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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 إضاءة الشمعة 64 للحركة الكشفية
 في بنغازي

ص 20

هبوط عالمي

عودة الرواد الثالثة

فضاء

تراجع إنتاج منظمة أوبك من النفط 
الخام في فبراير الماضي إلى أدنى 

مستوى في 10 أشهر، وأظهر مسح 
أجرته وكالة »رويترز« أن أوبك ضخت 

32.28 مليون برميل يوميًا الشهر 
الماضي، بانخفاض قدره 70 ألف برميل 

يوميًا عن يناير، مشيرًا إلى أن إنتاج 
فبراير هو األدنى منذ أبريل 2017، 

مع انضمام دولة اإلمارات العربية إلى 
دول خليجية أخرى أعضاء بالمنظمة 

في خفض اإلنتاج بأكثر من المستويات 
المستهدفة.

هبطت أمس كبسولة فضائية تقل رائد 
الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين، 

ورائدي الفضاء األميركيين جو أكابا 
ومارك فاندي في كازخستان، على بعد 

90 مياًل جنوب شرق مدينة جيزكازجان 
في بث حي ومباشر.

المهمة المشتركة بين وكالتي 
»ناسا« الروسية و»روسكوزموس« 

استمرت نحو ستة أشهر، في معمل يحلق 
على ارتفاع 408 كيلو مترات من األرض.

مليارات 5
دوالر

 المنذر

تستثمرها تونس في مشروعات للطاقة 
تتضمن كابل كهرباء بحريًا لربط شبكة 

تونس بشبكة الكهرباء اإليطالية.

ناقوس خطر زاعق خرج عن 
األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش من استمرار 
خطر تنظيم »داعش« في ليبيا.

من فوق المنصة األممية، 
حذر الرجل من استمرار 

قدرة التنظيم اإلرهابي 
،على شنِّ هجمات 

إرهابية معقدة، رغم 
كونه لم يعد يسيطر 

على أراٍض في البالد، 
بعد أكثر من عام على 

تحرير سرت.
تقرير غوتيريش، 

وضع المجتمع الدولي 
في مأزق حقيقي، لم 

يعد من خيار أمامه سوى 
المواجهة والمساندة لليبيا، أو 
تركها فريسة لداعش مجدداً، 

ومفرخة لتصدير الدواعش.
فهل تلقى تحذيرات غوتيريش 

صدى لدي من يرفعون شعار 
»الحرب على اإلرهاب«؟ وما هي 
أدوات اإلرادة الدولية لدرء هذا 

الخطر المحدق؟

بيل يعادل 
رقم بيكهام 

في الريال

راديو الوسط

الجنوب الليبي تحت طائلة الغزو
ماذا يجري في جنوب ليبيا؟ سؤال يتكرر كثيرًا 
حول  مندلعة  االشتباكات  بينما  ــام  األي هذه 
قلعة سبها  والقذائف تسقط على  مطار سبها، 
التاريخية، ومعلومات عن رفع علم دولة أجنبية 
تتحدث  حين  في  المدينة،  مرافق  بعض  فوق 
وسائل إعالم محلية ودولية أن اشتباكات قبليّة 

هناك، وهو ما يعكس نصف الحقيقة.
الجنوب  أبناء  من  بعددٍ  اتصلت  »الوسط« 
ووصلت  قــرب،  عن  ــداث  األح على  المطلعين 
فالجنوب  الفزع،  بل  القلق  إلى  تدعو  نتائج  إلى 
تسهم  إقليمية  لمؤامرة  يتعرض  هؤالء  وفق 
من  مجموعة  نقل  تنوي  دولــيــة،  قــوى  فيها 
وتشاد  والنيجر  مالي  من  األفريقية  القبائل 
لتوطينهم في الجنوب الليبي، لحماية مصالحها 
االقتصادية واألمنية، ولنقل صراع هذه القبائل 
البلدان  عن  بعيدًا  المركزية  الحكومات  مع 
التي نشأت فيها، وساعد في ذلك الصراع بين 
القبائل العربية في الجنوب وفي مقدمتها قبيلتا 
التاريخيان  الحليفان  سليمان  وأوالد  القذاذفة 

اللذان كما عرف عنهما طوياًل.
تقول شهادات من تواصلت معهم »الوسط« 
إنّه وخالل حكم القذافي سيطرت قبيلة معينة 
لقلة  ولكن  واقتصاديًا،  عسكريًا  الجنوب  على 
في  القبائل،  ببقية  لالستعانة  اضطرت  عددها 
مواجهة القبيلة المتخاصمة معها، وبعد أحداث 
استرجاع  األخيرة  حاولت   2011 فبراير   11
وزادت  تاريخية،  مبررات  إلى  استنادًا  نفوذها، 
شقة  من  فبراير  ثــورة  واكبت  التي  ــداث  األح
الخالف بين الطرفين بسبب اختالف موقفيهما 
والدولية  اإلقليمية  القوى  أّن  ويبدو  منها، 
الليبي منطقة  الجنوب  التي تعتبر  وخاصة تلك 
وشجعت  الصراع  هذا  استغلت  سابًقا،  نفوذها 
وتشاد  والنيجر  مالي  في  المشاغبة  القبائل 
وجودها  وفرض  الليبي،  الجنوب  إلى  للقدوم 
الفدية،  دفع  مقابل  الخطف  ليمارسوا  بالقوة 
وتخصصوا في تهريب الوقود وغيره من السلع.
محكمة  حكم  بعد  مــا  مرحلة  وساهمت 
في  لتشاد،  )أوزو(  إقليم  بتبعية  الدوليّة  العدل 
محددة  قبائل  لصالح  العرقي  التوازن  اختالل 
كما  ومالي،  والنيجر  تشاد  في  امتداداتها  لها 
الدولة  مؤسسات  وغياب  السالح  انتشار  ساهم 
من  القبائل  تلك  تمكنت   ،  2011 فبراير  بعد 

المنطقة،  بلدات  بعض  على  سيطرتها  إحكام 
محاولة  على  الشهادات  تلك  وفق  شجعها  ما 
سبها،  مدينة  الجنوب  عاصمة  على  السيطرة 
مثلما استهدفت من قبلها مدينة أوباري، هذه 
فتحت  التي  هي  المحّلية  القبليّة  الصراعات 
الباب على مصراعيه لدخول قوى أجنبية ميدان 
للقبائل  العرقيّة  االمتدادات  بحكم  الصراع، 
المتابعين لشؤون المنطقة،  المتصارعة، ووفق 
فإن من بين تلك القوى حركات مسلحة معارضة 
مالي،  من  وأخرى  والنيجري،  التشادي  للنظام 
مثل الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة في 

المسلحة  الثورية  والقوات   ،»MDJT 2«،تشاد
للنظام  المعارضة   »FARS« الصحراء  أجل  من 
في  التغيير  أجل  من  الوفاق  وجبهة  النيجري، 
تشاد، والمجلس العسكري النقاذ الجمهورية » 
CCMSR « التشادية المعارضة، وتجمع القوى 
حركة  و   »  RFC  « تشاد  في  التغيير  أجل  من 
أكثر  من  وهي  السودانية  والمساواة  العدل 
األحداث  عديد  في  اسمها  تردد  التي  الحركات 
المسلحة التي شهدتها مناطق الجنوب، وتردد 
المتحدة كحركة  األمم  خبراء  تقارير  في  اسمها 
مسلحة استخدم بعض أطراف الصراع في ليبيا 

وأمام  جانبها،  إلى  قاتلوا  كمرتزقة  عناصرها 
غياب  في  المنطقة  تعيشها  التي  الفراغ  حالة 
فإن  الدولة،  تمّثل  فاعلة  قوة  لوجود  تام  شبه 
مخيف،  مسار  وباتجاه  للتفاقم،  مرشحٌ  الوضع 
والقبلي  العرقي  التوازن  انهيار  إلى  يؤدي  قد 
في الجنوب لصالح طرف معيّن، ما يؤدي بدوره 
ليبيا،  وحدة  يهدد  خطير  ديمغرافي  تغيّر  إلى 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أراد  ما  وهو 
بتشديده  بالخصوص،  بيان  في  إليه  اإلشــارة 
على أّن»المجلس الرئاسي والليبيين جميعًا لن 
يتخلو أبدًا عن واجبهم في الدفاع عن الجنوب 
إيجاد  تستهدف  التي  المحاوالت  كل  وستحبط 
الحبيب«.  جنوبنا  في  جديد  ديمغرافي  واقــع 
لدعم  اتخذت  ــراءات  »إج أن  البيان  أكد  وفيما 
المتكررة  الهجمات  على  والرد  الوحدات  هذه 
أنّه  إال  المرتزقة«  التي يقوم بها مجموعة من 
وما  االجــراءات،  تلك  ماهيّة  الواضح  غير  من 
لتحقيق ذلك،  المجلس  التي يملكها  القوة  هي 
أيضا  تــدور  األسئلة  فإن  نفسه  السيّاق  وفي 
الذي  العامة،  للقيادة  التابع  الجيش  دور  حول 
بعض  قادة  حفتر  خليفة  المشير  كلف  أن  سبق 
مقدوره  في  كان  إذا  وما  الجنوب،  في  ألويته 
مواجهة القوى الخارجيّة المتورطة فيما يمكن 
تسميته بوقائع»غزو« ، إلى ذلك تطال األسئلة 
أيضًا موقف بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا 
باعتباره  يحدث،  ما  إزاء  سالمة  غسان  ورئيسها 
الليبية  األزمة  يقوّض جهود حل  األقل-  -على 
ذلك  عن  بعيدًا  وليس  تعقيدها،  من  ويزيد 
صمت البلدان الكبرى المؤثرة في الشأن الليبي، 
خاصة إن إحداها وهي فرنسا، تلحقها من قبل 
يتعرض  ما  مع  عالقة  الليبيين شبهة  من  كثير 
التي كانت تعتبره في  الليبي، وهي  الجنوب  له 
مرحلة ما منطقة لنفوذها، زد على ذلك تواجدها 
قواعدها  عبر  المنطقة  من  قريبًا  العسكري 
العسكريّة الموجودة في كل من النيجر وتشاد 

مع وجود عسكري لها فاعل في مالي.
التي  الجنوب  أحــداث  رصد  في  والخالصة، 
في  يجري  ما  أن  وتيرتها مؤخرا، هي  تصاعدت 
ال  أكبر،  مسّلح  بانفجار  يهدد  وما  سبها  مدينة 
القبلي«  بـ»الصراع  يسمى  فيما  حصره  يمكن 
ذلك  من  أبعد  هو  بل  أكثر،  أو  قبيلتين  بين 
بتمدداته اإلقليمية ليصل إلى ما يمكن اعتباره 
البالد  وحــدة  يهدد  الليبية،  لألراضي  ــزوًا   غ

ونسيجها االجتماعي.

اشتباكات في سبها وعلم دولة أجنبية فوق مرفق حكومي

 نفط

سبها، القاهرة ــ الوسط

نور الكاديكي
لـ »الوسط«: مشاهد 

إصابتي من
كواليس »السر«

كل شئ

 »أحداث الفيل« تقود اإلنتاج العاملي لهبوط قياسي

أظهر مسح حديث، أجرته وكالة »رويترز«، أن ليبيا جاءت في 
المرتبة الثانية بعد اإلمارات من بين دول منظمة أوبك التي 
الماضي،  الشهر  هبوط  نحو  للنفط  العالمي  اإلنتاج  قادت 

وذلك في أدنى مستوى منذ 10 أشهر.
وهبط اإلنتاج إلى 30 ألف برميل يوميًا بسبب إغالق حقل 
الفيل النفطي هذا األسبوع، حسب »رويترز«، التي أشارت إلى 
بلغت  التي  الليبية  اإلمــدادات  بتعافي  أضر  اإلغالق  أن هذا 

مليون برميل يوميًا في يناير الماضي.
الماضية،  الجمعة  المشهد  إلى صدارة  الفيل  حقل  وعاد 
النفطية  المنشآت  حرس  لجهاز  »منتسبين«  اقتحام  بعد 
مكتب مدير الحقل، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء، ما حدا 

بمؤسسة النفط إلى إعالن حالة القوة القاهرة.
يشار إلى أن إنتاج »أوبك« انخفض 70 ألف برميل يوميًا، 
التفاق  المنتجين  امتثال  نسبة  أن  المسح  أظهر  حين  في 
المتفق  التخفيضات  ٌ% من   149 إلى  ارتفعت  اإلنتاج  خفض 
عليها، من نسبة معدلة بلغت 144 % في يناير. ولم يطرأ 
تغيير يذكر على االنتاج في السعودية والعراق، أكبر منتجين 
للخام في أوبك. وأجرى المسح بناًء على بيانات مالحية من 
مصادر خارجية، وبيانات من تومسون رويترز، ومعلومات من 

مصادر بشركات نفطية وأوبك وشركات استشارية.
تفاصيل ص 15

ما يجري في سبها ال يمكن حصره 
في»الصراع القبلي« بل يصل إلى ما 
يمكن اعتباره غزًوا لألراضي الليبية

< دخان يتصاعد في مدينة سبها                           »رويترز«

غريان تسدل الستار على 
»خماسي« الصاالت غدًا

تختتم غدا الجمعة في مدينة غريان، 
نهائيات بطولة كرة القدم الخماسية 

داخل الصاالت في نسختها الـ 12، وذلك 
بمشاركة فرق، »االتحاد« و»أهلي بنغازي« 

و»السويحلي« و»الشرطة«.
وكانت انطلقت البطولة بمختلف مناطق 
ليبيا، في نوفمبر الماضي، بمشاركة سبعة 

اتحادات فرعية يمثلها 71 ناديًا.
يشار إلى أن فرق »أهلي بنغازي« 

و»االتحاد« و»السويحلي« »الشرطة« 
وصلت إلى مدينة غريان تأهبًا لخوض 

المنافسة على الكأس الـ 12.

تهريب الوقود الليبي يعود إلى الواجهة الدولية مجد د ا

طرابلس - الوسط

 خبرات إندونيسية لبرملانيات ليبيا
إلى  ليبيا«  أجل  من  »برلمانيات  كتلة  تسعى 
االستفادة من الخبرات اإلندونيسية في مجال 
الديمقراطية وتمكين المرأة، وهو ما عكسته 
ولقاء  جاكرتا،  إلى  للكتلة  األخيرة  الزيارة 
مجلس  رئيس  مع  الليبي  البرلماني  الوفد 
زون،  فضلي  المكلف  اإلندونيسي  النواب 

الماضي. اإلثنين 
المكلف  اإلندونيسي  النواب  مجلس  رئيس 
لتقاسم خبراتها في  إلى أن بالده مثالية  نوه 
أن  إلى  مشيرًا  ليبيا،  مع  الديمقراطية  مجال 
إندونيسيا لها سبق في التجربة الديمقراطية 
في  الكبير  دورها  عن  فضاًل  المرأة،  وتمكين 

الديمقراطية. آلية 
للمرأة  السياسية  بالمشاركة  زون  وأشاد 
الليبية أن التعاون مع ليبيا هو أمر مهم جدًا 
اإلندونيسية،  الجمهورية  باهتمام  ويحظى 
البلدين  بين  مثمر  تعاون  إلى  تطلعه  مؤكدًا 

الصديقين على األصعدة كافة.
حليمة  الكتلة،  رئيسة  قالت  بــدورهــا، 
لالطالع  الزيارة  هذه  إن  العائب،  الصادق 
اإلندونيسية،  الديمقراطية  التجربة  على 
الــمــرأة  تمكين  آلــيــة  مــجــاالت  فــي  خــاصــة 
إلى  باإلضافة  منها،  االستفادة  ومحاولة 
النواب  مجلس  داخل  النوعية  باللجان  االلتقاء 
المهمة  الملفات  واستعراض  اإلندونيسي، 

على كل األصعدة.
وأعربت عضوات مجلس النواب الليبي عن 
التشريعية  التجربة  من  لالستفادة  تطلعهن 
كفاءة  رفع  في  أسهمت  والتي  اإلندونيسية، 
ضرورة  أكدن  كما  والصحة،  التعليم  قطاعي 
من  برلمانيات  »كتلة  بين  التعاون  مجال  فتح 
مجلس  في  المرأة  تجمع  وبين  ليبيا«،  أجل 
مشتركة  عالقة  وخلق  اإلندونيسي  النواب 

البرلمانين. في  النسائي  للتجمع 

< منشآت نفطية بحقل الفيل



كشـف تقريـر جديـد أن الرسـائل النصيـة التي ترسـل عن 
طريـق الخطـأ، ويتـم حذفها بسـرعة مـن تطبيـق »واتس 
بعـد  المتلقـي،  قبـل  مـن  بسـهولة  قراءتهـا  يمكـن  آب«، 
ثغـرة  اكتشـاف  تـم  فقـد  المرسـل،  قبـل  مـن  تحـذف  أن 
أواخـر  آب  واتـس  تطبيـق  طرحهـا  التـي  الميـزة  ضمـن 

المحذوفـة. الرسـائل  اسـتعادة  تتيـح  الماضـي،  العـام 
نكسـت  »ذي  الهولنـدي  التكنولوجيـا  موقـع  وكان 
الثغـرة وأبلـغ عنهـا، حيـث  ويـب«، أول مـن الحـظ هـذه 
بعـد حذفهـا  حتـى  تظـل ظاهـرة  المحذوفـة  الرسـائل  أن 
ضمـن  المجموعـات  أو  الخاصـة  المحادثـات  فـي  سـواء 

آب«. »واتـس  تطبيـق 
وعلـى الرغـم مـن أن الرسـالة األصليـة تختفـي، ويحـل 

إال  الرسـالة«،  هـذه  حـذف  »تـم  يتضمـن  نـص  محلهـا 
أي  المقتبسـة،  الرسـائل  علـى  ينطبـق  ال  األمـر  هـذا  أن 
الـذي  النـص  بالفعـل  عندمـا يكـون شـخص مـا قـد نقـل 
تريـد حذفـه، حيـث الحـظ الموقـع أن الرسـائل المقتبسـة 
عالمـات  فـي  تظهـر  تـزال  ال  المجموعـة  دردشـات  فـي 
االقتبـاس، حتـى بعـد أن تـم محوهـا، كمـا ينطبـق األمـر 

الخاصـة. المحادثـات  علـى  ذاتـه 
الجديـدة،  ميزتهـا  عـن  أعلنـت  قـد  آب  واتـس  وكانـت 
7 دقائـق مـا لـم  التـي تتيـح حـذف الرسـائل فـي غضـون 
يكـن  لـم  أنـه  إال   ،2017 أكتوبـر  فـي  المتلقـي،  يقرأهـا 
يتعلـق  مـا  فـي  جيـد  بشـكل  تعمـل  ال  الميـزة  أن  متوقعـا 

باالقتباسـات.
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أغنية  البكوش،  معتصم  الشاب،  الليبي  الفنان  طرح 
بث  موقع  عبر  »سيدهم«،مؤخرا  بعنوان  جديدة 
كلمات  من  األغنية  »يوتيوب«،  المصورة  المقاطع 
بن  جمعة  وهندسة صوت  البكوش،  معتصم  وألحان 

تاهية.
وقال الفنان معتصم البكوش »بواية الوسط«، إن 

جديد،  أسلوبها  وأن  المونولوج  تحت  تندرج  األغنية 
مشيرا إلى أن »سيدهم«، هي أغنية »سينغل« تطرح 
أغاني ناجحة مثل: »بالليبي، فرحة  منفردة، بعد عدة 
وغيرها،  بنموت«،  بعده  يحسابني  غزالة،  أنت  عمري، 
ويعمل الفنان الليبي الشاب على تسجيل مجموعة من 

األغاني الجديدة، المقرر طرحها في الفترة المقبلة.

يطرح أغنيته الجديدة على »يوتيوب« 
الفنان معتصم البكوش 

ياصاحبي خليك صاحب طيب..طريق المعاصي والكباير سيب 
خليك صاحب خيره....وخليك طيب فالرفق والجيره

السعودية،  في  مرة  ألول  أقيم  الذي  الجاز  موسيقى  مهرجان  أثار 
وسجل  بالرياض،  أيام  ثالثة  لمدة  للترفيه،  العامة  الهيئة  بتنظيم 
السعودية  داخل  سواء  الجدل  من  الكثير  كبيرا،  جماهيريا  حضورا 
إلى  البعض  أشار  فيسبوك حيث  على  الليبية  الصفحات  رواد  بين  أو 

صعود التيار الوهابي في ليبيا وانحصاره في السعودية.

ثغرة في »واتس آب« تتيح قراءة األخبار املحذوفة

#مهرجان_موسيقى_الجاز

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن شركة »إنرجايزر« 
هاتف  أول  ستطلق  البطاريات،  تصنيع  في  المتخصصة 
ذكي خاص بها، والذي سيتم توزيده ببطارية وصفت 

بأنها »الحلم«.
المتخصص  التقني  آرينا«  إم  إس  »جي  موقع  وأشار 
إلى أن هاتف »إنرجايزر« األول، سيتم تزويده ببطارية 
قوية ليس لها مثيل من قبل بسعة تصل إلى 16 ألف 

ميللي أمبير في الساعة.
ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن هاتف »إنرجايزر«، 
برو«،  كى   16 بي  ماكس  »بــاور  عليه  ستطلق  الــذي 
مؤتمر  في  مشاركتها  خالل  الجاري،  فبراير  نهاية 
برشلونة  مدينة  فــي  العالمي  الــجــوال 

اإلسبانية.
باقي  عــن  ــا  أم
مــــواصــــفــــات 
بخالف  الهاتف، 
الـــبـــطـــاريـــة، 
ــي  ــ ــأت ــ ــي ــ ــس ــ ف
لمسية  بشاشة 
 5.99 بقياس 
بمعدل  بوصة، 
 1080×2160

بيكسل.

شركة تطلق الهاتف 
ذا البطارية »الحلم«

واصف  الليبي  والممثل  المخرج  يواصل 
السينمائي  الفيلم  تصوير  الخويلدي 
العام  والمتوقع عرضه منتصف  »الكابو« 

الجاري. 
الفيلم من إنتاج شركة روبيك لإلنتاج 
هويدي  ســراج  الكاتب  وتأليف  الفني 
الذي قال في مؤتمر صحفي إن القصة 
وتدور  الليبي  الواقع  من  مستوحاة 
حول كواليس عالم عصابات اإلجرام 

والحرابة والخطف.
كتابة  أن  ــى  إل هــويــدي  وأشـــار 
وبأن  شهرين،  استغرقت  القصة 
جنزور  منطقة  اختار  العمل  فريق 
الفيلم، كما أوضح  مكانا لتصوير 
إخراج  في  سيشارك  أنه  هويدي 
المؤتمر  خالل  مطالبا  الفيلم، 
المسؤولة  الجهات  الصحفي 
بدعم صناعة السينما في ليبيا.

لنظام  جديدا  تحديثا  »أبل«األمريكية  شركة  طرحت 
»آيفون«  هواتف  على  العامل  إس«  أو  »آي  تشغيلها 
مواقع  وصفتها  مشكلة  لمعالجة  »آيباد«،  وحاسبات 

بالمزعجة.
 »11.2.6 إس  أو  »آي  تحديث  أن  إلى  »أبل«  وأشارت 
اآلونة  في  ظهرت  التي  الرسائل  مشكلة  لعالج  جاء 

األخيرة، بحسب موقع »ذا فيرج« التقني المتخصص.
مشكلة  من  يعاني  المستخدمين  من  عدد  وكان 
أي  استقبل  إذا  الجهاز  تعرف  بعدم  تتعلق  »غريبة« 
رسالة تحتوي على حروف أو رسوم باللغة الهندية، حيث 
هذه  فتح  محاولة  عند  فجائية  بصورة  الجهاز  إغالق  يتم 

الرسالة.

تحديث جديد من »أبل« 
يعالج مشكلة مزعجة

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● كشافة بنغازي يغرسون شجرة خالل احتفالهم بالذكرى 64 لتأسيس الحركة الكشفية في ليبيا.

كلمة1000

هو موسيقى الجاز بس اآلن البدء ببناء 
أكبر دار لألوبرا تخيلي كيف حتكون ونحنا 
مطرب غنى التمت عليه الذئاب البشرية 

من كل مكان.

وطني األكبر

هك االواحد يمشي للعمرة وهو 
متريح منها عبادة ومنها سياحة في 

الرياض.

Ahmed Alshrkse

»الكابو« فيلم ليبي يكشف 
عصابات اإلجرام

هل تكون ليبيا البالد 
البديلة لليتامى 

السلفيين؟؟

أدرار المغيربي

المشكلة إن الجالية اللى 
عندنا من الصعب إنها 
تدير update ..ليبي 

وصكر راسه.

Abdel Karim Abbas

امتا ايجينا ترامب 
يزورنا اينعنشنا شوي.

  Lilo Zgo 

السيارات  أنواع  أن  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
حقائق  إلى  تشير  قد  ما  مجتمع  في  الموجودة 
المجتمع،  الدخل في هذا  واقعية حول مستوى 
المثال،  سبيل  فعلى  فيه،  السكانية  والتركيبة 
ما،  األجنبية في حي  السيارات  ازداد عدد  كلما 
كان ذلك مؤشرا على ارتفاع متوسط الدخل في 
ذلك الحي، وفق قناة »بي بي سي« البريطانية.

قد ال يبدو ذلك مفاجئا، لكن الجزء المفاجئ 
المعلومات لم تعد تجمع  حقا هو أن كل هذه 
تعمل  خوارزميات  خالل  من  بل  يدوي،  بشكل 
في المناطق التي تغطيها خدمة غوغل لعرض 
صور الشوارع )ستريت فيو(. ولهذا النهج دالالت 
كبيرة على كيفية جمع بيانات عن الدخل على 

نطاق واسع في المستقبل.
في  ستانفورد  جامعة  في  دراسة  وأجريت 
كاليفورنيا نشرت الشهر الماضي، ومن خاللها 
بحثت  خاصة  خوارزميات  البحث  فريق  وضع 
لعرض  غوغل  من صور  مليون صورة   50 في 

الشوارع جمعت من 200 مدينة أمريكية.
وحددت هذه الخوارزميات كل سيارة تقريبا، 
ونوعها، وتصميمها وسنة الصنع الخاصة بها، 
أو  أخرى،  أشياء  السيارات  تلك  حجبت  لو  حتى 

التقطت صورها من زاوية غريبة.
ببيانات  النتائج  تلك  قورنت  ذلك،  وبعد 
وفرها إحصاء رسمي عن تلك المدن األمريكية 
موضع الدراسة، أجري من خالل مسح ميداني 
مليون   250 تكلفته  وبلغت  باب،  إلى  باب  من 
بيانات  اإلحصاء  هذا  وأظهر  أمريكي،  دوالر 

التعليم،  ومستوى  النوع،  تحدد 
إلى  إضافة  والبطالة، 

أفضليات التصويت.
هذه  ومع 

تمكن  المقارنة، 
ن  حثو لبا ا
التنبؤ  من 
من  بمجموعة 

المعلومات الديموغرافية، منها مستوى الدخل، 
والعرق، وحتى اآلراء السياسية، وكان كل ذلك 
من خالل أنواع السيارات الموجودة في مختلف 

تلك المناطق.
قوي  اصطناعي  ذكاء  الستخدام  ويمكن 
السيارات من خالل خدمة عرض  لتحليل صور 
أسرع  طريقة  يوفر  أن  غوغل  من  الشوارع 
من  تعاني  قد  التي  المناطق  لتحديد  وأرخص 

عدم المساواة بشكل أكبر من غيرها.
اقتصادية  فوارق  المثال، هناك  فعلى سبيل 
مدينة  في  الدخل  مستوى  في  كبيرة 
السيارات  توجد  حيث  شيكاغو، 
كلفة  األكثر  وتلك  الرخيصة 
في أماكن منفصلة عن 
جميع  في  بعضها 
أنحاء المدينة، 

بينما 
ت  شهد

فارق  أقل  فلوريدا،  في  جاكسونفيل،  مدينة 
أنواع  توزيع  على  الحكم  خالل  من  اقتصادي، 

السيارات، حسب »بي بي سي«.
الدراسات  ألن  أيضا  مهم  أمر  وهذا 
من  النوع  هذا  إلى  تتوصل  التي  واإلحصاءات 
مثال(  السياسية  والميول  العرق  )مثل  البيانات 

تكون شاقة، ومكلفة، وتستغرق وقتا طويال.
الرئيسية في  الباحثة  غيبرو،  تيمنيت  وتقول 
الفريق  تلقى  الدراسة،  نشر  منذ  إنه  الدراسة، 
تلك  استخدام  أرادوا  سياسيين  من  اتصاالت 
البياناتو وتستخدم شركة غوغل أيضا متجولين 
من البشر يتنقلون في الطرقات التي ال يمكن 
لخدمة  صور  اللتقاط  إليها  الوصول  للسيارات 

»عرض الشوارع«.
وطالما أن هناك شركات تكنولوجية تلتقط 
فإن  سياراتنا،  وحتى  ومنازلنا  حياتنا  من  صورا 
أكثر  إليها  الوصول  يكون  قد  وأسرارنا  رواتبنا 

سهولة مما نعتقد.

سيارات »غوغل« تتجسس على أسرارك
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• تدور تساؤالت حول طبيعة الجهة المنظمة 
الحوار؟

مركز  هــي  المؤتمر  المنظمة  الجهة   -
في  الفاعلة  الجهات  أحد  وهو  اإلنساني،  الحوار 
تكون  ما  وغالبًا  النزاعات،  حل  في  الوساطة 
االتحاد  من  مدعومة  الحوارية  الجوالت  هذه 

األوروبي.
• وماذا عن المعايير التي جرى اختيار الجهات 

الحوار؟ المشاركة في هذا 
المنظمة  الجهة  المسألة  هذه  عن  يسأل   -
المؤتمر شهد مشاركات متنوعة  المؤتمر، لكن 
والغرب  الشرق  من  الليبية،  األطياف  جميع  من 
بلديات،  عمداء   3 أيضًا  شارك  بل  والجنوب، 
للدعم في  المتحدة  وبحضور رئيس بعثة األمم 

ليبيا غسان سالمة.
الحوار،  هذا  الحقت  االتهامات  من  الكثير   •
أي  تشغل  ال  شخصيات  مشاركة  بينها  ومن 

غير مؤثرة؟ وبالتالي  حاليًا  منصب 
وسجل  الثالثة،  للمرة  ينعقد  جنيف،  حوار   -
البحث  إلى  تهدف  كانت  متنوعة،  مشاركات 
البالد، وشارك  المتأزمة في  عن حلول لألوضاع 
المسلحة،  التشكيالت  قادة  من   4 أو   3 فيها 
ليبيا  مصرف  محافظ  بينهم  من  ومسؤولون 
هؤالء  يكن  لم  وإذا  الكبير،  الصديق  المركزي 

المؤثر. مؤثرين فمن هو 
• وماذا عن مشاركة شخصيات محسوبة على 

السابق؟ النظام 
نقاش  فتح  إلى  يهدف  كان  جنيف  حــوار   -
الليبي  المشهد  في  األطراف  جميع  بين  واسع 
يقيل  حل  إلى  للوصول  تمييز،  أو  إقصاء  دون 

عثرتها. البالد من 
بأنه  الحوار  هذا  الحقت  اتهامات  هناك   •
الوضع  على  إخوانية  أجندة  لفرض  يسعى 

الليبي، كيف ترد على ذلك؟
السياسية،  ــراف  ــ األط شيطنة  أرفـــض   -
جملة  االتهام  هــذا  تنفي  الحوار  وتوصيات 
الليبيين  جميع  توافق  موضع  ألنها  وتفصياًل، 

استثناء. دون 
التوصيات  في  األول  البند  من  نبدأ  إذن   •
مؤسسات  توحيد  وهي  الحوار،  عن  خرجت  التي 
السياسي،  االتفاق  تعديل  خالل  من  الدولة 
ــراف  إش تحت  جــديــدة  حـــوار  جــولــة  ــالق  وإطـ
عملية  آليات  يقدم  لم  لكن  األممي.  المبعوث 

جديدة للخروج من األزمة؟
في  بــدأ  ــذي  ال فالحراك  مــوجــود،  الحل   -
الماضي،  الــعــام  مــن  ديسمبر   12 القاهرة 
إلى  انتهى  الــذي  األول،  القاهرة  بيان  أنتج 
على  يتم  التي  الوطنية،  الثوابت  من  مجموعة 
قدم  واالتفاق  الليبية،  المشكلة  حل  أساسها 
الذي  السياسي،  االتفاق  لتعديل  مقترحات؛   5
وهيئة  األزمة،  لحل  إطارًا  يكون  أن  على  اتفقوا 

الحوار واألمم المتحدة، أخذتا بثالثة مقترحات، 
ومعالجة  الرئاسي،  المجلس  تعديل  في  تمثلت 
إلى  الدولة، باإلضافة  الخلل في تركيبة مجلس 

للجيش. األعلى  القائد  واختصاصات  صالحيات 
االتــفــاق  تضمين  ــو  ه اآلن  والــمــطــلــوب 
في  للبدء  الدستوري  ــالن  اإلع في  السياسي 
توحيد المؤسسات، وقد لمسنا نتائج ذلك أخيرًا 
برعاية  الحوار  من  ثالثة  جولة  عن  اإلعالن  مع 

األممي. المبعوث 
موازين  إلــى  يقود  المؤسسات  توحيد   •
عن  التوصيات  تحدثت  فقد  األرض،  على  القوى 
كشرط  واألمنية  العسكرية  المؤسستين  توحيد 
واآلمنة  القوية  الــدولــة  مقومات  الستعادة 
التي تجرى  الجوالت  يرد ذكر على  والسيد، ولم 

القاهرة؟ في 
الحوار  التي جرت خالل  المناقشات  أشادت   -
إن  إذ  القاهرة،  في  تجرى  التي  الحوار  بجوالت 
توحيد المؤسسة العسكرية أمر مهم جدًا، وقد 
المؤسسة  توحيد  بشأن  إيجابية  لنتيجة  يفضي 
التشكيالت  معضلة  ولحل  والغرب  الشرق  في 
في  سريعًا  جــوالتــه  مضت  ــد  وق المسلحة، 
والمطلوب  البطء،  بعض  شهدت  لكن  بدايتها 

المسألة. حسم هذه 
• وهل لمستم اعتراضًا من أي طرف؟

- كان هناك توافق عام حول هذه النقطة.
الوطني  الملتقى  أهمية  أكدت  التوصيات   •
إلى  اشــارة  في  الوطنية،  المصالحة  دعم  في 
المبعوث   اقترحه  الذي  الجامع  الوطنى  المؤتمر 
األممي غسان سالمة.. أال ترى أن هذه الدعوة 

غامضة؟
النقاشات  في  رئيسًا  محورًا  وكانت  نعم،   -
خالل  عليها  اعتراضًا  وسجلت  دارت،  التي 
أعمال  جــدول  الــواضــح  غير  من  إذ  الجلسة، 
سيصبح  كان  ما  وإذا  أهدافه  أو  الملتقى  هذا 
المتحدة  األمــم  مبعوث  لكن  بــديــاًل،  جسمًا 
بدياًل،  تكون جسمًا  لن  أنها  أكد  غسان سالمة 
يجر  لم  غامضة  مرحلة  إنها  القول  يبقى  لكن 

بعد. عنها  اإلفصاح 
تحدثت  فقد  الوطني،  الملتقى  ذكر  على   •
الشاملة،  الوطنية  المصالحة  عن  التوصيات 

أفريقيا؟ فهل يمكن أن تتكرر تجربة جنوب 
ناجزة،  عدالة  دون  مصالحة  ال  أنه  أرى   -
 17 ثــورة  بعد  ســواء  الماضي  جرائم  تحاكم 
ودون  الــقــذافــي،  عصر  فــي  حتى  أو  فبراير 
المصالحة  ستكون  الناجز  والقضاء  العدالة 
أو  قتاًل  للظلم  تعرضوا  لكل من  وتقتص  هشة، 
في  المغرب  تجربة  أن  وأرى  اغتصابًا،  أو  خطفًا 
مميزة  انتقالية  عدالة  عبر  والمصالحة  اإلنصاف 

ليبيا. الحالي في  للوضع  وتصلح 
• لكن القضاء الليبي يعاني من مشكالت في 

العدالة؟ الراهن تؤثر على سير  الوقت 
تتعرض  لقاٍض  كيف  صرحاء،  نكون  دعنا   -
حكمًا  يصدر  أن  للتهديد  أسرته  وحياة  حياته 
مؤسسة  دعم  هو  المطلوب  إذن  عاداًل،  قضائيًا 

وهذا  بها،  المنوطة  بالمهام  للقيام  القضاء 
جديدة  واحدة  حكومة  بتشكيل  إال  يكون  لن 
بإنهاء  لها  األجــواء  وتهيئ  االنقسام  تُنهي 
والقانون  الدولة  سلطة  خــارج  السالح  وجــود 
اإلنساني  الوضع  وكذلك  األمني  الوضع  وضبط 

االقتصادي. التدهور  ومعالجة  والمعيشي 
إجراء  أهمية  جنيف  حــوار  توصيات  أقــرت   •
يمكن  مدى  أي  إلى  ونزيهة،  شفافة  انتخابات 

للتطبيق؟ البند قابل  أن ذلك 
من  نوعًا  أصبح  االنتخابات  عنْ  الحديث   -
»العبث« في هذه الظروف التي تمر بها البالد، 
سياسيًا  اآلخر  تلو  يومًا  ســوءًا  تــزداد  واألمــور 
انتخابات  إجراء  يمكن  فكيف  وأمنيًا،  واقتصاديًا 
هناك  موحدة؟  وحكومة  انتخابات  قانون  دون 
مع  الجنوب  في  اشتباكات  المثال  سبيل  على 
إجراء  يمكن  فكيف  أجنبية،  مسلحة  عصابات 

هذه االنتخابات في ظل هذا الوضع؟
بإجراء  التفاؤل  معطيات  هي  ما  أعرف  وال 

الجاري؟ العام  االنتخابات خالَل 
• وما المخرج من هذا المأزق؟

الــمــلــف األمــنــي  ــر  ــدي - حــكــومــة أزمـــة ت
واالقتصادي وتهيئ األوضاع في البالد وتضبط 
االنتخابات،  إلى  الذهاب  أجل  هذه األوضاع من 
ظل  وفي  األوضاع  هذه  ظل  في  االنتخابات  أما 

االقتصادي  التردي  ظل  وفي  السالح،  انتشار 
أي  إلى  تقود  لن  المسألة  فهذه  والمعيشي، 

نتيجة.
البلديات،  دور  جنيف  حوار  مخرجات  ثمنت   •
المالية، فكيف يكون  ودعت إلى حل المختنقات 

ذلك؟
متكررة  مالية  أزمات  من  تعاني  البلديات   -
من  الميزانيات  وصول  وعدم  االنقسام،  نتيجة 
المنقسمة  األوضاع  نتيجة  المركزية،  الحكومة 

البالد. في 
الماضي  يناير  في  شحات  ملتقى  كان  وقد 
بلديات  عمداء  مشاركة  شهد  إذ  مهمة،  خطوة 
في  بالعصيان  وهددوا  البالد،  أنحاء  جميع  من 

وجه هذا االنقسام الحاصل في البالد.
الذين  البلديات  عمداء  أن  الالفت  وكــان 
إجــراء  إلــى سرعة  ــوا  الــحــوار دع فــي  شــاركــوا 
البقاء  يريدون  ال  ألنهم  البلدية،  االنتخابات 
مسألة  وهــي  طويلة،  لفترة  مناصبهم  في 
وعربية  ليبية  عادة  ظل  في  بها  اإلشادة  يجب 

بالكراسي. بالتمسك 
في  للبلديات  آخر  ملتقى  عقد  المقرر  ومن 
شيء  وهو  الجاري،  مارس  شهر  في  طرابلس 
البالد. الحاصل في  إيجابي يقفز على االنقسام 

اتخاذ  إلــى  جنيف  حــوار  دعــوة  عن  ــاذا  وم  •
الليبية  األرصدة  للحفاظ على  الالزمة  اإلجراءات 

الخارج؟ في 
لنهب  تتعرض  الخارج  في  الليبية  األرصدة   -
اإلجراءات  باتخاذ  التوصية  كانت  لذلك  منظم، 
الالزمة للحفاظ على هذه األرصدة أمرًا ضروريًا.

• هل هناك دليل موثق على ما تقول؟
* نعم، رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور 
محمود جبريل كشف خالل إحدى جلسات الحوار 
أن بعض فوائد االستثمارات الليبية في الخارج، 
إلى  تذهب  الــدوالرات،  بماليين  تقدر  والتي 
جبريل  واستند  ليبيا،  داخل  المؤسسات  بعض 

إلى تقرير أممي لم ينشر بعد.
• مع الحديث عن المال واالقتصاد، هل سجل 

المناقشات؟ االقتصادي حضورًا خالل  الشأن 
الصديق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ   -

الحوار، وشارك في فعالياته. الكبير حضر 
• وماذا عن توحيد المصرف المركزي؟

المصرف  تــوحــيــد  إن  ــول  ــق ال بــديــهــي   -
في  المقصودة  المؤسسات  المركزي من ضمن 
بتوحيد  والخاصة  التوصيات،  من  األول  البند 

الدولة. مؤسسات 
ما  ضوء  في  الحوار  نتائج  تقيم  كيف  أخيرًا،   •

يقال إنها »حبر على ورق«؟
بكل  مثمرًا  كــان  الحوار  هــذا  أن  أعتقد   -
المشاركون  والنواب  فالمسؤولون  المقاييس، 
الحوار  هذا  نتائج  سيحملون  الجلسات  هذه  في 
ما  إليهم  وسينقلون  المعنية،  الجهات  إلى 
أمام  طــرف  كل  ليوضع  الــحــوار،  إليه  توصل 

مسؤولياته.

<  إحدى جلسات ملتقى شحات للبلديات يناير الماضي

< غوقة خالل حواره مع الوسط

الوسط - حوار: عالء حموده

عميد بلدية سبها: 4 خطوات حلل مشكلة التدهور األمني 

أزمــات املواطـــن في الجنـــوب أصبحـــــت ســـــياسية
تنتهي  تكاد  ال  ــرى،  األخ تلو  أزمــة 
إحداها حتى تؤرق غيرها األهالي، من 
الوقود، مروراً بالسيولة الشحيحة في 
تلك  األمــن،  انعدام  إلى  المصارف، 
سبها،  مواطني  حياة  مالمح  كانت 
يعاني  الذي  الجنوب  بلديات  إحدى 
الدولة  وغياب  الخدمات  نــدرة  من 
ممثلة في المجلس الرئاسي. فعميد 
بلدية سبها حامد الخيالي تحدث في 
حوار إلى »الوسط«، عن تلك األزمات، 
واصفًا بعضها بأنها أصبحت سياسية 
إلى  األطــراف، مشيراً  تحركها بعض 
أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
دعمه  رغم  شيئًا،  يقدم  لم  الوطني 

بعض البلديات األخرى.
وإلى نص الحوار:

• ما أسباب انقطاع الوقود عن مستودع سبها 
النفطي؟

- أزمة الوقود أصبحت سياسية اآلن، حيث إن 
مستودع  من  بالوقود  تتغذى  الجنوبية  المنطقة 
أن سائقي شاحنات  إلى  النفطي، مشيرًا  مصراتة 
الوقود اشتكوا من انعدام األمن في الطريق بين 
العميد  اتفاق مع  لعقد  ما دفعنا  مصراتة وسبها، 
محمد بن نايل آمر اللواء 12 على تأمين الطريق 
من الجفرة إلى سبها، وطالبنا من بعض الجهات 

الجفرة،  مصراتة  من  الطريق  بتأمين  بمصراتة 
الحماية  قوة  دعم  مصراتة  طلبت  لألسف،  لكن 
الدولة  يكلف  ما  المهمة،  تأدية  أجل  من  بالمال 

مبالغ كثيرة.
من  لها  حل  بإيجاد  قمنا  األزمــة،  تلك  ورغم 
عبر  والغاز،  الوقود  أزمة  لجنة  مع  التواصل  خالل 
إمداد مستودع طرابلس والزاوية سبها بالوقود، 

لكن اصطدمنا بنفس موقف مصراتة وهو تأمين 
في  فنحن  أمامنا،  عثرة  حجر  مثل  ما  الطريق، 
أو  طرابلس  إلى  قوة  إرسال  نستطيع  ال  الجنوب 
صدام  أي  لتفادي  الوقود  قوافل  لمرافقة  الزاوية 

مسلح ربما يحدث في الطريق.
حتى  بل  فقط  الوقود  فى  ليست  المشلكة 
فى  عليه  يُعتمد  الذي  الديزل  ووقود  الطهي  غاز 

الطهي وتشغيل المخابز، وكذلك في سيارات نقل 
يثير  وما  الثقلية،  واآلليات  والطلبة  الموظفين 
حفيظة الجميع، أن الوقود وغاز الطهي متوفر في 
ما  رغم  مرتفعة،  وأسعاره  بكثرة  السوداء  السوق 

نعانيه منذ 3 أشهر.
• ماذا عن السيولة وعمل المصارف بسبها؟

المركزي  ليبيا  مصرف  مدير  مع  تواصلنا   -

عمل  لمتابعة  لجنة  بتشكيل  وجه  الذي  بسبها 
على  واتفقنا  السيولة،  وصــول  أثناء  المصارف 
الحسابات  حسب  المصارف  على  السيولة  صرف 
الصرف  نسبة  تحدد  أن  على  للموظفين  الجارية 
فى  يودع  وأن  للمصرف  المصروف  المبلغ  على 
يقوم  وأن  المحددة،  القيمة  شخص  كل  حساب 
شهر  بعد  حتى  القيمة  بسحب  الحساب  صاحب 
دون أن يتصرف فيها المصرف، لكن كل المصارف 
باستثناء »الوحدة« لم تلتزم بهدا االتفاق، ما أدى 
التي  المصارف  على  الطوابير  مشاهد  ظهور  إلى 
ينفذ منها السيولة خالل يوم أو يومين، دون أن 
جزء  أو  رواتبهم  على  الموظفين  معظم  يحصل 

منها.
دعم  في  الرئاسي  المجلس  دور  عن  حدثنا   •

بلدية سبها؟
شيئًا،  يقدم  لم  الرئاسي  المجلس  لألسف..   -
ميزانية  تصرف  لم  المحلي  الحكم  وزارة  أن  كما 
السابق  2016، فنحن ذهبنا في  البلدية من عام 
إلى المجلس الرئاسي، لكن لم يقدم لنا أي شيء 

رغم أنه يقدم خدمات لبعض البلديات األخرى.
• من الجهة التي دعت البلدية لزيارة الواليات 

المتحدة؟
- دعينا من المعهد الجمهوري عن طريق وزارة 
البلديات  الخارجية، فى خطوة لالطالع على عمل 
تعمل  وكيف  وواشنطن  نيويورك  مثل  األمريكية 
)..( اطلعنا على عمل البلديات والكوادر الموجودة 
فيها، واطلعنا على دور المواطن في مساعدة عمل 
وكيفية  واالقتراحات  الحلول  تقديم  في  البلديات 
المجتمع  مؤسسات  دور  عن  فضاًل  تطبيقها، 

المدني في جباية أموال التبرع لبعض المشروعات 
من التجار ورجال األعمال .

• كم بلدية من ليبيا قامت بهذه الزيارة؟
- دعيت 5 بلديات لحضور ذلك االجتماع، لكن 
صبراتة  تخلفت  الظروف  بعض  لحدوث  نظرًا 
يكمل  ولم  طرابلس،  بلديات  وإحــدى  وبنغازي 
التي تبادلنا خاللها وجهات  الزيارة  الزنتان  عميد 
للوضع  نتطرق  ولم  البلديات،  عمل  حول  النظر 

السياسي في ليبيا.
• هل يمكن تطبيق ما اطلعتم عليه في بلديات 

ليبيا ؟
- لألسف.. فعدم االستقرار في ليبيا واالنشقاق 
عن  البلديات  عمل  تعطيل  في  سبب  السياسي 
بالشكل  بدورها  القيام  وعن  المواطن،  خدمة 
لتطبيق  فرصة  هناك  ذلك  رغم  لكن   )..( األمثل 

ذلك شرط االستقرار.
• ماذا عن مطار سبها المغلق منذ 2014؟

)..( تصادفنا بعض  المطار  أملنا كبير في فتح 
المشاكل سواء كانت حكومية أو اجتماعية، لكنها 
ستحل قريبًا، ألن المطار يهم كل الليبيين وليس 

سكان سبها فقط.
األمني  التدهور  مشكلة  حل  يمكن  كيف   •

بسبها؟
سهل  سبها  بمدينة  األمني  الوضع  حل   -
األمنية  الجهات  وتكاتفت  اتفقت  إذا  ــدًا،  ج
أمن  مديرية  تقوم  أن  جانب  ــى  إل جميعًا، 
بواحدتهم  األفراد  كل  والتحاق  بعملها،  سبها 
الجهات  لجميع  الحقيقي  الدعم  وتوفير  األمنية، 

األمنية. واألجهزة 

< حامد اخليالي عميد بلدية سبها 

الوسط ـ رمضان كرنفودة

يرفض »شيطنة« حوار جنيف.. و»امللتقى الوطني« كان محل جدل

غوقة: ال مصالحة دون عدالة .. 
والنموذج املغربي هو األقرب

جدل وتساؤالت واتهامات واكبت حوار جنيف، الذي انعقد في 
الثاني عشر من فبراير وعلى مدى يومين، فقد كان مجرد إعالن 

إلى  الحوار، وصواًل  تسريبات عن أسماء المشاركين ومواضيع 
الثماني التي خرج بها، محل جدل واسع وانتقادات  التوصيات 

بارزة. ليبية  واسعة من سياسيين ونخب 
السابق عبدالحفيظ غوقة، كان  االنتقالي  المجلس  رئيس  نائب 

من بين المشاركين في جلسات هذا المنتدى، الذي سجل حضورًا 
التي  الخانقة  ليبية مختلفة، بحثًا عن حلول لألزمة  واسعًا من أطياف 

تعيشها البالد.. وفي هذا الحوار الذي أجرته »الوسط«، يحاول غوقة 
الرد على االنتقادات كافة التي صوبت إلى األطراف المشاركة، لكنه 

أبرز في الوقت نفسه نقاط االنتقادات على التوصيات وما جرى خالل 
الحوار. الجلسات، وإلى نص 

توصيات الحوار ترد على اتهامات 
»األجندة اإلخوانية«

نهب ماليين الدوالرات من فوائد 
االستثمارات الليبية بالخارج

كيف يمكن إجراء انتخابات دون 
قانون انتخابات وحكومة موحدة

المبعوث األممي قدم تعهد ا واحد ا بشأن »الملتقى الوطني«

الوقود وغاز الطهي متوفران في 
السوق السوداء بكثرة وبأسعار 

مرتفعة

عدم االستقرار في ليبيا واالنشقاق 
السياسي سبب تعطيل عمل 

البلديات عن خدمة المواطن

كل مصارف سبها باستثناء 
»الوحدة« لم تلتزم باالتفاق مع 

»ليبيا المركزي«



بتعـاون  الطبـي،  طبـرق  مركـز  يطالـب 
أمـن  عناصـر  وتوفيـر  البلـدي  المجلـس 
مسـاندين للعامليـن بنقطـة األمـن بالمركـز 
األمنيـة وحفاظـا  السـيطرة  مـن أجـل بسـط 
المركـز،  داخـل  العامليـن  سـامة  علـى 
عميـد  عقـده  اجتمـاع  خـال  ذلـك  وجـاء 
بلديـة طبـرق الناجـي مـازق، مـع مديـر عـام 
الجالـي  فـرج  الدكتـور  الطبـي  طبـرق  مركـز 
مـن  وعـدد  والمكاتـب  اإلدارات  ومديـري 
داخـل  العمـل  سـير  عمليـة  لبحـث  األطبـاء 

المركـز. أقسـام 
المسـؤول  حسـب  االجتمـاع،  وتطـرق 
اإلعامـي بمركـز طبـرق الطبـي معتـز خالـد، 
إلـى نقـص اإلمكانـات باألقسـام مـن أدوية 
التـي  وغيرهـا،  وفنيـة  طبيـة  ومسـتلزمات 
العامليـن بالمركـز، ومـا  تتسـبب فـي إحـراج 

الماضيـة  القليلـة  المـدة  خـال  توفيـره  تـم 
أجهـزة  وإصـاح  وأدويـة طبيـة  أدوات  مـن 
وغيرهـا  معمليـة  ومـواد  محاليـل  وتوفيـر 
كان علـى نفقـة إدارة المركـز، وأضـاف خالد 
لشـروح  »اسـتمع  طبـرق  بلديـة  عميـد  أن 

كافيـة ووافية مـن العناصـر الطبيـة والطبية 
المسـاعدة ومـن مسـؤولي اإلدارات، خاصـة 
التشـخيصية  القلبيـة  القسـطرة  أقسـام 
وجراحـة  السـرطانية  واألورام  والعاجيـة 
الصـدر، ونسـب اإلنجـاز التـي حققهـا المركز 
المعـدات  بتوفيـر   2018 العـام  بدايـة  مـع 
التـي  األجهـزة  مـن  عـدد  وإصـاح  الطبيـة 
أسـهمت فـي عـودة عجلـة الخدمـة الصحيـة 
فـي  المواطنيـن  راحـة  أجـل  مـن  المجانيـة 

جاورهـا«. ومـا  طبـرق  بلديـة 
استشـاري  الطبـي  واسـتقبل مركـز طبـرق 
أمـراض القلـب، الدكتـور إدريـس البشـاري، 
تمهيدا للشـروع فـي إجـراء العمليات بقسـم 
مـن  المرضـى  مـن  لعـدد  القلبيـة  القسـطرة 
تأتـي  التـي  ليبيـا،  ومناطـق  مـدن  مختلـف 
بالحكومـة  الصحـة  وزارة  برنامـج  ضمـن 
الموقتـة وإدارة مركـز طبـرق الطبـي لتوفيـر 
العاج داخـل البـاد دون إرهـاق المواطنين 

كبيـرة. مبالـغ  ودفـع  للخـارج  بالسـفر 

اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  من  وفد  سلم 
البلدي  المجلس  عميد  إلــى  إسعاف  سيارتي 
مدير  بحضور  العكوكي،  سعد  العقيد  أجدابيا، 
المقريف  إمحمد  الشهيد  مستشفى  ــام  ع
التعليمي المركزي، الدكتور عبد الفتاح الدليمي.

إن  أجدابيا  لبلدية  اإلعامي  المكتب  وقال 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  عن  ممثلين 
عميد  مــع  الماضية  الفترة  ــال  خ اجتمعوا 

العكوكي، ومدير  العقيد سعد  البلدي  المجلس 
عام مستشفى الشهيد إمحمد المقريف الدكتور 
االحتياجات  توفير  لبحث  الدليمي،  الفتاح  عبد 

الضرورية للمستشفى.
إلى  لبلدية أجدابيا،  المكتب اإلعامي  وأشار 
أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعهد خال 
التصوير  جهاز  صيانة  على  بالعمل  االجتماع 
خاص  كهربائي  مــولــد  وتوفير  المقطعي 
بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف خال الفترة 

المقبلة.
من جهته أكد مدير عام مستشفى الشهيد 

المركزي،  التعليمي  أجدابيا  المقريف  إمحمد 
استام سيارتي اإلسعاف المقدمتين من برامج 
المجلس  طريق  عن  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

البلدي أجدابيا.
بلدية  عميد  أن  اإلعــامــي  المكتب  وذكــر 
من  طلب  العكوكي،  سعد  العقيد  أجدابيا، 
ضرورة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برامج  ممثلي 
البلدية،  تعانيها  التي  المشاكل  من  عدد  حل 
الصرف  خطوط  تهالك  مشكلة  بينها  مــن 
مسؤولي  أن  مؤكدا  المدينة،  في  الصحي 

البرنامج تعهدوا بصيانة اثنين منها.

االنطاق  محطة  هي  الزاوية  بلدية  ستكون 
وذلك  البلدية،  المجالس  النتخابات  األولــى 
لانتخابات،  المركزية  اللجنة  رئيس  إعان  مع 
 28 االقتراع في  إجراء عملية  تاهية،  سالم بن 

أبريل المقبل.
وتجري وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق 
المجالس  انتخاب  مواعيد  إلعان  استعداداتها 
والغربية  الشرقية  المناطق  فــي  البلدية 
والجنوبية، وفق وزير الحكم المحلي المفوض 

بداد قنصو.
الترشح  أوراق  تلقي  الخميس،  وبـــدأ، 
من  فيما  بالزاوية،  البلدي  المجلس  النتخابات 
األول  في  الناخبين  تسجيل  عملية  فتح  المقرر 

من شهر مارس المقبل.
وكانت اللجنة المركزية النتخابات المجالس 
بدء تطوير  الماضي  مارس  أعلنت في  البلدية 
بلدية  في  الناخبين  لتسجيل  جديدة  منظومة 
انتخاب  عملية  فيها  تعطلت  التي  الــزاويــة، 

المجلس البلدي.
من  فني  بدعم  االنتخابية  العملية  وتحظى 
تفعيل  بهدف  ليبيا،  في  المتحدة  األمم  بعثة 
الوطنية  والمصالحة  القادمة  االنتخابات 

والعمل البلدي.
إميلي  الليبية،  الشؤون  في  الخبيرة  وتقول 
انتربرايز«  »أميركان  مؤسسة  من  إستيل، 
مثل  ليبيا،  في  المأمولة  »االتجاهات  البحثية: 
الحكم البلدي الناشط على نحو متزايد، سوف 

تتاشى دون دعم لها«.
اجتماع  عقد  الــمــاضــي،  يناير  ونــهــايــة 
قنصـو،  ضم  المحلي  الحكم  بــوزارة  موسع 
لجنة  وعضو  بالوزارة،  الفنية  الشؤون  ووكيل 
انتخابات المجالس البلدية، جرى خاله متابعة 
العمل  وآليات  الازمة  والترتيبات  االستعدادات 
لسنة  البلدية  المجالس  انتخابات  لتنظيم 
النزاهة كشرط  على  البلديات  وتعول    ،2018
هذا  وفي  االنتخابية،  العملية  إلتمام  أساسي 
هذه  بشأن  المرج  بلدية  بيان  جــاء  السياق 
االنتخابات، والذي أكد على شرط النزاهة دون 

ضغوط خارجية.
تلك  في  بقوة  األمني  الهاجس  ويحضر 
نتيجة  المعاناة  تستمر  إذ  االنتخابية،  الجولة 

وزير  لكن  الباد،  في  الهشة  األمنية  األوضاع 
»الظروف  إن  يقول  المفوض  المحلي  الحكم 
االنتخابات  إلجراء  مهيأة  الباد  داخل  األمنية 
أزمــتــهــا«، حسب  مــن  ليبيا  ــروج  خ أجــل  مــن 

تعبيره.
مأساة  استمرار  يطرح  نفسه،  الوقت  في 
نازحي تاورغاء سؤاال صعبا حول فرص انعقاد 
االنتخابات فيما تواجه بلديتا مصراتة وتاورغاء 

االستحقاق  هــذا  إتــمــام  آفــاق  بشأن  مــأزقــا 
الديمقراطي المهم.

من  ــى  األول هي  التجربة  تلك  تكون  ولن 
للمجالس  انتخابات  أول  انعقدت  إذ  نوعها، 
شرق  مناطق  من  عدد  في  ليبيا  في  البلدية 

الباد وجنوبها في العام 2015.
عرف  مــا  محل  البلدية  المجالس  وحلت 
على  التوافق  تم  التي  المحلية  بالمجالس 
االنتقالي  الوطني  المجلس  غرار  على  أعضائها 
 2011 فبراير   17 ثورة  انــدالع  عقب  السابق 
تم  ثم  القذافي، ومن  معمر  نظام  أنهت  التي 
عددهم  يحدد  قانون  دون  أعضائها  انتخاب 

وعملهم واختصاصهم.
تسيير جزء من  على  المجالس  تلك  وعكفت 
الجغرافي  بالنطاق  المتعلقة  المحلية  الشؤون 
المركزية  الحكومة  لكن  محلي،  مجلس  لكل 
كانت تتحكم بجميع األمور التنفيذية في مختلف 
المجالس  قانون  والمناطق، ولذلك جاء  المدن 

البلدية لتخفيف حدة الحكم المركزي للدولة.
لعمل  الحاكم  القانوني  اإلطار  يبقى  وأخيرا، 
تواجه  التي  األسئلة  أهم  أحد  هو  البلديات 
تزال  ال  إذ  بعدها،  ومــا  القادمة  االنتخابات 
 59 رقم  بالقانون  تعمل  البلدية  المجالس 
العام  الصادر  المحلية  اإلدارة  تنظيم  بشأن 
إذ  االنتقالي،  الوطني  المجلس  عن   2012
العام  من  يوليو  في  الصادر  القانون  يتكون 
المنظمة  الشروط  تحدد  مادة   81 من   2012

لإلدارة المحلية في الباد.
على  مطروحا  كــان  الملف  هــذا  أن  يذكر 
يناير  شحات  فــي  البلديات  ملتقى  مــائــدة 
الختامية  التوصيات  خلت  لكن  الــمــاضــي، 
ما  وهو  القانون،  لهذا  ذكر  أي  من  للملتقى 
البنية  تحديث  صعوبة  إلــى  مراقبون  ــزاه  ع
أخرجت  وإن  حتى  ــبــاد،  ال فــي  التشريعية 
عن  تعبر  جديدة  مجالس  القادمة  االنتخابات 

إرادة المواطنين.

ورؤية  البلدية، ووضع خطة  عمل  تعيق سير  التي  المشكات  زارة  عين  البلدي  المجلس  بحث 
استراتيجية لتنمية المنطقة.

الوضع  زارة،  عين  بلدية  ومستشاري  خبراء  من  المشكلة  للجنة  األول  االجتماع  وناقش 
البلدية  داخل  السلبيات  لمعالجة  توعية  وبرنامج  للمنطقة  واالقتصادي  واالجتماعي  الخدمي 
من خال إحياء المناسبات االجتماعية لمحاولة تذليل الصعاب التي تعرقل عمل البلدية، وأكد 
لإلشراف  عامة  عاقات  ولجنة  والتشغيل،  والتنفيذ  للتخطيط  لجنة  تشكيل  المجتمعون ضرورة 
القانوني  الجانب  وجود  الى ضرورة  باالضافة  الخصوص،  بهذا  عمل  وتنظيم ورش  والمتابعة 

كسند لتطبيق ما يترتب عليه من اعمال اللجنة.
مستشاري  من  المشكلة  اللجنة  واعضاء  زارة  عين  البلدي  المجلس  وكيل  االجتماع  حضر 

وخبراء المنطقة.

الحيوانية  والــثــروة  الــزراعــة  قطاع  اختتم 
الزراعي  البرنامج  غريان  ببلدية  والبحرية 
زراعية  أسابيع  ثاثة  الذي تضمن  المتكامل 
متتالية، واشتمل البرنامج الزراعي على دورات 
والمهتمين  والمربين  للمزارعين  تدريبية 

بالشأن الزراعي والحيواني ببلدية غريان.
والثروة  الــزراعــة  قطاع  منسق  ــح  وأوض
هذه  أن  سويسي  عاشور  بغريان  الحيوانية 
برامج  إطار  في  تأتي  والنشاطات  ــدورات  ال
المجال  وتنمية  لتطوير  السنوية  القطاع 

الزراعي بالبلدية.
ونظم فريق العمل في قطاع الزراعة دورات 
مكثفة خال هذا الشهر، حيث تم تنظيم ثاثة 
 11 من  الفترة  خال  متتالية  زراعية  أسابيع 
إلى 26 فبراير الحالي الى أن وصلنا اليوم إلى 

اختتام األسبوع الثالث.
األسابيع  هــذه  أن  إلــى  سويسي  ــوه  ون
إقبال جيد بمشاركة أكثر من  الزراعية القت 
الذين  والمربين  المزارعين  من  50 مشارك 

تلقوا دورات تدريبية ومحاضرات نظرية
في مجاالت تربية النحل، واالهتمام بشجرة 

الزيتون، وأشجار العنب، ومحاضرات عامة في 
مجال الِصحة الحيوانية.

وأكد أن قطاع الزراعة كانت له مشاركات 
وبرامج تدريبية ِطيلة العام المنصرم 2017 
في مجال تنمية مهارات وقدرات المزارعين، 
وكذلك مشاركات في معارض محلية ووطنية 
للمنتجات الزراعية في مجال برامج التسويق 
ختام  في  وأقيم  المزارعين،  منتجات  ودعم 
البرنامج الزراعي المتكامل حفل توزيع شهائد 

المشاركة للمنتسبين لهذه الدورات.

عبد  المستشار  بنغازي  بلدية  عميد  ناقش 
فريولي  إقليم  رئيس  مع  العبار،  الرحمن 
فينيتسا جوليا، فرامكو يكوب، بمدينة تريستا 

اإليطالية تطوير الصيد البحري في ليبيا.
ببلدية  اإلعـــام  قسم  رئــيــس  ــال  وقـ
بنغازي نضال الكاديكي، إن االجتماع الذي 
تطوير  لمناقشة  خصص  الخميس،  عقد 
على  االتفاق  وتم  ليبيا  في  البحري  الصيد 
العام،  هذا  خال  البرامج  من  جملة  اتخاذ 
التحتية  للبنية  تقييم  إجراء  مقدمتها  في 
من  بــه  لحق  مــا  على  للتعرف  للقطاع 
تطوير  برامج  في  والشروع  وخــراب،  دمار 

وتدريب للكوادر البشرية المسؤولة به.

عدد  تمكين  على  الجانبان  واتــفــق 
برامج  في  المشاركة  من  الصيادين  من 
تدريبية نظرية وعملية، عن طريق ائتاف 
جوليا،  فينيتسا  فريولي  بإقليم  الصيادين 
اإليطالية  الداخلية  وزارة  من  بتمويل 

وبرعاية مبادرة نيقوسيا.
االجتماع  ــإن  ف الــكــاديــكــي،  وبحسب 
االستثمار  فــرص  حــول  أفكارا  استعرض 
وشراكة إقليم فريولي مع البلديات الليبية 
ويشكل  المتوسط،  البحر  على  المطلة 
قطاع الصيد وتصنيع األسماك دخا مهما 
الذي  إيطاليا وإلقليم فريولي  للصناعة في 

يعد من أغنى األقاليم اإليطالية.

األمني  الملف  حــول  مهمة  مناقشات 
نائب  مباحثات  خــال  جــرت  مصراتة  في 
معيتيق،  أحمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
العميد  الداخلية  وزير  مع  الماضي،  السبت 
بلدية  عميد  بحضور  عاشور،  عبدالسام 
المجلس  وعضو  كرواد  مصطفى  مصراتة 

البلدي علي أبوستة .
بلدية مصراتة وعضو  عميد  واستعرض 
في  عقد  اجتماع،  خال  البلدي  المجلس 
مقر البلدية، جهود منتسبي مديرية األمن 

بالتعاون  للوزارة،  التابعة  األمنية  واألجهزة 
مع الجهات األخرى للمحافظة على استتباب 
الجريمة  ومكافحة  المدينة  داخــل  األمــن 

بكل أنواعها.
اغتالت  الــمــاضــي  ديسمبر   17 ــي  وف
بلدية  عميد  مجهولة  مسلحة  مجموعة 
أعقابها  وفــي  إشتيوي،  محمد  مصراتة 
تشكل فريق أمن من كافة األجهزة األمنية 
في المدينة لمتابعة سير القضية والحفاظ 

على وحدة المدينة وأمنها.

البلديات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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40 شركة بندوة »الطاقات 
املتجددة« في أوجلة

تكليف عميد جديد لبلدية درنة

خبرات إيطالية لتطوير الصيد البحري في ليبيا

خطة استراتيجية لتنمية عني زارة

3 أسابيع زراعية في غريان

امللف األمني في مصراتة على طاولة »الوفاق«

الزاوية–الوسط

فرص استثمارية.. والجيش يبحث التأمين

 وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق 
تستعد إلعالن مواعيد االنتخابات في 
المناطق الشرقية والغربية والجنوبية

نظمت بلدية أوجلة، الندوة العلمية األولى 
حول »الطاقات المتجددة والتنمية المكانية 

في مكافحة التصحر والهجرة«، بمشاركة 
أكثر من 40 شخصية من أصحاب الشركات 

الخاصة في مجال الطاقة.
عرضت الندوة ثاث ورقات بحثية، 
تمثلت في خطط دعم زراعة األشجار 
الصحراوية للتنمية الصناعية، وتفعيل 
القوانين، واستحداث التشريعات التي 

تشجع على االستثمار، وتوطين محطات 
الطاقة الشمسية االستثمارية بالبلديات.

شارك في الندوة أيضا باحثون وأساتذة 
بالكليات الليبية، إلى جانب عدد من 

المستثمرين وأصحاب المشاريع.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 
الهيئات المكلف تسيير وزارة الحكم المحلي 

بالحكومة الليبية الموقتة عبدالرحمن 
األحيرش، قرارا بتكليف عبدالمنعم 
عبدالرحمن الغيثي رئيسا للمجلس 

التسييري لبلدية درنة.
ونص القرار على أنه »يكلف عبدالمنعم 

عبدالرحمن الغيثي رئيسا للمجلس 
التسييري لبلدية درنة«.

كما نصت المادة الثانية منه على أنه 
يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل 
حكم يخالفه، فيما طالبت المادة الثالثة 

منه الجهات المختصة بتنفيذه.
وصدر في الثاني عشر من شهر فبراير 

المنصرم قرارا بإعفاء العميد السابق 
الدكتور إحميدة تربح من مهامه رئيسا 
وعضوا للمجلس التسييري بمدينة درنة.

●  معيتيق خالل اجتماع لبحث الملف األمني في مصراتة

●  يوسف بديري

●  خالل االعالن عن موعد االنتخابات البلدية في الزاوية

أجدابيا - الوسط

طبرق - الوسط

دعم إقليمي ملؤتمر إعمار بنغازي

قطار االنتخابات البلدية ينطلق من الزاوية
أسئلة األمن واالنقسام أهم المحطات

بنغازي،  إلعمار  الدولي  والمعرض  المؤتمر  يحظى 
وأفريقي  عربي  بدعم  المقبل،  مايو  في  والمقرر 
اإلعــداد  لجنة  بها  تقوم  استعدادات  وسط  واســع 

والتحضير للمؤتمر.
المقبل،  مايو  من  الخامس  في  المؤتمر  وينطلق 
التحضيرية،  اللجنة  رئيس  العمروني  صالح  حسب 
الدول  من  عدد  إلى  الدعوة  توجيه  إلى  أشار  الذي 
المتحدة،  األمم  إلى  باإلضافة  واألجنبية،  العربية 
للمشاركة  العربية  والجامعة  األفريقي،  واالتحاد 
اإللكتروني  الموقع  إطالق  إلى  مشيرا  المؤتمر،  في 

الخاص بالمؤتمر، للتعريف به.
نظمت  المهم،  الحدث  لهذا  اإلعــداد  إطار  وفي 

بأهداف  للتعريف  عمل  ورشــة  التحضرية  اللجنة 
الماضي  فبراير  من  الثامن  في  المؤتمر  ومحاور 
المهندس  قدم  الورشة،  وخالل  تونس,  بالعاصمة 
بنغازي وإحصائيات مهمة في  ابحيري مخطط  علي 
أرقام للمدينة وفرص االستثمار المتاحة، واالقتصاد 
المطلوبة،  التمويل  لعملية  واآللــيــات  ليبيا  في 

واألضرار التي لحقت بالمدينة.
إعادة اإلعمار  الدمار، وعملية  وعرض عينات من 
للمدينة، وإسكان النازحين وتعويضهم عن األضرار 
اإلعمار  لعملية  الجيد  التخطيط  أهمية  وتوضيح 
البرنامج  في  العمل  بداية  ــوب  وج على  والحث 

التنموي وأهميته.
إذ  للمؤتمر بشكل مبكر،  اإلقليمي  الدعم  وحضر 
صالح  الدكتور  العربية  الــدول  جامعة  مبعوث  أكد 
الدين الجمالي ومبعوث االتحاد األفريقي، على دعم 

الجهود المبذولة إلعادة إعمار مدينة بنغازي، ومن 
العربية  الدول  جامعة  لدى  اجتماع  تنسيق  المقرر 
للتعريف والتوضيح لكل المندوبين بأهداف المؤتمر، 
العربية  ــدول  ال جامعة  بمقر  االجتماع  وسيكون 

وباللجان المختصة بالجامعة.
دعم  ــى  إل المؤتمر  على  القائمون  ويطمح 
عضو  دعــوة  من  وضح  ما  وهو  للمؤتمر،  أفريقي 
للمؤتمر  التحضيرية،  اللجنة  ورئيس  النواب  مجلس 
عائشة  بنغازي،  إعمار  إلعــادة  الدولي  والمعرض 
الطبلقي، التي أشارت في كتابها الموجه للمسؤولة 

األفريقية إلى احتياجات بنغازي العاجلة.
مفوضية  دعم  يتطلب  األمر  أن  الطبلقي  وبينت 
اإلعمار،  ــادة  إع في  للمساعدة  األفريقي  االتحاد 
ودعم إعمار الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، 
والكشف عن األلغام ومخلفات الحرب، ودعم بلدية 

بنغازي في مختلف الخدمات األساسية.
الدعوة،  من  مستثناة  جهات  هناك  أن  ويبدو 
القوات  الناطق الرسمي باسم  أبرزته دعوة  وهو ما 
المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، إلى 
عدم دعوة شركات دولها ضالعة في انتشار ودعم 

اإلرهاب في ليبيا.
تعنى  أمنية  جهة  تكليف  آلية  الجيش  وناقش 
باستقبال المشاركين في المؤتمر وتأمينهم، وشدد 
للقائمين  الكامل  الدعم  ضــرورة  على  المسماري 
مساحة  تخصيص  بينها  من  المؤتمر،  هــذا  على 
للجنة الرئيسة والتحضيرية في راديو »رعد« التابعة 
للقوات المسلحة، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية 

المشاركة بورقة أمنية في المؤتمر الدولي.

منطقة  ــادرة  مــب مــن  شبابي  فريق  أطلق 
السلك لألعمال التطوعية جنوب بنغازي حملة 
سلوق  مدينة  بين  الرابط  الطريق  لصيانة 

ومنطقة السلك.
ــة  دوري الشبابية  الحملة  مــع  وتــتــعــاون 
أثناء  المرور  حركة  تنظيم  خالل  من  للشرطة 

منطقة  أهالي  ويعاني  الصيانة،  عمليات 
الطريق  هذا  على  التنقل  صعوبة  من  السلك 

منذ سنوات.
سد  الشبابية  التطوعية  الحملة  وتشمل 
الحفر والتشققات في أسفلت الطريق وإصالح 

المطبات على طول الطريق.

بجهود الشباب.. حملة لصيانة طريق في بنغازي

بنغازي–الوسط

األمم املتحدة تسلم أجدابيا سيارتي إسعاف

مركز طبرق الطبي يطلب مساندة أمنية



أوضاعا  المتحدة  األمم  أصدرته  تقرير  رصد 
وسلط  الــبــاد،  في  اإلنــســان  لحقوق  قاتمة 
لظاهرة  واســع  انتشار  على  الضوء  التقرير 
نسبة  أن  ــى  إل مشيرا  التعسفي،  االحتجاز 
إجمالي  من   %  75 تبلغ  احتياطيا  المحتجزين 

أعداد السجناء.
وأوضح، التقرير الذي يغطي الفترة بين 22 
قتلوا  طفا   50 أن  فبراير،   12 إلى  أغسطس 
وأصيب 25 آخرون في ليبيا خال ستة أشهر، 
أو  العشوائي،  الرصاص  أو  جوية،  غارات  جراء 
الحرب،  مخلفات  من  بمتفجرات  تتعلق  حوادث 

أو ذخائر من أنواع غير معروفة.
استمرار  مــن  المتحدة،  األمـــم  ــذرت  وحـ
انتشار االحتجاز التعسفي على نطاق واسع في 
الخاضعة  االحتجاز  وأماكن  الرسمية  السجون 

لسيطرة الجماعات المسلحة.
وفي أكتوبر 2017، قدر ضباط من الشرطة 
سجنا   26 في  المحتجزين  ــداد  أع القضائية 
6400 رجل وامرأة وطفل، حسب  رسميا بنحو 

تقرير األمم المتحدة.
السجناء  إلى أن نحو %75 من هؤالء  ولفت 
»لم  أنه  إلى  منبها  االحتياطي،  االحتجاز  رهن 
استعراض  فــي  مــحــدود  تقدم  ســوى  يحرز 
حاالت فردية للتأكد من إحالة المحتجزين إلى 

المحاكمة أو إطاقهم، وفقا للقانون الليبي«.
ست  المتحدة  لألمم  تابعة  بعثة  ــرت  وأج
وأجــرت  ليبيا،  غــرب  في  سجون  إلــى  ــارات  زي
تقول  لكنها  محتجزين،  مع  انفرادية  مقابات 
معيتيقة  مركز  زيــارة  من  تتمكن  لم  إنها 

لاحتجاز الذي تسيطر عليه قوة الردع الخاصة، 
على الرغم من طلباتها المتكررة، حيث يحتجز 

نحو 2600 شخص في ديسمبر.
يذكر أن السلطات الليبية تسعى إلى إعادة 
ضابطا   13 تلقى  إذ  السجون،  إدارات  تأهيل 
من الشرطة القضائية دورة تدريبية في مجال 

إدارة السجون في الجزائر.
تقارير  تلقت  أنها  ــى  إل البعثة  ونــوهــت 
المعاملة،  التعذيب وضروب سوء  موثوقة عن 
وتردي األوضاع في االحتجاز، واإلهمال الطبي، 

والحرمان من الزيارات من األسر والمحامين.
مسلحة–لم  تشكيات  التقرير  واتــهــم 

حرمان  أو  رهائن  احتجاز  يسمها–بمواصلة 
مشروعة  غير  بصور  حريتهم  من  مدنيين 
طلبا  المدنيين  استهداف  إلى  مشيرا  أخــرى، 
أو  العائلية  هويتهم  أساس  على  أو  للفدية 

القبلية، أو انتماءاتهم وآرائهم السياسية.
»توثيق  جرى  فقد  المتحدة،  األمم  وحسب 
بدعوى  أشخاص  على  القبض  إللقاء  حــاالت 
ليبيا  وشرق  غرب  في  العامة  اآلداب  انتهاك 

على السواء«.
على  الضوء  األممية  البعثة  تقرير  وسلط 
تتصل  عمليات  في  األطفال  خطف  »استمرار 
المسلحة  الجماعات  بين  ــر  ــدائ ال بــالــنــزاع 

والميليشيات والتنظيمات اإلجرامية«.
لألطفال  خطف  حــادث  آخــر  أن  إلــى  يشار 
الذي خطفه  المريمي  محمد  الطفل  بحق  كان 
بحي  منزله  أمــام  من  أيــام  ستة  مجهولون 
بعد  إطاقه  أن  قبل  بطبرق  المنارة  شعبية 

القبض على الجناة.
عن  تقريره  فــي  الــعــام،  األمــيــن  وتــحــدث 
األطــفــال«،  ضد  جسيمة  »انتهاكات  ــوع  وق
األطفال  بتجنيد  تفيد  تقارير  تلقيه  إلى  مشيرا 
المسلحة  الجماعات  قبل  من  واستخدامهم 
فضا عن احتجازهم بذريعة ارتباطهم بأطراف 

أخرى للنزاع
األمني  التردي  تداعيات  األطفال  ويعاني 
االجتماعية  الــخــدمــات  مــن  حرمهم  الـــذي 
المتحدة  األمم  منظمة  أفــادت  إذ  األساسية، 
بأن  الماضي  يناير  في  »يونيسيف«  للطفولة 
موجودون  والجئين  مهاجرين  بين  ألف   400
طفل  ــف  أل  33 مــن  أكثر  بينهم  ليبيا،  فــي 
الحماية  حيث  من  كبيرة  لمخاطر  معرضون 

وانتهاكات حقوق اإلنسان.

أحد  على  القبض  الجزائرية  السلطات  ألقت 
انتظار  في  ليبيا،  من  عودته  بعد  مواطنيها 
جماعة  إلــى  االنضمام  بتهمة  محاكمته 

إرهابية تنشط خارج الباد.
السانية  بمحكمة  التحقيق  قاضي  وأمــر 
الجزائر  غرب  كلم   400( وهــران  بمحافظة 
العاصمة(، بإيداع مواطن جزائري قادم من 
إلى  االنضمام  بتهمة  الموقت  الحبس  ليبيا، 

جماعة إرهابية منظمة تنشط خارج الباد.
السبت،  الجزائرية  »الخبر«  جريدة  ووفق 
يقيم  كان  الموقوف  الجزائري  المواطن  فإنَّ 
وهران  زار  وحين  سنوات،   10 منذ  ليبيا  في 
محققون  باشر  مدة،  قبل  منها  ينحدر  التي 
إلى  ينتمي  كان  أنه  كشفت  التي  تحرياتهم 
ليبية ساعدت على تدهور  تشكيات مسلحة 

الوضع في المنطقة، وهذا ما دفع بالسلطات 
االشتباه  حول  معه  والتحقيق  توقيفه  إلى 

المتعلق بنشاطه وهو خارج الجزائر.
تقني  بأنه  التحقيقات  خال  المتهم  وأقرَّ 
مجال  في  يعمل  وكــان  البناء،  كهرباء  في 
تخصصه طيلة تواجده في ليبيا، إضافة إلى 
المراقبة،  كاميرات  تثبيت  في  مختص  أنه 
الميليشيات  من  عناصر  تخطفه  أن  قبل 
العمل  بهذا  القيام  على  ويجبرونه  الليبية 
مناطق  في  تنشط  التي  شبكاتهم  لفائدة 

مختلفة.
تدابير  الجزائرية  السلطات  واتــخــذت 
بؤر  من  المقاتلين  عــودة  لتعقب  وقائية 
مــع حكومات  تــعــاون  ــاء  إرسـ مــع  الــتــوتــر، 
وليبيا  سورية  رأسها  على  الدول  من  عدد 
مشبوهة  تحركات  أي  لضبط  ــراق،  ــع وال
على  خطر  من  يمثلونه  ما  بسبب  لهؤالء، 

األمن القومي

بتاجوراء،  الشرطة  تــدريــب  معهد  احتفل 
تضم  التي  عشرة،  الثانية  الدفعة  بتخريج 

حوالي 500 خريج.
الثاثاء  أقــيــم،  ــذي  ال التخرج  حفل  حضر 
المفوض  الداخلية  وزيــر  بالمعهد  الماضي، 
ــوزارة  ال ووكيل  عاشور،  عبدالسام  العميد 
المقاطعين  الغربية  المنطقة  نواب  من  وعدد 
المجلس  وأعــضــاء  ورئيس  الــنــواب،  مجلس 
البعثات  رؤســاء  من  وعــدد  بتاجوراء،  البلدي 
السياسية المعتمدة، وعدد من ضباط وضباط 

صف بالوزارة وجمع من أهالي الخريجين.
العميد  المفوض  الداخلية  ــر  وزي ــال  وق
اليوم  بهذا  االحتفال  إن  عاشور  عبدالسام 

الخريجين  هؤالء  ألن  للوزارة،  »مفخرة  يعد 
وغيرهم سينقلون ليبيا إلى مرحلة بناء الدولة 

المدنية«.
التخريج  حفل  في  كلمته  في  الوزير  ودعا 
بعيدين  يكونوا  بأن  الداخلية  وزارة  منتسبي 
على  يكونوا  وأن  السياسية،  الخافات  عن 

مسافة واحدة من كل األطراف.
االفتتاح كلمات أشادت  وألقيت خال حفل 
وزارة  بــه  تقوم  الــذي  المهم«  ــدور  ـــ»ال ب
والهيئات  المؤسسات  خال  من  الداخلية، 
بعدها  استعرض  لها،  التابعة  واإلدارات 
الخريجون تشكياتهم القتالية وقدموا عرضا 

صامتا بعنوان )ليبيا واحدة ال تتجزأ(.

النهاية  كلمة  المنزل  في  شب  حريق  كتب 
لقوا  الذين  الثاثة  وأطفالها  »حواء«  لحياة 
هذا  فــي  بإصاباتهم  متأثرين  مصرهم 
الحادث الذي وقع بمحل إقامتهم في مدينة 

البيضاء بالجبل األخضر.
وقالت مسؤولة مكتب اإلعام بمستشفى 
البرغثي،  فاديا  والحوادث،  للجراحة  الجاء 
حواء  »إن  »الــوســط«،  إلى  تصريحات  في 
خليفة )30 عاما( نقلت من مستشفى الثورة 
إلى  فبراير   19 الماضي  االثنين  بالبيضاء 
بنسبة  إصابتها  نتيجة  الجاء  مستشفى 
والرقبة  الوجه  في   30% إلى  تصل  حــروق 
جراء  التنفسي  جهازها  وتضرر  والساقين، 
الثاثة  أطفالها  بحياة  أودى  الذي  الحريق 

وإصابة زوجها«.
بقسم  األخيرة  أنفاسها  السيدة  ولفظت 
األطباء  حاول  أن  بعد  االثنين،  ليل  الحروق، 
تضرر  التنفسي  جهازها  أن  إال  حياتها  إنقاذ 
لكن  المتصاعد،  الدخان  االختناق من  نتيجة 
عاما(   42( نجم  سعد  حمد  إدريــس  زوجها 

بعد  المستشفى  وغــادر  واحــدا  يوما  مكث 
تلقيه الخدمات الصحية الازمة.

مكتب  مسؤول  قال  ذاتــه،  السياق  وفي 
طال  بالبيضاء  الثورة  بمستشفى  اإلعــام 
الطشاني في تصريحات إلى »الوسط«،، إن 
وهم  الثاثة  األطفال  بحياة  أودى  الحريق 
أعوام( وحمزة«،   9( أعوام( وصقر   5( »حمد 
الــثــورة،  بمستشفى  طفان  توفي  حيث 
أثناء  الطريق  في  الثالث  الطفل  توفي  بينما 
للحراجة  الجاء  مستشفى  إلى  به  التوجه 

والحوادث في بنغازي.
الرئيسي  السبب  أن  إلى  الطشاني،  وأشار 
ببعض  إصابتهم  »رغم  األطفال  وفاة  في 
تضرر  نتيجة  االختناق  هو  البسيطة،  الحروق 

التنفسي«. الجهاز 
نوعها،  من  األولى  الحادثة  هذه  تعد  وال 
سنوات  منذ  البيضاء  مدينة  شهدت  حيث 
التيار  غياب  نتيجة  مماثلة  وقائع  قليلة 
أحوال جوية  لعدة ساعات وسط  الكهربائي 

باردة.

خلف  عمره  من  أخرى  عاما   20 أغوجستين  برنارد  يقضي  ربما 
نيويورك  في  العام  االدعاء  من  اتهاما  واجه  أن  بعد  القضبان، 

بمحاولة السفر إلى ليبيا لانضمام إلى تنظيم »داعش«.
أمام محكمة بروكلين  وقال ممثلو االدعاء في دعوى جنائية 
تونس  إلى  سافر  عاما(   21( أغوجستين  برنارد  إن  االتحادية، 
في فبراير 2016 وحاول منها الوصول إلى أراض يسيطر عليها 

»داعش« في ليبيا.
اتهاما  كاليفورنيا،  والية  إلى  ينتمي  الذي  الشاب،  ويواجه 
بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة »إرهابية« أجنبية، مؤكدين 
لكن  أديــن،  إذا  عاما   20 السجن  إلى  تصل  عقوبة  يواجه  أنه 

محاميه صامويل جاكوبسون رفض التعليق.
تسلمه  أن  قبل  أغوجستين،  التونسية  السلطات  واعتقلت 

السلطات التونسية إلى الواليات المتحدة، وفق ممثلي االدعاء.
وتظهر سجات المحكمة أنه توجه من سان فرانسيسكو إلى 
التركية،  الجوية  تونس عبر اسطنبول على متن رحلة للخطوط 
مستخدما تذكرة ذهاب دون عودة، وفتشت السلطات األميركية 
جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في مارس 2016، وتوصلت 
إلى أنه طالع فيديوهات للتنظيم في األشهر التي سبقت رحلته 

ونشر رسائل مؤيدة له على اإلنترنت.
يشاهد  كان  أنه  تبين  فقد  »أسوشيتدبرس«،  وكالة  وحسب 
فيديو  ذلك  في  بما  اإلنترنت،  على  الدعائية  »داعــش«  مــواد 
يظهر عملية قطع رؤوس مسيحيين إثيوبيين خطفوا في ليبيا، 
وفقا ألوراق المحكمة. كما أنه كان يبحث عن األفكار المتطرفة 
خطب  يشاهد  المتهم  كان  كما  داعش،  إلى  االنضمام  وكيفية 
رجل الدين األميركي المولد، أنور العولقي، زعيم »القاعدة« في 
بضعة  وقبل  لألوراق،  طبقا   ،2011 العام  في  قتل  الذي  اليمن، 
أيام على مغادرته العام 2016، كتب أغوجستين إلى قريب له: 
الخافة،  كنف  في  للعيش  الكفاية  فيه  بما  محظوظا  كنت  »إن 

فسوف أقوم بحرق جواز سفري« طبقا للدعوى الجنائية.
البريد  عبر  نصية  برسالة  بعث  هناك  إلــى  وصــل  وعندما 
أو  مجنونا  »لست  قائا:  كاليفورنيا  في  قريبه  إلى  اإللكتروني 
مصابا بمرض عقلي، أنا في طريقي إلى القتال من أجل العدالة«، 

وفقا ألوراق المحكمة.
كان  شخص  مع  مقابلة  أجرت  السلطات  أن  الدعوى  وذكرت 
يعيش مع أوغستين أبلغهم بأنه كان دائم الدخول على شبكة 

اإلنترنت، ولم يكن لديه مبرر منطقي للسفر إلى تونس.
ويقول برنامج جامعة جورج واشنطن الخاص بالتطرف إنه تم 
توجيه االتهام إلى 157 شخصا في الواليات المتحدة حتى يناير 

باالرتباط بتنظيم »داعش«.

● عمالت نقدية جري ضبطها قبل تهريبها

● رتل تابع لتنطيم »داعش«

05www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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انتهاكات جسيمة بحق األطفال:
مقتل 50 طفال قتلوا وإصابة 

25 آخرون  خالل ستة أشهر

أميركا تحاكم شابا حاول االنضمام لـ »داعش« في ليبيا

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية إلى تركيا

ضبط جزائري قادم من ليبيا بتهمة اإلرهاب75 % من السجناء رهن االحتجاز االحتياطي

حريق يلتهم »حواء« وأطفالها الثالثة

500 شرطي يدشنون عملهم بـ )ليبيا واحدة ال تتجزأ(

نيويورك–وكاالت

الجزائر–عبر الرحمن أميني

تابع خطب »العولقي« وفيديوهات التنظيم.. وسافر إلى تونس عبر اسطنبول

األمم المتحدة ترصد حقوق اإلنسان في ليبيا:

خالل حفل تخريج معهد تدريب الشرطة بتاجوراء

حـوادث

رغم استمرار األوضاع األمنية المتردية في البالد، والصعوبات التي تواجه جهاز الحرس 
البلدي، إال أن عناصره تمكنت هذا اإلسبوع من ضبط عدة قضايا غش تجاري، تجرد 

مرتكبوها من ضمائرهم، وقرروا المضي في طريق تجارة الموت البطيء إلخوانهم وأبناء 
وطنهم، »الوسط« ترصد بعض هذه الحاالت التي ضبطها الجهاز..

تجارة املوت البطيء
■ بنغازي–سالم العبيدي

توفيت سيدة ليبية وُأصيبت ثاث أخريات بتسمم جراء 
استخدام »مسحوق الحناء المزور«، وفقًا لما أعلنته وزارة 

الصحة بالحكومة الموقتة.
واستقبل مستشفى المرج أربع حاالت تسمم، توفيت 
إحداهن، فيما أكدت الوزارة خطورة المادة الكيميائية 

المضافة إلى الحناء، وأن عدد حاالت الوفيات وصل إلى 
42 سيدة، و103 حالة تسمم وتحسس جلدي بحسب 
إحصاءات المستشفيات بعدد من البلديات و55 حالة 

بالمنطقة الشرقية خال األعوام الماضية وحتى نهاية 
العام 2016.

وتسعى الوزارة إلى إقامة ورش عمل للتوعية من 
مخاطر استخدام نبات الحناء، كما طالبت الوزارة هيئة 
األوقاف بالمشاركة في هذه الحمات من خال إباغ 

المواطنين عبر منابر المساجد، ويذكر أن تقريرًا لمركز 
الخبرة القضائية، أكد أن التسمم جراء »استعمال الحناء 

المضاف إليها مادة PPD البارفنيلين ديامين التي 
تستخدم في صناعة حبر الطابعات وإطارات السيارات«.

لحوم بـ »الدودة الدرقية«مخابز بـ »الشمع األحمر«أدوية منتهية الصالحية»الحناء« القاتلة!
■ طبرق ـ فراس بن على

أعدم جهاز الحرس البلدي، فرع البطنان، كميات من األدوية منتهية 
الصاحية بعد أخذ الموافقة من النيابة العامة، وذلك بالمكب الجديد 

جنوب مدينة طبرق, وقال مسؤول وحدة اإلعام بجهاز الحرس 
البلدي فرع البطنان، مصطفى زاكي لـ»الوسط« السبت، »هناك بعض 

الصيدليات الخاصة بمدينة طبرق تبيع كميات من األدوية المختلفة 
منتهية الصاحية بعلمهم أو دون علمهم وهذا من شأنه أن يسبب 

خطرًا على صحة المرضى بالمدينة، حيث شكلت لجان مختلفة من 
جهاز الحرس البلدي بمنطقة البطنان؛ وذلك من أجل تفتيش بعض 

الصيدليات من حيث صاحية األدوية«.
وأضاف: »هناك تعاوٌن من بعض أصحاب الصيدليات في عمليات 

التفتيش والبعض اآلخر ال يوافق بحجة أنها ليست الصيدلية الوحيدة 
في طبرق ويقول )فتشوهن كلهن وبعدها تعالوا فتشوا( وأحياناً يصل 

األمر للسب والشتم، ومع ذلك نتحمل حتى يسير عملنا«.
وأشار زاكي إلى أن بعض مخازن األدوية في طبرق التابعة للدولة 
وبعض أصحاب الصيدليات »يبلغون الحرس البلدي بأن هناك كمية 
من األدوية منتهية الصاحية وسيتم إعدامها بإشرافكم، وهذا أمر 

يشكر عليه كل الخيرين في مدينة طبرق الذين يسعون للحفاظ على 
أرواح الناس وسامتهم«.

■ طرابلس–الصغير الحداد
أغلقت بلدية طرابلس المركز، عددًا من المخابز بالشمع 

األحمر، بعد ضبط مخالفات تتعلق بالنظافة ومواد منتهية 
الصاحية تستخَدم في صناعة الخبز.

وقال مدير المكتب اإلعامي ببلدية طرابلس المركز، 
محمد الزياني، إن بلدية طرابلس المركز نظمت حملة 

تفتيش على الباعة المتجولين بنطاق حدودها، في إطار 
تنظيم آلية عملهم وفق ضوابط واشتراطات التراخيص 

بمزاولة نشاط البائع المتجول من خال البطاقات 
اإللكترونية، حيث صرفت لهم البطاقات لحصر ومتابعة 

الباعة المتجولين ومعرفة كافة بياناتهم، ومراقبة 
المنتجات التي يسوقونها بشكل منظم والئق.

وأوضح الزياني أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص 
المجلس البلدي على مراقبة مدى االلتزام بالقوانين 

واللوائح المنظمة لممارسة األنشطة التجارية، لضبط 
المخالفات وكشف التجاوزات ضمن الجهود المبذولة، 

لتنظيم بيئة األعمال وأعمال الباعة المتجولين، من خال 
تحديد األنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير 

واشتراطات الترخيص لهم.

■ شحات–الوسط
ضبطت دورية تابعة لمركز الحرس البلدي شحات، 

كمية من لحوم األبقار غير صالحة لاستهاك 
البشري، إذ جرى نقلها بطرق غير صحية ومصابة 

بمرضي الصفراء والدودة الدرقية.
وحسب وكالة األنباء الليبية في طرابلس، أوقف 
أفراد دورية الحرس المركبة اآللية وعند تفتيشها 

تبين أنها محملة بكمية تقدر بـ 60 كيلوغرامًا من 
لحم األبقار.

وحجزت الدورية المركبة على الفور بعد إيقافها، 
وأحالت القضية إلى وحدة التحقيق بالمركز.

ومن خال الكشف اتضح للمفتشين الصحيين 
والطبيب البيطري من مكتب الصحة الحيوانية أن 
اللحوم مصابة بمرضي الصفراء والدودة الدرقية، 
وتنبعث منها روائح كريهة وغير قابلة لاستهاك 

البشري.
تمت إحالة القضية إلى جهات االختصاص إلجراء 

الازم.

ألقت عناصر وحدة التحريات بمركز شرطة مطار 
بنينا الدولي في مدينة بنغازي، القبض على أحد 
مهربي األموال وبحوزته مبالغ مالية أجنبية كان 

متوجها بها إلى مدينة أسطنبول في تركيا.
باإلدارة  المستوى  رفيع  أمني  مسؤول  وقال 
العامة ألمن المنافذ في تصريح إلى » الوسط«، 
عثر  عليه  القبض  ألقي  الذي  الشخص  إن  األحد، 
بحوزته على مبلغ مالي من العملة األجنبية تقدر 
إلى أنه جرى نقله  حوالي»564.085 يورو«، الفتا 
وإتخاذ  التحقيقات  الستكمال  التحقيق  وحدة  إلى 

االجراءات القانونية الالزمة.
القبض  عملية  أن  األمني،  المسؤول  وأوضح 
مطار  منفذ  أمن  مدير  تعليمات  على  »بناء  تأتي 
بنينا الدولي العقيد خالد السرير، لوحدة التحريات 
الدولة  خارج  األموال  مهربي  بمتابعة  بالمركز 

الليبية والقبض عليهم بعد أن نشطت مؤخرا«.
يذكر أن هذه الضبطية هي الثانية من نوعها 
أحد  ضبط  جرى  إذ  الجاري،  فبراير  شهر  خالل 
الدولي  بنينا  بمطار  الشهر  منتصف  المهربين 
وتقدر  األجنبية  العملة  مالية من  مبالغ  وبحوزتة 
ألف يورو، كما  أميركي، و900  2000 دوالر  بنحو 
جرى ضبط سبيكة ذهبية تقدر بأكثر من 19 ألف 

دينار، و71 فيزا إلكترونية.

القاهرة–الوسط

بنغازي–سالم العبيدي



إنتربرايز«  »أميركان  معهد  نشره  تحليلي  تقرير  توقع 
تجدد النزاع المسلح في ليبيا في العام 2018، نتيجة حالة 
الجمود السياسي الراهنة، متوقعاً تفاقم األزمة اإلنسانية 
»داعــش«  مثل  »اإلرهابية«  المجموعات  قــوة  وزيــادة 

و»القاعدة«.
وقال التقرير، وهو جزء من مشروع »كريتيكال ثريتس« 
التابع للمعهد إن »ليبيا تعيش حالة من الهدوء السطحي 
النزاع  لتجديد  مهيأة  فالظروف  الحقيقي.  الوضع  يحجب 

المسلح حول السلطة والموارد«.
ورأت معدة التقرير الباحثة بالمعهد، إيميلي إستل، أن 
الشرقية  الفصائل  بين   2014 العام  نشبت  التي  »الحرب 
والغربية تطورت ولم تنته«، وقالت إن »التحالفات تنهار 

وتنشأ مكانها تحالفات جديدة«.

»المجموعات المسلحة«
المجموعات  »استقاللية«  ــادة  زي عن  التقرير  وتحدث 
االنقسامات  من  ويزيد  التوترات  يعزز  ما  وهو  المسلحة، 
مستقبل  تحدد  التي  الرئيسة  المواقع  في  االجتماعية، 

االستقرار في ليبيا.
ولفت إلى أن »مجموعات مسلحة تتمرد من جديد في 
بينما  الشرقية،  المنطقة  في  المدن  أكبر  بنغازي،  مدينة 
داخل  هشة  تحالفات  في  للتحكم  الجيش  قائد  يعاني 

المدينة«.
للمنطقة  اإلقليمية  العاصمة  سبها،  مدينة  وفــي 
المجموعات  تحرك  مع  القبلي،  الصراع  تجدد  الجنوبية، 
أشار  مصراتة،  وفي  بالجنوب.  نفوذها  لتوسيع  الساحلية 
والمتشددة،  الوسطية  القوى  بين  »مناورات  إلى  التقرير 
في المدينة ذات النفوذ العسكري واالقتصادي غرب ليبيا«.

متنافسة  شبكة  »ضحية  فهي  طرابلس،  العاصمة  أما 
فرضت  والتي  واإلجــرامــيــة،  المسلحة  المنظمات  من 
من  المدعومة  الوطني،  الوفاق  حكومة  على  نفوذها 
األمم المتحدة. أضف إلى ذلك أوضاع المعيشة المتردية 
وآالف  المدن،  مختلف  في  المواطنون  منها  يعاني  التي 
بحسب  ــا«،  أوروبـ إلــى  للوصول  الساعين  المهاجرين 

التقرير.
إلجراء  المتحدة  األمــم  خطة  إلى  الباحثة  وتطرقت 
انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا العام الجاري، وقالت 
إن »األمم المتحدة تدفع باتجاه االنتخابات لعالج األزمة، 
السياسي غير  الحل  أن  الدولية  المنظمة  أقر خبراء  بينما 
بالفعل  أشعلت  االنتخابات  إلى  والتحضيرات  ممكن. 

بعض أعمال العنف والقمع«.

»غياب إطار دستوري«
وهو  لالنتخابات،  دستوري  إطــار  »غياب  إلــى  ــارت  وأش
عقب  السلطة  على  صراع  اشتعال  لمنع  المتطلبات  أقل 
»التقدم  قائلة:  وتابعت  سابقًا«.  حدث  مثلما  االنتخابات، 
األخير صوب إجراء استفتاء دستوري لم يساعد في تحييد 
االنتخابات  منع  على  القادرة  المتعددة  المخربة  األطراف 

وعرقلة النتائج«.
سلفية  مجموعات  »سيطرة  أن  أيضاً  التقرير  واعتبر 
إجراء  أمام  عقبة  المناطق  األمني في بعض  القطاع  على 
انتخابات حرة ونزيهة، ومصدر للنزاع القبلي والطائفي«. 
أو حروب جديدة« في  إلى حرب  ليبيا  »انزالق  وحذر من 
للتصحيح، وهو ما سيفاقم توسع »الحركات  غياب شامل 

السلفية الجهادية«، وأزمة الهجرة واألزمة اإلنسانية.

االنتخابات لن تساهم في حل  أن  التقرير  ورأت معدة 
جديدة  موجة  تشعل  وقد  ليبيا،  في  السياسية  األزمــة 
استقطابية،  شخصية  »انتصار  أن  وأوضحت  العنف.  من 
المشير خليفة حفتر، من شأنه أن يشعل اشتباكات  مثل 
 .2014 العام  انتخابات  عقب  حدث  ما  غرار  على  مسلحة، 
أو  وطني،  بتوافق  تحظى  ال  شخصية  انتخاب  وبالمثل، 
االنقسامات  من  سيعمق  األقاليم،  بين  األصوات  انقسام 

اإلقليمية والسياسية واأليديولوجية«.
تتحرك  قد  المسلحة  »المجموعات  إن  أيضاً  وقالت 
لتأمين مصالحها، والتحرك قبل إجراء االنتخابات، مما يزيد 
النفطية  والموارد  المدن  حول  نزاع  وقوع  احتماالت  من 

في 2018.
وبالنسبة إلى المجموعات »الجهادية السلفية«، توقعت 
الباحثة أن تنجح مجموعات مثل »القاعدة« و»داعش« في 

كسب مزيد من الزخم في 2018.
على  ويعمل  خسائره،  من  يتعافى  »)داعــش(  وقالت: 
وتوقعت  ليبيا«،  وسط  في  له  جديد  قدم  موطئ  إنشاء 
أيضاً أن يعمد التنظيم إلى شن هجمات إرهابية تستهدف 
تعطيل إنتاج ليبيا النفطي، وزعزعة استقرار األقاليم. وقد 
إلى  الخارجية  للعمليات  التخطيط  مهام  التنظيم  ينقل 

ليبيا، بعد خسائره في العراق وسورية.
الشريعة«  و»أنصار  »القاعدة«  مثل  تنظيمات  وتتوارى 
في  خسائرهما  عقب  الــراهــن،  الوقت  في  األنظار  عن 
فرصة  ستستغل  المجموعات  تلك  لكن   ،2017–2016
وتدبير  التسلل  عبر  نفوذها،  الستعادة  الصراع  تجدد 
إلى  الباحثة  لفتت  وهنا  ليبيا.  ووسط  في شرق  مؤامرات 
»أن حملة الجيش الليبي لحصار درنة يصب لصالح شبكة 

تنظيم )القاعدة(«.

القوى اإلقليمية
وتحدث التقرير عن عامل آخر، وهو تدخل القوى اإلقليمية 
الصراع. وذكرت  أمد  يطيل من  إن ذلك  وقال  الخارجية، 
للقطاع  شامالً  تعديالً  أيضاً  سيتطلب  األزمــة  إنهاء  أن 
وتنفيذ  الجميع،  سالح  ونزع  وتدريب  ليبيا،  في  األمني 

برامج لإلدماج.
سيتدخلون  وغيرهما  وتركيا  »اإلمـــارات  أن  وأوضــح 
بشكل أكبر في ليبيا، مما يزيد من االستقطاب. وستستمر 
واالقتصادي  العسكري  الدعم  تقديم  في  ــدول  ال تلك 

والسياسي لألطراف التابعة لهم للدفاع عن مصالحهم«.
الستغالل  روسيا  »تتحرك  أن  التقرير  معدة  وتوقعت 
الفرصة وإنشاء موطئ قدم عسكري لهم في شرق ليبيا، 
على  تواجدها  وتثبيت  اإلرهاب  لمكافحة  عمليات  وتنفيذ 

شواطئ البحر المتوسط«.
بالمخاطر  االعتراف  عليها  المتحدة  الواليات  إن  وقالت 
ذلك.  لتغيير  شاملة  سياسة  وتطوير  ليبيا  من  القادمة 
الحل  خلف  الــدولــي  المجتمع  لحشد  واشنطن  وحثت 
السياسي لألزمة في ليبيا، والضغط على القوى اإلقليمية 

لوقف الدعم العسكري المقدم لألطراف الليبية.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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النزاع املسلح قد يتجدد في ليبيا واالنتخابات لن تحل األزمة

ليبيا في الصحافة العالمية06

جرون من ليبيا يواجهون 
َّ

امُله
مصيرًا غامضًا في أوروبا

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

● مهاجرون أفارقة وصلوا إيطاليا قادمين من ليبيا

● آثار الحرب علي اإلرهاب في مدينة بنغازي

● قوات ليبية في اشتباكات ضد »داعش« في سرت

قالت إذاعة »صوت أميركا« إن المهاجرين الذين 
يواجهون  أوروبــا  إلى  ليبيا  من  إجالؤهم  يجري 
مصيرًا غامضاً في ظل العزوف المتزايد للحكومات 
مع  الالجئين  لهؤالء  أماكن  توفير  عن  األوروبية 

تزايد الضغوطات الشعبية عليها.
وأضافت أن المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين أجلت أكثر من ألف مهاجر من 
األشخاص األكثر ضعفاً من ليبيا في عملية استمرت 
ثالثة أشهر بدأت في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى 
أن المنظمة تأمل في إجالء المئات بعد وتبحث عن 
حلول مستدامة لألشخاص العالقين في »أوضاع 

غير إنسانية« في مراكز االحتجاز في ليبيا.
ونقلت عن مسؤولين في المنظمة قولهم إنهم 
النساء  إجالء  على  رئيس  بشكل  يعملون  كانوا 
ر  واألطفال، بمن في ذلك األمهات الوحيدات والُقصَّ
غير المصحوبات بذويهن، والالئي كن عالقات في 

مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.
إيطاليا،  في  المنظمة  باسم  الناطقة  وذكرت 
إلى  األشخاص  أولئك  وصول  إن  سامي،  كارلوتا 
البلد يعني أمالً جديدًا وفرصة في حياة دون عنف 
أو إساءة معاملة، مضيفة: »بالنسبة ألولئك وهم 
األكثر ضعفاً ويعيشون في وضع صعب للغاية، فإن 

اإلجالء هو حل، إنه حل إلنقاذ حياتهم«.
أولئك  أن  أميركا«  »صــوت  إذاعــة  وأوضحت 
المهاجرين هم بشكل رئيس من إريتريا وجنوب 
المنظمة  إبرام  إلى  مشيرة  والصومال،  السودان 
اتفاقاً مع السلطات الليبية إلطالق المئات من هؤالء 

الالجئين الذين يحيون في أوضاع صعبة للغاية.
وتابعت أن من ضمن المهاجرين الذين وصلوا 
ليبيا  من  إجالئهم  عقب  الجاري  الشهر  إيطاليا 
وروى  قرابة،  صلة  تجمعهما  إريتريا  من  شابين 
عمه  ابن  أن  كيف  الالجئين  لمفوضية  أحدهما 
للتغلب  الرسم  إلى  يلجأ  كان  أصم-  كونه  -رغم 

على األوضاع الصعبة في مركز االحتجاز في ليبيا.
وأوضحت اإلذاعة أن الشابين كانا ضمن دفعة 
مكونة من أكثر من 300 مهاجر وصلت على متن 
رحلتين جويتين من طرابلس إلى روما، الفتة إلى 
أن مئات آخرين جرى إجالؤهم جوًا من طرابلس 

إلى العاصمة النيجرية »نيامي«.

الستة  »خالل  إنه  المفوضية  مسؤولو  وقال 
أسابيع األولى من العام الجاري خاض أكثر من 8 
آالف شخص الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا 
رحمة  تحت  األغلب  وفي  المتوسط،  البحر  عبر 

مهربين عديمي الضمير«.
وقالت الناطقة باسم المفوضية في روما: »ما 
أن يقدم هؤالء األشخاص  علينا فعله هو تجنب 
على المخاطرة بحياتهم وجعل مصيرهم في أيدي 
على  األوروبية  الــدول  حثت  لكنها  المهربين«، 

تقديم مزيد من المساعدة.
والغذاء  الصحية  الرعاية  المفوضية  وتوفر 
والمالبس لهؤالء الالجئين، ويجري نقلهم عقب 
وصولهم إيطاليا إلى مراكز استقبال، حيث يتلقون 
على  والحصول  لجوء،  طلبات  لتقديم  المساعدة 
معلومات بشأن فرص التدريب والوظائف المتاحة.

أماكن  أوروبــا  من  »طلبنا  الناطقة:  وأشــارت 
ضعفًا«،  األكثر  الالجئين  من  ألفاً   40 الستقبال 
مضيفة: »حتى اليوم استقبلنا تعهدات ألكثر من 

13 ألفاً بقليل، نحتاج ألماكن أكثر وهذا جلَّي«.
في  أملها  عن  الالجئين  مفوضية  وأعربت 
إجالء ألف شخص هذا العام، إال أن الناطقة باسم 
المفوضية قالت إن خطط إجالء هؤالء المهاجرين 
ال تزال غير واضحة، إذ إن العثور على أماكن لهم 
ليس باألمر السهل بسبب تردد الدول األوروبية 

في استقبال كل طالبي اللجوء.
»أزمــة  أن  أميركا«  ــوت  »ص إذاعــة  وذكــرت 
المهاجرين شهدت دخول أكثر من مليون شخص، 
واحد«،  عام  في  أوروبا  المسلمين،  من  أغلبهم 
مضيفة أن الضغط الشعبي منذ ذلك الحين دفع 
الحكومات في أوروبا إلى إعادة التفكير في سياسات 

الهجرة وتقليل أعداد األشخاص الذين تقبلهم.
سيجري  الذين  المهاجرين  عدد  أن  وأضافت 
رئيس  بشكل  سيعتمد  أوروبا  إلى  جوًا  إجالؤهم 
الحكومات األوروبية  التي ستتيحها  على األماكن 
التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وكانت  مسبقاً، 
لألمم المتحدة قالت الثالثاء الماضي إنه يوجد في 
ليبيا نحو 704 آالف و132 مهاجرًا قدموا من 40 
دولة، مضيفة أن من بين هؤالء يوجد نحو 4443 

مهاجرًا فقط في مراكز االحتجاز.

»الحرب التي نشبت العام 2014 بين 
الفصائل الشرقية والغربية تطورت ولم تنته«

»ليبيا تعيش حالة من الهدوء السطحي 
تحجب الوضع الحقيقي«

»األمم المتحدة تدفع باتجاه االنتخابات 
لعالج األزمة، بينما أقر خبراؤها أن 

الحل السياسي غير ممكن«

»أميركان إنتربرايز«:

»صوت أميركا«:

»ذي آيرش تايمز«:

»جريدة أميركية«:

رأى تقرير لجريدة »ذا هيل« األميركية أن »اإلدارة 
األميركية ال تعير األزمة في ليبيا أي اهتمام، وال 
تستعد للعاصفة المقبلة«، مشيرة إلى أن تحقيق 
انتصار عسكري حاسم على تنظيم »داعش« في 
ليبيا »أمر مستحيل«، رغم طرد عناصر وقيادات 
التنظيم من معاقله، رغم الحملة الجوية األميركية 

التي ساهمت في ذلك.
وأشار التقرير إلى أن تنظيمات مثل »داعش« 
ليبيا  في  الدولة  انهيار  تستغل  و»القاعدة«، 
المصالح  حــســاب  على  صفوفها  لتأسيس 
االستقرار  عدم  »حالة  أن  إلى  منوهاً  األميركية، 
لـ)داعش(  سمح  قوية  مركزية  حكومة  وغياب 
وغيره من المجموعات الجهادية السلفية للعمل 

بحرية داخل ليبيا«.
والــخــالفــات  »الــحــرب،  أن  التقرير  ــر  وذكـ
االجتماعية، وغياب حكومة مركزية، يخلق تربة 
و)القاعدة(  ــش(  )داع مثل  للتنظيمات  خصبة 
للعودة  الجهادية  المجموعات  من  وغيرهما 
مجددًا«. وتابع أنه »ال يمكن ألي انتصار عسكري 
تحققه الواليات المتحدة ضد تلك التنظيمات أن 
يكون كافياً لمنعهم من الظهور والنهوض مرة 

أخرى وسط تلك البيئة«.

»فشل ذريع«
وحيال الوضع في ليبيا، عقب مرور سبع سنوات 
ليبيا  أن  التقرير  اعتبر   ،2011 ثورة  على  كاملة 
»دولة فاشلة، تشهد أزمة إنسانية، وتعد تهديدًا 

حقيقياً لمصالح األمن القومي األميركي«.
واعتبر التقرير »التقاعس األميركي في ليبيا فشاًل 
موضحًا  متعددة،  ذلك  أسباب  إن  وقال  ذريعًا«، 
أن »الواليات المتحدة أولت مسؤولية حل األزمة 
الليبية إلى األمم المتحدة، بينما تتبع استراتيجية 
فاشلة لمحاربة )داعش( من خالل عمل عسكري 

وتنفيذ ضربات جوية ودعم القوات المحلية«.
العسكرية،  األميركية  »السياسة  إن  وقــال 
التعامل مع  )داعش(، فشلت في  والمركزة ضد 
األزمة الحقيقية في ليبيا«، واعتبر أن »ليبيا عبارة 
عن معركة في حرب إقليمية بالوكالة، ومسرح 

للتوسيع الروسي في منطقة البحر المتوسط«.
المعهد من أن »داعش« ينهض من  وحذر 
جديد في ليبيا، ويتعافى من الخسائر التي مني 
بها في مدينة سرت، قبل طرده منها في 2016، 
ويتسبب اآلن في تعطيل اإلنتاج النفطي وتوسيع 

نفوذه في مناطق الجنوب.
»داعــش«  أن  إلى  األميركي  التقرير  ولفت 
يعتبر ليبيا »موطئ قدم رئيسياً له في أفريقيا«، 
لتجنيد المقاتلين األجانب القادمين من أوروبا، 
في  والمحاصرة  له  الخاضعة  األخرى  والمناطق 
الشرق األوسط، واالستمرار في تعبئة المقاتلين 
ومركزًا  الكبرى،  الصحراء  جنوب  منطقة  من 

لتخطيط وتنسيق الهجمات ضد الغرب.

»مستقبل غامض«
البرلمانية  االنتخابات  إلــى  التقرير  وتطرق 
والرئاسية المزمع عقدها خالل 2018، وقال إنه 
إشعال  في  االنتخابات  تتسبب  أن  المرجح  »من 
مزيد من العنف، أكثر من توحيد ليبيا، خاصة في 

غياب دستور للبالد«.

وقال إن »أعمال عنف لها عالقة باالنتخابات 
بدأت بالفعل، وال يوجد فصيل قوي بدرجة كافية 

لتحقيق االستقرار في ليبيا«.
المشير  الجيش  قائد  قــوة  »حتى  وتــابــع: 
خليفة حفتر أخذت في التراجع، فهو يعتمد على 
مجموعات مسلحة من الصعب السيطرة عليها، مع 
انهيار األمن في بنغازي، الواقعة تحت سيطرته«.

وتحدث المعهد األميركي عن »ظهور تيارات 
»سيطرة  إلــى  مشيرًا  الــفــراغ«،  وســط  خطرة 
مجموعات مسلحة سلفية، معادية للديمقراطية، 
اإلثنية  والتوترات  الشرطة،  رجــال  دور  على 
والطائفية آخذة في الزيادة. حتى إن التوجهات 
اإليجابية في ليبيا، مثل نشاط بعض المجالس 

البلدية، ستختفي دون دعم«.

»السيناريو األسوأ«
ورأى »أميركان إنتربرايز« أن »السيناريو األسوأ 
بالنسبة إلى ليبيا أخطر بكثير مما يتوقعه واضعو 
السياسة األميركيون«، وقال إن »األحداث الراهنة 
المستوى  على  الصراع  تغذي  أن  المرجح  من 

المحلي، وقد تشعل نزاعاً مسلحاً في أرجاء البالد، 
التي  األمنية  القوات  على  حتماً  سيؤثر  ما  وهو 

تقاتل بقايا )داعش(«.
الحرب  إلى  »العودة  أن  من  التقرير  وحــذر 
ستسمح للمجموعات الموالية لـ)القاعدة( بالدخول 
التي  الخسائر  والتعافي من  ليبيا  أخرى في  مرة 

منيت بها في 2016 و2017«.
السلفية  الحركة  نشاط  »زيـــادة  أن  ورأى 
الجهادية قد يوفر مبررًا إلى روسيا إلنشاء قواعد 
عسكرية في ليبيا. باإلضافة إلى أن الفوضى في 
ليبيا قد تفاقم األزمة اإلنسانية، وزيادة أنشطة 
الرق والعبودية، وزيادة تدفقات المهاجرين إلى 
أوروبا وبالتالي زعزعة استقرار الدول المجاورة«.

ولهذا قال تقرير المعهد إن »انخراط الواليات 
الحركة  ضد  ضربة  يوجه  ليبيا  في  المتحدة 
سياسّيًا  والتدخل  العالمية،  السلفية  الجهادية 
وعسكرّياً سيكون أفضل من االكتفاء بالعمليات 

العسكرية فقط«.
وحث اإلدارة األميركية على البدء في تعزيز دور 
وزارة الخارجية لتسهيل مفاوضات التوصل إلى 
تسوية سياسية بين الفصائل الليبية. ويمكنها 
عن  للتوقف  اإلقليميين  الحلفاء  على  الضغط 
دعم الفصائل الليبية، وخاصة تلك المجموعات 

المسلحة المستفيدة من إطالة أمد الحرب.

»تمدد روسي«
أن  إنتربرايز«  »أميركان  معهد  تقرير  ورأى 
اإلرهاب  تتعلق بمكافحة  ليبيا ال  »المشكلة في 
أيضًا«،  جيوسياسية  مشكلة  هي  وإنما  فقط، 
الــدور  تراجع  تستغل  »روسيا  أن  إلــى  مشيرًا 
السياسي  نفوذها  لتوسيع  ليبيا  في  األميركي 
في  األميركية  المصالح  وتهديد  واالقتصادي، 

أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط«.
وقال إن »خطة روسيا في ليبيا شبيهة لخطتها 
في سورية، التي تحدت النفوذ األميركي وأنشأت 

قواعد عسكرية على البحر المتوسط«.
لبناء  روسيا  »محاوالت  عن  التقرير  وتحدث 
مختلف  من  القوى  مراكز  مختلف  مع  ــط  رواب
القطاع  السياسية، وفرض نفوذها في  األطياف 
النفطي، وأيضاً االستفادة من وجودها في ليبيا 

لتعزيز التعاون العسكري مع مصر.

المتوقع  إنه من  األيرلندية  تايمز«  آيرش  قالت جريدة »ذي 
أن توافق الحكومة اإليرلندية، الثالثاء، على إرسال سفينتين 
عسكريتين إلى البحر المتوسط للمساعدة في جهود االتحاد 
الهجرة غير  المهاجرين والحدِّ من  إنقاذ  األوروبي هناك في 

الشرعية.
وأضافت الجريدة أنه في حال موافقة الحكومة على المذكرة 
الوزارية التي قدمها وزير الدفاع األيرلندي، بول كيهو، فإن 
بمهمتين  ستقومان  اإليرلندية  للبحرية  تابعتين  سفينتين 
منفصلتين متتاليتين لمدة 16 أسبوعاً بين إيطاليا وليبيا بدءًا 
من أبريل المقبل وحتى نهاية العام، موضحة أن السفينتين قد 
تشاركان في مهمات اإلنقاذ ومساعدة خفر السواحل الليبي في 

منع المهاجرين من المغادرة.
وبحسب الجريدة سوف تنضم السفينتان إلى أسطول عملية 

البحر  في  األوروبــي  االتحاد  يديرها  التي  البحرية  »صوفيا« 
المتوسط للتصدي للمهربين في البحر المتوسط.

وذكرت أن القوات البحرية األيرلندية أنقذت منذ مايو 2015 
وحتى شهر نوفمبر الماضي 8592 مهاجرًا في البحر المتوسط، 

إال أنها لم تكن تشارك بصورة رسمية.
وأوضحت الجريدة أن مشاركة أيرلندا السابقة في »عملية 
صوفيا« التي تشارك فيها 27 دولة، كان في إطار اتفاق ثنائي 

يحمل اسم »عملية بونتس« مع الحكومة اإليطالية.
وفي أكتوبر الماضي مدد االتحاد األوروبي حتى نهاية العام 
الجاري ) 2018 ( فترة عملية صوفيا البحرية التي أطلقت في 

العام 2015، وساهمت في اعتقال أو تسليم 110 مهربين.
السواحل  خفر  تدريب  في  أيضاً  صوفيا  عملية  وتشارك 
الذي  الحظر  تطبيق  في  وتساهم  الليبية  والبحرية  الليبيين 

تفرضه األمم المتحدة على األسلحة قبالة سواحل ليبيا.
العملية  قائد  أن  تايمز«  آيــرش  »ذي  جريدة  وأوضحت 
»صوفيا«، األدميرال إنريكو كريديندينو طالب أخيرًا بانضمام 
ويضم  المهمة،  في  األيرلندية  البحرية  سفن  من  سفينتين 
أسطول العملية حالياً أربع سفن من إيطاليا وألمانيا وإسبانيا 
وإسبانيا  إيطاليا  من  مروحية  طائرات  جانب  إلى  وفرنسا، 

وطائرة ثابتة الجناحين من لوكسمبورغ وإسبانيا.
المتحدة  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وكانت 
قالت إن 8407 مهاجرين غير شرعيين وصلوا أوروبا عبر البحر 
الجاري،  العام  من  األولى  السبعة  األسابيع  خالل  المتوسط 
الماضي،  العام  نفسها  الفترة  خالل  وصلوا  بـ12430  مقارنة 
فيما لقى 406 حتفهم خالل تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر 

مقارنة بـ261 خالل الفترة نفسها العام الماضي.

توقعات بانضمام البحرية األيرلندية إلى عملية »صوفيا« البحرية

واشنطن ال تهتم باألزمة الليبية وانتصارها على »داعش« مستحيل
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أعادت وزارة الخزانة األميركية قضية المافيا الدولية وشبكات تهريب 
الوقود الليبي إلى الواجهة من جديد، عندما فرضت عقوبات على ستة 

أشخاص و 24 كيانا تجاريا و7 سفن، وفق تهم تتضمن اإلنتاج غير 
المشروع، وتكرير، وسمسرة، وبيع، وشراء، وتصدير النفط الليبي أو امتالكه 
أو السيطرة عليه من قبلهم، وهي االتهامات التي أثيرت كثيرا خالل الفترات 
السابقة دونما اتخاذ خطوات فعلية لوقف استنزاف الثروات الليبية بطرق غير 

شرعية.
وفتحت اإلجراءات األميركية شهية المسؤولين في ليبيا، لتصعيد ملف تهريب 

الوقود إلى مستويات قانونية وقضائية لالتفاق على إجراءات مشتركة بين دول 
تمثل منطلقا أو محطة لتهريب الوقود الليبي، في إطار ما يمكن وصفه بـ»خطة 

دولية« لوقف استنزاف الثروات الليبية.
وبدأت الصحافة الدولية تتحدث عن تهريب الوقود الليبي بعد فترة وجيزة من 

انهيار نظام القذافي، إذ كشف تقرير لألمم المتحدة أمام مجلس األمن العام 
2016 عن عمليات تهريب النفط عبر مالطا لتمويل الميليشيات وشراء األسلحة، 

مقدما تفاصيل حول خطوط سير السفن مثل »باربوسا ستار« و»بونو5«، التي 
تديرها شركة ADJ التجارية، المملوكة للسيد ديبونو وفهمي بن خليفة، وكشف 

أن السفن تبحر من مالطا جنوبا حتى تصل إلى بعد 40-60 ميال بحريا من 
السواحل الليبية، حيث تقوم بإغالق أنظمة التعقب األوتوماتيكية، وتقوم مراكب 

صيد عادة بنقل الوقود من سواحل ليبيا إلى تلك السفن.
التقارير السابقة ربما دفعت الخزانة األميركية إلى إصدار إجراءاتها االثنين الماضي، 
والتي استندت إلى اتهامات لهؤالء األشخاص والكيانات بتهريب النفط بما يقوض 

سيادة ليبيا ويؤجج السوق السوداء، ويساهم في مزيد من عدم االستقرار في المنطقة، 
ويسلب موارد المواطنين، وذلك استنادا إلى قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

بشأن االستغالل غير المشروع للنفط الليبي.

عقوبات أميركية على 6 أشخاص و24 كيانا تجاريا و7 سفن

تهريب الوقود الليبي يعود إلى الواجهة الدولية مجدد ا

أو  ممتلكات  أي  حظر  األميركي  القرار  تضمن 
مصالح هؤالء ضمن الواليات المتحدة، وباإلضافة 
عموما  األميركيين  األشــخــاص  حظر  ذلــك  إلــى 
المحظورين،  األشخاص  مع  معامالت  في  الدخول 
بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطرون 
اإلدارة  تعتبرها  التي  ــراءات  اإلجـ وهــي  عليها، 
الوقود  تهريب  وإنهاء  لكشف  تهدف  األميركية 
واألنشطة غير المشروعة من قبل الذين يستغلون 
والــمــوارد  النفطية  والمنتجات  الليبي  النفط 
الشخصية،  مكاسبهم  لتحقيق  األخرى  الطبيعية 
وزارة  وكيل  ماندلكير  سيجال  تصريحات  وفق 

الخزانة لشؤون اإلرهاب.
الشبكة  تفاصيل  األميركية  الخزانة  وكشفت 
ومصرية  مالطية  أطــرافــا  تجمع  التي  الدولية 
مالطية،  جنسيات  العقوبات  تشمل  حيث  وليبية، 
وهم »دارين ديبونو، وجوردون ديبونو، ورودريك 
إلى  باإلضافة  ميكالف«،  ووتيرينس  جريش، 
المصري أحمد إبراهيم حسن أحمد عرفة، والليبي 
تهريب  فــي  لمشاركتهم  خليفة،  بــن  فهمي 

المنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.
تشكيل  عن  تقريرها  في  الخزانة  وتحدثت 
اتحادا   2016 العام  في  المالطيين  المواطنين 
مالطا  إلى  زوارة  من  الوقود  لتهريب  مشروع  غير 
حققت  بأنها  التقارير  أفادت  عملية  في  وإيطاليا 
ما مجموعه أكثر من 30 مليون يورو، كما تمكن 
تهريب  عملية  من  خليفة  بن  فهمي  الليبي 
غريش  رودريك  المالطي  المواطن  ونقل  الوقود، 
تم  األوروبية، حيث  الموانئ  إلى  ليبيا  الوقود من 
بيعه باستخدام شهادات الوقود المزورة بالتعاون 
إبراهيم حسن عرفة،  المواطن المصري أحمد  مع 
باإلضافة إلى ذلك تدير المالطية تيرينس ميكالف 
النفطية  المنتجات  لبيع  مالطا  مقرها  شركة 

المهربة في أوروبا.
شركة   21 األميركية  اإلجـــراءات  وتضمنت 
داريــن  قبل  من  عليها  السيطرة  أو  المتالكها 
وجوردون ديبونو، وثالث شركات إضافية اشتركت 
موارد  أي  أو  الخام  للنفط  مشروع  غير  اتجار  في 
غير  اإلنتاج  ذلك  في  بما  ليبيا،  في  أخرى  طبيعية 
أو  والشراء،  والبيع  والسمسرة  والتكرير  المشروع 

تصدير النفط الليبي.
»بتروبلوس«  شــركــة  العقوبات  وشملت 
ــات »ذي  ــرك ــمــحــدودة ومــقــرهــا مــالــطــا، وش ال
ليميتد،  لينس  كب  إينوفست،  سينتر،  بوسينيس 
إيتي  إليفن  بروبيرتيز،  هاي-لو  آرت،  موتورسيكل 
هانديمان،  مستر  ديركتوريز،  مالطا  ليميتد،  إيت 
تارا  ليميتد،  سيبراس  ليميتد،  إنفستمينتس  كب 
كيب  إس  ليميتد،  غورج  ليميتد،  كراكرن  ليميتد، 
يشت تشارتر ليميتد، إس كيب ليميتد، بيتروبارك 
وهي  لها،  مقرا  إيطاليا  من  تتخذ  التي  ســرل« 
ديبونو،  ــوردون  غ لسيطرة  خاضعة  أو  مملوكة 
كما تشمل العقوبات مطعم »سكوغليتي« ومقره 
المحدودة  لورديس«  دي  »مــاري  وشركة  مالطا 
و»أندريا  المحدودة«  العالمية  المائية  و»المصايد 
عليها  السيطرة  أو  المتالكها  المحدودة  مارتينا« 

من قبل دارين ديبونو كذلك.
هما  مالطا،  مقرهما  أخريان  أدرج شركتان  كما 
ترادينغ  بلو  و»أوسيانو  ليميتد«  ترادينغ  »أدج 
سيرفيسز  غاس  آند  أويــل  و»تيوبودا  ليميتد«، 
االتجار  في  تورطت  وجميعها  ليبيا  ومقرها  ليك«، 
أخرى  الخام وموارد طبيعية  بالنفط  المشروع  غير 
أو  الليبي  النفط  إنتاج  ذلك  في  بما  ليبيا،  في 
أو تصديره  أو شرائه  بيعه  أو  أو سمساره  تكريره 
بصورة غير مشروعة، كما أن شركة »أدج« للتجارة 
المحدودة مملوكة ويديرها دارين ديبونو وفهمي 

بن خليفة وأحمد إبراهيم حسن عرفة.
السفينة  العقوبات  األميركية  الخزانة  وحددت 
مملوكة  محظورة  كممتلكات  ــودوروس«  ــي »ث
لشركة أدج للتجارة المحدودة، والسفن »بروغريز، 
»أندريا  السفينة  حظر  تم  كما   ،»5 بونو  زيوس، 
دي  ماري  لورديس،  دي  ماري  المحدودة،  مارتينا 
الثاني«، كما  لورديس  األول، وماري دي  لورديس 
على  ليميتد«  فشيريز  وتر  »وورد  شركة  أدرجت 

العقوبات، وهي مالكة بعض هذه السفن.
سلسلة  في  حلقة  صنعت  السابقة  ــراءات  اإلج
الوقود  مهربي  لخنق  تهدف  التي  الجهود  من 
في  وذلك  البترولية،  الثروات  واستنزاف  الليبي، 
أعقاب ما فجرته الصحفية المالطية، دافني كروانا 
من  مجموعة  كشفها  عقب  اغتيلت  التي  غاليتزيا، 
التي تطال مسؤولين  مالطا  الشائكة في  القضايا 
وأثــارت  موسكات،  جوزيف  بحكومة  وسياسيين 
المافيا  عالقة  حول  التكهنات  من  كثيرا  باألخص 
تهريب  وشبكات  اإليطالية  بالمافيا  المالطية 

الوقود الليبي خصوصا الديزل.
الويكيليكس«، لدى  أو »المرأة  غاليتزيا  وقتلت 
حتى  غامضا  يزال  ال  حادث  وهو  سيارتها،  تفجير 
اآلن ويحمل أبعادا غير مسبوقة واحتماالت تورط 
عدة جهات في الجريمة، بما فيها شبكات تهريب 

الوقود من ليبيا إلى إيطاليا.
أعلنت  الــذي  الحادث  على  أشهر  مــرور  ورغــم 
أنها  )يــوروبــول(  األوروبــيــة  االتحادية  الشرطة 
بشأنه  مالطا  في  الجارية  التحقيقات  في  ستشارك 
ومختلف  المالطية  السلطات  بين  والتنسيق 
المحققين الدوليين، فإن شيئا لم يحدث حتى اآلن 
في تلك القضية التي ربما تعيدها إجراءات الخزانة 
األميركية، لتصعيد الملف على مستويات قانونية 
وقضائية لالتفاق على إجراءات مشتركة بين دول 

تمثل منطلقا أو محطة لتهريب الوقود الليبي.
غاليتزيا  عليها  ركزت  التي  القضايا  أبرز  ومن 
على  دأبــت  إذ  ليبيا،  من  الوقود  تهريب  قضية 
والروابط  المالطية  المافيا  عمل  نماذج  كشف 
تهريب  في  العاملة  اإليطالية  المافيا  وبين  بينها 
إذ  مالطا،  عبر  ــا  أوروب إلى  ليبيا  من  المحروقات 
والسياسيين  المالطيين  من  عددا  أن  إلى  أشارت 
والمحققين الدوليين وجدوا الطريق لكسب المال 

على حساب الحرب األهلية في ليبيا.
وربطت تقارير دولية بين تهريب الوقود وبين 
غاليتزيا  تحقيقات  إن  قالت  إذ  الصحفية،  اغتيال 
بالتورط  ومالطية  إيطالية  مباشرة جهات  اتهمت 
تهريب  في  ليبية  مسلحة  مجموعات  قــادة  مع 
المحروقات، وتناولت أيضا كيف عملت المافيا على 

تهريبه لصالح تنظيم »داعش«.
تمويل  آليات  أخيرا  مالطية  صحفية  وكشفت 
»كوريري  جريدة  وفق  الليبية«،  »الميليشيات 
األشخاص،  بعض  تمكين  وكذلك  سيرا«،  ديال 
من  الحقيقيين،  المجرمين  مــن  وبعضهم 
عناصر  أن  كشفت  حيث  كبيرة،  ومزايا  تسهيالت 
في  الراحة  من  أشهرا  يقضون  »الميليشيات« 
ولبنان  تركيا  في  أيضا  لكن  إيطاليا،  أو  كرواتيا 
لم  عالج  عن  طائلة  حسابات  ويقدمون  وتونس، 

يتلقوه وتسددها الحكومة الليبية.
عن  سابق  وقــت  في  إيطالية  صحف  ونقلت 
بين  ورسمية  ثابتة  عالقة  وجود  موثوقة  مصادر 
»ميليشيات  وقادة  والمالطية  اإليطالية  المافيا 
كما  المحروقات،  تهريب  عمليات  في  ليبية« 
أشخاصا  اعتقلت  اإليطالية  الشرطة  أن  أكــدت 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  هم  القضية،  هذه  في 
بورتا،  ماركو  اإليطالي  بانكر«،  »ماكسكوم 
تاجر  خليفة،  بن  سليم  موسى  فهمي  والليبي 
وغوردون  ديبونو  دارين  والمالطيان  المخدرات، 
والليبي  النقل،  بعمليات  يقومان  اللذان  ديبونو، 
طارق دردار الذي يدفع ويتسلم األموال بالعمالت 

األجنبية.
وقالت الصحف إن هؤالء تمكنوا من كسب 80 
واحدة،  سنة  في  رحلة  ثالثين  خالل  يورو  مليون 
على  يصل  تهريبه  يتم  الذي  الليبي  النفط  وإن 
في  المستندات  تغيير  ويتم  سعودي،  نفط  أنه 
ماثيو  عن  اإليطالية  الصحافة  نقلت  فيما  مالطا، 
تمكن  إنه  قوله  المالطية،  الصحفية  نجل  كروانا، 
من فك تشفير الكمبيوتر الشخصي لوالدته، وأكد 
التهرب  بملفات  تتعلق  ثوابت  وجود  للمحققين 
الضريبي وتهريب المحروقات واالتجار بالمخدرات، 

وتورط عدد من السياسيين في فضائح جنسية. 
الصحف  مــن  مجموعة  نشرته  مــا  وبحسب 
اإليطالية، يبدو أن المسار الليبي من أبرز مسارات 

وذلك  المالطية،  الصحفية  قضية  في  التحقيق 
لعدة أسباب، أهمها المتفجرات المستخدمة، وهي 
تدفق  يوجد  كما  ليبيا،  في  المتوافر  »سيمتكس« 
خالل  من  الجزيرة  عبر  تمر  التي  الليبية  لألموال 

تهريب الوقود، أو أموال الصناديق السيادية.
سلبيا  عامال  الصحفية  اغتيال  يمثل  وفيما 
في  العام  المدعي  أن  وال سيما  الملف،  الستكمال 
إنه  قال  زوكارو،  كارميلو  اإليطالية،  جزيرة صقلية 
اغتيال  بين  روابــط  هناك  تكون  أن  يستبعد  ال 
الصحفية والتحقيقات اإليطالية بخصوص شبكات 

تهريب الوقود الليبي. 
ويقود زوكارو تحقيقات خاصة بتهريب الوقود، 
وقال، في تصريحات لجريدة »ذا غارديان«، إنه »ال 
الوارد  الرجال  بعض  يكون  أن  احتمالية  يستبعد 
شبكات  في  والمتورطين  التحقيقات  في  ذكرهم 
الصحفية  مقتل  خلف  يقفون  منظمة،  جريمة 

المالطية«.
للصحفية  الخاصة  المدونة  وباستعراض 
 15 بتاريخ  منشور  في  نجد  غاليتزيا،  المالطية 
ألفين  اعتراض  عن  تحدثت  أنها   ،2016 فبراير 
في  كان  ليبيا  من  المهرب  الديزل  وقود  طن من 
وتساءلت   ،2015 العام  خالل  مالطا  إلى  طريقه 
غاليتزيا: »كيف يمكن تهريب هذه الكمية الكبرى 
أجهزة  تحميها،  أجهزة  وجود  دون  الديزل  من 

تضم شخصيات رئيسة بالدولة؟«.
 31 بتاريخ  آخــر  منشور  في  غاليتزيا  وقالت 
إلى  ليبيا  من  الديزل  »تهريب  إن   2016 أكتوبر 
ومربحة  كبيرا  دخال  تدر  تجارة  وإيطاليا  مالطا 
ــدول  ال فــي  إجرامية  شبكات  تنظمها  للغاية 
غاليتزيا  أثــارت  بل  فحسب،  ذلك  ليس  الثالث«. 
مزورة  اعتماد  أوراق  ليبيا  في  تجار  استخدام  أيضا 
صادرة من مالطا الستيراد بضائع إلى ليبيا، الفتة 
»دوتيشه  األلمانية  ــة  اإلذاع أجرته  تحقيق  إلى 
إلى  المحتالون  يذهب  ليبيا  »في  وقالت:  فيلة«.. 
مــزورة  وثائق  حاملين  طرابلس  في  المصارف 
مالطية  شركات  بقيام  تفيد  مالطا،  من  صــادرة 
تلك  وتستخدم  الوثائق،  حاملي  إلى  بضائع  ببيع 
إلتمام  تصريح  على  للحصول  بعدها  الوثائق 
في  لكن  مالطا،  ــى  إل أجنبية  عمالت  تحويل 

الحقيقة، البضائع لن تصل قط إلى طرابلس«.
ومن بين الملفات المثيرة للجدل التي تحدثت 
عنها غاليتزيا ما يعرف بفضيحة صفقة »الجرحى«، 
قيام  عن  وكشفت  الطبية،  العالج  وتأشيرات 
ماليين  بسداد  سنوات  منذ  مالطيين  وسطاء 
في  وعيادات  وهمية،  مستشفيات  إلى  الــدوالرات 
روما وأخرى غير موجودة في أوروبا، بحسب جريدة 

»كوريري ديال سيرا«.
بمدونتها  منشورات  عدة  في  غاليتزيا  وقالت 
 ،2016 العام  من  وأغسطس  يوليو  شهري  خالل 
جافا  نيفيل  يدعى  مالطا  بحكومة  مسؤوال  إن 
تأشيرات  إصدار  تخص  فساد  قضايا  في  متورط 
في  تورطه  إلى  ولفتت  الليبيين،  للجرحى  عالجية 
أجل  من  يــورو  ماليين   3 بقيمة  رشــوة  تقاضى 

إصدار التأشيرات. 
بسيارات  الديزل  مهربي  اغتيال  أن  ويبدو 
متفجرة من األنماط المتكررة في مالطا، إذ كتبت 
مدونتها  على   ،2016 أكتوبر   31 في  غاليتزيا، 
إنها شهدت اغتيال أحد مهربي الديزل في مدينة 
بوجبة المالطية، وقالت إن »جون كاميليري، البالغ 
في  سيارته  انفجار  لدى  قتل  عاما،   67 العمر  من 
أخرى  سيارة  داخل  جديدة  قنبلة  بوجبة.  مدينة 
ديزل  مهرب  ينتهي  وهكذا  جديد،  رجل  ومقتل 

آخر«.
ستة  على  القبض  اإليطالية  الشرطة  وألقت 
ثالثة  بحق  اعتقال  مذكرات  ــدرت  وأص أشخاص 
الليبي،  الوقود  تهريب  في  متورطين  آخرين، 
وذكرت التحقيقات اإليطالية أن المتورطين هربوا 
واحد  عام  خالل  يــورو،  مليون   30 بقيمة  وقــودا 
فقط. ويتم تهريب الوقود من مصفاة في مدينة 
نقلها  قبل  مالطا،  إلى  بحرا  تنقل  ومنها  الزاوية، 

إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا. 
إلى  قدمت  وثــائــق  فــي  المحققون،  ويــقــول 

تلك  فــي  المستخدمة  ــوال  األمـ إن  المحكمة، 
العمليات يتم نقلها خالل شركات تونسية وهمية، 
المجموعة  أن  إلى  الفتين  ــارات،  اإلم في  تنتهي 
لها عالقات مع مافيا »سانتابوال« في مدن كاتنيا 
الصحفي  بإيطاليا، والمسؤولة عن مقتل  وصقلية 

جوزيبي فافا العام 1984. 
بالقتل  تــهــديــدات  تلقت  غاليتزيا  وكــانــت 
خطابات  عبر  أو  هاتفيا  سواء  يومي  شبه  بشكل 
عن  تكتبه  ما  نتيجة  وذلك  منزلها،  أمام  توضع 
تهريب  وشبكات  المافيا  منظمات  وعمل  الفساد 
من  والتهرب  األموال  وغسيل  والمخدرات  الوقود 

الضرائب. 
»والدتي  إن  الصحفية  نجل  كروانا  ماثيو  وقال 
كانت تعتزم مقاضاة الحكومة المالطية، إذ رأت أن 
استدعاء أخي من عمله كدبلوماسي مجرد انتقام 
من تقاريرها وعملها الصحفي«. وقالت »واشنطن 
حالة  في  دخلت  المالطية  »الحكومة  إن  بوست« 
نشر  في  غاليتزيا  بــدأت  منذ  بالفوضى  شبيهة 
تقاريرها، في الوقت الذي حاول فيه رئيس الوزراء 

جوزيف موسكات تعزيز فترة حكمه«.
الرئيس  وصــف  الــحــادث،  على  تعليقه  وفــي 
المملكة  في  الفساد  مكافحة  لوكالة  السابق 
»بي  لراديو  حوار  في  بينتون،  جوناثان  المتحدة، 
شهد  إنه  وقال  مافيا«،  بـ»دولة  مالطا  سي«،  بي 
شخصيا مئات الماليين من اليورو تنقل من ليبيا 

إلى حسابات شركات خاصة في مالطا.
المرات،  تلك  إحدى  »في  قائال:  بينتون  وأوضح 
في  خاصة  شركة  إلى  يورو  مليون   100 نقل  تم 
ببنوك خاصة  فاليتا، ووضعت في حسابات  مدينة 
وتم تجهيزها بعد ذلك لغسلها في النظام المالي 
ببريطانيا«، وقالت »واشنطن بوست« إنه إذا ثبت 
أن غاليتزيا استهدفت بسبب عملها االستقصائي، 
قتلوا  صحفيا   28 تضم  قائمة  إلى  ستنضم  فإنها 
يكشف  ما  وهو  الجاري،  العام  نفسه خالل  للسبب 
لوقف  الصحافة  على  تمارس  التي  الضغوط  حجم 

كشف تلك العمليات.
عن  ــا  كــروان ماثيو  الصحفية  نجل  ــرب  وأعـ
استغرابه من الموقف الدولي تجاه اغتيال والدته، 
»فاينانشيال  جريدة  نقلتها  تصريحات،  في  وقال 
الدولية لمقتل  إنه »يستغرب االستنكارات  تايمز« 
والدته التي تعتبر الحادث مجرد هجوم ضد حرية 

التعبير«.
وقت  منذ  مستعرة  »المعركة  يرى  أنه  وأضاف 
خارج  القليل  سوى  يالحظها  لم  وإن  حتى  طويل، 
الدولة، قائمة بين صقلية وليبيا«. وتابع موضحا: 
للحرب،  ساحة  وسط  في  بوجودك  أشبه  »األمــر 
التعليقات  بعض  لتجد  قتلهم،  يتم  الجنود  بعض 
الديمقراطية.  ضد  حــرب  بأنه  المشهد  تصف 

الحرب هناك بدأت منذ وقت طويل«. 
»فيسبوك«،  بموقع  الشخصية  صفحته  وعلى 
لفت ماثيو إلى أن حكومة مالطا ضغطت من أجل 
إقناع العائلة بعرض مكافأة قدرها مليون يورو من 
والدته،  قاتل  بأي معلومات تدل على  اإلدالء  أجل 
الحكومة  قبل  من  محاولة  ماثيو  اعتبره  ما  وهو 
الكبيرة  الفجوة  وإخفاء  سمعتها  على  »للحفاظ 
على  يهمنا  ماال  وهو  الدولة،  مؤسسات  داخــل 

اإلطالق«. 
قتلت  »والدتي  إن  آخر  منشور  في  ماثيو  وقال 
بسبب وقوفها إلى حكم القانون ضد هؤالء ممن 
يريدون انتهاكه، مثلها مثل كثير من الصحفيين، 
دأبت على  التي  الوحيدة  قتلت ألنها كانت  لكنها 
مؤسسات  تكون  عندما  يحدث  ما  وهــذا  ذلــك، 

الدولة فاقدة األهلية«.
الساحل  لدول  الجماعية  اإلرادة  تبقى  ذلك  إلى 
االستجابة  على  إيطاليا  بينها  من  أوروبية  ودول 
لحصار  سنوات  منذ  ليبيا  من  خرجت  لــنــداءات 
بشكل  تتطور  والتي  الدوليين،  المهربين  شبكة 
سيما  وال  الليبي،  الوقود  تهريب  في  يومي  شبه 
إنتاج  تراجع  مع  يتزامن  التهريب  معدل  تزايد  أن 
حقول  في  االحتجاجات  من  موجة  بسبب  النفط 
مالية  مطالب  أجل  من  للضغط  النفط  وموانئ 

وسياسية.

المهربون المالطيون شكلوا اتحادا غير مشروع 
لتهريب الوقـــود من زوارة إلى مالطــا وإيطاليـــا 

في عملية حققت أكثر من 30 مليـــون يــــورو

المهربون ربحوا 80 مليون يورو خالل ثالثين رحلة 
في ســنة واحــدة.. ومـســارات التهريـب تتم بالتنسـيق 
مع مسلحين في ليبيا مقابل امتيازات ومكاسب مغرية

تهريب النفط من ليبيا إلى أوروبا عـلى 
يد المالطيين »دارين ديبونو وجوردون 
ديبونــو ورودريـك جريـــش ووتيرينــــس 
ميكالف والمصري أحمد إبراهيم عرفـة 
والليبـــــــــــــــــي فهمـــــــــــــي بن خليفـــــــــــــة

< فهمي بن خليفة

< دافني كروانا غاليتزيا
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العنف  ببعض  مصحوبة  سياسية  تظاهرات  إيطاليا  شهدت 
األحد،  ستعقد  التي  التشريعية  االنتخابات  من  أسبوع  قبل 
ماتيو  بزعامة  المتطرف  اليمين  أنصار  عقد  حيث  مارس،   4
سالفيني استعراضا للقوة في ميالنو، بينما تجمع اآلالف من 

المتظاهرين ضد الفاشية في روما.
وأحصت وزارة الداخلية 119 تجمعا بأعداد مختلفة في 30 
منطقة في عطلة نهاية األسبوع، السبت واألحد، وأعلنت تعبئة 
غالبيتهم  األمن،  البالد لضمان  أنحاء  في كل  آالف شرطي   5

في العاصمة.
ووقعت صدامات محدودة خصوصا في ميالنو )شمال( حيث 
اشتبكت قوات األمن مع مجموعة من ناشطي اليسار المتطرف 
»فراتيلي  لحزب  تظاهرة  تنظيم  دون  الحؤول  أرادوا  الذين 
»كازاباوند«  ولحزب  الصباح  في  المتطرف(  )اليمين  ديتاليا« 

)الفاشية الجديدة( بعد الظهر.
ووصل سالفيني حامال ابنته البالغة خمسة أعوام، إلى ساحة 

كاتدرائية ميالنو إلعالن برنامجه االنتخابي.
اليسار  وقائد  الهجرة  لمسألة  البدء  في  سالفيني  وتعرض 
نفس  وهو  أوال«،  »اإليطاليون  مشددا  رينزي  ماتيو  الوسطي 
الشعار االنتخابي الذي تبناه الرئيس األميركي دونالد ترامب 
هذا  في  شارك  وقد   .2016 العام  في  االنتخابية  حملته  في 
التجمع بين 15 و20 ألف شخص، بحسب الشرطة، و50 ألف 

بحسب الرابطة، رافعين أعالم الحزب والبندقية وساردينيا.
المسنين  »باألشخاص  لالهتمام  األولوية  بإعطاء  وتعهد 
المتاجر  ترميها  التي  الصناديق  في  البحث  على  المجبرين 
الكبرى«، وبالعمال ضحايا نقل مقرات الشركات والتجار الصغار.

»لنقول ال للفاشية«
وأوضح دييغو بازانو وهو ناشط في »الرابطة« يبلغ 30 عاما 
جاء من كركاري في إقليم ليغوريا شمال غرب البالد، »سالفيني 

يمثل التغيير بالنسبة إليطاليا. إنها لحظة مهمة جدا«.
وأضاف »نحن اإليطاليون، لم تعد لدينا حقوق، لم يعد لدينا 
عمل، لم يعد بإمكاننا استقبال أولئك الذين يأتون من الخارج 
وبعدها يرتكبون جرائم. لم نعد أحرارا في العيش كما نريد«.

وفي روما، جرت مسيرة بهدوء شارك فيها آالف األشخاص 
للتنديد بالفاشية، في تجمع تقرر إجراؤه بعد أن أطلق ناشط 
في »الرابطة« النار على أفارقة في ماتشيراتا بوسط إيطاليا، 
وذلك إثر مقتل شابة مدمنة على المخدرات في جريمة أوقف 

في سياقها عدة نيجيريين.
نفذ  إيطاليا«،  ألنصار  الوطنية  »الرابطة  لدعوة  وتلبية 
متظاهرون مسيرة تحت مطر بارد خفيف ورفعوا أعالما حمراء 

وخضراء تابعة للنقابات.
ريتا  للعمل  اإليطالي  العام  االتحاد  في  الناشطة  وصرحت 
ال  لنقول  هنا  »نحن  سردينيا،  من  أتت  التي  )50عاما(  سولو 
للفاشية ألننا نشهد سلسلة أحداث غير سليمة في هذا الوقت 
يجب أن ال تتكرر«. وقد رفعت خلفها الفتة كتب عليها »اجعلوا 

إيطاليا مناهضة للفاشية مجددا«.
وقالت مارتا زامبون وهي معلمة من ميالنو تبلغ 27 عاما 
القومية تعيد إظهار  تلف وشاحا ملونا حول عنقها، »األحزاب 

الشباب ال  الخوف مما هو مختلف يعود. نحن  الفاشية،  القيم 
يمكننا أن نستسلم لهذا الخوف، وإال فنحن نعود مئة عام إلى 

الخلف«.
باولو  اإليطالي  الوزراء  رئيس  التجمع  هذا  في  وشارك 
جينتيلوني وماتيو رينزي الذي يقود الحملة االنتخابية للحزب 

الديمقراطي الحاكم.
وفي مدينة باليرمو في صقلية، كانت األجواء متوترة قبل 
على  احتجاجا  المتطرفة  اليمينية  نووفا«  »فورزا  لحركة  تجمع 
مبرحا  ضربا  الحركة،ضرب  في  محلي  مسؤول  على  االعتداء 

األسبوع الماضي من قبل رجال ملثمين.

أوروبا تترقب
إيطاليا  األوروبي مخاطر حصول شلل في  االتحاد  ويخشى 
إئتالف  لتشكيل  اتفاق  على  ويعول  العامة،  االنتخابات  بعد 
كبير بين العائالت السياسية المؤيدة ألوروبا يجنب هذا البلد 

»أسوأ سيناريو«.
ولخص رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر الرأي 
أن  مارس   4 بعد  إيطاليا  بوسع  يكون  أن  »أود  قائال  السائد 

تمتلك حكومة تحكم« باالستناد إلى دعم برلماني.
تعليق خالل  بأي  اإلدالء  األوروبيون  إيطاليا  ورفض شركاء 

بعضهم  أن  غير  بروكسل،  في  الجمعة  الرسمية  غير  قمتهم 
سيلفيو  بين  تحالف  اتجاه  في  للدفع  الكواليس  في  يعملون 
برلوسكوني رئيس حزب »فورزا إيطاليا« اليميني وماتيو رنزي 
األمين العام للحزب الديمقراطي )وسط اليسار( إذا لم يتمكن 
أي منهما من إحراز غالبية. وتباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل 
لالنتخابات  حملته  دعم  الذي  رنزي  ماتيو  مع  مرارا  ماكرون 

الرئاسية واقتبس شعاره »إلى األمام«.
اعتمدوها  التي  ذاتها  السياسة  األوروبيون  يتبنى  وبذلك 
مارتن  األلماني  الديمقراطي  االشتراكي  الحزب  رئيس  حيال 
شولتز الذي حضوه على الدخول في مفاوضات مع المستشارة 

أنغيال ميركل لتشكيل حكومة إئتالفية.
األعضاء  معه  المساعي  فيتولى  برلوسكوني،  سيلفيو  أما 
األكثر نفوذا من عائلته السياسية األوروبية، »الحزب الشعبي 
إيطاليا«.  »فورزا  إليه  ينتمي  الذي  يمين(  )وسط  األوروبي« 
من  وأحزاب  إيطاليا«  »فورزا  بين  لتحالف  التأييد  ويزداد 
اليمين المتطرف )الرابطة وفراتيلي ديتاليا( مع اقتراب موعد 
تؤدي  وقد  محسومة  غير  تزال  ال  النتيجة  أن  غير  االنتخابات، 

العملية إلى برلمان بدون غالبية ثابتة.
وتشير آخر استطالعات للرأي إلى فوز االئتالف بين اليمين 
واليمين المتطرف بـ37 إلى %38 من نوايا األصوات، من بينها 

17 إلى 18 % »لفورزا إيطاليا« وحده. أما الحزب الديمقراطي، 
فتنسب إليه 22 % من نوايا األصوات.

قطع الطريق على »حركة النجوم الخمس«
وإن كان يحظر على برلوسكوني خوض انتخابات بعد إدانته 
بتهمة االحتيال الضريبي، إال أنه يحتل موقعا سياسيا ال يمكن 
االلتفاف عليه ويعتبر نفسه »صانع ملوك«. واستقبل جان كلود 
يونكر الملياردير البالغ من العمر 81 عاما كصديق في نهاية 
أنغيال  األلمانية  المستشارة  عادت  فيما  بروكسل،  في  يناير 
ميركل تعتبره شريكا في السياسة بعدما مارست عليه ضغوطا 

إلرغامه على االستقالة في نوفمبر 2011.
وهذه المساعي والتحركات لها هدف واحد هو قطع الطريق 
على حركة النجوم الخمس، وهي حزب شعبوي أسسه الممثل 
الرأي  الذي تمنحه استطالعات  بيبي غريلو  المعارض  الهزلي 
حوالى %28 من نوايا األصوات، وفق ما أوضح مسؤول أوروبي. 
وقال مسؤول آخر في بروكسل »إن الرأي العام اإليطالي ينقلب 
معاديا  خطابا  تعتمد  التي  ألوروبا  المعادية  األحزاب  لصالح 

للهجرة«.
وفي حال الوصول إلى طريق مسدود، ترى بعض الجهات 
األوروبية أنه من المؤكد تشكيل إئتالف بين »فورزا إيطاليا« 

واليته  المنتهية  الحكومة  رئيس  لدعم  الديمقراطي  والحزب 
باولو جنتيلوني الذي يعتبر في بروكسل »وسطيا«.

غير أن آخرين يشككون في ذلك وقال أحدهم في بروكسل 
»لدي انطباع بأن أي )طرف( لن يحظى بالغالبية، وال حتى إئتالف 

واسع« محذرا بأن »هناك خطر فعلي بإصابة النظام بشلل«.
وأعرب يونكر عن هذه المخاوف وقال الخميس خالل مؤتمر 
في بروكسل »علينا أن نستعد ألسوأ سيناريو«. وأبدى رئيس 
حاليا  المحيط  الغموض  حيال  مخاوفه  األوروبية  المفوضية 
بمستقبل أوروبا، مشيرا إلى »االستفتاء الداخلي لالشتراكيين 
المسيحيين  مع  اإلئتالف  اتفاق  حول  األلمان  الديمقراطيين 
اإليطالية،  االنتخابات  يوم  مارس،   4 في  الديمقراطيين« 

و»تزايد حكومات األقلية« في القارة.
فقد   )...( هذه  الغموض  نقاط  كل  تضافرت  »إذا  وتابع 
نشهد رد فعل حادا في األسواق المالية خالل األسبوع الثاني 
يونكر  أرغمت  استنكار  موجة  التحذير  هذا  وأثار  مارس«.  من 

على النفي أن يكون سعى للتأثير على االنتخابات اإليطالية.
اإليطاليين وقالت  لم تكن مفاجئة لجميع  الرسالة  أن  غير 
»ال  فراسوني  مونيكا  األوروبيين  للخضر  المشاركة  الرئيسة 
أفهم لماذا أثار كالم يونكر هذا االستياء، أليس هذا ما يقوله 
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الصني تجازف ببقاء »اإلمبراطور شي« 
على رأس السلطة مدى الحياة

نهاية مبدأ »اإلدارة الجماعية«

بكين–وكاالت

وصف  قرارا  الصيني  الشيوعي  الحزب  اتخذ 
بالمجازفة الكبيرة، مطلع األسبوع منح بموجبه 
الرئيس شي جينبينغ الحق في البقاء رئيسا مدى 
الحياة، والتخلي عن نموذج لتداول السلطة في 
والذي  العالم،  على مستوى  األكبر سكانا  البلد 

ضمن استقرارها منذ ثالثين عاما.
تمكن   ،2013 في  الرئاسة  توليه  ومنذ 
أبرز معارضيه ليمسك بزمام  شي من استبعاد 
من  كان  أن  وبعد  كامل.  بشكل  السلطة 
انتهاء واليته  المقررأن يتنحى عن منصبه عند 
الرئاسية الثانية من خمس سنوات في 2023، 
إلغاء  إلى  مفاجئ  بشكل  الشيوعي  الحزب  دعا 

هذه القاعدة الدستورية.
وتقول خبيرة الشؤون الصينية سيمون فان 
نيونهويزن من سيندي إن »الهدف من تحديد 
واليتين هو ضمان لنوع من االستقرار. وإذا ظل 
فإنه  سنوات  عشر  من  ألكثر  منصبه  في  شي 
سيكون بالتأكيد موضوع تدقيق أكبر من قبل 

النخب السياسية والشعب«.
أعلن  الذي  الدستور  إصالح  مشروع  ويعيد 
التي  الجماعية«  »اإلدارة  مبدأ  في  النظر  األحد 
في  شياوبينغ  دينغ  السابق  القائد  فرضها 
الماضي لتفادي بقاء زعيم في  القرن  ثمانينات 
النظام  مؤسس  غرار  على  منازع  دون  السلطة 

ماو تسي تونغ.
وحكم سلفا شي، هو جينتاو )2013-2003( 
لواليتين  تباعا   ،)2003-1993( زيمين  وجيانغ 
من خمس سنوات. وفي كل مرة كانت العملية 
كانت  األثناء  تلك  وفي  بهدوء.  تتم  االنتقالية 
الصين تتحول إلى القوة االقتصادية الثانية في 

العالم.

»تراجع كارثي«
تسلطيا  ميال  يبدي  عاما(   64( شي  أن  اال 
أكثر من سلفيه، فقد شدد القمع على المجتمع 
اإلرهاب  لمكافحة  واسعة  حملة  وباشر  المدني 
على  االشتراكية  حول  »فكره  إدراج  في  ونجح 
الطريقة الصينية في العهد الجديد« في ميثاق 
الحزب، وهو شرف خصص حتى اآلن لمؤسس 

الدولة، ماو تسي تونغ، وحده وهو حي.
ويمكن أن يتوصل شي في حال بقائه إلى ما 
بعد 2023 إلى تحقيق برنامجه من أجل الصين 
تتحول  بحيث  إليها  يسعى  التي  و»النهضة« 
نفوذ  لها  ومزدهرة  متطورة  دولة  إلى  البالد 

دولي وجيش قوي.
الحزب  يتبع  الذي  الصيني  البرلمان  ويعقد 
اعتبارا من  السنوية  تام جلسته  الحاكم بشكل 
المتوقع  ومن  المقبل.  مارس  من  الخامس 
خمس  من  ثانية  رئاسية  والية  شي  يمنح  أن 
سنوات، ويلغي مهلة العشر سنوات كحد أقصى 

على رأس السلطة.
لدى  الباحث  ساليفان  جوناثان  ويقول 
جامعة نوتنغهام في بريطانيا إن »تحديد عدد 
السلطة  انتقال  الرئاسية كان يضمن  للواليات 
الحزب  يميل  أن  وتفادي  المؤسسات  عبر 

أو تراجعا كارثيا«،  إلى أنظمة قمعية  الشيوعي 
يشكل  أن  يمكن  حدود  أي  »إلغاء  أن  مضيفا 

مخاطر على االستقرار على المدى البعيد«.
في  الصيني  التاريخ  خبير  كراين  سام  أما 
معهد وليامز في الواليات المتحدة فال يتوقع أي 
إصالحات اقتصادية أو سياسية في المستقبل، 
لمواصلة  ستكون  األولوية  أن  »أعتقد  ويقول 
السياسي  الخط  بحسب  المدني  المجتمع  قمع 

الذي يلتزمه منذ العام 2012«.

على طريق كوريا الشمالية
الشؤون  اختصاصية  شيرك  سوزان  وتقول 
الصينية لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو 
»أحد المخاطر أمام )شي جينبينغ( هو أن يتخذ 
ال  بمتملقين  نفسه  يحيط  وأن  سيئة  قرارات 

يجرؤون على مناقضته«.
الناشط  أعلن  تويتر  على  ساخر  تعليق  وفي 
للتظاهرات  الشابة  الوجوه  أحد  وونغ  جوشوا 
المؤيدة للدبلوماسية في هونغ كونغ في خريف 

2014، حلول »عهد اإلمبراطور شي«.
موقع  على  متفاوتة  الفعل  ردود  وكانت 
أشاد  إذ  االجتماعي  للتواصل  الصيني  »ويبو« 
بينما  تاريخي«،  بـ»حدث  المستخدمين  بعض 
»اآلن  المستخدمين  أحد  وكتب  آخرون.  انتقده 
لدي فعال االنطباع بالعيش في كوريا الشمالية«.
السلبية  التعليقات  حذفت  الرقابة  أن  إال 
شخصية  ويني«،  »الدب  صور  وحجبت  سريعا، 
الرسوم المتحركة التي غالبا ما يتم تشبيه شي 

بها بسبب قامته.
كما أن استحواذ الرئيس على مقاليد السلطة 
يمكن أن يصطدم بمعارضة داخلية في الحزب 
لمكافحة  مكثفة  لحملة  يخضع  الذي  الحاكم 

الفساد أطاحت بأكثر من مليون مسؤول فيه.
»المخاطرة  إن  بالقول  شيرك  واختتمت 
النخب  داخل  تمرد  من  نوع  هي  له  بالنسبة 
السياسية ألنها ستكون في موقع متزعزع بعد 
تقاسم  أي  من  سيحرمها  الذي  اإلصالح  هذا 

فعلي للسلطة«.

االتحاد األوروبي يترقب بقلق

<  الرئيس الصيني شي جينبينغ 

نيويورك – وكاالت

يواجهون  األميركيون  األسلحة  صانعو  بات 
حذر الشركات الكبرى التي بدأت تأخذ مسافة 
بعد  االتهام  أصابع  إليه  وجهت  قطاع  حيال 
مدرسة  في  قتياًل   17 أوقعت  التي  المجزرة 
وضع  من  أساسًا  يعاني  حين  في  بفلوريدا، 

مالي صعب.
وال  المتزايدة  الشعبية  الضغوط  وتحت 
لم  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  سيما 
إليجار  و»إنتربرايز«  »هيترز«  شركات  تعد 
للتأمين  و»تشاب«  و»ميتاليف«  السيارات 
ترغب  المعلوماتي  لألمن  و»سيمانتيك« 
لألسلحة  الوطنية  ب»الجمعية  االرتباط  في 
النارية« )إن آر إيه(، لوبي األسلحة األميركي 

الواسع النفوذ.
وقامت هذه الشركات الواحدة تلو األخرى 
حد  بوضع  رسميًا  فلوريدا  هجوم  وقوع  منذ 
الوطنية  ب»الجمعية  تربطها  كانت  لشراكة 
الجمعية  أعضاء  وتمنح  النارية«،  لألسلحة 
استئجار  في  سيما  وال  االمتيازات  من  الكثير 

سيارة أو الحصول على تأمين.
بنك  ناشونال  »فيرست  مصرف  وأوضح 
المصدرة  المصارف  أكبر  أحد  أوماها«،  أوف 
لبطاقات االئتمان في الواليات المتحدة، في 
حسابه على تويتر أن »رد فعل الزبائن دفعنا 
الوطنية  الجمعية  مع  عالقاتنا  مراجعة  إلى 

لألسلحة النارية«.
ايرالنز«  »دلتا  شركات  أعلنت  السبت، 
و»يونايتد ايرالينز« للطيران على تويتر إلغاء 
اآلن  حتى  تمنحها  كانت  التي  الخصومات 
وطلبتا  لألسلحة.  الوطنية  الجمعية  ألعضاء 
األسلحة  لوبي  من  منفصلين  بيانين  في 
التفاضلية  أسعارهما  عن  المعلومات  حذف 

من على موقعه.
كما أعلن مصرف »بنك اوف أميركا« أحد 
في  النظر  إعادة  األميركية  المصارف  أكبر 

عالقته مع مصنعي األسلحة.
مجموعات  إلى  »ننضم  المصرف  وقال 

به  القيام  يمكننا  ما  لنرى  قطاعنا  في  أخرى 
الدامية«،  النار  إطالق  مآسي  وقف  أجل  من 
الذين  المحدودين  بزبائنه  »سيتصل  وأنه 
غير  الستخدام  هجومية  أسلحة  يصنعون 
هذه  في  المساهمة  كيفية  لدرس  عسكري 

المسؤولية المشتركة«.
)جنوب(  أركانسو  في  أسلحة  بائع  وأوضح 
جيف بيستول »هناك )حاليًا( الكثير من ردود 
األسلحة  صناعة  لقطاع  المعادية«  الفعل 
يقولون  »كانوا  األسلحة  صانعي  أن  موضحًا 
الرئاسة،  في  ترامب  مع  إنه  األمر  بادئ  في 
حول  التشريعات  تشديد  من  قلقين«  لسنا 

األسلحة النارية.
بعد  برأيه  تبدل  المنطق  هذا  لكن 
الهجوم الذي نفذه شاب في الـ19 من العمر 
في  السابقة  مدرسته  داخل  فبراير   14 في 
قتياًل   17 إلى سقوط  وأدى  باركالند،  مدينة 

معظمهم فتيات وفتيان من التالميذ.
»تتصدر  العملية  هذه  إن  بيستول  وقال 
يعيرون  الناس  وبدأ  اإلعالم  وسائل  جميع 
مبيعات  أن  إلى  ولفت  اهتمامًا«.  المسالة 
األسلحة غالبًا ما تزداد بعد كل عملية إطالق 
تعود  ثم  القوانين،  تشديد  من  خوفًا  نار 
وتتراجع إذ ال تعقب موجة التنديد أي تدابير 

ملموسة.
التالميذ  بعض  يتصدر  المرة،  هذه  لكن 
النار حركة وطنية نشأت  الناجين من إطالق 
بصورة عفوية وتدعو المسؤولين إلى التحرك 
باقتناء  المتعلقة  القوانين  تشديد  اتجاه  في 
وحمل أسلحة فردية. وشبه بعض المعلقين 
ب»انتفاضة«  الحركة  هذه  األميركيين 

المدارس ضد شركات السالح.
وتحت هذه الضغوط، طلب دونالد ترامب 
تدابير  تشديد  األميركية  العدل  وزارة  من 
والقضائية  النفسية  الخلفيات  في  التدقيق 
كما  نارية،  أسلحة  شراء  في  يرغبون  للذين 
أنواع  بعض  لشراء  القانونية  السن  رفع  أيد 
األسلحة. ولكن ترامب أثار الكثير من الجدل 
باقتراح تسليح بعض األساتذة في المدارس 
في  وقعت  التي  تلك  مثل  حوادث  لمواجهة 

األهالي  من  الكثير  رفضه  ما  وهو  فلوريدا، 
والمدرسين أنفسهم.

»تاثير كلينتون«
وانعكس ذلك على شركات األسلحة في وول 
»ستورم  شركة  أسهم  فقدت  حيث  ستريت 
روغر« %4 من قيمتها منذ 14 فبراير، وأسهم 
المعروفة  براندز«  أوتدور  »أميريكان  شركة 
ويسون«  أند  »سميث  باسم  السابق  في 

%5,8 وأسهم »فيستا أوتدور« 6,1%.
وكتب الصحافي في نيويورك تايمز أندرو 
قلما  واشنطن  أن  روس سوركين »في حين 
مبيعات  على  قيود  بفرض  اهتمامًا  تبدي 
حقيقية  فرصة  ثمة  الهجومية،  البنادق 
أن  وإثبات  الفراغ  ملء  في  األعمال  ألوساط 
ليست  األخالقية  المسؤولية  الخطابات حول 

كلها مجرد كالم فارغ«.
وأبلغ صندوق االستثمار األميركي »بالك 
في  المساهمين  كبار  من  يعد  الذي  روك« 
مناقشة  يعتزم  أنه  الثالث،  األسلحة  شركات 

عملية إطالق النار في فلوريدا معها.
مرحلة  وسط  في  الضغوط  هذه  وتأتي 
إلغاء  تسجيل  مع  القطاع  يشهدها  صعبة 
المصانع.  في  النشاط  وتراجع  وظائف 
»ريمنغتون  شركة  تعلن  أن  المحتمل  ومن 
مئتي  من  أكثر  قبل  تأسست  التي  أوتدور« 
بمواجهة  المقبلة  األيام  إفالسها خالل  عام، 
ألغت  فقد  روغر،  ستورم  أما  طائلة.  ديون 
 28% أي   ،2017 عام  وظيفة   700 حوالي 
عائداتها  حجم  تراجع  فيما  موظفيها،  من 
بـ%22 وأرباحها بـ%40، بسبب هبوط أسعار 
مخزون  من  الصناعة  هذه  وتعاني  األسلحة. 
هائل راكمته الشركات قبل انتخابات نوفمبر 
المؤيدة  كلينتون  فوز هيالري  2016 خشية 
األسلحة،  على  القيود  من  المزيد  لفرض 

بحسب ما أوضح خبراء.
إدارة  لمجلس  الجديد  الرئيس  وقال 
»حاول  ميتز  كريستوفر  أوتدور«  »فيستا 
بعض المنافسين التكيف مع تراجع الطلب« 

من خالل خفض األسعار.

املدارس األميركية تنتفض ضد شركات 
السالح بعد مجزرة فلوريدا

 شركات تلغي مزايا أعضاء لوبي األسلحة
<   نيكوالس كروز في سجن براوارد كاونتي 

<  متظاهرون من حزب »الرابطة« اليميني يرفعون الفتة »سالفيني رئيس للوزراء«  <  مظاهرات ضد الفاشية في إيطاليا دعت لها أحزاب اليسار 

النتقاده عنصرية رئيس وزرائها

املجر تطالب باستقالة مفوض 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان

جنيف - وكاالت

طالبت المجر باستقالة مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان زيد 
بن رعد الحسين بسبب ما وصفته انتقاده »غير المقبول« و»غير 
الالئق« لتصريحات رئيس الوزراء فيكتور أوربان المناهضة للهجرة.

وأبلغ وزير الخارجية المجري بيتر زيغارتو مجلس حقوق اإلنسان 
في جنيف »من الواضح أن زيد الحسين يجب أن يتنحى فهو غير 
»غير  االثنين  ألوربان  الحسين  انتقاد  أن  معتبرا  بمنصبه«،  جدير 

مناسب للغاية«.
وكان المفوض حذر من تدهور عام في احترام حقوق اإلنسان 
لكنه ذكر اسم أوربان فقط على وجه الخصوص، في كلمته خالل 
باألمم  اإلنسان  حقوق  لمجلس  والثالثين  السابعة  الدورة  افتتاح 

المتحدة في جنيف.
وقال بن رعد إن معاملة المجر »القاسية« لالجئين الذين يصلون 
على  اشتملت  األوروبي  االتحاد  إلى  اللجوء  أمل  على  حدودها  إلى 
»انتهاكات واضحة للقانون الدولي«. كما استنكر »المواقف الكارهة 
لألجانب والمعادية للمسلمين التي يبدو أنها في صميم سياسة 

الحكومة المجرية الحالية«.
الدول  عادت  لقد  مألوفا.  أصبح  القمع  »اليوم،  الحسين  وقال 
العالم.  تتراجع في كل منطقة في  والحريات األساسية  البوليسية 

كما أن الخجل أيضا يتراجع«.
وتابع أن »كارهي األجانب والعنصريين يتصرفون دون أي شعور 
بالحرج. مثل المجري فيكتور أوربان الذي قال في وقت سابق هذا 

الشهر: "ال نريد أن يختلط لوننا ... مع اآلخرين"«.
في  لألقليات  حدث  الذي  ما  يعلمون  »أال  المفوض  وتساءل 
المجتمعات التي يسعى قادتها للنقاء اإلثني والوطني والعرقي؟«. 
اليميني  الوطنية«  »الجبهة  حزب  رئيسة  كذلك  الحسين  وانتقد 
إن  قائال  بالشعبوية،  إياها  متهما  لوبان،  مارين  الفرنسي، 
تنظيم  يتبعها  التي  تلك  تشبه  المقلقة«  المتطرفة  »مواقفهما 

»داعش« اإلرهابي.
وأكد المسؤول األردني الجنسية أنه ال يسعى للحصول على والية 

ثانية على رأس الهيئة األممية المعنية بحقوق اإلنسان بالعالم.
»بأنه  الحسين  اتهم  الذي  زيغارتو  التصريحات  هذه  وأغضبت 
يقارن المجر بأسوأ الديكتاتوريات في القرن الفائت«. وقال الوزير 
المتحدة  األمم  مسؤولو  يتهم  أن  أبدا  الالئق  غير  »من  الغاضب 
الدول األعضاء والقادة المنتخبين ديمقراطيا)...( هذا ببساطة غير 
لردود  االستماع  قبل  للقاعة  الحسين  مغادرة  انتقد  كما  مقبول«. 
أوربان  موقف  على  الوزير  وأصر  تصريحاته.  على  األعضاء  الدول 
المتشدد حيال الهجرة، مذكرا األمم المتحدة والمنظمات الدولية 
من  أراضيها  دخول  قرارات  حول  المجر  في  لديها  ال سلطات  بأن 

عدمه أو تجريم الهجرة غير الشرعية.
وقال إن »انتهاك الحدود يجب أن يعتبر جريمة ويجب أن يعاقب 

عليه«، مشددا أن »الهجرة )أمر( خطير ... ويجب علينا وقفها«.
المهاجرين  استقبال  بودابست  رفضت   ،2015 عام  وفي 
المقيمين حينئذ في اليونان وإيطاليا حسب الحصص المحددة من 
قبل االتحاد األوروبي، استنادا إلى تعداد سكان الدول األعضاء فيه. 
وحتى الوقت الحالي انضمت إلى هنغاريا في هذا الموقف المعارض 
وبولندا  سلوفاكيا  من  كل  المهاجرين  لتوزيع  األوروبية  للخطة 

والتشيك.

<     مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان زيد بن رعد الحسين 
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استمرار القتال في الغوطة وأزمة إنسانية حادة

روسيا ودمشق تتجاهالن قرار مجلس األمن بوقف القتال وتكتفيان بـ »هدنة« الساعات الخمس
استمرت االشتباكات على أطراف الغوطة الشرقية 
والفصائل  النظام  قوات  بين  أمس  دمشق  قرب 
والمدفعي  الجوي  القصف  توقف  برغم  المعارضة 
صباح  القصيرة  الروسية  الهدنة  سريان  بدء  مع 

األربعاء.
الغوطة  في  العسكري  التصعيد  بدء  ومنذ 
السوري  المرصد  وثـق  فبراير،   18 في  الشرقية 
لحقوق اإلنسان مقتل نحو 590 مدنيا ربعهم من 
األطفال، ما أثار تنديدات واسعة من قبل المجتمع 

الدولي والمنظمات الدولية.
قرارا  السبت  الدولي  األمن  تبني مجلس  ورغم 
سوريا  في  النار  الطالق  شامل  وقف  على  ينص 
»من دون تأخير«، أعلنت روسيا هدنة »إنسانية« 
يومية في الغوطة الشرقية بدأت الثالثاء، وتستمر 
فقط بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد 

الظهر.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »تستمر 
االشتباكات  الثالثاء-األربعاء  ليل  منتصف  منذ 
العنيفة عند أطراف الغوطة الشرقية«، موضحا أن 
قوات النظام ووسط »قصف جوي ومدفعي عنيف 
في  محدودا  تقدما  حققت  االشتباك  مناطق  على 
شرق  في  والشيفونية  الظواهرة  حوش  منطقتي 

المنطقة المحاصرة«.
برغم  األربعاء  صباح  االشتباكات  وتواصلت 
مناطق  شهدت  المقابل،  وفي  القصيرة.  الهدنة 
أخرى في الغوطة الشرقية هدوءا خالل ساعات الليل 
مستهدفا  صباحا  الجوي  القصف  يتجدد  أن  قبل 
المرصد  بحسب  دوما،  مدينة  بينها  عدة  مناطق 
السوري. إال أن القصف الجوي والمدفعي توقف مع 

بدء سريان الهدنة، وفق المصدرين.
ويطغى مشهد الدمار على شوارع مدينة دوما، 
التي خرج إليها بعض األشخاص مستغلين الهدوء، 
عن  البحث  في  عملهم  اإلغاثة  عمال  واصل  فيما 

ضحايا تحت األنقاض.
التوقيت  الهدنة يوميا في  ويفترض أن تطبق 
ذاته على أن يفتح خاللها »ممر إنساني« عند معبر 
لخروج  دوما  مدينة  الواقع شمال شرق  الوافدين، 

شهد  الهدنة  من  األول  اليوم  وكان  المدنيين. 
انتهاكات عدة، اذ قــتل مدنيان جراء قصف لقوات 

النظام.
الرسمي  السوري  اإلعالم  اتهم  المقابل،  في 
الوافدين«  »معبر  باستهداف  المعارضة  الفصائل 
بيرقدار،  حمزة  نفاه  الذي  األمر  بالقذائف، 
أحد  اإلسالم«،  »جيش  باسم  العسكري  المتحدث 
أبرز الفصائل التي تقاتل ضد النظام في الغوطة 

الشرقية .
ونقل التلفزيون الرسمي السوري أمس األربعاء 
مجددا بثا مباشرا من »معبر الوافدين« الذي بدا 

خاليا من حركة المدنيين سوى من بضعة سيارات 
بمنع  المعارضة  للفصائل  اتهامه  مجددا  إسعاف، 

خروج المدنيين.

»خمس ساعات غير كافية«
سكان  أحد  عاما(   60( المجد  أبو  محمد  وقال 
نرفض  الغوطة،  أهالي  من  يخرج  أحد  »ال  دوما 
أين يذهب  األمر«، مضيفا »في حال خرجنا،  هذا 
الشعب.  لقتال  الجيش  إلى  يأخذونهم  الشباب؟ 

وشعبنا يقتل شعبنا«.
وتساءل »ماذا تعني هدنة حتى الساعة الثانية؟ 

تعني أنه بعد الثانية يعود قصف الطيران ويزداد 
الدولية  اللجنة  باسم  المتحدثة  وقالت  القتل«. 
»من  صدقي  إنجي  سوريا  في  األحمر  للصليب 
إذا  العبور  ممرات  أي مدني  يستخدم  أن  الصعب 
لم تكن هناك ضمانات كافية«، مضيفة »إن أسرة 
لم  إذا  بحياتها  تخاطر  لن  وأطفال  أم  مؤلفة من 
وأضافت  الالزمة«.  السالمة  لديها ضمانات  يكن 
»هناك نوع من الخوف لدى المدنيين بسبب عدم 

وجود توافق بين األطراف«.
واعتبرت صدقي أن الحل ال يقتصر على إخراج 
الحاالت الحرجة من الغوطة الشرقية »وإنما أيضا 

بإدخال مساعدات طبية مناسبة ليتم عالجهم في 
غير  ساعات  خمس  »لألسف  موضحة  أماكنهم«، 
لساعات  نحتاج  نحن  المساعدات،  إليصال  كافية 
طويلة من التحضير واالنتقال من نقطة إلى أخرى 

وتفريغ المساعدات«.
طلبت  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وكانت 
في وقت سابق السماح لها بالدخول إلى الغوطة 
وبحسب  الجرحى.  عالج  في  للمساعدة  الشرقية 
األمم  في  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب 
إلى  بحاجة  شخص   700 من  أكثر  فإن  المتحدة، 

إخالء طبي من الغوطة الشرقية.

مدينة  معارك  خالل  أعلنت  أن  لروسيا  وسبق 
حلب )شمال( في العام 2016 هدنا إنسانية مماثلة 
الشرقية  األحياء  أمام سكان  المجال  إتاحة  بهدف 
المحاصرين للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة إذ 
التي  الممرات  بشأن  شكوكهم  عن  كثيرون  عبر 

حددت كطرق آمنة.
آالف  بإجالء  ذلك  مع  حلب  معركة  وانتهت 
المقاتلين المعارضين والمدنيين في ديسمبر العام 
2016. وخالل هدن مماثلة في حلب، كان يتم فتح 
حوالى أربع ممرات لخروج المدنيين، فيما يقتصر 
األمر في الغوطة الشرقية التي تضم عشرات المدن 

والبلدات والقرى على معبر واحد فقط.
الغوطة  في  المعارضة  الفصائل  واستبقت 
الرحمن،  وفيلق  اإلسالم  وبينها جيش  الشرقية، 
»تهجير  أي  برفضها  الروسي  الهدنة  إعالن 
النظام  دفع  ما  وهو  أوترحيلهم«،  للمدنيين 
التهامهم باستخدام المدنيين »دروعا بشرية«.
ذاته،  الوقت  في  أبدت،  الفصائل  ولكن 
الشام  تحرير  هيئة  مقاتلي  إلخالء  استعدادها 
الغوطة  عائالتهم من  أفراد  مع  )النصرة سابقا( 
إطالق  وقف  دخول  من  يوما   15 بعد  الشرقية، 
حيز  الدولي  األمن  مجلس  أعلنه  الذي  النار 

الفعلي. التنفيذ 
على  حاليا  المعارضة  الفصائل  وتسيطر 
نتيجة  اإلجمالية  الشرقية  الغوطة  مساحة  ثلث 
السنوات  طوال  النظام  لقوات  قضم  عمليات 

الماضية.
»كل  من  الدولي  األمن  مجلس  قرار  ويطلب 
تأخير  دون  من  الحربية  األعمال  وقف  األطراف 
30 يوما متتالية على األقل في سوريا من  لمدة 
أمام  المجال  إنسانية دائمة« إلفساح  أجل هدنة 
منتظم  بشكل  اإلنسانية  المساعدات  »إيصال 
وإجالء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة«.
والقاعدة  »داعش«  تنظيمي  القرار  ويستثني 
وجبهة النصرة في إشارة إلى هيئة تحرير الشام 
بها.  المرتبطين  واألشخاص  المجموعات  وكل 
تفسيرات  أمام  الطريق  االستثناءات  هذه  وتفتح 
فصائل  تعتبر  دمشق  أن  سيما  ال  متناقضة 
يهدد  أن  شأنه  من  ما  »ارهابية«،  المعارضة 

االحترام الكامل لوقف إطالق النار.

دوما، سورية–وكاالت

القدس – وكاالت

غضب تركي من تصريحات فرنسية ــ أميريكية بشأن استمرار قصف عفرين
انقرة–وكاالت

المتحدة  والواليات  فرنسا  بشدة  األربعاء  تركيا  انتقدت 
لمطالبتهما بأن يشمل وقف إطالق النار في سورية عمليتها 
العسكرية ضد المقاتلين األكراد، وسط تصاعد حدة التوتر 

بين أنقرة ونظرائها في حلف شمال األطلسي.
وكانت تركيا قد رحبت بقرار مجلس األمن الدولي الذي 
دعا لوقف إطالق النار مدته 30 يوما في جميع أنحاء سورية، 

لكنها أصرت مرارا على أن أي هدنة لن تؤثر على عمليتها 
المستمرة منذ أكثر من شهر في منطقة عفرين ضد قوات 

كردية تعتبرها أنقرة »إرهابية«.
رجب  التركي  نظيره  مع  االثنين  هاتفية  مكالمة  وخالل 
طيب إردوغان، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن 
قرار وقف إطالق النار يجب أن يطبق على كامل أنحاء سورية 

»بما في ذلك عفرين«، وفقا لما ذكرت الرئاسة الفرنسية.
لكن وزارة الخارجية التركية اتهمت باريس أمس األربعاء 

بتقديم »بيان كاذب« عن المحادثة مشيرة إلى أن ماكرون 
لم يأت على ذكر عفرين خالل مناقشة وقف إطالق النار.

بيانها  بأن  الفرنسية  السلطات  أبلغت  تركيا  أن  وأفادت 
»يفتقد إلى الصراحة« وارتكبوا خطأ »تضليل الرأي العام«.

الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  أصرت  جهتها،  من 
األميركية هيذر نويرت على أن قرار وقف إطالق النار ينطبق 
قراءة  معاودة  تركيا  »بإمكان  وقالت  كذلك.  عفرين  على 
واقترح  هذا.  الدولي  األمن  مجلس  لقرار  الدقيق  النص 

عليهم القيام بذلك«. وأكدت أن وقف إطالق النار ال يستثني 
إال العمليات ضد مقاتلي تنظيم »داعش« والقاعدة وغيرها 

من المجموعات اإلسالمية المتطرفة.
بيان  في  نويرت  على  التركية  الخارجية  وزارة  وردت 
على  لها  أساس  »ال  تصريحاتها  أن  خالله  اعتبرت  منفصل 
الحملة في عفرين هي حرب على  اإلطالق« مصرة على أن 
بالنسبة  النفس«  عن  »دفاع  مسألة  وتشكل  »إرهابيين« 

ألنقرة.

الشعب  حماية  وحدات  ضد  التركية  العملية  وتسببت 
الكردية بتصعيد التوترات مع واشنطن التي تعمل عن قرب 
مع وحدات حماية الشعب الكردية في حربها ضد الجماعات 

المتطرفة في سورية.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فرعا سوريا 
لحزب العمال الكردستاني الذي شن منذ ثالثة عقود تمردا 
واالتحاد  وواشنطن  أنقرة  وتعتبره  التركية  الدولة  ضد 

األوروبي مجموعة »إرهابية«.

األكثر  المسيحي  الموقع  القيامة،  كنيسة  اكتظت 
بعدما  والمصلين  بالزوار  القدس،  في  قداسة 
استمر  إغالق  إثر  األربعاء  أمس  فجر  أبوابها  فتحت 
اتخذتها  ضريبية  إجراءات  على  احتجاجًا  أيام  ثالثة 
عنها  تتراجع  أن  قبل  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات 

تحت ضغط هذا االحتجاج الكنسي النادر.
األبواب  فتحت  فجرًا،  الرابعة  الساعة  وعند 
األرثوذكسية  الكنائس  اتخذته  لقرار  تنفيذًا  مجددًا 
إعالن  بعيد  الثالثاء  مساء  والكاثوليكية  واألرمنية 
تعليق  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس 
مسؤولو  يقول  قانون  ومشروع  ضريبية  إجراءات 
إنه سيسمح إلسرائيل بمصادرة األراضي  الكنائس 

لها. التابعة 
على  أقدموا  المسيحيون  المسؤولون  وكان 
األحد،  ظهر  الكنيسة  بإغالق  للغاية  نادرة  خطوة 
االحتالل  سلطات  على  للضغط  مسعى  في 
الثالثاء  ومساء  إجراءاتها.  عن  للتخلي  اإلسرائيلية 

الضريبية. نتانياهو تعليق اإلجراءات  أعلن 
مهني«  »فريق  تعيين  سيتم  إنه  نتانياهو  وقال 
الضريبية  اإلجراءات  إلى  بالنسبة  حل  إلى  للتوصل 
فرضها،  إلى  اإلسرائيلية  السلطات  تسعى  التي 
القدس  بلدية  فإن  لذلك،  »نتيجة  إنه  مضيفًا 
قامت  التي  التحصيل  إجراءات  بتعليق  ستقوم 

الماضية«. باتخاذها في األسابيع 
الذي  نسيبه،  وجيه  قام  األربعاء،  أمس  وفجر 
إلى  بالصعود  وإغالقها،  الكنيسة  فتح  تقليد  يتولى 
سلم خشبي وفتح الباب بمفتاح حديدي كبير. وعاد 
وسلم المفتاح إلى أديب جودة، الذي ينتمي لعائلة 
بمفتاح  عائلته  تحتفظ  والذي  مسلمة،  فلسطينية 

الكنيسة منذ قرون.
وقال جودة للصحفيين: »لقد أغلقنا األحد أبواب 
نفتح  واليوم  الكنيسة  رؤساء  من  بأوامر  الكنيسة 

الباب بأوامر من رؤساء الكنيسة«.
واألراضي  القدس  بطاركة  من  أي  يحضر  ولم 
حضر  بينما  الكنيسة،  فتح  أثناء  فجرًا  المقدسة 

المراسم لفيف من الكهنة.
معهود  غير  بشكل  األربعاء  الكنيسة  واكتظت 
أمام  صينيون  زوار  واصطف  الفصح،  أعياد  أيام  إال 
الذي  الموقع  أو  »الجلجة«،  إلى  المؤدي  الدرج 
يعتقد بحسب اإلنجيل أن المسيح صلب عنده. كما 
الثالثة  المرحلة  عند  ورجال  نساء  من  مصلون  ركع 
الطويل  الرتل  الصليب. ولم يتسع  عشرة من درب 
حول القبر المقدس للزوار والمصلين لكثرة الناس 

الذين أقبلوا على زيارة القبر.
لدى  األماكن  أقدس  القيامة  كنيسة  وتعتبر 
في موقع  بأنها شيدت  يؤمنون  الذين  المسيحيين 
رئيسة  وجهة  أنها  كما  قيامته،  ثم  المسيح  دفن 

للحجاج.
إزاء محاوالت  الكنائس غضبهم  ويبدي مسؤولو 
ضرائب  تحصيل  القدس  في  اإلسرائيلية  السلطات 
تجارية،  تعتبرها  التي  الكنيسة  ممتلكات  على 

أماكن  على  سوى  تنطبق  ال  اإلعفاءات  أن  مؤكدة 
التعليم الديني. العبادة أو 

نير  اإلسرائيلية،  القدس  بلدية  رئيس  وكان 
الكنائس  على  يتوجب  أنه  سابقًا  اعتبر  بركات، 
المملوكة  األصول  عن  مستحقة  متأخرات  دفع 
)أكثر من  700 مليون شيكل  للكنائس بقيمة نحو 
أن  االحتالل  سلطات  وتزعم  دوالر(.  مليون   190
ممتلكات الكنائس تتضمن فنادق ومطاعم يتوجب 

عليها. تحصيل ضرائب 
عائدات  بأن  تمسكوا  المسيحيون  القادة  ولكن 
لتمويل  استخدامها  يتم  ربحًا  تدر  التي  األنشطة 
من  وحذروا  العبادة،  دور  وترميم  الكنائس  نشاط 
»كمحاولة  تبدو  األخيرة  اإلسرائيلية  اإلجراءات  أن 
إلضعاف الوجود المسيحي في القدس«. كما يعتبر 
الحكومة  فيه  تنظر  الذي  التشريع  أن  المسيحيون 
الكنيسة  ممتلكات  بمصادرة  سيسمح  اإلسرائيلية 

في وقت الحق لو لم يتم دفع الضرائب.
اضطرت  االحتالل  حكومة  أن  مراقبون  ورأى 
في  الكنائس  على  الضرائب  فرض  عن  للتراجع 
تهويد  إلى  بالسعي  اتهامات  فيه  تواجه  وقت 
في  والمسلمين  المسيحيين  وتفريغها من  القدس 
في  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قرار  أعقاب 
»عاصمة  الشرقية  بالقدس  االعتراف  ديسمبر   6
موحدة« للكيان الصهيوني، ونقل سفارة الواليات 
المقدسة  المدينة  إلى  أبيب  تل  من  المتحدة 

المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية نهاية األسبوع 
الماضي أن ترامب قرر اإلسراع في تنفيذ قرار نقل 
سبعين  بمرور  االحتفال  مع  يتزامن  لكي  السفارة 
مايو  في  الصهيوني  الكيان  إنشاء  على  عامًا 

بنس  مايك  األميركي  الرئيس  نائب  وكان   .1948
لتهدئة  سعيا  قد  تيلرسون  ريكس  الخارجية  ووزير 
تنفيذ  أن  بالزعم  والعربي  الفلسطيني  العام  الرأي 
األقل.  على  عامين  يستغرق  قد  السفارة  نقل  قرار 
األميركية  الخارجية  قرار  الفلسطينيون  واستنكر 
التاريخية  وحقوقهم  لمشاعرهم  استفزازًا  واعتبروه 
العام  في  بالكامل  احتاللها  تم  التي  المدينة  في 

.1967
المسيحية  المواقع  إغالق  تم   ،1990 العام  وفي 
استيالء  على  احتجاجًا  القيامة  كنيسة  فيها  بما 
من  قريبة  منطقة  على  إسرائيليين  مستوطنين 
من  إسرائيل  تحتله  الذي  الشطر  في  الكنيسة، 

المقدسة. المدينة 
العام  أخرى  مرة  المسيحية  المواقع  وأغلقت 
1999 احتجاجًا على خطة لبناء مسجد قرب كنيسة 
التي  إسرائيل(،  )في  الناصرة  مدينة  في  البشارة 
جبرائيل  المالك  فيه  بشر  الذي  الموقع  في  شيدت 
السيد  ستلد  بأنها  العذراء  السيدة  اإلنجيل  بحسب 

المسيح.
التي  والصخرة  المسيح  قبر  القيامة  كنيسة  وفي 
أقدس  من  والكنيسة  فوقها.  صلب  أنه  يعتقد 

العالم. المواقع المسيحية وأكثرها أهمية في 
مع  الموقع  زوار  عدد  يزداد  أن  المتوقع  ومن 
المقبل  أبريل  من  األول  في  الفصح  عيد  اقتراب 
أبريل   8 في  سيحل  بينما  الغربي،  التقويم  بحسب 

الشرقي. التقويم  المقبل بحسب 
واألرمنية  األرثوذكسية  الكنائس  وتتقاسم 
كنيسة  في  الدينية  الطقوس  تنظيم  والكاثوليكية 
تأخير  إلى  أدت  بينها  الخالفات  لكن  القيامة، 

لعقود. الترميم  عمليات 

حكومة االحتالل تتراجع

كنيسة القيامة في القدس تعج باملصلني
بعد إغالقها احتجاجًا على فرض ضرائب

تغييرات واسعة في القيادات العسكرية 
السعودية تعزز سلطات ولي العهد 

مع دخول حرب اليمن عامها الرابع

الرياض، نيويورك – وكاالت

مناصب  في  واسعة  تغييرات  الرياض  أجرت 
األركان  هيئة  رئاسة  شملت  قيادية،  عسكرية 
العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية، في خطوة 
تأتي قبل نحو شهر من دخول الحرب السعودية 

في اليمن المجاور عامها الرابع.
في  تغييرات  أيضًا  الملكية  األوامر  وتضمنت 
مناصب سياسية واقتصادية، ونصّت على تعيين 
منصب  في  الرماح  مقبل  بن  يوسف  بنت  تماضر 
لتكون  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  نائب 
في  وزير  نائب  منصب  في  تُـعيًّن  امرأةٍ  ثاني 
بوادر  أشهر  منذ  التي تشهد  المحافظة  المملكة 

انفتاح اجتماعي.
بن  سلمان  الملك  السعودي  العاهل  وأصدر 
عبد العزيز قرارًا بإجراء التغييرات العسكرية بناء 
على طلب من وزير الدفاع نجله ولي العهد األمير 
ما  بحسب  عامًا(،   32( سلمان  بن  محمد  الشاب 
جاء في سلسلة أوامر ملكية نُشرت مساء االثنين.
العسكرية  بالتغييرات  الخاص  القرار  في  وجاء 
الرحمن  عبد  الركن  األول  الفريق  خدمة  »تُنهي 
بن صالح بن عبداهلل البنيان رئيس هيئة األركان 
العامة بإحالته للتقاعد«. وصدر القرار غداة افتتاح 
التصنيع  المسلحة لدعم  البنيان معرض »القوات 

المحلي« بدورته الرابعة في الرياض.
ورُقيًّ الفريق الركن فياض بن حامد بن رقاد 
إلى  العامة،  األركان  هيئة  رئيس  نائب  الرويلي، 
رتبة فريق أول ركن، وعُين رئيسًا لهيئة األركان 

العامة.
وتقرر كذلك إنهاء خدمة الفريق الركن محمد 
الدفاع  قوات  قائد  سحيم  منصور  بن  عوض  بن 
الركن  الفريق  البرية  القوات  قائد  وإعفاء  الجوي، 
من  سعود  آل  العزيز  عبد  بن  تركي  بن  فهد 
الدفاع  لقوات  جديدين  قائدين  وتعيين  منصبه، 
قائدين  تعيين  تم  كما  البرية.  والقوات  الجوي 
وللقوات  االستراتيجية  الصواريخ  لقوة  جديدين 

الجوية.

تعيينات سياسية
تحالًفا   2015 مارس   26 منذ  السعودية  وتقود 
عسكريًا في اليمن المجاور دعمًا لقوات السلطة 
المعترف بها دوليًا في مواجهتها مع المتمردين 
الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء 

ومناطق أخرى في اليمن منذ 2014.
القوات  من  بدعم  الحكومية  القوات  وتمكنت 
وبينها  األخرى،  التحالف  دول  وقوات  السعودية 
مناطق  على  السيطرة  استعادة  من  اإلمارات، 
عن  عاجزة  تزال  ال  أنها  إال  اليمن،  في  واسعة 
إلى  والدخول  كامل  بشكل  المتمردين  هزيمة 

العاصمة.
إلى  اتهامات  حقوقية  منظمات  وتوجه 
في  مدنيين  بمقتل  بالتسبب  السعودية 
مواقع  ضد  التحالف  طائرات  تشنها  التي  الغارات 
ومدارس  منازل  أيضًا  تصيب  لكنها  المتمردين 

ومستشفيات.
على  يمنيين  عسكريين  ستة  قتل  واإلثنين، 

للتحالف  تابعة  طائرات  نفذتها  غارة  في  األقل 
العسكري بقيادة السعودية وأصابت »عن طريق 
أفادت  حسبما  القوات،  لهذه  معسكرًا  الخطأ« 

مصادر عسكرية.
 9500 من  أكثر  اليمني  النزاع  في  وقتل 
السعوديين  الجنود  عشرات  قتل  كما  شخصًا. 
واإلماراتيين، في وقت ال تزال المناطق الجنوبية 
المتمردين  صواريخ  لخطر  معرضة  السعودية 
الذين تمكنوا كذلك من إيصال صواريخهم هذه 

إلى أجواء الرياض.
اللدود  الخصم  إيران،  إن  السعودية  وتقول 
الشيعة  المتمردين  تدعم  األوسط،  الشرق  في 

عسكريًا، إال أن طهران تنفي هذا االتهام.
تحول  خضم  في  العسكرية  القرارات  وتأتي 
المملكة  تشهده  متسارع  واجتماعي  اقتصادي 
تراجع  منذ  اقتصادية  صعوبات  من  تعاني  التي 

أسعار النفط في 2014.

تدعيم ولي العهد
ويقود هذا التحول األمير محمد، الذي أشرف منذ 

الماضي  العام  منتصف  العهد  ولي  توليه منصب 
رفيعة  شخصيات  شملت  توقيفات  حملة  على 
قضايا  خلفية  على  أعمال  ورجال  وأمراء  المستوى 

تقول السلطات إنها تتعلق بالفساد.
أخرى  توقيفات  سلسلة  الحملة  هذه  وسبقت 
إن  حقوقية  منظمات  وقالت  بارزين.  دين  لرجال 
األمير محمد يسعى منذ توليه منصبه إلى القضاء 
االقتصادية  لسياساته  محتملة  معارضة  أي  على 

والعسكرية واالجتماعية.
الرمّاح  باتت  الجديدة،  التعيينات  إطار  وفي 
ثاني امرأة سعودية تتولى منصب نائب وزير بعد 
نورة الفايز التي كانت تتولى في السابق منصب 

نائب وزير التعليم.
كما عين األمير تركي بن طالل بن عبد العزيز، 
طالل  بن  الوليد  الملياردير  األعمال  رجل  شقيق 
الذي كان أحد الموقوفين في قضية الفساد، نائبًا 

ألمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

طهران ترحب بالفيتو الروسي
في  المتحدة  لألمم  التابع  األمن  مجلس  وفي 
نيويورك، أعلنت طهران أن استخدام روسيا الفيتو 
ضد قرار حول النزاع في اليمن يدين إيران يشكل 

فشاًل جديدًا للواليات المتحدة.
النقض  حق  االثنين  استخدمت  روسيا  وكانت 
به  تقدمت  قرار  مشروع  على  األمن  مجلس  في 
بريطانيا ودعمته الواليات المتحدة وفرنسا يجدد 
ونجحت  اليمن،  إلى  األسلحة  تسليم  على  الحظر 
في اعتماد قرار تقني باالجماع ال يتضمن أي إشارة 

إلى إيران.
عباس  اإليراني  الخارجية  وزير  نائب  وصرح 
العام  خالل  حاولت  األميركية  »اإلدارة  عراقجي 
الماضي جر إيران مرة أخرى إلى مجلس األمن وكل 
مرة تُمنى بالفشل )...( هذا دليل جديد على عزلة 
األميركيين على الساحة الدولية وقوة الجمهورية 

اإلسالمية«، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيرنا.
المتحدة  الواليات  تمارس  أشهر  عدة  ومنذ 
عليها  عقوبات  وفرض  طهران  إلدانة  ضغوًطا 
على  صواريخ  الحوثيين  المتمردين  إطالق  بعد 

السعودية في 2017.
وأفاد تقرير أعده خبراء تابعون لألمم المتحدة 
أن إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، 
لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي 

أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.
ضد  المغرضة  »االتهامات  أن  عراقجي  وتابع 
تنظيم  في  تمامًا  ومكشوفة  واضحة  باتت  إيران 

تقرير فريق خبراء األمم المتحدة في اليمن«.
ومضى يقول إن »لجنة الحظر التابعة لمجلس 
أو  تدرس  أن  قبل  حتى  أحكامها  أصدرت  األمن 
علي  اآلخرين  تأثير  حجم  وأن  إيران  إلى  تستمتع 

هذا التقرير كان واضحًا«.
وتعتبر روسيا أن تقرير األمم المتحدة ال يحمل 
في  األيرانية  للسلطات  مباشر  تورط  على  أدلة 
ان  ايضا  ترى  كما  اليمن.  الى  الصواريخ  ايصال 
قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، حتى ولو 
للداللة على  يكفي  الصنع، فهذا ال  ايرانية  كانت 
ان ايران قامت بدور مباشر في نقلها الى اليمن 

في خرق لقرار االمم المتحدة الصادر عام 2015.

<  رئىس األركان السابق عبد الرحمن بن صالح  

<  ولي العهد األمىر محمد بن سلمان

<   حجاج يصّلون امام بوابة كنىسة القىامة في القدس  قبل إعادة فتحها

<  دخان متصاعد نتىجة قصف لقوات النظام السوري على دوما في الغوطة الشرقىة 
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تفاؤل أممي بالعملية السياسية مع تخوف من تمدد العنف
خّلص تقرير لألمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
رغم  ليبيا،  في  الجارية  السياسية  العملية  بشأن  التفاؤل  إلى 
تُطال  »انتهاكات«  استمرار  حول  يساوره  الذي  القلق  بعض 
التي  لكنّ مؤشراته  متفرقة،  أنحاء  في  وأعمال عنف  مدنيين، 
السير  إلى  تشير  سالمة،  غسان  الخاص  مبعوثه  من  استقاها 
العام  انتخابات  وإجراء  االنتقالية  الفترة  اختصار  طريق  في 
تالٍش  مع  الوطني،  االقتصاد  في  تحسن  وقع  على  الجاري، 
الليبي  والغرب  الشرق  في  أجسام  وقبول  للخالفات  نسبي 

الجلوس على طاولة مناقشات لتعديل االتفاق السياسي.
قال تقرير لألمين العام يغطي الفترة ما بين 22 أغسطس 
جديدًا  مشروعًا  قدّمت  أممية  بعثة  إن  فبراير،   12 إلــى 
بدعم  العام؛  هذا  االنتخابات  إجراء  على  الليبيين  لمساعدة 
البعثة  جهود  الستكمال  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  من 
االنتخابية،  العملية  لدعم  األساسية  االحتياجات  قيّمت  التي 
الشعب  انتخابات  الذي جاء بعنوان »تعزيز  المشروع  إذ حصل 
االتحاد  من  دوالر  ماليين   ١٠ على  يزيد  تمويل  على  الليبي« 

األوروبي وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا.
المسجلين تجاوز مليوني  الناخبين  أّن عدد  التقرير  وأضاف 
مليون  من  أكثر  بينهم  من  الماضي،  يناير   24 حتى  ناخب 
%42 من العدد اإلجمالي  امرأة سجلن للتصويت، أي ما يمثل 

المسجلين. للناخبين 
فيما قال غوتيريش إّن تنظيم »داعش« ال يزال ينشط في 
ليبيا ويحتفظ بالقدرة على شن هجمات إرهابية معقدة، رغم 
أّن ما  إلى  البالد، مشيرًا  أراٍض في  كونه لم يعد يسيطر على 
تعمل في  تزال  للتنظيم ال  التابعة  الصحراء«  تسمى »وحدات 
الجفرة، وكذلك  المنطقة الوسطى حول  النفطي، وفي  الهالل 
أجزاء  في  نائمة  »خاليا  هناك  أّن  إلى  مشيرًا  ليبيا،  جنوب  في 

أخرى من البلد منها المنطقة الغربية«.
قتياًل و79 جريحًا ضحايا في   56 المتحدة  األمم  وثَّقت  كما 
عن  الجارية،  النزاعات  جراء  أشهر،   6 خالل  المدنيين  صفوف 
مخلفات  من  والمتفجرات  الجوية  والغارات  النار  إطالق  طريق 

الحرب واألجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والقصف.
شُنَّت  هجمات   7 سجلت  البعثة  أّن  إلى  التقرير  وأشــار 
وأوباري  ومصراتة  بنغازي  في  الصحية  الرعاية  مرافق  على 
موظفين  تعرّض  إلى  باإلضافة  وورشفانة،  وسرت  وصبراتة 
المهنية،  مهامهم  أدائهم  أثناء  جسدية  العتداءات  طبيين 
البيضاء  في  غير مشروعة  حريتهم بصورة  أطباء من  وحرمان 
ودرنة وسبها وطرابلس. وأشار: »ارتكبت الجماعات المسلحة 
الدولي  للقانون  انتهاكات  الجاري  القتال  في  المشاركة 
ضعف  أعاق  كما  اإلنساني،  الدولي  والقانون  اإلنسان  لحقوق 
على  الضحايا  قــدرة  العام  والمناخ  القضائية  المؤسسات 

التماس الحماية والعدالة والجبر«.
 التهديدات األمنية

إن  العام  األمين  قال  األمنية  التهديدات  صعيد  وعلى 
عناصر  من  عدد  بانتقال  »تعزز  ليبيا  في  الداعشي  التواجد 
التنظيم إلى ليبيا بعد طردهم من العراق والجمهورية العربية 
سرت  معقل  حول  تحركاته  التنظيم  كّثف  حيث  السورية«، 
الواليات  ومن  ليبيا  من  قوات  شنت  ذلك،  على  وردًا  السابق، 
وفي  التنظيم،  عناصر  على  جوية  غارات  األميركية  المتحدة 
في  المتحدة  الواليات  قوات  قيادة  أكدت   ،2017 ٢٢ سبتمبر 
أفريقيا تنفيذ ست غارات جوية على مواقع في منطقة خشوم 
وبعد  التنظيم.  من  عنصرًا   ١٧ مقتل  عن  أسفر  مما  الخيل، 
أربعة أيام، أعلنت تلك القيادة أنها شنت غارتين أخريين على 
وفي  الوطني.  الوفاق  حكومة  مع  بالتنسيق  التنظيم  مقاتلي 
الليبية غارتين جويتين على  الجوية  القوات  ١٥ نوفمبر شنت 

مواقع التنظيم في هراوة، وهي قرية صغيرة شرق سرت.
سرت،  جنوب  صحراوية  منطقة  في  نوفمبر،   17 وفــي 
مواقع  المتحدة  الواليات  شنتها  جوية  ــارات  غ استهدفت 
وفي  اإلصابات،  من  معلن  غير  عدد  عن  أسفر  مما  التنظيم، 
القوات  استهدفت  الجفرة،  في  الفقهاء  بلدة  قرب  نوفمبر   28
غير  عدد  عن  أسفر  مما  للتنظيم،  تابعة  قافلة  الليبية  الجوية 
معروف من اإلصابات. وأعلن الجيش الوطني الليبي المنطقة 
الممتدة من جنوب خليج سرت إلى الجبل األسود، بما في ذلك 

مواقع حقول النفط، »منطقة عسكرية«.
السياسية العملية 

»تقدم  إحراز  إلى  التقرير  لفت  السياسية  العملية  وبشأن 
العام  في  االنتخابات  إلجراء  بالتحضيرات  يتعلق  فيما  كبير 
العليا  للمفوضية  الدعم  األممية  البعثة  قدّمت  2018«، حيث 
الليبية،  الرسمية  الكيانات  من  وغيرها  الوطنية  لالنتخابات 
دوليين  شركاء  مع  بالتعاون  األممية  البعثة  إنشاء  إلى  مشيرًا 
فرق  ثالثة  االنتخابية،  المساعدة  تقديم  مجال  في  يعملون 
والتشريعات  العامة  والتوعية  الناخبين  بتسجيل  معنية  عمل 
دعمًا  الدولي  المجتمع  جهود  تنسيق  أجل  من  االنتخابية 
لمناقشة  عمل  حلقات  تنظيم  جرى  كما  االنتخابية،  للعملية 
صيغة  لوضع  الدعم  تقديم  بهدف  االنتخابي  القانون  مشروع 

نهائية لقانون االنتخابات.
وانطلقت في السادس من ديسمبر الماضي عملية تسجيل 
يفوق  الناخبين  من  متزايدًا  »إقبااًل  أبرزت  والتي  الناخبين، 
ذلك  أن  أكدت  التي  المفوضية  بحسب  له«،  مخططًا  كان  ما 
الموقف يوضح »تمسك الليبيين بالخيار الديمقراطي كأساس 
اتخاذ  في  والمشاركة  االنتخاب  في  وبحقهم  المستقبل  لبناء 
والتداول  الديمقراطية  مسار  وهو  واحــد  مسار  في  القرار، 

السلمي على السلطة«.
أحرزت  ليبيا  في  السياسية  العملية  إن  غوتيريش  وقال 
تقدمًا كبيرًا منذ الشروع في خطة عمل األمم المتحدة، مدلاًل 
السياسي  لالتفاق  الثانية  السنوية  الذكرى  بمرور  ذلك  على 
األطراف  جميع  التزام  إلى  يشير  ما  كبرى،  حوادث  وقوع  دون 
إلنهاء  الوحيد  السياسي  اإلطار  باعتباره  واالتفاق  بالعملية 

االنتقالية. المرحلة 
النواب  مجلس  بين  المتبادل  االعــتــراف  أن  إلــى  ــار  وأش

المشتركة  الصياغة  لجنة  وتشكيل  للدولة  األعلى  والمجلس 
يعكس التزامًا برفض الحلول العسكرية وإيجاد حلول سياسية 
في إطار عملية يملك الليبيون زمامها ويتولون قيادتها، الفتًا 
إلى أن اجتماعات لجنة الصياغة المشتركة خلصت إلى التركيز 
أكثر شمواًل وتمثياًل وفاعلية لدعم  إقامة حكومة  على ضرورة 

إنهاء الفترة االنتقالية والتحضير لالنتخابات.
الليبيون  أبداه  الذي  بالتأييد  تفاؤله  عن  غوتيريش  وعبّر 
الفترة  إلنهاء  انتخابات  إجراء  إلمكانية  البالد  أنحاء  جميع  في 
في  بما  الناخبين،  تسجيل  عدد  ارتفاع  يمثل  حيث  االنتقالية، 
الليبيين  حرص  على  دلياًل  والشباب،  النساء  جانب  من  ذلك 
نهاية  ستشكل  ونزيهة  حرة  انتخابات  في  المشاركة  على 

االنتقالية. الفترة 
العليا  المفوضية  بدعم  المتحدة  األمم  التزام  على  وشدد 
أّن  إلى  الفتًا  االنتخابية،  الــدورة  طيلة  الوطنية  لالنتخابات 
من  مجموعة  ضمن  واحدًا  شرطًا  إال  ليس  الناخبين  تسجيل 
الشروط األساسية الالزمة إلجراء االنتخابات، إذ يتوجب توافر 
أجل  من  االنتخابات  بشأن  النطاق  واسع  سياسي  آراء  توافق 
باإلضافة  النتائج،  قبول  على  وكذلك  المشاركة  على  التشجيع 
داعيًا مجلس  المالئم،  القانوني  اإلطار  يُطبق  أن  إلى ضرورة 
النواب إلى التمسك بواجبه تجاه الشعب الليبي من خالل سن 

التشريعات الالزمة، وفقًا لالتفاق السياسي الليبي.
االنتخابات  إلجراء  المبذولة  بالجهود  العام  األمين  ورحب 
السلطات  خدمة  فترات  انتهاء  اقتراب  مع  المحلية  البلدية 
البلدية، حيث تتولى المجالس البلدية مسؤوليات متزايدة في 
الخاص  الممثل  أّن  إلى  الخدمات األساسية، الفتًا  مجال توفير 
من  حقيقية  مصالحة  تحقيق  ضرورة  على  وقف  سالمة  غسان 

أجل إعادة بناء نظام الحكم الوطني.
المجتمعات  تبذلها  التي  الجارية  الجهود  أيضًا عن  وتحدث 
من  بعض  مع  بعضها  للعمل  ليبيا  أنحاء  جميع  في  المحلية 
المحلي،  المستوى  على  مصالحة  اتفاقات  إلى  التوصل  أجل 
بعضها،  المتحدة  األمم  يسرت  التي  االتفاقات،  تلك  إن  إذ 
تؤدي دورًا حاسمًا في تهيئة اللبنات األساسية للمصالحة على 
الصعيد الوطني، وتتسم أيضًا بأهميتها البالغة لتحسين حياة 
الحاالت  بعض  في  تتيح  ألنها  نظرًا  النزاع،  من  المتضررين 

عودة المشردين داخليًا إلى ديارهم بأمن وكرامة.

المهاجرون والحاالت اإلنسانية
وتابع غوتيريش: »أشعر بالتفاؤل إزاء إعالن حكومة الوفاق 
أهالي  من  داخليًا  المشردين  عــودة  ستؤمن  أنها  الوطني 
تاورغاء إلى ديارهم. وأشجع كذلك على تشكيل لجنة تحضيرية 
للمصالحة الوطنية وإنشاء صندوق للمصالحة الوطنية«، مثمنًا 
السياسية،  العملية  في  الليبية  للمرأة  النشطة  »المشاركة 

وكذلك في الجهود الجارية في مجال المصالحة«.
إزاء  القلق  عن  التعبير  المتحدة  لألمم  العام  األمين  وأعاد 
رحّب  أنه  غير  البالد،  أنحاء  اإلنسانية في جميع  الحالة  تدهور 
لصندوق  دوالر  ماليين  خمسة  الليبية  الحكومة  بتخصيص 
تقديم  مواصلة  إلى  األعضاء  الدول  داعيًا  االستقرار،  تحقيق 
المساعدة التي تشتد الحاجة إليها، كما طالب المجتمع الدولي 
دعم  تستهدف  التي  لليبيا  اإلنسانية  االستجابة  بتمويل خطة 

1.1 مليون شخص في جميع أنحاء البلد.
الشهر  خالل  عنف  أعمال  وقــوع  عن  غوتيريش  وتحدث 
أسفرت  طرابلس  في  عنيفة  اشتباكات  خلفية  على  الماضي، 
شهدت  حين  في  أسبوع،  قرابة  معيتيقة  مطار  إغــالق  عن 
بنغازي هجومين بالقنابل في 24 يناير و9 فبراير، مما أدى إلى 
وقوع خسائر في األرواح، شملت مدنيين، داعيًا جميع الجهات 
في  والدخول  األمنية  الحالة  تدهور  زيادة  تفادي  إلى  الفاعلة 

حوار هادف إليجاد حل سياسي.
القوات  إصالح  إلى  الملحة  الحاجة  الصدد  هذا  في  وأكد 
وتوحيد  مدنية،  قيادة  تحت  العاملة  األمن،  وقوات  المسلحة 
نطاق  على  األسلحة  انتشار  مسألة  معالجة  وضرورة  صفوفها، 
وبسط  والنظام  للقانون  تشكله  الذي  التهديد  بسبب  واسع، 
سلطة الدولة، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها الخبراء الليبيون 
على  المنفجرة  غير  والذخائر  األلغام  وجود  الستمرار  للتصدي 
القدرات  زيادة  دعم  إلى  المانحة  الجهات  داعيًا  واسع،  نطاق 

التي تتيح بذل هذه الجهود.
 الحالة في المنطقة الغربية

إلى حدوث  التقرير  أشار  الغربية،  المنطقة  في  الحالة  وعن 
المشمولة  الفترة  خالل  ليبيا  غرب  في  كبير  عسكري  نشاط 
الدولة  تنظيم  مكافحة  عمليات  غرفة  انتزعت  وقد  بالتقرير. 
لحكومة  تابعة  قــوة  وهــي  والــشــام،  العراق  في  اإلسالمية 

من  مجموعتين  من  صبراتة  على  السيطرة  الوطني،  الوفاق 
القتال  من  أسابيع  ثالثة  بعد   ،2017 أكتوبر  في  الميليشيات 
العنيف الذي أسفر عن مقتل ٤٣ شخصًا وإصابة أكثر من 300 

آخرين.
الغربية  العسكرية  المنطقة  قائد  أطلق  أكتوبر،   31 وفي 
اللواء  ضد  عسكرية  عملية  الوطني  الوفاق  لحكومة  التابع 
جنوب  ورشفانة،  في  الليبي  الوطني  للجيش  التابع  الرابع 
القوات  قيادة  تحت  الواقعة  األراضي  لحماية  طرابلس،  غرب 
لمدة  االشتباكات  واستمرت  الرئاسة.  مجلس  مع  المتحالفة 
 ،2018 يناير  وفي  شخصًا.   18 مقتل  عن  وأسفرت  يومًا   11
المتحالفة  القوات  سيطرة  لبسط  عملية  نفسه  القائد  أطلق 
مع مجلس الرئاسة على طول منطقة الحدود مع تونس حول 

رأس جدير.
وأشار التقرير إلى وقوع عدد كبير من الحوادث في طرابلس 
وكان  إغالقه،  في  المطار وتسبب  تركز بعضها حول  وحولها، 
آخرها في منتصف يناير، وفي أكتوبر 2017، اندلعت اشتباكات 
بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني والقوات المناوئة 
النظام  يؤيد  زعيم كان  اعتقال  إلى  أدى  جنوب طرابلس، مما 
السابق. وانتقامًا، سيطرت القوات المناوئة على شبكة المياه 
مما  تقريبًا،  أسبوع  لمدة  طرابلس  عن  بها  اإلمداد  وقطعت 
أثر أيضًا في المنهل الموجود في مجمع األمم المتحدة. وفي 
16 و ١٧ أكتوبر، في حي الغرارات، قامت قوة الردع الخاصة 
بعملية مداهمة إلغالق محل لالتجار بالمخدرات، تطورت إلى 
اشتباكات مسلحة أسفرت عن 7 قتلى، من بينهم مدني، و 11 
إصابة على كال الجانبين. ونظرًا لقرب الحي من مطار معيتيقة 
العمليات  ُأوقفت  والمتوسطة،  الخفيفة  األسلحة  واستخدام 

الجوية لألمم المتحدة من 16 إلى 18 أكتوبر.
ديسمبر   17 في  مجهولين  مسلحين  خطف  إلى  أشار  كما 
من  بالقرب  اشتيوي،  محمد  مصراتة  بلدية  عميد  الماضي، 
السيد  ربما بسبب خالف داخلي. ووجدت جثة  مطار مصراتة، 
متعددة  نارية  طلقات  عن  ناجمة  جروح  آثار  وفيها  اشتيوي، 
المستشفيات  أحد  أمام  الحق  وقت  في  الرأس،  على  وضربة 
المحلية. والتحقيقات جارية حاليًا. وتدين البعثة بشدة اغتيال 

عميد بلدية مدني منتخب.
يناير   15 في  االشتباكات،  تصاعد  عن  التقرير  وتحدث 
قامت  التي  البقرة،  وميليشيا  الخاصة  الردع  قوة  بين   ،2018
بشن هجوم على مطار معيتيقة. وأفادت التقارير بأن الهجوم 
استهدف تحرير أفراد محتجزين في مرفق االحتجاز الذي تديره 
أيضًا  يرمي  كان  وربما  المطار،  قاعدة  في  الخاصة  الردع  قوة 
إلى السيطرة على المطار. واستمر القتال لساعات واستخدمت 
فيه دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى. وأبلغ عن وقوع ما ال يقل عن 
الطائرات  من  عدد  وتعرض  إصابة.   60 من  وأكثر  قتياًل   23
المدنية الرابضة في المطار ألضرار طفيفة أثناء القتال وأغلق 
تفتيش  يجري  كان  حين  في  أسبوع،  لمدة  ذلك  بعد  المطار 

المنطقة للتخلص من الذخائر غير المنفجرة.
الحالة في المنطقة الشرقية

عن  التقرير  تحدث  الشرقية،  المنطقة  في  الحالة  وعن 
الليبي  الوطني  الجيش  قوات  بين  متقطعة  اشتباكات  وقوع 
بنغازي،  بنغازي ودرنة. ففي  المسلحة في مدينتي  والجماعات 
بعد تواصل القتال حول منطقة سيدي خريبيش، أعلن الجيش 

الوطني الليبي تحريرها في 28 ديسمبر 2017.
وأدت التوترات بين وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق 
الوطني، فرج اقعيم، وقوات الجيش الوطني الليبي إلى اندالع 
هاون  قذائف  أربع  أصابت  عندما  نوفمبر   10 في  عنف  أعمال 
الجيش  ألوية  بنغازي، حيث سيطرت  الداخلية في  وزارة  مبنى 
القبض  وألقت  التالي  اليوم  في  المبنى  على  الليبي  الوطني 

على وكيل وزارة الداخلية ومؤيديه.
الخارجي  العالم  عن  بمعزل  الداخلية  وزارة  وكيل  ويُحتجز 
للتعذيب.  بأنه يتعرض  تفيد  ادعاءات  11 نوفمبر، وسط  منذ 
مدني  بينهم  من  قتياًل،   14 وقوع  في  االشتباكات  وتسببت 
مدنيين،   4 بينهم  من  شخصًا،   25 وإصابة  األقل،  على  واحد 
وفي 24 يناير 2018، أودى هجوم مزدوج بسيارتين مفخختين 
شخصًا،   30 من  أكثر  بحياة  بنغازي  في  السلماني  منطقة  في 
من بينهم أطفال، وأدى إلى إصابة عشرات بجروح. واستهدف 
السلفي  الفكر  ذوي  من  األمنية  الشخصيات  كبار  الهجوم 
إلى  جنبًا  قمت،  وقد  الليبي.  الوطني  الجيش  إلى  المنتسبين 
مجددًا  وأكدت  الفور  على  التفجيرين  بإدانة  البعثة،  مع  جنب 
أنه ال يمكن أن يكون هناك حل عسكري لألزمة الليبية. وفي 
الصاعقة  قوات  في  الرائد  قام  االنتقام،  إطار  في  يناير،   25
موجزة.  بإجراءات  إعدام  عمليات   ١٠ بتنفيذ  الورفلي  محمود 
السيد  تسليم  إلى  ودعــت  ــدام  اإلع عمليات  البعثة  ودانــت 
المحكمة  عن  بحقه  الصادرة  التوقيف  بمذكرة  عماًل  الورفلي 
أكثر  على  عثر  ذلك،  تلت  التي  األيام  وفي  الدولية.  الجنائية 
من 25 جثة فيها آثار جروح ناجمة عن طلقات نارية، ألشخاص 
 9 كانت أيديهم مربوطة في أماكن مختلفة في بنغازي. وفي 
فبراير 2018، قتل شخصان وأصيب 75 آخرون في تفجير وقع 

داخل أحد المساجد في منطقة ماجوري في بنغازي.
وال  درنة  في  متوترة  تزال  ال  الحالة  أن  إلى  التقرير  وأشار 
تدهور  إلى  أدى  مما  للغاية،  مقيدًا  المدينة  إلى  الدخول  يزال 
تحت  الواقعة  المدينة  مناطق  تزال  وال  اإلنسانية.  الحالة  في 
سيطرة مجلس شورى مجاهدي درنة محاصرة من قبل قوات 
الجيش الوطني الليبي. وفي أعقاب التفجيرين وعملية االنتقام 
عمليات  ثالث  درنة  مجاهدي  شورى  مجلس  نفذ  بنغازي،  في 
الوطني  للجيش  تابعة  خلية  ألفراد  القضاء  نطاق  خارج  إعدام 
وفي  موجهة،  الغتياالت  تخطط  كانت  أنها  في  يشتبه  الليبي 
هويتها  تحديد  يتسن  لم  طائرات  شنت   ،2017 أكتوبر   30
غارات جوية على عدة مواقع حول درنة. وقتل 15 شخصًا على 
 17 12 مدنيًا من النساء واألطفال، وأصيب  األقل، من بينهم 

آخرون، من بينهم 6 مدنيين.
 الحالة في المنطقة الجنوبية

وبشأن الحالة في المنطقة الجنوبية، قال التقرير إن الحالة 
وقوع  يتكرر  حيث  مستقرة،  غير  ظلت  الجنوب  في  األمنية 
في  والخطف  السيارات  وخطف  السلب  مثل  إجرامية  أعمال 
نوفمبر   ٣ وفي  األسلحة.  وانتشار  األمن  بضعف  تتسم  بيئة 
2017، خطفت مجموعة من المسلحين المجهولين أربعة من 
يزال  وال  أوباري.  مطار  إلى  وصولهم  لدى  الدوليين  العاملين 
مصيرهم مجهواًل. وفي 12 يناير 2018، خُطف أحد العاملين 
الدوليين في مجال تقديم المعونة وليبيان في حي عبدالكافي 
في مدينة سبها الجنوبية أثناء عودتهم من طرابلس. وُأطلق 
طبيب  خُطف  أيضًا،  يناير   12 وفي  الحق.  وقت  في  الثالثة 

أوكراني في سبها وأطلق بعد يومين.
الليبي محاوالته فرض وجوده في  الوطني  الجيش  وواصل 
وفي   .2017 العام  في  مصراتة  قوات  انسحاب  بعد  الجنوب 
مرسومًا  الليبي  الوطني  الجيش  أصدر   ،2017 أغسطس   ٢٧
أنشأ بموجبه وجودًا عسكريًا في براك الشاطئ، على بعد 120 
كلم شمال سبها. وفي ٢٨ سبتمبر، ُأبلغ عن وقوع اشتباكات 
الليبي  الوطني  الجيش  116 و160 من  اللواءين  مسلحة بين 

للسيطرة على مستودع سبها النفطي.
وقال التقرير إن مسألة الجماعات المسلحة األجنبية في ليبيا 
الجنوب  عاماًل مزعزعًا لالستقرار، وال سيما في  تزال تشكل  ال 
الغربي والجنوب الشرقي، ففي الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، 
كلم   100 بُعد  على  األرانــب،  أم  بلدة  في  اشتباكات  وقعت 
التبو ومتمردين من تشاد  قبيلة  أفراد من  جنوب سبها، بين 
هاجم  أن  بعد  االشتباكات  واندلعت  ودارفور.  الزغاوة(  )قبيلة 
شرق  جنوب  كلم   250 بُعد  على  تمسة،  بوابة  المتمردون 
ديسمبر،   4 وفي  التبو.  قبيلة  رجال  من  خمسة  وقتلوا  سبها، 
ورجال  تشاديين  مرتزقة  بين  اشتباكات  سبها  مدينة  شهدت 
مسلحين من قبيلة القذاذفة نتيجة خالف على توزيع الموارد. 
وفي الجنوب الشرقي، واصل الجيش الوطني الليبي استهداف 
الحدود  طول  على  والدارفورية  التشادية  المسلحة  الجماعات 

بين تشاد وليبيا.

الطريق ممهد لالنتخابات وتعهد بدعم المصالحة

تقرير األمني العام لألمم املتحدة يغطي الفترة ما بني 22 أغسطس إلى 12 فبراير يشير 
إلى مقتل 56 قتيال و79 جريحًا من املدنيني في ليبيا.. ومقتل 50 طفال وإصابة 25 آخرين

غوتيريش: »داعش« ال يزال يعمل في 
الهالل النفطي والمنطقة الوسطى حول 

الجفرة وفي الجنوب وهناك »خاليا نائمة« 
في المنطقة الغربية

بعثة أممية قّدمت مشروعاً جديداً 
للمساعدة االنتخابية في ليبيا بدعم من 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويالت 
10 ماليين دوالر

عدد الناخبين المسجلين تجاوز مليوني ناخب 
حتى 24 يناير الماضي من بينهم أكثر من مليون 

امرأة سجلن للتصويت أي ما يمثل 42 % من 
العدد اإلجمالي للناخبين المسجلين

 < جانب من اشتباكات سرت

 <  انطونيو غوتيريس <  أطفال ليبيون يجلسون على دبابة في شارع حيث يتم عرض العديد من األسلحة في مصراتة 23 أكتوبر 2011. )فرانس برس(

القاهرة – الوسط

 <  أحد الليبيني داخل جلنة اقتراع 
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في  المتحدة  للواليات  السابقة  السفيرة  اقترحت 
في  األزمة  لحل  جديدة  مقاربة  جونز،  ديبورا  ليبيا، 
ليبيا، تقوم على تطبيق النظام الفيدرالي في البالد، 
القاهرة  القوة  فرض  عبر  الدولة  تالحم  ــادة  وإع
بـ»مبدأ  يعرف  ما  أو  الشرعية،  إطار  في  المشروعة 

وستفاليا«.
عملت  التي  السابقة،  األميركية  الدبلوماسية 
و2015،   2013 عامي  بين  الفترة  خالل  ليبيا  في 
اقترحت تطبيق النظام الفيدرالي في البالد وتكييف 
دون  من  احتياجاتهم  مع  لذلك  الالزمة  الشروط 
إلى  إشارتها  بالرغم من  القديمة،  بالتعاريف  التقيد 

أن مصطلح »الفيدرالية« في ليبيا »غير مرغوب«.
فالداي«  »منتدى  موقع  على  نُشر  مقال  وفي 
الحكم  أن  رأت  الجاري،  فبراير   20 في  الروسي، 
الواليات  في  واسعة  بصالحيات  المخول  الفيدرالي 
المتحدة وأماكن أخرى على الصعيد العالمي، يحظى 
يتقيد  »أال  ضرورة  على  مشددة  كبيرة«،  بأهمية 
الليبيون بتعريفات قديمة للنظام الفيدرالي، بل أن 

يسعوا إلى تكييفها بحسب احتياجاتهم«.
االقتراح،  تفاؤلها بفرص نجاح هذا  أبدت  ديبورا 
نسبيًا  جيد  بشكل  تعمل  »األمور  أن  إلى  بإشارتها 
مناطق  من  العديد  في  البلديات  مستوى  على 
بمثابة  هي  الفيدرالية  »إن  قالت  لكنها  ليبيا«، 
اللعنة في ليبيا«، إال أنها رأت أنَّ الحوكمة المحلية 
الليبيين  المفوضة تزداد أهميتها، مضيفة أن على 
السعي لتكييف الشروط مع حاجاتهم ال أن يتقيدوا 

بمصطلحات عتيقة.
قوات  تجربة  أن  ذكــرت  األمني،  المسار  وعلى 
المتحدة كشفت عن  الواليات  المحلية في  الشرطة 
تخدمها،  التي  المحليات  داخل  من  التجنيد  فوائد 
للتجنيد  ومبتكرة  مقبولة  بما سمته »صيغ  موصية 
للمهام التناوبية المتعلقة بأمن الحدود أو االلتزامات 
الدولية األخرى )التي تشمل عمليات األمم المتحدة 

لحفظ السالم على سبيل المثال( في ليبيا«.
»تخلف مسار الحوار األمني«

الحوار  مسار  تخلف  إلى  مقالها  في  جونز  وتطرقت 
األمني عن مسارات الحوار األخرى، حيث كان مقررًا 
ليبيا منذ  للدعم في  المتحدة  األمم  أن تعمل بعثة 
إطالق عملية الحوار السياسي بين أطراف األزمة في 
السياسي،  للحوار  أربعة مسارات مكملة  على  البالد 
من بينها المسار األمني ومسار الجماعات المسلحة 

ومسار القيادات االجتماعية والسياسية.
الحوار  تخلف  أسباب  األميركية  السفيرة  وأرجعت 
األمني »جزئيًا إلى عدم وضوح توزيع السلطة والثروة 
أتاحت في  فبراير   17 ثورة  أن  إلى  الوطنية«، الفتة 
جملة من األمور »فرصة للحصول على أصول مربحة 
كانت الميليشيات ترفض التخلي عنها. وفي الوقت 
نفسه، استمر تمويل الكل بالموارد الوطنية الليبية 

من خالل المصرف المركزي«.
ورأت أنه »من المحزن أن انتشار العنف سيتطلب 
نوعًا من عملية مصالحة وطنية رسمية بحجم تلك 
مرجحة  أفريقيا«.  جنوب  في  بها  المضطلع  العملية 
الميليشيات  لدمج  محلية  حلول  هناك  »تكون  أن 
الحرس  على  المطبقة  لتلك  مماثلة  قواعد  بموجب 

الوطني األميركي أو السويسري أو نماذج أخرى«.
وعن طبيعة تكوين قوات األمن الوطني الليبية، 
»استنادًا  ذلك  يكون  أن  ضرورة  إلى  جونز  نبهت 
لليبيين  يمكن  حيث  المقررة،  التهديد  بيئة  إلى 
المصالح  أساس  الخارجية على  العناصر  مع  التعاون 
المتبادلة، وبموجب قواعد االشتباك المتفق عليها«، 
النظر  »إعــادة  الليبيين  بإمكان  أن  ذكرت  أنها  إال 
سيّما  »وال  أراضيهم  على  األجنبية«  المشاركة  في 
إزالة األلغام أو غيرها من أنشطة  أنها تنطبق على 

التدريب المفيدة للطرفين«.
تؤمن  أميركية  أنها  واقع  من  جونز  وانطلقت 
األصيلة  اإلنــســان  لحقوق  حماية  أفضل  ــأن  »ب
والشخصية  والدينية  السياسية  العامة  والحريات 
تكون تحت رعاية حكومة قوية مسؤولة أمام شعبها 
تمهيدًا  المقدمة  هذه  لتجعل  القانون«،  وسيادة 
الضرورية  »التنازالت  تقديم  إلى  الليبيين  لدعوة 
وممارسة  الحكومة  تلك  تشكيل  من  تمكنهم  التي 

سيادتهم على دولتهم«.
بديل  أن  من  األميركية  الدبلوماسية  وتحذر 
اإلقليمية  القوى  القبول بحتمية دور  الخيار هو  هذا 
الخارجية في ظل حالة من عدم اليقين التي ال نهاية 
أن هذه  على  الليبيين سيوافقون  أن  لها«، مؤكدة 

الصيغة ستكون »غير مقبولة على اإلطالق«.
»سيادة وستفاليا«

مبدأ  مقاربة  السابقة طرحت  األميركية  السفيرة 

الذي  الليبيين،  طاولة  على  وستفاليا«  »سيادة 
يشترط احتكار استخدام القوة الجبرية لفرض سيادة 
الدولة، باعتباره نقطة مهمة الستعادة االستقرار في 
ليبيا، طارحة سؤااًل حول ما إذا كان باإلمكان تحقيق 

هذا المبدأ بعد 7 سنوات من ثورة 17 فبراير.
بالقانون  مبدأ  هو  وستفاليا«  »سيادة  ومبدأ 
على  سيادة  ــة  دول »لكل  أن  على  ينص  الدولي 
جميع  استبعاد  ويتم  الداخلية،  وشؤونها  أراضيها 
الداخلية  الشؤون  في  والتدخالت  الخارجية،  القوى 
لدولة أخرى«.. وقدمت السفيرة السابقة في المقال 
ومن  القذافي  معمر  العقيد  لحكم  تاريخية  مقاربة 
أنهما  إلى  مشيرة  السنوسي،  إدريس  الملك  قبله 
ومستقلة،  ذاتيًّا  مكتفية  بيروقراطية  تطوير  رفضا 
سياسيًّا،  مثقفين  مدنيين  موظفين  على  تعتمد 
الحماية  دروع  ليبيا  ستؤسس  »كيف  وتساءلت 
ــارًا  وإط القانون  وسيادة  األمــن  لتشمل  للدولة 
إلى  وعاداًل  آمنًا  وصواًل  لمواطنيها  يوفر  تنظيميًّا 
ويخلق  الفساد  ويحميها ضد  للبلد،  القومية  الثروة 
الروابط المؤسسية الضرورية للمشاركة الفعالة مع 

النظراء اإلقليميين والدوليين«.
ومن ثم كان التساؤل الذي طرحته السفيرة: »إذا 
كان مبدأ وستفاليا غير قابل للتطبيق، فما الخيارات 
االضطراب  من  المتأثرين  وأولئك  لليبيين  المتاحة 
السياسي وتنافس األجهزة األمنية والجريمة الناتجة 
واستغالل  الحدود  على  السيطرة  وغياب  ذلك،  من 
وشن  لإلعداد  للرقابة  الخاضع  غير  ليبيا  في  الفراغ 

أعمال إرهابية ضد جيرانها ودول أخرى؟«.
آخر  تــســاؤاًل  السابقة  السفيرة  طرحت  كما 
الدولي  والمجتمع  اإلقليمية  »األطراف  قدرة  بشأن 
الموقع  ذات  ليبيا  في  ــة  األزم احتواء  على  ككل 
الهيدروكربونية  ثورتها  تعد  التي  االستراتيجي، 
يعد  التي  وغيره،  شعبها  القتصاد  بالنسبة  مهمة 
موقعها تهديدًا وفرصة على حد سواء«، وقالت: »إذ 
كان ذلك ممكنًا فأين يقع النموذج الناجح من أجل 

مثل ذلك االحتواء؟«.
وتابعت تساؤالتها قائلة: »هل أفضل ما قد نأمله 
هو نهج يتجاهل تطلعات المواطنين الليبيين، بينما 
سلطة  على  النفوذ  دوائر  خارجيون  العبون  يفرض 
بين  للفصل  تنسق  الترابط،  وثيقة  غير  اتحادية 
متفاوتة،  مصالح  تحقيق  إلى  تسعى  بينما  أفعالها 
ومكافحة  والهجرة  الطاقة  مصادر  تأمين  مثل 
اإلرهاب والتطرف اإلسالمي الهدام؟ وإلى أي نهاية 

قد يؤدي هذا النهج؟ وإلى متى يجري تطبيقه؟«.

أقرت  الــتــســاؤالت،  من  السلسلة  هــذه  وبعد 
على  ــادرة  ق خارجية  ــة  دول توجد  ال  أنــه  بحقيقة 
من  والثروات«  »الــدم  من  مفتوحة  تكلفة  تحمل 
»تاريخيًّا  مضيفة:  اإلقليميين،  والطاقة  األمن  أجل 
أو  العثمانية  الدولة  كان  كيان سواء  أي  يتمكن  لم 
نظام موسيليني الفاشي من تكبد الموارد واإلدارة 
أو  داخلها  من  ليبيا  الحتالل  الالزمين  السياسية 

توجيهها من الخارج«.
والعملية  السياسية  »المصالحة  أن  واعتبرت 
فقط  وحدهما  دولة  ال  من  دولة  إلنشاء  المضنية 
وكذلك  الملحة  الليبيين  احتياجات  سيلبيان 
لجيرانها«، إال أنها قالت إنه ربما ينبغي إعادة النظر 
في بعض المصطلحات والتعاريف المتعلقة بطبيعة 
ضوء  في  وتنقيحها  السيادة،  ومسألة  الدولة،  تلك 

الحقائق الراهنة.
أسس الدولة الناجحة

قوة  بعناصر  التذكير  السابقة  المسؤولة  وحاولت 
العصر  في  الناجحة  »الــدول  إن  وقالت  الــدولــة، 
وأراضيها  مواطنيها  على  سيادتها  تمارس  الراهن 
أسس  على  قائمة  وطنية،  جيوش  تأسيس  عبر 
التجنيد اإللزامي العالمي، ونظم بيروقراطية مقبولة 
الثروة  خاصة  العادل،  للتوزيع  واســع  نطاق  على 
القومية، إال أن ذلك النجاح يقاس بالمزايا التجارية، 

والضرائب، أو نموذج الرعاية االجتماعية«.
القوة  استخدام  الــدولــة  احتكار  أن  واعتبرت 
توافقية  بأطر  االلتزام  على  أجبر  الشرعية  القهرية 
االجتماعي  والنظام  المدنية  للتفاعالت  مفروضة  أو 
والتجارة، منوهة إلى أنها عندما وصلت طرابلس في 
استهلكت   2011 فبراير  ثورة  »كانت   2013 يونيو 
على  المروع  الهجوم  أن  كما  الزخم،  من  كثيرًا 
المجمع الدبلوماسي األميركي في بنغازي تسبب في 
درجة من الرزانة في فترة النشوة التي أعقبت إطاحة 

القذافي«.
في  مفككًا  كان  القهرية  القوة  مبدأ  أن  الواقع 
وليبيا  واليمن  مصر  ذلك  في  بما  العربية  الــدول 
التواصل  وشبكات  المحمولة  الهواتف  دخول  بفعل 
عامل  أصبح  إذ  المجتمعات،  تلك  على  االجتماعي 
التسارع في أيدي الجماهير، مما أدى إلى ظهور قوة 

ساحقة، وفق تعبير السفيرة األميركية السابقة.
لماذا فشل زيدان؟

وابل  األميركية  المسؤولة  السياق، صبت  وفي هذا 
انتقادات لحكومة رئيس الوزراء السابق علي زيدان، 
إذ قالت إن »نهج استعادة الدولة الليبية ظل ثابتًا، 

حكومة  لتعزيز  »السعي  مبدأ  على  يعتمد  كان  إذ 
قوة  تطوير  طريق  عن  العهد  حديثة  زيــدان  علي 
متعددة األغراض بإمكانها التفوق على الميليشيات 

والتأسيس لسيادة القانون«.
»حكومة  بأن  القول  على  انتقاداتها  في  وركزت 
زيدان أخفقت في تحقيق نجاحات اقتصادية، وكانت 
تُعتبر فاسدة إلى حد كبير، كما أنها عارضت إنشاء 
في  تشكيله  محاولة  وأحبطت  وطني  جيش  أي 
المنشآت  وحرس  الجضران  إبراهيم  محاولة  أعقاب 
على  لالستيالء   2014 مارس  في  له  التابع  النفطية 
وقالت  للدولة،  المملوك  بالنفط  محملة  سفينة 
ليبيا  داخل  عميقة  انقسامات  كشف  ذلك  إن  جونز 
-أو ما اعتبرته بأنه »ثورة غير مكتملة«- فضاًل عن 

تدخالت األطراف الخارجية في ليبيا.
أن  األولــى،  للمرة  كشفت،  األميركية  السفيرة 
باطالع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  »طالبت  بالدها 
الليبيين بانتظام على عمليات االستكشاف واإلنتاج، 
اعترف رئيس  الطلب رُفض«، في حين  أن ذلك  إال 
مجلس إدارة المنظمة الحالي التكنوقراط مصطفى 
صنع اهلل بالحاجة إلى تطوير نهج يتسم بالشفافية 
ليبيا  لثروة  العادل  والتوزيع  اإلنتاج  عملية  بشأن 
النفطية، مع عمله على مواصلة اإلنتاج بغض النظر 
الناجمة عن االنقسام السياسي  عن كل الصعوبات 

والفوضى.
من  مطلوبة  الشفافية  تلك  مثل  »إن  وقالت: 
المهمتان  المؤسستان  تمثل  إذ  المركزي،  البنك 
محور أي تجديد ليبي ناجح، ويجب أن تظال جاهزتين 
موحدتين وحياديتين ألي حكومة ليبية ذات سلطة 

معترف بها داخليًّا ودوليًّا«.
ليبيا أهمية 

تشدد السفيرة السابقة ديبورا على أنَّ ليبيا مهمة 
الجغرافي  لموقعها  نظرًا  ــرى  األخ للدول  للغاية 
تجاهلها،  يمكنهم  ال  بحيث  بها،  الطاقة  ومصادر 
القوى  تسعى  حكومة،  غياب  ظل  في  أنَّه  مضيفة 
مآربها،  لتحقيق  نفوذ  أقاليم  إقامة  إلى  الخارجية 
سواء كانت باالستفادة من مصادر الطاقة الليبية، أو 
معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية أو اإلرهاب العابر 
تصاعد  من  النفور  أو  األمنية،  والمخاوف  الحدود 
مرتبط  بأنه  يعتقد  الــذي  السياسي«  »اإلســالم 
المجاورة  ــدول  ال في  السياسية  النظم  بسقوط 

واإلقليمية.
الالعبين  أن  هي  »الحقيقة  أضافت:  أنها  إال 
يالئم  عندما  التحرك  على  سيقدمون  الخارجيين 

ذلك أغراضهم، لكنهم غير مستعدين إلهدار الدماء 
غياب  مع  البلد  في  موقت  نظام  لفرض  والثروات 
القذافي  أن  إلى  مشيرة  ليبيا«،  في  اإلدارة  أجهزة 
نفسه لم يستطع جعل حدود ليبيا آمنة خالل حكمه 
وسط نظام يوصف بأنه قائم على الرشاوى وتعمد 

إغفال نشاط التهريب.
النمط  ذلك  مثل  أن  السابقة  السفيرة  واعتبرت 
األمنية  البيئة  في  مقبول  غير  »التساهل«  من 
الحكومة  على  يتحتم  أنه  على  مشددة  الحديثة، 
التفاوض مع الشركاء الدوليين الذين  الليبية تعلم 

يشاركونها األهداف األمنية ذاتها.
»نموذج ليبي«

ورأت جونز أن التحدي الذي واجهته البعثات األممية 
الدبلوماسيون  والوسطاء  ليبيا  في  المتعاقبة 
والسفراء والمبعوثون وآخرون، هو اكتشاف ما يريده 
الليبيون حّقًا في الحكومة، مشيرة إلى أنه في أعقاب 
الثورة انخرط كثيرون في مشاورات مثابرة وصادقة 
مع نطاق كبير من المحاورين من كل أرجاء الطيف 
استخالص  بهدف  والمدني  والثقافي  السياسي 

العناصر األساسية لوحدة سياسية ليبية ناجحة.
وقالت إن مثل تلك المهمة ليست بالسهلة في 
مجتمع كان حكامه يتعمدون تنمية أميته السياسية، 
موضحة أن الحوار السياسي الذي بدأ في أواخر العام 
يرغبون في حكومة  الليبيين  أن  إلى  2013 خَلص 
ما  نوعًا  ورئاسية  كبيرة  بصورة  مركزية  »ليست 
الشريعة  أن  على  وافقوا  أنهم  كما  تشكيلها«،  في 

»كانت مقبولة كأساس للدستور«.
وتابعت أنه عندما شعرت بريطانيا وأميركا الحقًا 
بالضجر من بطء وتيرة الحوار السياسي الذي يقوده 
المبعوث األممي األسبق طارق متري، عينتا مبعوثين 
سبق  التي  القوى  مع  مباشرة  الحوار  في  لالنخراط 
تحديدها، مضيفة أنه بدا أن الليبيين موافقون على 

عشرة مبادئ للتهدئة بشأن الدولة وسلطاتها.
الذين  المبعوثين األمميين  إلى مهمة  وتطرقت 
تعاقبوا على ليبيا بعد متري، وقالت: »قاد برناردينو 
ليون الحوار السياسي الذي أفضى إلى توقيع اتفاق 
منه  نتج  الــذي   ،2015 في  التاريخي  الصخيرات 
خليفته  دفع  ثم  الوطني،  الوفاق  حكومة  تشكيل 
مارتن كوبلر الليبيين إلى صياغة الدستور، وواصل 
غسان سالمة خليفة كوبلر عملية تنقيح الفكر الليبي 
داخل  السلطة  ومخصصات  وسلطات  ھيكلة  بشأن 

الحھومة«.

العملية  فــي  النهج  ــك  ذل مثل  أن  واعــتــبــرت 
إن  إذ  مستدامة،  حلول  إلى  يؤدي  لن  السياسية 
الستغراقها  النتقادات  تعرضت  السياسية  العملية 
فترة طويلة، ولتشعبها وعدم كفاءتها، مشيرة إلى 
شعروا  ممن  كانوا  السياسية  العملية  منتقدي  أن 
باإلحباط من استغالل العناصر اإلجرامية واإلرهابية 
وكذلك  لرقابة،  الخاضعة  غير  الليبية  ــي  األراض
يبدو  تحالفات  إلى  االنضمام  فرصة  من  باإلغراء 
واألهداف  الحدود  عبر  األمن  تحقيق  ستسهل  أنها 

اإلنسانية.
إال أنها قالت إن العملية السياسية تزداد أهمية، 
الوقت،  مرور  مع  فيها  المشاركين  نضوج  وكذلك 
مستواها  في  دولة  بناء  عملية  »هذه  أن  مضيفة 
األولي«، وذكرت أنه اتضح اآلن أن أولئك الساعين 
للقوة  التقليدية  األنماط  باستخدام  السيطرة  إلى 
للقوة  احتكار  خلق  في  النجاح  بإمكانهم  يكون  لن 
الدعم  القهرية إال عن طريق الشرعية وسيحتاجون 
الذي سيوفره لهم حماية ونفوذ حكومة ذات سلطة، 

والشركاء الدوليون الداعمون لتلك الحكومة«.
»يبقى  بــأن  السابقة  السفيرة  أوصــت  أخــيــرًا، 
الخمسة  األعــضــاء  سيما  وال  الــدولــي،  المجتمع 
إيطاليا  إلــى  إضــافــة  ــن  األم بمجلس  الــدائــمــون 
متزامنين  المهتمة  األخــرى  اإلقليمية  ــراف  واألط
وداعمين جهود الممثل الخاص لألمين العام لألمم 
المتحدة غسان سالمة الذي ينبغي أن يعكس بدوره 
من  وكذلك  الدولي،  المجتمع  ــداف  وأه أولويات 

الشعب الليبي«.

وصفة أميركية لليبيني: دولة »فيدرالية« ونموذج سويسري لـ »امليليشيات«
تروج لها ديبورا جونز السفيرة األميركية السابقة لدى ليبيا

القاهرة–الوسط 

 < مسلحون في شوارع طرابلس

 < ديبورا جونز مع رئيس وأعضاء المفوضية الليبية لالنتخابات

 < حقل راس النوف خالل اشتباكات سابقة. )رويترز(

القذافي والسنوسي رفضا تطوير بيروقراطية مكتفية ذاتيًا
توزيع السلطة والثروة يعرقل الحوار األمني والحل مصالحة وطنية على طريقة جنوب أفريقيا

< ديبورا جونز 

المشـاركون في العملية السياسية ينضجون مع مرور الوقت
تنازالت ضرورية لتشكيل الحكومة الليبية.. وإال؟!
حكومة زيدان أخفقت اقتصادياً وكانت تُعتبر فاسدة

مؤسسة النفط رفضت إطالع الليبيين على االستكشاف واإلنتاج

محطات في حياة جونز
ليبيا  المتحدة األميركية لدى  الواليات  • سفيرة 
بين عامي 2013 و 2015، وتولت منصبها عقب 

وفاة السفير األسبق كريستوفر ستيفنز.
بعد  األميركية  الخارجية  وزارة  من  تقاعدت   •
34 عامًا في  ليبيا، مختتمة  انتهاء مهمتها في 

العمل الدبلوماسي.
• عملت سفيرة لبالدها لدى الكويت في الفترة 

بين -2008 2011.
خالل  األوســط  الشرق  بمعهد  مقيمة  زميلة   •

الفترة بين أغسطس 2012 ومارس 2013.
القنصلية  في  األول  المسؤول  منصب  شغلت   •
ااألميركية في أسطنبول بتركيا خالل الفترة بين 

عامي 2005 و2007.
• تولت مهامًا في األرجنتين، والعراق، وإثيوبيا، 

وإريتريا، وجيبوتي، والسودان واإلمارات.
• درست اللغة العربية بمعهد الخدمة الخارجية.

في  بما  الخارجية  وزارة  من  جوائز  عدة  نالت   •
لجائزة  رُشحت  للتفوق، كما  ذلك جوائز شرفية 

رئاسية في العام 2014.
• آخر منصب شغلته هو نائب مستشار الشؤون 
لألمن  آيزنهاور  د.  دوايت  بمدرسة  الدولية 
بجامعة  الموارد  واستراتيجية  القومي 

الدفاع الوطني األميركية.
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هل ليبيا دولة مدنية؟

يمكن لوم املواطن العادي ألن املواطن يحتاج 
إلى االقتناع أواًل باملصداقية وباألسس التي بنيت 

عليها املؤسسة

خليفة املاجري

ليبيا لم تكن دولة مدنية فى أي مرحلة تاريخية
الخوف  أو  واحترامه  القانون  سيادة  بمعنى  مدنية  دولة  تاريخية  مرحلة  أي  فى  تكن  لم  ليبيا 
من عقوبة من قبل الدولة ذلك بسبب عدم ثبات مؤسسة الدولة بصفة عامة وتلك التى تختص 
أي  تنضج  لم  أنه  ذلك  معنى  وليس  خاصة  بصفة  بالعقوبة  االلتزام  فرض  أو  القانون  بتطبيق 
والمالحظ  مرحلة  أي  فى  تكاملها  يكتمل  لم  الليبية  الدولة  مؤسسات  ولكن  ليبيا  فى  مؤسسة 
لتاريخ ليبيا يجد أن بعض الكوادر قد حققت تطورًا مهمًا وبدأت فى تكوين مؤسسة ولكن صاحبها 
فى نفس المرحلة تخلف مؤسسات أخرى تكمل عملها فإذا تطورت آليات تطبيق القانون فى مرحلة 
ما يكون مصاحب لها انهيار فى مؤسسات تنفيذ القانون وإذا ما تطورت مؤسسات تنفيذ القانون 
تسييس  نتيجة  العدالة  استقالل مؤسسة  ميزان  فى  خلل  أو  القانون  في  جذري  تغيير  فيصحبها 

القضاء أو تغول المؤسسات األمنية وهذا األمر تكرر فى عهود مختلفة وتقريبًا بنفس الكيفية.
تكامل المؤسسات جزء أساسي لتطوير أي مؤسسة فالمؤسسات ال تعمل منفردة ولكن تتكامل 
المؤسسة  تطور  فإن  السوء  فى  غاية  التنفيذ  جيدًا وطرق  التخطيط  يكون  فعندما  المهمة  ألداء 

األولى والثانية يختل وال ينتج تراكم للخبرة ألن النتائج المعلنة زائفة وغير حقيقية.
المواطن الليبي ال يحوي جينات خاصة تمنعه من التطور أو التمدن بمفهوم المواطنة كما أنه 
ليست لديه خبرة حقيقية فى مشروع وطني خالص ال يقوم بشكل أساسي على القيادة الفردية أو 
الرمز أو تغول الرمزية على منهاج وخطة العمل وال يمكن تعميم األمر ولكن نجد فى تاريخنا قاعدة 

عدم التكامل تطل برأسها فى كل مرحلة.
كما ال يمكن لوم المواطن العادي ألن المواطن يحتاج إلى االقتناع أواًل بالمصداقية وباألسس 
وثبات  نجاح  على  بناء  تدريجيًا  ما  مؤسسة  تجاه  عاداته  يغير  ثم  المؤسسة  عليها  بنيت  التي 
المؤسسة وهو إذ يقوم بذلك يقوم به بناء على تصدي المؤسسة للتشكيك المتوالي فى األسس 

التي بنيت عليها وطريقة عملها وقادة العمل بها ونتائج عملها الحقيقية.
من أهم األسباب التي أعاقت التطور فى مفهوم المواطنة عند الليبيين عدم ثبات مؤسسات 
الدولة لفترة تسمح لها بالتطور الذى يمنع التشكيك فى أسسها أو طريقة عملها وبالتالي تخفيف 

عادة عداء المواطن وعناده لاللتزام بمخرجات المؤسسات.
سيئة  أم  جيدة  أكانت  سواء  مؤسسة  واستمرار  طويلة  لفترة  المعارضة  تمارس  ال  الشعوب 
موضوعيًا ال يمنع الناس من االلتزام بمخرجاتها رغمًا عنهم فقط وإذا فرضت بالقوة الجبرية األمر 
الذي ال يسمح بصمودها أمام النقد المتوالي واالستهزاء بها والسلبية تجاهها وفى نهاية النفق 
اختراقها وتحوير عملها دون أن تفقد توجهاتها المعلنة وهذا فى حد ذاته يدمر فكرة المؤسساتية 

في أذهان األجيال التى تليها .
تلوذ بنا مشكلتان أساسيتان تمنعان استقرار تطوير المؤسسات األولى هي القبلية السياسية 
أوالجهوية السياسية وهي مركز الثقل فى الفشل المتوالي وهى الموتور واألساس النظري لالنتفاع 
االقتصادي من العمل السياسي وهى صعبة المراس وعنيدة ومقاومة لمحاوالت الدفع بها خارج 
السياسة ألنها تخترق العمل السياسي بقلبه من صراع أيديولوجي إلى صراع قبلي فج على الموارد 

يأخذ شكل صراع على إدارة الموارد أو المناصب السياسية.
القوانين  كل  اختراق  وتوالي  المالية  الموارد  على  التدافع  هو  ليبيا  دولة  فى  الشرور  أصل 
وأحيانًا تجاوز من يحتكر القوة بطرق ملتوية فيها الكثير من فنون التزوير بسند دائم من القبيلة 
السياسية وهذا التحالف استطاع وما زال قادرًا على اختراق أي تصور نظري لوقف التدافع الفج على 

مصدر الموارد المالية.
فك االرتباط بين القبلية السياسية والموارد المالية هو حجر األساس فى ترسيخ مبدأ المواطنة 
من خالل عدالة التوزيع وتساوي الفرص ويمكن الدخول بين القبيلة ومال الدولة بزج المواطن 
بينهما كفاصل بحيث يكون المواطن الفرد هو المانع أمام القبيلة واألمر قائم على أرض الواقع 

ويمكن تنميته بزيادة الحصة السنوية من العملة األجنبية ألرباب األسر.
المشكلة الثانية هى استعمال الدين فى االستحواذ على القيادة وتسخير موارد الدولة ألهداف 

بعيدة عن ترسيخ مفهوم المواطنة.
مؤسسات  تكوين  يعادى  السياسية  القبيلة  مثل  مثله  السياسي  اإلسالم  أو  السياسي  الدين 
المالية فى فترات فرض وجوده سواء  الموارد  الدينية ويلتهم  القيادة  أو تطويرها خارج سيطرة 
إذا فرغت  الديني  المدخل  يتبنى  الذي  السياسى  الحراك  تقلل شراهة  الموجه  بالعنف  أو  سياسيًا 
أموال الدولة أو جلها فى جيوب المواطنين وهذا نافع من ناحيتين األولى استئناس هذه التيارات 
باعتباركونها مرغمة فى هذه الحالة للجوء للمواطن للحصول على دعمه المادي والسياسي مما 
يضطرها إلى تطوير خطط عملها بعيدًا عن العنف الذى ينفر مصدر دعمها أال وهو فى هذه الحالة 
المواطن الذي بحوزته موارد الدولة والناحية الثانية تقليل نمط التدافع العنيف على المصدر حيث 
تكدس األموال ألن حينها لن تكون مقاديراألموال المتبقية بالقدر الذي يعلل شراسة التدافع أمام 
مؤسسات الدولة و يزج بالتيار اإلسالمي حينها فى خضم العملية الديمقراطية الوطنية )كما حدث 

فى تونس مثاًل(.
البد من حلول موثقة دستوريًا تغير من نمط التدافع ألنه من الناحية العملية الثبات على أي 

وضع مهما كان سيئًا ومحاولة تطويره أفضل من أحالم اليقظة بالمدينة الفاضلة .
االستمرار ال يعني تسلم القيادة الفعلية ولكن توالي أجيال تحمل فكرًا أو حلواًل تنفع ويمكن 
أو  كانت حكومة ظل  لو  حتى  واإليجابية  والمشاركة  المسؤولية  رفع مستوى  لمصلحة  تطويرها 

معارضة او تشكيل من مثقفين أو عمل بيروقراطي منهجي ومثابر وشجاع وغير هروبي النزعة.

ظل فاضل املسعودي إلى فترة ماضية، يسعى 
نحو أمل الغد حيث كان هذا  األمل يعيش معه 

لحظة بلحظة

السنوسي البيُجّو

موضوعاتها  تكون  أن  بالذات  األيام  هذه  الصادرة  الليبية  اإلعالم  بوسائل  األولىَ  كان  لقد 
فاضل  السيد  الصلب  والمكافح  المناضل،  األستاذ  شخصية  حول  بآخر  أو  بشكل  منصبّة 
المسعودي. فمن الصعب على الكاتب -أي كاتب- أن يُنصف عطاء األستاذ فاضل في كلمة 
أقول ذلك وأمامي جزء بسيط جدًا  المطبوعة.  التي فرضها حيِّز هذه  أو فقرة موجزة، كهذه 
جدًا من سَْفِر المسعودي، بل إن ما أذكره هنا بقراءة ارتجاعية سريعة سيظل، في إطار الحيز 
المتاح، نُتف من هنا وهناك عن صاحب هذا السفر الوطني العتيد، الذي يبتدئي عندي شخصيًا، 
منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما كنت طالبًا شغوفًا بمتابعة حركة الصحافة الليبية 
–الزاهرة آنذاك- واإلهتمام بموضوعاتها، ومن ثمَّ بأعالمها ورموزها، التي ساهمت في مجاالت 
تخصصاتها، في بناء الدولة الليبية الفتية. وكان فاضل المسعودي، بطبيعة الحال، كصحفي 
ن وجرئ، من أبرز تلك الرموز، ومن أوائل الغيورين على مصلحة الوطن، دون أنانية أو  متمكِّ
إجحاف في حق الدول الشقيقة والمجاورة األخرى، وكان ذلك خالل العهد الملكي السابق على 
وجه التجديد. وال شك أن مَنْ عاصر زمن أبعاد هذا الملمح السياسي واإلعالمي تتداعى عليه 

المعاني هنا، وبشكل أو بآخز. !!
ومنذ البدء تحرَّك داخل المواطن المسعودي حسّ الشعور بالخوف على الوطن من عبث 
والتوجيه  النقد  خالل  من  الوطن:  مصالح  على  الحرص  الميدان،  عبر  فواصَل  اإلنقالبيين، 
ولفت النظر )في حدود الجهد الصحفي وبالقدر الذي تسمح به سلطة سبتمبر العسكرية، التي 
تتوجس من المثقف وتضعه تحت منظار بندقيتها باستمرار(. ولما تقّل الحيلة لضيق النطاق، 
يفلت المسعودي إلى أرض اهلل الواسعة وإلى نطاقات أكبر تسمح له –بشكل أو بآخر- بممارسة 
خبرته الصحفية الضخمة، التي سبر من خالل مراكز استشعارها عقلية رأس السلطة وطريقة 
مَدافِع  توجيه  رفاقه،  مع  د  يتعمَّ المسعودي  نرى  أن  غريبًا  فليس  وبالتالي  الصمّاء.  تفكيره 
أكثر خشية،  أو  الرصاص  كخشيتها  الصادقة  الكلمة  تخشى  التي  السلطة  ليبيا صوب  صوت 
وتلكم كانت بداية مرحلة أخرى من مراحل تاريخ المناضل المسعودي. ولتبدأ بعدها بسنوات 
قليلة مرحلة ثالثة أراد المسعودي من ورائها أن يُثبت للسلطة، أكثر من أي جهة أخرى، إيمان 
ر له األمن  المواطن الليبي بحرّية التعبير والقبول بالتعددية وحرية تكوين األحزاب، متى توفَّ
وتُِرك له الخيار. وكانت تلك هي الفترة التي أعلن فيها المسعودي تكوين الحزب الديموقراطي 
األمل  الغد حيث كان هذا  أمل  نحو  فترة ماضية، يسعى  إلى  المسعودي  الليبي. وظل فاضل 
يعيش معه لحظة بلحظة، وذلك منذ خروجه من ليبيا، بينما كانت هناك على الطرف اآلخر داخل 
ليبيا، سلطة سبتمبر التي كانت آنذاك تصارع بؤس حاضرها وال أمل لها في غدٍ، فالغدُ هو 

المستقبل الذي انطلقت خطواته في السابع عشر من فبراير لعام 2011م.
رحم اهلل المناضل الوطني األستاذ فاضل المسعودي، وأسكنه فسيح جناته، وأصلح اهلل حال 

ليبيا وسدّد خطاها.

فؤاد سيالة

نورالدين خليفة النمر

دريد عزوز، وخليل أبو عبده، وإيان كوري..وحديث في الديمقراطية

شجرة البؤس

عزوز  دريد  د.  كان  الموائع«،  »ميكانيكا  علم  في 
إيان  البروفسور  بعدهما  ومن  أبوعبده  خليل  ود. 
يقصد  لفظ  وهو  الموائع،  أن  يعلمونني  كــوري 
أقل  عن  دائمًا  تبحث  معًا،  والغازات  السوائل  به 
المسارات ممانعة عند انسيابها انسيابًا حرًا بدون 

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

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

للسوائل والغازات أقل استهالًكا للطاقة.
تمامًا،  مفهومًا  يكون  المنطلق،  هذا  ومن 
بيننا، نحن  تنتشر  أن  بعد سنين جحيمية مؤلمة، 
تندب  األصوات،  بأعلى  ترتفع  صرخات  الليبيين، 
المعاصرين  الليبيين  أغلب  فيه  الذي مارس  اليوم 
االنتخابات )صبعي نقصه كاني صوتت مرة ثانية(، 
ثم ال تجد مانعًا في جلد ظهورنا كلنا )احنى شعب 
النتيجة  ما ينفعش فيه إال العصا(، لكي تصل إلى 
السياسيان  الطرفان  لها  يسوق  التي  المنطقية 
اللذان هما في الظاهر على طرفي نقيض )ليبيا ما 
ينفع فيها إال ديكتاتور عادل(. هذه النتيجة يسوق 
لفظ  يستبدل  أحدهما  طرفان:  قلت،  كما  لها، 

نفسها  فاجأت  التى  الليبية  للثورة  تذكار  كل  مع 
في  وأزيد  عامًا  ثالثين  موعدها  وتأخر  بغرابتها 
الشارع  انتفاضتي  عن  وشهرًا   2011 فبراير   17
ثورتين،  دونها  حُسبتا  اللتين  ومصر  تونس  في 
شجرة  من  غصنًا  أو  فرعًا  فيها  أتأمل  فإني 
فيما  الفرنسية،  الثورة  الــثــورات:  أم  البؤس 
طريق  خارطة  آرنــدت  حنا  الفيلسوفة  مرحلته 
يتأخر  ثوري  فعل  ألي  الثورة«  »في  كتابها  في 
النخب  نادت  فقد  المنطقي.  حدوثه  موعد  عن 
الفكرية الفرنسية ـ المنعدمة في ليبيا ـ بالحرية 
الحكم  مراحل  المآل  وكان  والتآخى،  والمساواة 
التقلبات،  من  وقرنا  النابليونى،  العسكرى  شبه 

إلى نظام تعددى شبه مستقر. الوصول  قبل 
كانت  لألمل  والمخيّبة  الصاعقة  النتيجة 
اإلرهابى  الرعب  جسدها  وقد  األولى.  المرحلة 
 2012 من  الثورية  ليبيا  به  تتماهي  ما  وهو 
قدرها  إكــراه  النخب  وجود  النعدام  إلــى2018 
فرنسا  فــي  ــدث  ح مــا  وبــخــصــوص  وبــؤســهــا. 
اليوم  حتى  الثورية  ليبيا  في  يصير  وما  وقتذاك 
تطلعات  تنشعب  حيث  األولى  المرحلة  في  نحن 
رغائب  شطرين  ــى  إل البشرية  المجتمعية 
القانون  غياب  في  ماليًا  صعد  مَن  وتطلعات 
الحقوق  فصارت  ونهب  سرق  بما  وشبع  وأكل 
أولويات  من  المنفتح  العام  والمجال  السياسية 

والمصالحية. األيديولوجية  رغائبه 
يتعطش  مَن  تطلعات  مع  اليتماشى  ما  وهو 
المجال  انفتاح  أقل بؤسا، فيشكل  ألوضاع مادية 
وشحنات  طاقات  لتفريغ  فرصة  له  بالنسبة  العام 
مدمرة، قد تضطر أن تستجيب لها النخب ـ حتى 
على  تعمل  أو  ـ  المشوّهة  الليبية  النسخة  في 
وقد  سائغة.  فرصة  ذلك  فى  ترى  وربما  كبتها، 
بطريقة  والقمع  الرعب  لسيادة  األوضاع  تؤول 
السابق،  النظام  ظل  فى  عليه  كانت  مما  أشرس 
السياسية  الحريات  قضايا  تحرك  نتيجة  جزئيا، 
وتحولها  المشهد،  بؤرة  إلى  والعامة  والمدنية 

عليها. متنازَع  مركزية  إشكاليات  إلى 

يتسبدل  والثاني  الديكتاتور،  بلفظ  األمر(  )ولي 
لفظ )حكم عسكري(. في حقيقة األمر، من وجهة 
بينهما،  التناقض  وأن  سواء،  الطرفين  أن  نظري، 
أقوى  يجمعهما  ما  وأن  فقط،  ظاهري  قوته،  على 
الفاشية، وسابقتها  إخفائه:  بكثير، وإن جاهدا في 

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، 
يدرسه  أن  يصلح  بما  مني  أعلم  بالتأكيد  فهو 

أوالدي..
كيف أعالج أمراضي؟.. فليعالجني الطبيب األول، 

فهو الشك أدرى مني بشؤون الطب والصحة..
المهندس  لي  يبنيه  سوف  بيتي؟..  أبني  كيف 
العمارة  فنون  في  مني  أفهم  يقينًا  فهو  األول، 

وتخطيط المدن..
ولماذا  لبلدي؟..  حقيقيًا  اقتصادًا  أصنع  كيف 
أشغل فكري في هذا؟ االقتصادي األول سوف يدلنا 

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

على الجريمة..
األوحــد،  البطل  فخامة  السعادة  إلى  فليقدنا 

وليدخلنا الجنة فضيلة البحر العالمة.
المسار األقل ممانعة، وأن ال  أتبع  ما أسهل أن 

أشغل بالي بهذه األمور..
حقيقيًا  ضمانًا  دائما  ذلك  يكون  هل  ولكن، 
وصحتي  أوالدي  تعليم  عليه  يكون  أن  يجب  لما 

مهب  في  السيدة  ستايل  دي  مدام  الفرنسية 
الفرنسية  الثورة  حدث  عاصرت  التي  السياسة 
من رؤية طبقية وسياسية مغايرة ترى أن أفضل 
دستورية  ملكية  طريق  من  تأتي  الحكم  طرق 
كتابها  كتبت  المنطلق  هذا  ومن  مستعادة. 
أخرى  برؤية  الفرنسية«  الثورة  حول  »تأمالت 
غيّر  الذي  تأخرها  إلى  بؤسها  فتُرجع  الثورة  في 
بهم  يجدر  كان  للذين  المنطقية  الهوية  من 
هبط  الذي  هو  التأخير  فهذا  بها.  يقوموا  أن 
قيام  عن  أسفر  ما  للثائرين  األخالقي  بالمستوى 
اإلرهاب اليعقوبي الذي أبدت الكاتبة تجاهه كل 

احتقار.
أزمة  سوى  حقيقته  في  ليس  اإلرهــاب  فهذا 
المطلق  السياسي  التعصب  عن  وتعبير  مرعبة 

الشعبية. األهواء  عنف  وعن 
بالعنف  البائسة  الشعبية  ــواء  األه التباس 
نتيجة  إلى  آرندت  حنا  ترجعه  الكراهيات  وتأجج 
عامة  تحرر  عملية  تفرغها  التى  الهائلة  الطاقات 
إلى  الفساد  فيها  وصل  متخلفة  دولة  فى  الناس 
من  إنما  المادي،  فقرهم  من  ليس  العفن  درجة 
طريق  عن  البائس،  وضعهم  وإبهام  غموض 
أوضاعهم  مناقشة  إلمكانية  العام  المجال  انفتاح 
فى  مشاركاتهم  إمكانية  بل  الفوضى،  بشفافية 
التطلعات  والتعبير عن  البائسة  األوضاع  مناقشة 
نوعية  هى  هذه  أن  آرندت  منفلتة.تعتقد  بحرية 
الطاقات التى أفرجت عنها الثورة الفرنسية، وأن 
حميدة،  حتى  أو  إيجابية  كلها  تكن  لم  نتائجها 

واإلرهاب. الرعب  لمراحل  بل كانت محّفزة 
الذين  فقط  الثورية  الخوف  جمهورية  في 
الحاجة  من  التحرر  دروب  ويسلكون  يعرفون 
من  التحرر  معنى  يعرفون  الذين  هم  المادية 
من  التحرر  معنى  يعرفون  الذين  وفقط  الخوف، 
معنى  يستطعموا  أن  يمكن  الذين  هم  الخوف 
ماركيز  بمصير  نلتقي  وهنا  العامة.  الحريات 
الفرنسية  الثورة  عاكست  الذي  كوندورسيه  دو 
قابلية  »إن  مقالته  الفكرية  رموزها  من  وكان 

واقتصاد بالدي وأمني؟
قد يتسرب الماء بين حبات الرمل، متخًذا مسارًا 
متعرجًا بينها، لكنه دائما األقل ممانعة، ثم يتجمع 
نخالت،  بضع  حوله  تنبت  الماء  هذا  حفرة..  في 
أبدًا لن تقوم  ومساحة صغيرة من العشب، لكنه 
والعشب  النخالت  تلك  دائمة..  كبيرة  زراعة  عليه 
قاحلة  صحراء  وسط  صغيرة  واحة  دائمًا  ستظل 

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

نريده، ليس األسهل ولكنه األفيد..
اآلن، دعنا نتفحص الصرخات التي تنتشر بيننا 
)تحليالت  مجرد  من  قلياًل  أكبر  تكبيرة  قوة  تحت 

المحللين السياسيين(:
لعل  تانية:  مرة  صوتت  كاني  نقصه  صبعي   -
العيب حقيقة ليس في )صبعك( المسكين، ولكنه 
التي  االنتخابات  فيها  جــرت  التي  الظروف  في 
تحت  الزاوية  تلك  في  هناك..  معًا.انظر  خضناها 
المجهر.. أال ترى معي، يا صاحب )الصبع(، أن تلك 
نصف  منذ  ليبيا  في  نخوضها  انتخابات  أول  كانت 
قرن تقريبًا؟ ألم تر أن من ترشح فيها هم أنت وأنا 
وغيرنا من مخلفات نصف قرن لم نعرف فيه كيف 
في  ضاربة  قرون  بقايا  ومن  المواقف،  بين  نوازن 
الحجة  مقارعة  على  فيها  نعتد  لم  التاريخ  مجاهل 
بالحجة؟ إذا كنت يا صاحبي ترى ذلك، أال توافقني 
الطبيعي  النتاج  هي  االنتخابات  تلك  مخرجات  أن 

لنومنا الهانئ الطويل؟
أراه  العصا: ما  إال  - حنى شعب ما ينفعش فيه 
خلق  ككل  شعب  هو  صديقي،  يا  المجهر،  تحت 

اإلنسان للكمال فعليًا، ال حدود لها«.
 )1794  –  1743( الفرنسي  فالفيلسوف 
للصورة  تقريبي  »رسم  أعماله  أهم  كتب  الذي 
أن  يرى  كان  البشري«  العقل  لتقدم  التاريخية 
الكمال،  إلى  تصل  أن  يمكن  البشرية  الطبيعة 
ه البشرية نحو حضارة  وأن التاريخ قد أظهر توجُّ
عن  تنتج  الشرور  بأن  يشعر  وكــان  مستنيرة. 
ينشِئها  التي  والقوانين  المتخلفة  المؤسسات 
أن  كوندرسيه  اعتقد  وقد  والقساوسة.  الحكام 
يتكون  ـ  فيه  يعيش  الذي  العصر  حتى  ـ  التاريخ 

من تسعة عصور »مراحل«.
تنبأ أن يكون عصر  الذي  العاشر،  العصر  وفي 
األمم  بين  المساواة  تــزداد  سوف  المستقبل 
جسديًا  الناس  حال  يتحسن  وسوف  والطبقات 
فنّدته  الــذي  األمــل  وهــو  وأخالقيًّا،  وفكريًّا 
شتراوس  ليفي  كلود  األجــنــاس  عالم  بحوث 
التي  الفلسفية  الحركة  البنيوية،  منهج  داعية 
خالل  من  الديكارتية،  العقالنية  خطوات  حدثت 
والطبيعة  التقدم  حول  افتراضاتها  في  التشكيك 
التنافرات  أهمية  على  وشددت  للمعنى،  الثابتة 

اإلنساني. الفكر  في  والالوعي 
أشهر  تسعة  في  كتابه  كونْدرْسِيه  ــف  أّل
جراء  باريس  في  األرملة  بمنزل صديقته  بمخبئه 
موقفه  على  بناًء  به،  ُألصقت  التي  الخيانة  تهمة 
الجمعيّة  تبنّته  الــذي  الجديد  الدستور  من 
متطرّفا،  كوندورسيه  اعتبره  والذي  التأسيسيّة، 
اتّهمه  أن  فكان  فسخه.  على  الجماهير  وحرّض 
المصلحة  ضدّ  والتآمر  الثورة  بمعاداة  معارضوه 
من  الحالة  تكييف  حسب  الفرنسيّة  الوطنيّة 
الوطنيّة  الجمعيّة  الوطني/  »الميثاق  طرف 
بمشروع  إليها  تقدّم  قد  كان  التي  التأسيسيّة« 
الرتياب  رفــض  لكنّه  ــداال،  اعــت أكثر  دســتــور 
جمهوريًّا،  باعتباره  كوندورسيه  في  المحافظين 
باعتباره  فيه   les Jacobins اليعاقبة  وارتياب 
الدستور  يكون  أن  إلــى  يسعى  أرستقراطيّا 

البورجوازيّة. مصلحة  في  الجديد 

الشعب  هذا  على  طبق  شئت،  إن  وجــل..  عز  اهلل 
مبادئ  في  درسته  الذي  الطبيعي  التوزيع  منحنى 
علم اإلحصاء. ألست ترى أن أقلية من الشعب تكاد 
أقلية أخرى تكاد  تكون مالئكة في أخالقهم، وأن 
هي  الغالبية  ولكن  شرورها،  في  الشياطين  تكون 
وتفسد؟  تصلح  وتصيب،  تخطئ  وذاك،  هذا  بين 
العصا  استخدام  حتمية  على  أبدًا  معك  أختلف  ال 
لضرب الشياطين، ولكن أال توافقني يا عزيزي أنك، 
في حقِّ سواد الناس األعظم، مجحف في حكمك.. 

جدًا ..؟
عــادل:  ديكتاتور  إال  فيها  ينفع  مــا  ليبيا   -
أن  فوجدت  صاحبي،  يا  المجهر  خالل  من  نظرت 
يلتقيان  ال  والنهار،  كالليل  والعدل  الديكتاتورية 
تراه  ديكتاتور، فهل  ليبيا حكمها  أن  ورأيت  أبدًا. 
وإني  قومه،  أهلك  قد  فرعون  أن  ووجدت  نفعها؟ 
أربأ بك أن تكون كالسامري الذي أغوى قومه بعجل 
صنعه لهم من الذهب الخالص، براًقا المعًا، لكنه 

خواء ال يحيي وال يميت.
سمّها ما شئت.. ديمقراطية أو دالعة.

مصيري  أسلم  ال  أن  في  حريتي  أسميها  أنــا 
يرتضيه  لمن  إال  بــالدي  ومصير  أبنائي  ومصير 
عقلي.. ألنني بشر، سوف يخطئ عقلي مرة ومرات..

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

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

المستحيلة..
مهمة البحث عن المستبد العادل.

غادر  عليه  بالقبض  األمر  مالحقة  من  وخشية 
الجوع  من  يومين  وبعد  صديقته،  عند  مخبأه 
نائبا  كان  التي  باريس،  أطــراف  في  والتشرّد 
وهي  البلديين،  نوابها  وأحد  البرلمان  في  عنها 
الشرطة  عليه  قبضت  الحدوث،  شــاّذة  مفارقة 
سخريّة  ضروب  ومن  السجن،  وأودع  مُنهكا، 
أن  أيضا،  كونْدرْسِيه  دي  لنيكوال  إرادته  القدر 
إثر  على  فيها  سجن  التي  الليلة  ذات  في  يموت 

أحد عروقه. جلطة في 
روايات  وفق  مقتوال  أو  مسموما  مات  لعّله  و 
هذا  حياة  على  الستار  فأنزل  مؤكدة.  غير  أخرى 
العالم والفيلسوف العبقري الذي قدّم لإلنسانية 
الجمهورية  بالده  سلطة  لكنّ  الخدمات،  جليل 
تنّكرت له في لحظة تحوّل ثوري، وتعاملت معه 
نهايته  ورغم  المُمرض  الوباء  ناقل  كان  لو  كما 
قامة سامقة وعظيمة في  يبقى  أنّه،  إاّل  األليمة، 
سياسيّا  باعتباره  فقط  ال  والعالم،  فرنسا  تاريخ 
وكــذلــك–وهــو  بــل  إنــســانــي،  مــشــروع  صاحب 
وفيلسوفا  فّذ،  رياضيات  عالم  باعتباره  األهمّ- 
كل  فوق  ويعتبرها  العقل  سلطة  يقدّس  تنويريا 

دونها. سلطة 
تزيح  ال  الثورات  فإن  آرندت،  حنا  رأى  حسب 
عن  ناتج  لفراغ  انعكاسا  تُعتبر  إنما  األنظمة، 
تصبح  ــثــورات  وال ــل.  األص من  السلطة  تآكل 
أن  يمكن  قوى  تتواجد  عندما  فقط  فعال  ثورات 
ذلك  بعد  يحدث  الذى  أما  بفاعلية.  الفراغ  تمأل 
والمادية،  الفكرية  الظروف  يعتمد فقط على  فال 
بانعكاساتها  الذاتى،  التكوين  جودة  على  إنما 
مستعدون  هم  لمَن  والسياسية،  األخالقية 
والسوسيولوجية  الفيلسوفة  المسؤولية.  لتحمل 
الموالي  هيدغر  الفيلسوف  تلميذة  األلمانية 
بني  من  لليهود  افتعلت  التي  للنازية  ضمنيا 
النازي  الظرف  اضطرها  والتي  المحارق  جنسها 
رسالة  توجه  تقريبا  آميركا  إلى  تلتجئ  أن  إلى 

الثوري! مأزقهم  في  لليبيين  ضمنية 

إذا ُخّير اإلنسان بني خيارين، فاملنطق يحتم عليه أن يختار، في معظم األحوال، »الخيار 
األسهل«، ألن هذا الخيار هو بالتأكيد أقل كلفة

نظرت من خالل املجهر يا صاحبي، فوجدت أن الديكتاتورية والعدل كالليل
والنهار، ال يلتقيان أبًدا. ورأيت أن ليبيا حكمها ديكتاتور، فهل تراه نفعها؟

قد تؤول األوضاع لسيادة الرعب والقمع بطريقة أشرس مما كانت عليه فى ظل النظام 
السابق، جزئيا، نتيجة تحرك قضايا الحريات السياسية واملدنية والعامة إلى بؤرة املشهد

 في جمهورية الخوف الثورية فقط الذين يعرفون ويسلكون دروب التحرر 
من الحاجة املادية هم الذين يعرفون معنى التحرر

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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مها املطردي

غذاء الروح
معظم  ــزاوج  ت مواسم  ربطوا  الحيوان  علماء 
وكيف  أصــوات،  من  تصدره  ما  بتنوع  العصافير 
أنها تتفنن في التودد إلى إناثها بالتغريد الشجي، 
وغناء  التودد  غناء  بين  ما  الفرق  إلى  وانتبهوا 
التحذير من االقتراب ألعشاشها أو لهجراتها. ذلك 
اهلل  مخلوقات  تبدعها  التي  »األصــوات«  أن  يعني 

كلها لها وظائفها المتنوعة.
احتياجاته  لتحقيق  بالمحادثة  اإلنسان  وتميز 
الخاصة وجعلها الحكماء غذاء الروح، وأبدع الشاعر 
لألرواح  الــروح  »حديث  قال:  عندما  إقبال  محمد 
القلوب بال عناء« فما بالك بقلبين  يسرى فتدركه 

ربطهما زواج قدّسته الديانات كافة.
والغذاء هو  غذاء،  إلى  تحتاجان  روحان  الزوجان 
المحادثة اليومية القادرة على تواصل حياة أسرية 

سعيدة. فالحديث اللين الهين في المواضيع كافة 
التواصل مثل  يكون صداه مُثمرا، فال شيء يقتل 
الصمت. عندما يعود الزوج مثقال بتصاريف الحياة، 
ويجد الزوجة مثقلة بمتاعب البيت والحياة، ال شيء 
يبدد هذا التعب مثل حديث رقيق بينهما أيا كان. 
الذي  حياتك  رفيق  عن  قلبك  تغلق  أن  ينبغي  فال 
في  يعتمل  ما  شاركته  إن  ويسعد  بالتأكيد  يفرح 
من  عند  يستويان  والحزن  الفرح  أن  وتأكد  قلبك 

تفضي له بسرك فال تدع قلبك يضيق به.
حدثني زوج محب قال لي: »ذات ليلة عدت إلى 
بيتي حزينا بسبب إساءة جرحتني كثيرا من والدة 
زوجتي.. وانتبهت زوجتي لحزني وحاولت أن تهون 
عليَّ وأن تعرف سبب حزني«، فقلت لها: »دعيك 
بالك  فما  بسري،  يضيق  قلبي  كان  فإن  هذا  من 

»إن  وقالت:  زوجتي  تبسمت   ».. اآلخرين  بقلوب 
العالم  أرى  أنني  اعلم  اآلخرين..  من  تراني  كنت 
كله، باستثنائك أنت هم اآلخرون، فأنت هو أنا وما 

يحزنك يحزنني وما يفرحك يفرحني..«.
فقلت لها: »وهل ترين أن أباك وأمك هم مجرد 
يصبحا  أن  الطبيعي  »نعم  أجابتني:   » آخرين؟ 
سواك  آخر..  كيانا  أصحبنا  وأنت  أنا  ألننا  آخرين، 
الجميع بالنسبة لي آخر.. أطفالنا هم مشروع  أنت 

آخرين«.
وعلى الرغم من أنني لم أستسغ فكرة أن والدي، 
وأيضا ابنائي يعدون آخر، إال أن هذا هو واقع األمر. 
أن  وصحيح  عاطفيا  بهم  مرتبطة  أنني  صحيح 
صحيح  حياتي.  في  رئيسية  مسئولية  لهم  رعايتي 
أن ما أفضى به لزوجي ال أفضي به لهم ولكن لم 

أستطيع تجاوز واقع األمر.
وعندما سألته إن كان قد اعترف لزوجته بسبب 
وطأة  على  خففت  ولقد  »نعم..  فأجابني:  حزنه، 
اإلساءة، وأكدت لي أن ذلك ما سوف تفعله يوما ما 

لصهرك.. هذه سنة الحياة«.
الرائع أن تلك المحادثة بددت حزني وفوق ذلك 
قربتني أكثر لزوجي. الذي كثيرا ما نبهني إلى أن 
الحب ال يزهو بالزهور وال ينمو بالغرور والخشونة 
هو  الحب  واجبات  أهم  إن  باألنانية..  يتسم  وال 
مع  فتحدثوا  المحادثة.  عناصر  أهم  اإلصغاء.. وهو 
بعضكم البعض.. وتدربوا على اإلنصات. وسترون 

النتائج الرائعة.

الحديث اللني الهني في املواضيع كافة يكون صداه ُمثمرا، فال شيء يقتل التواصل 
مثل الصمت

تميز اإلنسان باملحادثة لتحقيق احتياجاته الخاصة وجعلها الحكماء غذاء الروح، وأبدع 
الشاعر محمد إقبال عندما قال: »حديث الروح لألرواح يسرى فتدركه القلوب بال عناء« 

فما بالك بقلبني ربطهما زواج قّدسته الديانات كافة.

 عن فاضل املسعودي



 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
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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

فدوى بن عامر

اإلرهاب  )6/7(

عندما يذوب الضد في ضده

فيما  اإلرهابية  المجموعات  تنافس  الالفت  من 
للمجموعات  نظرنا  فإن  القيادة،  على  بينها 
التحديد  وجــه  عــلــى  اإلســالمــيــة  ــة  ــي اإلرهــاب
عن  الــدفــاع  في  التنافس  تزعم  أنها  سنجد 
وجدنا  حولنا  دققنا  فإن  والمسلمين،  اإلسالم 
على  تــجــري  اإلرهــابــيــة  العمليات  أغــلــب  أن 
غيرهم  ال  فالمسلمون  المسلمين،  ــي  أراض
الذي  الشيء  األولى  بالدرجة  المتضررون  هم 
الجماعات  حيازة  إمكانية  عن  للتساؤل  يدفعني 
الجماهير،  وتعاطف  الشعبي  الدعم  اإلرهابية 
من  أعــداد  أن  رغم  ذلك  لهم  يكون  كيف  إذ 
مضاعفة  أضعافا  تمثل  المسلمين  من  يُقتل 
تجنيد  في  ينجحون  كيف  المسلمين!.  غير  قتلى 
هم  ما  رغم  االستمرار  لهم  وكيف  المسلمين 
الغاية  بلوغ  عدم  حيث  من  ذريع،  فشل  من  فيه 
اإلسالمية؟.  الخالفة  حلم  وهي  بها  المصرح 
لتبرير  البشرية  بطبيعته  اإلنسان  للجوء  هل 
على  اللوم  بإلقاء  نفسه  عن  الحرج  ورفع  فشله 
هذه  في  الغرب  بالد  في  المتمّثل  اآلخرين، 
الشباب؟. لتجنيد  المتكرر  النجاح  في  دور  الحالة 

شخصية  فإن  الغربية  األبحاث  بعض  بحسب 
اإلرهابية  والتنظيمات  المجموعات  قيادات 
الشخصية  ــى  األول ــواع،  أن ثالثة  تحت  تندرج 
الجانب  على  بالتركيز  المهتمة  الكاريزمية 
إن  اإلنسان  عليه  سيتحصل  الــذي  اإليجابي 
أصحاب  أعني  بذلك،  فهم  للتنظيم  انضم 

الناس  يستدرجون  الكاريزمية،  الشخصية 
إن  عليه  سيحصلون  الــذي  بالخير  للتصديق 

التنظيم. بمستقبل  مستقبلهم  ربطوا 
فهي  األيديولوجية  القيادية  الشخصية  أما 
دائم  بحث  رحلة  في  الخلف  إلى  المشدودة  تلك 
والتعّلم  لالعتبار  ليس  الماضوية  األحداث  عن 
يحمله  بما  الديني  الموروث  الستغالل  وإنما 
إلقناعهم  الناس  نفوس  في  روحية  سلطة  من 
نشاط  أي  ممارسة  من  ومنعهم  قمعهم  بل 
السلبي  الجانب  على  بالتركيز  وذلك  حر  فكري 
عدم  حالة  في  فيه  نفسه  اإلنسان  سيجد  الذي 
الغالب  في  الشخصية  هذه  للتنظيم.  انضمامه 
التفكير  في  كامل  قصور  ذات  شخصية  هي 
دائمًا  فهي  لألمور  الصحيح  التقدير  عن  لعجزها 
بوهم  مؤمنة  الجديد  لمعالجة  للقديم  تلجأ 

المطلقة! الحقيقة  المتالكه  الخطأ  من  خلوه 
حضورًا  األقل  وهي  البرغماتية  والشخصية 
تلك  هي  المتطرفة  الجماعات  قيادات  لــدى 
معالجة  في  بالمنطق  تعمل  التي  الشخصية 
تنتهج  إنها  كما  منظورها  بحسب  الحاضر 
الناس  الستقطاب  والترهيب  الترغيب  نهج 
وكسب الوالءات وال تتوانى في ذات الوقت عن 
جزئيًا  ولو  للتمشي  فكريًا  نفسها  من  التطوير 

العصر. تطورات  مع 
الشخصيات  هذه  خالل  ومن  أنه  نجد  وهكذا 
لالنضمام  الشباب  على  التأثير  يتم  القيادية 

إرهابية  عمليات  لتنفيذ  اإلرهــابــي  للتنظيم 
داخل أو خارج حدود بالدهم ومن خالل البحوث 
يقتنع  الفرد  فإن  بالخصوص  المتوفرة  القليلة 
دينيًّا  أيديولوجي  أساس  على  المبنية  بالفكرة 
الحرب  دولة  إلى  ليُرسل  أو سياسيًّا/دينيًّا  كان 
الغالب  ــي  وف منظمة  مجموعات  ــالل  خ مــن 
الجهات  بعض  من  البصر  غض  أو  بتعاون 
من  التخلص  في  منها  رغبة  ربما  الحكومية 

نفسه! المتطرف  الشباب 
فإن   START منظمة  تقديرات  وبحسب 
عقب  وتيرتها  ارتفعت  قد  اإلرهابية  العمليات 
 69% بنسبة  العربي  بالربيع  يُعرف  ما  أحداث 
القتلى  أعــداد  في  ارتفاع   89% إلى  باإلضافة 
بالذكر  الجدير  ومن  وحده.  2012م  عام  وذلك 
ثالثة  في  كانت  القتل  أحــداث  من   60% فإن 
وقد  وباكستان.  أفغانستان  العراق،  أقطار، 
النصف  إلى  اإلرهابية  العمليات  وتيرة  ارتفعت 
البوليو  مرض  انتشار  والمالحظ  2013م  عام 
أفغانستان،  هــي  العالم  فــي  دول  ثــالث  فــي 
صدفة  كانت  أظنها  وال  ونيجيريا  باكستان 

أبدًا!
األجانب  المقاتلين  ظاهرة  تعد  ال  تاريخيًا 
أحيانًا  تزدهر  أنها  إال  التاريخ  سماء  على  غريبة 
اإلحصائيات  وبحسب  ــرى.  أخ أحيانًا  وتخبو 
 30000 هناك  فإن  2015م  لعام  التقريبية 
للقتال  انتقلوا  دولة  وثمانين  ست  من  مقاتل 

تقرير  في  جاء  كما  وذلك  وسوريا  العراق  في 
قد  كانوا   60% أن  الالفت   .Soufan Group
من  مقاتل   6000 األوسط،  الشرق  من  جاءوا 
و2000  مقاتل   2500 السعودية  يليها  تونس 
ألعــداد  ذكــر  وال  واألردن  تركيا  مــن  مقاتل 

الليبيين! المقاتلين 
العالمي  -المركز   ICCT بحوثات  وبحسب 
 22%  –  6 بين  مــا  فــإن  ــاب-  اإلرهـ لمكافحة 
من  هم  للقتال  ذهبوا  الذين  األوربيين  من 
اإلســالم  اعتنقوا  الذين  األصليين  السكان 
الذين  المهاجرين  أبناء  من  فهم  البقية  أما 
معظمهم  في  هم  أوروبــا.  في  وعاشوا  وُلــدوا 
النساء  من  جدًا  والقليل  الذكور  الشباب  من 
إلى  السفر  سبب  ويرجع  سنًا.  األكبر  والرجال 
كاالعتقاد  السابقة  المقاالت  في  ذكره  سبق  ما 
وذلــك  ديني  منطلق  مــن  الــذهــاب  بــضــرورة 
المنشودة  الخالفة  دولة  إقامة  في  للمساهمة 
واحد كذلك  لجماعة ذات هدف  االنتماء  وأهمية 
استخدام  من  التجربة  تحمله  لما  المغامرة  حب 
الجنة  لنيل  الشهادة  حب  وكذا  والقتل  السالح 

العين! حور  نعيم  في  والتمرغ 
هذا  كل  بعد  فهل  الــســؤال  ــذات  ل ونعود 
ــاع  إرج بــاإلمــكــان  سيكون  ــار  ــدم وال التفكك 

المتطرف! فكره  عن  اإلرهابي 
المقالة  في  إليه  التطرق  سنحاول  ما  هذا 

اإلرهاب. مقاالت  سلسلة  في  واألخيرة  القادمة 

ظهرت الحركة الصهيونية في نهاية القرن التاسع 
عشر، هدُفها إقامة دولةٍ ليهود العالم على أرض 
هذا  هدفها  حققت  أن  بعد  متحولًة  فلسطين، 
إسرائيل ومصالحها. وظهر  وجود  الدفاع عن  إلى 
وجود  تثبيت  مُؤدّاه  انخراٌط  العربي  مجالنا  في 
زخمًا  اكتسب  الفلسطينية؛  األرض  على  إسرائيل 

كبيرًا بتوقيع اتفاقيات الصلح الثالث معها.
الفلسطينية  القضية  تصفية  عملية  ودخلت 
األميركية  اإلدارة  بمجيء  شديد  تسارٍع  حالَة 
الجديدة، في هيئة »صفقةِ قرنٍ« يجري التحضير 
في  كبرى  تجارية  مشاريع  وفي  لها،  والتسويق 
من  تأكيدٍ  في  الخصوص،  على  الطاقة  مجال 
مع  العالقات  طبيعيّة  على  بالسلطة  المُمسكين 
مشروع:  تساؤٍل  إلى  الواقع  هذا  يحيلنا  إسرائيل. 
المسيحيين  »الصهاينة  عــن  الكثير  يُكتب 
Christian Zionists« وطائفة اإلنجيليين ـ مايك 
بنس، نائب الرئيس األميركي، أحد أعضائها–هل 

يوجد صهاينٌة عرب؟
المسيحيون  والصهاينة  اإلنجيليون  يدعم 

إسرائيَل دعمًا مطلقًا، ال يُضعِفه انتهاكٌ لقانونٍ 
ذلك  في  وهــم  إنسانية.  مــبــادئَ  أو  حقوٍق  أو 
ينطلقون من معتَقدٍ ديني يقول بأن إنشاء دولة 
إسرائيل و’عودة‘ اليهود إلى فلسطين كانا تنفيذًا 
لنبوءةٍ توراتية، وأن تجمّعهم في فلسطين شرٌط 
يستعجلونها  التي  المسيح،  للسيد  الثانية  للعودة 

ويتوقون لرؤيتها. هي عالقٌة ال يهزّها شيء.
وظهر بيننا مَن يقـبل بوجود دولةٍ لليهود على 
أرض فلسطين بداًل من أهلها الذين تمّ طردهم 
أرض  على  شرعيُا  كيانًا  بإسرائيل  يعترفون  منها؛ 
فلسطين، ويقيمون العالقاتِ معها، ويُضْفون على 
وجودها شرعيًّة عربيًة إسالميًة، ما يُشّكل سّنَدًا 
تاريخيًا معنويًا ال يدانيه سندٌ لِـ ’حَـقِّ اإلسرائيليين‘ 
في أرض فلسطين، ويعملون على تسويق موقفهم 

هذا بين الجماهير العربية العريضة.
بإسرائيل  تعترف  أنظمٌة  الفريقَ  هذا  يتصدّر 
وتقيم معها عالقاتٍ دبلوماسية وأمنية وعسكرية، 
وتدفع مجتمعاتِها باتجاه التطبيع وإقامة العالقات 
االقتصادية والتجارية والثقافية معها. وإلى جانب 

األنظمة، يقف رجاُل أعماٍل، ورجاُل ديٍن، ومثقفون 
من  النخبة  مصالحُ  وإعالميون.  وأكاديميون 
طبقاتٍ حاكمة ودوائر أعمال هي الدافع المحرّك 
األرض  صــوْن  وليس  الفريق،  لهذا  الرئيسي 

والمقدّسات أو كرامة األوطان وثرواتها.
ال حُجّـَة ألولئك العرب تقوم على مرجٍع أخالقي، 
الصهاينة  حال  هو  مثلما  ديني  معتََقدٍ  على  أو 
المسيحيين. هم يدفعون بأن القبوَل بحقِّ اليهود 
في إنشاء دولةٍ لهم على أرض فلسطين سيجنّب 
جهدهم  بتوجيه  ويسمح  الحروب،  ويالتِ  العرب 
ومواردهم نحو التنمية ورفاهية العيش. فلسفتهم 
القوى  موازين  اختالل  إلى  النظر  ه  توجِّ تبريرية؛ 
العالمية واإلقليمية؛ وتحّذر من أن عدم االستجابة 
وأن  بالوبال،  سيأتي  المهيمِنة  الدول  لضغوط 
إلى خسائر  إمالءاتها سيؤدّي  القرار عن  استقالل 
عنها.  غِنى  ال  مساعداتٍ  وانقطاِع  مادية جسيمة 
العقالنية والحكمة، يقولون، يفرضان القبوَل بأمٍر 

واقٍع عّله يتغيّر مستقباًل.
فِكرُهم وإعالمُهم يصبّان في تثبيطِ الِهمم، 

المستقل،  الوطني  للعمل  دوٍر  كــلِّ  وإســقــاطِ 
إلى  طريقًا  األجنبية  المساعدات  على  واالعتمادِ 
من  مطلوبٌ  المنشودين.  والرفاهية  التنمية 
الفلسطينية كقضية  القضيَة  إلى  العربي أن ينظر 
إنسانية وحسب؛ وإلى اإلسالم كطقوٍس تعبّدية، 
واألخالق  والجهاد  والحق  العدل  مبادئ  عن  بعيدًا 
والتراحم، وكلَّ األبعاد التي تقود األمة إلى الوحدة 

والمَنَعة وبناء أسباب القوة.
الهزائم  الــعــرب  مــن  الفريق  ــذا  ه يستغّل 
واإلحباطات العربية المتكررة فينسبونها للمواقف 
وهم  الفلسطينية.  القضية  مــن  »القديمة« 
مستمرّون في الدفاع عن أفكارهم والدعوة إليها، 
والرفاهية  التنمية  تحقيق  في  الذريع  الفشل  رغم 
ــم مــا تشهده  ــم صــامــدون رغ الــمــوعــودة. وه
وصراعاتٍ  أهلية  حــروٍب  من  العربية  الساحات 
مذهبيةٍ عبثية، فاقت في آثارها التدميرية كل ما 
سبقها من حروب، وجاءت بعد حرٍب أرادوها »آخر 

الحروب«.
»الصهاينة العرب« اسمٌ مُستحَقٌّ عن جدارة.

إن دققنا حولنا وجدنا أن أغلب العمليات اإلرهابية تجري على أراضي المسلمين، 
فالمسلمون ال غيرهم هم المتضررون بالدرجة األولى

فهل بعد كل هذا التفكك والدمار سيكون باإلمكان إرجاع اإلرهابي عن فكره 
المتطرف؟!

يدعم اإلنجيليون والصهاينة املسيحيون إسرائيَل دعمًا مطلقًا، ال ُيضِعفه انتهاٌك لقانوٍن أو حقوٍق أو مبادَئ 
إنسانية

 ِفكُرهم وإعالُمهم يصّبان في تثبيِط الِهمم، وإسقاِط كل
ِّ دوٍر للعمل الوطني املستقل

قوس قزح باللون األسود فقط

الليبي يذمك في حضورك، ويمتدحك في غيابك. 
ألنه يعتبر ذمك في حضورك صراحة ونزاهة

 »كل الناس في الغالب يصمدون للشدائد، ولكن 
إن أردت أن تختبر شخصية إنسان؛ ما عليك إاّل أن 

تمنحه سلطة«

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

األحكام  الشعوب، سواء كانت هذه  األحكام على  تعميم  إزاء  أتحفظ كثيرا  أنني  رغم 
في اتجاه إيجابي أو سلبي، إال أن الواقع يثبت أنه توجد صفات عامة تميز الشعوب، 
كأن نصف ،مثال، الشعب المصري بأنه صاحب نكتة أو الشعب البريطاني بأنه هاديء 

الطبع إلخ.
خصائص  ليست  شعب  على  المعممة  األقل،  على  الصفات،  بعض  الحال  بطبيعة 
مستقرة وأبدية. فالشعب الليبي »تاريخيا، ال يعتبر ]...[ شعبا ضاحكا أو الهيا، وال تمثل 
النكتة في حياته اليومية شأنا واضحا. وكان يشترط في النكتة التي يمكن أن تُضحك 

اإلنسان الليبي احتواؤها على شحنة »تفجيرية عالية«.
لروح  مذهال  انبثاقا  الماضي،  القرن  ثمانينيات  عقد  من  بداية  نشهد،  لكننا صرنا 
الدعابة وصناعة النكتة ليبية الطابع لدى الشعب الليبي. » وبذلك دخل الشعب الليبي 

ضمن طائفة الشعوب الضاحكة«.
ويالحظها  نفسه  الشعب  هذا  أبناء  عن  مالحظتها  تغيب  الشعوب  صفات  بعض 
آخرون من شعوب أخرى يقيمون بين ظهراني هذا الشعب. ففي الحالة الليبية نبهني 

صديق غير ليبي مرة قائال:
- أنتم ال تشكرون بعضكم في حضوركم.

وأضاف:
باعتبارك كاتب  غيابك،  المثقفين، في  الحديث عنك في جلسات  يتم  أنت، مثال،   -
قصة مهما. لكن في الجلسات التي حضرتها أنا وتكون أنت حاضرا فيها، ال أتذكر أن 

أحدا أشاد بك في هذا الجانب.
قلت له:

الليبيين.  طباع  في  عنها  غافال  كنت  مهمة  نقطة  إلى  نبهتني  اآلن  أنت  نعم!.   -
الليبي يذمك في حضورك، ويمتدحك في غيابك. ألنه يعتبر ذمك في حضورك صراحة 
ونزاهة. فلو ذمك في غيابك يؤخذ عليه ذلك باعتباره نوعا من الغيبة وربما النميمة. 
ويخشى أيضا أن يصلك ذلك عن طريق أشخاص آخرين. لذا يقول لك: نقولهالك في 
وجهك!. أما إشادته بك في غيابك فيعتبرها، أيضا، نزاهة وصدقا وبعيدة عن المجاملة 
والتملق. ولو اضطر إلى اإلشادة بك في حضورك فسيقول لك: كالمي هذا مش في 
أو  يجاملك  بأنه  منك  أي ظن  بذلك  لينفي  غيابك.  في  حتى  فيه  نقول  وجهك بس. 

يمالئك أو يتملقك.

في بالد رائقة انتبهت مُدرسة فصل للصم والبكم أن طفال يجيد الرسم، يأتي إليها 
أو  كانت،  أشجارا  كلها  رسوماته  فقط،  األسود  اللون  إاّل  فيها  يستخدم  ال  بلوحات 
أو ثلوجا، وحتى قلوب عيد الحب والزهور. اهتمت المدرسة بالحالة. حاولت  سيارات، 
أن تفهم ولكنها داخت. كلفوا اإلخصائيين االجتماعيين بدراستها، ولكنهم عجزوا عن 

معرفة السبب. خرج األمر عن نطاق المدرسة، إلى الوزارة، وما فوقها.
انتبهت األم لقلق إبنها، فهي ال تعرف تعرضه إلى الكثير من االجتماعات والجلسات 
ابنها  حالة  برفق، عن  أخبروها  المدرسة؛  إلى  بشأنه. ذهبت  تعقد  التي  والمؤتمرات 
أننا فقراء، وهو ال يملك  المستعصية. أجابتهم ضاحكة: »ال تقلقوا بشأنه، المشكلة 
من  الحاضرين  بعض  وطأطأ  شعره،  المدرسة  مدير  حك  األسود«.  القلم  هذا  سوى 

علماء النفس رؤوسهم، فيما أخذ الطفل يرسمهم بقلمه األسود.
قال إبراهام لنكولن: »كل الناس في الغالب يصمدون للشدائد، ولكن إن أردت أن 
تختبر شخصية إنسان؛ ما عليك إاّل أن تمنحه سلطة«. وبمقدورنا أن نزيد سلطة من 
دون مؤهالت لها، سلطة جاءت بالصدفة، عندها سوف تستمر المدرسة كلها تلون 

حتى قوس القزح باللون األسود فقط.
ولكن نصيحة أخرى، قالها أيضا، رئيس آخر ألميركا، وهو »إيزنهاور« مفادها: »على 
المتسابق في الرسم المثابرة حتى لو كان هناك احتمال لخسارته؛ فتلك هي المعركة، 

وتلك هي السياسة.. بل هي، في الواقع، كل شيء«.
ورسم أقواس القزح مستمر في بالدنا والمسابقة مستمرة. هناك من يريد أن يزيد 
المشهد، بمتفرجين يلون قبعاتهم باللون األزرق. ولكنه ال يعرف أن القبعات الزرقاء ال 

تملك في الحالة الليبية إاّل فك اشتباكات قد تتفاقم ما بين المتسابقين.
أي إنهم ال يملكون حلوال.. ال يستطيعون توفير األلوان المطلوبة لرسم قوس قزح 
ملون وجميل، الذي في الغالب يبشر بغيث نافع، وغيث ليبيا النافع يبتدئ بحسب علم 

الجغرافيا من الغرب متجها إلى الشرق.
اكتشاف  قبل  زمانا  إن غابت  الغرب، وكانت  تأتيه من  األمطار  ينتظر  دائما  الشرق 
إنه في سنة  الشرق، حتى  إاّل من  النفط تتسبب في مجاعة، وما كان لهم من عون 
وقال  مصر،  من  والدواء  بالغذاء  محملة  باخرة  المختار  عمر  جمعية  استقبلت   1947
يقول:  الذي  بالبيت  استهلها  التي  الشهيرة،  قصيدته  المهدوي  رفيق  أحمد  حينها 

»عليك يا مصر بعد اهلل نعتمد ** أنت الغوث والرجاء واألمل«.
القبعات الزرقاء سوف تساعد على حفظ األمن حتى تستقر األمور، أما إن لم تستقر 

فسوف تُقسم بالدنا؛ وبعدها لن نتمكن من تلوين قوس قزحنا.
فهل هناك حل آخر يعيننا على ضرورة التلوين، باأللوان كافة، ليكون المشهد زاهيا 
باأللوان كبلدان خلق اهلل، التي ذاقت مرارة الفكر األحادي: دينيا كان أم شيوعيا، أو 

ليبراليا.. أو أي من هذه القناعات اإلنسانية؟ نعم:
في تقديري أن الحل يكمن في قبول األطراف كلها لمبدأ الحوار الحقيقي الخالي من 

»الدهقنه« والخبث ومبدأ: »إستحوذ عما تقدر عليه ودع النقاش مستمرا«.
وتقديري أيضا أن ذلك ال يتم إاّل باختيار دقيق لمن يوفد للحوار؛ يقتصر على من 
يريد أن يرى بالده زاهية األلوان. أما القناعة بمبدأ »العب قدام حوشك« أو نحن نملك 
سالح ليبيا كله، وأن الدول الكبرى معنا. فهذا هراء. فال ينفع اللعب أساسا من دون 

بقية أطفال الشارع، وال خلق )عركة( وتعتمد فيها على البوليس ليفك اشتباكها.
التوافق بمعناه، وليس بحكومة تتسمى باسمه فقط. ذلك إن كنا نريد  الحل في 

الرسم باأللوان كافة. »مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها
والتعبر عن رأي »             «

 طبائع الشعوب

نور الدين السيد الثلثي
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2017 28 فبراير  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

عمل  أداء  تطوير  لدعم  خطة  عن  حماد،  أسامة  المفوض  المالية  وزير  أعلن 
مصلحة الجمارك، لتسهيل كافة اإلجراءات الجمركية لضمان تدفق أفضل للبضائع 

. عليها  الرقابة  وإحكام  والمنتجات 
عدد  إيفاد  إلى  أمس،  للجمارك  العالمي  باليوم  االحتفال  خالل  كلمة  في  وأشار، 
من  عدد  إلى  تدريبية  دورات  في  والضرائب  الجمارك  بمصلحتي  المختصين  من 
األولية  األسس  وضع  في  منها  واالستفادة  تجاربها  على  لالطالع  المتقدمة  الدول 
والتطبيق  التسجيل  وآلية  اإللكترونية  والمنظومات  الالزمة  التشريعات  حيث  من 

الجمركية. اإلجراءات  بهدف تطوير 
وأكد مدير عام مصلحة الجمارك عميد محمد عبد اهلل ديوري أن المصلحة تبنت 
الجمارك  دور  لتعزيز  استراتيجية  رؤية  وفق  الجمركي  العمل  لتطوير  مشاريع  عدة 
البالد  أمن  حماية  في  يسهم  بما  والدولي  اإلقليمي  المستوى  على  والتواصل 
وتنمية اقتصادها، ونوه إلى دور أعضاء المصلحة للمساهمة في الرقي بعمل هذه 

المصلحة بشكل فعال لتمارس دورها في دفع عجلة االقتصاد والتنمية .

  أ.د . أحمد أبولسين*
في تقريره إلى مجلس األمن

غوتيريش: األزمة املالية في ليبيا ستزداد سوءًا في األجل الطويل

بأكبر  الياباني  الصناعي  اإلنتاج  تراجع 
ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  منذ  نسبة 
متأثرًا   ،  2011 عام  مارس  في  البالد 
في  واإللكترونيات  السيارات  إنتاج  بتباطؤ 
يناير مما يسلط الضوء على ضعف الطلب 

وتراكم المخزونات.
مبيعات  أن  منفصلة  بيانات  وأظهرت 
في  المتوقع  من  بأقل  ارتفعت  التجزئة 
اإلنفاق  المستهلكون  قلص  حيث  يناير، 
على المالبس والسيارات واألجهزة، حسب 

وكالة »رويترز«.
وبيانات  يناير  إنتاج  بيانات  وتظهر 
إلنتاج  الشركات  لتوقعات  التجارة  وزارة 
فبراير ومارس أن االقتصاد الياباني سينمو 
بوتيرة أبطأ في العام الحالي، مما يضيف 
المزيد من الضغوط على صناع السياسات 

إليجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.
وتظهر بيانات وزارة التجارة، أمس، أن 
إنتاج المصانع انخفض 6.6% في يناير على 

أساس شهري.
وكان هذا هو أكبر انخفاض منذ تراجع 
 2011 عام  مارس  في   %16.5 نسبته 
اقتصاد  لخبراء  أولية  توقعات  ويتجاوز 

بانخفاض نسبته %4.2.
وأبلغ  ديسمبر،  في   %2.9 اإلنتاج  وزاد 
بأن  الصحفيين  التجارة  وزارة  في  مسؤول 

 14.1 انخفض  والشاحنات  السيارات  إنتاج 
إلى  الصادرات  ضعف  بسبب  يناير،  في   %

الواليات المتحدة.
السيارات  إنتاج  أن  المسؤول  وأضاف 
في  شديدة  شتوية  عواصف  بسبب  تراجع 

يناير أجلت تسليم مكونات سيارات.
 ،%7.8 البناء  معدات  إنتاج  وانخفض 
واألدوات  المكونات  إنتاج  تراجع  بينما 
ارتفاع  لموازنة   %6.3 اإللكترونية 

المخزونات.
تحويلية  صناعات  شركات  وكانت 
شملها مسح الوزارة توقعت ارتفاع اإلنتاج 
9% في فبراير وانخفاضه 2.7% في مارس.

يناير  في  التجزئة  مبيعات  وارتفعت 
سنوي  أساس  على   %1.6 الثاني  كانون 
مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 2.1% في 
متوسط التوقعات، و3.6% في ديسمبر مع 
والسيارات  المالبس  على  اإلنفاق  تراجع 
األجهزة  على  اإلنفاق  لكن  الجديدة. 
اإللكترونية المنزلية ارتفع وإن كان بوتيرة 

أبطأ من الشهر السابق.
النمو  من  متتالية  أرباع  ثمانية  وبعد 
يكون  قد   2017 نهاية  حتى  المستمر 
ما  الياباني بدأ يفقد زخمه وهو  االقتصاد 
لرفع  الرامية  اليابان  بنك  جهود  يقوض 

معدل التضخم إلى %2.

»الحملة التي شنتها 
المملكة ضد الفساد كانت 
ضرورية لتحقيق أهداف 
الميزانية.. وسرطان 
الفساد كان يحتاج إلى 
العالج الكيماوي«.

ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان

التالعب بسعر الصرف في السوق 
السوداء وراء رفع األسعار ونقص 

السلع األساسية

الحدود التي يسهل اختراقها أتاحت 
التهريب المنهجي للسلع، مما أسهم

 في زيادة حجم االقتصاد غير القانوني

<    أحد مصانع السيارات في اليابان
<  سيسيليا مالمستروم

خطة لتطوير مصلحة الجمارك

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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واشنطن ـ الوسط

أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  قال 
الليبي  لالقتصاد  الهيكلية  المشاكل  إن  غوتيريش، 
الكبير  التحسن  مؤشرات  رغم  اآلن،  حتى  تعالج  لم 
زيادة  وحدوث  عالميًا  النفط  أسعار  ارتفاع  بسبب 
يناير  في  يوميًا  برميل  مليون   1.1( النفط  إنتاج  في 
أغسطس  في  يوميًا  برميل  ألف   860 مقابل   ،2018

.)2017
المالية  األزمة  أن  قلقه من  غوتيريش عن  وأعرب 
إذ كشف  الطويل،  األجل  في  والنقدية ستزداد سوءًا 
األممية  البعثة  حول  األمن  مجلس  إلى  تقريره  في 

الفساد«. تقارير عن تفشي  البعثة  ليبيا، »تلقي  في 
وقال: »إن التالعب بسعر الصرف الرسمي بغرض 
تحقيق أرباح فورية في السوق السوداء يؤدي إلى رفع 
األساسية«،  السلع  وإحداث حاالت نقص في  األسعار 
مشيرًا إلى وجود »تقارير واسعة االنتشار تفيد بدفع 

المعامالت«. لتيسير  رشى 
يسهل  التي  »الحدود  أن  عن  التقرير  وتحدث 
في  بما  للسلع،  المنهجي  التهريب  أتاحت  اختراقها 
األمر  الليبي،  الشعب  لمنفعة  المدعوم  الوقود  ذلك 
الذي يسهم في زيادة حجم االقتصاد غير القانوني«.
األمن  وانعدام  السياسية  االنقسامات  »إن  وقال: 
البلد،  في  الكلي  االقتصاد  استقرار  عدم  من  زادت 
فيما  النواب  لمجلس  عليه  المختلف  التصويت  وأدى 
 19 في  المركزي  المصرف  محافظ  بتغيير  يتعلق 
السلطة  بشأن  اليقين  عدم  من  حالة  إلى  ديسمبر 

للمصرف«. الشرعية 
الليبية  »السلطات  توصل  عدم  التقرير  ورصد 
 ،2018 للعام  الميزانية  إطار  بشأن  اتفاق  إلى  بعد 
تتبدى  التي  المتفاقمة،  النقدية  األزمة  وتطلبت 
أن  الشرائية،  القوة  وفقدان  التضخم  زيادة  في 
لتوفير  اإلنفاق  بزيادة  الوطني  الوفاق  حكومة  تقوم 

العامة«. الخدمات 
رقمًا  سجل  العملة  قيمة  »انخفاض  أن  إلى  وأشار 
 ،2017 العام  أواخر  في  السوداء  السوق  في  قياسيًا 
9 دنانير ليبية لكل دوالر  8 و  حيث بلغ سعر الصرف 
 1.39 البالغ  الرسمي  الصرف  بسعر  مقارنة  أميركي، 

دينار ليبي لكل دوالر«.
في  »بسرعة  الدينار  قيمة  ارتفاع  إلى  أشار  كما 
المركزي  المصرف  إعالن  بعد  الرسمية  غير  السوق 
األجنبية  العمالت  من  اإلمدادات  بزيادة  سيقوم  أنه 
أنها ستقوم بزيادة  االقتصاد  المتاحة، وإعالن وزارة 

الواردات من األصناف غير الغذائية«.
إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  تقرير  وأشار 
اتفاق مع منظمة  إلى  الليبية  النفط  توصل مؤسسة 

التدابير  من  مستمرًا  إعفاء  ليبيا  يمنح  »أوبك«، 
الرامية إلى خفض اإلنتاج العالمي من النف.

األممية  البعثة  رئيس  حذر  الماضي،  نوفمبر  وفي 

في ليبيا، د. غسان سالمة، من إفالس مالي في أقل 
من 18 شهرًا، حال استمرار سيطرة ما أسماه »حزب 
السياسيين  مجموع  من  المؤلف  القائم  الوضع 

غير  التجارة  ومتعاطي  المسلحة  والمجموعات 
العصابات«. وأفراد  الشرعية 

»ليدرز«  مجلة  نشرته  حوار  في  سالمة،  ووفق 
بعد  بالكامل  اقتصادية  منظومة  قامت  التونسية، 
على  االستيالء  على  تعتمد  القذافي  نظام  سقوط 
مقدرات الدولة ونهب مواردها المالية، مما أدى إلى 
لها  وليس  النهب،  هذا  تدعم  سياسية  طبقة  بروز 

مصلحة في أن يتغير هذا الوضع.
وأشار سالمة، إلى أن اإلسراع في عملية إفقار الطبقة 
المتوسطة يجعل ليبيا في حاجة إلى مساعدات، ولذلك 
أن عائدات  البعثة صندوقًا لالستقرار، موضحًا  أسست 
الدولة  موظفي  مرتبات  لدفع  فقط  تكفي  النفط 
الليبية، وال تتضمن الميزانية أي شيء لالستثمارات أو 

صيانة المستشفيات والمدارس.

**عميد كلية االقتصاد بجامعة طرابلس

يعتقد البعض أن خفض سعر صرف الدينار مقابل 
المحروقات  الدعم عن أسعار  العمالت األجنبية، ورفع 
واالختناقات  المشاكل  من  العديد  حل  في  سيسهم 
الليبي،  االقتصاد  منها  يعاني  التى  والمالية  النقدية 
أن  ذلــك   ، الصواب  يجانبه  أمــر  ــرأي  ال هــذا  أن  إال 
األول  المقام  في  يعتمد  سياسات  هكذا  مثل  نجاح 
المشاكل  وطبيعة  لتبنيها  تدفع  التي  األسباب  على 
نظام  ونمط  وهيكليته  االقتصاد،  منها  يعاني  التى 

فيه. المتبع  الصرف 
سياسة  فاعلية  رئيسة  محاور  ثالث  في  سنتناول 
الدوالر،  مقابل  الليبي  الدينار  صرف  سعر  تخفيض 
في  النفطية  المشتقات  عن  الدعم  رفع  وسياسة 
الليبي،  االقتصادي  بها  يمر  التي  المشاكل،  معالجة 

البديلة. الحلول  لطرح جملة من 
مقابل  الدينار  صــرف  سعر  خفض  سياسة  أوال 

الدوالر
سياسة  تبني  أن  على  اقتصاديان  يختلف  ال 
الظروف  ظل  في  المحلية  العملة  صرف  سعر  خفض 
االنخفاض  لمواجهة  فاعلة  سياسة  ستكون  الراهنة 
الموازية،  السوق  فى  العملة  قيمة  فى  الشديد 
عن  الناجم  المدفوعات  ميزان  فى  العجز  وعــالج 
المشاكل  من  وغيرها  االقتصادية  األوضــاع  تردي 
تتعدد  اقتصاد  ظروف  ظل  في  خصوصًا  االقتصادية، 
مصدر  مقابل  األجنبي  النقد  على  الطلب  مصادر  فيه 
تآكل  بسبب  الخام،  النفط  هو  منه،  للعرض  واحد 
األجنبى،  بالنقد  االلتزامات  وتنامي  االحتياطيات 
العملة  على  الطلب  لــزيــادة  عوامل  توفر  ــدم  وع

والخارج. الداخل  المحلية فى 
اثنان  يختلف  ال 
االقتصاد  أن  على 
الــلــيــبــي يــمــر حــالــيــًا 
تتجلى  خانقة  بأزمة 
العجز  فــي  مظاهرها 
فى  الــمــســبــوق  غــيــر 
الــمــيــزانــيــة الــعــامــة 
المدفوعات،  وميزان 
الدينار  قيمة  وتدهور 
صرف  سعر  ــاع  ــف وارت
ــبــى فى  األجــن الــنــقــد 
ــة،  ــوازي ــم الــســوق ال
المصرف  قدرة  وعدم 
الدفاع  فى  المركزى 
ــرف،  ــص ــرال ــع ــن س عـ
التى  الضغوط  بسبب 
كما  األجنبي،  النقد  من  احتياطياته  لها  تعرضت 
الدينار  صرف  سعر  أن  على  أيضًا  اثنان  يختلف  ال 
أن  إال  توازني،  وغير  حقيقي  غير  سعر  هو  الرسمي 
صرف  سعر  برفع  للمناداة  مــبــررًا  يعطي  ال  ذلــك 
السوق  آليات  أن  منطلق  من  الدينار  مقابل  الدوالر 
ما  بقدر  الفعال  الحقيقي  الصرف  بتحقيق سعر  كفيلة 
تسهم  سياسات  ووضع  أدوات  على  البحث  يستوجب 
المحلية  العملة  قيمة  ورفع  االستقرار  تحقيق  في 

الفقر. والحد من  التضخم  واستهداف 
بصورة عامة يمكن القول أن انخفاض سعر صرف 
حقيقة  في  هو  الموازية  السوق  فى  الليبي  الدينار 
العامة،  الميزانية  فى  الكبير  للعجز  انعكاس  األمر 
انخفاض  بسبب  ســواء  المدفوعات،  ميزان  وفــى 

إيرادات النفط أو ارتفاع حجم اإلنفاق العام.
الرسمي  السعر  تخفيض  إلى  اللجوء  فإن  ثم  ومن 
للدينار دون العمل على تخفيض العجز فى الميزانية 
 ، المناسبة  المالية  السياسات  خــالل  من  العامة 
الميزان  فى  الخلل  تصحيح  على  العمل  ــدون  وب
خالل  من  المدفوعات  ميزان  وبالتالي  التجاري، 
فى  االقتصاد  إدخال  عمليًا  يعنى  التجارية،  السياسة 
يفقد  تضخمية  بيئة  وخلق  االستقرار  عدم  من  حالة 
مما  أعلى  وبمعدالت  قيمته  من  المزيد  الدينار  فيها 

هى عليه اآلن.
الموازنة  زيادة عجز  إلى  الخفض سيؤدي  ألن هذا 
بالتبعية،  التجارى  والعجز  الواردات،  فاتورة  وارتفاع 
مما يدفع المصرف المركزى إلى المزيد من التخفيض 
عن  الدفاع  يستطيع  ولن  الدينار،  صرف  سعر  فى 
لديه  األجنبى  النقد  احتياطيات  تنهار  عندما  قيمته 
من  دخل  وجود  وعدم  منها  المستمر  الصرف  بسبب 

االحتياطيات. يغذي هذه  األجنبى  النقد 
صرف  سعر  تخفيض  يتعد  لن  الحالة  هذه  وفى 
عبأها  يتحمل  إضافية  ضريبة  فرض  مجرد  الدينار 

بارتفاع مستوى األسعار. المنهك أصاًل  المواطن 
أن  الراهنة  الظروف  المتوقع في ظل  أنه من  ذلك 
تؤدي المقترحات القاضية برفع سعر الصرف إلى 3.5 
الصرف  سعر  ارتفاع  إلى  الدوالر  مقابل  دينار   4.5 أو 
في السوق الموازية إلى 29 دينارًا و35 دينارًا للدوالر 
التضخم  معدالت  ارتفاع  يعني  ما  وهو  التوالي،  على 
سيؤدي  ما   ،62% عن  تزيد  بإضافة  أصاًل  المرتفعة 
إلى رفع خط الفقر لألسر المكونة من أربعة إلى ست 
أفراد إلى 5452 دينارًا شهريًا في الحالة األولى ونحو 
 738 مقابل  الثانية،  الحالة  في  شهريًا  دينارًا   6580

2008 دينارًا عام 

واشنطن تطبق رسومًا على صفائح األلومنيوم الصينية
جمركية  رسومًا  المتحدة  الواليات  طبقت 
من  وارداتها  على  الماضي  العام  فرضتها 
بنحو  المقدرة  الصين  من  األلومنيوم  صفائح 
غضب  أثار  مما  السنة،  في  دوالر  مليون   400

بالرد. التي تعهدت  بكين 
صعيد  على  التوتر  من  اإلجراء  هذا  وزاد 
التجارة بين بكين وواشنطن التي تدرس فرض 
الحد من  البضائع الصينية على أمل  رسوم على 
»فرانس  وكالة  حسب  لديها،  التجاري  العجز 

برس«.
وشيك  بقرار  مرتبطًا  ليس  اإلجراء  أن  إال 
على  سيرد  كان  إذا  ما  حول  األبيض  للبيت 
والفوالذ،  األلومنيوم  من  الضخمة  الواردات 
الجهوزية  تزعزع  إنها  التجارة  وزارة  تقول  التي 

المتحدة. للواليات  األمنية 
الصينيين  المصنعين  أن  الوزارة  وتابعت 
األلومنيوم  بصفائح  األميركية  األسواق  يغرقون 
 48.6 بأسعار أدنى من السوق مع هوامش بين 
من  المنتجات  هذه  تستفيد  كما   .% و106.9   %
أن  يمكن  بمعدالت  منصف  غير  حكومي  دعم 

تصل إلى 80.9%.
روس،  ويلبور  األميركي،  التجارة  وزير  وصرح 
في بيان: »هذه اإلدارة ملتزمة إزاء تجارة عادلة 
والمؤسسات  للعمال  نسمح  ولن  ومتبادلة 
األميركية بأن تتضرر من واردات غير منصفة«.
بأن  المتحدة  الواليات  حذرت  الصين  وكانت 
يمكن  صادراتها  على  رسوم  بفرض  تهديدها 

أعربت  بينما  حيوية،  تجارية  عالقات  يقوض  أن 
القرار  الشديد«  »استنكارها  عن  التجارة  وزارة 

األلومنيوم. حول صفائح 
الصينية  التجارة  وزارة  في  المسؤول  وقال 
األميركي  الجانب  »استخدام  إن  هيجون  وانغ 
لن  تجارية«  تصحيحية  إجراءات  المنطقي  غير 

األلومنيوم،  صفائح  صناعة  تنشيط  في  ينجح 
المتحدة،  الواليات  في  وظائف  على  سيؤثر  كما 

هناك. المستهلكين  وسيؤذي 
ويشير محللون أيضًا إلى أن مثل هذا السلوك 
والمعاملة  الرد  مخاطر  من  يزيد  أن  يمكن 

بالمثل.

<    عامل صيني داخل مصنع لاللومينيوم في هوايبي )شرق( 

بروكسل تتوعد ترامب بـ »إجراءات شديدة« في ملف الفوالذ
التجارة،  لشؤون  األوروبية  المفوضة  قالت 
سيكون  األوروبي  الرد  إن  مالمستروم،  سيسيليا 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  قرر  إذا  شديدًا، 
بإجراءات  األوروبي  لالتحاد  قاسية  ضربة  توجيه 

متشددة. تجارية 
اجتماعًا  وصولها  لدى  مالمستروم  وأشارت 
الثالثاء،  صوفيا،  في  األوروبيين  التجارة  لوزراء 
وجه  »إذا  قائلة:  السيناريوات  مختلف  لتقييم 
فسنتخذ  قاسية  ضربة  األميركي  الرئيس 
تخوف  خلفية  على  وذلك  مضادة«،  إجراءات 
التي  اإلجراءات  إزاء  االتحاد  في  األعضاء  الدول 

ثالثة  مؤخرًا  بلورت  التي  ترامب،  إدارة  تبحثها 
على  حصص  أو  ضرائب  لفرض  سيناريوات 
بداعي  األميركية  والفوالذ  األلومنيوم  واردات 
في  والوظائف  القومي  األمن  حماية  إلى  الحاجة 

المتحدة. الواليات 
األميركي  الرئيس  يحسم  أن  المقرر  ومن 
لم  فيما  أبريل،   11 قبل  الفوالذ  ملف  في  قراره 
الرد  معرض  في  األوروبية  المفوضة  تستبعد 
»إجراءات  إلى  اللجوء  المحتمل  ترامب  قرار  على 
لحماية  معينة  منتجات  على  تطبق  حماية« 
األوروبي. لالتحاد  أو  الوطني  اإلنتاج  من  قسم 

تراجع اإلنتاج الصناعي لليابان
مع تراكم املخزونات

<    غسان سالمة <     زحام أمام أحد فروع مصرف الجمهورية 

<    أنطونيو غوتيريش

مقترحات رفع سعر 
الصرف إلى 3.5 أو 

4.5 دينار مقابل 
الدوالر ستؤدي إلى 

ارتفاع سعره بالسوق 
الموازية إلى 29 ديناراً 

و35 ديناراً للدوالر
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الليبية؛  الحكومة  مع  مفاوضات  عن  تركيا  أعلنت 
نفذتها  التي  المشاريع  على  األخيرة  اللمسات  لوضع 

إنجاز مشاريع جديدة. التركية، وبحث  الشركات 
تعليًقا  زيبكجي،  نهاد  التركي،  االقتصاد  وزير  وقال 
خالل  قال  ليبيا،  في  األتراك  المقاولين  مشاكل  على 
»سنجلس  التركي:  الليبي  واالستثمار  التنمية  مؤتمر 
ُأنجزت  التي  المشاريع  لتصفية  الليبية،  الحكومة  مع 
حول  بسرعة  به  القيام  يمكن  فيما  النظر  ثم  ومن  أواًل، 

عليها«. العمل  يمكن  التي  المشاريع 
ونحن  أولوياتها،  ستحدد  الليبية  »الحكومة  وتابع: 

لهذه  وفًقا  مهمات  من  عاتقنا  على  يقع  بما  سنقوم 
يكمالن  بلدان  وليبيا  تركيا  أن  إلى  مشيرًا  األولويات”. 

لبعضهما«. منافسين  يكونا  أن  يمكنهما  وال  بعضهما، 
الليبية،  الحكومة  في  الخارجية  وزير  أعلن  بدوره، 
مشتركة  لجنة  تشكيل  عن  المؤتمر،  خالل  سيالة،  محمد 
بين  واالستثمار  االقتصادي  للتعاون  وتركيا  ليبيا  بين 

البلدين.
التركية  الشركات  وضع  ستدرس  اللجنة  أن  وأوضح 
ستساهم  الخطوة  هذه  أن  إلى  مشيرًا  ليبيا.  في  العاملة 

البلدين. والتجارية بين  االقتصادية  العالقات  في دفع 

 العراق يرحب باملشاريع مع »روسنفت«مشروعات تركية جديدة في ليبيا
موسكو  في  الجعفري  إبراهيم  العراقي  الخارجية  وزير  قال 
مهتمة  شركة  أي  مع  للعمل  مستعدة  بغداد  إن  األربعاء  أمس 
»روسنفت«  أنشطة  عن  سؤال  على  ردًا  وذلك  البالد،  بدعم 

الروسية.
الجعفري في مؤتمر صحفي، عندما سئل عن تقرير في  وقال 
شركة  مدير  سيتشن،  إيجور  أن  عن  الروسية  اإلعالم  وسائل 
العراق: »ال نغلق األبواب  النفط العمالقة »روسنفت«، قد يزور 
في وجه أي شركة ترغب في مساعدتنا«، وفقًا لوكالة »رويترز«.
 يشار إلى أن لدى »روسنفت« الروسية عقود نفط في إقليم 

كردستان.
● املصدر: بورصة ناسداك

● إبراهيم اجلعفري

 تطور سعر خام تكساس خالل 6 أشهر 

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

السنة الثالثة
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اخلميس
13 جمادى اآلخر 1439 هــ

1 مارس 2018 م

الوسط: إعداد هبة هشام

من وراء حادث »الفيل«.. ومن املستفيد؟
شركة مليتة: االعتداء على احلقل يخدم أجندات خارجية

أسعار النفط تتراجع 
تأثرًا بزيادة املخزونات 
وضعف بيانات آسيوية

ببيانات  متأثرة  األربعاء،  أمس  النفط  أسعار  تراجعت 
من  المخاوف  أثار  مما  ضعيفة،  ويابانية  صينية  صناعية 
تباطؤ اقتصادي قد يخفض الطلب على النفط، وأيضًا بعد 
تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام األميركية في ظل ارتفاع 

اإلنتاج.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي 32 سنتًا 
بحلول  أمس  للبرميل  دوالرًا   62.69 إلى   %0.5 يعادل  بما 
سنتًا   90 انخفاضه  بعد  جرينتش،  بتوقيت   0755 الساعة 

السابقة. الجلسة  في 
دوالرًا   66.38 إلى   %0.4 أو  سنتًا   25 برنت  خام  ونزل 
 66.63 إلى  أمس  أول من  87 سنتًا  برنت  للبرميل. وهبط 

للبرميل. دوالرًا 
إلى  يرجع  النفط  أسعار  انخفاض  إن  المتعاملون  وقال 
أعلنت  بعدما  العالمي،  االقتصاد  تباطؤ  بشأن  المخاوف 
األدنى  هو  فبراير  في  المصانع  إنتاج  نمو  أن  أمس  الصين 

.2016 منذ يوليو 
أسبوع  عطلة  بسبب  الشركات  نشاط  تأثر  حين  وفي 
إلى  أيضًا  المتعاملون  أشار  فقد  الصين  في  القمرية  السنة 

إنتاج المصانع. أثر على  الذي  البيئة  تشديد قواعد حماية 
انخفض  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثالت  اليابان،  وفي 
الزلزال  منذ  مستوى  أدنى  إلى  يناير  في  الصناعي  اإلنتاج 
على  الضوء  يلقي  مما   2011 مارس  في  وقع  الذي  المدمر 

المخزونات. وتراكم  الطلب  ضعف 
البترول  معهد  من  أمس  من  أول  بيانات  وأظهرت 
لألسبوع  برميل  ألف   933 الخام  ارتفاع مخزونات  األميركي 

421.2 مليون برميل. 23 فبراير إلى  المنتهي في 

خبراء في استطالع »رويترز«: 63 دوالرًا للبرميل خالل 2018
أسواق  محللي  أن  األربعاء،  أمس  »رويترز«،  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر 
النفط يتوقعون زيادة أسعار الخام بوتيرة مستقرة في العام الحالي، على أن 
تظل في نطاق محدود بفعل زيادة إنتاج الخام الصخري األميركي من جانب 

وقيود اإلمدادات التي تفرضها منظمة )أوبك( من جانب آخر.
وأظهر استطالع الرأي الذي شمل 37 من خبراء االقتصاد والمحللين، أن 
خام القياس العالمي، مزيج برنت، من المتوقع أن يسجل 63 دوالرًا للبرميل 
في المتوسط خالل العام الحالي، بما يزيد قلياًل عن توقعات استطالع سابق 

بأن يسجل 62.37 دوالرًا للبرميل.
الطاقة:  الستشارات  أدفيزورس«  »ستراتاس  من  بيترسن  آشلي  وقالت 
المتفق  اإلنتاج  )بتخفيضات  أوبك  التزام  مستوى  يكون  أن  المتوقع  »من 
الموجهين  األساسيين  العاملين  الصخري  النفط  إنتاج  نمو  ووتيرة  عليها( 

لألسعار في 2018«.
وأضافت: »من المرجح أن تكون األسعار أكثر تقلبًا في 2018 مقارنة مع 

العام 2017 بفعل انتشار معنويات سلبية بشأن وتيرة النمو األميركي«.
وقد يتجاوز اإلنتاج األميركي 11 مليون برميل يوميًا في العام الحالي مع 

اقتراب اإلنتاج بالفعل من معدل قياسي يتجاوز عشرة ماليين برميل يوميًا.
»حقيقة  يونيت:  انتليجنس  أيكنوميك  لدى  المحلل  بيرتش  كالين  وقال 
غير  الخاص  القطاع  عليها عددٌ كبيرٌ من شركات  النفط يهيمن  أن سوق 
الخاضعة لتنسيق، وكثير منها يستفيد من انخفاض تكاليف اإلنتاج أكثر من 
المنتجين في مناطق أخرى، تعني أن الواليات المتحدة ستظل العبًا رئيسيًا 

في المستقبل المنظور«.
في الوقت نفسه أظهرت أرقام لرئيس أبحاث »أوبك« في الشهر الجاري 
أن المنظمة تقترب من تحقيق هدفها بخفض مخزونات النفط لدى الدول 

الصناعية إلى متوسط خمسة أعوام.
وقالت السعودية، األسبوع الحالي، إنها تأمل أن تتمكن »أوبك« وحلفاؤها 
الستقرار  دائم  عمل  إطار  وخلق  المقبل  العام  في  اإلنتاج  قيود  تخفيف  من 

أسواق النفط بعد انتهاء مدة االتفاق.
تشهد  قد  االتفاق،  من  سلس  مخرَج  يتوفر  لم  ما  إنه  محللون  وقال 

المخزونات العالمية انخفاضًا حادًا بما قد يضر بارتفاع األسعار.

اآلسيوية،  االقتصادات  من  المتزايد  الطلب  يمتص  أن  المتوقع  ومن 
بقيادة الصين، الزيادة في اإلمدادات األميركية.

وقال بيرتش: »ارتفاع الطلب العالمي على النفط سيكون مدفوعًا بشكل 
أساسي باألسواق الناشئة في العامين 2018 و2019 وسيكون بأسرع وتيرة 

منذ العام 2013«.
 58.88 الخفيف  األميركي  الخام  سعر  متوسط  يسجل  أن  المتوقع  ومن 
استطالع  في  للبرميل  دوالرًا   58.11 من  ارتفاعًا   2018 في  للبرميل  دوالرًا 

يناير.

البالد،  في  النفطي  المشهد  صدارة  إلى  الفيل  حقل  عاد 
النفطية  المنشآت  حرس  لجهاز  »منتسبين«  اقتحام  بعد 
مكتب مدير الحقل، وإطالق أعيرة نارية في الهواء، ما حدا 

بمؤسسة النفط إلى إعالن حالة القوة القاهرة.
وقاد هذا التطور الخطير، نحو مخاوف بشأن تراجع إنتاج 
النفط في البالد، ومستويات التهديد الذي يطرحه التزايد 

الكبير في أعداد حرس المنشآت النفطية، وفق محللين.
روايات  تقول  إذ  الجمعة،  بدأت،  لألزمة  األولى  الخيوط 
فزان  فرع  النفطية  المنشآت  حرس  عناصر  إن  متطابقة 
بالكامل  انسحبت  ثم  باألوراق،  وعبثت  المكاتب  اقتحمت 
على  ساعة   24 من  أكثر  يمض  لم  أنه  رغم  الحقل،  من 
بشأن  احتجاج  إلنهاء  النفط  مؤسسة  بدأتها  محادثات 
المحادثات لم تسفر  أن  يبدو  أخرى. لكن  األجور ومطالب 
عن نتائج ملموسة، إذ اضطرت المؤسسة بعدها إلى إجالء 
ضخ  وتوقف  الحقل  إغالق  مع  األساسيين،  غير  الموظفين 

النفط، وفق رواية وكالة »رويترز«.
برميل  ألف   72 بواقع  اإلنتاج  تراجع  الحقل،  إغالق  ومع 
مليتة  ميناء  من  التصدير  جدول  واضطرب  يوميًا،  نفط 
أربع  خروج  المقرر  من  كان  إذ  بالحقل(،  التصدير  )مرفأ 
فبراير، كل منها  الخام من مليتة خالل شهر  شحنات من 

يحمل 600 ألف برميل.
»يخدم  االعتداء،  هذا  أن  للنفط  مليتة  شركة  وترى 
مصالح وأجندات خارجية«، لكن الثابت أن اضطراب إنتاج 
في  لالرتفاع،  العالمية  الخام  أسعار  دفع  الليبي  النفط 
تسليم  األوروبي،  برنت  خام  ارتفع  إذ  الثالثاء،  تعامالت 
في  للبرميل،  دوالرًا   67.46 إلى  ليصل  سنتًا   15 أبريل، 

تعامالت لندن.

»أو.سي.بي.سي«  مجموعة  في  الباحث  ويقول 
تعليقًا  غان،  بارناباس  االقتصادية،  للخدمات  الصينية 
بين  مشتركة  بإدارة  يحظى  الذي  الفيل  حقل  حادث  على 
للنفط وشركة »إيني« اإليطالية: »إن  الوطنية  المؤسسة 
محتماًل  سببًا  باعتبارها  ليبيا،  إلى  يتطلعون  المستثمرين 

لرفع األسعار، لكن ذلك لن يستمر فترة طويلة«.
مخاوف  الخطير  المنحنى  هذا  أثار  نفسه،  الوقت  في 
النفطي،  إنتاجها  ليبيا على االستمرار في رفع  بشأن قدرة 
بداية  يوميًا،  برميل  مليون   1.1 مستوى  المس  الذي 
 ،2013 يونيو  منذ  األعلى  المستوى  وهو  الجاري،  فبراير 
التذكير  أعادت  التي  األميركية،  »بلومبرغ«  نقلته  ما  وفق 
والمنشآت  اإلنتاج  نقل  لخطوط  المتكرر  باالستهداف 
النفطية األخرى على يد فصائل مسلحة ومجموعات قبلية 
والفوز بحصة من  السياسية  السيطرة  أجل  »تتنافس من 
العائدات النفطية«. وتجددت التساؤالت بشأن قدرة بعض 
اإلنتاج،  عرقلة  على  النفطية  المنشآت  حرس  منتسبي 
أزمة  وهي  خاصة،  لمطالب  االستجابة  أجل  من  للضغط 

متكررة تسببت سابقا في خفض اإلنتاج النفطي.
من ناحيتها تلقي مؤسسة النفط بالالئمة على تصرفات 
حرس  لقوات  انتسابهم  تدعي  ممن  العناصر  بعض 

األخيرة،  اآلونة  في  أعدادهم  زيادة  إلى  الفتة  المنشآت، 
المنشآت  التي تشرف على جهاز حرس  »الجهات  وطالبت 
النفطية بإيجاد حل سريع لتصرفات بعض األفراد، وضرورة 

إعادة تنظيم الجهاز«.
رئيس  رد  كان  المنشآت،  حرس  عناصر  مطالبات  وأمام 
المؤسسة المهندس مصطفى صنع اهلل بعدم المسؤولة عن 
تلبيتها، باعتبار أنهم قوة تابعة لوزارة الدفاع، وهي الجهة 
التأكيد أن دور  المختصة بتلبية مطالبهم، وأعاد صنع اهلل 
المؤسسة يقتصر على تزويد أفراد الحرس المتواجدين في 
على  القدرة  عدم  إلى  أشار  لكنه  والوقود،  بالتموين  الحقل 
أنهم حرس في مناطق بعيدة  المئات ممن يدعون  تزويد 
خارج نطاق عمليات قطاع النفط وليس لقطاع النفط عالقة 

بهم، خصوصًا أن أعدادهم في تزايد مستمر.
مع  والتحذير  االتهامات  رقعة  اتسعت  المقابل،  في 
أرجع  إذ  جديد«،  و»جضران  وعموالت  صفقات  عن  حديث 
السويحلي،  الرحمن  عبد  للدولة،  األعلى  المجلس  رئيس 
البعض  يضغط  وعموالت  »صفقات  إلى  الفيل  حقل  أزمة 
لتمريرها«، محذرًا من تكرار »كارثة الجضران في الموانئ 

النفطية العام 2013«.
وكتب مستنكرًا على موقع »تويتر«: »إقفال حقل الفيل، 
وضغوط على مؤسسة النفط من طرف مجموعات مسلحة 
من أجل صفقات وعموالت. الثمن ندفعه جميعًا من مصدر 
في  )الجضران(  كارثة  وتتكرر  نسكت  هل  الوحيد،  رزقنا 
أن  يجب  لذلك،  مجال  ال  2013؟  العام  النفطية  الموانئ 

نتصدى ونوقف هذا العبث«.
وما بين األسباب والدوافع وراء ما حدث في حقل الفيل، 
والبعيد،  القريب  األفقين  في  الحادث  هذا  تكرار  وفرص 
يبقى األمن واالستقرار الحاكم الرئيسي في استقرار صناعة 
هدف  وهو   ،2011 مستويات  إلى  اإلنتاج  ووصول  النفط، 

يبتعد كلما اقترب!

المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أعلن 
الجهات  مع  تتواصل  المؤسسة  أن  اهلل،  صنع  مصطفى 
حلول  لوضع  االجتماعية  والقيادات  كافة  السيادية 
التابع  الفيل،  بحقل  الوضع  استقرار  تضمن  جذرية 

له. العاملين  والغاز وعودة  للنفط  مليتة  لشركة 
وزير  مع  الثالثاء  اجتماع  خالل  اهلل  صنع  وبحث 
الحكم  ووزير  األمين،  المهدي  الدكتور  المفوض  العمل 
للوقوف  المشترك  التعاون  المحلي بداد قنصو مسعود، 
النفط  قطاع  تواجه  التي  والعراقيل  اإلشكاليات  على 
بحقل  المتكررة  اإلقفاالت  ومناقشة  عام،  بشكل  والغاز 

األمنية. األوضاع  نتيجة تردي  النفطي  الفيل 
الوطنية  المؤسسة  أولويات  من  إن  اهلل:  صنع  وقال 
الحقول  في  العاملين  وسالمة  أمن  ضمان  للنفط 
حياة  على  الحرص  أن  إلى  مشيرًا  كافة،  النفطية 
وأثنى  النفط.  إنتاج  من  أهم  يعُد  القطاع  في  العاملين 
المستمر  وتعاونهما  الوزيرين  مساعي  على  اهلل  صنع 
التحديات، وحرصهما  المؤسسة ودعمهما لمواجهة  مع 
مؤكدًا  شيء،  كل  فوق  الوطن  مصلحة  تغليب  على 
الجهات  مع  المؤسسة  تواصل  على  نفسه  الوقت  في 
أجل  من  االجتماعية،  القيادات  وجميع  كافة  السيادية 

وضع حلول جذرية لضمان استقرار الوضع بحقل الفيل، 
العاملين له . للنفط والغاز وعودة  التابع لشركة مليتة 

المؤسسة  وأعضاء  رئيس  بجهود  الوزيران  وأشاد 
على  وزيادته،  اإلنتاج  على  الحفاظ  في  للنفط  الوطنية 
االقتصادية  األزمة  ظل  في  األوضاع  تردي  من  الرغم 

البالد. التي تمر بها 
كافة  األطراف  مع  للتواصل  السعي  إلى  وأشارا 
استقرار  أهمية  على  والتأكيد  مرضية،  نتائج  لتحقيق 
مقدرات  على  الحفاظ  أجل  من  والغاز  النفط  قطاع 

الليبي. الشعب 
المعنية  الوزارات  تعاون  عاليًا  اهلل  صنع  وثمن 
التي  المشاكل  حلحلة  أجل  من  المبذولة  وجهودها 
في  المتكررة  اإلغالق  كعمليات  النفط،  قطاع  تواجه 

النفطية. الحقول  بعض 
الخطة  تنفيذ  على  بالعمل  المؤسسة  التزام  وأكد 
التنموية،  والمشاريع  المكانية  التنمية  ببرامج  المتعلقة 
زمني  جدول  وفق  االجتماعية  المسؤولية  وبرامج 
بالمؤسسة،  المستدامة  التنمية  إدارة  مع  بالتنسيق 
أغلب  في  المعيشية  األوضاع  تحسين  على  والعمل 

الجنوب. في  النفطية  للحقول  المجاورة  المناطق 

 نتواصل مع الجهات السيادية كافة
صنع الله عن تكرار إغالق »الفيل«:

السويحلي محذراً من تكرار »جضران 
جديد«: صفقات وعموالت يضغط 

البعض لتمريرها

<     صنع اهلل خالل لقائه وزيري الحكم المحلي والعمل بحكومة الوفاق

<   مضخات نفط في حقل نفط صخري في كاليفورنيا 

<    منصة نفطية بحقل الفيل 
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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

عيد 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  أيضًا،  لطيفون  فيها 
ثم   ، المؤلم  الحزين  المنظر  نرى  التلفزيون  أمام  وسهرنا  أيضًا.. 

قلت لهم: حفظ اهلل ليبيا.
هناك  حدث  ماذا  لي  وقل  الزلزال،  عن  أكثر  بأخبار  وافني  أخي 
عني شيئًا  تخفِ  وال  الكبيرة،  األخبار  أعرف سوى  ال  فأنا  بالضبط؟ 
أبدًا .. وقل لفندوس أن يكتب لي - فندوس شقيق صادق - فإن 
وقل  والدي،  رسائل  وكذلك  تقريبًا،  شهر  منذ  تصلني  لم  رسائله 
لفندوس إن صادق على )الحديدة( وإن النقود التي أرسلها والدك 
لم تصله بعد.. فالنجدة أيها الناس، وبأسرع وقت ممكن، ومرفق 
أن  فأرجو  النهائي  االمتحان  بعد  المعهد  الرسالة شهادة  مع هذه 
بدرجة جيد جدًا  أنني نجحت  تعرف  ولعلك ال  والدي،  إلى  تسلمها 
رسالتي  وهذه  واجبي،  أديت  قد  وأنا  اإلفالس..  ورغم  الحزن  رغم 

أرسلها لكم، فدعوني أعرف ماذا فعلت أنت وفندوس .
أخي يا صديقي العظيم

وقل  الحلوة،  الكلمات  من  ومزيد  الطويلة،  الرسائل  من  مزيد 
سالمي  جدًا،  األخيرة  رسالتك  أعجبتني  وقد  دائمًا.  شيء  كل  لي 
تريد  كنت  إن  وأخبرني  أيضًا..  ومحمد  والدك،  وإلى  الجميع..  إلى 
أي شيء من ألمانيا حتى أبعثه لك، وذاكر جيدًا لكي أحبك جيدًا.. 

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  حاجته  أكثر من  اإلثبات،  إلى 
إلى الجانب العاطفي اإلنساني، تلك الحاجة التي يحتاجها المبدع، 

أكثر مما يحتاجها المفكر الفيلسوف.
النيهوم كان مفكرًا، باحثًا، 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  محاواًل 
ممتلئ  منطقي  تسلسل  خالل  من  -غالبًا-  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 
األفريقي  الثقافي  بالقسم  ألقاها  التي  مبدعًا(  )النيهوم  محاضرته 

إلى أن ) األسلوب كان فعاًل هو الصادق ..( ".
النيهوم التقط من تجاربه أفكارًا أكثر مما التقط  أنا أعتقد أن 
الفرقعات  فلسفته مستخدمًا  التجارب  أفكارَ هذه  وألبس  مشاهدًا؛ 
استخدمها  ولكنه  التجربة  يبتكر من  لم  الساخرة  والقفلة  الملونة 
إبداعًا  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.

باحًثا  المستترة،  الداللية  وأبعاده  والجمالية  الفنية 
عن الحساسية الخاصة في لغة األديب، وهو ماجعل 
هذه  إن  بالقول  هذا  على  يعلق  الفقيه صالح  محمد 
الناقد  »صفة  القويري  على  مايضفي  هي  الخاصية 

الجمالي الذي يجوس برهافة العمل األدبي«.
الفقيه  محمد  وصفت  إذا  مخطًئا  الأكون  ولعلي 
صالح الذي كتب هذا الكالم في منتصف السبعينيات 
تقاتل«..  التي  »الكلمات  لكتاب  عرضه  سياق  في 
النجباء  التالميذ  أحد  هو  صالح  الفقيه  محمد  أن 
واستفادوا  بعمق  القويري  تجربة  استوعبوا  الذين 
ومن  التطبيقي  األدبي  النقد  مجال  في  خاصة  منها 

 69 وحتى   57 من  المرحلة  خالل  القويري  كتابات 
الفكرية  والمقالة  األدبية  المقالة  شكل  اتخذت 
والنقد األدبي إضافة إلى القصة القصيرة والخاطرة 
أدب  إلى  ينتمي  بعضها  وحوارية  سردية  ونصوص 
المهمة  تجربته  على  عالوة  كتب  وعروض  الرحالت 
الخيال  أدب  إلى  ينتمي  كتابة نص سردي مهم  في 
العلمي هو »من مفكرة رجل لم يولد« نشر مسلساًل 
في صحيفة »الميدان« خالل الفترة 1966-1968م.

نتفحص  ونحن  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
خالل  من  القويري،  كتب  تضمه  الذي  النتاج  هذا 
قضية  ثمة  هل  المتشعبة:  المتعددة  موضوعاتها 
مركزية تتمحور حولها كتابات القويري وتنقلها من 
صفحات  عبر  مبعثرة  وأفكار  وانطباعات  آراء  مجرد 
الفكرية  الرؤية  أفق  إلى  وهناك  هنا  الليبية  الصحف 

المتكاملة؟
تمثل  رئيسية  أطروحة  هناك  هل  آخر  بمعنى 
في  يخوض  أنه  أم  القويري  لدى  أساسيًا  شاغاًل 
بينها  يربط  أن  دون  بينها  ينتقل  متعددة  قضايا 

رابط؟
تدور  مركزية  أطروحة  هناك  نعم،  هي  اإلجابة 
وتشتت  كتاباته  تنوع  رغم  القويري  كتابات  حولها 
األولى،  الوهلة  في  للقاري  تبدو  قد  كما  مواضيعها 
واألطروحة المركزية عند يوسف القويري هي قضية 
األقطار  وبقية  ليبيا  تعيشه  الذي  الحضاري  التخلف 
الحضاري  التأخر  تجاوز  سبل  عن  والبحث  العربية، 
اإلجابة  تقديم  ومحاولة  المتقدمة،  باألمم  واللحاق 
أرسالن:  شكيب  طرحه  أن  سبق  الذي  السؤال  على 

لماذا تخلفنا وتقدم اآلخرون؟
حاضرًا  نجده  أساسيًّا  شاغاًل  المسألة  هذه  وتعد 
اتخذت  التي  تلك  ،خاصة  القويري  ماكتبه  جل  في 
حيث  والحضاري،  والفكري  االجتماعي  النقد  منحى 
عدة  من  الحضاري  التخلف  مسألة  القويري  يناقش 
يطرح  بل  التخلف  هذا  بنقد  واليكتفي  جوانب، 
باستمرار  كتاباته  في  تتكرر  مركزية  مفاهيم 
العقل  شأن  من  اإلعالء  المرأة،  تحرير  بينها:  من 
والعقالنية، التصنيع والصناعة ودورها في التحديث، 
تطوير اللغة، التفكير العلمي، أزمة المثقف الحداثي 
في مجتمع تقليدي، واإليمان بقدرة العلم على دحر 
الخرافة والفكر الغيبي، االنتصار للجديد في الصراع 
الفكري  الموروث  نقد  والجديد،  القديم  بين  القائم 

إلخ. المحافظة..  القيم  التقليدي ومنظومة 
مشاغل  من  كانت  وغيرها،  األفكار  هذه  ولعل 
بشكل  ليبيا  في  الحديثة  الثقافية  النخبة  من  جزء 
الصحافة  في  وجدت  التي  الفترة  تلك  في  بآخر  أو 
حاضنة لكتاباتها فظهرت المعارك الفكرية، بعضها 
اآلخر  وبعضها  والسفور،  المرأة  حرية  حول  يدور 
واألصالة  التقليدي،  والشعر  الحديث  الشعر  حول 
والمعاصرة، وإلى غير ذلك من القضايا التي شغلت 
كانت  ولعلها  الفترة،  تلك  صحافة  عبر  العام  الرأي 

حولها  يدور  السجال  كان  التي  القضايا  تمثل بعض 
كان صداها يصل  التي  العربي  المشرق  في صحافة 

إلى ليبيا عبر الصحف والمجالت المصرية.

بين يوسف القويري وسالمة موسى
الكتاب  كتابات  من  يستفيد  القويري  كان  وإذا 
القضايا  هذه  يتناول  وهو  المصريين  النهضويين 
وفي مقدمتهم أستاذه سالمة موسى إال أنه الينسخ 
نراه  بل   ، أثرها  ويقتفي  موسى،  سالمة  تجربة 
كان  فإذا  عنها،  يميزه  خاصًا  مسارًا  لنفسه  يختط 
سالمة موسى ينادي برفض الماضي والتخلص منه 
فإن  بالكامل،  الغربية  التجربة  وتبني  واحدة،  دفعة 
يوسف القويري يقدم طرحًا مختلًفا في هذا الصدد، 
بإعمال  ينادي  لكنه  التراث  اليقدس  كان  وإن  فهو 
أيضًا  معمقة،  نقدية  قراءة  التراث  وقراءة  العقل 
نادى  التي  المتطرفة  الدعوة  تلك  القويري  اليتبنى 
المحلية،  باللهجة  بالكتابة  خاللها  موسى  سالمة 
المسألة  العربية،  اللغة  تطوير  إلى  دائمًا  دعا  بل 
الثالثة التي تميز بها القويري عن سالمة هي اعتناء 
مقاالته،  به  يصوغ  الذي  باألسلوب  الفائق  القويري 
صحفية  لغة  إلى  يلجأ  موسى  سالمة  كان  فإذا 
كتاباتَه  يشحن  القويري  فإن  ومباشرة  بسيطة 
وسطوعًا  وإشعاعًا  نضارة  تُكِسبُها  شعرية  بطاقة 
كتابات  قدرة  إلى  التطرق  إلى  يقودنا  هذا  ولعل   ،
يوسف القويري على البقاء عشرات السنين محتفظة 
أن  اليوم، والسبب  ُكتبت  ببريقها ونضارتها وكأنها 
للمقالة  الكبار  المجددين  أحد  يُعدُّ  الذي  القويري 
وكأنه  إبداعي،  ِبنََفس  مقالتَه  يكتبُ  كان  األدبية 
يصوغ قصيدة أو قصة قصيرة بكل جوارحه، ويسكب 
وتوقد  روحه  وعُصَارة  وأحاسيسه  مشاعره  فيها 
كتابه  من  األولى  الطبعة  مقدمة  في  يقول  ذهنه، 
57 وأنا في عراك مع اللغة  خيوط رفيعة: »منذ عام 
وحشود  التقليدية  وتراكيبها  ومرادفاتها  وشوائبها 
تطويعها  ،محاوال  المملة  الفضفاضة  قواعدها 
بالبثور  المليء  الخشن  جلدها  وتقشير  وتليينها 
تنطق  ال  بما  وإنطاقها  الصلبة،  والنتوءات  والزوائد 
به المفردات والجمل الشائعة«. ولم يكتفِ القويري 
بل  فحسب  لكتاباته  واألسلوبية  الجمالية  بالعناية 
وموضوعية  المفردة،  ودقة  الفكرة،  بعمق  اعتنى 
الذي  المنطقي  العقالني  التحليل  ورصانة  التناول، 
الموضوع،  جوهر  إلى  ينُفذ  تجعُله  بصيرٌة  تسنده 
الدقة،  شديدة  بوصلة  امتلك  الكاتب  وكأن 
القضية  لب  إلى  الوصول  على  دائمًا  قادرًا  تجعله 
نقده  في  واضحًا  ذلك  تجلى  قليلة،  كلمات  في 
والثقافي،  األدبي  نقده  في  اتضح  مثلما  االجتماعي 
قلتها  التطبيقية على  األدبية  النقدية  وفي نصوصه 
التعاطي  في  مرهفة  حساسية  عن  القويري  يكشف 
من  باستمرار  يتمكن  جعلته  النصوص،  تلك  مع 
خصائصه  عن  والكشف  النص،  أعماق  إلى  التغلغل 

كتابيه:  في  جمعها  التي  صالح  الفقيه  مقاالت  يقرأ 
سيرى  المعصرة:  الليبية  الثقافة  و»في  آخر«  »أفق 
التطبيقية  النقدية  الكتابة  صالح  الفقيه  طور  كيف 
شاعرية  يمزج  نراه  حيث  إليها،  وأضاف  للقويري 
من  النصوص  واستنطاق  التحليل،  بعمق  األسلوب 

داخلها دون إسقاط أفكار مسبقة عنها.
النقد  من  النوع  هذا  إلى  اليوم  وماأحوجنا 
النصوص  مع  التعامل  على  القادر  التطبيقي  األدبي 
عن  بعيدًا  وجمالية  فنية  وبحساسية  بموضوعية، 
المجامالت  عن  أيضًا  وبعيدًا  والتجريح،  العدائية 
والنقد االحتفالي األعمى الذي هو أقرب إلى الدعاية 
منه  والتسويقية  الترويجية  واإلعالنات  الشخصية 
عند  رأيناها  التي  المتبصرة  الواعية  القراءة  إلى 
األدبية  النقدية  كتاباته  في  القويري،  يوسف  كاتبنا 
لألسف  نادرة  بل  قليلة،  كتابات  وهي  التطبيقية، 
القويري  تجربة  في  ندرتها  سبب  والأدري  الشديد، 
األوساط  من  الكافي  الترحيب  تجد  لم  ألنها  ربما 
في  فالناس  الكاتب،  عنها  فانصرف  الثقافية، 
مجتمعنا ترغب دائمًا في المجاملة والكالم الدعائي 
الذي يتلمس  الموضوعي  بالنقد  المجاني، والترحب 
بعيدًا  الفني  العمل  في  والضعف  القوة  مواضع 
القويري  به  مانادى  وهو  الشخصية  الدعاية  عن 
وعواطف  المحبة  إبداء  نضع  أن  »علينا  كتاباته  في 
في  الموضوعي  والنقد  جهة،  في  لآلخرين  التقدير 

جهة أخرى«.
ولكن يبدو أن النقد الموضوعي غير مرحب به.

أورده  أن  ماسبق  على  وأؤكد  أعود  بأن  أختم 
يوسف  وصف  الذي  الفقيه  إبراهيم  أحمد  الدكتور 
النوابغ،  المبدعين  قماشة  من  كاتب  بأنه  القويري 
واستدرك قائاًل »أنا هنا ال أتكلم عن إنجازه، بقدر ما 
أتكلم عن موهبته في لمعانها الخاطف التي لم تجد 
بسبب  كاماًل«  تحقًقا  التحقق  على  يساعدها  مناخًا 
ذروة  في  القويري  ويوسف  جاء  الذي  انقالب سبتمبر 
توهجه وعطائه وماأحدثه هذا االنقالب من إرباك في 
هذا  قدرة  على  انعكست  الليبية  الحياة  مناحي  كافة 

الكاتب على االستمرار في الكتابة وتقديم الجديد.
تتحقق  منع  في  ساهم  آخر  سببًا  أضيف  أن  وأود 
المتخلف  المجتمع  وهي  الكبيرة  الموهبة  هذه 
المعادي لكل إبداع ولكل تجديد وقد تناول القويري 
العديدة،  كتاباته  عبر  مرة  من  أكثر  األزمة  هذه 
على  االستمرار  على  المثقف  قدرة  عن  وتساءل 
هذه  أشهر  ولعل  لإلبداع،  معادية  بيئة  في  العطاء 
»المجتمع  الشهيرة:  صرخته  عبر  جاءت  التساؤالت 
ولقد  النفسي«.  المنفى  إلى  يقذف طالئِعَه  المغلق 
وكاتب حقيقي،  مثقف  أي  مثل  القويري طوياًل  عانى 
المجتمع  فرضه  منفى   ، المزدوج  المنفى  هذا  من 
آخر  ،ومنفى  واإلبداع  للتجديد  المعادي  المتخلف 
رأي اليسير في  لكل  فرضته سلطة مستبدة معادية 

ركابها.

هل وظف صادق 
النيهوم جتاربه 

الشخصية 
بصورة مباشرة؟

هل هناك أطروحة رئيسية تمثل 
شاغًل أساسًيا لدى القويري أم أنه 

يخوض في قضايا متعددة؟

إذا كان سلمة موسى يلجأ إلى لغة صحفية 
بسيطة ومباشرة فإن القويري يشحن 
كتاباتَه بطاقة شعرية تُكسُِبها نضارة

املثقف في املنفى النفسي..
قراءة في تجربة القويري  )2 ــ 2(

قدمت فرقة أجيال المسرحية، من مدينة البيضاء بإدارة 
ليل«،  »حكايا  بعنوان  مسرحيًا  عرضًا  المسماري،  حمدي 
خالل مشاركتها بفعاليات مهرجان األيام المغاربية للمسرح 

خالل شهر فبراير.
مسرحية »حكايا ليل« تستند في أحداثها لقصة قصيرة 
لألديب الليبي الراحل خليفة الفاخري بعنوان »كمين البحر«، 
المسرحية من إخراج شرح البال عبدالهادي وبطولة كل من 
الدويلي  وعزالدين  عبدالطيف  ورندة  الممثل سالم حسن 
ويونس عبدالرازق وتقنية عرض نورالدين علي ، وسينغرافيا 

شرح البال عبدالهادي ومن إنتاج إذاعة »صوت ليبيا«.
وقال الممثل عز الدين الدويلي لـ»الوسط«، عن العرض 
»استقبل الجمهور العرض بتفاعل جيد جدًا، وتبقي مسألة 
فزنا  أن  وسبق  التحكيم،  للجنة  نظر  وجهة  مجرد  الجوائز 
بجائزة أفضل ممثل فى النسخة الثالثة لهذا المهرجان العام 

.»2014
وعن دوره بالعرض أوضح الدويلي »ألعب في المسرحية 
يناقش  والعمل  علي،  يدعي  فندق  في  يعمل  دورموظف 
موضوع الخيانة بأشكالها العديدة، من خالل قصة شخص 
الواقع  من  هربًا  بفندق  لإلقامة  ويذهب  للخيانة  تعرض 

المحيط به«.
علي  والموظف  الشخص  هذا  بين  »وتدور  وأضاف 
واسترجاع  الخيانة  عن  األحاديث  من  الكثير  بالفنـدق 

الذكريات«.
وأشار الدويلي إلى أن فرقة أجيال ستقدم المسرحية خالل 
الفرقة  مهرجان المسرح العربي في مصر،وأضاف » تلقت 

عربية  مسرحية  بفعاليات  للمشاركة  الدعوات  من  العديد 
من الجزائر وتونس والمغرب خالل صيف العام 2018، كما 

نستعد في الوقت الحالي إلي تقديم عمل مسرحي جديد«.
الدويلي فقال »انتهيت من تصوير  أعمال  آخر  أما عن 
متطرطش  عبداهلل  تأليف  ربي،  الراعي  بعنوان  مسلسل 
الحاسي،  ناصر  وانتاج  القديري  على  وإخراج  وسيناريو 
وبطولة سلوى المقصبي، ميلود العمروني، وكريمان جبر، 

وسالم القزيري وسيعرض خالل شهر رمضان المقبل«.
ووصف الدويلي العمل المسرحي في ليبيا قائاًل » الفن 
المحيطة  الظروف  من  برغم  بخير،  ليبيا  في  المسرحي 
الجزائري  الجنوب  إلي  الوصول  من  تمكنا  أننا  إال  بالبالد، 
من  الدعم  وجود  لعدم  ومحدودة  خاصة  بإمكانيات 
حضورًا  وسجلنا  أوالغرب،  الشرق  في  سواء  المسؤولين 

مشرًفا لليبيا في المهرجان«.

مهرجان األيام المغاربية للمسرح، نظمته جمعية عشاق 
السادسة،  دورته  في  بالجزائر  المسرحية  للفنون  الخشبة 
المدينة«،  وحديث  الشعوب  ذاكرة  »المسرح  شعار  تحت 
المغرب،  تونس،  مصر،  الجزائر،  من  فرق  بمشاركة 
شرف،  ضيف  ولبنان  السودان،  األردن،  ليبيا،  فلسطين، 
باإلضافة إلى فرق من الكويت والسعودية قدمت عروضًا 

شرفية.

الدويلي عن مشاركة ليبيا في »األيام املغاربية«: تفاعل الجمهور أهم من الجوائز

 الهيئة العامة للثقافة تطلق 
مجلة علمية لنشر البحوث

افتتح رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، األحد، »مركز 
بني نصير« الثقافي ببلدية غريان، فيما ُأعلن تدشين مجلة ليبية 

علمية لنشر البحوث.
الهيئة بغريان محمد األسود،  جاء ذلك في حضور مدير مكتب 

ومديري مكاتب الثقافة بعدد من البلديات.
الهيئة  رئيس  مشاركة  هامش  على  بسيط  افتتاح  حفل  وأقيم 
الثقافات  الثاني حول  العلمي  المؤتمر  الثقافة في  ومديري مكاتب 
المحلية الذي عُـقد بمدينة غريان صباح األحد، وفق ما نشر على 

صفحة بلدية غريان.
التطبيقة  للعلوم  »الجبل  مجلة  تدشين  ُأعلن  الحفل  وخالل 
تُعنى  شهرية  نصف  مة  محكِّ علمية  مجلة  وهي  واإلنسانية«، 
من  متخصصة  علمية  لجنة  عليها  وتشرف  العلمية  البحوث  بنشر 
مكتب  وبرعاية  عطية،  أحمد  علي  الدكتور  برئاسة  األكاديميين 

الهيئة العامة للثقافة في غريان.

وصلنا للجزائر بإمكانيات محدودة..

القاهرة - نهلة العربي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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<  يوسف القويري

 اتفاقية ليبية أميركية لحماية 
املمتلكات الثقافية واألثرية

غولدشتاين  ستيفن  األميركية  الخارجية  وزير  نائب  وقع 
وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني للشؤون السياسية 
لطفي المغربي، اتفاقية ثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين 

ضد االتجار بالممتلكات الثقافية.
إن  االتفاقية  توقيع  عقب  بيان  في  غولدشتاين  وقال 
التراث  »هذه االتفاقية دليل على االلتزام المشترك بحماية 
المتحدة  الواليات  قبل  من  الكامل  والدعم  الليبي،  الثقافي 
لجهود حكومة الوفاق الوطني لبناء دولة ليبية موحدة أكثر 

استقرارًا«.
البلدين  بين  الحالي  الثنائي  التعاون  من  »كجزء  وأضاف 
فئات  من  الواردات  على  قيودًا  المتحدة  الواليات  ستفرض 
قبل  عام  ألف   12 إلى  تاريخها  يعود  التي  األثرية،  المواد 
العثمانية  والمواد  ميالدية،   1750 عام  وحتى  الميالد 
 1911 حتى   1551 عام  إلى  تاريخها  يرجع  التي  ليبيا  من 

ميالدية«.
الحد من  إلى  القيود تهدف  أن هذه  وأوضح غولدشتاين 
الطرق  بين  من  وهي  بها،  واالتجار  لآلثار  النهب  عمليات 
العديدة التي تحارب بها الواليات المتحدة تمويل اإلرهاب، 

وتعطل األسواق غير الشرعية لبيع اآلثار.

 يوم للعرس الفزاني في سبها
سبها - رمضان كرنفودة

تحت شعار »صورة تراثية«، ُأقيم الجمعة بحي النزيلة بسبها 
يومٌ للعرس الفزاني ومعرضٌ للصناعات التقليدية والمأكوالت 
الشعبية الذي أشرفت عليه ونظمته جمعية بيت األصيل للفنون 
والتراث، بحضور عدد من أعيان برقة للمصالحة، والفعاليات 

األهلية، والعائالت واألطفال بسبها.
وقالت رئيسة جمعية البيت األصيل للفنون والتراث عائشة 
معتوق لـ»الوسط«: »من خالل هذا اليوم نحاول نقل، بصورة 
حية، صورة تراثية إلى الجيل الجديد والليبين والعالم، جزء من 
الحياة القديمة في سبها خاصة وفزان عامة، هذه البرامج مهمة 
الهوية  الفترة من أجل تعزيز هويتنا وتقاليدنا ألنَّ  في هذه 
كبيرًا  نفسيًّا  ضغًطا  تعاني  والناس  ضائعة  أصبحت  الليبية 
نتيجة األوضاع األمنية واالقتصادية والمعيشية، ونحن نحاول 
إيقاد شمعة تنير هذا الظالم وإرسال رسالة خاصة إلى الليبيين 
عليه  يجتمع  واحدًا  وتراًثا  تقاليد  نملك  أننا  إلى  العالم  وإلى 
الليبيون على قاعدة واحدة من أجل العيش السلمي والسالم 

والمحبة والوئام«.
لـ»الوسط« عن بهجتهم بهذا  الحضور  العديد من  وعبر 
اليوم الذي أعاد الذاكرة بهم إلى طفولتهم، مثل اللعب بألعاب 
صنعت من بقايا علب الحليب والزيت، وسوق الخضار الشعبي 

وتدوير بعض األطعمة القديمة.

ليبيا بعيون التشكيلي اإليطالي ماريو سكيفانو
لآلداب  الليبية  الجمعية  تنظم 
والفنون، محاضرة للفنان التشكيلي 
الضوء  فيها  يسلط  الغماري،  أحمد 
الفنان  أعمال  في  ليبيا  مالمح  على 
التشكيلي اإليطالي ماريو سكيفانو، 
على  عامًا  عشرين  مرور  لمناسبة 
بدارحسن  مارس،   6 في  رحيله، 

الفقيه بالمدينة القديمة طرابلس.
شهدت  الذي  سكيفانو،  ويعتبر 
في  مولده  الليبية  الخمس  مدينة 
رائد   ،1934 العام  سبتمبر   20
في   »pop art« الشعبي  الفن  تيار 
أهم  وأحد  والعالم  وأوروبا  إيطاليا 
الفنانين  أهم  من  يعد  كما  أقطابه، 
التشكيلي  المشهد  في  المجددين 
بعد  ما  فترة  خصوصًا  اإليطالي، 

ستينات القرن المنصرم.

 ،1998 يناير   26 توفي سكيفانو 
عن عمر يناهز 64 عامًا بعد تدهور 
نقل  مفاجئ  بشكل  الصحية  حالته 
»روح  يسمى  مشفى  إلى  إثرها 
اإليطالية،  روما  بمدينة  القدس« 
أنفاسه األخيرة، وظهرت  حيث لفظ 

في  رأسه  لمسقط  كبيرة  مساحة 
»النخلة«  نجد  حيث  الفنية،  أعماله 
في  يشاهدها  كان  التي  و»النجوم« 
»الصحراء«  وأيضًا  الخمس  مدينة 
اللوحات  من  طويلة  سلسلة  ضمن 

التي نفذها في الستينات.

<  مشاهد من العرض المسرحي »حكايا ليل«

<  أونيس يقص شريط افتتاح مركز بني نصير

<  أحد أعمال سكيفانو<  سكيفانو

<  الترث يزين معرض الصناعات التقليدية

إبراهيم حميدان
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»جلوكوز« يتناول حياة 
مطربي المهرجانات 

الشعبية

مخرج »صيف بارد«:

 العمل ال يعبر عن املرأة السعودية أو العربية وإنما هو إنساني بالدرجة األولى

الثامنة  دورته  على  الستار  السبت  )برليناله(  السينمائي  برلين  مهرجان  أسدل 
والستين بمنح جائزة الدب الذهبي إلى الفيلم الروماني »تاتش مي نات« )ال تلمسني(، 
وهو دراما وثائقية تجريبية تستكشف الحميمية الجنسية والمخاوف المحيطة بها في 

دورة اتسمت بالقوة لناحية السينمائيات المشاركات وقصص النساء.
وقالت الرومانية أدينا بينتيلي )38 عامًا( مخرجة »تاتش مي نات« بعد فوزها غير 
المتوقع عن أول عمل لها إن الفيلم يحمل »دعوة للمشاهد إلى حوار« من خالل نقله 
مشاهد صادمة عن العري واإلعاقة. وبينتيلي هي سادس امرأة تفوز بالجائزة الرئيسة 
في المهرجان منذ تأسيسه قبل 68 عامًا، وبالرغم من اعترافها بأن الفيلم يمكن أن 
يسبب شعورًا بعدم االرتياح للمشاهد، إال أنها اعتبرته استفزازاً »ضروريًا«. وأضافت أن 
»الفيلم دعوة للتعاطف والحتضان اآلخر وإلعادة النظر بكل ما تعرفه«، وفق »فرانس 
برس«. ونال جائزة الدب الفضي ألفضل إخراج األميركي ويس أندرسون عن فيلمه 
من  البداية  منذ  كان  متحركة  رسوم  فيلم  وهو  الكالب(،  )جزيرة  دوغز«  أوف  »آيل 

المرشحين الكبار للفوز من بين 19 متنافسًا.
يؤدي بصوته  الذي  بيل موراي  الممثل  وقال 
تسلمه  عند  الفيلم  في  الكالب  أحد  شخصية 
الجائزة نيابة عن المخرج مازحًا: »لم أفكر قط أن 

أذهب للعمل ككلب وأعود إلى البيت مع دب«.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى الفيلم 
للمخرجة  »ماغ«  الساخر  االجتماعي  البولندي 
الثانية من  الفائزة  مالغورزاتا شوموفسكا، وهي 

بين أربع نساء شاركن في المسابقة الرسمية.
ويعرض الفيلم قصة رجل ينبذه مجتمعه بعد 
إجرائه عملية زرع وجه إثر تعرضه لحادث مروع، 
في حبكة تختبر التوترات حول الهوية واإلقصاء 
في أوروبا الشرقية. وقالت شوموفسكا إن الفيلم 
»يعكس مشاكل ليس فقط في بلدي« لكن حول 

العالم أجمع، مضيفة: »أنا سعيدة ألني مخرجة امرأة«.

نساء مكافحات
وفازت آنا برون من باراغواي بجائزة الدب الفضي ألفضل ممثلة عن دورها في »ذي 
ايريسيس« )الوريثات( الذي أدت فيه دور مثلية في منتصف العمر تذهب شريكتها إلى 
السجن بسبب ديونهما المتراكمة. وقالت: »أود أن أهدي هذه الجائزة إلى نساء بلدي 

اللواتي اعتبرهن من المكافحات«.
وفاز الفرنسي أنطوني باجون بجائزة أفضل ممثل لتجسيده المؤثر شخصية شاب 
يحاول التغلب على إدمانه المخدرات في فيلم سيدريك كان »ال بريير« )الصالة(. وقال 
الممثل البالغ 23 عامًا للصحفيين: »لقد صليت كثيرًا للحصول على هذا الدب، وهذا أمر 

ال يصدق إنه حلم تحقق بالنسبة لي«.
أما الفيلم المكسيكي »ميوزييم« )متحف( عن قصة حقيقية عن سرقة جريئة لمتحف 
في مكسيكو قام بها تلميذان العام 1985، فنال جائزة أفضل سيناريو. ونال الفيلم 
النمساوي »ذي فالدهايم والتس« من إخراج روث بيكرمان حول الفضيحة التي أحاطت 
بالماضي النازي لألمين العام السابق لألمم المتحدة كورت فالدهايم، جائزة أفضل 
وثائقي. ورغم االستحسان الكبير الذي ناله في صفوف النقاد، خرج فيلم »يو-جوالي 
22« حول المجزرة التي راح ضحيتها 69 شخصًا غالبيتهم من المراهقين على جزيرة 
أوتويا النروجية عندما أطلق اليميني المتطرف انديرس بيرينغ بريفيك النار عليهم في 

2011، من المسابقة خالي الوفاض.
وألقت حركة )#مي_توو( أو »أنا أيضًا« هذا العام بظاللها على مهرجان »برلين« 
من خالل العديد من األفالم التي تناولت مواضيع متعلقة بالمرأة، إضافة إلى مبادرات 
أطلقت لمحاربة االستغالل الجنسي والتمييز، لتثبت النساء أنهن الفائزات األكبر في 

برليناله 2018.

تكريم داني جلوفر في الختام.. »مخلوقات منقرضة« أفضل فيلم في »أسوان لسينما املرأة«

لمهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات  الثالثاء  مساء  اختتمت 
»أسوان لسينما المرأة«، التي تحمل اسم المناضلة الجزائرية 
العالمي  النجم  جميلة بوحيرد، حيث شهد حفل الختام تكريم 
والمنتجة  والمخرجة  األبنودي  والمخرجة عطيات  داني جلوفر، 

ماريان خوري، ومصممة المالبس ناهد نصراهلل
لجنة  منح  عن  القصير  الفيلم  مسابقة  جوائز  وأسفرت 
المقدس«  »المرض  األميركي  للفيلم  خاصًا  تنويهًا  التحكيم 
التي  سيناريو  أفضل  بجائزة  فاز  فيما  سكوكينجز،  إريكا  إخراج 
ديمتريس  السيناريست  الزيات  لطيفة  الكاتبة  اسم  تحمل 
كاتسميريس من اليونان عن فيلم »عدت يا أمي«، وفاز بجائزة 
أفضل إخراج التي تحمل اسم المخرجة بهيجة حافظ، المخرجة 
إلزا ماريا جاكوبسدوتير عن فيلم »أتيلييه« من الدنمرك، وفاز 
فيلم  داغر  آسيا  المنتجة  اسم  تحمل  التي  فيلم  أفضل  بجائزة 

»بعد اللقاء«، إخراج كيرسيكا ساري من فنلندا.
برئاسة  الطويل  الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وأعلنت 
اللجنة  منحت  حيث  الجوائز،  راشدي  أحمد  الجزائري  المخرج 
البياض«  ترتدي  ال  »المالئكة  الصيني  للفيلم  خاصًا  تنويهًا 

وريحان«  »مستكة  لفيلم  خاصًا  وتنويهًا  كو،  فيفيان  إخراج 
للممثلة  خاصًا  وتنويهًا  عبدالسالم،  دينا  إخــراج  مصر  من 
بجائزة  وفاز  أم«،  »ليلى  فيلم  في  دورها  عن  القسور  نورة 
الممثل  لطفي  نادية  الفنانة  اسم  تحمل  والتي  ممثل،  أفضل 
منقرضة«  »مخلوقات  فيلم  في  دوره  عن  بواه  جاد  جريجوري 

فرنسا(. )بلجيكا- 
وفازت بجائزة أفضل ممثلة، والتي تحمل اسم الفنانة سعاد 
»السعداء«  فيلم  في  دورها  عن  قاسي  نادية  الممثلة  حسني 
اسم  تحمل  والتي  سيناريو،  أفضل  بجائزة  وفاز  الجزائر،  من 
الكاتبة لطيفة الزيات، المخرجة والكاتبة صوفيا جامه عن فيلم 
»السعداء« من الجزائر، وفاز بجائزة أفضل إخراج، والتي تحمل 
اسم المخرجة بهيجة حافظ، المخرجة ميك ذي يونج عن فيلم 
الخاصة،  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفاز  هولندا،  من  أم«  »ليلى 
التي تحمل اسم المونتيرة رشيدة عبدالسالم الفيلم المصري 
»زهرة الصبار« إخراج هالة القوصي، وفاز بجائزة أفضل فيلم، 
التي تحمل اسم المنتجة آسيا داغر فيلم »مخلوقات منقرضة« 

إخراج جيل بوردو )بلجيكا-فرنسا(.
السينما  نقاد  جمعية  جائزة  تحكيم  لجنة  رئيس  وأعلن 
المصريين، الناقد عصام زكريا، والتي تحمل اسم الناقد الكبير 

الراحل سمير فريد عن فوز فيلم »السعداء« من الجزائر.

نور الكاديكي لـ »الوسط«: مشاهد إصابتي من كواليس »السر«
نور  الليبية  الفنانة  تنتهي 
تصوير  من  الخميس  الكاديكي، 
»السر«  مسلسل  في  مشاهدها 

المقبلة. الفترة  في  والمقرر عرضه 
خاصة  تصريحات  في  نور  وأشارت 
مشغولة  كانت  أنها  إلى  لـ»الوسط« 
تصوير  في  الماضية  الفترة  طوال 
مسلسل  في  لها  المتبقية  المشاهد 
بنغازي  إلى  تسافر  ولم  »السر« 

.2014 منذ العام 
الرواية  صحة  بذلك  نافية 
التعدي  حول  انتشرت  التي 
مؤكدة  بنغازي،  في  عليها 
انتشرت  التي  الصور  أن 
من  هي  مصابة  وهي  لها 
مسلسل  تصوير  كواليس 
وأنها  خصوصًا  »السر«، 
بصحبة  خاللها  تظهر 
محمد  العمل  مخرج 
الفنانين  وزمالئها  حمدي، 
وأحمد  المليجي  هشام 

كرارة.
أنها  على  نور  وشددت 
المسلسل  عرض  تنتظر 
من  طويلة  فترة  بعد 
تظهر  أنها  حيث  التصوير، 
ال  جديد،  بشكل  خالله  من 
الدور  سيما من حيث مساحة 
شخصية  تجسد  إذ  وطبيعته، 
على  تلعب  وشريرة  غامضة 
داخل  الصراع  في  أكثر من طرف 
من  النهاية  في  وتنتقم  العمل 
مشيرة  ظلموها،  الذين  األشخاص 
خارج  العمل  عرض  فكرة  أن  إلى 

للجمهور  كبيرة  فرصة  سيتيح  رمضان 
أكبر. بشكل  لمشاهدته 

بطولة  من  هو  »السر«  مسلسل 
عامر  ووفاء  فهمي  حسين  النجم 

ماجد الربيعان: حاولت تقديم 
السعودية الجديدة التي نتطلع إليها

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

السنة الثالثة
العدد 119

اخلميس
13 جمادى اآلخر 1439 هــ

1 مارس 2018 م

الوسط ـ محمد علوش

لم أسافر  إلى ليبيا منذ العام 2014

وريم  نصري  ومايا  الشافعي  ونضال 
جالل  ومنة  كرارة  وأحمد  البارودي 
وأميرة  عمر  وألفت  سليمان  ومحمد 
فارس،  ومايا  كريم  ونورين  نايف 
محمد  وإخراج  موسى  حسام  تأليف 

حمدي.
تحديد  نور  تنتظر  أخرى،  ناحية  من 
فيلمها  مشاهد  لتصوير  العودة  موعد 
»جلوكوز«، والذي يعد أولى بطوالتها 
التجارب  من  عدد  بعد  السينمائية 
الفنان  مع  جوجل«  »صابر  في  آخرها 
محمد  وإخراج  رجب  محمد  المصري 
العام  عرضه  تم  والذي  حمدي، 

 أيوب الغرياني ينتهي
من تسجيل »أصل الغية«

الوسط - الصغير الحداد

انتهى الفنان الليبي أيوب الغرياني من تسجيل وتجديد أغنية 
»أصل الغية« للمطرب الكبير راسم فخري ضمن أعمال الجلسة 

.2018
تنفيد  من  األغنية  أن  إلى  لـ»الوسط«  تصريحات  في  وأشار 
شركة  منفد  ومنتج  نجم،  ياسر  الموسيقي  الموزع  وتوزيع 

»مرافئ« لإلنتاج الفني.
أول  الغنائية، حيث أصدر  األعمال  الكثير من  الغرياني  وقدم 
أغنيات: »انحبك« و»اندور  ألبوم بعنوان »نفترض« وضم تسع 
و»نار  همك«  و»كل  ليل«  و»عيونك  الدنيا«  و»حبيت  عليك« 
الغيرة« وأغنية »نفترض« التي قام بتصويرها بطريقة الفيديو 

كليب.
كما شارك أخيرًا في فيلم »زهرة البنفسج« وهو أولى تجارب 
المطرب أيوب الغرياني السينمائية، من بطولة خدوجة صبري 

وتأليف عبد اهلل الزروق، ومن إخراج وائل الرومي.

الربيعان  ماجد  الشاب  السعودي  المخرج  تحدث 
عن الضجة التي أعقبت الكشف عن مسلسله الجديد 
استعملت  مغرضة  ضجة  إنها  وقال  بارد«،  »صيف 

شعارات وطنية شريفة لتصفية حسابات شخصية.
الحملة استخدم صناعها في ذلك  وأضاف أن هذه 
الكذب وقلب الحقائق وتشويه صورة العمل من خالل 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  وخطير  سيئ  استخدام 
لمحاباة أطراف معينة والوقوف في وجه الفن والثقافة 
المملكة  تعيشه  الذي  والفكري  االجتماعي  والتطور 
الحقيقية لما يحدث  العربية السعودية حاليًا. واألزمة 
التواصل  وسائل  أن  تخيل  البعض  أن  هي  حاليًا 
على  والهجوم  األحكام  إلطالق  منصة  االجتماعي 

األشخاص كما يشاء.
المسلسل  الغالبية لم تشاهد  أن  الربيعان  وأضاف 
فما بالك بقراءة الرواية المأخوذ منها العمل. وأضاف 
أن المسلسل ينطلق من خالل حبكة درامية لصديقات 
أوروبا  في  الصيف  إجازة  يقضين  وعربيات  سعوديات 
شخصية  كل  تتخذ  اإلجازة  تلك  خالل  ومن  وبيروت، 
بتفكيرها  المرتبطة  وقراراتها  الخاصة  خياراتها 
الشخصي، وهناك الجيد والسيئ، والخير والشر، هذه 

هي الدراما.. صراع بين النور والظالم وفِي النهاية ال 
يصح إال الصحيح، وكل ذلك في أجواء درامية جديدة 
على الدراما السعودية والخليجية عمومًا، ومن منطق 
مختلف عن الميلودراما المعتادة في المعالجات الفنية.
وأشار إلى أن الدراما السعودية نفسها تحدثت في 
أعمال سابقة عن قضايا مهمة وأكثر جرأة ولم يتحدث 
والمخدرات  الجنسية  المثلية  مثل  قضايا  عن  أحد 
ومواضيع أخرى ال توجد في عملنا ومع هذا يهاجموننا.
العربية  بالجنسيات  مليئًا  المسلسل  كون  وعن 
المختلفة  العربية  األعمال  إن  المخرج  قال  لبطالته، 
أعمال  وهي  الجديد،  واقعنا  هي  عربية  جنسيات  من 
المشاهد  ويحبها  والحيوية  المتفجرة  بالدراما  غنية 
لما فيها من اختالفات الفكر والفهم للحياة والتقارب 
لهجاتنا  على  ونتعرف  أكثر  بعضنا  لنفهم  بيننا كعرب 
المتعددة، وهي تعاون عربي فني كبير بين الفنانين 
وتعارف يحقق إبداعاته الخاصة والمستفيد الكبير من 

هذه األعمال هو الجمهور العربي.
وأكد المخرج السعودي أن تحويل األعمال الروائية 
إلى أعمال تلفزيونية ذات قيمة خاصة ونقل إبداع من 
ينطلق من معطيات  تلفزيونية  دراما  إلى  روائي  لون 
الرواية، ويحقق مصداقية أكثر وذات عمق فني ووصف 
التفاصيل  وأدق  التصوير  وأماكن  للشخصيات  مفصل 
واإلكسسوار، والمهم أن تعمل مع شركة مثل )آي سي 

ميديا( بإشراف األستاذ إياد الخزوز لم تبخل بشيء على 
العمل وقدمت كل الظروف الممكنة لتحقيق متطلبات 
الرواية، ووفرت كل شيء تقني وفني إلنجاح المسلسل، 
فتم التصوير في سويسرا وبيروت وأبوظبي والرياض 

وتوفير أماكن تصوير جديدة ومبهرة.
على  وعرب  سعوديين  فنانين  مع  التعاقد  تم  كما 
والجماهيري  الفني  النجاح  لتحقيق  المستويات  أعلى 
المرأة  عن  يعبر  العمل  هل  تساءلنا  ولو  للمسلسل. 
بالدرجة  إنساني  العمل  فإن  العربية  أو  السعودية 
األولى، فالعمل الفني هو بحث عن المشاعر اإلنسانية 
عن  تعبير  وهو  اإلنسان،  بها  يتمتع  التي  الجميلة 
المرأة عمومًا في لحظات قوتها وضعفها فهذا الكائن 
الجميل يستحق منا أكثر لطفًا وفهمًا، ولم يكن العمل 
إنما شخصيات  العربية  أو  السعودية  المرأة  عن  يعبر 
وطريقة  الخاصة  خياراتها  في  أسلفنا  كما  محددة 

تفكيرها وفهمها للحياة، فالعمل ال يعبر عن شعب وال 
دولة على اإلطالق.

وعن أكثر شيء أحب كمخرج سعودي أن يبرزه في 
العمل، قال ماجد، أحببت الرواية التي أبدعتها كاتبة 
معينة  بفئة  خاصة  أجواء  من  تقدمه  وما  سعودية 
للشخصيات  درامية  فرضيات  في  محددة  وشخصيات 
أقدمها  أن  وحاولت  الشخصيات،  خيارات  واحترمت 
حرة  يجعلها  وما  شخصية  لكل  المناسب  بالشكل 
أن  وحرصت  التمثيل،  أو  الشكل  في  سواء  ومنطلقة 
تكون ضمن إطارها الحقيقي وال تمثل أحدًا إال نفسها 
يشاع،  كما  العربي  أو  السعودي  الشعب  وليس  هي 
فاإلنسان هو اإلنسان في أي بلد ومكان يحب ويكره 
ويغضب ويسامح وليس هناك خصوصية لبلد عن بلد 

في المشاعر اإلنسانية.
وأضاف أنه كمخرج كان حريصًا على أن يكون أمينًا 
الرواية  في  صوتها  المرأة  يعطي  وأن  الرواية،  على 
ولها الحق في إبراز وجهة نظرها، وحرصت أن يكون 
وأن  واإلخراج،  التصوير  في  ذا طابع خاص  المسلسل 
الطابع  يكون  وأن  أكثر،  أريحية  في  الممثلون  يكون 
العام يخدم القصة وال يطغى عليها، وأن نقدم أماكن 
المسلسل،  أجواء  تناسب  وديكورات  رائعة  تصوير 
نتطلع  التي  الجديدة  السعودية  المسلسل  ويقدم 

إليها.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

<    نور الكاديكي في كواليس تصوير »السر« 

<   من كواليس تصوير  »صيف بارد«

<   داني جلوفر وزوجته<   من حفل ختام مهرجان أسوان

النساء يحصدن نصيب األسد 
من جوائز »برلني السينمائي«

< المخرجة الرومانية أدينا بينتيلي

الماضي.
حياة  »جلوكوز«  فيلم  يتناول 
وكيفية  الشعبية  المهرجانات  مطربي 
إلى  بأغانيهم  ووصولهم  عملهم 
مراد  بطولته  في  ويشارك  الجمهور، 
األزلي،  ومروة  قنديل  وأيمن  فكري 
زكي  ممدوح  وإخراج  تأليف  من  وهو 
سامح  للمخرج  مساعدًا  عمل  الذي 
»كباريه«  فيلمي  في  عبدالعزيز 

و»الفرح«.
بإعادة  سعادتها  عن  نور  وأعربت 
شاركت  التي  »ليلة«  مسلسلها  عرض 
يوسف  رانيا  بجوار  بطولته  في 
ورمزي  سالمة  وأحمد  خليل  ومكسيم 
الصايغ  وسهر  كرم  وهيدي  لينر 
وابتهال  البزاوي  ومحمود  رزق  وأمل 
وأحمد  العيلي  وحمزة  الصريطي 
وسيناريو  وقصة  قدري،  ونور  صيام 
بكير  وإخراج محمد  وحوار هاني كمال 
لإلنتاج  ميديا«  »سكوير  شركة  وإنتاج 
قطب  منى  )المنتجة  واإلعالمي  الفني 

حمودة(. إبراهيم  والمنتج 
إطار  في  المسلسل  أحداث  وتدور 
تتناول  حيث  اجتماعي  رومانسي 
مختلفة  شخصيات  حكايات  األحداث 
والذين  الوسطى،  الطبقة  من 
من  الحياة  مع  صراع  في  يعيشون 
من  األحداث  خالل  لنرى  التحقق،  أجل 
وسط  وفي  أحالمهم  تحقيق  يحاولون 
كانت  أحالمهم  أن  يكتشفون  ذلك 
كذلك  يروها،  لم  لكنهم  منهم  قريبة 
نجد من يُضيع أشياء كثيرة جيدة في 
للسراب،  يصل  النهاية  وفي  حياته 
صراع  قصة  المسلسل  يناقش  كما 
أي  يسلك  وهل  الصعود،  في  اإلنسان 
بقيمه  يتمسك  أنه  أم  للصعود  طريق 

ومبادئه دون خسارة نفسه.



مستوى  على  النيجيرية   - الليبية  المواجهات  تعود 
يلتقي  حين  غياب،  بعد  األفريقية  األندية  بطوالت 
»أكوا  النيجيرية،  القدم  كرة  ممثل  مع  االتحاد  فريق 
ضمن  تونس،  في  المقبل  الثالثاء  يــوم  يونايتد«، 
األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  من   32 الــدور  ذهاب 

»الكونفدرالية«.
عقب  المواجهة  لهذه  االتحاد  فريق  تأهل  وجــاء 
إقصائه فريق »الساحل«، بطل النيجر، بعد فوزه ذهابًا 
لقاء  في  أيضًا  الفوز  تحقيق  من  وتمكن  لصفر،  بهدف 
بثالثة  نيامي،  العاصمة  في  الساحل  دار  بعقر  اإلياب 
أول  في  األهــداف  من  رصيده  ليرفع  نظيفة،  أهــداف 
يمنى  أن  دون  أهــداف،  أربعة  إلى  بالبطولة  جولتين 

مرماه بأي هدف، محافظًا على نظافة شباكه.
النيجيرية  الكرة  ممثل  تأهل  جاء  اآلخر،  الجانب  على 
ــال  »روي فريق  حساب  على  يونايتد«  »أكــوا  فريق 
بهدفين  ذهــابــًا  خسارته  بعد  غامبيا  من  بانغول« 

لهدف، وفوزه إيابا بهدفين لصفر.
بالفريقين  الخاصة  واإلياب  الذهاب  نتيجة  مجموع 
الليبية،  الكرة  ممثل  كفة  ترجح  التمهيدي،  الدور  في 
صالبة  تؤكد  األرقـــام  لغة  إن  حيث  االتــحــاد،  فريق 
هجومية،  بقوة  وتمتعه  الدفاعي،  الجانب  على  الفريق 
مرماه  ولوج  دون  أهداف  أربعة  أحراز  من  تمكن  حيث 
أهداف  ثالثة  يونايتد«  »أكــوا  سجل  فيما  هــدف،  أي 

واستقبل مرماه هدفين.
شباك  في  النيجيري  الفريق  سجله  الــذي  الهدف 
الفريق  هــذا  أن  مؤشرًا  يعطي  غامبيا،  في  منافسه 
في  اللعب  وقدرة  أرضه،  خارج  هجومية  شجاعة  يملك 
يتوجب  ما  المنافس،  الفريق  دفاع  خلف  من  مساحات 
ال  حتى  الذهاب،  لقاء  في  الحذر  توخي  »العميد«  على 
حالة  االفتراضي«  »الهدف  بخاصية  المنافس  يستفيد 
كما  اللقاءين،  مجموع  في  وتعادال  الذهاب،  في  سجل 

فعل مع الفريق الغامبي في الدور التمهيدي.

إطاللة تاريحية
مستوى  على  النيجيرية   - الليبية  المواجهات  بــدأت 
حين   1977 العام  مرة  ألول  األفريقية  األندية  بطوالت 
النيجيري  »رينجرز«  بفريق  ط«  »األهلي  فريق  التقى 

حاملي  األفريقية  األنــديــة  بطولة  منافسات  ضمن 
بمدينة  األول  الــذهــاب  لقاء  أسفر  حيث  الــكــؤوس، 
بينما  سلبيًا،  الفريقين  تعادل  عن  النيجيرية  الغوس 
عن  بنغازي  بملعب  جــرى  ــذي  ال الــعــودة  لقاء  أسفر 
الالعب  أحــرزه  لهدف  بهدف  ولكن  التعادل،  نتيجة 
السباق  طرابلس  أهلي  فريق  ليغادر  الجدايمي،  حسين 

األفريقي.
ليبيا  في  الكروية  المسابقات  توقف  فترة  وخــالل 

منتخب  مثل  الماضي،  القرن  من  الثمانينات  مطلع 
أفريقيا  كؤوس  كأس  بطولة  في  الليبية  الكرة  بنغازي 
القرعة في مواجهة فريق شوتنغ  1981 وأوقعته  العام 
على  ذهابًا  النيجيري  الفريق  فاز  حيث  النيجيري،  ستارز 
ملعبه في الغوس، بهدف لصفر وتفوق منتخب بنغازي 
فوزي  الالعب  أحــرزه  طرابلس  بملعب  لصفر  بهدف 
التأهل  بطاقة  النيجيري  الفريق  ليحسم  العيساوي، 

لصالحه بركالت الترجيح.

جديد  من  النيجيرية   - الليبية  اللقاءات  وتجددت 
حاملي  األفريقية  األنــديــة  بطولة  في   1991 العام 
1991 حين التقى فريق المدينة بفريق  الكؤوس العام 
األول عن فوز  الذهاب  لقاء  النيجيري، حيث أسفر  ليونز 
بينما  لصفر،  بهدفين  ملعبه  على  النيجيري  الفريق 
سلبيًا  الفريقين  بتعادل  بطرابلس  اإلياب  لقاء  انتهى 
محمد  المدافع  خاللها  أهدر  مباراة  في  أهــداف  دون 
النيجيري  الفريق  ليتأهل  لفريقه  جزاء  ركلة  إسماعيل 

إلى الدور التالي.
أخرى  مــرة  النيجيرية   - الليبية  اللقاءات  توقفت 
فريق  بلقاء   2004 العام  طويل  غياب  بعد  ــادت  وع
تمكن  حيث  النيجيري،  »رينجرز«  فريق  مع  »النصر« 
الذهاب  لقاء  في  الفوز  تحقيق  من  »النصر«  فريق 
أحمد  الالعب  أحــرزه  لصفر  بهدف  بنغازي  في  األول 
إيابًا  الفوز  من  النيجيري  الفريق  تمكن  بينما  الــزوي، 
التالي،  الدور  إلى  ليتأهل  أهداف  بأربعة  الغوس  في 
التقى  أفريقيا  أبطال  دوري  وضمن   2011 العام  وفي 
فريق االتحاد ألول مرة بفريق نيجيري، حيث تقابل مع 
فيها  تفوق  واحدة  مباراة  في  النيجيري  »أنيمبا«  فريق 
التالي،  الدور  إلى  النيجيري بهدف لصفر وتأهل  الفريق 
فريق  خرج  الكونفيدرالية  ملحق  وفي  العام  نفس  وفي 
أمام  واحدة خسرها  مباراة  بعد  الدور  هذا  من  االتحاد 

فريق »سان شاين ستارز« النيجيري بهدف لصفر.

واحدة بـ »الشان«
المنتخب  مباراة  فتعد  المنتخبات،  مستوى  على  أما 
بطولة  منافسات  ضمن  النيجيري  نظيره  مع  الليبي 
أفريقيا لالعبين المحليين »الشان« التي ُاخُتتمت مؤخرًا 
تاريخ  في  واألولى  الوحيدة  المواجهة  هي  المغرب  في 
المنتخب  حسمها  وقد  المنتخبين،  مباريات  وسجل 

النيجيري لصالحه بهدف لصفر.

في
املرمى

»ودية« تقلب »فيس بوك«

على الجعفري

نادي هالل سبها يحتفل بحصوله على الترتيب األول ألندية 
الجنوب في دوري الدرجة األولى بعد تفوقه في جميع 

مبارياته محقًقا آخر فوز الثالثاء على نادي النهضة بسبها 
بثالثة أهداف مقابل هدف.

مدرب فريق الكرة األول بنادي دارنس، محمد البرعصي، ◆
يقول إن مواجهة فريقه المقبلة مع النجمة، هي األهم في 
الدوري، وهو مستعد لها، فالفريق بال إصابات أو غيابات، 

وهناك تواجب من اإلدارة وفًقا إلمكانياتنا.

◆

بإلغاء  الجعفري،  جمال  الليبي،  القدم  كرة  اتحاد  رئيس  قرار  فجر 
المباراة الودية التي كانت مقررة يوم 15 مارس المقبل، بين المنتخب 
بوك«،  »فيس  االجتماعي  التواصل  موقع  اإليراني،  ونظيره  الوطني 

بسبب ما شهدته من ردود أفعال زوارها من عشاق الكرة الليبية.
وتنوعت تعليقات الجماهير حوول مؤيد للقرار، وهم قلة، فيما اشتعل 
الموقف بين الجماهير التي كانت ترغب في خوض المباراة، مهما كانت 

أسباب االعتذار.
وترى الجماهير أن سبب عدم وجود مدرب للمنتخب األول هو من 
الوطني،  المدرب  ألن  نظرًا  بالمقنع،  ليس  المباراة،  دون خوض  حال 
عمر المريمي الذي تولى المسؤولية مع منتخب المحليين وحصل على 
المركز الرابع في بطولة االتحاد األفريقي لالعبين المحليين »الشان« 
األقل«  »على  المسيرة  تكملة  بإمكانه  مؤخرًا،  بالمغرب  اقيمت  التي 
لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان الجعفري، برر قرار الغاءه المباراة، 
نظًرا لعدم وجود مدرب للمنتخب الليبي، بجانب ارتباطات المحترفين 

بالخارج، لعدم وجود المباراة، ضمن أجندة الفيفا.
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دخل الويلزي جاريث بيل، جناح 
ريال مدريد اإلسباني، تاريخ الليغا، 
عقب مشاركته مع الفريق الملكي 
أمام إسبانيول، في الجولة الـ26 من 
منافسات البطولة.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة 
الدوري اإلسباني، إن بيل عادل 
رقم ديفيد بيكهام، العب ريال 
مدريد األسبق، كأكثر العب 
بريطاني مشاركة في الليغا، 
برصيد 116 مباراة.

ويلعب بيل في ريال مدريد منذ 
انتقاله لصفوف الفريق الملكي 
من توتنهام في 2013، مقابل 
101 مليون يورو.
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● المنتخب الليبي يحتفل بكأس »الشان«

الكرة الليبية تطالب »تيحا« بالثأر
سيطرة نيجيرية على المواجهات الليبية قبل لقاء االتحاد وأكوا يونايتد

لم يسبق لفريق ليبي أن أقصى 
فريقاً نيجيرياً في مسابقات 

األندية األفريقية

»أكوا يونايتد«.. ثالث فريق 
نيجيري يواجهه »العميد«

الوسط–زين العابدين بركان

مباراة تعادل 
رقم بيكهام

الليبـي  باالتحـاد  المسـابقات  لجنـة  حـددت 
القـدم اإلثنيـن الخامـس مـن مـارس  لكـرة 
المؤجلـة  المبـاراة  إلقامـة  موعـدا  المقبـل 
ليبيـا  كأس  مسـابقة  مـن  الوحيـدة 
ووفـاق  التحـدي  بيـن  الــ64  دور  فـي 
إجدابيـا بملعـب شـيخ الشـهداء بمدينة 

ء. لبيضـا ا
الفائـز مـن المبـاراة سـيلتقي األهلـي 
طرابلـس »الزعيـم« حامل اللقـب في دور 

الــ32 من المسـابقة.
وكانـت جـرت، اإلثنيـن قبـل الماضـي، 
بطرابلـس، قرعة دور الــ32 لـكأس ليبيا 
المواجهـات  عـن  وأسـفرت  القـدم،  لكـرة 

التاليـة:
يلتقـي المدينـة مـع الملعـب الليبـي، أحد 
فـرق الدرجـة الثانيـة، واالتحاد سـيتبارى مع 

الوحـدة، وأهلي طرابلـس سـيواجه المتأهل 
مـن التحـدي ووفـاق أجدابيـا، وخليـج سـرت 
سـيتبارى مـع شـباب الجبـل، وأهلـي بنغـازي 
أبـي  يلتقـي  واألخضـر  بنغـازي،  نجـوم  مـع 

األشـهر، والجمـارك مـع نجـوم أجدابيـا.
دارنـس،  مـع  الشـط  يلتقـي  كمـا 
والترسـانة مع الشـروق بالزنتان، وأبوسـليم 
يلتقـي الهـالل، واألندلـس يواجـه اليرموك، 
والتعـاون  ترهونـة،  أمـل  مـع  والمحلـة 
يواجـه  والمجـد  زليتـن،  النصـر  يلتقـي 
االتحـاد  يواجـه  شـحات  والصداقـة  النجمـة، 

تـي. ا لمصر ا
بنظـام  تقـام  الـكأس  مباريـات  أن  يذكـر 
خروج المغلـوب، وفـي حالـة انتهـاء المباراة 
الجـزاء  ركالت  إلـى  اللجـوء  يتـم  بالتعـادل 

الترجيحيـة.

ملعب شيخ الشهداء يفصل في أخر مباريات دور 64 للكأس

كشفت تقارير طبية من داخل نادي 
أهلي طرابلس، أن نجم المنتخب 
الوطني الليبي األول لكرة القدم 

و»الزعيم«، عبد الرحمن العمامي، 
لن يتمكن من العودة سريعًا إلى 

تدريبات الفريق، ومن ثم إلى 
خوض مبارياته، بسبب اإلصابة 

التي تعرض لها العمامي في 
مباراة أمام ضيفه المدينة، 

الجمعة الماضي ضمن 
منافسات الجولة الثانية لدور 

اإلياب من الدوري الممتاز، 
و التي أقيمت بحضور 
جماهيري لم تشهده 
المالعب الليبية منذ 
فترة طويلة بسبب 
الوضع األمني في 

بعض من المناطق.
العمامي  أجراها  التي  المقطعية  األشعة  وأوضحت 
في  بكسر  مصاب  أنه  تبين  إصابته،  موضع  على 
الضلع السابع، ويحتاج لراحة لمدة أسبوعين، نظرًا 

لحساسية موضع االصابة التي ال تقبل التجبير.
أهلي  نادي  مسؤولي  من  عدد  قام  جانبه،  من 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  مقدمتهم  في  طرابلس، 
مستشفي  في  العمامي  بزيارة  أبوعون،  ساسي 
الدعم  الجميع  له  وقدم  فيها،  يعالج  التي  الخليل 

المعنوي.
صفقة  في  طرابلس  أهلي  إلى  انتقل  العمامي  وكان 
قادمًا من  الليبي،  الرياضي  الشارع  مدوية كانت حديث 
الماضي،  العام  من  يناير  في  بنغازي  أهلي  »غريمه« 
ولمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده 

مع ناديه السابق.
ويبلغ العمامي )32 عاًما(.

ويدعو العمامي إلى تغيير عقلية المشجع الليبي حتى 
يتقبل انتقال العب من ناد إلى غريمه مثلما يحدث في 
مدريد  ريال  من  العبون  ينتقل  حين  العالم  انحاء  جميع 
إلى برشلونة والعكس، موضحا اننا نعيش حاليا في زمن 

االحتراف.

الضلع السابع يبعد العمامي عن »الزعيم«
المصغرة،  القدم  كرة  تاريخ  سيذكر 
ليبيا،  في  تقام  رسمية  بطولة  أول  أن 
الذي  المصراتي،  التحدي  فريق  حققها 
توج بكأسها، أول أمس، بعد فوزه على 
بملعب   ،)4-5( الترجيح  بركالت  الجهاد 
الوقت  كان  حيث  طبرق،  في  الصقور 
انتهيا  للمباراة  واإلضافي  األصلي 

بالتعادل بدون أهداف.
التحدي،  العب  نال  أخرى،  جهة  ومن 
أبو بكر بوختالة، جائزة أفضل العب في 

المباراة.
جائزة  صرمان،  نجوم  واقتنص 
على  تفوقه  بعد  الثاني،  الترتيب 

اليرموك )1-0(، بهدف محمد حركات.
نورالدين  التحكيم،  ثالثي  المباراة  أدار 
خليل،  وعاشور  تكاله  وصالح  عبدالسالم 
رئيس  نائب  حضور  التتويج  حفل  وشهد 
األفريقي  االتحاد  ورئيس  الدولي  االتحاد 
صالحة،  بن  أشرف  المصغرة،  القدم  لكرة 

سمير،  أحمد  المصري،  االتحاد  ورئيس 
الطويلب،  حسين  الليبي،  االتحاد  ورئيس 
فيما  مازق،  الناجي  طبرق،  بلدية  وعميد 
والميداليات  البطولة  كأس  التحدي  استلم 
الترتيب  كأس  الجهاد  ونادي  الذهبية، 

الفضية. والمداليات  الثاني 

التحدي المصراتي يكتب التاريخ مع »المصغرة«

بقيادة  توغو  من  تحكيم  طاقم  القدم  لكرة  األفريقي  االتحاد  كلف 
في  ليبيا  ممثل  االتحاد  فريق  مباراة  إلدارة  نتال  أوغنانكوتان  كوكو 
يونايتد  أكوا  ضيفه  أمام  »الكونفيدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس 
أرضية  على  القادم  مارس   7 ستقام  والتي  الـ32  دور  النيجيري ضمن 

التونسية. بصفاقس  المهيري  الطيب  ملعب 
كاباسيما  ليمنا  األول  المساعد  المباراة  هذه  في  كوكو  وسيرافق 
الرابع  والحكم  تونو  أغبيديدي  كوكوفي  الثاني  والمساعد 

للقاء. بيبو والمغربي جمال كاواتشي مراقًبا  يانيسو 
بين  اإليـــاب  ــاراة  ــب م إدارة  مهمة  ــكــاف  ال ــد  وأســن
 18-17-16( أيام  خالل  بنيجيريا  ستقام  والتي  الفريقين 
الحكم  يقوده  األستوائية  غينيا  من  لطاقم  الجاري(  مارس 
نسوغا  ندونغ  إدجانغ  أغوستين  األول  والمساعد  إيانغ  إسونو  خواكين 
ديفيد  الرابع  والحكم  إرنستو  مونفورو  نسغو  أوندو  الثاني  والمساعد 

ندونغ إيسونو موكوي ويراقبه الغاني مونكايال نسام آدم.

تحكيم توغولي وكيني 
لذهاب وإياب االتحاد

● بيل 

● البرعصي 

● العمامي 

● فريق االتحاد يستعد لبطل نيجيريا في الكونفدرالية

● من مباراة نهائي الكأس بين أهلي طرابلس والهالل
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اعتبرت جماهير الكرة الليبية خروج فريق التحدي 
لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  تمهيدي  من 
القدم صادماً قياساً بالمردود الذي يقدمه الفريق 
هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز المحلية.

ــاً على  ــاب وبــالــرغــم مــن فـــوز الــفــريــق ذه
ملعب  على  أستارز«  ــا  »أدون غانا  بطل  نظيره 
محمود  لالعبه  بهدف  بالقاهرة  »بتروسبورت« 
وبعيدة  مقنعة  تكن  لم  المقدمات  أن  إال  علي 
اإلياب وسط  لقاء  الفريق، فخاض  إمكانات  عن 
ظروف اعتبرها الفريق صعبة، لكنها شبه طبيعية 
في معترك بلدان القارة السمراء، ما جعل البعض 
يقول إن »الفهود« تتميز بالسرعة الفائقة إال أنَّ 

تلك السرعة يقابلها ضعٌف بنيوي كبير.
قيادة  عن  األول  المسؤول  التقت  »الوسط« 
الفريق فنياً، المدرب الوطني صالح رحيل لترصد 
مغادرة  بعد  وما  أثناء  الفريق  ظــروف  ما  معه 
السباق األفريقي من الجولة التمهيدية، فقال في 

هذا الحوار:
»في البداية ال بد أن أعترف بأنني راٍض كل 
الرضا عما أسفرت عنه مشاركتنا في دوري أبطال 
التي  التمهيدي،  رغم خروجنا من جولة  أفريقيا 

واجهنا فيها فريق أدونا ستارز«.
في  فزنا  فنحن  بشرف،  البطولة  من  »خرجنا 
غانا  في  ــاب  اإلي في  وخسرنا  بهدف  الذهاب 
واحد، وتلك هي كرة  بفارق هدف  أي  بهدفين 

القدم«.
»على أرض الواقع وبعيدًا عن العاطفة، فريق 

والتأهل  التمهيدي  عبور  بإمكانه  كان  التحدي 
لدور الـ 32 على حساب الفريق الغاني لوال بعض 
فالفريق  بغانا،  واجهناها  التي  الصعبة  الظروف 
السفر  ومسافة  مدة  طول  جراء  اإلرهاق  ضربه 
مواصالت  وسيلة  ومن  آلخر  بلد  من  والتنقل 

ألخرى«.
مباراة  في  يسعفنا  لم  آخر  سبٌب  »هناك 
اإلياب، حيث افتقدنا عناصر كثيرة من أصحاب 
الضغوط،  هذه  تحت  واللعب  التعامل  خبرة 
ونحن  الشابة،  العناصر  من  معظمه  ففريقنا 
إلى  نتطلع  ألننا  ميزة  ونعتبره  بهذا  نفتخر 

المستقبل«.
هذه  مشاركتنا  من  كثيرًا  استفدنا  »نعم 
للفريق،  كبيرة  مكاسب  حققت  أعتبرها  التي 
غياب  وبعد  جديد  من  عودته  مقدمتها  في 
دام  غياب  بعد  األفريقية  المالعب  واجهة  إلى 
16 عامًا وتحقيقه ألول انتصار أفريقي له منذ 
فريق  حققه  فوز  آخر  منذ  وتحديدًا  عامًا   40
1978 على حساب فريق  العام  التحدي 
أهــداف  بثالثة  اإلثيوبي  ميدربابور 
على  وتأهله  بنغازي  بملعب  لهدف 

حسابه للدور الثاني«.
وأنا  التحدي،  مع  أحققه  بما  »أفتخر 
في  )الفهود(  يقود  وطني  مدرب  أول 
أن  الحقيقة  لكن  األفريقية،  المالعب 
ذلك ال يكفي وليس إال بداية الطموح، 
المشاركة  هــذه  صفحة  طوينا  لذلك 
التركيز  وبدأنا  وإيجابياتها  بسلبياتها 
التي  المحلية  للتحديات  والــتــفــرغ 

ستعيدنا إلى مالعب أفريقيا«.
الفريق  تنتظر  المحلي  الــنــطــاق  »عــلــى 

واجهة  على  سواء  القوة  في  غاية  منافسات 
الدوري الممتاز أو كأس ليبيا، فبالنسبة لألولى 
أدرك أننا حققنا نتائج مميزة في جولة الذهاب 
وحققنا من خاللها صدارة مجموعتنا، إال أنني 
صعوبة  أكثر  ستكون  اإلياب  مرحلة  أن  أدرك 

للمحافظة على الصدارة«.
الجهد  حجم  ومضاعفة  التركيز  إلى  »نحتاج 
من خالل الشعور بالمسؤولية عند الجميع في 
التحدي، بداية من اإلدارة ومرورًا بالفريق إلى 
عامل الملعب، فمرحلة اإلياب ستكون حاسمة 
وال تقبل األخطاء والعثرات ألننا سنواجه خاللها 
فرقًا جاهزة بدنيًا وفنيًا أغلبها يلعب من أجل 
للحاق  وأخرى تسعى  األضواء  البقاء في دوري 
بنا والمنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة 
الثانية للمربع المؤهل لمرحلة التتويج باللقب 

لتأكيد تصدرنا المشهد«.
وتتويجنا  الذهاب  مرحلة  بطولة  »إحرازنا 
يكن  لم  خسارة  ودون  الكاملة  بالعالمة  بها 
ثمرة  كان  بل  صدفة،  وليد  أو  حظ  بضربة 
إرادة وإصرار وعزيمة تسلح بها الفريق طوال 
ونتطلع  المسابقة،  عمر  من  الماضية  المرحلة 
مشوار  نهاية  حتى  عليها  والحفاظ  لتأكيدها 
الموسم الكروي الحالي لنعود ونحقق طموحنا 

من جديد في منافسات األندية األفريقية«.

رحيل: انتظروا عودة »الفهود« ألفريقيا
تحدث بصراحة عن خروج »التحدي« من دوري األبطال.. ومخططاته محليًا

طوينا الصفحة األفريقية.. 
ونراهن على شبابنا لنتصدر 

المشهد الكروي

هدفنا التتويج بلقب الدوري بعد تأكيد 
تفوقنا في الذهاب بالعالمة الكاملة

الوسط–زين العابدين بركان

التي  المسلمين  عن  السلبية  النمطية  الصورة 
تجتاح العالم الغربي طوال السنوات العشر األخيرة 
تشغل كافة شرائح المجتمع المدني والحكومات؛ 
سعيا إلى تحسينها، لكن أحدهم لم يكن يعلم أن 
هناك قرية تدعى »نجريج« بشمال مصر سيخرج 
منها شاب بسيط يمكنه صناعة الفارق في تغيير 

هذه الصورة.
بعد  صالح  محمد  بها  يقوم  التي  السجدات 
اإلنجليزي  »ليفربول«  لفريقه  لكل هدف  تسجيله 
كرة  في  بإنجاز  احتفال  مجرد  ليست  أنها  أثبتت 
القدم، بل هي عبقرية فطرية انصهرت في سلوك 
إنساني نقي، فالتقطته أعين الجماهير ودقت به 
قلوب بني آدم فولدت معها األغنية التي يرددها 

مشجعو »ليفربول« كلما تألق صالح.
وحيدا«  »لستك  أغنية  وغنى  ولحن  ألف  من 
استعداد  عــن  فيها  ــروا  ــب وع صـــالح  لمحمد 
من  هو  طالما  لإلسالم  النضمامهم  »افتراضي« 
المسمى  اإلنساني  المنتج  هذا  ناديهم  أهــدى 
محمد صالح، وإحدى فقرات أغنية »لستك وحيدا« 
تقوا: »إذا كان جيدا بالنسبة لك فهو جيد بالنسبة 
لي.. إذا سجل أهدافا أكثر سأصبح مسلما أيضا.. 
هو جالس في المسجد.. هذا هو المكان الذي أريد 

أن أكون فيه«.
للصورة  تماما  معاكسة  األغــنــيــة  كلمات 
عن  أوروبـــا  في  مؤخرا  تكونت  التي  النمطية 
إرهابية  هجمات  نتيجة  والمسلمين  المساجد 
صنيعة  متشددون  ينفذها  إنسانية  ال  وأفعال 
أنفسهم  ينسبون  معادية  استخباراتية  أخــالق 

لـ»اإلسالم«.
واالجتماع  االجتماع  علمي  فــي  الباحثون 
بين  تاريخيا  أن هناك وجه شبه  يرون  السياسي 
الظاهرة االجتماعية التي تجتاح أوروبا حاليا بسبب 

العجوز  القارة  التي مرت بها  محمد صالح، وتلك 
السابق  الالعب  مع  الماضي  القرن  سبعينات  في 
برومويتش«،  و»ويــســت  اإلنجليزي  للمنتخب 
الالعبين  من  جيال  قاد  الــذي  ريغس،  سايريل 
»السود« في إنجلترا في الوقت الذي كانت انتشرت 

فيه منظمات التشجيع العنصرية في بريطانيا.
ورغم تجذر العنصرية من البيض ضد السود 
ريغس  وموهبة  سلوك  فإن  وقتها،  أوروبــا  في 
اآلن  حتى  العالم  به  استنار  جديدا  واقعا  خلقت 
وأصبح  السود«  ضد  العنصرية  »تجريم  وهو 
الالعبون ذوو البشرة السوداء حاليا جزءا ال يتجزأ 
نسيج  من  وبالتالي  اإلنجليزية،  القدم  كرة  من 
الخوف  »فوبيا«  واألوروبــي.  البريطاني  المجتمع 
الحالة  نفس  هي  حاليا  والمسلمين  اإلسالم  من 
إنجلترا والغرب قبل أن يأتي  التي كانت تعانيها 
التاريخ  مجرى  غيرت  التي  بأخالقياته  ريغس 
اإلنساني تجاه السود، واآلن.. ومع وجود إنجليز 
ومتحفظا  األطــوار  غريب  شخصا  المسلم  يرون 
صالح  الصطحاب  االستعداد  يبدون  آخرين  نرى 
ومع  الصالح،  منه...  يأتي  طالما  المسجد  إلى 
انتشار عدد من الالعبين المسلمين في الدوري 
على  الضوء  الصحف  سلطت  الممتاز  اإلنجليزي 

قالت  حيث  الظاهرة،  هــذه 
جريدة »ذي غارديان« 

في  الــبــريــطــانــيــة 
ــر حــديــث  ــري ــق ت
أدت  إنها  لها 
ــى تــغــيــيــر  إلـــ
المشجع  نظرة 
اإلنــجــلــيــزي 
لـــــإلســـــالم 

بشكل عام.

أوزيل و»الفاتحة«
صالح يعد الرمز األشهر لقدر من التغير في نظرات 
المشجعين تجاه المسلمين، لكن هناك من يشاركه 
الهدف حيث تمتلك أغلب األندية الكبيرة في إنجلترا 
نجوما يظهرون انتماءهم للدين اإلسالمي بشكل 
داخل  »المثيرة«  بشخصياتهم  ممتزجة  واضــح 
الملعب وخارجه، مما ساعد على تقبل فكرة اإلسالم 
عند الكثيرين من متابعي اللعبة في إنجلترا والعالم.

ومن أبرز هؤالء الالعبين نجم »أرسنال« األلماني 
تشتهر  الذي  أوزيل،  مسعود  التركية  األصول  ذو 
صوره وهو خافض رأسه ليقرأ سورة الفاتحة قبل 

بداية كل مباراة.
يعد  الذي  بوغبا  بول  الفرنسي  الوسط  والعب 
وأعالهم  يونايتد«  »مانشستر  العبي  أبــرز  من 
فبين  الديني،  التزامه  إظهار  عن  يتوانى  ال  أجرا 
تكشف  ومقاطع  الفاخرة  المالبس  مرتديا  صوره 
مهاراته الكروية الساحرة على حساباته الشخصية 
أدائه  أثناء  له  صورة  تجد  الماليين  يتابعها  التي 
مناسك العمرة أو أثناء ذهابه ألداء صالة الجمعة 

في مانشستر.
على الجهة األخرى هناك الفرنسي نغولو كانتي 
الدوري  في  العب  أفضل  »تشلسي«،  وسط  العب 
وصفه  الــذي  الماضي  الموسم  اإلنجليزي 
نــادي  فــي  لــه  سابق  زميل 
الفرنسي  »غــريــنــوبــل«» 
جدا،  »محترم  بأنه 
ــن  ــدي ــت وم
جدا، 

وال يفوت الصالة« وذلك أثناء إقامته مع الالعب في 
نفس الغرفة خالل معسكرات الفريق.

وهناك أيضا النجم الجزائري رياض محرز أفضل 
العب في الدوري األنجليزي للموسم 2016-2015 
ضمن قائمة الالعبين المسلمين الذين غيروا شكل 

اللعبة في األعوام األخيرة.
ومن أبرز الالعبين المسلمين الذين تركوا أثرا 
كبيرا في الدوري باألعوام الماضية اإليفواري يايا 
توريه الذي أبهر الجميع عند قدومه من »برشلونة« 
اإلسباني إلى »مانشستر سيتي« وأصبح أحد أفضل 

العبي المسابقة.
توريه اشتهر بشخصيته القوية وانتمائه الواضح 
لإلسالم ولعل لقطة رفضه استالم جائزة »أفضل 
شمبانيا،  بزجاجة  تتمثل  التي  المباراة«  في  العب 
حول  المتابعين  من  الكثيرين  إعجاب  القت  التي 

العالم أكبر دليل على ذلك.
آخرين  العبين  تضم  بل  هنا،  تنتهي  ال  الالئحة 
كان  إيمري  واأللماني  مانيه  ساديو  السنغالي  مثل 
موستافي  شكودران  واأللماني  »ليفربول«،  العبي 
مدافع »أرسنال« والجزائري إسالم سليماني مهاجم 
جبر  وعلي  حجازي  أحمد  والمصريين  »نيوكاسل« 
مدافعي »وست بروميتش ألبيون«، والفرنسي مامادو 

ساكو مدافع »كريستال باالس« وآخرين غيرهم.

التغيير قد بدأ
ذهب  سنة«   26« صــالح  المصري  النجم  ومــع 
البعض للتأكيد أن تغيير الصورة »المشوهة« عن 
المسلمين قد بدأ باعتباره مثاال نموذجيا للشاب 
المسلم في بريطانيا، فهو مثابر في العمل متعلق 
بلده  في  للسالم  ويطمح  )المسلم(  بمجتمعه 
بالصـــــالة مع  أنه ملـــتزم  العالم، كما  وحول 

زميليه، ساديـــو مانـيه وإيمري كان.

صالح على خطى ريغس لتغيير أوروبا
جماهير ليفربول تربط بين إبداعه وتدينه.. والمسجد في أغنية تاريخية

توِّج فريق المروج للكرة 
الطائرة تحت 19 عاًما ببطولة 

كأس المنطقة الشرقية بعد 
الفوز على فريق األهلي بنغازي 

بنتيجة ثالثة أشواط نظيفة.
أنهى المروج الشوط 

األول بنتيجة 20/25، وعزز 
تقدمه على مستوى النتيجة 
مع محاوالت طائرة األهلي 

بنغازي، وأنهى المروج الشوط 
الثاني لصالحه بنتيجة 25/ 

21، واختتم األشواط لصالحه 
26/ 24، بهذا التتويج تكون 
طائرة المروج تحت 19 عاًما 

جمعت بين ثنائية الدوري 
والكأس على مستوى المنطقة 

الشرقية.

شباب المروج أبطاال لطائرة الشرقية

بوفون يرغب في العودة

تقام بميدان فروسية طبرق

أكدت 8 فرق مشاركتها في بطولة محمد فكيني للرماية، التي ستقام 
بميدان الفروسية بطريق المطار بطرابلس يومي 3 و4 مارس المقبل.

الزنتان  في  و»النصر«  و»الــوحــدة«  و»الــبــالغ«  »الرجبان«  هي  الفرق 
و»الخمس« و»نجوم قرقارش« و»الجزيرة« بزوارة و»اليرموك« في جنزور.

الفرق  مندوبي  مع  اجتماًعا  األحــد،  للرماية،  الليبي  االتحاد  وعقد 
للبطولة  الفني  الجانب  بحث  خالله  تم  حيث  البطولة،  في  المشاِركة 
واللوائح المنظمة لها مع مناقشة شروط المشاركة لألندية واستعدادات 

االتحاد للبطولة.

أن  الصقر،  مصطفي  الطاولة،  تنس  التحاد  العام  األمين  أكد 
بطولة ليبيا لفئات البراعم والناشئين واألواسط والكبار ستنطلق 
غًدا الخميس بمدينة الزاوية باستضافة ناديي أساريا واألولمبي.
من  يقرب  ما  بمشاركة  أيام  خمسة  لمدة  البطولة  وتستمر 
وراسكو  والجزيرة  والمدينة  »اساريا  أنديو  يمثلون  العب   100
الرياضي واألخاء والتعاون والوحدة والنجاح، باإلضافة إلى نجوم 
والشباب  واإلزدهار  إجدابيا  ونجوم  الصحراء  وجوهرة  الشاطيء 

الناشئين  ومدرسة  بمصراتة  الناشئين  ومدرسة  الرياضي 
يترأسها،  البطولة،  على  المشرفة  اللجنة  أن  ويذكر  بإجدابيا، 

محمد عجينة، وعضوية أحمد الطوير وفرج الفزاني.
عجينة  محمد  برئاسة  البطولة  على  لإلشراف  لجنة  وشكلت 
لإلشراف  لجنة  الفزاني.وشكلت  وفرج  الطوير  أحمد  وعضوية 
الطوير  أحمد  وعضوية  عجينة  محمد  برئاسة  البطولة  على 

وفرج الفزاني.

8 أندية في بطولة فكيني للرماية

الزاوية تحتضن بطولة تنس الطاولة اليوم

لنادي  األســطــوري  المرمى  حــارس  أكــد 
استعداده  بوفون،  جانلويجي  يوفنتوس 
حال  دوليًا، في  اللعب  اعتزاله  للعودة عن 
اإليطالي  المنتخب  تشكيلة  إلى  استدعائه 
إنجلترا  ضد  وديتين  مباراتين  لخوض 

المقبل. الشهر  واألرجنتين 
اللعب  اعــتــزالــه  أعلن  بــوفــون  ــان  وك
بلوغ  في  بالده  منتخب  فشل  بعد  دوليا، 
وذلك   ،2018 روسيا  مونديال  نهائيات 

60 عاما. للمرة االولى منذ 
للمنتخب  الــمــؤقــت  ــدرب  ــم ال أن  إال 
عن  االثنين  كشف  بياجيو،  دي  لويجي 
لخوض  بــوفــون  الســتــدعــاء  اســتــعــداده 
األرجنتين  ضــد  الوديتين  المباراتين 
 23 في  ولندن  مانشستر  في  وإنجلترا 

مارس المقبل و27 منه.
تاكا"  "تيكي  لبرنامج  بوفون  ــال  وق
عطلة  في  بالذهاب  أفكر  "كنت  اإليطالي: 
عندما  لكن  عائلتي،  مــع  ــام  أي لبضعة 
يتعين  الوطني  المنتخب  إليك  يحتاج 

عليك أن تكون حاضرا وأال تتخلى عنه".
شيء  أي  إضافة  أستطيع  "ال  وأضــاف: 
أشعر  أنني  سوى  بياجيو  دي  كالم  على 
علي  يتعين  حيث  والوفاء،  بالمسؤولية 
في  يمر  منتخب  أجل  من  بهما  أقوم  أن 

العب  "أي  أن  إلى  وأشار  انتقالية"،  فترة 
بالنفع  يعود  أن  يستطيع  الخبرة  يملك 
على  األمــر  اقتصر  ولو  حتى  البداية  في 

الشبان". لالعبين  النصائح  تقديم 
ألــوان  عن  عاما(   40( بوفون  ــع  وداف
عاما،   20 مدى  على  اإليطالي  المنتخب 
عام  العالم  بكأس  صفوفه  فــي  ــوج  وت
رقما  معه  ــاض  وخ ألمانيا،  فــي   2006

.)175( الدولية  المباريات  قياسيا من 
نهاية  في  نهائيا  اللعب  اعتزاله  وعن 
في  أعــلــن  أن  لــه  سبق  كما  الــمــوســم، 
ما  ــل  "ك بــوفــون:  ــال  ق سابقة،  مــراحــل 
التركيز  هو  اآلن  به  القيام  علي  يتعين 
الذي  األكيد  األمر  الموسم.  نهاية  على 
ــق  واث بــأنــي  لكم  ــه  ــول أق أن  أستطيع 
سأتخذه  ــرار  قـ بــأي  سعيدا  ــون  ــأك وس
في  ذلك  وسنعلن  النادي  مع  بالتشاور 

حينه".
في  الثاني  المركز  يوفنتوس  ويحتل 
عن  نقاط   4 بفارق  اإليطالي  الـــدوري 

المتصدر، وله مباراة مؤجلة. نابولي 
الكأس  نهائي  فــي  قدما  وضــع  كما 
ذهابا  ملعبه  خــارج  فــوزه  بعد  المحلية 
أن  المقرر  ومــن  -1صفر،  أتاالنتا  على 

يستضيفه األربعاء في مباراة اإلياب.

مفاجأة لعشاق األزوري

● رحيل 

● من مباراة التحدي وأدونا الغاني

● صالح 

● بوفون 
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مـاذا يجري هناك وماذا يدبر له؟
مــن هؤالء المسلحون الذين يهاجمونه؟

متـى نفهم ما يجري هناك بالتفصيل؟
والحكومة  النواب  مجلس  في  الجنوب  ممثلو  أيــن 

مما يحدث؟
يجري  ما  العام على حقيقة  الرأي  لماذا ال يطلعون 

هناك؟
كيـف يمكن احتواء الوضع وحماية المنطقة؟

 كل شيء  

برتقال سالمة!

 عرفت غسان سالمة عبر إذاعة مونت كارلو، حني كنت في 
السجن في نهاية سبعينات القرن املاضي متهما في قضية 

سياسية، كان معلقا سياسيا يقدم فقرة سريعة بهذه اإلذاعة

»لقد أعاد البرتقال الليبي األنيق القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم، مذاقًا عرفته في طفولتي 
وكدت أنساه، )أبو صره( طبعًا، و)الشموطي( خصوصًا، وقد احتفظ في ليبيا بتلك النكهة الفريدة 

التي فقدها في غيرها من البلدان«. غسان سالمة
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عرفت غسان سالمة عبر إذاعة مونت كارلو، حين كنت في السجن في نهاية سبعينات القرن 
الماضي متهما في قضية سياسية، كان معلقا سياسيا يقدم فقرة سريعة بهذه اإلذاعة، لهذا 
خالل األسابيع الماضية، في لقاء مع صحفي عربي تربطه عالقة منذ الصغر مع "غسان سالمة"، 

وصفته بأنه رجل إعالمي ممتاز.
قدم  تغريدة  بهكذا  ذلك،  لي  تأكد  الليبي  البرتقال  تخص  التي  التغريدة  لهذه  نشره  بعد 
دعاية للمزارع الليبي والتاجر وحتى السياحة وبهذا سيطالب هؤالء بإبقائه في مهمته في الدورة 
القادمة. وطبعا مهمة كهذه تدر عليه فوائد جمة مالية ومعنوية، ويتوقع أن تدر أيضا علي ليبيا 

إذا ما راجت التغريدة وتم تصدير برتقال "أبوصرة" الليبي.
لهذا اعتنيت بالتغريدة ونشرتها في صفحتي في الفيسبوك والتويتر أيضا وها أنا ذا أكتب 
عنها هكذا مقال، بعد أن نشرتها جريدة الشرق األوسط أيضا، وبهاتيك التغريدة اعتبرت أن 
للمهمة الدولية فوائد عدة وال تقتصر على السياسة حتما، كما أن للبرتقال الليبي فوائد جمة 

فهو يعيد المرء لطفولته وينعش ذاكرته أيضا وفيه مآرب أخر.
لكن األهم أن هذه التغريدة نبهتني إلى أن علي الليبيين أن يضعوا أقدامهم في ماء بارد 
ال  خصوصها  في  السامى  المندوب  السيد  تصريحات  وأن  ملحة،  مسألة  ليست  فمسألتهم 
يجب أن تؤخذ على محمل جد: الدليل اإلضافي جوالت المندوب السامي السياحية التي تزداد 
والمؤتمرات المتعددة التي تتفرع عنها. مثل ملتقي "جنيف" الذي ليس آخرها، ما جمع فيه الشيح 
والشبرق وما خالله طيب النفوس: ما فات فات وما مات مات وما هو آت أت، وبات يفكر في أنه 
يمكن أن يقيم المؤتمر الجامع والحل النهائي، كما الكتاب األخضر، ما فرط فيه الليبيون، هو 

الحل النهائي للمشاكل البشرية في الديمقراطية واالشتراكية وحيض النساء أيضا.
وأنا أكتب هذا عادت الحيزبون "ديبورا" تكتب مقالة في صحيفة روسية! تقدم النصح لليبيين، 
لليبيين الذين فيهم كل مصيبة ومنها النسيان، ديبورا هذه السفيرة األمريكية السابقة في 
بالد الواك واك. وأظن أن على السيد غسان سالمة االنتباه إلى مداخلتها الهامة، فهي أيضا قبل 
ليلة خروجها من طرابلس تحت حماية المارينز أشادت بالبازين الليبي! وإلى جانب هذا – في 

المداخلة- أشادت بالفيدرالية...
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أما والشيء بالشيء يذكر، فإنه مع اإلشادة بالرتقال والبازين والفيدرالية وملتقى جنيف، ال 
الميمونة  بالعودة  الليبيين  تذكر  عادت مؤخرا  التي  األميريكية  بالتصريحات  التذكير  يفوتني 
لداعش. طبعا ال يفوتني أيضا التذكير بأن داعش هذه قد ذكرت تصريحات أمريكية سابقة بأن 
القوات األمريكية قد دحرتها في حرب البنيان المرصوص ما بانت أنها حرب بسوس طولها 

أربعون حوال، )حول ينطح حول(.
داعش إرهاب وال يفل اإلرهاب إال اإلرهاب، ولهذا يرهبون اإلرهاب بإرهابنا باإلرهاب الذي ال 

ينتهي، وال يموت كضب الصحراء أو األخ القائد العنقاء.
الرقة  من  تركيبها،  يعيدوا  كي  األطفال  يفككها  البالستيكية  األطفال  لعب  كما  اإلرهاب 

والموصل وسرت إلى كل ليبيا هكذا يبشركم أخوتكم األمريكان األطفال.
جنيف،  وملتقى  لداعش  الميمونة  وبالعودة  وبالفيدرالية  وبازينكم  ببرتقالكم  فافرحوا 
مضرجة  يد  بكل  أبوابكم  تدق  داعش  اهلل.  إال  عاصم  وما  عاصمة  أي  في  القادم  وبالملتقى 
توجهوا  فأين  بمفوضيتكم،  مضرجة  يد  بكل  تدقون  االنتخابات  باب  على  وأنتم  بدمائكم، 

وجوهكم فثمة وجه اهلل.
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الغريب الغريب أن مسائل الربيع العربي مربوطة بخيط واحد من الغوطة إلى عدن 
القاعدة في عدن  وإذا دحرت  ليبيا  الرقة مآلها  إذا هزمت داعش في  حتى سرت، 
مآلها ليبيا، ليبيا وليس روما أو صنعاء مآل داعش والقاعدة هذا ما تخبرنا به زرقاء 
عندها  فالخبر  تعمه  غيها  في  الليبية  اليمامة  زرقاء  لكن  األمريكية.  اليمامة 

االنتخابات.
األنيق  الليبي  البرتقال  أعاد  تغريدات سالمة مثل: »لقد  الجميع  وخير 
القوام، الجميل اللون، واللذيذ الطعم، مذاقًا عرفته في طفولتي وكدت 
أنساه، )أبو صره( طبعًا، و )الشموطي( خصوصًا، وقد احتفظ في ليبيا بتلك 

النكهة الفريدة التي فقدها في غيرها من البلدان«.
تذوق على مهل يا عزيز وال تتعجل البرتقال الشموطي وأبا صرة الليبي، 
وشكرا لك فعلى األقل وجدت مزية ما في هذه البالد/ ليبيا التي لم تجد وال 

أهلها فيها أية مزية وال ميزة أيضا فشكرا لك مرة وألف.
ملحوظة: كما إن البرتقال البوصرة الليبي سيدخل األدبيات السياسية الدولية 
فإن هذا المقال ال يجب أن يؤخذ بجد، كما تصريحات المندوب السامي لألمم المتحدة 
في ليبيا السابق والحالي والقادم أيضا. وال عجب فمتى كانت األمم المتحدة جادة إذا كانت 
الواليات المتحدة غير جادة في أية مسألة... وأما جدية الدب الروسي "بوتن" المقطب الجبين 

أبدا فربنا يحمي ليبيا منها فإنها بين ليلة وفجورها حولت "الغوطة" إلى "الملهاة البشرية".

الجنوب

أقوالهم

»داعش« ال يزال ينشط في ليبيا 
ويحتفظ بالقدرة على شن هجمات 

إرهابية معقدة

األمين العام لألمم المتحدة
انطونيو غوتيريش

ليبيا وهي أكبر شريك تجاري لنا 
في أفريقيا

الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان

جنيفر لورنس.. األناقة 
تتحدى الشتاء

انتقدت النجمة جنيفر لورنس الجدل الذي انتشر على وسائل التواصل االجتماعي 
وفي بعض وسائل اإلعالم بشأن صورة لها وهي ترتدي فستانًا أسود كاشف الصدر 

في مناسبة خارجية، خالل يوم شديد البرودة في لندن، ووصفت الضجة بأنها أمر 
سخيف ينم عن تمييز على أساس الجنس.

وقالت النجمة األميركية )27 عامًا( والحاصلة على جائزة أوسكار على »فيسبوك«، 
األربعاء، إنها »مستاءة« مما وصفته برد الفعل »السخيف للغاية« تجاه الصورة، التي 

التقطت في إطار الترويج لفيلمها الجديد »رد سبارو«، الذي يبدأ عرضه في أنحاء 
العالم اعتبارًا من األسبوع المقبل، و تلعب فيه لورنس دور جاسوسة روسية.

وظهرت لورنس في الصورة عارية الكتفين، بينما وقف الممثل جيرمي أيرونز 
وثالثة آخرون من طاقم العمل مرتدين معاطف سميكة من الصوف، في مكان 

خارجي في طقس شتوي في لندن في وقت سابق هذا األسبوع.
واعتبر كثير من المعلقين الصورة انعكاسًا لضغوط على النساء في هوليوود 

للظهور بشكل جيد، خاصة في ظل انتقادات لورنس الشديدة للفجوة في 
األجور بين الجنسين في صناعة السينما. وقالت لورنس على فيسبوك »فستان 
فرساتشي كان رائعًا، هل تعتقدون أنني سأغطي هذا الرداء المدهش بمعطف 

ووشاح؟ كنت في الخارج لخمس دقائق، كنت سأقف في الثلج ألجل هذا 
الفستان ألنني أحب الموضة وكان ذلك اختياري«.

من  ليبيا،  في  الكشفية  الحركة  لتأسيس   64 الذكرى  بنغازي  كشاف  مفوضية  أحيت 
الكشفيون،  التي كتبها ولحنها  الجديدة  الفنية  خالل فعاليات تميزت بعديد األعمال 

حيث نالت إعجاب الحاضرين، باإلضافة إلى عديد األنشطة واأللعاب األخرى.
وشهد حفل كشاف ومرشدات بنغازي بمجمع سليمان الظراط بالمدينة الرياضية، 
عديد الفقرات الكشفية واألهازيج الكشفية التي أعطت حماسًا لالحتفال الذي تخلله 
رافعين  الكشفية،  الحركة  إنجاح  في  ساهموا  الذين  القدامى  القادة  بعض  تكريم 

األعالم الوطنية.
جاءت المسيرات التي انطلقت من حديقة 23 يوليو بمشاركة »الكشافون«، والفرق 

الكشفية من األشبال والزهرات والفتيان والمتقدمين والبحرية والمرشدات.
العربية وللهيئة  الكشفية  للمنظمة  الليبية عضوًا مؤسسًا  الكشفية  الحركة  وتعد 
1954، حيث تساهم الحركة بمتابعة المفوضية العليا  العربية للمرشدات منذ العام 
بمدينة  العامة  والخدمات  التطوعية  الخيرية  األعمال  عديد  في  المرشدات  للكشافة 

بنغازي.

 إضاءة الشمعة 64 للحركة 
الكشفية في بنغازي

أحمد الفيتوري

قد يبدو حفل زفاف خا، المرأة الحامل في 
شهرها الثالث، ناجحا في نظر المشاركين 

في المراسم... غير أن العريس ليس سوى 
ممثل تمت االستعانة به للمناسبة تفاديا 
للوصمة االجتماعية التي تطاول األمهات 
العازبات في المجتمع الفيتنامي المحافظ.

وتقول الشابة الفيتنامية لوكالة فرانس 
برس بعد شهر على إتمام عرسها المزيّف 
الذي كّلفها 1200 يورو "كان العار ليصيب 

والديّ لو بقيت حامال من دون عريس".
ال تحتاج خا ومن مثلها إلى الممثل الذي 

يؤدي دور العريس سوى في ليلة الزفاف، 
فتوهم أصدقاءها وعائلتها أنها تزوّجت 

فعال، ثم بعد ذلك تدفع للممثّّل أجره 
ويمضي في سبيله، وتعود هي لتربية طفلها 

بمفردها. ويقول العريس "كان العرس 
مزيّفا وأصيال في وقت واحد"، ولم يشبه 
سوى خطأ وقع فيه من يُفترض أنه عمّ 

العريس في خطابه أمام مئات المدعوين، 
حول المكان الذي نشأ فيه الشاب.

 هل باتت نهاية الديزل 
وشيكة؟

يوجّه قرار القضاء األلماني فتح المجال أمام حظر سير 
المركبات القديمة العاملة بالديزل في المدن ضربة 
قاسية، إن لم تكن قاضية لهذا القطاع الذي يتكبد 

خسائر منذ سنوات وتتباين اآلراء في شأنه.
ولعلها نهاية الديزل، بحسب ما قال الخبير في معهد 

اقتصاد قطاع السيارات )إيفا( في ألمانيا فيلي دييز، 
وهو ما سيؤثر على السوق األوروبية عموما واأللمانية 

خصوصا، وهي أكبر أسواق القارة.
وأوضح الخبير أن صانعي السيارات "سيتوقفون عن 

استثمار مبالغ طائلة" في هذه التقنية "لدرجة أن الديزل 
قد يندثر من السوق في خالل األعوام العشرة المقبلة".
ففي فرنسا، قررت بلدية باريس حظر سير مركبات 

الديزل التي تعود لما قبل العام 2005 اعتبارا من 
النصف األول من 2019 تمهيدا لحظر تام لهذا النوع 

من السيارات في 2024.
وفي ألمانيا، تراجعت مبيعات مركبات الديزل إلى 33 
% من سوق السيارات الشهر الماضي، في مقابل 51 % 

في يناير 2015.

 ازدهار الزيجات 
املزّيفة في فيتنام

نحن بصدد تقييم الوضع داخل 
مناطق بنغازي المختلفة معرفة 

االحتياجات والمساهمة في توفيرها

السفيرة الفرنسية لدى ليبيا
برجيت كرومي
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