
جاء التقرير الموقت لفريق خبراء األمم المتحدة 
المعني بليبيا ليثير مزيدًا من القلق حول حجم 
الفوضى والفساد المستشريين في البالد، في 
يكشف  التي  المسلحة  الجماعات  سطوة  ظل 
كبار  وخطف  تهديد  إلى  لجوئها  عن  التقرير 
وتمكنهم  التجارية،  المصارف  في  المديرين 
األعمال  رجال  مع  واسعة  شبكات  بناء  من 
وبعض المسؤولين في المنافذ الجوية والبرية 
والسلع  والوقود  األموال  لتهريب  والبحرية 

المدعومة.
بليبيا:  المعني  األممي  الخبراء  فريق  وقال 
أعضاء  الة وتواطؤ  فعَّ آليات مراقبة  »إن غياب 
الجماعات  واكتساب  السياسية  المؤسسة 
المسلحة مكانة كبيرة، أدى إلى اختالس أموال 

الدولة بمستويات لم يسبق لها مثيل«.
الذي  الموقت،  تقريره  في  الفريق  وأضاف 
»بينما  منه،  نسخة  على  »الوسط«  حصلت 
السياسية  العمليات  تمويل  في  الرغبة  كانت 
والعسكرية هي التي تدفع أفراد هذه الشبكات 
منذ البداية، فإنهم أقاموا منذئذٍ شبكات من 

المصالح الخاصة في جميع المجاالت«.
المسلحة  »الجماعات  استخدام  إلى  وأشار 
المستندية  االعتمادات  لها(  الراعية  )والجهات 
واالتجار  الوقود  وتهريب  السحب  وبطاقات 
عن  الخارجة  والنفقات  المدعومة،  بالمنتجات 
أموال  الختالس  كقنوات  جميعها  الميزانية 

الدولة الليبية«.
تحديد  »سيحاول  إنه  الخبراء  فريق  وقال 
األموال  اختالس  في  المتبعة  اآلليات  هوية 
ذلك،  في  المتورطة  الفاعلة  والجهات  العامة 
وال سيما من خالل تهريب الوقود واالعتمادات 
البشر،  تهريب  شبكات  وكذلك  المستندية، 
واالتجار بهم«، الفتًا إلى أنه »يحقق حاليًّا أيضًا 
في أنشطة اتجار أخرى، وعلى وجه الخصوص 
االتجار بالعقاقير والمصنوعات اليدوية األثرية، 

وهو ما سيدرج في التقرير النهائي«.
قلقه  عن  األممي  الخبراء  فريق  وأعرب 
بمصرف  جرت  مخالفة  مصرفية  عمليات  من 

الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي، واستند 
الفريق إلى معلومات تلقاها من كبار المديرين 
اختالس  حاالت  بخصوص  التجارية  بالمصارف 
تهديد  عمليات  عن  تحدث  كما  عامة،  ألموال 

وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين.
إن  الموقت  تقريره  في  الخبراء  فريق  وقال 
مسلحة  جماعات  لصالح  تعمل  شركات   10«
موجودة في منطقة تاجوراء بطرابلس حصلت 
على اعتمادات مستندية من مصرف الجمهورية 

بقيمة مليار دوالر حتى فبراير 2016«.
أما بخصوص المصرف الليبي الخارجي، فقد 
االعتمادات  »قيمة  أن  الخبراء  تقرير  في  جاء 
بلغت  المصرف  هذا  أصدرها  التي  المستندية 

بل   ،»2016 سبتمبر  حتى  أيضًا  دوالر  مليار 
أشار إلى أن »مديري هذين المصرفين تعرضوا 
الفريق »لم  لضغوط شديدة«. وقالوا رغم أن 
أنها  إال  األرقام،  هذه  من  التثبت  من  يتمكن 
إدارة  جعل  مما  العمليات«،  هذه  نطاق  تبين 
فيه  تنفي  بيان  إصدار  إلى  تسارع  المصرف 
وتحتفظ  األممي،  التقرير  في  إليها  نسب  ما 
االعتبار في  لرد  المقرّرة  القانونية  بـ»حقوقها 

الداخل والخارج«.
في هذه األثناء بدأت رائحة الفساد تفوح عبر 
اختالس  عمليّات  بشأن  المتواردة  المعلومات 
في  المجمدة  الليبية  األموال  لها  تتعرض 
الخارج، حيث كشفت مجلة )لوفيف( األسبوعية 

البلجيكية أن أكثر من عشرة مليارات يورو من 
األموال الليبية المجمدة العام 2011 بعد قرار 
األمم المتحدة، اختفت من الحسابات المفتوحة 
في مصرف »يوروكلير بانك« بين نهاية العام 
2017، وقالت المجلة إن  العام  2013 ونهاية 
هذه األموال كانت تدار من قبل أقارب العقيد 
القضائية  السلطات  أن  إلى  مشيرة  القذافي، 
خريف  في  االختفاء  هذا  الحظت  البلجيكية 
ميشيل  التحقيق  قاضي  أراد  عندما   ،2017
كليسز مصادرة 16 مليار يورو في سياق قضية 

غسل األموال.
المفتوحة  األربعة  الحسابات  في  يتبق  ولم 

سوى أقل بقليل من خمسة مليارات يورو.
رئيس  بتصريح  التذكير  يجدر  السياق  في 
غسان  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
ليبيا  في  يحدث  »ما  فيه  قال  الذي  سالمة، 
لمالية  ممنهج  نهب  وإنما  فسادًا،  ليس 
دولية  »أطرافًا  هناك  أن  إلى  مشيرًا  الدولة« 
الليبي«،  للمال  المتواصل  بالنهب«  تشارك 
الليبيين  مال  بيت  إلى  األنظار  تتجه  وبينما 
يزال محافظه  المركزي، حيث ال  ليبيا  مصرف 
محاولة  معركة  في  صامدًا  الكبير  الصديق 
الذي  الجديد  المحافظ  لصالح  به،  اإلطاحة 
أمامه،  اليمين  وأدى  النواب  مجلس  انتخبه 
المصرف  على  الهجوم  فإن  الشكري،  محمد 
سيل  عبر  يتوقف  لم  تحديدًا  ومحافظه 
خاصة  بالفساد،  إليه  الموجهة  االتهامات 
آلالف  االعتمادات  فتح  بموضوع  يتعلق  ما 
الدينار  أسعار  بحركة  واللعب  الشركات، 

الليبي.
المسألة  أن  الليبي  الشأن  متتبعو  ويضع 
االقتصادية قد قفزت إلى صدارة مشهد األزمة 
الليبية، لتنتزع األولوية من العمليّة السياسية 
التي تشهد ركودًا الفتًا، حتى ليقال إن الطريق 
أو يواكبه  السياسي ال بد أن يوازيه  الحل  إلى 
أزمة  ومعالجة  الفساد  ووقف  االقتصاد  ضبط 
األزمة  تعقيد  من  تزيد  التي  المالية  السيولة 
على  المباشرة  النعكاساتها  البالد،  في  العامة 
تبدأ  الذي  الليبي،  للمواطن  المعيشية  الحياة 
األزمة  حل  إلى  الوصول  مسيرة  وتنتهي  معه 

في البالد.
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قريبا في ليبيا

أهلي بنغازي 
واالتحاد يغازالن 

الدوري »45« مبكرًا

فؤاد القريتلي 
صوت.. خطف

قلب أحالم
و »صدم« حماقي

يومية »أسبوعية موقتًا«

03»الوسط« توثق »أيام الذعر« في الجنوب.. وأهالي »الطيورة« تحدوا القذائف
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سياسة 

تقارير

باألرقـام

األزمة الليبية تحت مجهر
خبراء األمم المتحدة

ص10 و 11 

مفاجأة الربيع

مدنيون

فضاء

نفط

توقعت مؤسسة »غولدمان ساكس« 
للخدمات المالية واالستثمارية نمو 

الطلب على النفط في اتجاه الصعود 
بشكل مفاجئ هذا الربيع، رغم أن 

توقعات نمو الطلب للربع الثاني 
منخفضة، موضحة أن »القاع الموسمي 

للطلب ربما يحدث حاليًا بالفعل«. 
وأبقت، في مذكرة، توقعاتها لنمو الطلب 

على النفط في 2018 عند 1.85 مليون 
برميل يوميًا رغم البوادر التي ظهرت في 

اآلونة األخيرة وتشير إلى تباطؤ طفيف.

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية 
عزمها اختيار كوادر جديدة من المدنيين 
والفنيين لتدريبهم وإرسالهم في رحالت 

فضائية. وأوضحت اإلدارة في بيان أن 
»اختيار األشخاص لهذه المهمة لن 

يكون عبثيًا، فالذين سترسلهم الصين 
في مهماتها الفضائية سيختارون بعناية 
من بين حملة الشهادات العليا والفنيين 

والموظفين العاملين في المؤسسات 
العلمية في البالد، وحتى من العاملين 

في الشركات العسكرية أو التقنية«.

وقائــــع اختــــالس معــــلـن

 »الصفر«

الحرب تلتهم مستقبل األطفال في ليبيا واملعاناة  ال تتوقف بتوقف املدافع

واردات نفطية بـ 5 مليارات دوالر واإليرادات لم تتجاوز 57 مليونا

تقارير أممية وإعالمية خطيرة عن حال األموال الليبية في الداخل والخارج

رائحة الفساد تفوح عبر املعلومات 
املتواردة بشأن عملّيات اختالس تتعرض 

لها األموال الليبية املجمدة باخلارج

مجلة )لوفيف( البلجيكية عن اختفاء 
أكثر من 10 مليارات يورو من األموال 

الليبية املجمدة العام 2011

قيمة الخفض في العجز التجاري األميركي 
مع الصين الذي طلبته إدارة ترامب من 

السلطات الصينية
 »وول ستريت جورنال«

بروكسل، طرابلس- الوسط

< حاويات تنقل أموااًل في أحد المطارات الليبية
إذا كانت طموحات رجال المال هي 

حصد مليارات الدوالرات، فإن 
حسابات السياسيين تختلف 

180 درجة، لتدنو إلى مستوى 
»الصفر« في بعض األحيان!

المرآة العاكسة لهذا التباين 
تبدو في طموح رئيس 
حركة »خمس نجوم« 
اإليطالية لويجي دي 

مايو، زعيم أحد الحزبين 
الفائزين في االنتخابات 

التشريعية اإليطالية 
مؤخرًا.

فالسياسي المناور، ذو 
الواحد وثالثين عامًا 

يؤمن بأن »الصفر 
مهاجر« هو هدف مثالي 

مستقبلي لسياساته في الحكم، 
وأن بالده ليست مخيمًا 

لالجئين. دي مايو، يلقي بثقل 
رهاناته على هذا الصفر، الذي 
ربما يتحول إلى خانات اآلحاد 

والعشرات على الشاطئ الليبي.
فماذا ينتظر الليبيين مع »دي 

مايو« بنجومه الخمس، وصفره 
الوحيد؟!!

 الليبيان »القرقني« و»الزناد« حديث العالم
وعبد  القرقني  كمال  الليبيان  استحوذ 
اهتمام  على  األسبوع  هذا  الزناد  المالك 
وسائل اإلعالم العالمية المختلفة، بعد أن 
فاز القرقني بالميدالية الذهبية فى بطولة 
بينما  األجسام،  لبناء  كالسيك«  »أرنولد 
أزاح المالكم المحترف عبد المالك خصمه 
بالضربة  كعادته  مليز  جيفك  اإلنجليزي 

القاضية.
ليبيا  في  اإليطالية  السفارة  وتقدمت 
وقالت  العالميين،  للبطلين  بالتهنئة 
»تويتر«:  بموقع  الرسمي  حسابها  عبر 
الوحيدون  عاليًا  بالدهم  اسم  »يرفعون 
قوة  بكل  الموازين  قلب  على  القادرون 
مبروك  ألف  دائمًا  الشباب  هم  وعفوية 

لليبيا ولليبيين«.
أرلوند  بطولة  بذهبية  فاز  القرقني 
كالسيك للمحترفين 2018 لبناء األجسام 
المتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  أقيمت  الــتــي 

من  األول  المركز  احتالله  بعد  األميركية 
بين العديد من رياضي العالم.

تسجل  ذهبية  أول  هــي  هــذه  وتعد 

باسم رياضي ليبي في هذه البطولة التي 
تحمل اسم بطل العالم األميركي في بناء 

األجسام أرنولد   

طرابلس - الوسط

< القرقني خالل تسلمه الميدالية الذهبية في بطولة »أرنولد كالسيك«

 .. و»املصرف اخلارجي« يرد:

مستعدون ألية توضيحات ونحتفظ بحق رد االعتبار
عمل  في  تجاوزاتٍ  وجود  الخارجي  الليبي  المصرف  نفى 
األممي  الخبراء  فريق  تقرير  في  جاء  ما  حسب  المصرف 
وسائل  نشرتها  التي  المعلومات  ووصف  بليبيا،  المعني 
اإلعالم عن التقرير بأنها »إدعاءات ومعلومات غير دقيقة«.

اِطلعت  بيان  في  الخارجي  الليبي  المصرف  ــال  وق
مجلس  رئيس  خاطب  إنه  منه،  نسخة  على  »الوسط« 
يفنّد  مفصل  بـ»رد  األممي  الخبراء  وفريق  الدولي  األمن 
 /  1973 رقم  القرار  وفق  التقرير،  أوردها  التي  المعلومات 

.»2011
وأكد استعداده الستقبال الجهات الرقابية وفريق الخبراء 
األممي المعني بليبيا لـ»تزويدهم بأي بيانات أو توضيحات 

يطلبونها« بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
وكان الفريق األممي عبر عن قلقه من عمليات مصرفية 
مخالفة جرت داخل المصرف الليبي الخارجي، مشيرًا إلى أن 
المصرف  أصدرها هذا  التي  المستندية  االعتمادات  »قيمة 
مديري  وأن   2016 سبتمبر  حتى  أيضًا  دوالر  مليار  بلغت 

المصرفين تعرضوا لضغوط شديدة«.
الخبراء أنه استند الفريق على »معلومات  وأوضح فريق 
بخصوص  التجارية  بالمصارف  المديرين  كبار  من  تلقاها 

عمليات  عن  تحدث  كما  عامة،  ألمــوال  اِختالس  حــاالت 
تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين«

ومصرف  الــخــارجــي  الليبي  »الــمــصــرف  أن  ــاف  وأضـ
الجمهورية أصدرا عشرات االعتمادات المستندية لشركتي 
ملكية  وتعود  التوالي،  على  طرابلس«،  و»حدائق  »الوتر« 
أبوبكر  الطاهر  أبوبكر  وهو  نفسه،  الفرد  إلى  الشركتين 
عالقات  بوسهمين  أقام  مصادر،  لعدة  ووفًقا  بوسهمين. 
طرابلس.  ثوار  كتيبة  قائد  التاجوري،  هيثم  مع  تجارية 
في  نفوذها  طرابلس  في  المسلحة  الجماعات  واستغلت 
المصارف  التنفيذيين في  المسؤولين  إجبار  العاصمة بغية 
على إصدار اعتمادات مستندية ال تمتثل ألنظمة المصرف 

المركزي«.
وأشار التقرير إلى واقعة خطف مساعد مدير عام المصرف 
في  األندلس  حي  في  الحجاج  يخلف  عمرو  الخارجي  الليبي 
طرابلس، مرجعًا عملية الخطف إلى تهديدات تلقاها بعد 
إلى  المستندية  االعتمادات  مخالفات  تقريرًا حول  تقديمه 
ديوان المحاسبة والنيابة العامة ومصرف ليبيا المركزي في 

٣ مايو ٢٠١٦.
التفاصيل ص 14

»الوفاق«: مقاربة جزائرية 
ملكافحة اإلرهاب

أعلنت حكومة الوفاق الوطني عن 
مساٍع لتعزيز التنسيق األمني بين ليبيا 

والجزائر بعد أعمال الدورة الخامسة 
والثالثين لمجلس وزراء الداخلية 

العرب التي اختتمت فعالياتها أمس 
األربعاء بالجزائر. ووصف وزير الداخلية 
المفوض، عبدالسالم مصطفى عاشور، 

في تصريحات على هامش أعمال مجلس 
وزراء الداخلية العرب بالجزائر العاصمة، 

التنسيق األمني بين البلدين بـ»عالي 
المستوى«.. وأشاد بتمكن الجزائر من 

تأمين حدودها مع ليبيا بشكل كامل ومنع 
تسلل اإلرهابيين إلى البالد، وأكد أن 

ليبيا ستتبنى المقاربة الجزائرية للقضاء 
على التنظيمات اإلرهابية، بعد نجاحها 
في وضع حدٍ للظاهرة. وقبيل اجتماع 

وزراء الداخلية العرب، التقى عاشور والوفد 
الليبي، وزير الداخلية الجزائري نور الدين 

بدوي، ومحمد بن علي كومان األمين 
العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

مليارات 100
دوالر

عشاءمغربعصرظهرشروقفجر
6.117.351.234.367.088.28

طبرقسبهاسرتبنغازىطرابلس
2621232817

درجات الحرارة
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»غايب«  أغنية  األســود  اهلل  عبد  الفنان  رائعة  اجتاحت 
وموقع  االجتماعي  التواصل  بمواقع  الليبية  الصفحات 
يوتيوب؛ حيث حظيت األغنية بمتابعة كبيرة هذا األسبوع.

الفنان  قدمه  الذي  األغنية  بلحن  المعلقون  وأشاد 
الشاعر  كتبها  التي  األغنية  وكلمات  مخلوف،  الصديق 

المذبل، وتوزيع موسيقي طارق حسيب،  الغنائي فرج 
جرافيت  وتصوير  الشعرى،  نعمان  صوت  وهندسة 

أيمن البارونى.
الفني  لإلنتاج  النجوم  شركة  أنتجتها  األغنية 

واإلعالمي.

 »غايب«  لـ »عبدالله االسود« تجتاح يوتيوب

وحتى أن فيك الحزن حافر بيره..وعنك أسنين الفرح تم أمغيب
سبح المولى فى خفاء وظهيره..كريم أطلبه عنده الفرج لقريب 

 The« برنامج  في  القريتلي،  فــؤاد  الليبي  الفنان  مشاركة  أثــارت 
على  الليبية  الصفحات  رواد  بين  الجدل   »MBC« فناة  على   »Voice

موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وانقسمت اآلراء بين اإلعجاب واإلشادة والنقد الالذع، حيث رأى البعض 
أن الفنان فؤاد القريتلي، فنان كوميدي أكثر منه فنان موسيقي، وزاد 

الجدل حول اختيار الفنان فؤاد القريتلي لفريق الفنانة أحالم. 

#فؤاد القريتلي_ 
The Voice _يغني

أعلنت »فيسبوك« توسيع خدمتها للبحث عن الوظائف 
المتحدة  الواليات  في   2017 فبراير  في  أطلقتها  التي 
استراتيجيتها  في خطوة جديدة من  بلدا،   40 لتشمل 

لتنويع أنشطة شبكة التواصل االجتماعي.
ومن بين البلدان المشمولة بهذه الخدمة الجديدة، 
والبرازيل،  وألمانيا  وإيطاليا  وإسبانيا  وبريطانيا  فرنسا 
ومن المرتقب طرح هذا التطبيق الجديد على اإلنترنت 
المجموعة لم تكشف أي  المقبلة، غير أن  في األسابيع 

موعد محدد في هذا الخصوص.
ويسمح تطبيق »جوبز« لشركة ما بنشر عرض عمل 
هاتف  بواسطة  العروض  وبإدارة  معياري  نموذج  وفق 
من  لكن  العمل،  لصاحب  مجانية  خدمة  وهي  ذكي، 

الممكن تعزيز االنتشار في مقابل بدل مالي.
فتوفر  الوظائف،  عن  الباحثين  يخص  ما  في  أما 
استعمالها  ويمكن  بالمجان  الخدمة  هذه  أيضا  لهم 

بواسطة هاتف ذكي.
»فيسبوك«  مدير  نائب  هميل،  أليكس  وأشـــار 
للنشاطات المحلية في أميركا خالل مؤتمر صحفي في 
أربعة يلجأ  نيويورك، إلى أن مستخدما واحدا من كل 
إلى الشبكة للبحث عن فرص عمل، وتضم »فيسبوك« 
أن  أي  المتحدة،  الواليات  في  مستخدم  مليون   150

هذا المعدل يساوي نحو 40 مليون شخص.
غمار  لخوض  كبيرة  بطاقة  »فيسبوك«  وتتمتع 
سوق العمالة، ال سيما تلك المتمحورة على المؤهالت 
المتدنية المستوى، خصوصا في مجالي  أو  المتوسطة 
ضمن  ليسا  اللذين  بالتجزئة  والتجارة  المطاعم 
مثل  الوظائف،  عن  للبحث  الكبرى  الشبكات  أولويات 

»مايكروسوفت« و»لينكد إن«.

»فيسبوك« توسع خدمتها 
للبحث عن وظائف في 40 بلدا

بنسخته  فويس«  »ذي  العالمي  الغنائي  البرنامج  في  المشترك  القريتلي  فؤاد  الليبي  الثالثي  أشعل 
العربية، والذي يعرض على قناة »mbc« والمالكم مالك الزناد، والبطل برياضة كمال األجسام كمال 

القرقني مواقع التواصل االجتماعي، خالل األيام الماضية.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي في ليبيا كلمات وعبارات التشجيع والدعم للثالثي، لتقديم 
نموذج ليبي للوطن العربي والعالم في الفن والرياضة، على أمل أن يجمع الفن والرياضة الليبيين 

القريتلي  فؤاد  المشترك  واختار  السياسة،  فرقتهم  الذين 
الفنانة اإلماراتية أحالم لتكون مدربة له في برنامج 

زر  على  أحــالم  ضربت  أن  بعد  فويس«،  »ذي 
االختيار مرات متتالية.

وأطاح المالكم الليبي المحترف عبدالمالك 
زناد، بالضربة القاضية، المالكم اإلنجليزي 
جيفك مليز على حلبة مدينة غالسكو في 
اسكتلندا. وتمكن عبد الملك من حسم 
النزال في الجولة الثانية، بالضربة الفنية 
نــزاالت   4 بعد  على  وأصبح  القاضية، 

ليدخل عالم االحتراف لوزن 77 كلغ.
الماضية  الجمعة  المالكمان  وأجــرى 

عملية الوزن بحضور كثيف لوكاالت األنباء 
البريطانية  ــات  اإلذاعـ من  كثير  ومراسلي 

تمت  أن  بعد  رائع  أكثر من  والعالمية، وفي جو 
المالكمين  بين  الشخصي  والتقابل  الــوزن  عملية 

الليبي واإلنجليزي.
وأحرز البطل الليبي العالمي كمال القرقني ذهبية بطولة أرلوند كالسيك للمحترفين 
المركز  احتالله  األميركية بعد  المتحدة  الواليات  أقيمت في  التي  لبناء األجسام،   2018
األول من بين العديد من رياضي العالم، وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي 
ليبي في هذه البطولة، التي تحمل اسم بطل العالم في بناء األجسام أرنولد شوارزنيجر.
وتعتبر أرنولد كالسيك من أكبر بطوالت كمال األجسام ماديا بعد مستر أولمبياد، 
130 ألف دوالر نقدا، وسيارة هامر،  2017 وصلت إلى  الجائزة األولى في  حيث أن 

وساعة رولكس.

يمكن لسكان ليبيا ضمن 125 بلدا حول العالم تنزيل مقاطع 
دون  ساعة   48 خالل  ومشاهدتها  »يوتيوب«  من  الفيديو 

اتصال باإلنترنت.
الفيديو  مقاطع  تنزيل  إمكانية  »يوتيوب«  موقع  وعرض 
عام  الهند  في  مرة  ألول  االتصال  عدم  وضع  في  لمشاهدتها 
2014، ثم نشر هذه الميزة إلى مناطق أخرى اآلن حيث أصبح 
وأتاح  التحميل،  زر  على  الحصول  العالم  في  بلدا   125 بإمكان 
ضعيفا  االتصال  فيها  يكون  التي  للبلدان  الميزة  هذه  الموقع 
باإلنترنت، مع وجود بعض القيود على االستفادة منها، حسب 

»البوابة العربية لألخبار التقنية«، األحد.
وال يمكن تنزيل مقاطع الفيديو إال باستخدام تطبيق الهاتف 
مقاطع  وستكون  اآللي،  الحاسب  جهاز  على  وليس  الجوال، 
تتصل  لم  ما  ساعة   48 لمدة  للمشاهدة  فقط  متاحة  الفيديو 
مقاطع  بعض  ذلك،  عن  فضال  الفترة،  تلك  خالل  باإلنترنت 

الفيديو غير متوفرة تماما للتشغيل دون اتصال.
الطريقة

فعند  البلدان،  تلك  من  واحدة  في  تعيش  كنت  حال  في 
االنتقال إلى صفحة مشاهدة الفيديو، سترى زر تنزيل جديد بعد 
الضغط  ويمكنك  والمشاركة،  اإلعجاب  وعدم  اإلعجاب  خيارات 
على الزر لبدء عملية التنزيل، وبعد االنتهاء ستجد أن الخيار قد 

تحول إلى اللون األزرق مع اإلشارة إلى أنه قد تم تنزيله.
عملية  أثناء  اإلنترنت  بشبكة  االتصال  فقدان  حالة  وفي 
االتصال  بمجرد  توقفت  العملية من حيث  التنزيل، فستستأنف 

بالشبكة الالسلكية أو تشغيل البيانات المحمولة الخاصة بك.
وبعد مرور تلك الفترة ينبغي إعادة توصيل الجهاز باإلنترنت 

للتحقق من وجود تغييرات.

»يوتيوب« يتيح تشغيل 
الفيديو دون إنترنت في ليبيا

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● ليبيات يحتفلن باليوم العالمي للمراة بإطالق  »حملة ليبيا للسالم«

كلمة1000

ما شاء اهلل عليه وع طريقة كالمه، وكيف 
تكلم باللهجة الليبية، مش زي غيره 

يطلعوا من ليبيا يتكلموا لبناني.

  Battoo Altaher 

على فكرة فؤاد القريتلي في هلبا 
ناس قالوا عليه ميعرفش يغني أو 

حطموه هلبا ناس ليبيين دمو صوته 
أو كمل أو زي مشفتو رأي لجنة.

  Mazen Algeriane 

ثالثي ليبي يشعل مواقع التواصل االجتماعي

ما شاء اهلل مش عادي 
األغنية صعبة وجابها 

صح ألف مبروك، وفرحت 
هلبا إن ليبيا ومواهبها 

باديين في الظهور 
للعالم.. موفق. 

  Raja Salh Salh 

الحق ياربي قعده 
ع أعصابي ونرعش 
وندعي، اللهم اجعل 
من خلفهم سد ومن 
أمامهم سد نحسابا 

بيغني ندوش بالمالقي. 
ونقعدو مضحكه 

2018الجديدة، لكن 
أبدع وطلعه العيلة أكلها 
صفراء غزاله ما شاء اهلل.

 بسمة حزن  

شي ايفرح لكن ليش 
اختار أحالم؟!، بس 

حماقي الذوق والفن 
والرقي يا كبدي 
اخخحخ منك بس 

ياهلل موفق.
 Miso Miso 

نجح فريق فيلم »The Shape of Water« في حصد 
 ،2018 العام  »أوسكار«  جوائز  من  األكبر  النصيب 
بينها  من  رئيسية  جوائز  أربــع  على  حصل  بعدما 
أفضل فيلم، وكان الفيلم الذي أخرجه غييرمو ديل 
تورو مرشحاً في 13 فئة، وهو فاز بجوائز أفضل فيلم، 
المكافأة الرئيسة في الحفل، وأفضل مخرج وأفضل 

ديكور وأفضل موسيقى تصويرية.
 Three Billboards outside« فيلم  واكتفى 
ماكدوناه  مارتن  إخراج  من   »Ebbing Missouri
ماكدورماند  لفرانسيس  ممثلة  أفضل  بجائزتي 

وأفضل ممثل في دور ثانوي لسام روكويل.
للمخرج كريستوفر نوالن   »Dunkirk« فيلم وحاز 
فئات  في  جوائز  ثالث  الثانية  العالمية  الحرب  حول 

تقنية، فيما نالت أفالم عدة أخرى جائزتين.
وقال ديل تورو متأثرًا لدى تسلمه الجائزة األولى: 
»أنا مهاجر« مشيدًا بقوة صناعة األفالم »إلزالة الخط 
من  الناس  بين  يفصل  الذي  الرمل«  في  المرسوم 

دول وثقافات مختلفة.
مخرج  كل  إلى  الجائزة  أهدي  أن  »أريد  وأضاف: 
شاب، الشباب الذين يرشدوننا إلى طريقة التصرف، 

وهذا فعاًل ما يقومون به في كل بلد وفي العالم«.
ومضى يقول: »ظننت أن ذلك ال يمكن أن يحدث 
قط. لكنه حصل. وأريد أن أقول لكم ولكل شخص 
أشياء  عن  قصص  لرواية  الخيال  باستخدام  يحلم 
حقيقية في عالمنا اليوم: بإمكانكم أن تفعلوا ذلك«.

وللسنة الثانية على التوالي قدم الحفل، الفكاهي 
أشهر  بعد  الحفل  وأتى  كيمل.  جيمي  األميركي 
أوساط  في  جنسية  فضائح  انكشاف  على  قليلة 
هوليوود، بعد توجيه عدد كبير من النساء التهم 
بالتحرش  واينستين  هارفي  النافذ  المنتج  إلى 

واالعتداء الجنسيين.
واستهدف كيمل واينستين في كلمته االفتتاحية 
واصفاً سقوط المنتج النافذ بأنه »مستحق منذ فترة 
طويلة«، وأوضح: »ال يمكننا أن نسمح بسوء التصرف 

بعد اآلن. العالم يحدق بنا. ينبغي أن نكون قدوة«.

وفازت ماكدورماند، التي حصدت كل الجوائز خالل 
امرأة  رائع دور  تأديتها بشكل  الحالي عن  الموسم 
بثاني   ،»Three Billboards« في  وغاضبة  ثكلى 
أوسكار في مسيرتها الفنية بعد 21 عاماً على فوزها 

.»Fargo« األول العام 1997 عن فيلم
ضرورة  على  فيها  شددت  التي  كلمتها  وخالل 
إشراك الجميع، طلبت من كل النساء المرشحات في 

القاعة الوقوف إلبراز عملهن.
وأضافت: »كلنا لدينا مشاريع تحتاج إلى تمويل«، 
مشيرة إلى النساء الواقفات ومثيرة تصفيقاً حماسياً.

بداية  في  روكويل  الفيلم سام  في  زميلها  ونال 
الحفل جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي بعدما أدى 

شخصية شرطي عنصري وعنيف.

غاري  نصيب  فكانت من  ممثل  أفضل  جائزة  أما 
بالفوز، لتأديته دور  أولدمان الذي كان األوفر حظاً 
وينستون تشرشل في فيلم »Darkest Hour«. وهو 
كان يجلس ثالث ساعات يومياً ليتحول على يد خبراء 

الماكياج إلى رجل الدولة البريطاني الشهير.
أفضل  أوسكار  عاماً(   58( جاني  إليسون  ونالت 
ممثلة في دور ثانوي بعدما أدت دور والدة المتزلجة 
والمتهكمة في  الباردة  تونيا هاردينغ،  الجليد  على 
فيلم »I Tonya« متوجة موسم جوائز حصدت فيه 

المكافآت الرئيسة.
وهي قالت لدى تسلمها الجائزة: »إلى زميالتي 
وكل  الخير  كل  تمثلن  أنتن  األخريات  المرشحات 
حركتي  هيمنة  ومع  المهنة«،  هذه  في  اإلنسانية 

الجنسي  التحرش  آب« ضد  و»تايمز  أيضًا«  »#أنا 
حفالت  على  الجنسين،  بين  المساواة  وانعدام 
توزيع الجوائز الهوليوودية في 2018، شكل حفل 
أوسكار هذه السنة فرصة لدعم النساء في أوساط 

صناعة السينما.
التي  فقط  الخامسة  المرأة  غيرويغ،  غريتا  أن  إال 
 ،»Lady Bird« أفضل مخرج عن لنيل جائزة  ترشح 
خرجت خالية الوفاض رغم ترشيح فيلمها أيضاً في 
أيضًا  ورشحت  سيناريو،  وأفضل  فيلم  أفضل  فئتي 
أن  إال  تصوير،  أفضل  فئة  في  امرأة  األولى  للمرة 
 ،»Mudbound« رايتشل موريسون التي صورت فيلم
محاولته  في  فاز  الذي  ديكنز  رودجر  أمام  خسرت 

.»Blade Runner 2049« الرابعة عشرة مع فيلم

»The Shape of Water« يحصد النصيب األكبر من جوائز »أوسكار«
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شهدتها  اشتباكات  حصيلة  جريحًا،  و37  قتيالن 
الليبي على مدار ما يقرب  مدينة سبها في الجنوب 
أحياء  إلى  النسبي  الهدوء  يعود  أن  قبل  شهر،  من 
المدينة، التي هاجمتها مجموعات مسلحة، مما أثار 
الرعب والفزع لدى السكان الذين نزحوا إلى مدارس 

داخل البلدية.
»أيام من الذعر والخوف«، وصف قد يكون األقرب 
االشتباكات وهي  القريبة من  األحياء  لحالة عاشتها 
»الطيوري وحجارة والناصرية«، دفعت بسكانها إلى 
الهروب إلى مدارس داخل المدينة، فيما غادر آخرون 
إلى ذويهم في مناطق أخرى خارج سبها مثل مرزق 

ومنطقة وادي الشاطئ.
وقال الهالل األحمر الليبي إن عدد األسر النازحة 
الخدمات  لها  وقدمت  سبها  مــدارس  بعض  في 
من  معظمهم  فــردًا،  و3051  أســرة   453 بلغت 
التجارية  المحال  بعض  أغلقت  فيما  الطيوري،  حي 
مفتوحًا،  اآلخر  البعض  وبقي  أبوابها،  والمخابز 
بعض  ويتحرك  وحجارة،  الناصرية  في  وخاصة 
إغالق  بعد  آمنة  طرق  عبر  المدينة  إلى  سكانها 

الطرقات. بعض 
فالمصالح  تتأثر،  لم  المدينة  داخــل  الحركة 
والصيدليات  الخضار  وأسواق  مفتوحة  الحكومية 
حركة  أن  كما  جدًا،  طبيعي  بشكل  تعمل  والورش 
شح  رغــم  طبيعي  شبه  بشكل  تسير  السيارات 

الوقود وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.
والطلقات  الــقــذائــف  ــوات  أصـ أنــغــام  وعــلــى 

االشتباكات  حجارة  منطقة  أهالي  تحدى  النارية، 
بشكل  أفراحهم  وأقاموا  المدينة،  شهدتها  التي 
في  طبيعي،  بشكل  المخابز  تعمل  فيما  طبيعي، 
إثر سقوط قذيفة  وقت لقيت فيه طفلة مصرعها، 

منزلهم. على 

على  الحركة  الحجارة  منطقة  سكان  واستطاع 
من  كثيرًا  سهل  الذي  طرابلس،   – سبها  طريق 
المدينة،  داخل  إلى  المنطقة  أهل  وخروج  دخول 
على  الحركة  أن  »الوسط«  مراسل  الحظ  فيما 
الطبي من شارع  إلى مركز سبها  المؤدي  الطريق 

تعرض  من  خوفًا  أقل  أصبحت  عبدالناصر،  جمال 
الطريق  أن  كما  العشوائي،  الرصاص  إلى  الناس 

إلى قاعة الشعب مغلقة. من مركز سبها الطبي 
خالل  سبها  مدينة  في  الصحي  الوضع  وحول 
الطبي  الناطق باسم مركز سبها  الفترة، قال  هذه 

أسوأ  الطبي  سبها  مركز  حالة  إن  الوافي  أسامة 
حالتان  أصيبت  أنه  مؤكدًا  قبل،  ذي  من  بكثير 
أقسام  اخترقت  نارية  بطلقات  المركز  نزيالت  من 
األطفال والباطنة، خالل االشتباكات التي شهدتها 

المدينة.
خروج  في  تسببت  االشتباكات  تلك  أن  وأكد 
والمرضى من  المساعدة  والطبية  الطبية  العناصر 
أقسام األطفال والباطنة، رغم تحويل األقسام إلى 

االشتباكات. لمنطقة  مقابلة  غير  جهات 
لضمان  إجراءات  اتخذت  المركز  إدارة  أن  وتابع 
 24 مدار  على  العناصر  وبأقل  العمل،  استمرارية 
ساعة، خالل فترة االشتباكات العنيفة، حيث أصبحت 
العظام  مثل  اإليواء  حاالت  تستقبل  األقسام  بعض 
المرضية  الحاالت  أدخلت  فيما  والحوادث،  والجراحة 
الطارئة إلى العناية المركزة بسبب النقص الحاد في 

العناصر الطبية والطبية المساعدة.
وأشار إلى أن المركز استمر في إجراء العمليات 
أو  االشتباكات  لجرحى  ســواء  الطارئة  للحاالت 
أن  مؤكدًا  وغيرها،  الدودية  الزايدة  مثل  نزالئه 
أقسام  إلى  تحويله  أمام  عقبة  أصبح  الوالدة  قسم 
أخرى بسبب تعرضه هو أيضًا لألعيرة النارية جراء 
العناصر  خروج  في  تسبب  مما  في سبها،  األحداث 
وصعوبة  القسم  من  المساعدة  والطبية  الطبية 

والليلية. المسائية  الفترة  عودتهم 
وأكد أن المركز قام بالتنسيق مع عيادة الهالل 
الستقبال  الخاصة  الطبية  فزان  وعيادة  األحمر 
الحاالت التي تجرى لها عمليات والدة قيصرية في 
المركز  يتكفل  أن  على  والليلية،  المسائية  الفترة 

إجرائها. بمصاريف 

الطبية  القوافل  وإدارة  األزمات  إدارة  أن  وتابع 
الماضي مركز  القطاع الخاص زارت السبت  وإدارة 
به  يمر  الذي  الواقع  رؤية  أجل  من  الطبي،  سبها 
 13 من  مكونة  طبية  قافلة  تحديد  وتم  المركز، 
والطبية  الطبية  العناصر  لدعم  وإخصائيًا  طبيبًا 
الخدمة  لتقديم  بالمركز  المرابطة  المساعدة 
والجرحى،  الطارئة  والحاالت  للمرضى  الطبية 
من  إسعاف  سيارتي  تسلم  المركز  أن  إلى  مشيرًا 
أخرى  وسيارة  بالوزارة  والطوارئ  اإلسعاف  إدارة 
الصحة  منظمة  من  مقدمة  متنقلة  عيادة  هي 

. العالمية 

المواطنين قلق 
وقال مصدر محلي في تصريحات إلى »الوسط« 
 ،2012 يعم مدينة سبها منذ  األمني  االنفالت  إن 
التي  الليبية  المدن  أكبر  تعتبر  »سبها  أن  مؤكدًا 
القتل  وعمليات  المسلح  السطو  فيها  يمارس 

والخطف«.
منقسمون  سبها  مدينة  »أهالي  أن  إلى  وأشار 
يدعم  ومن  الوطني  الوفاق  لحكومة  مؤيد  بين 
والصراعات  النزاعات  عن  فضاًل  الكرامة،  عملية 
سنوات  منذ  المتكررة  المدينة  قبائل  بعض  بين 

طويلة«.
قلقين ومستائين  أصبحوا  المواطنين  أن  وتابع 
ليس  فيه  يقلقهم  ما  أكثر  الذي  الوضع  هذا  من 
األسلحة  استخدام  بل  اعتادوها،  التي  االشتباكات 
مما  والمدفعية،  والصواريخ  كالدبابات  الثقيلة 
مسألة  في  بجدية  التفكير  إلى  كبيرًا  عددًا  دفع 

الهجرة إلى الشمال أو إلى مناطق أخرى.

أسر سبها هربت 
من االشتباكات  إلى 

المدارس والبلدات المجاورة

الطلقات النارية اخترقت 
جدران أقسام بمركز سبها 

الطبي وأصابت المرضى

سبها - الوسط

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أهالي »الطيوري« تحدوا القذائف وعقدوا أفراحهم على أنغامها

االتهامات باالستعانة
 بـ»تبو تشاد«.. »عنصرية مقيتة«

الصراع القبلي بين التبو وأوالد 
سليمان منذ 6 سنوات

»كتيبة فارس« عرقلت مبادرات 
حكماء الشرقية.. والقوة الثالثة 

فشلت لهذه األسباب

حوار – جيهان الجازوي

فاتورة  بدمائهم  يدفعون  ونساء،  أطفال 
االشتباكات المتقطعة في مدينة سبها، وسط 
والسلطات  والشيوخ  الحكماء  لمحاوالت  تعثر 

التنفيذية الوصول إلى اتفاق ينهي األزمة.
الجنوب  في  يدور  ما  الحقت  واسعة  شكوك 
لبسط  أجنبية  جهات  تدخل  حــول  الليبي، 
لكن  البالد،  في  نفوذها  وتقوية  سيطرتها 
مكني  الطاهر  للدولة  األعلى  المجلس  عضو 
ينفي هذه االتهامات، ملقيًا باللوم على أطراف 
صعب  أمني  ووضــع  سياسي  وصــراع  داخلية 

تعانيه مدينة سبها.
»الوسط«،  به  اختص  الذي  الحوار  هذا  في 
هذا  من  المستفيدة  األطــراف  مكني  يوضح 
االقتتال، ويرى أن الحل في يد رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.. 

وإلى نص الحوار:

االشتباكات  في  البداية  نقطة  كانت  أين   •
الدائرة بالجنوب؟

التبو   ما حدث بالتفصيل، هو أن رواد مقهى 
سيارة  شاهدوا  سبها  في  فارس  لكتيبة  المقابل 
وتطلق  تخرج  أن  قبل  للكتيبة  تدخل  معتمة 
أسفر  مما  بالمقهى  الجالسين  على  الرصاص 
أجج  مما  آخرين،   4 وإصابة  شخص  مقتل  عن 
التبو وأوالد سليمان، لذلك  الموقف بين قبيلتي 
إزالة الكتيبة، وتشكيل قوة  التبو بضرورة  طالب 
مختلطة أخرى من جميع مكونات سبها، لكن كان 
رد أوالد سليمان أن تلك الكتيبة تابعة للجيش، 

وال نعلم ألي جيش تتبع.
وأوالد  التبو  بين  المشكلة  جــذور  ومــا   •

سليمان؟
في  القبيلتين  بين   2012 منذ  قبلي  صراع   

مدينة سبها.
•  وما هي األسباب؟

غياب السلطة المركزية، والصراع على النفوذ 
من الطرفين.

•  كيف؟
على  سلبًا  أثر  والغرب  الشرق  بين  االنقسام   
سيطرته  بسط  طرف  كل  يحاول  إذ  المدينة، 
سيطرته  بسط  يستطيع  من  أن  ويعتقد  عليها، 
ألن  الجنوب  مدن  جميع  على  السيطرة  يستطيع 
في  وتتحكم  الوسطى،  المنطقة  في  تقع  سبها 

جميع الطرق المؤدية للجنوب.
• هل قبيلة القذاذفة التي خاضت اشتباكات 
في  طــرف  سليمان  أوالد  قبيلة  مع  مسلحة 

المشكلة؟
والتبو  سليمان  أوالد  بين  الــصــراع  ال،   -
للقذاذفة  تدخل  أي  أر  لم  سبها  في  القاطنين 
هناك  تكون  أن  يمنع  ال  هذا  لكن  الصراع،  في 
داخل  القاطنة  القبائل  من  للطرفين  مساندات 

المدينة.
• سبق أن خاض التبو اشتباكات مع الطوارق 
الطوارق طرف فيما يجري في  أوباري، هل  في 

سبها هذه األيام؟
أية عالقة بما يحدث في  - ال، ليس للطوارق 
سبها، والمصالحة الصحيحة الوحيدة التي حدثت 
يكون  قد  والتبو،  الطوارق  بين  كانت  ليبيا  في 

بسبب مشكلة  حينذاك  أوالد سليمان ساندوهم 
سبها، لكن التبو والطوارق يقطنون حي الطيوري 
أوالد  طرف  من  معًا  القذائف  عليهم  وتنهال 

سليمان، ومع هذا لم يتدخلوا في المعركة.
•  يتردد أن »تبو ليبيا« استعانوا بعناصر من 

»تبو تشاد«، هل تؤكد أو تنفي ذلك؟
مقيتة،  عنصرية  عن  وينم  غريب  اتهام  هذا 
وهنا أتساءل: أال توجد امتدادات لجميع قبائل ليبيا 

بالدول المجاورة؟
القبائل في ليبيا منتشرة في أفريقيا، وهذا امتداد 
أوالد  منها  ليبيا  داخل  بالفعل  متواجدة  لقبائل 

سليمان والتبو والطوارق وغيرها.
ما يروج له هو محاولة الستخدام االتجاه القومي 
بالغ  أمر  المكونات، وهذا  للقضاء على مكون من 

الخطورة، وقد يدخلنا في صراع مع دول الجوار.
عن  كيلو   1000 من  أكثر  تبعد  وللعلم سبها 
الوسط، فكيف تتوافد  المجاورة ألنها في  الدول 
الحكومة؟  علم  دون  الدول  تلك  من  مجموعات 

لمن  إشاعات  هذه  الــدول؟  تلك  حكومات  وأين 
يحاولون تأجيج الموقف.

وجود  البعض  ــاء  ادع الغريبة  ــور  األم ومــن 
مبرهنين  سبها،  في  ليبيا  خــارج  من  أشخاص 
ليبيا  أن  ونسوا  العربية  يتحدثون  ال  بأنهم  ذلك 
والطوارق  كالتبو  العربية  غير  مكونات  بها  دولة 

واألمازيع.
والطوائف  التبو  قبائل  من  مواطنون  هناك 
كبار  وخاصة  العربية  اللغة  يتحدثون  ال  األمازيغ 
السن والصغار بسبب إغالق المدارس بعد الثورة، 
ووجود أشخاص ال يتحدثون العربية أمر طبيعي.

والتبو  عبور،  دولة  ليبيا  فإن  التاريخ  وحسب 
الفتح  قبل  إليها  وصلوا  من  أول  ــطــوارق  وال
التبو  أصول  فإن  الدراسات  وحسب  اإلسالمي، 
هو  بشرتهم  لون  تغير  وسبب  عربية،  والطوارق 

تواجدهم بالصحراء.
•  هل استعان أوالد سليمان بمقاتلي حركة 

العدل والمساواة السودانية؟
- حكومات الغرب والشرق هي التي استعانت 

بحركة العدل والمساواة والمعارضة التشادية.
•  ..كيف؟

 استعانوا بهم في معاركهم بالحقول النفطية 
من  مكلفة  األطراف  وهذه  الوسطى،  والمنطقة 
جهة بعض الجهات الرسمية وتصول وتجول في 
تأجيج  تحاول  األطراف  تلك  أن  وأعتقد  الصحراء، 
التدخل  أجل  من  حجة  إليجاد  سبها  في  الصراع 

والسيطرة على المدينة.
بسبب  ليبيا  جنوب  في  األمن  انهار  هل   •

انسحاب القوة الثالثة؟
الثالثة لم  القوة  - نعم بكل تأكيد، لكن حتى 
تبِن أية مؤسسة عسكرية، وكانت تعمل على ابتزاز 
الدولة فقط، ولم تنظم صفوفها وتبني المؤسسات 
الجمارك،  مثل  المصاحبة  والمدنية  العسكرية 

والجوازات والشرطة....إلخ، وهذا سبب فشلها.
هناك  وكان  األمل،  من  نوع  هناك  كان  لكن، 
الغاز  مثل  الــوقــود  في  وتــوافــر  األمــن،  بعض 
قبل طردها  التفكير  يجب  كان  ولذلك  والبنزين، 

وإيجاد بديل أفضل منها.
في  الوطني  الجيش  حضور  عــن  ــاذا  م  •

الجنوب؟
ال يوجد جيش في ليبيا جميعها، وما يوجد هو 
الميليشيات مشرعنة قبلية ومرتزقة، وإلى اآلن ال 
يوجد جيش نظامي مهني موحد، وإن وُجد فهو 

»فتات جيش« إن صح التعبير.
المنطقة  أعيان  مبادرة  رفضتم  لماذا   •

الشرقية؟
المبادرة،  أثناء طرح  متواجدًا  أكن  لم   حقيقة 
جذور  إنهاء  أرادوا  التبو  أن  بلغني  ما  ولكن 
تعد  التي  فارس  كتيبة  بإلغاء  وطالبوا  الصراع، 

أساس المشاكل.
•  وإلى أين وصلت مبادرات الحل؟

 لم يجر التوصل إلى حل لألزمة، وأرى أن الحل 
القائد  بصفته  الرئاسي  المجلس  رئيس  يد  في 
إلغاء  بضرورة  وأطالبه  المسلحة،  للقوات  األعلى 
تلك الكتيبة، ونشر قوات محايدة بالمدينة لفصل 

الصراع، ووقف إطالق النار وتسلم المعسكرات.
وأخيرًا أتمنى أن تشكل قوة من جميع مكونات 
سبها لحماية المدينة مثل قوة حوض مرزق، ألن 

سبها في أشد الحاجة لقوة مثلها.

الطا هر مكني عضو املجلس األعلى للدولة:

صراع نفوذ بالجنوب الليبي.. والحل في يد السراج
اعتبر ما يجري في سبها محاولة لفصل الجنوب عن الوطن

عبدالحفيظ يوسف: أوالد سليمان قبيلة وليست دولة تصارع على السلطة
القاهرة – الوسط

انفجارات تهز السكون، وأسلحة  أصوات 
ثقيلة تدوي هنا وهناك، ورعب يسيطر 
المواطنين في شوارع سبها، بعد  على 
العشرات في اشتباكات  مقتل وإصابة 

تندلع بين لحظة وأخرى، لتنقض أي اتفاق 
التي تشهدها مدينة  يعقد لحل األزمة 

الليبي. الجنوب  سبها في 
»فما يجري في سبها جزء مما يجري في 

الليبي، فهو محاولة لفصل هذا  الجنوب 
الجزء من الوطن وسيطرة أطراف متعددة 

من خارج الحدود عليها«، كلمات لخص 
بها عبدالحفيظ يوسف أحد أعيان أوالد 

الجنوب. في  المشهد  سليمان، 
إلى  عبدالحفيظ، قال في تصريحات 

الرئاسي والقيادة  المجلس  »الوسط« إن 
العامة ليس لهما أي دور فيما يحدث في 

الجميع عدم تصديق ما  سبها، مناشدًا 
يتداول من كثير من األطراف حول أن أوالد 

سليمان يعملون على فرض نفوذهم في 
الجنوب، مؤكدًا أن أوالد سليمان قبيلة 

السلطة. وليست دولة تصارع على 
وأشار إلى أنه »بالتأكيد أن أوالد 

سليمان والقذاذفة حلفاء وأخوة، لكن ما 
2011 من خالف  حدث بعد ثورة فبراير 

ل هؤالء اإلخوة إلى خالف  سياسي، حوَّ
اجتماعي أزهقت فيه األرواح«.

وإلى نص الحوار:

• ما الذي يجري في سبها؟
في  يجري  مما  جــزء  سبها  في  يجري  ما 
محاولة  فهو  والشرقي،  الغربي  الليبي  الجنوب 
أطراف  وسيطرة  الوطن  من  الجزء  هذا  لفصل 
هذا  وكل  عليها،  الحدود  خارج  من  متعددة 

بسبب عدم وجود الدولة.
في  متورطة  خارجية  أيــادٍ  هناك  هل   •

أحداث سبها؟
بالتأكيد )..( فسبها جزء من ليبيا، والتدخل 
في  انعكاساته  له  ليبيا  في  والدولي  اإلقليمي 

الجنوب.
• من هم أطراف المشكلة الحقيقيون؟

وخارجية  داخلية  متعددة  ــراف  أط هناك 
اللواء  في  الممثل  الليبي  الجيش  أبناء  أوصلت 
السادس إلى صراع مسلح مع مجموعات قادمة 
هناك  أن  كما  الجنوبية،  الحدود  خــارج  من 
المجموعات  بتلك  استعانت  محلية  أطرافًا 
تطور  بل  ومادية،  سياسية  مكاسب  لتحقيق 
األمر إلى فرض السيطرة على األرض، ما يعد 

السيادة. تدخاًل في 
وأوالد  التبو  بين  المشكلة  طبيعة  ما   •

سليمان؟
التبو  بين  تكن  لم  الحقيقية  المشكلة 
وأوالد بوسيف،  التبو  بين  وأوالد سليمان، بل 
رئيس  أن  إال  التمتام،  المهندس  قتل  بسبب 
تلك  لحل  الطرفين  جمع  العسكري  المجلس 
أبناء  أحد  قيام  جديد،  من  أثارها  التي  األزمة، 
أحد  على  بالرماية   2013 مــارس  في  التبو 
تمت  هذا  ومع  سليمان،  أوالد  أبناء  من  الثوار 

مدينة  وأهل  الليبيين  التبو  بين  المصالحة 
العام،  الوطني  المؤتمر  رعاية  تحت  سبها 
تم   2014 يناير  ففي  طوياًل،  تدم  لم  لكنها 
أبناء  أحد  بقتل  التبو  طرف  من  الصلح  نقض 
المنطقة  أوالد سليمان كان مرافقًا آلمر  قبيلة 
ومن  تراغن،  بمدينة  احتفالية  في  العسكرية 
عليها  يطلق  التي  المضادة  الثورة  ساندوا  ثم 
التبو  من  جزء  أنهم  رغم  الصحراء«،  »أســد 

لليبيين. ا
كثيرًا  إن  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  ينته  لم 
لعودة  محاولة  في  دُشنت  المصالحات  من 
لكن  روما،  اتفاقية  آخرها  طبيعتها  إلى  األمور 
بعدة  وقاموا  بها  التبو  يلتزم  لم  أسف  بكل 

خروقات.
تصديق  عدم  يجب  أنه  أؤكده  أن  أريد  ما 
تزعم  التي  األطراف  من  كثير  من  يتداول  ما 
أن أوالد سليمان يعملون على فرض نفوذهم 
فصل  في  يومًا  يفكروا  لم  فهم  الجنوب،  في 

متفق  الكل  بل  الليبي،  التراب  من  جزء  أي 
أوالد  أن  كما  ذلك،  في  يفكر  من  قتال  على 
زارت  التي  للوفود  ــرارًا  مـ أكـــدوا  سليمان 
للمصالحة،  يسعون  أنهم  الجنوبية  المنطقة 
الليبي  الشعب  أبناء  لجميع  أيديهم  ويمدون 

مكوناته. بكل 
ــس  ــالب حــلــفــاء األم ــق ــاب ان ــب ــا أس • م
)القذاذفة وأوالد سليمان( إلى أعداء اليوم؟

والقذاذفة  سليمان  أوالد  أن  بالتأكيد 
يفرقهم،  مما  أكثر  يجمعهم  وما  وأخوة  حلفاء 
لكن  السنين،  مئات  منذ  مشترك  تاريخ  فهم 
خالف  من   2011 فبراير  ثورة  بعد  حدث  ما 
ل  حوَّ الليبيين-،  جميع  منه  -عانى  سياسي 
فيه  أزهقت  اجتماعي  خالف  إلى  اإلخوة  هؤالء 
فما  التحالف  فك  يعني  ال  هذا  أن  إال  األرواح، 
لرأب  يعملون  الطرفين  من  عقالء  هناك  زال 
تنهي  قد  محاوالت  في  الشمل  ولم  الصدع 

هذه األزمة قريبًا.
الجميع يدرك أن الوطن أكبر وأغلى من كل 
شيء، وأن الضرر سيصيب الجميع والخالف لن 

يزيدنا إال خسارة.
بمقاتلي  سليمان  أوالد  استعان  هل   •
كما  السودانية،  والمساواة  العدل  حركة 

خصومهم؟ يقول 
نرفضها،  التي  التصريحات  هذه  أستغرب 
 2011 في  قاتلتنا  والمساواة«  »العدل  فحركة 
 )..( بهم  نستعين  أن  يمكن  فكيف  و2014، 
أوالد سليمان قبيلة وليست دولة تصارع على 
هم  والمساواة«  بـ»العدل  أتى  فمن  السلطة، 

السلطة. على  يتصارعون  من 
المنطقة  الثالثة من  القوة  • هل انسحاب 

سبب انهيار األمن في الجنوب؟
بكل أسف )..( القوة الثالثة جاءت الستتباب 
أن  أعتقد  وال  ذلك،  تحقق  لم  لكنها  األمــن، 

األمني. للتدهور  المنطقة سبب  مغادرتها 
والقيادة  الرئاسي،  المجلس  دور  ما   •

العامة فيما يحدث في سبها؟
أي  لهما  يــوجــد  ال  اللحظة،  ــذه  ه ــى  إل
يستغلها  ورقة  فزان  تكون  أال  وأتمنى  دور، 

السلطة. على  المتصارعون 
كما  عرقي  لتطهير  التبو  يتعرض  هل   •

قياداتهم؟ تقول 
الليبي  المكون  من  جزء  الليبيون  التبو 
في  يفكر  ليبي  أي  هــنــاك  أن  أعتقد  وال 
الخارجية  األجندات  أخشاه  ما  لكن  ذلــك، 
 )..( بالجغرافيا  العرق  ربط  محاولتهم  ومن 
وتبو  وطوارق  وأمازيغ  عرب  الليبيين  نحن 
فهم  أخرى  دول  في  هم  من  أما  واحد،  كلنا 

الدول. لهذه  ينتمون 
• هل هناك حل قريب لألزمة الحالية؟

وإعالء  الحق  صوت  رفع  في  يتمثل  الحل 
بالمواثيق  وااللـــتـــزام  ــن،  ــوط ال مصلحة 
ورفع  األطــراف،  بين  أبرمت  التي  واالتفاقات 
وتطبيق  المجرمين،  عن  االجتماعي  الغطاء 
العرف إلى أن تقوم الدولة بتفعيل مؤسساتها 

المشاكل. عند ذلك تنتهي كل 
وأخيرًا، كلنا أمل في لم الشمل والمصالحة 
واسترجاع  المؤسسات  وتفعيل  األمن  وعودة 
الدستور  دولـــة  بــنــاء  فــي  ــدء  ــب وال الحقوق 
والمؤسسات التي انتفض من أجلها الليبيون.

التدخل اإلقليمي والدولي في ليبيا 
تظهر انعكاساته في الجنوب

»العدل والمساواة« قاتلتنا
في عامي 2011 و2014 

فكيف نستعين بها!

< عبداحلفيظ يوسف< الطا هر مكني

»الوسط« توثق
»أيام الذعر« في الجنوب



اجتماعها  التعليمية  المرافق  مصلحة  عقدت 
المدارس،  احتياجات  تغطية  إمكانية  لبحث 
الفصل  الفصول، قبل بداية  اكتظاظ  ومعالجة 

الدراسي الثاني.
ــدوري الــعــادي  ــ واســتــعــرض االجــتــمــاع ال
بمقر  األحد  عقد  الذي   ،2018 لسنة  السادس 
التنفيذي  الموقف  بطرابلس،  المصلحة  ديوان 
ببلدية  »البدلية«  المدارس  إنشاء  لمشروع 
الدراسية  الفصول  توفير  ملف  ومراجعة  زليتن 
المتنقلة، والتي من المقرر البدء في توريدها، 
المناطق  الثاني لصالح  الدراسي  الفصل  مطلع 

التعليمية التي تعاني اكتظاظا في الفصول.
وبحث االجتماع وضع خارطة زمنية واضحة 
ــاإلدارات  ب المنوطة  المهام  لتنفيذ  المعالم 
من  األول  للنصف  المصلحة  سياسة  وفــق 
أعمال  استعراض  إلى  إضافة  الحالي،  العام 
»إجراءات  أبزرها  فبراير،  شهر  خالل  المصلحة 
تغطية احتياجات المدارس من األثاث المعملي 
استكمال صيانة  ومتابعة  البيضاء،  والسبورات 

المدارس«.
خالل  المكلف  المصلحة  عــام  مدير  وأكــد 
معالجة  في  ــراع  اإلس ضــرورة  على  االجتماع 

كافة الملفات الخدمية »العالقة« وإعطاء اإلذن 
بإعداد الدراسات الهندسية والفنية لالستفادة 
من المواقع التابعة لمصلحة المرافق التعليمية 
التعليم،  إنشاء مراكز خدمية لصالح قطاع  في 
المعامل  تــوزيــع  ملف  متابعة  ــى  إل إضــافــة 
مكاتب  مع  ترتيبه–بالتعاون  وإعادة  المهنية 
التعليمية  العملية  متطلبات  التفتيش–وفق 
بالمرحلة  العلوم  لمواد  الدراسية  والمفردات 

الثانوية.
استكمال  إلى  المشروعات  إدارة  وأشــارت 
من  المتنقلة  الــفــصــول  اســتــالم  إجــــراءات 
فصال   33 عددها  والبالغ  المصنعة  الشركات 
نقلها  في  المقررالشروع  من  وأنــه  دراسيا، 
وفق  القادمة  القريبة  الفترة  خالل  وتوطينها 

االحتياج الفعلي.
على  والمخازن  التجهيزات  ــا  إدارت وأكــدت 
بباطن  زقزاو  منطقة  مدارس  تجهيز  متابعتها 
أعمال  استكمال  بعد   ،3 عددها  والبالغ  الجبل 
»فترة  بعد  األهالي  وعودة  الشاملة  الصيانة 

نزوح« دامت سنوات.
التعليمية  المرافق  مصلحة  إدارة  وعمدت 
عقد  إلــى  الداخلي«  عملها  »سياسة  ضمن 
استعراض  يتضمن  أسبوعي«،  دوري  »اجتماع 
ووضع  لها  التابعة  والمكاتب  اإلدارات  عمل 

الخطط والبرامج التنفيذية.

في  المواطن  دور  أهمية  على  جديد  تأكيد  في 
المجتمع،  تنمية  في  تساهم  التي  الفردية  المبادرات 
جاء تبرع أهالي منطقة عمر المختار في بلدية طبرق 
طبرق  مطار  لتوسيع  أمالكهم  من  هكتار   400 بنحو 

الدولي.
على  المختار  عمر  منطقة  في  المواطنون  واتفق 
في  البدء  أجل  المطار من  إلدارة  األرض  إعطاء هذه 
تقديم  أجل  من  مساحة  أكبر  المطار  وجعل  توسيعه 

أفضل الخدمات للمسافرين.
الدولي، حسن هليل،  عام مطار طبرق  وقال مدير 
لنا أي نوع من  البلدي طبرق »لم يقدم  إن المجلس 

أنواع الدعم«.
الدولي  طبرق  مطار  إدارة  أن  إلى  هليل  ولفت 
أفضل  تقديم  أجــل  مــن  اإلمــكــانــات  كافة  »تسخر 
فرق  أي  هناك  وليس  المسافرين  لكل  الخدمات 
واحترام  ود  بكل  الجميع  ونعامل  المسافرين  بين 

وحريصون على إظهار المطار بالمظهر الالئق«.
لرئيس  األول  النائب  بحث  نفسه،  السياق  في 
مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، مع عميد بلدية 
العراقيل  المدينة  ومسؤولي  مــازق  الناجي  طبرق 

والمختنقات التي تواجه مطار طبرق الدولي.

في  مـــازق،  الناجي  طــبــرق،  بلدية  عميد  ــال  وق
مع  ناقش  ــه  إن الــوســط«  »بــوابــة  ــى  إل تصريحات 
القضايا  بعض  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
أهمها  طبرق،  مدينة  منها  تعانى  التي  والمشاكل 
العراقيل والمختنقات التي تواجه مطار طبرق الدولي.

ومساعده  هليل،  حسن  طبرق  مطار  مدير  وسلم 
للنائب  تقريرا مفصال  المهندس عبدالمولى بوكايش 
األول حول كل تلك المختنقات والعراقيل التي تواجه 

المطار.
بالوقفة  المسؤولة  الجهات  كل  ــازق  م وطالب 
ليؤدي  المطار  دور  وتفعيل  وصيانة  لتطوير  الجادة 
خطورة  ــى  إل مشيرا  الصحيح،  بالشكل  خدماته 
المشاكل التي يعانى منها مطار طبرق والمتمثلة في 

االنهيارات والتصدعات بالمهبط الخاص بالطائرات.
مياه  تحلية  محطة  مشكلة  ناقشنا  »كما  وأضاف: 
تعانى  التي  األساسية  المشاكل  من  وهــي  البحر، 
ألف   130 من  أكثر  إلى  تحتاج  حيث  المدينة،  منها 
فيه  تنتج  وقت  في  اليوم،  في  المياه  من  مكعب  متر 
المحطة الحالية 36 ألف متر مكعب فقط من المياه«.

الــنــواب  مجلس  طــبــرق  بلدية  عميد  ــب  وطــال
جادة  حلول  إليجاد  والمسؤولين  الجهات  بمخاطبة 
واإلسراع  المدينة،  منها  تعانى  التي  المختنقات  لتلك 
بالبنية  لحقت  التي  األضـــرار  وترميم  صيانة  في 

التحتية.

على  ســرت  مدينة  إعــمــار  جــهــود  تمضي 
تحرير  على  عام  من  أكثر  بعد  وســاق،  قدم 
تبحث  إذ  داعش،  تنظيم  قبضة  من  المدينة 
مجلس  عمل  تفعيل  إعادة  سبل  سرت  بلدية 
المدينة  تشهد  كما  بالبلدية،  التخطيط 
المدارس،  من  عدد  وإصالح  صيانة  مشاريع 
لألمم  التابع  االستقرار  دعم  صندوق  بإشراف 

المتحدة.
مؤسسات  ثالث  صيانة  الصندوق  ويواصل 
بسرت.  صحي  ومرفق  ــدارس  م في  تتمثل 
البلدي  المجلس  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
المدارس  صيانة  إن  األميل،  محمد  بسرت، 
جاءت بالتنسيق مع البلدية بسبب ما تعرضت 
تحرير  حرب  خالل  ألضرار  المدارس  هذه  له 
 12 صيانة  البرنامج  ويستهدف  المدينة، 

مدرسة.
الحالية  الــصــيــانــة  أن  ــل  ــي األم ــاف  ــ وأض

التي  متواصلة وتشمل ثانوية عقبة بن نافع، 
للمقاوالت،  مادوين  شركة  بصيانتها  تقوم 
بصيانتها  وتقوم  األزور  بنت  خولة  ومدرسة 
وثانوية  لــلــمــقــاوالت،  ــرت  س مـــرآة  شــركــة 
الناهية  وادي  بصيانتها شركة  وتقوم  االتحاد 

للمقاوالت.
وأشار إلى أن نسبة اإلنجاز بهذه المدارس 
مكتب  الصيانة  على  ويشرف   ،80% بلغت 
الصيانة  أعمال  وستبدأ  سرت،  بلدية  مشاريع 
المركزي  سرت  عيادات  مجمع  بموقع  أيضا 
شهرين،  لمدة  األســبــوع  هــذا  مــن  اعتبارا 
التحتية  والبنية  المباني  صيانة  وتشمل 
واألبـــواب  والــنــوافــذ  والكهرباء  والسباكة 

والطالء وغيرها حسب بنود االتفاق.
مدارس  سبع  لصيانة  البرنامج  يستعد  كما 
البلدية،  مع  بالتنسيق  المقبل  الشهر  خالل 

وتبلغ تكلفة الصيانة مليوني دوالر.
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  وسيوفر 
سينا  ابــن  لمستشفى  طبية  محرقة  أيضا 
إضافة  الجاري،  األسبوع  خالل  سرت  لبلدية 

القمامة ومضخات  إلى عدد من شاحنات نقل 
قمامة  صندوق  ومئتي  الحجم،  كبيرة  مياه 

خالل الفترة المقبلة.
سرت  بلدية  سلمت  ــاء،  ــن األث ــذه  ه فــي 
إلى  الضوئية  اإلشارات  تركيب  مشروع  موقع 
بحضور  األربــعــاء،  اليوم  المنفذة،  الشركة 
ولجنة  البلدية  مشاريع  مكتب  وأعضاء  رئيس 
بسرت.ويعاني  الكهرباء  بشركة  ــة  األزمـ
مستشفى ابن سينا التعليمي من توقف قسم 
األشعة نظرا لوجود أعطال فنية في األجهزة.

سرت،  ببلدية  المشاريع  مكتب  مدير  وقال 
»البديل  إن شركة  هيبلو،  إبراهيم  المهندس 

بالتقاطعات  إشارة ضوئية   14 اآلخر« ستركب 
للعقد  وفقا  التنفيذ  مدة  إن  مضيفا  الرئيسة، 
اعتبارا  التركيب  وسيبدأ  يوما،   120 ستكون 

من اليوم األربعاء.
مجمع  استأنف  الصحي،  الصعيد  على 
األشعة  بقسم  العمل  المركزي  سرت  عيادات 
بالمجمع بعد توقفه منذ أواخر 2015 ألسباب 
بالقسم  العمل  بــأن  مصدر  ــح  وأوض فنية، 
فنيي  قبل  من  األجهزة  إصالح  بعد  استؤنف 

شركة »فيلبس« األحد.
أربع  سرت  مدينة  إلى  وصلت  ذلــك،  إلى 
من  الطهي،  غاز  بأسطوانات  محملة  شاحنات 
للنفط  البريقة  لشركة  الرئيسي  المستودع 

والغاز بمصراتة.
الرباط  بحي  الغاز  مستودع  مشرف  وقال 
بسرت محمد القذافي، إن ألفي أسطوانة من 
إسطوانات غاز الطهي وصلت إلى المستودع.

يبلغ خمسة  األسطوانة  أن سعر  إلى  وأشار 
دينارات، بينما يباع بالسوق السوداء بين 25 

و30 دينار.

صيانة  من  الثانية  المرحلة  أعمال  انطلقت 
كلية القانون بجامعة بنغازي، والتي تستهدف 

مرافق رئيسية بالكلية.
طارق  الدكتور  القانون  كلية  عميد  وقال 
استجابة  جــاءت  الصيانة  حملة  إن  الجملي 
االجتماعي  التضامن  صندوق  هيئة  لرئيس 
وافق  والذي  القانون،  كلية  به  تقدمت  لطلب 
على تنفيذ أعمال صيانة جزئية للكلية تتمثل 
ثالث  يضم  الذي  الثاني،  الطابق  صيانة  في 
قاعات رئيسية ذات سعة كبيرة باإلضافة إلى 

قاطع كامل ملحق بهذه القاعات.
تجهيز  مراحل  الصيانة  هذه  وتستهدف 
المرحلة  هــذه  أن  باعتبار  الكلية،  مــرافــق 
ستكتمل بها القدرة االستيعابية لمرافق الكلية 
أن  مؤكدا  الطالب،  أعداد  استقبال  حيث  من 
شهر  أو  شهر  خالل  ستنجز  الصيانة  أعمال 

ونصف.
وأكد أنه بعد إجراء أعمال الصيانة الالزمة، 
ستعمل كلية القانون بقدرة استيعابية كاملة 
وستساهم في حل المشكالت الداخلية للكلية، 
الذي كانت  واالزدحام  الطالب  من حيث عدد 
مشكلة  حل  إلى  باإلضافة  الكلية،  منه  تعاني 

أعداد الطالب بالنسبة للكليات األخرى.

نظافة  حملة  البلدي  البيضاء  مجلس  أطلق 
وجهاز  العامة  الخدمات  شركة  مع  بالتنسيق 

الحرس البلدي بالمدينة.
حمدي  بالبلدية،  اإلعالم  مكتب  عضو  وقال 
الحملة تستهدف  ، إن  لـ»الوسط«،  السعيطي، 
عدة مواقع منها المنطقة خلف عيادة الصدرية، 

الرمل،  ومحطة  الجنوبي  الــدائــري  والطريق 
الطريق  وجوانب  الرياضية،  المدينة  وكوبري 
جاءت  الحملة  أن  السعيطي  وأضاف  الرئيس، 
نتيجة لتكدس القمامة وانتشار مواقع القمامة 

العشوائية بالمدينة.
حسين،  علي  البيضاء،  بلدية  عميد  وكان 
أعمال  لمتابعة  لجنة  بتشكيل  ــرارا  ق أصــدر 
بالمدينة،  المناطق  لكافة  الميدانية  النظافة 
عن  دوريــة  تقارير  تقديم  اللجنة  من  طالبا 

العمل.
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صيانة كلية القانون في جامعة بنغازي

حملة تنظيف في البيضاء

طبرق ـ فراس بن علي

سرت–محمود الصالحي

صيانة مدارس .. وإشارات مرور
.. وإصالحات بالمرافق الصحية

●  من اجتماع المجلس البلدي سرت، األربعاء

أجدابيا–صالح ناصف

البيضاء – يزيد الحبل

طرابلس–الوسط

مبادرة أهلية لتوسيع مطار طبرق الدولي

»المرافق التعليمية« قبل الفصل الدراسي الثاني:

فصول متنقلة لحل مشكلة التكدس في املدارس

سرت تنفض غبار »داعش«
بمشروعات البنية التحتية

موازنة  صندوق  مع  أجدابيا  بلدية  اتفقت 
األسعار في المدينة على رفع حصة المخابز إلى 
إلنهاء  كيسا،   50 عن  بدال  دقيق  كيس   100

أزمة الدقيق بالبلدية.
وقال المكتب اإلعالمي بالبلدية في بيان، إن 
عميد بلدية أجدابيا العقيد سعد العكوكي عقد 
موازنة  صندوق  مسؤول  مع  اإلثنين،  اجتماعا، 
أزمة  أجدابيا موسى سليمان، لحل  األسعار في 

الدقيق وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
سعد  العقيد  أجدابيا  بلدية  عميد  ــاف  وأض
العكوكي أن كل ما يتم صرفه من مادة الدقيق 
الموجود  الفائض  من  هو  الفترة  هــذه  خــالل 
بمخازن السلع التموينية في أجدابيا، مؤكدا أنه 
تم تجميعه من الحصص المخصصة للمخابز التي 
لم تصرف حصتها، لعدم توافر المعايير المطلوبة 

فيها، ولم تتقيد بالشروط المعمول بها.
الحصص  توزيع  سيتم  أنه  العكوكي  وأكد 
السلع  من  االستهالكية  للجمعيات  المخصصة 

التموينية خالل اليومين المقبلين.

رفع حصة مخابز أجدابيا إلى 100 كيس دقيق شهريا
أجدابيا–الوسط



تحول مطار بنينا الدولي إلى مصيدة لمهربي األموال إلى 
تهريب  محاوالت   3 لــ  األمن  سلطات  إحباط  بعد  تركيا، 
عمالت أجنبية إلى تركيا هذا الشهر، لكن هناك تساؤالت 

بشأن أسباب ارتفاع وتيرة هذه الظاهرة مؤخرا ..!
المنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  باسم  الناطق  وكشف 
المقبوض  إن  العبدلي،  البابا سليمان  النقيب  بنغازي  في 
عليهم في قضايا تهريب األموال والعمالت األجنبية هم 

تجار حسب أقوالهم خالل التحقيقات األولية معهم.
شرطة  بمركز  التحريات  وحــدة  عناصر  أن  إلى  يشار 
القبض على  ألقت  بنغازي،  الدولي في مدينة  بنينا  مطار 
مهربين لألموال خارج ليبيا وبحوزتهم مبالغ مالية أجنبية 
كبيرة وسبائك ذهبية وبطاقات إلكترونية »فيزا كارد« في 
قضايا مختلفة كانوا متوجهين بها إلى مدينة أسطنبول 

في تركيا، خالل شهر واحد.
أن  الوسط«،  »بوابة  إلى  تصريح  في  العبدلي  وأوضح 
الخروج بمبالغ مالية كبيرة وعمالت أجنبية وسبائك ذهبية 

اإللكترونية »فيزا كارد« من  البطاقات  وأعداد كبيرة من 
وجريمة  للقانون  مخالفا  يعتبر  والبرية  الجوية  المنافذ 
حال  في  خاصة  إجــراءات  وهناك  القانون،  عليها  يعاقب 
أنهم تجار فعال ومستندات رسمية من المصارف والجهات 

المختصة.
وأشار إلى »إحالة المتورطين في قضايا تهريب المبالغ 
المالية والسبائك الذهبية والبطاقات اإللكترونية عبر مطار 
بنينا الدولي متجهين بها إلى تركيا ، للنيابة العامة بعد 
الجهات  أن  إلى  الفتا   ، معهم«  األولية  التحقيقات  انتهاء 
النتائج  عن  وستكشف  معهم  التحقيقات  تباشر  المختصة 

النهائية للتحقيقات.
الفيزا  بطاقات  تهريب  وقائع  إن  ويقول مصدر مطلع، 
في  اآللى  الصراف  عبر  المبالغ  سحب  إمكانية  إلى  يعود 
أن هذا ال يحدث في دول  كامل، في حين  تركيا بشكل 

الجوار.
في  تكشفت  تركيا  إلى  التهريب  وقائع  بداية  وكانت 
الحادي عشر من فبراير الماضي، حين ألقت عناصر وحدة 
ليبيا  خارج  األمــوال  مهربي  أحد  على  القبض  التحريات 
وبحوزته مبالغ مالية أجنبية كان متوجها بها إلى مدينة 

أسطنبول في تركيا.
من  عليه  القبض  ألقي  الــذي  الشخص  بحوزة  وكــان 
يورو،  ألف  و900  أميركي،  دوالر   2000 حوالي  بينها 
فيزا  ألف دينار، و71   19 بأكثر من  تقدر  وسبيكة ذهبية 

إلكترونية.
التخاذ  بالمركز  التحقيق  وحــدة  إلى  المتهم  وأحيل 
اإلجراءات القانونية الالزمة حياله بعد القبض عليه والتي 
تأتي بناء على تعليمات مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي 
العقيد خالد السرير، لوحدة التحريات بالمركز بمتابعة أحد 

مهربي األموال خارج الدولة الليبية والقبض عليه.
جرى  حتى  الواقعة،  هذه  على  أسبوعان  يمر  يكد  ولم 
مبالغ  وبحوزته  األمــوال،  مهربي  أحد  عن ضبط  اإلعالن 

مالية أجنبية، يعتزم تهريبها إلى تركيا.
ألمن  العامة  اإلدارة  في  المستوى  رفيع  أمني  مسؤول 
المنافذ، كشف أن المقبوض عليه عـثر بحوزته على مبلغ 
مالي من العملة األجنبية يقدر بنحو 564 ألف يورو، مبينا 
التحقيقات،  التحقيق، الستكمال  إلى وحدة  أنه جرى نقله 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأوضح المسؤول األمني، أن عملية القبض جاءت بناء 

العقيد  الدولي،  بنينا  منفذ مطار  تعليمات مديرأمن  على 
مهربي  بمتابعة  بالمركز،  التحريات  لوحدة  السرير،  خالد 
أن  بعد  عليهم  والقبض  الليبية،  الدولة  خارج  األمــوال 

نشطت مؤخرا.
التحريات  وحــدة  عناصر  ألقت  الماضي،  األحــد  ويــوم 
بمركز شرطة مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي القبض 
على أحد مهربي األموال وبحوزته مبالغ مالية أجنبية، كان 

متوجها بها إلى مدينة اسطنبول في تركيا.
العامة  ــاإلدارة  ب األمني  اإلعــالم  مكتب  مسؤول  وقال 
ألمن المنافذ، النقيب البابا سليمان العبدلي، في تصريح 
إلى »بوابة الوسط« اليوم اإلثنين إن الشخص الذي ألقي 
القبض عليه أمس األحد عثر بحوزته على مبلغ مالي من 
العملة األجنبية يقدر بنحو »270 ألف يورو«، و54 بطاقة 

فيزا كارد.
ونقل المتهم إلى وحدة التحقيق الستكمال التحقيقات 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة،
وإلى حين ظهور نتائج التحقيقات، يبقى التساؤل قائما 
االتجار  بغرض  تركيا  إلى  األمــوال  تهريب  كان  إذا  عما 

فقط، أم ألغراض أخرى؟؟!!

ما يزال مصير المهندس الباكستاني شهد عبد 
السالم مجهوال منذ اختطافه األسبوع الماضي 
البالد(، فيما  بالقرب من مدينة أوباري )جنوب 
لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه، أو أية 

مطالب مقابل إطالقه.
مجهولة  مسلحة  مجموعة  واختطفت 
المهندس  الماضي،  فبراير   28 صباح  الهوية، 
النفطي  الفيل  بحقل  يعمل  الذي  الباكستاني 

على بعد900 كلم جنوبي العاصمة طرابلس.
»إيني«  شركة  حقول  أهم  من  الحقل  ويعد 
مشترك  امتياز  وفق  بتشغيله  وتقوم  اإليطالية 
شركة  عبر   ، للنفط  الليبية  المؤسسة  مع 

»مليتة« للنفط والغاز.
في  شهد  عائلة  من  مقرب  مصدر  وقال 
اتصال إلى »بوابة الوسط« إن عائلته لم تتلق 

أية اتصاالت من المهندس أو من خاطفيه.
لـ»بوابة  الفيل  بحقل  الفنيين  أحد  وروى 
الوسط« تفاصيل واقعة االختطاف قائال: »كان 
أوباري،  مدينة  إلى  متجها  شهد  المهندس 
سيارتان  فاعترضتهم  ليبيين،  أصدقاء  رفقة 
10كلم  بـ  أوباري  وصولهم  قبل  مسلحتان 

تقريبا«.
السيارة  سائق  المسلحون  »سأل  وأضاف 
اقتادوا بعدها  الذين يقلهم، حيث  الركاب  عن 
المهندس المخطوف، عندما أبلغهم بجنسيته، 
السيارة،  إطارات  على  الرصاص  إثرها  أطلقوا 

قبل أن يقتادوا المخطوف معهم«.
من  عبدالسالم  شهد  المهندس  ويبلغ 
سبعينات  في  ليبيا  إلى  وقدم  عاما،   60 العمر 
بجهاز  مهندسا  عمل  حيث  الماضي،  القرن 

الغربي،  الجنوب  في  الغريفة  بمنطقة  المرافق 
انتقل بعدها للعمل في شركة التالل للخدمات 
للخدمات  األوسط  شركة  ثم  ومن  النفطية 
المهندسين  شركة  في  وأخيرا  النفطية، 
لصالح  تعمل  التي  المقاولة،  النفطية  للخدمات 
عام  منذ  هناك  وعمل  النفطي،  الفيل  حقل 

.2007
سلوكه،  بحسن  المهندس،  زمالء  وشهد 
المصدر  وفق  ليبيا،  في  وجوده  فترة  طوال 
للسلطات  عائلته  مناشدة  نقل  الذي  نفسه، 

الليبية للتدخل من أجل إطالقه.
وقت  في  قالت  للنفط  مليتة  شركة  وكانت 
الباكستاني  المهندس  اختطاف  إن  سابق، 
يتعرض  القطاع  أن  على  قاطعا  دليال  »يعتبر 
الفوضى  »إعادة  إلى  تهدف  شرسة«،  لهجمة 

ووقف الحقول وتدني اإلنتاج«.
بتحمل  المواطنين  وقتها،  الشركة،  وطالبت 
المسؤولية حتى ال يطول اختفاؤه، كما ناشدت 
إطالق  في  المساعدة  أوباري  البلدي  المجلس 

سراحه حتى ال تتفاقم األزمة.
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس  وكلف 
كلف قيادات أمنية كبيرة بالبحث عن المهندس 
المحيطة  المناطق  في  المخطوف  الباكستاني 
الباكستاني  الجانب  مع  والتواصل  بأوباري، 

إلطالعهم على األمر.
منسق  عن  »شينخوا«،  أنباء  وكالة  ونقلت 
رمضان  أوباري،  ببلدية  األمنية  الشؤون 
االختطاف  عمليات  »استمرار  إن  قوله  صالح، 
الجنوب،  في  الرسمية  األمنية  المظاهر  وغياب 
لمديريات  الحكومي  الدعم  غياب  إلى  يعودان 
األمن وقوات الجيش، إضافة إلى عوامل أخرى 
األمني  الوضع  أضعفت  التي  بالقبلية،  مرتبطة 

الجنوب  عن  نتحدث  »عندما  وأضاف  كثيرا«، 
نقول  أننا  يعني  أوباري،  مدينة  ذلك  في  بما 
تماما،  غائبان  والشرطة  الجيش  أن  بصراحة 
ومن يقول هناك أجهزة أمنية وعسكرية تعمل 
فهو أمر غير صحيح، ألن القبيلة هي من تدير 
وأساس  الخلل  هو  وهذا  الجنوب،  في  األمور 

المشكلة«.
وتابع »عندما نتحدث عن أوباري على سبيل 
هناك  الجنوب،  مدن  كبرى  من  وهي  المثال 
والطوارق  )العرب  مكونات  بين  سكاني  تنوع 
الشرطة  يفوقون  وكلهممسلحون  والتبو(، 
ألجهزة  يمكن  ال  وبالتالي  تسليحا،  والجيش 
محاربتهم  ألن  وجههم،  في  الوقوف  الدولة 
تعني الصدام المسلح معهم والدخول في حرب 

أهلية«.
اختطاف  واقعة  أوباري  مدينة  وشهدت 
قام  عندما   ،  2017 نوفمبر  مطلع  في  مماثلة 
بها  خطف  للتي  مشابهة  بطريقة  مسلحون 
)ألماني  أربعة  باختطاف  الباكستاني  المهندس 
تكنيك(  )إنكا  شركة  عمال  من  أتراك(  وثالثة 
محطة  مشروع  بتنفيذ  تقوم  والتي  التركية، 

أوباري الغازية للكهرباء.
تديره  الذي  النفطي،  »الفيل«  حقل  وينتج 
»إيني«  وشركة  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
أغلقه  وقد  يوميا،  برميل  ألف   70 اإليطالية، 
مسلحون نهاية األسبوع الماضي، وهو ما جعل 
القوة  حالة  تعلن  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
العاملين،  من  وإخالءه  الحقل،  على  القاهرة 
قيام  »إثر  األمني  الوضع  تفاقم  بعد  خاصة 
)الشرق(  فزان  فرع  النفطية  المنشآت  حرس 
بإطالق الرصاص في الهواء، وتهديد العاملين 

باقتحامه«.

والحوادث  للجراحة  الجالء  مستشفى  استقبل 
مدنيين،  جرحى  عشرة  استقبل  بنغازي  في 
وفبراير  يناير  شهري  خــالل  أطفال  بينهم 
العشوائية  النارية  األعيرة  جراء  الماضيين، 

بمدينتي بنغازي وطبرق.
بمستشفى  اإلعالم  مكتب  مسؤولة  وقالت 
البرغثي،  فاديا  والــحــوادث  للجراحة  الجالء 
»البسيطة«  بين  إصاباتهم  الجرحى  إن 
أن  مــؤكــدة  ــحــرجــة«،  و»ال و»المتوسطة« 
خالل  وفيات  أي  يتسلم  لم  المسستشفى 

الشهرين الماضيين.
ضحايا  إحصائية  أن  البرغثي  وأوضحت 
األعيرة العشوائية في مدينة بنغازي متفاوتة، 
في  وتـــزداد  معينة  فترات  خــالل  تقل  حيث 
فترات أخرى، مشيرة إلى أن هناك حالة واحدة 

خالل شهر فبراير وصلت من مدينة طبرق.

اإلحصائية  هذه  أن  إلى  البرغثي  وأشــارت 
والحوادث  للجراحة  الجالء  بمستشفى  خاصة 

فقط.
االسبوع  هذا  استقبلت  المستشفي  وكانت 
عاما(،   24( الشاعري  عبدالغفار  الدين  محيي 
إلى  الطبي  طبرق  مركز  مــن  نـقل  الــذي 
إثر  ــحــوادث،  وال للجراحة  الجالء  مستشفى 
القدم  فــي  عشوائي  ــاري  ن بطلق  إصابته 

اليمنى.
المصاب  »حــالــة  أن  البرغثي،  وأضــحــت 
مستقرة وإصابته ليست خطيرة«، مؤكدة أنه 

يتلقى العالج الالزم بالمستشفى.
انتشار  الليبية فوضى  المدن  وتعاني كافة 
المتعاقبة عن  الحكومات  الذي عجزت  السالح 
جمعه، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من 

المدنيين بين قتيل وجريح.

توفي شخصان وأصيب آخر بجروح في حادث 
مروري مروع صباح االثنين، بطريق البريقة–

إجدابيا شرق البالد.
والتراخيص  المرور  وحــدة  رئيس  وقــال 
بالبريقة الرائد الصالحين المقريف، إن حادثا 
مروريا مروعا وقع بمنطقة العراسة بالطريق 
نتج  وأجدابيا،  البريقة  مدينتي  بين  الرابط 

عنه وفاة اثنين وإصابة ثالث بحروج.
كيا  ــوع  ن ســيــارة  أن  المقريف  ــح  وأوضـ
سبكترا زرقاء اللون انقلبت بمنطقة العراسة، 
ما أدى إلى وفاة الشباب سراج مصباح سعيد 

مهيوس  فرج  سرير  ومهيوس  عاما(،   22(
مهيوس  سيمان  صالح  وإصابة  عاما(،   22(

فرج )26 عاما( وهم من سكان منطقة بشر.
إلى  الجثمانين  نقل  جــرى  أنــه  وأضــاف 
حين  إلى  المرسى  البريقة  مستشفى  ثالحة 
النيابة  قبل  من  القانونية  اإلجــراءت  إتمام 
آخر  حادثا  أن  إلى  مشيرا  إجدابيا«،  العامة 
األحد  أمس  ليل  من  متأخرة  ساعة  في  وقع 
بين  الــرابــط  بالطريق  األربعين  بمنطقة 
عنه  ينتج  لم  لكن  وأجدابيا،  البريقة  مدينتي 

أي وفيات.

طبرق،  في  مخبز  إغالق  في  نافق  فأر  تسبب 
بعدما فوجئ مواطن بوجود ذيل الفأر داخل 
المدينة،  مخابز  أحد  من  اشتراه  خبز  رغيف 
بالخصوص  بشكوى  المواطن  تقدم  حيث 

إلى مركز الحرس البلدي البطنان.
بالحرس  المخابز  ــدة  وح رئيس  وأشــار 
سعيد  ضابط  مساعد  البطنان،  البلدي 
اإلجــراء  واتــخــاذ  المخبز  إقفال  إلــى  صالح، 
والخباز،  المخبز  صاحب  ضد  الالزم  القانوني 

قبل  من  واالستدالل  األمر  عن  التحري  بعد 
في  ذلك  إثبات  وبعد  بالمركز،  التحري  فريق 

مجموعة أرغفة أخرى.
من  البلدي  بالحرس  المسؤول  ــذر  وح
الخطورة الكبيرة النتشار الفئران في المدينة 
من  معها  تحمله  لما  المواطن،  صحة  على 
األرواح،  ــاق  إزهـ فــي  تتسبب  قــد  أمـــراض 
األخــذ  ــرورة  ضـ المخابز  أصــحــاب  مناشدا 

بالمواصفات العالية ألماكن إنتاج الخبز.

كتب سالح ناري »نوع خرطوش« كلمة 
النهاية في حياة شاب داخل شاليه 

بمصيف الياسمين غرب مدينة بنغازي 
شرق البالد، مساء الجمعة.

وأوضحت مصادر في تصريحات 
إلى »الوسط« اليوم السبت أن الشاب 

عبدالسالم صالح عبدالسالم المكحل )31 
عاما( قتل جراء إصابته بطلق ناري في 

الرأس بمصيف الياسمين، ونقل جثمانه 
إلى مستشفى الجالء للجراحة والحوادث 
التخاذ اإلجراءات الالزمة حياله، وأشارت 
المصادر ذاتها إلى أن الجهات المختصة 
باشرت التحقيقات في الواقعة على الفور.

ويعاني معظم المدن الليبية من 
فوضى انتشار السالح الذي عجزت 

الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ 
سقوط النظام السابق، مما أدى إلى 

سقوط مئات الضحايا في صفوف 
المدنيين بين قتل وجريح.

● جانب من المضبوطات

●  المهندس الباكستاني المخطوف

●  صورة تداولتها مواقع التواصل االجتماعي لرغيف الخبر وقد ظهر داخله ذيل الفأر
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الجزائر تضبط مهرب »كالشينكوف« من ليبيا

10 جرحى جدد ضحايا »الرصاص املجهول«الغموض يلف مصير املهندس الباكستاني املخطوف

دماء على األسفلت في طريق البريقة – إجدابيا

»ذيل الفأر« أغلق املخبز

حادث مروع في 
مصيف الياسمني

سبع  بالسجن  الجزائرية  إيليزي  بمحافظة  الجنايات  محكمة  قضت 
بنادق »كالشينكوف« من  إدخال  سنوات في حق جزائري تورط في 

ليبيا وبيعها لمهاجرين أفارقة يقيمون في البالد.
الجزائرية  القضية، حسبما أوردت جريدة »الشروق«  وتعود وقائع 
السبت، إلى حادثة ورود معلومات إلى أجهزة األمن تشير إلى تداول 
مهاجرين يقيمون بطريقة غير شرعية في مدينة جانت القريبة من 

دولة ليبيا أسلحة نارية.
الذي حكم عليه بالسجن  المتهم )هـ ع(  التحريات تبين أن  وبعد 
سبع سنوات، اتفق مع شخص ليبي يقطن في مدينة غات على بيع 
السالح وهي  قطع  بنقل  يقوم  الجزائر، حيث  في  بنادق كالشينكوف 
 398 في  تمثلت  ذخيرة  إلى  باإلضافة  كالشينكوف  بنادق  خمس 

رصاصة، قام بإخفائها بأحد الجبال بالمنطقة.
واعترف المتهم للسلطات القضائية بالجزائر باالتجار في األسلحة، 

كما أبلغ مصالح األمن بمكان إخفاء قطع السالح.
الحدود  قرب  العاملة  وحداتها  الجزائرية  األمن  سلطات  وتحذر 
شهدت  أن  بعد  ليبيا،  من  األسلحة  تهريب  حجم  تزايد  من  الليبية 
الحدود،  عبر  المهربة  األسلحة  لحجز  مستوى  أعلى  األخيرة  السنوات 
الصواريخ  وهي  النوعية  األسلحة  تهريب  منع  تترصده  ما  وأكثر 

بمختلف أنواعها.
التي تهرب  المتخصصة على إخضاع كل األسلحة  الجهات  وتعمل 
ليبيا، للفحص في مختبرات خاصة من أجل تأكيد مصدرها في  من 
إطار تحقيق تقوم به لتحديد مصادر السالح الذي يهرب إلى الجزائر.

الجزائر ـ عبدالرحمن أميني

»الوسط« تنشر تفاصيل وشهادات عن الحادث

حـوادث

أجدابيا–عبدالرحمن أحمد

زمالء المهندس المخطوف: 
نشهد له بحسن السلوك طوال 

فترة وجوده في ليبيا

بنغازي–سالم العبيدي

مهربو األموال إلى تركيا في مصيدة »بنينا «
بطاقات فيزا وعمالت أجنبية في 3 عمليات خالل شهر



إن  بأفريقيا  األمنية  الدراسات  لمعهد  تقرير  قال 
بشير  سابقا،  القذافي  معمر  مكتب  مدير  تعرض 
صالح البشير، إلطالق نار في جوهانسبرغ في فبراير 
الماضي جدد تساؤالت بشأن أسباب تواجده في 
الذي أعده الصحفي  التقرير  جنوب أفريقيا، ونقل 
مصادر  عن  فابريسيوس،  بيتر  أفريقي،  الجنوب 
دبلوماسية قولها إن بشير تعرض للهجوم عندما 
ريجنالد  أوليفر  مطار  من  قادما  منزله  إلى  وصل 
تامب، ونجا بشير مما قال التقرير إنه »بدا جريمة 

شائعة الحدوث«.

شكوك حول إقامة بشير بجوهانسبرغ
إال أن تقرير معهد الدراسات األمنية ذكر أنه حتى 
أفريقيا  جنوب  حكومة  مسؤولو  يؤكد  لم  اآلن 
الحادث على ما يبدو ألن البشير رسميا ال يفترض 
في  البشير  أن  مضيفا:  أفريقيا،  جنوب  في  أنه 
الحقيقة كان يعيش في جنوب أفريقيا على مدى 
السنوات الخمس الماضية، بعدما الذ بالفرار من 
طرابلس مثله مثل مسؤولي الحكومة الليبية في 
أعقاب ثورة 2011، ثم لجأ أوال إلى النيجر، تليها 

فرنسا إلى أن استقر في جنوب أفريقيا.
إلى  للجوء  طلبا  قدم  بشير  أن  تقارير  وذكرت 
يتضح  لم  لكن   ،2012 العام  في  أفريقيا  جنوب 
بعد ما إذا كان طلبه قوبل بالموافقة من عدمه، 
وجاء في تقرير معد الدراسات األمنية أن بقاء بشير 
في جنوب أفريقيا حتى اآلن يرجح أنه حصل على 

الموافقة »رغم أن وضعه القانوني غامض«.
وتابع أنه لم يتضح بعد سبب عدم اعتقال بشير 
حتى اآلن رغم إصدار اإلنتربول نشرة حمراء بحقه 
الدول لتسليمه على  العام 2012 تقريبا لكل  في 

خلفية اتهامات باالحتيال واالختالس في ليبيا.
واعتبر كاتب التقرير أن وضع بشير الحالي »يثير 

شكوكا قوية بأن حكومة جنوب أفريقيا كانت تحميه 
ألسباب ما«، مضيفا أن هناك شائعات مفادها بأن 
القذافي خبأ أمواال طائلة في جنوب أفريقيا، ضمن 

دول أخرى، قبل سيطرة الثوار على طرابلس.

أصول القذافي المخبأة
وقال إن »حجم أموال القذافي المخبأة في جنوب 
 100 إلى  مليار  بين  تتراوح  أنها  يعتقد  أفريقيا 
مليار دوالر«، الفتا إلى أن تقريرا إعالميا في العام 
نقود  مليار دوالر في صورة  نحو  أن  رجح   2013
وذهب وأحجار كريمة مخزنة في مستودع بمطار 

أوليفر ريجنالد تامب.
ورأى الكاتب أن وجود بشير في جنوب أفريقيا 
عن  بعيدا  ألنه  الشائعات  لهذه  مصداقية  أعطى 
كونه كان مديرا لمكتب القذافي، فقد كان أيضا 
رئيس محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار، والتي كانت 
كانت  إذ  لالستثمار،  الليبية  للمؤسسة  مملوكة 
أفريقيا لالستثمار  ليبيا  لمحفظة  الرئيسة  المهمة 

بأفريقيا  الليبية في مشاريع  األموال  استثمار  هي 
بصورة أولية.

وتابع أنه »يبدو أن بشير لديه سيطرة كلية أو 
على األقل معرفة باالستثمارات المشروعة لمحفظة 
والتي  جوهانسبرغ،  في  لالستثمار«  أفريقيا  ليبيا 
جمدتها السفارة الليبية في جنوب أفريقيا في العام 
2011 تنفيذا للعقوبات األممية، وتساءل: »ولكن 
هل لدى بشير أيضا إمكانية الوصول ألي أصول 

ليبية هربت بطريقة غير شرعية؟«.
وقال: »قد يكون هذا السبب في الحياة الساحرة 
التي يبدو أنه يعيشها في جنوب أفريقيا، أو على 
األقل التي تتسم بالرسمية. فقد شوهد مع قادة 

البالد في مختلف المناسبات رفيعة المستوى«.
ولفت إلى أن رئيس جنوب أفريقيا زوما عندما 
سئل في البرلمان في يونيو 2013 عن سبب عدم 
اعتقال جنوب أفريقيا بشير بموجب النشرة الحمراء 
لإلنتربول قال إن الحكومة كانت عاجزة عن مراقبة 
أو منع تحركات بشير. إال أن وزير الداخلية آنذاك 
اعترض على كالمه قائال للبرلمان إنه كان يعلم 
في فبراير 2013 بوجود البشير، بالتزامن مع صدور 
يحاول  المتنافسة  الليبية  الفصائل  أن  تقارير عن 
كل منها دفع حكومة جنوب أفريقيا لتسليم أموال 

القذافي المخبأة.
مالية  وزير  التقى  العام  ذلك  من  يونيو  وفي 
رفيع  ليبيا  وفدا  غــوردان،  برافين  أفريقيا،  جنوب 
الوفد  مع  واتفق  بريتوريا،  مدينة  في  المستوى 
على المساعدة في استعادة األصول الليبية، وفق 

التقرير.

محاوالت أممية دون جدوى
معني  المتحدة  لألمم  تابع  خبراء  فريق  وحــاول 
بمراقبة تطبيق عقوبات مجلس األمن مرارا العثور 
على أصول القذافي في جنوب أفريقيا، وزارها في 
»السماسرة  من  مهمة  أدلة  ومعه   2014 العام 
الكنز الذي يزعم أنه مخبأ في  المعتمدين« حول 

قال   2015 العام  السنوي  تقريرها  أن  إال  المطار. 
األصول  على  العثور  من  يتمكن  لم  الفريق  إن 
كانوا  السماسرة  أن  إلــى  وخلص  المسروقة 

مخادعين وأن الوثائق كانت زائفة.
لديه  إن  الفريق  قــال  عامين،  ــرور  م وعقب 
 2013 العام  في  محاولة  عن  جديدة  معلومات 
جنوب  في  المخبأة  الليبية  األصــول  الستخدام 
أفريقيا للدفع نظير صفقة أسلحة تساوي مليارات 
إليها  استند  التي  األدلة  ضمن  ومن  ــدوالرات.  ال
التقرير خطاب يزعم أن وزيرة دفاع جنوب أفريقيا 

نوسيفي مابيسا نكاكوال وقعته لدعم الصفقة.
وجاء في تقرير فريق الخبراء أن »حجم الصفقة 
المال كان متاحا بالفعل،  رجح أن قدرا كبيرا من 
وأن المفاوضات بدت وأنها في مرحلة متقدمة«، 
وقال الفريق إنه لم يتلق أي رد من بريتوريا لتأكيد 
وجود  أن  تزعم  أخــرى  ووثائق  األسلحة  صفقة 

األصول الليبية في جنوب أفريقيا هو أمر حقيقي.
مع  تحدثوا  المتحدة  األمــم  خبراء  أن  وذكــر 
العديد من السياسيين الليبيين والمدنيين »الذين 
جنوب  إلى  سافرت  رسمية  بعثات  عدة  أن  أكدوا 
أفريقيا للقاء قيادة حزب المؤتمر الوطني األفريقي 

ومناقشة قضية إعادة األصول الليبية«.
بشير  تحويل  كذلك  الخبراء  فريق  وتقصى 
800 مليون دوالر نيابة عن محفظة ليبيا أفريقيا 
جنوب  في  »ستاندرد«  لبنك  فرع  من  لالستثمار 
أفريقيا إلى حساب ببنك »ستانبيك« في كينيا في 
إلى  يشير  التحويل  هذا  إن  وقال   ،»2011 العام 
أن »األموال الليبية المخفية كانت متاحة ألعضاء 
أفريقيا«.  جنوب  في  الموجودين  السابق  النظام 
التحويل  ذلك  بشأن  المعلومات  بشير  ورفــض 

واصفا إياها بـ»الوهمية«.
ورأى كاتب التقرير أن »كل تلك المزاعم وردود 
الحكومة الضعيفة على األسئلة بشأن بشير تؤجج 
فقط الشك بأن هناك أمرا مريبا فيما يتعلق بوجود 

بشير في جنوب أفريقيا«.

للبحر  األوروبــي  المعهد  أعدها  دراســة  قالت 
وفـر  ليبيا  في  الصراع  إن  المتوسط  األبيض 
إنعاش  لالعبين جدد ساهمت في  كثيرة  فرصا 
الحرب«،  اقتصاد  »نخب  اسم  عليه  أطلق  ما 
عملت على نهب عائدات الدولة المالية، في ظل 

ضعف المؤسسات الحكومية وانتشار الفوضى.
مركز  موقع  نشرها  التي  الدراسة،  وذكرت 
إطاحة  أن  زيــوريــخ،  في  األمنية  الــدراســات 
المجموعات  وانتشار  القذافي،  معمر  نظام 
الدولة،  أجهزة  وكفاءة  قدرة  وتآكل  المسلحة 
من  جــديــدة،  مجموعة  مكنت  بيئة  خلقت 
أطراف مسلحة وأصحاب مشاريع، لبناء مصادر 

تمويل جديدة.
اقتصادات  الدراسة بعنوان »مقارنة  وجاءت 
عن  وتحدثت  وليبيا«،  ســوريــة  فــي  الــحــرب 
نتيجة  بالدولتين  ظهرت  اقتصادية  أنشطة 

الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

نخب اقتصادية
بشكل  تعتمد  الحرب«  اقتصادات  »إن  وقالت: 
العنف  ترسيخ  على  مباشرة  غير  أو  مباشر 
نماذج  أربعة  على  الدراسة  وركزت  وإدامته. 
»اقتصادات  تعريف  خاللها  من  يمكن  رئيسة 

وهي  ــة،  وســوري ليبيا  فــي  الــحــرب« 
البيع  واالبــتــزاز،  اإليــجــارات  استخراج 
الدولة،  عائدات  نهب  للسلع،  المباشر 

ورعاية الجهات الفاعلة الخارجية.
الصراع  إن  األوروبي  المعهد  وقال 
مجموعة  خلق  ــة  وســوري ليبيا  فــي 

تابعة  االقــتــصــاديــة«،  »النخب  مــن  جــديــدة 
من  بعضها  وتمكن  المختلفة،  النزاع  ألطراف 
التعامل  على  لقدرتها  طائلة،  أربــاح  تحقيق 

على طول خطوط المواجهة.
إلــى  األطــــراف  تــلــك  ــور  ــه »ظ أن  ورأى 
حوافز  رسخ  الحاالت،  من  كثير  في  الواجهة، 
جهود  وتعطيل  ــصــراع،  ال إلدامـــة  مختلفة 
المحركة  ــوى  ــق »ال أن  وذكـــر  ــوســاطــة«.  ال
على  كبير  بشكل  تعتمد  الحرب  القتصادات 

ضعف الدولة«.

بنجاح  مرهونة  ليبيا  في  اآلمال  »إن  وقال: 
نظام  إنشاء  في  السياسية  الوساطة  جهود 
»تظل  أن  من  حــذر  لكنه  شامل«،  سياسي 
خالل  ظــهــرت  الــتــي  االقــتــصــاديــة  األنشطة 
التسوية  بعد  ما  مرحلة  في  قائمة  الحرب، 

السياسية في ليبيا وسورية«.

البنية التحتية االقتصادية
على  السيطرة  أن  ــى  إل ــة  ــدراس ال ونبهت 
التحتية  والبنية  ــي  ــ األراض مــن  مــســاحــات 

ليبيا  في  الدخل  لتوليد  قوية  أداة  االقتصادية 
وسورية.

فعالة  ــزة  ــه أج ــاب  ــي غ ــي  ف ــه  إنـ ــت  ــال وق
حولت  حيث  قوية،  »أســواق  ظهرت  بالدولة 
أداة  إلـــى  الــعــنــف  المسلحة  الــمــجــمــوعــات 
المنشآت  حصار  تحول  ليبيا،  ففي  للكسب«. 
مجموعات  تستخدمها  أداة  ــى  إل النفطية 

مسلحة البتزاز الدولة.
النفطية  المنشآت  حصار  أن  إلى  وأشــارت 
في منطقة الهالل النفطي بين 2013–2016، 

خسارة  في  تسبب  الجضران،  إبراهيم  بقيادة 
عائدات مالية تخطت مئة مليار دوالر.

عمليات البيع المباشر
أن  إلى  أيضا  األوروبــي  المعهد  تقرير  ولفت 
ليبيا  في  للبضائع  المباشرة  البيع  عمليات 
قوة  غياب  »إن  وقال:  هائال،  دخال  تدر  أيضا 
قطاعات  داخل  مفتوحة  منافسة  خلق  الدولة 

التهريب«.
لألسلحة،  السريع  لالنتشار  »نتيجة  وتابع: 
متنام  بشكل  تعتمد  التهريب  شبكات  أصبحت 

المقابل،  وفــي  المسلحة.  المجموعات  على 
بشكل  متورطة  المجموعات  تلك  أصبحت 
فإن  وبالتالي  التهريب«،  أنشطة  في  مباشر 
يمثل  قوي  أمني  جهاز  لها  قوية  دولة  وجود 

تهديدا مباشرا لتلك القطاعات.
الدخل  مصادر  من  الوقود  تهريب  وأصبح 
أوراقا  يستخدمون  الذين  للمهربين،  المربح 
البترول  منتجات  على  للحصول  مزورة  رسمية 
لتهريبها  الدولة،  من  والمدعومة  المكررة 

بالخارج أو بيعها محليا في األسواق الموازية.

نهب إيرادات الدولة
النفطية  العائدات  إلــى  الــدراســة  وتطرقت 
ليبيا،  عليها  تعتمد  التي  الــغــاز،  وصناعة 
»إن  وقــالــت:  وطني،  مستوى  على  وتــتــوزع 
العائدات  تــوزيــع  الخــتــراق  األكــبــر  الفرصة 

النفطية هي في مركز الدولة«.
االعتماد  خطابات  استخدام  إلــى  ولفتت 
لكن  الخارج،  من  بضائع  الستيراد  المزورة 
سرقة  وتتم  حقيقة،  تتم  ال  االستيراد  عمليات 

أموال خطابات االعتماد.
على  الدولة  سلطة  تراجع  »إن  وأضافت: 
بسبب  البنكي،  النظام  وضعف  االقتصاد، 
بشكل  عــززت  المسلحة،  المجموعات  تدخل 
اآلن  أصبحت  حتى  الــســوداء،  السوق  متنام 
االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  لمعظم  ــاس  ــ األس

اليومية.«

التدخل الخارجي
وهي  أخرى  قضية  لمناقشة  الدراسة  وانتقلت 
التدخل الخارجي في الشأنين الليبي والسوري، 
له  ليبيا  األجنبية في  القوى  وقالت: »إن تدخل 

دور مباشر ورئيس في إطالة أمد الصراع«.
مسار  حدد  الخارجي  التدخل  »إن  وقالت: 
التدخل  ويستمر   ،2011 في  الليبية  الثورة 
تقرير  كشف   ،2017 ففي  بالبالد،  الخارجي 
دور  المتحدة  لألمم  التابعة  الخبراء  لمجموعة 

اإلمارات في دعم أحد األطراف الليبية«.
قائد  مكـن  الدولي  الدعم  »إن  وتابعت: 
تعزيز  مــن  حفتر،  خليفة  المشير  الجيش، 
االنــخــراط  ــض  ورف ليبيا،  شــرق  فــي  موقفه 
الــدولــيــة«.  الــوســاطــة  جــهــود  فــي  بفاعلية 
»موقف  أن  ــي  األوروب المعهد  دراســة  ورأت 
هو  القوة  لممارسة  المسلحة  المجموعات 
من  تتلقاه  الــذي  للدعم  المحدد  العامل 

األطراف الخارجية«.

قواسم مشتركة
بين  الواضح  االختالف  رغم  أنه  الدراسة  ورأت 
العام  اإلطار  أن  إال  ليبيا وسورية،  في  الصراع 
أن  موضحة  المشتركة،  القواسم  بعض  يحمل 
أقوياء  وأفراد  مجموعات  يضم  البلدين  »كال 
بعضهم  الــقــائــم،  الــوضــع  مــن  مستفيدين 
اآلخر  والبعض  الصراع  في  مباشرة  متورط 

مستفيد منه«.
ليبيا  ــي  ف جـــرت  ــاوالت  ــح م إلـــى  ولــفــتــت 
وهي  الحرب«،  اقتصادات  »انتعاش  لمواجهة 
المسلحة  المجموعات  دمج  تضمنت  محاوالت 

في مؤسسات الدولة.
الدولة على  لكنها قالت: »إن غياب سيطرة 
األجهزة األمنية والفوضى التشريعية المحيطة 
مؤسسات  أن  تعني  المتنافسة،  باألجهزة 
على  الكافية  السيطرة  تملك  لــن  الــدولــة 
المجموعات المسلحة«، وحذرت من أن صعود 
له  وسورية  ليبيا  في  الحرب«  اقتصاد  »نخب 
عواقب خطيرة جدا في المستقبل، موضحة أن 
الدولية،  النخب تظل خارج جهود السالم  تلك 
بحثها  ويجب  قوية  ونفوذهم  مصالحهم  لكن 

في أي تسوية سياسية.
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الصراع الليبي ساعد »نخبا اقتصادية« في نهب عائدات الدولة

ليبيا في الصحافة العالمية06

هل تنجح االنتخابات في توحيد ليبيا؟

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

● ليبيات داخل أحد مراكز االقتراع

●  بشير صالح

● مباني مدمرة جراء االشتباكات

البريطانية  ســي«  بــي  ــي  »ب شبكة  قالت 
إلجراء  مناسبة  حالة  في  تبدو  ال  »ليبيا  إن 
»الجميع  أن  وذكــرت  شعبية«،  انتخابات 
توحيد  في  ستساهم  االنتخابات  أن  يعتقد 
في  ستتسبب  أنها  األرجــح  من  لكن  ليبيا، 
حول  واضحة  أفكار  توجد  وال  انقسامها«، 
أنحاء  مختلف  في  التصويت  تأمين  كيفية 

ليبيا.
رنا  المراسلة  التقرير،  معدة  وتابعت، 
يحتاج  سلمية  انتخابات  ــراء  »إج أن  جــواد، 
ومؤسسات  السياسي،  النضج  من  درجــة 
حكومية فعالة وعاملة، وهياكل أمنية تخدم 

األمة وشعبها«.
من  العناصر  تلك  أحــد  ــروج  »خ وقــالــت: 
دكتاتوري،  نظام  إلى  يــؤدي  قد  المعادلة 
االنقالبات  من  لــدائــرة  الوضع  تهيئة  أو 
اآلن،  ليبيا  حال  إلى  وبالنظر  العسكرية«، 
الركائز  تلك  مــن  ــا  أي ــة  ــدول ال تملك  »ال 

الديمقراطية لالنطالق منها«.
ليبيا »تظل تحت سيطرة  وأشارت إلى أن 
وقال  المسلحة«،  المجموعات  من  مجموعة 
إن »الليبيين في حالة بائسة، ويحاول الكثير 
ــا،  أوروب إلى  الخطرة  الرحلة  خوض  منهم 
ومصيرهم معلق بين حكومتين متنافستين، 

وبرلمان غير فعال«.
المسلحة  »المجموعات  قائلة:  وأضافت 
أقاليمها،  فــي  سلطاتها  ــززت  ع الرئيسة 
عليهم.  تأثير  لها  ليس  المركزية  والحكومة 
أمل  يوجد  فال  السيولة،  أزمــة  إلى  إضافة 

حقيقي لالقتصاد يمكننا التحدث عنه«.
وقال التقرير إن المبعوث األممي إلى ليبيا 
للتواصل  يسعى  لكنه  عملية صعبة«،  »ورث 
مع قطاعات من المجتمع الليبي، تم تجاهلها 
في  ومجموعات  الطلبة،  مثل  السابق،  في 

شرق ليبيا.
إلى  للتوصل  الهادفة  المحادثات  لكن 
مسدودا،  طريقا  وصلت  سياسية  تسوية 
السياسيون  الالعبون  وعلق  الماضي،  أكتوبر 
من  دائـــرة  ــي  »ف ليبيا  فــي  والعسكريون 

االنقسام والتشرذم«.
دائما  المتحدة  األمــم  مسؤولو  ويجادل 
إلنهاء  سياسيا  تغييرا  يريدون  الليبيين  أن 
الشبكة  تقرير  لكن  الراهنة،  الجمود  حالة 

التغيير  البريطانية تساءل »كيف سيبدو هذا 
بين  التوافق  لتحقيق  الجهود  تضافر  دون 

المجموعات المسلحة؟«.
أجنبي  مستشار  عن  التقرير  معدة  ونقلت 
»الخطر  أن  اسمه،  تذكر  لم  ليبيا،  في  عمل 
نتيجة  أي  أن  انتخابات هو  إجراء  أمام  األكبر 
على  شاملة  مسلحة  مواجهات  إلى  ستؤدي 

نطاق لم نشهده من قبل«.
»هناك  إن  آخر  غربي  دبلوماسي  وقــال 
في  االنتخابات  إجــراء  خطورة  بمدى  وعيا 
طيلة  ذلك  عن  يتحدث  الجميع  قريب.  وقت 
العمل  »يجب  إنه  أيضا  قال  لكنه  الوقت«. 
آخر  ــيء  ش يــوجــد  فــال  ــل.  ح ــى  إل للتوصل 
إلنهاء  عليه  العمل  الدولي  للمجتمع  يمكن 
أكثر  هي  »فرنسا  أن  إلــى  الفتا  الجمود«، 

الدافعين صوب إجراء انتخابات في ليبيا«.
سالمة  غسان  األممي  المبعوث  واعتقد 
زمني محدد سيخلق شعورا  أن وضع جدول 
قال:  التقرير  لكن  للتغيير،  والزخم  باإللحاح 
السياسية واألمنية  »رغم أن معظم األجهزة 
استعدادا  أظهرت  سالمة  معها  يعمل  التي 
تحقيق  يعرقلون  أنهم  إال  والتعاون،  للعمل 

أي تقدم«.
الممثلين  »معظم  أن  التقرير  وتــابــع 
وقت  أســرع  في  االنتخابات  إجــراء  يريدون 
ممكن، أمال في تعزيز سلطتهم«. وردا على 
إن  تصريحات صحفية  في  قال سالمة  ذلك، 
»األمر األهم هو تأمين قبول جميع األطراف 

لنتائج االنتخابات«.
إطار  إلــى  حاجة  في  أنــه  التقرير  ــد  وأك
إنه  وقــال  االنتخابات،  ــراء  إج قبل  قانوني 
»جرى االنتهاء من صياغة دستور ليبيا، لكنه 
ال يحظى بإعجاب الجميع، وجرى الطعن عليه 

في المحاكم«.
لكن دبلوماسيين أجانب قالوا إن »بعض 
تعديل  يــريــدون  المتحدة  األمــم  أعــضــاء 
اإلعالن الدستوري االنتقالي، بدال من كتابة 
لالنتخابات  قانون  تقديم  مع  جديد،  دستور 

بشكل سريع«.
االستفتاء  »ينحرف  أن  وهناك مخاوف من 
أي  قتل  وبالتالي  المسار،  عن  الدستور  على 
احتماالت لبداية سياسية جديدة على المدى 

القصير«، بحسب التقرير.

»المعهد األوروبي للبحر األبيض المتوسط«:

»بي بي سي«:

»معهد الدارسات األمنية بأفريقيا«:

هل بشير صالح على علم بمكان أصول القذافي املخبأة؟

»في ظل غياب أجهزة فعالة 
بالدولة حولت المجموعات 

المسلحة العنف إلى أداة للكسب«

»شبكات التهريب تعتمد بشكل 
متنام على المجموعات المسلحة«

»اقتصاد الحرب يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسيخ العنف وإدامته«

»تايمز أوف مالطا«:

قالت مصادر بشرطة مالطا إن جهاز الشرطة شعر بالدهشة 
إزاء إدراج وزارة الخزانة األميركية العب الكرة المالطي السابق 
دارين ديبونو وثالثة أشخاص آخرين من مالطا على قائمة 

عقوبات جديدة تتعلق بقضية تهريب الوقود الليبي.
ونقلت جريدة »تايمز أوف مالطا« عن المصادر قولها: »لم 
نكن على علم بأن تلك العقوبات ستصدر. السلطات األميركية 

لم تجر أي اتصال معنا بشأن األمر«.
ونشرت وزارة الخزانة األميركية، االثنين الماضي، إخطارا 
بشأن فرض عقوبات على ست شخصيات و24 شركة وسبع 
ليبيا ومالطا ومصر وإيطاليا فيما يتعلق بتهريب  سفن من 
النفط الليبي، وقالت إنه »يقوض سيادة ليبيا ويدعم السوق 
أفراد  ويسلب  بالمنطقة  االضطرابات  في  ويسهم  السوداء 

الشعب موارده التي هي من حقه«.
الخزانة -بموجب  التي أعلنت عنها وزارة  العقوبات  وتمنع 
التعامل  األميركيين من  العام -2016  تنفيذي صدر في  أمر 
مع المدرجين بقائمة العقوبات ويجمد أي ممتلكات لهم تحت 

الوالية القضائية األميركية.
وتقول الواليات المتحدة األميركية إن 21 شركة من بين 

تلك المدرجة بقائمة العقوبات إما مملوكة أو يديرها دارين 
أن  في  واشنطن  تشتبه  فيما  ديبونو،  ــوردون  وغ ديبونو 
الشرعي  الثالث األخرى متورطة في االستغالل غير  الشركات 
للنفط الخام أو موارد طبيعية ليبية أخرى، بما في ذلك عمليات 
اإلنتاج والتكرير، والوساطة، والبيع، والشراء أو التصدير غير 

الشرعية للنفط الليبي.
وقالت المصادر الشرطية إن جهاز الشرطة سيتواصل مع 
السلطات األميركية المعنية لالستفسار حول أي معلومات قد 
تظهر في القضية، مضيفة: »إذا كانوا على علم بشيء نجهله 

فربما حينها يكون هناك مجال لتحقيقات جديدة في األمر«.
دارين وغوردون كونا في  إن  األميركية  السلطات  وتقول 
العام 2016 شبكة غير رسمية لتهريب الوقود من زوارة إلى 

مالطا وإيطاليا في عمليات قدرت بنحو 30 مليون يورو.
أن  يزعم  التي  المخالفات  »معظم  أن  المصادر  وذكــرت 
أنها  يعتقد  ارتكبوها  العقوبات  أسماؤهم في  الواردة  أولئك 
ليست مرتبطة بمالطا«، وقالت: »وفق تفهمنا فإن غالبية تلك 
مقرها  شركات  تتضمن  ارتكبوها  أنهم  يزعم  التي  الجرائم 

إيطاليا وليست شركات مالطية«.

شرطة مالطا تعرب عن اندهاشها من العقوبات األميركية في »تهريب النفط«

● خفر السواحل الليبي يحاصر سفينة لتهريب النفط في البحر المتوسط
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دوي المدافع يكاد يصم آذانهم، وأزيز الطائرات يروع 
قلوبهم، ومشاهد القتل والدمار شريط يتجدد أمام 
بينما  ليبيا،  أطفال  يعيشه  ما  يوم، هذا  أعينهم كل 
األقطار  في  آخرون  أطفال  الخوف  من  بشيء  يتابع 
العربية أمام شاشات التلفاز نقاًل حيًّا لفصول الحرب 

والدمار.
من  يشاهدها  ومن  الحرب  يعيش  من  بين  وما 
المعاناة، هكذا  وتزداد  الطفولة  براءة  توأد  األطفال 
فعلت الحروب في األطفال، فما العالج لتدارك مزيد 

من التأثيرات النفسية.
علماء النفس والتربويون يركزون في تشريحهم 
السلبية  اآلثــار  كأكثر  الصدمة  على  الظاهرة  تلك 
يصاحب  ما  فغالبًا  األطفال،  بين  انتشارًا  للحروب 
ــداث  الــصــدمــة خــوف مــزمــن »فــوبــيــا« مــن األحـ
الحرب  التي ترافق وجودها مع  واألشخاص واألشياء 
مثل صفارات اإلنذار، وصوت الطائرات، والجنود.. إلخ؛ 
يقابلها الطفل بالبكاء أو العنف أو الغضب أو االكتئاب 

الشديد.
عن  الناجمة  الصدمة  أّن  إلــى  ذهبوا  العلماء 
مشاهدة الطفل لحاالت وفاة مروعة أو جثث مشوهة 
ألقارب له فإنها تؤثر على قدراته العقلية، وتتسبب 
عصبية  مشكالت  من  األطفال  معاناة  في  الصدمة 
ونفسية ممتدة مثل الحركات الالإرادية، وقلة الشهية 
للتشاؤم  والميل  الناس،  عن  واالبتعاد  للطعام، 

واليأس، وسرعة ضربات القلب في بعض المواقف.
الصغار  السيما   – األطفال  لدى  الحروب  وتفجر 
لمن  يعرف  ال  فالطفل  حــادة،  هوية  أزمة   – منهم 
األطفال  أما  اآلالم،  لهذه  يتعرض  ولماذا  ينتمي، 
األكبر – الفتيان – فيجدون أنفسهم وقد أصبحوا في 
موقف الجندية عليهم الدفاع عن أنفسهم وذويهم 
ولو عرضهم ذلك للخطر، وحتى إذا لم يفعل األطفال 
التشرد  من  حالة  في  أنفسهم  يجدون  فإنهم  ذلك 
والفقر تفوق قدرتهم على االستيعاب خصوصًا على 
التعبير الجيد عن المشاعر والرغبات؛ ما يغذي مشاعر 
في  أعمارهم  من  متقدمة  مراحل  في  تظهر  دفينة 
من  وغيرها  دراســي  وتخلف  وانطواء  عصبية  صور 

األعراض.
أكبر المآسي التي تُخّلفها الحروب هي اآلثار التي 
تظهر على األطفال في أعمارهم الالحقة ممن نجوا 
من الحرب وقد حملوا معهم مشكالت نفسية تتوقف 
خطورتها على قدرة األهل على مساعدة أطفالهم في 

تجاوز مشاهد الحرب.
من جانبه يقول قائد فريق تنمية وخدمة المجتمع 
التابع لمفوضية كشاف بنغازي حافظ البعباع ، والذي 
 40 من  أكثر  في  لألطفال  نفسي  دعم  برامج  قدّم 
مدرسة، إن األطفالهم أكثر المتضررين جراء الحرب 
فى ليبيا، من حيث السن والتفكير وقلة اإلمكانيات 
من سكن وتعليم وغذاء، حتى أضحى التغير واضحًا، 
فى كالمه وألعابه وتصرفاته التي أصبحت تشير إلى 

أسلوب الحرب وطريقة استعمال السالح.
التي  الضرر  آثار  البعباع  التربوي  الخبير  ولخص 
أصبح  كونه  في  األطفال  مالمح  على  واضحة  بدت 
ومظهره  وشكل  لون  من  المحارب  مالبس  يحب 
العام، باإلضافة إلى تحوّل ألعابه إلى شكل مجسمات 
أغاني  وباتت  المحارب،  يستخدمها  التي  األسلحة 
مثل  الحرب  كلمات  إلى  تشير  الطفل  ومصطلحات 
تفجير، وأصبح التفكير المستقبلي للطفل بأن يمتلك 
وحلمه  الطفل  دراسة  أّن  كما  يحميه،  حتى  سالحًا 
عندما يتخرج أن يصبح مقاتاًل وأن يعيش فى دولة 

يسودها االستقرار.
الصراعات  فترة  خالل  األطفال  دعم  آلية  وبشأن 
جلسات  وعمل  التدخل  ضرورة  إلى  أشار  المسلحة، 
تدريبية متنوعة ألعمال الريادة مثل التطريز والرسم 
حسب  متنوعة  رياضية  وألعاب  والزخرف  والتشكيل 
تنشيطية  دورات  عن  فضاًل  والــوزن،  والعمر  السن 
والمعلومات  الرياضيات  مثل  العامة  الــدروس  فى 
العامة وشرح معلومات عامة عن الوضع الذي نعيشه 
وأخيرًا  البالد،  داخل  الموجودة  الحرب  وسبب  حاليًا، 

تشجيعهم بالمسابقات وحافز الهداية للفائزين.
إلى  البعباع  ذهب  المعنوي،  الدعم  أشكال  وعن 
ضرورة نشر صور لألطفال أثناء األلعاب والمسابقات، 
واإلعالن عن أسماء الفائزين عبر الوسائل اإلعالمية، 
وعقد مسابقات بين األحياء من حيث أفضل شارع أو 
حديقة أو عيادة أو أفضل عمارة سكنية، لخلق بيئة 
إعالمية وخبرية موازية لتلك التي تتحدث عن الدمار 

والخراب والقتل.
واالجتماعية  النفسية  المشكالت  أبرز  أن  وأضاف 
والتبول  التوحد  هي  األطفال،  على  ظهرت  التي 
الالإرادي والصراخ أثناء الليل والكآبة والعصبية وقلة 
الزيارات  وقلة  اللعب،  أثناء  والعنف  والبكاء  الكالم 

لألهل واألقارب حتى مرحلة العزلة.
مشاكل  إلى  التأثرات  امتداد  إلى  البعباع  وأشار 
أحد  أو  بصره،  البعض  فقد  حيث  وبدنية،  صحية 
التأثرات  أن  إلى  الفتًا  لألمل،  فاقدًا  وأصبح  أطرافه 
التي قد تظهر على األطفال تتمثل في  المستقبلية 
فقد  المختلفة،  المجالت  لديهم فى  الطموح  فقدان 
أصبح كل حلمه أن يقود طيارة حربية أو سيارة مدرعة 

أو قائد ميداني أو راٍم بدبابة.
تربوي  واجهته كخبير  التي  المشكالت  أبرز  وعن 
قام  »معاذ«  يدعى  طفل  عن  تحدث  العمل،  أثناء 

فارغة،  أنها  معتقدًا  بها  ليلهو  نارية  طلقة  بالتقاط 
يد،  يده وأصبح بدون  فيه وقطعت  انفجرت  ولكنها 
فضاًل عن بعض المشاكل مثل بعض المناطق التي 
يصعب التحرك فيها وهي مناطق النزوح التي يصعب 

فيها السيطرة على األطفال.
إلى  للوصول  جــرى وضــع خطة  أنــه  إلــى  ــار  وأش
مع  التنسيق  تم  حيث  استراتيجية،  وفق  األطفال 
المدارس الخاصة والعامة وإجراء زيارات وإقامة دورات 
داخل  رمزية  ألعاب  وتوزيع  المدرسة،  داخل  وألعاب 
متحركة  ورسوم  األطفال،  إقامة  مكان  أو  المدرسة 
تبين خطورة السالح داخل المدينة، ورسم إرشادات 
توضح لألطفال كيفية تجنب خواطر مخلفات الحرب، 
لقاءات  وعمل  وتصويرهم  المصابين  بعض  وجلب 
معهم وعرضهم لألطفال حتى يكون الموضوع أكثر 
عن  األطفال  على  األسئلة  من  العديد  وطرح  جدية، 
ومسكنه  أهله  مع  الطفل  لها  تعرض  التي  المواقف 

وأقاربه.
التوصيات  من  مجموعة  البعباع  حافظ  وقــدّم 
والنصائح، تتمثل في ضرورة تواجد داخل المدارس 
الداعم  فى  متمكن  إخصائية  أو  مدرس  التعليمية 
النفسي ولديه الروح المرحة فى التعامل مع األطفال 
من ألعاب وأفكار يدوية ورحالت ومسابقات وتحفيزه 

من خالل تقديم هدايا تناسب عمر الطفل.
وعامة  خاصة  مدرسة   43 بزيارة  »قمنا  وتابع: 
مدينة  خارج  والمؤسسات  المدارس  بعض  وكذلك 
كل  أن  ولوحظ  طفل،   6300 واستهدفنا  بنغازي 
مدرسة يوجد فيها تقريبًا من 6 إلى 8 حاالت لديها 
تأثيرات سلبية جراء الحرب، لكن توزيع وجبة اإلفطار 
دور  له  كان  السينمائي،  والعرض  األلعاب  وتوزيع 
أن  ضرورة  على  مشددًا  النفسي«،  الداعم  فى  كبير 
تتعامل األسر مع الطفل بحذر وحرص شديدين خالل 
فتره الحرب، مع ضرورة أن تكون هناك العديد من 
التفكير  يتالشى  حتى  األطفال  مع  العائلية  الرحالت 

السلبي الذي يحيط به.
الروناس  منظمة  رئيس  قالت  نفسه  اإلطار  في 
للمرأة والطفل إيناس محمود ، إن األطفال هم أكثر 
فئة متضررة نتيجة الحرب في ليبيا من حيث المراحل 
سواء  اإلمكانيات  وقلة  التفكير  أو  الصغيرة  العمرية 
كان سكنية أو تعليمية أو صحية وغدائية، حتى أصبح 
التغيير واضحًا لدى الطفل في طريقة كالمه وتعبيره 
إلى  تشير  وكلها  ألعابه،  طريقة  وحتى  وتصرفاته 

أسلوب الحرب وطريقة استعمال السالح.
وأوضح أن الطفل الليبي عاش فترة متوالية من 
أحد  وفقدان  واالنفجارات  االشتباكات  وعاصر  الحرب 
الوالدين، فضاًل عن نقص اإلمكانيات التي تسببت 
األمــراض  وانتشار  المرضية  الحاالت  تفاقم  في 
واألمراض  األورام  أمراض  حاالت  وازديــاد  المزمنة 
في  تتمثل  التي  السلوكية،  واالضطرابات  النفسية 

العنف والتخريب وفرط الحركة.
المخدرات  تعاطي  ظاهرة  تفشي  عن  وتحدثت 
إلى  لالنضمام  يميلون  أصبحوا  وآخرين  والتدخين، 
صفوف المحاربين، فضاًل عن بعض حاالت االكتئاب 
الــالإرادي،  والتبول  والتأتأة  القلب  ضربات  وسرعة 
وفقدان بعض األطفال فرص التعليم بسبب التهجير 
من منازلهم والوضع المادي المتردي وفقدان األمان.

محمد  الدكتور  التربوي  الخبير  قال  جانبه  من 
بالحرب  تأثرًا  الفئات  أكثر  هم  األطفال  إن  أوحيدة، 

والدمار  القتل  مشاهد  ظل  في  ليبيا،  في  الدائرة 
الذي يشاهدونها أمام أعينهم كل يوم، الفتًا إلى أن 
»ضرورة مساعدة الطفل للتعرف على الوضع الراهن؛ 
كي يُدرك أن ما يجري من أعمال إرهابية هي حقيقة، 
وليست بفيلم أكشن أو خيال علمي أو ألعاب فيديو 

وإنما هي أمور أكثر جدية«.
الوسط«،   « إلى  تصريحات  في  أوحيدة  وأشــار 
إلى أن ذلك »يستدعي تدخل األهل لشرح ما يجري 
للطفل وتوضيح من هم هؤالء اإلرهابيون؟ وما هي 
مبالغة  دون  من  بسيطة  بكلمات  ولكن  أهدافهم؟ 

ومع مراعاة عمر ودرجة تفهم الطفل«.
ونصح بضرورة »مراقبة الوالدين تصرفات الطفل 
يأكل  ال  أو  جيدًا  ينام  ال  كان  إن  الطبيعي،  ونظامه 
يشعر  أنه  أو  دائمًا،  وحيدًا  البقاء  يخاف  أنه  أو  جيدًا 
بمخاوف متعددة كالخوف من أمور لم يكن يخافها 
من  الطفل  يخاف  قد  أو  والليل،  كالظلمة  قبل  من 
ركوب الحافلة أو الباص بعد أن رأى في األخبار باصًا 
أن  بعد  المدرسة  إلى  الذهاب  الخوف من  أو  ينفجر، 
شاهد مدرسة تتعرض للقصف، وهذه كلها عالمات 
تشكل إنذارا للوالدين بأن هناك خلاًل ما في نفسية 

الطفل، ولكنه ال يتمكن من التعبير عنها«.
وعاد الدكتور أوحيدة للحديث عن تفاعل األطفال 
اختالف  إلى  الفتًا  اإلرهابية،  والحوادث  الحرب  مع 
ردود أفعال األطفال حول الحروب والحوادث اإلرهابية 
كثيرة  عوامل  اختالف  بسبب  لها،  المرافقة  والصور 
مر  التي  والتجارب  شخصيته  وطبيعة  الطفل  كعمر 
حوله  من  باآلخرين  عالقته  ونوعية  حياته،  في  بها 

كالوالدين وغيرهما.
وأشار إلى أن »أكثر ما يزعج األطفال قبل المرحلة 
وأصوات  والمؤلمة  المرعبة  المناظر  هي  المدرسية 
الدوي واالنفجارات، وليس مستغربًا أن يخلط األطفال 
في هذا السن بين الحقيقة والخيال، وبين تقديرهم 
لحجم األخطار التي قد تلحق بهم أو بغيرهم، ومن 
السهل أن تسيطر مشاعر الخوف والقلق على هؤالء 
الحقيقي  البعد  إدراك  عليهم  األطفال، حيث يصعب 

لألمر، أو صرف األفكار المخيفة عن أذهانهم«.
يمكنهم  المدرسية  المرحلة  »أطفال  أن  وأضاف 

التفريق بين الحقيقة والخيال، لكن قد يصعب عليهم 
أحيانًا الفصل بينهما، فقد يخلط الطفل بين مشهد 
من فيلم مخيف وبين منظر من مناظر األخبار، وقد ال 
ينتبه الطفل إلى أن بعض المشاهد اإلخبارية يعاد 
تتكرر من جديد،  أنها  عرضها مرات ومرات، وليس 
المنقولة  الصور  وضوح  وبسبب  الطفل  يشعر  وقد 
الذي  الشارع  في  وربما  كثيرًا  منه  قريب  الحدث  أن 

يسكنه«.
أما األطفال في المرحلة اإلعدادية والثانوية فإنهم 
»أكثر اهتمامًا بالنقاشات السياسية المرافقة للحروب 
والعمليات اإلرهابية، ويشعرون بأن عليهم أن يتخذوا 
نجدهم  قد  ولذلك  القضايا  هذه  من  محددًا  موقفًا 
الخيرية  أو  السياسية  األعمال  بعض  في  ينخرطون 

المتعلقة بحالة الحرب والعمليات العسكرية«.
»االنتباه  األسرة بضرورة  أوحيدة  الدكتور  ونصح 
المؤلمة  للمشاهد  األطفال  مشاهدة  خطورة  إلى 
إلى  داعيًا  األمــان،  بعدم  إشعارهم  أو  للتفجيرات، 
إحاطتهم بالحنان والرعاية، وفي حال استفسار الطفل 
عما يحدث من عمليات إرهابية البد من اختيار الطرق 
الحروب  التحدث مع أطفالهم بخصوص  المثلى في 

واإلرهاب«.
لعمره  مناسبة  كلمات  »اختيار  ضرورة  إلى  ودعا 
من  المراد  فهم  له  يتسنى  كي  ــك  وذل الصغير، 
يتناسب  بما  اإلمكان  قدر  األمور  وتبسيط  الحديث، 
مع سن الطفل، وإخباره بعدم وجود ما يدعو للخوف، 
وأن هذه محنة وستزول، ألن األمور العالقة قد تكون 
مفهوم  بتشكل  تسبب  قد  إنها  إذ  للطفل  خطيرة 

خاطئ.«.
للطفل  »يُعطي  أن  ضـــرورة  على  شــدد  كما 
وعدم  األسئلة،  طرح  دائمًا  يستطيع  أنه  اإلحساس 
طمأنته  وإنما  عليه،  بالصراخ  أسئلته  من  الهروب 
الثقة  يولد  بدوره  وهذا  منه،  يستثقلون  ال  بأنهم 
بالنفس لدى الطفل، كما أنه ينمي الثقة بين الطفل 
وأهله، ويصبحون مرجعًا له للحصول على معلوماته«.
وتابع: »ينبغي عدم السخرية من مخاوف الطفل 
بزمالئه  مقارنته  أو  اآلخرين  أمام  منه  الضحك  أو 
الشجعان، كما أن على األم إبعاده عن مثيرات الخوف 

مثل مشاهدة األحداث المؤلمة والصور المفزعة«.
سرد  عن  »االمتناع  بــضــرورة  أوحــيــدة  ونصح 
خصوصًا  الناس  يتداولها  التي  والشائعات  الروايات 
أمام الطفل, وحثه على التقرب إلى اهلل واالستعانة به 
في وقت الشدة، حتى ينعم بهدوء البال واالستقرار 

النفسي ويعيش مطمئنًا سعيدًا«.
وقال إن أهم أسلوب لمنع خوف الطفل هو »عدم 
مرعبة  صورًا  تحتوي  التي  الصحف  أو  للتلفاز  رؤيته 
تمامًا،  الجو  هذا  عن  إبعاده  وضــرورة  له،  بالنسبة 
ومالطفته؛  ومحادثته  ومداعبته  بالمحبة  وإشعاره 
األحــداث  فينسى  واالهــتــمــام،  بالمحبة  ليشعر 

المؤلمة«.
محمد  الدكتور  التربوي  الخبير  قال  جانبه  من 
بالحرب  تأثرًا  الفئات  أكثر  هم  األطفال  إن  أوحيدة، 
والدمار  القتل  مشاهد  ظل  في  ليبيا،  في  الدائرة 
الذي يشاهدونها أمام أعينهم كل يوم، الفتًا إلى أن 
»ضرورة مساعدة الطفل للتعرف على الوضع الراهن؛ 
كي يُدرك أن ما يجري من أعمال إرهابية هي حقيقة، 
وليست بفيلم أكشن أو خيال علمي أو ألعاب فيديو 

وإنما هي أمور أكثر جدية«.
الوسط«،   « إلى  تصريحات  في  أوحيدة  وأشــار 
إلى أن ذلك »يستدعي تدخل األهل لشرح ما يجري 
للطفل وتوضيح من هم هؤالء اإلرهابيون؟ وما هي 
مبالغة  دون  من  بسيطة  بكلمات  ولكن  أهدافهم؟ 

ومع مراعاة عمر ودرجة تفهم الطفل«.
ونصح بضرورة »مراقبة الوالدين تصرفات الطفل 
يأكل  ال  أو  جيدًا  ينام  ال  كان  إن  الطبيعي،  ونظامه 
يشعر  أنه  أو  دائمًا،  وحيدًا  البقاء  يخاف  أنه  أو  جيدًا 
بمخاوف متعددة كالخوف من أمور لم يكن يخافها 
من  الطفل  يخاف  قد  أو  والليل،  كالظلمة  قبل  من 
ركوب الحافلة أو الباص بعد أن رأى في األخبار باصًا 
أن  بعد  المدرسة  إلى  الذهاب  الخوف من  أو  ينفجر، 
شاهد مدرسة تتعرض للقصف، وهذه كلها عالمات 
تشكل إنذارا للوالدين بأن هناك خلاًل ما في نفسية 

الطفل، ولكنه ال يتمكن من التعبير عنها«.
وعاد الدكتور أوحيدة للحديث عن تفاعل األطفال 
اختالف  إلى  الفتًا  اإلرهابية،  والحوادث  الحرب  مع 
ردود أفعال األطفال حول الحروب والحوادث اإلرهابية 
كثيرة  عوامل  اختالف  بسبب  لها،  المرافقة  والصور 
مر  التي  والتجارب  شخصيته  وطبيعة  الطفل  كعمر 
حوله  من  باآلخرين  عالقته  ونوعية  حياته،  في  بها 

كالوالدين وغيرهما.
وأشار إلى أن »أكثر ما يزعج األطفال قبل المرحلة 
وأصوات  والمؤلمة  المرعبة  المناظر  هي  المدرسية 
الدوي واالنفجارات، وليس مستغربًا أن يخلط األطفال 
في هذا السن بين الحقيقة والخيال، وبين تقديرهم 
لحجم األخطار التي قد تلحق بهم أو بغيرهم، ومن 

السهل أن تسيطر مشاعر الخوف والقلق على هؤالء 
الحقيقي  البعد  إدراك  عليهم  األطفال، حيث يصعب 

لألمر، أو صرف األفكار المخيفة عن أذهانهم«.
يمكنهم  المدرسية  المرحلة  »أطفال  أن  وأضاف 
التفريق بين الحقيقة والخيال، لكن قد يصعب عليهم 
أحيانًا الفصل بينهما، فقد يخلط الطفل بين مشهد 
من فيلم مخيف وبين منظر من مناظر األخبار، وقد ال 
ينتبه الطفل إلى أن بعض المشاهد اإلخبارية يعاد 
تتكرر من جديد،  أنها  عرضها مرات ومرات، وليس 
المنقولة  الصور  وضوح  وبسبب  الطفل  يشعر  وقد 
الذي  الشارع  في  وربما  كثيرًا  منه  قريب  الحدث  أن 

يسكنه«.
والثانوية  اإلعدادية  المرحلة  في  األطفال  أما 
السياسية  بالنقاشات  اهتمامًا  »أكثر  فإنهم 
ويشعرون  اإلرهابية،  والعمليات  للحروب  المرافقة 
هذه  من  محددًا  موقفًا  يتخذوا  أن  عليهم  بأن 
بعض  في  ينخرطون  نجدهم  قد  ولذلك  القضايا 
بحالة  المتعلقة  الخيرية  أو  السياسية  األعمال 

العسكرية«. والعمليات  الحرب 
ونصح الدكتور أوحيدة األسرة بضرورة »االنتباه 
المؤلمة  للمشاهد  األطفال  مشاهدة  خطورة  إلى 
إلى  داعيًا  األمان،  بعدم  إشعارهم  أو  للتفجيرات، 
استفسار  حال  وفي  والرعاية،  بالحنان  إحاطتهم 
من  البد  إرهابية  عمليات  من  يحدث  عما  الطفل 
أطفالهم  مع  التحدث  في  المثلى  الطرق  اختيار 

بخصوص الحروب واإلرهاب«.
لعمره  »اختيار كلمات مناسبة  إلى ضرورة  ودعا 
من  المراد  فهم  له  يتسنى  كي  وذلــك  الصغير، 
الحديث، وتبسيط األمور قدر اإلمكان بما يتناسب 
يدعو  ما  وجــود  بعدم  وإخباره  الطفل،  سن  مع 
للخوف، وأن هذه محنة وستزول، ألن األمور العالقة 
قد تكون خطيرة للطفل إذ إنها قد تسبب بتشكل 

مفهوم خاطئ.«.
للطفل  »يُعطي  أن  ضـــرورة  على  شــدد  كما 
وعدم  األسئلة،  طرح  دائمًا  يستطيع  أنه  اإلحساس 
طمأنته  وإنما  عليه،  بالصراخ  أسئلته  من  الهروب 
الثقة  يولد  بدوره  وهذا  منه،  يستثقلون  ال  بأنهم 
بالنفس لدى الطفل، كما أنه ينمي الثقة بين الطفل 
وأهله، ويصبحون مرجعًا له للحصول على معلوماته«.
وتابع: »ينبغي عدم السخرية من مخاوف الطفل 
بزمالئه  مقارنته  أو  اآلخرين  أمام  منه  الضحك  أو 
مثيرات  عن  إبعاده  األم  على  أن  كما  الشجعان، 
والصور  المؤلمة  األحــداث  مشاهدة  مثل  الخوف 

المفزعة«.
سرد  عن  »االمتناع  بضرورة  أوحيدة  ونصح 
الروايات والشائعات التي يتداولها الناس خصوصًا 
أمام الطفل, وحثه على التقرب إلى اهلل واالستعانة 
البال  بهدوء  ينعم  حتى  الــشــدة،  وقــت  في  به 

واالستقرار النفسي ويعيش مطمئنًا سعيدًا«.
هو  الطفل  خوف  لمنع  أسلوب  أهم  إن  وقــال 
صورًا  تحتوي  التي  الصحف  أو  للتلفاز  رؤيته  »عدم 
الجو  هذا  عن  إبعاده  وضرورة  له،  بالنسبة  مرعبة 
ومحادثته  ومداعبته  بالمحبة  وإشعاره  تمامًا، 
فينسى  واالهتمام،  بالمحبة  ليشعر  ومالطفته؛ 

األحداث المؤلمة«.

املعاناة  ال تتوقف بتوقف املدافع بل تصاحبهم إلى مراحل متقدمة من أعمارهم

< هدايا لالطفال خالل الفعاليات

تحقيق - هبة أديب

خبراء يضعون توصيات ملعاجلة التأثيرات النفسية

الحرب تلتهم مستقبل
األطفال في ليبيا

تفشي تعاطي المخدرات والتدخين، وآخرين أصبحوا يميلون لالنضمام إلى صفوف المحاربين
أصبح الطفـل يحب مالبس المحارب وتحوّلت ألعابه إلى مجسمات األسلحة بأنواعها

د.أوحيدة: على الوالدين مراقبة الطفل إن كان ال ينام جيداً أو يخاف البقاء وحيداً

< حافظ البعباع قائد فريق تنمية وخدمة املجتمع التابع ملفوضية كشاف بنغازي

< ضمن فعاليات الدعم النفسي في بعض مدار س ليبيا
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ميركل  األلمانية  المستشارة  قبل  من  المبذولة 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألجل إعادة 

إطالق المشروع األوروبي.«

المفاجأة األكبر
»خمس  حركة  حققتها  التي  النتيجة  ومثلت 
نجوم« المفاجأة األكبر في االنتخابات اإليطالية. 
الوالدة  حديثة  معارضة  سياسية  حركة  وهي 
الممثل  من  كل  يد  على   2009 عام  في  أسست 
في  والمستشار  غريللو«  »بيبي  الكوميدي 
كاساليغيو«  »جيانروبرتو  الويب  استراتيجيات 
مايو«  انتخاب »لويجي دي  الماضي  العام  وتم   .

البالغ من العمر 31 عاما زعيما للحركة.
وتصف الحركة نفسها بـ »الشابة والشعبوية" 
نجمها  وصعد  التقليدية،  لألحزاب  والبديلة 
في   2016 يونيو  في  فازت  حيث  فائقة  بسرعة 
تصدرت  ما  وسرعان  روما.  بلدية  انتخابات 
على  سيطرت  عندما  والعالمية  المحلية  الصحف 
المشهد السياسي االيطالي في نتائج االنتخابات 
اليسار  ثنائية  الحركة  وكسرت  األحد.  التشريعية 
االشتراكي الديمقراطي واليمين الليبرالي اللتان 

من  الشعبويين  مع  اتفاق  ألي  معارضته  أبدى 
البالد  في  األول  الحزب  نجوم«  »خمس  حركة 
والذي نال أكثر من 32 % من األصوات. وبحسب 
حزب  من  المؤلف  التحالف  فإن  الجزئية،  النتائج 
وحزب  برلسكوني  برئاسة  إيطاليا«  »فورتسا 
متطرف(  )يمين  سالفيني  ماتيو  بزعامة  الرابطة 
وحزب »فراتيلي ديتاليا« )أشقاء إيطاليا( الصغير، 

حصل على حوالي 37 % من األصوات.
لكن مع التدقيق في توزيع األصوات داخل هذا 
في  المشكك  سالفيني  حزب  أن  يتبين  التحالف، 
االتحاد األوروبي والمعادي للهجرة والقريب من 
حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، هو الذي يتصدر، 
الملياردير  السابق  الحكومة  رئيس  يرغم  قد  ما 
حال  في  الشاب  حليفه  راية  تحت  االنضواء  على 
يمكن  وال  حكومة.  تشكيل  لإلئتالف  تسنى 
لبرلسكوني، الذي تولى رئاسة الوزراء في إيطاليا 
بسبب  المنصب  هذا  إلى  يعود  أن  مرات،  ثالث 
إدانته سابقا بالفساد، إال أنه رشح رئيس البرلمان 

األوروبي أنطونيو تاجاني لهذا المنصب.
غير أن مثل هذا االحتمال يصطدم باالختراق 
نجوم«  »خمس  حركة  حققته  الذي  التاريخي 

المعادية لهيئات الحكم والتي باتت الحزب األول 
في البالد حسب النتائج المؤقتة.

»خمس نجوم« أحق برئاسة الحكومة
»خمس  لحركة  السياسي  الرئيس  أكد  فيما 
في  حقه  االثنين  بدوره  مايو  دي  لويجي  نجوم« 
الحزب  حركته  أصبحت  بعدما  حكومة  تشكيل 
األول في إيطاليا بموجب النتائج التي حققتها في 

االنتخابات التشريعية.
في  عاما   31 العمر  من  البالغ  مايو  دي  وقال 
مؤتمر صحفي في روما »لدينا مسؤولية تشكيل 
حكومة« مضيفا »نحن قوة سياسية تمثل البالد 
تنظيمات  عن  قوله  يمكنني  ال  ما  وهو  بأسرها 
حتمي  بشكل  يقودنا  األمر  »هذا  وتابع  أخرى«. 

نحو تشكيل حكومة البالد«.
نجوم«  »خمس  في  البارز  العضو  وقال 
سيكونون  »الجميع  باتيستا،  دي  أليساندرو 

مضطرين للقدوم والتحدث إلينا«
المتطرف  اليميني  التيارين  تقدم  ويعود 
بالنسبة  المصيري  االقتراع  هذا  في  والشعبوي 
من  اإليطاليين  غضب  إلى  وألوروبا  إليطاليا 

استقبال مئات آالف المهاجرين الذين وصلوا إلى 
البالد في السنوات الماضية، إضافة إلى اإلحباط 

الناجم عن التعافي البطيء لالقتصاد.
استقالة رينزي

رئيس  رينزي  ماتيو  أعلن  النتائج،  إعالن  وفور 
من  االستقالة  واليته  المنتهية  اإليطالي  الوزراء 
حزب  وهو  الديمقراطي،  الحزب  حزبه،  رئاسة 
أن  رينزي  وصرح  الوسط.  يسار  على  محسوب 
حزبه لن يشارك في أي إئتالف حكومي مع حركة 
أن  اإليطالية  الصحف  ورأت  الخمسة«.  »النجوم 
هزيمة الحزب الديمقراطي كانت قاسية ومدوية، 
وألقت بالالئمة على الحزب الحاكم الذي لم يجد 
الزلزال  أي توافق انتخابي أو تسوية كافية لمنع 

السياسي الذي حصل يوم األحد.
قلقهم  عن  المعلقين  من  العديد  أعرب  كما 
تعد  التي  إليطاليا  السياسي  المستقبل  بشأن 
ثالث قوة اقتصادية في أوروبا. ووضعت صحيفة 
رابطة  حزب  زعيم  صورة  الفرنسية  ليبراسيون 
الشمال، سالفيني على الغالف وكتبت »اإليطالي 
نتيجة  أن  الصحيفة  ورأت  أوروبا«.  يزعزع  الذي 
الجهود  محالة  ال  »ستضعف  إيطاليا  انتخابات 

منذ  اإليطالي  السياسي  المشهد  استحوذتا على 
نهاية الحرب العالمية الثانية.

شبكات التواصل االجتماعي
وتأسست الحركة عن طريق شبكات التواصل 
عن  اإلنترنت  عبر  بسرعة  وانتشرت  االجتماعي 
وأطلق  غريللو«.  »بيبي  للممثل  مدونة  طريق 
غريللو مدونته في عام 2005، وجعل منها منبرا 
المواضيع  كافة  لمناقشة  الشباب  لفئة  وخاصة 
وغيرها  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
ضد  اإليطالي  الشارع  عبأت  التي  المواضيع  من 

األحزاب السياسية الموجودة على الساحة.
من  نجوم«  »خمس  اسمها  الحركة  واتخذت 
العامة،  المياه  وهي  عنها  تدافع  قضايا  خمس 
والحق  المستدامة،  والتنمية  المستدام،  والنقل 
وانتقلت  البيئة.  وحماية  لإلنترنت،  الوصول  في 
إلى  االفتراضي  العالم  في  كانت  التي  الفكرة 

الواقعي عام 2009.
برزت الحركة في أعقاب األزمة االقتصادية التي 
تأثرت بها معظم الدول األوروبية، فكانت الظروف 
مالئمة لاللتفاف الجماهيري حولها. وال تحبذ هذه 
الحركة اطالق اسم حزب سياسي عليها ألنها ترى 
نفسها »نظيفة« وال تتساوى مع األحزاب التقليدية 
الفساد  شبهات  تالحقها  التي  السلطة  في 
واستغالل السلطة. فهي تفضل أن يبقى اسمها 

حركة شعبوية مناهضة للفساد والعنف.
بل  معينة،  أيديولوجية  الحركة  لدى  وليس 
أفكارها  تستمد  التي  األيديولوجيات  من  خليط 
وال  والبيئي،  واليميني  الشعبوي  التيار  من 
اليسار  خانة  في  تصنيفهم  في  أعضاؤها  يرغب 
العسكرية  التدخالت  ترفض  كما  اليمين،  أو 
األوروبية واألميركية في الشرق األوسط وخاصة 

سورية والعراق.
وتسعى الحركة إلى تغيير ما يسمى بـ »اتفاقية 
دبلن« التي تنص على وجوب تقديم المهاجرين 
لطلبات لجوئهم في أول دولة يصلون إليها في 
االتحاد األوروبي، وخفض المساعدات للدول التي 
بدائل  عن  والبحث  المهاجرين،  قبول  ترفض 
الجنوبية،  أوروبا  والتحالف مع دول  اليورو  لعملة 
منتجات  وحماية  التقشف،  سياسات  ومعارضة 
التمثيل  إلى  تسعى  كما  إيطاليا«.  في  »صنع 
القرار،  صنع  في  العمال  ومشاركة  الحر،  النقابي 
وتقصير يوم العمل، وتحفيز العمل بدوام جزئي.

أنه  ديمايو  لويجي  الحركة  زعيم  وأعلن 
وأنه  في عدة مجاالت،  يورو  مليار   50 سيستثمر 
أشكالها  مختلف  في  البيروقراطية  سيحارب 
االبتكارات  يشجع  و  التجارية  الضرائب  ويخفض 
للبيئة  صديقا  االقتصاد  وجعل  والتكنولوجيا، 
يؤكد  كما   .2050 عام  بحلول  كامل  بشكل 
مع  األوروبي  االتحاد  في  البقاء  في  تمسكه 
إحداث تغييرات في العالقة بين إيطاليا و االتحاد 

األوروبي.
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»خمس نجوم« و»الرابطة« يطيحان باألحزاب اإليطالية التقليدية ومفاوضات صعبة لتشكيل حكومة
قلق في أوروبا من نتائج االنتخابات

<   الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون  مصافحا رئيس الوفد الكوري الجنوبي تشونغ اوي يونغ 

في  أوروبا  في  »قويا«  ألمانيا  صوت  يكون  بأن  ميركل  انغيال  األلمانية  المستشارة  وعدت 
البالد لستة  القديمة، وذلك بعد شلل سياسي أصاب  القارة  التي تواجه  التحديات  مواجهة 

أشهر قبل التوصل إلى تشكيل ائتالف حكومي.
ائتالف  تشكيل  على  بالموافقة  الديمقراطيين  االشتراكيين  قرار  غداة  ميركل  وقالت 
حكومي معها بعد نحو ستة أشهر من االنتخابات التشريعية التي جرت في الرابع والعشرين 

من سبتمبر، »بات يحق للناخبين أخيرا أن يتوقعوا حصول تحول ما«.
أن  يوم  كل  »نرى  الديمقراطي:  المسيحي  االتحاد  لحزبها  اجتماع  قبيل  ميركل  وتابعت 
أوروبا محط اهتمام، وبات من الضروري أن يكون صوت ألمانيا قويا إلى جانب أصوات فرنسا 

وبقية الدول األعضاء« في االتحاد األوروبي.
الرئيس  تسلم  الحكومة،  لتشكيل  بالمساعي  األلمانية  السياسية  الطبقة  انشغال  وأثناء 
اليوم ينتظر تشكيل حكومة  إيمانويل ماكرون دفة قيادة االتحاد األوروبي، وهو  الفرنسي 
ميركل للتفاوض معها حول خطة إصالحات طموح للتكتل األوروبي، لمواجهة تنامي نفوذ 

األحزاب القومية واليمينية المتطرفة.

تمرد ضد ميركل
ومن بين التحديات األوروبية، تطرقت ميركل إلى التجارة الدولية مع تهديد إدارة الرئيس 
ميركل  باسم  المتحدث  واتهم  الجمركية.  الحواجز  رفع  بإعادة  ترامب  دونالد  األميركي 

واشنطن بـ»سلوك الطريق الخطأ عبر االنطواء على النفس«.
بشأنه  األوروبي  االتحاد  يزال صوت  ال  النزاع في سورية، حيث  إلى  ميركل  كما تطرقت 

خافتا، رغم موجات الهجرة التي تسبب بها إلى دول االتحاد.
وقدمت ميركل رسميا اإلثنين ترشحها لوالية 
أن  على  النواب،  مجلس  إلى  كمستشارة  رابعة 

يتم التصويت عليه في الرابع عشر من مارس.
عن  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  وأسفرت 
اليمينية  أللمانيا  البديل  لحركة  كبير  تقدم 
من  المتطرف  اليمين  هذا  وتمكن  المتطرفة. 
الوطني،  النقاش  في  أولوية  الهجرة  ملف  جعل 
ميركل  حزب  داخل  تمرد  ببداية  تسبب  كما 

ضدها، لتساهلها في ملف المهاجرين.
ويعتبر قسم من أنصار ميركل أن تنامي دور 
إلى  يعود  ألوروبا  والمناهض  المتطرف  اليمين 
أكثر  والستقبالها  لميركل،  الوسطية  السياسة 

من مليون طالب لجوء بين 2015 و2017.
وهكذا اجبرت ميركل على منح وزارة الصحة 
داخل  لها  المناهض  المتشدد  التيار  لزعيم 
بسلوك  األخير  ويطالب  سبان.  ينس  حزبها 

سياسة أكثر يمينية في الحكم.
من  ميركل  تمكنت  العثرات  هذه  ورغم 

رابعة  جديدة  والية  لبدء  واالستعداد  الصمود 
بعد أن أمضت حتى اآلن 12 سنة في السلطة.

االشتراكيين  ألن  تشكيلها  الجاري  الجديدة  الحكومة  صمود  مدة  توقع  الصعب  ومن 
الديمقراطيين وافقوا على الدخول إليها بعد تردد كبير. حتى إن هناك مادة في االتفاق بين 

الطرفين تلحظ إمكان خروج االشتراكيين الديمقراطيين منها خالل أقل من سنتين.
البديل أللمانيا على الموعد

االشتراكيين  مع  المحافظين  تكتل  إلى  ارتياحا  األلماني  المتطرف  اليمين  ويبدي 
الديمقراطيين داخل االئتالف الحكومي المقبل، ألنه يعتبر أن هذين الطرفين ال يمكن إال أن 

تتراجع شعبيتهما بسبب مشاركتهما في الحكم معا.
وقالت اليس فيدل القيادية في اليمين المتطرف األلماني »إن الحساب آت، وعلى أبعد 

تقدير العام 2021« في إشارة إلى موعد االنتخابات التشريعية المقبلة.
وال بد لميركل اآلن العمل على تشكيل حكومتها الجديدة. وأعلن المحافظون البافاريون 
)حزب االتحاد المسيحي االجتماعي( المتحالفون مع ميركل والمعروفون بتشددهم في ملف 
»وزارة  اسمها  بات  التي  الداخلية  وزارة  سيتسلم  شوفر  هورست  زعيمهم  أن  المهاجرين 
كما  والعدل.  الخارجية  وزارتي  الديمقراطيون  االشتراكيون  وسيتولى  والوطن«.  الداخلية 
تمكنوا من إجبار ميركل على التخلي عن وزارة المالية التي ستعطى لالشتراكي الديمقراطي 

رئيس بلدية هامبورغ أوالف شولتز وسط تخوف المحافظين من هذه الخطوة.

الحزب االشتراكي يقر  بتشكيل ائتالف

ميركل تعد بأن يكون صوت 
أملانيا في أوروبا »قويا«

أمس  ان«  جاي  »مون  الجنوبي  الكوري  الرئيس  حذر 
األربعاء من اإلفراط في التفاؤل حول عرض بيونغ يانغ 
إجراء محادثات مع واشنطن بشأن نزع سالحها النووي، 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  به  رحب  الذي  األمر 

لكن إدارته شككت فيه.
الشتائم  انتخابه  منذ  يتبادل  الذي  ترامب،  وأشاد 
جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  مع  والتهديدات 
أون، بالخطوة النوعية التي تمثلت في إبداء بيونغ يانغ 

استعدادها للتحاور حول ترسانتها النووية.
تقارب  إطار  في  سول  أعلنته  الذي  الموقف  ويندرج 
األولمبية  األلعاب  مع  الجزيرة  شبه  في  بدأ  الفت 
بالغ  توتر  من  عامين  بعد  تشانغ  بيونغ  في  الشتوية 
على صلة بالبرنامجين النووي والباليستي لبيونغ يانغ.

بين  تاريخية  قمة  أبريل  نهاية  وكيم  مون  ويعقد 
الرئيس  مستشار  الثالثاء  أعلن  ما  وفق  الكوريتين، 
زيارة  يونغ لدى عودته من  اي  الجنوبي شونغ  الكوري 
للشمال. وبعد إجرائه محادثات مطولة اإلثنين مع كيم 
جونغ أون، أكد شونغ أن الزعيم الكوري الشمالي مستعد 
التهديدات  زالت  »إذا  الحساس  الملف  هذا  لتحريك 

العسكرية للشمال وتم ضمان أمن نظامه«.

»خط البداية«
لكن مون صرح أمس: »ال نزال في خط البداية ومن 
»المحادثات  أن  إلى  أيضًا  ونبه  التفاؤل«.  جدًا  المبكر 
بين الكوريتين لن تكون كافية للتوصل إلى السالم«، 
مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التعاون العسكري 

إلى  هدية  نقدم  »لن  مون:  وأضاف  واشنطن.  مع 
عقدت  حال  في  الكوريتين  بين  والقمة  الشمال«. 
ستكون الثالثة بعد قمتين في العامين 2000 و2007 

في بيونغ يانغ.
وردًا على سؤال عن هذه الخطوة النوعية بعد أشهر 
مواجهة عسكرية،  مخاوف من  أثار  الذي  التصعيد  من 
»إيجابيًا  الكوريتان  أعلنته  ما  أن  الثالثاء  ترامب  اعتبر 
جيدًا  أمرًا  للعالم،  جيدًا  أمرًا  »سيكون  وأضاف:  جدًا«. 
لكوريا الشمالية، أمرًا جيدًا لشبه الجزيرة، لكننا سنرى 
ما سيحصل«، واصفًا عرض الحوار من جانب بيونغ يانغ 

بأنه »صادق«.

وردًا على سؤال آخر خالل مؤتمر صحفي عمن يعود 
»لي  مبتسمًا  ترامب  أجاب  األمر،  هذا  في  الفضل  إليه 
متحفظين  ظلوا  إدارته  في  المسؤولين  أن  غير  أنا«. 
حيال بلد أكد على الدوام أن ترسانته النووية غير قابلة 

للتفاوض.
االستخبارات  أجهزة  رئيس  قال  السياق،  هذا  وفي 

األميركية دان كوتس الثالثاء: »أميل إلى التشكيك«.
وأضاف خالل جلسة استماع أمام لجنة الجيوش في 
مجلس الشيوخ: »قد يكون ذلك تقدمًا. أشك كثيرًا في 

ذلك. كما قلت هناك دائمًا أمل«.
لم يشأ  األبيض  البيت  قال مسؤول في  من جهته، 

الحصول  إلى  نتطلع  منفتحون.  »نحن  هويته:  كشف 
من  زادوا  الشماليين  الكوريين  لكن  توضيحات.  على 

شكوكنا، لذا نحن حذرون إلى حد ما في تفاؤلنا«.
أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  ودعا 
الفرصة  هذه  انتهاز  إلى  األطراف  جميع  غوتيريش، 
النووي«.  السالح  وتخل عن  دائم  »نحو سالم  للمضي 
بدورها، حضت بكين الكوريتين على »انتهاز« الفرصة.

عالمة استفهام
تشكيك  مع  الجنوبية  كوريا  في  منقسمة  اآلراء  لكن 
جريدة  وكتبت  يانغ.  بيونغ  صدق  مدى  في  كثيرين 
»شوسون ايلبو« المحافظة في افتتاحية »هناك نقاط 
استفهام  عالمة  تبقى  ولكن  االتفاق.  هذا  في  إيجابية 
لمعرفة ما إذا كان الشمال مستعدًا فعاًل للتفاوض حول 

التخلي عن ترسانته النووية«.
وعدت  كانت  الشمالية  كوريا  بأن  الجريدة  رت  وذكَّ
بنزع »كامل وال عودة عنه« لسالحها النووي في اتفاق 
2005، لكن هذا لم يمنعها بعد  إليه في  التوصل  تم 

عام من إجراء أول اختبار نووي.
حزب  كتلة  زعيم  بيو  جون  هونغ  شبه  جانبه،  من 
المحافظة،  المعارضة  حركات  أبرز  كوريا«،  »حرية 
وافقت  التي  ميونيخ  باتفاقات  الكوريتين  بين  االتفاق 
بموجبها باريس ولندن في 1938 على أن تضم ألمانيا 
تشيكوسلوفاكيا.  في  السوديت  إقليم  آنذاك  النازية 
وأضاف هونغ على صفحته على فيسبوك: »المؤمن ال 

يلدغ من الجحر مرتين«.
فلم  الرسمية  الشمالية  الكورية  اإلعالم  وسائل  أما 
األخيرة بين  المستجدات  إلى  األربعاء  البتة أمس  تشر 

سيول وبيونغ يانغ.

الثالثاء إن  المتحدة لحقوق اإلنسان  أعلن موفد األمم 
للروهينغا من خالل  العرقي«  »التطهير  تواصل  بورما 
على  أشهر  بعد ستة  قسرية«  وتجويع  »ترهيب  حملة 
عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي لألقلية المسلمة.

من  الروهينغا  أقلية  من  فرد  ألف   700 نحو  وفر 
أغسطس  منذ  المجاورة  بنغالدش  إلى  راخين  والية 
الفائت حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل 
وعصابات  الجنود  قبل  من  متعمد  وإحراق  واغتصاب 
مسلحة. ورغم أن غالبية أولئك الالجئين فرّوا من بورما 
العام الماضي، ال يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود 

إلى بنغالدش كل أسبوع.
المتحدة لحقوق  العام لألمم  وصرح مساعد األمين 
للروهينغا  العرقي  »التطهير  أن  غيلمور  أندرو  اإلنسان 
يتواصل في بورما. ال أعتقد أنه بإمكاننا استنتاج غير ذلك 
مما عاينته وسمعته في كوكس بازار«. وجاءت تصريحات 
غليمور بعد تحدثه إلى الجئين روهينغا وصلوا حديًثا إلى 

مخيمات مكتظة في بنغالدش.
القتل  العنف تغيرت من  وقال في بيان إن »طبيعة 
واالغتصاب الجماعي العام الماضي، إلى حملة أقل حدة 
من الترهيب والتجويع القسرية والتي يبدو أنها مصممة 

إلخراج الروهينغا المتبقين من منازلهم وترحيلهم إلى 
بنغالدش« مضيًفا أن الواصلين الجدد قدموا من بلدات 

في داخل راخين أبعد من الحدود.
وذكر البيان إنه »من غير الوارد« أن يتمكن أي من 
الروهينغا من العودة إلى بورما في المستقبل القريب، 

رغم تعهد بورما بدء إعادة عدد منهم.

على  مشددة  إجراءات  البورمي  الجيش  ويفرض 
صحفيين  لوصول  منعًا  راخين،  والية  شمال  مناطق 
ودبلوماسيين ومعظم منظمات اإلغاثة باستثناء زيارات 

قصيرة يشرف عليها الجيش.
جهودًا  بوصفها  العسكرية  عمليته  الجيش  وبرر 
للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة 

الحدودية في أغسطس وقتلوا أكثر من عشرة أشخاص.
لكن األمم المتحدة ومنظمات حقوقية والعديد من 
على  القضاء  باستخدام  الجيش  اتهمت  الغربية  الدول 

التمرد، ذريعة لطرد أقلية تواجه التمييز منذ عقود.
وقالت منظمة أطباء بال حدود أن نحو 6,700 آالف من 
الروهينغا قتلوا في الشهر األول فقط على بدء العمليات 
العسكرية. وتعرضت مئات من قرى الروهينغا لإلحراق 
وأظهرت صور حديثة التقطت باألقمار االصطناعية أن 
55 قرية على األقل سويت باألرض تمامًا وغاب أي أثر 

لوجود بناء أو آبار أو نبات.
وقالت مجموعات حقوق اإلنسان إن هذا ليس سوى 
جزًءا ضئياًل من قوة لها تاريخ أسود من االنتهاكات في 

أنحاء البالد والعداء الظاهر للروهينغا.
قائد  نائب  كرر  الثالثاء،  فيسبوك  على  تعليق  وفي 
الجيش سو وين موقف الجيش بأن »الروهينغا« ليسوا 
مجموعة إثنية أصلية في بورما، وهو رأي كثيرين في 
كبير  دعم  هناك  وحيث  البوذية  الغالبية  ذات  الدولة 

للعملية العسكرية.
والحكومة المدنية التي تقودها الناشطة الديمقراطية 
على  نفوذ  لديها  ليس  تشي،  سو  سان  أونغ  السابقة 
الجيش لكنها تتعرض النتقادات كبيرة من مجموعات 
إخماد  أو  الروهينغا  عن  الدفاع  لعدم  اإلنسان  حقوق 

الكراهية المتنامية لإلسالم.

األمم املتحدة تندد باستمرار »التطهير العرقي« للروهينغا في بورما

سول وواشنطن تحذران من اإلفراط في التفاؤل في امللف الكوري الشمالي
قمة تاريخية بين كيم ومون في أبريل

رانغون – وكاالت

سول – وكاالت

برلين–وكاالت

<    استمرار تدفق الالجئين الروهينغا على بنغالديش 

<   ميركل

<   رئيس حزب الرابطة سالفيني يقول إنه األجدر بتشكيل الحكومة اإليطالية <  زعيم حركة »خمس نجوم« لويجي ديماميو 

ساد الغموض المشهد السياسي اإليطالي عقب 
األحد  جرت  التي  لالنتخابات  المفاجئة  النتائج 
وبروز  الكبيرة،  التقليدية  األحزاب  لتهاوي  وأدت 
واالتحاد  للهجرة  المعادي  الشعبوي  اليمين 
انتكاسة  االنتخابات  نتيجة  مثلت  كما  األوروبي. 
األوروبي  االتحاد  تدعيم  وفرنسا  ألمانيا  لجهود 
التي  اليمين  أحزاب  نفوذ  من  للحد  والسعي 
ازدادت قوة في األعوام األخيرة مع تصاعد أعداد 
من  الخروج  بريطانيا  وقرار  ألوروبا  المهاجرين 

االتحاد، أو بريكست.
المتطرف  اليميني  »الرابطة«  فوز حزب  ورغم 
يبلغ  شاب  يرأسها  التي  نجوم«  »خمس  وحركة 
من العمر 31 عاما بالنسبة األكبر من األصوات، 
توقع المراقبون أن تستغرق المفاوضات لتشكيل 
من  أي  فشل  ضوء  في  طويلة  فترة  الحكومة 
الالزمة  األغلبية  على  الحصول  في  األحزاب 

لتشكيل حكومة بمفرده.
"الرابطة"  حزب  زعيم  سالفيني  ماتيو  وقال 
اليميني  التحالف  إن  اإليطالي  المتطرف  اليميني 
الحكم«  في  والواجب  الحق  »لديه  يتزعمه  الذي 
في  األصوات  من   37% على  حصوله  بعد 
االنتخابات التشريعية اإليطالية، فيما عبر الرئيس 
السياسي لحركة "خمس نجوم" لويجي دي مايو 
بعد  الحكومة  رئاسة  في  وحزبه  هو  أحقيته  عن 
أن حصد حزبه أكثر من 32 بالمئة من األصوات 

وأصبح بذلك الحزب األول في البالد.
الحكومة  لترؤس  استعداده  سالفيني  وأكد 
حزبه خالل  التي حققها  النتائج  المقبلة، ووصف 
مؤتمر صحفي في مقر حزبه »إنه فوز استثنائي« 
السنوات  الحكم في  وواجب  الحق  »لدينا  مضيفا 
الساعات  »في  سيتحدث  أنه  وأوضح  المقبلة«. 
المقبلة« مع حلفائه في الحملة وخصوصا قطب 
األعمال سيلفيو برلسكوني رئيس حزب »فورتسا 
ضجر  تعكس  باهتة  نتائج  حقق  والذي  إيطاليا« 
اإليطاليين بكل األحزاب والشخصيات السياسية 
تم  الذي  برلسكوني  ذلك  في  بما  التقليدية، 
إجباره على االستقالة من منصبه كرئيس للوزراء 
وإقامة  بالفساد  اتهامات  بعد   2011 العام  في 
عالقة غير مشروعة مع فتاة قاصر. وأكد سالفيني 
الحزب  أن  على  ينص  الذي  »باالتفاق«  تمسكه 
الذي يتصدر نتائج التصويت ضمن التحالف بين 
الحكومة  يترأس  المتطرف،  واليميني  اليمين 
)لتولي  شخصيا  أنا  أقول  »ال  وقال  المقبلة. 
الحكومة( وإنما فريقنا جاهز«. وأضاف »االتفاقات 

بين األصدقاء ثابتة«.
ضمن  كبير  بفارق  »الرابطة«  حزب  وتقدم 
لكن  اليميني،  برلسكوني  حزب  على  التحالف 
اإلئتالف اليميني واليميني المتطرف يبدو بعيدا 
عن تحقيق الغالبية في البرلمان. غير أن سالفيني 
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دمشق تعزز قواتها في الغوطة وتركيا تطالب واشنطن بمنع نقل املقاتلني األكراد لعفرين
مصرع 39 عسكريًا روسيًا في تحطم طائرة

ترامب قد يزور القدس مع دعوات النتخابات مبكرة التهام نتانياهو بالفساد
وصف إيران بـ»العدو األول«

<   أكراد سوريون في مدينة عفرين بشمال سورية يشاركون في دفن مقاتلين أكراد <   دبابة للجيش السوري في إحدى بلدات الغوطة الشرقية قرب دمشق 

دمشق–وكاالت

واشنطن–وكاالت

طهران–وكاالت

عزز النظام السوري جبهته في الغوطة الشرقية، معقل 
الفصائل المعارضة في ريف دمشق، بنشر ما ال يقل 
ما  بحسب  له،  الموالية  القوات  من  عنصر   700 عن 

أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس األربعاء.
حليفتها  من  المدعومة  النظامية،  القوات  وتشن 
روسيا، منذ 18 فبراير، حملة عسكرية واسعة الستعادة 
هذا المعقل الواقع على أطراف العاصمة دمشق، حيث 
أسفرت الغارات الجوية والقصف المدفعي عن مقتل 

أكثر من 800 مدني، بحسب المرصد.
اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وأشار 
رامي عبدالرحمن إلى أن »700 عنصر على األقل من 
الميليشيات األفغانية والفلسطينية والسورية الموالية 
لقوات النظام أرسلوا مساء الثالثاء إلى جبهات الغوطة 

الشرقية«.
الريحان،  جبهات  على  الجديدة  القوات  وانتشرت 
الواقعة شمال شرق المعقل، وإلى بلدة حرستا، الواقعة 
إلى الغرب منه والتي يحاول النظام التقدم منها باتجاه 

مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة، بحسب المرصد.
وأوضح المرصد أن الهدف من ذلك هو قسم معقل 
الفصائل المعارضة إلى جزءين، وعزل القسم الشمالي 
الذي تقع فيه دوما عن القسم الجنوبي، بفضل تقدم 

القوات القادمة من الشرق والمتقدمة نحو الغرب.
أصبحت  النظامية  القوات  أن  إلى  المرصد  وأشار 
األربعاء على مشارف عدة بلدات وبخاصة مسرابا وبيت 

سوى وجسرين وحمورية.
المصدر نفسه،  الثالثاء بحسب  المعارك  وأسفرت 
فصيلين  أبرز  من  األقل  على  مقاتال   25 مقتل  عن 

معارضين في الغوطة وهما »جيش اإلسالم« و»فيلق 
الرحمن« إضافة إلى 18 عنصرا من القوات النظامية.

من سريان  الرغم  على  الجوية  الغارات  واستمرت 
عند  وتبدأ  روسيا  عنها  أعلنت  التي  اليومية  الهدنة 
ولخمس  دمشق  بتوقيت  صباحا  التاسعة  الساعة 

ساعات فقط.
تلك  وبخاصة  الغارات،  »أن  عبدالرحمن  وأضاف 
التي شنها الطيران الروسي، استمرت األربعاء بعد بدء 
سريان الهدنة، وبخاصة على بلدة جسرين وأطرافها« 
الضربات  تتوقف  ولم  الهدنة«.  »مقتل  إلى  الفتا 
مدنيا   24 بحياة  أودى  مما  اليوم«  »طوال  الثالثاء، 

بينهم أربعة أطفال، بحسب مدير المرصد.
إلى 804 مدنيين  القتلى  وارتفعت بذلك حصيلة 
منذ 18 فبراير، تاريخ بدء الحملة الجوية والتي رافقتها 

بعد أسبوع عملية برية.

نداء غوتيريش
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  دعا  بدوره، 
غوتيريش الثالثاء أطراف النزاع في سورية إلى السماح 
إلى  اإلنسانية  المساعدات  قوافل  بوصول  »فورا« 

محتاجيها، وال سيما في الغوطة الشرقية.
وقال غوتيريش في بيان إنه يحض كل المتحاربين 
على »السماح فورا بوصول آمن وخال من العوائق لكي 
يتاح لقوافل أخرى إيصال المواد األساسية لمئات آالف 

األشخاص الذين هم بأمس الحاجة إليها«.
وشدد األمين العام بالخصوص على ضرورة »إنجاز 
المواد  ذلك  في  بما  دوما،  إلى  المساعدات  توصيل 
الطبية ومواد النظافة، في موعدها المقرر في 8 مارس 
)...( بحسب ما تم االتفاق عليه سابقا مع السلطات 

السورية«.

وأضاف البيان أن »األمين العام يدعو كل األطراف 
إلى أن تنفذ بالكامل ودون انتظار« القرار 2401 الذي 
أصدره مجلس األمن الدولي وأقر بموجبه هدنة لمدة 
الدولي  األمن  مجلس  وعقد  سورية.  في  يوما   30
بطلب من فرنسا وبريطانيا جلسة طارئة مغلقة مساء 

الثالثاء لبحث وقف إطالق النار في سورية.
وأوضح دبلوماسي أن هذا االجتماع يعقد »بسبب 
تدهور الوضع على األرض في سورية وعدم تطبيق« 
الهدنة لمدة شهر التي طالب بها المجلس في قرار 

أصدره في 24 فبراير بدعم من روسيا.
الشرقية  الغوطة  مساعدات  قافلة  أول  ودخلت 
االثنين، إال أن العملية توقفت بسبب الغارات الجوية 

على المنطقة.

تصعيد في عفرين
وعلى جبهة عفرين، طلبت تركيا من الواليات المتحدة 
منع نقل مقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن نحو 
المنطقة الواقعة في شمال غرب سورية حيث تشن 

أنقرة هجوما منذ أكثر من شهر.
وحدات  أرسلت  فيما  التصريحات  هذه  وتأتي 
تعزيزات  الماضية  األيام  في  الكردية  الشعب  حماية 
إلى منطقة عفرين للتصدي للعملية العسكرية التي 
تشنها تركيا بدال عن التركيز على محاربة فلول تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن: 
»نتوقع بالطبع من الواليات المتحدة أن تتدخل لمنع 
نقل قوات من وحدات حماية الشعب الكردية الخاضعة 
»اتخذت  تركيا  أن  وأضاف  عفرين«.  إلى  إلمرتها، 
االحتياطات الالزمة على األرض« لمواجهة مثل هذا 
النقل. وتشكل »وحدات حماية الشعب الكردية« التي 

تعتبرها أنقرة »إرهابية« العمود الفقري لقوات سورية 
وعربية  كردية  لفصائل  تحالف  وهو  الديمقراطية، 

يتلقى دعما من واشنطن لمحاربة تنظيم »داعش«.
الثالثاء  أعلنت  الديمقراطية  سورية  قوات  وكانت 
تنظيم  ضد  الجبهة  من  مقاتليها  من   1700 نقل 
إلى  )شرق(  الزور  دير  محافظة  في  اإلسالمية  الدولة 

عفرين.
وأعلن البنتاغون اعتبارا من اإلثنين أن رحيل قسم 
المواقع  لتعزيز  عفرين  نحو  األكراد  المقاتلين  من 
الكردية تسبب بـ»توقف عمالني« في المعارك التي 

يخوضونها ضد مقاتلي تنظيم »داعش«.
والخالفات بين أنقرة وواشنطن بخصوص وحدات 
حماية الشعب الكردية تلقي بثقلها منذ أكثر من سنة 
على العالقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال 

األطلسي.
 20 لها في  تركيا وفصائل سورية موالية  وشنت 
يناير هجوما ضد منطقة عفرين، تمكنت خالله من 
التقدم والسيطرة على كامل المنطقة الحدودية بين 
عفرين وتركيا، وباتت وفق المرصد السوري لحقوق 
ذات  المنطقة  هذه  من   40% على  تسيطر  اإلنسان 

الغالبية الكردية.
في  واسعة  مناطق  من  طرده  من  تمكنها  وبعد 
سورية  قوات  تقاتل  البالد،  شرق  وشمال  شمال 
جيب  آخر  في  حاليا  المتطرف  التنظيم  الديمقراطية 
يتواجد فيه في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

ثاني أسوأ »كارثة« للقوات الروسية
من ناحية أخرى، تحطمت طائرة نقل روسية عند 
الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في غرب سورية 
الثالثاء، مما أدى إلى مقتل 39 شخصا كانوا على متنها 
كما أعلن الجيش الروسي الذي يرجح فرضية الحادث.

التدخل  بدء  منذ  األسوأ  الحادث  هذا  ويعتبر 
العسكري الروسي في سورية في سبتمبر 2015 دعما 
للنظام بشار األسد، بعد تحطم طائرة كانت متجهة 
جنوب  في   2016 ديسمبر  في  نفسها  القاعدة  إلى 

روسيا، وأوقعت 92 قتيال.
وتدير روسيا عملياتها الجوية بشكل أساسي من 
قاعدة حميميم، حيث صرح الرئيس الروسي فالديمير 
الروسي  الجيش  مهمة  بأن  ديسمبر  في  بوتين 
»أنجزت« بشكل كبير، وأعلن سحب القسم األكبر من 

القوات العسكرية الروسية.
نشرته  بيان  في  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
الساعة  عند  مارس   6 »في  الروسية  األنباء  وكاالت 
15,00 تحطمت طائرة نقل من طراز انطونوف ان-

26 في مطار حميميم«.
كانوا  شخصا   32 عن  سابقا  تحدثت  وبعدما 
يستقلون الطائرة، أوضحت الوزارة أن الطائرة كانت 
تقل 39 شخصا هم 33 من الركاب وستة من أفراد 
جميعا  »كانوا  واضافت  جميعا.  قضوا  وقد  الطاقم 

عسكريين«.
الروس  العسكريين  عدد   84 إلى  يرتفع  وبذلك، 
الذين قتلوا في سورية منذ بدء تدخلها العسكري في 

هذا البلد بحسب حصيلة رسمية.
المعلومات  وبحسب  »الكارثة  أن  الوزارة  وتابعت 
األولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني«، موضحة أن 
الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط 

في القاعدة الروسية ولم يتم استهدافها بقصف.
وأوضح البيان أن لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستدرس 
»كل الفرضيات الممكنة لما حصل«، من دون إعطاء 
ظروف  أو  الطائرة  ركاب  حول  التفاصيل  من  مزيد 

الحادث.

النيابة  باسم  متحدث  عن  »تاس«  وكالة  ونقلت 
احتمال  أنه تم فتح تحقيق حول  الروسية  العسكرية 
انتهاك القواعد األمنية. بدورها، أعلنت لجنة التحقيق 
الروسية انها باشرت التحقيق، الفتة إلى أن الطائرة 

كانت تقوم برحلة عادية.
وبعد إبالغه بالحادث، قدم الرئيس بوتين تعازيه 
الكرملين  باسم  المتحدث  بحسب  الضحايا  أسر  إلى 
قاعدة  السوري  النظام  ووضع  بيسكوف.  ديمتري 
روسيا  تصرف  تحت  الالذقية،  قرب  الواقعة  حميميم 
منذ بدء تدخلها العسكري في سورية، لتصبح في وقت 
الحق قاعدة دائمة للجيش الروسي الذي نشر عشرات 

الطائرات المقاتلة والقاذفات.

سلسلة هجمات
واستهدفت هجمات عدة قاعدة حميميم في األشهر 
قصفها  عندما  ديسمبر   31 في  خصوصا  األخيرة، 
مقاتلون لم يتم الكشف عن انتمائهم، بقذائف هاون، 
وإصابة سبع طائرات  مقتل عسكريين  إلى  أدى  مما 
تابعة لسالح الجو الروسي بأضرار بينها طائرات من 

نوع سوخوي24- وسوخوي35-.
طيار  دون  »طائرات  هاجمت  يناير،   6-5 وليل 
محملة متفجرات« القاعدتين الروسيتين في حميميم 
وطرطوس، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو 

أضرار.
وبجانب القوات النظامية الروسية، يقاتل في سورية 
كذلك عدد كبير من المرتزقة الروس. وأعلنت موسكو 
إصابة عشرات منهم في غارات للتحالف الدولي بقيادة 
الواليات المتحدة قرب دير الزور في السابع من فبراير. 
وبحسب تقديرات وسائل إعالم روسية وعالمية، قد 

يصل عدد القتلى الروس في سورية إلى مئات.

افتتاح  يحضر  قد  أنه  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
السفارة األميركية في القدس في مايو، مشددا على العالقات 
الذي  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  الوثيقة 
زوجته  هو  باتهامه  تتعلق  بالده  في  قانونية  مشاكل  يواجه 

بالفساد وتلقي رشاوي.
البيت األبيض،  ولدى استقباله نتانياهو وزوجته ساره في 
هي  وإسرائيل  بالده  بين  العالقات  إن  اإلثنين  ترامب  قال 
»أفضل من أي وقت مضى«، مؤكدا أنه ال يزال يؤمن بالسالم 

في الشرق األوسط لكنه لم يحدد سبل تحقيق ذلك.
السفارة  الفتتاح  القدس  إلى  التوجه  ترامب  يستبعد  ولم 
للجدل  مايو، في خطوة مثيرة  الرابع عشر من  األميركية في 
تتزامن مع الذكرى السبعين إلنشاء دولة االحتالل اإلسرائيلي.

وقال ترامب ردا على سؤال في حضور نتانياهو »إذا كنت 
في  أمله  عن  األميركي  الرئيس  أعرب  كما  سأذهب«.  قادرا 
استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
الحوار  الفلسطينية ترغب في االشتراك في  السلطة  إن  قائال 

»وإذا لم يشاركوا، فلن يحصلوا على السالم«.
تمسكه  عن  تعبيره  البيضاوي  المكتب  في  ترامب  وكرر 
االحتجاجات  رغم  المحتلة  للقدس  بالده  سفارة  نقل  بقرار 
الفلسطينية والعربية والدولية، قائال، »أنا فخور بهذا القرار«. 
عواقب  من  ترامب  حذرت  قد  العالم  دول  غالبية  وكانت 
ونقل  اليهودية  للدولة  عاصمة  المحتلة  بالقدس  االعتراف 

السفارة األميركية إليها من تل أبيب.
المتحدة  األمم  في  األميركية  السفيرة  قالت  جهتها  من 
نيكي هايلي في خطاب أمام لجنة الشؤون العامة األميركية–

في  العبرية  للدولة  داعم  لوبي  أكبر  )ايباك(،  اإلسرائيلية 
في  السفارة  افتتاح  حفل  ستحضر  إنها  المتحدة،  الواليات 

القدس.
السفيرة  نددت  الحضور  من  حاد  تصفيق  وقع  وعلى 
األميركية بـ»المضايقات« التي تتعرض لها إسرائيل في األمم 

المتحدة، متعهدة بوضع حد لهذا األمر.
لألمم  العامة  الجمعية  تضمها  التي  الـ193  الدول  ومن 
يدين  قرار  على  ديسمبر  نهاية  بلدا   128 صوت  المتحدة 
كفرنسا  المتحدة  للواليات  حليفة  دول  منها  األميركي  القرار 
أعلنت  غواتيماال  منها  صغيرة  دول  سبع  ووحدها  وبريطانيا. 
موقف  دعم  في  مايو،  في  سفارتها  نقل  األسبوع  نهاية  في 

واشنطن وتل أبيب.
إسرائيل  بين  السالم  عملية  عن  سؤال  على  وردا 
موعد  حول  واضحة  بإجابة  ترامب  يدل  لم  والفلسطينيين، 
اقتناعه  كرر  لكنه  الشأن  هذا  في  األميركية  الخطة  تقديم 
بإمكان حصول السالم رغم أن االتفاق المحتمل يبقى »األكثر 

صعوبة«.
وقال »نبذل جهدا شاقا جدا في هذا الشأن وأعتقد أن لدينا 
الفلسطينيين يريدون  أن  فرصة جيدة جدا«. وأضاف »أعتقد 
العودة إلى طاولة المفاوضات. إذا لم يقوموا بذلك لن يكون 

ثمة سالم، هذا أيضا احتمال«.
األميركية  المساعدات  وتجميد  السفارة  نقل  قرار  وأثار 
غضب  الدوالرات  ماليين  بعشرات  تقدر  التي  للفلسطينيين 
هؤالء. وباتت السلطة الفلسطينية تعتبر أن واشنطن لم تعد 
اإلسرائيلي–الفلسطيني.  النزاع  في  بالصدقية  يتمتع  وسيطا 
لقاء  عن  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة  رئيس  وامتنع 
السفارة  نقل  لقرار  ترامب  اتخاذ  األميركيين منذ  المسؤولين 
مايك  األميركي  الرئيس  نائب  ذلك  في  بما  ديسمبر،   6 في 

بنس أثناء زيارته منطقة الشرق األوسط في يناير الماضي.
في  التحرير  منظمة  مكتب  بإغالق  بالتهديد  ترامب  ورد 

واشنطن، كما خفض بمعدل النصف المساعدات التي تقدمها 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  واشنطن 
)أونروا( لزيادة الضغط على الفلسطينيين ودفعهم للمشاركة 
مقترحات  في  والنظر  اإلسرائيليين،  مع  سالم  مباحثات  في 
جاريد  اعدادها  على  يعكف  سالم  لمعاهدة  للتوصل  أميركية 

كوشنر، صهر ترامب ومستشاره المسؤول عن الملف.

كوشنر يواجه صعوبات
االطالع  من  ممنوعا  بات  ألنه  يواجه صعوبات  كوشنر  ولكن 
على المعلومات األكثر حساسية للبيت األبيض بعد أن أشارت 
تقارير صحفية أميركية أن عدة دول بينها إسرائيل واإلمارات 
الشاب  الرئيس  صهر  على  للتأثير  سعت  تكون  قد  والصين 
القيام بصفقات  لتبني مواقف سياسية محددة مقابل  ودفعه 
تجارية. ومن المعروف أن كوشنر ينتمي لعائلة تمتلك العديد 

من المشاريع العقارية في نيويورك.
تفاوض  كوشنر  أن  بوست«  »الواشنطن  صحيفة  وأشارت 
آل  جاسم  بن  السابق حمد  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  مع 
مانهاتن  في  المتعثرة  العقارية  المشاريع  أحد  لشراء  ثاني 
بنيويورك، وأن فشل المفاوضات قد تكون وراء تبني كوشنر 
موقفا متشددا تجاه النزاع الحالي بين الدوحة وجارتها الكبرى 

السعودية ومعها اإلمارات والبحرين ومصر.

انتخابات مبكرة
من جهته، يتعرض نتانياهو لضغوط المتشددين في االئتالف 
الغربية  الضفة  ضم  وحتى  االستيطان  لتسريع  الحكومي 
المحتلة. وقبل ساعات من بدء اللقاء مع »صديقه« األميركي 
تلقى نتانياهو الذي يواجه بداية أزمة حكومية قد تؤدي إلى 
التحقيق  إطار  في  موجعة  جديدة  ضربة  مبكرة،  انتخابات 

المستمر حول اتهامه بالفساد.
نتانياهو  باسم  السابق  المتحدث  حيفيتز  نير  أبرم  فقد 
هذه  وجاءت  ضده.  بشهادته  لإلدالء  الشرطة  مع  اتفاقا 
اتفاق  إلى  حيفيتز  توصل  أن  بعد  لنتانياهو  الجديدة  الضربة 

نتانياهو.  ضد  ملك«  »شاهد  يكون  بأن  يقضي  الشرطة  مع 
للحصول  سعى  نتانياهو  كان  إذا  ما  لمعرفة  التحقيق  ويتركز 
على تغطية إعالمية ايجابية في موقع »والال« اإلخباري الذي 
بيزيك لالتصاالت،  رئيس مجموعة  ايلوفيتش  يملكه شاؤول 
مجموعته  على  عادت  حكومية  وتسهيالت  خدمات  مقابل 

بمئات ماليين الدوالرات.
لترامب  المحتملة  الزيارة  تساهم  أن  نتانياهو  ويأمل 
المحتلة  القدس  إلى  بالده  سفارة  نقل  مراسم  لحضور 
اإلعالم  وسائل  توقعت  كما  الداخلية.  فرصه  تعزيز  في 
لتعزيز  مبكرة  انتخابات  إلى  نتانياهو  يدعو  أن  اإلسرائيلية 
الخطيرة  االتهامات  تجاوز  ولمحاولة  الداخلي  موقعه 

بالفساد. له  الموجهة 
للجنة  السنوي  المؤتمر  في  الثالثاء  نتانياهو  وشارك 
الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية »ايباك«، وركز خطابه 
للكيان  األول«  بـ»العدو  إياها  واصفا  إيران،  مهاجمة  على 

السوري. للنظام  الرئيسة  والداعمة  الصهيوني 
الرئيس  التهديد  تزال  ال  إيران  أن  على  نتانياهو  وشدد 
في الشرق األوسط. وقال إن »إيران لم تتخل عن طموحاتها 
النووية«، مضيفا »كثفوا هجماتهم حتى عند حدودنا. علينا 

أن نتصدى لهذا البلد، إنه تحدينا المشترك«.
مايك  األميركي  الرئيس  نائب  قال  إيران  موضوع  وفي 
»الواليات  إن  اإلثنين  مساء  ايباك  أمام  خطاب  في  بنس 
المتحدة لن تسمح أبدا إليران بأن تمتلك السالح النووي«.

االتفاق  من  توقيعها  ستسحب  واشنطن  بأن  بنس  وذكر 
بحلول  األوروبية  الدول  تتوصل  لم  إذا  اإليراني  النووي 
المتحدة  الواليات  مع  اتفاق  إلى  المعنية  مايو  منتصف 

لتشديد هذا االتفاق.
األكثر  الرئيس  »هو  ترامب  أن  الرئيس  نائب  وأضاف 
أن  مؤكدا  المتحدة«،  الواليات  تاريخ  في  إلسرائيل  تأييدا 
العبرية  للدولة  الداعم  اللوبي  إلى  بسيطة«  »رسالة  لديه 
وغدا  اليوم  إسرائيل  جانب  إلى  هي  »أميركا  بأن  مفادها 

وأبدا«.

رداً على تهديدات واشنطن

إيران ترفض الطلب الفرنسي بشأن 
صواريخها البالستية ودورها في املنطقة

الفرنسي  الخارجية  إلى وزير  التزامات  أي  إيران تقديم  رفضت 
إيف لودريان بشأن صواريخها البالستية ودورها في المنطقة، 
وهو ما كان يريده الوزير الفرنسي في محاولته إلنقاذ االتفاق 

النووي مع إيران الذي تهدد واشنطن باالنسحاب منه.
طهران  في  المحادثات  من  يوم  ختام  في  لودريان  وقال 
اإلثنين، »ال يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به« 
بشأن البرنامج البالستي اإليراني والنفوذ اإليراني في الشرق 
األوسط، وتحديدا في سورية والدعم القوي الذي تقدمه لنظام 

الرئيس السوري بشار األسد.
متفقون،  نحن  النووي  االتفاق  في  االستمرار  وتابع »بشأن 
العالقات  باستئناف  وسمحنا  عقوباتنا  ألغينا  ألننا  ذلك  وأثبتنا 
التجارية بين فرنسا وإيران«. وأضاف »علينا القيام بكل ما في 

وسعنا لكي يصمد هذا االتفاق التاريخي«.
والتقى الوزير الفرنسي اإلثنين نظيره اإليراني محمد جواد 
ظريف والرئيس حسن روحاني واألميرال علي شمخاني األمين 

العام للمجلس األعلى لألمن القومي.
اإليرانيين  المسؤولين  مع  لقاءاته  حول  لودريان  وأضاف 
هاتين  حول  فرنسا  تساؤالت  على  »أطلعتهم  الثالثة 
و»حزم«،  »بحرية«  تحدثا  الجانبين  أن  المسألتين«.وأضاف 

مضيفا أن »المحادثات كانت صريحة«.
العام  إليه  التوصل  تم  الذي  االتفاق  يعتبر  ترامب  أن  إال 
2015، أحد اسوأ االتفاقات التي وقعت عليها الواليات المتحدة. 
12 مايو من أجل  وأعطى ترامب األوروبيين مهلة تنتهي في 
الواليات  فإن  وإال  االتفاق  في  الخطيرة«  »الثغرات  إصالح 

المتحدة ستنسحب منه وستعيد فرض العقوبات على إيران.
بشأن  تعهدات  على  طهران  من  للحصول  فرنسا  وتسعى 
األوسط،  الشرق  في  وتدخلها  البالستي  برنامجها  من  الحد 
سياسة  بانتهاج  اإلسالمية  الجمهورية  باريس  تتهم  حيث 

»هيمنة« في المنطقة.
لن  أنها  أشهر  منذ  القول  تكرر  اإليرانية  السلطات  أن  إال 
تقبل التفاوض حول هذين الموضوعين مؤكدة أال تراجع في 

هذا المجال.

»دور بناء أكثر«
إن  للودريان  قال  ظريف  أن  اإليرانية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
النووي  االتفاق  لحماية«  أكثر  بناء  دور  »لعب  أوروبا  بإمكان 
بما  تلتزم  لكي  المتحدة  الواليات  على  ممارسة »ضغوط  عبر 

تعهدت به«.
»اعتماد«  جريدة  نشرتها  مقابلة  في  انتقد  ظريف  وكان 
اإلصالحية »التطرف« الذي تبديه دول االتحاد األوروبي حيال 
حول  االتفاق  داخل  المتحدة  الواليات  إبقاء  أجل  »من  إيران 

النووي اإليراني«.
وحذر ظريف من أن هذا الموقف »سيلحق ضررا في نهاية 

المطاف بسياسة أوروبا«.
وكان لودريان أعلن قبيل توجهه إلى إيران في مقابلة مع 
جريدة »جورنال دو ديمانش« الفرنسية أن لدى إيران »برامج 
الذي  األمر  الكيلومترات  آالف  بالستية يصل مدى صواريخها 
الحاجات األمنية  ال يتطابق مع قرارات مجلس األمن ويتجاوز 
»ستتعرض  طهران  أن  مضيفا  إيران«،  حدود  لحماية  البحت 

لعقوبات جديدة« إذا لم »تعالج جذريا« هذه المشكلة.
لقائه  خالل  العسكرية  بزته  شمخاني  األميرال  وارتدى 
الوزير الفرنسي، مع العلم أنه ال يرتديها عادة إال لدى لقائه 

مسؤولين عسكريين.
أعلن  شمخاني  أن  اللقاء  هذا  ختام  في  صادر  بيان  وأفاد 
القدرات  وخصوصا  إليران،  الدفاعية  القدرات  »تعزيز  أن 
الردع  إطار سياسة  البالستية تشكل ضرورة ال مفر منها في 

اإليرانية«.
اإلبقاء على  التقيا على ضرورة  وروحاني  لودريان  وإذا كان 
خالف  على  كانا  فإنهما  اإليراني،  النووي  الملف  حول  االتفاق 

كبير بشأن الوضع في سورية.
إنسانية«  كارثة  وقوع  »مخاطر  من  لودريان  حذر  أن  وبعد 
»إننا  أضاف  إقليمي«،  انفجار  »مخاطر  من  وأيضا  سورية  في 
لكن  تتسع  التي  األزمة  وقف  في  المساهمة  على  مصممون 
إيران وروسيا على عالقة مباشرة بالنظام وهما بلدان قادران 

على التدخل بقوة«.
وسيلة  أي  يوجد  »ال  أنه  جهته  من  اعتبر  روحاني  أن  إال 
في  المركزية  الحكومة  تعزيز  سوى  السورية  األزمة  لتسوية 

دمشق«.

<   الرئيس األميركي دونالد ترامب مرحبا بنتانياهو   في البيت االبيض

<    وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان أثناء لقائه األميرال علي شمخاني 
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ال حل سياسيًا قريبًا.. وتضارب املصالح اإلقليمية أهم العوائق
إلى حل سياسي  التوصل  المتحدة  باألمم  خبراء  استبعد 
تبذلها  التي  الجهود  رغم  ليبيا،  في  القريب  المدى  على 
»حالة  وصفوه  ما  على  للتغلب  للدعم  األممية  البعثة 

الراهنة«. الجمود 
نسخة  على  »الوسط«  اطلعت  تقرير  في  الخبراء،  وقال 
المنال  بعيد  مطلبًا  ليبيا  في  السياسي  الحل  »مازال  منه: 
بالحل  االلتزام  عدم  مرجعين  القريب«،  المستقبل  في 
وتضارب  ليبيا،  في  العسكرية  »الديناميات  إلى  السلمي 

اإلقليمية«. البرامج 
ولفت التقرير إلى »التواجد اإلقليمي المتنامي للجماعات 
التي  االشتباكات  في  مؤخرًا  ومشاركتها  األجنبية  المسلحة 
على  آخر  »دليل  ذلك  أن  معتبرًا  طرابلس«،  قرب  وقعت 

دورها في المشهد األمني في ليبيا«.
وسط  في  داعــش  تنظيم  نشاط  »تواصل  إلــى  ونبه 
القلق  عن  معبرًا  سرت«،  في  هزيمته  رغم  وجنوبها،  ليبيا 
والجماعات  التنظيم  عناصر  بين  السابقة  »الروابط  من 
الغربية  المناطق  من  وغيرها  صبراتة  في  المسلحة 

التهريب«. في  المتورطة 
»استمرار  إلى  الخبراء  لفت  الحقوقي،  الصعيد  وعلى 
»الجماعات  أن  موضحًا  ليبيا«،  في  اإلنسان  حقوق  تدهور 
الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  تلك  فيها  بما  المسلحة، 
وعمليات  تعسفي  احتجاز  عمليات  في  ضالعة  والجيش، 
اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات  من  ذلك  وغير  خطف، 

اإلنساني«. الدولي  والقانون 
وقوع  إلى  يؤدي  مما  بالبشر،  اإلتجار  »تزايد  إلى  وأشار 
الغربي  فالساحل  اإلنسان«.  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
على  ــدران  ت رئيسيتان  تهريب  محطتا  هما  والجنوب 

كبيرة. إيرادات  الليبية  وغير  الليبية  الجماعات 
استخدام  »إمكانية  مــن  قلقهم  عــن  الخبراء  وعبر 
إلحكام  وأموالها  الــدولــة  مرافق  المسلحة  الجماعات 
»االنشغال  أن  إلى  مشيرًا  الهجرة«،  طرق  على  سيطرتها 
بين  المنافسة  اشتداد  إلى  أدى  الهجرة  بقضية  الدولي 

المسلحة«. الجماعات 
سواء  بها،  صلة  ذات  واألعتدة  »األسلحة  أن  إلى  ونبه 
من مخزونات النظام السابق أو عمليات النقل التي ُأجريت 
بعد العام 2011، ال تزال تقع في أيدي الجماعات المسلحة 
»زيادة  إلى  يؤدي  ذلك  أن  إلى  منبهًا  واألجنبية«،  الليبية 
واألمن  السالم  يهدد  األمن ويشكل خطرًا مستمرًا  انعدام 

المجاورة«. والبلدان  ليبيا  في 
والجماعات  األجانب  »المقاتلين  أن  التقرير  وأوضــح 
منها،  ويخرجون  ليبيا  داخل  إلى  ينتقلون  الذين  المسلحة، 
دون  الصلة  ذات  واألعــتــدة  األسلحة  انتشار  يستغلون 

حسيب وال رقيب في ليبيا«، مشيرًا إلى أن ذلك »يؤدي إلى 
األسلحة«. توريد  لحظر  منتظمة  انتهاكات  ارتكاب 

من  اإلجرامية  الشبكات  تستفيد   ،2016 العام  و»منذ 
على  ضوابط  فرض  على  الليبية  السلطات  قــدرة  عدم 
واألعتدة  لألسلحة  المشروع  غير  النقل  لتقييد  الــواردات 

التقرير. ذات الصلة بها إلى ليبيا«، وفق 
»تأجج  إلى  التقرير  نوه  االقتصادي،  الصعيد  وعلى 
في  السياسية  النخب  في  الثقة  وفقدان  الشعبي  االستياء 
ليبيا بسبب اختالس األموال العامة وغياب الحوكمة وعدم 

ليبيا«. األزمة االقتصادية في  القدرة على معالجة 
في  يسمها،  لم  مسلحة،  جماعات  مشاركة  إلى  ولفت 
عن  السيما  واســع،  نطاق  على  الدولة  أمــوال  »اختالس 
في  مستفيدة  االعتماد،  وخطابات  الوقود  تهريب  طريق 

السياسية«. الرعاية  ذلك من 
ونبه الخبراء األمميون إلى أن »الصادرات غير المشروعة 
من المنتجات النفطية المكررة، سواء المنقولة برًا أو بحرًا، 
ال تزال تشكل نشاطًا مزدهرًا«، كاشفًا أن السلطات الليبية 
 1970 بالقرار  عماًل  المنشأة  األمن  مجلس  لجنة  تخطر  لم 
)2011(، بشأن ليبيا، بوقوع أية عملية تصدير غير مشروع 
في  للفريق  الحالية  الوالية  بداية  منذ  وذلك  الخام،  للنفط 

»2017 أغسطس 
المحيطة  التعتيم  »حالة  من  قلقه  عن  الفريق  وعبر 
بـ»فكرة  مطالبًا  لالستثمار«،  الليبية  المؤسسة  بأصول 
مسبق  كشرط  ومقدارها  األصول  هذه  موقع  عن  واضحة 
نظام  بموجب  المؤسسة  إدارة  بشأن  آخر  إجراء  أي  التخاذ 

الجزاءات«.

االنشغال الدولي بقضية الهجرة أدى إلى 
اشتداد المنافسة بين الجماعات المسلحة

تأجج االستياء الشعبي من اختالس األموال 
العامة وغياب الحوكمة

حكومة الوفاق والجيش ضالعان في عمليات 
احتجاز تعسفي

القاهرة - الوسط

  ماذا روى فريق اخلبراء األممي عن العمو والدكتور و»سبل السالم« و»صقور الصحراء«؟

شهادات واتهامات لجماعات مسلحة بالتواطؤ مع شبكات االتجار بالبشر
القاهرة–الوسط

بليبيا،  المعني  األممي  الخبراء  لفريق  تقريرٌ  كشف 
عدة  في  تجرى  التي  البشر  تهريب  عمليات  تفاصيل 
تقٍص  وعمليات  شهادات  خالل  من  بالبالد،  مناطق 
موقتٌ  تقريرٌ  سمى  إذ  الماضية،  الفترة  خالل  أجراها 
بوقوفها  مسلحة  وأطراف  رسمية  جهات  عدة  للفريق 
مراكز  من  تنطلق  بعضها  ممنهجة،  إتجار  عملية  وراء 

االحتجاز، حسب قولهم.
قوة الردع الخاصة

وقال الفريق: »إن قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة 
تضطلع  التي  الوطني  الوفاق  حكومة  في  الداخلية 
بمهام األمن والتحقيق مع المتاجرين بالبشر واعتقال 
في  بصالت  ترتبط  القانونيين،  غير  المهاجرين 
المهاجرين  »شهادات  أن  إلى  الفتًا  اإلتجار«،  عمليات 
الخاصة  الــردع  قوة  أن  كشفت  إريتريا  من  القادمين 
بني  من  قادمين  طرابلس  دخولهم  لدى  اعتقلتهم 
وليد في يوليو 2016. وجرى تسليمهم لقاء أجور إلى 
مواصلة  أجل  من  المهاجرين  تهريب  شبكات  مختلف 
رحالتهم إلى الزاوية وصبراتة«.. وأشار التقرير إلى أن 
احتجاز  مركز  إلى  تسليمهم  جرى  المهاجرين  »بعض 
أبوسليم  مركزي  إلى  آخــرون  ُاقتيد  بينما  معيتيقة، 
تقع هذه  النظرية،  الناحية  و»من  لالحتجاز«،  وتاجوراء 
الهجرة  مكافحة  جهاز  مسؤولية  تحت  الثالثة  المراكز 
غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية. وتوجب على أفراد 
قوة  إلى  يدفعوا  أن  معيتيقة  في  المحتجزة  المجموعة 
الردع الخاصة مبلغًا يتراوح بين 300 و400 دوالر عن 
كل فرد إلطالقهم ونقلهم من طرابلس إلى صبراتة«، 

وفق التقرير.
ونقل الفريق األممي عن أربعة من بنغالديش أنهم 
»حلوا بطرابلس قادمين من دكا في 15 يوليو 2015، 
وفور  المفعول.  سارية  ليبية  عمل  تأشيرات  حاملين 
الردع الخاصة جوازات سفرهم  وصولهم، صادرت قوة 
ونقلوا  معيتيقة.  في  أشهر  ثالثة  لمدة  واحتجزتهم 
رغمًا  زوارق  متن  على  وُأرسلوا  صبراتة  إلى  ذلك  بعد 
عنهم إلى أوروبا بعد أن ابتزتهم عناصر من قوة الردع 

الخاصة، ودفعوا لتلك العناصر 300 دوالر نقدًا«.
وقال الفريق إنه »ينظر حاليًا في ما إذا كانت قيادة 
قوة الردع الخاصة على علم بما يحدث من تواطؤ وإتجار 

ضمن صفوفها«.
المهربون في صبراتة

انطالق  نقطة  هي  »صبراتة  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
منقسمة  والمدينة  إيطاليا،  إلى  الرئيسية  المهاجرين 
في  ضالعتين  متناحرتين  مسلحتين  جماعتين  بين 

تهريب المهاجرين. فالمنطقة الشرقية تخضع لسيطرة 
الجماعة المسلحة المسماة )مصعب أبوقرين الوادي(. 
)الشهيد  كتيبة  فتخضع لسيطرة  الغربية  المنطقة  أما 

أنس الدباشي( بقيادة أحمد الدباشي«.
»العمو«

وأضاف أن »أحمد الدباشي الملقب بـ )العمو(، كان قائد 
الرئيسي  المهرب  وهو  الدباشي،  أنس  الشهيد  كتيبة 
في صبراتة منذ العام 2014 حتى طرد منها في أكتوبر 
جرى  الذين  أفريقيا  غرب  مهاجرو  أدلى  وقد   ،2017
في  بشهادات   2017 أبريل  في  المبدوزا  في  إنقاذهم 

إيطاليا عن طريقة عمل الدباشي«.
وأوضح التقرير أن المهاجرين أفادوا بأنهم »ُأجبروا 
على االتصال بأسرهم لطلب تحويل أموال إلى حسابات 
مصرفية محددة في أوروبا أو أفريقيا أو الشرق األوسط، 
ففي الفترة من أكتوبر 2016 إلى أبريل 2017 اضطر 
مقابل  دوالر   2000 إلى  يصل  ما  دفع  إلى  منهم  كل 
سفره. وكانت األموال تنتزع على أيدي حرس مسلحين، 
لمدة  يعملون  وغامبيون،  ونيجيريون  ليبيون  منهم 
ثالثة أشهر لسداد تكاليف هجرتهم هم أنفسهم إلى 
أوروبا. وأبحر األشخاص الذين ُأجريت مقابالت معهم، 
في 13 أبريل 2017، مع اثنين من حراسهم السابقين 
من صبراتة إلى المبدوزا«.. قال الخبراء: »يحقق الفريق 
غير  الهجرة  مكافحة  وحــدة  إنشاء  مسألة  في  حاليًا 
الشرعية، المعروفة باسم )الكتيبة 48 مشاة(، وتمويلها 
من جانب حكومة الوفاق الوطني«، الفتًا إلى أنه »رغم 
وزارة  إمرة  تحت  ُأنشئت  أنها  المفترض  من  كان  أنه 
أن  مصادر  ذكرت  فقد  الجيش،  أركان  ورئيس  الدفاع 

شقيق العمو، محمد الدباشي، كان قائدها الفعلي. وفي 
من  تحولت  الدباشي  كتيبة  أن  بدا   ،2017 أغسطس 

اإلتجار بالبشر إلى حراسة المهاجرين«، حسب التقرير.
أبرموا  إنه  قولهم  مصادر  عدة  عن  الخبراء  ونقل 
تدفقات  على  للسيطرة  الدباشي  مع  مزعومة  »صفقة 
تلك  نفي  من  الرغم  وعلى  صبراتة،  من  الهجرة 
بين  عنيفة  اشتباكات  إثرها  اندلعت  فقد  المعلومات، 
في  الضالعتين  المتنافستين  المسلحتين  الجماعتين 
من  وفــرَّ  الدباشي  أحمد  انهزم  إذ  التهريب،  أعمال 
الرئاسي  المجلس  وقام   .2017 أكتوبر   6 في  صبراتة 

بحل الكتيبة »48 مشاة« في 16 نوفمبر 2017«..
»الدكتور«

بـ  الملقب  أبوقرين  مصعب  عن  التقرير  وتحدث 
الجزء  في  الــوادي،  كتيبة  قادة  أحد  وهو  »الدكتور«، 
الشرقي من صبراتة، الفتًا إلى أن »لديه صالت بشبكة 

مهربين تتألف من جماعات مسلحة سلفية في طرابلس 
وسبها والكفرة«.. وأشار التقرير إلى أن »الفريق أجرى 
بأنهم  أفــادوا  إريتريين  مهاجرين  ثالثة  مع  مقابالت 
الردع  لقوة  التابع  معيتيقة  احتجاز  مركز  من  ُأخــذوا 
الخاصة إلى مركز أبوقرين في صبراتة في يوليو 2016، 
واحتجزهم حراس أفارقة في حظيرة لصيانة الطائرات 

متن  على  إيطاليا  إلى  الرحالت  أبوقرين  منها  ينظم 
زوارق مطاطية قابلة للنفخ«.

وقال األشخاص الذين ُأجريت المقابالت معهم إنهم 
»دفعوا ألبو قرين 1500 دوالر نقدًا عبر وسيط نيجيري؛ 
رسمية،  لمصادر  ووفقًا  المتوسط.  البحر  يعبروا  لكي 
فإن مصعب أبوقرين يعيش بمنأى عن كل عقاب على 

يتعاون مع قوة  المهاجرين؛ ألنه  أنشطته في تهريب 
الردع الخاصة في مجال مكافحة المتاجرين بالمخدرات 
بين  المزعومة  الصالت  ومكافحة  الكحول  واستهالك 
المتاجرين في صبراتة والزاوية وبين الكيانات المدرجة 

في القائمة، مثل تنظيم داعش«.
وتابع التقرير: »إن المنافسة احتدمت بين أبو قرين 
والدباشي، إذ سعى كل منهما إلى احتكار أعمال اإلتجار 
في صبراتة. وبدًءا من 21 سبتمبر، حيث دعم أبوقرين 
مكافحة  في  الدولة  تنظيم  محاربة  عمليات  غرفة 
مشاة(.   ٤٨ )الكتيبة  المسماة  المسلحة  الجماعات 
ويالحظ الفريق أن الطرفين المتحاربين، غرفة عمليات 
مشاة(   ٤٨ )الكتيبة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  محاربة 
كانتا تتلقيان التمويل رسميًا من حكومة الوفاق الوطني 

حتى نشب النزاع في صبراتة«.
كتيبة النصر

وفي الزاوية أشار التقرير إلى أن »ميناء المدينة يؤدي 
مقابالت  وفق  وصبراتة،«  طرابلس  بين  الموزِّع  دور 
ُأجريت مع بعض المهاجرين والتقارير القضائية، الفتًا 
كشالف،  محمد  يرأسها  التي  النصر،  »كتيبة  أن  إلى 
وحرس السواحل في الزاوية، كانت على صلة بتنظيم 
أحمد الدباشي، وقد دفع عديد المهاجرين مبالغ تتراوح 
فرنكات  من  فرنك  ألف   150 إلى  فرنك  ألف   100 من 

االتحاد المالية األفريقي )من 180 إلى 270 دوالرًا في 9 
ديسمبر 2017(، إلى سمسار من بوركينا فاسو يتوسط 

بين كشالف والمهاجرين«.
في  األممي  الفريق  إلى  أحاديث  في  آخــرون،  وأكد 
لياًل،  الزاوية  ــادرت  غ »جماعتهم  أن   ،2017 أبريل 
مكدسة على متن زورق مطاطي قابل للنفخ طوله عشرة 
رجاٌل كانوا على متن  البحر  وأوقفهم في عرض  أمتار. 
قارب رسمي ويرتدون زي خفر السواحل. فأطلقوا طلقات 
ومقتنياتهم  الركاب  أموال  على  واستولوا  الهواء  في 
الثمينة. وعندما اقترب الزورق من الشواطئ اإليطالية، 
عاد القارب الرسمي ذاته لالستيالء على محرك الزوارق 

المطاطي. وقد أبلغ عن حوادث مماثلة من قبل«.
»سبل السالم«

يناير  في  األممي  للفريق  وإثيوبيون  إريتريون  وقال 
2015: »إن دلياًل إريتريًا، يدعي أفرا وايكي، قام بنقلهم 
)سبل  كتيبة  هي  مسلحة،  جماعة  إلــى  وتسليمهم 
الليبي وتأتمر  الوطني  الجيش  إلى  المنتسبة  السالم(، 

بأمر عبدالرحمن هاشم من قبيلة الزوية في الكفرة«.
وقال األشخاص الذين ُأجريت معهم مقابالت إنهم 
ويقودون  الشرطة  زي  يرتدون  حرَّاسه  سجنًا  »ُأدخلوا 
سيارات الشرطة الرسمية. وكان على كل مهاجر تحويل 
أجنبي  إلى حساب مصرفي  300 دوالر  إلى  مبلغ يصل 
من  تمكنوا   ،2015 يوليو  وفي  عنه.  اإلفــراج  مقابل 
استئناف رحلتهم إلى بني وليد برفقة دليل إريتري آخر 

يعرف باسم ودي إسحاق«.
التبو والجماعات السودانية

»ثمة  أن  المصادر،  بعض  عن  األممي  الفريق  ونقل 
التبو ودارفور  المسلحة من  للجماعات  مشاركة نشطة 
المرتزقة  من  بدعم  وذلك  المهاجرين،  تهريب  في 
الدارفوريين في الجنوب. وهي تعمل في منطقة تمسة 
والكفرة.  ومــرزق  الهروج  جبل  غرب  جنوب  تحديدًا، 
بينما  للمهاجرين،  الخاصة  مخازنهم  يديرون  والتبو 
توفر الجماعات المسلحة الدارفورية الحماية والحراسة 

للمتاجرين«.
محاوالت  عن  األخيرة  التطورات  تمخضت  وقد 
المهاجرين،  تهريب  في  الضالعة  الجماعات  لمحاربة 
تدعى  مسلحة  جماعة  زعمت   ،2017 سبتمبر  »ففي 
بركة  التباوي  القائد  يرأسها  الصحراء(  )صقور 
والسودان  النيجر  مع  الحدود  أغلقت  أنها  شديمي، 
ائتالف  أنشأ  وبالمثل،  بالبشر.  اإلتجار  لوقف  وتشاد 
قوة  مرزق  ببلدية  مرتبط  المسلحة  الجماعات  من 
الفريق  ويحقق  الــحــدود.  لحماية  أيضًا  به  خاصة 
السياسية  الدوافع  والسيما  القرارات،  هذه  في  حاليًا 

والمالية الكامنة وراءها.

احلــالة الليبيـــة حتــت مجهـــر خبـــــراء األمم املتحدة

قال فريق الخبراء المعني بليبيا إن »الجماعات المسلحة التشادية ال تزال تعمل في 
ليبيا وسط اتهامات بأن بعض فصائلها متورط في التهريب ولها صالت بعناصر 
جهادية«. كما تحدث تقرير فريق الخبراء عن مالبسات وجود الجماعات السودانية 
في الجنوب، إذ أشار إلى أنها »وسعت مناطق عملياتها منذ استيالء الجيش على 
منذ  الجيش  جانب  إلى  تقاتل  الجماعات  هذه  زالت  وما  الشاطئ.  وبراك  الجفرة 
ليبيا، أوضح تقرير  التي تعمل في  التشادية  2015«. وبالنسبة للجماعات  مارس 
فريق الخبراء أنها تضم ثالث جماعات هي: الجبهة من أجل التناوب والوفاق في 
تشاد، ومجلس القيادة العسكرية من أجل سالمة الجمهورية، وتجمع القوى من 
أجل التغيير«، وأرجع التقرير بدء تورط هذه الجماعات في ليبيا إلى منتصف العام 
2014. وأشار إلى أنه »في العام 2017، شارك كل من تجمع القوى ومجلس القيادة 
مواجهات  عدة  في  والوفاق،  التناوب  أجل  من  الجبهة  أقل  وبدرجة  العسكرية، 
عسكرية في ليبيا، فقد شاركت في الهجوم الذي قادته سرايا الدفاع عن بنغازي ضد 

محطات النفط في مارس 2017، كما 
في  دارت  التي  المعارك  في  شاركت 
في  وتمنهنت  الشاطئ  براك  بلدتي 
القوة  جانب  إلى   2017 ومايو  أبريل 

الثالثة وسرايا الدفاع عن بنغازي.
ــذي حصلت  الـ الــتــقــريــر  ــق  ووفـ
فإن  منه  نسخة  على  ــط«  ــوس »ال
التي  ليبيا،  في  التشادية  »الجماعات 
يتراوح عددها ما بين   2000 و 3500 
عسكرية  ضغوًطا  تــواجــه  مقاتل، 
انسحاب  أدى  فقد  كبيرة،  وسياسية 
الكفيلة  كانت  التي  الثالثة،  القوة 
الرئيسة للجماعات التشادية في ليبيا، 
من جنوب ليبيا ومحافظة الجفرة في 
الفترة ما بين يونيو وسبتمبر 2017، 
إلى إضعاف موقفها. وأصبحت الجبهة 
التناوب والوفاق تحت نفوذ  من أجل 
في  تزال  وال  الليبي  الوطني  الجيش 
مجلس  وغادر  الجفرة.  في  قاعدتها 
 15 في  سبها  العسكرية  القيادة 
اإلقليم  في  واحة  إلى  وانتقل  يونيو 
على  التبو،  قبيلة  عليه  تسيطر  الذي 

بعد نحو 100 كلم من الحدود التشادية«.. وأشار إلى أنه »في منتصف أكتوبر، 
زعيمه محمد  بينهم  نيامي، من  المجلس في  قادة  القبض على ثالثة من  ألقي 
حسن بولماي، ويتزايد انقسام تجمع القوى من أجل التغيير، الذي تمكن من البقاء 
الليبية  األطراف  تخوضه  الذي  القتال  في  المشاركة  والتمس  سبها،  منطقة  في 
المتحاربة«. وقال التقرير إن »هؤالء المقاتلين، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى 
تشاد، هم مشكلة أمنية في جنوب ليبيا ووسطها. وسيستمر ضلوعهم في األنشطة 

العسكرية وأنشطة التهريب«.
أما بخصوص طبيعة الجماعات السودانية، تحدث التقرير عن محاوالتها »توحيد 
قررت   ،2017 يوليو   2 ففي  ليبيا.  في  وجودها  تنظيم  تحسين  إلى  سعيًا  قواها 
حركة العدل والمساواة فصيل عبداهلل جانا )حركة العدل والمساواة سابًقا( وجيش 
تحرير السودان فصيل الوحدة وحركة جيش تحرير السودان للعدالة، االندماج في 
حركة واحدة تسمى تحالف قوات تحرير السودان. وفي أكتوبر 2017 عُقِد اجتماع 
بين جيش تحرير السودان فصيل مني ميناوي والتحالف في محاولة لتوحيد جميع 

الجماعات السودانية التي تنشط في ليبيا، ولكن ذلك لم يحدث بعد«.
وقال فريق الخبراء في تقريره الموقت إن »مناطق عمليات الجماعات السودانية 
توسعت لتمتد إلى طرابلس في أكتوبر 2017، وقام المبروك جمعة سلطان حنيش، 
وهو مالزم أول في جيش النظام السابق، بتجنيد أفراد تابعين التحاد قوات تحرير 
السودان لالنتقال إلى طرابلس. وكان الفريق على علم بدور حنيش في تنسيق 
أنشطة الجماعات السودانية في منطقة واو الناموس، نيابة عن الجيش الوطني 

الليبي«.

حركة  بليبيا  المعني  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  رصد 
المنطقة  في  »داعــش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر 
العناصر  هذه  شنتها  التي  والهجمات  والجنوبية  الوسطى 

سواء في مصراتة أو سرت وبني وليد وأجدابيا.
ففي مصراتة، شن تنظيم »داعش« هجوما في 4 أكتوبر 
2017 على المجمع القضائي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، 
ثالث  وقتل  نفسيهما  بتفجير  انتحاريان  مهاجمان  وقــام 
بالرصاص خارج المبنى. وشمل الهجوم أيضًا سيارة مفخخة 

متوقفة خارج المباني لم تنفجر.
وفي 24 أكتوبر 2017، هوجم مبنى بلدية مصراتة بقنبلة 
إلى تنظيم  الهجوم  صاروخية، ونسبت بلدية مصراتة هذا 

»داعش«.
األممي  التقرير  وأضــاف 
مني  أن  »بعد  أنه  المؤقت، 
بالهزيمة  ــش  داع تنظيم 
بعض  تجمع  ــرت،  سـ فــي 
مقاتليه من جديد في خاليا 
المنطقة  في  تعمل  صغيرة 
في  سيما  وال  الــوســطــى، 
ضواحي سرت وبني وليد«، 
ليبية  مصادر  إلــى  ونسب 
بين  تواطؤ  »بوجود  قولها 
للنظام  موالية  جماعات 
تنظيم  وعناصر  السابق، 
هذه  في  اإلسالمية  الدولة 

المناطق«.
و أشار التقرير إلى تنفيذ 
نقاط  على  هجمات  »عــدة 
للجيش  التابعة  التفتيش 
ــي الــلــيــبــي. وفــي  ــوطــن ال

حادثة وقعت في 25 أكتوبر، أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية 
مسؤوليته عن مقتل اثنين من جنود الجيش الوطني الليبي 

عند نقطة تفتيش تقع على بعد 60 كلم جنوب أجدابيا«.
بتنظيم  المرتبطة  الجماعات  أن  األممي  التقرير  وأظهر 
المنطقة  في  »ناشطة  تزال  ال  »داعش«  اإلسالمية  الدولة 
على  حواجز  بإقامة  وجودها  وتبدي  سرت،  جنوب  الواقعة 
الطرق، وتهاجم أيضًا نقاط التفتيش التي تديرها الجماعات 

المحلية المنتسبة إلى الجيش الوطني الليبي«.
وقال فريق الخبراء األممي إن تنظيم »داعش« يدرك اآلن 
أنه »ال يحظى بدعم القبائل المحلية في حوض سرت، نظرًا 
للجرائم التي ارتكبها في المنطقة منذ العام 2015«، لكن 
الفريق رصد محاوالت التنظيم في اآلونة األخيرة »االنتقال 
جنوبًا وأرسل مبعوثين إلى مدن جنوبية مثل أوباري وتمسة 
وزويلة، حاماًل معه كميات كبيرة من النقود لتهيئة الميدان 
وإقامة اتصاالت مع الجماعات المحلية«، واستند إلى مصادر 
يحاولون  المبعوثين  »هؤالء  بأن  تقول  الليبي  الجنوب  من 
الحماية  بعرض  التهريب،  شبكات  مع  روابط  إقامة  أيضًا 

والبحث عن مصادر التمويل الطويلة األمد«.
وحول روابط تنظيم »داعش« في الزاوية وصبراتة، قال 
الفريق األممي إنه »في أواخر العام 2014، زاد توسيع عملية 
فجر ليبيا على الساحل الغربي من اإلخالل بالحالة األمنية. 
فقد دفع الجهات الفاعلة المحلية إلى التورط بدرجة أكبر في 

أنشطة التهريب لتمويل الحرب«.

وتابع قائال: إنه مما »مهد الطريق أيضًا أمام التنظيمات 
األطراف  مع  روابط  بإقامة  وجودها  تعزيز  إلى  المذكورة 
بين  الريفية  المناطق  في  سيما  وال  المحلية،  المتحاربة 
صبراتة والعجيالت. وتمكن فرع تنظيم الدولة اإلسالمية في 
صبراتة، الذي يتألف معظم أفراده من التونسيين، من تجنيد 
كتائب محلية بارزة وشخصيات ضالعة في التهريب، وال سيما 

من قبيلة الدبابشة«.
وأضاف أن »الصالت الرابطة بين تنظيم الدولة اإلسالمية 
في  أخرى  حاالت  في  تتمثل  المحلية  المسلحة  والجماعات 
التي يقودها  الجماعة  أقامت  معامالت محدودة زمنيًا. فقد 
محمد الشتيوي )المعروف أيضًا باسم القبة( مصالح مالية 
مع عبداهلل الدباشي، وهو أحد قادة تنظيم الدولة اإلسالمية 
في صبراتة. ويسر الشتيوي 
التونسيين  المجندين  مرور 
صبراتة.  إلــى  الحدود  عبر 
الدباشي  ــداهلل  ــب ع وقــتــل 
في   2017 أبريل   24 يــوم 
محمد  ــد  ي عــلــى  ــه،  ــزل مــن
ويذكر  نفسه.  الشتيوي 
في  شارك  الدباشي  أن  هنا 
ضد  المسلحة  المواجهات 
أكتوبر  في  الدباشي  أحمد 
إلى  انتمائه  بدعوى   ،2017
جماعة غرفة عمليات مكافحة 
تنظيم الدولة اإلسالمية في 
مصادر  ــادت  وأفـ صبراتة. 
محلية في صبراتة بأن هذا 
االدعـــاء ال أســاس لــه من 

الصحة«.
األممي  التقرير  ــار  وأش
القبلية  الروابط  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  »استخدام  إلى 
هو  الدباشي  فوسام  صبراتة.  في  نفوذه  نطاق  لتوسيع 
قبيلة  إلى  ينتمي  في صبراتة  التنظيم  قادة  آخر من  قائد 
أحمد  بجماعة  يرتبط  الدباشي  وسام  وكان  الدبابشة، 
الساعد  كان  بأنه  محلية  شخصيات  ووصفته  الدباشي. 
الدولة  تنظيم  ضد  الحرب  وبعد  الدباشي.  ألحمد  اليمنى 
أحمد  سلمه   ،2016 مارس  في  صبراتة  في  اإلسالمية 

الدباشي إلى قوة الردع الخاصة في طرابلس«.
واالنتماءات  الحرب  »رفقة  أن  إلى  التقرير  وخلص 
داعش  تنظيم  قادة  مكنت  المشتركة  األيديولوجية 
الزاوية.  في  المحلية  الجماعات  مع  صالت  إقامة  من 
في  دار  الذي  القتال  أثناء  أنه  للفريق  مصادر  وأكدت 
التجأ  الدولة،  تنظيم  ضد   2016 مارس  في  صبراتة 
إجالؤهم  تم  حيث  الزاوية،  إلى  داعش  من  أفراد  عدة 
الخطر  أن  »يبدو  وأضاف  مجهولة«.  وجهة  إلى  بحرًا 
في  احتواؤه  تم  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  شكله  الذي 
السابقة  الروابط  أن  بيد   ،2016 مارس  في  ليبيا  غرب 
مخاوف  تثير  داعــش  وتنظيم  المهربين  كبار  بين 
التهريب  شبكات  استغالل  على  التنظيم  قدرة  بشأن 
التوترات  تهيئ  أن  ويمكن  الــخــاصــة.  لمصلحته 
المواتية  الظروف  وصبراتة  الزاوية  في  المتصاعدة 
في  سيما  )وال  الجهادية  العناصر  من  أكبر  عدد  لعودة 

المنطقة«. إلى  تونس( 

 إريتريان يعيشان في طرابلس و يتزعمان شبكة تهريب املهاجرين
القاهرة–الوسط

»إرمياس  اإلريتريان  إن  بليبيا،  المعني  األممي  الخبراء  فريق  قال 
غرماي، وعبدالرزاق فتوي« يتزعمان شبكة مهربي البشر، حيث يعيشان 
في طرابلس، وفق شهادات متعددة جمعتها وتأكدت منها السلطات 
القضائية الليبية. وأشار فريق الخبراء في تقريره المؤقت، الذي حصلت 
»الوسط« على نسخة منه، إلى أّن شبكة التهريب تعمل في طرابلس 
بشكل منتظم، من خالل مهربين قادمين من شرق أفريقيا منذ العام 

.2008
تنظيم  في  رئيسي  بدور  يقومان  اإلريتريين  أّن  التقرير  وأضــاف 
التهريب من موطن المهاجرين إلى إيطاليا مقابل الحصول على مبالغ 
كبيرة، متابعًا: »زعم أشخاص ُأجريت معهم مقابالت أن األريتري األول 

)إرمياس غرماي( يعمل كوسيط ويتلقى مبالغ تصل إلى 1500 دوالر 
على الشخص الواحد لتيسير إطالق المهاجرين المحتجزين في مراكز 

االحتجاز الرسمية في طرابلس وإرسالهم إلى صبراتة«.
ونقل الفريق األممي عن فرد ينتمي إلى إحدى الجماعات المسلحة 
من طرابلس بأن اإلريتريين »فتوي وغرماي« يدفعان رسومًا ضخمة 
أنشطتهما  لمواصلة  التقرير(  )لم يسمهم  بارزة  إلى جماعات مسلحة 
احتجاز  معسكرات  أيضًا  »لديهما  أّن  إلى  الفتًا  سالمتهما،  وضمان 
غرب  من  أشخاص  يحرسها  وقرقارش،  وأبوسليم  تاجوراء  في  خاصة 

أفريقيا. ومن هناك ينقالن المهاجرين إلى صبراتة أو الزاوية«.
االحتجاز  مرافق  »يستخدمون  المهربين  أن  األممي  الفريق  وزعم 
مكافحة  جهاز  أّن  إلى  الفتًا  بالبشر«،  اإلتجار  ألغراض  للدولة  التابعة 

الهجرة غير الشرعية مسؤول عن 24 مركزًا من مراكز االحتجاز ويعمل 
به 5000 موظف، وبموجب التشريعات الليبية، يوضع المهاجرون رهن 
االحتجاز ألنهم يعتبرون أجانب مقيمين بشكل غير قانوني، رهنًا بما 

تقوم به السلطات القضائية من تحقيقات«.
أن »الجهاز ليست  الدولية تدعي  الوكاالت  أن  التقرير عن  وتحدث 
لها  وجود  ال  فــاإلدارة  له،  التابعة  االحتجاز  مراكز  على  سيطرة  لديه 
تقريبًا، والسجالت المتعلقة بالمهاجرين المتحجزين رديئة المستوى«، 
منوهًا بأّن »وزير من حكومة الوفاق الوطني أقرَّ في إحدى المناقشات 
تدفقات  مع  التعامل  في  السلطات  من  أقوى  المسلحة  الجماعات  أن 
المحلية  المسلحة  الجماعات  أن  كذلك  مهاجرون  وأكد  المهاجرين. 

تسيطر على المراكز التي ُاحتجزوا فيها«.

شبكة من املستودعات والشاحنات والزوارق تزود السفن قبالة الشاطئ

مصفاة الزاوية مصدر املنتجات النفطية وزوارة مركز التهريب
سريّة  معلومات  بليبيا  المعني  األممي  الخبراء  لفريق  تقرير  كشف 
وتفاصيل شبكة تهريب النفط الليبي، الفتًا إلى أن معظم عمليات 
التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة بحرًا في ليبيا تتم 

في منطقة زوارة.
وأشار التقرير، الذي حصلت »بوابة الوسط« على نسخة منه، إلى 
أن »الوقود المهرب يأتي من مصفاة الزاوية التي ترسل إليها وتخزن 
أربع  على  الوقود  يوزع  ومنها  المستوردة،  المكررة  المنتجات  فيها 

شركات، لكي تقوم بتوصيله إلى محطات الوقود المرخصة«.
التهريب عبر البحر

أفرادًا  لكنّ  دقيقة،  أرقام  توافر  رغم عدم  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
ال يزالون ضالعين في عملية التهريب، وال سيما »محمد كشالف«، 
الذي قال التقرير »إنه يتحكم في مغادرة الشاحنات الصهريجية من 
خالل كتيبة النصر التابعة له ويتقاضى نسبة مئوية معينة من كل 
أيضًا  الشاحنات  سائق  ويتقاضى  المهرب،  بالوقود  محملة  شاحنة 

مبلغًا إضافيًا عن تهريبه الوقود«.
»ما ال يقل عن 30 مستودعًا من مستودعات في منطقة زوارة، 
يملكها مهربون لتخزين الوقود قبل نقله غير المشروع على متن 

شاحنات صهريجية أصغر حجمًا إلى ميناء زوارة.
ونقل الفريق األممي عن مصادر سريّة تشير إلى »وجود ما ال يقل 
عن 30 مستودعًا من مستودعات الوقود غير المشروع في منطقة 
الذين  والميسرون  المهربون  المستودعات  هذه  يملك  كما  زوارة، 

يستخدمونها لتخزين الوقود قبل نقله غير المشروع«.
وأشار التقرير إلى أن »الوقود ينقل على متن شاحنات صهريجية 
ناقالت صغيرة  في  تحميله  يتم  زوارة، حيث  ميناء  إلى  أصغر حجمًا 
هذه  تقوم  ثم  معدلة.  بخزانات  مزودة  صيد  قوارب  في  أو  الحجم 
من  النفط  تهرب  التي  السفن  بإمداد  بدورها  القوارب  أو  الناقالت 

ليبيا«.
ناقالت  إما  تكون  زورقــًا،   70 حوالي  »وجود  عن  التقرير  وكشف 
خصيصًا  تُستخدم  مخروطية،  شباك  ذات  صيد  سفن  أو  صغيرة 
للتهريب،  بديلة  وجود »طريقة  إلى  الفتًا  الوقود«،  تهريب  لنشاط 
تقوم فيها الشاحنات بنقل الوقود إلى إحدى محطات الضخ المختلفة 
الثالث الواقعة على الشاطئ بين زوارة وبوكماش، وهذه المحطات 
الثالث هي مرسى تيبودا، وسيدي علي، ومصنع بو كماش الكيميائي، 
لتحميل  مخصصة  أنابيب  المهربون  يستخدم  الضخ  محطات  وفي 
الوقود على السفن التي تقف منتظرة قبالة الشاطئ على بعد ميل 

واحد أو ميلين«.
جنوب  من  تبحر  الوقود  تهرب  التي  »السفن  أن  التقرير  وتابع 
الليبي  الساحل  تقترب من  وحين  بتونس،  قابس  خلية  إلى  مالطة 
بمسافة تتراوح بين 40 و60 مياًل بحريًا، تقوم بتعطيل نظام التعرف 
الوقود  إلى شرق زوارة، وبعد تحميل  الخاص بها، ثم تتوجه  اآللي 
عليها )وهي عملية تستغرق مدة قد تصل إلى ثالثة أيام( تعود إلى 

مالطة«.
وأردف: »تنتظر السفن على بعد 12 مياًل بحريًا على األقل قبالة 
الساحل، خارج المياه اإلقليمية المالطية، وتفرغ الوقود المحمل عليها 

إلى سفن أخرى تحمله إلى وجهته النهائية«.
وأشار الفريق األممي إلى وجود ما ال يقل عن 20 شبكة تهريب 
يقومون  شخص...   500 حوالي  فيها  يعمل  زوارة،  في  نشطة 
بأنشطتهم بشكل رئيس انطالقًا من محطة ضخ مرسى تيبودا«.

وقال التقرير إن المهربين المحليين يشترون الوقود المهرب، 
 8217 0.1 % )المعيار  وهو من نوع من زيت الغاز بنسبة كبريت 
الواحد،  للتر  دينار   0.15 بـ  المقاييس(  لتوحد  الدولية  المنظمة 
دينار  0.45و1.25  بين  يتراوح  بسعر  التهريب  لسفن  ويبيعونه 

للتر الواحد.
قائمة الجزاءات

وقال التقرير إن »السفينة Capricorn أصبحت أول سفينة تدرج في 

التصدير  بمحاوالت  المتصلة  التدابير  النتهاكها  الجزاءات،  قائمة 
غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة من ليبيا، وفي أعقاب ذلك 
ُأدرجت السفينة Capricorn في القائمة، وقامت في 26 يوليو من 
نقل  أخرى جرى خاللها  إلى  بعملية شحن من سفينة   2017 العام 
غير مشروع لزيت الغاز الليبي إلى ناقلة أخرى تسمي Lynns، وفي 
في  تدرج  التي  الثانية  السفينة   Lynns أصبحت   ،2017 أغسطس 

قائمة الجزاءات«.
وأشار التقرير إلى أن »السفينتين Capricorn أو Lynns لم تعودا 
مرة ثانية منذ إدراجهما في القائمة إلى ليبيا إلعادة حمولتهما إليها، 
بأن   ،2017 نوفمبر   20 في  اللجنة،  السورية  السلطات  أبلغت  وقد 
Capricorn كانت محملة بـ3130 طنًا من زيت الغاز، وأنها أفرغت 
 11 في  النفط  لنقل  السورية  للشركة  تابعة  ناقالت  في  حمولتها 
 Lynns أغسطس 2017 وليس ثمة دالئل تثبت أو تنفي ما إذا كانت

قد أفرغت حمولتها«.
ورجح التقرير أن تكون كلتا السفينتين ال تزاالن تباشران عملهما، 
ويتصرف كل منهما طبقًا لألنماط السلوكية التي عادة ما تنتهجها 
السفن الضالعة في أنشطة غير مشروعة، مثل تشغيل نظام التعرف 
اآللي الخاص بهما وتعطيله بين الفينة واألخرى. ووفقًا لما أفادت به 
السلطات التنزانية، فقد تم شطب تسجيل سفينة Capricorn من 

سجل تنزانيا زنجبار الدولي للسفن في 10 سبتمبر 2017.
قال التقرير إن خفر السواحل الليبي صادر في 2017 عدة سفن 
تهريب  في  بتورطها  تفيد  ادعــاءات  أعقاب  في  زوارة،  من  بالقرب 
الوقود، وفي 6 أكتوبر 2017، أطلق خفر السواحل الليبي النار على 
 ،goeast سفينة يزعم أنها ضالعة في تهريب الوقود، هي السفينة
والتي تشغلها شركة أوكرانية وترفع علم جزر القمر، وبعد الحادث، 

سمحت السلطات التركية للناقلة أن ترسو وتدخل إلى أحد موانئها.
غير  التركية،  بالسلطات  اتصل  الفريق  إن  األممي  الفريق  وقال 
أنه لم يتلق منها أي معلومات عن حمولة السفينة، وال يزال الفريق 
يسعي للتأكد مما إذا كانت سفينة goeast قد شحنت الوقود بصورة 

غير مشروعة.
وذكر التقرير أن السفينة Noor التي تحمل العلم التنزاني، هي 
إحدى السفن األخرى التي تثير االهتمام وتخضع حاليًا لتحقيق الفريق.

التهريب عبر البر
للمنتجات  المشروعة  غير  التصدير  عمليات  أن  إلى  التقرير  وأشار 
مستويات  على  ليبيا  أنحاء  جميع  في  برًا  تجرى  المكررة  النفطية 
مختلفة، الفتًا إلى أنه »رغم أنه ال توجد أرقام في هذا الشأن، فإن 

شبكات التهريب متمرسة بشكل أكبر في غرب البلد وجنوبه«.
إلى  الزاوية  ليبيا من  ينقل في غرب  أّن »الوقود  التقرير  وأضاف 
زوارة وغيرها من القرى المجاورة، ومن هناك يهرب برًا إلى تونس، 
ويقوم المهربون من زوارة بعبور الحدود بصورة غير قانونية على 
طول مسارات تقع جنوب رأس جدير وعلى مقربة من العسة، وتزاول 
شبكات التهريب األخرى أيضًا أنشطتها غير المشروعة في منطقتي 

الوزان والذهيبة الحدوديتين«.

70 زورقاً بين ناقالت صغيرة أو سفن صيد 
تُستخدم خصيصاً لنشاط تهريب الوقود

متورطة في التهريب ولها صالت بعناصر إرهابية

الجماعات املسلحة التشادية 
والسودانية ال تزال تعمل في ليبيا

المقاتلون التشاديون مشكلة 
أمنية وهم ضالعون في 
أنشطة التهريب والقتال

الفريق األممي على علم 
بدور حنيش في تنسيق 

أنشطة الجماعات السودانية 
في» واو الناموس«

كيف يعزز »داعش« روابطه مع الكتائب 
املحلية في املنطقة الوسطى والجنوبية؟

»داعش« أرسل مبعوثين حاملين كميات 
كبيرة من النقود إلى أوباري وتمسة وزويلة 

إلقامة روابط مع شبكات التهريب

صبراتة نقطة االنطالق والمدينة 
منقسمة بين جماعتين مسلحتين

يحقق الفريق حالياً في إنشاء 
وحدة مكافحة الهجرة غير 

الشرعية، المعروفة باسم
 »الكتيبة 48 مشاة«

عناصر التنظيم ال تزال ناشطة في المنطقة 
الواقعة جنوب سرت بإقامة حواجز على 

الطرق ومهاجمة نقاط التفتيش

السفن تبحر من جنوب مالطة إلى خليج قابس 
بتونس ثم تعطل نظام التعرف اآللي عندما 

تقترب من الساحل الليبي

1011



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

السنة الثالثة
العدد 120

اخلميس
20 جمادى اآلخرة 1439 هــ

8  مارس 2017 م 12



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

السنة الثالثة
العدد 120

اخلميس
20 جمادى اآلخرة 1439 هــ

8  مارس 2017 م

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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مكتب القاهرة،
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أركاديا مول
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+202

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

امللك العاري وبو شفشوفة

مصطفى بعيو املثقف املعلم

منذ البداية، ومن لحظة سقوط األقنعة وانطالق المارد 
السخرية  استخدام  أحب  لم  المفروضة،  عزلته  من 
وما  الهوية،  أو  بالشكل  المتعلقة  النعوت  أو  اللفظية 
واألسماء  بالمالمح  تتالعب  إعالمية  لغة  من  تبعته 

والكلمات.
يتحولون  مرارا  كونهم  الطغاة  في  المفارق  أن  غير 
الساخرة  الحكايات  من  سلسلة  إلى  اآللهة  أشباه  من 
رسوم  إلى  المتقنة  البورتريه  لوحات  ومن  بعد،  فيما 
الكاريكاتير المتندرة، وهي إحدى مفارقات التاريخ حين 
تحرر  بداية  فمع  يضحك.  أن  تجهمه  ذروة  في  يقرر 
انفجر  القمع،  ومن سنوات  الصمت  لجام  من  الليبيين 
المكبوت القديم، وأصبحت السخرية التي شاكسوا بها 
السلطة سريا لسنوات معلنًة، إحدى وسائل التشفي التي 
تثأر من الديكتاتور الذي طالما استخدم الوسيلة نفسها 

في حروبه اللفظية مع أعدائه في الخارج والداخل.
التي  النعوت  هذه  إحــدى  كانت  »بوشفشوفة« 
ظهرت على السطح منذ أول يوم في انتفاضة فبراير، 
الساخرة  الرسوم  وفي  الجدران،  على  الكتابات  في 
اآلن  إليها  أعــود  وألنــي  الهتافات.  وفــي  البدائية، 
بتصور مختلف، أتعامل معها كظاهرة سيميائية الفتة 
سخرية  أو  التاريخ  فكاهات  عند  يقف  لمن  بالنسبة 
كل  نفسه  على  أطلق  شخص  من  يقال،  كما  القدر، 
الورعة  رعيته  على  يوم  ذات  ليصحو  األلوهية  صفات 
وهو  نرجسيته  سر  كانت  عالمة  على  تتهكم  وهي 

يمشي في المحافل مثل الطاووس.
بحكاية  يذكرني  الوقت  ذاك  في  انتشارها  وألن 
الدانماركي،  للكاتب  تنسب  التي  العاري«  »اإلمبراطور 
حكاية  عن  والمقتبسة  أندرسن،  كريستيان  هانس 
شعبية مغربية نقلت من العربية إلى الالتينية في القرن 

الحادي عشر.
تتحدث حكاية أندرسن عن إمبراطور مولع بالثياب 
معظم  ينفق  كــان  أنــه  لدرجة  والغريبة  الفضفاضة 
اثنان  مملكته  على  حل  يوم  وذات  شرائها،  على  ماله 
الغريبة  الملوك  عادات  يالحقون  الذي  النصابين  من 
في  خبيران  حائكان  أنهما  وأشاعا  فيها،  ويستثمرون 
صناعة النسيج االستثنائي، وأنهما ليس قادرين فقط 
بإمكانهما  لكن  البراق،  الملون  النسيج  صناعة  على 
ما  إذا  مرئي  غير  تجعله  ميزة  له  خاص  نسيج  صناعة 

ارتداه وزير أحمق أو من يشغل منصبا ال يستحقه.
واستهوت هذه الميزة المثيرة اإلمبراطور الذي كانت 
الفاسد من مستشاريه  أو  الكفء  غير  لمعرفة  رغبة  به 
ووزرائه، ودفع لهما مبلغا كبيرا ليباشرا عملهما، وقبل 
المؤتمن  وزرائه  رئيس  أرسل  السنوي  تنصيبه  احتفال 
والخبير في أنواع القماش لكي يرى الطريقة التي يجري 
بها العمل، وحين دخل المبعوث إلى مشغل الحائكين 
دُهش حين شاهد النول فارغا، فقال له أحدهما: ما رأيك 
في النسيج يا فخامة رئيس الوزراء؟. فثبت نظارتيه جيدا 
وقال رغم أنه لم ير شيئا: رائع. وفجأة دخل اإلمبراطور، 

وسأل وزيره عن رأيه في النسيج الذي لم يره.
وقال  المفترض  النول  مكان  والمس  الوزير  اقترب 
له: إنه نسيج بديع ورائع. فقال اإلمبراطور: إني ال أرى 
شيئا ولكنه قماش بديع ويروق لي كثيرا، وطلب منه أن 
يقص بعضه لكي يحاك على مقاسه ويرتديه في الحفل 
الكبير المقبل.. وقبيل االحتفال حضر اإلمبراطور فخلع 
الكسوة  يلبسانه  بأنهما  تظاهرا  و  مالبسه  الحائكان 
الموكب  في  وسار  الملك  وخرج  بالغة،  بدقة  الجديدة 
الملك  ثياب  أن  المتفرجون على  أجمع  الحشود،  وسط 
الجديدة رائعة، ولم يجرؤ أحد على القول أن اإلمبراطور 
صرخ:  الحشد  وسط  صغيرا  طفال  لكن  ثياب،  دون 
اإلمبراطور عريان . ودارت ضوضاء بين الحشد قبل أن 

يكرروا ما قاله الطفل »اإلمبراطور عريان«.
ملوك،  ملك  بطلها  التي  المشابهة  الحكاية  تقول 
الواحد  بالقرن  العشرين  القرن  ملتقى  في  وحدثت 
والعشرين وملتقى األلفية الثانية بالثالثة، أنه في زمن 
بالثياب  مولع  مطلق  حاكم  عاش  غابرا،  وليس  أغبر 
الفضفاضة ذات النقوش والصور، ومولع بتصفيف شعره 
حسب كل هندام يخرج به، أقنعه الزبانية أنه أوسم رجل 
شعره  تسريحة  وأن  أناقة،  وأكثرهم  األرض  وجه  على 
البديع تخلب ألباب العذارى وغير العذارى، وأحضروا له 
قرينه  وأصبح  الصالونات  تعرفه  للشعر  مصفف  أفضل 
الجرائد  صفحات  على  صوره  وانتشرت  منه،  المقرب 
كل  وفي  والمكاتب،  الشوارع  وفي  الشاشات  وعلى 

مكان، متباهيا بشعره المرسل وبتسريحته الجذابة التي 
أصبحت موضة يقلدها مخلصوه ومريدوه ومنافقوه.

على  الحاكم  استيقظ  األيام  ككل  ليس  يوم  وفي 
جلبة وضوضاء، وأطل من شرفة بيته المحاط باألسوار 
المدججين،  والحراس  والكاميرات  الشائكة  واألسالك 
ليرى ميادين مملكته مكتظة بالغاضبين، ومن قلب هذا 
الجميع  !! وتطلع  الزحام صرخ طفل قائال: بوشفشوفة 
، المئات ثم اآلالف ثم الماليين، وصرخوا بصوت واحد 
الكاريكاتيرية  بصوره  الجدران  واكتظت  )بوشفشوفة( 

يظهر فيها شعره وكأن قططا لعبت به.
القائد  العاري حدث للحاكم  مثلما حدث لإلمبراطور 
كان  حين  السنين  لعشرات  مخدوع  أنه  اكتشف  الذي 

مقربوه وحين كانت المرايا تكذب عليه.
تحته  تمتد  الــذي  لحصنه  عاد  أنه  الحكاية  تقول 
الكاذبة، وبحث عن مصفف  المرايا  األنفاق فهشم كل 
شعره، لكنه لم يجده، وهرب مثلما هرب ناسجو ثياب 
على  قبض  أنه  يقول  والبعض  النصابون.  اإلمبراطور 
حالقه أثناء هروبه وأحرق له شعره قبل أن يفصل رأسه 

عن جسده.
ومنذ ذاك الحين لم يعد يرى الحاكم إال وهو يلبس 
عمامة ويخطب بها في الشعب الذي ال يستحق الحياة 
إن لم يكن يحبه هكذا، يحبه حتى بشفشوفته. الطغاة 
في صميمهم مضحكون،ألن من يحاول أن يعلو فوق 
وضعه البشري يتحول تلقائيا إلى رسم كاريكاتير مهما 
أحيط بتبجيل منافق، غير أن الورع الجماهيري ال يملك 
أحب  جميلة.  ثياب  في  عاٍر  وهو  اإلمبراطور  يرى  أن  إال 
الليبيون تلك الطفلة في ميدان المحكمة ببنغازي التي 
كانت تترجز بسخرية وتكرر كل مرة الزمة )بوشفشوفة( 
األعمى منهجيا  الحشد  الطفل وسط  ذاك  ألنها تشبه 
في حكاية أندرسن، أو أصل الحكاية المغربي، الذي قال 

بعفويته غير الملوثة )اإلمبراطور عريان(.
الحكاء  ألهمت  التي  المغربية  الحكاية  تختلف  ال 
وفي  ثالثة،  الحائكين  عدد  كون  في  سوى  الدنماركي 
أبيه  ابن  كان  من  إال  يراه  لن  الذي  القماش  خاصية 
وليس لقيطا أو ابن زنى، واستهوت الخاصية الملك كي 

يعرف من من رجال مملكته شرعي النسب.
بذلك  يعترف  أن  خاف  القماش  ير  لم  الذي  الملك 
الشرعي،  الوريث  ليس  باعتباره  مملكته  فيفقد 
الوهم  عباءة  تلبسه  النصابين وهي  فاستسلم أليدي 
زنجيا  لكن  الهاتف،  الحشد  وسط  جواده  على  وخرج 
فقيرا ليس لديه ما يخسره أخبره أنه عار فوق جواده. 
فأمر الملك بجلد الزنجي ألنه لم ير القماش فهو إذن 
ليس ابن أبيه، لكن الناس بدأت تتناقل حقيقة ركوب 
الملك عاريًا للجواد، وتحررت البطانة من الخدر لتعلن 

أن الحائكين نصابون هربوا بالمال من القصر.
عيون  في  وتثبته  الوهم  تصنع  التي  هي  البطانة 
أن  ستدعي  التي  وهي  الناس،  عيون  وفي  المستبد 
إلى  عظامه  تحولت  وإن  حتى  حيا  مــازال  المستبد 
مكاحل، وهي التي ستحن إلى الزمن الذي كان يسير 
أحد  أن يستطيع  عاريا دون  الجياع  بين  المستبد  فيه 
إله  شبه  بأنه  الحاكم  تقنع  التي  وهي  الكالم،  منهم 

وترغم رعيته على عبادته.
على الطغاة الجدد سارقي حلم الشعوب أن يدركوا 
باألكاذيب  عوراتهم  تغطية  زمن  طال  مهما  أنه 
المخدرة  الحشود  قلب  في  طفال  ثمة  أن  واألوهــام 
الموكب،  بجوار  جائع  أو  بعد،  يروض  لم  جيال  يمثل 
)اإلمبراطور  الشهير  بالهتاف  التمرد  شرارة  سيطلق 
عريان( حين ال يجد وقتها حتى ورقة توت يلوذ بها. 

وال يجد في الجوار أحدا من بطانته.

إلى  دائما  يتحدث  أسلوبه  كان  مهما  المثقف  إن 
جمهور ال وجود له.
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المثقف مشغله الفكر واللغة، والمثقف العضوي 
راسخة  ثوابت  له  وكل  كمعلم،  بفاعليته  يتصف 
تسمه بل تسم في التقويم العام جيله، خاصة جيل 
ما بعد الحرب الكبرى الثانية حين بات العالم قرية 
المثقف  وهذا  الحرب.  أنتجتها  التي  التقنية  بفضل 
معياري النقد فهو يبني هدمه على أسس بناء عنده 
خارطته، وسبل تنفيذ الخارطة جديد حيث كل جديد 
هدام لهذا ال جمهور له، مثال في بريطانيا ما بعد 
انظر  النقاد:  العضويين  الحرب كان شعار مثقفيها 
الليبيين  خلفك بغضب، ويبدو لي أن أمثالهم من 
شعارهم: انظر إلى األمام،وفي هذا المخالفة ظاهرة.

مُلحة  ليست  الماهوية  مسألة  تكون  ذا  ومن 
وإن كانت على الطاولة،إنها من المسكوت عنه هنا 
واآلن، فالهوية مرتكز من مرتكزات مصطفي بعيو 
العائد من المهجر، حيث كان آخرًا في محيطه كما 
ولعل  القويري.  ويوسف  اهلل  وعبد  المصراتي  على 
المعلم  المؤرخ  فأضحي  بالتاريخ  شغفه  مرتكز  ذا 
من  العضوي  المثقف  هذا  ثالوث  هذا  المؤسس، 
سيكون التربوي في كل مجال خاض فيه، وانغمس 

في بحره المتالطم األمواج.
الحقيقة التي تبان في ما تقدم أن الهوية تنتمي 
أن  حيث  األمام(،  إلى  )انظر  المستقبل  في  وتوجد 
المرحلة كانت مرحلة تأسيس فيها المعلم/ القائد 
لزم  لذا  أسس،  على  ويبني  ويكون  ينشئ  تربوي 
فيما  كباحث  ال  المؤرخ  يكون  أن  بعيو  مصطفي 
مضى وال من أجل سبر غور )معنى الكيان(، ولكن 
وكأنه  سيكون،  ما  أساس  على  يقوم  المبنى  أن 
المهندس الذي يقوم بمسح األرض وفي ذهنه -بل 

وله خطاطة- ما سيكون المبنى الذي يخرطه.
إذًا مسألة البحث التاريخية هذه إجرائية قوامها 
الدولة المنشودة، ومصطفي بعيو من المؤسسين 

أما  الغد،  يُقلقهم  بالميالد واإلنشاء من  المعنيين 
أمسهم فقد تجاوزوه بالمستقبل كما انشغلوا عن 
مستقبله: الحاضر محط أقدامهم لما يقدمون عليه. 
ورُؤيوي  حينها،  مستقبلي  مثقف  بعيو  مصطفي 
رجل  أصبح  عليه  المعنى  ويمنحه  المبنى  يهندس 
بعد  المنشودة  لألهداف  التنفيذ  يبغي  فهو  دولة، 

مرحلة تجربة السجن القصيرة.
إلى  ينحون  المغترب  فــي  زمـــالؤه  حين  فــي 
المعارضة: على مصطفي المصراتي بحزب المؤتمر 
أما  فالمعارضة،  بالنقد  البناء  ينشد  والصحافة 
القويريان عبد اهلل ويوسف فينُشئان صرح الخيال فن 
األدب، ما هو الحلم الضرورة لإلنشاء. ثمة مشترك 
ظاهر بين هذا الرباعي المنشأ، والهدف اإلنشاء وإن 
الوطن/  استقوا  المهجر  من  هم  الطريقة،  تباينت 
العودة، كما الطريق النظر إلى األمام، ما السُبل إليه 
أظهرت التضاريس المختلفة، لكنهم أبناء للمشترك: 

أبناء للتحرير، أبناء لحرية )نكون أو ال نكون(.
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كما  بعيو  لمصطفي  الراهنة  التاريخية  اللحظة 
عبقرية المكان جدلهما عميق، اللحظة التاريخية هي 
أيقونتها  بامتياز  ليبية  وطنية  تحرير  حرب  خالصة 
والحرب  وعالم،  مرحلة  أيقونة  هو  ما  المختار  عمر 
الثانية ما ال مثيل لها في تاريخ البشر. أما  الكبرى 
المكان ليبيا أرض حرب ضروس وطنية ثم دولية، 
األوسط،  الشرق  في  الحرب  وإدارة  السالم  فمصر 
مجمل  من  بعيو  لمصطفي  األول  التكوين  جملة 
فإن  ذلكم  والمكان. ومن  الزمان  به هذان  زخر  ما 
دروس  خضمها  في  مانعة  جامعة  الليبية  المسألة 
في المعنى والمبنى فأضحى مصطفي بعيو المعلم، 
من هو تلميذ نابه خالق لتلكم الجامعة، هذا المعلم 
ما  التعليم  لكينونته  والملخص  الرئيس  الهدف 

يكون إجرائيا أما الكتابة والتفكر فكانا عنده الرافد.
ما كتب وما طرح من أفكار بمجملها تصب في 
طرحه  وعَل  بالتنفيذ.  معني  دولة  كرجل  مختبره 
قبيل االستقالل حول مسمى وطنه يبين ذلك، فهو 

ممن يرون أن اسم ليبيا جاء به االستعمار فالبالد 
كما تونس والجزائر هي إيالة طرابلس الغرب، وأنها 

بالد قبائل الليبو والمشواش.
مع  مواجهة  في  ُطرحت  األطروحة  هذه  أن  أرى 
في  استبعدها  وأنــه  حساب،  كتصفية  االستعمار 
بالقبول  الناشئة  الدولة  سياق  في  الدخول  مرحلة 
بواقع الحال اسم ليبيا، لكن مسألة تصفية الحساب 
خصوصا  واإليطالي  عموما  الغربي  االستعمار  مع 

ستحكم المرحلة.
المشكل  مثلث  في  األساس  الضلع  عنده  أصبح 
مواجهة  والمنطقة  الناشئة  الدولة  يواجه  الذي 
هذا  مخلفات  تصفية  الثاني  والضلع  االستعمار، 
االستعمار، ما جعل )التربوي مصطفي بعيو( الدولة 

تضع أس التعليم على قاعدة هذه المواجهة.
التعليم  )مناهج  بــ  االستعانة  النتيجة  كانت 
المصري( ويوضح الدكتور زاهي المغيربي في مبحث 
له بالخصوص، أن تلك المناهج جاءت عقب التغيير 
النظام  فكأن  المصري  يوليو  نظام  أحدثه  الذي 
مضادة  مناهج  أبناءه  لقم  بذلك  الليبي  الملكي 
التعليم  في  بعيو  حينها ساهم مصطفي  لمنهجه. 
فرئاسة الجامعة الليبية التي افتتحت عام 1955ما 
استعانت هي أيضا باألساتذة المصريين، ساعة أن 
مصر تقود التغيير في المنطقة التي اجتاحها التيار 

القومي.
كان ضلع المثلث الثالث هو ذا التغيير ما يجتاح 
المنطقة حينها بقيادة ناصر مصر، لكن تم تعيير 
ذلكم كمواجهة لالستعمار ومخلفاته وليس كما هو 
في ذاته. ويجيء في إطار تلكم )المواجهة( مبحثه 
الجبل  في  الصهيوني  االستيطاني  المشروع  حول 
األخضر، رغم صدوره ككتاب في مرحلة تالية، فترة 

السبعينيات بعد إسقاط النظام الملكي.
هذا البعد القومي العروبي ال يظهره مبحثه لكن 
في تقديري أنه المسكوت عنه، مصطفي بعيو منذ 
بدء الباحث في أول التكوين نهجه وضحه في المتن 
العصور  أقدم  من  لوبيا  تاريخ  في  )المجمل  األول 

أستاذيه  بتقديم  صدر  وقد  الحاضر.  العصر  إلى 
شعيرة.  الهادي  عبد  ومحمد  العبادي  الحميد  عبد 
)اإلسكندرية: مطبعة رمسيس. 1947م(. 148 ص(، 
ومجمل سردياته التاريخية هي حفريات في التأريخ 
الليبي: )المختار في مراجع تاريخ ليبيا. )بنغازي: دار 

ليبيا للنشر و التوزيع. 1967م(. ج1. 223 ص.
دار  )بيروت:  ليبيا.  تاريخ  مراجع  في  المختار 
ج2.  1972م(.  1392هـ  والنشر.  للطباعة  الطليعة 

303 ص.
الدار  )طرابلس:  ليبيا.  تاريخ  مراجع  في  المختار 

العربية للكتاب. 1395هـ 1975م(. ج3. 273 ص.
في  كما  التاريخ  هذا  يستشرف مستقبل  أنه  بل 
)دراسات  ليبيا  لمستقبل  التاريخية  )األسس  كتابه 
عابدين.  مطابع  )اإلسكندرية:  الليبي(.  التاريخ  في 
التربوي  هذا  رؤيــة  وتبان  ص(.   211 1953م(. 
لحظتها  في  تتعين  لكن  نتاجه  مجمل  في  المؤرخ 
السادسة  للسنة  ليبيا  )تاريخ  مؤلفه  في  األولــي 

االبتدائية. 1955م(.
التي  كتبه  لعناوين  العرض  هذا  نستخلص من 
تكشف المتن أن ليبيا الدولة الناشئة في رؤاه لها 
المؤرخ  مهمة  وأن  جيوسياسية،  تاريخية  جــذور 
المعلم مهمة تربوية بحثها التأريخي يستمد نهجه 

من اإلنشاء.
لكن من سياق عمله ال نجد أي تناقض بمعنى 
الخالف بين الرؤية التاريخية الليبية والنهج العروبي 

الذي توضح من خالل تتبع مسار شغله.
ثمة اتساق بين الباحث المؤرخ والمعلم التربوي 
في سياق شعار المثقفين الليبيين )انظر إلى األمام( 
جعل مصطفي  ما  االستثنائية،  اللحظة  هاتيك  في 
بعيو يؤرخ للمستقبل وهو يبحث في الماضي، وأنه 

المثقف المعلم.
للمرحوم  تكريم  حفل  مصراته  جامعة  تقيم   •
مارس   8 الخميس  يــوم  بعيو  مصطفي  المؤرخ 

2018، هذه الورقة مشاركة بهذه المناسبة.

 أصبحت السخرية التي شاكسوا بها السلطة سريا لسنوات معلنًة، إحدى وسائل 
التشفي التي تثأر من الدكتاتور

 أحب الليبيون تلك الطفلة في ميدان املحكمة ببنغازي التي كانت تترجز بسخرية وتكرر 
كل مرة الزمة )بوشفشوفة(

 الهوية مرتكز من مرتكزات مصطفى بعيو العائد من املهجر، حيث كان آخرًا في محيطه كما على 
املصراتي وعبد الله ويوسف القويري

ثمة مشترك ظاهر بني هذا الرباعي املنشأ، والهدف اإلنشاء وإن تباينت
اإلعالم واألبطال الطريقة، هم من املهجر

شغلت منذ منتصف الخمسينات منصب 
السكرتيرة الخاّصة للملكة فاطمة الشفاء أحَمد 

الّشريف الّسُنوسي ِإلى ساعة وقوع االنقالب

الليبيون لم يعد يخفى عنهم شيء، أصبحوا 
يعرفون من يريد أن يساعدهم، أوينورهم، 

ويعرفون أيضا من يريد أن يحكمهم

شكري السنكي

محمد عقيلة العمامي

األصل  ذات  األردنيّة  السيِّدة  2018م  فبراير   25 الموافق  األحد  يوم  ظهر  بعد  توفيت 
الفلسطيني، المُناضلة هَدال صبحي األيوبي، فِي المملكة األردنيّة الهاشميّة ودفنت بعمّان 
عَن  المرض  مع  معاناة  بعْد  وتوفيت  1933م،  العَام  فِي  هَدال  السيِّدة  ولدت  العاصمـة. 
عمر يناهز الخامسة والثمانين عامًا، وقد شغلت منذ منتصف الخمسينات منصب السكرتيرة 
2009م(  أكتوبر   3  – )1911م  السّنُوسي  الشّريف  أحمَد  الشفاء  فاطمة  للملكة  الخاصّة 
الملك  مع  هدال  السيِّدة  وكانت  1969م.  سبتمبر  مِن  األوَّل  فِي  االنقالب  وقوع  ساعة  ِإلى 
بعْد  اليونان  فِي  الشفاء  والملكة فاطمة  1983م(  25 مايو   – )1890م  السّنُوسي  إدْريْس 
وقوع االنقالب، وقد رافقتهما فِي رحلتهما مِن اليونان ِإلى مِصْر، وأقامت معهما فِي مِصْر 
ِإلى بلدها األردن، وأقامت بعمّان حتَّى وفاتها، وظّلت على تواصل  عدة سنوات، ثمّ عادت 
مع الملكة فاطمة، وكانت تزورها بين الحين واآلخر فِي محل إقامتها فِي القاهرة حتَّى وفاة 

الملكة فِي 3 أكتوبر 2009م.
المالي  باليونان، طلب سموه طيّب اهلل ثراه، مِن مسؤوله  إدْريْس  المَلِك  وأثناء وجود 
مسؤول  مِن  وطلب  الِّليبيّة،  الماليّة  وزارة  ِإلى  بحوزته  اّلتي  الحكوميّة  األموال  يحول  أّن 
آخر أّن يرسل السيارتين الرَّسميتين اللتين معه عبر الشحن البحري ِإلى ليبَيا، ألنّهما ملك 
للدولة الِّليبيّة وليستا ملكًا خاصًا له. وطلب مِن السيِّدة هدال األيوبي أن تتواصل مع السفير 
واّلتي  إليها،  اللجوء  قرر  اّلتي  القاهرة  ِإلى  إجراءات سفره  ترتيب  اليونان بشأن  فِي  المصري 
سبق له اإلقامة فيها فِي سنوات هجرته األولى. اتصلت السيِّدة هدال بالسفير المصري عدة 

مرَّات واجتمعت به مرتين، وأنجزت مهمتها على أكمل وجه.
ومِن جهة ثانيّة، كان المَلِك إدْريْس والملكة فاطمة –رحمهما اهلل– يشغل بالهما أثناء 
وجودهما فِي اليونان وضع: سّليمة االبنة أو اّلتي هي فِي مقام ذلك بعْد أن فقدت أهلها أثناء 
الحرب الجزائريّة–الفرنسيّة، وسحر الرفاعي السكرتيرة األردنيّة مِن أصل فلسطيني، اللتين 
كانتا فِي ليبَيا ساعة وقوع االنقالب، وكانتا تحت قبضة االنقالبيين. ويُذكر أن سّليمة كانت 
مع أمها الثانيّة الملكة فاطمة، كذلك كانت السيِّدة سحر الرفاعي، أثناء الرحلة األخيرة التي 
كانت فيها الملكة برفقة زوجها الملك إدْريْس فِي رحلة سياحيّة وعالجيّة استشفائيّة ِإلى 
اليونان تعقبها رحلة عالجيّة ِإلى تركيا، يوم خروجهما مِن ميناء طبرق صبيحة الثاني عشر 
مِن يونيو العام 1969م، وقد أوفدت الملكة السيِّدة سحر إلى ليبيا الصطحاب سليمة اّلتي 

اضطرت للعودة لمقابلة أمها اّلتي جاءت فجأة مِن الجزائر إلى ليبيا لرؤيتها.
مِن  ثراه–  اهلل  –طيّب  إدريْس  المَلِك  طلب  اليونان،  في  والملكة  الملك  وجود  وأثناء 
الرئيس جمال عبدالناصر )1918م – 28 سبتمبر 1970م( أن يتدخل لدى االنقالبيين، ويطلب 
منهم أن يفكوا أسر سحر الرفاعي وسُليمة. وقد تمكن الرئيس عبدالناصر مِن تحقيق ما طلبه 
المَلِك منه بعد أن أرسل ِإلى معمّر القّذافي قائد االنقالب وفدًا مصريًا اصطحب معه السيِّدة 
هدال صبحي األيوبي سكرتيرة الملكة والمبعوثة مِن المَلِك، وأمر القّذافي بإعادة سليمة ِإلى 
حضن والديها. وقد وجد المَلِك والملكة فاطمة يوم وصولهما ِإلى مِصْر فِي استقبالهما كاًل 

من سحر الرفاعي وابنتهما سُليمة.
أقامت السيِّدة هدال األيوبي فِي مِصْر عدة سنوات، وبعْد عودتها ِإلى المملكة األردنيّة 
اإلداري  والمجلس  التنفيذي  للمكتب  عضوًا  وكانت  التطوّعي،  ِبالعمِل  اهتمت  الهاشميّة 
وفاتها، وتمّ إصدار  الجمعية يوم  نعتها  الجمعية بعمّان. وقد  األحمر بمقر  الهالل  لجمعيّة 
وأعضاء  الفلسطيني،  األحمر  الهالل  جمعيّة  رئيس  الخطيب  يونس  الدّكتور  باسم  النَّعْي 
المكتب التنفيذي والمجلس اإلداري للجمعيّة وكوادرها ومتطوعيها. كمَا نعتها نقابة خدمات 
اإلسعاف والطوارئ بعمّان، وأعضاء الهيئة اإلداريّة للنقابة ومنتسبيها كافـة، فِي بيان رسمي 

صدر عَن النقابة.
وحبّها  الشفاء  فاطمة  للملكة  النظير  منقطع  بوفائها  األيوبي  هدال  الرَّاحلة  عرفت  أخيرًا، 
الكبير للمَلِك إدْريْس، اّلذِي ظّلت صورته تزين حائط صالون بيتها ِإلى آخر يوم فِي حياتها. 
وعُرفت بثقافتها الواسعة وعظيم ارتباطها بالقضيّة الفلسطينيّة، وبالكرم واألخالق الحميدة 

والضيافة، ممّا جعلها تحظى بمحبة وتقدير كل مَنْ عرفها مِن قريب وبعيد.
تقبل اهلل روح الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه.

التي  الزنجية  على  ماتت،  حتى  وتنبح،  األرض  حول  )اليكا(  الكلبة  تــدور  أن  قبل  من 
أننا  نتخيل  ظللنا  القمر،  في  جرداء  شجرة  على  الله  علقها  والتي  النعمة،  إلى  أساءت 
)نيل  السيد  ولكن  بذلك.  أمهاتنا  أخبرتنا  أن  منذ  الشديدة  القمر  رياح  مع  تتمايل  نراها 
ارمسترونغ( أكد لإلعالم حال وصوله من سطح القمر، أنه لم ير تلك الزنجية البائسة، وال 

الشجرة الجرداء، بل لم يجد نبتة واحدة.
منذ ذلك التاريخ، ولسنوات طويلة مليئة باألخبار عن قرود وعناكب، وتيوس، ورواد 
فضاء، لم أجد مبررا لهذا السباق املحموم لغزو الفضاء والسيطرة عليه، ولم أعرف سبب 
القبيحة وهي تنتظر وفاة  الرخ  املليارات، فيما تصدمنا كل يوم صور طيور  إنفاق هذه 

طفل في الصومال لتلتهمه، ومؤخرا في بلدان كانت يوما ما ثرية.
وال  علماؤنا  يخبرنا  لم  أجله.  من  يعملون  كانوا  ما  أهمية  بوضوح  عليَّ  بانت  اآلن، 
الفضاء. إعالمنا لم  الفائدة والقوة من السيطرة على  الثمار، أو بمعنى أدق،  إعالمنا عن 
العرب منهم، وبضعة أشياء أخرى تزيد  الفضاء خصوصا  القرود ورواد  إاّل عن  يخبرنا 

من تخلفنا.
اإلعالم العربي لم يخبرنا، حتى اآلن، عما فعلت الفضائيات بالعالم كله، بينما أخبرنا 
يمليه  ما  وفق  ونتحرك  بالكامل،  مجهره  تحت  أصبحنا  أننا  بوضوح  الغربي؛  اإلعالم 
علينا وال أخفي عليكم أنني أستمتع به جدا وأستفيد منه للغاية، وال يزعجني أبدا أنهم 
يعرفون أرقام تلفوناتي السرية، وأرقام حساباتي )العسيرة( وآخر نكته، أو صورة بعثها 

لي صديقي مدبولي.
وزمالء  رفاق  بعض  ومن  منابر،  عدة  من  الوسط«  »بوابة  على  قائمة  أيام وحرب  منذ 
الناس،  تنوير  في  تساهم  أن  تريد  الهوى  وطنية  ليبية  قناة  ألنها  إاّل  لشيء  ال  املهنة، 
طريقهم  تلمس  في  ليساعدهم  العلم  إليه  توصل  ما  وآخر  األخبار  بمهنية،  لهم،  وتنقل 

للخروج من هذا النفق املظلم.
يساعدهم،  أن  يريد  من  يعرفون  أصبحوا  شيئا،  عنهم  يخفى  يعد  لم  الليبيون 
ومباشرة،  مؤخرا،  اتجه  من  ويعرفون  يحكمهم،  أن  يريد  من  أيضا  ويعرفون  أوينورهم، 
لقنواته، التي يملكها أو تلك التي يملكها من يمولهم. هذا في تقديري شيء طبيعي وهو 
زالوا  ما  فالليبيون  وأهدافهم،  أصحابها  برامج  يوضح  املنابر،  فتعدد  إليه؛  نتطلع  ما 
ينامون أمام املصارف على أصداء الوعد بأن »الخير جاي« إنهم ال يملكون إاّل أن يتأملوا 

ما ُوعدوا به، وإن لم يتحقق ذلك لهم أن يختاروا املنبر الذي يقتنعون به..
فماذا أريد أن أقول؟

إن اإلعالم، من بعد سيطرة العالم الذي ال يؤمن ال بالصراخ، وال بالوعيد، على وسائله 
لم يترك مجاال لصناعة األبطال، تركها للبطل نفسه: بمقدوره أن يصنعها لنفسه ما عليه 
إاّل أن يوفر االستقرار، والرخاء والهناء، ويفتح نوافذ وأبواب بالده على أفكار العالم كلها 
لينتقي الناس ما يريدون وفق قناعاتهم، ويحرسهم ويوفر لهم األمن واألمان، والتصدي 
وبالضرورة  والتنكيل،  والترهيب  والقتل  املفخخات  مستخدما  إقناعهم  يريد  من  لكل 

سوف يكونون في صفه.
مشاهير  على صناعة  قادرا   

ْ
ولكن بطل،  على صناعة  قادرا  إعالم،  أي  اإلعالم،  يعد  لم 

التمثيل مشاهير مثلنا ولكنهم يملكون موهبة أكبر  الرياضة، في الطرب، وفي  فقط: في 
واملعيشة  اإلنفاق،  في  وإسرافهم  حضورهم،  ونشاهد  أخبارهم،  نتابع  موهبتنا،  من 
الرغدة التي يعيشونها، ودقة وتفنن في عمليات تجميلهم، فلكل واحد منهم فرق كاملة 
تعلمه كيف يمشي؟ وكيف يتكلم؟ وماذا يلبس؟ وكيف يضحك بعفوية، أو علينا؟. نسمع 
ومجونهم  فضائحهم  املوهبة،  من  املحرومني  نحن  نعتقد  ما  ونتابع  الشائقة  أخبارهم 
الذي يحف  األلق  نرى  بطوننا عندما  الحسد  يعتصر  ما  وكثيرا  بل  وزواجهم،  وطالقهم 

بهم. هناك بالطبع كثيرون موهبون ملتزمون ولكنهم لم ينالوا الشهرة املرجوة.
اإلعالم لم يعد يصنع األبطال، ولكن أفعال الرجال املخلصني ملبادئهم التي تتوافق مع 
رخاء، وهناء، وأمن، وتعليم، وصحة أبناء أوطنهم هي التي تجعل منهم أبطاال، فانظروا 
حولكم وستعرفون كيف يصنع األبطال مسيرتهم، واسترخوا في املساء أمام التلفزيون، 
وسترون كيف يصنع اإلعالم املشاهير.. املشاهير فقط، أما األبطال فال يحتاجون إاّل إلى 
تقوم  دعوها  وطنكم،  أبناء  عيون  عن  الغشاوة  ترفع  اإلعالم  وسائل  فاتركوا   . أفعالهم 
يخدعنا  لن  فقط  عندها  عندها..  العرب.  يفعل  مثلما  وليس  الغرب،  فعل  مثلما  وتتفنن، 
إعالم مأجور، سوف يكتشفه الناس، ويتركونه كدودة قز تلف الحرير حولها، حتى تموت.

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

رحيل سكرتيرة امللكة فاطمة



 

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة تكلف خطة تنموية ناقشها 
أمين عام مجلس الوزراء بحكومة 

الوفاق الطاهر عامر مع رئيس هيئة 
المشروعات العامة

قالوا

14

142
مليار دينار

ماذا بعد »إجماع واشنطن«؟

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3271دوالر أمريكى
1.6491يورو

1.8441الجنية االسترليني
0.3538الريال السعودي
0.3613درهم إماراتى

0.2099االيوان الصينى
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  د. محمد العريان *

خبراء أمميون : حاالت »اختالس« أموال في املصرف الخارجي و»الجمهورية«

 إن أية محاولة إلضعاف هيمنة 
لندن كمركز مالي بعد »بريكست« 
لن تكون »لعبة صفرية« تخسرها 
بريطانيا ويربحها االتحاد 
األوروبي.

وزير المالية البريطاني
 فيليب هاموند

10 شركات تعمل لصالح جماعات مسلحة 
في تاجوراء حصلت على اعتمادات بمليار 

دوالر من مصرف الجمهورية

جماعات مسلحة تستغل نفوذها في العاصمة 
وتضغط من أجل صدور اعتمادات مخالفة 

ألنظمة المصرف المركزي

القاهرة ــ الوسط

أعرب فريق الخبراء األممي المعني بليبيا عن قلقه من 
الجمهورية  عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف 
والمصرف الليبي الخارجي، واستند الفريق على معلومات 
تلقاها من كبار المديرين بالمصارف التجارية بخصوص 
عمليات  عن  تحدث  كما  عامة،  ألموال  اِختالس  حاالت 

تهديد وخطف تعرض لها مسؤولون في المصرفين.
وقال فريق الخبراء في تقريره المؤقت إن » 10 شركات 
تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة تاجوراء 
مصرف  من  مستندية  اعتمادات  على  حصلت  بطرابلس 

الجمهورية بقيمة مليار دوالر حتى فبراير 2016«
جاء  فقد  الخارجي،  الليبي  المصرف  بخصوص  أما 
المستندية  االعتمادات  »قيمة  أن  الخبراء  تقرير  في 
أيضًا  دوالر  مليار  بلغت  المصرف  هذا  أصدرها  التي 
حتى سبتمبر 2016« بل وأشار إلى أن » مديري هذين 
أن  رغم  وقالوا  شديدة«.  لضغوط  تعرضوا  المصرفين 
إال  األرقام،  هذه  من  التثبت  من  يتمكن  لم   « الفريق 

العمليات«. تبين نطاق هذه  أنها 
الخارجي  الليبي  »المصرف  أن  التقرير  وأوضح 
االعتمادات  عشرات  أصدرا  الجمهورية  ومصرف 
طرابلس«،  و»حدائق  »الوتر«  لشركتي  المستندية 
الفرد  إلى  الشركتين  ملكية  وتعود  التوالي،  على 
ووفًقا  بوسهمين.  أبوبكر  الطاهر  أبوبكر  وهو  نفسه، 
مع  تجارية  عالقات  بوسهمين  أقام  مصادر،  لعدة 
واستغلت  طرابلس.  ثوار  كتيبة  قائد  التاجوري،  هيثم 
العاصمة  في  نفوذها  طرابلس  في  المسلحة  الجماعات 
على  المصارف  في  التنفيذيين  المسؤولين  إجبار  بغية 
المصرف  ألنظمة  تمتثل  ال  مستندية  اعتمادات  إصدار 

المركزي«.
شخصية  كان  الزيدي  نادر   « أن  إلى  التقرير  وأشار 
بدور  أيضًا  وقام  )الوتر(،  شركة  لصالح  تعمل  رئيسة 
رئيس في تنظيم خطف عمرو الحجاج، الذي كان قد أشار 
إلى المخالفات المتعلقة بإصدار المصرف الليبي الخارجي 
موظفي  أحد  مباشرة  هدد  كما  المستندية.  لالعتمادات 
شركة  لصالح  مستندي  اعتماد  إصدار  أجل  من  المصرف 

)الوتر(«.
خطفت   ،2016 سبتمبر   26 »وفي  أنه  وأضاف 
مجموعة من الرجال يرتدون أزياء عسكرية عمرو يخلف 
الحجاج، مساعد مدير عام المصرف الليبي الخارجي، في 
برصاصة  الحجاج  وأصيب  طرابلس.  في  األندلس  حي 
في  أيام  لعشرة  واحتجز  الخطف.  عملية  أثناء  ساقه  في 
وأشارت  تاجوراء.  منطقة  في  رسمي  غير  احتجاز  مركز 
أن عملية  إلى  نفسه،  الحجاج  فيها  بما  مصادر مختلفة، 

تقديمه  بسبب  تهديدات  تلقيه  بعد  وقعت  الخطف 
ومصرف  العامة  والنيابة  المحاسبة  ديوان  إلى  تقريرًا 
التقرير،  ذلك  وفي   ،2016 مايو   3 في  المركزي  ليبيا 
االعتمادات  بإصدار  المتصلة  المخالفات  الحجاج  وصف 
المستندية، وغير ذلك من المخططات المستخدمة في 

الخارجي«. الليبي  المصرف  الفساد في 
مصرف  في  المديرين  كبار  تلقى  »كما  قائاًل:  وتابع 
ثوار طرابلس  كتيبة  مباشرة من  تهديدات  الجمهورية 
)الحدائق(  شركة  لصالح  مستندية  اعتمادات  إلصدار 
الفريق،  جمعها  لشهادات  ووفًقا   ،2015 العام  في 
العليا  اإلدارة  أعضاء  أحد  مباشرة  التاجوري  هيثم  هدد 
للمصرف. وقد وقعت عدة حاالت من هذه التهديدات«.

* خبير اقتصادي، وكبير المستشارين االقتصاديين، في شركة »إليانز«
** نقال عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

الغربي  العاَلم  وَضَع  الزمن،  من  عقود  مدار  على 
ومقبول  جيد  بشكل  محدد  اقتصادي  نموذج  في  يقينه 
الصعيدين  على  تطبيقات  ويضم  واســع  نطاق  على 
الثقة  تراجع  من  خلفية  على  ولكن  والعالمي.  الوطني 
االقتصادية،  التطورات  تفسير  على  »الخبراء«  قدرة  في 
انتظار  وفي  اليقين.  ذلك  تدهور  توقعها،  عن  ناهيك 
العالمي  االقتصاد  يواجه  بعد،  يظهر  لم  جديد  نموذج 
األكثر  الدول  تأخر  مع  التفتت،  في  يتمثل  متناميا  خطرا 

أبعد. الركب لمسافة  بالفعل عن  للخطر  عُرضة 
يهيمن  قريب  وقت  حتى  كان  الذي  النموذج  يتجسد 
صنع  وعملية  االقتصادي  الفِكر  من  كبير  قدر  على 
والذي  ــ  واشنطن«  »إجماع  يسمى  ما  في  السياسات 
نطاق  على  تطبيقها  يمكن  وصفات  عشر  من  يتألف 
واسع في إدارة السياسات في مختلف الدول على أساس 
العولمة  مالحقة  في  الدولي،  المستوى  وعلى  ــ  فردي 
الدول  أن  ببساطة  الفكرة  كانت  والمالية.  االقتصادية 
وإلغاء  السوق  على  القائم  التسعير  تبني  من  ستستفيد 
التجارة  تعزيز  مع  الداخل،  في  التنظيمية  الضوابط 
الحرة وتدفقات رأس المال المفتوحة نسبيا عبر الحدود.

تدرس  تقليدية  اقتصادية  نظريات  من  وبدعم 
متجددا  قدرا  النهج  هذا  اكتسب  الجامعات،  أغلب  في 
االتحاد  وتفكك  برلين  سور  سقوط  بعد  النشاط  من 
سابقا،  الشيوعية  الدول  انضمت  عندما  السوفييتي، 
الذي  العالمي  النظام  إلى  الصين،  مع  جنب  إلى  جنبا 
إجمالي  تعزيز  إلى  أدى  الذي  األمر  الغرب،  عليه  هيمن 

واالستهالك.  اإلنتاج 
إجماع  في  الثقة  تحولت  معينة،  نقطة  عند  ولكن 
وأسهم  األعمى.  باليقين  أشبه  شيء  إلى  واشنطن 
وأهل  السياسات  صناع  بين  الذات  عن  بالرضا  الشعور 
االقتصاد  تعرض  خطر  زيادة  في  السواء  على  االقتصاد 
من  لسلسلة  العالمي 
الصغيرة  الصدمات 
التي بلغت ذروتها في 
عام 2008 بأزمة دفعت 
العاَلم إلى حافة الكساد 
ــادي الــمــدمــر  ــص ــت االق

متعددة. لسنوات 
وفـــجـــأة، تــضــاءلــت 
مقارنة  العولمة  مزايا 
المصاحبة  بالمخاطر 
ِبلة  الطين  زاد  وما  لها. 
كان  األزمـــة  منشأ  أن 
التي  المتحدة،  الواليات 
الحين  ذلك  حتى  كانت 
النصير الرئيسي إلجماع 
غير  والعولمة  واشنطن 
ذلك  في  بما  المقيدة، 
ــا في  ــالل دورهـ مــن خ
المتعددة  المنظمات 
النقد  وصندوق  السبع،  الدول  مجموعة  مثل  األطراف 

العالمية. التجارة  ومنظمة  الدولي،  والبنك  الدولي، 
أن  لنا  ينبغي  ال  الحقائق،  هــذه  كل  إلــى  بالنظر 
االقتصادية  للعولمة  الحماس  تراجع  إزاء  نندهش 
والناشئة  المتقدمة  االقتصادات  أن  والواقع  والمالية. 
اإلقليمية  المؤسسات  تعزيز  فكرة  طويال  قاومت 

إليها. الوطنية  السلطة  المزيد من  بتفويض  والدولية 
انغالقا  أكــثــر  نهجا  ــدول  الـ بعض  تتبنى  اآلن، 
وفي  الثنائية،  نحو  تركيزها  تحول  و/أو  الــذات  على 
هذه  مثل  أن  والواقع  اإلقليمية.  الروابط  نحو  آسيا 
الواليات  األكبر حجما مثل  االقتصادات  التحوالت تعطي 
بعض  تواجه  حين  في  واضحة،  ميزة  والصين  المتحدة 
قدرا  ــ  أفريقيا  في  وخاصة  ــ  والمناطق  االقتصادات 

التهميش. من  متزايدا 
ومنقح  موحد  نموذج  حول  اإلجماع  بناء  يكون  لن 
تحليليا  صعبة  عملية  تكون  فسوف  السهلة.  بالمهمة 
على  تنطوي  وربما  للوقت،  ومستهلكة  ومرهقة سياسيا 
تترسخ  أن  قبل  الرديئة  األفكار  بعض  ورفض  دراسة 
أكثر  أيضا  العملية  هذه  تكون  سوف  الطيبة.  األفكار 
ــ  الفِكري  والشمول  التخصصات  تعددية  إلى  ميال 
من  توجهها  من  أكثر  القمة  إلى  القاعدة  من  والتوجه 
سبقتها.  التي  بالعملية  مقارنة  ــ  القاعدة  إلى  القمة 
التكيف بذكاء مع اإلبداعات في عاَلم  إلى  وسوف تحتاج 

الحر. والتنقل  الضخمة،  والبيانات  االصطناعي،  الذكاء 
االقتصاد وصانعي  يتعين على أهل  أخرى،  ناحية  من 
الوضع  تحسين  في  مهم  بدور  يضطلعوا  أن  السياسات 
أن يشكل مفهوم  الدولي، البد  المستوى  القائم. وعلى 
ــ  االجتماعية  اإلزاحة  عن  ناهيك  ــ  العادلة«  »التجارة 
تحتاج  كما  السياسات.  مناقشة  عملية  من  أكبر  جزءا 
بنشاط  العمل  إلى  ــ  أوروبا  في  وخاصة  ــ  االقتصادات 
إلصالح نظام الحوكمة المتعددة األطراف المنهك الذي 

المصداقية. إلى  متزايد  نحو  يفتقر على 
التغذية المرتدة بين  عالوة على ذلك، تحتاج حلقات 
الدراسة  من  مزيد  إلى  والتمويل  الحقيقي  االقتصاد 
إلى  التوصل  أيضا  بمكان  األهمية  ومن  المتعمقة. 
ذلك  في  بما  بالتوزيع،  المتعلقة  للقضايا  أفضل  فهم 
ومأزق  المتوسطة  الطبقة  على  المفروضة  الضغوط 
ثغرات  عبر  االنزالق  لخطر  المعرضة  السكانية  الشرائح 
وبالتالي  االمتداد،  المفرطة  االجتماعي  األمان  شبكات 
ويتطلب  الالئق.  النحو  على  القضايا  هــذه  معالجة 
المدفوعة  البنيوية  للتغيرات  أعمق  فهم  تكوين  هذا 
الكبرى  التكنولوجيا  شركات  إدراك  مع  بالتكنولوجيا، 
مع  يتفق  بما  والتكيف  المتنامية  الجهازية  ألهميتها 

الحكومة. هذه األهمية وبما يتماشى مع توجهات 
وراء  الرئيسية  األسباب  أحد  الذات  عن  الرضا  كان 
وال  لمصداقيته.  األخير  االقتصادي  النموذج  خسارة 
ينبغي لنا أن نسمح له بإيقاع المزيد من األذى والضرر.

تضاءلت مزايا العوملة 
وما زاد الطني ِبلة 

أن منشأ األزمة كان 
الواليات املتحدة، التي 
كانت حتى ذلك احلني 

النصير الرئيسي إلجماع 
واشنطن

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة الثالثة
العدد 120

اخلميس
20 جمادى اآلخرة 1439 هــ

8 مارس 2018 م

الليبية  األصول  على  الضوء  بليبيا  المعني  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  سلط 
المجمدة، وانتقد أداء المؤسسة الليبية لالستثمار في إدارة االستثمارات الليبية، 
كاشفًا النقاب عن أن مصرف ليبيا المركزي يحتفظ بـ17 مليار دوالر من إجمالي 

أصولها المجمدة.
الفريق اآلن بأن  أخبرت  الليبية لالستثمار  إن »المؤسسة  الخبراء،  وقال تقرير 
17 مليار دوالر يحتفظ بها لدى  34 مليار دوالر... منها  األصول المجمدة تناهز 
المصرف المركزي«، وأضاف الفريق أنه »طلب إيضاحات وتفاصيل بشأن الكيفية 

التي يستخدم بها المصرف المركزي تلك األموال«.
االستثمار  أدوات  تحقيق  تكفل  أن  على  قادرة  »غير  المؤسسة  أن  إلى  وأشار 

لعائدات تنافسية«، أو »االستفادة من الفرص االستثمارية على النحو األمثل«.
أن »الحصول  إلى  إنها »تدابير تقييدية«، مشيرين  قالوا  ما  إلى  الخبراء  ونبه 

ممتلكاتها  أموال  إلدارة  تراخيص  على 
الحالية أصبح إما مستحياًل أو يستغرق وقتًا 

طوياًل جدًا«.
للسلطات  يسمح  لم  أنه  إلى  وأشار 
للمؤسسة  األعضاء  الدول  في  التنظيمية 
بإدارة أصولها إدارة فعلية. وقال »لذلك، 
عن  أصولها  وأمناء  أموالها  مديرو  امتنع 

إدارة أصولها«.
»مديري  على  مالحظة  التقرير  وأبدى 
أنهم  معتبرًا  الخارجيين«،  األموال 
يقوموا  أن  دون  من  أتعابهم  »يتقاضون 

بإدارة األموال«.
من  المتأتية  »األرباح  أن  وأوضح 
التي توزعها صناديق  النقدية،  التوزيعات 
الخاصة، في حسابات مجمّدة ال  األسهم 

تدر سوى فوائد ضئيلة جدًا«.
أن  إلى  نفسه،  الوقت  في  وأشار، 
المؤسسة أخبرت الفريق اآلن بأن مصرف 

ليبيا المركزي يحتفظ بـ 17 مليار دوالر من 
إجمالي أصولها المجمدة التي تناهز 34 مليار دوالر.

وجاء في التقرير أن الفريق األممي تأكد إثر مشاورات أجراها مع عدد من الدول 
الليبية لالستثمار  األعضاء ومديري األموال والموظفين السابقين في المؤسسة 
أصول  مجموع  يمثل  دوالر  مليار   67 مبلغ  أن  من  الحالي  التنفيذي  ورئيسها 

المؤسسة، بما في ذلك أصول الشركات التابعة لها.
وألمح تقرير أصدره الخبراء إلى أن »رئيس مجلس إدارة المؤسسة يقر بأن هذا 
المبلغ جرى تقييمه في العام 2012، وأنه من الصعب تقييمه في الحالة الراهنة«. 
مشيرًا إلى أن »الفريق أفاد بأن مجموع هذه األصول كان يبلغ 56 مليار دوالر في 

العام 2010«.
من جهة أخرى، قال فريق خبراء األمم المتحدة المعني بليبيا إنه »أجرى تحلياًل 
لحسابات مصرفية لثالث شركات صورية ومترابطة كان يملكها الراحل المعتصم 

القذافي، ويوجد مقرها في مالطة«.
وأشار إلى أن مالطة قدمت إليهم مزيدًا من التفاصيل عن حركة األموال في 

الحسابات المصرفية لشركة )مونكادا moncada(، وهي حاليًا قيد التمحيص«.

الدولي  البنك  إن  بليبيا  المعني  المتحدة  األمم  خبراء  فريق  قال 
على  الجمركية  اإليرادات  تحصل  المحلية  »الجماعات  أن  عن  كشف 

الحدود دون أن تبلغ السلطات المركزية بذلك«.
دينار  مليار   5.9 بلغ  اإليرادات  في  العجز  إجمالي  أن  إلى  وأشار   

.2017 خالل األشهر الستة األولى من العام 
البنك  بها  أدلى  التي  البيانات  حسب  أنه  الخبراء  فريق  وأضاف 
 ،2017 أغسطس  في  الليبي  االقتصاد  بشأن  اجتماع  أثناء  الدولي 
والرسوم  والمكوس  الضرائب  النفطية من  غير  اإليرادت  فقد سجلت 
المتوقعة  اإليرادات  من  الحكومة  تتلق  لم  حيث  كبيرا،  انخفاضا 
وقيمتها 12.5 مليار دينار سوى 7.4 مليار دينار أي مايقل عن نسبة 

المتوقع. المبلغ  %41 من 

 جماعات محلية تحصل الجمارك على الحدود لحسابها!

واردات نفطية بـ5مليارات دوالر
»املركزي«  يحتفظ بـ17 مليار دوالر واإليرادات لم تتجاوز 57 مليونا

من أصول »مؤسسة االستثمار« 

<   الصديق الكبير

 فريق أممي انتقد أداء المؤسسة 

المشروعة،  غير  األنشطة  هذه  صميم  في 
تهريب  في  مسلحة  جماعات  عدة  وتعمل 
وجهة  تحويل  عن  مسؤولة  وهي  الوقود، 
حد  إلى  أنشطتها  وتسهم  الدولة،  أموال 
في  األمن  وانعدام  العنف  تفاقم  في  كبير 
غرب ليبيا، مما يهدد السالم واالستقرار في 
أعمالها  تؤدي  كما  المجاورة.  والدول  ليبيا 
السكان  وحرمان  الوقود  أسعار  زيادة  إلى 

عليه«. الحصول  إمكانية  من  المحليين 

إن  بليبيا  المعني  الخبراء  تقرير فريق  قال 
المنتجات  الستيراد  المخصصة  الميزانية 
مليارات   5 حوالي  بلغت  المكررة  النفطية 
حسب   ،2017 نوفمبر  إلى  يناير  من  دوالر 

الفريق. إلى  مصادر سرية تحدثت 
أشار  ذاتها،  السرية  للمصادر  ووفقا 
الواردات  إجمالي  من   43% أن  إلى  الفريق 
يجري  فيما  الطاقة،  إنتاج  في  تستخدم 
تسليم %5 إلى المؤسسات العامة )بما فيها 
وتخصص  األمن(،  قوات  ومختلف  الجيش 
فيما  الليبية،  الجوية  للخطوط   2% نسبة 
يخصص الباقي )%50( لالستهالك المحلي.

نوفمبر  حتى  أنه  إلى  الخبراء  ونبه 
مبلغ  »سوى  اإليرادات  تجلب  لم   2017
كان  الذي  الوقت  في  دوالر،  مليون   57
ما  إلى  المقدرة  اإليرادات  تصل  أن  ينبغي 
500 مليون دوالر، ويشكل هذا  اليقل عن 
هذه  في  االتجار«  حجم  على  مؤشرا  الفرق 

النفطية. المنتجات 
مسؤولية  إلى  األممي  التقرير  وأشار 
تخزين  عن  النفط  لتسويق  البريقة  شركة 
الكبير  وتأثيرها  النفطية،  المنتجات  وتوزيع 
التي  المكررة  المنتجات  كمية  تحديد  في 
اتهم  التقرير  لكن  استيرادها،  يتعين 
أقوى  مراقبة  آليات  »تنفيذ  برفض  الشركة 
لها  المسموح  األربع  التوزيع  شركات  على 
الوقود في منشآتها«. بل وقال إن »  بشراء 
منشآت  على  المسيطرة  الميليشيات  بعض 
الزاوية وسبها،  البريقة وال سيما في  شركة 

تمارس تأثيرًا في قرارات الشركة«.
وأضاف أن »شبكة الزاوية للتهريب توجد 

حرس  »قائد  تكليف  إلى  التقرير  وأشار 
على  العميد  الراحل  النفطية  المنشآت 
حماية  بمسؤولية  النصر  كتيبة  األحرش 
ومنذ   ،2014 يولوي   5 في  الزاوية  مصفاة 
تهريب  تنظم  النصر  وكتيبة  الوقت  ذلك 
المسلحة  الجماعات  مع  بالتعاون  الوقود 
وورشفانة«  والجيالت  وصبراتة  الزاوية  في 
تعاونت  الجماعات  هذه  »معظم  إن  وقال 
 2014 عامي  في  ليبيا  فجر  عمليات  مع 

و2015«.
الناقلة  إلى  المصفاة  ومن   « وأضاف: 
بعدة  الوقود  يمر  للتهريب،  المستخدمة 
على  تسيطر  النصر  كتيبة  أن  وبما  مراحل، 
لها  يسمح  وضع  أفضل  في  فإنها  المصفاة، 
السوق  بسعر  المصفاة  في  الوقود  بشراء 
تستخدم  وهي  دينار،   0.15 البالغ  الرسمية 
أو  التوزيع  شركة  عن  صادرة  تراخيص 
للتقسيم  وفًقا  الوقود  محطات  مالكي 

للفوائد«. عليه  المتفق 
قائال:  ذلك  على  مثال  التقرير  وضرب 
 ،2017 العام  من  األخير  الربع  »خالل 
بالسوق  الزاوية  في  يباع  الواحد  اللتر  كان 
ودينار  ـ   0.85 بين  يتراوح  بسعر  السوداء 
في  يشترى  الوقود  كان  زوارة،  وفي  واحد، 
 1.75 بين  يتراوح  بسعر  السوداء  السوق 
 4 إلى  أحيانًا  يصل  وكان  ودينارين،  دينار 
السعر  26 ضعًفا من  يعادل  ما  دنانير، وهو 
الخبراء  فريق  وأكد  المدعوم«،  الرسمي 
تدل  أخرى  أدلة  على  »حصل  أنه  األممي 
في  السواحل  حرس  من  عناصر  تواطؤ  على 

الزاوية مع محمد كشالف«.

 كميات املنتجات النفطية املكررة املستوردة، 2012_2016

المحاسبة ديوان  المصدر: 

 االنفاق علي الواردات من الوقود 

»كتيبة النصر تنظم تهريب الوقود 
بالتعاون مع الجماعات المسلحة في 

الزاوية وصبراتة والجيالت وورشفانة«

»بعض الميليشيات المسيطرة على منشآت 
شركة البريقة وال سيما في الزاوية وسبها، 

تمارس تأثيًرا في قرارات الشركة«
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شحن  وبيانات  تجارية  مصادر  أفادت 
للغاز  الجزائرية  »سكيكدة«  محطة  بأن 
في  بمشاكل  تمر  المسال  الطبيعي 
تباطؤ  مع  محتماًل،  إغالقًا  وتواجه  اإلنتاج 
حسب  وفرنسا،  إسبانيا  إلى  الصادرات 

»رويترز«. وكالة 
على  السفن  تتبع  بيانات  وتشير 
»أيكون« أن آخر شحنة جرى تصديرها من 
وتظهر  فبراير.   27 في  كانت  »سكيكدة« 

أمام  ترسو  أخرى  ناقلة  أن  الشحن  بيانات 
الماضي. أوائل األسبوع  »سكيكدة« منذ 

الوطنية  الطاقة  بشركة  مصدر  وكان 
29 يناير  الجزائرية »سوناطرك«، قال في 
الماضي ، إن محطة »سكيكدة« ستستأنف 
الطبيعي  للغاز  المعتادة  التسليمات 
الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  بعد  المسال، 
وحدة  وعودة  القاهرة  القوة  حالة  ورفع 

اإلنتاج. إلى  المسال  الطبيعي  الغاز 

 مصر تتسلم املليار دوالر األخيرة من قرض البنك الدولي انتكاسة في إنتاج محطة »سكيكدة« للغاز املسال
قالت وزيرة االستثمار المصرية إن مصر تسلمت أمس األربعاء مليار دوالر، وهي 
الشريحة األخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثالثة مليارات دوالر. وتابعت 
الوزيرة سحر نصر »تم تحويل مليار دوالراليوم من البنك الدولي«، الفتة إلى أّن مصر 
تلقت أيضًا 150 مليون دوالر من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح 

طبيعة ذلك المبلغ.
وأشارت نصر إن مصر تسلمت خالل األسبوع الماضى 250 مليون دوالر من 
ألمانيا و170 مليون دوالر من فرنسا   لتدعيم برنامج اإلصالح االقتصادي المصري. 
وتطبق مصر إصالحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وفرض ضريبة القيمة 
المضافة وتقليص الدعم، في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دوالر، على ثالث 

سنوات مع صندوق النقد الدولي.

● املصدر: بورصة ناسداك

 

● سحر نصر

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

السنة الثالثة
العدد 120

اخلميس
20 جمادى اآلخرة 1439 هــ

8 مارس 2018 م

»الشرارة« تحت رحمة اإلغالقات املتكررة
نصف مليون برميل في قبضة »الفوضى«.. ومؤسسة النفط: ال مساومة

الدوالر يواصل خسائره مع تنامي 
املخاوف من حرب تجارية

الصلب  إلنتاج  شركة  أكبر  ثالث  أقرت 
ظلت  أنها  ستيل«  »كوبي  اليابان  في 
مدار  على  الشركة  بيانات  في  تتالعب 

نحو خمسة عقود.
الشركة قضايا غش جديدة  وكشفت 
في تسليط للضوء على التحديات، التي 
قبل  تأسست  التي  الشركة،  تواجهها 
إخفاقات  في  الغارقة  عامًا،   112 نحو 
تتعلق باالمتثال وارتكاب أعمال مخالفة 

للقانون.
وذكرت الشركة اليابانية أن رئيسها 
التنفيذي سيتنحى عن منصبه، متحماًل 
التالعب  فضيحة  عن  المسؤولية 
إلى  ظهرت  التي  النطاق،  الواسعة 
من  الرغم  على  الماضي،  العام  العلن 
الشركة  ثقافة  بشأن  الشكوك  استمرار 
في  عليها  غرامات  فرض  واحتمال 

المستقبل.
تورد  التي  ستيل«،  »كوبي  واعترفت 
صناعة  شركات  إلى  الصلب  قطاعات 
السيارات والطائرات والقطارات في أنحاء 
منتجات  بتوريد  الماضي،  العام  العالم، 
 500 نحو  إلى  صحيحة  غير  بمواصفات 
قطاع  في  بلبلة  حالة  أحدث  مما  عميل، 

سالسل اإلمداد العالمي.
نتائج  إعالن  في  الشركة  وقالت 
مدار  على  خارجية  لجنة  أجرته  تحقيق 
قضايا  أيضًا  اكتشفت  إنها  أشهر  أربعة 

وهوما  المالءمة،  بعدم  تتعلق  جديدة 
العمالء  إجمالي عدد  يزيد  أن  من شأنه 
المتأثرين إلى 605 عمالء، بما في ذلك 

222 عمياًل في الخارج.
ورئيس  التنفيذي  الرئيس  وقال 
هيرويا  المستقيل  اإلدارة  مجلس 
ثقيلة،  بمسؤولية  »أشعر  كاواساكي: 
لعديد  مشكالت  في  التالعب  تسبب  إذ 

العمالء«.
وذكرت الشركة أن كاواساكي سيغادر 
منصبه في األول من أبريل، فيما سيقرر 

مجلس اإلدارة من سيخلفه قريبًا.
تعرضت  ستيل«  »كوبي  أن  يذكر 
العقود  في  الفضائح  من  لسلسلة 
الماضية، بما في ذلك التالعب في عطاء 
وعدم   ،2005 العام  في  جسر  لمشروع 
لسلطات  الحقيقي  دخلها  عن  اإلفصاح 
و2011   2008 أعوام  في  الضرائب 
بيانات  تزييف  عن  فضاًل  و2013، 

انبعاثات في 2006.
قانوني  غير  سياسي  تمويل  وأدى 
في  المحلية  االنتخابات  في  لمرشحين 
الرئيس  استقالة  إلى  أيضًا   2009 العام 
الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس  التنفيذي 
أيضًا  الشركة  وتخضع  الوقت.  ذلك  في 
األميركية،  العدل  وزارة  تجريه  لتحقيق 
مخاطر  تواجه  زالت  ما  أنها  يعني  مما 

قانونية ومالية.

عمرها 5 عقود.. أكبر فضيحة فساد يابانية

121 مليارديًرا سابًقا خرجوا من القائمة 

 »فوربس«.. أغنى أغنياء العالم بدون سعوديني

واشنطن ــ الوسط

األميركية  »فوربس«  مجلة  قائمة  تضمنت 
الجاري  للعام  العالم  أغنياء  ألغنى  السنوية 
2018، مفاجآت عديدة من بينها، خلو القائمة 
من رجال أعمال سعوديين باإلضافة إلى تراجع 

ترامب. األميركي دونالد  الرئيس  ترتيب 
ألصحاب  قياسيا  عددا  القائمة  وضمت 
ألفين  عددهم  بلغ  إذ  العالم،  حول  المليارات 
العالم  حول  دولة   72 من  أشخاص،  و208 

بثروة إجمالية بلغت 9.1 تريليون دوالر.
للمرة  القائمة  شملت  فوربس،  وبحسب 
وزيمبابوي،  المجر،  دولتي  من  أثرياء  األولى 
األثرياء  من  أيٍّ  اسم  عليها  يُدرج  لم  فيما 
السعوديين، وذلك للمرة األولى أيضًا، منذ أن 

.1987 العام  القائمة  المجلة بنشر  بدأت 
سابًقا  مليارديرًا   121 أن  المجلة  وأوضحت 
تراجع  بسبب  العام،  لهذا  القائمة  من  خرجوا 
معاكسة،  سياسية  رياح  »بسبب  أو  ثرواتهم 
كانوا  الذين  العشرة  السعوديون  فيهم  بمن 

2017«، دون أن تحددهم. في قائمة 
وضمت القائمة عددًا قياسيًا ألصحاب المليارات 
من الواليات المتحدة، وبلغ عددهم 585 مليارديرًا، 

تالهم الصينيون بـ373 مليارديرًا.
رئيس  بيزوس«،  »جيف  األميركي  واحتل 

للتجارة  »أمازون«  شركة 
صدارة  اإللكترونية، 
بـ  ُقدّرت  القائمة، بثروة 
وتعد  دوالر،  مليار   112
ثروة  في  القفزة  هذه 
يتم  التي  األكبر  بيزوس 

. تسجيلها
المرتبة  في  وجاء 
شركة  مؤسس  الثانية 
 ، » فت سو و يكر ما «
األميركي »بيل غيتس«، 
تاله  دوالر،  مليار  بـ90 

بـ84  فافيت«،  »وارين  المستثمر  مواطنه 
»برنار  الفرنسي  األعمال  رجل  ورابعًا  مليارًا، 
التنفيذي  الرئيس  وخامسًا  مليارًا،  بـ72  أرنو« 
لـ»فيسبوك«، األميركي »مارك زوكربرغ« بـ71 

مليارًا.
تم  السعودية  أثرياء  من  عددًا  أن  إلى  يشار 
أطلقتها  الفساد،  ضد  حملة  إطار  في  توقيفهم 
السلطات في نوفمبر 2017، كان أبرزهم األمير 
»فوربس«  صنّفته  الذي  طالل«،  بن  »الوليد 
األكثر  الماضي،  العام 
العربي،  العالم  في  ثراًء 
 45 المركزالـ  وفي 
بلغت  بثروة  عالميًا، 

18.7 مليار دوالر.
ترتيب  تراجع  كما 
األميركي،  الرئيس 
في  ترامب،  دونالد 
مركزًا،   222 القائمة 
تناقص  بعد  وذلك 
 3.5 نحو  من  ثروته 
 3.1 إلى  دوالر  مليارات 
مليارات دوالر، حيث أرجعت المجلة هذا التراجع 
إلى  جزئيًا  يعود  ترامب  ترتيب  تراجع  أّن  إلى 
وتراجع  نيويورك،  العقارات بوسط  قيمة  تراجع 

الغولف خاصته. عائدات مالعب 

أكبر عدد  المتحدة على  الواليات  واستحوذت 
بلغ  إذ  واحدة،  دولة  في  المليارات  أصحاب  من 
في  الصين  وجاءت  مليارديرًا،   585 عددهم 

الثاني. المركز 
وحدها  األميركية  كاليفورنيا  والية  وضمّت 
144 مليارديرًا، وهو رقم أكبر من عدد أصحاب 
باستثناء  منفردة،  دولة  أي  في  المليارات 

والصين. المتحدة  الواليات 
أوروبا  في  دولة  أكبر  موقع  ألمانيا  واحتلت 
 123 بها  إذ  المليارديرات،  عدد  حيث  من 
 ،102 119، وروسيا  مليارديرًا، بينما في الهند 
حيث قال كيري دوالن ولويزا كرول، من شركة 
فوربس  مجلة  تصدر  التي  ميديا،  فوربس 
تنمية  الهائلة مستمرون في  الثروات  »أصحاب 
وبين  بينهم  الفجوة  يوسع  ما  وهو  ثرواتهم، 

أي شخص آخر«.
العالم  أثرياء  ألغنى  فوربس  مجلة  وقائمة 
يوم  وُضع  للثروات  تقدير  هي  العام  لهذا 
التاسع من فبراير الماضي، وتعتمد المجلة في 
صرف  وأسعار  األسهم  أسعار  على  تقديراتها 

التقدير. العالم خالل يوم  العمالت حول 

انخفض الدوالر أكثر من 0.5% مقابل الين الياباني، أمس األربعاء، حيث أثارت استقالة 
جاري كون، المستشار االقتصادي للرئيس األميركي دونالد ترامب المخاوف من أن التوتر 

المتعلق بحرب تجارية عالمية يدخل في مرحلة جديدة محتدمة.
في  السابق  المصرفي  كون،  استقالة  أن  السوق  مراقبي  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
»وول ستريت«، ستقوي شوكة قوى الحماية التجارية في اإلدارة األميركية، في إطار سعي 
ترامب لفرض رسوم جمركية عالية على واردات الواليات المتحدة من الصلب واأللومنيوم.
مقابل  أشهر  أربعة  في  مستوى  أدنى  على  قلياًل  يزيد  سعر  فوق  الدوالر  وتماسك 
المخاوف  تفجر  إثر  العائد  منخفضة  اليابانية  العملة  على  المستثمرون  أقبل  حيث  الين، 
من نشوب حرب تجارية، قد تعرقل النمو العالمي في وقت يشهد اتساعًا حادًا في العجز 

األميركي نتيجة خطط ترامب للتحفيز المالي.
ونزل الدوالر %0.6 إلى 105.45 ين، وهو أدنى مستوى منذ يوم االثنين، ويقترب كثيرًا 

من أدنى مستوى في 14 شهرًا الذي سجله يوم الجمعة عند 105.24 ين.
وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عمالت، إلى 89.53.

مكتب  من  بيانات  أكدت  بعدما  ونصف  أسبوعين  في  مستوى  أعلى  إلى  اليورو  وقفز 
إحصاءات االتحاد األوروبي )يوروستات( أن اقتصاد منطقة اليورو نما %0.6 في الربع األخير 

من العام الماضي.
الدوالر فقط، بل تجاوز أيضًا أعلى مستوى في ثالثة أشهر  اليورو مقابل  ولم يصعد 

ونصف الشهر مقابل الجنيه االسترليني وزاد %0.3 إلى 89.60 بنسًا.
االتحاد  من  مسودة  أظهرت  بعدما  الدوالر  مقابل  منخفضًا  االسترليني  الجنيه  وظل 

األوروبي تعاونًا أقل بكثير مع بريطانيا بعد انفصالها عن االتحاد عما دعت له لندن.
المركزي  البنك  اجتماع  قبل  األميركي  الدوالر  مقابل   0.4% الكندي  الدوالر  وانخفض 

الكندي الذي من المرجح أن يبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

االتحاد األوروبي يرد على »ترامب«:

من السهل خسارة الحرب التجارية 
ورسوم جمركية قاسية بانتظارك

بشأن  األوروبي  واالتحاد  األميركية  المتحدة  الواليات  بين  التصعيد  حدة  ارتفعت 
مساٍع أميركية لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب واأللومنيوم.

وحذر االتحاد األوروبي، أمس األربعاء، من خطر نشوب »حرب تجارية« مع الواليات 
المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية قاسية على بعض السلع األميركية، في حال 
مضى الرئيس األميركي دونالد ترامب قدمًا في خططه، وفق وكالة »فرانس برس«.
وشدد رئيس المجلس األوروبي، دونالد توسك، على أن الحروب التجارية »سيئة، 
الحروب »جيدة، ومن  إن هذه  ترامب  قول  على  ردًا  وذلك  السهل خسارتها«،  ومن 

السهل االنتصار فيها«.
العكس  »الحقيقة هي  لوكسمبورغ:  وأضاف توسك في مؤتمر صحفي عقده في 
تمامًا، لهذا السبب أعتقد بقوة أن الوقت حان لكي يتحرك المسؤولون السياسيون 

على جانبي األطلسي بشكل مسؤول«.
لالتحاد  المقبلة  القمة  خالل  رائع«  »نقاش  حصول  يتوقع  أنه  توسك  وأوضح 

األوروبي في بروكسل في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من مارس.
التجارة سيسيليا مالمستروم، من  من جهتها أعلنت المفوضة األوروبية لشؤون 

بروكسل، »ليس هناك رابحون في حرب تجارية«.
وجاءت كلمتها في إطار تقديم االستراتيجية األوروبية للرد على القرار األميركي 

فرض رسوم جمركية تصل إلى %25 على الصلب و%10 على األلومنيوم.
واعتبرت مالمستروم أن القرار األميركي »سيضر بالعالقات بين ضفتي األطلسي« 
مشددة على أنها تريد تجنب أي »تصعيد« وأنها ال تزال تأمل بإعفاء االتحاد األوروبي 

من القرار األميركي بزيادة الرسوم.

<    حقل الشرارة النفطي  

مواطن يدعى حاتم الهادي من الزنتان 
برر اإلغالق بـ»االحتجاج على التلوث 

الذي يسببه الصمام في أرضه«

 فقدان إنتاج قرابة نصف 
مليون برميل وخسائر تقدر 

بـ30 مليون دوالر

طرابلس – الوسط

رحمة  تحت  النفطي  الشرارة  حقل  أصبح 
االحتجاجات  نتيجة  المتكررة،  اإلغالقات 
تكبد  التي  الفردية  والسلوكيات  واإلضرابات 
الدوالرات  بماليين  خسائر  الليبي  االقتصاد 
البالد  فيه  تعاني  وقت  في  واحد،  أسبوع  خالل 

اقتصادية مستعصية. أزمة  وطأة 
وتسبب إغالق صمام حقل الشرارة ألكثر من 
قرابة  إنتاج  فاقد  في  األسبوع  هذا  ساعة   24
مليون  بـ30  تقدر  برميل وخسائر  مليون  نصف 

للنفط. الوطنية  المؤسسة  دوالر، حسب 
اإلثنين  الحقل  في  اإلنتاج  استئناف  وجرى 
»مواطن  من  األحد  ظهر  إغالقه  بعد  الماضي 
منطقة  من  الهادي  محمد  حاتم  يدعى 
الزنتان«، وبرر إغالق الصمام الذي يمر بأرضه 
حقل  يسببه  الذي  التلوث  على  بـ»االحتجاج 

الشرارة ألرضه«.
أن  اعتبرت  للنفط  الوطنية  المؤسسة  لكن 
الليبي »ادعاءات كاذبة، ال  المواطن  تصريحات 
ليس  بل  فحسب  عالميًا  ليبيا  صورة  على  تؤثر 

لها أساس من الصحة«.
نفسه  »المواطن  فإن  المؤسسة  وحسب 
على  اعتدى  كان  الهادي(  محمد  )حاتم 
ركام  بوجود  مدعيًا  الماضي،  العام  الصمامات 
عبرها  يمر  التي  األرض  قرب  منزلية  وقمامة 
األرض  لتنظيف  معه  بالتعاقد  وطالب  األنبوب، 
صندوق  بسرقة  قام  كما  لالبتزاز،  كوسيلة 
في  باستعمالها  وقام  الصمام  ويد  التروس 

فعلته يوم أمس«.
التواصل  جرى  أنه  المؤسسة  بيان  وتابع 
البلدي  والمجلس  االجتماعية  القيادات  كل  مع 
»الذين  الزنتان،  بمدينة  المطار  وسرية 

الطائش«. العمل  استنكروا هذا 
النفط حقل الشرارة بشراكة  وتدير مؤسسة 
الفرنسية  و»توتال«  اإلسبانية  »ريسبول«  مع 
 340 اإلنتاجية  قدرته  وتصل  أويل«،  و»ستات 

يوميًّا. برميل  ألف 
المهندس  النفط  مؤسسة  رئيس  وتوعد 
بلهجة  الحادث  مرتكب  اهلل  صنع  مصطفى 
صارمة قائاًل إن »القانون سيالحق هذه األيدي 
وليس  عاجاًل  العدالة ستطالهم  وإن  اإلجرامية، 

آجاًل«.
قد  واالبتزاز  اإلغالق  »سياسة  أّن  إلى  ولفت 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأن  زمنها،  ولى 
النفطية  الثروة  على  األمين  الحارس  ستظل 

ولن تساوم على ذلك«.
ألف   280 إلى  يصل  ما  ينتج  الحقل  وكان 
وتوقف  الماضية.  األسابيع  في  يوميًا  برميل 

بسبب  الحقل  في  مرات  عدة  موقتًا  اإلنتاج 
وعمال  النفطية  المنشآت  حرس  احتجاجات 
الماضي  ديسمبر  في  افتتاحه  إعادة  منذ  نفط 

بعد عامين من إغالق خط األنابيب.
خالل  ليبيا  في  النفطي  اإلنتاج  وتعافى 
له  مستوى  أعلى  إلى  ووصل  الماضية  األشهر 
منذ ثالث سنوات، إذ هدأت عمليات القتال بين 
الفصائل  واتفقت  أخيرًا،  المسلحة  المجموعات 

البالد. لتوحيد  مبدئيًّا على خطوات  الرئيسة 
على الصعيد الدولي، قالت وكالة »بلومبرغ« 
ارتفعت  النفط  أسعار  إن  اإلثنين،  األميركية، 

الشرارة. اإلنتاج في  بتعليق  متأثرة 
في   0.8% ارتفع  برنت  خام  أن  وأضافت 
بلغ  انخفاض  بعد  الماضي  اإلثنين  تعامالت 
اإلنتاج  أن  إلى  الماضي، مشيرة  األسبوع   3.6%
في حقل الشرارة، وهو األكبر في شمال أفريقيا، 
في  تسببت  احتجاجات  إثر  األحد  أمس  توقف 

ليبيا. النفط في  إنتاج  عرقلة 
يكافح  كان  النفط  أن  »بلومبرغ«  وذكرت 
يناير  في  إليها  وصل  التي  قفزاته  الستعادة 
يفرضها  التي  التحديدات  ظل  في  الماضي 

الدول  منظمة  جهود  على  األميركي  اإلنتاج 
لتصريف  وحلفائها  »أوبك«  النفط  المصدرة 

تخمة في اإلمدادات.
وقالت إن »ارتفاع اإلنتاج الليبي كان بمثابة 
إزعاج لسوق النفط، في ظل مخاوف من أن أي 
قد  مستوى  إلى  بالبلد  تدفع  قد  إضافية  زيادة 
في  بالمساعدة  ألوبك  تعهدها  عنده  يُختَبر 

الحد الفائض في اإلمداد«.
النفط  االقتصاديين في مؤسسة  كبير  وذكر 
تاكايوكي  اليابانية،  الوطنية  والمعادن  والغاز 
تقييد  مع  تتجاوب  النفط  »أسعار  نوجامي: 

الليبي«. اإلنتاج  نتيجة توقف  اإلمداد 
ليبيا  في  الجيوسياسية  »المخاطر  وأضاف: 
ذلك  أن  اتضح  لكن  تراجعت  أنها  يعتقد  كان 
الشرارة  عاود حقل  وإن  )االعتقاد( خاطئ. حتى 
)في  آخر  توقف  خطر  يبقى  أخرى،  مرة  اإلنتاج 

قائمًا«. اإلنتاج( 
التهديدات  عن  الحديث  فإن  محللين،  ووفق 
التي تحيط بنصف مليون برميل، إجمالي حجم 
الفوضى  رحمة  تحت  يبقي  الشرارة،  حقل  إنتاج 

في ظل غياب األمن وسلطة القانون.

<  الوليد بن طالل<   بيل غيتس <  مارك زوكربيرغ <  دونالد ترامب<   جيف بيزوس

 تطور أسعار خام تكساس خالل 3 أشهر 

2208 مليارديرات، 
من 72 دولة  ثروتهم
 9.1 تريليون دوالر
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النيهوم فعال أسلوب .. ولكن!
النيهوم  )صادق  إن  القائل  الرأي  مع  اتفاقي  من  الرغم  على 
بصانع  ليس   ( إنه  أقول  أن  أستطيع  ال  أنني  إاّل  أسلوب(  فعًل  هو 
لمفاهيم أو منتج ألفكار( وإن كنت ال أتفق مع الكثير منها، فكاتب 
شعرية   ( كتابه  في  العوكلي  سالم  عنه  قال  الذي  النيهوم،  مثل 
ضد  المسلم   "  :  128 ص.  المؤتمر  منشورات   – السابح(  السرج 
الملحد،  المؤمن  الديمقراطية،  ضد  والديمقراطي  المسلم، 
العلماني، األصولي، الخائف على ديمقراطية الجامع من ديمقراطية 
البرلمان، الحداثي الرافض لمصطلحات المجتمع المدني؛ ألنها لم 
المرتكنُ  السلطة،  نصِّ  على  غضبه  جام  الصاب  القرآن،  في  ترد 
، المصالح المتفائل، المفكر المتشائم، الليبرالي  إلى سلطة النصِّ
عضو اللدنة التأسيسية للتحاد االشتراكي العربي، والجدلي الكبير 
الذي تأسس خطابه الفكري على ثنائيات متصارعة تمحورت حول 
من  اإلسلم  وعصرنة  جانب  من  العصر  الدائبة ألسلمة  محاوالته 

جانب آخر.. ".
إذا  إاّل  ألفكار  منتج  أنه  البد  )الثنائيات(  هذه  بمثل  كاتبًا  إن 
كان  وإن  التي  التخصصات،  متعددة  العديدة،  دراسته  اعتبرنا 
الباحث في مفاهيم وأفكار اآلخرين ال تحمل فكرًا  يتناولها برؤية 

ومفهومًا أنتجه، أو صنعه النيهوم.
أن  أرى  مثلما  تماما  مفكر،  فيلسوف  النيهوم  أن  أرى  إنني 
يبتدع نصوصه  أديب مبدع؛  الفاخري 
هو  أكان  سواء  حقيقية،  تجربة  من 
إنه   - قراَءه  نحن  كنا  أو   - محورها 
للمرء  يخيل  بكلمات  التجربة  يصوغ 
وجدانه،  من   - بصدق   - ينحتها  أنه 
فتصل  المتلقي  عاطفة  نحو  بها  يتجه 
فالفاخري  شجونه.  فتثير  إليه  حارة 
يسعى على الدوام - من خلل سلوكه 
االجتماعي – إلى كمال يريد أن يكون 
يكون  أن  يتمنى  مثلما  تمامًا،  عليه 

الناس عليه.
الذي  الكمال  هذا  أن  نعتبر  ال  ولم 
ينشده هو، على نحو ما، مبدأ أو هدف 
منحاز  هو  بعينها  بفلسفة  قناعة  أو 
فهل  كذلك  األمر  كان  وإذا  إليها؟ 
أستطيع أن أقول أنها شكل من أشكال )األيدولوجيا( . وهل النيهوم 

صاحب مثل هذه الفلسفة؟
قد يجد الباحث في رسائل النيهوم بعضًا من تجاربه الشخصية، 
مجرد  ظلت  ولذلك  الفاخرى،  وظفها  مثلما  يوظفها  لم  ولكنه 
الكثير لنصوصه، كتشبيهات  الفاخري  نصوص ساخرة وظف منها 
في  معه  تتوافق  أن  دون  من  ولكن  الرائعة،  النيهوم  وصور 
جميلة  زيتية  لوحة  المرء  يستخدم  مثلما  األمر  فبدأ  المضمون، 
هذه  ولعل  األساس،  في  جميلة  هي  دارًا  بها  يزين  رائع  لفنان 
محاكاة  في  يعتقدون  القراء  بعض  جعلت  التي  هي  االستعارات 
الفاخري للنيهوم. لعل ما أقصده سيتضح عندما نتناول إحساسهما 
أدق،  بمعنى  أو  منها، من خلل نصوصهما،  ومعاناتهما  بالغربة، 

رسائل النيهوم للفاخري.
غالبًا ما يجد الباحث، في رسائل النيهوم نوى للكثير من مقاالته 
يتناوالن  كانا  أنهما  والواضح  الفاخري.  على  رسائله  في  وتحديدًا 
هذه النوى قبل أن نجدها قد تفتقت مقااًل، يكتبه النيهوم بأسلوب، 
ويتناوله الفاخري بأسلوب آخر، ولو توفرت رسائل الفاخري للنيهوم 
لوجدنا هذا األمر أكثر وضوحًا، فنحن في الواقع ليس بين أيدينا 
التي  المواضيع  من  هي  الغربة،  للفاخري.  النيهوم  رسائل  سوى 

تناوالها، وهي التي ستكون موضوعنا للحلقة القادمة.

<    جانب من الحلقة النقاشية

إنني أرى أن النيهوم 
فيلسوف مفكر، متاما مثلما 

أرى أن الفاخري أديب 
مبدع؛ يبتدع نصوصه

من جتربة حقيقية

دعا البيان إلى وضع استراتيجية 
عربية للتصّدي لظاهرة الهجرة 

غير الشرعية للنساء والفتيات

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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بنغازي - مريم العجيلي

الصيانة  »عملية  أن  للمصلحة  التابعين  المرممين  أحد 
من  القوس  وحماية  والقبة،  السقف  معالجة  تستهدف 
خلل وضع سقف خشبي يحاكي أسلوب البناء في ثلثينات 
التعرية  مخاطر  من  القوس  لحماية  الماضي،  القرن 
وتجميل  ولتحسين  البحر،  من  لقربه  الجوية  والعوامل 

محيطه«.
القوس،  سقف  على  )بومشي(  »وضعوا  شلبي:  وتقول 
العام  في  الطوعي  للعمل  بيد(  )يدًا  لحملة  اجتماع  وخلل 
من  بنوع  قال  اآلثار،  مصلحة  عن  ممثل  وبحضور   ،2017
يفتخر  وكأنه  بالسقف،  )بومشي(  وضعوا  إنهم  الفخر 
أنه  ويبدو  ملتحيًّا  الرجل  كان  لألمر،  أحد  ملحظة  بعدم 
من  نساء  أعضاء  مشاركة  فكرة  طرحت  فعندما  متشدد، 
ترميم  عملية  أي  في  معهم  للتعاون  كمتطوعات  الحملة 
علش  ناقص..  ما  )هذا  قال  القديمة  للمدينة  تنظيف  أو 
في  المرأة  مشاركة  لرفضه  إشارة  في  تمو؟!(،  الرجالة 

التطوعي«. العمل 
آثار  بمراقبة  الفنية  الشؤون  قسم  رئيس  ووصف 
الترميم  عملية  الشيباني  محمد  رمضان  طرابلس 
قام  من  الشديد  »لألسف  قائًل:  وأوضح  بالـ»تخريبية«، 

اإلدارة  هي  التخريب  بهذا 
والرجل  اآلثار،  لمصلحة  العامة 

هو  الخراب  هذا  على  المشرف 
درغوت  المهندس  اآلثار،  شؤون  مستشار 

القديمة  المدينة  لجهاز  تنفيديًا  مديرًا  كان  الجدي، 
طرابلس، وستظهر آثار هذا التخريب في السنوات القريبة 

المقبلة وستكون عنيفة وقد تقضي على القوس«.
بخبراء  اآلثار  مصلحة  استعانة  عدم  حول  وأضاف 
»كان  قائًل:  الترميم  عمليات  في  متخصصين  أجانب 
لدينا  غيرهم،  أو  باإليطاليين  االستعانة  جدًا  السهل  من 
ما  أروع  من  بدراسة  قاموا  إيطاليا  من  مختصون  زملء 
تفاصيل  على  تحتوي  العام2011،  قبل  للقوس  يمكن 
والدراسة  العلمية،  الطرق  بأحدث  الترميم  لعملية  كاملة 
متى  قبلهم  من  للتنفيذ  فقط  تحتاج  بالمصلحة  موجودة 
استقرت األمور لكن )تسكير الراس(، القوس لم يكن في 
كان  سريع،  وترميم  للصيانة  ويحتاج  للغاية  محرج  وضع 

من الممكن االنتظار إلى حين استقرار الوضع«.
العالمية  الشركة  مشاركة  أن  إلى  رمضان  وأشار 
الترميم  الترميم كانت كدعم لعملية  للكهرباء في عملية 

فقط.
لجهاز  السابق  المدير  إمام  باش  المهندس حسام  أما 
من  استقال  الذي  طرابلس،  فرع  التاريخية  المدن  إدارة 
2014 على خلفية تعرض كل من جامع  منصبه في العام 
لعمليات  التاريخي  درغوث  وجامع  مانلي  القره  باشا  أحمد 
تخريب من قبل مجموعات مسلحة وصفها باش إمام في 
نص استقالته بأنها )مجموعات خارجة عن القانون تتمتع 
وصف  القديمة(،  المدينة  باجتياح  تقوم  وحماية  بنفوذ 

بأنَّها »غير مهنية«. الترميم  عملية 
من  نوعٌ  ينقصها  الترميم  »عملية  إمام:  باش  وقال 
ميثاق  بحسب  ترميم  أو  صيانة  عملية  فأي  المهنية، 
العلوم  بكافة  تستعين  أن  يجب   )1964( البندقية 
ووقاية  دراسة  في  المساهمة  تستطيع  التي  والتقنيات 
عملية  في  يحدث  لم  وهذا  المعماري،  اإلرث 

القوس«. ترميم 
منحت  الترميم  »عملية  وأضاف: 
يتم  ولم  حديثًا،  شكًل  القوس 
بالخصوص  فني  تقرير  أي  تسليم 
المستخدمة  المواد  على  للطلع 
وبالفعل  الترميم،  عملية  في 
ومن  اإلسمنت،  استعمال  تم 
اإلسمنت  أن  عليه  المتعارف 
أن  يمكن  ال  أملح  على  يحتوي 
ترميم،  عملية  في  تستخدَم 
استخدامه  يمكن  اإلسمنت 
ولكن  والقواعد،  األساسات  في 
في  أيضًا  استخدامه  تم  ولألسف 
وهذه  ولبدة،  صبراتة  آثار  ترميم 

فنية متكررة«. مشكلة 
مجموعة  انتقاد  إلى  إمام  باش  وأشار 
من الطلبة من قسم العمارة بكلية الهندسة 
عملية الترميم، برغم قلة خبرتهم في هذا المجال.
القوس  وضع  في  الشيباني  مع  إمام  باش  يتفق  وال 
فأحجاره  للسقوط،  معرض  غير  »القوس  فقال:  الخطر، 
تحيط  التي  األخطار  بعض  هناك  ولكن  وقوية،  ضخمة 
الذي  الكربون  أكسيد  ثاني  من  للتلوث  تعرضه  منها  به 
تسبب في إحالة لونه إلى األسود، ووجود بعض النباتات 
المتكرر  والسقوط  بالحجارة،  الفراغات  بين  والفطريات 

لبعض الحجارة من جسم القوس«.
تم  طرابلس،  مدينة  في  أورليوس  ماركوس  قوس 
ماركوس  لإلمبراطورين  تكريمًا   ،163 العام  في  تشييده 
الحكم  أثناء اشتراكهما في  أورليوس ولوكيوس فيروس، 
في الفترة بين العامين 161 - 169، لمناسبة انتصارهما 
والحضارات  اآلثار  وأستاذ  للباحث  وفقًا  الفرس،  على 
حول  تاريخية  دراسة  قدم  الذي  عيسى،  محمد  القديمة 
التي  العرب«  »آثار  بمجلة  نشرت  العصور  عبر  القوس 
المدينة  وإدارة  تنظيم  ومشروع  اآلثار  مصلحة  تصدرها 

العام1991. القديمة طرابلس 

توثيقه في صورها،  استطاعت  ما  بواسطة  بدأت هبة، 
حملة بمواقع التواصل االجتماعي في العام 2017 ودشنت 
»#أنقذوا_المدينة_القديمة_طرابلس«،  وسم  لها 
المظلم من رحلتها، وتلقي  الجانب  تستعرض من خللها 
الترميم التخريبة التي  الضوء على حالة اإلهمال وعمليات 
عملية  ضمنها  ومن  بالمنطقة،  األثرية  األبنية  طالت 

ترميم قوس ماركوس في العام 2016.
ديسمبر  في  تويتر  على  الحملة  »بدأت  هبة:  وتقول 
القديمة  بالمدينة  التصوير  جوالت  فخلل   ،2017 العام 
والمساحات  المهملة  التاريخية  للمباني  الصور  والتقاط 
بأنني  وشعرت  صدمة  حالة  في  كنت  المهدمة،  الواسعة 
في  اإلهمال  بسبب  مدمرة  أقواس  يصدق،  ال  شيء  أمام 
في  تسببت  مرتفعة  سيارات  دخول  بسبب  أو  الصيانة 
تحولت  القديمة  البيوت  بعض  األقواس،  من  أجزاء  هدم 
واألثري  والتاريخي  الثقافي  موروثنا  للقمامة،  مكب  إلى 
على  الضوء  تسليط  الحملة  من  الهدف  فكان  خطر،  في 
اإلهمال  وإظهار  إليه  آلت  وما  القديمة،  المدينة  وضع 
الجميع  ليستفيق  لتاريخنا،  والهدم  والتشويه  والتخريب 
حماية  عن  المسؤولية  الجهات  خصوصًا  غيبوبتهم،  من 
وتحمل  إلنقاذه  العالم  من  المساعدة  وطلب  التاريخ  هذا 

المسؤولية ما يحدث«.
وعن اختيارها شبكات التواصل كمنصة لحملتها قالت: 
من  كثيرٌ  معي  تواصل  جدًا،  قوية  ميديا(  »)السوشيال 
بهذا  مهتمين  العالم،  كل  من  والصحفيين  اإلعلميين 
التاريخية والثقافية واألثرية  الموضوع، إلدراكهم األهمية 
)السوشيال ميديا( وسيلة  القديمة في طرابلس،  للمدينة 
تغيير  في  تساهم  وبسلمية  االستغاثة  صرخات  إليصال 

واقع الحال وإيقاظ الجميع من الغفلة والتوعية«.
لقوس  أربع صور  حملة شلبي،  منشورات  ومن ضمن 
منذ  للقوس  مختلفة  زمنية  مرحلة  فيها  تتبع  ماركوس 
العام 2016 وحتى العام 2018، أي منذ آخر عملية ترميم 
له في العام 2016، ويظهر من خلل الصور مدى التغيير 
الفترة  هذه  خلل  للقوس  الخارجي  بالشكل  حدث  الذي 
الزمنية، وكتبت هبة مع الصور: »تخريب قوس ماركوس 

وتشويهه«. أورليوس 
القوس  »سقف  الترميم،  عملية  حول  شلبي،  وتقول 
تحول  أنه  المعروف  ومن  كثيرة،  تاريخية  بمراحل  مرَّ 
لقبة في العهد اإلسلمي ليتم استخدام القوس كمسجد، 
وهناك تقارير توضح أن السقف مصنوع من الحجارة، في 
وطمس  الحجارة  على  اإلسمنت  وضع  تم  الترميم،  عملية 
تجميل  عملية  هو  للقوس  حدث  ما  منها،  مهمة  معالم 

ترميم«. وليس 
فى أغسطس العام 2016، أعلنت مصلحة اآلثار الليبية 
مع  بالتعاون  للقوس  وصيانة  ترميم  عملية  في  البدء 
حينها  في  وأوضح  الكهرباء،  لخدمات  العالمية  الشركة 

هبة شالبي مصورة ترصد بعدستها تخريب وتشويه »قوس ماركوس«

على هامش اجتماعات لجنة المرأة العربية

ليبيا تشارك في إعادة صياغة »بيان قرطاج«

 عرض مسرحي ومعرض للكتاب 
بمهرجان مصراتة للتسوق

نظم قسم البرامج واألنشطة الثقافية التابع لمكتب اإلعلم والثقافة بنغازي 
جلسة  وهي  »فسحة«،  نقاش  حلقة  األحد،  الثقافي،  البوري  وهبي  مركز  في 

ثقافية حول قضية ثقافية أو فنية محددة مسبقًا.
»أدب  حول  النقاش  حلقة  فيه  أقيمت  والذي  الماضي  للشهر  واستكمااًل 
عن  تحدث  والذي  التهامي،  أحمد  الباحث  من  بمقدمة  النقاش  بدأ  الحرب«، 
أدب الحرب في مجمل في أعمال أدباء عالميين ومن ضمنهم الكاتب األميركي 

»إرنست همينغوي«.
أدارت الجلسة مديرة قسم األنشطة رحاب شنيب، وقدمت نبذة تعريفية عن 
نشاط الفسحة، حيث أوضحت بأنها حلقة نقاش تجمع بين الكتاب واألدباء، و 
ستكون الفسحة المقبلة حول الصالونات الثقافية، وتطرقت شنيب إلى رواية 
صدرت حديثًا للكاتب معتز بن حميد بعنوان »رسائل الفردوس« وقرأت جزًءا 

خاصًا منه بالحرب.
المكان  ليبية  كونها  عن  تحدثت  فقد  عياش  شكري  وجدان  الشاعرة  أما 
كل  في  تدور  التي  الحرب  عن  قصائد  ألقت  و  والروح،  الجنسية  وفلسطينية 
الراحل  والحقوقي  للناشط  القصائد  وأهدت  وليبيا(،  )فلسطين  البلدين 
عبدالسلم المسماري، وأشارت بأن الحرب تسبب الفقد سواء كان فقدًا جسديًا 

أو روحيًا أو فقدًا في القيم.
الشاعرة نادية محمد فقالت »الكتابة عن الحرب أشبه بانغراس سكين في 
القلب، نفس اآلالم تبقى، أما الكتابة في الحرب فهي تختلف من كاتب يكتب 

عن أحداث عاشها والمسها وعن كاتب كتب عنها من بعيد«.

ضمن فعاليات مهرجان مصراتة العائلي للتسوق 2018، 
عرضت فرقة المسرح الوطني مصراتة مسرحية »خرافة أم 

بسيسي« على خشبة مسرح قاعة الشهداء السبت بالمدينة، 
بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين وأهالي 

المدينة.
والمسرحية من إخراج مصطفى بزين وبمشاركة شباب المسرح 

الوطني مصراتة.
وضمن الفعاليات أيضًا افتتحت الهيئة العامة للثقافة معرضا 

للكتاب قدم مجموعة كبيرة من العناوين الثقافية والعلمية 
والفنية وكتاب الطفل وغيرها من التخصصات وبمشاركة عدد من 

دور النشر المحلية،وفقًا للمكتب االعالمي للهيئة.
وصرح رئيس اللجنة التسييرية بالهيئة الثقافة حسن أونيس 

بأن يشهد تخفيضات على مبيعات الكتب بهدف توفير الكتاب 
بأسعار مالئمة، ومنح فرصة أكبر القتناء الكتاب.

وسيتضمن المهرجان الذي يختتم فى الخامس من مارس 
الجاري، مناشط ثقافية والفنية.

تسير المصورة الليبية هبة شالبي )41 
عامًا( في شوارع المدينة القديمة في 

طرابلس، بدافع من الشغف والفضول وحبًا 
لكل ما هو تاريخي وقديم في المنطقة، 
محاولة توثيق الجانب المشع والمظلم 

للمدينة في صورها.
فتتحول كاميرا هبة إلى أداة لتوثيق 
حالة اإلهمال الذي يطال بعض األبنية 

القديمة والمعالم اآلثرية والتاريخية 
الموجودة بالمدينة القديمة، وتسليط 

الضوء على الحالة العامة لهذا اإلرث 
الثقافي والتاريخي.

بحكومة  االجتماعية  الشؤون  وزيرة  شاركت 
المرأة  لجنة  اجتماعات  في  الشافعي،  فاضي  الوفاق، 
العربية، التي نظمتها الجامعة العربية بتونس، حول 

»الهوية واالنتماء« من 28 فبراير وحتى 2 مارس.
المرأة  لجنة  اجتماعات  في  ليبيا  الشافعي  ومثلت 
شعار  تحت  والثلثين،  السابعة  دورتها  في  العربية 
المنطقة  في  آمنة  مجتمعات  أجل  من  »المرأة 
وكذلك  مارس،  األول من  في  التي عقدت  العربية«، 
للجنة   62 للدورة  اإلقليمي  التحضيري  االجتماع 
هيئة  مع  بالتعاون  الجمعة  عقد  الذي  المرأة،  وضع 
إدارة  صفحة  نشرت  ما  وفق  للمرأة،  المتحدة  األمم 
على  الوزراء،  مجلس  برئاسة  واإلعلم  التواصل 

»فيسبوك«.
الشؤون  لوزارة  اإلعلمي  المكتب  وبحسب 
الصياغة  إعادة  لجنة  في  ليبيا  شاركت  االجتماعية، 
ومخرجات  التوصيات  ومراجعة  قرطاج  ببيان  الخاصة 
والجزائر  وتونس  البحرين  من  كل  مع  المؤتمر 

والمغرب.
والمشاركون  المشاركات  »نحن  البيان:  في  وجاء 
العربية  المرأة  للجنة  والثلثين  السابعة  الدورة  في 
رئيس  وبإشراف  التونسية  الجمهورية  من  بدعوة 
الجهود  نثمّن  السبسي:  قائد  الباجي  الجمهورية 
على  وتمكينها  العربية  المرأة  دور  لتعزيز  المبذولة 
آليات  خلل  ومن  واإلقليمي  الوطني  المستويين 
نؤّكد ضرورة مواصلة  المشترك، كما  العربي  العمل 
االقتصادية  حقوقها  وحماية  دعم  على  العمل 

واالجتماعية والسياسية«، حسب »تونس اآلن«.
تطوير  على  الحرص  أهمية  »نؤّكد  وتابع: 

التمييز،  أشكال  لكّل  إزالة  والتشريعات  القوانين 
كرامتها  على  وحفاًظا  المرأة  لمكانة  وتعزيزًا 
للمرأة  الرّائد  الدور  تثمين  ونجدّد  اإلنسانية. 
ثقافة  إرساء  أجل  من  المجاالت  مختلف  في  العربية 
واتّخاذ  التطرّف،  ومقاومة  والديمقراطية  الحوار 
والتمييز  العنف  المتعّلقة بمناهضة  الوقائية  التدابير 
والبرامج  التوعوية  اآلليات  وتشجيع  المرأة،  ضدّ 
الدّعم  ونجدّد  الشأن.  هذا  في  والتربوية  التثقيفية 
الفلسطيني  الشعب  لقضية  والمبدئي  الثابت 

في  وثباتها  الفلسطينية  المرأة  دور  وإكبار  الشقيق، 
النضال والصمود«. مختلف ميادين 

قبل  من  العمل  من  »مزيد  إلى:  البيان  ودعا 
والتنسيق  بالتعاون  كاّفة  الوطنية  المؤسّسات 
المنّظمات  مع  والتنسيق  المدني،  المجتمع  مع 
اإلنسانية  الحقوق  تجسيد  على  والدولية  اإلقليمية 
تحقيق  في  دورها  وتفعيل  وممارسة  واقعًا  للمرأة 
واالستقرار.  والسلم  األمن  على  والحفاظ  التنمية 
الناجحة  والممارسات  والتجارب  الخبرات  وتبادل 
متابعة  أجل  من  والدولي  العربي  المستويين  على 
تحقيق األهداف المنشودة من خلل اآلليات المعنية 
وضمان  الوطني.  المستوى  على  المرأة  بشؤون 
والتأهيل  القدرات  وبناء  التدريب  في  المرأة  حقّ 
ضمان  على  والعمل  المعلومة.  إلى  والوصول 
في  وإدماجها  االجتماعية  التغطية  في  المرأة  حقّ 
عربية  استراتيجية  ووضع  المهيكلة.  القطاعات 
للنساء  الشرعية  غير  الهجرة  لظاهرة  للتصدّي 
الناتجة  اإلنسانية  المآسي  من  والحدّ  والفتيات 
واللجئات.  الّلجئين  حقوق  احترام  وضمان  منها 
الدول  لجامعة  التابعة  المرأة  بلجنة  االرتقاء  ودراسة 
العربية إلى مجلس وزاري لشؤون المرأة يتكون من 
المعنية  الرسمية  الوطنية  اآلليات  ورؤساء  الوزراء 
مع  وبالتواصل  العربية  المنطقة  في  المرأة  بشؤون 
العلقة. والسعي  اإلقليمية والدولية ذات  المنظمات 
والفتاة  المرأة  ضد  العنف  مناهضة  اتفاقية  لتبني 
التونسية  الجمهورية  مقترح  ودعم  األسري،  والعنف 
والمتعلق  المتحدة،  األمم  لمنظمة  به  تقدمت  الذي 
في  والطفل  المرأة  لصورة  عالمي  يوم  بتخصيص 

مثقفون: الكتابة عن الحرب أشبه 
بانغراس سكني في القلب

أطلقت حملة أنقذوا المدينة القديمة طرابلس

<   فاضي الشافعي وزير الشؤون االجتماعية
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استطاع المشترك الليبي فؤاد القريتلي )30 عامًا( أن 
يخطف قلوب ثالثة مدربين بسبب أدائه المتميز ألغنية 
»Creep« وعزفه على الغيتار، خالل مشاركته في مرحلة 
 ،)The Voice( فويس«  »ذا  ببرنامج  وبس«  »الصوت 

الذي يبث عبر شبكة »إم بي سي«.
صدمته  حماقي  محمد  الفنان  أعلن  الحلقة  وخالل 
من القريتلي بسبب اختياره لالنضمام إلى فريق الفنانة 
أحالم، في حين أنه هو أول من التفت إليه. وكان فؤاد 
أشعل مسرح »ذا فويس« بصوته الرائع، ليلتفت له محمد 
الفنانة  تلتها  أحالم  له  التفتت  ثم  البداية،  في  حماقي 

إليسا.
وحاول حماقي أن يجعل المتسابق الليبي ينضم إلى 
فريقه، إال أنه قرر أن ينضم إلى فريق أحالم مشيرًا إلى 
أن اختياره نابع عن اقتناعه أنه سيستطيع أن يقدم أكثر 

معها.
حماقي،  محمد  ليحيي  القريتلي  فؤاد  ذهب  وعندما 
أعلن له األخير بدوره أنه مصدوم من تصرفه ألنه لم 

يختره.
وبعدها منحت أحالم المتسابق الليبي مشبكًا ذهبيًا، 
لتقول له: »إنه من الذهب ألنها تحب أن تدلل فريقها«، 
األمر الذي دفع الفنان عاصي الحالني ليمزح معها قائاًل: 

»لو دهب اديني واحد«.
وبدأت شهرة القريتلي عبر مواقع التواصل االجتماعي 
قبل أعوام قليلة، إذ لفت األنظار بما يقدمه من رسائل 
حيث  المحتوى،  أهمية  رغم  الظل  بخفة  تتمتع  هادفة 
يظهر فؤاد في كل مقاطعه المصورة وهو يبتسم عازفًا 
على قيثارته المميزة مع خلفية بسيطة تناسب الرسالة 

صوتية  مؤثرات  من  تيسر  ما  مستخدمًا  يقدمها،  التي 
وبصرية بسيطة للغاية لكنها مؤثرة.

فئة  في  عربيًا  األشهر  البرنامج  في  مشاركته  وقبل 
الغالب  الطابع  كان  الغنائية،  المواهب  اكتشاف  برامج 
على ما يقدمه القريتلي كوميديًا ساخرًا يتناول المواطن 
السيولة  ونقص  الخبز  طابور  مثل  اليومية  ومشاكله 
غير  االجتماعية  القضايا  إلى  إضافة  الكهرباء  وانقطاع 
الزواج  تأخر  الحالية مثل  السياسية  باألحداث  المرتبطة 

والعنوسة.

وعن بداية تعلمه العزف على الغيتار، يقول القريتلي 
لم  لكنه  أعسر  لكونه  األمر  هذا  في  صعوبة  واجه  إنه 
يجد آلة تناسبه مما اضطره لتعلم العزف باستخدام يده 
اليمنى، غير أنه لم يلجأ إلى مدرب متخصص بل استعان 
بدروس عبر موقع »يوتيوب«، إضافة إلى مساعدة بعض 

أصدقائه ممن يجيدون العزف على هذه اآللة.
الليبي  الفنان  يقول  موضوعاته،  اختيار  كيفية  وعن 
الشاب إنه يختارها من المحيط االجتماعي الذي يعيش 
شخصيًا،  هو  حاله  عن  تعبر  أن  بالضرورة  وليس  فيه، 

أشخاص  مجرد  أو  ألصدقاء  حدثت  المواقف  من  فكثير 
سمع بحكاياتهم مثل »نبي نتزوج« و»ندوش بالمالقي« .
ذو  سالح  ميديا«  »السوشيال  أن  القريتلي  ويرى 
حدين، إذا ساهمت مواقع التواصل االجتماعي خصوصًا 
»فيسبوك« في شهرة أصحاب المواهب، غير أن الجانب 
السيئ منها أنها جعلت المتلقي ال يبذل مجهودًا للوصول 
إلى ما يحب، بل تأتيه المواد المصورة أو المسجلة حتى 

أطراف أصابعه.
ومن أبرز ما قدم القريتلي »ردوا عليهم« و»بالدي« 
أسامة  أخرجهما  »دراغونوف«  أغنية من مسلسل  وهي 

رزق.
وفي حوار سابق للقريتلي، قال إنه يعول في الغالب 
أنه سبق وأن قدم بعض  الليبي، مؤكدًا  الجمهور  على 
المحاوالت خارج ليبيا لكن نتائجها لم تكن مرضية له، 
األردن مع فرقة »النومادز«، لكن بعد  مثل تجربته في 
النجاح الذي حققه النجم الليبي الشاب بعد مشاركته في 
برنامج »ذا فويس« بات الطريق ممهدًا له كي يقتحم 

الفضاءات العربية.
وكان نجاح القريتلي دافعًا ألن يلقي مشروع »صوت 
وصورة« الشبابي اإلعالمي الضوء عليه في بداية انطالق 
والمنتج  المخرج  المشروع  مؤسس  يقول  إذ  المشروع، 
كان  واإلنتاج  للفكرة  »التجهيز  الميري:  طارق  الشاب، 
في ديسمبر 2016، وتوج بنشر أول فيديو، حقق انتشارًا 
واسعًا بعنوان )كيف تنشهر بموسيقتك؟(، وكان فيديو 
ترفيهيًا يوضح جانبًا من قصة نجاح الفنان فؤاد القريتلي، 
واستخدامه للسوشيل ميديا والموسيقى إليصال رسالته 

وتفاعله مع الجمهور«.

فؤاد القريتلي صوت من ذهب.. خطف قلب أحالم و»صدم« حماقي
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المشارك الليبي في برنامج »ذا فويس«

<  حماقي <  أحالم 

<  فؤاد القريتلي

شرم الشيخ – محمد علوش

الصحافة كانت سببًا مباشراً في دخولها مجال التمثيل

ليلى طاهر لـ »الوسط«: أرفض الحديث عن حياتي 
الخاصة.. وجيلنا كان يحب بعضه دون مصالح

على بدرخان: سعيد بالتكريم.. وليلى علوي: اختيار السينما األمريكية 
ضيف شرف للمهرجان دليل على قوته

حسن حسني يطمئن الجمهور على 
صحته.. ويؤكد: المهرجان سيزدهر 

في الدورات المقبلة

 يقام في مدينة المحبة والسالم

»حكاية سناء« يختتم فعاليات الدورة الثانية
من مهرجان شرم الشيخ السينمائي

فعاليات  السينمائي«  الشيخ  »شرم  مهرجان  يختتم 
عروض  من  أيام  ثمانية  بعد  الجمعة،  الثانية،  دورته 
األفالم والورش السينمائية، وبمشاركة 68 فيلمًا من 28 

دولة.
دورة هذا العام كانت برئاسة شرفية للفنانة المصرية 
لهذا  باختيارها  سعادتها  عن  أعربت  التي  علوي  ليلى 
أبو  علي  الراحل  الناقد  روح  إلى  الدورة  وأهدت  المنصب، 

شادي.
سعيدة  أنها  لـ»الوسط«  تصريحات  في  وأضافت 
الشيخ  شرم  في  يقام  الذي  المهرجان  هذا  في  بوجودها 
العام  ولد  الذي  المهرجان  أن  مؤكدة  السالم(،  )مدينة 
وأن  المصرية  الفنية  المهرجانات  إلى  الماضي هو إضافة 
على  دلياًل  يعتبر  فيلمًا   68 في  ممثلة  دولة   28 مشاركة 

المهرجان. نجاح 
كضيف  األميركية  السينما  اختيار  أن  ليلى  واعتبرت 
للقائمين  ثاقبة  ونظرة  هامًا  حدًثا  يعدُ  للمهرجان  شرف 

عليه واختيار جيد جدًا يعبـر عن قوة المهرجان.
السينمائي«  الشيخ  »شرم  مهرجان  إدارة  وعملت 
حسني  وحسن  طاهر  ليلى  هم  نجوم  ثالثة  تكريم  على 
المهرجان على  الشكر إلدارة  وعلي بدرخان، ووجه األخير 
الكبيرة  الثانية، معربًا عن سعادته  الدورة  تكريمه ضمن 

االحتفاء. بهذا 
الفترة  في  المصرية  للسينما  نهوضًا  بدرخان  وتمنى 
تمنى بشكل خاص ظهور مجموعة من  أنه  المقبلة، كما 

المقبلة. الفترة  السينما خالل  المبدعين في  المخرجين 
عن  طاهر  ليلى  الكبيرة  الفنانة  أعربت  جانبها،  ومن 
المهرجان،  من  الثانية  الدورة  في  بتكريمها  سعادتها 
كبيرًا  ولد  أنه  إال  وليدًا،  مهرجانًا  كونه  أن  إلى  مشيرة 
وسيزداد تألًقا عامًا بعد عام حيث توسع كثيرًا في تقديم 
خاصة.  سينمائية  أهمية  تحمل  األفالم  من  كبير  عددٍ 
مشوارها  على  التكريم  هذا  أن  الكبيرة  النجمة  وأضافت 
قدمته  ما  بأن  إحساسًا  يعطيها  الطويل  السينمائي 

الذي بذلته. المجهود  يستحق 
في  المكرمين  ثالث  الكبير حسن حسني  النجم  وأعرب 
مؤكدًا  المهرجان،  من  بالتكريم  سعادته  عن  المهرجان 

أن المهرجان سيصبح قويًا في الدورات المقبلة.
دورته  في  يزال  ال  الشيخ«  »شرم  أن  حسن  وأوضح 
خالل  من  قوته  تؤكد  مؤشرات  هناك  كانت  وإن  الثانية 
على  جمهوره  حسني  وطمأن  الجيد.  واالستقبال  التنظيم 
بوعكة  مروره  إلى  تشير  التي  الشائعات  كل  نافيًا  صحته، 

صحية، وقال »صحتي حديد«.
أن  زايدة  جمال  المهرجان،  رئيس  أكد  ناحيته،  من 
وتمتلك  والسالم،  المحبة  مدينة  هي  الشيخ  شرم  مدينة 
يسعى  المهرجان  وأن  استغاللها  يتم  لم  كبيرة  إمكانات 
لبعث رسالة سالم إلى العالم وتنشيط السياحة المصرية.

استضافة  تركزعلى  لم  المهرجان  من  العام  هذا  دورة 
دعوة  تمت  ولكن  المهرجان،  شرف  كضيف  معينة  دولة 
المستقلة  األميركية  السينما  اتجاه سينمائي معين، وهي 
المهرجان  عرض  حيث  العام،  هذا  بها  االحتفاء  تم  التي 
إيتزي تشان،  إخراج  الكبير« من  أفالم، هي »الوجه  ثالثة 

إخراج  من  و»وصاية«،  فافرو،  جون  إخراج  من  و»شيف« 
جيمس البين.

الرسمية  الدولية  مسابقته  في  المهرجان  عرض  كما 
»أحالم  2017 هو  إنتاج  من  حديًثا  أميركيا مستقاًل  فيلمًا 
محمود  المصري  إخراجه  في  اشترك  الذي  تراودني«،  لم 

إياد حجاج. كامل والفلسطيني 
واحتفلت دورة هذا العام بمرور عشر سنوات على وفاة 
المخرج يوسف شاهين بعرض ثالثة من أهم أفالمه وهي 
أقيم  كما  و»المهاجر«،  و»المصير«  بونابرت«  »وداعًا 
للمرأة،  العالمي  اليوم  بمناسبة  الخميس،  خاص  برنامجٌ 
تضمن إقامة ندوة موسعة بالتنسيق مع المجلس القومي 
والسينمائيات  النجمات  من  العديد  بمشاركة  للمرأة 
المصريات واألجنبيات المشاركات، حيث عُرض الخميس، 
فيلمان هما »حكاية سناء« عن كفاح النجمة الكبيرة سناء 
بمثابة  ليكونا  الوثائقي،  الخيط«  »طرف  وفيلم  جميل 

ختام عروض األفالم في المهرجان.
السويدية  الناقدة  الطويلة  األفالم  تحكيم  لجنة  ترأس 
إيفا آف جايرستام، وبعضوية المنتج التونسي محمد علي 
والنجمة  علي،  أحمد  مجدي  المصري  والمخرج  حمزة،  بن 

المصرية رانيا يوسف، والمخرج األلماني آندي سيج.
برئاسة  القصيرة  األفالم  تحكيم  لجنة  كانت  حين  في 
التصوير  مدير  وعضوية  كيروم،  حمادي  المغربي  الناقد 
العالمي نستور كالفو والمخرج المصري محمود  اإلسباني 

سليمان.

سعادتها  عن  طاهر  ليلى  الكبيرة  المصرية  الفنانة  أعربت 
الشيخ  »شرم  مهرجان  من  الثانية  الدورة  في  بتكريمها 

السينمائي«.
كونه  رغم  أنه  لـ»الوسط«  تصريحات  في  ليلى  وأوضحت 
مهرجانًا وليدًا، إال أنه ولد كبيرًا وسيزداد تألقًا عامًا بعد عام، 
تحمل  األفالم  من  كبير  عددٍ  تقديم  في  كثيرًا  توسع  حيث 
أهمية سينمائية خاصة. وأضافت أن هذا التكريم على مشوارها 
يستحق  قدمته  ما  بأن  إحساسًا  يعطيها  الطويل  السينمائي 

المجهود الذي بذلته.
ونفت ليلى ما يتردد على أنها بدأت حياتها العملية مذيعة، 
ولكنها بدأت ممثلة من خالل فيلم »أبو حديد«، قبل أن تنتقل 
إلى التليفزيون ثم البرامج، مشيرة إلى أنه رغم دراستها في كلية 
الخدمة االجتماعية، إال أنها كانت تعشق التمثيل منذ والدتها 
حيث كانت عضوة بفريق التمثيل في جميع المراحل الدراسية 
وخالل فترة الجامعة اشتركت في العديد من دورات أسبوع شباب 

الجامعات بالمسرح.
كما كشفت النجمة الكبيرة أن الصحافة كانت سببًا مباشرًا 
في دخولها مجال التمثيل ومعرفة المنتج رمسيس نجيب بها، 
وقالت: »اكتشف المنتج الكبير نادية لطفي ثم اكتشفني في 
جديد،  كوجه  بطلة  عن  يبحث  كان  حيث  حديد(  )أبو  فيلم 
وتواصل معي وطلب مقابلتي، ولم أستطع إخبار عائلتي الذين 
والدتي  أقنعت  ولكنني  التمثيل  ثم  أواًل  بالتعليم  طالبوني 
اقتنعت في  أن  إلى  التي كانت تعيل األسرة بعد وفاة والدي 

النهاية«.
للمنتج  حديد«  »أبو  فيلم  في  عملها  تجربة  ليلى  وروت 
النجوم، على حسب وصفها، حيث  رمسيس نجيب وهو صانع 
التمثيل  مبادئ  يعلمني  أن  على  حريصًا  المنتج  »كان  قالت: 
وأحضر لي أساتذة مثل عبد الوارث عسر، وزوزو نبيل وفاخر فاخر، 
وكنت أخاف من الجلوس مع فريد شوقي، ولكن بعد تصويري 
ألول مشهد صفق لي شوقي ومنذ هذه اللحظة، أصبحنا أصدقاء 

وكنت أستشيره في كل أمور حياتي الفنية حتى وفاته«.

المنتج  وأن  الفني،  اختيارها  كواليس  طاهر  ليلى  وكشفت 
اسم  بأن  أقنعها  بعدما  ذلك،  وراء  كان  نجيب  رمسيس  الكبير 
»شيرويت مصطفي فهمي« ال يتناسب مع الفنّ، وعرض عليها 

اسمين فاختارت هذا االسم ألنها تحب ليلي مراد.
ماجدة  الفنانة  اسم  كان  طاهر  ليلي  اسم  أن  وأوضحت، 
الصباحي في رواية للكاتب الكبير يوسف السباعي، ومن هنا جاء 
اختيار رمسيس نجيب لالسم الحالي، أما بالنسبة السم شيرويت 
فقد كان يسبب لها الحرج في بداية كل عام دراسي عندما كان 
يخطىء المدرسون أنفسهم في نطقه، ولذلك كانت موافقتها 

لتغيير اسمها فنيًا.
ورفضت ليلى الحديث عن تاريخها مع الزيجات الفنية، مؤكدة 
أنها ال تحب التدخل في حياتها الخاصة. وأوضحت أن أي كالم 
حول زيجاتها يرتبط بأشخاص آخرين ليس لها الحق في الحديث 

عنهم طالما غير موجودين.
واعتبرت طاهر أن الفنان الراحل الكبير عبدالمنعم مدبولي 
الكوميديا،  األول في  لها، فهو مكتشفها  الروحي  بمثابة األب 
كوميدي  مسرحي  عرض  في  مرة  ألول  قدمها  أنه  موضحة 
العروض  كل  في  مشاركته  ذلك  بعد  منها  ليطلب  بالجامعة، 

المسرحية والبرامج اإلذاعية.
وروت حكاية طريفة لها معه في الجامعة، حيث كان يالحظ 
أن  إال  منه  كان  فما  لها،  زمالئها  بعض  معاكسة  بعد  خجلها 
نهرهم بطريقة كوميدية وأن القادر على الزواج بها فقط هو 
من له الحق في الحديث معها، وأنه ولي أمرها وعلى من يريد 

ذلك الحديث معه. 
وأكدت الفنانة الكبيرة أن فناني جيلها كانوا يحبون بعضهم 
البعض دون أي مصالح أو بحث عن شهرة، ضاربة المثل بموقف 
وقع بينها وبين الفنان الراحل صالح ذو الفقار في أحد أفالمهما 

التليفزيونية والذي كان يحمل اسم »األسطى والمدير«.
وأوضحت أنها فوجئت بكتابة اسمها قبل اسمه فاعترضت 
وبطاًل  نجمًا  كان  الفقار  ذو  بذلك، ألن صالح  المخرج  وأبلغت 

عندما كانت هي تبدأ حياتها الفنية.
وأضافت أنها تحدثت مع ذو الفقار عن هذه المشكلة وعن 
اعتراضها على كتابة اسمها قبل اسمه، ففوجئت بأنه أخذ األمر 

ببساطة وقال لها »عادي يا حبيبتي.. ليدز فيرست«.

<  علي بدرخان 

<  حسن حسني

<  ليلي علوي

نجح صناع »ذي شايب أوف ووتر« في حصد النصيب 
حصل  بعدما   ،2018 العام  األوسكار  جوائز  من  األكبر 

على أربع جوائز رئيسة من بينها أفضل فيلم.
مرشحًا  تورو  ديل  غييرمو  أخرجه  الذي  الفيلم  وكان 
الرئيسة  المكافأة  فيلم،  أفضل  بجوائز  وفاز  فئة،   13 في 
الحفل، وأفضل مخرج وأفضل ديكور وأفضل موسيقى  في 

تصويرية.
واكتفى فيلم »ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ، ميزوري« من 
لفرانسيس  ممثلة  أفضل  بجائزتي  ماكدوناه  مارتن  إخراج 

ماكدورماند وأفضل ممثل في دور ثانوي لسام روكويل.
حول  نوالن  كريستوفر  للمخرج  »دانكرك«  فيلم  وحاز 
فيما  تقنية،  فئات  في  جوائز  ثالث  الثانية  العالمية  الحرب 

نالت أفالم عدة أخرى جائزتين.
وقال ديل تورو متأثرًا لدى تسلمه الجائزة األولى: 
»إلزالة  األفالم  بقوة صناعة  مهاجر« مشيدًا  »أنا 
بين  يفصل  الذي  الرمل«  في  المرسوم  الخط 

الناس من دول وثقافات مختلفة.
وأضاف: »أريد أن أهدي الجائزة إلى كل مخرج 
طريقة  إلى  يرشدوننا  الذين  الشباب  شاب، 
التصرف، وهذا فعاًل ما يقومون به في كل بلد 

وفي العالم«.
ومضى يقول: »ظننت أن ذلك ال يمكن أن 

يحدث قط. لكنه حصل. وأريد أن أقول لكم ولكل شخص 
يحلم باستخدام الخيال لرواية قصص عن أشياء حقيقية في 

عالمنا اليوم: بإمكانكم أن تفعلوا ذلك«.
الفكاهي  الحفل  قدم  التوالي  على  الثانية  وللسنة 
قليلة على  الحفل بعد أشهر  وأتى  األميركي جيمي كيمل. 
توجيه  بعد  هوليوود،  أوساط  في  جنسية  فضائح  انكشاف 
هارفي  النافذ  المنتج  إلى  التهم  النساء  من  كبير  عدد 

واينستين بالتحرش واالعتداء الجنسيين.
واستهدف كيمل واينستين في كلمته االفتتاحية واصًفا 

سقوط المنتج النافذ بأنه »مستحق منذ فترة طويلة«.
التصرف بعد اآلن.  وأوضح: »ال يمكننا أن نسمح بسوء 

العالم يحدق بنا. ينبغي أن نكون قدوة«.
خالل  الجوائز  كل  حصدت  التي  ماكدورماند  وفازت 
ثكلى  امرأة  دور  رائع  بشكل  تأديتها  عن  الحالي  الموسم 

مسيرتها  في  أوسكار  بثاني  بيلبوردز«،  »ثري  في  وغاضبة 
عن   1997 العام  األول  فوزها  على  عامًا   21 بعد  الفنية 

»فارغو«.
إشراك  ضرورة  على  فيها  شددت  التي  كلمتها  وخالل 
الجميع، طلبت من كل النساء المرشحات في القاعة الوقوف 

إلبراز عملهن.
الحفل  بداية  في  روكويل  سام  الفيلم  في  زميلها  ونال 
شخصية  أدى  بعدما  ثانوي  دور  في  ممثل  أفضل  جائزة 

شرطي عنصري وعنيف.
أما جائزة أفضل ممثل فكانت من نصيب غاري أولدمان 
الذي كان األوفر حًظا بالفوز، لتأديته دور وينستون تشرشل 
ساعات  ثالث  يجلس  كان  وهو  آور«.  »داركست  فيلم  في 
الدولة  رجل  إلى  الماكياج  خبراء  يد  على  ليتحول  يوميًا 

البريطاني الشهير.
ونالت اليسون جاني )58 عامًا( أوسكار أفضل ممثلة في 
دور ثانوي، بعدما أدت دور والدة المتزلجة على الجليد تونيا 
والمتهكمة في فيلم »آي، تونيا« متوجة  الباردة  هاردينغ، 

موسم جوائز حصدت فيه المكافآت الرئيسة.
المرشحات  زميالتي  »إلى  الجائزة:  تسلمها  لدى  وقالت 
هذه  في  اإلنسانية  وكل  الخير  كل  تمثلن  أنتن  األخريات 

المهنة«.

ومع هيمنة حركتي #أنا أيضًا و»تايمز آب« ضد التحرش 
حفالت  على  الجنسين،  بين  المساواة  وانعدام  الجنسي 
2018، شكل حفل أوسكار  توزيع الجوائز الهوليوودية في 
هذه السنة فرصة لدعم النساء في أوساط صناعة السينما.

ترشح  التي  فقط  الخامسة  المرأة  غيرويغ  غريتا  أن  إال 
خالية  خرجت  بيرد«،  »ليدي  عن  مخرج  أفضل  جائزة  لنيل 
فيلم  أفضل  فئتي  في  أيضًا  فيلمها  ترشيح  رغم  الوفاض، 

وأفضل سيناريو.
جنيفر  اعتلت  النساء،  مبادرات  إلى  أخرى  إشارة  وفي 
بجائزة  سابقتان  فائزتان  وهما  فوستر،  وجودي  لورنس 

أفضل ممثلة، المسرح لتقديم الجائزة إلى ماكدورماند.
العام  في  ممثل  أفضل  بأوسكار  الفائز  يقدم  وتقليدًا 
السابق الجائزة إلى الفائزة في السنة التالية. إال أن كايسي 
ذي  باي  »مانشستر  فيلم  عن  الماضي  العام  الفائز  أفليك 
بتحرش  اتهامات  لوجود  المهمة  هذه  عن  تخلى  سي« 

جنسي تطاله لكنه ينفيها.
ومن الفائزين اآلخرين »كوكو« الذي نال أوسكار أفضل 
سيبستيان  للتشيلي  رائعة«  و»امرأة  متحركة،  رسوم  فيلم 

ليليو الذي منح جائزة أفضل فيلم أجنبي.
ونال غوردان بيل أوسكار أفضل سيناريو أصلي، عن فيلم 

الرعب الساخر »غيت آوت«، وهو األول له كمخرج.

صوت أعلى للنساء في حفل توزيع جوائز األوسكار 2018
»ذي شايب أوف ووتر« يحصد نصيب األسد



في
املرمى

عقوبات قاسية 

بالدوري الليبي

عقد رئيس هيئة الرياضة بالحكومة الموقتة، دكتور طالل أبو خطوة، 
اجتماعا موسعا مع االتحادات الرياضية واللجان الفنية، بحضور رؤساء 

ومندوبين عن جميع االتحادات، أبرزها السباحة واألثقال والقوة البدنية 
والكاراتيه والشطرنج والتايكوندو والسلة والدراجات وبناء األجسام 
والجودو، وتم تحديد 20 ديسمبر من كل عام يوما وطنيا للرياضة 

بهدف االهتمام بالمشروع الوطني للشباب والرياضة وتطوير األنظمة 
األساسية على الصعيد األولمبي واألندية واالتحادات.

توج فريق االتحاد بكأس بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية )الصاالت( ◆
الثانية عشرة، بعد فوزه على فريق األهلي بنغازي بنتيجة )4-3( في 

المباراة النهائية التي أقيمت بقاعة غريان، وتوج االتحاد بكأس 
البطولة الثانية عشرة من قبل عضو المجلس األعلى للدولة رمضان 

امبية، والنائب الثاني لرئيس االتحاد العام لكرة القدم حسين حبيب، 
وعضو مجلس النواب صالح الزوبيك، وعميد بلدية غريان يوسف 

ابديري، ورئيس مجلس الرياضة بالجبل الغربي عالء الشريف.

◆

الليبي لكرة  أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد 
القدم عقوبة قاسية بحق المدير الفني لفريق 
رفيق، سالم ميالد، بالحرمان من مرافقة فريقه 
لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها 3 اآلف 

دينار ليبي.
يأتي هذا بسبب احتجاجه على قرارات الحكام 
»الزعيم«  طرابلس  األهلي  مباراة  في  وطرده 
المباراة  في  الممتاز  الدوري  منافسات  ضمن 
باإلضافة  الزواية،  بملعب  بينهما  أقيمت  التي 
إلى تغريم ناديي األهلي طرابلس ورفيق 1000 

دينار ليبي طبقا لنص المادة 165 فقرة1.
ميالد من المدربين الشباب الواعدين الذين 
في  متنوعة  احترافية  تجارب  قدم  وأن  سبق 
الداخل والخارج بتونس كما يعد من المدربين 
الوطنيين الشباب، حيث شق طريقه انطالقا من 

العنان  يطلق  جعلته  التي  وقدراته  بنفسه  ثقته 
لموهبته ويحزم حقائبه للعمل بعيدا عن الديار، 
على  اإلشراف  تولى  حيث  بتونس،  وتحديدا 
 17 الشباب تحت  لفئة  القدم  تدريب فريق كرة 

عاما بالنادي األفريقي التونسي.
اتجه إلى مجال التدريب لعشقه لهذا المجال 
جعله يجتهد ويعتمد على ذاته في التأهيل عن 
طريق المشاركة في دورات تدريبية متقدمة في 
إشراف  تحت  وإيطاليا،  واإلمارات  وتونس  مصر 
خبراء عالميين في مجال التدريب أمثال اإليطالي 
والفرنسي  كونتي  برونو  ومواطنه  كابيلو  فابيو 

زين الدين زيدان.
حصل على شهادات تدريب متقدمة ورخصة 
»فيفا«  الدولي  االتحاد  من  معتمدة  مزاولة 

واالتحاد األفريقي »كاف«.
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مالعب 18

يواصل حارس مرمى األهلي طرابلس 
الدولي محمد نشنوش تحفيز زمالئه 
بصفته قائدًا للفريق نحو تكرار إنجاز الموسم 
الماضي واالحتفاظ بلقبي الدوري والكأس 
المحليين، حيث يقطع األهلي »الزعيم« مشوارًا 
مهماً نحوهما وينتظر أن يواجه فريق التحدي 
في دور الـ32 والمتأهل له على حساب فريق 
الطموح بعد الفوز بنتيجة )-7 صفر(، بينما 
فاز التحدي على وفاق أجدابيا بهدفين، في 
الوقت نفسه تواصل إدارة النادي األهلي 
الدعم بتوقيع عقد رعاية جديد ليتم وضع 
شعار شركة الراعي الجديد والخاص 
بـ»فندق قصر اإلمارات« إلى حين االنتظار 
لمعرفة ما إذا كان شركة »يو إس ستيل« 
تنوي التمديد من عدمه، بعد أن انتهى 
التعاقد بشكل رسمي، وخاض األهلي 
تجارب ناجحة في عهد الراعي المنتهي 
واليته، حيث وصل إلى ربع نهائي دوري 
األبطال األفريقي في الموسم الماضي، 
كما ينافس بقوة هذا الموسم على 
كل األلقاب المحلية في كرة القدم 
وجميع األلعاب المختلفة.
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● سالم ميالد

● أبو خطوة

الفوز  القدم  لكرة  األول  العراق  منتخب  حقق 
مقابل  أهداف  بأربعة  السعودي  ضيفه  على 
هدف واحد في مباراة ودية دولية جمعتهما 
على ملعب »جذع النخلة« في البصرة بحضور 
65 ألف متفرج، سجل أهداف العراق كل من 
في  بالخطأ  السعودية  مدافع  ربيعي  سعيد 
)هدفين(،  علي  مرماه وعماد محسن ومهند 
السعودية  هدف  معاذ  حسن  أحرز  فيما 
من  بهدف  جاءت  التي  المباراة  في  الوحيد، 
الحظر  رفع  على  العراق  لمساعدة  السعودية 
االتحاد  جانب  من  أراضيه  على  المفروض 
اللعب  الذي يمنع  )فيفا(،  القدم  الدولي لكرة 
تعيشها  التي  األزمة  نفس  وهي  العراق،  في 

كرة القدم الليبية.
أجل  من  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  تحرك 
رفع الحظر عن مالعبه لم يأت وليد اليوم، بل 
بحضور  العالم  نجوم  لجلب  محاوالت  سبقته 
جماهيري في ملعب البصرة أيضا، عبر مباراة 
ملعب  على  أقيمت  تاريخية،  دولية  ودية 
فكان  الرياضية،  بالمدينة  النخلة«  »جذع 
من  كثيرا  عاني  الذي  االتحاد  حليف  النجاح 
الحظر، ويواصل المساعي بإجراءات ملموسة 
يقوم من خاللها بالخروج من األزمة، رغم ما 
يعانيه العراق من حروب وتفجيرات وقوميات 
وعدم استقرار، لكن يظل اتحاد الكرة هناك 
في تحرك مستمر ومحاوالت دؤوبة، ليقترب 
عبر  رسمي  بشكل  الحظر  برفع  النجاح  من 
سبق  حيث  الشأن،  هذا  في  جادة  وعود 
لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وقرر 
القدم )فيفا( رفع الحظر عن المالعب العراقية 
فيها  ودية  دولية  مباريات  بإقامة  والسماح 

لمدة ثالثة أشهر كمرحلة أولى.
األراضي  على  اللعب  منع  »فيفا«  وكان 
العراقية، بسبب األوضاع األمنية المتردية في 
البالد، لذا يخوض المنتخب العراقي مبارياته 
في دول الجوار، وهو األمر الذي أزعج الجماهير 
ويرى  بالدها،  منتخب  بدعم  تحلم  التي 
هو  العراقية  الجماهير  تعانيه  ما  أن  البعض 
لكن  الليبية،  الكرة  جماهير  تعانيه  ما  نفسه 
العام  االتحاد  تحرك مسؤولي  عدم  فارق  مع 
بنفس  الجعفري  جمال  بقيادة  القدم  لكرة 
طوائف،  عدة  إلى  منقسم  فالعراق  الشكل، 
وتفجيرات  وحروبا  استقرار  عدم  ويعيش 
وتهجيرا وأحزابا، ورغم ذلك فهناك مؤسسات 
تعمل بشكل كبير واحترافي، على عكس ليبيا، 

فال توجد بها طوائف وال انقسامات وال أحزاب 
مؤثرة، ورغم ذلك ال يوجد من يتحرك بشكل 

ملموس على أرض الواقع.

الليبي لكرة  االتحاد  حاول من قبل رئيس 
المناسبات  الجعفري، في عديد  القدم، جمال 
أحمد  )كاف(  األفريقي  االتحاد  رئيس  جلب 
ليبيا، متى طلب منه  الذي أعلن زيارة  أحمد 
وجود  بعدم  مرات  عدة  تحجج  وقد  ذلك، 
األخيرة  السوبر  مباراة  إلقامة  صالح  ملعب 
رئيس  يحضر  كي  الجمهور،  بحضور  عليه 
»كاف« هذه المباراة، وأقيمت مباراة السوبر 
الفريق  حتى  حضور  دون  الجمهور،  بحضور 
وهو  طرابلس«  لـ»األهلي  المنافس  اآلخر 
فريق »الهالل«، ورغم اإلهمال الكبير لملعب 
التي  المنشآت  شركة  قبل  من  طرابلس 
حاولت في وقت قصير معالجة عشب الملعب 
يكن  لم  أنه  إال  السوبر،  مباراة  يستقبل  كي 
وعدم  أحمد  أحمد  لغياب  المباشر  السبب 
ملعب  مثل  أخرى  مالعب  فهناك  حضوره، 
مصراتة  وملعب  الصقور  وملعب  ترهونة 
استقبال  على  قادرة  كلها  زوارة،  وملعب 

رئيس »كاف« بالحضور الجماهيري.
االتحاد الليبي نفسه حاول مساعدة العراق، 
ونشر الموقع الرسمي في وقت سابق ترحيبه 
إقامة مباراة ودية  العراقي في  برغبة نظيره 
البصرة  بمدينة  تجرى  المنتخبين  بين  دولية 
الرسالة  على  ردا  وذلك  الماضي،  أكتوبر  في 
الكرة  اتحاد  من  وصلت  التي  الرسمية 
العراقي  االتحاد  وخاطب  بالخصوص  العراقي 
االتحادين الدولي واآلسيوي لتسمية الطاقم 
تدخل  حتى  ومشرفها  للمباراة  التحكيمي 
في  المالعب  عن  الحظر  رفع  حملة  ضمن 

العراق قبل أن تفشل باقي المحاوالت.
شرط  للكثيرين،  متاحا  بات  الحظر  رفع 
التحرك بجدية وكثافة إلقناع الجهات المخولة 
بأحقية الموقف والمطالبة باللعب داخل الدولة 
أن  وسبق  جماهيرها،  ووسط  األزمة  صاحبة 
االتحاد  رئيس  قيام  إعالمية  تقارير  كشفت 
إنفانتينو،  جياني  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي 

بتأكيد رفع اإليقاف عن الكرة الكويتية، وقام 
بنشر  الروضان  خالد  الكويتي  الشباب  وزير 
مقطع فيديو مع رئيس »فيفا« وإعالن األخير 
أن  بعد  الكويتية،  الكرة  عن  اإليقاف  رفع 
التعديالت  وأقر  الكويتي  األمة  مجلس  تحرك 
مع  للتواؤم  الرياضية  بالقوانين  النظامية 
القوانين الدولية، األمر الذي كان من السهل 
تحقيقه في 6 ديسمبر من العام الماضي، بعد 
وقام  الكويت،  دولة  »فيفا«  رئيس  زيارة  آخر 
بمقابلة أمير البالد الشيخ صباح األحمد وعدد 
من المسؤولين، حيث سبق وأعلن »فيفا« في 
أكتوبر 2015 تعليق عضوية االتحاد الكويتي 
القوانين  مع  المحلية  قوانينه  تعارض  بسبب 
الدولية، وشهدت الفترة الماضية محاوالت من 
جانب عدد من المسؤولين على رأسهم تركي 
آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية لرفع 
اإليقاف عن الكويت قبل أن تنجح المحاوالت 

أخيرا بعودة الكويت إلى االتحاد الدولي.

رفع الحظر.. قضية تبحث عن حل في ليبيا
بعد محاوالت العراق ونجاح الكويت 

السعودية تخسر برباعية في 
البصرة وسط مساعدة بغداد 

على الخروج اآلمن

»فيفا« يراقب الموقف المتأزم.. 
ووعود »كاف« البراقة تؤجل الحسم 

بطء تحرك الجعفري وتراجع أحمد أحمد يرجئ القضية إلى أجل غير مسمى 

القدم  لكرة  األول  »الصقور«  فريق  بدأ 
بمدينة طبرق استعداداته وتحضيراته من 
أجل الدخول في رحلة جديدة في مسيرته 
إدارة  كلفت  حيث  الموسم،  هذا  الكروية 
مفتاح  المخضرم  المدرب  العريق  النادي 
صالح  عادل  المدرب  مساعدة  المقيرحي 
مهمة  خطوة  في  الفريق  قيادة  لتولي 

لتصحيح أوضاع الفريق الفنية.
مسيرة  من  الماضية  المرحلة  وخــالل 
الثانية  الدرجة  دوري  مسابقة  في  الفريق 
في  رسمية  مباريات  ثماني  الفرق  خاض 
دوري الدرجة الثانية تفوق في سبع مباريات 
وتعادل في مباراة واحدة ولم يفقد نتيجة 
أي مباراة وقاد الفرق خالل مرحلة االستعداد 

الــرازق  عبد  خليفة  الوطني  المدرب 
بأسبوع  المنافسات  نهاية  وقبل 
وحل  باستقالته  تــقــدم  ــد  واحـ
مفتاح  المخضرم  المدرب  محله 
صاحب  المدرب  وهو  المقيرحي 
خاصة  الكبيرة،  والتجربة  الخبرة 

مع فريق »الصقور« الذي 
كروية  مواسم  قاده 

خالل ظهوره البارز 
الالفت في دوري 

األضواء.
الــمــقــيــرحــي 
قـــــــــــــــــــاد 
»الــصــــــــقــور« 

المــمتاز  اللــيبي  الــدوري  بطل  لوصيف 
مشاركة  ألول  قاده  كما   ،90–89 مـوسم 
مثل  حين  األندية  مستوى  على  أفريقية 
فريق »الصقور« الكرة الليبية أفريقيا وغادر 
بقوة  اصطدم  أن  بعد  األفريقي  السباق 

فريق »المريخ« السوداني.
الرياضي  اإلعــالمــي  يؤكد  جانبه  من 
من  القريب  الرواف،  العزيز  عبد  المخضرم 
فريق »الصقور«، أنه ستكون أمامه خطوة 
أخرى أخيرة مهمة تتمثل في خوضه ثالث 
مباريات للصعود إلى دوري الدرجة األولي 
الــجــاري، حيث  ــر شهر مــارس  خــالل أواخ
المتأهل  والفريق  السواعد  فريق  سيقابل 
الفريق  ثم  األخضر،  الجبل  منطقة  من 

المتأهل من »خليج سرت«.
عناصر  على  »الصقور«  ويعتمد 
الخبرة متمثلة في مدافعه الجاد حاتم 
إدريس وحارس المرمى عالء الزني، 
األخرى  العناصر  بعض  إلى  إضافة 
والتجربة  الخبرة  تكتسب  بدأت  التي 
أمثال  اإلضافة  تقديم  وبمقدورها 
أكريم السيد والشارف العبس 
ويونس الصاوي وشاهين 
إلى  باإلضـــافة  سعــيد، 
بعض الوجــوه الشــابة 
الجـــديدة أمثال هاشم 
الشــريف ومحـمد عبد 

اهلل.

»الصقور« يتسلح بعميد المدربين 
»المقيرحي« قبل الصعود للممتاز 

»عزيز« الترسانة: بدأت مع »الزعيم« وحلمي تمثيل املنتخب

■ في البداية.. حدثنا عن بداياتك مع 
المدربين في مشوارك؟

أيدي  على  تدربت  أن  الشرف  لي  كــان 
فكانت  الوطنيين،  المدربين  من  عدد 
األهلي  نادي  مع  البراعم  فئة  في  البداية 
طرابلس وكنت تحت إشراف المدرب نبيل 
ودعم ال محدود من محمد عمر، قبل أن 
وجدت  حيث  الترسانة  نــادي  إلى  انتقل 
النادي  إدارة  قبل  من  وتشجيعا  دعما 
والمدربين والمشرفين في فئتي األشبال 
واألواسط بقيادة محمد بو عبدهلل وعادل 
المزداوي وعبدالرزاق الجنة وجمعة الكيش 
وسامي بشينه ومصطفى الزرقاني، وأود 
وعبد  الديب  رضوان  المدربين  أشكر  أن 
الحفيظ إربيش التاحتهما الفرصة لي في 
المشاركة مع الفريق اأاول بنادي الترسانة 
للموسم الحالي، والتي كان لها األثر الكبير 
في توليد الثقة بنفسي، واعتبرها تنم على 

لمستقبل  ونظرة  منهما،  وكفاءة  قدرة 
الالعبين نحو فتح الطريق أمام الصاعدين.

■ في أي مركز تجيد الهجوم أم خط الوسط؟
أحببت اللعب في وسط الميدان، ووجدت 
 6 رقم  الغاللة  وأرتدي  كثيرا،  فيه  نفسي 

دائما، وهذا الرقم عزيز علي جدا.
■ هل لعبت في المنتخبات السنية المختلفة؟

لتمثيل  مــرات  ــدة  ع اختيارى  تــم  نعم 
وشاركت  الشباب،  لفئة  الوطني  المنتخب 
مع زمالئي في عدد من المباريات الدولية 
من بينها بطولة شمال أفريقيا في تونس، 

وعدد من المباريات الدولية الودية.

■ هل حصلت على ألقاب خالل المسيرة؟
إلى  »الزعيم«  األهلي  براعم  مع  وصلت 
لفئة  ليبيا  بطولة  في  النهائية  المباراة 
البراعم، وفقدناها أمام االتحاد، لكن تمكنت 
مع فريق الترسانة لألواسط للوصول إلى 
الفرق  أبــرز  من  وكنا  السداسي،  ــدور  ال

المرشحة لنيل البطولة، لكن لألسف 
الــدوري لم يستكمل  الشديد هذا 

نتيجة ظروف االتحاد العام.
■ هل سجلت أهدافا تستحق 

البقاء في الذاكرة؟
سجلت 6 أهداف مع فريق الترسانة 
هذا الموسم، وأجمل هدف سجلته 

ضد أواسط فريق االتحاد.
والعبك  فريقك  هو  ما   ■

المفضل محليا وعالميا؟
هو  عالميا  المفضل  فريقي 
األهلي  ومحليا  ميالنو  إنتر 
المفضل  العبي  أما  طرابلس 
األهلي  فريق  نجم  محليا هو 
سعد  أحمد  السابق  طرابلس 

األسطورة  وعالميا  سليمان، 
داليما  رونالدو  المعتزلة  البرازيلية 

المعروف باسم الظاهرة، أما على مستوى 
المنافسات الحالية فارتاح للعب مع زميلي 
إبراهيم  نورالدين  الترسانة  أواسط  في 
فهو يفهم أسلوبي بشكل جيد وأنا كذلك.

■ حدثنا عن طموحاتك؟
الوطني  للمنتخب  اللعب  هو  طموحي 

زمالئي  مع  أساهم  أن  وأتمني  األول، 
الدولية،  المحافل  في  ليبيا  راية  رفع  في 
وهو  بالخارج،  الفرق  أحد  في  واالحتراف 
طموح مشروع ألي العب، لكن يجب قبل 
ذلك هو أن يطور الالعب من نفسه حتى 
يجد ما يحب أن يكون عليه، وهو ما أسعى 
إليه باستمرار من خالل وضع برامج عامة 

لتنمية المهارات.
■ كيف ترى شكل مسابقة الدوري الليبي ؟

هذه  فــي  الليبية  الــقــدم  كــرة  ــدأت  ب
ملحوظا  تطورا  تحقق  بالذات  المرحلة 
تعكسه نتائج الفرق الوطنية المختلفة 
المشاركة  عن  المحلية فضال  والفرق 
رغم  المختلفة،  الــبــطــوالت  فــي 
الكره  بها  تمر  التي  الــظــروف 
دوري  وجود  وعدم  الليبية، 
قلة  هنا  وأقصد  منتظم، 
تلعبها  التي  المباريات 
دوري  وتنظيم  الفرق 
العالم،  دول  مثل 
التركيز  أتمنى  لذا 
ــى الــفــئــات  ــل ع
وعدم  السنية، 
على  التغيب 

البطوالت.

يعد العب وسط فريق الترسانة فاروق عزيز أحد المواهب الشابة 
التي تذخر بهم المالعب الليبية فهو من مواليد طرابلس العام 99، 
يتميز بالفكر الرياضي والنزعة الهجومية، سجل الكثير من األهداف 

في العديد من الفرق الكبيرة، اختير عدة مرات للمنتخبات السنية 
المختلفة وله بصمات مع منتخب الشباب، طموحه االحتراف أو اللعب 

في أحد الفرق المحلية الكبيرة، وارتداء غاللة المنتخب األول، لذا 
زارت جريدة »الوسط« الالعب في بيته، إلجراء هذا الحوارا.

هدفي االحتراف الخارجي.. 
ونجم أهلي طرابلس السابق 

أحمد سعد مثلي األعلى

حوار- الصديق قواس

أكد مدرب فريق أساريا لكرة القدم، مروان 
نصرات، أن تأهل فريقه إلى الدور السداسي 

المؤهل للممتاز برصيد 22 نقطة عن 
مجموعته، جاء عن جدارة واستحقاق، وقال 

مروان في تصريحات خاصة إلى جريدة 
»الوسط« إن المنافسة كانت صعبة في 

التصفيات، والمباراة األخيرة مع المستقبل 
كانت حاسمة وحقق أساريا الفوز بهدف.

وأوضح قائال: »لدينا طموح كبير في التأهل 
للممتاز، ونملك فريقا قادرا على ذلك بالتأهل 
ألول مرة للممتاز، رغم حداثة تأسيس النادي، 

لذا أوجه الشكر إلدارة النادي على اهتمامها 
ووصول الفريق لهذه المرحلة.

تنطلق بمدينة صفاقس التونسية في الخامس عشر 
من مارس الجاري بطولة األندية العربية أبطال 

الكؤوس لكرة اليد، بمباراة االتحاد الليبي »العميد« 
أمام ساقية الزيت التونسي.

يشارك في البطولة 12 فريقا وزعت عن طريق 
القرعة إلى مجموعتين، ضمت المجموعة األولى: 

األهلي طرابلس الليبي والعرافة القطري والشرطة 
العراقي وعين التوتة الجزائري ومولودية وجده 

المغربي، بينما تشكلت المجموعة الثانية من 
االتحاد الليبي وساقية الزيت التونسي وقطر القطري 
وأهلي جده السعودي وترجئ أرزيو الجزائري وأهلي 

سداد العماني.

■ طرابلس–محمد ترفاس
استضافت جامعة المرقب بالخمس المرحلة الثالثة 

لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم بمشاركة 
38 رامياً، مثلوا أندية اتحاد الخمس وسيدي سليم 

واألهلي طرابلس والشروق والوحدة واألخوة 
والمشعل والهدى والريف.

جاءت النتائج النهائية في فئة القوس الدولي 
تتويج عماد النعاس بالذهبية، والفضية لصبري 

شنيبة، والبرونزية ألحمد القمودي، وفي فئة 
القوس التدريبي توج بالذهبية عاصم أبوزيد، 
والميدالية الفضية لمراد الحمروني، والبرونزيه 

ألنس الدغري، وفي فئة القوس المركب توج 
بالميدالية الذهبية محمود النعاس، وفي فئة 

القوس التدريبي براعم توج بالميدالية الذهبية 
أمجد الفلو، والفضية لمحمد عماد الالفي، 

والبرونزية لماجد الالفي.

أساريا يضع خطة 
الصعود إلى املمتاز

»يد العميد« أمام ساقية الزيت 
التونسي في البطولة العربية

38 راميًا في بطولة 
القوس والسهم

● نشنوش

● مباراة سابقة لمنتخب ليبيا في الشان 

● فاروق عزيز

● المقيرحي



بات فريق الكرة األول بنادي أهلي بنغازي في طريق 
أمن ومفتوح للتأهل عن فرق مجموعته األولى نحو 
الدوري  بطولة  بلقب  التتويج  ومربع  التتويج  مرحلة 
الليبي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم والذي يحمل 
رقم )45( بعد أن انفرد الفريق تماما بصدارة وزعامة 
أقرب  وبين  بينه  النقاط  فارق  ووسع  المجموعة 
نقاط  أربع  إلى  التعاون  فريق  ومطارديه  مالحقيه 
مع أفضلية مباراة مؤجلة لألهلي حيث خاض ثماني 
مباريات سجل الفوز في سبع مباريات وتعادل في لقاء 
واحد وحافظ على سجله خاليا من أي خسارة مع قرب 

نهاية منافسات المجموعة األولى.
الثانية  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  وعلى 
وانتعاشة  صحوة  اإلياب  مرحلة  منافسات  شهدت 
مع  السلبية  النتائج  ودع  الذى  النصر  لفريق  كبيرة 
بداية رحلة اإلياب بسلسلة من االنتصارات المتتالية 
فريق  عن  أقل  نقطة  بفارق  مجموعته  تصدر  حيث 
التحدى الذى له ثالث مؤجالت ضمن مرحلة اإلياب 
بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا التي ودعها 
التنافس  ليشتد  بسهولة  الـ64  التمهيدي  الدور  مع 
فرق  عن  للتأهل  الطامح  التحدي  بين  ذروته  ويبلغ 
هذا  الناجحة  مسيرته  على  والحفاظ  المجموعة 
الموسم والنصر الذى شدد المالحقة ويتطلع إلنقاذ 
موسمه وتعويض خروجه المبكر من سباق الكأس 

المبكر والمفاجىء.

الثالثة  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد  على  أما 
فأصبح فريق االتحاد فى طريق مفتوح للتأهل للمربع 
الثالثة  مجموعته  بصدارة  ابتعد  أن  بعد  الذهبى 
مالحقيه  أقرب  عن  مريح  وبفارق  نقطة   21 برصيد 
فريق السويحلى وصل إلى خمس نقاط حيث تصدر 
متتالية  انتصارات  بسبعة  مجموعته  بقمة  وانفرد 

وبالعالمة الكاملة تقدم المشهد.
المجموعة  زعامة  على  القوي  التنافس  ويشتد 
المباشر  ومالحقه  طرابلس  األهلى  بين  الرابعة 
وجاره فريق المدينة حيث يتصدر األهلى طرابلس 
المجموعة بفارق نقطة أقل عن مالحقه ومطارده 
مباريات  تسع  األهلى  لعب  حيث  المدينة  المباشر 
التعادل فى ثالث  فاز فى ست منها ووقع فى فخ 
مباريات ولم يتلق أى خسارة وكذا الحال لمالحقه 
نقطة   20 جمع  الذى  المدينة  المباشر  ومطارده 
الفوز فى ست  مباريات حيث سجل  أداء تسع  بعد 
مباراة  نتيجة  وفقد  مباراتين  فى  وتعادل  مباريات 
واحدة وحتى المواجهة القوية التى جمعتهما التى 
انتهت بالتعادل السلبى لم تغير من الموقف كثيرا 
وستكون الجوالت األخيرة من عمر البطولة المحلية 
قادم  فى  حاسمة  األربع  مجموعاتها  مستوى  على 
مسابقة  من  المتبقية  األخيرة  واألسابيع  الجوالت 
هوية  تحديد  أجل  من  صراعه  فى  الموسم  هذا 

بطل الموسم.

الذهاب  مرحلة  اختتام  منذ  للراحة  خلوده  رغم 
إال  القدم  لكرة  الليبى  الدورى  بطولة  لمنافسات 
فى  الزال  التاورغى  عامر  التحدي  فريق  نجم  أن 
صدارة هدافي الموسم برصيد عشرة أهداف حيث 
الفرق  واكتوت كل  أهدافه  فريق من  أى  لم يسلم 
المحلية بنيران ماكينة أهداف هداف الموسم الذى 
ونجوم  واألندلس  األخضر  فرق  قدماه شباك  زارت 
إجدابيا فى مناسبتين وشباب الجبل والنصر واألهلى 
كل  شباك  فى  هدفين  بواقع  واالتحاد  طرابلس 

فريق.
ثنائيات  ثالث  بإحرازه  التاورغي  أهداف  تميزت 
فى شباك كل من نجوم اجدابيا واألهلى طرابلس 
واالتحاد وشهدت االسابيع االولى من مرحلة اياب 
دخلوا  الذين  الهدافين  من  عدد  صحوة  الموسم 
المخضرم  االتحاد  الهدافين حيث عزز هداف  سباق 
أحمد الزوى رصيده من األهداف إلى ثمانية أهداف 
بعد أن قاد فريقه النتصار هام على الجار الشط فى 
الزوى بوجود ثالث  الماضية وجاءت أهداف  الجولة 
ثنائيات أحرزها فى شباك كل من الترسانة والشرارة 
االتحاد  من  كل  شباك  فى  وهدف  واألولمبي 
المصراتى والشط يليه هداف األهلى بنغازي أحمد 
كراوع برصيد سبعة أهداف رغم توقفه وصيامه عن 
التهديف منذ آخر هدف أحرزه لفريقه فى لقاء األنوار 

فى ختام مرحلة الذهاب.
فقط  مباريات  ثالث  فى  أهدافه  كراوع  سجل 
فقط  مباريات  ثالث  فى  لفريقه  هدافا  فأصبح 
شباك  فى  هاتريك  وسوبر  برباعية  استهلها 
وهدف  جزاء  ركلة  من  هدف  بينها  من  القرضابية 
واحد فى شباك التعاون وثنائية وهى األخيرة له فى 
شباك األنوار فى آخر مباريات مرحلة الذهاب ودخل 
النصر  فريق  وهداف  الطبال  محمد  االتحاد  هداف 
سالم فتحى المسالتي سباق الهدافين برصيد ستة 
أهداف لكل منهما حيث عزز محمد الطبال رصيده 
قى  السادس  الهدف  بإحراز  االتحاد  فريقه  ورصيد 
الذى  الالعب  وهو  الموسم  هذا  المحلية  مسيرته 
الموسم  هذا  االتحاد  فريقه  أهداف  شريط  قص 
ثم  الشط  شباك  فى  لفريقه  ثنائيه  أول  بإحرازه 

سجل أهداف أخرى فى شباك كل من فرق األولمبى 
والسويحلى واألهلى بنغازي والشط فى لقاء اإلياب.

نجم  عودة  اإلياب  مرحلة  منافسات  شهدت 
وتزامنت  المسالتى  سالم  النصر  فريق  وهداف 
وانتعاشة  صحوة  مع  الجديدة  وانطالقته  صحوته 
فريقه  أهداف  شريط  قص  أن  فبعد  النصر  فريقه 
ألول  وقاده  سرت  خليج  شباك  فى  الموسم  هذا 
انتصار فى بداية المشوار توقفت أهدافه وتعطلت 
بدأ معه  الذى  الفريق  لتعود مع نفس  األقدام  لغة 
حكاية أهدافه هذا الموسم وهو فريق خليج سرت 
بإحرازه ثالثية )هاتريك( فى شباكه قاد بها فريقه 
الفوز  هدف  إحراز  فى  نجح  ثم  كبير  لفوز  النصر 
خارج  من  األخضر  شباك  فى  النصر  لفريقه  الثانى 
الديار ليعزز هذه االنطالقة بهدف ثمين فى الجولة 
الماضية فى شباك األندلس وهو الهدف السادس 

فى رصيده هذا الموسم.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أنا وميال وصالح 

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في ذاكرتي الرياضية موقف من المواقف الرائعة 
مهما  الالعب  ونجومية  توهج  أن  على  تدل  التي 
كان مستواه الفني تكون دائما مقرونة بالتواضع 

واالحترام.
صحبة  إعالميا  مرافقا  كنت   2000 العام  في 
مجموعة من الزمالء للمنتخب الوطني لكرة القدم 
لخوض مهمة مع منتخب الكاميرون في ياوندي 
الفندق  في  نحن  وبينما  العالم  كأس  بتصفيات 
دخل علينا النجم روجي ميال أحد نجوم كرة في 
القارة السمراء وأحد رموز الكاميرون ودون سابق 
الليبي  المنتخب  على  والسالم  للتحية  جاء  موعد 
احترامه  عن  معبرا  الوجه  مبتسم  تواضع  بكل 
للكرة الليبية حيث سبق وزار ليبيا ضمن منتخب 
الكاميرون في بطولة أفريقيا العام 82 التي نظمت 
بليبيا ويحتفظ بذكريات رائعة مع الجمهور الليبي 

مع بداية نجوميته الكروية.
زيارة ميال تركت صدى جميال جدا للبعثة الليبية 
وطلبت البعثة اإلعالمية الليبية إجراء لقاءات معه 

مرئية وصحفية ورحب مسرورا.
النجم  وبساطة  تواضع  أشاهد  عندما  اآلن 
مالعب  في  يتوهج  وهو  صالح  محمد  المصري 
ليفربول وقبل  الكروي مع  اإلبهار  أوروبا ويقدم 
ذلك أندية أوروبية أخري ومع منتخب مصر يتأكد 
النجومية وفى االحترام  التواضع  اليقين بأن في 
فوق  نجما  كان  مهما  الالعب  وأن  أكثر  نجومية 
العشب األخضر فإن التواضع يوسع دائرة النجومية 

ويكون الصدى أكبر.
النجومية  آخر في  تواضع محمد صالح درس 
يتكلم  خجول  المرئية  مقابالته  في  حتى  فهو 
بتواضع كبير ويحترم من أمامه من اإلعالميين 
يحترم  وهو  معه  مرئية  مقابلة  شاهدت  وقد 

المذيعة ويخاطبها بكل أدب.
العربية  الرياضية  الذاكرة  تحفل  المقابل  في 
بعدم احترام العديد من الالعبين العرب واألفارقة 
غرورهم  بسبب  للنجومية  سيئ  مثال  كونهم 

وتعاليهم.
الغرور مقبرة األبطال كما يقال.. فهل يعي الالعب 
مهما عال مستواه وارتفع سعره وأحاط به الجمهور 
وغمرته عدسات التصوير باالهتمام والمالحقة إنه 
سيعتزل يوما وال يبقى إال الصيت الحسن واحترام 
الناس وأن يكون قدوة للغير وهي رسالة يجب أن 

تعيها األجيال الصاعدة من الالعبين.

دعــوة  طرابلس  األهــلــي  ــادي  ن إدارة  تسلمت 
العربية البطلة من  المشاركة في بطولة األندية 
قبل االتحاد العربي لكرة القدم، وجاء في الرسالة 
طرابلس  األهلي  فريق  اختار  العربي  االتحاد  أن 
لتمثيل ليبيا في البطولة عن موسم 2018 2019- 
كونه بطل الموسم الماضي بلقبي الدوري والكأس، 
وسيشارك في النسخة حسب موقع االتحاد العربي 
32 فريقا، وستقا البطولة بنظام خروج المهزوم 
المقبل،  أغسطس  خالل  وستنطلق  وإيابا  ذهابا 
وستكون   ،2019 العام  من  أبريل  في  وتنتهي 
الجوائز المالية فيها ضخمة دون أن تحدد قيمتها.

وكشف اتحاد كرة القدم التونسي تمثيل فريقي 
العربية  البطولة  في  الساحلي  والنجم  الترجي 
لألندية، وقال االتحاد في بيانه: »سيمثل الترجي 
والنجم الساحلي تونس في البطولة العربية، بعد 
قرار اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للعبة زيادة 
مقعد  تونس  ومنح  فريقا،   32 إلى  األندية  عدد 
العربية  البطولة  بلقب  توج  الترجي  وكان  ثان«، 
الفيصلي  على   »2-3« فوزه  بعد  الماضي،  العام 
التي  للمسابقة  النهائية  المباراة  في  ــي،  األردن

استضافتها مصر في أغسطس الماضي.
وفـــي مــصــر أعــلــن رئــيــس لجنة 
لكرة  المصري  باالتحاد  المسابقات 
القدم، عامر حسين، تلقيه خطابا من 
يطلب  القدم  لكرة  العربي  االتحاد 
والزمالك  األهلي  أندية  مشاركة  فيه 
واإلسماعيلي في النسخة الجديدة من 

العربي  االتحاد  أن  إلى  وأشار  البطولة، 
موافقتها  على  الثالثة  األندية  رد  طلب 

للمشاركة في البطولة العربية من عدمها، 
الثالثي،  مشاركة  إلى  تتجه  المؤشرات  لكن 

لكرة  لألندية  العربية  البطولة  عادت  بعدما 
النسخة  عبر  مصر  في  جديد  من  للحياة  القدم 

األخيرة.
انطلقت النسخة الجديدة بمشاركة 12 فريقا من 
بين أكبر األندية في المنطقة، وتوقفت البطولة 
الذي يحمل  الحافل  تاريخها  لخمس سنوات رغم 
ذكريات رائعة ومباريات ال تنسى رغم أنها لم تكن 
خالية أيضا من األزمات، وانطلقت البطولة العربية 
النسخة  وأقيمت  الماضي  القرن  ثمانينات  في 

أندية  العراق بمشاركة ثالثة  األولى في 
اللبناني  والنجمة  العراقي  الشرطة  هي 
بها  وفاز   1982 العام  األردني  واألهلي 
الشرطة العراقي، وانتظمت البطولة في 
القرن  وبداية  الماضي  القرن  تسعينات 
أخرى  مسابقات  إقامة  بجانب  الجديد 
طويال  تستمر  لم  لكنها  الكأس  ألبطال 
رعاية  عقود  وبفضل  تسويقية،  ألسباب 
 2004 في  البطولة  نظام  تغير  مربحة، 
وأصبح اسمها »دوري أبطال العرب« سعيا 
إلقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال أوروبا، 
وعلى مدار تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها 
األندية  وتحمل  مختلفا،  ناديا   18 بلقبها  توج 
بثمانية  التتويج  في  القياسي  الرقم  السعودية 

ألقاب.
وعقدت لجنة جوائز االتحاد العربي لكرة القدم 
اجتماعها األول بمدينة دبي برئاسة محمد روراوة 
اللجنة،  عضو  أبوريدة  هاني  من  كل  وبحضور 
واألعضاء غانم أحمد ومبارك الضفيان وسعيد 
غبريس وفهد التميمي، وتمت خالل االجتماع 

مناقشة األفكار المقترحة لتأسيس سلسلة جوائز 
تحفيزية سنوية تشمل األطراف التي تشكل العمود 
الفقري لكرة القدم من العبين وحكام وإداريين، 
ومنها  ذلك،  تنفيذ  تتولى  التي  اللجان  وتحديد 
مجلس أمناء الجوائز، ووضع اآلليات المختلفة التي 
البحث  تم  وكذلك  الفائزين،  تسمية  عبرها  يتم 
رئيس  أعلنه  الذي  الكبير  للحفل  التحضيرات  في 
الشيخ،  آل  تركي  القدم،  لكرة  العربي  االتحاد 
لتسليم الجوائز للفائزين في مختلف االستفتاءات 
الشخصيات  كبار  إليه  يدعى  بحيث  والمسابقات 

العاملة في كرة القدم في العالم.
العربية  البطولة  نظام  عن  أبوريدة  وكشف 
البطولة  أن  مؤكدا  المقبلة،  النسخة  في  الجديد 
لكرة  العربي  االتحاد  وأن  فريقا،   32 من  ستقام 
ماليين   5 رصد  الشيخ  آل  تركي  برئاسة  القدم 
وهذه  المقبلة،  العربية  بالبطولة  للفائز  دوالر 
المكافأة تعتبرهي األكبر حتى من مكافأة بطولتي 
أفريقيا وآسيا، معلنا بشكل رسمي مشاركة األهلي 
تكون  أن  على  مصر  من  واإلسماعيلي  والزمالك 

المنافسات ذهابا وإيابا وبخروج المهزوم.

مالحقة قوية 
للزوي وكراوع.. 

وصحوة كبيرة 
للطبال وسالم 
المسالتي في 

سباق الهدافين 
المثير

آل الشيخ يرصد 5 ماليين 
دوالر لبطل العرب متخطيا 
دوري أبطال آسيا وأفريقيا 

أهلي طرابلس يمثل الكرة 
الليبية في البطولة بصفته 
حامل لقبي الدوري والكأس 

القرقني  كمال  الليبيون  الرياضيون  توهج 
فاز  حيث  األسبوع،  هذا  الزناد  المالك  وعبد 
القرقني بالميدالية الذهبية فى بطولة »أرنولد 
المالكم  أزاح  بينما  األجسام،  لبناء  كالسيك« 
جيفك  اإلنجليزي  خصمه  المالك  عبد  المحترف 
وتقدمت  القاضية،  بالضربة  كعادته  مليز 
للبطلين  بالتهنئة  ليبيا  في  اإليطالية  السفارة 
الرسمي بموقع  العالميين، وقالت عبر حسابها 
»تويتر«: »يرفعون اسم بالدهم عاليا الوحيدون 
القادرون على قلب الموازين بكل قوة وعفوية 

هم الشباب دائما ألف مبروك لليبيا ولليبيين«.
القرقني  كمال  العالمي  الليبي  البطل  وأحرز 
للمحترفين  كالسيك  أرلوند  بطولة  ذهبية 
الواليات  في  أقيمت  التي  األجسام  لبناء   2018
المتحدة األميركية بعد احتالله المركز األول من 
بين العديد من رياضي العالم، وتعد هذه هي 
أول ذهبية تسجل باسم رياضي ليبي في هذه 
بناء  العالم في  التي تحمل اسم بطل  البطولة 
المنافسات  وتقام  شوارزنيجر،  أرنولد  األجسام 
بكولومبس,  مارس  أوائل  أو  فبراير  أواخر  في 
وتعتبر  األميركية،  المتحدة  الواليات  أوهايو, 
أرنولد كالسيك من أكبر بطوالت كمال األجسام 
الجائزة  أن  حيث  أولمبياد،  مستر  بعد  ماديا 
دوالر  ألف   130 إلى  وصلت   2017 في  األولى 

نقدا، وسيارة من نوع هامر، وساعة روليكس.
أهم  من  القرقني  كمال  الليبي  البطل  ويعد 
بطولة  صاحب  كونه  الساحة،  على  الالعبين 
العالم ألكثر من خمس مرات فاز بها، كما يعد 
الفترة  في  العربية  األجسام  وأفضل  أقوى  من 
منازلته  عربي  بطل  أي  يستطع  فلم  األخيرة، 
المغربي محمد  البطل  باستثناء  والتغلب عليه، 
زكريا الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 
األول في فئة وزن  المركز  المغرب، وحقق  في 

أكثر من الـ100كغم.
أما المالكم الليبي المحترف عبد المالك زناد 
المالكم  على  القاضية  بالضربة  كعادته  ففاز 
اإلنجليزي جيفك مليز على حلبة مدينة غالسكو 
في أسكتلندا، وتمكن الزناد من حسم النزال في 
الجولة الثانية، باللكمة الفنية القاضية، وأصبح 

على بعد 4 نزاالت ليدخل عالم االحتراف لوزن 
77 كلج، وكان المالكمان أجريا عملية الميزان 
بحضور كثيف لوكاالت األنباء ومراسلي كثير من 
اهتمام  وسط  والعالمية  البريطانية  اإلذاعات 

غير عادي بالنجم الصاعد في سماء المالكمة.
الزناد فاز بالعديد من المباريات في بطولة 
المالكمة على مستوى دولة مالطا، حيث فاز على 
بطل مالطا بالضربة القاضية في الجولة الثانية، 
وفاز على خصمه البلجيكي بالضربة القاضية في 
الجولة الثانية، وفاز على المالكم المجري كارلي 
كابال في منافسات وزن 76 كلغ بالنقاط، كما 
بالضربة  بينيت،  اإلنجليزي  المالكم  على  فاز 
بالنقاط  اإليطالي  الثانية، وعلى خصمه  الفنية 
في مباراة رائعة من )6( جوالت ظهر فيها مالك 
بكامل لياقته البدنية وبفنياته العالية وبالسرعة 

التي جعلت خصمه يسقط مرتين على األرض.
واستعد الزناد للمباراة جيدا بأقامة معسكر 
اإلنجليزي  مدربه  بإشراف  بريطانيا  في  إعداد 
الصفر  نقطة  من  بدايته  ورغم  براون،  مايكل 
في حلبات المالكمة داخل ليبيا، إال أنه نجح في 

باالقتراب من  كبير من طموحاته  تحقيق جزء 
دخول عالم االحتراف، ورسم الزناد البسمة على 
كونه   ،2017 العام  نهاية  قبل  الليبيين  شفاه 
من القالئل المتألقين في سماء الرياضة الليبية، 
التي شهدت في العام المنصرم بعض اإلنجازات 
الصعوبات  رغم  الفردية،  األلعاب  صعيد  على 
السياسية واالقتصادية التي تواجه البالد، إال أن 
أبطاال كانوا على العهد باإلصرار على التحدي، 
والرغبة في التواجد فوق منصات التتويج، وعلى 
رأس الزناد الذي بات حديث الجميع، على خلفية 
الرفيت  تسفتروزر  األلماني  خصمه  إسقاطه 
القوي، مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث فاز 
بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، بعد 
أن مهد إلسقاطه في الجولة األولى من المباراة 
المالطية  بالعاصمة  باوال  بمدينة  أقيمت  التي 

»فاليتا« في وزن 76 كغم.
البوسني،  خصمه  على  الزناد  وفــاز  سبق 
القاضية  الفنية  بالضربة  برويكن،  ألكسندر 
جرت  التي  المباراة  خالل  األولــى،  الجولة  في 

المالطية،  باوال  بمدينة 
بحزام  وقتها  وتــوج 

»BBO«، كما لمع 
اســمه في عالم 
االحـتراف، بعد 
أن خــــــاض 
ــزال  ــ ــ ــن ــ ــ ال
ــس  ــام ــخ ال
االحــتــرافــي 

ــحــت  لــــــه، ت
إشـــــراف الــمــدرب 

بــراون،  مايكل  اإلنجليزي 
في  إنجازاته  إلى  يضاف  آخر  إنجازا  حقق  كما 
بالضربة  وأطاح  قضى  عندما  االحتراف،  عالم 
القاضية خصمه السلوفيني تتيال بالكو، وذلك 
خالل المباراة التي أقيمت بينهما في سبتمبر 
ضمن  السلوفينية  العاصمة  في   2016 العام 
وتوج  للمحترفين،  ــا  أوروب بطولة  منافسات 
بعدها بحزام »WBF«، وهو إنجاز يحسب ألحد 

أبرز المحترفين في عالم المالكمة.

استحوذا على اهتمام وسائل اإلعالم العالمية 

»القرقني« و »الزناد« ليبيان من ذهب 
»عبدالمالك« تخصص في 

إزاحة أبطال بالضربة القاضية 
وال يفصله إال أربع منافسات 

لدخول بطولة العالم 

»كمال« يستحوذ في أميركا 
على اهتمام البطل العالمي 

أرنولد شوارزنيجر

»التاورغي« يحافظ على صدارة الهدافني

دعوة لـ »الزعيم« باالنضمام للنخبة العربية

أهلي بنغازي واالتحاد يغازالن الدوري »45« مبكرا 

رغم خلوده للراحة 

بنغازي–زين العابدين بركان

لكرة  األفريقي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اعتمد 
تونس،  في  خاص  اجتماع  خالل  المصغرة  القدم 
بطولة  لتنظيم  موعدا  المقبل  مايو  من  الخامس 
ليبيا،  في  المصغرة  القدم  لكرة  األولى  أفريقيا 
أبريل  منتصف  في  البطولة  قرعة  ستقام  فيما 

المقبل.
لكرة  الليبي  لالتحاد  التأسيسية  اللجنة  رئيس 
في  قــدم  الطويلب،  حسين  المصغرة،  القدم 
إلقامة  واالستعدادات  الترتيبات  آخر  االجتماع 

الستقبال  طرابلس  مدينة  اختيار  وتم  البطولة، 
الحدث خالل مايو المقبل.

والسنغال  والــجــزائــر  ومصر  تونس  وأكـــدت 
والــصــومــال  ــعــاج  ال وســاحــل  أفريقيا  ــوب  وجــن

مشاركتها في الحدث األفريقي.
االجتماع  خالل  التنفيذي  المكتب  اعتمد  كما 
للموسم  العام  البرنامج  ضمن  بطوالت  ثــالث 
تنظيم  حق  ليبيا  منح  فبجانب  الجاري،  الرياضي 
تنظيم  إسناد  تم  طرابلس،  في  أفريقيا  بطولة 
بالجزائر  المصغرة  القدم  لكرة  العربية  البطولة 
في  القارات  كأس  وبطولة  المقبل،  سبتمبر  خالل 

تونس في ديسمبر المقبل.

ليبيا تستضيف 
أول كأس 
أفريقية في كرة 
القدم المصغرة

طرابلس–الصديق قواس

● التاورغي في مباراة التحدي األفريقية

● أهلي بنغازي في الدوري الليبي
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مـاذا يريد خاطفوهم؟

مــن يقف وراء عمليات الخطف؟

متـى يطوى هذا الملف؟

أيــن يحتفظ بهم خاطفوهم؟

لماذا يعلن الخاطفون عن مطالبهم؟

كيـف السبيل إلى إطالقهم؟

في  الساري  والسياسي  الثقافي  بالحراك  العالم،  عبر  والحانات،  المقاهي  ارتبطت 
ملتقى  بكونها  أكثر،  أو  حانة،  أو  مقهى  تشتهر  تقريبا،  مدينة،  كل  وفي  المجتمع، 
والتيارات  المدارس  عديد  والفنانين.  والكتاب  ــاء  واألدب المثقفين  من  لجماعات 
والتفاعالت  النقاشات  عبر  وتبلورت  نشأت  الفنية،  أو  والفكرية،  األدبية  والجماعات 

المقاهي والحانات. الثقافية في جلسات 
فترة  في  الحانات  )وحتى  المقاهي  فعُرفت بعض  استثناء.  األمر  يكن  لم  ليبيا  وفي 

ما( في بعض المدن بكونها مكانا مفضال لهذه الفئة من الناس.
ويبدو أن معمر القذافي، إضافة إلى ذهنيته البدوية النافرة من المظاهر المدينية، 
عليها  الحانات منعت(، فشن  أن  )بما  المقاهي  تلعبه  أن  يمكن  الذي  البعد  أدرك هذا 
ثم   ،1969 النقالب  التالية  األولى  السنوات  منذ  األغاني،  عبر  ذلك  في  بما  حملة، 
الكراسي والمناضد،  بالمقاهي من خالل حظر استخدام  الجلوس  إلى منع  األمر  تطور 
وهو  مشروبه  فيها  الشخص  يتناول  السبيل(  )كآبار  "مشارب"  مجرد  إلى  وتحويلها 
المقاهي تعود  إلى حال سبيله، سالكا سبيل حاله!. بعد ذلك أخذت  واقف، ثم يذهب 
القرن  الثمانينيات من  إلى طبيعتها من حيث هي مكان للجلوس، تدريجيا، مع نهاية 

الماضي.
المثقفين،  ومطاردة  الثقافة  تجاه  السلطة  سُعار  وخفوت  الثانية  األلفية  حلول  مع 
كبير،  حد  إلى  اآلمنة،  النقاشات  طابع  تكتسي  المقاهي  في  المثقفين  جلسات  أخذت 
مكانا  ما  مقهى  من  تتخذ  التي  األدبية  أو  الثقافية  الجماعات  يشبه  ما  وتكونت 

لجلساتها.
علمي،  حدود  في  وهي،  الجماعات.  هذه  إحدى  الواحدة«  اليد  تصفيق  »جماعة 
لها  اتخذت  التي  الوقت،  ذلك  في  تكونت  التي  الجماعات  بين  من  الوحيدة،  الجماعة 

اسما.
2009 من خالل لقاءات دورية بين مجموعة من  تبلورت فكرة الجماعة خريف سنة 
األصدقاء هم: عاشور الطويبي، محمد الفقيه صالح، إبراهيم حميدان، محمد الزنتاني 

وعمر أبو القاسم الككلي، ثم انضم إليها، بعد فترة وجيزة، علي العباني.
أخذت المجموعة اسمها من عنوان دراسة عن الهايكو »أشعار الهايكو: تصفيق اليد 
الواحدة « كتبها عمر أبو القاسم الككلي لكتاب »سادة الهايكو. مختارات من قصيدة 
وتعبير»تصفيق  الطويبي.  عاشور  ترجمه  الذي  قرون«  أربعة  في  اليابانية  الهايكو 
اليد الواحدة« مقتبس من جملة من نوع من أدب الزن )المذهب البوذي السائد في 
بإلقاء  القطب  فيه  يقوم  كوان  يسمى  التأمل  على  تدريب  أسلوب  هو  والذي  اليابان( 
أسئلة، ال توجد إجابات محددة لها،على مريديه، من مثل »كيف يكون صوت تصفيق 

اليد الواحدة؟« أو »هل الحركة في الخطوة أم في الطريق؟«.
وكان المقصود، في تلك الدراسة، أن أشعار الهايكو هي تصفيق اليد الواحدة.

العثور  مشكلة  الجماعة  وواجهت  األسبوع،  في  مرة  الجماعة  تلتقي  أن  على  ُاتفق 
على مقهى مالئم للجلوس من حيث توفر الهدوء، ذلك أن المقاهي أصبحت ترفع من 
مقهى  على  البداية  في  االختيار  وقع  الرقيلة.  لتدخين  مكان  أنها  أو  التلفزيون  صوت 

فندق الودان ثم انتقلت اللقاءات إلى مقهى السراي.
كأية  وتتنوع  فيها  المواضيع  وتتشعب  لحظتها  وليدة  البداية  في  األحاديث  كانت 
نص،  إلى  لالستماع  يخصص  أحيانا  الجلسة  من  جزء  وكان  لها.  مخطط  غير  أحاديث 

مؤلف أو مترجم، ألحد األعضاء.
مع  االلتئام  إلى  وعادت   2011 فبراير  أحداث  عقب  االلتقاء  عن  الجماعة  توقفت 
وعبد  الحداد  وصالح  النمر  الدين  نور  الجماعة  إلى  انضم  ومؤخرا   ،2012 نهايات 

الحكيم مملوك وحسين المزداوي وفتحي نصيب ومفتاح شبل.
وفائدة  تنظيما  أكثر  الجلسات  تكون  أن  المؤسسين  األعضاء  أحد  اقترح  فترة  منذ 
وليست  أدبية  جماعة  إلى  تكون  ما  أقرب  الجماعة  تصبح  بحيث  الفكرية  الناحية  من 
مجرد تجمع أصدقاء أدباء. واتفق على أن تتم مناقشة كتاب معين مرة كل أسبوعين. 

ونوقشت، في هذا اإلطار ثالثة كتب، هي، على التوالي:
* زمن األخ القائد)رواية(. فرج العشة
* آزاتسي)رواية(. مجاهد البوسيفي.

* خطوط صغيرة في دفتر الغياب)مجموعة قصصية(. جمعة بو كليب.
ندوات  في  الجلسات  هذه  بعض  في  إعدادها  يتم  التي  األوراق  تقرأ  أن  ُاقترح  كما 
تكون مفتوحة للجمهور. وقد أقيمت في هذا السياق أمسية بدار الفقيه حسن اختصت 
بمجموعة جمعة بو كليب القصصية »خطوط صغيرة في دفتر الغياب« قدم فيها عمر 
وقدم  القصاص  عند  القصصية  الكتابة  عرضا سريعا ألهم مالمح  الككلي  القاسم  أبو 

نور الدين النمر دراسة معمقة حول موضوعة »المنفي« في هذه المجموعة.

 كل شيء

»جماعة تصفيق اليد الواحدة« من لقاء بني أصدقاء أدباء إلى جماعة أدبية

عديد املدارس والتيارات والجماعات األدبية 
والفكرية، أو الفنية، نشأت وتبلورت عبر النقاشات 

والتفاعالت الثقافية في جلسات املقاهي والحانات

عمر أبو القاسم الككلي

المخطوفون

إن واشنطن تهدف إلى تحقيق 
الوحدة في ليبيا عن طريق 

حكومة شاملة ومؤثرة

الناطق باسم مكتب شؤون 
الشرق األدنى في الخارجية 

األميركية
كريستيان جيمس

إن ليبيا جزء من مشاكل 
تونس االقتصادية واألمنية

رئيس حركة النهضة 
التونسية

راشد الغنوشي

يصعد  »كابوس«  إلى  النساء  جمال  تبرز  التي  الحناء  تحولت 
بأرواحهن، بعدما ألقت مديرية أمن المرج القبض على سيدة 
إحدى  وفاة  إلى  أدى  حناء  مسحوق  تبيع  الجنسية  سودانية 
المواطنات بعد استخدامها الحناء، بناء على شكوى مقدمة من 

شقيقها.
الناطق باسم مديرية أمن المرج، النقيب أحمد ضو المسماري، 
قال لـ »الوسط« الثالثاء، إن أجهزة األمن قبضت على سيدة 
سودانية مقيمة في مدينة المرج تمتهن بيع مسحوق الحناء، 
نتيجة شرائها  إثر تقديم شكوى من مواطن توفيت شقيقته 
اإلجــراءات  واتخاذ  ضبطها  جرى  حيث  الحناء،  واستخدامها 

القانونية الالزمة حيالها.
انتهاء  بعد  المختصة  الجهات  إلى  المتهمة  إحالة  ورغــم 
ترخيص،  دون  مهنة  مزاولة  بتهمة  معها  األولية  التحقيقات 
كأحدث  بالحناء،  الموت  لظاهرة  الباب  فتحت  القضية  فإن 
مهددات المجتمع في ليبيا، فيما تحاول الجهات المعنية البحث 
المرج  مستشفى  واستقبل  لذلك.  تؤدي  التي  األسباب  عن 
بالتسمم، وبعضهن توفي بعد  النساء أصبن  عددًا كبيرًا من 
استخدام الحناء، فيما ناشدت وزارة الصحة، بالحكومة الموقتة، 

المواطنين عدم استخدام مسحوق الحناء.

»إم بي سي« توقف عرض 
املسلسالت التركية

قررت مجموعة "إم بي سي" اإلعالمية 
السعودية وقف بث المسلسالت التركية على 
قنواتها رغم الشعبية الكبيرة لهذه األعمال، 

على وقع تزايد التشنج في العالقات بين 
أنقرة وبلدان عربية عدة.

وقال الناطق باسم المجموعة مازن حايك 
لوكالة فرانس برس "سنحاول استبدال 

المسلسالت التركية بانتاجات عربية بجودة 
عالية تجسد قيم المنطقة وتقاليدها ".

وتوقفت قنوات "إم بي سي" الجمعة عن 
بّث المسلسالت التركية التي تحقق شعبية 

كبيرة في سائر البلدان العربية، وسط 
أجواء متشنجة في العالقات التركية العربية 

خصوصًا مع بلدان الخليج.
وتثير المسلسالت التركية كثيرًا من 

الجدل بين الجمهور العربي ونخبه، حيث 
يؤخذ عليها عدم تماشيها مع تقاليد وقيم 

المجتمعات العربية.

 ألواح مضادة للرصاص
في مدارس أميركية

على لوح أبيض صغير، تكتب المدرّسة 
ليندا براغ "حكمة اليوم" لتالميذها، لكن ما 
هو أهمّ من هذه العبارات أن اللوح مضاد 

للرصاص يمكن أن يستخدم درعًا في حال 
تعرّضت مدرستها لهجوم ناري.

وال يزيد وزن هذه األلواح المصنوعة 
من ألياف صناعية عن كيلوغرام ونصف 
الكيلوغرام، لكنها درع حقيقي يمكن أن 

يحمي التالميذ والمدرّسين.
ويبلغ طول اللوح خمسين سنتيمترًا 

وعرضه 45 سم ، ويمكن للمدرّسين انتزاعه 
بسرعة وسهولة من الحائط واالحتماء به 

من رصاصات أي مسّلح قد يقتحم مدرستهم.
ويؤيد أولياء التالميذ وجود هذه األلواح 

بشكل واسع، والبعض منهم يؤيدون 
االقتراح المثير للجدل للرئيس دونالد ترامب 
بتسليح المدرّسين ليتصدوا ألي هجوم على 

مدارسهم.

 الحناء القاتلة.. كابوس يهدد الليبيات

العملية السياسية الجارية 
في ليبيا تسير في طريق 

اختصار الفترة االنتقالية وإجراء 
انتخابات العام الجاري

األمين العام لألمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش

زيندايا.. ساحرة 
في األوسكار

دائمًا يقدم لنا حفل األوسكار كل جديد في عالم 
األزياء والمجوهرات، حيث تطل علينا النجمات وكذا 

النجوم بإطالالت آسرة.
قلوب  خطف  في  زيندايا  العالمية  النجمة  نجحت 
األوسكار،  جوائز  توزيع  حفل  وحضور  المشاهدين 

تقديم  في  الشابة  المغنية  شاركت  إذ  األحد، 
واحدة من جوائز النسخة التسعين من أبرز 

المكافآت السينمائية في العالم.
الحمراء  السجادة  على  زيندايا  وظهرت 
بإطاللة ساحرة مرتدية فستانًا بنيًا طوياًل، 
بكتفٍ واحدة من مجموعة »جيمباتيستا 
إطاللتها  واستكملت  لــأزيــاء،  فالي« 
دار  توقيع  من  بمجوهرات  األنيقة 

ترابية  ألــوان  ذي  ومكياج  بولغاري 
وتسريحة الكعكة العالية.

هناك  كان  زيندايا،  جانب  وإلى 
التي  الجميلة  ــالالت  اإلط بعض 
الحفل،  ــي  ف ــاه  ــب ــت االن لفتت 
روبي  مارغوت  إطاللة  ومنها 
األبيض،  باللون  فستان  في 
»شانيل«  دار  من  اختارته 
نيكول  النجمة  وفستان   ،
الــذي  األزرق  ــان  ــدم ــي ك
ــي«  ــان »أرم دار  صممته 
وإطاللة  لها،  خصيصًا 
جينيفر غارنر، بفستان 

دار  ــن  مـ بــنــفــســجــي 
»فيرساتشي«.

أقوالهم
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