
ليبيا  في  األزمة  أطراف  بدأت  مقدمات  دون 
خطاب  عبر  البعض  بعضها  من  تقترب 
التشدد،  لغة  عن  المرة  هذه  تخلى  سياسي 
االنتخابات  نحو  المضي  على  الرهان  وأصبح 
بين  مشتركًا  قاسمًا  والرئاسية  التشريعية 
خليفة  المشير  موقف  ذلك  في  بما  الجميع، 
بموقفه  مقارنة  بالكامل  تغير  الذي  حفتر 
يوم 17 ديسمبر الماضي عندما نعى االتفاق 
مخرجاته،  وجود  شرعية  وأنكر  السياسي، 
وحكومة  الرئاسي  المجلس  رأسها  وعلى 
الوفاق الوطني، ويبدو أن المتغيرات المحلية 
هذا  بلورة  في  ساهمت  واإلقليمية  والدولية 
على  وإقليمي  دولي  إجماع  فثمة  الموقف، 
وإنما  عسكريًا  يكون  لن  ليبيا  في  الحل  أن 
الليبي  الجنوب  شهده  ما  أن  كما  سياسي، 
تراجع  في  أيضًا  ساهم  أخيرًا  تطورات  من 
البعض عن مواقفه المتصلبة، وهو ما لخصه 
في  السيسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
بزنس  »إكسفورد  مؤسسة  مع  أجراه  حوار 
غروب«، عندما قال: »ال توجد حلول عسكرية 
للصراعات الجارية في المنطقة، لذلك ندافع 
دومًا عن حلول سياسية تحافظ على والحدة 

والسيادة والسالمة اإلقليمية«.
بدءًا  التطورات  هذه  تابعت  »الوسط« 
المسماري  أحمد  العميد  تصريحات  من 
ببنغازي  عقده  الذي  الصحفي  مؤتمره  في 
االنتخابات  نؤيد  »نحن  معلنًا:  األحد،  يوم 
النزيهة  الرئاسية  واالنتخابات  البرلمانية 
العربية  والدول  المتحدة  األمم  إشراف  تحت 
العليا  المفوضية  من  وبتنفيذ  الشقيقة، 

لالنتخابات«.
»ليبيا  أن  المسماري  أحمد  العميد  واعتبر 
فعل  كما  الوطنية  بالمصالحة  إال  تقوم  لن 
المصالحة  لكنّ  السنوسي،  إدريس  الملك 
أو  القاعدة  تنظيم  من  اإلرهابيين  تشمل  ال 
داعش أو من دعّمهم أو من تحالف معهم«، 
محّذرًا من وجود خطر كبير اآلن على تقسيم 
عاٍل  بصوت  التفكير  »بدأ  قائاًل:  ليبيا«، 
المسلحة  القوات  في  ونحن  ليبيا،  لتقسيم 

أجل  من  فداء  وأرواحنا  ليبيا  أجل  من  نموت 
وحدة ليبيا«.

يساهم  بأن  المسماري  العميد  وطالب 
الحل  بنية  التدخل  »إما  الدولي  المجتمع 
كلمة  على  الليبيين  جمع  وبنية  الصادقة 
يرفعوا  أن  عليهم  أو  المصالحة،  ودعم  سواء 
أيديهم عن ليبيا، وأن يتركوا ليبيا لليبيين«.
متابعون  اعتبرها  المسماري  تصريحات 
العامة  القيادة  من  رسالًة  الليبي  للشأن 
حفتر،  خليفة  المشير  يعني من  مما  للجيش، 
ودعوة  التشدد،  لغة  عن  تخٍل  بأنها  وفسرت 
بأكثر  يعني  مما  السياسي،  بالحل  للتمسك 
لحل  السياسية  العمليّة  على  الرهان  دقة 
الخطاب  هذا  خطى  وعلى  الليبية،  األزمة 
عقيلة  النواب  مجلس  رئيس  تصريح  جاء 
صالح، الطرف األساسي أيضًا في األزمة، على 
بليحق  عبداهلل  المجلس  باسم  الناطق  لسان 
األربعاء، الذي نقل مطالبة عقيلة بعثة األمم 
المتحدة للدعم في ليبيا دعوة لجنتي الحوار 
لـ»استمرار  الدولة  ومجلس  النواب  بمجلس 
السياسي«،  االتفاق  تعديل  إلنجاز  التواصل 
الجمود  »أن  أكد  صالح  عقيلة  المستشار  إن 
أي  تحقيق  إلى  بالبالد  يصل  لن  السياسي 

غير  من  أنه  كما  أزمتها،  من  يخرجها  شيء 
النحو  المقبول ترك األمور مفتوحة على هذا 
ما  ينهي  تقدم  تحقيق  دون  نهاية  ال  ما  إلى 

تعانيه ليبيا«.
ولفت صالح إلى أن مجلس النواب »اعتمد 
الخاص  السياسي  االتفاق  تعديل  مقترح 
إلى  مشيرًا  فترة«،  منذ  التنفيذية  بالسلطات 
النواب  بمجلس  الحوار  لجنة  به  طالبت  ما 
خالل األيام الماضية بـ»بحث التوصل لتوافق 

على تعديالت االتفاق السياسي العتماده من 
قبل مجلس النواب من عدمه«.

فقد  الدولة(  )مجلس  المقابل  الطرف  أما 
تعديل  لجنة  رئيس  تصريحات  عبر  أكد 
االتفاق السياسي بالمجلس، موسى فرج، أن 
المجلس قدم لمبعوث األمم المتحدة ورئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سالمة، ثالثة 
وفق  التنفيذية  السلطة  الختيار  مقترحات 
على  لعرضها  السياسي  االتفاق  في  جاء  ما 

مجلس النواب الختيار أحدها.
بـ»التصويت  يقضي  األول  فرج:  وأوضح 
النواب  مجلسي  بين  والمتزامن  المشترك 
والدولة الختيار إحدى القوائم المرشحة، وفقًا 
مناقشتها  تمت  التي  والضوابط  للشروط 
الصياغة  لجنة  اجتماعات  خالل  سابقًا« 
التي  السياسي،  االتفاق  لتعديل  الموحدة 
نوفمبر   9 إلى   26 من  الفترة  خالل  جرت 
الموقت  المتحدة  األمم  بعثة  بمقر   2017
انتهت  والتي  آنذاك،  التونسية  العاصمة  في 
بتعديل  مقترحًا  األممي  المبعوث  بتقديم 
النواب  مجلسي  إلى  التنفيذية  السلطة  مواد 
والدولة إلقراره، إال أن المجلسين لم يحسما 
تعديل  مقترح  بشأن  النهائيين  موقفيهما 

السلطة التنفيذية حتى اآلن.
يقضي  األساسي  االقتراح  أن  فرج  وأوضح 
بأن »يتم تزكية كل قائمة من القوائم التي 
األقاليم  يمثلون  مرشحين   3 على  تشتمل 
على  تتحصل  أن  على  الثالثة،  التاريخية 
من  متكررة  غير  تزكية   25 بواقع  التزكيات 
كل من المجلسين، أي تتحصل القائمة على 
مجلس  من  نصفهم  عضوًا   50 من  تزكية 
ويتم  النواب،  مجلس  من  ونصفهم  الدولة 
الدولة  مجلس  على  أواًل  القوائم  عرض 
إلى  تحال  ثم  قائمتين،  الختيار  للتصويت 
مجلس النواب للتصويت الختيار إحدى هاتين 

القائمتين لتكون هي المجلس الرئاسي«.
الرئاسي  المجلس  موقف  يتأخر  ولم 
لرئيسه،  السياسي  المستشار  أّكد  إذ  كثيرًا، 
األربعاء  جمعه  لقاء  في  السني،  الطاهر 
اعتبره  ما  سالمة،  غسان  الدولي  بالمبعوث 
الرئاسي  المجلس  لرئيس  الثابت  »الموقف 
على  العمل  »ضرورة  وهو  السراج«،  فائز 
واالنتخابية،  الدستورية  االستحقاقات  تنفيذ 
شاملة  لمشاركة  المناسبة  الظروف  وتهيئة 
المصير  لتقرير  والخارج  الداخل  في  لليبيين 
وإنهاء المراحل االنتقالية في البالد، وأن تتم 
وإشراف  لالنتخابات  العليا  المفوضية  برعاية 
أممي ودولي مباشر لضمان نزاهتها واحترام 

نتائجها من قبل الجميع«.
من جهته، طالب سالمة خالل اللقاء بعمل 
المعوقات  كل  لتذليل  ممكن  هو  ما  »كل 
إرادة  واحترام  السياسية  العملية  لدعم 
أكثر  وضع  إلى  بالبالد  للوصول  الليبيين 
واالستماع  للقاء  يسعى  أنه  مؤكدًا  استقرارًا، 
توافقية،  أرضية  إليجاد  األطراف  جميع  إلى 
فيما سيكون دور البعثة األممية دائمًا داعمًا 

لخيار الليبيين«.
إذن نحن اآلن أمام دفعة جديدة للعمليّة 
تفلح  لم  الركود،  من  مرحلة  بعد  السياسية، 
في تحريكه تصريحات سالمة بين حين وآخر 
خطته  تنفيذ  في  قدمًا  المضي  عن  متحدثًا 

لحل األزمة في البالد.
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قريبا في ليبيا

التحدي يدافع عن 
كبريائه.. والنصر 
عينه على القمة

إيهاب الطرابلسي: 
برامج »التوك شو« 

التحل القضايا 
وإنما تطرحها

يومية »أسبوعية موقتًا«

04أزمة املعلمني على صفيح ساخن: إضراب عام بـ 8 مطالب
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سياسة 

كل شيء

باألرقـام

الزي الليبي يتألق
في ميدان الشهداء

ص 16

1.66 مليون زيادة

عواصف

فضاء

نفط

عادت أجواء الخوف لتخيم على أسواق 
الطاقة العالمية، بعدما رفعت »أوبك« 

توقعها للمعروض النفطي من الدول غير 
األعضاء في 2018، بواقع 1.66 مليون 
برميل يوميًا، مع تشجيع ارتفاع األسعار 

منتجي النفط الصخري األميركيين على 
ضخ المزيد.

واعتبرت وكالة »رويترز« أن هذا 
اإلجراء يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة 

لتصريف تخمة المعروض وانهيار في 
اإلنتاج الفنزويلي.

تحدث العواصف المغناطيسية األرضية 
اليوم وغدًا بما قد يسمح برؤية الشفق 
القطبي في خطوط العرض المرتفعة، 

حسب ما أكدته اإلدارة الوطنية 
للمحيطات والغالف الجوي )NOAA( في 

بيانها أمس.. وقالت اإلدارة إنه يمكن 
رؤية الشفق القطبي يومي 14 و15 

مارس في أجزاء من اسكتلندا وشمال 
انجلترا، باإلضافة إلى الطبقة الشمالية 

للواليات المتحدة بما في ذلك أجزاء من 
والية ميشيغان ومين.

إجماع على الحل السياسي ودعوة إلى املصالحة واالنتخابات

الصقر

جدل قانوني يطارد األرصدة املجمدة في »يوروكلير«

أمسيات شعرية تمهد النطالق مهرجان بنغازي لألغنية الشعبية

تصريحات ورسائل متناغمة ألطراف األزمة

أصبح الرهان على املضي نحو 
االنتخابات التشريعية والرئاسية 

قاسماً مشتركاً بني اجلميع

ليبيا لن تقوم إال باملصاحلة الوطنية 
كما فعل امللك إدريس السنوسي، لكنّ 

املصاحلة ال تشمل اإلرهابيني

بينهم 100 ألف مدني ضحايا الحرب 
السورية منذ مارس 2011 وحتى اآلن

»المرصد السوري لحقوق اإلنسان«

طرابلس، بنغازي - الوسط

< عبدالرحمن السويحلي< عقيلة صالح< خليفة حفتر< فائز السراج

من صندوق الجيش األميركي ووكالة 
االستخبارات، كانت عصا المارشالية 

الغليظة هي االختيار المفضل للرئيس 
األميركي دونالد ترامب لقيادة 
وزارة الخارجية، وإدارة ملفات 

العالم.. »الصقر« هكذا وصفت 
وسائل اإلعالم األميركية مايك 

بومبيو، وزير الخارجية 
الجديد القادم من قمة 

»سي آي إيه« ليدير 
ملفات الخارجية بعد 

اإلقالة المفاجأة 
لتيلرسون.

كان »الخالف الكبير« 
في إدارة ملفات إيران 

وكوريا الشمالية وروسيا 
أهم األسباب التي أطاحت 

تيرلسون، وهي نفسها التي 
استدعت بومبيو.

ما بين االستدعاء واإلطاحة، 
تغيرت استراتيجيات وتبدلت 
نوايا ولم يعد للبقاء مبرر أو 

للتمهل دافع، ففي مطابخ 
ترامب يبدو أن الصقور 

يجهزون وليمة ينقصها 
طباخ ماهر.

 مالحقات قضائية لـ 60 جرافة صيد في قضية تهريب املحروقات

 60 لـ  ضبط  أوامــر  العام  النائب  أصــدر 
جرافة صيد في قضية تهريب المحروقات 

لمعرفة مالكيها.
وأشار، رئيس مكتب التحقيقات بمكتب 
العام، في مؤتمر صحفي األربعاء،  النائب 
المختصة،  الجهات  مع  تواصَل  أنه  إلى 
وقود  لمهربي  حسابات  بتجميد  وطالب 

صادرة في حقهم أوامر ضبط.
ضبط  أوامر  العام  النائب  إصدار  وأكد 
على  والتحفظ  الوقود  نقل  شاحنات  بحق 
مَن فيها، بالتعاون مع اإلنتربول وإيطاليا 

ومالطا وتركيا.
ناقلة   11 على  القبض  ــى  إل ونـــوه 
لتهريب الوقود جرى القبض عليها داخل 
مع  باالشتراك  الليبية،  اإلقليمية  المياه 

عناصر ليبية وأجنبية.
أن  إلــى  أشــار  الفساد،  قضايا  وحــول 
فيه  وأودع  خاصًا،  حسابًا  فتح  المكتب 
التي  فساد،  قضايا  في  المحتجزة  األموال 

بلغت 409 ماليين دينار.

خارج  في  المالي  الفساد  »نتابع  وقال: 
للدولة  تابعين  مسؤولين  يد  على  ليبيا 
قبض  أوامر  وصدرت   ،2011 بعد  أو  قبل 

بحق 13 موظفًا«.
شقيق  الجضران  أسامة  أن  إلى  ونوه 
للمنطقة  النفطية  المنشآت  حرس  آمر 

الجضران  إبراهيم  السابق  الوسطى 
مطلوب في قضايا تتعلق باإلرهاب وإغالق 
لالقتصاد  خسائر  في  تسببت  النفط، 
الليبي، مؤكدًا أنه تحت التحقيق اآلن على 

يد جهات تخضع لسلطة النائب العام.
تفاصيل ص5

طرابلس - الوسط

< خفر السواحل الليبي أثناء توقيف سفينة تهريب وقود

 االتحاد يستعد 
ملوقعة »أكوا«

طرابلس–الصديق قواس
تغادر بعثة فريق »االتحاد«، صباح اليوم، 

إلى نيجيريا لمالقاة فريق »أكوا يونايتد«، 
في لقاء اإلياب ضمن منافسات دور الـ 

32 لكأس االتحاد األفريقي لكرة القدم، 
المقرر إقامته في الخامسة من بعد ظهر 

يوم األحد المقبل، بتوقيت ليبيا.
كان فريق »االتحاد« فاز يوم األربعاء 

قبل الماضي في لقاء الذهاب على »أكوا«، 
بهدف مهاجمه معاذ عيسى، الذي جاء في 

الدقيقة األخيرة من المباراة التي ُأقيمت 
في صفاقس التونسية.

ويحتاج »العميد« إلى الفوز أو التعادل 
بأي نتيجة، أمام »أكوا« في نيجيريا، كي 

يتأهل إلى دور الـ16، ويعتمد في ذلك 
على الجاهزية البدنية والفنية التي أكدها 

الجهاز الفني للفريق، وعودة عدد من 
الالعبين من اإلصابة، مثل عبد السالم 
الفيتوري ومحمد الطبال وكوامي، فيما 

يغيب صاحب هدف الذهاب، معاذ عيسى 
بسبب اإلصابة التي تعرض لها في مباراة 

فريقه أمام »الوحدة« بالدوري.

ألف 353.9
شخص
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درجات الحرارة

مواقيت الصالة - طرابلس

اإلخفاء القسري.. معضلة رقمية في معمل البصمة الوراثية
دموع أهالي الغائبين في دوامة المادة »26«

العام  منذ  القسري  اإلخفاء  جريمة  أعباء  تتزايد 
أمني،  وتدهور  سياسي  انقسام  وسط   ،2011
وغياب األرقام الدقيقة أو اإلحصاءات الموثقة عن 

أعداد المخطوفين والمغيبين قسرًا في البالد.
مؤخرًا  احتجاجية  ووقفات  تظاهرات  وانطلقت 
وفي  قــســرًا،  المغيبين  مصير  بكشف  تطالب 
مذكرة وقعها 100 شخصية عامة، طالب نشطاء 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ومثقفون، 
من   »26« المادة  وتطبيق  مسؤوليته  بتحمل 
الصخيرات  مدينة  في  الموقع  السياسي  االتفاق 
بالمخطوفين  الخاصة   ،2015 العام  المغربية 
فعالية  حول  تدور  أسئلة  تزال  وال  والمفقودين.. 
على  الموقعة  األطراف  تلزم  التي   »26« المادة 
األشخاص  عن  كاملة  معلومات  بجمع  االتفاق 
لحكومة  وتقديمها  والمخطوفين،  المفقودين 

الوفاق الوطني.
كما تلزم الفقرة نفسها حكومة الوفاق الوطني 
المفقودين،  لألشخاص  مستقلة  هيئة  بتشكيل 
إعمااًل بأحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك 

خالل 60 يومًا من بدء ممارسة الحكومة مهامها.
لكن المجلس الرئاسي، وفي خطوة أولية نحو 
على  أعلن،  المعقد،  الملف  لهذا  لحل  التوصل 
تشغيل  بدء  معيتيق،  أحمد  رئيسه  نائب  لسان 
معمل البصمة الوراثية، متوقعًا »نتائج ملموسة، 
تسهم بشكل مباشر في كشف مصير المفقودين 
بتعاون الجهات ذات العالقة«.. كما تعهد رئيس 
الصديق  العام  النائب  بمكتب  التحقيقات  مكتب 
الصور، بمتابعة هذا الملف كإحدى أولويات عمله، 
بحوزتهم  ما  لتقديم  األهالي  أمام  مكتبه  وفتح 
مع  لقاء  خالل  وذلك  بالخصوص،  معلومات  من 
وحقوق  الديمقراطية  دعم  »مجموعة  من  عدد 
والمغيبين  المخطوفين  أهالي  بصحبة  اإلنسان« 

قسرًا في العاصمة طرابلس.
محمد  للدولة،  األعلى  المجلس  عضو  لكن 
القضائية  »السلطة  لـ»الوسط«:  يقول  معزب، 
حتى  األكمل  الوجه  على  دورها  أداء  عن  عاجزة 

اآلن، وإن كانت هناك محاوالت مستمرة«.
تفاصيل ص 3



بحث مدير قناة »ليبيـا الوطنية«، عطـاهلل المزوغي، مـع عضو المجلس 
الرئاسـي أحمد معيتيق، المختنقات والعراقيل التي تعيق استئناف عمل 

القناة، من نقص الدعم المـادي، وعدم تخصيص ميزانية تسـييرية.
المزوغـي  إن  الـوزراء،  بمجلـس  واإلعـام  التواصـل  إدارة  وقالـت 
اسـتعرض مع معيتيـق نتائـج زيارته مصـر مؤخـرا، ولقائه المسـؤولين 
فـي باقـة »النايـل سـات« لتسـوية أوضـاع القنـاة مـن الناحيـة الماليـة 

إلعـادة البـث.
وطالـب المزوغي، المجلـس الرئاسـي، بالعمـل على تذليـل الصعاب 
التـي تقف أمـام عـودة القناة للبـث والوقـوف بجانبهـا، نظـرا ألهميتها 

في نشـر الخطـاب اإلعامـي الوطني فـي هـذه المرحلـة الراهنة.
كمـا أشـاد بـ»الجهـود التـي بذلهـا العاملـون فـي القنـاة بمختلـف 
تخصصاتهم، لتنفيذهم خطط العمل الموضوعة التي سبقت استئناف 
البـث«، مطالبـا الجهـات ذات العاقـة بـ»حماية أمـاك القنـاة المعتدى 

عليهـا مـن قبـل جهـات خاصة«.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حققت أغنية الفنان الليبي إدريس المغربي »دمعك 
موقع  على  مشاهدة  مليون   16 أكثرمن  ماجاب« 
مأخوذ  األغنية  لحن  »يوتيوب«،  األشهر  الفيديوهات 
من التراث الشعبي الليبي وكذلك كلمات األغنية التي 

تقول:
دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب
ومكتوبك في الصوب عذاب يا عيني

دمعك كفيه وديمة ياعيني ورايه

بعد جافي ما تحني ليه
وسدي باب غا الجافي عديه سراب

وأجد راجيتي ودموعك في الليل بكيتي
وفي جريت األوهام جريتي

وظنك خاب وما درتي لها اليوم حساب
انسي من جدي باب غاه الخاين سدي

ال عاد تحني ال تودي قلبي ذاب
مجافيني من غير أسباب

تحقق 16 مليون مشاهدة على »يوتيوب«
»دمعك ماجاب« لـ إدريس املغربي

وخلي ألسانك فالحديث رزين..التبتلي العباد ال اتـعيب
وأحسب أحساب العرض يوم الدين..وينما القريب ينفره القريب

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الليبية  الصفحات  رواد  ــداول  ت
أقيم  الذي  الليبي  للزي  الوطني  اليوم  لمهرجان  صورا  »فيسبوك« 

الثاثاء الماضي في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.
الليبي  الوطني  الزي  حول  جديد  من  النقاش  الصور  هذه  وأثــارت 
جاءت  كما  أخــرى،  إلى  منطقة  من  الزي  واختاف  ارتدائه  وطريقة 
بعض التعليقات كالعادة حول المشاركة النسائية بين مؤيد ورافض 

حتى لفكرة المهرجان من األساس.

جهود إلعادة بث »ليبيا الوطنية«

#مهرجان اليوم الوطني للزي الليبي

في  الميكروفون  إيقاف  كيفية  معرفة  تريد  كنت  إذا 
»فيسبوك ماسنجر«، فإليك الطريقة بكل سهولة، اتجه 
أوال إلى تطبيق اإلعدادات على جهاز اآليفون أو اآليباد 
وانقر على الخصوصية واختر الميكروفون واضغط على 

مفتاح »فيسبوك ماسنجر« إليقاف تشغيله.
قسم  في  مدرجا  ماسنجر«  »فيسبوك  يكن  لم  إذا 
لم  ألنك  فذلك  الخصوصية،  إعدادات  في  الميكروفون 
ويمكنك  الميكروفون،  إلى  للوصول  إذنا  ماسنجر  تمنح 
من  التحقق  طريق  عن  هــذا  من  أخــرى  مــرة  التحقق 

أذونات التطبيقات في اإلعدادات.
أو  اآليفون  جهاز  على  ــدادات  اإلع تطبيق  إلى  اتجه 
اآليباد ومرر إلى قسم التطبيقات، ثم انقر فوق ماسنجر 

واضغط على مفتاح الميكروفون إليقاف تشغيله.
يعني  فهذا  الميكروفون،  مفتاح  ترى  ال  كنت  إذا 
إلى  للوصول  ماسنجر«  لـ»فيسبوك  إذنا  تمنح  لم  أنك 
التطبيقات  مراجعة  أيضا  يمكنك  كما  الميكروفون، 
الميكروفون  إلى  بالوصول  لها  سمحت  التي  األخــرى 
ميزة  مع  فعليا  تستخدمها  ال  تطبيقات  أي  وتعطيل 

الميكروفون.

ميزة   ،»WhatsApp« تطبيق  إصــدار  تحديث  أضــاف 
لحذف  الزمني  اإلطــار  بتحديث  لمستخدميه،  جديدة 

الرسائل لجميع المشاركين.
للجميع  الحذف  خيار  سيبقى  الجديد  التحديث  وفي 
اآلن لمدة ساعة و8 دقائق و16 ثانية، بدال من الدقائق 

السبعة التي كانت قبل ذلك، لتكون مدته 4096 ثانية.
لتطبيق  يمكن  الــجــديــد،  التحديث  ــدار  إصـ ــع  وم
تطبيقات  من  العديد  على  التفوق   ،»WhatsApp«
الرسائل في مدة  إمكانية حذف  األخرى بسبب  التراسل 

أطول من السابق.
يعرض  سيظل   »WhatsApp« تطبيق  فإن  ولألسف 
»الفقاعة« التي تدلل على وجود رسالة تم حذفها، وهو 

ما يضيف الغموض حول ما تم حذفه.

إيقاف امليكروفون 
في »فيسبوك ماسنجر«

تطبيق »WhatsApp« يتيح 
ملستخدميه حذف الرسائل 

 »Black Panther« األســود  النمر  فيلم  حقق 
السينما  دور  في  دوالر  مليار  بقيمة  إيــرادات 
حول العالم، ليكون الفيلم الخامس من إنتاج 
إلى  يصل  الذي  يونيفرس«  مارفيل  »ديزني 

هذا الرقم.
الفيلم من بطولة شادويك بوزمان، الذي 
يؤدي دور محارب الجريمة، حاكم واكاندا، 
وهي دولة أفريقية من عالم الخيال لديها 
التكنولوجيا األكثر تقدما على وجه األرض.
الحائزة  الممثلة  العمل  في  ويشارك 
جائزة »أوسكار«، لوبيتا نيونغو، ومايكل 
باإلضافة  كاليوا،  ودانييل  جوردان،  بي 
»ذا  فيلم  بطل  فريمان  مارتن  إلــى 
هوبيت«، الذي يؤدي دور عميل بوكالة 
يدعى  األميركية  المركزية  المخابرات 
إيفريت روس, وقال جيف بروك محلل 
وكأنه  الفيلم  »أرى  السينما:  إيرادات 

انهيار لجدار عماق. في ضوء ما حققه النمر األسود، 
أرى أنه ال يمكن ألي شركة إنتاج أن تدعي أن أفام السود ال تسافر بعيدا 

وأنها تحصل على اهتمام ضئيل في الخارج«.
وأشارت البيانات التي نشرتها شركة ديزني إلى أن مبيعات تذاكر الفيلم تجاوزت 

مليار دوالر في أول 26 يوما من طرحه في دور العرض.
وقال موقع »آي إم دي بي« المتخصص في معلومات السينما إن 32 فيلماً فقط 
في تاريخ السينما العالمية هي التي باعت تذاكر بقيمة تتجاوز مليار دوالر، من بينها 
»سكاي فول« أحد أفام جيمس بوند العام 2012، وفيلم »الجميلة والوحش« في 

2017 بطولة إيما واتسون، وفيلم الرسوم المتحركة »فروزن«.

تعود  األلمانية  »اليكا«  شركة  إنتاج  من  كاميرا  بيعت 
مقابل  في  السبت  فيينا  شهدته  مزاد  في   ،1923 للعام 
أغلى  لتصبح  يورو،  ألف  و400  مليوني  بلغ  قياسي  سعر 
كاميرا في العالم بحسب السمسار المسؤول عن الصفقة. 
 400 بلغ  أولي  بسعر  المزاد  في  للبيع  الكاميرا  وطرحت 

ألف يورو، وفق »فرانس برس«.
من  خاص  جمع  هاوي  هو  والشاري 

كشف  عدم  طلب  آسيوي  أصل 
دار  أشارت  ما  على  اسمه، 
وهي  النمساوية،  »فستليخت« 
وتنظم  العالم  في  األهم  من 

طرازات  على  مزادات  بانتظام 
التصوير،  آالت  من  ومميزة  قديمة 
 25 من  واحدة  الكاميرا  وهذه 

أي   ،1923 في  مصنعة  تصوير  آلة 
األلمانية  الماركة  طرح  من  عامين  قبل 

ثالثة  بين  من  وهي  األسواق،  في  الشهيرة 
»بحالتها  حفظت  السلسلة  هذه  من  نماذج 

األصلية«.
الرقم القياسي السابق آللة تصوير في المزادات 

حققته كاميرا من إنتاج شركة »اليكا« أيضا في 1923 
 ،2012 العام  يورو  ألف   16 و  مليوني  مقابل  في  بيعت 
أندرياس  النمساوي  واشترى  »فستليخت«،  دار  بحسب 
كانت  مرحلة  في  األلمانية  الشركة   2005 في  كوفمان 
التجاري  اإلطالق  إعادة  في  ونجح  ضعيفا،  أداء  تسجل 
في  الصحفي  التصوير  رواد  لدى  المحببة  الماركة  لهذه 

العالم مثل روبرت كابا وهنري كارتييه-بريسون.

أغلى كاميرا في العالم.. أملانية

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● أطفال ليبيون في مهرجان »المساحات الصديقة للطفل« بمدينة جنزور

كلمة1000

المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا ليست 
بإظهار الزى، بل بما تعنيه العادات 

والتقاليد من معاني التراث والعادات 
القيمة في المعنى والمضمون.

هانيبال شويكات

أنا مش عارف كيف فراشيه معها 
هل كعب العالي، باهلل توا شنو دخله 

الكعب العالي في التراث الشعبي 
هذه أول كذبة.

أبو سعيد سعيد 

 »Black Panther« يحقق 
مليار دوالر إيرادات

لقطات حلوة محترفة، 
وجمال اللون والتعبير، 
لكن المفروض سميته 
مهرجان الفراشية ألن 
الزي الليبي فيه لبس 
تقليدي من مختلف 

المناطق.

  Bary Bati 

في ظل هدي ظروف 
مؤلمة االحتفال بزي 
ليبي أو شعبي في 
مدينتي طرابلس 

ليس من قبيل فرح أو 
محافظة على تقاليد، 

بل من قبيل هروب من 
أمام وتخفيف من أحزان 

مدينتي. 

  Hoos Mansour 

اهلل، ما أحلى الزي 
الوطني. كل الشعوب 

تعتز بشخصيتها 
الوطنية إال الليبيين 
أصابهم مسخ ما 
بعده مسخ، تجد 

مالبس العالم كلها 
على ظهور شبابنا 

وبناتنا رغم أن زينا 
الوطني جميل جدا.

 الصادق السائح  

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة مقاطع فيديو 
التوضيحية  »انستجرام«  وعروض  »يوتيوب« 
يشعرون  الناس  تجعل  »فيسبوك«  ودروس 
بالثقة الزائدة بشأن اكتساب أنواع جديدة من 

المهارات، حتى لو لم يصبحوا خبراء.
الهندى،   »Timesofinida« لموقع  ووفقا 
أجرى باحثون من جامعة شيكاغو فى الواليات 
إذا  ما  لمعرفة  تجارب   6 من  سلسلة  المتحدة 
ممارسة  دون  الفيديو  مقاطع  مشاهدة  كان 
المهارات التى تم عرضها يؤدى فى الواقع إلى 

تحسين قدرتنا على أدائها أم ال.
اختار  اإلنترنت،  على  التجارب  إحدى  وفى 
الباحثون »1,003« مشاركين لمشاهدة مقطع 
أو  بخطوة،  خطوة  إرشادات  قراءة  أو  فيديو، 
المناديل«،  »خدعة  تنفيذ  فى  التفكير  مجرد 

دون  طاولة  مفرش  سحب  تتضمن  والتى 
على  الموجودة  األغراض  سقوط  فى  التسبب 

متن الطاولة.
وكان األشخاص الذين شاهدوا الفيديو لمدة 
5 ثوان أكثر ثقة بنحو 20 مرة فى قدرتهم على 
شاهدوا  الذين  أولئك  من  أكثر  بالحيلة  القيام 
الذين  األشخاص  بينما  واحدة،  مرة  الفيديو 
يقرأون أو يفكرون فى الحيلة لفترة ممتدة من 

الزمن لم يظهروا هذه الزيادة فى الثقة.
على  مبدئيا  دليا  النتائج  هذه  وقدمت 
إلى  الناس  تقود  قد  المتكررة  المشاهدة  أن 

اإلحساس المتضخم بالكفاءة.
مرتبطا  اإلدراك  هذا  كان  إذا  ما  ولمعرفة 
من  مجموعة  الباحثون  اختبر  الفعلى،  باألداء 
وتوقع  النبال،  رمى    قدرات  على  مشاركا   193

فيديو  وا  د شاه الذين  يسجل  أن  الباحثون 
الذين  أولئك  أكثر من  نقاطا  20 مرة،  تجريبيا 

شاهدوا الفيديو مرة واحدة فقط.
كما توقع الباحثون قدرة هذه المجموعة على 
إصابة الهدف، خاصة بعد أن ذكرت أنها تعلمت 
المزيد من التقنية وتحسنت أكثر بعد مشاهدة 

الفيديو.
مع  التصورات  هذه  تتوافق  لم  ذلك،  ومع 
الواقع، إذ لم يسجل األشخاص الذين شاهدوا 
رأوه  الذين  أولئك  من  أفضل  أهداف  الفيديو 
هذه  على  دليا  الباحثون  ووجد  واحدة،  مرة 
أداء  ذلك  فى  بما  أخرى،  مجاالت  فى  الظاهرة 
كلما  لكن  خفة،  ولعبة  رقمية،  كمبيوتر  لعبة 
راقب المشاركون اآلخرين هذه المهارات، زادت 

مهارة قدراتهم.

 كيف يضاعف »يوتيوب« خبرات مستخدميه؟



وارتفاع  البالد،  السرطان في شرق  انتشار مرض  أنباء  وسط 
أسعار العالج.. كانت رحلة البحث المؤلمة وسط وجوه أعياها 

المرض.
وجوها  رأيــت  بها،  مــروا  التي  األماكن  تلك  بين  تجولت 
لي  ابتسم  الكيماوي،  العالج  عراها  ورؤوســا  اليأس  كساها 
غرفهم  في  آخرون  انزوى  فيما  أمامي،  من  مر  حين  البعض 
للطبيب  يسمحوا  لم  إنهم  حتى  بإحكام،  ــواب  األب وأغلقوا 
المناوب برؤيتهم، كان المرض قد أرهقهم والكيماوي أخذ ما 

تبقى من شبابهم .

ازدحام شديد
شديدا،  االزدحــام  كان  األورام  لمرض  الخارجية  العيادة  في 
ظننت للوهلة األولى أنني قصدت عيادة األسنان، أو الباطنية 
عن طريق الخطأ ؟.. دخلت بانتظار الطبيب، كان للمكان رائحة 
قد  فأراها  عيونهم  في  أنظر  كنت   ، واليأس  الموت  كرائحة 

فقدت بريقها، خاوية تنظر لألفق البعيد ربما تناجي اهلل.
وتحمل  »الرجل«،  لولدها  مرافقة  جاءت  التي  األم  أبصرت 
البنها  مكانا  لتجد  آلخر،  مكان  من  راكضة  التعقيم  معدات 
العمر يجول في  الكيماوي.. وشاب في مقتبل  من أجل جرعة 
المكان جيئة وذهابا من أجل أن يجد طبيبا يقرأ له تقريرا عن 
حالته الصحية بعد أن حصل على الجرعة، وفي زاوية بعيدة، 
بين  بمسبحة  اهلل  يسبح  السموات،  ملكوت  في  الغائب  كان 
أصابع مرتعشة أعياها المرض والكيماوي، أما تلك العجوز لم 

تعد تقوى على الوقوف،
لم  لكن  الخضراوين،  بعينيها  العجوز  تلك  إلــي  نظرت 
أستطع إطالة النظر بهما، فقد بهتتا وطغى عليهما المرض، 
اليوم عن سابقه إذ  الوضع مختلفا  الحياة. لكن يبدو  وفقدتا 
بنغازي  بمركز  اإلشعاعي  العالج  و  األورام  قسم  رئيس  يقول 
الطبي، الدكتور علي محمد الزناتي،:» في عقدي الخمسينات، 
يثير  ال  الدموي  البصق  أو  الورمية  الكتل  كانت  والستينات 
الجسم،  باقي  إلى  الرئة  من  الورم  لينتقل  المريض،  اهتمام 

لكن الوضع يختلف اليوم مع االكتشاف المبكر للمرض«.
جدران  في  آالمه  وحفر  واألوجــاع  اإلشاعات  مشهد  تزاحم 
السرطان  مرض  أن  عن  يشاع  ما  نفي  جاء  أن  إلى  الذاكرة، 
الشرقية.وقال  المنطقة  في  ومتزايد  كبير  بشكل  ينتشر 
اإلصابة  من  نصيب  لها  ليبيا  مناطق  »كــل  لـــ»الــوســط«: 

بالسرطان، وال توجد منطقة بها نسبة مرتفعة عن غيرها«.
بل  اإلصابة،  نسبة  ارتفاع  حد  عند  الشائعات  تتوقف  ولم 
الشرقية  المنطقة  في  اإلشعاعي  النشاط  ارتفاع  عن  وأيضا 
تسبب اإلصابة بمرض السرطان، وهو ما نفاه الزناتي األستاذ 

على  تؤثر  البيئة   « ويقول  بنغازي،  بجامعة  الطب  كلية  في 
الجسم  قدرة  عدم  مثل  داخلية  أسباب  هناك  ولكن  اإلنسان، 
في التحكم في نمو الخاليا، إضافة إلى العوامل الخارجية هي 

التدخين ، ونوعية األكل ونمط الحياة والتفكير واالجهاد«.
تقتصر  »ال  األسباب  هذه  أن  على  التأكيد  الزناتي  ويجدد 
»هناك  يقول  لكنه  كله«،  العالم  تشمل  وإنما  ليبيا،  على 
المعلبات،  أكل  مثل  اإلصابة  مخاطر  تزيد  عربية  سلوكيات 
لبعض  الخاطئ  والتخزين  لإلشعاع،  المعرضة  األدوية  وتناول 

األدوية، واالستخدام الخاطئ للمعدات اإللكترونية«.

التشخيص المبكر
هذا  وفي  الماضي،  عن  البالد  في  المرض  تشخيص  واختلف 
السياق نصح الزناتي بالكشف الدوري عند الطبيب، واالهتمام 
بصق  أو  ورمــيــة،  كتل  شكل  على  تبدو  التي  ــاألعــراض  ب
هي  خطوة  أول  أن  إذ  العالج  طرق  اختالف  إلى  مشيرا  دم، 
ورم  من  تختلف  التي  العالج  هي  والثانية  المبكر،  التشخيص 
إلى ورم ، و من مكان إلى مكان ، وقد يكون العالج الجراحي 

أوال إذا كان هناك إمكانية لذلك.
ال يتوقف األمر عند أوجاع المرض، إذ تعجز الظروف المالية 
الكثير من المرضي، وفي هذا السياق يقول األستاذ في كلية 
التي  العالم  الوحيدة في  الدولة  الطب بجامعة بنغازي، »نحن 
تمنح العالج مجانا«، لكنه يضيف »العالج يثقل كاهل المواطن، 
نتيجة الظروف التي تمر بها البالد، واالنقسام السياسي، وعدم 
20 دينارا  يبدأ من  الذي  العالج  وجود مخصصات لشراء هذا 

إلى 7 آالف دينار، وصوال إلى200 ألف دينار «.
يتمسك  الزناني  الدكتور  يــزال  ما  المرضى،  أوجــاع  بين 
اإلدارة   « ويقول  للمواطنين،  العالج  توفير  األمل في  بأهداب 
وهناك  اإلمكان،  قدر  توفر  أن  إلى  جاهدة  تسعى  الجديدة 

خطوات إيجابية لتوفير الدواء«

المتهمين  ضبط  فــي  تفلح  لــم  األمنية  »السلطات 
منذ  الثالثة  أطفالي  ارتكاب جريمة خطف  الرئيسيين في 

أكثر من عامين وحتى اآلن...«
كلمات لخصت مأساة يعيشها رجل األعمال، رياض عبد 
الحميد الشرشاري، بعد خطف أبنائه منذ أكثر من عامين 
عريضة  في  ووثقها  طرابلس(،  )غرب  صرمان  بلدة  في 
لحقوق  المتحدة  باألمم  السامي  المفوض  إلى  مطولة 

اإلنسان.
واكتسبت قضية االختفاء القسري ألبناء الشرشاري زخما 
إعالميا حاشدا منذ وقوعها في ديسمبر من العام 2015 
ال  لكن  ليبيا،  في  المسبوق  غير  اإلنساني  لطابعها  نظرا 
الذين  أبنائها،  احتجاز  أماكن  يزال كثير من األسر تجهل 

اختفوا قسرا منذ العام 2011.
أعداد  عن  موثقة  إحصاءات  أو  دقيقة  أرقام  تتوفر  وال 
النائب  ويفسر  البالد،  في  قسرا  والمغيبين  المخطوفين 
األول لرئيس مجلس الدولة محمد معزب، هذا الغموض 
منها  عديدة،  جهات  الجرائم  هــذه  في  »المتهم  بــأن 

مجهولة الهوية«.
ويضيف في تصريحات إلى »الوسط« قائال: »ال ننسى 
القذافي  أطلقهم  سجين  آالف  عشرة  من  أكثر  هناك  أن 
من السجون من ذوي األحكام الطويلة، الذين يعتبرون 

عودة الدولة عودة لهم للسجون«.
»إن  ليبيا:  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  واعتبرت 
اإلخفاء القسري من قبل المجموعات المسلحة أصبح نمطا 

مقلقا في ليبيا«.
وفي 30 من أغسطس من كل عام، يحتفل العالم بيوم 
اإلخفاء القسري، وتقول األمم المتحدة: »إن هذا االحتفال 
الحروب واألزمات، وكان من  انتشرت فيه  يأتي في وقت 
بين ضحاياها مئات اآلالف من المفقودين أو المختفين، 

فضال عن القتلى والجرحى والخسائر المادية«.
الجريمة  هــذه  من  الليبيين  معاناة  تصاعد  ومــع 
ثورة  اندالع  منذ  البالد  في  واسع  نطاق  على  المنتشرة 

والمغيبين  المخطوفين  وأصدقاء  أهالي  نظم  فبراير، 
العاصمة  في  الجزائر  بميدان  احتجاجية  وقفة  قسرا 
المجلس  على  للضغط  الماضي،  األســبــوع  طرابلس 
الرئاسي بتشكيل لجنة لجمع المعلومات، ومحاولة تحديد 

أماكن المخطوفين قسريا.
الرئاسي  المجلس  رئيس  األحــد،  المحتجون،  والتقى 
فائز السراج، حيث سلموه مذكرة تحمل مطالبهم بكشف 
أولئك المخطوفين والسعي من أجل إطالقهم وعودتهم 

إلى أهاليهم.

أهالي  مع  التواصل  القانوني  مستشاره  السراج  وكلف 
تقديمه  تستطيع  ما  كل  الحكومة  لتقدم  الخطف  ضحايا 
في الجوانب اإلنسانية، كما كلف وزيري العدل والداخلية 

والنائب العام االهتمام المباشر بمتابعة هذا الملف.
لكن ال تزال أسئلة تدور حول فعالية المادة »26« من 
االتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 

العام 2015، الخاصة بالمخطوفين والمفقودين.
طالب  عاصمة،  شخصية   100 وقعها  مذكرة  وفــي 
وأكاديميون  وإعــالمــيــون  وكــتــاب  ومثقفون  نشطاء 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  ليبيون،  وسياسيون 

الوطني بتحمل مسؤوليته وتطبيق هذه المادة.
تلزم   »26« المادة  من  األولــى  الفقرة  أن  إلى  يشار 
األطراف الموقعة على االتفاق بجمع معلومات كاملة عن 
لحكومة  وتقديمها  والمخطوفين،  المفقودين  األشخاص 

الوفاق الوطني.
كما تلزم الفقرة نفسها حكومة الوفاق الوطني بتشكيل 
بأحكام  إعماال  المفقودين،  لألشخاص  مستقلة  هيئة 
القانون رقم 1 لسنة 2014 وذلك خالل 60 يوما من بدء 

ممارسة الحكومة لمهامها.
بليبيا،  المعني  المتحدة  األمــم  خبراء  تقرير  ويقول 
»الجماعات  إن  مؤخرا،  تفاصيله  عن  النقاب  كشف  الذي 
الوطني  الوفاق  لحكومة  التابعة  تلك  فيها  بما  المسلحة، 
وعمليات  تعسفي  احتجاز  عمليات  في  ضالعة  والجيش، 
اإلنسان  انتهاكات جسيمة لحقوق  خطف، وغير ذلك من 

والقانون الدولي اإلنساني«.
محمد  للدولة،  األعلى  المجلس  عضو  يقر  حين  في 
معزب، بالقول: »حسب علمنا، فإن الجزء المتعلق بحكومة 
أو  أي سجون  وعارضنا  ونددنا  ينفذ،  لم  الوطني  الوفاق 
معتقالت خارج المؤسسات الرسمية، وأال يتم االعتقال اال 

بأوامر قانونية«.
بغيرها  مرتبطة  المادة  هذه  »إن  بالقول:  ويوضح 
كل  »تطبيق  إلى  داعيا  السياسي«،  االتفاق  مــواد  من 
لبناء  الجميع  مواده حزمة واحدة، وهو ما يتطلب تكاتف 

مؤسسات الدولة«.
في الوقت نفسه، يطالب مجلس النواب بضرورة تنفيذ 

المادة »26« من االتفاق السياسي، وشدد عدة مرات على 
ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى المختفين قسرا.

ويقول عضو المجلس النائب صالح همة، لـ»الوسط«، 
»أدعم تطبيق هذه المادة بكل قوة وفق قناعة تامة بما 
المخفين«.  أو  المغيبين  هؤالء  حرية  أجل  من  فيها  جاء 
لكنه يقول: »شريطة أال يكون صادرا بحقه حكم قضائي 

أو مطلوبا للعدالة«.
منذ  البالد  في  واألمنية  القضائية  المؤسسات  وتعاني 
العام 2011، ويقول مراقبون إن هذا الوضع يعقد مهمة 

الوصول إلى المختفين قسرا، وتطبيق المادة »26«.
العام  النائب  بمكتب  التحقيقات  مكتب  رئيس  وتعهد 
الملف  هذا  بمتابعة  الماضي،  الثالثاء  الصور،  الصديق 
كإحدى أولويات عمله، وفتح مكتبه أمام األهالي لتقديم 
خالل  وذلــك  بالخصوص،  معلومات  من  بحوزتهم  ما 
وحقوق  الديمقراطية  دعم  »مجموعة  من  عدد  مع  لقاء 
اإلنسان« بصحبة أهالي المخطوفين والمغيبين قسريا في 

العاصمة طرابلس
القضائية  »السلطة  لـ»الوسط«:  يقول  معزب  لكن 
عاجزة عن أداء دورها على الوجه األكمل حتى اآلن، وإن 

كانت هناك محاوالت مستمرة«.
ويوضح بالقول: »ال توجد مؤسسات أمنية أو عسكرية 
فعالة تعمل وفقا للقانون في الشرق أو الغرب أو الجنوب، 
وال يزال تفعيل هذه المادة ضعيفا، ونحتاج جهودا كبيرة 

وكثيرة لتفعيلها«.
بشأن  البالغات  عديد  للدولة  األعلى  المجلس  ويتلقى 
المعلومات  نتسلم   « معزب:  ويقول  قسرا،  المختفين 
ونراسل جهات االختصاص، طالبين سرعة اإلفراج عنهم 
»الجهاز  بالقول  أسفه  يبدي  لكنه  للقضاء«،  إحالتهم  أو 
يتمكن  ولم  الترتيبات،  هذه  عن  المسؤول  هو  التنفيذي 

من ذلك حتى اآلن«.
ويستبعد النائب صالح همة الوصول إلى إنجاز حقيقي 
يعمل  أن  من  ــد  »الب قائال:  ويوضح  الملف،  هــذا  في 
الجنائي  والبحث  الشرطة  مراكز  مثل  األجهزة  من  عدد 
السلطة  تستطيع  حتى  الــدولــة  ــن  وأم واالستخبارات 

القضائية أداء واجبها، وهو غير موجود اآلن«.

يتحولوا  أن  الثالثة  الليبيين  األشقاء  ببال  يخطر  لم 
بتلك  يحظوا  وأن  اإليطالي،  العام  الرأي  حديث  إلى 
الموجة غير المسبوقة من التعاطف في إيطاليا، بعد 
متن  على  اإليطالية  اإلقليمية  المياه  إلى  وصولهم 

زورق مطاطي،
الصحف  تسليط  مع  الحكاية،  تلك  فصول  بدأت 
وهم  الثالثة  الشبان  حكاية  على  الضوء  اإليطالية، 
بداء  مصاب  عاما(   14( مراهق  بينهم  من  أشقاء 
السرطان، تركوا بالدهم وفروا من الحرب، وواجهوا 
وأنقذتهم  الموت،  أحدهم من  إنقاذ  لمحاولة  البحر 
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صقلية.
وروت وسائل اإلعالم اإليطالية تفاصيل فرار ثالثة 
ألحدهم،  األمل  إلعطاء  محاولة  في  ليبيا  من  شبان 
الذي يعاني سرطان الدم. وأوضح الشبان أن الهدف 
من الرحلة هو الوصول إلى أوروبا وإيطاليا والعثور 
على مستشفى، حيث يمكنهم عالجه وإنقاذه، وهو 

لم يتجاوز الـ 14 عاما.
ووصل إلى إيطاليا ما يناهز 300 مهاجر من ليبيا 
يعكس  ما  الماضية،  ساعة  والعشرين  األربع  خالل 
األحول  تحسن  مع  النزوح  موجات  استئناف  بداية 

الجوية في وسط »المتوسط«.

الثالثة  الشبان  أن  اإلعـــالم  وســائــل  وكشفت 
معهم  وحملوا  متواضعا،  مطاطيا  زورقا  استخدموا 
البطولي  العمل  وأثــار  الوقود.  من  لتر   200 مجرد 
ارتياح عمال اإلنقاذ، وتبادل نشطاء مواقع التواصل 
االجتماعي عبارات مثل »األبطال الحقيقيون«، و»ليلة 
و»ثالثة  المتوسط«،  األبيض  البحر  في  سعيدة 
دخلوا  بنزين  لتر  و»200  الحب«  من  الكثير  أشقاء.. 
البحر إلتاحة الفرصة ألخيهم الذي يعاني اللوكيميا، 

على أمل الوصول إلى مستشفى أوروبي«.
جرى  أنــه  اإليطالية  »أفينير«  جريدة  ــرت  وذك
المريض  حريبي،  شعبان  عالء  الليبي  الفتى  تحويل 
كاتانيا  مقاطعة  فــي  مستشفى  إلــى  بالسرطان 
»التشخيص  إن   ، وقالت  العالج.  لتلقي  اإليطالية 
األولي لعالء، 14 عاما، أظهر إصابته بمرض سرطان 
الدم الليمفاوي الحاد، ولهذا تقرر تحويله إلى قسم 
مقاطعة  في  إتنا«  بمدينة  مستشفى  في  األطفال 

كاتانيا شرق جزيرة صقلية.
إيطاليا  الفتى عالء وصل  أن  إلى  الجريدة  ولفتت 
أن  بعد  شقيقيه،  بصحبة  للهجرة  قارب  متن  على 
تابعة  سفينة  الماضي  السبت  شقيقيه  مع  أنقذته 

لمنظمة اإلغاثة اإلسبانية »أوبن آرمز«.
إن  اإليطالية  الصحف  قالت  ــرى،  أخ ناحية  من 
إلى  تعود  الساخنة  المبيدوزا  نقطة  في  األوضــاع 
األضواء، مع ورود أنباء بشأن تسجيل عدة انتهاكات 
في  ليبيا  من  الوافدين  المهاجرين  حقوق  في 

معسكرات احتجاز في الجزيرة.
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اإلخفاء القسري.. جريمة غامضة تثير فزع الليبيني

األشقاء الثالثة .. حكاية إنسانية ليبية هزت إيطاليا

»الوسط« تعايش معاناة رؤوس عـّراها الكيماوي: صارعوا أمواج »المتوسط« إلنقاذ عالء من السرطان

تحقيقات

عضو بمجلس الدولة: عارضنا 
أي سجون أو معتقالت خارج 

المؤسسات الرسمية

العالج يثقل كاهل المواطن المصاب 
بالسرطان نتيجة الظروف التي تمر بها 

البالد واالنقسام السياسي

المادة »26« تتوه في دوامة األزمات

الوسط: جيهان الجازوي ورمضان كرنفودة

بنغازي–ابتسام إغفير

بروكسل ـ علي أوحيدة

بني رحى االنقسام: سرطان ينهش .. وشائعات ترعب

● أطفال الشرشاري المخطوفين مأساة تبحث عن نهاية

● عيادة االورام في بنغازي

● األشقاء الثالثة علي متن الزورق

● وقفات احتجاجية للمطالبة بكشف مصير المختفين قسريا



محمد  المدنية  ــوال  األح مصلحة  رئيس  قرر 
حسن بالتمر، تشكيل لجنة تتولى جرد وحصر 
مرزق  بلدية  في  المصلحة  بفرع  األسر  ملفات 
العمل  الستئناف  اســتــعــدادا  الــبــاد،  جنوب 
بمكتب المصلحة في البلدية المغلق منذ أكثر 

من عامين.
االثنين،  الصادر  قراره،  في  بالتمر  وأوضح 
كافة  »حصر  هو  اإلجــراء  هذا  من  الهدف  أن 
افتتاحه لخدمة  المكتب من أجل عودة  ملفات 
اإلجراءات  أهالي منطقة مرزق، وتسهيل كافة 
متوقفة  كانت  التي  المدنية  باألحوال  الخاصة 

منذ إغاق المكتب«.
المدني  السجل  مكتب  جــرد  لجنة  وتضم 
في مرزق كا من العقيد محمد سعد عبد اهلل 
فريد  المقدم  رئيسا، وعضوية كل من  الطيف 
محمد  طال  أول  والمازم  فرجاني،  إبراهيم 
عاشور  مصطفى  ــادل  وع الفطيس،  عمران 

أكسي )موظف(.
ومنح رئيس مصلحة األحوال المدنية محمد 

حسن بالتمر بموجب القرار للجنة المشكلة حق 
بمهامها،  للقيام  مناسبا  تراه  بمن  االستعانة 
عند  للجنة  مالية  مكافأة  تصرف  أن  على 

االنتهاء من أعمالها وتقديم النتائج.

مـن  جديـدة  مرحلـة  المعلميـن  أزمـة  دخلـت 
المـدارس  مـن  العديـد  دخـول  مـع  التصعيـد، 
النصـف  بـدء  البـاد فـي إضـراب مفتـوح مـع  فـي 
الثانـي مـن العـام الماضـي تلبيـة لدعـوة النقابـة 
العامـة للمعلميـن، ممـا أحـدث شـلا فـي القطـاع 
التعلمـي والمدارس حسـب تعبيـر المركـز الوطني 

الطابيـة. القـدرات  لدعـم 
نقلهـا  مطالـب،   8 علـى  المعلمـون  ويصـر 
العامليـن  مرتـب  رفـع   : وهـي  النقابـة،  بيـان 
المقـدم   10 رقـم  المقتـرح  وفـق  التعليـم  بقطـاع 
قانـون  وإصـدار   ، للمعلميـن  العامـة  النقابـة  مـن 
الشـامل،  الصحـي  والتأميـن  المعلـم،  حمايـة 
العلمـي  والبحـث  العالـي  التعليـم  وزارة  وفصـل 
واسـتحداث   ، والتعليـم  التربيـة  وزارة  عـن 
وتطويـر  للتخطيـط  األعلـى  الوطنـي  المجلـس 

التعليـم. مخرجـات  وتحسـين  التعليـم، 
القـدرات  لدعـم  الوطنـي  المركـز  ووفـق 
الطابيـة، فـإن »المعلـم فـي ليبيـا يتقاضـى مرتبا 
يتقاضـى  حيـن  فـي  ليبـي،  دينـار   700 يتجـاوز  ال 
مـن  أكثـر  أخـرى  قطاعـات  فـي  الموظفـون 
تسـوية  غيـاب  ظـل  فـي  ليبـي  دينـار  آالف   4000
حقيقيـة مـن قبـل وزارة التعليـم بحكومـة الوفـاق 

البيـان. قـول  حـد  علـى  الوطنـي« 
علـى  الرسـمي  الفعـل  رد  لهجـة  اختـاف  ومـع 
ردهـا  بـدا  التـي  الوفـاق  حكومتـي  بيـن  اإلضـراب 
لوحـت  التـي  الموقتـة  الحكومـة  مقابـل  ليـــنا 
أن  إال  المخالفيـن،  ضـد  قانونيـة  بإجـراءات 
مطالـب  »مشـروعية«  بــ  أقرتـا  الحكومتيـن  كا 
الفصـل  ببـدء  التمسـك  مقابـل  فـي  المعلميـن، 
الدراسـي الثاني في موعـده المقرر األحـد الماضي.

التعليـم،  لشـؤون  الـوزارة  وكيـل  واسـتبق 
»مطالـب  إن:  بالقـول  اإلضـراب  جمعـة،  عـادل 
معهـم،  متضامنـون  ونحـن  مشـروعة،  المعلميـن 
يتناسـب  بمـا  مطالبهـم  تلبيـة  فـي  وماضـون 
تفهمـه  مؤكـدا  المتاحـة«،  الدولـة  إمكانـات  مـع 
وزارة  أمـا  التعليـم،  بقطـاع  العامليـن  ألوضـاع 
جميـع  فطالبـت  الموقتـة  بالحكومـة  التعليـم 
مدارسـهم  إلـى  بالتوجـه  والمعلمـات  المعلميـن 
السـعي  مؤكـدة  الثانـي،  الدراسـي  فصلهـم  لبـدء 
وتقديـر  أجلهـا،  مـن  والسـعي  حقوقهـم  إلحقـاق 

للمعلميـن. الشـرعية  المطالـب 
حيـن  ففـي  لإلضـراب،  االسـتجابة  وتباينـت 
كان  الدعـوات،  لتلـك  المناطـق  بعـض  اسـتجابت 

األخـرى. نصيـب  مـن  الرفـض 
وأعلن عـدد مـن مديـري المـدارس والمعلمين 
بمدينـة طبـرق، اسـتئناف االعتصـام خـال الفصل 
معلمـو  قـرر  كمـا  الدراسـي،  العـام  مـن  الثانـي 
إيقـاف  البـاد،  شـرقي  األخضـر  الجبـل  منطقـة 
الدراسـة، مؤكديـن أنهـم سـيواصلون االعتصـام 
»تجمـع  بـدأ  مطالبهم.كمـا  تحقيـق  حيـن  إلـى 
إلـى  مشـيرين   ، اعتصامهـم  طبـرق«  معلمـي 
السـابقة  بالوعـود  يـف  لـم  النـواب  مجلـس  أن 
وتسـوية  الصحـي  التأميـن  توفيـر  فـي  المتمثلـة 

المعلميـن. لرواتـب  الماليـة  األوضـاع 
تأثـر  صابـر،  وليـد  اسـبيعة  بلديـة  عميـد  وعـزا 
العمليـة التعليميـة فـي البلديـة إلـى عـدم التـزام 
المـدارس،  إلـى  أوالدهـم  بإحضـار  األمـور  أوليـاء 
مرجعـا ذلك إلـى ما وصفـه بــ »حملـة التحريض« 

التواصـل االجتماعـي. التـي تشـن علـى وسـائل 

إضـراب  فـي  العجيـات،  مدينـة  معلمـو  ودخـل 
المـدن  فـي  زمائهـم  مـع  تضامنـا  مفتـوح، 
ينهـوا  لـن  أنهـم  بيـان  فـي  وأوضحـوا  األخـرى، 
التـي تـم االتفـاق  اإلضـراب حتـى تنفـذ المطالـب 
المعلميـن. زمائهـم  مـع  اجتماعهـم  فـي  عليهـا 

التزامهـا  بسـرت  المعلميـن  نقابـة  وأكـدت 
تحقيـق  حتـى  النقابـات  بقيـة  مـع  بالتضامـن 

معلمـي  نقيـب  حسـب  وذلـك  المعلميـن،  مطالـب 
القبـي. صـاح  سـرت، 

المـرج  فـي  مدرسـة   40 فتحـت  المقابـل،  فـي 
مباشـرة  ومعلنـة  لاعتصـام  رفضـا  أبوابهـا 
التعليـم،  وزارة  وتحدثـت  الطـاب،  اسـتقبال 
الدراسـة،  الوفـاق عـن اسـتئناف  التابعـة لحكومـة 
المراقبـات  بكافـة  التعليميـة  العمليـة  واسـتقرار 
التعليميـة بالبلديـات التابعـة لهـا، وهو مـا أكدته 
علـى  الموقتـة  بالحكومـة  التعليـم  وزارة  أيضـا 
التربيـة  قطـاع  فـي  اإلعـام  قسـم  رئيـس  لسـان 

العشـيبي. وسـام  بنغـازي  والتعليـم 
الدعـوة،  لهـذه  االسـتجابة  تضـارب  ووسـط 
القـدرات  وتنميـة  لدعـم  الوطنـي  المركـز  يؤكـد 
»اإلضـراب  أن  طرابلـس،  بمدينـة  الطابيـة 
والمـدارس  التعليمـي  القطـاع  فـي  شـلا  أحـدث 
بالدولـة الليبيـة«، علـى حد وصـف المركـز. وينوه 
عـن  التراجـع  عـدم  علـى  المعلميـن  »تأكيـد  إلـى 
اإلضـراب حتـى تحقيـق المطالـب كاملـة، وأبرزهـا 

الصحـي«. التأميـن  وإقـرار  األجـور  زيـادة 
والموقتـة  الوفـاق  حكومتـي  تمسـك  ووسـط 
وتمسـك  االعتصـام،  ورفـض  الدراسـة  باسـتمرار 
األميـن العـام لنقابـة المعلميـن عبـد النبـي صالح 
حقـوق  اعتمـاد  يتـم  حتـى  االعتصـام  باسـتمرار 
المعلميـن، يبقـي األمـل معقـودا علـى حـل يعيـد 
انتظـار  فـي  الطبيعـي،  مسـارها  إلـى  الدراسـة 
جلسـة لمجلـس النـواب للنظـر فـي القانـون الـذي 
ولـم  الماضيـة  المـدة  فـي  المجلـس  عليـه  صـوت 

تنفيـذه. يتـم 

تفاديا لتكرار أزمة المشتقات النفطية في الجنوب 
خال الفترة الماضية، جاء تشكيل وزارة الحكم 
الليبي  الجنوب  لتزويد  عمليات  لغرفة  المحلي 
آمر  تأكيد  مع  بالتزامن  النفطية،  بالمشتقات 
الردع  قوة  وآمــر  الغربية  العسكرية  المنطقة 

بسبها تأمين الشاحنات.
الحكم  وزيــر  عقده  اجتماع  خال  ذلك  جاء 
قنصو،  بداد  الوطني،  الوفاق  بحكومة  المحلي 
سبها  بلديات  وعمداء  الداخلية  وزير  بحضور 
بشركة  اإلدارة  لجنة  ورئيس  ــاري،  وأوب وغات 
وعضو  بالرحيم،  فؤاد  النفط  لتسويق  البريقة 
لجنة اإلدارة للصحة والسامة واألمن والمبيعات، 
ورئيس  البريقة،  بشركة  المبيعات  عام  ومدير 

مكتب توزيع الوقود بالشركة.
واتفق المجتمعون على تشكيل غرفة عمليات 

تتكون من مدير عام المبيعات بشركة البريقة، 
بالشركة،  والغاز  الوقود  توزيع  مكتب  ورئيس 
ومندوب  التوزيع،  بشركات  المبيعات  ومديري 
على  االتفاق  وجرى  البري،  النقل  شركات  عن 
النفطية بعد تأكيد  بالمشتقات  الجنوب  »تزويد 
آمر المنطقة العسكرية الغربية تأمين الشاحنات، 
وكذلك آمر قوة الردع بسبها، وعلى أساس أن 
يتم تزويد المحطات مباشرة«، حيث جرى اختيار 

المحطات من قبل عمداء البلديات بالجنوب.
لتسويق  البريقة  شركة  قــررت  جهتها  من 
بسبب  الجنوب؛  بمناطق  مخطط  تنفيذ  النفط 
والسرقة  الحرابة  وأعمال  األمنية  المشاكل 
على  الوقود  شاحنات  سائقو  لها  يتعرض  التي 
الطرقات، في الوقت الذي تعهدت فيه لجنة أزمة 
محطات  لمراقبة  ترتيبات  بوضع  والغاز  الوقود 
للمحطات  الرادعة  اإلجراءات  خال  من  الوقود، 

في كافة مناطق ومدن الجنوب.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة الثالثة
العدد 121

اخلميس
27 جمادى اآلخرة 1439 هــ

15 مارس 2018 م

»األحوال املدنية« تشكل لجنة لحصر ملفات األسر في مرزق

غرفة عمليات لحل أزمة الوقود في الجنوب

مركز تعليمي: اإلضراب أحدث 
شلال في المدارس بالدولة

الوسط–أسماء بن سعيد

تفاوت االستجابة لدعوة نقابة المعلمين

أزمة املعلمني على صفيح ساخن: إضراب عام بـ 8 مطالب

في إطار االستراتيجية األوروبية الخاصة 
 ،2017 بداية  في  انطلقت  التي  بليبيا، 
وأعطت نتائج »جيدة« بنظر األوروبيين، 
برنامجا  ــي  األوروب االتحاد  إطــاق  جاء 
لتعزيز  يورو،  مليون   50 بقيمة  جديدا 
والبلديات  المدن  عديد  في  الخدمات 

في ليبيا.
االتـــحـــاد األوروبـــــي على  ــول  ــع وي
السلطات  من  كل  مع  القائم  التعاون 
أن  ويــرى  المدني،  والمجتمع  الليبية 
الحكومية  غير  والهيئات  البلديات 

التعامل  في  مهمة  بمسؤولية  تضطلع، 
يواجهها  التي  اليومية  المشاكل  مع 
بحسب  معا،  والمهاجرون  الليبيون 

»آكي«.
للبرنامج  ــوال  األمـ هــذه  وتخصص 
االئتمان،  صندوق  من  وتأتي  الجديد، 
لصالح  ــي  األوروب االتحاد  أسسه  الــذي 
الشق  من  وتحديدا  أفريقيا  دول  عموم 

المخصص لشمال أفريقيا.
األوروبــيــة  المفوضية  بيان  ويقول 
تمويل  في  ستساهم  األمــوال  هذه  إن 

من  كــل  لخدمة  تحتية  بنى  مشاريع 
والمهاجرين  الليبيين  المواطنين 
حيث  البلديات،  هــذه  في  المقيمين 
تأمين  فــي  ــوال  األمـ هــذه  »ستساعد 
واستكمال  وإغاثية  غذائية  مساعدات 
بنغازي  من  كل  في  طبية  مراكز  بناء 
حسب  الــمــدن«،  من  وغيرهما  وسبها 

البيان.
وأكدت وكالة »آكي« أن اإلعداد لهذا 
المفوضية  بين  بالتعاون  جرى  البرنامج 
ــة والــســلــطــات اإليــطــالــيــة،  ــيـ األوروبـ

لمساعدة السلطات المحلية الليبية على 
لسكانها  أفضل  أولية  خدمات  توفير 
وللمهاجرين المتواجدين على أراضيها.

ــي  األوروب االتــحــاد  جهود  وتتمحور 
االستقرار  نشر  أجــل  من  العمل  على 
أن  األوروبــي  االتحاد  ويؤكد  ليبيا،  في 
»أولوياته هي تحقيق االستقرار في ليبيا 
البلد،  ذلك  مشاكل  كل  حل  أجل  من 
المفوض  كام  حسب  الهجرة«،  خاصة 
التوسيع  شـــؤون  المكلف  ــي  ــ األوروب

وسياسة الجوار، يوهانس هان.

االتحاد األوروبي: 50 مليون يورو لتنمية البلديات

■ سرت–محمود الصاحي
رئيس  مع  المعداني،  خليفة  مختار  سرت،  بلدية  عميد  اتفق 
المهندس  ســرت،  بخليج  العمراني  التخطيط  مصلحة  فرع 
عبدالسام عون، على إعداد وتجهيز المخطط المقترح الجديد 

لمدينة سرت.
عون  عبدالسام  المهندس  مع  البلدية  عميد  وناقش 
المعتمد  المخطط  بشأن  المصلحة  اتخذتها  التي  اإلجــراءات 

لمدينة سرت، والمشاريع المستحدثة.
االجتماع  أن  »الوسط«  إلى  تصريحات  في  عون  وأوضــح 
المتحدة  األمم  برنامج  لتقييم  السريع  الرصد  برنامج  ناقش 
كانت  مهندسين  لجنة  مع  بالتنسيق  البشرية،  للمستوطنات 
الجانبان على سير عمل مصلحة  بلدية سرت، واطلع  شكلتها 
وفقا  تخطيطية  مقترحات  وإعـــداد  العمراني،  التخطيط 

للمخطط المعتمد لمدينة سرت بالصور.

الطبية  اإلمدادات  من  شحنة  تسلمه  الطبي  سبها  مركز  أعلن 
قادمة من جهاز اإلمداد الطبي في طرابلس.

من  أخرى  شحنة  تسلم  إلى  بالمركز  اإلعامي  المكتب  وأشار 
تبرعات  الطبية، على هيئة  »ألفا«  اإلمــدادات مقدمة من شركة 
لدعم المركز في ظل األزمة التي تمر بها مدينة سبها هذه األيام.

الطبية  والمخازن  الصيدلة  إدارة  مديرة  ذكرت  جهتها  من 
المركز  الدكتورة رحاب بركة، أن صيدلية  بمركز سبها الطبي، 
وأنها  الخميس،  الطبي  ــداد  اإلم من  الشحنة  هذه  تسلمت 
تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية والمحاليل الوريدية ونوع 

من المحاليل المختبرية.

تفقد وفد من المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة المهندس 
محمد الجهاني، شركة المياه والصرف الصحي في طبرق 

لمعاينة محطة التحلية داخل الشركة، وذلك من أجل صيانتها 
بميزانية رصدتها المؤسسة بقيمة 440 ألف دينار.

النفط  مؤسسة  أن  إلــى  طبرق  البلدي  المجلس  ــار  وأش
وافقت على رصد ميزانية لصيانة المحطة بعد رسالة وجهتها 
بلدية طبرق إلى شركة الخليج توضح أن محطة تحلية المياه 
وإعادتها  لصيانتها  دينار  ألف   400 لمبلغ  تحتاج  بالشركة 

إلنتاج 5000 متر مكعب يوميا.
اليوم حضرها طارق الشريف  التي جرت  الزيارة  وأضاف أن 
مدير شركة المياه والصرف الصحي بطبرق، ونصر شرح البال 

مدير مكتب المشروعات، وكذلك مدير شركة اإلتقان.

مخطط عمراني جديد 
ملدينة سرت

مركز سبها الطبي يتسلم 
شحنة إمدادات طبية

440 ألف دينار لصيانة 
شركة مياه طبرق

● محمد بالتمر

● الوقفات االحتجاجية كانت إحدى وسائل املعلمني التصعيد تضامنا مع قرار النقابة

● املعلمون يصرون على مطالبهم الـ 8 لتحسني األحوال املعيشية

المسافرين  أعداد  المصرية  السلطات  قلصت 
إليها من الليبيين عبر قوائم البلديات إلى 150 
البري،  إمساعد  منفذ  عبر  اليوم،  في  مواطنا 
منفذ  مراقبة جوازات  أعلنه مسؤول  ما  بحسب 

إمساعد البري، العقيد رجب منورن.
قلصت  المصرية  السلطات  »إن  منور:  وقال 
عدد المسافرين الليبيين عبر قوائم البلديات من 
200 مواطن إلى 150 مواطنا، مما سبب إرباكا 
كبيرا في حركة منفذ إمساعد البري«، التي كان 

يجري تنفيذها وفق اتفاق بين محافظة مرسى 
مطروح المصرية والبلديات الحدودية الليبية.

وأوضح منور أن حصة ليبيا حسب االتفاقية 
والبلديات  مطروح  محافظة  بين  المبرمة 
الحدودية »نصت على مغادرة 200 مواطن ليبي 
يوميا عبر منفذ إمساعد البري بعد أخذ الموافقات 
من السلطات المصرية، المتمثلة في المخابرات 
مبينا  المصري«،  الدولة  وأمن  والحربية  العامة 
أن حصة البلديات الليبية »مقسمة على بلديات 
طبرق وبئر األشهب وإمساعد والجهات األمنية 

العاملة بالمنفذ«.
كبيرا  ازدحاما  هناك  »إن  قائا:  منور  وذكر 

المنطقة  سكان  خاصة  البلديات،  قوائم  على 
مصر  إلى  السفر  في  يرغبون  الذين  الشرقية 
السلطات  مطالبا  البري«،  إمساعد  منفذ  عبر 
الستيعاب  السابق  العدد  بـ»إرجاع  المصرية 
من  أغلبهم  ألن  مصر  إلى  المسافرين  جميع 

المرضى والطلبة«.
بين   2015 العام  في  وقعت  اتفاقية  ونصت 
محافظ مرسى مطروح اللواء عاء أبوزيد، وعمداء 
بلديات إمساعد وبئر األشهب وطبرق على السماح 
لـ 200 مواطن ليبي بالعبور إلى مصر عبر منفذ 
الحصة موزعة على  البري بحيث تكون  السلوم 
البلديات الحدودية والجهات األمنية بالمنفذ البري.

تقليص أعداد الليبيني املسافرين إلى مصر من منفذ إمساعد

تظاهرة ضد استقالة 
مدير مستشفى مزدة
نظم أهالي بلدتي مزدة والشقيقة 

)350 كلم جنوب طرابلس( والعاملون 
بمستشفى مزدة العام وقفة احتجاجية 
أمام المستشفى احتجاجا على استقالة 

مدير المستشفى الدكتور علي الكباشي، 
والمطالبة بتوفير النواقص التي يحتاجها 

المستشفى.
وذكر أحد المحتجين ويدعى محمد 

خير أن »المطالب التي رفعها المنظمون 
للوقفة تتمثل في مطالبة الدكتور علي 

الكباشي بالعدول والرجوع عن قراره 
باالستقالة من إدارة مستشفى مزدة 

العام، بسبب عدم دعم المستشفى وعدم 
دفع رواتب العاملين بالمستشفى«.

وأشار إلى أن المحتجين طالبوا وزارة 
الصحة بـ»دعم مستشفى مزدة العام 
الذي أثبت نجاحه بقوة خال الثمانية 

أشهر الماضية، والتعجيل بصرف ميزانية 
2018 وتوفير اإلمكانات الازمة لتسيير 

المستشفى وتغطية العجز الحاصل 
نتيجة تردد الحاالت بكثرة من المنطقة 

الجنوبية والمناطق المجاورة لمدينة 
مزدة على المستشفى«.

طبرق–فراس بن علي

البلدي بمدينة بني وليد بالتعاون مع السرية  قام جهاز الحرس 
اإلجراءات  لمتابعة  تفتيشية  بحملة  وليد،  بني  للحماية  األمنية 
التجارية،  والمحال  العامة  األسواق  في  الوافدة  للعمالة  الصحية 
صالح  وليد،  بني  حماية  سرية  باسم  اإلعامي  الناطق  وقــال 
والمخابز  الشعبية  األسواق  شملت  التفتيش  حملة  »إن  غميض، 

والمطاعم والمقاهي بالمدينة وبعض الصيدليات«.
وأوضح غميض أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج عام يعمل 
سامة  على  حرصا  األمنية  السرية  مع  البلدي  الحرس  جهاز  فيه 
المخالفين  على  الرادعة  العقوبات  تفعيل  على  وللعمل  المواطن، 

لقوانين الصحة العامة.
الفترة  أطلق  وليد  بني  البلدي  الحرس  جهاز  أن  إلى  يشار 
بعض  خالها  أغلق  المدينة  فــي  تفتيشية  جولة  الماضية 

الصيدليات بسبب بعض المخالفات الصحية.

حملة تفتيش على العمالة الوافدة في بني وليد
بني وليد–الصغير الحداد

حسابات  ــة  أي ــود  وج بنغازي  بلدية  نفت 
ــة، الــمــســتــشــار  ــدي ــل ــب ــة لــعــمــيــد ال رســمــي
التواصل  مواقع  على  العبار،  عبدالرحمن 
ونبه  »تويتر«،  أو  »فيسبوك«  االجتماعي، 
نضال  بالبلدية،  اإلعــامــي  القسم  مدير 
الصفحات  عــديــد  وجــود  ــى  إل الــكــاديــكــي، 
منتشرة  بنغازي،  بلدية  عميد  باسم  المزورة 

في اآلونة األخيرة.
تلقى  المزورة  الصفحات  هذه  أن  وأكــد 
وهمية  أنها  مؤكدا  المواطنين،  من  تفاعا 
الناطق  البلدية بصلة، وحذر  لعميد  تمت  وال 
اإللكتروني  »الجيش  سماه  مما  اإلعامي 
هذه  ظــهــور  خلف  يقف  الــذي  الــمــضــاد«، 

القانونية. الماحقة  من  المزورة،  الصفحات 

بلدية بنغازي توضح حقيقة حسابات العبار على »فيسبوك« و»تويتر«
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رصاص على موكب السويحلي: محاولة اغتيال.. أم اشتباك مع  الشرطة؟!
سؤال انقسامي جديد

زيدان،  علي  السابق،  الوزراء  رئيس  زيارة  أثارت 
استمرار  مع  خصوصًا  واسعًا،  جداًل  سبها  مدينة 
اتهامات  في  ذروته  بلغ  الجنوب،  في  االشتباكات 
الدعوة  أو  ليبيا  بتقسيم  زيدان  إلى  مباشرة 
في  موازية  دولة  أو  حكومة  تكوين  أو  لالنفصال 

المنطقة.
في  تردد  ما  ينفي  السابق  الوزراء  رئيس  لكن 
هذا الشأن مؤكدًا، في تصريحات إلى »الوسط«، 
أن  ويؤكد  صحيحة«،  »غير  االتهامات  هذه  أن 
الجهود  وتوحيد  اتحاد  مرحلة  هي  »المرحلة  هذه 

من أجل إخراج ليبيا من هذا النفق«
مدينة  تشهد  السياسية،  الحلول  تعثر  ووسط 
الماضي،  فبراير  مطلع  منذ  واسعًا،  اقتتااًل  سبها 
»أوالد  قبيلتي  بين  مستوى،  من  أكثر  على 
خط  على  تدخل  أن  قبل  و»التبو«،  سليمان« 
الليبي،  الوطني  الجيش  من  قوات  المواجهة 
»الوفاق  لحكومة  الرئاسي  للمجلس  تابعة  وأخرى 
قتلى  خلفت  دامية  اشتباكات  في  الوطني«، 

وجرحى، ونزوحًا جماعيًا قسريًا لعشرات األسر.
االتهامات،  هذه  من  دهشته  زيدان  ويبدي 
أمام  والمساءلة  للتحقيق  استعداده  ويؤكد 
أمامها  للمثول  طلب  حال  في  القضائية  الجهات 
ويقول:  الجنوب،  النفصال  بالدعوة  اتهامه  بشأن 

» لم أعبر أو أفكر في مثل هذه األفكار التي تشتت 
مدينة  إلى   2011 العام  بزيارة  قمت  أنا  ليبيا، 

سبها«.
بها  يقوم  مساع  إلى  الجنوب  زيارته  وأرجع 
األطراف  مختلف  ممثلي  عددًا من  لقائه  عبر  للحل 

عن  تردد  ما  نافيًا  بالمنطقة، 
حكومة  لتشكيل  مساعيه 
في  انفصالية  مساٍع  دعم  أو 
زيارتي  »إن  وقال:  المنطقة«، 
لمنطقتي  زيارة  هى  للجنوب 
عشت  التي  سبها  ومدينة  أواًل 
أدعُ  ولم  الدراسة،  أيام  بها 
فزان  إقليم  ينفصل  أن  يومًا 

ليبيا«. عن 
من  »سئلت  قائاًل:  ويضيف 
عدد من سكان سبها والجنوب 
وال  أفكر  ال  أنني  لهم  وأقسمت 

أدعُ إلى انفصال الجنوب عن ليبيا«، مؤكدًا بالقول: 
أفكر  لم  أنني  يعرف  جيدًا  زيدان  علي  يعرف  »من 
بمثل هذه األمور لتشتيت ليبيا، وأنا لم أتحدث عن 

االنفصال أو دولة في الجنوب طوال حياتي«.
التدهور  استمرار  من  مخاوفه  زيدان  يخفي  وال 
ظل  في  »أخشى  موضحًا:  البالد،  تشهده  الذي 
ال  وأن  دولة،  ليبيا  تكون  ال  أن  األوضاع  هذه 
ال  وأؤكد..  كدولة،  عليها  الحفاظ  نستطيع 
طرابلس الغرب تستطيع أن تكون دولة، وال برقة 

أن تكون دولة، وال فزان بهذه األوضاع  تستطيع 
تستطيع أن تكون دولة أو حتى محافظة«.

العديد  الجنوب  زيارته  خالل  زيدان،  والتقى 
وتحدث  القبائل،  وأعيان  ووجهاء  مكونات  من 
وقال  وأوباري،  مرزق  شباب  من  وبعض  معهم 
»قلت  لـ»الوسط«: 
لن  إنه  فزان  ألهل 
إن  أحدٌ  لهم  يلتفت 
أن  موضحًا  يتحدوا«  لم 
يعرفون  ال  األقاليم  بقية 
مشاكلها،  وال  فزان 
أن  فزان  أهل  وعلى 
لمنطقتهم  رؤية  يضعوا 
المصالحة  وهي 

بينهم«.
من  فعل  رد  وعن 
»عبروا  يقول:  التقاهم 
والجميع  المصالحة،  يريدون  وكلهم  ذلك  عن  لي 
مشيرًا  والمصالحة«،  للتفاهم  االستعداد  أبدوا 
أو  ليبيا  أن »فزان لن تكون سببًا في تقسيم  إلى 

ليبيا«. تشتيت صفها، إن لم تكن ضمانًا لوحدة 
ورغم الزخم اإلعالمي لزيارته الجنوب، فإن فترة 
رئاسته الحكومة التي استمرت عامين ال تزال محل 

جدل، خصوصًا على صعيد الشفافية المالية.
وأكد لـ»الوسط« بالقول: »طيلة فترة رئاستي 
وموجودة،  موثقة  اإلجراءات  جميع  الحكومة، 

يجدوا  لم  وجميعها  حكومتان  جاءت  وبعدي 
بالمال  تالعب  أو  عبث  زيدان  علي  أن  يثبت  ما 
مبلغ  أي  حكومتي  تصرف  »لم  مضيفًا:  العام«، 
»ما  أن  المسلحة« مؤكدًا  الكتائب  أو  للميليشيات 
تم  جنود  لصالح  كان  الشأن  هذا  في  صرفه  تم 
وأن  االنتقالي  المجلس  فترة  أثناء  معهم  التعاقد 
الميزانية لم تكن بها بنود لصرف هذه المبالغ«.

»المؤتمر  أن  إلى  السابق  الوزراء  رئيس  ولفت 
الوطني العام« كان قد وجه له رسالة طالب فيها 
صورة  إعطاء  وتم  للصرف،  إضافية  بـ»اعتمادات 
بها  وذهبوا  معهم  المتعاقد  أو  الكتائب  لهؤالء 
المالية  وزارة  وكيل  على  وفرضوا  السالح  بقوة 
تلك  أن تصرف  الدروع  وآمر  األركان  رئيس  وعلى 
بوقف  رسالة  بتوجيه  قمت  أنني  رغم  المبالغ، 

الصرف«.
وعقود  بإجراءات  هو  دفعه  تم  »ما  أن  وأكد 
عليها  بالتوقيع  الليبية  الدولة  قامت  سابقة 
مبالغ  أصرف  أن  عليّ  يفرض  أن  البعض  وحاول 
ولكنني رفضت ذلك« دون توضيح الجهة المعنية 

بحديثه.
وطلب  العام  النائب  إلى  توجه  أنه  إلى  وأشار 
ضده  يوجد  كان  إن  ما  حول  معه  التحقيق  منه 
شيء مثل مذكرة اتهام أو شكاوى أو إدعاء، وهو 
بالقول: »قال لي  العام، مؤكدًا  النائب  له  نفاه  ما 
أنا  ذلك  ومع  ضدك،  شيء  يوجد  ال  العام  النائب 

للتحقيق والمساءلة في أي وقت«. جاهز 

رئيس الوزراء السابق يوضح لـ»الوسط« تفاصيل الزيارة

حقيقة حكومة زيدان 
»الجنوبية«

القاهرة – الوسط

سبها - رمضان كرنفودة 

طرابلس – الوسط

البعثة األممية
أكدت رفضها التام الستخدام 
العنف لتحقيق غايات سياسية

 409 ماليين دينار 
حصيلة األموال المحتجزة 

في قضايا فساد

تضارب في الروايات
بين مجلس الدولة 

ومديرية  أمن ظاهر الجبل

حصيلة  كانت  الوقود  وتهريب  بالبشر  باإلتجار  تتعلق  قضايا  في  اعتقال  أمر   265
القضايا التي أعلنها مكتب النائب العام هذا األسبوع.

وخالل مؤتمر صحفي، األربعاء، أعلن رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام 
الصديق الصور، إصدر مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 مهرب ليبي وأجنبي متورطين 

في شبكة كبيرة للهجرة غير الشرعية إلى السواحل األوروبية.
الهجرة واإلتجار بالبشر

وقال الصور، : »لدينا 205 مذكرات توقيف ضد أشخاص متورطين في تنظيم عمليات 
هجرة واإلتجار بالبشر وحاالت تعذيب وقتل واغتصاب«، متابعًا: »نتواصل مع الجهات 
األمنية المالطية واإليطالية للتعاون، وسنعمل على إرجاع كل الممتلكات في مالطا التي 

جرى شراؤها بأموال التهريب«.
وحسب نتائج التحقيقات التي أعلنها الصور فإن »عناصر في جهاز مكافحة الهجرة 
متهمون بإطالق مهربين وبيع مهاجرين«، الفتًا إلى أن عقوبة إرسال مهاجرين في 
قوارب متهالكة ال تتوافر فيها إجراءات األمان ما يساهم في مقتلهم غرقًا، هي السجن 

المؤبد وفق القانون الليبي، وأن نتائج التحقيقات ستعلن في وقت الحق.
يبدأ  المهاجرين،  لتهريب  طريقًا  اآلن  يسلكون  أصبحوا  المهربين  إن  الصور  وقال 

ليبيا في  إلى داخل  والنيجر ثم  من »السودان 
براك الشاطئ، ثم الكفرة، ثم بني وليد، كنقطة 
تمركز، ليتم االنطالق منها نحو القرة بولي ثم 

الخمس«.
وعن أبرز المتهمين في شبكة التهريب، أشار 
رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام 
المهاجرين  تهريب  عن  »المسؤولين  أن  إلى 

هم موسى دياب وأحمد دياب من بني وليد«.
األمن  قوات  في  عناصر  »إن  وأضاف: 
المهاجرين  إليواء  مخيمات  عن  ومسؤولين 
ليبيا  في  أفريقية  دول  سفارات  في  وعاملين 

متورطون في الهجرة غير المشروعة«.
النيابة  مع  بالتنسيق  ُأجريت  المهربين  شبكات  حول  »التحقيقات  أن  إلى  ولفت 
مشتركة«  »خلية  تشكيل  على  ديسمبر  في  اتفقتا  وإيطاليا  ليبيا  وكانت  اإليطالية«. 
من  والقضاء  السواحل  وخفر  االستخبارات  بإشراك  المهاجرين  لمهربي  للتصدي 
»إن  الصور:  قال  المهربين  وشبكة  »داعش«  تنظيم  أعضاء  عالقة  وبشأن  البلدين. 
الجهاديين يستفيدون من شبكة المهربين لالنتقال من بلد إلى آخر واللجوء إليه أو 

تلقي العالج«.

تهريب المحروقات
وفي سياق متصل أوضح أن النائب العام أصدر أوامر ضبط لـ60 جرافة صيد في قضية 
تهريب المحروقات لمعرفة مالكيها، مؤكدًا أن مكتب النائب العام تواصَل مع الجهات 

المختصة، وطالب بتجميد حسابات لمهربي وقود صادرة في حقهم أوامر ضبط.
وأكد إصدار النائب العام أوامر ضبط بحق شاحنات نقل الوقود والتحفظ على مَن 
فيها، بالتعاون مع اإلنتربول وإيطاليا ومالطا وتركيا، مشيرًا إلى القبض على 11 ناقلة 
لتهريب الوقود جرى القبض عليها داخل المياه اإلقليمية الليبية، باالشتراك مع عناصر 

ليبية وأجنبية.

الفساد
األموال  فيه  وأودع  خاصًا،  حسابًا  فتح  المكتب  أن  إلى  أشار  الفساد،  قضايا  وحول 
المحتجزة في قضايا فساد، التي بلغت 409 ماليين دينار، قائاًل: »نتابع الفساد المالي 
في خارج ليبيا على يد مسؤولين تابعين للدولة قبل أو بعد 2011، وصدرت أوامر قبض 

بحق 13 موظفًا«.

الجضران.. وسيف القذافي
الوسطى  للمنطقة  النفطية  المنشآت  حرس  آمر  شقيق  الجضران  أسامة  إن  وقال 
السابق إبراهيم الجضران مطلوب في قضايا تتعلق باإلرهاب وإغالق النفط، تسببت 
في خسائر لالقتصاد الليبي، مؤكدًا أنه تحت التحقيق اآلن على يد جهات تخضع لسلطة 

النائب العام.
وأضاف الصور أن إبراهيم الجضران كان مختبئًا في نالوت وجرى تسليمه إلى شخص 
في ورشفانة ولم نستطع القبض عليه، الفتًا إلى أن قضية سيف اإلسالم القذافي منظورة 

في محكمة االستئناف.

كشفها مكتب النائب العام

إعالن  جاء  البالد،  في  األمني  للتوتر  جديد  تصعيد  في 
عبدالرحمن  رئيسه  تعرض  عن  للدولة  األعلى  المجلس 
نار  وإطالق  مسلح  لكمين  له  المرافق  والوفد  السويحلي 
ما  متهمًا  األربعاء،  ويفرن  غريان  لمدينتي  زيارته  أثناء 
بالوقوف  الكرامة«  لعملية  تابعة  أسماها »عصابة مسلحة 
مديرية  من  مختلفة  برواية  قوبل  ما  وهو  الحادث،  وراء 

الجبل. أمن ظاهر 
اإلعالمي  المكتب  عبر  الحادث  عن  األول  اإلعالن  كان 
والوفد  السويحلي  إن  قال  الذي  للدولة،  األعلى  للمجلس 
أثناء  نار  وإطالق  مسلح  لكمين  تعرضوا  له  المرافق 
واتهم  األربعاء.  اليوم  ويفرن  غريان  لمدينتي  زيارته 
الكرامة«  لعملية  تابعة  مسلحة  »عصابة  المجلس  بياٌن 

بالوقوف وراء الحادث الذي وقع في منطقة ظاهر الجبل.
ووفق رواية بيان المجلس، فإن »عناصر األمن والحماية 
لهم  بالتصدي  قاموا  للدولة  األعلى  للمجلس  التابعين 
غريان  أمن  مديرية  عناصر  مع  بالتعاون  معهم،  والتعامل 
للفرار«،  اضطرهم  مما  الغربية،  العسكرية  والمنطقة 
عناصر  من  اثنين  إصابة  أسفرعن  الحادث  أن  وأضاف 
أربعة  وخطف  األعلى،  للمجلس  التابعين  والحماية  األمن 

أمن غريان. لمديرية  تابعين  عناصر شرطة 
وأوضح البيان أن »السويحلي والوفد المرافق له أصروا 
مثمنًا  حدث«،  مما  الرغم  على  الزيارة،  استكمال  على 
وأعيان  وككلة،  ويفرن  غريان  البلدي  المجلس  »موقف 
على  وإلحاحهم  االستقبال  حفاوة  على  بكامله  الجبل 

للدولة«. األعلى  المجلس  وفد  استضافة 
وقوع  أن  الشاطر،  عبدالرحمن  المجلس  عضو  وأكد 
الحادث قبل منطقة القواليش بأربعة كيلو مترات، ما أدى 

غريان  أمن  لمديرية  تابعين  أمن  عنصري  »إصابة  إلى 
إلى  للعودة  الموكب  »اضطر  وقال  طفيفة«،  بإصابات 
مدينة غريان واستقل المروحية وتوجه لمدينة طرابلس«.
وكان وفد المجلس األعلى للدولة تلقى األيام الماضية 
دعوة لزيارة مدينتي يفرن وغريان لبحث آخر المستجدات 
وحسب  الوطنية،  والمصالحة  السياسي  الصعيد  على 
الدعوة  لتلبية  توجه  الذي  المجلس  وفد  فإن  الشاطر 
الدالي  أحميد  هم:  أعضاء  سبعة  ضم  السويحلي  برئاسة 

وأبوالقاسم دبرز وسالم نادي وحسن حبيب وعبد المطلب 
الشاطر. وعبدالرحمن  أمبيه  ورمضان  بقص 

»بطائرة  غريان  مدينة  إلى  توجه  الوفد  أنَّ  إلى  وأشار 
غريان  بلدية  عميد  مع  االجتماعات  وبعد  مروحية 

المجتمع  ومنظمات  المدينة  وأعيان  وشيوخ  وأعضائها 
توفير  بعد  بالسيارات  يفرن  مدينة  إلى  توجه  المدني 

حماية من مديرية أمن غريان مرافقة للموكب«.
مغايرة  رواية  قدمت  الجبل  ظاهر  أمن  مديرية  لكن 

بمنطقة  المتمركزين  عناصرها  إن  قالت  إذ  الحادث،  عن 
سيارات  متن  وعلي  الشرطة  لرجال  الرسمي  بالزي   )119(
نزل  استيقافهم  وعند  مسلحًا  رتاًل  شاهدوا  الشرطة 
عناصر  علي  النار  وأطلقوا  المدني  الزي  يرتدون  أشخاص 
علي  والقبض  االشتباك  »جرى  أنه  إلى  مشيرة  الشرطة«، 
 27 وتويوتا  شرطة  سيارتي  وضبط  الرتل،  من  عضوين 

وفر الرتل من حيث آتى«
الرئاسي  المجلس  رئيس  فعل  ردّ  كان  المواقف،  وفي 
هذا  اعتبر»أن  الذي  السراج  فائز  الوطني  الوفاق  لحكومة 
بل  فقط  الدولة  مجلس  وفد  اليستهدف  الغادر  االعتداء 
يسعى إلجهاض الجهود المبذولة إلرساء األمن والوصول 
وتمنى  الوطنية«.  المصالحة  وتحقيق  توافق  إلى 
كما  األمن«،  قوات  من  للجرحى  العاجل  »الشفاء  السراج 
الجريمة  هذه  في  المتورطين  بـ»مالحقة  السراج  تعهد 

للعدالة في أسرع وقت ممكن«. لتقديمهم 
نددت  إذ  دولية،  أطراف  من  بإدانات  الحادث  وقوبل 
المسلح  بـ»الهجوم  ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  موكب  له  تعرض  الذي 
غريان  مدينتي  زيارته  أثناء  السويحلي  الرحمن  عبد 
ليبيا  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  وعبرت   .» ويفرن 
لتحقيق  العنف  الستخدام  التام  »رفضها  عن  األربعاء 

سياسية«. غايات 
الليبي للعمل  وأكدت السفارة األميركية دعمها للشعب 
السفارة  قالت  للصراع.  سلمي«  »حل  إلى  الوصول  على 
بشدة  »ندين  »تويتر«:  بموقع  تغريدة  في  اإليطالية 
وتابعت  )السويحلي(«  موكب  له  تعرض  الذي  الهجوم 

خيارًا«. ليسا  والترهيب  »العنف 
ومع اإلدانات الدولية للحادث، يبقى السؤال قائمًا حول 
انقساميًا  سؤااًل  اللحظة  حتى  بقي  الذي  الحادث  طبيعة 

جديدًا من بين آالف األسئلة التي تالحق المشهد!

سبها.. موجة نزوح تسابق جهود الوساطة

<     أرتال عسكرية في مدينة سبها

أركان  هزّ  رصاص  أصوات  على  لياًل  محمد  أسرة  »استيقظت 
روع  تهدئة  في  األسرة  رب  محاوالت  تفلح  ولم  سبها،  في  منزلها 

الذين دخلوا في نوبة بكاء وفزع..« أطفاله 
ورغم عودة جزء من الحياة إلى طبيعتها في بعض أنحاء مدينة 
 ، المدينة  في  االشتباكات  اِندالع  على  شهر  من  أكثر  بعد  سبها 
يومية  معاناة  تعيش  األسر  مئات  من  وغيرها  محمد  أسرة  أن  إال 
تصل إلى تفكير جدي في النزوح، مع استعار االقتتال وأزمات نقص 

منذ شهور. المدينة  تعيشها  التي  الوقود  وشح  السيولة 
بين  اقتتااًل  سبها  مدينة  تشهد  الماضي،  فبراير  مطلع  ومنذ 
خط  على  تدخل  أن  قبل  و»التبو«،  سليمان«  »أوالد  قبيلتي 
للمجلس  تابعة  وأخرى   ، الوطني  الجيش  من  قوات  المواجهة 
خلفت  دامية  اشتباكات  في  الوطني«،  »الوفاق  لحكومة  الرئاسي 

األسر. لعشرات  قسريًا  جماعيًا  ونزوحًا  وجرحى،  قتلى 
الطيوري  حي  مثل  األحياء  بعض  في  الحياة  مظاهر  وتوقفت 
سكان  معظم  إن  عيان  شهود  ويقول  الناصرية،  من  وأجزاء 
مدينة  إلى  أوهربوا  المدينة  داخل  إلى  نازحين  خرجوا  »الطيوري« 

القذائف. مرزق من أصوات وشظايا 
سيرالعملية  على  أثرت  جديدة  نزوح  موجة  االشتباكات  وأفرزت 
أسبوعًا، حسب محمد إسماعيل  الدراسة  تأجيل  إذ جرى  التعليمية، 

بسبها. المكلف  والتعليم  التربية  شؤون  مكتب  مدير 
من  عدد  فى  نازحون  »يوجد  لـ»الوسط«،  إسماعيل  وقال 
والناصرية  وحجارة  الطيوري  حى  مدارس  تعتبر  كما  المدراس، 
إضراب  عالقة  نافيًا  اشتباكات«،  مناطق  فى  تقع  ألنها  آمنة  غير 

يحدث. لما  المعلمين 
إذ  الوقود،  وشح  السيولة  أزمة  استمرار  مع  األوضاع  وتتفاقم 
السيولة  المدينة تعاني شحًا في  يقول مصدر مصرفي إن مصارف 
معامالت  تقدم  أنها  موضحًا  الماضي،  الشهر  فبراير   7 منذ 
للجهات  سواء  الصكوك  وإصدار  وتصديق  التحويل  تقتصرعلى 

المواطنين. أو  العامة 
ثالثة  منذ  مغلقة  الوقود  محطات  جميع  إن  مواطنون  ويقول 
عميد  ويوضح  السوداء،  السوق  فى  الوقود  يتوفر  حين  في  أشهر، 
األزمتين. المدينة تواجه معاناة مريرة من هاتين  أن  بلدية سبها 

مثل  والميادين  الشوارع  بعض  فى  أمنية  دوريات  انتشار  ورغم 
بتقاطع  الواسع  والشارع  الناصر،  عبد  جمال  وشارع  القلعة،  ميدان 
انتشار  انتقد  سبها  بلدية  عميد  أن  إال  السياحي،  فزان  فندق 
القيام  إلى  سبها  أمن  مديرية  داعيًا  والسرقة«،  »السطو  عمليات 

األمن. بدورها وبسط 
المدينة  أجزاء  بعض  تشهد  المتردية،  األوضاع  مقابل  وفي 

سوق  مثل  الشعبية  األسواق  بعض  تعمل  إذ  مؤقتا،  استقرار 
األسعار، كما  ارتفاع  رغم  القرضة بشكل عادي  و  الجديد  و  المحلي 

والناصرية. أجزاء من منطقة حجارة  تسود حركة عادية في 
الزنتان  من  الغربية  المنطقة  من  أعيان  يحاول  األثناء،  هذه  في 
التمام  سرية  جهود  بذل  المعمورة  و  غريان  و  األربع  النواحي  و 
المصالحة بين األطراف المتنازعة بعيدا عن االعالم و التصريحات.

265 أمر توقيف في قضايا 
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قال تقرير نشره معهد إدارة األعمال الدولية اإليطالي إن »هناك 
ليبيا،  وخــارج  داخل  األشخاص،  من  ومصممة  خفية  مجموعة 
مستفيدين من الوضع القائم في البالد، ويعملون بنشاط على 
الحد  وتحقيق  الدولة،  بناء مؤسسات  إلعادة  محاوالت  أي  عرقلة 

األدنى من القانون والنظام«.
وحذر معد التقرير، الزميل في معهد رفيق الحريري للدراسات، 
كريم ميزران، من أنه »في حال فشلت جهود تحقيق التوافق بين 
قصير  وقت  في  توافقية،  حكومة  وإنشاء  المسلحة،  المجموعات 
نسبيا، فإن مصير ليبيا سيشبه مصير الصومال، وستعاني الدولة 
من الفقر وانتهاكات حقوق اإلنسان، وصراع دائم بين الفصائل 

المختلفة«.

»فوضى كاملة«
وقال الباحث الليبي إن »هناك كلمة واحدة تصف الوضع الحالي 
على األرض وهو الفوضى الكاملة على األصعدة كافة«، وأوضح أنه 
»على الصعيد المحلي، هناك حكومتان تتمتع كل منهما بشعبية 
ليبيا، برئاسة  الموقتة في شرق  الحكومة  في مناطق سيطرتها، 
عبداهلل الثني، وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، برئاسة فائز 
على  الوضع  »طبيعة  أن  وأضاف  دوليا«،  بها  والمعترف  السراج، 
حول  المسلحة  المجموعات  من  مئات  تتنافس  حيث  األرض، 
فوالء  للحكومة.  المنقسمة  الطبيعة  يعكس  والموارد،  المصالح 

المجموعات المسلحة منقسم بين الحكومتين«.
وتحدث الباحث الليبي أيضا عن »تفتت السلطة السياسية على 
مستوى المجالس البلدية وعن أزمة على مستوى الحكم المحلي«، 
الفتا إلى أن »هناك بعض المدن تديرها مجالس بلدية منتخبة تعمل 
وتواجه صعوبات كثيرة الستئناف الخدمات المحلية للمواطنين، وفي 
المقابل هناك مدن أخرى، غالبا في الشرق، تديرها مجالس بلدية 

يحكمها أفراد عسكريون عينهم الجيش الوطني«.
وحذر التقرير أيضا من انتشار منظمات إجرامية في كامل أنحاء 
الدولة، تصبح أقوى وأكثر ثراء مع مرور الوقت، مشيرا إلى أن »نخبة 
مشبوهة من رجال األعمال، وقادة مجموعات مسلحة متعطشين 
للسلطة، يستفيدون من حالة الفوضى واالرتباك الراهن، ويعملون 

على الدفع بمصالحهم الشخصية على حساب المواطنين«.

»إهدار فرص النجاح«
وفي محاولة لحل األزمة، تحركت األمم المتحدة، بتأييد من الجهات 
الدولية ذات صلة، إلجراء مفاوضات بين الفصائل الليبية المتنافسة، 
أمال في التوصل إلى اتفاق إلعادة تفعيل القانون والنظام، والسماح 

للدولة للتقدم في إعادة بناء اقتصادها.
لكن ميزران قال إن »أطرافا محلية دعمت مصالحهم الخاصة 
مقابل جهود الوساطة، وبالتالي إهدار أي فرص للنجاح«. وقال 
المفاوضات  إعالنها دعم  رغم  الدولية،  األطراف  إن بعض  أيضا 
التي ترعاها األمم المتحدة، تدخل في ليبيا بدعم فصيل بعينه على 

حساب اآلخر، وذلك لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية خاصة.
الليبي  الجيش  لقائد  تقدمه مصر  »دعم  ميزران عن  وتحدث 
المشير خليفة حفتر«، وقال إن »الدعم المصري يهدف إلى إبعاد 
المجموعات اإلسالمية خارج دائرة السلطة في ليبيا، وبعيدا عن 
الحدود الفاصلة بين البلدين، وإعادة النظام لبدء عملية لإلصالح 
االقتصادي، وهي عملية خططت مصر للفوز فيها بنصيب األسد«.

ولفت إلى »إشاعات تقول إن تغيير بعض القيادات األمنية في 
مصر أخيرا سيؤدي إلى تغيير في سياسات القاهرة نحو ليبيا«، وقال 
إن »القاهرة قد تضغط على حفتر للتعاون بشكل أكثر فاعلية مع 

األمم المتحدة، والتوصل إلى حل تفاوضي.
وأضاف ميرزان أن هناك »العبين إقليميين آخرين لعبوا دورا 
في تنظيم مفاوضات دبلوماسية واستقبلوا ممثلين عن األطراف 
األمم  جهود  قوضت  الحقيقة  في  الجهود  تلك  لكن  المختلفة، 
المتحدة بخلق منصات أخرى للتفاوض، بينما تسعى تلك الدول 

لتحقيق مصالح خاصة«.

»خطة غير واقعية«
األطراف  جمع  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  ويحاول 
المحلية والدولية لدعم وساطة األمم المتحدة، وحل األزمة والدفع 

نحو جهود لبناء الدولة.
قال  عمل«،  »خطة  سالمة  ووضــع 
من  وخالية  »مقبولة  إنها  مــيــزران 
العيوب من الناحية النظرية، لكن بمجرد 
ترجمتها على أرض الواقع ثبت أنها غير 

واقعية وغير سليمة«.
واعتمدت خطة سالمة على أن يجتمع 
والمجلس  النواب  مجلس  من  وفــدان 
االتفاق  لتعديل شروط  للدولة،  األعلى 
يعقبه   ،2015 في  الموقع  السياسي، 
مؤتمر وطني جامع ثم انتخابات رئاسية 
»تم  التسلسل  هذا  لكن  وبرلمانية، 
وفدا  عندما رفض  البداية  إحباطه من 
االتفاق  الدولة  النواب ومجلس  مجلس 

على تعديل االتفاق السياسي«.
وبدال عن المضي في التسلسل الطبيعي وانهيار خطة العمل 
بأكملها، قال ميزران إن »سالمة انتقل إلى تنظيم مؤتمر وطني«. 
الوطني،  التوافق  بفكرة  مبالين  غير  أصبحوا  »الليبيون  وأضاف: 
ويبدو من الصعب بشكل متزايد تنظيم المؤتمر في وقت قصير 

نسبيا. وتحولت النقاشات حول المؤتمر الوطني إلى لغط«.

وتابع أن »الخطوة الوحيدة المتبقية هي إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية، يمكن أن توحد مئات الفصائل في ليبيا. وحظيت فكرة 

إجراء انتخابات بزخم سواء داخل ليبيا وخارجها«.

»سالح ذو حدين«
واعتبر ميزران أن إجراء انتخابات في الوقت الراهن »سالح ذو 
حدين«، وأوضح قائال: »من ناحية، إجراء انتخابات يعد الملجأ 
األخير، إذ فشلت المحاوالت السابقة كافة لحشد الليبيين حول 
مشروع وطني، وقد ترى االنتخابات باعتبارها فرصة للحصول 
على إجماع وتأييد من الشعب، والذي أصبح غير مبال، وغاضبا 

بسبب مصاعب الحياة اليومية التي يواجهها«.
الليبي  الباحث  قال  أخرى،  ناحية  ومن 
حالة  يزيد من  حاليا  انتخابات  »إجراء  إن 

االرتباك، وعدم االستقرار بين الليبيين«.
وتخوف ميزران من »حدوث مزيد من 
االنشقاق داخل ليبيا في الفترة المقبلة«، 
متحدثا عن »توقف جهود الوساطة التي 
جذب  وغياب  سالمة،  غسان  يقودها 
وتفاقم  واإلقليمية،  الدولية  للمبادرات 
األنشطة  وانتشار  األمــن،  انعدام  حالة 
اإلجرامية، فضال عن التهديد الذي يمثله 

)التطرف اإلسالمي(«.
ورأى الكاتب أن »الحل األفضل لتحقيق 
تكوين حكومة  الدولة هو  في  االستقرار 
تكنوقراط، تهدف إلى توحيد القوات األمنية 
ونزع سالح المجموعات المسلحة، ودمج عناصر تلك المجموعات 
في هياكل ومؤسسات الدولة، مع البدء في مشاريع إعادة اإلعمار.
وقال إن »جهود الالعبين الدوليين يجب أن تكون استباقية، 
وموحدة، ومركزة، بدلا عن المضي في جداالت ونقاشات ال تنتهي 

وال طائل من ورائها«.

الجيش  إن  األميركية  تايمز«  »نيويورك  جريدة  قالت 
عنها  المعلن  الجوية  الضربات  ضعفي  شن  األميركي 
ترامب  دونالد  تولي  منذ  ليبيا  في  »داعش«  تنظيم  ضد 
إذا  ما  بشأن  تساؤال  يثير  ذلــك  أن  مضيفة  الرئاسة، 
إلخفاء  سعت  »البنتاغون«  األميركية  الدفاع  وزارة  كانت 

العمليات التي شنتها في ليبيا.
البالغة  الجوية،  للضربات  اإلجمالي  العدد  أن  وأضافت 
ثماني ضربات من يناير 2017، قليل نسبيا. لكنها قالت 
إن الزيادة في عدد الضربات الجوية األميركية تشير إلى 
التهديد الذي تعتقد إدارة ترامب أن ليبيا ال تزال تمثله، 
تقودها  التي  الحملة  على  األميركي  الرئيس  تركيز  رغم 
والعراق،  سورية  في  ــش«  »داع تنظيم  ضد  واشنطن 
البارزة إلدارته  والتي يتهلل بها باعتبارها أحد اإلنجازات 

في مجال األمن القومي.
مكافحة  في  متخصصون  حذر  فقد  الجريدة  ووفــق 
يزاالن  ال  والقاعدة(  )داعش  تنظيمي  أن  »من  اإلرهــاب 
أيضا يفرضان تهديدات هائلة في أماكن مثل الصومال، 
األميركية في  القوات  قائد  أفريقيا«، وقال  واليمن وغرب 
أمام  شهادته  في  ولدهاوزر،  توماس  الجنرال  أفريقيا، 
مكافحة  في  كبيرة  بصورة  ضالعون  »إننا  الكونجرس: 

اإلرهاب« في ليبيا.
العسكرية  القيادة  أن  تايمز«  »نيويورك  ــرت  وذك
األميركية في أفريقيا »أفريكوم« اعترفت في أحدث بيان 
ليبيا  أربع ضربات جوية في  نشرته على موقعها بشنها 
الماضية ضد تنظيم »داعش«. وقالت  الـ14  في األشهر 
الماضي،  سبتمبر  منذ  نفذت  الضربات  كل  إن  الجريدة 
إال أنها قالت إن الناطق باسم »أفريكوم«، كارل ويست، 
القوات شنت أربع ضربات جوية أخرى سابقا لم  قال إن 
يعلن عنها ضد مسلحي تنظيم »داعش« كان آخرها في 

يناير الماضي.
والبريد  الهاتف  عبر  تصريح  في  الناطق  وأضــاف 
»أن  ألمانيا  في  »أفريكوم«  قيادة  مقر  من  اإللكتروني 
حال  في  الجوية  الضربات  تلك  قرروا كشف  القوات  قادة 
نهج  وهو  عنها،  خاصة  بصورة  صحفي  مراسل  ســؤال 
إن  وقــال  األسئلة«،  على  الــرد  البنتاغون  عليه  يطلق 
المحلية  التغطية  الذين يتلقون تحذيرات من  الصحفيين 
ولكن  الجوية  الضربات  بعض  بشأن  أخبروا  ليبيا،  في 

ليس جميعها.
اإلضافية  األربع  الجوية  الضربات  أن  ويست  وأوضح 
لم يعلن عنها عندما نفذت لحماية القوات التي تدعمها 
أميركا والقضايا الدبلوماسية. وقال: »ال نحاول إخفاء أي 
اإلمكان  بقدر  بالشفافية  نتمتع  أن  دائما  هدفنا  شيء.. 
بينما نضع في عين االعتبار أمن العمليات وحماية القوات 

والحساسيات الدبلوماسية«.
توضيح  الناطق  يستطع  لم  تايمز«  »نيويورك  ووفق 
الضربات  عن  اإلعالن  عن  »أفريكوم«  قادة  عزوف  سبب 
الجوية بعد تنفيذها ببضعة أيام، بعد انجالء الحساسيات. 
»داعش«  تنظيم  ضد  األربع  الجوية  الضربات  وتضمنت 
ليبيا والتي أعلنت عنها قيادة »أفريكوم« واحدة في  في 

سبتمبر الماضي، واثنين في أكتوبر، وأخرى في يناير.

أفريقيا  في  اإلرهــاب  لمكافحة  األسبق  المدير  وقــال 
تريد  الدفاع »ال  وزارة  إن  اهلل،  رودولف عطا  بالبنتاغون، 
اإلعالن عن تحركاتها، أو مناقشة نتيجة الضربات الجوية 
ومتحيرا«،  خائفا  العدو  يبقى  أن  تريد  ألنها  المصيرية 
داعش  أن  لضمان  إقليمي  تعاون  »يوجد  أنه  مضيفا 
أعضائه  من  كثيرا  ألن  وجوده  نطاق  توسيع  يواصل  لن 

المحوريين هم باألصل شمال أفريقيين«.
وور«  »لونغ  مجلة  تحرير  رئيس  روجيو  بيل  وقــال 
تتعقب  والتي  الديمقراطية،  الدفاع عن  لمؤسسة  التابعة 
إن  المسلحة  الجماعات  ضد  العسكرية  الجوية  الضربات 
ربما  لكن  سئلت،  عندما  شفافة  »كانت  أفريكوم  قيادة 
البيانات  بإصدار  األمر  يتعلق  عندما  دائما  ليست صريحة 

أو تحديث موقعها اإللكتروني«.
الجوية  الضربات  عدد  إن  تايمز«  »نيويورك  وقالت 
الرئاسية  مهامه  ترامب  تولي  منذ  ليبيا  في  األميركية 
ضد  األميركية  الضربات  بعدد  مقارنة  للغاية  ضئيل 

وكذلك  ضربة،   130 تجاوز  والذي  اليمن  في  مسلحين 
نفسها،  الفترة  أثناء  ضربة   40 تخطي  إذ  الصومال،  في 
مقارنة  للغاية  كذلك  منخفض  العدد  ذلك  أن  مضيفة 
سورية  في  »داعـــش«  لتنظيم  ــداف  أه على  بالغارات 
ضربات  أميركا  تقوده  الذي  التحالف  يشن  إذ  والعراق، 

جوية بصورة شبه يومية.
فقط  لديها  األميركية  المتحدة  الواليات  أن  وتابعت 
األرض  على  الخاصة  العمليات  قوات  من  عشرات  بضع 
الميليشيات  ومساعدة  المشورة  تقديم  بهدف  ليبيا،  في 
بضع  أن  مضيفة  الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  المتحالفة 
سفاراتها  تعمل  وتركيا  الصين  ذلك  في  بما  فقط  دول 
نقل  جــرى  فيما  كامل،  ــدوام  ب طرابلس  العاصمة  في 

السفارة األميركية في ليبيا بصورة موقتة إلى تونس.
لم يتوصلوا  ترامب  إدارة  الجريدة فإن منتقدي  ووفق 
أنه  موضحة  ليبيا،  بشأن  متماسكة  سياسة  إلى  بعد 
إنه ال يرى دورا ألميركا في  الرئيس  قال  ناحية فقد  من 

ليبيا، ومن الناحية األخرى فقد قال إن الواليات المتحدة 
األميركية يتحتم أن تقاتل تنظيم »داعش« هناك.

»الضربات  إن  قالت  تايمز«  »نيويورك  جريدة  أن  إال 
البيئة  الجوية مهمة ألنها تمثل مؤشرا من نوع ما على 
مضيفة  البلد«،  في  للغاية  المتقلبة  واألمنية  السياسية 
في  الوضع  على  مؤشر  بمثابة  الجوية  الضربات  أن 
تزال  ال  والتي  للحكم  الخاضعة  غير  الشاسعة  »المساحات 
تنظيمي  لمقاتلي  آمنة خصبة، حيث يمكن  توفر مالذات 

)داعش والقاعدة( إعادة تنظيم صفوفهم«.
وذكر مدير وكالة المخابرات العسكرية، الجنرال روبرت 
آشلي، في شهادة مكتوبة األسبوع الماضي بعث بها إلى 
لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ األميركي أن 
إقليميا  إرهابيا  تهديدا  يزال  ال  ليبيا  في  »داعش  تنظيم 
هائال.. فالمنشقون عن تنظيم القاعدة في ليبيا ينتشرون 
تخضع  ال  التي  الجنوبية  المنطقة  في  خاصة  بنفوذهم 

للسيطرة«.

وبحسب الجريدة فقد أفصح عن الضربات الجوية خالل 
األمنية  الخدمات  لجنة  أمام  والدهاوزر  الجنرال  شهادة 
جرى  إنه  سؤال  عن  رده  في  قال  إذ  الشيوخ،  بمجلس 
تنفيذ ثماني ضربات جوية ضد تنظيم »داعش« في ليبيا 
على مدار السنة الماضية، وأشارت الجريدة إلى أن ذلك 
عدد  ضعفا  هو  العسكري  القائد  عنه  أفصح  الذي  العدد 

الضربات المعلن رسميا.
وأقنع البنتاغون في سبتمبر الماضي الرئيس األميركي 
ضد  محدودة  نشاطات  تنفيذ  على  بالموافقة  ترامب 
قصفت  ذلــك  على  وبناء  ليبيا،  في  »داعـــش«  تنظيم 
 22 في  للتدريب  معسكرا  أميركية  طيار  دون  طائرات 
قيادة  قالت  مسلحا،   17 مقتل  إلــى  أدى  مما  سبتمبر 
ليبيا  وإلى  من  مقاتلين  يهربون  كانوا  إنهم  »أفريكوم« 

ويخزنون أسلحة.
وقالت »نيويورك تايمز« إنه بعد مرور أربعة أيام من 
أخرى  غارة  األميركية  القوات  شنت  الجوية،  الضربة  تلك 
أعلنت  ما  سرعان  أنها  إلى  مشيرة  سرت،  شرق  جنوب 

قيادة »أفريكوم« عن تلك الضربتين الجويتين.
عن  تعلن  »لم  »أفريكوم«  قيادة  أن  أردفــت  لكنها 
29 سبتمبر الماضي قتلت عددا  ضربة جوية نفذتها في 
صغيرا من مقاتلي داعش على بعد 100 ميل جنوب غرب 
الماضي قتلت  9 أكتوبر  سرت، أو ضربة جوية أخرى في 
بعد  على  كانت  المسلحين  من  أخرى  صغيرة  مجموعة 
أكتوبر   18 في  ميال جنوب سرت، فضال عن هجوم   250
وادي  في  المقاتلين  من  أخــرى  صغيرة  مجموعة  قتل 
مركبتين  دمرت  يناير   23 في  جوية  وغــارات  الشاطئ. 

بالقرب من منطقة الفقهاء بوسط ليبيا«.
اآلن  حتى  تعلن  »لم  »أفريكوم«  قيادة  أن  وتابعت 
17 و19 نوفمبر  أخريين في  أيضا عن ضربتين جويتين 
تولي  من  أيــام  وقبل  الفقهاء«.  من  بالقرب  الماضي 
ترامب مهام منصبه أسفرت ضربات جوية لطائرة حربية 
أميركية على معسكر تدريب لتنظيم »داعش« إلى مقتل 

80 مسلحا وفقا لما أعلنه البنتاغون آنذاك.
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واشنطن أعلنت عن 4 ضربات جوية فقط في ليبيا من أصل 8 على »داعش«

ليبيا في الصحافة العالمية06

إجالء 8 إلى 10 آالف 
مهاجر من ليبيا في 2018

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

● آثار العمليات العسكرية في مدينة بنغازي

لــشــؤون  العليا  المفوضية  ممثل  قـــال 
إن  مينيوني،  روبرتو  ليبيا،  في  الالجئين 
إجالء  على  ليبيا ستعمل  في  المفوضية  بعثة 
العام  خالل  مهاجر  آالف   10 إلى   8 بين  ما 

الجاري.
قناة  مع  مقابلة  في  مينيوني،  ــاف  وأض
في  الــوضــع  أن  الفرنسية،   »24 »فــرانــس 
الالجئين  من  لكل  وخطير  للغاية  معقد  ليبيا 
في  يقعون  عندما  خــاصــة  والمهاجرين 
لالغتصاب  يتعرضون  حيث  المهربين  قبضة 
أنه  إلى  مشيرا  الجبري،  والعمل  والتعذيب 
أعربت  المفوضية  فإن  بمزاعم  يتعلق  فيما 
الوقائع،  لتلك  إدانتها  عن  الليبية  للسلطات 

وأنها ستفتح تحقيقا فيها.
بأن  مفاده  استنتاج  إلى  »توصلنا  وقــال: 
ليبيا هي بلد ليس آمنا كليا بالنسبة لالجئين 
لذلك قررنا بدء برنامج إلجالء أكبر عدد من 

الالجئين قدر اإلمكان إلى دول ثالثة آمنة«.
ــاض عــدد  ــف ــخ ــأن ان ــش وفـــي ســــؤال ب
إذ  المفوضية،  أجلتهم  الذين  المهاجرين 
المسؤول  قال  1300 الجئ فقط،  أجلت  إنها 
اإلجالء  عمليات  بدأت  المفوضية  إن  األممي 
الماضي، واضطرت إلى تعليقها  في ديسمبر 
لمدة أسبوعين في يناير بسبب المعارك في 
مطار طرابلس بينما كانت المفوضية تحاول 

إجالء الالجئين.
ليبيا  في  الالجئين  »عــدد  أن  إلى  وأشــار 
ألف   48 يبلغ  المفوضية  سجلتهم  الذين 
و500  آالف   10 نحو  أي  منهم   20% مهاجر، 
البقية  كان  بينما  أخيرا  )ليبيا(  وصلوا  مهاجر 

هناك بالفعل«.

ما  األرجح  على  العام  هذا  »سنجلي  وقال: 
القدر  10 آالف الجئ، أي أن هذا  إلى   8 بين 
سيمثل نحو %80 من عدد المهاجرين الذين 

وصلوا أخيرا«.
مفوضية  تواجه  كيف  مينيوني  وتحدث 
فضال  ليبيا،  في  رئيسين  تحديين  الالجئين 

عن إجالء آالف الالجئين إلى دول أخرى.
مفوضية  بعثة  أن  إلــى  مينيوني  ــار  وأش
تقديم  على  تعمل  ليبيا  فــي  الالجئين 
المهجرين  األشخاص  آالف  إلى  المساعدة 

داخليا في ليبيا.
األوروبــي،  االتحاد  خارجية  وزيرة  وكانت 
من  أكثر  إعادة  أعلنت  موغيريني،  فيديريكا 
16 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا إلى بالدهم، 

في إطار خطة طوارئ.
األوروبي  البرلمان  أمام  موغيريني  وقالت 
هذا  من  أول شهرين  »في  ستراسبورغ:  في 
العام، يناير وفبراير، تمكنا من إنقاذ وتحرير 
في  المخيمات  من  ألف شخص   16 من  أكثر 

ليبيا«.
ــراغ  إف بإمكاننا  أن  »أعتقد  ــت:  وأضــاف
أقصى«.  كحد  شهرين  خالل  كليا  المخيمات 
وفي العام 2017 بأكمله تمت إعادة 16 ألف 
شخص إلى أوطانهم من المخيمات، وأكدت 
المخيمات  تلك  في  يعد  لم  أنه  موغيريني 

سوى نحو 4 إلى 5 آالف شخص.
أوروبيون  مسؤولون  أعلن  ديسمبر،  وفي 
الترحيل  لعمليات  تسريع  خطة  عن  وأفارقة 
»قيام  عن  تلفزيونية  لقطات  بعد  الطوعية، 
المهاجرين  ببيع  إجرامية  وشبكات  مهربين 

عبيدا في ليبيا«.

منذ تولي ترامب الرئاسة:

»معهد إدارة األعمال الدولية«:

أطراف داخلية وخارجية مستفيدة من الفوضي

قائد القوات األميركية في أفريقيا، 
الجنرال توماس ولدهاوزر، أمام 

الكونجرس: »إننا ضالعون بصورة كبيرة 
في مكافحة اإلرهاب« في ليبيا

واشنطن لديها بضع عشرات من قوات 
العمليات الخاصة في ليبيا لتقديم المشورة 

للمجموعات المتحالفة مع حكومة الوفاق

منتقدو إدارة ترامب لم يتوصلوا بعد إلى سياسة متماسكة بشأن األزمة الليبية

مفوضية الالجئين:

»في حال فشلت جهود تحقيق 
التوافق وإنشاء حكومة توافقية، 
في وقت قصير نسبيا، فإن مصير 

ليبيا سيشبه مصير الصومال«

● اشتباكات مسلحة خالل اشتباكات في ليبيا

● مهاجرون أفارقة في قاعدة بحرية في طرابلس

القاهرة–ترجمة: هبة هشام
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واشنطن – وكاالت
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تعيني بومبيو وزيرًا للخارجية مؤشر لتبني ترامب مواقف أكثر تشد د ًا
»هاسبل«  أول سيدة مرشحة لرئاسة الـ »سي آي إيه« متهمة بالتعذيب

الخالفات  تزايد  ضوء  في  متوقعة  بدت  خطوة  في 
أعلن  المهمة،  الملفات  من  العديد  بشأن  بينهما 
وزير  إقالة  الثالثاء  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
وكالة  مدير  مكانه  وعين  تيلرسون،  ريكس  الخارجية 
المخابرات المركزية األميركية مايك بومبيو. كما أعلن 
ترامب عن تعيين جينا هاسبل لرئاسة وكالة المخابرات 
أول  إيه«، لتصبح بذلك  آي  المركزية األميركية »سي 

سيدة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء الوكالة.
الذي  بومبيو  نائبة  منصب  تشغل  هاسبل  وكانت 
طويل  تاريخ  ولها  األميركي،  الرئيس  بثقة  يحظى 
 1985 المركزية منذ  المخابرات  العمل في وكالة  في 
من  سجناء  تعذيب  على  باإلشراف  اتهامات  والحقتها 
تنظيم القاعدة في سجن سري في تايالند بعد هجمات 

11 سبتمبر 2011.
المفضلة  وسيلته  عبر  ترامب  قرارات  إعالن  وجاء 
التواصل  موقع  أي  الخارجي،  العالم  مع  التخاطب  في 
تيلرسون  مع  رسميا  التحدث  وقبل  تويتر،  االجتماعي 
الذي بدا غاضبا من طريقة إقالته ولم يوجه الشكر أو 
عبارات ثناء للرئيس األميركي في بيان قصير ألقاه أمام 
األميركية  الخارجية  وزارة  مقر  في  الكاميرات  عدسات 

بعد ساعات من عودته من جولة أفريقية.
وأدلى ترامب بتصريحات وجه فيها الشكر لتيلرسون، 
ولكنه أقر بوجود خالفات بينهما خاصة في ما يتعلق 
مع  الكبرى  القوى  وقعته  الذي  النووي  االتفاق  بملف 
إيران. وأعلن المدير السابق لشركة »اكسون موبيل« 
نهاية  حتى  للخارجية  كوزير  منصبه  في  سيبقى  أنه 
شهر مارس الجاري، وتعهد بالعمل مع خلفه، بومبيو، 
من  موقفه  كرر  كما  للسلطة.  سلس  انتقال  لضمان 
األميركي،  الرئيس  إلى  موجه ضمنا  في كالم  روسيا، 
عندما اعتبر أن على واشنطن القيام بالمزيد »للرد على 

تصرفات روسيا وأعمالها المقلقة«.
سي  الـ  لمدير  ترامب  اختيار  أن  المراقبون  واعتبر 
أكبر  قدر  إحداث  في  رغبته  عكس  بومبيو،  إيه،  آي 
السياسة  قضايا  بشأن  خارجيته  وزير  مع  التوافق  من 
مرتقبة  تاريخية  قمة  لقاء  عقد  قبل  خاصة  الخارجية، 
في  الشمالي  الكوري  ونظيره  األميركي  الرئيس  بين 
لما  المتوقع  اإلعالن  قبل  وكذلك  مايو،  شهر  نهاية 
التفاق  للتوصل  محاولة  في  القرن«  بـ»صفقة  سمي 
واحتمال  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  بين  سالم 
اتخاذ ترامب قرارا بتشديد العقوبات ضد إيران وربما 
االنسحاب من االتفاق النووي الذي وقعه سلفه أوباما 

مع طهران بدعم دولي واسع.

آخر من يعلم
قبل  الرئيس  إلى  المقال  الخارجية  وزير  يتحدث  ولم 
إقالته المفاجئة،  إقالته، ولم يتم إبالغه بسبب  إعالن 
ستيف  الدبلوماسية،  للشؤون  مساعده  بحسب 

غولدشتاين.
التصريحات  هذه  عقب  طويال  ترامب  ينتظر  ولم 
ليصدر قراره بطرد غولدشتاين أيضا من منصبه. ولم 
البيت  في  مسؤولين  ولكن  السبب،  عن  الكشف  يتم 
األبيض ووزارة الخارجية قالوا إن ترامب هو الذي اتخذ 

القرار.
وقال غولدشتاين في رد فعل على ذلك: »لقد كان 
)عملي في الوزارة( أعظم شرف في حياتي، وأنا ممتن 

بريطانيا تنظر في فرض عقوبات على 
روسيا بعد محاولة اغتيال جاسوس

موسكو تتجاهل مهلة الرد وتندد بـ »األكاذيب«

انتكاسة لجهود املصالحة الفلسطينية
بعد محاولة اغتيال الحمد الله في غزة

السلطة في رام الله تحمل حماس المسؤولية

<  رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد اهلل بعد نجاته من محاولة االغتيال في غزة 

تركيا تضيق الحصار على »عفرين«
وبدء إجالء مدنيني من الغوطة الشرقية

350 ألف قتيل مع بداية السنة الثامنة في المأساة السورية

وأتطلع  الفرصة،  هذه  على  الخارجية  ولوزير  للرئيس 
للحصول على فترة راحة«.

إلى  توجهه  قبل  للصحفيين  تصريحات  وفي 
مع  خالفاته  عن  صراحة  ترامب  تحدث  كاليفورنيا، 
تيلرسون، الرئيس السابق لشركة »اكسون« النفطية، 

بما فيها خالفات حول االتفاق النووي مع إيران.
وفي شرح لقراره إقالة تيلرسون، قال ترامب: »كنا 
متفقين بشكل جيد لكن اختلفنا حول بعض األمور«، 
مضيفا: »بالنسبة إلى االتفاق )النووي( اإليراني أعتقد 
إما  وأردت  مقبوال  )تيلرسون(  اعتبره  بينما  رهيب  أنه 
إلغاءه أو القيام بأمر ما، بينما كان موقفه مختلفا بعض 

الشيء، ولذلك لم نتفق في مواقفنا«.
ودعا ترامب إلى اإلسراع في تأكيد مجلس الشيوخ 
من  لمرحلة  استعدادا  بومبيو  لتعيين  األميركي 
الديمقراطيين  الشيوخ  ولكن  الحساسة.  المحادثات 
والمديرة  بومبيو،  تعيين  إقرار  مسار  أن  إلى  أشاروا 

الجديدة لوكالة المخابرات، هاسبل، لن يكون سهال.
وقالت السيناتور ديان فاينشتاين: »ثمة نمط سائد 
وممارسة لطرد أي شخص يختلف معه هذا الرئيس في 
سياسته، ويبدو أن هذا ما حدث مع الوزير تيلرسون«. 
ويتوقع أن يعقد المجلس جلسة استماع بشأن بومبيو 

في أبريل.
كما وجه السيناتور الجمهوري النافذ جون ماكين، 
المناهض بشدة الستخدام التعذيب، نداء إلى زمالئه 
في مجلس الشيوخ ناشدهم فيه »القيام بدورهم« لدى 
المنصب،  في  تعيينها  لتثبيت  أمامهم  هاسبل  مثول 
مشددا على وجوب أن تفضي جلسات االستماع إليها 
إلى توضيح إلى أي حد كانت متورطة في »هذا البرنامج 
»اإلغراق  بعملية  يعرف  ما  تضمن  الذي  المعيب« 
صناديق  في  حبسهم  وكذلك  للمعتقلين  الوهمي« 
أشبه بالتوابيت أليام. وماكين الذي عانى شخصيا من 
التعذيب حين وقع أسير حرب في شمال فيتنام كان في 
المشددة«  االستجواب  بـ»أساليب  المنددين  طليعة 
النتزاع  بوش  دبليو  جورج  إدارة  استخدمتها  التي 
التي  اإلرهاب  على  الحرب  إطار  في  المعتقلين  إفادات 

أعلنها الرئيس السابق إثر اعتداءات 11 سبتمبر.

تيلرسون أراد البقاء
الخارجية  وزارة  في  تيلرسون  عمل  فترة  واتسمت 
ترامب،  مع  خالفه  نفي  على  مرارا  وأجبر  باالضطراب. 
وتعهد بالبقاء في منصبه رغم المعلومات التي تسربت 

عن وصفه مرة ترامب بـ»األخرق«. وخالل توليه مهامه 
على رأس الخارجية، كان يعمل على التخفيف من وطأة 
التغريدات  الدبلوماسي ومجموعة  غير  ترامب  أسلوب 

التي يطلقها وتتسبب في توترات عالمية.
وفي مقال نشره الموقع االلكتروني لشبكة »سي إن 
المتخصص  السابق  األميركي  الدبلوماسي  اعتبر  إن« 
في شؤون الشرق األوسط، آرون ديفيد ميلر، أن طريقة 
إقالة تيلرسون »غير مسبوقة« و»مهينة« وال سيما أن 
الوزير نفسه علم بها مثله مثل سائر الناس عن طريق 

وسائل التواصل االجتماعي.

من هو مايك بومبيو؟
أما بومبيو، المرشح المرجح لتولي حقيبة الخارجية 
فترة، فهو  لتيلرسون منذ  المتحدة خلفا  الواليات  في 
عضو جمهوري متشدد في الكونغرس األميركي، وهو 

ما دفع ترامب لتعيينه مديرا لـ»سي آي إيه«.
وينظر لبومبيو، باعتباره من الموالين لترامب. وقد 
قلل من شأن المعلومات التي تشير إلى تدخل روسيا 
الماضي.  العام  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في 
مرات  ثالث  الكونغرس  دخل  الذي  بومبيو،  كان  كما 
عن والية كنساس، معارضا شرسا لالتفاق النووي مع 
إيران الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. 
وعارض مدير الـ سي آي إيه السابق كذلك إغالق معتقل 
غوانتانامو. وبعد زيارته المعتقل العام 2013 قال »إن 

الطعام  عن  إضرابا  أعلنوا  الذين  المساجين  بعض 
االستخبارات  عن  بومبيو  دافع  كما  وزنهم«.  زاد  قد 
حول  الشيوخ  لمجلس  تقرير  صدور  بعد  األميركية 
التعذيب، وقال، »إن القائمين على المعتقل من رجال 
في  ويتصرفون  وطنيون،  وإنما  ليسوا جالدين  ونساء 

إطار القانون والدستور«.

اإلسالموفوبيا
معاداة  أو  باإلسالموفوبيا،  بومبيو  اتهم  وقد 
ماراثون  هجمات  عقب  تصريحاته  بعد  المسلمين، 
بوسطن العام 2013. وكان قد صرح بأن بعض رجال 
اإلرهابية.  الهجمات  على  شجعوا  اإلسالمي  الدين 
وقال بومبيو: »عندما تكون أغلب الهجمات اإلرهابية 
المدمرة التي تعرضت لها أميركا في الـ20 عاما األخيرة 
من أناس يعتنقون دينا معينا، وقاموا بالهجمات باسم 
ذلك الدين، فإن هناك التزاما خاصا يقع على الزعماء 
يردوا على تلك  أن  الدين. وبدال عن  الروحيين لذلك 
أنحاء  القيادات اإلسالمية في  األفعال فإن صمت تلك 

أميركا يجعلهم ضمنا متواطئين«.
وخالل حملته االنتخابية لمجلس النواب العام 2010 
غرد أحد مساعديه على موقع التواصل االجتماعي تويتر 
الديمقراطي  لينشر رابط مقال يصف منافس بومبيو 
وقد  عمامة.  صاحب  بأنه  غويل  راج  هندي  أصل  من 
ركزت  حملته  ولكن  التغريدة  هذه  عن  بومبيو  اعتذر 

على حث الناس على التصويت لـ »أميركا«.
وكان بومبيو في لجنة التحقيق التابعة للكونغرس 
تقريرا  أصدرت  التي   2012 العام  بنغازي  هجوم  في 
اتهم وزيرة الخارجية األميركية في ذلك الوقت هيالري 
طبيعة  حول  لألميركيين  العمدي  بالتضليل  كلينتون 
باراك  الرئيس  انتخاب  إعادة  على  للمساعدة  الهجوم 

أوباما.

مؤيد لقطر
قد  سي،  بي  بي  البريطانية،  اإلذاعة  هيئة  وكانت 
كشفت األسبوع الماضي أنها حصلت على رسائل بريد 
إلكتروني مسربة تكشف وجود مساع إلقالة تيلرسون 
تقودها  التي  المقاطعة  دعم  رفضه  بعد  منصبه  من 

اإلمارات العربية المتحدة ضد جارتها قطر.
األعمال  رجل  التقى  المسربة  للرسائل  ووفقا 
األميركي إليوت برويدي أكبر المتبرعين لحملة دونالد 
اإلمارات،  مع  وطيدة  عالقات  تربطه  والذي  ترامب، 

ترامب في أكتوبر الماضي وحثه على إقالة تيلرسون.
بأنه  األميركي  الخارجية  وزير  برويدي  ووصف 
في  جاء  لما  وفقا  قوية«،  صفعة  إلى  ويحتاج  »ضعيف 
اإلمارات  وقطعت  المسربة.  الرسائل  أخرى من  رسالة 
الدبلوماسية  العالقات  والبحرين  ومصر  والسعودية 
اإلرهاب،  بدعم  واتهموها   2017 يونيو  في  قطر  مع 
معلنا  ترامب  الرئيس  غرد  وبينما  قطر.  نفته  ما  وهو 
األزمة، فلقد بدا  اندالع  السعودي بعد  الموقف  دعمه 
تيلرسون أكثر حرصا على تبني موقف متوازن يضع في 
االعتبار مطالب الدوحة ورفضها تدخل السعودية في 

شؤونها الداخلية.
بأنها  قطر  يصف  برويدي  أن  الرسائل  في  وجاء 
إلى  إشارة  في  دولة«،  بها  ملحق  تلفزيونية  »محطة 
شبكة الجزيرة القطرية، وأنها »ال تقدم شيئا إيجابيا«. 
من  تيلرسون  يفصل  أن  رسائله  في  أيضا  واقترح 
وزير  واصفا  سياسيا«،  المناسب  »الوقت  في  منصبه 

الخارجية بأن »أداءه ضعيف«.

األمن  لمجلس  اجتماعا  األربعاء  أمس  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  ماي،  تيريزا  ترأست 
من  توضيحات  غياب  في  روسيا  على  عقوبات  فرض  مسألة  في  تبت  أن  قبل  القومي 

موسكو حول تسمم رجل االستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.
التسمم  حادث  عن  »مسؤولة«  روسيا  تكون  أن  جدا«  المرجح  »من  أنه  ماي  ورأت 
وأمهلت موسكو حتى منتصف ليل الثالثاء–األربعاء لتقديم رد أمام منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية.
ولم ترد موسكو قبل انتهاء المهلة، لكن الكرملين قال األربعاء محذرا أنه »ال يقبل« 
الكرملين  باسم  المتحدث  وقال  الذي وجهته.  واإلنذار  لها«  أساس  التي »ال  االتهامات 
ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي إن »موسكو ال تقبل االتهامات التي ال أساس لها 

والتي لم يتم التحقق منها ولغة اإلنذارات«.
بأن  الثالثاء  ظهر  بعد  صرح  ياكوفنكو،  الكسندر  لندن،  في  الروسي  السفير  وكان 

»تتسلم  أن  قبل  اإلنذار«  على  ترد  لن  »روسيا 
عينات من المادة الكيميائية« التي استخدمت.

سيرغي  الخارجية  وزير  غرار  على  أكد،  وبعدما 
على  اقترح  إنه  قال  روسيا،  »براءة«  الفروف، 
الحكومة البريطانية فتح »تحقيق مشترك«، وحذر 

من أن موسكو سترد إذا اتخذت إجراءات ضدها.
تلقى  التي  ماي  تطلب  أن  يمكن  جهتها،  من 
دعم حلفائها الرئيسيين فرنسا وألمانيا والواليات 
التسمم  حادث  بشدة  دانت  التي  الدول  المتحدة 
لفرض  الدول  البريطانية، دعم هذه  األرض  على 
البريطاني، بوريس  الخارجية  وزير  عقوبات. وقال 
المسؤولية  ثبتت  إذا  إنه  بيان  في  جونسون، 
جديدا  متهورا  موقفا  األمر  »فسيكون  الروسية 

يهدد األسرة الدولية ويتطلب ردا دوليا«.
الرئيس  أكد  الثالثاء  هاتفي  اتصال  وفي 
على  أن  الثالثاء  وماي  ترامب  دونالد  األميركي 
مسألة  في  فيها«  لبس  »ال  أجوبة  تقديم  روسيا 
البيت  وقال  وابنته.  روسي  جاسوس  تسميم 

أن  بد  ال  أنه  »يعتبران  وماي  ترامب  إن  األبيض 
تكون هناك عواقب إزاء الذين يستخدمون هذه األسلحة الشائنة، في خرق فاضح لألعراف 

الدولية«.
وكان عثر على سيرغي سكريبال )66 عاما( وابنته يوليا )33 عاما( في الرابع من مارس 
إلى المستشفى  انجلترا. وقد نقال  الوعي على مقعد في سالزبوري بجنوب غرب  فاقدي 
في حالة »حرجة« بعدما تعرضا لمحاولة قتل حسب السلطات البريطانية التي قالت إن 

شرطيا تدخل في المكان في حالة خطيرة حاليا.
وصرحت ماي بأن سكريبال وابنته هوجما بمادة من العناصر السامة »نوفيتشوك« 

التي أعدتها روسيا في معهد السوفيات وتعتبر بالغة الخطورة.
وقالت ماي إن الهجوم قامت به الدولة الروسية، أو أن هذه السلطة فقدت سيطرتها 
على هذه المادة السامة التي وقعت ربما بين ايدي طرف آخر. وكان من المتوقع أن تعلن 
ماي اإلجراءات التي ستتخذ بحق موسكو أمام البرلمان في أعقاب اجتماع مجلس األمن 

القومي مساء أمس األربعاء.
ليتفيننكو،  بعد قضية  روس  مواطنين  اتخذت ضد  التي  العقوبات  إلى  ماي  واشارت 
رجل االستخبارات الروسي السابق الذي تم تسميمه بمادة البولونيوم210- وتوفي في 

لندن في 2006. وقالت إنها »مستعدة« التخاذ إجراءات »أكثر أهمية«.
او نسخة  للمونديال في روسيا  الممكنة األخرى مقاطعة دبلوماسية  ومن اإلجراءات 
بريطانية من »قانون مانييتسكي« األميركي الذي يحمل اسم ناشط في مكافحة الفساد 
في روسيا، من أجل مصادرة ممتلكات االشخاص الذين ينتهكون حقوق اإلنسان. وقالت 
نتائج  ستنتظر  إنها  البريطانية  والمسموعة  المرئية  اإلعالم  لوسائل  المنظمة  الهيئة 
أنها  اليوم«، معتبرة  الممنوح لشبكة »روسيا  الترخيص  النظر في  قبل  األربعاء  اجتماع 

أداة دعاية موالية للكرملين.
يسمح  لن  أنه  الثالثاء من  زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم  الناطقة  وحذرت 
اليوم«  ألي وسيلة إعالم بريطانية من العمل في روسيا في حال إغالق محطة »روسيا 

في بريطانيا.
ويأتي التوتر في العالقات بين بريطانيا وروسيا قبل أيام على االنتخابات الرئاسية في 

روسيا التي ستجرى األحد، ويرجح فوز الرئيس فالديمير بوتين فيها.

لندن، موسكو–وكاالت

<    تيريزا ماي

<    مايك بومبيو

<    جينا هاسبل

<    ريكس تيلرسون

أعلن الجيش التركي أمس األربعاء أنه يطوّق مدينة 
عفرين ذات الغالبية الكردية، حيث يشن مع فصائل 
سورية موالية له هجومًا منذ أسابيع، في خطوة أدت 
السكان  معاناة  »تفاقم«  إلى  المتحدة  األمم  بحسب 
واصلت  سورية،  في  أخرى  جبهة  وعلى  المدنيين.. 
الشرقية  الغوطة  على  خناقها  تضييق  النظام  قوات 
وحاالت  مدنيين  إجالء  الثالثاء  تم  حيث  المحاصرة، 
من  أكثر  أن  المتحدة  األمم  إعالن  غداة  حرجة  طبية 
ألف حالة طبية حرجة بحاجة إلخالء عاجل من المنطقة.

عامه  الخميس  اليوم  سورية  في  النزاع  ويدخل 
الثامن مع استمرار المعارك على جبهات عدة، في وقت 
تخطت حصيلة ضحايا السنوات السبع 350 ألف قتيل، 

بحسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
أنه،  التركي  الجيش  أعلن  سورية،  شمال  وفي 
مدينة  تطويق  »تم  العسكرية،  عملياته  إطار  وفي 
عفرين اعتبارًا من 12 مارس 2018«، دون إعطاء أي 

إيضاحات إضافية.
الشعب  حماية  »وحدات  باسم  المتحدث  لكن 
تطويق  نفى  حسكة،  بروسك  عفرين،  في  الكردية« 
المدينة بالكامل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تعرض 

الطريق الوحيد المتبقي لقصف تركي عنيف.
وقال: »إذا حاصروا المدينة، نحن مستعدون للحرب 

والشتباكات طويلة وسنقاوم«.
لحقوق  السوري  المرصد  مدير  أوضح  جهته  من 
التركية  »القوات  أن  عبدالرحمن،  رامي  اإلنسان، 
التقدم  من  األخيرة  الساعات  في  تمكنت  والفصائل 
جنوب عفرين من جهتي الشرق والغرب، لتوشك بذلك 

على عزل مدينة عفرين مع تسعين قرية غربها«.

بريًا  السيطرة  القوات  أمام هذه  يزال  وأضاف: »ال 
المنفذ  عبرهما  ويمر  ناريًا،  ترصدهما  قريتين  على 
الوحيد المتاح أساسًا من عفرين باتجاه مدينة حلب«.

حصار عفرين 
وتشن تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 20 يناير 
هجومًا واسعًا ضد منطقة عفرين، تقول إنه يستهدف 
من  المدعومة  الكردية«  الشعب  حماية  »وحدات 
وتمكنت  »إرهابية«.  أنقرة  تصنفها  والتي  واشنطن 
من   60% نحو  على  السيطرة  من  هجومها  بدء  منذ 

مساحة المنطقة.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
شرعيًا  الحدود  حيال  القلق  كان  »إذا  أنه  الثالثاء 
اإلطالق  على  يبرر  ال  هذا  فإن   )...( لتركيا  بالنسبة 

التوغل العميق للقوات التركية في منطقة عفرين«.
التركية  القوات  تحاول  المرصد،  وبحسب 
والفصائل المتحالفة معها »الضغط لدفع المدنيين 
إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة 
كامل  على  سيطرتها  عملية  لتسريع  النظام،  أو 

المنطقة«.
وتشهد مدينة عفرين اكتظاظًا سكانيًا جراء حركة 
المقيمين  المرصد عدد  إليها. ويقدر  الكبيرة  النزوح 
عشرات  إلى  باإلضافة  ألفًا   350 بنحو  حاليًا  فيها 

اآلالف في القرى المجاورة لها.
الذي  التقدم  أن  المتحدة  األمم  اعتبرت  والثالثاء 
الفائتة  الـ48  الساعات  التركية خالل  القوات  أحرزته 

»فاقم« محنة السكان المدنيين في المنطقة.
في  ذاتيًا  حكمًا  األكراد  يقيم  أن  أنقرة  وتخشى 
حماية  »وحدات  تعتبر  وهي  حدودها،  قرب  سورية 
الكردستاني  العمال  امتدادًا لحزب  الكردية«  الشعب 

الذي يقود تمردًا ضدها على أراضيها منذ عقود.
إجالء مدنيين

وعلى جبهة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق، 
مع  تزامنًا  عملياتها  السوري  النظام  قوات  تواصل 
وبينهم حاالت  دفعات  على  المدنيين  إجالء عشرات 
مصادر  وفق  ومحيطها،  دوما  مدينة  من  طبية 
فبراير   18 منذ  النظام  قوات  تشن  متقاطعة.. 
1185 مدنيًا على األقل  هجومًا عنيفًا تسبب بمقتل 
المنطقة  فصل  من  بموجبه  تمكنت  المرصد،  وفق 

إلى ثالثة أجزاء.
مدنيًا   150 خرج  السوري،  المرصد  وبحسب 
في  اإلسالم  جيش  سيطرة  مناطق  من  الثالثاء 
مدنها.  أكبر  دوما  تعد  التي  الشرقية،  الغوطة 
واتهمت روسيا قوات المعارضة بإطالق النيران على 
المدنيين الذين يحاولون مغادرة الغوطة الشرقية.

اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض  نائبة  ودعت 
لمساعدة  فوري  تحرك  إلى  الثالثاء  غيلمور  كايت 
يعاني  الشرقية،  الغوطة  في  عالقين  ألف طفل   125
»كثير منهم من سوء التغذية الشديد.. ومن صدمة 
اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  وكان  عميقة«.. 
التابع لألمم المتحدة في سورية أعلن االثنين الحاجة 

العاجلة إلجالء ألف حالة طبية من الغوطة الشرقية.
رئيس  عن  الروسية  انترفاكس  وكالة  ونقلت 
المركز الروسي للمصالحة، الجنرال يوري يفتوشنكو، 
الثالثاء أن خروج المدنيين يأتي بناء على مفاوضات 

مع الفصائل المسلحة.
الغوطة  فصائل  أكبر  اإلسالم،  جيش  وكان 
الشرقية، أعلن في بيان اإلثنين االتفاق »عبر األمم 
إجالء  بعملية  للقيام  الروسي...  الطرف  مع  المتحدة 

المصابين على دفعات للعالج خارج الغوطة«.

تعرضت جهود المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسًا بين حركتي فتح 
رئيس  موكب  الثالثاء  استهدف  انفجار  إثر  كبيرة  انتكاسة  إلى  وحماس 
الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اهلل بعد دقائق من دخوله إلى قطاع غزة 

الفتتاح عدد من المشاريع التنموية.
رئيس  بينهم  ومن  وفده،  أعضاء  من  أي  أو  اهلل  الحمد  يصب  ولم 
من  سحابة  خلَّف  الذي  االنفجار  في  فرج،  ماجد  الفلسطينية  المخابرات 

الدخان وأثار حالة من االرتباك.
وصمم الحمد اهلل على استكمال زيارته لغزة رغم محاولة االغتيال الذي 
أوقع سبعة جرحى والحق أضرارًا بسيارات موكب رئيس الوزراء الفلسطيني.
»من  وفرج  اهلل  الحمد  نجاة  »وفا«  الفلسطينية  األنباء  وكالة  وأكدت 
محاولة اغتيال استهدفت موكبهما في منطقة بيت حانون« شمال قطاع 
غزة، موضحة أن االنفجار طال آخر مركبتين في الموكب، وأن »المنفذين 

استهدفوا الموكب بإطالق النار بعد وقوع التفجير«.
تنشط  لكن  الهجوم،  الفور عن  على  أي جهة مسؤوليتها  تعلن  ولم 
مجموعات إسالمية متطرفة، كـ»داعش« معارضة لحماس في قطاع غزة 

وكانت مسؤولة عن هجمات في السابق.
الرسمية،  اإلعالم  وسائل  وفق  لت،  حمَّ الفلسطينية  الرئاسة  أن  غير 

»حماس المسؤولية عن االستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء«.
يفتتح  وهو  التلفزيون  على  التفجير  من  قليل  بعد  اهلل  الحمد  وظهر 
إلى الشمال من مدينة غزة. وقال  محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
للصحفيين: »لن يمنعنا هذا من مواصلة الطريق نحو إنهاء االنقسام«، 
الجباية  سيما  وال  للحكومة،  والفاعل  الكامل  بالتمكين  »حماس  مطالبًا 
واألمن والقضاء«.. وقال الحمد اهلل بعد وصوله إلى رام اهلل إن »هذا عمل 
جبان ال يمثل أهل غزة وال يمثل الشعب الفلسطيني )...( كانت بالفعل 
محاولة مرتبة جيدًا كانت عبوات مزروعة على عمق مترين داخل األرض 
هذا ما أبلغنا به«.. وغادر رئيس الحكومة بعدها مباشرة عبر معبر إيريز 
إلى الضفة الغربية، مختصرًا زيارته وهي من الزيارات القليلة إلى القطاع، 

وال سيما مع اللواء فرج، مدير المخابرات.
»هذا  إن  القطاع  مغادرة  قبل  للصحفيين  فرج  اللواء  قال  جهته  ومن 
التفجير عملية جبانة وتستهدف أواًل ضرب وحدة الوطن )...( اإلصرار على 

وحدة الوطن ثابت وسيبقى ثابتًا«.
وأضاف أنه »من المبكر اتهام أحد ولكن من هو موجود على األرض 

يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سالمة األراضي«.
»األيدي ذاتها«

من جانبها، دانت حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« االنفجار وقالت إن 

هذه »الجريمة جزء ال يتجزأ من محاوالت العبث بأمن قطاع غزة«. وقالت 
الحركة التي تسيطر على القطاع في بيان »إن استهداف الحمد اهلل هو 
التي  ذاتها  األيدي  وهي  والمصالحة،  الوحدة  لتحقيق  جهود  أي  لضرب 
اغتالت الشهيد مازن فقها )أحد قياديي كتائب القسام( وحاولت اغتيال 

اللواء توفيق أبو نعيم« مدير عام قوى األمن الداخلي في غزة.
لدى  اهلل  الحمد  استقبال  في  كان  الذي  نعيم  أبو  اللواء  وقال 
وصوله إلى مدينة غزة إن »من فعل ذلك فقط يخدم االحتالل ونفذ 
ما يطلبه االحتالل«. وأكد أن أمن حماس اعتقل ثالثة أشخاص وبدء 

معهم. التحقيق 
الجدل  زال  ما  الماضي،  أكتوبر  في  الموقع  المصالحة  اتفاق  ورغم 
قطاع  إدارة  بشأن  حماس  وحركة  الفلسطينية  السلطة  بين  قائمًا 

الوزارات. غالبية  إدارة  الفلسطينية  الحكومة  وتسلم  غزة 
الحكومة  رام اهلل: »كيف تتسلم  إلى  الحمد اهلل بعد عودته  وقال 
بتمكين  حماس  نطالب  نحن  شيء.  األمن  من  لديها  وليس  غزة 
المدني  والدفاع  الشرطة  الداخلي،  األمن  عن  نتحدث  الحكومة. 
تسليمه  منها  ُطلب  ما  حماس  من  نطلب   )...( أساسي  مطلب  وهذا 
األمن«.  دون  حكومة  هناك  تكون  ولن  الداخلي  األمن  وخاصة 
عن  يثنينا  لن  الحادث  »هذا  أن  مؤكدًا  االنفجار،  إلى  مجددًا  وأشار 
والشعب.  والحكومة  االستراتيجي  القيادة  خيار   )...( المصالحة 
وطن  يكون  ولن  فرصة،  أقرب  في  غزة  إلى  ونعود  نعمل  سنبقى 
رئيس  ودعا  غزة«.  قطاع  في  دولة  تكون  لن  بالتأكيد  غزة،  دون 
المجلس  اجتماعات  في  المشاركة  إلى  حماس  حركة  الحكومة 

أبريل. آخر  في  عقدها  المقرر  الوطني 
حول  خالفات  إثر  الجمود  من  حالة  المصالحة  اتفاق  ويشهد 
وعدم  المسؤولية  كامل  تسلم  من  الوفاق  حكومة  »تمكين« 
البالغ  السابقة  حماس  حكومة  موظفي  استيعاب  مشكلة  حل 
السلطة  حكومة  في  وعسكري  مدني  بين  ألفًا  أربعين  نحو  عددهم 

. لفلسطينية ا
مع  دامية  مواجهات  إثر  غزة  قطاع  على  حماس  وسيطرت 
الحمد  بحكومة  الدولي  المجتمع  ويعترف   .2007 في  فتح  حركة 
»المنظمات  قائمة  على  حماس  حركة  أدرجت  حين  في  اهلل، 
البيت  وعقد  المتحدة.  والواليات  األوروبي  لالتحاد  اإلرهابية« 
قطاع  في  اإلنساني  الوضع  تدهور  حول  مؤتمرًا  الثالثاء  األبيض 
المعروف  ومن  الفلسطينية.  السلطة  عن  ممثلين  غياب  في  غزة 
مع  اللقاءات  مقاطعة  قرر  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  أن 
 6 في  ترامب  دونالد  الرئيس  إعالن  منذ  األميركيين  المسؤولين 
به  يعترف  ال  قرار  في  إلسرائيل  عاصمة  المحتلة  القدس  ديسمبر 

الدولي. القانون 

<   مدنيون سوريون يفرون من عفرين 



اقتصاد

كالم في األرقام

من الغاز ونحو 17 ألف برميل نفط 
حجم اإلنتاج اليومي لحقل عجيل 

العراقي )قرب تكريت( بعد إصالح ما 
دمره تنظيم داعش.
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100
مليون قدم مكعب

حلم مؤجل: عدم 
املساواة عبر األجيال

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3284دوالر أمريكى
1.6468يورو

1.8561الجنية االسترليني
0.3542الريال السعودي
0.3617درهم إماراتى

0.2102االيوان الصينى
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 كريستين الغارد*

»سنستثمر 250 مليون دوالر 
لزيادة اإلنتاج في حقل تينهرت 
للغاز إلى 20 مليون متر مكعب 
يوميًا بحلول 2020 ارتفاعًا من 
5 ماليين متر مكعب حاليًا«.

عبد المؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة 
»سوناطراك« الجزائرية

* مديرة صندوق النقد الدولي

ذات مرة، تساءل الشاعر النغستون هيوز: »ما مصير الحلم 
حاليًا،  العالم  حول  الماليين  يلمس  سؤال  إنه  تأجل؟«  إذا 

خاصة الشباب، بسبب عدم المساواة والفقر.
وال شك أن أوروبا ليست المنطقة الوحيدة التي يواجه فيها 
الشباب تحديات معاكسة. غير أن توافر البيانات المجمعة عن 
المجموعات العمرية المختلفة طوال العقد الماضي يتيح لنا 

إلقاء نظرة أعمق على األوضاع في أوروبا.
األولى  للوهلة  يبدو  ــا  أوروب في  المساواة  عدم  ولعل 
يزال متوسط عدم  أخرى. فال  أقل خطورة منه في مناطق 
المساواة في توزيع الدخل مستقرًا إلى حد كبير في أوروبا منذ 
العام 2007. ويرجع الفضل األكبر في ذلك إلى قوة شبكات 
األمان االجتماعي وإعادة توزيع الثروة، وهي إنجازات مهمة 
ساعدت ماليين من المواطنين وعززت مركز أوروبا مقارنة 

بكثير من االقتصادات المتقدمة األخرى.
مثير  عام  اتجاه  هناك  البراقة،  األرقــام  هذه  وراء  ولكن 
الفجوة  اتساع كبير في  أوروبا من  ما تشهده  للقلق، وهو 
بين األجيال. فالسكان في سن العمل، خاصة الشباب، بدأوا 

يتأخرون عن الركب.
وما لم يحدث تحرك في هذا الصدد، قد ال يتمكن جيل 

كامل من التعافي أبدًا.
ما الذي دفع لظهور عدم المساواة بين األجيال في أوروبا؟

تراجعت دخول الشباب بعد أزمة 2007 بسبب البطالة، 
ثم تعافت بعدها ولكنها لم ترتفع. أما من يبلغون من العمر 
65 عامًا فأكثر، فقد زادت دخولهم بنسبة %10، حيث كانت 

معاشاتهم التقاعدية تحظى بحماية أفضل.
أين نشأت  نرى  أن  العمل، يمكن  إلى سوق  وإذا نظرنا 
األزمة. فقد بدأت بطالة الشباب مرتفعة وسجلت ارتفاعًا حادًا 
إلى %24 في العام 2013. واليوم، ال يزال شاب واحد تقريبًا 

من بين كل خمسة شباب يبحث عن فرصة عمل.
دخل أقل.. وفقر أكثر

النسبي  الفقر  كــان 
عامًا«  للشباب»18-24 
األكبر  العمرية  والفئات 
متشابهًا  فأكثر«   65«
ــة  األزم ــا قبل  أوروبـ فــي 
أن  غير  العالمية.  المالية 
منذ  نشأت  كبيرة  فجوة 
فأصبح  ــة،  ــ األزم ــوع  وقـ
شابٌ واحدٌ من بين كل 
أربعة شباب في المنطقة 
أنه  أي  للفقر،  معرضًا 
يعيش على دخل يقل عن 
األوسط  الدخل  مستوى 

بنسبة 60%.
وليست البطالة وحدها 
هي التي أوصلتنا إلى هذه 
عقب  انتشاراً  أوسع  الجزئية  البطالة  أصبحت  فقد  النقطة. 
األزمة. ومع ظهور ما يسمى باقتصاد »العربة« وزيادة العقود 
الوظيفي،  االستقرار  عدم  وزاد  المشكلة  تفاقمت  الموقتة، 
خاصة بين الشباب. ومن المؤسف أن تغطية شبكات األمان 
إذا ما  االجتماعي للشباب لم تعد تتيح لهم تغطية كافية 

فقدوا وظائفهم أو عثروا على عمل بدوام جزئي فقط.

حماية غير كافية
وسوق  بالدخل  المتعلقة  القضايا  هذه  إلى  وباإلضافة 
العمل، كثيراً ما تم تخفيض المزايا االجتماعية غير التقاعدية 
بعد األزمة، كما أصبحت تُوجه لفئات محدودة في بعض 
األحيان، أو تستبعد من الربط بمؤشر التضخم. ومن ثم، 

تراجعت فعالية هذه البرامج بالنسبة للشباب.
التقاعد  برامج معاشات  برامج، مثل  إن  أقول  وللتوضيح 
ومنذ  األزمة  قبل  الماليين  ساعدت  االجتماعي  والضمان 
وقوعها. والخبر السار هو أن بعض البلدان في أوروبا تحقق 
تقدمًا، ففي ألمانيا، استطاع الشباب البقاء في سوق العمل 
بمساعدة البرامج القائمة منذ وقت طويل التي توفر لهم 
العمل  قواعد  لهم  وسمحت  والتدريب.  المهنية  التلمذة 
المرنة بأن يحافظوا على وظائفهم أثناء األزمة وبعدها. ومن 
المالحظ اآلن أن بطالة الشباب في ألمانيا هي األدنى بين 
بلدان االتحاد األوروبي. وتعتبر البرتغال مثااًل جيداً آخر، حيث 
دفع ضرائب  األولى من  للمرة  يتقلدون وظيفة  أعفت من 
الضمان االجتماعي لمدة ثالث سنوات. ورغم استمرار معدل 
في  يسير  اإلجــراء  هذا  فإن  الشباب،  بين  المرتفع  البطالة 

االتجاه الصحيح.
إذًا، ما الذي ينبغي أن يفعله صناع السياسات للمساعدة 

في خفض عدم المساواة والفقر عبر األجيال في أوروبا.
1 ـ يمكن لصناع السياسات تخفيض اشتراكات الضمان 
االجتماعي والضرائب على العمالة ذات األجور المنخفضة. 
وللمساعدة على تحسين الفرص الوظيفية في المستقبل، 
مما  والتدريب،  التعليم  في  الحكومات  تستثمر  أن  يمكن 

يمكن أن يساعد الشباب في التغلب على نقص المهارات.
2 ـ تستطيع البلدان زيادة فعالية اإلنفاق الحكومي على 
الحماية االجتماعية. كيف؟ جزء من اإلجابة هو تطويع اإلنفاق 
التقاعدية  غير  والمزايا  البطالة  إعانات  خاصة  االجتماعي، 
حماية  للشباب  يضمن  بما  المتغيرة  للظروف  ــرى،  األخ

اجتماعية أفضل إذا فقدوا وظائفهم.
3 ـ الضرائب: فضرائب الثروة اليوم أقل مما كانت عليه 
في العام 1970، وفي بعض البلدان، يمكن أن يساعد اعتماد 
مزيد من التصاعدية في النظم الضريبية وضرائب الثروة 
)بما فيها ضرائب التركات( على تمويل البرامج االجتماعية 

الضرورية للمواطنين الشباب.
وكل هذه األمور ال يسهل تحقيقها، فالسياسات ينبغي 
تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد، كما ينبغي أن تنم 
عن إدراك لمعطيات الواقع السياسي، وأن تظل في حدود 

الميزانية المقررة.
ومع زيادة قوة النمو العالمي، والتعافي الجاري في أوروبا، 
أن  لنا  لم يكن  التي  الصعبة  بالمهام  للقيام  أمامنا فرصة 
ننجزها إذا اختلفت الظروف. يمكننا تصميم السياسات التي 

تتيح للجيل القادم تحقيق إمكاناته.

ارتفاع بطالة الشباب
 في أوروبا إلى %24 

في العام 2013.. 
واليوم، ال يزال شاب من 

بين كل خمسة شباب 
يبحث عن فرصة عمل

جدل قانوني يطارد األرصدة املجمدة في »يوروكلير«

ترامب يراها حربًا »سهلة الكسب« ورئيس المفوضية األوروبية يتهكم: »سنقابل الغباء بغباء«

ما الذي سوف يترتب على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
فرض الرسوم الجمركية على الفوالذ واأللومنيوم؟

خصوصًا  الرسوم،  هذه  على  المتضررة  الدول  سترد  وكيف 
الصين واالتحاد األوروبي؟

وهل بدأ العدد التنازلي الندالع الحرب التجارية بين القوى 
بين  األكبر  »الخطأ  ترامب  رسوم  لتكون  الكبرى؟  االقتصادية 
»وول  وصف  حد  على  الرئاسة«  توليه  منذ  سياساته  أخطاء 

ستريت جورنال«.
رسوم  فرض  مارس   8 في  ترامب  قرار  مع  بدأت  المخاوف 
جمركية تصل إلى %25 على واردات الصلب و%10 على واردات 
األلومنيوم، متجاهاًل التحذيرات المتكررة من عدد من حلفائه 

في طليعتهم االتحاد األوروبي.
 23 في  التنفيذ  حيز  سيدخل  الذي  األميركي  اإلجراء  لكن 
وأول مصدر  تجاري،  أول شريك  كندا  الجاري، ال يشمل  مارس 
الوقت  المتحدة معفى »في  الواليات  إلى  واأللومنيوم  للفوالذ 

الراهن« من الرسوم، ومثلها المكسيك.
الصلب  من  األميركية  الواردات  حجم  ما  ذلك  ومع 

واأللومنيوم؟
العالم  في  للصلب  األول  المستورد  المتحدة  الواليات  تعد 
البرازيل  ثم  الواردات(،  من   15.6%( كندا  الرئيسي  ومزودها 
أرقام  بحسب  والمكسيك،   ،)8.3%( الجنوبية  وكوريا   ،)9.1%(

وزارة التجارة األميركية.
المتحدة  الواليات  واردات  إجمالي  بلغ   ،2017 العام  وفي 
من الصلب 33.46 مليار دوالر مقابل 24.28 مليار دوالر العام 
األلومنيوم  من  وارداتها  أما   .%  37.8 نسبتها  بزيادة   ،2016
فبلغت 17.31 مليار دوالر مقابل 13.14 مليارًا بزيادة نسبتها 

.% 31.7
وتصل قيمة الصادرات األوروبية إلى الواليات المتحدة من 
الصلب 5.3 مليارات يورو ومن األلومنيوم 1.1 مليار يورو في 

العام 2017.

ماذا وراء القرار؟
أن  على  تدل  وخلفياته،  القرار  مالبسات  أن  يرى  من  هناك 
ترامب ال يهدف إلى شن حرب تجارية، بل إلى الضغط على بعض 
الشركاء التجاريين من أجل تغيير ما يعتبره سياسات تجارية غير 
إال  فيها.  والعاملين  األميركية  بالصناعات  الضرر  ألحقت  عادلة 
المتحدة  الواليات  لحلفاء  مفاجأة  شكل  الرسوم  فرض  قرار  أن 
ولكثيرين في واشنطن. االتحاد األوروبي قال إنه لن يذعن أمام 
»الحمائية« التي رأى أن ترامب استهدف بها أوروبا بالذات. وقالت 
مفوضة التجارة في االتحاد األوروبي سيسيليا مالسترويم: »في 
بعض األماكن يلومون التجارة على التأثيرات الناجمة عن العولمة. 
رأينا كيف تستخدم التجارة كسالح لتهديدها  وأضافت: »مؤخراً 

وتخويفنا. لكننا ال نخاف وسنواجه هؤالء«.
فقد أعلنت بروكسل مجموعة من المنتجات األميركية، بينها 

وقال الوزير الصيني للصحفيين: »أستطيع أن أقول لكم إننا 
لم  االتصال  وقنوات  المواضيع  هذه  حول  مناقشاتنا  سنواصل 

تقطع )...( ألن ال أحد يريد حربًا تجارية«.
وال  منتصر  فيها  يكون  لن  تجارية  حربًا  »إن  تشونغ:  وقال 
وسائر  المتحدة  والواليات  للصين  كارثية  إال  تكون  أن  يمكن 
تريد  وال  تجارية  حربًا  تريد  ال  الصين  »إن  وأضاف:  العالم«. 

إطالق« حرب من هذا النوع.
بإجراءات  أيضًا  تلوح  للتفاوض،  المستعدة  بكين  لكن 
تحدٍ،  أي  مقاومة  على  قادرون  »نحن  تشونغ:  وقال  انتقامية. 
وعلى الدفاع بثبات عن مصالح البالد والشعب«. لكنه لم يوضح 
إجراءات  اتخاذ  الصين  تنوي  قد  التي  األميركية  السلع  أنواع 

ضدها.
في  المادتين  لهاتين  المنتجة  األولى  الدولة  والصين 
في  األميركية  الواردات  مجمل  من  صغيرًا  جزءًا  تؤمن  العالم، 
هذا القطاع )%2.7 من الفوالذ و9.7 % من األلومنيوم(، لكنها 
من  ماليًا  المدعوم  المفرط  إنتاجها  بسبب  انتقادات  تواجه 

الدولة إلى حد كبير.

زبدة الفستق والدراجات النارية، التي ستفرض عليها إجراءات 
ردًا على اإلجراءات األميركية.

الحوار »الخيار االمثل«
يونكر  جان-كلود  األوروبية  المفوضية  رئيس  قال  حين  في 

متهكمًا أن االتحاد األوروبي »سيرد على الغباء بغباء«.
كما أعرب شركاء تجاريون بينهم اليابان والصين، كذلك عن 
األميركية  الرسوم  تم فرض  حال  في  بالرد  وتعهدوا  غضبهم 

كما هو متوقع في 23 مارس.
الكونغرس  أعضاء  من  عدد  عارض  المتحدة  الواليات  وفي 
وقالوا  الرسوم،  فرض  بشدة  للتجارة،  المؤيدين  الجمهوريين 
إنها يمكن أن تساعد مصانع الفوالذ واأللومنيوم في الواليات 
المتحدة ولكنها تعني كذلك ارتفاع أسعار عديد السلع األخرى.

بروكسل،  في  مجدية  غير  محادثات  مالسترويم  وعقدت 
إلى  هدفت  اليتز،  روبرت  األميركي  التجارة  ممثل  مع  السبت، 

حل الخالف وتجنب اندالع حرب تجارية شاملة.
األوروبية  المفوضية  باسم  الناطق  بريفيو  إنريكو  وقال 
بالنسبة  األمثل  الخيار  دائمًا  هو  »الحوار  صحفي:  مؤتمر  في 
لالتحاد األوروبي، ولكن بالطبع فإن االتحاد األوروبي سيواصل 
قوانين  مع  يتوافق  ومتناسب  حازم  بشكل  للرد  استعداداته 
منظمة التجارة العالمية في حال تطبيق اإلجراءات األميركية«.

اليابان  فعل  رد  كان  فماذا  األوروبي..  الموقف  عن  هذا 
والصين؟

اليابان الحليف اآلسيوي الرئيسي للواليات المتحدة، حذرت 
بأنها ستطلب من واشنطن أن تشملها باإلعفاءات الممنوحة 

إلى كندا والمكسيك وإال فإنها ستتخذ »اإلجراءات المناسبة«.
فيما قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان، األحد، إن الصين 
ستواصل المحادثات مع الواليات المتحدة لتجنب حرب تجارية 
»كارثية« للعالم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة اآلسيوية 

العمالقة »ستدافع عن مصالحها بحزم«.

عديدة  وإجراءات  تحقيقات  تواجه  التي  الصين  وتخشى 
اتخذتها الواليات المتحدة لمكافحة اإلغراق، تصعيدًا يمكن أن 

يزعزع االقتصاد الهش أصاًل للعالم.
وفتحت الصين أساسًا تحقيقًا في إطار مكافحة اإلغراق حول 
الشعير األميركي، وال تستبعد إدراج الصويا أيضًا فيه. والرهان 
الصويا  من  كميات  الماضي  العام  اشترت  الصين  أن  إذ  كبير 

األميركي بقيمة 14 مليار دوالر.

أين منظمة التجارة؟
اإلشراف  بها  يفترض  التي  األطراف  المتعددة  الهيئات  وتبدو 
على التجارة الدولية والدفاع عن قيم التبادل الحر عاجزة حيال 
الواقع، وهو ما عبرت عنه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي 
كريستين الغارد ضمنًا بأن األطراف لم يعودوا يلتزمون بقواعد 
التجارة العالمية التي وضعت خالل السنوات الثالثين الماضية.
إيرميس«  »أولر  شركة  لدى  االقتصاد  قسم  رئيس  وقال 
برس«،  »فرانس  لوكالة  لودوفيك سوبران  القروض،  لضمان 
إن »إجماع واشنطن« هو ما يتم إعادة النظر فيه. لم تعد هناك 

قناعة اليوم بأن فتح الحدود أمر مجدٍ.
وهذا ما يجعل المؤسسات الدولية عرضة لالنتقادات، بدءًا 
المبادالت  تنظيم  مبدئيًا  المكلفة  العالمية  التجارة  بمنظمة 

الدولية والتحكيم في أي نزاعات قد تنشأ.
وقال خبير يشارك في مفاوضات تجارية كبرى لوكالة »فرانس 
برس«، طالبًا عدم كشف اسمه، »هناك مشكلة حوكمة عالمية. 
األداة الجيدة يفترض أن تكون منظمة التجارة العالمية لكنها 

تركت الصين تزيد فائضها دون احترام التزاماتها« .
جنيفر  التجارة،  منظمة  في  السابقة  العضوة  وتساءلت 
هيلمان، ما إذا كان هدف ترامب في نهاية المطاف »إثارة أزمة 
أميركي«  التمهيد النسحاب  التجارة »بل حتى  داخل« منظمة 
عمل  عرقلت  المتحدة  الواليات  أن  الرأي  هذا  يعزز  وما  منها. 

المنظمة.

مجلة  نشرته  ما  بشأن  الجدل  تواصل 
يورو  مليارات  عشرة  اختفاء  عن  بلجيكية 
بمصرف  المجمدة  الليبية  األموال  من 
»يوروكلير« الموجود في بلجيكا خالل الفترة 

من 2013 إلى 2017.
هذه  االستثمار صحة  مؤسسة  نفي  ورغم 
المجمدة  األصول  أن  إلى  وإشارتها  األنباء 
وفق  ودورية  دقيقة  رقابة  لمنظومة  تخضع 
مجلة  فإن  الدولي،  األمن  مجلس  قرارات 
»لوفيف إكسبريس« استندت إلى بيان صدر 
صحة  إثبات  في  البلجيكي  العام  النائب  عن 
الحكومة  من  بانتقادات  قوبل  الذي  التقرير، 

البلجيكية.
مؤسسة االستثمار استقبلت الجدل الدائر 
فيه  نفت  توضيحي،  ببيان  الشأن  هذا  في 
األموال  لهذه  الوصول  أو  التصرف  إمكانية 
وبقرارات  األمن  مجلس  إلى  الرجوع  دون 

صادرة عن المؤسسة والدولة الليبية.
قرار  »نص  إلى  المؤسسة  واستندت 
التجميد على عدم المساس بهذه األموال إما 
بسحبها أو تحريكها من الحسابات الموجودة 
الذي ينفي  إلى أي حسابات أخرى، األمر  بها 
نشرتها  التي  والتصريحات  بالتقارير  جاء  ما 

الصحف«.
في  أصدر  األمن  مجلس  أن  إلى  يشار 
مارس 2011 القرار رقم 1973 الذي يتضمن 
تجميد األصول وكل األموال واألصول المالية 
أو  التي يملكها  الليبية  االقتصادية  والموارد 
أو  مباشرة  بصورة  السابق  النظام  يديرها 
غير مباشرة في أراضي الدول األعضاء باألمم 

المتحدة.
المقاصة  مراكز  أحد  »يوروكلير«  ويعد 
في  المتداولة  المالية  لألوراق  الرئيسية 
من  التحقق  في  ويختص  األوروبية،  السوق 
الوسطاء  قبل  من  له  المقدمة  العمليات 
في  االستثمارية  العمليات  في  المشاركين 
لهذه  التسوية  ثم  ومن  المالية،  األوراق 

العمليات، وفق »الليبية لالستثمار«.
وأرجعت المؤسسة تعاملها مع »يوروكلير« 
المالية  األدوات  في  استثماراتها  طبيعة  إلى 
العالمية مثل السندات واألسهم والمشتقات 
التي كانت تتم عن طريق الوسطاء،  المالية 
البحرين  في   »ABC« مصرفا  وهما 

بشكل  وتودع  لوكسمبورغ،  في   »HSBC«و
مباشر إلى حسابات المؤسسة في المصرفين 
»يوروكلير«،  من  المقاصة  أو  التسوية  بعد 
مجلس  »قرارات  أن  إلى  أشارت  أنها  إال 
األمن أدت إلى تجميد هذه االستثمارات عند 

يوروكلير«.
ذكرت  البلجيكية  »لوفيف«  مجلة  وكانت 
الحظت  البلجيكية  القضائية  »السلطات  أن 
أراد  عندما   ،2017 خريف  في  االختفاء  هذا 
قاضي التحقيق، ميشيل كليسز، مصادرة 16 
األموال«،  غسل  قضية  سياق  في  يورو  مليار 
الحسابات  في  يتبق  لم  أنه  إلى  مشيرة 
األربعة المفتوحة سوى أقل بقليل من خمسة 

مليارات يورو.
كافة  أن »األصول  إلى  البيان طمأن  لكن 

مجلس  قرارات  وفق  التجميد  طالها  التي 
األمن الدولي تتم متابعتها عن كثب بشكل 
من  التنفيذية  اإلدارة  من  ومستمر  دوري 
أن  إلى  خالل منظومات متخصصة«، منوهة 
الدقيقة  بالمراقبة  تسمح  المنظومة  »هذه 

لحركة األموال بشكل واضح وشفاف، أو عن 
المحَافظ  الدائم مع مديري  التواصل  طريق 
تسلم  طريق  عن  وذلك  المعنية،  والمصارف 

تقارير شهرية«.
وفي خطوة نحو مزيد من التوضيح، شرحت 
التي  المتابعة،  إجراءات  لالستثمار«  »الليبية 
تقوم على »تسلم تقارير شهرية عن القيمة 
التي  لألصول،  السوقية  والقيمة  الدفترية 
بناء عليها تقوم إدارات المؤسسة المختصة 
بعملية التسجيل وتحديث الملفات والتقارير.

الحسابات  عن  تقارير  »تسلم  وأضافت: 
قيمة  تبين  التي  للمؤسسة،  الجارية 
صورة  في  الموجودة  السائلة  األموال 
عن  تقارير  وكذلك  بالحسابات،  ودائع 
استثماراتها  سجلتها  التي  والعوائد  األرباح 

حسابات  إلى  شهري  بشكل  تضاف  التي 
المؤسسة«.

ومديري  المصارف  إن  المؤسسة  وتقول 
رئيس  من  التوجيهات  يتلقون  المحَافظ 
واإلدارات  التنفيذي  والمدير  اإلدارة  مجلس 
األصول  هذه  بإدارة  يتعلق  فيما  المختصة 
إلى  الفتة  التجميد،  قرار  مع  يتعارض  ال  بما 
أن »جميع التقارير تحال كل سنة إلى ديوان 
المحاسبة الذي بدوره يقوم بعمليات التدقيق 

والفحص الدوري لهذه الحسابات«.
مخاوف  مع  متزامنة  التطورات  تلك  تأتي 
بلجيكا التي تطمح إلى تبوؤ مقعد في مجلس 
التالعب  يمثل  أن  المقبل،  العام  األمن، 
ضربة  المتحدة  األمم  جمدتها  أموال  في 

لمساعيها.
ديديه  البلجيكي،  الخارجية  وزير  وأطلق 
راندرس، صفة »أخبار مزيفة« على ما أوردته 
صالبة  لتأكيد  اليوم  عادت  التي  المجلة، 

مصادرها وصحة أخبارها.
لكن المدعي العام البلجيكي أصدر إيضاحًا 
في  العام  المدعي  إن  وقال  الشأن،  هذا  في 
للمبالغ  محتمل  اختفاء  يعلن  لم  بروكسل 
إكسبريس«  »لوفيف  جريدة  أثارتها  التي 
البلجيكي،  العام  األسبوعيةـ وبحسب االدعاء 
مبلغ  على  الفعلي  الحجز  تأكيد  يمكنه  فإنه 
لم  أنه  أضاف  لكنه  يورو.  مليارات  خمسة 
أخرى،  محددة  مبالغ  إخفاء  عن  يتحدث 
مؤكدًا أن هناك إجراًء مازال معلقًا أمام غرفة 
االتهام في بروكسل بشأن الولوج لحسابات 

»يوروكلير« أو غير ذلك.
بالقول:  بدورها،  ردت  »لوفيف«،  مجلة 
في  البيض  على  يمشي  العام  االدعاء  »إن 
مؤكدة  جدًا«،  حذرًا  ويبدو  حساسة  قضية 
أن إقرار المدعي العام بحجز خمسة مليارات 
في سياق  أوردته  ما  ينفي  ال  أنه  يعني  يورو 
هذه القضية، وأن المدعي العام يريد حماية 

التحقيق.
باألموال  المعنية  المصارف  إن  وقالت 
بإبالغ  حال  أي  على  المجمدة ستجبر  الليبية 
المدعي العام بشكل قانوني وإجباري بحجم 
المبالغ المقدرة بأكثر من 16 مليار يورو في 

أربعة حسابات.
ليبيا،  في  االستثمار  مؤسسة  رد  بين  وما 
يبقى  بلجيكا،  في  التحقيق  جهات  وموقف 
ربما  قضية  في  األبرز  العنوان  هو  الغموض 

تشهد فصواًل جديدة.

العامة  الميزانية  اإلثنين،  النواب،  بمجلس  المالية  لجنة  ناقشت 
مليار   42 قيمتها  تبلغ  التي   2018 للعام  الموقتة  الحكومة  المحولة من 

دينار.
أن  إلى  األعور،  المهدي  النواب،  بمجلس  المالية  لجنة  عضو  وأشار 
اللجنة عقدت اجتماعها األول للعام 2018 أمس بمقر المجلس رغم عدم 
وجود نصاب، الفتًا إلى أنه جرى مناقشة الميزانية المحولة من الحكومة 

اللجان بالخصوص. إليه  العام وما توصلت  الدين  الموقتة، وقانون 
والرواتب،  المصروفات  تكفي  ال  الدولة  إيرادات  »إن  قائاًل:  وأضاف 
بالميزانية«،  العجز  لتغطية  للحكومة  اإلقراض  باب  فتح  يجب  ولذلك 
بما  بالكامل  الرواتب  تعديل  »ضرورة  على  االتفاق  جرى  أنه  وأوضح 
في  الصادر   10 قانون  وتعديل  الحالية  المعيشية  الظروف  مع  يتناسب 

.»2015

»مالية النواب«: امليزانية 42 مليار دينار

<    مقر بنك  يورو كلير في بروكسل

مؤسسة االستثمار أرجعت تعاملها مع 
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رسوم الصلب واأللومنيوم.. هل تشعل الحرب التجارية؟



اقتصاد 09

التابع  اإلحصاءات  مكتب  بيانات  أظهرت 
اإلنتاج  أن  »يورستات«  األوروبي  لالتحاد 
من  أضعف  جاء  اليورو  منطقة  في  الصناعي 
األساس  في  يرجع  ما  وهو  يناير،  في  المتوقع 
حين  في  الطاقة،  إنتاج  في  حاد  هبوط  إلى 
من  الرابع  الربع  خالل  العاملين  عدد  ارتفع 
سجلت  كما  للتوقعات،  وفقًا  الماضي،  العام 

.2017 نموًا خالل 
عشرة  التسع  الدول  في  اإلنتاج  وتراجع 
في  شهري  أساس  على   1% اليورو  بمنطقة 

%2.7 على أساس سنوي. يناير، بينما ارتفع 
»رويترز«  استطلعت  اقتصاد  خبراء  كان 
 %  0.4 بنسبة  شهريًا  تراجعًا  توقعوا  آراءهم 

.4.7% بنسبة  سنويًا  وارتفاعًا  فقط 
السنوية  البيانات  برفع  »يورستات«  وعدل 
5.3 %، مقارنة  لشهر ديسمبر إلى نمو نسبته 
وشكلت  السابقة.  التقديرات  في   %  5.2 مع 
الكلي  اإلنتاج  على  نزولي  ضغط  أكبر  الطاقة 
على   %  6.6 القطاع  إنتاج  انخفاض  بسبب 

أساس سنوي. % على  أساس شهري و10.4 

السعودية تلجأ إلى البديل النوويالطاقة تقلص الناتج الصناعي في »اليورو«
بدأت السعودية خطوات عملية المتالك برنامج نووي سلمي بهدف تنويع مصادرها من الطاقة 
بدل االرتهان تمامًا للنفط، إال أن وكالة »فرانس برس« توقعت أال يكون الطريق نحو تشغيل 
أول مفاعل سعودي سهاًل، في ظل مخاوف متصلة بالحد من االنتشار النووي في الشرق األوسط.

الذرية، قبل  الطاقة  لبرنامج  الوطنية  السياسة  الثالثاء، على  السعودي،  الوزراء  ووافق مجلس 
نحو أسبوع من قيام ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بزيارة إلى الواليات المتحدة 

بين 19 و22 مارس.
إن  سنغافورة  في  الدولية  للدراسات  راجاراتنام«  »إس.  جامعة  من  دورسي  جيمس  وقال 
»المخاوف حيال انطالق سباق تسلح في الشرق األوسط سببها عدم اليقين بشأن استمرار االتفاق 

● خالد الفالحالنووي الموقع العام 2015 مع إيران«.

االستقرار أو الفوضى.. النفط الليبي سالح ذو حدين
»أو إم في« النمساوية تغازل النفط الليبيباحث بالمجلس األوروبي يدعو »المركزي« لمزيد من الشفافية حول إدارة الثروة النفطية

»أوبك« تتوقع زيادة معروض النفط

الجزائر  بين  المفاوضات  تتواصل 
الكهربائي  الربط  بشأن  وليبيا 
الطاقة  وزير  أعلن  إذ  البلدين،  بين 
بالده  أن  قيطوني،  مصطفى  الجزائري، 
الكهرباء  تصدير  في  قريبًا  ستبدأ 
األراضي  عبر  ليبيا  إلى  عاٍل  بضغط 
مجموعة  دراسة  جانب  إلى  التونسية، 

والشراكة. االتفاقات  من 
الثالثاء،  الجزائري،  الوزير  ولفت 
تصدير  حول  المباحثات  استمرار  إلى 
وهو مشروع شرعت  ليبيا،  إلى  الكهرباء 
 ،2010 العام  في  دراسته  في  الدولتان 
السياسية  األوضاع  بسبب  توقف  لكن 
حسب   ،2011 بعد  ليبيا  في  واألمنية 

اإليطالية. ميد«  »أنسا  وكالة 
مع  الربط  خط  أن  قيطوني  وأوضح 
ستستفيد  التي  تونس،  سيمرعبر  ليبيا 
من  ميغاوات   400 من  بدورها 
من  التصدير  يبدأ  أن  على  الكهرباء، 
الجزائر شرق  في  وباتنة  خنشلة  واليتي 

بالفعل  بدأت  الجزائر  أن  ويبدو 
ليبيا،  مع  الربط  لمشروع  التجهيز  في 
افتتاح  إلى  الجزائري  الوزير  لفت  إذ 
بطاقة  خنشلة  والية  في  كهرباء  محطة 
جاٍر  العمل  أن  مؤكدًا  ميغاوات،   421.5
والية  في  أخرى  كهرباء  محطة  لبناء 
ويمكن  ميغاوات،   1266 بطاقة  ميلة 

ميغاوات.  1600 إلى  زيادتها 
زيارة  خالل  الجزائري  الوزير  وقال 
لمتابعة  خنشلة  لوالية  أجراها 
»مشروع  إن  بالمحطة،  العمل  سير 
إطار  في  يأتي  ليبيا  مع  الربط 
عبدالعزيز  الجزائري  الرئيس  برنامج 
بمجرد  الطاقة  لتصدير  بوتفليقة 
بحلول  ذاتيًا  مكتفية  الجزائر  تصبح 

الجاري«. العام  نهاية 
اللجنة  أعمال  تستمر  تونس،  وفي 
للطاقة،  الجزائرية  التونسية  المشتركة 
الماضي،  فبراير  نهاية  أعلنت،  والتي 
بالطاقة،  ليبيا  لتزويد  مشروع  بحث 

الالزمة  الدراسات  إعداد  بصدد  وأنها 
ليبيا. نحو  الكهربائية  الطاقة  لتمرير 

للكهرباء  الليبية  الشركة  واستحدثت 
نوفمبر  الجزائري،  »سونلغاز«  ومجمع 
لدراسة  الجانبين  كال  من  لجنة  الماضي، 
تصدير  من  تمكن  شراكة  وتفعيل 
مدن  بعض  إلى  الجزائر  من  الكهرباء 

ليبيا. غرب وجنوب 
»سونلغاز«  لشركة  العام  المدير  وقال 
إن  سابق،  تصريح  في  عرقاب،  محمد 
»الجزائر لديها فائض في إنتاج الكهرباء 
حين  في  الشتاء،  فصل  في  خصوصًا 
الطاقة،  إلى  ليبيا  في  أشقاؤنا  يحتاج 
دراسة  بصدد  نحن  المنطلق  هذا  من 
عال  بضغط  كهربائي  ربط  إمكانيات 
لتصدير  تونس،  عبر  وليبيا  الجزائر  بين 

الخدمات األخرى«. الكهرباء وجملة من 
إنتاج  في  عدة  مشاكل  ليبيا  وتواجه 
الكهرباء، انعكس ذلك في انقطاع  ونقل 
في  طويلة  لفترات  الكهربائي  التيار 
جانب  إلى  هذا  ليبيا.  من  متفرقة  مناطق 
نظرًا  ليبيا،  في  الدولية  الشركات  غياب 

الراهن. والسياسي  األمني  للوضع 
الليبية  الشركة  عقدت  وأن  وسبق 
اجتماعات  عدة  )جيكول(  للكهرباء 
لبحث  الجزائرية  )سونلغاز(  شركة  مع 
مدن  تزويد  في  خبراتها  من  االستفادة 

بالطاقة. ليبيا  غرب وجنوب 
المدير  قال  سابقة،  تصريحات  وفي 
للكهرباء  الليبية  للشركة  التنفيذي 
»تواجه  ليبيا  إن  ساسي،  محمد  علي 
الكهرباء  ونقل  إنتاج  في  مشاكل  عدة 
الشبكة  من  باالستفادة  ترغب  ولهذا 
»المؤسسات  أن  مضيًفا  الجزائرية«، 
للوضع  نظرًا  ليبيا  في  غائبة  الدولية 
)الشركة  سونلغاز  بينما  الراهن 
الجزائرية(، عبرت عن استعدادها لدخول 
الليبية  الشركة  ومساعدة  السوق، 
وتلبية  مشاريعها  إلتمام  للكهرباء 

الليبيين«. المواطنين  حاجيات 

أشاد وفد مجموعة »أو إم في« النفطية لمنطقة شمال أفريقيا باستقرار األوضاع األمنية، 
مشيرًا إلى أن هذا األمر يشجع الشركات للعودة واستئناف عملها مجددًا.

وأعرب عن سعادته بالزيارة التي قام بها لمدينة بنغازي وشركة الخليج العربي للنفط 
في السابع من شهر مارس الجاري.

جاء ذلك خالل لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى 
صنع اهلل، الخميس مع ايروين كرول نائب رئيس الشركة، والمدير العام لشركة أو إم في. 

فرع ليبيا، بيتر سيتينجر، ونائب المدير العام لفرع الشركة بليبيا جمعة شيتة .
والبيئة  المكانية  التنمية  برامج  في  الشركة  مساهمة  ضرورة  إلى  اهلل  صنع  وأشار 

للمناطق حول الحقول النفطية، وفق الموقع اإللكتروني للمؤسسة.
وتطمح »أو إم في« إلى زيادة عملياتها في الشرق األوسط، لتصبح معادلة ألنشطة 
روسيا خالل الفترة المقبلة، حسب تصريحات نقلتها وكالة »رويترز« عن الرئيس التنفيذي 

للمجموعة في الثاني من مارس الجاري.
وتطرق لقاء صنع اهلل مع وفد المجموعة إلى برامج الشركة في تأهيل وتطوير الكوادر 

الليبية بإيفاد عدد من المهندسين للتدريب بالخارج في الفترة القريبة المقبلة.
كما استعرض اللقاء مراحل العمل للمشاريع التي حددتها المؤسسة الوطنية للنفط، 
وشركة الخليج العربي للنفط ضمن استراتيجيتهما لزيادة اإلنتاج والمحافظة على البيئة 

والتخلص من أي آثار للتلوث.
يشار إلى أن الوفد حضر اجتماع لجنة المالك لمنطقة التعاقد 91 بمقر شركة الخليج 
العربي للنفط بمدينة بنغازي يوم األربعاء الماضي في أول اجتماع من نوعه للجنة منذ 

العام 2011 يعقد في مدينة بنغازي.
أسعار  تدني  استمرار  لمواجهة  دفاع  تكوين خطوط  إلى  النمساوية  الشركة  وتسعى 

النفط، من خالل التحول عن المواقع األوروبية العالية التكلفة مثل بحر الشمال.

مع   ،2018 في  األعضاء  غير  الدول  من  النفطي  للمعروض  توقعها  »أوبك«  رفعت 
فيما  المزيد،  ضخ  على  األميركيين  الصخري  النفط  منتجي  األسعار  ارتفاع  تشجيع 
لتصريف  المنظمة  تقوده  اتفاق  أثر  اإلجراء يضعف  هذا  أن  »رويترز«  وكالة  اعتبرت 

تخمة المعروض وانهيار في اإلنتاج الفنزويلي.
إن  األربعاء،  شهري،  تقرير  في  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  وقالت 
ًهذا  يوميا  برميل  مليون   1.66 المعروض  سيزيدون  فيها  األعضاء  غير  المنتجين 
برميل  ألف   870 يبلغ  كان  توقع  من  التوالي  على  الرابعة  الزيادة  وتلك هي  العام. 

يوميًا في نوفمبر .
وعن توقعها للمعروض من خارجها، قالت »أوبك«: »بالنسبة للعام 2018، فإن 
إثر  األميركي،  الصخري  اإلنتاج  في  المنتظرة  الزيادة  ضوء  في  متوقعًا  أعلى  نموًا 
تحسن بيئة األسعار ليس لمنتجي النفط الصخري فحسب، بل لدول أخرى أيضًا مثل 

كندا والمملكة المتحدة والبرازيل والصين«.
الصينية  للمصانع  قوي  نشاط  عزز  حيث  األربعاء،  ارتفعت،  النفط  أسعار  وكانت 
أسواق السلع األولية في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الصين من الخام لكن النمو 

السريع في إنتاج الواليات المتحدة كبح المكاسب.
للبرميل،  دوالرًا   64.93 إلى  سنتًا   29 برنت  مزيج  العالمي  القياس  خام  وارتفع 
بلغ  عندما  اليوم  من  وقت سابق  في  الذي سجله  المنخفض  المستوى  من  متعافيًا 
64.43 دوالرًا للبرميل. وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 

46 سنتًا عند 61.17 دوالرًا للبرميل.

النفط أصبح في مركز الصراع على السلطة 
سواء عبر المجموعات المسلحة

 أو المجموعات المحلية المحرومة

آليات توزيع الثروة النفطية يمكن 
أن تشعل مزيداً من االضطربات 

األمنية.. أو تساهم في تهدئتها

القاهرة - ترجمة: هبة هشام

اعتبر تقريرٌ نشره المجلس األوروبي للعالقات 
ذو  »سالح  الليبي  النفطي  القطاع  أن  الخارجية 
تحقيق  إمكانية  »يحمل  أنه  موضحًا  حدين«، 
في  االنزالق  تسريع  خطر  أو  ليبيا  في  االستقرار 
مزيد من الفوضى«، وقال: »إن الالعبين الدوليين 
القطاع  يؤثر  كيف  تحديد  في  دور  لعب  عليهم 
السياسي  الدولة  استقرار  على  الليبي  النفطي 

واالقتصادي«.
وتحدث معد التقرير، الباحث في المجلس طارق 
التي  والهيكيلة  األمنية  التحديات  عن  باكوني، 
تقف أمام تطور قطاع النفط الليبي، والعالقة بين 
األمنية،  واالضطرابات  النفطية  العائدات  توزيع 
أن  الليبي  المركزي  المصرف  »على  أنه:  وذكر 
بإدارة  األمر  يتعلق  عندما  شفافية  أكثر  يكون 

الثروة النفطية في ليبيا«.
خالل  النفطي  اإلنتاج  ارتفاع  أن  التقرير  واعتبر 
»التطورات  من  أضعافه  ثالثة  إلى  الماضي  العام 
التي  التحديات  عن  متحدثًا  الثناء«،  تستحق  التي 
تواجه مؤسسة النفط، في بلد »اليزال في خضم 
وانتشار  األقطاب،  متعددة  سياسية  صراعات 

المجموعات المسلحة، وانتشار الفساد«.

تحديات هيكلية
صناعة  أمام  هيكلية  تحديات  إلى  الكاتب  ولفت 
النفط، وقال: »إن نظام معمر القذافي أدخل مزيجًا 
والرأسمالي  االشتراكي  النظامين  خصائص  من 
في القطاع النفطي، جعل من الصعب إدارة القطاع 

منذ رحيله في 2011«.
وقال: »إن ليبيا تطورت باعتبارها دولة معتمدة 
على النفط من الطراز األول، إبان عهد القذافي، 
إدارة  في  رئيسيًا  دورًا  وعائلته  األخير  لعب  حيث 

الثروة النفطية واالستفاده منها«.
وتابع: »النموذج االقتصادي الشعبوي للقذافي 
ثروتهم  بملكية  قويًا  إحساسًا  الليبيين  أعطى 
العائدات  توزيع  جرى  عهده  وخالل  النفطية. 
النفطية بشكل رئيسي عبر القطاع العام المتضخم 

والسلع األساسية المدعومة«.
ما  أو  السيادي«،  الثروة  إنشاء »صندوق  وجرى 
أكثر  الليبية«، لكن  االستثمار  باسم »هيئة  يعرف 
من %80 من العائدات النفطية كان يتم توزيعها 
عينت  إذ  الحكومي،  التوظيف  نظام  خالل  من 

الحكومة الليبية وقتها غالبية القوى العاملة.
قال  اإلنتاجية،  معدالت  تراجع  جانب  وإلى 
إبان  النفط،  عائدات  توزيع  نظام  »إن  التقرير: 
عهد القذافي، يعني أن ليبيا لم تقم أبدًا بتطوير 
اقتصادي  نظام  أو  متطورة  حكومية  مؤسسات 

متنوع، لتعزيز تلك الثروة«.
كان  الروتين  رتابة  »إن  أيضًا:  الكاتب  وذكر 
شؤون  على  الشديدة  القذافي  سيطرة  نتيجة 
خلقت  الحكم،  من  إطاحته  فإن  ولهذا  الدولة«، 
في  وساهمت  االستقرار،  عدم  من  وحالة  فراغًا 
ظهور قوى سياسية متنافسة ومجموعات مسلحة 
سعت إلى استبدال أو السيطرة على اآلليات التي 

يتم بموجبها توزيع الثروة النفطية.

مركز الصراع السياسي
الليبي  النفط  قطاع  »إن  التقرير:  معد  وقال 
أصبح في مركز الصراع على السلطة في الدولة«، 
في  المتورطة  المسلحة  المجموعات  عبر  سواء 
المحلية  المجموعات  أو  للتربح،  النفط  تهريب 
التحتية  البنية  إغالق  إلى  تعمد  التي  المحرومة، 
قوى  عبر  أو  الثروة،  من  حصتها  على  للحصول 

سياسية تسعى للسيطرة على توزيع الثروة.
أن  في  نجحت  الوطنية  النفط  مؤسسة  لكن 
وأصبحت  ذكرها،  السابق  العراقيل  من  تتعافى 
في  فاعلة  فقط  مؤسسات  ثالث  بين  من  واحدة 

الدولة، ونجحت في استعادة سلطتها.
»استعادت  المؤسسة  أن  الكاتب  وأوضح 
من  للحد  متعددة  إجراءات  تطبيق  عبر  السيطرة 
لمنشآت  التحتية  البنية  وإغالق  النفط  تهريب 

الطاقة، والوساطة وغيرها«.
سلطتها  استعادة  في  المؤسسة  نجاح  ورغم 

على القطاع النفطي، قال باكوني: »إن المؤسسة 
نفسها أصبحت أرضًا للمعركة من أجل السيطرة، 
بين أطراف سياسية ومجموعات مسلحة مختلفة«.

سبيل  على  الماضي،  »العام  موضحًا:  وتابع 
المثال، حاولت حكومة الوفاق الوطني أن تحد من 
سلطة مؤسسة النفط وأنشأت وزارة للنفط تحل 
إلى  للتوجه  اهلل  دفع صنع  وهذا  المؤسسة.  محل 
بقاء  لضمان  بإجراءات  وطالب  الدولي،  المجتمع 
المؤسسة بعيدًا عن الصراعات السياسية، لضمان 

حيادية قطاع النفط«.
وتقوم مؤسسة النفط بجمع العائدات النفطية، 
ومن ثم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي 
التقرير  أكد  ولهذا  المحلي،  اإلنفاق  إدارة  يتولى 
حيوي  »أمر  المركزي  المصرف  وفاعلية  مهام  أن 

لضمان تحقيق االستقرار في ليبيا«.
في  المشاكل  »إحدى  إن  إلى  الكاتب  ولفت 
اتخاذ  بعملية  المحيطة  الشفافية  غياب  هي  ليبيا 
القرارات في المصرف المركزي بشأن توزيع الثروة 
النفطية. وفي مرحلة عقب القذافي، هذا الغموض 

تسبب في سخط شعبي متزايد«.

وأضاف: »إن مزاعم الفساد أصبحت متفشية، ما 
يثير مخاوف من أن زيادة اإلنتاج النفطي لن تؤدي 
إال إلى تسريع فقدان الثروة الوطنية«، وحذر من 
أن ذلك سيحفز انتشار االستغالل النفطي، وتغذية 
حالة عدم االستقرار، حيث تعمد مجموعات متعدة 

إلى سبل أخرى لتأمين مصالحهم االقتصادية.

التحديات األمنية
وربط التقرير بين التحديات األمنية التي تعانيها 
ليبيا وبين توزيع الثروة النفطية، وقال: »إن آليات 
توزيع الثروة النفطية يمكن أن تشعل مزيدًا من 

االضطربات األمنية، أو تساهم في تهدئتها«.
وقال الكاتب: »إن التحدي األمني هو األكبر في 
ليبيا، وهو ناتجٌ من انتشار المجموعات المسلحة، 
مصالح  ولديها  أجانب،  داعمين  غالبًا  تملك  التي 
بأسباب  مدفوع  األمن  انعدام  أن  ورغم  راسخة. 
سياسية، إال أن هناك عوامل اقتصادية بارزة تزيد 

من اشتعال النيران«.
»إن  الكاتب:  قال  االقتصادي،  المستوى  فعلى 
للتخفيف  يكفي  بما  كبيرة  ليست  النفطية  الثروة 

العائدات  أن  موضحا  المواطنين«،  معاناة  من 
النفطية تقترب من 15 مليار دوالر، وهذا يعني أن 
نصيب الفرد الواحد يصل إلى 2500 دوالر سنويًا، 

بناء على نموذج التوزيع األصلي.
مواطن،  ماليين  ستة  ليبيا  سكان  عدد  ويبلغ 
وفي حال أن متوسط عدد أفراد األسرة هو سبعة 
أفراد، فهذا يعني أن متوسط دخل األسرة السنوي 
من  بكثير  أقل  مستوى  وهو  دوالر،  ألف   17 هو 

حجم اإلنفاق الحقيقي.
ولفت التقرير إلى زيادة معدالت العجز المالي، 
إذ يتخطى اإلنفاق قيمة العائدات النفطية، وقال: 
الحاجة لنظام  الحقيقة االقتصادية تبرز  »إن هذه 

أكثر فاعلية لرفع مستوى العائدات النفطية«.
وعلى المستوى األمني، قال الكاتب: »إن غياب 
سلطة مركزية موثوق فيها يمكنها توزيع الثروة 
المجموعات  بين  صفرية  منافسة  خلق  النفطية 
المسلحة، مفادها أن السيطرة على الثروة النفطية 

تعني السيطرة على ليبيا«.

توزيع الثروة النفطية
النظام  بتطبيق  مقترحات  إلى  الكاتب  ولفت 
الفيدرالي لحل األزمة، خاصة في مناطق شرق ليبيا 
المجالس  تتولى  أن  على  تقوم  بالنفط،  الغنية 
البلدية أو العمداء السلطة لتحديد الطرق األمثل 
»إن  وذكر:  مناطقهم،  في  النفطية  الثروة  لتوزيع 
السيطرة المحلية على عائدات النفط تقلل الميل 

للنشاط العسكري«.
وهناك اقتراحات أخرى بينها إنشاء نظام رعاية 
شهرية  رواتب  الليبييون  يتلقى  حيث  اجتماعي، 
من الحكومة، وذلك لالستمتاع بثروتهم النفطية 
بداًل عن أن يكونوا مضطرين للعمل في الوظائف 

الحكومية.
سبل  تعزز  قد  اآلليات  تلك  أن  الكاتب  وذكر 
المجتمعات  إلى  لتصل  النفطية  الثروة  توزيع 
تعزيز  شأنه  ومن  منها،  لتستفيد  احتياجًا  األكثر 
النمو االقتصادي، وخلق وظائف، وتعزيز المساءلة 

الذاتي. والحكم  القانوية 
»إن  الكاتب:  قال  األمنية،  الناحية  ومن 
لبناء  المناسب  االستقرار  توفر  قد  اآلليات  تلك 
إلى  األسفل  من  مخطط  في  الدولة  مؤسسات 
األعلى، مع تقوية المجالس البلدية والمجتمعات 

الدولة«. الثقة في  واستعادة  المحلية، 
الدوليين  المانحين  »إن  بالقول:  وأضاف 
النعدام  االقتصادي(  )الحافز  إزالة  باستطاعتهم 
التمويل  لتوزيع  متسق  نهج  تطوير  عبر  األمن، 

المحلية. المجتمعات  بين 

المركزية السلطة  تقوية 
الحاجة  إلى  الكاتب  لفت  نفسه،  السياق  وفي 
القرار،  بصنع  تختص  مركزية  هيئة  لوجود 
البعيد،  المدى  على  الثروة  إدارة  عن  مسؤولة 

المدى. بعيد  استقرار  وتحقيق 
الثروة  من  جزء  لتخصيص  الحاجة  إلى  وأشار 
النفطية لالستثمارات الجديدة، خاصة في البنية 
استمرارية  لضمان  الطاقة،  لمنشآت  التحتية 

النفطي. اإلنتاج 
العائدات  من  جزء  توجيه  إلى  باإلضافة  هذا 
استراتيجية  ومراجعة  الدولة،  بناء  إلعادة 
ذلك  »إن  الكاتب:  وقال  االستثمار.  هيئة 
مؤسسات  في  المواطنين  ثقة  استعادة  يتطلب 
أن  المركزي  المصرف  على  يجب  ولهذا  الدولة، 
الثروة  بإدارة  يتعلق  فيما  شفافية  أكثر  يكون 

النفطية«.
تلك  في  المساعدة  الدولي  للمجتمع  ويمكن 
العملية، وعليه أن يدعو لمزيد من الشفافية من 
أن  إذ  الفساد،  إلنهاء  المركزي  المصرف  جانب 
بعض المتورطين في أنشطة الفساد مقيمون في 

العواصم األوروبية أو يستثمرون بها.
ويمكن للمجتمع الدولي أيضًا التعاون مع ليبيا 
فيما يخص قضايا الرقابة وإدارة الثروة النفطية، 

ويمكن ذلك عبر إنشاء مخطط مراقبة دولي.
إلى  الدولي  المجتمع  أيضًا  الكاتب  ودعا 
على  النفط  مؤسسة  لبقاء  الدعوة  في  االستمرار 
المطلوبة  األجنبية  االستثمارات  وحماية  الحياد، 

لضمان استمرار اإلنتاج في الحقول النفطية.

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية

السعر بالدوالر نوع الخام
األميركى

63,46برنت

59,67غرب تكساس

61,25دبي

62,15سلة أوبك

61,34أورال
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جدد اإلضراب الذي شهده ميناء الزاوية النفطي اإلثنين الماضي المخاوف من عدم انتظام تصدير 
النفط الليبي، عندما أغلق العاملون بالميناء البنية التحتية ومنعوا سفنًا من الرسو، للضغط من 

أجل زيادة الرواتب.
العاملين بالميناء عادوا إلى العمل، الثالثاء، بعد التوصل إلى اتفاق–لم يجر الكشف عن  لكن 
المضربين  بين  اتفاق  إلى  التوصل  بعد  الميناء  في  الخام  تحميالت  استئناف  وجرى   ،- تفاصيله 

والشركة .
وكان اإلضراب بدأ في ميناء الزاوية اإلثنين، وقال المصدر النفطي إن بعض العمال هم فقط 
الذين شاركوا في اإلضراب للحصول على مدفوعات نقدية وسط أزمة سيولة أثرت على البنوك في 

أرجاء البالد في السنوات الماضية.
ألف   300 الحقل يبلغ نحو  الخام في  إنتاج  النفطي، إن معدل  الشرارة  وقال مهندس في حقل 

برميل يوميًا، ولم يتأثر بإضراب في ميناء الزاوية الذي يتم تصدير خام الشرارة من خالله.
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حقل الشرارة في شراكة مع »ريبسول«، و»توتال«، 

و»أو إم في«، و»شتات أويل«.
وعانى قطاع النفط في ليبيا، خالل الفترة الماضية، عمليات تعطيل مستمرة لإلنتاج والشحن 
ألسباب أغلبها تتعلق بمطالب عاملين بزيادة الرواتب، باإلضافة إلى مكاسب جهوية، حسب وكالة 
»رويترز«. وفي آخر عملية إغالق لحقل الشرارة النفطي، قدرت مؤسسة النفط خسائر اإلغالق، لنحو 

24 ساعة، بفاقد إنتاج قرابة نصف مليون برميل وخسائر تقدر بـ30 مليون دوالر.
وكرر المهندس مصطفى صنع اهلل، رئيس مؤسسة النفط، تشديده على رفض تلك األعمال 
وقال: »إن القانون سيالحق هذه األيادي، وإن العدالة ستطالهم عاجاًل وليس آجاًل«، وإن »سياسة 
اإلغالق واالبتزاز قد ولى زمنها وإن المؤسسة الوطنية للنفط ستظل الحارس األمين على الثروة 

النفطية ولن تساوم على ذلك«.

إضراب ميناء الزاوية يجدد املخاوف

<    صنع اهلل مع عمال في حقل الشرارة<  عربة مسلحة قرب جانب من منشآت حقل الشرارة النفطي   

الجزائر: تصدير الكهرباء إلى ليبيا قريبا
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االنفصال الصحي

وأصبحت  بالكآبة..  األرواح  امتألت  إذا 
املشاعرالرقيقة  واختفت  كالجحيم..  األيام 

وصارت

د. مها املطردي

اإلهانة هي لغة الحوارات.. وزاد البعد والخالف وحدث االنفصال العاطفي في الحياة المشتركة.. 
الحياة  لتكتمل  طريق  ال  هنا  يوم..  كل  مطلب  هي  الشرعي  باالنفصال  المناشدة  وأصبحت 

بإنسانية إال بحدوث االنفصال.. فعندما ينتهي الود ويختفي االحترام تستحيل العشرة.
يزيد  االنفصال وتعتبره عبادة كي ال  الطالق« تمنحنا حق  القران »سورة  سورة كاملة في 
الكفر.. والكفر هنا هو كفر العشرة والمعاملة بين العشيرين... ولقصة زوجة ثابت بن قيس 

مع رسول اهلل العبرة في هذا.
فما هي الحكمة من أن يمنحنا اهلل حق االنفصال حتى وإن كان أبغض الحالل »كما يقولون« 
فال آية في القرآن العظيم تذكر البغض؟ الحكمة هي أن ديننا دين كامل متكامل.. منحنا حق 
االنفصال ألنه يريده المنفذ الحالل الستحال العشرة.. فبدال من أن تعيش في نار البغض وكفر 

المعاملة.. منحك اهلل الطريق أن تعيش سويا سعيدا في حياة أخرى.
ولكن.. ماهي اآلداب لهذا االنفصال؟ وكيف تكون نهاية العالقات نهاية صحية للطرفين 

ولألطفال إن وجدوا؟
في لحظة االنفصال بين أي زوجين..هناك خياران.. إما أن يكون التركيز في ما أراد اهلل من 
فضل وإحسان.. أو أن يكون التركيز على األنا.. وحقي أنا ومظهري انا.. حتى ولو كان المقابل 
أن أدوس بأقدامي وجبروتي الطرف اآلخر وأنسى حقوقه في أن يستمر في العالقة أو أن يتخذ 
قراراالنفصال.. بل وأحيانا تتعدى على حقوق األطفال ومصالحهم وكأنك في تلك اللحظة تضع 
الجميع تحت أقدامك لكي تنتصر تلك األنا. وسيطرة األنا يكون فيها ظلم وشعور بالفشل.. 
فتتهم الطرف اآلخر بأنه السبب في فشل العالقة والحالة النفسية التي وصلت إليها.. فيصبح 
هدفك وقتها أن تُكبّده أكثر الخسائر.. أن تجعله يتحسر ولو كان السبيل إلى ذلك كسر األوالد 
والدخول في متاهات الحرام وقطيعة األرحام والتماسك الضرار لتعتدي.. ال لسبب إال ألن القوة 

لك على الضعيف.
لحظة االنفصال.. هي لحظة يظهر فيها كل إنسان على حقيقته وحقيقة أخالقه.. لحظة إما 
أن تكون نارا مشتعلة أو أن تكون لحظة الميثاق الغليظ- إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان-.. 
لحظة تأتي كما هي يوم القيامة.. إما أن تكون عدال أو بطشا.. فوراء كل آية انفصال هناك 

حق وتقوى.
فدعونا نتفق على أن اإلنسان الذي يريد أن يعيش في سالم وتصالح مع نفسه.. البد أن 
يفارق بسالم.. وأن يعرف أن العالقات إذا كان البد لها أن تنتهي فهي ستنتهي سواء اآلن أو 
بعد حين.. والشجاعة هي مواجهة هذا اللحظة.. فأي عالقة ال تغذينا عقليا وجسديا وروحيا هي 

عالقة فاشلة.. وعليه تقبل هذا بروح متأملة متفائلة باألجمل في ما هو آت.
البدايات  في  يكون  والتحضر  حديث..  كأول  مهمة  األخير  الحديث  في  اللباقة  أن  ولنتذكر 
والنهايات.. ألن النهايات هي التي تُظهر معادن األشخاص.. ولنجعل عالقاتنا كافة.. عالقات 
أو  خيرا  ولنقل  الجميل..  بالكالم  فراقنا  فيكون  الفراق..  حتى  فيها  ونرتقي  فنتحضر  صحية 

نصمت.

الحد من اإلرهاب )7/7(

اإلرهاب سيستمر في املستقبل بشكل من األشكال 
ألنه ليس ظاهرة ثابتة وجامدة بل متحركة 

ومتجددة ومتطورة مع الزمن

فدوى بن عامر

ولِمَ لم أختر العنوان ليكون القضاء على اإلرهاب؟
في الحقيقة األسباب كثيرة وسأحاول التطرق إلى بعضها في هذه المقالة.

يؤكد ويغمان، بيكر وجرول أن التفّطن لإلنسان وهو في طور التأهل للتطرف يكاد يكون 
فيُفاجأ  الشاب لإلرهاب  نزوع  ما يدل على  الصعب ظهور  غالبًا من  إنه  أمرًا مستحيًل حيث 
التفصيل  بيكر بشيء من  بيّن  وقد  اإلرهابية.  للجماعة  وانضمامه  بهربه  واألصدقاء  األهل 

حقيقة الزعم بإمكانية القضاء على اإلرهاب نوجزها باآلتي:
العنيف هو كالباحث  العمل  إقدامه على  اإلرهابي قبل  بإمكانية كشف  القائل  األول  الزعم 
عن إبرة في كومة قش كما تقول األبحاث، ذلك أن اإلرهابي كما بيّنا ليس فقط خاليًا من 
أية أمراض عقلية بل النعدام وجود شخصية ذات خصائص إرهابية وأخرى ذات خصائص غير 

إرهابية فاإلرهابي هو إنسان طبيعي جدًا.
إليه  ذهب  ما  فبحسب  المتطرف،  فكره  عن  اإلرهابي  إرجاع  إمكانية  هو  الثاني  والزعم 
المتطرف  الفكر  عن  اإلرهابي  إلرجاع  تُتبع  التي  والنفسية  االجتماعية  العملية  فإن  هوفمان 
إرهابية مستقبًل، ويشير  آية أعمال  ال تأتي إال بنتيجة أخرى وهي ضمانة عدم اشتراكه في 
المقابل  في  محدد.  وطني  برنامج  ضمن  بذلك  حكومية  مجموعة  أو  شخص  قيام  بإمكانية 
أشار آنجل راباسن في تقريره )RAND 2013( إلى إمكانية إرجاع اإلرهابي عن فكره المتطرف 
تغيير في ذهنية  بإحداث  إال  اإلرهاب ال يكون  الحد من  فإن   AUS الوقت وبحسب  في ذات 

المتطرف اإلرهابي وهذه خطوة أساسية تسبق التغيير اللزم في األفعال… ولكن كيف؟
الفكر  من  التخلص  من  تمّكن  من  اإلرهابيين  المتطرفين  من  هناك  أن  المعلوم  من 
نوعين  هناك  أن  أنجل  يقول  اإلرهابي.  الفكر  مكافحة  لجمعيات  ذلك  إثر  وانضم  المتطرف 
إلحداث هذا التغيير، األول فردي وذلك بحضور جلسات نفسية ودينية مع الشخص المتطرف. 
أما الثانية فجماعية عبر المناقشات السياسية. وحث كروغلنسكي على أن الحد من ظاهرة 
أكد  رأيه ضرورة قصوى. كما  اإلرهابيين وهو في  السلمي مع  الحوار  اإلرهاب قد يكون عبر 
على أهمية تغيير مصطلح الحرب على اإلرهاب واستشهد بأن الحرب على اإلرهاب في العراق 
على  المتحدة  كالواليات  بلد  الحرب من  أن  للشك  مجااًل  يترك  ال  بما  أثبتت  قد  وأفغانستان 
جماعات متطرفة في بلد أخرى ال يؤدي إلى القضاء على اإلرهاب أو حتى الحد منه فالحرب 
قد تضعف اإلرهابيين لكنها ال تنهي أو تقضي على الدافع على اإلرهاب. ولعل في تقرير هيئة 
احتمال  إلى  الهيئة  إليه كروغلنسكي فقد أشارت  الوطني األمريكي ما يعزز ما ذهب  األمن 
االقتصادي  النمو  نتيجة  المتحدة  الواليات  في  2025م  عام  بحلول  اإلرهاب  موجة  انخفاض 
بين  كبير  فارق  فهناك  أكاديميًا  أما  الشباب.  صفوف  في  البطالة  نسبة  وانخفاض  المتوقع 
التوقف عن الفكر المتطرف وكبح اإلرهاب، فاألول يركز على تغيير الفكر بعد الكف عن مزاولة 
العمل اإلرهابي بينما يعني الثاني الكف عن القيام بأعمال العنف وليس بالضرورة التخلي عن 

الفكر المتطرف.
من  يتم  والذي  والسويد  النرويج  في  المتبع  البرنامج  فعالية  إلى  األبحاث  تشير  كذلك 
خلله التحفيز على إحداث الرغبة الذاتية للتغيير متبوعة باإلقدام على االنفصال عن األفكار 
المتطرفة فالتسوية مع الذات المصحوبة بالتفكير العميق، كل ذلك من شأنه إيصال اإلرهابي 
إلى مرحلة االستقرار وقد اتبعت أندونيسيا هذا النهج في سجونها بدرجة معقولة من النجاح 

إلعادة تأهيل المتطرفين.
وتعامل  تفاعل  يتم تحديده بطريقة  المجتمعات  اإلرهاب على  تأثير  أن  يبدو  المقابل  في 
المجتمع معه فبحسب تقرير RAND ترجع أسباب انتهاء أعمال اإلرهاب ألربعة عوامل، العامل 
األول هو عمل الشرطة وأعضاء األمن حيث أن %40 من الجماعات المقضي عليها تم ذلك 
بالجيش حيث  االستعانة  إلى  يرجع  الثاني  والعامل  والشرطة.  األمن  رجال  بفضل مجهودات 
أن فقط %7 من المجموعات اإلرهابية يتم اإلجهاز عليها بمجهودات الجيش. أما ثالًثا فهي 
أفضلية الدخول في مفاوضات سياسية ومراجعات فكرية مع اإلرهابيين إلنهاء عنفهم. والرابع 
التنظيمات  نسبة  هي  فقط   10% أن  متناسيين  غير  المنشودة  غايته  التنظيم  تحقيق  هو 

اإلرهابية التي وصلت إلى تحقيق أهدافها المعلنة.
نصل بهذا إلى النقطة األخيرة في تعرضنا لملف اإلرهاب وهي مستقبل اإلرهاب. ومن خلل 
ما اطلعنا عليه وإجابة على السؤال المطروح في مطلع هذه المقالة نقول إن اإلرهاب سيستمر 
ومتجددة  متحركة  بل  وجامدة  ثابتة  ظاهرة  ليس  ألنه  األشكال  من  بشكل  المستقبل  في 
ومتطورة مع الزمن. وفِي حين ال يمكن بحال إنكار خطرها لكن في ذات الوقت يتعين علينا 
كشف دور السياسيين في التضخيم منها من خلل طرق عديدة منها توظيف اإلعلم وذلك 

لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وقد تكون هذه النقطة مدخًل لنا في بحث قادم.

نور الدين خليفة النمر

مانقرأه دعابة في السيرة
كان  تقريبا شئ  الورقية  الصحافة  باختفاء  يختفي 
أو  اليومي  الصحفي  العمود  وهو  فيها،  أساسيا 
األسبوعي، حيث تبرز وجهة النظر أو الرأي جامعا 
لشئ بين العمود والمقال. وأعني بمقالة العمود 
العابرة  الومضة  شكل  في  الرأي  مكان  الصحفي 
قضايا،  من  العام  الشأن  وسائل  عبر  يبث  فيما 

وأحداث وكتابات بكل تفرعاتها.
أحد  السيرة  شبه  باألحرى  أو  السيرة  وتكون 
مثار  التي تصير  المجتمعية  الكتابة مكشف  ألوان 
اهتمام المقالة الفاهمة، المفهمة للحادثات التي 
القابلة  غير  وربما  المدركة،  غير  بالمجتمع  تلم 
معطياتها  لغياب  وظــواهــر  واقــعــات  ــإدراك،  لـ

الشارحة.
والتفكير  التأمل  يكون  عندما  أدق  األمر يصبح 
ليس في بانورما السيرة عموما أو شبهها بل في 
هي  التي  الطفولة،  سيرة  هي  محددة  مقطعية 
مؤثر  وغير  وهامشي  شخصي  الماضي  من  شئ 
يصعب  الطفولة  ومقطعية  وآنياته.  الحاضر  في 
والتحليل،  النقد  بمسبار  ضبطها  المروي  في 
والكتابة فيها بإبداع السرد كونها منطقة عمرية 
الذي  األمر  معلومياتها.  من  أكثر  مجهولياتها 
الكاتب  يكتبه  فيما  النصوص  تناول  إلى  يدفعنا 
يصير  أن  قبل  الطفولة  سيرة  في  الككلي  عمر 
التحليلية  النقدية  المقالة  أو  للدراسة  موضوعا 
تستجلب  فكرية  ومضات  مثار  يكون  أن  ينبغي 
وتكتب في عمود صحفي  الرأي،  وإبداء  المناقشة 
الكاتب  نباهة  تثير  أن  وممكن  إذاعي  حديث  أو 

وقراءه.
الطفولة  أن  السيرية  النبذ  هذه  في  الالفت 
تتفكر نفسها في كون ريفي، يمكننا وصفه بعالم 
ريفية  إلى  ريفية  من  متنقل  طبيعي،  ما  حد  إلى 

أخرى ربما تكون مغايرة لألولى، فالعالم الطبيعي 
عاديتها  ديناميكية،  بخصوصية  هنا  يكتسي 
في  ومستقلة  تابثة،  وغير  متنقلة  فهي  إغرابية 
في  وجحيمها  الطفولة  جنة  هي  فكأنها  كيانها 

اآلن نفسه.
يتواشج  عائلي  محيط  في  غالبا  تسير  والسيرة 
وردود  األفعال  في  بالعائلي،  الشخصي  فيها 
تجاه  العائلة  من  األفعال  ماتكون  وغالبا  األفعال 
العائلة  إزاء  الشخص وردود األفعال من الشخص 
يقترفها  دفاعيات  في  أغلبها  متمثلة  ومحيطها 
أو  شخصه  ومــهــددات  مضيقات  إزاء  الشخص 

وجوده.
سياق  في  السيرة  في  الطفولة  مقطعية  تقرأ 
الدعابي  بالحس  أغلبه  في  موسوم  خطابي 
يمكننا  والقرائية  الشخصية  معرفتنا  وبحكم 
الككلي  كتابة  عموم  في  الدعابة  بأن  ــرار  اإلق
مساجالته  وفي   .. جادة  دعابة  فهي  وجدت  إن 
في  غالبا  تخفى  ولكنها  الدعابة  توجد  ونقاشياته 
صرامة الحديث وجديته فال نلحظها.. ربما أنا من 
حديثا  الككلي  دعابة  استدراج  أستطيع  من  القلة 
وكتابة إلى نقطة وضوح للتأمل لتفهمها كدعابة 

لغرض رصد ملمح اجتماعي صار ماضيا منتهيا.
فيما  أنه  هذا،  الــرأي  عمود  في  إليه  أنبه  ما 
الحكايات  نبذ سيرية مكثفة في بعض  قرأته من 
السن  الطفولة. هو ماهي  لعلم نفس  يثير سؤاال 
الدعابة  حس  عالئم  فيها  تظهر  التي  العمرية 
وماهي  المنميات  ماهي  الطفل  لدى  ذكاؤها  بل 

والمعوقات؟. المحبطات 
ـ  مسألتين:  في  معي  اختالفه  أبدى  الكاتب 
ذاته  الحدث  حمأة  في  السيرذاتية  نصوصه  في 
ليست  الدعابة،  بأنها  بالقراءة  مافهمت  تكون 

إيمان جاد  وإنما عن  دعابة  منبثقا عن حس  امرا 
وعميق. فمناحته طفال في »الكتكوت األخير« على 
لخالتها  تعطي  أن  أمه  وطلبه من  األخير  كتكوته 
العائلية  الممتلكات  أو نعجة، من  بدال منه خروفا 
لم  والرمزية  المادية  قيمتها  اليقدر  التي  األخرى 
نفسه  عن  بها  ينفي  تسوية  هو  بل  دعابة.  يكن 
من  وتعويضها  ممتلكاته،  يراه  كان  مما  حرمانه 
أنانيته.  سور  خارج  تقع  التي  اآلخرين  ممتلكات 
الوهم  في«انكشاف  منه  األكبر  ألخيه  وتهديده 
الهائج  الجمل  أمام  سيضعه  بأنه  األمل«  وتبخر 
بعد أن يعود صغيرا، لم يكن دعابة بل هو أقرب 
إلى تسوية الحساب األقرب إلى االنتقام وأنه ربما 
بعض آليات السرد ولغته التي استخدمها بلورته 
في حس دعابة، ولكنها دعابته الحالية المسرودة 
في كتابة سيرته وليست دعابة ذلك الطفل الذي 

كان يتألم ويشقى.
قدم  أنــه  الككلي  سيرة  كتابة  في  الالفت 
مثيرة  شواهد  الطفولة  تذكار  إلــى  بالعودة 
قائم  السيري  في سرده  السيري  فالحدث  لالنتباه 
أنه  المثير  طفال.  كان  الذي  الطفل  تصرف  على 
مسبق  التصرف  أن  في  متكامل،  نسق  على  قائم 
كانت  الباكرة  طفولتي  سني  »في  تصوره  عليه 
لدي، بطبيعة الحال، أوهامي )...( وفي تلك الفترة 
تخلق  بالموت  فيها  سمعت  أنني  أظن  ال  التي 
اإلنسان.  ومسيرة  الحياة  عن  غريب  تصور  عندي 
يكبر  أن يظل  اإلنسان يمكن  أن  ببالي  لم يخطر 
حياة  دورة  أن  أعتقد  كنت  وإنما  النهاية.  ما  إلى 
ويظل  صغيرا  يولد  فهو  مغلقة.  الفرد  اإلنسان 
الصغر  نحو  ثم  من  ليتراجع  معين  عمر  إلى  يكبر 
لكن  أكبر،  وسأظل  صغير  اآلن  فأنا  جديد!  من 
معينة،  فترة  في  سيبدأون،  أخوي  ثم  وأمي،  أبي 

سيصغرون.  أنهم  أي  لمساري.  معاكسة  مسيرة 
عندما  منهم  سأنتقم  بأنني  أمال  لدي  خلق  وهذا 
التي  إساءاتهم  جزاء  أطفاال،  وهم  كبيرا  أصبح 

ارتكبوها ضدي مستغلين كبرهم وصغري«.
الذين  الكبار  من  باالنتقام  األمل  خلق  تصور 
أساؤوا للطفل صغيرا عاجزا الحول له، هل يمكن 
 concept بمعنى  كتصور  كبارا  قراء  منا  تلقيه 
افترضها  التي  الخاصة  بمنطقيته  والتعامل 
اليوم  الكاتب نسقا طفوليا كما يفكر ويتأمل فيه 

كاتبا.
يتموضع  حيث  منها  بدأنا  التي  للنقطة  نعود 
أسريا  دعابيا  حدثا  الطفولي  السيري  التذكار 
مسرودا بتفسير الكبار. لكن من هو الطفل الذي 
يقوم بهذا التصرف الذي يصبح حكاية تروى في 
المسرود العائلي.. ثم كيف يتموضع التصرف في 
وجدان الذاكرة وتمظهره الكتابة دعابة وإن كان 
الوجود  يمس  دفاعيا  ردا  أو  حادا  تصرفا  أساسه 

ونتلقاه نحن القراء الكبار دعابة.
على  الصحفي  عمودنا  مــدار  رأينا  ينصب 
ونعني  السيرة  في  طفولة  مقطعية  ماتبيناه 
القاسم  أبــو  عمر  بقلم  المكتوبة  النصوص 
تبتدئ  والتي   218 قناة  موقع  في  الككلي 
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الحلم  عناوين:  تحت  متواتر  بشكل  والمنشورة 
صراخ  ــالم،  األح وظيفة  ــب،  األران فضل  بأبي، 
الحماية  انــعــدام  الطفولة،  سرقات  القنفذ، 
الصفصاف،  حشرجة  الموضوعي،  والتحالف 
قد  أنني  أعترف  حمايته،  لي  قدم  مجهول  كلب 
وتبخر  الوهم  األخير،انكشاف  الكتكوت  خدعت، 

األمل.

األمر يصبح أدق عندما يكون التأمل والتفكير ليس في بانورما السيرة عموما أو شبهها 
بل في مقطعية محددة هي سيرة الطفولة

ماهي السن العمرية التي تظهر فيها عالئم حس الدعابة بل ذكاؤها لدى الطفل ماهي 
املنميات وماهي املحبطات واملعوقات؟

اليوم قبل غد.. بني أن نكون أو ال نكون

املخطوفة

خالف  أمواج  تتقاذفها  واهنة  دولة  في  أصبحنا  اليوم  نحن  ها 
تجار  صواعق  وتهددها  جيرانها  طمع  رياح  بها  وتعصف  أبنائها 
السالح، دولتنا هذه التي حباها اهلل بالكثير من الخيرات وجعل فيها 
شعبا طيب األعراق أصال، وقليل اإلنتاج فعال هذا الشعب الذي يترنح 
لآلخرين  اإلثبات  يستطيع  لم  شعبا  حدثت،  التي  التغيير  أنغام  مع 
شعبا  الشائنة،  أبنائه  بأفعال  األرض  هذه  فوق  بالحياة  جدير  أنه 
يفعل  لمَ  يعرف  وال  ويهتف  يصفق  يضحي،  لِمَ  يعرف  وال  يضحي 

ذلك ولمن، يريد وال يعرف ماذا يريد.
أبنائه  من  شلة  دولته  مفاصل  على  يستولي  أن  القدر  شاء 
ورعونتهم  بجهلهم  الجحيم  مشارف  إلى  قادوه  العابثين  الطامعين 
وسوء تصرفهم، هذا الشعب البسيط يريد أن يرتاح ويريد أن يأتي 
المعاناة تسبب  التي لم تعد تحتمل، هول  ليريحه من معاناته  أحد 
والتي  الجريمة  بانتشار  تسببت  بدورها  والتي  الفوضى  بانتشار 
والذي  االطمئنان  وعدم  والرعب  الخوف  بانتشار  تسببت  بدورها 
منها  يعاني  أصبح  التي  النفسية  األمراض  بانتشار  تسبب  بدوره 
البالد  أن  البعض  يعتقد  معافى.  صحيح  أنه  يبدو  من  حتى  الجميع 
بخير.. كال وألف كال. هي ليست بخير، بل هي قاب قوسين أو أدنى 

المأساوية. نهايتها  من 
سياسيا، الزلنا ندور في دوامة الخالفات التي ال سبب وجيها لها، 
قيادتها  الحق في  اثنان ويدعي  األمر بسفينة يدعي ملكيتها  نشبه 
الحق في  أربعة ويدعي  الحق في صيانتها  وتوجيهها ثالثة ويدعي 

 2011 سنة  في  حدث  الذي  التغيير  وذكرى  فبراير  شهر  مضى 
بسالم، هناك من احتفل وهناك من صبَّ لعناته وال زالت الذكرى 
مؤامرة؟!،  أم  ثورة  أم  انتفاضة  حدث  ما  هل  المتكرر  الجدل  تحرك 
يتناول  ولم  الماضي  في  ومحصور  متعلق  الجدل  أن  يعني  وذلك 
يبدو  سؤااًل  أغفلنا  أن  بعد  وفوضى.  إخفاقات  من  حدث  ما  جدالنا 
لي سؤااًل مهمًا يتعلق بالنظر إلى المستقبل، كيف نعيد بناء دولتنا 
المدنية؟ الدولة  حلم  بحلمنا،  ونتشبث  المأمول  السياسي  ونظامنا 

الحلم؟ ابتعدنا عن ذلك  هل 
اإلجابة في تقديري أن األغلبية ستقول: »نعم، انشغلنا بالصراع 
على السلطة والغنائم والمكاسب الشخصية ألننا ال نعرف السلطة 

غنيمة! إال كونها  تاريخنا  فيما مضى من 
أن  مفادها  كثيرًا  ترددت  عبارة  خرجت  الصراع  غمرة  وفي   *
لصالح  تجييره  وتم  )اختطافه(  تم  قد  المأمول  والتغيير  الثورة 
البعض  يشير  جماعة  في  متمثاًل  التفكير  أحادي  إقصائي  اتجاه 
فاقتها  بل  السابقة،  العصابة  عن  إجرامًا  تقل  ال  أنها  على  إليها 
في  حلمها  وأجهضت  الثورة  ركبت  عصابة  وقتاًل.  ونهبًا  ظلمًا 
المواطن  يستحقها  كريمة  حياة  يحقق  حر  ديمقراطي  حكم  إقامة 
في  جماعته  بتجربة  ذلك  على  استعان  الخاطف  ولكن  تأكيد،  بكل 
الدينية  المشاعر  واستغالل  والخداع  األكاذيب  تسويق  على  القدرة 
تنظيم  بمعاونة  وتم ذلك  المظلومية،  وادعاء  الناس  لدى  العميقة 
الخاطف  استطاع  ومصالحها،  مطامعها  لها  إقليمية  وقوى  دولي 
أن يستولي على السلطة وظهر اسم الثورة »المأمورة والمباركة« 
األدعياء  من  الحفنة  تلك  بواسطة  الثورة  اختطاف  أن  للجميع  وبدا 

لما حدث. وواقعي وتوصيف دقيق  أمر حقيقي 
فبراير..  تغيير  تقييم  على  األثر  أسوأ  له  كان  التوصيف  ذلك 
واالستبداد  الذل  ضد  شعاراتها  كانت  التي  العفوية  الثورة  هذه 
وسلطة  الفرص  وتكافؤ  والحرية  بالكرامة  والمطالبة  والعبودية، 
تحول  والجهوي  الديني  التطرف  تغول  وبعد  ولكن  القانون، 

عاصمة  وبال  عاملة  قوانين  وبال  دستور  بال  بالد  كثيرون،  إغراقها 
بالد  هي  مانعة  حدود  وبال  جامعة  عسكرية  مؤسسة  وبال  موحدة 

مستباحة بال قيود.
ومناطقية،  وجهوية  قبلية  خالفات  يعاني  المجتمع  اجتماعيا، 
القبيلة  تحكم  كانت  التي  والقواعد  تمزق  االجتماعي  النسيج 
الكره  على  مبنيا  المجتمع  وأصبح  وأزيلت  تغيرت  والمنطقة 

والبغض. والضغينة 
احتياطي  مخزون  من  تبقى  بما  نفسها  تمول  البالد  اقتصاديا، 
يمتلكون  وعلى من  نفسه  على  والنفط يصرف  نهايته،  على  شارف 
كل  ومدمنيها،  السياسة  عشاق  وعلى  األرض  على  الضاربة  القوة 
بعضها  إن  بل  عدة  وألسباب  توقفت  تعمل  كانت  التي  المشاريع 
بناء  يتقدم نفقد نحن كل يوم  العالم  انتهى نهاية مفجعة، وبينما 

أو مؤسسة أو حتى محركا آللة ما.
ال  ومن  الجنوب  أرض  باستباحة  وأكثر  أكثر  الوضع  يتأزم  اليوم 
لها،  الحياة  عصب  هو  سادتي  الجنوب  لليبيا،  الجنوب  ماهو  يعلم 
من  به  يتسكع  مرتعا  نراه  اليوم  فقيرة،  عاجزة  عمياء  ليبيا  بدونه 
هب ودب من الدول المجاورة دونما إذن وال أحم وال تستور، هؤالء 
الغرب  الجنوب،  عاصمة  سبها  حدود  جرأتهم  وصلت  المتسكعون 
الدولة  أنه  واهما  ويعتقد  ذاته  في  النرجسية  حالة  يعيش  الليبي 
الطويلة  المسافات  يقطع  الحدية  حالة  يعيش  والشرق  غيره  بدون 

غطسا ويكاد يغرق في بركة صغيرة.

المشهد إلى ساحة من الفوضى، وتحول المشهد إلى ساحة صراع 
ودولية. إقليمية  قوى  فيه  ساهمت 

أكثر من سبع سنوات عجاف: هل ال نزال في  اليوم وبعد  ولكن 
تلك المحطة أم أن المياه قد جرت في اتجاه آخر؟

إلى أهميتها في  ننتبه  إيجابيات نغفل عنها وال  بظني أن هناك 
الوطنيين  من  استمر  من  هناك  أن  منها  نسبيًا،  المشهد  تغيير 
الجماعة  تلك  هزيمة  في  مخلصة  جهود  وتوجت  المقاومة  في 
االنتخابية  االستحقاقات  أخر  أن  ذلك  على  الدليل  ولعل  وحلفائها، 
األحادي  االتجاه  يحقق  لم  النواب«  مجلس  »انتخابات  تمت  التي 
وسرت  بنغازي  في  ــاب  اإلره هزيمة  وتمت  بل  تقدم،  أي  فيها 
هناك  نعم  ما.  يومًا  المرفوعة  الشعارات  وسقطت  وصبراتة، 
المدني  التيار  أو  المدنية  الدولة  أنصار  أن  رغم  إيجابية  تغييرات 

يكن موحدًا. لم  المقاوم 
مقدرات  من  كثير  تدمير  في  تمثلت  كبيرة  الخسائر  كانت  نعم، 
حتى  الثبات  يمنع  لم  ذلك  كل  ولكن  االجتماعي،  ونسيجه  الوطن 

والقانون. المؤسسات  ودولة  الحرية،  حلم  بتحقيق  األمل  يعود 
شيء  إلى  نأتي  والمكاشفة،  اإلنصاف  باب  ومن  بعدها،  نأتي   *
في  حدث  ما  أن  لنجد  المسؤوليات  وتعيين  األحــداث  قراءة  من 
بين  المأمول هو بظني مسؤولية مشتركة  التغيير  اختطاف  مسألة 

ومخطوف! خاطف 
ركام  في  ومنغمسًا  متأثرًا  صنعًا  يحسن  أنه  متوهم  خاطف 
واختصر  مطلق  صواب  على  أنه  يظن  ثقافي،  ومــوروث  معرفي 
المالذ  هو  يعتقده  ما  أن  ويرى  »األسلمة«  بـ  عرف  فيما  رؤيته 
نتاج  البشري  الفقهي  الموروث  ذلك  أن  له  يتبين  ولم  المنقذ، 
التي  والتفسيرات  المفهوم  على  انعكست  تاريخية  وأوضاع  ظروف 
تختلف  باالهتمام  الجديرة  أولوياتنا  أن  عنهم  وغاب  إلينا،  وصلت 
مفهوم  على  موروثنا  يحتوي  فال  سبقنا،  من  أولويات  عن  تمامًا 
الغلبة  بمفهوم  مشبع  هو  بل  كمثال،  سلميًا  السلطة  تــداول 

حالتين  بين  مقسومة  الباقية  البقية  تعيش  وذاك  هذا  وبين 
المليشيات  أفراد  وهم  السيكوباتية  الحالة  يعيش  منها  كبير  جزء 
وهم  المازوخية  الحالة  تعيش  والبقية  الناس  على  والمتنمرون 

المنهزمون والذين ال حول لهم وال قوة.
البعض ال شرق بدون  الناس نحن فسيفساء تكمل بعضها  أيها 
وقبل  ولهذا  ليبيا،  يشكل  مجموعها  شمال  بدون  جنوب  وال  غرب 
الطمع  لهذا  حان  أما  ينتهي،  أن  العبث  لهذا  حان  أما  اآلوان  فوات 
التوقف، أما حان لهذا التعالي التواضع.. من كان لديه، وهنا الكالم 
فليتِق  تقوى  وذرة  وطنية  وذرة  ليبيا  من  لبوبية  ذرة  مسؤول،  لكل 
وال خطاباتكم  ينفع شعبها بطوالتكم  لن  التي  البالد  في هذه  اهلل 

وال صوالتكم.
خالفاتكم  عن  آذانكم  وصموا  عيونكم  وأغمضوا  فيها  اهلل  اتقوا 
فيها ال محالة.  والتي ستوقعونها  الهاوية  إلى مشارف  قادتها  التي 
اليوم  بالدكم.  ألجل  وأنانيتكم  الشخصية  مطامحكم  عن  تغاضوا 

نكون أو ال نكون.
لم يتبقَ شيء سوى أن تذبحوا الجميع وتبيعوا ما تبقى وترحلوا.. 
ولكن الى أين الرحيل، وراءكم رب يمهل وال يهمل ووراءكم تاريخ 
بنفسه  منكم  كل  فليبدأ  وتسأل..  ستقرأ  أجيال  ووراءكــم  يكتب 
الجميع  ستفرحون  عندها  فواهلل  وخصمه  بغريمه  االتصال  وليحاول 
كلمة سواء  إلى  تعالوا  الجميع..  وسيحترمكم  الجميع  لكم  وسيهلل 

اليوم قبل غد كي تكونوا ونكون معكم حاضرين ونعتق ليبيا.

ساهمت  أفكار  من  ذلك  إلى  وما  باإلكراه،  البيعة  وجواز  والتغلب 
تاريخنا. عبر  الفرد  وحكم  الديكتاتورية  توطيد  في 

أحد  ساقه  الذي  المهم  السؤال  يستدعي  فأمره  المخطوف  أما 
كيف  الفارغة..  الشعارات  تلك  وقبول  تمرير  تم  كيف  األصدقاء: 

هشاشتها؟! رغم  المفاهيم  تلك  الناس  جموع  قبلت 
ما  فيه  تتبدى  المخطوف  بأن  متعلق  األمر  أن  لي  يبدو  وهنا 
نفس  وتأثير  بفعل  لالستعباد«  »القابلية  نسميه  أن  يمكن 

الخاطف. الذي صاغ عقل  الموروث 
وللحكم على انتقال أي مجتمع من مرحلة البدائية إلى األنسنة، 
البد من العودة إلى مالحظة تجليات ذلك على أرض الواقع، فكما 
هو معروف أن اإلنسان في تجربة حياته البدائية حاول التشبه بما 
األسد  هناك  الحيوان  عالم  في  وجد  حيث  الغابة،  في  وهو  حوله 
في طبيعة  األصل  الغلبة هي  ومسألة  المسيطر،  والقرد  المسيطر، 
صراعات  بعد  تيقن  اإلنسان  ولكن  الحيوان  عالم  في  العالقة 
البشرية  المجتمعات  في  والتحكم  السيطرة  أمر  أن  قاسية  دموية 
)طالما  مفادها  حقيقة  وظهرت  سلميًا«،  »تداواًل  يكون  أن  البد 
»التغلب«  وأيقونة  والديكة  القرود  بخيار  متمسك  مجتمع  بقي 
حتى وإن تم تغليفها برداء الدين ستبقى الصراعات دموية.. ولن 

المجتمعي(. السالم  يتحقق 
أن  السالفة  الفهوم  استطاعت  وكيف  لماذا  للسؤال:  نعود 

لالستعباد؟ القابلية  تلك  الناس كل  عقول  في  تحدث 
مصطفى  د.  قول  يحضرني  ولكن  عديدة  أسباب  هناك  بالقطع 
يكون  الذي  لحاضره  يتنكر  بالعادة  المقهور  »اإلنسان  حجازي: 
بدًا  يجد  ال  فهو  وبالتالي  ومأساته،  حياته  مــرارة  تعكس  مرآة 
حصن  الماضي  باعتبار  للماضي،  بالهروب  إال  نفسه  عن  للدفاع 

من ال حاضر وال مستقبل له.
وألن تجاربنا الماضية مبنية على أساس الغلبة فال يجد المقهور 
إال ذلك النموذج الذي تستدعيه ذاكرته ظنًا منه أنه المالذ والحل.

 اقتصاديا، البالد تمول نفسها بما تبقى من مخزون احتياطي شارف على نهايته، والنفط يصرف على نفسه وعلى 
من يمتلكون القوة الضاربة على األرض

 أيها الناس نحن فسيفساء تكمل بعضها البعض ال شرق بدون غرب وال جنوب بدون شمال مجموعها يشكل ليبيا، 
ولهذا وقبل فوات اآلوان أما حان لهذا العبث أن ينتهي

 أغفلنا سؤااًل يبدو لي سؤااًل مهمًا يتعلق بالنظر إلى املستقبل، كيف نعيد بناء دولتنا ونظامنا السياسي املأمول 
ونتشبث بحلمنا، حلم الدولة املدنية؟

 اإلنسان تيقن بعد صراعات دموية قاسية أن أمر السيطرة والتحكم في املجتمعات البشرية البد أن يكون »تداواًل 
سلميًا«

 عبدالقادر جبريل القنزاع

صالح احلاراتي



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

السنة الثالثة
العدد 121

اخلميس
27 جمادى اآلخرة 1439 هــ

15  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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المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

الهوية وهم لم يعد

الجنوب ثعبان يأكل ذيله!
• فيليب مانسيل

)ثالث مدن مشرقية - سواحل البحر المتوسط 
بين التألق والهاوية - عالم المعرفة 454(

-أخّيه يا تمر فزّان، تِمْرارْ بعد الحالوة
وأخّيه مِن صاحبك كان، بعد المحبة عداوة

• غنّاوة رحى
• موسم الهجرة إلى الجنوب

العربية األشهر  الرواية  مقلوب ما استعرته من 
)موسم الهجرة إلى الشمال(، االسم الذي اقترحت 
الصحفية،  التحقيقات  سلسلة  عنوان  يكون  أن 
التي كنت والزميل أحمد الحريري والمصور محمد 
الساعدي نقوم بها في رحلة مطولة بجنوب ليبيا، 
هذا االسم استعاره الزميالن بشير بالعو وعز الدين 
للتلفزيون  بعد  فيما  مبكرة  رحلة  في  الكريم  عبد 
قرى  من  الكثير  جلنا  1978م  سنة  في  الليبي. 
كتبنا  الجفرة،  إقليم  خاصة  الوسط  الجنوب  ومدن 
عن تفاصيل تاريخية وجغرافيا وبشر وآداب وفنون 
ذلكم  ونشر  ومجهولة،  معروفة  شخصيات  وقابلنا 

بجريدة األسبوع الثقافي.
لكنه كما حياة  بالحياة  زاخر  الجنوب  أن  الحظنا 
أالف من شجر  واحة مدوين عشرات  مهجورة: في 
النفط  وكأن  بدأ  أحد،  وال  ماء مهدر  وعين  النخيل 
قد سلب الروح. عدنا من الرحلة ليتم القبض عليَ 
فور وصولي متهما، مع زمالء لم يتعدى عمري وهم 
في أول العشرينات، بأني حزبي واستهدف إسقاط 

النظام واالستالء على السلطة !.
عدت إلى الجنوب -بعد خروجي من السجن- عام 
مرزق،  ثم مهرجان  غات  2008م حضرت مهرجان 
والحال تقريبا على ما هو عليه، فقط الحظت هدر 
اوباري  في  نمر  كنا  حيث  ملحوظ،  واستنزاف  مياه 
الرؤية  نستطيع  كي  السيارة  مسحات  مستخدمين 
من ماء المزارع الذي يستخدم آالت الرش الضخمة، 
نفطه،  الجنوب:  الستنزاف  مشروع  ثمة  أن  يبدو 

بشره بالهجرة إلى الشمال، مياهه. في مرزق تحدث 
في ندوة عن شعب التبو الذي رأيت غيابه وحضور 
التاريخ  في  عاصمة  أقــدم  مــرزق  قلت  الــطــوارق، 
لسفائن الصحاري وتجارة القوافل ال تذكر حتى في 
العالم ال تراث  مهرجانها، والتبو من أقدم شعوب 
لهم، كأني ألقيت قنبلة في سكون الندوة والمكان.

بدورتين  ميادين  جريدة  في  قمنا  2014م  عام 
صحافيتين ومعرض بمدينتي سبها وأوباري، رفقة 
الزمالء عبد الرزاق العبارة وفاطمة غندور وخديجة 
األنصاري، شاهدت الرايات السود ألنصار الشريعة 

ترفرف في الشوارع لكن لم نر بشرا.
• خارج التاريخ داخل الجغرافيا!

ايطاليا،  جنوب  أفريقيا،  جنوب  أمريكا،  جنوب 
جنوب لبنان، جنوب السودان، جنوب مصر، جنوب 
تونس، جنوب ليبيا... في هكذا دول كأن الجنوبية 
ظاهرة موسومة بسيمياء ما في الجسد والتضاريس 
وتتمظهر أحينا في الجيوسياسي البالد، ثمة جنوب 
يوصم بالحرب األهلية كما أمريكا وجنوب السودان 
ينفصل، أما مصر فالثقل الديني التاريخي والحدودي 
كما جنوب لبنان والعدو الجار، شمال ايطاليا حامل 
أفريقيا  جنوب  فيما  جنوبه  عن  لالنفصال  دعوة 
مثقل بتاريخ عنصري ناتج حروب امبريالية، وجنوب 

تونس حارق جسده.
وبه  ففيه  الموضوع  حامل  الجنوب  نرى  كما 
المسألة،  الجنوبية  ليبيا  كما  بالد،  هكذا  معضل 
زيوتها،  حامل  الرخو  بطنها  المسألة:  جنوبها 
تضاريس  ما  الليبية  الصحراء  الرمل  فإمبراطورية 
القارة الليبية في األزمان الماضية والحاضرة مكمن 
الثروة، يوم كانت تجارة القوافل والعبيد عاصمتها 
)مرزق( منذ الحضارة )الجرمنتيه(، كما جاء في كتاب 
في  األسود  الذهب  استخرج  ويوم  الرابع،  هيردوت 
يبدو خارج  الذي  الجنوب  العشرين،  القرن  منتصف 

التاريخ هو الجغرافيا التي دونها ال تاريخ.

معزولة  وجزر  رمال  بحر  الليبي  الجنوب  جغرافيا 
للتنقل  ومسارب  مسالك  الجغرافيا  هذه  )واحــات(، 
لسانها  )مصر  مشرق  بين  )ترانزيت(  والترحال 
الممتد في آسيا( وبين مغرب القارة الجنوبية وقارة 
فهو  الليبي  الجنوب  تاريخ  أما  ــا(.  )أوروب الشمال 
السوط الذي تمسك به المدينة الدولة )طرابلس 

الغرب( لتجبي المكوس من هذه الناقة الحلوب...
• الجنوب الليبي ناقة صالح!

القوافل  تجارة  الصحاري،  سفائن  اإلبل،  طريق 
التي كما مسرب نمل يمتد من عاصمة القوافل في 
العالم القديم )مرزق( حتى ممالك البحار كالبندقية 
كما  والعبيد  والنطرون  الذهب  تجارة  حيث  وجنوا، 
كان  بهذا  آسيا.  الكبرى  القارة  في  الحرير  طريق 
الصحراء  كانت  حين  وصل  خيط  الليبي  الجنوب 
اهلل  ناقة  الجنوب  كان  وبهذا  الحياة.  طرق  قاطع 
معجزة الطبيعة ومدرَ حليب البشر، وفي هذا كانت 
ايالة طرابلس الغرب بغض النظر عن حكامها هي 
شكيمة هذه الناقة وأهلها قوم ثمود من يحصدون 

ما لم يزرعوا.
وتيبسيتي  أكاكوس  بجبال  المحصور  الجنوب 
البحر  عند  المتنفس  ذاتها  شكيمته  الجنوب  في 
الكبرى  الواحة  المركزية  السلطة  حيث  المتوسط 
)طرابلس الغرب(, لكن مزايا الجنوب هذه يضيقها 
معائبه مثلما شح الماء وضيق أرض الجزر المعزولة 
الوصل  حلقة  البالد  في  فإنها  لهذا  والمتباعدة، 
الطاردة لسكانها إن زادوا عن الحاجة، من ذا فإن 
سكان الشمال جنوبي السحنة أو الهوى أي أن مآل 

جنوبيون كثر الشمال.
كما  قسري  تهجير  العبيد  تجارة  مثلت  حينها 
تطرد  التي  الواحات  يسكن  منهم  والعقيب  اآلن، 
أهلها إلى الشمال، هذا هو التدافع البشري األزلي 
في القارة الليبية الذي أصبح صبح النفط عليه كما 
مُسكن، فالواحات تحولت لمناطق ترانزيت جديد 

)الذهب  الزيت  لحقول  خدمات  من  تقدمه  ما  هو 
الثعبان  الجنوب كما  األسود(. من هذا وغيره كان 
بمغنطيس  سكانه  من  يفرغ  ذيله:  يأكل  الــذي 
لنازحين  المؤهل  المحط  الفراغ  فيبات  الشمال 
جدد، هذا تشخيص الحال للبنية الداخلية من حيث 
مثله  وما  والسيوجغرافية،  الديموغرافية  التركيبية 

الجنوب كبطن رخوة لجسم الدولة الناشئة.
وهذه البنية الداخلية لم تمثل ثقال ما لما قبل 
فاالمبريالية  العثمانية  اإلمبراطورية  زمن  الدولة 
الغربية في القرن التاسع عشر وبدء القرن العشرين. 
لكن مع ظهور مفهوم الدولة الحديث الذي جاءت 
به االمبريالية وما أعقبها من حروب تحرير وظهور 
لجنوب  الداخلية  البنية  عوار  بان  الوطنية  الدولة 
المدرَ  ليست  البالد  ثروة  مدرَ  صالح  ناقة  البالد، 

األزلي لقد تغيرت المعطيات.
• ساحة قتال األخوة األعداء

هذا الجنوب لم يعد جنوب ليبيا بل ساحة قتال 
أهل شمال ليبيا، األخوة األعداء نجحوا في استثمار 
ودعاوي  عدة،  رايات  تحت  للقتال  كساحة  الجنوب 
ما أنزل اهلل بها من سلطان. فغدا الجنوب مضمارا 
اجل  من  وتداعك  لتستعر،  تهدا  ضــروس  لحرب 
االستيالء على الجنوب كما أرض مستعادة أو أنها 
ساحة  أمسى  الجنوب  والعباد.  بالبالد  الفوز  أرض 
تهمة  يعد  لم  ما  السلطة،  على  االستيالء  معركة 

لكن ما هو المسكوت عنه.
التلفزيون  شاشات  تبرز  الــذي  الديكة  صــراع 
الحقيقة،  هذه  إلخفاء  األخبار  نشرات  وتتناقله 
من  يدور  ما  أن  بالغربال:  الشمس  عين  لتغطية 
يستهدف  الجنوب  على  االستيالء  ألجــل  معارك 
وبرعاية  بالقوة،  ليبيا  في  السلطة  على  االستيالء 

األمم المتحدة ودعاوي االنتخابات.
نعم صندوق االنتخاب الحقيقي هو ما يدور في 

سبها والباقيات درَ رماد في العيون.

 أحيانا تكون التضحية بالحرية والعودة طوعيا إلى السجن هو الخيار الوحيد حني 
يكون البديل أكثر قسوة

 أصبح اللعاب الذي نتركه على حافة كوب ماء مفتاحا ملعرفة من أي بقعة في العالم جاء 
أجدادنا األوائل

 دفع القرب بني أديان متنافسة على تقاطع طرق إستراتيجي، لعبة تزاوج قائمة على اإلغواء واالستغالل، 
ال تزال تلعب اليوم. فباستخدام لغة عاطفية تخفي املصلحة الشخصية، حاولت كل طائفة دينية أن 

تغوي قوة أجنبية، وبحثت كل قوة أجنبية عن طالب حماية محليني مناسبني. وقابلت التدخل الخارجي 
رغبة داخلية في املزيد من التدخل.

النهر والبشر

 أنا أؤمن، بطبيعة الحال، أنه ال توجد خطوط حمراء في 
النقد والتعبير عن الرأي. ال حصانة ألحد من النقد. لكن 

املوضوعية واجبة في التعامل مع القضايا كافة

تؤازر النيل روافد من أنهار ونهيرات تصب 
فيه مباشرة وعلى الدوام، نابعة من البحيرات 

األخرى املجاورة لبحيرة »فكتوريا«

عمر أبو القاسم الككلي

يوسف القويري

تاريخ الشعوب في تحرك مستمر، وهذا التحرك قد يكون في اتجاه إيجابي، من وجهة النظر الوطنية 
العامة، فنسميه عندها »تطورا«. وقد يكون في اتجاه سلبي، وأيضا  المباديء اإلنسانية  المتناغمة مع 
من وجهة النظر القومية أو الوطنية المتناغمة مع المباديء اإلنسانية العامة، فنسميه حينها »تدهورا«. 
التطور  في  بطيئة  تكون  ما  وغالبا  سريعة.  وأحيانا  بطيئة،  االتجاهين،  في  الحركة،  هذه  تكون  أحيانا 
ومتسارعة في التدهور. الجدير باالستدراك أنه ليس ثمة خط حاجز بين التطور والتدهور. إذ يوجد قدر 
من التدهور في حركة التطور، وقدر من التطور في حركة التدهور. ويظل االعتبار هنا للصبغة العامة التي 

يصطبغ بها وضع شعب أو أمة في حراك تبلوره معطيات موضوعية في حقبة معينة.
ويتصادف أن تتضافر جملة ظروف وعوامل في حقبة تاريخية ما على شعوب وأمم بعينها، فتلوي عنقها 

نحو التدهور، وال تتركه يتجه حرا نحو التطور
القرن  أوائــل  مع  يبتديء  الذي  المعاصر  التاريخ  في  وبالذات  العربي،  الشعب  أو  العربية،  األمة 

العشرين،أبرز األمثلة على هذا.
وتحميله،  الناصر  عبد  جمال  على  متدفقة  حملة  من  مؤخرا  أالحظه  صرت  ما  الكالم  هذا  استدعى 
ل هذه المسؤولية من جانبين: منفردا، مسؤولية التدهور والفشل الحادثين في المنطقة. ويبدو أنه يُحمَّ

- الدعوة إلى القومية العربية والوحدة العربية.
- تقليعة االنقالبات العسكرية التي نتج عنها إقامة أنظمة عسكرية استبدادية.

أنا أؤمن، بطبيعة الحال، أنه ال توجد خطوط حمراء في النقد والتعبير عن الرأي. ال حصانة ألحد من 
النقد. لكن الموضوعية واجبة في التعامل مع القضايا كافة.

الحركات  إلى  اختراعا ناصريا. بل يمكن ردها  العربية ليست  والوحدة  العربية  القومية  إلى  فالدعوة 
القومية السرية في بالد الشام التي تشكلت منذ الربع األخير من القرن التاسع عشر، وفي ما بعد من خالل 
 )1968 الفكري يعتبر ساطع الحصري )-1880  التنظير  جمعيات ومنتديات أدبية معلنة. وعلى مستوى 
عالمة بارزة في هذا المجال. أما على المستوى السياسي فقد تأسس حزب البعث العربي االشتراكي، وهو 
حزب قومي، سنة 1947 في سوريا. ناهيك على أن فكرة القومية والدولة القومية عموما ظهرت بأوروبا 

منذ بداية القرن الثامن عشر، ومع القرن العشرين كانت منتشرة في أكثر من قارة.
أما بالنسبة إلى االنقالبات العسكرية في المنطقة العربية فمعروف أن أول انقالب عسكري في منطقة 
الناصر  عبد  انقالب  قبل  أي   .1949 الزعيم في سوريا سنة  انقالب حسني  بكاملها هو  األوسط  الشرق 

بحوالي أربع سنوات.
بيد أنني أرى أن ثمة عامال مهما ساهم في إحماء التوجه القومي العربي بين الخاصة والعامة، وأدى 
 installing إلى انبثاق ظاهرة االنقالبات العسكرية وما ترتب عنها في البلدان العربية، أال وهو تنصيب

دولة إسرائل على األرض الفلسطينية العربية.
ليست  )واليهودية  عليها  القومية«  »دولتهم  إلقامة  لليهود  فلسطين  منح  قد  االستعمار  كان  فإذا 
قومية وإنما هي دين( فلماذا ال يكون من حق العرب )وهم يمتلكون مقومات القومية( توحيد أنفسهم 

في دولة قومية على أرضهم؟!
1973، كان  أكتوبر  قبل حرب  ما  إلى  العربية،  البلدان  قامت في  التي  العسكرية  االنقالبات  إن  كما 
مسببها األبرز قيام دولة إسرائل، فكل األنظمة العسكرية الناشئة عن هذه االنقالبات ترفع، بجدية عالية 

أو خافتة، شعار استعادة أرض فلسطين.

ينسابُ منذ األزل الجيولوجي نهر النيل - ثاني أطول أنهار العالم - بسرعة تقارب كيلومترين في الساعة 
من منبعه جنوب خط االستواء إلى مصبه في البحر األبيض المتوسط.

إلى ستة آالف وخمسمائة كيلومتر، بعرض سبعمائة وخمسين مترًا في  العام  ويصل إجمالي طوله 
تعاريج  بسط  باحتساب  كيلومترًا  وثالثين  وخمسمائة  ألفًا  فيبلغ  مصر  عبر  مجراه  طول  أما  المتوسط. 

الضفاف.
والمنبع األولي للنيل توفره سلسلة »جبال القمر« البركانية - ذات التسمية االسطورية األفريقية - 
بغزارة طوال  األمطار  تنهمر هنالك  متر حيث  آالف  بارتفاع خمسة  السبع  البحيرات  الكائنة على هضبة 
رَة في مجاٍر سريعة وقوية من ذلك العلو الشاهق نحو المنبع الرئيسي للنيل - أي بحيرة  السنة مُتَحَدِّ
»فكتوريا« االستوائية العذبة التي تبلغ مساحة حوضها تسعة وستين ألف كيلومتر مربع. وتؤازر النيل 
روافد من أنهار ونهيرات تصب فيه مباشرة وعلى الدوام، نابعة من البحيرات األخرى المجاورة لبحيرة 

»فكتوريا«.
وخالل الصيف تؤدي األمطار الموسيمية على القمم البازلتية لهضبة الحبشة إلى الدفع بمياه إضافية 
تحمل َذوْبَ الصخور فيفيض النيل – أثناء ذلك الفصل من كل عام – بالغرين المخصب لتربة الوادي 

المصري.
وفيضان النيل في مصر ظاهرة طبيعية تاريخية دورية لها صلة وثيقة باقتصاد المجتمع ومعتقدات 
المعبد. بيد أن المعتقدات المصرية القديمة لم تنظر إلى نهر النيل كإله بل كظاهرة ذات شأن خلقها 
»رَعْ«، ولئن كانت المعابد قد أطلقت على فرعون تسمية »إبن النيل« فذلك تعبير مجازي واضح. وأحيانًا 
فيفيض  باالرتفاع  النهر  يأمر  تجعله  خرافية  قدرة   – والفذلكة  التبجيل  باب  من   – إليه  ينسبون  كانوا 
بتأثيره، وعندما ال يَُلبِّي النهر أمره وال يفيض بفعل عوامل طبيعية في سنوات القحط والتحاريق المديدة 
النادرة فإن الكهان يتوجهون بالدعاء والتراتيل الكهنوتية إلى »رَعْ« خالق النهر وال يناشدون »فرعون« 
بأية أدعية تتعلق بذلك، وهذا دال على عزوف المعتقدات المصرية القديمة عن تكريس فرعون كإله 
حتى لو وسمته المعابد في فترات أخرى بأوصافٍ وألقاٍب تقربه من التاسوع الكوني، أي تسمو به صوب 
قاصمة  إليه ضربة  قد سُددت  التاسوع  أن  والمعروف  »أوزيريس«.  الكون  يرأسهم سيد  الذين  اآللهة 
النابغة  والحاكم  الكاهن  ذلك  حطم  وقد  له،  شريك  ال  واحد  بإله  المبشرة  الدينية  »أخناتون«  بأفكار 
»أخناتون« – وهو في نفس الوقت آمونحوتيب الرابع – معظم أصنام »طِيْبا« توطيدًا لمقولته الفكرية 

برب واحد للدنيا.
وفي نشيدٍ قديٍم ال يزال مسطورًا بالنقش في الحجر باللغة المصرية القديمة قبل أربعة آالف سنة 
باب«،  المائة  بأنها ذات  أسوارها في »اإللياذة«  التي وصف »هوميروس«  على جدران مدينة »طِيْبا« 
ودوَّن بصددها األديب األلماني »أميل لودفيغ« – نقاًل عن علماء اآلثار والمصريات – أنها كانت عاصمة 
العالم القديم بأسره، ويرد في النشيد: ))السالم عليك أيها النيل الذي يخرج من األرض ليغذي مصر، 
والذي يخرج من الظلمات إلى النور ليشاد بوروده. أنت تسقي الحقول، وقد خلقك »رَعْ« لتطعم القطاع. 
ل هو الذي ينزل من السماء. وإذا ما كان النيل  أنت تروي حتى الصحراء البعيدة عن كل ماء ما دام الطَّ
مكسااًل هزل الناس وزالت القرابين وماتت الماليين. وإذا ما ارتفع النيل كانت األرض في سرور وكانت 
المِعَدُ في حبُور، وضحكت الظهور وابتسمت الثغور. والنيل هو الذي ينبت الشجر وينتج السفن لتعذر 
صنعها من الحجارة. ومن ذا الذي يجرؤ أن يشبهك بالبحر الذي ال يخرج حبًا. أيها النيل الكريم الذي يروي 

المروج ويهب القوة إلى الناس.((.
وعلى عمودٍ شهير أقدم من األهرامات مازال قائمًا في عصرنا الجاري واسمه »عمود سنوات المجاعة 
السبع تطالع المشاهد عبارات منقوشة باللغة المصرية القديمة نصها كما يلي: ))لم يرتفع النيل منذ 
أالَّ  على  يفر  الجميع  وصار  جاره،  يدفن  ال  الرجل  وعاد  الحقول،  جفت  وقد  الحَب،  ويعوزنا  سنين،  سبع 
يرجع، ويبكي الولد، ويذوي الشاب، ويذبل الشائب، وتزول قوة سوقهم، ويجلسون القرفصاء على األرض 

متكتفين.((.
والتقنية قد سادا مصر من  الطبيعة  أن نظامين من  ما معناه  الفالحية  البنية  العلماء بشأن  ويذكر 
وقد  فقط،  الفيضان  وقت  الحياض  رَيّ  نظام  أولهما  هذا،  يومنا  حتى  البعيدة  الزراعية  العصور  بداية 
استمر سبعة آالف سنة وفق الدكتور »إبراهيم زرقانة« أستاذ الجغرافيا البشرية في جامعة القاهرة في 
خمسينات القرن العشرين ضمن كتابه األكاديمي. وثانيهما نظام الرَّي الدائم طوال السنة الذي دشنته 

دود وشبكة المصارف المائية واسعة النطاق في القرن التاسع عشر وما تاله. السُّ
لوحات  أي   – بالفيضان  الخاصة  واألرقام  العالئم  »أولى  أن  لودفيع«  »أميل  األلماني  الكاتب  وينقل 

المنسوب المائي وسجالته – ترجع إلى ستة آالف سنة.((.
وبديهي أن هذا ال يُعَيِّنُ زمن نشوء الزراعة المنظمة في مصر فهي أقدم مما ذكر لكنه يوفر بواقع 

األدلة األثرية المتنوعة تأكيدات حول عراقة تاريخ الفالحة المنظمة هناك.
وقد نعت »لودفيع« مصر بأنها »أمة من الفالحين«. كما كتب المؤرخ »هيرودوت« قبل ذلك جملته 
نتصور،  مما  أعقد  القديمة  مصر  في  االجتماعي  النسيج  مكونات  أن  إال  النيل.((.  هبة  ))مصر  الذائعة: 
فخالفًا للنمطين الصيني والهندي حول األنهار واألنماط اليونانية والرومانية أو األوروبية القديمة عامة 
بعبيدها ومن َثمَّ أقنانها الذين أحرزوا مكاسب تحرٍر نسبي من العبودية وتدرجات أخرى هامة على درب 
الحرية حتى انبثاق الثورة الصناعية الكبرى وانهيار اإلقطاع فإن مصر الفرعونية لم تفرز تاريخيًا أي نظام 
عبودي على غرار ما كان شائعًا ومعتادًا في أرجاء العالم القديم لدرجة غير معقولة أحيانًا إلى حدٍ نصت 
فيه التشريعات الرومانية القديمة عالنية على ملكية السيد الكاملة لعبيده في المزارع والورش األولية 
بما في ذلك حق حياة األرقاء المتروك لتصرف السيد وإن ظل ذلك التشريع – في معظم األحوال – نظريًا 

لإلخافة ومالقاة توقعات التمرد والهرب.
الفالحين  بمعزٍل عن  العبودي ساريًا  النمط  بقي  القديمة  بها مصر  انفردت  التي  الميزة  تلك  وعدا 
أسرى  على  اقتصر  األغراض  متعدد  استخداٍم  شكل  في  المصرية  االجتماعية  الطبقات  وبقية  والصناع 
الحروب وأسرى اإلغارات اللصوصية من النهابين والمتسللين في مجموعاتٍ كبيرة لسرقة أكوام الحصاد 
فأولئك األشقياء استخدموا بالسخرة في بعض فروع اإلنتاج والخدمات تحت أمرة رؤساء مصريين دون 

مشابهة لتشريعات المؤسسة الرومانية.
وحول هذه المسألة الشائكة يورد الكاتب العالمي »هـ. ج. ويلز« في كتابه »معالم تاريخ اإلنسانية« 
أن المعابد وفرعون ومن هم دون فرعون من النبالء – يقصد حكام الُكور – هم المالك الذين يتلقون 
اإليجار، ُثمَّ يقرر »هربرت جورج ويلز« النص التالي: ))إن الزَراع في مصر لم يكن عبدًا بل كان فالحًا.((.

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

العامل األفعل في الوضع العربي املعاصر

ترجمه  الذي  )العدوانية(،  لورينز  كونراد  كتاب  في 
إليه عنوانا جانبيًا  د. محمد محمد المفتي، مضيفًا 
اإلثولوجيا(،  وتأسيس  للسلوك  البيولوجية  )الجذور 
طويال  وقتا  قضى  الذي  لورينز،  األحياء،  عالم  يجد 
البشر  مع  للمقارنة  ضالته  المقارنة،  دراساته  في 
المجتمعات  أقرب  يعتبره  الذي  الفئران  مجتمع  في 
الحيوانية للبشر من حيث العادات والسلوك، ويسرد 
فأر  على  إيبل،  ج.  الباحث  لتجارب  طريفة  حكاية 
هذه  بمراقبة  مشاهداته  إيبل  أجرى  حيث  البيت، 
الفئران في بيته: »ذات يوم فتح صندوقا كان يربي 
الفئران  إلى  األقرب  الكبيرة  الفئران  من  عددا  فيه 
جاعة لمغادرة  البرية، وبمجرد أن وجدت الفئران الشَّ
الفئران  هاجمتها  حتى  الغرفة  عبر  وجرت  قفصها 
المقيمة بشراسة. وبعد معارك طاحنة تمكنت من 
التراجع إلى سجنها اآلمن، الذي دافعت عنه بنجاح 
في وجه المطاردين من الفئران المقيمة«. ورغم ما 
لهذا السلوك من تحليالت تتعلق بالهوية كغريزة، 
وإن  حتى  للنوع  كمهدد  العدو  الغريب  وبمفهوم 
في  يستهويني  ما  أن  إال  نفسه،  الجنس  من  كان 
بليغ  بشكل  يذهب  الذي  المجاز  هو  التجربة  هذه 
إلى أنه قد تكون أحيانا التضحية بالحرية والعودة 
يكون  حين  الوحيد  الخيار  هو  السجن  إلى  طوعيا 

البديل أكثر قسوة.«.
يقول لورينز: »إن عضوًا بالقطيع سيوصم بأنه 
غريب مكروه، إذا ما تغيرت رائحة جسمه«. وإلثبات 
يسرد  الهوية،  تحديد  في  الغريزية  النزعة  هذه 
إلى مستوطنة أخرى لوقت  )إيبل(  واقعة جرذ نقله 
بعد  األم  وطنه  إلى  أعاده  ثم  رائحته  لتغير  كاف 

رائحة  الجرذ قد نسي  المنفى: »لم يكن  فترة من 
تغيرت.  قد  هو  رائحته  أن  يدرك  لم  لكنه  أسرته، 
األسرة،  بيت  إلى  عاد  وأنه قد  باألمان  ولهذا شعر 
وكانت  قاسية،  بعضات  باغتوه  أصــدقــاءه  لكن 
مفاجأة بشعة وكاملة. لذلك لم يستجب بالخوف أو 
بالفرار اليائس، رغم ما ناله من جروح مؤلمة، كما 
تفعل الجرذان الغريبة في مواجهة عدوانية القطيع 

المقيم«.
الذين  بأولئك  الجارحة  االستعارة  هذه  تذكرني 
)من  القهر،  من  هربا  لسنين  المنفى  في  عاشوا 
سماهم القاموس الشعبي دبل شفرة(، ولم تعطهم 
مشاعر الحنين وشجون الغربة فرصة لنسيان رائحة 
الوطن، وحين عادوا إلى وطنهم األصلي اكتشفوا 
ليجدوا  رائحتهم،  قد نسوا  أهلهم وأصدقاءهم  أن 
للعض  وعرضًة  األم  وطنهم  في  غرباء  أنفسهم 

المؤلم من أقرب الناس إليهم.
في زيارتي إلى تايالند نهاية الثمانينيات، سألت 
تايالنديا: ما إذا كان يستطيع التفريق بين مالمح 
المواطن التايلندي من مالمح جيرانه، من كمبوديا 
نعم  تفكير:  دون  لي  فقال  مثال؟.  وبورما  وفيتنام 
ولم   . أنفه  على  سبابته  ووضع  الرائحة،  بواسطة 

أعرف وقتها إذا ما كان يمزح أو جادا.
قدماي  حطت  أن  بمجرد  الواقع  في  أنه  غير 
في  الحقتني  خاصة  رائحة  أشم  كنت  ببانكوك 
عديد المدن التي زرتها، مثل تلك الرائحة الخاصة 
قد  والتي  المصرية،  المدن  في  أشمها  كنت  التي 
تصادفني في مكان آخر فأقول هذه الرائحة تذكرني 
بيتا في درنة يقطنه مصريون،  أدخل  بمصر، كأن 

هوية  روائحه  تعكس  سودانيون  يقطنه  بيتا  أو 
ترجع  الرائحة  هذه  كانت  إذا  ما  أدري  ال  ساكنيه. 
إلى نوع األطعمة والبهارات أو العطر المستخدم أو 
رائحة األجساد، لكنها تظل لمن يتمتعون بذاكرة 

شمية مفتاحا لمعرفة الهوية.
ثمة قطعان يمكن تدجينها تحت سلطة الرعاة 
القساة، أو المالكين لها، لكنها تتوحش حين تجد 
نفسها بريًة في األدغال ال يحكمها إال قانون الغاب، 
البعض  بعضها  ويأكل  دماؤها  وتنزف  تتصادم 
صراعا على المراعي والماء، أو ما يسمى في عالم 

البشر صراع المصالح أو البقاء لألقوى.
وعلى  ــدواب  الـ مجتمعات  على  هــذا  ينطبق 
البشر  أحذيتنا وعلى  التي تعلق بفراغات  الحشرات 
في حقب تاريخية قديمة، لكن، والفضل يرجع لهبة 
لمفهوم  مهمة  ابتكارات  حدثت  اإلنساني،  الترقي 
عبر  بدأ  قد  كان  واألهواء،  الهويات  بين  التعايش 
محلية،  أو  خارجية  قامعة،  سلطة  تحت  التدجين 
اكتشافات  إلى  انتقل  ثم  قسرا،  التعايش  تفرض 
التعايش وكرامة وحرية  أخرى مبهرة تحافظ على 
لما  ربما  اختراعات  نفسه،  الوقت  في  اإلنسان 
العلمانية  مثل  بعد،  المخصبة  صدماتها  تصلنا 
التناقضات، والديمقراطية كفضاء  كفضاء لتعايش 
عن  السحرية  خلطتهما  تمخضت  وقد  للمشاركة، 
دساتير تضمن إلى حد مهم، وليس مثاليًا، تعايش 
بالمعنى  قطعانا  تعد  لم  التي  البشرية  القطعان 
الدقيق في مجتمعات المواطنة المتمتعة بحقوقها، 
نتاجات  أهم  كانت  التي  قانونا،  المستقلة  والذات 

الحداثة المؤسسة على حقبة من االستنارة.

الحواس  في  حضور  لها  بما  الهوية  أن  يبدو 
كثيرة  أوهام  مثل  ضروريا  وهما  كانت  اإلنسانية 
صنعت التاريخ ألنها تحولت إلى كيمياء تسري في 
انفعاال،  أو  وجدانا  أو  عاطفة  نسميها  البشر  جسد 
اإلنسان  تكوين  في  عضويا  متجسدة  وبالتالي 
ورغم  عقلية،  أو  ذهنية  تهويمات  مجرد  وليست 
ذلك وبالنظر لما يحدث في هذا العالم من تالش 
للحدود التقليدية بين األجناس واألمم فإن قناعتي 
الشخصية تتعزز يوما بعد يوم حيال الهوية كوهم 
صراعات  من  اليوم  نراه  ما  ألن  منه،  البد  ليس 
ومن مواكب نزوح ضخمة متعلقة بالجنسية وليس 
الهوية، الجنسية التي تكتب في البطاقة الشخصية 
بلداننا  من  العديد  في  تسمى  للمفارقة  والتي 

هوية.
لقد صرنا في زمن رسم فيه علم الجينات وبنية 
تحدد  للعالم  ملونة  جديدة  خارطة  الكروموسوم 
اللعاب  وأصبح  النووية،  األحماض  تحاليل  ألوانها 
الذي نتركه على حافة كوب ماء مفتاحا لمعرفة من 

أي بقعة في العالم جاء أجدادنا األوائل.
األصلية  أوطانهم  على  الليبيين  وزعنا  فلو 
لتوقفت  العالمية  الصبغية  المورثات  خارطة  وفق 
من  تقريبا  ستخلو  ألنها  ليبيا  في  الصراعات 
السكان. لكن العالم اآلن يحث خطاه صوب القرية 
الكونية حيث المواطنة العالمية ليست مزحة لكنها 
واقع يتلمس حقيقته يوما بعد يوم وليس قرنا بعد 
روائي،  خيال  في  ترد  لم  الكونية  والقرية  قرن، 
صديقك  هو  الحقيقي  جارك  تجعل  حقيقة  لكنها 
الحارات  غيرها من  أو  التويتر  أو  بوك  الفيس  على 

اإللكترونية.
أو  شاطح،  علمي  خيال  مجرد  ليس  االستنساخ 
معجزة مستقاة من أسطورة بعث قديمة، لكنه واقع 
علمي قد يجعل من الهوية سلعة صناعية تنتجها 

مختبرات االنتخاب البشري الجديدة.
وسيل النزوح العظيم من الجنوب إلى الشمال، 
يصل  كي  نصفهم  يموت  الذين  للمهاجرين 
الجراد  زحــف  يفعل  كــان  مثلما  ــر،  اآلخ نصفهم 
الوطن ومسقط  أال يضرب مفاهيم مثل  المهاجر، 

الرأس والهوية في مقتل؟
وموظفو الشركات الكبرى في منهاتن التي تبيع 
في  القابعون  الجميل،  والطقس  الذكية  األلعاب 
أكواخهم البائسة في العشوائيات المسماة بالعالم 
الثالث، من الممكن أن يشاركوا من معتزالتهم في 

إضراب عمالي أو مظاهرات في شارع وولستريت.
وهذا العالم الذي يغزوه الذكاء االصطناعي، عبر 
الروبوت والبرمجيات والتطبيقات الذكية، لن يكون 
فيه يوما مكان لألغبياء الذين مازالوا يبحثون عن 
بحجة  التخلف  عن  يدافعون  أو  يحميهم،  قطيع 

السيادة الوطنية.
أما ما يحدث اآلن من نمو طفري لقطعان اليمين 
إلى  وصوال  بلوبان  مرورا  البغدادي  من  المتشدد، 
على  واستفتاءات  انفصالي  حــراك  ومن  ترامب، 
العصر  دفاعات  آخر  هي  القطعان،  بعض  استقالل 
الرقمي  العصر  طوفان  أمام  قطعانه  عن  الرعوي 
المفكر  سماها  التي  الجديدة  االتصاالت  وثــورة 
 ، الرابعة  الصدمة  شايغان  داريـــوش  اإليــرانــي 
تحيل  ما  بقدر  التي  فيها  المفارقة  روح  إلى  مشيرا 
إلكترونية، بقدر ما تمنح األقليات  العالم إلى قرية 
المضطهدة وسائَل للتعبير والحشد، تجعلها تنحو 
هذا  من  عاصما  جبل  ال  لكن   ، االستقالل  تجاه 

الطوفان العولمي الجديد.
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الغربة عند النيهوم والفاخري
غالبًا ما يجد الباحث في رسائل النيهوم نوى للكثير من مقاالته. في 
 ،1966/3/26 رسالته التي كتبها إلى الفاخري من هلسنكي يوم: 

نجد نواتين لمقالتين، تقول أوالهما:
»أخي خليفة

واو
أنا بقرة بدون ذيل.. أنا سمكة، وقد أصابني الحزن مرة أخرى .. 

إنه عاطفة مملة ذلك الحزن ...«.
وفي الرسالة نفسها يترجم أغنية تقول:

الكثيرة  األفكار  كل  سأجمع  أني  طفاًل  كنت  عندما  »ظننت 
والعظيمة، وأعطيها هلل

وإذ كبرت وسلبت الحياة كل الود والنعومة من روحي، أعطاني 
فكرة  المتلهف  القلب  هذا  إلى  يبعث  يوم  كل  وفي  الغفران..  اهلل 

نظيفة حلوة من طفولتي«.
ولقد وظف النيهوم الفقرة في مقالته )عندما يكبر طفلي( التي 

نشرها في السنة نفسها، استهلها قائاًل:
العجوز،  وجهي  وتجعد  الذباب  أكلني  أنا  ذيل؛  بال  بقرة  »مثل 
وسوف يواصل تجعده حتي يصير )شريحة( في نهاية المطاف..«- 

شرِيحة هي اللفظ العامي لثمرة تين مجفف-
نحن ال نحتاج، اآلن، لهذا المقال ولكننا نحتاج إلى مقالة )رسالة 
األغنية  من هلسنكي( ألنه وظف فيه 
أخذ يحدثنا  إليها، فعندما  أشرنا  التي 
لنا صورة  رسم  )المكانية(  غربته  عن 
طبيعية،  حقائق  من  استعارها  مؤثرة 
ليصور  لألغنية  بتوظيفه  ألحقها  ثم 
غربته المعنوية عندما عجز عن تحقيق 
بها  يحلم  كان  التي  العظيمة،  أفكاره 

وهو صغير. قال:
 .. داخلي  في  شيء  واندحر   ..«
العصافير  كانت  ممل.  فتور  واعتراني 
وقد  الثلج،  في  ملقاة  تزال  ال  األربعة 
شرعت الريح تنفخ رئتيها، فقد تجمدت 
ميتة  وماتت  الليل  أثناء  في  قلوبها 
مفجعة. إن ذلك يحدث دائمًا للعصافير 
التي تبكي في الهجرة. كانت صغيرة، 
متوحدة عبر الساحة، ولقد هاجرت من أقصى الجنوب، وعبرت البحر 
عن  أبحث  أنني  لي  خطر  وفجأة  الشمال،  في  بالربيع  تحتفل  لكي 

شيء ما، فيما شرعت إحدى الفتيات تغني بصوت منخفض:
العظيمة  األفكار  كل  سأجمع  أني  طفلة  كنت  عندما  ظننت، 

والجميلة، وأعطها هلل ..«. ويختتم المقال، قائاًل:
»وفي الخارج، نامت الطيور في الثلج..

وتجمد النهر..
تجمّد وجه السماء كله

ثلج.. ال شيء آخر.. سوى الثلج ..«.
ولو استبدلنا كلمات)الثلج( المذكورة في الخاتمة بكلمة )غربة( 
إلى  ليرمز  إاّل  الثلج  باستعارته  يعني  كان  فما  واحدًا،  المعني  لظل 

غربته في بالد الجليد تلك.
لغربة  ولكن  كاماًل،  منه  حقها  الغربة  تنل  لم  كاتبًا  نجد  قلما 
النيهوم تأثيرًا مختلفًا، فهي وإن كان يشعر بمرارتها، إاّل أنه يقدمها 
وتشبيهاتها،  صورها  من  فنضحك  الساخر  بأسلوبه  -كعادته- 

لدرجة أن مرارة الغربة قد ال تخطر قط على بالنا.
عامة،  بصفة  وطنه  عن  المكان..  عن  هذه  غربته  تكون  أحيانًا 
وعن بنغازي بصفة خاصة باعتبار أن المرء -غالبًا- ما يربط ما بين 
موطنه، وبين ذكريات طفولته وصباه، وذكريات النيهوم كانت في 
ذاته،  المكان في حد  لم تكن عن  فإن غربته  بنغازي، وعلى ذلك 

وإنما عن معنى أو ذكرى لمكان الحدث.
أن  يتعين  الفكرية،  النيهوم  الحديث عن غربة  نواصل  أن  قبل 
يربط  ما  غالبًا  المرء  إن  قال  كما  الذي  النيهوم،  أن  إلى  نضيف 
بين موطنه وذكريات طفولته، يوظف أيضًا ثقافة المكان؛ فمطلع 
نفسه  واصفًا  استهلها  والتي  إليها  المشار  الفاخري،  إلى  رسالته 
»بقرة بال ذيل..« هو في الواقع وظف مثاًل شعبيًا بليغًا، فالبقرة بال 
ذيل ال تجد ما تهش به الذباب الذي يتجمع على مؤخرتها، ولذلك 
المثل الشعبي يقول: »بقره بال ذيل ينش عليها ربي«. وهي صورة 

عجز قاهر استثمرها النيهوم باقتدار.
سوف نواصل حديثنا عن غربة النيهوم.

 

بحسب تحليالت أحمد غماري لناحية التقنيات المستخدمة 
وطريقة التنفيذ ولناحية الموضوعات والرموز، وعلى بساطة 
األولى، السيما  للوهلة  للناظر  تبدو  وكما  اللوحات ظاهريًا 
وأن الفنان أنجزها بسرعة وبضربات ال تُخطئ هدفها كما 
أوضح الباحث، إال أنها من الصعوبة بمكان ويتعذر تقليدها 

ومحاكاتها ألنها تحمل بصمة الفنان ماريو سكيفانو.
اإليطالي  الفنان  أن  محاضرته  في سياق  غماري  وأضاف 
مجال  في  أبيه  لعمل  وكان  ليبيا  في  االبتدائية  درس  كان 
بعد،  فيما  الفنية  توجهاته  رسم  في  دور  له  كان  ما  اآلثار، 
أقامه  معرض  إثر  الفن  وجمهور  النقاد  اهتمام  جذب  وأنه 
بعض  الماضي  القرن  خمسينات  في  ورسم  روما،  في 
وارتبط  التقني  التقدم  رافقت  التي  االستهالك  مظاهر 
بأواصر صداقة مع عديد المثقفين واألدباء اإليطاليين مثل 
ألبرتو مورافيا وغيره، وسافر إلى أميركا، حيث قابل بعض 
تاليًا بلوحاته وبفنه في  المشاهير هناك وانخرط  الفنانين 
النضال ضد الحروب بتنفيذه لعدة شرائح ضوئية لمناهضة 
ولم  العالم  في  اإلنسان  قضايا  وناصرَ  فيتنام،  في  الحرب 
في  الفلسطينيين  مع  وتعاطف  الفلسطينية  القضية  ينسَ 
معاناتهم ورسم لوحة تؤكد هذا التضامن وقام بإهدائها 

إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
أوضح  ما  بحسب  الفنان،  أنجز  للنجوم  حبه  ولشدة 
نجوم«،  »كلها  بعنوان  الرسومات  من  سلسلة  المحاضر 

للنخيل  برسمه  الليبية  بالبيئة  تعلقه  يعكس  أن  واستطاع 
وهو الشيء الذي أكد انتماءه الوجداني لليبيا وهو االنتماء 
والتجذر الذي ما انفك يُعبر عنه في كل المناسبات ورسمه 

للنخيل جاء بصيغ ومعالجات وطرق مختلفة ومتطورة.
كما رسم الفنان سلسلة من اللوحات واسعة المقاسات 
من  الممتدة  الصحارى  تجريدية  بمعالجات  فيها  ر  وصوَّ
عنها  عبر  سالم  رسالة  في  الشرق،  في  األردن  إلى  ليبيا 
على  يعود  خير  السالم،  مثل  »الفن  بقوله  الفنانين  أحد 
قصة  الباحث  قبل  من  الفنان  هذا  والكتشاف  الجميع«. 
الفنان سنة  لهذا  ُأقيم معرض  ، حيث  بإيجاز  علينا  سردها 
2004 ولم يعلن في وسائل اإلعالم وبالمصادفة سمع به 
الباحث، فتوجه صحبة األستاذ علي مصطفى رمضان لزيارة 
من  تنحيتها  تمت  اللوحات  بأن  فوجئا  وهناك  المعرض، 
جدران القاعة ووضعت أرضًا، ذلك ألنهم حضروا تقريبًا في 
الحادثة  تلك  ومنذ  أبوابه،  يقفل  والمعرض  الضائع  الوقت 
اهتم الباحث بهذا الفنان وجمع كثيرًا من المعلومات فيما 

يخصه ويخص فنه.
ماريو  لوحات  بالتحليل  الباحث  تناول  النقدي  وبحسه 
سكيفانو لناحيتي التقنيات والمحتوى، ومن ضمن األحكام 
التي أوردها بشأنها أنها ال تحفل كثيرًا بالذائقة التقليدية 
الرمز  فضاءات  في  تحلق  وأنها  للكالسيكية  ترتهن  وال 

والتجريد وتالمس أفاق التعبيرية .

من  بطلب  جاءت  التي  الصحراء  لوحات  إلى  وإضافة 
رَ سكيفانو البيوت المحترقة واألسطح  المركز األردني، صوَّ
لم  كما  الخليج،  حرب  على  احتجاجه  عن  تعبيرًا  المهشمة 
ينسَ أن يخوض فنيًا في معاناة الالجئين وهو األمر الذي 
ذات  وفي  بالعالمية،  أعماله  ويطبع  اإلنساني  حسه  يؤكد 
في  وُلدت  إيطالية  فنانة  تجربة  إلى  الغماري  أشار  السياق 
بنغازي وانعكس حبها لهذه المدينة ولليبيا في عدة لوحات 
صور  عرض  وزاد  منها،  بعضًا  غماري  أحمد  الباحث  عرض 
المحاضرة  المرئي من عمق  العرض  الفنان بجهاز  للوحات 
بها وقرب محتواها  التي وردت  المعلومات  قيمة  وعزز من 

إلى المستمع.
عند هذا الحد ُاختتمت المحاضرة التي أحاط فيها الباحث 
للجمهور إلبداء مالحظاته وطرح  الفرصة  لتتاح  بموضوعه 
أسئلته، والبداية كانت لألستاذ إبراهيم حميدان الذي نبه 
الذي رسم  الفنان  لوحات  االجتماعي في  الجانب  إلى غياب 
البيئة فقط ولم يرسم الوجوه والناس، وهي التقاطة ذكية 
وكان قبلها أشاد بهذا التواصل الذي اعتبره مهمًا مع اآلخر 
والمختلف، ودعا إلى النظر للغرب بنظرة أوسع وأشمل من 
هذه  عنه  ينفي  ال  أنه  رغم  علينا  ومتآمرًا  مستعمرًا  كونه 
ومن  عدة  ومستويات  أخرى  وجوه  للغرب  ولكن  التهمة 
منجزات  وللغرب  اإلنسانية  القضايا  يناصر  من  الغربيين 
فكرية وتقنية يمكن االستفادة منها، هذا تقريبًا ما قصده 
محاضرة  واستحضر  القصيرة  كلمته  من  حميدان  إبراهيم 
المعمار  عن  أشهر،  عدة  منذ  ُألقيت  التي  الهوني،  مراد 
اإليطالي برعاية الجمعية للتأكيد على أهمية التواصل وفتح 

قنوات للحوار.
األوائل  المثقفين  لجهود  امتدادًا  الجهود  هذه  واعتبر 
لألدب  بترجماته  كثيرًا  أضاف  الذي  التليسي،  خليفة  مثل 
المتداخل  سليم  رمضان  تساءل  كما  الحديث،  اإليطالي 
التالي عن وجود لوحات أخرى للفنان وعن بعض تفاصيل 

حياته وسيرته الذاتية وتاريخ مغادرته لليبيا.
أما أسماء األسطى فتحدثت عن المحاضرة التي اعتبرتها 
في  التوسع  إلى  ودعت  الليبي  للتشكيل  حقيقية  »إضافة 
التوثيق والبحث عن أسماء أخرى من المبدعين الذين مروا 

بليبيا أو وُلدوا بها«.
مفتوحة  كلمة  فألقى  جهته  من  الخراز  إبراهيم  أما 
مازن  أمين  وتاله  وإنسانيته،  الفنان  إبداعات  إلى  تطرقت 
بكلمة مقتضبة في موضوع المحاضرة، الدكتور نورالدين 
رسم  التي  والنوستالجيا  الحنين  إلى  أحال  الذي  الورفلي 
أعماله  في  واضحة  وظهرت  منها  انطالقًا  اإليطالي  الفنان 
وهي التفاتة نقدية رائعة أغنت عن كثير من الشرح، حسب 

المقرحي.
غياب  حول  بأسئلته  الجلسة  فأثرى  الطياري  محمد  أما 
الجانب االجتماعي في لوحات الفنان اإليطالي، وهي األسئلة 
التي تدل على تبصره ورغبته في المعرفة، ومن جانبه أجاب 
الباحث باختصار عن األسئلة التي تم طرحها وأدلى ببعض 
اإلضافات المهمة فيما يخص الشخصية والتجربة قبل أن 

يتقدم بالشكر للحاضرين ويختم المحاضرة.

التشكيلي، أحمد غماري، محاضرة حول »ليبيا  الفنان  ألقى 
والشرق في لوحات الفنان اإليطالي ماريو سكيفانو«.

فتحية  الصحفية  الكاتبة  قالت  بالمحاضر،  تعريفها  وفي 
الجديدي، إنه وُلد بمدينة طرابلس وتلقى تعليمه بها إلى 
في  وانخرط   ،1992 سنة  معلمين  دبلوم  على  تحصل  أن 
الممارسة التشكيلية أواخر ثمانينات القرن الماضي ويرسم 
داخل  الفنية  المعارض  عديد  في  وشارك  قصوى،  بواقعية 
عدة مدن في ليبيا مثل طرابلس ومصراتة، وفي الخارج في 

القاهرة وعمان وفيينا.
الثقافية  للصفحات  محررًا  وعمل  الصحافة  مارس  كما 
»فبراير«  جريدة  في  متقدمًا  منصبًا  »أويا« وشغل  بجريدة 
المجالين  في  والمقاالت  األبحاث  عديد  وكتب  الثورة،  بعد 
األدبي والتشكيلي، وله إضافة إلى هذا ترجمات متنوعة عن 
اللغة اإليطالية، خاصة فيما يتعلق باألدب الليبي وأعالمه، 
حسبما كتب ناصر سالم المقرحي على صفحة » أصدقاء دار 

حسن الفقيه« على »فيسبوك«.
بمقدمة  مارس،   6 ُأقيمت  التي  محاضرته،  غماري  وبدأ 
عن الفن التشكيلي عامة، وتتبع سيرته منذ البدايات عندما 
مرورًا  اآللهة  ولتمجيد  الديني  الهدف  لخدمة  مسخرًا  كان 
القرن  وبدايات  الفرنسية،  الثورة  وحتى  النهضة  بعصر 
إفرازات  من  تالهما  وما  العالميتين  والحربين  العشرين 
بشكل  أّثرت  واقتصادية،  واجتماعية  وأيديولوجية  فكرية 
مباشر على الفن وانعكست في شكل تيارات ومدارس فنية.

والسوريالية  كالواقعية  أسمائها  بعض  الباحث  وسرد 
وما  الحداثة  وتجارب  آرث  والبوب  والدادائية  واالنطباعية 
حتى  حال  على  الفن  يستقر  ولم  وغيرها،  الحداثة  بعد 
ويتطور  نفسها  الحياة  لتبدل  وفقًا  يتبدل  وكان  اللحظة، 

بتطورها.
كما نوه الباحث بتأثير الحرب العالمية الثانية على الفن 
التشكيلي، وبروز نزعة السخرية والعدمية، نتيجة لما حدث 

من فظائع وخراب طال كل شيء، وفق المقرحي.
اللوحات  من  سلسلة  أنجز  سكيفانو  ماريو  أن  وأوضح 
فيها  وُلد وعاش  التي  الليبية،  والبيئة  الطبيعة  بوحي من 
ردحًا من الزمن، قبل أن يغادرها سنة 1944 صحبة والدته 
إلى روما، حيث برزت موهبته وتشكل شغفه بالفن، فالفنان 
رمزًا  ذلك  واعتبر  والسماء،  والنجوم  النخيل  رسم  ما  غالبًا 
لها  مغادرته  أحبها ووصف  التي  لليبيا،  الوجداني  النتمائه 

بالخروج من الجنة.
رسم الفنان كل هذه الرموز التي تؤكد ارتباطه بمسقط 
رأسه وتشي بما انطبع في ذهن الفنان عن المكان األول، 
ودائمًا   ، المكان  ذلك  من  مخيلته  في  تبقى  ما  هذا  ولعل 
ثمة نزوع وشوق للمكان األول عند كل إنسان، والفنان الذي 
اختزلته  ما  يرسم  كان   1934 سنة  الخمس  بمدينة  وُلد 
عندما  الواقع  من  بالرسم  أو  بالصور  يستعن  ولم  الذاكرة 
رسم، وألن الرسم هنا كان بشغف وبحب كبيرين جاء مختلفًا 

سحر ليبيا.. هنا الجنة بعيون ماريو سكيفانو
في محاضرة ألحمد غماري

رسم الفنان كل هذه الرموز التي 
تؤكد ارتباطه بمسقط رأسه

وتشي بما انطبع في ذهنه

القاهرة - الوسط

زوارة تحتفل بتسجيل »السوق التقليدي«
ضمن معالم ليبيا السياحية

للسياحة، خيضر  العامة  الهيئة  رئيس  أصدر 
التقليدي«  »السوق  بتسجيل  قرارًا  عبدالمالك، 
واعتماده  والتراث(  للهوية  زوارة  جمعية  )مقر 
منظومة  ضمن  زوارة،  بمدينة  سياحي  كمعلم 

الليبية بشكل عام. السياحة 
لسنة   80 الرقم  حمل  الذي  القرار  في  وجاء 
اعتماد  بشأن   ،2018 فراير   27 في   ،2018
معلم سياحي: »بعد االطالع على قانون النظام 
والحسابات  الميزانية  والئحة  للدولة  المالي 
المجلس  قرار  وعلى  وتعديالتها...  والمخازن 
 370 رقم  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
وعلى  المهام...  تكليف  بشأن   2017 لسنة 
2013 بشأن  85 لسنة  السياحة رقم  قرار وزير 
وعلى  السياحة،  لديوان  الداخلي  التنظيم 

في  المؤرخ  زوارة  بلدية  عميد  السيد  كتاب 
السوق  مبنى  اعتماد  تقرر   ،2018 يناير   29
سياحي  كمعلم  زوارة  بمدينة  الكائن  القديم 
ويعمل  بليبيا،  السياحي  الجذب  مناطق  ضمن 
الجهات  وعلى  صدوره  تاريخ  من  القرار  بهذا 

تنفيذه«. المختصة 
للهوية  زوارة  جمعية  قالت  بالقرار،  واحتفاء 
والتراث عبر صفحتها الرسمية في »فيسبوك«: 
»تم تسجيل السوق التقليدي مقر جمعية زوارة 
للهوية والتراث بقرار رقم 80 من رئيس الهيئة 
سياحي  كمعلم  واعتماده  للسياحة  العامة 
بمدينة زوارة أسوة بما سبقه من معالم جذب 
السياحة  بمنظومة  واعتمد  بليبيا،  سياحية 

الليبية«.

يفوتنا  ال  المناسبة  المنشور: »وبهذه  وتابع 
أن نشكر كل من ساعد وعمل على تحقيق هذا 
اإلنجاز الكبير وعلى رأسهم السيد رئيس الهيئة 
والسيد  عبدالمالك،  خيضر  للسياحة  العامة 
المديرون  فرينة  عادل  والسيد  أبوزيد،  زكريا 
الخاص  العمل  وفريق  للسياحة  العامة  بالهيئة 
رئيس  الهري  محمود  والسيد  بالهيئة،  بهم 
والمبتورين  والجرحى  للشهداء  العامة  الهيئة 
والتراث  للهوية  زوارة  بجمعية  المميز  العضو 
هذا  تحقيق  في  المتواصلة  لمجهوداته 
اإلنجاز، وكذلك عميد البلدية السيد حافظ بن 
زوارة،  ببلدية  والعاملين  أعضاء  وجميع  ساسي 
ساعد  من  وكل  للجمعية  اإلعالمي  والفريق 

وتطوع وتبرع ماديًا ومعنويًا«.

رحاب شنيب: املرأة لم تحصل 
على مكانتها السياسية بعد

نظمت قسم البرامج واألنشطة بمكتب 
اإلعالم والثقافة بنغازي، برئاسة الدكتورة 
»عوائق  حول  نقاش  حلقة  شنيب،  رحاب 
مع  بالتزامن  الليبية«،  المرأة  تمكين 
 .2018 مارس   8 للمرأة،  العالمي  اليوم 
وتأتي المحاضرة في إطار أنشطة المكتب 
التي  المشاكل  الحضور  وناقش  الثقافي. 
التي  الفرص  عن  والبحث  بالمرأة،  تحيط 
تجعلها في الصفوف األولى في إطار رؤية 

تطوير المجتمع.
حول  شعيتر  جازية  الدكتورة  وشاركت 
القانوني  الجانب  من  المرأة  موضوع 
وكيفية الحصول على حقوقها والتعرف على 
الليبية  »المرأة  شنيب:  وقالت  واجباتها. 
تتحصل  لم  المنصرمة  السنوات  طوال 
على مكانتها السياسية كما يجب، وحينما 
في  ستكون  الساسة  بين  المرأة  تتواجد 
الشؤون االجتماعية باستثناء وزيرة الصحة 
على  المرأة  تتحصل  أن  يجب  السابقة... 

مكانتها التي تصلح لها«.

جامعة مصراتة تحتفي بذكرى رحيل املؤرخ مصطفى بعيو
بنغازي - مريم العجيلي

الخميس،  مصراتة  بجامعة  التربية  كلية  نظمت 
اهلل  عبد  مصطفى  الراحل  الليبي  المؤرخ  حول  ندوة 

بعيو، بالتزامن مع الذكرى الثالثين لوفاته.
و تضمنت الندوة أوراقا بحثية ضمن محورين هما 
»قراءة في أعماله« و »حديث حول سيرته«، قدم من 
خاللها ملخص لمسيرته العلمية منذ أربعينيات القرن 
الماضي والمهام التي كلف بها داخل ليبيا وخارجها، 
لثالث  المملكة  عهد  خالل  للتعليم  وزيرًا  وتكليفه 
مرئيا  عرضا  الندوة  تضمنت  متعاقبة،كما  حكومات 

عن مسيرة بعيو.
وسياسي  أكاديمي  مؤرخ  بعيو  اهلل  عبد  مصطفى 
ليبي ولد في قرية أوالد بعيو بمصراتة في 21 يناير 
العام 1921، وهاجرت أسرته خالل االحتالل اإليطالي 
جامعة  في  درس  باإلسكندرية،  وأقامت  لليبيا، 
اإلسكندرية وتخرج من قسم التاريخ في العام 1943، 
الجيزة عام  التربية من معهد  حصل على دبلوم في 
1945، واشتغل معلمًا بالمرحلة الثانوية في مدارس 

من  األربعينيات  منتصف  ليبيا  إلى  عاد  اإلسكندرية. 
ثم  الزاوية  ثانوية  في  مدرسًا  وعمل  العشرين  القرن 
بقيادة  المؤتمر  حزب  في  ونشط  لها،  مديرًا  عُيِـن 
بعد  النشاط.  هذا  جراء  واعتقل  السعداوي  بشير 
في  البرلمانية  للشؤون  عمل سكرتيرًا  ليبيا  استقالل 
الحكومة الليبية، ومديرًا عامًا بوزارة المعارف، واختير 
الجامعة  لتأسيس  شّكلت  التي  اللجنة  في  عضوًا 
الليبية أواخر عام 1955،سافر إلى بريطانيا في دورات 
تدريبية في مجال تخصصه، ونال درجة الماجستير في 
التاريخ من جامعة كولومبيا في نيويورك عام 1958، 
الجامعة  في  اآلداب  لكلية  عميدًا  عُيِّن  عودته  وبعد 
لطلبة  الحديث  التاريخ  مادة  بتدريس  وقام  الليبية، 
في  الخارجية  بوزارة  للعمل  انتدب  بها.  التاريخ  قسم 
وشغل  1963م  عام  إلى  بالعمل  واستمر   1961 عام 
حتى  للوزارة،  وكياًل  ثم  بها  مفوّض  وزير  منصب 
حيث   ،1967 عام  إلى  الليبية  للجامعة  رئيسًا  تعيينه 
1967وحتي  أبريل  في  والتعليم  للتربية  وزيرًا  أصبح 
شركات  إحدى  في  فعمل   ،1969 أغسطس  أواخر 
اليونسكو بباريس،و توفي  النفط بطرابلس، ثم في 

فى 7 يناير العام 1988 بالواليات المتحدة.

 أمسيات شعرية تمهد النطالق مهرجان بنغازي لألغنية الشعبية
مهرجان  تنظيم  على  المشرفة  اللجنة  بدأت 
بمجموعة  نشاطها  بنغازي  في  الشعبية  األغنية 
للمهرجان  تمهيدًا  الشعرية،  األمسيات  من 

الذي سينطلق قريبًا.
الماضي  األسبوع  شعرية  أمسية  وأقيمت 
لمكتب  التابع  البوري،  وهبي  مركز  مقر  داخل 
الثقافة ببنغازي، للشاعر الغنائي خالد المحجوب، 
بشير  الفنان  بمشاركة  موسيقية  حفلة  وتبعهتا 

المسالتي.
االثنين  مساء  أخرى  أمسية  المحجوب  وأحيا 

الفنانين  من  عدد  وبحضور  الدولية،  بالجامعة 
والفني  الثقافي  بالشأن  والمهتمين  والشعراء 

في بنغازي.
األم  عن  القصائد  من  عددًا  الشاعر  وألقى 

والغزل والسجن، وغيرها من المواضيع.
»إيه  المحجوب  ألقاها  التي  القصائد  ومن 
عرب«، ويقول فيها: »إيه عرب اسم بيجمعنا، ما 
يوجعنا،  الحاضر  عالماضي،  تحكوا  معنى،  عنده 
اتشرتعنا،  أهو  أوجعنا،  اشبعتوا  العم،  صغار  يا 
اللي سماعني، بنحكي  إيه عرب  وطفيتوا الضي، 

موقف  عرب  إيه  واجعني،  اللي  عرب  إيه  شوي 
مافي«.

لن  »السجون  بعنوان  قصيدة  ألقى  وكذلك 
أثاري  واهلل،  »أي  فيها:  يقول  أبوابها«،  تقفل 
من  وكله  وإخضاع،  ذل  السجن  أنواع،  السجن 
صنع البشر، أي واهلل، كله مكتوب، أي واهلل، فيه 
مشاعر،  سجين  اللي  وفيه  فدار،  مسجون  اللي 
وفيه سجون باالختيار، غصبًا ومن غير محاضر«.

الخميس،  شعرية،  أمسية  إقامة  المقرر  ومن 
للشاعرين بالقاسم السحاتي وعياد نجم.

<   رحاب شنيب 

<   من ندوة ذكرى المؤرخ الراحل مصطفى بعيو

<   السوق التقليدي بزوارة

<   حضور محاضرة أحمد غماري عن أعمال ماريو سكيفانو

<   من أعمال الفنان سكيفانو
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ظننت عندما 
كنت طفالً أني 

سأجمع كل األفكار 
الكثيرة والعظيمة، 

وأعطيها هلل



فن 13

سيف النصر إلى األردن واألبيض في مصر والدينالي يتألم

أوجــاع أهــل الفـن الليبي فــي أسـبوع
مر الوسط الفني الليبي بأسبوع مليء باألوجاع بعد اإلعالن عن تعرض عدد من 
النجوم لوعكات صحية دخلوا على إثرها المستشفى، بل منهم من سافر بالفعل 

خارج البالد كي يتلقى العالج المناسب.
وسافر الفنان الليبي سيف النصر للمملكة األردنية في رحلة عالجية، وخضع 
اآلن  »أنا  قائاًل:  لـ»الوسط«  النصر  صرح  هاتفي  اتصال  وفي  جراحية،  لعملية 
الطبية  الفحوصات  بعض  وإجراء  صحتي  على  االطمئنان  أجل  من  باألردن 

الدورية، وأجريت عملية منظار«.
وعن آخر أعماله الغنائية قال: »قمت بتسجيل وتصوير عمل عنوانه )واهلل 
ما زال فينا أمل( من كلماتي وألحاني وتوزيعي، وانتهيت من تسجيل ألبوم 
بعنوان )وابتسمتي من جديد( كلمات الشاعر محمد أميمة«. وأضاف أنه قام 
بتأليف موسيقى تصويرية لمسلسل »الراعي ربي« من إخراج علي القديري.

من ناحية أخرى، تعرَّض الفنان الكبير سليمان الدينالي إلى أزمة قلبية 
قسم  من  خرج  إنه  الدينالي  وقال  الطبي.  بنغازي  مستشفى  إثرها  دخل 

عناية القلب، وذلك ألنَّ حالته تحتاج للسفر إلى مصر.
وعن حالته الصحية قال: »تعرضت ألزمة قلبية تطلبت تدخل األطقم 
عملية  إلى  يحتاج  القلب  وألنَّ  الكهربائية،  والصدمات  بالحقن  الطبية 
أنتظر  لذا  فرصة،  أقرب  في  السفر  عليّ  يجب  بأنَّه  األطباء  أخبرني 

تحسن حالتي المادية لعمل ذلك، وال أعرف السبيل لذلك«.
كي  والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  من  المساعدة  يطلب  لم  أنه  سليمان  وأكد 

ن من السفر إلى القاهرة. يتمكَّ
األعمال  عديد  وله  سنة،   30 من  أكثر  منذ  مسرحي  ممثل  هو  الدينالي  الفنان 
مقدمًا   2017 إلى   2011 من  الفترة  في  وعمل  ناكت«،  »الساكت  منها  المسرحية 

للبرامج المسموعة )دون مقابل مادي(، وهو مؤسس مسرح »الجوال«.
الماضية من  الفترة  اإلرهاب  على  بنغازي  انتصار مدينة  احتفاالت  في  كما شارك 

خالل مهرجان »ميدان الشجرة«.
األبيض دخل مركز  الفنان صالح  أن  الفنان جمال محمد  آخر، كشف  وعلى جانب 

بنغازي الطبي إثر وعكة صحية مزمنة بالكلى.
العديد من األعمال  ليبيا، ألف ومّثل  الكوميديا في  ويعد األبيض من أهم نجوم 
المسرحية والتلفزيونية والمسموعة، ومن أشهر أعماله مسرحية »كوشي يا كوشة« 

التي ألفها وقام ببطولتها.
و»الطيب  مرفوع«  و»الطايح  قلية«  »األستاذ  المعروفة  التلفزيونية  أعماله  ومن 

درويش«، ومن أعماله المسموعة سلسلة »جو جو« و»نص ضحكة«.
وأكد الفنان جمال محمد أن األبيض سيغادر ليبيا إلى مدينة المنصورة الثالثاء، 

الستكمال العالج في جمهورية مصر العربية.
ليبيا  في  التنفيذية  األجهزة  الليبيين  الفنانين  كل  وباسم  باسمه  محمد  وناشد 
للوقوف مع األبيض في هذه األزمة وعالجه على نفقة الدولة باعتباره أحد رموز الفن 

في ليبيا.

<  سليمان الدينالي<  سيف النصر<  صالح األبيض 
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الوسط – مريم العجيلي، أحمد المقصبي

بني وليد - الوسط

 القاهرة - الوسط

اإلعالمي  »سيبتيموس«  جائزة  رئيس  أعلن 
في  للفوز  المرشحين  أسماء  قشوط  سليمان 

نسختها السادسة من كل الفئات.
أحمد  علي  الليبي  الممثل  الجائزة  ومنحت 
في  الجائزة  لهذه  الفخري  الرئيس  صفة  سالم 

طبعتها السادسة لما قدمه من أعمال فنية.
في  »سيبتيموس«  لجائزة  المرشحين  ومن 
أفضل  جائزة  ومنها  المسموعة،  البرامج  فئة 
السوكني  بكر  أبو  هم  صباحي  برنامج  مقدم 
ناجي،  وبشائر  القاضي  ومحمد  جمعة  وناصر 
أما جائزة أفضل مقدم برنامج منوع فهم عماد 
وجمال  الرتيمي  ومحمد  نوفل  وزيدان  فتحي 

الشبيني.
برنامج  مقدم  أفضل  لجائزة  والمرشحون 
السحاتي  الوحيشي ومحمد  إيمان  مسجل هم: 
جائزة  أما  التام،  ومحمد  المسماري  وعماد 
أفضل صوت فالمرشحون هم: سعد بو زعكوك 

ومحمد منير ومحمد التام وعبدالسالم بدران.
أما المرشحون لجائزة »سيبتيموس« في فئة 
البرامج التلفزيونية ألفضل مقدم برنامج منوع 
ومحمد  المسالتي  وربيع  الجالي  أيمن  فهم: 

بليبلي ومالك أبوخطوة.
الدراما  فئة  في  المرشحة  األعمال  وفي 
والمنوعات الرمضانية مسلسل »دموع الرجال« 

و»روبيك« و»مواقف« و»والد ناس«.
األغنية  فئة  في  للجائزة  المرشحون  أما 
الليبية، فيتنافس على لقب أفضل مطرب محمد 
أحفيظة  وإبراهيم  الزرمقي  وطه  الوشيش 
وطنية  أغنية  أفضل  جائزة  أما  البيرة،  ومعتز 
وإيهاب  عادل  مصطفى  هم:  فالمرشحون 
وفي  محمد،  وأبوبكر  الزرمقي  وطه  وحمد 
قائمة  تضم  متكاملة  أغنية  أفضل  جائزة  فئة 
الوشيش  المرشحين كاًل من سلسبيل ومحمد 

الكشف عن أسماء املرشحني لجوائز »سيبتيموس«
بدأت مشواري باإلعالم صدفةأحمد سالم رئيسًا شرفيًا للنسخة السادسة.. 

إيهاب الطرابلسي: برامج »التوك شو«  ال تحل القضايا وإنما تطرحها

هو  الطرابلسي..  إيهاب  الشاب  اإلعالمي 
إعالمي من طراز خاص يملك من اإلحساس 
يملكه  ال  ما  الظل  وخفة  واللباقة  والثقافة 
أبناء جيله، يحب عمله الذي يعتبره األول في 

حياته.
كيف كانت بدايتك؟

عن طريق المصادفة عندما كنت في زياره 
أحد  وهو  لي  مع صديق  الحرة«  »ليبيا  لقناة 
مقدمي البرامج، عرض علي فكرة أن نتبادل 
األدوار ليصبح هو الضيف وأنا مقدم البرامج 
وأثناء الحوار كانت مديرة البرامج تستمع لنا، 
وطلبت مني االنضمام إلى القناة وقالت إنني 
أمتلك موهبة التقديم، وإنها ترى لي مستقباًل 
واعدًا في القناة ومنها بدأت مشواري ببرنامج 
ما  يتناول كل  »نيو تك«  اسم  يحمل  مسجل 
أول  إلى  انتقلت  وبعدها  التكنولوجيا،  يخص 

الهواء  على  برنامج 
برنامج  وهو  مباشرة، 
يخصنا«  »كالم 
قضايا  يتناول  الذي 

المراهقين.
أول  رهبة  لنا  صف 
مرة لك أمام الكاميرا؟

غريبة  قصة  كانت 
أخاف  كنت  حيث  جدًا، 
الكالم  أنسى  أن  من 

ولكن  التوتر،  متاهة  في  أضيع  أو  أتلعثم  أو 
الكاميرا  أمر  نسيت  اللحظة  حانت  عندما 
أخاطب  وكنت  بحرية،  أتحدث  وأصبحت 

الكاميرا وكأنها صديق عزيز، ولكن عندما 
انتهيت من التصوير عاد الخوف والتوتر، 

أدائي،  في  رأيهم  الجميع عن  ويومها سألت 
وكانت ردود الفعل إيجابية.

برامج  نجحت  هل  نظرك..  وجهة  من 
معالجة  في  للشباب  الموجهة  شو«  »التوك 

قضاياهم؟
برامج »التوك شو« ال تعالج القضايا بل هي 
المجهر  تحت  وتضعها  عليها  الضوء  تسلط 
االختصاص  ذوو  ومنهم  الجميع،  ليراها 
إليجاد حلول مناسبة لها، مثاًل عندما أناقش 
قضية اإلسكان لشباب فأنا أسلط الضوء على 
ألجد  لإلسكان  وزيرًا  لست  ولكني  المشكلة 

الحلول لها، فأنا مقدم برامج فقط.
ما أبرز الصفات التي ينبغي أن يتمتع بها 

المذيع؟
الموهبة وإتقان اللغة العربية، وأن تكون 
إلى  باإلضافة  سليمة،  لديه  الحروف  مخارج 
له  يكون  بأن  هنا  وأقصد  المقبول  المظهر 
حضور.. ذكي وسريع البديهة ويمتلك الجرأة 

والشخصية القوية.
هل تقبل النقد وكيف تتعامل معه؟

النقد  وأحب  صدر  رحابة  بكل  النقد  أقبل 
احترام  بكل  معه  وأتعامل  منه  البناء  ولكن 
أن  مؤمن  وأنا  نفسي،  من  أصلح  أن  وأحاول 
للجسم  الرياضة  مثل  لإلنسان  البناء  النقد 
مهم ويساعد على أداء العمل بصورة أفضل.

من أقرب شخص لديك؟
واحدًا..  وليس شخصًا  أشخاص  أربعة  هم 
ولكنها  فقط  أمًا  ليست  هي  والتي  أمي 
األشياء  كل  في  معي  تتحدث  صديقتي 
وأتحدث معها في كل ما يخصني، باإلضافة 
وغزالن  النبراوي  وصافي  منير  محمد  إلى 
أحد  يتأخر  لم  عرفتهم  أن  منذ  الذين  منير 
منهم في تقديم النصيحة والمساعدة، فهم 

أصدقاء العمر.

حوار: الصغير الحداد

 أمي أقرب شخص لي.. 
وهؤالء هم أصدقاء العمر

وماني ومحمد سالم. كما أعلن القشوط أسماء 
المكرمين بجوائز »سيبتيموس« الخاصة، حيث 
سيتم منح جوائز الريادة للمطرب محمد حسن 
واإلعالمي  المغربي  وعبدالنبي  مختار  ومحمد 

علي عطية.
وفي جوائز اإلبداع فتمنح للفنانين خالد كافو 

وزهرة عرفة وليلى الدرناوي وأنور البلعزي، أما 
الطفل  إعالم  فئة  اإلبداع  لجائزة  المرشحون 
هم: جابر عثمان ونورية هويدي وخالد الرقيعي 

وبسام الدراجي.
أما بالنسبة لجوائز التميز فتم ترشيح منيرة 
ومهند  البدوي  وخالد  بلعيد  وصالح  بالروين 
عون ويوسف سعود، والمرشحون لجوائز اإلنجاز 
الرجال«،  و»دموع  »روبيك«  مسلسال  فهي 

وبرنامج »حوار مشترك«.
ومن المكرمين بجوائز لجنة التحكيم الخاصة 
المقصبي  وسلوى  المبروك  جميلة  الدراما  في 
الغناء  فئة  وفي  القاضي،  وأحمد  بحير  وأصيل 
خالد الزواوي وأسماء سليم وصالح غالي ودانيا 
بن ساسي، أما في فئة البرامج طالل الطشاني 

عادل قرفال وعور الرشيد ومحمد الطيف.
وستكون هذه الطبعة من حفل توزيع الجوائز 
احتفاء بالطفل المبدع بحسب االتفاقية المبرمة 
لحقوق  المستدامة  الوطنية  الحملة  إدارة  مع 
إبداع  رموز  من  عدد  تكريم  سيتم  إذ  الطفل، 

الطفل في ليبيا بحسب تصريح رئيس الجائزة.
ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز في الثامن 

والعشرين من مارس الجاري.

مسلسل  تصوير  عمليات  تتواصل 
قصي  السوري  للفنان  الرشيد«  »هارون 
اإلماراتية، وهو  أبو ظبي  خولي في مدينة 

العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل.
ويتناول المسلسل حياة الخليفة العباسي 
تتفرد  ال  معينة  جوانب  من  الرشيد  هارون 
وإنما  وحسب  والسلطة  السياسة  بها 
العصر،  ذلك  في  العربي  للرجل  كنموذج 
لدعم  والمندفع  المتحرر  المنفتح  الرجل 
العلم والمعرفة، إضافة إلى تناول سياسته 
في قصره وكيفية إدارته لدولته المترامية 

األطراف.
ويمتزج الخيال بالحقيقة من خالل كاتب 
للبحث  اضطر  والذي  جحا  عثمان  العمل 
تعيد  وثائق  فيها  مراجع  عن  السنة  لقرابة 
الرشيد  لهارون  الشيء  بعض  االعتبار 
صاحب الشخصية الجدلية في تاريخ العرب 

واإلسالم.
ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما 
وقد  ومتعددة  بلدان مختلفة  العربية ومن 
اتخذ مخرج العمل من قصر السراب في أبو 
لهارون  السلطة  حياة  لتصوير  مكانًا  ظبي 
الرشيد، فيما تستمر عمليات التصوير حتى 
منتصف شهر رمضان المقبل وفق تقديرات 

المخرج عبد الباري أبو الخير.
مخرج  أكد  المنتجة،  للشركة  بيان  وفي 

العمل  يتناولها  التي  الفترة  أن  المسلسل 
هي ما بين 170 و185 للهجرة أي 15 عامًا 

من حياة هارون الرشيد السياسية.
العمل يحاول رصد  المخرج بأن  ويضيف 
مجريات داخل القصر دونها التاريخ وعالقته 
ضده  حيكت  التي  والمؤامرات  بمحيطه 
للسيطرة على السلطة، إضافة إلنجازاته في 
السياسي  والتمدد  والمعرفة  العلم  ميادين 
والعسكري الذي حققه طيلة سنوات حكمه.
العمل  شمول  إلى  الخير  أبو  وأشار  كما 
بهارون  المتعلقة  اإلنسانية  للجوانب 
به،  المحيطة  بالشخصيات  وكذلك  الرشيد 
لألحداث  تأريخًا  ليس  العمل  أن  إلى  الفتًا 

بل محاولة لدخول عمق كل شخصية.
وختم أبو الخير بالقول: »نحن هنا نقدم 
نأخذ  أننا  بمعنى  للتاريخ  مختلفة  قراءة 
فعلت  ولماذا  شخصياتها  ونقرأ  النتائج 
على  دراسة  نجري  نحن  أدق  بمعنى  ذلك.. 

الحالة السيكولوجية لكل شخصية«.
أما كاتب العمل عثمان جحا فاعترف بأنه 
هارون  عن  شيء  كل  تقديم  يستطيع  ال 
الرشيد في ظرف 30 حلقة لكنه في الوقت 
الشخصية بحالتها  إلى تقديم  نفسه سعى 

النفسية.
وحول ذلك كشف عن أنه استند إلى علم 
النفس المعاصر ليقدم أفعال هارون الرشيد 

أو المنسوب له مع مبررات قيامه بها.
الرشيد  هارون  أن  مؤمن  أنه  جحا  ورأى 
»لذلك  كثيرًا:  التاريخ  ظلمها  شخصية 
الظلم عن  لرفع  أمكنني  بما  القيام  حاولت 
هذه الشخصية قدر إمكاني، وهذا اضطرني 
للعودة لمراجع كثيرة وطيلة عام كامل حتى 
خرجت بتصور عن شخصية لم تكن دموية 

ومحبة للعلم والمعرفة«.
البطولة  دور  خولي  قصي  ويؤدي 
إنه  قال  الذي  الرشيد«  »هارون  بشخصية 

الكثير  له  تعني  التي  بالتجربة  جدًا  سعيد 
جاهدًا  يحاول  بأنه  معترفًا  تعبيره،  حسب 
العمل مع مجموعة العمل ككل تقديم صورة 
استثنائية  مغايرة لشخصية  وقراءة  مختلفة 
ولها حضورها في التاريخ العربي واإلسالمي.

وأضاف: »مهم جدًا الحفاظ على أهمية 
نتجاوز  ال  بحيث  ودينيًا  تاريخيًا  الشخصية 
شيًئا من المسلمات، ألنها شخصية ممعنة 
ممثل  ألي  أمنية  وتمّثل  االستثناء  في 

ألدائها«.
العمل  يقدمها  التي  التفاصيل  وحول 
إلى قسمين: قسم  تنقسم  إنها  قال خولي 
إلى  الرشيد  هارون  وصول  قبل  ما  لمرحلة 
الهادي  أخوه  يستدعيه  حيث  السلطة 
الخيزران  تتدخل  أن  قبل  عزله  ويريد 
والكالم  الثانية،  والمرحلة  هارون.  والدة 
لقصي، تستعرض الفترة من توليه الحكم 
الحضارة  أوج  رصد  فيها  ويتم  وفاته..  إلى 
ومع  المحيط  مع  تعامله  وأوج  العربية 
والدسائس  والمؤامرات  القصر  صراعات 

التي كانت تحاك ضده.
وعبد  فهد  عابد  البطولة  في  يشارك 
وحبيب  المصري  وياسر  النمر  المحسن 
وآسيل  حنا  وكندا  بشار  وكاريس  الغلوم 
وديما  عمران  ونادرة  سامي  وسمر  عمران 
وديمة  نجم  ونضال  بياعة  وديمة  الحايك 
ورهف  فوزي  وسحر  غزالي  وريم  الجندي 
»غولدن  شركة  إنتاج  من  وهو  الرحبي، 

الين« دياال األحمر ونايف األحمر. 

المخرج عبدالباري أبو الخير: 
العمل يرصد الرشيد في إنجازاته 

في ميادين العلم والمعرفة

تفاصيل مسلسل رمضان المقبل 

السيناريست عثمان جحا: 
سعيد إلى تقديم الشخصية 

بحالتها النفسية

قصي خولي: هارون الرشيد شخصية استثنائية في التاريخ

اختتمت فعاليات الدورة الثانية من 
السينمائي«  الشيخ  »شرم  مهرجان 
الجمعة، بإعالن فوز الفيلم السلوفيني 
في  فيلم  أفضل  بجائزة  »إيفان« 

مسابقة األفالم الروائية الطويلة.
التحكيم  لجنة  جائزة  منحت  كما 
»الرحلة«،  العراقي  للفيلم  الخاصة 
شجاعة  إلى  اختيارها  اللجنة  وأرجعت 
بالغ  موضوع  تناول  في  العمل 
مضطربة  مدينة  في  الحساسية 
وتقديم شخصيات متنوعة تتحرك في 
مكان واحد وفهمه لشخصية اإلرهابي 
المعقدة كضحية محتملة حيث يصبح 
المشاهد أمام عمل يختلط فيه السحر 
بالواقع  وهو من إخراج محمد الدراجي. 
األول  العمل  جائزة  نال  حين  في 
إخراج  من  »حياة«  المغربي  الفيلم 
محمد رؤوف صبيحي والذي أعرب في 
سعادته  عن  لـ»الوسط«  تصريحات 
مصر.  في  عليها  يحصل  جائزة  بأول 
وكشف رؤوف أن الفيلم تعرض لهجوم 
المتشدد  صورة  بسبب  بالده،  في 
أحداثه،  خالل  قدمها  التي  الديني 
خصوصًا في ظل حكومة اإلخوان التي 
تحكم البالد، ولكنه شدّد على أنه وجد 
كل الدعم من القائمين على السينما 

في المغرب.
األفالم  لمسابقة  بالنسبة  أما 
التحكيم  لجنة  أشارت  القصيرة، 
ونستور  كيروم  حمادي  من  المكونة 
أنها  إلى  سليمان،  ومحمود  كالفو 
شاهدت ثمانية عشر فيلمًا تتفاوت في 
جودتها وصياغتها وتنوع موضوعاتها، 
لذا قررت باإلجماع ما يلي: جائزة عمود 
التحكيم  لجنة  )جائزة  الفضي  الجد 
الخاصة( ذهبت إلى الفيلم القبرصي - 
الفرنسي »آريا« وذلك نظرًا لما يتميز 
وتصاعد  اإليقاع  في  سرعة  من  به 
معالجة  في  ودقة  الدرامي  البناء  في 

موضوع التمزق العائلي.

الذهبي  الجد  عمود  جائزة  ونال 
نظرًا  وذلك  »ليلى«،  البوسني  الفيلم 
السرد  في  سالسة  من  به  يتميز  لما 
وكسر  السينماتوغرافيا  في  وشعرية 
قررت  الجمهور،  لدى  التوقعات  أفق 
قصير  فيلم  أفضل  جائزة  منح  اللجنة 
)عمود الجد الذهبي( للفيلم البوسني.

مسابقة  تحكيم  لجنة  ووجهت 
إلدارة  الشكر  القصيرة  األفالم 
مهرجان شرم الشيخ السينمائي على 
هذه  في  بذلتها  التي  المجهودات 
الدورة، وحرصًا من اللجنة على تطوير 
المهرجان في دوراته القادمة أوصت 
أكثر  سينمائية  تجارب  على  باالنفتاح 
المخرج  اقترح  كما  وتنوعا.  جودة 
مجدي أحمد علي، عضو لجنة تحكيم 
يكون  أن  الطويلة  الروائية  األفالم 
األفالم  في  متخصصًا  المهرجان 

وبدأ  العالم.  أنحاء  كل  المستقلة من 
لمهرجان  الثانية  الدورة  ختام  حفل 
بكلمة  السينمائي«  الشيخ  »شرم 
للكاتب الصحفي، جمال زايدة، رئيس 
لوزيرة  التحية  فيها  وجه  المهرجان 
عبدالدايم،  إيناس  الدكتورة  الثقافة، 
والرياضة،  والشباب  السياحة  ووزراء 
كما وجه التحية لمحافظ جنوب سيناء، 
كما  األمن،  ومدير  فودة،  خالد  اللواء 
عبدالعزيز  عمر  للمخرج  التحية  وجه 
للمهرجانات،  العليا  اللجنة  رئيس 
رئيس  عبدالجليل  خالد  والدكتور 
المصنفات مستشار وزير  الرقابة على 

الثقافة.
رسالة  الحضور  على  زايدة  وقرأ 
لم  التي  علوي  ليلى  الفنانة  أرسلتها 
والتي  الختام  حفل  حضور  تستطع 
مهرجان  فعاليات  »نختتم  فيها  قالت 
شرم الشيخ السينمائي، الذي جمعتنا 
والورش  والندوات  األفالم  خالله  من 
وتعرفنا  أنفسنا  وقدمنا  السينمائية 
على ثقافات مختلفة، أرجو أن تكونوا 
قد استمتعتم بالمهرجان وبالمدينة - 
مدينة السالم، شرم الشيخ التي دوما 
ما تكون مرحبة بكم، وكنت أتمني أن 
أكون معكم كما عهدتموني باالفتتاح 
لظروف  أعتذر  ولكن  وبالفعاليات 

مرتبطة بالعمل«.

في حفل اعتذرت عن حضوره ليلى علوي

»إيفان« السلوفيني يحصد جائزة »عمود الجد 
الذهبي« من »شرم الشيخ السينمائي«

 »حياة« المغربي يفوز بجائزة العمل 
األول.. »وليلى« البوسني يفوز 

بأفضل فيلم قصير

<  إيمان الوحيشي

<  شعار الجائزة

<  جانب من كواليس المسلسل<  المخرج عبدالباري أبوالخير< قصي خولي

<  من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ السينمائى

شرم الشيخ - محمد علوش



يتجدد الحوار مساء يوم األحد المقبل بين فريق االتحاد ممثل 
النيجيري  يونايتد  أكوا  فريق  ومستضيفه  الليبية  القدم  كرة 
األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة  من  الـ32  دور  إياب  ضمن 

»الكونفدرالية«.
بهدف  لصالحه  الذهاب  لقاء  حسم  االتحاد  فريق  وكان 
اللقاء  الواعد معاذ عيسى، في  أحرزه نجمه  األخيرة،  الدقائق 
المهيري  الطيب  الماضي بملعب  األربعاء  الفريقين  الذي جمع 
بتونس، وأنهى فريق االتحاد تحضيراته األخيرة للقاء اإلياب 
الفنية  اللمسات  للفريق  الفني  الجهاز  ووضع  بنيجيريا، 
الدقيقة التي تتناسب مع السيناريوهات المحتملة التي قد 
أدغال  إلى  الرحيل  قبل  اإلياب،  لقاء  في  العميد  يواجهها 

نيجيريا.
في  كبير  طموح  وجماهيره،  االتحاد  فريق  ــراود  وي

النيجيري، وتكرار  الفريق  تخطي عقبة 
الساحل  فريق  لقاء  سيناريو  نفس 
في  االتحاد  تفوق  عندما  النيجر،  بطل 
بهدف،  صفاقس  بملعب  الــذهــاب  لقاء 
وأكد تفوقه في عقر دار المنافس في لقاء 
عن  فتأهل  نظيفة،  بثالثية  وفاز  العودة، 
بعثة  تحول  وقبل  ـــ32,  ال دور  إلى  جــدارة 
الفني  المدير  »العميد« إلى نيجيريا، أعرب 
للفريق، الفرنسي دييغو غارزيتو، عن تقثه 
عقبة  تجاوز  على  العبيه  قدرة  في  الكبيرة 

الفريق النيجيري والعودة ببطاقة التأهل لدور الـ 16.
وتابع قائال: »كان بإمكاننا الخروج فائزين بنيتجة أكبر في 
لقاء الذهاب بتونس، ولكن فى كل األحوال، الفوز بهدف يبقى 
عليها  المحافظة  علينا  يتوجب  مبكرة  وأسبقية  معنويا  فوزا 
المستويات  كافة  على  جاهز  الفريق  وأن  خاصة  وتعزيزها، 
الكافية  الخبرة  من  تملك  عناصرنا  أن  كما  والبدينة،  الفنية 

للتعامل مع مثل هذه الظروف واألجواء«.
واختتم قائال: »أعدنا مشاهدة شريط مباراة الذهاب إلعادة 
قراءة الفريق المنافس ودراسة نقاط القوة والضعف به لتالفي 
تجعل  أفضل  نتيجة  تحقيق  أجل  من  األولى  المباراة  أخطاء 
الفريق يعبر إلى الدور السادس عشر، فطموحنا في مشاركتنا 
الطموح هو  الدور، بل  التفكير في هذا  الموسم يتجاوز  هذا 

الذهاب بعيدا في هذه النسخة من البطولة«.
االتحاد،  بنادي  القدم  من جانبه، وصف مدافع فريق كرة 
المعتصم باهلل الصبو، فوز فريقه على أكوا يونايتد النيجيري، 
»الكونفديرالية«،  من   32 دور  ذهــاب  في  ــد،  واح بهدف 

بـ»جيدة–صعبة«.
وعلل الصبو رؤيته لنتيجة اللقاء، الذي أقيم األربعاء الماضي 
في تونس، بأن هدفا واحدا قد يعرض الفريق للخطر حسب 
ظروف لقاء اإلياب على أرض الفريق المنافس، إال أنه قال في 
على  قادرا  وسيكون  قوي  فريق  »االتحاد  إعالمية:  تصريحات 
خطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 من مباراة اإلياب في نيجيريا 
في 16 من مارس الجاري، فنحن نملك القوة والطموح الكافيين 

لتحقيق الهدف والذهاب بعيدا في هذه النسخة من البطولة«.
يذكر أن فريق االتحاد تأهل األحد الماضي إلى دور الـ 16 
بهدف  الوحدة  على  فوزه  بعد  القدم،  لكرة  ليبيا  كأس  من 
نظيف، في المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس الدولي، ما عزز 

من جدية مرحلة االستعداد لمباراة العودة مع أكوا يونايتد.
الهجوم  تفعيل  أن  القلق،  دواعي  ومن 
في  المطلوب  بالشكل  يكن  لم  االتحادي 
مباراة الوحدة، ما جعل الفريق يفوز بهدف 
وحيد أحرزه بعد مرور 55 دقيقة من انطالق 
المباراة، أحرزه من ركلة ثابتة حرة لالعبه، 
صهيب بن سليمان، في المقابل، لم يكن 
إذ  الوحدة،  أمام  بالمحكم  االتحاد  دفاع 
التهديفية  الفرص  من  عددا  العبوه  أهدر 
بعد أن اخترقوا الدفاعات بسهولة متكررة.

ودفاعا عن مهاجمي العميد، قال محمد 
الــدوري  مسابقة  في  جيد  بشكل  نمضي  »نحن  الطبال: 
الممتاز ونقترب من المربع الذهبي للبطولة، فهدف االتحاد 
الحالي هو تحقيق البطولة رقم 18 إلسعاد جماهير »تيحا«، 
كما أننا بلغنا دور الـ32 من كأس ليبيا، أما بخصوص منظور 
االتحاديين لبطولة كأس االتحاد األفريقي »الكونفدرالية«، 
فنحن نفكر في كل دور على حدة، ونسعى ألن نذهب بعيدا 
فالفريق  األفريقي،  اللقب  نحقق  ال  ولم  البطولة،  تلك  في 
يملك كل المقومات، من طاقم فني على أعلى مستوى، قادر 
وأفريقيا،  محليا  مرضية  نتائج  لتحقيق  االتحاد  قيادة  على 
أفريقيا  في  باع طويل  لهم  الذين  المدربين  من  فغارزيتو 
من  كوكبة  الفريق  يضم  وكذلك  كثيرا،  يساعدنا  ما  وهذا 

الالعبين المميزين«.

في
املرمى

ليبيا تستعد لشمال 

أفريقيا من إيطاليا

لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة القدم، تؤكد إقامة 
مباراة السويحلي واالتحاد المصراتي، اليوم، وبحضور 

الجماهير، بعد تجديد موافقة مديرية أمن مصراتة.

معتز العوامي، العب فريق التحدي، يؤكد أنَّه ◆
مصاب بإلتواء في الركبة، حدثت قبل مباراة 
فريقه أمام وفاق أجدابيا ببطولة الكأس، ما 

سيجعله يغيب عن الفريق خالل الفترة المقبلة.

◆

قائمة تضم   ،2003 للناشئين مواليد  ليبيا  لمنتخب  الفني  الجهاز  أعلن 
24 العبا، لخوض بطولة ودية تقام في إيطاليا شهر أبريل المقبل، في 

إطار االستعداد لبطولة شمال إفريقيا لهذه المرحلة السنية.
مؤيد  فكرون،  ناصر  فرج  الخروبي،  محمد  المنذر  هم  والالعبون 
الدائم، مختار عمر  الزياني، محمد ناصر عبد  فرج ساطي، حسام سليم 
محمد، أحمد إبراهيم الشاعري، تميم رفيق الكاديكي، خالد عبد الرحمن 
إبراهيم، عبد اهلل صالح عبد المجيد، مالك البرناوي، محمد منير الهادي، 
سته،  بو  الدين  نور  صهيب  رمضان،  علي  محمد  العبود،  عادل  ياسين 
محمد فتحي سويسي، أحمد محمد الكيب، محمد الطاهر محمد، عاصم 
عمار مفتاح، عز الدين البكوش،عبد المهيمن راشد، محمد مجدي علي، 

شيباني مبروك الساعدي، محمد محمود، بوبكر فضيل.
الوطني  المدرب  للناشئين،  الليبي  المنتخب  تدريب  على  ويشرف 
الحراس  ومدرب  المنتصر،  أحمد  المدرب  ويساعده  العيساوي،  فوزي 

أيوب الحاسي.
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أكدت صحيفة »ماركا« اإلسبانية أن 
الفرنسي أنطوان غريزمان وزوجته بدءا 
عملية البحث عن منزل في برشلونة، وسط 
ارتفاع وتيرة إشاعات انتقال الالعب لصفوف 
الفريق الكتالوني الصيف المقبل.

وأفاد »راديو كتالونيا« أن زوجة غريزمان 
زارت وكالة عقارات في برشلونة، سعيا 
في إيجاد منزل مناسب في المدينة، 
و قامت بزيارة بلدة كاستيلديفيلز، 
التي يقيم فيها عدد من نجوم 
برشلونة مثل األرجنتيني ليونيل 
ميسي واألوروغواياني لويس سواريز 
والبرازيلي فيليب كوتينيو.

وتؤكد التقارير على أن اتفاق 
غريزمان )26 عاما( لالنتقال إلى 
برشلونة الصيف المقبل، يقضي بدفع 
النادي الكتالوني قيمة فسخ عقده مع 
أتلتيكو مدريد والتي تبلغ قيمتها 100 
مليون يورو.

100

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

● منتخب ليبيا تحت 17 سنة

يسجل فريق »أكوا يونايتد« النيجيري، حضوره 
الفريق  وهو  األفريقية،  الواجهة  على  الثاني 
الذي يعد حديث العهد على صعيد كرة القدم 
النيجيرية واألفريقية، حيث يعود تاريخ تأسيسه 
قبل  األخيرة  مشاركته  فبعد   ،1996 العام  إلى 
»أكوا  فريق  ظهر   2016 موسم  أعوام،  ثالثة 
يونايتد« ليمثل الكرة النيجيرية هذا الموسم في 
»الكونفدرالية«  األفريقي  االتحاد  كأس  بطولة 
عقب تتويجه ببطولة كأس نيجيريا لكرة القدم 

للموسم الماضي.
مواجهة  في  »أكوا«  فريق  القرعة  وأوقعت 
في  »أكوا«  ونجح  الكونغولي،  كلوب«  »فيتا 
»فيتا  أطاح  عندما  مدوية،  مفاجأة  تحقيق 

فاز  حيث  جماهيره،  وبين  ملعبه  على  كلوب« 
ذهابا بهدف، وهزم بمثله في لقاء العودة، 

إال أنه حسم التأهل بركالت الترجيح.
الفريق  عاد  الحالي  العام  وخالل 
الثانية،  للمرة  األفريقية  الواجهة  إلى 
التمهيدي  الدور  في  القرعة  وأوقعته 
فريق  مواجهة  في  لـ»الكونفدرالية« 
نجح  الذي  غامبيا،  بطل  بانغول«  »رويال 
عليه  بالفوز  النيجيري  الفريق  مفاجأة  في 

لكن  لهدف،  بهدفين  داره  عقر  في  ذهابا 
واستعاد  الموقف  تدارك  يونايتد«  »أكوا 

ملعبه  خارج  إيابا  الفوز  وسجل  سريعا  توازنه 
ليواجه  الـ32،  للدور  ليتأهل  لصفر،  بهدفين 

فريق »االتحاد«، ممثل الكرة الليبية.
تضع  يونايتد«،  »أكوا  فريق  نتائج 
»االتحاد« أمام حقيقة مهمة، أال وهي 
أن هذا الفريق يمتلك قوة هجومية 
وإرادة قوية في الوصول إلى مرمى 
هزيمته  من  وبالرغم  المنافس، 
األربعاء  يوم  »االتحاد«  أمام  ذهابا 
»العميد«  واحتياج  الماضي،  قبل 
دور  إلى  يتأهل  كي  فقط  للتعادل 
الكرة  ممثل  هجوم  أن  إال   ،16 الـ 
السهل،  بالصيد  يكن  لن  النيجيرية، 
التحلي  »االتحاد«  العبي  على  يتوجب  ما 

بالروح واإلرادة األقوى، للتأهل من نيجيريا.

جماهير »أكوا يونايتد« تبطل مفعول قوته الهجومية

»شرع« الوحدة يهدد رجب بتحكيمية الـ »الكاف«

دفاع العميد جاهز إلجهاض »ريمونتادا« نيجيرية
االتحاد يجدد الحوار مع أكوا يونايتد بطموح التأهل لدور الـ 16 في »الكونفدرالية« 

بنغازي–زين العابدين بركان

غارزيتو متفائل فى 
قدرة فريقه على العبور 

للدور القادم

فرض مهاجم فريق »االتحاد«، معاذ عيسى، نفسه خالل 
أوراقه  وإحدى  األول،  الكرة  لفريق  نجما  وجيزة،  فترة 
عاد  أن  بعد  »المنقذ«،  لقب  عليه  أطلق  حتى  الرابحة، 
أعتاب  على  من  والفوز  المنافسة  أجواء  إلى  بالفريق 

الرمق األخير لعدد من المباريات.
ونجح معاذ عيسى، في مباراة الذهاب لدور الـ 64 في كأس 

النيجر، فريق »الساحل«،  االتحاد األفريقي، بين »االتحاد« وبطل 
في تونس في إعادة فريقه إلى الواجهة وإنقاذه من السقوط في 
الدقيقة  والفوز بهدف في  المباراة  نقاط  له  التعادل، وخطف  فخ 
األخيرة من المباراة، ليسجل أيضا أول أهدافه األفريقية، ما مهد 
داره  عقر  في  النيجر  بطل  شباك  ليدك  »االتحاد«  أمام  الطريق 

بثالثية، ويتأهل على حسابه للدور 32 من »الكونفدرالية«.
لقاء  في  متشابه،  سيناريو  وفي  المشهد  نفس  معاذ  وكرر 
الذهاب لدور الـ 32 أمام بطل نيجيريا »أكوا يونايتد«، في تونس 
غارزيتو، ودفع  الفرنسي دييغو  المدرب  راهن عليه  أيضا، حين 
به في الدقائق العشر األخيرة من اللقاء، وكانت النتيجة واألداء 
أهداف،  دون  متعادال  النيجيري  الفريق  خروج  إلى  يشيران 
وخسارة »االتحاد« لفرصة التقدم واألسبقية قبل لقاء العودة 
في نيجيريا، لكن معاذ أراد أن يقول كلمته مرة أخرى، وينقذ 
فريقه ويقوده لفوز ثمين في الوقت القاتل، عندما أحرز الهدف 

الوحيد والفوز للعميد قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة.
بدور  ليقوم  معاذ  على  اآلمال  تعقد  باتت  »االتحاد«،  جماهير 

المنقذ من جديد في لقاء اإلياب في نيجيريا، يوم األحد المقبل، 
ويحرز هدفا يعزز تأهل فريقه لدور الـ 16.

لنجم  األول  هو  المحلي،  الكروي  الموسم  ويعد 
الذى  عيسى،  معاذ  الواعد،  ومهاجمه  قص »االتحاد« 

»االتحاد«  فريقه  مع  أهدافه  شريط 
ويتطلع  المحلية،  المنافسات  قبل  أفريقيا 
ذكريات  األذهان  إلى  يعيد  موسم  لتقديم 
السمراء  القارة  »االتحاد« في مالعب  فريق 
النهائي  قبل  الدور  إلى  ووصل  سبق  التي 

في بطوالتها الثالث.

جماهير تيحا تبحث
عن المنقذ معاذ

معاذ سجل هدفي »االتحاد« بذهاب دوري 

الـ 64 و32 في الدقيقة األخيرة

 نشأ من 22 سنة وظهر مرتين قاريا

يتهم التحكيم بإفساد مواجهة فريقه مع االتحاد

هاجم عبد العظيم الشرع، نائب رئيس نادي الوحدة السابق، وعضو اللجنة 
الفنية لفريق كرة القدم، طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام االتحاد، 

والتي اقيمت أمس االثنين، في مسابقة كأس ليبيا.
وقال الشرع في تصريحات لموقع : "مباراة الوحدة واالتحاد كانت جميلة، 

وزادها جماال الجماهير الرياضية التى تزينت بها مدرجات الملعب".
رجب  محمد  الــدولــي،  المباراة  حكم  اهلل  سامحه  »ولكن  واســتــدرك: 
ومساعديه، لقد أفسدوا جمال هذه المباراة التى تبين لنا من خالل اإلعادة، 

أن عددا من حاالت التسلل ضد فريق الوحدة، ال وجود لها«.
وأضاف: "الحكم احتسب لمسة يد خارج المنطقة، ولم يكن قرارا صحيحا، 

وهي التي أتاحت لالتحاد تسجيل الهدف الوحيد".
باالتحاد  التحكيم  لجنة  رئيس  يكون  أال  الشرع  العظيم  عبد  وتمنى 
اإلفريقي، قد شاهد مباراة األمس حتى ال يقع محمد رجب وطاقمه الدولى 

فى التسلل حسب قوله.
توافرت  طالما  للوحدة،  أوفــر  وحظ  لالتحاد  »مبروك  الشرع:  واختتم 
النزاهة«، وكان نجح فريق االتحاد، في التأهل لدور 16 من كأس ليبيا لكرة 
القدم، عقب تفوقه على الوحدة بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين 

مساء االثنين الماضي، بملعب طرابلس الدولي وبحضور جماهيري كبير.

مليون لفسخ العقد

● من مباراة االتحاد والوحدة

● عيسى

● غارزيتو

● غريزمان



فريق  وكشف  أيام،  بضعة  سوى  تمض  لم 
تلقي  على  القدرة  من  موقعه  »التحدي« 

الصدمات وتفادي تبعاتها.
مساء األربعاء قبل الماضي، تعرض الفريق 
أبطال  دوري  بطولة  في  مبكرة  صدمة  إلى 
إياب  لقاء  خاض  عندما  القدم،  لكرة  أفريقيا 
ستارز«  »أدونا  أمام  البطولة  من   64 الـ  دور 
في  الليبية  الكرة  ممثل  وأخفق  غانا،  بطل 
به  تقدم  الذي  الهدف  فارق  على  المحافظة 
في لقاء الذهاب، ليخسر بهدفين إيابا في غانا 

ويودع البطولة.
على الصعيد المحلي، كان فريق »الفهود« 
بخطى  الممتاز،  الدوري  بطولة  في  يمضي 
رائعة ومثالية، بحصوله على العالمة الكاملة، 
»أدونا«  أمام  للخسارة  يتعرض  أن  قبل 
الفريق  ليتلقى  األبطال،  دوري  من  والخروج 
ضربة موجعة وخسارة أولى له في الدوري، 
بهدفين  بملعبه  سرت«  »خليج  فريق  أمام 
االنتصارات  لسلسلة  حدا  ليضع  لصفر، 

المتتالية طوال رحلة الذهاب.
»التحدي«،  ظاهرة  ملف  فتحت  »الوسط« 
لتناقش فيها قدرة الفريق على إحداث التوازن 
أن  قبل  هزة،  ألي  تعرضه  حال  والتماسك 
يطيح  سقوط  إلى  مباراة  في  الخسارة  تتحول 

بالفريق من حيث أتى.
التي  لـ»التحدي«  األولى  الخسارة  وكون 
هي  سرت«،  »خليج  من  ملعبه  على  تلقاها 
ثم  الهبوط  لمرحلة  تصل  ولن  عابرة،  حالة 
المقبلة  األيام  تؤكدها  الخلف،  إلى  التدهور 
التي ستحسم هذا الجدل حول قدرة »الفهود« 

على الخروج من نفق التراجع.
»أهلي  فريق  سيواجه  حيث  المقبل،  واألحد 
طرابلس« ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة 
كأس ليبيا، وهو لقاء رد اعتبار بالنسبة لفريق 
»األهلي«، الذى سبق أن حرمه »التحدي« أواخر 
أفريقيا  الليبية  الكرة  تمثيل  الماضي من  العام 

وجرده من البطاقة القارية في المربع المؤهل 
لتحديد هوية ممثلي الكرة الليبية في بطولتي 

القارة »دوري األبطال وكأس االتحاد«.
موعد  على  »التحدي«  فريق  سيكون  ثم 
بعد  وخطورة،  قوة  باألقل  ليس  اختبار  مع 
في  ملعبه  على  يلتقي  حين  أسبوع  من  أقل 
مباراة مؤجلة، أمام فريق »األخضر« الذي كان 

»التحدي« فاز عليه ذهابا على ملعبه بهدف.
للدفاع  »التحدي«  خاللها  يتطلع  مباراة  في 

سرت  ملعب  خسارة  آثار  ومحو  حظوظه  عن 
الفوز  نقاط  وخطف  جماهيره  ومصالحة 
فرق  توازنه وصدارة  إيه  تعيد  قد  التي  الثالث 
موقتا  يتصدرها  بات  التى  الثانية  المجموعة 
تسع  من  نقطة   20 برصيد  »النصر«  فريق 
انتعاشة  شهد  الذى  الفريق  وهو  مباريات، 
يتصدر  جعلته  اإلياب  مرحلة  خالل  كبيرة 
المشهد بتحقيقه ثالثة انتصارات متتالية داخل 

وخارج قواعده.

فريق »النصر« يتربص بـ»التحدي« ليحتفظ 
مواجهتي  على  عطفا  أنه  خاصة  بالصدارة، 
»أهلي طرابلس« و»األخضر«، تنتظر »الفهود« 
مباراة لن تقل أهمية في 30 من شهر مارس 
الجاري أمام »األندلس«، متذيل الئحة الترتيب، 
فريق  يلتقي  أن  قبل  إمساعد،  مدينة  بملعب 
البيضاء،  بملعب  ملعبه  خارج  الجبل«  »شباب 
وصوال آلخر مباريات الفريق في الدوري، عندما 
على  ومنافسه  المباشر  ومالحقه  جاره  يلتقي 
بطاقة المجموعة الثانية، فريق »النصر«، الذي 
يشهد انتعاشة على مستوى النتائج واألداء منذ 
الوطني  المدرب  مع  الدوري،  إياب  فترة  بداية 
المخضرم، عبد الحفيظ أربيش، وتعزيز الفريق 
الذي  والمحترفين  الالعبين  من  بعدد  صفوفه 

قدموا اإلضافة.

توعد وانتظار
حول  »التحدي«  لالعبي  فعل  ردة  أول  في 
صعوبة المرحلة المقبلة، التي ستبدأ بمواجهة 
مهاجم  قال  الكأس،  في  طرابلس«  »أهلي 
أتم  على  فريقه  إن  الشريف،  طه  »الفهود«، 
في  طرابلس«،  »األهلي  لمواجهة  االستعداد 
دور الـ32 من مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم.

الشريف: »الفريق قدم مباراة جيدة  وأضاف 
أية  دون  الفوز  في  ونجح  أجدابيا،  وفاق  أمام 
فلن  سرت  خليج  أمام  الخسارة  أما  صعوبة، 
فالتحدي  المقبلة،  المرحلة  عنوان  هي  تكون 
ذلك  نثبت  ولعلنا  وبسرعة،  العودة  على  قادر 
من  والتأهل  طرابلس  أهلي  أمام  لقائنا  في 
جديد على حسابه إلى دور الـ16 من الكأس«.

كما أشار الشريف إلى أن معنويات الالعبين 
تأثرنا  بالفعل  »نحن  وأضاف:  للغاية،  عالية 
أبطال  دوري  في  الغاني  أدونا  أمام  بالخسارة 
خليج  مواجهتنا  في  ظهر  ما  وهذا  أفريقيا، 
سرت وتلقينا الخسارة األولى للفريق محليا هذا 
الموسم، إال أن السبب يعود إلى اإلجهاد الذي 
أغلقنا  ونحن  غانا،  إلى  رحلتنا  في  له  تعرضنا 
من  التحدي  الجمهور  وسيرى  الصفحة  هذه 

جديد أمام األهلي«.

التحدي يدافع عن كبريائه.. والنصر عينه على القمة
توابع الصدمة األفريقية تهدد مسيرة التحدي في الدوري

بنغازي–زين العابدين بركان

بداية متعثرة إيابا.. ومباريات 
ماراثونية ومواجهات محفوفة 

بالمخاطر تهدد »الفهود«
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أكد الجهاز الفني لفريق الكرة األول 
بنادي االتحاد، بقيادة جرازيتو، أن 

مهاجم الفريق، عبد السالم الفيتوري، 
لن يتمكن من مشاركة الفريق في 

مباراته يوم األحد المقبل، أمام أكوا 
يونايتد بطل نيجيريا، في إياب دور الـ 

32 من كأس االتحاد األفريقي لكرة 
القدم.

وتعرض الفيتوري لإلصابة قبل 
لقاء الذهاب الذي خاضه الفريق يوم 

األربعاء الماضي على ملعب الطيب 
المهيري بتونس، وانتهى بفوز االتحاد 

بهدف وحيد أحرزه معاذ عيسى في 
الدقيقة األخيرة من اللقاء.

ويعتبر الفيتوري من ركائز الهجوم 
للفريق الليبي، وغيابه عن التشكيلة 

األساسية يعتبر ضربة للمدرب جرازيتو.
ويلتقي االتحاد نظيره أكوا النيجيري 
بعلى ملعب األخير، يوم األحد المقبل، 

ويكفي العميد الليبي التعادل بأي 
نتيجة ليتأهل إلى دور الـ 16 من 

»الكونفيدرالية«. بطولة 

اإلصابة تحرم الفيتوري 
من مهاجمة أكوا يونايتد

أحرز راسل وستبروك 32 نقطة وحقق ثالثة 
سيتي  أوكالهوما  ليقود  مزدوجة  ــام  أرق
ثاندر للفوز 119-107 على أتالنتا هوكس 
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
كرة   12 على  وستبروك  واستحوذ  الثالثاء، 
ليحقق ثالثة  12 كرة حاسمة  مرتدة ومرر 
مسيرته  في   100 للمرة  مزدوجة  ــام  أرق

الحافلة في المسابقة.
هذا  حقق  أن  ــب  الع ألي  يسبق  ــم  ول
اإلنجاز باستثناء أوسكار روبرتسون وماجيك 

جونسون وجيسون كيد.
21 نقطة وقاد  أنطوني  وسجل كارميلو 
كما  الثاني،  الشوط  في  ثاندر  انتفاضة 
 20 البديل جيرامي غرانت بتسجيل  ساهم 

نقطة.
وأحرز  قوي  بشكل  برنس  تورين  وظهر 
دينيس  زميله  وأضاف  لهوكس  نقطة   25
شرودر 18 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيا 

لتجنب الهزيمة الرابعة على التوالي.
وأنهى سان أنطونيو سبيرز سلسلة من 
لكنه رغم ذلك خسر  ثالث هزائم متتالية، 
بعد  مباريات،  سبع  آخر  في  مــرات  خمس 
فوزه 108-72 على أورالندو ماجيك المتعثر.

نقطة   24 أولدريدج  الماركوس  وسجل 
أحرز  بينما  نقطة،   13 ميلز  باتي  وأضــاف 
داني كرين وديجونت موراي وباو جاسول 
11 نقطة لكل منهم، إضافة إلى عشر نقاط 

من توني باركر.

مانشستر يونايتد ينفق 350 
مليون يورو ويفشل

3 أرقام مزدوجة للمرة 100 
في مسيرة وستبروك

يونايتد  مانشستر  ــادي  نـ تلقى 
يد  على  صادمة  خسارة  اإلنجليزي 

نظيره نادي إشبيلية اإلسباني بهدفين 
مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت 

بينهما مساء أول أمس الثالثاء على ملعب أولد 
بطولة  من  النهائي  ثمن  الدور  إياب  في  ترافورد 

دوري أبطال أوروبا، صحيفة »ماركا« اإلسبانية وجهت 
الفني  المدير  مورينيو  جوزيه  إلى  عديدة  انتقادات 
للشياطين الحمر بعد هذا الخروج المخيب من الدور 
اإلقصائي األول في التشامبيونز ليغ وعلى يد إشبيلية 

المتدهور في الليغا.
وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن مورينيو 
ومنذ توليه اإلدارة الفنية ليونايتد أنفق حوالي 350 
مليون يورو على التعاقد مع الالعبين لتدعيم صفوف 
في  ينجح  لم  النهاية  في  لكنه  المختلفة،  الفريق 

تخطي دور الـ16 من البطولة.
في حين تعاقد مورينيو مع كل من بول بوغبا 
"42 مليون  "105 مليون يورو"، هنريك مخيتاريان 

يورو، لكنه رحل في الشتاء إلى ارسنال"، إيريك بايلي 
مليون   84.7« لوكاكو  روميلو  ــورو«،  ي مليون   38«
يورو«، نيمانيا ماتيتش »44.7 مليون يورو« وفيكتور 

لينديلوف »35 مليون يورو«.
كل تلك األسماء دخلت ضمن المشروع الذي يتبعه 
السبيشيال وان من أجل إعادة مانشستر يونايتد إلى 
مصاف كبار إنجلترا وأوروبا بأسرع وقت ممكن، لكنه 
واجه صدمة كبرى بالخروج المبكر من دوري األبطال.

البطل األكبر بالنسبة للمدرب  وسام بن يدر كان 
له  ليسجل  بديال  أقحمه  الــذي  مونتيال  فينتشينزو 
هدفين في أربع دقائق ويحسم له تأهل الفريق إلى 
ربع النهائي، باإلضافة إلى تقديم العب خط الوسط 
ستيفن نزونزي عرضا ال يصدق في خط وسط الفريق 

األندلسي في عودته إلى إنجلترا.

السلة األميركية

ال تعترف باألقزام

لالعبي  وحوافز  شهرية  رواتب  تقديم  األجسام،  بناء  اتحاد  قرر 
توزع  مالية  لجوائز  تخصيصه  إلى  باإلضافة  الوطنية،  المنتخبات 

على الفائزين ببطولة ليبيا.
من جانبه، قال رئيس اتحاد بناء األجسام، عادل القريو، خالل 
اللعبة،  بأسرة  اإلدارة،  مجلس  عقده  الذي  السنوي  االجتماع 
لرياضيي  ورواتب  مكافآت  سيخصص  »االتحاد  الجاري:  األسبوع 
المنتخب الوطني، ابتداء من مطلع شهر أبريل المقبل، استعدادا 
ديسمبر  خالل  بالبرتغال  ستقام  التي  المتوسط  البحر  لبطولة 
المقبل، وألول مرة في تاريخ اللعبة بليبيا، سيتم تخصيص مبلغ 
مالي لبطولة ليبيا لبناء األجسام والتي ستقام خالل شهر سبتمبر 
المتوسط  البحر  بطولة  منافسات  لخوض  استعدادا  المقبل 

بالبرتغال«.
 15 وأعلن القريو، أنه سيتم منح الفائز األول في بطولة ليبيا 
القريو في  آالف. وأضاف   5 والثالث  آالف   10 والثاني  ألف دينار، 
شهر  خالل  صحفيا  مؤتمرا  سيعقد  أنه  اإلدارة،  مجلس  اجتماع 
من  الرياضيين،  من  عدد  رعاية  عن  اإلعالن  خالله  يتم  أبريل، 
الفنية  اللجنة  رأي  على  بناء  أخرى،  راعية  وشركات  االتحاد  قبل 

باالتحاد.
تم  ما  سعيد،  أحمد  االتحاد،  عام  أمين  استعرض  جانبه،  من 
لالتحاد  األساسي  النظام  وضع  بخصوص  إجــراءات  من  اتخاذه 
ورياضي  دولــي  وحكم  قانوني  رجل  من  فنية  لجنة  وتشكيل 

الجمعية  إقراره في اجتماع  النظام األساسي قبل  دولي لمراجعة 
مختلف  من  األعضاء  بعض  تسمية  تم  كما  القادم،  العمومية 
أفريقيا،  بطولة  في  للمشاركة  مستعجلة  آلية  ووضع  المناطق، 

حالة التأكد من موعدها المقرر نهاية أبريل المقبل بتونس.

بناء األجسام يخصص مرتبات للدوليين وجوائز لبطولته
عن  اليد،  لكرة  الليبي  باالتحاد  المسابقات  لجنة  أعلنت 
المجموعة  لفرق  الرابع  األسبوع  مباريات  إقامة  موعد 

الثانية، المقرر انطالقته غدا الجمعة.
مباريات،   6 بإقامة  الرابع  األسبوع  منافسات  وتبدأ 
حيث يلتقي غدا بقاعة بنغازي، فريق األنوار مع األخضر، 
والكفاح  الهالل،  مع  دارنــس  يلتقي  البيضاء  وبقاعة 

واالنتصار.
يتبارى  البيضاء،  بقاعة  مباريات  ثالث  السبت  وتقام 
يلتقي  المروج  وبنغازي  بنغازي،  األهلي  مع  الكريمة 

قاريونس، والسواعد يواجه النصر.

اليد،  لكرة  طرابلس  أهلي  فريق  بعثة  اليوم  لحقت 
للمشاركة  تونس  إلى  االتحاد،  نادي  في  بشقيقتها 
انطالقها  المنتظر  العربية  األنــديــة  بطولة  فــي 

بمدينة صفاقس بداية من الخميس المقبل.
وزعت،  عربيا،  فريقا   12 بمشاركة  البطولة  وتقام 
األولى  ضمت  مجموعتين،  إلى  القرعة،  طريق  عن 

العراقي  والشرطة  القطري  والغرافة  طرابلس  أهلي 
وعين التوتة الجزائري ومولودية وجده المغربي.

بينما تشكلت المجموعة الثانية من االتحاد الليبي 
جدة  وأهلي  القطري  وقطر  التونسي  الزيت  وساقية 
سداد  وأهلي  الجزائري  ــو  أرزي وترجي  السعودي 

العماني.

أهلي طرابلس واالتحاد في مواجهة 10 فرق عربية

لجنة مسابقات اليد تعلن موقف المجموعة الثانية

● من استعراضات بناء األجسام الليبية

تسبب »المدلل« البرازيلي الشاب نيمار في خلق الجدل من جديد 
في صفوف النادي الكتالوني »برشلونة« بسبب رغبة الالعب في 

العودة لصفوف ناديه من جديد.
باريس سان جيرمان وكسر  الرحيل لصفوف  قرر  نيمار  وكان 
الصيف  في  يورو  مليون   222 بلغ  بمبلغ  برشلونة  مع  تعاقده 

الماضي.
ورحب ليونيل ميسي بفكرة عودة نيمار لملعب كامب نو من 
جديد وهو ما تسبب في غضب شديد لدى جوزيب ماريا بارتوميو.
رئيس برشلونة ذكر ميسي بالقضايا المرفوعة من قبل الالعب 
ووالده ضد النادي ودفاع برشلونة عن نفسه في الفيفا والقضاء 

في مواجهة الالعب.
جديد  من  نيمار  بعودة  المطالبات  برشلونة  رئيس  ويرفض 
أنف  رغم  ورحيله  الالعب  تصرفات  مع  خاصة  النادي  لصفوف 
الحقوق  بجميع  المطالبة  بجانب  تعاقده  في  بند  الجميع مستغال 

المالية الخاصة بتمديد عقده رغم الرحيل.
راكيتيتش  سواريز،إيفان  لويس  ميسي،  ليونيل  مثل  العبين 
وفيليب كوتينيو عاندوا رغبة بارتوميو وأكدوا ترحيبهم الشديد 
بفكرة عودة نيمار للنادي وهو ما زاد من غضب بارتوميو الذي 

أغلق الباب تماما في وجه النجم البرازيلي.
"نيمار"  البرازيلي  الالعب  إسبانية  صحافية  تقارير  ربطت 

أجل  من  جيرمان  باريس سان  الرحيل عن صفوف  في  بالتفكير 
الصيفية  االنتقاالت  فترة  في  مدريد  ريال  صفوف  إلى  االنتقال 

المقبلة.
ووفقا لشبكة "دايلي إكسبريس" البريطانية تلقى نيمار تحذير 
من قبل لويس سواريز رفيقه السابق في صفوف برشلونة بعدم 

االنتقال إلى ريال مدريد.
بنيمار عقب خروج  اتصال هاتفي  أجرى  األوروغوياني  الالعب 
الموسم  في  األوروبي  األبطال  دوري  من  جيرمان  سان  باريس 
إلى  الذهاب  قرر  حال  في  يندم  سوف  أنه  له  ليؤكد  الحالي 

سانتياغو بيرنابيو.

نيمار يشعل الفتنة بين نجوم برشلونة والرئيس

● من مباراة التحدي وأدونا الغاني

● الشريف

● مورينيو
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 كل شيء  

أقوالهم

موقف الجزائر إزاء ليبيا كان في 
البداية محتشمًا في الوقت الذي كان 
عليها الوقوف منذ البداية إلى جانب 
الشعب الليبي الشقيق لرد الدّين 

تجاه الليبيين
المبعوث األممي السابق الجزائري

األخضر اإلبراهيمي

ضبط وتوقيف 11 ناقلة لتهريب 
الوقود داخل المياه اإلقليمية الليبية
رئيس مكتب التحقيق بمكتب 

النائب العام
الصديق الصور

مـاذا تنتظر من تشريعات؟
متـى يمكن حسم إجرائها؟

أيــن قانونها؟
مــن سيشرف عليها من الحكومتين؟

كيـف سيتحرك المرشحون شرقًا وغربًا وجنوبًا 
في حمالتهم االنتخابية؟  

لماذا ال تؤجل ويكتفى بتعديل المجلس الرئاسي وتشكيل 
االنتخاباتحكومة وحدة وطنية؟

ربيع متجدد

الفرق كبير بني أن نتحسر عما تولى،
وأن نعيش الحلم بوطن جديد

ينهض من تحت الركام

محمد عقيلة العمامي

عيد  هيمنجواي(  )إرنست  األمريكي  الكاتب  رواية  من  لفقرة  بسيط  بتصرف  ترجمة،  هذه 
متنقل:

تتعرى  وفيما  الخريف،  في  حزينا  تكون  أن  متوقعا  األشجار،  أوراق  تساقط  إلى  "ترنو 
مثل  يموت  منك  جزءا  أن  تنتبه  القارص،  الشتاء  برد  ومواشير  الرياح  تواجه  وهي  فروعها 
أن  غير  جديد،  من  سيفيض  النهر  وأن  قادم  الربيع  أن  تعلم  ولكنك  عام.  كل  األشجار 
طفال  أن  لو  كما  األمر  فيبدو  األزهار؛  تغتال  الباردة  ورياحه  الشتاء  أمطار  هطول  تواصل 

مات دونما سبب".
أراها  كنت  أنني  غير  أيضا.  الرائعة  أماسينا،  في  الرائعة  المقولة  هذه  رددنا  ولطالما 
فصولها،  وتعاقب  الحياة  الستمرار  جميال  توصيفا  أرها  كنت  اآلن.  أراه  عما  يختلف  بمعنى 
يدمر  "اإلنسان  والبحر:  العجوز  رواية  في  قال،  الذي  الكاتب،  أبدا إلحساس هذا  أنتبه  ولم 
يحزنني،  الخريف  فال  تهزم..  أاّل  وتثابر  بالدمار،  اإلحساس  ترفض  روحي  يهزم".  ال  ولكنه 
الذين  أولئك  أو  التي تهب بين حين وآخر ممن كنت أعتقد أنهم أصدقاء،  الوجع  وال رياح 
مواشير  مواجهة  في  أسير  مهانة.  من  رفعتهم  ممن  افتراء  وال  فخذلوني،  فيهم  وثقت 

القارص، ولكن بهمة روح ربيعية. الشتاء 
فوق  ويتهالك  مكتبي،  يدخل  عندما  عامر،  بن  رؤوف  الدكتور  المرحوم  صديقي  وأتذكر 
فأناكفه:  الليلية؛  كتفه  آالم  من  غالبا  ويشكو  يوليو،  حر  من  عرقا  يتفصد  المعتاد  كرسيه 
"عندك  متبسما:  فيجيبني،  عاما؟"  ثمانين  يحمل  لكتف  يحدث  أن  تتوقع  وماذا  أستاذي  "يا 
ال  األربعين..  في  توقف  بالسنين  إحساسي  أن  "المشكلة  سريعا:  يستدرك  ولكنه  حق.." 

أحس أبدا أنني كهل".
أعتقد  زلت  ما  الثمانين.  نحو  مسرع  أنني  أبدا  أحس  ال  رؤوف؛  الدكتور  مثل  أمسيت 
نصف  من  أكثر  منذ  هلسنكي  في  المتجمد  )فانتا(  نهر  في  قفز  الذي  الشاب  ذلك  أنني 
يظل  أن  كاد  ثلج  كلوح  وأخرجوه  رفاقها،  وبقية  )أولجا(  صديقته  فعلت  مثلما  تماما  قرن، 

كذلك حتى يوم البعث، كان ذلك كله من أجل عيون )أولجا(.
العالم لن  الذي ال يعترف بأن  المتجدد  إنه األمل  ربيع متعددة.  أحلم بمواسم  وما زلت 
المتجدد.  بالربيع  واألمل  الحلم،  يعيش  ال  منا  فمن  الحياة؛  سر  إنه  أحد.  برحيل  ينتهى 
بثينة  جميل  تمنى  مثلما  وليس  عزيز.  وضاء  مشرق  لغد  الدائم  التطلع  هو  بذلك  الحلم 
بشباب جديد: "أال ليتَ ريعاَن الشباِب جديدُ ودهرًا تولى، يا بثينَ، يعودُ ** فنبقى كما 

كنّا نكوُن، وأنتمُ قريبٌ وإذ ما تبذلينَ زهيدُ".
الحلم بوطن جديد ينهض من تحت  الفرق كبير بين أن نتحسر عما تولى، وأن نعيش 
الركام.. بحياة بهيجة، بسالم ومحبة ووئام. أن تتقبل الحياة كما هي وأن تبحث عن بؤر 
تماما  يعود..  ولن  تولى،  عما  حسرة  دون  من  تتجدد،  وهي  الحياة  في  اهلل  وترى  الضوء 
تقلقك  لن  عندها  العظيم.  مبدعها  رسمها  مثلما  حياتك  مراحل  عش  المرء..  كشباب 

حسرة واحدة.

مريم أوزرلي وإطاللة تثير الجدل

المواقع التركية عن خضوع الممثلة التي اشتهرت 
عربيًا باسم »هويام« لعملية تجميل 

جديدة في الوجه. وبحسب تقارير 
صحفية فإن مريم تسعى للظهور 

بشكل يشبه نجمات هوليوود، 
ومؤخرًا بدأت تتبع حمية غذائية 

قاسية لخسارة الوزن، كما 
أجرت عملية تجميلية في 

وجهها.

 طبيبان يستخدمان ساقًا مبتورة 
ملريض كوسادة

علقت السلطات الهندية مهام طبيبين وفتحت تحقيقًا بعدما استُخدمت الساق المبتورة لمريض كوسادة لتسنيد 
رأسه عليها، على ما أفاد مسؤول في مستشفى األحد.. وقال المسؤول في مستشفى »ماهاراني الكسميباي« 
في جهانسي )وسط الهند(، سادنا كاوشيك، لوكالة »فرانس برس«: »أنشأنا لجنة من أربعة أشخاص 
لتحديد هوية الجهة التي وضعت الساق المبتورة تحت رأس المريض«. وأشار إلى أن »تدابير حازمة 
ستتخذ في حال كانت المسؤولية تقع على عاتق طاقم العمل لدينا«، وذلك إثر نشر صور تظهر 
المريض على حمالة مع ساقه المبتورة تحت رأسه.. وقال أقرباء للمريض في تصريحات 
لقناة »إن دي تي في« المحلية إن أفراد طاقم العمل في المستشفى رفضوا 
إعطاءه وسادة.. وأوضح أحد هؤالء واسمه جاناكي براساد للقناة: »عندما 
وصلنا إلى المستشفى رأينا أن ساقه تستخدم كوسادة«، مضيفًا: 
رفضوا«،  لكنهم  التدخل  األطباء  من  عدة  مرات  »ُطلِب 
وطلبوا من أقرباء المريض شراء وسادة بأنفسهم 

من السوق المحلية.

لوحة 
بنصف مليار دوالر

ضمن مجموعة فنية تملكها عائلة روكفلر، تعرض دار »كريستيز« 
للمزادات لوحة نادرة لبيكاسو للبيع بنصف مليار دوالر هذا العام، 
إذ توصف بأنها ربما كانت أثمن مجموعة مقتنيات خاصة، وتمثِّل 

عشرة أعمال معروضة في دار »كريستيز« في باريس، وتتضمن لوحة 
بيكاسو ولوحة أخرى لمونيه، جزًءا صغيرًا جدًا من 1600 قطعة كان 

يملكها يومًا ما الملياردير األميركي ديفيد روكفلر وزوجته بيجي، 
ومن المقرر عرضها في مزاد في مايو يخصص ريعه لألعمال 

التنفيذي السابق  الخيرية.. توفي ديفيد روكفلر، المدير 
لبنك تشيس مانهاتن وحفيد قطب قطاع النفط 

جون دي. روكفلر، العام الماضي عن 
101 سنة.

الزي الليبي يتألق
في ميدان الشهداء
شهد ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس عرضًا 
شعبيًا مفتوحًا للزي التقليدي الليبي بدعوة من جمعية 
»الميعاد للثقافة«، التي اعتادت تنظيم هذا المهرجان 

منذ أربع سنوات، تحت عنوان »اليوم الوطني للزي 
الليبي«.

وارتدى شباب من مختلف المدن ومختلف األعمار الزي 
المتمثل في الفراشية للنساء والبدلة العربية للرجال، 

للتأكيد على أحد الجوانب المشكلة للهوية الليبية، 
والتعريف بها، وحضر المهرجان عديد المقيمين األجانب 

في مدينة طرابلس، الذين حرصوا على التقاط صور 
تذكارية مع الشباب بكامل زيهم التقليدي.

ويكتسي المهرجان أهميته أيضًا في وقت انتشرت 
فيه أزياء غريبة عن المجتمع الليبي، بدأت تظهر في 

بعض المناسبات الشعبية والدينية.

خضعت النجمة التركية مريم أوزرلي البالغة من العمر 35 عامًا، لجلسة تصوير جديدة 
كالسيكية نشرت تفاصيلها على موقع تبادل الصور »إنستغرام«.. ظهرت أوزرلي بوقفة 

غريبة ومالبس ممزقة فى إحدى الصور، مما أعطاها شكاًل مختلًفا عما اعتاد عليه 
جمهورها.. وفي سياق متصل، عاد اسم مريم من جديد ليتصدر الصحف التركية، ليس 
للحديث عن أعمال جديدة تشارك بها ولكن حول حياتها الشخصية.. وتحدثت بعض 
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