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اليوم األول

القصة كما اتذكرها من كتاب املطالعة يف مرحلة 
التعليم االســاســي ..أنــــه كـــان هــنــاك ثمة حــمــاران 
أحدهما يحمل أكياس ملح واالخــر أكياس صوف 
وأخـــذ منهما  يــوم حــار  املسير يف ظهيرة  ارهقهما 
يــغــذان اخلطى  ..وبينما هما  مــأخــذ  كــل  العطش 
كان حمار الصوف خفيف االثقال يسخر من حمار 
املــلــح ذي احلــمــل الــثــقــيــل  و صـــادف أن اعترضت 
إلى  امللح  صاحب  ــادر  ..بـ صغيرة  بحيرة  سبيلهما 
الــقــاء نفسه يف املـــاء الــبــارد فـــذاب امللح يف اكياسه 
واحس باخلفة والنشاط وملا رأى صاحب الصوف 
املاء  انبرى لتقليد رفيقه حسدا فغطس يف  ذلــك 
ليمتص الصوف املاء ويزداد وزنه على ظهره ..وساء 

حاله وتضاعفت معاناته ..
االعــمــى.. التقليد  كــان عنوانها  أذكــر  كما  القصة 
تتبعه  الـــذي  وهــي تصلح كمثال ملقاربة االســلــوب 
ــرى تشبه  ــ الــلــيــبــيــة وســلــطــات دول اخـ الــســلــطــات 
اوضاعها وامكانياتها ما يتوفر لليبيا ..يف معاجلة 
اجلــائــحــة الــوبــائــيــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــعــالــم منذ 

أسابيع.. 
عندما حتــاول ليبيا او اليمن على سبيل التعيني 
متابعة خطى املانيا او الصني او الواليات املتحدة 
يف احتواء تفشي وباء الكورونا كوفيد 19 واتخاذ 
مالية  امكانيات  الــى  التي حتتاج  ــراءات  االجــ ذات 
واقتصادية وفنية وبشرية وامنية وسياسية هائلة 
اليتوفر منها يف طرابلس وصنعاء حتى ما يساوي 
مقدار العشر ..فإننا بكل تأكيد أمام قصة التقليد 
األعـــمـــى تــتــكــرر مـــن جــديــد بــشــخــوص وتــفــاصــيــل 

جديدة أكثر درامية وأكثر إثارة للحزن ..
 علينا التأكيد بال أدنى تردد أن الدعوة لعدم اتباع 
التعامل مع  واملتقدمة  يف  الكبرى  الـــدول  خطط 
الوباء العاملي والتي رصدت لها مئات املليارات من 
الدوالرات  ، اليعني أن االنسان يف اليمن ويف ليبيا 

اقل اهمية من نظيره يف تلك البالد الغنية .. 
املنطق  إعــمــال  إلـــى  الـــدعـــوة  ببساطة  يعني  لكنه 
الـــواقـــعـــي الـــــذي يـــقـــول »عـــلـــى قـــد حــصــيــرتــك مد 

رجليك »..
تشكيل اللجان الرئاسية والوزارية  وانشاء مواقع 
اللجان  احلجر الصحي وشــراء السيارات لرؤساء 
الــبــاذخــة  املستقطعة  املــيــزانــيــات  الفرعية ورصـــد 
من اخلزينة العامة يف ظل انهيار تاريخي السعار 
الطاقة – املــورد الوحيد لالقتصاد الوطني – ويف 
ظل االقفال غير القانوني ملعظم حقول النفط ..هو 
يف احلقيقة كورونا أخطر وأكثر ضررا من الكورونا 
..فباالضافة  العالم  رعــب  تثير  الــتــي  الفيروسية 
ــدوى هـــذه االجـــــراءات يف بـــالد تفتقد  الـــى عـــدم جـ
السيطرة الكلية على حدودها وجغرافيتها وتعاني 
مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة احلــكــومــيــة مـــن شــلــل شبه 
والنهب  كامل بسبب االهــمــال والفوضى واحلــرب 
املمنهج..فإنها أيضا – ورمبا هذا األهم – ستكبل 
االقــتــصــاد الــوطــنــي مبــزيــد مــن االثــقــال والــديــون 
التي ستنعكس على معيشة املواطن الليبي املوعود 
بأزمة أكثر قسوة ستكتسح الكوكب ضمن تداعيات 

اجلائحة الوبائية على االقتصاد العاملي .. 

صحيفــة أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 
تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

األسبـوع الليبـي 
العـدد )   83   (    ــ    الثالثاء       28      /       4       /     2020

مدير التحرير

التقليد األعمى



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة2 العـدد )   83   (    ــ    الثالثاء       28      /       4       /     2020

أخبــار

بحكومة  والتأهيل  العمل  وزيــر  املاضي  الثالثاء  ــرأس   ت
والسالمة  الصحة  مجلس  اجتماع  األمني  املهدي  الوفاق 
املهنية املكون من ممثلي عدد من القطاعات وذلك مبناسبة 

اليوم العاملي للصحة والسالمة املهنية.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة العمل والتأهيل أن املشاركون 
بالعاصمة طرابلس  الوزارة  الذي عقد مبقر  االجتماع  يف 
حتدثوا على أهمية هذا اليوم الذي ربطته احلركة العمالية 
ولتجديد  املهنية  واألمــراض  احلــوادث  بضحايا  والنقابية 
تعزيز  ألجل  املهنية  والسالمة  الصحة  مبعايير  االلتزام 
بيئة عمل الئقة صحية آمنة خالية من املخاطر واألمراض 

املهنية .
العمل  املتبعة من قبل جهات  وناقش االجتماع اإلجراءات 
العامة واخلاصة ملواجهة جائحة فيروس كورونا حيث شدد 
والصحة  السالمة  إجــراءات  أتباع  ضرورة  على  احلضور 
العامة باتخاذ اإلجراءات االحترازية للوقاية وذلك بارتداء 
العامة  األماكن  يف  »كمامات«  الشخصية  الوقاية  مهمات 
بفركهما  باستمرار  اليدين  نظافة  عن  فضال  واملزدحمة، 

مبطهر كحولي أو غسلهما جيداً باملاء والصابون.
املهنية  كما مت مناقشة تعديالت الئحة الصحة والسالمة 
تفعيل  وآليات  العالم  يف  الصحية  واملتغيرات  يتوافق  مبا 
العمل  مبكاتب  املهنية  والصحة  السالمة  مفتشي  دور 
السالمة  ثقافة  نشر  أجل  من  اجلميع  وتكاتف  باملناطق 

والصحة املهنية. .

 اجتماع مجلس الصحة والسالمة 
املهنية بطرابلس

بقاعة  املاضي  اخلميس  عقد  
املــرحــوم الــدكــتــور رمــضــان أبو 
ــة عــمــل بــعــنــوان  ــة، ورشــ ــال شــع
التعليم  منصة  استخدام  »كيفية 
ــي تــطــلــقــهــا  ــتـ ــي الـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
الفنون  كلية  وبينت  اجلامعة.  
عبر  مصراته  جامعة  واإلعــالم 
ــع »فــيــســبــوك«  صــفــحــتــهــا مبــوق

الدكتور  العمل  ورشــة  القى  أنه 
قام  الذي  الباعور  الباسط  عبد 
اإللــكــتــرونــيــة  املــنــصــة  بتصميم 
جلامعة مصراتة، وذلك بحضور 
أحــمــد جهان  عـــادل  أ.  مــن  كــل 
ورؤســاء  الكلية  عميد  الفورتية 
مكتب  ومدير  العلمية  األقسام 
الـــدراســـات الــعــلــيــا واملــعــيــديــن 

ــس قــســم  ــ ــيـ ــ ــب ورئـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ورئيس  واالمتحانات،  الدراسة 
هيئة  وأعــضــاء  التسجيل  قسم 

بالكلية.  واملوظفني  التدريس 
جميع  عــلــى  الــكــلــيــة  ــمــت  وأعــل
العلمية  األقسام  بكافة  الطالب 
التعليم  منصة  بانطالق  بالكلية 
ــون  ــن ــف ــيــة ال ــكــل ــتـــرونـــي ل اإللـــكـ

ــة،  ــة مــصــرات ــالم جــامــع ــ ــ واإلع
الطالب  إضافة  مت  أنــه  مؤكدة 
للفصل  قيدهم  جــددوا  الــذيــن 
 -  2019 خــريــف:  الـــدراســـي 
يتوجب  ــه  أنـ مــؤكــدة   ،2020
الــدخــول  الــطــالب  جميع  عــلــى 
على  واالطــــــالع  ــصــة  ــن امل ــى  ــ إل

. مناهجهم

ورشة عمل عن استخدام منصة التعليم اإللكترونية مبصراتة

مكافحة األمراض يطلق بوابة الكترونية ملتابعة تطورات كورونا توزيع 70 سلة 
غذائية  بصبراته

مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء 
قصف منزلهم بالقره بوللي

طبرق الطبي يكشف تفاصيل استقبال
 حالة مصابة بكورونا

القبض على قتلة 
شرطي بعني زاره

على  القبض  إلقاء  طرابلس  أمن  مديرية  أعلنت 
املتهمني بقتل شرطي مبنطقة عني زارة بالعاصمة 

طرابلس.
ــعــالقــات الــعــامــة مبــديــريــة أمــن  وبـــني مــكــتــب ال
احلميد«  »عبد  الشرطي  مقتل  بعد  أنه  طرابلس 
قام مكتب البحث اجلنائي بتشكيل فريق للتحري 
الذي متكن من إلقاء القبض على كال من؛)ل.ن( 
و ) م.ع( و اللذين كانا محل اشتباه رجال األمن 
ــرف على  ــت حــتــى مت الــقــبــض عــلــى أحــدهــم واع

بالقتل. املجني عليه  بتهديد  بأنه قام  شريكه 
سالح  أن  إلــى  العامة  الــعــالقــات  مكتب  وأشـــار 
اجلرمية ضبط مع أحد املتهمني ومتت إحالتهما  
ــدوره  ملــركــز شــرطــة عــني زارة اجلــنــوبــي الـــذي ب

االختصاص. للنيابة من حيث  أحالهما 
وأوضح مكتب العالقات العامة أن الشرطي عبد 
التواصل  أيام مؤكدة أن وسائل  احلميد قتل قبل 
يقوم  وهــو  لــه  صــورا  تناقلت  كانت  االجتماعي 
بفيروس  اإلصابة  من  الوقائية  املعدات  بتوزيع 
الكورونا املستجد على سائقي السيارات مبنطقة 
عني زارة لعدة أيام عقب اإلعالن على اإلجراءات 

االحترازية و الوقائية من اإلصابة بالفيروس.

اعلن مدير عام املركز الوطني ملكافحة األمراض أ.د 
بدر الدين بشير النجار إطالق بوابة الكترونية ملتابعة 

حاالت فيروس كورونا املستجد.
وأوضح د. النجار أن ومن خالل البوابة ميكن االطالع 
على عدد حاالت االشتباه والعينات التي يقوم املركز 
الوطني ملكافحة األمــراض بفصحها يوميا ، إضافة 
إلى عدد احلاالت املؤكد إصابتها وعدد الشفاء وعدد 

الوفيات.
وأضاف د. النجار أن ما مييز هذه املنصة ، أنه ميكن 
للمواطن متابعة إحصائية كل مدينة يف ليبيا على حدة 
وذلــك من خالل متابعة املنصة على املوقع الرسمي 
الصفحة  أو   ، األمـــراض  ملكافحة  الوطني  للمركز 

الرسمية للمركز.

االحمر  للهالل  العامة  األمــانــة  اعلنت 
عن   ، الــثــالثــاء  صــبــراتــة،  ــرع  ف الليبي 
و  غذائية  سله   70 عن  مايقارب  توزيع 
األسر  علي  تنظيف  ومواد  غذائية  غير 
حلول  مبناسبة  املدينة  داخل  املحتاجة 

رمضان. شهر 
عبر  لألمانة  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة مبــوقــع الــتــواصــل 
جمع  مت  أنــه  “فــيــســبــوك”،  االجتماعي 
ــذه الـــســـالل الـــغـــذائـــيـــة مـــن بــعــض  ــ ه
قائمة  طريق  عن  توزيعها  و  املتبرعني 

الزكاة صبراتة. من صندوق 

أعلن مركز الطب امليداني والدعم وفاة مدنيني اثنني 
وإصابة اثنني آخرين من جائلة واحدة جراء سقوط 
الشريدات  مبنطقة  منزلهم  على  عشوائية  قذائف 

بالقره بوللي.
امليداني  باملستشفى  الطبي  الفريق  املركز  وأوضــح 
أربعة  االثنني  أمــس  استقبل  للمركز  التابع  القلب 
ــدة بينهم حــالــتــي وفــاة  أشــخــاص مــن عــائــلــة واحــ
محمد  حسني  ــن  واالب الفلغي  سالم  اخلضرة  لــألم 
الشرقاوي 29 سنة باإلضافة الصابة كال من عرفة 
محمد الشرقاوي 18سنة، هشام محمد الشرقاوي 
جراحية  عمليات  أجــرى  أنه  املركز  وبني  36سنة. 

طارئة ودقيقة إلنقاذ أرواح املصابني.

الغسيل  الكلى ووحدة  رئيس قسم  نفى 
صالح  الطبي  طــبــرق  مبــركــز  الــكــلــوي 
من  تـــردد  مــا  محمد  خــيــراهلل  الــديــن 
أنباء بشأن دخول حالة مصابة بڤيرس 
دخـــول  عـــدم  مـــؤكـــدا   19  - كــوڤــيــد 
الغسيل  بوحدة  بها  مشتبه  حالة  أي 

باملركز. الكلوي 
بــحــســب صــفــحــة مركز  مــحــمــد  وأكـــد 
أن  »فيسبوك«  مبــوقــع  الطبي  طــبــرق 
يــعــالــج  يف مصر  كـــان  الـــذي  الــشــاب 
فــنــادق احلجر  بــأحــد  واملــقــيــم حــالــيــا 
خالي  مصر  من  قدومه  بعد  الصحي 
محتجز  وهـــو  ڤــيــرس  أي  مــن  متــامــا 
روتيني  إحــتــرازي  ــإجــراء  ك بــالــفــنــدق 

إال. ليس 

كـــان من  ــشــاب  ال وأوضـــح مــحــمــد أن 
الــعــالــقــني مبصر  املــحــتــجــزيــن  ضــمــن 
إغالق  نتيجة  الدخول  عليه  وأستعصى 
احلدود بني الدولتني كإجراء احترازي 
ــا مضيفا  كــورون ڤــيــرس  انــتــشــار  ضــد 
الكلوي  الغسيل  توفر  عدم  نتيجة  أنه 
الصحية  احلــالــة  تــراجــعــت  ــاحلــدود  ب
يقوم  ألن  املــركــز  اضطر  ممــا  للشاب 
دموي  واستصفاء  كلوي  غسيل  بجلسة 
ــوم أمــس االثــنــني بوحدة  ي لــه  طـــارىء 
الطبي  طبرق. باملركز  الكلوي  الغسيل 
كــغــيــرة من  الــشــاب  أن  مــحــمــد  وبـــني 
ــرق والـــذيـــن يــفــوق  الــعــالــقــني مــن طــب
ولــيــس  شــخــص   300 عـــن  عـــددهـــم 
أو حامال ألي أمراض معدية. مصاباً 
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أخبــار

فيروس  ملجابهة  العليا  اللجنة  قامت 
كـــورونـــا بـــزيـــارة مــيــدانــيــة لــألمــاكــن 
الصحي  واحلجر  للعزل  املخصصة 
والفلترة والكشف عن احلاالت املشتبه 
لــوزارة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــنّي  بها. 
الصحة، أن اللجنة تابعت سير العمل 
لــلــعــزل الصحي  بــاملــركــز املــخــصــص 
معيتيقة الذي استقبل حاالت مصابة 
اللجنة  وقفت  حيث  كورونا  بفيروس 
باملركز  املقّدمة  الطبية  الرعاية  على 

والتجهيزات  الطبية  الكوادر  قبل  من 
مع  للتعامل  املخصصة  واإلمكانيات 
الصحة  وزارة  قامت  والتي  احلــاالت 

بتوفيرها باملركز.
ميدانية  ــارة  ــزي ب اللّجنة  قــامــت  كما 
للقطعة البحرية » ابن عوف« الراسية 
بالقاعدة البحرية أبوستة  والتي ُجهزت 
بأربعني سرير عناية فائقة  وتعتبر اآلن 
مجهزة بصورة كاملة الستقبال احلاالت 
بجاهزية طبية متكاملة. وشملت الزيارة 

أيضا »مجمع العيادات الذهبية زاوية 
الدهماني« املخصص للفلترة والكشف 
املبكر عن حاالت اإلشتباه والذي قامت 
وزارة الصحة بتجهيزه بسعة سريرية 

عالية وكوادر طبية متخصصة.
العزل  اللجنة زيارتها ملركز  واختتمت 
ُخصص  ــذي  ــ وال الــعــيــون  مستشفي 
بــإمــكــانــيــات حديثة  الــطــبــي  لــلــعــزل 
الطبية  بالعناصر  كاملة  وجــاهــزيــة 

وطبية املساعدة

عـقـد وكـيـل وزارة الـداخـلية بحكومة الوفاق 
خالد مازن، ظـهـر  االثـنـني املاضي، اجـتماعـاً 
ضـم رئـيـس مـصـلحة الـجـوازات والـجـنسية 
الـعامـة  اإلدارة  ومـديـر  األجـانـب،  وشـؤون 
ألمـن الـمنافـذ الـمـكلف، ومـديـر مـنـفذ مـينـاء 
مـركـز جـمـرك  ورئـيـس  الـبـحري،  طـرابـلس 
مـيـناء طـرابـلس الـبحـري، والـمـندوب األمـنـي 

بـالـسفـارة اللـيبيـة لـدى تـونـس.
الداخلية  ــوزارة  لـ اإلعــالمــي  املكتب  وأوضـــح 
بحكومة الوفاق، أنه مت خالل االجتماع مناقشة 

ميناء  منفذ  تواجه  التي  والعراقيل  املشاكل 
األوضـاع  عـلـى  والـوقـوف  البحري  طرابلس 
الـتي يـعنـيها الـمنفذ تـحديـداً مـحـطة الـركاب 
بـمـيناء الـشعـاب، ومـناقـشة إمـكانية إسـتئنـاف 
الـحركـة الـسياحـية الـبحـرية للـتخـفيف عـلـى 
صـعوبـات.  مـن  يـعانـيه  مـا  جـراء  الـمواطـن 
وخـلـص االجـتمـاع إلـى االتـفـاق عـلـى مـعايـنة 
عـلـيه  والـوقـوف  الـمـيناء  لـحالـة  مـيدانـية 
مـيدانـياً بـشكـل عـام، وعـلى صـالـة الـركـاب 

والـتجـهيزات األخـرى بـشكـل خـاص.

وتوثيق  لــرصــد  املشتركة  اللجنة  عــقــدت 
ــوزارة  ل التابعة  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات 
املاضي،  االثنني  الوفاق،   بحكومة  العدل 
وكيل  برئاسة  والعشرين  الثاني  اجتماعها 
وزارة العدل رئيس اللجنة خالد ابوصالح، 

وبحضور عدد من أعضائها.
واســتــعــرضــت الــلــجــنــة، خـــالل االجــتــمــاع 
لالنتهاكات  يوثق  والــذي  الثالث  تقريرها 
ديسمبر  شهر  منتصف  منذ  وقعت  التي 
وذلك  املــاضــي،  مــارس  شهر  نهاية  وحتى 
املجلس  إلى  التقرير  هذا  إلحالة  متهيدا 
الرئاسي، كما ناقشت اللجنة مسألة تكليف 
نــاطــق رســمــي يــتــولــى تــقــدمي اإلحــاطــات 
ومناقشة  اللجنة،  عمل  عــن  اإلعــالمــيــة 
اللجنة وعدم  تواجه عمل  التي  الصعوبات 
توافر االحتياجات الالزمة لها ألداء عملها 

على النحو األمثل

أكد مركز الرصد والتقصي جالو ملكافحة 
وباء فيروس كورونا، تواصل العمل داخل 
حاالت  ملعاينة  الــعــرق(  الصحي  )املــركــز 
احلميات وأعراض االشتباه بوباء كورونا.
ــإدارة اخلــدمــات  ــ ب ــالم  وأكـــد مكتب اإلعـ
الصحية جالو، أنه لم يسجل حاله واحدة 

أخذ  أو  الــعــزل  وتستدعي  فيها  يشتبه 
املسحة املخبرية إلجراء حتليل pcr، وأن 
صدرية  التهابات  سجلت  احلاالت  جميع 
واالنــفــلــونــزا  الــصــدر  وحساسية  عــاديــة 
ــرد ومت عــالج جميع  الــعــاديــة، ونـــزالت ب

احلاالت ومتاثلت للشفاء. 

العامة  للشركة  العمومية  اللجنة  عقدت 
العادي  غير  اجتماعها  والطباعة  للورق 
اجتماعا  ميالدية   2020 احلالي  للعام 
فتحي  املــفــوض  الداخلية  ــر  وزي برئاسة 
بقرار  املشكلة  اجلمعية  رئيس  باشاغا 
بإعادة تشكيل اجلمعية  الرئاسي  املجلس 
املكتب اإلعالمي  للشركة. وبني  العمومية 
لوزارة الداخلية أن املشاركون يف االجتماع 
الرئاسي  املجلس  قـــرارات  استعرضوا 

والطباعة  للورق  العامة  الشركة  بشأن 
العمومية  للجمعية  السابقة  واملحاضر 
الشركة  باستثناء  الرئاسي  املجلس  وقرار 

واإلذن جلمعيتها العمومية باالنعقاد.
االجتماع  يف  املــشــاركــون  استعرض  كما 
الشركة  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير 
وتقرير هيئة املراقبة وقرار إعادة تشكيل 
حتديد  املــراقــبــة  وهيئة  اإلدارة  مجلس 

مكافاتهم وتعيني مراجعي احلسابات.

عدل الوفاق :استعراض 
التقرير الثالث النتهاكات 

حقوق اإلنسان

 جالو: لم نسجل حاالت إصابة بكورونا

اجتماع اجلمعية العمومية للشركة العامة للورق

جلنة مجابهة فيروس كورونا تتفقد مواقع احلجر الصحي

طرابلس املركز توزع  أغذية لألطفال

مصادرة كميات كبيرة 
من األجبان املخالفة  

بطرابلس

خيمة رمضان عادة مستمرة منذ سنوات يف بني وليد

اإلثنني  طــرابــلــس،   أمــن  مديرية  أعلنت 
كبيرة  كميات  ومــصــادرة  املــاضــي، ضبط 
أحد محالت اجلملة يف  األجبان من  من 
منطقة الدريبي، بعد إجراء فحص التحلل 
لالشتراطات  مخالفتها  وثــبــوت  عليها، 

الصحية.
هذه  أن  باملديرية  االعالمي  املكتب  وقال 
يف  مخزنة  وجــدت  األجبان  من  الكميات 
لالشتراطات  باملخالفة  و  سيئة  ظــروف 
إلى أن  اتباعها، مشيرة  الواجب  الصحية 
الوطنية  اإلجــراء جاء ضمن احلملة  هذا 
لألمن الغذائي التي تشرف عليها املديرية 
مبشاركة فاعلة ملركز الرقابة على األغذية 
و األدوية، و جهاز احلرس البلدي باملدينة.

ــلـــى مــــدى 10  يف كـــل عــــام وعـ
ســنــوات مــضــت التــــزال اخليمة 
تستقبل  وليد  بني  يف  الرمضانية 
األفريقية  اجلنسيات  من  العديد 
وعابري السبيل من املارة من بني 
رمضان  شهر  هــذا  وخـــالل  وليد 
لــيــس كــكــل الــشــهــور الــتــي مضت 
املدينة  الن  ســابــقــة  ــوات  ســن مــن 

شبكة  يف  الكامل  األنقطاع  تشهد 
وأنقطاع  واألنــتــرنــت  ــصــاالت  األت
ونقص  طويله  لساعات  الكهرباء 
كامل  وأنقطاع  الغذائية  املــواد  يف 
يوم   20 من  ألكثر  والغاز  للوقود 
عــلــى املــديــنــة ومـــع دلـــك اخليمة 
ابناء  بجهود  مستمرة  الرمضانية 

املدينة اخليرين. ..

بحث اسـتئنـاف احلركة الـسياحية البحرية يف طرابلس

شرعت بلدية طرابلس املركز عن طريق جلنة شئون النازحني بالبلدية، 
وبالتعاون مع مفوضية املجتمع املدني فرع طرابلس، يف توزيع شحنة من 

أغذية األطفال.
بلس  هيومن  منظمة  من  استالمها  مت  الشحنة  أن  البلدية،  وأوضحت 
الدولية، ومت توزيعها على بلديات »سوق اجلمعة، حي األندلس، أبوسليم، 
القره بوللي، تاجوراء، جنزور، عني زارة«. باإلضافة إلى املراكز الصحية 

داخل البلديات املذكورة
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االقتصادية

احلكومة الليبية  تصرف بشكل استثنائي املرتبات املتوقفة  

الغرفة الصناعية الليبية املصرية  .. اقتصار االعتمادات على املنطقة الغربية

نعمان البوري  يتهم املركزي  بالتسبب يف زيادة سعر 
الدوالر والسلع الغذائية    االســـبوع الليبي :

املاليــة يف  وزارة  وكيــل  الشــريف  ادريــس  اصــدر 
الــى   موجهــا  االحــد  خطابــا  الليبيــة   احلكومــة 
اجلهــات التابعــة للــوزارة  يخطــر فيهــا  بصــدور 
لــوزارة  اإلذن  مبنــح  الــوزراء    رئاســة  تعليمــات 
تقضــي  اســتثنائية  إجــراءات  لتنفيــذ  املاليــة 
بصــرف املرتبــات املوقوفــة للعاملــني الليبيــني يف 

العامــة. اجلهــات 
عــدم  بســبب  توقفــت    املرتبــات  هــذه  وكانــت 
ولــم  املدنــي  الســجل  يف  إجراءاتهــا  اســتكمال 
تصــدر لهــا شــهادات الرقــم الوطنــي منــذ األول 
.2020/12/31 وحتــى  املاضــي  ينايــر  مــن 

ووجــه الشــريف اخلطــاب، إلــى مراقبــي ومديــري 
واملراقبــني  بالبلديــات  املاليــة  اخلدمــات  مكاتــب 
واملصالــح  والهيئــات  الــوزارات  يف  املاليــني 
يف  املاليــني  واملراقبــني  العامــة  واملؤسســات 
املستشــفيات واجلامعــات واملعاهــد مشــددا علــى 

. التعليمــات  تنفيــذ 

 االسبوع الليبي :
الليبيــة  الصناعيــة  الغرفــة  أعلنــت 
ليبيــا  مصــرف  أن  املشــتركة  املصريــة 
اعتمــادات  قــدم  طرابلــس  املركــزي 
لشــركات املنطقــة الغربيــة فقط مســتثنيا 

منهــا. الشــرقية  املنطقــة 
ــم اجلــراري  ــة إبراهي ــس الغرف ــال رئي وق
يف بيــان خــص بوابــة إفريقيــا اإلخباريــة 
الغرفــة ســعت خــالل  بنســخة منــه أن 
األيــام املاضيــة لفتــح آفــاق جتاريــة أكثــر 
رحابــة يف الوقــت مــن خــالل جناحهــا يف 

فتــح خــط بحــري بــني املوانــئ الليبيــة 
واملصريــة لتســهيل وصــول الســلع واملــواد 

األساســية.
وأضافت الغرفة »كنا نأمل يف أن تتزامن 
مصــرف  تســهيالت  مــع  هــذه  جهودنــا 
ليبيــا املركــزي الــذي وعــد بهــا األســابيع 
املاضيــة لكننــا تفاجأنــا بصــدور قائمــة 
مصــرف  اعتمــادات  مــن  املســتفيدين 
ليبيــا املركــزي تقتصــر فقــط علــى جتــار 
ــة باســتثناء شــركتني مــن  املنطقــة الغربي
ــد حلــوم مجمــدة وخرفــان  ــازي لتوري بنغ

وعصــر الريحــان بينمــا بقيــة االعتمــادات 
ــرا مــن التجــار الذيــن  ــت كثي كلهــا جتاهل
انتظــروا هــذه الفرصــة للمســاهمة منهــم 
يف توفيــر الســلع األساســية للمواطــن مــع 

ــة شــهر رمضــان«. بداي
وتابعــت الغرفــة »آملنــا الطريقــة املســيئة 
فتــح  عندمــا  املركــزي  تعمدهــا  التــي 
وأقفلــه  بعينهــا  شــركات  أمــام  البــاب 
ــا  ــث أنن ــن حي ــام آخري ــة أم ــة ذكي بطريق
مصــارف  عــدة  مــدراء  مــع  تواصلنــا 
ــا  ــدوا لن ــة الشــرقية أك ــة يف املنطق عامل

أن املنظومــة اخلاصــة بفتــح البــاب أمــام 
التجــار كانــت وال زالــت مقفلــة« وأردفــت 
مــن  الشــديد  اســتيائنا  »نعلــن  الغرفــة 
هــذا التصــرف وندعــو كافــة املســؤولني 
باخلصــوص،  إجراءاتهــم  التخــاذ 
ونعتــذر لــكل الشــركات املتضــررة أســفنا 
ضحيــة  جميعــا  وقعنــا  ألننــا  الشــديد 
سياســة الكيــل مبكيالــني التــي ينتهجهــا 
بطرابلــس  املركــزي  ليبيــا  مصــرف 
والــذي يحــاول إرضــاء حكومــة الوفــاق 

الدســتورية«. غيــر 

 االســـبوع الليبي :
يخســر  أن  الدولــي،  البنــك  توقــع 
األوســط  الشــرق  يف  النفــط  مصــدرو 
وشــمال إفريقيــا أكثــر مــن 230 مليــار 
دوالر مــن عائــدات النفــط اخلــام هــذا 
النفــط  أســعار  اســتمرت  إذا  العــام 
وبحســب   ، احلاليــة  املســتويات  عنــد 
مــا نشــرته وكالــة ” جلوبــال بالتــس ” 
البريطانيــة نقــال عــن البنــك، فــأن ليبيــا 

هــي البلــد األكثــر تضــررا يف منطقــة 
افريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 
أكبــر دولــة متلــك احتياطيــات نفطيــة 
اإلنتــاج  انخفــض  حيــث  إفريقيــا  يف 
وبحســب  النــزاع،  بســبب  البــالد  يف 
ينكمــش  أن  املتوقــع  مــن   ، الصنــدوق 
مــع   .60٪ بنحــو  الليبــي  االقتصــاد 
و  النفــط  منشــآت  إلغــالق  اســتمرار 

. البــالد  يف  العنــف  تصاعــد 

 االســـبوع الليبي :
الســبت  لهــا  بيــان  يف  للكهربــاء   العامــة  الشــركة  طالبــت 
مــن  املتضرريــن  وكافــة  املدنــي  املجتمــع  منظمــات  الســبت 
انقطــاع التيــار الكهربائــي بضــرورة التدخــل العاجــل لفتــح 
صمــام خــط الغــاز يف منطقــة ســيدي الســائح حتــى يتســنى 
كافــة  وتغذيــة  املتوقفــة  التوليــد  وحــدات  تشــغيل  للشــركة 

الكهربائــي. بالتيــار  املناطــق 
وأوضحــت الشــركة أن هــذه املطالبــة هــي تلبيــة لنــداءات 
واســتغاثة عــدد كبيــر مــن املواطنــني عبــر صفحــات التواصــل 
ــون مــن انقطــاع  ــن يعان االجتماعــي اخلاصــة بالشــركة، الذي
ــارك  واوضحــت  ــاء خاصــة خــالل شــهر رمضــان املب الكهرب
الشــركة  بأنــه يف حــال فتــح صمــام الغــاز ستباشــر الشــركة 
ــي للحــد  ــار الكهربائ ــة املناطــق بالتي ــة كاف ــور بتغذي ــى الف عل
مــن معانــاة املواطنــني القاطنــني يف املناطــق التــي تقــع يف 

أطــراف الشــبكة الكهربائيــة.

 االســـبوع الليبي :
صــرح مديــر مطــار متنهنــت املدنــي حمــزة بــن عيســى  األحد  
أن املطــار   اســتلم عــدد مــن معــدات الصيانــة اخلاصــة 
بصيانــة املطــار مــن قبــل مصلحــة املطــارات التابعــة للحكومة 
الليبيــة املؤقتــة وأضــاف  بــن عيســى  خــالل تصريحاتــه أن 
مطــار متنهنــت يعانــي مــن تدنــى اخلدمــات بــه، ويحتــاج 

لصيانــة والتــي كنــا قــد طالبنــا بهــا عــدة مــرات.

 االســـبوع الليبي :
اتهــم رئيــس مجلــس ادارة مصــرف الســراي  نعمــان 
زيــادة  يف   بالتســبب  املركــزي   املصــرف  البــوري  
ــوري  ــة   ، واوضــح الب ــة الصعب اســعار الســلع والعمل
أن  مرور ســتة أســابيع دون صرف  أي دوالر للتجار 
او املواطنــني خلــق زيــادة يف ســعر الــدوالر بالســوق 

ــة. ــي يف الســلع التمويني ــوازي وبالتال امل
وضعهــا  التــي  الشــروط  ايضــا   البــوري  وانتقــد 
ــا  ــح االعتمــادات ووصفه ــا املركــزي لفت مصــرف ليبي
األزمــة  هــذه  ظــل  يف  جــداً  الصعبــة  بالشــروط 
اخلانقــة،  مــا يعقــد عمــل التجــار يف اســتيراد الســلع  
وحــذر البــوري أنــه إذا لــم يتــم توحيــد ســعر الصــرف 
ــزي  ــا املرك سيستمرالفســاد وسيســتمر مصــرف ليبي
األغــراض  االعتمــادات جلميــع  فتــح  تعنــده يف  يف 

بــدون رفــع الرســم.

البنك الدولي: 
االقتصاد الليبي قد ينكمش بنحو 60 ٪

الشركة العامة للكهرباء تطالب بفتح 
صمام خط الغاز بسيدي السائح

مطار متنهنت يستلم  معدات صيانة 
من مصلحة املطارات
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افريقيـــا  زيتوني-بوابـــة  شـــريف 
يـــة ر خبا إل ا

املبـــادئ  عموميـــة  هـــي  مبـــا  الفلســـفة 
ــدمي  ــخ القـ ــت يف التاريـ ــوم اقترنـ وأم العلـ
ذلـــك  يف  اشـــتهر  وقـــد  الطـــب  بعالـــم 
أســـس  وضعـــوا  ممـــن  كبـــار  فالســـفة 
العـــالج،  فكـــرة  ورســـخوا  العلـــم  ذلـــك 
لكـــن مـــع الزمـــن انحســـر دورهـــم وأصبـــح 
ـــزا يف املختصـــني  املجـــال الصحـــي متمرك
الـــذي بقـــوا دائمـــا أشـــبه باألرســـتقراطية 
االجتماعيـــة التـــي اكتســـبت بتحصيلهـــا 
العلمـــي مكانـــة بـــني النـــاس. يف تاريـــخ 
رأي  للفالســـفة  كان  قدميـــا  الطـــب 
العالجيـــة  العمليـــة  أســـاس  كانـــوا  بـــل 
عليهـــم  أطلقـــت  التـــي  حكيـــم  وكلمـــة 
ـــرات  ـــم يف فت مرّدهـــا أساســـا للفلســـفة، ث
مســـارا  يأخـــذ  الطـــب  بـــدأ  متالحقـــة 
خاّصـــا مركـــزا علـــى العلـــوم والبحـــوث 
ـــا  ـــة كورون ـــن أزم ـــدا عـــن الفلســـفة، لك بعي
املســـتجدة أعـــادت التداخـــل بـــني الطـــب 
ـــة  ـــوم االجتماعي ـــة واختصـــاص والعل كمهن
حتليـــل  أدوات  باعتبارهـــا  والنفســـية 
اجلميـــع  فاجـــأت  لظاهـــرة  وتفســـير 
وتأثيراتهـــا جتـــاوزت مـــا هـــو صحـــي إلـــى 
مـــا هـــو سياســـي واجتماعـــي واقتصـــادي.

علمـــاء  عـــاد  اجلديـــدة  األزمـــة  مـــع 
إلـــى  االجتمـــاع والنفـــس واملســـتقبليات 
الواجهـــة. يف اللحظـــة التـــي بقـــي العالـــم 
حـــول  الكثيـــرة  األســـئلة  واجهـــة  أمـــام 
املســـتقبل بعـــد هـــذه اجلائحـــة ومـــا ميكـــن 
أن تـــؤّدي إليـــه عنـــد مختلـــف الشـــعوب، 
واملفكـــرون  الفلســـفة  باحثـــو  صعـــد 
إلـــى الواجهـــة يف محاولـــة لتفســـير مـــا 
يقـــع مـــن جانبـــه االجتماعـــي، كل أخـــذ 
التحليـــل  يف  رؤيتـــه  حســـب  املســـألة 
التحليـــالت  نحـــو  ذهـــب  أغلبهـــم  لكـــن 
املجتمعـــات  عنـــد  خاصـــة  املتشـــائمة 
املتطـــّورة تقـــف اليـــوم أمـــام حالـــة مـــن 
ــة  ــواء يف عالقـ ــة سـ ــن املواجهـ ــز عـ العجـ
مبـــا هـــو صحـــي وخاصـــة يف مـــا هـــو 
اقتصـــادي مبـــا هـــو محـــّرك احليـــاة يف 

تلـــك الـــدول.
ــراي  ــيل أونفـ ــي ميشـ ــوف الفرنسـ الفيلسـ
ــن  ــرة مـ ــة األخيـ ــوا األزمـ ــن تناولـ كان ممـ
واالستشـــرافية،  الفلســـفية  جوانبهـــا 
معتبـــرا أن مـــا يحصـــل هـــو حتويـــل ألوروبـــا 
الفتقارهـــا  نظـــرا  ثالـــث  عالـــم  نحـــو 
إلـــى قـــادة لهـــم برامـــج واضحـــة وقـــد 
عبـــر عـــن ذلـــك مـــن خـــالل عودتـــه إلـــى 
دراســـات وكتابتهـــا نشـــرها قبـــل ســـنوات 
بعنـــوان  لـــه  كتـــاب  يف  أشـــار  عندمـــا 
»االنحطـــاط« أن احلضـــارة اليهوديـــة – 
املســـيحية تتجـــه نحـــو االنهيـــار وأزمـــة 

ــن  ــدرج ضمـ ــة تنـ ــا العامليـ ــروس كورونـ فيـ
ــار. ــذا اإلطـ هـ

ـــام 1959،  ـــراي يف فرنســـا الع ـــد أونف ول
كبـــرى  عـــاش مخاضـــات  جيـــل  ضمـــن 
يف بـــالده والعالـــم، ومـــن خـــالل تبنـــى 
شـــكال مختلفـــا يف التفكيـــر عبـــر تبنـــي 
ـــة للنهـــج الليبيرالـــي  أفـــكار يســـارية معادي
الـــذي ســـارت فيـــه سياســـة بـــالده. يعتبـــر 
ــة  ــيني كتابـ ــفة الفرنسـ ــر الفالسـ ــن أكثـ مـ
ومـــن خـــالل كتبـــه يحـــاول أن يستشـــرف 
يف  العالـــم  يف  يحصـــل  أن  ميكـــن  مـــا 
الســـنوات الالحقـــة. وهـــو مـــن املفكريـــن 
مجالهـــا  الفلســـفة يف  ينتقـــدون  الذيـــن 
األكادميـــي ويعتبـــر أن الفلســـفة ال قيمـــة 
لهـــا دون نزولهـــا إلـــى عامـــة الشـــعب، 
وهـــي الفكـــرة التـــي أســـس مـــن خاللهـــا 
»اجلامعـــة الشـــعبية« وفيهـــا رســـخ فكـــرة 
للشـــهادة  تخضـــع  ال  للتعلّـــم  جديـــدة 
متييـــز  دون  النـــاس  لـــكل  ومفتوحـــة 

ــروع  ــم املشـ ــراي يف تعميـ ــح أنفـ ــد جنـ وقـ
علـــى مـــدن فرنســـية أخـــرى بعـــد جنـــاح 
التجربـــة األولـــى يف اســـتقبال الكثيـــر مـــن 

الفرنســـيني.
يقـــول  كورونـــا  أزمـــة  عـــن  حديثـــه  يف 
أونفـــراي إنـــه كان منـــذ البـــدء، علـــى حـــق 
ــّرد  ــر أّن الفيـــروس ليـــس مجـ حـــني اعتبـ
اســـتعارة.  أيضـــاً  هـــو  بـــل  وبـــاء طبـــّي 
وأضـــاف »إذا أردت أن أعبـــر عـــن نفســـي 
كسياســـي،  وبالتالـــي  كصحـــايف،  اآلن 
»البقيـــة  ســـأقول:  بالعكـــس،  والعكـــس 
تأتـــي«.، والبقيـــة يف نظـــر أونفـــراي رمبـــا 
هنـــا أن احلائجـــة ليســـت مجـــّرد حالـــة 
مرضّيـــة قـــد تكشـــف خفاياهـــا يف فتـــرات 
الحقـــة، بـــل فرصـــة. ويتدّعـــم كالمـــه مـــن 
خـــالل ربطـــه للفيـــروس بفئـــة املتقاعديـــن 
عبـــر تســـاؤله عـــن اســـتهدافهم والتأثيـــر 
»ملـــاذا  قائـــال  غيرهـــم  دون  هـــم  فيهـــم 
يطيـــح الفيـــروس أساســـا بطاعنـــي الســـن 

الذيـــن ينتمـــون إلـــى فئـــة املتقاعديـــن؟ 
بعـــض  تقديـــر  تشـــكّل-يف  فئـــة  وهـــي 
غيـــر  مجموعـــة  االقتصـــاد-  خبـــراء 
نشـــيطة ومتّثـــل عبئـــا علـــى مؤّسســـات 
ــى  ــة وحّتـ ــة والصحّيـ ــة االجتماعّيـ الرعايـ
علـــى املّؤسســـات املالّيـــة العاملّيـــة«. وهنـــا 
هنـــاك  أن  علـــى  الـــكالم  يفّســـر  قـــد 
النـــاس  مـــن  الفئـــة  لتلـــك  اســـتهدافا 
التغطيـــة  صناديـــق  علـــى  للتخفيـــف 

االجتماعيـــة.
الفيلســـوف  يشـــير  ذاتـــه  اإلطـــار  يف 
الفرنســـي إلـــى اجلائحـــة كشـــفت الوجـــه 
التـــي  ألوروبـــا  »املخـــادع«  احلقيقـــي 
ـــة  ـــوة اقتصادّي ـــت يف ذهـــن الشـــعوب ق كان
عظيمـــة، »بعـــد أن أظهـــر الوبـــاء كيـــف أنهـــا 
ــوف  ــق بصفـ ــل أن تلتحـ ــن املحتمـ ــات مـ بـ
اإلمبراطوريـــات العامليـــة الكبـــرى التـــي 
كان مآلهـــا الســـقوط، بســـبب عجزهـــا 
عـــن صنـــع األقنعـــة للفـــرق الطبيـــة التـــي 

تســـتقبل الضحايـــا«، مشـــيرا إلـــى أنـــه »ال 
ـــروس عـــّرى  ـــة أن الفي ـــكار حقيق ميكـــن إن
اخليـــارات االقتصاديـــة، وبالتالـــي عـــّرى 
السياســـة املتبعـــة يف فرنســـا انطالقـــا مـــن 
فتـــرة فاليـــري جيســـكار ديســـتان رئيـــس 
اجلمهوريـــة الفرنســـية مـــن 1974 حتـــى 
ـــران، وصـــوال  ـــى فرانســـوا ميت 1981، إل

إلـــى إميانويـــل ماكـــرون«.
وقـــد انتقـــد أونفـــراي بحـــّدة يف حـــوار 
لـــه مـــع جريـــدة »لـــو بـــوان« الفرنســـية 
إياهـــم  متهمـــا  األوروبيـــني  القـــادة 
الكفـــاءة ومعتبـــرا  وانعـــدام  باالســـتهتار 
أن أوروبـــا أضحـــت اليـــوم »عاملـــا ثالثـــا 
جديـــدا«، معتبـــرا أن هـــذا الفشـــل هـــو 
بشـــكل  الليبراليـــة  للمنظومـــة  فشـــل 
االقتصـــاد  يف  تفكيرهـــا  ظـــل  يف  عـــام 
دون أخذهـــا يف االعتبـــار اإلنســـان، بـــل 
ـــن  ـــا م ـــم ميكنه ـــال ل ـــى تفكيرهـــا يف امل حت
عـــن  العجـــز  بعـــد  األزمـــة  يف  التحكـــم 
مواجهـــة ارتفـــاع عـــدد املصابـــني والفشـــل 
يف توفيـــر ســـبل احلمايـــة واالضطـــرار 
إلـــى مســـاعدة الصـــني التـــي تتعايـــش مـــن 

مليـــار وثالمئـــة مليـــون نســـمة.
الفيلســـوف الفرنســـي حتـــّدث يف أكثـــر 
املتوقعـــة  التأثيـــرات  عـــن  فضـــاء  مـــن 
للفيـــروس، فأشـــار إلـــى أن العالـــم اليـــوم 
يقـــف عاجـــزا علـــى املواجهـــة، ورغـــم أن 
نحـــو  دائمـــا  تذهـــب  كانـــت  التوقعـــات 
أن  املفاجـــأة  لكـــن  الصحـــي،  التأثيـــر 
ـــب االقتصـــادي  ـــى يف اجلان ـــر كان حت األث

والنفســـي.
ــدو  ــذي يبـ ــاط«، الـ ــراي يف »االنحطـ أونفـ
كتابـــا مزعجـــا لألفـــكار الغربيـــة التـــي 
ـــم،  ـــى العال اعتقـــدت دميومـــة هيمنتهـــا عل
ـــأن الغـــرب يعيـــش  ـــا ب اســـتبق أزمـــة كورون
توجـــه  إلـــى  وذهـــب  النهايـــة  امتحـــان 
أوروبـــا نحـــو االنهيـــار، رمبـــا بالتفـــكك 
أو بالتراجـــع االقتصـــادي، ومـــا حصـــل 
مـــن ردة الفعـــل اإليطاليـــة جتـــاه اجلحـــود 
األوروبـــي رمبـــا يذهـــب يف ذلـــك االجتـــاه، 
ـــا  ـــا كشـــف أن تفـــوق أوروب فانتشـــار كورون
العلمـــي واالقتصـــادي وحتـــى الفكـــري لـــم 
يشـــفع لهـــا أن تكـــون يف موقـــع القـــوة يف 

ــة. املواجهـ
رمبـــا حتليالت الفيلســـوف الفرنســـي ذهبت 
إلـــى األقصـــى يف النظـــرة إلـــى مســـتقبل 
ـــه  ـــا ذهـــب إلي ـــن يحصـــل م ـــا ل ـــا، ورمّب أوروب
قريبـــا، لكـــن احلـــرج الـــذي تعيشـــه القـــارة 
ــل  ــرح بالفعـ ــة، طـ ــل اجلائحـ ــوز يف ظـ العجـ
قصـــور فكـــرة الوحـــدة األوروبيـــة والتفـــوق 
الفكـــري واالقتصـــادي اللذيـــن يبـــدوان علـــى 
ـــة  ـــور نزعـــة األنانّي ـــع ظه ـــار م محـــك االختب
التـــي تعتبـــر مـــن مؤشـــرات »االنهيـــار« التـــي 

تناولهـــا أونفـــراي.

ميشيل أونفراي عن كرونا: 
نهاية احلضارة الغربية وصعود فكرة الفشل
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يوم 29 ابريل من العام 1915 جرت معركة 
ضد  الليبي  اجلــهــاد  مــعــارك  أم  القرضابية 
اإلحــتــالل اإليــطــالــي والــتــي عرفت مبعركة 
الوحدة الوطنية إذ شارك فيها جميع أبناء 
لــيــبــيــا، كــمــا أنــهــا شــكــلــت الــبــدايــة النــدحــار 

اإليطالييني.
احلاميات  سقطت  املعركة  هــذه  فعقب   
وبحلول  األخـــرى  تلو  الــواحــدة  اإليطالية 
الذي  العام  نفس  من  أغسطس  منتصف 
لم  الثانية  القرضابية   معركة  فيه  وقعت 
طرابلس  مدينتي  إال  اإليطاليني  بيد  يبق 
احلــكــومــة  بــســطــت  أن  واخلـــمـــس.بـــعـــد 
طرابلس  نواحي  على  نفوذها  اإليطالية 
القوة  حتركت  ليبيا.  من  الغربي  واجلــزء 
اإليطالية من ناحية الغرب ومعها املحالت 
الليبية بهدف ربط طرابلس الغرب ببرقة، 
ولكي يتسنى لها ذلك،فكان لزاما عليها أن 
يف  املرابطة  املجاهدين  معسكرات  تزيح 
نواحي النوفلية حيث قبيلة املغاربة وجنوب 
سرت أوالد سليمان، وقرر امياني بالتشاور 
مع حكومته وقيادته يف روما استرداد فزان 
ولضمان  بطرابلس،  برقة  وربط  ثمن  بأي 
ذلك  استعان بعدد من الزعامات الوطنية 
التي استمالها اإليطاليون إلى جانبهم باملال 
واجلاه، حيث سّير جيشني األول مؤلف من 
14 ألف عسكري يتجه إليها من طرابلس 

عن طريق غريان.
كان مع هذا اجليش مجموعة من القبائل 
الليبية برئاسة كل من : الساعدي بن سلطان 
السويحلي  ورمضان  ترهونة،  قبيلة  على 
على مصراتة، ومحمود عزيز على زلينت، 
ومحمد القاضي على مسالتة، ومحمد بن 
مسعود على قماطة، وعمر العوراني على 
الساحل، وعبد النبي بلخير على بني وليد، 
وعلي صهيب على زاوية وبالتحديد قبيلة 

البالعزة، وكل واحد من هؤالء رئيس على 
جماعة من قبيلته. واتفقوا على أن يجتمع 
اجليش كله على بن عيزار. وكان الرئيس 

األعلى لهذا اجليش اجلنرال امياني.
املــكــّون من  وصــل جيش اجلــنــرال امياني 
الليبيني املتعاملني معه وهم املحالت الليبية 
بقيادة رمضان السويحلي وعبد النبي باخلير 
وغيرهم، وكذلك كان العدو اإليطالي مدعم 
باملرتزقة األحباش واإلرتريني باإلضافة إلى 
مدينة  إلى  اإليطاليني،  النظاميني  اجلنود 
سرت وزحف يوم 29 ابريل 1915 على 
سرت  جنوب  حتّشدوا  الذين  املجاهدين 

هاجمها  الفور  على  بوهادي،  قصر  قرب 
بقيادة  وكانوا  هناك  املرابطون  املجاهدون 
صفي الدين السنوسي القائد العام للقوات 
االطيوش  بقيادة صالح  املغاربة  دور  وكان 
ودور أوالد سليمان بقيادة حمد بن سيف 
اجليش  انــدحــار  النتيجة  وكــانــت  النصر 
أن  املجاهدين،ويذكر  وانتصار  اإليطالي 
عبد النبي بلخير قائد قوات ورفلة قد اتفق 
مع رمضان السويحلي على الغدر بالطليان 
جرازياني  اجلنرال  كتبه  ما  يؤكده  وهــذا 
عبد  أن  املعلوم  ومــن  فــزان  نحو  كتابه  يف 
النبي بلخير قد أنسحب من املعركة وهم 

وأقنعه  مياني  خدع  حيت  بنعيزار  بئر  يف 
احلامية  يهاجمون  سوف  املجاهدين  بأن 
بريجنيتي  قسطنطني  بقيادة  اإليطالية 
وليد  بني  باحتالل  ويقومون  وليد  بني  يف 
عندما يهاجم مياني القرضابية فأنسحب 
ومعه جل جيشه وذلك لضمان مالذ أمن له 
وللمجاهدين يف حالتي النصر أو الهزمية 
عندما يقوم هو ومن معه باالستيالء على 
مدينة بني وليد.يف صبيحة يوم اخلميس 
سنة 1333،  اآلخـــرة  جــمــادى  مــن   15
املوافق 29 أبريل سنة 1915 صدر األمر 
التقت  بالهجوم وما هي إال حلظات حتى 
طالئعه باملجاهدين، فبادروهم  بالرصاص، 
وتدفقت سيوله عليهم من كل جهة، وحمي 
املجاهدين  من  فاستشهد  املعركة  وطيس 
ألول وهلة نحو 400 شهيد، واشتد الكرب 
على املجاهدين، ففرح إمياني بذلك وبرق 

السرور يف عينيه.
لم  السويحلي  رمضان  وجماعة  هــذا  كل 
إمياني  رآهــم  فلما  املعركة،  يف  يشتركوا 
على هذه احلال استفهم من رمضان على 
هذا املوقف فقال له: هم ينتظرون قدومي 
إليهم، فأذن له فذهب إليهم، وكان أحمد 
بخيله على ميمنة  أغــار  النصر قد  سيف 
املقدمة فتوقفت قليال وقد قام الشيخ حمد 
بن سيف النصر بالهجوم على قلب اجليش 
بن  رمضان  املجاهد  وبصحبته  االيطالى 
سالم دخيل زعيم قبيلة القذاذفة واملجاهد 
الطبولى الورفلى حيث انتزعوا سارية علم 
اجليش وقد اصيب الشيخ حمد بن سيف 
النصر يف رجله. وصادف مجيء رمضان 
وقت إغــارة أحمد سيف النصر فأمر من 
معه بإطالق النار على الطليان فأطلقوها 
النهاية،  بداية  فكانت  اخللف  من  عليهم 
فحاص اجليش يف بعضه حيصة احلمر، 
ورجعت أواله على أخراه، واختلطت خيله 

برجله، وارتكس بعضه يف بعض طلبا للفرار 
واشتدت  أقفيتهم  العرب  وركب  فــرار،  وال 
ساعة  اهلل  ــزل  وأنـ الــعــدو،  على  الضربة 
ينج منه  ولم  النصر، فتمزق ذلك اجليش 
إال 500جندي، وجنا الكولونيل إمياني إلى 
اجليش،  من  بقي  من  مع  مجروحاً  سرت 
وبقي يف مكان املعركة كل ما كان مع اجليش 
من معدات احلرب وعتادها: من إبل وخيل 

وبنادق ومدافع ورشاشات.
قد  اإليطاليني  فلول  كانت  الظهر  وبحلول 
مدينة  إلــى  والتجأت  اوصــالــهــا،  تقطعت 
وشهدت  فسادا  فيها  عاثت  حيث  ســرت 
املدينة مذابح انتقامية استمرت ثالثة ايام.

ــى ســرت جرد  مبــجــرد وصـــول إمــيــانــي إل
مجلسا  وعقد  األسلحة  من  الليبني  جميع 
من  كثير  على  بــاإلعــدام  وحكم  عسكريا 
السكان ومن أبناء الليبني الذين التجؤوا إلى 
سرت ويف مقدمتهم من األعيان والرؤساء 
احلاج محمد القاضي من مسالتة، واحلاج 
وحسونة  قماطة،  من  مسعود  بن  محمد 
بن  وأحمد  النعاس،  بكر  وأبو  بن سلطان، 
عبد الرحمن من ترهونة، وقتل من غيرهم 
العام،  بالقتل  أمرا  نحو سبعمائة، وأصدر 
ومبالحقة وقتل رجال القبائل وعلى رأسهم 
يقتلون  أوالد سليمان، فصار اجلند  قبيلة 
البيوت،  أبــواب  وعلى  الــشــوارع  الناس يف 
ويربطون العشرة والعشرين يف حبل واحد 
ثم يقتلونهم، ورمي كثير من الناس بأنفسهم 
فكان  بهم،  التمثيل  مــن  فـــرارا  البحر  يف 
ألف  نحو  رومــا  إلى  وبعثوا  مريعا،  منظرا 
أسيرا أكثرهم من السكان واحلمالني الذين 
استأجروا جمالهم.وقد كتب  العقيد  صالح 
الدين أبوبكر الزيداني يف دراسة بعوان » 
رؤية عسكرية لصفحات مشرفة من مالحم 
اجلهاد الليبي معركة القرضابية « ما يلي: 

ملفات 

يتبع<<

29 أبريل 1915:
 معركة القرضابية )هلنا ونهار غابن لعذار(
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ملفات 

سير املعركة : صباح يوم 29 ابريل بدأت 
املعركة بعد أن أعطي مياني أوامــره ببدء 
اجلبهة  خط  طول  على  املدفعي  التمهيد 
مواقع  بقصف  اإليطالية  املدفعية  وبــدأت 
بعض  أن  حتى  وعــنــف  بــقــوة  املجاهدين 
أسفر  وحــده  القصف  أن  تذكر  الــروايــات 
عن سقوط حوالي 150 شهيداً وبعد ذلك 
خطتها  لتنفيذ  اإليطالية  القوات  تقدمت 
الرشاشات  نيران  غطاء  الهجوميةحتت 
وأشتبكت مع قوات املجاهدين ويف الوقت 
املجاهدين  فــرســان  ــوة  ق إنطلقت  نفسه 
لتنفيذ خطة إختراق القوة املهاجمة لكنها 
وحتت وطأة وكثافة النيران املعادية تراجعت 
لناحية الغرب بدالً من اخللف حيث كان من 
املفترض أن تقوم مشاة املجاهدين بهجوم 
العدو داخل كمني  يوقعوا  أن  بعد  معاكس 
الهجوم  وقوة  الضغط  لكن إشتداد  محكم 
تنفيذ  وعــدم  األول  النسق  على  اإليطالي 
سبب  بــدقــة  املــجــاهــديــن  عمليات  خــطــة 
إختالل كبير يف صف املجاهدين حتى كاد 
املرتزقة األحباش أن يطوقوا قوة املجاهدين 
الشريف  الــديــن  صفي  قــوة  تــدخــل  لكن 
األحباش  املرتزقة  دفــع  بقوة  واألطــيــوش 
الشيخ سيف  قوة جناح  من  وعزز  للخلف 
ساد  كبير  وتداخل  إرتباك  وحدث  النصر 
تنظيم قوات املجاهدين ثم أحتدمت املعركة 
يف صدام كبير ما بني قوة املجاهدين وبني 
إستخدام  فيها  أختلط  اإليطالية  القوات 
من  األبيض  السالح  مع  النارية  األسلحة 
األرواح  وبــدأت  وسيوف  وخناجر  سكاكني 
تسقط وحتصد يف قتال تالحمي شديد يف 

حلظات قدر مهيبة سادت جو املكان .
النهار وحتت وطء ضربات  عند منتصف 
القوات اإليطالية  القوية بدأت  املجاهدين 
صفوفها  بناء  إلعــادة  متهيداً  التراجع  يف 
ضمن  كانوا  الذين  املجندين  إنقالب  لكن 
احلمالت عليها من الداخل حسب اإلتفاق 
املسبق بني قادة املحالت سبب خلل كبير 
يف صفوفها وكان ذلك مبثابة دعم وإسناد 
كبيرين تلقتها قوات املجاهدين يف القوت 
موازين  كفة  رجح  املناسب مما ساهم يف 

القتال وميله لصاحلهم.
املجاهدين  إلــى  السويحلي  رمضان  إنظم 
وفقاً لإلتفاق املبرم بني قادة املجاهدين يف 
بن عيزار وأختار لتنفيذ ذلك الوقت املناسب 
يف حركة تدل على حنكته ودهائه ما جعل 
القوات  داخل صفوف  بقوة  يشتعل  القتال 

الفرقة  موقع  وكـــان  املـــرة  هــذه  اإليطالية 
الرئيسية  القوة  النظامية ضمن  اإليطالية 
للعدو بني محالت ترهونة ومصراتة فكانت 
بذلك من أوائل الوحدات التي تأثرت تأثراً 
بعد  لقتالهم  املجندين  حتول  من  ملحوظاً 
تلقي األوامــر من السويحلي بإعتباره قائد 
املجندين يف احلمالت املرافقة وأثناء ذلك 
جرح العقيد مياني أثناء محاولته اليائسة 
للسيطرة على قواته التي فقد التحكم بها 
املتالحقة  الــشــديــدة  الــضــربــات  ــر  أث على 
اثــر ذلــك قــوة من املجاهدين  وقامت على 
مبهاجمة مؤخرة القوات اإليطالية يف حركة 
مياني  أثرها  على  أصــدر  ناجحة  إلتفاف 
من  تبقى  ملــن  اإلنسحاب  بسرعة  أوامـــره 
جنوده وفر هارباً من ميدان املعركة لينفرط 
بعدها عقد القوات اإليطالية ويبدأ جنوده 
يف إنسحاب غير منظم بإجتاه القصر مع 
من تبقى من املرتزقة األحباش وعدد من 
املجندين الذين إختلط عليهم األمر وكانوا 
املحالت  قــادة  بني  اإلتفاق  بأمر  اليعلمون 
الليبية. وكان وعد اهلل احلق ألوليائه وأنتصر 
املجاهدين نصراً مؤزراً على جيش عرمرم 
آنذاك  العالم  ومرغوا أنف خامس قوة يف 
يف الوحل وكانت صيحات التكبير تتعالى يف 
جنبات املكان ومعها يردد املجاهدين شعار 

»هلنا ونهار ... غابن لعذار« .
يف  اإليطالية  ــقــوات  ال على  النصر  بعد 
نحو  كــالً  احلــمــالت  توجهت  القرضابية 
منطقتها وتولت محاصرة القوات اإليطالية 
املتمركزة بها لتحررها من سيطرة املستعمر 
تبقى حتت سيطرتهم  لم  اإليطالي بحيث 
سوى العاصمة طرابلس ومدينة اخلمس .

* نتائج املعركة :
 على الصعيد العسكري:

لرصيد . 1 الليبيون   املجاهدون  أضاف 
التاريخ العسكري يف ليبيا نصراً حاسماً 
حتدث عنه العالم آنذاك بإعجاب كبير 
ولقنوا اجلنرال مياني وقواته درساً يف 
التعبئة واحلرب ما جعله يفر هارباً من 
غضبه  وجــام  سخطه  ليصب  املعركة 
على أهالي سرت يف حملة إعتقاالت 
ثالثة  مدة  أستمرت  ومذبحة  واسعة 

أيام حسب رواية املعاصرين للحدث.
وجميع . 2 مدفعاً   11 املجاهدون  غنم 

العدو  نقلية  متثل  كانت  التي  اإلبــل 
حتمله  ومــا  احلملة  خــالل  اإليطالي 

ــؤن وذخـــائـــر ومــئــات الــبــنــادق  مــن مـ
أحرقت  نقل  ــارات  ســي ثــالثــة  ــدد  وعـ
بعد اإلستيالء على حمولتها من مؤن 

وأسلحة وذخائر.
وفقاً للبرقية التي أرسلها العقيد مياني . 3

قائد احلملة إلى حكومة الوالية ووزير 
املستعمرات اإليطالي والتي ذكر فيها 

خسائره على النحو التالي :
عدد 18 ضابط إيطالي وعدد 252 . 4

جندي إيطالي قتلي أو مفقودين وعدد 
أيطالي جرحى وعدد  1411 جندي 
وعدد  قتلى  وطنيني  مجندين   234
قطعة  عدد 11  وفقد  296 جرحى 
مدفعية وعــدد 3 رشاشات وعــدد 3 
سيارات وعدد من املعدات العسكرية 
أكبر من  كانت خسائره  ويف احلقيقة 

ذلك بكثير .
املعركة . 5 يف  املجاهدين  إنتصار  شكل 

إيطاليا على  بداية اإلنحدار لسيطرة 
اإلستيالء  بعدها  حتقق  فقد  البالد 
القوات  حاميات  متركز  مناطق  على 
وكان  األخــرى  تلو  الواحدة  اإليطالية 
الذي  لإلنتصار  مباشرة  نتيجة  ذلــك 
حققته قوات املجاهدين يف القرضابية 
من  أغسطس  شهر  منتصف  وبحلول 
السيطرة  يتبق حتــت  لــم  الــعــام  ــك  ذل
مــديــنــتــي طــرابــلــس  إال  ــة  ــي ــطــال اإلي

واخلمس.

 على الصعيد السياسي :
يف . 1 اإليطالية  الــقــوات  هزميـة  كانـت 

هـذه املعركة مـن األسباب التي أطاحت 
طالبت  أن  بــعــد  جوليتي  بحكومـة 
األحزاب اإليطالية بوجوب االنسحاب 
العسكرية  العمليات  وإنهاء  ليبيا  مـن 
اإليطالي  الشعـب  كلفت  أن  بعد  فيها 
األمـــوال  يف  التكاليف  بــاهــظ  ثــمــنــاً 

واألرواح.
وهي . 2 الطرابلسية  اجلمهورية  ظهور 

العرب  تاريخ  أول جمهورية عربية يف 
املعاصر.

تناقلت وسائل اإلعــالم والصحف يف . 3
الذي  اإلنتصار  أخبار  وتركيا  أملانيا 
حققته قوات املجاهدين يف القرضابية 
األمر الذي أفاد كثيراً احلركة الوطنية 
املسلح  الليبي  الكفاح  أخبار  نقل  يف 
أنظار  ولفت  اإليطالي  املستعمر  ضد 

العالم للقضية الوطنية.
بتنفيذ حملة . 4 اإليطالية  القوات  بدأت 

أعيان  مــن  مئات  على  واســعــة  قبض 
واملناطق وأهل سرت  القبائل  ووجهاء 
وساقت  عسكرياً  بإعدامهم  واحلكم 
إلى إيطاليا يف  نحو ألف منهم قسراً 
أكبر حملة نفي تاريخية كرد إنتقامي 
على هزميتها القاسية يف القرضابية.

األساليب القتالية التي طبقها 
املجاهدون خالل املعركة :

* خالل معركة القرضابية طبق املجاهدين 
عدداً من العمليات القتالية خالل التجهيز 
القتال  إحتدام  وأثناء  للمعركة  واإلعـــداد 
بينهم وبني القوات اإليطالية بدءاً من إعالن 
التعبئة الكاملة يف القبائل واملناطق الليبية 
مــروراً  الطليان  املستعمرين  ضد  للجهاد 
بعملية التحشد التي متت يف منطقة بئر بن 
عيزار وما جرى خاللها من عمليات لتوفير 
من  املجاهدين  لقوات  اللوجستي  الدعم 
العدو نفسه وإنتهاءاً بعمليات املناورة التي 
نيران  من  كبير  ضغط  حتت  تنفيذها  مت 
قامت  فقد  اإلستطالع  وعمليات  الــعــدو 
على  دقيق  بإستطالع  املجاهدين  ــوات  ق
طول محور حترك األرتال القوات اإليطالية 
قبيل بدء  أثناء توجهها نحو سرت وأيضاً 
املعركة وكان يتم إبالغ قيادات املجاهدين 
باملعلومات لتقدير املوقف وإتخاذ التدابير 
مناورة  الفرسان  جناح  نفذ  كما  الالزمة 
وجره  العدو  صفوف  نحو  للتقدم  جرئية 
لكمني داخل قوات املجاهدين مع أن اخلطة 
لم تكتمل للتفوق الناري الكبير الذي تتمتع 
من  لم مينع  ذلك  لكن  املعادية  القوات  به 
على  اإللــتــفــاف  عملية  ــاح  وجنـ املــحــاولــة 
مؤخرة القوات اإليطالية وكل تلك العمليات 
متيزت بالسرعة والسرية وتنفيذ التعليمات 
القادة  بني  املوحدة  القيادة  من  الــصــادرة 
امليدانيني والزعماء الوطنيني بدقة وايضاً 

إختيار أماكن متركز القوات بعناية.

 الدروس املستفادة :
اجلهاد . 1 معارك  تاريخ  نستذكر  عندما 

الليبي فإننا نفخر بأننا نعزز الذاكرة 
الــتــاريــخــيــة لــبــالدنــا وأنــنــا النــســوق 
األحداث لنروي فانتازيا تاريخية ولكن 
ونستسقي  األحـــداث  تلك  من  لنتعلم 
التوجه  يف  ــداً  رصــي وجنعلها  العبر 

على  فيه  نقف  واعـــد  مستقبل  نحو 
يف  ــذل  ب لوطن  مجيد  ماضي  ذكـــرى 
سبيله اآلباء واألجداد الدماء واألرواح 
ليبيا  لبناء  أساسي  كعامل  وتوظيفها 

واحلفاظ على حريتها وإستقاللها.
أهمية . 2 من  القرضابية  معركة  عــززت 

املشاعر  وحــركــت  للوطني  اإلنــتــمــاء 
قبلية  »قيادات  الليبيني  لدى  الوطنية 
و مجاهدين ومجندين« على حد سواء 
وطنية  معركة  يف  صفوفهم  ووحــدت 
خاضوها  مشتركة  عسكرية  وعملية 
عن  بعيداً  الوطن  لنداء  تلبية  جميعاً 

املآرب والتوجهات اخلاصة.
إستثمار إقتران العمل السياسي بالعمل . 3

الكفاح  تطوير  سبيل  يف  العسكري 
املسلح ضد العدو حيث قامت القيادات 
الوطنية السياسية والعسكرية باإلتفاق 
مشتركة  عملية  لتنفيذ  بعضها  مــع 
الوطنيني  واملجندين  املجاهدين  بني 
واإلنقالب على القيادة اإليطالية دون 
لها  الــوالء  بإظهار  إيهامها  مع  علمها 

حتى اللحظات األخيرة.
باهلل . 4 فاإلميان  قوياً  العدو  كان  مهما 

واحلق يف العيش الكرمي ونيل احلرية 
هو ما يدفع املقاتلني للقتال بشجاعة 
وما  وخبرة  بحنكة  والتصرف  وإقــدام 
جرى خالل املعركة من تنسيق وتالحم 
واملجندين  املجاهدين  مشاعر  ألهب 
على حد السواء وزادهم إمياناً بوطنية 
املعركة وأهمية تعاضدهم كأخوة ضد 

عدوهم املشترك.
أهمية الروح املعنوية والسرعة والسرية . 5

كعوامل مهمة يف جناح تنفيذ العمليات 
والتحرك  املــتــاورة  وأيــضــاً  القتالية 
على عدة محاور خالل املعركة وهذه 
كبير  بشكل  ساهمت  مجموعها  يف 
يف  الكبير  الــتــاريــخــي  اإلنــتــصــار  يف 

القرضابية.
إنتهت االقرضابية ولم تنته املعركة وبقيت . 6

ذكراها تطل كل عام لتؤكد لليبيني بأن 
مصيرهم واحد وبالدهم واحدة ال تقبل 
القسمة وأن عدوهم واحد وأن املحافظة 
على الوحدة الوطنية تتطلب الكثير من 
التضحيات وأن للحق صوتاً يعلو على ما 
سواه. تاريخا نذكره ونفخر به ويذكره 
االعداء ويهابونه وحدت األخوة وكانت 

بحق ملحمة للوحدة الوطنية.
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املنوعة

بـــدأت الشـــرطة البريطانيـــة حتقيقا يف جرميـــة قتل طفلني 
طعنـــا حتى املـــوت يف منزل بشـــرقي لندن 

وأعلنـــت شـــرطة العاصمـــة البريطانيـــة يف بيـــان أن طفلـــة 
عمرهـــا عـــام واحد توفيت يف منـــزل يف إلفـــورد، فيما توفى 

صبـــي عمـــره ثالث ســـنوات يف وقـــت الحق مبستشـــفى.
كمـــا مت نقـــل رجل يبلغ مـــن العمر 40 عاما إلى املستشـــفى 

بسكني. مصابًا 
وقـــال بيان الشـــرطة إنه يعتقـــد أن الثالثة يعرفـــون بعضهم 
البعـــض و »يف هذه املرحلة املبكرة ال تبحث الشـــرطة عن أي 

شـــخص آخر فيما يتعلق بهـــذا احلادث«.

املسلســـالت  طلـــت  أن  بعـــد 
املصريـــة التي حلقت بالســـباق 
الرمضانـــي، يف حلقاتها األولى 
لتكـــون مبثابـــة عامـــل جـــذب 
وزارة  هاجمـــت  للجماهيـــر، 
اخلارجيـــة اإلســـرائيلية واحدا 
منهـــا ووصفـــت أحداثـــه بأنها 
»مؤســـفة وغيـــر مقبولـــة على 

اإلطـــالق«.
وذكـــر بيـــان لـــوزارة اخلارجية 
اإلســـرائيلية أن »املسلســـل أمر 
مؤســـف وغيـــر مقبـــول علـــى 
اإلطـــالق، خاصـــة بـــني دولتني 
أبرمتـــا اتفاقية ســـالم معا منذ 
41 عامـــا«، وفقاً لســـكاي نيوز 

عربية.
واســـتعرضت احللقـــة األولـــى 
من مسلســـل »النهايـــة« بطولة 
يوســـف الشـــريف، الـــذي القى 
رواجـــا كبيـــرا بني املشـــاهدين، 
فصـــل  يف  ألطفـــال  مشـــهدا 
دراســـي عـــام 2120 يتعلمون 
عـــن »حـــرب حترير القـــدس«.

مسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
»النهاية« يف عـــام 2120 حول 

مهندس يحاول مقاومة سيطرة 
التكنولوجيا على حياة البشـــر، 
إلـــى  تقـــوده  محاوالتـــه  لكـــن 
مواجهـــات خطيـــرة خاصة مع 
ظهور رجل آلي مستنســـخ منه.
ويف احللقة األولى من املسلسل 
يقـــول املمثـــل: »الـــدول العربية 
قامـــت بالتخلـــص مـــن عدوها 
اللدود يف حرب ســـميت بحرب 
وانتهـــت  القـــدس«،  »حتريـــر 
احلـــرب ســـريعاً بتدميـــر دولة 
إســـرائيل الصهيونيـــة قبـــل أن 
متـــر 100 ســـنة علـــى تاريـــخ 
تأسيســـها، والغالبيـــة العظمى 
من يهود إسرائيل فروا ورجعوا 

إلـــى بالدهـــم األصلية.
وعـــرض خريطـــة هولوغرامية 
ألمريـــكا مقســـمة، قائـــال: »يف 
القـــرن  مـــن  األول  النصـــف 
الواحد والعشـــرين، بـــدأ ميزان 
القـــوى يف العالم يتغير، كل دول 
أمريكا الشـــمالية كانت متحدة 
وكان اســـمها الواليـــات املتحدة 
تضعـــف  وبـــدأت  األمريكيـــة 
بعـــض.  وحتـــارب  وتتفـــكك 
أمريـــكا كانـــت داعـــم رئيســـي 

للدولـــة الصهيونيـــة«.
واملسلســـل مـــن إنتـــاج شـــركة 
أضخـــم  إحـــدى  ســـينرجي، 
مصـــر. يف  اإلنتـــاج  شـــركات 

أجبـــرت قيـــود احتـــواء فيـــروس كورونـــا القائمني 
علـــى دار عرض ســـينمائي يف باريـــس على إغالق 
األبـــواب، لـــذا فكـــر الفريـــق يف بديـــل وهو عرض 

األفـــالم علـــى جـــدار مبنى ســـكني مجاور.
وقبـــل عـــرض فيلم »مـــان ويـــذاوت إيه ســـتار« من 
بطولـــة كيرك دوجـــالس وإنتاج عـــام 1955 على 
اجلـــدار حتدث ديريك ولفندن أحـــد أفراد الفريق 
الـــذي يديـــر دار عـــرض »ال كليف« قائـــاًل: »إذا لم 
نعـــد قادرين على عـــرض األفالم للجمهـــور داخل 
دار عـــرض فلنحتـــل اجلدران ونعـــرض األفالم يف 

اخلارج«.
ومبوجـــب قيـــود العـــزل العـــام، ال ميكـــن لســـكان 
باريـــس اخلروج إال لفترات وجيزة لشـــراء طعام أو 
ألداء التماريـــن الرياضيـــة. لكن ال يـــزال بإمكانهم 
مشـــاهدة األفالم بالنظـــر من النوافـــذ أو اخلروج 

البيوت. شـــرفات  إلى 
وقال ولفندن: »استشـــعرنا أن احلي بحاجة لشكل 
من أشـــكال الفعاليات ألنه لم يتبق شيء فالشوارع 

خاوية والوضـــع يبعث على احلزن«.
ويســـعى فريـــق ســـينما »ال كليـــف« ســـعياً حثيثـــاً 
إلشـــراك ســـكان املنطقـــة يف مبادرتـــه، حيث يقع 
االختيـــار على األفـــالم التي ُتعرض يف كل أســـبوع 

بالتشـــاور مـــع اجليران.
وقالـــت كريســـتني دافنييه وهي رســـامة شـــاهدت 
الفيلم من شـــرفة منزلها »إنه أمـــر رائع... يأخذنا 
إلـــى الزمن املاضـــي عندما كان الناس يشـــاهدون 

األفـــالم معاً«.

تركي يقفز من الطابق الرابع هرباً من احلجر

خارجية الكيان الصهيوني تهاجم مسلسال مصريا رمضانيا

سينما تتحدى كورونا 
بعرض يف الفضاء املفتوح

لقـــي رجـــل تركي مصرعـــه بعدما قفز مـــن الطابق 
الرابـــع يف املستشـــفى، حيث أجرى فحصـــا للتأكد 
مـــن عدم إصابته بفيـــروس كورونا. ونقل الرجل إلى 
مستشـــفى مركـــز أفندي قبل 6 أيـــام بعدما ظهرت 
عليـــه أعراض الفيـــروس، ومت احلصول على عينات 

مـــن دمـــه، غيـــر أنه ســـعى للهـــرب من املستشـــفى 
بســـبب حالة الرعب التي هيمنت عليه. ويف محاولة 
منـــه للفـــرار خوفا مـــن البقاء يف احلجـــر الصحي، 
قفـــز من الشـــرفة بالطابق الرابع باملستشـــفى، مما 
أســـفر عـــن إصابتـــه بجروح خطيـــرة. وبعـــد إجراء 

اإلســـعافات األوليـــة، نقل إلى وحـــدة العناية املركزة 
يف مستشفى مانيســـا احلكومي، ومكث فيه 6 أيام، 
غيـــر أنه لفظ أنفاســـه األخيـــرة. ويف وقـــت الحق، 
تبـــني أن نتائـــج الفحوصات التي خضـــع لها الرجل 

سلبية جاءت 

عـــرض  بيكتشـــرز«  »ســـوني  أجلـــت ســـتوديوهات 
جميـــع أفالم سلســـلة »الرجل العنكبـــوت« مبا فيها 
 Spider-Man: Far from« اجلزء اجلديد مـــن
Home« الذي سيقوم ببطولته توم هوالند مجدداً.

وهكذا ســـيطرح اجلـــزء الثالث من سلســـلة »الرجل 
العنكبـــوت« اجلديـــدة يف دور العـــرض يف اخلامس 
مـــن نوفمبر )تشـــرين الثاني( من عـــام 2021 بدالً 
مـــن شـــهر يوليـــو )متـــوز( املقبـــل كمـــان كان مقرراً 
يف البدايـــة عقـــب اتفـــاق بـــني »ديزني« و«ســـوني«.

ولـــم يتـــم اإلعـــالن بعد عن اســـم هذا الفيلـــم الذي 
كان علـــى وشـــك اإللغاء بعدمـــا فســـخت »ديزني«، 
مالكة »مارفل ســـتوديوز«، و«سوني بيكتشرز« املالكة 
حلقـــوق »الرجل العنكبوت« اتفاق التعاون بينهما، إال 
أن توم هاالند تتدخل إلنقاذ املشـــروع الذي تســـبب 
فيـــروس كورونـــا املســـتجد يف تأجيله.وتقـــرر أيضاً 
تأجيـــل عـــرض اجلـــزء اجلديد مـــن فيلم الرســـوم 
Spider-Man: Into the Spider-« املتحركـــة
Verse« ليعرض يف أكتوبر )تشرين األول( 2022.

وبعـــد دقائـــق مـــن إعـــالن »ســـوني« عـــن مواعيـــد 
العـــرض اجلديدة، أعلنت ديزنـــي عن تأجيل عرض 
 Doctor Strange in the Multiverse« فيلـــم
of Madness« إلـــى 25 مـــارس )آذار( 2022.  
، كمـــا تأكـــد أيضـــاً تأجيل اجلـــزء الســـابع والثامن 
مـــن سلســـلة »Mission: Imposssible« للنجـــم 
توم كـــروز إلى آواخـــر 2021 وآواخر 2022 على 

الترتيب، بحســـب ســـتوديوهات »باراماونت«.

كشـــفت بعثـــة مشـــروع توثيـــق 
بســـيناء،  الصخريـــة  النقـــوش 
بداخلـــه  أثـــري  كهـــف  عـــن 
وفريـــدة  متنوعـــة  مجموعـــات 
يف  املنحوتـــة  املناظـــر  مـــن 
الصخـــر، وذلك أثنـــاء أعمالها 
بـــوادي الُظلمـــة مبنطقـــة آثار 
شمال شـــبه اجلزيرة املصرية.

اآلثـــار  قطـــاع  رئيـــس  وقـــال 
املصريـــة، أمين عشـــماوي، إن 
الكهـــف يقـــع يف بدايـــة أحـــد 
روافـــد وادي الُظلمة يف منطقة 
جبليـــة مـــن احلجـــر اجليـــري 
صعبـــة التضاريـــس، علـــى بعد 
حوالـــي 90 كـــم جنوب شـــرق 
مدينة القنطرة، و60كم شـــرق 

الســـويس. قناة 
وأشار عشماوي إلى أن الكهف 
هـــو األول من نوعـــه الذي يتم 
الكشـــف عنـــه باملنطقـــة، وهو 
أكبـــر يف املســـاحة مـــن »كهف 
توثيقـــه  مت  الـــذي  الزرانيـــج« 

. مؤخرا

سوني بيكتشرز تؤجل األجزاء 
اجلديدة من » سبايدر مان«

اكتشاف كهف  
بنقوش فريدة يف 

سيناء

الشرطة البريطانية حتقق يف جرمية 
قتل مزدوجة

بسبب شائعة...القطط السوداء 
وجبة مرغوبة يف فيتنام

أدى انتشـــار شـــائعة مزيفـــة يف فيتنـــام 
تزعم أن حلوم القطط الســـوداء تشفي 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا إلـــى إقبـــال 
غيـــر مســـبوق على شـــراء هـــذه القطط 

بغـــرض احلصـــول علـــى حلومها.
عـــدة  فيتناميـــة  منظمـــات  وحـــذرت 
مـــن  يجـــري  ممـــا  احليوانـــات  حلمايـــة 
قتـــل وطهـــي للقطط الســـوداء، واصفة 

واملقلـــق. بالهائـــل  الوضـــع 
املمارســـة  هـــذه  أن  املنظمـــات  وأكـــدت 
هانـــوي،  العاصمـــة  يف  أساســـا  تظهـــر 
حيـــث ينـــم وضـــع قطـــط حيـــة يف وعـــاء 
املغلـــي  املـــاء  ســـكب  يتـــم  ثـــم  الطبـــخ، 
وحتويلهـــا  طحنهـــا  يتـــم  ثـــم  فوقهـــا، 
إلـــى معجون يقـــدم للصابـــني بفيروس 

العـــالج. بزعـــم  املســـتجد  كورونـــا 
عـــن  التقاريـــر  مـــن  عـــدد  وحتدثـــت 
تشـــجيع بعض األطبـــاء للمرضى على 
زاعمـــني  والقطـــط  الـــكالب  أكل حلـــوم 
أن خصائصهـــا تســـاعد علـــى مكافحـــة 

التاجـــي. الفيـــروس 
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الثقافية 

عبداهلل الزائدي
ســـنوات  تســـع  ومنـــذ  رمضـــان  كل  يف 
يفتقـــد مســـتمعو االذاعـــة الليبيـــة الى 
برنامـــج )علـــى هامـــش التاريـــخ( الذي 
توقـــف بعـــد احـــداث فبرايـــر 2011، 
تـــاركا فراغـــا بعدما أصبـــح واحدا من 
اهم السالســـل املوســـمية التي ارتبطت 

يف االذاعـــة الليبيـــة برمضـــان.
مبناســـبة شـــهر رمضان، ويف اســـتذكار 
لواحد من اهم وأبـــرز البرامج االذاعية 
الليبيـــة ،  نفتـــح صفحـــات  املوســـمية 
الذكريات مع  كاتب السلســـلة الشـــاعر 
والكاتـــب الكبير  عمر رمضـــان، والذي 
كتب حلقاتها دون انقطاع قرابة لتســـعة 
جعلتهـــا  وببراعـــة  عامـــا،  وعشـــرين 
بجـــدارة من اهـــم كالســـيكيات االذاعة 

. لليبية ا
يبدأ االســـتاذ عمر رمضان سرده لقصة 
البرنامـــج مـــن مالحظـــة املحيطـــني به 
لنبوغـــه االدبي، يقـــول عمر رمضان: من 
خالل النشـــاط املدرســـي بدأت عالقتي 
بـــاألدب تظهـــر لـــي ولغيري ممـــن كانوا 
يتابعـــون إشـــرايف على طلبـــة املدينة يف 

مشاركاتهم يف املهرجانات ، واقترح علي 
بعـــض املحبـــني ملوهبتي أن )أتعـــاون مع 
اإلذاعـــة (، فـــكان التحاقـــي متعاونا مع 
اإلذاعـــة عـــام 1980م وابتـــدأت بكتابة 
البرامـــج »التوعوية« للظواهر الســـلوكية 
والتربويـــة وغيرهـــا ولكن لم يكـــن يدور 
يف ذهنـــي أن أجتـــه إلـــى »الدراما« ولكن 
األســـتاذ عياد الزليطني الذي كان يتابع 
برامجـــي التوعويـــة عبـــر التلفزيون كان 

يلـــح علـــي أن أجرب كتابـــة الدراما.
وابتـــدأت ولكن على وجـــل وخوف وتردد 
وليســـت  منفصلـــة،  حلقـــات  كتابـــة  يف 
أمـــام  فيهـــا  أتوقـــف  كنـــت  مسلســـال، 
شـــخصيات بـــارزة عبـــر التاريـــخ مثـــل 
)خالـــد بـــن الوليـــد / اخلليل بـــن أحمد 
األســـتاذ  وكان  إلـــخ(،  بطوطـــة  ابـــن   /
عيـــاد الزليطني يزودنـــي مبالحظاته يف 
تركيـــب الشـــخصية وتسلســـل األحداث 
وغيـــر ذلـــك، حتـــى وجـــدت نفســـي ال 
ومنفصلـــة  قصيـــرة  بحلقـــات  أكتفـــي 
عـــن »الشـــخصيات«، فقـــررت أن أكتب 
مسلســـال متواصال أتابع فيه الشخصية 
وأحـــداث حياتها،  ولكنـــي قررت جتنب 

»كتابـــة التـــاري » أعني أننـــي حني أكتب 
عـــن »عنتـــرة بـــن شـــداد« فأنـــا ال أكتب 
يف  موجـــود  عنتـــرة  فتاريـــخ  تاريخـــه،  
مصـــادره وليـــس مـــن املمكـــن اإلضافة 
عليه، فحياته هي هي قد ســـجل التاريخ 
تفاصيلها وسلســـل أحداثهـــا، وانتهى كل 
شـــيء فماذا ســـأقول أنا مـــن جديد عن 

حيـــاة مســـجلة ومنتهية؟
 فخطـــر لـــي أن أكتـــب »هوامـــش« على 

»الهوامـــش«  وهـــذه  الشـــخصية  تاريـــخ 
ليســـت تاريخا وإمنـــا هـــي »انطباعات« 
قـــارئ، فـــكل قارئ يقـــرأ حيـــاة صاخبة 
عنيفـــة حادة جادة كحيـــاة »املتنبي« مثال 
البـــد أن تترك هـــذه احليـــاة انطباعات 
متعـــددة ومتباينـــة فيه، فهـــي »هوامش« 

علـــى تاريـــخ املتنبي.
 مثـــال أنـــا ال أكتـــب عـــن »شـــخصياتي« 
وإمنا أنا أكتـــب عصري وزمني وهمومي 

وحياتـــي، ولكن بلســـان شـــخوصي، فأنا 
الأكتب عنهـــم ولكنـــي أكتب بهم.

عـــام  وحتـــى  1982م  عـــام  ومنـــذ 
هامـــش  )علـــى  أكتـــب  وأنـــا  2011م 
التاريـــخ( عـــن شـــخصية ما تركـــت أثراً 
وانطباعـــاً يف نفســـي، ويف التاريخ، ويف 
احليـــاة وأحيانا أعيد صياغـــة »حكاية« 
مـــا ولكـــن بطريقتـــي أنـــا وليـــس كمـــا 
وردت يف التاريـــخ، فكتبـــت مثـــال عـــن 
شـــهرزاد وألـــف ليلـــة 60 حلقـــة، وعن 

الســـيرة الهالليـــة 120 حلقـــة.
إن ميـــزة هذا العمل أنه ليـــس »تكرارا« 
لتاريـــخ الشـــخصية التـــي أكتـــب عنهـــا 
وإمنـــا هـــو كتابـــة بالشـــخصية نفســـها 
عن حيـــاة نعيشـــها وظـــروف نصارعها 
فيهـــا  يتـــم  نحـــن  نعاجلهـــا  وهمـــوم 
اســـتغالل الشـــخصية وظروفهـــا وأدبها 
وتراثهـــا وبعـــض حوادث حياتهـــا لتكون 
لغـــة وأداة توصيـــل،  فأنـــا كنـــت أحلـــق 
بأجنحـــة الشـــخصية التـــي أكتـــب بهـــا 
ولكـــن  عواملهـــم  وأعيـــش  حكاياتـــي،  
بزمني أنـــا أغلفه بهم واســـتره بحياتهم 

وظروفهـــم.

الواحـــد  يف  ليبيـــا   ودعـــت 
  2017 مايـــو  مـــن  والعشـــرين 
رائـــدة من اهم وابـــرز االصوات 
االذاعيـــة الليبية الســـيدة فاطمة 
عمـــر بعـــد عقـــود مـــن العطـــاء 
البـــاذخ اجلميـــل وبعدمـــا عانـــت 
االهمـــال يف بلد لـــم يعد االبداع 
 ، اولوياتـــه  رأس  علـــى  واملبـــدع 
رحلت غرســـة وهذا اســـم الدور 
الـــذي ارتبـــط بذاكـــرة الناس يف 
الرمضانـــي  املوســـمي  املسلســـل 
البسباســـي تاركـــة ارثـــا مهما لم 
يكـــن تكوينـــه هينـــا وســـهال ولم 
حتققـــه رغبـــة عابـــرة او طمـــوح 
اندفاعـــي فـــارغ بـــل جـــاء بجـــد 
تبـــدأ بصوت  وملـــكات  وموهبـــة 
مميـــز وال تنتهـــي عنـــد احلضور 

الرصـــني بالـــغ الرقـــي .
الســـيدة فاطمـــة  يـــروي صـــوت 
عمـــر كفـــاح جيـــل رائد لـــم يكن 
مجتمـــع  يف  ميســـورا  جناحـــه 
املبدعـــة  املـــرأة  فيـــه  الجتـــد 
دعمـــا اجتماعيا لكنـــه كان يرفل 
واحالمـــه  الكبيـــرة  بامنياتـــه 
وكانـــت  االذاعـــة  يف  الواســـعة 
متميـــزة  النســـائية  االصـــوات 
االذاعـــي  باحلضـــور  وحتضـــى 
املحتفـــى كحورية مظفـــر فاطمة 
الناجـــح فاطمة الشـــكري و حتى 
الالئـــي قررن االبتعـــاد كن يقفن 
صلبـــة  ارض  علـــى  االذاعـــة  يف 
كنعيمة بحيري و ســـاملة احلمري 

وكانـــت االصـــوات النســـائية يف 
عقـــدي الســـبعينات والثمانينات 
قدمـــن صـــورة مشـــرقة وقـــدوة 

. الناجحـــة  للمذيعـــة 
مـــن  عمـــر  فاطمـــة  بقيـــت 

تنـــوع من  املثابـــرة  الشـــخصيات 
الصـــوت  ناقـــل  عبـــر  ابداعهـــا 
وتعـــرف  التصويـــر  وعدســـات 
مواطـــن القـــوة عندهـــا وهـــو ما 
مكنهـــا مـــن تقـــدمي كل اعمالهـــا 
ان  دون  لهـــا  مناســـب  بشـــكل 
تكـــون مبتذلـــة او متكلفـــة وهذا 
وعـــي يحســـب للراحلـــة يف جعل 
مســـيرتها ايقونـــة ليبيـــة هامة .
عـــن معاناتهـــا مع املـــرض ذكرت 
فاطمـــة  أن  صحفيـــة  تقاريـــر 

املختـــار  مصحـــة  دخلـــت  عمـــر 
الرتفـــاع  نتيجـــة  بطرابلـــس 
ثـــم  الـــدم  يف  الســـكر  مســـتوى 
غـــادرت إلـــى مدينـــة اســـطنبول 
التركيـــة كإجـــراء وقائـــي نظـــراً 
حلالتهـــا الصحيـــة احلرجـــة بعد 
أن اكتشـــفت اصابتهـــا بلوكيميـــا 
املاضـــي  اغســـطس  يف  الـــدم 
وتلقـــت العـــالج الكيماوي وبدأت 
التأمـــني  نفقـــة  علـــى  العـــالج 
الطبي لشـــركة ريبســـول النفطية 
والتـــي يعمـــل فيهـــا ابنهـــا فيمـــا 
كانـــت هـــي تدفع بقيـــة التكاليف 
مـــن ســـفر وإقامـــة طويلـــة كانت 
دعمهـــا  مســـاعي  جتـــد  ولـــم 
كشـــخصية تعنـــي رمـــزا محترما 
مهمـــا يف وجدان االبـــداع الليبي 
اال الوعـــود وقد صرحـــت ابنتها 
االلكترونيـــة  الصحـــف  الحـــدى 
قائلـــة » قيـــل عـــن والدتـــي هرم 
ليبـــي اعالمي، وهـــي التي أفنت 
االعـــالم  خدمـــة  يف  عمرهـــا 
بعطـــاء ال محـــدود، فهـــل هكـــذا 
يكـــون الـــرد بالتجاهـــل والوعود 
الزائفـــة وأمنيـــات بالشـــفاء دون 

يـــد العـــون« . مد 

مرثيات
املرثيـــات  وفاتهـــا هطلـــت  عنـــد 
التواصـــل  صفحـــات  علـــى 
االجتماعـــي بكلمـــات  من فنانني 
وهـــذا  واعالميـــني  وصحفيـــني 

لبعضهـــا  رصـــد 
البوســـيفي  الصحفـــي محمـــود   
بالفيـــس  صفحتـــه  علـــى  كتـــب 
بـــوك فاطمه عمر ) غرســـه ( .. 

ســـنفتقدك. ســـالم لروحـــك.
الصويعـــي  بالقاســـم  املذيـــع 
كتـــب انا هلل وانـــا اليـــه راجعون 
اإلذاعيـــة فاطمـــة عمـــر يف ذمة 
اهلل غابـــت )غرســـة ( التى كانت 
الرمضانيـــة  املائـــدة  مـــن  جـــزء 
، كمـــا غابـــت أشـــياء كثيـــرة من 
اهلل  رحـــم   ، الليبيـــة  الذاكـــرة 
اإلذاعيـــة والفنانـــة فاطمةعمر ، 

رحمتـــه. بواســـع  اهلل  تقبلهـــا 
كتبـــت  صبـــري  هـــدى  املذيعـــة 
البقـــاء والـــدوام هلل خبـــر صادم 
و  ســـبحانه  اهلل  إرادة  لكنهـــا 
تعالـــى .. غادرت دنيانـــا الزميلة 
اإلذاعيـــة  العزيـــزة  واألخـــت 
الفنانـــة )فاطمـــة عمـــر( .. أحر 
التعـــازي ألســـرتها الكرمية ولكل 
الزمـــالء يف الوســـط اإلعالمـــي 
قبـــوال  اهلل  تقبلهـــا   .. والفنـــي 
حســـنا وتغمدهـــا بواســـع رحمته 
ومغفرته و أســـكنها فسيح جناته 
. إنـــا هلل و إنـــا إليـــه راجعون ..
االعالمـــي يونـــس الفانـــدي كتب 
املذيعـــة الرائـــدة فاطمة  وداعـــاً 
واحلـــزن  األســـى  ببالـــغ  عمـــر 
رائـــدة  ســـيدة  اليـــوم  نـــودع 
اإلذاعـــي  التقـــدمي  مجـــال  يف 
املســـموع واملرئي منـــذ التحاقها 

الليبيـــة  اإلذاعـــة  بأثيـــر  املبكـــر 
املســـموعة ثـــم التلفزيـــون الليبي 
األســـتاذة  املذيعـــة  بداياتـــه  يف 
أســـتاذي  أرملـــة  عمـــر  فاطمـــة 
ســـالم  محمـــد  القديـــر  املذيـــع 
وغفـــر  اهلل  رحمهمـــا  كشـــالف 
عمـــر  فاطمـــة  وداعـــاً  لهمـــا. 
التـــي تشـــرفُت بالتعـــرف عليهـــا 
عن قـــرب حـــني عملـــُت بجانبها 
بإذاعـــة طرابلس العـــرب املحلية 
القـــرن  تســـعينيات  بدايـــة  يف 
أجـــد  ولـــم  املاضـــي  العشـــرين 
واملســـاندة  العـــون  كل  إال  منهـــا 
واخللـــق الطيب النبيـــل واملعاملة 
والكلمـــة  الـــودودة  احلســـنة 

. ملشـــجعة ا
الســـوكني  محمـــود  الصحفـــي 
خطـــف  وداعـــاً  )غرســـة(  كتـــب 
املـــوت اإلذاعّيـــة الكبيرة »فاطمة 
عمـــر« بعـــد معانـــاة مـــع املرض 
أرملـــة  الكبيـــرة  والراحلـــة   ،
»محمـــد  الراحـــل  اإلعالمـــي 
رّواد  مـــن  وهـــي  كشـــالف« 
إذ خاضـــت  ليبيـــا،  اإلعـــالم يف 
املســـرح واإلذاعـــة وكانت  مجال 
مـــن الســـّباقات يف هـــذا احلقل 
غيـــاب  مـــن  يعانـــي  كان  الـــذي 
بداياتـــه،  النســـائي يف  العنصـــر 
وقـــد إشـــتهرت بـــدور )غرســـة( 
الشـــهير  الرمضاني  البرنامج  يف 
الفنـــان  مـــع  )البسباســـي( 
. اجلديـــع«  »الطاهـــر  املعـــروف 

عمر رمضان يفتح صفحات ذكرياته مع برنامج على هامش التاريخ  

الليبيون يفتقدون يف رمضان  صوت بطلة البسباسي  ) غرسة  ( 
 ايقونة االذاعة الليبية  فاطمة عمر  
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رياضه

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
ــل ســعــد  ــد جنــ ــن ــه كـــشـــف م
ــس نـــــادي  ــ ــيـ ــ ــود رئـ ــ ــع ــســ ــ م
تويف  الــذي  السابق  االحتــاد 
تعرض  عن  املاضي  السبت 
الطبي  إلــي اإلهــمــال  ــده  وال
واحلــــرمــــان مـــن الــرعــايــة 
ــاء  ــن ــة أت ــوب الــصــحــيــة املــطــل

. معيتيقة  بسجن  محسبه 
تصريحات  يف  مهند  وقــال 
قــام  والـــده  بــأن  تلفزيونية 
ــات  ــي ــل بـــــإجـــــراء ســــت عــم
ــن لــألســف  ــكـ ــة ولـ ــيـ جـــراحـ
املــســؤولــني عــن سجنه  ــان  ك
يقومون بإعادته إلي محسبة 
إجــراء  من  فقد  يومني  بعد 
لوقت  حتتاج  التي  العملية 
طويل من أجل الشفاء وإلي 

املطلوبة  الصحية  الرعاية 
التي كانت معدومة .

ســعــد مــســعــود قــد تــويف يف 
معيتيقة  بــســجــن  مــحــبــســه 
مع  طويل  صراع  بعد  وذلك 
املـــرض رغــم حــصــولــه على 
حــكــم بــالــبــراءة مــنــذ قــرابــة 

العامني.
من  العديد  تولي  قــد  وكــان 
املناصب منها آمر احلراسة 
اخلــاصــة لــلــزعــيــم الــراحــل 
مــعــمــر الــــقــــذايف بــجــانــب 
رئـــاســـتـــه لـــنـــادي االحتــــاد 
سابقتني  واليتني  يف  الليبي 
 1991 عــام  من  الفترة  يف 
الفترة  ثم  ملدة ثالث سنوات 
األلفية  بــدايــة  مــن  ــول  األطـ
األولى وحتي عام 2011 .

ـــ االسبوع الليبي ــ 
ــادي الــتــرجــي الــتــونــســي عــرض  قـــدم نـ
رسمي لنادي احتاد العاصمة اجلزائري 
من أجل احلصول على خدمات الالعب 
االنتقاالت  خــالل  الــاليف  مؤيد  الليبي 

الصيفية املقبلة.
الالعب  مــن  مقربة  مــصــادر  وبحسب 
الترجي عرض 700  نادي  فأن  الليبي 
ألف يورو فضال عن الالعب اجلزائري 

انتدابه  مت  الــذي  مزيان  الرحمان  عبد 
مؤيد  ضم  مقابل  االمــاراتــي  العني  من 
الاليف إال أن مجلس إدارة االحتاد غير 

متحمس لألمر.
وكان جنم فريق األهلي طرابلس السابق 
قد أنتقل إلي احتاد العاصمة اجلزائري 
يف شهر يناير لعام 2018 ملدة موسمني 
مع  ناجحة  تكن  لم  بعد جتربة  ونصف 

الشباب السعودي.

ـــ االسبوع الليبي ــ 
أعلنت اللجنة العليا ملكافحة وباء كورونا  األربعاء 
منع إقامة أي دوريـــات كــرة قــدم يف الــشــوارع أو 
اخلاضعة  املناطق  وكل  بنغازي  مدنية  يف  غيرها 
التابعة للحكومة الليبية  ضمن إجراءات احترازية 

ملنع انتشار فيروس كورونا .
قررت  كورونا  وبــاء  ملكافحة  العليا  اللجنة  وكانت 
املدن  بني  التنقل  ومنع  التجول  قرار حظر  متديد 
دوريــات  إقامة  ومنع  املبارك  رمضان  شهر  طيلة 
كــل عــام خالل  تــقــام  الــتــي  الــقــدم الشعبية  كــرة 
شهررمضان، الفتة إلى أن هذه القرارات قد تتغير 

يف أي وقت وفقاً ملتغيرات الوضع الوبائي.
يف  متوقف  الرياضي  النشاط  أن  بالذكر  اجلدير 
من  كنوع  املاضي  مارس  منتصف شهر  منذ  ليبيا 
انتشار  للحد من  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 

وباء كورونا .

ــ  ـــ االسبوع الليبي 
القدم،  لكرة  الليبي  االحتــاد  يستعد 
بــرئــاســة عــبــداحلــكــيــم الــشــلــمــانــي، 
يـــورو،  ألـــف  عــلــى 450  لــلــحــصــول 
ملــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا 

املستجد، كوفيد 19.
ــي لــكــرة الــقــدم  ــدول ــرر االحتـــاد ال وقـ
»فيفا«، منح مساعدة إغاثة لالحتادات 
والتي  لوائه،  حتت  املنضوية  األهلية 
انتشار  جراء  مالية  من ضائقة  تعاني 

جائحة كورونا.
أفريقيا،  احتادات شمال  رؤساء  وكان 
الفيفا،  رئيس  مساعد  رفقة  ناقشوا 

مكتب  ورئيس  جرافستروم،  ماتياس 
أفريقيا  ملنطقتي  اإلقليمي  التنمية 
ــرون أومـــبـــا، عــدة  ــيـ والـــكـــاريـــبـــي، فـ
مواضيع، مبا يف ذلك اجلوانب املالية، 
ــروس كــورونــا على  ــي وتــأثــيــر أزمـــة ف

األندية واالحتادات.
اتخاذ  ضــرورة   ، الفيفا  ممثال  وأكــد 
خاصة  واالحتياطات،  التدابير  كافة 
لنشاط  التدريجية  بالعودة  يتعلق  فيما 
كرة القدم، واملنافسات الرسمية، وفًقا 
التي  والــقــرارات  الصحية  للبيانات 
أبلغ  كما  دولة،  كل  حكومة  ستتخذها 

رؤساء االحتادات، بأنه سيتم اتخاذ.
ـــ االسبوع الليبي ــ 

عن  الليبية  ــة  ــي األوملــب الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
االستعراضية  القدم  كرة  بطولة  تنظيم 
تنطلق  أن  املقرر  من  والتي  الرمضانية، 

يوم اجلمعة القادم.
وقال الدكتور جمال الزروق، رئيس اللجنة 
ملوقع  تصريحات   يف  الليبية،  األوملبية 
االفتراضية  البطولة  هــذه  إن  رمييسيا 
اللجنة يف دعوة  إطار مساهمة  تأتي يف 
املنزلي  باحلجر  لــاللــتــزام  الــريــاضــيــني 
وحتفيزهم على ممارسة الرياضة املتاحة 
باملنازل، وأيضا العمل علي إيجاد نشاط 

رياضي رمضاني.
و أضاف الزروق أن شروط املشاركة يف 

البطولة ستكون كالتالي:

يف . 1 الفيديو  بإرسال  املتسابق  يلتزم   
الوقت املحدد

البطولة . 2 أدوار  دور من  كل  يتضمن   
واحــد  بفيديو  فقط  واحـــدة  جــولــة 

بزمن أقل من 60 ثانية.
 يحق للجنة املنظمة أن تطلب فيديو . 3

بني  املستوى  تــقــارب  حالة  يف  آخــر 
أكثر من العب

الليبية . 4 ــة  ــي ــب األومل الــلــجــنــة  متــتــلــك 
الفيديوهات  عــرض  حقوق  وحدها 
الالعبون يف صفحتها  يرسلها  التي 

الرسمية.
يحق ألى شخص املشاركة يف البطولة . 5

سواء كان من الالعبني الرسميني أو 
الهواة.

وملختلف . 6 للجميع  مفتوحة  املشاركة 
األعمار من داخل أو خارج ليبيا.

 يحق ألي مشارك الطعن يف النتيجة . 7
عــلــى أن يــكــون الــطــعــن خـــالل 24 
عبر  الطعن  مضمون  بإرسال  ساعة 

صفحة اللجنة األوملبية
 يتحصل الفائز بالبطولة على كأس . 8

دينار   1000 بقيمة  مالية  وجائزة 
ليبي.

 ويشار إلى أن تقييم املشاركات والتحكيم 
سيكون باالستعانة بالالعب االستعراضي 
ــالعــب  ــي عــبــداملــعــز بـــربـــاش وال ــدولـ الـ
ومن   ، عبدالرحيم  حسن  االستعراضي 
املنتظر أن تتواصل البطولة حتى األسبوع 

األخير من شهر رمضان املبارك.

منع إقامة الدوريات 
الرمضانية يف بنغازي

حقائق صادمة حول وفاة سعد مسعود

الترجي يقدم عرض رسمي لضم مؤيد الاليف

فيفا  يدعم ليبيا 
لتخطي تداعيات أزمة كورونا

األوملبية الليبية تنظم بطولة رمضانية يف كرة القدم االستعراضية



األسبـوع الليبـي  تصــــــدر عن مؤسســـــه بوابـــــه افريقيــــــا االخباريـــــة11 العـدد )   83   (    ــ    الثالثاء       28      /       4       /     2020

رياضه

العشرى يهنئ األهلي بنغازي بذكرى تأسيسه

صولة يتبرع مببلغ مالي لصالح مركز األورام يف ليبيا

ـــ االسبوع الليبي   
أوقفت ادارة النادي السويحلي الليبي عقود كل املدربني 
اعتبارًا من  واأللعاب وذلك  الفئات  واملشرفني بجميع 

15 مارس املاضي وحتى إشعار آخر .
ويأتي ذلك لكي ال يتحمل النادي اعباء مادية يف ظل 
فيروس  تداعيات  بسبب  الرياضية  األنشطة  توقف 

كورونا.
الرسمية  عبر صفحته  بيان  السويحلي  النادي  ونشر 
قال خالله  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
:« نظًرا للظروف احلالية التي متر بها البالد، وإيقاف 
وذلك  بالنادي  والثقافية  الرياضية  األنشطة  جميع 
االختصاص  جهات  من  الــصــادرة  للتعليمات  تنفيذا 
بالدولة، والتي تدخل حتت طائلة القوة القاهرة ،فعليه 
واملشرفني يف  املدربني  املبرمة مع  العقود  ..أن جميع 
جميع الفئات وجميع األلعاب تعتبر موقوفة اعتبار من 

15 مارس املاضي وحتى إشعار آخر«. 

السويحلي يوقف عقود 
املدربني بالنادي بسبب كورونا  

ـــ االسبوع الليبي   
الهوني  حمدو  الليبي  الــدولــي  عــاد 
جنم الترجي التونسي إلى التدريبات 
اجلماعية مع فريقه  األحد بعد أن 
أنهى التدريبات الفردية الذي خضع 
اليه ألكثر من شهر يف منازله بسبب 

انتشار فيروس كورونا.
بحديقة  زمالئه  مع  الهوني  وتــدرب 
وقائية  اجــراءات  باء حتت  الرياضة 
للتباعد  وتطبيقا  مــشــددة  صحية 
الفني  االطــار  قسم  كما  االجتماعي 
مصغرة  مجموعات  ــى  ال الــالعــبــني 
وذلـــــك بــحــســب مـــوقـــع فــــوت 24 

التونسي .
أجل  من  الترجي  استعدادات  وتأتي 
الثامن  يف  الــدوري  منافسات  عــودة 
والعشرين من شهر مايو املقبل وذلك 
لكرة  التونسي  االحتــاد  قــرار  حسب 

القدم.
يتصدر  الترجي  أن  بالذكر  اجلدير 
التونسي  الـــــدوري  تــرتــيــب  ــدول  جــ
برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط 
كاملة عن الصفاقسي، صاحب املركز 

الثاني بعد مرور 16 جولة

ـــ االسبوع الليبي   
للمصري  الفني  املــديــر  الــعــشــرى  طـــارق  وجــه 
نادي  وأعضاء  جماهير  إلى  التهنئة  البوسعيدي 
على  سنة   73 مــرور  مبناسبة  بنغازي  األهلي 

تأسيس النادي .
وقال طارق العشري املدير الفني لفريق األهلي 
الرسمي  املوقع  نشره  فيديو  يف  السابق  بنغازي 
للنادي بأنه يحمل ذكريات جميلة جدا مع األهلي 

وأنه سعيد كونه جزء من تاريخ النادي العريق.
مــدرب مصري يف  ســادس  يعد  العشري  طــارق 
مديرا  تعيينه  مت  حيث  بنغازي  األهــلــي  تــاريــخ 
التأهل  إلى  الفريق  العام 2014، وقاد  فنيا يف 
يف  املجموعات  دور  إلــى  تاريخه  يف  مــرة  ألول 
دوري أبطال أفريقيا وذلك على حساب األهلي 

املصري .

الليبي    ـــ االسبوع 
الليبي محمد صولة جنم فريق  الدولي  تبرع 
مالي  مببلغ  القدم  لكرة  البحريني  الرفاعي 
أطفال  بعالج  اخلــاص  األورام  مركز  لدعم 

. ليبيا
وذكرت تقارير صحفية ليبية بأن تبرع صولة 
يأتي ضمن مبادرة حتدي اخلير التي أطلقها 
رمــضــان  شــهــر  يف  الليبية  الــريــاضــة  جنــوم 
آثار  الحتواء  املستشفيات  ملساعدة  املبارك 

كورونا. فيروس  مكافحة 
وكان محمد زعبية جنم فريق االنحاد السابق 
تبرع مبعدات طبية ملستشفى اجلالء مبدينة 
طرابلس وذلك للمساهمة يف مكافحة انتشار 

الوباء.
الليبيني  ــني  ــالعــب ال مـــن  عـــدد  أعــلــن  كــمــا 
يف  الليبية  األسر  لعشرات  دعهم  املحترفني 
مصر وتونس واجلزائر وتركيا ،ومنهم حمدو 
واملعتصم  التونسي  الــتــرجــي  جنــم  الــهــونــي 
البرتغالي  آيف  ريــو  فريق  العــب  املــصــراتــي 
وأنيس سلتو مهاجم االحتاد املصري ومحمد 
اجلــزائــري  الــقــبــائــل  شبيبة  العــب  الــطــبــال 
املغربي ومؤيد  الرجاء  الورفلي مدافع  وسند 

الاليف العب احتاد اجلزائري 

الهوني يعود للتدريبات اجلماعية مع الترجي

الليبي    ـــ االسبوع 
موقفه  التونسي  الترجي  نادي  حسم 
ــع الــدولــي  ــن إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد م م
فريق احتاد  الاليف جنم  مؤيد  الليبي 
ــالل فــتــرة  ــري خـ ــزائـ الــعــاصــمــة اجلـ

القادمة. الصيفية  االنتقاالت 
بيان  يف  التونسي  النادي  نفى  حيث 
الرسمية  صفحته  عبر  نشره  رسمي 
عــلــى مــوقــع فــيــس بــوك قــال خالله 
الترجي  يجد  الشديد  األســف  »مــع 
أخرى  مرة  نفسه  التونسي  الرياضي 
لتكذيب  جديد  بــالغ  لنشر  مضطًرا 
الشائعات حيث أعلنت إحدى وسائل 
عن  التونسية  اإللكترونية  اإلعـــالم 
الالعب  انتداب  على  النادي  حرص 

ــاد  ــن احتـ ــاليف مـ ــ ــبــي مـــؤيـــد الـ ــي ــل ال
 700 مقابل  ــري  اجلــزائ العاصمة 
يف  التفريط  إلى  إضافة  يــورو،  ألف 
أمني  ومحمد  مــزيــان  الرحمن  عبد 

توجاي«.
واضاف البيان: هذا اخلبر ال أساس 
يفكر  لــم  فالترجي  الصحة،  مــن  لــه 
وال  املذكور،  الالعب  انتداب  يف  قط 
مزيان  العبيه،  يف  التفريط  يف  يفكر 

وتوجان«.
األهــلــي طرابلس  فــريــق  ــان جنــم  وكـ
السابق قد أنتقل إلي احتاد العاصمة 
اجلزائري يف شهر يناير لعام 2018 
لم  جتربة  بعد  ونصف  موسمني  ملدة 

تكن ناجحة مع الشباب السعودي.

الترجي يحسم موقفه من 
التعاقد مع الاليف
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أخر االسبوع 

جزائري عمره 99 عاماً

 يتعـــــافى مـــــن كورونــــــا 

مجلس اإلعالم املصري 
يرصد مخالفات برنامج رامز جالل

الصحة  وزارة  يف  مسؤول  أعلن 
املستشفيات  وإصالح  والسكان 
ــن شـــفـــاء أكــبــر  ــر، عـ ــزائـ ــاجلـ بـ
بفيروس  مــصــاب  سنا  شخص 
ــه  ــادرت ــغ ــا املــســتــجــد وم ــورونـ كـ
ابنه  تــوفــى  حــني  يف  للمشفى، 
مقاومة  عن  عجز  بعدما  البكر 

الوباء.
ــب، مــديــر  ــاي ــع ــال مــحــمــد ال ــ وق
التي تقع  البويرة  الصحة بوالية 
على نحو مسافة 100 كيلومتر 

إن  اجلزائرية،  العاصمة  شرقي 
 99 العمر  مــن  البالغ  مسعود 
ــو أكــبــر األشــخــاص  ــا، وهـ ــام ع
سنا مصاب بفيروس كورونا يف 
وغادر  للشفاء  متاثل  اجلزائر، 

البويرة مساء األحد. مشفى 
تصريح  يف  ــعــايــب  ال وأضــــاف 
ــاء اجلـــزائـــريـــة  ــ ــب ــ لـــوكـــالـــة األن
 45( اســمــاعــيــل   « الــرســمــيــة 
ــود، متــاثــل  ــا(، ابـــن مــســع ــامـ عـ
أيضا للشفاء من هذا الفيروس 

ــويف ابــنــه  اخلــطــيــر، يف حــني تـ
كان  الــذي  السالم،  عبد  البكر 
وهذا  مزمن،  مرض  من  يعاني 

بالفيروس«. االصابة  نتيجة 
األحد  حتى  اجلزائر  وسجلت   
لطفلة  واحدة  وفاة  حالة   425
ــوام،  ــ ــر 9 أعـ ــم ــع ال ــن  ــغ مـ ــل ــب ت
عبر  مــوزعــة  إصــابــة  و3382 
47 والية، بينما بلغ عدد حاالت 
الشفاء 1508، بحسب األرقام 

وزارة الصحة. أعلنتها  التي 

أعلن املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم يف مصر،  أنه 
يناقش مخالفات برامج وإعالنات شهر رمضان، مبا 
يف ذلك برنامج »رامز مجنون رسمي«، والذي يقدمه 

الفنان رامز جالل.
باملجلس  الشكاوى  وقال جمال شوقي، رئيس جلنة 
»املخالفات  يناقشون  إنهم  السابع،  اليوم  لصحيفة 
مجنون  رامز  املقالب  برنامج  شابت  التي  اجلسيمة 

رسمي«.
وتلقى برنامج رامز جالل وابال من االنتقادات بعد 

إذاعة أولى حلقاته يف أول أيام شهر رمضان.
وتضمنت احللقة األولى، التي استضاف فيها الفنانة 

غادة عادل، أفعاال تشبه أساليب التعذيب، كالتكبيل 
يف كرسي، والصعق بالكهرباء، وحتريك الكرسي يف 

الهواء.
بحقيقة  للبرنامج  متابعون  أخرى، شكك  ناحية  من 
املقلب، معتبرين أنه يجري باتفاق مسبق بني الضيف 
ومعد البرنامج. وكان املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
االلــتــزام مبعايير  قــد شــدد مــن قبل على ضـــرورة 
ومن  وضعها،  التي  واإلعــالنــات  الدرامية  األعمال 
املهنية  واملعايير  األخالقي  بالكود  »االلــتــزام  بينها 
واآلداب العامة واحترام عقل املشاهد واحلرص على 

قيم وأخالقيات املجتمع«.

األسبوع 
المغاربي

نشرة أسبوعية
تصدر كل ثالثاء

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

االخيرة

استشراف
العـدد )   الثالث   (    ــ    الثالثاء       28      /       4       /     2020

األسبوع المغاربي

 كعادتنا نترقب كل عام هالل رمضان املبارك، 

وكالعادة أيضاً تعلن بعض الدول رؤية الهالل 

يف حني أن دوالً أخرى تعلن رؤية الهالل يف 

اليوم التالي. ونشهد اخلالف نفسه بني فقهاء 

املذاهب اإلسالمية.  والراجح لدى الكثير من 

لقوة  املطالع  باختالف  عبرة  ال  أنه  العلماء 

الدليل القائل بعدم االختالف وألنه يتفق مع 

ة الغراء ويوائم ما قصده الشارع 
روح الشريع

احلكيم من وحدة املسلمني فهم يصلون إلى 

قبلة واحدة ويصومون شهراً واحداً ويحجون 

إلى مكاٍن واحد.  على أن هذا الرأي الراجح 

ال يلغي الرأي اآلخر وال يسّوغ لآلخرين أن 

يعيبوا عليه. 

الرؤية  جواز 
يتفقون على  شريعة 

ال  فعلماء 

يف  يختلفون  بينما  املـــراصـــد  ــالل  خـ مــن 

احلسابات الفلكية، بحكم أنها ليست حديثة 

بل كانت قبل مجيء اإلسالم ولم يعتبر الشرع 

إن  جنهلها.  قد  وأخــرى  ظاهرة  العتبارات 

تنبؤات الفلكيني يف املدة األخيرة اختلفت مع 

بعضها البعض وذلك حلدوث تراكم من حالة 

إتباع  من عدم  الفلكيني  هــؤالء  لدى  اليأس 

وتنبؤاتهم،  العربية حلساباتهم  الدول  أغلب 

احلسابات  هــذه  يحور  منهم  جــزء  فأصبح 

مع الواقع، وأغلب الواقع يتم إثبات 
لتتناسب 

للشمس  االقتران  حدوث  مع  مبكراً  الشهر 

س مع رؤية الهالل.
والقمر ولي

ي أثبتُه الواقع وشاهده الناس عبر 
إن الذ

حياتهم أن الهالل عند ظهوره قد ُيرى يف 

الليلة  إال يف  أخرى  ُيرى يف بالد  وال  بالد 

اختالف  يصبح  الواقع  هذا  ومن  التالية، 

من  أن  غير  واقعياً؛  ــراً  أم األهلة  مطالع 

من  للمسألة  نظر  قد  القول  هــذا  خالف 

قد  أنــه  وهــي  تعميماً  أكثر  أُخـــرى  ــٍة  زاويـ

هالل  رؤية  طلب  أن  على  املسلمون  أجمع 

عني  فــرض  وليس  كفائي  واجــب  رمضان 

لتتحقق  يلتمسه بعض املسلمني  أن  فيكفي 

ربط  تعالى  اهلل  رمضان ألن  ويبدأ  الرؤية 

اهلل  فقال  الصيام  وبــدء  الهالل  رؤيــة  بني 

سبحانه )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( 

البقرة 185(، وبنّي الرسول صلى  سورة 
(

احلديث  يف  بقوله  ذلــك  وسلم  عليه  اهلل 

وأفــطــروا  لــرؤيــتــه  )صــومــوا  عليه  املتفق 

كان  لذلك  األمة  لعموم  واخلطاب  لرؤيته( 

لزاماً على سائرها أن يصوموا بثبوت رؤية 

هنا  ومن  البقاع.  من  ُبقعة  أي  يف  الهالل 

اختلفت كلمة الفقهاء. 

أي  بــدايــات  تختلف  أن  جــيــداً  يتفهم  املــرء 

وبــلــد إســالمــي بعيد  بلد  بــني  شهر عــربــي 

العجيب هو هذا  ولكن  مثال،  باكستان  مثل 

الــدول  بني  االخــتــالف  أقــول  وال  التخالف، 

العربية املتالصقة وأسأل:

 مــاذا يعني هـــذا...!؟ هل قــّوة إبصار أهل 

غرب األردن أقوى من شرقه؟ أم أّن القمر 

بفلسطني  مير  العجيبة  العربية  دورتــه  يف 

إلى  بعدها  ويعود  العراق  إلى  ثم مييل  أوال 

ثم يخطف  يهّل على مصر  أنه  أم  ن؟! 
األرد

جزائر ليعود يف اليوم التالي للمغرب؟ 
رجله لل

وحساسيتها  العربية  االخــتــالفــات  ولــعــل 

الصغيرة قد فعلت املستحيل فأصابت دورة 

القمر الفلكية باخللل الشديد...

هذا  ــى  إل والتفكير  العند  بنا  وصــل  هــل   

صناعياً  قــمــراً  يطلب  والبعض  ــد...؟  احلــ

)بالذات( !لتحديد بدايات األشهر  إسالمياً 

يف  حتلق  فاألقمار  عجيب،  وهــذا  العربية، 

أن  على  قـــادر  وأصــغــرهــا  باملئات  فضائنا 

القمرية  شهورنا  ببدايات  بيانات  لنا  يقّدم 

ملدة خمسني عاما مقبلة! ولكن يبدو أّن هذا 

حرام، فهي ليست أقماراً ›‹إسالمية‹‹.  فما 

هو القمر اإلسالمي؟! أقصى ما ميكننا هو 

جمع تكاليفه ولكن من اخترع وصّمم وأنشأ 

هذه األقمار؟! هل هم إسالميون؟ 

 ورغم اشتراك جميع الدول اإلسالمية يف 

جزء من الليل، إال أّن هناك فتاوى بالصوم 

للعالقات  وتبعاً  الطلب  حسب  واإلفــطــار 

الــدول  بــني  السفراء  وتــبــادل  الدبلوماسية 

ولذلك لن يكون عجباً أن نرى بعد ذلك بعض 

الدول التي تصوم يف ذي القعدة أو حتى ذي 

جة تبعاً لفتوى أو رؤية هالل... كل هذا 
احل

بتوحيد  ينادي  الضياع واخلالف وجند من 

ــدول  ال مستوى  على  املوسيقية  املــقــامــات 

العربية واإلسالمية حتى يكون هناك وحدة 

يف اللحن والنغم.

 ورمبا ينجحون يف هذا املسعى وقد جنحوا 

البطولة  بــدء ونــهــايــة  يف حتــديــد مــواعــيــد 

العربية وتصفيات القارات وكأس العالم يف 

كرة القدم ولكنهم فشلوا يف حتديد أول أيام 

رمضان وأول أيام عيد الفطر.

ومّما ال شك فيه أّن هذا الضعف قد عانينا 

منه أهواال وشدائد على مّر التاريخ... وكل 

هــذه األزمــات حتــدث بسبب ضعف اخللق 

الفكر  وسيطرة  العقل  رجاحة  عن  والبعد 

املتطرف.

إن شهر  نقول  الشريعة،  روح  من  وانطالقاً 

رمضان شهر عبادٍة وتقرب إلى اهلل تعالى، 

أن نسرع اخلطى إلزالة هذه اجلفوة  علينا 

خير  أجل  من  وعلمائنا  قادتنا  بني  القائمة 

هذه األمة. وأعتقد أن الوقت حان أكثر من 

ذي قبل إلى أن يتخذ علماؤنا موقفا موحدا 

يهدف يف روحه ومعناه إلى حتقيق أغراض 

الشارع احلكيم من تعاليمه وسننه.

ونتمنى أن نرى اليوم الذي نصوم فيه معاً، 

ونحتفل بالعيد معاً... وقبل أن يصبح شهر 

على  مقتصراً  ـ  رمضان  أقصد  ـ  الفوازير 

املسلسالت والبرامج واألفالم و األغاني.

أجرى احلوار: علي األنصاري

الفكرية  االجتـــاهـــات  مــن  الــعــديــد  تتسابق   

هرة كورونا واستشراف 
واالقتصادية، لتحليل ظا

عالم ما بعدها. يف احلوار  التالي مع األستاذ 

عبد اهلل صبري الناشط احلقوقي والباحث يف 

سلك الدكتوراه يف مجال األنثروبولوجيا الطبية، 

العالم يــدرس ويحلل، ظاهرة لم تقل  يرى أن 

بعد كلمتها األخيرة، فالضحايا يف تزايد يوما 

واالقتصادية  السياسية  والتأثيرات  يوم،  بعد 

ما جعل  وهو  واالجتماعية يف متدد مستمر؛ 

األصعدة،  جميع  على  حتــوالت  يعيش  العالم 

وأخــرى يف طور  تنهار  نظريات  نرى  ففكريا، 

حتوالت  نــرى  واقتصاديا  اإلحــيــاء،  أو  البناء 

يا والعوملة والسوق 
لة النيوليبرال

حيث تتم مساء

انهيار  هــنــاك  الــواقــع  أرض  على  ــرة...؛  ــ احلـ

لالقتصاد العاملي، وعودة البلدان إلى االنطواء 

على الذات. لكن تبقى الظاهرة نشيطة، ونحن 

نفكر ونتكلم من داخلها، وأي سبب أو نتيجة 

عشية  بني  يتغير  قد  وانشطاراتها  للظاهرة 

وضحاها، لهذا فأي حتليل أو تأويل لن يكون إال 

حلظيا قبل أن تكتمل كل أطوار اجلائحة.

األسبوع املغاربي: كيف تصف وضعية العالم يف 

ظل اجلائحة 

إن تاريخ البشرية يف مواجهة األوبئة ليس وليد 

عديدة  جتــارب  اإلنسانية  راكمت  فقد  اليوم، 

واحتفظت بالكثير من السلوكيات واملمارسات 

ذاكرتها اجلماعية.   تزال موشومة يف  التي ال 

مناحي  جميع  على  مؤثرة  كظاهرة  واألوبــئــة 

عدة  مــن  مقاربتها  ميكن  البشرية،  احلــيــاة 

زوايا: فالتاريخ ينقل لنا قصاصات سردية عن 

الظاهرة تبدأ باملعلومة البسيطة لتصل الى ما 

هو أكثر تعقيدا يتمحور حول الفعل السياسي 

إذا  السلطة...  والــصــراع حــول  واالقــتــصــادي 

من  نفسه  باملرض  يهتم  الطبي  اجلانب  كــان 

ريا او الفيروس 
قبيل األعــراض وأنــواع البكتي

واستراتيجية العالج، فإن األنثروبولوجي ينير 

لنا كيف يعيش املريض جتربته املرضية وكيف 

ينظر املعافون إلى املرضى وكيف جتد الشعوب 

تفسيرا لألوبئة يف ميثولوجياتها السائدة... دون 

أن أغفل الشق األدبي الذي يعتبر هو اآلخر جزءا 

مهم، فمن الكوليرا إلى الطاعون جتد أحسن 

ر الفردية والصراع مع اخلوف 
وصف للمشاع

والرعب وعدم االستقرار يف السرد األدبي من 

تراجيدية اإلغريق إلى األدب املعاصر...

عودة الى سؤالكم، العالم اليوم يعيش حتوالت 

وغليان على جميع األصعدة، فكريا، نرى نظريات 

ور البناء أو اإلحياء، أقالم 
تنهار وأخرى يف ط

حمراء تصحح هنا وهناك، أنظر الى تفاعالت 

أونفري،  ميشيل  واملفكرين،  الفالسفة  بعض 

سبونفيل،  كونت  ــدري  اونـ جيجك،  ســالفــوي 

وآخــرون،  هابرماس، شومسكي  أطالي،  جاك 

ق والفردانية 
والكالم هنا عن عودة نقاش االخال

ومرتكزات وأسس احلضارة اإلنسانية احلالية. 

هناك حتوالت اقتصادية: على املستوى الفكري 

يا والعوملة والسوق 
لة النيوليبرال

حيث تتم مساء

انهيار  هــنــاك  الــواقــع  أرض  على  ــرة...؛  ــ احلـ

حقيقي لالقتصاد العاملي، وعــودة الــدول إلى 

االنطواء واالنغالق على نفسها ليس فقط بغلق 

احلدود بل كذلك استراتيجيا لم تعد تفكر إال 

يف نفسها والتعاون الدولي شبه منعدم، أو يف 

أدني مسوياته حتى فيما يتعلق بتوحيد اجلهود 

الدولية من أجل إنقاذ البشرية من الوباء.

فلن  العالم  بوضعية  اإلحــاطــة  حاولنا  مهما 

نستطيع ذلك نظرا لتداخل التخصصات من 

والبنيات  السلطة  وعالقات  السياسي  تأثير 

جهة  ومن  جهة  من  واالجتماعية  االقتصادية 

أخرى ملا يتطلبه ذلك من معارف وتخصصات 

.)interdisciplinaire( متداخلة

شار الوباء والسعي للحد 
األسبوع املغاربي:  انت

من تفشيه كأنه يضع العالم يف مرحلة انقطاع 

بني ما قبل وما بعد كيف ترى ذلك؟

بهذا  البداية وكما أشرت سابقا، فاألوبئة  يف 

احلجم لها تأثيرات عميقة على احلياة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وبالتالي فهي تضعنا 

أمام معادالت معقدة ومتعددة املتغيرات يصعب 

فك رموزها وتخمني منحاها احلقيقي. نحن 

اآلن وسط األزمة وجائحة كورونا لم تقل بعد 

كلمتها األخيرة، فالضحايا يف تزايد والتأثيرات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف متدد 

مستمر. واستنادا إلى األسلوب العلمي فالظاهرة 

الزالت نشيطة ونحن نفكر ونتكلم من داخلها، 

وأي سبب او نتيجة للظاهرة وانشطاراتها قد 

لهذا فأي حتليل  يتغير بني عشية وضحاها، 

تكتمل  ان  قبل  اال حلظيا  يكون  لن  تأويل  أو 

كل أطور اجلائحة.  لكن الوباء علمنا الى حد 

االن، ان منظوماتنا الصحية لن أقول فاشلة كما 

يحكم بعض املحللني لكن أقول انها غير مؤهلة 

ملواجهة مثل هذه املخاطر والتهديدات للوجود 

اإلنساني. لقد كان تركيز الفكر اإلنساني بقيادة 

واكتساح  احلـــروب،  خطر  نحو  النيوليبرالية 

األرض وغزو الفضاء والنيازك و... لم نكن نفكر 

يوما ان فيروسا من هذا احلجم قد يوحد مصير 

سكان وشعوب العالم و قد يكون السبب املباشر 

ليس فقط يف انهار اقتصاداتنا وكل ما راكمناه 

من ثقافة وحضارة وجتلياتها بل قد يؤدي إلى 

االنقراض الفعلي لإلنسانية. االزمة لم تكتفي 

وإعــادة  العاملية  الصحة  مخاطر  الى  بالتنبيه 

نقاش مفهوم الصحة بني مقاربة »ملك فردي« 

أو«ملك جماعي« بل جتاوزته لتضع اإلنسانية 

امام عيوب حضارتها يف إشارة للعالقات بني 

املجتمعات والــدول واألفــراد وعالقة اإلنسان 

النظرة  ومــحــدوديــة  عموما  والبيئة  بـــاألرض 

بيعية...بالتالي 
الط لــلــمــوارد  االستغاللية 

فاإلجابة على سؤالكم ستكون باإليجاب حيث 

النظر  تعيد  ان  اإلنسانية  على  املفروض  من 

ارادت  أن  اوراقــهــا  ب 
ترتي وتعيد  هــذا  كل  يف 

االستمرارية يف احلياة. 

استشراف  حــاولــنــا  إذا  املــغــاربــي:  ــوع  ب
األســ

املستقبل، هل يشبه عالم ما بعد كورونا عالم 

ما قبلها؟

أكيد لن يشبه ما قبل، ففي ظرف وجيز جرت 

سر، فالوباء أدى الى تعطيل 
مياه كثيرة حتت اجل

للماكينة االقتصادية وإلى  فوري وغير متوقع 

نفاذ  وإلــى  واملحلية،  العاملية  األســـواق  انهيار 

ض املواد والصراع حولها وإلى كساد بعض 
بع

السلع واملعامالت.. الخ، ومن اجلانب األخالقي 

والقيمي عادت بعض التصرفات والسلوكيات 

املرتبطة بالصراع حول البقاء يف دول عاشت 

أنها  اجلميع  وظــن  الــرفــاه  يف  كثيرة  لسنني 

جتاوزت ذلك لألبد. صناعيا وإنتاجيا أبرزت 

 la«  األزمة خطورة التخلي عن التصنيع املحلي

حيث   »délocalisation industrielle

انتقلت وحدات إنتاج من التراب الوطني إلى بلد 

آخر حتقيقا المتيازات تنافسية )الصني مثال(، 

اءلة  مفهوم االكتفاء الذاتي....
وعادت مس

إن املعادلة االقتصادية وتأثيراتها االجتماعية 

بعد جالء  األنظمة  ينتظر  ما  ستكون أصعب 

األزمة، توفير الدعم املادي إلعادة تدوير عجلة 

اإلنتاج بالشركات، جتنب قدر اإلمكان، اخلسائر 

املؤثرة مباشرة على الفئات الهشة واألكثر فقرا، 

على  الوسطى....أما  الطبقة  اندحار  وجتنب 

يتم  كيف  علمنا  فالتاريخ  السياسي،  الصعيد 

تسييس األوبئة وكيف كانت السبب األساسي يف 

 وتغيير موازين السلطة. 
تغيير احلكم واألنظمة

عــدة  هــنــاك  اجلــيــوســيــاســي،  الصعيد  عــلــى 

بأفول  التنبؤ  إلى  ذهب  من  هناك  تخمينات، 

وليبيراليا، تولي الصني القيادة 
الغرب، انهيار الني

بدل أمريكا...؛ مع األخذ يف احلسبان معاريف 

األساسية والقليلة يف األغــوار اجليوسياسية، 

أن  هو  فتخميني  احلقيقية،  املعلومات  وشــح 

رة كبيرة للرأسماليا، 
األزمة ستكون بالفعل عث

لكن ال أستبعد ان تستفيد منها لتصحح نفسها 

نسبيا كما فعلت من ذي قبل، وأن احلد من 

الشعوب  وعــي  يتطلب  لنيوليبيراليا 
ا جشع 

ونضاالت حقيقية يف امليدان.

الدول ألزمة كورونا  املغاربي: تدبير   األسبوع 

عليها التركيز على ما هو داخلي وتقليص 
فرض 

التعاون البيني؟ 

لنيوليبرالية، 
لكل بلد قصته مع األيديولوجيا ا

فـــإذا كــانــت لـــدى الــبــلــدان املــتــقــدمــة كخيار 

اســتــراتــيــجــي، فــهــي لـــدى الــبــلــدان املتخلفة 

مفروضة من طرف البنك الدولي ومؤسساته 

املالية، مما جعلها فريسة سهلة لدى الشركات 

متعددة القوميات. واملغرب مثال بدأها بالتقومي 

يف  اخلوصصة  ثــم  الثمانينات،  يف  الهيكلي 

ثم  التسعينات،  يف  االشتراكية  احلكومة  زمن 

السوق  على  واالنفتاح  اجلمركية  القيود  لغاء 
إ

حلرة.... كنا مرغمني على االنفتاح االقتصادي 
ا

ولم نكن أبطاله.

ق بقوة الوباء 
وها نحن اليوم ُنرغم على االنغال

ومبقاربة برغماتية للسلطة السياسية. االنغالق 

إذن كان فرضا وليس اختيارا، وال يتجلى فقط 

على مستوى إغالق حدود الدولة، بل حتى على 

مستوى املجتمع، حيث احلجر الصحي قلص 

املباشرة،  واالتصاالت  االجتماعية  العالقات 

وانغلقت األســرة، ولم يعد اخلــروج مسموحا 

لــواحــد مــن أفــرادهــا لقضاء  ســوى للضرورة 

احلاجيات؛ وحتى على مستوى الفرد قلصت 

الكمامة من مساحة التواصل مع اخلارج، فضال 

عن غسل اليدين املتكرر رغبة يف التخلص من 

أي بصمة للعالم اخلارجي.

حيث  التعاون،  وغياب  االقتصادي  االنــغــالق 

الكل يفكر يف نفسه بشكل أناني، حتت تأثير 

عدة عوامل، أولها اجتياح اجلائحة لكل العالم، 

دم معرفة العلم بها كونها 
وطابعها الفجائي، وع

جديدة، وبالتالي فال أحد يدري كم ستدوم، وكم 

ستخلف من خسائر، فأصبح موضوع االكتفاء 

الذاتي هاجس السياسيني، وكانت حالة إيطاليا 

واالحتاد األوروبي خير مثال على هذا التمزق 

االخالقي والتعاقدي بني واجب تقدمي املساعدة 

وهاجس االكتفاء الوطني....

متى يتمّ توحيد الصوم

 يف العالم اإلسالمي...؟

باحث  مغربي في مجال االنتربولوجيا :

 ظاهرة كورونا مازالت نشطة وأي حتليل لها يبقى حلظيا

المشرف العام

رئيس التحرير

مدير  التحرير

فريق التحرير 

األخراج الفني 

حسني مفتاح
سعيد هادف 

مصطفي قطبي 
hussainmftah72@gmail.com

saidhadef@gmail.com

kotbi2008@yahoo.fr

تونس  

سونيا البرنيصي 
املغرب  

على االنصاري  - يحي بن طاهر  اجلزائر  

علي بوعوينة السعيد - سعيد بركان 

موريتانيا  

سيدي محمد اخلليفة  - سيد محمد العالم

محمد حسن

مصطفى قطبي 

باحث وكاتب صحفي من املغرب

األسبوع المغاربي
نشــــرة  أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة

العـدد )   الثالث   (    ــ    الثالثاء       28      /       4       /     2020

اليوم العاملِي ِللكتاب وحقوق املؤلف ُهو ِاحِتفال 

يقام كل عام يف 23 أبرِيل، بعد أن أقرته اليونسكو 

العاملي  اليوم  ت 
توقي يعتبر   .1995 عام  منذ 

رمزيا يف عالم  تاريخا  املؤلف،  للكتاب وحقوق 

األدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من األدباء 

العامليني، مثل وليم شكسبير، غارثيالسو دي ال 

فيغا، و ميغيل دي ثيربانتس.. وضمن احتفاالت 

املنظمة  تقوم  الــيــوم،  بهذا  اليونسكو  منظمة 

بصناعة  معنية  أممية  منظمات  مع  بالتعاون 

الكتب، باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب.

وقد وقع هذا العام  االختيار على مدينة كواالملبور 

راً للتركيز الكبير الذي توليه ملسألة التعليم 
نظ

على  قائمة  مجتمعات  وبناء  للجميع،  الشامل 

نة بالقراءة.. 
املعارف، وانتفاع جميع سكان املدي

ويركز البرنامج املنظم حتت شعار كواالملبور باكا: 

القراءة مفتاح اإلدماج، على أربعة مواضيع، هي: 

طوير البنية األساسية 
القراءة بجميع أشكالها، وت

املــوارد  وإتــاحــة  والشمولية  الكتاب،  لصناعة 

الرقمية، ومتكني األطفال من خالل القراءة.

قد يكون الكتاب وسيلة تخرج اإلنسان من اجلهل 

املعرفة، غير أن »املعرفة« قد تكون مبنية على 
إلى 

حقائق كما قد تكون مبنية على أباطيل، باعتبار 

أّن الكتاب بوصفه منتوجا لسانيا قابال للتداول 

يف سوق االستهالك، يكون خادما للقيم اإلنسانية 

مثلما يكون خادما للعنف والكراهية والعنصرية. 

اجلانب  مأمونة  معرفة  الكتب حتمل  كل  ليس 

أهلكت  مضامني  ذات  كتب  فهناك  وموثوقة، 

أدوات  أصحابها  من  وجعلت  وشوهتها  العقول 

البشر  يهتدي  ومتى  واإلفساد. فكيف  للتدمير 

إلى منتوجات المادية خالقة، تنتصر لقيم اخلير 

واحلق واجلمال؟ 

ومتى تهتدي النخب املغاربية ومن ورائها سياسات 

والسيما  الــكــتــاب؟  ســوق  ضبط  إلــى  بلدانها 

املقررات املدرسية واجلامعية التي متثل الغذاء 

املؤسس لألطفال واملراهقني وشباب اجلامعات؟

استطالع: مصطفى قطبي

 ال خسارة تفوق خسارة احلصول على 

ادر املعرفة، وال ضياع يعادل ضياع 
مص

مادية  املكتبة  أكــانــت  ســواء  املكتبة، 

تبة معنوية متمثلة 
زاخرة بالكتب، أم مك

يف إنسان خبر احلياة وعرفها ولم يوثق 

جتربته ولم ُينقل عنه علمه وخبراته، 

وز الثقافية واألدبية 
وبالتالي تضيع الكن

التي امتلكها، وقريباً من ذلك تقترب 

أهمية ووجود املكتبات العامة واخلاصة 

نارة أو مورداً 
يف املجتمع، والتي متثل م

ثقافياً ال ينضب، وهذا ما كانت عليه 

مدينة  يف  ومشهورة  عريقة  مكتبات 

فاس، والتي أعلنت عن إغالق أبوابها 

ألسباب خاصة، مع أن هذه املكتبات 

قد كّونت جمهورها الذي يأتي إليها 

كما  والــنــادرة،  الثمينة  الكتب  القتناء 

شكلت منفذاً لكل متعطش وباحث عن 

أمهات الكتب القدمية...

 لألسف الشديد، لم تستطع املكتبات 

القدمية يف فاس الصمود طويالً، ولم 

وتاريخها  العريقة  سمعتها  تسعفها 

األمل  املزيد من  إعطائها  القدمي يف 

التكنولوجية  الثورة  ومجابهة  بالبقاء 

ــرزت الــكــتــب اإللــكــتــرونــيــة،  ــ الــتــي أف

رؤيــة شباب  من  فأصحابها ضجروا 

أنــواع التقنيات 
اليوم مسلحني بشتى 

الغبار  رأوا  أن  بعد  احلديثة، السيما 

الذهاب  فــقــرروا  كتبهم  حــول  يحوم 

بعيداً عن متاهة بيع الكتب، لينتهي بهم 

املطاف إلى أرشيف التاريخ.

 اعتقدنا للوهلة األولى أن ما آلت إليه 

إطار  يف  ينحصر  القدمية  املكتبات 

اليوم  لنراها  ومؤقتة،  عارضة  حالة 

بأسى وحزن شديدين، فأهم  تتجلى 

ية العريقة تواجه املصير 
املكتبات الفاس

نفسه، بعضها يغلق حتت وطأة التقنية 

احلديثة والبعض اآلخر ينسحب من 

املشهد مفضالً اختصاصاً جديداً أكثر 

مع اليوم، وقليل 
مسايرة ملتطلبات مجت

 يؤثر بيعها لصالح مطعم أو بيع 
منها

املالبس...

القدمية  املكتبات  إغــالق  فظاهرة   

وإمنــا  فقط  فـــاس  على  تقتصر  لــم 

املدن  باقي  إلى  ليصل  املشهد  تعّدى 

املغربية، فالعديد من املكتبات القدمية 

واملشهورة والتي ساهمت يف فترة من 

بإثارة حراك مجتمعي هام،  الفترات 

ــان لها دور ال بــأس بــه يف إرســاء  وك

الثقافة، نراها اآلن مغلقة، قد تآكلت 

متقوقعني  أصحابها  وجلس  لوحاتها 

حول  حديثهم  لــيــدور  أنفسهم  على 

معاناتهم من عدم زيارة أحد ملكتباتهم.

 ومن خالل زيــارة ميدانية لعدد من 

املكتبات بالعاصمة العلمية، الحظت أن 

معظمها غاب نهائياً، مثالً كانت هناك 

مكتبة بفاس اجلديدـ لكن لم يعد لها 

أبوابها  أغلقت  ببوجلود  وأخــرى  أثر، 

بالصفاح  وأخــرى  عــدة سنوات،  منذ 

حتولت إلى دكان. أما منطقة الطالعة 

الصغرى التي كانت معروفة مبكتباتها، 

فلم يبق منها إال القليل، حيث اندثرت 

القادري  مكتبة  وأعرقها،  مكتبة  أهم 

الــتــي تــعــود إلـــى الــعــقــد الــثــانــي من 

القرن 20 وكانت متخصصة يف بيع 

وجتليد  واإلسالمية  العربية  الكتب 

الكتب، إضافة إلى أنها تضم نفائس 

املخططات... مع بداية الثمانينات من 

هذه  معظم  أغلقت  العشرين،  القرن 

املكتبات أبوابها، وحتّولت إلى محالت، 

ة لبيع لوازم الصناعة التقليدية، 
جتاري

مكتبات  من  يبق  ولم  واإللكترونّيات، 

سوق ›‹العطارين‹‹ على سبيل املثل ال 

احلصر، سوى اإلسم.

ذلك  يعللون  املكتبات  تلك  أصحاب   

بسبب تراجع مبيعات الكتب، وارتفاع 

أسعارها، وهذا يعطي مؤّشرا واضحاً 

مــهــور الــعــريــض عن 
النــصــراف اجلــ

القراءة، بعاّمة، وليس بخاّصة، وهذا 

املكتبات  إقفال أصحاب  ساعد على 

التاريخية أبواب مكتباتهم، لتتحّول إلى 

مطاعم، ومحالت... بدال من انتظار 

›‹الذي يأتي وال يأتي‹‹ من مردود غير 

مضمون هو يف عالم الغيب من وراء 

املكتبات  رفــوف  على  تغفو  كتب  بيع 

من  القلّة  إال  عليها  يــتــرّدد  ال  الــتــي 

بقايا  من  هم  جليس‹‹  ›‹خير  عّشاق 

سبعينات،  الذهبي يف  الــقــراءة  ن 
زمــ

وثمانينات، وتسعينات القرن املاضي، 

يوم كانت املكتبات تضّج بالزبائن، رغم 

اّنها ما زالت كذلك يف أماكن محدودة، 

الــبــلــدان  يف  مختلفاً  ــال  احلــ بينما 

يقفون  القّراء  زال  ما  التي  األوروبّية 

طوابير عند صدور رواية جديدة، يعلن 

فاملكتبات  ما، وبذلك  كتاب  أو  عنها، 

هناك مشروعات جتارّية ناجحة، لذا 

فهي يف حالة تزايد مستمر.

 ففي مرحلة تاريخية سابقة نشطت 

املكتبات وبات ملشاركاتها يف املعارض 

لية والعربية أهمية كبيرة، 
الدولية واملح

ولــيــس هـــذا يف املــنــاســبــات فحسب 

كذلك يف ذاكرة الشارع املغربي وإال ملا 

بقي إسمها محفوراً يف ذهن األجيال. 

إّن نظرًة متأنّية ملحتويات هذه املكتبات 

يف الزمن اجلميل، جتعلنا ندرك أّنها 

أّية قيوٍد  كانت تقّدم بضاعتها خارج 

ية أو أدبية، 
أو ثقافية أو سياس

دينية 

أي أنها كانت تقّدم ثقافة عفوية دون 

تزييف أو حتّزب، فالزائر ألية واحدة 

منها كان يجد جميع أنواع الكتب: من 

األبــراج وصوالً إلى الكتب السياسية 

والدينية حتى الكتب األجنبية.

الشعر  لعمالقة  كتباً  جتــد  وهــكــذا   

العربي زمن اجلاهلية جنباً إلى جنب 

شعار نزار قباني ومحمود درويش 
مع أ

كما  وغيرهم...  وأدونيس  واملاغوط 

سيرة النبوية الشريفة قرب 
جتد كتب ال

كتب جان بول سارتر، ولينني، وكارل 

ماركس، وروايات جنيب محفوظ وعبد 

الرحمن منيف إلى جانب أعمال إميل 

وسيرة  وماركيز،  ميلر،  وهنري  زوال، 

بني هالل وعنترة العبسي والزير سالم 

إلى جانب ترجمات أشعار شكسبير 

بــرس... إضافة  وبودلير وسان جون 

األجنبية  الكتب  الكبير من  الكم  إلى 

أصناف  شتى  ويف  األصلية  بلغاتها 

املعرفة واألدب والعلم.

 تلك ميزة ال جندها يف معظم املكتبات 

تقّدم  كانت  فاملكتبات  العمومية... 

له  وتترك  بحّرية  القارئ  إلى  نفسها 

لكّن  أيضاً.  بحرّية  االختيار  فرصة 

الــســؤال الــذي يــبــرُز اآلن أمــام جيل 

األنترنت: من كانت األغلبية التي كانت 

الهامش  هــذا  من  وتستفيد  ترتادها 

احلـــر الـــذي قلما قــّدمــتــه وتــقــّدمــه 

نا الثقافية؟ وما هي أكثر أنواع 
مؤسسات

الكتب والعناوين إقباالً من الزبائن؟

 البــد أن نوضح قبل كل شــيء، كان 

هناك خليط من الزبائن من مختلف 

ية والثقافية 
املستويات العلمية والفكر

واالجتماعية... وهذا أمر طبيعي، لكّن 

ن ›‹إقرا‹‹ كانت من 
غلبية الرّواد يف زم

أ

املثقفني والدارسني والباحثني وطالب 

يف  يجدون  كانوا  الذين  اجلامعات، 

ت العريقة ما يحتاجون إليه من 
املكتبا

كتب ومراجع مفقودة هم بحاجة إليها 

لغاية ما. أّما على صعيد نوعية الكتب 

ــذاك،  آن وموضوعاتها  مبيعاً  األكثر 

فتأتي الرواية يف املقدمة، فثّمة إقبال 

قــراءة الروايات، بخاصة 
شديد على 

ماركيز  أعمال  مثل  منها،  األجنبية 

وكونديرا والليندي... وغيرهم، إضافة 

ــع جنيب مــحــفــوظ، وعبد  ــ إلـــى روائ

الرحمن منيف.

ــة الــثــانــيــة، جــمــاهــيــرّيــاً، 
 يف املــرتــب

يــأتــي الــكــتــاب الــديــنــي الـــذي يلقى 

لدى شريحة مهمة من  كبيراً  رواجــاً 

كان ما يسّمى لدى أصحاب  القّراء. 

فترة  ففي  للبيع‹‹،  ›‹مواسم  املكتبات 

ن يــزداد بيع 
االمتحانات اجلامعية كا

الكتب اجلامعية واملراجع، وأثناء شهر 

رمضان املبارك يكثُر بيع كتب القرآن 

سيرة النبوية الشريفة. 
الكرمي وكتب ال

السنة  من  األخير  الشهر  أثناء  ــا  أّم

تليها،  التي  السنة  من  األول  والشهر 

فقد كانت العادة أن يتضّخم بيع كتب 

التنجيم واألبراج واحلظ والتوقعات... 

وهكذا كان لكّل وقٍت أذان.

 وشتان بني األمس واليوم! فاملكتبات 

اليوم يف فاس أصبحت تعيش واقعاً ال 

حتسد عليه، فهي وجدت نفسها أمام 

حل البد منه وهو اإلغالق ألنها تعاني 

ن قلة الزوار وندرة الرواد أوالً، وكذلك 
م

نعم  ثــانــيــاً.  قة 
املتالح مــن اخلــســارة 

حتولّت أقدم مكتبات فاس إلى مخازن 

صيدليات  وإلـــى  املــالبــس  لتسويق 

ومطاعم بعد أن كتب تاريخها بأحرف 

من نور رسخت يف البال طويالً، دفعت 

بروادها إلى االستغناء عنها.

ــد حــافــل باجلد   فــبــعــد عــمــٍر مــدي

والنشاط، مات أغلب أصحاب املكتبات 

العريقة بفاس، الذين لم يقتنعوا يوماً 

مبواصلة جمهورهم القراءة عن طريق 

›‹الشمعة  لتبدأ  الرقمية،  احلواضن 

ـ املكتبة باالنطفاء والتالشي مع أنها 

ونشرت  لسنوات،  العقول  أنــارت  قد 

املؤسف  ومــن  لعقود.  رة  النيِّ األفكار 

أّن الكثير من اآلباء أصحاب مكتبات 

عريقة بفاس، عجزوا عن نقل محبة 

بعدهم  لذريتهم من  واملطالعة  الكتب 

ذلك  بلوغ  نحو  احلثيث  سعيهم  مــع 

الهدف... ومن املعلوم، أّن الذرية متتد 

لألحفاد، ذلك أنَّ منط احلياة قد تغير 

اً للقراءة ولو ضئيالً، 
ولم يعد فيه حيز

أخــرى  وســائــل  الــيــوم  فقد أصبحت 

وأول  املعلومة،  على  للحصول  أحدث 

من  التخلص  هو  الورثة  به  يفكر  ما 

املكتباتـ  التي تراكمت كتبها على مدى 

سنواٍت طويلةـ  للحصول على مساحة 

بيع  أو  ــاً،  جتــاري الستغالله  الــدكــان 

بة وتوزيع الثمن على الورثة، فإن 
املكت

لم يرض الشاري باستالم املكتبة ولو 

 الورثة يبادرون لالتصال 
دون ثمن، فإّن

لقبول  الــعــامــة  املكتبات  ــدى  إحـ مــع 

املكتبة بكل محتوياتها هدية، بذريعة 

نيل األجر والثواب للمرحوم صاحب 

املكتبة، مصداقاً لقول الرسول الكرمي: 

›‹إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 

ينتفع  علم  أو  جارية،  ثــالث: صدقة 

لــه‹‹، ووضع  به، أو ولد صالح يدعو 

الكتب يف مكتبٍة عامة هو من الصدقة 

لكن  به،  ينتفع  ي 
الــذ والعلم  اجلارية 

يف حالة جهل الورثة بوجود املكتبات 

العامة وألنهم يف حالة سباق مع الزمن 

ألخذ نصيبهم من اإلرث، فإنهم يبيعون 

درر وذخائر الكتب ألصحاب مكتبات 

الرصيف املنتشرة يف كل األماكن بيعاً 

بثمٍن بخس، ال بل يف بعض األحيان: 

›‹هز وّدي بال فلوس‹‹ مع دفع أجرة 

املكتبة  تسليم  من  بــدَّ  فال  الشاحنة، 

للمالك اجلديد فارغة يف موعٍد نهائي 

ال تراجع عنه.

 ولألسف املأسوف عليه، ومع اختفاء 

يف  جند  أصبحنا  العريقة،  املكتبات 

ملصافحة  مناسبة  الكتب،  مــعــارض 

›‹خير جليس‹‹، وإشباع نهمنا للقراءة، 

والناشرين،  ــاء،  واألدب املثقفني،  ولقاء 

حاولة للتعويض عن غيابها، بل 
يف م

صارت هذه املعارض املناسبة الوحيدة 

للقاء بالكتاب، وبالطبع هذا غير كاٍف 

ألّن معارض الكتب تظّل تقام يف أّيام 

مــعــدودة، كما هو احلــال يف معرض 

الدار البيضاء الدولي للكتاب.

 البد أن نعترف، أّن الكم الهائل من 

املتاح على شبكة اإلنترنت  املعلومات 

يكاد يوحي للمرء أن كل شيء ميكن 

ــذا ليس  ــجــاده على اإلنــتــرنــت وهـ إي

صحيحاً، فاملكتبات مؤسسات مختلفة 

متاماً عن اإلنترنت، فاألخيرة تكملها 

التي ميكن  واملـــواد  محلها،  وال حتل 

احلصول عليها عن طريق املكتبة هي 

الكتب وغيرها من املصادر، واستخدام 

البحث على اإلنترنت يفيد يف تبسيط 

احلقائق  وجتميع  الــعــامــة،  األفــكــار 

السريعة وقطاع عريض من األفكار...

 لــذا فــاحلــديــث عــن إحـــالل واحــدة 

محل األخرى يبدو منافياً ألي تفكير 

منطقي. لذا فالتخلص من املكتبات أو 

إهمالها هو بتر جلزء هام من التطور 

الثقايف ملختلف الطبقات االجتماعية. 

من  أنها  العريقة 
املكتبات  مييز  ومــا 

املمكن أقلمتها مع املتغيرات الثقافية 

ولكن ال ميكن  والتقنية  واإلجتماعية 

وبالرغم  عنها،  التخلي  أو  إحاللها 

توجد  املعلومات  من  العديد  أن  من 

ال  الكثير  ولكن  اإلنترنت  على شبكة 

ــورق. فاحلاجة  ال يــزال موجودا على 

تظّل  العريقة،  التاريخية  للمكتبات 

بدعم  إال  يتحقق  لــن  وهـــذه  قائمة، 

املكتبات،  لهذه  ومؤسساتي  حكومي، 

لــكــي ال متتلئ  ــاب،  ــت ــك ال وصــنــاعــة 

الرفوف املخّصصة للكتب يف املتاجر 

تعرض  التي  االستهالكّية،  بالبضائع 

واملالبس  واحلقائب،  املاكياج،  أدوات 

وتعتني بغذاء املعدة، ال غذاء العقول.

 إن املدينة التي ال توجد بها مكتبات 

هي بال شك مدينة فاقدة للروح، ألن 

مبثابة الرئة من اجلسد، وال 
املكتبات 

كترونية أو النشر 
ميكن للمكتبات اإلل

اإللكتروني أن ينافس الكتاب الورقي 

التكنولوجية،  التقنية  تطورت  مهما 

ورائــحــة  بالكتاب  ــســان  اإلن فعالقة 

الورق، أقوى بكثير من ورق الشاشات، 

لهذا فإن  وجود املكتبات يف أية مدينة 

ضافة لها، ليس إلحداث توازن 
ُيعد إ

بني التطور املادي واجلانب الروحي، 

ملنابع القراءة 
بل إليجاد بيئة حاضنة 

رورة، وثقافة 
التي لم تُعد  ترفاً بل ض

يجب أن تتأسس وتتغلغل يف املجتمع، 

التي  األمــة  إلى  ننتمي  وأننا  بخاصة 

خاطب اهلل نبيها بكلمة )اقرأ(، وعلى 

التقدم  معيار  يتحدد  ــقــراءة  ال فعل 

أساسها  وعلى  للمجتمعات،  بالنسبة 

ــوعــي الـــفـــردي واجلــمــعــي،  يــقــاس ال

ولهذا نأمل أن تتأسس مكتبات عامة 

أو حتى خاصة يف كل املدن املغربية، 

للساكنة  ضرورياً  ليس  وجودها  ألن 

يأتون  الــذيــن  للزائرين  بــل  فحسب، 

الكنوز  على  للتعرف  الدنيا  بقاع  من 

احلضارية باملغرب.

ذلك الكتاب 

في يومه العالمي

مكتبات فاس تتحّول إلى مطاعم ومحالت للعطور...!

على أمل

سعيد هادف
بقلم ....
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