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المخزون األميركي

 حياة رائد الفضاء

فضاء

 نفط

أظهرت بيانات من معهد البترول 
األميركي أمس أن مخزونات النفط الخام 

التجارية في الواليات المتحدة هبطت 
على غير المتوقع األسبوع الماضي بينما 
ارتفعت مخزونات البنزين. ووفقًا لوكالة 
»رويترز«، فإن مخزونات الخام انخفضت 

بمقدار 907 آالف برميل في األسبوع 
المنتهي في 16 فبراير لتصل إلى 420.3 

مليون برميل، في حين كان محللون 
توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

كيف يعيش رواد الفضاء؟ ماذا يأكلون؟ 
وكيف يستحمون؟ وما هي مرتباتهم؟ 
أسئلة أجابت عنها وكالة »سبوتنيك«. 

الطعام الذي تعده »ناسا« يجب أن يكون 
مفيدًا ومغذيًا ومصنعًا من مواد ال تفسد 

بسرعة، ويدخل في تركيبها المكسرات 
والحلويات. أما عن طريقة االستحمام، 

فهي تتم باستخدام قطعة من اإلسفنج، 
بوضع القليل من الماء والصابون عليها 

حتى ال يستهلكوا كمياتٍ كبيرة من 
الماء، أما طريقة التجفيف فتتم باستخدام 

خرطوم هواء. وال يتقاضى رائد الفضاء 
راتبًا كبيرًا كما قد يظن البعض، فراتبه 

الشهري يتراوح بين 5.25 آالف دوالر إلى 
11 ألف دوالر.

مليار 66
دوالر

العملية السياسية تعود إلى مربع تونس

تراوح مكانها  ليبيا  السياسية في  العملية  تزال  ال 
المدى  على  ولو  لمستقبلها،  واضح  أفق  أي  دون 
إلى  األممي  المبعوث  عــزم  أن  فبعد  القريب، 
االنتخابات  نحو  قدمًا  المضي  سالمة  غسان  ليبيا 
لذلك، وتحمست  والرئاسية، وتحمّس  التشريعية 
لهذا الخيار أيضًا أطراف األزمة، يعود اآلن إلى مربع 
وبعد  بداية مهمته،  في  منه  انطلق  الذي  تونس 
أيّام من طرح خطته من منبر األمم المتحدة، وها 
مجلسي  عن  الحوار  لجنة  رئيسي  مع  يجتمع  هو 
السالم نصية،  وعبد  فرج  والدولة، موسى  النواب 
الذين التقاهما قبل أربعة أشهر تقريبًا عند بداية 
لإلنجاز  أسابيع،  عن  آنذاك  يتحدث  وكان  الحوار، 
وليس أشهر! وكشف رئيس ممثل المجلس األعلى 
نظيره  مع  اجتماعه  تفاصيل  فرج،  موسى  للدولة 
جرى  الــذي  نصية  السالم  عبد  النواب  بمجلس 
يوم الثالثاء، بمقر بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالعاصمة طرابلس بحضور المبعوث األممي 

غسان سالمة.
استعرض  االجتماع  إن  األربعاء،  يوم  فرج  وقال 
المجلسين  لتمكين  التوافقية  وصيغ  »مقترحات 
توافقًا  تُحقق  قوية  تنفيذية  سلطة  اختيار  من 
الدولة  مؤسسات  توحيد  على  وقــادرة  شاماًل، 
البالد«، موضحًا  بها  تمر  التي  التحديات  ومعالجة 
مجلس  ولكن  للحل  يسعى  الدولة  »مجلس  أن 
النواب ال يزال مصرًا على االنفراد باختيار المجلس 
مضيفًا  الدولة«.  مجلس  مشاركة  دون  الرئاسي 
فقط  التزكية  الدولة  مجلس  من  يطلبون  »إنهم 
أن  حين  في  الرئاسي«،  للمجلس  للمترشحين 
ويطالب  التزكية  يرفض  للدولة  األعلى  »المجلس 
ونوه  النواب«،  االختيار مع مجلس  في  بالمشاركة 
مع  سيجمعه  جديدًا  اجتماعًا  هناك  أن  إلى  فرج 
بمجلس  السياسي  االتفاق  تعديل  لجنة  رئيس 
النواب عبد السالم نصية، برعاية المبعوث األممي 
غسان سالمة، بمقر بعثة األمم المتحدة للدعم في 
طرابلس »نهاية األسبوع القادم«، مرجحًا احتمال 
وكالة  وفق  المبكرة«  لالنتخابات  »االستجابة 

»آكي« اإليطالية.
وكان المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس األعلى 
إلى  »فيسبوك«  على  عبر صفحته  أشار  قد  للدولة 
أن لقاء فرج ونصية بحضور سالمة »سادته أجواء 
إيجابية اتسمت بالجدية والصراحة والحرص على 
هذه  تجاوز  من  البالد  تمكن  لتوافقات،  الوصول 

المرحلة الصعبة والوصول إلى المرحلة الدائمة«.
من جانب آخر أعلن أعضاء بمجلس النواب يمثلون 
التأسيسية  الهيئة  مخرجات  الشرقية  المنطقة 
لصياغة مشروع الدستور كما رفضوا االستفتاء عليه، 

بعد قرار الدائرة اإلدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، 
وطالب النواب الرافضون تشكيل لجنة من الخبراء 
الدستور،  بعد حل هيئة  االستقالل  لتعديل دستور 
وهو ما أثار دهشة المراقبين فمجلس النواب سلطة 
تشريعية منتخبة، وهيئة الدستور أيضًا منتخبة وال 
مجلس  يتدخل  أن  الدستوري  لإلعالن  وفقًا  يجوز 
النواب في عمل هيئة منتخبة، وله الحق فقط في 
مناقشة مسودة الدستور ثم قبولها أو رفضها قبل 
البون  أن يُستفتى عليها الشعب. كل ذلك يوضح 
الشاسع بين المؤسسات التشريعية في ليبيا وحجم 

الخالف بينها.
األزمة  مسارات  عن  بعيدًا  ليس  صعيد  وعلى 
في  يجري  بما  يحيط  الغموض  يــزال  ال  الليبية 
التوتر،  من  أجواء  المدينة  أن سادت  بعد  بنغازي، 
السيارات  إطارات  في  النار  إشعال  مظاهرها  كانت 
القائد  قرار  بعد  الرئيسة،  الشوارع  بعض  وقفل 
آمر  إقالة  حفتر  خليفة  المشير  للجيش  العام 
الغرفة األمنية المشتركة اللواء ونيس أبو خمادة، 
ويبدو  الناظوري مكانه،  الرازق  عبد  اللواء  وتعيين 

بعض  غضب  يحتوي  حفتر  المشير  جعل  ذلك  أن 
هذا  بأسباب  العالقة  ذات  الخاصة  عناصرالقوات 
رأسهم  وعلى  قادتهم  استضاف  حيث  التوتر، 
عن  االعالن  أن  ويبدو  القيادة،  مقر  في  بوخمادة 
استدعاء الرائد في القوات الخاصة محمود الورفلي 
مناصريه  غضب  أثار  عنه،  اإلفــراج  قبل  للتحقيق 
عنه  نتج  ما  وهو  والمدنيين،  الخاصة  القوات  في 
الشغب الذي شهدته المدينة، ما اضطر الناظوري 
للقيام بحملة واسعة لمطاردة من سماهم بمثيري 
في  الوضع  لكن  بعضهم،  على  والقبض  الشغب 
حول  القائم  الخالف  بمدى  مرهونًا  يبقى  المدينة 
الجنائية  المحكمة  إلــى  الورفلي  تسليم  فكرة 
الدولية، في سياق قراءة الوضع الراهن في البالد، 
الذي  المسلح  التصعيد  إلى  ــارة  اإلش من  بد  ال 
عناصر  مع  االشتباك  من  البالد،  جنوب  يشهده 
هناك،  المتواجدة  السودانية  والمساواة(  )العدل 
إلى  األمنية  المصادر  نسبته  الذي  التفجير  إلى 
تنظيم »داعش« والذي استهدف بوابة أمنية عند 

مدخل بلدة ودان بمنطقة الجفرة.

الوقحة

نازحو تاورغاء في »قراة القطف« بني واقع املعاناة وانتظار املجهول

توتر في الشرق وتصعيد مسلح في الجنوب ومراوحة غرب البالد

 ال يزال الغموض يحيط بما 
يجري في بنغازي، بعد أن سادت 

المدينة أجواء من التوتر

طرابلس، بنغازي،القاهرة- الوسط

شهادة دولية لليبيا في تطبيق معايير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

< حرق إطارات وإقفال شوارع في بنغازي< سالمة مع رئيسي لجنتي اجتماع تونس عبدالسالم نصية وموسى فرج

قيمة سوق »التنحيف« خفض الوزن في 
الواليات المتحدة األميركية

في حادث مقتل الضابطة فليتشر أمام السفارة الليبية بلندن

القضاء البريطاني يمنح املبروك  »صك براءة« جديدًا 
المشتبه  لليبي  براءة جديدًا  البريطاني صك  القضاء  منح 
فليتشر  إيفون  البريطانية  الضابطة  قتل  في  تورطه  في 
إجراء  العليا  المحكمة  رفض  بعد  وذلك   ،1984 العام  في 
صالح  محاكمة  بعدم  الحكومة  لقرار  قضائية  مراجعة 
إبراهيم المبروك الذي كان يعمل بسفارة ليبيا في لندن 
ديلي  »ذا  لجريدة  وفقًا  القذافي  معمر  العقيد  حكم  أثناء 

ميل« البريطانية..
لقيت  حين   ،1984 العام  إلى  القضية  تفاصيل  وتعود 
خالل  ُأطلقت  برصاصة  عامًا   25 وعمرها  حتفها  فليتشر 
مظاهرة ضد القذافي أثناء حصار السفارة ، وبعد حصار دام 

11 يومًا جرى ترحيل 30 ليبيًا كانوا بالسفارة.
والمسؤولين  الدبلوماسيين  ضمن  المبروك  وكان 
الليبيين الذين ُأمروا بمغادرة بريطانيا في أعقاب إطالق 

له  لكن سمح  لندن،  في  الليبية  السفارة  في محيط  النار 
بالعودة بعد سنوات، عندما اشترى نقدًا منزاًل في بريطانيا. 
ويوم الجمعة الماضية، قضت المحكمة البريطانية بتغريم 
جهاز الشرطة وموراي بتكاليف القضية التي تقدر بنحو 24 

ألف إسترليني.
قوله  مــوراي  عن  نقلت  ميل«  ديلي  »ذا  جريدة  لكن 

»ربما خسرنا معركة إال أن »الحرب ال تزال قائمة«.
جون  السابق  والضابط  البريطانية  الشرطة  وكانت 
أصيب  عندما  فليتشر  جانب  إلــى  كــان  ــذي  ال مـــوراي، 
بالرصاصة خارج السفارة الليبية، قدما طلبًا إلجراء مراجعة 
لقرار الحكومة بعدم محاكمة المبروك بتهمة التآمر على 
البراءة  القتل، لتعارضه مع األمن القومي. ولم تكن تلك 
مايو  في  بريطانيا  أطلقت  إذ  الليبي،  به  للمشتبه  األولى 

الماضي، المبروك بعد احتجازه في نهاية 2015.
التفاصيل ص 6

بدء تصدير العسل الليبي إلى دول عربية

10 آالف نحال ليبي بحاجة إلى القروض لزيادة اإلنتاج
تنمية  بمركز  المصدرين  إدارة  مدير  أكــد 
تصدير  عمليات  وجود  موسى،  خالد  الصادرات، 
إلى دول عربية مجاورة خصوصًا تونس  للعسل 
ليبيا.  الدخل في  تنويع مصادر  إطار سياسة  في 
»الوسط«  إلى  تصريحات  في  موسى  وأوضــح 
العامين  خالل  تزايد  في  ليبيا  في  المناحل  أن 
العسل  على  الشديد  اإلقبال  بسبب  الماضيين، 
التصدير،  لحاجات  وتلبية  المحلية  السوق  في 
مشيرًا إلى وجود 10 آالف نحال حاليًا في مختلف 

المناطق الليبية.
ثمة  هناك  إن  المصدرين  إدارة  مدير  وقال 
يتطلب تطوير  ما  بالجودة، وهو  تتعلق  مشكلة 
المنتج ومعالجته خصوصًا من بعض اآلفات التي 

تصيب بعض المناحل.
وعن الكميات المصدرة إلى الخارج قال موسى: 
ال توجد إحصائيات دقيقة حاليًا، وإن المركز يقوم 
بدعم المنتج الليبي وتأهليه للتصدير إلى الخارج 
وتحليل  النشاط   التسويقي  طبيعة  حيث  من 
التوازن في السوق، وتحليل   التكاليف والمشاكل 

التي تواجه عمليات   التسويق.
التفاصيل ص 15

 االتحاد يواجه بطل 
نيجيريا.. ووداع 

مشرف لـ »التحدي«
»العميد«  االتحاد  فريق  يواجه 

نيجيريا  بطل  يونايتد  أكوا  نظيره 
في دور الـ32 ببطولة كأس 

القدم  األفريقي لكرة  االتحاد 
»الكونفدرالية«.

المستحق  التأهل  بعد  يأتي هذا 
على حساب فريق الساحل بطل 

بتونس  ذهابًا  بالفوز  النيجر 
إيابًا بملعب  الفوز  بهدف، ثم 

الدور  بثالثية نظيفة، في  نيامي 
الثالثية  أحرز  األول،  التمهيدي 

الفيتوري »هدفين«  السالم  عبد 
طبال. ومحمد 

النيجيري  يونايتد  أكوا  فريق 
حسم تأهله على حساب ريال 

غامبيا عقب خسارته  بانغول بطل 
إيابًا  ذهابًا بهدفين لهدف، وفوزه 

بهدفين دون مقابل.
الليبية  القدم  وسيكون ممثل كرة 

فريق االتحاد على موعد مع 
نيجيريا  أمام بطل  مواجهة قوية 

10 مارس المقبل. في 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

لندن–الوسط

األداء الوقح للمندوبة األميركية لدى 
األمم المتحدة نيكى هيلى تجاه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس أطاح بكافة 
األعراف الدبلوماسية، وتخطى دور السفير 

إلى حامل النفير.
رفض أبومازن 

استمرار الوساطة 
األميركية عقب قرار ترامب 
بشأن القدس، فكان الثمن 

غضبة أميركية ورصاصات 
عنجهية نسفت األخالق 

واإلنسانية قبل أن تخرق جدران 
الدبلوماسبة، وكأن هيلى انتظرت 

من السجين أن يحتضن الجالد.
أخيرًا، وكعادة رئيسها، انبرت 

المندوبة على منصة األمم المتحدة، 
في التمثيل بجثة الجريح، قائلة إن 

بالدها لن تسعى السترضاء ما قالت 
إنها قيادة فلسطينية تفتقر لإلرادة 
المطلوبة لتحقيق السالم. فعن أي 

سالم تتحدث تلك المندوبة، وما 
نوع اإلرادة التي تريدها، بعد أن 
أحرق ترامب كل فرص السالم، 
وقدم »تهويد القدس« قربانًا 

ألصدقائه الصهانية!

كل شيء



تتيح منصة »فيسبوك« لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية 
للمستخدمين  يمكن  حيث  األصدقاء،  عن  للبحث  الخيارات  عديد 
البريد  أو  االسم  طريق  عن  المنصة  على  شخص  أي  عن  البحث 

اإللكتروني أو رقم الهاتف.
ثم  »فيسبوك«  في  اإلعدادات  قائمة  إلى  التوجه  خالل  ومن 
الضغط على خانة األصدقاء، سوف تنتقل إلى قسم األصدقاء في 
المنصة في  تتيح لك  الذي ستشاهد االسم ضمنه، كما  المنصة، 
هذا القسم إعادة هيكلة قائمة األصدقاء لديك، حيث تتيح إمكانية 
إلغاء الصداقة مع أحدهم أو تعديل قائمة األصدقاء حيث يمكن 
من خاللها تعيين األصدقاء المقربين وأفضل األصدقاء والمعارف 

وكثير من الخيارات غيرها.
جهات  مزامنة  »فيسبوك«  توفرها  التي  األمور  أفضل  ومن 
الخاصة  االتصال  جهات  مزامنة  المنصة  لك  تتيح  حيث  االتصال، 

لديك  التي  االتصال  المزامنة كل جهات  نتائج  بك، وستظهر لك 
وتملك حسابا على »فيسبوك«.

يدعى  ما  شخص  عن  البحث  المستخدم  يريد  المثال،  سبيل  على 
المنصة،  في  االسم  كتابة  طريقة  عن  معلومة  أي  يملك  وال   ،»W«
فيمكن   ،»W« المدعو  الشخص  هاتف  رقم  المستخدم  يملك  لكن 
للمستخدم ببساطة القيام بمزامنة جهات االتصال لديه وسوف تظهر 

.»W« الصفحة الشخصية للمستخدم
تلقاها،  التي  الصداقة  طلبات  جميع  مشاهدة  للمستخدم  يمكن 

ويمكنه أيضا اتخاذ التدبير المناسب لقبول أو حذف الطلب.
تمنح منصة »فيسبوك« مستخدميها إمكانية البحث على أي شخص 
ضمن المنصة عبر اسم الشخص أو رقم الهاتف أو البريد اإللكتروني 
يملكون  الذين  األشخاص  القسم  هذا  ضمن  المنصة  تقدم  كما 

أصدقاء مشتركين مع المستخدم، باإلضافة إلى جهات االتصال.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حظيـــت مشـــاركة الفنانـــة أســـماء ســـليم خـــالل 
لمناســـبة  أقيـــم  الـــذي  الســـاهر  الفنـــي  الحفـــل 
احتفـــاالت الذكـــرى الســـابعة لثـــورة 17 فبرايـــر، 

بمتابعـــة كبيـــرة علـــى موقـــع »يوتيـــوب«.
وغنـــت الفنانـــة أســـماء ســـليم أغانـــي الثـــورة وأعـــادت 
أجـــواء انتصـــار الثـــورة الليبيـــة وســـط حضـــور جماهيـــري 

كبيـــر بميـــدان الشـــهداء بالعاصمـــة طرابلـــس. 
وشـــهد ميـــدان الشـــهداء، علـــى مـــدى ثالثـــة 
ـــرى الســـابعة ألحـــداث  ـــاالت لمناســـبة الذك ـــام، احتف أي
فبرايـــر، أحيتهـــا فرقـــة حســـن عريبـــي للمالـــوف 
والموشـــحات والفنانتـــان الشـــعبيتان أســـماء ســـليم 
ـــي. ـــان الشـــعبي صـــالح غال ـــن ساســـي، والفن ـــا ب وداني

أسماء سليم تجتاح »يوتيوب« 

وانخاف المالطم من بعيد ازحامها
ايصيب حذفهن خاطى اللى حذاف

وانخاف دولة قاسمين اعالمها
وفيها القاضى هو اللى سياف

األمر  لهيئة  السابق  العام  المدير  الغامدي،  أحمد  الشيخ  أفتى 
االحتفال  أن  المكرمة،  مكة  بمنطقة  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 
إذ  الحب ال يتناقض مع تعاليم اإلسالم،  الحب »االحتفال بيوم  بعيد 
األم  عيد  أو  الوطني  باليوم  االحتفال  مثل  اجتماعي  دنيوي  أمر  أنه 

وبإمكان المسلمين االحتفال بالحب في 14 فبراير«.
مواقع  في  واسعا  جدال  الحب  عيد  عن  الغامدي  فتوى  ــارت  وأث
بين  المتابعين  آراء  وتنوعت  »فيسبوك«،  عبر  االجتماعي  التواصل 

الساخرة والعارضة والمرحبة بالفتوى. 

 »فيسبوك« يساعدك في التحكم بقائمة األصدقاء

فتوى شيخ سعودي عن 
عيد الحب تثير جدال واسعا 

أضافت »واتساب« ميزة جديدة ألحدث إصدار تجريبي 
البيانات  وتحميل  بعرض  للمستخدمين  تسمح  »بيتا« 
الميزة  هذه  تعتبر  حيث  عنهم،  التطبيق  جمعها  التي 
أن  على  مؤشرا  المستخدمين  لجميع  طرحها  حال  في 
شركات  سيطرة  من  يحد  أن  يمكن  الحكومي  التنظيم 

التكنولوجيا على حياتنا اليومية.
بين  مــن  لــوحــظ   »ABetaInfo« لموقع  ووفــقــا 
خيار  »واتساب«  لتطبيق  القادمة  الجديدة  التعديالت 
جديد يتيح للمستخدمين تحميل نسخة من المعلومات 
الذهاب  وذلك عن طريق  عنهم،  التطبيق  جمعها  التي 
التوجه إلى قسم  إلى اإلعدادات، ثم الحساب بعد ذلك 

البيانات  تحميل  للمستخدم  يمكن  ثم  الخصوصية، 
الخاصة به.

االجتماعي  التواصل  تطبيقات  غالبية 
وتملك  اليوم  نستخدمها  التي  المجانية 
البيانات  بجمع  تقوم  كبيرة،  شعبية 
مجاني،  بشكل  للخدمة  توفيرها  مقابل 
أية  التكنولوجيا  شــركــات  تــقــدم  وال 

تفاصيل عن أنشطة جمع البيانات الخاصة 
بهم للجمهور، إذا لم تكن شركات التكنولوجيا 

مع  الوضع  عليه  يبدو  كما  بذلك،  القيام  على  مجبورة 
الميزة الجديدة في تطبيق »واتساب«.

التجريبية  النسخة  في  حاليا  الجديدة  الميزة  وتتوفر 
التي  البيانات،  لحماية  العامة  األوروبية  الالئحة  من 
األوروبي  االتحاد  مختلف سلطات  قبل  من  مقياسا  تعد 
للمواطنين  البيانات  حماية  تعزيز  إلى  تهدف  التي 
األوروبيين، لكن قد يكون لهذه الميزة أثر إيجابي كبير 

على التأثير في حماية المستخدمين في بلدان أخرى.

ميزة جديدة 
من »واتساب« للمستخدمني

تصدر فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمي الجديد 
»بالك بانثر« إيرادات السينما األميركية، مسجال 192 
مليون دوالر أميركي، ولعب دور البطولة في الفيلم 
ولوبيتا  ــوردان  ج بي  ومايكل  بوزمان  تشادويك 

نيونغو وأخرج الفيلم ريان كوجلر.
ــارة  واإلثـ المتحركة  ــرســوم  ال فيلم  واحتفظ 
والكوميديا »بيتر رابيت« بالمركز الثاني الذي احتله 
دوالر.  مليون   17.25 محققا  الماضي،  األسبوع 
وشارك في الفيلم باألداء الصوتي كل من جيمس 

كوردن، وفيصل بازي، ودومنال جليسون.
»فيفتي  والرومانسية  الدراما  فيلم  وتراجع 
احتله  الــذي  األول  المركز  من  فريد«  شيدز 
بإيرادات  الثالث  المركز  إلى  الماضي  األسبوع 
بلغت 16.94 مليون دوالر. والفيلم من بطولة 
وإريــك  دورنــان  وجيمي  جونسون  داكوتا 

جونسون وأخرج الفيلم جيمس فولي.
واحتفظ فيلم الحركة »جومانجي: ويلكم تو ذا جانغل« بالمركز الرابع الذي 
بطولة  والفيلم  دوالر.  ماليين   7.94 بلغت  بإيرادات  الماضي  األسبوع  احتله 

دوين جونسون وجاك لبالك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين.
احتله  الذي  الثالث  المركز  من  باريس«  تو  »ذا 17:15  الدراما  فيلم  وتراجع 
األسبوع الماضي إلى المركز الخامس مسجال 7.68 ماليين دوالر. وأخرج الفيلم 
كلينت إيستوود، ولعب دور البطولة أليك سكارالتوس وأنتوني سادلر وسبينسر.

بدأت »غوغل« بحجب من متصفحها »كروم« إعالنات من 
في  التطفلي،  طابعها  بسبب  مزعجة  تعد  منبثقة  نوافذ 
الجزء األكبر  خطوة تتعارض مع استراتيجية شركة تجني 

من عائداتها من اإلعالنات.
األسبوع  هذا  العمالقة  األميركية  المجموعة  واعتمدت 
التطفلية،  تلك  إزالة  بغية  اإلعالنات  لغربلة  نظاما جديدا 
التي  الفيديو  وأشرطة  فجأة،  تفتح  التي  النوافذ  مثل 
تحجب  التي  لإلزالة،  القابل  غير  منها  تلقائيا  تنطلق 
وفقا  عليها،  االطالع  يتم  التي  الصفحة  من  كبيرا  جزءا 

»غوغل«  وأوضحت  الفرنسية،  األنباء  لوكالة 
غالبية  كانت  لو  »حتى  مدونتها:  على 

تراعي  اإلنترنت  على  اإلعالنات 
عدد  ازداد  المستخدم،  خصوصية 
من  اشتكوا  الذين  المستخدمين 
بعض الحمالت الترويجية المتطفلة«.

االنتقاء،  معايير  تحديد  أجل  ومن 
تعاونت »غوغل« مع جمعية »كواليشن 

إعالم  وسائل  تضم  التي  آدز«،  بيتر  فور 
تشوودري،  روي  راحول  وأوضح  ومعلنين، 

»تجربة  أن  »غوغل«،  في  المدير  نواب  أحد 
تدرها  قد  التي  العائدات  من  أهم  هي  المستخدم 

اإلعالنات«، مشيرا إلى أن النظام قد يحجب أيضا إعالنات 
لـ»غوغل« التي تشكل الدعايات 85 % من رقم أعمالها.

لـ»غوغل«  تسمح  أن  شأنها  من  الخطوة  هذه  لكن 
بتعزيز هيمنتها على المجال اإللكتروني.

اإلعالنات االقتحامية 
محظورة في »غوغل«

#هشـتاغ

شعر الحكمة

(2018-2-17)● طفل ليبي يرفع علم االستقالل خالل احتفاالت ثورة فبراير. 

كلمة1000

ديننا اإلسالمي هو دين الحب، ولسنا 
بحاجة لما يسمى بـ»عيد الحب« حتى 

نعبر عن مشاعرنا لمن أحببناه.

حمدي الفريدي

إللي تفكر إن حبيبها م يكلم غيرها، 
أحب أقولك فيروز كانت مفكرتو 

برات البالد طلع عندو أوالد.

أميـرة العتيبـي 

فيلم »بالك بانثر« يتصدر 
إيرادات السينما األميركية

من اختار يوم عيد 
للحب شخص غير 

عادي، فالعالم تنقصه 
األعياد التي تطرح 

المحبة والبهجة والفرح 
والسالم، وال ننسى 

العائد االقتصادي لهذه 
المناسبة على الجميع.

سهام خليفة

عيد الحب مناسبة 
رائعة لتبادل المشاعر 
بين الجميع سواء في 

األسرة والمدرسة 
والجامعة واألصدقاء، 
وال يجب اختزاله بين 

العشاق فقط. 

ليلى أحمد 

لكل بنت راح تطلع 
مع حبيبها في عيد 
الحب إن شاء هلل 

تقابل أبوها وأخوها 
عشان يصير العيد 
عيدين عيد الحب 

وعيد األضحى.
عبدالرحمن المخلفي 

أريانا  للحكومات  العالمية  القمة  استضافت 
التنفيذية  والرئيسة  المؤسسة  هافينغتون، 
ــال« ومــؤســســة مــدونــة  ــوب ــل ــف غ ــراي ـــ»ث ل
»هافينغتون بوست«، التي ألقت كلمة بعنوان 
على  فيها  وركزت  الثالثة«،  النسائية  »الثورة 
العامالت  النساء  التي تمكن  السبل والوسائل 
من  والتخفيف  االجتماعية  الروابط  تعزيز  من 

ضغوط العمل.
التوتر  آفــة  »إن  هافينغتون:  ــت  ــال وق
يمكن  ال  عالمية  ظاهرة  أصبحت  ــاق  واإلره
في  ترسخ  حيث  بها،  باالستمرار  القبول 
أذهان الماليين من البشر حول العالم الفكرة 
الخاطئة بأن عليهم أن يتحملوا اإلرهاق حتى 

ينجحوا في مسيرتهم المهنية«.
غير  أصبحت  عملنا  طريقة  »إن  وأضافت: 
كشفت  حيث  إنتاجيتنا،  على  لتأثيرها  مجدية 
غالبية  أن  غالوب  مؤسسة  بها  قامت  دراسة 
التركيز  قلة  من  يشتكون  الــذي  الموظفين 

يسبب  مما  ــاق  اإلرهـ يعانون  عملهم  فــي 
إلى  ببعضهم  ويودي  النفسي  الضغط  لهم 

االستقالة«.
اإلدمان  أن  إلى  هافينغتون  أشارت  كما 

اإللكترونية  األجــهــزة  على  المتزايد 
قدرتنا  على  سلبا  يؤثر  والذكية 

حتى  أو  مجد  عمل  بــأي  للقيام 
إنجاز المهام الموكلة إلينا نتيجة 

اإلرهاق، مما دفع بالحكومات 
التي  الــوزارات  استحداث  إلى 

تعنى بالسعادة.
هافينغتون  وأوضـــحـــت 

مركز  بداخله  شخص  كل  أن 
وحين  بالسالم،  والشعور  للحكمة 
بهذا  ــصــال  االت ــســان  اإلن يفقد 
التركيز  على  قدرته  يفقد  المركز 
المنتجة  ــاألعــمــال  ب ــام  ــي ــق وال

والسيطرة على المشاعر.

على  إنــســان  كــل  يحرص  ــأن  ب ونصحت 
شحن هذا المركز بالطاقة اإليجابية باستمرار 

حتى يستطيع النظر إلى الحياة بتفاؤل.
وصلنا  »إننا  إلى  هافينغتون  ولفتت 
التفكير  نستطيع  ال  مرحلة  ــى  إل
مــنــفــصــلــيــن عن  ــش  ــي ــع ــال ب
والشركات  الذكية،  أجهزتنا 
الدعاية  في  المتخصصة 
ــالن تـــدرك هــذا  ــ واإلعـ
لتحقيق  وتستغله  األمــر 
أشــارت  كما  الــعــوائــد«. 
مستخدمي  »أن  ــى  ــ إل
االجتماعي  التواصل  مواقع 
األكثر  الشريحة  هم  بإفراط 
عرضة للكآبة ألنهم يقارنون 
ــن  حــيــاتــهــم بــحــيــاة اآلخــري
ال  حــيــاة  إلـــى  ويتطلعون 

عالقة لها بواقعهم«.

أن  أهمية  على  هافينغتون  ــددت  وشـ
التي  والروابط  عالقاتها  المجتمعات  تستعيد 
النفسية،  للصحة  األولوية  وإعطاء  تجمعها 
التعرض  عن  الناجمة  السموم  من  والتخلص 
االجتماعي  ــتــواصــل  ال لــمــواقــع  المستمر 

واألجهزة الذكية.
الــذكــاء  أن  إلــى  هافينغتون  ــارت  ــ وأش
أو  عطفا  أو  إبداعا  أكثر  يكون  لن  الصناعي 
كلمتها  مختتمة  البشر،  من  حكمة  أو  محبة 
على  التركيز  إلــى  العامالت  النساء  بدعوة 
اإلنسانية المعززة بدال عن التركيز على الواقع 
الحلول  إلى  الوصول  من  يتمكن  لكي  المعزز 

الناجعة لتحديات العمل.
تعمل  غلوبال«  »ثرايف  مؤسسة  أن  يذكر 
في مجال البرامج التدريبية الرامية إلى زيادة 
والشركات  المؤسسات  في  العاملين  وعي 
الشركات  ومساعدة  العمل،  ضغوط  لتقليل 

في تحسين صحة موظفيها.

»اإلدمان اإللكتروني« ضد اإلنتاجية



حوار 03

االنتخابات ستنتج برملانا أسو أ 
من »املؤتمر الوطني«..

والحل فترة انتقالية 3 سنوات

وفزان  برقة  هي  أقاليم  ثالثة  على  أقيمت  ليبيا 
في  توضع  أن  يجب  حقيقة  وهــذه  وطرابلس 
الحسابات وأن يكون أي حل للمشهد، به ممثلون 
عن تلك األقاليم الثالث، ومن خاللهم يتم اختيار 
معالجة  وكذلك  الحكومة  واختيار  رئاسي  مجلس 

جميع القضايا.
• هل هناك آلية أخرى لحلحلة األزمة، حال عجز 

القائمين على الساحة إيجاد حلول لها؟
النواب  ومجلس  الرئاسي  المجلس  عجز  إذا   -
نجد  أن  ينبغي  دورهم  أداء  عن  الدولة  ومجلس 
الوطني  المجلس  ابتكرنا  نحن   )..( أخرى  آلية 
فبراير،  في  حدث  الــذي  التغيير  بعد  االنتقالي 
وأعتقد أنه ال ضرر في ابتكار جسم يدير الدولة، 
دراية  لديهم  يتولى  من  يكون  أن  المهم  لكن 
باالقتصاد والسياسية واإلدارة ومقتضيات الشأن 

العام وأن يكونوا ذوي تأهيل وكفاءه وخبرة.
لكن إذا أصبحت فكرة األمم المتحدة والمجتمع 
يتفق  توافقية  شخصية  هناك  يكون  أن  الدولي 
عليها فهذا يعني شخصية ال تفهم شيئًا يمتطيها 
ليبيا  ذهاب  يعني  وهذا  أهدافه،  لتحقيق  أحد  أي 
أيضًا  الهاوية في ظل موارد محدودة ودخل  إلى 
مسؤولية  يتولى  ممن  البد  وأكــرر   )..( محدود 
البرلماني  العمل  من  سواء  العام  والشأن  البالد 
الحكومة  ورئاسة  الــوزراي  أو  العام  السياسي  أو 
وخبرة  لهم معرفة  أشخاصًا  يكونوا  أن  الدولة  أو 
الحال  هو  كما  وليس  األمور  تيسير  على  وقدرة 

اآلن.
قريبًا  ورئاسية  تشريعية  انتخابات  إجراء  هل   •

أمرًا ممكنًا؟
فى هذه  باالنتخابات  أنصح  وال  غير ممكن،   -
من  أسوأ  آخر  نواب  مجلس  ستنتج  ألنها  الفترة، 

تستطيع أن تلزم تلك المجموعات المسلحة بأية 
أوامر تصدر منها.

كما أن الملف األمني الداخلي المتعلق بالشارع 
الليبي وأمن البيت الليبي والسوق الليبي تهدده 
نهائي  التي يجب وضع حل  المسلحة  الميلشيات 
في  موحد  جيش  دعائم  وإرســاء  حلها  عبر  لها، 
مع  به  القيام  نعتزم  كنا  خطوة  في  ليبيا،  أنحاء 
االتحاد األوروبي خالل رئاستنا للحكومة، وبالفعل 
تبرعت ألمانيا وفرنسا بمبالغ من أجل بناء مخازن 

للدخيرة وباقي األسلحة من أجل تجميعه.
أما التحدي الثاني هو اختراق الحدود من قبل 
أفواج عديدة،  ليبية وهي  غير  مجموعات مسلحة 
جميع  قبل  من  التحدي  ذلك  معالجة  يقتضي  ما 
تسبب  التي  المجموعات  تلك  وإخــراج  الليبين 

خطرًا على األمن القومي وحياة المواطنين.
• هل للقبائل دور في إنهاء أزمة الميليشيات؟

إنهاء  في  دور  والمناطق  للقبائل  بالطبع..   -
االنخراط  من  أبنائها  منع  عبر  الميليشيات،  أزمة 
في تلك المجموعات، سمعت أن هناك توجهًا في 
الميليشيات  لسيطرة  حد  لوضع  المناطق  بعض 
يعالج  أن  يريد  فمن  األمــنــي،  المشهد  على 
مؤسسات  في  يدخل  أن  عليه  األمني  الوضع 
يريد  ال  ومن  بذلك،  المختصة  الرسمية  الدولية 
المؤسسات الرسمية عليه ترك السالح، لكن هذا 
األمر يحتاج إلى وقت بشرط أن يكون هناك نية 

لذلك.
على  قادر  أنه  تعتقد  هل  الصخيرات،  اتفاق   •

إخراج ليبيا من أزمتها؟
التي  الصخيرات  اتفاق  إال  آخر  أمرًا  نملك  ال   -
أن  مثل  المقترحه  التعديالت  بعض  عليه  توجد 
أشخاص   3 من  مكونًا  الرئاسي  المجلس  يكون 
رئيس ونائبين، وأن تتنخب حكومة منفصلة عن 
الرئاسي  للمجلس  يكون  وأال  الرئاسي  المجلس 
محاسبة  الحكومة  تكون  وأن  تنفيذية  صالحيات 
بعض  تعطى  وأن  ــواب  ــن ال مجلس  قبل  مــن 
استشارية  تكون  الدولة  لمجلس  الصالحيات 
ورؤى  باستشارات  الحكومة  دعم  في  تساهم 
سوف  األمر  هذا   )..( بدورها  القيام  من  تمكنها 
انتقالية  مرحلة  إلى  حاجة  في  ألننا  فعااًل  يكون 

التي لن تكون إال من خالل اتفاق الصخيرات.
الرئاسي للخروج من  • ما هي فرصة المجلس 

الوضع الليبي »المتجمد«؟
الرئاسي  للمجلس  فرصة  ــة  أي توجد  ال   -
المشهد  ذلك  من  للخروج  الحاليين  وأعضائه 

المتأزم.
• هل هناك حلول سريعة لألزمة التي يعيشها 

المواطن ؟
رؤى  لــديّ  لكن  سريعة،  حلول  لدي  ليس   -
جميعًا  الليبية  بحضوراألطراف  تقوم  وتصورات 
األطراف  تلك  تكون  وأن  األزمــات،  حل  أجل  من 
الليبية  األزمــة   )..( وتنفذه  يطرح  بما  مقتنعة 
حلها صعب لكن ليس مستحياًل، والليبيون دون 

غيرهم قادرون على حلها متى أرادوا ذلك.
• هل ترون مؤشرًا قريبًا لحل األزمة؟

في  تتمثل  كثيرة،  مؤشرات  هناك   .. نعم   -
تحركات المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، 
يعيشونها  التي  باألوضاع  الليبيين  أن ضيق  كما 
واألمنية  المعيشية  األزمـــات  تفاقم  من  اآلن 
والصحية قد تدفع إلى السير نحو حل األزمة )..( 
وأخيرًا التعديالت المقترحة على االتفاق السياسي 
التي قد يستمر العمل بها 3 أو 4 سنوات إلى أن 
السلطة  تشكيل  ويتم  االنتخابات  عملية  تُجرى 

التنفيذية الدائمة.
• هل المعارضة الليبية لم يكن لديها مشروع 

سياسي وقت اإلطاحة بالقدافي؟
الليبية  المعارضة  صحيح..  غير  كالم  هذا   -
ما  لكن  ومطروحة،  مكتوبة  خطط  لديها  كانت 
حدث في 17 فبراير كان مفاجأة للجميع، فالنظام 
مؤسسة  أو  مؤسسات  دولــة  يترك  لم  السابق 
واحدة نستطيع من خاللها القيام بأي شيء، كما 
تختص  أمنية  كتائب  إنما  جيشًا  يؤسس  لم  أنه 
الوظيفي  الجهاز  ترهل  عن  فضاًل  بحمايته، 

للدولة.
المعارضة  شاركت  فبرابر،  اندلعت  وعندما 
فحينما يكون هناك مشروع سياسي  مثل غيرها، 
أن  كما  لتنفيده،  آلية  هناك  يكون  أن  البد  ما 
أربعة  أو  إال ثالثة  االنتقالي لم يكن به  المجلس 

من المعارضة.
لديها  كــان  الــمــعــارضــة  تنظيمات  أغــلــب 
مشروعات، ال يمكن تنفيذها في سياق ما حدث، 
أما الشيء اآلخر أن هناك فئات معينة، سواء كانت 
فبراير«،   17« قامت  عندما  غيرها  أو  إسالمية 
أرادت أن تقفز على المشهد واستعملت فى ذلك 
نحن  ما  إلى  أدى  ما  إمكانيات،  لديها من  ما  كل 

فيه اآلن.
• ما رأيك فى قانون العزل السياسي الذي رفعه 

مجلس النواب بعد تطبيقه؟
جلسة  فــى  لــي  الــســؤال  ــذا  ه توجيه  تــم   -
العام،  الوطني  المؤتمر  في  رسمية  استجواب 
المدنية  و  السياسية  الحقوق  أن  إجابتي  وكانت 
العزل  فقانون   )..( قضائي  بحكم  إال  تنتزع  ال 
األساسية  للحقوق  انتهاكًا  يعتبر  السياسي 
لإلنسان وهو جريمة من الجرائم التي ينبغي أن 
تعالج، فمن حق كل فرد أن يعبر عن رأيه بطريقة 
يكون  وأن  ألحد  إســاءة  أو  تجريح  دون  سلمية 

الفيصل »صندوق االقتراع«.

امللف األمني مخترق من ميلشيات وفرق مسلحة خارج القانون

تدهور األوضاع يتحمله 
تيار سياسي معين أراد 
االستيالء على الدولة

على القبائل عدم السماح 
ألبنائها باالنخراط في 

»الميليشيات«

الحل يكمن بيد الليبيين 
أنفسهم.. والمجتمع 
الدولي حريص على 

االستقرار

المعارضة الليبية كانت 
لديها خطط مكتوبة لكن 
17 فبراير فاجأ الجميع

قانون العزل السياسي جريمة وانتهاك للحقوق األساسية لإلنسان

 < المؤتمر الوطني العام

 إذا عجز المجلس الرئاسي ومجلس 
النواب ومجلس الدولة عن أداء 

دورهم.. ينبغي أن نجد آلية أخرى

لجنة الدستور لم تؤدِّ عملها كما 
ينبغي.. وسوف أقول »ال« إذا طرح 

لالستفتاء.

< علي زيدان يتحدث إلى الزميل رمضان كرنفودة

حوار–رمضان كرنفودة

الجميع يعتقد أن 
الدولة هي مرتب 

يصرف له وهو نائم
في منزله

علي زيــــــدان لـ »الوسط«

 7 مرور  بعد  ليبيا  فى  األوضــاع  تقيم  كيف   •
سنوات من الثورة؟

إليه  نبهت  وهــذا  جــدًا،  تدهورت  األوضــاع   -
من  خروجي  التي سبقت  األشهر  فى  مرارًا  وقلته 
سوف  أسبوعين  خالل  البالد  إن  قلت  الحكومة، 
سيذهبون  أشخاص  وسيتوالها  حرب  فى  تدخل 
اليوم  حتى  مستمرة  هي  التي  الهاوية  إلى  بها 
أراد  تيار سياسي معين  التدهور يتحمله  )..( هذا 
االستيالء على الدولة ونهبها وإقصاء غيرهم من 
بعضنا  يُحاسب  أن  نريد  ال  اآلن  لكن  المشهد، 
البعض وعلى الجميع أن يتضافر من أجل أن تمر 
تكون  أن  ينبغي  الذي  الطبيعي  الوضع  إلى  ليبيا 

فيه.
• هل حل األزمات فى ليبيا بيد األمم المتحدة 

أم أوروبا؟
- الحل يكمن بيد الليبيين أنفسهم، فالمجتمع 
أن  يريد  وال  ليبيا  استقرار  على  حريص  الدولي 
األبيض  البحر  صميم  فى  مشكلة  هناك  تكون 
المتوسط المواجه ألوروبا، لكنه يتحمل جزءًا من 
ليبيا، لكن مسؤولية  مسؤولية تأزم األوضاع في 
الليبين أكبر فهم المطالبون بأن يتحركوا ويجدوا 

وسيلة للخروج بالوطن من هذا المأزق.
الوطن  أن  إلى  ينتبهوا  أن  الليبيين  وعلى 
لخدمة  والتفاني  بالعمل  التضحية  يقتضي منهم 
إلى  ينتبهوا  أن  الليبيين  على  أنه  كما  الناس، 
اقتصاد  في  المتقدم دخلت  العالم  بلدان  أن كل 
وحرية  والتعبير  الرأي  حرية  يعني  الذي  السوق 
يكون  أن  تعني  القانون  فسيادة   )..( اإلعــالم 
اإلنسان مسؤواًل أمام الوطن ويؤدي واجباته قبل 
لن  األمر  هذا  ندرك  لم  وإن  بحقوقه  يطالب  أن 

تقوم ليبيا من كبوتها.
تعاطي  من  لعقود  حــرم  الليبي  الشعب  إن 
 )..( الدولة  مع  التعامل  من  حرم  كما  السياسة، 
اآلخر  ومعرفة  والوعي  التعليم  ضعف  من  نعاني 
عقلية  على  سلبي  بشكل  أثر  ما  معه،  والتعامل 
أن  المواطن  ذهن  في  وترسخ  ليبيا  في  الناس 
ونهبه  المال  ألخذ  وسيلة  عن  عبارة  هي  الدولة 

ودفع المرتبات.
الناس تعلموا أال يعملوا وأال يلتزموا بأعمالهم 
يتجهوا  أن  تقتضي  التي  بواجباتهم  يقوموا  وأال 
كما  ويؤودنه  الباكر  الصباح  في  أعمالهم  إلى 
عن  عبارة  هي  الدولة  أن  يعتقد  فالجميع  ينبغي، 

معاش أو مرتب يصرف له وهو نائم في منزله.
• ما تقييمك لجهود المبعوث األممي إلى ليبيا 

غسان سالمة؟
وأتمنى  حقيقية  مثابرة  يثابر  سالمة  غسان   -
له التوفيق، لكنه لم يُلم حتى اآلن بالملف الليبي 
بشكل يُمكنّه من وضع حلول له )..( التقيته أكثر 
من مرة وتحدثت كثيرًا معه وأتمنى أن تتاح له 
وينبغي  أكثر،  األمر  يطول  أال  ينبغي  لكن  فرصة 

عليه أن يتخير من يتعامل معه.
ليبيا يحتاج إلى أناس لهم دراية  المشهد فى 
دقيقة  معرفة  إلى  ويحتاج  الليبي  بالشأن  كافية 
سالمة  كان  إن  لكن  العام،  الشأن  بمقتضيات 
يريد أن يسأل الجميع وهذا من حقه، فينبغي أال 
مع  مساره  يحدد  أن  وعليه  طويلة  لفترة  يستمر 

المطلعين على الشأن الليبي )..(.
أن  يــدرك  أن  الجميع  على  اآلخـــر،  الــشــيء 

إلى  يحتاج  ليبيا  فــى  المشهد 
بالشأن  كافية  درايــة  لهم  أناس 
الليبي، وإذا عجز المجلس الرئاسي 
و»النواب« و»الدولة« عن أداء دورهم ينبغي 
أن نجد آلية أخرى، في ظل ظروف ال تسمح 
فيها  تتم  أن  يمكن  وال  االنتخابات،  بإجراء 
صياغة دستور، لكن المخرج يكمن في فترة 
3 سنوات، لكي تكون  انتقالية طويلة لمدة 
فيها حكومة فاعلة وقوية، تصريحات لخص 
بها رئيس الوزراء الموقت األسبق علي زيدان 

المشهد على الساحة الليبية.
احتجز  الذي  األسبق،  الموقت  الوزراء  رئيس 
إن  قال  مسلحة،  ميليشيات  قبل  من  سابقًا 
الميلشيات  تلك  من  مخترق  األمني  الملف 
هناك  أن  مؤكدًا  القانون،  خارج  هى  التي 
تحديين أساسيين يتمثالن في »الميلشيات 
ليبيا«،  التي تملك األسلحة وأصبحت تنهب 
تلك  تُلزم  أن  تستطيع  ال  التي  والحكومات 

الميليشيات بأية أوامر تصدر عنها.
وطالب القبائل بالقيام بدورها وعدم السماح 
الميليشيات،  تلك  في  باالنخراط  ألبنائها 
في  عرج  فيما  الليبي،  الشارع  تهدد  التي 
الحدود  على  »الوسط«  صحيفة  إلى  حواره 
ليبية،  غير  مجموعات  من  المخترقة  الليبية 
ما يتطلب التعاون إلخراجها، لما تسببه من 

خطر على حياة الليبيين واألمن القومي .
وفيما يلي نص الحوار:

الدستور  لجنة  أن  فالحقيقة  عراقيل،  ليست   -
لم تؤدِّ عملها كما ينبغي، أوال أخذت وقتًا طوياًل 
وأدعو  إطالقا  ليبيا  يشرف  ال  دستور  مشروع  في 
يقول  أن  الدستور  هذا  طرح  إذا  الليبي  الشعب 
المشروع  يكتب دستورًا جديدًا، ألن هذا  وأن  ال، 
الذي كتب اآلن نص طويل به تفاصيل وحيثيات 
وال  لغة  »ال  الدستور  كذلك  يكون  أن  يمكن  ال 
وجهة  وهذه  محتوى«،  وال  صياغة  وال  مفردات 
نظري فيه، وسوف أقول »ال« إذا طرح لالستفتاء.

كيف تقيم الملف األمني؟
والفرق  الميلشيات  من  مخترق  األمني  الملف 
المسلحة التي هي خارج القانون، وهناك تحديان 
األسلحة  تملك  التي  الميلشيات  وهما  أساسيان 
وأصبحت تنهب ليبيا وأهلها، والحكومات التي ال 

والسبب  قبله،  كان  الذي  العام  الوطني  المؤتمر 
أن  يمكن  ال  الناس  وأوضاع  األمنية  الظروف  أن 
أن  يمكن  ال  أنه  كما  ظلها،  في  انتخابات  تتم 
يصاغ الدستور أو يجرى استفتاء عليه، في الوقت 

الحالي.
طويلة  انتقالية  فترة  هناك  تكون  أن  ينبغي 
فيها حكومة  لكي تكون  أكثر  أو  3 سنوات  لمدة 
العام  الشأن  إدارة  على  ــادرة  وق وقوية  فاعلة 
يتم  حتى  االنتقالية  المرحلة  ترتيب  على  وقادرة 
الخروج بها بعد إقرار الدستور، مؤكدًا أن التعجل 
آثارًا  سينتج  الدستور  وإقرار  االنتخابات  إجراء  في 

سلبية تضاعف األزمة الليبية.
• ما رأيك فى العراقيل التي تعطل إقرار مشروع 

الدستور حاليًا؟

نعاني من ضعف التعليم والوعي ومعرفة اآلخر، ما أثر بشكل سلبي على عقلية الناس في ليبيا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تسلمت بلدية بني وليد، الثالثاء، 5 مولدات كهربائية مقدمة من البرنامج 
اإلنمائي التابع لألمم المتحدة .

وجاء تسليم المولدات كهربائية ضمن المساعدة المقدمة من البرنامج 
الخدمات  تقديم  وتسهيل  الكهرباء،  انقطاع  أزمة  إنهاء  أجل  االنمائي من 

داخل المدن وباألخص في المراكز الصحية .
ومن المقرر تركيب 4 مولدات كهربائية في المراكز الصحية في المدينة، 

واألخرى سيتم تسليمها لشركة النظافة العامة في المدينة. 
انقطاع متكرر في  البالد من  أنحاء  وتعاني مدينة بني وليد، مثل سائر 

التيار الكهربائي، نتيجة البنية التحتية المتهالكة في البالد.
يديره  الذي  االستقرار  تحقيق  صندوق  أن  أعلنت  المتحدة  األمم  كانت 
المقدمة  الخدمات  تحسين  إلى  يهدف  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

للمواطنين، خصوصا في مجاالت الصحة والتعليم والبنية التحتية األساسية.

االستقرار  إلعادة  واسعا  حراكا  بنغازي  مدينة  تشهد 
وتنفيذ مشاريع تنموية، رغم العمليات اإلرهابية التي 

استهدفت المدينة خالل األشهر األخيرة.
خالل  بنغازي  لمدينة  االستقرار  إعادة  لجنة  وأقرت 
اجتماع برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبداهلل الثني 
بمقر الحاكم العسكري درنة بن جواد، التعديل الذي 
أجري على ميزانية المشاريع الطارئة وحل المختنقات 
دينار،  مليون   160 تفوق  إجمالية  بقيمة  بنغازي  في 
دينار  مليون   98 يفوق  مبلغ  لتخصيص  باإلضافة 

للبلدية.
للتعاقد  بنغازي  لبلدية  اإلذن  منح  اللجنة  وقررت 
والخاصة  العامة  المحدودة  المناقصة  طريق  عن 
المدة  وفق  بالميزانية  المدرجة  كافة  المشاريع  على 
الفريق  عضويتها  فــي  اللجنة  وتضم  الــمــحــددة، 
المركزي علي  المصرف  الناظوري ومحافظ  عبدالرازق 
عبدالرحمن  المستشار  بنغازي  بلدية  وعميد  الحبري 

العبار ومقرر اللجنة رضا الفريطيس.
برئاسة  إشرافية  لجنة  تشكيل  اللجنة  وقــررت 
المشاريع  تنفيذ  لمتابعة  األوجلي  علي  المهندس 

المباني  التقديرية ونقل مخلفات  بالميزانية  المدرجة 
منها  كمية  خليفة، وحجز  قنفودة وسيدي  إلى مكبي 
بنغازي  لميناء  األماكن  بعض  رصف  في  الستخدامها 

وردم ورصف كورنيش المدينة.
غرب  عمليات  غرفة  تواصل  متصل،  صعيد  على 
بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، حمالت النظافة 

بجميع ساحات وميادين مدينة بنغازي.
البلدي،  الحرس  لجهاز  اإلعالمي  المكتب  وأوضح 
أن الحملة التي تم إطالقها األسبوع الماضي، شملت 
وضع  إلى  باإلضافة  والفويهات،  الماجوري  مناطق 
مخلفات  رمي  لمنع  النهر  بطريق  خرسانية  حواجز 
القصر  شركة  مع  بالتعاون  وذلك  والقمامة،  البناء 
الجودة  مكتب  من  المكلفة  العامة  للخدمات  الطويل 

التابعة لبلدية بنغازي.
الجمهورية  بمستشفى  نظافة  حملة  انطلقت  كما 
األقسام  مختلف  تنظيف  الحملة  وتشمل  ببنغازي، 
الحسن،  بالمظهر  إلظهارها  والمعامل  والقاعات 
الطبيعي،  والعالج  األشعة،  أقسام  الحملة  وشملت 
التوثيق  ومكتب  التحليل،  ومعمل  الــدم  ومصرف 
ومبنى  والمعلوماتية،  االتصاالت  وقسم  والمعلومات، 
األخرى  األقسام  وعدد من  الطبية،  والمكتبة  اإلدارة، 

بالمستشفى.

ثورة  من  السابعة  بالذكرى  »يحتفلون 
والدمار  ــاخ  واألوس المجاري  فوق  فبراير 
أبناء  أحد  يقول  هكذا  والحرب«،  والقتل 
سائر  مثل  مثلها  تعاني  التي  سبها  مدينة 

مدن ومناطق الجنوب الليبي من اإلهمال.
قطع  أشــهــر،  ستة  نحو  مــدى  فعلى 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
ــات  األزم لحل  نفسه  على  كثيرة  وعــودا 
لكن  الجنوب،  فــي  الطاحنة  المعيشية 
األوضاع  تفاقم  استمرار  رصدوا  مراقبين 
المتردية، وهو ما حدا بفعاليات احتجاجية 
أمام  التصعيد  إلى  باللجوء  التهديد  إلى 

غياب أفق الحل.
انعدام  من  الجنوب  مناطق  وتعاني 
الخدمات  ونــقــص  ــي،  ــن األم ــرار  ــق االســت
وانقسام  التهريب،  وتفشي  األساسية، 
نقطة  جعلها  مما  انهيارها،  أو  المؤسسات 
جذب مثالية للمتطرفين الباحثين عن مالذ 

في الجنوب، والمهاجرين غير الشرعيين.

يشكو  الحصر،  ال  المثال  سبيل  فعلى 
في  خاصة  الخدمات  تــردي  من  السكان 
أغلب  إن  إذ  والصحة،  االتــصــاالت  مجال 
الصيانة،  بصدد  أو  تعمل  ال  المستشفيات 
سبها  مركز  غــرار  على  البعض  باستثناء 

الطبي الذي يقدم خدمات سيئة جدا.
كما ال تنقطع شكاوى المواطنين -بشكل 
دوري- من »النقص الحاد« في المحروقات، 
محطات  أمــام  اصطفافهم  إلــى  أدى  مما 
شرائها  إلى  واضطرارهم  لساعات،  التزويد 

من السوق السوداء بـ»أسعار خيالية«.
تشير  رسمية  تقديرات  رغم  ذلك  يأتي 
النفط  ــع  رب نحو  ينتج  الجنوب  أن  ــى  إل

الليبي، ويكتنز بموارد معدنية متنوعة.
المتفاقمة،  وفي خطوة لحلحلة األزمات 
فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  لقاء  كان 
السراج مع وفد بلدية القطرون في يناير 
الماضي، والذي استمع خالله إلى مطالب 
البلدية،  باحتياجات  المتعلقة  الوفد 
والتعليم،  والصحة  األمــن  مجاالت  في 
ستمنح  مخصصات  عن  وكشف  والطرق، 

للبلدية. مباشرة 

ــر مع  ــذا االجــتــمــاع، لــقــاء آخ وســبــق ه
يضم  الجنوب  منطقة  من  ووفد  طرابلس 
والشويرف  وغــات  سبها  بلديات  عمداء 
والقطرون ووادي عتبة وأوباري وناشطين 
وأعيان من تلك البلديات ومناطق الجفرة، 
لجنة  تشكيل  مقترح  على  السراج  ووافــق 
وصل  حلقة  تكون  حمزة  أحمد  يترأسها 
وبلديات  الرئاسي  المجلس  بين  وتواصل 

ومؤسسات المنطقة الجنوبية.
بحث  حمزة،  للجنة  اجتماع  أول  وفــي 
مناطق  أعيان  مع  الرئاسي  المجلس  عضو 
التي  الصعوبات  مرزق،  حوض  من  الجنوب 
المنطقة  لسكان  الخدمات  تقديم  تعوق 
في مختلف المجاالت، كما تطرقوا للمشاكل 
القانونية،  غير  الهجرة  وظاهرة  األمنية، 

وسبل الحد منها.
كل  الوفاق  حكومة  دعم  حمزة،  وأكــد 
من  التي  المنطقة،  في  االستقرار  عوامل 
إلى  الحياة  عــودة  في  تسهم  أن  شأنها 
مطالبا  المجاالت،  مختلف  في  طبيعتها 
ووضعه  لمناقشته  ومقترح  تصور  بإعداد 

موضع التنفيذ خالل االجتماع المقبل.

والطوارئ  األزمــات  لجنة  رئيس  ويقول 
الوطني،  الوفاق  الصحة في حكومة  بوزارة 
نجحت  الحكومة  إن  أونيس،  فوزي  الدكتور 
المرافق  احتياج  مــن   70% تغطية  فــي 
لألطقم  الجنوبية  المنطقة  في  الصحية 
الصحي  القطاع  أزمــة  لمعالجة  الطبية، 
الطبية  األطقم  مغادرة  بعد  المنطقة  في 
األمني ونقص  الوضع  للمستشفيات بسبب 

اإلمكانات.
ووسط وعود وخطوات حكومية في هذا 
صمتا«  كفى  »حراك  شباب  نظم  المضمار، 
وقفة  الماضي  االثنين  سبها،  مدينة  في 

على  احتجاجا  البلدي،  المجلس  مقر  أمام 
مهددين  أوضاعه،  وتردي  الجنوب  إهمال 
لم  إذا  التصعيدية  األعمال  إلى  باللجوء 
تنفذ مطالبهم وتعالج األزمات االقتصادية 

والمعيشية واألمنية في المنطقة.
التامة  المسؤولية  صمتا«  »كفى  وحمل 
الجنوب  مناطق  تعانيه  وما  األوضاع  لهذه 
إلى  األصــعــدة،  مختلف  على  أزمــات  من 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 

الوطني فائز السراج.
مدينة  تعيشها  التي  األوضاع  إلى  ونوه 
وتفشي  األمنية  األجــهــزة  وغياب  سبها 
الفساد الذي أثقل كاهل المواطن وارتفاع 
وارتفاع  السيولة  ونقص  الجريمة  معدل 
نسبة البطالة بين الشباب وعدم إيجاد أية 
والتقصير  الوفاق،  حكومة  قبل  من  حلول 
الواضح من ممثلي الجنوب بمجلس النواب 

والدولة عن سبها«.
ولم يكن هذا التحرك هو األول، إذ لوح 
خط  بقطع  الماضي  سبتمبر  في  محتجون 
الغاز  وخط  العظيم  الصناعي  النهر  مياه 
بإعالن  هــددوا  أنهم  واألخطر  سبها،  في 

الجنوبية  المنطقة  في  جديدة  حكومة 
بخصوص  لمطالبهم  االستجابة  عدم  حال 
الذي كان  الجنوب  خطف عضوين من وفد 

متوجها إلى إيطاليا في طرابلس.
الدولية  األزمات  مجموعة  أن  إلى  يشار 
تقرير  في  الماضي،  أغسطس  في  دعــت 
والحكومات  الليبية  للسلطات  أصدرته 
األوروبية إلى اتخاذ خطوات فورية لتيسير 
الجنوب  منطقة  في  القبائل  بين  العالقات 
أن  إلى  مشيرة  المعيشة،  ظروف  وتحسين 
جنوب  فزان  إقليم  في  االستقرار  تحقيق 
استثمارات  ويتطلب  ملحا  أمرا  بات  ليبيا 

على المدى البعيد.
الليبي  الجنوب  أن  من  محللون  ويحذر 
لحظة،  أية  في  لالنفجار  قابال  لغما  أصبح 
الباحث  علي  حنفي  خالد  الدكتور  ويقول 
الليبي  الجنوب  إن  األفريقية  الشؤون  في 
سياسي  مسار  أي  وجه  في  ينفجر  قد  لغم 
اتفاق  إنفاذ  إلى  خالله  من  التوصل  يمكن 
الصخيرات ما لم تؤخذ في االعتبار معالجة 
معضالته المزمنة، وما تعانيه المنطقة من 
أزمات كالمواطنة والهوية ونزاعات الموارد.

أكثر  تنسيب  إعادة  الموقتة  بالحكومة  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة  اعتمدت 
من 18 ألف شاب في طبوق والبلديات المجاورة لها.

البلدية،  عميد  مع  طبرق  في  اجتماع  خالل  مسعود صودة،  العمل،  وزير  وأوضح 
الساحل  بلديتي  في  التعيينات  مشاكل  لحل  تسعي  الوزارة  أن  العمل  مكتب  ومدير 
والخاصة  للرواتب  ميزانية  إلعداد  تسعي  الموقتة  الحكومة  أن  إلي  مشيرا  والقبة، 

بهؤالء المنتسبين في بلدية طبرق.
وكان عدد من الشباب المشمولين بالتعيينات األخيرة بمدينة طبرق نظموا عدة 

اعتصامات أمام مقر مجلس النواب، للمطالبة بصرف رواتبهم.

جهاز  صبراتة،  أمــن  افتتحت  مديرية 
تفعيل  إطـــار  فــي  الــعــامــة،  المباحث 
صبراتة،  بلدية  داخل  األمنية  األجهزة 
لثورة  السابعة  الذكرى  مع  تزامنا  وذلك 

السابع عشر من فبراير.
إلى  بيان مديرية أمن صبراتة  وأشار 
بصبراتة  األمنية  األجهزة  ــاء  رؤس أن 

في  أقيمت  التي  االحتفالية  حــضــروا 
البلدية .

األيام  خالل  صبراتة  بلدية  وشهدت 
خطة  وفق  أمنية،  تشديدات  الماضية 
لتأمين  األجهزة  بين  وجديدة  مشتركة 
االحتفال بالذكرى السابعة لثورة السابع 

عشر من فبراير.

الوقود  لجلب  التنسيق  سرت،  بلدية  أعلنت 
إلى  الشرقية،  المنطقة  مــســتــودع  مــن 
تحسبا  احترازي  كأجراء  البلدية،  محطات 
لوقوع أزمة وقود بالمدينة، وقامت البلدية 
التي  الوقود  كميات  لحصر  نموذج  بتوزيع 
عميد  اجتماع  خالل  ســرت،  محطات  تــزود 
بمديري  المعداني  مختار  ــرت،  س بلدية 

الراحلة  وشركة  ليبيا،  نفط  شركات  مكاتب 
وعدد من مشرفي المحطات بالبلدية.

تقرير  إعداد  إلى ضرورة  االجتماع  وخلص 
الوقود  عن  الوقود  شركات  لمكاتب  شهري 
أن  على  واالتفاق  للبلدية،  وإحالته  بأنواعه 
بالمصارف  السيولة  الوقود  شركات  تــودع 

التجارية بسرت للمساهمة في توفير السيولة.

البلديات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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وزير الحكم املحلي 
املفوض يتفقد املشاريع 

املتوفقة في زلطن

افتتاح جهاز املباحث العامة ببلدية صبراتة

بلدية سرت تستعد ملواجهة أزمة الوقود

تعيني 18 ألف باحث عن العمل في طبرق

سبها، الجفرة، غات - الوسط

»الجنوب« يغلي على نيران األزمات
فساد وانقسام وتهريب ونقص في السيولة والوقود

الجنوب أصبح نقطة جذب 
للمتطرفين الباحثين عن مالذ.. 

والمهاجرين غير الشرعيين

■ زلطن–الوسط
تفقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق 

الوطني بداد قنصو أهم المشاريع 
المتوقفة في بلدية زلطن.

وشملت المشاريع، التي زارها قنصو 
خالل جولته في البلدية، كال من 

مستشفى الوالدة ومدرسة الــ16، 
للوقوف علي كل المختنفات وتقديم 

الدعم الالزم الستكمال تلك المشاريع.
وناقش الوزير خالل اجتماعه مع 

المجلس البلدي العديد من الموضوعات 
التي تهم البلدية و عمل المجلس البلدي، 

و افتتح مركز تنمية قدرات المرأة و الطفل. 

● من أعمال صيانة إحدى محطات الكهرباء في بنغازي

● مسؤوالن في بلدية بني وليد خالل تسلم أحد المولدات

● بداد قنصو

●  خالل افتتاح جهاز المباحث العامة بصبراتة

بنغازي - الوسط

بنغازي تتحدى اإلرهاب بمشاريع تنموية طارئة
258 مليون دينار للبلدية وحل المختنقات

طالبت بلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا، وزارة الصحة بالحكومة 
مستشفى  إلــى  العام  المدينة  مستشفى  بترفيع  الموقتة، 
تعليمي، وسد النقص في بعض التخصصات والكوادر الطبية، 

وتفعيل شعبة التمريض وتشكيل لجنة فرعية للعالج بالخارج.
مدينة  في  الصحة  وزارة  بمقر  عقد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الدكتور  الموقتة  بالحكومة  الصحة  وزارة  وكيل  ضم  البيضاء، 
وعضو  الغزوي،  المبروك  الكفرة  بلدية  وعميد  عقوب  سعد 
الصحية  الخدمات  إدارة  ومدير  أخريم،  فتحي  البلدي  المجلس 

في الكفرة إسماعيل العيظة.
وناقش االجتماع، مسؤول اإلعالم بالوزارة معتز الطرابلسي، 
الصحية  المواضيع  كافة  ناقش  االجتماع  إن  لـ»الوسط« 

بالقطاع،  العالقة  المشاكل  جميع  حلحلة  وآلية  ببلدية، 
النساء  بقسم  الخاصة  المستحدثة  المشاريع  واستعرض 
والمسجل  بوشوق،  بحي  بوعمر  الفضيل  ومستشفى  والوالدة، 
الحكومة  رئيس  عليها  وافق  التي  المختنقات  حل  لجنة  لدى 
التابعة  بالمشاريع  يتعلق  فيما  خاصة  الثني  عبداهلل  الموقتة 

لوزارة الصحة.
»الحتواء  تسعى  الصحة  وزارة  أن  للحاضرين  عقوب  وأكد 
استراتيجية  خطة  وفق  صحية  مشاكل  من  البالد  به  تمر  ما 
سريعة  حلول  إيجاد  بهدف   ،2018 عام  خالل  عليها  ستعمل 
وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا من خالل توفير 

المجموعات الدوائية الالزمة واالحتياجات األساسية«.

الكفرة تطالب »املوقتة« بتحويل املستشفى العام إلى تعليمي

األمم املتحدة تسلم بني وليد 5 مولدات كهربائية



كتب »الرصاص العشوائي« حكاية جديدة في صفحات 
الشابة  واغتال  بنغازي،  في  الظاهرة  تلك  مآسي  دفتر 
فاطمة قبل أيام من عرسها، ليحول أجواء الفرحة التي 

عمت بيتها إلى مأتم كبير.
»ربِّ تمم لي فرحتي واجعل حياتي القادمة أجمل مع 
من اخترته لي قدرا واختاره قلبي حبا«، كلمات لقيت 
صدى وانتشاًرا واسًعا على منصات التواصل االجتماعي، 
الحادي  في  عاًما(   25( التاجوري  فاطمة  كتبتها  كانت 

عشر من فبراير الماضي.
رصاص  من  وابــل  يباغتها  أن  فاطمة  تتوقع  لم 
مسلحين مجهولين بينما كانت مع أشقائها علي الطريق 
قلبها  في  الرصاصة  لتستقر  الماضي،  االثنين  السريع، 
بـ»حياة  الفرحة  بمشاعر  لحظات  منذ  يخفق  كان  الذي 
جديدة« انتظرتها، ولم تتوقع أن تكون في القبر!.قصة 
فاطمة لم تكن الوحيدة هذا األسبوع، إذ ما تزال ظاهرة 
الرصاص، العشوائي والمجهول يالحق المواطنين في 
الرصاص  بطلها  كان  أخرى  جريمة  وقعت  إذ  بنغازي، 
العشوائي، مع العثور على جثة شخص ُقـتل برصاصة 
في الرأس بالقرب من مسجد السيدة عائشة في منطقة 

الهواري بمدينة بنغازي.
وفي أكتوبر الماضي، اهتزت مدينة بنغازي على وقع 
رصاصة  اغتالته  الذي  القطعاني،  ماهر  الشاب  مقتل 

عشوائية في أحد مقاهي بنغازي.
تنديدًا  احتجاجية  وقفة  بنغازي  أهلي  نادي  ونظم 
المدينة،  ــوارع  ش في  العشوائي  الرصاص  بإطالق 

بمشاركة نشطاء المدنية، ونادي بنغازي للدرجات النارية، 
وجماهير نادي األهلي، فيما انتشر على مواقع التواصل 

االجتماعي هاشتاق)#أوقفوا_الرصاص_العشوائي(.
فوضى  من  تعاني  كافة  الليبية  المدن  أن  يذكر 
عن  المتعاقبة  الحكومات  عجزت  الذي  السالح  انتشار 
جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط 
مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح، 
سطو  أو  عشوائي  رصاص  بين  األسباب  تنوعت  وإن 

مسلح أو مشاجرات أوعنف منزلي.
هذا  وصــف  في  شككوا  ونشطاء  مدونين  لكن 
الرصاص بـ»العشوائي«، وقالوا »بل مقصود وموجه، 
الذي  الرصاص  أن  الرصاص  مطلق  يتساءل  ال  كيف 

أم  الفضاء  في  سيبقى  هل  ؟  سيذهب  أيــن  يخرج 
اهتمامًا من  الظاهرة  ينزل على األرض«، ولقيت تلك 
بعض وسائل اإلعالم العالمية، إذ سلطت وكالة أنباء 
العشوائي، ونقلت عن  الرصاص  »شينخوا« على شبح 
ناشط من المجتمع المدني في المدينة قوله إن »األمر 
أصبح ال يطاق رغم صدور أوامر من الجيش ومديرية 
أثناء  الهواء  األمن بمنع إطالق الرصاص عشوائيًا في 

مراسم األفراح أو الدفن«.
أما الناشط المدني فرج الجاللي فقد تحدث بحسرة 
عن أن »ذلك الرصاص يطال الرجال والنساء واألطفال 
والعجائز بشكل أسبوعي حتي أصبح الجميع خائفًا كون 
يقبع  من  وحتي  والجالس  الماشي  يصيب  الرصاص 

داخل منزلة أو في مطعم«.
ومع تفشي الظاهرة، كلف الحاكم العسكري للمنطقة 
الناظوري،  الــرازق  عبد  الفريق  جواد  وبن  درنة  بين 
الرصاص  ظاهرة  إنهاء  بضرورة  األمنية  األجهزة 
العشوائي، مطالبًا وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 
حول  والتثقيف  الوعي  نشر  في  بالتعاون  والمقروءة 
أرواح  من  تحصده  وما  العشوائي  الرصاص  مخاطر 

المدنيين اآلمنين.
كما أصدر أوامر لألجهزة األمنية والجهات المختصة 
بالقبض على أي ملثمين يتجولون في مدينة بنغازي 
بسيارات مدنية أوعسكرية واتخاذ االجراءات القانونية 
بات  الذي  الشبح  هذا  انتشار  استمرار  ومع  حيالهم، 
المواطنون نتائج على  المواطنين، ينتظر  يؤرق بيوت 
الناظوري، تضع حدًا لظاهرة توشك  األرض لتعليمات 
مأساة  بتكرار  يهدد  يومي،  واقع  أمر  إلى  تتحول  أن 

العروس فاطمة.

الداخلية  ــر  وزي تولي  بعد  تحرك  أول  في 
وزارة  خطة  عاشور،  عبدالسالم  المفوض 
الداخلية، كان لقاء النائب بالمجلس الرئاسي 
كاجمان  عبدالسالم  الوطني  الوفاق  لحكومة 

مع عاشور.
الداخلية  وزير  لقائه  خالل  كاجمان  ورحب 
، في مستهل اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة 
الوزراء، بتولي عاشور، مهام وزارة الداخلية، 
الجديدة،  مهمته  في  التوفيق  له  متمنًيا 
وبحثا لتفعيل األجهزة األمنية ورفع كفاءتها، 
والتهريب  الجريمة  ومكافحة  األمن  لتحقيق 

والظواهر الهدامة.

الرئاسي،  المجلس  دعم  كاجمان  وأكــد 
الكامل  الدعم  وتقديم  الداخلية  لـــوزارة 
لتفعيل مديريات  وفنًيا،  وتقنًيا  مالًيا  للوزارة، 
األمن في مختلف أنحاء البالد، لتقوم بعملها 

على الوجه المطلوب.
كان الوزير الجديد بدأ مهام عمله اإلثنين 
وتسلم  تسليم  مراسم  إجــراء  بعد  الماضي، 
عارف  السابق  الوزير  من   ، الـــوزارة  حقيبة 
وكيل  بحضور  المراسم،  ــرت  وج الخوجة. 
والمستشار  مــازن،  خالد  العميد  الـــوزارة، 
القانوني بالوزارة في طريق المطار بطرابلس.

الرئاسي في حكومة  المجلس  رئيس  كان 
الجمعة،  قرارا  أصدر  قد  السراج،  فائز  الوفاق 
إعفاء  بعد  المنصب،  بتولي  عاشور  بتكليف 

الخوجة من مهام منصبه.

ألقـت السـلطات التونسـية القبـض على رجل 
تونسـي حاول تهريب مبلـغ مالي فـي هيكل 

سـيارة إلى أحـد التجـار الليبيين،
ومـن المقـرر أن تنظـر النيابـة العامـة في 

القضيـة.
إن  بيـان،  فـي  الداخليـة،  وزارة  وقالـت 
بالمعبـر  ضبطـت  التونسـية  األمـن  قـوات 
الثالثاءرجـاًل  مسـاء  جديـر  بـرأس  الحـدودي 

تونسـًيا، حـاول تهريـب مبلـغ مالـي فـاق 34 
ألـف يـورو وأربعـة آالف دوالر كانـت مخبـأة 
تونسـية. لوحـات  تحمـل  هيـكل سـيارة  فـي 

مـن  وهـو  السـائق،  علـى  القبـض  وألقـي 
سـكان واليـة مدنيـن، والـذي اعتـرف خـالل 
يعتـزم  كان  بأنـه  معـه  األولـي  التحقيـق 
الـذي  الليبييـن  التجـار  المبلـغ ألحـد  تهريـب 

الحدوديـة. التجـارة  يـزاول 

سرت  مدينة  في  األمني  المشهد  سجل 
مع  األسبوع،  هذا  التحديات  من  مزيدا 
ووفيات  السرقات  القتل  جرائم  استمرار 

األلغام.
حتفهم  ــاص  ــخ أش ــة  ــالث ث لــقــي  فــقــد 
أثناء  ســـرت،  ــرق  ش ــواوة  ــس ال بمنطقة 
تي«  إن  »تي  مــادة  استخراج  محاولتهم 
كهربائي  منشار  بواسطة  ــاروخ  ص من 

أو بيعها. الستعمالها في صيد السمك 
في  ليبيان  اثنان  الضحايا  بين  ومــن 
ــدة  واح عائلة  مــن  العشرينات  مطلع 
وهما  ــة،  ــي ــوزاه أب منطقة  ســكــان  مــن 
ومحمد  حــافــظ،  منصور  عبدالرحمن 
الشخص  أما  المعداني،  بشينة  سليمان 

النيجر. فمن  الثالث 
الــســكــان  أن  ــي  ــن أم مــصــدر  ــول  ــق وي
سرت  مدينة  عــن  تبعد  التي  المنطقة 
انفجار  صوت  دوي  سمعوا  متًرا  كيلو   11
اإلسعاف  سيارات  هرعت  فيما  الصاروخ، 
نقلت  حيث  الحادث  مكان  إلى  والشرطة 

أشالء الضحايا إلى مستشفى ابن سينا.
بليغة  أضراًرا  الصاروخ  انفجار  خلَّف  كما 
من  بالقرب  والجرافيت  للطالء  مصنع  في 

االنفجار. موقع 

مجهولون  ســرق  نفسه،  الــوقــت  فــي 
الكوابل  من  متر  ومائتي  أعمدة  خمسة 
المكان  أن  أمني  مصدر  وقال  الكهربائية، 
الذي شهد السرقة يبعد عن سرت ثالثين 
التى  العتعت  بمزرعة  سرت،  جنوب  كلم 
وبها  السابق  النظام  أركــان  تتبع  كانت 

الضباط. لكبار  استراحات 
المكلفة  العسكرية  الغرفة  وتتمكن 
من  واآلخر  الحين  بين  ن  سرت،  بحماية 
المتسببين  بعض  على  القبض  إلــقــاء 
لسرقة  شبكة  ضبط  آخــرهــا  فيها،كان 

األمنية  الجهات  ألقت  ذلك،  إلى  السيارات، 
لص  على  الغربي  سرت  بمدخل  القبض 
وقال   ،2015 عام  خالل  سيارتين  سرق 
»الوسط«  إلى  تصريحات  في  أمني  مصدر 
سرقة  من  تمكن  المتهم  الشخص  إن 
نزوح  أثناء  »كامري«  نوع  من  السيارتين 

العائالت خارج سرت.
حجز  ــارق  ــس ال أن  الــمــصــدر  وأوضـــح 
بسرت،  المشتركة  العمليات  غرفة  بسجن 
ثمنهما  يدفع  أو  السيارتين  يعيد  أن  إلى 

للعائلة.

● كاجمان خالل لقائه وزير الداخلية المفوض

● دماء فاطمة في السيارة بعد الحادث
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ناشط مدني: الرصاص يطال 
الرجال والنساء واألطفال 

والعجائز أسبوعيا .. ويصيب 
الماشي والجالس وحتى من 

يقبع داخل منزله

3 ضحايا لـ »صاروخ«.. وسقوط لص السيارات

»داخلية الوفاق«: خطة لرفع 
كفاءة األجهزة األمنية

تونس تحبط محاولة تهريب 
34 ألف يورو إلى ليبيا

سرت–محمود الصالحي

بنغازي–الوسط

األمنية  للغرفة  التابعة  التحري  مجموعات  تمكنت 
 10 على  القبض  من  الكبرى،  بنغازي  المركزية 
بنغازي،  مدينة  في  شغب«  بـ»أعمال  متهمين 
القبض  األمنية  للغرفة  التابعة  التحريات  وألقت 
في  اإلعالمي  المكتب  وأشار  أشخاص«،   6 على 
آخرين   4 »إصابة  إلى  »إن  إلى  مقتضب  بيان 
المكلفة،  الدوريات  على  الرصاص  إطالقهم  بعد 

حيث تم التعامل معهم، والقبض عليهم«.
المجموعات  باقي  »بمالحقة  الغرفة  وتعهت 
كل  وردع  الشغب،  أحداث  في  رصدها  تم  التي 

من تسول له نفسه القيام بمثل هذه األعمال«.

سوق  البلدي  الحرس  جهاز  من  أعضاء  أجــرى 
من  عدد  على  للتفتيش  ميدانية  جولة  الجمعة 
عدد  خاللها  البلدية، ضبط  نطاق  داخل  المخابز 

من المخالفين للشروط الصحية.
إغالق  إلــى  بالبلدية  ــالم  اإلع مكتب  ــار  وأش
بالنظافة  االهتمام  األحمر لعدم  بالشمع  مخبزين 
بهما،  للعاملين  صحية  شهادات  وجود  وعدم 
االهتمام  لــعــدم  ــالق  ــاإلغ ب مخابز   5 ــذار  ــ وإن
اإلداريـــة  ــراءات  ــ اإلج اتــخــاذ  ــرى  وج بالنظافة، 
وإحالتهم  المخالفين  تجاه  الالزمة  والقانونية 

للجهات المختصة .

10 متهمني بـ »الشغب« 
في قبضة العدالة

إغالق مخبزين في طرابلس

ويستمر مسلسل المواجهة األمنية في سرت

بنغازي–سالم العبيدي 

دماء على فستان 
العروس »فاطمة«

شبح »القاتل املجهول« حول الفرح إلى مأمت

حين  فرج،  سيدي  منطقة  شهدته  بشع  حادث 
تجرد قائدا سيارة من إنسانيتهما ودهسا طفاًل 
لتلقي  المستشفى  إلى  نقله  أو  إسعافه  دون 

الخدمات الصحية، ما أدى إلى وفاته.
النجدة  بقسم  اإلعالم  مكتب  مسؤول  وقال 
محمود  محمد  الطفل  إن  الرملي  إسماعيل 
سعد تعرض للدهس بسيارة نوع »مرسيدس« 
بمنطقة سيدي فرج والذت بالفرار، قبل أن تأتي 
المعاكس  االتجاه  نوع »كيا« من  أخرى  سيارة 

وتدهس الطفل، ومن ثم ترجل صاحبها ونقل 
دون  بالفرار  والذ  الطريق  جانب  إلى  الطفل 

إسعافه ما أدى إلى وفاته.
بعد  الجناة  النجدة من ضبط  قسم  وتمكن 
البحث والتحري وتفريغ إحدى الكاميرات بعين 
المكان التي التقطت حادثة الدهس، واالنتقال 
بهما إلى مقر القسم التخاذ اإلجراءات القانونية 
على  الحادث  في  التحقيق  ومباشرة  حيالهما 

الفور.

دهسا الطفل محمد.. وتركاه على قارعة الطريق

حـوادث

مصرف الصحارى يكتب
نهاية عصابة »أبو حميد«

لنهايـة  مسـرحا  الصحـارى  مصـرف  كان 
قـوة  ألقـت  إذ  حميـد«،  »أبـو  عصابـة 
وقتلـت  أفرادهـا  علـى  القبـض  الـردع 
رئيسـها، بعد أن حاول مسـلحوها السطو 

المصـرف. علـى 
قـوة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وقـال 
طوقـت  القـوة  إن  سـالم،  أحمـد  الـردع 
المايـة  فـرع  الصحـارى  مصـرف  اليـوم 

علـى  القبـض  وألقـت  طرابلـس،  غـرب 
العصابـة المسـلحة التـي سـيطرت عليـه.
حميـد  أبـو  العصابـة  رئيـس  وقتـل 
عمليـة  خـالل  آخـرون  وإصيـب  جويـدة، 

األمنـي. الناطـق  وفـق  المداهمـة، 
المداهمـة  عمليـة  أن  سـالم  وأوضـح 
جاءت بعـد عـدة بالغـات مـن المواطنين 
حول وجـود عصابة مسـلحة تسـيطر على 
مشـيرا  المايـة،  فـرع  الصحـاري  مصـرف 
إلى أن قـوة الـردع توجهـت إلـى المكان 

وألقـت القبـض علـى 11 مسـلحا.

الوسط–جيهان الجازوي



مسؤولين  جهود  إن  أميركا«  »صوت  إذاعــة  قالت 
المهاجرين  مــن  كبير  ــدد  ع إلجـــاء  صوماليين 
عجز  أن  بعد  بالفشل  بــاءت  ليبيا  من  الصوماليين 
بالتخلي  المهاجرين  إقناع  أرسلته مقديشو في  وفد 
أوروبا  إلى  بالمخاطر  المحفوفة  الرحلة  خوض  عن 
والعودة إلى الصومال، وذكر أعضاء الوفد الصومالي، 
الجمعة،  نشر  أميركا«  »صوت  إلذاعة  تقرير  بحسب 
رحلتهم  خال  عانوا  إنهم  أخبروهم  المهاجرين  أن 
آخر  شئ  لديهم  »ليس  بأنه  ويشعرون  ليبيا  إلى 
يخسرونه«، وقال المسؤولون إن المهاجرين مصرون 

على خوض الرحلة األخيرة إلى الشواطئ األوروبية.
ووفق التقرير فقد وصل الوفد الصومالي طرابلس 
مراكز  زاروا  إنهم  أعضاؤه  وقال  الماضي،  االثنين 
احتجاز واستقبلوا بعض المهاجرين في مقر السفارة 
الصومالية لكن حتى اآلن أعرب 11 منهم فقط عن 

استعدادهم للعودة إلى الصومال.
الذين  الصوماليين  عدد  أن  المسؤولون  وأوضح 

هاجروا إلى ليبيا يتراوح بين 5 و6 آالف شخص.
وذكر التقرير أنه في حين أن الغالبية العظمى من 
المهاجرين الصوماليين في ليبيا محتجزون في مناطق 
تسيطر عليها ميليشيات مثلت زيارتها خطرا كبيرا على 
الوفد الصومالي، فإن أعضاء الوفد يقولون إن غالبية 
المهاجرين الذين التقوهم أوضحوا أنهم ال يخشون 

خوض مزيد من المخاطر للوصول إلى أوروبا.

آمال زائفة
وقالت المبعوثة الخاصة للمهاجرين وحقوق اإلنسان 
الوفد  ضمن  كانت  والتي  ياسين  مريم  الصومالية، 
إن طوق المهاجرين للوصول إلى أوروبا هو السبب 
الرئيسي في عدم رغبتهم في العودة إلى الصومال، 
كما أرجعت األمر إلى صعوبة الوصول إلى كثير من 
المهاجرين الصوماليين في ليبيا إذ أنهم محتجزون 

في مناطق ال تسيطر عليها الحكومة الليبية.
وأضافت أنها التقت امرأة قالت »إنها هنا في ليبيا 
منذ أقل من عامين، أنفقت خال تلك الفترة 18 ألف 

دوالر، ولن أعود ألمي خالية الوفاض، لن أعود«.
واعتبرت ياسين أن قرب المسافة بين ليبيا وأوروبا 
يعطي األشخاص آماال زائفة، وقالت إن أنوار جزيرة 
المبيدوسا اإليطالية يمكن رؤيتها من طرابلس وهذا 
يعطي المهاجرين أما في أن بإمكانهم الوصول إلى 
أوروبا. وقالت: »لقد عانوا بما يكفي ويرغبون خوض 
أن  أخبروها  أن مهاجرين  األخيرة«، مضيفة  الفرصة 
هناك بدائل لذلك الخطر، وأن بإمكانهم الحصول على 

الحياة نفسها في بلدهم.
أولئك  لدى  لم يكن هناك شك  أنه  إلى  وأشارت 
إال  الخطر،  ذلك  يستحق  ال  األمر  أن  في  المهاجرين 
أنهم كانوا مصرين على الوصول لهدفهم، وقالت: »ال 
يمكنك إجبارهم )على شئ(، لكن ال يمكننا إرغامهم 
)على شئ(، لكننا سنمنحهم الوعي والتشجيع للعودة«.

انتهاكات
وذكرت إذاعة »صوت أميركا« أن مهاجرين صوماليين 
مهربون  أطلق  بعدما  قالوا  الوفد  أعضاء  التقاهم 

سراحهم إنهم كانوا يعيشون في ظروف مروعة.
فقد  يرتجف  رجــل  حكى  فقد  التقرير  وبحسب 
النظر بإحدى عينيه للوفد كيف أنه »تعرض للضرب 

عرض  عندما  لكن  وساقيه«،  وصــدره  ظهره  على 
سفير الصومال لدى االتحاد األوروبي علي سيد على 
الرجل  رفض  الصومال  إلى  للعودة  فرصة  الرجل 
وقال بصعوبة: »إن شاء اهلل سأعود أو ساستمر في 

طموحي، سيكون قراري أحدهما«.
ونقل التقرير عن مفوض الاجئين والنازحين داخليا 
في الحكومة الصومالية، أحمد عبد الكريم نور، قوله 
إن %99 من األشخاص الذين يسافرون هم شباب، 
مضيفا أن الشباب يترددون بصفة خاصة في العودة.

ثروة  كل  أنفقوا  بأنهم  »يشعرون  نــور:  وأضــاف 
آبائهم، أووالديهم، وربما لم يخبروا والديهم عندما 
بدأوا السفر إلى ليبيا، لذلك يشعرون أنهم ليس لديهم 

مكان للعودة إليه، إنهم يعانون من صدمة نفسية«.

أطفال دون ذويهم
من بين األطفال الذين ال يصطحبهم أهلهم ، قالت 
ياسين إنها تمكنت من إقناع طفلين فقط بالعودة 
أحدهما يبلغ 16 عاما واآلخر 17 عاما كانا في ليبيا لعام 
من صدمة  يعاني  كان  كاهما  أن  مضيفة  ونصف، 

نفسية ولم يقدما معلومات كثيرة بشأن محنتهم.
وأشارت ياسين إلى أنها حاولت التحدث مع الطفل 
عن  نتحدث  »دعينا  لها  قال  أنه  إال  عاما   16 البالغ 
طريق العودة إلى الصومال«. فيما قال المراهق اآلخر 
للمسؤولين الصوماليين إنهما تعرضا للتعذيب بينما 

كانا في قبضة تجار ومهربي البشر.
يصطحبهم  ال  الذين  األطفال  حالة  أن  وذكــرت 
أن بعض  إلى  مقلقة بشكل خاص، مشيرة  ذووهم 
تتمكن  ال  حتى  أعمارهم  بشأن  يكذبون  األطفال 
المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون 
بعائاتهم  واالتصال  هويتهم  تحديد  من  الاجئين 

للحصول على إذن لوضعهم تحت حمايتهم الخاصة.
وأوضحت أنه في حال كون أولئك األطفال قصر فإن 
المنظمات تتواصل مع عائاتهم وال تكون لديهم فرصة 

في الصعود على أي من قوارب الهجرة غير الشرعية.

مخاطر أكبر
قال مفوض الاجئين التابع للحكومة الصومالية نور 

إن المخاطر التي يخوضها األشخاص »تفوق الخيال«، 
موضحا أنه »ال يوجد تأكيد أنهم سيصلون طرابلس 

على قيد الحياة عند مغادرتهم الصومال«.
وتابع أنه »حتى لو وصلوا طرابلس، سيكون ذلك 
مرات  ثاث  أو  مرتين  للبيع  تعرضوا  يكونوا  أن  بعد 
للضرب،  تعرضوا  سيكونوا  حيوانات،  كانوا  لو  كما 
وسيكونون فقدوا صحتهم وكرامتهم وربما حياتهم«.

األقل  على  مهاجرين  سبعة  يعرف  أنه  نور  وذكر 
ممن كانوا على متن شاحنة المهاجرين التي تعرضت 
لحادث في ليبيا األسبوع الجاري وأدت إلى مقتل 19 
مهاجرا، مشيرا إلى أن الشاحنة كان على متنها 269 
شخصا، يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المنظمة 
الدول  أعلى  ضمن  كانت  ليبيا  أن  للهجرة  الدولية 
المصدرة للمهاجرين إلى أوروبا في الشهر األول من 

العام 2018.
إلحــصــاءات  تحديث  فــي  المنظمة،  وأوضــحــت 
ليبيا  أن  الجمعة،  الرسمي  موقعها  عبر  المهاجرين 
المرتبة الخامسة بعد كل من إرتريا وتونس  احتلت 
عدد  حيث  من  التوالي  على  ونيجيريا  وباكستان 
مهاجريها غير الشرعيين الذي وصلوا إلى أوروبا عبر 
البحر المتوسط، مشيرة إلى أن 204 ليبيين وصلوا إلى 

أوروبا خال شهر يناير الماضي.
وذكرت المنظمة أن 8407 مهاجرين غير شرعيين 
األسابيع  خال  المتوسط  البحر  عبر  أوروبــا  وصلوا 

بـ12430  مقارنة  الجاري،  العام  من  األولى  السبعة 
وصلوا خال الفترة نفسها العام الماضي.

فقد  اإليطالية  الداخلية  لــوزارة  بيانات  وبحسب 
بلغت  بنسبة  الوافدين  جنسيات  اإلرتريون  تصدر 
الذين  الشرعيين  غير  المهاجرين  مجموع  من   30%
وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خال شهر يناير 
الماضي إذ وصل 1184 إرتريا، مقارنة بــ 16 شخصا 

العام الماضي.
غالبية  من  كانوا  اإلرتريين  أن  إلــى  وأشـــارت 
األسبوع  أصيبوا  أو  حتفهم  لقوا  الذي  المهاجرين 
بني  جنوب  مهربين  مركب  غرق  حادث  في  الجاري 
البحر  تنسيق  مكتب  مدير  ــال  وق ليبيا،  في  وليد 
للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابع  المتوسط  األبيض 
ألوانه  السابق  من  أنه  حين  »في  صودا،  فيديريكو 
بعض االستنتاجات من هذه البيانات بشأن جنسيات 
)المهاجرين(، إال أن الزيادة في اإلرتريين الوافدين في 

يناير هو نهج يجب مراقبته«.
مراقبة  ينبغي  فإنه  ذلك،  جانب  إلى  أنه  وأضاف 
وقال:  والباكستانيين،  الليبيين  من  الوافدين  أعداد 
عدد  في  ثباتا  ولكن  انخفاضا  شهدنا   2017 »منذ 
إلى  البحر  بعبور  المخاطرة  يقررون  الذين  الليبيين 
أوروبا، إذ بلغ المتوسط 130 )ليبيا( شهريا في النصف 

الثاني من العام الماضي«.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 404 مهاجرين 
لقوا حتفهم منذ مطلع العام في البحر المتوسط أثناء 
خال   261 بـ  مقارنة  أوروبــا،  إلى  العبور  محاولتهم 

الفترة نفسها العام الماضي.
وأشارت إلى أن 19 مهاجرا على األقل لقوا حتفهم 
خال األسبوع في ليبيا وأصيب 49 آخرون في حادث 
انقاب شاحنة على متنها 180 شخصا على بعد 60 
كيلومترا جنوب شرق بني وليد، وهو موقع عبور على 
البشر كثيرا في ليبيا  طريق هجرة يستخدمه مهربو 

للوصول إلى الساحل.
وذكرت أن من بين المهاجرين الذين كانوا على 
صوماليين  عن  فضا  إريتريا،   138 الشاحنة  متن 
أربعة  هم  الـــ19  الضحايا  أن  موضحة  وإثيوبيبن، 

أطفال، وامرأة و14 رجا.

األطلسي  المجلس  موقع  نشره  مقال  توقع 
»أتانتيك كاونسيل« أن تستغل روسيا الفراغ 
وكسب  للتدخل،  ليبيا  في  واألمني  السياسي 
األرض،  على  واسع  وعسكري  سياسي  نفوذ 
واالقتصادية  السياسية  أهدافها  وتحقيق 
وانتقد  سورية،  في  فعلت  مثلما  والعسكرية، 
مع  للتعامل  »المترددة«  واشنطن  استراتيجية 
الكاملة  الفرصة  توفر  أنها  من  محذرا  ليبيا، 

لموسكو للتدخل وتأكيد نفوذها.
أن  من  نيل،  إرين  المقال،  كاتبة  وحذرت 
وقالت  نفسه،  السوري  المصير  ليبيا  تواجه 
بالتدخل في  التي سمحت لروسيا  الظروف  إن 
متاحة  األسد،  بشار  الرئيس  لصالح  سورية، 
األميركي  االهتمام  تراجع  بعد  ليبيا،  في  حاليا 
»الجهادية«  المجموعات  وانتشار  األزمة،  لحل 
كما  ــاعــدة«،  ــق و»ال ــش«  »داعـ تنظيم  مثل 
سورية  في  موسكو  تدخل  أن  من  حــذرت 

»عقد األزمة وتسبب في إطالة أمدها«.
رفيق  مركز  في  الباحثة  الكاتبة،  وقالت 
أيضا،  ــط،  األوس الشرق  لدراسات  الحريري 
التدخل  على  األميركية  اإلدارة  قدرة  عدم  إن 
من  وســع  سورية،  في  فاعلية  أكثر  بشكل 
وتحدثت  الدولة.  في  السياسي  الفراغ  حجم 
االهتمام  تــراجــع  فــي  تسببا  عاملين  عــن 
الدعم  ضعف  أولها  سورية،  في  األميركي 
في  األميركية  اإلدارة  وانشغال  المحلي، 

التحضير لاتفاق النووي مع إيران.
قبل  من  ليبيا  »إهمال  أن  المقال  ورأى 
بمعمر  ــة  ــاح اإلط عقب  ــي  ــدول ال المجتمع 
التي  الرئيسية  األسباب  من  واحد  القذافي، 
الراهنة«،  واألمنية  السياسية  األزمة  إلى  أدت 
الغربية  العواصم  في  االهتمام  »غياب  وتابع: 
لحل األزمة الليبية مهد الطريق أمام موسكو 
المشير  الجيش  قائد  خلف  بثقلها  للوقوف 
في  األميركي  التحرك  واقتصر  حفتر«.  خليفة 
جوية  ضربات  تنفيذ  على   2011 بعد  ليبيا، 

عسكرية مستهدفة مواقع تنظيم »داعش«.
كان  اإلرهاب(  »)مكافحة  إن  الكاتبة  وقالت 
التي استخدمتها موسكو للتدخل في  الذريعة 
ليبيا  في  للتدخل  حاليا  وتستخدمها  سورية، 
تحت  حفتر  خليفة  وتدعم  حفتر،  خليفة  ودعم 

اسم محاربة المجموعات المتشددة«.
وجه  على  وسورية،  ليبيا  إن  المقال  وذكر 
على  متكررة  عنف  موجات  الخصوص، شهدتا 
الفراغ  وسمح  الماضية،  سنوات  السبع  مدار 

لتنظيم  البلدين  كا  في  واألمني  السياسي 
سورية،  وفي  واالنتشار.  بالظهور  »داعش« 
بالتدخل  لروسيا  السياسي  الــفــراغ  سمح 

وكسب نفوذ عسكري واسع في الصراع.
الجاري،  األسبوع  بداية  الليبيون،  واحتفل 
وقال  فبراير،   17 لثورة  السابعة  بالذكرى 
وغيرها  الليبية،  الثورة  »ذكــرى  إن  المقال 
مؤلم  تذكير  هي  العربي،  الربيع  ثورات  من 
وآمــال  توقعات  بها  تحولت  التي  للكيفية 
التي  بالحقائق  مــقــارنــة  الــعــربــي،  الــربــيــع 

نشهدها على األرض عقب سبع سنوات«.

»النشاط اإلرهابي«
وتطرق المقال إلى عامل آخر، تستغله موسكو 
مثل  تنظيمات  نشاط  وهو  ليبيا،  في  للتدخل 
»داعش« و»القاعدة« في ليبيا، وقالت الباحثة 
ليبيا  في  المتعددة  اإلرهابية  »المجموعات  إن 
قد تكون سببا تستغله موسكو لزيادة دعمها 
اإلرهابي  »النشاط  إن  وقالت  حفتر«،  لخليفة 

متزايد في ليبيا«.
شرق  في  المتكررة  »الهجمات  أن  وذكرت 
حفتر،  سيطرة  تحت  الواقعة  المنطقة  ليبيا، 
تدعمه  أن  يمكن  ما  وهو  األخير،  رؤية  تعزز 
والذين  الليبيين،  غضب  إثــارة  دون  روسيا 
اإلرهــابــيــة«،  الهجمات  تــكــرار  مــن  يعانون 
اإلرهاب  مكافحة  وهو  المعلن  هدفها  ورغم 
روسيا  »هدف  أن  المقال  رأى  المنطقة،  في 
في  نفوذها  تعزيز  هو  سورية  في  الحقيقي 
قد  االستراتيجية  وتلك  بأكملها،  المنطقة 

تمتد إلى ليبيا«.
ولفت المقال إلى أن »داعش« نفذ سلسلة 
الثاني  النصف  في  المعقدة  الهجمات  من 
بنغازي،  مدينة  وشهدت   .2017 العام  من 
وإصابة  مقتل  في  تسببا  منفصلين  هجومين 
القليلة  األسابيع  في  شخص  مئتي  من  أكثر 
العام  مانشستر،  تفجير  كشف  كما  الماضية، 
خلية  وبين  منفذه  بين  روابــط  الماضي، 
أن عدم  يؤكد  ما  ليبيا،  في  لـ»داعش«  تابعة 
االستقرار في ليبيا يؤثر سلبا على باقي الدول 

المحيطة.

»سياسة أميركية مترددة«
الفراغ  أن  الكاتبة  رأت  آخــر،  صعيد  وعلى 
نتيجة  األميركي،  االهتمام  تراجع  خلقه  الذي 
النووي  باالتفاق  أوباما  باراك  إدارة  »هوس 
دعا  ولهذا  الروسية،  المصالح  عزز  اإليراني« 
العمل  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  المقال 
الخارجية  األجــنــدات  بين  الــتــوازن  لتحقيق 

المتناقضة في ليبيا.
ونهجها  األميركية  اإلدارة  المقال  وانتقد 
ليست  الليبية  األزمــة  إن  ــال  وق ليبيا،  في 

الوقت  في  واشنطن  إلــى  بالنسبة  أولــويــة 
الواليات  حلفاء  ليبيا من  »قرب  وقال:  الحالي. 
من  مــزيــدا  يتطلب  الرئيسيين  المتحدة 

إلى  الموقف  تطور  لمنع  األميركي،  االهتمام 
األسوأ«.

المتردد  النهج  واشنطن  اتبعت  »إذا  وتابع: 
كاملة  الفرصة  لروسيا  ليبيا، ستتاح  نفسه في 
القوى  تقلل  وال  ليبيا.  في  بفاعلية  للتدخل 
الرئيس  دعم  في  موسكو  رغبة  من  الغربية 
السياسية  والنتائج  ــد،  األس بشار  الــســوري 
متاحة  نفسها  واألوضاع  ذلك.  على  المترتبة 

في ليبيا«.
الليبية والسورية  وقارن المقال بين األزمة 
جميع  إن  ــال  وق موسكو،  تدخل  ضــوء  فــي 
يملك  وال  نسبيا،  ضعيفة  ليبيا  في  األطــراف 
كامل  على  للسيطرة  الكافية  القوة  فصيل  أي 
الواقع داخل  »الوضع في  قائا:  ليبيا. وأوضح 
على  الاعبين  أقــوى  أن  حتى  متعثر،  ليبيا 
القوى  يملك  ال  حفتر،  خليفة  وهو  األرض، 

الكافية للسيطرة على ليبيا بأكلمها وحده«.
وذكر أن تكلفة التدخل في ليبيا أقل بكثير 
حال  في  لكن  في سورية،  التدخل  تكلفة  من 
األسد،  بشار  لصالح  السورية  األزمة  انتهت 
آخر  مكان  عن  روسيا  تبحث  أن  الباحث  توقع 

للتوسع، وهذا المكان هو ليبيا.
أن تدخل روسيا في  إلى  لفت  الكاتب  لكن 
الوضع  ظل  في  للغاية،  مكلفا  يصبح  قد  ليبيا 
قوات  »دعم  إن  وقال  اآلن،  لها  االقتصادي 
مستمر  استثمار  إلى  يحتاج  الليبي  الجيش 

التكلفة«. عالي 

مصالح متنوعة
تسعى  التي  األهـــداف  عن  المقال  وتحدث 
أهداف  إنها  وقال  ليبيا،  في  لتحقيقها  روسيا 
االقتصادي،  الصعيد  فعلى  متعددة.  ومصالح 
تحقيق  الليبية  النفطية  االحتياطات  تضمن 
لتوقيع  روسيا  وتسعى  ضخمة،  مالية  عائدات 
من  لاستفادة  الطاقة  مجال  في  عقود  عدة 

ذلك.
عمليات  تصبح  قــد  آخـــر،  صعيد  وعــلــى 
للشركات  بالنسبة  جدا  مربحة  اإلعمار  إعادة 
بالمشاركة،  موسكو  تهتم  وقــد  الروسية، 
ليبيا  وجود  الخارجية،  للسياسية  وبالنسبة 
يوفر  األوروبية،  للقارة  الجنوبية  الحدود  على 
وعلى  القارة  قرب  للوجود  لموسكو  فرصة 

حدودها.
إلى  بالتقرب  روسيا  »بدأت  الكاتبة:  وقالت 
التقرير إلى جارتها مصر. ففي  ليبيا من خال 
عسكرية  قوات  موسكو  نشرت   ،2017 مارس 
يسمح  اتفاقا  الدولتان  ووقعت  مصر،  في 

لموسكو باستخدام المجال الجوي المصري«.
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تدخل روسيا وغياب واشنطن يدفعان ليبيا نحو مصير سورية

ليبيا في الصحافة العالمية06

محكمة بريطانية ترفض طلب محاكمة 
املبروك املشتبه في قتله الضابطة »فليتشر«

مهاجرون صوماليون يرفضون العودة إلى مقديشو

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

● مهاجرون على متن زوق مطاطي في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا

● الضابطة البريطانية إيفون فليتشر إثر إصابتها بالرصاص أمام السفارة الليبية في لندن في العام 1984

ليبيا من بين أعلى 5 دول مصدرة 
للهجرة ألوروبا عبر »المتوسط« في يناير

204 مهاجرين غير شرعيين ليبيين 
وصلوا إلى أوروبا خالل يناير الماضي

»المجلس األطلسي«

»صوت أميركا«

صالح  الليبي  لمحاكمة  مسعى  رفض  قاضيا  أن  البريطانية  ميل«  ديلي  »ذا  جريدة  ذكرت 
إبراهيم المبروك المشتبه في تورطه في قتل الضابطة البريطانية إيفون فليتشر في العام 
1984، وقالت الجريدة، الثاثاء، إن المحكمة العليا في لندن رفضت إجراء مراجعة قضائية 
لقرار الحكومة بعدم محاكمة المبروك الذي كان يعمل بسفارة ليبيا في لندن أثناء حكم معمر 
القذافي، ولقيت فليتشر حتفها وعمرها 25 عاما برصاصة أطلقت خال مظاهرة ضد القذافي 
أثناء محاصرة السفارة العام 1984، وأشارت الجريدة إلى أن قرار المحكمة سيكون بمثابة خيبة 
أمل بالنسبة لجهاز الشرطة في إنجلترا وويلز وكذلك للضابط السابق جون موراي الذي كان 

إلى جانب فليتشر عندما أصيب بالرصاصة خارج السفارة الليبية.
كانت الشرطة البريطانية والضابط موراي قدما طلبا إلجراء مراجعة لقرار الحكومة بعدم 

محاكمة المبروك بتهمة التآمر على القتل، لتعارض مع األمن القومي.
وأوضحت »ذا ديلي ميل« أن المحكمة العليا في لندن قضت يوم الجمعة الماضي برفض 
طلب إجراء مراجعة قضائية، وبتغريم جهاز الشرطة وموراي بتكاليف القضية التي تقدر بنحو 
24 ألف إسترليني، مشيرة إلى أنهما يحق لهما حتى اليوم تقديم طعن على قرار المحكمة إال 

أنهما لن يفعا ذلك، ألنه في حال رفضه سيغرمان تكاليف إضافية.
لكن الجريدة نقلت عن موراي قوله »ربما خسرنا معركة لكن الحرب التزال قائمة«.

وأضاف موراي: »ال أعرف بعد كيف سأمضي في األمر لكن تأكدوا أنني لن أخلف بعهدي إليفون. 
النضال من أجل تحقيق العدالة لها ال يزال قائما«. وتابع: »أرفض االستسام وسأواصل العمل 
الجاد سعيا للحقيقة حتى وفاتي«، وقال إن لديه دليا سيقدمه للمحكمة، لكنه لم يمنح الحق 

لتقديمه، مضيفا: »أن الحكومة تضع مرة أخرى كل عقبة قضائية لمنعنا« من محاكمة المبروك.
وكان المبروك ضمن الدبلوماسيين والمسؤولين الليبيين الذين أمروا بمغادرة بريطانيا 
في أعقاب إطاق النار في محيط السفارة الليبية في لندن، لكن سمح له بالعودة بعد سنوات، 
عندما اشترى نقدا منزال في بريطانيا، وفي مايو الماضي أطلقت بريطانيا سراح المبروك بعد 
احتجازه في نهاية 2015، وقالت إن اإلفراج عنه جاء بسبب عدم توافر أدلة تسمح بإحالته إلى 

القضاء أمام محكمة كأدلة ألسباب تتعلق باألمن القومي.

المهاجرين  الثالثاء، إن تدفقات  اليوم  الداخلية اإليطالي ماركو مينيتي،  قال وزير 
القادمين من ليبيا وشمال أفريقيا باتت »تحت السيطرة«، الفتا إلى انخفاض أعداد 

المهاجرين القادمين من ليبيا للشهر الثامن على التوالي.
ولفت، في تصريحات إلى إذاعة »راي 1« اإليطالية، إلى تراجع أعداد المهاجرين 
القادمين إلى إيطاليا بنسبة %90، في شهر فبراير الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، وقال: »نستمر في مساعينا إلدارة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي 

اآلن تحت السيطرة«.
وتطرق الوزير اإليطالي إلى الوضع داخل ليبيا، وقال إن »الوضع في ليبيا اليزال 
هشا، وأن أفريقيا في وضع حساس للغاية«، وأضاف أن »احترام حقوق اإلنسان من 
المخاوف الرئيسية بالنسبة له«. وفي هذا السياق، لفت مينيتي إلى »إمكانية التدخل 
في أفريقيا«، وقال: »من الممكن التدخل في أفريقيا. للتأكد من أن هؤالء الفارين من 
الحرب والفقر ال يتم نقلهم إلى أوروبا من قبل شبكات التهريب، لكن يجب أن تنقلهم 
الحكومات ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية، عبر ممرات إنسانية مثل تلك التي نظمها حاليا«.

رغم  أنه  »فرونتكس«  الحدود  لمراقبة  األوروبية  الوكالة  رأت  المقابل،  في 
المزيد  وهناك  قائمة،  الهجرة  أزمة  التزال  المتوسط،  البحر  في  الوضع  تحسن 
إلى  الثالثاء،  اليوم  ليجيري،  فابريس  الوكالة  رئيس  ولفت  فعله،  إليطاليا  يمكن 
يوليو  منذ  إيطاليا  صوب  المتوسط  البحر  من  القادمين  المهاجرين  أعداد  تراجع 

الماضي وخالل 2017، متوقعا استمرار هذا النهج.

مينيتي: تدفقات الهجرة من ليبيا »تحت السيطرة«

غياب االهتمام في العواصم الغربية 
لحل األزمة الليبية مهد الطريق أمام 

موسكو للوقوف بثقلها خلف قائد 
الجيش المشير خليفة حفتر

هدف روسيا الحقيقي في سورية 
هو تعزيز نفوذها داخل المنطقة 

بأكملها، وتلك االستراتيجية قد 
تمتد إلى ليبيا

● عناصر الجيش الوطني بعد تحرير بنغازي من آخر معاقل اإلرهاب في يوليو 2017

● دونالد ترامب● فالديمير بوتين
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تولت السيدة حويوة بن غارات إدارة دار الحضانة، 
كما تولت السيدة نديمة بن ظافر إدارة دار رعاية 

البنات.
والشؤون  العمل  وزارة  قامت   ،1965 العام  وفي 
شؤون  في  للنظر  المرأة  لجنة  بتشكيل  االجتماعية 
بمكانتها، وتشكلت هذه  للنهوض  والسعي  المرأة 

اللجنة من السيدات:
الشلي  وخدوجة  شنيب  وأمل  الجهمي  خديجة 

وفتحية مازق وسهير الغرياني.
التعاون النسائي

هي  عزيزة،  صديقة  بزيارة  قمت  الفترة  تلك  في 
المجاور  عملها  بمقر  أبوخريص  ربيعة  السيدة 
مديرة  وكانت  الدهماني،  زاوية  بمنطقة  لعملي 
بينما  للبنات،  االبتدائية  الدهماني  زاوىة  مدرسة 
العمل  بوزارة  والطفولة  األسرة  قسم  أتولى  كنت 
العنصر  آنــذاك  كنت  حيث  االجتماعية،  والشؤون 

النسائي الوحيد في الوزارة.
تحدثنا بما أثلج صدورنا وجعلنا نشعر باالعتزاز، 
نسبة  إن  أبوخريص،  ربيعة  السيدة  لي  قالت  حيث 
عالية  االبتدائية  بالمرحلة  الليبيات  المعلمات 
مهددة  الفرحة  هذه  أن  بحزن  ذكرت  ولكنها  جدًا، 
وغير  مرهقة  المعلمة  أصبحت  أن  بعد  باالنحسار 
قادرة على الجمع بين العمل ورعاية األبناء، وأن األم 
العاملة وإن كانت قادرة على تربية الطفلين األول 
عند  أنه  إال  زوجها،  أم  أو  أمها،  بمساعدة  والثانى 
األمر جد صعبًا عليها، خاصة  الثالث يصبح  الطفل 
أنها ال تجد من يمد لها يد العون لمساعدتها، مما 
لألسف  وتلوْح  يشتكين  المدرسات  من  كثيرًا  جعل 
لرعاية  والتفرغ  البيت  إلى  العودة  فكرة  أمامهن 

األبناء.
كانت رياض األطفال التابعة لوزارة التعليم تقبل 

األطفال من 4 إلى 6 سنوات وليس دون ذلك.
عندها اقترحتُ عليها فكرة حل لهذه المشكلة، 
واالستعانة  بالمدرسة  حجرة  تخصيص  وهــي 
بحاضنة مقابل مرتب شهري تتعاون فيه المدرسات 
التي  بالفكرة  ربيعة  السيدة  فرحت  المستفيدات. 
اقتنعت بها وتحمست لها، ولكنها ذكرت لي أنه ال 
يمكنها التنفيذ إال بعد موافقة السيدة مديرة قسم 

التفتيش بوزارة التربية والتعليم.
قسم  مديرة  مكتب  في  كنت  التالي  اليوم  وفي 
عايدة  السيدة  والتعليم  التربية  بوزارة  التفتيش 
لحلها،  والمقترح  المشكلة  عليها  وعرضت  طالب، 
إذ أصبحت رعاية  التي أكدت على وجودها بالفعل، 
تجاوبًا  وأبدت  المدرسات  من  الكثير  تشغل  األبناء 
أنه  وذكرت  الفور،  على  قدمته  الذي  المقترح  مع 
أن  البد  أنها  إال  بالفكرة  اقتناعها  من  وبالرغم 
تقابل السيد مديرالتعليم للمشاورة وأخذ الموافقة 

واتفقنا على لقاٍء آخر في غضون يومين.
بالفعل اجتمعنا في مكتبها بعد يومين، ولكنها 
رفض  التعليم  مدير  السيد  أن  أسف  وبكل  ذكرت 
المقترح وقال بالحرف الواحد إنه اليمكن االستغناء 
التي  المعلمة  على  وإنه  المدرسة،  في  حجرة  عن 
أْن  األبناء  ورعاية  العمل  بين  التوفيق  تستطيع  ال 

»تقعد في حوشها«.
إلى  بالمرأة  سترجع  سلبية  نظر  وجهة  كانت 
وكان  ذاكرتي  في  استقر  الذي  الرد  وهو  ــوراء،  ال
من  الليبية  المرأة  تشهده  كانت  ما  مع  متناقضًا 
نهضة في فترة االستقالل، حيث تم افتتاح الكليات 
متخصصون  أساتذة  لها  ُأحضر  التي  المختلفة، 
الجامعية،  الطالبة  وتلقت  الخارج،  من  ومرموقون 
35 جنيهًا شهريًا، كما خصصت  كما الطالب، مبلغ 
وشهدت  الجامعة،  وإلى  من  الطالبات  لنقل  حافلة 
إلى  الليبيات  الطالبات  عديد  إيفاد  الفترة  تلك 
الجامعية،  للدراسة  واألوروبــيــة  العربية  البلدان 
في  العمل  في  الليبية  المرأة  انخراط  إلى  إضافة 
الخارجية  المؤتمرات  في  والمشاركة  عدة  مجاالت 
وفد  ترأستُ  المثال  سبيل  فعلى  لبالدها،  ممثلة 
والطفولة  األســرة  مؤتمر  في   1963 العام  ليبيا 
الحوات.  سالمة  الزميلة  رفقة  العربية  بالجامعة 
المرأة ويشجعها ويعتز  الرجل يقدر عمل  حين كان 
بالمرأة المتعلمة العاملة أختًا أو زوجة أو ابنة ويفخر 
أنه  أدركنا  العاملة  المرأة  مشكلة  ولمواجهة  بها.. 
إذا  إال  مشاكلها  وتحل  تتقدم  أن  للمرأة  يمكن  ال 
»ماحك  القائل  للمثل  طبقًا  جهودها  على  اعتمدت 

جلدك مثل ظفرك فتوَل أنت جميع أمرك«.
افتتاح مراكز  لمناسبة  إلى ندوة نسائية  الدعوة 
طرابلس  معرض  قاعات  بإحدى  والطفولة  األسرة 

الدولي
والشؤون  العمل  وزارة  كانت   ،1965 العام  في 
األسرة  مراكز  مشروع  إنشاء  بصدد  االجتماعية 
رئيسة  وبصفتي  المتحدة،  األمم  برعاية  والطفولة 
قسم األسرة والطفولة كنت معنية بهذا المشروع. 
»دور  عنوان  تحت  ندوة  أعــددت  اإلطــار  هذا  وفي 
المرأة في تقدم المجتمع والنهوض به بين األمم«، 
سيدات  إليها  ودعوت  الدولي،  طرابلس  بمعرض 

عامالت من كل القطاعات.
السيدة  مــن  كــل  ــدوة  ــن ال ــذه  ه فــي  تحدثت 
اإلعــالم،  مجال  عن  اهلل  رحمها  الجهمي  خديجة 
والسيدة عايدة طالب عن مجال التعليم، وسيدة ال 
أنا عن  التمريض، وتحدثت  أتذكراسمها عن مجال 

مشروع مراكز األسرة والطفولة.
اهلل،  رحمها  الجهمي،  خديجة  السيدة  تحدثت 
عن مسيرتها الذاتية في مجال اإلعالم، التي بدأت 
العربية  مصر  جمهورية  إلى  والدها  مصاحبة  عند 
المجال، وعن  المرأة في هذا  والوقوف على نهضة 
بداية عملها كمذيعة باإلذاعة المسموعة ومقدمة 
برامج مميزه يتابعها الجميع، باإلضافة إلى برنامج 
مجال  في  العمل  كذلك  المستمعين،  مشاكل  لحل 
مجلة  تحرير  رئاسة  تولت  حتى  وتفوقها  الصحافة 

»المرأة«.
تحدثت السيدة عايدة طالب عن بداية مسيرتها 
بمعهد  الفتيات  من  كوكبة  والتحاق  التعليمية 
لم  التي  سنها،  صغر  رغم  أنها  وكيف  المعلمات، 
في  بالمعهد  طالبة  كانت  عشرة،  السادسة  تتجاوز 
األول  الصفين  لتالميذ  ومدرسة  الصباحية  الفترة 

والثاني في الفترة المسائية لعدم توفر المدرسات، 
مديرة  أصبحت  حتى  واجتهدت  ثــابــرت  وكيف 

التفتيش الفني بوزارة التربية والتعليم.
تحدثت السيدة التي ال أتذكر اسمها، لألسف،عن 
طالبة  بــدأت  كيف  التمريض،  مجال  في  عملها 
وزميلة  والتحقت هي  تفوقت  ثم  التمريض  بمعهد 
السودان  من  بكل  وتدريبية  دراسية  بدورات  لها 

وبريطانيا حتى عملت مدرسة بمعهد التمريض.
ــرة  األس رعــايــة  مــركــز  عــن  تحدثت  وبـــدوري 
مشتركة  اتفاقية  على  بناًء  ُأنشئ  الذي  والطفولة 
االقتصادية  الشؤون  وإدارة  الليبية  الحكومة  بين 
الطفولة  وصندوق  المتحدة،  باألمم  واالجتماعية 
-1 -2 1964. كنت قد قمت،  المتحدة في  باألمم 
المتحدة  األمم  خبيرة  شلبي  إقبال  السيدة  صحبة 
والمشرفة على المشروع، بزيارة لعدة أحياء سكانية 
على  المتحدة  األمم  خبيرة  اختيار  وقع  بطرابلس، 
منطقة تعرف بـ»باب عكارة«، وهو حي سكني يضم 
تبلغ  األكواخ  من  كبيرة  ومجموعة  شعبية  مساكن 
سلوى  السيدة  تديرها  ابتدائية  ومدرسة  المئات، 
تابعًا  والطفولة  لألمومة  ومركزًا  اهلل،  رحمها  كريم 
بمدينة  األحياء  أفقر  من  ويعتبر  الصحة،  ــوزارة  ل
حاجة  أكثر  ألنها  اختارتها  أنها  وذكرت  طرابلس، 
األسرة  رعاية  مركز  تشييد  تم  وبالفعل  للخدمات، 
بوسط المساكن الشعبية بالحي وفقًا لخريطة من 
افتتاحه  وتم  قليلة  أشهر  في  المتحدة  األمم  إعداد 
والطفولة  األســرة  إدارة  قامت  كما   ،1965 العام 
الداخلية  الالئحة  بإعداد  المتحدة  لألمم  التابعة 

لهذه المراكز.
والتدريب  والتوعية  الرعاية  بتقديم  المركز  قام 
الرعاية  وتقديم  األطفال  ورعاية  لألمهات  المهني 
الصحية وتقديم وجبتي فطور وغداء وألعاب داخلية 
تدريب  وتعليمية، كذلك  تربوية  وأنشطة  وخارجية 

العامالت بالمركز وتطوير مهاراتهن.
كانت العامالت في المركز ليبيات، وكن جديرات 
ومتفانيات في عملهن، مواظبات على الحضور من 
الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا عند تسليم 
بطاقة  إبراز  للتسليم  ويشترط  لذويه،  طفل  آخر 
لنقل  مواصالت  وسيلة  للمركز  وكانت  ذلك.  تثبت 
قبل  تبدأ  التي  المركز،  إلى  بيوتهن  من  العامالت 

الساعة السابعة وحتى الخامسة مساًء.
أتمنى في مقال قادم أن أسلط الضوء على تلك 
)األكواخ  عكارة  باب  منطقة  أضاءت  التي  المراكز 
أدارتــه  الــذي  القديمة  المدينة  ومنطقة  الحقًا(، 
خريجات  من  العال  عبد  نعيمة  السيدة  بجدارة 
والمركز  االجتماعية،  الخدمة  األولى لمعهد  الدفعة 
بن  السيدة  وأدارته  بنغازي  مدينة  في  ُأسس  الذي 
على  الضوء  تسليط  الندوة  من  الهدف  عامر.كان 
مراكز رعاية األسرة والطفولة وأهميتها في توعية 
وتطوير المرأة والنهوض بها والتي كنت أتمنى أن 
تنتشر مثل مراكز األمومة والطفولة التابعة لوزارة 

الصحة التي انتشرت في طول البالد وعرضها.
جمعية المرأة العاملة العام 1968

فيه  بما  ملحوظًا  أهليًا  نشاطًا  الفترة  تلك  عرفت 
جمعية  مثل  المرأة  بشؤون  تعنى  التي  الجمعيات 
السيدة  برئاسة  بنغازي«  في  النسائية  »النهضة 
»النهضة  وجمعية  اهلل،  رحمها  العنيزي  حميدة 
صالحة  السيدة  ورأستها  طرابلس«  في  النسائية 
ظافر رحمها اهلل ثم السيدة الفاضلة خدوجة الشلي.

ظل موضوع مساعدة المرأة العاملة التي كانت 

تتقدم في مجاالت العمل يشغلني، وجدت مصادفة 
بين الكتب والمجلدات التي تزخر بها مكتبة زوجي 
صغيرًا  كتيبًا  اهلل،  رحمه  المقهور  كامل  األستاذ 
والالئحة  واألنــديــة  األهلية  بالجمعيات  خاصًا 
أن  لي  تبين  عليه،  باطالعي  إلنشائها،  التأسيسية 
للغاية، وأن كل ما يتطلبه هو تقديم  األمر بسيٌط 

طلب لوزارة الشؤون االجتماعية يتضمن ما يلي:
1 - اسم الجمعية ومقرها.

2 - تحديد أهداف الجمعية ونشاطها.
3 - مصادر التمويل.

4 - توقيع عدد -ال أتذكره–من األعضاء.
للمرأة  نسائية  جمعية  تأسيس  لفكرة  تحمست 
خديجة  السيدة  على  الفكرة  وعرضت  العاملة 

الجهمي التي باركت الفكرة وروجت لها إعالميًا.
األساسي  بالنظام  مذكرة  بكتابة  قمت  وبالفعل 
جمعية  لتأسيس  المطلوبة  البيانات  فيها  وضحت 
مقرها  العاملة  الــمــرأة  بشؤون  تهتم  نسائية 
أبنائها  المرأة ورعاية  طرابلس، وأهدافها مساعدة 
من عمر شهر إلى ست سنوات، وأن تكون مصادر 
خمسة  وهو  األطفال  عن  باالشتراكات  التمويل 
من  أكثر  حالة  وفي  الطفل،  عن  شهريًا  جنيهات 
مراعاة  طفل  كل  عن  جنيهات  أربعة  لألسرة  طفل 

لميزانية األسرة.
في  عامالت  سيدات  بأسماء  قائمة  لدي  كان 
الزراعي  كــاإلرشــاد  الدولة  في  متعددة  مجاالت 
والتعليم  والتمريض  واإلذاعة  واإلعالم  والصحافة 
سبق  حيث  ــخ،  إل والــمــصــارف...  النفط  وشركات 
قمت  الوزارة،  تهم  عديدة  مناسبات  في  دعوتهن 
الجمعية  تأسيس  بخصوص  الجتماع  بدعوتهن 
الحضور  وكان  عكارة،  باب  بمنطقة  األسرة  بمركز 
بالحضور  القاعة  اكتظت  حيث  المتوقع،  من  أكثر 
للجمعية  األساسي  النظام  على  بالتوقيع  وقمن 
النحو  على  وكان  الجمعية  إدارة  مجلس  واختيار 
الجمعية،  رئيسة  الغرياني  سهير  السيدة  التالي: 
والسيدة  الرئيسة،  نائبة  الكانوني  مريم  والسيدة 
)ال  سر  وأمينة  الصندوق،  أمينة  الجزيري  زهــرة 
وقرار  األساسي  بالنظام  تقدمنا  اسمها(.  أتذكر 
المريمي  محمد  السيد  إلى  اإلدارة  مجلس  تشكيل 
رحمه اهلل، وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ 
لتسجيلها وإشهارها وهو ما كان وهكذا تم إشهار 
»جمعية  وسميت  ومحبة  بيسر  ووُلــدت  الجمعية 
المرأة العاملة«. قمت رفقة السيدة مريم الكانوني 
للجمعية،  مناسب  مقر  بالبحث عن  الوقت  ذلك  في 
مكانًا  وجدنا  حتى  الوقت  بعض  ذلك  واستغرق 
مبنى  عن  عبارة  وهو  مدارس  بعدة  محاطًا  مناسبًا 
من دورين يقع في ميدان أبو هريدة مقابل صيدلية 

أبو هريدة بإيجارعشرين جنيهًا شهريًا.
الجمعية  مقر  نقل  من  تمكنا  قصيرة  فترة  بعد 
بمنطقة شارع  تقريبًا،  المنطقة  بنفس  إلى شقتين 
الصريم، مملوكتين للدولة بمساعدة السيد جمعة 
لإلسكان  مديرًا  وقتها  وكــان  مشكورًا،  أبوحلقة 
تخص  أخرى  مشاريع  في  واستثماره  اإليجار  لتوفير 

المرأة.
أنشطة جمعية المرأة العاملة

1 - بيت الرضيع
توفير  هو  الجمعية  لتأسيس  األساسي  الهدف  كان 
الرعاية ألطفال السيدات العامالت منذ انتهاء إجازة 
أشهر  وأربعة  للموظفات  واحد  شهر  وهي  الوضع، 

للمدرسات مقابل اشتراك شهري رمزي.
بدأنا بتهيئة المكان وتأثيثه وتأمينه، حيث قمنا 
الميزانية  نصف  تكلف  النوافذ  على  حديد  بتركيب 
وثالجة  األطفال  لراحة  بالحجرات  بساط  وفــرش 
وتم  الموظفات  وتعيين  األطفال،  حليب  لحفظ 
االتفاق على إطالق اسم »بيت الرضيع« وقد اختارته 

السيدة نظمية عياد إحدى عضوات الجمعية.
الثامنة  يبدأ العمل في بيت الرضيع من الساعة 
األطفال  عدد  واليزيد  ظهرًا،  الثالثة  حتى  صباحًا 

الرضع على عشرة أطفال للمشرفة.
كنت قلقة من تحمل مسؤولية رعاية طفل رضيع 
عمره شهر، ولكني كنت أتطلع لحل جدي لمساعدة 
المرأة. وبفضل اهلل ورغبة األوفياء للوطن وتشجيع 
المرأة الليبية ومساندة المرأة العاملة والتقدم في 
مسيرتها وروح التعاون والعمل الجليل دون ضجيج، 
نجحت الفكرة ونفذت. وتجدر اإلشارة إلى أن السيد 
محمد  األستاذ  االجتماعية  الشؤون  وزارة  وكيل 
وكيل  نظيره  مع  بالتعاون  مشكورًا  قام  المريمي 
من  أطفال  طبيبة  بانتداب  بمفاجأتنا  الصحة  وزارة 
العمل هي  وزارة الصحة للحضور يوميًا طوال فترة 
الدكتورة ماجدة من جمهورية مصر العربية وذلك 
ترعى  التي  للوزارة،  التابعة  الحضانة  بدار  أسوة 
بما  يتباهى  أو  علينا  يمن  أن  دون  األيتام،  الرضع 
بالموضوع  مسبقًا  إلبالغنا  بنا  يتصل  حتى  أو  قدم 
والرعاية  الخدمات  أفضل  تقديم  تسنى  وبذلك 

للرضع.
الرئيسة  ونائبة  الجمعية،  رئيسة  ثالثتنا  كنا 
الرضيع  بيت  بمقر  يوميًا  نلتقي  الصندوق،  وأمينة 
قبل الذهاب إلى وظائفنا نتحدث مع السيدة نعمات 
بحري رحمها اهلل، مديرة بيت الرضيع للوقوف على 

ما يطرأ من صعاب نتكاتف لحلها فورًا.
الجمعة  2 - عرض سينمائي صباحي يوم 

لألطفال حتى سن الثانية عشرة
الخدمة  معهد  إدارة  الجمعية  عمل  أثناء  توليت 
والــشــؤون  العمل  ــوزارة  ــ ل الــتــابــع  االجتماعية 
مادة  كانت  تأسيسه،  في  شاركت  الذي  االجتماعية 
طالبات  على  مقررة  والبصرية  السمعية  الوسائل 
االقتصار  وعدم  الطالبات  إفادة  في  ورغبة  المعهد، 
على الناحية النظرية وبما أن زميلتنا السيدة شكرية 
والطفولة،  األسرة  مركز  مديرة  اهلل  رحمها  شكري 
باب عكارة، وعضو في الجمعية متزوجة من السيد 
الوسائل  قسم  مدير  اهلل  رحمه  الفرجاني  محمد 
السمعية والبصرية بوزارة التربية والتعليم، فقد تم 
التعاون معه على أن تتلقى طالبات المعهد دراسة 

هذه المادة عمليًا على يد متخصصين.
وعند مرافقتي في إحدى المرات للطالبات وجدت 
الرسوم  ــالم  وأف العربية  باألفالم  عامرة  مكتبًة 
جمعية  أنشطة  تنمية  وبهدف  حينها،  المتحركة. 
السيد محمد  على  وتنوعها، عرضت  العاملة  المرأة 
بفيلم  لألطفال  سينمائية  عروض  تقديم  الفرجاني 
االتصال  وتم  بالفكرة  رحب  الجمعة.  يوم  أسبوعي 
من  وهي  زغبية  نبيهة  السيدة  الكشفية  بالقائدة 
القائدات بالحركة الكشفية الستخدام مسرح  أوائل 
الصندوق  أمينة  السيدة  وقامت  لذلك،  الكشاف 
العضوات  بعض  مع  الجزيري  ــرة  زه بالجمعية 
أو  قرشين  بقيمة  أعتقد  للدخول  تذاكر  بطباعة 
المسرح  ــواب  أب على  جميعًا  كنا  ــروش.  ق أربعة 
الثياب  بأحسن  حضروا  الذين  األطفال  الستقبال 
والفرح يغمرهم، ودخلوا المسرح دون أولياء األمور. 
عضوات  من  ورغبًة  البرنامج  هذا  لنجاح  ونظرًا 
اقترحنا  األطفال  على  البهجة  إدخال  في  الجمعية 
وتوزيع  الشهر  بمواليد  االحتفال  فقرة  نضيف  أن 
الفرحة  ولكن  األطفال  على  والمشروبات  الحلويات 
لم تستمر حيث خشي الكشاف على مسرحه بسبب 
عروض  عدة  بعد  وأبلغنا  األطفال  فوضى  بعض 

بعدم االستمرار في التعاون معنا.
3 - نشاط آخر لجمعية المرأة العاملة

استخراج البطاقات الشخصية للعامالت
صدر قانون البطاقات الشخصية الذي يفترض تردد 
الشرطة، وبما  استخراجها على مراكز  الراغبين في 
أن ذلك يتعارض مع التقاليد آنذاك قامت الجمعية 
لحضور  الشرطة  جهاز  في  بالمسؤولين  باالتصال 
لتعبئة  العاملة  المرأة  لمقر جمعية  مندوبين عنهم 
في  الحقًا  الشخصية  البطاقات  احضار  ثم  البيانات 
العاملة  المرأة  تمكين  بهدف  هذا  كل  المقر.  ذات 
من استخراج هذه البطاقات من مقر الجمعية وبهذا 
على  الحصول  العامالت  من  المئات  استطاعت 

البطاقات الشخصية بيسر .
التعاون مع جمعيات أخرى

العاملة  المرأة  جمعية  تقوم  أن  في  أمل  لدي  كان 
بمشروع تأهيل السيدات األرامل والمطلقات الالتي 
تقدمها  التي  النقدية  المساعدات  على  يعشن 
 15 تتعدى  ال  وكانت  والمساعدات«  البر  »جمعية 
أن  تمنيت  أفرادها.  عدد  بلغ  مهما  لألسرة  جنيهًا 
بسيطة  مهن  على  الفئات  هــذه  بتدريب  نقوم 
التريكو  أو  البسط  وصناعة  والتطريز  كالخياطة 
اآللي، بحيث تزيد من دخلها وهي في بيتها ترعى 

أطفالها.
الدراسة،  في  زميلة  ألتقي  أن  الظروف  شاءت 
إلى  حضرت  التي  المطلب،  عبد  فريدة  السيدة 
أن  وشعرت  فرحت  الطبيب..  زوجها  رفقة  البالد 
تعيينها  يتم  أن  على  معها  اتفقت  سيتحقق،  األمل 
تقوم  أن  على  شهرية  مكافأة  مقابل  بالجمعية 
القديمة  المدينة  بمنطقة  ميداني  بحث  بإجراء 
مكتب  إلى  ذهبت  النساء.  من  الفئات  هذه  لحصر 
رئيس  الشويرف  اللطيف  عبد  الفاضل  الشيخ 
الفكرة  له  وشرحت  والمساعدات«،  البر  »جمعية 
اليوم  في  االخصائية.  مكافأة  بدفع  وبأننا سنتكفل 
التالي ذهبت رفقة زميلتي السيدة فريدة وقدمتها 
الكشوفات  تسليمها  تم  وبالفعل  العمل  الستالم 

باألسماء والعناوين وبدأت العمل.
مقابلة السيد وكيل وزارة الصناعة

وشرحنا  بمكتبه  الوزارة  وكيل  السيد  بزيارة  قمنا 
والمطلقات  األرامــل  السيدات  مساعدة  فكرة  له 
البر  »جمعية  من  مالية  مساعدات  يتلقين  الالتي 
بحصر  حاليًا  تقوم  الجمعية  وبأن  والمساعدات« 
وستتولى  القديمة  المدينة  بمنطقة  العائالت 
اآللي  والتريكو  الخياطة  على  التدريب  الجمعية 
الوزارة  تساعدنا  أن  نأمل  وأننا  البسط،  وصناعة 

بتوفير اآلالت للمتدربات.
استعداده  وأبدى  بالفكرة  الوكيل  السيد  رحب 
الفوري للقيام بهذا العمل بعد حصر العدد وإبالغه 
تسويق  في  المساهمة  في  برغبته  أفاد  بل  بهم، 
عند  بأنها  زميلتي  أبلغتني  فترة  بعد  المنتجات., 
اتضح  الحاالت  لحصر  ميدانية  بــزيــارات  قيامها 
هناك  وأن  صحيحة  غير  األســمــاء  من  كثيرًا  أن 
»جمعية  رئيس  السيد  جعل  مما  وهمية  أسماء 
محلي  بعقد  بتعيينها  يتمسك  والمساعدات«  البر 
األستاذ  مع  بالتعاون  المشكلة  تلك  لمواجهة 
والمساعدات«،  البر  »جمعية  عضو  شراللة  الطاهر 
مصلحة  وأخيرًا  أواًل  المهم  ألن  ذلك  على  ووافقت 
وكيل  السيد  بأن  فترة  بعد  سمعت  كما  الوطن.  
المنتجة  األسرة  مشروع  تبنى  قد  الصناعات  وزارة 
ومساعدتهن  مختلفة  مهارات  السيدات  وتعليم 
العمل  من  تمكنهن  شهادة  على  الحصول  في 
المشروع  هل  أعرف  لم  ولكني  للخياطة  كمدرسات 
فالفائدة  كان  وأيًا  األرامــل،  فئة  أم  عمومًا  للمرأة 
قامت  ناجحًا  مشروعًا  وكان  الوطن  سيدات  شملت 

به الوزارة.

نسوية،  ونهضة  حراكًا  شهدت  االستقالل  فترة  أن  الشك 
نفسها  على  معتمدة  بقوة،  الليبية  المرأة  فيها  شاركت 
هذه  أن  كما  بينها،  فيما  والتضامن  التعاون  روح  وعلى 
األهلي  والعمل  التعليم  كبيرعلى  بشكل  اعتمدت  النهضة 

ومساعدة القطاع الحكومي.
المرأة  جمعية  وتأسيس  األهلي  العمل  صعيد  فعلى 
كانت  التي  المالية  الموارد  قلة  من  الرغم  وعلى  العاملة، 
بيت  في  االشتراك  قيمة  نزد  لم  المرتبات  تكفي  بالكاد 
الرضيع، ولم نفتح القبول ألبناء غيرالعامالت رغم التهافت 
على االلتحاق، وذلك حفاظًا على مستوى الخدمات وإلتاحة 

الفرصة ألبناء المرأة العاملة في أية وقت وطول العام.
لسنة   111 رقم  القانون  صدر   1970 العام  في  أنه  إال 
تأسيس  في  الحق  قيد  الــذي  الجمعيات،  بشأن   1970
الجمعيات وحد من نشاطها، وعلمنا بأنه صدرت تعليمات 
بها،  العمل  وممارسة  دخولها  الجمعية من  بمنع عضوات 
وبذلك لم نقترب من الجمعية ولكن استمر »بيت الرضيع« 
وال أعلم إذا اقتصر على أبناء المرأة العاملة أم شمل أبناء 

غير العامالت، أما اسم الجمعية فقد تم استبداله بـ»رابطة 
المرأة«، وهكذا طويت صفحٌة ناصعٌة من صفحات العمل 

األهلي ولم تبقَ إال ذكرى من ذكريات كثيرة.
النشاط  إن  أقول  أن  يمكنني  التجربة  هذه  خالل  من 
التطوعي يجب أن يمتاز بالمرونة والبعد عن البيروقراطية 
األهلي  النشاط  أن  كما  المعقدة،  واإلجــراءات  والروتين 
التطوعي يسير جنبًا إلى جنب مع النشاط الحكومي، ويزداد 

كلما زاد وعي األفراد وحبهم لفعل الخير وحب الوطن.
في  غاية  األهلية  الجمعيات  تأسيس  ــراءات  إج كانت 
ومحبةٍ  ودٍ  عالقة  األعضاء  بين  ربطت  حيث  البساطة، 
وتعاون وهدف واحد هو الرقي بالمجتمع من خالل لقاءات 
عملية  في  اإلدارة  تعاون  ثم  الفكرة،  وطــرح  شخصية 
التسجيل واإلشهار، بل وتقديم المساعدة لينطلق العمل، 

إضافة إلى نشوء عالقات تعاون بين الجمعيات.
وإن  وحتى  األســرة،  رعاية  جمعية  وعملت  وُلدت  هكذا 
وسط  عطرة  ذكرى  لتظل  يزال،  ال  وهجها  أن  إال  انطفأت 

ذكريات كثيرة.

ترأست وفد ليبيا العام 1963 
في مؤتمر األسرة والطفولة 

بالجامعة العربية رفقة الزميلة 
سالمة الحوات

سهير الغرياني ترأست أول جمعية 
للمرأة العاملة، وكانت مريم 

الكانوني نائبة الرئيس

بعد االستقالل شهدت المرأة 
الليبية نهضة بافتتاح الكليات 

وتلقت الطالبة الجامعية أسوة 
بالطالب مبلغ 35 جنيهاً شهرياً

عندما قال مدير التعليم: على 
المعلمة التي ال تستطيع التوفيق 

بين عملها ورعاية األبناء »أن 
تقعد في حوشها«

عند تأسيس جمعية للمرأة العاملة 
دعوت سيدات عامالت في مجاالت عدة 

في التعليم والصحافة واإلعالم وشركات 
النفط والمصارف واإلرشاد الزراعي

 • طالبات معهد الخدمة االجتماعية في زيارة لقسم الوسائل السمعية والبصرية بوزارة التربية والتعليم

• لجنة المرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية من اليمين إلي اليسار السيدة فتحية مازق، السيدة خديعة الجهمي، السيدة أمل 
شنيب، السيدة سهير الغرياني، السيدة خدوجة الشلي

االجتماعية  الشؤون  وزيرة  مع  اليسار(  من  والخامسة  )الرابعة  الحوات  سالمة  والسيدة  الليبي  الوفد  ممثلة  الغرياني  سهير  السيدة   •
المصرية  د. حكمت أبوزيد في مؤتمر األسرة والطفولة بالجامعة العربية 1963

 • مبنى مركز األسرة والطفولة المشيد وفقا لمعايير األمم المتحدة  

الخاتمة

  كتبتها:  سهير محمد علي الغرياني

ما بني النظارة والوزارة.. جوانب من نهضة املرأة الليبية في فترة االستقالل
منها،  العطرة  خاصة  الذكريات،  إال  تبقي  ال  السنوات  بك  تتقدم  عندما 

تؤنسك وتمنحك الرضا وتشعر معها أنك قدمت شيئًا جمياًل تعتز به.
في العام 1963، اتحدت الواليات الثالث، )طرابلس وبرقة وفـزان(، وتغيـر 
عمارة  استئجار  تم  حينها  »وزارات«،  إلى  »نظارات«  من  اإلداري  النظام 
سكنية في زاوية الدهماني، لتكون مقرًا لوزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

التي ضمت من بين إداراتها إدارة جديدة تحت مسمى »الشباب والرياضة«. 
نقلتُ آنذاك من موظفة بإدارة الشؤون االجتماعية التابعة لنظارة الشؤون 
بإدارة  والطفولة«  »األسرة  قسم  رئيسة  إلى  طرابلس  بوالية  االجتماعية 
تحديد  دون  حينها  ُاستحدث  الذي  للوزارة،  التابعة  االجتماعية  الشؤون 
البنات  رعاية  دار  من  كٍل  على  اإلشراف  توليت  وهكذا  بعد.  اختصاصاته 

والحضانة في منطقة أبو هريدة وأحيانًا أقوم باإلشراف على دار المسنين 
ودار رعاية البنين. وبعد أن كانت الحضانة أيام نظارة الشؤون االجتماعية 
عبارة عن حجرة في مبنى دار رعاية البنات، بها نحو 15 طفاًل، تم تشييد 
مبنى خاص مالصق من دورين ليستوعب 250 طفاًل، من أنحاء البالد، وتم 
افتتاحه من الملكة فاطمة رحمها اهلل وبحضور زوجات السلك الدبلوماسي.

كنت العنصر النسائي الوحيد في 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

عندما توليت قسم األسرة والطفولة

وكيل وزارة الصناعات تبنى مشروع 
األسرة المنتجة وتعليم السيدات 
مهارات مختلفة ومساعدتهن في 

الحصول على شهادة تمكنهن من العمل
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واأللمانية  بارلي،  فلورانس  الفرنسية  الدفاع  وزيرتا  أكدت 
أورسوال فون دير ليين، خالل كلمتيهما االفتتاحية في مؤتمر 
ميونيخ، أهمية االعتماد على »استقاللية استراتيجية« أوروبية 
اتفاق  إلى  إشارة  في  »ناتو«،  حلف  خارج  الدفاع  مجال  في 

»بيسكو« الذي يثير قلق واشنطن.
ستولتنبرغ  ينس  »ناتو«  حلف  عام  أمين  رحب  جانبه،  من 
بحذر بتلك االتفاقية، مشددًا على أهمية أال تكون على حساب 

صالحيات »ناتو«.
أوروبا  تكون  أن  ضرورة  على  وألمانيا  فرنسا  وشددت 
الدفاع  وزيرتي  تشديد  مع  بنفسها  أمنها  ضمان  على  قادرة 
امتعاض  يثير  أوروبي  دفاعي  اتفاق  أهمية  على  البلدين  في 
امتالك  إلى  تحتاج  أوروبا  أن  إلى  أشارتا  لكنهما  واشنطن، 
»استقاللية استراتيجية« في مجال الدفاع لمواجهة التهديدات 
األطلسي  شمال  حلف  في  انخراطها  على  اإلبقاء  مع  األمنية، 

)ناتو(.
ونظيرتها  بارلي،  فلورنس  الفرنسية  الجيوش  زيرة  وقالت 
األلمانية أورسوال فون دير ليين، في كلمتيهما االفتتاحية أثناء 
مؤتمر سنوي حول األمن في ميونيخ، إن خطة الدفاع األوروبية 

ال تشكل تهديدًا لحلف شمال األطلسي.
وأكدت بارلي بالقول: »عندما نكون مهددين على مستوى 
على  قادرين  نكون  أن  يجب  جنوبًا،  خصوصًا  المباشر  جوارنا 
الحلف  أو  المتحدة  الواليات  تكون  عندما  حتى  ذلك  مواجهة 

)األطلسي( يحبذان انخراطًا أقل«.
وأضافت بارلي أن الدول األوروبية »يجب أن تكون جاهزة 
للعمل دون أن تطلب من الواليات المتحدة أن تقدم مساعدة، 
أو  واالستطالع  والمراقبة  االستخبارات  في  قدراتها  نقل  أو 

تحويل دعمها من بعثة ألخرى«.
األوروبية  المبادرة  هذه  أن  إلى  الفرنسية  الوزيرة  وأشارت 
بين  مشتركة  استراتيجية  ثقافة  »بروز  ستتيح  للتدخل 
الحلف  بين  »تعارض  عن  الحديث  واصفة  األوروبيين«، 

األطلسي واالتحاد األوروبي« بأنه »نقاش خاطئ«.
القتطاعها  واشنطن  ليين،  دير  فون  انتقدت  جانبها،  من 
»أصدقاءنا  مذكرة  الدبلوماسية،  ميزانيتها  من  أجزاء 
النواحي  عن  بعيدًا  قيمة  »مساهمات  لهم  أن  األميركيين« 

العسكرية«.

نريد أن نصبح أوروبيين أكثر
وأكدت فون دير ليين بالقول: »نريد الحفاظ على العالقات عبر 
أوروبيين  نصبح  أن  نريد  ذاته  الوقت  وفي  األطلسي،  ضفتي 

أكثر«.

وازنة  بأوروبا قادرة على أن تكون  وأضافت: »األمر يتعلق 
أكثر من وجهة نظر عسكرية ويمكنها أن تكون أكثر استقاللية 
وتحمل مسؤوليات أكبر داخل الحلف األطلسي خصوصًا. هذا 

تحدٍ يتعلق بالمستقبل األوروبي«.
وقالت فان دير لين: »إن هذا كان دعوة لليقظة، كنا بحاجة 

لفهم أننا بحاجة لتغير شيء وأن نقف على قدمينا«.
ليس على حساب »ناتو«

ستولتنبرغ،  ينس  األطلسي  للحلف  العام  األمين  وكرر 
الدفاعي  المجال  أوروبا قدمًا في  الجمعة في ميونيخ، أن دفع 
يجب أال يكون على حساب صالحيات الحلف األطلسي، مرحبًا 

بحذر بمبادرات الدفاع األوروبية.
»أال  يجب  االتفاقية  أن  األطلسي  لحلف  العام  األمين  وأكد 
مع  إنه  وقال  األطلسي«.  حلف  جهود  تكمل  بل  تتنافس، 
اإلنفاق  من   80% فإن  األوروبي،  االتحاد  من  بريطانيا  خروج 
التكتل  الدفاعي لحلف شمال األطلسي سيأتي من دول خارج 

المعركة  في  األوروبيين  غير  الحلفاء  أهمية  مؤكدًا  األوروبي، 
ضد التهديدات األمنية.

وأضاف بالقول: »أشيد بهذه الجهود طالما أنها ال تنافس 
الذي  للقلق  تلميح  في  تكملها«  بل  األطلسي،  الحلف  جهود 
أبدته واشنطن أثناء اجتماع الحلف نهاية األسبوع الماضي في 
بروكسل. وأوضح: »إن االتحاد األوروبي ال يستطيع أن يحمي 

أوروبا بقواه الذاتية«

اتفاقية »بيسكو« المثيرة للجدل
»تعاونًا«   2017 ديسمبر  في  األوروبي  االتحاد  وأطلق 
عسكريًا غير مسبوق )تعاونًا بنيويًا دائمًا( يعرف اختصارا باسم 
»بيسكو« لتطوير تجهيزات عسكرية حديثة والتعاون واتخاذ 

القرار.
لكن هذا النهج الدفاعي األوروبي دفع بمسؤولين أميركيين 
كبار للتشكيك في خطة االتحاد األوروبي هذا األسبوع، خشية 

أن تؤدي لسحب الموارد من حلف شمال األطلسي أو أن تصبح 
مظلة »حمائية« للمصنعين الدفاعيين األوروبيين.

نال  وقد  جدل،  وسط  »بيسكو«  األوروبي  االتحاد  وأطلق 
وأزمة  »بريكست«،  مشروع  بفعل  تحفيزًا  الدفاعي  الطرح 
ال  الذي  األبيض  والبيت  المتنامي،  الروسي  والنفوذ  الهجرة، 
25 دولة  وقعته  الذي  االتفاق،  ويرمي  توقع تصرفاته.  يمكن 
تتعاون بشأن  األعضاء  الدول  إلى جعل  األوروبي،  االتحاد  في 

اإلنفاق على ملف الدفاع وتطوير تجهيزات عسكرية حديثة.
األوروبي في صوفيا،  االتحاد  خارجية  لوزراء  اجتماع  وخالل 
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية باالتحاد، فيدريكا موغيريني، 
أنها قدمت تطمينات أن الخطة األوروبية ال تسعى أن تحل محل 
حلف شمال األطلسي، لكنها أوضحت أنها رفضت طلبًا من وزير 
الدفاع األميركي جيمس ماتيس لتقديم تعهد مكتوب يؤكد 
أن الدفاع المشترك هو مهمة حصرية لحلف شمال األطلسي، 
مشيرة إلى أن ذلك »مذكور بوضوح في االتفاقات األوروبية«.

بريطانيا تطالب باتفاق أمني بعد »بريكست«
من ناحية أخرى، حثت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، 
القادة األوروبيين على التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق للتعاون 
 ،2019 مارس  في  المقررة  »بريكست«،  عملية  يعقب  األمني 

محذرة من خطورة تقديم الملفات السياسية على األمنية.
كلود  جان  األوروبية،  المفوضية  رئيس  رحب  جانبه،  من 
يونكر، بعقد تحالف أمني مع لندن، ولكنه شدد على ضرورة 

»عدم خلط األوراق« بين المسائل األمنية والقضايا األخرى.
»عاجل«  بشكل  لتوصل  إلى  السبت  دعت  ماي  وكانت 
بعد  األوروبي  االتحاد  مع  األمني  التعاون  على  اتفاق  إلى 
»بريكست«، محذرة من أن األمر يشكل مسألة »حياة أو موت« 

بالنسبة لكثير من المواطنين.
وفي خطاب أمام مؤتمر األمن في ميونيخ ، أقرت ماي بأنه ال 
يوجد في الوقت الحاضر اتفاق بين االتحاد األوروبي وأي دولة 

ثالثة »يعبر تمامًا عن عمق وامتداد عالقتنا القائمة«.
لكنها قالت إنها ال ترى سببًا يمنع الطرفين من التوصل إلى 
طرق عملية إلقامة »شراكة )أمنية( عميقة ومميزة«. وأضافت 
وحذرت  الشأن«.  بهذا  المناقشات  تأخير  يمكننا  »ال  بالقول: 
األوروبيين من تقديم الملفات السياسية على تلك المرتبطة 
رئيس  ضم  لجمهور  وقالت  واإلرهاب.  الجريمة  ضد  بالتعاون 
يتيح  وقتًا  ليس  »هذا  يونكر:  كلود  جان  األوروبية  المفوضية 
ألي منا أن يسمح بأن يعيق التعاون بيننا ويهدد أمن مواطنينا 
أيديولوجيات  أو  مؤسساتية  وقيود  الشركاء  بين  تنافسٌ 
متجذرة«. وحذرت من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 
في  التكتل  من  رسميًا  لندن  تنسحب  الذي  الوقت  في  أمني 
مارس 2019، »ستتوقف« عمليات تسليم الموقوفين السريعة 

بموجب مذكرات االعتقال األوروبية.
الشرطة  من  جزءًا  بريطانيا  تعد  لم  حال  في  أنه  وأضافت 
األوروبية »يوروبول«، فإن ذلك سيعرقل مشاركة المعلومات، 
المنظمة  والجريمة  اإلرهاب  على  الحرب  بدوره  سيقوض  ما 
لكال  مؤذيًا  ذلك  »سيكون  وقالت:  اإللكترونية.  والهجمات 
الطرفين وسيعرض جميع مواطنينا إلى خطر أكبر«، داعية القادة 
األوروبيين إلى إظهار »بعض اإلبداع والطموح الحقيقيين« عبر 

التوصل إلى اتفاق أمني فريد بين بريطانيا واالتحاد األوروبي.
اآلن بشكل عاجل إلبرام معاهدة  التحرك  وأضافت: »علينا 

تحمي جميع المواطنين األوروبيين أينما كانوا في أوروبا«.
ورحب رئيس المفوضية األوروبية، جان كلود يونكر، بعقد 
التكتل  على  إن  للمؤتمر  وقال  بريطانيا  مع  أمني«  »تحالف 
ولندن حل المسائل األمنية بشكل منفصل عن القضايا األخرى 
المتعلقة باالنسحاب مثل التجارة. وأكد يونكر أن األمن ال يجب 
أن يخلط »بمسائل أخرى متعلقة باالنسحاب« بما يقوض آمااًل 
بريطانية باستخدام ورقة األمن كمقايضة للوصول إلى اتفاق 

تجارة حرة مع االتحاد.

فرنسا وأملانيا تدعوان الستراتيجية دفاعية أوروبية مستقلة
تباينات عبر »األطلسي« وتحفظات أميركية

<  وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير ليين تلقي كلمة في الدورة 54 لمؤتمر األمن بميونيخ 

<   موقع الهجوم في ستوكهولم 

ميونيخ ــ وكاالت
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املتهم باعتداء ستوكهولم: أردت 
قتل »الكفار« انتقامًا لـ »داعش«

تنهي شهر عسل قصيًرا 
املناورات األميركية ــ الكورية الجنوبية املشتركة ستمضي قدمامع بيونغ يانغ

أكدت كل من الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية 
عسكرية  مناورات  إجراء  في  قدما  المضي  الثالثاء 
تلك  أن  رغم  البارالمبية  األلعاب  بعد  مشتركة 
المناورات تثير على الدوام غضب بيونغ يانغ وبعد 
شبه  في  األولمبية  األلعاب  حققته  الذي  التقارب 

الجزيرة الكورية.
إرجاء  وافقت على طلب سيول  وكانت واشنطن 

و»فول  ريزولف«  »كي  باسم  المعروفة  التدريبات 
أومطلع  فبراير  أواخر  تبدأ  ما  عادة  والتي  أيغل«، 
مارس، إلى ما بعد دورة األلعاب األولمبية في بيونغ 

تشانغ بكوريا الجنوبية، سعيا لتجنب إثارة التوتر.
بمسعى  للقيام  األولمبياد  يانغ  بيونغ  واغتنمت 
ومشجعين  رياضيين  يضم  وفدا  فأرسلت  للتقارب 
تتقدمهم شقيقة الرئيس كيم يو جونغ إلى األلعاب.

الزعيم  من  دعوة  معها  الوفد  رئيسة  وحملت 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الرئيس الكوري 

الجنوبي لعقد قمة في بيونغ يانغ، والتي لم يوافق 
عليها فورا قائال إنه يجب تهيئة الظروف المناسبة 

أوال.
ويقول المحللون إن التقارب الذي حققته األلعاب 
انتهاء  بعد  طويال  يستمر  ال  قد  الجزيرة  شبه  في 
الفعاليات الرياضية، وخصوصا عندما تبدأ المناورات 
»كي ريزولف« التي تجري في مركز قيادة، وو»فول 

إيغل« وهي مناورات ميدانية.
وسيعلن الحليفان عن موعد بدء المناورات بين 

ومطلع  مارس   18 في  البارالمبية  األلعاب  نهاية 
أبريل، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع في سيول سونغ 

يونغ–مو أمام الجمعية الوطنية.
األميركية  القوات  باسم  المتحدث  ذلك  وأكد 
 — المؤجلة  المناورات  موعد  »إن  وقال  لكوريا، 
األلعاب  بعد  سيعلن   — ايغل  وفول  ريزولف  كي 

البارالمبية« مضيفا »المناورات أرجأت ولم تـلغ«.
القوات  قائد  بروكز  ك.  فنسنت  الجنرال  وقال 
والبالغ  الجنوبية  كوريا  في  المتمركزة  األميركية 

أمام  الماضي  األسبوع  عنصر   28500 عديدها 
لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب األميركي 
المشتركة »ضرورية« من أجل »منع  المناورات  إن 

العدوان الكوري الشمالي«.
وتشهد هذه المناورات على الدوام تصعيدا في 
التوتر العسكري إذ تقوم كوريا الشمالية بمناورات 

مضادة لما تعتبره تجريبا على عملية اجتياح.
النووية ضرورية  إن األسلحة  يانغ  وتقول بيونغ 

لها للدفاع عن نفسها ضد تهديد غزو أميركي.

واتهمت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية 
أجواء  نسف  بمحاولة  المتحدة  الواليات  االثنين 

المصالحة باستئناف المناورات.
دونالد(  األميركي  )الرئيس  »إن  الوكالة  وقالت 
على  للقضاء  االبتزاز  يمارسون  وزمرته  ترامب 

السالم الذي بدأ ينمو في شبه الجزيرة الكورية«.
أعلن  ماتيس  جيم  األميركي  الدفاع  وزير  وكان 
نهاية  قبل  ستبدأ  التمارين  أن  سابق  وقت  في 

األلعاب البارالمبية.

أكد طالب اللجوء األوزبكي الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداء صدمًا بشاحنة أسفر عن خمسة 
قتلى في أبريل 2017 في ستوكهولم، أمام المحكمة الثالثاء في اليوم الثالث من محاكمته 

بتهمة اإلرهاب، أنه كان يريد قتل »كفار« انتقامًا من تدخالت السويد ضد »دولة الخالفة«.
ويحاكم، رحمة عقيلوف، بتهمة مهاجمة شارع تجاري للمشاة مزدحم في العاصمة السويدية 

في ساعة ذروة بشاحنة تسليم بضائع مسروقة في 7 أبريل 2017 في ساعة الذروة.
وأدى االعتداء صدما بالشاحنة إلى مقتل ثالث سويديات، إحداهن فتاة في الحادية عشرة 

من العمر، وبريطاني وبلجيكية، وإصابة عشرة آخرين من المارة بجروح.
تنظيم  بايع  السويد،  في  للجوء  طلبه  رفض  بناء  عامل  وهو  األربعيني  األوزبكي  وكان 

»داعش«، لكن التنظيم لم يصدر أي بيان يتبنى فيها الجريمة التي ارتكبها عقيلوف.
وصباح الثالثاء، أوضح رحمة عقيلوف، الذي مثل مرتديًا بنطااًل أخضر، باللغة الروسية أمام 
المحكمة، أنه تصرف بهدف حمل السويد »على وقف مشاركتها في التصدي لدولة الخالفة 

والتوقف عن إرسال جنودها إلى مناطق الحرب«.
وذكرت النيابة العامة أن االستماع إلى رحمة عقيلوف الذي كان يعد العتدائه منذ ثالثة أشهر 
بهدف »سحق كفار« على حد قوله، سيتيح فهمًا أفضل »لعملية اعتناق األفكار المتطرفة« بين 

منفذي االعتداءات »المهمشين في بلد أجنبي«.
واعتبر المدعي العام هانس أيرمن أن اعتداء عقيلوف »يندرج في إطار أوسع« لإلرهاب.

وقال محامي عقيلوف إن المتهم كان ينوي أن يلقي مصرعه خالل االعتداء، إما برصاص 
الشرطة، أو بقنبلة يدوية الصنع عثر عليها داخل الشاحنة. واشتعلت قوارير الغاز التي كان 
ينقلها لكنها لم تنفجر. وكان المتهم ينوي »قتال العدو... بالوسائل نفسها التي يستخدمها 
لقتالنا«، كما قال أمام المحكمة، بصوت منخفض ولكن صارم. وأضاف: »كنت أنوي االستشهاد 
ُاعتقل بعد ساعات. واعترف بمسؤوليته منذ  في االنفجار«. وفرَّ عقيلوف بعد االعتداء لكنه 

االستجواب األول، وبذنبه منذ بدء المحاكمة في 13 فبراير.

متواطئون محتملون
وأحد رهانات المحاكمة، غير المسبوقة في هذا البلد اإلسكندنافي، هو أيضًا كشف أي متواطئين 
محتملين في العملية. وتبين من التدقيق في هاتفه المحمول أنه تواصل مع كثير من المحاورين 

األجانب بواسطة تطبيقات رسائل مشفرة، لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد هوياتهم.
وبعد أن رفض مكتب الهجرة طلبه في يونيو 2016، انتقل عقيلوف إلى اإلقامة سرًا لتجنب 
زمالء  بحسب  والمخدرات  الكحول  يتناول  الذي  أطفال،  ألربعة  األب  عقيلوف،  وكان  إبعاده. 

ومعارف له، يعيش وحده في السويد دون عائلته.
وفي تصريحات للصحفيين، قال غوستاف ليندرهولم محامي 11 من الضحايا إن »موكلي 
متشوقون لسماع ما سيقول، وما هي دوافعه«. وأضاف غوران هالمارسون الذي يمثل ضحايا 
آخرين أن موكليه »يتساءلون خصوصًا ما إذا كان سيعرب عن أسفه«. وأكد محامي عقيلوف أن 
األخير ينوي الرد على األسئلة المتعلقة بتطرفه ونواياه. وخصصت األيام األولى للجلسة إلعالن 
النيابة العامة محضر األحداث الدقيق. وتعتزم النيابة العامة طلب إنزال عقوبة السجن مدى 

الحياة بعقيلوف بتهمة تنفيذ عمل إرهابي ومحاولة القيام بعمل إرهابي.

ستوكهولم – وكاالت

التحقيق في تدخل روسيا في االنتخابات األميركية يطال تعامالت صهر ترامب التجارية
تعامالت مع روسيا والصين وقطر

<   الرئيس دونالد ترامب يحيي صهره جاريد كوشنر خالل فعالية في البيت األبيض 

واشنطن – وكاالت

ينظر المدعي الخاص األميركي، روبرت مولر، المكلف 
الرئاسية  االنتخابات  الروسي في  التدخل  التحقيق في 
الرئيس  مستشار  بها  قام  مساع  في  األميركية، 
وصهره، جاريد كوشنر، لجذب مستثمرين أجانب، وال 
لشركته  التمويل  لتأمين  والصين،  روسيا  من  سيما 
دونالد  الرئيس  بين  االنتقالية  الفترة  خالل  العقارية 
إن  »سي  شبكة  ذكرت  ما  بحسب  وتنصيبه،  ترامب 

إن«.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن تحقيق مولر يتركز 
فيما  وتحديدا  روسيا،  في  كوشنر  اتصاالت  على  فقط 
وعالقات  االنتخابية،  الحملة  بيانات  بتحليالت  يتعلق 
كوشنر بمستشار األمن القومي مايك فلين الذي أجبر 
على االستقالة وقد وجهت إليه التهمة رسميا في هذه 

القضية.
وكان مولر أصدر الجمعة قرار اتهام بحق 13 مواطنا 
االنتخابات  روسيا وثالث شركات بدعوى تدخلهم في 
الرئاسية األميركية منذ العام 2014 عن طريق إنشاء 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  مزورة  حسابات 
للتصويت  األميركيين  المواطنين  لدفع  واستغاللها 
لصالح ترامب بدال عن المرشحة الديمقراطية هيالري 

كلينتون التي خسرت االنتخابات.
خالل  كوشنر  محادثات  في  مولر  فريق  ويحقق 
لشركة  تمويل  على  للحصول  االنتقالية  الفترة 
666 على  »كوشنر كومبانيز« المالكة مبنى المكاتب 
الجادة الخامسة الشهيرة في نيويورك بعد انتكاسات 
مالية، بحسب ما أعلنت »سي إن إن« نقال عن مصادر 

مطلعة على التحقيق.
ووالد كوشنر هو مؤسس شركة التطوير العقاري.

يتصل  لم  مولر  فريق  إن  إن«  إن  »سي  وقالت 
مقابلة  يطلب  أو  كومبانيز«  »كوشنر  بشركة  بعد 
مسؤوليها، وإن أسباب تركيز الفريق على مستثمرين 

أجانب لم تتضح بعد.
الفترة  فريق  اتصاالت  في  بارزا  دورا  ولعب كوشنر 
تحدث  أنه  إلى  وألمح  أجنبية،  حكومات  مع  االنتقالية 
من  أكثر  من  جهة   50 من  أكثر  إلى  الفترة  تلك  في 

15 دولة.
من  الثامن  في  ترامب  انتخاب  على  أسبوع  وبعد 
إدارة  مجلس  برئيس  كوشنر  التقى   ،2016 نوفمبر 
آخرين  ومسؤولين  للتأمين  الصينية  انبانغ  مجموعة 

فيها، بحسب ما ذكرت جريدة »نيويورك تايمز«.
وو  انبانغ  إدارة  مجلس  ورئيس  كوشنر  وكان 
كانت  اتفاق  إلى  التوصل  وشك  على  شياوهوي 
على   666 المبنى  في  بموجبه  ستستثمر  مجموعته 
بحسب  فشلت،  المحادثات  لكن  الخامسة،  الجادة 

نيويورك تايمز.

يستهدفها  التي  األخرى  التجارية  الصفقات  ومن 
الوزراء  رئيس  مع  نفسه  العقار  حول  مفاوضات  مولر، 
بحسب  ثاني،  آل  جاسم  بن  حمد  السابق  القطري 
الموقع اإلخباري »ذي انترسبت«. لكن الصفقة فشلت 

أيضا.
مليار   1,8 لقاء   2007 في  المبنى  كوشنر  واشترى 
مالية  بانتكاسات  تسببت  العقارية  األزمة  لكن  دوالر 
إلى  تراست  ريالتي  فوناردو  بشركة  دفع  مما  للبرج، 

شراء %49,5 من أسهمه في 2011.
إن«  إن  لـ»سي  لويل  أبي  كوشنر  محامي  وقال 
على مدى التعاون المكثف للسيد كوشنر مع إجراءات 
وثيقة  تطلب  ولم  واحد  سؤال  يطرح  »لم  التحقيق: 
كوشنر. بصفقات  وال   666 بالمبنى  متعلقة  واحدة 

كو«.
وأضاف: »كما ال يوجد أي سبب يدفع لطرح أسئلة 

حول هذه الصفقات التجارية العادية«.
االنتقالية  الفترة  خالل  أيضا  كوشنر  والتقى 
مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  غوركوف  بسيرغي 
أمام  إفادة  في  قال  لكنه  »فينشيكونوموبنك«. 

الكونغرس إن اللقاء كان ألسباب رسمية حكومية.
من  جزءا  كانت  المحادثات  إن  قال  البنك  أن  غير 
أن  بوست  واشنطن  وذكرت  اجتماعات عمل.  سلسلة 

مولر يحقق في ذلك اللقاء أيضا.

الكرملين ينفي
تدخله  على  أدلة  وجود  عدم  اإلثنين  الكرملين  وأعلن 
االتهام  قرار  بعد  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في 
الثالثة  الروس  المواطنين  بحق  مولر  أصدره  الذي 
عشر، ومن بينهم رجل أعمال معروف ومقرب جدا من 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين. ويدعى رجل األعمال 
روسيا  في  مشهور  وهو  بريغوجين،  يفغينى  المتهم 

بلقب »طباخ بوتين«.
لكن الكرملين الذي يرفض اتهامه بالتدخل لزيادة 
تم  التي  االتهامات  أن  يعتبر  ترامب،  انتخاب  فرص 
روس«  بمواطنين  فقط  »تتعلق  الجمعة  توجيهها 

وليس دولة روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
للصحفيين: »ال يوجد أي دليل جوهري على تدخل« في 

الشؤون األميركية.
وثالث  روسيا  مواطنا   13 إلى  االتهامات  ووجهت 
واتهم  المتحدة،  الواليات  لخداع  بالتآمر  شركات 
المصرفي وخمسة آخرين  ثالثة منهم أيضا باالحتيال 

بانتحال شخصيات.
بتمويل  بريغوجين،  األميركي،  القرار  ويتهم 
مجموعة ركزت عملها على تعزيز حملة ترامب وتحقير 
السياسي  النظام  في  الشقاق  و»بث  كلينتون،  هيالري 

األميركي«.

فريق  بين  تواطؤ  أي  يذكر  ال  االتهامي  القرار  لكن 
بيسكوف:  وأضاف  الروسية.  والحكومة  ترامب  حملة 
»ال يوجد أي مؤشر على ضلوع الحكومة الروسية« في 
حين االتهامات التي تم توجيهها الجمعة »تتعلق فقط 

بمواطنين روس«.
أننا نعتبر أي اتهام من هذا  وقال: »لذا، نصر على 
النوع ال أساس له وال نعتبره دليال شامال أو عادال على 

اإلطالق«.

»يموتون من الضحك«
الخارجية الروسي سيرغي الفروف السبت  ووصف وزير 
»ثرثرة«  بأنها  األميركية  االتهامات  ميونيخ  في 
األدلة  لكن  »اتهامات  إلى  اإلثنين  وأشار  و»أوهام«. 
الرئيس،  المتهم  قال  جهته،  من  بعد«.  تقدم  لم 
إدراجي  جراء  اإلطالق  على  مستاء  »لست  بريغوجين: 
على الئحة المتهمين«. وأضاف: »إذا أراد )األميركيون( 

أن يروني شيطانا، اتركوهم يفعلوا ذلك«.
إطار  في  اسمه  الروسية  اإلعالم  وسائل  وذكرت 
بطرسبورغ  سان  مدينة  في  مقرها  بشركة  عالقته 
مدرجة تحت مسمى »وكالة أبحاث اإلنترنت«، قد تكون 
الصحافة،  الروسية بحسب  تابعة ألجهزة االستخبارات 
شبكات  على  المزورة  الحسابات  آالف  في  ومساهمة 
التواصل االجتماعي في محاولة للتأثير على الرأي العام 

في روسيا وفي الخارج بحسب أهداف الكرملين.
يفوق  نجاحا  تحقق  موسكو  أن  األحد  ترامب  وأكد 
»أقصى ما كانت تحلم به« من حيث خلق الفوضى في 
الواليات المتحدة، منتقدا التحقيقات العديدة وجلسات 

االستماع التي تجرى في إطار التحقيق الروسي.
وكتب في تغريدة »إنهم يموتون من الضحك في 

موسكو. استفيقي يا أميركا!«.
حساسة  روسيا  إلى  الموجهة  االتهامات  وتعتبر 
االنتخابات  مع  المتحدة  الواليات  في  السنة  هذه  جدا 

البرلمانية المرتقبة في نوفمبر.
األميركية،  االستخبارات  أجهزة  رئيس  أكد  وقد 
للتأثير  السعي  إلى  تعمد  قد  روسيا  أن  كوتس،  دان 
فعلت  ما  غرار  على  المقبل  الخريف  انتخابات  على 
العام 2016. إال أن ترامب تجنب منذ الجمعة التنديد 
حصوله،  نفسها  إدارته  أكدت  الذي  الروسي  بالتدخل 
التواطؤ  قضية  ورافضا  حملته  فريق  براءة  على  مركزا 

مع الروس على الديمقراطيين وسلفه باراك أوباما.
ومكتب  األميركية  االستخبارات  أجهزة  ونددت 
الروسي  بالتدخل  آي«  بي  »إف  الفدرالي  التحقيقات 
في االنتخابات الرئاسية العام 2016، عبر حمالت على 
من  المعلومات  وقرصنة  االجتماعي  التواصل  شبكات 

المعسكر الديمقراطي األميركي.
السياسة  في  التدخل  محاولة  روسيا  نفت  ولطالما 
»الصراعات  االتهامات على حساب  ورفضت  األميركية 

الداخلية« بين األطراف السياسية في واشنطن.

<  رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 

سول – وكاالت
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خطاب  في  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  طالب 
متعددة  »آلية  بإنشاء  الثالثاء  األمن  مجلس  أمام  ألقاه 
األطراف« لحل القضية الفلسطينية عبر »مؤتمر دولي« 

للسالم يعقد منتصف العام الحالي، 2018.
لموقفه  تأكيدًا  الفلسطيني  الرئيس  دعوة  ومثلت 
في  السالم  بعملية  المتحدة  الواليات  النفراد  الرافض 
الشرق األوسط والمعطلة منذ سنوات، خاصة في أعقاب 
قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب مطلع شهر ديسمبر 
الصهيوني  للكيان  عاصمة  المحتلة  بالقدس  االعتراف 

ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى هناك.
وعرض عباس خطة للسالم في الشرق األوسط حدد 
»نرجو  وقال  مفاوضات.  األساسية ألي  المرجعيات  فيها 
منكم مساعدتنا«، وسط تصفيق شديد من الحاضرين.

ودعا عباس إلى »تشكيل آلية دولية متعددة األطراف 
تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع 
الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن 

فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ«.
في  للسالم  دولي  مؤتمر  عقد  إلى  »ندعو  وأضاف 
الشرعية  قرارات  إلى  يستند   ،2018 العام  منتصف 
الطرفين  واسعة تشمل  ويتم بمشاركة دولية  الدولية، 
وعلى  الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  واألطراف  المعنيين، 
رأسها أعضاء مجلس األمن الدائمين والرباعية الدولية، 
على غرار مؤتمر باريس للسالم أو مشروع المؤتمر في 

موسكو كما دعا له قرار مجلس األمن 1850«.
في  أعلى هيئة  أمام  والنادرة  الطويلة  مداخلته  وفي 
الدول  الفلسطيني أيضًا  الرئيس  المتحدة، طالب  األمم 
أصل  ومن  بذلك.  بالقيام  بفلسطين  تعترف  لم  التي 
138 دولة فقط  اعترفت  المتحدة،  193 بلدًا في األمم 

بفلسطين كما قال.
جهودنا  سنكثف  القادمة،  الفترة  »خالل  وأضاف 
المتحدة،  األمم  في  الكاملة  العضوية  على  للحصول 
والعمل على تأمين الحماية الدولية لشعبنا، الوضع لم 
يعد يحتمل، ونأمل مساعدتكم لنا في هذا الخصوص«.

يعترف  لم  بعضها  زال  »ال  األعضاء  الدول  إن  وقال 
بأن  علمًا  بذلك،  بالقيام  ونطالبه  فلسطين،  بدولة 
المفاوضات،  عن  بدياًل  ليس  فلسطين  بدولة  االعتراف 

بل يعززها«.
وغادر عباس القاعة وسط التصفيق دون أن يستمع 
نظيرته  أو  دانون  داني  اإلسرائيلي  السفير  كلمة  إلى 
وراءك«،  نجري  »لن  قالت  التي  هايلي  نيكي  األميركية 
وكانت اتهمته في خطاب سابق في يناير بأنه ال يتحلى 
بالشجاعة الكافية. كما دعت هيلي الرئيس الفلسطيني 
والقبول  القدس  بشأن  ترامب  قرار  »تجاوز«  إلى 

بالوساطة األميركية من أجل استئناف المفاوضات.
وكان ترامب قد وصف قراره بشأن القدس المحتلة، 
بأنه  والمسلمين،  والعرب  الفلسطينيين  أغضب  الذي 
أهم قرار اتخذه في عامه األول في البيت األبيض، وأنه 
نحى جانبًا الخالف بشأن مصير القدس الشرقية التي تم 
احتاللها من ضمن أراضي عربية أخرى كثيرة في أعقاب 

حرب 1967.

فيتو أميركي
عباس  فكرة  ببرود  األميركية  الخارجية  وزارة  وتلقت 
حول عقد مؤتمر دولي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
بلدانًا  أن  األوقات  من  وقت  في  رأينا  »إذا  نويرت  هيذر 
أخرى يمكن أن تكون مفيدة لعملية السالم، فسنكون 
على استعداد بالتأكيد لجعلها منخرطة«. إال أن نويرت 

وصفت رغم ذلك مالحظات عباس بأنها »بناءة« وعبرت 
عن األمل بعودته إلى طاولة المفاوضات.

وضع  فلسطين  منحت  المتحدة  األمم  أن  إلى  يشار 
دولة مراقب غير عضو في عام 2012 لكن االنتقال إلى 
عضوية كاملة سيستدعي موافقة باإلجماع من مجلس 
األمن بدون فيتو من الواليات المتحدة، الداعمة األولى 

إلسرائيل.
وندد الرئيس الفلسطيني بالقرارات األحادية الجانب 
 2017 العام  نهاية  في  المتحدة  الواليات  اعتراف  مثل 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، بينما كانت هايلي تنظر إليه 

من دون أي تعبيرات على وجهها.
»القدس  تكون  أن  إلى  المجلس  أمام  عباس  ودعا 
الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة 

أمام أتباع الديانات السماوية الثالث«.
ويرفض عباس وساطة من اإلدارة األميركية بمفردها 
منذ أن اعترف الرئيس األميركي دونالد ترامب في نهاية 

2017 بالقدس عاصمة إلسرائيل.
يتغير«،  لن  القرار  »هذا  قائلة  ردت  هايلي  أن  إال 
وانتقدت األمم المتحدة التي تهدر »الكثير من الوقت« 
دولة  »أكثر  إسرائيل  وبتحميل  األوسط  الشرق  حول 
ديموقراطية في الشرق األوسط« دائمًا مسؤولية عدم 

تحقيق تقدم.
بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  اعتبر  جهته،  من 
واتهمه  جديدًا«،  يقدم  »ال  عباس  عرض  إن  نتانياهو 
رفض  كما  السالم«.  من  التهرب  بيان ب»مواصلة  في 
الرئيس  المتحدة خطاب  األمم  لدى  اإلسرائيلي  السفير 
بمغادرة  بقيامه  منددًا  وتفصياًل،  جملة  الفلسطيني 

القاعة قبل أن يبدأ هو بإلقاء كلمته. وقال الدبلوماسي 
الحل  من  جزءًا  »لست  عباس  إلى  متوجهًا  اإلسرائيلي 

وإنما المشكلة«.

كوشنر في مجلس األمن
دعوة  واحدة  مرة  وال  نرفض  لم  »نحن  عباس  وقال 
للمفاوضات«، مضيفًا أن إسرائيل »تتصرف كدولة فوق 
القانون الدولي، فقد حولت حالة االحتالل المؤقتة وفق 
دائم،  استيطاني  استعمار  حالة  إلى  الدولي  القانون 
واحتلت إسرائيل أراض عام 1967 بما في ذلك القدس، 

على أساس مؤقت وأصبح دائمًا«.
سالم  خطة  على  تعمل  أنها  ترامب  إدارة  وأعلنت 
للشرق األوسط رغم الشكوك حول ذلك. وقال دبلوماسي 

»ال تزال موضع مشاورات داخلية«.
الذي  كوشنر  جاريد  األميركي  الرئيس  صهر  وحضر 
يتولى دور وسيط في عملية السالم في الشرق األوسط 
إلى  الخاص  األميركي  المبعوث  جانب  إلى  الجلسة 
المجلس  أعضاء  والتقيا  غرينبالت،  جيسون  المنطقة 

ال15 بعدها بشكل غير رسمي.
المتحدة فرنسوا  الفرنسي لدى األمم  وصرح السفير 
دوالتر أن حضور كوشنر وغرينبالت »مؤشر على التزام 
عملية السالم واحترام لدور مجلس األمن«، ووصف ذلك 

بأنه »عامل إيجابي«.
التي  التسوية  أن  األمن  مجلس  أمام  هايلي  وأكدت 
كبيرة«  »إمكانات  لديها  األميركية  اإلدارة  إليها  تدعو 
بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين، دون إعطاء تفاصيل 

حول موعد الكشف عنها.
المتحدة  لألمم  العام  األمين  جدد  االجتماع  وقبل 
واقع ال يمكن  انطونيو غوتيريش تحذيراته من »خلق 
العودة عنه« بداًل من حل الدولتين. وأكد أنه »ليس هناك 
المتحدة  األمم  مبعوث  طالب  جهته  من  بديلة«.  خطة 
نيكوالي مالدينوف بوقف االستيطان اإلسرائيلي، معربًا 
أيضًا خالل عرضه الشهري حول الشرق األوسط عن قلقه 

إزاء األزمة في قطاع غزة التي تتفاقم.
لغوث  المتحدة  األمم  لوكالة  جديدة  بأموال  وطالب 
تراجع  من  يعانون  الذين  الفلسطينيين  الالجئين 
في  األونروا  لوكالة  األميركية  المالية  المساعدات 
السلطة  ضد  ترامب  إدارة  أقرتها  عقابية  إجراءات  إطار 
نائب  لقاء  عدم  عباس  قرار  أعقاب  في  الفلسطينية 
الرئيس األميركي مايك بنس أثناء زيارة قام بها الشهر 

الماضي لفلسطين.

عباس يدعو إلى مؤتمر دولي للسالم ويرفض انفراد واشنطن بالقرار
مواجهة فلسطينية-أميركية في نيويورك

دمشق تواصل تصعيدها على الغوطة وغموض حول دخول الجيش »عفرين«
 275 قتيالً مدنيًا بينهم 62 طفالً

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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تغريدات تنتقد حرب اليمن والتعذيب

حكم بسجن الناشط البحريني نبيل رجب خمس سنوات

البارز  الناشط  بسجن  األربعاء  أمس  بحرينية  محكمة  قضت 
معارضة  تغريدات  قضية  في  سنوات  خمس  لمدة  رجب  نبيل 
المملكة  في  القضائية  لإلجراءات  ومنتقدة  اليمن  على  للحرب 
وناشطون  بحريني  قضائي  مصدر  أفاد  ما  بحسب  الخليجية، 

حقوقيون.
وأوضح المصدر القضائي أن المحكمة الكبرى الجنائية دانت 
رجب ب»إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية«، في إشارة إلى 
مواجهة  في  عسكريًا  تحالفًا  اليمن  في  تقود  التي  السعودية 

.2015 المتمردين الحوثيين منذ مارس 
عدد  نشر  وإعادة  بنشر  رجب  قام  االدعاء،  بيان  وبحسب 
»تضمنت  تويتر  على  الخاص  حسابه  خالل  من  التغريدات  من 
ادعاءات وأكاذيب أساء من خاللها إلى الهيئات النظامية ممثلة 
بأن  وذلك  لها  التابعة  األمنية  والمؤسسات  الداخلية  بوزارة 

وإذاللهم«. السجناء  بتعذيب  اتهمها 
تغريدات  إليه،  وجهت  التي  للتهم  وفقًا  رجب،  نشر  كما 
بالعمليات  تتعلق  ومغرضة،  كاذبة  وبيانات  أخبار  »بث  تضمنت 
التحالف  ضمن  البحرين  مملكة  بها  تقوم  التي  العسكرية 

العسكري من الدول الشقيقة« في اليمن.
والمتهم  السعودية  الذي تقوده  التحالف  والبحرين عضو في 
غارات  في  مدنيين  بمقتل  بالتسبب  حقوقية  منظمات  قبل  من 

طائراته. نفذتها 
تتعلق  أخرى  قضية  في  الماضي  يوليو  في  أدين  رجب  وكان 
ب»نشر الشائعات والتضليل« وحكم عليه بالسجن لمدة عامين 
وطعن  البحرينية.  الحكومة  فيها  انتقد  تلفزيونية  مقابالت  إثر 

في الحكم، لكن محكمة االستئناف ومحكمة النقض أيدتاه.
بتويتر  حسابه  في  الحقوقي،  الناشط  نجل  آدم،  وكتب 
وأول  سنوات،  خمس  بالسجن  رجب  نبيل  والدي  على  »الحكم 
ردة فعل له بعد صدور الحكم هو الضحك ورفع عالمة الصمود 

المحكمة«. في 
احتجاج  البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة  وتشهد 
قادتها  العربي«  »الربيع  أحداث  خضم  في   2011 فبراير  في 
في  دستورية  ملكية  بإقامة  طالبت  التي  الشيعية  الغالبية 

التي تحكمها عائلة سنية. المملكة 
من  وخصوصًا  معارضيها   2011 منذ  السلطات  وتالحق 
الشيعة، ونفذت أحكامًا باإلعدام رميًا بالرصاص بحق ثالثة من 
إماراتي في  بينهم ضابط  أمن  رجال  بقتل ثالثة  أدينوا  الشيعة 

مارس 2014، ما أدى إلى اندالع تظاهرات.
وصدرت  القضاء  إلى  البحرينيين  المعارضين  عشرات  وأحيل 
الحكومة.  إلى إسقاط  بالسجن لدعوتهم  أحكامًا قاسية  ضدهم 
عن  الجنسية  بإسقاط  األحكام  أرفقت  األحيان  أغلب  وفي 

المدانين.
الخليجية  المملكة  في  االحتجاجات  حركة  قادة  أحد  ورجب 
الصغيرة، مقر األسطول الخامس األميركي والحليفة لواشنطن. 
ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  منظمات  من  العديد  وتطالب 
عن  باإلفراج  ووتش،  رايتس  وهيومن  الدولية  العفو  منظمة 
في  األخيرة  الستة  أعوامه  من  أربعة  قضى  الذي  المعارض 

السجن.
وفي يناير الماضي، أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها من 
البحريني الذي يعاني من مشاكل  الناشط  احتمال تدهور صحة 

القلب. في 

واصلت قوات النظام السوري أمس األربعاء قصفها 
قرب  المحاصرة  الشرقية  الغوطة  على  العنيف 
مدنيا   275 بمقتل  األحد  منذ  تسبب  مما  دمشق، 
األمم  حذرت  فيما  األقل،  على  طفال   62 بينهم 
المتحدة من »األثر المدمر« للتصعيد على السكان.

اإلنسانية  المنظمات  من  العديد  تدين  وفيما 
الدولي  المجتمع  يبدو  األخير،  التصعيد  الدولية 
عاجزا عن تبني موقف موحد يضع حدا للقصف، على 
التوتر«  مناطق »خفض  إحدى  المنطقة  رغم كون 
في سورية التي تم إقرارها بموجب اتفاق روسي–

إيراني–تركي.
وأورد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن قوات 
بالقنابل  وقصفها  غاراتها  أمس  جددت  النظام 
الغوطة  في  عدة  وبلدات  مدن  على  والصواريخ 
الشرقية، مما تسبب بمقتل 11 مدنيا بينهم ثالثة 
أطفال وإصابة أكثر من مئتي مدني آخرين بجروح.

وتقصف قوات النظام منذ ليل األحد بالطائرات 
والمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الغوطة الشرقية 
 ،2013 العام  منذ  محكم  بشكل  تحاصرها  التي 
تنذر  عسكرية  تعزيزات  استقدامها  مع  بالتزامن 
بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة األخير 

قرب دمشق.
ومنذ بدء التصعيد، قتل 275 مدنيا وأصيب أكثر 
االثنين  القصف  آخرين بجروح. وتسبب   1400 من 
بمقتل 127 مدنيا في حصيلة يومية »تعد األكبر في 

الغوطة الشرقية منذ أربع سنوات« بحسب المرصد.
يستنفر  دوما،  مدينة  مستشفيات  أحد  وداخل 
الجرحى  من  الكبير  العدد  إلسعاف  الطبي  الطاقم 
الذين يصلون يوميا منذ األحد خصوصا بعد خروج 
مشاف عدة في المنطقة عن الخدمة أو تضررها إلى 

حد كبير.
من  الشرقية  الغوطة  مستشفيات  تسلم  ولم 
القصف، إذ نددت األمم المتحدة الثالثاء باستهداف 
الخدمة  من  منها  ثالثة  خرج  مستشفيات،  ستة 

وبقي اثنان يعمالن جزئيا.
للشؤون  اإلقليمي  المتحدة  األمم  منسق  وقال 
اإلنسانية في سورية، بانوس مومتزيس، في بيان: 
اعتداءات  حول  تقارير  جدا  وأحزنتني  »أفزعتني 
الشرقية  الغوطة  مرعبة ضد ستة مستشفيات في 

خالل 48 ساعة، ما خلف قتلى وجرحى«.

»فاجعة إنسانية«
ويثير التصعيد خشية األمم المتحدة على مصير 
األمين  وأعرب  محاصرين.  شخص  ألف   400 نحو 
العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثالثاء 
عن »قلقه العميق« من تصاعد العنف. وحض جميع 
للقانون  األساسية  المبادئ  التزام  على  األطراف 

اإلنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.
وحذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
الثالثاء من أن »الوضع في سورية يتدهور بشكل 
ملحوظ«، منبها من أنه »إذا لم يطرأ عنصر جديد 

فإننا نتجه نحو فاجعة إنسانية«.
وقال لودريان أمام البرلمان: »هناك حالة طارئة 

)...( لهذا السبب سأتوجه  قصوى في هذا الصدد 
األيام  في  دمشق(  )حليفتي  وطهران  موسكو  إلى 
إيمانويل  الرئيس«  من  طلب  على  بناء  المقبلة 

ماكرون.

جبهة »عفرين«
أمس  انتشر  أخرى في شمال سورية،  وعلى جبهة 
المقاتلين  عشرات  المرصد  بحسب  األربعاء، 
على  األكراد  المقاتلين  مع  للنظام  الموالين 
والفصائل  التركية  القوات  ضد  الجبهات  خطوط 
السورية الموالية لها التي تشن منذ شهر هجوما 
رامي  المرصد  مدير  وقال  عفرين.  منطقة  على 
الجبهات  على  حاليا  يتواجدون  إنهم  عبدالرحمن 

الواقعة شمال وجنوب وجنوب غرب عفرين.
ودخلت الثالثاء قوات موالية لدمشق إلى منطقة 
عفرين، بناء على اتفاق مع الوحدات الكردية التي 
النظام  أنقرة هجومها دعوة قوات  كررت منذ بدء 

السوري إلى التدخل لحماية عفرين.
وساد الغموض بشأن احتمال تصاعد المواجهة 
بينما  إذ  والتركي.  السوري  الجيشين  قوات  بين 
أن  من  إردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  حذر 
السوري  الجيش  قوات  بانتشار  تسمح  لن  بالده 
وزير  من  تصريحات  صدرت  عفرين،  محيط  في 
دمشق  يدعو  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 
وأنقرة للتوصل لتفاهم بشأن التحركات العسكرية 

في شمال سورية.
السوري،  للنظام  الموالية  القوات  دخول  وفور 
تعرضت هذه القوات لقصف تركي وصفته وسائل 

وحدات  وأعلنت  تحذيرية«.  بـ»نيران  تركية  إعالم 
حماية الشعب الكردية في بيان أن القوات دخلت 
بناء على طلب األكراد، وأنها ستنتشر في المنطقة 

الحدودية مع تركيا.

تحذيرات إردوغان
هذه  إلى  لدمشق  موالية  قوات  وصول  ويشكل 
المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وال 
 ،2012 العام  النظام منذ  تزال خارجة عن سيطرة 
تطورا مهما يزيد من تعقيدات النزاع الذي تعانيه 

سورية منذ نحو سبع سنوات.
قوات  أن  الثالثاء  أعلن  التركي  الرئيس  وكان 
بشمال  عفرين  مدينة  أيام  خالل  ستحاصر  بالده 
أنقرة  تشنها  عملية عسكرية  تدخل  سورية، حيث 

ضد مقاتلين أكراد الثالثاء شهرها الثاني.
وقال إردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه 
في البرلمان: »خالل األيام المقبلة، وبشكل سريع، 

سنحاصر مركز مدينة عفرين«.
»إرهابيين«  األكراد  المقاتلين  أنقرة  وتصنف 
وتريد من خالل عمليتها التي تمضي ببطء ووسط 

مقاومة شرسة، طردهم بأي ثمن من عفرين.
بأن  التركية  األناضول  أنباء  وكالة  وأفادت 
»المجموعات اإلرهابية الموالية للنظام التي تحاول 
من  كلم   10 بنحو  تراجعت  عفرين  نحو  التقدم 

المدينة بعد النيران التحذيرية«.
جيشه  بأن  الصباح  خالل  صرح  إردوغان  وكان 
»سيعترض الطريق« أمام أي تعزيزات خارجية إلى 
انتشرت  لدمشق  الموالية  القوات  أن  إال  عفرين، 

على  يتضح  ولم  ساعات.  ببضع  ذلك  بعد  فيها 
من  بموافقة  القوات  هذه  انتشار  تم  إذا  ما  الفور 
على  والمهيمن  للنظام  األساسي  الحليف  موسكو 
المجال الجوي في شمال سورية ما يتيح له ممارسة 

الضغوط على أنقرة.

تقدم بطيء
على  الضمنية  موافقتها  أعطت  موسكو  أن  ومع 
أنها  إال  عفرين،  في  التركية  العسكرية  العملية 
عندما  قبل  من  أنقرة  إزاء  استيائها  عن  أعربت 
أغلقت المجال الجوي لعدة أيام بعد إسقاط طائرة 
روسية في شمال سورية، حيث كان من المفترض 
بمنطقة  األتراك  العسكريون  المراقبون  يلتزم  أن 

لخفض التصعيد.
وتتعاون تركيا وروسيا بشكل وثيق حول سورية، 
على الرغم من أن كال منهما يدعم معسكرا مختلفا 
من  تقرب  إردوغان  وكان  السوري.  النزاع  في 
موسكو بعد الدعم الذي تقدمه واشنطن لوحدات 
مكونات  أبرز  باتت  والتي  الكردية،  الشعب  حماية 

حملتها ضد تنظيم »داعش«.
وتكرر أنقرة أن العملية تتقدم »كما هو مقرر« 
اآلن.  حتى  صفوفها  من  عسكريا   32 سقوط  رغم 
إلى  نذهب  »لم  قائال:  العملية  إردوغان عن  ودافع 
لخلق  ذهبنا  أمامنا.  هو  ما  وإحراق  لتدمير  هناك 
)السوريين(  آالف  لمئات  للعيش  وقابلة  آمنة  بيئة 
الذين يعيشون على أراضينا« في إشارة إلى ثالثة 
ماليين الجئ سوري عبروا الحدود منذ اندالع النزاع 
العام 2011. وتزعم أنقرة أنه سيتم البدء في عودة 

الالجئين السوريين فور انتهاء العمليات العسكرية.
جراء  مدنيا   112 نحو  مقتل  المرصد  ووثق 
استهداف  أنقرة  تنفي  فيما  التركي،  الهجوم 
المدنيين في عمليتها التي تقول إنها موجهة ضد 

المواقع العسكرية للمقاتلين األكراد.
مقاتلي  من   205 حوالي  سقوط  عن  أفاد  كما 
الفصائل الموالية لتركيا و219 من عناصر الوحدات، 
مشيرا إلى سيطرة القوات التركية على 45 قرية منذ 

انطالقة العملية معظمها في محيط عفرين.
إلى  العملية  أدت  الدبلوماسي،  الصعيد  وعلى 
تصعيد التوتر بين أنقرة وواشنطن، وهددت تركيا 
وخصوصا  الشرق،  نحو  هجومها  بتوسيع  أخيرا 
مدينة منبج التي تسيطر قوات سورية الديمقراطية 
عليها وحيث تنشر واشنطن قوات، مما أثار مخاوف 
الدولتين  قوات  بين  عسكرية  مواجهة  وقوع  من 

الشريكتين في الحلف األطلسي.
وزير  قام  التوتر،  حدة  من  للتخفيف  وسعيا 
بزيارة  تيلرسون  ريكس  األميركي  الخارجية 
الخميس والجمعة إلى أنقرة، أجرى خاللها محادثات 
التركي مولود  الخارجية  مطولة مع إردوغان ووزير 

تشاوش أوغلو.
وفي ختام هذه الزيارة، اتفقت واشنطن وأنقرة 
األزمة،  لتخطي  سورية  في  »معا«  العمل  على 
منبج  بمدينة  المتعلق  الخالف  أن يشكل حل  على 

»أولوية«.
ورغم خالفاتها مع واشنطن، يتعين على تركيا 
الحليفة  روسيا،  مصالح  كذلك  باالعتبار  تأخذ  أن 

األساسية لنظام دمشق.

نيويورك–وكاالت دبي–وكاالت

إضراب عام في الرديف التونسية للمطالبة بـ »عودة األمن«
في  المهمشة  الرديف  مدينة  شهدت 
عامًا  إضرابًا  الثالثاء  تونس  غرب  وسط 
قوات  وبعودة  وظائف  بإيجاد  للمطالبة 
في  المدينة  من  خروجها  بعد  الشرطة 

أعقاب إحراق مقرها.
المنضوية  األساسية  النقابات  وكانت 
للشغل  التونسي  العام  االتحاد  لواء  تحت 
لإلضراب  دعت  والتجارة  الصناعة  واتحاد 
المستمر  األمني  بـ»الغياب  للتنديد 

والمتعمّد«.
وُأحرق مركز الشرطة في المدينة أواخر 
ويشكو  احتجاجية.  تحركات  خالل   2017
األمن،  انعدام  من  مّذاك  المدينة  سكان 
والسرقات، واضطرارهم للتوجه إلى المدن 

رسمية  وثائق  على  للحصول  المجاورة 
تقديم  تتطلب  التي  الهوية  كبطاقات 

طلبات في مراكز الشرطة.
وكذلك  أبوابها  المتاجر  وأغلقت 
باستثناء  والخاصة،  العمومية  المؤسسات 
في  الطوارئ  وخدمات  الصيدليات 
المتظاهرين  عشرات  وردد  المستشفيات. 
الشوارع  جابت  مسيرة  في  خرجوا  الذين 
الرئيسية للمدينة »التشغيل موش )ليس( 
تجي  حكومة  و»تمشي  )منة(«...  مزية 

حكومة والرديف ديمة منسيّة«.
العام  الكاتب  عميدي  معمّر  وقال 
كل  »استنفدنا  األساسية  التعليم  لنقابة 
عودة  أجل  من  السلطة  مع  المحاوالت 
لم يكن هدفًا في  العام  األمن، واإلضراب 
حد ذاته بل كان اضطراريًا بعد غلق قنوات 

التفاوض مع السلطة الجهوية والمحلية«.
ويقول تجار المدينة إنه يستحيل »جذب 

االستثمارات من دون فرض األمن«.
الحوض  منطقة  في  الرديف  وتقع 
بالفوسفات،  غنية  منطقة  وهي  المنجمي، 
في  فقرًا  األكثر  المناطق  إحدى  ولكنها 

تونس.
المكون  التونسي  المنجمي  والحوض 
للفوسفات،  منتجة  مدن  أربع  من  أساسًا 
لحركة  دمويًا  قمعًا   2008 عام  شهد  كان 
بن  العابدين  زين  نظام  ضد  احتجاجية 

علي.
بن  بنظام   2011 مطلع  اإلطاحة  ومنذ 
علي، تعيش المنطقة على وقع اعتصامات 
واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط شركة 

فوسفات قفصة للمطالبة بتوظيفهم.

الرديف، تونس–وكاالت

<   الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطابه أمام مجلس األمن الدولي 

<     نيكي هايلي 

<    المعارض البحريني نبيل رجب 

< طفل سوري  يتلقى العالج في مشفى ميداني في كفربطنا في الغوطة الشرقية<     قافلة من قوات موالية لدمشق لدى وصولها إلى منطقة عفرين في شمال غرب سورية 
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المتحدة  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدرت 
آالف   704 بنحو  ليبيا  في  المتواجدين  المهاجرين  أعداد 
و142 مهاجرا قدموا من 40 دولة، بينهم 4443 مهاجرا 
فقط موجودون في مراكز االحتجاز، وقالت إنهم يقطنون 

حاليا في 99 بلدية و551 محلة. 
ليبيا،  في  المهاجرين  حالة  حول  الدوري  تقريرها  وفي 
قالت المنظمة إن هناك نحو 4443 مهاجرا موجودون في 
مراكز االحتجاز، وأوضحت أن الدول الخمس األعلى تمثيال 
بين المهاجرين هي النيجر ومصر وتشاد والسودان وغانا، 
من   66٪ إلى  يصل  ما  مجتمعة  الجنسيات  هذه  وتمثل 

إجمالي المهاجرين في ليبيا.
المهاجرين  عدد  حيث  من  والنيجر  مصر  وتتساوى 
تشاد  جاءت  حين  في  منهما،  لكل   17% بنسبة  ليبيا  في 
السودان  من  كل  يليها   ،14% بنسبة  الثالثة  المرتبة  في 
وغانا بنسبة %9 لكل منهما. وتأتي تلك البيانات في إطار 
مجموعة معلومات الهجرة للجولة السابعة عشرة والخاصة 
بمصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة. 

وذكر التقرير، الذي حمل عنوان »مصفوفة تتبع النزوح«، 
حيث  من  الليبية  المدن  أعلى  هي  طرابلس  العاصمة  أن 
 154 المدينة  الموجودين بها، إذ تؤوي  المهاجرين  عدد 
عدد  إجمالي  من   22% يعادل  ما  أي  مهاجرا  و840  ألفا 
إذ  المجاورة،  والبلدات  الخمس  مدينة  تلتها  المهاجرين، 
يقطن بها 93 ألفا و564 مهاجرا أي نحو %13 من اإلجمالي.

وجاءت مصراتة في المرتبة الثالثة بإيواء 88 ألفا و789 
ثم  مهاجرا،  و572  ألفا   63 بواقع  أجدابيا  تلتها  مهاجرا، 
بواقع  والزاوية  مهاجرا،  و27  ألفا   55 بنحو  الغربي  الجبل 
33 ألفا و228 مهاجرا، وسبها بواقع 31 ألفا و100 مهاجر.
وذكرت المنظمة أن %92 من المهاجرين أي ما يعادل 
31 دولة أفريقية، فيما  ألفا و73 مهاجرا يأتون من   650
يعود أصل 53 ألفا و987 مهاجرا أي نحو %8 إلى دول في 
الشرق األوسط وآسيا، وقالت إن %69 من مهاجري أفريقيا 
%31 من  جاء  فيما  الكبرى،  الصحراء  أتوا من دول جنوب 

دول شمال أفريقيا. 
وأوضح التقرير، الذي يغطي شهري يناير وفبراير، أن 73% 
من مهاجري جنوب الصحراء الكبرى يقيمون في غرب ليبيا، 
بينما يقطن %17 في المناطق الجنوبية، و%10 في المناطق 
المناطق  في  آسيا  مهاجري  %74 من  يقيم  فيما  الشرقية، 

الغربية، في حين يقيم %25 في الشرق، و%1 في الجنوب.
تصدروا  بنغالديش  المهاجرين من  أن  التقرير  وأظهر 
المهاجرين من آسيا والشرق األوسط، إذ بلغ عددهم 35 
ألفا و976 مهاجرا، تالهم السوريون بنحو 11 ألفا و695 
مهاجرا، في حين احتل الفلسطينيون المرتبة الثالثة، إذ بلغ 

عددهم ثالثة آالف و131 مهاجرا. 

تصنيفات المهاجرين 
المهاجرين  من   90% البيانات،  بحسب  البالغون،  ويمثل 
أولئك  من   89% الرجال  ويشكل  ليبيا،  في  الموجودين 
 59% أن  وأوضحت   .11% النساء  تمثل  البالغين، في حين 
من المهاجرين القصر كانوا بصحبة أحد والديهم، في حين 

كان %41 منهم دون مرافقين.
وكشفت البيانات عن أنه خالل شهر يناير الماضي وحده 
وصل ليبيا 20 ألفا و82 مهاجرا، عثر على نحو %56 منهم في 
المنطقة الشرقية، معظمهم قدموا من السودان والصومال 
ونيجيريا، وتعد ليبيا وجهة الوصول الرئيسة بالنسبة لهؤالء 
المهاجرين، تعقبها إيطاليا وألمانيا، وسجلت مدينة الكفرة 
ثم  طبرق،  تلتها  القادمين،  المهاجرين  من  األعلى  الرقم 

مرزوق. 
و366 مهاجرا،  ألفا   18 قرابة  غادر  نفسه،  الشهر  وفي 
من مختلف بلديات ليبيا، بينهم %63 غادروا من المنطقة 
الشرقية، وهم من جنسيات سودانية وتشادية وصومالية، 
إيطاليا وفرنسا. وأيضا سجلت  المقصودة هي  ووجهتهم 
للمهاجرين  األكبر  العدد  ومــرزوق  وطبرق  الكفرة  مدن 

المغادرين. 

توزيع المهاجرين حسب البلديات
كل  في  المهاجرين  أعداد  الهجرة  منظمة  تقرير  وفصل 
لوحظ  الكفرة،  مدينة  ففي  حــدة،  على  ومدينة  بلدية 
وصول 6650 مهاجرا إلى المدينة في الفترة المذكورة، مع 
مغادرة 7012 مهاجرا، متوجهين بشكل خاص إلى بلدية 
العدد األكبر من  مرزق وأجدابيا. ومثل مهاجرو الصومال 

المهاجرين القادمين والمغادرين من المدينة. 
وفي مدينة طبرق، وصل قرابة 3218 مهاجرا للمدينة، 
في الفترة التي يغطيها التقرير، مع مغادرة 3153 مهاجرا، 
ومعظمهم  المصرية،  مطروح  مدينة  من  معظمهم  قدم 
من مصر والسودان متوجهين إلى إيطاليا أو ينوون البقاء 
داخل ليبيا، ووصل 2784 مهاجرا آخرين إلى بلدية مرزق، 
من  قادمون  معظمهم  فبراير،   - يناير  بين  الفترة  في 
مدينة  من  قدموا  مهاجرا   1455 بينهم  والنيجر،  نيجيريا 
لغالبية  الرئيس  المقصد  إيطاليا  وتعد  النيجر.  في  أغاديز 

المهاجرين القادمين إلى ليبيا. 
 1700 وغادر  2443 مهاجرا،  بلدية مرقب، وصل  وفي 

الماضي، معظمهم من نيجيريا والنيجر،  آخرون في يناير 
للوصول  يسعون  ومنها  طرابلس  العاصمة  إلى  غــادروا 
 1104 وصــول  فسجلت  أجدابيا  مدينة  أما  ألمانيا،  إلى 
1267 آخرين في الفترة التي شملها  مهاجرين، ومغادرة 
التقرير، معظمهم من السودان وتشاد، يسعون للوصول 

إلى إيطاليا. 

مسارات الهجرة
وبين تقرير منظمة الهجرة المسارات الرئيسة التي سلكتها 
وأظهر  ليبيا،  إلى  للوصول  المهاجرين  من  األكبر  النسبة 
أن معظمهم دخلوا ليبيا مباشرة عبر النيجر والجزائر، وقال 
إن %99 من المهاجرين القادمين من نيجيريا قدموا عبر 

النيجر، و%1 فقط قدموا مباشرة من نيجيريا. 

وأوضــــــــح 
من   41% أن  أيضا 
المهاجرين القادمين من 
الجزائر،  عبر  ليبيا  دخلوا  مالي 
بينهم  النيجر،  عبر  دخلوا  منهم  و59% 
و12%  النيجر،  مــن  مباشرة  دخــلــوا   46%
الجزائر  النيجر، و%1 عبروا  بوركينا فاسوا ثم  إلى  توجهوا 

ومنها إلى النيجر ثم ليبيا. 
وبالنسبة إلى مهاجري بوكينا فاسو، أوضحت البيانات 
أن %92 منهم دخلوا ليبيا مباشرة من النيجر، و%6 وصلوا 
ظاهرة  وفي  الجزائر،  من  ليبيا  دخلوا  و2%  مالي،  عبر 
جديدة، ارتفعت أعداد المهاجرين البنغال القادمين إلى 
ليبيا، ويصل %91 منهم البالد جوا، و%7 يصلون مصر ثم 
ليبيا، و%2 يأتون عبر تونس، ومن غانا، وصل %87 من 
بينما  ليبيا،  ثم  النيجر  ثم  فاسو  بوركينا  عبر  المهاجرين 
ثم  وبنين  توغو  من  المسار  المهاجرين  من   7% يسلك 
النيجر ثم ليبيا، أما الـ%6 الباقون، فهم يتحركون من غانا 

إلى بوركينا فاسو إلى مالي ثم الجزائر ثم ليبيا. 
أما مهاجرو الكاميرون، فهم يسلكون مسارين رئيسيين، 
%63 منهم يعبر نيجيريا ثم النيجر إلى ليبيا، و%37 يصل 
التقرير إن مهاجري  إلى تشاد قبل العبور إلى ليبيا. وقال 
الكاميرون باتوا يستخدمون المسار من تشاد إلى ليبيا على 

نحو متزايد في اآلونة األخيرة. 

الحوادث البحرية
إلى  4256 مهاجرا  الدولية وصول  المنظمة  سجل تقرير 
إيطاليا، حتى 31 يناير الماضي، وقال إن أعداد المهاجرين 
عام  بشكل  تراجعت  إيطاليا  صوب  ليبيا  من  المنطلقين 
وصل  حيث  الماضي،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
حاولوا  مهاجرا،   215 وفاة  التقرير  ووثق  مهاجرا،   4531
المتوسط،  البحر  إيطاليا عبر  إلى  ليبيا  الرحلة من  اجتياز 
 2046 إنقاذ  الجاري. وجرى  العام  خالل الشهر األول من 
بـ699  مقارنة  يناير،  في  المتوسط،  البحر  في  مهاجرا 

مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي.

704 آالف مهاجر في ليبيا بينهم 4443 فقط بمراكز االحتجاز

4256 مهاجرا وصلوا إيطاليا، و215 لقوا حتفهم في البحر المتوسط في يناير

القاهرة – الوسط
ترجمة: هبة هشام–مريم عبدالغني

المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة

المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة

املهاجرون غير الشرعيني 
حسب املناطق والبلديات

73 % من مهاجري إقليم جنوب 
الصحراء يقيمون غرب ليبيا، 

و17 % في المناطق الجنوبية، 
و10 % في المناطق الشرقية

األوروبية  الحدود  حماية  وكالة  رئيس  قال 
حدود  إن  ليجري،  فابريس  »فرونتكس«، 
بسبب  مهددة  الجنوبية  األوروبــي  االتحاد 
موجات الهجرة األفريقية من شمال أفريقيا، 
متوقعا أن تشهد الحدود ضغطا شديدا هذا 
العام، بسبب المهاجرين األفارقة القادمين 

من ليبيا.
ألف   119 نحو  ضبط  جــرى  ــه  إن وقــال 
االتحاد  إلــى  الوصول  يحاولون  أفريقي، 
األوروبي، على متن قوارب أبحرت من ليبيا، 
من  انطلقوا  ألفا   42 من  أكثر  على  عالوة 
تركيا إلى اليونان و23 ألفا آخرين وهم في 
الجزائر  من  قادمين  إسبانيا  إلى  طريقهم 

والمغرب.
وقالت الوكالة إن أكثر من 18 ألف نيجيري 
عبر  األوروبــي  االتحاد  إلى  الوصول  حاولوا 
إسبانيا العام الماضي، مقارنة بنحو 14 ألف 

اليونان،  عبر  للدخول  سعوا  الذين  سوري، 
بحسب ما نقلت شبكة »سكاي نيوز«.

وأوضح ليجري قائال: »ضغط الهجرة غير 
بمنطقة  الجنوبية  شواطئنا  على  النظامية 
البحر المتوسط، سيظل عند مستوى مرتفع 
حديثه  في  لفت  لكنه   .»2018 في  للغاية 
المنطلقين  المهاجرين  أعــداد  تراجع  إلى 
الماضي،  يوليو  منذ  إيطاليا،  إلى  ليبيا  عبر 
بعدما منعت السلطات الليبية انطالق قوارب 
من  ضغوط  تحت  صبراتة  من  المهاجرين 

إيطاليا واالتحاد األوروبي.
وأشار في الوقت نفسه إلى زيادة أعداد 
أكثر  إسبانيا  إلى  المتوجهين  المهاجرين 
 ،2016 العام  ببيانات  مقارنة  الضعف،  من 
إن  وقال  آالف.  عشرة  من  أقل  سجل  حين 
استخدام قوارب مطاطية أعلى جودة عبر ما 
يسمى بمسار غرب المتوسط زاد من نشاط 

مهربي البشر.
وقف  قضية  ــي  األوروبـ االتــحــاد  ووضــع 
أفريقيا  شمال  من  الشرعية  غير  الهجرة 

 ،2015 العام  منذ  أولوياته  قائمة  ضمن 
مليون  من  أكثر  أراضيه  إلى  وصل  عندما 
القومية  للجماعات  الدعم  زاد  مما  شخص، 
أنحاء  في  للهجرة  والمناهضة  والشعبوية 

التكتل.
ومنذ االتفاق بين تركيا واالتحاد في العام 
المواطنين  إن  »فرونتكس«  قالت   ،2016
األفارقة شكلوا نحو ثلثي المهاجرين، البالغ 
ضبطوا  فرد،  آالف  وخمسة  مئتي  عددهم 
بشكل  أوروبا  إلى  الوصول  يحاولون  وهم 

غير قانوني العام الماضي.
إلى  عبروا  شخص  ألف   511 أن  وذكرت 
ووصل   .2016 العام  في  األوروبي  االتحاد 
من   9% إلى  والنيجيريين  السوريين  عدد 
إجمالي الوافدين في 2017 يليهم مواطنو 

ساحل العاج وغينيا والمغرب.

مراقبة
قوانين  األوروبي  االتحاد  تشديد  ظل  وفي 
الخارجية،  الحدود  على  والرقابة  اللجوء 

حذرت الوكالة األوروبية من ارتفاع محتمل 
في استخدام وثائق سفر مزورة والعبور دون 
رصد، مستشهدة بأمثلة عن أناس يسعون 
للعبور في مقصورات مصممة خصيصا لهذه 
األغراض داخل سيارات فان ونقل وسيارات 

خاصة وقطارات شحن.
إعادة  ــراءات  إج تعزيز  االتحاد  ويحاول 
أسباب جوهرية  لديهم  ليس  الذين  الناس 
للجوء في أوروبا. وقال ليجري إن »فرونتكس 
ساعدت في ترحيل أكثر من 14 ألف شخص 

العام الماضي«.
واتهمت جماعات لحقوق اإلنسان االتحاد 
األوروبي بعدم االلتزام بالتزاماته القانونية 

األساسية تجاه المهاجرين والالجئين.
الدولية  المنظمات  جهود  وتتواصل 
إلجالء المهاجرين األفارقة من ليبيا. وخالل 
األسبوع الجاري ساعدت المفوضية السامية 
إجالء  في  الالجئين  لشؤون  المتحدة  لألمم 
الفئات  من  والجــئ  مهاجر  ألــف  من  أكثر 
البحث  على  اآلن  تعمل  وهي  ضعفا،  األشد 

عن حلول دائمة لهم في دول ثالثة.
وقال المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة 
فنسنت  المتوسط،  األبيض  البحر  وسط 
هذه  ــالء  اإلج عمليات  ــرت  »وف كوشتيل،: 
الجئ  ألف  من  ألكثر  للحياة  جديدة  فرصة 

األمرين.  وعانوا  ليبيا  في  احتجزوا  ممن 
بحلول  آخرين  آالف  إجــالء  يتم  أن  ونأمل 

نهاية العام 2018«.
اإلجالء  »عمليات  قائال:  كوشتيل  وأضاف 
هذه هي خير مثال على التأثير الذي يمكن 
الالجئين  على  الدولي  التضامن  يتركه  أن 
الكثير  هناك  يزال  فال  ذلك،  ومع  أنفسهم؛ 
مما ينبغي القيام به، حيث لم نتلق إلى اآلن 
التوطين لدول  16940 فرصة إلعادة  سوى 
على  والواقعة  األولوية  ذات  الـ15  اللجوء 
طول طريق وسط البحر األبيض المتوسط، 
جميع  وندعو  والنيجر.  ليبيا  ذلك  في  بما 
شأنها  من  إضافية  أماكن  لتوفير  الــدول 
إيجاد حلول ملموسة لعدد أكبر من الالجئين 

الذين ال يزالون في ليبيا«.
وبالتعاون مع شركاء المفوضية، وبفضل 
دعم حيوي من حكومة النيجر، تم حتى اآلن 
ضمنهم  من  النيجر،  إلى  الجئا   770 إجالء 
ــال غير  ــالت وأطــف ــائ ــات وع ــازب أمــهــات ع

مصحوبين وآخرون منفصلون عن ذويهم.

»فرونتكس«: أمواج الهجرة األفريقية تهدد حدود أوروبا الجنوبية

خريطة بتوزيع املهاجرين حسب الدول )%(
المصدر:  المنظمة الدولية للهجرة

طرابلس تستحوذ على 22 % تليها الخُمس والبلدات المجاورة بنسبة 13 %

القاهرة–الوسط

ضبط 119 ألف أفريقي على 
متن قوارب أبحرت من ليبيا، و أكثر 
من 42 ألفاً انطلقوا من تركيا إلى 

اليونان و23 ألفاً آخرين قادمين 
من الجزائر والمغرب
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»التحقيق  إلى  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
مع المتورطين في جرائم محتملة ضد أهالي 
المتواصلة  تاورغاء كجزء من جهودها  مدينة 
في  الجارية  الجسيمة  لالنتهاكات  للتصدي 

ليبيا«.
المسلحة  الجماعات  »إن  المنظمة:  وقالت 
تمنع  مصراتة  مدينة  في  المدنية  والسلطات 
تاورغاء  أهالي  من  األشخاص  آالف  عودة 
نزوحهم  من  سنوات  سبع  بعد  بلدتهم  إلى 
بسكتة  رجلين  وفاة  إلى  مشيرة  القسري«، 
ظروف  ظل  في  فبراير2018،   1 منذ  دماغية 
العالقة في مخيمات  األسر  متدهورة تمر بها 
الصحية  المرافق  إلى  تفتقر  موقتة  صحراوية 

الكافية.
العودة  جهود  أن  إلى  المنظمة  وأشارت 
أتت بعد قرار طال انتظاره من حكومة الوفاق 
في  مستندة  العودة،  عملية  لبدء  الوطني، 
األمم  فيه  توسطت  اتفاق  إلى  الجهود  هذه 
وتاورغاء،  مصراتة  ممثلي  بين  المتحدة 
المجتمعات  بين  المصالحة  على  وينص 

الجانبين. ضحايا  وتعويض  المحلية 
إرقيعة  عماد  تصريحات  المنظمة  ونقلت 
»المجلس  عن  اإلعالم  والمكلف  الناشط 
المحلي تاورغاء«، التي أكد فيها، أنه »عندما 
بلدتهم  إلى  العودة  تاورغاء  سكان  حاول 
من  مسلحة  جماعات  أحرقت  فبراير،   1 في 
وأطلقت  الناس،  اإلطارات، وضايقت  مصراتة 

لتخويفهم«. الهواء  في  النار 

»نحن  قائاًل:  اإلعالمية  اللجنة  عضو  وتابع 
مكان  لنا  ليس  المكان،  هذا  في  باقون  هنا 
العالم  ليرى  هنا  سنبقى  إليه،  نتجه  آخر 
نحن  تاورغاء،  أهالي  يعانيها  التي  المعاناة 
غير  شروط  أنها  رغم  الشروط  بكل  قبلنا 
لحقوق  الواضحة  االنتهاكات  ورغم  مرضية 

العودة«. اإلنسان، لكننا قبلنا من أجل 

الصحية الظروف 
أحمد  بالمخيم  الصحة  لجنة  عضو  ويقول 
استقبلت  المخيم  عيادة  إن  لقطع،  عمار 
مثل  حاالت  عدة  المناخية  الظروف  بسبب 
أن  إلى  الفتًا  التشنجات،  هيستيريا،  اإلغماء، 
فبراير  من  األول  منذ  المرضية  الحاالت  عدد 
حالة   1000 إلى  وصل  بالمخيم  اآلن  حتى 
في  وهبوط  دم،  ضغط  »ارتفاع  معظمها 
واالحتقان  لألطفال  الحرارة  وارتفاع  السكر 

التنفس«. وضيق 
وأشار إلى أن الحاالت التي تحتاج إلى رعاية 
مستشفى  إلى  تحويلها  يتم  متقدمة  طبية 
رجلين  وفاة  إلى  مشيرًا  العام،  وليد  بني 
االنخفاض  بسبب  المخيم  في  النازحين  من 
حيث  بالمنطقة،  الحرارة  لدرجات  الشديد 
والمساعدات  الخدمات  قلة  األهالي  يعاني 
انتشار  مع  التدفئة  وسائل  وندرة  المقدمة، 
األطفال  لدى  خاصة  بينهم  الشتاء  أمراض 

السن. وكبار 
رمضان  يدعى  تاورغاء  مهجري  أحد 
ومأساة  إنسانية  ظروف  عن  يتحدث  أنطيط، 
األمطار  بسبب  المخيم  في  األهالي  يعيشها 
التي  الظروف  واصفًا  والرياح،  والعواصف 
»عقيلة  مخيم  بأنها  حاليًا  األهالي  يعيشها 
اسمه  سابق  مخيم  إلى  إشارة  في   ،»2 رقم 
»معتقل عقيلة« وكان شاهدًا على مأساة في 

ليبيا. تاريخ 
العالقين،  آالف  مأساة  تجسد  بكلمات 
عائلة  رب  وهو  سالم،  محمد  النازح  يضيف 
أنهم  أوالد،  خمسة  من  مكونة  ألسرة 
ظروف  في  الحياة  مجرد  أجل  من  يصارعون 
الظروف  بسبب  الموت  إلى  البعض  تقود 
أن  إلى  الفتًا  الجوية،  واألحوال  المرضية 
الخيام  من  عددًا  اقتلعت  الشديدة  الرياح 

العراء. وبقي البعض في 
وأضاف سالم بعدًا آخر، يتمثل في التخوف 
الحالة  في  الحالية  الظروف  تؤثر  أن  من 
الكراهية  على  فينشؤون  لألطفال  النفسية 
وعدم اإلنسانية بسبب الظروف الحالية، وهو 

ما يهدد بعدم الوئام في مفاصل الدولة.
وفي إطار االجتماعات الجارية، أعلن رئيس 
يوسف  وتاورغاء  مصراتة  بين  الحوار  لجنة 
مصراتة  مكونات  عقد  لـ»الوسط«  الزرزاح 
عودة  قضية  لمناقشة  مكثفة  اجتماعات 
لجنة  تشكيل  بهدف  وذلك  تاورغاء،  أهالي 
المصالحة  ولجنة  االجتماعية  المكونات  من 
األهالي  دخول  آلية  لتحديد  مصراتة، 
بين  المبرم  االتفاق  استمرار  مع  مدينتهم 

الطرفين.

بالتحقيق ومطالب  انتهاكات 
فإن  السابقة  الظروف  مع  تماس  على 
ووتش«،  رايتس  »هيومن  لمنظمة  بيانًا 
العامة  المدعية  دعا  الثالثاء،  صادرًا 

إلى  نزحت  العائالت  إن  إرقيعة  وقال 
تاورغاء،  شرق  حديثًا  ُأقيمت  موقتة  مخيمات 
شرق  كيلومترًا   35 القطف،  قرارة  وفي 
أسرة  و300   240 بين  أن  مؤكدًا  تاورغاء، 
األمم  مفوضية  وفرتها  خيام  في  تقيم 
غير  عدد  إلى  باإلضافة  لالجئين،  المتحدة 
أو  أصدقائهم  مع  يقيمون  ممن  معروف 

القريبة. المدينة  في  أقاربهم 

عائالت رحيل 
المخيمات  في  السكان  عدد  أن  وأضاف 
إلى  كثيرة  عائالت  رحيل  مع  متفاوت، 
طرابلس ومدن أخرى بسبب الظروف الجوية 
ونقص  الصحي  الصرف  وسوء  القاسية 
مشيرًا  السيئة،  والمعيشة  الصحية  الرعاية 
إثر  منفصلين،  حادثين  في  رجلين  وفاة  إلى 

دماغية. بسكتات  إصابتهما 
اندلع  فبراير   13 فإنه في  إرقيعة،  وبحسب 
في  خيمة  في  لياًل   10 الساعة  نحو  حريق 
طهو  عائالت  حاولت  أن  بعد  القطف،  قرارة 
من  امرأتين  إصابة  في  تسبب  ما  العشاء، 

خفيفة. بحروق  تاورغاء 
باألزمة  الدولي  االهتمام  صعيد  وعلى 
وعقد  طرابلس  المتحدة  األمم  من  وفد  زار 
لشؤون  الدولة  بوزارة  المفوض  مع  اجتماعًا 
أهالي  أزمة  لبحث  جاللة  يوسف  النازحين 
الداخل  في  النازحين  ومشكالت  تاورغاء 
متابعة  إطار  في  الخارج،  في  والمهجرين 
بين  المصالحة  اتفاق  تنفيذ  مستجدات 
من  المتخذة  والخطوات  وتاورغاء  مصراتة 

الوطني. الوفاق  قبل حكومة 
هناك  »أن  األممي  للوفد  جاللة  وذكر 
مؤكدًا  العودة«،  تنفيذ  عرقلت  مجموعات 
»التزام المجلس الرئاسي بضمان جبر الضرر، 
الطرفين« وأن  االتفاق عليه بين  وكل ما تم 
على  العمل  تواصل  الوطني  الوفاق  حكومة 
مع  بالتعاون  المستضعفة  الفئات  »مساعدة 
إدارة  نشرته  ما  وفق  اإلنسانية«  المنظمات 

واإلعالم. التواصل 
الزالوا  تاورغاء  »أهالي  أن  جاللة  وأوضح 
وهم  القطف،  قرارة  منطقة  في  يتمركزون 
وأن  جدًا«  صعبة  ظروف  في  يعيشون 

القطف  نازحي تاورغاء في قرارة  تحولت حياة 
األزمات  تزايدت  بعدما  دائمة  مأساة  إلى 
ال  يواجهونها،  التي  والمعيشية  الصحية 
قضت  وقد  الماضية،  األيام  خالل  سيما 
تبقى  ما  على  الجوية  األحوال  وسوء  األمطار 
من مالذات األمان داخلها، فيما نفد صبرهم 
عشوائية  خيام  في  الصحراء  عراء  وسط 
إلى  العودة  موقتة؛ بسبب عدم تمكنهم من 

اللحظة األخيرة. ديارهم في 
المتفاقمة،  اإلنسانية  األوضاع  هذه  وسط 
األزمة  إلنهاء  الخالف  ألطراف  تحركات  ثمة 
تسفر  فلم  كسابقتها،  تقليدية  بدت  لكنها 
معاناة  تنهي  أن  يمكن  تطورات  أية  عن 
حقوقية  بمنظمات  دفع  ما  وهو  األهالي، 
الدولية«  »الجنائية  مطالبة  إلى  دولية 
رد  فيما  تاورغاء،  أهالي  معاناة  في  بالتحقيق 
النازحون باحتجاجات في الصحراء فهل يراها 

أحد؟!
إلى  توجهت  قد  العائالت  مئات  وكانت 
كلم  و240  مصراتة  جنوب  كلم   40( تاورغاء 
جرى  اتفاق  على  بناء  طرابلس(،  شرق  جنوب 
تعارض  مسلحة  مجموعات  لكن  مؤخرًا، 
قبل  التفتيش  نقاط  عند  منعتهم  االتفاق 
المدينة، وذلك بعد رحلة هجرة بدأوها العام 

القذافي. 2011 بسبب دعمهم نظام معمر 
صداها  خفت  التي  األحداث  وسط  في 
»الوسط«  نقلت  األحداث،  زمرة  في  مؤخرًا 
ونازحين  لمسؤولين  متفرقة  أحاديث 

الصحراء. السبل في  انقطعت بهم 
المجلس  رئيس  الشكشاك،  عبدالرحمن 
الذي  المأساة  مستوى  ينقل  تاورغاء،  المحلي 
األمطار  تساقط  بسبب  النازحون  إليه  وصل 
عن  يعبرون  للغاية  صعبة  باتت  أجواء  في 
وسط  بالتظاهرات  آلخر  حين  من  آالمهم 
نبعد  اآلن  »نحن  بنبرة حزن:  متابعًا  المخيم، 
حزينة  والناس  كلم،   35 نحو  تاورغاء  عن 
أن  وتتمنى  مدينتهم،  أطالل  إلى  تنظر  وهي 
والبرد  الظروف  هذه  في  بيوتها  في  تكون 

القارس«.

متواصلة اجتماعات 
في  الشكشاك  أشار  الرسمية  التحركات  وعن 
اجتماعات  إلى  »الوسط«،  إلى  تصريحات 
لقاًء  ينتظرون  فيما  أمس،  من  أول  عقدت 
هناك  أن  إلى  الفتًا  ترهونة،  مدينة  في  قريبًا 
الوفود  وبعض  مصراتة  مدينة  مع  تواصاًل 

األخرى. والمناطق  القبائل  من 
نقصًا  يعاني  المخيم  إن  الشكشاك  وقال 
انخفاض  ظل  في  االحتياجات  من  كبيرًا 
القطف،  قرارة  بمنطقة  الحرارة  درجات 
معتبرًا  مكشوفة،  منطقة  كونها  إلى  بالنظر 
أن التحركات الحالية تأتي في إطار »إنقاذ ما 

إنقاذه«. يمكن 
مولدات  إلى  يحتاج  المخيم  أن  إلى  ونوه 
الشرب  مياه  نقص  إلى  باإلضافة  كهرباء، 
مستشفى  إلى  وتحتاج  اليومي،  واالستخدام 
بـ»حلول  وصفها  التي  الحلول  وهي  ميداني، 
تلفيقية« من أجل الوصول إلى الحل الجذري 

وهو عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.
عدم  األهالي  بقرار  الشكشاك  وتمسك 
إلى  العودة  دونما  الصحراء  من  التحرك 
البيضاء،  بالراية  دخولها  متمنيًا  مدينتهم، 
مدينة  في  والعقالء  »الحكومة  مطالبًا 
الظروف  ألن  الفوري  بالتحرك  مصراتة 

أصبحت صعبة جدًا«.
اإلعالمية  اللجنة  عضو  رضوان،  محمد 
النقص  »رغم  قال:  تاورغاء،  نازحي  لعودة 
وافتقارها  للمدينة،  التحتية  البنية  في  الكبير 
العائالت  أن  إال  العيش،  متطلبات  ألبسط 
تهيئة  إعادة  تطلبه  ما  لتحمل  مستعدة 
استعداد  على  أنهم  كما  أوقات،  من  المدينة 

بنائها«. إعادة  للمشاركة في  كامل 

واحتكاكات مضايقات 
إلى  تصريحات  في  رضوان  وتحدث 
وجهها  التي  الصعوبات  عن  »الوسط« 
إلى  الفتًا  الماضية،  الفترة  خالل  األهالي 
العنصرية  العبارات  لـ»أبشع  تعرضهم 
وشيوخ  كرجال  »نحن  متابعًا:  واإلهانات«، 
عدم  اإلمكان  قدر  حاولنا  وأطفال  ونساء 
التي  المسلحة  القوة  ما  احتكاك  أي  حدوث 
نرفض  ألننا  القطف  قرارة  مخيم  هاجمت 
المصالحات  هذه  وجود  بعد  خاصة  دماء،  أي 

والجهود«.
عائلة   170 يضم  المخيم  أن  إلى  وأشار 
العائلة  أفراد  من مدينة سبها، متوسط عدد 
 270 إلى  باإلضافة  أفراد،  خمسة  الواحدة 
إلى  جاءت  أيضًا  وليد  بني  مخيم  من  عائلة 
من  جاءت  عائلة  و170  القطف،  قرارة  مخيم 

طرابلس. مدينة 

اإلنساني،  الدعم  بتقديم  »تقوم  الحكومة 
الموارد  وفق  الصعبة  الظروف  ومعالجة 

حاليًا«. المتاحة 
لشؤون  الدولة  بوزارة  المفوض  وأكد 
الوفاق  حكومة  أن  األممي  للوفد  النازحين 
أهالي  وعودة  االتفاق  تنفيذ  على  »عازمة 
العاجل«،  القريب  وفي  آمن  بشكل  تاورغاء 
مضيفًا: »هناك مساٍع من قبل األعيان وبلدي 
تتماشى  مجيدة  حلول  إلى  للوصول  مصراتة 

مع اتفاق العودة«.

دولي اهتمام 
اإلنسان  لحقوق  المتحدة  األمم  مفوضية 
الوضع  تدهور  من  انزعاجًا  أبدت  أيضًا 
تعمل  أن  ضرورة  على  فشددت  للعالقين، 
وأمن  سالمة  ضمان  على  الليبية  السلطات 
رحلة  توقفت  الذين  أهالي  من  المئات 
توقيع  من  بالرغم  مدينتهم  إلى  عودتهم 
اتفاق يسمح لهم بعودة آمنة، منبهة إلى أن 

العائالت »يموتون في الصحراء«. هؤالء 
إلى  األربعاء،  بيان،  المفوضية في  وأشارت 
أن نحو 40 ألف نسمة تم إجالؤهم قسرًا في 
جماعي  كعقاب  مدينتهم  من   2011 العام 
القذافي،  على دعمهم المتصور للعقيد معمر 
عودتهم  عرقلت  المسلحة  الجماعات  وأن 
أقرته  اتفاق  وفق  تأتي  التي  ديارهم  إلى 

الحكومة.
الخاصة  األممية  المقررة  عن  البيان  ونقل 
داخليًا،  للمشردين  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
بالجزع  أشعر  »إنني  قوله:  خيمينيز،  سيسيليا 
من  األشخاص  آالف  بأن  تفيد  أنباء  إزاء 
مواجهة  إلى  بالفعل  اضطروا  الذين  تاورغاء 
منازلهم منعوا  بعيدًا عن  سبع سنوات صعبة 
العيش في مالجئ  العودة ويجبرون على  من 

الصحراء«. موقتة في 
المأساوية من  الحاالت  المفوضية  وعددت 
الجوية  الظروف  بسبب  رجلين،  وفاة  بينها 
على  الحرارة  درجات  انخفاض  مع  القاسية 
يعاني  حيث  الليل،  في  الصفر  من  مقربة 
الذين  والرجال  والنساء  األطفال  من  كثيرٌ 
ظروفًا  الصحراء  في  السبل  بهم  تقطعت 
المرافق  سوء  مثل  للغاية  سيئة  معيشية 
ونقص  الصحية،  المرافق  ونقص  الصحية، 

األدوية، ومياه الشرب المحدودة.
تعاون  ضرورة  إلى  المفوضية  ودعت 
والمنظمات  المتحدة  واألمم  الليبية  الحكومة 
مزيد  فقدان  عدم  لضمان  الحكومية،  غير 
األرواح نتيجة هذا الوضع، وأن يسمح ألهالي 
تاورغاء بالوصول إلى ديارهم بأمان وكرامة، 
في  يعيشون  عائلة   200 نحو  أن  إلى  الفتة 
من  بالقرب  القطف  قرارة  في  موقتة  خيام 
في  آخرون  يعيش  حين  في  تاورغاء،  بلدة 

خيام أو قاعات عامة في البلدات المجاورة.
بشؤون  المعنية  الخاصة  المقررة  وقالت 
أن  من  الرغم  »على  داخليًا:  المشردين 
الصحراء  في  خيمت  التي  العائالت  بعض 
األمم  مفوضية  من  مساعدات  تتلقى 
الضروري  فمن  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 
بالحماية  الدولي  بالتزامها  ليبيا  تفي  أن 

ومساعدتهم«.
التي  الرئيسية  التوصيات  إحدى  وكانت 
يناير  في  ليبيا  زيارتها  بعد  خيمينيز  قدمتها 
خارطة  الحكومة  »تضع  أن  هي  الماضي 
وتحسن  األدوار  بوضوح  تحدد  وطنية  طريق 
المكرسة  والمنظمات  الوزارات  بين  التنسيق 
يجبرون  الذين  األشخاص  حصول  لضمان 
وتوفير  يلزم  ما  كل  على  ديارهم  ترك  على 

لهم«. والمساعدة  الحماية 

إنسانية مساعدات 
منظمة  بدأت  اإلنساني  الصعيد  وعلى 
تقديم  )يونيسيف(  للطفولة  المتحدة  األمم 
منطقة  في  النازحة  لألسر  إنسانية  مساعدات 
قرارة القطف من خالل تقديم الدعم النفسي 
200 أسرة، مشددة  وبناء دورات المياه لنحو 
األكثر  هم  خاص  بشكل  »األطفال  أن  على 
رفاههم  على  يؤثر  الذي  النزوح  بهذا  تأثرًا 
هذه  أن  إلى  الفتة  تعليمهم«،  وانتظام 
التعاون  وزارتي  من  بدعم  تتم  العملية 
حتى  األلمانية،  االقتصادية  والتنمية  الدولي 
لألطفال  المساعدة  تقديم  »من  تتمكن 

عائالتهم«. األكثر ضعفًا، وكذلك 
تواجه  الجاري  الشهر  مطلع  ومنذ 
تاورغاء  بلدة  نازحي  من  العائالت  عشرات 
أن  بعد  عودتهم  رحلة  استكمال  في  أزمة 
البلدة؛  إلى  العبور  منافذ  أمامهم  سدت 
بتأجيل  مصراتة  من  جهات  مطالبة  بسبب 
معالجة  »إلى  الوصول  حتى  األهالي  عودة 
بالغ  الملف  لهذا  عادلة  واقعية  موضوعية 
عشر  سبعة  نحو  بعد  وذلك  الحساسية«، 
الرئاسي  المجلس  رئيس  مصادقة  من  شهرًا 
على  السراج،  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
مجلسي  عن  ممثلين  بين  المصالحة  اتفاق 
في  بتونس  تاورغاء  ومحلي  مصراتة  بلدي 
 2016 أغسطس  من  والثالثين  الحادي 

أممية. برعاية 

»هيومن رايتس« تطالب »الجنائية 
الدولية« بالتحقيق في »جرائم ضد 

أهالي تاورغاء«.. ووفًدا  أممي يتفقد 
النازحين ويندد بالظروف الصعبة

رب أسرة نازحة: نصارع من أجل 
مجرد الحياة في ظروف تقود 

البعض إلى الموت بسبب الظروف 
المرضية واألحوال الجوية

المفوضية األممية لحقوق 
اإلنسان: من الضروري أن تفي 
ليبيا بالتزامها الدولي بحماية 

ومساعدة النازحين

الشكشاك: اجتماع قريب في ترهونة وتواصل مع ممثلي مصراتة وبعض القبائل واملناطق األخرى

»الوسط« تعايش مأساة العالقين

نازحو تاورغاء في »قرارة القطف« 
بني واقع املعاناة وانتظار املجهول

عيادة املخيم: وفاة اثنني واستقبال 1000 حالة مرضية منذ أول فبرير

املخيم يضم 170 عائلة من سبها و270 عائلة من بني وليد و170 عائلة من طرابلس.. ومتوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 أفراد
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دريد عزوز، وخليل أبو عبده، وإيان كوري... وحديث في الديمقراطية..

لن نعمر األرض وندفع التصحر إال بقوتنا 
متضافرين، لكي نجبر املاء على التدفق في 

مسار نريده، ليس األسهل ولكنه األفيد..

فؤاد سيالة

في علم »ميكانيكا الموائع«، كان د. دريد عزوز ود. خليل أبوعبده ومن بعدهما البروفسور إيان كوري 
يعلمونني أن الموائع، وهو لفظ يقصد به السوائل والغازات معا، تبحث دائما عن أقل المسارات ممانعة 

عند انسيابها انسيابا حرا بدون قوة تدفعها في مسار معين.
يحتاجونها  التي  الموائع  تدفقات  ويكيفون  معها  ويعيشون  الجميع  يخبرها  فيزيائية  ظاهرة  هذه 
في حياتهم وفقها. ولكنها تتعدى السوائل والغازات في حياة البشر لتصل إلى تصرفاتهم في معظم 

شؤؤنهم، وعندها يطلق عليها »الخيار األسهل«.
إذا خير اإلنسان بين خيارين، فالمنطق يحتم عليه أن يختار، في معظم األحوال، »الخيار األسهل«، 
ألن هذا الخيار هو بالتأكيد أقل كلفة: اقتصادية أو اجتماعية أو من حيث سالمته الشخصية أو غير ذلك 
من مقاييس الكلفة، تماما مثل ما يكون أقل المسارات ممانعة بالنسبة للسوائل والغازات أقل استهالكا 

للطاقة.
ومن هذا المنطلق، يكون مفهوما تماما، بعد سنين جحيمية مؤلمة، أن تنتشر بيننا، نحن الليبيين، 
االنتخابات  المعاصرين  الليبيين  أغلب  فيه  مارس  الذي  اليوم  تندب  األصوات،  بأعلى  ترتفع  صرخات 
ثانية(، ثم ال تجد مانعا في جلد ظهورنا كلنا )حنى شعب ما ينفعش  )صبعي نقصه كاني صوتت مرة 
اللذان هما في  السياسيان  الطرفان  لها  التي يسوق  المنطقية  النتيجة  إلى  لكي تصل  العصا(،  إال  فيه 
لها، كما قلت،  النتيجة يسوق  إال ديكتاتور عادل(. هذه  فيها  ينفع  ما  )ليبيا  الظاهر على طرفي نقيض 
طرفان: أحدهما يستبدل لفظ )ولي األمر( بلفظ الديكتاتور، والثاني يتسبدل لفظ )حكم عسكري(. في 
حقيقة األمر، من وجهة نظري، أن الطرفين سواء، وأن التناقض بينهما، على قوته، ظاهري فقط، وأن ما 

يجمعهما أقوى بكثير، وإن جاهدا في إخفائه: الفاشية، وسابقتها الفرعونية..
مفهوم، كما قلت، انتشار هذه الصرخات بيننا.. فالخيار األسهل والمسار األقل ممانعة هو أن نسلم 

قيادنا إلى )سيدنا(..
كيف أعلم أوالدي؟.. فألترك القرار للمعلم األول، فهو بالتأكيد أعلم مني بما يصلح أن يدرسه أوالدي..

كيف أعالج أمراضي؟.. فليعالجني الطبيب األول، فهو الشك أدرى مني بشؤون الطب والصحة..
كيف أبني بيتي؟.. سوف يبنيه لي المهندس األول، فهو يقينا أفهم مني في فنون العمارة وتخطيط 

المدن..
كيف أصنع اقتصادا حقيقيا لبلدي؟.. ولماذا أشغل فكري في هذا؟ االقتصادي األول سوف يدلنا على 

طريق الرخاء..
كيف أحفظ أمني؟.. ال، هذه بالتأكيد سوف يتوالها الشرطي األول، فهو أقدر مني على القضاء على 

الجريمة..
فليقودنا إلى السعادة فخامة البطل األوحد، وليدخلنا الجنة فضيلة البحر العالمة

ما أسهل أن أتبع المسار األقل ممانعة، وأن ال أشغل بالي بهذه األمور..
ولكن، هل يكون ذلك دائما ضمانا حقيقيا لما يجب أن يكون عليه تعليم أوالدي وصحتي واقتصاد 

بالدي وأمني؟
قد يتسرب الماء بين حبات الرمل، متخذا مسارا متعرجا بينها، لكنه دائما األقل ممانعة، ثم يتجمع في 
حفرة.. هذا الماء تنبت حوله بضعة نخالت، ومساحة صغيرة من العشب، لكنه أبدا لن تقوم عليه زراعة 
كبيرة دائمة.. تلك النخالت والعشب ستظل دائما واحة صغيرة وسط صحراء قاحلة شاسعة.. وسنظل 

دائما نشكو من »التصحر«..
لن نعمر األرض وندفع التصحر إال بقوتنا متضافرين، لكي نجبر الماء على التدفق في مسار نريده، 

ليس األسهل ولكنه األفيد..
اآلن، دعنا نتفحص الصرخات التي تنتشر بيننا تحت مجه قوة تكبيره أكبر قليال من مجرد )تخليالت 

المخللين السياسيين(:
- صبعي نقصه كاني صوتت مرة تانية: لعل العيب حقيقة ليس في )صبعك( المسكين، ولكنه في 
الظروف التي جرت فيها االنتخابات التي خضناها معا.أنظر هناك.. في تلك الزاوية تحت المجهر.. أال ترى 
معي، يا صاحب )الصبع(، أن تلك كانت أول انتخابات نخوضها في ليبيا منذ نصف قرن تقريبا؟ ألست ترى 
أن من ترشح فيها هم أنت وأنا وغيرنا من مخلفات نصف قرن لم نعرف فيه كيف نوازن بين المواقف، 
ومن بقايا قرون ضاربة في مجاهل التاريخ لم نعتد فيها على مقارعة الحجة بالحجة؟ إذا كنت يا صاحبي 

ترى ذلك، أال توافقني أن مخرجات تلك االنتخابات هي النتاج الطبيعي لنومنا الهانئ الطويل؟
- حنى شعب ما ينفعش فيه إال العصا: ما أراه تحت المجهر، يا صديقي، هو شعب ككل خلق اهلل عز 
وجل.. إن شئت، طبق على هذا الشعب منحنى التوزيع الطبيعي الذي درسته في مبادئ علم اإلحصاء. 
ألست ترى أن أقلية من الشعب تكاد تكون مالئكة في أخالقهم، وأن أقلية أخرى تكاد تكون الشياطين 
في شرورها، ولكن الغالبية هي بين هذا وذاك، تخطئ وتصيب، تصلح وتفسد؟ ال أختلف معك أبدا على 
حتمية استخدام العصا لضرب الشياطين، ولكن أال توافقني يا عزيزي أنك، في حق سواد الناس األعظم، 

مجحف في حكمك.. جدا؟
- ليبيا ما ينفع فيها إال ديكتاتور عادل: نظرت من خالل المجهر يا صاحبي، فوجدت أن الديكتاتورية 
والعدل كالليل والنهار، ال يلتقيان أبدا. ورأيت أن ليبيا حكمها ديكتاتور، فهل تراه نفعها؟ ووجدت أن 
فرعون قد أهلك قومه، وإني أربأ بك أن تكون كالسامري الذي أغوى قومه بعجل صنعه لهم من الذهب 

الخالص، براقا المعا، لكنه خواء ال يحيي وال يميت.
سمها ما شئت.. ديمقراطية أو دالعة.

أنا أسميها حريتي في أن ال أسلم مصيري ومصير ابنائي ومصير بالدي إال لمن يرتضيه عقلي..
ألنني بشر، سوف يخطئ عقلي مرة ومرات..

وألنني بشر، سوف أتعلم من كل خطأ..
ما أرجحه هو ألننا بشر سوف نتعلم من كل أخطائنا..

المهمة  أوالدنا سوى  نورث  لن  اختيارنا، فسوف  نمارس حرية  لم  إذا  أننا  منه هو  متيقن  أنا  ما  أما 
المستحيلة..

مهمة البحث عن المستبد العادل.

حتى ال تتحول »فبراير« إلى »صفني« و»سبتمبر« إلى »كربالء«

الدولة السبتمبرية كسلطة حكمها شخص 
واحد، وكانت تتجه للتوريث

 استمرت 42 سنة

ابراهيم سعيد قرادة

مع حرص التنويه، بمراعاة واحترام األبعاد الروحية والتاريخية الحساسة للحادثين، فاالستحضار 
فقط وفقط في أثر وتداعيات الحادثين في إرهاق وشرخ حاضرنا رغم مرور 1400 سنة على 

حدوثهما.
 42 استمرت  للتوريث،  تتجه  وكانت  واحدٌ،  شخصٌ  حكمها  كسلطة  السبتمبرية  الدولة 
سنة، أي نحو نصف عمر الدولة األموية )88 سنة(، وثلث عمر الدولة القرمانلية )124 سنة(، 
وثلثي عمر االتحاد السوفياتي )69 سنة(. أي أن الدولة السبتمبرية عمرت ألجيال وبما يكفي 
والمجتمعية  الثقافة  في  ورأسيًا  أفقيًا  تأثيرًا  تركت  بالتأكيد  ولكنها  عليه،  المختلف  لتقييمها 

الليبية، وليس بالسهولة محو آثارها وتغييرها بسهولة تنحيتها.
7 سنوات من انطالق ثورة فبراير، وست سنوات من نهاية الدولة السبتمبرية،  اآلن بعد 
الزلنا نكافح إلقامة دولة تجمع وتحمي الشتات المتشظي في الرقعة الجغرافية، التي هي وطن 

وحيد لنا وليس لنا غيره، ونحبه ونسميه: ليبيا.
20 سنة،  التي يقل عمرها »اآلن« عن  البريئة،  أننا نحمل األجيال الصغيرة  الداهم  الخطر 
نصف  أكثر  قليلة  سنوات  عدة  بعد  وستكون  الليبي،  السكاني  الهرم  من   40% تشكل  وهي 

السكان، أننا نحمل ونغرس فيها أحقاد الصراعات وضغائن كراهية بعضنا البعض.
إذا تجمدنا في محاربة الماضي واالنتقام منه ومحابة التاريخ والثأر، سنخسر حتمًا وأبدًا، ألن 
التاريخ والماضي ال ولن يعود كما كان وكما نتصور. أمامنا فقط المستقبل لنصنع االختالف 

ونخلق التغيير، بوسيلة واحدة وحيدة هي الحاضر، والحاضر فقط.
خالل المدة القريبة الماضية، وبمبادرة مني، التقيت وتواصلت مع بعض المحسوبين على 
»سبتمبر«، وكم كان المشترك كبيرًا عندما تحدثنا التحديات المستقبلية التي تهدد الوجود 
الليبي، شعبًا وكيانًا. وبالمثل المعاكس، أتابع عتاة الفبرايريين والسبمتبرين الغارقين في قلب 
تراب الحاضر تنقيبًا عن غبار الماضي وتركيبًا لبخار المستقبل، وبينهم يصول فرسان غنائم 

الخراب، مع بعض شعراء هجاء العنتريات الخالية.
المشترك الذي يجمعنا هو إنقاذ مستقبلنا من أخطار حقيقية حادقة، يمكن تخليصها في:

التي  المتطرفة والتكفيرية  التيارات  انتشار  المتمثلة في  المؤجلة والالئحة،  الحرب  - خطر 
الذاتي  التدمير  بأفكار تشتمل على جينات  الشباب  الليبي، وتغسل عقول  الجسد  تنهش في 

حد الفناء.
المسكوت  الليبي،  الجنوب  في  والمستوطن  الزاحف  الديمغرافي، خصوصًا  التغيير  خطر   -
عنه من عدة دوائر دولية، التي تعتبر ليبيا منطقة فارغة الستيعاب وحل مشاكل الهجرة والفقر 

والجفاف والحروب.
- خطر تجريد وتجفيف ليبيا بامتصاص ما تبقى من مواردها الكبيرة نسبيًا، وغير المتجددة.
المشترك، هو االستعجال بإقامة دولة كل الليبيين القوية بكفاءات مقتدرة ال كفاية القدرة، 
األمن  على  يقوم  متبادل  تعاون  في  وأصدقائها،  وإقليمها  جيرانها  مع  والمتعاونة  المتآلفة 

والمصلحة المشتركة.
األهم، أن تسبق عقولنا قلوبنا، وأن نطهر قلوبنا بماء الوطن، ونصفي عقولنا بهواء الوطن، 

وأن ال نكرر مسارات الخطأ وال أساليب الخطيئة. فالوقت ليس في صالحنا.
غير ذلك، ستستمر »صفين« الليبية، وسنواصل بكاء »كربالء« الليبية.

نورالدين خليفة النمر

ليبية اليسار املسعودي
عام  في  والراديكاليون  األرستقراطيون  اتبع 
في  للجلوس  1789ترتيبات  الفرنسية  الثورة 
اليسار  الطبقات، موضعت  االجتماع األول لمجلس 
كما اليمين في اختيار الموقف المتاح إزاء إكراهات 
الزمان والمكان. وتتوجّه الوطنية التي اشتعلت في 
ضميرها مشاعر العروبة، وعقيدة اإلسالم لتخوض 
لتنطفئ  األربعينيات  بنهاية  االستقالل  معركة 
الجذوة في ليبيا في 24 ديسمبرعام 1951 بإعالنه. 
فيتّم استبدال أمة بنشيد وعلم مقدّس في هيئة 
من  تفريغها  تم  المطلوب  على  كمصادرة  وطن 
الحادثات  منطق  تجاوزه  الذي  المنطقي  محتواها 
الوطني  الطرابلسي  الحزب  األحــزاب:  أسماء  في 
»1946 »الجبهة الوطنية المتحدة« 1946« حزب 
ليبيا  تحرير  »هيئة   1946 الحرة«  الوطنية  الكتلة 
الطرابلسي«1949  الوطني  »1947«المؤتمر 
»حزب االستقالل »1949« بينما ينفرد »1947 » 

بالطرابلسي فقط حزب العمال .
تُضمّن  السوسيولوجي  المبحث  منظور  في 
السياقات  في  ملتزم  كموقف  السياسية  الظاهرة 
االجتماعية وعناصرها من ضروب السلوك والتفكير 
والشعور االجتماعي التي ال توجد فقط خارج وعي 
تفرض  قاهرة  آمرة  بقوة  أيضا  تميزّها  بل  الفرد، 
الرهان على  ينطرح  األفراد. ومن هنا  نفسها على 
من  اإلنسانية  الظواهر  إفــراغ  أي  الوعي،  تحييد 
يقول  كما  فالوعي  موضعتها،  ليتسنى  خاصيتها 

كلود ليفي شتروس »عدو العلم«.
هذه التوطئة الدوركايمية البد لنا من تخفيفها 
حتى يمكننا إلى حدٍ ما موضعة اليسار المسعودي 
ـ نسبة إلى السياسي والصحفي فاضل المسعودي 
الذي رحل في األيام الماضية وأترابه من الوطنيين 
كما  به  مقذوف  ليبي  كيان  سردية  في  ـ  الليبيين 
الذي  العالم،  في  الوجود  في  الوجوديون  يكتب 
قطب  قطبين  بين  بــاردة  حرب  في  للتوّ  انقسم 
التي  أميركا  ممثلتها  اإلمبريالية  الرأسمالية 
أوروبا  المتقمّص  الشائخ  الغرب  فأمركت  هيمنت 
واالتحاد  بتعب،  المنتصرة  الحرب  في  المنهكة 
تكلفة  دفع  الذي  االشتراكية،  نموذج  السوفياتي 
الحرب العالمية الباهظة فكان جزاؤه أن يبتلع شرق 
باسم  عليها  انتصر  التي  بالنازية  المنتهكة  أوروبا 
ضمير العالم االشتراكي في قالب رأسمالية الدولة 

السوفياتية.
الكاتب مفتاح السيّد الشريف، الذي كان شاهدًا 
شخصيا على والدة اليسار المسعودي في القاهرة 

ـ في رسالة جوابية عن استفسارنا منه ـ يؤكد أن 
في  الليبيين  الُطالب  من  كغيره  كان  المسعودي 
األفكار  استيعاب  القراءة  لهم  أتاحت  من  مصر، 
بما  المنطقة  وتجتاح  تهّل  بدأت  التي  والنظريّات 
النظريّة  مقدّمتها  وفي  االشتراكيّة  األفكار  فيها 
المحسوبين  من  المسعودي  وكان  الماركسيّة. 
على هذه الفئة الليبية لصيقا بأبرز متزعّميها علي 
بوزقيّة الكاتب الذي سينشر منتصف الـ70 ينيات 
من القرن الـ 20 مجموعه القصصي بعنوان »فريق 

النجدة«.
وامتيازها  الوطنية  مفارقة  المسعودي  اليسار 
تخوض  األربعينات،  نهاية  ففي  االستقالل  بحدث 
الوطنية الليبية غمارًا سياسيا صعبا فى انتظار مولد 
دولة، ـ وحسب الصحفي المهدي كاجيجي ـ، اختلف 
فحصلت  الثانية  العالمية  الحرب  فى  المنتصرون 
االحتالل  صفحة  طويت  االستقالل،  على  ليبيا 
أحزاب  تقوده  السياسى  الحراك  وبــدأ  اإليطالى 
وجمعيات وليدة على رأسها وجاهات قبلية وعائلية 
و قيادات وطنية من مختلف التوجهات الفئاتية. أما 
االتجاهات السياسية التي تجاوزت حدود التوجهات 
االستقاللية فتأتي فيما بعد عام 1953 وماخسرته 
الذي  األبطال  جهاد  كاتب  الزاوي  الطاهر  وطنية 
اإلقليمي كسبه  الجوار  إكراهات  صادرت مضمونه 
وطن  ليبيا  االستقالل:  بإعالن  المسعودي  اليسار 
واعد بهامش الحركة إزاء إكراهات المكان القاهرة 
عاصمة مصر العروبية الصاعدة والزمان الشعارية 
الملتبسة بالبرجوازية المصرية الممثلة في ضباط 
يمين  بين  وتذبذبهم  األحــرار  المصري  الجيش 
تمثلها  المتوحشة  الرأسمالية  تقوده  الذي  العالم 
أميركا األمبريالية، و يساره الذي تقوده االشتراكية 

ممثلة في رأسمالية دولة السوفييت.
يرسم أستاذ التاريخ الليبي الحديث صالح الدين 
توزّعتها  كما  الليبية  للوطنية  خطاطة  السوري 
القرن  وستينيات  خمسينيات  شباب  توجّهات 
جيل  تكون  فقد  وعايشها:  عاشها  وكما  الماضي 
بالشباب  أسوة  ثقافيا في مصر  المسعودي  فاضل 
الذين توجهوا إليها، قبل تأسيس الجامعة الليبية، 
للدراسة في أزهرها و في جامعاتها.. و كان النهم 
القاهرة  وفي  أشده  على  الفترة  تلك  في  للقراءة 
التيارات الفكرية،  الثقافة وحاضنة  حاضرة العلم و 
وجدوا ضالتهم المنشودة. فكان اليسار والذي في 
و  المسعودي،  فاضل  و منهم  القلة  يمثله  عمومه 
في الوسط العريض كان التيار القومي، من بعث 

الركب  هامش  وفي  ناصريين،  و  عرب  وقوميين 
كان االتجاه اإلسالمي ممثاًل باألخوان المسلمين، 
الطرف اآلخر قلة قليلة أخرى  كما كانت هناك في 
للعمل  مجاال  ليبيا  على  خياراتها  في  ركــزت  قد 

العلمي و الثقافي و السياسي«.
إال أن موضعة اليسار المسعودي تاريخيًا يحسمها 
تاريخنا  مقاله  في  الكبتي  سالم  الموّثق  الكاتب 
الثقافى المجهول نقتطف منه أنه فى يوم الخميس 
27 مايو 1954 صدر العدد األول والوحيد من مجلة 
المعركه تولى رئاسة تحريره المسعودى مع محمد 
الطشانى وفريد أشرف، ممثاًل عن حاضرتي الشرق 
الليبي بنغازي ودرنة واحتوى افتتاحية للمسعودى 
عن  أخــرى  له  ومقالة  المصرية  يوليو  ثــورة  عن 
عمر  األسطى  إبراهيم  الدرناوي  الوطني  الشاعر 
الطشانى  عمر  لمحمد  فــزان  إقليم  عن  ومقالة 
األدب  وفي  أشرف  لفريد  الصحافه  واجب  ومقال 
الغالف  حمل  كما  أبوزقيه.  لعلى  سكتوا  شعراء 
رسما كريكاتوريا لمائدة المفاوضات يجلس عليها 
وليمة  تتوسطهما  والبريطاني  الليبى  الجانبان 
معترضا  الليبى  الشعب  اآلخر  الجانب  وعلى  كبيرة 
»الهازلون  مقالة  صائم«.  أنى  »اللهم  لهم  قائال 
فى وقت الجد« لمفتاح السيد الشريف ـ بتوقيع عبد 
التي  األمريكيّة  الليبية  االتفاقيّة  استبقت  القاهرـ 
الحكومة  التوقيع عليها من قبل رئيس  كانت قيد 
مسّت  بأن  حليم  بن  مصطفى  الثانية  الملكية 
ثالثة  في  وحكومته  الملكي  القصر  الصميم  في 
اإلقطاع  جشع  وهيمنة  االقتصاديات  كساد  قضايا 
وتهديد  المواطن.  مقدرّات  على   )!( المال  ورأس 
بأبسط  جاهلة  رجعية  قــوى  قبل  من  الدستور 
الوطنية  السياسة  وخضوع  الديمقراطية،  القواعد 
الروليت،  ُكرة  يشبه  فيما  الدولي  للتالعب  الليبية 
حيث أصبحت ليبيا سلعة رخيصة تُباع في أسواق 
المعاهدات الدولية البيضاء وليست السوداء. مجلة 
الجرح  ونكأت  جديد  من  الصراع  فتحت  المعركة 
القاسي  والطشاني  المسعودي  هجوم  فاته:  الذي 
وشتمهما المقذع عبر راديو صوت العرب المصري 
الذي  المنتصر  محمود  الملكية  الحكومة  لرئيس 
الصداقة  معاهدة  على   1953 يوليو   29 في  وّقع 
عبرّت  المجلة  الليبية.  البريطانية  والتحالف 
الوطنية  ستخوضها  التي  المعركة  عن  باسمها 
السياسية  والتيّارات  توجّهاتها،  بكافة  الليبية 
األجنبيّة  القواعد  لمعاداة  ألوانها  باحتالف  الليبية 
عام  حتى  الليبية  الشارعية  الحراكات  رفعته  شعارا 

انقالب العسكر في 1 سبتمبر 1969. والمجلة التي 
من  بتدخل  أوقفت  أسبوعيا  للصدور  تتجه  كانت 
الصاغ  مع  وبتنسيق  القاهرة  فى  الليبية  السفارة 
ووزير  المصري  األحرار  الضباط  صالح سالم عضو 
اإلرشاد القومى وبتعليمات من مباحث أمن الدولة 
له  مازال  أميركي  ربما لضغط  استجابة  المصرية، 
 1952 23 يوليو المصرية  نفوذ لدى ضباط ثورة 
ورفيقه  المسعودى  فاضل  استدراج  على  وتكفيرًا 
المصري  الراديو  برنامج  عبر  الطشانى،  محمد 
وحكوماتها  إدريس  بملكية  للتنديد  العرب  صوت 

الموّقعة لالتفاقية الليبية ـ البريطانية .
المرموقة  التاريخية  المؤلفات  صاحب  الكاتب 
ابن  وهــو  كتب  الــذي  الشريف،  السيّد  مفتاح 
على  بالتضييق  التنديد  في  مقاالت  عاما  الـ16 
ـ  الليبية  وباالتفاقية  الوطنيين،  المعارضين 
البريطانية تُكشف بحوزته على الحدود المصرية 
فيندفع  مدارسها.  من  ويُطرد  بنغازي  إلى  فيُعاد 
الذين  للدراسة  المبتعثين  زمالئه  مرافقة  إلى 
وجوده  إبّان  سألته  وخبزهم  منحتهم  قاسموه 
للطالب  كان  إن   1954 ـ   1953 لعامي  في مصر 
همًّا  المتوحدين  مكانيا  المنقسمين  الليبيين 
وطالب  حلوان  في  بنغازي  طالب  ومشاعر،  وطنيًا 
اتصال  أي  بالقاهرة  المعادي  فــي  طرابلس 
أحزاب  أو  وسياسية  فكرية  توجهات  بالمصريين 
المجتمع  في  حضور  لها  بشخصيات  حتى  أو 
والشعور  السن،  صغر  أن  فأجابني  المصري، 
قضاياهم  على  وانكفائهم  المصريين  بآخرية 
بانقالب  الملكية  تغيير  وضعها  التي  المصرية 
الجيش عام 1952 في مهب العاصفة، آل الُطالب 
معركتهم  تكون  أن  أنفسهم  على  الليبيون 
ليبيا  صوت  مجلة  انطالقة  فمنذ  صميمة  ليبية 
الذى  الثقافى  الغرب  طرابلس  نادى  عن   1952
فاضل  وإصدار  الثقافى  ليبيا  نادى  الحقا  أضحى 
ليبيا  صوت  في  نشاطه  توقف  بعد  المسعودي 
في  معركتها  لتبدأ  تتوقف  التي  المعركة  لمجلة 
فزان  جريدة  من  المسعودي  بترحال  ليبيا  داخل 
في الجنوب المهمل بفزان ثم عبر الليبي والرائد 
بحكم   1964 عام  أصدرها  التي  الميدان  وأخيرًا 
جديد  ليبي  ليسار  ميدانا  لتكون  المحكمة  من 
اليسار المسعودي. في مقالة قادمة نرصد  اسمه 
ترحاله في الوطن الليبي حتى انقالب 1. سبتمبر 

.1969

املسعودي كان كغيره من الُطالب الليبيني في مصر، من أتاحت لهم القراءة استيعاب األفكار 
والنظرّيات التي بدأت تهّل وتجتاح املنطقة بما فيها األفكار االشتراكّية

هجوم املسعودي والطشاني القاسي وشتمهما املقذع عبر راديو صوت العرب لرئيس الحكومة 
امللكية محمود املنتصر الذي وّقع على معاهدة الصداقة والتحالف البريطانية الليبية

محمد املغبوب

محمد عبدالعزيز

الكرسي اآلخر

فبراير ضد فبراير

ليس للكرسي من ضد له أو زوج إال بعدمه 
فال ينبغي ألي كرسي آخر يوازيه فهو واحد 
وليس  أخص  وجه  على  السلطة  في  غير  ال 
إلى طاولة الطعام أو في صالة اجتماع حيث 
في  حتى  لكن  وتتساوى،  الكراسي  تكثر 
البيت كما  الحالة يوجد كرسي صاحب  هذه 

االجتماع. يدير  يوجد كرسي من 
ارتبط  جدًا  طويل  أمد  منذ  هنا  الكرسي 
عند  العرش  إلى  تضخيمه  وتم  بالسلطة 
ملك  فصاحبه  مثاًل  فرعون  وعند  بلقيس 
كرسي  كان  ليبيا  في  أخرى..  وطاغية  مرة 
مجلس  عند  القذافي  كرسي  وكان  الملك 
وحل   77 سنة  بعد  ثم  أوال  الثورة  قيادة 
المجلس استحود عليه وصار صاحب الكلمة 
كان  العام  الشعب  مؤتمر  عند  حتى  العليا 
لكن  الكرسي  نفس  يستعير  المؤتمر  أمين 

خالصًا. له  ليس 
فهو  نزاع  دائمًا محل  الكرسي  حال  هكذا 

لتراكمات  حتمية  نتيجة  كان  فبراير  خروج  إن 
وتناقضات داخل سبتمبر. 

ومن بين سبتمبر وطنية صاحبة مشروع دولة 
مشروع  أصبحت  ذاتية  وسبتمبر  حديثة  أمة 
فرثها  بين  فبرايرمن  خرجت  سلطة  توريث 
 2012 منذ  فبراير  انقسمت  وبدورها  ودمها. 
بين فبراير وطنية موضوعية قائمة على جيش 
وشرطة و سيادة القانون، و فبراير ذاتية قائمة 
المسلحين  أو  بالثوار  يسمى  ما  سيادة  على 
والتمييز بين مواطنين من الدرجة أولى وهم 
الفبراريون ومواطنين من الدرجة الثانية وهم 
السبتمبريين. وتمثلت محطات االشتباك بين 
النقاط  في  سنوات  السبع  طيلة  المعسكرين 

التالية :
1. إجهاض محاولة أفراد من فبراير الوطنية 
لجمع سالح المحاربين في سبتمبر 2011 . بل 
إليهم  األمــوال  بضخ  المحاولة  هذه  محاربة 

ال يتسع إال لمؤخرة واحدة منذ أول الجلوس 
عليه  نزاع  محل  ويصير  مالكه  يصير  إليه 
عليه  التنازع  اشتد  فبراير  جاءت  حين  أما 
توسعته  فكرة  فظهرت  تقسيمة  وصعب 
ألكثر  تتسع  أن  يمكن  أريكة  إلى  وتحويله 

بلسان طويل. من شخص 
االنتقالي  المجلس  حين  هذا  حدث  فقد 
عقيلة  الــثــالثــة  ــكــراســي  ال إلـــى  ــد  ــت وام
تلويح  لنا  بدا  فيما  والسراج  والسويحلي 
واضحًا  ــدان  وزي وقطيط  والغويل  جبريل 
الواحد  الكرسي  إلــى  أعناقهم  تشرئب 
يتمترس  التي  األخرى  الكراسي  كل  وإبعاد 
الصراع  يبدأ  وهكذا  األولون  السابقون  بها 

النزاع. لشدة 
البد أن هناك من يحشد همته ليقفز على 
السالح  أحدهم  يمتطي  الوحيد  الكرسي 
األديولوجيا  من  والبعض  الدين  وغيره 
بقوة  أو  بمال  ــدة  واح الغاية  تظل  فيما 

الحكومات  المليشيات وأصبحت  حتى تكاثرت 
المتعاقبة رهينة لهم .

2. رغم فوز فصيل من فبراير القانونية في 
2012 ، إال أنهم لوحوا باستخدام القوة حال 
وفرضواحكومة  للوزراء،  رئيسًا  فالن  تنصيب 
توافق عاجزة اختطف رئيس وزرائها في أكتوبر 

2013، في سابقة من نوعها .
3. قانون العزل السياسي الذي مثل انتصارًا 
و  األبارثايد  الذاتية نحو تكوين دولة  لفبراير 

التمييز العنصري .
مبرر  دون  أخــرى  وتهجير  مدن  ضرب   .4
قانوني وإسعار نعرات قبلية كنا في غنى عنها 

بين اإلخوة والجيران .
دون  الفبرارين  بين  الجدل  استمرار  إن 
أن  الى  قطعًا  سيؤدي  حازمة  زعامة  تدخل 
تصبح فبراير نكبة على ليبيا، ال قدر اهلل، خاصة 
إذا انتصر معسكر فبراير الذاتية الذي سيؤدي 

عند  آخرَ  كرسيًا  أن  ينسى  والجميع  أخرى 
نحو  وعلى  عليه  يجلس  ثمة من  الرواق  آخر 

جديد.
الناس  في  يتمثل  هنا  اآلخر  الكرسي  إن 
وإعالميين  مثقفين  من  النخب  بينهم  ومن 
والطلبة  الموظفين  حتى  بل  ووطنيين، 
الصراع  هذا  ضمن  أخرى  وشرائح  والعسكر 
الكرسي على شكل مختلف وبتشكيل  يبنون 

الذي تجده وال تراه. الكرسي  مغاير فهو 
نسمعه  الجميع  صوت  هو  الكرسي  هذا 
وعلى  البيوت  ــل  وداخ العام  الــشــارع  في 
القنوات  وفي  االجتماعي  التواصل  شبكات 

الجدران. على  الخربشات  وحتى  الفضائية 
المجتمع  مكونات  كل  إلى  يتسع  كرسي 
بل  وإراداتهم  رغباتهم  الوجود  في  تصرخ 
حتى رفضهم المحموم مرة على نحو منظم 
على  وأخرى  صار،  ومتى  كان  كيف  تدري  ال 
الواحدة  الفكرة  فيه  تتجمع  عشوائي  نحو 

الثورات  نجاح  فمعيار  ليبيا.  تقسيم  إلى  قطعًا 
هو مدى تحقيقها النماء والوحدة، ال أن ترث 
كله  هذا  من  والمخرج  فتقسمه.  موحدًا  بلدًا 

يتمثل في نقطتين :
العامة  القيادة  لمسألة  واقعية  تسوية   .1
وتوحيد  ألشخاصها  الضمان  مع  للجيش 
أخــرى  جهة  ــن  وم العسكرية.  المؤسسة 
إما  الغربية  المنطقة  تسوية واقعية لمسلحي 
بجمع السالح الثقيل على األقل بضمانات، أو 
توقيع اتفاق بين الحكومة المركزية وبلديات 
قوة  إلى  المليشيات  تتحول  بأن  المسلحين 
للبلدية  ــة  اإلداري الحدود  داخل  محلي  دفاع 
وتحت إمرتها في إطار الالمركزية. وأال تتحرك 
القائد  من  بأمر  إال  ــة  اإلداري حدودها  خــارج 
األعلى كقوة مساندة للجيش، وأال تعد وحدات 
قانون  وفــق  العقوبة  طائلة  تحت  متمردة 

العقوبات العسكري .

وقتها  واتــت  قد  نجدها  اكتمالها  وعند 
قــارورة  في  االنفجار  يشبه  واقعًا  فتكون 
الثالثة  الكراسي  من  كرسي  كل  عسل.. 
ورفاهية  المكان  متعة  من  لديه  بما  فرح 
االتجاهات  الفضاء وفخامة صدى صوته في 
ال  لكرسي  حساب  دون  والفرعية  األصلية 

أنه يقض مضاجعهم. مع  يرونه 
عليه  يجلس  كان  الذي  هو  الكرسي  ذلك 
عبد  وحديثًا،  قديمًا  معه  ومــن  بروتس 
الذي  الكرسي  ذات  وهو  معه  ومن  الناصر 

للتونسيين. البوعزيزي  أعطاه 
فقط  واحد  كرسي  في  األحوال  أفضل  إن 
فالجميع  القاعة  أركــان  بين  تعددت  وإن 
أحسن  في  لهم  مقعدًا  األرض  إال  ليس 

حصير. على  يجلسون  الحاالت 
 ..( الماء، و  فسبحان من كان عرشه على 
يؤوده  وال  واألرض  السموات  كرسيه  وسع 

العظيم(. العلي  وهو  حفظهما 

2. الشق الثاني من التسوية هو توقيع ميثاق 
بعد،  فيما  أساسي  قانون  إلى  يتحول  وطني 
االجتماعية  المجالس  و  البلديات  عليه  توقع 
باإلضافة  االجتماعية،  للقوى  طبيعي  كممثل 
كشهود.  سياسية  قوى  من  حضر  من  إلى 
وهي  رئيسة  بنود  ثالث  على  الميثاق  ويقوم 
المتفق  والثوابت  للسلطة،  السلمي  :التداول 
عليها، باإلضافة إلى ركن يتعلق بجبر األضرار 

وما ينبغي له .
من  تكون  أن  يجب  وغيرها  النقاط  هذه 
يعتبر  الذي  القادم  المنتخب  الرئيس  أولويات 
وتأسيس  الذاتية  فبراير  لنسخ  األخير  األمل 
فبراير القانونية الوطنية التي يتآخى في ظلها 
جميع الليبيين والتي الفرق فيها بين سبتمبري 
لنعرف  جعلت  أشهر  مجرد  فهذه  فبرايري،  و 
بها المواقيت ال الثوابت وحسبنا من الثوابت 

شريعتنا السمحاء ثم عرف ديارنا الطيبة ...

هكذا حال الكرسي دائمًا محل نزاع فهو ال يتسع إال ملؤخرة واحدة منذ أول الجلوس إليه 
يصير مالكه ويصير محل نزاع عليه أما حني جاءت فبراير اشتد التنازع عليه

 ذلك الكرسي هو الذي كان يجلس عليه بروتس ومن معه قديمًا وحديثًا
عبد الناصر ومن معه وهو ذات الكرسي الذي أعطاه البوعزيزي للتونسيني

استمرار الجدل بني الفبرارين دون تدخل زعامة حازمة سيؤدي قطعًا الى أن تصبح فبراير نكبة على 
ليبيا، ال قدر الله، خاصة إذا انتصر معسكر فبراير الذاتية الذي سيؤدي قطعًا إلى تقسيم ليبيا. 

تتحول امليليشيات إلى قوة دفاع محلي داخل الحدود اإلدارية للبلدية وتحت إمرتها في إطار 
الالمركزية. وأال تتحرك خارج حدودها اإلدارية إال بأمر من القائد األعلى كقوة

 مساندة للجيش

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

السنة الثالثة
العدد 118

اخلميس
6 جمادى اآلخرة 1439 هــ

22 فبراير 2018 م



 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202

سالم العوكلي

االستشعار عن قرب

فاضل املسعودي االسم الحركي للسيرة العطرة

التسعينيات  نهاية  في  نشرتها  مقالة  هذه 
عندما كان الخالف على أشده على رؤية هالل 
وبين  االستشعار  مراكز  بين  رمضان  شهر 
مراكز االستذكار، ما أدى إلى انشطار عيد فطر 

المؤمنين إلى عيدين:
عيدها  يبقى  المتفائل:  الشاعر  »يقول 
هذا  ويبدو  تخطروا.  غوالي  يا  وين  عيدين 
العام أن الغوالي اخطروا .. فانقسم الناس بين 
عيدين، بناء على صراع قديم بين غرور العلم 
لالستشعار  الليبي  فالمركز  الشريعة،  ويقين 
عن بعد يبدو أن ال عمل لديه سوى اصطياد 
الهالل في كل شهر، فلم نسمع عن اكتشاف 
فلكي مهم وال عن بحث أصدره، ومع أني أميل 
إال أن ذلك ال يمنعني من  العلم  كثيرا صوب 
»الريبة في قدسيته«. فما يحدث لدينا ال يخلو 
من عناد متبادل بين حقلين للمعرفة، والذي 
ترتب عنه هذا االرتباك لدى الناس الذين لم 
يمنعهم من تدبيج سيل من األبيات الشعرية 
في  مــرة  وألول  يحدث  ما  على  المتهكمة 

تاريخنا.
لكن مع احترامي للمركز الليبي لالستشعار 
أن  يحاولون  المرة  هذه  أنهم  إال  بعد،  عن 
يخترقوا تقليدا طقسيا بواسطة اليقين العلمي، 

فمثل هذه األعياد تأتي في سياق االحتفاالت 
الناس،  وجــدان  في  تغلغلت  لتي  الطقسية 
أو  العلمية  النظرية  فهم  على  عصية  لتصبح 
بها  المساس  ويغدو  بل  الفلكية،  الحسابات 
نوعا من العبث الذي ال طائل من ورائه، وهذا 
اإلصرار  ويظل  األرض،  أنحاء  كل  في  يحدث 
المسائل  هــذه  مثل  في  العلم  ــال  إدخ على 
من  ضربا  واإليمان  الحدس  على  المعتمدة 
متناقضين  حقلين  بين  القسري  التهجين 
متوقع  صــدام  آخر  جانب  ومن  بطبيعتهما. 
بين العقل الحسابي والوجدان العقائدي. يصر 
بشأن  حساباتهم  علمية  على  الفلك  علماء 
تحديد يوم عيد األضحى منحازين للعلم قبل 
كل شيء مع أن منهجهم العلمي يتعارض مع 
علمية  لنظرية  يمكن  وال  نفسه،  العيد  واقعة 
السماء  من  كبش  هبوط  بإمكانية  تسلم  أن 
يجعلهم  ما  وهذا  أكسجين،  أسطوانة  دون 
مضحكين في التعامل مع مسألة ال يمكن أن 
إعمال  دون  بها  والتسليم  لإليمان  إال  تخضع 
هذا  مثل  الحقيقة  وفي  العلمية،  القوانين 
من  كثير  مع  تعاملنا  طبيعة  يسم  ما  الخلط 
القضايا بشكل يجعلها فارغة من كل محتوى. 
فرغم كل شيء الناس موجهة أنظارهم صوب 

يرون  يوم  في  يدوا  يُعِّ أن  يمكن  وال  مكة 
الحجاج فيه فوق جبل عرفة، ولن تقنعهم أية 
حسابات علمية لتبديل طقوسهم التي اعتادوا 
عليها، فالتقويم الهجري له أكثر من ألف عام 
وهو يسير حثيثا عبر الحدس البشري والرؤية 
تتجاوز  ال  عادة  التي  أخطائها  بكل  المباشرة 
اليوم الواحد، ولكل أمة تقويمها الخاص الذي 
لم تقتحمه المناظير وال مراكز االستشعار عن 

بعد.
الحرص  النخاع، مع  أنني علموي حتى  أكرر 
المثمرة  لمعاركه  العلم  يتوجه  أن  على 
ووجهاته المجدية، وكأن أزماتنا كلها تركزت 
في رؤية الهالل. مع العلم أن ال شيء يخضع 
ال  المسألة،  هذه  سوى  لدينا  العلمي  للنهج 
اقتصادنا وال تعليمنا وال إدارتنا وال نقدنا وال 
الجامعية وال شيء، وال يظهر علماؤنا  بحوثنا 
رمضان  شهر  في  إال  االجتماعي  الميدان  في 

من كل عام.
أو في ذي الحجة مثلما فعلوا هذا العام.

أتمنى من المركز الليبي لالستشعار عن بعد 
ويستشعر  األرض  إلى  مرة  مناظيره  يوجه  أن 
عن فرب حال الناس قبل العيد وبعده، طوابير 
على المصارف لقبض دنانير ال تسمن وال تغني 

من جوع، وديون متراكمة، وأطفال دون لعب، 
وخسوف  المقسطة،  الحاجيات  من  وقوائم 
الناس كل عيد. وكسوف في  كامل في وجوه 
العيون وفجوات معتمة في كل مكان.. لعلهم 
يكتشفون تحت أقدامهم كوكبا جديدا تتحول 

فيه األعياد إلى كوابيس.«. انتهت المقالة.
الناس ال يحبون أن يخترق علم عالم الشعائر، 
خالف  إلى  ليس  يؤدي  قد  االختراق  هذا  ألن 
حقائقها،  حول  ولكن  مواعيدها  حول  فقط 
بمضامينها  محتفظة  المناسك  ظلت  لذلك 
معها.  المتسقة  التعامل  وبآليات  وبمظاهرها 
الطهارة  بتخريجات  الوضوء  ربط  يحبون  ال 
أو  الــجــوع  بتجربة  الــصــوم  وال  الجسمية، 
الريجيم، وال الصالة بالرياضة، كما ال يحبون 
ومواقيت  مواعيد  العلمية  التقنية  تحدد  أن 
التقنيات  لبعض  االستسالم  ورغم  شعائرهم، 
فيما يخص الساعة أو مكبرات الصوت إال أن 
يقاتل  مازال  االختراق  لهذا  الكامن  الرفض 

على جبهات عدة.
ما جعلني أستعيد هذه المقالة هو ما حصل 
من صراع بعد انتفاضة فبراير خصوصا، بين 
الطرفين نفسيهما، وهذه المرة وأمام تراجع 
الشعائر  عالم  عمل  للمجتمع،  العلمية  الروح 
على اختراق العقل العلمي وترويضه له، لذلك 
شنت  شعائرية  وتيارات  أحــزاب  عدة  بــرزت 
)اعتقادا  العلمانية  على  هجومها  البداية  منذ 
أن  رغم  العلم(  إلى  منسوب  المصطلح  أن 
العلمانية ال تبعد عن هذا التفسير بل يشكل 
أحد مقوماتها، وبالتالي أصبح أي شخص يذكر 
سلفا  متهما  علمي،  بشكل  يتحدث  أو  العلم، 
بأنه علماني، وضمن خلط آخر ربط العلمانية 
الهجوم  أن  والمفارق  بجملته،  الدين  برفض 
بأحدث  يتم  العلمي  العقل  وعلى  العلم  على 

التقنيات التي وصل إليها العلم.
استخدام  الدينيون  يرفض  ناحية  من 
حساب  على  للتعرف  االستشعار  مراكز  تقنية 
نظريات  يطرحون  أخرى  ناحية  ومن  األهلة، 
وغيرها  والمصارف،  الحكم  ونظام  لالقتصاد 
من الشؤون التي تدبرتها منذ بداية التاريخ 
التطور  على  القادر  اإلنسان  وعقل  تجارب 
الحياتية  المسائل  هذه  وتشابك  تعقد  مع 
وتطور  اإلنساني  العقل  تُركت الجتهاد  التي 

الدماغ البشري مع الزمن.
هذه  بطبيعة  مضر  بالعلم  الشعائر  خلط 
الشعائر التي ال تنتظم إال في سياق موحد من 
اليقين والتسليم بها، كما أن خلط السياسة؛ 
الذي  المعقد  العلم  حقول  أحد  أصبحت  التي 
مضر  مختصة،  بحوث  ومراكز  أكاديميات  له 
في  إال  تنتظم  أن  لها  يمكن  ال  ألنها  بها، 
االستراتيجيات  ويضع  يخطط  عقالني  نسق 
والخارجية  الداخلية  للسياسات  المدى  بعيدة 
وبحوث  بيانات  قواعد  من  يتاح  ما  وفــق 
وجداول متغيرات تفضي إلى صناعة القرارات 

الرشيدة.

)... ومن يُفضلون األمن على الحرية ال حق لهم 
في العيش(–غاندي

الذي  الجني  االتساق  على  األبله  )الــحــرصُ 
العقول الصغيرة(–ايمرسون يسكن 
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كثيرا،  صديقي  منحني  ما  النص  في  تمعنتُ 
الكاتب  بأثر  ،ويشي  جميل  النص  علقت:  ثم 
أنه  نافيا  عقرب  بسم  لدغته  كأنما  قفز  فالن، 

ذكرت... ما  لعالن  كتابة  أيما  على  مطلع 
ليس  فالتناص  صديقي  يا  رسلك  على  قلت: 
تناص  ثمة  مباشرة،  يكون  أن  الضرورة  من 
أيضا  لألسلوب  فإن  نقال  للفكرة  فكما  مركب، 
مدرسة  مصطلح  أن  هــذا  يعني  ومما  نقال، 
أسلوبية  رؤية  انتشار  هو  مذهب  مصطلح  كما 
يصح  ولذا  مُريدون،  لها  غدا  حتى  فكرية  أو 
لسقراط  نصوص  على  أطلع  لم  إنــي  القول 
لكن  مدونات،  يترك  لم  معروف  هو  كما  فهو 
أن  مهمة  كفلت  أفالطون  تلميذه  محاورات 
غاندي– مذهب  يكن  لم  كذا  سقراط.  نعرف 

من  ُكثر  لكن  مدونا  بكاتب-  ليس  هو  الــذي 
نضال  وطريقة  حياة  أسلوب  المذهب  ذا  اتخذ 
بمعرفة  المُدعين  أكثر  وما  كنج.  لوثر  كمارتن 
ما  ــالل  خ مــن  ولــكــن  مكتوب  مطالعة  دون 
من  فالكثير  الزيادة  باب  من  كذا  عنه.  تُنوقل 
القديمة،  العصور  في  مشافهة  تنوقلت  العلوم 
بغداد  جوامع  جالس  كما  سقراط،  ممشى  عن 

شابه... وما  وقرطبة 
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»فاضل  أن  والتوكيد  بل  االدعـــاء  أستطيع 
نفس  في  موكدا  ليبيا!،  غاندي  هو  المسعودي« 
الموضوع أني لم أعرف هذا الفاضل كشخص ولم 
بجريدتي  عنه  ملفا  وإن كنت نشرتُ  البتة،  أقابله 
جريدته  من  عدد  أيما  أطالع  ولم  بل  )ميادين(، 
أو  مقالة  له  قرأت  فأقول  تبجحت  وإن  )الميدان(، 
بفضل  وطننا«  »ليبيا  المميز  الموقع  وعبر  اثنتين 
وكذا  أذكــر،  ما  على  غنيوه«  »إبراهيم  صاحبه 

طالعت عددا يتيما من مجلته »الميدان«.
مما تقدم ال يعني عدم مطالعة مكتوب فاضل 
المسعودي أني لم أعرف الرجل، وحيث أن األسلوب 
أسلوب  هي  المسعودي  فاضل  طريقة  فإن  الرجل 
وأثر  وخصومه،  معجبيه  بين  تداوله  تم  ما  حياته 
رؤيته وُأسلوبه تسرب فيَ عبر مسارب عدة، فالرجل 
أشهر  كالمثل:  وكان  بل  وحسب  العَلم  يكن  لم 
من نار على علم، منذ التكوين األول لما درس في 
ساهم  العشرين  القرن  خمسينيات  مطلع  القاهرة 
ومجلته  بمصر(  الليبيين  الطلبة  )نادي  إنشاء  في 
)صوت ليبيا( التي سيساهم في إعادة الحياة إليها 

في نشرها الثاني مطلع ثمانينيات ذات القرن.
التي  العالمة  بالمعارضة/  النفس  وسم  منذها 
الــروح  عجين  لكن  بها،  يتمزى  موضة  ليست 
هي  ما  األفضل  للحياة  التواقة  النفس  وخالئط 
مراد وأمنية وأمل ال يطال، وفي هذا المثقف الذي 
للجديد  وليس  جديدا  يطرح  ما  ألن  له  جمهور  ال 
لذلكم.  بالشغل  يتم  المأمول  إنما  مريدين،  من 

اليسارية  أطروحته  نزعه كفرداني في  المنزع  هذا 
تهمة  إن  بل  انتشارها،  كما  رفضها  حينها  ما 
الفاضل  اليساري  فتجعل  وغالبة  متيسرة  التيسر 

المرفوض.
فاضل  األيديولوجيا  تغلب  لم  التفرد  هذا  في 
المتفرد  فإنه  لذا  وغلبها،  غالبها  من  المسعودي 
الناقد  بأنه  عليه  يجمع  من  الجماعة،  صاحب 
ومن  الجماعي  العمل  عن  يغيب  ال  من  المنقود 
الفكر  يفرز في  لم  كالنحلة  الشغال  يستغيب. هذا 
فنتاجه  بالنظري  فكره  يشغل  ولم  زاده،  هو  ما 
الليبية  الصحافة  عالم  في  مميز  كصدار  فعله  في 
)الميدان( أو قبل عمله في جريدة )فزان(. وفي هذا 
تجسد على خشبة الحياة كممثل للمعارض الحق، 
من  والنقد  الحياة  ضرورات  من  المعارضة  حيث 
وتعيير،  وتجديد  فرز  النقد  أن  فعنده  لزومياتها، 
الذود  يعني  مما  اليسار  معياره  معياري  ناقد  فهو 
كأنه  االختالف  في  الحق  وعن  المظلومين،  عن 

محامي التفرد والفرد في هذا.
لكن هذا الناقد المعارض اتخذ النضال السلمي 
بالشجاعة  المسلح  بطريقة  إنما  األوحد،  األسلوب 
العراك  لزم  حين  المعركة،  عن  بالجبن  وليس 
أبعد  وزمالءه  إنه  حتى  السياسية،  األنظمة  عارك 
ترخيص  على  وليحصل  الدراسة،  زمن  مصر  من 
المحكمة  حتى  القضاء  الى  التجأ  جريدة  بإصدار 
المعارضة  حال  لسان  مراده:  على  وحصل  العليا 
االنقالب  زمن  أما  ليبيا،  في  الملكي  النظام  زمن 
وكان  )الميدان(  جريدته  أغلقت  فقد  العسكري 

أواخر عام 1969م من أوائل المهجرين عن البالد 
بعد أن استُهدف باالعتقال جورا.
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لم ينجح كفرد في الفوز ضد المنظومة الفاشية 
في  بالديمقراطية  يفز  لم  ليبيا،  على  المسيطرة 
السلمي  بالنضال  عاشها  أربعة  عقود  خالل  ليبيا 
2011م  فبراير  ثورة  تحقق  لن  كما  الخارج،  من 
هذه المهمة، ما عمل من أجله وما تاق إليه مهمة 
تاريخية بشرية معقدة دور فاضل المسعودي فيها 
بالنحلة  يحتفي  جميعنا  الخلية،  في  النحلة  كما 
عسلها  ونجني  بالخلية  نفرح  وجميعنا  المفردة 
مات  ما  الخلية  نتاج  العسل  أن  أيضا  ندرك  لكننا 

ذكورها لتلقيح الملكة!
بحمل  السلمي  المناضل  هذا  روح  ثقلت  لقد 
المنفى،  وأكثر  الطريق  طول  وأوجعها  سالحها، 
الذي  النسيان  وحينا  حينا  النكران  الحال  وبطبيعة 
قتلهُ  من  غاندي  مُصاب  مثلما  االغتيال،  يشبه 

العنف ما منح العمر ضده أخذ الروح أيضا.
عطرها  يطال  ال  ما  كثيرا  العطرة  السيرة  لكن 

الجسد الحي بل الروح الحية ...

• عنوان المقال مستعار من ملف أصدرته مجلة 
ليبيا،  وكتاب  ادباء  اتحاد  مجلة  األربعة(،  )الفصول 
عبد  صدقي  على  الشريف:  يوسف  تحرير  برئاسة 
القادر االسم الحركي للوردة من إعداد عمر الكدي 
ومجاهد البوسيفي، نهاية القرن الماضي، على ما 

أذكر.

الناس ال يحبون أن يخترق علم عالم الشعائر، ألن هذا االختراق قد يؤدي ليس إلى خالف فقط حول مواعيدها ولكن 
حول حقائقها، لذلك ظلت المناسك محتفظة بمضامينها وبمظاهرها وبآليات التعامل المتسقة معها.

خلط الشعائر بالعلم مضر بطبيعة هذه الشعائر التي ال تنتظم إال في سياق موحد من اليقين والتسليم
 بها، كما أن خلط السياسة؛

 لم أطلع على نصوص لسقراط فهو كما هو معروف لم يترك مدونات، لكن محاورات تلميذه 
أفالطون كفلت مهمة أن نعرف سقراط

أستطيع االدعاء بل والتوكيد أن »فاضل املسعودي« هو غاندي ليبيا!، 
موكدا في نفس املوضوع أني لم أعرف هذا الفاضل كشخص ولم أقابله البتة

عن »املؤتمر الجامع« ومصادمة نصوص »الصخيرات«

 قال أنه مستعد الستعمال العنف »ضد العالم كله إذا 
وجدت نفسي محشورا في زاوية ال أستطيع فيها إنقاذ 

فتاة عديمة الحيلة من االغتصاب

املحاكم ال يجب أن تتدخل في الدساتير إال بعد 
إقرارها من أجل تفسيرها فقط، ويكون ذلك عبر 

املحكمة العليا فقط في دائرتها الدستورية.

عمر أبو القاسم الككلي

فضيل األمني

عادة ما تحاط الشخصيات المتميزة، من المراجع الدينية وقادة الثورات والمناضلين والزعماء 
على  االهتمام  يُسلط  بحيث  األسطورية،  الشخصيات  من  بهم  تقترب  بهالة  السياسيين، 
مناقبهم وخصالهم اإليجابية، ويُغض النظر عن نواقصهم وأخطائهم. وبذا يتم إظهارهم 

على أن ذواتهم تخلو، بالكامل، من أية شائبة.
من أمثلة ذلك الصورة التي تكونت عن السياسي الهندي، العظيم فعال، المهاتما غاندي.

في كتاب ترجم إلى العربية مؤخرا لكاتب اسمه نورمان ج. فينكلستاين بعنوان »ماذا يقول 
غاندي؟ عن الالعنف والمقاومة والشجاعة«* يحاول الكاتب »تخفيف« الهالة األسطورية التي 
صنعت حول هذا المناضل، من خالل الكشف عن بعض تناقضاته الفكرية والسلوكية، وحتى 

عن البعد الشمولي في فكره.
يقول المؤلف أن غاندي يُذكر كثيرا، لكنه نادرا ما يقرأ) المقدمة ص 9(. ويقول أنه الحظ 
خالل تفحص مجموعة أعمال غاندي في »مكتبة جامعة بحثية أميركية راسخة، أنه لم يسبق 
أن ُاستعير إال مجلد واحد من أصل حوالي 100 مجلد يراوح حجم كل واحد منها 500 صفحة 

من تركة غاندي« )ن. ص(.
فالصورة المثبتة لغاندي تطابق بين اسمه والالعنف. فهو يقدم على أنه »قديس غريب 
األطوار من عالم آخر ال يمكن أن يؤذي ذبابة، ويبدو أنه ال يستطيع حتى لو كان مياال لذلك« 

)ص 10(.
أن  يستطيع  بحيث  السياسة،  بأالعيب  العارفين  أدهى  »من  كان  غاندي  أن  الحقيقة  لكن 

يسبر أفضل من أي من معاصريه مكامن القوة لدى شعبه وخصومه وحدودها« )ن. ص(.
الجماهير  استحثاث  في  النضالي  بإبداعه  ارتبطت  التي  الالعنف،  بمسألة  يتعلق  ما  وفي 
الخالص  »الالعنف  نفسه  غاندي  يقول  البريطاني،  االستعمار  ضد  المقاومة  على  الهندية 
الذي ال تشوبه شائبة مستحيل استحالة مستقيم إقليدس« )ص 19(. كما إنه »جنَّد الهنود 
إنه  بل  األولى.  العالمية  الحرب  20( في  بريطانيا« )ص  إلى جانب  ويقاتلوا  السالح  ليحملوا 
مضى إلى أبعد من ذلك بإجازته »استنفار الجيش وتعريض حفنة من الرجال إلطالق النار« 
)ن. ص( إليقاف أعمال الشغب بين الطوائف الهندية )ن. ص(. وقد قال أنه مستعد الستعمال 
العنف »ضد العالم كله إذا وجدت نفسي محشورا في زاوية ال أستطيع فيها إنقاذ فتاة عديمة 
الحيلة من االغتصاب« )ن. ص(. وهو يرى أن »الدفاع عن النفس حق أي كان بحكم المولد« 
)ص 45(. ويقول »سيكون من المبرر أن تصفع المتسلط عليك في وجهه أو تتخذ أي إجراء 
قد تراه ضروريا دفاعا عن احترامك لنفسك« )ن. ص(. وقد أيد المقاومة العربية المسلحة في 

فلسطين -1936 1939)ن. ص(.
وغاندي يفرق بين الالعنف الناتج عن الجبن وذلك المنبثق عن اإليمان بالمبدأ نفسه حتى 
العنف. فـ »عندما ال يكون هناك  الجبن أسوأ من  العنف. ويرى أن  المرء قادرا على  ولو كان 
48(. ويقول أنه حين سأله ابنه األكبر عما  خيار إال بين الجبن والعنف، أنصح بالعنف« )ص 
إلى هالكه عام  االعتداء عليه بشكل كاد يفضي  واقعة  لو حضر  أن يفعل  يتوجب عليه  كان 
1908«قلت له إن واجبه كان هو الدفاع عني، ولو باستخدام العنف« )ص -48 49(. ويضيف 
»... أنا أدعو إلى تدرب من يؤمنون بأسلوب العنف على األسلحة. أنا أفضل أن تلجأ الهند إلى 
السالح دفاعا عن شرفها على أن تصبح أو تظل تقف بجبن شاهدة عديمة الحيلة على عارها« 
)ص 49(. إنه يمقت الجبن مقتا بالغا، وفي هذا الصدد يقول »فأنا أفضل كثيرا أن تلقى حتفك 
ببسالة وأنت تسدد ضربة وتتلقى ضربة على أن تلقاه في رعب مخز« )52(. ولذلك يعلي من 

شأن اصبرطا )53(.
*

أما العنصر الشمولي في فكر غاندي فينكشف في تأكيده، عديد المرات، على أنه ال يعتمد 
على العقل في قراراته، حيث يقول »أنا ال أستهدي بالعقل... وإنما بغريزتي أو بعبارة أخرى 
وجانب   .)27 )ص  الصوت«  ذلك  يقوده  أين  إلى  أبدا  المرء  يعرف  وال  الداخلي،  بالصوت 
الشمولية هنا هو أنه ال تمكنك محاججة ‘‘صوت داخلي‘‘ )ص 28(. وقوة الالعنف لديه تنبع 
وبالطبع  ص(  )ن.  كنهها«  إدراك  إلى  سبيل  ال  إلهية  لذات  لقياسها  سبيل  ال  »كفاءة  من 

تستحيل مناقشة مثل هذه الذات.
اعتبر  البعد الشمولي لدى غاندي ال يبدو في فكره فقط، وإنما في ممارساته أيضا. فقد 
الحق[ )ص  ]قوة  المسماة ساتياغراها  النضالية  ما يخص نظريته  األوحد في  المرجع  نفسه 
29(. كما قرر أنه ال يجوز ألحد الدخول في إضراب احتجاجي عن الطعام دون إذنه )ص 30(. 
وكان أحيانا يطرد من يجادلونه من مجلسه )ص 31(. وهو يقول »أنا واثق أن اهلل اتخذني 
أداة للتدليل على الطريق األفضل« )ص 29(. األمر الذي يعني، ببساطة، أن الشك في غاندي 

شك في اهلل! )ن. ص(.
* يبدو أننا سلكنا، في هذا المقال، مسلكا يعاكس نهج توسيع الهالة حول غاندي، وهو، 
بالطبع مسلك خاطيء ألنه وحيد الجانب، ألن غاندي »كان أقل تعسفا وأكثر اتساقا بكثير مما 

كان يبدي في بعض األحيان« )ص 31(.
ترجمة:  الشجاعة،  والمقاومة  الالعنف  عن  غاندي؟  يقول  ماذا  فينكلستاين،  ج.  نورمان   *
تحيل  المتن  في  الواردة  الصفحات  أرقام  وجميع   .2018 فبراير  الدوحة،  كتاب  زراقي،  أحمد 

إلى هذه الطبعة.

عبر خلق  المتحدة  األمم  أساسي من خطة  الذي هو جزء  الجامع  الوطني  الملتقى  يحارب فكرة  البعض 
ال  التي  الشاملة  والمصالحة  الوطني  التوافق  مقبول من  وجود حد  دون  ومناورات،  وتكتيكات  مسارات 
تقصي أحدًا وال تسخر من أحد وال تستثني أحدًا لن يكون هناك دستور وال انتخابات وال شيء من ذلك. 

هو استمرار للجري والتجديف في الهواء وتضييع للفرصة األخيرة الستقرار البالد.
فرض تصويت على الدستور عبر المحاكم

أجل تفسيرها فقط، ويكون ذلك عبر  إقرارها من  إال بعد  الدساتير  أن تتدخل في  المحاكم ال يجب 
المحكمة العليا فقط في دائرتها الدستورية.

إذا كانت هناك إشكالية حول مسودة الدستور، فذلك يعني أن هناك مشكلة يجب أن تعالج، يعني ذلك 
أن الموضوع لم ينضج بعد

يعني ذلك أن التوافق على مسودة دستور لم يحصل.
الملتقي الوطني الجامع يمكن أن يساهم في معالجة األمر وليس المحاكم.

فرض انتخابات في غياب مستلزماتها األساسية
في نهاية المطاف البد أن نصل إلى االنتخابات، ولكن البد أن تكون مستلزماتها متوفرة.

لقد جربنا انتخابات من قبل ولم تساعد ليبيا
من يدفعون بانتخابات سريعة للقفز للسلطة، أقول لهم إنه لن تكون هناك سلطة يمارسونها ما لم 
نتعامل مع االنقسام واإلشكاليات. الجري إلى األمام ال يحل المشكلة. الملتقى الوطني الجامع يمكن أن 
يكون األداة التي تساعد على توفير المستلزمات األساسية النتخابات ناجحة، وآخرون يخلقون تحالفات 

تكتيكية مع من أوصل البالد لمأساتها، فقط من أجل الكراسي.
لماذا هو الجري المستمر بالناس؟

ركزوا على الملتقى الوطني الجامع ألنه لن تكون هناك ليبيا دونه.
• • •

بعيدًا عن قعقعة النصوص وسلفية التفسيرات لمواد بطريقة انتقائية.
االتفاق السياسي هو إطار جامع، له روحه كما لإلطار الدستوري روحه.

مواد االتفاق تخضع لروح االتفاق التي تهدف للخروج بالبالد من األزمة، وستنتهي مهمة هذا االتفاق 
بالخروج من عنق الزجاجة.

مصادمة النصوص بعضها ببعض ال يفيد.
الكل، بشكل أو آخر عند التطبيق، لم يلتزم بحرفية النصوص أو لم يلتزم تواريخها المحددة كما يجب. 

التنفيذ عادة ما تشوبه إشكاليات.
التعامل  المركزي يمكن  ليبيا  تعيين محافظ مصرف  التشاور بشأن  فيما يخص   15 المادة  موضوع 

معها بمرونة لصالح المصلحة العامة والخروج من األزمة النقدية واالقتصادية الراهنة.
إذا لم يتم التشاور القبلي لإلجراء، يمكن حدوث تشاور بعدي بطريقة إيجابية يعبر فيها مجلس الدولة 
إيجابي لمجلس  إيجابي لموقف  إيجابي يعبر عن استمزاج  إيجابي عبر عقد جلسة وتصويب  عن موقف 

الدولة لدعم المحافظ الجديد.
عندما تصفو النوايا وعندما تكون المصلحة العامة األساس والهدف تصبح العمليات اإلجرائية إضافة 

إيجابية وليست عوامل عرقلة.
وكما يقول المثل العراقي

»تريد العنب لو )أو( كتلة )قتلة( الناطور )البواب(«.

»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

حقيقة الالعنف لدى غاندي

أحمد الفيتوري

رأى 13www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أظهر مسحٌ أجراه معهد الطاقة البريطاني أنه يمكن 
المسببة  الغازات  تدفقات  تقليل  الطبيعي  الغاز  لمنتجي 
تحسين  عبر  ببساطة   ،75% بنسبة  الحراري  لالحتباس 
ممارسات توريد الوقود، الذي يتكون بشكل رئيسي من 
يمكن  الغازات  تلك  نصف  قرابة  إن  وقال  الميثان،  غاز 

تكلفة. أية  تخفيضها دون 
للطاقة،  الدولية  الوكالة  في  المحلل  وأوضح 
بالقول:  المسح،  في  والمساهم  ماكغالد،  كريستوف 
تدر  إجراءات  تطبيق  يمكنهم  الطبيعي  الغاز  منتجي  »إن 
أي  المستخرج،  الميثان  )تنقيد(  مثل  بطبيعتها،  دخاًل 
االستفادة منه لتحقيق دخل« وقال: »إن ذلك سيكون له 
الحراري، وله نفس  للتخفيف من االحتباس  التأثير نفسه 
تعمل  التي  الطاقة  توليد  محطات  جميع  إغالق  تأثير 
»بلومبرغ«  شبكة  أوردت  ما  وفق  الصين«،  في  بالفحم 

األميركية.
الهواء  إلى  الميثان  غاز  تسرب  أن  المسح  وأوضح 
أكبر  حرارة  حبس  في  يتسبب  معينه  نقاط  عند  الجوي 
المسببات  من  وهو  الكربون،  أوكسيد  ثاني  بغاز  مقارنة 
معلومات  توجد  ال  لكن  الحراري.  لالحتباس  الرئيسية 
الضغط  يزيد  ما  وهو  الميثان،  انبعاثات  حول  دقيقة 
بحسب  المناخ،  لحماية  الساعين  المستثمرين  قبل  من 

»بلومبرغ«.
وتضمن المسح آراء 189 من المستثمرين والمعنيين 
من  تفاجؤوا  إنهم  الثلثين  من  أكثر  وقال  بالصناعة، 
حجم االحتماالت المتاحة للحد من انبعاثات صناعة الغاز 

الطبيعي.

البريطانية  الطاقة  لمعهد  التنفيذية  المديرة  وقالت 
من  باعتباره  الغاز  حول  كثيرٌ  »قيل  كوكس:  فيفيان 
النفط  شركات  من  عدد  قيام  مع  االنتقالي،  الوقود 

الغاز«. نحو  الهيدروكربونية  محافظها  بتحويل 
يميلون  القطاع  في  المتخصصين  »إن  قالت:  لكنها 
الكربون  انبعاثات  لتخفيض  الحاجة  أهمية  من  للتقليل 
التزامات  تحقيق  تم  حال  في  الطبيعي،  الغاز  من صناعة 

للمناخ«. باريس  اتفاقية 
الطبيعي  الغاز  منتجي  نصف  قرابة  أن  المسح  وأظهر 
أن  رغم  وتخزينها،  الكربون  غازات  التقاط  في  »فشلوا 
لتقليل  فاعلية  الطرق  أكثر  من  تعد  التكنولوجيا  تلك 

الوقود«. استهالك  الناتجة من  االنبعاثات 
دعمهم  عن  المسح  في  المشاركين  نصف  وأعرب 
الذي  الكربون«،  وتخزين  »التقاط  مشروع  ألبحاث 
على  واإلبقاء  للمناخ،  باريس  اتفاقية  تنفيذ  إلى  يهدف 

الراهنة. الحرارة  درجات 
الغاز  أن  المسح  في  المشاركين  من   40% ورأى 
النقل  الطبيعي سيستمر في لعب دور صغير في صناعة 
المشاركين  من   30% قال  بينما   ،2050 العام  بحلول 

النقل. بصناعة  قويًا  مساهمًا  سيظل  الغاز  إن 
منطقة  فإن  »بلومبرغ«،  أوردتها  بيانات  وبحسب 
غاز  انبعاثات  من   28% عن  مسؤولة  وأوراسيا  أوروبا 
من   22% بينما  والنفط،  بالغاز  المرتبطة  الميثان 

األوسط. الشرق  منطقة  مصدرها  الميثان  انبعاثات 
الثالثة،  المرتبة  في  الشمالية  أميركا  منطقة  وتأتي 
تعقبها  االنبعاثات،  من   17% عن  مسؤولة  وهي 
بنسبة  أميركا  وجنوب  وسط  ثم   ،13% بنسبة  أفريقيا 

.9% بنسبة  آسيا  ثم   ،11%

القاهرة ــ عالء حموده

القاهرة ـ ترجمة: هبة هشام

نيقوسيا ـ وكاالت

اقتصاد

كالم في األرقام

إجمالي قيمة اتفاقات شراء الشركات 
الخاصة في األسواق الناشئة العام الماضي.

قالوا
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مليار دوالر

الصني وطموحات التحديث

التحديث ليس مجرد زيادة 
في الدخل، بل عملية من 
شأنها أن تحول الصين في 
نهاية المطاف إلى مجتمع 

يتمتع بالفرص، ووسائل 
الراحة الشخصية، 

والخدمات العامة

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3324دوالر أمريكى
1.6425يورو

1.863الجنية االسترليني
0.3553الريال السعودي
0.3628درهم إماراتى

0.2101االيوان الصينى
 

2017 21 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

*أستاذ وعميد في المدرسة الوطنية للتنمية ومدير مركز 
الصين للبحوث االقتصادية، جامعة بكين. )نقال عن موقع 
»بروجكت سنديكيت«.(

في  »بترو«،  بالنفط  المدعومة  االفتراضية  عملتها  إطالق  رسميًا  فنزويال  أعلنت 
التي  الخانقة  االقتصادية  األزمة  من  الخروج  لمحاولة  تقليدي  غير  عروض  استدراج 

تشهدها.
افتراضية  عملة  أول  من  وحدة   38,4 أمس،  من  أول  كراكاس،  حكومة  وعرضت 

تدعمها دولة في العالم في عملية بيع خاصة، بحسب »فرانس برس«.
وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أن بالده تلقت »نوايا شراء بقيمة 735 

مليون دوالر في الساعات العشرين األولى الطالق عملتها االفترضية«.
وقال، في مؤتمر صحافي: »حصلنا على نوايا شراء لمبلغ )...( 735 مليون دوالر. أنه 

بين أيدينا بعملة البترو. البداية جيدة«.
لـ38.4  الخاصة  المسبقة  البيع  عملية  إطالق  على  الفنزويلي  الرئيس  تعليق  وجاء 
مليون »بترو«، من أصل إصدار تبلغ قيمته الكاملة 100 مليون. ويُفترض أن تستمر 

العملية حتى 19 مارس.

المؤتمر  افتتاحه  إطار  وفي  الماضي،  أكتوبر  شهر  في 
الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، تعهد الرئيس 
شي جين بينغ بأن يكون للصين اقتصاد »حديث تمامًا« 
الدول  مكانة  إلى  الصين  تصل  وأن   ،2035 العام  بحلول 
ذات الدخل المرتفع بحلول العام 2049، الذي يوافق الذكرى 
السنوية المائة لتأسيس الجمهورية الشعبية. وال يملك المرء 
وزراء في  رئيس  أول  نجاحًا من  أكثر  يكون  أن  يأمل  أن  إال 
الصين، تشو إن الي، الذي وعد في العام 1964 بما سماه 

»التحديثات األربعة« بحلول نهاية القرن العشرين.
رئيسية:  قطاعات  أربعة  إصالح  على  تشو  خطة  ركزت 
الزراعة والصناعة والدفاع والعلوم والتكنولوجيا. ولم يحدد 
تشو هدًفا محددًا للدخل، ولكن من المأمون أن نقول إنه 
ربما توقع أن يكون أداء الصين أفضل مما كان بالفعل، فوفًقا 
لمعايير البنك الدولي، كانت الصين عند مطلع القرن من 

الدول ذات الدخل المتوسط األدنى.
وهذه المرة، ربما يكون تحقيق هدف الدخل في الصين 
الناتج  في  الفرد  نصيب  يعادل  إذ  األمر.  في  السهل  الجزء 
المحلي اإلجمالي الحقيقي في الصين نحو %25 من نظيره 
في الواليات المتحدة. ولتحقيق هدف االنضمام إلى »نادي 
الدخل المرتفع«، الذي يتجسد في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، يتعين على الصين أن ترفع هذا الرقم إلى 45% 
على األقل )اعتمادًا على كيفية قياس الدخل الحقيقي(، وهو 
المستوى الذي حققه حتى اآلن نحو 36 إلى 40 من اقتصادات 

العالم.
ومن الممكن أن تنضم الصين إلى صفوف هذه الدول 
بحلول العام 2049 إذا نما اقتصادها بنسبة 1.7 نقطة مئوية 
كل  األميركي  االقتصاد  نمو  معدل  على  زيادة  األقل،  على 
عام، اعتبارًا من اآلن. وعلى افتراض أن االقتصاد األميركي 
حافظ على معدل نموه 
بنسبة  األجــل  الطويل 
2%، فيجب على الصين 
 %3.7 بنسبة  تنمو  أن 
كثيرًا  أقل  وهذا  سنويًا. 
من معدل الصين الحالي 
عند مستوى 6.5%. وحتى 
الناتج  نمو  تباطأ  إذا 
المحلي اإلجمالي الصيني 
 %2 ــى  إل مــطــرد  بشكل 
فإن   ،2049 العام  بحلول 
المعدل المتوسط سيصل 

إلى 4% على األقل.
ليس  التحديث  لكن 
الدخل.  في  زيــادة  مجرد 
من  عملية  فالتحديث 
الصين  تحول  أن  شأنها 
في نهاية المطاف إلى مجتمع يتمتع بذلك النوع من الفوائد 
)الفرص، ووسائل الراحة الشخصية، والخدمات العامة(، التي 
تتمتع بها الديمقراطيات المتقدمة اليوم. ولن يكون إتمام 

هذه العملية بالمهمة السهلة.
ــ  فبادئ ذي بدء، يتعين على الصين أن تنظف بيئتها 
وهو أمر ال ينظر الصينيون العاديون اآلن إليه على أنه ترف، 
بل كضرورة حتمية. وقد اتخذت الحكومة بعض الخطوات 
حول  الهواء  نوعية  تحسنت  المثال،  سبيل  على  اإليجابية، 
الرامية  الجهود  بفضل  الشتاء،  هذا  كبير  بشكل  بكين 
بالغاز  الفحم  الملوثة واالستعاضة عن  المصانع  إلى إغالق 

الطبيعي للتدفئة المنزلية.
ذلك  في  بما  باهظة،  كانت  التغيير  هذا  تكلفة  أن  بيد 
تحسين  تكلفة  تكون  وسوف  الطبيعي.  الغاز  أسعار  ارتفاع 
تنظيف  ناهيك عن  الصينية،  المدن  الهواء في كل  نوعية 
األنهار والبحيرات والتربة الملوثة في البالد، بالغة الضخامة.

في  التحديث  جهود  يواجه  الذي  الثاني  التحدي  يتمثل 
الصين في تضييق الفجوة بين الريف والحضر. فعلى الرغم 
من تضاؤل الفجوة في الدخل، ال يزال سكان الريف يواجهون 
التحدي المتمثل في تدني فرص الوصول إلى التعليم، والبنية 

األساسية، والخدمات العامة.
وسوف يساعد التوسع الحضري المستمر، لكن تقديرات 
التوقعات تفاؤاًل تشير إلى أن عدد سكان الريف  حتى أكثر 
سوف يظل أكثر من 300 مليون شخص بحلول العام 2035. 
وال يمكن اعتبار أي بلد حديًثا، بغض النظر عن مدى بريق 
عن  متأخرة  الريفية  مناطقه  تركت  إذا  مدنه،  وديناميكية 

الركب.
وما يزيد من تعقيد تحديات التحديث في الصين أن عدد 
ينحدر، وربما ينخفض بنسبة  بدأ  العمل  سكانها في سن 
تتجاوز 10% بحلول العام 2040، وفًقا لتقديرات البنك الدولي. 
ورغم أن األتمتة قد تحمي الصين من النقص الشديد في 
العمالة، فسوف تعمل الشيخوخة السكانية على زيادة العبء 

االقتصادي الذي تفرضه استحقاقات الضمان االجتماعي.
عشرين  قبل  الفردية  الحسابات  إدخال  من  الرغم  على 
عامًا، فإن نظام معاشات التقاعد في الصين ال يزال فعليًا 
يعمل على أساس الدفع الفوري. وعندما يبدأ جيل »طفرة 
المواليد«، الذين وُلدوا في الفترة من 1962 إلى 1976، في 

التقاعد، سيتفاقم عجز النظام.
والواقع أن بعض األقاليم السريعة الشيخوخة والبطيئة 
الحكومة  من  الدعم  إعانات  على  بالفعل  تعتمد  النمو 
وأكثر  موحد  نظام  إلى  بشدة  الصين  وتحتاج  المركزية. 
شمواًل لتحقيق توازن تغطية الضمان االجتماعي في مختلف 

أنحاء البالد.

  ياو يانغ*
من لندن إلى طرابلس .. تكررت شكاوى صنع الله

»تأخر صرف امليزانية« يهدد طموحات النفط الليبي

 »إنهم يهدمون ونحن نبني، 
وهنا يكمن الفرق بين الرجال. 
عن حملة إعادة إعمار جامعة 
بنغازي أتحدث«.

د. محمد الشكري 
محافظ المصرف المركزي 
المنتخب من مجلس النواب.

وجوالت  النفط،  لمؤسسة  الواسعة  التحركات  رغم 
عالمية  نفط  شركات  مع  تجريها  التي  المباحثات 
هذه  أن  إال  النفط،  إنتاج  لتطوير  غربيين  ومسؤولين 
حكومة  تأخر  من  المؤسسة  بشكاوى  تصطدم  الجهود 
يصفه  ما  أو  القطاع،  ميزانية  أموال  صرف  في  الوفاق 
اهلل  صنع  مصطفى  المهندس  المؤسسة  رئيس 

بـ»التلكؤ«.
صنع  شكوى  كانت  طرابلس،  إلى  وصواًل  لندن  من 
بأكمله  القطاع  أن  تأكيده  التي جدد فيها  األخيرة،  اهلل 
يعاني من هذه المشاكل بسبب تلكؤ وزارة المالية في 

العام. لهذا  للمؤسسة  الميزانيات  تسييل 
للتقنية  الجوف  شركة  تواجه  المثال،  سبيل  وعلى 
المشاريع  تأخير  إلى  أدت  مالية  مشكالت  النفطية 
رئيس  أوضحه  ما  وهو  الموظفين،  رواتب  دفع  وعدم 
لقائه  خالل  الدرسي  جبريل  مجدي  الشركة  إدارة  لجنة 
رئيس  دفع  ما  األسبوع،  هذا  طرابلس  في  اهلل  صنع 
لتباطؤ  الوخيمة  »العواقب  من  التحذير  إلى  المؤسسة 

بأكمله«. القطاع  الوفاق على  المالية بحكومة  وزارة 
يقبل  ال  وبوضوح  اللقاء،  خالل  تحدث  اهلل  صنع 
محتمل  »تدن  على  العراقيل  هذه  تأثيرات  عن  اللبس، 
اإلنتاج  ارتفاع  بعد  وذلك  أخرى«،  مرة  اإلنتاج  لمستوى 
متدن  مستوى  من  يوميًا  برميل  مليون  من  أكثر  إلى 

.2016 200 ألف برميل يوميًا في  قريب من 
ارتفاع  المركزي  المصرف  أعلن  الماضي،  يناير  وفي 
بنسبة  األجنبي  النقد  من  النفطية  اإليرادات  إجمالي 
في  دوالر  مليار   14 مسجاًل  الماضي،  العام   290%

.2016 في  مليارات دوالر   4.8 مقابل   ،2017 العام 
من  األولى  هي  اهلل  صنع  شكوى  تكن  ولم 
معهد  في  مؤتمر  خالل  حذر  أن  سبق  إذ  نوعها، 
تأخر  من  الماضي،  الشهر  لندن  في  هاوس«  »كاثام 
»هذا  أن  موضحًا  اجتزائها،  أو  الميزانية  مدفوعات 
على  ليبيا  قدرة  يعرقل  ذلك  إن  قائاًل  اإلنتاج«،  يعوق 

الخام. إنتاج  إعادة 
لشركات  واسعًا  حضورًا  سجل  الذي  المؤتمر،  وخالل 
العالمي،  الطاقة  الرئيسيين في سوق  النفط والفاعلين 
محاوالت  من  خشيته  عن  المؤسسة  رئيس  عبّر 
متوقعًا  المؤسسة،  على  للسيطرة  الميزانية  استخدام 

صنع الله يحذر من مغبة الوضع 
القائم وتأثيره السلبي على مشاريع 

التطوير المقترحة لقطاع النفط«

شركة الجوف للتقنية النفطية 
تواجه مشكالت مالية أدت إلى تأخر 

المشاريع ورواتب العاملين

<    صنع اهلل خالل لقائه رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية، اإلثنين الماضي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أن يحاول الالعبون السياسيون استخدام موازنة الدولة 
.2017  ،2016 للتحكم في المؤسسة كما حدث عامي 

من  كثيرًا  أقل  البالد  في  النفط  إنتاج  يزال  وما 
»ثورة  قبل  السابق  يوميًا  برميل  مليون   1.6 مستوى 

والمؤسسي. السياسي  االنقسام  بفعل   ،»17
االنعكاسات  عند  »التلكؤ«  هذا  تأثير  يتوقف  وال 

السلبية على مستويات اإلنتاج، إذ كان تحذير صنع اهلل 
األخير أيضًا من مغبة الوضع القائم على تحركات حالية 
السلبي  »التأثير  إلى  مشيرًا  اإلنتاج،  لزيادة  للمؤسسة 
لقطاع  المقترحة  التطوير  مشاريع  على  التلكؤ  لهذا 

النفط«.
مع  مباحثات  أجرت  النفط  مؤسسة  أن  إلى  يشار 

اإلنتاج،  تطوير  خطط  لمناقشة  عالمية  نفط  شركات 
بشركة  للعمليات  التنفيذي  المدير  مع  لقاء  بينها  ومن 
ناقش  الذي  الماضي،  الخميس  فيال،  أنطونيو  إيني 
المتعلقة  والمشاكل  البحرية  الحقول  تطوير  مشاريع 
للنفط  مليتة  شركة  تقوم  التي  البرية  الحقول  ببعض 

بتشغيلها. والغاز 
صنع  ناقش  أيضًا،  اإلنتاج  زيادة  جهود  سياق  وفي 
عام  مدير  نافاز  بولو  لويس  مع  الماضي  اإلثنين  اهلل، 
الشرارة  بحقل  اإلنتاج  زيادة  ليبيا  فرع  ربسول  شركة 
ليبيا  داخل  بها  القيام  المزمع  المكمنية  والدراسات 
لشركة  المستقبلية  والخطط  الطرفان،  فيها  ويساهم 
توطين  أهمية  المؤسسة  رئيس  وأكد  ربسول، 
القدرات  بناء  في  ودورها  ليبيا،  داخل  الفنية  الدراسات 

الوطنية.
كما تمضي المؤسسة في مباحثات تنفيذ مشروعات 
وتعبئة  خلط  ومصنع   ،)DCS( التحكم  أنظمة  تطوير 
ما كان  النفطي، وهو  الزاوية  وميناء  المعدنية،  الزيوت 
شركة  إدارة  لجنة  رئيس  مع  اهلل  صنع  مناقشات  محور 
خالل  جرى  حيث  قنوص،  علي  النفط  لتكرير  الزاوية 
اللقاء استعراض العقبات التي تواجه الشركة في تنفيذ 

لمعالجتها. والحلول  خططها 
امتد  بل  التطوير،  خطط  عند  األمر  يتوقف  ولم 
إذ  العالمية،  النفط  شركات  لبعض  التطمينات  إلى 
من  والعملي  الثابت  الموقف  النفط  مؤسسة  أكدت 
بمقر  لقاء  خالل  األلمانية،  »فنترسهال«  شركة  نشاط 
ألمانيا  وسفير  اهلل  صنع  جمع  طرابلس  في  المؤسسة 

بوك. ليبيا، كريستيان  لدى 
نفطية  بئرًا   60 األلمانية  »فنترسهال«  وتمتلك 
أجخرة  بلدية  في  والزراعية  السكنية  المخططات  داخل 

في شراكة مع مؤسسة النفط.
على  األلماني  السفير  مع  اهلل  صنع  اجتماع  ز  وتركَّ
التعاون  وأطر  إنتاجها  لزيادة  المؤسسة  مساعي 
بوك  شرح  فيما  البلدية،  المجالس  مع  وضعتها  التي 
األلمانية  الشركات  بين  المستقبلي  التعاون  صورة 
في  العمل  عدة  ألمانية  شركات  ورغبة  والمؤسسة، 

. ليبيا
شركات  مع  اإلنتاج  لرفع  تبذل  جهود  بين  وما 
الوفاق،  حكومة  من  بعد  تصل  لم  وأموال  عالمية، 
هو  قطاع  من  الحكومة  موقف  يلف  الغموض  يزال  ما 

القومي. للدخل  األساسي  المصدر 

قبرص تحض تركيا على إنهاء أزمة 
الغاز في املنطقة االقتصادية

أناستاسيادس،  نيكوس  القبرصي  الرئيس  حض 
يستفيد  الذي  الغاز  عن  التنقيب  منع  وقف  على  تركيا 
حال  في  األتراك  والقبارصة  اليونانيون  القبارصة  منه 

الجزيرة. توحدت 
»إن  األربعاء:  أمس  بيان  في  أناستاسيادس  وقال 
خطاب تركيا والقبارصة األتراك غير مبرر وال أساس له، 
إن خطة جمهورية  القبرصي.  الشعب  يخدم مصالح  وال 

الطاقة ستمضي قدمًا«. قبرص في قطاع 
والقبارصة  تركيا  علنًا  »أدعو  قائاًل:  وأضاف 
طاولة  إلى  والعودة  لدعوتي  فورًا  لالستجابة  األتراك 
الحقوق  النتهاك  وقف  يسبقها  أن  شرط  المفاوضات، 
الحصرية. االقتصادية  منطقتها  في  لقبرص  السيادية« 

من  إيطالية  حفر  سفينة  تركية  حربية  بوارج  وتمنع 
اندالع  إلى  أدى  ما  الجزيرة،  مياه  في  الغاز  عن  التنقيب 

أزمة بين قبرص وتركيا.
وحذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الشركات 
شرق  في  الحدود«  تتخطى  »ال  بأن  العالمية  النفطية 

»المتوسط«.
الموارد  استغالل  حول  المواجهة  هذه  وتهدد 

استئناف  جهود  تعقيدات  بزيادة  المنطقة  في  النفطية 
الجزيرة. لتوحيد  المتوقفة  المحادثات 

وأوضح أناستاسيادس أن موارد الطاقة غير المستغلة 
هي ملك للدولة، وسيتم تقاسمها مع القبارصة األتراك 

الجزيرة. إعادة توحيد  عند 
الهيدروكربون  موارد  استكشاف  قائال:»هدفنا  وتابع 
لتحقيق  بالكامل، وفي أفضل شروط ممكنة  في قبرص 

لجميع سكان قبرص«. القصوى  الفائدة 
منذ  منقسمة  األوروبي  االتحاد  في  العضو  وقبرص 
اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974، 
»منطقة  واألتراك  اليونانيين  القبارصة  بين  وتفصل 

المتحدة. األمم  عازلة« تديرها 
باعتراف  اليونانية  قبرص  جمهورية  تحظى  وبينما 
دولي، فان »جمهورية شمال قبرص التركية« ال تعترف 

بها سوى أنقرة.
منطقة  حول  وتركيا  قبرص  بين  مستمر  جدل  ويدور 
عن  الدفاع  في  متشددة  أنقرة  أن  إذ  المتوسط،  شرق 
النفطية  الموارد  من  بحصة  األتراك  القبارصة  مطالب 

للجزيرة.
في  التنقيب  عمليات  من  مزيدًا  قبرص  وتتوقع 
األميركية  موبيل«  »أكسون  شركة  أن  كما  المستقبل، 
الثاني من  النصف  العمالقة تخطط لعمليتي تنقيب في 

.2018 العام 

صناعة الغاز الطبيعي تخفض غازات 
االحتباس الحراري بنسبة %75

فنزويال تبدأ بيع عملتها االفتراضية
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استئناف  بمحكمة  اإلداري  القضاء  دائرة  ألغت 
شكشك  خالد  المحاسبة  ديوان  رئيس  قرار  طرابلس 
القاضي بإيقاف كل من مدير إدارة الرقابة على المصارف 
والنقد بالمصرف المركزي الدكتور مختار الطويل، ونائبه 

عبدالحفيظ تريبل عن العمل.
الحكم  هذا  »صدور  أنَّ  المركزي  المصرف  واعتبر 
ساحة  يُبرئ  الذي  الوقت  في  الليبي  القضاء  عن 
كذلك  يفند  تهم،  أيِّ  من  العمل  عن  الموقوفين 
ضد  البعض  لها  جَ  روَّ التي  واالفتراءات  الشائعات 
الديوان  قرار  باستغالل  وموظفيه  المركزي  المصرف 

لإلجراءات  مخالًفا  جاء  والذي  القضاء  أبطله  الذي 
القانونية«.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد أصدر 
 2017 لسنة   )522( رقم  القرار   2017 نوفمبر   20 في 

بشأن إيقاف الطويل وتريبل عن العمل احتياطيًا.
»إساءتهما  إلى  اإليقاف  سبب  القرار  وأرجع 
الدولة، وعرقلة  الوظيفية لإلضرار بمصالح  سلطاتهما 
المستندات  تقديم  ورفضهما  المحاسبة  ديوان  عمل 
وتحريض  والمراجعة  الفحص  لعمليات  المطلوبة 

الديوان. التعاون مع  التجارية على عدم  المصارف 

 محافظ بنك إنجلترا: أسعار الفائدة لن تعود إلى 5 % القضاء يلغي قرار »املحاسبة« بوقف موظفني في »املركزي«
أسعار  إن  األربعاء  أمس  كارني  مارك  إنجلترا  بنك  محافظ  قال 
الفائدة البريطانية لن تعود إلى متوسط لألجل الطويل عند 5 %.

وأضاف كارني أن حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي تؤثرعلى استثمار الشركات.

لالقتصاد  أهمية  األكثر  العامل  إن  البرلمان  أمام  كارني  قال  و 
االتحاد  من  الخروج  في  بريطانيا  ستسلكه  الذي  النهج  يبقي 
األوروبي في 2019 وتأثيره على الثقة في البالد. وقال »ستكون 
مستقبل  حول  العام  هذا  للغاية  الكبيرة  التطورات  بعض  هناك 
توقعات  على  تأثير  له  سيكون  مما  األوروبي،  االتحاد  مع  عالقتنا 

األسر والشركات ومن ثم التوقعات االقتصادية«.

»العمل املالي« ترفع ليبيا من قائمة الدول 
املتابعة في اإلرهاب وغسل األموال

تونس–الوسط
بتبني  ومصرفيون  خبراء  أوصى 
إصالحات جوهرية للقطاعين المصرفيين 
العام والخاص، وتغيير إطار سعر الصرف 
بما يضمن القضاء على السوق الموازية، 
وتوحيد السلطة النقدية واستخدام أدوات 

إلدارة السيولة تعتمد على آلية السوق.
ودعا المشاركون في المؤتمر العلمي 
في  عقد  الذي  السيولة،  أزمة  حول  األول 
رعاية  تحت  الماضي  األسبوع  تونس 
بتطوير  االهتمام  إلى  التنمية،  مصرف 
االستخدام  يضمن  بما  التحتية  البنية 
وتطوير  اإللكترونية،  للصيرفة  األمثل 
بنظام  لالرتقاء  المتكاملة  التحتية  البنى 
المدفوعات الوطني من خالل أنظمة الدفع 

بالتجزئة.
وحسب توصيات المؤتمر، التي تلقت 
»الوسط« نسخة منها، فقد جاء االجتماع 
الليبي من  استجابة لما يعانيه االقتصاد 
ارتباك وما نتج عنه من تشوهات تصدرتها 
أزمة السيولة، التي بدورها أظهرت عديد 
السلبيات، التي أثرت بصورة عميقة على 

حال أفراد المجتمع الليبي.
نسبة  بتخفيض  الخبراء،  وطالب 

والتشجيع  اإللزامي،  القانوني  االحتياط 
استثمارية  ومحافظ  صناديق  إنشاء  على 
في المصارف إلعادة السيولة المكتنز إلى 

الدورة االقتصادية.
استمر  الذي  المؤتمر  فعاليات  وخالل 
نقص  أن  المشاركون  اعتبر  يومين، 
في  تمثلت  مؤسسية  مشكلة  السيولة 
إلى  مشيرين  النقدية،  السلطة  انقسام 
انعكاس ذلك على »عدم قيامها بوظائفها 

األساسية واالقتصادية والقانونية«.
وانتقد المشاركون ضعف وتدني الثقة 
في الجهاز المصرفي، الذي نتج عنه سحب 
بالمصارف  الودائع  من  هائلة  كميات 
الذي  المصرفية،  الخدمات  جودة  وتدني 
»أدى إلى محدودية جذب ودائع العمالت 
حسب  المالية«،  قدراتهم  باختالف 

تعبيرهم.
تطبيق  في  خلل  إلى  وأشاروا 
تداخل  حيث  من  للدولة  المالي  النظام 
االختصاصات المناطة بالمصرف المركزي 
البنية  وقصور  العام،  الدين  وحدود 
التحتية الالزمة لتوظيف تكنولوجيا الدفع 
اإللكتروني وضعف البنية األساسية لنظام 

المدفوعات الوطني.

خبراء يطالبون بتغيير سعر صرف 
الدينار.. وتوحيد السلطة النقدية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

مسؤول مبركز تنمية الصادرات: بدء تصدير العسل الليبي إلى دول عربية مجاورة

استثناء مطار قرطاج الدولي و»اخلطوط التونسية« تعد برنامجا إصالحيا

10 آالف نحال بحاجة إلى القروض املصرفية لزيادة اإلنتاج 

تونس تستعد التفاق السماوات املفتوحة مع االتحاد األوروبي

تنمية  بمركز  المصدرين  إدارة  مدير  أكد 
الصادرات، خالد موسى، وجود عمليات تصدير 
للعسل إلى دول عربية مجاورة خصوصًا تونس 
في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل في ليبيا.
وأوضح موسى في تصريحات إلى »الوسط« 
العامين  خالل  تزايد  في  ليبيا  في  المناحل  أن 
العسل  على  الشديد  اإلقبال  بسبب  الماضيين، 
التصدير،  لحاجات  وتلبية  المحلية  السوق  في 
في  حاليًا  نحال  آالف   10 وجود  إلى  مشيرًا 

الليبية. المناطق  مختلف 
ثمة  هناك  إن  المصدرين  إدارة  مدير  وقال 
مشكلة تتعلق بالجودة، وهو ما يتطلب تطوير 
اآلفات  بعض  من  خصوصًا  ومعالجته  المنتج 

المناحل. التي تصيب بعض 
قال  الخارج  إلى  المصدرة  الكميات  وعن 
وإن  حاليًا،  دقيقة  إحصائيات  توجد  ال  موسى: 
وتأهليه  الليبي  المنتج  بدعم  يقوم  المركز 
النشاط   طبيعة  حيث  من  الخارج  إلى  للتصدير 
 التسويقي وتحليل التوازن في السوق، وتحليل  
عمليات   تواجه  التي  والمشاكل   التكاليف 

 التسويق.
الجهة  الصادرات  تنمية  مركز  ويعتبر 
مختلف  من  التصدير  نشاط  بتشجيع  المكلفة 
ويهدف  االقتصاد،  وزارة  عليه  وتشرف  السلع، 
وتخفيض  الصادرات  حجم  زيادة  إلى  المركز 
إلى  الليبية  المنتجات  تصدير  عمليات  تكاليف 

الخارجية. األسواق 
يمارس  إنه  صالح  حسين  النحال  وقال 
بنقل  ويقوم  السنين،  عشرات  منذ  المهنة 
فصول  بحسب  آخر  إلى  مكان  من  العسل 
السنة، بل ويصدر العسل إلى تونس والكويت 
انتظار  في  أنه  إلى  ونوه  قليلة،  بكميات  ولكن 
التجارية  المصارف  من  االقتراض  باب  فتح 
نحل  خاليا  بإنشاء  ويتوسع  نشاطه  ينوع  لكي 

أكبر. بصورة 
العسل  كيلو  سعر  أن  صالح  النحال  وأضاف 
بينما  العام،  هذا  دينارًا   70 إلى  سعره  ارتفع 
سنوات  في  دينارًا   40 يتعدى  ال  سعره  كان 
األولى  بالدرجة  ارتفاعه  سبب  مرجعًا  سابقة، 
ولجوء  المستهلكين  وإقبال  الطلب  زيادة  إلى 

جهاز  أمراض  لعالج  ويستخدم  السدر،  شجرة 
باإلضافة  أفضلها،  ويعتبر  والتنفسي  المناعة 
الحانون  وعسل  والزعتري  الربيعي  العسل  إلى 

الشوكيات. وعسل 
السلع  من  حاجاتها  معظم  ليبيا  وتغطي 
من  استيرادها  طريق  عن  واألدوية  األساسية 
حاجات  من   85% نحو  تشكل  حيث  الخارج، 
عجوزات  من  ليبيا  وتعاني  المحلية.  السوق 
وبلوغ  والمدفوعات  التجاري  الميزان  في 
تراجع  مع  قياسية،  معدالت  إلى  العام  الدين 
على  فضاًل  الصعبة،  العملة  من  االحتياطي 
حالة  في  اإلفالس  من  الدولي  البنك  تحذيرات 

بالبالد. السياسي  االنقسام  استمرار 

للتجار  واحدة  دفعة  بيعه  إلى  النحالين  بعض 
للخارج. بتصديره  يقومون  الذين 

الشرقية  المنطقة  آخر من  فيما تحدث نحال 
كبير  جزء  تصدير  عن  الحسوني  محمد  يدعى 
إلى  مشيرًا  األخضر،  الجبل  منطقة  عسل  من 
في  المجاورة  األسواق  من  كبير  إقبال  وجود 
بوجود  العسل  هذا  يتميز  إذ  والسودان،  مصر 
النحل  عليها  يتغدى  المنطقة  في  نادرة  نباتات 

وتستخدم لعالج عدة أمراض وبائية.
كثيرة  صغرى  مشاريع  هناك  أن  وأضاف 
ال  بأنها  أسباب،  لعدة  النحل  لتربية  ومزارع 
باإلضافة  كبيرة،  مالية  تكاليف  إلى  تحتاج 
من  خصوصًا  السلعة  على  الشديد  اإلقبال  إلى 

المحلي. المستهلك 

ويعتبر عسل النحل من السلع الزراعية وأحد 
ألهميته  نظرًا  المهمة  المنتجات   الغذائية 
الليبي،  العسل  ويتنوع  والعالجية،  الغذائية 
عسل السدر، الذي تعيش فيه خاليا النحل على 

سعر كيلو العسل ارتفع إلى 70 ديناراً 
هذا العام، بينما كان سعره ال يتعدى 

40 ديناراً في سنوات سابقة

<    نحال في إحدى المزارع بليبيا

<    مطار تونس قرطاج الدولي

القاهرة ـ الوسط
الدول  قائمة  من  ليبيا  اسم   »FATF« الدولية  المالي  العمل  مجموعة  رفعت 
الخاضعة للمتابعة في اإلرهاب وغسل األموال، وهي شهادة دولية بالتزام ليبيا في 

تطبيق معايير والتزامات مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ليبيا  اسم  رفع  إن  األربعاء،  أمس  المركزي،  ليبيا  مصرف  عن  صادر  بيان  وقال 
أول من أمس من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة بهذا الخصوص، ينعكس إيجابًا 
الدولية في  المالية واالقتصادية  المؤسسات  الليبية، ويعزز ثقة  الدولة  على سمعة 

مؤسساتها المالية والمصرفية.
وهنأ المصرف الجميع بقرار مجموعة العمل المالي الدولية، ووجه الشكر لكل من 
أسهم من موظفي وإدارات المصـرف المركزي ومستشاريه في هذا اإلنجاز، وخصًّ 
بالشكر »رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير العدل المفوض على 

مجهوداتهم ودعمهم لمصلحة الوطن العُليــا«
يشار إلى أن مجموعة العمل المالي هي هيئة حكومية دولية، تأسست في باريس 
العام 1989، وتتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب محليًا 

ودوليًا.
تنفيذ  في  األعضاء  الدول  أحرزته  الذي  التقدم  المالي  العمل  مجموعة  وتتابع 

التدابير الالزمة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

● املصدر: بورصة ناسداك
● مارك كارني

 تطور سعر خام تكساس خالل ٣ أشهر 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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قال وزيرالنقل التونسي رضوان عيارة أمس إن 
 1200 التونسية تعتزم تسريح  الجوية  الخطوط 
عامل بشكل طوعي، سعيًا لخفض األجور ضمن 
أسطول  تجديد  أيضًا  يشمل  إصالحي،  برنامج 
احتدام  توقع  مع  الخدمات،  وتحسين  الشركة 
تونس  فيه  تستعد  الذي  الوقت  في  المنافسة 
االتحاد  مع  المفتوحة  السماوات  اتفاق  لتوقيع 

األوروبي.
لكن الوزير التونسي قال لـ»رويترز« إن فكرة 
خصخصة الخطوط التونسية أمر غير مطروح حتى 
لخصخصة  دعوات  على  ردًا  وذلك  جزئي  بشكل 

الشركة التي تعاني من صعوبات مالية.
فيما  الشركة  تواجهها  التي  االنتقادات  ورغم 
إال  الرحالت  بعض  في  والتأخير  الخدمات  يخص 
في  واضحًا  تحسنًا  تظهر  مؤشرات  هناك  أن 
استقطابها لمزيد من المسافرين، حيث نما عدد 
في  التونسية  الخطوط  متن  على  المسافرين 
 2.9 مع  مقارنة  مسافر  ماليين   3.5 إلى   2017

مليوني مسافر في 2016.
وقال الوزير إن عدد المسافرين سيتعدى أربعة 

ماليين مسافر العام المقبل.
أيضًا  اإلصالح  مخطط  »يرتكز  عيارة  وقال 
ظل  في  جديدة  تجارية  استراتيجية  بلورة  على 
فتح األجواء مع االتحاد األوروبي بداية من سنة 
2018 وتعديل مخطط األسطول للفترة )2018-

في  والنقص  التقادم  إشكاليات  لتجاوز   )2021
باإلضافة  المالية  الوضعية  وتطهير  الطائرات 
والمغادرة  الموظفين  ترشيد  برنامج  تفعيل  إلى 

الطوعية لقرابة 1200 موظف«.
اقتحام  إلى  أيضًا  التونسية  الخطوط  وتتطلع 
السوق اإلفريقية مع تدشين المزيد من الخطوط 
في إفريقيا آخرها خط مباشر مع كوتونو في بنين 

في ديسمبر الماضي.
وتسعى الشركة إلى تأجير طائرات لسدّ النقص، 
بينما من المتوقع أن تتسلم خمس طائرات إيرباص 

إيه320 في الفترة بين 2021 و2022.

ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات 
التي تتميز بانخفاض أسعارها مع استعداد تونس 
االتحاد  مع  المفتوحة  السماوات  اتفاق  لتوقيع 

األوروبي في النصف األول من هذا العام.
الخطوط  لحماية  سعيًا  إنه  الوزير  وقال 
فلن  اإلصالحي  برنامجها  تكمل  حتى  التونسية 
تونس  مطار  المفتوحة  السماوات  اتفاق  يشمل 
لكافة  المحوري  المركز  يعد  الذي  الدولي  قرطاج 

خطوط شركة الخطوط التونسية.
الوطني  األسطول  لمصلحة  »مراعاة  وأضاف 
وخاصة مجمع الخطوط التونسية، فقد تم إدراج 
االتفاق،  ضمن  االستثنائية  التدابير  من  جملة 
حيث تم استثناء مطار تونس قرطاج، الذي يعتبر 
الخطوط  شركة  خطوط  لكافة  المحوري  المركز 

خمس  لمدة  االتفاق  تطبيق  من  التونسية، 
الوطني  الناقل  إعطاء  بهدف  وذلك  سنوات، 

الوقت الكافي الستعادة توازناتها المالية«.
ولكنه شدد على أن اتفاق السماوات المفتوحة 
االقتصاد  على  إيجابي  انعكاس  له  سيكون 
في  السياحي  القطاع  دفع  بينها  من  التونسي، 
وتحسين  الجوي  النقل  أسعار  وخفض  تونس، 
الخدمات وخلق فرص عمل جديدة باإلضافة إلى 

تحفيز االستثمار.

مشاريع بنية تحتية
إنفاق  الحكومة  عزم  عن  النقل  وزير  وكشف 
المليارات على مشاريع بنية تحتية تشمل شبكات 
قرطاج  مطار  وتوسعة  الحديدية  للسكك  سريعة 

وبناء مطار جديد في تونس.
وتهدف المشاريع إلى ضمان ما وصفه الوزير 
العزلة  فك  في  ومساهمة  الجهات  بين  »بتوازن 
عن المناطق والجهات المعزولة وتحسين ظروف 

ومستوى العيش«.
وتعتزم الحكومة أيضًا إنجاز مشروع مهم هو 
منتجع  قرب  النفيضة  في  العميقة  بالمياه  ميناء 

سوسة السياحي.
وقال الوزير »هذا المشروع من أهم المشاريع 
المهيكلة التي ستنطلق قريبًا«، مضيًفا إنه يتم 
حاليًا إعادة النظر في بعض الدراسات واستكمال 
إليها  سيُعهد  التي  الشركة  تأسيس  إجراءات 
بإنجاز المشروع، بتكلفة تقدر بواقع 2.5 ملياري 

دينار.

جتديد أسطول الشركة وتسريح 1200 عامل بشكل طوعي سعًيا خلفض األجور

تعهدات أوروبية بتنفيذ 
مشاريع تنموية في ليبيا

طرابلس – الوسط
تعهد وفد من االتحاد األوروبي و15 ممثاًل عن الشركاء الدوليين بتنفيذ عدد من 

المشاريع التنموية وعلى رأسها مشروعات االتحاد األوروبي في ليبيا.
واستضافت وزارة الخارجية الليبية، االثنين، وفدًا من االتحاد األوروبي وأكثر من 
15 ممثاًل عن الشركاء الدوليين، لمناقشة مجاالت التعاون االقتصادي بين الطرفين.
وركزت المناقشات خالل االجتماع على كيفية التعاون على أفضل وجه مع تقييم 

االحتياجات اآلنية لدعم الشعب الليبي.
وبلغت االعتمادات التي صرفها االتحاد األوروبي في ليبيا 106 ماليين يورو حتى 

اآلن، وتم تعليق جزء من البرامج بسبب الظروف األمنية.
وفي الثامن من فبراير الجاري، بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني فائز السراج مع بيتنا موشايد سفيرة االتحاد األوروبي بليبيا البرامج المقترحة 

إلنعاش االقتصاد والنشاطات التي تتعلق بذلك خالل عام 2018.
و أكد السراج أهمية الشراكة بين ليبيا واالتحاد األوروبي ووضع برامج مشتركة 
لمساعدة ليبيا على اجتياز األزمة الراهنة بملفاتها التي تشمل األمن والهجرة غير 

الشرعية وإنعاش االقتصاد.
وأعد االتحاد األوروبي برنامج دعم ليبيا في التكامل االقتصادي، والذي يوصف بأنه 
أكبر مشروع دولي في تنمية القطاع الخاص في ليبيا، حيث يقوم بعمليات ملموسة 

لبناء القدرات والنشاطات في ليبيا.
ويلقى هذا البرنامج دعمًا ماليًا من االتحاد األوروبي وبتمويل مشترك ومنفذ من 
قبل خبراء فرنسا، يهدف إلى تطوير المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة 

في ليبيا من أجل تزويد الشباب الليبي بإمكانيات العمل واالندماج في االقتصاد.

<     مقر المصرف المركزي في طرابلس 
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توظيف التجربة عند النيهوم والفاخري
تقول رسالة بعثها صادق النيهوم، من ألمانيا، إلى صديقه عبد 

القادر البعباع، بعد أيام قليلة من انفجار الزلزال بمدينة المرج:
" أخي عبد القادر

وعيد سعيد رغم زلزال المرج، ورغم الموتى من شعبنا العظيم، 
وليحفظ اهلل ليبيا، وليكن معها ألنها بالد لطيفة، والناس الذين 
األلمان  وهز  هنا  المزعج  الخبر  هزني  ولقد  أيضا،  لطيفون  فيها 
ثم   ، المؤلم  الحزين  المنظر  نرى  التلفزيون  أمام  وسهرنا  أيضا.. 

قلت لهم: حفظ اهلل ليبيا.
هناك  ماذا حدث  لي  وقل  الزلزال،  عن  أكثر  بأخبار  وافاني  أخي 
بالضبط؟ فأنا ال أعرف سوى األخبار الكبيرة، وال تخف عني شيئا أبدا 
.. وقل لفندوس أن يكتب لي - فندوس شقيق صادق - فإن رسائله 
لم تصلني منذ شهر تقريبا، وكذلك رسائل والدي، وقل لفندوس 
إن صادق على )الحديدة( وإن النقود التي أرسلها والدك لم تصله 
الناس، وبأسرع وقت ممكن، ومرفق مع هذه  أيها  فالنجدة  بعد.. 
أن تسلمها  فأرجو  النهائي  االمتحان  بعد  المعهد  الرسالة شهادة 
إلى والدي، ولعلك ال تعرف أنني نجحت بدرجة جيد جدا رغم الحزن 
ورغم اإلفالس.. وأنا قد أديت واجبي، وهذه رسالتي أرسلها لكم، 

فدعوني أعرف ماذا فعلت أنت وفندوس .
أخي يا صديقي العظيم

وقل  الحلوة،  الكلمات  من  ومزيد  الطويلة،  الرسائل  من  مزيد 
سالمي  جدا،  األخيرة  رسالتك  أعجبتني  وقد  دائما.  شيء  كل  لي 
تريد  كنت  إن  وأخبرني  أيضا..  ومحمد  والدك،  وإلى  الجميع..  إلى 
أي شيء من ألمانيا حتى أبعثه لك، وذاكر جيدا لكي أحبك جيدا.. 

وأجمل السالم من أخيك صادق".
اآلن:  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
تجاربه  النيهوم  صادق  وظف  هل 
مثلما  مباشرة،  بصورة  الشخصية 
مقالته  كتب  الذي  الفاخري؟  وظفها 
التي أشرنا إليها - على األرض السالم 
- مباشرة من بعد تجربته ومساهمته 
الزلزال،  من  تأذوا  الذين  معونة  في 
ورسالة النيهوم تظهر تأثره بالحدث، 
جانب  إلى  مباشرة  منه  يتجه  ولكنه 

حياتي آخر.
المحصلة أن النيهوم - كما يتراءى 
- كان كأي مفكر، له أفكاره التي تحتاج 
للوصول  أكثر من حاجته  اإلثبات،  إلى 
تلك   ، اإلنساني  العاطفي  الجانب  إلى 
الحاجة التي يحتاجها المبدع، أكثر مما يحتاجها المفكر الفيلسوف.

النيهوم كان مفكرا، باحثـا، له فلسفته الخاصة، التي قد ال يتفق 
معها الكثيرون، كان يقدمها لنا بأسلوب ساخر غاية في اإلتقان. 
تأمل  على  يحثه  العقل  إلى  مباشرة  يتجه  أن  السبل  بكل  محاوال 
ممتلئ  منطقي  تسلسل  خالل  من  -غالبا-  يوردها  التي  الفكرة، 
في  ملونة  فرقعة  رأيه،  على  تخلق،  التي  والتشبيهات  بالصور 
الرفيعة  التقنيات  ذي  المبتكر  األسلوب  خالل  من  وذلك  الدماغ. 
يتماهى  الذي  األسلوب  نفسه.  الوقت  في  والبساطة  والسالسة 
الماقني  الكاتب نورالدين  أو كما قال  إلى حد كبير مع شخصيته، 
نفهم  أن  أردنا  إذا   " العربية(:  الثقافة  بروتاغوارس   ( مقالته  في 
الصادق  تعتبر  التي  المقاربات  تلك  عن  نبتعد  أن  علينا  الصادق 
الشهيرة  المقولة  في  حقيقته  لندرك  أفكار  ومنتج  مفاهيم  صانع 
في  الفيتوري  أحمد  الناقد  يشير  كما  أو  أسلوبه(  هو  )الرجل  وهي 
اإلفريقي  الثقافي  بالقسم  ألقاها  التي  مبدعا(  )النيهوم  محاضرته 

إال أن ) األسلوب كان فعال هو الصادق ..( ".
النيهوم التقط من تجاربه أفكارا أكثر مما التقط  أنا أعتقد أن 
الفرقعات  مستخدما  فلسفته  التجارب  هذه  أفكار  وألبس  مشاهدا؛ 
استخدمها  ولكنه  التجربة  يبتكر من  لم  الساخرة  والقفلة  الملونة 
إبداعا  التجربة  من  ابتكر  الفاخري  أن  حين  في  فلسفته  لتوصيل 
بوصفه لمشهد مناسب لما يريد طرحه. وسنرى في الحلقة القادمة 
منتج  أو  لمفاهيم  بصانع  ليس  النيهوم  ألن  القائل  الرأي  يفند  ما 

ألفكار.

في  مستفيضة  ورقة  حميدان  إبراهيم  الكاتب  قدم 
العطاء«،  من  عاما  ستون  القويري..  »يوسف  ندوة 
 6 والفنون،  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمتها  التي 
ضمن  بطرابلس،  حسن  الفقيه  حسن  بدار  فبراير 
يلي  ما  وفي   ،2018 للعام  األول  الثقافي  موسمها 
النفسي..  المنفى  في  »المثقف  بعنوان  الورقة  نص 

قراءة في تجربة يوسف القويري«..
القويري  يوسف  الليبي  واألديب  الكاتب  يحتل 
في  الثقافية  الحركة  مسيرة  في  مرموقة  مكانة 
من  والنقدية  األدبية  كتاباته  تمثله  لما  بالدنا، 
وإغنائه  الليبي  الثقافي  النتاج  إثراء  في  بارز  إسهام 
وبالرؤى   ، المتميزة  واإلبداعية  السردية  بالنصوص 
التي  المتبصرة  النقدية  والتحليالت  والتصورات 
األدبية  النصوص  تجاه  الفهم  تعميق  في  ساهمت 

وتجاه األدب والفكر والثقافة عموما في ليبيا.

اإلطار التاريخي الذي ظهر فيه يوسف القويري
مصر  مواليد  من  القويري  يوسف  معروف  هو  كما 
ليبية من مصراتة، من ضمن  1938من عائلة  سنة 
العائالت الليبية التي هاجرت إلى مصر إبان االحتالل 
 57 سنة  بالده  إلى  يعود  أن  وقبل  لليبيا،  االيطالي 
تشرب القويري الفكر الوطني والقضية الوطنية عبر 
الليبيين  الليبية من المهاجرين  تفاعله مع األوساط 
عبر  تتفاعل  الوطنية  القضية  كانت  حيث  مصر  في 
الصحافة  عبر  األربعينيات  طيلة  األوساط  هذه 
كانت  التي  واالجتماعات  اللقاءات  وعبر  المصرية 
57 وهي السنة  تعقد حول هذا الموضوع، حتى عام 
من  ليبدأ  ليبيا،  إلى  القويري  يوسف  فيها  عاد  التي 
عبر  الثقافي  فزان نشاطه  سبها، ومن خالل صحيفة 
كانت  وبالتالي  الصحيفة،  تلك  في  ينشرها  مقاالت 
القضية الوطنية تنمو في وجدانه، ويتغذى بها فكره 
مصيريا  ربطا  وتربطه  حياته،  من  مبكر  وقت  في 
الليبي  الكيان  تأسيس  معركة  يخوض  وهو  بوطنه 
تحقيق  ،غداة  بالمجتمع  والنهوض  الدولة  وبناء 
الدولة  مؤسسات  تأسيس  في  والشروع  االستقالل، 
الستينيات،  وطوال  الخمسينيات  أواخر  وأجهزتها 
واكتشاف النفط وما استتبعه من تداعيات تمظهرت 
االقتصادية  البنية  على  طرأت  التي  التحوالت  في 
االقتصاد  من  التحول  في  المتمثلة  واالجتماعية 
ونمو  الخدمي  الريعي  االقتصاد  إلى  الرعوي  الزراعي 
بحصصها  مطالباتها  وتصاعد  المتوسط،  الطبقة 

من المكاسب المادية والمعنوية.
وخاصة  المشرق  في  بمايجري  الطبقة  هذه  وتأثر   
تطورات  ،من  وفلسطين  وسوريا  والعراق  مصر 
الذي  الثقافية  النخب  على  ذلك  وانعكاس  سياسية 
وسياسية  فكرية  تيارات  بدايات  بروز  في  تمظهر 
من بعثية ويسارية وناصرية، وهذه األخيرة كان لها 
ثقل جماهيري الفت. من ناحية أخرى تفاعل القويري 
الصحافة  في  المصريين  الكتاب  كبار  كتابات  مع 
مرحلة  في  مصر  في  وجوده  فترة  ،خالل  المصرية 

من  عودته  بعد  وحتى  والخمسينيات  األربعينيات 
حسين  ومحمد  حسين  طه  لكتابات  متابعته  خالل 
العقاد وزكي  الرافعي وعباس محمود  هيكل وصادق 
نحو  على  القويري  وتأثر  وغيرهم  محمود  نجيب 
كان  الذي  موسى  سالمة  المصري  بالكاتب  خاص 
والعالم  مصر  في  النهضوي  الفكر  ممثلي  أبرز  أحد 
العربي، لقد تحدث القويري أكثر من مرة في لقاءاته 
عديد  خصص  أنه  كما   ، موسى  بسالمة  تأثره  عن 

فيها  عرض  التي  المقاالت 
ألفكار سالمة موسى وجمعها 

الحقا في كتبه.
بكتابات  أيضا  القويري  تأثر 
من  اليساري  الفكر  أقطاب 
ومحمود  مندور  محمد  أمثال 
عوض  ولويس  العالم  أمين 
تفاعله  أدى  وقد   ، وغيرهم 
مع الفكر اليساري إلى اعتقاله 
المصرية  السلطة  قبل  من 
الخمسينيات  منتصف 
الكتاب  من  مجموعة  مع 

اليساريين.
الفكري  اإلطار  هو  هذا 
والثقافي  التاريخي 
ظهر  الذي  واالجتماعي 
ينشر  كاتبا  القويري  فيه 
الليبية  الصحافة  في  مقاالته 
وطوال  الخمسينيات  أواخر 
الكتابات  وهي  الستينيات، 
على  القويري  سيعكف  التي 
كتب  في  ونشرها  جمعها 
عام  أوائل  من  ابتداء  تباعا، 

المقاالت ونشرها ضمن  69 حين جمع مجموعة من 
بعنوان  وجاء  المصراتي  دار  طبعته  له  كتاب  أول 
المقاالت  تقاتل« وضم مجموعة من  التي  »الكلمات 

التي نشرها من 57 وحتى 69.
لماذا توقف يوسف القويري

عن الكتابة عقب انقالب 69؟
الصحف  بعض  وإغالق   69 سبتمبر  انقالب  مع 
وفي  الجديدة  العسكرية  السلطة  قبل  من  الخاصة 
مقدمتها صحيفة الميدان التي كان يعمل بها يوسف 
جاء  والتي  الثقافية  صفحتها  على  مسؤوال  القويري 
إغالقها في وقت مبكر من قيام االنقالب ) نوفمبر 69 
صمته  يستمر  وسوف  الصمت،  كاتبنا  يلتزم  سوف   )
طوال السبعينيات والثمانينيات ، ليعود مجددا ينشر 
الشمس  صحيفة  في  التسعينيات  بداية  مع  مقاالته 
ثم وفي مرحلة الحقة مع صحيفة  المؤتمر  ثم مجلة 
أن  وسنالحظ  ومطبوعات،  صحف  من  وماتالها  أويا 
سنينا  دام  صمت  بعد  الكتابة  إلى  العائد  القويري 
سواء  النقدي  الطابع  ذات  الكتابات  عن  ينأى  سوف 
كان  ،التي  والثقافي  الفكري  أو  االجتماعي  النقد 

الخمسينيات،  وأواخر  الستينيات  خالل  يتناولها 
وسينأى أيضا عن الكتابة التي تتناول اللحظة الراهنة 
التي يعيشها المجتمع حتى من منظور ثقافي وفكري، 
واليوجد لدي تفسير لهذا، سوى خشية القويري من 
المشاكل التي قد تسبب هذا النوع من الكتابات مع 
عودته  إثر  الكاتب  أن  سنالحظ  وبالتالي  السلطات، 
قضايا  إلى  سيهرب  انقطاع،  طول،  بعد  للكتابة 

»محايدة« ذات منحى إنتربولوجي أوتراثي أوعلمية.
من  المرحلة  هذه  وخالل 
التسعينيات  أوائل  وحتى   69
توقف  التي  المرحلة  وهي 
في  النشر  عن  القويري  فيها 
ينصرف  سوف  الصحافة، 
مقاالته  تجميع  إلى  كاتبنا 
الفترة  التي نشرها خالل هذه 
كتب  في  تباعا  ويصدرها 
خيوط  تقاتل،  التي  )الكلمات 
الحبر،  من  قطرات  رفيعة، 
األدب  في  البصر،  مرمى  على 
لم  رجل  مفكرة  من  والحياة، 
عليها  يجري  أن  بعد  يولد( 
تصل  والتعديالت  التنقيحات 
القويري  مايسميه  إلى  أحيانا 

بإعادة التأليف الثانية. 
الكتب  هذه  من  نستثني 
»القادمون«  مسرحيته 
وجاءت   2014 صدرت  التي 
تكن  ولم  جديدا  تأليفا 
خالل  مانشره  بين  من 
وطوال  الخمسينيات  أواخر 

الستينيات.
 2004 في  الثقافة  أمانة  إنشاء  بعد  عاد  ثم 
صحف  في  المنشورة  مقاالته  جمع  مجددا  ليستأنف 
حيث  كتب  في  وإصدارها  والستينيات  الخمسينيات 
أصدرت له اللجنة الشعبية العامة للثقافة في 2006 
المرأة«،  قضية  إلى  و»مدخل  الشرق«  »تثاؤب 
في  المدني  والمجتمع  الثقافة  وزارة  له  وأصدرت 

2014 »القادمون« و»عصر النهضة«.
مقال  في  الفقيه  إبراهيم  أحمد  الدكتور  ويرى 
صمت  سبب  أن  المستقبل  ليبيا  بموقع  نشره  له 
يعود  الصحف  في  الكتابة  عن  وتوقفه  القويري 
كان  »فقد  للسلطة  العسكريين  اغتصاب  لرفضه 
يفصح  أن  دون  له،  رافضا  حدث،  لما  الحزن  شديد 
لم يكن صمتا عارضا   )...( الرفض  صراحة على هذا 
الثبات  وصمت  الموقف،  صمت  هو  وإنما  طارئا، 
ومعنى،  شكال  لالنقالب  القاطع  الرفض  مبدأ  على 
متيسرا  يكن  فلم  حدث،  ما  لمجابهة  وسيلته  وأنه 
بخيبة  أصيب  ولعله  الموقف(  هذا  إال  آخر  موقف  أي 
التفاؤل  دائم  كان  إذا  االنقالب،  في  كبيرة  أمل 
بالمستقبل في كتاباته مؤمنا بالتطور الديموقراطي 

مقالة  له  نقرأ  إذا  السلطة،  على  قفز  أي  ومستبعدا 
إيطاليا  إلى  له  زيارة  عقب  الستينيات  خالل  كتبها 
»لقد  فيها:  يقول  قديمة«  لعبة  »الفاشية  بعنوان: 
نظام  وتقوض  األبد..،  إلى  موسيليني  صوت  سكت 
المزدوجة  الحربية  الترسانة  تحولت  بعدما  هتلر 
لم  أنه  ذلك  ومعنى   )...( أنقاض  إلى  المحور  لقوات 
قد  فالعالم  العالم،  في  للفاشية  مكان  هناك  يعد 
قادرة  أن نفهم ذلك، فليس ثمة قوة  تغير، وينبغي 
في عصرنا الحديث على إعادته إلى الوراء وألجل هذا 
فإن الطريق الصحيح هو طريق التطور السلمي، من 
نيابية  وحياة  مبجل،  ودستور  حقيقي،  برلمان  خالل 
مغامرات  ضد  األكيد  الضمان  هو  فهذا  منتظمة، 

القفز السياسي، وضد كل عاصفة حمقاء «!! 
واالكتفاء  الخاصة  الصحف  إغالق  أن  والننسى 
بالصحف التابعة للدولة، والتضييق على حرية الرأي 
المثقفين  اعتقال  حد  إلى  وصلت  والتي  والتعبير 
واألدباء والكتاب واإلعالميين من مختلف التوجهات 
عرف  فيما   ،1973 أبريل  منتصف  في  السياسية 
المعتقلين  بين  من  ،وكان  آنذاك  الثقافية  بالثورة 
المناخ  إلى  إضافة  نفسه،  القويري  يوسف  األستاذ 
به  تضج  كانت  الذي  الشعبوي  والخطاب  التعبوي 
والمقروءة،  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل 
المعادية  الممارسات  من  سلسلة  في  والدخول 
من  والفوضى  االستبداد  كرست  والتي  للحريات 
إغالق الصحف الخاصة إلى ماسمي بالثورة الشعبية 
 ،1976 أبريل  من   7 ال  في  الطالب  واعتقال 
اللجان  وإنشاء  الميادين،  في  شنقا  واإلعدامات 
مؤسسات  على  السيطرة  باشرت  التي  الثورية 
غير  إلى  المجتمع  في  اإلرهاب  مناخ  ونشرت  الدولة 
ذلك من الممارسات القمعية، الننسى أنها ساهمت 
الرأي  جميعها في إسكات كل األصوات من أصحاب 
المؤيدة،  األصوات  أصحاب  باستثناء  والمثقفين، 
يوسف  األستاذ  أن  الطبيعي  من  كان  ولذلك 
المستقل  والرأي  النقدي  الصوت  صاحب  القويري 
من  كان  السلطة  ركاب  في  يسير  أن  اليقبل  الذي 
الطبيعي أن يلتزم الصمت حفاظا على حياته وخوفا 
تلك  على  يهيمن  كان  التي  واإلرهاب  البطش  من 
اكتوى بتجربة  أن  له  المرحلة السيما وأنه قد سبق 

السجن.
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<  إبراهيم حميدان

الليبي  للثقافة بالتهاني للشعب  العامة  الهيئة  تقدمت 
وصفتها  التي  فبراير،   17 لثورة  السابع  العيد  بمناسبة 
بناء  إعادة  في  للمشاركة  الجميع  داعية  الشعب،  بثورة 

الوطن.
وفرحة  »بهجة  »فيسبوك«:  في  صفحتها  على  ونشرت 
قوامها  ديمقراطية،  مدنية  بدولة  نادى  شعب  بثورة 
العدل والمساواة، من مهامها إقرار دستور مدني معتدل، 
وحرية  المجتمع،  أفراد  لكل  المشتركة  السعادة  وهدفها 

تعبيرية مكفولة لكل فرد في حدود القانون والعرف«.
عاش  لشعب  وظفر  عظيمة  لثورة  »إشراق  وتابعت: 
مكبال لفترات طوال من التاريخ، فانتفض ذات فجر وعلت 
الثورة  تغدو  كي  للرصاص  نفسه  فعرض  السماء  صيحته 
واقعا حيا... ومضت سبع سنوات وشهدت أرضنا الطيبة في 
تجهض  أن  كلها  حاولت  حوادث جسيمة  األخيرة  السنين 
أهداف الثورة ولكن اندفاع الثوار وإيمانهم بقضيتهم كان 

يحول دون تحقيق ذلك«.
للثقافة تهنئ  العامة  الهيئة  »إن  وقالت في منشورها: 
أن  وتؤكد  اليوم،  هذا  مثل  في  العظيم  الليبي  الشعب 
الثورة مستمرة في دك أوكار الفساد وتعلن أن ما يحدث 
إال غمامة صيف ستنقشع قريبا وأن  انقسامات ما هو  من 
الثورة  سبيل  هو  واالزدهار  الرفاه  يسوده  وطنا  ليبيا  بناء 
فالبناء يحتاج إلي سواعد فتيه ورؤية وطنية ونظرة شاملة 

لألمور«.
العام  هذا  خالل  ستعمل  للثقافة  العامة  الهيئة  إن 
والخارج  الداخل  في  مصالحة  ملتقيات  إقامة  على   ،2018
داخل  واإلعالميين  والفنانين  والكتاب  األدباء  إليها  يدعى 
الوطن وخارجه بهدف تحقيق التواصل وااللتحام، والعمل 
المشترك البناء ونبذ الفرقة والخالف، مؤكدين أن الوطن 
فالجميع  الجميع،  بسواعد  إال  ليبيا  تبنى  ولن  للجميع 

مبجلون في أرضهم وبين أهلهم«.

في ذكرى ثورة فبراير

الهيئة العامة للثقافة تدعو مللتقيات 
مصالحة بحضور األدباء والكتاب

 تكريم لطفية القبائلي تقديرا ملسيرتها الصحفية واألدبية
للثقافة،  العامة  الهيئة  كرمت 
لطفية  الصحفية  الكاتبة  األربعاء، 
الصحفية  لمسيرتها  تقديرا  القبائلي، 
عقود  األربعة  مدار  على  واألدبية 
عضو  من  كل  بحضور  الماضية، 
العامة  للهيئة  التسييرية  اللجنة 
إدارة  ومدير  الكاتب،  إكرام  للثقافة 
فوزي  بالوزارة  واألنشطة  البرامج 
وعدد  وأصدقائها،  الطرشي،وعائلتها 

من األدباء والكتاب واإلعالميين .
في  كلمة  الكاتب  أكرم  وألقى 
أهمية  نوه خاللها على  التكريم،  حفل 
القبائلي  مسيرة  مثمنا  التكريم  هذا 
العامة  الهيئة  أن  وأكد  اإلبداعية، 
والمثقفين  الكتاب  ستدعم  للثقافة 
في  القبائلي  وشكرت  واإلعالميين، 
هذا  على  للثقافة  العامة  الهيئة  كلمة 
التكريم، وفقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

بمدينة  القبائلي  لطفية  ولدت 
على  وحصلت   ،1948 العام  طرابلس 
إجازة التدريس العامة 1966 ، وإجازة 
وعلى   ،1967 عام  الخاصة  التدريس 

ليسانس جغرافيا عام 1973، وعملت 
بالتدريس, ثم عملت بمجال الصحافة 
منصب  وتقلدت  البيت  مجلة  في 
في  اهتمت  المجلة،  تحرير  رئيس 
بقضايا  الصحفية  ومقاالتها  قصصها 
والعمل  التعليم  في  وحقها  المرأة 
مجموعتها  وصدرت  التعبير،  وحرية 

1977، بعنوان  القصصية األولى عام 
»أماني معلبة«.

نشرت إنتاجها األدبي بالعديد من 
وشاركت  والعربية،  المحلية  الصحف 
ومؤتمرات  مهرجانات  و  بندوات 
ثقافية تهتم بقضايا المراة، وتحصلت 

على وسام الثقافة في تونس.

الكتابة  تجارب  على  الضوء  األدبي  القاهرة  مهرجان  سلط 
الذين  الكتاب  عيون  خالل  من  والحروب  األزمات  زمن  في 
تركوا الوطن واستقروا خارجه، فيما يغيب األدباء والكتاب 

الليبيين عن التظاهرة.
بعد  فبراير،   22 في  للمهرجان  الرابعة  الدورة  وتختتم 
أن انطلقت في 17 من الشهر الحالي تحت شعار»الوطن.. 
وشعراء  ونقاد  كتاب  المهرجان  في  وتحدث  بعيد«،  من 
والدنمرك  وألمانيا  وفنلندا  وكندا  المتحدة  الواليات  من 
تجارب  عن  وسورية  ومصر  وأنجوال  التشيك  وجمهورية 
صفصافة  دار  المهرجان  الوطن.وتنظم  خارج  من  الكتابة 
الغربية  الثقافية  المراكز  من  بدعم  والنشر  للثقافة 

والسفارات األجنبية في القاهرة ووزارة الثقافة المصرية.
»المحور  الخميس  البعلي  محمد  المهرجان  مدير  وقال 
الرئيسي لهذه الدورة هو األدب المكتوب بواسطة األدباء 
خارج  طويلة  فترات  عاشوا  والذين  والالجئين  المهاجرين 
وأصبحت مرصودة،  الفتة  وأضاف: »هي ظاهرة  بالدهم«. 
النزاعات  بسبب  خاص  بشكل  العربية  المنطقة  وفي 
ونحن  يتصاعد،  أدبيا  معها  التفاعل  وبالتالي  والحروب، 

كمهرجان تفاعلنا مع هذا النتاج األدبي«.
السحيمي  بيت  في  الملتقى  وأنشطة  جلسات  وأقيمت 
وبيت الست وسيلة وأتيليه القاهرة ومعهد غوته األلماني 
وكلية األلسن بجامعة عين شمس ومكتبة القاهرة وساحة 

روابط في وسط البلد.

»القاهرة األدبي« يناقش الكتابة في زمن الحروب.. وغياب ليبي

األميركي  الشاعر  الملتقى  في  المشاركين  أبرز  ومن 
والكاتب  بريزنا  إيرينا  السلوفاكية  والكاتبة  مارش  مايكل 
السورية  والشاعرة  شارما  أخيل  هندي  أصل  من  األميركي 

إسماعيل.  األمل  دنيا  الفلسطينية  والشاعرة  عمران  رشا 
صبحي  أميمة  والكاتبة  الطويلة  وحيد  الروائي  مصر  ومن 
الجزار والصحفي  والروائي حمدي  البلتاجي  والمترجم خالد 

البعلي:  قال  الدورة  هذه  يميز  ما  أبرز  وعن  شعير.  محمد 
»هذا العام لدينا عدد أكبر من الشعراء المشاركين مقارنة 
سيكون  األجانب،  الشعراء  خاصة  السابقة،  األعوام  مع 
على  الضوء  أن نسلط  ونتمنى  أكبر  حيز  الشعرية  للتجارب 

تجارب مختلفة من أنحاء العالم«.
في  المشاركة  عن  الليبيين  واألدباء  الكتاب  ويغيب 
المهرجان، رغم وجود كم كبير من األعمال الليبية المميزة، 
وحصدت  بل  الماضية،  السبع  السنوات  خالل  صدرت  التي 
األوضاع  يتناول  إما  وبعضها  العالمية،  الجوائز  العديد من 
االجتماعية  والتغيرات  السياسي  الصراع  ظل  في  الليبية 
في  يبدو  أو  مباشر،  بشكل  مؤخرا  البالد  شهدتها  التي 
السياسة والصراعات، غير  أدبي بعيد عن  أنه عمل  ظاهره 
أنه في جوهره يعكس تأثير الصراعات والحروب والتغيرات 
رواية  إطالق  المهرجان  وشهد  المجتمع.  في  السياسية 
بترجمة  نازاريت  جوناس  لألنغولى  آخر«  رأى  »للحياة 
يورج  لأللمانى  واإلنسان«  »العنف  وكتاب  خليفة،  جمال 
بحضور،  شعرية  وأمسية  عادل،  عال  بترجمة  بابروفسكى 
األمل  دنيا  )إسبانيا(،  ريباشا  كارلس  )كندا(،  منرو  جان 
إسماعيل )فلسطين(، الورى أوتونكوسكى )فنلندا(، مايكل 
مارش )الواليات المتحدة(، حنان شافعى وأحمد ندا )مصر(.
المهرجان شارك فيها  2016 من  العام  يذكر أن نسخة 
األديب الليبي، إبراهيم الكوني كضيف شرف. ووقتها رحب 
عبد  إبراهيم  المصري  الروائي  للمهرجان  الشرفي  الرئيس 
األدب  عن  مسهبة  كلمة  قدم  والذي  بالكوني  المجيد، 
وفصل  السياسة  عن  الدين  بفصل  فيها  طالب  والحياة، 

الدين عن األيديولوجيا. 

يفوز بالجائزة الكبرى ملهرجان 
»أوال« املسرحي الدولي

»الشقف«

بالجائزة  »الشقف«  الكندي  التونسي  العرض  فاز 
دورته  في  الدولي  المسرحي  أوال  لمهرجان  الكبرى 
في  الخميس  عليها  الستار  أسدل  التي  عشرة  الحادية 

البحرين.
العرض مأخوذ عن فكرة للفنان التونسي الراحل عز 
الدين قنون وإخراج ابنته سيرين قنون واللبناني مجدي 

بومطر.
ويشتق العرض اسمه »الشقف« من اللهجة التونسية 
من  مجموعة  رحلة  ويتناول  المركب،  لكلمة  الدارجة 
المهاجرين غير الشرعيين من دول مختلفة داخل قارب 

صغير يشق البحر باتجاه سواحل إيطاليا.
تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري مازن 
نوح  السعودي  المسرحي  المخرج  وعضوية  الغرباوي 

الجمعان والمخرج المسرحي البحريني جمال الصقر.
فنون  في  فردية  تميز  جوائز  ست  المهرجان  ومنح 
الحمصي  ندى  التونسية  الممثلة  إلى  ذهبت  المسرح 
إسماعيل  واإلماراتي  »الشقف«  عرض  في  دورها  عن 
والسعودي  »البوشية«  لمسرحية  تأليفه  عن  اهلل  عبد 
أحمد األحمري عن تصميم سينوغرافيا عرض »تشابك« 
سينوغرافيا  تصميم  عن  يو  هوان  الجنوبية  والكورية 

عرض »ذكريات«.
عبد  السعودي  الممثالن  التميز  بجائزة  فاز  كما 
»تشابك«  عرض  في  دوره  عن  المزيعل  الرحمن 
في  »رماد  عرض  دوره  عن  محمد  حسن  والبحريني 
في  دورها  الممثلتان صوفيا موسى عن  وكذلك  رماد« 
في  دورها  عن  علي  ديانا  واإلماراتية  »الشقف«  عرض 

مسرحية »البوشية«.
ويعود تاريخ مسرح أوال إلى عام 1970 حين تأسس 
بعد  االسم  ليتغير  البحريني«  »المسرح  اسم  تحت 
القديم  االسم  إلى  نسبة  أوال«  »مسرح  إلى  واحد  عام 
 2005 في  المهرجان  دورات  أولى  للبحرين،وانطلقت 
لمدة  ليتوقف   2010 حتى  سنوية  بصفة  واستمرت 

عامين متتاليين ويعود في 2013 من جديد.

تحت شعار»الوطن.. من بعيد«

<  القاهرة القديمة تستضيف فعاليات المهرجان

عاد بعد إنشاء أمانة الثقافة في 2004 
ليستأنف مجددا جمع مقاالته المنشورة 

في صحف الخمسينيات والستينيات 
وإصدارها في كتب

القويري تأثر بكتابات أقطاب 
الفكر اليساري من أمثال محمد 

مندور ومحمود أمين العالم 
ولويس عوض وغيرهم

املثقف في املنفى النفسي..
قراءة في تجربة القويري )١ـ ٢(

القاهرة ــ الوسط



فن 17

الجبهة الداخلية تواجه معركة 
أشرس في محاربة اإلرهاب

أحالم فنانة واثقة من 
نفسها ومشاكسة ولها 

وزنها واسمها الكبير

فيلم »ذي شايب أوف ووتر« 
يفوز بثالث جوائز

بعد ترشيحه في 12 فئة

تشهد تكريم ليلى طاهر وحسن حسني

 الكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من »شرم الشيخ السينمائي«

مراد العرفي لـ »الوسط«: الفنان الليبي يعاني قلة الدعم
كشف الفنان الشاب مراد العرفي أنه يستعد لتقديم 
الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي »ضحك عشوائي« 
في رمضان المقبل، كما أعلن أنه بصدد تقديم بعض 

األعمال المسرحية في الفترة المقبلة.

• ما هي الصعوبات التي تواجه الفنانين الشباب؟
سنوات  السبع  بعد  خصوصًا  كثيرة،  صعوبات  تواجهنا 
لتجد  الفنية،  أعمالنا  تقييم  في  نتساهل  أصبحنا  األخيرة، 
عمل مرئي قيمته ال تتجاوز عشرين ألف دينار، بل وصلت 
بعض األعمال إلى ألفين دينار، وهذا بالطبع انعكس على 
أعمااًل  أن يقدموا  الفنانين  العمل واضطر عدد من  جودة 
ومن  الحافز،  يوجد  ال  ألنه  المستوى  ودون  ناضجة  غير 
المسؤولون  هم  الفن  في  المتدنية  الحالة  هذه  يتحمل 
)فكلكم راٍع ،وكلكم مسؤول عن رعيته(، وأيضًا نحن نعاني 
من قلة الدعم حتى أن الفنان يقوم بتصوير عمله، يضطر 
أن يلجأ ألصحاب المحال التجارية والقصابين لكي يستطيع 
ال  بسيط  مبلغ  خالل  من  متواضع  بشكل  عمله  ينتج  أن 
يتعدى في أقصى الحدود ثالثين ألف دينار في حين كان 
العمل يتخطى الستمائة ألف دينار في فترة النظام السابق، 
توجد  فال  الفنية،  التحتية  البنية  مستوى  على  نعاني  كما 
إنتاج  مدينة  أو  منتديات  وال  دور عرض،  وال  لدينا مسارح 
أنتجت  أنها  المفترض  من  بلد  في  يأتي  وهذا  إعالمي، 
فال  اآلن  أما  و»الرسالة«،  المختار«  »عمر  بحجم  فيلمين 

نستطيع أن ندعو الفنانين أصدقاَءنا العرب ألنه ببساطة ال 
نملك اإلمكانيات التي نستقبلهم فيها من إقامة وتنقالت 
وغيرها، أيضًا ال توجد لدينا تخصصات دقيقة في مجاالت 
الفن، حيث نحتاج إلى دورات متخصصة، حتى الُكتاب نحن 

بحاجة لُكتاب سيناريو وحوار وكتاب قصة محترفين.
يقرأ  ال  بأنه  الليبي  الفنان  يتهمون  النقاد  بعض   •

وقليل االطالع؟
بالعكس، يوجد الكثير من الفنانين الليبيين المواظبين 
والفنون  الثقافات  شتى  في  والمطالعة  القراءة  على 
ويطورون من أنفسهم بشكل دوري، كما أن الفنان الليبي 
اآلخرين  إعجاب  ونالت  إيجابية  أغلبها  الخارجية  مشاركاته 
من  وجدنا  فنحن  ودولية،  عربية  جوائز  على  وتحصل  بل 
سبقونا في المجال الفني وأخذوا بيدنا مثلما نحن سنسلم 

الراية للجيل القادم من الشباب.
يستطيعون  ال  الليبيين  الفنانين  من  البعض   •
التخلص من بعض الشخصيات الذين تقمصوها.. كيف 

ترى هذا األمر؟

على  البداية  في  يتوقف  العمل  في  الشخصية  تقمص 
جودة النص، كما أنه ال يوجد لدينا متخصصين في قراءة 
الشخصية وفهمها وشرح نفسيتها للممثل حتى يستطيع 
أن يؤدي الشخصية باقتدار وأن ال يدخل عماًل جديدًا وهو 

مازال يتقمص شخصية أخرى من عمل سابق.
• من وجهة نظرك.. كيف يسهم الفنان في مكافحة 

اإلرهاب؟
الناس  إخافة  إلى  يدعو  شيء  كل  أن  تعلم  أنت 
ممتلكاتهم  سرقة  خالل  من  سواء  إرهاب  هو  وتهديدهم 
أو قتلهم أو جلب المخدرات لهم وكل هذه المساوئ تعتبر 

إرهابًا.. والفنان عليه دور كبير في توعية الناس والتحذير 
من هذه المخاطر وكذلك محاربة هذه الظواهر من خالل 
مثلما  واللحن  بالكلمة  اإلرهاب  يحارب  والفنان  أعماله، 

يقاتل الجيش بالسالح، وربما الجبهة الداخلية معركتها 
أكثر شراسة من مواجهة العدو الظاهر، فالفنان أينما 
كان بإمكانه أن يحارب اإلرهاب والتطرف، وعلينا أن 
األسباب  من  فهو  الشباب  لدى  الفراغ  من  نحتاط 
التي تؤدي إلى التطرف، حيث يكون الشباب صيدًا 

سهاًل ويقعون فريسة لهؤالء المجرمين.
• ما هو الجديد لديك الفترة المقبلة؟

بعنوان  جديد  لعمل  بالتجهيز  نقوم  اآلن 
»رياح وأشرعة«، وهو من تأليف خليفة الحوات 
ومن إخراج محمود الزردومي، ويضم أكثر من 
80 فنانًا، كما أستعد لتقديم عمٍل كوميدي 
في  عرضه  ومقرر  بليبلو،  حمزة  الفنان  مع 
آخر  عمل  إلى  باإلضافة  رمضان،  شهر 
يحمل عنوان »ضحك عشوائي« في جزئه 
الفنان هيثم درباش، و»خمسة  الثاني مع 
عبدالباسط  الفنان  تأليف  من  وخمسة« 
الجارد ويشارك في بطولته طارق بوقرين.

لتقديم  فأستعد  المسرح،  في  الجديد  أما 
عمل من تأليف الكاتب الراحل علي الجهاني 
في  ويشارك  األوجلي،  ناصر  إخراج  ومن 
المقصبي،  العمروني وسلوى  ميلود  بطولته 
المحافل  في  به  نشارك  أن  المقرر  ومن 

الدولية.

يستعد لتقديم الجزء الثاني من »ضحك عشوائي«

جمال زايدة: المهرجانات السينمائية تعمل 
على توثيق عالقتنا بالعالم الخارجي

السينمائي«  الشيخ  »شرم  مهرجان  إدارة  عقدت 
الدورة  اإلثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإلعالن عن تفاصيل 
9 مارس  3 إلى  الثانية المقرر إقامتها في الفترة من 
الكاتب  المهرجان  رئيس  بحضور  وذلك  المقبل، 
الناقد  المهرجان  ومدير  زايدة،  جمال  الصحفي 
ليلى  الكبيرة  والفنانة  عبدالفتاح،  أسامة  السينمائي 
طاهر، ونائب رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية 
ممثاًل عن  وماكسويل ستونمان  أحمد حمدي،  اللواء 
للمهرجان  التنفيذي  والمدير  األميركية،  السفارة 
للسينما محسن  العالي  المعهد  وديد شكري، وعميد 
هالة  اإلعالمية  المؤتمر  فعاليات  وقدمت  التوني، 

الحمالوي.
وأكد رئيس المهرجان، جمال زايدة أن المهرجانات 
السينمائية تعمل على توثيق عالقتنا بالعالم الخارجي، 
خصوصًا عند مشاركة عدد كبير من الدول المختلفة، 
وهو ما يجعل أي مهرجان بقعة ضوء في هذا الوطن 
العالم  مع  وتتواصل  بل  الجميع  أمام  الثقافة  وتتيح 

الخارجي وتنشر الثقافة السينمائية.
طوياًل  وقتًا  استغرق  المهرجان  برنامج  أن  وأضاف 
الشكر  التحضير ليظهر في أفضل صورة، موجهًا  في 
إلى كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، 
الشباب  ووزير  المشاط،  رانيا  السياحة  ووزيرة 
المهرجان،  دعمهم  على  عبدالعزيز  خالد  والرياضة 

قام  الذي  فودة،  خالد  اللواء  سيناء  جنوب  ومحافظ 
بإجراء العديد من التسهيالت إلقامة الدورة في أمان، 
ومن  األجانب.  الضيوف  من  العديد  بها  أن  خصوصًا 
إن  عبدالفتاح  أسامة  السينمائي  الناقد  قال  جانبه، 
المهرجان  إدارة  تركز  ولم  مختلفة،  العام  هذا  دورة 
المهرجان  شرف  كضيف  معينة  دولة  استضافة  على 
معين،  سينمائي  اتجاه  وجود  على  الحرص  ولكن 
االحتفاء  يتم  التي  األميركية  المستقلة  السينما  وهي 
حيث  األفالم،  من  مجموعة  خالل  من  العام  هذا  بها 
المرشح  تونيا«  »أنا  فيلم  االفتتاح  حفل  في  يعرض 
الموزعة  الشركة  أجلت  والذي  أوسكار،  جوائز  لثالث 
يوجد  كما  المهرجان،  في  عرضه  أجل  من  مصر  في 
إخراجه  في  يشارك  الذي  تراودني«  لم  »أحالم  فيلم 
سبعة  إلى  باإلضافة  كامل،  محمود  المصري  المخرج 
أيضًا في هذه  أخرى. وأضاف: »نحتفل  أميركية  أفالم 
يوسف  المخرج  وفاة  على  سنوات  عشر  بمرور  الدورة 
»وداعًا  وهي  أفالمه،  أهم  من  ثالثة  بعرض  شاهين 
تكريم  يتم  كما  و»المهاجر«،  و»المصير«  بونابرت« 

هذا  المهرجان  بها  يحتفى  التي  طاهر  ليلى  الفنانة 
فيلم  الختيار  العرض  حقوق  مشكلة  وواجهتنا  العام، 
لها لعرضه إلى أن تم االستقرار على أحد األفالم، وهو 
»مطلوب زوجة فورًا«، كما تشهد الدورة أيضًا تكريم 
أعماله  من  أفالم  ثالثة  بعرض  بدرخان  علي  المخرج 
حسني  حسن  الفنان  تكريم  يتم  كما  المهرجان،  في 
مشواره  بداية  منذ  كبير  كفنان  حقه  يأخذ  لم  الذي 

الفني«.
بوجودها  ليلى طاهر عن سعادتها  الفنانة  وأعربت 
في هذا المؤتمر وتكريمها من مهرجان سينمائي مثل 
وسعادة  بفخر  تشعر  أنها  إلى  مشيرة  الشيخ«،  »شرم 
أن  وأوضحت  الفنية.  بالنواحي  الهتمامه  بالمهرجان 
تكريمها لم يتأخر، وذلك ألنها تعتبر تكريمها الحقيقي 
عندما قررت العمل كممثلة منذ أول يوم تصوير لها، 
تبحث  ولم  تعشقها،  مهنة  في  بعملها  سعيدة  فهي 

فيها عن المال أو الشهرة.
السفارة  ممثل  ستونمان،  ماكسويل  أعرب  فيما 
الفني  الحدث  األميركية عن سعادته بوجوده في هذا 
الكبير، موضحًا أننا سعداء للتعامل مع المهرجان. كما 
هناك  ألن  بالفخر  ويشعر  عليه،  للقائمين  الشكر  وجه 
تركيزًا من مهرجان »شرم الشيخ« على أهمية السينما 

األميركية المستقلة.
إن  التوني،  محسن  السينما،  معهد  عميد  وقال 
أفالم معهد السينما التي سيتم عرضها أثناء فعاليات 
المهرجان ليست فقط مشروعات تخرج، بل هي سينما 

خالصة ليس لها أي اعتبارات تجارية. 

الرباعي  صابر  التونسي  الفنان  أعرب 
األخيرتين  أغنيتيه  بنجاح  سعادته  عن 
باللهجة  والتي غناها  »جرحي ما شفى« 
اللبنانية، والثانية باللهجة المصرية »ما 
كبيرًا  نجاحًا  تخافش مني«، حيث حققتا 

عبر التطبيقات الغنائية.
يتوقع كل  لم  أنه  إلى  الرباعي  وأشار 
هذا النجاح الكبير، ولكنه سعيد به، وقال 
أن  وأضاف  النجاح«.  بهذا  »أهاًل وسهاًل 
أن تحدث  األغنية  الحالي على  وقتنا  في 
عندما  خصوصًا  الجمهور،  لدى  مفاجأة 
وفكرة  مضمونها  في  تجديدًا  تتضمن 
كل  مع  أنه  مؤكدًا  ومبتكرة،  مختلفة 
باختيار  أكبر  المسؤولية  تصبح  نجاح 

األغاني الجديدة.
وكشف الفنان التونسي أسباب إطالق 
»ماتخافش  المصرية  باللهجة  أغنيته 
اللبنانية  باللهجة  أغنيته  قبل  مني« 
التي أعلن عنها مع الشاعر مازن ضاهر، 
وقال: »أردت إرضاء الجمهور المصري«، 
الجنسيات  خصوصًا أنه محبوب من كل 
العربية فعليه إرضاء الجميع. وأضاف أنه 
وحاليًا  التونسي،  الجمهور  تجاه  قصّر 
يرضي  كي  تونسية  أغاني  عن  يبحث 

جمهور بلده.
تونس  في  الواسعة  شهرته  وعن 
تصريحات  في  صابر  أشار  وخارجها، 

إذاعية إلى أن كل الذي وصل إليه نتيجة 
أعماله،  إدارة  ومن  منه  سنوات  جهد 
باتت  اليوم  النجومية  أن  إلى  ولفت 
يبني  أن  الفنان  وعلى  وسطحية  أصعب 

لنفسه تاريخًا واستمرارية.
يال«  »العب  أغنية  تحقيق  على  وعلق 
على  مشاهدة  مليون   80 من  ألكثر 
النجوم،  لكبار  بأغانٍ  مقارنة  يوتيوب 
بين  يفرّق  كي  واٍع  الجمهور  أن  مؤكدًا 
الحالة والظاهرة وبين األساس والتاريخ. 
وشدد أنه في وقتنا الحالي هناك ظواهر 
قصيرًا  عمرها  يكون  العلن  إلى  تخرج 

وهناك أغاني وفنانين ثابتين.
ستبقى  الناجحة  األغنيات  أن  وأضاف 
في ذهن الناس كـأغنية »زيديني عشًقا« 
و»كالم  الساهر،  كاظم  الغناء  لقيصر 
الناس« لسلطان الطرب جورج وسوف أو 

»أجمل مختصر«.

وبعد  أنه  على  الرباعي  صابر  وأكد 
ربح  فويس«  »ذا  تحكيم  لجنة  مغادرته 
محبة مجموعة كبيرة من الجمهور الذين 
كما  طبيعته  على  صابر  يعرفون  باتوا 
الزمالء  مع  مميزة وصداقات  تجربة  ربح 
الفنانين وتعاونًا مع قناة »إم بي سي«، 

مضيفًا أنه سيشتاق لهذه التجربة.
ما هو  بقدر  يخسر شيئًا  لم  أنه  وأكد 
مواهب  مع  العمل  إلى  باالشتياق  شعور 

جديدة من أجل مساعدتها ودعمها.
وعن تجاهل عدم إبالغه بخروجه من 
صابر  أكد  البرنامج،  من  الرابع  الموسم 
أنه عبّر عن عتبه ولكن العتب أتى على 
أن  يحب  ال  أنه  إلى  ولفت  المحبة  قدر 
يدخل في جدال مع محطة »إم بي سي« 

فهما أكبر من هذا الموضوع.
أما عن رأيه باستبعاد أحالم سابقًا من 
قبل  الجديد  الموسم  في  التحكيم  لجنة 
الموضوع  أن  إلى  صابر  أشار  عودتها، 
حساس جدًا، وال يمكنه أن يكون مع أو 
من  واثقة  فنانة  فأحالم  حدث،  ما  ضد 
واسمها  وزنها  ولها  ومشاكسة  نفسها 
كبير وأن الموضوع أخذ أكثر من حجمه 
الهجمات  مع  خصوصًا  الجمهور،  بين 
إعالن  إثر  أحالم  لها  تعرضت  التي 

استبعادها من البرنامج.
ويعمل الرباعي حاليًا على أغنية خاصة 
للفريق  منه  تشجيعًا  التونسي  للمنتخب 
العالم  كأس  انطالق  اقتراب  مع  وذلك 

2018 في روسيا.

يعمل على أغنية خاصة للمنتخب التونسي في كأس العالم

صابر الرباعي: لم أخسر 
شيئًا بعد مغادرتي للجنة 

تحكيم »ذا فويس«

»ثري بيلبوردز« يهيمن على جوائز »بافتا« البريطانية
حصد فيلم »ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري«، 
مساء األحد، خمس جوائز خالل حفل مكافآت »بافتا« 
الذي قدم دعمًا قويًا لحملة  البريطانية  السينمائية 

محاربة التحرش الجنسي التي تشهدها هوليوود.
أم  تشنها  حملة  حول  يدور  الذي  الفيلم  وفاز 
أفضل  جوائز  العدالة،  إلى  للوصول  ابنتها  فقدت 
فيلم وأفضل سيناريو، فيما نالت بطلته فرانسيس 
روكويل  وسام  ممثلة،  أفضل  جائزة  ماكدورماند، 

جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.
ووتر«  أوف  شايب  »ذي  الخيالي  الفيلم  أما 
بثالث  فاز  تورو،  ديل  غييرمو  المكسيكي  للمخرج 
بينها  من  فئة،   12 في  مرشحًا  كان  بينما  جوائز 
أفضل  بجائزة  أولدمان  غاري  وفاز  مخرج.  أفضل 
فيلم »داركست  تأديته دور تشرشل في  ممثل عن 
آور«. وسبق له أن فاز بجائزة »غولدن غلوب« التي 
تمنحها الصحافة األجنبية في هوليوود ألميركي عن 
مكياج  أفضل  بجائزة  الفيلم كذلك  وفاز  الدور.  هذا 
أولدمان  غاري  له  خضع  الذي  الجسدي  التحول  مع 
ليشبه تشرشل، وكان يحتاج إلى أربع ساعات يوميًا 

التمامه، وفق »فرانس برس«.
خالل  جدًا  الجنسي  التحرش  قضية  وحضرت 
فيلم  سيناريو  وكاتب  مخرج  قال  حيث  الحفل، 
لدى  ماكدوناه  مارتن  األيرلندي  بيلبوردز«  »ثري 
األمل  عن  يتحدث  هذا  »فيلمنا  جائزته  تسلمه 
كذلك«،  غاضب  فيلم  أنه  إال  مختلفة،  بطرق 
الفترة األخيرة الغضب  مضيفًا »كما شاهدنا خالل 
يصغون  الناس  لجعل  الوحيد  السبيل  هو  أحيانًا 
إلينا ولنحقق التغيير. ونحن سعداء جدًا ألن جوائز 

بافتا كرمت ذلك«.
وأتت غالبية النجمات إلى الحفل بفساتين سوداء 
وجنيفير  حايك  وسلمى  جولي  أنجلينا  بينهن  ومن 
توماس،  سكوت  وكريستين  روبي  ومارغو  لورانس 
تلبية لنداء وجهته حملة »تايمز آب« لمحاربة العنف 

الجنسي.

شجاعة كبيرة
الش  جاين  »بافتا«،  أكاديمية  رئيسة  وافتتحت 
الحفل قائلة للحضور الذي ضم عددًا ال يحصى من 
من  العبر  نستخلص  أن  الضروري  من  إنه  النجوم 
مكافحة  بجهود  مشيدة  »الصعب«،  الماضي  العام 
»تتالى  وأضافت  الجنسين.  بين  المساواة  انعدام 
كشف حاالت المضايقات والتحرش الجنسي بشجاعة 
كبيرة وهي حاالت كانت تخفى لعقود مع أنها كانت 

واضحة«.

وتابعت تقول »إنها لحظة تاريخية يجب أن تكون 
منعطفًا وحافزًا لتحقيق تغيير دائم«.

السينمائية  النجمة  الحفل  مقدمة  وأشادت 
بحركة  لوملي  جوانا  البريطانية  والتلفزيونية 
إياها  مقارنة  الجنسين  بين  بالمساواة  المطالبة 

بحركة المطالبات بحق المرأة باالقتراع قبل قرن من 
الزمن. وهي حيت »العزم على اسئتصال االنتهاكات 

التي تطال المرأة أينما كان في العالم«.
نحو  دعم  األحد،  نشرت  مفتوحة  رسالة  وفي 
جديدًا  صندوقًا  وأيرلندا  بريطانيا  نجوم  من   200

لمساعدة النساء على مواجهة التحرش واالنتهاكات 
بمبادرة  شبيهة  وهي  العمل.  أماكن  في  الجنسية 
الممثلة  وتبرعت  الماضي.  الشهر  أطلقت  مماثلة 
إسترليني  جنيه  بمليون  واتسون  إيما  والناشطة 

)1,4 مليون دوالر( إلى الصندوق الجديد.

شكرا سير وينستون
بين جوائز »غولدن  تمنح  التي  »البافتا«  ونتائج 
غلوب« و»األوسكار« غالبًا ما تكون مشابهة لنتائج 
شايب  »ذي  ففيلم  العريقة.  األميركية  المكافآت 
عاملة  بين  حب  قصة  حول  يدور  الذي  ووتر«  أوف 
 12 في  مرشحًا  كان  مائي  وكائن  بكماء  تنظيفات 
فئة، ونال أكبر عدد من الترشيحات أيضا في جوائز 
أفضل  بجائزة  الفيلم  وفاز  فئة.   12 مع  »أوسكار« 
مخرج لغييرمو ديل تورو وأفضل موسيقى تصويرية 

للفرنسي ألكسندر ديسبال وهي الثالثة له.
ممثلة  أفضل  جائزة  جايني  أليسون  ونالت 
تونيا«.  »آي  فيلم  في  دورها  عن  ثانوي  دور  في 
في  تشرشل  دور  تأديته  عن  أولدمان  غاري  ونال 
آور« حتى اآلن جائزتي »غولدن غلوب«  »داركست 
الرابع  و»بافتا« وهو مرشح للفوز بـ»األوسكار« في 

من مارس.
البريطاني  الزعيم  إلى  تحية  أولدمان  ووجه 
خالل الحرب العالمية الثانية بقوله »في تلك األيام 
الكرامة  أجل  من  ثبت   1940 العام  في  القاتمة 
سير  شكرًا  والعالم.  وطنه  سبيل  في  والحرية 

وينستون«.
أفضل  جائزة  تسلمها  عند  ماكدورماند  وقالت 
التي  كاألم  إنها  األسود،  ترتد  لم  وبعدما  ممثلة 
كثيرًا«.  االمتثال  تحب  »ال  الفيلم  في  دورها  تؤدي 
لكنها أضافت »أحرص على أن أقول إنني متضامنة 
اليوم«.  األسود  ارتدين  اللواتي  أخواتي  مع  كليًا 
ونال المخرج البريطاني ريدلي سكوت جائزة فخرية 

عن مجمل مسيرته.

< صناع فيلم »ثري بيلبوردز آوتسايد إيبينغ ميزوري«

في حفل شهد دعمًا لحملة محاربة التحرش

< من وقائع المؤتمر الصحفي
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االتحاد  رئيس  من  التصريحات  تضارب  تسبب 
الجعفري  جمال  دكتور  القدم  لكرة  الليبي 
الفني  المدير  مصير  حول  واآلخر  الحين  بين 
عمر  القدم  لكرة  األول  الوطني  للمنتخب 
الذي تسبب  إرباك المشهد األمر  المريمى في 
في غموض استمرار المدرب علي رأس الجهاز 
الفني أو التعاقد مع آخر أجنبي يكون المريمي 
الكبيرة  األسماء  تحدد  أن  دون  له  مساعدا 
العام  االتحاد  رئيس  لها  يطمح  التي  العالمية 
التى يمر بها وربما تمنعه  المالية  األزمة  رغم 

من تنفيذ أفكاره.
غياب  عكس  التصريحات  وتغيير  التضارب 
يتعلق  فيما  الليبية  للكرة  الواضحة  الرؤية 
أمامه  سيكون  الذي  األول،  الوطني  بالمنتخب 
إفريقيا  أمم  بتصفيات،  خاص  أفريقي  التزام 
فى  المقبل  يوليو  خالل   2019 بالكاميرون 
مجموعة تضم السيشل ونيجيريا وجنوب أفريقيا 
مباراة  أول  فى  فاز  قد  الليبي  المنتخب  وكان 
السيشل  منتخب  علي  األفريقية،  بالتصفيات 
بخمسة أهداف مقابل هدف وتنتظره 5 مباريات 
قادمة وهو مطالب بالتأهل إلى األمم األفريقية.
المريمى  عمر  سيبقى  هل  السؤال..  يبقي 

الذي خاض فى 4 أشهر 16 مباراة بين رسمية 
األفريقية لالعبين  األمم  وودية وآخرها بطولة 
نتائج  وحقق  بالمغرب  ــشــان(  )ال المحليين 
البعض  من  الرضى  حالة  عن  فضال  متفاوتة 
اآلخر  البعض  انتقادات طفيفة من  عليه وسط 
المريمى  عمر  للمدرب  الرياضى  الوسط  فى 
الذي يعول عليه اتحاد الكرة فى صنع شخصية 
جالل  إقالة  بعد  للمنتخب  الوطني  للمدرب 
اتحاد  رئيس  تصريحات  تضارب  رغم  الدامجة 

الكرة حول مصيره الكروي.
أسئلة تطرح وسط مطالبات بعض المدربين 
الختيار  معايير  بتحديد  الكرة  اتحاد  الوطنيين 
خضوعها  وعدم  الوطنية  المنتخبات  مدربي 
نفسه  الوقت  في  الشخصية  والعالقات  لألهواء 
وإبداء  تصريحاته  الكرة  اتحاد  رئيس  يواصل 
فعل  كما  أجنبي  مدرب  مع  التعاقد  فى  رغبته 
بعمر  أشاد  حيث  للمحليين  أفريقيا  بطولة  قبل 
المريمى وأكد أنه باق مع المنتخب الوطني قبل 
اإلعالن عن مفاوضات مع المدرب المصري هاني 
رمزي لتطال االنتقادات الجعفري وبعض أعضاء 
اتحاد الكرة البعيدين عن سياسية االتحاد ومن 
االتحاد  رئيس  شخص  فى  القرارات  اختزال  ثم 
وحده فيما يتعلق بمواضيع عديدة منها مدرب 
المنتخب الوطني الذي يفترض أن يكون القرار 

فيه جماعيا.

على  المريمي  عمر  ليبيا  لمنتخب  الفني  المدير  حرص 
بشأن  تــردد  عما  الماضية،  الفترة  طــوال  التعليق  عدم 
مطالبة البعض باستقدام مدير فني أجنبي كبير للمنتخب 
»فرسان  حقق  أن  بعد  المساعد  لمنصب  يعود  أن  على 
األفريقية  األمــم  بطولة  في  الرابع  المركز  المتوسط« 
المطالبون  واستند  بالمغرب  )الشان(  المحليين  لالعبين 
رغم  أول  كرجل  المريمي  خبرة  ضعف  إلى  حجتهم  في 
محاوالته في البطولة التي وصل فيها إلى المربع الذهبي 
فاز  التي  البطولة  وبعد  قبل  عادية  غير  صعوبات  وسط 
حساب  على  والجمهور  األرض  أصحاب  مرة  ألول  بلقبها 
نصف  في  شديدة  بصعوبة  وذلك  المتوسط«  »فرسان 
ضربات  إلى  االحتكام  قبل  بهدف  تعادال  حيث  النهائي 

الحظ الترجيحية التي مالت كفتها إلى »أسود األطلس«.
للمدرب  خاصة  شروطا  وضعوا  اإلعالميين  بعض 
على  قدرته  منها  بصفات  يتحلى  أن  يجب  الذي  الجديد 
وجود  عدم  ظل  في  الحالي  الليبي  الوضع  مع  التأقلم 
البنى  غياب  مع  ومنظم  قوي  دوري  من  نجاح  مقومات 
التحتية وكذلك اإلدارة المحترفة وسط دعم مالي غائب 

البرامج  ضبابية  عن  فضال  الوقت  معظم 
الطويل كذلك  األمد  المعالم على  الواضحة 
المختلفة  الفئات السنية  االهتمام بمنتخبات 
يتطلب  ما  وهو  محترفين  إلى  تحتاج  التي 
لالعبين  االحتراف  باب  فتح  على  االعتماد 
الليبين وأخيرا، إبرام اتفاقيات مع االتحادات 

القارية في تنظيم واستضافة المنتخبات الوطنية.
اتحاد كرة القدم برئاسة جمال الجعفري يسعي جاهدا 
إلى جلب مدرب أجنبي ومن بين أهم شروطه أن يقيم 
خافيير  اإلسباني  تواجد  مأساة  تتكرر  ال  حتى  ليبيا  في 
الوقت  معظم  بالده  في  األسبق  الفني  المدير  كلمنتي 
حاول  السعي  هذا  ومن  البالد  في  األمن  غياب  بدعوى 
هاني  والمصري  العربي  المدرب  مع  التعاقد  االتحاد 
رمزي الذي قبل العمل داخل ليبيا رغم عدم وجود سيرة 
ذاتية قوية له في مجال تدريب المنتخبات قبل أن يلقى 
للتغاضي  الجعفري  دعا  مما  الرياضي  الشارع  من  رفضا 
ليتم  الشان  انطالق  من  معدودة  أيام  قبل  االتفاق  عن 

االعتماد على المريمي.

استعدادا  أجنبي  مدرب  مع  بالتعاقد  يتمسك  الجعفري 
لالستحقاق المقبل والوحيد والخاص بالتصفيات المؤهلة 
إلى بطولة كأس األمم األفريقية )كان 2019( بالكاميرون 
التي ستبدأ منافساتها خالل يوليو المقبل لتبقى القضية 
األبرز متمثلة في الظروف المالية الصعبة التي تقف حائال 
عدم  بهدف  عالمية  بمواصفات  كبير  مدرب  جلب  أمام 
البرازيلي  نظيره  قبله  ومن  كلمنتي  شكوى  أزمة  تكرار 
للمطالبة  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  لدى  باكيتا 
بمستحقات مالية متراكمة منذ سنوات قاربت على الثالثة 

ماليين يورو.
قبل  أنه  سابق  صحفي  مؤتمر  في  أكد  المريمي  عمر 
تدريب المنتخب واجبا وطنيا في هذه المرحلة وأنه يقبل 

التحدي بتحقيق نتائج إيجابية خالل بطولة 
الشان وهو ما نجح في إثباته بشكل عملي 
القدم  كرة  في  الوارده  األخطاء  بعض  لوال 
سبق  بطولة  سباق  خارج  به  عصفت  التي 
أفريقيا  جنوب  في  ليبيا  بها  تـوجت  وأن 
ليبي  مــدرب  أول  يظل  لكنه   2014 العام 
يخوض بطولة مجمعة كبرى على مستوى 
الليبي  المنتخب  لعب  أن  القارة حيث سبق 
من  بداية  األجانب  المدربين  من  بالعديد 
المجري بيال في كأس األمم األفريقية العام 
1982 والكرواتي إيليا في كان األمم أفريقيا 
العام 2006 بمصر والتونسي فوزي البنزرتي 

والبرازيلي   2009 العام  للمحليين  أفريقيا  كــأس  في 
 2012 العام  أفريقيا  أمم  باكيتا في كأس كان  ماركوس 
واإلسباني خافيير كلمنتي صاحب اإلنجاز الوحيد بالحصول 

على شان 2014.
عدا  لليبيا  إنجاز  أي  يحققوا  لم  المدربين  هؤالء  كل 
كلمنتي الذي جلب البطولة الوحيدة بينما حاول المريمي 
البطولة  نهائي  نصف  ــى  إل ووصــل  استطاعته  ــدر  ق
المغربي  المنتخب  والجمهور  األرض  بأصحاب  ليصطدم 
نظيفة  برباعية  النهائي  في  نيجيريا  مرمى  أمطر  الذي 
المآخذ  أهم  وتبقى  مرة  ألول  والتتويج  اللقب  ليقتنص 
على المريمي عجزه عن معالجة بعض األخطاء وخصوصا 
في خط الوسط فهناك العبون كان بإمكانهم الظهور 
الذي  عيسي  مهند  رأسهم  وعلى  أفضل  بشكل 
كبيرة  مباراة  المنافسة  من  الخروج  بعد  قدم 
أمام السودان لتحديد صاحب البرونزية والمركز 
وعلي  العباسي  العاطي  عبد  إلى  باإلضافة  الثالث 
استدعاء  عدم  ظل  في  اجبارة  وسعد  معتوق 
فيصل البدري مايسترو خط الوسط ويحيي 

الزليتنى وصهيب بن سليمان.
ــب الــالعــب  ــال مــن جــانــبــه ط
الفني  والمحلل  السابق  الدولي 
المريمى  ببقاء  الفزاني  أسامة 
في منصبه لمواصلة مهامة 
المدرب  يفعل  »لن  وقــال 
في  تطوير  أي  األجنبي 
الصعبة  ــروف  ــظ ال ظــل 
دوري  ــن  م ــة  ــن ــراه وال
المستوى  في  متواضع 
فضال  متهالكة  ومالعب 
ــن غــيــاب الــتــمــويــل  عـ
أي  نــجــاح  يضمن  ــذي  الـ
الفزاني  واعتبر  منظومة«، 
بطولة  في  المنتخب  نتائج 
أفريقيا لالعبين المحليين جيدة 
الرابع  المركز  على  والحصول 
له  يتعرض  ما  مفسرا  إيجابيا  أمرا 
المريمى بحملة مبالغ فيها ضد مدرب 
وطني أحق بفرصة كونه شابا ويحتاج 

إلى منحه الثقة والتشجيع.

في
املرمى

ليبيا تستضيف أفريقية 

كرة القدم املصغرة 

شهدت قاعة بيوت الشباب ببنغازي بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 
بمشاركة 103 العبين يمثلون مدن البيضاء والمرج وبنغازي واجدابيا 

وجامعة سرت وتـوج في نتائج بطولة األساتذة 1 وليد قدح )أهلي بنغازي( 
بذهبية وزن 59 كلغ، وأشرف الفالح )أهلي بنغازي( بذهبية 66، ومحمد 

الملكي )أهلي بنغازي( بذهبية 74، وعادل الشناكيه بذهبية 83، ومنصور 
الطاهر بذهبية 93 )األخضر(، وأشرف المقوب )أهلي بنغازي( بذهبية 105، 

وأحمد الورفلي )أهلي بنغازي( بذهبية 120 كلغ.

استقبل فندق باب البحر في العاصمة طرابلس دورة الحكام الجدد ◆
للبوكسينغ والتي استهدفت 20 مشاركا وشمل البرنامج محاضرات 

نظرية وعملية من بينها التعريف برياضة البوكسينغ وأساليبها 
وقوانينها ومبادئ وأساسيات تحكيمها وآلية منح نقاطها وأشرف 
علي الجانب العملي للدورة الخبير األردني جهاد العشا وسينظم 

اتحاد البوكسينغ دورة مماثلة ببنغازي تستهدف 25 مشاركا.

◆

بكرة  اإلعالميه  اللجنة  عضو  أكد 
أن  سويسي  جمال  المصغرة  القدم 
ليبيا  الستضافة  بدأت  االستعدادات 
المصغرة  القدم  لكرة  أفريقيا  بطولة 
وبمشاركة  المقبل  مارس  بنهاية 
والجزائر  وتونس  ومصر  ليبيا  منتخبات 
والسنغال وساحل العاج وجنوب إفريقيا 
الحاصلون  ونيجيريا والصومال ويتأهل 
مباشرة  األولي  األربعة  التراتيب  علي 
بالمكسيك  العالم  مونديال  لنهائيات 

في أغسطس المقبل.
وكان منتخب ليبيا سجل حضوره في 
التونسية  نابل  بمدينة  العالم  كأس 
خالل أكتوبر الماضي بعدما اختار المدير 
الفني علي الرياني 15 العبا في المحفل 

وعلي  الشامي  أيمن  وهم:  العالمي، 
ومحمد  مشعال  وإبراهيم  الشوشان 
وعبدالحميد  أبوخشيم  وفراس  خميس 
عقيلة  وسالم  الشريف  ورمزي  البكباك 
المقري  ومحمد  الدرناوي  ورمضان 
أبوعين وفاضل  التواتي ومحمد  وأكرم 
القرعة  ووضعت  العائب،  ومحمد  زكي 
السادسة  المجموعة  في  ليبيا  منتخب 

رفقة تونس ولبنان والبرتغال.
في  الالعبين  نفس  شارك  كما 
البطولة العربية األولى بلبنان بمشاركة 
وتونس  والعراق  ولبنان  ليبيا  منتخبات 
والصومال والكويت وسط برنامج حافل 
طرابلس  في  داخلية  معسكرات  شمل 

وخارجية في تونس.
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في الوقت الذي أعلن فيه نادي أورالندو سيتي 
األميركي لكرة القدم ضم قائد منتخب ليبيا 
األول محمد المنير، قادما من بارتيزان 
بلغراد الصربي، بات الالعب مسؤوال عن 
تقديم أفضل صورة ممكنة عن الالعب 
الليبي بهدف فتح السوق لفرسان 
جدد في بالد »العم سام«، يأتي هذا 
كون المنير أول ليبي ينضم للدوري 
األميركي، حيث شغل المنير )25 عاما( 
مركز الظهير األيسر، وبدأ مسيرته في 
صفوف نادي االتحاد في 2010، قبل االنتقال 
إلى دينامو مينسك البيالروسي ومنه إلى 
بارتيزان بلغراد، حامل لقب الدوري الصربي 
ويهتم النادي األميركي بالمنير لما سيوفره 
ألورالندو من خبرة كبيرة جناها في المالعب 
األوروبية، فضال عن سرعته وقدرته على 
التحكم بالكرة وصالبته الدفاعية تجعل منه 
خيارا جيدا، وخاض المنير 15 مباراة دولية في 
صفوف منتخب بالده، كما شارك في تصفيات 
كأس العالم 2014 و2018 وسجل ثالثة أهداف، 
ويعد المنير من أنجح المحترفين الليبيين في 
أوروبا، وخاض تجربة اللعب في الدوري الصربي 
رفقة بارتيزان بلغراد، كما مثل دينامو مينسيك 
البيالروسي، وتـوج الالعب الدولي الليبي 
المحترف محمد المنير بلقب بطولة كأس صربيا 
لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2016.
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● منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة

● العشا

صمت »املريمي«
طرابلس–الصديق قواس

طرابلس - صالح بلعيد

المدير الفني يرفض التعليق على الموقف الراهن حيال المطالبين بمدرب أجنبي 

المغربي  لالتحاد  التابعة  التأديبية  اللجنة  تنتظر 
هشام  والحكم  المباراة  مراقب  قرار  القدم  لكرة 
فريق  بين  الكالسيكو  مباراة  قاد  الذي  التيازي 
في  البيضاوي  الرجاء  وضيفه  الملكي  الجيش 
بعد  وذلك  المحترفين  دوري  من  الـــ17  الجولة 
داخل  الشماريخ  العسكري  الفريق  جماهير  إلقاء 
إلقاء  المباراة  من  الثاني  الشوط  وشهد  الملعب 
حيث  الملعب  داخل  للشماريخ  الجيش  جماهير 
تمنع اللوائح القانونية لالتحاد المغربي ذلك األمر 

ما قد يورط فريق الجيش في العقوبة.
وسبق أن أنذرت اللجنة التأديبية نادي الجيش 
السبب  لنفس  دوالر   500 بمبلغ  وعاقبته  الملكي 
خريبكة  أولمبيك  أمام  الـــ15  الجولة  مباراة  في 
ورغم أن المباراة شهدت حضورا أمنيا كبيرا إال أن 
بإلقاء  النص  الخروج عن  آثرت  الجماهير  فئة من 

ذلك  على  يترتب  قد  بما  علمها  رغم  الشماريخ 
من عقوبات يشار إلى أن الجيش الملكي استطاع 

تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة.
إنعاش  في  البيضاوي  الرجاء  سقوط  وساهم 
آمال منافسيه في الفوز باللقب خاصة وأن فوزه 
ومن  معها  الفارق  ــادة  زي في  سيساهم  كــان 
غريمه  الرجاء  تعثر  انتظرت  التي  األندية  بين 
انتصاره  حقق  والذي  البيضاوي  الوداد  التقليدي 
أمام  ملعبه  على  جاء  والذي  التوالي  على  الثاني 
حيث  الترتيب  في  الفريق  ليتقدم  زم  واد  سريع 
مع  الفارق  وقلص  بل  التاسع  المركز  في  بات 

الرجاء المتصدر لـ 9 نقاط.
الــوداد  مــدرب  أن  إال  المهمة  صعوبة  ورغــم 
أن  فريقه  فوز  بعد  أكد  البنزرتي  فوزي  التونسي 
المقبلة ستحفل  الجوالت  وأن  يحسم  لم  الدوري 

النفس  ــوداد  ال ويمني  المفاجآت  من  بالعديد 
باستغالل مبارياته على ملعبه خاصة أمام الفرق 
التي تحتل مراكز متقدمة بالترتيب ومنها الجيش 
األخيرة  اللحظات  حتى  الوداد  وسيقاتل  الملكي 
من  به  يحتفظ  الــذي  ــدوري  ال درع  عن  للدفاع 

الموسم الماضي.
البنزرتي  مخاوف  تبددت  أخــرى  ناحية  من 
بشأن مشاركة الالعب إسماعيل الحداد في مباراة 
مازيمبي  أمام  المقبل  السبت  األفريقي  السوبر 
تدعو  ال  إصابته  أن  تبين  بعدما  الكونغولي 
واد  مباراة  خالل  أصيب  قد  الحداد  وكان  للقلق 
زم بالدوري بعدما كان أحد أفضل العبي الفريق 
الذي حقق انتصاره الثاني تواليا وسيلتحق الحداد 
الذي  التدريبي  معسكره  في  الفريق  بتدريبات 

سينطلق في منطقة بوسكورة بالدار البيضاء.

»البنزرتي« يطمئن الوداد في الدوري املغربي

.. و»التضارب« يعلق موقف مدرب املنتخب 

ضيق وقت تصفيات »كان 2019« يرجح بقاء الوضع على ما هو عليه

أعلن إلياس صخيري العب الوسط المدافع بنادي مونبليه الفرنسي اختياره اللعب 
لصالح منتخب تونس واستعداده لتلبية دعوة مدرب نسور قرطاج تحسبا للتحديات 
المقبلة وعلى رأسها االستعداد لخوض نهائيات كأس العالم المقبل بروسيا حيث 
وكشف  وإنجلترا  وبنما  بلجيكا  بجانب  السابعة  المجموعة  تونس ضمن  تنافس 
الالعب الفرنسي ذو األصول التونسية والذي يعتبر واحدا من الالعبين المتألقين 

حاليا مع مونبليه أنه فضل اتخاذ كامل وقته قبل الفصل نهائيا في األمر.
وأكد صخيري عبر وسائل إعالم مختلفة أنه فضل عدم التسرع في وقت سابق 
واتخاذ كامل الوقت حتى يتطور أكثر مع مونبليه وأيضا حتى يتفادى الندم على 
أي قرار قد يتخذه بتسرع واليوم قرر أن يكون تحت تصرف المنتخب التونسي 
ومن اآلن فصاعدا سيكون جندي في صفوف نسور قرطاج إذا قرر المدير الفني 

نبيل معلول ذلك.
ونفى صخيري أن تكون مشاركة تونس في كأس العالم هي السبب في حسم 

األمر رغم أنه حلم بالنسبة ألي العب لكنه أكد أن مشاركة تونس في المونديال 
لم تؤثر إطالقا على خياره ألنه على اتصال دائم مع مسؤولي االتحاد التونسي 
لكرة القدم منذ عامين تقريبا وفكرة اللعب لصالح تونس ليست بالجديدة 

بالنسبة له وإال ما رفض كل العروض السابقة من أجل تلك اللحظة.

إلياس صخيري يختار منتخب تونس
المدرب  إقالة  التونسي  الصفاقسي  نادي  إدارة  قررت 
مع  التوالي  على  الثالث  التعادل  عقب  الدريدي  األسعد 
من  الـــ19  الجولة  لحساب  أهــداف  دون  جرجيس  ترجي 
طارئ  اجتماع  خالل  اإلدارة  قررت  كما  التونسي  الدوري 
من  استقال  بعدما  للفريق  مدربا  الغرايري  غازي  تعيين 
الساحلي  النجم  أمام  الهزيمة  المتلوي عقب  تدريب نجم 
الفني  الجهاز  ضمن  العمل  للغرايري  وسبق  بثالثية 
و2006   2002 عامي  بين  للمدرب  كمساعد  للصفاقسي 
موسم  خــالل  ــى  األول مناسبتين  في  الفريق  درب  كما 

2008/2009 والثانية في 2014/2015.
للصفاقسي  الثالث  المدرب  بذلك  الغرايري  وسيكون 
واألسعد  موتا  دي  خورخي  البرتغالي  بعد  الموسم  هذا 
الفريق  لخسارة  أدى  قد  األخير  التعادل  وكان  الدريدي 

المركز الثاني وانحداره إلى المركز الرابع بـ34 نقطة.

الصفاقسي يعلن املدرب الثالث 

● البنزرتي 

يستخدم نظام حكم الفيديو المساعد ألول مرة 
في مسابقة أفريقية رسمية في المواجهة بين 
الوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي، 
على كأس السوبر األفريقية لكرة القدم السبت 

المقبل في الدار البيضاء.
حكم  نظام  تطبيق  »سيتم  الكاف  وقال 
الفيديو المساعد للمرة األولى في مباراة رسمية 
القارية  السوبر  كأس  مباراة  خالل  أفريقية 
2018«، وأضاف أنه حصل على الضوء األخضر 
لتجربة  العالمي  القدم  كرة  اتحاد  مجلس  من 
الوداد  بين  المباراة  في  رسميا  الفيديو  حكم 
حامل لقب دوري األبطال ومازيمبي بطل كأس 

االتحاد 2017.
في  الفيديو  حكم  تجربة  بعد  القرار  وجاء 
أقيمت  التي  للمحليين  األفريقية  األمم  بطولة 
من  خبراء  إشراف  تحت  العام  هذا  بالمغرب 
األفريقي  لالتحاد  العام  األمين  وقال  الفيفا، 
القدم  لكرة  تاريخية  لحظة  عمرو فهمي »هذه 
األفريقية، أنا فخور ألن أفريقيا اتخذت المبادرة 
كرة  تطوير  نحو  الحديثة  التقنية  الحتضان 
تأثيرها  في  وأثق  عمالقة  خطوة  هذه  القدم، 

على كل مستويات اللعبة«.

انفصلت إدارة شبيبة القبائل الجزائري بالتراضي 
عن مدرب الفريق نور الدين سعدي بعد تراجع 
النتائج وخسارة شبيبة القبائل بهدف أمام دفاع 
تاجنانت ليتراجع إلى منطقة الهبوط ولديه 19 
نقطة من 20 مباراة ولم ينتصر الفريق في أي 
مباراة تحت قيادة سعدي إذ تعادل مرة واحدة 
واتحاد  بارادو  أمام  وخسر  البليدة  اتحاد  مع 

بلعباس.
عبد  نسيم  عن  محلية  إعالم  وسائل  ونقلت 
»اتفقنا  قوله  القبائل  شبيبة  رئيس  الرحمن 
أي  دون  بالتراضي  االنفصال  على  سعدي  مع 
وأكد  وسبق  النتائج«  تراجع  بسبب  مشاكل 
الفريق  منها  يعاني  التي  المشاكل  أن  سعدي 
مع  األخير  »التعادل  قائال  اليوم  وليدة  ليست 
التي  الصعبة  الوضعية  يعكس  البليدة  اتحاد 
يمر بها النادي، والنتائج السلبية ليست حديثة 
اتحاد  عليها  حصل  التي  الجزاء  ركلة  العهد، 
البليدة مشكوك في شرعيتها، وكان هناك خطأ 
على الالعب جرار، لقد خسرنا نقطتين ثمينتين، 

لكني ال أملك في يدي خاتم سليمان«.

الكاف يستخدم الفيديو
في السوبر األفريقي

شبيبة القبائل 
ينفصل عن مدربه 

● المنير

● المريمي

● منتخب ليبيا في بطولة الشان بالمغرب

● صخيري 



بصفوف  المحترف  الليبي  الدولي  المهاجم  شــدد 
وقوة  أهمية  على  الالفي  مؤيد  السعودي  الشباب 
التي  القدم  لكرة  السعودي  الدوري  في  المواجهات 
وزمالئه  محاوالته  على  مؤكدا  بالقوية،  وصفها 
الشباب  بنادي  تليق  كبيرة  مباريات  تقديم  الدائمة 
كي يسعد جماهيره وتكون انطالقة جيدة لهذا الجيل 

في الدوري، بعد أن انضم الالفي وسط كوكبة من 
األخيرة  الشتوية  االنتقاالت  خالل  المحترفين 

وقع  حيث  طرابلس  األهلي  من  قادما 
ونصف  مواسم  ثالثة  مدته  عقد  على 

الجمهور  استقبله  كما  الموسم، 
لمزيد  حاجته  معلنا  بالغة،  بحفاوة 

يتأقلم مع  الوقت كي  من 
الفريق والالعبين، لكنه 

العمل  وعد بمواصلة 
أجل  من  واالجتهاد 
تقديم مستوى مميز 

يليق بنادي الشباب.
ــاب  ــب ــش ــق ال ــريـ فـ

في  متوسطا  مركزا  يحتل 
عن  بعيدا   ، المسابقة  جــدول 

سلسلة  قــدم  أن  بعد  المنافسة 
أمام  متتاليتان  خسارتان  آخرها  متذبذبة  نتائج 
الهالل بهدفين مقابل هدف  أمام  الفتح بهدف ثم 
بأن  الليبية  الكرة  توقعات من جماهير  واحد وسط 
يسير الالفي على خطى مواطنه النجم الكبير طارق 
مختلف  في  والــجــوالت  الــصــوالت  صاحب  التائب 
والذي نصحه  السعودي  وتحديدا  العربية  الدوريات 

من  الفنية  لالستفاده  إليه  بالتوجه 
على  العربية  ــدوريــات  ال ــوى  أق أحــد 
مزيدا  يطلب  الالفي  لكن  ــالق  االط
صفوف  في  ينخرط  كي  الوقت  من 
هذا  المنافسة  عن  البعيد  الفريق 
الموسم  التحول  في  أمــال  الموسم 
كما  القناص  الهداف  ويصبح  المقبل 
األهلي  السابق  ناديه  مع  عهده  كان 

طرابلس »الزعيم«.

االتحاد  مع  أعصاب  حرب  الليبية  الكرة  عاشت 
الدولي لكرة القدم )فيفا( طوال األشهر الماضية 
في عدة مواقف وأزمات لم تنجح خاللها اإلدارة 
ينجح  أن  قبل  حقوقها  أبسط  نيل  في  الليبية 
رغبته  تنفيذ  الزوي في  أكرم  الدولي  المهاجم 
داخل  الظهور  وممارسة  اللعب  بمواصلة 
فريقه  إلى  االنضمام  عبر  األخضر  المستطيل 
الجديد »زيرفاني« أحد أندية إقليم كوردستان 
العراق بعد أن وقع عقدا لمدة ثالثة أشهر حتى 

نهاية شهر أبريل المقبل.
في  موقتا  لالحتراف  الزوي  مساعي  وجاءت 
العراق وتحديدا في الدوري الكردستاني كونه 
ال يقع تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم 
بعيدا  مخططه  تنفيذ  في  الزوي  لينجح  )فيفا( 
عن سلطة االتحاد الدولي الذي سعى بعقوباته 
إليقاف الالعب عن الممارسة لفترة غير قصيرة.

العقوبات  من  الهروب  بهدف  هــذا  يأتي 
مع  مؤخرا  الــزوي  على  المفروضة  الدولية 
اللعب  من  بالحرمان  األردني  الفيصلي  ناديه 
المقبل،  أغسطس  حتى  »فيفا«  مظلة  تحت 
بهدف  الكردستاني  الدوري  يتيحه  الذي  األمر 
الفنية والبدنية بعد فشل  لياقته  الحفاظ على 
محاوالت تنسيق إدارة نادي الفيصلي األردني 
إلى  المقدم  االستئناف  حول  الكرة  اتحاد  مع 
»فيفا« حول قرار تعميم عقوبات العبي وإداريي 
النادي الفيصلي على المستوى المحلي والقاري 
والدولي، واعتمد »فيفا« عقوبات االتحاد العربي 
بعد  ــي،  األردن الفيصلي  ــي  وإداري العبي  على 
واقعة االعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور 
الدين خالل البطولة العربية األخيرة بالقاهرة، 
المحلية  المباريات  كافة  على  تعميمها  ليتم 

والدولية.
واعتدى العبو الفيصلي على نور الدين، عقب 
الترجي  أمام  العربية  البطولة  نهائي  خسارة 
 )2-3( األردني  الفريق  خسره  الذي  التونسي، 
واعتمد »فيفا« إيقاف خمسة العبين من الفريق 
لمدة عام كامل بدءا من 15 أغسطس الماضي، 
حتى 14 أغسطس من العام الحالي، من بينهم 

أكرم الزوي.
المواقف  وتعددت  ينته  لم  »فيفا«  صــراع 
واألزمات دون أن تنصف المؤسسة الكبرى في 
أي موقف الكرة الليبية أخرها توجيه إنذار شديد 
المدرب  مستحقات  دفع  يخص  فيما  اللهجة 

السابق اإلسباني خافيير كلمنتي، والمتمثل في 
مبلغ مليون وخمسمئة ألف يورو وبشكل عاجل 
وقبل 22 يناير الماضي، وفي حالة عدم السداد 
بـ»فيفا«،  االنضباط  لجنة  إلى  القضية  ستحال 
يناير   31 في  اجتماعها  ستعقد  كانت  التي 
االتحاد  تأديبية ضد  إجراءات  الجاري، وستتخذ 
الليبي لكرة القدم، تتمثل في الغرامات واإليقاف 

عن المشاركة في المنافسات الدولية.
االتحاد  عهد  منذ  كلمنتي  قضية  وتفجرت 
الذي وقع  أنور الطشاني،  الذي ترأسه  السابق 
رسميا  المدرب  إشعار  بعدم  إداري  خطأ  في 
انتهائه، وفقا  العقد وقبل شهرين من  بفسخ 
الحالي  الكرة  اتحاد  ليطالب  العقد،  لنصوص 
المسؤولين  جميع  الجعفري  جمال  برئاسة 
بإنقاذ المنتخبات واألندية الليبية من التجميد 
واإليقاف والغرامات دون أن يراعى الفيفا األزمة 

البالد  داخل  الراهنة  واالقتصادية  السياسية 
بعد  الكرة  اتحاد  قلعة  أركــان  الصدمة  لتهز 
االتحاد  يلزم  »فيفا«  محكمة  من  حكم  صدور 
المتأخرة  المالية  المستحقات  بدفع  الليبي 
لكرة  الوطني  للمنتخب  السابقين  للمدربين 
القدم خافير كلمنتي وماركوس باكيتا اللذين 
تجاهل  بسبب  الدولي  لالتحاد  بشكوى  تقدما 

صرف باقي عقودهما لتصبح كرة القدم الليبية 
إلى  تصل  قد  قاسية  دولية  بعقوبات  مهددة 
المشاركات  وتجميد  االتحاد  عضوية  تعليق 
الليبية دوليا وإقليميا في حال عدم وضع حل 

لألزمة.
األزمة لم تنته إال بتدخل الدولة الليبية عن 
طريق مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع هيئة 
لتسديد  األمــوال  وجمعت  والرياضة  الشباب 
الفيفا  من  تعاون  أي  دون  كلمنتي  مستحقات 
الذي اكتفى فقط بالتهديد وكاد يعصف بأحالم 
بطولة  في  مشاركته  وقت  الوطني  المنتخب 
)الشان(  المحليين  لالعبين  األفريقية  األمــم 
أيام من مشاركة فريق  بالمغرب وكذلك قبل 
في  واالتحاد  أفريقيا  أبطال  دوري  في  التحدي 

»الكونفيدرالية«.
أيضا من بين أزمات الكرة الليبية مع الفيفا 

أنها لم تتدخل في كبرى المشاكل وتعيد إلى 
ارضها  على  اللعب  في  حقوقها  أبسط  البالد 
ووسط جماهيرها بل ساندت االتحاد االفريقي 
االخير  رئيس  اعتراض  رغم  موقفه  في  )كاف( 
الجديد المدغشقري أحمد أحمد على القرار الذي 
سبق وان اتخذه سلفه الكاميروني عيسي حياتو 
توليه  فور  بشدة  عــارض  أحمد  أحمد  أن  إال 
المسؤولية بل ووعد بزيارة ليبيا لكنها تأخرت 
جارية  المحاوالت  ومازالت  أمنية  غير  السباب 
اللعب  في  الليبية  واألندية  المنتخبات  لعودة 
تمارس  أخرى  بالدا  أن  خصوصا  أرضها  على 
هذا الحق وسط صعوبات وأوضاع أمنية أسوء 

مما تعيشه ليبيا.
وأخيرا.. لم تقف الفيفا بجانب الحق األصيل 
المجموعة  بتصفيات  أزمته  في  ليبيا  لمنتخب 
العالم  كأس  إلى  المؤهلة  األفريقية  األولــى 
المقبل بروسيا 2018 بعدما طالب العديد من 
الكرة  اتحاد  الرياضية  اإلعالمية  الشخصيات 
المحكمة  إلــى  عاجل  طعن  تقديم  بضرورة 
وتونس  ليبيا  مباراة  حول  الدولية  الرياضية 
وانتهت  التصفيات  من  الثانية  الجولة  ضمن 
من  ظالمة  قرارات  بهدف وسط  تونس  بفوز 
أموبني  دافيس  الكيني  المباراة  حكم  قبل 
عن  له  الفيفا  إيقاف  في  تسبب  مما  أوغنشي، 

ظلمه البين لمدة ثالثة أشهر كاملة.
متزوج من سيدة  الكيني  الحكم  أن  وتبين 
تونسية، ومقيم أغلب األحيان في تونس، وهو 
مداه  بمكالين  الكيل  وزاد  اللوائح  يخالف  ما 
عندما قرر الفيفا إعادة مباراة السنغال وجنوب 
افريقيا، التي أقيمت في الثاني عشر من نوفمبر 
المؤهلة  األفريقية  التصفيات  في   2016 العام 
لكأس العالم المقبل، وذلك بعد تأييد العقوبة 
الموقعة على الحكم الذي أدارها، الغاني جوزيف 
أودارتي المتي، باإلبعاد مدى الحياة، بينما لم 
يتخذ نفس الموقف مع الحكم الكيني وتلخص 
األمر في استبعاده ثالثة اشهر عن العمل بعد 
خسارة ليبيا بهدف مع إلغاء هدف أخر صحيح 
جزاء  ضربة  منح  عدم  وكذلك  سلتو  ألنيس 
صحيحة لالعب أحمد بن علي بالمقابل تم منح 
حمراء  وبطاقة  لتونس،  صحيحة  جزاء  ضربة 
الحق  إعــادة  دون  القضية  لتمر  سالمة  لعلي 
عن  تونس  وتتأهل  المباريات  وتمر  الصحابة 

المجموعة إلى روسيا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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عن  بعيدة  أزمـــات،  بعدة  يمر  الشباب  ــادي  ن
خالد  ــنــادي  ال رئيس  نائب  خــالف  منها  الــالفــي 
دانيال  األوروغوياني  الفريق  مــدرب  مع  الثنيان 
الفتح  من  الخسارة  عقب  تفاقمت  والتي  كارينيو 
يشعر  أنه  وأكد  الخسارة  عقب  علق  كارينيو  وكان 
بالنادي غير مشجعة على  العامة  فاألجواء  باإلحباط 
بلهجة  إذاعية  تصريحات  في  الثنيان  ليرد  العمل 
كرر  الذي  األجنبي  مدربه  قاله  ما  رافضا  شديدة 

الخسارة أمام الهالل.
كارينيو  جاء  »عندما  أيضا  رده  في  الثنيان  وقال 
الفني  الفريق جيدا من ناحية األداء  لم يكن وضع 
التوليفة  إلى  وصل  حتى  يعمل  وبــدأ  والنقاط 
بسبب  عديدة  بغيابات  اصطدم  لكنه  المناسبة 
وصالح  بلعمري  الدين  جمال  مثل  اإلصــابــات 
المجموعة  هــذه  يطو،  بن  ومحمد  القميزي 
فجأة  وفقدها  كبير  بشكل  عليها  معتمدا  كان 
النتائج  من  سلسلة  بدأت  ذلك  مع  وبالتزامن 
وضعه  إلــى  الفريق  يعود  أن  فخشي  السلبية 

األول ومن ثم زيادة الضغط النفسي«.
المنازعات  فض  لجنة  أصدرت  نفسه  الوقت  في 
كان  قرارات  ستة  القدم  لكرة  السعودي  باالتحاد 
وقــررت  منها  المتضررين  أكثر  الشباب  ــادي  ن
اللجنة إلزام نادي الشباب بدفع مبلغ 1.2 مليون 
ألف   60 ومبلغ  المغربي  إسماعيل  لالعب  ريال 
القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  لحساب  ريــال 
كما  اللجنة  أمــام  التقاضي  وإجـــراءات  رســوم 
ألف   100 بدفع  ملزما  الشباب  نــادي  أصبح 
ريال  ألف  و20  الجبال  فتحي  للمدرب  دوالر 
لحساب االتحاد السعودي كرسوم وإجراءات 
التقاضي أمام اللجنة كما أقرت أيضأ بدفع 
لمدعي  ــال  ري ألــف   400 الشباب  ــادي  ن
لحساب  ــال  ري ألــف   18 و  الهالل  ــادي  ن
في  تقاضي  كرسوم  السعودي  االتحاد 
السعودي  النادي  على  متراكمة  قضايا 
من  منعه  في  تتسبب  أن  كــادت  والتي 
صفقة  بينها  ومن  الشتاء  تعاقدات  إبرام 

انضمام مؤيد الالفي.

»الالفي«.. طموحات تعترضها مشاكل الشباب السعودي 

»الزوي« ينتصر في حربه ضد الفيفا

المهاجم الدولي يطلب مهلة 
زمنية للتأقلم مع الفريق وسط 
توقعات بخالفته لطارق التائب 

تحفز وتهديد في قضية كلمنتي
.. وتغاض واضح في أزمة حكم 

مباراة تونس أوغنشي

مقعد الوزير الرياضي 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

األربع  خالل  والرياضة  الشباب  وزارة  غابت 
للشباب  هيئة  محلها  وحلت  األخيرة  سنوات 
حصل  أن  منذ  حكومة  كل  فى  والرياضة 
يتردد  واآلن  البلد  فى  السياسى  االختالف 
ومجلسها  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال حكومة  أن 
الشباب  وزارة  إعادة تشكيل  الرئاسى بصدد 
وسط  الهيئة  وإلغاء  جديد  من  والرياضة 
ألن  بعودتها  الرياضي  الوسط  من  رغبة 
من  وماليا  وقانونيا  ــا  إداري أقــوي  الــوزارة 

الهيئة.
تبدأ  للعلن  الموضوع  هــذا  خــرج  كلما 
أوالتسويق  نفسها  طرح  فى  األسماء  بعض 
غير  ولكن  طبيعيا  أمرا  يكون  قد  وهذا  لها 
الرياضة  أهل  استغراب  يثير  والذي  الطبيعي 
وزير  منصب  طلب  فى  البعض  تجرؤ  هو 
منه  ــوى  أق والمنصب  والــريــاضــة  الشباب 
من  كان  إذ  الرياضى  التاريخ  لديه  وليس 
المجال مثال الذي يؤهله ألن يكون وزيرا أو 
وليست  الرياضة  خارج  شخصية سياسية من 
النظر  يلفت  شئ  وهــو  المنصب  بمستوي 
أهال  البعض  ليس  مناصب  تبوء  فى  للرغبة 
لها دون أن نغفل بكل تأكيد وجود كفاءات 

رياضية مؤهلة للموقع.
مألوفة  غير  3 سنوات حصلت ظاهرة  قبل 
الوفاق  حكومة  تشكيل  عند  السابق  فى 
الوطني برئاسة فائز السراج حيث وصل عدد 
ليكونوا  ملفات  عرضوا  والذين  المتقدمين 
وقتها  أثار  ما  شخصية  مائة  من  أكثر  وزراء 
عاصفة من النقد عن طلب البعض لمناصب 

ليسوا فى مستواها.
الشباب  وزارة  تاريخ  فى  قرن  نصف  وعبر 
أثرا  تركت  عديدة  أسماء  مرت  والرياضة 
من  وهــنــاك  الليبية  الــريــاضــة  فــي  كبيرا 
منصبا  يكون  ما  عادة  الذي  المنصب  تقلد 
وهو  هيئة  رئيس  أو  كــان  ــرا  وزي سياسيا، 
الوسط  له واآلن هناك مطالب فى  غير كفؤ 
الوسط  من  الــوزيــر  يكون  بــأن  الرياضى 
حقيبة  تقلد  من  أغلبية  ألن  خارجه  وليس 
فى  يكونوا  لــم  هيئة  أو  وزارة  الرياضة 
من  بعضهم  ألن  الوسط  طموحات  مستوي 

خارجه.
هو  من  تــرقــب..  موضع  الــســؤال  ليبقي 
الوزير القادم فى حالة عودة الوزارة للوسط 

الرياضى؟

المهاجم الدولي يسترد أول حقوق بالده المسلوبة من االتحاد العالمي لمنظومة كرة القدم 

● ماجر 

● الالفي 

وجه المدير الفني لمنتخب الجزائر، رابح ماجر، 
المعسكر  لخوض  محليا  العبا   25 إلى  الدعوة 
تحضيرات  بمركز  سينطلق  الذي  اإلعدادي 
خالل  موسى  سيدي  في  الوطنية  المنتخبات 
الجاري،  فبراير   28 وحتى   24 من  الفترة 
»شبيبة  مدافع  استدعاء  القائمة  وشهدت 
القبائل« والسعيد بلكاالم، الذي لم يشارك مع 
فريقه إال لمدة عشر دقائق فقط منذ استقدامه 

في فترة االنتقاالت الشتوية الماضية.
المرمى:  حراسة  في  لتضم  القائمة  وجاءت 
وتوفيق  صالحي  القادر  وعبد  شاوشي  فوزي 
ومحمد  عزي  أيوب  الدفاع:  وفي  موساوي، 
نعماني وعبد القادر بدران ومختار بن موسى 
عبد  وأيوب  بلكاالم  والسعيد  شافعي  وفاروق 
عروس،  وإسالم  مكاوي  الدين  وزين  الالوي 

ومحمد  العرفي  حسين  الوسط:  خط  وفي 
غربي  وصبري  الوزاني  وشريف  خماسة  بن 
وسليم  لعمارة  ونبيل  بورديم  الرحمن  وعبد 
لكروم  علي  سيد  الهجوم:  وفي  بوخنشوش، 
ومحمد األمين عبيد والحبيب بوقلمونة وعبد 
الكريم زواري وعبد النور بلخير وفريد الماللي.

حراس  مدرب  فسخ  نفسه  الوقت  في 
المرمى عزيز بوراس العقد الذي يربطه باتحاد 
ذلك  حول  التفاق  الطرفين  توصل  بعد  الكرة 

بالتراضي.
بوراس  أن  الجزائري  الكرة  اتحاد  وكشف 
زطشي،  الدين  خير  االتحاد،  رئيس  التقى 
وبحث  مدان،  حكيم  الفريق  على  والمشرف 
فسخ  في  برغبته  أبلغهما  وأنه  وضعه  معهما 

العقد الذي يربطه باالتحاد ألسباب شخصية.

ماجر يستدعي نجوم الجزائر 

نظيره  »العميد«  االتحاد  فريق  يواجه 
دور  في  نيجيريا  بطل  يونايتد  أكــوا 
األفريقي  االتحاد  كأس  ببطولة  الـــ32 
هذا  يأتي  »الكونفدرالية«،  القدم  لكرة 
بعد التأهل المستحق على حساب فريق 
الساحل بطل النيجر بالفوز ذهابا بتونس 
نيامي  بملعب  إيابا  الفوز  ثم  بهدف، 
التمهيدي  ــدور  ال في  نظيفة،  بثالثية 
األول، أحرز الثالثية عبدالسالم الفيتوري 

»هدفين« ومحمد طبال.
حسم  النيجيري  يونايتد  ــوا  أك فريق 
بطل  بانغول  ريــال  حساب  على  تأهله 
بهدفين  ذهابا  خسارته  عقب  غامبيا 
لهدف، وفوزه إيابا بهدفين دون مقابل، 
وسيكون ممثل كرة القدم الليبية فريق 
االتحاد على موعد مع مواجهة قوية أمام 

بطل نيجيريا في 10 مارس المقبل.
فريق  مواجهات  مــا  يوما  تشكل  لــم 
االتحاد مع أندية النيجر عائقا فى طريق 
مرة  الذى كان فى كل  »العميد«  تأهل 
ينجح فى إقصاء منافسيه والتأهل على 
فى  صعوبة  يجد  أن  دون  حسابهم 

مشاركة  أول  ففى  وتخطيها  تجاوزها 
فى  نجح   1967 العام  االتحاد  لفريق 
بطل  دينمو  فريق  حساب  على  التأهل 
نتيجة  االتحاد  فريق  فقد  عندما  النيجر 
لهدفين  أهداف  بثالثة  الذهاب  مباراة 
مسعود  وفتحى  األحول  أحمد  أحرزهما 
بطرابلس  اإليــاب  لقاء  انتهى  بينما 
مقابل  ــداف  أه بثالثة  االتحاد  لصالح 
هدف أحرزها كل من المهدى السوكنى 

ومحمد كوسة ومصطفى التومى.
تواصلت بعدها عالقة إطاحة االتحاد 
تمكن   1990 العام  ففى  النيجر  ألندية 
أولمبيك  فــريــق  عــبــور  مــن  بسهولة 
نيامى وتفوق ذهابا بأكبر نتيجة بلغت 
إحرازها  على  تناوب  سداسية  حصيلتها 
كل من سليم أبوجراد وعزالدين بيزان 
وناصر  إبراهيم  ومصطفى  )هدفين( 
لقاء  نتيجة  االتحاد  فقد  بينما  العمارى 
العام  اإلياب بهدفين دون مقابل وفى 
2000 تمكن االتحاد من إقصاء الشباب 
كأس  فى  أيضا  النيجر  بطل  الصحراوي 
بعد  القديمة  بنسختها  أفريقيا  كوؤس 

بطرابلس  الذهاب  لقاء  فى  االتحاد  فوز 
أحرزها  هدفين  مقابل  أهداف  بخمسة 
وأكرم  )هدفين(  زاغالو  زكريا  المحترف 
الهمالى وخالد الشبلى ولطفى قريميل 
االتحاد  فريق  فقد  فيما  جزاء  ركلة  من 

نتيجة لقاء اإلياب بنيامى بهدف.
وفى العام 2007 نجح فريق االتحاد 
آس  فريق  حساب  على  التأهل  فــى 
أبطال  دوري  فى  النيجر  بطل  فينيس 
أهداف  بأربعة  فوزه ذهابا  بعد  أفريقيا 
كل  إحرازها  على  تناوب  هدف  مقابل 
الشيبانى  ويونس  الروانى  سالم  من 
من ركلة جزاء وحسين كمارا والبرازيلى 
ليجدد  االتحاد  فريق  عاد  ثم  ريكاردو 
فوزه إيابا بنيامي بهدف أحرزه المحترف 
العام  وفى  إينام  أليكس  الكاميرونى 
2010 تمكن فريق االتحاد من الترشح 
كأس  ببطولة  المجموعات  دور  فى 
االتحاد األفريقى على حساب فريق إس 
فى  االتحاد  فاز  حيث  النيجر  ممثل  فان 
مباراة الذهاب األولى على ملعبه بأربعة 

أهداف دون مقابل.

االتحاد يواجه بطل نيجيريا في »الكونفدرالية«
دوري  ببطولة  الليبية  الكرة  ممثل  فشل 
عبور  في  التحدي  فريق  أفريقيا  أبطال 
بالخسارة  الغاني  ستارز  أدونا  فريق  عقبة 
بهدفين دون رد في إياب الدور التمهيدي 
الذهاب  مــبــاراة  وكانت  المسابقة،  من 
بهدف  »الفهود«  التحدي  بفوز  انتهت 
ليكتفي  بتروسبورت في مصر،  على ملعب 
ظروفة  رغــم  المحاولة  بشرف  التحدي 

المعاكسة.
ليكمل  الشتاء،  بطل  لقب  »الفهود«  حصد 
المدوية  ونجاحاته  انتصاراته  سلسلة 
الكبار،  حساب  على  ليصعد  الموسم،  هذا 
األهلي طرابلس واالتحاد واألهلي بنغازي، 
اإلمكانات  بتحدي  »الفهود«  يكتف  فلم 
ظروف  إلى  امتد  بل  فحسب،  المتواضعة 
سياسية قاسية، فمنذ أربع سنوات والنادي 
الحرب  بسبب  للتدريب؛  وملعب  مقر  دون 
مقر  يقع  حيث  بنغازي،  في  اإلرهــاب  على 
وسط  الصابري  بمنطقة  »التحدي«  نادي 
قوات  بين  اشتباكات  تشهد  التي  المدينة 
ليصبح  اإلرهــابــيــة،  والجماعات  الجيش 
من  الكلمة  تعني  ما  بكل  »نازحا«  الفريق 

الالعبين  عزيمة  فإن  ذلك  ورغــم  معنى، 
اإلنجاز  تحقيق  استطاعت  اإلدارة  ومجلس 
الذي يشبه المعجزة، وقدموا هدية ثمينة 

لجمهورهم الذي يعاني النزوح هو اآلخر.
إلى  العودة  من  النادي  إدارة  تتمكن  لم 
إعالن  بعد  حتى  الصابري  بمنطقة  مقرها 
المنطقة جراء تعرض أجزاء  الجيش تحرير 
الرياضية، من  كبيرة من المقر والمنشآت 
مالعب وصاالت، إلى التدمير بسبب القصف 
العنيف بالمدافع والصواريخ، باإلضافة إلى 
تنظيم  زرعها  التي  األلغام  خطر  وجــود 
النادي  مقر  على  سيطر  الــذي  ــش«  »داع

ألكثر من أربع سنوات.
عبر  معاكسة  ظروفا  الفريق  واجه  وأخيرا 
مباراة  ألداء  غانا  إلى  األخيرة  السفر  رحلة 
االتحاد  مــن  مساندة  أي  دون  الــعــودة 
الفريق  وكاد  )كاف(،  القدم  لكرة  األفريقي 
على  اعتراضا  البطولة  من  انسحابه  يعلن 
السفر،  مشقة  من  عراقيل  ووضع  التعنت 
العبو  ليضطر  وخــالفــه،  التعاون  ــدم  وع
ظروف  وســط  المباراة  لخوض  التحدي 

صعبة ليودعوا البطولة مبكرا بشرف.

»التحدي«.. ينهي كفاحه األفريقي بشرف

إيهاب  المصري،  الوطني  المنتخب  مدير  أكد 
المحترفين  الالعبين  سيخطر  أنــه  لهيطة، 
قبل  المقبل،  مــارس  معسكر  إلى  المنضمين 
انطالقه بأسبوعين وذلك وفقا لما تنص عليه 

لوائح االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
قائمة  يعلن  ســوف  أنــه  لهيطة  وأضـــاف 
مارس،   10 يوم  وفي  المحترفين،  الالعبين 
التي  النهائية  القائمة  إعــالن  يتم  ســوف 
يتخلله  الـــذي  مـــارس،،  معسكر  ستخوض 
ويتواصل  واليونان،  البرتغال  أمام  وديتان 
قوام  من  العبا   50 أو   40 مع  الفني  الجهاز 
المنتخب، وعندما ينال العب إعجاب األرجنتيني 
هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، يتواصل 
معه لمعرفة وضعه من التجنيد وكذلك موقف 

جواز السفر الخاص به.

وأوضح أن المنتخب سيخوض مباراة ودية 
بسبب  الجنوبية  أميركا  منتخبات  أحد  أمام 
بطولة  في  مصر  منتخب  مع  أوروغواي  وقوع 
وديتين  بإقامة  فرصة  وتتوافر  العالم،  كأس 
انطالق  قبل  األخير  المعسكر  في  ثالثة  أو 
من  االنتهاء  يتم  كما  بأسبوعين  المونديال 
العمل بها  التي سيتم  المالية،  الالئحة  إعداد 
ستقام  التي   2018 العالم  كأس  بطولة  في 
الثالثي  سفر  جــواز  طلب  وجــار  روسيا،  في 
وأحمد  السعيد،  وعــبــداهلل  إكــرامــي  شريف 
تأشيرة  على  الثالثي  حصول  بسبب  فتحي، 
ويلتقي  ألوروبــا  االنتقال  تتيح  التي  شينغن 
 23 البرتغال  أمــام  وديــا  المصري  المنتخب 
المنتخب  أمام  ودية  يعقبها  المقبل،  مارس 

اليوناني 27 من الشهر ذاته.

وصل المدافع الغاني نيكوالس أبوكو 
إلى تونس الستئناف نشاطه مع اإلفريقي 

الذي غادره في ديسمبر الماضي لتعزيز 
صفوف منتخب بالده قبل أن يتدخل 
رئيس ناديه السابق تشيلسي الغاني 
بطلب رفض عودة أبوكو إلى تونس 

حتى تتم تسوية الملف المالي الخاص 
بانضمامه لإلفريقي وبالفعل سارعت 

إدارة النادي التونسي بتحويل 70 ألف 
دوالر إلى تشيلسي، وتواصل غياب أبوكو 
حتى هدد الفريق التونسي برفع األمر إلى 

الفيفا خصوصا أن أطرافا شجعت الالعب 
على تغيير وجهته نحو الدوري السويسري 
بعدما وصله عرض من نادي جراسهوبرز 

ووقع أبوكو عقدا في أغسطس لمدة 
4 سنوات، مع اإلفريقي وكان المدرب 
المساعد لإلفريقي حمدة التيويري قد 

أشاد عدة مرات بإمكانيات الالعب.

الغاني أبوكو 
50 العبا على »رادار« الفراعنة يعود لإلفريقي 

● المهاجم الدولي الليبي الزوي في الدوري الكردستاني

● مباراة سابقة بين االتحاد والتحدي
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مـــاذا يجري في القاهرة بشأن توحيد مؤسسات الجيش؟
مــــن المستفيد من توحيد مؤسسته، ومن ال يريد ذلك؟

متــى يعود إلى معسكراته وثكناته وقيادته الموحدة؟
أيـــن اآلالف من ضباطه وكوادره المؤهلة؟

االتفاق  من  الثامن  البند  حول  الخالف  يستمر  لمـاذا 
السياسي وعالقته بمنصب النائب العام؟

أيدي  العسكرية من  المرافق  استعادة  إلى  السبيل  كيـف 
منذ  لها  مقارًا  تتخذها  التي  المسلحة  المجموعات 

2011؟

أذكر أنني قرأت من قبل مقاال لكاتب أمريكي عنوانه: تجنب كلمتين وتذكر كلمتين. 
الكلمتان المطلوب تجنبهما، هما ما يرددهما الناس وسط مصائبهم، فغالبا ما يخرج، 

فجأة، من صمته، إنسان جالس بجنبك متأثرا حزينا ويقول- مثال -:
غالبا ما  أخرى  الحادث.." وأشياء مماثلة  لما وقع  السيارة بسرعة  أقد  لم  أنني  "لو   -
الماضية،  السنة  الرأس، تماما مثلما نسمع طوال  الفأس في  نسمعها، من بعد وقوع 

هذياَن بمناسبة أو من دونها، من يقول:
أننا لم نتسرع في انتخاب فالن، أو مساندة فالن .. لما وصل أمرنا إلى هذه  - "لو 
إمكانياته  كل  وجند  به  وأوصى  فالنا  ساند  ألنه  نفسه  يلوم  من  "أو  المزرية..  الحالة 
ليفوز في االنتخابات، بل ومن تأسف أنه لم يتقدم بنفسه لخوض تلك االنتخابات، التي 

لوال سوء اختياراتنا لما تقرر كذا".
والمقال الذي أشرت إليه يتحدث عن سيدة مثابرة كانت، بسبب همتها، وراء نجاح 
إلى أن  التي لم يقم زوجها )جوهان(، كما تقول، بواجباته نحو هذه األسرة،  أسرتها، 
توفاه اهلل وبعد سنوات من اجتهاد ومثابرة ونجاح في عملها، فوجئت بتعيينها مديرة 
لفرحها،  فرحت  التي  ألسرتها،  الخبر  لتزف  بيتها  إلى  مسرعة  فعادت  مرموق،  لكيان 
ولكنهم انتبهوا إلى أنها أوغلت في صمتها، لدرجه أحسوا معها أنها انكفأت في رحلة 

داخل أعماقها! وبغتة قالت، كما لو أنها تحدث نفسها:
لو  كما  األمر  بدا  حدث؟..".  بما  ألخبره  )جوهان(  إلى  أصل  كيف  اآلن،  أعرف،  "لو   -
أنها تتحسر على فراقه ألنها لم تقبله بعيوبه، ولكنها نهضت متبسمة، ساخرة وقالت:

- "في المرة القادمة سوف أفعل!! ". ولكنه لم يعد في حالتهما مرة قادمة.
المرة القادمة.. هما، في الواقع، الكلمتان الساحرتان وراء سر نجاحها، فهي ال تلوم 
نفسها على ما يحدث لها من إحباطات، ولكنها تعمل على تصحيح ما يحدث في حياتها 

من أخطاء في المرات القادمة.
الواجب تذكرهما. وهما ما يتعين علينا أن نتذكرهما،  الكلمتان  القادمة هما  المرة 
أيضا، المرة القادمة، لن نسمح بقيام أية مؤسسة ما لم تكن رسمية وحقيقية وفاعلة، 
في المرة القادمة ال ينبغي أن نسمح بقيام أية مؤسسات قتالية ما لم تكن وفق شرعية 

الدولة.
في المرة القادمة سوف نتفق على دستور يخدم مصالحنا وليست مصالحهم! المرة 
القادمة ينبغي أن نتعلم من أخطائنا، ال أن نحملها على أكتاف غيرنا. إن ما يحدث في 
إن  تصحيحها،  جميعا  علينا  يتعين  وعليه  فيها،  جميعا  شاركنا  أخطاء  نتاج  هو  بالدنا، 
ونتذكر،  القادمة.  المرة  فرصة  نمتلك  أننا   ، فقط  فلنتذكر،  منها..  المزيد  نريد  ال  كنا 
أيضا، أن التجارب التي أجريت على قرود وفئران، أثبتت أنهما لم يلدغا، أبدا من جحر 
واحد مرتين! وأن أكثر الناس نفعا لغيرهم هم من يتوكلون على اهلل، ويتعظون، عند 

المشاكل. مواجهة 

 كل شيء

 تجنب كلمتني .. وتذكر كلمتني

 املرة القادمة هما الكلمتان 
الواجب تذكرهما. وهما ما يتعني 

علينا أن نتذكرهما

محمد عقيلة العمامي

الجيش

أقوالهم

»إن تدفقات المهاجرين 
القادمين من ليبيا وشمال 

أفريقيا باتت تحت السيطرة«.
وزير الداخلية اإليطالي

ماركو مينيتي

»ليس هناك بديل سوى 
الحوار بين الجهات الفاعلة 

الرئيسية، وتحديدًا في 
طرابلس وطبرق«.

وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف

 انفصال جنيفر أنيستون
أعلنت النجمة جنيفر أنيستون وزوجها الممثل 

جاستن ثيرو انفصالهما بعد زواج استمرَّ 
سنتين. ويعود تاريخ اللقاء بين أنيستون 
وثيرو إلى العام 2008، فيما بدأت قصة 

الحب بينهما في 2011، وفًقا لوكالة األنباء 
الفرنسية.

وقال الثنائي في بيان: »لقطع الطريق أمام 
الشائعات، قررنا إعالن انفصالنا«، متحدثيْن 

عن »قرار مشترك ُاتُّخذ بحب في نهاية 
العام الماضي، نحن صديقان مقربان قررا 

إنهاء حياتهما المشتركة كزوجين لكننا 
نرغب في االستمرار بالتمتع بصداقتنا«. 
وكان هذا الزواج الثاني لنجمة مسلسل 

»فرندز« الشهير. تزوَّجت أنيستون 
الممثل براد بيت في العام 2000 

وانفصال في 2005 ليقترن بيت بعدها 
بالنجمة أنجيلينا جولي التي عاد وانفصل 

عنها.
وشارك ثيرو- المعروف بأدواره في 

أعمال تلفزيونية وسينمائية عدة 
بينها »ميامي فايس«، إضافة 

إلى بطولته مسلسل 
»ذي ليفتوفرز«- 

حياته مع مصممة 
األزياء هيدي بيفنز 
قبل لقائه بجنيفر 

أنيستون على 
مدى 14 عامًا.

الليبية  بالعاصمة  الشهداء  مــيــدان  شهد 
طرابلس حشدًا شعبيًا هو األكبر منذ احتفاالت 
في  وذلك  أغسطس،  في  بتحريرها  العاصمة 
السابعة  بالذكرى  الليبيين  احتفاالت  ذروة 
2011، وفي الوقت نفسه تابع  17فبراير  لثورة 
من  كل  فيه  شارك  ساهرًا،  حفاًل  المحتشدون 
اللذين  غالي،  وصالح  سليم  أسماء  الفنانين 
باألجواء  الوطنية  وأغانيهما  اسماهما  ارتبط 

األولى التي رافقت الثورة قبل سبع سنوات.
ُأقيم  مسرح  منصة  على  من  الفنانان  وأعــاد 
األغاني  تلك  أداء  المناسبة،  لهذه  خصيصًا 
وكان  المحتشد،  الجمهور  معها  تفاعل  التي 
الميدان مفاجئًا  الذي تجمع في  الضخم  الحشد 
خلفية  على  الليبي،  الشأن  متابعي  من  لكثير 
ضد  واآلخر  الحين  بين  الشعبية  االحتجاجات 
والفوضى  المعيشة  ــالء  وغ الخدمات  ســوء 
إلى االعتقاد  العديد من هؤالء  األمنية، ما دفع 
احتفاالت  دون  ستمر  فبراير  ثورة  ذكرى  بأن 

الليبيين. قبل  من  ملفتة 

اإلمارات تنتج أول 
حليب إبل لألطفال

أعلنت شركة إماراتية في دبي الثالثاء إنتاج 
أول حليب إبل في العالم مخصص لألطفال 
الذين يعانون خصوصا من الحساسية تجاه 

حليب البقر، والبدء في توزيعه.
وقدمت شركة "مصنع اإلمارات إلنتاج 

حليب اإلبل ومشتقاته"، أو "كاميليشيس"، 
المنتج الجديد خالل مشاركتها في "معرض 

الخليج لألغذية" المقام في دبي.
وقال مطشّر عوض البدري نائب مدير 
عام "كاميليشيس" في بيان تلقت وكالة 

فرانس برس نسخة منه إن مسحوق حليب 
أالطفال مخصص للفئة العمرية من سنة 

إلى ثالثة سنوات، مشيرا إلى أنه يحتوي على 
"عشرة أضعاف كمية الحديد الموجودة في 

أنواع الحليب األخرى".
ونالت منتجات الحليب واللحوم 

المستخرجة من اإلبل شهرة واسعة في 
أسواق الخليج في السنوات الماضية، وشملت 

الشوكوالتة والبرغر وغيرها من المنتجات 
الغذائية.

ياباني يحصل على حق 
حضانة أطفاله الـ13

حق  على  الثالثاء،  ثري،  ياباني  رجل  حصل 
المولودين  عشر  الثالثة  أطفاله  حضانة 

في  تايالند،  في  بديالت  أمهات  من 
سميت  التي  الفضيحة  هذه  فصول  أحدث 

على  الضوء  وألقت  األوالد«  بـ»مصنع 
اإلنجاب  في  للمساعدة  الطبية  الخدمات 
تايالند. في  واسع  نطاق  على  المنتشرة 

بانكوك  في  األسرة  محكمة  وقررت 
المولودين  عشر  الثالثة  األطفال  أن 

الجهة  أوالد  »هم  بديالت  أمهات  من 
حرصًا  وذلك  القانون  نظر  في  المدعية 

هنائهم«. على 
شيغيتا  ميتسوتوكي  المحكمة  ومنحت 

األوالد«،  على  الوصاية  حقوق  »كامل 
ليس  البيولوجي  »األب  أن  إلى  مشيرة 

التصرف« من  في سوء  أي سوابق  له 
العقلية  الصحة  تحليل  إلى  التطرق  دون 
النوع  هذا  من  مغامرة  خوض  قرر  لرجل 
 ،2014 العام  صيف  ففي  نسله..  إلكثار 

بديالت  أمهات  ست  فضيحة  تكشفت 
أطفالهن  مع  بانكوك  في  شقة  في  يعشن 

عينه،  الرجل  من  كلهم  المولودين 
الحمض  فحوصات  بينت  ما  بحسب 

النووي.

روح »فبراير« تعود إلى ميدان الشهداء

»االنتخابات التشريعية 
والرئاسية التي يتم اإلعداد 

لتنظيمها في ليبيا هي عملية 
هروب إلى اإلمام«.

المبعوث األممي السابق 
إلى ليبيا

طارق متري

الذكاء الصناعي فيه سم قاتل!
حذر خبراء األربعاء من خطر سوء استخدام الذكاء االصطناعي، 

منبهين إلى أن طغاة ومجرمين وإرهابيين قد يستعينون بهذه 
الى طائرات مسيّرة  التكنولوجيا للتالعب باالنتخابات واللجوء 

لشن هجمات. وفي تحليل يقع في مئة صفحة، يشدد الخبراء على 
التزايد المطرد في جرائم المعلوماتية واستخدام "بوتات" )برامج 

للتدخل في جمع  تلقائيا(  القراصنة وتنتشر  خبيثة يستخدمها 
االخبار واختراق وسائل التواصل االجتماعي عارضين مجموعة من 

السيناريوهات المحتملة التي يمكن ان نشهدها في السنوات 
الخمس او العشر المقبلة.

ويقول شون او هيغيرتاي المدير التنفيذي في 
مركز كامبريدج لدراسة المخاطر الوجودية 
لوكالة فرانس برس إن "تقريرنا يركز على 

الطرق المتاحة اللحاق ضرر مقصود عبر 
الذكاء االصطناعي". فاالستخدام  استخدام 

)ارسال  لـ"التصيد االحتيالي"  الشائع 
الكترونية تتضمن برامج خبيثة  رسائل 

الصطياد معلومات شخصية قيمة(، على 
سبيل المثال، قد يصبح اكثر خطورة 

التقرير. باشواط، بحسب 
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