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سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

الحلقة األخيرة من كتاب
ليبيا التي النعرفها

ص 10

قلق

أسلحة مضادة

فضاء

رغم تعافي أسعار النفط منذ الربع األخير 
لعام 2017، إال أن مؤشرات أسواق 
الطاقة العالمية تحذر من أن تراجع 

الخام لن ينتهي، وذلك بعد هبوط أسعار 
النفط نحو 15 % في ثالثة أسابيع.

فقد انهارت هوامش األرباح التي 
تحققها المصافي من معالجة الخام 
وتحويله إلى الديزل بأكثر من 18% 

في أوروبا والواليات المتحدة األسبوع 
المنقضي.

أطلقت وكالة االستخبارات األميركية 
تحذيرًا من مساع روسية وصينية 

المتالك أسلحة مدمرة الستخدامها 
في الفضاء في أي صراع محتمل خالل 

السنوات القليلة المقبلة. وحسب تقرير 
استخباراتي، فإن روسيا والصين تمضيان 

في سعيهما لتطوير أسلحة مضادة 
لألقمار الصناعية في محاولة منهما 
لإلضرار بمصالح واشنطن وحلفائها 
العسكريين، مشيرًا إلى أن األسلحة 

تدميرية ويمكن استخدامها من قبل 
الدولتين في حالة نشوب صراعات 

مستقبلية.. وتشمل األسلحة المضادة 
لألقمار الصناعية، صواريخ باليستية 
بإمكانها اإلضرار بالنظم الفضائية 

األميركية.

الجئ1084

 أسئلة

تمكنت المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين من إجالئهم من ليبيا خالل 

ثالثة أشهر.

أي سياسة أميركية، أوحتى خطوط لسياسة 
خارجية أبلغها وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون لحلفاء واشنطن خالل 

جولته في الشرق األوسط ؟.
وماهي الحصيلة التي سيعود 

بها تيلرسون إلى مؤسساته 
األميركية الرئاسة، 

والبنتاجون، والكونجرس؟.
فالملفات شائكة ومعقدة، 

وحلفاء واشنطن في 
المنطقة مختصمون، 

اصطفوا في محاور 
ضد بعضهم البعض.

وهناك أيضًا، الروس 
واألوروبيون بما 

تمثل لهم المنطقة 
من مصالح.

كيف سيدير البيت 
األبيض ملفات المنطقة 

برمالها المتحركة أم أن 
السياسة هي ترك الحلفاء 

يصطرعون؟.

بينيلوبي 
كروز..

امللهمة

راديو الوسط

 نفط

فريقا التحدي 
واالتحاد فازا على 

استحياء في ذهاب 
تمهيدي أفريقيا

كيف نقلص فجوة أسعار الصرف بني السوق الرسمية و »السوداء«

رسوم خدمات لعالج فجوة أسعار الصرف
اقترحها مستشار وزير االقتصاد املفوض

سعري  بين  الفجوة  لعالج  محاولة  في 
الــصــرف فــي الــســوقــيــن الــرســمــيــة 
اقتصادية،  دراسة  اقترحت  والموازية، 
المالية  السياسة  بــأدوات  االستعانة 
بيع  سعر  المركزي  المصرف  إعالن  عبر 
الدوالر عند مستوى مدروس وقريب من 
الطلب  لمواجهة  الموازية  السوق  سعر 

على العملة.
د.عبد  أعدها  التي  الدراسة،  وأوصت 
لوزير  المالي  المستشار  أبوزقيه  الناصر 
الوفاق،  بحكومة  المفوض  االقتصاد 
عمولة  بفرض  »الوسط«،  بها  واختصّ 
 %  20 إلى   %  10 بين  خدمات  رسم  أو 
واألدوية  األساسية  السلع  ميزانية  على 
الدولة  على  القائمة  االلتزامات  إعفاء  مع 
البعثات  ومــصــروفــات  كــالــتــعــاقــدات، 
أية  من  والمهمات  والطلبة  الخارجية 

تكون  أن  على  الدراسة  رسوم..وحثت 
تلك الرسوم مدروسة في ميزانية السلع 
الصعبة  العملة  وبيع  والمكملة  األخرى 
في   350% العمولة  تكون  وأن  نقدًا، 
عند  تقريبًا  الدوالر  بيع  ليكون  البداية، 
خمسة دنانير مثاًل، على أن تتناقص مع 
الوقت بشكل مستمر ووفق خارطة زمنية 
محددة تسهم في تخفيض الطلب على 
توازني  لسعر  وصــواًل  الصعبة،  العملة 
على  الطلب  مع  العرض  فيه  يتساوى 

العملة الصعبة.
ــدد أبــوزقــيــه وهـــو مــديــر عــام  وشـ
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج 
يكون  أال  ضــرورة  على  والمتوسطة، 
الدوالر  بيع  على  شرط  أو  قيد  أي  هناك 
أو التحويل للخارج أو االستيراد، من أجل 
الموازية،  السوق  لنمو  بيئة  خلق  عدم 

ــوم  ــرس ال مسمى  دراســــة  ــرورة  ــ وضـ
تسميتها  عن  لالبتعاد  فرضها،  المراد 

بـ»الضرائب«.
لجنة  تشكيل  المقترح  وتضمن 

المالية  الخبرة  وذوي  المختصين  من 
واالقتصادية، لإلشراف على متابعة هذه 
إلى  للوصول  السوق  ودراسة  اإلجراءات 
سعر مواٍز وعدم المغامرة في ارتفاع سعر 

السوق الموازية.
عوامل  ثمة  فــإن  الــدراســة،  وحسب 
في  ــراع  ــ اإلس الحكومة  على  تــفــرض 
المعالجة االقتصادية، من بينها، توقعات 
ووصولها  النفط  أسعار  بتعافي  متفائلة 
لم  ما  وهو  للبرميل،  دوالرًا  الـ68  لحاجز 
يحدث منذ العامين ونصف العام، كذلك 
وصول إنتاج النفط لعتبة إلى 1.1 مليون 
برميل يوميًا، مع توقع زيادة وتحسن في 
في  الهدوء  بدء  إلى  باإلضافة  اإلنتاج، 
العامين  التي كانت خالل  عديد األماكن 

2016 و2017 بؤر توتر.
تفاصيل ص»14«

 »املوقتة« تتعاقد لشراء كالب بوليسية من مصر

التعاقد  الموقتة،،  الحكومة  من  وفد  بحث 
بأحدى  مــدربــة  بوليسية  ــالب  ك لــشــراء 
تدريب كالب  المتخصصة في  األكاديميات 

األمن في القاهرة.
بالحكومة  اإلعالم  مكتب  مسؤول  وقال 
إن  »الوسط«،  لـ  الحصادي  سالم  الموقته 
مدير اإلدارة العامة للمنافذ بوزارة الداخلية 
بنغازي  أمن  الخفيفي، ومدير  العقيد صالح 
العروض  شاهدوا  بسيكري،  رافع  العقيد 
الكالب  وعروض  األكاديمية،  قدمتها  التي 
والمنافذ  المطارات  تأمين  في  البوليسية 
والسيارات  الناسفة  العبوات  واكتشاف 

المفخخة والمخدرات.
شملت  العروض  أن  الحصادي،  وأوضح 
عمليات مداهمة أوكار التنظيمات اإلرهابية 
والخارجين عن القانون، كما بحث مسؤولو 
الكالب  مدربي  أوضــاع  الموقتة  الحكومة 
الموقته  الحكومة  أن  مؤكدًا  البوليسية، 
الوفد  وصل  ليبيا..  إلى  لجلبها  ستتعاقد 
المكلف من رئيس الحكومة الموقتة عبداهلل 
المصرية،  العاصمة  إلى  األربعاء  الثني، 

جراء  ُأصيبوا  الذين  الجرحى  أوضاع  لتفقد 
نهاية  استهدف  الــذي  اإلرهابي  التفجير 
الرضوان«  »بيعة  مسجد  الماضي  الشهر 

في بنغازي.
بالحكومة  أمنية  قيادات  الوفد  وضم 
للمنافذ  العامة  الموقتة، وهم مدير اإلدارة 

الخفيفي،  صالح  العقيد  الداخلية  بــوزارة 
بسيكري،  رافع  العقيد  بنغازي  أمن  ومدير 
ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى، ورئيس 
الوزراء  مجلس  بديوان  السكرتارية  شؤون 
عبدالمنعم الشعافي، ومدير مكتب اإلعالم 

والتواصل بالديوان سالم الحصادي.

التعادل يكفي 
التحدي واالتحاد 

في غانا والنيجر
لقاء  التحدي واالتحاد  يخوض فريقا 

اإلياب في تمهيدي دوري أبطال 
األفريقيين، يومي  االتحاد  وكأس 

المقبلين. واإلثنين  األحد 
التحدي فريق أدونا  ويواجه 

ستارز بطل غانا، خارج الديار، بعد 
أن كان قــد فاز في لقاء الذهاب 
الجاري،  األسبوع  بالقاهرة، مطلع 
بهدف وحيد، فيما يدخل االتحاد 

مواجهة اإلياب مع فريق بطل 
أن  بعد  نيامي،  بالعاصمة  النيجر، 
كان فاز في لقاء الذهاب بتونس، 

أيضًا. بهدف وحيد 
ويحتاج كل من التحدي واالتحاد 

أوالتعادل بأي نتيجة  الفوز  إلى 
للبطولتين،   32 دورالــ  إلى  ليتأهال 
و»أنياب« هجومية إذا أرادا الذهاب 

األفريقية. كبارالقارة  مع  بعيدًا 

القاهرة–الوسط

< التعاقد على شراء كالب بوليسية مدربة من مصر

القاهرة- الوسط
تحل بعد غدٍ السبت الذكرى السابعة لثورة 17 
فبراير، وسط أجواٍء كثرت فيها األسئلة، بشأن 
المناسبة، بما فيها االحتفال بذكراها، واختلفت 
االجتماعي  التواصل  الناشطين على مواقع  آراء 
حولها، فمنهم من يحمّلها حالة الفوضى التي 
إليها  يتحمس  من  ومنها  اآلن،  البالد  تعيشها 
بشدة بغض النظرعن ما آلت إليه األمور التي 
أعقبت العام 2011، ومنهم من يؤكد حقيقتها 
فيها  لم يشاركوا  الذين  أّن  إلى  كثورة، منبهًا 
المسبقة،  األجندات  أصحاب  وركبها  سرقوها، 
في ظل عدم وجود قيادة لها، أو برنامج مُعد 
حدٍ  إلى  فيه  تشترك  أمر  وهو  لمسارها،  سلًفا 
بعيد جميع الشعوب العربية التي عبرتها موجة 
وأسقطت  العربي«  بـ»الربيع  وصف  ما  ثورات 
و2011،   2010 عامي  بين  الحاكمة  األنظمة 
يصعب  الدول  وبناء  الشعوب  مسيرات  ووفق 
هذه  في  يحدث  ما  على  اطالقية  أحكام  إصدار 
يحكم  أن  قبل  طويلة  سنوات  وستمر  البلدان، 

التاريخ في كل هذه األحداث.
غير  على  العام  هــذا  ظهرت  السياق  في 
أومــا  رسمية،  ــادرات  ــب م السابقة،  ــوام  األعـ
االحــتــفــاالت،  بـــ»تــرســيــم«  تسميته  يمكن 
لجنة حكومية لإلعداد واإلشراف على  بتشكيل 
احتفاالت الذكرى الرابعة، وأعلنت اللجنة العليا 
اسمها–عن  طرابلس–وهذا  في  لالحتفاالت 

الليبي  الدستور  مشروع  مصير  حول  جديدة  أسئلة 
الدائرة  عن  األربعاء  أمس  الصادر  الحكم  طرحها 
قضى  الذي  طرابلس،  في  العليا  بالمحكمة  اإلدارية 
بـ» انهاء الخصومة في الطعن رقم )2( لسنة 65 ق، 
المرفوع من رئيس الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع 
الدستور، ضد عضو الهيئة عن مدينة الزاوية، أحمد 
علوان، وآخرين« وعدم اختصاص القضاء اإلداري في 
التأسيسية،  الهيئة  بشأن  القانونية  الدعاوى  نظر 
تقيد  أن  يجوز  وال  منتخبة،  الهيئة  أنَّ  على  تأسيسًا 
به  صرّح  ما  وفق  اإلداري«،  القضاء  برقابة  أعمالها 

لـ»الوسط« عضو الهيئة ضو المنصوري.
يوم  أصــدرت  البيضاء  استئناف  محكمة  وكانت 
م  المقدَّ الطعن  ،بقبول  حكمًا  الماضي  يناير   15
في  الزاوية  مدينة  عن  التأسيسية  الهيئة  عضو  من 
المستعجل  شقه  في  طالب  الذي   2017 أغسطس 

بوقف إحالة مشروع الدستور إلى مجلس النواب.
وحكم المحكمة العليا فتح الباب واسعًا أمام عديد 
القابع  الدستور  مشروع  مسار  أيلولة  بشأن  اآلراء 
منذ أشهر في أدراج مجلس النواب في انتظار كلمة 

القضاء.
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، 
اإلداري  القضاء  على  يتعين  إنَّه  قالت  عمران،  نادية 
معلقة  بالهيئة،  تتعلق  دعاوى  أية  نظر  عن  االمتناع 
ضرورة  المقهور  عزة  المحامية  رأت  بينما  بذلك، 
إنه  وقالت  العقل،  وتحكيم  التهدئة  على  العمل 
اختصاص  اليوم بعدم  العليا  المحكمة  بصدور حكم 
الهيئة  بأعمال  يتعلق  ما  في  بالنظر  اإلداري  القضاء 
التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسبما ورد في 

أعضاء  من  »أتمنى  بعد(  الحكم  ينشر  )لم  اإلعالم 
الهيئة التأسيسية التروي وعدم إبداء أية تصريحات، 

ذلك أنهم خصوم في الدعوى«.
»يثير  الصادر  الحكم  أنَّ  إلى  المقهور  ولفتت 
بنظر  المختص  القضاء  هو  ما  منها؛  عديدة  أسئلة 
الدستور..؟  لصياغة  التأسيسة  الهيئة  عن  يصدر  ما 
والسبيل القضائي للطعن في أعمالها؟ وهل الدائرة 
أعمال  بنظر  مختصة  حاليًّا(  )المعطلة  الدستورية 

الهيئة التأسيسية ..؟ وغيرها«.
الطشاني،  مـــروان  الحقوقي  قــال  جانبه  مــن 
بالمحكمة  اإلداري  القضاء  دائرة  »إن  لـ»الوسط«: 
بالهيئة  متعلق  طعن  مــن  أكثر  نظرت  العليا 
في  الطعن  منها  الدستور  لصياغة  التأسيسية 
حول  البيضاء  استئناف  محكمة  عن  الصادر  الحكم 
اليوم  فيه  وُفصِل  ليبيا  خارج  الهيئة  جلسات  نقل 
بعدم اختصاص القضاء اإلداري بنظر قرارت الهيئة 

التأسيسية«.
هذا  إنَّ  برقة«  »نــواب  باسم  وّقع  بيان  واعتبر 
سياسية  عواقب   « من  محذرًا  »معدوم«  الحكم 
قانون   « أن  نفسه  الوقت  في  ومؤكدًا  وخيمة« 

االستفتاء داخل البرلمان لن يمر«.
ليعيد  أشرنا  كما  العليا،  المحكمة  حكم  وجــاء 
السؤال مرة أخرى حول مصير مشروع الدستور، وما 
اليوم  الصادر  الحكم  بفعل  مساره  سيأخذ  كان  إذا 
النواب ومن ثم إصدار قانون االستفتاء  إلى مجلس 
أم سيتعرَّض للطعن مرة أخرى من الفريق الرافض 
ثمة  ومــن  الدستور،  لمشروع  الحالية  للصياغة 

احتمال عودته إلى دائرة القضاء.

برنامج شامل يضم عددًا من الفعاليات الفنية 
وعلى  المناسبة،  بهذه  والترفيهية  والكشفية 
وأماكن  فعاليات  فيه  أيام، وحددت  ثالثة  مدى 
االحتفال، فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني أن يوم األحد الموافق 18 فبراير 
والهيئات  المؤسسات  في  ــازة«  »إج سيكون 
التعليمية  المؤسسات  فيها  بما  كافة،  العامة 
 17 لثورة  السابعة  بالذكرى  االحتفال  بمناسبة 

فبراير.
»مع  شعار  تحت  االحتفاالت  فعاليات  وتقام 
بعض نبنوها«، وستبدأ في العاصمة طرابلس 
أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر 

من فبراير الجاري.
بينما أعلنت الحكومة المؤقتة، أن يوم األحد 
فبراير،  لثورة  السابعة  الذكرى  بمناسبة  إجازة 

ولكنها لم تعلن عن أي برنامج لالحتفال بها.
في حين قررت بلدية مصراتة أول من أمس 
الذكرى  احتفاالت  على  لإلشراف  لجنة  تشكيل 

السابعة لثورة 17 فبراير.
وأسند القرار الذي أصدرته البلدية واطلعت 
»الوسط« على نسخة منه، إلى اللجنة التنسيق 
جميع  على  ــراف  واإلشـ لالحتفال،  والترتيب 
داخل  باالحتفال  المتعلقة  األخــرى  المناشط 

النطاق اإلداري ببلدية مصراتة.
التنسيق  تتولى  اللجنة  إن  البلدية  وقالت 
الجهات  وكافة  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع 

باالحتفال،  المشاركة  في  ترغب  التي  الخاصة، 
بالبلدية  الخدمية  الجهات  كافة  مع  والتنسيق 
الالزمة  اإلمكانيات  لتوفير  الصعاب  لتذليل 

لظهوره بالشكل المناسب.
احتفاالت  بتنظيم  المكلفة  اللجنة  وعقدت 
بمدينة  فــبــرايــر،   17 لــثــورة  السابع  العيد 
اإلسكان  مكتب  مدير  برئاسة  اجتماعًا  سرت، 
عن  الممثلين  أعضائها  وبحضور  والمرافق، 
شركات الكهرباء وخدمات النظافة ولجنة األزمة 

ومندوب عن بلدية سرت.
وأضاف المصدر أن المشاركين في االجتماع 
لمتابعة  عمل  غرفة  تشكيل  على  اتفقوا 
يتولى  عمل  فريق  وتشكيل  االســتــعــدادات، 
متابعة تزيين المدينة وتعليق رايات االستقالل 
بالشوارع. وفي صبراتة قال المجلس البلدي إن 
أعمال تزيين الشوارع تطوع بها مجموعة من 
الشباب من البلدية بمجهودات ذاتية، بالتعاون 
بصبراتة  للكهرباء  العامة  الشركة  مكتب  مع 

ومكتب بريد صبراتة وشركة الخدمات العامة.
لكن االحتفال بالذكرى الرابعة يأتي في وقت 
الزالت فيه األزمة السياسية في البالد وافرازاتها 
بعيدة عن حل حقيقي، أمام تعنت أطراف األزمة 
وعدم تقديم تنازالت من أجل الحل، ما زاد في 
تعقيد األزمة وانعكاس ذلك على سوء الخدمات 

وصعوبة األحوال المعيشية.
التفاصيل ص »3 و  11 «

< احتفاالت بعيد الثورة بساحة الشهداء - طرابلس

سؤال ما بعد حكم املحكمة العليا

هل يتجاوز مشروع الدستور عقبة البرملان..؟

كتاب 

عشّية الذكرى السابعة لثورة 17 فبراير

احتفاالت رسمية وشعبية وغياب الحل السياسي

< طرابلس تستعد لالحتفال بالعيد السابع للثورة



األعمال  تطوير  رئيس  نائب  أرورا،  نيراج  لخص 
نجاح  قصة  »واتساب«،  الفوري  التراسل  لخدمة 
ركائز  ثالث  عبر  العالمي،  الصعيد  على  الخدمة 
هي:  التطبيق  نجاح  قصة  عليها  قامت  رئيسية 
المال من  ألعاب وال حيل لكسب  إعالنات، ال  ال 

المستخدمين.
الركائز  هذه  استمرار  على  نيراج  وأكد 
ثمانية  قبل  التطبيق  انطالق  منذ  الثالث 
المستخدم  أن  إلى  مشيرا  اليوم،  حتى  أعوام 
تطبيق  لتقديم  وغايتهم  عملهم  محور  هو 
يكتفي  ال  بحيث  تعقيدات،  دون  ومريح  سهل 
يقوم  بل  التطبيق،  باستعمال  المستخدم 
وهكذا  وزمالئه،  وأصدقائه  ألقربائه  بتزكيته 
نجاحات  تحقيق  في  واتساب  نمو  عجلة  تستمر 

متوالية يوما بعد يوم.

وأضاف: رغم حرصنا على الحفاظ على مزايا 
االستخدام،  ومرونة  حيث سهولة  من  التطبيق 

إال أن الشركة بدأت تفكر جديا في التوسع 
خدمات  لتوفير  األعمال  عالم  ودخول 

القطاع.  هذا  احتياجات  تناسب 
تطبيقا  مؤخرا  الشركة  فأطلقت 
يناسب األعمال الصغيرة لتوفير 
المستمر  التواصل  من  بيئة 
وعمالئهم  العمل  أصحاب  بين 
مستويات  في  إيجابا  يؤثر  بما 

كما  المقدمة.  العمالء  خدمة 
األعمال  معلومات عن  التطبيق  يوفر 

بها  االتصال  ومعلومات  نشاطها  ونطاق 
للمشاريع،  المفيدة  المعلومات  من  وغيرها 
المحتملين  العمالء  على  الطريق  ولتسهيل 

إليجاد الخدمات التي يرغبون بها.
مستقبل  عن  بحديثه  أوروا  واختتم 
االتصاالت في العالم، حيث أكد على أن 
تطبيقات  هو  اليوم  العام  التوجه 
آنية،  تفاعلية  وذات  بسيطة 
المعضلة  أن  إلى  ولفت 
مزايا  إضافة  هي  الحقيقية 
تواكب  للتطبيق  جديدة 
وحاجات  العصر  روح 
مع  المتنامية،  المستخدمين 
البساطة  ميزة  على  اإلبقاء 

والمرونة في التطبيق.
تطبيق  بداية  وكانت 
واتساب بسيطة، حيث تم تصميمه ليكون بديال 
ومع  القصيرة،  النصية  للرسائل  وسريعا  مجانيا 

مرور الوقت بدأ التطبيق بدعم وسائط متعددة 
كالرسائل الصوتية ورسائل الفيديو والمحادثات 
أن  إال  وغيرها.  الفيديو  ومحادثات  الصوتية 
تم  الذي  للتطبيق  األبرز  الميزة  بقيت  البساطة 
إطالقه قبل ثمانية أعوام، بحيث أصبحت السمة 
من  المتزايدة  األعداد  تستقطب  التي  الرئيسية 

المستخدمين كل يوم.
يحتلها  التطبيق  بات  التي  المكانة  وبسبب 
وصل  حيث  العالم،  حول  الكثيرين  حياة  في 
من  أكثر  إلى  واتساب  تطبيق  مستخدمي  عدد 
مليار و300 مليون مستخدم نشط في الشهر، 
جريئة  صفقة  على  فيسبوك  شركة  أقدمت 
مقابل  واتساب  على  بموجبها  استحوذت  جدا 
عالم  أخبارها  وهزت  دوالر،  مليار   19 من  أكثر 

التكنولوجيا والمال واألعمال في العالم بأسره.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ـــب  ـــة »الح ـــزداوي أغني ـــر الم ـــي ناص ـــان الليب ـــر الفن نش
الخالـــد« بمناســـبة عيـــد الحـــب الـــذي وافـــق أمـــس 
األربعـــاء وحظيـــت األغنيـــة بمتابعـــة كبيـــرة علـــى 

مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي. 

األغنيـــة التـــي كتـــب كلماتهـــا ولحنهـــا الفنـــان 
ناصـــر المـــزداوي جـــرى دمجهـــا مـــع مشـــاهد مـــن 
 The« مسلســـل الرســـوم المتحركـــة الذائـــع الصيـــت

.»Love Story of Carl Ellie

فيديو »الحب الخالد« 
للمزداوي يتألق على »يوتيوب« 

الدنـيـا بـــال لـــوالف كـيــف أتـكــون ... مـوحـش خـالهـا والصـيـود عــوادي
امـرايـف علـيـهـم والـجـهـد بـلـهـون ... وقاصـر علـي واجـد وطـال كسـادي

تعـتـهـم ايـقــول فـالـغــال مـجـنــون ... وبـــارح وراهـــم عـالـقـدم ويـنــادي
يرخـص عليهـم كـل شــي وايـهـون ... اللي اليوم في وادي ونا فـي وادي 

تعنى  التي  تساعد((  تقدر  ))صدقني  حملة  النشطاء  من  عدد  أطلق 
المالبس  خزانة  في  والموجودة  المستعملة،  المالبس  بتقديم 

)الدوالب( منذ سنوات إلى من يحتاجونها.
فصل  قدوم  مع  تنطلق  خيرية  حمالت  الحملة ضمن  هذه  وتأتي 
الشتاء والبرد الشديد حيث يوجد في خزانة المالبس أشياء لم نعد 

نستخدمها وهناك من هو في حاجة إليها. 

نيراج أرورا يكشف 3 أسباب لنجاح »واتساب«

حملة ))#صدقني_
تقدر_تساعد((

إذ  األخبار،  خالصة  ترتيب  »إنستغرام«  تطبيق  أعاد 
المستخدم  أن  تعتقد  التي  المشاركات  التطبيق  أظهر 
أن  يعني  وهــذا  لالهتمام،  أكثر  ــارة  إث فيها  سيجد 
المشاركات،  مشاهدة  على  المستخدم  يجبر  التطبيق 
خالصة  صفحة  من  العلوي  الجزء  في  تريدها  التي 

األخبار، حسب »البوابة العربية لألخبار التقنية«.
وعلى الرغم من عدم وجود طريقة إلعادة خالصتك 
لضمان  فهناك طريقة  اآلن،  الزمني حتى  الترتيب  إلى 
المهمة لك، وإذا كنت ترغب  المشاركات  عدم تفويت 
األصدقاء،  من  الهامة  المشاركات  تفويت  عدم  في 
يمكنك وضع تنبيهات لألشخاص الذين ال تود فقدان 

مشاركاتهم على المنصة.
صفحة  افتح  »إنستغرام«،  في  إخطار  على  للحصول 
إشعارات  على  الحصول  تريد  الذي  الشخصي  الملف 
منه وانقر على الثالث نقاط الموجودة في أعلى يسار 

الصفحة وحدد تشغيل إشعارات المنشورات. 

تجنب فقدان مشاركات 
»إنستغرام« في 3 خطوات

تصّدر الجزء الثالث من فيلم »Fifty Shades« إيرادات 
شباك التذاكر األميركية في األسبوع األول لعرضه في 
أظهرت  ما  بحسب  وذلك  األميركية،  السينما  صاالت 
أرقام نشرتها شركة »اكزبيتر ريليشنز« المتخصصة. 
 Fifty« وفي هذا الجزء المقتبس من ثالثية الروائية
Shades« للكاتبة البريطانية إ. ل. جايمس، يؤدي 
البطالن، اللذان يجسدهما جايمي دورنان وداكوتا 
جونسون، دوري عروسين جديدين يمضيان في 
مغامراتهما الجنسية، غير أنهما يواجهان مشاكل 
وهو  الفيلم،  وحقق  الزوجية،  سعادتهما  تهدد 
 38,8 قدرها  إيرادات  فولي،  جيمس  إخراج  من 
مليون دوالر في األيام األولى لعرضه، ما يمثل 
انطالقة قوية، وذلك بحسب محلل في شركة 

»كومسكور« بول دير قره بيديان في بيان.
وأشار المحلل إلى أّن الجزء األول من الفيلم 

حصد 85 مليون دوالر مع خروجه إلى الصاالت في عيد 
الثاني في احتالل المرتبة األولى ونال  2015 فيما لم ينجح الجزء  الحب سنة 
المركز الثاني مع بدء عرضه في 2016 محققًا 46,6 مليون دوالر. وقد دّرت هذه 

األفالم إيرادات تفوق مليار دوالر من مبيعات التذاكر حول العالم.

تواصل »تويتر« وعدها بمحاربة خطابات الكراهية، حيث 
حساب  حظر  هى  الشركة  بها  قامت  خطوة  آخر  كانت 
والية  من  نهلن«  »بول  اليمينى  الجمهورى  المرشح 
»ميغان  عن  عنصرية  صورة  نشر  أن  بعد  ويسكونسن، 
حيث  هارى،  البريطانى  الملكى  األمير  خطيبة  ماركل« 
إنسان  وهو  مان«  مع صورة »شيدر  لها  تم دمج صورة 

بدائى قديم بشرته داكنة يعود إلى 9000 سنة مضت.
على  تعلق  ال  عادة  إنها  »تويتر«  شركة  وقالت 
الحساب  حظر  أن  أوضحت  ولكنها  الفردية،  الحسابات 
المتكررة«  »االنتهاكات  إلى  ذلك  ويرجع  دائما  سيكون 

لشروط الخدمة.
القصيرة  التغريدات  موقع  أن  الخطوة  هذه  وتكشف 
الشخصيات  ضد  إجراءات  التخاذ  استعداد  على  تويتر 

السياسية البارزة عندما تنتهك سياساتها إلى حد ما.

»تويتر« يحظر حساب مرشح 
للكونغرس بعد نشر صورة عنصرية

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● أشجار النخيل تغطيها الثلوج في مدينة زاكورة بصحراء المغرب.فبراير 2018

كلمة1000

ما لفت انتباهي هو أن الحملة 
تحرص على مساعدة الناس 

بطريقة راقية دون جرح 
كرامتهم. 

هاني عطية 

صح فيه كثير من المالبس 
موجودة في خزانة المالبس دون 
أن نستخدمها وأعجبني إن الحملة 

توضح طريقة التبرع .

فريحة محمد

فيلم »Fifty Shades« يتصدر 
شباك التذاكر في أميركا

حملة تأتي في وقتها 
وأتمنى أن يكون 

التجاوب كبيرا خاصة 
أنها التكلفنا شيئا فنحن 

نستغني عن أشياء ال 
نستخدمها.

فاطمة عيسى

جميل جدا أن يذكرنا 
البعض بمساعدة 
المحتاجين خاصة 

بطريقة سهلة وعملية. 

محمد جمعة 
ما أعجبني في هذه 
الحملة هي إدارة 
العمل الجماعي 

عبر األفراد لصالح 
المحتاجين. 
سليمة محمد 

حول  تحقيقا  مصر  في  العام  النائب  فتح 
عبر  مصر  في  األطفال  لبيع  ســوق  وجــود 
التواصل  موقع  على  الصفحات  من  عدد 
قـدم  أن  بعد  »فيسبوك«،  االجتماعي 
بالغا  واألمومة،  للطفولة  القومي  المجلس 
إحدى  ضد   ، الداخلية  ووزارة  العام  للنائب 
عبر  األطفال  بيع  تعرض  التي  الصفحات 

اإلنترنت. 
أقسام  جميع  الصفحات  داخــل  ويوجد 
السيارات  كبيع  عليها  المتعارف  التسوق 
المستعملة واألجهزة اإللكترونية والعقارات 
وجود  من  جاءت  الصدمة  ولكن  والشقق، 

قسم خاص لبيع »األطفال والرضع«.
أيقونات  الصفحات  هذه  داخل  ويظهر 
ذكر  حيث  للتبني  المطلوبة  األطفال  أسعار 

الذي  ماهر  الصمد  عبد  المصري  الصحفي 
سعر  أن  الجريمة،  هذه  كشف  على  عمل 

 20 إلــى   10 بين  ما  يتراوح  الطفل 
كان  إذا  ويختلف سعره  جنيه،  ألف 

أبيض اللون أو أسمرا.
ــام  ــع ــيـــن ال ــالـــت األمـ وقـ
للطفولة  القومي  للمجلس 
عزة  الــدكــتــورة  ــة  ــوم واألم
رصد  فــور  إنــه  العشماوي، 
تقديم  تــم  الصفحات  هــذ 

ــبــالغــات الــســابــق ذكــرهــا،  ال
الجهات  كــافــة  بــدور  مشيدة 

الــمــجــلــس فى  ــا مـــع  ــه ــاون ــع وت
أن  مؤكدة  الظاهرة،  لهذه  التصدي 

انتهاكات  أى  بــرصــد  يــقــوم  المجلس 

كافة  واتخاذ  الساعة  مدار  على  لألطفال 
حيالها.  القانونية  اإلجراءات 

للمجلس  العام  األمين  وأضافت 
القومي للطفولة واألمومة، أنه 
مكتب  تعليمات  ضمن  من 
النائب العام معرفة عما إذا 
للمستخدمين  يمكن  كان 
شخصية  حسابات  إنشاء 
يمكن  حــتــى  بــالــمــوقــع، 
ــى هــويــة  ــ ــول إل ــ ــوص ــ ال
على  القائمين  وبــيــانــات 
ومستخدمي  وإدارتــه  إنشائه 
القائمين  المعلومات  شبكة 
الموقع  على  بــاألطــفــال  بــاالتــجــار 
والمعلومات  البيانات  وكذا  إليه،  المشار 

ذات الصلة بالواقعة محل التحقيق.
اإلدارة  أن  ــى  إل العشماوي  وأشـــارت 
النائب  بمكتب  اإلنــســان  لحقوق  العامة 
مدير  من  كل  أقــوال  إلى  استمعت  العام 
وحدة  ومديرة   ،16000 الطفل  نجدة  خط 
القومي  بالمجلس  االجتماعي  التواصل 

للطفولة واألمومة، في هذه القضية.
في  كبيرة  ضجة  القضية  هذه  ــارت  وأث
في  األطــفــال  استغالل  يتم  حيث  مصر، 
من  وغيرها  األعضاء  بيع  وعمليات  التسول 
في  تعمل  التي  المشروعة  غير  األعــمــال 
في  التواصل  أن  الصادم  ولكن  الخفاء، 
علني  بشكل  يتم  والشراء  البيع  عمليات 
أو  اإللكتروني،  بالبريد  الجميع سواء  وأمام 

الهاتف، أو حتى عبر الصفحات نفسها.

النيابة تحقق في بيع األطفال عبر »فيسبوك« بمصر
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»ليبيا رادة إن شاء اهلل«.. كلمات قالها اإلعالمي البارز 
عام  يونيو  أعقاب  في  للبالد  عودته  عند  األمين  حسن 
2011، بعد 28 عاما من النفي في عهد معمر القذافي، ومنذ 
أن  على  يزال مصرا  ما  الوطن،  إلى  فيها  عاد  التي  اللحظة  تلك 

الثورة مستمرة ألنها لم تحقق أهدافها بعد.
 17 لثورة  السابعة  الذكرى  مع  يتزامن  الذي  الحوار،  هذا  في 
فبراير، تحاور »الوسط« األمين حول مسارات ومآالت 17 فبراير 
تلك  من  الخروج  وسبل  اتهامات،  من  واكبها  وما  ودوليا  محليا 

األزمة المعقدة.. وكان هذا نص الحوار.

اإلعالمي حسن األمني:

القذافي عسكر الثورة.. واملعارضة فشلت في التعامل بـ »ذكاء«
• ماذا بقى من ثورة فبراير في ذكراها السابعة؟

- »الثورة« ما زالت قائمة ألنها لم تحقق أهدافها 
بعد.. ما زلنا نعيش المخاض.. مخاض عسير ينزف الدم 
ويبدد األموال والثروات.. ويهدر الطاقات.. ورغم كل 

هذا فـ»ميالد الوطن« سيكون وإن طال الزمن.
تونس  عكس  ليبيا  في  الثورة  تعسكرت  لماذا   •

ومصر؟
- عسكرة الثورة الليبية كان أمراً البد منه بسبب 
بها مع  تعامل  التي  والطريقة  القذافي  طبيعة نظام 
معارضيه ومطالبهم. على خالف تونس ومصر.. قوات 
القذافي لم تكن »جيشًا وطنيًا« بل كتائب مهمتها 

األولى واألخيرة الحفاظ على »عرش القائد«.
• لماذا لم تقدم المعارضة الليبية في الخارج مشروعًا 

متكاماًل بعد ثورة فبراير يضمن إعادة بناء الدولة؟
التعامل  في  فشلت  الليبية  المعارضة  لألسف   -
بـ)مسؤولية وذكاء( مع حراك فبراير… لقد تعاملوا مع 
معه كأفراد وليس ككيان موحد -مع وجود »المؤتمر 
الليبية- وكنت وقتها قد اتصلت  للمعارضة  الوطني 
بقيادات المؤتمر وطالبتهم بالدعوة النعقاد المؤتمر 
في جلسة استثنائية لوضع استراتيجية موحدة تضمن 
حشد الدعم السياسي للحراك وتقديم الدعم والمشورة 
هذه  تجد  لم  ولألسف،  ولكن،  االنتقالي،  للمجلس 
الدعوة آذانًا صاغية ألن الغالبية كانت تسعى للحصول 
على جزء من »الكعكة«.. حيث تسارع البعض منهم 

»فرادًا« للرجوع إلى ليبيا بحثًا عن مناصب.
أنجزه  وما  االنتقالي  المجلس  لعمل  تقييمك  ما   •
الوطني  المجلس  ارتكبه  خطأ  أهم  ما  الثورة؟  خالل 

االنتقالي حسب وجهة نظرك؟
- يحسب للمجلس االنتقالي أنه قاد عملية التحرير 
بنجاح وتميز وقام بتسليم السلطة في موعدها، ولكن 
أداءه بشكل عام بعد التحرير كان دون المستوى. أول 
أخطاء المجلس االنتقالي كان انتقاله إلى طرابلس بعد 
التحرير، حيث لم تكن هناك حاجة لهذا ونتج منه وجود 
فراغ سياسي في بنغازي، وتركت بنغازي لنيران القبلية 
ومؤامرات اإلسالم السياسي. المجلس االنتقالي أيضًا 
لم يكن صارمًا في موضوع السالح والميليشيات منذ 
البداية -عندما كان األمر أكثر سهولة- وشجع ثقافة 
واضحة  ولم يضع خطة طريق  والمكافآت  التعويض 

المعالم لليبيا ما بعد التحرير.
• ما تقييمك لعمل المكتب التنفيذي وما أنجزه خالل 

الثورة؟
مع  تعامل  االنتقالي-  -كما  التنفيذي  المجلس   -
األزمة أثناء مرحلة التحرير بكثير من الديناميكية ونجح 
في أدائه السياسي وفي التعامل مع الوضع اإلنساني 
إلى حد كبير.. غير أنه فشل في التعامل مع عدة قضايا 
تتعلق بوضع لبنات أولى لمؤسسات الدولة والمرافق 
واألجهزة الحكومية. كما أنه لم يعمل كفريق أزمة بل 

تمحور عمله حول أفراد.
• لماذا استقلت من المؤتمر الوطني العام؟

- استقلت من المؤتمر الوطني العام ألنني وصلت 

وتجاهل  البوصلة  فقد  المؤتمر  هذا  بأن  قناعة  إلى 
أولويات المرحلة وانقسم إلى مجموعات تعمل من أجل 
السلطة وليس من أجل الوطن.. وأصبح رهينة في يد 
أمراء السالح وبات عاجزاً تمامًا عن التعامل مع أزمات 
استقلت  وُِجد.  أجلها  من  التي  واالستحقاقات  البلد 
ألنني أدركت أن الطريقة التي يسير بها المؤتمر لن 
مستقاًل  نائبًا  ولكوني  األزمات.  من  للمزيد  إال  تقود 
كيان  في  مهامي  ممارسة  عليّ  العسير  من  أصبح 
هيمنة  جانب  إلى  وجهوية..  حزبية  أجندات  تتنازعه 

الميليشيات على قراره.

• كيف يمكن حل إشكالية القوى الجهوية اإلسالمية 
المتشددة التي تسيطر على القرار في مصراتة؟

- إشكالية مصراتة أنها »بال رأس« وتتنازع قراراتها 
مراكز قوى متعددة مصراتة -مثلها مثل باقي ليبيا-: 
جامحة  رغبة  البلد..  أحوال  إليه  آلت  مما  عام  استياء 
العنف  لنبذ  لعودة األمن واالستقرار.. دعوات صادقة 
وخطاب الكراهية.. نداءات للتسامح والمصالحة.. حاجة 
ملحة لتوفير الخدمات األساسية.. تطلع إلى قيام دولة 
القانون والمؤسسات.. في المقابل، مصراتة -مثل باقي 
ليبيا-: ال قيادة شرعية واضحة ومتفق عليها.. مراكز 

قوى متعددة.. أمن هش تنتهي صالحياته وتشل يده 
عند بوابة الميليشيات.. عناصر فاسدة ظالمة متخلفة 

حاقدة تنخر كالسوس في عظام المدينة.
المجلس  الحالي..  الوضع  عن  المسؤول  من   •

االنتقالي أم المؤتمر الوطني أم مجلس النواب؟
- عند الحديث عن األزمة الليبية وما وصلت إليه 
من انسدادات ال يمكن تحميل المسؤولية لطرف واحد 
بعينه، الجميع أخطأ والجميع قصر والجميع تمادوا في 
تعنتهم وعنادهم.. غير أنني أحمل المؤتمر الوطني 
شعبي  بتفويض  جاء  ألنه  األكبر  المسؤولية  العام 
كبير جدًا، ومن خالل انتخابات نزيهة وشفافة شهدت 
إقبااًل منقطع النظير، ولكنه لم يستغل هذا ويضرب 
»ضربة معلم« من البدايةكان بإمكانه تصحيح المسار 
وضيّع  يفعل..  لم  أخطاء،  من  ما سبق  مع  والتعامل 
عليه وعلينا فرصة ثمينة لوضع لبنات الدولة الليبية 

الجديدة.
• هل ترى أن اتفاق الصخيرات هو الحل لألزمة ؟

السالح  مع  أواًل  التعامل  دون  لألزمة  حل  ال   -
السياسي ويهدد  للتعنت  السالح يدفع  والميليشيات 
أي اتفاقات أو توافقات يتم التوصل إليهاقد نتفق في 
الصخيرات أو في غدامس أو في أي مكان، ولكن في 
وجود السالح ستبقى االتفاقات حبراً على ورقوحتى لو 

نفذت هذه االتفاقات فلن تصمد طوياًل.
بخصوص  سالمة  غسان  طرحه  فيما  رأيــك  ما   •

المؤتمر الجامع؟
- أي حوار وأي مبادرة لجمع الفرقاء بغية الوصول إلى 
حل هو شيء إيجابي ومطلوب ومهم، ولكن كما قلت 
على األطراف الليبية المتخاصمة واألطراف اإلقليمية 
»المؤججة« واألطراف الدولية »الراعية« أن تصل إلى 
في  العسكرية  والجماعات  السالح  بخصوص  قناعات 
ليبيا وتقدم خطة واضحة المعالم لحسم هذا الملف. ال 

بد أن يكون هذا الملف في المقدمة.
انتخابات  بإجراء  سالمة  غسان  طرح  ترى  كيف   •

تشريعية ورئاسية جديدة؟
بأن  لدي  شك  ال  سابق،  تصريح  في  قلت  كما 
أزمتها  من  بليبيا  للخروج  الحل  هي  االنتخابات 
ولن  ثمارها  تؤتي  لن  االنتخابات  هذه  ولكن... 
يكون هناك جدوى من نتائجها إذا لم يسبقها تعهد 
واالعتراف  بدعمها  ودولي  وإقليمي  محلي  والتزام 
لتفكيك  وعملية  متكاملة  خطة  وإعداد  بنتائجها.. 
وجادة  حقيقية  بــإرادة  سالحها  ونزع  الميليشيات 
النظر  وإعادة  دولي..  إشراف  تحت  بالتنفيذ  وتعهد 
في القانون االنتخابي واألخذ في االعتبار االنتقادات 

الموضوعية التي أشار إليها العديد من الحقوقيين 
تعهد  المدني..  المجتمع  ونشطاء  والقانونيين 
)بالداخل  الليبية  المنابر اإلعالمية  والتزام من قبل 
والخارج( بدعم هذه االنتخابات بموضوعية ومهنية 
وحيادية، والتركيز على توعية الناخبين بأهمية هذه 
االنتخابات وحثهم على المشاركة. هذا هو االختبار 
الدولي  وللمجتمع  الليبيين  للخصوم  الحقيقي 
إذا  الليبي  ولإلعالم  والعربي  اإلقليمي  والمحيط 
كانت هناك فعاًل جدية في دعم المسار الديمقراطي 
في ليبيا وإنهاء الفوضى واالنفالت األمني والوصول 
بالوطن إلى بر األمان. إذا لم يحدث هذا فحتى لو 
وحكومًة  موحدًا  تشريعيًا  كيانًا  االنتخابات  أفرزت 
وسالحها  للميليشيات  رهينة  سنبقى  فإننا  موحدًة 
وابتزازها. لقد خضنا عملية انتخابية ناجحة بامتياز 
العام 2012 وماذا حصل بعدها... سالح الميليشيات 
اآلن.  فيه  نحن  ما  إلى  وأوصلنا  نتائجها  أجهض 
وعلينا أال ننسي بأن هذه الميليشيات أصبحت أداة 
منها  والكثير  السياسيين  الخصوم  أيدي  في  طيعة 

يحظى بدعم خارجي.
• ما تفسيرك لدعم الواليات المتحدة وبريطانيا 
في  ــوده  وج على  وحرصهما  السياسي  لإلسالم 

السلطة في ليبيا؟
استعمالها  يكثر  جملة  أصحح  أن  يهمني  أواًل   -
الليبي،  الملف  عن  الحديث  عند  مغلوط  بشكل 
اسمه  هناك شيء  ليس  الدولي«..  »المجتمع  وهي 
مصالح  وهناك  دول  هناك  ــي..  ــدول ال المجتمع 
أحد إشكاليات  أمر طبيعي.  تحرك سياساتها، وهذا 
موحدة  دولية  رؤية  وجود  عدم  هي  الليبي  الملف 
فيما  واحــد  قلب  على  ليست  ــا  أوروب بخصوصه.. 
أن  ترى  زالت  ما  المتحدة  والواليات  بليبيا،  يتعلق 
الملف الليبي هو ملف أوروبي وال أعتقد أنها حسمت 
أمرها فيما يتعلق بليبيا. اإلشكالية األخرى هي تعدد 

أطراف الصراع في ليبيا وتعدد أطراف الحوار.. 
الدولي«  »المجتمع  وضع  آخر  جانب  من  هذا، 
أمام صعوبات كبيرة )مع من نتعامل(، وبذلك كانت 
سياسة التوازنات والمهادنة و»اللعب على أكثر من 

حبل«.
وحــدة  يضمن  بحل  ــروج  ــخ ال يمكن  كيف   •

المؤسسات الليبية خاصة العسكرية؟
هي  الوقتية  الحلول  تثمر..  لن  الجزئية  الحلول 
فقط مسكنات، الحل في ليبيا البد أن يكون شاماًل 
وبه مقومات الديمومة.. يبدأ أواًل بوضع حل للسالح 

والميليشيات.

< األمني

 ال حل لألزمة دون التعامل
مع السالح والمليشيات

استقلت من المؤتمر الوطني
بعد أن فقد البوصلة

مراكز قوة متعددة وراء اشكالية 
مصراته

مراكز قوة متعددة وراء اشكالية 
مصراته

حوار–الحسين المسوري

حوار–رمضان كرنفودة

»ثورة تغيير لحقبة تمييز بين 
المواطنين، تفشى فيها الفساد، 

والوساطة، والمحسوبية، وانعدمت 
الديمقراطية، وعُطل الدستور، بل كانت 

الجرائم ضد البسطاء من الشعب هي 
معيار نيل المناصب«، بتلك الكلمات 

وصف عضو لجنة الحوار بمجلس النواب، 
مصباح دومة، األوضاع قبل ثورة 17 

فبراير 2011، مؤكدًا أن ما ينقص 
الليبيين اآلن هو »اإلرادة الحقيقية التي 

خرجنا من أجلها في ثورة 17 فبراير 
وصدق النوايا للخروج من هذه األزمة«.

»الوسط« أجرت حوارًا مع مصباح دومة، 
احتفااًل بالذكرى السابعة لثورة فبراير، 
قارن خالله األوضاع قبل وبعد الثورة، 

مشيرًا إلى بعض المقترحات المطلوبة، 
في طريق استعادة الدولة الليبية التي 

هي »أكبر من الشخصنة والمصالح 
الدولية«.

وإلى نص الحوار:

قبل  ليبيا  في  دولــة  هناك  كانت  هل   •
الثورة؟

طيلة  الكلمة  بمعنى  دولة  ليبيا  في  تكن  لم 
أربعة عقود سادها دكتاتور، قتل وشرد وطغى، 
أنها  يعتقد  كان  أوهام  على  ليبيا  أموال  وأنفق 
عبرة  تمثل  نهايته  أن  إال  التاريخ،  في  ستخلده 

األلباب. ألولي 
وسطوة  الجنوبية  المنطقة  في  القمع  فرغم 
أن تغير  أنصارها، كان طموحنا  الالدولة وكثرة 
ثورة فبراير حال الشعب إلى حال أفضل، لينتفع 
ترمي  كانت  فبراير  فثورة   ،)..( بخيراته  الشعب 
من  عقود  أربعة  وتجاوز  األفضل  إلى  للتغيير 

واالنتهاكات. واالغتياالت  التهجير 
• كيف تقرأ األوضاع بعد الثورة؟

مرت  التي  الطفرة  رأينا   ،2011 فبراير  بعد 
2012 بعد ابتعاد أنصار الالدولة،  بها ليبيا في 
السلطة  على  المتصارعة  لألحزاب  يكن  فَلم 
منها  انتكست  التي  األخطاء  أكبر  وهي  مكان 
قانون  دون  األحزاب  تلك  إنشاء  بسبب  الثورة، 

واضح المعالم مبني على دستور دائم.
 30 والــمــادة  الدستوري  ــالن  اإلع أن  كما 
بنقل  تتعلقان  ألنهما  األزمات  مصدر  كانا  منه 
زيدان  علي  جاءت حكومة  ثم  السلطة،  وتمديد 
وهي حكومة أحزاب ال تسعى لشيء إال لتحقيق 
إصدار  تم  خالفاتها  وبسبب  الحزبية  المكاسب 
قانون معيب، ُفرغت خالله الدولة من الكفاءات 
والتلون  الدولة  مفاتيح  على  السيطرة  ومحاولة 
يعرفها  ال  التي  والمتمدنة  اإلسالمية  باأللوان 

الوسطي. المالكي  الليبي  الشعب 
في  »الحقيقي«  الدولي  المجتمع  دور  ما   •

الليبية؟ األزمة 

أمام  الباب  فتحت  الليبيين  بين  الخالفات 
مطامع دول، إلى أن أصبح بعض القيادات على 
لتحقيق  الساعية  الدول  لتلك  أدوات  الساحة 
على  يتسابقون  فهم   )..( الخارجية  المصالح 
من  الفتات  ونيل  الــوالءات  لتقديم  عواصمها 
الدعم لهذه األجسام المولدة بشكل شوه ليبيا 

اختلفوا دعموها على  حاضرًا ومستقباًل، وعندما 
تقسيم الكعكة، إال أنه وبضغط من الشعب تم 
وضع حلول موقتة، أال وهي االنتقال إلى مرحلة 
أحزاب،  دون  جديد  جسم  لخلق  رابعة  انتقالية 

المخرج. االستقاللية هي  وكانت 
أن  اآلخر  وأراد  الطرفين  أحد  فشل  وعندما 
صناديق  استبدال  وهي  الكارثة  كانت  يقصيه 
في  ليبيا  أبناء  أجلها  من  ضحى  التي  االقتراع 
لن  التي  الذخيرة  صناديق  إلى  فبراير  ثــورة 
وهي  جديدة  مرحلة  لتأتي  طرف،  ألي  تحسم 
مختلف  على  المؤسسات  في  االنقسام  بداية 

المستويات.
إلى  النواب  بين  وحوار  وتسلم  تسليم  فمن 
القضاء  وإدخال  محكمة  بحكم  السلطة  تقاسم 
في دهاليز السياسة، حتى أضحى كل جزء يملك 

النصف.
• ما رأيكم في جوالت الحوار؟

تم  بالتوافق،  إال  حاكم  هناك  يكون  لن  ألنه 
المجتمع  أراد  كما  حوار  جوالت  إلى  االنتقال 
االصطفاف  سياسة  أن  كما   )..( ــي  ــدول ال
الدولية،  التكتالت  وراء  كانت  والتمترس 
اجتماع  كل  في  حاضرين  سفراؤها  كان  التي 
وتصاغ  أدواتهم  بها  تنطق  التي  بمالحظاتهم 

اتفاق. في 
المخرج الوحيد لهذه األزمة نتج منه مجلس 
رئاسي رباعي رغم اتفاق الكل على ثالثية ليبيا 
والسالح  القوة  أن  غير  التاريخي،  لإلقليم  وفقًا 
الفاعلية  على  الشرعية  وانفصال  كانا حاضرين، 
على األرض كان لها دور كبير في بلورة مجلس 
بأنها  إيمانًا  به  ارتضينا  رؤوس  تسعة  من 
مرحلة  إلى  للعبور  انتقالية  مرحلة  ستكون 
دائمة يتحقق فيها أهم هدف لثورة فبراير وهو 
والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة  ينظم  دستور 
خالله  من  وتستصاغ  والواجبات  الحقوق  ويبين 
إلى  وصــواًل  تمييز،  دون  واحــدة  ليبية  هوية 
برلمانية  انتخابات  عبر  للسلطة  سلمي  تداول 

الليبيون مصيرهم. فيها  يقرر  نزيهة  ورئاسية 
األطراف  من  والمخاوف  العرقلة  هذه  وبعد 
وعدم  واألفعال،  األقوال  في  المتناقضة  الليبية 
التي  الليبية  بالبيئة  بالحوار  كلفوا  من  دراية 
بدأت  العالم،  في  سياسية  بيئة  أي  عن  تختلف 
تعديل  على  االتفاق  فيها  كان  حــوار  جــوالت 
فيما  وخاصة  أولوية،  السياسي  االتفاق  وثيقة 
نُفاجأ  أننا  غير  التنفيذية  بالسلطة  يتعلق 
وكل  الحوار،  يديرون  من  قبل  من  باألفخاخ 
تكون  أدنى  أو  قوسين  قاب  التوافق  كان  ما 
الوفاق. الحاضرة ويفسد  الضيقة هي  المصالح 
• كيف السبيل للخروج من األزمة الراهنة؟

خرجنا  التي  الحقيقية  اإلرادة  هو  ينقصنا  ما 
النوايا  وصدق  فبراير   17 ثورة  في  أجلها  من 
من  أكبر  فليبيا  ــة،  األزمـ هــذه  مــن  للخروج 

الشخصنة.
ألهداف  الحقيقي  المعرقل  الدولية  المصالح 
الجميع  وعلى  تنحيتها،  يجب  لذلك  الثورة، 
ليبيا بعيدًا عن أي  الوقوف صفًا واحدًا من أجل 

البلد. النهوض بهذا  توجهات أخرى تعرقل 

نائب سبها مبجلس النواب مصباح دومة:

املصالح الدولية تعرقل أهداف ثورة 17 فبراير
الحاسي مؤذن إسقاط النظام في بنغازي:

الثورة نجحت.. ودخلنا مرحلة »نكون أو ال نكون«
القاهرة – الوسط

كان أول صوت أذن في شوارع بنغازي مناديًا بإسقاط 
النظام، واليوم يقف الناشط والسياسي عادل الحاسي 
متأمال 7 سنوات مرت حدث جلل يقول إنه حلم راوده 
الثورة  إن  لـ»الوسط«،  حوار  في  ويقول  زمن.  منذ 
صراع  بعدها  تبقى  ما  لكن  التحرير،  بعد  انتهت 

سياسي، متهما النخبة بإفشال منتجات الثورة.
في هذا الحوار، الذي اختص به »الوسط«، يعيد 
الثورة، وتقديم كشف حساب  قيم  استرجاع  الحاسي 
لها، واستشراف مستقبلها الذي يرى أنه إما أن يتراوح 

بين »نكون أو ال نكون«، وهذا نص الحوار:
* ماذا تبقى من ثورة 17 من فبراير؟

- الثورة قيمة تاريخية وحدث كبير في تاريخ الوطن، 
الفرد،  االستبداد وحكم  بالطغيان ودولة  أطاح  زلزال 
قدم فيها الليبيون األرواح وفلذات األكباد، ورفعت فيها 
منها  سامية،  ومطالب  آمال  عليها  وعقدت  شعارات، 

إقامة دولة حقيقة تحترم الحقوق والحريات.
كانت فبراير حتمية وضرورة آتية المحالة، وحصادا 
وكانت  عامًا،   40 طيلة  استمر  دكتاتوري  نظام  لزرع 
لليبيين،  الجمعي  العقل  تنبع من  أهداف تضحياتها 
الذين يطالبون باالستقرار والتنمية والدولة المدنية 

التي تكفل الحريات.
* لكن ما أسباب تعثر الثورة وتخبطها وانحرافها 

عن مسارها الذي انطلقت من أجله ؟
إسقاط  في  المعايير  بكل  الثورة  نجحت  لقد   -
القذافي وجماهيريته وهذا هو هدفها األسمى واألولى 
أداة  تكن  لم  لكنها  المظلمة،  الحقبة  تلك  وأنهت 
لم  السياسية  والنخبة  الدولة،  عن  بدياًل  أو  للحكم 
تنجح في إنقاذ المشهد والتأطير لمشروع وطني جامع 
يجمع شمل الليبيين، ويحقق حلمهم في بناء دولتهم 

المنشودة.
و كان هناك مخطط إلفشال دولة مابعد سقوط 
إلجهاضها  النظام  تخطيط  والنغفل  الثورة،  النظام 
وتوجيهها نحو العنف، بعد أن كانت ثورة سلمية، وفتح 

مخازن األسلحة وحول ليبيا »جمر نار حمرا«،
• وماذا جنت النخبة في هذا المشهد؟

لعواطفنا،  النحيازنا  النخبة  فشل  يرجع  ربما 
واعتقادها أن فبراير تحمل عصا موسى، وأنها تقول 
السحرية كانت  الحلول  للشئ كن فيكون، والتحمل 

مهمتها أن تزيل العقبات .
الثورة، هل هم  إليه حال  آل  المسؤول عما  • من 
الثوار أنفسهم أم الثورة المضادة أم الوجوه السياسية 

التي تولت زمام األمور بعد سقوط القذافي؟
- كل من ذكرت، فمصطلح الثوار اليطلق على من 
حملوا السالح فقط، فهذا خطأ كبير، وإنما على كل من 
خرج ضد القذافي من مدنيين وشيوخ ونساء وشباب 
المشهد  تصدرت  التي  السياسية  والنخبة  وأطفال، 
المؤتمر  إلى  االنتقالي  المجلس  من  بدءا  السياسي 

الوطني إلى البرلمان والحكومات المتعاقبة.
للثورة،  السابق  النظام  منظومة  عداء  ونالحظ 
واإلصرار على وصفها بالنكبة وإظهار األزمات على أنها 

نتيجة النهيارنظام القذافي.
• هل تظن أنه ثمة مؤامرة على الثورة ؟

- نعم أعتقد أن هناك مؤامرة على نتاج ثورة فبراير 
وعلى الدولة الليبية ممن يريد إفساد الربيع العربي 

جملة وتفصيال، ودول إقليمية ودول كبرى مخابرات 
أيضا البيادق الداخلية ممن تمكنوا من مفاصل الدولة 

وضيعوا حلم فبراير وهو بناء الدولة.
كذلك فإن النظام السابق خلف ركاما من الفوضى، 

ولم تكن هناك مؤسسات.
• كيف تشخص المسارات الحاكمة للمشهد بعد 

ثورة فبراير؟
المؤتمرالوطني  ثم  االنتقالي،  بالمجلس  بدأت   -
وكان   ،2012/7/7 انتخابات  عن  تمخض  ــذي  ال
البرلمان  ثم  ولليبيين،  للثورة  بالنسبة  كبيرا  نجاحا 

والحكومات المتعاقبة.
ال أنكر أن الوضع سيء جدا، لكن هذا اليقع على 
عاما شكلت   42 تبعات  بل كان  فبراير وحدها  عاتق 
فرصة تاريخية لحكم فرد شاب كان قادرا على جعل 
ليبيا دولة بكل المقاييس، إال أنه دمر دولة المؤسسات 

والدستور لينشئ بدال منها دولة الوهم.
سقطت  إذا  ــه  أن األخــضــر  كتابه  فــي  ذكــر  وقــد 
الجماهيرية سوف يكون هناك دمار وفوضى، والتاريخ 
يحفظ شواهد وأدلة على عمل ممنهج في إسقاط حلم 

الناس.

• وما دور »المتشددين« في إفشال مشهد الثورة؟
- حاولت جماعة اإلخوان وأنصار الشريعة وداعش 
القفز على الدولة، وتحقيق مشاريعها الخارجية، ورفعوا 

شعارات دينية استخدموها ذريعة لهم.
خالل  السلطة،  على  للقفز  الدين  توظيف  ورأينا 
»أدوات  واستخدامهم  الوطني،  المؤتمر  في  عملهم 
قذرة«، متوهمين–كما القذافي–أن القوة توطد أركان 
والتغرير  المسلحين  الشباب  استخدام  وأن  حكمهم، 

بهم سيطيل بقاءهم في السلطة.
• ماذا عن التشكيالت المسلحة ؟

توجهاتها  بكافة  التشكيالت  لــك  تتحمل   -
تمرير  اإلسالمية  التشكيالت  تحاول  إذ  المسؤولية، 
غذاها  وجميعها  والقبلية،  المناطقية  إلى  مشروعها 

المال السياسي.
تأسيسه  بعدم  فراغا  القذافي  وقد سبّب سقوط 
دولة المؤسسات مثل تونس ومصر طيلة فترة حكمه.

• .. وما الحل إذن لهذه المشكلة؟
- يكون بالتدرج، بدءا بخلق فرص عمل، وتقديم 
ضمانات وفرص للشباب المنتمين للميليشيات الذين 
يعتقدون أنهم حصلوا على امتيازات بفضل ماتوصلوا 
إليه من مكاسب بعد فبراير، مع ضمان عدم اإلفالت 

من العقاب.
• هل ترى أن اتفاق الصخيرات يحتاج إلى مراجعة 

جديدة؟
الوفاق، ولم شمل  اتفاق الصخيرات بفكرة  - جاء 
االستقرار،  يحقق  جامع  وطني  ومشروع  الليبيين، 
وينقل الليبيين من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الدولة 
عن طريق إنضاج العمل السياسي عبر أدوات سلمية 
حقيقية، تستطيع جسر الهوة بين الفرقاء السياسيين، 
ولم الشمل لكن عليه إقناع الليبيين وإنضاج عملية 

سياسية واضحة المعالم.
• ما مدى قدرة مجلس النواب على إخراج البالد من 

أزمتها ؟
- مجلس النواب معترف به دوليا من األمم المتحدة 
الدول  وجامعة  األفريقي  واالتحاد  األوروبي  واالتحاد 
العربية، ويعاني من خلل في اإلدارة، واالنقسام توسع 
مع المجلس الرئاسي، أدى لتخبطه في األداء البد من 
تعديله وإعادة ترتيبه من الداخل، عبر تقليص العدد 

وانبثاق حكومة وفاق وطني حقيقية.
لقد دعمنا مجلس النواب ووقفنا في وجه العملية 
العسكرية التي كانت تحاول إرغام الناس على القبول 
النواب، لكنه ضيع  الوطني بديال لمجلس  بالمؤتمر 
قيادة  في  وفشل  الركيك،  السياسي  بأدائه  آمالنا 

المرحلة ، واليعول عليه في إيجاد حل منفرد.
• أخيرا، ماذا تتوقع في العام الثامن للثورة؟

- المرحلة المقبلة تاريخية وفيها تحديات كبيرة، 
إما أن نكون أو ال نكون، إما دولة أو فوضى وتشظي 
وتنقسم وتنتشر الحرب األهلية والنزاعات، وتتداعى 

علينا األمم.
على الليبيين أن يعوا أنهم أمام مسؤولية حقيقية 
إما أن يستحقوا العيش أحرارا على أرضهم، ونعيد لليبيا 
هيبتها وكرامتها، فالبالد بحاجة إلنضاج الرأي العام، 

وإال نحشره في خانة االحتياجات اليومية
• وما العائق الرئيسي؟

وأزمة  الدولة،  لبناء  اتجاهنا  يعرقلون  أشخاص   -
الجهوية  عززت  السياسيين،  الفرقاء  بين  كبيرة  ثقة 

والمناطقية والمحاصصة و»تقسيم القرع«.

أزمة الثقة تعرقل الوفاق .. 
و»المتشددون« وظفوا الدين للقفز 

على السلطة

فبراير كانت ثورة تغيير لحقبة 
تمييز  بين المواطنين تفشى 

فيها الفساد

الحوار..  يديرون  ممن  باألفخاخ  نُفاجأ 
اتفاق أي  تفسد  الضيقة  والمصالح 

استبدال صناديق االقتراع في 
ثورة فبراير بصناديق الذخيرة

< احلاسي< دومة



مقدمة  البلديات،  ومشكالت  اإلنجاز،  قيد  المشروعات  احتلت 
الثني،  أجندة اهتمامات رئيس وزراء الحكومة الموقتة عبد اهلل 
والجغبوب،  بنغازي  مدن  في  المشاريع  إنجاز  مراحل  تابع  الذي 
اجتماعات  سلسلة  خالل  وذلك  تازربو،  بلدية  مشكالت  وبحث 

يوم الثالثاء الماضي.
وعرض مدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية، 
معهد  وهي  بنغازي  في  إنجازها  جرى  التي  المشاريع  مجموعة 
رأس  ومركز شرطة  الشرطة،  الشرطة، ومصنع مالبس  تدريب 

أعبيدة، ومركز شرطة الحدائق، وديوان وزارة الداخلية.
وفي جغبوب، كان صيانة بعض المدارس، وإنشاء مستشفى، 
االجتماعية،  الشؤون  مقر  وتنفيذ  اجتماعات،  قاعة  و  مــدرج، 
وصيانة وتجديد المدارس القرآنية، واطلع الثني على المشاريع 
 : و%85 وهي   60 بين  تترواح  التي  إنجازها  ونسبة  اإلنجاز  قيد 
طيران  ومبنى  وأبوعطني،  والقوارشة  البركة  شرطة  مراكز 

الشرطة، وبوابة الجرفان، ومركز شرطة الصابري.
وأصدر تعليماته العاجلة بصيانة مسجد سعد بن عبادة بعد 
الخاصة  المشاريع  به، كما بحث بعض  الواقع  اإلرهابي  التفجير 

بوزارة الداخلية وبعض المشاريع الهامة بمدينة بنغازي.
تازربو  بلدية  عميد  مع  الموقتة،  الحكومة  رئيس  وبحث 
حلول  وضع  وسبل  البلدية  تواجه  التي  والمعوقات  المشاكل 

مع  التعاقد  في  اإلسراع  وأهمها  المشاكل،  هذه  إلنهاء  كفيلة 
المعهد  اعتماد  على  والعمل  تازربو،  لمطار  المنفذة  الشركة 
على  بالمنطقة،والعمل  التعليم  مشكلة  لحل  بالمنطقة  العالي 

إنشاء ثانوية عامة بالمنطقة.
أرواح  على  العام،حفاظا  الطريق  تأمين  سبل  بحث  وجــرى 
المواطنين من العصابات الخارجة عن القانون،كما تم مناقشة 
على  حفاظا  بالمنطقة،  صحي  صرف  شبكة  تنفيذ  على  العمل 

المياه الجوفية من التلوث حيث يوجد النهر الصناعي بالمنطقة.

للتشجير بمشاركة  بلدية سرت حملة وطنية  أطلقت 
األحمر  الهالل  وشبيبة  المدنى  المجتمع  منظمات 

الليبى وفوج كشاف ومرشدات سرت.
جهاز  موظفى  من  عــدد  الحملة  في  ويــشــارك 
الوسطى  بالمنطقة  الصناعى  النهر  مياه  استثمار 
لخدمات  العامة  الهيئة  ومكتب  الخدمية  والقطاعات 

سرت  بلدية  باسم  الناطق  حسب  بسرت،  الزراعة 
محمد األميل.

كثيرة  ــداد  أعـ ــرس  غ المشاركون  ويستهدف 
الساحات  بمختلف  أنواعها  بمختلف  األشجار  من 
وحديقة  التعليمية  المؤسسات  وساحات  والمنتزهات 
الطريق  وبــجــوار  التعليمى  سينا  ابــن  مستشفى 
وزيادة  البيئة  على  للمحافظة  بالمدينة،  الرئيسي 
متواصلة  الحملة  أن  إلى  منوها  الخضراء،  المساحات 

لبضعة أيام.

العليا  اللجنة  بها  قامت  واسعة  استعدادات 
فبراير   17 لثورة  السادسة  بالذكرى  لالحتفال 
في  لجان  عدة  وتشكلت  البلديات،  من  وعدد 
الخدمية بكل  الجهات  للتنسيق مع كافة  سعي 
اإلمكانيات  لتوفير  الصعاب  لتذليل  بلدية، 

الالزمة لظهوره بالشكل المناسب.
عن  اإلعــالن  كان  طرابلس،  العاصمة  ففي 
الفنية  الفعاليات  برنامج شامل يضم عددا من 
وعلى  المناسبة،  بهذه  والترفيهية  والكشفية 

مدى ثالثة أيام.
»مع  شعار  تحت  االحتفاالت  فعاليات  وتقام 
من  الرابعة  تمام  في  وتنطلق  نبنوها«،  بعض 
بمشاركة  ليبيا،  بكرنفال  الخميس  اليوم  مساء 
حركة الكشافة والمرشدات وإيقاد شعلة الثورة 
ورفع راية ليبيا بميدان الشهداء، يليه حفل فني 
الخميس،  مساء  الحمراء  السرايا  ببحيرة  ساهر 
تحييه فرقة المألوف والموشحات للفنان الراحل 
غدا  ليبيا(  سالم  )كرنفال  ويبدأ  عريبي،  حسن 
الجمعة من موقف السيارات بقصر الخلد مرورا 
الشهداء،  لميدان  وصــوال  االستقالل  بشارع 

والبحرية،  للشرطة  النحاسية  الفرقة  بمشاركة 
المركزي  واألمــن  الداخلية  مركبات  تتبعهما 
والفرقة الموسيقية للكشافة والمرشدات، وفق 

رئيسة اللجنة.
الفنون  فرقة  الكرنفال  فــي  تــشــارك  كما 
والنوبة  وهــون  ــوارق  ــط ال وفــرقــة  الشعبية 
باإلضافة  )العقد(،  الخيول  وفرسان  الطرابلسية 
وأزياء  التقليدي  الليبي  الشعبي  للزي  لعروض 
أخرى من مختلف التخصصات العلمية والعملية.

وتنخفض األضواء بميدان الشهداء في تمام 
السابعة من مساء غد للبدء في إطالق األلعاب 

النارية لمدة 15 دقيقة.
أما اليوم األخير للحفل، سيكون على المسرح 
المفتوح بميدان الشهداء، يتكون من فعاليات 
الحاضرين،  لكل  وترفيهية  تنشيطية  وفقرات 
بالنشيد  السبت  مساء  رسميا  احتفاال  وينظم 
اللوحات  وبعض  االفتتاح  وكلمة  الوطني 

االستعراضية الفلكلورية.
تكريم  المقرر  من  االحتفالية،  ختام  وفي 
من  عدد  بحضور  حسن  محمد  الراحل  الفنان 
غنائية  فنية  سهرة  وإحياء  الفنانين  أصدقائه 

تستمر لساعات متأخرة، حسب الطرشاني.
للتنسيق  لجنة  تشكلت  مــصــراتــة،  ــي  وف

جميع  على  واإلشـــراف  لالحتفال،  والترتيب 
داخل  باالحتفال  المتعلقة  األخــرى  المناشط 

النطاق اإلداري بالبلدية.
مؤسسات  مــع  التنسيق  اللجنة  وتتولى 
التي  الخاصة  الجهات  وكافة  المدني  المجتمع 
مع  والتنسيق  باالحتفال،  المشاركة  في  ترغب 
كافة الجهات الخدمية بالبلدية لتذليل الصعاب 
بالشكل  لظهوره  الالزمة  اإلمكانيات  لتوفير 

المناسب.
كما شكلت اللجنة المكلفة بتنظيم احتفاالت 

سرت،  بمدينة  فبراير،   17 لثورة  السابع  العيد 
االســتــعــدادات  لمتابعة  عمل  غرفة  تشكيل 
تزيين  متابعة  يتولى  عمل  فريق  وتشكيل 

المدينة وتعليق رايات االستقالل بالشوارع.
وانطلقت ببلدية صبراتة التجهيزات لالحتفال 
بالذكرى السابعة لثورة السابع عشر من فبراير، 

بتزيين شوارع المدينة بأعالم االستقالل.
أعمال  إن  صبراتة  البلدي  المجلس  وقــال 
من  الشباب  من  مجموعة  بها  تطوع  التزيين 
مكتب  مع  بالتعاون  ذاتية،  بمجهودات  البلدية 
الشركة العامة للكهرباء بصبراتة ومكتب بريد 

صبراتة وشركة الخدمات العامة.
لتنظيم  واإلعــداد  المدينة  تزيين  وتواصل 
االحتفال من خالل برنامج منوع بشكل مفتوح، 

يشارك فيه أهالي بلدية صبراتة.
في هذه الغضون، كان نفى المجلس البلدي 
التواصل  صفحات  بعض  تــداولــه  ما  غريان 
بذكرى  لالحتفال  ميزانية  رصد  عن  االجتماعي 
ثورة 17 فبراير من السيولة النقدية المخصصة 

للمصارف التجارية.
بموقع  صفحته  عبر  إدراج  فــي  واعــتــبــر، 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«، أن هذه األنباء 

تندرج في إطار »الحرب على البلديات«.

 23 اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  قــدم 
المشاريع  من  مجموعة  لتمويل  دينار،  مليون 

الصغرى في بعض البلديات
حكومة  فــي  المحلي  الحكم  وزارة  حسب 

الوفاق الوطني.
في  المحلي  الحكم  وزارة  بــديــوان  وعقـد 
الحكم  وزير  مكتب  مدير  ضم  اجتماع  طرابلس 
والدكتورة  الحامدي  إمحمد  الدكتور  المحلي 

إدارة  مدير  فطح  ــالح  وص أبورونية  حميدة 
منسق  مع  بــالــوزارة،  والبلديات  المحافظات 
مشروع القدرات ببرامج األمم المتحدة اإلنمائي 
عدد من  بحضور  الشيباني  علي  ليبيا صالح  في 

الممثلين عن الوزارات والجهات ذات العالقة.
حكومة  في  المحلي  الحكم  وزارة  وقالت 
المالحظات  ناقش  االجتماع  إن  الوطني  الوفاق 
تمويل  برنامج  حــول  الحضور  من  المقدمة 
بعض  في  الصغري  المشاريع  من  مجموعة 
المتحدة  األمم  برنامج  يدعمها  التي  البلديات 

اإلنمائي.
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ملفات إلكترونية للعاملني 
في جامعة بني وليد 

23 مليون دينار من األمم املتحدة 
لتمويل مشاريع صغيرة

حملة تشجير في سرت 

قرنادة - الوسط

طرابلس–الوسط

كرنفاالت وطنية في ذكرى ثورة 17 فبراير

اللجنة العليا أعلنت البرنامج
.. والبلديات تشكل لجانا

بلدية سرت شكلت غرفة عمل 
لمتابعة االستعدادات لالحتفاالت

شباب صبراتة شاركوا في تزيين 
الشوارع بمبادرات ذاتية 

بني وليد - الوسط 
أعلنت جامعة بني وليد عن استحداث 

ملفات ورقية وإلكترونية للعاملين 
بالجامعة، وتسمية مندوب لكل 

كلية يتولى مراجعة مكتب الشؤون 
المالية بالجامعة للوقوف على إجراءات 

العاملين، وناقش رئيس الجامعة 
د.عبدالحميد الشندولي، مع الكاتب 

العام المكلف ومكتب الشؤون المالية 
بالجامعة تنظيم آلية سير عمل مكتب 

الشؤون المالية، من حيث توزيع 
المهام وتحديد الصالحيات للموظفين 

ومسؤولياتهم.
وتطرق المجتمعون إلى آليات 

وضع الحسابات الختامية بالجامعة 
داخل منظومة لتسهيل اإلجراءات 

خالل نهاية العام، ومخاطبة جهات 
االختصاص بشأن صرف المستحقات 

الخاصة بالمتعاقدين مع الجامعة 
خالل عامي 2016-2017، وخاصة 

الموظفين.

● زينات في ميدان الجزائر بطرابلس

● فرقة عريبي أثناء بروفات االحتفال● فوج كشافة غريان خالل حملة تنظيف لشوارع المدينة

ذاتيا  اكتفاء  طبرق  بلدية  حققت 
وهو  المسال،  الغاز  أسطوانات  من 
السياسة  إلــى  مسؤولون  أرجعه  ما 
الغاز  توزيع  في  األزمة  لجنة  اتبعتها 
التابعة  العامة  المستودعات  على 

لشركة البريقة لتسويق النفط.
البلدي  المجلس  عضو  ــح  وأوضـ
ورئيس لجنة األزمة والطوارئ ببلدية 
إلى  تصريح  في  درمان،  نوري  طبرق 
ولجنة  البلدي  المجلس  أن  »الوسط« 
مع مستودع  نسقت  والطوارئ  األزمة 
تنظيم  عملية  أجل  من  بطبرق  الغاز 
المحطات  على  المسال  الغاز  توزيع 
يومي  بشكل  بالمدينة  الموجودة 
المترتبة  والمشاكل  لالزدحام  منعا 

على توزيع الغاز.
ويقول مسؤولون إن بعض أصحاب 
كانوا  بطبرق  الخاصة  المستودعات 

يستغلون ضعف الوضع األمني الراهن 
األمن  مديرية  من  الرقابة  وغياب 
ببيع  للقيام  البلدي  الحرس  جهاز  أو 
للمواطنين  الغاز  إسطوانات  من  جزء 

والبقية تباع بالسوق السوداء.
غير  كــان  »الغاز  أن  ــان  درم وأكــد 
أسبوع  قبل  بالمستودعات  متوفر 
والجميع يتحجج بعدم أخذ الحصة من 
إسطوانات  بينما  الرئيسي  المستودع 
المفترقات  كافة  على  موجودة  الغاز 
مرتفعة  بأسعار  وتباع  طبرق  بمدينة 

من 20 دينار فما فوق«.
يتم  الــتــي  المحطات  ــى  إل يــشــار 
ــارج  وخ داخـــل  عليها  الــغــاز  تــوزيــع 
ــم )6(  ــي مــحــطــات رقـ الــمــديــنــة ه
ورقم   )9( ورقــم   )8( ورقــم   )7( ورقــم 
 )  019( ــم  ورق  )  036( ــم  ورق  )821(
يوميا،  منها  لكل  طلبيتين  بواقع 
لمحطات  واحدة  طلبية  إلى  باإلضافة 
وأطبيرق  والحدائق  الزيتون  بــاب 

والقرضبة.

طبرق تعلن االكتفاء  من أسطوانات غاز 

سرت - محمود الصالحى 

مشكالت ومشروعات على طاولة الحكومة املوقتة

قرر وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عمر بشير 
األورام  أطفال  لقسم  عاجل  دعم  تقديم  الطاهر، 

بمركز طرابلس الطبي.
وأطلع الوزير خالل زيارته األسبوع الماضي، القسم 
على مستوى تقديم الخدمات الطبية لألطفال داخله، 
حسب إدارة التواصل واإلعالم برئاسة مجلس الوزراء.

عالج  ــة  أدوي يشمل  الدعم  أن  الطاهر  ــح  وأوض
إضافة  الطبية،  والمستهلكات  والمستلزمات  األورام 

التمريض  عناصر  لنقص  سريعة  حلول  إيجاد  إلى 
خصوصا أن القسم يقدم خدمات العالج لنسبة 70% 

من حاالت أورام األطفال في ليبيا.
أورام  قسم  رئيس  مالحظات  إلى  الوزير  واستمع 
أورام  واستشاري  الرياني،  فتحية  الدكتورة  األطفال 
األطفال الدكتور سالم الزروق، ومدير مركز طرابلس 
لألورام الدكتور إسماعيل سيالة؛ بخصوص المشاكل 

والصعوبات التي تواجه عمل القسم.

دعم عاجل لقسم أورام األطفال بـ »طرابلس الطبي«

● الثني خالل لقائه مع مدير جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية

طرابلس–الوسط
طبرق - فراس بن علي 



يعود  أرضي،  لغم  انفجار  جراء  مواطن  أصيب 
مساعد  بلدة  قرب  الثانية  العالمية  الحرب  إلى 

الحدودية مع مصر، وفق مصدر طبي.
بمستشفى  اإلعالم  مكتب  مسؤولة  وقالت 
الجالء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، فاديا 
الطيب  آدم  إن  السبت  لـ»الوسط«  البرغثي، 
ونيس آدم )40 عاما( أصيب في قدمه، مشيرة 
أنه نقل من مركز طبرق الطبي بعد تلقي  إلى 

اإلسعافات األولية والخدمات الصحية.

كان  صيد  برحلة  قيامه  خالل  اللغم  وانفجر 
من مخلفات الحرب العالمية الثانية شرق البالد، 
شقيق  وفق  اإلعالم،  مكتب  مسؤولة  حسب 

المصاب.
وأوضحت المسؤولة الطبية أن حالته الصحية 
أن  بعد  بالمستشفى،  العالج  ويتلقى  مستقرة 
مستشفى  إلى  وصوله  فور  جراحة  له  أجريت 

الجالء للجراحة والحوادث.
لقي  فقد  الحادث،  هذا  من  العكس  وعلى 
مدنيون حتفهم في انفجار األلغام األرضية التي 
منطقتي  في  »اإلرهابية«  التنظيمات  زرعتها 

الصابري ووسط البالد.

الجرائم  عداد  في  جديدة  قتل  قضية  دخلت 
إذ  سنوات،  منذ  البالد  تشهدها  التي  الغامضة 
جرى العثور على جثة المهندس عبدالحميد أبو 
غالية الذي خطفه مجهولون بالعاصمة طرابلس 

منذ أربعة أشهر.
وقال مصدر أمني »المهندس عبدالحميد أبو 
أشهر بطرابلس وليس  أربعة  غالية خطف منذ 
لديه توجهات سياسية«، مرجحا أن تكون دوافع 

الخطف »من أجل دفع فدية مالية«.

المهندس  جثمان  أن  إلى  المصدر  وأشار 
الطبي  المركز  إلى  نقل  غالية  أبو  عبدالحميد 

طرابلس األحد ودفن مساء االثنين بطرابلس.
وتشهد العاصمة طرابلس عددا من الجرائم 
المسلح،  المتكررة مثل الخطف والقتل والسطو 
كما تشهد بين كل فترة وأخرى اشتباكات بين 
بمطار  جرت  التي  آخرها  المسلحة  المجموعات 
معيتيقة والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا 

بينهم مدنيون.

ضبطت قوة حماية وتأمين سرت، فجر األحد، 
الحافلة  مفرق  في  الوقود  لتهريب  عصابة 

جنوب سرت عقب مطاردة مع أفرادها.
البنيان  قـــوات  عــن  بــيــان صـــادر  وذكـــر 
األحد  ليلة  طــاردت  »القوة  أن  المرصوص 
أن  قبل  الوقود  براميل  تحمالن  نقل  سيارتي 
دون  العصابة  أفراد  من  نار  إلطالق  تتعرضا 

وقوع أية إصابات في صفوف أفرادها«.
بتهريبهم  عليهم  المقبوض  أحد  واعترف 
الوقود، وبيع األسلحة لجنسيات مختلفة داخل 

ليبيا، حسب البيان.
كان آمر قوة حماية وتأمين سرت، العقيد 
علي أرفيدة، قال في تصريحات إلى »الوسط« 
إن كل الجرائم التي وقعت بالمدينة تعد على 
وليس  جنائية  أنها  إلى  منوها  اليد،  أصابع 
الدول  في  حتى  وتحدث  سياسي،  طابع  لها 

المستقرة أمنيا.

إدارة  على  تدريبات  ليبيا  ضابطا   13 أتم 
رئيس  ــرب  أع فيما  الجزائر،  في  السجون 
محمود  العقيد  القضائية  الشرطة  جهاز 
مع  التعاون  استمرار  في  أمله  عن  بوحميدة 

الجزائرية. العدل  وزارة 
ديسمبر   10 )من  شهرين،  مدى  وعلى 
تابعا  ضابطا   13 تلقى  فــبــرايــر(،   7 ــى  إل
عقيد  )بــرتــب  الليبية  القضائية  للشرطة 
مجال  في  تدريبا  ومــالزم(  ــد  ورائ ومقدم 
إلدارة  الجزائرية  بالمدرسة  السجون،  إدارة 

تيبازة. بمحافظة  السجون 
بالتعاون  التدريبية  الدورة  تنظيم  وجرى 
األمم  بعثة  من  وبإشراف  العدل،  وزارة  مع 
مكتبها  طريق  عن  ليبيا  في  للدعم  المتحدة 

والجريمة. بالمخدرات  المعني 
الدورة  وأعرب محمود بوحميدة في ختام 
وتبادل  التعاون  »استمرار  في  أمله  عن 
البلدين،  في  العدل  وزارتــي  بين  الخبرات 
ليبيا«،  في  السجون  وإدارة  العدالة  لتطوير 
من  للعديد  بــحــاجــة  »ليبيا  أن  مضيفا 
وضع  من  تتمكن  حتى  التكوينية  الــدورات 

أمنية سليمة«. أسس 
وحــظــي الــضــبــاط خـــالل فــتــرة تــدريــب 
حول  تطبيقي  وآخــر  نظري  بشق  محكم 
المكونين«،  بـ»تكوين  تتعلق  مواضيع  عدة 
العقابية  المؤسسات  وتسيير  و»تنظيم 
العقابية«،  المؤسسات  داخل  النظام  وحفظ 

التعامل  تقنيات  على  تدريبهم  خالل  من 
والمتطرفين  »الخطيرين  السجناء  فئة  مع 
السجناء  جانب  إلى  نفسيا،  والمضطربين 
وفئة  واألحــداث  النساء  غرار  على  الضعفاء 

المعاقين«.
االستفادة  الليبيين  للمتدربين  تسنى  كما 

إدماج  بإعادة  تتعلق  محاور  في  برامج  من 
على  والسيطرة  التأهيل  وإعــادة  السجناء، 

السجون. التوتر داخل 
المدير  فليون  مختار  أوضح  جانبه،  من 
اإلدمـــاج  وإعـــادة  السجون  إلدارة  الــعــام 
الحكومي  التلفزيون  نقل  ما  وفق  الجزائرية، 
التعاون  تبرز  الــدورة  هــذه  أن  الجزائري، 
من  ــدد  ع فــي  الــدولــتــيــن  بين  المشترك 
المتدربين  مكنت  فرصة  وهي  المجاالت، 
في  الجزائر  تجربة  على  االطالع  من  الجدد، 

مجال إدارة السجون.
على  الضباط  يشرف  أن  المقرر  ومــن 
12 ألفا من عناصر الشرطة  تدريب أكثر من 

السجون. إدارة  الليبية في مجال  القضائية 

البيضان  شرطة  مركز  عناصر  ألقت 
إلى  تسللوا  مصريين  على  القبض 

الليبية بطريقة غير شرعية. األراضي 
محمد  المالزم  المركز،  رئيس  وأشار 
من  م«  »ع ف  توقيف  إلى  حمزة،  سالم 
من  الجنسية  ليبي   1992 العام  مواليد 
مصريين  ثمانية  برفقته  أجدابيا  سكان 
مدينة  )جنوب شرق  البيضان  بوابة  عند 
الليبية في  األنباء  أجدابيا(، حسب وكالة 

طرابلس )وال(.
وجدوا  التفتيش  أثناء  أنه  إلى  ونوه 
حالة  في  وهم  قانونية،  إجــراءات  دون 
وعليهم  اإلرهــاق  من  ويعانون  منهكة 
الطعام  توفير  إلى  مشيرا  الجوع،  آثار 
الالزمة. لهم وتقديم االهتمام والعناية 

البيضان  شرطة  مركز  رئيس  وأوضــح 
مع  اســـتـــدالل  محضر  فــتــح  ــرى  جـ ــه  أنـ
الموقوفين عقب اعتراف المدعو »ع ف م« 

الصحراوي  الطريق  من  تسلمهم  بأنه 
من  قادمون  وهم  ـــ200  ال بوابة  قرب 
عن  ليبيا  إلى  العربية  مصر  جمهورية 

طريق التهريب.
يرغبون  الموقوفين  أن  وأضـــاف 

تبعد  التي  الزاوية  مدينة  إلى  الذهاب 
متر،  كيلو   2500 ــة  ــراب ق مــصــر  ــن  ع
هناك،  القانونية  غير  بالطرق  لترحيلهم 
العامة  النيابة  إلى  إحالتهم  إلى  منوها 

الستكمال التحقيق معهم.

● .. ويتوسط أصدقاءه بعد نجاته من الخطف

● عناصرالشرطة القضائية

● المتسللون غير الشرعيين عقب ضبطهم في البيضان

● الطفل محمد المريمي يلوح بعالمة النصر عقب تحريره من االختطاف
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»شفرة النقال« حررت الطفل محمد املريمي من »عصابة الثالثة«

الدورة التدريبية مكنت المتدربين 
الجدد من االطالع على تجربة 
الجزائر في مجال إدارة السجون

الخاطفون عملوا في مخبز 
بجوار منزل األسرة واتصلوا 

بوالد محمد عبر هاتف مصري

غرفة عمليات أمنية أعادت الطفل 
إلى أحضان أسرته.. والوالد: 
المجرمون سينالون جزاءهم

الشرطة القضائية تتدرب على إدارة السجون في الجزائر

ضبط مهاجرين غير شرعيني في البيضان

»لغم تاريخي« يصيب مواطنا في مساعد 

لغز جثة املهندس عبدالحميد

طبرق - فراس بن علي

الجزائر - عبدالرحمن أميني 

بنغازي - سالم العبيدي 

القاهرة - الوسط 

ضبط عصابة تهريب وقود في سرت

■ أجدابيا - صالح ناصف 
تكشفت خيوط فصل جديد من تهريب أموال الليبيين 
إلى الخارج، مع إلقاء عناصر وحدة التحريات بمركز شرطة 
مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي ، القبض على أحد 
مهربي األموال خارج ليبيا وبحوزته مبالغ مالية أجنبية 

كان متوجها بها إلى مدينة اسطنبول في تركيا.
العملة  من  مالية  مبالغ  على  المتهم  بحوزة  وعثر 
األجنبية من بينها »نحو 2000 دوالر أميركي، و900 ألف 
يورو، وسبيكة ذهبية تقدر بأكثر من 19 ألف دينار، و71 
العامة ألمن  اإلدارة  الناطق باسم  إلكترونية، وفق  فيزا 

المنافذ في بنغازي النقيب البابا العبدلي.
التخاذ  بالمركز  التحقيق  وحدة  إلى  المتهم  وأحيل 

اإلجراءات القانونية الالزمة حياله.
منفذ  أمن  مدير  تعليمات  على  بناء  العملية  وتأتي 
مطار بنينا الدولي العقيد خالد السرير، لوحدة التحريات 
الدولة  خارج  األموال  مهربي  أحد  بمتابعة  بالمركز 

الليبية والقبض عليه.

فشل تهريب مليون 
يورو إلى تركيا

500 ألف دينار فدية.. وإال

طبرق  فــي  المريمي  خالد  ــرة  أس اســتــردت 
عن  غابت  التي  المخطوفة  الطفولة  ابتسامة 
أركان وزوايا البيت 6 أيام، وتنفست الصعداء 
خطفه  ــذي  الـ محمد  طفلها  ــالق  إطـ بعد 
لحظات  مودعة  الماضي،  األسبوع  مجهولون 
طفل  مصير  على  والقلق  الخوف  من  شاقة 

غاب عن أحضان أسرته الدافئ.
العودة  وفرحة  الخطف  صدمة  بين  ومــا 
واكبت  الــنــقــال،  الــهــاتــف  شــفــرة  وبينهما 
بدأت من  التي  اختفاء  لغز  تفاصيل  »الوسط« 
قبل  الثالثاء  طبرق  في  المنارة  شعبية  حي 
الماضي، مع إعالن األسرة عن خطف أشخاص 
من  البالغ  المريمي  محمد  الطفل  مجهولين 

بحي  منزله  أمــام  من  سنوات  ثماني  العمر 
شعبية المنارة في مدينة طبرق شرق البالد.

العائلة،  من  مقرب  مصدر  ــة  رواي ووفــق 
فإن الطفل محمد »كان يلعب رفقة األطفال« 
بأحد شوارع شعبية المنارة في مدينة طبرق، 
بها  )هيونداي(  نوع  سيارة  »توقفت  ويقول 
السمراء  البشرة  ذوي  من  أشخاص  أربعة 
أفارقة يقطنون  أو  ليبيون  وال نعرف هل هم 
طبرق، وتحججوا بالسؤال عن أحد األشخاص 
داخل  الطفل  ودفعوا  الحي،  في  القاطنين 

السيارة«.
غابت أخبار الطفل منذ تلك اللحظة لتتمدد 
المريمي،  أسرة  بيت  زوايا  في  الفزع  مساحة 
ابنها ونشرت  البحث عن  التي حاولت جاهدة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  كافة  على  صورة 
جميع  ــى  إل ــوســط«  »ال عبر  نــداء  ووجــهــت 

معهم  للتعاون  طبرق  مدينة  في  المواطنين 
في  تفيد  معلومة  بأي  األمنية  الجهات  ومع 

معرفة مصير ابنهم المخطوف.
باتصال  ســوى  تنقطع  لم  الشكوك  لكن 
من  هــاتــف  رقــم  مــن  الطفل  ــد  والـ تلقاه 
قبل  واألربــعــاء  الثالثاء  يومي  مرتين  مصر 
بنحو  تقدر  بفدية  المتصل  طالبه  الماضيين، 
500 ألف دينار، وإال لن يرى ابنه من جديد، 
كانت  التي  األمنية  الجهات  عمل  أربــك  ما 

تبحث في كل األماكن المشبوهة بالمدينة.
األمن في  األثناء، شكلت مديرية  في هذه 
األمنية  األجهزة  غرفة عمليات من كل  طبرق 
لتتبع كل الخيوط المتوافرة لديها، وتواصلت 
الهاتف  ــم  رق بشأن  المصري  الجانب  مــع 
الطفل  أن  بينت  التحريات  لكن  المصري، 
إلى  الليبية  األراضــي  يغادر  لم  المخطوف 

ميلود  العقيد  طبرق  أمن  مدير  وفق  مصر، 
جواد.

كانت  الماضي  األحــد  شمس  إشراقة  ومع 
الروح«،  »عودة  مع  موعد  على  المريمي  أسرة 
العثور  من  الجنائي  البحث  قسم  تمكن  حين 
إحــدى  فــي  أهله  مــع  بالتعاون  الطفل  على 
عبدالناصر  جمال  قاعدة  من  القريبة  المزارع 
الجوية بمدينة طبرق، ووفق مصادر أمنية فقد 
الذي  النقال  الهاتف  الجنائي شفرة  البحث  تابع 
الموقع  الخاطفين ليستدل على  يستخدمه أحد 
الذي يحتجز فيه الطفل، وجرى اقتحام المزرعة 
إحدى  في  بـ»بطانية«  مغطى  الطفل  ليجدوا 

زوايا المزرعة، ولم يكن الخاطفون بجواره.
أخرج البحث الجنائي الطفل وداهم المزرعة 
من  المكونة  الخاطفة  المجموعة  وضبط 
وليبي(  وســودانــي  )مصري  أشخاص  ثالثة 

أهل  منزل  بجوار  مخبز  في  يعملون  كانوا 
الطفل.

الخاطفين  إن  محمد  الطفل  ــد  وال وقــال 
وسيجري  فعلوه،  لما  جــزاءهــم  سينالون 
على جهود  وأثنى  وعرفيا،  قانونيا  مالحقتهم 
كافة،  األمنية  والجهات  طبرق  أمن  مديرية 
بما فيها قسم البحث الجنائي، لما بذلوه من 
وأكد  سالما،  بيته  إلى  ابنه  عاد  حتى  جهد 
األمن  إلحالل  الرامية  األمنية  الجهود  دعمه 

والسالم بمدينة طبرق.
الطفل  قضية  على  الستار  أســدل  وهكذا 
إلى حضن أهله، في حادث  المريمي بعودته 
بعض  لكن  طبرق،  بمدينة  الــحــدوث  ــادر  ن
حال  في  الحادث  تكرار  من  حــذروا  النشطاء 
على  القبض  إلقاء  عن  األمنية  الجهات  عجز 

عصابات التي تمتهن الخطف واالبتزاز.

امساعد  منفذ  في  الليبية  األمنية  السلطات  تمكنت 
البري على الحدود مع مصر من ضبط أربعة مصريين 

بحوزتهم مستندات ليبية مزورة.
باإلدارة  األمني  اإلعالم  مكتب  مسؤول  وأعلن 
العامة ألمن المنافذ، النقيب البابا سليمان العبدلي، 
سفر  جوازات  »بحوزتهم  عليهم  المقبوض  أن 
إلكترونية وبطاقات شخصية )ليبية ومصرية( ورخص 
قيادة وأرقام وطنية مزورة لكنها مدرجة من ضمن 

منظومة السجل المدني«.

العامة  اإلدارة  إلى  عليهم  المقبوض  تسليم  جرى 
التحقيق  الفور  على  باشرت  التي  المنافذ  ألمن 
على  حصولهم  كيفية  لمعرفة  معهم  واالستدالل 
الحصول  من  والغرض  المزورة  الليبية  المستندات 
بعد  المختصة  الجهات  إلى  إحالتهم  مؤكدا  عليها، 
اإلجراءات  التخاذ  معهم  األولية  التحقيقات  انتهاء 

القانونية حيالهم.
وأشار النقيب البابا سليمان العبدلي إلى أن القبض 
التحريات«  األربعة جاء »بعد تكثيف  المصريين  على 
التي بدأت بالمنافذ بعد أن أصدر مدير اإلدارة العامة 
برفع  تعليماته  الخفيفي  صالح  العقيد  المنافذ  ألمن 
حالة االستعداد القصوى في المنافذ البرية والجوية 

والبحرية كافة خالل األيام الماضية.

بنغازي - سالم العبيدي 

جوازات سفر ليبية مزورة في منفذ مساعد



قالت جريدة »ذا ديلي ميل« البريطانية إن وزارة الداخلية 
البريطانية تخطط إلطالق حملة لدفع المهاجرين غير 
الشرعيين لإلحجام عن السفر من أفريقيا إلى أوروبا عبر 
ليبيا، متضمنة فيديو يوضح مصير المهاجرين الذين 

وصلوا إلى القارة.
وأضافت الجريدة أن نقادا للمشروع اعتبروه إرضاء 
إلى  السفر  من  للمهاجرين  منعا  منه  أكثر  للناخبين 

أوروبا.
بعض  مع  مقابالت  سيظهر  الفيديو  أن  وأوضحت 
في  الرحلة  تلك  بالفعل  خاضوا  الذين  المهاجرين 
ليبيا، إضافة إلى لقطات لألوضاع داخل مراكز احتجاز 
تلك  أن  إلى  الليبي، مشيرة  الساحل  على  المهاجرين 
المقاطع المصورة ستنشرها وزارة الداخلية على شبكة 
اإلنترنت، فضال عن عرضها في أحداث سيجري تنظيمها 
في شرق وغرب أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين عن 

اتخاذ قرار السفر عن متن زوارق إلى بريطانيا.
وبحسب الجريدة فإن مثل ذلك النهج اتبعه الوزراء 
الدنماركيون في العام 2015، بنشر إعالنات في الجرائد 
يتعلق  فيما  تشددا  أكثر  ــراءات  إج لتحديد  اللبنانية 
االجتماعية  اإلعانات  تخفيض  بما في ذلك  بالالجئين 

بنحو 50%.
ونقلت الجريدة عن الباحثة المتخصصة في الهجرة 
بمعهد التنمية الخارجية، جيسيكا هاغين زانكر، قولها 
إن حمالت التوعية لها تأثير ضئيل للغاية أو منعدمة 
الهجرة  قرار  األشخاص  اتخاذ  تماما في عملية  التأثير 
غير الشرعية، مشيرة إلى أن المعلومات ال يستوعبها 
األشخاص ببساطة ألنهم يتخذون قراراتهم بناء على 
ما يسمعونه من العائلة واألصدقاء -األشخاص الذين 
يثقون بهم- وليس ما تخبرهم بها الحكومات األجنبية.

ليست  الرحلة  عن  »المعلومات  زانكر:  وأضافت 
مقارنة  صغيرة  تبدو  والمخاطر  إطالقا،  موضعها  في 

بمعاناتهم اليومية« وتعتقد الباحثة أنه بدال عن ذلك 
الشرعية  للهجرة  مسارات  فتح  الحكومة  على  يتحتم 

والعمل على جعل الرحلة أكثر أمانا.
وآسيا  ــا  أوروب قسم  في  المساعد  المدير  وأشــار 
ــش«،  ووت رايتس  »هيومن  منظمة  في  الوسطى 
هجرة  سبب  عن  السؤال  صعوبة  إلى  وارد،  بنجامين 
األشخاص واألمور التي قد تحدث فرقا في قراراتهم، 
لمعلومات  الوصول  أن  بوضوح  يبدو  ال  أنه  مضيفا 
كبير،  تأثير  لها  سيكون  الرحلة  مخاطر  حول  أفضل 

بحسب جريدة »ذا غارديان« البريطانية
ألمانيا بدورها مجموعة  العام 2015، أطلقت  وفي 
ملصقات دعائية التي وجهت الالجئين في أفغانستان 
االجتماعي  للتواصل  فيسبوك  موقع  على  صفحة  إلى 

عن  فضال  الهجرة،  رحلة  بشأن  معلومات  تحتوي 
منشورات تحذر المهاجرين من المخاطرة بحياتهم عن 

طريق محاولة الفرار إلى أوروبا.
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية لجريدة 

»ذا غارديان« إن الحملة تهدف إلى زيادة التوعية بشأن 
المخاطر التي تنطوي عليها الهجرة غير الشرعية والحد 

من عدد الالجئين الذين يحاولون خوض الرحلة.
وترى وزارة الداخلية البريطانية أن المهاجرين غير 
التي سيواجهونها خالل رحلتهم  للمخاطر  مستعدين 
قد  الحقيقة  تلك  إبراز  أن  معتبرة  الموطن،  دول  من 
يشجع العديد من المهاجرين غير الشرعيين المحتملين 

في إعادة التفكير في قرار الهجرة.
وهاجر أكثر من 180 ألف شخص بطريقة غير شرعية 
من ليبيا إلى أوروبا في العام 2016، وهو ما مثل 50% 

من عدد المهاجرين خالل ذلك العام.
وفي العام الماضي خاض 120 ألف مهاجر الرحلة من 
ليبيا إلى أوروبا، فيما شهد شهر يناير الماضي زيادة 
الوافدين  الشرعيين  غير  المهاجرين  عدد  في   15%
على أوروبا مقارنة بالشهر نفسه خالل العام الماضي، 
وذلك مع زيادة التوترات في ليبيا في أعقاب اإلعالن عن 

إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
»فرونتكس«  وكالة  نشرتها  بيانات  وأظــهــرت 
األوروبية للحدود أن مهاجري إريتريا يشكلون النسبة 
األكبر من المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا خالل 

العام الجاري، يعقبهم مهاجرو باكستان وتونس.
وذكرت جريدة »ذا إكسبرس« البريطانية أن 1300 
ارتفاع  في  الماضي،  الشهر  إسبانيا،  وصلوا  مهاجر 

نسبته %20 على الشهر السابق.
لكن بوجه عام، ذكرت وزارة الداخلية اإليطالية أن 
أعداد المهاجرين تراجعت بنسبة %50، مقارنة بالفترة 
نفسها في العام 2014. ووصل 3534 مهاجرا من ليبيا 

في 2018، مقارنة بتسعة آالف مهاجر في 2014.
قالت  للحدود  األوروبية  »فرونتكس«  وكالة  لكن 
إنه »ال يوجد دليل على حدوث تغيير كبير في أنماط 

الهجرة«.
إنقاذ متواصلة  األوروبية عمليات  المنظمة  وتجري 
في البحر المتوسط، العتراض قوارب الهجرة المتهالكة 

التي تنطلق من سواحل ليبيا.

كشفت جريدة »نيويورك تايمز« األميركية تفاصيل خطط روسيا 
لتوسيع نفوذها داخل ليبيا، ومحاولتها التقرب من مسؤولين 
ليبيين وتقديم عروض بالتمويل المالي وعروض سرية لشراء 
النفط مقابل التسليح والصيانة، منتقدة في الوقت نفسه »تراجع 
وغياب اهتمام« اإلدارة األميركية بالملف الليبي، وقالت إن روسيا 
لطالما قدمت نفسها باعتبارها »وسيطا« بين الفصائل الليبية 
المتنافسة، لكنها »دعمت سرا العبين مثل خليفة حفتر، مما 
يضيف بعدا جديدا للحرب متعددة الجبهات في ليبيا، بينما تدعم 

الواليات المتحدة حكومة الوفاق الوطني )الهشة(«.
وذكر معدا التقرير، جو بيكر وإيريك سشميت، أنه بناء على 
أوروبا  في  حاليين وسابقين  الحوارات مع مسؤولين  عشرات 
وليبيا والواليات المتحدة، »ال يقتصر دعم روسيا خليفة حفتر 
على زيارة حاملة الطائرات في البحر المتوسط واالجتماع مع 

وزير الدفاع، بل يستمر إلى أبعد من ذلك«.
يتم  لم  اتفاقات  الطرفين  بين  التعاون  »يشمل  وقالت: 
رشى،  عروض  النفط،  مقابل  السالح  عنها عن شراء  اإلعالن 
وجهود للتأثير على تعيينات كبار مسؤولي الدفاع في الحكومة، 

وطبع عمالت ورقية لصالح الحكومة الموقتة في شرق ليبيا«.
أميركيون وغربيون  قال مسؤولون  الماضي،  العام  وخالل 
روسيا،  في  ثابت  وبشكل  بهدوء  نفوذها  عززت  »روسيا  إن 
وأرسلت مستشارين عسكريين ومسؤولي مخابرات إلى شرق 
ليبيا، وأمدت قوات خليفة حفتر بقطع غيار ومساعدات طبية«. 
وأخبر مسؤولون من المخابرات البريطانية واألميركية جريدة 
»ذا تايمز« أن »روسيا، بدعم من مصر واإلمارات، قدمت أسلحة 

إلى خليفة حفتر«.

النفط والسالح
قالت »نيويورك تايمز« إن »فالديمير بوتين وضع ليبيا نصب 
عينيه منذ سنوات، وخاصة منذ أن شعر أن الواليات المتحدة 
تجاوزت روسيا عند إطاحة معمر القذافي، ومذاك عمل الرئيس 

الروسي على استعادة النفوذ الروسي في ليبيا«.
ونقل التقرير عن رجل األعمال الليبي عبدالباسط إقطيط أنه 
»بعد أن أعلن نيته تشكيل حكومة في ليبيا العام 2014، جرى 
دعوته للقاء رئيس شركة الطيران الروسية المملوكة للدولة، 

فالديمير ياكونين في اليونان«.
وكان الهدف من اللقاء، كما أوضح إقطيط، »هو الضغط 
من أجل استكمال مشروع لبناء سكك حديدية عالية السرعة 
يربط بين بنغازي وطرابلس، جرى االتفاق عليه بين نظام 
 ،»2011 بعد  توقف  المشروع  لكن  وروسيا،  القذافي  معمر 
وخالل العام نفسه، 2014، قالت الجريدة إن »الروس تقاربوا 
النفطية  المنشآت  حرس  رئيس  الجضران،  إبراهيم  من 
السابق، وهي المجموعة التي سيطرت على منطقة الحقول 

النفطية الرئيس«.
وحاول الجضران وقتها بيع النفط لحسابه بعيدا عن الحكومة 
أسامة  هما  اثنان من مساعديه،  لكنه فشل، وكشف  الليبية، 
وأحمد، طلبا استخدام األلقاب األولى من اسميهما فقط، كيف 
»تدخلت روسيا وقدمت عرضا مغريا لمساعدة الجضران في بيع 
النفط، وأيضا تسليح المجموعات الموالية له«، وكان االتفاق 
يقضي، بحسب أسامة وأحمد، »على تسويق الخام الليبي، ونقله 
إلى روسيا عبر مصر، على أن تكون المدفوعات في هيئة أسلحة 

تقدم لقواته خالل الستة أشهر األولى، ثم مدفوعات مالية«.
األسلحة  الروسية  التسليح  عروض  »شملت  أسامة:  وقال 
وصواريخ  مدرعة،  سيارات  جانب  إلى  نملكها،  التي  كافة 
مضادة للطائرات، وأسلحة محمولة على الكتف، وأسلحة خفيفة 
ومعدات لالتصال الالسلكي«، وأوضح المصدران أن »الجضران 
تراجع عن االتفاق مع موسكو، العتقاده أنه ال يمكن الوثوق 

في الروس، ولم يستكمل االتفاق معهم«.
وفي العام 2015، قالت الجريدة إن »روسيا عادت من جديد 
للتقرب من إبراهيم الجضران، وقدموا عروض التسليح ذاتها، 
وطلبوا من الجضران دعم اختيار روسيا لشغل وزير الدفاع في 

الحكومة الليبية، وهو سفير ليبيا في السعودية وقتها«.
الوطني  الوفاق  حكومة  في  »مسؤولون  أسامة:  وتابع 
المدعومة من األمم المتحدة أقنعوا جضران أنه سيكون من 
الجضران  بين  لقاء  ترتيب  الغرب. وجرى  التحالف مع  األفضل 
وبعد  باول،  جوناثان  ليبيا  إلى  السابق  األميركي  والمبعوث 

اللقاء، طلب مني الجضران إغالق ملف روسيا«.
لكن في سبتمبر العام 2016، تحركت قوات الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر وسيطرت على المنطقة النفطية، 
التي  األسلحة  وتعقد  تقدم  بمدى  »تفاجأ  إنه  أحمد  وقــال 
استخدمتها قوات حفتر، من صواريخ محمولة وعربات سريعة 
وذخيرة. أعتقد أن روسيا بدأت في تمرير شحنات من األسلحة 

إلى خليفة حفتر، قبل حتى قرار الجضران رفض التعاون معها«.
وقال مسؤول سابق بالحكومة البريطانية إنه »خالل زيارته 
مطار طبرق في نهاية العام 2014 أو بداية العام 2015، رأى 
طائرة )اتنوفو( للشحن على مدرج المطار، وكانت هناك عملية 
نقل لشحنات تبدو عسكرية، وأخبرني قائد الطائرة أن الشحنات 

قادمة من بيالروسيا«.
المجلس  رئيس  مع  أيضا  روسيا  تواصلت  طرابلس،  وفي 
الرئاسي فائز السراج، واستقبلته في موسكو. وقال مسؤولون 
غربيون إن »روسيا تسعى لتسوية سياسية، وتشكيل حكومة 
عقود  يخص  فيما  خاصة  االقتصادية،  لمصالحها  مواتية 
األسلحة والطاقة ومشاريع البنية التحتية«، لكن الجريدة قالت 
إن انخراط موسكو في ليبيا ال يقارن بانخراطها في سورية، 

حيث دعمت بشكل قوي الرئيس بشار األسد.

انخراط أكثر »دهاء«
االنخراط  إن  تايمز«  »نيويورك  قالت  الماضي،  العام  وخالل 
مخابرات  مسؤولين  عن  ونقلت  دهاء«،  »أكثر  كان  الروسي 
أميركيون أن »مستشارين عسكريين ومن المخابرات الروسية 
أميركيون  عسكريون  وقــدم  ليبيا،  شرق  وإلــى  من  انتقلوا 

مساعدات طبية وعمليات صيانة للمعدات العسكرية«.
روسا  »متعاقدين  إن  األميركيون  المسؤولون  ــال  وق
متخصصين تم تكليفهم لحراسة مصانع في بنغازي، ووفروا 
القوات  وتستخدم  حفتر.  خليفة  لقوات  األلغام  لنزع  معدات 

الخاصة الروسية قاعدة جوية في غرب مصر«.
وكان خليفة حفتر ناقش قضية المساعدات العسكرية خالل 
لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجي الفروف. والشهر الماضي، 
إلى  تصريحات  في  صالح،  عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  قال 
عسكرية  تدريبات  بالفعل  قدمت  »روسيا  إن  »سبوتنيك« 
الدفاع  وزارة  في  السابق  المسؤول  وقال  الليبي«،  للجيش 
هذا  دفع  في  سيستمر  »بوتين  فيرستين:  جيرالد  األميركية 

الملف، حتى يتم إيقافه«.
وحملت شهادة قائد القوات األميركية في أفريقيا )أفريكوم( 
توماس وولدهاوزر، أمام البرلمان األميركي، مخاوف من تمدد 
الدور الروسي داخل ليبيا، ودعمها قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر للسيطرة على البالد والموارد النفطية الضخمة. 
طموحات  على  »تأكيد  إنه  تايمز«  »نيويورك  جريدة  وقالت 
الكرملين في الشرق األوسط، دخلت حاملة الطائرات الروسية 

مياه ليبيا اإلقليمية، واستقبلت على متنها خليفة حفتر«.

روسيا جزء من الحل
األميركية والروسية في  المصالح  الظاهر في  التناقض  ورغم 
منطقة الشرق األوسط، قالت »نيويورك تايمز«: »إن مسؤولين 

باإلدارة األميركية بدوا منفتحين على فكرة أن تكون روسيا 
جزءا من الحل في ليبيا«.

أمني  مستشار  وهو  مناش،  بن  آري  عن  الجريدة  ونقلت 
إسرائيلي مقيم في كندا، أنه »ساعد في ترتيب رحلة طائرة 
الشحن الروسية إلى مطار طبرق«، وقال إنه »تحدث مع عدد 
من مسؤولي اإلدارة األميركية، ولديهم انطباع بأن روسيا قد 
تلعب دورا مفيدا. هم يعتقدون بأن أية تسوية تتحقق هي 
تسوية جيدة، وهم سعداء بأي طرف يحقق ذلك، وهم يشعرون 

أن روسيا قد تساعد«.
وقالت »نيويورك تايمز« إنها تواصلت مع مسؤولين من 
وأيضا  األمر.  على  التعليق  رفضوا  األميركية  الخارجية  وزارة 

رفض مسؤولو البيت األبيض التعليق.
لكن تظل اإلدارة األميركية »مرتابة« من النوايا الروسية، 
ليس  فاألمر  متخوفين.  »نظل  »أفريكوم«:  قوات  قائد  وقال 

مفاجئا أن وسيا تحاول تطوير عالقات تخدم مصالحها«.

استراتيجية ثنائية
الواليات  رئاسة  ترامب  دونالد  تولي  على  عام  مرور  وبعد 
مكانا  تزال  »ال  ليبيا  إن  تايمز«  »نيويورك  قالت  المتحدة، 
خطرا، إذ تتولد مخاطر جديدة، وتعود مخاطر قديمة للظهور 

على السطح«.
وخالل العام، وافق ترامب على تنفيذ عملية محدودة ضد 

طيار  دون  طائرات  واستهدفت  ليبيا،  في  »داعــش«  عناصر 
أميركية معسكرا للتدريب، سبتمبر الماضي، وقتلت 17 مقاتال.

الخاصة  األميركية  القوات  ألقت  الماضي،  أكتوبر   29 وفي 
تفجير  في  الثاني  به  المشتبه  اإلمام،  مصطفى  على  القبض 

المجمع الدبلوماسي األميركي في بنغازي، العام 2012.
وقال مسؤولون من الخارجية األميركية والبيت األبيض إن 
اإلدارة األميركية شرعت في أخذ دور قيادي في األزمة الليبية، 
على شن ضربات  تقوم  ثنائية،  استراتيجية  اتباع  عن طريق 
االستمرار  مع  »داعــش«،  تستهدف  اإلرهــاب  لمكافحة  جوية 
في دعم التوافق السياسي الهادف لتحقيق االستقرار، وإقناع 

األطراف الليبية المتنافسة لدعم حكومة فائز السراج.
ويعتقد كثير من الليبيين أن استراتيجية إدارة ترامب تشبه 

إلى حد بعيد استراتيجية إدارة باراك أوباما في »القيادة من 
جوية ضد  تنفيذ ضربات  على  قامت  التي  الكواليس«،  خلف 

»داعش«، وترك المهام الصعبة للمبعوث األممي.
قال  ليبيا،  في  لألزمة  جاهزة  حلول  وجــود  عــدم  ورغــم 
مسؤولون ليبيون وأميركيون إن سياسة أميركية جديدة أكثر 
فاعلية قد تتضمن تدخال دبلوماسيا على نطاق أوسع مع القادة 
الليبية، مع تعيين مبعوث أميركي خاص للعمل مع األطراف 

الليبية، ودعم الجهود األوروبية واألممية لتحقيق التوافق.

خلل السياسة األميركية
ورغم التهديد الذي يمثله »داعش« في ليبيا، الذي ظهر جليا 
في تفجير مانشستر ببريطانيا ونفذه الليبي سلمان العبيدي، 
إلى  بعد  تتوصل  لم  ترامب  دونالد  إدارة  إن  الجريدة  قالت 
ليبيا، ولفتت إلى تضارب رؤى  للتعامل مع  سياسة متماسكة 
ترامب فيما يخص ليبيا، فمن ناحية قال الرئيس األميركي إنه 
»ال يرى أي دور للواليات المتحدة في ليبيا، ومن ناحية أخرى 

يقول إن بالده عليها محاربة تنظيم )داعش(«.
الضوء  يسلط  ليبيا  مع  ترامب  تعامل  نهج  أن  نقاد  ويرى 
على »خلل يصيب مجمل سياساته الخارجية، وأيضا تبرز التعامل 

الغريب لترامب مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين«.
أميركيا«،  سياسيا  »فراغا  الجريدة  اعتبرته  لما  ونتيجة 
تحركت روسيا لتوسيع نفوذها المتزايد في ليبيا، التي وصفتها 

»نيويورك تايمز« بـ»واحدة من أخطر المناطق حول العالم«.
وقالت: »من خالل التقرب عالنية للمشير خليفة حفتر، تختبر 
روسيا أحد االفتراضات التي تقود السياسة الخارجية األميركية، 
وهي أن ترامب قد يعمل مع بوتين لمعالجة القضايا الشائكة 
في الدول اإلسالمية، وأيضا تقوم بإرسال رسالة إلى العالم أن 

روسيا ستواصل السعي لتحقيق مصالحها الخاصة«.
وذكرت أن »ترامب التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
القائد  لكن  الماضي،  ديسمبر  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق 
الليبي غادر دون أن يحصل على أي تصريحات سياسية رسمية 
من ترامب«، وأضاف: »إن اإلدارة األميركية أرجأت مسؤولية 

التوسط إلى تسوية سياسية بالكامل إلى الواليات المتحدة«.

خالفات داخل واشنطن
استراتيجية  إن جهود وضع  الجريدة  قالت  آخر،  وعلى صعيد 
أميركية شاملة حيال ليبيا قوضت بسبب »خالفات داخلية بين 
وبين  ترامب  إدارة  في  الرئيسيين  السياسيين  المستشارين 

مسؤولي وزارة الدفاع واألمن القومي«.
وأوضحت أن »الفريق األول يرى أن االنخراط في أماكن مثل 
ليبيا ال يتماشى مع وعود ترامب في حملته االنتخابية بوضع 
)أميركا أوال(، ويجادل الفريق الثاني أنه على ترامب بذل مزيد 

من أجل محاربة تنظيم )داعش(«.
والحلفاء  الليبيين  المسؤولين  ترك  الخالف  هذا  إن  وقالت 
الغربيين، وحتى البعض في السفارة األميركية، في وضع مربك، 
إذ »انحرفت السياسة األميركية من كونها )سياسة عدم التدخل( 
يعيد  الذي  )داعــش(،  تستهدف  جوية  من ضربات  موجة  إلى 
تنظيم صفوفه في ليبيا منذ وصول ترامب إلى البيت األبيض«.

النفوذ  لتوسيع  الفرصة  بوتين  استغل  األثناء،  تلك  وفي 
وقالت  أوروبا.  جنوب  ميل   300 تقع  التي  ليبيا،  في  الروسي 
»نيويورك تايمز«: »إن هذا جزء من استراتيجية أوسع وأكثر 
روسيا  حملة  نجاح  على  تعتمد  األوسط،  الشرق  في  طموحا 
العسكرية لمساندة الرئيس السوري بشار األسد، على حساب 

الواليات المتحدة«.

غياب االهتمام األميركي
قالت الجريدة: »إن غياب االهتمام من قبل إدارة ترامب خلق 
ذعرا، ليس فقط بسبب التهديد اإلرهابي القادم من ليبيا، لكن 
أيضا بسبب أزمة الهجرة، إذ تعد ليبيا المسار الرئيس لعبور 

المهاجرين ونقطة عمل شبكات تهريب البشر«.
ونقل التقرير عن جوشوا غلتزر، وهو عضو سابق في مجلس 
األمن القومي األميركي، قوله: »ليبيا كانت محط االهتمام في 
الخطابات االنتخابية، وفي الوقت نفسه، من كان يعمل على 
جيوب  لبناء  اإللحاح  بنوع من  الحكومة شعر  في  ليبيا  قضية 
من االستقرار في ليبيا، لكن خالل العام الماضي لم نر الزخم 

المطلوب لتنفيذ ذلك«.
وقالت الجريدة: »هناك عالمات واضحة تفيد بأن )داعش( 
بدأ يستعيد عافيته بعد الضربات الجوية األميركية التي أوقعت 
أكثر من 80 عنصرا من التنظيم، في صبراتة، في األيام األخيرة 

من حكم باراك أوباما«.
وقالت »نيويورك تايمز« إن بعض المساعدين حثوا الرئيس 
األميركي على زيادة عدد المستشارين العسكريين المتواضع 
في ليبيا، لكن ستيف بانون، كبير الخبراء االستراتيجيين لترامب، 

عرقل تحقيق تلك المطالب.
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نفوذ روسيا يتزايد في ليبيا.. وترامب »يتراجع«

ليبيا في الصحافة العالمية06

حرمان ليبيا من التصويت 
في األمم املتحدة للمرة الثالثة

حملة بريطانية لكبح تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

»ذي إندبندنت«:

»واشنطن بوست«:
● جلسة سابقة للجمعية العامة لألمم المتحدة

منتقدو المشروع اعتبروه إرضاء 
للناخبين أكثر منه منعا للمهاجرين 

من السفر إلى أوروبا

»رغم تناقض المصالح األميركية 
والروسية بدا مسؤولون بواشنطن 

منفتحين على فكرة أن تكون موسكو 
جزءا من الحل في ليبيا«

»روسيا قدمت عرضا مغريا لمساعدة 
إبراهيم الجضران في بيع النفط 
وتسليح المجموعات الموالية له«

»عروض التسليح الروسية شملت سيارات 
مدرعة، وصواريخ مضادة للطائرات، 

وأسلحة محمولة على الكتف وخفيفة 
ومعدات لالتصال الالسلكي«

»نيويورك تايمز«:

علقت الجمعية العامة لألمم المتحدة للمرة الثالثة خالل ثالث سنوات 
حق ليبيا في التصويت، لتأخرها في دفع مستحقات مالية للمنظمة 

تزيد على ستة ماليين دوالر.
وقالت جريدة »واشنطن بوست« األميركية إنه تم تعليق حق ليبيا 
وفنزويال في التصويت بالجمعية العامة لألمم المتحدة لتأخرهما في 

دفع المستحقات المالية المطلوبة منهما.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  خطاب  الجريدة  ونقلت 
دفع  عليها  ليبيا  إن  فيه  قال  الذي  العامة  الجمعية  إلى  غوتيريش، 
مستحقات مالية تزيد على ستة ماليين دوالر، كما أن فنزويال عليها 

دفع ما يصل إلى 25 مليون دوالر.
وأبلغ غوتيريش الجمعية العامة، نهاية يناير الماضي، أن 14 دولة 
بينها ليبيا لم تدفع المستحقات المالية بعد، بحسب »واشنطن بوست«، 
التي قالت إنه نتيجة لذلك أعلن الناطق باسم الجمعية العامة، بريندن 
فارما، أن ليبيا وفنزويال خسرتا حقهما في التصويت داخل الجمعية، 
ومن بين الدول األخرى التي خسرت حقها في التصويت جمهوريتا 

أفريقيا الوسطى، والدومينيكان، واليمن وغينيا االستوائية.

● مهاجرون على متن قارب مطاطي بالبحر المتوسط

● مقاتل في الجيش الليبي في بنغازي

● فالديمير بوتين
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فاضل املسعودي.. رجل املوقف وقلم امليدان
وصاحب  الكبير  الصحفي  المسعودي  فاضل  رحل 
منذ  الليبية  الصحافة  تاريخ  في  المشهودة  البصمة 
عمر  محمد  زميله  برفقة  الصحفي  مشواره  بداية 
ثراه،  اهلل  طيب  2005م(،   – )1935م  الطشاني 
الذي  المسعودي  المنصرم..  القرن  خمسينيات  في 
منذ  االستبداد  مقارعة  في  ومهم  بالغ  دور  له  كان 
صدور مجلة: )صوت ليبيا( أول صحيفة معارضة في 
أبريل  شهر  في  األول  عددها  صدر  والتي  المهجر، 
تاريخ  في  واضحـة  بصمة  له  كان  والذي  1979م، 
الصحافة الليبية والعربية، من خالل مجلة )الميدان( 
1964م في طرابلس، والتي  التي أسسها في العام 
1988م  نوفمبر  في  المنفى  من  صدورها  استأنف 
يد  على  عاما  عشر  تسعة  إغالقها  دام  أن  بعد 

انقالبيي سبتمبر.
تحوالت  على  الشاهد  المسعودي  فاضل  رحل 
ابتليت  التي  ليبيا  عاشتها  كثيرة  وأحــداث  كبيرة 
بانقالب كان األسوأ في المنطقة.. وصاحب المواقف 
بلدان  بين  تنقل  والذي  الواسع،  واالطالع  الجريئة 
عديدة، وزار دوال كثيرة وتكونت لديه ثقافة كبيرة 
جميـع  إلــى  الوصول  مفاتيح  امتالك  من  مكنته 
عربا  وكتابا  كثرا  مناضلين  التقى  والــذي  القراء.. 
مختلفة،  بلدان  من  وسياسيين  عديدين،  وأجانب 
يكتب  لم  التي  والنضالية  الصحفية  مسيرته  طيلة 

لها أن ترى النور في مذكرات.
وأحداث  كبيرة  تحوالت  على  الشاهد  المسعودي 
كثيرة عاشتها ليبيا التي ابتليت بانقالب كان األسوأ 

في المنطقة
1934م  العام  المولود  المسعودي  فاضل  رحل 
الصحفي،  العمل  في  المشهود  التاريخ  صاحب 
تصدوا  الذين  ــل  أوائ من  كــان  ــذي  ال والمناضل 
مناهضا  مقاال  1969م، حيث كتب  النقالب سبتمبر 
من  ــى  األولـ الصفحة  فــي  ونــشــره  لالنقالبيين 
فأصدر  االنقالب،  واقعة  أسابيع من  بعد  »الميدان« 
قائد االنقالب في العشرين من نوفمبر1969م قرارا 
وممتلكاته،  إمالكه  مصادرة  ثم  صحيفته  بإغالق 
تهديده  بعد  نفسه  الشهر  في  للهجرة  فاضطر 
أمالكه  مصادرة  قرار  صدر  وقد  والقتل.  بالمالحقة 
حيث  اسما،  وعشرين  خمسة  تضم  قائمة  ضمن 
بعودة  الثورة(  قيادة  بـ)مجلس  يسمى  كان  ما  أمر 
هؤالء األشخاص إلى ليبيا خالل مدة أقصاها تسعون 
)90( يوما من تاريخ صدور القرار المؤرخ بتاريخ 27 
حيازة  إلى  ممتلكاتهم  آلت  وإال  1970م،  نوفمبر 
الدولة. ومن بين أمالكه تلك، مكتب ومخزن تابعان 
عاشور  بن  بمنطقة  وعقاران  )الميدان(،  لجريدته 

بمدينة طرابلس.
المسعودي وفي  األستاذ فاضل  اليسار  من طرف 
منسقا  كان  الذي  خليفة  بن  فتحي  األستاذ  الوسط 

لملتقى أمازيغ ليبيا الثاني في يوليو 2007
المسعودي وفي  األستاذ فاضل  اليسار  من طرف 
منسقا  كان  الذي  خليفة  بن  فتحي  األستاذ  الوسط 

لملتقى أمازيغ ليبيا الثاني في يوليو 2007
المخضرم،  الصحفي  المسعودي  فاضل  رحــل 
اإلنقالبيين،  بوجه  وقف  الذي  الصلب  والمناضل 
والذي عرف هو بنفسه في مداخلة بمناسبة الذكرى 
المنتصر  محمود  السيد  لرحيل  واألربعين  الثانية 
االستقالل،  ــة  دول في  ليبية  حكومة  أول  رئيس 
فقال: »أنا فاضل المسعودي، الصحفي، وابن أحمد 
أحمد  سعيد  الشيخ  وحفيد  القاضي..  المسعودي 
تجاوز  قد  وكان  الدنيا  عن  رحل  الذي  المسعودي، 
وصاحب  العيساوية  للطريقة  شيخا  وكان  المائة، 
القضاء  رجال  أحد  وهو  طرابلس،  منطقة  في  زاوية 
الحرب  ــدالع  ان عند  ولكنه  العثماني،  العهد  في 
شيخا  أي  )للطبجية(  إماما  أصبح  الليبية–اإليطالية، 
الحرب  في  ومجاهدا  التركي  الجيش  في  وواعظا 
ثم  الباروني،  باشا  سليمان  للزعيم  وصديقا  وزميال 
الذين  وأحد  الشام،  وبالد  تركيا  إلى  معه  مهاجرا 
وصادروا  غيابيا،  باإلعدام  اإليطاليون  عليهم  حكم 
بلدية  عليه  بنت  الــذي  منزله  ومنها  ممتلكاته، 
وله  الودان(..   ( وكازينو  فندق   ، بعد  فيما  طرابلس 
عميد  وهو  ليبيا..  في  كثر  وتالميذ  ومريدون  أتباع 
الولي  وحفيد  الهنشير  شط  في  المسعودي  أسرة 
الشهير )سيدي الصيد( وجده مدفون هو اآلخر، إلى 

جانب ضريح الصيد..«.
المهجر،  في  عاما   48 المسعودي  فاضل  عاش 
وبدأت قصته مع الصحافة منذ أن كان طالبا يدرس 
بكلية الحقوق بالقاهرة في خمسينات القرن الماضي
عاما  وأربعين  ثمانية  المسعودي  فاضل  عاش 
أن  منذ  الصحافة  مع  قصته  وبــدأت  المهجر،  في 
القاهرة  بجامعة  الحقوق  بكلية  يدرس  طالبا  كان 
السيد  والده  أرسله  الماضي.  القرن  خمسينيات  في 
في  للدراسة  قاضيا،  كان  الذي  المسعودي  أحمد 
وصديقه  زميله  معه  وكان  الحقوق  فدرس  مصر، 
ولكنهما  اهلل،  رحمه  الطشاني  عمر  محمد  الحميم 
الدراسة وتركا مدرجات كلية  لم يستمرا طويال في 
الحقوق، وأصدرا مجلة )المعركة( المعارضة لما كان 
يجري في بالدهما وقتئذ.. وقد ذكر المسعودي عن 
الذكر،  المحطة من حياته في مداخلته سالفة  هذه 
الطشاني  عمر  محمد  والمرحوم  أنا  فقال:»كنت 
أحمد  وعلي  الدهماني  البهلول  المرحومان:  وأيضا 
بوزقية وآخرون، ضمن المجموعة الطالبية الوحيدة 
القاهرة، والتي كانت تمثل واحدا من  المنظمة في 
االنجليز  المتشددة في موقفها من  الليبية  األحزاب 
طرابلس،  بوالية  البريطانية  لــإدارة  والمناهضة 
التي  الطرابلسية(  )اللجنة  في  كنا  ذلك  جانب  وإلى 
منذ  والمؤسسة  ــزاوي  ال الطاهر  الشيخ  يتزعمها 
البدايات، في القاهرة، والتي تتخذ المواقف الوطنية 
نفسها في تلك المرحلة، كنا نمثل )المصدر( المهم 
بالنسبة  وقائع،  من  ليبيا  داخل  يجري  وما  لألخبار 
واألحزاب  االهتمام،  المحدود  المصري  العام  للرأي 
والصحف المصرية. وقد كنا نرتبط بعالقات واسعة 
المصرية  ــزاب  واألح المنظمات  معظم  مع  وقوية 
وجه  على  ليبيا  وقضية  العربية  بالقضايا  المهتمة 
الخصوص. وكان المستشار في كل ما نقوم به من 
الذي  المبروك  توفيق  محمد  األستاذ  هو  نشاطات 
بعض  في  ليبيا  عن  منتظمة  بصورة  يكتب  كان 
الصحف المصرية، منها صحيفة: )منبر الشرق( التي 

يصدرها الشيخ على الغاياتي«.
العرب(  )صوت  إذاعة  خالل  من  المسعودي  عبر 
الطشاني،  محمد  رفيقه  بصحبة  ورأيه  موقفه  عن 
إدريس  الملك  ضد  وعنيفا،  قاسيا  هجومهما  وكان 

وحكومته
عليها  وقع  التي  المعاهدة  رفضه  محطة  عن  أما 
مع  1970م(   – )1903م  المنتصر  محمود  السيد 
كاجيجي،  المهدي  الصحفي،  يخبرنا  بريطانيا، 
االتفاقية  والطشاني  المسعودي  فيقول:»رفض 
بحكم  المملكة  أبرمتها  التي  البريطانية،   – الليبية 
يكن  لم  والتي  الشديد،  وفقرها  الماسة  حاجتها 
بعرض  قبولها  سوى  دولة  إقامة  أجل  من  أمامها 
عسكرية  قواعد  بإقامة  القاضي  الوحيد  التمويل 
سنوي،  إيجار  مقابل  الحرب  في  المنتصرة  للدول 
قبول  بدا من  بحكمتهم  المؤسسون  اآلباء  يجد  لم 
هذا العرض الوحيد، رغم مرارته، الذى قوبل برفض 
المسعودي  الشباب، وكان فاضل  شديد وعنيف من 
إذاعة  خالل  من  المسعودي  عبر  وقد  منهم.  واحدا 
رفيقه  بصحبة  ــه  ورأي موقفه  عن  العرب(  )صــوت 
وعنيفا،  قاسيا  هجومهما  وكان  الطشاني،  محمد 
المنشورات  عبر  ثم  وحكومته،  إدريس  الملك  ضد 
في  الليبية  الجالية  أبناء  على  توزيعها  يتم  التي 
كلية  مدرجات  والطشاني  المسعودي  ترك  القاهرة. 
مجلة  أصدرا  الوطني,  العمل  في  واندمجا  الحقوق 
كاريكاتوريا  رسما  يحمل  الغالف  وصدر  )المعركة( 
الليبي  الجانبان  عليها  يجلس  المفاوضات  لمائدة 

والبريطاني تتوسطهما وليمة كبيرة، وعلى الجانب 
اآلخر الشعب الليبي معترضا قائال: اللهـم إني صائم.
والطشاني  المسعودي  أصبح  الموقف،  وبعد هذا 
الوقت  وفي  الليبية،  السلطات  قبل  من  مطلوبين 
رافضين  العرب(  )صــوت  إذاعــة  مع  اختلفا  نفسه، 
قناعتيهما  مع  تتعارض  التي  األمنية  التعليمات 
الشهير  األلفي  شارع  مقاهي  أحد  وعلى  الوطنية. 
النصر  سيف  السيد  وبين  بينهما  لقاء  هناك  كان 
األول  والنائب  التنفيذي  المجلس  رئيس  عبدالجليل 
لوالية فزان، ذلك اللقاء الذي قال عنه سيف النصـر 
الطشاني  محمد  بهما،  للقاء  سعيت  شهادته:  في 

صاحب جريدة )الحرية( فيما بعد.
عصبية  أكثر  المسعودي  وفاضل  هادئا  كــان 
الوطن  شمل  شجون  ذا  الحديث  كان  واندفاعا، 
للوطن  الشوق  أن  فشعرت  القاهرة،  في  والتجربة 
والعودة هو المطلب، ولكن، الخوف من العقاب هو 
الهاجس، فوعدتهما خيرا، وكان اللقاء بداية لصداقة 
امتدت طويال. واستطرد سيف النصر قائال: عدت إلى 
ما  له  ونقلت  إدريس  الملك  بموالي  والتقيت  ليبيا 
السيد  سكرتيره  إلى  الحكيم  الرجل  فالتفت  جرى، 
إدريس بو سيف وقال له: أكمل مع سيف النصـر كل 

الترتيبات لعودتهما مكرمين دون مشاكل«.
ليبيا  إلى  المسعودي  عاد  1955م،  سنة  وفي 
أو  حيـاتـه  في  تحول  نقطة  العودة  هذه  وكانت 
بداية تحول وصلت الحقا أو مع تقدم العمر وتراكـم 
بتجربة  واالعتزاز  بالخطأ  االعتراف  إلى  التجربة، 
أميرا  1983م(  )1890م –  السنوسي  إدريس  السيد 
وملكا، واإلقرار بأن ما تم تحقيقه في عهد المملكة 

كان إنجازا عظيما بكل المقاييس.
المسعودي  وربما أستطرد هنـا ألقـول إن فاضل 
يكن  ولم  الملكي  العهد  سياسات  بعض  عــارض 
الملك  لشخص  رافضا  أو  الملكي،  للنظام  معارضا 
طراز  من  وسياسيا  حكيما  ورآه  أحبه  الذي  إدريس 
للسيد  اعتذاره  عن  عبر  قد  ذلك  على  وعالوة  رفيع، 
بخصوص  منه  صدر  عما  وأسفه  المنتصر  محمود 

شخصه والمعاهدة التي وقع عليها مع بريطانيا!
كان  واندفاعا،  عصبية  أكثر  المسعودي  فاضل 
في  والتجربة  الوطن  شمل  شجون  ذا  الحديث 
هو  والعودة  للوطن  الشوق  أن  فشعرت  القاهرة، 

المطلب
أحمد  »كان  الذكر:  سالفة  المداخلة  في  وقال 
عبر  1953م  صيف  في  للمستمعين  يقدمني  سعيد 
التي  الخطابات  جميع  في  العرب(،  )صــوت  إذاعــة 
أنا،  البار(، وكنت  ليبيا  )ابن  ليبيا باسم  إلى  أوجهها 
والتجربة..  الوعي  المحدود  السن،  الصغير  الشاب 
أصف بكل جرأة ووقاحة التطرف والحماس المتشنج، 
الرجل الذي لم أكن أعرفه وال أعرف ما يخوضه من 
المرحوم  بالده:  ينقذ  أن  يحاول  وهو  صعبة  ظروف 
المحمود(..  غير  بـ)الرجل  أصفه  المنتصر،  محمود 
إنه:  العرب  صوت  ميكروفون  عبر  بتشنج،  وأصرخ 

)محمود المنكسر(!.
االستعمار  مــن  ليبيا  خرجت  لقد  والــشــاهــد، 
تعبير  حسب  الرمال(،  من  )صندوق  وهي  اإليطالي 
دولة  لقيام  تؤهلها  إمكانات  دون  أي  موسوليني، 
ورغم  العالم!،  في  بلد  الواقع–أفقر  في   – كانت   ..!
وزعماء  أشخاصا  يضم  )شعب(  فيها  قام  فقد  ذلك، 
لهم طموحات كبيرة وخرافية، وهي )الحلم( بتكوين 

دولة حرة وموحدة وكاملة السيادة.
في  العجز  على  للتغلب  االقتراض  ليبيا  حاولت 
ألجل  األشقاء  من  المساعدة  وطلبت  الميزانية، 
الحتياجات  األدنى  الحد  وتوفير  الدولة  قيام  تأمين 
وبعضهم  األشقاء  من  أحد  يستجب  فلم  المواطن، 

اشترط تقديم تقديم تنازالت موجعة!!.
العام  طرابلس  بلدية  مبنى  أمام  جماعية  صورة 
للقادة  طرابلس  بلدية  رئيس  استقبال  أثناء   1961
الجزائريين المفرج عنهم من قبل رئيس الجمهورية 

الفرنسية
العام  طرابلس  بلدية  مبنى  أمام  جماعية  صورة 
للقادة  طرابلس  بلدية  رئيس  استقبال  أثناء   1961
الجزائريين المفرج عنهم من قبل رئيس الجمهورية 

الفرنسية
إال  الليبية  الحكومة  أمــام  يكن  لم  ذلــك،  إزاء 
فيها:  قال  التي  السعيد:  نــوري  بنصيحة  القبول 
تنتظروا  وال  أنفسكم  على  واعتمدوا  أمركم  )تدبروا 
الليبية  الحكومة  قبلت  مساعدة(!؟.  أي  العرب  من 
بها  تسد  على مساعدات  الحصول  بالمعاهدة ألجل 
عجز الميزانية العامة للدولة، وقيدت المعاهدة بعقد 
الليبي  الجانب  أصر  حيث  واإللغاء،  للتجديد  قابل 
عشر  بعد  االتفاقات  مجمل  في  النظر  إعــادة  على 
الليبي  الجانب  اشترطه  الذي  الشرط  وهو  سنوات، 
عشرون  األساسية  المعاهدة  مدة  ألن  به،  وتمسك 
عاما.. ووضعت بعض الشروط، كإصرارها على عدم 
استعمال القوات البريطانية الموجودة في ليبيا ضد 

الشقيقة مصر.
وتوجهت  المنتصر  بيت  إلى  ذهبت  والحاصل، 
أيما  األيام  من  يوما  إليه  أسأت  الذي  الكبير  للرجل 
التقيت  يوم  ظلمته،  بأنني  أكتشف  أن  قبل  إساءة، 
بأحد عارفيه من رجال ليبيا، في القاهرة، وقد تفضل 
الرجل علي بتوضيح األمر وتفنيد كل ما ألصقناه به 
من تهم عن )المعاهدة( التي وقع عليها مع بريطانيا 
من أجل ليبيا، ودولة االستقالل التي كانت يومها في 
)اإلنعاش( ولم يكن أمامه إال التوقيع !. اعتذرت لهذا 
يبرمها  أن  اضطر  التي  المعاهدة  أبرم  الذي  الرجل 
وجودها  وتحقيق  الليبية،  الدولة  إنقاذ  أجل  من 
المستقل، وتتمكن من دفع رواتب موظفيها!!. وصل 
ورفيقه الطشاني إلى طرابلس بعد غياب في المنفى 
لم يدم طويال، وقدما اقتراحا إلى السيد سيف النصـر 
عبدالجليل يتلخص في إصدار جريدة في والية فزان
وقـع المنتصـر المعاهدة من أجل ليبيا، وانتصرت 
وحكمته  ــس  إدري السيد  )واقعية(  النهاية:  في 
شعبه  لواقع  وإدراكه  األمور  لواقع  المجربة  ونظرته 
والصراع  الكفاح  تجارب  معه  وخــاض  عاش  الــذي 
ومؤامرات  العالمية،  والحرب  والهجرة  الطليان  ضد 
المصالح الدولية المتكالبة ومعاناة التخلف والقصور 
السيد  فكرة  نجحت  اإلمكانات..  وانعدام  الذاتي 
إدريس النيرة وهي الحرص في تلك الظروف، فقط، 
على قيام )دولة( بل أول دولة في ليبيا، يرفرف في 
الجغرافية  وبحدودها  والعالية،  الواسعة  سمائها 
أعود  االستطراد  هذا  وبعد  األطـــراف«..  مترامية 
ورفيقه  وصل  فقد  المسعودي،  فاضل  سيرة  إلى 
لم  المنفى  في  غياب  بعد  طرابلس  إلى  الطشاني 
النصـر  سيف  السيد  إلى  اقتراحا  وقدما  طويال،  يدم 
والية  في  جريدة  إصــدار  في  يتلخص  عبدالجليل 
والية  في  الغرب(  )طرابلس  بصحيفة:  أسوة  فزان 

الجديدة(  )برقة  وصحيفة:  طرابلس 
في والية برقة. قبل سيف 

اقتراحهما،  النصـر 
مطبعة  أول  فأسست 

حــكــومــيــة فــي فــزان 
عين  للمطبوعات  ودار 

لها،  مــديــرا  الطشاني 
)فــزان(  صحيفة  وصــدرت 

رئيس  منصب  شغل  التي 
فاضل  ــاذ  األســت تحريرها 

المسعودي.
من  قليلة  سنوات  وبعد 

إلى  المسعودي  انتقل  ذلــك، 
قسم  ــي  ف فعمل  طــرابــلــس، 

منذ  المواصالت  بــوزارة  األخبار 
نوفمبر  أول  من  ابتداء  تعيينه 

1958م اعتمادا على تكليف السيد 
الدائـم  الوكيل  الكعبازي  ــؤاد  ف

من  استلهما  رسالة  بنص  للوزارة، 
السيد أحمـد الحصائري مدير مصلحة 

سبتمبر  وفــي  والنشر.  المطبوعات 
الديب  علي  األســتــاذ  عينه  1959م، 

ورئيس  )الليبي(  صحيفة  امتياز  صاحب 
التحرير المسؤول، مديرا لتحرير الصحيفة 

صحيفته  ــس  أس وبــعــدهــا  ــورة،  ــذك ــم ال
التي  1964م  العام  في  )الميدان(  الخاصة: 

من  كبير  بقدر  وحظيت  القراء  إعجاب  نالت 
 – جدا  قصير  وقت  وصارت–وفي  االهتمام، 

ستينات  في  الليبية  الصحف  أشهر  من  واحدة 
معمر  أوقفها  التي  الصحيفة  المنصـرم،  القرن 

القذافي عن الصدور بقرار صدر عن مجلس ثورته 
في  السلطة  على  استيالئه  من  قليلة  أسابيع  بعد 

األول من سبتمبر من العام 1969م.
انتقل المسعودي إلى طرابلس، فعمل في قسم 
األخبار بوزارة المواصالت منذ تعيينه ابتداء من أول 
فؤاد  السيد  تكليف  على  اعتمادا  1958م  نوفمبر 

الكعبازي الوكيل الدائـم للوزارة
وقد ذكر المسعودي عن هذه المحطة في خطاب 
في  المنعقد  الثاني  ليبيا  أمازيغ  ملتقى  أمام  ألقاه 
»في  فقال:  المغربية،  مكناس  في  2006م  العام 
انقالب  وقوع  من  شهرين  بعد  1969م،  نوفمبر 
القذافي  معمر  العقيد  بــادر  العسكري،  سبتمبر 
ثم  )الميدان(،  جريدة  بإغالق  الثوري  أمره  بإصدار 
ليبيا  من  الخروج  على  وإجباري  ممتلكاتي  مصادرة 
العربية  )الوحدة  االنقالب:  لشعار  رفضي  بسبب 
وأن  أوال،  ليبيا  على  للتركيز  ودعوتي  االندماجية(، 
الوحدة التي تمتلك كل شروط تحققها الواقعي هي 

وحدة المغرب الكبير«.

ليبيا  في  المسعودي  فاضل  األستاذ  يبق  لم 
شهرين،  سوى  1969م  سبتمبر  انقالب  بعد 
)الميدان(،  صحيفته  االنقالبيون  صادر  حيث 
إلى  فاضطر  عليه،  القبض  بإلقاء  وهــددوه 
مغادرة البالد في نوفمبر 1969م وبقي في 
منذ  ليبيا  إلى  يعد  ولم  يومئذ،  منذ  منفاه 

ذلك التاريخ.
بين  وتنقل  أوال  تونس  إلــى  وصــل 
وبريطانيا،  والمغرب  ومصر  الجزائز 
في  النهاية  في  المقام  به  استقر  ثم 
من  أكثر  بها  عــاش  التي  سويسرا 
ثالثين عاما وتوفي بها ودفـن فيها. 
أسس المسعودي في أبريل 1973م، 
أول منظمة ليبية في المنفى معنية 
اإلنسان،  وحقوق  بالديمقراطية 
الحصول  من  تمكنه  بعد  وذلك 
الطلبة  مــن  عــدد  دعــم  على 
أوربا،  في  الدارسين  الليبيين 
الليبية  الشخصيات  من  وعدد 
المقيمة في الخارج وقت ذاك. 
المنظمة  هذه  أعضاء  تحرك 
طوال  ونشاط  حيوية  بكل 
بين  مــا  الواقعة  الفترة 
1976م،  ــى  إل 1973م 
ــوا بــرصــد  ــامـ ــث قـ ــي ح
انتهاكات حقوق اإلنسان 
فـــي لــيــبــيــا وراســـلـــوا 
كـــافـــة الــمــنــظــمــات 
المعنية  ــة  ــي ــدول ال
ــان  ــس بــحــقــوق اإلن
رأسها:  وعلى  كافة 
الدولية–آمنستي  العفو 
هيومن   ،)Amnesty International(
 ،)Human Rights Watch( ــش  ووت رايــتــس 
باإلضافة إلى عدد من الدول والرؤساء والشخصيات 
والديمقراطية  الحرية  بقضايا  المهتمة  العالمية 

وحقوق اإلنسان.
أسسها  الــتــي  المنظمة  ــذه  ه تعتبر  وربــمــا 
المسعودي وترأسها، هي أول منظمة ليبية تؤسس 
نظام  عارض  شخص  ويؤسسها  الخارج،  في  رسميا 
الخارج  إلى  والجئ  البداية  منذ  االنقالبـي  سبتمبر 
على  القذافي  معمر  استيالء  من  فقط  بعد شهرين 
السلطة في سبتمبر 1969م. انتقل مكتب المنظمة 
من تونس إلى الجزائر، ثم إلى جنيف وفيما بعد إلى 
مطلع  في  المنظمة  هذه  نشاط  وتوقف  القاهرة. 
اتصاالت  في  المسعودي  دخل  حيث  1977م،  العام 
بتأسيس  السبعينات  نهاية  في  ترجمت  وحــوارات 
مجلة  ــدار  وإص معارض،  سياسي  وطني  تنظيــم 

تحريرها  رئاسة  تولى  والتي  التنظيم،  باسم  ناطقة 
المسعودي.

أحمـد  فــاضــل  ســاهــم  1979م،  ســنــة  وفـــي 
 25  – )1940م  الكيخيا  رمضان  ونوري  المسعودي 
)الحركة  تأسيس  في  وآخـــرون  2017م(  ــارس  م
مجلة  أول  ــدرت  أص التي  الليبية(،  الديمقراطية 
)صوت  اسم  تحت  سبتمبر،  لسلطة  معارضة  وطنية 
ليبيا(، وقد صدر عددها األول في 7 أبريل 1979م، 
تطوان  مدينة  في  األول  مؤتمرها  الحركة  وعقدت 
وقد  1980م.  سبتمبر  في  المغربية،  بالمملكة 
وانتخب  المركزية،  اللجنة  في  المسعودي  انتخب 
نوري الكيخيا في الهيئة القيادية وعضوا في المكتب 

السياسي للحركة.
التي  الليبية(  الديمقراطية  )الحركة  اندمجت 
مع  الكيخيا،  ونوري  المسعودي  فاضل  يقودها  كان 
الدكتور  يقوده  كان  الذي  الليبي(،  الوطني  )التجمع 
يوليو   17  – )1935م  المغربي  سليمان  محمود 
تنظيم  في  زيــان،  فضل  محمد  واألستاذ  2009م( 
الديمقراطي  الوطني  )التجمع  اســم:  تحت  واحــد 
مؤتمر  عقب  االندماج  هذا  عن  أعلن  وقد  الليبي(، 
لندن المنعقد بلندن في السادس عشر من سبتمبر 
الناطقة  هي  ليبيا(  )صوت  مجلة:  وصارت  1981م، 

باسم التنظيم الجديد.
باإلشراف  مجددا  المسعودي  فاضل  كلف  وقد 
وكتب  تحريرها،  ورئاسة  ليبيا(  )صوت  مجلة:  على 
باسمه  المهمة  المقاالت  من  مجموعة  المجلة  في 
وقتئذ،  به  عرف  الذي  دراكــو(  بن  )ياسكو  الحركي 
شهر  في  )الميدان(  مجلة:  صدور  استئناف  وبعد 
باسمـه  مقاالته  المسعودي  نشر  1988م  نوفمبر 

الحقيقــي في المجلة المذكورة.
العهد  سياسات  بعض  عارض  المسعودي  فاضل 
الملك  لشخص  رافضا  أو  معارضا  يكن  ولم  الملكي 
طراز  من  وسياسيا  حكيما  ورآه  أحبه  الذي  إدريس 
استقال  الثمانينات،  من  الثاني  النصف  وفي  رفيــع 
فاضل المسعودي من )التجمع الوطني الديمقراطي 
الليبي( وأسس حزبا وطنيا، وقد استقال معه الراحل 
إبراهيم الجوهري )1948م – 4 فبراير 2018م( الذي 

ساهم معه في تأسيس الحزب الجديد.
األمير  من  المسعودي  فاضل  األستاذ  اقترب 
األمير  استقرار  بعد  السنوسي  الرضا  الحسن  محمد 
في لندن بعد خروج والده سمو األمير الحسن الرضا 
أكتوبر  شهر  في  ليبيا  من  العهد،  ولي  السنوسي 
وفاته  حتى  لندن  في  استقر  ثم  للعالج،  1988م 
1992م، وقد دفن سموه بقرب قبر  أبريل   28 يوم 
قبر  وبجانب  والسالم،  الصالة  عليه  محمد  سيدنا 
بالمدينة  البقيع  في  السنوسي  إدريس  الملك  عمه 
المنورة.. اتصل األستاذ فاضل باألمير محمد الحسن 
وريث العرش، وتطورت عالقته به مع مرور السنوات، 
المسعودي  وكان  واآلخر،  الحين  بين  يلتقيان  وكانا 
ومطالبا  السنوسي،  الحسن  محمد  لألمير  داعما 
بالعودة إلى الشرعية الدستورية وفق آخر ما انتهت 
إليه في 31 أغسطس 1969م. وظل المسعودي على 
هذا الرأي حتى القى وجه ربه في بيته بمدينة فيفي 

)Vevey( السويسرية، عن عمر ناهز الـ)84( عاما.
المسعودي  أرسلها  التي  الرسالة  تكون  وربما 
إلى مؤلف كلمات نشيدنا الوطني، الشاعر التونسي 
العبقري، البشير العريبي، خير دليل ومثال على مدى 
اعتزاز المسعودي بتاريخ األجداد واآلباء المؤسسين، 
الرسمي،  ونشيدها  الدولة  بعلم  ارتباطه  ومــدى 

وكيف كانت عالقته بسمو األمير محمد.
موقعة  رسالة  المسعودي  فاضل  األستاذ  أرسل 
الرضا السنوسي  باسمه واسم األمير محمد الحسن 
التونسي  الشاعر  إلى  2010م  نوفمبر   1 بتاريخ 
الوطني  نشيدنا  كلمات  كتب  الذي  العريبي  البشير 
الموسيقار  موسيقاه  وضع  الذي  النشيد  الرسمي، 

المصري الراحل محمد عبدالوهاب.
محمد،  األمير  وباسم  باسمه  المسعودي  وطلب 
)نسخة  على  العثور  في  مساعدتهما  العريبي  من 
الكثير  بذال  أنهما  وأكد  للنشيد،  التسجيل(  جيدة 
التسجيل(  جيدة  نسخة  )على  للعثور  الجهود  من 
استجاب  أحد  وال  العربية!،  اإلذاعات  من  كثير  لدى 
على  الحصول  في  مساعدتهما  راجيا  لطلبهما!. 
من  أو  الشخصي  أرشيفه  من  المطلوبة  النسخة 

أرشيف اإلذاعة التونسية.
مؤكدا  به،  للقاء  موعد  ضرب  أيضا  منه  وطلب 

بلقائه  التشرف  على  األمير  سمو  وحــرص  حرصه 
يحظى  الكريم  شخصه  وأن  قــرب،  عن  ومعرفته 
الوطنيين  الليبيين  كل  وتقدير  وإجــالل  باحترام 
المنفى  في  المسعودي  عاش  والحاصل،  الشرفاء. 
يقارب  ما  إلى  واستطالت  غربته،  سنوات  وطالت 
تحول  غربته  في  يؤلمه  كان  ما  وأكثر  القرن،  نصف 
وغريبة،  موحشة  مقفرة  فيافي  إلى  الوطن  ديــار 
أنه  يعتقد  كان  بعدما  تباعا  واألحباب  األهل  ورحيل 
سيعود إلى الوطن الذي رحل منه شابا، وفى العمر 

بقية !.
رحل  وقبلها  فجأة،  عمره  مشوار  رفيقة  رحلت 
أخوه أسعد، وسطر فاضل سطورا عن رحيل األحباب 
ووحشة البعاد وقسوة االغتراب، وجاءت سطوره تلك 
الرسالة  في  وسطر  أقاربه،  أحد  تعزية  على  رد  في 
الحياة  تكون  وكيف  ومشاعره،  عواطفه  فيض 
وتفترسك  األحباب  يرحل  عندما  وقاسية  موحشة 
بعض  في  وقــال  االغتراب،  وقسوة  البعاد  وحشة 
بين  من  انتزعني  الزمان  الرسالة:..«..  تلك  سطور 
وحكم  وطني،  ومن  واألصدقاء،  واألصحاب  األقارب 
علي بعشرات السنين من الغربة حتى رحلوا جميعا.. 
تركت كل هؤالء خلفي أحياء، ورحلوا تباعا في غيبتي 
الطويلة وزادوا في حجم مأساتي وفي وحشة غربتي 

وقسوة األحزان!.
عندما  وكئيبة  وقاسية  موحشة  الحياة  هي  وكم 
البعاد  وحشة  وتفترسك  واألصحاب  األحباب  يرحل 
عنفوان  في  كنت  أنني  أتذكر  االغتراب؟.  وقسوة 
وقائع  واضطرتني  الكارثة  وقعت  عندما  الشباب 
الرحيل على عجل، بعيدا عن الوطن، إال  النكبة إلى 
أنني كنت يومها أحلم بأنني سأعود إليه وفي العمر 
بقية، واألحباب ال يزالون أحياء، ولكن سنوات الغربة 
أعمارنا  القاسية  سنونها  وأبادت  واستطالت،  طالت 
وغيبت أحباءنا.. وغيبت أيضا »رفيقة مشوار العمر«، 
دائمة  وحشة  لي  لتترك  فجأة  األخرى  هي  رحلت  إذ 

وحزنا ال يزول«.
واختلف  مختلفة،  أجياال  المسعودي  فاضل  عاصر 
معه بعض الرفاق، وكان له رأيه المستقل، وأسلوبه 
معه  اختلف  والتحليل.  الرؤية  في  ومنهجه  الخاص، 
الديمقراطي  الوطني  )التجمع  تنظيمه:  أعضاء 
حزبا  وتأسيسه  التجمع  عن  انشقاقه  بعد  الليبي( 
معه  اختلف  بعيدا،  بأمازيغيته  وبعدما ذهب  جديدا. 
وربما  االنتقادات  من  الكثير  له  ووجه  الكثيرون، 
االتهامات، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها 
عقب حضوره ملتقى أمازيغ ليبيا الثاني المنعقد يوم 
المغربية  بالمملكة  مكناس  في  2007م  يوليو   19
الوطني  )التحالف  أعضاء  من  عدد  معه  واختلف   .!
نوفمبر   25 في  ميثاقه  عن  أعلن  الــذي  الليبي( 
المنعقدة  الجلسة  بعد تشكيكه في  1987م، وذلك 
انتخاب  فيها  تم  والتي  1988م  يناير   18 بتاريخ 
األمين العام !. والحق الذي ال مراء فيه، حتى الذين 
اختلفوا مع فاضل المسعودي، أحبوا قلمه واحترموه 
وصاحب  كبيرا  مناضال  كونه  في  حقه  يبخسوه  ولم 

تجربة عريضة وموقف وطني مقدر من الجميع.
االتهامات،  وربما  االنتقادات  من  الكثير  له  وجه 
عقب  بها  أدلــى  التي  التصريحات  بعد  خصوصا 
 19 يوم  المنعقد  الثاني  ليبيا  أمازيغ  ملتقى  حضوره 
الباهظة  الضريبة  من  بالرغم  وأخيرا،   2007 يوليو 
التي  بالده  أجل  من  المسعودي  فاضل  دفعها  التي 
النظير.. ومن غربته  أحبها بصدق وإخالص منقطع 
التي طالت حوالي نصف قرن، إال أن حبه لبالده كان 
يتعاظم ويزداد يوما بعد يوم، وال ينقص أبدا، وأن 
من  تمكن  شيء  وال  راسخا،  قويا  كان  بها  إيمانه 
زعزعته وزعزعة ثقته في عدالة الخالق أو من وثوقه 
من عطف بالده القادم ال محالة، وأن بالده–ومهما 
طال الزمـن – ال يمكن لها أن تنسى أبناءها، وأنها 
ستصبح يوما كما تمناها طوال حياته، مرددا قصيدة 

الشاعر علي الرقيعي التي يقول بعض من أبياتها:
يا جنة الغرباء، يا مثوى طفولتنا الجميلة

ماذا.. وخيرك يا بخيلة
بددته للريح.. خيرك يا بخيلة

يا من يعذب حبها قلبي وما بيدي حيله
ولعل يا بلد الهموم، لعل ضرعك فيه قطرة

ألبل هذا القلب كي أشفي غليله
ما زلت أؤمن أن في عينيك رحمة

مهما قسوت.. ففي دمي تجرى أمومتك الجميلة
محمد  واألمير  المسعودي  فاضل  من  رسالة 

الحسن السنوسي إلى الشاعر البشير العريبي
محمد  واألمير  المسعودي  فاضل  من  رسالة 

الحسن السنوسي إلى الشاعر البشير العريبي

وختاما، رحل صاحب المواقف الصلبة 
والمساهمات الكبيرة، والذي أفنى عمره بين 
الورق والقلم، وترك فاضل المسعودي مقاالت 
كثيرة جدا بمثابة الكنوز، حتى وإن لم يخلف 
وراءه كتابا مطبوعا، ويقيني أن رفاقه الذين 
كانوا أوفياء معه طوال حياته ومشواره النضالي، 
سيعملون حتما على إخراج كنوزه إلى النور في 
كتاب أو كتب مطبوعة.

رحم اهلل فاضل المسعودي وكل الرجال 
الشرفاء النبالء أمثاله، وجعل الجنـة دارهم 
ومأواهم.. ورحم اهلل بناة ليبيا ورجالها 
المخلصين األفذاذ، ورموزها العظماء الكبار وفي 
مقدمتهم الملك الصالح إدريس السنوسي األب 
المؤسس لدولة ليبيا الحديثة.. ورحم اهلل ليبيا 
وقيض لها من يشرع في بنائها وتعميرها، 
ويعيد لها مجدها وأمجادها، ويحفظ لها مقامها 
الرفيع في التاريخ.

عبر المسعودي من خالل إذاعة )صوت 
العرب( عن موقفه ورأيه بصحبة رفيقه 

محمد الطشاني، وكان هجومهما قاسيا 
وعنيفا، ضد الملك إدريس وحكومته

    وصل ورفيقه الطشاني إلى طرابلس بعد 
غياب في المنفى لم يدم طويال، وقدما 

اقتراحا إلى السيد سيف النصـر عبدالجليل 
يتلخص في إصدار جريدة في والية فزان

    فاضل المسعودي عارض بعض سياسات 
العهد الملكي ولم يكن معارضا أو رافضا 

لشخص الملك إدريس الذي أحبه ورآه 
حكيما وسياسيا من طراز رفيــع

عاش فاضل المسعودي 48 عاما في 
المهجر، وبدأت قصته مع الصحافة 

منذ أن كان طالبا يدرس بكلية الحقوق 
بالقاهرة في خمسينات القرن الماضي

احل الّسُنوسي كويدير ِفي برلين الَعام 2015 < صورة تجمع فاضل المسعودي والَرّ < صورة جماعّية أمام مبنى بلدية طرابلس العام 1961 أثناء استقبال رئيس بلدية طرابلس

< فاضل المسعودي في شبابه

< املسعودية مديًرا لتحرير جريدة الليبي )وثيقة(

< قرار تعيني فاضل املسعودي )وثيقة(

< قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة

بعد نصف قرن في المنفى آن للفارس أن يترجل

 شكري السنكي

< رسالة ِمن فاضل المسعودي 
واألمير محّمد الحَسن الّسُنوسي 

ِإلى الشاعر البشير العريبي
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واجه مقترح الرئيس األمريكي دونالد ترامب تقليص األموال 
المخصصة للدبلوماسية والمساعدات الخارجية مقاومة فورية 
الجمهوري  أعضاء حزبه  انضم بعض من  إذ  الكونجرس،  في 
إنفاقا  يرونه  لما  تخفيضات  معارضة  في  الديمقراطيين  إلى 
ضروريا على »القوة الناعمة« في مواجهة التهديدات الدولية.

العالقات  لجنة  رئيس  رويس،  إيد  الجمهوري  وقال 
حزبه  أعضاء  يعمل  أن  يتوقع  إنه  النواب،  بمجلس  الخارجية 

والديمقراطيون معا لمكافحة هذه التخفيضات.
لوزارة  دوالر  مليار   37.8 قدرها  ميزانية  اإلدارة  وتريد 
الثلث  بواقع  انخفاض  في  الدولية،  التنمية  ووكالة  الخارجية 

تقريبا عن ميزانية 2017.
في  الحزبين  بين  قوي  »تحالف  بيان  في  رويس  وقال 
الكونجرس تحرك بالفعل ذات مرة لوقف التخفيضات الشديدة 
كان  والتي  الدولية  التنمية  ووكالة  الخارجية  وزارة  )لميزانية( 
من شأنها تقويض أمننا القومي. وهذا العام سنتحرك مجددا«.

كما اقترح ترامب تخفيضات قدرها مليارات الدوالرات العام 
وكثير  الديمقراطيين  من  قوية  اعتراضات  أثار  مما  الماضي، 
من الجمهوريين في الكونغرس، الذين قالوا إن اإلنفاق على 
العالقات الخارجية والتنمية مكون أساسي من مكونات األمن 

القومي.
المقترحة  التخفيضات  بعيد  حد  إلى  الكونغرس  ورفض 
عندما أقر مشروع إنفاق طموحا للعام المالي الذي انتهى في 
30 سبتمبر أيلول 2017. ويشمل اتفاق لإلنفاق خالل العامين 
الماضي  األسبوع  الكونجرس  أعضاء  إليه  توصل  المقبلين 

أمواال لزيادة مخصصات الدبلوماسية والتنمية ال خفضها.
ضروري  التمويل  خفض  بأن  األبيض  البيت  ويدفع 
للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في وقت يشهد زيادة 

اإلنفاق العسكري.
الذي  هو  الكونغرس  أن  على  األمريكي  القانون  وينص 
يتحكم في اإلنفاق الحكومي، ونادرا ما يقر المشرعون ميزانيات 
يضعها الرؤساء. ويدعم أعضاء من الحزبين عادة تعزيز اإلنفاق 
إن  يقولون  الخارجية  المساعدات  مؤيدي  لكن  العسكري، 

األزمات الدولية ال يمكن حلها بالقوة فقط.
وشملت خطة اإلنفاق التي طرحها ترامب يوم اإلثنين إنفاقا 
منذ  ميزانية عسكرية  أكبر  في  دوالر،  مليار   716 يبلغ  دفاعيا 
2011 والتي تشهد زيادة قدرها 74 مليارا عن العام الماضي.

إبقاء  على  تساعد  الدبلوماسية  قلت  »مثلما  رويس  وقال 
أمريكا قوية وقواتنا بعيدة عن القتال... بالدنا تواجه تهديدات 

عاجلة من كوريا الشمالية وإيران واإلرهابيين في أنحاء العالم«.
لجنة  في  ديمقراطي  أرفع  ليهي،  باتريك  السناتور  أما 
على  تشرف  التي  الشيوخ  بمجلس  المالية  المخصصات 
وزارة  لميزانية  المقترحة  ترامب  تخفيضات  فوصف  اإلنفاق، 
الخارجية وفي مجال المساعدات الخارجية بأنها »استخفافية« 

و »تعسفية«.
هذه  تقلص  والفعالية  الكفاءة  »باسم  بيان  في  وقال 
القيادة  تدعم  التي  والبرامج  للعمليات  التمويل  الميزانية 
والنفوذ األمريكيين عالميا واللذين يعتمد عليهما أمن الشعب 

األمريكي«.

خفض الرعاية االجتماعية
لتجديد  طموحة  خطة  عن  ترامب  إدارة  ميزانية  كشفت  كما 
نفسه،  الوقت  في  تضمنت  ولكنها  األميركية،  التحتية  البنية 
اجتماعية  رعاية  لبرامج  الدوالرات  مليارات  بمئات  اقتطاعات 

ونفقات أخرى.
ويتخلى مشروع موازنة السنة المالية 2019 عن هدف قديم 
للجمهوريين يتعلق بسد عجز الميزانية الفدرالية في غضون 
عقد، مع توقع ارتفاع العجز في 2020 واستمراره في المستقبل 

المنظور وسط زيادة النفقات العسكرية بشكل قوي ومكلف.
ما  متداعية،  ومطارات  وجسور  تحديث طرق  وترصد خطة 
يزيد بقليل عن 200 مليار دوالر من األموال الفيدرالية، والتي 
ترليون   1,3 بنحو  إنها ستحقق عائدات  األبيض  البيت  يقول 

دوالر من استثمارات حكومات الواليات والقطاع الخاص.
ويروج مسؤولو اإلدارة األميركية إلى خطة البنية التحتية 
بوصفها عودة إلى سكة األولويات الوطنية، مع تخصيص 50 
صوتت  منها  العديد  ريفية  مناطق  في  لمشاريع  دوالر  مليار 

لترامب في انتخابات 2016.
العسكري  اإلنفاق  بعد  يأتي  التحول  هذا  إن  ترامب  وقال 
اإلرهابية.   2001 سبتمبر   11 هجمات  أعقاب  في  المسرف 

تتضمن  العسكرية  النفقات  في  زيادة  إلى  أيضا  أشار  لكنه 
المسلحة  القوات  تجعل  أن  يمكن  محدثة  نووية  ترسانة 

األميركية »تمتلك أكثر من غيرها بكثير«.
الشرق  في  دوالر  تريليون   7 »أنفقنا  اإلثنين  ترامب  وقال 
7 تريليون. يا له من خطأ«، مضيفا »ونسعى لبناء  األوسط. 
في  صعوبة  ونواجه  متداعية  جسور  وإصالح  وجسور  طرق 

الحصول على األموال ... هذا جنون«.

زيادة بنسبة 10 في المئة
عشر  مدى  على  األبيض  البيت  موازنة  مشروع  يسعى 
معظم  في  الدوالرات  بتريليونات  اإلنفاق  لخفض  سنوات، 
على  اإلنفاق  في  وخصوصا  الفدرالية،  الحكومة  قطاعات 

الصحة والفقر.
الرئيس  برنامج  إلغاء  ذلك،  الموازنة  مشروع  شأن  ومن 
السابق باراك أوباما للتأمين الصحي واقتطاع أكثر من 200 

مليار دوالر من مساعدات األغذية للفقراء، مع تقليص برامج 
طبية مخصصة للفقراء واألميركيين األكبر سنا.

البالغة  اإلجمالية  الموازنة  مشروع  فإن  االقتطاعات  ورغم 
4,4 تريليون دوالر ال يزال يرصد زيادة في االنفاق بنسبة 10 

بالمئة مقارنة بعام 2017.
تأثيرا  المالية  اإلدارة  لخطة  يكون  أال  المرجح  ومن 
قد  حيث  الكونغرس،  في  حولها  النقاش  يبدأ  عندما  حقيقيا 
برامج  بعض  تطبيق  الصعب  من  أنه  المجلس  أعضاء  يعتبر 

االقتطاعات الكبيرة.
لكن مقترحات موازنة البيت األبيض تعد مؤشرا مهما عن 
تريليون  نحو  إلى  العجز  ارتفاع  توقع  وسط  اإلدارة  أولويات 
بالمئة   61 بنسبة  الفدرالي  الدين  وزيادة   2020 في  دوالر 

مقارنة بعام 2017 بحلول 2028.
مالفاني،  مايك  األبيض  البيت  في  الموازنة  مدير  وقال 
حزب  لمطلب  المؤيد  السابق،  الجمهوري  الكونغرس  عضو 
أوباما  الرئيس  جهود  تعارض   — مالية  قيود  فرض  الشاي 
إطالق برنامج استثمارات للبنية التحتية خالل فترة الركود— 

»إنها وثيقة تنطوي على رسالة«.
وأقر بأن البيت األبيض ال يتوقع أن تصبح الوثيقة قانونا 

بل أن تحدد مسارا للعمل بين أعضاء الكونغرس.
في  صقور  غضب  بالتأكيد  ستثير  اإلنفاق  خطة  ولكن 
المشاريع  لتلك  الحكومة  تبرير  عن  سيتساءلون  الكونغرس 

الطموحة وسط انخفاض كبير للعائدات.
وقال بنك االستثمارات »جي بي مورغان« اإلثنين إنه من 
المتوقع أن يرتفع العجز في موازنة ترامب إلى 5,4 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية 2019، وهي أعلى 
نسبة في فترة عدم ركود، وأن يتخطاه فقط العجز المسجل 

خالل األزمة المالية العالمية.
وتستند الخطة على تقديرات بأن االقتصاد األميركي سينمو 
بنسبة 3 بالمئة سنويا في السنوات الست القادمة، وهو معدل 
نمو يقول العديد من خبراء االقتصاد إنه غير واقعي حتى مع 
الكبيرة  الضريبية  االقتطاعات  عن  الناجمة  المحدودة  الزيادة 

التي أقرت في ديسمبر الماضي.
واتهم السناتور تشاك شومر زعيم المعارضة الديموقراطية 
الطبقة  من  بالطلب  األبيض  البيت  الشيوخ،  مجلس  في 
الوسطى واألطفال والعمال أن يتحملوا عبء »هدايا« الضرائب 

المقدمة للشركات.
وقال في مجلس الشيوخ إنه سيكون من األفضل للكونغرس 

أن يناقش بمفرده مستويات اإلنفاق وأن »يتجاهل« الرئيس.
وأضاف شومر أن على ترامب »أن ال تكون لديه أوهام في أن 

تصبح موازنته قانونا«، محذرا »لن تصبح قانونا«.

ميزانية ترامب تقلص اإلنفاق على الدبلوماسية والرعاية االجتماعية
بعد إنفاق 7 تريليونات دوالر في الشرق األوسط

بيونغ يانغ تشيد بتحسن العالقات مع سول بعد املشاركة في األوملبياد

<  موظف في الكونغرس يسلم نسخا من موازنة ترامب 2019 إلى الكابيتول هيل 

<  مشجعات من كوريا الشمالية يؤدين أمام الرئيس الكوري الجنوبي والمسؤولين الكوريين الشماليين 

<  الرئيس األميركي دونالد ترامب 

واشنطن – وكاالت

سول – وكاالت
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بحسن  جونغ-أون  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  أشاد 
مقدمته  وفي  الرسمي،  للوفد  الجنوبية  كوريا  استقبال 
الوفد  بها  قام  التي  التاريخية  الزيارة  خالل  شقيقته، 
»المهم«  من  أنه  معتبرا  األولمبية  األلعاب  مناسبة  في 

مواصلة سياسة التهدئة في شبه الجزيرة الكورية.
التي  جونغ  يو  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  وشقيقة 
تعتبر من أبرز المقربين منه، كانت ضمن الوفد الرسمي 
الذي توجه إلى كوريا الجنوبية في نهاية األسبوع مع بدء 

األلعاب األولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.
الكوري  الرئيس  السبت  يو-جونغ  كيم  وسلمت 
يانغ.  بيونغ  لزيارة  رسمية  دعوة  جاي-إن  مون  الجنوبي 
لكن الرئيس الكوري الجنوبي لم يقبلها على الفور قائال 
إن »الظروف الجيدة« يجب أن تكون متوافرة لمثل هذه 

الزيارة.
فرضها  عقوبات  لسلسلة  الشمالية  كوريا  وتخضع 
برامجها  التخلي عن  الدولي إلرغامها على  األمن  مجلس 

النووية وصواريخها البالستية المحظورة.
بعد سنتين من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة بسبب 
وتبادل  النووي  للتسلح  يانغ  بيونغ  تخوضه  الذي  السباق 
أتاحت  المتحدة،  الواليات  مع  والتهديدات  اإلهانات 
بين  تقارب  حصول  تشانغ  بيونغ  في  األولمبية  األلعاب 

الجنوب والشمال.
يمكن  »التهدئة«  هذه  أن  يعتبرون  المحللين  لكن 
المناورات  وواشنطن  سيول  تبدأ  حين  سريعا  تزول  أن 
غضب  سنة  كل  تثير  والتي  بينهما  الضخمة  العسكرية 
مايك  األميركي  الرئيس  نائب  أن  كما  الشمالية.  كوريا 
الكوريتين  بين  بالتقارب  الترحيب  في  حذرا  بدا  بنس 
خالل  يانغ  بيونغ  نوايا  صدق  في  قوية  شكوكا  وأبدى 

مشاركته في افتتاح الدورة األولمبية الشتوية.
والتقى كيم جونغ اون اإلثنين الوفد الكوري الشمالي 
عند عودته إلى بيونغ يانغ كما أفادت وكالة األنباء الكورية 

الشمالية الرسمية.

شكوك في كوريا الجنوبية
غير  بشكل  الشمالية  الكورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
مباشر عن كيم قوله إنه من المهم مواصلة »المضي في 

الشمال  بين  والحوار«  المصالحة  مناخ  إلى  الدفء  إعادة 
والجنوب، الذي نجم عن األلعاب األولمبية

الطريقة  بالتفصيل  إلى أن كيم »حدد  الوكالة  ولفتت 
الشمال والجنوب  العالقات بين  اتباعها لتحسين  الواجب 
إجراءات  ألخذ  المجال  هذا  في  مهمة  توجيهات  وأعطى 

عملية لتحقيق هذه الغاية«.
إنه  الرسمية  الشمالية  الكورية  األنباء  وكالة  وقالت 
»بعد سماعه تقرير الوفد، أعرب كيم جونغ-اون عن رضاه 
على محتواه وقال إن الجنوب الذي خص كوريا الشمالية 
كيم  وشكر  الشديد«.  لإلعجاب  مثير  مميز،  باستقبال 

سيول على »جهودها الصادقة«.
اون  جونغ  كيم  من  رسمي  فعل  رد  أول  هو  وهذا 

العائلة  من  عضو  أول  كانت  التي  شقيقته  رحلة  على 
الجنوب منذ  الشمالية منذ عقود يزور  التي تحكم كوريا 
اإلعجاب  وأثارت   .)1953-1950( الكورية  الحرب  انتهاء 
اعتبارا  األجنبية  اإلعالم  وسائل  و  الجنوب  لدى  الشديد 
بحراسها  محاطة  الجمعة  فيها  ظهرت  التي  اللحظة  من 

الشخصيين في مطار اينشون في كوريا الجنوبية.
وجلست  الشمالية،  كوريا  رئيس  مون شقيقة  وصافح 
خالل حفل افتتاح األلعاب األولمبية على بعد أمتار فقط 
من نائب الرئيس األميركي مايك بنس لكن لم يحصل 

أي اتصال بينهما.
وكانت زيارتها موضع ترقب شديد وواكبها المراقبون 
بكل التفاصيل سواء بالنسبة لمالبسها أو تعبير وجهها 

النائب  منصب  رسميا  كيم  وتشغل  كتاباتها.  حتى  أو 
كما  الحاكم  العمال  لحزب  المركزية  اللجنة  لمدير  األول 
الوفد  وضم  للنظام.  الدعاية  إدارة  في  منصبا  تشغل 
الكوري الشمالي أيضا الرئيس الفخري للبالد كيم يونغ-

نام ومئات الرياضيين وفريق مشجعات.
لكن غالبية الكوريين الجنوبيين يبدون شكوكا حيال 
الثالث  النووية  التجارب  تزال  ال  حيث  الزيارة  هذه  أبعاد 
التي قامت بها كوريا الشمالية في السنتين الماضيتين 
ماثلة في األذهان، إلى جانب عشرات التجارب الصاروخية.
جانب  من  معارضة  تظاهرات  الزيارة  هذه  أثارت  كما 
اتهمت  الجنوبي  الكوري  المجتمع  في  محافظة  شريحة 
الرئيس مون بأنه قام بخطوات كثيرة إلرضاء بيونغ يانغ.

مون في ورطة
الرئيس  الشمالي  الكوري  الوفد  دعوة  ووضعت 
أن  حيث  مراقبين،  بحسب  ورطة،  في  الجنوبي  الكوري 
بعالقاته  يخاطر  قد  يانغ  بيونغ  مع  المتسارع  التقارب 
مع حليفته وحامية بالده واشنطن. لكنه في حال رفض 
استقبال الوفد، فستتالشى جميع آماله بالحوار مع الجارة 

الشمالية.
جامعة  من  كيلي  روبرت  كتب  السياق،  هذا  وفي 
االنفتاح  "محاولة  أن  »تويتر«  على  الوطنية  »بوسان« 
أصال  الموجود  االنقسام  تعميق  إلى  تهدف  األولمبية 
المتشدد(  ترامب  عهد  )في  المتحدة  الواليات  بين 

وكوريا الجنوبية في عهد مون )الملتزم بالحوار(«.
وتصر واشنطن على أنه يتعين على بيونغ يانغ اتخاذ 
البدء  قبل  النووية  األسلحة  نزع  نحو  ملموسة  خطوات 
والداه  هرب  الذي  مون  يؤكد  حين  في  محادثات،  بأي 
من الشطر الشمالي في إطار عملية إجالء أميركية خالل 
كوريا  مع  أكبر  بشكل  االنخراط  ضرورة  على  الحرب، 

الشمالية لجرها إلى طاولة المفاوضات.
بين  التحالف  يتعرض  بأن  يتوقع  ال  كيلي  لكن 
الجنوبية  كوريا  في  جندي   28500 تنشر  التي  واشنطن 

لحمايتها من الشمالية، وسيول إلى الخطر.
»شهدت  وواشنطن  سيول  بين  العالقات  أن  وكتب 
الشفاه في  أحمر  اضطرابات أسوأ بكثير من دبلوماسية 
أولمبياد البروباغندا« مستبعدا أن »يذهل )مون( ببضع 
ميداليات للفريق الموحد ورحلة إلى بيونغ يانغ«. وأضاف 

»إنه ليبرالي، ليس أحمقا وال خائنا«.

ميركل ثابتة رغم االنتقادات 
بعد التنازل عن وزارة املالية

تعهدت بإنهاء واليتها كاملة

<  مارتن شولتز

برلين–وكاالت

تعهدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بإنهاء واليتها المقبلة رغم االنتقادات 
المتزايدة التي تتعرض لها حتى من داخل حزبها المحافظ، حيث يتهمها العديد 

بالقيام بالكثير من التنازالت للبقاء في الحكم.
الديمقراطي-المسيحي،  معسكرها  صلب  في  عديدة  أصوات  ترتفع  وفيما 
داعية إياها لتحضير خالفاتها، استبعدت المستشارة التخلي عن منصبها خالل 

السنوات األربع القادمة.
»لقد  إف«،  دي  »زد  العامة  التلفزيون  مع شبكة  مقابلة  في  ميركل  وقالت 
وأنوي »بشكل  المستشارية( ألربع سنوات«  أتسلم  )بأن  الشعب  أمام  التزمت 

طبيعي أن التزم بما وعدت به«.
ميركل  رفضت  ألمانيا  في  المستشارية  على تسلمها  عامًا   12 مرور  ورغم 
االنتقادات التي تعتبر أن بقاَءها لهذه الفترة الطويلة في السلطة قد أدى إلى 

تآكل نفوذها.
حزبها  بأن  إقرارها  مع  ذلك«،  أعتقد  ال   .. أنا  »ال  الصدد  هذا  في  وتابعت 
االتحاد المسيحي الديمقراطي »يطرح بعض األسئلة بعد البقاء 12 عامًا في 

المستشارية«.

ضعيفة
البالد  في  ميركل  موقع  وتأثر 
من  العام  الرأي  استياء  بسبب 
منذ  مهاجر  مليون  وصول 
2015 ، وأيضًا بسبب النتيجة 
المخيّبة لآلمال التي حصدتها 
في  التشريعية  االنتخابات  في 
لحزبها  األسوأ  وهي  سبتمبر، 

منذ الخمسينات.
ومن المتوقع أن تواجه بداية 
المسيحي  االتحاد  داخل  تمرد 
الديموقراطي، بسبب التنازالت 
التي قدمتها للتوصل إلى اتفاق 
ُأعلن عنه األسبوع الماضي على 

تشكيل إئتالف حكومي مع الحزب 
االشتراكي الديمقراطي، يسمح لها بالحصول على أكثرية نيابية ووالية رابعة 

على رأس السلطة.
ووافقت المستشارة خصوصًا على التنازل لالشتراكيين الديمقراطيين عن 
كضامن  الديمقراطي  المسيحي  لالتحاد  مخصصة  كانت  التي  المالية،  وزارة 
للتقشف في الميزانية. وأكدت ميركل األحد أن هذا التنازل »مؤلم لكنه يبقى 

بنظري مقبوال«.
وكان المحافظ المتشدد فولفغانغ شويبله تسلم وزارة المالية طيلة السنوات 

الثماني الماضية.
ووصف فولفغانغ بوسباخ أحد كبار المسؤولين في حزب ميركل في حديث 

لصحيفة »بيلد«، قرار التخلي عن وزارة المالية بأنه »تنازل كبير جدًا«.
وقال ينس شبان، زعيم الجناح اليميني في االتحاد المسيحي الديمقراطي 
والمعارض الرئيسي للمستشارة داخل حزبها، »ال أريد أن يفرح رئيس الوزراء 
)مالية(  وزير  بوجود  أنه  يعتقد  البعض  ألن  تسيبراس  أليكسيس  اليوناني 
والقيام  أكثر  ديون  )مراكمة(  من  جديد  من  سيتمكن  ديمقراطي،  اشتراكي 

بإصالحات أقل«.
ولخصت مجلة »دير شبيغل« األسبوعية الوضع برسم على غالفها تظهر فيه 
أنغيال ميركل عارية بشكل كامل بعد أن سرق الحزب االشتراكي الديمقراطي 

كل مالبسها.
االتحاد  داخل  لميركل  االنتقادات  بتزايد  المالية  وزارة  خسارة  وتسببت 
الديمقراطي المسيحي، حيث يرى منتقدوها أنها السبب في هروب قسم من 

الناخبين المحافظين إلى اليمين المتطرف.

ما بعد ميركل ..
رئيس  على  »يجب  حزبها  داخل  لميركل  المعارض  فاغنر  كريستيان  قال  كما 
حزب مسؤول أن يفكر أيضًا بخالفته، لكننا ال نسمع شيًئا حول هذا الموضوع«، 

مطالبًا ب»تصحيح المسار«.
وال يزال الزلزال الذي شهدته ألمانيا أثناء االنتخابات التشريعية، وكان من 
نتيجته تراجع األحزاب التقليدية ونجاح اليمين المتطرف في أحداث خرق كبير، 

يعقد تشكيل أكثرية نيابية.
على  أزمة  من  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  يعاني  اليسار،  جبهة  وعلى 
مستوى رئاسته ما أدى إلى رحيل رئيسه مارتن شولتز، كما يعاني من مشكلة 
أخرى على مستوى القاعدة حيث بدأ الجناح اليساري المعارض ألي إئتالف جديد 

مع اليمين يعمل على إفشال هذا اإلئتالف.
والكلمة األخيرة في قبول اإلئتالف تعود إلى أنصار االشتراكي الديمقراطي 
الذين سيعبرون عن موافقتهم أو رفضهم له في مارس المقبل عبر استفتاء 
داخلي ال تزال نتيجته غير مؤكدة. وعلى جبهة اليمين أيضًا يوجه شباب االتحاد 
المسيحي الديمقراطي انتقادات الذعة لميركل. وقد طلب رئيسهم بول زييمياك 

األحد من ميركل ضمان موقع الجناح اليميني في حزبها في الحكومة المقبلة.

تدخل واشنطن قد يفسد التقارب بين الكوريتين

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يقيل زوما بعد فشل إقــناعه باالستقالة
اتهامات بالفساد تحيط بالرئيس

بريتوريا، وكاالت
األفريقي«  الوطني  »المؤتمر  حزب  قرر 
ختام  في  الثالثاء  أفريقيا  جنوب  في  الحاكم 
جاكوب  الرئيس  إقالة  ماراثونية  محادثات 
زوما من منصبه كرئيس للبالد بعدما فشلت 
الضغوط التي مارسها على الرئيس إلقناعه 

باالستقالة، كما أفادت وسائل إعالم محلية.
التنفيذي،  الوطني  المجلس  وانتهى 
أعلى  يعتبر  والذي  أعضاء   107 من  المؤلف 
في  الثالثاء  فجر  الحزب،  في  تقريرية  هيئة 
فندق  في  ساعة   13 استمر  اجتماع  ختام 
خارج العاصمة بريتوريا إلى »استدعاء« زوما 
من مهامه الرئاسية، في قرار غير ملزم من 
الناحية الدستورية لكن يمكن أن يترجم في 
الرئيس وبالتالي  الثقة عن  البرلمان بحجب 

إقــالته.
لم  مصادر  عن  »تايمز«  صحيفة  ونقلت 
من  ساعة   13 »استغرق  األمر  أن  تسمها 
الوطني  المجلس  لكن  الحامية،  المداوالت 
منصبه  من  الرئيس  استدعاء  قرر  التنفيذي 

كرئيس للدولة«.

من جهتها قالت وسيلة إعــالم أخرى إن 
يأمره  الرئيس  إلى  كتاب  إرسال  قرر  الحزب 
فيه بالتنحي حاال عن منصبه كرئيس للبالد 
بعد أن رفض األخير االستقالة فورا واستمهل 

حزبه بضعة أشهر لترك منصبه.
ولم يصدر أي إعالن رسمي عن »المؤتمر 
ويمكن  الصدد.  بهذا  األفريقي«  الوطني 
للمجلس الوطني التنفيذي للحزب الحاكم أن 
لكن  مهامه،  من  البالد  رئيس  »يستدعي« 
لهذا  بالخضوع  دستوريا  ملزم  غير  األخير 

القرار.
وفي حال رفض زوما الرضوخ لقرار حزبه، 
من المرجح عندها أن يعمد األخير في غضون 
أيام معدودة للتصويت على حجب الثقة عنه 

في البرلمان.

زوما المثير للجدل
األفريقي«  الوطني  »المؤتمر  وكان حزب 
قد عقد اجتماعا طارئا االثنين في بريتوريا، 
رئيسه  قال  كما  األخيرة«  اللمسات  »لوضع 
الدقيقة  المسألة  على  رامافوزا،  سيريل 
لالستقالة المبكرة لرئيس الجمهورية المثير 

للجدل.
وقد بدأ الرجالن في السادس من فبراير 
المشكلة  هذه  لتسوية  مباشرة  مشاورات 
سهلة  تكن  لم  المحادثات  لكن  الشائكة، 

استقالته  يقدم  أن  على  زوما  إصرار  بسبب 
طوعا، بدال من إقـالته.

يريد  شعبنا  »ألن  األحد  رامافوزا  وقال 
االنتهاء من هذا الموضوع، فهذا بالضبط ما 

سيفعله المجلس الوطني التنفيذي«.
وأعلن نائب الرئيس أمام اآلالف من أنصار 
المؤتمر الوطني األفريقي في الكاب )جنوب 
نلسون  لوالدة  المئوية  الذكرى  في  غرب( 
تريدون  أنكم  »نعرف  األمة،  أب  مانديال، 

االنتهاء من المسألة«.
إال أن رامافوزا الذي قد يخلف زوما إذا ما 
استقال الرئيس، يصطدم بعقبتين كبيرتين 
وهما  األزمة،  هذه  إنهاء  دون  تحوالن 
بالحكم،  يتمسك  الذي  الدولة  رئيس  تعنت 
والمنسجم مع سمعته بأنه المقاتل الدؤوب، 
كما  األفريقي.  الوطني  المؤتمر  وانقسامات 
أن زوما يعتمد على شعبيته كمناضل سابق 
ضد العنصرية، ورفيق درب لنيلسون مانديال.
الرابع  في  االستقالة  رفض  زوما  وكان 
من فبراير رغم الدعوة الملحة التي وجهتها 
الجارية  المفاوضات  في  وحاول  حزبه.  قيادة 
أدرج اسمه في  فيما  االجماع،  الحصول على 

عدد كبير من قضايا الفساد. وسيحاول أيضا، 
تأمين  الوطنية،  اإلعــالم  وسائل  تقول  كما 

نفقاته القضائية.

انقسام
تهتز  زوما  الرئيس  سلطة  بدأت  وقد 
الذي  رامافوزا  انتخاب  لدى  ديسمبر،  منذ 
األفريقي،  الوطني  المؤتمر  رئاسة  خلفه في 
الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا منذ اعتماد 

الديمقراطية في 1994.
حزب  يزيد  رامافوزا،  سيريل  وبقيادة 
محاوال  االجتماعات  عقد  مانديال  نلسون 
يقوم  محاولة  وهي  زوما.  مستقبل  تقويض 
في  الهزيمة  لتجنب  رامافوزا  مؤيدو  بها 

االنتخابات العامة في 2019.
مع  الماضي  األسبوع  األحداث  وتسارعت 
اقتراب الخطاب السنوي المنتظر للرئيس في 
البرلمان. وأخيرا أرجئت هذه الفترة الحاسمة 
لتجنب  إفريقية،  الجنوب  السياسة  في 
رسميا.  أعلن  كما  البرلمان،  في  التجاوزات 
المفاوضات  لتمكين  رسمية،  غير  وبصورة 

من تحقيق نتيجة.

<  جاكوب زوما
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القدس المحتلة، موسكو

املواجهة في سورية تعزز التوتر اإلسرائيلي- اإليراني ولكن ال أحد يريد حربا
سورية  في  اإلسرائيلية  الجوية  الغارات  شكلت 
بين  علنًا  مباشرة  مواجهة  أول  األسبوع  مطلع 
العدوين اللدودين إسرائيل وإيران، بعد أشهر من 
التوترات، لكن الجانبين ال يرغبان على ما يبدو في 

خوض حرب حاليًا، بحسب محللين.
جوية  غارات  سلسلة  السبت  إسرائيل  وشنت 
على  ردًا  وإيرانية  سورية  أهداف  على  سورية  في 
طيار  بدون  إيرانية  طائرة  اختراق  أنه  زعمت  ما 
أطلقت من سورية مجالها الجوي، بحسب الجيش 
وأعقب  األمر.  هذا  نفت  طهران  لكن  اإلسرائيلي، 
بصاروخ   »16 »اف  إسرائيلية  مقاتلة  إسقاط  ذلك 
سوري للمرة األولى منذ العام 1982. وتمكن قائد 
حيث  المحتلة  األراضي  إلى  العودة  من  الطائرة 

سقطت طائرته هناك ولحقت به إصابات بليغة.
التي  األولى  المرة  هي  المواجهة  هذه  وكانت 
يعلن فيها الجيش اإلسرائيلي بشكل واضح ضرب 
الوزراء  رئيس  وأثنى  سورية.  في  إيرانية  أهداف 
الغارات  على  األحد  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
»ضربة  شكلت  أنها  مؤكدًا  السبت،  اإلسرائيلية 

قوية للقوات اإليرانية والسورية«.
من  المقربة  اإليرانية  اإلعالم  وسائل  وركزت 
قبل  من  اإلسرائيلية  الطائرة  إسقاط  على  النظام 
الصحف  إحدى  وكتبت  السورية،  الجوية  الدفاعات 
أنها »نهاية السماء اآلمنة للنظام الصهيوني في 

سورية«.
سورية  في  وإيران  إسرائيل  بين  التوتر  وتزايد 
منذ اندالع الثورة الشعبية هناك ضد حكم الرئيس 
بشار األسد في مطلع العام 2011، والدعم القوي 
الذي قدمته طهران لمنع سقوط النظام السوري. 
بينما يقول محللون إن هناك ثالثة مصالح مختلفة 

على األقل هناك.
اللدود،  تعززعدوتها  أن  في  إسرائيل  ترغب  وال 
دعمها  عبر  سورية  في  العسكري  وجودها  إيران، 
لنظام األسد. وتبدو إيران مصممة على البقاء هناك، 
بينما يبدو النظام السوري الذي يشعر بأنه انتصر 
في الحرب األهلية، أكثر عزمًا على التصدي للغارات 

الجوية اإلسرائيلية داخل البالد، بحسب محللين.
واألسد مدعوم أيضا من قبل روسيا وحزب اهلل 
الغارات  اللبناني. وتعترف إسرائيل بشنها عشرات 
طريقها  في  كانت  إنها  تقول  قوافل  على  الجوية 

لحزب اهلل الذي خاضت معه حربًا عام 2006.
ومقره  اإلنسان،  لحقوق  السوري  المرصد  وقال 

بوتين تدخل وأميركا الحاضر-الغائب

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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نتانياهو يستبعد تقديم 
استقالته إثر اتهامه بالفساد

القدس المحتلة–وكاالت

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس األربعاء أن حكومته »مستقرة« غداة 
قيام الشرطة اإلسرائيلية بالتوصية رسميًا بتوجيه تهم الفساد واالحتيال واستغالل الثقة إليه.

وقال نتانياهو خالل مشاركته في مؤتمر للسلطات المحلية في تل أبيب »أستطيع أن أؤكد 
لكم: االئتالف )الحكومي( مستقر، وال أنا وال أحد غيري لدينا خطط إلجراء انتخابات )مبكرة(. 
سنواصل العمل معًا من أجل مصلحة المواطنين اإلسرائيليين لحين انتهاء والية« الحكومة 

المرتقبة العام 2019.
وندد نتانياهو بتقرير الشرطة قائاًل إنه »مليء بالثغرات 

مثل الجبنة السويسرية«.
عمل  استمرار  حول  شكوكًا  الشرطة  توصيات  وتثير 
بصورة  الحكومة  رئاسة  يتولى  الذي  نتانياهو  حكومة 
عامي  بين  أولى  فترة  بعد   ،2009 العام  منذ  متواصلة 

1996 و1999.
وانتقد نتانياهو بشدة وزير المالية السابق يائير البيد 
الذي تم تقديمه كشاهد رئيس في إحدى قضايا الفساد، 

موضحًا أن البيد »تعهد بإسقاطي بأي ثمن«.
وتقول استطالعات الرأي إن البيد يعد أحد المنافسين 

المحتملين لنتانياهو في حال إجراء انتخابات مبكرة.
وأمضى نتانياهو الذي ال ينافسه أي خصم واضح على 
الساحة السياسية حاليًا في السلطة أكثر من أحد عشر عامًا 

حتى اآلن، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة 
بقائه في الحكم، إذا استمرت الوالية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

وكانت الشرطة اإلسرائيلية أعلنت الثالثاء أنها أوصت رسميًا القضاء بتوجيه تهم الفساد 
واالحتيال واستغالل الثقة إلى نتانياهو، الذي رد بالتأكيد على براءته.

وبات القرار النهائي بتوجيه االتهام لنتانياهو اآلن بيد النائب العام إفيشاي مندلبليت الذي 
قد يستغرق قراره أسابيع أو أشهرًا قبل أن يحسم هذه المسألة.

وقالت الشرطة في بيان إنها »خلصت إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء التهامه 
بقبول رشى واالحتيال واستغالل الثقة«.

إال أن وزيرة العدل اياليت شاكيد قالت إن توجيه االتهام رسميًا إلى رئيس الحكومة ال يعني 
أنه سيكون مجبرًا على االستقالة.

وسارع نتانياهو )68 عامًا( فور صدور البيان حول التحقيق المستمر منذ عامين إلى إلقاء 
كلمة متلفزة، أكد فيها مجددًا على براءته وعلى عزمه البقاء في منصبه.

<  بنيامين نتانياهو

الغارات  في  قتلوا  أشخاص  ستة  إن  بريطانيا، 
اإلسرائيلية بينهم أربعة غير سوريين كانوا يقاتلون 
في صفوف النظام، باإلضافة إلى جنديين سوريين.

إساءة تقدير واحدة
مجموعة  حذرت  السبت،  الغارات،  قبل  وحتى 
األزمات الدولية في تقرير إن األنشطة اإليرانية في 
الدولة الصهيونية من وجود  سورية تعزز مخاوف 
قواعد إيرانية على حدودها. وكتبت المجموعة في 
تقرير نشرته األسبوع الماضي إن »حربًا أشمل قد 
تكون واردة في حال القيام بإساءة تقدير واحدة«.

ورأى اوفر زالزبرغ المحلل في »مجموعة األزمات 
زادت  سورية  في  األخيرة  المواجهة  إن  الدولية« 
من فرص اندالع حرب على المدى الطويل. وقال 
»اقتربنا خطوة إلى األمام«، موضحًا »ليس بسبب 
اآلن  يتخذان  الجانبين  أن  نرى  بل  نفسه  الحادث 

مواقف أكثر حزمًا«.
مجتبى  السياسي  المحلل  رأى  طهران،  وفي 
للطائرات  المضادة  السورية  النيران  أن  موسوي 
تمثل  اإلسرائيلية  الطائرة  بإسقاط  قامت  التي 
وأكد  وحلفائها«.  سوريا  استراتيجية  في  »تحواًل 
موسوي أن إيران مصممة على البقاء في سورية، 

وأنها لن تتخلى عن بشار.

تسعيان  المتحدة  والواليات  »إسرائيل  وأضاف 
بعد  سورية  في  إيران  وجود  تحديد  أو  منع  إلى 
ولن  تتراجع  لن  »إيران  أن  إلى  مشيرًا  الحرب« 
تترك سوريا ألنها حليف جيواستراتيجي مهم بعد 

سنوات من القتال ودفع الثمن إلنقاذها«.
حالة  في  رسميًا  وإسرائيل  سورية  تزال  وال 
حرب رغم أن خط الهدنة في الجوالن بقي هادئًا 
بالمجمل طوال عقود حتى اندلعت الحرب األهلية 

في سوريا عام 2011.
 2011 عام  سوريا  في  األحداث  اندالع  ومنذ 
عملت إسرائيل على تجنب التورط في هذا النزاع إال 
أنها كانت تستهدف أحيانًا مواقع للنظام السوري 
إلى  في طريقها  كانت  إنها  تقول  قوافل سالح  أو 
بدوره  السوري  النظام  وتجنب  اللبناني.  اهلل  حزب 
الرد على الغارات اإلسرائيلية، مكتفيًا بترديد عبارة 
إنه »سيرد في المكان والزمان المناسبين«، وهو 
الطائرة  إسقاط  حتى  اإلطالق  على  يحدث  لم  ما 

اإلسرائيلية السبت.
وفي مارس 2017 استهدف الطيران اإلسرائيلي 
قافلة سالح في سورية واعترضت إسرائيل صاروخًا 
أطلق باتجاه أراضيها. وأكد الجيش السوري يومها 
األمر  أخرى،  وأصاب  إسرائيلية  مقاتلة  أسقط  أنه 

الذي نفته إسرائيل.

أسوأ توقيت
السابق  في  شغلت  التي  شاين  سيما  ورأت 
الشؤون  وزارة  في  إيران  مدير  نائب  منصب 
األحداث  تسلسل  أن  اإلسرائيلية  االستراتيجية 
يشير إلى أن العسكريين اإليرانيين في سورية لم 
دون  الطائرة  عملية  بتنسيق  األرجح  على  يقوموا 

طيار مع القيادة السياسية في طهران.
إليران،  بالنسبة  سياسية  ناحية  »من  وقالت 
إلى  إشارة  في  توقيت«  أسوأ  كان  هذا  أن  أعتقد 
البالد،  في  واالجتماعية  االقتصادية  االحتجاجات 
باإلضافة إلى جهود طهران الدبلوماسية للحفاظ 
عام  بتوقيعه  قامت  الذي  النووي  االتفاق  على 

2015 مع القوى الدولية.
الحرس  أن  األرجح  على  فإنه  شاين،  وبحسب 
مهمته  أو  طهران  في  سواء  قرر  اإليراني  الثوري 
في سورية، أن »هذا أفضل وقت تشغيلي بالنسبة 
مماثلة  حوادث  وقوع  شاين  ورجحت  إليهم«. 
قائلة  كاملة،  مواجهة  اندالع  استبعدت  ولكنها 
»في الوقت الحالي، سيقوم الجانبان بتحديد الرد. 
القريب  المستقبل  في  تصعيد  هناك  يكون  ولن 

جدًا«.
حقيقية  رغبة  توجد  ال  أنه  على  زالزبرغ  ويتفق 
احتواء  سيتم  أنه  »أعتقد  وأضاف  حرب.  شن  في 

الحادث« موضحًا »بشكل عام، فإن الطرفين  هذا 
إلى  آخرون  معلقون  وأشار  حرب«.  عن  يبحثان  ال 
اللتين  الدولتين  بين  حرب  اندالع  حال  في  أنه 
تملكان مخزونًا من األسلحة، فأنه من السهل جر 

المنطقة إلى الهاوية.
وكتب المعلق ناحوم بارنيا في صحيفة يديعوت 
الشرق األوسط  الحروب في  احرونوت أن »غالبية 

جاءت نتيجة تطورات غير مقصودة«.

مكالمات بوتين
وكشفت صحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية اإلثنين 
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين وضع حدًا لما 
وصفته مواجهة بين إسرائيل وإيران في سورية، 

باتصال هاتفي مع نتنياهو.
ورجحت الصحيفة أن الزعيم الروسي اقترح على 
طرفي النزاع حاًل مقبواًل بالنسبة لكليهما، مشيرة 
استخالصه  يمكن  واضح  استنتاج  هو  أن هذا  إلى 

من تسلسل أحداث السبت.
اإلسرائيلية  الغارات  أن  الصحيفة  وذكرت 
تقع  مواقع  استهدفت  إذ  موسكو  قلق  استدعت 
انتشار مستشارين روس،  على مقربة من مناطق 
حمص  ريف  في  »التيفور«  مطار  في  وخاصة 

الشرقي.

ساد  الذي  الهدوء  أن  إلى  الصحيفة  وخلصت 
المنطقة بعد االتصال بين بوتين ونتنياهو أظهر 
مرة أخرى من هو سيد الموقف الحقيقي في الشرق 
في  األمور  سير  تقرر  روسيا  أن  مؤكدة  األوسط، 
طرفًا  المتحدة  الواليات  تزال  ال  فيما  المنطقة 

»غائبًا حاضرًا« فيها .
إلنقاذ  بذلت  موسكو  بأن  الصحيفة  ونوّهت 
أن  من  أكبر  كثيرة  جهودًا  األسد  بشار  حكومة 
أكد  بوتين  أن  ، مرجحة  بنسفها  تسمح إلسرائيل 

ذلك لنتنياهو في المكالمة.
حسب  االتصال،  خالل  نتنياهو  بوتين  ودعا 
بيان صدر عن الكرملين السبت، إلى االمتناع عن 
إلى جولة جديدة من  أي خطوات قد تؤدي  اتخاذ 

المواجهة الخطيرة في المنطقة.

واشنطن تكتفي بالتحذير
الرئيس  إدارة  بين  القوية  العالقة  ورغم 
توليه  منذ  أبيب  وتل  ترامب  دونالد  األميركي 
إليران،  الشديد  عداءه  وكذلك  عام،  قبل  منصبه 
على  نسبيًا  الهادئ  األميركي  الفعل  رد  كان  فلقد 

التطورات الساخنة على الجبهة السورية، الفت.
واكتفى المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية، 
أدريان غاالوي، بالتأكيد أن بالده تؤيد تمامًا حق 
التهديدات،  ضد  نفسها  عن  الدفاع  في  إسرائيل 
أو  العملية  في  شاركت  قد  تكون  أن  نفى  بينما 

كانت على علم مسبق بها.
لم  األميركية  الدفاع  وزارة  »إن  غاالوي،  وقال 
تشارك في هذه العملية العسكرية، وإسرائيل أقرب 
تمامًا  ندعم  ونحن  المنطقة  في  لنا  أمني  حليف 
ضد  نفسها  عن  الدفاع  في  األصيل  إسرائيل  حق 

التهديدات ألراضيها وشعبها«.
كثيرين  تشارك  »بالده  إن  غاالوي،  وأضاف 
تزعزع  التي  إيران  أنشطة  من  القلق  المنطقة  في 
ونحن  الدوليين  واألمن  السلم  وتهدد  االستقرار 
إيران  ألنشطة  للتصدي  أكبر  دولي  لجهد  نسعى 

الخبيثة«.
من جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
»الواليات  أن  بيان،  في  ناورت  هيذر  األميركية، 
المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود 
السيادي  إسرائيل  حق  بشدة  وتدعم  إسرائيل 
»التصعيد  أن  مضيفة  نفسها«،  عن  الدفاع  في 
إلى طموحها  إضافة  اإليراني،  للتهديد  المحسوب 
لبسط سلطتها وهيمنتها، يعرضان جميع شعوب 
واليمن  في سورية  ذلك  في  بما  للخطر،  المنطقة 

ولبنان«.

الرئيسي  التشكيل  الديموقراطي،  الشعوب  حزب  انتخب 
يخلف  جديدين،  قياديين  األحد،  تركيا،  في  لألكراد  المؤيد 
استعدادًا  دميرتاش  الدين  صالح  المعتقل  زعيمه  أحدهما 

النتخابات وطنية حاسمة عام 2019.
واعتُقل ديميرتاش )44 عامًا( مع عشرات من نواب حزبه 
لتطال  التطهير  اتساع نطاق عمليات  2016 مع  نوفمبر  في 
على  لالنقالب  فاشلة  محاولة  أعقاب  في  الكردية  األوساط 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
والقيام  إرهابية«  »منظمة  بإدارة  ديميرتاش  اتهام  وتم 
ب»دعاية إرهابية« و»التحريض على ارتكاب جرائم«، ويواجه 
بالتالي عقوبة السجن مدة تصل إلى 142 سنة، وأعلن في 

مطلع يناير أنه لن يترشح لوالية جديدة على رأس الحزب.
وانتخب أعضاء الحزب النائب السابق سيزاي تيميلي )54 
 50( بولدان  بروين  انتخاب  تم  فيما  لدميرتاش،  عامًا(،خلفًا 

عاما( رئيسة مشاركة للحزب.
وتخلف بولدان، نائبة رئيس البرلمان، سيربيل كمال باي، 
التي تولت المنصب أساسًا خلفًا للقيادية السابقة القابعة في 

السجن فيغين يوكسكداغ.
ترسيخًا  القيادية  مواقعه  في  ورجال  امرأة  الحزب  ويختار 

للمساواة بين الجنسين.

الهجوم  البرلمان  في  يعارض  الذي  الوحيد  هو  والحزب 
وحدات  ضد  سورية  بشمال  عفرين  منطقة  على  العسكري 
حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة »إرهابية« 
غير أنها مدعومة من الواليات المتحدة في محاربتها تنظيم 

»داعش«.
وعقد المؤتمر وسط حراسة أمنية مشددة في أنقرة حيث 
الحزب  براية  لوحوا  الذين  األنصار  من  بآالف  القاعة  غصت 
الذي يتخذ من الشجرة شعارًا. وقالت بولدان أمام مناصري 
الحزب األحد أن »الحل ليس مع الحرب بل السالم، ليس مع 

الموت أو القتل، إنه مع الحياة وترك اآلخرين يعيشون«.
»غزو عفرين«

حزب  وصف  للتدخّل،  الدولي  المجتمع  إلى  دعوة  وفي 
الشعوب الديموقراطي العملية العسكرية التركية في عفرين 
»األكراد  وتستهدف  »غزو«  بأنها  إردوغان  بها  أمر  التي 

كشعب«.
إلى حد بعيد  الديموقراطي  الشعوب  وبعدما تضرر حزب 
في صيف  الفاشل  االنقالب  تلت  التي  التطهير  جراء حمالت 
اعتُقلوا  أعضائه  من   350 من  أكثر  أن  يؤكد   ،2016 العام 
بسبب معارضتهم لعملية »غصن الزيتون« التي بدأتها تركيا 
في عفرين في 20 يناير المنصرم. وكان الرئيس إردوغان قد 
من  كل  محذرًا  العملية  هذه  حول  الوطنية  الوحدة  إلى  دعا 

يعارضها.
ولكن حزب الشعوب الديموقراطي، الذي يشكل ثالث أكبر 

كتلة في البرلمان، يرفض هذه المزاعم مؤكدًا أنه مستهدف 
بسبب معارضته الشديدة إلردوغان.

يوليو  منذ  اعتقلوا  عناصره  من   3300 إن  الحزب  ويقول 
2015 عندما انهار وقف إطالق نار هش بين القوات التركية 

وحزب العمال الكردستاني.

»هذه  أن  بيلكن  إيهان  الحزب  باسم  المتحدث  وأوضح 
إلى حد  الضغوط( منتشرة وممنهجة ومتجذرة  )من  األجواء 

أننا ندرك أن علينا تعاطي السياسة في هذه الظروف«
وخالل المؤتمر، عرض المنظمون على شاشة عمالقة صورًا 

لزعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد اهلل أوجالن.

إللغاء  أنقرة  األوروبي  البرلمان  في  نواب  دعا  والخميس، 
حالة الطوارئ التي طبقت في أعقاب محاولة االنقالب الفاشلة 
في يوليو 2016، والتي اعتبروها تستخدم لخنق »المعارضة 
تم  وقد  تركيا.  في  الصحافة  وحرية  والشرعية«  السلمية 
تسريح أو تعليق عمل أكثر من 144 ألف شخص بسبب مزاعم 

ارتباطهم باالنقالب الفاشل.

»ابنوا ألف سجن«
ولتعيين قادة الحزب أهمية خاصة مع اقتراب االنتخابات 
الكثيرون  ويشك   .2019 نوفمبر  في  والرئاسية  التشريعية 
في أن يتمكن حزب الشعوب الديموقراطي من تكرار اإلنجاز 
االنتخابات  بـ80 مقعدًا في  فاز  2015 حين  عام  الذي حققه 
التشريعية في يونيو، حارما حزب العدالة والتنمية الحاكم من 
الغالبية المطلقة. وخسر الحزب 21 نائبًا في االنتخابات التالية 

التي نظمت في نوفمبر من السنة ذاتها.
وتمكن الحزب من تحقيق اختراق في االنتخابات بفضل 
شخصية دميرتاش، الذي يطلق عليه أوباما الكردي، وعمل 
وتقدمي،  حديث  يساري  تنظيم  إلى  الحزب  تحويل  على 
رسالة  وفي  الكردية.  القاعدة  خارج  مستقطبًا مؤيدين من 
»إذا  دميرتاش  قال  األحد،  المؤتمر،  خالل  قرأت  مكتوبة 
اعتقالنا،  هو  المقاومة  على  إردوغان(  )حكومة  ردهم  كان 
يمكنهم أن يبنوا ألف سجن إضافي، لن يجدوا مكانًا يسعنًا 

جميعًا«.

مع تصاعد المعارضة لهجوم عفرين

حزب تركي مؤيد لألكراد يختار قيادة جديدة بدال عن زعمائه املعتقلني

لعبة الكراسي الموسيقية

البشير يعيد »قوش« لرئاسة املخابرات السودانية بعد سجنه بتهمة محاولة االنقالب

في خطوة مفاجئة، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير 
قرارًا، األحد، بإعادة الفريق أول صالح عبداهلل صالح، مديرًا 
عامًا لجهاز األمن والمخابرات الوطني، بعد إقالته مرتين 
إحداها في 2009 واألخرى في 2011 وسجنه لعدة أشهر.

وأوردت الوكالة الرسمية السودانية خبراً مقتضبًا أن 
البشير أقال مدير األمن والمخابرات، محمد عطا المولى، 
صالح،  محمد  اهلل  عبد  صالح  بتعيين  مرسومًا،  وأصدر 
الشهير بـ»قوش« بداًل عنه، في ما وصفه مراقبون انه 
أقرب للعبة »الكراسي الموسيقية« داخل جهاز المخابرات 
السوداني. وكان البشير قد قرر في2009 إقالة قوش من 
نفس المنصب دون اإلعالن عن أية أسباب، وعيَّن بدله 

نائبه محمد عطا عبدالمولى.
منصب  وصل  حتى  المخابرات  جهاز  في  قوش  تدرج 
مع  منصبه  غادر   1996 والعام  العمليات،  مدير  نائب 
عدد من ضباط الجهاز على خلفية اتهامهم بالتخطيط 

لمحاولة اغتيال الرئيس المصري األسبق حسني مبارك.
مديرًا  تعيينه  تم  لقوش  الهندسية  للخلفية  ونظرًا 
لمصنع اليرموك الحربي الذي اتهمت الخرطوم إسرائيل 

بقصفه في 2012.
حسن  اإلسالميين  زعيم  مع  البشير  اختلف  وعندما 
الترابي العام 1999 وأسس األخير حزب المؤتمر الشعبي 

المعارض انحاز قوش للبشير.

رجل البشير القوي
في  »قوش«  بالفريق  المعروف  صالح،  إلى  وينُظر 
األوساط السياسية في السودان، باعتباره الرجل القوي في 
النظام، فيما تتهمه جماعات حقوقية غربية بتورّطه في 
انتهاكات ضد المتمردين في منطقة دارفور. وتقول جهات 
أخرى إنه هو من أغلق في عهده ما كان يطلق عليه »بيوت 
األشباح« التي عُِرفت خالل السنوات األولى لثورة اإلنقاذ 

كمكان لتعذيب المعارضين.
وانتمى قوش مبكراً للتيار اإلسالمي بزعامة السياسي 

السوداني حسن الترابي. وبعد تخرّجه في كلية الهندسة 
العام 1982، عمل قوش في عدد من المواقع في القطاع 
التضامن في وسط  الخاص، كما نجح في تصميم برج 
األمن«  »مكتب  ضمن  فاعاًل  عضواً  وأصبح  الخرطوم، 
التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة اإلسالمية القومية في 

.1985

»إقالتان وسجن«
قوش  تعرّض  الطويل،  األمني  مشواره  وخالل 
لإلطاحة من منصبه مرتين؛ أوالهما كان في أغسطس 
2009 عندما ُأقيل من منصبه كمدير عام لجهاز األمن 
والمخابرات الوطني، وعُيّن مستشاراً للبشير. فيما عُيّن 
نائب مدير الجهاز الفريق محمد عطا المولى عباس، مديرًا 
لجهاز المخابرات خلفًا لقوش، في مرسوم جمهوري خال 

من أي حيثيات.
الجديد مستشارًا  يُكد يستمر قوش في منصبه  ولم 
للرئيس، حتى أصدر البشير قرارًا بإقالته من ذلك المنصب 

األمن  جهاز  ألقى   ،2012 نوفمبر   22 وفي   .2011 في 
والمخابرات القبض على مديره السابق على خلفية االتهام 
بالمشاركة في محاولة انقالبية تخريبية، ليقبع على إثرها 
يوليو   10 في  وُأطلِق  يومًا.  و17  أشهر   7 السجن  في 
2013 بعد تبرئته من تهمة الضلوع في محاولة االنقالب 
حساباته  أرصدة  على  الحظر  وُألغي  البشير،  نظام  على 

الشخصية وحسابات ثالث شركات كان مُساهمًا فيها.
»االدعاء  إن  وقتذاك:  »رويترز«،  لوكالة  قوش  وقال 
أسقط التُهم الموجهة له لنقص األدلة«. وجدّد شكره 
للبشير وقال »سنقابل إحسانه بإحسان أكبر منه«، متهمًا 
شخصيات بالحكومة لم يسمها بأنها سعت للوشاية به 

إلى القيادات العليا بالدولة.
االستخبارات  وكاالت  مع  قوية  بعالقة  قوش  وتمتع 
الغربية، وال سيّما وكالة االستخبارات المركزية األمريكية 
أول  وكان  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  في  إيه(  آي  سي  )الـ 
مسؤول سوداني يزور واشنطن في عهد الرئيس السابق 

بيل كلينتون.

البشير ينفرد بالسلطة
وقال المحلل السياسي السوداني فيصل محمد صالح، 
إن »الرئيس السوداني تعود على التغيير من وقت آلخر في 
الشخوص وليس في السياسات والمناهج إلشغال الناس 
من وقت آلخر، والوضع معقد ومن الصعب أن نقول أن 

هناك مداخل منطقية لما حدث في جهاز المخابرات«.
وقال صالح في تصريحات لوكالة »سبوتنيك« الروسية، 
»ليس هناك دالالت محددة إلقصاء هذا أو اإلتيان بهذا، 
المخابرات  جهاز  في  األخير  التعديل  في  اآلخر  والشيء 
السودانية، أنه ال يوجد فارق كبير بين الرئيس الجديد 
صالح قوش، وبين المدير السابق محمد عطا، فاالثنان 
زمالء في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، بل هما دفعة 
للحركة اإلسالمية في وقت واحد، ودخال  واحدة وانتميا 
فليست  لذا  جدًا،  وعمال سنوات طويلة  معًا  األول  اليوم 

هناك فروق كبيرة في المنهج فيما بينهما«.
وأضاف: »أعتقد أنه سيحدث تغير كبير في العمل وليس 
في المنهج، فقوش يمتلك حضوراً وشخصية قوية جدًا 
بخالف المدير السابق، كما أن صالح قوش يبدو براجماتيًا 
وهو األقرب إلى تفكير الرئيس في هذه األيام ألنه ليس 
ليكون  استعداد  ولديه  اإلسالميين،  األصوليين  من 
براجماتيًا، ويبرر ذلك ما حدث بعد 9/11 عندما قاد تعاون 
المخابرات السودانية مع المخابرات األميركية حتى ينجو 
السودان من مقصلة االتهام باإلرهاب في تلك المرحلة 
وبالقطع تم هذا بعلم الدولة ورغبتها، والرئيس البشير 
يريد هذا النوع من الرجال في تلك المرحلة، ألنه يريد 
االبتعاد عن األصوليين اإلسالميين بعد أن قام الرئيس 

بتهميش الحركة اإلسالمية والحزب«.
صراعًا  القادمة  المرحلة  تشهد  أن  صالح  واستبعد 
ضد  اآلن  »المعركة  ألن  واإلسالميين،  الليبراليين  بين 
األصوليين والرموز اإلسالمية القديمة وهذا األمر يقوده 
في  األساسي  الرئيس  وشعار  شخصي،  بشكل  الرئيس 
ينازعه  أن  يريد  بالسلطة، وال  االنفراد  المرحلة هو  تلك 
أحد بالسلطة، من اإلسالميين القدامى الذين يحتكمون 
للتنظيم، فهو يريد التخلص منهم حتى ال يصبح ألحد 

مشروعية أكثر من مشروعية وجوده هو على السلطة«.

أنقرة–وكاالت

الخرطوم - وكاالت

<   سربيل كمال باي وبروين بولدان وسزاي تمللي خالل مؤتمر حزب الشعوب 

<    حطام الطائرة »إف 16« اإلسرائيلية التي سقطت بصاروخ سوري <   فالديمير بوتين



كتاب 10

إشكاليات وتحديات اإلنصاف واملصالحة الوطنية في ليبيا

في كتابه »ليبيا التي ال نعرفها« يقدم الدكتور على عبد اللطيف احميده قراءة جديدة في التاريخ الليبي الحديث، وهي 
قراءة كاشفة وضرورية لفهم الواقع الذي انفجر بعد 17 فبراير 2011.. وهي أيضًا قراءة تصحح »النظرة النمطية 

والمغلوطة السائدة عن ليبيا، التي تركز على تصورات غير تاريخية ضيقة ومضحكة تتمثل في القبلية والنفط ومعمر 
القذافي«.

صحيح أنه يقدم دراسة منهجية في التاريخ والثقافة والمجتمع األهلي منذ 1830 وحتى 2011، إال أن تلك الدراسة 
تؤسس أيضًا لفهم صحيح ألدوار القبائل الليبية التي تعددت، وتكشف طبيعة العالقة الجهوية بين أقاليم ليبيا 

الثالثة، والصراع بين الدويالت التي نشأت بها، الدولة القرمانية في طرابلس ودولة أوالد محمد في فزان، ودور 
األساطيل الفرنسية واإلنجليزية في الضغط على يوسف باشا لسداد ديونه في العام 1820ــ 1830.

الكتاب يبحث في جذور التكوين االجتماعي لوالية طرابلس الغرب، كما كانت ليبيا تعرف قبل الغزو اإليطالي، وذلك 
لفهم مستويات هذا التكوين االجتماعي، من النخبة العثمانية إلى األعيان، وكبار شيوخ القبائل في »الكره غلية«، 

وحتى القبائل التابعة والمهمشة، الجبادة والفالحين المهمشين والعبيد واألسرى.
ومنهج احميده في هذا كله كما يقول حرفيًا: »أنا أحقق في مجاهل التاريخ وأرشيف التاريخ وذاكرة رواد التاريخ 

الشفهي، ألقي األسئلة وأبحث عن إجابات، وأترك الحقيقة الموضوعية تقودني إلى كتابة هذا التاريخ«، وهو يحتفي 

باألدب، خصوصًا األدب الشفاهي كمصادر غير تقليدية يمكن أن توفر وجهة نظر مغايرة للتأريخ عن غيرها 
من وجهات النظر الرسمية للدولة.

أسئلة كثيرة يطرحها الدكتور احميده كمؤرخ، منها كيف استطاعت الدولة العثمانية السيطرة على والية 
كبيرة متوغلة في الصحراء الكبرى؟ وما هو مجتمعنا الليبي وما طبيعته؟ وما تكوين فئاته خالل القرن 

التاسع عشر؟ وكيف تطورت في القرن العشرين؟
وغيرها من أسئلة حول جرائم الفاشية اإليطالية، ونظام القذافي بشبكاته العائلية وعدم ثقته في الغرب، 

ثم خسارته الشرعية األخالقية داخل المجتمع الليبي بانطالق ثورة 17 فبراير.
ليستشرف الكاتب في مؤلفه الذي نشر في العام 2013 ، تداعيات الثورة الليبية على الوضعين اإلقليمي 

والدولي، والتحديات االستراتيجية التي تواجهها في الداخل والخارج.
وفي ما يتعلق باألمن والحدود يخلص الدكتور احميده إلى أن »خبرة التاريخ الليبي الحديث تعطي 
حكمة إستراتيجية أساسية، مؤداها ضرورة حماية الحدود الجنوبية، والتحالف مع أنظمة دول الجوار 

لتدعيم المصالح الليبية كما حدث في العهد العثماني، ودولة االستقالل، بل حتى نظام القذافي 
الشمولي استوعب هذه الحكمة برغم توظيفه لها من أجل أمن النظام والزعيم األوحد«.

ليبيا التي ال نعرفها.. 
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التحدي األكبر الذي يواجهنا هو كيف 
نبدأ ثقافة بديلة لثقافة التسلط والفساد 

والنظر للمال العام والدولة كغنيمة

علينا االستفادة من تراثنا الديني 
والثقافي بإحياء فكرة التسامح والعفو 

عند المقدرة، وأيضاً جبر الخواطر

المجتمع الليبي أمام تحدي بناء دولة 
مدنية ديمقراطية حديثة وهي الفرصة 

الثانية بعد االستقالل

ما بين 1994 و2004، ظهرت 
20 لجنة إنصاف ومصالحة بعضها 

أنشأتها الدول وأخرى من األمم المتحدة

فبراير   17 ثورة  بعد  الليبي  المجتمع  يواجه 
وسقوط النظام الديكتاتوري إشكاليات صعبة مثل 
العديد من المجتمعات التي واجهت الديكتاتوريات، 
والشمولية  التسلطية  والدول  األهلية  والحروب 
سواء في أميركا الالتينية أو شرق أوروبا أو العالم 
العربي. اآلن ال بد من التفكير الجاد المنهجي في 
المعوقات والعقبات التي تراكمت فيما أسميه عبء 
تاريخ الدولة التسلطية بعنفها وقمعها وتدميرها، 
ليس فقط للمؤسسات االجتماعية واألهلية ولكن 
أيضًا تشويه القيم المدنية وغرس الغبن واألحقاد 
قبل  يدعو  مما  والقبلية،  الجهوية  النعرات  وإحياء 
لهذا  واالستيعاب  الوعي  إلى ضرورة  آخر  أي شيء 
من  المهنية  األخالقية  الكفاءة  وأيضًا  العبء، 
يتحقق  لن  الهدف  جاد. هذا  بدء حوار وطني  أجل 
العدالة  وتطبيق  سياسية  تسوية  في  بالتفكير  إال 
إلظهار  تعمل  إنصاف  لجنة  خالل  من  االنتقالية 
بالكشف  الوطنية  المصالحة  وبعدها  الحقيقة 
المنسي  وتوثيق  التاريخ  وإظهار  الحقائق  عن 
والمنفيين  والمساجين  شين  والمهمَّ للمظلومين 
الدكتاتورية،  التسلطية  المرحلة  والمعذبين خالل 
هذا المقال يتبنى منهج ما بعد االستعمار وما بعد 

الصراع التاريخي.
السؤال األساسي الذي يواجه المجتمع الليبي هو 
كيف نفكر في المصالحة الوطنية من غير أن نسقط 
بين شرائح  األهلي  والعنف  والثأر  االنتقام  تيار  في 
المجتمع التي أيدت النظام وساهمت في استمراره 
واألغلبية  االستبداد  المناضلة ضد  المجتمع  وقوى 
الصابرة الصامتة التي قاومت بطرق عدة ضد هذا 
النظام الذي أفلس أخالقيًا وسياسيًا، وأعلن الحرب 
على المجتمع عندما قام شباب 17 فبراير باالحتجاج 
السلمي من أجل مطالب عادلة، ما نواجهه هو كيف 
نوافق أو نوازن بين مطالب العدالة وإظهار الحقيقة 
وفي الوقت نفسه إنجاز أو وضع األساس للمصالحة 
الوطنية لبناء دولة مدنية وديمقراطية. نقترح في 

هذا البحث ثالث أفكار أساسية:
أواًل: ضرورة القيام بتسوية سياسية مع مؤيدي 
إنسانية  جرائم  يقترفوا  لم  الذين  السابق  النظام 

ومالية.
إنصاف وحقيقة  لجنة  التفكير في  ثانيًا: ضرورة 
الحقيقة  إظهار  أخرى  بعبارة  وطنية.  ومصالحة 
هو نوع من اإلنصاف أواًل، بعدها تأتي المصالحة 
التاريخي  اإلعالمي  والتوثيق  االعترافات  خالل  من 

والتعليمي.
المقارنة  التجارب  ودراسة  معرفة  ثالثًا: 
للمجتمعات األخرى التي واجهت تحديات مشابهة 
تجربة  وخصوصًا  الدكتاتوريات،  سقوط  بعد  لنا 
التي أعطتنا أهم تجربة في تطبيق  أفريقيا  جنوب 
مفهوم هيئة أو لجنة تحقيق المصالحة، والتجربة 
المغربية وهي األولى في العالم العربي برغم كل 

االنتقادات التي حدثت لها.
رابعًا: إعادة فهم واستيعاب عبء التاريخ الليبي 
في القرن العشرين من دولة استعمارية استيطانية 
التأثير  بهدف  االستقالل،  بعد  ما  دولة  إلى  عنيفة 
التاريخي  تراثنا  من  لالستفادة  وأيضًا  والتفاعل، 
والديني والثقافي عند إنشاء لجنة حقيقة وإنصاف 

ومصالحة كما أدعو في هذا البحث.

افتراضات ومفاهيم منهجية
ماذا  هو  وفلسفيًا  تاريخيًا  الملحّ  السؤال  ولكن 

نعني بالمصالحة؟
الممزقة  العالقات  معالجة  تعني  المصالحة 
عملية  رؤية  تطوير  تشمل  والتي  والمتصارعة، 
واالعتراف  والمدني،  األهلي  للمجتمع  وشاملة 
بناء  أو  القريب  والماضي  التاريخ  بعبء  والتعامل 
عالقة إيجابية مشتركة تركز على الحد األدنى من 
ثقافي  تغيير  أو  المجتمع  في  والتوافق  التراضي 
والمواطنة،  المساواة  فكرة  على  مبني  وقيمي 
البطالة  وبالذات  الملحة  العقبات  حل  وأخيرًا 
الشفافية في  واإلعالم من خالل  والتعليم  واألجور 
جميعًا  للناس  والمواطنة  القانونية  المساواة  ظل 

عدا الجالدين والقتلة.
وإنصاف  حقيقة  لجنة  أن  البحث  هذا  في  أزعم 
حجر  وهي  ليبي  قومي  أمن  مسألة  ومصالحة هي 
األساس في إنهاء الصراع األهلي والعنف المسلح، 

ومن ثم اإلعداد لبناء دولة مدنية وديمقراطية في 
ستساعد  أعتقد،  كما  األولى،  الخطوة  هذه  ليبيا. 
من  سلميًا  االجتماعي  الصراع  يكون  أن  على 
تضمن  التي  والمدنية  األهلية  المؤسسات  خالل 
خالل  من  التعبير  في  والحق  االختالف  شرعية 
ونساًء  رجااًل  لليبيين  تكفل  التي  القانون  سلطة 
باختالف مناطقهم وجهاتهم المساواة والشفافية 
القانونية، ولكن قبيل القيام بتفصيل هذه اللجنة، 
هناك شرط أساسي ومحوري وهو القبول بتسوية 
يقترفوا  لم  الذين  الليبيين  ماليين  مع  سياسية 
جرائم سياسية ومالية وما زالوا إما خارج ليبيا في 
محاكمتهم  تمت  أو  ونصف(  )مليون  الجوار  دول 
أيضًا  مجرمين.  أو  الفلول  أو  كاألزالم  ليبيا  داخل 
الحديث عن معالجة وطنية يظل  تأكيد  ال بد من 
وإظهار  اإلنصاف  على  اإلصرار  غير  من  ناقصًا 

الحقيقة من خالل االعترافات والتوثيق.
النقاط  العلمي  المقال  هذا  في  أحلل  سوف 
المصالحة  لمفهوم  التاريخي  السياق  اآلتية: 
وطبيعتها،  اللجنة  في  التفكير  كيفية  واإلنصاف، 
المصالحة  لجنة  نماذج  ومدلوالته،  االسم  اختيار 
وأوجه  والمغرب  أفريقيا  جنوب  وتجربتا  واإلنصاف 

االتفاق والنقد لهما.
األكبر  التحدي  بأن  االعتراف  من  بد  ال  ولكن 
مدني  طور  في  نبدأ  كيف  هو  اآلن  يواجهنا  الذي 
وثقافة جديدة بديلة لثقافة الماضي ثقافة التسلط 
والنظر  القانون  على  والتحايل  والوساطة  والفساد 
إلى المال العام والدولة كغنيمة – الخطوة األولى 
هي مواجهة الماضي بقمعه وتسلَّطه ومؤسساته 
وتاريخه. لجنة ليبية للحقيقة واإلنصاف والمصالحة 
لن تحل كل اإلشكاليات والتحديات ولكنها ليست 
نصبو  ما  بناء  في  ستساعد  صحيحة  بداية  سوى 
والديمقراطية،  المدنية  المساواة  دولة  وهو  إليه، 
أزعم أن هذا الهدف سوف يحقق الوحدة الوطنية 
من أجل بناء كيان وثقافة جديدة في العقد القادم.

 السياق التاريخي لمفهوم
 الحقيقة واإلنصاف والمصالحة

لجنة  نذكر  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
التي  النازية  الحرب  جرائم  لمحاكمة  »نورميرج« 
تعتبر أهم إدانة لجرائمهم ضد اإلنسانية بعد حرب 
واألوروبيين  والغجر  واالشتراكيين  لليهود  اإلبادة 
لجان  النتشار  التاريخي  السياق  ولكن  الشرقيين. 
أجل  من  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  التحقيق 
المصالحة الوطنية انتشرت بعد سنة 1994، كيف 

نفسر هذا؟
ال بد من األخذ في االعتبار سقوط الدكتاتوريات 
الحرب  ونهاية  الواحد،  الحزب  نظام  العسكرية، 
الشمولية  األنظمة  ضد  الثورات  بفعل  الباردة 
الالتينية،  أميركا  ودكتاتوريات  أوروبا  شرق  في 

العربي تشدّ  الربيع  وها هي شعوبنا اآلن بثورات 
 17 ثورة  ثورتنا،  فيها  بما  أجمع  العالم  اهتمام 
الموضوع  هذا  على  أعلق  أن  وأستطيع  فبراير. 
في  السنة  هذه  خالل  أساسيًا  فاعاًل  كنت  ألنني 
األميركي  العام  للرأي  والكتابة  والحديث  التعليق 
ينظر  اآلن  العالم  المتحدة.  األمم  وأيضًا  والغربي، 
تجربتي  أشاهده خالل  لم  وبتعاطف  باهتمام  إلينا 
هذا  الماضي،  القرن  ثمانينات  منذ  المنفى  في 
بناء  خالل  من  الثورة  إلنجاز  لنا  تحديًا  أيضًا  يعني 
الدولة المدنية الديمقراطية، ولهذا أرى أن الثورة 
النظام  إسقاط  وهي  األولى  المرحلة  في  نجحت 
في  الثورات  تاريخ  يعلمنا  كما  ولكن  الدكتاتوري. 
تسرق  الثورات  فإن  يقظين،  نكن  لم  إذا  العالم 
الطامعة  والقوى  الداخل  في  المضادة  والثورة 
فيها  بما  الثورات  سرقة  في  تنجح  قد  الخارج  في 
افتراضات  ثالثة  هناك  ليبيا.  في  نحن  ثورتنا 
المختصين في  عليها جل  يتفق  قانونية وفلسفية 
أولها ال بد من دراسة وفهم  اللجان،  دراسة هذه 
وثانيها  واجتماعيًا،  والتسّلط سياسيًا  العنف  تاريخ 
الغبن  رفع  في  التاريخية  وجراحه  بالظلم  االعتراف 
االعتراف  وأخيرًا  اإلنصاف،  في  والرغبة  والتوتر 
وانتهاك  والظلم  للتسلط  األخالقية  بالمسؤولية 

حقوق اإلنسان.
الدراسات المقارنة والتاريخية للتسلط والعنف، 
والتسوية  المصالحة  أهمية  على  أيضًا  تتفق 
وبالتالي  الدولة،  بناء  عملية  قبيل  السياسية 
وتعويض  وتسجيلها  الماضي  بجرائم  االعتراف 
الماضي  للصلح  التمهيد  في  جوهري  هو  الضحايا 

وبناء نظام بديل وديمقراطي.
- ما هي لجنة الحقيقة، واإلنصاف والمصالحة:

إنصاف ومصالحة  لجنة   20 العالم ظهور  شهد 
قبل  من  أنشئ  بعضها  و2004،   1994 بين  ما 
حالة  في  المتحدة  األمم  قبل  من  واألخرى  الدول، 
منظمة  أنشأتها  وأخرى  وجواتيماال،  السلفادور 

دولية غير حكومية )هاييتي ورواندا( .
بشكل عام لجان الحقيقة واإلنصاف والمصالحة 
انتهاكات  تاريخ  في  للتحقيق  بنيت  هيئات  هي 
أربعة  تتضمن  عادة  اللجان  هذه  اإلنسان.  حقوق 

أهداف:
وانتهاك  العنف  عن  المسؤول  من  تحديد  أواًل: 

حقوق اإلنسان.
وتاريخ  الشهادات  وإذاعة  بنشر  القيام  ثانيًا: 

العنف من قبل الضحايا والمنتهكين.
ثالثًا: القيام بإعالن توصيات قانونية واجتماعية 

لمنع حدوث هذه االنتهاكات في المستقبل.
رابعًا: نشر هذه الوقائع وتقارير اللجان كمصدر 

وشهادة للتاريخ وتضميد جراح المجتمع المدني.
ليس هناك اتفاق على اسم الهيئة أو اللجنة. في 
الحقيقة،  اسم  ذكر  وهاييتي  والسلفادور  التشيلي 

كان  وبوليفيا  واألورجواي  األرجنتين  في  ولكن 
أفريقيا  جنوب  في  المختفين  تاريخ  على  التركيز 
المغرب  في  أما  والمصالحة،  الحقيقة  اللجنة  اسم 
فأعطي اسم هيئة اإلنصاف والمصالحة، ولكن جل 
هذه اللجان تتفق على األقل في االعتراف كخطوة 
أولى لبداية المصالحة، وأيضًا وضع الموارد المالية 

واإلجرائية لتمويل الهيئة وتعويض الضحايا.
نظام  سقوط  بعد  أفريقيا  جنوب  تجربة  تبرز 
العالم  في  اآلن  حتى  األهم  العنصري  األبارتهيد 
القانونية  األوساط  في  ونقاشًا  دراسة  واألكثر 
واألكاديمية بشكل عام. شكلت اللجنة التي سميت 
وانتهت   1995 العام  في  والمصالحة  الحقيقة 
مهمتها في العام 1998، رئيس هذه اللجنة القس 
المحترم دزموند توتو رجل الدين البارز في النضال 
تسوية  هو  أساسها  اللجنة  العنصري،  النظام  ضد 
سياسية شكلت كحل سلمي للصراع السياسي في 
أساسيين:  مبدأين  من  وانطلقت  أفريقيا  جنوب 
الفترة  في  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  التحقيق 
1960–1994، وإعطاء عفو عام للجاّلدين  ما بين 
بالجرائم  االعتراف  مقابل  والجيش  األمن  ورجال 
اللجنة  بدأت  وتحديدًا  والغفران،  بالعفو  والقبول 

بالخطوات اآلتية كخارطة طريق للعمل:
ل النتهاكات حقوق اإلنسان  1 - تسجيل مفصَّ

في الفترة المحددة.
والمؤسسات  األشخاص  أسماء  ذكر   -  2

المسؤولة عن االنتهاكات.
علنيًا  منبرًا  اإلنسان  حقوق  ضحايا  إعطاء   -  3

للتعبير عما حدث لهم.
ماديًا  الضحايا  لتعويض  توصيات  إصدار   -  4

ومعنويًا من ميزانية الدولة.
5 - إصدار توصيات لمنع انتهاك حقوق اإلنسان 

في المستقبل.
6 - إصدار عفو عام عن األشخاص المتورطين 
مقابل  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  قضايا  في 

اعترافهم الكامل بجرائمهم.
أساسًا  تهدف  كانت  اللجنة  أن  الواضح  من 
لتضميد جراح المجتمع المدني في جنوب أفريقيا، 
نيلسون  الرئيس  هو  للجنة  األعلى  المثل  وكان 
مانديال الذي أصر على عدم شعوره بالمرارة وعدم 
العنصري،  النظام  رجال  من  االنتقام  في  رغبته 
سياسية  تسوية  إلى  الموقف  هذا  أدى  وبالتالي 
نظام  بجرائم  االعتراف  مقابل  ولكن  عام،  وعفو 
التمييز العنصري، أي المراهنة على المستقبل في 
التحقيق  هو  اللجنة  عمل  ميز  ما  المطاف.  نهاية 
في االعترافات التي أعطت مصداقية لعمل اللجنة، 
الضخم  تقريرها  اللجنة  أصدرت   1998 العام  وفي 

من أربعة أجزاء.
ولكن ال بد من اإلشارة بأن عمل اللجنة تعرض 
لبعض االنتقادات، أهمها بأنها ركزت على مرحلة 
األخالقية،  العدالة  في  تحقق  ولم   ،1960 بعد  ما 
النظام  في  البارزين  الرجال  بعض  على  وتركيزها 
األغلبية  ضد  العنف  تجاهلت  أنها  أي  العنصري، 
والتهجير،  واالقتالع  األراضي  نزع  في  السوداء 
وأيضًا جرائم البانتوستان وسكتت عن دور الذين 
استفادوا من النظام من خالل االمتيازات الوظيفية 

والتعليمية واالقتصادية.

 المغرب: لجنة اإلنصاف والمصالحة
المغرب  في  والمصالحة  اإلنصاف  لجنة  أنشئت 
الملك  قبل  من  ملكي  بقرار   2004 يناير  في 
زكري،  بن  إدريس  السيد  وعيّن  السادس  محمد 
السجين السياسي السابق رئيسًا للجنة، وتكوّنت 
األساسي  الهدف  وكان  عضوًا،   )16( من  اللجنة 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  في  التحقيق  هو  للجنة 
الفترة  الدولة في  المواطنين من قبل أجهزة  ضد 
في  يسمى  ما  وبالذات   1999  -  1956 بين  ما 
المغرب بالسنوات السوداء أو »سنوات الرصاص« 
عذبوا  الذين  المختفين  وأسماء  تاريخ  وتحديدًا 
وسجنوا أو أعدموا، انتهت اللجنة من مهمتها في 
هذه  خالل  اللجنة  هذه  قامت   .2004 فبراير   13
للتعويض،  طلب  ألف   22 ومراجعة  بقبول  الفترة 
وكانت االعترافات علنية في أجهزة اإلذاعة المرئية 
اللجنة  هذه  بأن  االعتراف  من  بد  ال  والمسموعة. 
الملك  وأعطت  العربي،  العالم  في  األولى  هي 
تصحيح  في  السياسي  الرصيد  بعض  الجديد 
الماضي القمعي للعرش المغربي خالل فترة حكم 
اللجنة  هذه  ولكن  الثاني،  الحسن  الملك  والده 

تعرضت أيضًا لالنتقاد من داخل وخارج المغرب.
أواًل: اللجنة لم تذكر أو تطلب أسماء الجالدين 
فمثاًل  اإلنسان،  حقوق  بانتهاك  والمتهمين 
جيش  قادة  أحد  العمراني  مصطفى  المناضل 
في  أعضاء  قبل  من  عذب  بأنه  ذكر  التحرير 
الشهادة  هذه  تؤد  لم  ولكن  االستقالل،  حزب 

الستدعائهم.
ضد  المغربي  القانون  اللجنة  تجاهلت  ثانيًا: 
المغربية في  الدولة  دور  وأكثر من ذلك  اإلرهاب، 
المعارضة  اإلسالمية  الجماعات  وسجن  تعذيب 
المتحدة  الواليات  أرسلتها  والتي  المغرب  داخل 
الحادي  أحداث  بعد  والتعذيب  للتحقيق  للمغرب 

عشر من سبتمبر 2001.
المخابرات  لجان  مع  تحقق  لم  اللجنة  ثالثًا: 
المناضل  قضية  مثل  قديمة  قضايا  في  واألمن 
علي  الصحفي  مثل  حديثة  أو  بركة،  بن  المهدي 

المرابط الذي سجن بتهمة قذف الذات الملكية.
رابعًا: اللجنة لم تتعرض للمسؤول األكبر الملك 
واإلقصاء  القمع،  في  الدموي  ودوره  الثاني  حسن 
بالتعويض  أوصت  اللجنة  ولكن  والتعذيب. 
اللجنة  شك  بال  التاريخي،  للتوثيق  التقرير  وبنشر 
النقائص ولكنها األولى  المغربية فيها الكثير من 
في منطقتنا واألكثر أهمية، اللجنة تجاهلت العنف 
التفاوت  درجات  أسوأ  تعاني  بالد  في  االجتماعي 

االجتماعي والتعليمي في المنطقة كلها.

خالصة
وإنصاف ومصالحة  لجنة حقيقة  تنشأ  أن  أقترح 

لألسباب اآلتية:
فرصة  الضحايا  وإعطاء  الحقيقة  لمعرفة  أواًل: 
للشهادة للتاريخ وأيضًا سماع رؤية رجال المخابرات 
بجرائمهم  لالعتراف  والكتائب  الثورية  واللجان 

وأيضًا سرّاق المال العام.
والجالدين  والمجرمين  القادة  باستثناء  ثانيًا: 
الكبار، ال بد من تسوية سياسية في ليبيا تتطلب 
أفريقيا  جنوب  حالة  في  كما  بالجرائم  االعتراف 
ولكي تعفو عن األشخاص، ال بد من تخفيف خطر 
حالة  في  كما  والثأر  االنتقام.  مأزق  في  االنزالق 
وخطير  مدمر  الطريق  هذا  والعراق،  الصومال 

سيزيد من العنف والطحن األهلي.
وحقيقة  إنصاف  لجنة  إلى  نحتاج  نحن  ثالثًا: 
مصداقية  ذات  وقيادات  ونساء  رجال  من  مكونة 
الحقيقة  للجنة  أقرب  ونحن  ومؤهّلة،  أخالقية 
النموذج  من  أفريقيا  جنوب  في  والمصالحة 

المغربي، الذي ال أراه مناسبًا في حالة ليبيا.
القانوني  بالجانب  نهتم  أن  أقترح  رابعًا: 
أن  أولي  كمبدأ  اللجنة،  تكوين  في  والتاريخي 
نستفيد من تراثنا الديني والثقافي في إحياء فكرة 
التسامح والعفو عند المقدرة، وأيضًا جبر الخواطر 
المجتمع  في  الحضارية  الجوانب  أهم  تمثل  التي 
تتلوث  لم  التي  القيادات  في  وخصوصًا  الليبي، 
كما  مصداقيتها  فقدت  أو  النظام،  مع  العمل  في 
في حالة الكثير من الليبيين العائدين من الخارج، 
الغربية، وال  المخابرات  والذين تعاملوا مع أجهزة 
الهيئة  في  الة  فعَّ مشاركة  النساء  إعطاء  من  بد 

واالستفادة من األمم المتحدة في هذا المجال.
ترفًا  أو  فرعيًا  شأنًا  ليست  اللجنة  هذه  وأخيرًا 
أكاديميًا، المصالحة الوطنية هي التحدي األساسي 
هي  والمصالحة  الحقيقة  ولجنة  األهلي،  للسلم 
غير  من  الليبيين  جراح  لتضميد  األولى  اللبنة 

تجاهل الماضي.
حقيقي  تحدٍ  أمام  اليوم  الليبي  المجتمع 
حديثة،  ديمقراطية  مدنية  دولة  لبناء  وتاريخي 
المسؤولية  االستقالل،  بعد  الثانية  الفرصة  وهي 
كبيرة وإذا تم التهاون في معرفتها أو ال سمح اهلل 
والصراع  واالنتقام  الثأر  لمفهوم  المجتمع  انزلق 
أخرى، وخصوصًا  فرصة  الشعب  يجد  فلن  المسلح 
كل  من  تحدق  والدولية  اإلقليمية  األطماع  أن 
جانب، ويجب أال يالم اآلخر على هذا، ولكن األمل 
الكبير في النهاية هو في شجاعة وسماحة وحيوية 
الشعب وقيادات المجتمع في استيعاب عبء التاريخ 
يحدث  كما  القادمة  الصعبة  التحديات  وجسامة 
اآلن، وأيضًا من تجارب الطحن األهلي في العراق 

والصومال وسورية.

<      دزموند توتو  يتوسط المنصة في أحد  اجتماعات لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا <    جانب من اجتماعات لجنة اإلنصاف والمصالحة في المغرب 

االعتراف بجرائم املاضي وتسجيلها وتعويض الضحايا جوهري للمصالحة وبناء نظام بديل وديمقراطي

<    دزموند توتو <   إدريس بن زكري

ُنحتاج إلى لجنة إنصاف وحقيقة مكونة من رجال ونساء وقيادات ذات مصداقية أخالقية ومؤهلة
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خالل  ليبيا  شهدتها  الــتــي  األحـــداث  ألــقــت 
السنوات السبع الماضية بظاللها على آثار ثورة 
المشهد  على  االنقسام  وانعكس  فبراير،   17
المناطق  بعض  في  أوجها  على  احتفاالت  بين 
إرهــاب  وقــع  على  أخــرى  في  ذكراها  وخفوت 
لم  بينما  مستمر،  بشكل  ويضرب  يتربص 
يوحدهم إال يوم العطلة الرسمية األحد المقبل.

بقيادة  ُمسّيرة  السياسية  العملية  باتت  فيما 
طموح  إلــى  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
العام  خالل  ورئاسية  نيابية  النتخابات  الذهاب 
حتى  عليها  إشارات  أية  تتضح  لم  بينما  الجاري 

اآلن.
بالعيد  لالحتفاالت  العليا  اللجنة  وأعلنت 
شامل  برنامج  عن  فبراير   17 لثورة  السابع 
والكشفية  الفنية  الفعاليات  من  عــددًا  يضم 
تقام  أيام، حيث  ثالثة  وعلى مدى  والترفيهية 
نبنوها«،  بعض  »مع  شعار  تحت  االحتفاالت 
وتبدأ في العاصمة طرابلس، كما أعلنت بلديتا 
سرت وصبراتة عن مشاركتهما في االحتفاالت.

ومن خالل كرنفاالت تقيمها حركة الكشافة 
راية  ورفع  الثورة  شعلة  وإيقاد  والمرشدات 
الفنية  الحفالت  الشهداء، تنطلق  ليبيا بميدان 
ببحيرة السرايا الحمراء، باإلضافة إلى »كرنفال 
الخلد  قصر  من  الجمعة  ــدًا  غ ليبيا«  ســالم 
الفرقة  بمشاركة  الشهداء  ميدان  إلى  وصوالً 
مركبات  تتبعهما  والبحرية،  للشرطة  النحاسية 
الموسيقية  والفرقة  المركزي  واألمن  الداخلية 

للكشافة والمرشدات.
وتشارك في الكرنفال فرقة الفنون الشعبية 
الطرابلسية  والنوبة  وهون  الطوارق  وفرقة 
إلى  باإلضافة  )الــعــقــد(،  الخيول  وفــرســان 
وأزياء  التقليدي  الليبي  الشعبي  للزي  عروض 
العلمية  التخصصات  مختلف  مــن  أخـــرى 
على  ذروتها  االحتفاالت  فيما تصل  والعملية، 
الشهداء، من خالل  بميدان  المفتوح  المسرح 

فقرات تنشيطية وترفيهية.
لجنة  تشكيل  البلدية  قررت  مصراتة  وفي 
الذكرى السابعة لثورة  لإلشراف على احتفاالت 
مؤسسات  مع  التنسيق  تتولى  فبراير،   17
التي  الخاصة  الجهات  وكافة  المدني  المجتمع 

والتنسيق  باالحتفال،  المشاركة  في  ترغب 
لتذليل  بالبلدية  الخدمية  الجهات  كافة  مع 
لظهوره  الالزمة  اإلمكانيات  لتوفير  الصعاب 

بالشكل المناسب.
الماضية  ــام  األي خــالل  مصراتة  وشهدت 
شباب  من  لمجموعة  تطوعية  تزيين  أعمال 
البلدية بمجهودات ذاتية، بالتعاون مع مكتب 
الشركة العامة للكهرباء بصبراتة ومكتب بريد 
لإلعداد  العامة،  الخدمات  وشركة  صبراتة 
للثورة من  السابعة  بالذكرى  االحتفال  لتنظيم 
بلدية  أهالي  فيه  يشارك  منوع  برنامج  خالل 
صبراتة، كما كان للشركة العامة للكهرباء هي 

األخرى 

صيانة  خالل  من  االحتفاالت  استعدادات 
شاشات العرض أمام الفندق الكبير بطرابلس.

تزال  وال  السابعة  الذكرى  تأتي  طبرق  وفي 
االحتفال  مظاهر  عن  بعيدة  بالمدينة  الحياة 
للعام الخامس على التوالي، خالفًا لما تشهده 
فضلت  حيث  والبلديات،  المدن  من  غيرها 

المدينة أن يمر اليوم عادياً كغيره من األيام.
وبات العامل المشترك بين المناطق الليبية 
وضع  في  متمثاًل  للثورة  السابعة  الذكري  في 
اقتصادي متدهور منذ اإلطاحة بمعمر القذافي 
في العام 2011، حيث انزلقت الدولة في حالة 
السياسية،  االنقسامات  وتفاقمت  أهلية،  حرب 
وتدهور  واإلرهــاب  الجريمة  انتشار  عن  فضاًل 

في  ذروتــهــا  تصل  أن  قبل  األمــنــي،  الوضع 
االشتباكات  حدة  تصاعدت  حيث   ،2014 العام 
الرئيسي  المصدر  الــخــام،  شحنات  وعرقلت 
للدخل، ما تسبب في تدمير االقتصاد المعتمد 

على االستيراد بالدرجة األولى.
البالد  شهدتها  التي  االقتصادية  الصعاب 
انفراجة  تشهد  بدأت  األخيرة  السنوات  خالل 
استقرار  حالة  عكستها  إيجابية«  »نتائج  مع 
الشرائية  القوة  في  متزايد  ن  وتحسُّ نقدي 
معدالت  على  بــدوره  انعكس  الــذي  للدينار، 

أسعار السلع والخدمات.
أن  كاد  ــات  األزم لوحة  من  آخر  جانب  في 
بين  »المصالحة  صعوبة  األكثر  الملف  يشهد 

ُيواجه  أن  قبل  انفراجة،  وتــاورغــاء«  مصراتة 
عشرات  ــول  وص تعثر  بعد  عراقيل  االتــفــاق 
بلدتهم؛  إلــى  تــاورغــاء  نازحي  من  العائالت 
وينصبون خيامهم في الصحراء بسبب مطالبة 
جهات من مصراتة بتأجيل عودة األهالي حتى 
الوصول »إلى معالجة موضوعية واقعية عادلة 
نحو  بعد  وذلك  الحساسية«،  بالغ  الملف  لهذا 
سبعة عشر شهرًا من مصادقة رئيس المجلس 
السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
على اتفاق المصالحة بين ممثلين عن مجلسي 
في  بتونس  تــاورغــاء  ومحلي  مصراتة  بلدي 
برعاية   2016 أغسطس  من  والثالثين  الحادي 

أممية.

في طبرق تأتي الذكرى السابعة 
وال تزال الحياة بالمدينة بعيدة 

عن مظاهر االحتفال للعام 
الخامس على التوالي

»ثورة 17 فبراير«.. 
عيد بأي حال عدت

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

السنة الثالثة
العدد 117

اخلميس
29 جمادى األولى 1439 هــ

15 فبراير 2018 م 11

عراقيل تواجه المصالحة بين مصراتة وتاورغاءاالنقسام انعكس على احتفاالت وحدتها العطلة الرسمية

احتفاالت كرنفالية.. 
وأسئلة.. وأزمة تنتظر الحل

7 سنوات مضت على اندالع ثورة 17 فبراير، 
لكن لم تمض ُسنة التغيير كما اشتهت سفن 
الثوار، إذ ما يزال لسان حال المواطن »الثورة 

مختطفة ونحن ندفع الثمن«.
أمنية  ومشكالت  سياسي  انقسام  بين  وما 
استطلعت  من  حديث  كان  معيشية،  وأزمات 
أهدافها،  ضلت  ثورة  عن  آراءهــم  »الوسط« 
الداخل  في  سياسيين  حجر  إلى  وتدحرجت 

وأطراف دولية في الخارج.
المجاورة،  والمناطق  أجدابيا  مدينة  في 
تراجعت  السابقة،  األعوام  من  العكس  وعلى 
مظاهر االحتفال أو تزيين الشوارع الرئيسية أو 
الساحة المخصصة للتجمع فيها واالحتفال بها.

الحياة  »طابور  أن  على  مواطنون  يتفق 
يفسح  لم  والمخابز  المصارف  أمام  الطويل 
والفرعية  الرئيسية  الشوارع  لتزيين  المجال 

استعداًدا لذكرى الثورة«
ولم يختلف الوضع في أجدابيا، عن مناطق 
ومرسى  القديمة  والبريقة  الجديدة  البريقة 

البريقة، وبشر والعقيلة.
حلقة  كانت  والتي  سبها،  مدينة  في  أما 
اندلعت  التي  االشتباكات  حلقات  من  هامة 
عباس  قدافي  يقول  الــثــورة،  ــداث  أح خــالل 
المنوني أحد شباب المدينة إن أهداف الثورة 

لم تكن واضحة.
خالل  تقييمها  الظلم  »من  أنه  يرى  لكنه 
على  يعتد  لم  الليبي  فالمجتمع  سنوات،  سبع 
نعيشها  التي  المفرطة  والحرية  الديمقراطية 
المواطن أحمد محمد األنصاري،  اآلن«، ورأى 
إذ  آخــر،  منظور  من  السبع  السنوات  حصاد 
تآكل  إلى  أدى  السياسي  االنقسام  أن  اعتبر 
الطبقة الوسطى التى تضبط المجتمع، معتبًرا 
أن »هذا مؤشر خطير على فساد هائل، يقابله 
وانعدام  والحاجة  الفقر  معدالت  في  زيــادة 

األمن«.
الكشكري،  عبدالسالم  المدني  الناشط 
لم  الثورة  في  شارك  الذي  المواطن  إن  قال 
كل  هي  واالنقسامات  الصراعات  أن  يتوقع 

انحرفت  فبراير   17 أن  إلى  ينتظره، مشيًرا  ما 
عن أهدافها، في تحقيق الرفاهية واألمن فى 
دروب  في  الــدول  سياسة  وتاهت  المجتمع، 

التخبط 
إلى  ينظر  البكوش  محمد  اإلعالمي  لكن 
الثورة  أن  معتبًرا  الكوب،  من  الممتلئ  الجزء 
الكلمة  حرية  ــو  وه أهــدافــهــا  أهــم  حققت 
والديمقراطية  القانون  عــدالــة  والتعبير، 

والتداول السلمى للسلطة.
وينتقد مسؤولون ونشطاء االحتفال بذكرى 
الثورة، ومن بينهم عميد بلدية جالو، شعيب 
وشعبنا  االحتفال  »لماذا  ويتساءل:  األمين 
مستباح  والوطن  والخارج،  الداخل  فى  نازح 
وأضــاف  وسفاراتها«،  األجنبية  ــدول  ال من 
»هل نحتفل والمواطن ال يملك قوت يومه«، 
للنازحين  االحتفال  مبالغ  تخصيص  واقترح 

والمحتاجين.
وأشار إلى أن »الثورة لم تنجح فى أي شيء 
الوطنية وإباحة  السيادة  انتهاك  إال فى  فقط 
األرض وسماء الدولة الليبية، وحكمنا الجهلة 

والطامعون الذين ال يخافون اهلل عز وجل«.
أما رئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي 
بالمنطقة الشرقية، علي محمد حمو، فيقول » 
الوقت غير مناسب لالحتفال في ظل عمليات 
انتحارية واختراقات وحالة مترديه للمواطن«، 
بنظام  اإلطاحة  في  الثورة  »نجحت  ويوضح 
التداول  استمرار  عدم  في  وأخفقت  القذافي، 

السلمي للسلطة«.
حنينهم  المواطنين  من  قطاعات  وتبدي 
للنظام السابق، لكن الناشطة خديجة الطاهر 
تساءلت »كيف تريد أال يبدي المواطن حنيًنا 
إلى أيام الديكتاتور الرحيمة، مقارنة بما يراه 

و يعايشه من مآسي ..؟«
من  يخرج  أن  المواطن  »يريد  وأضافت 
بيته دون خوف من حرابة أو قتل أواختطاف، 
فى  الوقوف  دون  خبز  رغيف  على  والحصول 

طابور لساعات، وأن تتوفر السيولة«
خدمات صحية  يريد  »المواطن   .. وأردفت 
بمستوى  وتعليم  رخيصة،  وأدويـــة  جيدة 
عاٍل، وجواز سفر دون إجراءات أمنية، واألهم 

احترام آدميته«.
الثورة  ــداف  »أه بالقول  تستدرك  لكنها 
الخطأ  من  لكن  نبيلة،  ومبادئها  مشروعة 
وحقبة  السابق  النظام  بين  مقارنة  ــراء  إج
سيئة  كانت  وإن  الدولة  زمن  بين  أو  فبراير، 

وبين الالدولة التي نعيشها اآلن«.
على أي حال، قد تكون 17 فبراير نجحت في 
إرساء  في  وتعثرت  الدكتاتوري،  النظام  إزالة 
المؤسسات  دولة  وبناء  الديمقراطي  النظام 
القباصي، عضو  والقانون، وهو ما يراه فتحي 

مجلس النواب عن مدينة أوجلة.
األطــراف  »صراعات  على  بالالئمة  ويلقي 
أتاحت  التي  الخارجية  والتدخالت  السياسية 
للتنظيمات اإلرهابية فرصة التسلل إلى البالد 
إن  ويقول  والرعب«،  التطرف  ونشر  للسيطرة 
المنظومة  وانهيار  الدولة  مؤسسات  »سيولة 
مصراعيه  على  الــحــدود  ــاب  ب فتح  األمنية 
للهجرة غير الشرعية و العبور إلى دول أخرى«.

مواطنون ونشطاء وبرلمانيون في استطالع »الوسط«:

عميد بلدية جالو: لماذا االحتفال 
وشعبنا نازح فى الداخل والخارج

ناشطة مدنية:  »كيف ال يبدي 
المواطن حنيًنا إلى أيام الديكتاتور 

الرحيمة، مقارنة بما يراه و 
يعايشه من مآسي ..؟«

17 فبراير ما تزال »مختطفة«.. ومن الظلم تقييمها في 7 سنوات
أجرى االستطالع: صالح ناصف
رمضان كرنفوده، محمد اللي

.. سؤال طرحه مواطنون بعد سبعة أعوام 
على اندالع ثورة فبراير ، وما زالوا ينتظرون 
من  ديمقراطية،  دولة  والدة  اليوم  حتى 

رحم مرحلة انتقالية تسودها »الفوضى«.
يقول  المواطنين  أحــد  البشير  حمدي 
لوكالة »فرانس برس«، إنه »ينتظر الخالص 
أريد االنتظار 42 عاًما  منذ سبعة أعوام، ال 
كما فعل والدي مع معمر القذافي«، مضيًفا: 
شبابي  مني  يسرقوا  أن  انتظار  أنــوي  »ال 
وحياتي. أريد أن ألقي بنفسي في البحر مع 

المهاجرين دون أن ألتفت إلى الوراء«.
»داعش« والهجرة

 ،2011 في  القذافي  نظام  سقوط  بعد 
الفوضى  فرصة  ــش«  »داع تنظيم  انتهز 
ليتسلل إلى البالد، حيث احتلَّ سرت ألشهر 
 ،2016 ديسمبر  في  منها  ُيطَرد  أن  قبل 

إضعافهم  بعد  حتى  زال لكن  مــــا 
التنظيم »اإلرهابي« ينتشر 
ويشكلون  الصحراء  في 

تهديًدا قائًما.
كما أصبحت ليبيا معبًرا 
لمئات  السرية  للهجرة 
المهاجرين  مــن  اآلالف 
من  خــصــوًصــا  القادمين 

الصحراء،  جنوب  أفريقيا 
البحر  عبور  محاولة  بهدف 

المتوسط إلى أوروبا.
في الوقت نفسه أصبح غياب 

األساسية  المواد  ونقص  األمــن 
لليبيين  اليومية  الحياة  من  جزًءا 

التي تسير على وقع انقطاعات التيار 
أمام  االنتظار  وصفوف  الكهربائي 
السيولة،  تنقصها  التي  المصارف 
وتواجه الصناعة النفطية التي تشكل 
البالد،  لــمــوارد  الرئيسي  المصدر 

حجم  إلــى  مــجــدًدا  الــعــودة  في  صعوبات 
اإلنتاج في عهد القذافي الذي كان يبلغ 1.6 

مليون برميل يوميًّا.
فاسانوتي  سايني  فيديريكا  وقالت 
في  اينستيتيوت«  »بروكينغز  معهد  من 
»فرانس  إلــى  تصريحات  في  واشنطن، 
الديمقراطية  إحالل  »عمليات  إن  برس«، 
طويلة  دائًما   - التاريخ  يعلمنا  كما   - هي 
أمة  »بناء  أن  مضيًفا  وصعبة«،  وقاسية 
يمكن أن يكون مسألة عقود وحتى قرون 

في بعض األحيان«.
أي »محاولة  إن  وقالت »فرانس برس«، 
إلعادة النظام تصطدم في كل مرة بعداء 
ل  تبدِّ التي  المسلحة  المجموعات  عديد 
مشيرة  اآلنية«،  مصالحها  حسب  والءاتها 
إلى منع مجموعات مسلحة آالًفا من سكان 
في  بيوتهم  من  خرجوا  الذين  تــاورغــاء 
2011 من العودة إلى مدينتهم، رغم اتفاق 
الوفاق  حكومة  بين  حوله  التفاوض  تم 

الوطني واألمم المتحدة.
انتخابات

ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  ويــرى 
في  النظام  إعادة  أن  غسان سالمة، 
ليبيا »تتطلب مسبًقا تأسيس دولة 
الجميع«،  بها  يعترف  شرعية 
خطَّط  ــك،  ذلـ إلــى  وللتوصل 
سالمة لتنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية في ليبيا في 2018، 
ــأنَّ  ب ــرا  ــؤخ م ــرف  ــت اع لكنه 

الطريق ما زال طويالً.
وشـــكـــك عــــــدٌد مــن 
إمكانية نجاح  الخبراء في 
النوع  هذا  من  انتخابات 
أنها  بعضهم  ويعتبر 

ستزيد الوضع تعقيًدا

في انتظار الدولة الديمقراطية

● عبدالسالم الكشكري

● شعيب األمني

● أحمد محمد األنصاري

● علي حمو

● محمد البكوش

● زكريا جبريل
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يوسف القويري

املصلحون واملجتمع
الكبير  الزمان أطلق المصلح االجتماعي  قبل قرن كامل من 
من  النيل  وادي  أرجــاء  جابت  مدوية  صيحة  أمين«  »قاسم 
الرائدة أصداء واسعة وقوية  أدناه. وكان لصيحته  إلى  أقصاه 
لدعوى  الذهن  مُنَْفتَح  مؤيدٍ  بين  ما  العربية  المنطقة  في 
والبصيرة  البصر  ضرير  ومعارٍض  التقدمية  أمين«  »قاسم 
االجتماعية  مصر  ظروف  وكانت  عمياء.  بالية  تقاليد  تحكمه 
في ذلك الوقت من أواخر القرن التاسع عشر ترزح تحت وطأة 
أن  ناسها  كاد  حتى  أخرى  دون  أوساط  في  متزمتةٍ  أعــرافٍ 
واألبواب  النوافذ  كل  أغلقت  التي  الرجعية  أجواء  في  يختنقوا 

في وجه العصر الحديث.
ولم تكن صيحة »قاسم أمين« ناتجة عن مهاترة خاصة مع 
من  الناس  ماليين  يهم  عامّ  بشأن  حلقه  جلجل  إنما  آخرين، 
اعتنائه  محور  وكان  المتعددة.  المهن  ذات  الوسطى  الطبقة 
هو تربية النشء على نحٍو سليم، وهذا أمرٌ ال يمكن أن يتوفر 
ترسف   – أخرى  دون  أوساطٍ  في   – المصرية  المرأة  دامت  ما 
حيّ  اجتماعي  ككائن  تشارك  وال  والجهل  العبودية  أغالل  في 
وافٍر  بقسطٍ  األخذ  حقها  من  يكون  وال  المجتمع  هموم  في 
االجتماعي  اإلنتاج  في  لتساهم  والتأهيل  والمعرفة  التعلم  من 
استنارتها  بفضل  حينئذٍ  وتقوى  الحضارية  النهضة  ومعارك 
وصياغة  النشء  تربية  على  العصرية  المعارف  من  وزادهــا 
في  إبراهيم«  »حافظ  النيل  شاعر  ويشدو  المستقبل.  أجيال 

قصائده: إحدى 
األم مدرسة إذا أعددتها ... أعددت شعبًا طيب األعراق.

كتابه  في  اإلصالحية  أمين«  »قاسم  صيحة  تبلورت  وقد 
مضت،  سنة  مئة  قبل  صدر  الــذي  المرأة«  »تحرير  الهامّ 
وموضوعه انتشال النصف المضطهد. وكانت تحيط بـ »قاسم 
عاتقها  على  أخذت  اإلصالحية  الطالئع  من  كوكبة  أمين« 

الرجعية. قيود  بكسر  العربية  والمنطقة  تطوير مصر  مهمة 
وبالرغم من الجهود الحازمة التي بذلها الخديوي إسماعيل 
قوانينها  وتحديث  العصر  نحو  بمصر  للدفع  اآلونة  تلك  في 
علي  »محمد  جده  لجهود  استطرادًا  العامة  ومؤسساتها 
جوانب  من  كثيرًا  أن  إاّل  باشا«  »إبراهيم  وأبيه  الكبير«  باشا 
المقابر  ألخالق  ومستكينة  منغلقة  ظلت  المصري  المجتمع 

المندثرة. ومفاهيمها 
سيما  ال  والثائر  المصلح  مهماز  إلى  شديدة  الحاجة  وكانت 
التحديث  رياح  وسط  أبقيت  التي  المرأة  بشؤون  يتصل  فيما 
الجاهلية  أيام  في  كانت  كما  بل  العصر  سالف  في  كانت  كما 
ُثمَّ  األسواق  في  وتشترى  تباع  جارية  َثمَّ  ومن  وأمًة  رقيقًا 

القرن  أوائــل  وفي  الرهيبة.  الحريم  طقوس  حبيسة  تبقى 
موسى«  »سالمة  األستاذ  كان  أن  وقت  الماضي  العشرين 
األستاذ  أسسها  التي  المصرية  »الهالل«  مجلة  لتحرير  رئيسا 
وشكري  زيدان«  »أميل  األستاذين  إلى  وآلت  زيدان«  جورجي 
لحواره  موجزة  مقدمة  موسى«  األستاذ »سالمة  كتب  زيدان« 
َأوْردَ   – األزهر  الشيخ »علي عبدالرزاق« – من كبار علماء  مع 
المؤرخ  شاء  ))إذا  يلي:  ما  موسى«  »سالمة  األستاذ  فيها 
للنهضة األدبية في مصر أن يبحث عن األحداث العظيمة في 
كاألعالم  بارزة  واضحة  فهي  يخطئها  لن  فإنه  النهضة  هذه 
في الطريق، فأولها بال شك هو كتاب »قاسم أمين« في تحرير 
الشيخ علي عبدالرزاق عن »اإلسالم  وثانيها هو كتاب  المرأة، 
للدكتور  الجاهلي«  »الشعر  وثالثها هو كتاب  الحكم«،  وأصول 
أثار ضجة بين الجمهور،  طه حسين. فكل من هذه الكتب قد 

الذين  الدين  علماء  بين  خصوصًا 
من  بالمروق  المؤلفين  هؤالء  اتهموا 
الصحف  في  عليهم  وشنعوا  الدين 
فكلنا  الحََكمَة،  عليهم  واستعدوا 
يعرف ما لقي »قاسم أمين« من عنت 
الصحف،  في  عليه  والتشنيع  الخصوم 
الجمهور  بهذا  نتعزى  اآلن  كنا  وإن 
اآلن  فينا  بل  إليه  انضوى  الذي  الكبير 
إلى  سبقناهم  بأننا  األتراك  يفاخر  من 
والفضل  المرأة.  تحرير  إلى  االدعوة 

في هذا السبق لقاسم أمين.((.
بسخرية  أمين«  »قاسم  ويتساءل 
انفجر  الذي  المرأة«  في كتابه »تحرير 
التخلف  يسودها  بيئة  في  كقنبلة 

الرجال  يؤمر  َلــمْ  لِــمَ   .. ))عجبًا!   – أخرى  دون  أوســاط  في 
عليهن؟!  الفتنة  خافوا  إذا  النساء  عن  وجوهم  وستر  بالتبرقع 
واعتبرت  المرأة  عزيمة  من  أضعف  الرجل  عزيمة  اعتبرت  هل 
والحكم على هواه،  المرأة عن ضبط نفسه  الرجل أضعف من 
أن  للرجال  أبيح  حتى  ذلك  في  منه  أقــوى  المرأة  واعتبرت 
الحسن  من  لهم  كان  مهما  النساء  ألعين  وجوهم  يكشفوا 
منعًا  الرجال  ألعين  وجوهن  كشف  من  النساء  ومنع  والجمال، 
عقل  سلطة  من  النفس  هوى  زمام  يفلت  أن  من  خوفًا  مطلقًا 
بلغت  مهما  له  تعرضت  إمراة  بأيه  الفتنة  في  فيسقط  الرجل 

الخلق!؟.((. القبح وبشاعة  من 
»قاسم  يواصل  المرأة«  »تحرير  كتاب  من  آخر  موضع  وفي 

إلى  الحجاب  ))صار  فيكتب:  للحجاب  وشجبه  تنديده  أمين« 
لها  خولتها  التي  بالحقوق  تتمتع  أن  عليها  يستحيل  حيث 
القاصرة  الوضعية فجعلها في حكم  والقوانين  الغراء  الشريعة 
يعترف  الشرع  أن  مع  بنفسها  ما  عماًل  تباشر  أن  تستطيع  ال 
للرجل.((.  مساوية  بكفاءة  المعاشية  شؤونها  تدبير  في  لها 
األعظم  الخطر  ))إن  بـ  التأكيد  إلى  أمين«  قاسم   « يخلص  ثم 

المرأة واستكمال تربيتها.((. أنه يحول بين  للحجاب هو 
التي  الواقعية  االستحالة  كتابه  في  أمين«  قاسم   « ويذكر 
التوفيق  على  تجبر  أو  تحاول  حينما  العاملة  المرأة  أمام  تنشأ 
واإلنتاج  العمل  مقتضيات  وبين  الحريم  وزي  الحجاب  بين 
الهزلية  والمسحة  البيت  خارج  وغيرها  اإلداريــة  والخدمات 
 – الجهال  يريد  كما   – المرأة  تبقى  أن  فالمهم  كله،  لذلك 
ال  الغالي  الخزف  أو  الرخيص  كالفخار  المقتنيات  من  قطعة 

حول لها وال قدرة.
 « استوعب  البعيد  الوقت  ذلك  في 
والبنادر  المدن  محنة  أمين«  قاسم 
للضغوط  معاناتها  أثناء  المصرية 
بين  الفصل  تقاليد  مــن  الغشيمة 
بجميع  االختالط  ومعاداة  الجنسين 
حاالته وفرض الحجاب، وهي ظروف لم 
يجابهها  المصري  الريف  معظم  يكن 
آالف  ثمانية  قبل  الحقول  تمتد  فحيث 
والهيروغليف  بالنقش  مدونة  سنة 
دعائم  أيضًا  تمتد  الحاضر  يومنا  حتى 
المشترك  والعمل  والسفور  االختالط 
للرجل والمرأة من الفالحين والفالحات 
فتنبثق روح الشغل والتعاون واالحترام 

الطرفين. بين  المتبادل 
إزالة  إلى  تطمح  المدن  في  المستنيرة  الفئات  وكانت 
وجدت  بعدما  الحديث  العصر  إلى  والوثب  الرجعية  المفارقات 
 « ولد  فقد  بمستغرب،  ذلك  وليس  والثورية  الفكرية  طالئعها 
1863م من أب تركي وأم  أمين« في اإلسكندرية سنة  قاسم 
تملك  التي  الثرية  أسرته  مع  القاهرة  إلى  انتقل  ثم  مصرية 
وفي  النيل.  وادي  شمال  »دمنهور«  أرياف  في  كبيرة  مزرعة 
ناهاًل  الراقي  الحلمية  حي  في  أمين«  »قاسم  ترعرع  القاهرة 

الزاخرة. أبيه  من مكتبة 
الجامعة حاماًل  1881م تخرج » قاسم أمين« من  وفي سنة 
ليسانس حقوق. وبعد ذلك سافر في بعثة دراسية إلى فرنسا. 

وتوطدت  عبده«  »محمد  الشيخ  بأستاذه  إلتقى  وهنالك 
جمعية  إلى  انضم  أن  أمين«  »قاسم  يلبث  فلم  عالقتهما 
إسم  تحمل  مجلة  باريس  في  أصدرت  التي  الوَْثَقى«  »العُروة 
أمين«  »قاسم  الشاب  استفاد  الظروف  تلك  وداخل  الجمعية. 
أفق  على  وإطالعه  باريس  في  إقامته  أولهما  مؤثرين  من 
حضاري جديد يتناغم مع أوتار وتكاوين عميقة في نفسه ألنه 
كان قد طالع في صباه الباكر روائع األدب الفرنسي في مكتبة 
المنادية  الطالئع اإلصالحية  تفاعله مع  وثانيها  المنزلية،  أبيه 
والخرافات.  البدع  من  المتخلف  المجتمع  وتنقية  بالتحديث 
ومعروف أن الشيخ »محمد عبده« كان رائدًا لهذا االتجاه حيث 
استطاع تطوير إحدى أكبر مؤسسات التعليم الديني في مصر 
إلى  والجغرافيا  والمنطق  كالفلسفة  الحديثة  العلوم  وإدخال 
مكتبة  لمناهج  جذريًا  إصالحًا  شكلت  التي  المواد  قائمة  آخر 

الدراسية. األزهر ومقرراته 
ليعمل  مصر  إلى  أمين«  قاسم   « عاد  1885م  صيف  وفي 
سلك  في  عمل  فترة  بعد  ثم  سويف«  »بني  لنيابة  رئيسًا 
زغلول«  »سعد  الكبير  والزعيم  هو  عُيِّنَ  ذلك  وبعد  القضاء 
ثورة  الحق  وقت  في  وفجر  العتيد  الوفد  حزب  أسس  الذي 
االستئناف  محكمة  في  مستشارين  عُيِّنا  الشهيرة...  1919م 

القاهرة. في 
القضاء  سلك  في  اشتغاله  أثناء  أمين«  قاسم   « يتقيد  ولم 
الرفيع  لتأهيله  نتيجة  القوانين  حرفية  أو  الشكلية  بالصيغ 
فأطلق سراح الكثيرين ممن لم تتوفر أدلة دامغة لمعاقبتهم، 
واحتفظ » قاسم أمين« طوال اشتغاله في سلط القضاء بروح 

الواسع. المثقف والثائر ذي األفق  المصلح 
تؤدي  ألن  الحين  ذلك  في  سانحة  الظروف  كل  كانت  لقد 
الرأسمالية الوطنية المزدهرة في مصر آنذاك دورها التاريخي 
الوسطى  الطبقة  وهموم  مصالح  اجتذبت  بعدما  التقدمي 
والمهندسين  والمحامين  التجار  المهن:  من  الواسع  بطيفها 
والطالب  الحال  الفنيين ميسوري  والعمال  والحرفيين  واألطباء 
وكذلك  العريض،  الطيف  ذلك  في  يوجدون  ممن  وغيرهم 
مصالح  عن  وعبرت  المصرية  الوطنية  الرأسمالية  اجتذبت 
حزب  قاعدة  من  جزءًا   – بعد  فيما   – أصبحوا  الذين  الفالحين 
الوفد المصري وهو حزب األغلبية في التاريخ السياسي لوادي 

النيل.
والتطلعات كتب  باآلمال  المضطرم  السالف  العصر  في ذلك 
))إن  يلي  كما  الجسورة  الجيدة  عباراته  إحدى  أمين«  »قاسم 

هناك تالزمًا بين انحطاط المرأة وانحطاط األمة !.((.

 استوعب » قاسم أمني« محنة املدن والبنادر املصرية أثناء معاناتها للضغوط الغشيمة من تقاليد الفصل بني 
الجنسني ومعاداة االختالط بجميع حاالته وفرض الحجاب

 »تحرير املرأة« الذي صدر قبل مئة سنة مضت، وموضوعه انتشال النصف املضطهد. وكانت 
ّ

تبلورت صيحته اإلصالحية في كتابه الهام
تحيط بـ »قاسم أمني« كوكبة من الطالئع اإلصالحية أخذت على عاتقها مهمة تطوير مصر واملنطقة العربية بكسر قيود الرجعية

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

السنة الثالثة
العدد 117

اخلميس
29 جمادى األولى 1439 هــ

15 فبراير 2018 م

)املغامرة الكبرى(

 سنوات عمري التي قضيتها زوجة لهذا الرجل جعلتني أجزم أنه 
ليس هناك وظيفة للمرأة أو منصب أو هواية في الدنيا تضاهي 

بهجة الحياة مع رجل تحبينه وتستمتعني بكونك زوجة له

حنان عبدالرحيم

قليالت هن النساء المنتبهات إلى أن الزواج هو أعجب وأكبر مغامرة تعيشها المرأة في حياتها، تكون في 
الغالب مبهجة، ولكنها أحيانا مؤلمة؛ غير أن األمر يعود أوال وأخير إليك يا صديقتي.

من المسلمات أن تكوين الرجل الناضج يكون قد تأثر بطفولته بالدرجة األولى، ولنستفيد من هذه 
الحقيقية تذكري أننا جميعا أطفال كبار. فإليك هذه المعلومات التي توصلت إليها زوجة شخصية دينية 
مشهود له باالستقامة، والقول الحسن. قالت أنه كثيرا ما تطلب مني سيدات ألتقي بهن في تجمعات 
الناس  يعظ  الذي  الوقور  السيد  هذا  من  زواجي،  تجربة  عن  أحدثهن  أن  نسائية  اجتماعية  ومناشط 
الصورة  وأيضا  الهالة،  عن  كثيرا  تعجبت  البداية  في  وتفقهه.  بعلمه  السليم  الطريق  نحو  ويوجههم 
الصالة  سوى  بشيء  نقوم  ال  وزوجي  أنني  يعتقدن  كن  إذ  زوجي،  مع  لحياتي  افترضت  التي  القاتمة، 
في  لهم  الغالب  في  الدين  رجال  أن  معرفتهن  الرغم من  وعلى  اآلخرة،  الحياة  إلى  والتطلع  واالبتهال 
اإلنسانية  التجمعات  في  يحدث  لما  معرفتهن  أن  إاّل  معاملتهم ألهلهم،  في  الحسنة  القدوة  أنبيائهم 

الحديثة من تغير وانفتاح كبيرين جعلني هدفهن.
ليس  أنه  أجزم  الرجل جعلتني  لهذا  زوجة  التي قضيتها  إن سنوات عمري  أقول  البداية  في  دعوني 
الحياة مع رجل تحبينه وتستمتعين  الدنيا تضاهي بهجة  هناك وظيفة للمرأة أو منصب أو هواية في 
بكونك زوجة له، خصوصا إن بذلتِ جهدا حقيقيا لفهمه، واستطعتِ الوصول إلى تركيبته التي نرى 
أنها مختلفة ونصفها بالمعقدة، متناسين الفرق الشاسع في تركيبتنا التي تميل إلى العاطفة وتركيبته 
ما ساعدني خالل عالقتي بزوجي وجعل  أن أضع في متناولك كل  أحاول  العقل. سوف  إلى  التي تميل 

حياتي معه بهجة متجددة:
1 - عليك مساعدته في أن يأخذك معه في رحلة إلى أعماقه. ساعديه، مهدي له ليتحدث عن طفولته 

وستكتشفين الكثير مما يساعدك على فهمه، الفهم الصحيح، فطفولة الرجل هي مفتاح شخصيته.
2 - ادرسي زوجك، كما لو انه كائن غريب، مخلوق نادر يستحوذ على إعجابك، ادرسيه طوال الوقت، 
وبصورة مستمرة ألنه سيتغير باستمرار، دعيه يحس كم أنت فخورة بقواه وإنجازاته، وذكائه. ستواجهك 
نقاط ضعف، ال تسخري منها بل حلليها وساعديه في التغلب عليها، من دون أن ينتبه لما تقومين به 

وال تفزعي عندما تكتشفين تلك النقاط ألنها عرضية وقابلة للشفاء.
رجال  تزوجتِ  أنك  وتذكري  للمرأة،  كاألمومة  للرجل  بالنسبة  العمل  كان.  عمله مهما  احترمي   -  3

ووظيفته في آن واحد.
4 - تعلمي فن االستيعاب، وهو مراح ممتلئ بالحيل والتحديات. استيعاب غضبه، وغفالته عن تذكره 
ألنوثتك، ومداومة إطرائها. ال تتذمري من شكواه من عمله، وعدم رضاه عن رئيسه، وتذكري أنه مهما 
كان نجاحه في عمله فإن في أعماقه خشية من فشل محتمل، تذكري دائما ذلك الطفل الذي يتجه على 

الدوام نحو أمه لتطمئنه.
5 - تعلمي جيدا فن اإلصغاء وتدربي عليه واعرفي مى يكون الصمت مهماـ ومتى تكون المشاركة 
هما  والنصيحة  الراي  وأن  إليه  يحتاج  من  بمظهر  ولكن  الواعظ  بمظهر  أبدا  تظهري  وال  والنصيحة، 
بمثابة مشاركة رؤية من الطرف األضعف فالرجل يرى أن مهمته ترويض العالم، أما أنت فمهمتك هي 

السيطرة على نفسك وترويضها وتعليمها فن السيطرة الناعمة على زوجها.
إلى عطفه وحنوه عليك، بابتسامة دافئة وحضن وضع  إليه..  الدوام حاجتك  6 - دعيه يعرف على 
ذراعه عليك وانتما متجهان نحو غرفة الجلوس. أطلبي منه المساعدة والنصح حتى وأنت ال تحتاجينها، 

دعيه يفهم أنك مجرد جزء من كل.. فهو الكل وأنت الجزء.
كنت  وإن  أرسمي  رسامة  كنت  إن  حياتك،  لتوسعي  استخدميها  مواهبك.  تغفلي  أو  تتركي  ال   -  7

كاتبة اكتبي .. فذلك يبعد عنك الملل فال تجدين وقتا لجدل حول توافه ال تمس جوهر حياتك.
تنتهي  الحروب  أن  تذكري  فقط  أسبابه،  قوة  بلغت  مهما  االتفاق  باإلمكان  أنه  دائما  تذكري   8-

بمفاوضات.
من  هو  وكأنه  يحس  إذ  بقدراتك،  أمامهم  يتباهي  فهو  ألصدقائه  ودعواته  بوالئمه  اهتمي   -  9

جعلك كذلك.
حتى  واحد  جسد  والضراء..  السراء  في  معا  أنكما  خالصتها  فكرة  توصيل  على  دائما  ركزي   -  10

الفناء.

نورالدين خليفة النمر

ثورة في منزلة املنزلتني
وقائع  بالمقارنة  التوصيف  يظلم 
التاريخ التي يفتعلها البشر فيسجنها 
واالستجابة  التحدي  ثنائية  فــي 
في  واألفكار  المعتقدات  ويقولب 
تبسيطية التأثير والتأثر. ومُذ بدأت 
الليبية  الثورة  في  وأكتب  أتكلم 
عام  الورقية  فبراير  صحيفة  في 
مقارنتها  أمكن  ما  تحاشيت   2012
بانتفاضتي الشارع في تونس ومصر 
قدر  الليبية  الفرادة  بالثورة  وأعني 
التاريخ ومكره الذي يجعل هذا البلد 
معتزليًا أبديًا اعتزال واصل بن عطاء 
الكالم  في  البصري  الحسن  لحلقة 

وعلمه في الثورة والثورة المضادة.
االســتــحــالــة  ــن  م يصير  ــدا  ــ وب
الليبية  الثورة  في  الكتابة  ــادة  إع
المنزلتين  بين  كمنزلة   2011
مرتكب  المعتزلة  فكر  وصّف  كما 
حادثات  كبائر  من  والثورة  الكبيرة 
بين  الليبية  الثورة  فنموقع  البشر 
لتغيير  الالثورتين مظاهرات شوارع 
رأس السلطة بحسم الجيش مع بقاء 

السلطة ذاتها.
في تونس بإرجاع الجيش لثكنته 
وإعادة إنتاج مؤسسة دولنة البايات 
الرئيس  يدغم  حيث  البورقيبية 
المجاهد  بــروح  يوم  كل  التونسي 
األكبراالتجاه اإلسالمي في العلمنة. 
وفي الضفة األخرى لبحر الرمال هناك 
العسكريون«  يبنيه  مجتمع  »مصر: 
بالفرنسية  كتبه  نافذ  كتاب  عنوان 

عام 1962 أنور عبد الملك عن قصة 
مصر  يصنع  الذي  المصري  الجيش 

الحديثة من عام 1952.
النظام البرلماني في الدولة الليبية 
مختلفة  أسباب  لعدة  بامتياز  فاشل 
الجوانب فالبد من انتخابات رئاسية 
الهدف منها أن الرئيس سيبحث عن 
قاعدة شعبية أكثر عند الشعب ال من 
الكيانات التي يعتبر تمثيلها النيابي 
واحد  زايد  النصف  يمثل  وال  قاصرا 
بصورته الحقيقية. ايضا االنتخابات 
الرئاسية تقفل باب مصطلح التوافق 
الدخيل على الديمقراطية والذي هو 
يلبس  الغلبة  مصطلح  األصــل  في 

»ثوب الوفاق«.
تسعة  في  المقتضب  المنشور 
االستعجال  بلغة  وصّـــف  أســطــر 
الذي  انتظار  في  الليبيين  سمة 
االنتخابات  »غودو«  يأتي  وال  يأتي 
البرلمانية  عــن  بــديــاًل  الرئاسية 
الليبية  الثقافية  ـ  المجتمعية  األزمة 
وصفه  يمكن  فيما  انعكست  التي 

بالسياسة الليبية.
والتوصيف بضعُة ما تعلمناه من 
تشخيص  هو  ليس  الغرب  عالم 
مرض السياسة الذي توكل مهمته 
السياسي  إلــى  السياسة  علم  في 
Der politiker وعالم أو اختصاصي 
كالهما   der Politikologeالسياسة
ينظران للمشكلة في المؤسسة التي 

تنتجها السياسة.

مشابهة  سياسة  كانت  ولو  حتى 
لعمى البصيرة الليبية ولهذا نالحظ 
سياسيّي  بأن  يالحظون  من  وقّلًة 
مصالح  بحكم  المنهمين  الغرب 
بلدانهم بليبيا اليجتمعون رغم أنهم 
إال  مفيدًا  كالمُا  منهم  اليسمعون 
برئيس المجلس الرئاسي الذي لفّقه 
المجلس  ورئيس  الصخيرات  اتفاق 
على  بــاالنــقــالب  المّلفق  األعــلــى 
الشرعية المنتهية للمؤتمر الوطني 
العائق  البرلمان  ورئيس  الــعــام، 
المشلول ألية عملية سياسية تخرج 
ليبيا من النفق، وقائد الجيش الذي 
الجيش  بجنرال  الُكتاب  أحد  وصفه 
انفك  ما  وقائده  الميت–المميت 
قائد  إنه  قائال  المليان  بفمه  يصرخ 
سياسيا  وليس  الجيش  )مسمّى( 
صنعة  بالسياسة  له  اهتمام  ال  بل 
في  يُصنعوا  لم  الذين  السياسيين 
المسروقة  الليبية  الثورة  مشهدية 

على اإلطالق.
انبعثت  السياسة  رمـــاد  فمن 
شبيه  إلدارة  الليبية  المؤسسة 
هذه  أن  المشكلة  ولكن  السياسة 
المنشعبة  االنقسامية  المؤسسة 
ورئاسي  نوّاب  محاصصيات  لثالث 
ومجلس دولة هي مؤسسات خديجـ  
والخديج لغة الكائن الذي لم يكتمل 
خَْلُقه، أو اكتمل خَْلقه المفترض وال 
ي ما خُلِقَ له ـ وفشل الخديج  يؤدِّ
الوسط مقالة  كتبت عنه في بوابة 

 In Praise of Failure  « بعنوان 
مديح الفاشل«.

ناطقٌ بالنباهة رمى إلى حل هروبًا 
إلى  االنتخابية  الهواجس  من فوبيا 
مظلم  نفق  من  المُخرجة  وعودها 
البرلماني  النظام  هو  بهيم  ليله 
هو  نور  من  بصيص  إلى  التمثيلي 

النظام الرئاسي.
 In الفاشل  »مــديــح  كتابه  فــي 
Praise of Failure« يقرّ كوستيكا 
قد  الـــذي  الفشل  ــأن  ب ــان  ــرادات ب
نسعى  أن  ينبغي  ما  هو  يسحقنا، 
لخوض تجربته، مقترحًا ثالث مراحل 
عالجية مُرفقة بثالثة متطّلبات: عداـ  
إقرارنا المُسبق بمكانتنا المتواضعة 
حالة  إلى  توصلنا  التي  الكون،  في 
ـ التقدّم خطوة  الصدق مع النفس 
إلى األمام بالعودة إلى أرض الواقع 
الفينة  بين  األحالم  عالم  ومغادرة 
الثالثة  للمرحلة  وصــواًل  ــرى؛  واألخ
بأن ـ نلقي مرساتنا في قاع كينونتنا 
حيث  الوجودي،  توازننا  باستعادتنا 
والمضي  االستمرار  بإمكاننا  يصبح 
نحو أمور أبعد وأوسع. ويختم وصفة 
التواضع بتبيان الحسّ الذي تغرسه 
تجربة  على  عالجية  فعل  رّدة  فينا 
بطريقة  الفشل  فهمنا  إذا  الفشل، 
عالجًا  به  وأيقنا  وصحيحة  مناسبة 
مضادًا  وترياقًا  الــزائــف  للتظاهر 

للغرور والعجرفة.

 النظام البرملاني في الدولة الليبية فاشل بامتياز لعدة أسباب مختلفة الجوانب

إقرارنا امُلسبق بمكانتنا املتواضعة في الكون، التي توصلنا إلى 
حالة الصدق مع النفس

كان الشيخ »محمد عبده« رائداً لهذا 
االتجاه حيث استطاع تطوير إحدى أكبر 

مؤسسات التعليم الديني في مصر وإدخال 
العلوم الحديثة كالفلسفة والمنطق 

والجغرافيا إلى آخر قائمة المواد التي 
شكلت إصالحاً جذرياً لمناهج مكتبة األزهر 

ومقرراته الدراسية
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ليست غلطتي

أحباب الله عباقرة بالفطرة

أضالع  ثالثة  المكتوبة  النصوص  تعتمد 
أساسية لخلق عملية التواصل، ومن ثم حقل 
المتعددة  القراءات  فيه  تنمو  الذي  التداول 
هي:  األضالع  هذه  الالمتناهية،  والتأويالت 
عالقة  وهي  والقارئ،  والكلمات،  المؤلف، 
الفهم،  وســوء  االلتباس  من  عــادة  تخلو  ال 
القراء،  من  نوعان  العالقة  هذه  من  وينبثق 
يتسق  التجريبي،  والقارئ  النموذجي،  القارئ 
يكون  أو  النص  رسالة  مع  ما  حد  إلى  األول 
ومستجيبا  فيه،  الحضور  بعالقات  لصيقا 
لتخيالته دون تفحص مدى محاكاتها للواقع، 
أما القارئ التجريبي، فهو مهتم أكثر بعالقات 
المحاكاة  توازنات  عن  حاذق  ونابش  الغياب 

بين مخيلة النص ومرجعياته في الواقع.
هو قارئ قلق تجاه تجليات المؤلف أو قوى 
الالوعي عنده التي تستدعي بعض المشاهد 
من ذاكرته، أو ما هو قابع في أعماق وجدانه، 
المتمتع  للقارئ  منطقي  مبرر  دون  وأحيانا 

بوعي خالص خارج آليات إنتاج النص.
معينة  أمكنة  أو  أسماء  عند  أحيانا  نتوقف 
دالالتها  عن  البحث  ونحاول  السارد  يقترحها 
في النص، وال يعنينا مدى فاعلية هذا االسم 
توليد  وفــي  النص  خطاب  في  المكان  أو 

كتابه  في  إيكو  امبرتو  يحكي  مرسالته. 
التي  محاضراته  إحــدى  باألصح  أو  المهم، 
جمعت في كتاب: »حكايات عن إساءة الفهم« 

ترجمة: ياسر شعبان.
يحكي قصة ال تخلو من الطرافة والداللة: 
أوروبــا  في  رواياتي  إحــدى  ترجمت  »عندما 
الشرقية – قبل فترة طويلة من البروسترويكا 
مصرحين  المترجمين،  بعض  بي  اتصل   –
الروسي  االجتياح  إلــى  ــارة  اإلشـ بصعوبة 
لتشيكوسلوفاكيا في مقدمة الكتاب، ورددت 
نصي،  في  تغيير  بأي  أسمح  ال  بأني  عليهم 
وإذا ما كان هناك نقد فالمسؤولية تقع على 
الناشر، وعندئذ أضفت مازحا: وضعت »براغ« 
الساحرة،  مدني  ضمن  ألنها  البداية  في 
لكنني معجب بدبلن، فضعوا دبلن بدل براغ، 
ولن يتغير شيء، وكان ردهم: لكن دبلن لم 

يجتحها الروس. وعلقت: »ليست غلطتي«.
على  لكنه  مزاح،  من  الحوار  هذا  يخلو  ال 
يتوقف  ال  الذي  إيكو  أمبرتو  مزاح  حال  كل 
ليست  وبالطبع  يمزح،  وهو  حتى  العمل  عن 
غلطته أال يجتاح الروس دبلن، وليس غلطته 
يشحن  وأن  المؤلف،  مقصد  فهم  يساء  أن 
التاريخ  بعبء  مفردة  كل  القارئ  أو  الناقد 

حميم،  وجدان  من  منبثقة  كانت  وإن  حتى 
وبراغ التي قرأها الناشرون بمرجعية تاريخية 
اقترحها  التي  براغ  ليست  أيديولوجية،  أو 
الساحرة،  مدنه  إحدى  ألنها  فقط  المؤلف، 
وهنا سيكون استبدالها بمدينة أخرى يحبها 
إيكو غير مؤثر في النص، ألن الداللة متعلقة 
بوجدان الكاتب أكثر من أي شيء آخر، كمن 
شخصيات  إلحدى  األولى  حبيبته  اسم  يختار 
روايته، ويبحث القارئ عن دالالت هذا االسم 
في خطاب الرواية، يبتعد كثيرا ومن حقه أن 
عن  خرج  الحالة  هذه  في  النص  ألن  يفعل، 
نظام  إلى  وتحول  الداللية  الكاتب  سيطرة 

لغوي يتفاعل في ذهن القارئ ومخيلته.
هذه  الفهم  إساءة  تنتج  األحوال  كل  وفي 
وتنغمس  التأويل  فيها  يلعب  مساحة  أكبر 
هذا  في  المتعددة.  التداول  نظريات  فيها 
البحثي  بحسه  إيكو  يرصد  المهم  الكتاب 
اللغات  منظومات  تشكل  آليات  الرصين 
القديمة، وهوس الكثير من الباحثين بالبحث 
قبل  سائدة  كانت  التي  المثالية  اللغة  عن 

أسطورة بابل.
المدعوم  الميثولوجي  المدخل  هذا  ومن 
بوقائع تاريخية يذهب في محاضرته األخيرة 

العديد  استعراض  إلى  ومفسروه(  )المؤلف 
رواياته  لها  تعرضت  التي  التأويالت  من 
باعتباره مؤلفا تجريبيا، أو كما يقول قارئ غير 
على  ليس  أنه:  على  مؤكدا  ألعماله،  منحاز 
تفسيرات  يقدم  أن  مطلقا  الشاعر  أو  القاص 
إلثارة  تخيلية  آلة  بمثابة  فالنص  لعمله، 
عمليات التفسير. وهو سر مزاحه العميق من 

مالحظة ناشريه.
الجد  محمل  على  تؤخذ  ال  الفهم  إســاءة 
كثيرا  بثقافتنا،  الخاص  التداولي  المجال  في 
قراءات  أحكام قضائية مبنية على  ما صدرت 
مثل  وفي  بل  حد،  أبعد  إلى  الفهم  أســاءت 
ناتجة  الفهم  إساءة  تكون  ال  الحاالت  هذه 
أو خلل تفسيري، ولكنها متعمدة  عن قصور 
من أجل دحر كتاب عبر جملة، أو مكتبة عبر 
ويأتي  مكتبة،  عبر  برمتها  ثقافة  أو  كتاب، 
نسميه  أن  يمكن  ما  سياق  في  التعمد  هذا 
وقع هذه  ما خففنا من  وإذا  الخبيثة،  القراءة 
القراءة  نسميها  أن  الممكن  من  التسمية، 
عدة،  سلطات  تستخدمها  التي  التكتيكية، 
اجتماعية، لضرب مجال  أو  أو دينية  سياسية 
المفكرون  يكون  ما  عــادة  كامل،  تداولي 
وشعراء هم ضحايا  ساردين  من  والمبدعون 
في  إال  تخط  ال  ــادة  ع التي  ــقــراءة  ال هــذه 
تحاول  دولة  وجود  حالة  في  اتهام  مذكرات 
لهذا  سنتها  التي  وقوانينها  نفسها  احترام 
مجتمع  في  رقبة  قطع  إلى  تؤدي  أو  الغرض، 
أنه  بسبب  أو  سياق  بسبب  األمزجة،  تحكمه 
سمع بشخص ما حدثه شخص آخر نقال عن 
مسيء  السياق  هذا  أن  به  موثوق  شخص 

لمقدساتنا.
من  التواصل  مواقع  مأل  ما  جميعا  الحظنا 
عندما  كتابين  أو  كتاب  من  خبيثة  اقتباسات 
شحنة  على  القبض  البوابات  أحــد  في  تم 
سياقها  من  المنزوعة  الجمل  وبهذه  كتب، 
والمعني  بالكامل،  أو صودرت  الكتب  أحرقت 
بالمعركة ليست هذه الجمل ولكن المقصود 
مجال ثقافي كامل يقف حجر عثرة أمام إنبات 
بوسعها  ليس  عقيدة  نشر  أو  جديدة،  أفكار 
وأيضا  باستقاللية،  يفكر  أي شخص  مواجهة 
مغلقة«  نوافذ  على  »شمس  لكتاب  حدث  ما 
كانت محاولة إعالمية من أجل الترويج إعالميا 
لحالة متعمدة من إساءة الفهم لضرب مجال 

إبداعي كامل.
هذه  مثل  عند  يقف  ال  إيكو  أمبرتو  كتاب 
في  باحثا  باعتباره  لكن  الساذجة.  األحــداث 
الفهم  لسوء  هامة  نظرية  يضع  اللسانيات 
عقلي  مناخ  في  قــراءات  من  عنه  يترتب  وما 
خيال  معايرة  في  مشاكسته  تتمثل  مسالم 
الممكن  من  تهمة  وأقصى  بالواقع،  الفنان 
أن  كما   . الفني  اإلخفاق  هو  إليها  يذهب  أن 
الكتاب يخصص فصال لحوار الحضارات ضمن 
كان  ســواء   ، الفهم  إســاءة  إلى  النزوع  هذا 

متعمدا أو عفويا.

يقال إن »سر العبقرية القدرة على تركيز 
األشياء،  بين  النمطية  والعالقة  الذهن، 
البحث  في  واالجتهاد  المداومة  بمعني 
ويقول  المفردات«.  بين  العمومية  عن 
النفس  علم  في  شهير  إنجليزي  أخصائي 
تسمو  »العباقرة  جونس(:  )أرنست  اسمه 
والشك  التساؤل  مستوى  فوق  عقولهم 
أنهم  المطلقة« بمعني  السذاجة  إلى حد 
الغضة  الطفل  بعين  الكون  إلى  ينظرون 
أننا  »لو  )شيللر(:  الشاعر  يقول  الفاحصة. 
ونفكر  نفحص  لطفولتنا،  أوفياء  كبرنا 
بعقليتها، ألصبحنا جميعا عباقرة..« ويقول 
عالم آخر اسمه )أرنولد جيسل(: »إن المرء 
العجيبة  وقدرته  الذاتي  لنشاطه  ليدهش 

على االبتكار واالكتشاف..«.
)الفرنجة(  أسماء هؤالء  أنا تعمدت ذكر 
أن  بعد  من  الكثير  وكتبوا  بحثوا  الذين 
تخلصوا من أفكار عصور أوروبا المظلمة، 
البشري  العقل  وتــطــور  العبقرية  عــن 
عند  بسذاجة،  حصرناها،  التي  والطفولة؛ 
مقولة: »علموا أوالدكم السباحة والرماية 

وركوب الخيل«.

أما اليهود فكتبوا التلمود مفسرين ما 
نزل عليهم من التوراة بما يخدم أهدافهم، 
ركزوا على األطفال، وظفوا التلمود لتطوير 
التربوية  المنظومة  التعليم، غيروا  مناهج 
القديمة في تعليم البنات التي تقول: »أي 
لو  يفعل كما  التوراة البنته  يعلم  شخص 
غالبية  وكانت  الفاحش«  على  يدرب  كان 
ما  على  مستندة  الرأي  هذا  تؤيد  اليهود 
»وعلموها   :)11،19( التثنية  سفر  يقوله 
بينكم وتدارسوها إذا جلستم في بيوتكم 
أو  نمتم  وإذا  الطريق  في  مشيتم  وإذا 
حرفيا–بحسب  تعني  أنها  باعتبار  قمتم« 
بل   ، فقط  الذكور  العبرية–األبناء  اللغة 
وأحد الحاخامات يقول: »األفضل أن تأكل 
للنساء«  ينقل  أن  من  التوراة  كالم  النار 
ويقول آخر: »ليس لدى المرأة ما تتعلمه 

إاّل معرفة استعمال المغزل«.
انتبه اليهود إلى استحواذ الذكور على 
مناحي التفسير، فجعلوا من مجتمعهم آمرا 
ومأمورا، كانت خشيتهم أن تعليمها سوف 
يقوض الحكم الذكوري، فيكرسن حياتهن 
العزوبية،  إلى  ويتجهن  حاجياتهن  وفق 

ناهيك أنهن ال يقمن بواجباتهن المنزلية، 
وهو ما عالجه الحقا القرآن الكريم.

اعتمد أحبارهم على نصوص في التوراة 
توصي، وتؤكد على ضرورة تعليم اليهودي 
العلم ألطفاله، خصوصا تعاليم  المخلص 
أنا  التي  الكلمات  هذه  »ولتكن  الدين: 
آمرك بها اليوم في قلبك كررها على بنيك 
وإذا  بيتك  في  جلست  إذا  بها  وكلمهم 
مشيت في الطريق وإذا نمت وإذا قمت« 
على   )6،1 )أحبار  ويؤكد   )64،7( التثنية 
اكتسبت  »إذا  المعرفة:  اكتساب  ضرورة 
المعرفة فال شيء ينقصك لكن إذا نقصتك 
وجاء  شيئا«  تكسب  لن  فأنت  المعرفة، 
أن تعليمك ألطفالك يسبق  التلمود وقرر 
صالتك بل إن المخلصين من الحاخامات 
أن  قبل  للمدارس  أطفالهم  يصطحبون 
 )23.16 )الحوليات  و  إفطارهم  يتناولوا 
تؤذ  وال  الممسوحين  تلمس  »ال  تأمر 
أبنائي« – الممسوحون أو المدهونون هم 

أطفال المدارس-.
الذين  المعلمون،  فهم  أبنائي  أمــا 
من  أعلى  مرتبة  في  الشريعة  تضعهم 

بإنجاب  يكتفون  »فاألهل  العائلة:  مرتبة 
المعلم  بينما  العالم،  هذا  إلى  الطفل 
كتب  وتحكي  اآلخـــرة«  للحياة  يقوده 
التراث اليهودي أن حاخامات وصلوا قرية 
لحاميها  فذهبوا  معلما،  فيها  يجدوا  لم 
وقالوا له »إنك مخربها. ألن حماتها هم 
من  خوفك  »ليكن  وقالوا:  المعلمون..« 
السماء«.  من  للخوف  مساويا  معلمك 
النصف  إلى  المدارس  تأسيس  ويعود 
األول من القرن األول ق.م. وكان الفصل 

الموكل للمعلم ال يتجاوز 25 تلميذا.
لقائمة  اليهود  تصدر  النتيجة  فكانت 
الموثقة  فاإلحصائيات   – العالم  علماء 
تقرر أن تعداد اليهود أربعة عشر مليونا، 
سنة   110 خالل  عالما   138 منهم  فاز 
الماضية بجائزة نوبل، وتعداد المسلمين 
بليون ونصف فاز منهم بالجائزة نفسها، 

خالل الفترة نفسها ثالثة فقط!.
العباقرة  ألطفالنا  نحن  فعلنا  فماذا 

بالفطرة؟.

الداللة متعلقة بوجدان الكاتب أكثر من أي شيء آخر، كمن يختار اسم حبيبته األولى إلحدى 
شخصيات روايته

ليس على القاص أو الشاعر مطلقا أن يقدم تفسيرات لعمله، فالنص بمثابة آلة تخيلية إلثارة 
عمليات التفسير

إذا اكتسبت املعرفة فال شيء ينقصك لكن إذا نقصتك املعرفة، فأنت لن تكسب شيئا
تصدر اليهود لقائمة علماء العالم – فاإلحصائيات املوثقة تقرر أن تعداد اليهود أربعة عشر 
مليونا، فاز منهم 138 عاملا خالل 110 سنة املاضية بجائزة نوبل، وتعداد املسلمني بليون 

ونصف فاز منهم بالجائزة نفسها، خالل الفترة نفسها ثالثة فقط!.

طعم الشكوالطه

 على مشارف ذكرى الثورة: دروس يجب أال تغيب عنا

أحدث سقوط نظام القذافي غياب السلطة 
الضابطة غيابا تاما

كان يفعل معنا معمر القذافي الذي قال في أحد 
أحاديثه )نعطيكم فلوس بعدين تشروا بيها 

شكالطه(،

الشعور بالفرح وسعادة الحرية قد تعقبه أزمة 
البطون الجائعة إذا لم يتم التعامل مع الحاجات 

األساسية للمواطن في الوقت واملكان املناسبني

عمر أبو القاسم الككلي

محمد أبو بكر املعداني

فضيل األمني

كثيرا ما يطرح عدد متزايد من الليبيين تساؤال، منبعه الحيرة واألسى، مؤداه: لِمَ، يا ترى، نجح الجيل 
عصفت  التي  واالنقسامات  والتشققات  التصدعات  ألم  في  ليبيا  في  االستعمار  بعد  ما  لدولة  المؤسس 
بالشعب الليبي في مرحلة االستعمار اإليطالي، حيث تواطأ معه أفراد وتعاونت جماعات ومكونات إثنية 

وشبت، في بعض المناطق من الوطن، حروب أهلية.
المسار  لهذا  السلبية  اآلثار  بتجاوز  الشعب  مجموع  إقناع  المؤسس  الجيل  هذا  استطاع  ذلك  ورغم 
من  البالد  يخرج  مماثل  عمل  إنجاز  عن  الحالية  األجيال  تعجز  حين  في  سلس،  سلمي  بشكل  التاريخي 

المأزق الذي انزلقت إليه بعد التخلص من نظام القذافي االستبدادي؟!
* * *

تمت  التي  ليبيا،  في  اإليطالي  االستعمار  هزيمة  الناشئ عن  الوضع  تحليل  المهم  من  أنه  لي  يبدو 
بمساعدة أجنبية حاسمة، والظروف التي تكتنف الحالة الراهنة.

ففي فترة النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين توفرت رغبة شعبية عامة في أن تكون لهذا 
إلى نفس  وتنظر  المسعى  تتبنى هذا  وتجمعات سياسية  وزعامات  قيادات  وتوفرت  دولة مستقلة  البلد 
على  الوطني  الوفاق  روح  تغليب  من  الصعبة،  المخاضات  بعض  عبر  وإن  النهاية،  في  وتمكنت  األفق 

المصالح الضيقة، فردية كانت أو قبلية أو مدنية أو جهوية أو إثنية.
وكان  العنف  باحتكار  قامت  البالد  كامل  على  نفوذها  تبسط  قوية  سلطة  ثمة  كان  ذلك  جانب  إلى 
هناك،  كانت  إنه  كما  البريطانية.  اإلدارة  سلطة  هي  شاءت،  وقت  أي  في  الحاسم  التدخل  بمستطاعها 
وألسباب متداخلة، إرادة الدول األساسية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية التي ارتأت أنه من األفضل 

استقالل ليبيا.
الدولة  إلى وضع  المستعمرة  البالد من وضع  انتقال  فاعلية في  وأكثرها  العوامل  أبرز  أن هذه  أظن 

المستقلة، بسالسة.
* * *

الوضع الحالي مختلف تماما. فقد أحدث سقوط نظام القذافي )ومرة أخرى بتدخل حاسم من الغرب( 
التاريخي  الوضع  عن  تمامًا  تباعدت  التاريخية  التطورات  أن  كما  تامًا.  غيابًا  الضابطة  السلطة  غياب 

السابق الذي كان سائدًا في نهايات أربعينيات القرن الماضي.
إذ لم تكن موجودة، آنذاك، دول عربية مستقلة لها أطماع، من نوع ما، في ليبيا وبإمكانها التالعب 

بمصيرها، وكانت تركيا آنذاك، وهي عابث أساسي بالمصير الليبي حاليا، دولة مهزومة ضعيفة.
وداخليا لم تكن ثمة مدن تعمل ألن تبسط سيطرتها بالقوة على البالد برمتها ولم يكن يوجد إسالم 
سياسي متربص يحاول اللعب على الحبال، وال رديفه اإلسالم السياسي المسلح منفلت العقال الذي يقوم 

منهجه على الذبح والقتل والتخريب.

وخزات..
السيد  مع  القماطي  أحمد  المتألق  المذيع  أجراه  الذي  اللقاء  باهتمام  تابعت  أن  بعد 
من  أن  جليًا  لي  اتضح  الحدث  برنامج  في  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  نائب  الحبري  على 
تآمروا  من  وهم  السيوله  أزمة  افتعلوا  من  هم  بالدنا  في  والمال  السلطة  عرش  على  تربعوا 
عدم  تعمدوا  من  وهم  وإذاللنا  استغاللنا  على  واتفقوا  العام  المال  ودواعش  الحرب  تجار  مع 
الدينار  إهانة  إلى  سعوا  من  وهم  تفكيرنا  وتشل  مضاجعنا  تؤرق  التي  األزمات  كافة  حلحلة 
مآربهم  حققوا  وبذلك  سعره،  رفع  إلى  والسعي  الدوالر  وتقديس  ثمنه  وتبخيس  الليبي 
يسهل  سذج  )اعيال(  خالله  من  يشاهدوننا  الذي  العاجي  البرج  في  بقائهم  لضمان  الخبيثه 

عليهم. الضحك 
وسلوكنا  الفوضوي  وأسلوبنا  الشرس  طبعنا  للعالم  أوضحنا  أن  بعد  )تدجيننا(  أرادوا  ربما 
النعاج  من  كقطيع  )القتيادنا(  المثلى  الطريقة  أن  واعتبروا  الدم  برائحة  وتلذذنا  العدواني 
أطفالنا  رمق  به  نسد  عما  البحث  في  منصبا  تفكيرنا  جل  جعل  هي  الراعي  عصا  بدون 
الخام  النفط  براميل  ماليين  عائدات  عن  نتساءل  ال  شأن..  به  لنا  ليس  بما  التدخل  وعدم 
البحر  عرض  في  وتباع  تهرب  أو  األوروبية  األسواق  إلى  وتصدر  الطيبة  أرضنا  تنتجها  التي 
إلى  تضخ  التي  الطبيعي  الغاز  من  المكعبة  األقدام  تريلونات  إيرادات  عن  نستفسر  وال 
كل  والمجمدة..  المجنبة  وأموالنا  الخارجية  االستثمارات  إلى  نلتفت  وال  اإليطاليه  الموانيء 

عليها.. ونتحسر  فيها  نفكر  أو  نعلمها  أن  شأننا  من  ليس  المعلومات  تلك 
المركزي  ليبيا  مصرف  ومحافظ  الدولة  ومجلس  الرئاسي  والمجلس  والحكومة  البرلمان 
)المباركة(  ثورتنا  بعد  ليبيا  في  والسالح  والثروة  السلطة  امتلكت  التي  العصابات  وكافة 

لنا... مناسبا  يرونه  ما  ويقررون  عنا  نيابة  يفكرون  من  هم 
فلوس  )نعطيكم  أحاديثه  أحد  في  قال  الذي  القذافي  معمر  معنا  يفعل  كان  كما  تماما 
منهم  أكثر  كان  أنه  به  اإلطاحة  بعد  تأكدت  التي  والحقيقة  شكالطه(،  بيها  تشروا  بعدين 

علينا. وحنية  رأفة 
عن  يومًا  نعجز  لم  الجميع،  متناول  في  والدواء  الغذاء  كان  القرار  صاحب  هو  كان  حينما 
لي«  »ادفع  خدمة  لنا  تقدم  صيدلية  عن  جاهدين  نبحث  أو  المستشفى  فاتورة  ثمن  تسديد 
وكانت  العهد  ذلك  في  جوعًا  نتضور  لم  مرضانا..  لعالج  احتياجنا  وتستغل  تذلنا  أن  دون 
تغدق  كانت  انتقدناها  طالما  التي  االستهالكيه  الجمعيات  أما  بربع  خبزه  )فردات(  العشرة 
نحلم  كنا  رمزيا..  يكون  يكاد  بسعر  التموينيه  السلع  وكافة  والزيت  والسكر  الدقيق  علينا 
السلطة  هرم  إلى  وقفزوا  وتسلقوا  تملقوا  حينما  الحرية..  طعم  إلى  ونتطلع  الشكالته  بمذاق 
أيام  على  ونترحم  السويسرية  كالشكالطة  الخبزة  نتذوق  أصبحنا  مقدراتنا  على  واستحوذوا 

والديكتاتورية. العسف 

مناطق  في  الصدامات  عقب  حدثت  التي  الكبرى  األخطاء  يتفادى  أن  يجب  الجديد  النظام 
كثيرة مثل إيران، والعراق. عندئذ فقط يمكن أن ينجح.

بأي  يجب  ال  ولكن  العالم،  من  الثوار  يالقيه  الذي  والدعم  والتصفيق  التشجيع  كل  ومع 
حال من األحوال إحصاء عدد فراخ الدجاج قبل أن يفقس البيض.

اآلمال كبيرة بمستقبل ليبيا وكذلك هو حال التوقعات أيضًا. ولكن وكما أظهرت حركات 
التي  التوقعات  يرتفعون لمستوى  قلما  الجدد  الحكام  إن  األخيرة،  العقود  التحرراألخرى في 

العالم، وتلك صعوبة يجب أال تغيب عن أذهاننا. تضعها لهم شعوبهم ويضعها لكم 
الناجح ال يضمن نظامًا جديدًا أو شعبًا سعيدًا. التحرر 

االنتقام.  الوقوع في فخ  األهداف وعدم  اإلبقاء على  بالتوازن،  االحتفاظ  التحدي هو في 
على  المشاكل  من  والمزيد  الدماء  حمامات  من  المزيد  سوى  تنتج  لن  الدماء  فحمامات 

المدى البعيد حتى لو كان ذلك بعد جيل أو أكثر.
إعادة بناء البالد مهمة صعبة وجسيمة في نفس الوقت. فإعادة تنظيم الجيش، وأجهزة 
بناء  وإعادة  العدالة،  ونظام  القضائية  السلطة  وإصالح  النزيهة  االنتخابات  وإقامة  األمن، 

الجميع. إلى تكاثف  أمور تحتاج  الدستور، كلها  االقتصاد وكتابة 
مع  التعامل  يتم  لم  إذا  الجائعة  البطون  أزمة  تعقبه  قد  الحرية  وسعادة  بالفرح  الشعور 

المناسبين والمكان  الوقت  في  للمواطن  األساسية  الحاجات 
النظام  لنا  التي خلفها  االقتصادي  المجال  السيئة في  العادات  التخلص من  الصعب  من 

السابق.
التغيير ال يعني اإلصالح. فالتغيير قد يعني تغيير أشخاص بأشخاص وليس تغيير النظام 
أهمية  عنه  يقل  وال  االقتصادي  اإلصالح  بأهمية  السياسي  اإلصالح  وعاداته.  وأساليبه 

البالد لمستقبل 
الشعب الليبي قد قطع مشوارًا طوياًل مليئًا بالتضحيات واآلمال وال يجب أن يقترف نفس 

وناصعة. ولنبدأ بصفحة جديدة نظيفة  غيرنا  فلنتعلم من  األخطاء. 
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

عوامل النجاح والفشل في بناء الدولة الليبية بني زمنني

محمد عقيلة العمامي

رأى 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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اقتصاد

كالم في األرقام

سيدخلون سوق العمل على مدار الخمس 
سنوات المقبلة، لتصبح بطالة الشباب في 

المنطقة العربية األعلى على مستوى العالم 
بمتوسط %25. كريستين الغارد، مدير عام 

صندوق النقد الدولي

قالوا

14

27
مليون شاب عربي

دروس »اإلثنني األسود«

البيع الكثيف والجزافي 
لألسهم في يوم 

»اإلثنين األسود« 
بدأ خارج الواليات 
المتحدة، في دول 

يحتمل تأثرها سلباً 
بضعف الدوالر.

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3308دوالر أمريكى
1.6471يورو

1.8504الجنية االسترليني
0.3548الريال السعودي
0.3623درهم إماراتى

0.2098االيوان الصينى
 

2017 14 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

*  مستشار سابق بصندوق النقد الدولي
* نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

 املزروعي يتوقع توازن سوق النفط يف 2018

مالية  األربعاء سيولة  أمس  الوطني بسرت،  والتجاري  بهراوة،  الوحدة  تسلم مصرفا 
في  بالمصرف  الجارية  الحسابات  مسؤول  وقال   . بطرابلس  المركزي  ليبيا  مصرف  من 
أن  مؤكدًا  دينار،  ألف  وخمسمئة  مليونًا  تسلم  المصرف  إن  »الوسط«  إلى  تصريحات 

مديرية أمن سرت تولت تأمين النقود حتى وصولها إلى المصرف بهراوة.
األحد  اعتبارًا من  القبائل  مندوبي  مع  بالتنسيق  التوزيع سيتم  أن  المسؤول  وأضاف 
المقبل. وقال مصدر مصرفي إن : المصرف التجاري الوطني بسرت تسلم سيولة مالية 

1.5 مليون دينار. قدرها 
ماليين   7 من  بأكثر  تقدر  نقدية  سيولة  متنها  على  تحمل  شحن  طائرة  وكانت 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  من  قادمة  الكفرة،  مطار  إلى  الثالثاء  وصلت  دينار 

المدينة. في  العاملة  للمصارف  مخصصة  طرابلس، 
قد حطت في مطار  النقدية من طرابلس  السيولة  نقلت  التي  ذاتها  الطائرة  وكانت 
حقل النافورة النفطي في واحة إجخرة، لتسليم 7 ماليين دينار إلى فروع مصرف الوحدة 

في الواحات من فئة الخمسة دينارات

 »املركزي« يضخ 3 ماليني دينار في سرت وهراوة

اعتاد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن يشير إلى سوق 
األوراق المالية على أنها مصدر للتحقق من فعالية وسالمة 

البرنامج االقتصادي إلدارته.
لكن رغم ارتفاع مؤشر »داو جونز« الصناعي بنسبة 30% 
تقريبًا منذ تنصيب ترامب، ال يمكن الجزم بأن ارتفاعًا لهذا 
الحد كان مدفوعًا بسياسات الرئيس. أما األمر المؤكد فهو أن 
كل ما يرتفع قابل للهبوط، كما ذكرتنا بذلك شواهد أخيرة.

عند تفسير االنخفاضات الحادة في أسعار األسهم، يعود 
الكثيرون بذاكرتهم لعام 2008 وما شهدته األسواق من 

اضطراب أحاط بإشهار إفالس بنك »ليمان براذرز«.
لكن السابقة التاريخية األكثر مضاهاة للظروف الحالية 

تتمثل في »اإلثنين األسود« الموافق 19 أكتوبرعام 1987.
كان »اإلثنين األسود« حدثًا جلاًل: إذ اليزال انهيار أسعار 
األسهم الذي وقع يومها، والذي بلغت نسبته %22.6، أكبر 
تاريخ مؤشر »داو جونز  انخفاض يحدث في يوم واحد في 
على  نقطة   6000 اليوم  تعادل  النسبة  فهذه  الصناعي«. 

المؤشر.
إضافة إلى ذلك، فقد حدث انهيار عام 1987 على خلفية 
تشديد االحتياطي الفيدرالي للسياسة في الفترة بين يناير 
وأكتوبر عام 1987 برفع سعر الفائدة الفعلي على األموال 
الفيدرالية بنحو 100 نقطة أساس، ليزيد أكثر من تكلفة 

اقتراض وشراء األسهم.
أما في عام 2008، فقد حدث النقيض تمامًا، وهو هبوط 
أسعار الفائدة مع اقتراب شهر أكتوبر، مما عكس اقتصادًا 
متدهورًا. وهذا بالطبع بعيد عن ما يحدث اآلن، مما يجعل 

عام 1987 القياس األفضل واألقرب.
كما يالحظ أيضًا أن انهيار عام 1987 وقع في فترة كان 
الدوالر فيها ضعيفًا. ففي آخر األسبوع السابق لوقوع االنهيار، 
التي  التصريحات  ببعض  بيكر  جيمس  الخزانة  وزير  أدلى 
ُفسرت على أنها تهديد بخفض قيمة الدوالر. وكان بوسع 
بيكر حينها أن يحتج بأن تصريحاته قد انتُِزعَت من سياقها، 
كما فعل وزير الخزانة الحالي ستيفن منوشين في دافوس 

هذا العام.
ــور  لــكــن مــن األمـ
البيع  أن  هنا  الكاشفة 
الكثيف والجزافي لألسهم 
في »اإلثنين األسود« بدأ 
المتحدة،  الواليات  خارج 
تأثرها  يحتمل  دول  في 
ــدوالر،  الـ بضعف  سلبًا 
الواليات  إلى  زحفه  قبل 

المتحدة.
كان  األخــيــر  العامل 
لعب  الذي  اآللي  التداول 
االنهيار،  ذلك  في  دورًا 
جامعة  في  ــور  ُط ــذي  وال
بيركلي،  في  كاليفورنيا 
لمحافظ  »تأمين  بأنها 
األوراق المالية«، إذ نُصح 
باستخدام  المستثمرين 
الحاسوبية  ــاذج  ــم ــن ال
لتحسين نسب األسهم إلى 
النقد، عبر تقليل اإلقبال على األسهم في األسواق الهابطة 
كتدبير للحد من مخاطر هبوط أسعار األوراق المالية، مما 
شجع المستثمرين على بيع أسهمهم في سوق ضعيفة، األمر 

الذي أدى إلى تفاقم تقلبات األسعار.
ورغم التشكيك في دور تأمين محافظ األوراق المالية في 
ذلك االنهيار، يصعب استبعاد تأثيره على هبوط باألسواق 
بمثل هذا القدر الكبير. وربما أضحى التداول الخوارزمي في 
القرن الواحد والعشرين أكثر تعقيدًا، إال أن هذا ال يمنع أن 
تكون له كذلك عواقب غير مقصودة، وقد يُفضي أيضًا إلى 

تفاقم تقلب األسعار.
مع كل المآسي التي شهدها »وول ستريت« عام 1987، 
لم يكن تأثير األزمة على النشاط االقتصادي مسموعًا أو ذا 
المستهلكين بصورة حادة في  إنفاق  فرغم هبوط  صدى. 
أكتوبر بسبب التأثيرات السلبية للثروة والغموض المتصاعد، 
بينما ظل  السابقة،  مستوياته  إلى  وعاد  استقر  ما  سرعان 

اإلنفاق االستثماري في مستواه دون تغير جذري.
إذًا إلى من يرجع الفضل في تحجيم السقوط ؟

أوال، االحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة آالن جرينسبان، 
البنك  أرخــى  حيث  للتو،  منصبه  تولى  قد  كــان  ــذي  ال
لن  االنهيار  بأن  المستثمرين  وطمأن  النقدية  السياسة 
تقلب  هدأ  وبالتالي  السيولة.  في  خطيرة  مشاكل  يخلق 
األسواق، وخفت حالة الغموض التي ارتبطت به، مما عزز 

ثقة المستهلكين.
ثانيا، لم يؤثر االنهيار على استقرار المؤسسات المهمة 
التي  الكبرى  البنوك  استغلت  فقد  المالية.  المنظومة  في 
تتعامل مع المؤسسات السنوات الخمس التي أعقبت تفجر 

أزمة الدين بأميركا الالتينية لتقوية ميزانياتها العمومية.
إذًا فما هي التأثيرات المحتملة النهيار مماثل ربما وقع 
اليوم؟ في الوقت الحالي يبدو النظام المصرفي األميركي 
أن  نعرف  لكننا  الضغط.  المتصاص  تكفي  بدرجة  قويًّا 
البنوك التي تتمتع بعافية جيدة وقت ارتفاع السوق يمكن 
أن تسقط سريعًا عندما ينعكس الوضع. وتوحي التحركات 
دود-فرانك،  قانون  إلضعاف  الكونجرس  بها  قام  التي 
اإلجهاد،  الختبار  الخضوع  شرط  من  كثيرة  بنوك  بإعفاء 
بأن هذه العافية الشديدة في ظاهرها ال ينبغي التسليم 

بها.
فضاًل عن ذلك، فإن الحيز المتاح لخفض أسعار الفائدة 
اليوم بات أضيق مما كان عليه في عام 1987، عندما كان 
سعر الفائدة على األموال الفدرالية يتجاوز %6، وسعر الفائدة 
األساسي الذي كانت تتقاضاه البنوك الكبرى فوق مستوى 
%9. بالتأكيد سيقوم االحتياطي الفيدرالي، حال حدوث هبوط 
من  جرينسبان-برنانكي«  »نهج  بتفعيل  السوق،  في  حاد 
خالل توفير كميات كبيرة من السيولة للوسطاء المتعسرين.

لكن تبقى احتمالية تعامل االحتياطي الفدرالي برئاسة 
فعل  كما  نحو خالق  على  الهبوط  هذا  مثل  مع  باول  جاي 
برنانكي في عام 2008 ــ حينما قدم مثاًل قروضًا »متتالية 
سؤااًل  ــ  األعضاء  غير  المتعثرة  للبنوك  لبعضها«  مساندة 

مفتوحاً.
في النهاية، أقول إن جزءاً كبيرًا من األمر سيعتمد على رد 

فعل الرئيس.

  باري إيتشنغرين*
»الوسط« تسأل ومستشار وزير االقتصاد يجيب

كيف نقلص فجوة أسعار الصرف بني السوق الرسمية و»السوداء«؟
القاهرة - جيهان الجازوي

فرض عمولة ما بين 10% إلى %20 
على ميزانية السلع األساسية واألدوية.. 

و350% على بيع العملة الصعبة نقًدا

خطة لسياسة التعامل مع الفائض
الذي سيتحقق وتصنيفه ضمن اإليرادات

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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»السعودية وروسيا متفقتان 
على ضرورة التعاون من 
أجل المساعدة على تصحيح 
أسواق النفط«.

وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح

لوزير  المالي  المستشار  أبوزقيه  الناصر  د.عبد  قدم 
لمعالجة  مقترحات  الوفاق  بحكومة  المفوض  االقتصاد 
الرسمية  السوقين  في  الصرف  سعري  بين  الفجوة 
السياسة  أدوات  باستخدام  )السوداء(،  والموازية 
سعر  عن  المركزي  المصرف  إعالن  خالل  من  المالية، 
سعر  من  وقريب  مدروس  مستوى  عند  الدوالر  بيع 

العملة. على  الطلب  لمواجهة  الموازية  السوق 
»الوسط«،  به  الذي خصّ  أبوزقيه  مقترح  ويتضمن 
فرض عمولة أو رسم خدمات ما بين %10 إلى %20 على 
االلتزامات  إعفاء  مع  واألدوية  األساسية  السلع  ميزانية 
البعثات  ومصروفات  كالتعاقدات،  الدولة  على  القائمة 

أية رسوم. الخارجية والطلبة والمهمات من 
والمكملة  األخرى  السلع  بميزانية  يتعلق  فيما  أما 
الرسوم  تكون  أن  فاقترح  نقدًا،  الصعبة  العملة  وبيع 
من  تجعل  لكي  فرضها  يجري  بحيث  مدروسة،  بنسبة 
سعر بيع العملة الصعبة كالدوالر في البداية قريبا من 
في   %  350 العمولة  تكون  كأن  الموازية  السوق  سعر 
5 دينارات مثاًل،  البداية، ليكون بيع الدوالر تقريبا عند 
الوقت  مع  النسبة  أو  العمولة  هذه  تتناقص  أن  على 
في  تسهم  محددة  زمنية  خارطة  ووفق  مستمر  بشكل 
لسعر  وصواًل  الصعبة،  العملة  على  الطلب  تخفيض 
العملة  على  الطلب  مع  العرض  فيه  يتساوى  توازني 

الصعبة.
الوطني  البرنامج  عام  مدير  وهو  أبوزقيه  وشدد 
ضرورة  على  والمتوسطة،  الصغرى  للمشروعات 
أو  الدوالر  بيع  على  شرط  أو  قيد  أي  هناك  يكون  أال 
بيئة  خلق  عدم  أجل  من  االستيراد،  أو  للخارج  التحويل 
إلى ضرورة  باإلضافة  )السوداء(،  الموازية  السوق  لنمو 
عن  لالبتعاد  فرضها،  المراد  الرسوم  مسمى  دراسة 
إلى  حاجة  في  الضرائب  ألن  بـ»الضرائب«،  تسميتها 
بمسميات  تسميتها  مقترحا  إلقرارها،  تشريع  أو  قانون 
هذه  بين  ومن  النافذة،  التشريعات  مع  تتوافق  أخرى 
هذه  تتفق  إذ  خدمات«،  بدل  أو  »رسوم  المسميات 

.1369 27 لسنة  المسميات مع القانون رقم 
وتضمن المقترح تشكيل لجنة من المختصين وذوي 
الخبرة المالية واالقتصادية، لإلشراف على متابعة هذه 
موازي  سعر  إلى  للوصول  السوق  دراسة  و  اإلجراءات 

وعدم المغامرة في ارتفاع سعر السوق الموازية.
القيام  المشكلة  اللجنة  تتولى  اعتبارات،  عدة  وقدّم 
مسمى  دراسة  ضرورة  تتضمن  المقترح،  لتنفيذ  بها 
الرسوم أو االستقطاعات التي يمكن فرضها، لتتسق مع 
القانون وال تعد تجاوزًا له، نسبة العمولة التي تفرض، 
لكي  زمني،  جدول  وفق  تخفيضها  يتم  ومتى  وكيف 
وتخفيضها،  الموازية  السوق  أسعار  معالجة  في  تسهم 
ومحدداته،  التوازني  للسعر  الوصول  كيفية  عن  فضاًل 
إلى دعم  الوقود والمحروقات  إلى تغيير دعم  باإلضافة 

التنفيذ. نقدي وفق خطة ومراحل 
مع  التعامل  لسياسة  إطار  وضع  ضرورة  إلى  وأشار 
الفائض الذي سيتحقق نتيجة فرض الرسوم، وتصنيفه 
كتخصيص  الستخدامه،  آلية  وضع  مع  اإليرادات  ضمن 
أخرى  ونسبة  المتراكم،  العام  الدين  لتغطية  نسبة 
كاحتياطي  وثالثة  والوقود،  السلع  لبدل  النقدي  للدعم 

.2018 الميزانية لسنة  العجز في  لدعم 
بالتنسيق  الخطوات  تلك  إجراء  ضرورة  على  وشدد 
لتدخل  الحكومة  تحتاج  إذ  المركزي،  المصرف  مع 
للتنسيق  باإلضافة  طارئ،  عجز  أي  لمعالجة  المصرف 
بالمصارف،  النقدية  السيولة  تدفق  بخصوص 
لضمان  اتخاذها  يمكن  خطوات  ثمة  أن  إلى  مشيرًا 
المقررة،  الرسوم  سداد  من  التهرب  وعدم  التنفيذ 
حال  المصارف  لدى  المنبع  من  الخصم  يكون  كأن 

الصعبة. العملة  على  الطلب 
اإلسراع  الحكومة  على  تفرض  عوامل  ثمة  إن  وقال 
متفائلة  توقعات  بينها،  من  االقتصادية،  المعالجة  في 
دوالرًا  الـ68  لحاجز  ووصولها  النفط  أسعار  بتعافي 
العام،  العامين ونصف  منذ  يحدث  لم  ما  للبرميل، وهو 
1.1 مليون برميل  كذلك وصول إنتاج النفط لعتبة إلى 
باإلضافة  اإلنتاج،  في  وتحسن  زيادة  توقع  مع  يوميًا، 
كانت  التي  األماكن  من  العديد  في  الهدوء  بدء  إلى 

خالل أعوام 2016 – 2017 بؤر توتر.
واالقتصادية  المالية  األزمة  أمد  امتداد  وأرجع 
هي  رئيسية  عوامل  لثالثة  سياسية  أزمة  كونها  إلى 
في  اإلداري  االستقرار  وعدم  السياسي،  االنقسام 
المؤسسات،  بين  المتبادلة  الثقة  وفقد  المؤسسات، 
بخطوات  الحكومة  قيام  إمكانية  في  للتفكير  دفع  مما 
المصرف  مع  وبالشراكة  التنفيذ،  حيث  من  أحادية 

األزمة،  عالج  في  تسهم  التنسيق،  حيث  من  المركزي 
الناحية  من  ممكنة  األحادية  الخطوات  هذه  أن  معتبرًا 
النظرية، لكنّها تحتاج إلى حذر وأال تكون تصادمية مع 
المصرف المركزي، بل في إطار صالحيات واختصاصات 
األخرى  والمؤسسات  القطاعات  باقي  وتعاون  الحكومة 

المركزي. المصرف  مع  وتنسيق  معها، 
يشار إلى أن الوضع االقتصادي تدهور في ليبيا منذ 
2011، حيث انزلقت  اإلطاحة بمعمر القذافي في العام 
االنقسامات  وتفاقمت  أهلية،  حرب  حالة  في  الدولة 
السياسية، فضاًل عن انتشار الجريمة واإلرهاب، وتدهور 
حدة  تصاعدت   ،2014 العام  وفي  األمني  الوضع 
الرئيسي  المصدر  الخام،  شحنات  وعرقلت  االشتباكات 
على  المعتمد  االقتصاد  تدمير  في  تسبب  مما  للدخل، 

األولى. بالدرجة  االستيراد 
النفطية  الصادرات  تعافت   ،2016 سبتمبر  في  لكن 
إلى  الماضي  العام  خالل  الخام  إنتاج  وارتفع  أخرى  مرة 
انهيار  لكن  سنوات،  أربع  خالل  األعلى  هي  مستويات 

الليبي. االقتصاد  تعافي  عالميًا عرقل  الخام  أسعار 
شركات  اتجهت  نسبيًّا،  الليبي  الوضع  تحسن  ومع 
إلى  »بلومبرغ«  وأشارت  النفط،  لشراء  عالمية  نفط 
بي«  و»بي  األلمانية  شل«  »رويال  شركتي  اتفاق 
عقود  بموجب  اللبيي  الخام  شراء  على  البريطانية 

سنوية للمرة األولى منذ سنوات.

تشكيل لجنة من المختصين وذوي الخبرة المالية واالقتصادية 
لإلشراف على متابعة هذه اإلجراءات ودراسة السوق

الكويت ـ وكاالت

المؤتمر  مليار دوالر خالل   30 العراق  التعهدات حيال  بلغت 
الدولي حول إعادة إعمار هذا البلد الذي دمرته الحرب ضد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي 
تستضيف بالده المؤتمر في تصريحات للصحفيين: »إن التزام 
المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحًا خالل المؤتمر«، مع 

مبلغ إجمالي قيمته 30 مليار دوالر، أي 20.3 مليار يورو.
وأضاف: »إن هذا المبلغ نتج عن زخم واسع من مشاركة 76 
التنموية  الصناديق  من  و51  ودولية  إقليمية  ومنظمة  دولة 

ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات محلية وإقليمية 
ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من 

ممثلي القطاع الخاص«.
العراقي  الخارجية  وزير  قال  اإلعالن،  على  فعل  رد  أول  وفي 
إبراهيم الجعفري: »كنا نأمل بمبلغ أكبر«، حسب »وكالة فرانس 

برس«.
من  األول  اليوم  في  أعلنوا  العراقيون  المسؤولون  وكان 
المؤتمر، اإلثنين، أن احتياجات بلدهم تبلغ نحو 88 مليار دوالر، 

بينها 22 ملياراً في األمد القصير.
قروض  على شكل  دوالر  ملياري  تخصيص  الكويت  وقررت   
دوالر  مليار  بتخصيص  السعودية  تعهدت  بينما  واستثمارات، 
إضافية  دوالر  مليون  و500  العراق،  في  استثمارية  لمشاريع 

لدعم الصادرات العراقية. وكان وزير الخارجية األميركي ريكس 
الكويت عن  الثالثاء خالل مشاركته في مؤتمر  أعلن  تيلرسون 
توقيع اتفاقية بين مصرف التجارة الخارجية األميركي والعراق لمنح 

بغداد قروضًا بنحو ثالثة مليارات دوالر.
كما قالت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني 
إن االتحاد سيقدم 400 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية، 
بعد يومين من تعهد منظمات غير حكومية في اليوم األول من 

المؤتمر بتقديم 330 مليون يوروعلى شكل مساعدات أيضًا.
بدوره، حثَّ األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، 
المجتمع الدولي على دعم جهود العراق في إعادة اإلعمار بعد 
الحرب مع تنظيم داعش، في وقت تأمل فيه بغداد الحصول على 

مساهمات مالية بنحو 88 مليار دوالر.

السودان: ارتفاع التضخم

 إلى 52% بعد خفض العملة
أعلن جهاز اإلحصاء المركزي في السودان ارتفاع 
 % 32.15 يناير، مقابل  52.37 % في  إلى  التضخم 
في ديسمبر، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية 
يكبح  الصعبة  العملة  في  ونقصًا  اضطرابات  أثارت 

الواردات.
جهاز  عام  مدير  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
اإلحصاء السوداني كرم اهلل عبد الرحمن »هذا هو 

أعلى معدل للتضخم في سنوات«.
قياسية  مستويات  إلى  السودانية  العملة  وهوت 
القليلة  األشهر  في  السوداء  السوق  في  منخفضًة 
الماضية بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيهًا مقابل 
الدوالر، مقارنة مع 6.7 جنيهات في بداية 2017 في 
تعويم  إلى  الدولي  النقد  أعقاب دعوة من صندوق 

العملة.
تحدده  للصرف  سعرًا  الحكومة  واستبعدت 
السوق لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى 
بلغ 31.5 جنيهًا مقابل الدوالر في وقت سابق هذا 

الشهر.
وتقول شركات إن الدوالر غير متاح إلى حد كبير 
عند هذا السعر وإنها تضطر للجوء إلى سوق سوداء 
جنيهًا   40 حوالي  إلى  العملة  هبطت  حيث  باهظة 
وكالة  وفق  الشهر،  هذا  سابق  وقت  في  للدوالر 

»رويترز«.
للدوالر،  جنيهًا   33 حوالي  إلى  السعر  وتعافى 
األربعاء، حسبما قال متعاملون، بعد أن حظر البنك 
مصدرها  التي  الصعبة  بالعملة  الودائع  المركزي 

السوق السوداء.
المركزي  للبنك  اإللكتروني  للموقع  ووفًقا 
السوداني فإن الدوالر جرى تداوله بالبنوك التجارية 
اليوم في نطاق 27.34-29.64 جنيهًا للدوالر مما 
الموازية  السوق  بين سعر  الفجوة  تراجع  إلى  يشير 

وسعر السوق الرسمية.
وأدى الهبوط الحاد في قيمة العملة وإلغاء دعم 
إلى صعود حاد لألسعار، مما  الماضي  الشهر  الخبز 

أثار احتجاجات في أرجاء البالد.

تعهدات بدفع 30 مليار دوالر إلعادة إعمار العراق
<   بعد الحرب علي تنظيم داعش  آثار  الدمار  في مدينة الموصل القديمة
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من  أنه  »رويترز«  وكالة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
المرجّح أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 
اليوم  النقدية  السياسة  لجنة  اجتماع  خالل  األساسية 
الخميس مع تراجع معدل التضخم ألقل مستوى منذ تحرير 

سعر الصرف في البالد.
وفقد الجنيه نصف قيمته وارتفعت األسعار منذ أن حررت 
في  الصرف  سعر  صر   ;)javascript:OpnNI)3011336 م 
نوفمبر من العام الماضي لتأمين الحصول على قرض بقيمة 
إنعاش  بهدف  الدولي  النقد  صندوق  من  دوالر  مليار   12

االقتصاد.
وقال ثمانية من عشرة خبراء اقتصاد استطلعت »رويترز« 
سعر  الخميس  اليوم  سيخفض  المركزي  البنك  إن  آراَءهم، 

الفائدة على الودائع البالغ حاليًا %18.75، وسعر الفائدة على 
اإلقراض البالغ 19.75%.

وتوقع ستة من االقتصاديين أن يخفض البنك سعر الفائدة 
بواقع مئة نقطة أساس بينما توقع اثنان خفضًا عند نصف 

هذا المستوى.
كابيتال«  »سي.آي  لدى  االقتصاديين  الخبراء  كبير  وقال 
هاني فرحات »نتوقع خفضا في الربع الحالي ألنه مبرر ومؤشر 
ضروري النخفاض التضخم«. وتوقع خفضًا بمقدار 50 نقطة 

أساس.
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى %17.1 في يناير 
من %21.9 في الشهر السابق ونزل معدل التضخم األساسي 

إلى %14.35 من 19.86%.

استمرار توقف إنتاج الفوسفات في تونسخبراء: املركزي املصري سيخفض الفائدة اليوم مع تراجع التضخم
استمر توقف إنتاج الفوسفات في تونس بسبب 
األساسي  القطاع  هذا  تعطل  اجتماعية  تحركات 
إلى  تحدث  مسؤول  بحسب  التونسي،  لالقتصاد 

»فرانس برس«.
نهاية  منذ  التونسي  الفوسفات  إنتاج  وتوقف 
وجميع  اآلن  حتى  يُستأنف  »ولم  الماضي  يناير 
مراد  أفاد  ما  بحسب  متوقفة«،  اإلنتاج  وحــدات 
فوسفات  شركة  في  باالتصال  المكلف  السليمي 

قفصة.
إنتاج سوى 160  يتم  لم  أنه  السليمي  وأوضح 

ألف طن في يناير، مقابل 600 ألف طن في الشهر 
ذاته من 2017.

أساسًا  المكون  التونسي  المنجمي  والحوض 
أفقر  من  يعتبر  للفوسفات،  منتجة  مدن  أربع  من 
مناطق البالد. وشهد في 2008 احتجاجات ُقمعت 

بشكل دموي من نظام زين العابدين بن علي.
نهاية  اإلعالن  األخيرة  االضطرابات  وأعقبت 
في  توظيف  اختبارات  نتائج  عن  الماضي  الشهر 
»شركة فوسفات قفصة« وتعد أكبر جهة توظيف 

في المنطقة.

إنهاء النزاع بني »سوناطراك« 
الجزائرية و»سايبم« اإليطالية

البلدان  لمنظمة  العام  األمين  توقع 
باركيندو  )أوبك( محمد  للبترول  المصدرة 
أن يكون نمو الطلب على النفط في 2018 

عند مستويات جيدة.
أن  الرياض  في  مؤتمر  خالل  وأوضــح، 
جانب  من  قوي  التزام  إلى  تشير  البيانات 
خفض  باتفاق  يناير  في  النفط  منتجي 

اإلمدادات.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
متفقتان  وروسيا  السعودية  إن  األربعاء، 
المساعدة  أجل  من  التعاون  ضرورة  على 

على تصحيح أسواق النفط.
الروسية  اإلعالم  وكالة  قالت  بدورها، 
تسمه  لم  مصدر  عن  نقاًل  األربعاء  يوم 
المشتركة  الــوزاريــة  المراقبة  لجنة  إن 
في  األعضاء  غير  والمنتجين  »أوبك«  بين 
الرياض  في  اجتماعًا  ستعقد  المنظمة 

يومي 14 و15 أبريل.
عالميًا  اتفاقًا  والسعودية  روسيا  وتقود 
ــك«  »أوب بين  الــخــام  إمـــدادات  لخفض 
المنظمة.  خــارج  من  المنتجين  وبعض 
ويستمر االتفاق الحالي حتى نهاية 2018.
اإلماراتي  الطاقة  وزير  أوضح  من جهته، 
والرئيس الحالي للمنظمة، سهيل المزروعي، 
أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الواليات 

المتحدة لن تعرقل الجهود التي يقوم بها 
أجل  من  العالم  حول  الخام  النفط  منتجو 

التخلص من تخمة المعروض.
في  »بلومبرغ«  لمحطة  لقاء  في  وتوقع 
دبي، اإلثنين، عودة التوازن إلى سوق النفط 
الخام  على  القوي  الطلب  بدعم  العام،  هذا 

وامتثال المنتجين التفاقية خفض اإلنتاج.
أعلنت  الدولية،  الطاقة  وكالة  كانت 
الطلب  لنمو  توقعاتها  رفع  عن  الثالثاء، 
العالمي على النفط إلى 1.4 مليون برميل 
وأكدت  الجاري.  العام  خالل  الواحد  لليوم 
الوكالة أن الطلب على النفط نما 1.6 مليون 

برميل يوميًا في 2017.
النفطي  المعروض  الوكالة نمو  ورجحت 
من خارج منظمة »أوبك« ألكثر من الطلب 
خالل 2018، وذلك بقيادة الواليات المتحدة 
النفط  مخزون  أن  إلى  وأشــارت  األميركية، 
لدى الدول المتقدمة يزيد على 52 مليون 

برميل.
يناير،  في  إنتاجها،  »أوبــك«  وخفضت 
بمقدار 1.61 مليون برميل يوميًا، وبذلك 
بنسبة  اإلنــتــاج  قلصت  »أوبـــك«  تكون 
النفط،  إنتاج  روسيا  خفضت  كما   .137%
في يناير الماضي، بمقدار 270 ألف برميل 

في اليوم، حسب الوكالة.

»أوبك« تتوقع »نموًا جيدًا« 
إلنتاج النفط في 2018

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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واشنطن ـ الوسط

استثمار ملياري دوالر.. وتطوير 70 بئًرا.. واستعادة الشركاء الدوليني

مؤسسة النفط تبدأ خطة دعم اإلنتاج

البنك الدولي: التزال البلدان المصدرة للنفط في المستويات األدنى لتنويع الصادرات

انخفاض أسعار النفط تؤكد الحاجة إلى اإلصالح الستعادة النمو

مفاوضات  للنفط  الوطنية  المؤسسة  بدأت 
البالد  غادروا  الذي  الدوليين  الشركاء  الستعادة 
التي  األمنيّة  األحداث  بسبب  سنوات  أربع  قبل 
مؤشرات  بروز  مع  بالتزامن  البالد،  شهدتها 
على تحسن يسود الوضعين األمني واالقتصادي 
تطبيق  في  االقتصادية  المؤسسات  وانخراط 
المالي،  الوضع  تصحيح  شأنها  من  سياسيات 
النفط  إنتاج  في  ملحوظ  تحسن  إلى  باإلضافة 

الذي تخطى الميلون برميل يوميًا.
اإلنتاج،  مؤشرات  إعالن  من  قليلة  أيام  وبعد 
العماري  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  كشف 
المؤسسة  تعكف  محمد منصور، عن 3 خطوات 
الشركاء  استعادة  في  تتمثل  تطبيقها،  على 
اآلبار،  وتطوير  استثمارات  وتنفيذ  الدوليين 
الفتًا في هذا اإلطار إلى مفاوضات تجرى حاليًا 
البالد عام 2014،  التي غادرت  الشركات  إلعادة 
واسعة  شراكات  توقيع  من  فقط  سنتين  بعد 
إلى  الفتًا  النفط،  مجال  في  دوليين  شركاء  مع 
مجموعة  حاليًا  تدرس  النفط  مؤسسة  أن 
بهذه  تحتفظ  التي  والخيارات  السياسات  من 
التفاصيل  يقدّم مزيدًا من  أّن  الشراكات، دون 

عن ماهية تلك السياسيات.
يتحدث في مؤتمر  الذي كان  العماري،  وأشار 
السوق  إلى  شراكات  عدة  عودة  عن  بالقاهرة، 
المحلية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عودة 
التي  السياسات  بفضل  الشركاء،  من  المزيد 
الشركات  مع  عقودها  في  المؤسسة  تتبعها 

األجنبية، على حد قوله.
الوضع  بشأن  إيجابية  إشارات  أرسل  وبعدما 
التصدير  وموانئ  النفطية  الحقول  في  األمني 
الذي تحسن لكنه دون الـ%100، كشف العماري 
لمؤسسة  المستقبلية  الخطط  من  جزء  عن 
النفط، إذ تخطط الستثمار ملياري دوالر وتطوير 

70 بئرا خالل 2018.
وأعلن عضو مجلس اإلدارة أن مصفاة الزاوية 
تعمل عند %70 من طاقتها اإلنتاجية، وذلك في 
أعقاب تعرضها لحريق الجمعة الماضي أسفر عن 
المصفاة  شركة  ذكرت  حسبما  محدودة  أضرار 
مؤخرًا،  اإلنتاج  ألرقام  تحديث  إعطاء  دون 
غربي  الواقعة  للمصفاة  اإلنتاجية  الطاقة  لكنّ 

طرابلس تبلغ 120 ألف برميل يوميًا.
وعلى صعيد اإلنتاج ذكر موقع »جين سكيب« 
النفطي  اإلنتاج  أن  الطاقة  لمعلومات  األميركي 
في شهر  يوميًا  برميل  المليون  تجاوز  ليبيا  في 

كورمي،  بريجيت  ليبيا  لدى  الفرنسية  السفيرة 
الفرنسية  »توتال«  شركة  فرع  عام  ومدير 
ناقش  حيث  بالسكو،  دانيال  جين  ليبيا  في 
إعادة  في  الفرنسية  الشركات  ومساهمة 
العالقات  تناول  النفط، فضاًل عن  تأهيل قطاع 
والغاز  النفط  قطاع  في  الليبية–الفرنسية 

تعزيزها. وسبل 
وفيما تنخرط الشركات الفرنسية في القطاع 
النفطي بشكل موسع، فإن صنع اهلل تناول خالل 
الموسع  لالجتماع  التحضير  السابقين  اللقائين 
مع الشركات الفرنسية المزمع عقده شهر مارس 

القادم بالعاصمة طرابلس.
وبدأ إنتاج النفط في ليبيا يتعافى في سبتمبر 
الماضي  العام  خالل  الخام  إنتاج  وارتفع   ،2016
إلى مستويات هي األعلى خالل أربع سنوات، لكن 
انهيار أسعار الخام عالميًا عرقل تعافي االقتصاد 
نسبيًّا،  الليبي  الوضع  تحسن  مع  لكن  الليبي، 
النفط،  لشراء  عالمية  نفط  شركات  اتجهت 
وأشارت »بلومبرغ« إلى أن اتفاق شركتي »رويال 
شل« األلمانية و»بي بي« البريطانية على شراء 
الخام اللبيي بموجب عقود سنوية للمرة األولى 

منذ سنوات.

يحافظ  التي  األولى  المرة  وهي  الماضي،  يناير 
منذ  كامل  شهر  في  مستواه  على  اإلنتاج  فيها 
يوليو العام 2013 )أي منذ 5 سنوات(، الفتًا إلى 
برميل  مليون   1.083 إلى  وصل  ليبيا  إنتاج  أن 
من  برميل  مليون  و1.133  الخام،  من  يوميًا 

إجمالي السوائل النفطية في يناير الماضي.
إنتاج  وصل  السابق  ديسمبر  شهر  وخالل 
يوميًا،  برميل  ألف   962 إلى  الخام  من  ليبيا 
منظمة  داخل  من  مصادر  أوضحت  ما  بحسب 
»أوبك«، فيما أوضحت بيانات الشركة المعنية 
النفط  أسواق  ومتابعة  الطاقة  بمعلومات 
ليبيا  في  النفطية  الحقول  غالبية  أن  العالمية 

دون  يناير،  في  نسبيًا  ثابت  بشكل  عملت 
أحوال  اإلنتاج بسبب  هبوط حاد في مستويات 

أو هجمات مسلحة. الطقس 
ارتفاع  عن  أيضًا  البيانات  وتحدثت 
قياسية  مستويات  إلى  النفطية  الصادرات 
يشير  ما  وهو  الماضي،  الشهر  خالل  ليبيا  من 
على  الحفاظ  على  القدرة  تُظهر  ليبيا  أن  إلى 
برميل  مليون  مستوى  فوق  إنتاجها  مستويات 

أيضًا. ثابت  يوميًا، وزيادته بشكل 
ومستغاًل التطورات اإليجابية السابقة اجتمع 
مصطفى  المهندس  النفط  مؤسسة  رئيس 
مع  اإلثنين،  منفصلين،  لقائين  في  اهلل،  صنع 

اإلنتاج تجاوز المليون برميل يومًيا في يناير 
الماضي وهي المرة األولى التي يحافظ فيها 

اإلنتاج  على مستواه في شهر كامل منذ 5 سنوات

صنع الله يبحث مساهمة الشركات الفرنسية في إعادة 
تأهيل قطاع النفط والتحضير لالجتماع الموسع مع 

الشركات الفرنسية مارس القادم في طرابلس

التوقعات  إن  الدولي  للبنك  دراسة  قالت 
يؤكد  ملحوظ  بشكل  النفط  أسعار  بانخفاض 
النمو  تستعيد  إصالحات  لتطبيق  الملحة  الحاجة 

واستدامة المالية العامة.
النفط  أسعار  انهيار  أن  إلى  الدراسة  وأشارت 
في الفترة من 2014 إلى 2016 قد ألقى بظالل 
للنفط،  المصدرة  البلدان  على  طوياًل  ستستمر 
فاالنخفاض الشديد في االستثمار واإلنتاج يؤدي 
عمومًا إلى ضعف نمو الناتج المحتمل على مدى 

فترات طويلة من الزمن.
البداية  في  النفط  أسعار  انخفاض  وأرجعت 
إلى   2015 أوائل  إلى   2014 منتصف  من 
عوامل العرض، بما في ذلك ازدهار إنتاج النفط 
األميركي، وانحسار المخاوف الجيوسياسية، وتغير 

سياسات أوبك.
الطلب  آفاق  إن  الدراسة  قالت  ذلك،  ومع 
المتدهورة لعبت دورًا أيضًا، خصوصًا من منتصف 
2015 إلى أوائل عام 2016. وهذا ما يفسر جزئيًا 
فشل انهيار أسعار النفط في توفير دفعة الحقة 

ازدهار إنتاج النفط الصخري األميركي لعب 
دوراً مهماً في انهيار أسعار النفط من منتصف 

2014 إلى أوائل 2016

ـ االقتصاد العالمي واجه واحداً من أكبر 
االنخفاضات في أسعار النفط بالتاريخ 

الحديث

للنشاط االقتصادي العالمي. وأضافت الدراسة أن 
االزدهار في إنتاج النفط الصخري األمريكي لعب 
منتصف  من  النفط  أسعار  انهيار  في  مهمًا  دورًا 
2014 إلى أوائل عام 2016. وقد أدت المكاسب 
إلى  القطاع  هذا  في  الكفاءة  زيادة  عن  الناتجة 
جعل  مما  كبير،  حد  إلى  التعادل  أسعار  خفض 
الفعلي  المنتج  هو  األمريكي  الصخري  النفط 

للتكلفة الحدية في سوق النفط العالمية.
إلى  أدى  النفط  أسعار  انخفاض  أن  ورغم 
استجابات كبيرة في مجال السياسات في البلدان 
سيلزم  أنه  الدراسة  أكدت  للنفط،  المصدرة 

بالنظر  استدامة  أكثر  إصالحية  جهود  بذل 
ألسعار  األجل  الطويلة  الضعيفة  التوقعات  إلى 
تتسم  للنفط  المصدرة  البلدان  تزال  النفط. وال 
أي  بين  الصادرات  لتنويع  األدنى  بالمستويات 

مجموعات أخرى من البلدان.
العالمي،  النمو  تعزيز  من  »بداًل  إنه  وقالت 
عامي  في  ركودًا  النفط  أسعار  انخفاض  صاحب 
النشاط  في  الحاد  البطء  وأدى   .2016 و   2015
تراجع  إلى  للنفط  المصدرة  بالبلدان  االقتصادي 
النمو  أن  بيد  العالمي،  االقتصادي  النشاط 
المستوردة  البلدان  اقتصاد  في  لآلمال  المخيب 

والصين  المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  للنفط، 
وبلدان األسواق الناشئة المصدرة للسلع األولية 
غير النفطية، أوضح معظم المفاجآت السلبية في 

تلك الفترة«.
-2014 في  انهارت  النفط  أسعار  وكانت 

المعروض،  في  الوفرة  تنامي  بسبب   2016
الدفعة  تحقيق  في  فشل  االنهيار  هذا  ولكن 
توقعه  الذي  العالمي  االقتصاد  لنمو  المطلوبة 
المكاسب  تراجعت  الوضع،  هذا  ففي  الكثيرون. 
ملموسًا  تراجعًا  النفط  أسعار  انخفاض  من 
في  االقتصادي  النشاط  استجابة  ضعف  بسبب 
للنفط،  المستوردة  الرئيسية  الناشئة  األسواق 
وآثار االنكماش الحاد في استثمارات الطاقة على 
المفاجئ  والركود  األمريكي،  االقتصادي  النشاط 

في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط.
وأوائل   2014 عام  منتصف  بين  الفترة  وفي 
من  واحدًا  العالمي  االقتصاد  واجه   ،2016 عام 
التاريخ  في  النفط  أسعار  في  االنخفاضات  أكبر 
 70% بنسبة  األسعار  انخفاض  وكان  الحديث. 
خالل تلك الفترة واحدًا من أكبر ثالثة انخفاضات 
منذ  األطول  وهو  الثانية،  العالمية  الحرب  منذ 

انهيارها عام 1986 بسبب العرض.

<    عبد المؤمن ولد قدور 

مصر توقع اتفاقا مع »شلمبرجر« 
األميركية إلجراء مسح سيزمي

اتفاًقا  المصرية  البترول  وزارة  وقعت 
مع »شلمبرجر« األميركية لخدمات حقول 
بمنطقة  سيزمي  مسح  إلجراء  النفط 

ضمن  السويس،  خليج 
الشركات  جهودها لتشجيع 
أعمال  في  االستثمار  على 

االستكشاف بالمنطقة.
أعلنت  الوزارة  كانت 
االتفاق  الماضي،  االثنين 
إلجراء  عالمية  شركة  مع 
لخليج  سيزمي  مسح 
إن  وقالت  السويس، 
جذب  في  »يساهم  ذلك 
العالمية  الشركات 
البحث  أنشطة  لتكثيف 

لم  لكنها  واالستكشاف«، 
وقعت  التي  الشركة  اسم  وقتها  تذكر 
تفاصيل  أي  وال  معها  االتفاق  مصر 
بشأنه. يسمح االتفاق الذي جرى توقيعه 
على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول 
مشروع  في  العمل  ببدء  لـ»شلمبرجر« 
قيمة  عن  الوزارة  تكشف  ولم  المسح. 

االتفاق، حسب وكالة »رويترز«.
من  المزيد  لجذب  مصر  وتسعى 

وزيادة  الطاقة  قطاع  في  االستثمارات 
إنتاج االكتشافات الجديدة لكي تصل إلى 

االكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية 2018.
البترول  وزير  وقال 
طارق المال في بيان أمس 
ال  »المنطقة  إن  األربعاء 
باحتماالت  تزخر  زالت 
تتطلب  واعدة  بترولية 
العمل  من  المزيد 
والدراسات إلعادة اكتشاف 
فى  البترولية  المكامن 
لم تكتشف  والتى  الخليج 

بعد«.
كذلك  المال  وشهد 
مع  آخر  اتفاق  توقيع 
»إطالق  يتضمن  شلمبرجر 
المناطق  لتسويق  مصر  بوابة  مشروع 
إنشاء  خالل  من  واالستكشاف  البترولية 
مركز معلومات يشمل أنشطة االستكشاف 

واإلنتاج«.
وكانت مصر بدأت العام الماضي اإلنتاج 
من حقل الغاز العمالق »ُظهر« في البحر 
المتوسط بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم 

مكعبة يوميًا.

»سوناطراك«  الجزائرية  الوطنية  الطاقة  شركة  في  تنفيذيون  مسؤولون  قال 
وشركة النفط اإليطالية »سايبم« إن الشركتين وقعتا اتفاقًا أمس األربعاء إلنهاء 

»رويترز«. وكالة  وفق  القانونية،  نزاعاتهما 
لـ»سايبم«  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
يوم  »إنه  للصحفيين  قائاًل  تشاو  ستيفانو 

ولي«. لسايبم  عظيم 
لـ»سوناطراك«  التنفيذي  الرئيس  أكد  فيما 
فرصًا  »االتفاق سيفتح  قدور  ولد  المؤمن  عبد 

الجزائر«. المقبلة في  لشركتي خالل األعوام 
أمرت  للتحكيم  الدولية  المحكمة  وكانت 
قدره  مبلغ  بدفع   2017 ديسمبر  في  سايبام 
لتسوية  سوناطراك  لصالح  دوالر  مليون   135
يتعلق  عقد  إطار  في   2014 لعام  يرجع  لنزاع 
المصاحبة  السوائل  الستخراج  مصنع  بإنشاء 
الزيوت )مشروع ال  في حاسي مسعود وفصل 

بي جي( والمبرم في نوفمبر 2008. 
سوناطراك  رفعت  فقد  الجزائرية،  الخبر  جريدة  ووفق  بعيد،  ليس  صعيد  على 
ما  الزيت، وهو  لهذا  المضافة  الزيوت  بكميات  واستوردت  األربعين«  إنتاج »زيت 
40” في كل  ”زيت  إنتاج  العالمية بحكم توقف  السوق  نادر في  إنه  الجريدة  قالت 

اقتصاديا. المتخلفة  اإلفريقية  الدول  الجزائر وبعض  إال  العالم  أنحاء 

<    طارق المال 

● املصدر: بورصة ناسداك

 تطور سعر خام تكساس خالل 6 أشهر 

<    محمد باركيندو
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تجربة الجرحني الغائرين
 ( قصة  في  الفاخري  عنها  حدثنا  الذي  الصديق  هذا  تجربة 
الغائرين ظل ندبًا في خده  الجرحين  التجربة( هي تجربته، وأحد 
يعرفها  ولقد وقعت في حانة بمصيف جليانة  رحيلة.  األيمن حتى 
جيل الستينيات، من القرن الماضي. يقول في المقالة المشار إليها: 
يحرسها  رطبة،  معتمة  حجرة  إلى  غائرين  بجرحين  حُمل  ولقد   "
رجال مثل جذوع أشجار الصنوبر طيلة يومين كاملين. وفيما اندثر 
خالل  من  ملتهبة  بنظرات  يتفحصونه  أخذوا  زواياها،  إحدى  في 
أن  على  قادرًا  أنه ظل  إاّل  المحاجر،  كبغال  كان مجهدًا  القضبان. 
التجربة  في  برأيه  القصة  ويختتم  وجالء."  بوضوح  المصيدة  يرى 

فيقول :
" التجربة مجرد جسر فحسب، جسر يعبره الرجال الواعون بأقدام 
حذرة الستطالع حقيقة الضفة األخرى من النهر. إنها إدراك جانب 
مركز من الحياة تنطلق على أساسه لخلق عمل رائع مخصب لك .. 
ولآلخرين. أما استثناء من ذلك، فهو ضياع متاهي مدمر، يقود على 
خط مستقيم إلى موت متثاقل الخطى، وغير نظيف على اإلطالق..".
همنجواي،  بعبارات  الفاخري  تأثر  جليًّا  يظهر  القصة  هذه  في 
التي وظف بعضًا منها مثل : ) اإلنسان يدمر ولكنه ال يهزم( عندما 
عبارة  أيضا،  وظف   .  "  .. عديدة  مرات  دُمر  صديًقا  أعرف   "  : قال 
بإضافة  طورها  أنه  غير  للتجارب،  للمتطلعين  الشيطان(  )خداع 
المرأة، التي عرف من القرآن، - الذي يحفظ منه الكثير – أن كيدها 

أعظم من كيد الشيطان!.
للفاخري.  نشر  ما  أول  هو  النص  هذا  أن  ننسى  أن  ينبغي  وال 
قبل أن نستعرض تجربة أخرى للفاخري، فإنه من المفيد أن نشير 
إلى رأي النيهوم - في هذه القصة- الذي بعثه للفاخري في رسالة 
سابقة، وقال فيها : " إنه يشعر بالفخر 
في  اندثر  الذي  الرجل،  ذلك  تجاه 

أحدى زوايا الزنزانة.. " .
يكتب  لم  الفاخري  أن  علمي  مبلغ 
حقيقة  من  أساس  له  ليس  ا  نصًّ
التي  قصته،  حتى  مباشرة.  وتجربة 
أصر على تسميتها مقالة. يقول الناقد 
محمد المالكي، في الورقة التي قدمها 
في االحتفالية التي كرم فيها الفاخري 
سألناه،  عندما   "  :  2001/6/27 في 
المياه  ) جسر فوق  اعتقدنا بأن  عندما 
وأكد  بحزم-   - رفض  قصة  العكرة( 
حقيقي  كتبه  ما  كل  وأن  مقالة،  أنها 
الشروط  إن  حقيقيون!  واألشخاص 
غير  طبيعية  كعالمة  السردي  الخطاب  وضوح  للمقالة  الضرورية 
خيالية ، قد يفيدنا في هذا البعد تحليل الكلمات والروابط لحظة 

كتابة النص، وليس قبلها .. ".
ألن  ذلك  واقعية،  نصوصه  أكثر  الموالي  النص  أعتبر  ولكنني 
وقائع أحداثه شهدتها البالد كلها . إنه نص )وعلى األرض السالم( 
سنة  شتاء  انفجر  الذي  المرج  زلزال  أحداث  خالله  من  وصف  الذي 
1963. ويقول فيه: " .. وانفجر الزلزال ذات ليلة في مدينة المرج، 
الفور  إلى هناك على  أيام رمضان األخيرة، ولقد رحل صديقي  في 
.. كانت المدينة غارقة في الظالم والصخب.. وكانت أعمدة النور 
ملقاة في عرض الشوارع، واألشجار وركان الصخور، واألحجار، فيما 
أخذت سيارات الجيش تسلط أضوائها على الرجال المنهمكين في 
الحفر عبر األنين والصراخ، واألمطار المنهمرة على نحو موصول. 
ثم طفق  األمر،  بادئ  في  الحاد  الصقيع  أوصاله من  تيبست  ولقد 
وسط  المحكمة  مبنى  إلى  المتضررين  حمل  في  اآلخرين  يشارك 
نحو  على  المد  هائل  بشيء  مدفوعًا  الصغار،  ونحيب  األوحال 
غامض، حتى إن األمر كله بدأ مجرد حلم معتم موحش، إاّل أن ذلك 
بدأ يتضح قلياًل.. قلياًل عندما وجد نفسه قادرًا على الرؤية بصالبة 
بين الجموع العمالقة، الملطخة بالدم والطين والعرق، وإذ تقادم 
الليل، جمع بعض أعواد من الحطب وأشعل نارًا مع أربعة آخرين، 
وتحلقوا هناك في صمت وقور انتظارا لوفود أول خيوط الضوء فيما 
كان توهج اللهب يعكس اإلجهاد في العيون.. ". هذا الصديق الذي 
ذكره الفاخري، في هذا النص هو الفاخري نفسه، ألنني أعرف أنه 
القادر  المرج رفقة صديقية عبد  إلى  الخبر انطلق  بمجرد أن سمع 
البعباع، وسالم الترهوني )القط(، اللذان تربطهما عالقة بالنيهوم 
باعتبار أن أربعتهم من أبناء سوق الحشيش. وسوف نعرف، الحلقة 
القادمة، ماذا قال النيهوم عن هذه المأساة من الرسالة التي بعثها 

من ألمانيا في 1963/2/27 ؟

طبرق -  عبدالرحمن سالمة

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

القاهرة - نهلة العربي

مجموعة  عرض  الفنون  دار  رواق  شهد 
الفترة  خاصة من لوحات فنية مقتناه خالل 
 25 مرور  بمناسبة  الدار،  عمر  من  الزمنية 

عامًا على تأسيسها.
للوحات،  المخصصة  القاعة  وضمت 
ليبيين،  لفنانين  وخزفية  تشكيلية  أعمااًل 
وبشير  المغربي،  ،والطاهر  العباني  كعلي 
إضافة  قانة،  عبية،وهادية  ،محمد  حمودة 
عراقيين مثل حسام  لوحات تشكيليين  إلى 

الدين عقيقي وغاطي فالح.
خالل  من  حاضرًا  األوروبي  الفن  وكان 
دويان،  ليون  البلجيكي  التشكيلي  أعمال 
والفرنسي بيير بيكي، وتنوعت األعمال في 
مضمونها من اإلنساني بشكلها العام ،إلى 
الليبية،  الهوية  لذاكرة  المحاكي  المحلي 

ثم الذاتي العاكس لقلق الفنان من فوضى 
تجريدية  لوحات  مجاورة  في  محيطه، 

خالصة تحمل داللة النص المفتوح.
وفي تصريح لـ»الوسط«، االثنين، تحدث 
خليفة المهدوي مؤسس ورئيس دار الفنون 
في إجابته عن تجربته الشخصية في مجال 
ترجع  تجربته  »إن  بقوله  بالفنون  االهتمام 
معرض  تنظيم  كان  حيث   ،1974 للعام 
أن  إلى  إنجازًا،  يعد  آنذاك  العام  في  واحد 
تم تأسيس الدار الليبية للفنون بمبنى ذات 
الحالي  العنوان  إلى  انتقالهم  حتى  العماد، 

والمعروف بدار الفنون«.
ويضيف المهدوي: »حصيلة العقود التي 
بالداخل  معرض   600 الدار  فيها  احتضنت 
في  ورغبة  شبابية  نهضة  كشفت  والخارج 
دعم  وبدون  الالشيء،  من  شيء  صناعة 
مؤسساتي لألسف، ألن الفن التشكيلي هو 
باعتباره  لمترجم  واليحتاج  موطنه،  سفير 

إذا  يمثل  فهو  الشعوب،  بين  مشتركة  لغة 
مع  فريدة  تواصل  وأداة  وروحه  بلده  كيان 

اآلخر«.
الفنون  خاصية  أن  المهدوي  يشير  كما 
في تواجدها داخل البيوت وقاعات العرض، 
تأخرًا  أن هناك  إال  للفن،  هو تقدم يحسب 
مسؤولية  وهي  به،  االهتمام  مسألة  في 
عمل  أي  دعم  تتبنى   ، استثناء  بدون  ليبية 
،فالمشكل في صميمه  المتاح  إبداعي وفق 

ثقافي.
عندما  العين  بأن  نظره  وجهة  مؤكدًا 
سينعكس  جميل  ماهو  رؤية  على  تتعود 
عند  الذوق  ملكة  على  باإليجاب  ذلك 
في  انهيارها  بدايات  أرى  التي  اإلنسان 

الليبي. المشهد 
دار  أن  الخروبي  محمد  التشكيلي  ويرى 
مكسبًا  تعد  الفنية  مسيرتها  وعبر  الفنون 
تكون  تكاد  فهي  التشكيليين،  لكل  ا  مهمًّ

وكذا   ، لفعالياتهم  الحاضن  الوحيد  الفضاء 
وغيرهم  واإلعالميين  والمسرحيين  الُكتَّاب 

من رواد العمل الثقافي.
الفنان  ذكره  ما  الحقيقة  هذه  ويعزز 
إشارته  في  التليسي  مرعي  التشكيلي 
كتشكيليين  المستمرة  مطالبتهم  إلى 
للفن  فضاءات  بإيجاد  المعنية  للمؤسسات 
دار  وبقيت  تنادي«،  لمن  حياة  »ال  ولكن 
المواد  يوفر  الذي  الوحيد  المتنفس  الفنون 
لوحاتهم  ويستضيف  للفنانين  الخام 

وملتقى اجتماعاتهم أيضًا.
دار  أن  الهوني  مراد  الباحث  وأوضح 
الفنون تمكنت عبرتجربتها التي استضافت 
والفكر  والفن  األدب  عن  محاضرات  خاللها 
بصمة  وضع  من  العمل،  لورش  وتنظيمها 
والثقافي  األهلي  العمل  مجال  في  لها 
اإلبداعي بشكل  الفضاء  أو تجديد  وتحريك 

أو بآخر.

خليفة املهدوي: الفن التشكيلي »سفير«.. وال يحتاج ترجمة
25 عامًا على تأسيس »دار الفنون«
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في ندوة للجمعية 
مسيرة يوسف القويري.. 60 عاما من العطاءالليبية لآلداب..

مت الجمعية الليبية لآلداب والفنون، الثالثاء،  نظَّ
بدار الفقيه حسن، بمدينة طرابلس، ندوة عن أعمال 
»يوسف  بعنوان  القويري  يوسف  والكاتب  األديب 
خاللها  ُألقيت  العطاء«،  من  عامًا  القويري.. ستون 
ورؤيته  الكتابي  القويري  أسلوب  تناولت  ورقات 

النقدية لتحوالت المجتمع من وجهة النقد الثقافي.
بكلمة  الندوة  مازن  أمين  األديب  واستهل 
افتتاحية، معرًِّفا بفضاء القويري الفكري، وكونه رائدًا 
من رواد المقالة األدبية بليبيا، باإلضافة إلى ما يمثله 
والمكتبة  الثقافي  المشهد  في  مهمة  إضافة  من 

الليبية بشكل عام.
عن  قصير  وثائقي  فيلم  الندوة  خالل  وعُـرض 
العبارة  الرزاق  عبد  من  كل  إعداد  من  القويري 
وجمعة بوكليب والطاهر الذيب ونوري عبد الدايم 
وأحمد الغماري، تضمن حديث القويري عن مسيرته 
لألنظمة  والسياسي  الثقافي  وتقييمه  األدبية، 
ونظرتها  وليبيا  بين مصر  عايشها  التي  السياسية 
للمثقف والتصنيفات التي تلصق به في تعامله، مع 

أو ضد السلطة.
كما احتوى العرض شهادات كتَّـاب حول تجربة 
إدريس  الكاتب  من  كل  بها  أدلى  األدبية  القويري 
الطيب والقاص جمعة بوكليب والشاعرة حواء  بن 
القمودي، المست البعد الجمالي واللغوي في مقالة 
أعطى  ما  وحيويتها  الفكرة  عمق  وكذا  القويري، 
لسرده التحليلي طوال مشواره الكتابي مالمح تجدد 

دائم.

األدبية  القويري  سيرة  تحوي  مطوية  ووُزِّعت 
عقود،  الستة  رحلة  في  مؤلفاته  وأهم  والعملية، 

صاحبها معرض لنماذج من مؤلفات إنتاجه األدبي.
وألقى الكاتب رضا بن موسى أولى المشارَكات، 
»يوسف  بعنوان  الفيتوري  أحمد  للناقد  ورقة  وهي 
ص فيها المسار  القويري.. ديوان النثر الليبي«, شخَّ
نثر  مع  ذلك  وتقاطعات  القويري  فكر  في  النثري 
الصادق النيهوم، كذلك اإلطار التنظيري والمعرفي 
القويري شغفت  أن  المقالة لديه، موضحًا  لغة  في 
كتاباته بالبرهان ال البيان، لكن بالغة البرهان بيان 

الفنان عند القويري.
يوسف  الناثر  أن  ورقته  في  الفيتوري  ويؤكد 
القويري وهو في مقام العََلم يتخذ من اللغة سبياًل 
طليقة،  بروح  مشوبًا  نثره  فيأتي  والخيال،  للمتعة 

مفتك من المعجمية والتعقل المحض.
بكونه  القويري  لفضاء  تأطيره  في  ويخلص 
»يلضم جمله ويعقد عقدها في نسيج محبوك«، لكن 
هذا اللضم ال يحوْل دون أن يكون للجملة كيانها 
أن  الجملة  تمنح  ما  الخصوصية هي  هذه  الخاص، 

تكون الموضوع.
بأنها  القويري  عند  الجملة  الفيتوري  ويصف 
في  مرئي  وإيقاعها  صورة  فهي  بالنظر  موسومة 
ظالل من شموع، وخيوطها رفيعة هي الخطوط التي 

يشكل بها لوحته.
بحثه  في  أحميدان  إبراهيم  الكاتب  وتطرق 
بعنوان »يوسف القويري.. أديبًا وكاتبًا« إلى المناخ 
وعي  تشكيل  في  الذي ساهم  والوطني  االجتماعي 
القويري مبكرًا، وذلك منذ وجوده في مصر وتفاعله 
مع األوساط الليبية هناك حتى عودته إلى ليبيا العام 

نشر  »فزان«  جريدة  وعبر  سبها  من  ليبدأ   ،1957
موهبته  على  معتمدًا  والحياة،  األدب  في  مقاالته 
الفذة في الكتابة ومدفوعًا بالقضية الوطنية التي 

كانت تنمو في وجدانه.
ويشير أحميدان في ورقته إلى تأثر القويري على 
نحو خاص بالكاتب المصري سالمة موسى الذي كان 

أبرز ممثلي الفكر النهضوي في مصر والعالم العربي، 
محمد  أمثال  اليساري  الفكر  بأقطاب  تأثره  يوازيه 
مندور ومحمود أمين العالم ولويس عوض وغيرهم 
اليساري أدى إلى اعتقاله  الفكر  حتى إن تفاعله مع 
الخمسينيات  منتصف  المصرية  السلطات  قبل  من 

من القرن الماضي.
للقويري  السردي  الفضاء  عن  بحديثه  ويضيف 
بقوله: »إن كتابات القويري خالل المرحلة من 1957 
والمقالة  األدبية  المقالة  شكل  1969اتخدت  إلى 
الفكرية والنقد األدبي، إضافة إلى القصة القصيرة 

والخاطرة، وأدب الرحالت«.
ويلمح أيضًا إلى أنَّ القضية المركزية المتحورة 
حولها كتابات القويري كانت التخلف الحضاري الذي 
الخروج  وسبل  العربية  األقطار  وبقية  ليبيا  تعيشه 
منه، وال يكتفي بنقد هذا التخلف بل يطرح مفاهيم 
مركزية تتكرر في كتاباته باستمرار من بينها تحرير 

المرأة، والعقالنية والتصنيع والصناعة.
وتوقف الكاتب عبد السالم الفقهي في ورقة بعنوان 
»القويري.. وقلق اإلبداع« عن القواعد المرجعية التي 
المجتمعية  الحالة  وصف  في  القويري  منها  ينطلق 
التحليل  ثالث،  دوائر  من  تشكلها  موضحًا  عمومًا، 
االجتماعي من منظور تاريخي معرفي، والثقافي برؤية 
فلسفية، وأخيرًا ما يندرج تحت إطار شرق وغرب من 
منظور فكري من خالل ما تمت اإلشارة إليه في تناوله 

ألساطير وديانات الحضارات القديمة.
القواعد  هذه  تقييم  سياق  في  الفقهي  نوه  كما 
إلى أنَّ القويري ينحى في أسلوبه الكتابي إلى تبنيه 
االقتصادية  الظواهر  بوضع  التاريخية  للمدرسة 
واالجتماعية في مجهر تكوينها المَنشئي وتطورها 

الميتافيزيقي باالبستمولوجي  التاريخي، فهو يفسر 
وما وراء الطبيعة بالطبيعة، فالقويرى يرى أن التجربة 

اإلنسانية هي تجربة حسية بامتياز.
وتطرَّق الكاتب بدر الدين المختار في ورقته إلى 
 2013 العام  القويري  يوسف  الكاتب  مع  أجراه  حوار 
تركزت أسئلته عن كتاب »تحرير اللغة« الذي يفترض 
والكاتب  القويري  بين  باالشتراك  تأليفه  يكون  أن 
حسام الفطيمي، وكانت إجابة القويري عن سؤال: هل 
نستطيع الوصول إلى لغة تنقل إلينا الفكرة الفنية أو 
العلمية أو الفلسفية بمثل الدقة التي تنقل إلى أذهاننا 
أعداد كالمئة واأللف؟،ويجيب القويري بقوله إنه ناقش 
مع الفطيمي المسألة شفهيًّا وإن تركيزهما كان على 
فكرة التعليل الخرافي لنشأة اللغة واستبدال التفسير 

العلمي به.
وأشار بدر الدين في حواره مع القويري إلى أنَّ األخير 
أوضح له فيما يخص المترادفات اللغوية أن حديثه مع 
الفطيمي تناول الداللة القاموسية للمفردة كما هي في 
المعاجم الكالسيكية واختلفوا بصورة خاصة مع الذين 
يدافعون عن المترادفات و رأوا أنها تسبب اضطرابًا 
الحاجة  دون  أسدًا  يكون  أن  يكفيه  فاألسد  للقارئ، 

ألسماء أخرى.
يوسف  نظر  وجهة  حواره  في  الدين  بدر  وساق 
»التعريب  بحجة  اللغة  بتعريب  للمنادين  القويري 

للتيسير« معبرًا بجملة »إن اللغة ليست فهلوة«.
مة  واختتمت الندوة بتعقيبات حول األوراق المقدَّ
من جانب األساتذة، حسين المزداوي، وعلي شعيب 
وأحمد الغماري، وأكدت ضرورة التعمق في فهم وإدراك 
نتاج القويري األدبي، والحاجة إلى إعادة طباعة أعماله 

من جانب وزارة الثقافة على سبيل المثال.

 فرقة أجيال تروي »حكايا ليل« 
في األيام املغاربية للمسرح

على مدار ثالثة أيام..

فرقة حسن عريبي للمالوف واملوشحات تزيني »كرنفال سالم ليبيا«

للمالوف  عريبي  حسن  فرقة  تشارك 
بقيادة  العربية  واأللحان  والموشحات 
سالم  بـ»كرنفال  عريبي،  يوسف  الموسيقار 
بعض  »مع  شعار  تحت  يقام  الذي  ليبيا« 
أيام  في  طرابلس  بالعاصمة  نبنوها« 
عشر  والسابع  عشر  عشروالسادس  الخامس 

من فبراير الجاري.
في  موسيقيًا  عرضًا  الفرقة  وستقدم 
العليا  للجنة  وفقًا  فبراير،  من  عشر  الخامس 

لالحتفاالت بالعيد السابع لثورة فبراير.
والموشحات  للمالوف  عريبي  فرقة حسن 
الراحل  الفنان  أسسها  العربية،  واأللحان 
1964، تحت اسم فرقة  العام  حسن عريبي 
والموشحات،وسميت  للمالوف  اإلذاعة 
والموشحات  المالوف  فرقة  الحقًا 

العديد  في  شاركت  العربية،  واأللحان 
والدولية  المحلية  المهرجانات  من 
للمالوف  الدولي  تستور  مهرجان  منها 
 1967- بتونس  التقليدية  والموسيقى 
بدار  العربية  الموسيقى  مهرجانات   ،2012
األوبرا المصرية بالقاهرة 1991 - 1995 - 
الثقافي  القرين  ومهرجان   ،2003  -  1998
الموسيقى  ومهرجان   ،2002 بالكويت 
األندلسية والموسيقى العتيقة بوالية تبازة 
ومهرجان   ،2010 بالجزائر  القليعة  بلدية 
بطرابلس  والموشحات  للمالوف  طرابلس 

.2009 - 2003
من  العديد  الفرقة  ضمت  تأسيسها  منذ 
المستوى  على  والعازفين  الليبيين  الفنانين 
عبداللطيف  الفنان  أمثال،  والعربي  المحلي 

خالد  السيليني،الفنان  محمد  الفنان  حويل، 
سعيد، وعازف الكمان أحمد الحفناوي وعطية 

شرارة من مصر.
 1966 العام  لبنان  في  الفرقة  سجلت 
الموسيقية  المقطوعات  من  مجموعة 
قديمة  شعبية  ليبية  ألحان  على  المبنية 
ليبيا، كما سجلتها  ليالي  اسم سلسلة  تحت 
مجموعة أغاني بقيادة عازف الكمان الشهير 

عبود عبدالعال.
عريبي،  حسن  الراحل  الفنان  وفاة  قبل 
له  خلفًا  عريبي  يوسف  الفنان  ابنه  رشح 
لقيادة الفرقة العام 2008 وبعد وفاته العام 
ليحمل  الفرقة  اسم  بتغيير  ابنه  قام   2009
اسم مؤسسها وأصبحت »فرقة حسن عريبي 

للمالوف والموشحات واأللحان العربية«.

في  المسماري،  حمدي  بإدارة  بالبيضاء  المسرحية  أجيال  فرقة  تشارك 
الخشبة  عشاق  جمعية  تقيمه  والذي  للمسرح،  المغاربية  األيام  مهرجان 

للفنون المسرحية بالجزائر.
الفترة  الراحل محمد ونيش، في  التي تحمل اسم  وتنعقد هذه الدورة 
عن  ليل«  »حكايا  المسرحي  بالعمل  الفرقة  وتشارك  فبراير.   19-15 من 
قصة »كمين البحر« لألديب الليبي الراحل خليفة الفاخري، ومن إخراج شرح 
البال عبدالهادي وبطولة سالم حسن ورندة عبدالطيف وعزالدين الدويلي 
البال  شرح  وسينغرافيا  علي  نورالدين  عرض  وتقنية  عبدالرازق  ويونس 

عبدالهادي والعمل من إنتاج إذاعة »صوت ليبيا«.
وقال المخرج شرح البال عبدالهادي في تصريح إلى »بوابة الوسط« إنه 
يشارك بهذا العمل بعد تلقيه دعوة للمشاركة من إدارة المهرجان، وأن 
هذه الدورة جاءت باسم الفنان الجزائري الراحل محمد ونيش المولود في 
الجزائر عام 1930 وبدأ عمله في المسرح عام 1949، وقدم الكثير للمسرح 
العديد من األعمال لإلذاعة والتلفزيون بالجزائر، ولم  الجزائري كما قدم 
يتوقف عن العمل حتى وافته المنية عام 2003 وتكريمًا لروحه ولجهده 

طيلة هذه السنوات أطلقت إدارة المهرجان اسمه على هذه الدورة.

صدرت حديًثا لألديب الليبي، 
إبراهيم الكوني، الطبعة األولى من 

رواية »روح البعد 
المفقود«، عن دار 

»سؤال« للنشر 
والتوزيع، في 144 

صفحة.
ومن أجواء الرواية: 

»مريم اآلن بدأت 
تقضي جل الوقت مع 
جاراتها في البستان 
لالعتناء بباقة الورد 

المرفوعة فوق الساق 
اللميسة بدعوى 
وجودها في طور 

النقاهة بعد اجتثاثها 
من منفاها في الوعاء 

واستدراجها للمقام 
في البر الوحيد الذي ينعدم فيه 

وجود سدود يمكن أن تعترض 
مسيرة الجذور: التراب... 
لم تبخل مريم ال بالوقت 

وال بصنوف العناية 
على أميرة النباتات 

المدللة ذات الهوية 
المزدوجة بل ربما 

نالت فتنتها 
بسبب هذا 

االزدواج في 
الهوية. فهي ليست 

مجرد باقة. ساق شجرة 
تنتهي في القمة بباقة إكليل 

ورد. ليس إكليل ورد ملفًقا من أعراف 
ورد مقتطفة من جنات بستان ولكنه 

إكلياًل مشدودًا إلى ساق والساق 
مكبل بجذور«.

وكان الكوني نشر على صفحته 
في »فيسبوك« صورة لغالف 

الرواية، معلًقا: »آخر 
اإلصدارات )روح البُعد 

المفقود(«.
وولد الكوني 
بغدامس 1948 

وأنهى دراسته 
االبتدائية بواحات 

جنوب ليبيا، 
واإلعدادية بسبها، 

والثانوية بموسكو، 
حصل على الليسانس 

ثم الماجستير في 
العلوم األدبيّة 

والنقدية من معهد 
غوركي لألدب العالمي 

بموسكـو1977.
ويجيد عدة لغات وكتب أكثر من 

60 كتابًا يعيش في سويسرا 
منذ 1993 متفرًغا لألدب 

حتى اآلن، يقوم عمله 
األدبي الروائي 
على عدد من 
العناصر أبرزها 

عالم الصحراء 
بما فيه من ندرة 

وامتداد وقسوة 
وانفتاح على جوهر 
الكون والوجود، وفق 

»االتحاد«.
وتدور معظم رواياته حول 

جوهر العالقة التي تربط اإلنسان 
بالطبيعة الصحراوية وموجوداتها 

وعالمها المحكوم بالحتمية والقدر 
الذي ال يُردّ.

إبراهيم الكوني يعود بـ »روح البعد املفقود«

استهل األديب أمين مازن الندوة بكلمة 
افتتاحية، معرِّفًا بفضاء القويري الفكري، 

وكونه رائًدا من رواد المقالة األدبية

التجربة مجرد جسر 
فحسب، جسر يعبره 

الرجال الواعون بأقدام 
حذرة الستطالع حقيقة 
الضفة األخرى من النهر

<  إبراهيم حميدان

<  فرقة حسن عريبي أثناء إحدى البروفات

< خليفة المهدوي

<  يوسف القويري

<  حسين المزداوي
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صناع الفن ال يفضلون الحديث في السياسة.. واألعمال الكوميدية تسيطر
فبراير،   17 ثورة  قيام  من  سنوات  سبع  بعد 
أصبح الحديث عنها أو تناولها في األعمال الفنية 
الليبي  المواطن  انشغال  مع  خصوصًا  قلياًل، 
المستجدات  ظل  في  ومشاكلها  المعيشة  بأمور 

المتغيرة كل يوم على أرض الواقع.
إليه  آلت  بما  الفنّ  على  القائمين  تأثر  ظهر 
الثورة من خالل األعمال التي أصبح هدفها األول 
هو المتعة، ومحاولة نشر االبتسامة، حيث غلبت 
األعمال الكوميدية على المُقدم منها، سواء في 
وجود  ظل  في  وذلك  خارجه،  أو  رمضان  موسم 
المشاركة في  القصيرة  األفالم  مثل  أخرى  أعمال 
وهي  المحلية،  أو  الدولية  المهرجانات  بعض 
التي اختار صناعها أن يحملوا على عاتقهم طرح 
يعاني  التي  والمشاكل  االجتماعية  المواضيع 

الليبي. المواطن  منها 
الكوميديا  أن  على  تدلل  التي  األعمال  ومن 
واطلق«  »امسك  مسلسل  الهدف،  هي  كانت 
حالة  وناقش   ،2015 رمضان  في  عرض  والذي 
مغامرة  خالل  من  العربي،  الوطن  في  األزواج 
شكل  في  والمصرية  الليبية  اللهجة  بين  الخلط 

كوميدي.
وإخراج  بطولة  من  كان  واطلق«  »امسك 
إسماعيل  جيهان  وتمثيل  الدرباشي،  هيثم 
وتوفيق الفيتوري وخالد البرعصي وعلي األوجلي 
خليل  العقوري،  محمد  تأليف  ومن  حسين،  وفرج 

بسيكري. وأكرم  الصبيحي 
كوميدي  مسلسل   2015 العام  في  قدم  كما 
بطولته  في  شارك  والذي  »عالسريع«،  هو  آخر 
عبدالباسط الحداد وسعد الدباغ وحميد البرغثي 
إلى  باإلضافة  إدريس،  وبلقاسم  نتفة  وحسن 
وإخراج  تأليف  من  وهو  امتياز«  »طبيب  مسلسل 
عال الفرجاني. ودارت أحداثه عن يوميات طبيب، 
مرحلة  دخوله  ثم  تخرجه  إلى  دراسته  من  بداية 

غياب النقد الفني أثر على 
مستوى الدراما الليبية.. 

ونفتقد للنصوص الجيدة

<    المخرج اسامة رزق <   هيثم درباش 

<  على البكوش

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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ن من مجموعة  االمتياز، في قالب كوميدي يتكوَّ
الطالب  تواجه  قد  مقاطع مضحكة تحكي قصصًا 

العمل. الطبي في زحمة  المجال  أوموظف 
من  غرفة  في  المسلسل  أحداث  وتدور 
بعض  البطل  يواجه  حيث  المستشفى، 
يواجه  كما  المضحكة،  واألزمات  الصعوبات 
واحد،  آن  في  والمخيفة  الحزينة  األحداث  بعض 
يمرُّ  التي  والمواقف  األحداث  المسلسل  وناقش 
وموضوعي  ساخر  بشكل  ليبيا  في  الطبيب  بها 

بعيدًا عن أي قالب سياسي أو ديني أو جهوي.
ومحمد  األسود  أحمد  بطولة  من  العمل 
ومحمد  أبوسنوقة  ومجد  قريرة  وخالد  قشوط 

الدكتور. وسالمة  الشارف، 
الثورة  تناولت  التي  القليلة  األعمال  ومن 
العام  في  عرض  الذي  »دراجنوف«  مسلسل  كان 
ومرحلة  الثورة  قبل  ما  لمرحلة  ويؤرخ   ،2014
االجتماعية  الناحية  من  بعدها  وما  الثورة 

وتداعياتها. بالثورة  وتأثرها 

العائالت  من  مجموعة  قصص  العمل  ر  وصوِّ
المكانة  ناحية  من  تختلف  الليبية  والشخصيات 
السابق،  النظام  في  للسلطة  وقربها  االجتماعية 
االجتماعي  الوسط  التي تحدث في هذا  والفجوة 
نتيجة  الليبي  المجتمع  وانقسام  الثورة  بعد 
ودخوله  االنقسام  هذا  واستمرار  الثورة  تداعيات 
أصبحت  حيث  الثورة؛  نجاح  بعد  أخرى  مرحلة 
االنقسامات أكثر وضوحًا وأكثر تأثيرًا مع اختالف 

المجتمع. القوى داخل  مراكز 

مسلسل »دراجنوف« من تأليف سراج هويدي، 
وإخراج أسامة رزق، ومن إنتاج وليد الالفي.

أكده  ما  هو  إليه  اإلشارة  السابق  الكالم 
»منذ  قال  حيث  »دراجنوف«،  مخرج  رزق،  أسامة 
2015 أصبحت كل األعمال بعيدة جدًا عن  العام 
السلبيات  عن  وبعيدة  الثورة،  وأحداث  السياسة 
االجتماعية  األمور  على  التركيز  وأصبح  أكثر، 
والسخرية والكوميديا من الوضع الذي آلت إليه 

األمني«. والوضع  السيولة  مثل نقص  البالد 

من  يمل  أصبح  نفسه  »المشاهد  وأوضح: 
في  رغبة  لديه  يعد  ولم  السياسة،  في  الحديث 
وتوجهات  سياسية  مواضيع  تتناول  أعمال  رؤية 
إلى  إضافة  جديدة،  توجهات  أو  موجودة  كانت 
والمسؤولين  والقنوات  المؤسسات  أصحاب  أن 
معينة،  توجهات  عندهم  ليبيا  في  الثقافة  على 
الفنانين  من  نوعًا  المبدع  على  يفرضون  حيث 
من  ونتمنى  سياسيًا،  معهم  يتوافقون  الذين 
أن  الثقافة  عن  والمسؤولين  القنوات  مديري 
في  بالفنِّ  الطريقة ألنها تضر  يبتعدوا عن هذه 

ليبيا«.
الثورة  أعقبت  التي  الفترة  أن  إلى  رزق  وأشار 
تأثرت  التي  األعمال  من  الكثير  هناك  كان 
بالثورة والتغيير الذي حدث، مؤكدًا أنه ال يمكن 
العديد  هناك  كانت  حيث  التغيير،  هذا  إنكار 
عن  تتكلم  والكوميدية  االجتماعية  األعمال  من 
كانت  أغلبها  ومواضيع  حدثت  التي  التغييرات 
بعد  عنها  ترتب  وما  الثورة  بعد  ما  تداعيات 

.2011
التي  االنقسامات  بعض  الليبي  المخرج  ويرى 
للقذافي  المؤيدين  من  الشعب  بين  حدثت 
 2014 العام  بعد  من  ولكن  له،  والمعارضين 
بعدم  تقريبًا  الجميع  لدى  توجه  هناك  أصبح 
الوسط  في  وخصوصًا  السياسة،  عن  الحديث 

الفني.
في  مقصرة  كانت  السينما  أن  أسامة  وأكد 
أي تجارب سينمائية  الثورة، ولم تكن هناك  حق 
الناحية  من  سواء  عنها  والتحدث  لها،  وثقت 
بعض  هناك  كانت  وإن  أواإليجابية،  السلبية 
وتمنى  الثورة،  تناولت  التي  التلفزيونية  األعمال 
تعيش  التي  ألنها  سينمائية  أعماٍل  ظهور 

وتستمر.

ليبيا  الفن في  أن  الصادق بوعمود  الفنان  يرى 
الليبي  الفنان  أن  كما  المستوى،  بضعف  يتسم 
وأولها  الجهات  كل  من  الكافي  الدعم  يجد  ال 
اإلعالمي.. بوعمود في حواره معنا يكشف لنا أحدث 
أعماله وهو الفيلم الوثائقي الذي انتهى من كتابة 
عبر  »طبرق  عنوان  ويحمل  به  الخاص  السيناريو 

التاريخ«.

الفنان  ينقص  الذي  ما  نظرك..  وجهة  من   •
ذاته  ويحقق  الصعوبات  على  يتغلب  كي  الليبي 

ويصل إلى المستويات العربية؟
الفن في ليبيا مستواه ضعيف جدًا، إذ تنقصه الكثير 
المادي،  الدعم  من  بداية  األساسية،  العوامل  من 
التي تعرض  القنوات  إلى  اإلنتاج، باإلضافة  وشركات 
هذا في ظل أن لكل قناة أجندة معينة، والفنان تائه 

ال يعرف ماذا يقدم.
والتي  ليبيا  في  الفنية  الحركة  ينتقد  البعض   •
رمضان  شهر  في  يعرض  ما  على  قاصرة  باتت 

باستثناء بعض األعمال القليلة.. ما تعليقك؟
الليبي  الفنان  الرأي صحيح، ونتمنى أن يقدم  هذا 

ينساه  ال  حتى  العام  هذا  رمضان  موسم  في  أعمااًل 
وتخدم  جيدة  أعمااًل  تكون  أن  أتمنى  كما  الناس، 
المناخ  أن  من  الرغم  على  والمواطن،  الوطن  قضايا 
الفني في ليبيا صعب للغاية، ومعظم األعمال مرتجلة 

ومتشابهة.
الليبي  الفنان  يواجه  كيف   •

اإلرهاب؟
يحارب  عمله  بطبيعة  الفنان 
والمتطرفة  السيئة  األفكار  كل 
وللحب  للعمل  الناس  ويدعو 
في  لألسف  ولكن  وللتفاؤل، 
التطرف  ظهر  األخيرة  اآلونة 
المسؤولية  جعل  وهذا  واإلرهاب 
لنتصدى  جميعا  علينا  تقع 
علينا  الفنانين  ونحن  لإلرهاب، 
لشرح  الموجهة  األعمال  تقديم 
الجماعات  من  الناس  وتوعية 

المتطرفة وما يعرف باإلسالم السياسي، كما مطلوب 
أن نبين من خالل أعمالنا أن هذه المشاريع التي تتخذ 
أجل  بدع خلقت من  إال  ما هي  لها  الدين ستارًا  من 
جمع المال والسلطة والمصالح الخاصة، ويجب علينا 
العالم  يهدد  اإلرهاب  أن  كيف  توضح  أعمااًل  تقديم 

كله، وأنه ظاهرة خطيرة ومؤثرة على حياة الناس.

األعمال  بعض  إخراج  في  تجربتك  عن  حدثنا   •
الوثائقية؟

»لبدة«  مثل  الوثائقية  األفالم  من  عددًا  قدمت 
باإلضافة  »الكفرة«،  عن  وآخر  و»قورينا«  و»برنيق« 
الفرصة  سنحت  والذى  التاريخ«،  عبر  »أوجلة  إلى 
مونديال  في  به  للمشاركة 
وتحصلت   ،2016 العام  القاهرة 
ونال  تقدير،  وشهادة  درع  على 
كما  المونديال،  لجنة  إعجاب 
»طبرق  عن  جديدًا  فيلمًا  يوجد 
استهوتني  حيث  التاريخ«،  عبر 
وجودي  بحكم  المدينة  هذه 
كمخرج   2014 العام  منذ  بها 
سيناريو  إعداد  وتم  للبرلمان، 
عن  أبحث  زلت  وما  الفيلم، 
وسوف  العمل  لهذا  الممول 

يكون أقوى بعون اهلل.
• هل الفنان الليبي لم يحظ باهتمام إعالمي؟

من المؤكد أن اإلعالم لم يعط الفنان الليبي حقه 
ألن النجومية ممنوعة والشهرة ممنوعة، واإلعالمي ال 
يعرف دوره تجاه هذه الرسالة النبيلة، فالفنان الليبي 
مضطهد، ويعتبر من أفقر الفنانين العرب دائمًا، كما 
أنه مهمش من جميع السلطات التي كانت على رأس 

الدولة.
ضعف  وهل  ليبيا؟  في  الفني  النقد  ترى  كيف 
الفنية لكثير من  المستويات  إلى تدني  أدى  النقد 

األعمال؟
النقد الفني في ليبيا أتاح الفرصة للكثيرين  غياب 
لالستمرار برغم أنهم يعرفون أنهم فاشلين، فغياب 
الغارب،  على  الحبل  ترك  اإلعالمي  والصمت  النقد 
والسبب الرئيس لنجاح الفن في مصر هو النقد الفني.

النصوص  في  أزمة  من  ليبيا  في  نعاني  وهل   •
وأن أغلب ما يقدم هي نصوص ارتجالية؟

إلى  يرجع  وذلك  الدرامي،  النص  إلى  نفتقر  نحن 
قلة الكتاب المتخصصين في هذا المجال، ألن العمل 
الفني كي يكون متكاماًل، يجب أن يتوفر النص الجيد 
و»اللوكيشن«  الجيد،  والممثل  الجيد،  والسيناريو 
واإلضاءة،  والصوت  التصويرية،  والموسيقى  الجيد، 

والمخرج الجيد، عندها حتمًا سيكون العمل ناجحًا.
الشباب  الفنانين  بعض  محاوالت  ترى  كيف   •
في  أو  المسرح  خشبة  على  سواء  الفترة  هذه  في 

التلفزيون؟
أنفسكم  وثقفوا  العمل  في  استمروا  لهم،  أقول 
في  يكون  و»ربي  اآلخرين،  تجارب  من  واستفيدوا 

عونكم«.

الفنان عليه دور في مواجهة اإلرهاب

الصادق بوعمود: الفنان الليبي مضطهد ومهمش.. 
وأقول للشباب »ربي يكون في عونكم«

 »وين حصة حواء« يعيد 
لطفية إبراهيم للتمثيل

خالل  من  للتمثيل  عودتها  إبراهيم  لطفية  الليبية،  الفنانة  أعلنت 
مسلسل »وين حصة حواء« بعد اعتزالها في العام 1988.

حفاًل  السبت،  واإلعالمي«  الفني  لإلنتاج  »الساقية  شركة  ونظمت 
بمناسبة بدء تصوير المسلسل الذي يكتبه الليبي عبدالرحمن حقيق، ومن 

إخراج سامي الشريف، ومخرج منفذ كريم المنشاوي.
ويناقش المسلسل االجتماعي العديد من القضايا التى تهم المواطن 

واألسرة الليبية.
الزليطني  وعياد  إبراهيم  لطفية  الفنانة  من  كلٌّ  العمل،  في  يشارك 
وفتحي كحلول وسعد الجازوي ولبنى عبدالحميد وثريا محمد وأيوب القيب 

ومصطفى الشيخ وعصام الزنتاني.
شهر  خالل  المسلسل  عرض  تأمل  فإنها  المنتجة  الشركة  وبحسب 

رمضان المقبل.

رؤية البكوش
إلعادة إحياء الدراما الليبية

عن دار الرواد للنشر والتوزيع، صدر مؤخرًا كتاب »إنتاج الدراما التلفزيونية - أساسيات 
ومراحل« للهادي على البكوش، رئيس اتحاد المنتجين الليبيين.

المقدمة وهي مقسمة  إلى عدة فصول بعد  96 صفحة، وينقسم  الكتاب في  ويأتي 
لإلنتاج«  واإلعداد  التحضير  األولى:  و»المرحلة  ومسميات«  »مصطلحات  كالتالي: 
و»المرحلة  )التصوير(«  التنفيذ  الثالثة:  و»المرحلة  التنفيذ«  قبل  ما  الثانية:  و»المرحلة 
و»المرحلة  واإلعالن«  الدعاية  الخامسة::  و»المرحلة  )التوليف(«  المونتاج  الرابعة: 

األخيرة: التسويق والتوزيع« وأخيرًا »مصطلحات يجب معرفتها«.
هذا  إعداد  سبب  البكوش  يكشف  المقدمة  وفي 
واالستفسارات  األسئلة  تواجهنا  ما  »دائمًا  المؤلف: 
جودته  وعدم  الليبي  الدرامي  المنتوج  عن  العديدة 
تراجعنا  وسر  األخرى،  العربية  باألعمال  مقارنة 
زمن  ذات  وتفوقنا  تميزنا  رغم  ليبيين  كمبدعين 
اليوم  تجاوزتنا  التي  العربية  الدول  بعض  على  غابر 
بمراحل كما وكيف«. ويلقي الكاتب الضوء على تطور 
صناعة المنتوج الدرامي على المستوى العالمي، في 
مقابل عدم اهتمام ليبيا - كدولة - بهذا المورد مثل 
يوم  ذات  شأن  لها  كان  ليبية  وطنية  صناعة  »كل 

وطواها اإلهمال اليوم«.
الروح  إعادة  يمكنها  عمل  خطة  الكتاب  ويقدم 
االنطالق  نقطة  تكون  أن  ومنها:  الصناعة،  لهذه 
المنتوج  ومستلزمات  أدوات  تأهيل  ثم  الدولة،  من 
الدرامي من نصوص وفنيين وفنانين وتقنيات، وكذا 
تشجيع شركات اإلنتاج. ويمزج الكتاب ما بين المحتوى 
الخبيرة  النظرة  مع  التقنية،  واألمور  المصطلحات  التعريف ببعض  األكاديمي من حيث 
لمن عمل بالمجال الفني على أرض الواقع، ليقدم مقترح عملي النتشال الدراما الليبية 

من أزمتها.
ويفرد الكتاب مساحة للحديث عن أهمية العنصر البشري في هذه المعادلة، فبجانب 
أهمية وجود التقنية العالية من معدات تصوير وإضاءة وغير ذلك، يشير البكوش إلى 
الدراسة  طريق  عن  مهمته  إلنجاز  السيناريست  تأهيل  يستلزم  الجيد  النص  وجود  أن 
أضالع  وباقي  والمصورين  المخرجين  تأهيل  وكذا  احترافي،  بشكل  الموهبة  وتطوير 

العنصر البشري في عملية اإلنتاج المرئي.
وبعد استعراض مختلف مراحل إنتاج العمل من اختيار النص وتجهيزه للتصوير واختيار 
التسويق،  وهو  األهم  العنصر  إلى  الكاتب  يتطرق  وفنيين،  ممثلين  من  العمل  فريق 
فوجود منتوج درامي جيد يستدعي وجود آلية لتسويقه من أجل ضمان انتشاره وتأمين 
استعادة المنتج لما أنفقه من كلفة مع هامش ربح يضمن استمرار دائرة العمل إلنتاج 

المزيد من األعمال بغرض ترجمة ذلك إلى ازدهار للصناعة ككل.
 

تعقد في الفترة من 25 إلى 13 مارس

الكشف عن رؤساء وأعضاء لجان تحكيم مهرجان »تطوان لسينما البحر املتوسط«

<  قيس الزبيدي  <  خليل الدامون <  الناصر خمير

الكثير  حولها  وأنجز  الفلسطينية،  بالقضية 
في  باحث  هو  مثلما  الوثائقية،  األفالم  من 

ونظريتها. السينما  تاريخ 

الجوائز  من  بالكثير  أعماله  وتوجت 
تحكيم  لجان  رأس  كما  المرموقة،  العالمية 
العالمية.  السينمائية  المهرجانات  من  عدد 

البحر  لسينما  »تطوان  مهرجان  أعلن 
الناصر  التونسي  المخرج  اختيار  المتوسط« 
الطويل  الفيلم  تحكيم  لجنة  لرئاسة  خمير 
في  لها  والمقرر  والعشرين  الرابعة  للدورة 

31 مارس المقبل. 25 إلى  الفترة من 
مثلما  األدب  الناصر خمير في  وكتب محمد 
في  أبدع  ما  بقدر  السيناريو،  أعمال  كتب 
العربي،  والخط  والشعر  والنحت  التشكيل 
مؤلفاته  من  جامع.  ومبدع  مخرج  فهو  لذلك 
و»ساحرة  العاشق«  و»الغيم  »شهرزاد« 
و»حكاية  الرمال«  و»أبجدية  العباقرة« 
فيلمه  أخرج   1975 العام  وفي  القصابين«، 
أخرج  وبعدها  ربي«،  ملك  بالد  »حكاية  األول 
الصحراء«،  في  »الهائمون  الشهير  فيلمه 
 ،1989 سنة  المفقود«  الحمامة  »طوق  ثم 
وليلة«  ليلة  ألف  عن  »البحث  القصير  والفيلم 
2005 و»البحث عن الشيخ  و»بابا عزيز« سنة 
أخرى،  وأعمال   ،2013 سنة  الدين«  محيي 
السنة  الرمال«  »همس  فيلم  إلى  وصوال 

الماضية.
الجوائز  من  بالعديد  خمير  أفالم  وتوجت 
ومنها  كبرى،  وأوروبية  عربة  مهرجانات  في 
بفرنسا  مارتان«  و»سان  »نانت«  مهرجانات 
في  و»لوكارنو«  إسبانيا،  في  و»فالنسيا« 
و»برشلونة«  إيران،  في  و»فجر«  سويسرا، 
أيضًا  التحكيم  لجنة  وتضم  السينمائي. 
سيمون،  أليسا  األميركية  السينمائية 
البرمجة  في  المتخصصة  السينمائية  الخبيرة 
المغربي  والمخرج  األفالم،  وحفظ  والتوثيق 
الكاتبة  جانب  إلى  بنجلون،  حسن  المخضرم 
باروش،  دومينيك  الفرنسية  والمخرجة 
ويرأس  توربان.  آنا  اإلسبانية  والممثلة 
تحكيم  لجنة  الزبيدي  قيس  العراقي  المخرج 
سينمائيًّا  ارتبط  والذي  الوثائقي،  الفيلم 

الوطن«  عن  »بعيدًا  الوثائقية  أفالمه  من 
الفلسطينيين  األطفال  و»شهادة   1969 سنة 
في زمن الحرب« سنة 1972 و»وطن األسالك 
شعب«  سجل  و»فلسطين،   1980 الشائكة« 
 1989 سنة  الحرية«  و»واهب   1984 العام 
و»محكومون   2008 االحتالل«  قيد  و»مياه 
الصافرة«  أسكت  و»من   2009 سنة  باألمل« 
الطويل  الروائي  فيلمه  جانب  إلى   ،2010

»اليازرلي«.
السينما  حقل  في  مؤلفاته  أهم  ومن 
و»المرئي  السينما«،  في  »فلسطين  كتب 
األدبي  و»الوسيط  السينما«،  في  والمسموع 
نظرية  في  و»مونوغرافيات  السينما«  في 

الفيلم«. صورة  وتاريخ 
الوثائقي  الفيلم  تحكيم  لجنة  تضم  كما 
السالمي،  نادية  المغربية  والناشرة  الكاتبة 
إلى  موجهة  متخصصة  نشر  دار  أول  صاحبة 
آدم  الفرنسي  والسينمائي  والكاتب  األطفال، 
خوان  اإلسباني  والسينمائي  والباحث  بيانكو، 

بادرون. كارلوس 
خليل  المغربي  السينمائي  الناقد  ويرأس 
اسم  تحمل  التي  النقد،  جائزة  لجنة  الدامون 

المسناوي. مصطفى  الراحل 
نقاد  جمعية  رئيس  هو  الدامون  وخليل 
الفدرالية  ورئيس  بالمغرب،  السينما 
أحد  وهو  السينمائي.  للنقد  اإلفريقية 
منذ  المغرب،  في  السينمائية  األندية  أقطاب 
مجموعة  وأصدر  الماضي.  القرن  ثمانينيات 
السينما  حول  والمقاالت  الدراسات  من 
كتابه  في  أهمها  جمع  المغربية،  والسينما 

نقدية«. »أشالء  الجديد 
المغربية  اإلعالمية  التحكيم  لجنة  وتضم 
المغربي  والصحافي  والكاتب  بنداود  صباح 

العسيبي. الحسن 



في  جديدة  صفحة  واالتحاد  التحدي  فريقا  كتب 
األفريقية،  المنافسات  مع  الليبية  الكرة  تاريخ 
عندما فاز األول على أدونا ستارز بطل غانا بملعب 
بتروسبورت بالقاهرة، بنفس النتيجة في تمهيدي 
دوري األبطال، والثاني على أولمبيك الساحل بطل 
النيجر بتونس في الدور التمهيدي لكأس االتحاد 

األفريقي بهدف واحد. 
وبفوز فريق التحدي على بطل غانا، يكون رفع 
عدد مباريات فوزه في أدغال أفريقيا إلى مباراتين 
وأحرز  منها،  خمسة  في  وخسر  مباريات   7 من 

هدفه الثامن.
 15 إلى  فوزه  مباريات  عدد  االتحاد  ورفع 
مشاركاته  خالل  مباراة   28 مجموع  من  مباراة 
األفريقي  االتحاد  كأس  مسابقة  من  نسخ   7 في 
»الكونفدرالية«، حقق خاللها 14 فوزا وخسر في 
لقاء واحد، وسجل االتحاد  12 مباراة وتعادل في 
الفوز  33 هدفا، ويعتبر  47 هدفا ودخلت شباكه 
 2015 عام   )1-6( التشادي  سبورت  إليكت  على 

األكبر في تاريخ الفريق بالمسابقة.
وبالرغم من أن لغة األرقام هي التي يسطر بها 

لمقدمات  نتيجة  تتحقق  أنها  إال  تاريخه،  الفريق 
المنطلق،  هذا  ومن  ألسباب،  وليست  ومعطيات 
قدمها  التي  المعطيات  »الوسط«  تستعرض 
بالدور  انطالقتهما  والتحدي في  االتحاد  كل من 
األبطال، وما  لـ»الكونفدرالية« ودوري  التمهيدي 
قد تؤول إليه األمور في مستقبل المشوار األفريقي 
وصوال إلى منصات التتويج التي هي هدف مشروع 

لجميع المنافسين.

تقدير الموقف
اإلياب،  مباراة  إلى  التحدي  رحلة  تنطلق 
رحلة  في  القاهرة  مطار  من  الجمعة  غد  صباح 
الغانية  العاصمة  مطار  إلى  شاقة  الماراثونية 
مدينة  إلى  أكرا  من  داخلية  رحلة  ثم  أكرا، 
150 كيلو متر  برا مسافة  كوماست، ثم يقطع 
حيث  ستارز..  ادوانا  فريق  معقل  يصل  حتى 
على  الفريق  تدريبات  اولى  تبدأ  أن  ينتظر 
ثالثة  قبل  المقبل،  األحد  يوم  المباراة  ملعب 

أيام فقط من موقعة الحسم.
التحدي،  لفريق  الذهاب  لقاء  إلى  وبالعودة 
نرصد عددا من المالحظات التي يجب التوقف 
تقدير  وجوب  مقدمتها  في  عندها، 
للفريق  والمعنوي  الفني  الموقف 

يتم  ما  على  التعامل  ثم  ومن  المنافس، 
تحديده من استراتيجية للقاء اإلياب المقرر في 
في  الفوز  نتيجة  تناسي  مع   ، فبرايرالجاري   19

الذهاب بالقاهرة بهدف وحيد.
إلى  للعبور  التحدي  يحتاجه  ما  مقدمة  في 
العقالني،  الطموح  األبطال،  لدوري   32 دور 
متناغمة  كوحدة  العمل  الفريق  يستطيع  بحيث 

الهدف للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة 
في موقعة غانا.

لممثل  المثالية  السيناريوهات  مقدمة  وفي 
زمام  الفريق  اختطاف  الكبار،  بين  الليبة  الكرة 
المباراة،  من  األولى  الدقيقة  في  المبادرة 
موقف  في  ووضعه  المنافس،  إرباك  بهدف 
التقدم  هدف  اختطف  ثم  ومن  مبكرا،  الدفاع 

قبل أن يتمكن من االستفاقة.
وفي حالة عدم التمكن من اختطاف المبادرة، 
يجب على الفريق أن يكون جاهزا لتنفيذ سيناريو 
السلبي،  بالتعادل  اللقاء  نتيجة  على  اإلبقاء 
الوقت،  مرور  مع  الغاني  الفريق  تهور  مستغال 
في  عليه  اإلبقاء  هدفها  عكسية  هجمات  وشن 
وضع دفاعي ألطول وقت ممكن، ما يمكن خط 

دفاع الفهود من التقاط األنفاس.
السيناريو الثالث هو أن يتأخر التحدي بهدف 
المسؤولية  تحضر  وهنا  المباراة،  في  مبكر 
النجاعة  وتبرز  الدفاعي  والتركيز  الهجومية 
التحدي  فهدف  الحادة،  الهجومية  واألنياب 
عن   35 الدقيقة  في  جاء  الذهاب  في  الوحيد 
دقيقة   55 ولمدة  علي،  محمود  الالعب  طريق 
بعده لم يتمكن من شن هجمات يصل بها إلى 

شباك المنافس لتأكيد التقدم بهدف ثاني.

الثقة والنجاعة
التونسية،  المهيري بصفاقس  الطيب  على ملعب 
الذهاب  االتحاد على نفسه مواجهة  صعب فريق 
النيجري،  أمام فريق »متواضع« أولمبيك الساحل 
الدقيقة  في  به  فاز  الذي  الوحيد  بهدفه  وأحرز 
األخيرة من المباراة عن طريق معاذ عيسى، ولكي 
يعبر الفريق إلى دور 32 من »الكونفدرالية« المقرر 
في 20 فبراير الحالي بمدينة نيامي بالنيجر، وجب 
عليه مراجعة السيناريو الفني والنفسي الذي خاض 
به مباراة الذهاب، والتي كان عنوانها »العشوائية« 
سواء على مستوى الدفاع الذي لم يشهد االلتزام 
وكاد  مشهد،  من  أكثر  في  والرقابي  الحركي 
من  أكثر  في  التقدم  يختطف هدف  أن  المنافس 
التي  العشوائية  مرة، لوال تواضع العبيه، كما أن 
نفذ بها الفريق أسلوبه لشن هجماته نحو مرمى 
الساحل، حرمته من تحقيق فوز تاريخي ومريح في 
لقاء كاد أن يطلق عليه من جانب واحد »االتحاد«.

قدرة  في  األمل  تعطي  االتحاد  فريق  خبرة 
الالعبين على تجاوز سلبيات الذهاب، والعودة من 
بشرط  الليبية،  األندية  بعميد  يليق  بفوز  نيامي 
توفر قدر من التركيز واالحترام المناسب للمنافس 
دون مغاالة، مع التحلي بقدر جيد من إنكار الذات 

في التعامل مع الكرة تجاه مرمى المنافس.

القدم،  لكرة  األول  التحدي  فريق  مدرب  أصبح 
صالح رحيل، أول مدرب ليبي في تاريخ مشاركات 
المنافسات األفريقية، يحقق انتصاًرا  الفريق في 
بمالعب  المدرب  لهذا  ظهور  أول  ففى  قارًيا، 
انتصار  تحقيق  من  تمكن  األفريقية،  القارة 
ستارز،  أدوانا  غانا  بطل  حساب  على  تاريخي 
المغامرة  في  بالقاهرة،  بيتروسبورت  بملعب 

األفريقية الرابعة. 
عودة  فى  ساهم  كونه   - لرحيل  ويحسب 
فريقه للظهور في دوري أبطال أفريقيا وتمثيل 
قيادته  فى  نجح  عندما  أفريقًيا  الليبية  الكرة 
للتتويج ببطولة الشتاء ومرحلة الذهاب لبطولة 
العالمة  فيه  القدم، وحصد  لكرة  الليبى  الدوري 

الكاملة »بدون خسارة«.
مدرب  أول  باتا،  اليوغسالفي،  المدرب  وكان 
األولى  األفريقية  مشاركته  خالل  التحدي  يقود 
مشاركته  خالل  الفريق  قاد  بينما   1969 عام 
الثانية عام 1978 المدرب الروماني، قسطنطين 
قيادة  الثالثة كانت تحت  والمشاركة  رومنسكو، 

المدرب السلوفيني، إيفو سيك، عام 2002.
الليبية  الكرة  مثل  قد  التحدي  فريق  وكان 
العربية  األندية  بطولة  فى   1998 عام  عربًيا 
المشاركة  هذه  خالل  الفريق  وقاد  بالسعودية 
الكرواتي،  المدرب  تاريخه،  في  األولى  العربية 

برانكو ديديتش.

في
املرمى

اتحاد الكرة يحدد 

شروطه لبديل املريمي

محمود علي، صاحب هدف الفوز للتحدي، على ادونا ستارز 
الغاني، في مستهل مشاركة فريقه، بدوري أبطال إفريقيا، 

يقول إن فريقه درس منافسه جيدًا وجاهز للتعامل مع 
المنافس في غانا، وسندخل مباراة ت اإلياب بخيار وحيد، 

وهو التأهل بالفوز أو التعادل.

المحترف الليبي بفريق الشباب السعودي، مؤيد الالفي، يؤنب ◆
زمالءه عبر وسائل االعالم، حيث صرح عقب خسارة الفريق 
أمام الفتح في الدوري: »ضرورة أن يكون الفريق على قدر 
المسؤولية أمام مجلس اإلدارة وجماهير الشباب لتعويض 

اإلخفاقات خالل المرحلة المقبلة«.

◆

بدأ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عملية االتصال 
تحديد  أجل  من  المدربين،  وكالء  مكاتب  ببعض 
المدير  ليتولى مسؤولية  المطلوب  المدرب  سمات 
كي  ممكن  وقت  أقرب  في  األول،  للمنتخب  الفني 
يمكن  قوي،  إعدادي  برنامج  خوض  من  يتمكن 
تصفيات  مستهل  في  بقوة  االنطالق  من  الفريق 
المقبلة  األفريقية  األمم  لكأس  المؤهلة  أفريقيا 
وتبدأ  الكاميرون،  في  إقامتها  المقرر   2019

منافسات تصفياتها في يوليو المقبل.
أولوية  الجعفري،  جمال  االتحاد،  رئيس  ووضع 
لموافقة المدرب المحتمل على العيش في طرابلس 
المنافسات  في  الالعبين  متابعة  من  ليتمكن 
المعسكرات اإلعدادية  إقامة أي من  المحلية، قبل 
أجواء  عن  الالعبين  ابتعاد  لتفادي  الخارج،  في 

الغربة، وانفصالهم عن أنديتهم وجماهيرهم.

من  تمكن  الجعفري  أن  »الوسط«  وعلمت 
الجهاز  راتب  سيؤمن  للمنتخب  راعٍ  على  الحصول 
الفني، تفاديًا ألي مواقف محرجة للكرة الليبية، كما 
واإلسباني  باكيتا،  البرازيلي  المدربين،  مع  حدث 
كلمنتي، فكالهما اشتكى ليبيا في االتحاد الدولي، 
إلى  تبقى من مستحقاته، إضافة  ما  وتحصل على 

غرامات التأخير.
على جانب المدرب الوطني عمر المريمي، فأبدى 
إلدارة االتحاد موافقته على العمل مع المنتخب في 
أي موقع، حتى في حالة التعاقد مع مدرب أجنبي، 

باعتبار ذلك واجبًا وطنياً ال مجال في مناقشته.
اتحاد  وبالرغم من وجود أصوات داخل مجلس 
قاد  الذي  المريمي  على  باإلبقاء  تنادي  الكرة، 
بالمغرب  للمحليين  أفريقيا  بطولة  في  المنتخب 

2018 وحصل على المركز الرابع.
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توقع ليونيل ميسي، نجم 
برشلونة، الالعبين الذي 
سينافسوه على جائزة الكرة 
الذهبية لهذا العام، في ظل 
المستوى الثابت الذي يسير به مع 
البلوجرانا هذا الموسم.
ونشرت مجلة »ورلد سوكر« حديث 
البرغوث، الذي رشح فيه 4 العبين 
هم كريستيانو رونالدو، نيمار، 
كيليان مبابي، لويس سواريز.
وأشارت المجلة أن ميسي وضع 
زميله في الفريق لويس سواريز 
ضمن الالعبين الذين سيتنافسون 
على الجائزة، للمستوى الرائع الذي 
يقدمه مع الفريق الكتالوني.
وعلى الرغم من انخفاض مستوى 
كريستيانو رونالدو، إال أنه كان حاضرا في 
ترشيحات ميسي كونه الفائز بالجائزة العامين 
الماضيين، كما لم ينس زميله السابق نيمار، 
باإلضافة لمبابي الذي ينتظره مستقبال كبيرا.

4

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● المريمي

● الالفي

القاهرة - زين العابدين بركان

مرشحين في 
عيون ميسي

● مبابي

الحدث
زين العابدين

بركان

انتفاضة الفهود من 
املحلية إلى األفريقية 

هـذا  الكرويـة  الفهـود  انتفاضـة  أن  يبـدو 
الموسـم لـم تتوقـف علـى الواجهـة المحليـة 
وأصبـح  الختامـى  مشـهدها  تصـدر  التـى 
بالعالمـة  وذهابهـا  شـتائها  لمرحلـة  بطـال 
إلـى  دويهـا  ووصـل  امتـدت  بـل  الكاملـة 
حيـث  األفريقيـة  األنديـة  مسـابقات  مالعـب 
حتـى  المدويـة  الفهـود  انتصـارات  اسـتمرت 
علـى الواجهـة األفريقية رافعـا شـعار التحدى 
اسـتطاع  الـذى  غانـا  بطـل  مواجهـة  فـى 
خاللهـا ممثـل كـرة القـدم الليبيـة أن يتغلب 
الصعـاب  كل  ويتحـدى  ظروفـه  ويقهـر 
بهـدف  غانـا  بطـل  منافسـه  علـى  بالفـوز 
االنتصـار  ليحقـق   - علـي  محمـود   - نجمـه 
الناجحـة  مسـيرته  مواصـال  تواليـا  التاسـع 
هـذا الموسـم بـال خسـارة وبالعالمـة الكاملة 
التـى  واألفريقيـة  المحليـة  الواجهتيـن  علـى 
حقـق خـالل أول انتصـار للفهـود منـذ قرابـة 
إفريقيـة  رابـع مغامـرة كرويـة  فـى  عامـا   40
مـدرب  يقودهـا  دوليـة  تجربـة  أول  وفـى 
الـذى  العريـق  النـادي  أبنـاء  مـن  محلـى 
فـى  الفهـود  أبنـاء  وقـاد  المسـؤولية  تحمـل 
العبيـن  علـى  وراهـن  عصيبـة  ظـروف  ظـل 
نجـاح  وبعـد   - الرهـان  بهـم  كسـب  شـبان 
القـادم  للـدور  العبـور  نحـو  األولـى  الخطـوة 
والتـى حقـق خاللهـا الفريـق المهـم بتحقيقه 
الغانـى  الفريـق  لشـباك  وبوصولـه  الفـوز 
ونجاحـه فـى عـدم قبـول أى هـدف وحفاظـه 
الفريـق  فـإن  نظيفـة  شـباكه  بقـاء  علـى 
مـن  باالسـتفادة  مطالـب  الفنـى  وجهـازه 
الوقـت المتبقـي والـذى يفصلـه عـن موقعـة 
االسـتفادة  علـى  والتركيـز  بغانـا  الحسـم 
وإعـادة  األولـى  الذهـاب  مبـاراة  أخطـاء  مـن 
قـراءة المبـاراة التـي أصبحـت كتابـا مفتوحـا 
المدربيـن  كال  أمـام  األوراق  ومكشـوفة 
مـن  قـوى  حـوار  بينهمـا  سـيكون  اللذيـن 
انتـزاع  أجـل  مـن  الملعـب  خطـوط  خـارج 
فـى  القـادم  للـدور  والتأهـل  العبـور  بطاقـة 
األفريقيـة  األنديـة  بطـوالت  وأقـوى  أقـدم 

.. وأعرقهـا 

النزعة الهجومية تميل للفردية 
وتفتقد للنجاعة الجماعية 

والتكتيك الحركي

العميد فاز في 15 مباراة من 
أصل 28 وخسر 12 والفهود 

ينتصرون في 2 وخسروا 5

الكرة الليبية تبحث عن »أنيابها« في األفريقية
فريقا التحدي واالتحاد فازا على استحياء في ذهاب تمهيدي أفريقيا

التحدي،  فريق  نجم  دخل 
سجل  ــي،  ــل ع مــحــمــود 
ــهــود« من  ــف فــريــق »ال
األفريقية، ودون  البوابة 

ــادس العــب  ــس اســمــه ك
يسجل  الفريق  تاريخ  في 
رسمية  مباراة  في  هدفا 
المنافسات  مستوى  على 

األفريقية.
في  علي  محمود  ونجح 
شباك  في  غاليا  هدفا  احراز 
الغاني،  ستارز  أدوانــا  فريق 
ــاء ذهــــاب الـــدور  ــق فـــي ل
أبطال  لـــدوري  التمهيدي 
ألول  فريقه  ليقود  أفريقيا، 
انتصار أفريقي منذ 40 عاما، 
الثاني في مسيرة  الفوز  وهو 
والسادس  األفريقية،  التحدي 
أهداف   6 أحرز  الذي  للفريق 
في 8 مباريات أفريقية خاضها 
ظــهــوره  ــذ  ــن وم اآلن  حــتــى 

األفريقي األول عام 1969.
االفريقية  التحدي  أهـــداف 
أحمد  السابق  نجمه  يتصدرها 
الفالح برصيد 3 أهداف، ثم يأتي 
وعيسى  منصور  حسين  من  كل 

الجليدي  ــرازق  الـ وعبد  مخلوف 
لكل  واحد  بهدف  علي،  ومحمود 

منهم.

هدف محمود 
يطوي 40 عاما 

رحيل يضيء تاريخ المدرب الوطني في أفريقيابدون انتصار
أول مدرب يفوز بالتحدي

تعول جماهير الكرة الليبية عامة، وفريق 
التحدي على وجه الخصوص، على حارس 
مرمى »الفهود«، فتحي الطلحي، في لقاء 
أدونا ستارز بطل غانا  أمام فريق  اإلياب 
المقرر إقامته في 21 فبراير الجاري بغانا، 
من أجل قيادة الفريق إلى دور الـ 32 من 

مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
قيادة  فى  بــارزا  دورا  الطلحي  ولعب 
منذ  للفهود  أفريقى  انتصار  ألول  فريقه 

قرابة 40 عاما، حين نجح في إنقاذ مرماه 
استاد  على  خطرة  كــرة  مــن  أكثر  فــي 
حتى  لرفاقه  الثقة  ومنح  بتروسبورت، 

حققوا االنتصار.
في  وسريع  الفت  بشكل  الطلحي  وبرز 
ألول  ظهوره  سجل  حيث  األخيرة،  اآلونة 
 2014 عام  التحدى  مرمى  كحارس  مرة 
الموسمين  خالل  كبير  بشكل  معه  وتألق 
هو  الحالي  الموسم  وكــان  الماضيين، 

في  كبير  بشكل  ساهم  أن  بعد  ــرز  األب
قيادة فريقه إلى تصدر الموسم بالعالمة 
الذهاب  مرحلة  بطولة  وإحــراز  الكاملة، 
الفني للمنتخب  والشتاء، مما دفع المدير 
الليبي األول، عمر المريمي إلى ضمه في 
دورة سيكافا الدولية الودية بكينيا، كما 
كان حارسا بديال للحارس محمد نشنوش 
في بطولة الشان بالمغرب التي حقق فيها 

المنتخب األول المرتبة الرابعة.

الجماهير تعول على الطلحي لحماية عرين الفهود

● نجوم االتحاد في مشهد احتفالي● فرحة العبي التحدي بعد هدف الفوز 

●  صالح رحيل 

●  غارزيتو 

●  فتحي الطلحي 

●  محمود علي

مباراة اإلياب للعميد 
في السابعة بتوقيت ليبيا

األول  الفريق  ستقود  التي  بالبعثة  إدارة  أكدت 
لكرة القدم بنادي االتحاد، إلى العاصمة النيجرية 
لكأس  التمهيدي  الدور  إياب  مباراة  أن  نيامي، 
في  ستكون  »الكنفدرالية«  األفريقي  االتحاد 
السابعة من مساء يوم األربعاء 21 فبراير الجاري.
وكان فريق االتحاد فاز في لقاء الذهاب الذي 
الجاري، على ملعب الطيب  أقيم مطلع األسبوع 
الدقيقة  في  وحيد  بهدف  بتونس،  المهيري 
بأي  التعادل  إلى  ويحتاج  المباراة،  من  األخيرة 
نتيجة أو الفوز ليتأهل إلى الدور 32 من البطولة.
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■ متى وكيف بدأتم ..؟
البرامج  من  العديد  وضعنا  االنتخاب  عملية  بعد 
اإلدارية والفنية، منها ما عملنا على تطويره، وأخرى 
الموسم  تنفيذه  وسيتم  األصل  من  استحدثت 

الرياضي الجاري 2018.
■ التفاؤل والوعود كانت عنوان مؤتمركم الصحفي؟

الجديد  الموسم  أن  رأينا  والتدقيق،  الدراسة  بعد 
سيكون خيرا لرياضة بناء األجسام، وقد تم إعادة 
لالتحاد  الجديدة  والتنفيذية  اإلدارية  الهيكلة  بناء 
واستحداث بطوالت جديدة ومناصب جديدة، حيث 
تم تسمية الدكتور نبيل بن حكومة مديرا إلدارة 
فنيا،  مستشارا  األدهم  ومبارك  باالتحاد،  التطوير 
وتشكيل  الوطني،  للمنتخب  مدربا  الغويل  وخالد 

لجنة إعالمية لالتحاد برئاسة هيثم العائب.
■ تحدثتم عن مكافآت غير مسبوقة ...؟

الدولة،  مالي من  يوجد دعم  أنه ال  يعلم  الجميع 
من  الذاتي  الدعم  على  نعتمد  أننا  والحقيقة 
االعتراف  أنه وجب  كما  األجسام،  بناء  أسرة  خالل 
كبير جدا في  الرياضي ساهم بشكل  اإلعالم  بأن 
نشر اللعبة بين شباب ليبيا، ما انعكس على قوة 

واستمرارية االتحاد وداعميه.
فسنة 2018 أعتقد أنها ستكون استثنائية من 
ليبيا سيمنح صاحب  المالية، ففي بطولة  الناحية 
وهو  دينار،  ألف   15 قدره  مبلغا  األول  الترتيب 
مبلغ لم يسبق أن تحصل عليه رياضي في هذه 
األفريقي  أو  المحلي  المستوى  على  اللعبة، سواء 
15 ألف دينار بسعر  الـ  والعربي، ولو قيس مبلغ 
 12 إلى  المكافآة  لوصلت  المصرف،  في  الدوالر 
في  إال  يمنح  ال  الذي  المبلغ  وهو  دوالر،  ألف 
الدعم  على  تحصلنا  لو  أولمبيا«،  »مستر  بطولة 
لذلك  حديثة،  سيارة  إلى  حتى  المكافأة  ستصل 

جلسة مع مدرب المنتخب واختيار المتميزين حتى 
يتم رعايتهم مستقبال.
■ وماذا عن العالمية؟

نحن لسنا ببعيدين عن العالمية، فسبق وأن فزنا 
بلقب »مستر أولمبيا« والعديد من القالئد الذهبية 
حتى لقبنا بـ»اتحاد الذهب« لذلك أعد بأن يكون 
التتويج  منصات  على  مكانا  الليبية  األجسام  لبناء 

الدولية الموسم الجديد.
للموسم  بناء األجسام  ولعلي أسرد استحقاقات 
2018، وهي تبدأ ببطولة ليبيا للفيتنس في أبريل 
مايو  في  الخاصة  للصاالت  ليبيا  وبطولة  المقبل 
على  والكالسيك  لألجسام  ليبيا  وبطولة  المقبل 

سبتمبر  في  والماستر  والكبار  الناشئين  صعيد 
نسختها  في  الكبرى  الجائزة  وبطولة  المقبل 

السادسة بديسمبر المقبل.
ويتضمن النشاط الخارجي المشاركة في بطولة 
أفريقيا بتونس وبطولة العرب، وأيضا بطولة العالم 
المقبل، وبطولة  أكتوبر  بولندا خالل  للفتنس في 
البحر  المقبل، وبطولة  العالم بإسبانيا في نوفمبر 

المتوسط في ديسمبر المقبل.
■ كلمة أخيرة:

نشكر مجالس االتحادات السابقة على تحقيق هذه 
االنجازات أو االتحاد الحالي، ونحن نقول إن االتحاد 

الليبي لبناء األجسام هو أسرة وليس اتحادا.

فجـر االتحاد الليبي لبناء األجسام، حالة من االنبهار في الوسط 
الرياضي، من خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اإلدارة مطلع 

األسبوع الجاري.
وأحاطته  الرياضي،  الوسط  أنظار  محط  أصبح  االتحاد  رئيس 
عدد من التساؤالت حول أسلوب العمل، وكيفية تحقيق الطفرة 
المالية  للظروف  مقاومتها  أو  الرياضة،  هذه  انتشار  مسار  على 

التتويج  منصات  إلى  والصعود  بل  االتحادات،  منها  تعاني  التي 
الدولية والعربية واألفريقية.

بناء  منظومة  يدير  ــذي  ال األول  الرجل  التقت  »الــوســط« 
عند  بالوقوف  وطالبته  االتحاد،  رئيس  القريو،  عادل  األجسام، 
األجسام،  بناء  عليها  يمضي  التي  المسارات  وشرح  تساؤل،  كل 

وكيفية تحقيق أهدافه التي وعد بها، من خالل هذا الحوار:

رئيس االتحاد يكشف تفاصيل برنامج الوصول للعالمية، في حواره مع »الوسط«

القرير: بناء األجسام تغرد خارج »سرب المعوقات«

طرابلس–الصديق قواس

نرى أن موسمنا هذا يعد استثنائيا.
■ وما تلك البطوالت الجديدة؟

ستكون  الموسم  هذا  المستحدثة  البطوالت  من 
ليبيا،  في  مرة  ألول  ستقام  التي  الصاالت  بطولة 
ونحن نعلم أن الصاالت الخاصة تفرز العديد من 
ليبيا  أنحاء  المواهب وهي اآلن منتشرة في جميع 
»بحمد اهلل«، لذلك رأى االتحاد أنه يجب أن تكون 
هناك بطولة خاصة بالصاالت دعما وتشجيعا من 

اتحاد اللعبة لهم.
أضف إلى ذلك سيكون هناك اهتمام كبير بلعبة 
الفتنس التي بدأت تأخذ رواجا كبيرا حول العالم، 
كما أن للتحكيم نصيب في التطوير من خالل جلب 

خبراء أو اقامة دورات متقدمة لحكام هذه اللعبة، 
حتى نصل بعد فترة للفصل بين التحكيم في لعبة 

الفتنس ولعبة بناء األجسام.
■ وماذا عن فكرة الرعاة التي سبق طرحها؟

القريو: االتحاد يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع 
األعمال  رجال  بعض  مع  اجتماعات  لنا  وسيكون 
والشركات الخاصة التي قدمت ردودا إيجابية تجاه 
فكرة الرعاية، ألن رياضة لعبة بناء األجسام تحتاج 
لدعم ومصاريف باهظة، من توفير الغذاء الصحي 
األيام  في  هناك  وسيكون  الغذائية،  والمكمالت 
من  المتميزين  الرياضيين  بعض  تبني  القادمة 
قبل رجال األعمال والشركات الخاصة وستكون لنا 

● بناء األجسام الليبية هدفها منصات التتويج

● من مباراة مصر وغانا

● عادل القريو »يسار« مع بطل »مستر أولمبيا«

تقام  أن  على  للسباحة  الليبي  االتحاد  إدارة  أستقرت 
بحوض  »الماستر«  باسم  المعروفة  األســاتــذة  بطولة 
المدرسة الدولية بطرابلس عند الساعة الحادية عشر من 

صباح يوم 24 فبراير الجاري.
يمثلون 8 مناطق  ويشارك في البطولة نحو 50 سباحاً 
وطرابلس  وزليتن  ومصراتة  وبنغازي  ــة  ودرن »طبرق 

والزاوية وزوارة«.
والظهر  الحرة  سباحة  في  منافسات  البطولة  وستشهد 
للمتفوقين  جوائز  وستمنح  والمتنوع،  والصدر  والفراشة 

األوائل في كل سباق.

الليبية،  األولمبية  اللجنة  أن  »الوسط«  مصادر  كشفت 
تنوي المشاركة في دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط 
رياضيًا،   12 بـ  إسبانيا،  في  إقامتها  والمنتظر  المقبلة 
وفقًا لرؤية لجنة معايير المشاركة التي تكونت لتحديد 

أهداف المشاركة وانتقاء األفضل لها.
التايكوندو  من  كل  نصيب  يكون  أن  المتوقع  ومن 
وألعاب القوى، العبّين، والعب واحد في كل من، رياضة 

اإليقاعي  والجمباز  األثقال  ورفــع  والسهم  القوس 
والرماية  الحديدية  والكرة  والمبارزة  والكاراتيه 

والجودو.
في  المتوسط  البحر  دورة  تنطلق  أن  المقرر  ومن 
لوضع  لجنة  شكلت  األولمبية  وكانت  المقبل،  يونيو 
أحمد  ومعه  صابر،  علي  برئاسة،  المشاركة،  معايير 

الطويل وعادل قريش ومصطفى الصقر.

سباحو 8 مناطق ليبية جاهزون لبطولة »الماستر«

األولمبية الليبية تحدد أهدافها في »متوسطية إسبانيا«

● السباحة الليبية دانية حجول

قرر االتحاد الليبي للجودو، الدفع بناديي الشرطة واألحرار لتمثيل 
الوطن في البطولة العربية الثالثة عشرة التي تستضيفها مصر 16 

مارس المقبل، بمشاركة 16 نادًيا.
الجزيرة  ــارات  اإلم ومن  ــرار،  واألح الشرطة  ليبيا  من  ويشارك 
الصليخات  الكويت  ومن  وبصيرا،  الشرطة  األردن  ومن  والفجيرة، 
والشرطة،  والجيش  الوحدة  العراق  ومن  والقادسية،  والكويتي 
ومن السعودية الوحدة وشمسان، ومن اليمن الجالء والمنصورة، 

باإلضافة إلى المنتخب البحريني في فرع »الكاتا«.
 ،90  ،81  ،73  ،66  ،60 أوزان  في  الكوميتي  بطولة  في  التنافس 

100، + 100 كجم.
وفي الكاتا يحق لكل ناٍد المشاركة بفريقين، وكل فريق يتكون 
من العبين، وتحسب النتائج حسب قانون االتحاد الدولي، وستمنح 
الثالثة  التراتيب  ألصحاب  وبرونزية  وفضية  ذهبية  ميداليات 
العب  وأفضل  مدرب  وأفضل  حكم  ألفضل  أخرى  وجوائز  األولى، 

وكأس الروح الرياضية.

الجودو الليبي يواجه العرب 
بـ »الشرطة واألحرار«

أكسبريس«  ــي  ــل »دي صحيفة  ــدت  أكـ
الساحر  أن  الماضي،  األثنين  البريطانية 
نادي  أسطورة  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
يصل  أن  في  يأمل  اإلسباني،  برشلونة 

المنضم  كوتينيو  فيليب  البرازيلي  النجم 
مستوى  ــى  إل الكاتالوني،  للفريق  حديثا 

سان  باريس  إلى  رحل  الذي  سيلفا  دا  نيمار  مواطنه 
جيرمان الفرنسي، خالل الميركاتو الصيفي المقبل.

الدولي  مــع  اإلســبــانــي،  برشلونة  ــادي  ن وتعاقد 
البرازيلي فيليب كوتينيو الذي يبلغ من العمر 26 عاما، 
الشتوية  االنتقاالت  في  اإلنجليزي  ليفربول  نادي  من 

المنتهية، في صفقة وصلت قيمتها إلى 160 مليون 
إلى  رحل  الــذي  سيلفا  دا  نيمار  لتعويض  يــورو، 
جيرمان،  سان  باريس  الفرنسية  العاصمة  نادي 

وفقا لـ»سبورت 360«.
موقعها  عبر  الشهيرة  الصحيفة  وأشــارت 
المنتخب  قائد  أن  إلى  الرسمي،  األلكتروني 
العب  وأفــضــل  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
النجم  مساعدة  يريد  مــرات،  لـ5  العالم  في 
أعلى  إلى  للوصول  كوتينيو  فيليب  البرازيلي 
مستواياته في السنوات القادمة، كما فعل من 
نادي  إلى  وصل  الذي  سيلفا  دا  نيمار  مع  قبل 

برشلونة صغيرا في عام 2013.
السيئة  البداية  من  الرغم  على  أن  وقالت 

للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو مع نادي برشلونة 
مع  باإلتفاق  قام  ميسي  ليونيل  أن  إال  اإلسباني، 
المهاجم لويس سواريز، على مساعدته بشكل كبير 

للغاية للوصول إلى مستوى نيمار دا سيلفا.

ميسي يحول كوتينيو
 إلى نيمار جديد

ليو اتفق مع سواريز علىمساعدته 
لبلوغ نفس المستوى

األرجنتينية  »لوسانديس«  صحيفة  تحدثت 
عن مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس 
مقر  إلى  ــارت  وأش  ،»2018 »روسيا  العالم 

إقامة كتيبة الفراعنة بقيادة هيكتور كوبر.
أخرى  مرة  صيته  ذاع  األرجنتيني  المدرب 
قاد  بعدما  العالم،  مستوى  وعلى  بالده  في 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  غائب  لتأهل  مصر 

بعد 28 عاما من آخر مشاركة مصرية.
وجهازه  كوبر  اختيار  أن  الصحيفة  وأكدت 
بمدينة  المصري  المنتخب  إقامة  لمقر  الفني 
يتعلق  لما  غريبا،  يعد  الشيشانية  جروزني 
بنفس  يكون  ال  ربما  الذي  اإلقليم  بطبيعة 

مستوى اإلقامة في روسيا.
اختاروا  قد  الفني  وجــهــازه  كوبر  وكــان 
جروزني مقرا إلقامة معسكر اإلعداد للبطولة 
رمضان  أجواء شهر  مع  ذلك  حيث سيتواكب 
الكريم، األمر الذي يتماشي مع طبيعة الحياة 
في الشيشيان على عكس سان بطرسبورج أو 

موسكو.

وتساءلت الصحيفة: »لماذا هذا االختيار؟«.
وكان األرجنتيني هيكتور كوبر، أثار الجدل 
العبو  يتحصل  أن  في  رغبته  حول  مصر  في 
المنتخب المصري على »رخصة« تمكنهم من 
الذي سيأتي في  المعسكر  أثناء  الصيام  عدم 

شهر رمضان الكريم.
»ال  لصحيفة  تصريحات  في  كوبر  وأوضح 
الصيام  »ساعات  قائال:  األرجنتينية:  نيشن« 
غــروب  وحــتــى  الفجر  مــن  تمتد  لالعبين 
سأقوم  متى  التالي،  الــيــوم  فــي  الشمس 
بتدريب الفريق عندئذ ؟! في الخامسة صباحا 

؟!«.
“لن  عاما:   62 الـ  صاحب  المدرب  وأضاف 
يكون بمقدوري أن أدرب العبين ال يشربون 

وال يأكلون طوال هذه الفترة”.
في  الفراعنة  مــبــاريــات  أولـــى  وتنطلق 
البطولة يوم 15 يونيه أي ما يوافق أول أيام 
عيد الفطر المبارك تقريبا، وهي مواجهة من 

العيار الثقيل أمام أوروغواي.

معسكر الفراعنة للمونديال يستفز األرجنتينيين وكوبر يغضب المصريين

أكــســبــريــس«  »ديــلــي  صحيفة  كــشــفــت 
العاصمة  ــادي  ن عــرض  عــن  البريطانية، 
الفرنسي  مهاجمه  مدريد،  ريال  اإلسبانية 
كريم بنزيما على ناديان أرسنال ومانشستر 
يونايتد اإلنجليزيان، لألنتقال إلى أحدهم 

في الميركاتو الصيفي المقبل.
نادي  رئيس  بيريز  فلورنتينو  ويريد 

التخلص  مدريد،  ريال  اإلسبانية  العاصمة 
الذي  بنزيما  كريم  الفرنسي  المهاجم  من 
وصل إلى عامه الـ30 في االنتقاالت الصيفية 
القادمة، والتعاقد مع بديل قوي ليحل محله 
يعاني  الذي  بالنكوس،  اللوس  هجوم  في 

هذا الموسم من العقم التهديفي.
موقعها  عبر  الشهيرة  الصحيفة  وأشارت 

األلكتروني الرسمي ونقل عنها »سبورت 
رئيس  بيريز  فلورنتينو  أن  إلى   ،»360
مستاء  اإلسباني،  مدريد  ريــال  نــادي 
المهاجم  يقدمه  الذي  المستوى  من 
ويريد  بنزيما،  كــريــم  الفرنسي 
االنتقاالت  في  خدماته  من  الخلص 

المقبلة. الصيفية 

من أجل التخلص منه

رئيس ريال مدريد يرشح ناديين لبنزيما

● كوتينيو

● بنزيما

مكافآت بطولة 
ليبيا ستصل إلى 

مبلغ يضاهي 
العالمية ويتفوق 

عربيا وقاريا.

نعم اتحادنا ذهبي 
وموسم 2018 

سيشهد طفرة 
للفتنس والتحكيم 

واإلدارة.
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مـاذا ينتظر لالستمرار في تطبيق خطته لحل األزمة 
في ليبيا؟

مــن يتحمل مسؤولية عرقلة التنفيذ؟
متـى سيحين المؤتمر الجامع الذي تضمنته الخطة؟

أيــن الحماس الذي بدأ به مهمته كمبعوث أممي 
في ليبيا؟

لماذا يقفز إلى الحديث عن االنتخابات قبل أن ينجز 
المرحلة األولى من خطته؟

غسان سالمةكيـف يرد على منتقديه بالتباطؤ وعدم الحسم؟

  
سرت تنفض غبار الحرب

وتستعيد أشجارها
بإزالة  ومنتزهاته،  وميادينها  الحرب عن شوارعها  ومخلفات  غبار  تحاول مدينة سرت نفض 

هذه المخلفات، وإعادة تهيئة األرض واكسائها خضرتها، اذ تشهد المدينة حاليا 
وشبيبة  المدنى  المجتمع  منظمات  بمشاركة  للتشجير،  وطنية  حملة 

الهالل األحمر الليبى وفوج كشاف ومرشدات سرت.
النهر  مياه  استثمار  جهاز  موظفى  من  عدد  الحملة،  في  وشارك 

الصناعى بالمنطقة الوسطى والقطاعات الخدمية ومكتب الهيئة 
العامة لخدمات الزراعة بسرت.

أيام  عدة  تستمر  التي  الحملة  إن  محليّون  مسؤولون  ويقول 
أنواعها في  أعداد كثيرة من األشجار بمختلف  تستهدف غرس 
جانب  إلى  التعليمية  والمؤسسات  والمنتزهات  الساحات  عديد 

الرئيسي  الطريق  وجوار  التعليمى  سينا  ابن  مستشفى  حديقة 
بالمدينة، التي عرفت بحدائقها ومنتزهاتها وطرقها المشجّرة.

أقوالهم

سنعمل على زيارة عدد من 
السجون في مختلف المناطق الليبية 

لمعرفة مصير بعض »المغيبين 
قصرًا«

رئيس اللجنة الدولية
 للصلب األحمر

بيتر موارير

تحقيق االستقرار في ليبيا »شرط 
تعتبره إيطاليا حاسمًا لمواجهة 

»الوجود الجهادي« في ليبيا
 ومهربي البشر

رئيس الوزراء اإليطالي
باولو جينتيلوني

»داعش« يسعى للتحول إلى حركة 
تمرد في ليبيا وأفغانستان والفلبين

وزير الخارجية األميركي
ريكس تيلرسون

 كل شيء

قررت األكاديمية الفرنسية لفنون السينما منح جائزة 
»سيزار« الفخرية للنجمة اإلسبانية، بينيلوبي كروز، 

خالل حفل توزيع الجوائز المقرر في الثاني من مارس. 
وأعلنت األكاديمية قائمة األفالم المرشحة لدورة 
2018 لجوائز »سيزار«، التي ستشهد هذا العام 

منح جائزة جديدة وهي »سيزار الجمهور«.
وصرح المشرفون على هذا الحفل السنوي بأن 

بينيلوبي كروز هي »ملهمة لكبار السينمائيين 
بجمالها الالتيني الفائق، وهي تركت أثراً بالغًا 
في المشاهدين منذ توليها دورها السينمائي 

األول في السادسة عشرة من العمر في )خامون 
خامون( الذي أثبت موهبتها«. ومثلت بينيلوبي 

كروز، الحائزة جائزة »أوسكار« سنة 2009، في 
خمسة أفالم من توقيع المخرج اإلسباني الكبير 

بيدرو ألمودوفار.
وأضافت األكاديمية الفرنسية: »إن 

بينيلوبي كروز تتميز أيضًا بقدرتها على 
اإلبداع في اإلنتاجات العالمية واألفالم 
الحميمية، سواء كان ذلك أمام كاميرا 

ريدلي سكوت أو روب مارشال أو 
كينيث برانا أو سيرجو كاستييتو 
أو فرناندو ترويبا وحتى أصغر 

فرهادي الذي صورت معه مؤخرًا 
فيلما من المرتقب أن يصدر في 

مايو«.
ومن أبرز األفالم المشاركة هذا 

العام فيلم »120 نبضة في الدقيقة« 
المرشح لثالث عشرة جائزة، من بينها جائزتا 

أحسن فيلم وأحسن سيناريو. قصة الفيلم 
مستوحاة من أحداث حقيقية تعود على معاناة 
سنوات اإليدز في فرنسا من خالل نضال جمعية 

»أكت أب«.

 راكب يضع »مؤخرة 
مزيفة« لتهريب الكوكايني!

مطار  في  البرازيل  من  آتٍ  ــبٌ  راك ــف  ُأوق
لشبونة مع »مؤخرة مزيفة« تحوي كيلوغرامًا 

من الكوكايين على ما أعلنت الشرطة.
كمية  على  الجمارك  موظفو  وعثر 
خمسة  لصنع  كافية  المخدرات  من 

على  الركاب،  أحد  مع  فردية  جرعة  آالف 
دون  من  بيان،  في  الشرطة  أشــارت  ما 

أن توضح أين خبأ الرجل المخدرات في 
جسمه.

تظهر  بصور  ــق  ُأرف البيان  أن  إال 
مجهزًا  ــوان،  األل متعدد  سباحة  ســروال 

بكيسين بنيين على جانبه الخلفي.
وذكرت جريدة »بوبليكو« ووسائل إعالم 

بيليم  من  اآلتي  الراكب  أن  أخرى  برتغالية 
سروال  تحت  يرتدي  كان  البرازيل(  )شمال 
السباحة »مؤخرة مزيفة« تحوي الكوكايين. 
تحوي  صغيرة  أكياسًا  أيــضــًا  ابتلع  ــد  وق

الكوكايين على ما ذكرت المصادر نفسها.

عدنا... والعود أفظع!

للنظام  العود  هــذا  صاعقة  حقيقة  أنها 
غصبا  أما  العربي  الربيع  دول  في  السابق 

أو ألتفافا

أحمد الفيتوري

في الال دولة التي نظر وعمل العقيد على إقامة صرحها كانت األسس والمقومات الفوضى، لهذا حين 
قامت الثورة خلعت القذافي ولم تسقط النظام الذي لم يكن قائما أساسا
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تجلسُ ببالهة قدام التلفزيون كمتلٍق في انتظار غودو فالمحطة قد بدأت تبث الفاصل، ثم تُفاجأ 
كطفل: عدنا، هكذا كأنما يكون ذا العود هو غودو ما يأتي وال يأتي. عُدنا هاتيك الالزمة التلفزيونية 
الشهيرة كأنما هي )البوربون( العائلة المالكة الفرنسية التي أسقطتها الثورة الفرنسية وعادت لحكم 
البالد، وهنا كأنها من لزوم ما ال يلزم عُدنا هذه. إنها حقيقة صاعقة هذا العود للنظام السابق في دول 
الربيع العربي إما غصبا أو التفافا، ففي تونس، البلد الذي افتك من النكسة الدامية، وزير داخلية الزين 
شبح بورقيبة من في بلغ العمر عتيا، قرن من الزمان، هو الرئيس، بل وإن السبسي اإلبن زعيم الحزب 

نداء تونس شبه الحاكم...!
الحياة- وحزبي يخصُ  الرئيس مدى  األكبر  بورقيبي -المجاهد  التونسية تستندُ على تراثٍ  الحالة 
االستقالل  منذ  السلطة  على  هيمن  ثم  البالد،  لتحرير  السياسي  العمل  في  شارك  الذي  الدستور  حزب 
عبر  تونس(  )نداء  جديدة  بصيغة  السلطة  إلى  ما  بشكل  عاد  وقد  2011م،  الثورة  قيام  وحتى   1956

توافق بين الشيخين السبسي والغنوشي، ومن خالل االنتخابات التي أعقبت المرحلة الثورية األولى.
هكذا حالة )عُدنا( تجيء من ناحية إلعادة االستقرار والتوازن ما تغيبهما الثورة التي تقلق االجتماع 
عليه  الدولة،  في  وتتغلغل  بعمق  تضرب  أمني  أساسها  التي  العميقة  الدولة  أن  من  وتجيء  وتخلخله، 
أجل  والمناورة من  الهيمنة  في  والخبرة  الدولة  إمكانيات  تملك  والتي  المنظمة  المضادة  الثورة  فإنها 
الثورة،  تحدثها  التي  الفوضى  استغالل  الدولة:  استعادة  أجل  من  الوسائل  كل  تستخدم  التسلط، 

وتوظف تراثها وأساليبها في المواجهة والمحافظة على السلطة.
دولي،  وحتى  إقليمي  دعم  على  المخلوع  النظام  رجال  العميقة/  الدولة  تحصل  أجله  ومن  هذا  وفي 
وفي الحالة التونسية تم دعم السبسي / الدولة العميقة من قبل الجزائر والسلطة الغاشمة فيها، ومن 
العابدين بن علي  زين  النظام في تونس وخلع  إسقاط  فكرة  قبول  كثيرا في  ترددت  التي  فرنسا  قبل 
وليلى الطرابلسي!... ولعل بمجمل هذا كانت عُدنا التونسية ناعمة وسلسة إلى حد ما وليس كما عود 

البوربون الفرنسية الدموية.
لكن كما هو واضح أن عُدنا رغم أنها عودة للدولة العميقة لكنها الدولة التي انهارت بفعل الثورة 
التي دكت أركان تلكم الدولة، ومن هنا فإن هذا العود شد جماح الثورة ولكن من ناحية أخرى أهم ال 
يشد الثورة التي فعلها عميق وفي غور الروح، بهذا تبقي عُدنا مظهرا تلفزيونيا. وفي الحالة التونسية 
تم بتوافق بين قوتين متنافستين وعجوزين في نفس الوقت هما للقبر أقرب منهما للحياة، مما يعني 
فيكون  الزين،  وليس خلع  النظام  إسقاط  بمعنى  للثورة  العميق  بالمعنى  العود  استحالة  المحصلة  في 

العود في مثل ذا الحال موجة من موجات الثورة ليس اال...
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أي  على  السؤال  الفوضى،  ستعم  سقوطه  بعد  أنه  األخضر  كتابه  في  القذافي  معمر  العقيد  بشر 
حيثيات بنى تنبُّؤه التهديدي هذا، ما واجه به ابنه )سيف( الليبيين ساعة الثورة؟

أي مراجعة سطحية حتى سنجد أنها لم تكن تنبؤات بالمرة، بل مرتكزات يقوم عليها عرش العقيد 
ازدهار  نظرية  مثل  ما  األخضر  الكتاب  النهائية  طريقها  خارطة  مدقعة،  فوضى  إلى  البالد  حول  من 
الخراب في ليبيا العقيد، وفاعل هذه النظرية اللجان الثورية التي معتقدها يرتكز على تصفية الخصوم 

وشعارها الموت الزؤام دون السلطة الثورية سلطة العقيد وتسلطه.
لهذا  الفوضى،  والمقومات  األسس  كانت  إقامة صرحها  على  العقيد  وعمل  نظر  التي  دولة  الال  في 
مُتهرئ  بيت  كما  أساسا،  قائما  يكن  لم  الذي  النظام  تسقط  ولم  القذافي  خلعت  الثورة  قامت  حين 
الجسد  تبدد  الرأس  خلع  وحين  بالضرورة.  ساقط  ألنه  يسقط  لم  هذا  ولحاله  وتده  ُأزيل  ومُهدم 

المتهالك والميت األعضاء والمفاصل.
فكيف تتأتى عُدنا في حال العقيد من عمل جاهدا لتشييد مشروعه: الال دولة؟

فالتعليم  وعليه  الفائدة،  عديمة  الخبرة  واعتبار  النخبة  إعدام  مشروع  هكذا  لتحقيق  تنظيراته  ومن 
عقائدي محض ألجل التعبئة لتنفيذ خطة الطريق هذه، وحماية السلطة وتسلطها المحض لذا الغرض. 
ومن أجل ذلك المشروع الال مشروع تم حشد وتوظيف كل اإلمكانات، فالمهمة ال مثيل لها في التاريخ 
حسب نظره، والنظرية الثالثة لجب ما قبلها وهدم صرح الدولة التي هي مفهوم برجوازي عقيم، كما 
الحزبية التي هي إجهاض وعليه من تحزب خان، كما األرض التي ليست ملكا ألحد، كما الرجل الذي ال 

يحيض والمرأة تحيض، وكما، وكما على المنوال.
ليست  هذا  ومن  كتابه،  ولخصها  سنة  ألربعين  القذافي  معمر  العقيد  لها  ونظر  عمل  النتيجة  هذه 
نبؤة كما أسلفنا، بل عمل دؤوب وزرع حثيث من أجل حصاد تم في اللحظة القذافية لعقود أربعة، حيث 
كل ليلة هي ليلة الفاتح وكل يوم هو السابع من أبريل: الفاتح هو ليلة االنقالب واليوم السابع هو يوم 

تصفية الخصوم.
فإن عُدنا فإن العود أفظع!

 منتجات كيميائية تزيد خطر الوزن الزائد
تغليف  المستخدمة في  الكيميائية  المنتجات  أن بعض  أميركية حديثة  دراسة  أظهرت 

الوزن  القابلة لاللتصاق وفي المالبس تزيد خطر  القلي غير  األطعمة وعلى أوعية 
الزائد من خالل التأثير على عمل األيض في الجسم خصوصا لدى النساء.

وأكد المعد الرئيسي للدراسة تشي سون من قسم التغذية في جامعة هارفرد 
للمركبات  باكتشاف مسار جديد يمكن من خالله  نتائجنا  األولى سمحت  "للمرة 

البشر والمساهمة  الجسم لدى  أن تتدخل في وضع كتلة  بالفلور  المشبعة  األلكايلية 
تاليا في انتشار وباء البدانة". هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "بلوس 

أربع حميات غذائية جرى  آثار  الفائت، ركزت على  العقد  المتخصصة  ميديسين" 
منذ  بيئتنا  في  بالفلور  المشبعة  األلكايلية  المركبات  وتنتشر  عامين.  اتباعها خالل 

المواقع الصناعية والقواعد  60 عاما وهي تسببت خصوصا بتلويث مياه الشفة قرب 
المياه. تكرير  ومصانع  العسكرية 

 بينيلوبي كروز.. امللهمة
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