 
التي  الموحشة  السنة  تلك  جينا  وحلوها.وتتأمل  بمرها 
بوش  دبليو  وجــورج  بــاربــرا  وعائلتها  هي  فيها  فقدت 
جينا  التوأمتين  األختين  بنكران  ويلش.ولكن  وجينا 
في  تشاركتا  الذي  كتابهما  نجاح  تحقق  لذاتيهما  وبربارا 
اجتازوا  كيف  جينا  تكشف  مبيع،  األكثر  ليصبح  كتابته 
التي  الدعابة  وروح  والصبر،  باإليمان  الصعبة  الفترة  هذه 
أجدادهما  نصائح  مسترجعتا  الماضي،  إلى  الحنين  تؤجج 

الحكيمة وأرواحهم التي ال مثيل.
وتعتز  الماضي  جينا  تتذكر  المؤثر،  الكتاب  هــذا  في 
الحكايات  من  ثروة  وتقدم   - للمستقبل  وتستعد  بالحاضر، 
وبأسلوب  مرحة،  بــروح  جميع،  ولنا  ألطفالها  والــدروس 
شيء  كل  وصادقة،  وحميمية  عالية  دعابة  وروح  مؤثر، 
الدائمة  بالقوة  ورائــع  دافــئ  احتفال  هو  وقته  في  جميل 

لألسرة واستكشاف األشياء األكثر أهمية حق.
عن  أيجن  إليزابيث  الناقدة  كتبت  مما  بعض  واليكم 

هذا الكتاب:
كتاب  يكون  لن  البداية:  من  واضحين  نكون  دعونا 
الجديد،  هــاجــر  ــوش  ب جينا 
وقته«،  في  جميل  شيء  »كل 
ــراءة مع  ــ ــن مــجــمــوعــة »قـ م

جينا«.
األولى  االبنة  قالت  مثلما 
ــى  األول والحفيدة  السابقة 
لبرنامج  الحالي  والمضيف 
وأضافت  الــيــوم«،  »منوعات 

»قد تكون خطوة بعيد جد«.
برنامجها  هــاجــر  ــدأت  بـ
اختياراتها،  وتميل   ،2019 مــارس  في  الكتاب«  ــادي  »ن
الشراء  إلى  بالدعوة  اليوم«،  »منوعات  في  تظهر  التي 
عشر  أربعة  متمرس.  بائع  به  يسوق  مما  أســرع  بشكل 
أصبحت  كتاب،  عشر  التسعة  تضمنت  اختياراتها  من 
قامت  تايمز«.  »نــيــويــورك  قائمة  بحسب  مبيع  األكــثــر 
مؤلف  داري،  أبــي  ذلــك  في  بما  الجدد،  روائيين  بتلميع 
مؤلفة  ماجومدار،  وميغا  العالي«،  الصوت  ذات  »الفتاة 
آن  مثل  المحاربين  قدامى  إلى  باإلضافة  »الحرق«،  كتاب 
كورتني  وجيه  كــوك،  وجــان  ويلسون،  وكيفين  باتشيت، 
أكبر  عن  الصادرة  للعناوين  إيماءة  أعطت  .لقد  سوليفان 

دور النشر وأيض المطابع المستقلة غير الربحية.
لم  لكنها  سياسية،  ساللة  في  هاجر  بوش  جينا  ولدت 
شركة  إلى  االنضمام  في  رغبتها  على  مؤشر  أي  أبد  تظهر 
مجال  في  قوية  أصبحت  ذلــك،  عن  وبــدال  العائلة.  أعمال 
قدم  على  مؤثر  موقع  في  نفسها  وجــدت  عندما  النشر، 

المساواة مع ريز ويذرسبون وأوبرا وينفري.
الرئيس  قبل  من  وجيزة  لفترة  هاتفية  مداخلة  في 
في  ــرات،  مـ ــالث  ث يتصل  بـــوش،  دبليو  جـــورج  السابق 
إنها  هاجر  له  قالت  وحينها  مها،  مداخلة  إلجــراء  محاولة 
الروايات،  هذه  أن  والجميل  شهري،  كتب   10 نحو  تقرأ 
وعاشت  أبد،  إليها  تذهب  لم  أماكن  إلى  تأخذها  وغيرها، 
عالقات  وأقامت  وانتصاراتها،  الشخصيات  عديد  كفاح 
هذه  بعض  بــأن  واعترفت  للغاية،  موهوبين  كتاب  مع 
ومؤلفيها  الكتب  تلك  تقدم  وعندما  حياتها.  غيرت  الكتب 
ربحوا  وكأنهم  المؤلفون  يشعر  إذ  متبادلة؛  الفائدة  تصبح 

الجائزة الكبرى عند اختيار كتابهم.
من  األولى  مجموعته  تناولت  الذي  توماس،  ر.إريك  قال 
»يشبه  ذلك«:  أجل  من  »هنا  كتابه:  ضمها  التي  المقاالت 
عن  بــدال  ولكن  بيتي،  بــاب  وصــل  صك  كتابي  تناولها 
تناولت  عندما  لكتابتي  وجمهورا  مستقبال  كسبت  المال 

كتابي ضمن اختيارات جينا في شهر أغسطس«.
-----------

الثانية  الشريكة  هي  هاجر«،  بوش  »جينا  المؤلفة:  عن 
 »TODAY Show  - اليوم  »استعراض  برنامج  تقديم  في 
في  صحفية  محررة  وأيضا  األميركية،   »NBC« قناة  على 
كتاب  مؤلفة  Southern Living.وهــي  الجنوبية«  »الحياة 
بحسب  مبيعات  أفضل  حقق  الــذي  أمــل«  رحلة  »قصتي: 
ــدالل جــريــدة فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، وكــانــت قد  اســت
أميركا  في  اليونيسف  مع  كمتدربة  عملت  أن  بعد  كتبته 
عن  كتب  تأليف  في  والدتها،  شاركت  كما  الالتينية. 

األطفال. تعيش مع زوجها وابنتيها في نيويورك.
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في هذا الكتاب المؤثر 
تتذكر جينا الماضي 

وتعتز بالحاضر 
وتستعد للمستقبل

تحلم بترجمة أعمالها إلى عدد من اللغات

حوار: عبدالسالم الفقهي

سبها - رمضان كرنفودة

»أصوات عربية« في انتظار معرض فرانكفورت للكتاب

كشف أثري مصري يضم 59 تابوتا 
لكهنة وكبار موظفي الدولة

● صورة من أرشيف رويترز لمعرض فرانكفورت للكتاب.

والشعر  للفروسية  العجيالت  لمهرجان  الرابعة  ــدورة  ال فعاليات  اختتمت 
الفريخ  مدرسة  في  السبت،  ــواد«،  األجـ »لمة  بشعار  نظم  الــذي  الشعبي، 
بحكومة  للثقافة  العامة  الهيئة  برعاية  الــجــديــدة،  ببلدية  للفروسية 
مختلف  يمثلون  115عقدا  مشاركة  المهرجان  هذا  وشهد  الوطني.  الوفاق 
أيام  ــوال  ط الشعبية  الفروسية  فن  في  بعروض  وتميز  الليبية،  المدن 
على  التقدير  شهادات  بتوزيع  التراثية  التظاهرة  هذه  واختتمت  المهرجان، 

المشاركين، وفقا للمكتب االعالمي بالهيئة.
الميز  في  المتمثل  الثقافي  الموروث  على  للحفاظ  المهرجان  ويهدف 

الشعبي والشعر الشعبي، الذي له تقاليد عريقة وارتباط وثيق بالفروسية.
للثقافة،  العامة  الهيئة  برعاية  الخميس،  مساء  المهرجان،  وانطلق 

وبحضور رئيس الهيئة، حسب الصفحة الرسيمة للهيئة على »فيسبوك«.
سبها،  مــن  أعــقــاد  الفعاليات  فــي  »تــشــارك  الهيئة:  منشور  فــي  ــاء  وج
والخمس،  وزلــطــن،  والــزنــتــان،  وزليتن،  ــة،  ــزاوي وال وأجــدابــيــا،  ومصراتة، 
ونالوت،  وغــريــان،  وترهونة،  والرحيبات،  وصبراتة،  وســرت،  والــرجــبــان، 
واألصابعة،  بولي،  والقره  وورشفانة،  وهــون،  والجميل  والعربان،  وصرمان، 
واألبيار،  وودان،  وليد،  وبني  وورقدالين،  وومسالتة،  ويفرن،  ــاجــوراء،  وت

وزوارة، والمرج، ومزدة ، وغدامس، وقماطة، والحرارات«.

»ملة األجواد«.. اختتام مهرجان 
الفروسية والتراث الشعبي بالعجيالت

رامز النويصري: لألسف النظرة الريعية 
للعمل الثقافي متوطنة فينا

»الوسط« تحاور مؤسس موقع »بلد الطيوب«

من  العشرين  الشمعة  الطيوب«  »بلد  يطفئ 
كسر  قد  يكون  وبذلك  والثقافي،  الزمني  عمره 
األدبية  المشروعات  لمسيرة  المالزمة  التوقف  عقدة 
الموقع  على  فــرض  ما  وهــو  الليبي،  المشهد  في 
تتعلق  التحديات  من  جملة  إلكترونية  كمنصة 
تواصلي  فضاء  وسط  االستمرار،  على  قدرته  بمدى 

ويوتيوب«.. وتويتر  »فيسبوك  الواسع  جمهوره  له 
في  اإلضافة  فرصة  تمنحه  التي  الرؤية  وكــذا  إلــخ، 

واقع تكنولوجي ومعرفي سريع التطور .
مؤسس  مع  لحوارنا  الدافع  كانت  األبعاد  هــذه 
نظره  وجهة  وسبر  النويصري،  رامز  الشاعر  الموقع، 

بالخصوص.

بنغازي - مريم العجيلي
بمدينة  والنشر  للطباعة  »البيان«  دار  تسلمت 
الدار  خطة  ضمن  لتكون  مخطوطا   82 بنغازي 
-2020« للموسم  طباعتها  ستتم  التي  للكتب 

.»2021
علي  البيان،  دار  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
 14 البيضاء  مدينة  في  مكتبنا  »تسلم  جابر: 
القاهرة  المصرية  العاصمة  في  ومكتبنا  مخطوطا، 
4 مخطوطات، أما المكتب الرئيسي في بنغازي فقد 
مخطوطا   36« إلى  إضافة  مخطوطا«،   28 تسلم 

محالة من الهيئة العامة لإلعالم والثقافة«.
»المخطوطات  أن  إلى  جابر  بن  علي  ولفت 
البيان  القراءة بدار  لجنة  إلى  المستلمة سوف تحول 
العمل«،  رفض  أو  قبول  قرار  اتخاذ  سلطة  لها  التي 
إلى  تحال  سوف  المقبولة  »األعمال  أن  إلى  منوها 
والتنسيق  المؤلف  مع  التواصل  لتتولى  النشر  إدارة 
واإلخراج  اللغوي  والتدقيق  التنسيق  فترة  خالل  معه 

الفني وتصميم الغالف لمباشرة الطباعة النهائية«.
جابر،  بن  علي  اإلدارة،  مجلس  رئيس  وأشار 
سيكون  للنشر  المقبولة  األعمال  »إعالن  أن  إلى 
الجاري،  أكتوبر  شهر  منتصف  يتجاوز  ال  موعد  في 
جميع  لتكون  النهائية  الطباعة  الدار  تباشر  أن  على 

الكتب جاهزة للتوزيع قبل نهاية العام 2020م«.

82 مخطوطا على مائدة 
لجنة القراءة بدار البيان

● وزير اآلثار المصري خالد العناني يفتح أحد التوابيت 



»شاهد  على  األولــى  »شاهد«  عــروض  ضمن 
»إســود  االجتماعية  الــدرامــا  انطلقت   ،»VIP
األحد  من  يوميا  الماضي،  األسبوع  فاتح«، 
جمال،  أمين  تأليف  من  العمل  الخميس.  إلى 
ربيع،  إبراهيم  يسري،  شريف  وحــوار  سيناريو 

حمدي التايه، وإخراج كريم العدل.
هيفا  خطاب(  )رانــيــا  حياة  العمل  يرصد 
عقب،  على  رأســا  وتنقلب  تتبدل  التي  وهبي 
مع  والصراع  الهروب  إلى  والرفاهية  الرغد  من 
إليها،  الناس  ألقــرب  والعداء  والخيانة  الغدر 
والقتل.  الفساد  اتهامات  إليها  توجه  أن  بعد 
واستعادة  واالنتقام  للعودة  رانيا  هكذا تخطط 

حياتها التي سلبت منها.
»شخصيات متلونة تبتسم لبعضها مظهرة 
طيبة مصطنعة، فيما تطعن بعضها بعضا في 
هيفاء  اللبنانية  الفنانة  تصف  هكذا  الظهر!« 
العمل  في  الغموض  طابع  باختصار  وهبي 
بي  »إم  مجموعة  من  لبيان  وفقا  وأحــداثــه، 

سي«.
القصة،  في  لفتني  ما  أكثر  »هذا  وتضيف: 
الشخصيات،  بين  العداوات  تنوع  إلى  إضافة 
تتشابك  حيث  ــداث  األحـ واقعية  عــن  فضال 
والحقا  مشتركة،  مصالح  هناك  دام  ما  األيدي 
بعضها  خيانة  عن  الشخصيات  تلك  تتوانى  ال 
فنراها  إلى ذلك..  الحاجة  بعضا عندما تقتضي 
تامة  براحة  الفظائع  ارتــكــاب  لنفسها  تبرر 
األعين،  عن  بعيدة  دامــت  ما  مطلقة  وقناعة 
خطرة  واالقترافات  الفظائع  تلك  تصبح  فيما 

فقط عندما تكون عرضة لالنكشاف«.
هيفاء:  تقول  المسلسل،  في  دورهــا  وحول 
)نبيل  كبير  أعمال  رجل  ابنة  رانيا،  دور  »ألعب 
)شريف  سيف  بابنه  يثق  ال  الــذي  الدين(  نور 
إدارة  ابنته  يسلم  أن  يــقــرر  ــذا  ل ــة(،  ســالم
يجعل منها شخصية عملية  ما  شركاته مبكرا، 
ذلك  ولكن  وحسم،  بجدية  الظروف  تواجه 

شقيقها.  بمواجهة  نفسه  الوقت  في  يضعها 
رانيا  تتعرض  وقلبها،  شخصيتها  طيبة  ورغم 
يقف  عندما  سيما  وال  حياتها،  ستغير  لظروف 
عليها  لزاما  فيصبح  بالمرصاد،  أعداؤها  لها 

المواجهة بدهاء«.
االلتقاء  نقاط  عند  اللبنانية  الفنانة  تتوقف 
وشخصية  الحقيقية  شخصيتها  بين  والخالف 
والهدوء  العناد  رانيا  مع  »يجمعني  رانــيــا: 
دم  أن  »رغـــم  مــمــازحــة:  وتكمل  ــاء«  ــذك وال
ذلك،  بــمــوازاة  رانــيــا«.  دم  من  أخــف  هيفاء 
كريم  المخرج  مع  التعاون  على  هيفاء  تثني 
إلى  المخرجين  أقــرب  »من  وتعتبره:  العدل، 
على  أخذ  وقد  الشخصي،  المستوى  على  قلبي 
ال  ذكي،  مخرج  وهو  بمسؤولية،  العمل  عاتقه 
أفضل  تحقيق  إلى  يسعى  بل  بسهولة،  يقتنع 
كبيرا  اهتماما  مبديا  التصوير،  أثناء  النتائج 
حساب  على  ذلك  جاء  وإن  حتى  الممثل  براحة 

مجهوده وطاقته وصحته كمخرج«.
دوره  عن  فهمي  أحمد  يتحدث  جانبه،  من 
ما  كل  عن  يختلف  »الــدور  قائال:  العمل  في 
جلسة  من  أكثر  جمعتني  لذا  سابقا،  قدمته 
أجل  مــن  الكتاب  وورشـــة  المخرج  مــع  عمل 

دور  ألعب  للشخصية.  نهائي  بتصور  الخروج 
كبيرة،  نقل  شركة  يملك  رجل  نعمان،  خالد 
خطاب  شركة  منها  عدة  شركات  مع  ويتعامل 
»خالد  أن  إلى  الفتا  رانيا«،  والد  يملكها  التي 
ــداف  أه تحقيق  ــى  إل ويسعى  طــمــوح  ــل  رج
لنفسه  ويبرر  إليها  يصل  كيف  ويدرك  محددة، 
إلى  الوصول  أجل  من  يتبعها  التي  األساليب 

ما يصبو إليه«.
يثني فهمي على التعامل مع هيفاء، و»على 
تفاصيل  على  تركز  مجتهدة  كممثلة  أدائها 

دورها بأفضل صورة«.
ويلفت إلى »أننا نكتشف في سياق األحداث 
برانيا،  خالد  يجتمع  أن  الظروف  تفرض  كيف 

وكيف سيتصدى للمشاكل مع شقيقها سيف«.
في  دوره  عــن  ســالمــة  شــريــف  ويــتــحــدث 

اخترت  »لطالما  قائال:  المسلسل، 
تتضمن  الــتــي  الشخصيات 

أقوم  حيث  ما،  نوع  من  تحد 
مني  وأقربها  جيدا  بدراستها 
كافة  لرسم  مجهودا  وأبــذل 
قبل  بها  المتعلقة  التفاصيل 
جاهزا  أكــون  كي  التصوير 

عند إشارة المخرج«.
دور  »ألعب  سالمة:  ويتابع 

طبعا  هي  و»رانــيــا«  »سيف«، 
المشاهد  وسيعرف  شقيقتي، 

بيننا  المتوترة  العالقة  طبيعة 
منذ المشهد األول، إذ سرعان ما 

ستظهر الصراعات القوية تباعا«.
غريبة  سيف  »شخصية  ويضيف: 

فهو  متوقعة،  غير  أفعالها  وردود 
تحقيق  ــى  إل ويسعى  ــي  ذك شخص 

بكل  لنفسه  يرسمها  محددة  أهــداف 
مع  عالقات  وتربطه  والوسائل،  الطرق 

يتدخل  التي  العمل  شخصيات  معظم 
بأفكارها،  ويتحكم  حياتها  تفاصيل  في 

األخــوة  فرغم  ــا..  ــي ران شقيقته  باستثناء 
حاضرين  والنزاع  التحدي  أن  نرى  والحب، 

دائما بينهما«.
يقدمه  الذي  الدور  على  فواز  صبري  ويعلق 
أحد  وهو  الويشي،  أشرف  دور  »ألعب  بقوله: 
القيام  عن  يتوانون  ال  الذين  الكبار  المحامين 
بأي شيء في سبيل مصالحهم، بل يرحب حتى 
بأذية اآلخرين إذا ما كان في األمر مصلحة له، 
لكنه ال ينجح في إرضاء رانيا التي يحبها، وهذه 

مشكلته طوال األحداث«.
كمحام،  موقعه  خالل  »من  ويضيف: 

بعائلة  عالقات  الويشي  أشــرف  تربط 
وشقيقها  والــدهــا  من  المؤلفة  رانيا 
كما  النهار(«،  )معتصم  راغب  وزوجها 
تجمعه األحداث بالشخصيات األخرى في 

)أحمد  وخالد  )روجينا(،  نجالء  مثل  العمل 
فهمي(، وغيرهم.
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القاهرة - الوسط

يا  هلل  »وظيفة  مسرحية  على  تجاربه  العريبي  رمضان  الفنان  بدأ 
النور،  محمد  الضو  السوداني  الفنان  تأليف  وهي  محسنين« 

وإخراج نورالدين علي مسعود.
المسرحية  »إن  السبت،  لـ»الوسط«،  العريبي  وقال 
وظروفه  الــشــاب  مشاكل  عــن  وتتحدث  مــونــودرامــا 
وكذلك  عمل،  إيجاد  على  قدرته  وعــدم  المعيشية 
مختلفة،  حياتية  صعوبات  من  ذلك  على  يترتب  ما 
من  وهــي  الفصحى  العربية  باللغة  والمسرحية 

فصل واحد«.
للمسرح  أجيال  لفرقة  »المسرحية  قائاًل:  وأضاف 
ليبياـ  صوت  راديو  مع  بالتعاون  البيضاء  والفنون 

البيضاء«.
سيكون  العرض  أن  إلى  العمل  بطل  وأشــار 

البيضاء. قريبًا في مدينة 

المذبل،  فرج  الكبير  الغنائي  الشاعر  توفي 
بمركز  عاما   76 ناهز  عمر  عن  الثالثاء، 
صحية  بأزمة  إصابته  إثر  الطبي،  بنغازي 
 2 منذ  المستشفى  إلــى  أثرها  على  دخــل 

أكتوبر الجاري.
األعــمــال  ــن  م الكثير  الــمــذبــل  كــتــب 
أعماله  ــر  آخ وكـــان  المتنوعة  الغنائية 
أغنية  عبر  ليبيا  لمعشوقته  الغنائية 
الفنان  أداهــا  التي  ليبيا«  يا  الغال  »سألت 
كتبه  ما  آخــر  أمــا  المجيد،  عبد  مصطفى 
بـ»فيسبوك«  صفحته  على  الراحل  الشاعر 

فكان لليبيا الوطن أيضا:
 / دامـــى  جــرحــك  ــاوطــن  ي عليك  عينى 
كل  فى   / أيامى  رحمت.  ال.  تبرا.  البيت 
واكل  السراب  نلقا   / تحال  بكره  انقول  يوم 

عقاب أحالمى.
المذبل  السنوسي  ــرج  ف الشاعر  ــد  ول
حياته  ــدأ  وب  ،1944 العام  ــة  درن بمدينة 
ــب كـــرة قـــدم فـــي أشـــبـــال نـــادي  ــالع ك
بـــ»األهــلــي  األول  ــفــريــق  وال »الــنــجــمــة« 
الوطني  المنتخب  إلى  وصل  حتى  بنغازي« 
جذبه  الغنائي  الشعر  أن  غير  الليبي، 
أهم  مــن  ليصبح  المالعب  مــن  وخطفه 
كتب  حيث  الليبية،  األغنية  شعراء  ــرز  وأب

كلمات أكثر من 400 أغنية.

ــم أشــرف  ــي ــراه ــدم مــع الــمــلــحــن إب قـ
فترة  الــمــجــيــد  عــبــد  ــادل  ــ ع ــرب  ــط ــم وال
منها  أعمال  مجموعة  أواخرالسبعينات، 
علينا«،  و»يصعب  و»متغيرين«  »الوعد« 
تعامل  كما  الخاطر«،  حنايا  الشوق  و»هــز 
بن  سالم  ــراحــل  ال المطرب  مــع  المذبل 
عز  »يــا  أغنية  منها  عــدة  ــان  أغ في  زابية 
الراحلة  المطربة  لــه  وغنت  الــغــوالــي«، 
ــا »اهلل  ــم أغــنــيــتــيــن وه ــد  ــم فــاطــمــة أح
الرفاقة«،  عــز  يــا  ــاك  وي و»أنـــا  يسامحك« 
فكرون  أحمد  الليبي  المطرب  له  غنى  كما 
وغيرهما  و»الــفــالح«  »الشمس«  أغنيتي 

من األعمال الغنائية.
أخرى  مــرة  للمالعب  المذبل  فــرج  عــاد 
تلفزيوني  كمخرج  ــمــرة  ال هــذه  ولــكــن 
ــة،  ــاضــي ــري ــط ال ــاش ــن ــم ــات وال ــاري ــمــب ــل ل
كمخرج  الليبية  ــة  اإلذاعـ فــي  عمل  حيث 
ــام  ــون ومـــعـــد بـــرامـــج، وقـ ــزي ــف ــل ــت ــال ب
البطوالت  من  كثير  إخــراج  في  بالمشاركة 
بطولة  أبــرزهــا  من  الرياضية  ــداث  واألحـ
التي  القدم  لكرة  األفريقية  األمــم  كــأس 
كما   ،1982 عـــام  ليبيا،  استضافتها 
المسلسالت  من  مجموعة  كمخرج  قــدم 
البعضها«  ــاس  ــن »ال منها  التلفزيونية 
و»العين  و»المفتاح«  الغناوي«  و»حكاوي 

اتمسي«.
كــمــا قـــدم الــشــاعــر فـــرج الــمــذبــل مع 
كثيرة  أغــانــي  الـــزروق  سالمين  الفنانة 
ــي«  ــن ــدت ــاه مــنــهــا »غــيــب عــلــي« و»ع

»ونست  وأغنية  أيامي«  معاك  و»زاهيات 
التي  المشتاقة«  الــســاهــرة  عيني 

للتلفزيون،  الــمــذبــل  أخــرجــهــا 
تونس  المطربة  له  غنت  كما 

مفتاح أغنية »ماتغيب عني«.
ــن  دواووي عــدة  له  طبعت 
ومنها  الشعرالغنائي  فــي 
ــا صــاحــبــي«  ــات ي ــي ــاع »رب
ــز  ــاب« و»ه ــت ــع ــو ال ــل و»ح
ــي«  ــ ــوال ــ ــوق« و»ع ــ ــش ــ ال

و»غريق يا بحر لوالف«.

● رمضان العريبي

● صبري فواز في مشهد من  مسلسل »إسود فاتح«

بنغازي -  مريم العجيلي 

»هيباتيا السكندرية« 
تتصدر بوستر 

»اإلسكندرية السينمائي«

رمضان العريبي يبدأ تجاربه 
بـ »وظيفة لله يا محسنني«

»هز الشوق«.. رحيل الشاعر الغنائي فرج املذبل»هز الشوق«.. رحيل الشاعر الغنائي فرج املذبل

»VIP بعد بدء عرضه على »شاهد
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● فرج المذبل

مـــهـــرجـــان  إدارة  ــت  ــنـ ــلـ أعـ
لدول  السينمائي  »اإلسكندرية 
الناقد  برئاسة  المتوسط«  البحر 
الـ36  الدور  بوستر  أباظة،  األمير 
من  الفترة  في  إقامتها  المزمع 
المقبل،  نوفمبر   12 ــى  إل  7
يحمل  الــبــوســتــر  جـــاء  حــيــث 
كأحد  »هــيــبــاتــيــا«  ــورة  ــ ص
ــوز مــديــنــة اإلســكــنــدريــة  رمـ
سينمائي  شريط  بها  يحيط 
والفن  السينما  ــدور  ل ممثال 
والتنوير  الثقافة  نقل  فــي 
ــذ الــعــنــف  ــبـ ــة ونـ ــهـ ــواجـ ومـ
وهو  أشكاله،  بكل  والتطرف 
والكاتبة  الفنانة  تصميم  من 

عبدالعزيز. رشا 
المهرجان  بــوســتــر  ويــمــثــل 
»هيباتيا  للفيلسوفة  بورتريه 
التي  الــمــرأة  ــي  وه السكندرية« 
المتوسط  البحر  عــروس  في  عاشت 
اإلسكندرية،  الــرومــانــيــة  والعاصمة 
يلمع  الــتــاريــخ  فــي  ــرأة  امـ أول  تعد  حيث 
في  لمعت  كما  رياضيات،  كعالمة  اسمها 
وتعد  الــفــلــك،  وعــلــم  الفلسفة  ــدريــس  ت
الديني  التطرف  ضحايا  إحــدى  »هيباتيا« 
حشد  يد  على  قتلت  حيث  الوقت،  ذلك  في 
م،   415 الــعــام  المتطرفين  الغوغاء  مــن 
واإللحاد  السحر  بممارسة  اتهامها  بعد 

دينية. اضطرابات  في  والتسبب 
اسم  تحمل   36 ــدورة  ال أن  إلــى  يشار 
تكريم  سيتم  كما  العاليلي،  عزت  الفنان 
إيناس  والمخرجة  عبداهلل،  صالح  الفنان 
ومدير  والمخرج  رغدة  والفنانة  الدغيدي، 

أحمد. محسن  التصوير 

أبطال »إسود فاتح« يكشفون تفاصيل العملأبطال »إسود فاتح« يكشفون تفاصيل العمل

مهرجان »القاهرة السينمائي« يكشف الدفعة األولى من أفالم الدورة مهرجان »القاهرة السينمائي« يكشف الدفعة األولى من أفالم الدورة 4242
عن  الدولي«،  السينمائي  »القاهرة  مهرجان  كشف 
تقام  التي  الـــ42،  دورتــه  أفالم  من  األولــى  الدفعة 
مبشرا  المقبل،  ديسمبر   10 إلى   2 من  الفترة  في 
مجموعة  تضم  دسمة  سينمائية  بوجبة  الجمهور 
معظمها  فاز  والتي  العالم،  أفالم  وأحدث  أهم  من 

بأرفع الجوائز في المهرجانات الكبرى خالل 2020.
»جنبا  المهرجان:  رئيس  حفظي  محمد  ويقول 
والــدولــي  العالمي  الــعــرض  ــالم  أف مــع  جنب  ــى  إل
اكتشافها سنويا،  على  المهرجان  يعمل  التي  األول، 
البرمجة  فريق  يفخر  القاهرة،  من  للعالم  ليقدمها 
التي   2020 أفــالم  أهم  من  مجموعة  بضم  أيضا 
بعد  للسينما،  المحب  المهرجان  جمهور  ينتظرها 
بها  النقاد  واحتفاء  مرتفعة،  تقييمات  على  حصولها 
جوائز  أهم  تحصد  أن  قبل  الدولية،  الصحافة  في 

العام في المهرجانات الكبرى.
أرض   -  NOMADLAND( األميركي  الفيلم 
المهرجان  يفخر  التي  الكبرى  األفــالم  من  الرحل( 
األول  عرضه  فــي   ،42 ــدورة  الـ لبرنامج  بضمها 
من  باثنين  فــوزه  بعد  العربي،  والعالم  بأفريقيا 
مهرجان  من  الذهبي«  »األســد  العام؛  جوائز  أبرز 

فينسيا، و»اختيار الجمهور« من مهرجان تورنتو.
زاو، بطولة فرانسيس  الذي تخرجه كلوي  الفيلم 
أحداثه  وتدور  األوسكار،  على  الحاصلة  مكدورماند 
دائم  ترحال  في  حياتها  تقضي  أن  تقرر  امرأة  حول 
العظيم.  الكساد  فترة  خالل  األميركي  الغرب  في 
الرسمي  القسم  في  القاهرة  مهرجان  ويعرضه 

خارج المسابقة.

الرسمي  القسم  في  يعرض  الهند،  إنتاج  ومن 
 -THE DISCIPLE( فيلم  أيضا  المسابقة  خــارج 
واالتحاد  سيناريو  أفضل  بجائزتي  فاز  الذي  التلميذ( 
األخيرة  الــدورة  في  )الفيبريسي(  للنقاد  الدولي 

لمهرجان فينيسيا.
وإنتاج  تامهاني،  شايتانيا  ــراج  إخ من  الفيلم 
كوارون،  ألفونسو  األوسكار  على  الحاصل  المخرج 
حياته  يكرس  هندي  شــاب  حــول  أحــداثــه  وتــدور 
ويواجه  الكالسيكي،  الهندي  بالغناء  حلمه  لتحقيق 

تحديات صعبة ال ينجح فيها إال قليلون.

المسابقة  خارج  الرسمي  القسم  في  يشارك  كما 
 -  UNDINE( الفرنسي  األلماني  الفيلم   ،42 للدورة 
ترأس  الذي  بيتزولد،  كريستيان  للمخرج  أوندين( 
القاهرة  لمهرجان  الدولية  المسابقة  تحكيم  لجنة 
المسابقة  في  ــارك  ش الفيلم   .38 الـــ  ــه  دورت في 
وفازت  الـ70،  دورته  في  برلين  لمهرجان  الرسمية 
فاز  كما  ممثلة،  أفضل  بجائزة  بير،  بــاوال  بطلته 
قصة  أحداثه  وتتناول  الفيبريسي،  بجائزة  أيضا 
أسلوب  خالل  من  باألساطير  تمتزج  معاصرة  حب 

شاعري شديد التميز.

الفائز  الفيلم  يعرض  أيضا  برلين  أفــالم  من 
 MOGUL( البانوراما  لقسم  الفيبريسي  بجائزة 
 - بريطاني  إنتاج  موجلي(،  موجول   -  MOWGLI
أحمد  ريز  وبطولة  طــارق  بسام  ــراج  وإخ أميركي، 
وتتابع  السيناريو،  كتابة  في  أيضا  يشارك  الــذي 
أصول  من  بريطاني  راب  مغني  رحلة  الفيلم  أحداث 
ألولى  تحضيره  أثناء  المرض  يداهمه  باكستانية، 
الفيلم  يؤثر على كل خططه.  العالمية، مما  جوالته 
خارج  الرسمي  القسم  في  القاهرة  مهرجان  يعرضه 

المسابقة.

المهرجان  يعرض  أيضا  المهمة  ــالم  األف من 
وبلجيكا  ألمانيا  إنتاج  من  منفى(   -  EXILE( فيلم 
الفيلم  وهــو  مورينا،  فيسار  وإخـــراج  وكوسوفو، 
جوائز  أرفع  سراييفو«،  »قلب  جائزة  على  الحاصل 
مهندس  عن  أحداثه  ــدور  وت سراييفو،  مهرجان 
في  األلمانية  زوجــتــه  مــع  يعيش  كوسوفو  مــن 
من  والتجاهل  للتنمر  عرضة  أنــه  ويشعر  ألمانيا 
زمالئه ومن أسرته مما يجعله في أزمة حقيقية في 
المهرجان  ويعرضه  به،  المحيطين  مع  التعايش 

في قسم البانوراما الدولية.
 LIMBO( البريطاني  الفيلم  أيضا  يعرض  كما 
لمهرجان  الرسمية  االختيارات  أبــرز  أحد  التيه(   -
تورنتو  مهرجان  شهد  ــذي  وال السينمائي،  كــان 
لجنة  جائزة  على  يحصل  أن  قبل  األول،  عرضه 
سان  لمهرجان  األخيرة  الدورة  في  الشباب  تحكيم 

سباستيان.
للدورة  الدولية  المسابقة  في  يشارك  الفيلم 
الممثل  وبطولة  شــاروك  بين  إخــراج  من  وهو   ،42
مختلفا  منظورا  ويقدم  المصري،  أمير  المصري 
يعزف  سوريا  شابا  يتابع  إذ  الالجئين،  لمشكالت 
تحديد  انتظار  وفــي  عائلته  عن  انفصل  الــعــود، 

مصيره في إحدى جزر سكوتالندا.
ــرج إيـــفـــان ي.  ــخ ــم ويـــعـــود هـــذا الـــعـــام ال
القاهرة  مهرجان  في  للمشاركة  تفيردوفسكي، 
المؤتمر(   -  CONFERENCE( أفالمه،  بأحدث 
بعد  وذلــك  الدولية،  المسابقة  في  ينافس  الــذي 
 -  JUMPAN( السابق  فيلمه  عرض  على  عامين 

محتال( في الدورة 40 العام 2018.
وبريطانيا  وإستونيا  روسيا  إنتاج  من  الفيلم 

لجنة  مــن  خــاص  تنويه  على  وحصل  وإيطاليا، 
سيدة  حول  تــدور  وأحداثه  فينيسيا،  أيــام  تحكيم 
مسارح  أحــد  في  وقــع  إرهابي  حــادث  ذكــرى  تحيي 
من  الناجين  بعض  دعـــوة  ــالل  خ مــن  موسكو، 
تواجه  أن  تحاول  وهناك  المسرح،  لنفس  الحادث 

نفسها وتعترف بذنبها تجاه ابنتها وزوجها.
أحد  يــشــارك  أيــضــا  الــدولــيــة  المسابقة  فــي 
 GAZA MON( العام؛  هذا  العربية  األفــالم  أبــرز 
فلسطين  إنتاج  من  مونامور(  غــزة   -  AMOUR
األخوين  ــراج  وإخـ والبرتغال،  وألمانيا  وفرنسا 
في  األول  عرضه  كان  والــذي  ناصر،  وطــرزان  عرب 
أن يحصل  قبل  فينيسيا،  آفاق في مهرجان  مسابقة 
في  آسيوي  فيلم  كأفضل   NETPAC جائزة  على 

مهرجان تورنتو.
يقع  وحيد  مسن  رجل  عن  الفيلم  أحــداث  تــدور 
في  بحبه،  لها  االعتراف  ويحاول  خياطة  حب  في 
من  سيغير  أثريا  تمثاال  فيه  يكتشف  الذي  الوقت 

مجرى حياته. يعرض في المسابقة الدولية.
لجنة  عضو  فرانكو،  ميشيل  المكسيكي  المخرج 
من  الماضية  للدورة  الدولية  المسابقة  تحكيم 
بفيلمه   42 ــدورة  ال في  يشارك  القاهرة،  مهرجان 
نظام   -  NEW ORDER( الفرنسي  المكسيكي 
من  الكبرى  التحكيم  لجنة  بجائزة  الفائز  جديد( 

مهرجان فينيسيا.
القسم  في  القاهرة  مهرجان  يعرضه  الفيلم 
حفل  في  أحداثه  وتــدور  المسابقة،  خارج  الرسمي 
المجتمع  من  الثرية  للطبقة  ينتمون  ألفــراد  زفاف 
وصول  نتيجة  يتوقف  الحفل  لكن  المكسيسي، 

ضيوف غير متوقعين.

منها »أرض الرحل« و»غزة مونامور«

هيفاء وهبي: نعيش مع شخصيات 
تظهر طيبة مصطنعة فيما 

تطعن بعضها في الظهر

القاهرة - محمد علوش

● هيفا وهبي

● أفالم الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة

آخر أعماله »سألت الغال يا ليبيا«



في
املرمى

الشباب،  لمنتخب  اإلداري  المدير  أعلن 
عناصر  توجه  عن  الكوت،  عبدالسالم 
منتخب الشباب تحت 20 عاما إلى مدينة 
بنغازي، إلقامة التجمع األول. وكتب الكوت، 
عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل 
منتخب  »رحلة  »فيسبوك«:  االجتماعي 
الشباب تحت 20 سنة، المتجه إلى مدينة 

بنغازي عبر البر، نسأل اهلل السالمة«.
القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  وحدد 
 ،2020 أكتوبر   15 إلى   5 من  الفترة 
المنتخب  لالعبي  إعداد  معسكر  إلقامة 
الوطني للشباب، بمدينة بنغازي، وخضع 
أخيرا،  للشباب،  الوطني  المنتخب  العبو 
المستجد«،  »كورونا  فيروس  لتحليل 

وجاءت جميعها سلبية، وذلك قبل خوض 
معسكره المغلق.

تجدر اإلشارة إلى أن المنتخب الوطني 
للشباب يقوده فنيا المدرب عياد القاضي، 
ويساعده مهدي بوشاح، فيما يقوم بمهمة 
اإلشراف اإلداري عبدالسالم الكوت. وكان 
بطولة  منافسات  ودع  للشباب  منتخبنا 
كأس العرب للشباب من الدور ربع النهائي 
بعد الهزيمة أمام نظيره المغربي بركالت 
الترجيح بنتيجة »9-8«، علما بأن منتخب 
فرسان المتوسط، قد تأهل إلى الدور ربع 
النهائي لكأس العرب، وجاء ثاني المجموعة 
الرابعة، ليواجه المنتخب المغربي صاحب 

الصدارة بالمجموعة الثانية.

مالعب 14

امتحان توغو.. 
واختبار جزر القمر

الحدث

زين العابدين بركان

الليبية  الرياضية  الجماهير  أنظار  تتجه 
تونس  إلى  الخميس،  هذا  من  بداية 
منتخبنا  على  األولى  الكروية  النظرة  إللقاء 
أول  يخوض  وهو  القدم،  لكرة  الوطني 
اختبار وامتحان ودي له في مواجهة منتخب 
وجاهزية  استعداد  على  لالطمئنان  توغو 
المحك  هذا  يخوض  الذي  الفريق  العبي 

األفريقي الودي بجهاز فني ليبي خالص.
أمام  ثانٍ  ودي  واختبار  بلقاء  وسيتبعه 
نكرم  أن  أمل  على  القمر،  جزر  منتخب 
االمتحان  غمار  ونخوض  ندخل  ونحن 
شهر  خالل  والمرتقب  األصعب  الحقيقي 
غينيا  منتخب  نواجه  حين  المقبل،  نوفمبر 
حاسمتين  مواجهتين  في  االستوائية 
مع  الشراكة  فض  أجل  من  متتاليتين 
منتخب  الثاني،  الترتيب  في  شريكه 
والعبور  الزجاجة  عنق  من  والمرور  تنزانيا، 
وتقريب  واالقتراب  الدافئة  المناطق  إلى 
الكاميرون«،  »كان  من  أكثر  المسافة 
بطاقتي  إحدى  على  بقوة  والمنافسة 
الحدث  لهذا  الترشح  تأشيرة  ونيل  التأهل، 
والمحفل األفريقي الكبير الذي طال شوقنا 
وانتظارنا لمعانقته بعد طول غياب، واألمل 
وطموح  حماس  على  معقود  األمل،  كل 
التاريخ  لدخول  الشاب  الجيل  هذا  وإرادة 
المتعطشة  الرياضية  الجماهير  وإسعاد 
الجيل  تحقيقه  وعجز عن  أخفق  ما  وتحقيق 
األخيرة،  االمتار  في  تعثر  الذي  السابق 
في  التأهل  ومشارف  أعتاب  على  وكان 
خاصة  الماضية،  الـ»كان«  تصفيات  نسخة 
الالعبين  يمثل  الحالي  الجيل  منتخب  أن 
األكثر  والغالبية  النسبة  فيه  المحترفين 
بلوغ  في  عليهم  ونعتمد  نعوِّل  من  فهم 

الهدف المنشود.
والفراغ  الكروي  النشاط  غياب  ففي ظل 
تبقى  المحليون  الالعبون  به  يمر  الذي 
جاهزية المحترفين هي الزاد، وهى القادرة 
على صنع الفارق، وتقديم العون واإلضافة 
نقطة  المقبلة  الـ»كان«  بطولة  لتكون 
الليبية  القدم  لكرة  والتحول  االنطالق 
ويفتح  األجيال  باقي  ليحفز  الجيل  ولهذا 
وأثرهم  خطواتهم  القتفاء  األبواب  أمامها 
تكون  النجاحات  مزيد  نحو  حذوهم  ليحذو 
لتعين  االحتراف  مالعب  من  انطالقتها 
واستحقاقاته  مواعيده  قادم  في  منتخبنا 
لنوعية  تحتاج  التي  الكبيرة  وتحدياته 
في  أصبحنا  متمرسين  محترفين  وجودة 
مسيس الحاجة إليها لتعويض كل ما فات.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

منتخب الشباب يقيم تجمعه األول ببنغازي
الدولي  ليفربول،  فريق  نجم  حقق 
إنــجــازًا  صـــالح،  محمد  المصري 
تاريخيًا غير مسبوق مع الريدز، بعد 
أستون  شباك  في  هدفين  إحــراز 
الممتاز،  اإلنجليزي  بالدوري  فيال 
المذلة  فريقه  هزيمة  ورغــم 
الجولة  ضمن   ،)7-2( بنتيجة 

الرابعة من الدوري اإلنجليزي.
مرمى  فــي  ــالح  ص وبهدفي 
من  رصيده  رفــع  فيال،  أستون 
سجلها   101 ــى  إلـ ــداف  ــ األهـ
 99 بــواقــع  ــاراة،  ــب م  177 ــالل  خ
فقط  وهدفين  ليفربول  مع  هدفا 
»الفرعون  بذلك  ليحقق  تشيلسي،  مع 
في  له  تهديفية  مئوية  أول  المصري« 
إنجلترا بمختلف البطوالت المحلية والقارية، 
ليصبح أول العب مصري يسجل 100 هدف.

بتسجيله  الوحيد  اإلنجاز  ذلك  يكن  ولم 
له   25 رقم  الفريق  في  سجل  بل  الهدفين، 
الدوري  في  ضدهم  لعب  فريقا   26 أصل  من 
اإلنجليزي الممتاز، أي بنسبة %96، وهو المعدل 
تاريخ  فــي  ليفربول  مــن  العــب  ألي  األفــضــل 

البريميرليغ.
الئحة  على  الثاني  المركز  صــالح  واحتل 
واحد  هــدف  بفارق  المسابقة،  هدافي 
كالفرت  دومنيك  إيفرتون  مهاجم  عن 
مين  هيونغ  توتنهام،  ونجم  ليوين، 

سون.

اختارت النقابة العامة لإلعالميين الرياضيين ببنغازي، رئيس إدارة نادي 
األهلي بنغازي، خالد السعيطي، كافضل شخصية رياضية للعام 2020، 
بسبب أعماله وأنشطته االجتماعية والثقافية والرياضية التي قام بها. 
وقال األمين العام بالنقابة، حمدي الشيخي، لـ»الوسط« إن السعيطي 
فاز بالجائزة نظرًا للنقلة الكبيرة التي أحدثها في جانب االستثمارات، 

كما تم تحديد منتصف نوفمبر المقبل موعد االحتفالية السنوية 
الجائزة«. لتسليم 

والرياضة ◆ العامة للشباب  الهيئة  البوزيدي، رئيس فرع  أعلن عصام 
بترهونة، عن قرب إعالن تشكيل لجنة تسييرية لنادي ترهونة، وقال في 
المدن  إنه طالب هيئة الشباب والرياضة بتفعيل  إلى »الوسط«  تصريح 

التي تتبع مكتب  المدن  الرياضية بترهونة وبني وليد ومسالتة، وهي 
الشباب والرياضة ترهونة. وأوضح: »تلقينا وعودا من رئيس الشباب 

إحياء  التي ستسهم في  المدن،  والرياضة بصيانة وتفعيل هذه 
الرياضي«. النشاط 

◆
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● منتخب الشباب
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القدم،  لكرة  األول  الوطني  المنتخب  يستهل 
الودية  وتجاربه  مبارياته  أولى  الخميس،  مساء 
 »2022 »كان  لتصفيات  استعدادًا  الدولية، 
دولية  ودية  أول مواجهة  بالكاميرون، بخوضه 
العام ستجمعه بمنتخب توغو، على أن  له هذا 
يخوض ثاني وآخر مواجهاته الودية يوم األحد 
المقبل أمام منتخب جزر القمر. وكان المنتخب 
قد استأنف برنامج تدريباته وتحضيراته بإقامة 
أول تجمع ومعسكر تدريبي بمدينة زوارة استمر 
سوسة  مدينة  كانت  ثم  األسبوعين،  لقرابة 
واألهم،  الثانية  التدريبية  المحطة  التونسية 
التي شهدت توالي وصول الالعبين المحترفين 
وتعزيز  للمشاركة  الدعوة  لهم  وُجهت  الذين 
الوديتين  المواجهتين  الدولية خالل  التشكيلة 

في أيام )الفيفا(.
امتحان  أول  الوديتين  المواجهتين  وتمثل 
للمنتخب  الجديد  الفني  للجهاز  حقيقي  واختبار 
الليبي بقيادة المدرب الوطني علي المرجينين، 
ومساعده أحمد السنفاز، ومدرب حراس المرمى 
وأيوب  بدني،  معد  ومفتاح طوير  غزالة،  مفتاح 

القبالوي فني اإلحصاءات.

10 محترفين يعززون تشكيلة »الفرسان«
القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  سيعزز 
القمر  وجزر  توغو  مواجهتي  خالل  تشكيلته 
بدؤوا  محترفين  العبين  بعدد عشرة  الوديتين 
الفريق  بمعسكر  وااللتحاق  تباعًا  الوصول  في 
مشاركتهم  وينتظر  التونسية  سوسة  بمدينة 
هم  المحترفون  والالعبون  المباراتين،  خالل 
مؤيد الالفي، وبدر حسن، وطلحة زرق، ومهند 
باهلل  والمعتصم  الهوني،  وحمدو  عيسى، 
المقصي،  وأحمد  صولة،  ومحمد  المصراتي، 
أنيس  الالعب  جانب  إلى  الترهوني،  ومحمد 
العبين  خمسة  التحاق  تعذر  فيما  سلتو، 
مفتاح  وهم  مختلفة،  ألسباب  آخرين  محترفين 
علي،  بن  وأحمد  الورفلي،  وسند  طقطق، 

والسنوسي الهادين والمعتصم صبو.

ختام معسكر تونس
معسكر  عن  الستار  يسدل  أن  وينتظر 
مباراته  خوضه  عقب  سوسة  بمدينة  الفريق 
حيث  القمر،  جزر  منتخب  أمام  الثانية  الودية 
سريعًا  أدراجهم  المحترفون  الالعبون  سيعود 
المحليون  الالعبون  فيما سيعود  أنديتهم  إلى 
أن  على  الوطن  داخل  المحلية  فرقهم  إلى 
أقل  قبل  الثالثة  للمرة  ليتجمع  الفريق  يعود 
غينينا  مواجهتي  موعد  من  أسبوعين  من 
االستوائية بتونس بكامل محترفيه، مع مطلع 

موعد  يحين  حتى  ويتواصل  نوفمبر  شهر 
الحاسمتين. المواجهتين 

جزر القمر متصدرة.. وتوغو متأخرة
القمر أول تجربتين  تعد تجربتا توغو وجزر 
العام،  هذا  خالل  الليبي  للمنتخب  وديتين 
آخر  كانت  حيث  العام،  قرابة  مند  واألولى 
المواجهة  كانت  المنتخب  خاضها  مباراة 
ثاني  ضمن  تنزانيا،  منتخب  أمام  الرسمية 
نوفمبر  شهر  في  الـ»كان«  تصفيات  جوالت 
التونسي  المدرب  بقيادة  الماضي،  العام  من 
»فرسان  فوز  عن  وأسفرت  البنزرتي،  فوزي 
كان  أن  بعد  لهدف  بهدفين  المتوسط«، 

بهدف. متأخرًا 
في  حاضرة  االستفادة  تكون  أن  وينتظر 
المنتخبين  لقيمة  نظرًا  المباراتين  هاتين 
القمر  جزر  منتخب  يتصدر  حيث  المنافسين، 
تصفيات  ضمن  السابعة  األفريقية  مجموعته 
مصر  من  كاًل  جانبه  إلى  تضم  والتى  الكان، 
يتصدر مجموعته برصيد  وتوغو، حيث  وكينيا 
توغو  منتخب  على  فوز  نقاط جمعها من  أربع 
بهدف لصفر، وتعادل أمام منتخب مصر دون 
أهداف، بينما يحل منتخب توغو رابعًا في آخر 
ترتيب مجموعته برصيد نقطة واحدة جمعها 

القمر،  جزر  أمام  ملعبه  على  خسارة  من 
وتعادل أمام كينيا بهدف لهدف في نيروبي.

ثالث مواجهة مع جزر القمر
منتخب  مع  الوطني  المنتخب  مباراة  وتعد 
جزر القمر أول مواجهة ودية دولية في تاريخ 

لـ»فرسان  سبق  فيما  المنتخبين،  مواجهات 
مع  مرة  ألول  رسميًا  تقابل  أن  المتوسط« 
منتخب جزر القمر، ضمن تصفيات بطولة أمم 
2012، التي تأهل ليبيا إلى نهائياتها  أفريقيا 
لثالث وآخر مرة، حيث تفوق المنتخب الوطني 
أهداف  بثالثة  بباماكو  األول  الذهاب  لقاء  في 
بالتعادل  اإلياب  لقاء  انتهى  بينما  لصفر، 

لهدف. بهدف 

رابع لقاء ودي مع توغو
أما منتخب توغو فقد جمعه بليبيا مواجهات 
وديًا  التقيا  حيث  عديدة،  ورسمية  ودية  دولية 
أربع  في  ورسميًا  سابقة  مباريات  ثالث  في 
هي  المرتقبة  الودية  المباراة  وتعد  مواجهات، 

الرابعة في تاريخ مواجهات المنتخبين.
منذ  وانطلقت  الودية  المنافسات  وبدأت 
التقيا وديًا ألول مرة بملعب  1999 حين  عام 
الوطني  المنتخب  العجيالت، وأسفرت عن فوز 
في  الثانية  للمرة  التقيا  ثم  لهدف،  بهدفين 
الدولية  الودية  النهر  دورة  في  العام  نفس 
ليبيا  فوز  عن  المباراة  وأسفرت  ببنغازي، 
الليبي  المنتخب  التقى  كما  لصفر،  بهدفين 
الثالثة واألخيرة  للمرة  التوغولى وديًا  بنظيره 
العام 2002 بملعب مصراتة وأسفرت المباراة 

عن فوز الفرسان برباعية. غير أن المواجهات 
ضمن  مرة  ألول  انطلقت  الرسمية  الدولية 
أسفر  حين   ،2002 العالم  كأس  تصفيات 
بنغازي،  ُأقيم بملعب  الذي  األول  الذهاب  لقاء 
الوطني،  المنتخب  الهالل  فريق  خالله  ومثل 
بثالثة  الفريقين  تعادل  عن  المباراة  وأسفرت 
اإلياب  لقاء  أسفر  بينما  منهما،  لكل  أهداف 
ومثل  لصفر  بهدفين  توغو  منتخب  فوز  عن 
فريق  المباراة  هذه  في  الوطني  منتخبنا 

بطرابلس. األهلي 
ضمن  فكانت  الرسمية  المواجهات  آخر  أما 
لقاء  وانتهى   ،2014 العالم  كأس  تصفيات 
الذهاب األول بتعادل المنتخبين بهدف لهدف، 
بهدفين  إيابًا  بطرابلس  ليبيا  تفوقت  بينما 

لصفر.
الليبي  للمنتخب  التحضيرات  هذه  وتأتي 
استعدادًا لمواجهة منتخب غينيا االستوائية في 
مباراتين ضمن ذهاب الجولتين الثالثة والرابعة 
تصفيات  ضمن  المقبل،  نوفمبر  شهر  خالل 
الكان  لتصفيات  العاشرة  األفريقية  المجموعة 
المنتخب  يتصدرها  التي   ،2021 بالكاميرون 
التونسي برصيد ست نقاط، يليه مناصفة في 
برصيد  وليبيا  تنزانيا  منتخبا  الثانية  المرتبة 

ثالث نقاط.

املنتخب يستهل تحضيراته بخوض أولى تجاربه الودية هذا العام

أبناء المرجيني يستغلون »أيام 
الفيفا« لالستعداد والتحضير 

لجوالت تصفيات الـ»كان«

10 محترفين يعززون صفوف 
المنتخب في سوسة.. وتعذر التحاق 

خمسة العبين ألسباب مختلفة

● المنتخب الوطني

»فرسان المتوسط« في أول اختبار أمام توغو.. ويخوض ثاني مواجهاته الودية أمام جزر القمر
الوسط - زين العابدين بركان

بمشاركة محترفيه..

توأمة بين »فرسان المتوسط« ونادي االتحاد
وقعت أكاديمية فرسان المتوسط، ونادي االتحاد 
بالعاصمة  النادي  بمقر  توأمة  اتفاقية  الليبي، 
مدير  االتفاقية،  توقيع  مراسم  وحضر  طرابلس. 
سليمان  والدكتور  أبوبريق،  فرج  األكاديمية  عام 
الفورتية، والدكتور جمال الجعفري، رئيس مجلس 
إدارة  مدير  العائب  ومحمد  االتحاد،  نادي  إدارة 

قطاع الناشئين بالنادي.
تصب  بنود  عدة  على  االتفاقية  هذه  وتنص 
فـرع  افتتاح  أبرزها  المؤسستين،  مصلحة  في 
وتسويق  ــادي،  ــن ال ــة  أروقـ داخـــل  لألكاديمية 
واستفادة  االتــحــاد،  لنادي  األكاديمية  مواهب 
إسبانية  أندية  مع  المعايشات  من  النادي  مواهب 
النادي،  بمواهب  االستعانة  عن  فضال  وبلغارية، 
وذلك بالمشاركات الخارجية لغرض كسب الخبرة 
والتجربة من خالل االحتكاك مع األندية األوروبية 

لما لها من فوائد تعود على النادي وعلى الالعب 
على وجه الخصوص.

مباحثات  عــدة  بعد  االتفاقية  هــذه  وجــاءت 
إدارة  ومجلس  األكاديمية  إدارة  بين  ومشاورات 
بعد  الخطوة  هــذه  ــاءت  ج كما  االتــحــاد،  ــادي  ن
العامين  خالل  األكاديمية  حققتها  التي  النجاحات 

الماضيين، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
المتوسط«  »فرسان  أكاديمية  رئيس  وكان 
إلى  ــاص  خ تصريح  فــي  ســابــق  ــت  وق فــي  ــد  أك
تركيا  ــى  إل األكاديمية  رحلة  أن  ــط«،  ــوس »ال
الرابعة  الصداقة بنسختها  والمشاركة في بطولة 
من  أكثر  فنيا  أداء  شهدت  إسطنبول  مدينة  في 
رائع، وخالل فترة البطولة تبارى الالعبون مع كبار 
التركية »فنربخشة« وتفوقوا عليه بثالثة  األندية 

أهداف مقابل هدفين.

واإلعالمية  والفنية  الرياضية  األسرة  ودعت 
الكبير  الغنائي  الشاعر  بنغازي،  بمدينة  والثقافية 
والنجوم  الرموز  أحد  المذبل،  فرج  الكرة  ونجم 
مسيرتهم  في  النجاح  بين  جمعوا  الذين  القليلة 
الكبير  الراحل  النجم  واإلبداعية.  والفنية  الكروية 

فرج المذبل بدأ مسيرته الرياضية العبا 
كان  حيث  الستينات،  مطلع  في 

وبراعة  رقة  الكرة بكل  يداعب 
الهالل  نجم  برفقة  ورشاقة 

الماقني  محمد  السابق 
على شواطئ بحر الشابي 
ليلتحق  بنغازي،  بمدينة 
األهلي  بأشبال  بعدها 
المدرب  بقيادة  بنغازي 

عبدالعال العقيلي.
صفوف  إلى  انتقل  ثم 

والتحق  الهالل  فريق 
العام  األول  الفريق  بصفوف 

1964 بقيادة المدرب الجزائري 
ليتحول  السعيدي،  اإلبراهيمي 

المدرب  بقيادة  النجمة  لفريق  بعدها 
اليوغوسالفي بافلي، بعد تلقيه عرضا ماديا مغريا 
كالعب  ويعامل  ليلعب  النجمة،  إدارة  من  وقتها 
محترف ألول مرة، وبعد ثالثة مواسم رائعة قضاها 
النادي  إدارة  الكبير  تألقه  لفت  النجمة  فريق  مع 
وبعقد  ثانيا،  مغريا  عرضا  ليتلقى  بنغازي  األهلي 
مادي تجاوزت قيمته وقتها 400 دينار، بناء على 
الذي  طمسون،  اإلنجليزي  المدرب  من  توصية 
أبدى إعجابه بقدراته الفنية وسجل ظهوره األول 
مع فريق األهلي بنغازي، في دوري المملكة، وهو 

حل  الذي  العام  ليبيا  دوري 
بنغازي  األهلي  فريقه  فيه 
لنيل لقب وصيف بطل الموسم.
له  موسم  ثاني  في  نجح  ثم 
مرة  ألول  التتويج  في  بنغازي  األهلي  مع 
الرياضي »69 -  الليبي للموسم  الدوري  ببطولة 
70«، بقيادة المدرب المصري الراحل عبده صالح 
للمذبل،  كبيرا  تألقا  شهد  موسم  في  الوحش، 
الذي أحرز تسعة أهداف في موسم البطولة األولى 
دارنس  من  كل  شباك  في  أبرزها  »ب«،  لألهلي 

واألهلي طرابلس.
كما شارك مع فريقه األهلي بنغازي في بطولة 
أندية المغرب العربي العام 1969 بالمغرب، كما 
الودية  مبارياته  من  عدد  في  األهلي  مع  تألق 

المصري، واختير ألول مرة  الزمالك واألهلي  أمام 
له ضمن  رسمي  أول ظهور  في  الليبي  للمنتخب 
المنتخب  أمام  مباراته  في  العالم  كأس  تصفيات 
لمنتخب  لعب  حيث  يشارك  لم  لكنه  اإلثيوبي، 

الدولية.  الودية  المباريات  من  العديد  بنغازي 
كان محطته  الذي  التحدي،  لفريق  بعدها  وانتقل 
مالعب  بعدها  ليعتزل  واألخيرة،  الرابعة  الكروية 
كرة القدم مبكرا العام 1970، وبعد تردد وصراع 
مع نفسه في اتخاذ هذا القرار الصعب بين عشقه 
اإلذاعة  وحاجة  بمالعبها  واستمراره  القدم  لكرة 
ومخرج  غنائي  كشاعر  إليه  الليبي  والتلفزيون 
للبرامج، ليتخذ القرار الصعب باالبتعاد نهائيا عن 
اإلبداعي،  اإلعالمي  للعمل  والتفرغ  الكرة  مالعب 
الذي لطالما تألق فيه وتميز واختلف عن اآلخرين.

أخرج  حيث  متفردة،  بصمة  فيه  له  وكانت 
أول مباراة تلفزيونية وكانت مباراة ودية له بين 
بشكل  واستفاد  المصري،  واألهلي  »ب«  األهلي 
كبير من كونه العب كرة قدم متميزا، حيث تميز 
في عالم اإلخراج، عندما قام بإخراج جميع مباريات 
أفريقيا  أمم  بطولة  لمنتخبات  الثانية  المجموعة 
الدولي  بنغازي  بملعب   ،1982 العام  القدم  لكرة 

في تجربة فريدة من نوعها.
المرئي،  اإلخراج  عالم  في  نقلة  وكانت 
واإلخراج  التصوير  في  جديدة  طرقا  ابتكر  كما 
قناة  شاشة  عبر  والطائرة  السلة  كرة  لمباريات 
المباريات  من  الكثير  وأخرج  الرياضية،  ليبيا 

والبرامج الرياضية والمنوعات.
والشعر،  الغنائية  الكلمة  عالم  في  وتألق 
الشعر  بموهبة  وجل  عز  المولى  حباه  حيث 
وقدم  اإلحساس،  مرهف  رقيقا  غنائيا  شاعرا 
أعماال غنائية لكبار المطربين من ليبيا ومختلف 
الدول العربية، القت صدى كبيرا وال تزال تتردد 
الصحفي  العمل  مارس  كما  هذا،  يومنا  حتى 
أواخر  منذ  المحلية  الصحف  من  بالعديد  وكتب 
الستينات في المجال الفني والثقافي والرياضي، 
وصدرت له عدة دواوين أشهرها دواوين »حلو 

العتاب، ويا صاحبي، وهز الشوق«.

فرج المذبل.. عندما يخطف الشعر الغنائي نجوم الكرة من المالعب
الوسط - زين العابدين بركان

● توأمة بين أكاديمية »فرسان المتوسط« واالتحاد

● فرج المذبل مع فريق األهلي بنغازي

نجح مع األهلي بنغازي في 
التتويج ألول مرة ببطولة 

الدوري الليبي »69 - 70«

● صالح

● المذبل

● السعيطي



الوسط- الصديق قواس

يحظى العب »األهلي طرابلس« السابق حسن 
النابولي، باحترام وتقدير الجميع داخل الملعب 

وخارجه، كما يتمتع بمكانة مرموقة بين الكثير من 
أصدقائه في مختلف أنحاء ليبيا وخارجها، إلى جانب 

حصوله على عديد الجوائز والكؤوس مع نادي 
»األهلي طرابلس«، وتوليه رئاسته لسنوات طويلة، 
وهو أيضًا العب وسط متميز مثل المنتخب الوطني 

لسنوات عديدة، ويتميز بالهدوء والفكر الكروي، 
ويمارس هوايته المفضلة المتمثلة في رياضة كرة 
القدم حتى اآلن مع رابطة الرياضين القدماء، حيث 

تجده في جميع المناسبات الرياضية، كما جرى 
تكريمه من العديد من الجهات.

وأجرت جريدة »الوسط« لقاًء مع دينامو خط 
الوسط في فريق »األهلي طرابلس« والمنتخب 

الوطني السابق حسن النابولي، الذي تعود نشأته 
إلى مدينة طرابلس العام 1951، وكانت بدايته 

مع أشبال فريق »رأس حسن«، ثم انتقل بعد ذلك 
إلى »األهلي طرابلس« العام 1970 بفريق األشبال 

تحت إشراف المدرب والمربي فرحات سالم، ثم 
انتقل إلى الفريق األول واعتزل اللعب العام 1984.. 

وإلى نص الحوار:-

مالعب 15www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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مشهد أوملبي متسارع

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

هذه  الليبية  الرياضية  الحركة  تشهد 
بعد  جدا،  متسارعا  أولمبيا  مشهدا  األيام 
بتشكيل  الليبية  األولمبية  اللجنة  قيام 
االتحادات،  لبعض  جديدة  إدارات  مجالس 
وإنشاء اتحادات جديدة، في خطوة اعتبرت 
مخالفة  والمهتمين  الخبراء  بعض  من 
أصوات  لكسب  ومحاولة  للوائح،  صريحة 
في االنتخابات القادمة، حيث يريد الرئيس 
بعد  جديدة  سنوات  أربع  االستمرار  الحالي 
ثماني سنوات في رئاسة األولمبية الليبية.
اتحادات  تشكيل  اعتبرت  »األولمبية« 
من  وإنما  صريحة  مخالفة  ليس  جديدة 
األولمبية  واللوائح  القانون  روح  صميم 
ذلك  أن  يرون  والمعارضون  ذلك،  تكفل 
وحاليا  الوزارة،  أو  للهيئة  أصيل  اختصاص 
وهي  والرياضة  الشباب  هيئة  هناك 

بذلك. المخولة 
وهذه القرارات ربما عجلت بصدور تجمع 
الفساد  ضد  »تجمع  تسميته  تم  جديد 
من  معارضة  مجموعة  وهناك  الرياضي«، 
الليبية  األولمبية  اللجنة  لرئيس  سنوات 
ويسير  بالقرارات  منفردا  وتعتبره  الحالي، 
»األولمبية« حسب هواه، ال حسب اللوائح.

شخصيات  وفيه  يكبر  بدأ  التجمع  هذا 
بإصالح  تبدأ  قد  معروفة  ليبية  رياضية 
الرياضي  العام  الرأي  ووضع  »األولمبية« 
وضع  مناقشة  ستتم  وربما  الصورة،  في 

الرياضي. المشهد  مكونات  بقية 
من  الليبية  الرياضة  في  جديدا  وليس 
ضد  وتجمعات  منظمات  تأسيس   2012
تملك  ال  أغلبها  ولكن  الرياضي،  الفساد 
فترة  الحماس  ويأخذها  الطويل،  النفس 
ممر  استغلت  وبعضها  نشاطها،  ويقل 
إلى  للوصول  األشخاص  بعض  من  عبور 
الخيمة  مع  حصل  مثلما  رياضية،  مناصب 
عنها  التخلي  وتم   2013 العام  األولمبية 

لمناصبهم. وصولهم  بعد 
والغموض  الضبابية  أن  اعتقادي  وفي 
من  بالقرارات  واالنفراد  الوضوح  وعدم 
أسباب  كلها  الرياضية،  القيادات  بعض 
ويتم  للوجود  تظهر  التجمعات  هذه  تجعل 
تطبق  ال  القيادات  هذه  ألن  إشهارها، 
الرياضية  الشراكة  اللوائح وال تؤمن بمبدأ 
بقية  وتتجاهل  الصحفية،  والمؤتمرات 
وعندما  الرياضة،  وشخصيات  مكونات 
يصبح  والمنظمات  التجمعات  هذه  تنشط 
بدال  محاربتها  كيفية  القيادات  هذه  هدف 

الرياضة. لتطوير  السعى  من 

ــدك فــي فــريــق »األهــلــي  ــواج ــال فــتــرة ت • خ
طرابلس«.. كم بطولة حققتها معه؟

لفئة  حسن«  »رأس  فريق  من  انتقلت  عندما 
األشبال وانضممت لنادي »األهلي طرابلس« كان 
هناك ميول كبيرة لهذا النادي العريق، وُأتيحت لي 
الفرصة مع أشبال »األهلي طرابلس« تحت قيادة 
المخضرم والمربي الفاضل األستاد فرحات سالم، 
دوري  هناك  وكان  اللعب،  أساسيات  منه  تعلمت 
ألي  صعبًا  يكون  واالختيار  قوية،  ومنافسة  قوي 
العب يلعب في فريق بحجم »األهلي طرابلس« أو 
»االتحاد« أو »المدينة« أو »األهلي بنغازي«، حيث 
الالعبين  من  الفترة  تلك  عمالقة  أمامي  وجدت 
النجوم أمثال حسن السنوسي ودربيكة والهاشمي 
بونوارة،  خليفة  »األهلي«  وحارس  البلهول، 
عليك  ويجب  وغيرهم،  أبوغالية  محمد  والمهاجم 

إثبات جدراتك بين هؤالء العمالقة.
فريق  وسط  العب  أصبحت  سني  صغر  ورغم 
»األهلي طرابلس« وحققت مع الفريق األول أكبر 
ليبيا وستة بطوالت ودية  خمس بطوالت وكأس 

القيادية.. بماذا ترد؟
أنا موجود منذ اعتزالي، ولم أتوقف على العمل 
في  إال  »األهلي  النادي  أسوار  داخل  الرياضي 

السنوات األخيرة ابتعدت لعدة أسباب.
• وما هي األسباب؟

- مثلما قلت من قبل.. فالدخالء على الرياضة 
هم أحد األسباب.

بكرة  النهوض  يمكن  كيف  الفني..  رأيك  في   •
القدم الليبية وما الذي ينقصها؟

الرياضة في ليبيا متوقفة منذ العام )2019 - 
2020( وما زال اإليقاف مستمرًا في جميع الفئات، 
إال أن األجيال القادمة يمكن من خاللها النهوض 
األمر  وهذا  األلعاب،  جميع  في  الليبية  بالرياضة 
واالبتعاد  الرياضي  العمل  في  جدية  يتطلب 
الخبرات  تواجد  كذلك  ويتطلب  الشخصنة،  عن 
للنهوض  السليمة  األسس  تضع  التي  الرياضية 
موجودة،  فالمواهب  الرياضات،  أنواع  بجميع 
غير  المواهب  هؤالء  بيد  يأخذ  من  لألسف  ولكن 

موجود.
قدمت  هل  الوفاء..  جمعية  في  عضوًا  بصفتك   •
ودورهــا  الليبية  القدم  كــرة  لتطوير  مقترحات 

االجتماعي؟
بعض  من  الرياضية  الوفاء  جمعية  تتكون 
الالعبين السابقين وبعض المسؤولين السابقين 
ودورها الفعال هو اجتماعي فقط وليس لها عالقة 
للرياضة، فعملها  العامة  بالهيئة  أو  الكرة  باتحاد 
اجتماعي بحت، ونحاول من خاللها تقديم الدعم 
أعطت  التي  والشخصيات  القدامى  للرياضين 

للمجال الرياضي، ولم يطلب منا ذلك.
الرخصة  لديهم  ليست  المدربين  من  العديد   •
من  الكرة  اتحاد  على  الضغط  يتم  ال  لماذا   ..)A(
آفاق  وفتح  عليها  للحصول  دورات  إقامة  أجــل 

أمامهم للتدريب الخارجي؟
بالمدرب  الرقي  في  الكرة  اتحاد  دور  هذا 
والمدربين  المدربين،  لجنة  دور  وكذلك  المحلي، 
أن  يريد  ومن  الدورات،  برنامج  لمتابعة  أنفسهم 
الرغبة  التدريب ولديه  يطور من نفسه في مجال 
ويشارك  المستمر،  االطالع  عليه  فيجب  الصادقة 

في الدورات حتى ولو كان على حسابه الخاص.
• وفي رأيك.. ما الذي ينقص المدرب الوطني؟

التدريب، وتعلم  متابعة ما هو جديد في عالم 
اللغة وخصوصًا اإلنجليزية ألن جميع المصطلحات 
والقوانين هي في األصل باللغة اإلنجيزية حتى لو 
لضرورة  باإلضافة  العربية،  باللغة  ترجمتها  تمت 
نادٍ  أي  في  بإخالص  والعمل  نفسه  من  تطويره 

والصبر والحكمة في التعامل.
في  الخاصة  والمدارس  األكاديميات  وجود  هل   •
ليبيا يخدم كرة القدم الليبية أم أنها مجرد تجارة 

فقط؟
هي  حاليًا  الموجودة  الخاصة  األكاديميات 
األعمال،  ورجال  القدماء  الرياضيين  من  جهد 
األندية  في  لعبوا  رياضون  عليها  والمشرفون 
هذه  تكون  أن  المفترض  ومن  الوطني،  والفريق 
األكاديميات والمدارس تحت إشراف هيئة الشباب 
والفنية،  اإلدارية  النواحي  جميع  من  والرياضة 
والمتابعة والتقييم الفني، وأن تتوافر بها الشروط 

قبل منح الترخيص.

ليبيا تشكو من ضعف إدارات األندية.. وأتمنى تواجد رجال بعيدًا عن املجاملة
أتمنى عودة الدوري ولكن ظروف »كورونا« تجعل األمر مستحيالً.. وبعض الالعبين يقضون على مستواهم بسبب ثقافتهم المادية

أزمة تأهيل المدربين والحرب 
على النجومية سر عدم 

تحقيق أي إنجاز للكرة الليبية

كنا   ،1984 حتى   1970 للنادي سنة  قدومي  منذ 
ال نبحث عن المادة، كنا دائمًا نبحث عن المنافسة 
مع  ودية  عالقات  لنا  وكانت  والبطوالت  الشريفة 
ذلك  في  المنافسة  األخرى  الفرق  العبي  جميع 
الوقت، وال توجد مشاحنات أو تعصب، كنا أصدقاء 

خارج الملعب وداخل الملعب بمنافسة شريفة.
النابولي نفسه فيه داخل  • ما أفضل مكان يجد 

الملعب؟
أفضل مكان بالنسبة لي هو خط الوسط.

الوطني..  المنتخب  مع  مباريات  بعدة  شاركت   •
أمم  إلى  التأهل  دون  حالت  التي  األسباب  ما 

وحاليًا؟ العالم سابقًا  أفريقيا وكأس 
أسباب متعددة ومتراكمة شهدتها كرة القدم 
الليبية، وكانت هناك فرص عديدة كان باإلمكان 
السيئة  التحتية  البنية  إلى  باإلضافة  تحقيقها، 
الجيدة  واالستعدادات  بالرياضة  االهتمام  وعدم 
النجومية واإلدارة  والمدرب المؤهل والحرب علي 
الرياضية والتداخالت، إلى جانب عدة أسباب أخرى 
ال مجال لذكرها، كل هذه األسباب مجتمعة حالت 
والزلنا  الليبية  القدم  لكرة  إنجاز  أي  تحقيق  دون 

نعاني هذه اآلثار حتى اليوم.
في  الوطني  المنتخب  مع  تشارك  لم  لماذا   •
سنة  ليبيا  في  ُأقيمت  التي  أفريقيا  أمم  نهائيات 

1982؟
وكنت  النهائيات،  هذه  في  أشارك  لم  صحيح 
هي  اإلصابة  ولكن  زمالئي،  مع  المشاركة  أتمني 

التي حرمتني من المشاركة.
عالم  النابولي  حسن  خــوض  عــدم  سبب  ما   •

الكبيرة؟ الخبرة  رغم  التدريب 
ليس كل من لعب الكرة يصبح مدربًا، فالرياضة 
تضم عدة مجاالت منها اإلدارة والتدريب والتحليل 
الرياضي وتقديم البرنامج الرياضة أو فتح مدارس 
تجربة  أخض  لم  أنا  للناشئين،  وأكاديميات 
لضعف  ليس  ذلك  في  أفكر  ولم  نهائيًا  التدريب 

إمكاناتي الفنية ولكن احترامًا لذاتي.

• هل أنت مع المدرب الوطني أم األجنبي خاصة 
للشباب؟ واألولمبية  السنية  الفئات  منتخبات  مع 

علميًا  المؤهل  الوطني  المدرب  مع  أنا 
أن  فيجب  األجنبي  للمدرب  بالنسبة  أما  ورياضيًا، 
المدربين  مثل  ومعروفًا  عاٍل  مستوي  على  يكون 
المسؤولين عن تدريب األندية العربية واألفريقية 
القرارات  اتخاذ  في  العشوائية  ولكن  والمنتخبات، 
إتاحة  وعدم  استعجالية  بصورة  المدربين  وجلب 
الفرصة ومحاسبتهم في حاالت اإلخفاق كل  لهم 
جميع  على  سلبيًا  مردودها  يكون  العوامل  هذه 

المنتخبات الليبية وفي جميع الفئات.
الليبية  األندية  إخفاق  سبب  ما  رأيــك..  وفي   •

والمنتخبات؟
الموجودة  اإلدارات  في  من ضعف  تشكو  ليبيا 
اإلدارة  ألن  واالتحادات؛  األندية  مستوى  على 
كل  إنجاح  في  األهم  العامل  هي  الرياضية 
الرياضات، فأتمنى أن يتواجد رجال مؤهلون علميًا 
أن  يفترض  كما  والمحاباة،  المجاملة  عن  بعيدًا 

تتحول األندية إلى قطاع خاص وشركات رعاية.
بالمواهب  غنية  ليبيا  فإن  ذلك  من  وبالرغم 
جلب  ويمكننا  والبشرية،  المادية  واإلمكانات 
خطط  وفق  التدريب  عالم  في  مختلفة  مدارس 
تحقيق  أردنا  إذا  المدى  وقصيرة  طويلة  وبرامج 

إنجازات لكرة القدم الليبية .
يرجع  وهل  ال؟  أم  الــدوري  رجوع  مع  أنت  هل   •

األندية  إخفاق  إلى  الليبي  الــدوري  إقامة  عدم 
المتعصبة؟ الرياضية  والجماهير  الكرة  واتحاد 

فترة  نعيش  ونحن  صعبة،  الحالية  الظروف 
رجوع  وأتمنى  »كورونا،  وباء  انتشار  من  حرجة 
ال  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  في  ولكن  الدوري، 

شيء مستحياًل، ولكن إن شاء اهلل خير.
تعاقد  تؤيد  هل  الفنية..  نظرك  وجهة  من   •
مدرب  وجــود  دون  العبين  مع  األندية  بعض 

للفريق؟
أنا ضد هذه الفكرة، البد من وجود المدرب أواًل، 
بالنادي،  الموجودين  الالعبين  بتدريب  قيامه  ثم 
وفي  المتميزين  الالعبين  اختيار  يتم  ذلك  وبعد 
المراكز،  بعض  نقصان  يعاني  الفريق  كان  حال 
يتم اختيارها عن طريق مدرب الفريق الذي يكون 

المسؤول األول واألخير عن هذه االختيارات.
عدد  وجود  في  أسهمت  الليبية  األندية  بعض   •
هائل من الاعبين ما أدى لتذبذب المستوى.. ما 

رأيك في ذلك؟
على  الدخالء  نتيجة  جاءت  جديدة  ثقافة   -
همهم  ممن  ذلك  من  والمستفيدين  الرياضة 
مادية  الليبيين  الالعبين  بعض  وثقافة  المادة، 
وليست فنية، وبالتالي يقضي الالعب على مستواه 
على  قادر  غير  وهو  المالعب  يغادر  ومرات  الفني، 

المواصلة.
المواقع  عن  ابتعاده  النابولي  حسن  على  يعاب   •

● النابولي وسعد الفزاني في مباراة جمعت األهلي طرابلس واألهلي بنغازي

● حسن النابولي

حسن النابولي يتحدث لـ»الوسط«:

الساعدي العالم 
يعزز صفوف »النصر« 

لمدة 3 سنوات
أعلنت إدارة نادي النصر نجاحها في التعاقد 

بشكل رسمي مع الالعب الشاب الساعدي 
العالم لمدة 3 سنوات قادما من فريق 

الصداقة، لتدعيم صفوف الفريق بداية من 
الموسم الجديد 2020 / 2021.

ونشر المركز اإلعالمي للنصر، عبر 
صفحته على فيسبوك، صورة لالعب، 

وعلق: »خامس صفقات نادي النصر الالعب 
الساعدي العالم، قادما من فريق الصداقة 

لمدة ثالث سنوات.. نبارك لالعب شرف 
ارتداء غاللة النصر«.

يشار إلى أن النصر كان حصل على 
خدمات الساعدي العالم، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية الماضية لمدة 6 أشهر 
على سبيل اإلعارة، وشارك مع الفريق في 
مشاركته األفريقية بكأس الكونفيدرالية، 

ليقوم »الفحامة« بتفعيل عقد الشراء 
النهائي لمدة 3 مواسم.

وكان العالم قدم أداء مميزًا مع فريقه 
الصداقة خالل الموسم )2018 / 2019( 

في الدوري الممتاز، وشارك مع الفريق 
كالعب في التشكيلة األساسية، وذلك على 

الرغم من قيده في قائمة الفريق كالعب 
من فئة األوسط.

يذكر أن إدارة النصر تقوم بإبرام العديد 
من الصفقات المميزة لتدعيم صفوفها 

استعدادا للموسم الجديد، والذي سيشهد 
المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا 

بوصفه حامل لقب آخر نسخة للدوري 
الليبي للموسم 2017 / 2018.

بسبب الظروف األمنية التي تمر بها البالد، 
التي تسببت في توقف النشاط منذ منتصف 

موسم 2018 / 2019.
الكرة  اتحاد  رئيس  أن  المصادر  وأضافت 
أجاب برفض طلب األندية، باعتبار أن اتحاد 
دوره  إن  بل  التعاقد،  في  طرفًا  ليس  الكرة 
مخالفة  يتم  ال  حتى  التعاقدات  مراقبة  هو 

والقوانيين. األحكام 
خسرت  ليبية  أندية  عدة  أن  إلى  يشار 
عقودهم  انتهت  بعدما  العبيها  جهود 
الالعبون  هؤالء  وقام  الجاري،  الصيف  في 
بالتوقيع مع أندية أخرى سواء داخل ليبيا أو 
خارجها بحثًا عن فرصة أفضل في ظل توقف 
بطولة  بشأن  الرؤية  وضوح  وعدم  النشاط 

الجديد. الممتاز للموسم  الدوري 
االتحاد  رئيس  الشلماني،  إبراهيم  وكان 
أكد في تصريحات صحفية،  بنغازي،  الفرعي 
أن عودة النشاط الرياضي الرسمي، أمر البد 
منه، خاصة في كرة القدم، لما لهذه اللعبة 
الشعبية األولى من متابعين وعاملين عليها 
وفيها، وكذلك الفوائد الجسمانية والنفسية 
التي تعود على الممارس والمشرف والحكم 

واإلعالمي، وعلى األندية والوسط الرياضي 
بالكامل. والمجتمع 

الفرعي  االتحاد  إن  الشلماني،  وقال 
في  خاصة  نشاطه،  يستانف  أن  يمكن  ال 
إال  الصعبة،  الصحية  الظروف  هذه  ظل 
في  المشاركين  كل  أن  من  التاكد  بعد 
الوقائية  االجراءات  كل  يتبعون  المسابقات، 
وعلى  أنفسهم  على  للحفاظ  الالزمة 
رواد  وجميع  لهم،  التابعين  الرياضيين 

أنديتهم.
إدارات  مجالس  كل  سيضع  انه  واوضح 
اجتماعات  عدة  بعقد  الصورة،  في  االندية 
أحد  وسيكون  المقبلة  القريبة  الفترة  في 
من  »كورونا«  فيروس  مكافحة  لجنة  أعضاء 

المجتمعين. ضمن 
كان  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  أن  يذكر 
قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الكروي 
الجديد 2020 / 2021 سوف ينطلق ببطولة 
الدوري الممتاز منتصف شهر أكتوبر الجاري، 
إال أن قرار لجنة مكافحة »كورونا« باستمرار 
مسألة  حول  الغموض  زاد  النشاط  توقف 

إقامة بطولة الدوري في الموسم الجديد.

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  كشف 
أن  الكزة،  يونس  القدم،  لكرة  الليبي 
الموسم  يكون  بأن  تطالب  أندية  هناك 
 )2020-2019( موسم  هو  سينطلق  الذي 
في  الكزة  وقال  الالعبين.  عقود  ترحل  لكي 
التنفيذي  المكتب  إن  صحفية،  تصريحات 
أندية  دمج  مقترح  يدرس  الليبي  لالتحاد 
الممتاز والدرجة األولى في مسابقة واحدة.

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  وأضاف 
هذا  عرض  سيتم  أنه  القدم،  لكرة  الليبي 
عليه  االتفاق  تم  حال  األندية،  على  المقترح 
من قبل المكتب التنفيذي. وعن المشاركات 
األفريقية، أوضح أن األمين العام والمساعد 
المرشحة  األندية  مع  دائم  تواصل  في 
التراخيص  على  الحصول  إجراءات  إلتمام 

القارية. الخاصة بالمشاركة في البطوالت 
هناك  أن  الكزة،  أكد  سابق،  وقت  وفي 
في  الكرة  اتحاد  أعضاء  بين  كبيرًا  توافقًا 
خالل  الجديد  الموسم  إطالق  تجاه  التحرك 
شهر أكتوبر، مضيفًا أن لجان االتحاد ستبدا 
بالمسابقة  الخاصة  المقترحات  دراسة  في 
طوير  عمر  برئاسة  لجنة  لها  شكلت  التي 

الالعبين  لوضعية  طريق  خارطة  لوضع 
والعقود. والتعاقد 

إدارة  مدير  البوسيفي،  حسين  وعقد 
للشباب  العامة  بالهيئة  الرياضة  شؤون 
والرياضة ورئيس لجنة األزمة، اجتماعًا فنيًا، 
مع أعضاء لجنة األزمة المكلفة ومندوب عن 
عودة  إمكانية  لدراسة  األولمبية،  اللجنة 
الرياضي وفق خطة محكمة، يراعي  النشاط 
من  والوقائية  الصحية  اإلجراءات  كافة  فيها 

الفيروس.
وفدًا  أن  كشفت  صحفية،  تقارير  وكانت 
كبيرًا يمثل أندية من مختلف درجات الدوري 
الماضي،  سبتمبر   16 في  قامت  الليبي، 
مع  اجتماعًا  وعقدت  الكرة  اتحاد  مقر  بزيارة 
الليبي  عبدالحكيم الشلماني، رئيس االتحاد 
تخص  مهمة  أمور  عدة  لبحث  القدم،  لكرة 
األندية وعقود العبيها في الموسم الجديد.

التقارير وفقًا لصحيفة »ريميسا«  وأشارت 
اتحاد  رئيس  طالب  األندية  وفد  أن  إلى 
بتمديد  يقضي  قرار  واصدار  بالتدخل  الكرة 
اخر  عام  لمدة  أنديتهم  مع  الالعبيين  عقود 
إلغاؤه  تم  الذي  الموسم  انتهاء  لعدم  نظرًا 

اتجاه في اتحاد كرة القدم لدمج الدرجة األولى واملمتاز في مسابقة واحدة

● اجتماع بين اتحاد الكرة واألندية

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي »األهلي طرابلس« 
أنها تسعى هذه األيام للتعاقد مع مدرب أجنبي بعد 
أن غضت النظر عن المدرب المحلي رضا عطية بحسب 
تصريحات رئيس النادي ساسي أبوعون الذي قال إن 

رضا عطية طلب مرتب 25 ألف دينار شهريا.
صفقات  أربع  طرابلس  »األهلي«  نادي  أبرم  وقد 
التي  األول،  الفريق  صفوف  وتعزيز  لدعم  جديدة 
وصلت إلى عشر صفقات، أهمها ثالثي فريق »النصر« 
المهدي من أجل  عبداهلل بلعم وخالد مجدي ومعتز 
مشاركة الفريق في بطولة »الكونفدرالية األفريقية« 

للموسم الرياضي 2021-2020.
وتعاقدت إدارة »األهلي« مع الالعب معتز المهدي 
لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده 
مع فريق »النصر«، وهو أول العب ليبي في تاريخ كرة 
 2017 أفريقيا  أبطال  دوري  هداف  لقب  ينال  القدم 

2018- مع »النصر« برصيد سبعة أهداف.
مع  التوقيع  كان  تمت،  التي  الثانية،  والصفقة 
صفقة  في  موسمين  لمدة  أبوعرقوب  علي  الالعب 
كما  المدينة،  فريق  مع  عقده  نهاية  بعد  حر  انتقال 
باهلل  المعتصم  الثنائي  مع  األهلي  إدارة  تعاقدت 
الحبشي  فتحي  الوحدة، ومحمد  نادي  إسكندر العب 
العب السويحلي لمدة ثالثة مواسم. صفقات األهلي 
طرابلس وصلت إلى 10 صفقات وهم: عبداهلل بلعم 
وخالد مجدي ومعتز المهدي وعلي أبوعرقوب ومحمد 
ومحمود  اسكندر  باهلل  والمعتصم  الحبشي  فتحي 
اجديدو،  وعبداهلل  أبوسنينة  وعبدالرحمن  عكاشة 

وحارس المدينة السابق عبدالحكيم التركي.

رضا عطية خارج حسابات »األهلي 
الوسط- الصديق قواسطرابلس«.. واتجاه نحو األجنبي

● رضا عطية

● آدم الوليد

تسجيل  الليبية  السباحة  سباقات  شهدت 
والتحمل«  »القدرة  في سباق  ليبي جديد  رقم 
»البراعم«،  لفئة  كيلومترات   10 لمسافة 
هذه  الوليد  آدم  الواعد  السباح  باجتياز  وذلك 
مسبوق،  غير  محليا  رقما  محققا  المسافة، 
حسب الصفحة الرسمية لالتحاد. وجاء تنظيم 
الصواري«  »ذات  نادي  قبل  من  السباق  هذا 
بإشراف  مرة  ألول  يقام  الذي  بطرابلس، 
من  والتحكيم  بطرابلس،  الفرعي  االتحاد 
وسجل  العام.  باالتحاد  للحكام  العليا  اللجنة 
الليبية  للسباحة  الجديد  القياسي  الرقم  آدم 

بزمن قدره 3:35:42.
الوليد  جالل  يوسف  البطل  تصدر  كما 
في   02:10:54 قدره  بزمن   2010 مواليد 
الصواري«  »ذات  لنادي   »A« السنية  الفئة 
المفتي  مهند  والبطل  كيلومترات،   6 لمسافة 
مواليد 2010 بزمن قدره 02:33:25، والبطل 
عبدالرحمن الشبلي مواليد 2009 بزمن قدره 

.02:39:16
توج  األحواض  لسباحة  ألبانيا  بطولة  وفي 
السراج،  الناشئ سفيان  الليبي  السباحة  بطل 
ألبانيا  بطولة  في  ذهبية  ميداليات  بثالث 
بمدينة  أقيمت  التي  األحواض،  لسباحة 
سبتمبر.   12 إلى   10 من  الفترة  في  دينيس 
حرة  سباحة  متر   400 السراج  سفيان  وسجل 
حرة  سباحة  متر  و800  دقيقة،   4.36 في 
حرة  سباحة  متر  و1500  دقيقة،   9.30 في 

منضم  سفيان  والبطل  دقيقة.   18.35 في 
 ،2016 العام  منذ  األلباني  »تاوتا«  لفريق 
أعوام  للسباحة  ألبانيا  بطوالت  في  ومثله 
2017، و2018، و2019، و2020. وفي العام 
بذهبية  الليبي،  السباحة  بطل  توج  الماضي، 
حصل  كما  كوسوفو،  لبطولة  حرة  متر   100
 15 تحت  العمرية  للفئة  ألبانيا  كأس  على 
الجبل  لبطولة  التجهيز  سفيان  وبدأ  عاما. 
فبراير  في  ستقام  التي  للسباحة  األسود 
من  سباحين  مشاركة  ستشهد  التي   ،2021
وألبانيا  وكوسوفو  ومقدونيا  األسود  الجبل 
في  ويطمح  وبلغاريا،  وصربيا  والبوسنة 

200 و400 متر  التتويج فيها بذهبية سباقي 
حرة.

حماد  السباحان  نجح  سابق،  وقت  وفي 
األمواج  مقارعة  في  أقطاط  وعزالدين  الفالح 
للسباحة  والتحدي  القدرة  بنجاح سباق  وأكمال 
في المياه المفتوحة لمسافة 50 كيلومترا من 
 14.08 قدره  زمن  فى  قمينس  إلى  بنغازي 
بعد  تواليا  الثاني  للموسم  أقيم  الذي  ساعة. 
النجاح الكبير لتجربة الموسم الماضي، بخليج 
محليا  نوعه  من  األول  السباق  وهو  البمبة، 
من  الفالح،  حماد  السباحين  بمشاركة  وعربيا 

الهالل وعزالدين اقطاط من األهلي بنغازي.

السباحة الليبية تواصل تحقيق األرقام القياسية



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 8 أكتوبر 2020 م العدد 255السنة الخامسة 21 صفر 1442 هــ

ماذا: قدمت من حلول إلخراج ليبيا من األزمة الحالية؟

من: هي األطراف المشاركة فيها ومن اختارها؟

أين: نتائج عديد االجتماعات، وأهمها »5+5«؟

متى: يتم تحديد أجندة واضحة ألي اجتماع يجري بين 
األطراف الليبية؟

كيف: نضمن وجود آلية تضمن حصر نتائج مثل تلك 
االجتماعات؟

لماذا: تعقد وتنتهي هذه األنشطة من دون أن يحاط الرأي 
العام الليبي بما وصلت إليه من نتائج؟

 كل شيء كل شيء  

»اجتماعات جنيف«

في مثل يوم أمس من العام 2003 رحل عنا مصطفى المكي، أحد 
رموز فريق النادي »األهلي«، وأحد أسباب تفوقه وشعبيته الكبيرة، 

لم تكن أخالقه ومهارته وقدرته على تسجيل األهداف هي فقط 
أسباب هذا التميز، وإنما أخالقه العالية في الحياة العملية والشارع 

الليبي. وهو العب المنتخب الوطني، وإحدى ركائزه، من نهاية 
أربعينات وخمسينات القرن الماضي، واستمر كذلك حتى اقترب 
من نهاية الستينات. ظل نجم مالعب كرة القدم في ليبيا لنحو 

واحد وعشرين عامًا متتالية، واستحق بجدارة لقب »صاحب الرجل 
الذهبية«، كان بالفعل ظاهرة كروية نادرة كما يصفه الكثير 
من معاصريه. وهو صاحب الغاللة رقم )7( الذي لم يغب عن 

أية تشكيلة لمنتخب ليبيا طوال ثالثة عقود، نجم فريق النادي 
»األهلي« وقائده للفوز ببطولة بنغازي لكرة القدم أربعة مواسم 

متتالية من سنة 1950 إلى 1955، وفي 22 /3 /1969 ُأقيمت له 
مباراة رسمية العتزاله.

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

تايمز«  »الفايننشيال  وجريدة  للعالم«،  سيئة  »ليلة  بأنها  وصفتها  »الجارديان«  جريدة 
قالت عنها »جدال متهور يعرض الديمقراطية األميركية للخطر«، في حين اختارت جريدة 
»التايمز« عنوانا مثيرا »الواليات المنقسمة األميركية«. ثالثة عناوين لثالث افتتاحيات في 
ثالث جرائد بريطانية عريقة، ورصينة، ورئيسة، تمثل يسار ويمين الوسط، عبرت جميعها 
األميركية،  للرئاسة  المترشحين  بين  مناظرة  جولة  أول  عن  الناجمة  الخيبة  مدى  عن 
 29 الموافق  الماضي،  الثالثاء  بايدن، مساء  والديمقراطي جو  ترامب،  دونالد  الجمهوري 

سبتمبر 2020.
في العام 1960 نقلت على الهواء مباشرة أول مناظرة تلفزية بين مترشحين للرئاسة 
الجمهوري.  الحزب  عن  نيكسون  وريتشارد  الديمقراطي،  الحزب  عن  كينيدي  جون  هما 
بعد مضي 60 عاما على تلك الجوالت عقدت في كليفالند بوالية أوهايو جولة أولى من 
ترامب، وجو  دونالد  آخرين هما  للرئاسة  بين مترشحين  مباشرة،  تلفزيا  منقولة  مناظرة 
بايدن. الفرق بين الحالتين، يتمثل في ناحيتين: في المرة األولى كان المترشحان شابين 
في األربعينات من عمرهما، وفي المرة األخيرة، في أوهايو، كان المترشحان عجوزين في 
العقد الثامن من عمرهما. في المرة األولى، تركز النقاش حول السياسات، واتسم بالجدية 
وباالحترام. في المرة األخيرة، لم يكن في المناظرة نقاش، بل جدال ومهاترات ومقاطعات، 
لمدة 90 دقيقة، لم تتبادل خاللها وجهات نظر، بل عراك ولغة ال تليق بمترشحين لشغل 
على  كينيدي  جون  الديمقراطي  المترشح  فاز  األولى  المرة  في  العالم.  في  منصب  أهم 

الناخبين في  المشاهدين، ثم بثقة  بـأصوات  المناظرة،  مستوى 
وأركان  أساسات  توطدت  األولى،  المناظرة  تلك  في  االنتخابات. 
الديمقراطية الدستورية األميركية، في وقت كانت الحرب الباردة 
وكانت  أشدها،  على  االشتراكي  والشرق  الرأسمالي  الغرب  بين 
أميركا قد بدأت الخوض في أوحال وأحراش المستنقع الفيتنامي. 
في المرة األخيرة، لخصت افتتاحية جريدة »الجارديان« الموقف 
والخاسر  الصيني،  الرئيس  المناظرة هو  في  الرابح  أن  بتأكيدها 
هو الشعب األميركي. أغلبية المعلقين، سواء في أميركا، أو في 
غيرها من دول الغرب، وصفوا المناظرة بإجماع بأنها األسوأ منذ 

العام 1960، وتمثل خسارة للديمقراطية األميركية.
لتقارير  وفقا   ،2020 للعام  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
إعالمية، من الممكن أن تكون أول مسمار يدق في كفن أقدم 
أهمها  لكن  عديدة.  واألسباب  العالم،  في  دستورية  ديمقراطية 
أن الرئيس الحالي ترامب يرفض، حتى اآلن، اإلقرار علنا بتسليم 
السلطة سلميا في حالة خسارته االنتخابات، ألنه يرفض بشدة 
منعا  الواليات  من  كثير  في  فرض  الــذي  البريدي  التصويت 
لالزدحام في مراكز االقتراع، وقاية من اإلصابة بالفيروس. الكثير 
من المعلقين يرون أن الحسم النهائي لنتيجة االنتخابات سيتم 

في ردهات وصاالت المحكمة العليا، أو باالقتتال في الشوارع.
أعلن  الرئاسية،  المناظرة  من  األولى  الجولة  من  يومين  بعد 
بالفيروس  وحرمه  ترامب  الرئيس  إصابة  عن  األبيض  البيت 
الوبائي. ونقل، على أثرها، في نفس اليوم إلى مستشفى عسكري 
المعلقون  تسابق  حتى  وانتشر  الخبر  ظهر  إن  ما  واشنطن.  في 

الناجمة عن  االحتماالت  العديد من  في  بآرائهم  لإلدالء  واإلذاعات  التلفزية  القنوات  إلى 
األكثر  العمرية  الفئة  من  ألنه  نظرا  الصحية،  المسألة  تعقد  واحتمال  الرئيس،  إصابة 
عرضة لتعقيدات الوباء صحيا. اإلصابة جعلت إمكانية استكمال الجولتين المتبقيتين في 
المناظرة في رحم الغيب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تبرز قضية توقف قطار الحملة 
للرئيس ترامب عن مسيرته بشكل مفاجئ، وفي وقت حاسم جدا، وعلى بعد  االنتخابية 
فترة زمنية قصيرة من يوم 3 نوفمبر موعد التصويت، خصوصا أن استبيانات الرأي العام 
تشير إلى تقدم المترشح الديمقراطي بنحو سبع نقاط. اإلحباط الذي سببته الجولة األولى 
الثالثية الجوالت، جعل األنظار، حاليا، تتحول باتجاه مناظرة أخرى، ستعقد  من المناظرة 
السيد مايك بنس  للرئاسة، وهما  المترشحين  نائبي  بين  يوتاه،  األسبوع في والية  هذا 
نائب الرئيس الحالي، والسيناتورة كاميال هاريس، التي اختارها السيد بايدن لتكون نائبته 
في حالة نجاحه في الوصول إلى البيت األبيض. في المناظرة التي أجريت خالل انتخابات 
العام 2016 الرئاسية بين النائبين مايك بنس، وتيم كين نائب المترشحة الديمقراطية 
هيالري كلينتون، تمكن بنس من االستحواذ على إعجاب المشاهدين، وخرج منها مرفوع 

الرأس.
ودخوله  بالفيروس،  ترامب  الرئيس  إصابة  أحدثتها  التي  األخيرة،  األزمة  جانب  إلى 
المستشفى، هناك أسئلة كثيرة أثارتها هذه االنتخابات الرئاسية، وسط زحمة من أزمات 
اقتصادية وعنصرية وصحية تتسم بالتعقيد، وكل تلك األسئلة في أمس الحاجة إلجابات. 
األميركية  الدستورية  الديمقراطية  أساسات  أن  يرى  األميركيين  المعلقين  من  البعض 
قوية، وقادرة على مواجهة العواصف، في حالة مراعاة القانون والدستور. البعض اآلخر يرى 
أن ما شهدته أميركا، خالل السنوات األربع األخيرة عموما، وفي هذه االنتخابات خصوصا، 
علنا  اإلقرار  األبيض  البيت  في  مقيم  رئيس  يرفض  حين  خصوصا  وخطير،  مسبوق  غير 
يمثله ظهور  الذي  التهديد  ذلك  إلى  الفوز، مضافا  في  فشله  حالة  في  السلطة  بتسليم 

ميليشيات مسلحة في شوارع العديد من المدن في مختلف الواليات.

جمعة بوكليب

أميركا أمام مفترق طرق

االنتخابات 
الرئاسية 

األميركية 
للعام 2020، 
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إعالمية، من 
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تكون أول 

مسمار يدق 
في كفن أقدم 

ديمقراطية 
دستورية في 

العالم

نجم »األهلي« 
مصطفى 

المكي

استعدادا إلعادة افتتاحه أمام الزوار، يتواصل العمل في ترميم 
وصيانة متحف بني وليد، الواقع بوسط المدينة.

المشرفون على الصيانة تولوا تقييم األضرار التي تعرض لها 
المتحف، جراء الحروب والعوامل الطبيعية قبل البدء في أعمال 

الصيانة البسيطة والعاجلة، التي تجري تحت إشراف مصلحة اآلثار 
الليبية، حيث ستجري صيانة خطوط الكهرباء وطالء الجدران وإزالة 
العبارات من عليها وصيانة الحديقة األمامية بنسبة تتجاوز الـ  %50.
ومتحف بني وليد من المتاحف المهمة في ليبيا، إذ يضم آثارا ألهم 

الحضارات في ليبيا، من التاريخ الليبي القديم والعصور المختلفة، 
والتي منها عصور ما قبل التاريخ والعصر الفينيقي والعصر الروماني 

والعصر البيزنطي والعصر اإلسالمي.
وافتتح المتحف في سبتمبر 1999، ويضم 12 قاعة وكل قاعة منها 

مخصصة لعرض عصر من العصور المختلفة، كما تعرض أهم اآلثار 
والمقتنيات التي جلبت من األودية المختلفة بالمنطقة.

 متحف بني وليد.. هنا تجتمع  متحف بني وليد.. هنا تجتمع 
حضارات ليبياحضارات ليبيا

أقوالهمأقوالهم

 »إيطاليا تدعم حال سياسيا شامال 
لألزمة الليبية عبر مقررات برلين من 
خالل الحوار السياسي الليبي - الليبي، 

برعاية األمم المتحدة«.

وزير الخارجية اإليطالي
لويغي دي مايو

»نحمل مجلس األمن مسؤولياته في 
فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين، 

ال سيما حظر األسلحة التي ال تزال 
تورد إلى ليبيا وتذكي النزاع والتوتر 

في هذا البلد الشقيق«.

وزير الشؤون الخارجية الجزائري 
صبري بوقادوم

 »الواليات المتحدة ستستمر في 
إشراك أصحاب المصلحة من جميع 

أطراف الصراع -داخليا وخارجيا- 
لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق 

سالم« في ليبيا.

وكيل وزارة الخارجية األميركية، 
ديفيد هيل

»حل األزمة في ليبيا يظل أولوية 
قصوى لألمم المتحدة«.

األمين العام لألمم المتحدة
 أنطونيو غوتيريس

حال شيحة..
»انفصال رسمي«

 »كورونا« يفرز بعض 
املواد األفيونية

توصلت دراسة حديثة إلى السبب وراء 
ظهور أعراض قليلة أو معدومة على ما 
يقرب من %50 من المصابين بفيروس 

»كورونا المستجد«، موضحة أن الفيروس 
التاجي »COVID-19« يخرج إفرازات 

معينة تخفف األلم.
ووفًقا لراجيش خانا، من جامعة 

»أريزونا« في الواليات المتحدة، فإن ما 
يقرب من نصف انتقال فيروس »كورونا« 

يحدث قبل ظهور األعراض، و%40 من 
إصابات »COVID-19« دون أعراض.

في البحث، الذي نُشر في مجلة 
»PAIN« أثار العلماء احتمال أن 

األلم، كأحد األعراض المبكرة 
لـ»COVID-19«، قد ينخفض عن 

طريق ارتفاع بروتين فيروس »كورونا« 
ألنه يسكت »مسارات إشارات األلم في 

الجسم«. في وقت مبكر من الوباء، أثبت 
العلماء أن البروتين الشائك لفيروس 
»كورونا الجديد« يستخدم مستقبل 

 )ACE2( اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين
للخاليا البشرية لدخول الجسم.

سيارات تعمل بالسبانخ
العلماء وجدوا أن السبانخ ال تزود البشر 

بالطاقة فحسب، بل يمكنها تشغيل 
البطاريات كذلك.

وحوّل باحثون في الجامعة األميركية 
الشكل الورقي إلى صفائح نانوية 

كربونية، تساعد على تسريع تفاعل تقليل 
األكسجين في خاليا الوقود وبطاريات 

الهواء المعدني.
ووضع الفريق الخضار في عملية 
متعددة الخطوات تضمنت الغسل 

والعصر والتجفيف بالتجميد، وطحنها 
يدويًّا إلى مسحوق ناعم بقذائف الهاون 

وتنشيط النتائج بالنيتروجين.
وتبين أن االبتكار القائم على النبات، 

يتفوق على المحفزات القائمة على 
البالتين، ويعتقد الخبراء أنه يمكن 

استخدامه في أي شيء من السيارات 
الكهربائية إلى الهواتف الذكية 

والمعدات العسكرية.
وقال شوزنغ زو، أستاذ الكيمياء في 

الجامعة األميركية والمعد الرئيسي 
للورقة البحثية: »يشير هذا العمل إلى 

أنه يمكن صنع محفزات مستدامة لتفاعل 
تقليل األكسجين من الموارد الطبيعية. 

انفصلت الفنانة المصرية حال شيحة، رسميًّا عن زوجها ستيف 
مارك الكندي الجنسية، األحد، داخل الشهر العقاري بمنطقة 

المنشية )وسط اإلسكندرية(. وقال طارق عرفة، محامى الزوج، إنه 
تم طالق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمي منه بإتمام الطالق 
رسميًّا وبحضور محامي وكيل الزوجة حال شيحة، طالًقا رسميًّا 

وبرغبه الطرفين.
وانفصلت حال شيحة 

عن زوجها، وجاءت 
إلى مصر بصحبه 

أطفالها األربعة 
منذ فترة طويلة 
ولم يكن هناك 
انفصال رسمي 

طوال هذه الفترة 
حتى تمت عملية 

الطالق، األحد، 
بالشهر العقارى 

باإلسكندرية 
بتوكيل من 

محاميها.
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