
قريبا في ليبيا

أقرت إنشاء منطقة قارية للتجارة احلرة

ليبيا لم توقع على بروتوكول يسمح لألفارقة بحق التنقل واإلقامة

إقامة  على  أفريقية  دولة  و43  ليبيا  اتفقت 
بعد  عالميًا،  األكبر  هي  حرة  تجارة  منطقة 

منظمة التجارة العالمية.
محمد  المفوض،  الخارجية  وزير  وقع  فقد 
سيالة، على »إعالن كيغالي« القاضي بإطالق 
األفريقية،  القارية  الحرة  التجارة  منطقة 
لمنطقة  المؤسسة  االتفاقية  على  وقع  كما 

التجارة الحرة القارية األفريقية.
توقع  لم  الوطني  الوفاق  حكومة  لكن 
وحق  األشخاص  تنقل  حرية  بروتوكول  على 
اإلقامة، والتأسيس المرفق بمعاهدة منطقة 
البروتوكول  وهو  األفريقية،  الحرة  التجارة 
يشار  فقط..  أفريقيًا  بلدًا   27 وقعه  الذي 
أفريقية  سوق  أكبر  وهي  نيجيريا،  أن  إلى 
نسمة،  مليون   190 إلى  عدد سكانها  يصل 
االتفاقية من أساسها..  التوقيع على  رفضت 
فقد انسحب الرئيس النيجيري محمد بخاري 
مزيد  إلى  يحتاج  أنه  بحجة  االجتماع،  من 

الوقت إلجراء المشاورات في بالده. كما عبر 
النقابات  أكبر  النيجيري«،  العمل  »مؤتمر 
بالبالد، عن مخاوفه من عواقب فتح السوق.. 
االتفاقية  على  الموقعة  الدول  بين  ومن 
والسودان  أفريقيا  وجنوب  ومصر  »ليبيا 

والكونغو  وأوغـــنـــدا  وكينيا  وأثــيــوبــيــا 
وناميبيا  وليسوتو  وإريتريا  الديمقراطية 
وبوتسوانا وموزمبيق وسوازيالند وزيمبابوي 

وزامبيا وأنغوال ورواندا وجيبوتي«.
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»النواب«: اقتراح البلديات 
يربك املشهد السياسي

قال النائب األول لرئيس مجلس 
النواب، فوزي النويري، بجهود 

المصالحة التي يقوم بها عمداء 
البلديات، إن مقترح الملتقى 

الثاني للبلديات في طرابلس 
بتشكيل فريق عمل من عمداء 

البلديات، لإلشراف على حوار 
مباشر بين لجنتي الحوار عن 

مجلسي النواب واألعلى الدولة، 
هو »تدخل من العمداء في 

الشأن السياسي«.
وأضاف النويري، تعليًقا 

على توصيات الملتقى الذي 
اختتم أعماله األحد الماضي: 

من »المفترض أن يكون 
دورالعمداء تلطيف األجواء 

بدًل من إرباك المشهد العام 
والمواطن«، نافيًا وجود » بند 

على جلسات مجلس النواب 
بخصوص هذه النتائج«.
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القاهرة–الوسط

<  قادة أفريقيا خالل قمة كيغالي
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مواقيت الصالة - طرابلس

 القرقني في حديث األسرار
 مع »الوسط« 

ص 15

التزام قياسي

تصويت فضائي

فضاء

 نفط

أقرت لجنة مشتركة بالتزام الدول 
األعضاء في »أوبك« والمنتجين 

المستقلين باتفاق خفض إنتاج النفط، 
مشيرة إلى أنه سجل مستوى قياسيًا 

مرتفعًا جديدًا في فبراير، بنسبة بلغت 
%138 الشهر الماضي، مقابل 133% 
في يناير، مسجلين أعلى مستوى من 

اللتزام، مشيرة إلى تقلص سريع 
في تخمة المخزونات، وهو ما يجعل 

المنتجين يقتربون من تحقيق الهدف 
األصلي لالتفاق.

في سابقة هي األولى نوعها، شهدت 
انتخابات الرئاسة الروسية تصويتًا 

نادرًا لرائد الفضاء الروسي الوحيد على 
متن محطة الفضاء الدولية، أنطون 

شكابليروف، إذ أدلى بصوته من المدار 
عبر ممثله قائد نادي رواد الفضاء 

الروسي أوليغ كونونينكو من األرض بعد 
وصوله إلى مركز مراقبة المهمة، جنبًا 

إلى جنب مع ممثلين عن لجنة النتخابات 
الروسية. وقرأ قائد رواد الفضاء أسماء 

المرشحين ألنطون، ومن ثم أعلن رائد 
الفضاء اختياره.

مليون12

 الرهان

»طفلة عروس« في العالم، حسب 
تقرير لمنظمة األمم المتحدة للطفولة 

)يونيسيف(.

بين 7 مدن أميركية يزورها في 20 يومًا، 
يعرض ولي العهد السعودي األمير محمد 
بن سلمان مقاربة جديدة للعالقات مع 

أميركا، في زيارته  األولى منذ تنصيبه 
وليًا للعهد.

متغيرات جديدة طغت على معادلة 
التعاون بين البلدين، وجعلت 
ما كان دفاعيًا ونفطيًا أمس، 

أصبح علميًا وثقافيًا بل وفنيًا 
اليوم.. من البيت األبيض 

إلى جامعتي »هارفارد« و»أم 
أي تي« فالسوق المالية 

ثم »مايكروسوفت« 
و»غوغل« و»آبل«، وصوًل 

إلى هوليوود وشركات 
الطاقة في هوستن، يجس 

بن سلمان نبض تغييراته 
األخيرة في السعودية.

لكن، يبقى الرهان األكبر 
على تغيير الصورة النمطية 

للمملكة وانطباعات 
األميركيين عنها في عهد بن 

سلمان، وهو ما لن يحدث 
بين يوم وليلة أو حتى في 

20 يومًا.

حوار

  »برملانيات من أجل ليبيا« تطالب األمم املتحدة بإنهاء »مأساة« أهالي تاورغاء
أجل  من  »برلمانيات  كتلة  رئيسة  طالبت 
والجهات  الساسة  العايب،  حليمة  ليبيا«، 
أهالي  »مأساة«  وإنهاء  التدخل  بسرعة 
عن  الظلم  ورفــع  القطف  بقرارة  تاورغاء 

المكلومين«.
زيــارة  خــالل  كلمة  في  العايب  ودعــت 
القطف،  بقرارة  تاورغاء  نازحي  مخيمات 
المتحدة  ــم  األمـ األم،  عيد  لمناسبة 
بجدية  التصرف  إلى  العالمية  والمنظمات 
المكتب  بحسب  ــاء،  ــاورغ ت قضية  تجاه 
اإلعالمي لمجلس النواب.. وأعربت العايب، 
تاورغاء  أطفال  مع  تضامنها  عن  األربعاء، 
أمهاتهم،  مع  العراء  في  يبيتون  الذين 
مبدية استياءها من األوضاع اإلنسانية التي 
الصحية  الظروف  ومن  النازحون،  يعانيها 

المتردية جدًا.
كما أبدت رئيسة الكتلة استياءها »من 
إلى  إضافة  الصحية،  الشرب  مياه  قلة 
يعيشها  التي  القاسية  المناخية  الظروف 

المواطن والطفل التاورغي في الخيام«.
وطالبت حليمة العايب الساسة والجهات 

المأساة  هــذه  وإنهاء  التدخل  »بسرعة 
المكلومين«،  عن  الظلم  ورفع  والمعاناة، 
والمنظمات  المتحدة  األمــم  طالبت  كما 
قضية  تجاه  بجدية  بالتصرف  العالمية 

تاورغاء.
وكانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة 
تاورغاء عقدت اجتماعا برئاسة وزير الدولة 
والمهجرين  النازحين  لشؤون  المفوض 
يوسف جالله، أول من أمس، بمقر المجلس 
جرى  حيث  طرابلس،  بالعاصمة  الرئاسي 
نازحي  عودة  ملف  في  المستجدات  بحث 
إلنهاء  والسريعة  العاجلة  والسبل  تاورغاء 
العراقيل التي حالت دون عودتهم المقررة 

باتفاق الطرفين في 1 فبراير الماضي.
وأجمعت اللجنة على ضرورة تفعيل بنود 
اتفاق المصالحة دون إبطاء وتقع على عاتق 
من  واألعيان  والحكماء  المصالحة  لجان 

الجانبين مسؤولية كبرى،
عودة  عن  بديل  ال  أنه  على  وشــددت 
تاورغاء  في  »ليس  ديارهم  إلى  النازحين 

فقط بل في كل الحاالت على اختالفها«.

غزالن: الفن لم 
يؤثر على حياتي 

الشخصية

راديو الوسط

شبح القذافي يالحق ساركوزي
الشرطة  فيها  تحقق  التي  األولــى  المرة  ليست 
نيكوالي ساركوزي،  الرئيس األسبق  الفرنسية مع 
في  مكاتبه  الشرطة  داهمت   2012 العام  ففي 
باريس كجزء من تحقيق في مزاعم بأنه كان ضالعًا 
العام  في  الرئاسية  االنتخابية  لحملته  تمويل  في 
بيتنكور،  ليليان  من  قانوني  غير  بشكل   ،2007
العالمية  التجميل  مستحضرات  شركة  وريثة 
»لوريال«، ومثل في قصر العدل في بوردو لإلدالء 

بإفادته حول القضية وتمت تبرئته منها.
في  وتوقيفه  المرة  هذه  معه  التحقيق  ولكن 
وإخضاعه  ساعة   26 لمدة  االحتياطي  الحبس 
ليومين من االستجواب، بتهمة حصوله على أموال 
من القذافي لتمويل حملته الرئاسية التي أوصلته 
أكثر خطورة  تبدو   ،2007 العام  اإلليزيه  إلى قصر 
على مستقبله السياسي من سابقتها، خاصة بعد أن 
صرح رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يدعى زياد 
تقي الدين في نوفمبر 2016 لموقع »ميديابارت«، 
بأنه سلم في العامين 2006 و2007 ثالث حقائب 
مليئة بأموال نقدية من فئة 200 و500 يورو إلى 
تقي  ويزعم  غيان،  كلود  مكتبه  ومدير  ساركوزي، 
القذافي،  مصدرها  المالية  المبالغ  هذه  أن  الدين 

وبلغت قيمتها خمسة ماليين يورو.
إنه  ساركوزي  قال  القضاة  أمام  إفادته  وفي 
منذ 11 مارس 2011 يعيش جحيمًا من التشهير، 
مادية«،  أدلة  يملكون  ال  يتهمونني  »الذين  وإن 
ومهما كانت نتيجة التحقيق سيظل شبح القذافي 
يطاِرد من قبره ساركوزي حتى آخر يوم في حياته 
اغتيال  محاولة  بعد  خاصة  األقل،  على  السياسية 
بيته  أمــام  صالح،  بشير  القذافي،  مكتب  مدير 
يكلفه  كان  الذي  الرجل  وهو  أفريقيا،  جنوب  في 
األفارقة  والرؤساء  بساركوزي  االتصال  القذافي 
القذافي  بتمويل  اعترف  الذي  سفرائه،  من  أكثر 
تتضح  لم  اآلن  وحتى  الرئاسية،  ساركوزي  لحملة 
دوافع محاولة اغتيال صالح.. وهل هي سياسية أم 
مطار  تعقبوه من  الذين  مهاجميه  أن  إال  جنائية، 
عليه،  النار  إطالق  بعد  فروا  بيته  إلى  جوهانسبرغ 

أنهم  يرجح  مما  بيته،  على  السطو  يحاولوا  ولم 
أسرارًا  يملك  وألنه  فقط،  اغتياله  مكلفين  كانوا 
أفريقيا  ليبيا  استثمار  محفظة  يدير  وكان  خطيرة 
التي يقدر رأسمالها بخمسة مليارات دوالر، فتبقى 
فرضية أن الكثير من ساسة العالم ال يترددون في 

التخلص منه، ومن بينهم ساركوزي، قائمة.
وفي يوم 22 أغسطس 2011 سلم بشير صالح 
نفسه إلى إحدى المجموعات المسلحة في طرابلس 
يتدخل  أن  قبل  أشهر،  ثالثة  الحجز  في  وبقي 
ساركوزي ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما لدى 
االنتقالي  المجلس  رئيس  الجليل  عبد  مصطفى 

السابق، الذي استدعى صالح قبل إطالقه، فانتقل 
معروفة  غير  تزال  ال  وألسباب  أنه  إال  فرنسا،  إلى 

فضل صالح االنتقال إلى جنوب أفريقيا.
وطيدة  بعالقة  وســاركــوزي  القذافي  ارتبط 
واستقبل ساركوزي القذافي في قصر اإلليزيه وسط 
انتقادات شديدة، ومن أجله أغلق الجسور على نهر 
السين عندما رغب القذافي في رحلة نهرية، ووعد 
من  ــال«  »راف طائرات  بشراء  ساركوزي  القذافي 
إنهما  ويقال  بوعده،  أخلف  القذافي  أن  إال  فرنسا 
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  التقيا  عندما 
المتحدة ذكره ساركوزي بوعده، فقال القذافي إنه 

نسي دفتر الشيكات في طرابلس!، وثمة من يزعم 
جاءت  عندما  ساركوزي  بزوجة  تحرش  القذافي  أن 
البلغاريات  الممرضات  لتصطحب  طرابلس  إلى 
األطفال  بحقن  المتهمين  الفلسطيني  والطبيب 
بفيروس اإليدز في مستشفى األطفال ببنغازي، كل 
هذا باإلضافة إلى تمويل القذافي حملة ساركوزي 
التخلص  مصلحته  من  األخير  تجعل  الرئاسية 
ال  المراقبين  من  كثيرًا  أن  خاصة  القذافي،  من 
يستبعدون إرسال ساركوزي أحد عمالء المخابرات 
القبض  إلقاء  بعد  القذافي  على  ليجهز  الفرنسية 

عليه قرب سرت.
ويصفه  للجدل،  مثيرة  شخصية  ســاركــوزي 
ولعل  بنفسه«،  المزهو  بـ»الديك  منتقدوه 
ــن هــذا  ــروا ع ــب ــن ع ــرز م ــم أبـ اإليــطــالــيــيــن ه
له  ينسوا  ولم  مناسبة،  من  أكثر  في  االنتقاد، 
األلمانية  المستشارة  مع  وهو  االبتسامات  تلك 
بفضيحة  عرف  عما  سئال  عندما  ميركل،  أنغيال 
برلسكوني  بعد  فيما  أجبر  ما  بونغا«،  »بونغا 
الصحافة  اعتبرتها  واقعة  في  االستقالة،  على 
وإليطاليا،  وزرائهم  لرئيس  استفزازًا  اإليطالية 
اليومين  خالل  اإليطالية  الصحف  حفلت  لذلك 
ساركوزي،  في  الشامتة  بالتعليقات  الماضيين 
وعنونت جريدة »الجورنالي« التي تمتلكها عائلة 
أقل  تضحك  »أنت  بـ  رئيسيًا  مقااًل  برلسكوني 
»مهزلة  يقول  آخر  وعنوان  ساركوزي«،  يا  اآلن، 
أما  اآلخرين«،  تضحك  التي  المحزنة  نابليون 
جريدة »ليبرو«، وهي يومية يمينية شعبية، فقد 
كتبت: »إننا نتذكر جيدًا اللحظة التي ضحك فيها 
برلسكوني،  على  المتعجرف  الصغير  الديك  هذا 
أي من إيطاليا، في 23 أكتوبر 2011، وهو يقترح 

لبلدنا«. الديمقراطي  التنظيم  تفكيك 
ويرى محللون أّن مثول ساركوزي أمام المحققين 
في قضية التمويل الليبي المحتمل لحملته االنتخابية 
كانت  السياسية، مهما  حياته  في  آخر فصل  يعتبر 
فإّن  الليبي،  الشأن  يخص  وفيما  التحقيق،  نتائج 
التساؤل اآلن هو: هل سيفتح التحقيق مع ساركوزي 
مسارب جديدة لتقفي أثر األموال الليبية في الخارج؟!
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رئيس فرنسا األسبق يواجه تهمة الحصول على تمويل أجنبي لحملته االنتخابية

التساؤل اآلن هو: هل سيفتح 
التحقيق مع ساركوزي مسارب 

جديدة لتقفي أثر األموال 
الليبية في الخارج؟!

باريس، روما، القاهرة - الوسط

< القذافي وساركوزي



أن  المنتظر  من  أنه  جديد  مسرب  تقرير  كشف 
و»فيسبوك«  لـ»غوغل«  »تويتر«  من  كل  تنضم 
الخاصة  اإلعالنات  ضد  صارمة  إجــراءات  بإعالن 
من  وغــيــرهــا  الــمــشــفــرة،  الرقمية  بالعمالت 
اإلعالنات التابعة لها بما في ذلك أسعار الصرف 
المنتظر  من  حيث  وغيرها،  المالية  والتحويالت 
اإلعالنات  بحظر  االجتماعية  الشبكة  تقوم  أن 

للعروض األولية للعمالت الرقمية عالميا.
موقع  نــشــره  لــمــا  ــا  ــق ووف

األميركي،   »engadget«
أعلنت  »غــوغــل«  فكانت 
حظر  األخــــــرى  هــــدى 
ــالت  ــم ــع إعــــالنــــات ال
األسبوعين  خالل  الرقمية 

عن  التوقف  حاليا  الشركة  بدأت  حيث  المقبلين، 
نشر مثل هذه اإلعالنات لبعض العمالت الشهيرة 

وغيرهما،   »Ethereum«و »بتكوين«  مثل 
بسبب  جـــاء  ــرار  ــق ال أن  مــوضــحــة 

السياسة الجديدة للشركة التي 
إعــالنــات  ــرح  ط تحظر 

المنتجات المالية غير المنظمة وغير المصرح بها.
الشركات  من  عــددا  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
تعتبر  و»تويتر«  و»فيسبوك«  »غوغل«  مثل 
الرقمية  اإللكترونية  العمالت  أن 
المضللة  الــعــمــلــيــات  ضــمــن 
التي  والمخادعة، 

واضحة  غير  وتنظيمات  المضاربة  على  تعتمد 
أضرار  احتماالت  عليها  يترتب  قد  اآلن  حتى 

كبيرة للمستخدمين.
»فيسبوك«  وجه  الماضي،  يناير  ففي  كذلك 
أعلن  حيث  »بتكوين«،  لعملة  قوية  ضربة 
بالعمالت  المرتبطة  ــات  ــالن اإلع كــل  بــث  منع 
عرض  يتم  لن  إنه  الشركة  قالت  حيث  الرقمية، 
من  كثير  في  ترتبط  التي  اإلعالنية  المنتجات 
ترويجية  بممارسات  األحــيــان 
وعلى  وخــادعــة،  مضللة 
العمالت  التحديد  وجــه 
تستخدم  التي  الرقمية 
لجذب  مغرضة  أساليب 

مستثمرين جدد.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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حققت أغنية الفنانة الليبية رويدة عمر »مكتوبلي« أكثرمن نصف 
مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات االشهر »يوتيوب«.

بدأت  طرابلس  العاصمة  من  عمر  ــدا  روي الفنانة 

السوق  في  ألبومين  ولها   2002 سنة  الفنية  مسيرتها 
المحلي الليبي، كما تعاونت مع الشاب زيرام أحد نجوم 

الريقي والراب في ليبيا.

 »مكتوبلي« تحقق نصف مليون 
مشاهدة على يوتيوب

وحتى أن فيك الحزن حافر بيره..وعّنك أسنين الفرح تّم أمغّيب

سّبح المولى فى خفاء وظهيره..كريم أطلبه عنده الفرج لقرّيب

أطلق نشطاء ومدونون هشتاغ »#أنقذوا_السرايا_الحمرا_طرابلس« 
السرايا  حماية  أجل  من  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
األسبوع  له  تعرضت  الذي  التشويه  من  طرابلس  بالعاصمة  الحمراء 
الماضي من خالل قيام إحدى المنظمات برسم رسوم لألطفال على 

جدران السراي الداخلية وهو ما أثار غضب المتابعين والمعلقين.

»تويتر« تستعد لحظر إعالنات العمالت الرقمية

#أنقذوا_السرايا_الحمرا_طرابلس

معرض  في  »فايبر«  تطبيق  على  القائمون  كشف 
المجتمعات االفتراضية،  برشلونة »MWC18« خاصية 
في  شخص  لمليار  تتسع  التي   ،»Communities«

المحادثة الجماعية الواحدة.
ضوابط  وجود  إن  التطبيق  عن  المسؤولون  وقال 
لم  تقنية  قيود  بسبب  يأتي  المستخدمين،  عدد  على 
نجحت  وقت  في  تجاوزها،  على  الشركات  تلك  تقدر 
أكبر  الالزمة الستيعاب  التقنية  توفير  »فايبر« في  فيه 

قدر ممكن من المستخدمين.
للمستخدمين  ويمكن 

ــع  ـــ ــل م ــ ــاع ــ ــف ــ ــت ــ ال
داخـل  الــمــحــادثــات 
ــــــــمــوعــــــــة  الــمــجـــ
مـباشـــرة  بالتعلــيق 
بتســـــجيل  أو  علـيها 
يمكن  كـما  اإلعـجاب، 
المجموعات  ألصــحاب 

ــورد  الــحــصــول عــلــى م
ــي مــنــهــا مــن خــالل  ــال م

التطبيقات  ببعض  االستعانة 
أو  اإللكترونية  كالمتاجر  الغرض  لهذا  الخارجية 

شبكات اإلعالنات أيضا.
وتتسع مجموعات المحادثة في »فيسبوك« لـ 150 
المجموعات  تتسع  آب«  »واتس  وفي  فقط،  شخصا 
لـ  »تيليغرام«  مجموعات  تتسع  بينما  شخصا،   256 لـ 

100 آالف شخص.

»فايبر« يتيح مجموعات 
محادثة تتسع ملليار 

شخص معا!

إبراهيم  اللبناني  السينمائي  الناقد  قدم 
العريس، كتابه الجديد »السينما والمجتمع في 
النقدي للمخرجين«  القاموس  العربي:  الوطن 
الوحدة  دراســات  مركز  عن  حديثا  والصادر 
العربية ببيروت. نوعا من التحليل ألعمال عدد 

من السينمائيين العرب.
المخرجين  أهم  العريس  إبراهيم  ويقدم 
كبيرة  مجموعة  العربية  السينما  بدايات  منذ 
متكامال  سينمائيا  متنا  حتى  بل  األفالم،  من 
يمكن بالنسبة إلينا ربطه، بما يسمى »تاريخ 
المخرج في السينما العربية« بوصفه 
وحامل  رؤية  وصاحب  »مؤلفا« 
الفن  مــع  يتعامل  مــشــروع 
السابع فنا له سمات اجتماعية 

واضحة.
وعلى شاكلة إصداراته السابقة، 
تقديم  ــي  ف الــعــريــس  يجتهد 
السينما  حــول  مكثفة  معلومات 
العربية، وكذلك تحليل رسم تلك 
تاريخ  طوال  قامت  التي  الصالت 
المخرج  بين  العربية،  السينما 

والسينما والمتفرج.

يمكنك تفعيل الوضع الداكن في موقع المقاطع المصورة 
ال  واألمر  مثالية،  ليلية  بمشاهدة  لتحظى  »يوتيوب«، 

يحتاج منك إلى مجهود كبير.
على  لتطبيقاتها  الداكن  الوضع  »يوتيوب«  وطرحت 
الهواتف الذكية، وفي العام الماضي أتاحت »غوغل« هذه 
الميزة على أجهزة الحاسب المكتبية والمحمولة، ويتوافر 
على  قريبا  وسيطرح   ،iOS لنظام  اآلن  الداكن  الوضع 

أندرويد.
عبر  »آيفون«  على  الداكن  الوضع  تشغيل  ويمكنك 
في  حسابك  رمز  على  وانقر  »يوتيوب«،  تطبيق  تشغيل 
وقم  اإلعدادات  على  واضغط  اليسرى  العلوية  الزاوية 

بتفعيل الوضع الداكن.
»يوتيوب«  لتطبيق  الداكن  الوضع  تفعيل  يمكنك  كما 
رمز  على  بالنقر  والمحمولة  المكتبية  الحاسب  وأجهزة 
مظهر  على  واضغط  األيسر  العلوي  الجزء  في  حسابك 

األلوان الداكنة وبعدها قم بتفعيل الوضع الداكن.

تفعيل الوضع الداكن في 
»يوتيوب« لرؤية ليلية ممتعة

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● احتفالية عيد األم والطفل في ميدان الشهداء بطرابلس

كلمة1000

باهي شن الهدف أو النتيجة الي 
وصلولها ؟؟! رسومات تافهة ومليهاش 
أي معنى ال حول وال قوة إال باهلل .. اهلل 
المستعان فيكم عجز لساني عن التعبير 

من كثر الصدمة .

أصيلة أجواد

المعلم األثرى يبقى كما هو وأى 
تعديل معناها لم يعد أثريا لألسف 

فهموا الفن والحريه والموهبه 
بالغلط وياريت هالفن المحرز.

  Fatma Abdelmalik 

»السينما واملجتمع«..كتاب 
جديد للناقد إبراهيم العريس 

واجعهم التطور اللي 
في ليبيا بيرجعونا 

لعصر الكهف و السرايا 
بيديروه الكهف الكبير 

متعهم تي يمشو 
للصحراء و يهلبو زي 

ما يبو.

 Laila Rageeg 

الرسومات متع اإلنسان 
القديم والسرايا مليها 
عالقة باإلنسان القديم 
...معناه اللي يرسموا 
عندهم التوحد هادوا 

يبوا مستشفى األمراض 
النفسية. 

Sadek Elbarodi

إنه الجهل ياسادة 
معالم أثرية وتاريخية 
تعتبر أشياء مقدسة 

ومايحقش ألي 
مخلوق العبث فيها 
هاااااااذااااا لووووو 

يفهمووو !!
 Eman Gsouda 

لم تكن لينا دالبيك ومايكل إيفانغلو يتوقعان أن 
يتعارفا وتنتهي عالقتهما بالزواج، عن طريق إرسال 
رسائل على تطبيق »واتس آب« عن طريق الخطأ.

عندما  بمايكل،  عاما(   37( لينا  عالقة  نشأت 
أرسل لها عن طريق الخطأ رسالة، ليذكر نفسه 
بأن يشاهد فيلم »غيرلز تريب« في صالة السينما، 

بحسب جريدة »إندبندنت« البريطانية.
عليه  لينا  ردت  عندما  مايكل،  فوجئ  ولكن 
برسالة على »واتس آب«، تسأل فيها عن هوية 
لشخص  الرسالة  أرسل  أنه  ليكتشف  المرسل، 
غريب، وبعد مرور أربع ساعات فقط من مراسلة 

بعضهما البعض، حددا موعدا لمقابلة.

وبالفعل، تقابل مايكل مع لينا في أحد المطاعم 
في واترلو لتناول طعام العشاء، ثم تقابال في اليوم 

التالي لتناول وجبة خفيفة في منتصف اليوم.
إيفانغلو،  مايكل  األولى عن  انطباعاتها  وعن 
تقول لينا دالبيك: »كان جذابا للغاية، ولكن كان 
يتحدث كثيرا بسبب توتره، وكم كان ذلك رائعا«، 
بعدما  تقابلت مع مايكل،  أنها  إلى  لينا  وأشارت 
كانت غير مؤمنة بالحب، ولكنها أصبحت متأكدة 

بعد لقائهما بوجوده.
واقتنع كل من مايكل ولينا بأن القدر هو ما 
أسبوعين  مرور  بعد  مايكل  ليقوم  بينهما،  جمع 
بالتقدم بطلب يدها، وتزوج مايكل ولينا  فقط، 

في  مدعوا   30 ــام  أم ديسمبر،   7 في 
جنوب  هـــاوس«،  »مـــوردن  حديقة 
لندن،  البريطانية  العاصمة  غرب 

ويستعد العروسان للسفر إلى 
إمارة دبي، خالل شهر مارس 
مايكل  يفتتح  لكي  الحالي، 

هناك مدرسة للتجميل.
دالبيك،  لينا  وتؤكد 
لزوجها  حبها  قصة  أن 
للجميع،  ــا  درسـ تعطي 

عن  يــتــوقــفــوا  أال  ــي  وهـ
اإليمان بوجود الحب.

رسالة بالخطأ على »واتس آب«
تتسبب في زواج لينا ومايكل



جــاء  بـ»التاريخية«،  مراقبون  وصفها  نتائج  في 
الثاني  اجتماعهم  في  بلديات،   107 ممثلي  قرار 
الماضيين  واألحـــد  السبت  يومي  بطرابلس، 
بواقع  البلديات،  عمداء  من  عمل  فريق  بتشكيل 
حوار  على  لإلشراف   ، إقليم  كل  من  عمداء  خمسة 
النواب  مجلسي  عن  الحوار  لجنتي  بين  مباشر 
يفضي  قد  المتحدة،  األمم  برعاية  للدولة،  واألعلى 
إلى تسليم إدارة البالد إلى المجلس األعلى للقضاء 

حال فشل الحوار.
لكن أسئلة وشكوًكا كثيرة الحقت مخرجات هذا 
االجتماع لتحاصره بالعديد من عالمات االستفهام، 
وما بين فرص تنفيذه على أرض الواقع، أو شروط 
أممي  بتدخل  أواتهامات  بـ»التعجيزية«،  وصفت 
المسلحة  التشكيالت  دور  أو  التوصيات،  في صياغة 
وتنتظر  معلقة  األسئلة  بقيت  السيناريو،  هذا  في 

والتوضيح. اإلجابات  مزيدًا من 
الليبية  المنظمة  أصدرت  المثال،  سبيل  فعلي 
 ، بـ»الهزيل  البيان  وصف  بيانًا  اإلنسان  لحقوق 
وغير المنضبط ويخرج السلطات المحلية )البلديات 
 59 رقم  القانون  في  الــواردة  اختصاصاتها  عن   )
يعد  ال  والذي   ، التنفيذية  والئحته  م   2012 لسنة 
الشأن  لمناقشة  االجتماع  البلديات،  اختصاص  من 

. الليبية«  للدولة  السياسي 
تضمن  البلديات  بيان  أن  المنظمة  وأضافت 
ووضع  السياسية،  الشؤون  في  واضحًا  »تدخاًل 
المعطلة،  السياسية  العملية  لحلحلة  طريق  خارطة 
ليشرف  البلديات  عمداء  عمل من  فريق  ...وتكوين 
ووضع  المتحدة  األمم  وبرعاية  مباشرة  الحوار  على 
مؤسسات  وتوحيد  واحدة  حكومة  لتشكيل  حلول 

30 يومًا«. الدولة خالل 
وأشار البيان إلى أن عمداء البلديات تناسوا »أن 
رقم  مواده  وفي  إليه  المشار  القانون  وفق  دورهم 
الحرس  تنظيم  إجمااًل  هو   )  34  /  27  /  26  /25  (
وشؤون  والسلخانات،  المحلية  واألســواق  البلدي 
والجسور،  الطرق  وإدارة  وإنشاء  المدني،  السجل 
والصحة  البيئة  ومراقبة  المحلية،  الرخص  وإصدار 
الصغرى  المشاريع  حضانات  وإدارة  وإنشاء  العامة، 
تنجح  لم  والتي  المختصة،  الجهات  مع  بالتعاون 
المهام  بهذه  القيام  في  البلديات  من  بلدية  أي 
إليه  ويطمئن  القانون  يتطلبه  ــذي  ال بالشكل 

. المواطن« 
كمال  العجيالت  المحلي  المجلس  رئيس  لكن 
عمار زايد، قال لـ»الوسط«: إن »االنقسام السياسي 
وأدى  اليومية،  المواطن  احتياجات  على  سلبًا  أثر 
إلى تدني مستوى الخدمات بل انعدامها«، وأضاف 
الوهمي  مأزقها  من  ستخرج  ليبيا  أن  متأكد  »أنا 
ومؤسسات  المواطن،  مع  والتنسيق  بالتواصل 
البلدية،  المجالس  وأعضاء  المدني،  المجتمع 
الفساد  إلظهار  اإلعالمية،  والقنوات  واألعــيــان، 
إن  القول  أتعمد  وأنا  الليبيين،  بمقدرات  والعبث 

وهمي«. المأزق 
وكان عمداء البلديات، أقروا في بيانهم الختامي 
حكومة  تشكيل  إلى  الحوار  فريق  عمل  استمرار 
 30 خالل  الدولة  مؤسسات  وتوحيد  وطنية،  وحدة 
يومًا من تاريخ صدور البيان، مع أحقية الفريق في 
لكنهم  المصلحة،  تقتضيه  ما  حسب  المدة  تمديد 
في المقابل، طالبوا المجلس األعلى للقضاء بتولي 
تسيير  حكومة  وتشكيل  البالد،  في  األمــور  زمام 
انقضاء  حال  في  سنة،  عن  مدتها  تزيد  ال  أعمال 

العمل. للجنة  الممنوحة  المدة 
اليومين  خــالل  اللجنة  تشكيل  المقرر  ومــن 
فيما  الجمعة،  سوق  بلدية  عميد  وفق  المقبلين 
أن  إلــى  البي  عياد  ترهونة  بلدية  عميد  يشير 
فريق  مخرجات  على  ستترتب  المقبلة  الخطوة 
التواصل مع لجنتي الحوار وما سيتوصل له، مشيرًا 
التواصل  فريق  له  توصل  ما  لمناقشة  اجتماع  إلى 

بعد نحو شهر.
المجلس  إلــى  السلطة  تسليم  فكرة  ــارت  وأث
جداًل  السياسي  الحل  فشل  حال  للقضاء  األعلى 
، لكن عميد بلدية ترهونة  القرار  حول واقعية هذا 
أن  »الوسط«  إلى  تصريحات  في  اعتبر،  البي  عياد 
خاصة  الصحيح،  االتجاه  في  خطوة  القرار  »هذا 
التي  السياسي  االنقسام  وحالة  الحلول  انعدام  بعد 
لحل  األنسب  »الحل  أنه  معتبرًا  البالد«،  تشهدها 
بين  توافقي  إلى حل  الوصول  األزمة في حال عدم 

الليبية«. األطراف  جميع 
العجيالت  المحلي  المجلس  رئيس  بدا  حين  في 
مجلسي  بين  سريعًا  »اتفاًقا  توقع  إذ  تفاؤال،  أكثر 
نقاط  جميع  تسوية  بعد  للدولة  واألعلى  النواب 
البالد  تعيشه  ــذي  ال الــمــأزق  ووصــف   ،» الخالف 

بـ»الوهمي«.
ومن بين االنتقادات التي طالت هذه التوصيات 
كان تضارب هذا القرار مع االتفاق السياسي الموقع 
بلدية  عميد  لكن   ،2015 العام  في  الصخيرات  في 

هو  السياسي  االتــفــاق  معنى  »إن  قــال  ترهونة 
المؤسسات،  وتوحيد  الحوار  أطراف  بين  التوافق 
وإنهاء مشكالت المواطن«، إال أنه قال »نرى اتفاًقا 
ولذلك  يعاني  المواطن  ونرى  أحد  عليه  يتفق  لم 
وأن عملنا  األزمة خاصة  أجل حل  التدخل من  يجب 
رئيس  ينفي  حين  في  بالمواطن«،  االهتمام  هو 
المقترح  هذا  يكون  أن  العجيالت  المحلي  المجلس 
بالالئمة  ملقيًا  السياسي«  االتفاق  لفشل  »إعالنًا 
بمهامهم،  المسؤولين  من  والمباالة  »جمود  على 

إذ أنهم مستفيدون من هذا الوضع«.
لحسم  يومًا  الـ30  مهلة  بشأن  دار  آخر  تساؤل 
اعتبره مراقبون  الحوار، وهو ما  الخالف بين لجنتي 
»شرًطا تعجيزيًا يقترب من المستحيل« لكن عميد 
المدة  تمديد  الممكن  من   « يقول:  ترهونة  بلدية 
في  لكن  طرفي،  من  األزمة  لحل  النية  توفرت  إذا 
حال استمرار الوضع الحالي سيتم التوجه للقضاء«، 
في حين يشيرعميد بلدية سوق الجمعة، هشام بن 
يوسف إلى أن » اللجنة المكونة من عمداء البلديات 

الحوار«. لجنتي  ستعمل كطرف ضاغط على 
للقضاء  األعلى  المجلس  تعامل  تساؤالت  وتثار 
مع المجموعات المسلحة الموجودة على األرض إذا 
إلى نهايته.. وتوقع رئيس  السيناريو  ما مضى هذا 
المجموعات  تؤيد  أن  العجيالت  المحلي  المجلس 
وقال  المقترح،  هذا  والغرب  الشرق  في  المسلحة 
أنا  األمر،  لزم  إن  وعتادهم  أسلحتهم  »سيسلمون 
متأكد بحكم تواصلي مع بعض تلك المجموعات«. 
في حين قال زايد إن »هذا مقترح وفي حال الموافقة 
عليه سيتم اتخاذ آلية لحل المشكالت العالقة منها 

األمنية«. المشكلة 
هذا  نتائج  فــي  األممية  البعثة  دور  وحــول 
المشاركين،  كافة  من  قاطعًا  النفي  كان  الملتقى، 
إذ قال رئيس المجلس المحلي العجيالت كمال عمار 
ولم  توصية،  أية  األممية  للبعثة  يكن  »لم  زايد: 
يكن للدكتور غسان سالمة أي تدخل بتوصياتنا أو 
ليبيا  لبلديات  الثاني  للملتقى  الختامي  البيان  نقاط 

العاصمة طرابلس . في 
ليبيا، غسان سالمة،  لدي  األممي  المبعوث  كان 
التقى عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، بمكتبه في 
األمم  لبعثة  بيان  وأفاد  طرابلس.  الليبية  العاصمة 
الماضي، بأن الطرفين  ليبيا، االثنين  المتحدة لدى 
تبادلوا وجهات النظر حول وضع البلديات في ليبيا. 
الناجح  الثاني  االجتماع  على  الخاص  الممثل  وأثنى 

البلديات. لعمداء 
بلدية  عميد  قال  تعميمًا،  أكثر  توضيح  وفي 
ترهونة عياد البي: »ال تدخل ألي طرف خارجي في 
دبلوماسية،  بعثات  وال  حكومات،  ال  االجتماع،  هذا 
التواصل مع لجنتي  البعثة هي  الوحيدة مع  العالقة 
برعاية  جاء  السياسي  االتفاق  أن  بحكم  الحوار 

أممية«.
البيان  على  السياسي  الجانب  سيطرة  ومــع 
الجانب  حول  التساؤل  كان   ، للملتقى  الختامي 
الخدمي في توصيات المؤتمر ومناقشاته ، في هذا 
العجيالت  المحلي  المجلس  رئيس  تساءل  السياق 
يتحدث  خدمي  جانب  أي  »عن  زايــد:  عمار  كمال 
انعدم  الخدمي  »الجانب  وأضــاف  المنتقدون«، 
عند  المواطن  خدمات  عن  نبحث  ونحن  نهائيًا، 
المناصب،  على  الصراع  شغلهم  الذين  الساسة 
بالقول  مشيرًا  المواطن«،  خدمة  على  وفضلها 
يعيق  شخص  وأي  المواطن،  مصالح  نرعى  »نحن 
منصبه  عن  سيتنحى  للمواطن  الخدمات  وصول 

بأسرع ما يمكن«.
وفي السياق نفسه، يقول عميد بلدية ترهونة » 
لكن  الجنوب  وناقشنا مشكلة  النازحين،  على  ركزنا 
ألننا  التدخل  على  أجبرنا  الحالي  السياسي  الوضع 
االنقسام  جراء  يعانية  ما  ونرى  للمواطن  األقرب 

السياسي«.
»ممثلي  أن  الجمعة  بلدية  عميد  وكــشــف 
بإيضاح  المركزي  المصرف  طالبوا  البلديات 
صرف  سعر  تدهور  ومعالجة  النقدية،  سياساته 
وتوزيع  النقدية،  السيولة  توفير  وضرورة  الدينار، 
بشكل  البلديات  كافة  على  االستيرادية  الميزانيات 
لألسر  العائلة  عــالوة  صرف  في  ــراع  واإلس عــادل، 

الصعبة«. العملة  وزيادة حصصها من 
ويطمح عمداء البلديات إلى لم الشمل في نسخة 
الجنوب  بلديات  إحدى  في  االجتماع  هذا  من  ثالثة 
بالجنوب  البلديات  عمداء  يتولى  أن  على  الليبي، 
بلدية  عميد  وينفي  االجتماع،  وزمان  مكان  تحديد 
سوق الجمعة، هشام بن يوسف، وجود أية خالفات 
بين عمداء البلديات، مدلاًل على ذلك باجتماع 107 
عمداء بلديات ومجالس محلية في طرابلس، الفتًا 
إلى أن كافة البلديات تصلها الميزانية من حكومة 
ما  خالفات  هناك  كانت  »لو  قائاًل:  الوطني،  الوفاق 
تجاذبات  أية  عن  بعيدًا  طرابلس؛  في  اجتمعنا  كنا 
نحن  للمواطنين،  مشاكل  في  تتسبب  قد  سياسية 

ا«. جدًّ متفقون  بلديات  كعمداء 
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ماذا بعد ملتقاها في طرابلس؟

طرابلس، القاهرة،الوسط – 
أسماء بن سعيد وجيهان الجازوي

هل تدخلت األمم املتحدة في صياغة التوصيات؟
ملاذا خرج عمداء عن دورهم الخدمي وتكلموا في السياسة؟

أال تعتبر مهلة الـ30 يومًا شرطا تعجيزيا للتوافق؟
ما مستقبل التشكيالت املسلحة في املشهد السياسي؟

البلديات تطرح حلها النتقال السلطة في ليبيا

<  جانب من اجتماع ملتقى البلديات في طرابلس »األحد الماضي«

أوراق عمل مهمة تعيد »الوسط« نشر تفاصيلها

البلديات تستطيع حل فوضى السالح.. و»النموذج السويسري« مفتاح الحل
تطبيق  بشأن  البالد  في  قائمًا  الجدل  يــزال  ما 
ودعم  الالمركزية  تشجيع  أم  الحكم  مركزية 
قانون  بتغيير  مطالب  البالد،وسط  في  البلديات 
تقييم  بشأن  الخبراء  يختلف  إذ  المحلي،  الحكم 
االنقسام  ليبيا، في ظل ظرف  في  البلديات  تجربة 

السياسي الراهن.
مع  ليبيا  في  المحلية  اإلدارة  نظام  وانطلق 
القانون رقم 59 الصادرعن المؤتمر الوطني العام 
مجلس  أصدر  السياق  هذا  وفي   .2012 عام  في 
إجراء  بموجبها  تم  القرارات  من  جملة  ــوزراء  ال

انتخابات أفرزت 118 بلدية ومنطقتين محليتين.
المحلية  اإلدارة  لقضايا  »قـــراءٌة  نــدوة  وفــي 
أقيمت في  التي  ليبيا«  الدولة في  ومسألة شرعية 
تونس في ديسمبر من العام 2016، بشأن اعتماد 
الديمقراطية المحلية وتوسيع صالحيات المجالس 
سلطة  تركيز  إلى  أوالدعوة  المُنتخبة،  البلدية 
بالمحافظة على  إنها »الكفيلة  قالوا  مركزية قوية 

وحدة البلد ومنع التقسيم«.
انفو«  »سويس  نشرتها  التي  الندوة،  وخالل 
بــراء  الدكتور  قــال  ــط«،  ــوس »ال نشرها  وتعيد 
»إن  االستراتيجي:  األداء  معهد  مدير  ميكائيل 
الذي  الدوراإليجابي  إلى  يتطلع  الليبيين  من  جزًءا 
باستطاعة االدارات المحلية والمجالس البلدية أن 
والقادة  األفراد  آخرون دور  يُحبّذ  بينما  به،  تقوم 

أوالقبليين«. الدينيين 
زالت  ما  أخرى  فئة  هناك  أن  إلى  أشار  ميكائيل 
العامة  الشخصيات  لبعض  بالدورالمحوري  تؤمن 
يبقى  أنه  غير  حفتر(،  وخليفة  السراج  فايز  )أمثال 
من الصعب معرفة ما إذا كان هؤالء يُمثلون رغبة 

مشتركة عند غالبية الليبيين أم ال؟.
سعت  الضبابية  هذه  مالحظة  من  وانطالًقا 
الندوة إلى المساهمة في شرح األسباب التي يبدو 
إلى  الليبيين  المواطنين  من  العديد  قادت  أنها 
المحليين  أوالقادة  المحلية  اإلدارات  بأن  اإليمان 
تقصير  عن  للتعويض  معقواًل  »حــاًل  يشكلون 
النزعات  فيه  باتت  الدولة« في مهامها، في ظرف 

اإلقليمية الداخلية أمرًا واقعًا.
الباحث  عاد  الندوة،  إلى  المقدمة  ورقته  في 
أعقب  الذي  االنقسام  أصول  إلى  درويــش  رمزي 
الوطني  المؤتمر  ورفض  الليبي  البرلمان  انتخاب 
واليته(  والمنتهية   2012 في  )المنتخب  العام 
على  ليبيا"  "فجر  قوات  هجوم  ثم  االقتراع،  نتائج 
مطار طرابلس في 23 أغسطس 2015، مما حمل 
مؤقتًا  البرلمان  مقر  بنقل  قرار  اتخاذ  على  النواب 
تحقيق  الهدف  يعد  لم  وهكذا  )شرق(.  طبرق  إلى 
جعل  مما  األمن  عودة  بل  الديمقراطي  االنتقال 
العملية السياسية مشلولة منذئذ وانتشار عمليات 

الخطف واالغتياالت.
غيث  يوسف  القانوني  الخبير  أوضــح  ــدوره،  ب
بسبب  الضبابية  من  عانت  البلدية  المجالس  أن 
»اإلدارة  إن  ــال:  وق الــراهــن.  اإلنتقالي  الوضع 
 1952 في  االستقالل  منذ  مرت  ليبيا  في  المحلية 
بأشكال مختلفة، فمن ثالث واليات عند االستقالل 
في  القذافي  معمر  انقالب  بعد  محافظات   10 إلى 
1969 وصواًل إلى الشعبيات، اعتبارًا من 2007«.

وأكد أن النظام الجديد ينبغي أن يُلبي حاجات 
السابقة،  التجارب  سلبيات  من  ويستفيد  الوطن 
المحلية يختلف عن نظام  اإلدارة  أن مفهوم  ورأى 
الحكم المحلي الذي يعتمد على ثالثة مقومات هي 
اإلدارة  واالستقاللية عن  االعتبارية  الشخصية  أواًل 
وثالًثا  منتخبة  مجالس  قيام  ثانيًا   .. المركزية 
التمتع باستقاللية في ممارسة صالحياتها. واعتبر 
قدوة  يكون  أن  يُمكن  السويسري  »النموذج  أن 

في هذا المضمار«.
انتقدوا  الندوة  في  آخرين  متحدثين  أن  غير 
عدم إصدار قانون المحافظات. أما اإلعالمي محمد 
الصريط فأشار إلى تعقيد الوضع في بنغازي حيث 
توجد 102 من القبائل. واعتبر أن المجلس البلدي 
دوره  لكن  كبيرة،  اجتماعية  خدمات  قدم  ببنغازي 
يقود  عسكري  جسم  وجود  بسبب  مؤخرًا  تراجع 

الشرقية. المنطقة 
وأفاد أن بعض مؤسسات المجتمع المدني في 
أصواتها  ولكن  المدينة  عسكرة  تُعارض  بنغازي 
قوة  مع  مواجهة  في  تدخل  أن  واليمكنها  خافتة 

ألن  بنغازي  خصوصية  تكمن  و»هنا  منها،  أكبر 
من  جانب  قال.  كما  داخلها«،  في  تدور  الحرب 

. الندوة  المشاركين في  والباحثين  الخبراء 
وانتقد العضو في المجلس األعلى للدولة عمر 
إلى بلديات، مُشيرًا  البلد  أبوليفة معايير تقسيم 
سبيل  على  بنغازي  بلدية  سكان  عدد  أن  إلى 
700 ألف ساكن، بينما هناك بلديات  المثال يبلغ 

7000 نسمة فقط. أخرى ال يتجاوز عدد سكانها 
موجودة  غير  »الميزانيات  إن  ليفة:  أبو  وقال 
للبلديات  الممنوحة  الكبيرة  الصالحيات  فإن  ولذا 
البلدية  المجالس  إذا كانت  تصبح حبرًا على ورق 

الدور«. لذلك  المناسبة  بالموازنات  تتمتع  ال 
بمصراتة  البلدي  المجلس  ألوضاع  وتعرض 
وديمقراطيًا  شفافًا  انتخابًا  انتخب  إنه  قال  الذي 
الناس  يُقنع  لم  لكنه  تحته،  منضو  الكل  وأن 
اإلدارية  الوحدات  ألن  نوعية  خدمة  يُقدم  بأنه 
أبو  وأضاف  وآلي.  طبيعي  بشكل  بعملها  تقوم 
المحلية  اإلدارة  قانون  تطويع  إلى  »نحتاج  ليفة 
وإدخال تطويرات عليه، لكن البد من وضع جميع 

حقيقي  بإصالح  نقوم  لكي  الطاولة  على  الخيارات 
المحلي«. للحكم 

البرنامج  مدير  الساقزلي،  مصطفى  واعتبر 
حاليًا  معضلة  أكبر  أن  والتنمية  لإلدماج  الليبي 
تجميعه  ثم  السالح  تنظيم  ضــرورة  في  تتمثل 
أواًل  منها  المعنى  هذا  في  اقتراحات  أربعة  وقدم 
تستطيع  فهي  األسلحة  باِحصاء  البلدية  قيام 
أماكن  هي  ومــا  المسلحون  هم  من  تعرف  أن 
األمم  بين  الــحــوار  ــرورة  ض وثانيًا  وجــودهــم. 
المجتمع  خالل  من  المسلحة  والجماعات  المتحدة 
الدعم  تقديم  وثالًثا  منه،  أتــوا  الــذي  المحلي 
إلى  المنضمين  للشباب  والمعنوي  النفسي 
تقدم  محلية  مهنية  مراكز  خالل  من  الجماعات 
ورابعًا  إدماجهم.  إلعادة  تمهيدًا  الخدمات  لهم 
ألن  البلديات  عبر  األسلحة  إعادة  عملية  تنظيم 
هؤالء الشباب لن يقبلوا تسليم سالحهم لحكومة 
مركزية أو جيش ال ينتمي إلى منطقتهم. وأضاف 
عمّن  واضــحًــا  مسحًا  سيعطي  االِحــصــاء  أن 
يقتصر  أن  وتوقع  يرفض،  ومن  التسليم  يقبل 

داعش  تنظيم  على  المقترحات  لهذه  الرافضون 
القاعدة. وفروع 

إلى  القاجيجي  عثمان  عــاد  آخــر،  صعيد  على 
النتخابات  المركزية  اللجنة  رأس  على  تجربته 
مرشح   3500 أن  إلى  ليشير  البلدية  المجالس 

خاضوا تلك االنتخابات.
استطاع  السياسي  العزل  قانون  من  وبالرغم 
ولم  يمروا  أن  القانون  ذلك  ضحايا  من   1500

يستطع أحد أن يستبعدهم.
الجنسية  سوى  يشترط  ال  القانون  أن  وأوضح 
ذلك  مُعتبرًا  القانونية،  السنّ  وتوافر  الليبية 
في  البلدي  المجلس  أعضاء  انتقد  لكنه  كافٍ.  غير 

بنغازي الذين قال إنهم »يجلسون في بيوتهم«.
جامعة  في  األستاذ  الالفي  عزوم  أبو  الدكتور 
المدني  المجتمع  »طموحات  إلى  تطرق  سبها 
هذا  أن  إلى  مُشيرًا  وواقعه«  )جنوب(  فزان  في 
مُستعرضًا  عدم،  من  يُولد  لم  المدني  المجتمع 
المدني  المجتمع  بها  مر  التي  األطــوار  جميع 
وصواًل  الماضي  القرن  امتداد  على  تشكله  لدى 
الخارجية  الجهات  وانتقد  القذافية.  الحقبة  إلى 
تسأل  ال  لكنها  الدعم  تقدم  »إنها  قال  التي 
وحّثها  حاجاتها«،  عن  المحلي  الحكم  مؤسسات 
قبل وضع  المدني  المجتمع  على »محاورة ممثلي 

برامجها«.
البنية  إلى  الجارح  محمد  ورقة  تطرقت  أخيرًا، 
اإليجابية  األدوار  مُستعرضًا  ليبيا  في  القبلية 
حماية  مثل  القبيلة  مؤسسة  بها  قامت  التي 
الرقابة  بتشديد  إيبوال  مرض  انتشار  من  ليبيا 
القبائل  شيوخ  أن  واعتبر  الجنوبية.  الحدود  على 
من  الــنــزاعــات  ــضّ  ف فــي  فعالية  أكثر  كــانــوا 
مؤسسة  أن  إلــى  ذلــك  وعــزا  ــرى،  أخ مؤسسات 
عليه،  تسير  بروتوكول  ولديها  قديمة  القبيلة 
الدول  جعل  مما  أيضًا  قضائي  بدور  تقوم  وهي 

القبائل. مع  تتعامل 
المؤسسات  على  »خطرًا  ذلك  اعتبر  أنه  غير 
مصدر  باعتباره  التهريب  على  وركز  )السياسية(«. 
الدخل الوحيد في منطقة الُكفرة على سبيل المثال، 
وأشار إلى أن السلطات المصرية تُعفي سكان طبرق 

الليبيين من التأشيرة لدى دخولهم مصر.
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من  األولى  المرحلة  ليبيا،  شرطيا   360 بدأ 
غير  الهجرة  مكافحة  على  دولــي  تدريب 
أكاديمية  في  وذلك  والتهريب،  الشرعية 

الشرطة بالقاهرة.
وقال مدير اإلدارة العامة ألمن السواحل 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الداخلية  بــوزارة 
إلى  تصريحات  في  شنبور،  طــارق  العميد 
الذي   ،»ITEPA« مشروع  إن  »الــوســط« 
لتدريب  يهدف  إطالقه  في  ليبيا  تشارك 

ثمانية آالف متدرب من 21 دولة أفريقية.
ويــشــارك فــي االجــتــمــاع، إضــافــة إلى 
المنافذ  ألمن  العامة  اإلدارة  مدير  شنبور، 

بوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني.
وأوضح شنبور أن عناصر األجهزة األمنية 
التدريب،  مشروع  من  ستستفيد  الليبية 
األمنية  العلوم  وستتلقى من خالله مختلف 

ذات العالقة بالعمل األمني.
ومن المقرر أن يتلقى المتدربون مختلف 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  األمنية  العلوم 
المعلومات  وتبادل  الجنائية،  والتحقيقات 
وإعــداد  الشرطة،  وعمليات  واالتــصــاالت، 
غير  الهجرة  ومكافحة  األمنيين،  الــقــادة 

الشرعية واالتجار بالبشر والمخدرات وغسيل 
كالب  استخدام  وكيفية  والتهريب  األموال 
الجرائم،  أنواع  مختلف  كشف  في  الشرطة 
غير  الهجرة  لمكافحة  تقنية  علمية  ومــواد 

الشرعية والتهريب.
ألمن  الــعــامــة  اإلدارة  مــديــر  وأردف 
هناك  »سيكون  الداخلية:  بوزارة  السواحل 
متابعة وتعاون مع وزارة الداخلية اإليطالية 
على  للوقوف  المصرية  الشرطة  وأكاديمية 
تنفيذ مشروع تدريب عناصر األمن بمختلف 

األجهزة األمنية الليبية«.
المفوضية  مــن  كــل  التدريب  ويــرعــى 
اإليطالية،  الداخلية  ووزارة  ــة  ــي األوروب
للهجرة،  الــدولــيــة  المنظمة  بمشاركة 
الدولية،  للشرطة  الــدولــيــة  والمنظمة 
والجريمة  الــمــخــدرات  مكافحة  ومكتب 
والــوكــالــة  الــمــتــحــدة،  بــاألمــم  المنظمة 
األوروبية،  والشرطة  للمعلومات،  األوروبية 
الالجئين،  لشؤون  السامية  والمفوضية 

والواليات المتحدة األميركية

المدنـي  السـجل  مكتـب  رئيـس  جـدد 
الصابـر،  إدريـس  طبـرق،  فـي  المدينـة 
المسـؤولة  الجهـات  كافـة  مناشـدته 
ومجلـس  الموقتـة  والحكومـة  بالمدينـة 
الالزمـة  اإلمكانـات  توفيـر  النـواب، ضـرورة 
فـي  المتمثلـة  بالمكتـب،  العمـل  لسـير 
القرطاسـية العامـة واألحبـار التـي تسـتهلك 
بكثافـة نظـرا لضغـط العمـل الذي يشـهده 

األيـام. هـذه  المدنـي  السـجل  مكتـب 
إلـى  تصريـح  فـي  الصابـر  وقـال 
مكتـب  إن  الثالثـاء،  اليـوم  »الوسـط«، 
طبـرق  مدينـة  فـي  المدنـي  السـجل 
»يشـهد إقبـاال كبيـرا مـن قبـل المواطنيـن 
ونسـتهلك  الرسـمية،  أوراقهـم  السـتخراج 
 2000 عـن  يقـل  ال  مـا  يومـي  بشـكل 
مـن  الشـخصية  باإلجـراءات  خاصـة  ورقـة 
شـهادات الميـالد واإلقامة والوضـع العائلي 

. » هـا غير و
عليـه  ترتـب  األمـر  »هـذا   : وأضـاف 
نقـص فـي اإلمكانـات لـدى مكتـب السـجل 

المدنـي بالمدينة الـذي أصبح يتسـول على 
قطاعـات الدولـة بالمدينـة مـن أجـل توفير 
مشـيرا  وغيرهـا«،  واألحبـار  السـحب  أوراق 
إلـى أن »إجـراءات التعيينات األخيـرة ببلدية 
أربكـت  وخريجـة  خريـج  ألـف   18 لــ  طبـرق 

عملنـا«.
المصـارف  اسـتمرار  مـع  ذلـك  وتزامـن 
طلـب  فـي  بالمدينـة  العاملـة  التجاريـة 
إجـراءات الوضـع العائلـي وشـهادة الميـالد 
)الـدوالر(،  األسـر  أربـاب  منحـة  أجـل  مـن 

نفتقـر  »نحـن  قـال  الـذي  الصابـر  وفـق 
ألبسـط اإلمكانـات رغـم مخاطباتنـا الكثيرة 
النـواب  مجلـس  مـن  الدولـة  جهـات  كافـة 
والحكومـة الموقتـة والمجلـس البلـدي لكن 

جـدوى«. دون 
المدنـي  السـجل  فـرع  أن  الصابـر  وذكـر 
ال  »مـا  لديـه  طبـرق  مدينـة  فـي  المدينـة 
بمعـدل  أسـرة مسـجلة،  ألـف   30 يقـل عـن 
خمسـة أفراد لألسـرة، وهـذا أضعـف تقدير، 
ألـف   150 لــ  خدمـة  نقـدم  أننـا  يعنـي  مـا 
نسـمة في نطـاق المنطقـة«، منبهـا إلى أن 
هـذا الوضـع »يجعلنـا عاجزين أحيانا بسـبب 
انعـدام اإلمكانـات إضافـة إلـى تأخـر رواتب 
الموظفيـن وتوقـف بعضهـا دون وجـود أي 
تفسـير من الجهـات المسـؤولة عـن القطاع 

اليتيـم«، وفـق تعبيـره.
المدنـي  السـجل  قسـم  رئيـس  وذكـر 
بعـض  هنـاك  أن  طبـرق،  فـي  المدينـة 
أحبـار  بشـراء  أحيانـا  يقومـون  المواطنيـن 
مـن  الخـاص  حسـابهم  علـى  الطابعـات 
العمـل بمكتـب السـجل  أجـل أن ال يتعطـل 
المسـؤولين  مناشـدته  مكـررا  المدنـي، 

المكتـب دعـم  ضـرورة 

من  يعانون  وليد  بني  وأهالي  أعــوام،   4 منذ 
ومنذ  البلدي،  المجلس  انتخابات  تأجيل  تبعات 
بلدي  مجلس  دون  المدينة  تعيش  الحين  ذلك 
للمواطنين،  المعيشية  المشكالت  بحل  ينهض 
عقب  المدينة  ساد  بالحذر  مشوًبا  تفاؤاًل  لكن 
مع  البلدية  لالنتخابات  المركزية  اللجنة  اجتماع 
أهم  لبحث  لالنتخابات  الفرعية  اللجنة  أعضاء 

العراقيل التي يمكن أن تواجه عمل اللجنة.
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  كانت 
لبحث  الماضي  الشهر  نهاية  اجتمعت  البلدية 
العمليات  لمباشرة  ــة  ــالزم ال ــدادات  ــع ــت االس
االنتخابية في عدد من البلديات، وتعمل اللجنة 
الزاوية  البلدي  المجلس  انتخاب  على  الحالية 
اعتماد  وبعد  وليد  بني  البلدي  المجلس  ثم 
انتخاب  في  المركزية  اللجنة  ستباشر  الميزانية 
بقية البلديات التي لم تنتخب في الدورة األولي 
الصالحية  تنتهي  التي  للبلديات  الثانية  والدورة 

البلدية. القانونية لمجالسها 
من  مــخــاوف  ووســـط  نفسه،  ــوقــت  ال فــي 
والمناطقية،  الجهوية  على  قائمة  اختيارات 
انتخاب  الــى  وليد  بني  في  المواطن  يتطلع 
لمشكالته  حــل  ــى  إل للوصول  بلدي  مجلس 
الــمــركــزيــة ونقص  ــن  ع الــنــاجــمــة  الــيــومــيــة 
مرفقًا   19 يقدم  المثال  فعلى سبيل  اإلمكانيات، 
نسمة،  ألف   130 إلى  خدمات  بالمدينة  صحيًا 
وسط نقص شديد في اإلمكانيات الطبية، وفق 

مسؤول بإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.
في  موظًفا  يعمل  الذي  صالح،  عمر  ويقول 

»نريد  لـ»الوسط«  وليد،  بني  التعليم  مراقبة 
وأن  الشعب،  مطالب  تحقيق  على  قادرًا  مجلسًا 
مضيًفا  المواطن«،  طموح  مستوى  عند  يكونوا 
الحيوية  المرافق  أداء  في  حقيقًيا  تغييًرا  »نريد 
الجديد،  محمود  أما  والتعليم«.  الصحة  مثل 
عانت  وليد  »بني  أن  فيرى  اتصاالت،  مهندس 
األمل  عن  معبًرا  واإلهمال«  المركزية  من  كثيًرا 
معاناة  رفع  في  البلدي  المجلس  ينجح  أن  في 
المدينة،  لتطوير  جديدة  آفاق  وفتح  المواطن، 

واالهتمام بكافة شرائح المجتمع دون تمييز«.
هذه  على  كبيرة  ــااًل  آم المواطنون  ويعقد 
تأجيلها  من  سنوات  بعد  تأتي  التي  االنتخابات، 
 ،2016 العام  نوفمبر  والعشرين من  التاسع  في 
البلدية،  مجالسها  مجاورة  مدن  انتخبت  فيما 

الخدمات  »مستوى  علي  حاتم  المواطن  ويقول 
تقديم  في  المجاورة  المدن  بعض  في  تغير 
توفر جسم شرعي  بمجرد  تغيرت  التي  الخدمات 
أفعااًل  ــد  »أري ويضيف  ــة«.  ــدول ال مع  يتعامل 
وصيانة  كالطرق،  وخــدمــات  صحة  أقـــواالً،  ال 
األراضــي  حماية  واألهــم  الحكومية،  المنشآت 

الحكومية من عبث المخربين«.
لحكومة  الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  ــان  ك
مع  األسبوع  هذا  بحث  السراج،  فائز  الوفاق، 
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  رئيس 
البلديات  أوضــاع  تاهية،  بن  سالم  البلدية، 
مجالسها  انتخابات  بعد  تستكمل  لــم  التي 
بمراحل  التقيد  ضرورة  السراج  وأكد  البلدية، 
بمختلف  البلدية  المجالس  انتخابات  استكمال 

المجالس  انتخاب  أن  إلى  مشيًرا  ليبيا،  مناطق 
الديمقراطي،  بالمسار  االلتزام  يؤكد  البلدية 
وإعطاء  الالمركزية،  خيار  تعتمد  الحكومة  وأن 
األقدر  باعتبارها  للبلديات،  واسعة  صالحيات 

على تلمس احتياجات مواطنيها وخياراتهم.
تحمسهم  ناشطون  يبدي  نفسه  الوقت  في 
مشاركة  ــضــرورة  ب التوعية  فــي  للمشاركة 
المدينة  إلقالة  البلدية  االنتخابات  في  المواطن 
على  قادر  بلدي  بمجلس  المتكررة  أزماتها  من 
الناشط  الثومي  سامي  يقول  إذ  المشكلة،  حل 
فى  البلدي  المجلس  دور  »سأوضح  المدني 
المجلس  انتخاب  وأهمية  بالشباب،  االهتمام 
للنهوض  ــالم،  اإلع وسائل  طريق  عن  البلدي 

بالمدينة من الوضع الراهن«
االجتماع،  الهميل، أستاذ علم  ويؤكد مصباح 
أنه سيشارك في رفع الوعي بعملية االنتخابات، 
داعًيا األعضاء الذين سيختارهم المواطنون إلى 
تمثل حوالي  التي  الشباب  أكبر بشريحة  اهتمام 
70 % من سكان المدينة«، في حين يقترح فرج 
تنظيم  وليد،  بني  جامعة  في  الموظف  الشقار، 
بني  جامعة  في  علمية  ومؤتمرات  عمل  ورش 
المجتمع  مؤسسات  »دور  على  ويشدد  وليد، 

المدني في التوعية«
وأساتذة  مسؤولون  يبدي  ال  المقابل،  في 
االنتخابات  تسفرعنه  قد  لما  ارتياحهم  جامعات 
تحكم  قــد  الــتــي  الجهوية  نتيجة  المقبلة، 
المجلس، أو قصور  المواطنين ألعضاء  اختيارات 
التجربة مقارنة بدول أخرى، وفي ظل االنقسام 

الذي تعيشه البالد.
المحلي  المجلس  عضو  كنشيل،  محمد  واتخذ 
االنتخابات،  هــذه  بمقاطعة  ــراًرا  ق وليد،  بني 

بقدر  انتخابات  مشروع  فيها  أرى  »ال  وأوضــح 
وتعصب  قبلي  تصعيد  مــشــروع  أراهـــا  أنني 
العضو  وخبرات  كفاءات  إلى  النظر  دون  جهوي، 
آدائه  عن  رضاه  بعدم  كنشيل  ويقر  المنتخب«، 
أنني  »اعترف  ويقول  بالمدينة،  مجلس  كعضو 
القبلية  األجندات  أي شئ، ألن  تقديم  عاجز عن 

الضيقة تحكم العمل في المجلس«.
الشارف  اآلداب،  بكلية  األســتــاذ  ويتساءل 
الخدمي  األداء  في  فارًقا  سنشهد  »هل  الدلولي 
بالقول  يــرد  لكنه  االنــتــخــابــات؟..«،  تلك  بعد 
البلدية في وضعها الحالي هدر  »بقاء المجالس 
المجالس  أداء  »أن  موضًحا  والمال«،  للوقت 
بأداء  مقارنة  التطلعات،  مستوى  دون  البلدية 
في  حتى  أو  مجاورة،  أخرى  دول  في  البلديات 
ُتصرف  التي  الميزانيات  رغم  النامية،  البلدان 

لها«.
لم  انتخابات  واقــع  حــول  التساؤالت  تطول 
أستاذ  لكن  إلجراءاتها،  البداية  كلمة  تكتب 
وليد  بني  جامعة  في  أوحيدة  عبدالنبي  القانون 
عن  »االبتعاد  ضــرورة  يؤكد  القانون  وأستاذ 
تنفع  القرابة  القبلية، فال  و  الشخصية  االعتبارات 
التصويت  إلى  الناخب  داعًيا  تشفع«،  القبيلة  وال 
والمعرفة  الخبرة  أهــل  من  األفضل  للمرشح 

والصدق واألمانة.
وضع  ضرورة  كنشيل  يرى  نفسه،  الوقت  في 
واستقرارالمؤسسات  البالد  في  لالنقسام  حد 
والمالية  ــة  ــ اإلداري المحاسبة  جهاز  تفعيل 
،وقانون العقوبات، مشيًرا إلى أن هذه الشروط 
الضيقة،  المصالح  االنتخابات من أصحاب  تحمي 
وقال »أي انتخابات بدون هذه الشروط ستزيد 

الطين بلة«.

الحكم  قانون  بتعديل  المطالبات  وتيرة  ارتفاع  مع 
المحلي رقم 59، تنظم وزارة الحكم المحلي بحكومة 
الوفاق الوطني في ورشة عمل الستطالع آراء الخبراء 

والمتخصصين في نهاية شهر أبريل المقبل.
ويقول رئيس اللجنة التحضيرية خليفة احواس 
» إن ثمة إجماعا لدى معظم المختصين بالعيوب 
لعل  و  الحالي  المحلية  اإلدارة  قانون  تعتري  التي 
رغم  العلمي  المؤهل  اشتراط  عدم  مقدمتها  في 
هذا  في  الليبي  المجتمع  قطعه  ــذي  ال الشوط 

المضمار واالكتفاء بإجادة القراءة والكتابة«.
ليكون  بالقانون  لالرتقاء  نطمح  »أننا  وأضاف: 
المحلية  ــإدارة  ل الحديثة  القوانين  مصاف  في 
اإلدارة  خبراء  و  للمختصين  مفتوحة  والــدعــوة 

للمساهمة بالورشة بما يحقق الغاية من إقامتها«.
ومن المقرر أن تناقش الورشة المعايير العلمية 
إنشاء البلديات و إعادة النظر في المحافظات التي 
 2013 لسنة   9 رقم  قانون  بموجب  إيقافها  تم 

الصادر عن المؤتمر الوطني.
وأشار حواس إلى أن ورشة العمل هي محاولة 
لمواكبة  القانون  إلصالح  الليبي  المشرع  إلرشاد 

التطورات و تجاوز معوقات التطبيق.
كانت دار الفقيه حسن نظمت ندوة حول الحكم 

المحلي و مشروع الدستور في ديسمبر الماضي.
خالل  الحراري،  الهاشمي  محمد  الدكتور  وقال 
التوجهات  أحــدث  مع  يتفق  القانون  إن  ــدوة  االن
و  الدولية  التجارب  في  المحلي  الحكم  بخصوص 
يحتاج  أنه  رأي  أنه  إال  المتحدة،  األمم  خبراء  رؤية 
لتعديل يتماشى مع ماجاء في مشروع الدستور إذا 

ماتم اإلستفتاء عليه.

طبرق،  بمدينة  الصحية  الخدمات  إدارة  تسلمت 
لثالثاء، ثالث سيارات إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات 
من وزارة الصحة في إطار تطوير وتحديث القطاع 

الصحي بالمدينة ودعمه بكافة اإلمكانات.
بطبرق  الصحية  الخدمات  إدارة  مدير  وقــال 
من  اثنتين  إن  الوسط«  لـ»  أسويكر  عبدالمنعم 
والطوارئ  لإسعاف  مخصصتان  اإلسعاف  سيارات 
منظومة  وبها  الجثامين،  لنقل  مخصصة  والثالثة 
وثالجة خاصة لحفظ الجثة أليام، وأضاف أسويكر 
الصحي في مدينة طبرق »بدأ ينتعش  القطاع  أن 
قليال مع وصول كميات من األدوية والمستلزمات 
الطبية والمصاريف المحددة بالباب الثاني من أجل 

بعض الصيانات ببعض مقار العيادات بمدينة طبرق 
وتطويرها والعمل يسير بشكل جيد«.

الجديدة  اإلسعاف  سيارات  أن  أسويكر  وأكــد 
ستكون تحت إدارة الخدمات الصحية وجهاز اإلسعاف 
احتياطي  ضمن  من  لتكون  بالمدينة  والطوارئ 
سيارات اإلسعاف الموجودة بإدارة الخدمات الصحية 

وجهاز اإلسعاف والطوارى ببلدية طبرق.
بطبرق  الصحية  الخدمات  إدارة  أن  إلى  يشار 
في  اإلسعاف  سيارات  من  عددا  شهر  قبل  وضعت 
المدخل الغربي للمدينة، وبالقرب من منطقة عمر 
الجغبوب الستخدامها  وواحة  المختار جنوب طبرق 

في حاالت اإلسعاف والطوارئ.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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إجماع على تعديل قانون الحكم املحلي

طبرق تتسلم 3 سيارات إسعاف مجهزة

عضو مجلس محلي: 
اعترف أنني عاجز 
عن تقديم أي شئ 

بسبب األجندات 
القبلية الضيقة

بني وليد - الوسط: الصغير الحداد

طبرق–فراس بن علي

الوسط–اسماء بن سعيد

بين متفائل ومتشائم

ورشة عمل الشهر القادم ينظمها »الوفاق«

»االنقسام« يالحق حلم املجلس البلدي في بني وليد

● آمال واسعة  ألهالي بني وليد علي انتخابات املجلس البلدي القادمة

تدريب 360 شرطيا ليبيا في مصر

رئيس السجل املدني في طبرق: نتسول األوراق واألحبار

حسين  شــحــات  بــلــديــة  عميد  ــا  دعـ
بودرويشة، المفوضية العليا لالنتخابات 
للمجلس  جديدة  انتخابات  إجــراء  إلى 
بودرويشة  وقال  المنطقة،  في  البلدي 
 : المفوضية  ــى  إل موجه  خطاب  فــي 
ببلدية  البلدي  المجلس  »يفيدكم 
انتخابات  إجــراء  في  رغبته  عن  شحات 

للمجلس البلدي بالبلدية«.
كافة  »سيسخر  المجلس  أن  وأكــد 
تسهيل  على  وسيعمل  اإلمكانيات 
هذا  إنجاح  بغية  الصعوبات  وتذليل 

االستحقاق«.
العام  خالل  شحات  أهالي  وانتخب 
البلدي  للمجلس  أعضاء  سبعة   2014
للبلدة  عميدا  حينها  في  اختاروا  الذين 
األكثر  أصوات  على  الحصول  خالل  من 

من بينهم.

عميد شحات يطالب بانتخابات جديدة
البيضاء – يزيد الحبل

● حسني بودرويشة

● إدريس الصابر

● شنبور  يتوسط شرطيني خالل أول أيام التدريب

بحث المجلس البلدي بوادي البوانيس، خالل 
اجتماع عقد الثالثاء، بقاعة السالم بمركز تمنهنت 

للمعارض، المشاكل والمعوقات التي تواجه سير 
العمل بمطار تمنهنت المدني بحضور عدد من 
ممثلي القطاعات والجهات األمنية والعسكرية 

العاملة والمعنية بالمطار.
وقال مدير مكتب اإلعالم ببلدية وادي البوانيس 
محمد مامي لـ» الوسط« إن االجتماع ناقش العديد 

من النقاط المتعلقة بسير العمل داخل المطار، 
وأكد الحاضرون أهمية التنسيق المشترك بين 

كافة القطاعات والجهات العاملة بالمطار لرفع من 
مستوى األداء والعمل والرقي بالخدمات المقدمة 

للمسافرين من وإلى مطار تمنهنت وتذليل الصعاب 
التى تواجه جميع الجهات واألجهزة المشغلة للمطار.

يشار إلى أن الرحالت الجوية من وإلى مطار 
تمنهنت المدني استؤنفت الشهر الماضي بواقع 

رحلتين للخطوط الجوية الليبية بواقع رحلة واحدة 
من مطار بنينا وأخرى من مطار معيتيقة كل يوم 
أربعاء، بعد توقف استمر قرابة عامين بعد خطف 

طائرة للخطوط األفريقية.

مشكالت مطار تمنهنت 
على طاولة »البلدي«

الوسط–أحمد المقصبي



ــش«،  ووت رايتس  »هيومن  منظمة  طالبت 
الوطني  الوفاق  حكومة  بدعوة  المتحدة  األمم 
شرق  في  المتنافسة  و»السلطات  بطرابلس، 
إلجــراء  المناسبة،  الظروف  تهيئة  إلــى  ليبيا 
بإجراء  ــراع  اإلس قبل  ونزيهة،  حرة  انتخابات 

انتخابات عامة في العام 2018«.
وأضافت »هيومن رايتس ووتش«، في بيان 
أمس األربعاء، أنه »لكي تكون االنتخابات حرة 
بيئة  في  تجرى  أن  إلى  تحتاج  فإنها  ونزيهة، 
في  الترهيب  أو  التمييز،  أو  اإلكــراه،  من  خالية 
حق الناخبين، المرشحين، واألحزاب السياسية«.

أساسية:  عناصر   3 احترام  »ينبغي  وتابعت: 
غير  قوانين  والتجمع،  التعبير  حرية  حماية 
أو  ناخبين  استبعاد  في  تعسفية  أو  تمييزية 
مرشحين محتملين، وسيادة القانون، مصحوبة 
التعامل  على  ــادرة  ق فاعلة  قضائية  بسلطة 
المتعلقة  النزاعات  مع  وسريع  عــادل  بشكل 
أن  القضاء  »على  أنه  مؤكدة  باالنتخابات«، 
االنتخابات،  حول  الخالفات  لحل  مستعدا  يكون 
مثل التسجيل، الترشح، والنتائج، وعلى منظمي 
االنتخابات ضمان وصول المراقبين المستقلين 

إلى أماكن االقتراع«.
األوســط  الشرق  قسم  مديرة  نائب  وقــال 
وشمال أفريقيا، إريك غولدستين، في المنظمة: 
»ال يمكن لليبيا اليوم االبتعاد أكثر عن احترام 
عن  ناهيك  اإلنسان،  وحقوق  القانون  سيادة 
وعلى  حرة،  انتخابات  إلجراء  المقبولة  الشروط 
حرية  ضمان  على  قــادرة  تكون  أن  السلطات 
التجمع، تكوين الجمعيات، والتعبير ألي شخص 

يشارك في االنتخابات«.
وأشارت إلى أن »تسجيل الناخبين ينبغي أن 
عدد  أكبر  أن  ويضمن  ومتاحا،  شامال،  يكون 
وخارجها  الدولة  داخل  المؤهلين  الليبيين  من 
على  النص  ينبغي  كما  التسجيل«،  يمكنهم 
االعتقال  رهن  المحتجزين  األشخاص  »تسجيل 
التعسفي لمدة طويلة دون إدانة جنائية، ألنه 
عن  فضال  إلقصائهم،  قانوني  أساس  يوجد  ال 
والمنتظم  الشفاف  التدقيق  ضمان  ــرورة  ض

لسجل الناخبين لتفادي أي خطأ«.
لمفوضية  يمكن  »ال  أنه  المنظمة،  وتابعت 
مجلس  أقر  إذا  إال  انتخابات  إجــراء  االنتخابات 
ليبيا  مطالبة  االنــتــخــابــات«،  قــانــون  الــنــواب 
بـ»صفتها طرفا في المعاهدات الدولية لحقوق 
الخاص  الــدولــي  بالعهد  تلتزم  أن  اإلنــســان 

بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق األفريقي 
يضمنان  واللذين  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق 

حرية الكالم والتعبير، وتكوين الجمعيات«.
وأكدت أن »ليبيا ملزمة أيضا بإعالن االتحاد 
األفريقي العام 2002 بشأن المبادئ التي تحكم 
والتي  أفريقيا،  في  الديمقراطية  االنتخابات 
تنص على أنه ينبغي إجراء انتخابات ديمقراطية 
للصكوك  وامتثاال  إطار دساتير ديمقراطية  في 
فصل  نظام  وبموجب  الــداعــمــة،  القانونية 
الخصوص،  وجه  على  يضمن  الذي  السلطات، 

استقالل القضاء«.
وأعادت المنظمة التذكير بأن العنف أدى إلى 
انهيار السلطة المركزية والمؤسسات الرئيسية، 

وذلك أعقاب آخر االنتخابات العامة في ليبيا في 
القانون والسلطة  إنفاذ  2014، ال سيما سلطة 
متعارضتين  حكومتين  ــد  »ول ما  القضائية، 

تتنافسان على الشرعية.
انتخابات  آخر  منذ  أنه  المنظمة،  وأضافت 
تخطف  المسلحة  »والجماعات  ليبيا  في  أجريت 
وتقتل  قسرا،  وتخفي  عذبت،  تعسفا،  وتحتجز 
العقاب«،  من  اإلفــالت  مع  األشــخــاص،  آالف 
مؤكدة أن »الصراعات، التي طال أمدها، دمرت 
االقتصاد والخدمات العامة، وشردت داخليا 165 

ألف شخص«.
تنشيط  أنه في محاولة إلعادة  إلى  وأشــارت 
عنيفة،  نزاعات  وسط  متوقفة  سياسية  عملية 
سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  أعلن 
إجماعا  تضمنت  لليبيا،  جديدة  عمل  خطة  عن 
السياسي  االتفاق  على  محدودة  تعديالت  على 
الليبي الحالي، يليها مؤتمر وطني، وإجراء استفتاء 
انتخابات  إجــراء  على  ينص  وتشريع  دستوري، 
االتحاد األوروبي والدول  أيد  برلمانية ورئاسية، 
األعضاء في االتحاد األوروبي، بما في ذلك فرنسا 
والواليات المتحدة األمريكية، خطة العمل، دون 

اإلعالن عن تاريخ لهذه الخطوات.
وأكدت أن »القوانين التقييدية قوضت حرية 
حين  في  ليبيا،  في  الجمعيات  وتكوين  التعبير 
قامت الجماعات المسلحة بالترهيب، المضايقة، 
التهديد، االعتداء الجسدي، واالحتجاز التعسفي 
سياسيين،  ونــشــطــاء  صحفيين،  حــق  ــي  ف

ومدافعين عن حقوق اإلنسان«.
بالتجمع  المتعلقة  »القوانين  أن  وتابعت 
المواطنين  قدرة  من  داع،  دون  تحد،  السلمي 
خالل  من  بحرية  أنفسهم  عن  التعبير  على 
مع  ومنظمة،  عفوية  واحتجاجات  مظاهرات 
الجميع  مطالبة  لها«،  مبرر  ال  قاسية  عقوبات 
العامة  التجمعات  بالتأكد من أن أي قيود على 

ضرورية للغاية لحماية النظام العام.
انهار،  الجنائية  العدالة  »نظام  أن  وأوضحت 
في  والعسكرية  المدنية  المحاكم  ــزال  ت وال 
حين  في  الغالب،  في  مغلقة  والجنوب  الشرق 
محدودة«،  بقدرة  أخرى  أماكن  في  تعمل  أنها 
القانون  بإنفاذ  المعنية  »اإلدارات  أن  متابعة 
أنحاء  جميع  في  تعمل  الجنائية  والتحقيقات 
إلى  تفتقر  ما  وغالبا  فقط،  البالد بشكل جزئي 
القدرة على تنفيذ أوامر االستدعاء الصادرة عن 

المحاكم وأوامر االعتقال«.
الليبية  »المحاكم  بقولها:  بيانها  واختتمت 
النزاعات  بحل  لها  يسمح  وضــع  في  ليست 

االنتخابية بما في ذلك التسجيل والنتائج«.

كانت  التي  العالقة  طبيعة  في  التحقيقات  دخلت 
نيكوال  السابق  الفرنسي  الرئيس  بين  قائمة 
مرحلة  الــقــذافــي  معمر  والعقيد  ســـاركـــوزي، 
الفرنسيون  المحققون  بدأ  إذ  حاسمة،  جديدة 
غرب  نانتير  ضاحية  في  ساركوزي  استجواب  في 

باريس.
الفرنسية ساركوزي  القضائية  الشرطة  وأوقفت 
في  ألقواله  لالستماع  الماضي،  الثالثاء  احترازيا، 
قضية التمويل الليبي لحملته االنتخابية في 2007 
أكدته  ما  حسب  بالرئاسة،  إثرها  على  فاز  والي 

مصادر قضائية.
مصدر  قاطع  بشكل  اعترف  واحد  أسبوع  ومنذ 
إليه ساركوزي  ينتمي  الذي  الجمهوري  الحزب  في 
حسب  واضح«  األمر  للعودة،  »يستعد  األخير  بأن 
التأكيد،  هذا  من  أيام  بضعة  بعد  ولكن  قوله. 
المعادلة  يقلب  أن  الــجــديــد  للتطور  يمكن 

السياسية داخل اليمين الفرنسي وفق المراقبين.
الفرنسي،  القانون  وفق  المحققون،  ويملك 
الرئيس  مع  انقطاع  دون  للتحقيق  يومين  مهلة 
للقضاء  رسميا  تسليمه  احتمال  قبل  السابق 
وتوجيه التهمة إليه. وقالت الشرطة القضائية في 
نانتير إن تدخلها يعتبر جزءا من تحقيق أوسع في 
الرئاسية  لالنتخابات  لحملة  المحتمل  ليبيا  تمويل 

للعام 2007.
واحد  آن  في  قضايا  عدة  ساركوزي  ويواجه 
منذ العام 2013، ولكن مثوله في قضية التمويل 
الليبي المحتمل لحملته االنتخابية يعتبر آخر فصل 
في حياته السياسية وفق المحللين، ومهما كانت 

نتائج التحقيق.
لقيادة  العودة  في  ساركوزي  مشروع  ويتعثر 
المكتب  ضباط  ــرار  إص أمــام  الفرنسي  اليمين 
المالية  والجرائم  الفساد  لمكافحة  المركزي 
بعد   ،2013 أبريل  في  التحقيق  وبدأ  والضريبية. 
اإللكتروني   Mediapart بارت(  )ميديا  موقع  نشر 
لحملة  مزعوما  تمويال  فيها  ذكرت  ليبية  وثيقة 

ساركوزي في العام 2007 من قبل ليبيا.
االستقصائي،  البحث  فإن  التاريخ،  ذلك  ومنذ 
الذي مثل خالله أيضا اليوم وزير الداخلية السابق 
ووفقا  ملحوظا،  تقدما  أحــرز  هورتيفو،  بريس 
فإن  »لوموند«،  جريدة  في  ذكرها  ورد  لمصادر 
معمر  عهد  في  السابقة  الليبية  الشخصيات  عديد 
القذافي سوف تبدأ في التعاون بشكل أكثر نشاطا 
األموال  على  جديدة  أدلة  وتقديم  التحقيق،  في 
المشبوهة غير المشروعة التي صرفت لساركوزي.

 « ــى  إل تــحــدث  دبلوماسي  مــصــدر  ويعتقد 
بالفعل  ضمانات  تقدم  قد  فرنسا  أن  الوسط« 
أكثر  بحرية  للتحدث  سابقين  ليبيين  لمسؤولين 
إلى  إشــارة  في  للتهديد،  عرضة  يكونوا  ال  وأن 
بشير  صالح  على  الغامض  االعــتــداء  مالبسات 

مؤخرا في جنوب أفريقيا.
كانت  حين  وفي   ،2016 العام  نوفمبر  وفي 
الجمهوري،  الحزب  داخــل  صراعا  تعيش  فرنسا 
بكشف  الدين،  تقي  زياد  اللبناني،  الوسيط  قام 
طرابلس  من  نقدا  ــورو  ي ماليين  خمسة  نقل 
العام  وأوائل   2006 العام  أواخر  في  باريس  إلى 
العام  األمين  غيان،  كلود  إلى  لتسليمها   ،2007
وزير  ساركوزي،  نيكوال  إلى  ثم  لإلليزيه،  السابق 

الداخلية في ذلك الوقت.
»التواطؤ  فــي  بالتحقيق  المحققون  وقــام 

المحتمل في فساد مسؤول أجنبي« و»التواطؤ في 
في  األخذ  مع  ليبيا«،  في  العامة  األموال  اختالس 
بتقي  الخاصة  المالحظات  هذه  أن  أيضا  االعتبار 
 20 في  سجله  ما  أساسي  بشكل  أكــدت  الدين 
سبتمبر 2012 عبد اهلل السنوسي، المدير السابق 
العام  النائب  أمام  الليبية،  العسكرية  للمخابرات 

للمجلس الوطني االنتقالي الليبي.
»لوموند«،  جريدة  حسب  الشكوك،  ولزيادة 
وزير  دفتر  من  معلومات  أيضا  هناك  ستكون 
توفي  الذي  غانم،  شكري  السابق  الليبي  النفط 
في  مؤكدة  غير  تزال  ال  ظروف  في   2012 العام 
شكري  دفتر  الفرنسية  العدالة  وتسلمت  فيينا، 
نيكوال  إلى  مدفوعات  وجود  عن  وتحدثت  غانم، 

ساركوزي.
ونقلت »لوموند« عن بشير صالح، وهو المدير 
فرنسا  مع  عالقاته  ورجل  القذافي  لمكتب  السابق 
لكن  ساركوزي،  مول  »القذافي  إن  قوله  مؤخرا 
ساركوزي نفى أن يكون قد تلقى أي تمويل، وأنا 

أصدق القذافي أكثر مما أصدق ساركوزي«.
أياما  سجلت  مقابلة،  في  قال  القذافي  وكان 
على  الغربية  العسكرية  الضربات  بدء  قبل  فقط 
نجح  أن ساركوزي  إلى  فرنسا،  قادتها  والتي  ليبيا 
أن  »أعتقد  قائال:  بفضله،  الرئاسي  السباق  في 
عقلي،  بخلل  مصاب  ساركوزي  العزيز  صديقي 
أعطيناه  نحن  الرئاسة،  إلى  وصل  أنا  فبفضلي 

األموال التي فاز بفضلها باالنتخابات«.
لزيارتي  جاء  »لقد  التسجيل،  حسب  وأضــاف، 
مساعدته  مني  وطلب  للداخلية  وزيرا  كان  عندما 
بالنسبة  ألنه  فقبلت،  االنتخابية،  حملته  في  ماليا 
إلينا كليبيين، إذا فاز رئيس فرنسي بأموالنا فهذا 

مكسب كبير لنا«.
منحه  الــذي  المبلغ  بقيمة  القذافي  يدل  ولم 
من  ــادرة  ص رسمية  وثيقة  أن  إال  لساركوزي، 

قبل  من  موقعة  االستثمارية  اإلفريقية  المحفظة 
السابق، موسى كوسا،  الليبي  رئيس االستخبارات 
سنة  تسريبها  وقع  القذافي،  معمر  من  بتعليمات 
2012، كشفت أن معمر القذافي وافق عام 2006 
قيمته  تصل  بمبلغ  ساركوزي  حملة  تمويل  على 

إلى 50 مليون يورو.
اتهم  الــذي  الوحيد  ليس  القذافي  أن  يذكر 
إلى  للوصول  ليبيا  من  أمــواال  بتلقيه  ساركوزي 
الرئاسة، فنجله سيف اإلسالم قال أيضا في مقابلة 
»ليبيا  إن   ،2011 مــارس  في  »يــورونــيــوز«  مع 
رئيسا  يصبح  حتى  المهرج  ســاركــوزي  ساعدت 
آمال  خيب  ولكنه  الليبي  الشعب  مساعدة  بهدف 
تفاصيل  بكل  علم  على  أنه  إلى  الفتا  الليبيين«، 
التي  األمـــوال  بــإعــادة  ــذاك  آن وطالبه  العملية، 

أخذها.
تسليط  التطورات  تلك  أعــادت  ــك،  ذل إلــى 
الضوء على تدخل حلف شمال األطلسي »ناتو«، 
إيتاليا  فورتسا  حــزب  فــي  القيادي  يقول  إذ 
مــاالن،  لوتشيو  ــام«  األم إلــى  »إيطاليا 
المسألة  على  مجددا  الضوء  »تلقي  إنها 
الهجوم  مــن  بـــدءا  برمتها:  الليبية 

المفاجئ إلى مقتل القذافي«.
استوعب  برلسكوني  »حينها،  وتابع: 
على الفور العواقب التي كان من الممكن 
ما  كل  وفعل  األمر،  هذا  بها  يتسبب  أن 
»اآلن  مؤكدا:  ــوأ«،  األس لتفادي  بوسعه 
أن  هو  المؤكد  لكن  جديدة،  عناصر  تظهر  قد 

برلسكوني دافع بشدة عن مصالح اإليطاليين«.
وكان برلسكوني قال في تصريحات سابقة إنه 
لعمليات  بالده  موافقة  لتجنب  اآلخر،  إلى  »كافح 
ألأنني  الليبي،  النظام  ضد  األطلسي  شمال  حلف 
كنت أعتبر إزاحة القذافي من سدة السلطة ضربا 

من الجنون«.
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محللون: »تمويل القذافي« يطوي صفحة ساركوزي
فرنسا قد تقدم ضمانات لمسؤولين ليبيين سابقين

»هيومن رايتس«:

بين وعود السراج ومخاوف االختفاء القسري

محليات

»لوموند« تتحدث 
عن معلومات من 
دفتر وزير النفط 

الليبي السابق 
شكري غانم

مشروع ساركوزي تعثر 
في العودة لقيادة اليمين 

الفرنسي بعد توقيفه

العنف أدى إلى انهيار 
السلطة المركزية 

والمؤسسات الرئيسية، 
وذلك عقب آخر انتخابات 
2014 عامة في ليبيا 

بروكسل–علي أوحيدة

3 شروط أساسية النتخابات حرة في 2018

■ الوسط–أسماء بن سعيد
تتلق  لم  المصلحة  إن  العين،  الدين شائب  الوفاق، نصر  بحكومة  المدني  الطيران  رئيس مصلحة  قال 

إبالًغا رسمًيا بعودة الرحالت الجوية بين مطاري بنينا في بنغازي ومطار القاهرة.
وأشار في تصريحات إلى »الوسط« إلى استمرار المساعي إلعادة الرحالت، معبًرا عن استعداد المصلحة 

ألية لجنة تفتيش، وأضاف: »الوضع في المدن الليبية كافة متشابه، وطرابلس ومصراتة ليستا استثناًء«.
كانت وسائل إعالمية مصرية، نقلت عن مصادر في سلطات الطيران المدني المصري تأكيدها عودة 
وزيارات  اجتماعات  عدة  »عقدنا  العين:  شائب  وأوضح  المقبل،  أبريل  أول  في  المطارين  بين  الطيران 
مع الطيران المدني المصري ووزير الطيران المدني المصري، حول إعادة الرحالت الجوية بين مطاري 

معيتيقة ومطار مصراتة ومطار القاهرة الدولي«.
وأشار إلى اتفاق على زيارة تفتيشية من الجانب المصري كانت مقررة في ديسمبر الماضي لالطالع 
اللجنة من الحضور، ولهذا نحن مستمرون في  على األوضاع األمنية للمطارات، لكن قال: »لم تتمكن 

المباحثات لتحديد موعد جديد لوصول اللجنة والمعاينة على أرض الواقع«.
وأعرب المسؤول عن بالغ احترامه قرارات الجانب المصري، وقال: »ال نريد التدخل في عملهم، ولكن نأمل 
في تقريب عودة الرحالت من مطاري معيتيقة ومصراتة إلى مطار القاهرة، لتخفيف المعاناة على المواطنين«، 
ونوه إلى أن كبار السن والمرضى يضطرون للسفر إلى مصر عبر مطار برج العرب الواقع في اإلسكندرية، وما 

يترتب عليه من مشقة سفر إلى القاهرة، وقضاء ساعتين أو أكثر في الطريق كرحلة سفر أخرى«.

■ بنغازي–سالم العبيدي
مأســاة إنســانية كشــفتها تحريــات أجهــزة األمــن فــي مدينــة بنغــازي، مــن خــالل تعــرض طفــل لتعنيــف منزلــي 
لمــدة ســنة كاملــة، باإلضافــة إلــى معاملــة ســيئة مــن والــده، حيــث قّيــده بالحبــال فــي باحــة المنــزل األماميــة 
بأحــد األحيــاء الســكنية فــي مدينــة بنغــازي شــرق البــالد، وقــال مســؤول مكتــب اإلعــالم بقســم النجــدة فــي 
مدينــة بنغــازي، رئيــس عرفــاء إســماعيل الرملــي، فــي تصريــح إلــى »بوابــة الوســط«، اليــوم اإلثنيــن، إن ســيدة 
تقدمــت بشــكوى ضــد زوجهــا الــذي يقــوم بتعذيــب طفلهــا ويقــوم بربطــه بالحبــال فــي باحــة المنــزل وآثــار 
الضــرب موجــودة علــى جســده الضعيــف بحســب صــور تمكنــت جارتهــا مــن التقاطهــا فــي وقــت ســابق عندمــا 

تســللت إلــى المنــزل لتقدمهــا كدليــل علــى الواقعــة.
وأشار إلى أّن والدة الطفل استطاعت التقاط صور وفيديو وانتقلت إلى أحد مراكز الشرطة ولكن لم يتم 
القبض على المدعو مجدي طيلة العام الماضي، لكّنها توجهت إلى قسم النجدة بنغازي مؤخًرا وبدليل جديد 

حيث تمكنت جارتهم بتصوير فيديو وأصدرت النيابة العامة أمر ضبط وإحضار في حقه.
وأضاف أن وحدة التحري ألقت القبض على المتهم تنفيًذا ألوامر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، الفًتا 
إلى »أن التسلخات وآثار التعذيب والحبال واضحة على جسد الطفل، حيث تم التحقيق معه وتسليمه إلى الجهات 
المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حياله«، كما أبدى الرملي استغرابه من »معاملة الرجل لطفله وربطه 
بحبال ال يستطيع إنسان عاقل ربط كلب بها«، الفًتا إلى أن »هناك مشاكل عائلية وكان ضحيتها الطفل محمد«، 
وأشار مسؤول مكتب اإلعالم بقسم النجدة في مدينة بنغازي، أن أعضاء قسم النجدة تعاملوا مع القضية بدافع 

اإلنسانية قبل الدافع المهني ولتخليص الطفل من والده الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع.

»الطيران املدني« توضح حقيقة عودة 
الرحالت بني مطاري القاهرة وبنينا

أب يعذب طفله ملدة عام في بنغازي

القاهرة–الوسط

في  العسكري  العام  المدعي  مصير  يزال  ما 
مجهوال،  الرجباني  مسعود  اللواء  طرابلس 
اختطافه قبل وصوله  أسبوع من  بعد  وذلك 
بمنطقة  عمله  من  عائدا  العائلة  منزل  إلى 
صالح الدين في طرابلس، وهو الحادث الذي 
من  ووعود  ودولية،  محلية  فعل  ردود  لقي 
جانب المجلس الرئاسي بإنهاء هذه المأساة.

ولم تعلن أية جهة رسمية أو غير رسمية 
نجل  فاضل،  وفق  الخطف،  عن  مسؤوليتها 
المدعي العسكري، الذي قال في تصريح إلى 
»الوسط« إنه لم يتلق أي اتصال من الجهة 
الخاطفة حتى اآلن. ووجهت أسرته نداء إلى 
بتحديد  األمنية،  والجهات  الوفاق  حكومة 
مصير عائلها المخطوف، والوصول إلى الجهة 
الخميس  التي خطفته لدى عودته من عمله 

الماضي.
أثار  الرسمي،  الفعل  ردود  صعيد  على 
الشيوخ واألعيان حادثة اختطاف خالل لقاء مع 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز 
السراج، الذي قال السراج انه اتخذ ما يلزم من 
اجراءات من أجل تأمين سالمته. وكلف السراج 
وزيري الدفاع والداخلية وكافة األجهزة االمنية 
إلى  إنهاء محنته وعودته سالما  على  بالعمل 
أسرته ومهامه، مع تزويده بتقرير كل ساعة 
طرابلس  أن  وأوضح  القضية،  مستجدات  عن 
آمنة بالفعل لكن التجاوزات قد تحدث في هذا 

الظرف االستثنائي.
بدروها طالبت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق 
العسكري  العام  المدعي  خاطفي  الوطني، 

سراحه  بإطالق  أرحومة،  مسعود  اللواء 
هذه  عواقب  من  محذرة  تأخير،  دون  فورا 
األفعال التي نبهت إلى أنها »مرفوضة شرعا 
»شديد  بيان  في  الوزارة  وأبدت  وقانونا«. 
أسفها ورفضها القاطع لعملية االختطاف التي 
للجيش  العسكري  العام  المدعي  لها  تعرض 
الخميس  يوم  رحومة  مسعود  اللواء  الليبي 

الماضي الموافق 15 مارس 2018«.
على الصعيد الحقوقي، كان رد فعل اللجنة 
أن  اعتبرت  التي  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
احترام  لعدم  خطير  »مؤشر  ارحومة  اختطاف 
طرابلس«  بالعاصمة  القضائية  األجهزة 
الحالة  أن  على  قطعية  »داللة  أنه  واعتبرت 
سيئة  طرابلس  بمدينة  األمنية  واألوضاع 

للغاية«.
عبرت  حين  دوليا،  طابعا  الحادث  واتخذ 
عن  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة 
قلقها بشأن »اختفاء« المدعي العام العسكري 
التحقيق  إلى  المختصة  السلطات  داعية   ،
وضعه  وتوضيح  وجوده  مكان  لمعرفة 
اإلخفاء  أن  إلى  مشيرة  سالمته،  وضمان 
واالختطاف  القانوني  غير  واالعتقال  القسري 

يشكل خرقا خطيرا لسيادة القانون«.
كلمة  وانتظار  والوعود  اإلدانات  بين  وما 
خطف  حادث  ينضم  مصيره،  في  الفصل 
المدعي العام العسكري إلى صنوه من ملفات 
االختفاء القسري، التي طالما عانت منها البالد 
مواطن  بين  تفرق  ولم   ،2011 العام  منذ 

عادي أو مسؤول رفيع مستوى.

من خطف »أرحومة«؟



»أتالنتيك  األطلسي  المجلس  موقع  نشره  مقال  قال 
تطور بشكل  ليبيا  في  السياسي  الموقف  إن  كاونسيل«، 
يستمر  بينما  ظاهري«،  »شلل  لمرحلة  ووصل  بطيء، 
اندالع اشتباكات بصفة  التطور مع  العسكري في  الوضع 

مستمرة في أنحاء ليبيا.
إنه  تالبوت،  المقال، كريم ميزران وفرانك  وقال كاتبا 
بأكمله  النهج  فإن  األرض،  على  تقدم  أي  لغياب  ونظرا 
واضــح«،  بشكل  »فشل  الدولي  المجتمع  يتبعه  الــذي 

ويحتاج إلى استراتيجية جديدة بشكل عاجل.
المفاوضات  أن  األطلسي  بالمعهد  الباحثان  ورأى 
بها  تشارك  أخرى  مفاوضات  دون  وحدها،  السياسية 
مختلف المجموعات المسلحة لن تسفر عن نتائج جديدة.

السلطات  تطوير  في  االستثمار  أهمية  إلــى  ولفتا 
المحلية، على مستوى المجالس البلدية، واالنخراط معها 
في عملية إعادة بناء العالقة بين الدولة والمجتمع، وهي 

خطوة هامة في إعادة بناء الدولة.

»هدف صعب المنال«
الجيدة  والحوكمة  االستقرار  »تحقيق  أن  الباحثان  واعتبر 
المحلي،  المستوى  المنال على  ليبيا تظل هدفا صعب  في 
رغم الجهود المستمرة التي تبذلها األطراف الليبية، واألمم 

المتحدة والمجتمع الدولي«.
وتطرق المقال إلى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع 
إجراء  »احتماالت  إن  الباحثان  وقال  الجاري،  العام  إجراؤها 
النواب  االنتخابات تظل موضع شك«، في حين أن مجلس 

اليزال يفتقر إلى النصاب الالزم للتداول والمضي قدما.
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  »المجلس  إن  وقاال 
المدعومة من األمم المتحدة، يعاني من أجل فرض حتى 
والتجارة  الفساد  إنهاء  جهود  أن  وأضافا  محدود«،  نفوذ 
غير الشرعية أسفرت عن نجاح محدود، مع استمرار انعدام 
األمن واندالع اشتباكات متفرقة في أنحاء ليبيا، خاصة في 

مدينة سبها.
ليبيا  إلــى  بالنسبة  تهديدا  »المتشددون«  ويمثل 

وجيرانها والمجتمع الدولي، وكذلك يبقي خطر اندالع حرب 
تصريحات  عكسته  ما  وهذا  قائما،  النطاق  واسعة  أهلية 
أخيرة لقائد القوات األميركية في أفريقيا )أفريكوم( توماس 

وولدهازر.
الدول  لتعريف  تجسيد  حاليا  »ليبيا  أن  الباحثان  وذكر 
الدول  مؤشر  وضع  الراهنة،  لألوضاع  ونتيجة  الهشة«. 

الهشة ليبيا ضمن الدول الـ25 األكثر هشاشة في العالم.
للتوصل   2014 العام  منذ  المستمرة  الجهود  ورغــم 
إلى تسوية سياسية، قال الكاتبان إن الصراع الجاري على 
السلطة خلق ظروفا هشة، وجعل السلطة مقسمة ومركزة 
تواجه  أن  المقال  توقع  ــاع،  األوض تلك  ظل  وفي  محليا. 
السيطرة  استعادة  أجل  من  شاقة  معركة  الرسمية  القوى 

المطلقة على الشرقية والسلطة.

السلطات المحلية
بشكل  منصبا  أصبح  التركيز  إن  الباحثان  قال  ولهذا 
السلطات  تلعبه  أن  يمكن  الــذي  ــدور  ال على  متزايد 
في  الخدمات  وتوفير  والنظام  األمن  توفير  في  المحلية 

مناطق إدارتها.
والليبيين  الدوليين  المانحين  حاجة  إلــى  ولفت 
تعمل  أن  خــاللــه  مــن  يمكن  جــديــد  نــظــام  لتعريف 
تسهيل  في  البعض،  بعضها  مع  المحلية  المجالس 
كامل  االستقرار في  تحقيق  يمكنها  مركزية  دولة  إقامة 

ليبيا.
وتساءل المقال، كيف يمكن لالستقرار على المستوى 
إنه  وقال  الوطني؟  المستوى  على  ينعكس  أن  المحلي 
ذلك  تنفيذ  يمكن  فإنه  الدوليين،  الالعبين  دعم  مع 

كجزء من االستراتيجية العامة.
يقدمون  واألميركيين  األوروبيين  المانحين  وذكرأن 
المساعدة عبر برامج تنفذها مؤسسات دولية عدة، هذا 
»يونيسيف«  ومنظمات  أوروبا  بين  الشراكة  جانب  إلى 
الحكومة  وأعلنت  اإلنمائي،  المتحدة  األمــم  وبرنامج 
لتسهيل  كتمويل  يــورو  مليون   50 تقديم  اإليطالية 

الوصول إلى الخدمات األساسية.
إلى  الرسمية  الصالحيات  تفويض  المقال  واقترح 
السلطات المحلية، مع التأكد من وصول تمويل مناسب 
األهم  »القدرة  إن  وقال  المؤسسات.  تلك  إلى  ومستمر 
القدرة  هي  المحليات،  عمداء  مثل  المحليين،  لالعبين 
في  الفاعلة  ــراف  األط من  شبكات  وتفعيل  بناء  على 

مختلف قطاعات ومستويات الحكومة في ليبيا«.
الشبكات  تلك  استخدمت  المحلية  »السلطات  وتابع: 
في  مغزى  ذو  تغيير  إحـــداث  لدعم  منتظم  بشكل 

مجتمعاتهم«.

دور حيوي
الحكومة  ــن  م مــمــولــة  ســابــقــة،  ــة  ــ دراس ونــاقــشــت 
الهولندية، دور السلطات المحلية في شمال غرب ليبيا، 
البشر.  تهريب  مكافحة  في  زوارة،  مدينة  في  وبخاصة 
أطلقت  المدينة  في  الجريمة  مكافحة  وحدة  إن  وقالت 
تلك  نجاح  لكن  البشر،  مهربي  على  للقبض  عملية 
المحلية،  السلطات  بين  التعاون  على  يعتمد  العملية 
األزمة  ولجنة  الشورى  ومجلس  البلدي  المجلس  مثل 

المحلية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.
لمعاقبة  خاصة  محكمة  المحلية  السطات  وأنشأت 
في  والغرامة  بالسجن  أحكاما  وأصدرت  البشر،  مهربي 
حق المتورطين. ومنذ ذلك الوقت، قال الباحثان إن حظر 
االتجار في البشر ظل محظورا، وهذا يسلط الضوء على 

القوة التي يمكن أن تمارسها السلطات المحلية.
الحكومة  ــن  م مــمــولــة  ــرى،  ــ أخ ــة  ــ دراس ــدت  ــ ووج
البريطانية، أن ثقة الليبيين أكبر في المجالس المحلية، 
تنمية  في  أساسيا  شريكا  الليبيين  معظم  ويعتبرهم 
وصالحيات  سلطة  محدودية  رغــم  وذلــك  المجتمع، 

البلدية. المجالس 
يتفقون  الليبيين  غالبية  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
والمجالس  المجتمع  بين  المباشرة  التعامالت  أن  على 

البلدية »تخلق نموذجا جديدا لتطوير المجتمع«.
على  السلطة  وانقسام  الدولة  »هشاشة  حالة  وفي 
وتالبوت  ميزران  الباحثان  قــال  المحلي«،  المستوى 
محليا  إنتاجها  يتم  والتي  المحلية،  الناعمة  »القوة  إن 
على  التأثير  يمكنها  صغيرة،  محلية  شبكات  طريق  عن 

التغيير اإليجابي في العالقات بين الدولة والمجتمع«.
المستوى  على  التوافق  تحقيق  جهود  تظل  وفيما 
إال  ليبيا،  في  القائمة  الخالفات  لمعالجة  هامة  الوطني 
األطراف  المبذولة من قبل  الجهود  تنسيق ذلك مع  أن 
المحلية، مثل المجتمع المدني والمجالس البلدية، يزيد 

من فرص تحقيق االستقرار في ليبيا.
الدولي  المجتمع  استمر  حال  في  إنه  الباحثان  وقال 
يدعم  بذلك  فإنه  المحلية،  السلطات  ودعم  تقوية  في 
تغييرات حقيقية وفعلية على األرض، تسفرعن مستقبل 

إيجابي في ليبيا.

أن  علمت  أنها  البريطانية  ميل«  ديلي  »ذا  جريدة  ذكرت 
كراوس  جيري  يدعى  أميركي  طيار  عن  يبحثون  محققين 
مفقود منذ خمس سنوات، تواصلوا مع زعماء من الطوارق 

في ليبيا طلبا لمساعدتهم في العثور على الطيار المفقود.
وأضافت أن زعماء الطوارق، الذين يسيطرون على مطار 
كراوس شوهد  أن  يقال  غات حيث  بالقرب من منطقة  ناء 
للمرة األخيرة، ساعدوا فريق المحققين األميركي في العثور 
على الطيار الذي اختفى في غرب أفريقيا قبل خمس سنوات 

دون أن يترك أي أثر يقود إليه.
منطقة  من  وهو  المفقود،  فالطيار  الجريدة  وبحسب 
مدينة واسيكا بوالية مينيسوتا األميركية، كان يقود طائرة 
كما اعتاد من جنوب أفريقيا إلى مالي حيث كان يعمل في 

التبشير حين اختفى في السابع من أبريل من العام 2013.
من  بعثت  رسالة  آخــر  في  قــال  ــراوس  ك أن  وأوضحت 
المراقبة على  إلى برج   1900 طائرته من طراز بيتشكرافت 
أميال  إنه كان على بعد تسعة  جزيرة ساو تومي األفريقية 
تلك  بعد  فـقـد  الطيار  أن  مضيفة  الجزيرة،  شواطئ  من 

الرسالة دون أن يترك أي أثر له.
إنها  الماضي  نوفمبر  في  للجريدة  الطيار  عائلة  وقالت 
لكراوس، كان في  إلكتروني من صديق  تلقت رسالة بريد 
على  اآلن  وهو  األميركية  المخابرات  في  ضابطا  السابق 
اتصال بمسؤولين كبار في الحكومة األميركية، قال فيها إن 
السابق  الضابط  وأضاف  الحياة،  قيد  على  يزال  ال  كراوس 
كراوس،  تحتجز  إجرامية  عصابة  تكون  أن  يخشون  أنهم 

وتستغله رغما عنه في تهريب بضائع.
يعملون  محققون  زعم  فقد  ميل«  ديلي  »ذا  وبحسب 
لحساب عائلة الطيار المفقود أوائل الشهر الجاري أن عمالء 
المخابرات الذين ساعدوهم على األرض في أفريقيا أفادوا 

أنهم شاهدوا الطيار في مطار بمدينة غات الليبية.
بأعينهم  الطيار  يشاهدوا  لم  أنهم  بعد  فيما  وأوضحوا 
موجات  عبر  محادثات  خــالل  الطيار  اســم  ــدوا  رص ولكن 

الراديو بين عصابات محلية احتجزت كراوس في غات.
عمالء  بها  أدلى  التي  المعلومات  أن  الجريدة  وذكــرت 

البحث  جهود  تركزت  بحيث  كفاية  قوية  كانت  المخابرات 
عن  ونقلت  وحدها.  غات  مدينة  في  بعد  فيما  الطيار  عن 
المحقق الخاص ستيفن كومورك الذي يعمل لحساب عائلة 
عملية  في  المساعدة  يتلقى  كان  فريقه  إن  قوله  كراوس 

البحث عن الطيار من بعض الطوارق.
وأضاف المحقق، في تصريح إلى جريدة »ذا ديلي ميل«: 
في  جيري  وجود  معلومات حول  تتحدث عن  تقارير  »تلقينا 
يستخدمه  كان  قديم  مطار  في  ليبيا  غرب  جنوب  في  غات 

معمر القذافي«، وتابع: »كنتيجة لتلك )المعلومات( تواصلنا 
غات  في  والمطار  البلدة  أمن  يتولون  الذين  الطوارق  مع 
أخبروا  الطوارق  زعماء  أن  مضيفا  شؤونهما«،  ويسيرون 
البشر،  بتهريب  لهم  طاقة  ال  أنهم  األرض  على  »عمالءنا 
تهريب  عصابات  من  أي  أن  استبعاد  في  ذلك  وساعدنا 

البشر تحتجز جيري كرهينة«.
إحدى  أن  احتمال  يستبعد  لم  ذلــك  أن  أردف  أنــه  إال 
العصابات التي تهرب األسلحة والمواد المخدرة ربما تحتجز 
في  يساعدوننا  الطوارق  زعماء  يزال  »ال  مضيفا:  الطيار، 

تحديد مكان كراوس«.
نشطة  معلومات  مصادر  لدينا  أن  هو  يهم  »ما  وقال: 
المعلومات  عن  واإلبالغ  للبحث  متواصل  ونشاط  البلد  في 
في  أنه  إذ  كراوس.  من  لالقتراب  قادنا  ما  وهو  الجديدة، 

ديسمبر الماضي قادنا إلى غات«.
لديها مسار تهريب مباشر مع  أن »غات  وذكر كومورك 
هاتف  من  إشــارات  فيه  رصدت  الذي  المكان  وهو  أنغوال، 
كراوس بعد ساعات من اختفائه في ظروف غامضة في عام 

.»2013
المطار بالكاد خارج مدينة غات، وهي واحة قريبة  ويقع 

من الحدود الجزائرية والنيجرية.
وقال كومورك إن العمالء الذين يعملون لدى فريقه في 
كراوس عن طريق  أكبر بشأن مكان  تأكيدا  يحاولون  ليبيا 
الحالة  تلك  في  أنه  موضحا  الطوارق،  زعماء  مع  التواصل 

فقط يمكن التفكير في القيام بمهمة إلنقاذه.
على قضايا  تعمل  دولية  فرق  أكدت  فقد  المحقق  ووفق 
على  دليل  أي  يوجد  ال  أنه  أفريقيا  شمال  في  االختطاف 
وجود أشرطة فيديو أصدرتها الجماعات المعروفة بعمليات 

الخطف أظهرت كراوس في السنوات األخيرة.
يدعى  كاليفورنيا  في  خاص  محقق  مع  المحقق  ويعمل 
المفقود.  الطيار  على  العثور  في  للمساعدة  كالرك  لوجان 
العالمية  المتحرين  رابطة  في  عضوان  المحققان  وكــال 
لمساعدة  محاولة  في  مقابل  دون  القضية  في  ويعمالن 

عائلة الطيار.

قالت جريدة »ذا واشنطن بوست« األميركية 
بين  الغربية  الصحراء  في  الخالية  األرض  إن 
مصر وليبيا تبرز بصورة متزايدة كجبهة في 

الحرب العالمية ضد اإلرهاب.
مدير  أعده  تقرير  في  الجريدة  وأضافت 
القاهرة،  فــي  بــوســت«  »واشنطن  مكتب 
المسلحة  سودارسان راغافان، أن »الجماعات 
المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة تستخدم 
لتهريب  عــبــور  ونقطة  كــمــاذ  الــصــحــراء 
المقاتلين واألسحلة والبضائع المحظورة من 

ليبيا حيث تسود الفوضى«.
السريع  الطريق  طول  على  أنه  وتابعت 
مساحات  توجد  الليبية،  الحدود  إلى  الممتد 
الرملية  الكثبان  مــن  مــهــجــورة  شاسعة 
والتجمعات الصخرية، حيث ال توجد قرى، إال 
أن »ذلك المشهد الطبيعي السلمي الموجود 
هو  القاهرة  من  بالسيارة  ساعة  بعد  على 

منطقة تجمع لحركة تمرد طموحة«.
ونقلت الجريدة عن الخبير األمني المصري 
وعضو مجلس مكافحة اإلرهاب والتطرف، خالد 
عكاشة قوله إن الصحراء الغربية »جغرافيا هي 
موقع مهم لإلرهابيين والمتطرفين«، مضيفا 
أن وجود الجيوب والهضاب يسهل عليهم شن 

الهجوم واالختباء«.
ووفق مسؤولين وخبراء أمنيين فإن صفوف 
من  العائدون  المقاتلون  شغلها  المتمردين 

تنظيم  اقتاع  جــرى  حيث  والــعــراق  سورية 
»داعش«.

وقالت »واشنطن بوست« إنه »خال األشهر 
األخيرة كان المسلحون يعززون من وجودهم 
الليبية، ويتحركون بحرية  الحدود  على طول 
المتعاطفة معهم«،  القبائل  بمساعدة  عبرها 
معتبرة أن ذلك يمثل تذكيرا بأن المدى الذي 
وصلت إليه الفوضى التي نشأت في ليبيا بعد 
عبر  االنتشار  يواصل  العربي  الربيع  ثــورات 

الحدود الوطنية«.
وخبراء  مسؤولين  عن  الجريدة  ونقلت 
أمنيين قولهم: »إن تهديد التطرف اإلسامي 
يتصاعد هناك )في الصحراء الغربية(، ويتخطى 
تابع  تنظيم  يقاتل  حيث  سيناء  جزيرة  شبه 

لتنظيم داعش قوات األمن المصرية«.
وذكرت الجريدة أن مصر تستخدم معدات 
والدوريات  المراقبة  في  عسكرية  ومركبات 
البالغة  ليبيا  مع  حدودها  طول  على  األمنية 
نفسه  الوقت  »في  أنه  مضيفة  ميل،   700
الفتاح  المصري عبد  الرئيس  تتحالف حكومة 
الليبي  القائد  دعم  في  روسيا  مع  السيسي 
سيجلب  أنــه  في  أمــا  حفتر  خليفة  المشير 

االستقرار إلى المناطق الحدودية«.
ونقلت الجريدة عن صحفي وكاتب مصري 
يدعى محمد صبري قوله »إن بعض المناطق 

على الحدود ال تزال غير آمنة بنسبة 100%«.
النشاط  فــإن  بوست«  »واشنطن  ووفــق 
يطغى  كــان  الغربية  الصحراء  في  المسلح 
المتزايد في شمال  العنف  إلى حد كبير  عليه 

سيناء، مضيفة أن »حجم التهديد في الصحراء 
الماضي..  أكتوبر  في  واضحا  أصبح  الغربية 
عندما هاجم مسلحون قافلة أمنية بالقرب من 

الواحات أودى بحياة 16 من أفراد الشرطة«
ورأى مسؤولون وخبراء أمنيون أن الهجوم 
كان  الغربية  الصحراء  في  الوضع  أن  »كشف 
أكثر خطورة« مما هو معلن. وقالت الجريدة 

المعروفة  -غير  اإلســام  أنصار  جماعة  إن 
أعلنت  والتي  القاعدة-  بتنظيم  والمرتبطة 
مسؤوليتها عن الهجوم »مرتبطة بمتطرفين 
القاعدة في  بالوالء لتنظيم  ليبيين وتعهدت 
باد المغرب اإلسامي، وهو فرع التنظيم في 

شمال وغرب إفريقيا«.
وهي  الدولية،  ــات  األزم مجموعة  وقالت 

مؤسسة بحثية أميركية في يناير الماضي إن 
»موقع الهجوم يرجح أن تهديدا جديدا لشن 

هجمات مرتبطة بليبيا قد يكون يتصاعد«.
األربع  السنوات  مدار  على  إنه  خبراء  وقال 
والتابعون  »القاعدة«  تنظيم  كان  الماضية 
له يعيدون بناء )صفوفهم( في شمال أفريقيا 
وأماكن أخرى، ويستعدون لمأل الفراغ الناجم 

مجلس  ويقدر  »داعش«.  تنظيم  تداعي  عن 
مقاتل  آالف   6 ــود  وج الخارجية  العاقات 
الوقت  في  »القاعدة«  بتنظيم  مرتبطين 

الراهن في ليبيا ومصر وحدهما.
وقال بروس هوفمان، وهو زميل زائر كبير 
في مجلس العاقات الخارجية والمدير السابق 
جورج  جامعة  في  األمنية  الدراسات  لمركز 
تاون األميركية إن تنظيم »القاعدة كان ينفذ 
بصورة منهجية استراتيجية مصممة لحماية 
القيادات الكبرى المتبقية وتعزيز نفوذها في 

أي مكان لدى الجماعة حضورا كبيرا به«.
أن  بوست«  »واشنطن  وذكرت 
الخاصة  بالقوات  سابقا  »ضابطا 
المصرية يدعى هشام العشماوي 
وخبراء  مسؤولون  يعتقد  والــذي 
أنصار  جماعة  قائد  أنــه  أمنيون 
أخرى  مسلحة  وجماعة  ــام  اإلس
تدعى المرابطون يعتقد أنه يعمل 
درنة  مدينة  ــارج  خ منطقة  من 
غرب  ميا   165 بعد  على  الليبية 

الحدود المصرية«.
من  القادم  التهديد  أن  محللون  ورأى 
قد  ألنــه  بالغا  قلقا  يثير  الغربية  الصحراء 
ينتشر إلى وادي النيل حيث الكثافة السكانية 
الخبير في شؤون  غولد  زاك  وقال  المرتفعة. 
الجماعة المسلحة في مصر: »تهديد االنتشار 
إلى وادي النيل من الصحراء الغربية ومن ليبيا 
هو أكثر واقعية وخطورة وترجيحا بكثير منه 

من سيناء«.
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تعزيز السلطات املحلية يمهد لتحقيق االستقرار في ليبيا

الصحراء الغربية تفتح جبهة جديدة في الحرب على اإلرهاب

ليبيا في الصحافة العالمية06

أزمة الهجرة عبر ليبيا ال يمكن حلها

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

أزمة  البريطانية  تايمز«  »ذا  جريدة  تناولت 
الهجرة من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، 
ولكن  حلها،  يمكن  ال  الهجرة  أزمــة  أن  ورأت 
حلول  وجود  عدم  أن  معتبرة  إحجامها،  يمكن 
حلها  يمكن  ال  أنه  يعني  ال  األزمة  لتلك  سهلة 

على اإلطالق.
وتحدثت عن وجود جبهتين في المعركة ضد 
غير  المهاجرين  تجلب  التي  االستغاللية  التجارة 
الشرعيين إلى أوروبا، موضحة أن الجبهة األولى 
المتوسط،  للبحر  الشمالية  الشواطئ  في  تتمثل 
بعد  ثابتة  بــصــورة  المهاجرون  يصل  حيث 

خوضهم الجزء األكثر خطورة من رحلتهم.
ضد  المعركة  في  الثانية  الجبهة  أن  وأردفت 
الجنوبية  الشواطئ  هي  الشرعية  غير  الهجرة 
أو  كبح  أن  مضيفة  رحلتهم،  يبدأون  حيث  من 
حسم هذه التجارة المروعة يتضمن التركيز على 

الجبهة الثانية.
اإليطالي  الداخلية  وزير  إن  الجريدة  وقالت 
رائدا  كان  مينيتي  ماركو  السابقة،  الحكومة  في 
إذ  ليبيا،  في  األرض  على  التفاوض  فن  في 
العابرين  المهاجرين  عدد  هائلة  بصورة  خفض 
العام  الثاني من  النصف  في   %  70 بنسبة  للبحر 

الماضي.
تلك  إحــراز  من  تمكن  مينيتي  أن  وأوضحت 
النتيجة عن طريق التفاوض مع رؤساء البلديات 
ليبيا، وكذلك بمساعدة خفر  القبائل في  وزعماء 

السواحل الليبي.
وطرابلس  روما  أن  إلى  تايمز«  »ذا  وأشــارت 
وحدة  إنشاء  على  الماضي  ديسمبر  في  اتفقتا 
مشتركة للعمل سويا ضد مهربي البشر، مضيفة 
بحق  اعتقال  مــذكــرات  للتو  ــدرت  أص ليبيا  أن 

مسؤولون  ذلك  في  بما  شخص   200 من  أكثر 
الليبية،  ــن  األم بقوات  وأفـــراد  دبلوماسيون 
يشتبه  ممن  المهاجرين  احتجاز  مراكز  ومديرو 

في تورطهم في االتجار بالالجئين.
المهاجرين  على  اإلبقاء  أن  الجريدة  ورأت 
حال  بالتأكيد  »ليس  ليبيا  في  ــل  األم فاقدي 
المعروف  »من  مضيفة:  الهجرة،  ألزمة  كذلك« 
مراكز  في  ــص  األخ على  مروعة  األوضـــاع  أن 

)االحتجاز( تلك«.
ــل ذلـــك نجح  إنـــه رغـــم ك قــالــت  أنــهــا  إال 
المهاجرين  أولئك  إعادة  من  األوروبــي  االتحاد 
من  عددهم  مخفضا  أوطانهم،  إلى  المحتجزين 
إلى  مشيرة  اآلن،  آالف   5 إلى  عام  قبل  ألفا   40
كل  إعــادة  من  اإلنتهاء  أن  يتوقع  االتحاد  أن 

المحتجزين سيتم خالل شهرين.
ما  أبعد  الالجئين  »أزمة  أن  الجريدة  واعتبرت 
يكون عن االنتهاء، ولن تنتهي أبدا.. إذ ال يزال 

يوجد نحو 700 ألف مهاجر في ليبيا«.
أعربت  الحقوقية  المنظمات  أن  وذكـــرت 
التكلفة  مــن  منطقية  ألســبــاب  مخاوفها  عــن 
اإلنسانية سواء لإلبقاء على المهاجرين في ليبيا 

أوإعادتهم إلى أوطانهم.
اليمين  ــوز  ف أظــهــر  كما  ــه  أن »إال  ــت:  ــال وق
المتطرف في إيطاليا فإن الهجرة الجماعية تحمل 
أيضا«،  ــا  ألوروب بالنسبة  خطيرة  تكلفة  معها 
األولى  المؤشرات  اآلن  ليبيا  في  »نرى  مضيفة: 
األجل لمشكلة  اإلدارة طويلة  عليه  تبدو  لما قد 

غير قابلة للحل«.
واختتمت »ذا تايمز« افتتاحيتها بالقول: »عدم 
حلول  توجد  ال  أنه  يعني  ال  سهلة  حلول  وجود 

على اإلطالق«

المجلس األطلسي:

»ذا ديلي ميل«:

الطوارق ينضمون لجهود البحث عن طيار أميركي اختفى منذ 5 سنوات

النهج الذي يتبعه المجتمع الدولي 
»فشل بشكل واضح«، ويحتاج إلى 

استراتيجية جديدة

»تحقيق االستقرار والحوكمة الجيدة 
هدف صعب المنال على المستوى 

المحلي، واحتماالت إجراء االنتخابات 
تظل موضع شك«

»ذا تايمز«:

»عناصر )داعش( 
و)القاعدة( تستخدم 

الصحراء الغربية المصرية 
كمالذ ونقطة لتهريب 

األسحلة والبضائع من ليبيا«

التهديد القادم من الصحراء الغربية يثير 
قلقا بالغا ألنه قد ينتشر إلى وادي النيل 

حيث الكثافة السكانية المرتفعة

● عناصر مسلحة خالل اشتباكات في منطقة الهالل النفطي

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

»واشنطن بوست«:

● قوات تابعة لعملية »الكرامة« بالقرب من الكفرة على الحدود الليبية المصرية )رويترز(

● الطيار األميركي جيري كراوس
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•     ترامب أثناء استقباله ولي العهد السعودي 

السفير  نعت  أن  بعد  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  األبيض  البيت  انتقد 
غرينبالت،  جيسيون  وقال  الكلب«.  »ابن  بـ  فريدمان  ديفيد  إلسرائيل  األمريكي 
مستشار الرئيس األمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق األوسط، »حان الوقت أن 
يختار الرئيس عباس بين الحديث المهين والتركيز على الجهود العملية لتحسين 

نوعية الحياة لشعبه وأن يمهد لهم الطريق صوب السالم والرخاء«.
وأضاف »على الرغم من إهاناته غير الالئقة على اإلطالق ألعضاء إدارة ترامب، 
والتي كان أحدثها إدانته لصديقي وزميلي السفير فريدمان، نحن ملتزمون بالشعب 
الفلسطيني وبالتغييرات التي يجب تطبيقها لتعايش سلمي«. وقال »نحن نضع 

خطتنا للسالم وسنقدمها عندما تكون الظروف مواتية«.
بشدة  العالقات  وتضررت 
اإلدارة  وبين  عباس  بين 
في  ترامب  قرر  منذ  األمريكية 
مطلع ديسمبر االعتراف بالقدس 
المحتلة كعاصمة لدولة االحتالل 

اإلسرائيلي.
كان  الذي  فريدمان،  ويناصر 
لترامب  الشخصي  المحامي 
لليمين  بدعمه  والمعروف 
يصبح  أن  قبل  الصهيوني 
إسرائيل،  في  األمريكي  السفير 
الضفة  في  المستوطنات  بناء 
الغربية المحتلة. وال يعترف المجتمع 
الدولي بالمستوطنات ويعتبرها غير قانونية. ويعتقد أن تعليقات عباس جاءت ردًا 
على تغريدة لفريدمان يوم االثنين. وقال فريدمان في تغريدته »كل هذه الوحشية 
وال توجد إدانة من السلطة الفلسطينية«، مشيرًا إلى حادث صدم بسيارة قتل فيه 

جنديان وحادث طعن بسكين أدى إلى مقتل إسرائيلي، ونفذ الهجوم فلسطينيان.

تهديدات لحماس
وفي نفس المؤتمر الصحفي الذي عقده عباس االثنين، اتهم الرئيس الفلسطيني 
حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي 

الحمد اهلل قبل أسبوع، كما فرض عقوبات مالية وقانونية على قطاع غزة.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن عباس قوله: إن »الحركة في قطاع غزة هي 
من تقف وراء محاولة اغتيال رامي الحمد اهلل، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني 
اللواء ماجد فرج«. وأكد ضرورة أن »تكون كل السلطات في غزة بيد القيادة الشرعية«، 
مضيفًا: إن »غزة جزء من فلسطين، واتفقنا أننا دولة ذات سلطة واحدة وسالح واحد 
وقانون واحد«. كما أعلن عباس اتخاذ »إجراءات قانونية ومالية« ضد قطاع غزة، من 

أجل »المحافظة على المشروع الوطني« دون أن يذكر ماهية العقوبات.

واشنطن، رام اهلل – وكاالت

البيت األبيض ينتقد عباس بعد 
وصفه سفير واشنطن بـ »ابن الكلب«

هجوم مضاد لـ»داعش« يقتل 62 عنصًرا

غارات دامية على الغوطة الشرقية واألكراد يتحصنون في محيط عفرين
السوري والمسلحين  النظام  62 عنصرًا من قوات  قتل 
»داعش«  لتنظيم  هجوم  جراء  اإلثنين  منذ  الموالين 
مكنه من السيطرة على حي القدم في جنوب دمشق، 
لحقوق  السوري  المرصد  أوردها  جديدة  حصيلة  وفق 

اإلنسان أمس األربعاء.
الحيّ  على  السيطرة  من  »داعش«  تنظيم  وتمكن 
الثالثاء إثر تسلله إليه وخوضه معارك عنيفة مع قوات 

النظام وحلفائها وفق المرصد.
قبل  الحي  هذا  في  محدود  وجود  للتنظيم  وكان 
منتصف  عليه  السيطرة  من  النظام  قوات  تتمكن  أن 
المقاتلين من هيئة  مئات  إجالء  إثر  الماضي،  األسبوع 
تحرير الشام )النصرة سابقًا( وفصيل أجناد الشام منه.
إلى  إجالؤهم  تم  الذين  المقاتلين  معظم  وتوجه 
هيئة  عليها  تسيطر  التي  غرب(  )شمال  إدلب  محافظة 

تحرير الشام، في شمال غرب سورية.
وشكل الحي طوال سنوات مقرًا لمقاتلين إسالميين 
أحياء  بتواجده في بضعة  يحتفظ  الذي  التنظيم،  ومن 
الحجر األسود وأجزاء واسعة  أبرزها  في جنوب دمشق، 

من مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين.
وحشدت قوات النظام تعزيزات عسكرية على أطراف 
الستعادة  عسكرية  عملية  أي  تبدأ  أن  دون  من  الحي 

السيطرة على الحي.
من  القريبة  السورية  »الوطن«  صحيفة  وأكدت 
السلطات في عددها الصادر األربعاء أن »الجيش أرسل 
إلى  التنظيم  »تسلل  بعدما  المنطقة«،  إلى  تعزيزات 

مجموعة كتل وأبنية في القسم الشرقي من الحي«.
الميداني أن  الواقع  ونقلت عن مصادر مطلعة على 
»الوضع في تلك المنطقة تحت السيطرة وما يجري هو 

معارك كر وفر«.

مواصلة الهجوم
السوري  النظام  قوات  واصلت  نفسه،  الوقت  وفي 
حيث  دمشق،  قرب  الشرقية  الغوطة  على  هجومها 
حصدت غارات جوية المزيد من الضحايا المدنيين، في 

وقت يستعد األكراد في شمال سورية للتصدي لهجوم 
تركي محتمل بعد سقوط عفرين.

النظام  قوات  بين  الثالثاء  عنيفة  اشتباكات  ودارت 
رافقها  الشرقية،  الغوطة  في  المعارضة  والفصائل 
الليل،  منتصف  بعد  ما  حتى  استمر  عنيف  جوي  قصف 

واستهدف مدينة دوما بشكل خاص.
فبراير حملة عسكرية   18 منذ  النظام  قوات  وتشن 
على الغوطة الشرقية، بدأت بقصف عنيف ترافق الحقًا 
أكثر  على  السيطرة  من  خالله  تمكنت  بري  هجوم  مع 
العام  منذ  شكلت  التي  المنطقة،  هذه  من   80% من 

2012 المعقل األبرز للفصائل المعارضة قرب دمشق. 
وتسبب القصف على الغوطة الشرقية بمقتل أكثر من 

1470 مدنيًا، بينهم نحو 300 طفل وفق المرصد.

مساعدات لنازحي عفرين
وفصائل  التركية  القوات  احتالل  من  يومين  وبعد 
في  الكردية  الغالبية  ذات  عفرين  مدينة  لها  موالية 
العسكرية  الشرطة  عناصر من  انتشرت  شمال سورية، 
التركية في المدينة، على خلفية قيام مقاتلين سوريين 
لمحالها  كبيرة  نهب  بعمليات  أنقرة  بهم  استعانت 

ومتاجرها. وتحاول أعداد خجولة من المدنيين العودة 
خالية من سكانها،  تبدو شبه  التي  إلى مدينة عفرين 
مناطق  إلى  المدنيين  آالف  عشرات  منها  فرّ  بعدما 

قريبة في شمال حلب بينها بلدة تل رفعت.
الدولية  للجنة  مساعدات  قافلة  الثالثاء  ودخلت 
للصليب األحمر والهالل األحمر السوري إلى تل رفعت، 
صحية  مستلزمات  بينها  ضرورية،  مساعدات  وتحمل 
أطفال.  وحفاضات  للطبخ  ومستلزمات  شتوية  وثياب 
نحو  المتحدة،  األمم  وفق  رفعت،  تل  بلدة  وتستضيف 

75 ألف نازح فروا من منطقة عفرين.
التركي يرفرف في مدينة عفرين وفوق  العلم  وبات 
عسكرية  عملية  إثر  الكردية،  الذاتية  اإلدارة  مباني 
20 يناير  بدأتها أنقرة وفصائل سورية موالية لها في 
قالت إنها تستهدف »وحدات حماية الشعب الكردية« 
بحزب  لعالقتها  نظرًا  »إرهابية«  أنقرة  تعتبرها  التي 
العمال الكردستاني الذي يحارب الحكومة التركية منذ 

عقود.
إقليم  كامل  على  تسيطر  التركية  القوات  وباتت 
عفرين، أحد أقاليم اإلدارة الذاتية الثالثة التي أنشأها 
األكراد قبل سنوات مع انسحاب قوات النظام السوري.

من  انسحابهم  بعد  األكراد  المقاتلون  ويحاول 
التحصن  التركية  النيران  قوة  أمام  عفرين  مدينة 
عبر  النائمة«  »الخاليا  وتفعيل  المجاورة  المواقع  في 
والميليشيات  التركي  الجيش  نوعية تستهدف  عمليات 

السورية الموالية له.
رامي  اإلنسان،  السوري لحقوق  المرصد  وأفاد مدير 
عبدالرحمن، باستهدافهم »آلية عسكرية تركية األحد 
المقاتلون  ويتفوق  اإلثنين«.  لألتراك  تابعة  وسيارة 
على  قوله،  وفق  الضعيفة«  »إمكاناتهم  رغم  األكراد 
بمعرفتهم  السوريين  والمقاتلين  التركية  القوات 

الجغرافية. المنطقة  طبيعة 
إردوغان مجددًا  رجب طيب  التركي  الرئيس  وتعهد 
اإلثنين بتوسيع نطاق هجومه بعد عفرين، وصواًل إلى 
شمال  أقصى  في  القامشلي  ومدينة  وكوباني  منبج 
الكردية، موتلو  الخبير في الشؤون  البالد. ويرى  شرق 
أنه بعد سقوط عفرين، باتت »المناطق  أوغلو،  جيفير 

الكردية كافة بخطر اآلن«.

•   عمليات نهب واسعة تعرضت لها عفرين بعد احتاللها من قبل القوات التركية وميليشيات سورية موالية 

دمشق – وكاالت

جنيف–وكاالت
ترامب يتباهى بأسلحة بالده 

أمام ولي العهد السعودي 

بحث الرئيس األميركي دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
االتفاق النووي اإليراني واألزمة اليمنية خالل لقاء هو الثاني بينهما الثالثاء في 

البيت األبيض.
جيدان  »صديقان  والسعودية  المتحدة  الواليات  إن  لصحفيين  ترامب  وقال 
البلدين،  بين  السالح  باتفاقات  خاصة  بيانية  رسوما  تظهر  صورا  ورفع  جدا«، 
والتي ستدر على اقتصاد بالده مئات مليارات الدوالرات، كما أكد فخره بما تنتجه 

بالده من أسلحة وصفها بأنها األكثر قوة وتقدما في العالم.
وجاء ذلك في مستهل زيارة تستغرق ثالثة أسابيع يقوم بها األمير السعودي 
المملكة  الحكم كأصغر حكام  لتوليه  للترويح  في سعي  المتحدة،  الواليات  إلى 
وليا  الثمانين،  تجاوز  الذي  سلمان،  الملك  والده  عينه  أن  بعد  بالنفط  الغنية 

للعهد.
األسلحة  من  بعضا  الرياض  لتسليم  اآلن  تستعد  واشنطن  إن  ترامب  وقال 
المدرجة في صفقة السالح بين البلدين. ورحب بصفقات يتوقع أن يبرمها ولي 
العهد السعودي مع عدد من الشركات األميركية وتقدر بـ400 مليار دوالر على 

مدى عشر سنوات.
وأشار ترامب إلى أن إيران لم تعامل المنطقة والعالم بشكل جيد، موضحا أنه 

سيقرر موقف بالده تجاه االتفاق النووي معها في مايو المقبل.
عدد  به  تقدم  قرار  مشروع  األميركي  الشيوخ  مجلس  رفض  اللقاء  واستبق 
من األعضاء الديمقراطيين، ويطالب بإنهاء الدعم الذي تقدمه واشنطن لحملة 
السعودية في اليمن. ويدعم الجيش األميركي في الوقت الراهن تحالفا تقوده 

السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم في اليمن.
ولطالما أعرب بعض المشرعين األميركيين عن قلقهم إزاء الصراع في اليمن، 
إنسانية.  أزمة  المدنيين، وتسبب في  الضحايا  عالية من  الذي شهد مستويات 
المدنيين  الضحايا  أعداد  تزايد  جراء  قلقها  عن  إنسانية  وكاالت  أعربت  وقد 

الناجمة عن القصف المستمر من قبل قوات التحالف.
من  الماضي  األسبوع  ماتيس،  جيمس  األميركي،  الدفاع  وزير  وطلب 
الكونغرس أال يتدخل في دور أميركا في اليمن، محذرا من أن فرض أية قيود 
في  مع شركائنا  التعاون  ويهدد  المدنيين  في صفوف  اإلصابات  »يزيد من  قد 
مكافحة اإلرهاب، ويقلل من نفوذنا لدى السعودية، كل ذلك من شأنه أن يفاقم 

الوضع اإلنساني هناك«.

واشنطن – وكاالت

السفير البريطاني يقاطع اجتماعا للرد على 
اتهام روسيا في قضية تسميم الجاسوس

ندد الكرملين برفض السفير البريطاني في روسيا حضور اجتماع نظمته الخارجية 
سيرغي  السابق  الروسي  الجاسوس  تسميم  قضية  حول  األربعاء  أمس  الروسية 

سكريبال معتبرا أن ذلك يدل على أن لندن »ال تريد االستماع لردود« موسكو.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف »هذا دليل جديد واضح على 
إلى  االستماع  في  رغبة  أي  وجود  بدون  لكن  أسئلة  طرح  فيه  يتم  عبثي  وضع 

األجوبة«.
وكانت روسيا قد دعت السفراء األجانب المعتمدين على أراضيها إلى لقاء مع 
المسؤولين والخبراء في الدائرة المكلفة بمسائل الحد من انتشار وضبط األسلحة 
لمناقشة قضية تسميم العميل الروسي السابق، سكريبال، وابنته، يوليا، في 4 

مارس في سالزبري واتهام لندن لموسكو بالتورط في العملية.
لكن السفارة البريطانية في موسكو أعلنت األربعاء أن السفير البريطاني لن 
يحضر االجتماع. وقالت متحدثة باسمها أن »السفير لن يحضر االجتماع«. ولكنها 
أضافت أن السفارة تفكر في إرسال مسؤول إلى االجتماع بدون إعطاء المزيد من 
التفاصيل. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف لوح في وقت سابق األربعاء 
في طوكيو ب»الرد على اإلجراءات المعادية لروسيا« التي اتخذتها بريطانيا في 

قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق.
إلى  باع أسرارا  الذي  السابق  الروسي  الضابط   ، )66 عاما(  يزال سكريبال  وال 
بريطانيا وانتقل إليها في 2010 في إطار صفقة تبادل جواسيس، في حالة صحية 

حرجة مع ابنته بعدما عثر عليهما فاقدي الوعي في سالزبري.
تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أعلنتها  التي  العقابية  االجراءات  إطار  وفي 
ماي األسبوع الماضي قامت بريطانيا بطرد 23 دبلوماسيا روسيا وأسرهم أي ما 
مجمله 80 شخصا. وردت موسكو بطرد 23 دبلوماسيا وإغالق المجلس الثقافي 
في بريطانيا. كما سعت بريطانيا إلى كسب دعم حلفائها الغربيين، بما في ذلك 

الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
والثالثاء أعلن مدير منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن تحليل عينات تسميم 
الجاسوس السابق سيستغرق من أسبوعين إلى ثالثة. وتسببت الحادثة بمزيد من 

التأزم في عالقات روسيا بالعديد من دول الغرب.

موسكو–وكاالت

األمم املتحدة تندد بانتهاكات واسعة طالت مئات اآلالف في تركيا
أن  من  الثالثاء،  المتحدة،  األمم  حذرت 
حالة الطوارئ في تركيا تسببت بانتهاكات 
تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت »مئات 
أنقرة  وصفته  تقرير  في  األشخاص«،  آالف 

بأنه »منحاز« و»غير مقبول«.
وأفادت مفوضية األمم المتحدة السامية 
التي  الطوارئ  حالة  بأن  اإلنسان  لحقوق 
االنقالب  محاولة  عقب  تركيا  في  فرضت 
على الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو 
2016، وتم تمديدها مرارًا مذاك، كانت لها 

تداعيات كبيرة.
بأكمله   2017 العام  عن  التقرير  وحذر 
من أن الصالحيات االستثنائية التي منحت 
الفاشل  االنقالب  عقب  السلطات  إلى 
القانون  حكم  »تالشي  نتيجتها،  من  كان 

والتراجع المستمر لوضع حقوق اإلنسان«.
لحالة  المنتظم  »التمديد  أن  وأوضح 
الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة 
لحقوق مئات آالف األشخاص«. وحذر كذلك 
هدف  الطوارئ  سلطة  استخدام  أن  من 
على ما يبدو »لقمع أي نوع من االنتقاد أو 

االعتراض إزاء الحكومة«.
لحقوق  السامي  المفوض  وصف  بدوره، 
التي  النتائج  الحسين،  رعد  زيد  اإلنسان، 
»مفزعة«  بأنها  التقرير  إليها  توصل 
و»شنيعة«. وقال: »إن األرقام تثير الصدمة، 
فقد تم توقيف نحو 160 ألف شخص خالل 
18 شهرًا من فترة حالة الطوارئ وإقالة 152 
ألف موظف حكومي، عدد كبير منهم بشكل 
تعسفي وطرد معلمين وقضاة ومحامين أو 
مالحقتهم وتوقيف صحفيين وإغالق وسائل 

إعالم وحجب مواقع إلكترونية«.
وتابع بالقول: »من الواضح أن التمديد 
المتكرر لحالة الطوارئ في تركيا ُاستُخدم 

بهدف فرض قيود صارمة وتعسفية طالت 
حقوق عدد كبير من األشخاص«.

رد فعل تركي غاضب
وزارة  فاتهمت  بغضب،  تركيا  ت  وردَّ
خارجيتها المفوض السامي لحقوق اإلنسان 
مع  متعاونة  منظمة  إلى  وكالته  بتحويل 
مجموعات »إرهابية«. وتصر أنقرة على أنها 
تواجه عدة تهديدات إرهابية بينها الحركة 
التي يقودها الداعية اإلسالمي المقيم في 
المتهم  غولن  اهلل  فتح  المتحدة  الواليات 
بالوقوف وراء محاولة االنقالب وهو ما ينفيه.
التقرير  أن  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
»تضمن معلومات مضللة ومنحازة وخاطئة 

غير مقبول بالنسبة لتركيا«.
بالحملة  كذلك،  الثالثاء،  تقرير  وندد 
وسائل  استهدفت  التي  الواسعة  األمنية 
اإلعالم بعد االنقالب الفاشل، حيث أحصى 
أن  إلى  وأشار  صحفي.   300 نحو  توقيف 
تقارير تحدثت عن حجب نحو مئة ألف موقع 

إلكتروني في تركيا العام الماضي.
لحقوق  األوروبية  المحكمة  وانتقدت 
الثالثاء، كذلك على خلفية  اإلنسان تركيا، 
أكدت  حيث  اإلعالم،  وسائل  ضد  حملتها 
التان  محمد  هما  صحفيين  حقوق  انتهاك 
وشاهين الباي. وتم اعتقال الصحفيين في 
»منظمة  إلى  باالنضمام  واتهما   2016

إرهابية« يديرها غولن.
في  أستاذ  وهو  التان،  على  وحُكم 
االقتصاد وصحفي، بالسجن مدى الحياة في 
غولن.  بحركة  باالرتباط  إدانته  إثر  فبراير 
ينتظر  الباي  الصحفي  الكاتب  يزال  وال 

محاكمته.

االعتداء الجنسي واإليهام بالغرق
التعذيب  استخدام  الثالثاء  تقرير  ووثق 
وغيره من االنتهاكات في السجن، مشيرًا 

الضرب  إلى  الموقوفين  تعرض  إلى 
والصعق  الجنسي  واالعتداء  الشديد 

الكهربائي واإليهام بالغرق.
األمور  أكثر  بين  »من  زيد:  وقال 
هو  التقرير  إليها  توصل  التي  المفزعة 
السلطات  فيها  اعتقلت  التي  الكيفية 
كن  امرأة  مئة  نحو  لتقارير  وفقًا  التركية 
معظم  في  مؤخرًا،  وضعن  أو  حوامل 
)متعاونات(  أنهن  خلفية  على  الحاالت 
بارتباطهم  يشتبه  الذين  أزواجهن  مع 

بمنظمات إرهابية«.
وأضاف: »اعتقلت بعضهن مع أطفالهن 
فيما تم فصل أخريات بعنف عن أطفالهن. 

هذا أمر شنيع وقاٍس لدرجة بالغة ال يمكنه 
بكل تأكيد أن يكون مرتبطًا بأي شكل من 

األشكال بمسألة جعل البلد أكثر أمنًا«.
»تكبيل  تم  حيث  قضية،  التقرير  وذكر 
ُأجهضت«.  بعدما  مباشرة  امرأة  ساقي 
طفلها  عن  أم  فصل  تم  أخرى،  حالة  وفي 
الذي وُلد قبل أوانه ونقلها إلى سجن على 

بعد أكثر من 600 كلم.
أبريل  في  جرى  الذي  االستفتاء  ووصف 
2017 ومدد صالحيات إردوغان التنفيذية 
بأنه »يطرح إشكالية بشكل جدي«. وأشار 
السياسة  بتدخل  تسبب  التحرك  أن  إلى 
بعمل القضاء وتقليص اإلشراف البرلماني 

وأشارت  التنفيذية.  السلطة  أجهزة  على 
إطار  في  قرارًا   22 صدور  إلى  المفوضية 
 2017 العام  نهاية  بحلول  الطوارئ  حالة 
ما  وعادة  ذلك.  بعد  إضافيين  واثنين 
مسائل  بـ»تنظيم  القرارات  هذه  اهتمت 
وُاستُخدمت  الطوارئ  بحالة  مرتبطة  غير 
ألفراد  عدة  شرعية  أنشطة  من  للحد 
أن  من  التقرير  وحذر  المدني«.  المجتمع 
العقاب«،  من  »اإلفالت  مبدأ  يشجع  ذلك 
حيث يمنح حصانة للسلطات العاملة في إطار 
»إنهاء  على  تركيا  التقرير  وحث  القرارات. 
حالة الطوارئ فورًا وإعادة عمل المؤسسات 

وحكم القانون بشكل طبيعي«.

توقيف 160 ألفًا وإقالة 152 ألفًا وحجب 100 ألف موقع

•    محمود عباس

واشنطن–وكاالت

دعوات للتحقيق وارتباك في الشركة

فضيحة تهز »فيسبوك« إثر اتهامات ببيع معلومات لشركة دعمت حملة ترامب
هذا  حاد  بشكل  فيسبوك  أسهم  تراجعت 
مواقع  عمالق  هزت  فضيحة  إثر  األسبوع 
المتحدة  الواليات  في  االجتماعي  التواصل 
بأن  ذكرت  معلومات  خلفية  على  وخارجها 
دونالد  الرئيس  حملة  لصالح  عملت  شركة 
لخمسين  بيانات  جمعت  الرئاسية،  ترامب 
وأساءت  لفيسبوك  مستخدم  مليون 

استخدامها.
المتحدة  الواليات  في  دعوات  وصدرت 
رد  أن  بعد  بالتحقيق،  تطالب  وخارجها 
استخدام  إساءة  عن  تقارير  على  فيسبوك 
بتعليق  لمستخدميه،  شخصية  معلومات 
أناليتيكا«  »كامبريدج  شركة  حساب 
ترامب  حملة  معها  تعاقدت  التي  البريطانية 

الرئاسية عام 2016.
ايمي  الديمقراطية  السناتورة  وطالبت 
بأن  كينيدي  جون  والجمهوري  كلوبوشار 
أمام  زاكربرغ  مارك  فيسبوك  مؤسس  يمثل 
لغوغل  التنفيذيين  المديرين  مع  الكونغرس 

وتويتر.
التواصل  شركات  إن  السناتوران  وقال 
االجتماعي »جمعت كميات غير مسبوقة من 
المراقبة  غياب  وإن  الشخصية«  المعلومات 
األميركية  االنتخابات  نزاهة  إزاء  القلق  »يثير 

وكذلك حق الخصوصية«.
أليكس  األمن في فيسبوك  وقال مسؤول 
على  التركيز  إلى  تحول  دوره  إن  ستاموس 
في  االنتخابات  وأمن  المستجدة  المخاطر 

شبكة التواصل االجتماعي العالمية.
أن  بعد  التغيرات  عن  ستاموس  وكشف 
أوردت صحيفة نيويورك تايمز بأنه قررمغادرة 
حول  داخلية  خالفات  أعقاب  في  فيسبوك 

كيفية التعاطي مع المنصة المستخدمة لنشر 
أخبار مضللة.

على  نشرت  رسالة  في  ستاموس  وقال 
زلت  ال  الشائعات،  »رغم  تويتر  على  حسابه 
فيسبوك«.  في  كامل  بشكل  بعملي  أقوم 
حاليًا  فأنا  تغيّر.  دوري  أن  »صحيح  وأضاف 
أمضي وقتًا أطول في دراسة المخاطر األمنية 

المستجدة والعمل على أمن االنتخابات«.
تحقيق  إلجراء  دعا  قد  ستاموس  وكان 
موقع  على  باألخبار  التالعب  عن  والكشف 
التواصل االجتماعي من جانب كيانات روسية، 
وسط اِستياء مديرين تنفيذيين كبار آخرين، 
عن  نقاًل  تايمز  صحيفة  ذكرته  ما  بحسب 

موظفين حاليين وسابقين لم تسمهم.
التلفزيون  محطات  إحدى  كشفت  كما 
البريطانية عن فضيحة أخرى لمؤسس شركة 
»كامبريدج اناليتكا«، أليكسندر نيكس، حيث 
صرح ألحد مراسلي المحطة الذي قدم نفسه 
أنه  من سيريالنكا،  لسياسي  ممثل  أنه  على 
للهوى  بائعات  إرسال  عبر  مساعدته  يمكنه 
سرًا  اللقاء  وتسجيل  المنافس  المرشح  إلى 
لكي يتم ابتزازه الحًقا. كما شملت الخدمات 
التي عرضها إرسال رجل أعمال مزيف يعرض 
وأيضًا  ضخمة،  مالية  رشوة  منافسه  على 
الستخدامه  الفيديو  عبر  الحوار  تسجيل 

لتشويه سمعته وتقليل فرصه في الفوز.

تحويل البيانات أسلحة
فيسبوك  من  وايدن  رون  السناتور  وطلب 
تقديم المزيد من المعلومات حول ما وصفه 
سوء استخدام »مقلق« لمعلومات خاصة قد 

تكون استغلت للتأثير على ناخبين.
وقال وايدن إنه يريد معرفة كيف استخدمت 
كامبريدج أناليتيكا أدوات فيسبوك »لتحويل 
معلومات حول شخصية المستخدمين أسلحة 

ضد عشرات ماليين األميركيين«.
سخط  عن  مسؤولون  أعرب  أوروبا  وفي 
المفوضة  جوروفا،  فيرا  وصفت  فقد  مماثل. 
األوروبية للعدل والمستهلك والمساواة بين 
إذا  »مروعة  بأنها  المعلومات  تلك  األجناس، 
في  المخاوف  مناقشة  وتعهدت  تأكدت«، 

الواليات المتحدة هذا األسبوع.
تايمز  لنيويورك  مشترك  تحقيق  وبحسب 
كامبريدج  تمكنت  البريطانية،  واألوبزرفر 
اناليتيكا من جمع معلومات تتعلق بشخصية 
خالل  من  لفيسبوك،  مستخدم  مليون   50
تطبيق للتنبؤ بشخصية المستخدم قام 270 

من  أيضًا  تمكن  لكنه  بتنزيله،  شخص  ألف 
الوصول لبيانات أصدقاء للمستخدمين.

قد  تكون  أن  اناليتيكا  كامبريدج  ونفت 
أساءت استخدام بيانات فيسبوك لصالح حملة 

ترامب.
المفوضة  دنهام  إليزابيث  وأعلنت 
بتنظيم  والمكلفة  للمعلومات  البريطانية 
سيسعى  مكتبها  أن  البالد،  في  القطاع 
الستصدار مذكرة تفتيش للبحث في خوادم 

حواسيب كامبريدج اناليتيكا.
وقالت إن الشركة »لم تتجاوب« مع طلبات 
للوصول إلى سجالتها، وفوتت مهلة انتهت 

االثنين.
إنها  فيسبوك  شركة  قالت  ناحيتها،  من 
الرقمية،  للتحليالت  مؤسسة  مع  تعاقدت 
لمعرفة كيفية حصول عملية تسريب البيانات 
ولضمان أن يتم التخلص من أي معلومات تم 

تخزينها.
 6,8 بمقدار  فيسبوك  أسهم  وتراجعت 
اإلثنين  ناسداك  تعامالت  ختام  في  بالمئة 
وسط مخاوف من المطالبات الملحة لقوانين 
جديدة يمكن أن تضر بنموذج عمل الشركة.

فشل الضوابط الذاتية
وقالت جنيفر غريدجيل أستاذة مادة التواصل 
فضيحة  إن  سيراكوز،  جامعة  في  االجتماعي 
لوضع  الضغط  ستزيد  المعلومات  اختراق 
تواصل  وشركات  فيسبوك  لعمل  ضوابط 
اجتماعي اخرى، والتي تخضع الجراءات تدقيق 
من  مضللة  معلومات  بانتشار  سماحها  بعد 
إن  غريدجل  وقالت  روس.  يديرها  مصادر 

»الضوابط الذاتية ال تعمل«.
االعالم  استاذ  كريس،  دانيال  وقال 
إن  كاروالينا،  نورث  جامعة  في  واالتصال 
بمسؤولياته  الوفاء  في  فشل  فيسبوك 

المتعلقة باالعالنات االنتخابية. وعلق كريس 
بين  يبدو  ما  على  فيسبوك  تمييز  عدم  »إن 
انتخابية،  منصات  وبائعي  أحذية  بائعي 

مشكلة عميقة«.
بيفوتال  مركز  من  وايزر  برايان  واشار 
الفضيحة  عنه  كشفت  ما  إن  الى  لالبحاث 
يؤثر  لن  لكنه  ممنهجة«  »مشكالت  يظهر 

فورا على عائدات الشبكات االجتماعية.
في  االعالم  استاذ  كارول  ديفيد  وقال 
وغيره  فيسبوك  إن  للتصميم  بارسونز  كلية 
قوانين  مع  التعايش  على  قريبا  سيُجبرون 
جديدة للخصوصية كتلك التي يستعد االتحاد 

األوروبي لتطبيقها.
أن  وغوغل  فيسبوك  »على  كارول  وقال 
االذون  من  الكثير  المستخدمين  من  يطلبا 
األشخاص  »معظم  مضيفا  لتعقبهم« 
سيقولون ال، ولذا أعتقد بأن ذلك سيكون له 

تأثير كبير على هذه الشركات«.
وباشر كارول اجراءات قانونية في بريطانيا 
عن  الكشف  اناليتيكا  كامبريدج  من  تطلب 
واستخدمتها  عنه  جمعتها  التي  المعلومات 

ضده.
في  تفاخروا  قد  الشركة  مدراء  وكان 
التلفزيونية  القناة  اجرته  الذي  التحقيق 
الرابعة«  القناة  أو  فور  »تشانيل  البريطانية، 
عملية   200 من  أكثر  على  عملوا  إنهم 
االرجنتين  ومنها  العالم  انحاء  في  انتخابية 

وجمهورية التشيك والهند وكينيا ونيجيريا.
»تنفي  إنها  البريطانية  الشركة  وقالت 
بشدة« مزاعم القناة الرابعة وكذلك التقارير 

عن اساءة استخدام بيانات فيسبوك.
وقال بيان للشركة »إن كامبريدج اناليتيكا 
إطار  في  فيسبوك  بيانات  تستخدم  لم 
ترامب  دونالد  لحملة  قدمتها  التي  الخدمات 

الرئاسية«.

•    مؤسس فيسبوك مارك زاكربرغ

• صحفيون يحملون الفتة تقول "الصحافة ليست جريمة" أمام مقر صحيفة جمهوريت المعارضة 
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 باري اييشينغرين*

»نجري محادثات مع االتحاد 
األوروبي واألرجنتين وأستراليا 
لمنح إعفاءات من الرسوم 
الجمركية على واردات 
الصلب واأللومنيوم، 
وسنبدأ قريبًا محادثات مع 
البرازيل«.

الممثل التجاري 
األميركي روبرت اليتهايزر

* أستاذ علوم االقتصاد بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، 
من أحدث مؤلفاته كتاب »قاعة المرايا: الكساد الكبير 
والركود العظيم واستخدامات التاريخ«

رئيسًا  ترامب  دونالد  أمضاها  التي  األولى  السنة  كانت 
هذه  إحــدى  للمفاجآت،  سخيًا  مصدراً  المتحدة  للواليات 

المفاجآت الكبرى هي ضعف الدوالر.
ففي الفترة من يناير 2017 إلى يناير 2018، سجل سعر 
صرف الدوالر الفعلي العريض هبوطًا بنحو %8، األمر الذي 

أربك العديد من الخبراء.
»كنت أتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية وتطبيع أسعار 
الفائدة إلى تحويل المزيج نحو سياسات مالية أكثر تساهاًل 
وسياسات نقدية أكثر إحكامًا، وهي التركيبة التي دفعت قيمة 

الدوالر إلى االرتفاع في سنوات ريغان«ـ  فولكر.
الشركات  تشجع  التي  الضريبية  التغيرات  أن  الواقع 
األميركية على إعادة أرباحها إلى الواليات المتحدة من شأنها 
فتدفع  المال،  رأس  تدفقات  من  لموجة  العنان  تطلق  أن 

الدوالر إلى ارتفاعات أعلى.
أكثر براعة في عقلنة  المعلقين االقتصاديين  الواقع أن 
التنبؤ  من  الماضي  في  الصرف  سعر  تحركات  وتسويغ 
باتجاهات المستقبل. وعلى هذا فحين يتعلق األمر بتفسيرات 
إحراجًا  نواجه  فإننا  الماضي،  العام  خالل  الدوالر  انخفاض 
الدوالر في  التفسير األكثر شعبية لضعف  عظيمًا. يتلخص 
أن ترامب، بسبب انعدام كفاءته أو رداءة توجيهاته، فشل 
في تحقيق ما وعد به. فلم نرَ تعريفة شاملة على االستيراد، 
ولم نرَ إلغاء اتفاقية التجارة الحرة ألميركا الشمالية »النافتا«، 
ولم نرَ حزمة بقيمة تريليون دوالر لتمويل مشاريع البنية 
األساسية. لكننا شهدنا في حقيقة األمر تخفيضات ضريبية 
عميقة، وزيادات في أسعار الفائدة من قبل بنك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، كما شهدنا في الواقع تغييرات ضريبية 

تعمل على خلق الحوافز إلعادة األرباح إلى الوطن.
هذه  فإن  متوقع،  غير  شيء  أي  حدوث  عدم  حال  وفي 
التطورات كانت لتدفع الدوالر إلى االرتفاع. وعلى هذا فالبد 
الدوالر  أن يكون ضعف 
راجعًا إلى شيء آخر غير 
في  ترامب  فشل  مجرد 

تحقيق وعوده.
شعبي  تفسير  يشير 
آخر إلى أن المستثمرين 
ارتــفــاع سعر  تــوقــعــوا 
من  الحقيقي  الــصــرف 
وليس  التضخم  ــالل  خ
ارتفاع قيمة العملة. ومن 
هذا المنظور، كان ضعف 
تخلف  إلى  راجعًا  الــدوالر 
بنك االحتياطي الفيدرالي 
والمجازفة  المنحنى  عن 
على  السيطرة  بفقدان 

عملية التضخم.
ربما يثبت هذا التفسير صحته، لكنه ليس صحيحًا بعد، فلم 
يحدث ارتفاع في معدل التضخم في الفترة من يناير 2017 
إلى يناير 2018، ومكمن الخوف في األسواق حاليًا ليس أن 
بل  التضخم،  منحنى  عن  متأخر  الفيدرالي  االحتياطي  بنك 
يتمثل الخوف الحقيقي في أن يرفع بنك االحتياطي الفيدرالي 
أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، من أجل تفادي فرط 
النشاط في السوق. وإذا كانت أسعار الفائدة األعلى مفيدة 

لسبب واحد، فهو أنها مفيدة للدوالر.
فضاًل عن هذا، هناك ما ال يقل عن 17 رواية أخرى لتفسير 
ضعف الدوالر. وبعضها ثاقب البصيرة. وبعضها اآلخر مسٍل. 
لكن غالبيتها تتغافل عن التفسير األكثر معقولية، وهو عدم 

اليقين المرتبط بترامب.
الذي  بالتأثير  للتنبؤ  وسيلة  أي  المستثمرون  يملك  ال 
السياسات  أن  مفاده  تصور  بسبب  السياسات،  تخلفه  قد 
التي يعتقد أنها تسلك اتجاهًا ما، تتحول فجأة في االتجاه 

المعاكس.
ويبدو أن ستيف منوشين، وزير الخزانة، يتخلى عن سياسة 
الدوالر األميركي القوي، لكنه يعود بعد ذلك إلى احتضانها، 

لقد بات عدم اليقين الشعور المعتاد اليوم، وكل يوم.
إن عدم اليقين هو عدو المستثمرين. ويصدق هذا بشكل 
خاص على المستثمرين في العملة، التي تتمثل أقوى نقاط 

جاذبيتها في وضعها كمالذ آمن.
لكونه  ليس  الــدوالر  على  عادة  المستثمرون  ويتهافت 
مستقرًا ببساطة، بل ألنه يميل أيضًا إلى اكتساب مزيد القوة 
في األزمات، ألن الجهة التي تصدره لديها دفاعات ال يمكن 
اختراقها، فضاًل عن امتالكها أسواقًا مالية هي األعمق واألكثر 

سيولة في العالم.
ولكن اآلن، أصبحت الجهة المصدرة لديها أيضًا رئيس 
يلقي بظالل من الشك على التحالفات الدفاعية، ويشجع- 
واعيًا أو عن غير قصد - نظيره الروسي فالديمير بوتن على 
بناء سالح هجومي جديد، أو على األقل التباهي بذلك. وهو 
الرئيس الذي شجع فكرة تعطيل الحكومة، وعمل على تغذية 

الشكوك حول سيولة سوق سندات الخزانة األميركية.
إلى  إال  يؤدي  لن  األبيض  البيت  في  الفوضى  مزيد  إن 
المعاكس  االتجاه  الدوالر. وفي  الضغوط على  فرض مزيد 
للدوالر  الداعمة  التدابير  بعض  بأن  مفادها  حقيقة  تعمل 
التعريفات  ترامب، مثل فرض  المراقبون من  التي توقعها 
الجمركية على الواردات من الصلب، باتت وشيكة اآلن، سواء 

شئنا أم أبينا.
وقد نستخلص بعض اإلشارات من تعزز قيمة الدوالر في 
األول من مارس، عندما أعلن ترامب تعريفاته على الصلب 

واأللومنيوم وانخفضت سوق البورصة.
وربما تظل حالة عدم اليقين مهيمنة، ولكن ربما يكون 
ارتفاع الدوالر في األول من مارس أيضًا نذيرًا بما هو آتٍ في 

أسواق الصرف األجنبي.

هناك ما ال يقل عن 17 
رواية أخرى لتفسير ضعف 

الدوالر، بعضها ثاقب 
البصيرة، وبعضها اآلخر 

مسٍل، لكن غالبيتها تتغافل 
عن التفسير األكثر معقولية

تداعيات جديدة وراء لغز األرصدة الليبية في بلجيكا 
الليبية  األموال  اختفاء  قضية  عادت 
من  الواجهة  إلى  بلجيكا  في  المجمدة 
ال  متابينة  فعل  ردود  خضم  في  جديد، 
من  بالكثير  محفوفة  القضية  إزاءها  تزال 
ليبيا  سفير  أضاف  بعدما  السيما  الغموض، 
وبلجيكا  األوروبي  االتحاد  لدى  السابق 
فصاًل  حميمة،  محمد  مراد  ولوكسمبرغ 
 300 سحب  بإعالنه  الرواية  إلى  جديدًا 
خالل  الليبية  األرصدة  من  يورو  مليون 
يورو  مليار   15 بين  من  فقط،   2012
المجمدة  الليبية  لألموال  الكلية  القيمة 
تأخذ  باتت  التي  القضية  لتزيد  بلجيكا،  في 
أبعادًا سياسية وتعقيدًا واضحًا في البالد.
زعمت  البلجيكية  »لوفيف«  مجلة  وكانت 
من  اختفت  يورو  مليارات   10 من  أكثر  أن 
»يوروكلير  مصرف  في  المفتوحة  الحسابات 
ونهاية   2013 بين  الفترة  خالل  بانك« 
تصريحات  مع  يتعارض  ال  ما  وهو   ،2017
السفير السابق الذي قال إن الـ300 مليون 

يورو جرى سحبهم خالل ستة أشهر فقط.
حكومات  أّن  صحفية  تقارير  وذكرت 
بنحو  تقدر  سيادية  أموااًل  جمدت  أجنبية 
بمعمر  اإلطاحة  إبان  دوالر،  مليار   150
تلك  تزال  ال  فيما   ،2011 العام  القذافي 
وسط  األجنبية،  الحكومات  رهن  األموال 
لكنّ  الملف،  فتح  بضرورة  متكررة  مطالب 
انتظار  بضرورة  تتمسك  المتحدة  األمم 
وتسمية  االنتقالية  المرحلة  من  االنتهاء 

حكومة موحد تتعامل مع تلك األموال.
بيانًا  حميمة،  مراد  السفير  وأصدر 
مليون   300 سحب  عن  فيه  كشف  الثالثاء، 
المجمدة  الليبية  الدولة  أرصدة  من  يورو 
 2012 30 يونيو  الفترة من  في بلجيكا في 
نفسه،  العام  من  ديسمبر  نهاية  وحتى 
تزيد  المجمدة  األرصدة  قيمة  أن  إلى  الفتًا 
يورو، حسب جداول تسلمها  مليار   15 على 
وزير  من  بروكسل  في  عمله  إبان  السفير 

المبالغ  قيمة  توضح  البلجيكي،  المالية 
بها. المودعة  المصارف  وأسماء  المجمدة 

قضية  البلجيكية  الصحيفة  فتحت  ومنذ 
تُعلق  لم  األموال،  تلك  على  االستيالء 
المعلومات،  تلك  على  الرسمية  الجهات 
بيانه  في  أعرب  حميمة  السفير  لكنّ 
جهة  أي  مع  »للتعاون  استعداده  عن 
هذه  بمتابعة  تقوم  ليبيا  في  عالقة  ذات 
المصلحة  يخدم  بما  الهامة  المسألة 

تقريرًا  أحال  أنه  إلى  مشيرا  الوطنية«، 
بتلك المعلومات إلى ديوان وزارة الخارجية 
بشكل  مالية  لجنة  إيفاد  واقترح  الليبية، 
البلجيكي  عاجل إلجراء محادثات مع الجانب 
عن  واالستفسار  األصول  هذه  قيمة  لتثبيت 
ستة  خالل  الضخمة  االموال  تلك  سحب 
قرارات  مع  اإلجراء  هذا  توافق  ومدى  أشهر 

مجلس االمن واالتحاد األوروبي.
أنه  إلى  السابق  الليبي  السفير  وأشار 

السفارة  في  عمله  من  نقله  تاريخ  حتى 
لجنة  أية  تحضر  »لم  بلجيكا  لدى  الليبية 
بخصوص  توجيهات  أية  تصلنا  أو  مالية 
السفارة  توجيه  إلى  الفتًا  المسألة«،  هذه 
الخارجية  وزارة  إلى  رسالة  آنذاك  الليبية 
لوكسمبورغ  خارجية  ووزارة  البلجيكية 
التصرف  عن  القانونية  المسؤولية  تحملها 
قد  بما  المجمدة  الليبية  الدولة  أموال  في 
واالتحاد  األمن  مجلس  قرارات  مع  يتعارض 

األوروبي.
قالت  الماضي،  فبراير  من  األول  وفي 
األموال  إن  البلجيكية  »لوفيف«  مجلة 
القذافي،  أقارب  قبل  تدار من  كانت  الليبية 
بلجيكا  في  الليبية  األموال  أن  إلى  مشيرة 
على  موزعة  يورو،  مليار   16.1 تخطت  التي 
المالية  المؤسسات  افتتحتها  حسابات   4
في  المصرفية  العربية  »المؤسسة  هي 
لخدمات  سي«  بي  آي  و»هاتش  البحرين« 
نيابة  لوكسمبورغ،  في  المالية  األوراق 
والشركة  )ليا(،  الليبية  االستثمار  هيئة  عن 

)الفيكو(. لها  التابعة  لالستثمارات  الليبية 
البلجيكية  القضائية  السلطات  واكتشفت 
خريف  في  للمجلة،  وفًقا  المختفية،  األموال 
ميشيل  التحقيق  قاضي  أراد  عندما   2017
سياق  في  يورو  مليار   16 مصادرة  كليسز 
في  يتبق  ولم  األموال،  غسل  قضية 
أقل  سوى  المفتوحة  األربعة  الحسابات 
نقلت  فيما  يورو،  مليارات   5 من  بقليل 
الخزانة  وزارة  في  لها  مصادر  عن  المجلة 
بلجيكا  إن  قائلة  بروكسل،  في  البلجيكية 
هذه  عن  التجميد  برفع  قط  تسمح  لم 

األصول.
العام  المدعي  قال  ذلك  أعقاب  في 
بروكسل  في  العام  المدعي  إن  البلجيكي 
التي  للمبالغ  محتمل  اختفاء  عن  يعلن  لم 
وهو  إكسبرس«،  فيف  »لو  جريدة  أثارتها 
تطمح  التي  بلجيكا  بأن  البعض  فسره  ما 
تخشى  األمن،  مجلس  في  مقعد  تبوء  إلى 
األمم  أموال جمدتها  في  التالعب  يمثل  أن 

لمساعيها. ضربة  المتحدة 

استثمارية  فرصًا  شاكرابارتي،  والتعمير سوما  لإلنشاء  األوروبي  البنك  رئيس  أعلن 
جديدة إلى لبنان، لكنه شدد على أن المستثمرين المحتملين بحاجة إلى أن يروا تقدمًا 
على صعيد اإلصالح وعملية صوب تسوية للحرب السورية. وبغية تحفيز االقتصاد يسعى 
لبنان لجمع نحو 16 مليار دوالر لقطاع البنية التحتية هذا العام من مستثمرين ومانحين 

خالل مؤتمر يعقد بفرنسا في السادس من أبريل المقبل.
وقال شاكرابارتي لـ»رويترز«: »إن البنك سيدعم لبنان في باريس وإنه حريصٌ على 
االستثمار أكثر في مشاريع بين القطاعين العام والخاص«، مشيرًا إلى أنَّ األموال التي 

سيتم جمعها ال يمكن ضخها إلى لبنان ما لم يكن هناك مزيد المشاريع في هذا اإلطار.
وسيركز البنك ومقرضون آخرون على الكيفية التي ينفذ بها لبنان اإلصالحات والمشاريع 
التي تعهد بها. وقال شاكرابارتي: »ليس ألحد أن يعتقد أن مجرد عقد مؤتمر في باريس 

هو نجاح في حد ذاته«.
وتوقع رئيس البنك األوروبي لإلنشاء، خالل أول زيارة له للبنان منذ بدأ البنك عملياته 
هناك في سبتمبر الماضي، دورًا للبنك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة 

المتجددة ومشاريع البنية التحتية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

<    مقر االتحاد األوروبى في بروكسل

قيمة األرصدة المجمدة تزيد على 15 مليار 
يورو، حسب جداول تسلمها السفير إبان عمله 

في بروكسل من وزير المالية البلجيكي

عدد كبير من السعوديني
ينظرون إلى بعض هذه الوظائف

 على أنها ال تليق بهم

نسبة البطالة بين الشبان تصل
إلى نحو 40% في بلد يقل عمر 

نصف السكان فيه عن 25 عاماً
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www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة الثالثة
العدد 122

اخلميس
4 من رجب 1439 هــ
22 مارس 2018 م

<   محل مجوهرات في سوق طيبة للذهب في الرياض               »رويترز«

أزمة عمالة بسبب »سعودة« الوظائف 
محال تجارية تغلق أبوابها في أسواق الرياض

بالمجوهرات  المليئة  الرياض  في  الذهب  أسواق  تعاني 
نقصًا في عدد البائعين بعد أمر حكومي باستبدال العمال 
السعوديين باألجانب، في إطار سياسة تهدف إلى مواجهة 

ارتفاع معدالت البطالة في البالد.
على  السعودية  العربية  المملكة  اعتمدت  ولطالما 
والتجارة،  الخدمات  بقطاعي  وظائف  في  األجنبية  العمالة 
ألسباب متعلقة بالمهارات والتكلفة، لكن عددًا كبيرًا من 
اجتماعية  رعاية  بنظام  تمتعوا  لطالما  الذين  السعوديين 
سخي، ينظرون إلى بعض هذه الوظائف على أنها ال تليق 

بهم.
أبوابها،  الذهب  محال  بعض  أغلقت  طيبة،  سوق  وفي 
عدد  في  نقص  بسبب  وذلك  للبقاء،  أخرى  تصاِرع  بينما 
العمال السعوديين الماهرين بعد تطبيق الحكومة سياسة 
رصدت  وفقما  الماضي،  ديسمبر  منذ   »100% »سعودة 
فايز  المواطن  عن  نقلت  التي  برس«،  »فرانس  وكالة 
الهردي الذي يملك محاًل واستقدم بعض أقاربه من الشبان 
مكان مجموعة من العمال اليمنيين المهرة الذين اضطر 
هذا  في  »جدد  السعوديين  إن  خدماتهم،  عن  لالستغناء 

النوع من العمل وبحاجة الكتساب الخبرة«.
ويشير عددٌ من مالكي المحالت في طيبة وسوق ذهب 
أخرى في الرياض إلى أنهم يواجهون صعوبات في توظيف 
بأنهم  االعتقاد  إلى  إجمااًل  هؤالء  ميل  بسبب  سعوديين 

يجب أن يتلقوا معاملة مميزة.
لساعات  بالعمل  السعوديين  من  كبيرٌ  عددٌ  يرغب  وال 
الذين  حتى  يطالب  حيث  مبكرة،  أوقات  وفي  طويلة 
رواتب  ضعفي  إلى  تصل  برواتب  الالزمة  للخبرة  يفتقرون 

العمال األجانب الذين يتمتعون بالمهارات المالئمة.
المحلية  التجارة  ضرب  إلى  اإلجراءات  تلك  تشير  وفيما 
المجوهرات  لبيع  محل  صاحب  فإن  األعمال،  أصحاب  وفق 
يقول، وهو يشير إلى مجموعة من السير الذاتية لسعوديين 
يومين  لمدة  بقي  أفضلهم  إن  عمل،  بطلبات  تقدموا 
فيما  تجارتنا«،  على  فقط في عمله، مضيفًا: »هذا يقضي 
وتواصل  األجانب،  بعمالها  االحتفاظ  أخرى  محال  تحاول 
آملين  عملهم،  مركز  إلى  يأتوا  أن  دون  رواتبهم من  دفع 
في أن تقوم الحكومة بالتراجع عن هذا القرار، ولكن ذلك 

مستبعد.
مثل  الوظائف  »سعودة«  قرار  فإن  آخر  جانب  وعلى 
بدا  ما  وهو  المملكة،  في  األجنبية  للعمالة  قاسمة  ضربة 
من  حيث فصل  طيبة،  أسواق  في  يمني  عامل  حديث  من 
عمله السابق، يقول: »عندما أذهب بحثًا عن عمل، يقول لي 

أصحاب المحالت، نرغب فقط بالسعوديين«.

إعادة تشكيل االقتصاد
إلعادة  المملكة  إطار سعي  في  العمل  وتأتي »سعودة« 
هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطالق وظائف في 
القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على 

الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.

جيل  على  باستمرار  السعودية  اإلعالم  وسائل  وتثني 
في  األولى  للمرة  يعملون  الذين  المواطنين  من  جديد 
سيارات  السيارات،  قيادة  أو  السيارات  تصليح  مثل  وظائف 
تعتبر  طويل  لوقت  كانت  والتي  الوقود،  محطات  أو  أوبر، 

وظائف مخصصة للعمال األجانب.

بين  البطالة  نسبة  أن  حكومية  استطالعات  وتظهر 
نصف  عمر  يقل  بلد  في   40% نحو  إلى  تصل  الشبان 
السكان فيه عن 25 عامًا، فيما توظف الحكومة قرابة ثلثي 
والمخصصات  العام  القطاع  رواتب  وتمثل  السعوديين، 
تقليص  إلى  السلطات  تسعى  بينما  العام،  اإلنفاق  نصف 

العجز في ميزانيتها عبر »سعودة« قطاعات مختلفة.
وأضافت الحكومة في يناير الماضي قطاعات العمل في 
الطبية  واألدوات  اإللكترونية  واألجهزة  السيارات  قطع  بيع 
المحصورة  الوظائف  الئحة  إلى  المنزلية  والمفروشات 
بالسعوديين، أوردت جريدة »عكاظ« أن العديد من محال 
تأجير السيارات أغلقت أبوابها في الرياض مع بدء الحكومة 

تطبيق خطوة »السعودة« لهذا القطاع.
على  شهرية  ضريبة  فرض  في  أيضًا  المملكة  وشرعت 
عائالت المقيمين األجانب الذي يعملون في القطاع الخاص 
التي  المملكة  لمغادرة  منهم  كثيرًا  دفع  ما  وموظفيهم، 
كانت مالذًا خاليًا من الضرائب، حيث تظهر أرقام حكومية 
العاملة  الطبقة  من  األجانب  من  ألف   300 من  أكثر  أن 

خسروا وظائفهم في أول 9 أشهر من العام 2017.

»سعودة« زائفة
وأثارت فكرة »السعودة« جداًل كبيرًا عبر مواقع التواصل 
السياسة  هذه  مؤيدو  فيه  يطالب  وقت  في  االجتماعي، 
في  منتقدين  السعوديين،  غير  العمال  مع  متكافئة  بفرص 
الوقت ذاته إعالنات التوظيف التي تستهدف عمااًل من آسيا 

وغيرها.
تؤدِ  لم  العمل،  لـ»سعودة«  الحثيثة  المحاوالت  ولكن 
إلى تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين، بحسب خبراء، 
على الرغم من تأكيدات الحكومة أن هذه السياسة ستخلق 

اآلالف من فرص العمل.
العربي  الخليج  الباحثة بمعهد دول  وتقول كارين يونغ، 
لتحقيق  أكثر  أو  عقدًا  سيستغرق  »األمر  إن  واشنطن،  في 
نقلة ثقافية في القوة العاملة السعودية ولتنبثق طبقة من 
السعوديين المستعدين للعمل في قطاع الخدمات والتجارة 

وأعمال البناء«.
على  الطموح  الحكومي  »نطاقات«  نظام  ويفرض 
بين  »السعودة«  من  معينة  نسبة  تطبيق  الشركات 
بعض  تقوم  كما  حوافز،  على  الحصول  مقابل  الموظفين 
»السعودة«،  حصص  لتلبية  منها  مسعى  في  الشركات 
بتوظيف سعوديين مقابل رواتب متدنية للبقاء في المنزل، 
ما يعني خلق وظائف وهمية، بحسب خبراء وأصحاب أعمال.
»سعودي  جريدة  في  بسناوي  محمد  المعلق  وكتب 
يقولون  األعمال  »أصحاب  أن  الماضي  يناير  في  غازيت« 
يهتمون  السعوديين كسالى وال  والسيدات من  الرجال  إن 
بالعمل«، مطالبًا بوضع حد لما وصفه بـ»السعودة الزائفة«.

سحب 300 مليون يورو والفاعل مجهول حتى اآلن

 دعم أوروبي إلنعاش االقتصاد اللبناني

الرياض - فرانس برس



اقتصاد 09

 %2 من  بأكثر  النفط  أسعار  صعدت 
لتصل  األربعاء،  أمس  تعامالت،  أثناء 
أسابيع،  ستة  في  مستوياتها  أعلى  إلى 
الخام  مخزونات  في  مفاجئ  هبوط  بعد 
عرقلة  بشأن  القلق  واستمرار  األميركية، 

محتملة لإلمدادات من الشرق األوسط.
العالمي  القياس  خام  عقود  وصعدت 
1.80 دوالر،  مزيج برنت ألقرب استحقاق 
للبرميل  دوالرًا   69.22 إلى   ،%2.67 أو 

بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، 
كما ارتفعت عقود خام القياس األميركي 
غرب تكساس الوسيط 1.66% إلى 65.21 

دوالرًا للبرميل.
وفي إشارة إلى قوة الطلب، قال معهد 
الخام  مخزونات  إن  األميركي  البترول 
برميل  مليون   2.7 انخفضت  األميركية 
في األسبوع المنتهي في 16 مارس، إلى 

425.3 مليون برميل.

 الوليد بن طالل يقترض النفط عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
ذكرت مصادر مصرفية أن شركة »المملكة القابضة« التابعة لرجل األعمال الذي كان محتجزًا 
للحصول على قرض  بنوك  السعودية، تجري محادثات مع  الفساد في  إطار حملة مكافحة  في 
تصل قيمته إلى مليار دوالر، في إشارة إلى أن األسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام 

من توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.
وقالت المصادر لـ»رويترز« إنه من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض، بينما تبدو 
إليها رجال األعمال  التي توصل  التسويات  الدولية أكثر حذرًا بسبب عدم وضوح بنود  البنوك 
الماضي، أطلق ولي العهد السعودي حملة واسعة على  مع السلطات السعودية. وفي نوفمبر 
الفساد شملت القبض على العشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال األعمال 
إلى  يتوصلوا  أن  قبل  مسؤولين،  وابتزاز  والرشوة  األموال  غسل  بينها  من  بجرائم  التهامهم 

تسويات مالية مع الحكومة تتجاوز قيمتها 100 مليار دوالر.

العربي  الخليج  بشركة  والمصافي  والصيانة  للعمليات  اإلدارة  لجنة  أعلن عضو 
بسبب  السرير،  مصفاة  تشغيل  إيقاف  المنفي،  صالح  المهندس  »أجوكو«  للنفط 
للنفط،  الوطنية  للمؤسسة  التابعة  بالمصفاة  صيانة  أعمال  تنفيذ  في  البدء 

الخام. النفط  وتجري عمليات تكرير لعشرة آالف برميل يوميًا من 
والتنظيف  الصيانة  أعمال  إن  اإلثنين،  »الوسط«  إلى  المنفي في تصريح  وقال 
والفحوصات واالختبارات تستمر حتى منتصف شهر أبريل القادم، وفًقا لمخططات 

مسبًقا. معدة  زمنية 
الصيانة  أعمال  على  الميداني  لإلشراف  لجنة  تشكيل  جرى  أنه  إلى  وأشار 
الميكانيكية  الصيانة  أقسام  من  الصيانة  إدارة  من مستخدمي  عدد  فيها  يشارك 
إلى  باإلضافة  األنابيب،  وصيانة  الدقيقة  اآلالت  وصيانة  الكهربائية  والصيانة 

الفنية والنقل والسالمة. إدارة المصافئ واإلدارة  عمال 
هذه  إلنجاز  تساعد  اإلدارات  وكافة  للشركة  العامة  اإلدارة  أن  المنفي  وأضاف 
إلى  الفتًا  المطلوبة،  والمعدات  الغيار  قطع  توفرت  أن  بعد  موعدها  في  الصيانة 
بسواعد  تتم  األعمال  هذه  جميع  بأن  تفتخر  للنفط  العربي  الخليج  »شركة  أن 

بالكامل«. وطنية 
من  يوميًا  برميل  10آالف  إلى  تصل  تكرير  بطاقة  تعمل  السرير  ومصفاة 
المنتجات  هذه  وتحال  الثقيل،  والوقود  والكيروسين  والوقود  الديزل  منتجات 
منطقة  تغطي  حيث  محليًا،  تسويقها  ليتم  النفط  لتسويق  البريقة  شركة  إلى 
إلى  يصل  والفائض  واجخرة(  وأوجلة  )جالو  والواحات  وتازربو  والكفرة  الجنوب 

أجدابيا. مدينة 

قواعد لتحديد منشأ السلع والبضائع 
وتذليل العقبات الجمركية وتحديات 

التكامل االقتصادي

االتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إال بعد 
180 يوماً.. ومحللون: قراءة التفاصيل

قد تثير مشكالت لبعض الدول

القاهرة - الوسط

اللقاءات  لسلسلة من  تتويجًا  االستثنائي،  األفريقي 
التي جمعت خبراء دول االتحاد األفريقي منذ العام 
إنشاء  من  األفريقية  الدول  مصالح  لتحديد   ،2015
أكبر  القارة  ستجعل  التي  الحرة  القارية  السوق 
منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها منذ تشكيل منظمة 

التجارة العالمية.
الخارجية  لوزارة  بيان  االتفاق، وفق  وتحدد بنود 
بحكومة الوفاق الوطني، قواعد تحديد المنشأ للسلع 
والبضائع األفريقية وتذليل العقبات الجمركية وكل 
األفريقية،  والوحدة  التكامل  تعيق  التي  التحديات 
تحقيق  إلى  االتفاق  هذا  من  االتحاد  يسعى  كما 
التحول االقتصادي للقارة من خالل التجارة، أو تحرير 
التجارة بصورة تدريجية في أفريقيا خالل السنوات 
األفريقية  للشركات  جديدة  فرص  لتوفير  المقبلة 

للتنافس والتعاون عبر الحدود.
التنفيذي  المجلس  إن  الليبية  الخارجية  وقالت 
مع  التفاوض  بشأن  مقررًا  اعتمد  األفريقي  لالتحاد 
محل  تحل  جديدة  اتفاقية  على  األوروبي  االتحاد 

»اتفاقية كوتونو« التى حلت محل »اتفاقية لومي« 
بشأن التعاون بين االتحادين األفريقي واألوروبي.

»ليبيا  االتفاقية  على  الموقعة  الدول  بين  ومن 
ومصر والسودان وجنوب أفريقيا وليسوتو وناميبيا 
وزيمبابوي  وسوازيالند  وموزمبيق  وبتسوانا 
والكونغو  وكينيا  وأوغندا  ورواندا  وأنغوال  وزامبيا 

الديمقراطية وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي«.
التي لم توقع على  الدول  ولم تتوفر بعد قائمة 
االتفاق، إال أن نيجيريا كانت من بين أبرز الغائبين 
بخاري  محمد  رئيسها  انسحب  بعدما  االجتماع  عن 
إلى مزيد  يحتاج  أنه  رواندا بحجة  االجتماع في  من 

الوقت إلجراء المشاورات في بالده.
في  أفريقيا،  في  األسواق  أكبر  نيجيريا،  وتتردد 
رجال  كبار  العتراضات  نظرًا  االتفاق  على  التوقيع 
المصادقة  أن  على  مؤشر  في  والنقابات،  األعمال 
تواجه  قد  الـ44  الدول  برلمانات  في  االتفاق  على 

صعوبات.
»مؤتمر  النقابات  أكبر  من  واحدة  وكانت 

عواقب  من  مخاوفها  عن  عبرت  النيجيري«  العمل 
في  أكبر  مشاركة  وطلبت  البالد  في  السوق  فتح 
أيوبا  للنقابة  العام  األمين  قال  حيث  المفاوضات، 

وابا: »صدمنا بعدم التشاور حول هذه القضية«.
األخيرة  اللحظة  في  نيجيريا  انسحاب  ويوجه 
تنفيذ  يريد  الذي  األفريقي  لالتحاد  قاسية  ضربة 
المشروع المطروح منذ 2012، حيث تمثل نيجيريا، 
سوقًا  نسمة،  مليون   190 سكانها  عدد  يبلغ  التي 
وأول  الخام  للنفط  األول  المنتج  كانت  كما  هائلة، 

اقتصاد في القارة قبل انخفاض أسعار النفط.
بخاري  الرئيس  تبنى  االنكماش  من  وللخروج 
الئحة  ووضع  متشددة،  حمائية  اقتصادية  سياسة 
كبيرة جدًا لمنتجات منع استيرادها لمحاولة تشجيع 

اإلنتاج المحلي.
األفريقي  االتحاد  مفوض  موشانغا،  ألبرت  وقال 
لديها  الدول  »بعض  والصناعة،  التجارة  لشؤون 
بالدها«،  في  مشاوراتها  بعد  تكمل  ولم  تحفظات، 
الفتًا إلى أنه سيعقد قمة ثانية في موريتانيا، يوليو 
الدول  خاللها  توقع  أن  المتوقع  من  حيث  المقبل، 

المترددة على االتفاق.
االتفاقية،  سريان  تواجه  التي  التحديات  وتنبع 
سوى  تنتج  وال  صغيرة  الدول  بعض  اقتصادات  أن 
ودخول  للتصدير،  القابلة  السلع  من  محدود  عدد 
تلك الدول في منطقة تجارة حرة تتنافس فيها مع 
اقتصادات أكبر يمكن أن يشكل تهديدًا لها، كما أن 
الكيانات االقتصادية في أفريقيا لم تقدم مساعدة 
قال  ما  وكثيرًا  القارة،  في  البينية  للتجارة  حقيقية 
بنك التنمية األفريقي إن التركيز البد أن يكون على 

تحسين البنية األساسية.
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<    لقطة تذكارية لقادة الدول األفريقية المشاركين في قمة كيغالي أمس األربعاء

وقعت ليبيا و43 دولة أفريقية، أمس األربعاء في 
كيغالي، اتفاقًا تاريخيًا إلنشاء منطقة قارية للتبادل 
التجاري الحر، لتحقيق التنمية االقتصادية في القارة 
القاهرة  في  النجاحات  أهم  أحد  تمثل  إذ  السمراء، 
تم  حرة  تجارة  منطقة  أكبر  باعتبارها  األفريقية، 
إنشاؤها منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، وأكبر 

منطقة تبادل تجاري في العالم.
إلى  تاون  كيب  من  األفريقية  القارة  ربط  وكان 
الزمان،  من  قرن  من  ألكثر  تردد  حلمًا  القاهرة 
بالكامل  القارة  ربط  فكرة  كثيرًا  راودت  عندما 
فإن  القارة،  في  المستعمرين  خيال  اقتصاديًا 
التوقيع على اتفاقية إنشاء المنطقة يعتبر من أهم 
أعلى  المفوضية األفريقية لتحقيق مستوى  مشاريع 
يزال  ال  لكن  األفريقية،  الدول  بين  التكامل  من 
الدول  برلمانات  االتفاق في  المصادقة على  يتعين 
الموقعة، ولن يدخل حيز التنفيذ إال بعد 180 يومًا، 
تثير  قد  التفاصيل  قراءة  إن  يقولون  محللين  لكن 

مشكالت لبعض الدول.
سيالة،  محمد  المفوض،  الخارجية  وزير  وترأس 
العاصمة  في  األفريقي  االتحاد  قمة  في  ليبيا  وفد 
منطقة  إلنشاء  خصصت  التي  كيغالي،  الرواندية 
انتخاب  بعد  وذلك  األفريقية،  القارية  الحرة  التجارة 
ليبيا نائبًا أول لرئيس االتحاد األفريقي خالل القمة 
أديس  في  االتحاد  بمقر  الماضي  يناير  في  العادية 

أبابا.
االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  قمة  مؤتمر  وجاء 

مصفاة السرير خارج الخدمة مؤقتا

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

السعر بالدوالرنوع الخام

68.78برنت

65.07غرب تكساس

62.27دبي

64.11سلة أوبك

64.26أورال

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار  األربعاء 21 مارس 2018

ليبيا و43 دولة أفريقية يقيمون أكبر منطقة للتجارة الحرة

غضبة الحوض املنجمي في تونس: الوظيفة.. أو املوت

اتفاق تاريخي ينتظر  مصادقة برلمانات الدول الموقعة

»باريس الصغرى« على صفيح ساخن

منصة  اهلل،  للنفط، مصطفى صنع  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  زار 
الجارية  االستعدادات  لمتابعة  األربعاء،  أمس  صباح  السالم،  بحر  بحقل  صبراتة 
أبريل  شهر  من  األول  األسبوع  من  اعتبارًا  ستبدأ  التي  الشاملة،  الصيانة  ألعمال 

أسبوعين. لمدة  وتستمر  المقبل 
995 مليون  2005 وينتج يوميًا  يذكر أن حقل بحر السالم دخل التشغيل العام 

قدم مكعبة من الغاز و36 ألف برميل من المكثفات.
مجمع  إلى  إرسالها  يتم  ثم  المنتجة،  والمكثفات  للغاز  جزئية  معالجة  وتجرى 
بالشبكة  الغاز  من  جزء  واستعمال  المعالجة،  من  لمزيد  أنبوبين  عبر  مليتة 
الدفق  أنبوب  عبر  إيطاليا  إلى  جزء  وتصدير  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الساحلية 

األخضر.
الوطنية  المؤسسة  نيابة عن  الحقل  للنفط والغاز تشغيل  وتتولى شركة مليتة 

اإليطالية. »إيني«  وشركة  للنفط 
بتقديم  السالم  بحر  البحري  الحقل  مشغل  مليتة  بشركة  اختصاصيون  وقدم 
عرض مرئي وشروح وافية عن االستعدادات الجارية لبرامج الصيانة الشاملة وما 

تم إنجازه من أعمال.
وحدات  من  المختلفة  صبراتة  منصة  وحدات  المؤسسة  ووفد  اهلل  صنع  وزار 
إنتاج ومعالجة وغرفة التحكم الرئيسية للحقل البحري وغرفة االتصاالت والراديو، 
بعض  مبديا  الترفيهية،  والوسائل  الرياضي  النادي  على  أيضًا  الوفد  واطلع 

الخدمات. المالحظات من أجل تحسين بعض 
والعماري  شنقير  بلقاسم  اإلدارة  مجلس  عضوا  الزيارة،  خالل  اهلل،  صنع  رافق 
المشغل  إدارة  لجنة  ورئيس  عقيل،  أنور  بالمؤسسة  اإلنتاج  إدارة  ومدير  محمد، 
لشركة مليتة حسين بوسليانة، ومدير عام الصحة والسالمة والبيئة منير الاللي، 
بالمنصة  عمليات  ومهندس  شيوب،  خالد  للشركة  الغاز  بفرع  العمليات  ومدير 

القنوني. محمد 

»موانئ  شركة  إن  األربعاء،  أمس  ماكيال،  خوسيه  الكونغولي  النقل  وزير  قال 
ساحل  على  العميقة  المياه  في  جديدًا  ميناًء  وتدير  ستنشئ  العالمية«  دبي 

الديمقراطية. الكونغو  لجمهورية  األطلسي 
وتتطلع الكونغو منذ فترة طويلة إلى تطوير الميناء على طول الخط الساحلي 
50 كيلومترًا من أجل استقبال سفن أكبر من التي يمكنها بلوغ  الممتد ألقل من 
موانئها الضحلة الموجودة حاليًا على ضفاف نهر الكونغو، وفقًا لوكالة »رويترز«.
عبر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  واردات  من  الكثير  يصل  لذلك  ونتيجة 
»بوانت نوار« في جمهورية الكونغو المجاورة، وهو ما يحتمل أنه يكلف الحكومة 

ضخمة. رسومًا 
حصة  على  ستستحوذ  العالمية«  دبي  »موانئ  أن  الصحفيين  ماكيال  وأبلغ 
على  الحكومة  ستسيطر  بينما  بنانا،  في  سيقام  الذي  الميناء  في   %  70 نسبتها 

.% 30
 1.2 نحو  تبلغ  بتكلفة  سنوات  ثالث  خالل  الميناء  بناء  يتوقع  إنه  ماكيال  وقال 

مليار دوالر.
والسلع  الغذاء  واردات  على  بشدة  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  وتعتمد 
والذهب  والكوبلت  النحاس  بينها  ومن  األولية  السلع  تصدر  بينما  المصنعة، 

والنفط.
أكبر  من  واحدٌ  وهي  العالمية«  دبي  »موانئ  واجهت  »رويترز«  لوكالة  ووفقًا 
األسابيع  خالل  أفريقيا  في  أخرى  بأنحاء  »مشاكل  العالم،  في  الموانئ  مشغلي 
الشهر  حاويات  مرفأ  إدارتها  عقد  مفاجئ  بشكل  جيبوتي  أنهت  إذ  الماضية، 
حظر  لصالح  الماضي  األسبوع  الصومالي  البرلمان  ت  صوَّ بينما  الماضي، 

الشركة«.

»موانئ دبي العاملية« تنشئ 
وتدير ميناء في الكونغو

<   صنع اهلل خالل زيارة حقل بحر السالم

منطقة المتلوي تضم المواقع األساسية 
الستخراج الفوسفات وتساهم بمنتوجها 

في الترتيب الرابع لتونس عالمياً

<   أحد مواقع استخراج الفوسفات في جنوب قفصة في تونس                   »رويترز«

»إما المنجم.. وإما الهجرة.. وإما الموت«.. شعار يتبناه 
مئات من الشباب العاطلين عن العمل الذين ينصبون 
محافظة  في  الفوسفات  استخراج  مواقع  في  خيامهم 
عائدات  البالد  على  تدر  التي  تونس،  وسط  قفصة 
مالية أساسية، وتتكرر دوامة االحتجاجات االجتماعية 
في الحوض المنجمي وكان آخرها في شهر يناير إثر 
مناظرة توظيف لشركة فوسفات قفصة  نتائج  إعالن 

الحكومية، وفق تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية.
به  قام  تحرك  بعد  األخيرة  المواجهات  ووقعت 
المرفوضون في مناظرة التوظيف، وكبر التحرك ككرة 
)نسبة  البطالة  نسب  أعلى  تسجل  منطقة  في  الثلج 
البطالة في البالد تتجاوز %15، وتحتل قفصة المرتبة 
األولى بنسبة أكثر من 26 %( وتعاني نقصًا فادحًا في 

البنى التحتية.
ويعتصم العشرات من النساء ونحو 50 شابًا من أبناء 
عمال المناجم في منازل جاهزة استقرت وسط كثبان 
الفوسفات الخام الرمادي اللون، ومطوقين بالشاحنات 

الثقيلة التي أوقفوها عن العمل منذ ستة أسابيع.
ويقول علي بن مصالح )25 عامًا( العاطل عن العمل 
شركة  »فقط  بمرارة:  الثانوية  مرحلة  أنهى  أن  منذ 
فوسفات قفصة تنشط هنا، ليس لنا تنمية وال فرص 
عمل وال وسائل ترفيه«. ويتابع بالقول: »بالنسبة لنا، 

الحل يكمن في إما الهجرة أو الموت أو السجن«.
تتحدث  التي  عامًا(   60  ( سعاد  جانبه  إلى  تقف 
يعملون  ال  الذين  الخمسة  أبنائها  عن  غاضبة  بنبرة 
في الفوسفات، وتتهم رجال األعمال والنقابيين بمنح 
زوجها  بأن  علما  التوظيف،  في  ألقاربهم  األولوية 
ووالدها من عمال المناجم. لكن من الواضح أن فرص 

العمل محدودة جداً في المنطقة.
وتوضح أن ابنها البكر يعمل في مخبز براتب شهري 
يقدر بـ300 دينار ) نحو 100 يورو(، ما يمثل ثلث معدل 

الراتب الخام في المنجم.
وتضم منطقة المتلوي المواقع األساسية الستخراج 
الفوسفات في تونس، وتساهم بمنتوجها في الترتيب 

تلقب  المنطقة  هذه  وكانت  عالميًا.  لتونس  الرابع 
سابقًا بـ»باريس الصغرى« لكونها تحتوي على قاعة 
سينما ومسبح ومالعب تنس. لكن الوضع تغير اليوم. 
فشباب المنطقة العاطلون عن العمل يتسكعون في 
الطرق. ويعاني السكان تلوث المياه الظاهرة آثاره على 

أسنانهم.
ومثلت شركة فوسفات قفصة الحكومية، المحتكرة 
لإلنتاج منذ زمن، بدياًل عن الدولة في هذه المنطقة. 
متتالية من  مراحل  بقفصة  المنجمي  الحوض  وعرف 
عندما   2008 في  خصوصًا   ، االجتماعية  االحتجاجات 
اجتماعية واجهها نظام بن علي  اندلعت اضطرابات 

بشدة. ولم يفلح سقوطه في معالجة المشكلة.
ويبدي الكاتب العام للشركة، علي الخميلي، قلقه 
من الوضع، ويقول: »منذ الثورة، لم نعد نستطيع إنتاج 
الكميات التي نطمح لها«. ويُبين أن الشركة أنتجت 
أن كان معدل  4.2 ماليين طن بعد  الماضية  السنة 

اإلنتاج يصل ثمانية ماليين طن سنويًا.
وعادت عمليات اإلنتاج لتتعطل مجدداً بعد أسابيع 
مدن  في  االحتجاجات  من  سلسلة  اندالع  على  قليلة 
عديدة في البالد بسبب القرار الحكومي برفع األسعار 

والضرائب.
وتشهد حاليًا مناطق أخرى في البالد تجدداً لوتيرة 
االحتجاجات، خصوصًا في منطقة الكامور )جنوب( التي 
عرفت منذ سنة اعتصامًا في موقع إلنتاج النفط، بينما 
تستعد تونس النتخابات بلدية في مايو المقبل، وأخرى 

تشريعية ورئاسية في 2019.

وتفاقم التوتر السياسي في محافظة قفصة، ما عقد 
معطاًل  اإلنتاج  وظل  المحتجين  مع  المفاوضات  مسار 
بشكل تام لمدة ستة أسابيع. فيما يعزو الناشط في 
واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  التونسي  المنتدى 
المتخصص في الملفات االجتماعية، رابح أحمدي، سبب 
تعطيل اإلنتاج إلى »قلة الثقة أساسًا بين المواطنين 

والحكومة، إضافة الى انقسام المحتجين«.
البرلمان  في  نواب  إلى  اتهامات  توجيه  وجرى 
على  أثر  ما  انتخابية،  ألغراض  المفاوضات  باستغالل 
تنتج  فوسفات قفصة  تعد شركة  ولم  اإلنتاج،  عملية 
سوى 160 ألف طن خالل شهري يناير وفبراير بعد أن 
كانت قدرتها اإلنتاجية تصل إلى 540 ألف طن شهريًا. 
ووقف  قضائيًا  المحتجين  مالحقة  الحكومة  وأعلنت 

عملية توظيف 1700 شخص.
وُاستُؤنفت عملية اإلنتاج منذ مطلع مارس الجاري، 
واستعداد  االعتصامات  بتواصل  مهددة  تبقى  لكنها 

المحتجين لوقفها من جديد في أي وقت. ووفقًا لسكان 
الجهة، فإن االعتصامات هي الحل الوحيد الذي يلجؤون 
إليه في كل مرة لتذكير الحكومة بأن الفوسفات قطاع 

أساسي لتحقيق نسبة %3 في النمو االقتصادي.
المنجمي.  الحوض  الوزراء هذا األسبوع  وزار عديد 
ولم تعد الشركة التي تسجل خسائر جراء االضطرابات 
منذ  للبالد  العامة  الموازنة  في  تساهم  االجتماعية، 
من   3% نسبة  يمثل  الفوسفات  يبقى  ولكن   .2011
الداخلي  الناتج  على  تأثير  وله  التونسية،  الصادرات 

الخام.
رفيق  المهندس بشركة فوسفات قفصة  ويكشف 
صميدة، المدافع النشط على القطاع، أن »االنقطاعات 
»كل  بالقول:  ويتابع  تهديدًا«.  تشكل  اإلنتاج(  )عن 
المطالب واالحتجاجات مشروعة، هناك غياب تام للدولة 
في هذه المنطقة، ولكن إن توقف اإلنتاج والعمل، فإن 

32 ألف موطن شغل ستكون مهددة«.

صنع الله يتابع صيانة 
حقل بحر السالم

تونس - وكاالت
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أنت سعيدة

وتقمصت  هي  ارتضته  الذي  اإلطار  هذا 
لقب  هو  قبيحا  اسما  لها  اعطى  منه  خوفها 

»عانس«

د. مها املطردي

فتشكلت  تدور على حدوده..  قدراتها وجعلها  المتزوجة في مجتمعنا شل  غير  للمرأة  إطار وهمي صنع 
أبعادها بأبعاده.. وتوهمت أنه القدرالمخيف.. وعاشت تهيء نفسها وتركز كل اهتمامها وتفكيرها فيه 
وفي خوفها من أن توشم به.. فأصبح هو همها وشغلها الشاغل.. وكأن هذا اإلطار هو الحد لبداية حياة 
أونهايتها بالنسبة لها. وهذا اإلطار الذي ارتضته هي وتقمصت خوفها منه اعطى لها اسما قبيحا هو 

لقب »عانس«.
يزرع في عقل الفتاة منذ الصغر أن حياتها لن تكون مكتملة وسعيدة إال عندما يأتي الرجل الذي يحمل 
مصباح عالء الدين لتحقيق أحالمها والذي سيمنحها السعادة األبدية المطلوبة.. ويبدأ هذا الشئ في 
االرتباط بعقلها من أول دعوات العجائز واألهل في الصغر »يارب نشوفك عروسة« أو بعد أي نجاح لها 
»عقبال فرحك« وكأنهم يرمون بنجاحاتها عرض الحائط.. فال فرحة لها والنجاح مهما تفوقت إال بعد أن 

تتزوج ذاك الرجل.
صحيح أنه من المبهج أن يحدث الزواج في حياتنا وهذا من ضمن قوانين استمرار الحياة.. ولكن لماذا 
قرنت سعادتك بالزواج فقط.. حتى ولو كان الزوج غير مناسب؟ لماذا منحت لغيرك الحق في أن يكون هو 

من يمنحك الحياة.. واهلل منحها لك كما منحها له؟
أنت إنسانة مكتملة.. بعملك بأصدقائك ونجاحاتك وهواياتك وحياتك المستمرة.. وأي شئ آخر هو 

إضافة لك فإن غاب عن حياتك فإن حياتك ال تنقص..
ولو حان موعد اتخاذ قرار الزواج ضعي خطا تحت اختيار الزوج المناسب لطباعك ولتفكيرك.. وتوخي 
الدقة حتى تصلي لمرحلة الراحة النفسية والسكينة التي هي الغرض من الزواج.. كي ال تندبي حظك 

بعدها.
حياتك ما هي إال خانات فإن لم تكتمل إحداها فهذا طبيعي.. ولكن البد أن يكون األساس مكتمال.. 

وهذا األساس هو أنت.. فأنت السبب في سعادتك.. أنت من تصنعها.. وأنت من تمنح هذه السعادة.
طريقها..  اخترت  والتي  صنعتها..  التي  بحياتك  سعيدة..  فأنت  يحدث  لم  إن  ولكن  جميل..  الزواج 
فالزواج إضافة.. واألبناء أيضا إضافة.. هم حاجة فطرية، ولكن غيابهم ال يعني أن نكتئب وال أن نوقف 
حياتنا عليهم .. فال يوجد إنسان لديه كل شئ.. هناك من تزوج وليس سعيدا لسبب من األسباب وهناك 
ويعيش  شئ  كل  لديه  من  وهناك  األبناء  اهلل  يهبه  ولم  تزوج  من  وهناك  منهم  وحرم  أبناء  لديه  من 
حزينا ألنه ال يرى إال مايملكه غيره.. وهذه اختالفات اجتماعية موجوده في كل المجتماعات.. ولكن فقط 

مجتمعنا من وضع لها إطارا محكما.. وأنت من أعطاهم الحق لسجنك في حدوده.
خلق اهلل روحك في أجمل صورها.. وال نقص إال ما نصنع بأيدينا.. فاستمري في حياتك واخلقي الجمال 

فيها .. وبدلي إطارك بإطار مبهج. فأنت آنسة سعيدة.

الشللية النخبوية الليبية

تنشأ بني أشخاص يجمع بينهم اهتمام ومجال 
مشترك يشكل جزءا من املجال العام ويريد كل 

منهم أن يحقق فيه مصلحة ومكانة

صالح السنوسي

أمراض  أحد  وتصبح  بروزا  أكثر  تكون  ولكنها  المجتمعات،  كل  في  تظهر  اجتماعية  ظاهرة  الشللية 
المجتمع في المجتمعات التي تكون فيها مسارات التنافس الفردي شبه مغلقة، ألن قدرات وإمكانيات 
الفرد ليست هي الوسيلة التي تفتح أمامه الطريق للوصول إلى الموقع أو المكانة التي يستحقها بين 

أفراد الجماعة.
المرض  هذا  من  تعاني  التي  المجتمعات  ضمن  لتجعلها  الشروط  هذه  فيها  تتوافر  ليبيا  أن  نظن 
في  يهمنا  ما  ولكن  االجتماعية،  الفئات  جميع  بين  الظاهرة  هذه  تفشي  من  تعاني  نظرنا-  وهي–في 
هذا المقام هي الشللية بين النخب، ألنها الفئة التي يؤدي تفشي هذه الظاهرة بين أفرادها إلى إلحاق 
ضرر بالمجتمع أكثر من غيرها من الفئات، وذلك بالنظر إلى موقعها القيادي في كل المجاالت داخل 

المجتمع.
في  لها  سنتعرض  التي  والمناطقية-  والجهوية  القبلية  مثل  األخرى  الجماعات  عن  تختلف  الشللية 
وقفة الحقة- فالشللية ال تعتمد على رابطة الدم األسرية والقبلية وال على االنتماء الجهوي والمناطقي، 
العام  المجال  اهتمام ومجال مشترك يشكل جزءا من  بينهم  بين أشخاص يجمع  تنشأ  رابطة  بل هي 
ويريد كل منهم أن يحقق فيه مصلحة ومكانة، كما يجمع بينهم إدراك كل واحد فيهم بأن إمكانياته 
القدرات  لتنافس  المجال مفتوحا  أصبح  ما  إذا  المطمح  تحقيق ذلك  تمكنه من  المتواضعة ال  وقدراته 

الفردية. واإلمكانيات 
تواضع  لمدى  منهم  كل  إدراك  إلى  إضافة  األفراد  من  مجموعة  بين  مشترك  طموح  وجود  إذن 
إمكانياته وعجزه عن تحقيق ذلك الطموح، يعدان من الشروط األساسية لنشوء بيئة حاضنة لظاهرة 

الشللية.
ال ينبغي الخلط بين الرابطة الشللية والرابطة الحزبية، فهذه األخيرة تقوم بين مجموعة يعتنقون 
في  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  لإلشكاليات  حال  تحمل  أنها  يعتقدون  واحدة  رؤية  أو  فكرة 
الجميع  أمام  مفتوح  وبرنامجه  أطروحاته  لتنفيذ  السلطة  إلى  للوصول  فالحزب يسعى  ولذا  ما،  مجتمع 
لالنضمام إليه حسب تلك الرؤية، بعكس الشلة النخبوية التي عادة ما تسعى لتحقيق مكانة أو وضعا 
وليس على  الفردية  القدرات  فيها على  التميز  يعتمد  التي  تلك  عام والسيما في  أي مجال  متميزا في 
من  أمام  الفرص  منافذ  وسد  معين  مجال  على  للسيطرة  والتضامن  التآزر  خالل  من  الشللى  االحتكار 
لديهم قدرات وإمكانيات حتى ال يؤدي دخولهم للمنافسة إلى كشف عورة القدرات المتواضعة ألفراد 

الشلة.
تعد الشللية ظاهرة مرضية تصيب أي مجتمع إذا توافرت ظروفها وشروطها ويبدو المجتمع الليبي 
والتاريخية  السياسية  وظروفه  االجتماعية  تركيبته  ن  ،أل  الظاهرة  هذه  مثل  إلفراز  الدوام  على  مهيئا 
التي مر بها تجعل منه وسطا حاضنا لظاهرة الجماعات المتمحورة حول مصالحها في مواجهة مصلحة 
الجماعة الكبرى المتمثلة في المجتمع الوطني، فمن حيث التركيبة االجتماعية تعد القبلية والجهوية 
السياسية  الناحية  من  كذلك  الليبية،  االجتماعية  التربة  في  المتجذرة  المكونات  من  والمناطقية 
االجتماعي  الناظم  هي  أنها  المفترض  من  التي  السلطة،  تسمح  لم  االستقالل  فمنذ  والتاريخية، 
عن  بدائل  لتكون  مدنية  ومنظمات  أحزابا  تفرز  واجتماعية  سياسية  بيئة  بتخلق  للمجتمع،  والسياسي 
الجماعات األولية وما تمثله من مصالح ضيقة ال تكترث في معظم األحيان بمصلحة الجماعة الوطنية.

تتميز الشللية عن غيرها من الظواهر االجتماعية بسمات من أهمها:
عكس  على  سياسيا،  متعينين  غير  منافسين  مواجهة  في  محضا  مصلحيا  تضامنا  تجسد  أنها  أوال: 
ألطروحته  أورفضهم  قبولهم  من  انطالقا  سياسيا  ومنافسيه  خصومه  يحدد  الذي  الحزبي  التضامن 
ورؤيته السياسية، كذلك ال يحدد التضامن الشللى خصومه ومنافسيه اجتماعيا، على عكس التضامن 
القبلي الذى يحدد بكل وضوح القبائل األخرى كخصوم ومنافسين فعليين أو محتملين، كما إن التضامن 
الشللي عابر للجغرافيا الوطنية، على عكس التضامن الجهوي والمناطقي الذي يحدد مصالحه جغرافيا، 
فالجغرافيا من حيث المبدأ، ليست عدوا للتضامن الشللي وإنما أعداؤه الحقيقيون هم أصحاب القدرات 

واإلمكانيات الذين يعتبرهم منافسين له على الجزء الذي يستحوذ عليه من المصلحة العامة.
ثانيا: اإلقصاء، وهو إرث ثقافي تليد ضارب في عمق التاريخ، تشكلت في بوتقته ذهنيات وسلوكيات 
دون أن يطاله تفكيك أو مراجعة أو تجاوز، فتوارثته األجيال فأصبح اإلقصاء- وهو أحد سمات هذا اإلرث- 
الفرد والجماعة، ولهذا فإن اإلقصاء في حقيقة األمر ليس  للفكر والفعل على مستوى  منطلقا أساسيا 
يكمن في ضيق  االختالف  ولكن  الجماعات،  غيرها من  الشللي دون  التضامن  بها جماعة  تنفرد  سمة 

دائرة هذه النوع من الجماعات مقارنة بغيرها من الجماعات اإلقصائية األخرى وهذا يرجع لسببين:
تلك  من  حجما  أقل  الغالب  في  فهي  الشللية:  التضامنية  عليها  تستحوذ  التي  المصلحة  حجم   -  1
المصالح التى تتمحور حولها الجماعات القبلية والجهوية والدينية، لكن حجم المصلحة ال يعبر دائما 
المجال  من  حيوي  جزء  على  تستحوذ  قد  الشللي  التضامن  فجماعة  المصلحة،  وحيوية هذه  قيمة  عن 
وبذلك  منافستهم  تتقي شر  قدرات ومواهب حتى  أمام ذوىي  الطريق  فتقصي وتهمش وتسد  العام 
مصلحة  عن  دفاعا  اإلقصاء  هذا  فإن  هنا  ومن  وعطاءاتهم،  مساهماتهم  من  والمجتمع  الوطن  تحرم 
البشرية  ثروته  مصادر  في  المجتمع  يصيب  كبير  ضرر  عنه  ينتج  األفراد  من  قليل  عدد  في  محصورة 

ورأسماله الفكري والمادي.
أى  حاالتها.  أغلب  في  مكتملة  تولد  الشللية  الجماعة  الجماعات:  هذه  إلى  االنضمام  صعوبة   -  2
حول  والتناغم  والتفاهم  التوافق  وبفعل  التشكل  مرحلة  على  السابقة  العالقات  بفضل  تتشكل  أنها 
المصلحة والفرصة السانحة وتحت ضغط إدراك كل عضو فيها لمحدودية قدراته على تحقيق النتيجة 
التي يأملها في حالة دخوله ومشاركته في تنافس مفتوح حول هذا المورد القيمي، فهذ الجماعة تظل 
محصورة في »األعضاء المؤسسون« إال في حالة حصول صراع بينهم فيجرى إخراج األضعف أو المتمرد 
للوظيفة  الماسة  الحاجة  بينها  من  صعبة  بشروط  إال  جديدة  انتماءات  الجماعة  والتستقبل  وإسقاطه 
التي يؤديها القادم الجديد وأن ال يشكل تهديدا لمصلحة أي عضو فيها وأن ال يؤدى دخوله إلى انفتاح 
أيا كانت قدراتهم، وهذا بخالف االنتماء إلى الجماعات األكبر واألكثر اتساعا  الباب أمام قادمين جدد 
الدم  رابطة  يدعي  أو  وعقيدتها  فكرتها  يعتنق  من  كل  أمام  مفتوحا  إليها  االنتماء  باب  يظل  والتي 

القبلية أو يتقمص الشخصية الجهوية ويتبنى خطابها.
نفسها  تعين  ألنها  اإلقصائية،  الجماعات  لكل  عابرة  بأنها  غيرها  عن  الشللية  التضامنية  تتميز 
أن  يمكن  طفيلية  حالة  فهي  وبالتالي  العامة  المصلحة  من  وتحتكرها  عليها  تستحوذ  التي  بالمنفعة 
تتغذى من مخرجات أي جماعة أخرى إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة منافعها ويقوي من احتكارها للمنافع 
لهذا  سياسيا  ميال  وتدعي  والمناطقية  والجهوية  القبلية  تغازل  أن  فبإمكانها  عليها،  استحوذت  التي 

الطرف أو ذاك دون أن تضيع بوصلتها أو تحيد عن أهداف نشأتها ومبررات وجودها.
هذه الظاهرة ال يرتبط وجودها بنظام سياسي دون آخر فهي كانت متفشية في ظل النظام السابق 
ظل  في  أنه  في  يتمثل  جوهريا  فارقا  هناك  أن  غير  فبراير،  من  عشر  السابع  بعد  انتشارها  وواصلت 
نظام القذافي كانت هناك قوة مستبدة تمتلك البشر والموارد، بالتالي هي التي تخلق المنافع وتفتح 
المسارات أمام هذا النوع من الجماعات الشللية شريطة أن تكون في خدمة النظام سياسيا وذلك يعد 
الجماعات  هذه  داخل  المنافع  على  المتصارعين  يجعل  الذى  الحد  إلى  واستمراريتها  لوجودها  شرطا 
للنظام، فقد  الوالء  بعدم  المتبادلة  االتهامات  واحدا وهو  البعض سالحا  يشهرون في وجوه بعضهم 
كانت الشللية النخبوية جزءا مما يعرف في أدب االجتماع السياسي بظاهرة »الزبونية السياسية« التي 

تميز األنظمة الدكتاتورية.
أمثال  من  الجماعات  هذه  خرجت  أجهزته  وانهيار  النظام  وسقوط  فبراير  من  عشر  السابع  بعد  أما 
بعد  الوالءات  فتعددت  السابق  زبونيتها  مسار  عن  النخبوية  والشللية  والمناطقية  والجهوية  القبلية 
الداخلية  مصادرها  بتنوع  االستنفاع  سوق  سلع  وتنوعت  والسياسي  واالقتصادي  األمني  االنفالت 
المجاالت  إلى مختلف  الداخلي  الشللية وامتدت على الصعيد  الجماعات  والخارجية، فتنوعت تبعا لذلك 
على  امتدت  كما  تحرسها،  دولة  ال  غنائم  على  محموم  سباق  في  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 

الصعيد الخارجي أيضا في أشكال لجان ومنظمات ومراكز وندوات ومؤتمرات ومبادرات وحوارات.
الشك أن مشهد الوطن المثخن بالجراح والذي يكاد يجثو على ركبتيه، أغرى سكاكين الذباحين من 
كل صوب، فأشاع ذلك مناخا من الخوف بين الكثيرين من اختفاء هذا الوطن قبل الظفر ببعض من 

حطامه وأذكى روح التشرنق الشللي والتسابق نحو االستحواذ واإلقصاء.

نور الدين خليفة النمر

سوسيولوجية إهمال الجيش
يتضمن علم االجتماع فروعا منها العسكري 
واألساتذة   Sociology Of Military
قسم  منهج  أرســـوا  الــذيــن  المصريون 
االجتماع بكّلية آداب بنغازي ستينيات القرن 
الـ 20 لم يطرحوا علم االجتماع العسكري 
في البرنامج الدراسي، الذي لم يكن مطروحًا 
والبحث،  للدرس  المصرية  الجامعات  في 
بدليل أن أشهر المهتمين به ـ ولم نسمع 
بغيرهـ  كتب فيه باللغة الفرنسية إضافة إلى 
مجتمع  »مصر  كتابه  أخرى  الفتة  دراسات 
الملك  عبد  أنور  د.   » العسكريون  يبنيه 
الذي ظل منفيًا في باريس طوال حياته.في 
يتبوأ  العالمثالثي  الجيش  سوسيولوجيات 
فكيانه  المفارقة،  مكانته  الليبي  الجيش 
مسبّق على االستقالل 1951 ولكنه ليس 
المُحرّر الفعلي والمؤسس والحامي األبدي 

لدولة االستقالل كالجيش الجزائري.
بنتها  الحديثة  الليبية  الدولة  أن  كما 
إرادة دولية منتصرة في الحرب فكانت نتاج 
محاصصة لتصفية تركة االستعمار وفصائل 
الجيش السنوسي رغم تضحياتها البشرية 
الهائلة قامت بدور هامشي في التحرير الذي 
حُسب للقوات الغربية الحليفة التي حسمت 
 2011 عام  الناتو  قــوات  مثلما  المعركة 
التي حسمت تحرّر ليبيا من الدكتاتورية. 
تعدادها  وصل  التي  السنوسية  الفصائل 
برُتب  مقاتال   110،79 إلى   1940 عام 
زعيما  إئتمرها خمسون  متفاوتة  عسكرية 
من مختلف االنتماءات القبلية انتظموا في 
خمس كتائب قتالية. ُأرجعت بعد االستقالل 
هويتها  إلى  مقصود  بريطاني  بترتيب 
العشائرية، فتحوّلت إلى قوة بدوية لحماية 
القصر سميّت بقوات دفاع برقة وتأسست 
تحت إشراف الراعي البريطاني نواة جيش 
وطنية  بيروقراطية  تديره  صارت  حديث 

محترفة تأهلت في األكاديميات المؤسسة 
العراقية،  الملكية  كاألكاديمية  بريطانيًا 
بل نستطيع القول أن الجيش العراقي كان 
األكثر تأثيرًا في الجيش الليبي بناًء وتنظيمًا 
من حيث التدريب واستخدام المصطلحات 
وقواعد االنضباط بما يُعرف في العسكرية 
اإلداري  التنظيم  والربط وكذلك  بالضبط 
العملية  العسكرية. هذه  التقاليد  واعتماد 
جوهرية:  أسباب  عدة  إلى  ترجع  التأثيرية 
ـ تولي رئاسة أركان الجيش الليبي الوليد 
تخرّج  ـ   ،  1958 ـ   1954 عراقيين  ضباط 
من  الليبي  الجيش  ضباط  من  دفعات 
ـ  العراقية،  الملكية  العسكرية  الكلية 
تأسيس الكلية العسكرية الملكية الليبية 
1957على النمط العراقي أمراء ومدرسين 
الجيش  أفضلية  ـ  العراقيين،  الضباط  من 
الجيش  وقتها  يُعد  كان  الــذي  العراقي 
المميّز تدريبا وتنظيمًا وانضباطًا  العربي 
وهي الميّزات التي أورثها للجيش الليبي 

الوطني.
مسار الجيش استمر بوتيرة متنامية إلى 
تاريخ وقوع االنقالب العسكري 1969 الذي 
أحضان  في  وتسليحا  تأهياًل  الجيش  رمى 
يوغسالفيا  االشتراكية  البلدان  مؤسسة 
قصة  أن  كما  السوفيتية.  والمنظومة 
الجيش الليبي غير قصة الجيش المصري 
المختلفة عنها بالكامل كجيش قامت على 
المؤرخة  الحديثة،  مصر  نهضة  كاهله 
 1805 العلوية  األسرة  الحكم  زمام  بتولي 
األلباني  االنكشاري  لمؤسسها  ـ1952 
محمد علي أو قام ضباطه بتغيير سياسي 
ضمن لهم مشروعية بناء المجتمع والدولة 
عام  من  يوليو   26 بثورة  سُمّي  فيما 
1952إلى اليوم. والنعدام األحزاب في ليبيا 
الليبي  فالجيش   2011 ـ   1952 الحديثة 

ليس هو الذي اخترقته األدلجة ممثلة في 
الحزب الواحد والقائد في بلدان حزب البعث 
كالعراق وسوريا، كما أنه ليس بالمؤسسة 
لحدودها  خضعت  التي  البيروقراطية 
البرجماطي  السياسي  لها  رسمها  التى 
ليس  وأيضًا  تونس،  في  الحال  جرى  كما 
الطائفية  بالمحاصصة  المخترق  بالجيش 
كما هو الحال في لبنان والقبائلية كما هو 
الجنوبي  شّقه  في  حتى  دائمًا  اليمن  حال 
الماركسية  لسنوات  عليه  هيمنت  الــذي 
العلمي:  الفرع  أهمية  تكن  اللينينة!.لم 
أذهان  في  واردة  الجيش«  »سوسيولوجيا 
بنغازي،  اآلداب في  ُكلية  المسؤولين على 
كون الجيش في عهد الملكية الليبية كان 

مهمّشا ومهماًل وهو
ــع ضباطه  ــدة مــن ذرائـ ــان واحـ مــا ك
بالملكية  لإلطاحة  الرُتب  الريفيين صغار 
وبعد   1969 سبتمبر   1 فــي  الشائخة 
أسوة  الليبي  الجيش  يكن  لم  االنقالب 
دراســة  محل  المصري  الجيش  بقدوته 
محور  بل  حاكما  صــار  وقــد  فيه  وتفكير 
وبعد  المجتمع.  بعسكرة  الدولة  تعبويات 
أن أنجز ـ بتكلفة بشرية ومادية باهظة ـ 
المهمة النظرية للشعب المسلح تم الزج 
به في كارثة حرب تشاد التي قضت عليه، 
وإعالن ذلك تمّ بالتشهير به في صحيفة 
الثورية  للجان  التابعة  األخضر  الزحف 
بمقالة غير مذيلة باسم، عنوانها »الجيش 
العقيدة  ألبست  وطــيــش«  حشيش   ..
العسكرية بالسفاهة ومتضمناتها العسكر 
سوسية: النزق، والرعونة، والعربدة فكانت 

رصاصة الرحمة.
المثبتة  الصورة  استدعى  الذي  األمر 
الجيش  لوصم  الموروث  المخيال  في 
اليوم  األفريقية  صورته  في  العالمثالثي 

الثقافة  فــي  ــبــرزه  تُ فيما  بالسفاهة 
التعيّيبْ  وصف  الزمة  الليبية  الشعبية 
وهم  »العسكرسوسة«  الليبي  اللهجي 
المطبوعين  الجُنْد  مَــردة  من  الزُعْر 
وصفاقة  الخُلق،  شراسة  أي  بالزعَارة 
المشروعيات  على  بالتعدّي  الَطبْع 
 17 .ثورة  والحُرمات  األرزاق  واستباحة 
اليدعو  بما  للعالم  أثبتث   2011 فبراير 
الموهومة  الصورة  اختفاء  الشك  إلى 
أنفقت  التي  األسطورة  الليبي،  للجيش 
العشرية  في  الطائلة  النفط  أموال  فيها 
القرن  من  الثمانينية  ونصف  السبعينية 
المُسّلح  الشعب  نظرية  وأن   20 الـــ 
الجيش  قضت قضاًء مبرمًا على مؤسسة 
دولة  وجهد  بعرق  بُنيت  التي  الليبي 
كرّست  بأن   1969 ـ   1952 االستقالل 
مع  ومهدّت  بالكتائب،  الجيش  استبدال 
إلعادة  الدكتاتورية  من  التحرير  إعالن 
الميليشيات  صورة  في  الكتائب  برمجة 
تضحية  قليلها  أفــرزت  التي  بتنوعاتها 
تدخل  حسمها  التي  والمواجهة  الحرب 
غنيمة  اصطنعته  وكثيرها  الناتو،  قوات 
ونحن  علينا،  وإفساداتها.ينبغي  الحرب 
المجتمعيات  ظاهرة  في  نكتب،  إذ  نؤرخ 
انتصار ثورة 17  أال ننزع فضيلة  الليبية، 
فبراير الذي ساهم فيه من أطلق عليهم 
وضباط  جــنــودًا  الجيش  ــال  رج تــجــاوزًا 
بنصيب،  الليبية  المسلحة  بالقوات 
وغير  العفوية  األولى  المكوّنات  وأعني 
وجهويا  إسالماويًا  عقائديا  المؤدلجة 
الطفرة  تلك  بعد.  فيما  حرابيًا  وقبائليا 
للثورة  أعطت  التي  المباركة  الليبية 
ونكهتها  وزخمها  خصوصيتها  الليبية 
دائما  فيه  وماسنكتب  فيه  ماكتبنا  وهو 

متوخين الموضوعية واإلنصاف.

الدولة الليبية الحديثة بنتها إرادة دولية منتصرة في الحرب فكانت نتاج محاصصة 
لتصفية تركة االستعمار وفصائل الجيش السنوسي رغم تضحياتها البشرية الهائلة

 في الثقافة الشعبية الليبية الزمة وصف التعييب اللهجي الليبي »العسكرسوسة« وهم 
الزعر من مردة الجند املطبوعني بالزعارة أي شراسة الخلق

مستنقع الفقر والجريمة والحرب
منذ فجر التاريخ والفقر يمثل ظاهرة ذات آثاٍر مختلفة، 
فسنجد  الفجوات  من  خاِل  أكثر  تدقيق  في  رغبنا  وإذا 
قد  الميالدي  التاريخ  قبل  فيما  مدرجة  فترات طويلة  أن 
أو  تقرير  فثمة  الظاهرة،  لتلك  المؤسفة  النتائج  شهدت 
إفادة فرعونية تعود إلى أربعة آالف سنة ونيفٍ مكتوبة 
لغوية  داللــة  ذات  دقيقة  نقوش  في  بالهيروغليفية 
ارتكبها  التي  السرقة  وجرائم  السطو  حوادث  إلى  تشير 
المتسللون من شبه الجزير العربية من جهة البحر األحمر 
العربية  الجزيرة  شبه  تكن  ولم  النيل.  دلتا  تخوم  قرب 
تحمل هذا االسم في ذلك الماضي البعيد. ووقتذاك عمد 
المتسللون -كما يورد التقرير القديم– إلى نهب أكوام 
غفلة  إلى  أكبر  االطمئنان  حيث  القيلولة  وقت  الحصاد 
من  يوم  نصف  عناء  بعد  النائمين  المصريين  الفالحين 
أمام  متساوية  غير  كانت  السرقة  أن ظروف  بيد  العمل. 
جميع المتسللين، ففي أحوال أخرى اقترن النهب بجرائم 

القتل ثم الفرار بالغنائم من الحبوب وغيرها.
اإلجرامي  الفعل  لذلك  الذميمة  الطرافة  من  وبالرغم 
الميالدي »ق م« فإن  التاريخ  الشائن في عصور ما قبل 
األسباب  على  أشباهه  ومن  منه  يستدلون  الباحثين 
المدونات  تتضمنها  كثيرة  ذلك  على  واألمثلة  الكامنة. 
يتخذ  الفقر  كان  معينة  وقائع  وفي  والوسطى.  القديمة 
نطاق  حيث  مروعة  نتائج  ذات  أخرى  سلوكٍ  اتجاهات 

اإليذاء أكثر اتساعًا.
وفقرهم  وشرهم  بأسمالهم  »الهكسوس«  ويعد 
المُدقع مثااًل بارزا لتلك االتجاهات الواسعة المؤذية حين 
إلى  خيراته  يمتصون  لفترة  ومكثوا  النيل  وادي  اجتاحوا 

أن طردوا.
في  يدخلون   – آخر  جانب  من   – المغول  أو  و»التتار« 
الفقر  من  األسفل  الــدرك  في  كأشرار  التصنيف  نفس 
وبين  الجبال  سفوح  على  والفاقة  الضنك  في  عاشوا 
أديمها  في  زرع  ال  آسيوية  وديان  وفي  الوعرة  صخورها 
شراذمهم  جمعوا  أن  إلى  ويقتتلون  يتناهبون  ضرع  وال 
وقد  الماعز،  جلود  من  المنفر  بزيها  الشريرة  الجائعة 
مستقرًا  بلدًا  فداهموا  مداه  آنــذاك  الطمع  بهم  بالغ 
وحرقوا  الزمان  ذلك  بخيرات  العامر  قلبه  إلى  ونفذوا 
من  صنعوا  بل  الكتب  من  القديمة  »بغداد«  مقتنيات 
جسورًا  بثمن  تقدر  ال  التي  النفيسة  المخطوطات  تلك 
وداسوها  الفرات  نهر  »دجلة« وضفتي  نهر  بين ضفتي 

كل  ووراء   . العبور  أثناء  الوحشية  الهمجية  بأقدامهم 
بأن  الباحثين  ينبئ  بدمامته  ماثاًل  الفقر  نرى شبح  ذلك 
في  النائبة  الحروب  من  وجملة  المسلح  والسطو  النهب 
وحضارات  مدنيات  تقع  فحيثما  بسببه،  كانت  الزمن 
غنية مستقرة تلوح وطيدة األركان ينمو العشب البدائي 
ليخرب خيرها  آثم  بتطفل  منتشرًا  نحوها  ويزحف  حولها 

واستقرارها وسالمها.
الحرير«  »طريق  أن  سنالحظ  المنوال  ذات  وعلى 
الشهير في التاريخ كان باعثًا الندالع حروب كثيرة بسبب 
الفقر  يمليهما  اللذين  الشرعية  غير  والحيازة  النهب 

المجدول بالطمع والشر.
الفاقعة  الحضارية  الفوارق  أن  إلى  ذلك  من  ونخلص 
حيث تتطلع المستويات األدنى العقيمة التي ال تستطيع 
التي ال تعرف كيف تنتج أي خير مادي أو  إنتاج شيء بل 
وإرادة  جهة  من  العقم  المعنيين:  بين  وشتان  معنوي، 
ثانية. فنلقاهم يتجهون نحو جيرانهم  اإلنتاج من جهة 
الذين اغتنوا بكدهم ونتاجهم واستطاعوا إيجاد مستوى 
حضاري ينعموا في ظالله بالرخاء والرفاهية، يتجه األشرار 
العدوان  في  ورغبة  وطمع  حقد  وكلهم  جيرانهم  صوب 

بعدما عجزوا عجزًا تامًا عن إنتاج الخير ألنفسهم.
آثار  الفقر كظاهرة اجتماعية وتاريخية ذات  وقد شغل 
واالقتصاد  االجتماع  علماء  كل  مفجعة  وعواقب  وخيمة 
الدالء  جميع  بدورهم  المصلحون  ــى  وأدل والسياسة 
المناسبة واستخرجوا عددًا من المعايير والمقاييس التي 
الحقائق  مع  التطابق  على  القدرة  من  معظمها  يخلو  ال 
علماء  لدى  والمقاييس  المعايير  هذه  وتشمل  الجارية. 
من  بعدين  واإلصــالح  والسياسة  واالجتماع  االقتصاد 
تحمل  التي  المعاصرة  خضم  وفي  والمعاصرة،  التاريخ 
تتبدى  عشر  التاسع  القرن  لفكر  قوية  أو  خافتة  أصداء 
مشكالت المعاصرة االقتصادية على نحٍو مغاير، لكن عدة 
في  منبثق  الفقر  حيث  تمامًا  تتبخر  لم  سابقة  تصنيفات 
التكويني واألخالقي،  الشر  األحوال من ظروف  كثير من 
إلى مجمل  بالنظر طوياًل وبتؤدة  التكوين  ويمكن فهم 
البيئات المنحطة الشريرة التي تفرز بال هوادة نماذج من 
األمم  شرائع  عن  الخارجين  وكل  والسفاكين  اللصوص 

المختلفة.
وتلك البيئات البشعة لم تؤخذ بقدٍر كافٍ من االعتبار 
في تحليالت القرن التاسع عشر – أو باألصح في بعضها 

في  إغراقهم  وتم  واحد  كيٍس  في  الفقراء  وضع  حيث   –
وإلى  الخفية  والبواعث  التنوعات  يتحرى  ال  عطفٍ شامٍل 
جوار ذلك الفقر الشرير الذي كرس الحقد والحسد وأنتج 
الجريمة كحٍل ألزمات أفرادهم أصاًل في وضعية انفصال 
تام عن شرائع السماء واألرض نرى بجانب تلك األوساط 
الوضيعة -التي تكافحها األولى بمختلف أنظمتها– نوعًا 
والعزم  العناية  يستثير  الذي  الفقر  من  السمات  واضح 
اإلصالحي ألنه ال يؤدي إلى التناحر االجتماعي وال ينطوي 
على أيما حقد أو ضغائن بال ضفاف. إنهم أناس عاديون 
شرفاء لكنهم فقراء وشيمتهم الطيبة والعمل بما يرضي 

اهلل وال يخرج عن تشريعات المجتمع.
وفي هذا النطاق بالضبط يشتغل المصلحون وعلماء 
الحديث  عصرنا  في  والسياسة  واالجتماع  االقتصاد 
متسائلين عن ُكنْهِ الفقر وأسبابه وكيفية القضاء عليه، 
المسائل  تلك  على  المتجدد  الطويل  عكوفهم  وعند 
تلك  مقدمة  في  ويأتي  أمورًا شتى،  يكتشفون  العويصة 
األحيان–  كل  في  –وليس  أحيانًا  ينجم  الفقر  أن  األمور 
الفرص،  تكافؤ  بانعدام  تتعلق  اجتماعية  مظالم  عن 
بلدان  في  إنساني  الال  االستغالل  عن  أخرى  أحيان  وفي 
العالم الثالث بالذات، لكن تلك الحاالت غير مطلقة كما 
يحددها  أن  البد  كثيرة  بوقائع  ترتبط  إنما  يالحظون، 
–أي  ــراد  األف مستوى  على  بوضوح  اإلجرائي  القانون 
الحاالت المتباينة– ويستخلص الباحثون المبادئ العامة 
بحذر شديد حول االستغالل وانعدام تكافؤ الفرص وبقية 
داخل  المتدرجة  المستويات  بمثال  ويدفعون  الحاالت 
إنتاجية  مؤسسة  أو  مصنع  في  ذاته  االشتراكي  النسق 
ضمن نظام اشتراكي تتوطد وتنمو على أساس ساللم 

الكفاءات والتأهيل واالختصاص.
الفرد  دخل  حول  جديدة  أفكارًا  يبلورون  هنا  ومن 
وبالتالي دخل الجماعة. وتَمُدُّ إحصائيات عدد السكان 
أفكارهم  للمرأة  االجتماعية  واألوضــاع  األمية  ونسبة 
التعميم  من  الخالي  الواقعي  النطاق  ذلك  في  العلمية 

والميول الغامضة لمطابقة قسرية.
واحد  كلونٍ  نعامله  أن  منه  واألقبح  قبيح،  الفقر  إن 

يشكو بحنجرةٍ واحدة توجب حاًل واحدًا.
وال ريب أن آفاق المستقبل بما فيه من خطط تنمية 
أو مشاريع حرة سوف نضع التطور االجتماعي العادل على 

طريقه الطويل، الصحيح، الهادئ.

 في وقائع معينة كان الفقر يتخذ اتجاهات سلوٍك أخرى ذات نتائج مروعة حيث نطاق اإليذاء أكثر اتساعًا

 إن الفقر قبيح، واألقبح منه أن نعامله كلوٍن واحد يشكو بحنجرٍة واحدة توجب حاًل واحدًا

يوسف القويري
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أحمد الفيتوري

»ليبي يفاوض هتلر بشأن شراء أسلحة للسعودية!«

حكايات ثقافية مصابة بالدهشة والرشح!
صيغة االتهام ال أرتضيها ال للفرد وال للجماعة، و 
لم أكن البتة أرى أن يوجه أي اتهام ألي أحد. لكن في 
اللحظة الراهنة بعد أن تمكنّا من الحديث بصوت 
عال عمَ في أحايين خطاب الكراهية للذات أو لألخر، 
الفرد  حياة  في  المنعطفات  عند  يعم  الخطاب  وذا 
والجماعة، في ذا الحال ما تهيمن عليه المتغيرات 
الحادة ينضح الحال باالرتباك والتوتر،فيعم خطاب 

الكراهية ما هو خطاب سيكولوجي باألساس.
بوك(  بـ)الفيس  صفحتي  حائط  على  كتبت 
ليبيا  عن  تونس  من  أكاديمي  أصدره  كتيب  عن 
وأن  لألخر،  الكراهية  بخطاب  ينضحُ  واعتبرته 
االحتفائي  االستقبال  وراء  للذات  الكراهية  خطاب 
المثقفين  الكتيب من قبل ثلة من  الذي قوبل به 
الليبيين، وما لفت انتباهي أني اتهمت األكاديمي –

على غير عادتي- بصلته بالمخابرات، راجعت دوافع 
مع  لي  أحــداث  تداعت  ثم  الحدث،  فتذكرت  هذا 
مثقفين آخرين، وبدا أن ذاكرتي غير مثقوبة، لكن 
التداعي كالعادة ال سياق له،غير أنها وقائع حقيقية 

ساهمت في معرفتي بالكينونة البشرية.
الحكاية األولي:

طبيعتي كما بيتي مُنفتح على البشر، لهذا كثيرا 
ما تردد على بيتي وضيفني في بالده في المقهى 
والمطعم، عرفتهُ في طرابلس التي كثيرا ما تردد 
عليها أما بنغازي فعرفها بعد تمتن العالقة بيننا،هو 
أكاديمي من تونس عروبي ويهتم بالمغرب العربي 
وتشده وشائج كجنوبي بليبيا، إذاعة صوت الوطن 
أججت  المتأججة  القومية  القذافي  وخطب  العربي 
واستعار  مرات  زارني  قال.  كما  أو  مراهقته  وجدان 
من مكتبتي مكتبة صغيرة تُعد بالعشرات من كتب 
تهتم بالشأن الليبي كي يكمل مبحثه ما أصدره في 

كتاب دون أن يُعيد ما استعار.
فأقمنا  2009م  عام  أظن  بنغازي  جاء  مرة  ذات 
ثلة من األصدقاء المثقفين على شرفه حفل عشاء 
سائلتهُ  بيننا  خلوة  شبه  وفي  أثنائها  البحر،  على 
في  المثقفين  من  عدد  يوجد  يبدو  كما  لماذا   :
رجل  بأنك  فيتهمونك  يتورعونعنبغضك،  بالدكال 
وأزبد  انتفض  يعرفون،  ال  من  مع  حتى  مخابرات 
يسمعوا  لم  من  الحاضرين  فأثار  وصرخ  ملدوغا 

من  الحضور  ضدي  يحرض  أن  حاول  بيننا،  دار  ما 
وصديق  ضيف  باعتباره  ونجح  خاللي  من  عرفهم 
تفهمت  وان  أنشائها  التي  التظاهرة  افقه  لم  لي، 
من  انسحب  طبعا  وإدانتي،  معه  الحضور  تعاطف 
الحفل وتبعه آخرين ،واستمر في ادعاء الغضب منى 

حتى عام 2012 حيث التقينا في تونس.
التقيتُ بشخصيات في  لماذا سألت، فألني  أما 
صدفه،  اللقاء  وكان  أعرف  لم  من  منها  تونس، 
في  إقليمي  مسئول  تونسي  وأخر  بارز  مع سياسي 
برامج  ومعد  ومترجم  شاعر  وأخر  دولية،  منظمة 
ثقافية شهير، وأستاذ زميله بالجامعة التي يدرس 
فردا  فيها،  يعمالن  التي  الجامعة  باب  عند  التقينا 
فردا لما يُذكر اسم صاحبي األكاديمي يبادر بالقول 
التهمة  أحد  يُعلل  ولم  مخابرات!،  المذكور:  بأن 

المجانية.
الذي  الحفل  ذلكم  في  ورغى  أزبد  أن  بعد  أما 
في  ألنه  حدث  ما  ضدي،نسيت  مناحة  إلى  انقلب 
تقديري ال يستأهل، غير أني تذكرت واقعة حدثت 
هدم  القذافي  الفاشي  أن  المناحة:ذلك  ليلة  قبل 
ضريح شيخ المجاهدين عمر المختار ببنغازي، عقب 
تظاهرة من قبل جمهور الرياضة خرجت ضد ابنه 
الرياضي األول واألخير حينها وهتفت ضد النظام. 
حصل الهدم مساء وثاني يوم حوالي الرابعة مساء 
منى  وطلب  تونس،  من  األكاديمي  وصل صاحبي 
المهدم  الضريح  تصوير  مُكنة  له  أوفر  أن  خدمة 
وجمع معلومات حول الحدث وردود األفعال عند آل 
المدينة. ذكر لي أنه حصل على حجز بطائرة متجهة 
إلى طرابلس صباح اليوم الباكر ، في طرابلس بقي 
لساعات ثم حجز على طائرة محلية إلى بنغازي, بكل 
أن  رغم  في سيارتي،  أخذته  مراجعة  ودون  أريحية 
الحذر.  يستدعى  وحالي  أكثر  متوتر  األمني  الوضع 

عند الضريح صعد لسطح عمارة وصور كما فعل
ذلك في السيارة ومن خلفها حتى ال ينتبه أحد 
لما يفعل. هذه الواقعة وغيرها ما تذكرت جعلتني 
ال استغرب انتفاضته فغضبه فاتهام زمالئه،وخاصة 
بُعيد قيام ثورة فبراير لما برز كما محلل سياسي 
الناتو.  على الشاشات متهما ثوار ليبيا بأنهم ثوار 
يشتغل  فــأن  سياقه،  هذاعن  فصل  يمكن  وال 

المثقفون مع هذه أو تلك الجهة أمر اعتيادي منذ 
السُلط األولى وحتى السلطة األخيرة: القيامة اآلن.

الحكاية الثانية:
في  ببنغازي  الحديث  للمسرح  الثقافي  األسبوع 
الذكرى الخامسة لتأسيسه كان في مارس 1975م، 
يرأس  التي  بالفرقة  الثقافية  اللجنة  رئيس  كنت 
اإلدارة  وعضو  بوجناح  على  الفنان  إدارتها  مجلس 
في  البالد  وعندئذ  المصراتي،  محمد  على  المخرج 
بالمدينة  طالبية  تظاهرة  سياسي  اضطراب  حال 
خرجت  للطلبة،  التعسفي  العسكري  التجنيد  ضد 
وأخي المرحوم محمود في التظاهرة نهتف: الحرية، 
الحرية، ال حكومة عسكرية. في أغسطس ذات العام 
خطب الديكتاتور مهددا وتم القبض على مجموعة 
محاولة  بتهمة  قيادته  في  زمالء  منهم  عسكرية 

انقالبية.
أما الحال الثقافي فقد وقع تحت سنابك العسف 
والغلق،  السيطرة  إمكانية  تحت  وقعت  والفرقة 
بنغازي  في  فرقتين  في  المسرحية  الفرق  دمجت 
وثالث في طرابلس، النوادي الرياضية حصل معها 
ذلكم قبل. وأردنا باألسبوع الثقافي وعيد تأسيس 
يوم  كل  سمينا  ولهذا  والدعم،  المواجهة  الفرقة 
مثل:  البالد  من  مميزة  مسرحية  شخصية  بأسم 
شيخ  األمير،يوم  مصطفي  المسرحي  الكاتب  يوم 
سالم  الممثل  الكنية(  أطلقت  )الفرقة  الفنانين 
فوزية  ليبية  مسرحية  ممثلة  أول  يوم  بوخشيم، 
قادربوه  السالم  ،وعبد  العالم  العجيلي،ويوسف 
فيه  يُقدم  يوم  وكل  وهكذا،  المصلي  ،ومحمد 
نشاط فني أو ثقافي محض من موسيقي ومسرح 

وشعر وقصة .
ليلة األمسية القصصية كنت أدير الجلسة حيث 
المجال  له  أتيح  ثم  الذاتية،  وسيرته  القاص  أقدم 
لقراءة قصة قصيرة أو اثنتين، بدأت األمسية التي 
وعرب،  ليبيون  المدينة  من  قاصون  فيها  شارك 
لفتت انتباهي قصة يقرؤها قاص فلسطيني شهير 
وصاحب مجموعات قصصية، حين انتهاء القاصون 
أن  بوجناح  على  األستاذ  الفرقة  رئيس  من  طلبت 
من  أظهره  ما  رغم  النقاش  إلدارة  مكاني  يأخذ 
استغراب قام بالمهمة. جلست مع الجمهور وطلبت 

كلمة كما غيري: الحقيقة ما أريد اإلفصاح عنه، ما 
بروية،  فيه  فكرت  ما  األمسية،  إدارة  لترك  دعاني 
وليس هدفي إال الحقيقة األدبية، القصة التي قرأها 
-تقريبا  قصة  هي  فلسطين  من  القاص  األستاذ 
مجموعته  من  تامر  زكريا  السوري  للكاتب  حرفيا- 

)دمشق الحرائق( التي صدرت مؤخرا.
من  بدًأ  ضدي،  الطاولة  انقلبت  الحال  بطبيعة 
مدير الجلسة فالجمهور المثقف، خاصة الذين من 
فلسطين وعلى رأسهم الكاتب من أنكر واتهمني 
بالتطاول، حينها وقفت كالجبل واثقا ال تهزني ريح 
قرأت هذه  اليوم  أني صباح  وأفصحت  العليم،  غير 
المجموعة التي جلبها لي صديق يوم أمس، كهدية 
اشتراها من دمشق التي عاد من زيارتها أول أمس.
أنكر الجمع التهمة ومنهم من اتهمني بالخفة 
من  قانوني  رفعه  مبدأ  هناك  لكن  واالستعراض، 
الثاني  اليوم  ادعى، حدد  على من  البينة  الحضور: 
قبل بدء النشاط التالي بساعة، في الساعة أخذ على 
الحضور  استمع  ثم  تامر،  زكريا  قصة  يقرأ  بوجناح 
أصدقاؤه،  وال  الكاتب  منهم  يكن  لم  القليل،ما 
قصة القاص المتهم المسجلة بصوته ألن الفرقة 
سجلت كل منشطها كوثيقة.بهت الذين أفتوا دون 
علم لتطابق القصة عند القارئين، أما الكاتب فقد 
الواقعة، لكن أصدقائه  غادر بنغازي بعد فترة من 
من فلسطين اعتبروا أن ما فعله مجرد امتحان لنا 

بصفته األخرى كمدرس جاء البالد يسعى...
وثمة حكايات أخر...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالدهشة  مصابة  قصص   3  ( المقال  عنوان   •
طاهر  الصديق«  القاص  من  والرشح(مستعار 
نشرتها  والتي  الشفاء،  له  أتمنى  من  الدويني« 
بصفحة آفاق ثقافية ما أشرفتُ على تحريرها عامي 
76 /77 من القرن الماضي، بجريدة الفجر الجديد 
الرحمن  عبد  األستاذ  عندئذ  تحريرها  رئيس  وكان 

شلقم.

 بالنسبة إلى الحالة الليبية ُوجدت، وتوجد، شخصيات عديدة كانت لها أدوار معتبرة في 
التاريخ الليبي الحديث واملعاصر، لكنها لم تكتب سيرها الذاتية

كانت من ضمن املهام التي أسندت إليه تكليفه بمهمة مبعوث خاص من قبل امللك 
إلى أملانيا حيث قابل الزعيم األملاني هتلر

ـ)الفيس بوك( عن كتيب أصدره أكاديمي من تونس عن ليبيا واعتبرته ينضُح بخطاب الكراهية  كتبت على حائط صفحتي ب
لألخر، وأن خطاب الكراهية للذات وراء االستقبال االحتفائي الذي قوبل به الكتيب من قبل ثلة من املثقفني الليبيني،

األسبوع الثقافي للمسرح الحديث ببنغازي في الذكرى الخامسة لتأسيسه كان في مارس 1975م، كنت رئيس اللجنة الثقافية 
بالفرقة التي يرأس مجلس إدارتها الفنان على بوجناح وعضو اإلدارة املخرج على محمد املصراتي

خذ بيدي..

خطورة قرار البرملان الصيني تكمن في أنه سيتحول 
إلى نموذج تسير عليه برملانات دول عديدة كانت تقف 

متأرجحة بني االستبداد والديمقراطية

 إنني انتقيته من بني عدد كبير من مطربي 
تلك الحقبة، بسبب عمق وصدق تحوله إلى 

إيمان حقيقي بدين اإلسالم

حمدي احلسيني

محمد عقيلة العمامي

»اطلبوا العلم ولو في الصين«، هذه المقولة التي طالما رددها أجدادنا وأباؤنا على مسامعنا لحثنا 
ت أعضاء  على طلب العلم أينما وجد حتى لو كان في بالد بعيدة مثل الصين، لكن اآلن وبعد أن صوَّ
البرلمان الصيني مؤخرًا على تعديل الدستور ليصبح » شي جين بينج« رئيسًا للصين مدى الحياة، فإنني 
أتعهد برفع هذه المقولة من الخدمة وعدم ترديدها على أبنائي، ومراجعة انبهاري بالتجربة الصينية 

برمتها سواء في التنمية أو اإلصالح.
قبل القرار األخير، كنت أصنف الصين من الدول التي أفلتت من طابور العالم الثالث الذي يقوده حكام 
مستبدون يتمسكون بالسلطة مدى الحياة، لكن جاء قرار البرلمان الغريب ليعيدها مرة أخرى إلى جانب 

رفاقها من جمهوريات الموز!، ومن ثم فإنني أتحسب من الديمقراطية الصينية ألن فيها سمًا قاتاًل!.
التجارب اإلنسانية والسياسية  الثورة الصينية وزعيمها »ماوتسى تونج«، واحدة من أهم  لقد ظلت 
المهمة في القرن العشرين، بما تضمنته من تفاصيل للصراع الطبقي والتحديات التي عاشتها في إطالق 
طاقات شعوبها لإلبداع والعمل في كل مجاالت الحياة لبناء الصين الجديدة، كما أبهرنا أحمر الشرق، 
بتحرير اإلنسان الصيني من ربقة الرأسمالية المتوحشة التي ظل أسيرًا لها طوال أكثر من 2500 سنة، 
ثم وحد البالد تحت راية وطنية وبنى جيشًا عمالًقا واقتحم مجاالت الفضاء وامتلك السالح النووي، وظل 
أهم إنجازاته هو إخراج المواطن الصيني من القمقم، في حين جاء قرار البرلمان األخير ليهدم كل شيء 

ويعيد العبودية مرة أخرى إلى األمة الصينية.
لم تقف الحدود حاجزًا بيننا وبين التأثر ببريق الثورة الصينية، وتداول العرب قصص النجاح المتواصلة 
للمارد الصيني، ورأى البعض في شخصية زعيم الثورة الصينية صورة الدكتاتور العادل الذي يتوق إليه 
الكثير من العرب حتى اليوم، فحجم التحدي والنجاح الذي حققه الشعب الصيني تحت قيادة »ماو«، كان 
محل إعجاب وتقدير أغلب الشعوب التي سحقتها الرأسمالية، وحرمتها اإلمبريالية من االستمتاع بثرواتها 

الطبيعية.
القارة  أنحاء  معظم  إلى  امتد  بل  وحدهم،  الصينيين  على  تأثيره  يتوقف  لم  الصينية،  الثورة  إشعاع 
اآلسيوية، فخرجت منها النمور التي أدهشتنا بسرعة تطورها الذي وصل حد المعجزات، فمن سنغافورة 
عصور  عديدة  شعوب  ودعت  أيضًا  الثورة  تلك  وبفضل  تايالند،  إلى  الجنوبية  كوريا  ومن  ماليزيا  إلى 

التخلف والفقر وحجزت لها موقعًا مميزًا بين االقتصاديات الناهضة حول العالم.
منذ  المعجبين  من  وكنت  الصينية،  الشخصية  بصالبة  المصري  الريف  أبناء  من  غيري  مثل  تأثرت 
صغري بكفاحهم المرير في مواجهة القوى »اإلمبريالية« المتربصة بهم، وما زلت أذكر تلك القصص 
اإلنسانية المدهشة التي دأبت على نشرها مجلة الصين اليوم الملونة التي توزع في مصر بأسعار رمزية، 
ورأيت أن ذلك كله كان ثمار تلك الثورة العظيمة التي أنصفت الريفيين ونقلت أبناءها من حالة الفقر 

والتخلف إلى الحداثة والتطور.
إذا كان قرار البرلمان يعكس إرادة الحزب الشيوعي الحاكم، فأين إرادة الشعب الصيني الذي يتجاوز 
تعداده مليار ونصف المليار نسمة؟ خاصة أن لجنة تطهير الفساد بالحزب دانت العام الماضي نحو مليون 
بنفسه،  نفسه  إصالح  يحاول  الحزب  أن  يعني  وهذا  والتربح،  بالفساد  الحزب  قادة  من  المليون  ونصف 
ويعني أيضًا أنه يواجه أزمات داخلية طاحنة، مما يعرض قراراته للتشكيك والشبهات، بما في ذلك قرار 
البرلمان المثير للجدل، فمهما كانت براعة وعبقرية الرئيس الصيني الحالي، ومهما كان حجم ما قدمه 
من عطاء، فإن بقاءه في هذا المنصب لألبد يعد سُنة سيئة وانتكاسة ألبسط القيم السياسية، وتدميرا 

للمبادئ الديمقراطية الحديثة.
إن خطورة قرار البرلمان الصيني تكمن في أنه سيتحول إلى نموذج تسير عليه برلمانات دول عديدة 
كانت تقف متأرجحة بين االستبداد والديمقراطية.. هذه الدول سوف تحسم أمرها على ضوء القرار األخير 

وستختار االستبداد طريًقا لبناء مستقبلها أماًل في االستقرار المزعوم!
وكما كان للثورة الصينية تأثيرات إيجابية على شعوب العالم المختلفة، سيكون أيضًا لقرار برلمانها 
»الرجعي« مخاطر سلبية عديدة سيدفع ثمنها شعوب مقهورة، كانت تحلم يومًا بالخالص من االستبداد 
إلى  التواقة  الشعوب  للسلطة.. هذه  السلمي  التداول  الحرية وتطبيق مبدأ  وتتنفس نسائم  السياسي، 
الديمقراطية والحكم الرشيد، سوف تواجه تبعات الصدمة الصينية الصاعقة، وتبدأ مشوارا طويال من 

النضال والعمل، ربما يستغرق ذلك سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب.
أتوقع أن يتراجع البرلمان الصيني عن قراره، إن لم يكن اليوم، فالبد أن يحدث ذلك في يوم ما، ألن 
التجارب السياسية أثبتت أن الشعوب ال تقبل أن تعود عجلة الزمان إلى الوراء، بصرف النظر عن المبررات 
وقوة..  تقدم  من  الصيني  المارد  حقق  ومهما  اقتصادي،  نهوض  من  الصين  حققت  فمهما  والدوافع، 
كل هذا النجاح يمكن أن يصبح رمادًا في لمح البصر، لو لم يستند إلى أسس علمية تراعي المنطق وال 

تتعارض مع العلم، فإرادة الشعوب دائمًا تكون لها الغلبة، ألنه ال يصح إال الصحيح.

- أنصت أكثر مما تتكلم، واجعل حجتك مقنعة، وانظر إلى اآلخر بعيونه، وضع في رأسه هدفك، واعمل 
بهدوء على أن يكون القرار منه وليس منك«

أنا أراقبك، وأنت تراقبني.أنت سمعتَ عني، وأنا سمعتُ عنك. أصبحت تحبني وبت أحبك. فدعني أقول 
لك أنه ليس بالضرورة أن يكون اإلبن نسخة أبيه، أو بتوضيح أكثر صناعة أبيه.

ال أذكر أن سي عقيلة كان منتظما في صلواته، بل في الواقع لم أره كذلك إاّل بعد أن تقاعد وأصبح 
مؤذن جامع سي محمد بشارع نبوس. ولكنه كان قوي اإليمان بالفطرة. من بعد أن تزوجتُ، وبناًء على 
الجديد.  بيتي  في  معي  يفطر  أن  رمضاني  يوم  ذات  معه،  اتفقت  بيته،  عن  منفصال  أسكن  أن  إصراره 
وأخبرته  بحوالي نصف ساعة،  اآلذان  قبل موعد  الجامع. وصلت  في  المغرب  قبيل  عليه  أمر  أن  واتفقنا 
أنني أنتظره في السيارة، المركونة قريبا منه. ما كدت أصلها حتى سمعته قد رفع اآلذان، فهب رفاقه 
المعتادين انتظار المغرب معه على مصطبة الجامع، مشرئبين نحوه، معترضين ومنبهين: »ما زال بدري 
يا سي عقيلة..« ولكنه لم يتوقف حتى أنهي مهمته وخرج إليهم وقال: »إنكم ال تنتظرون آذاني، وإنما 

آذان اإلذاعة. أنا أتممت مهمتي، وذاهب مع ابني وأنتم لنتظروا آذانكم المعتاد«.
ذات فجر، وصل الجامع. كانت هناك عراسة بالقرب من الجامع، وكان من بينهم صالح، وهو شخصية 
يعرفها سكان المنطقة. والفجر هو بداية نهاية العراسة؛ فيشرع أحدهم، مثال، في أغنية، ولكنه يتوقف 
ألن رفاقه لم يهتموا بها، ألن أغلبهم يكونون قد فقدوا أبعادهم، وفقدت )الدربوكة( إيقاعها، وتقطعت 
أنغام أالرمونكا. قال لي صالح : »سمعنا نقرا على ميكرفون الجامع، ثم انطلق اآلذان، إلى أن اختتمه بأن 
الصالة خير من النوم، صمت عقيلة يترنم قليال ثم يترنم بأغنية شعبية كانت معروفة في ذلك الوقت، 
مضيفا إليها أسمي: »وين الجماعة يا صلوحة.. ساعه بساعه يا صلوحه..«. قال فخرجنا إليه : »يا سي 
عقيلة الميكرفون مفتوح..« وسعل صالح وهو يضحك ثم استطرد، أجابنا: »وما الخطأ لو ابتدأت )شواالت( 

العظام البالية يومها بغناوه؟«.
هكذا كان جدك. مؤمنا حقيقيا، ومسلم السلوك، واألخالق والمعاملة، أما صلواته، فهي مجرد توجه 
النار في  اجعلها خفيفة ظريفة كيف  قائال: »اللهم  آيات محددة، يختمها  قراءة  إلى اهلل بدعاء من بعد 

الليفة يومين في الفراش والثالث في النعش« واستجاب له اهلل، وحقق له طلبه.
ما يخصك منها شيء«  نجاح محمد.. حفله  له سي عوض شمام: »عقوله مبروك  قال  يوم تخرجي، 
الكبيرة!«. لم يكن يعلم أن مباركة سي عوض كانت عن  فأجابه: »إن شاء اهلل بعد ما يأخذ الشهادة 
تخرجي في الجامعة وكانت حينها الشهادة الكبيرة. وكان يراقبني، وكنت أراقبه، وكان يسمع عني وكنت 

أسمع منه.. وكان مثلك صاحبي جدا.
ورأيتك عندما اتجهت إلى المسجد، من دون أن آخذك إليه، ألنني لم أذهب إليه في األساس. فلقد 
وجدتني الثورة األخالقية، التي انفجرت في الستينيات في بريطانيا، خامة جاهزة، إنها الثورة التي أسماها 
فنتجت عنها  الشيوعية،  بعد  انتشرت من  التي  القصيرة،  )التنانير(  ثورة  الستينيات  االجتماع في  علماء 
اهلل،  بأبناء  الشبابية، ممن تسموا  األفكار  وانتشرت  ويلسن(  )كولن  بها  التي خرج  »الالمنتمي«  ثقافة 
واشتهر )كات ستيفنس(. وإنني انتقيته من بين عدد كبير من مطربي تلك الحقبة، بسبب عمق وصدق 
تحوله إلى إيمان حقيقي بدين اإلسالم. واستمر كذلك حتى اآلن. لقد ابتعد شباب بريطانيا المحافظ عن 

الكنيسة تماما وانقسموا إلى مذاهب وأفكار كثيرة لدرجة يصعب حصرها.
وابتعدت مثل الكثيرين من أبناء جيلي، لم ينفع معي ال نصح من األصدقاء، وال من بعض أساتذتي، 

واندفعت كإعصارنحو كل ماهو ملموس، مادي. أما غير ذلك كان عندي مجرد خيال.
عبارة  وهي   »... بالعقل  عرفوه  اهلل  »ياجماعه  تقول:  الناس  يتداولها  عبارة  زكريا، سمعت  يا  لعلك، 
بليغة وحقيقية ومهمة للغاية، فالعقل هو ما نحتاجه ليعيدنا إلى حظيرة اإليمان، إلى التناغم النفسي 

واالستكانة في رعاية اهلل.
العقل نبهني إلى أنني ضال، والبحر ومخلوقاته وجبروته وخيره ونسائمه وعواصفه هو التي أيقظتني 
من سباتي وأعادتني من ضياعي. ومثلما قال العالم )أسحق نيوتن( عن ابتعادة عن الحق والعودة إليه: 
» أحسست وكأنني صبي يلعب على شاطيء البحر، ويخيل لي أن ما ألتقطه من أصداف هي الحياة، في 

حين أنها ممتدة أمامي في هذا البحر الذي لم يكتشف تماما حتى اآلن.
الناشئين،  كتاب هداية  بالروين  على  فاستلفتُ من عمك  اهلل،  إلى  بي  عاد  ما  البحر هو  في  عملي 
الحقيقي، فوضع في طريقي  أبواب اإليمان  أمامي  وتعلمت منه الصالة. ولم يطل األمر حتى فتح أهلل 

علماء ماديين أعادهم العلم إلى خشية اهلل.
)قاموس(  إنتاج  كاحتمال  بالصدفة،  الحياة  نشوء  احتمال  »إن  قال:  اسمه،  أذكر  ال  أحياء  عالم  فهذا 
بسبب انفجار في مطبعة!« وقال اينشتاين: »من يعتبر أنه ال معني لحياته وحياة رفاقه، هو في الواقع 
غير أهل للحياة«. وقال عالم الطبيعة )أرثر كومبتون(: »نحن نعتمد على العلم للكشف عن الحقيقية، 
وعلى الدين للبحث عن طريقة مرضية للحياة«. أماعالم األحياء )ألبرت ماك وينشستر( فقال: »إن عمق 
قوة إيمانك باهلل هو سبيلك الوحيد إلدراك الحقيقة بصورة أفضل«. وقال عالم طبيعة الذرة: »ثمة قوة 
أعلى من اإلنسان هي وحدها التي تستطيع أن تتحكم في قوى الطاقة الذرية«. وكلما أبحرت في العلم 

كلما ازداد إيمانك باهلل.
وأنا أراقبك اآلن، وأتابعك، وأراك متحمسا للسياسة، لدرجة التنظير، وأنا أقولك لك: »إن السياسة فن 
الحواروتسخيره لتحقيق أهدافك، وإقناعك لآلخر يكون، بالتأكيد، إجابيا إذا تخليت عن أسلوب الموعظة، 
وعن المباشرة بخطاب تأمر فيه خصمك أن يفعل، أو ال يفعل كذا. أنصت أكثر مما تتكلم، واجعل حجتك 
مقنعة، وانظر إلى اآلخر بعيونه، وضع في رأسه هدفك، واعمل بهدوء على أن يكون القرار منه وليس 

منك«.
عبور  على  وتساعدني  بيدي  وتأخذ  وتفهمني..  تراقبني،  أن  وأريدك  وأراقبك  زكريا،  يا  أحبك،  وأنا 
الشارع المزدحم بعربات الدفع الرباعي السوداء والمسرعة كالبرق.. فلقد »قّل الشبّحُ عن عيوني..«. 
وكل ما أريده، اآلن، أن أصل الحديقة الرئيسية الكبيرة آمنا مؤمنا وقطعة واحدة ومن دون ثقوب. فكن 

بخير.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

فيها.. سم قاتل!

تمثل السير )تلك التي يكتبها شخص عن شخص 
عن  المرء  يكتبها  التي  )تلك  الذاتية  والسير  آخر( 
نفسه( جانبا مهما من تاريخ مجتمع سائر السيرة، 
هذا  ففي  دقة،  وعدم  اضطراب  من  اعتورها  مهما 
هي  المحترفين،  المؤرخين  أعمال  تخلو  ال  الجانب 
األخرى، من اختالل ومجانبة للواقع، لسبب أو آخر.

ألننا كثيرا ما نجد في السيرة والسيرة الذاتية تاريخا 
اجتماعيا وثقافيا وسياسيا لم تطله الكتابة التاريخية 

المتخصصة.
االنخراط  على  الحث  ضــرورة  تنبثق  هنا  ومن 
مجال  في  يدخل  الذي  الكتابة  من  النوع  هذا  في 
وُجــدت،  الليبية  الحالة  إلى  السرديات.بالنسبة 
وتوجد، شخصيات عديدة كانت لها أدوار معتبرة في 
تكتب  لم  لكنها  والمعاصر،  الحديث  الليبي  التاريخ 
عنها،  لكتابتها  أحد  يتصدَّ  ولم  الذاتية،  سيرها 
وثمَّ من اختفت كتاباته ووثائقه ألسباب مختلفة.

من هؤالء شخصية ذات خصوصية الفتة، هو خالد 

القرقني، الذي، لألمانة، أسمع به للمرة األولى، من 
خالل المقال التعريفي المهم الذي كتبه قاسم بن 
خلف الرويس بعنوان »خالد القرقني: مبعوث الملك 
العربية«  »المجلة  بمجلة  هتلر«  إلى  العزيز  عبد 

السعودية مارس 2018.
حسب كاتب المقال، فإن اسم خالد القرقني أشير 
ح أن  إليه لدى الزركلي والقشاط والسماري*، ويُرجَّ
اسمه الكامل خالد بن أحمد بن عياد آل هود، وأن 
إلى  جده  منها  هاجر  التي  اليمن  إلى  تعود  أصوله 

تونس، ثم نفي إلى جزيرة قرقنة.
ولد خالد القرقني سنة 1882 في طرابلس–ليبيا 
ألسرة تجارية معروفة لها مكانتها في إدارة مدينة 
طرابلس، حيث أن جده علي كان شيخا للمدينة في 
طرابلس  مدارس  في  خالد  درس  التركي.  العهد 
وتخرج من المدرسة »الرشيدية« ثم امتهن التجارة.

القرقني،  حياة  تتبع  المقال  ليس من شأن هذا 
قائمقام  منصب  تولى  أنه  بالقول  نكتفي  لكننا 

العثماني  العهد  أواخر  األربعة«  »النواحي  لمنطقة 
الثاني، وأنه كان من الذين تصدوا للغزو اإليطالي، 
ليبيا  من  تركيا  وانسحاب  أوشــي  معاهدة  وبعد 
وانصرف  الصلح  أيدوا  الذين  1912 كان من  سنة 
العربية،  إلى  إضافة  القرقني،  يتكلم  تجارته.  إلى 
اإليطالية والفرنسية والتركية، لذا كان ضمن الوفد 
الذي أرسل إلى روما بعد مؤتمر غريان سنة 1920، 
مناهضة  »مؤتمر  لحضور  موسكو  إلى  سافر  ثم 
المقال  صاحب  وينقل   ،1921 سنة  االستعمار« 
عن القشاط أن القرقني يعد أول عربي يسافر إلى 

موسكو عام 1917 للتهنئة بالثورة الروسية.
اإليطاليين  ضد  القتال  ميدان  إلى  عاد  بعدها 
في الجبل الغربي ]جبل نفوسة[ واضطر إلى التنقل 
أن  إلى  اإليطاليين،  مطاردة  من  هاربا  ليبيا  داخل 
أرغمته الظروف على اللجوء إلى تركيا حيث حصل 
إلى  وفد   ،1930 أو   ،1929 جنسيتها.سنة  على 
شريكا  كان  أنه  ويقال  تجارية،  أعمال  في  الحجاز 

هاس  دو  هاينريش  جدة  في  األلماني  للقنصل 
قدم  الذي   Heinrich de Haas( 1900- 1958(
مكنته  وهناك   ،1931 سنة  رسميا  اعتماده  أوراق 
الملك  أحد مستشاري  أن يصبح  ظروف معينة من 
عبد العزيز، وكانت من ضمن المهام التي أسندت 
إليه تكليفه بمهمة مبعوث خاص من قبل الملك 
في  هتلر  األلماني  الزعيم  قابل  حيث  ألمانيا  إلى 
ومثَّل  الملك،  من  رسالة  وسلمه   1937 يونيو   17
الحكومة  مع  مفاوضاتها  في  السعودية  الحكومة 
في  خبرة  له  كانت  حيث  أسلحة،  لشراء  األلمانية 
التعامل مع الشركات األلمانية، وكان قد زار ألمانيا 

من قبل عدة مرات.
الزيارة من ردود  أثارته هذه  النظر عما  وبغض 
بالوالء  القرقني  اتهام  بينها  من  إعالمية،  فعل 
لأللمان ما اضطره إلى التزام قدر من العزلة أثناء 
تقريرا  القرقني  كتب  فقد  الثانية،  العالمية  الحرب 
عن هذه الزيارة، يتوافق مع التوثيق األلماني لها، 
يتحدث عن أن اجتماعه مع هتلر بدأ الساعة الثالثة 

والربع وانتهى بعد الرابعة بقليل.
ويذكر القرقني أنه عندما دخل بيت هتلر الريفي 
المسمى »وكر النسر«** وجد هتلر يقف بانتظاره. 
أثناء مراسم التعارف ألقى القرقني كلمته بالعربية 
أشار فيها إلى أنه يحمل له رسالة جوابية من الملك 
عبد العزيز وناوله إياها، فاستحسنها هتلر )بعد أن 
شاكرا  بترحاب  وصافحه  نحوه  وتقدم  له(  ترجمت 
مطمع  أللمانيا  ليس  أنه  ومؤكدا  كلمته  على  إياه 
في بالد العرب وأنه شخصيا يحب العرب ويريد أن 
وقال:  القرقني،  فشكره  ومستقلين.  أقوياء  يكونوا 
نعم.  فرد هتلر:  التصريح مهما جدا.  نرى هذا  إننا 
أقول وأكرر أنه ليس لنا مطمع في بالد العرب، نريد 

أن تكونوا أقوياء مستقلين.
إلى  هتلر  دعاه  الرسمية  المقابلة  انتهاء  بعد 
ركز  حر  طويل  حديث  بينهما  ودار  الشاي  تناول 
األندلس  في  اإلسالمي  التاريخ  على  القرقني  فيه 
قال  لهتلر  ووداعه  الجلسة  انتهاء  وعند  خصوصا. 
لم  أنني  على  آلسف  شيء  على  آسف  إن  إنني  له: 
أتعلم اللغة األلمانية ألجل أن أكلمك بها في مثل 
هذا الموقف الذي سوف ال أنساه. فشكره هتلر على 
القاعة،  منتصف  إلى  معه  وسار  والمالطفة  الزيارة 
كتابات  بعض  تكون  مودعا.قد  بحرارة  وصافحه 
القرقني ووثائقه موجودة لدى من بقي من أسرته، 
ومن المؤكد أن وثائق عمله في السعودية موجودة 
واحد  ينبري  فهل  رسمي.  بشكل  ومحفوظة  هناك 
الليبيين  والباحثين  األكادميين  أو  المثقفين  من 
فيتجشم عناء البحث والتنقيب ليسجل لنا سيرة هذا 

الرجل بشكل ضاف؟.
-----------------------

* حسب ما اطلعنا عليه من مقاالت قليلة أخرى، 
وردت اإلشارة إلى القرقني أيضا في: كتابي »أعالم 
ليبيا« و »جهاد األبطال في طرابلس الغرب« للطاهر 

الزاوي، و »بعد القرضابية« لخليفة التليسي.
التي  »ألموت«  قلعة  اسم  نفس  على  وهو   **
الصباح  بالحسن  ارتبطت  والتي  النسر  وكر  معناها 

زعيم من يعرفون بالحشاشين.



ثقافة

حق األربعاء 
محمد الُدقاق

12

غربة النيهوم الفكرية
تتباين أفكار وقناعات غربة النيهوم عن ميالتها عند أبناء وطنه، 
خصوصًا عند أهل بنغازي تحديدًا؛ على الرغم من أن معظم صوره 
ولوحاته ومفارقاته مأخوذة منها. ففي الوقت الذي تفتحت له فيه 
مسارب أخرى وصور ولوحات أخرى، سواء أكانت مكانية أو فكرية، 

ظلت ذكريات مجتمع طفولته وصباه ماثلة أمامه طوال الوقت.
ولو استثنينا دراساته الفكرية مثل حديثه عن المرأة والديانات، 
الرمزية،  قصصه  وبعض  األدبية،  النقدية  أو  الدينية،  أفكاره  أو 
كالقرود مثاًل.. أو روايته )من مكة إلى هنا(، فإننا نجد أن كمًا هائاًل 
من بقية ما كتب ال يبتعد في جوهره عن الغربة ومفارقات الفكر 
من  الستينات  خالل  الليبي  المجتمع  وبيئة  وفكر  وبيئته،  الغربي 

القرن الماضي.
سوف  فإننا  كثيرة،  الغربة  تتناول  التي  النيهوم  نصوص  وألن 
ننتقي بعض األمثلة من مقاالته، التي جُمّعت في كتابه )كلمات 

الحق القوية(، دون سواها.
واحدة  حدّثته  أن  بعد  يقول  األخرى(  واللعبة  )اليأس  مقال  في 
من شخصيات قصته: »وأغمضت عيني وتركتها تهذي، فأنا ال أفهم 
شيئًا مما تقوله.. وليس مهمتي أن أفهم سخافات كل المخلوقات 
بما في ذلك العجائز المجدة مثل أكياس التبغ، وقد ضعت في دروب 
العالم دون أن يهتم أحد بشأني، وأكلني الصدأ والجرذان، وأنا أزحف 
وراء الناس ألتعرف عليهم، فلم أستطع 
في النهاية حتى أن أتعرف على رأسي 
الذي أحمله ..«، وهذا تقرير واضح منه 
شيء  عن  وليس  ذاته  عن  غربته  عن 
في  نجده  ثم  زمانًا.  أو  كان  مكانًا  آخر 

مقال آخر يؤكد غربته عن المكان:
تفتقد  أال  تريزا(  )دونا  »وسألتني 
قلبي  بوطني  يربطني  أنا  بالدك؟ 

وساعي البريد.
وبالدك؟

مثل  أعني  محترف،  مسافر  أنا 
القطار..«

في  دقته  إلى  انتبهتم  ولعلكم 
هنا  فهو  وبالده،  وطنه  بين  الفريق 
ليبيا ألنه كان في  أن وطنه هو  يعني 
تلك الفترة يبعث إليها بمقاالته من أماكن العالم المختلفة، التي 
سماها بالده، ولم يسمها وطنه، وشبه نفسه بالقطار، الذي يصبح 
في بلد ويمسي في آخر. قد يكون أصل القطار، على سبيل المثال، 

إيطاليا ولكنه يفني عمره االفتراضي متنقاًل من بلد إلى آخر.
في نص )ملعقة ملح( يرفض أن يموت مغتربًا : »دعني وشأني. 
لقوانين  خرق  الغربة  في  الموت  إن  أموت.  أن  أستطيع  ال  أنا 
الجوازات..«. ثم يستجدى أن يموت في وطنه: »أنا ال أريد أن أموت 
هنا. أعني أنا ال أريد أن أموت على اإلطالق..« ال يريد أن يموت هنا 
في ذلك العالم المليء بالعجائز. فهو يقول: »أنا ال أجد ما أفعله هنا 
سوى أن أجلس وراء النافذة وأشعل غليوني، وأتفرج على الشمس، 
ألني إذا خرجت إلى الشارع سوف أتجمد مثل خنفوسة من الخرز..« 
النيهوم يريد أن يكون في بيته، الذي لم يعد كذلك بالنسبة له: 
نعد  لم  نحن  باألعالم،  ونزينه  ليبيا  ندعه  الذي  إلهي–  –يا  »بيتنا 
أن  يريد  ذلك  ومع  فقط..«،  المطبخ  فيه  يهمنا  ما  فكل  نعرفه، 
يذهب إليه: »عندما تزحف الظالل فوق جدران هلسنكي، ويسقط 
أذهب  )دعيني  الشمس:  أقول لسيدتي  الثلج،  المساء عبر مواشير 

معك.. أنا ال أريد أن أبقى هنا(..«.
كان جيل الستينيات يتطلع إلى الوصول إلى المكان الذي وصله 
كل  النيهوم  لهم  يصفه  الذي  العالم  إلى  أوروبا،  إلى  النيهوم.. 
أسبوع عبر مقالة تنشرها له صحيفة »الحقيقة«، وكانوا ينتظرونها. 

ولعل الفاخري كان أكثرهم تطلعًا إلى ذلك المكان.
سنعرف في الحلقة القادمة كيف فسر الناقد سالم العوكلي هذا 

األمر.

رئيس مصلحة اآلثار: هذه حقيقة ما حدث لقوس ماركوس
قال إن ما حدث هو إسعافات أولية إلنقاذه

أنا ال أستطيع أن 
أموت. إن الموت في 

الغربة خرق لقوانين 
الجوازات..«. ثم 

يستجدى أن يموت
في وطنه

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

السنة الثالثة
العدد 122

اخلميس
4 من رجب 1439 هــ
22 مارس 2018 م

أخر عملية ترميم للقوس
فعلية كانت في الفترة
ما بين 1939-1936

بولو  ماركو  لشركة  دينار  مليون   60 دفع  وتم  للترميم 
ولكن  الشأن  هذا  في  الخصوص  وجه  على  اإليطالية 
مشاريع  وكانت  شيء،  كل  توقف  الثورة  اندالع  بعد 
وشحات  ولبدة  طرابلس  من  كاًل  تشمل  هذه  الترميم 

وطلميثة«.
للقوس  ترميم  عملية  أخر  بأن  الشكشوكي  وأشار 
ولم   ،1939-1936 بين  ما  الفترة  في  كانت  فعلية 
ذلك  منذ  القوس  »تعرض  أضاف  و  ذلك،  بعد  يرمم 
مناخ  أثرت عليه منها  التى  العوامل  للعديد من  الوقت 
أن  قررنا   2015 العام  وفي  السيارات،  وعوادم  البحر 
إنقاذه  يمكن  ما  إلنقاذ  للقوس  أولية  بإسعافات  نقوم 
فنيون  وهم  المصلحة  من  للترميم  فريًقا  وكلفنا 

متدربون وعملوا في وقت سابق مع اإليطاليين ودُربوا 
في روما ولديهم خبرة وتجربة سابقة«.

العام  فى  الصيانة  عملية  قبل  القوس  وضع  ووصف 
2016 قائاًل » القوس كان أسود، وتم تنظيفه بمحاليل 
وتخلصنا  سالمتها(،  من  )متأكدين  خاصة  ومواد 
الذي  القوس  سقف  من  أطنان   3 تقارب  مخلفات  من 
توزيعها  تم  مربعًا،  مترًا   11 في  11مترًا  مساحته 
كانت  المخلفات  وهذه  منها،  للتخلص  سيارات   3 على 
ونخلة  قمامة،  و  وأتربة  وغبارًا  طيور  مخلفات  تتضمن 
أيضًا  وقمنا  القوس،  سقف  على  واضحة  بدأت  أيضًا 

بمعالجة بعض التشققات بالقوس«.
وضع  كان  الصيانة  عملية  من  الهدف  أن  وأوضح 
من  لحمايته  اإليطالية  الفكرة  يحاكي  خشبي  سقف 
عوامل الجو، قائاًل »السقف عبارة عن قبة تحيطها مبني 
مربع، استعلمنا في السقف الجير الهيدروليكي الذي تم 
المقطرة تم جلبها من  والمياه شبه  جلبه من تونس، 
من  جلبه  وتم  األمالح  من  الخالي  والرمل   ، زارة  عين 

الجبل الغربي«.
 « قائاًل  الترميم  لعمليات  الدولة  دعم  لقلة  وأشار 
للكهرباء  العالمية  فالشركة  دعم،  أي  تقدم  لم  الدولة 
والشباب   ، الصيانة  لعملية  التكاليف  قدمت  )جيسكو( 
المشاركين فى هذه العملية من المصلحة لم يتقاضوا 

درهمًا واحدًا ولكن تحركوا بدافع وطني«

 
نشرت »الوسط« في11 مارس بعنوان »هبة شالبي 

مصورة ترصد بعدستها تخريب وتشويه قوس 
ماركوس« حول عملية ترميم قوس ماركوس 

بالمدينة القديمة طرابلس العام 2016، فيما 
رئيس مصلحة اآلثار الليبية محمد الشكشوكي، 
علق بأن »ما تم في العام 2016 لم يكن عملية 

ترميم بالمفهوم المتعارف عليه ولكن عملية 
صيانة«.

وفد  قدم   2008 العام  »فى  الشكشوكي  وأوضح 
ولكن  القوس،  لترميم  يورو  بمليون  تبرعًا  إيطالي 
هذا  رفضت  الوقت  ذلك  في  العامة  الشعبية  اللجنة 
ماريو  اإليطالي  الباحث  قدم   2009 العام  وفي  المبلغ، 
تقييم  إلي  تهدف  دراسة  أوربينو  جامعة  من  لوني 
وضع القوس والحالة اإلنشائية من خالل مسح ضوئي 
ثالثي األبعاد، وكان تطبيق هذه الدراسة يحتاج للدعم 
عملية  تتم  ولم  ذلك  بعد  لوني  توفي  ولكن  المالي، 

الترميم«.
من  القوس  كان  أيضًا   2009 العام  »فى  وأضاف 
ضمن مجموعة من المشاريع التى تعني باآلثار الليبية، 
400 مليون دينار مع جهات  وتعاقدت الدولة آنذاك بـ 

الوسط -  نهلة العربي

سبها - رمضان كرنفودة

إطالق حملة »ملهمتي« للتعريف بعطاءات نساء ليبيا
السالم«  أجل  من  الليبية  المرأة  »منبر  أطلق 
حملة تحت عنوان »ملهمتي«، لتعريف األجيال 
في  المؤسسات  ليبيا  نساء  بعطاءات  الجديدة 
مراحل تكوين الدولة المعاصرة وغيرهن ممن 

يلهمن األجيال المختلفة.
ملحوًظا،  إقبااًل  للحملة  الدعوة  ولقيت 
عن  بالحديث  األشخاص  عديد  شارك  إذ 
وتنوعت  فيهم،  أثرت  نسائية  شخصية  أبرز 
وتاريخية  اجتماعية وسياسية  بين  الشخصيات 
ونساء شهيرات، فضاًل عن »المُعلمة« و»األم« 
معظم  لدى  األكبر  النصيب  لها  كان  التي 
المشاركين، الذين تنوعوا بدورهم بين أساتذة 
من  ومواطنين  ومشاهير  ومثقفين  جامعيين 

مختلف الفئات االجتماعية.
ومن أبرز األسماء التي تأثر بها المشاركون 
سلوى  الجهمي  خديجة  اآلن  حتى  الحملة  في 
بوقعيقيص وحميدة العنيزي ومرضية النعاس 

وفريحة البركاوي ونجية التايب.
و»منبر المرأة الليبية من أجل السالم«، هو 
حركة من منظمات وقيادات نسائية تهدف إلى 
تحقيق الحرية والمساواة والعدالة االجتماعية 
للمرأة الليبية وتعزيز حقوق المواطنة. تأسس 

المنبر في السابع من أكتوبر 2011.
على  الحملة  إطالق  منشور  في  وجاء 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  المنبر  صفحة 
عملية  أن  الكثيرون  »ينسى  »فيسبوك«: 
لعطاءات  مدينٌة  المعاصرة  ليبيا  تأسيس 
خالل  تعاقبت  أجيال  عبر  الليبية  األمة  نساء 
ليبيا بما في ذلك مرحلة  إعادة تشكل  مرحلة 

االستعمار ومرحلة تأسيس دولة االستقالل«.
عمود  الليبية  المرأة  كانت  »فكما  وتابع: 
في  عموده  كانت  الخاص  الحيز  في  المجتمع 
الحيز العام. على أن جهود نساء األمة الليبية 
تعرضت للقمع والتشويه عبر مراحل مختلفة«.
»شارك  بالمشاركة:  الجميع  المنبر  وطالب 

األجيال  لتعريف  )#ملهمتي(  حملة  في  معنا 
سات  المؤسِّ ليبيا  نساء  بعطاءات  الجديدة 
في مراحل تكوين ليبيا المعاصرة. قل لنا من 
يلهمك من نساء ليبيا الرائدات المعروفات أو 
وماذا  من  الضوء.  عليهن  يُسلط  لم  الالتي 

تمثل لك«.

»أنا أقرأ« يناقش »قصيل« 
لعائشة إبراهيم

نظم نادي »أنا أقرأ«، بمدينة مصراتة، ندوة لمناقشة رواية »قصيل« 
الصادرة عن دار »ميم« للنشر في الجزائر العام 2016، للكاتبة الليبية 

عائشة ثبوت إبراهيم.
قصيبات،  سفيان  النادي  ورئيس  الكاتبة  من  كل  بالندوة  وشارك 
وأدارت  مصراتة،  مدينة  في  القراءة  ومحبي  النادي  أعضاء  بحضور  و 
النقاش وقدمت اإلعالمية نوال الشريف، وفقًا للمكتب اإلعالمي للهيئة 

العامة للثقافة.
على  متحصلة   ،1969 العام  مواليد  من  إبراهيم  ثبوت  عائشة 
بكالوريوس في الرياضيات، منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، شكلت 
عائشة عندما كانت تلميذة بالمرحلة اإلعدادية، فرقة مسرحية متكاملة 
لتؤلف وتخرج مسرحية تشارك بها  الجديد  الفجر  من تالميذ مدرسة 
في المهرجانات المدرسية، وفي بداية التسعينات فازت بالترتيب األول 

بمهرجان مسرحي محلي عن مسرحية »قرية الزمرد«.
في  ينتهي  العالم  منها  األدبية  األعمال  من  العديد  لعائشة  صدر 
طرابلس، السفيرة األميركية تنتظرني، اِنحراف، إنفالت، استثقاف، و 

قصة ليست مثيرة، تاريخ الفنون في ليبيا. نفسه  المستجير  المكي  الشاعر  يعتبر 
في  نشأ  إذ  طينًا«،  كنت  مذ  »صوفيًّا 
تجربته  في  أثرٌ  لها  كان  صوفية  بيئة 

الشعرية.
على  الليبية«  »السقيفة  صفحة  وأجرت 
األدب  بأخبار  المعنية  »فيسبوك«، 
والفكر حوارًا مع المكي، وقال المحاور: 
)المؤثرات الصوفية( واضحة في  »تبدو 

المكي«. وكتابات  أشعار 
»ال  يقول:  الثأثير  هذا  مدى  وعن 
فمن  )المدى(  هذا  قياس  أستطيع 
وأنتَ  الحالةِ  على  تحكم  أن  الصعب 
نفسي  أعتبر  ولكني  بها.  متلبِّسٌ 
سلكتُ  فقد  طينًا.  كنتُ  مُذ  صوفيًا 
وقد  وترقية.  تربية  شيوخها  يدِ  على 
نشأت منذ صغري في بيئةٍ صوفية«.
أنَّ  أظن  »بل  رده:  في  وتابع 
األدبية  وذائقتي  الشعرية  موهبتي 
لوال  لتولد  تكن  لم  قصورها،  على 
ديوان  لقراءة  كان  فقد  تلك.  نشأتي 
وتعلم  األول،  ربيع  شهر  في  البهلول 
الموشحات،  إلى  واالستماع  المتون، 
كبيرٌ  دورٌ  السماع،  جلسات  وحضور 
الموهبة،  وصقل  الوزن،  ضبط  في 
واالرتقاء بالذائقة. كان الحالج والنّفري 
فلسفة  إلى  منها  دخلتُ  التي  البوابة 
نبوة.  يكون  التصوف  ويكاد  التصوف. 
بوصلة نصوصي الشعرية تشير دائمًا 
إلى شمال التصوف. فالشعر كما أعرِّفه 
هو )شطحٌ في اللغة باللغة( فال يكون 

الشعر إال شطحًا؛ وكذلك التصوف«.
ونشاطاته  الفكري  انتاجه  وعن 
أكبر  األسئلة  »هذه  يقول:  الثقافية 
يُذكر.  إنتاجا  لنفسي  أرى  ال  مني... 
أحاول،  أنا  فقط  مجرّة.  في  جُزيٌْء  أنا 
أنا  المحاولة.  طور  في  وأنا  وسأموت 

تستهوني  لم  موجود.  أنا  إذن؛  أحاول 
تغرني  ولم  ما،  كتاب  نشر  فكرة  يوما 
ربّما  األصدقاء.  بعض  إلحاح  رغم 
وحده  المِداد  وتراكم  الزّمن  مرور 
الشيء  ولعّل  ذلك.  عليّ  سيفرض  ما 
هو  اآلن،  عليه  أحرص  الذي  الوحيد 
أكتب  مسألة  أي  في  الجهد  استفراغ 
ال  أنا  أنشره.  أدبي  نصّ  أو  فيها، 
ألنّي  قّط،  الكتابة  بفعل  أستهين 
أنا  بل  حرّ؛  ألنّي  أكتب  فال  أقدّسه. 
المقالة  أقّلب  أحيانا  أكتب.  ألنّي  حرّ 
يؤرّقني  أو  والردّ،  األخذ  بين  سنة 
الموهبة  به.  الدفع  قبل  شهورا  نصٌّ 
ال  الذي  والمبدع  تكفي،  ال  وحدها 
لم  وما  له.  يُقرَأ  أن  يستحقّ  ال  يقرأ 
إبداعا  سيكون  معرفة،  اإلبداعُ  ينتِج 

منقوصا«.
أكون  أن  »أحاول  المكي:  وأضاف 
التي  الثقافيّة  بالمناشط  اتصاٍل  على 
الشبابيّة  سيّما  وهناك،  هنا  تقام 
رؤية  في  طمعا  إال  لشيء  ال  منها، 
وبالطبع  أحبّ.  من  نشاط  في  نفسي 
الجمعية  مناشط  حضور  على  أحرص 
الليبيّة لآلداب والفنون، ما استطعتُ؛ 
الدّالة  القليلة  العالمات  أحد  هي  إذ 
النازف.  ثقافتنا  جسد  في  الحياة،  على 
ترتكز  مشاركاتي  غالبُ  والحقيقة 
بمختلف  الصوفيّة  الزوايا  زيارة  على 
وتباعد  مناشطها  وتعدّد  مشاربها 
نعال  خدّام  يعّلمني  جغرافيّتها.. 
ال  ما  الحضرة،  أبواب  أمام  الفقراء 
الموّقرة.  جامعاتنا  أساتذة  أتعّلمه من 
ينتقل  أن  ليبيا  في  للتصوّف  آن  وقد 
وتجديد  الفلسفة.  إلى  الُطرُقيّة  من 
األكثر  المدخل  هو  ليبيا  في  التصوّف 

المجتمع«. فعاليّة لتحديث 

رغم ما تعانيه مدينة سبها من تدهور في األوضاع 
األمنية والصحية واالقتصادية، ما انعكس على حالة 
المواطنين في ظل أزمات في الوقود والسيولة وأسعار 
السلع، إال أن ذلك لم يقف حائاًل دون احتفالهم باليوم 

الوطني للزي الليبي في حلته الرابعة.
مسيرات  في  السبت،  واألفراد،  الجموع  وخرجت 
الوطني،  بالزي  يتأنقون  والصغار وهم  بالكبار  تحفل 

مترجلين وعلى صهوات الجياد.
وبدأ العرض من أمام مقر جمعية »البيت األصيل 

من  وجزء  الدهب  بشارع  مرورًا  والتراث«  للفنون 
المدينة  إلى  وصلوا  حتى  عبدالناصر  جمال  شارع 
القديمة في الجديد، وشارك عددٌ من بنات الجالية 
بالزي  استعراض  خالل  من  سبها  في  السودانية 
أزقة  أحد  في  الليبيات  الفتيات  بصحبة  الوطني 

القديمة. المدينة 
»بيت  جمعية  رئيسة  معتوق  عائشة  وتحدثت 
حسب  وتسميتها  الوطني  الزي  أنواع  عن  األصيل« 
كل منطقة، خالل عرض على مسرح المدينة القديمة 

بمشاركة بعض السيدات والفتيات.
السعفة«،  »جمعية  عضو  الغناي  إبراهيم  وقال 

مة والمشرفة على المهرجان  إحدى الجمعيات المنظِّ
هو  اليوم  هذا  من  الهدف  »إن  الوسط«،  لـ»بوابة 
شعبٌ  بأننا  الليبيين  كل  إلى  سالم  رسالة  إرسال 
االحتفال  ويدل  واحدة،  وتقاليدنا  واحدٌ  وزينا  واحدٌ 
شعب  وأنه  الليبي  الشعب  أصالة  على  اليوم  بهذا 
الساسة  اختالف  رغم  واحد،  ثقافي  وموروث  واحد 
تفرقه  ما  بأنَّ  لهم  رسالة  وهذه  المرحلة،  هذه  في 
السياسة تجمعه التقاليد والموروث الثقافي المتجذر 

منذ القدم«.
»بيت  جمعية  رئيسة  معتوق  عائشة  وأكدت 
إبراز  إلى  يهدف  العرض  أنَّ  لـ»الوسط«  األصيل«، 

الوطني  الزي  ارتداء  بفخر  والشعور  الليبية  الهوية 
وغرس هذه الثقافة في نفوس األطفال.

محبٌّ  شعب  بأننا  العالم  إلى  »رسالة  وتابعت: 
البهجة  إدخال  نحاول  أصيلة.  هوية  ولنا  للسالم، 
التي  الظروف  هذه  في  الناس،  نفوس  في  والسرور 
تعيشها المدينة خاصة وليبيا عامة، وأن سبها مدينة 

للتعايش السلمي والسالم االجتماعي«.
وأشرف ونظم اليوم الوطني للزي منظمة السعفة 
والتراث  للفنون  األصيل  بيت  وجمعية  الليبي  للتراث 
وجمعية شباب الجديد للعمل التطوعي وعقد فرسان 

الشهامة.

الزي الوطني يتألق على صهوات الجياد في سبها

<   المكي المستجير

املكي املستجير: آن للتصوف
أن ينتقل من الطرقية إلى الفلسفة

<  محمد الشكشوكي

<   حضور الفت ومميز للنساء والفتيات 
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غزالن منير لـ»الوسط«:

الفن لم يؤثر على حياتي الشخصية.. وأفضل تقديم البرامج على التمثيل

»دراجنوف« كان بدايتي
 في مجال التمثيل.. وأسامة 

رزق إنسان يحب عمله

أحضر لعدة أعمال 
ستكون مفاجأة للجمهور

في رمضان 

الشخصية حوار: الصغير الحداد حياتك  على  تأثير  للفن  كان  هل   •
وخصوصًا العاطفية؟

لم يؤثر على حياتي بصفة عامة، والعكس صحيح ألنه 
ترك بصمة جميلة في حياتي، وفي المستقبل لن أرفض 

أي عمل ألني أجد فيه متعة.
•  ماذا لو تعارض طموحك الفني مع حياتك الشخصية 

فأيهما تختارين؟
أختار حياتي الشخصية.

• كيف تتعاملين مع الشهرة التي تتمتعين بها؟
أتعامل مع الجمهور بكل حب واحترام، وهذا يشرفني، 
ألن  وأحبني  فيّ  وثق  من  كل  أشكر  المناسبة  وبهذه 

النجاح واالستمرارية بفضل حب الناس والحمد هلل.
التي  الجماهيرية  القاعدة  عن  راضية  أنتِ  هل   •

حققتِها حتى اآلن؟
الحمد هلل وما زلت أطمح بالكثير.

• ما الجديد لديكِ الفترة المقبلة؟
للجمهور   المفاجأة  بمثابة  ستكون  أعمال  لعدة  أحضر 

في  شهر  رمضان المبارك.
شهر  اقتراب  مناسبة  في  لجمهورك  تقولين  ماذا   •

رمضان الكريم؟
وأتمنى  الحبيبة،  ليبيا  وعلى  عليهم  كريم  رمضان 
والخير  واألمان  باألمن  عليهم  الفضيل  الشهر  يأتي  أن 
الجميع  ظن  حسن  عند  أكون  أن  وأتمنى  والبركة، 
لي  الصادق وتشجيعهم  وفائهم وحبهم  ونشكرهم على 

المستمر.

ويتقن  عملها  تحب  شخصية  فهو  خاص،  رونق  له  معه 
عمله بصدق.

• وما أهم الصعاب التي واجهتك؟
أي صعوبات في حياتي،  أجد  لم  اآلن  الحمد هلل، حتى 
في  للوقوع  المجال  أترك  وال  جدًا،  قوية  شخصيتي  ألن 

صعوبات.
• هل تبحثين عن أدوار البطولة في أعمالك المقبلة؟

البطولة بالنسبة لي هي إتقان الدور سواء كان كبيرًا أو 
صغيرًا، ألنه من الممكن أن يكون دورًا صغيرًا جدًا، ولكنه 
يترك إضافة وبصمة كبيرة للعمل، وفي الوقت نفسه من 
يتعرض  ككل  العمل  ولكن  كبيرًا  دورًا  أقدم  أن  الممكن 

للفشل.
• كيف تعملين على تطوير مواهبك؟

يجب في البداية أن يحب الشخص ما يعمل عليه، من 
أجل أن يستطيع اإلبداع فيه، كما أن الصدق هو من أهم 

األدوات التي تعمل على تطوير أي موهبة.
• كيف ترين واقع السينما والمسرح والتلفزيون في 

ليبيا؟
في  والتلفزيون  مهمش،  والمسرح  سينما،  توجد  ال 

تقدم.
في رأيك ما أهم األشياء التي تصنع لنا فنانًا؟

واالهتمام  والمثابرة  واالجتهاد  النفس  في  الثقة  أواًل 
بما يقدم.

وتقضي  الفنان  قيمة  من  تحط  التي  األشياء  وما   •
عليه؟

التكبر.. الجهل.. التناقض والشخصية الضعيفة.

استطاعت  وممثلة  مذيعة  منير  غزالن 
المتميزة  وأناقتها  الجميلة  بإطاللتها 
ليبي  بيت  كل  إلى  الدخول  الرقيق  وأسلوبها 
تقدم  كانت  التي  وبرامجها  مسلسالتها  عبر 
من خاللها النصيحة للجميع.. »الوسط« التقت 
مشاريعها  وآخر  نشاطاتها  على  للوقوف  معها 

الفنية.

عمل  في  أكثر  نفسك  تجدين  أين  البداية..  في   •
اإلعالم أم التمثيل؟

أما  االجتماعية،  البرامج  في  التقديم  هو  لي  األقرب 
التمثيل فهو بالنسبة لي مجرد تجربة راقت لي وأحببتها.

•  لماذا؟
نصائح  تقديم  وأحب  غزالن  عن  يعبر  التقديم  ألن 

أفضل للمجتمع.
• ماذا عن بدايتك في الفن؟

مع  »دراجنوف«  مسلسل  خالل  من  كانت  بدايتي 
فيه من  بدايتي  فكانت  التقديم  أما  رزق،  أسامة  المخرج 

خالل قناة »توباكتس« كمذيعة أخبار.
• كيف كان التعامل مع المخرج أسامة رزق؟

أعتز  التي  العمالقة  الشخصيات  من  هو  رزق  أسامة 
بالتعامل معها، وكان لي قدوة في بدايتي، ألن التعامل 

»مسرح الشارع« تجربة 
جديدة على األردن

حوار: محمد علوش

القاهرة ــ الوسط

بنغازي ــ الوسط

سميرة األسير: أنا سيدة أمية في »أبناء القلعة«

تؤمن الفنانة األردنية سميرة األسير أن القضية 
الفلسطينية تهم العرب كلهم وليس الفلسطينيين 
»أبناء  أن مسلسلها  تؤكد  ذاته  الوقت  وفي  فقط، 
القلعة« هوعمل عروبي كبير يتصدى لفترة هامة 

في تاريخ األردن والعرب عمومًا.
• بماذا تقدمين نفسك للجمهور العربي؟

- فنانة عربية تحب المسرح والتليفزيون والسينما 
والتمثيل بصفة عامة، وأحب تقديم أدوار تحكي عن 
قضية أو شيء يهم الجمهور، فأنا ال أبحث عن الشهرة 
وأحكي قصصًا  أفكار  لتقديم  الفن  استعمال  وأفضل 
للناس، ودرست المسرح في الجامعة األميركية اللبنانية 

ببيروت.
• من المالحظ أن معظم أعمالك السابقة تنتمي 

لنوعية األعمال التاريخية؟
أعمال »مودرن« باستثناء  تأتني فرصة تقديم  لم 
دوٍر صغير في مسلسل »رؤية الواقع المر«، ولكن لم 
تقدم لي فرص أخرى، لذا تجد أن معظم أعمالي في 

الدراما التلفزيونية تاريخي فعاًل.
لقبول  دفعتك  التي  العوامل  أهم  هي  ما   •

المشاركة في مسلسل »أبناء القلعة«؟
العمل  مخرج  الخزوز  إياد  األستاذ  مع  العمل  أحب 
مسلسل  في  بطولة  أول  أعطاني  من  فهو  ومنتجه، 
العمل  وهذا هو  القلعة«،  »أبناء  قبل  »سمرقند« من 
الثالث معه، خصوصًا أنه يحب العمل كعائلة ومعظم 
الشخصيات أعرفها، كما أن المسلسل يحكي عن تاريخ 
األردن وأذكر أنه قال لنا أثناء التصوير في العمل األول 

إنه يرغب في تقديم رواية »أبناء القلعة«.
• وما هو دورك في المسلسل؟

أقدم شخصية سيدة بسيطة أمية، وزوجها مدرس، 
يُـنقلوا للعمل في عمان وجبل القلعة وهي صديقة لكل 
أبناء القلعة وابنها يقتل في مظاهرة، لتتوالى مفاجآت 
أخرى في العمل، كما أن دوري به لمحة كوميدية فهي 

تلطف الجو في المسلسل وهو تحدي ألن اللهجة صعبة.
• ما هي أدواتك لتقمص الشخصية؟

عندما جاءني عرض المشاركة كنت أقدم مسرحية 
بالكرك، فجلست هناك لفترة وعملت مع محمد مجالي 
الذي يلعب دور زوجي وهو كركي، والذي سهل علي 

اللهجة.
• هل نعتبر »أبناء القلعة« عودة للدراما األردنية؟

العودة،  بداية  »سمرقند«  أعتبر  لكنني  بالتأكيد، 
ونحن في األردن تخصصنا في البدوي والتاريخي، وال 
لإلنتاج  فقط  شركات  ثالث  لدينا  أصبح  لماذا  أعرف 
كانت  عندما  الماضي  األردن، عكس  تلفزيون  بجانب 

عمان مركزاً لإلنتاج العربي.
• من وجهة نظرك ما هي عوامل نجاح العمل؟

الدراما  تاريخ  في  األعمال  أهم  من  أعتبره  أنا 
وتقديمه  األردن  تاريخ  لسرده  وذلك  األردنية، 

العاصمة وكيفية بنائها.
في  األفضل  بجائزة  فيلمك  فوز  عن  حدثينا   •

مهرجان الفيلم القصير بالقاهرة؟
تعني لي الكثير، وخصوصًا أنها تحمل اسم المبدع 
حلم  وكان  يوسف شاهين،  الكبير  والمصري  العربي 
حياتي هو وجودي في مهرجان كبير وتقديم فيلمي 
هاتفيًا  اتصااًل  تستقبل  بغزة  فتاة  قصة  يروي  الذي 
أن بيتهم سيتم هدمه من قبل القوات اإلسرائيلية، 
والفيلم يصور قبل الهدم بعشر دقائق، حيث تحاول 

إسرائيل الضحك على العالم.
الفلسطينية في  أي مدى تتدخل أصولك  إلى   •

اختياراتك الفنية؟
أنا أردنية – فلسطينية، وأعتز بالبلدين وبعروبتي 
وأعتبر الهم الفلسطيني واألردني همًا واحدًا والعرب 

كلهم لهم نفس القضية فالطبيعي أن أهتم بها.
في  صغيرًا  دورًا  تقبلي  أن  الممكن  من  هل   •

عمل لمجرد أنه يتعرض لقضية هامة؟
الدور، أو هذا ممثل كبير وآخر  ضد فكرة مساحة 

صغير، ألن دورنا كشف ما يحدث.
•  ماذا عن تجربتك المسرحية؟

اسمها  الشارع  لعروض  مسرحية  لفرقة  أنتمي 
الفرقة  مؤسس  سرور  أحمد  مع  الشارع«  »مسرح 
منذ عدة سنوات، باإلضافة إلى عدي حجازي ومحمد 
جيزاوي ونتجول بها في كل أنحاء األردن ونرفع شعار 
كل العالم مسرحنا، وفي العام الماضي قدمنا عرضًا 
عن الثورة العربية الكبرى في كل أنحاء البالد وهي 

أول فرقة من نوعها.

اعتبرته من أهم األعمال في تاريخ األردن

<  سميرة األسير

<   أسيل عمران<  عبدالمحسن النمر

يعرض في رمضان المقبل

بطولة  في  عمران  وأسيل  النمر  المحسن  عبد  السعوديان  النجمان  يشارك 
بالمسلسل التاريخي األضخم عربيًا »هارون الرشيد« مع المخرج عبد الباري أبو الخير 
والكاتب عثمان جحا والذي تنتجه شركة »غولدن الين« دياال األحمر ونايف األحمر، 

والمقرر عرضه في شهر رمضان من العام الحالي.
عن  وأسيل،  النمر  السعودية،  الدراما  نجما  تحدث  صحفية  تصريحات  وفي 
حضورهما في العمل والدور الذي يؤديه كل منهما وأعربا معًا عن سعادتهما الكبيرة 

للتواجد في عمل مختلف ويحمل التميز إنتاجيًا وفنيًا وغير ذلك.
وقال عبد المحسن النمر إن دوره في »هارون الرشيد« يتعلق بالمحور الرئيسي 
الذي تقوم عليه فكرة العمل حيث يجسد شخصية جعفر بن يحيى البرمكي صاحب 

الحضور الجدلي في تاريخ الدولة العباسية.
ويقول النمر: »جعفر البرمكي صديق مقرب من هارون الرشيد ويكون ذو حظوة 
لدى الخليفة وهو قريب في السن منه، ويشكل جعفر الحلقة الواصلة بين البرامكة 

وهارون الرشيد«.
وتتطور  هارون  شقيقة  العباسة  مع  خاصة  حب  عالقة  في  جعفر  »ويقع  ويتابع: 
األمور ومعها تتطور الشخصية إذ يتجاوز جعفر صالحياته داخل القصر بحكم أنه وزير 
الخليفة، فتتدهور العالقة مع الرشيد بسبب ذلك وبسبب العالقة مع شقيقته العباسة 

لما في ذلك من مسٍّ بسمعة هارون«.
ويختم عن الشخصية بالقول: »تكون نهاية الشخصية مرتبطة بنهاية البرامكة 
الذين يتم القضاء عليهم، ويندرج ذلك في إطار المقولة الشائعة: لو دامت لغيرك 

لما وصلت إليك«.
أو  كالبدوي  فهو  تاريخيًا،  بوصفه  المسلسل  إن  النمر  قال  ككل  العمل  وحول 
التراثي، يضيف مساحة من األريحية له في األداء، لكون التاريخي يعيد صنع شخصية 

بعيدة عن الواقع المعاصر.
العام  منذ  عنهم  المبتعد  السورية  الدراما  نجوم  مع  لتواجده  سعادته  عن  وعبر 
2011، مشيرًا إلى أجواء مثالية يعيشها معهم قائمة على ذكريات جميلة يتعاطاها 

يوميًا معهم أثناء التصوير.
إنها  وقالت  العمل  فتحدثت بدورها عن شخصيتها في  أسيل عمران  النجمة  أما 
تؤدي دور »سيلين« وهي فتاة تغني في حانة وتقيم عالقات مع فئة من المجتمع 

هي فئة الرجال السكارى غالبا.
عاطفيًا  ارتباطها  لكن  جريء،  ولسان  قوية  بشخصية  سيلين  »تتمتع  وتابعت: 
يكون برجل نقيض ذلك تمامًا إذ يكون ضعيف الشخصية لكنه مقرب من هارون 

الرشيد«.
للحديث  فانتقلت  والخط  الشخصية  تحرق  ال  كي  أوسع  تفاصيل  تعطِ  ولم 

بالعموم عن المشروع.
وقالت: »مسلسل هارون الرشيد بالنسبة لي يشكل مسؤولية كبيرة 

ألننا لم نتعود في السنوات الماضية على األعمال التاريخية إال بنسبة 
قليلة جدًا«.

عن  فضاًل  اليد،  على  معدودة  التاريخية  »األعمال  وتابعت: 
فيه  المشاركة  قبل  الفصحى  العربية  اللغة  في  الدقة  شرط 
أنه  إلى  إضافة  التصوير،  مكان  في  لغوي  مدقق  وجود  برغم 

من النادر اليوم أن نشاهد عماًل مختلًفا في ظل التشابه في 
الدراما المعاصرة، لذا يأتي التاريخي ليطرح الشيء المختلف 

والمميز«.
بناًء على ذلك عبّـرت أسيل عن ثقتها من جهة وحذرها 
الذي يروي جزءًا من حياة  المسلسل  أخرى في  من جهة 

الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد.
الرشيد« يشارك في بطولته قصي  مسلسل »هارون 
النمر  المحسن  وعبد  الحايك  وديما  فهد  وعابد  خولي 
وحبيب الغلوم وياسر المصري وكاريس بشار وكندا حنا 
وسمر سامي وديمة بياعة وديمة الجندي وسحر فوزي 
المنتج  مزوق،  وماهر  مداح  وإسماعيل  نجم  ونضال 
التصويرية  والموسيقى  الدين  جمال  حمادة  الفني 

لرضوان نصري.

خالل  الليبي  الفن  لنجوم  مكثف  نشاط 
األسبوع المنقضي، حيث بدأت أسرة مسلسل 
العمل  مشاهد  تصوير   »3 الناس  »والد 
الوقت  نفس  وفي  رمضان،  في  المقررعرضه 
بدأت الفنانة خدوجة في مصر تصوير مشاهد 

فيلمها الجديد »براءة ريا وسكينة«.
في  يشارك   »3 الناس  »والد  مسلسل 
وأيمن  الحصايري  وعلي  بحير  أصيل  بطولته 
الجديدة، ومقرر  الوجوه  الشعتاني، وعدد من 

المنافسة به خالل سباق رمضان المقبل.
وقال كاتب ومخرج العمل، أيمن الشعتاني، 
عن  عبارة  ناس  »والد  إن  لـ»الوسط« 

اسكتشات تلفزيونية )كوميدية سوداء( تعالج 
القضايا االجتماعية للمجتمع الليبي وما يحدث 
طرح  في  الجدية  مع  المواطن  يوميات  في 

المواضيع«.
عام  كل  المسلسل  أن  الشعتاني  وأضاف 
للوصول  وذلك  دائمًا،  الجديد  وفيه  يتطور 
يختلف  إخراجي  ولكادر  للعمل  جديدة  لرؤية 
»ليبيا  قناة  على  العرض  وسيتم  سبق،  عما 

األحرار«.
الليبية  الفنانة  بدأت  أخرى،  ناحية  ومن 
في  دورها  مشاهد  تصوير  صبري  خدوجة 
الفيلم السينمائي الجديد »براءة ريا وسكينة«، 
من  المقبل،  الصيف  خالل  عرضه  والمقرر 
تأليف أحمد عاشور وإخراج عبدالقادر األطرش.

تصوير  من  انتهت  إنها  خدوجة  وقالت 

اإلنتاج  مدينة  داخل  األولى  المشاهد  بعض 
العمل  تصوير  انطلق  حيث  اإلعالمي، 
بمجموعة من المشاهد الداخلية لألحداث في 
تجسد من خالله  المدينة وهي  استوديوهات 

شخصية »داللة«.
درامي  إطار  في  الفيلم  أحداث  وتدور 
الفكاهة  عن  تمامًا  بعيدًا  تشويقي، 
أن  أحداثه  خالل  من  ويكشف  والكوميديا، 
ملفقة  للجدل  المثيرة  وسكينة  ريا  قضية 

لتتوالى األحداث.
وسكينة«  ريا  »براءة  بطولة  في  يشارك 
غنيم  وعايدة  فضالي  ومنة  الجندي  محمود 
وأشرف  ماهر  علي  وياسر  طرابلسي  وسامية 
وحسن  باهر  وشريف  منير  وأحمد  مصيلحي 

عبدالفتاح ومحسن منصور.

انطالق تصوير»والد الناس 3«.. وخدوجة صبري 
تقابل »ريا وسكينة« في القاهرة

<  خدوجة صبري  <  أبطال مسلسل »والد الناس ٣«

السعوديان عبد املحسن النمر وأسيل عمران 
يكشفان دورهما في »هارون الرشيد«



عادل  طرابلس،  األهلي  نادي  ممثل  ووقع 
الزناتي، في تونس على اتفاقية شراكة ناديه 
في البطولة العربية لألندية بالنسخة المقبلة، 
التونسية  بالعاصمة  التوقيع  مراسم  وتمت 
العربي،  االتحاد  آل شيخ ممثل  بحضور طالل 
ومن  الليبي،  االتحاد  ممثل  الشماخي  وزكريا 
البطولة ستقام  جانبه أكد طالل آل شيخ أن 
بنظام الذهاب واإلياب وستكون جائزة البطل 
والفريق  دوالر،  ماليين  أربعة  من  أكثر  فيها 

المشارك سيحصل على 200 ألف دوالر.
وأوضح أن المشاركة في البطولة رقم 24، 
توجيه  تم  لذا  األشهرعربيا  للفرق  ستكون 
بالبطولة  للمشاركة  الكبيرة  للفرق  الدعوة 
غير  للبطولة  تلفزيوني  نقل  هناك  وسيكون 
البطولة،  سترعى  عالمية  وشركات  مسبوق 
األمر الذي ينبئ بأن تكون أضخم بطولة في 
تاريخ العرب، واختتم الشيخ في تصريحاته أن 
لجعل  الدولي  االتحاد  لدى  سيسعى  االتحاد 
بكأس  للمشاركة  يتأهل  بالبطولة  الفائز 

العالم لألندية.
وتسلمت إدارة نادي األهلي طرابلس دعوة 
البطلة  العربية  األندية  بطولة  في  المشاركة 
من قبل االتحاد العربي لكرة القدم، وجاء في 
الرسالة أن االتحاد العربي اختار فريق األهلي 
طرابلس لتمثيل ليبيا في البطولة عن موسم 
الماضي  الموسم  بطل  كونه   -2019  2018
في  وسيشارك  والكأس،  الدوري  بلقبي 
النسخة حسب موقع االتحاد العربي 32 فريقا، 

وإيابا  ذهابا  المهزوم  خروج  بنظام  وستلعب 
المقبل، وستنتهي  وستنطلق خالل أغسطس 
في أبريل من العام 2019، وستكون الجوائز 

المالية فيها ضخمة دون أن تحدد قيمتها.
عن  التونسي  القدم  كرة  اتحاد  وكشف 
في  الساحلي  والنجم  الترجي  فريقي  تمثيل 
في  االتحاد  وقال  لألندية  العربية  البطولة 
بيانه »سيمثل الترجي والنجم الساحلي تونس 

في البطولة العربية، بعد قرار اللجنة التنفيذية 
للعبة زيادة عدد األندية إلى  العربي  لالتحاد 
وكان  ثانيا«،  مقعدا  تونس  ومنح  فريقا،   32
العام  العربية  البطولة  بلقب  توج  الترجي 
الفيصلي  على   )2-3( فوزه  بعد  الماضي، 
األردني، في المباراة النهائية للمسابقة التي 

استضافتها مصر في أغسطس الماضي.
المسابقات  لجنة  رئيس  أعلن  مصر  وفي 
باالتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين عن 
القدم  لكرة  العربي  االتحاد  من  خطابا  تلقيه 
والزمالك  األهلي  أندية  مشاركة  فيه  يطلب 
من  الجديدة  النسخة  في  واإلسماعيلي 
البطولة، وأشار إلى أن االتحاد العربي طلب رد 
في  للمشاركة  موافقتها  على  الثالثة  األندية 
المؤشرات  لكن  العربية من عدمها،  البطولة 
عادت  بعدما  الثالثي،  مشاركة  إلى  تتجه 
للحياة  القدم  لكرة  لألندية  العربية  البطولة 

من جديد في مصر عبر النسخة األخيرة.
انطلقت النسخة الجديدة بمشاركة 12 فريقا 
وتوقفت  المنطقة،  في  األندية  أكبر  بين  من 
الحافل  تاريخها  رغم  سنوات  لخمس  البطولة 
الذي يحمل ذكريات رائعة ومباريات ال تنسى 
األزمات،  من  أيضا  خالية  تكن  لم  أنها  رغم 
وانطلقت البطولة العربية في ثمانينات القرن 
العراق  في  األولى  النسخة  وأقيمت  الماضي 
العراقي  الشرطة  هي  أندية  ثالثة  بمشاركة 
العام  األردني  واألهلي  اللبناني  والنجمة 
البطولة  وانتظمت  الشرطة،  بها  وفاز   1982

القرن  وبداية  الماضي  القرن  تسعينات  في 
ألبطال  أخرى  مسابقات  إقامة  بجانب  الجديد 
ألسباب  طويال  تستمر  لم  لكنها  الكأس 
تغير  مربحة،  رعاية  عقود  وبفضل  تسويقية، 
نظام البطولة في 2004 وأصبح اسمها دوري 
شبيهة  مسابقة  إلقامة  سعيا  العرب  أبطال 
بدوري أبطال أوروبا، وعلى مدار تاريخ البطولة 
بمختلف مسمياتها توج بلقبها 18 ناديا مختلفا 
القياسي في  الرقم  وتحمل األندية السعودية 

التتويج بثمانية ألقاب.
لكرة  العربي  االتحاد  جوائز  لجنة  وعقدت 
برئاسة  دبي  بمدينة  األول  اجتماعها  القدم 
محمد روراوه وبحضور كل من هاني أبوريدة 
مبارك  و  أحمد  غانم  واألعضاء  اللجنة  عضو 
التميمي  وفهد  غبريس  وسعيد  الضفيان 
األفكار  مناقشة  االجتماع  خالل  وتمت 
تحفيزية  جوائز  سلسلة  لتأسيس  المقترحة 
العمود  تشكل  التي  األطراف  تشمل  سنوية 
وحكام  العبين  من  القدم  لكرة  الفقري 
تنفيذ  تتولى  التي  اللجان  وإداريين، وتحديد 
ووضع  الجوائز،  أمناء  مجلس  ومنها  ذلك، 
تسميه  عبرها  يتم  التي  المختلفة  اآلليات 
التحضيرات  في  البحث  تم  وكذلك  الفائزين، 
للحفل الكبير الذي أعلنه رئيس االتحاد العربي 
الجوائز  لتسليم  الشيخ  آل  تركي  القدم  لكرة 
للفائزين في مختلف االستفتاءات والمسابقات 
بحيث يدعى إليه كبار الشخصيات العاملة في 

كرة القدم في العالم.

في
املرمى

خبراء إيطاليني 

في أهلي بنغازي

تسلم حسام المهدي بشكل رسمي مهام رئاسة مجلس 
الرياضة بالساحل الغربي خالل حفل أقيم له بقصر 

الضيافة بمدينة زوارة، بهذه المناسبة وجه المهدي 
كلمة شكر وتقدير لنظيره موسى القندوز والذي تسلم 

منه المسؤولية على ما قدمه من جهود النجاح عمل 
المجلس خالل فترة عمله.

اختتمت بالقاعة الكبرى بطرابلس، تصفيات تفادي الهبوط ◆
في دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بمشاركة الفرق 

الحاصلة على التراتيب األخيرة في مجموعاتها، والفرق هي 
التحدي والبراق واإلشعاع والشروق وضمن فريقا التحدي 

والشروق بقاؤهما في دوري الدرجة األولى، فيما هبط 
اإلشعاع والبراق إلى الدرجة الثانية.

◆

إيطالي،  تدريب  طاقم  مع  جديدا  عقدا  بنغازي  األهلي  نــادي  وقع 
المؤتمرالصحفي  وعـقد  القدم،  لكرة  الناشئين  قطاع  على  لإلشراف 
بحضور  بنغازي،  في  قاريونس  بمنطقة  النادي  بمقر  للطاقم  األول 
الخبير اإليطالي جامباولو مرتيرانو، والمديرالرياضي بالنادي معتز بن 
عامر، ومدير كرة القدم بالنادي ناجي المغربي، وعضو مجلس اإلدارة 

بالنادي توفيق الدغاري.
شيزيديو  العام  للمدرب  عقد  التالي:  النحو  على  العقود  وجــاءت 
البدني  للمعد  وعقد  باولينو،  رافايلي  الحراس  لمدرب  وعقد  أودي، 
اإليطالي  الخبير  وقدم  للتجديد،  قابلة  سنة  لمدة  غريكو  ماسيميليانو 
األهالوية  وللجماهير  النادي  والتقدير إلدارة  الشكر  جامباولو مرتيرانو 

ولمدينة بنغازي على حسن االستقبال والترحيب.
على  لالطالع  جدا  قصير  وقت  خالل  الكبير  العمل  على  الخبير  وأكد 
مرحلة  من  لالرتقاء  األهــالوي،  الجمهور  تسر  التي  النهائية  النتائج 

المحلية إلى مرحلة األفريقية بالجودة العالية.
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دخل مهاجم منتخب تونس الدولي 
يوسف المساكني دائرة االهتمام 
للحصول على فرصة ثانية للبروز 
عالميا حيث يقود »نسور قرطاج« 
في نهائيات كأس العالم بروسيا 
صيف العام الجاري، ويرى 
كثيرون أن المساكني )28 
عاما( أضاع على نفسه 
فرصة تفجير موهبته 
الكروية ضمن أحد األندية 
األوروبية وتقديم نفسه للعالم بدال من 
االنتقال للعب في نادي الدحيل.

المساكني صانع ألعاب منتخب تونس 
انتقل من الترجي إلى الدحيل في 
أضخم صفقة مالية لالعب عربي وقتها 
في 2013، ويعد المساكني من أبرز 
المواهب الكروية في تونس خالل 
األعوام العشرة األخيرة بفضل سرعته 
ومهاراته الفنية وتمريراته المتقنة، 
إضافة لحاسة التهديف لكنه فضل 
االحتراف خليجيا رغم العروض التي 
وصلته من أندية أوروبية كثيرة، 
وكانت القيمة المالية للصفقة حاسمة 
في قرار الالعب وناديه الترجي.

28
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● طاقم التدريب اإليطالي

● مباراة بين األهلي طرابلس والتحدي 

● تتويج الترجي التونسي بالبطولة العربية األخيرة

الحدث
زين العابدين

بركان

إعادة تأهيل مالعبنا 
قبل رفع الحظر 

برفع  والمطالبة  المبذولة  والجهود  المساعي 
فرقنا  تعود  حتى  المحلية  مالعبنا  عن  الحظر 
مبارياتها  وخوض  للعب  الدولية  ومنتخباتنا 
الوفية  الرياضية  وأمام جماهيرنا  على مالعبنا 
تحقيق  أجل  من  فرقنا  لمؤازرة  المتعطشة 
االنتصارات والعودة إلى الواجهة الدولية، ينبغي 
وتصاحبها  والجهود  المساعي  ترافق هذه  أن 
مساع أخرى جادة من أجل المطالبة بتحسين 
من  وتطويرها  تأهيلها  وإعادة  مالعبنا  حالة 
ومدرجاتها،  وملحقاتها  مرافقها  بكامل  جديد 
واحتضان  الستقبال  ومؤهلة  قــادرة  لتكون 

المباريات الدولية.
الحتضان  جــاهــزة  تكون  أن  يجب  أيضا 
لمعاناة  حدا  لتضع  عودتها  حال  المنافسات 
عن  بعيدا  السنوات  الخمس  قرابة  منذ  اللعب 
الديار لتزداد حظوظنا في المنافسة على كافة 
ومختلف الواجهات والمنافسات، فحالة مالعب 
كرة القدم الحالية ال تسر أحدا، فهي متهالكة 

ومستهلكة وغير كافية وال تلبي الطموحات.
امتداد  وعلى  بحالها  الشرقية  المنطقة 
مساحتها الشاسعة ال يوجد بها ملعب متكامل 
الستقبال  والمواصفات  ــاف  األوصـ وكــامــل 
األندية  مستوى  على  الدولية  المباريات 
على  الغربية  الواجهة  على  أيضا  والمنتخبات، 
الملعب  ســوى  بها  يوجد  ال  رقعتها  اتساع 
الذي  بطرابلس  الرياضية  بالمدينة  الرئيس 
في  والتآكل  التصدع  من  مدرجاته  تعاني 
كثير من جوانبه، حتى إن العديد من مداخله 
سالمة  على  وحرصا  خوفا  أغلق  ومدرجاتها 

الجماهير الرياضية.
اختالف  على  الكروية  المسابقات  حتى 
درجاتها تصطدم بقلة توافر المالعب المناسبة 
ومبارياتها  المحلية  المسابقات  الستيعاب 
كبيرة،  صعوبات  ونجاحها  استمرارها  وتواجه 
وكذا الحال ألنديتنا الرياضية التي تفتقد هي 
ومنشآت  مالعب  من  التحتية  للبنية  األخــرى 
حشد  فإن  وبالتالي  مؤهلة،  رياضية  ومرافق 
الجهود من أجل المطالبة باإلسراع في إعادة 
يقل  ال  أمر  الرياضية  مالعبنا  وتطوير  تأهيل 

أهمية عن المطالبة برفع الحظر عن مالعبنا.
نتمنى أن يجد ملف االهتمام بتطوير المالعب 
تعنيهم  من  كل  من  واهتمام  استجابة  كل 
ودوليا  محليا  ومستقبلها  الليبية  القدم  كرة 
مختلف  الحتضان  وجاهزة  مهيأة  تكون  حتى 

المباريات والمنافسات المحلية والدولية.

األهلي  بنادي  األول  الكرة  فريق  يسجل 
من  العربية  الواجهة  إلى  عودته  طرابلس 
جديد بعد غياب دام قرابة الثماني سنوات، 
حيث سيشارك ويمثل كرة القدم الليبية في 
النسخة المقبلة من البطولة العربية لألندية 
الخامسة في تاريخه، وستنطلق أولى  للمرة 
شهر  بداية  في  والتصفيات  المنافسات 
األهلي  فريق  ويمثل  المقبل،  أغسطس 
بصفته  الليبية  الكرة  »الزعيم«  طرابلس 
بطل الدوري الليبي لكرة القدم في الموسم 
عن  الموسم  هذا  غيابه  ليعوض  الماضي 

الواجهة األفريقية.
تعود أولى مشاركات فريق األهلي طرابلس 
إلى  العربية  األندية  بطولة  تصفيات  في 
ظهوره  الفريق  سجل  حين   1985 العام 
مواجهة  في  القرعة  وأوقعته  عربيا  األول 
بطل المغرب الجيش الملكي المغربي، حيث 
الرباط  بمدينة  األول  الذهاب  لقاء  أسفر 
بهدفين  الجيش  فريق  فوز  عن  المغربية 
الدولي  الفريق  نجم  أحرزهما  مقابل  دون 
األهلي  فريق  تمكن  بينما  التيمومي  محمد 
اإلياب  لقاء  في  الفوز  تحقيق  من  »الزعيم« 
أحرزهما كل من  بطرابلس بهدفين لهدف 
بينما  السنوسي،  ورضا  المعداني  إبراهيم 
الجيش  لفريق  الفارق  تقليص  هدف  أحرز 
ليغادر  خيري  عبدالرازق  العبه  المغربي 

األهلي التصفيات بفارق هدف واحد.

العام  في  الثانية  العربية  المشاركة  خالل 
في  الظهور  طرابلس  األهلي  جدد   1992
للمرة  العربية  األندية  بطولة  منافسات 
فريق  مواجهة  في  القرعة  وأوقعته  الثانية، 
الترجي التونسي، حيث خاض الفريق مباراة 
أمل  فريق  انسحاب  بسبب  فقط  واحدة 
واقتصر  التصفيات  الجزائري من  مليلة  عين 
الذي  والترجي،  األهلي  فريق  بين  التنافس 

تفوق على ملعبه بهدفين دون مقابل.
الكرة  ليمثل   2001 العام  األهلي  عاد 
مع  تقابل  حيث  عربيا،  الثالثة  للمرة  الليبية 
لقاء  في  فاز  الذى  الفاسي  المغرب  فريق 
أهداف  بأربعة  ملعبه  على  األول  الذهاب 
مقابل هدفين أحرزهما كل من خالد الشبلي 
من  األهلي  فريق  تمكن  بينما  والساعدي، 
بطرابلس  العودة  لقاء  في  الفوز  تحقيق 
بهدفين دون مقابل أحرزهما كل من أشرف 
وترشح  اإلدريسي  وأنيس  معمر 
فريق األهلي إلى األدوار النهائية 

لكنه انسحب من المشاركة.
غياب  بعد  مجددا  الفريق  عاد 
العام  الرابعة  مشاركته  ليسجل 
الترجي  فريق  مع  وتقابل   2008
عربيا،  الثانية  للمرة  التونسي 
األول  الذهاب  لقاء  أسفر  حيث 
الفريقين  تعادل  عن  بتونس 
سلبيا دون أهداف، بينما أسفرت 
السلبى  بالتعادل  أيضا  اإلياب  لقاء  نتيجة 
بطاقة  الترجي  فريق  ليحسم  أهداف  دون 

الترشح لصالحه بفضل ركالت الترجيح.

مندوب األهلي طرابلس يوقع عقد 
المشاركة في تونس.. والترجي 

والنجم الساحلي يعلنان مبكرا الظهور

.. و4 ماليين دوالر تنتظر بطل النسخة الجديدة.. و200 ألف دوالر لكل مشارك

»الزعيم« يعود للبطولة العربية من الباب الكبير
أهلي طرابلس بدأ المشوار العربي العام 1985 بخسارة أمام الجيش الملكي المغربي

بنغازي–زين العابدين بركان

تخطى المغرب الفاسي
في 2001 قبل أن 

ينسحب من األدوار النهائية 

الترجي التونسي 
يبعد بطل ليبيا 

مرتين األولى 
العام 1992 

والثانية 2008 

كأس  لنهائيات  الـ16  دور  قرعة  أسفرت 
 ،2018–2017 موسم  القدم  لكرة  ليبيا 
وقوع  عن  الدولي  طرابلس  ملعب  بصالة 
ــدوري  ال لقب  )حــامــل  طرابلس  األهــلــي 
واليرموك  المدينة،  فريق  مع  والكأس( 
يلتقي  والشط  بنغازي،  األهلي  يلتقي 
االتحاد  يلتقي  ســرت  وخليج  ــاد،  ــح االت
المجد،  يلتقي  والمحلة  الــمــصــراتــي، 
يلتقي  واألخضر  الهالل،  يلتقي  والتعاون 
اتحاد الجمارك، والترسانة يلتقي الخمس.

المسابقات  لجنة  رئيس  المراسم  حضر 
المشاركة  الفرق  ومندوبو  اللجنة  وأعضاء 
تنظيم  لالئحة  ووفــقــا  ـــ16،  الـ دور  فــي 
دور  في  المسابقة  نظام  فإن  المسابقة، 
النهائي  ونصف  النهائي  وربــع  ـــ16  الـ

مباراة  مــن  الــمــهــزوم  بــخــروج  سيكون 
اللجوء  سيتم  التعادل  حال  وفي  واحــدة، 
النهائية  المباراة  أما  الترجيح،  ركالت  إلى 
وقت  إعــطــاء  سيتم  التعادل  حــال  ففي 
التعادل  30 دقيقة، وفي حالة  إضافي من 

سيتم اللجوء لركالت الترجيح.
قرعة  إجراء  نفسها  المراسم  وشهدت 
والتي  الممتاز،  ــدوري  الـ ــى  إل الصعود 
أبوسليم  هــي  ــرق  ف  6 فيها  ســيــشــارك 
والصداقة ونجوم بنغازي وأساريا والهالل 
لتشهد  القرعة  وجاءت  واليرموك،  سبها 
ونجوم  الصداقة  مع  أبوسليم  مواجهة 
بنغازي يلتقي أساريا والهالل سبها يلتقي 

اليرموك.
هي:  ـــ16  ال دور  إلــى  المتأهلة  الفرق 

األهلي بنغازي، التعاون، الهالل، الجمارك، 
المصراتي،  االتحاد  الترسانة،  سرت،  خليج 
الشط،  ــرمــوك،  ــي ال المحلة،  الــخــمــس، 
األهلي  االتحاد،  المجد،  األخضر،  المدينة، 

طرابلس.
آخر  »الزعيم«  طرابلس  أهلي  وكــان 
ليبيا،  الـ16 من كأس  إلى دور  المتأهلين 
بملعب   ،)0-1( التحدي  على  تفوقه  عقب 
المباراة  هــدف  ــاء  وج البلدي،  مصراتة 
المدافع  سجلها  جزاء  ضربة  عبر  الوحيد 
الثاني  الشوط  شهد  كما  الورفلي،  سند 
أهلي  مهاجم  مــشــاركــة  الــمــبــاراة  مــن 
غياب  بعد  سالتو  أنيس  الدولي  طرابلس 
طويل عن المالعب بسبب اإلصابة، ليكمل 

»الزعيم« عقد الفرق المتأهلة.

قرعة ساخنة بدور الـ 16 في كأس ليبيا

كشف رئيس اللجنة المنظمة لماراثون العاصمة 
األول عادل المشوط بدء العمل الفعلي مع قرب 

انطالق الماراثون الخامس من مايو المقبل 
الذي يستهدف مشاركة 3 آالف متسابق وبعده 
بساعة سيكون ماراثون األسرة الذي سيتم فيه 

تقديم 20 جائزة تحفيًزا لألطفال وعائالتهم.
من جانبه قال المشوط فى تصريح إلى 

جريدة »الوسط«، أن التسجيل سيكون عن 
طريق بوابة إلكترونية خاصة، وقد وصل العدد 

خالل يومين من التسجيل إلى أكثر من 500 
مشارك، وأعلن المشوط عن تقديم شركة 

الخطوط الجوية الليبية 30 تذكرة كما ستقدم 
شركة تطوير أجهزة حاسوب كنوع من الدعم 

للماراثون.

ماراثون العاصمة ينطلق في مايو

يشارك المنتخب الليبي لرفع األثقال فى بطولة أفريقيا بمصر 
خالل األسبوع المقبل، حيث تغادر البعثة السبت متجهة نحو 
رباعين   8 بـــ  الليبية  المشاركة  وستكون  القاهرة،  العاصمة 
وهى مؤهلة نحو األلعاب األولمبية للشباب فى األرجنتين في 
أكتوبر المقبل، ويترشح رباع واحد من الرباعين فى البطولة 
ويتولى  األولمبية،  الشباب  ألعاب  فى  ليبيا  لتمثيل  األفريقية 
تدريب المنتخب الليبي المدرب عمر شطيه حيث يعد من أشهر 

من مارسوا اللعبة ومساعده الرباع السابق محمد اشتيوي.
األولمبية  األكاديمية  قاعة  مؤخرا  انتهت  أخرى  ناحية  من 
بطرابلس من دورة مدربي رفع األثقال تحت إشراف وتنظيم 
البدنية،  التربية  كلية  مع  والتنسيق  وبالتعاون  األثقال  اتحاد 
وتضمن البرنامج ثالث محاضرات في التحليل الحركي للدكتور 
عبدالكافي  للدكتور  المنشطات  ومكافحة  أبوريان  خالد 
عبدالعزيز وعن الجانب النفسي يشارك الدكتور علي شبناك، 
وكشف أمين عام اتحاد رفع األثقال عبد المنعم سوف الجين أن 
الدورة تأتي تفعيال لالتفاقية المبرمة بين اتحاد األثقال وكلية 

التربية البدنية.

8 رباعين في بطولة أفريقيا بمصر

● حسام المهدي

● المساكني

● مراسم قرعة كأس ليبيا



■ في البداية.. حدثنا عن اإلنجاز الكبير
وكيف جاءت االستعدادات؟

أشهر،  ستة  من  أكثر  منذ  كانت  استعداداتي 
بطوالت  دائما  سهلة،  استعدادات  تكن  ولم 
االحتراف لها استعداد خاص من تدريبات زائدة 
عن الحد، وأوقات خاصة للتدريب والتركيز أكثر، 
رياضي  أي  يستطيع  وال  معروفة،  البطولة  ألن 
تاريخ  عن  اإلعالن  يتم  حيث  فيها،  يشارك  أن 
موعدها،  وعن  شهرمارس،  في  البطولة  هذه 
وكل رياضي يقدم نفسه للجنة أرنوالد كالسك، 
واللجنة هي التي تختار من يشارك فيها، والحمد 
اختيارهم  تم  الذين  الرياضيين  أحد  أنا  هلل 
الرياضية  ومسيرتي  اللجنة،  هذه  قبل  من 
هذه  في  للعب  أهلتني  التي  هي  االحتراف  في 
البطولة العالمية لمزاحمة أربعة من المخضرمين 

األمريكان الذين كانوا مهيمنين على البطولة.
■ صف لنا شعورك لحظة اإلعالن عن النتيجة؟

أكن  لم  المسرح،  على  واضحا  كان  شعوري 
مصدقا، والحمد هلل أنا بالفعل استعدادي كان 
أمامي  وضعت  البطولة،  لهذه  قوة  بكل  جيدا 
األمريكان  األبطال  بوجود  كبيرة  مسؤولية 
الرياضيين  أكثر  هم  كانوا  الذين  أمامي 
وفزت  البطولة،  هذه  لقب  على  استحواذا 
ألصدق  أكن  ولم  كبيرلي  شرف  وهذا  عليهم 
هذا  في  يكون  أن  يحلم  رياضي  كل  ذلك، 
الذي  هو  أرنولد  المستر  أن  ويحلم  المسرح، 
يقدم له هذه الهدية، وهذا األمر من الصعب 
رجعت  عندما  حتى  هلل  الحمد  ولكن  تصديقه، 
سألته  سمت  باتريك  اإلنجليزي  وصديقي  أنا 
هلل  الحمد  بالكأس؟«،  رجعنا  فعال  نحن  »هل 
الناس  كل  ومن  ربي  عند  من  التوفيق  هذا 
تحملت  التي  زوجتي  وأولهم  معي  وقفت  التي 
كلها  واألمور  التحضير  وفي  التغذية  في  كثيرا 
كي أكون جاهزا دائما خالل هذه الفترة وسط 
ضغوط صعبة وكبيرة، فكنت قاسيا في بعض 
بالمناسبة  وهي  السماح  منها  وأطلب  األحيان 
األهلي  العب  الجدايمي  حسين  الرياضي  ابنه 
طرابلس السابق، وهي من عائلة رياضية وأريد 
تحضيري  وفي  بجانبي  وقفت  ألنها  أحييها  أن 
وتحملت كل شىء من أجل تحقيق هذا اإلنجاز.

■ شاهدنا من خالل بعض الصور كان هناك 
أرنولد  العالمي  البطل  وبين  بينك  حديث 

أثناء التتويج.. ماذا دار بينكما؟

التتويج كان بجانبي، وقال لي »فعال أنت  قبل 
جسمك من أجسام كمال األجسام الكالسيكية 
التي نبحث عنها، ونريدها في اآلونة األخيرة، لم 
نجد مثل هذا الجسم، كانت أجسام الرياضيين 
هناك  يكن  ولم  جدا،  كبيرة  البطن  مناطق 
بالمناسبة  وهو  الكلمة«،  بمعني  أجسام  كمال 
ذكر ذلك حتى في المؤتمر الصحفي، وقال لي 
أهنئك مرة أخرى أنت بالفعل تستحق وبجدارة 

أن تأخذ هذه الجائزة.
■ حدثنا عن ردود فعل الصحافة األميركية 

حول هذا التتويج؟
بعد التتويج بهذه البطولة كانت هناك ردة فعل 
والتي  والعالمية  األميركية  الصحافة  من  كبيرة 
اهتمام  هناك  وكان  اللعبة،  بهذه  عالقة  لها 
كبير منهم بهذا الحدث، وقد أجريت العديد من 
اللقاءات، حيث لم أخرج من القاعة إال بعد عدة 
أسئلتهم  وكانت  والتتويج،  العرض  من  ساعات 
تتركز حول جنسيتي وبلدي ..! قلت لهم أنا من 
ليبيا، العديد منهم ال يعرفني وهناك من يعرفني.
■ كيف كانت ردة الفعل تحديدا بأنك من ليبيا؟

هناك من ال يعرف ليبيا أين تقع، ولكن الحمد هلل 
عرفوا ليبيا من خالل هذه البطولة التي لم تحدث 
في التاريخ، فهي أول بطولة لرياضي يأخذ رخصة 
احتراف رياضي، ويشارك ألول مرة ويفوز باللقب 
وخصوصا  العالم  أبطال  من  العديد  بين  من 
األمريكان، لم تحصل في التاريخ أبدا رقم يسجل 

لبلدي الحبيب ليبيا وليس لكمال القرقني.
■ ماذا عن رد فعلك حول شائعة مشاركتك 

باسم دولة غير ليبيا؟!
من يقول هذا الكالم ليس وطني، وأنا ال أسمع 
الليبي فوق  العلم  إني رفعت  له، يكفيني شرفا 
يراني  أن  أريده  ال  هذا  ير  لم  والذي  المسرح 
أو حتى يذكر اسمي ..!، أنا رفعت العلم الليبي 
والذي لم يعترف بعلم االستقالل الخاص بعلم 
الشهداء فهو ليس بليبي وال يهمني مشاركته 
لي، حتى لما قدمني مذيع المسرح قدمني كمال 

القرقيني من ليبيا.
في  الليبية  الدولة  من  دعم  هناك  هل   ■

مسيرتك االحترافية؟
كمال  من  كان  والنفسي  المادي  الدعم  كل 
على  أحصل  لم  وأنا  بعيد  زمن  فمنذ  القرقني، 
أنا أريد منها فلوس  أي دعم، بالعكس الدولة 
سفريات  في  ومبيت  تذاكر  ثمن  من  سابقة 
سابقة، أنا لعبت باسم ليبيا ولم أحصل على أي 
دعم والذي يهمني في ذلك هو اسم ليبيا فقط 
يعشق  ومن  والمفقودين  والجرحى  والشهداء 

ليبيا من قلبه، وسأظل أعطي ليبيا.
■ هل يزعجك عدم المساندة؟

المفروض من الدولة أن تقف مع األبطال، خاصة 
األبطال العالميين أصحاب اإلنجازات، لكن الحمد 
العروض  من  العديد  جاءتني  العالمين  رب  هلل 
الرد  أعطهم  ولم  كبير،  بشكل  شركات  من 
الرسمي، وتركت ذلك لمدربي األميركي، ولكن 
قلت له »أحبذ أن تكون الشركة التي ترعى كمال 
القرقني شركة ليبية«، ونأمل أن ترتقي الرياضة 

الليبية وتصبح في مصاف الدول المتقدمة.
لبناء  الليبي  االتحاد  دور  عن  حدثنا   ■

األجسام برئاسة عادل القريو معك؟
القريو،  عادل  االتحاد  رئيس  مع  جيدة  عالقتي 
إشكالية  هناك  وكانت  تواصل،  هناك  ودائما 
بيني وبين االتحاد الليبي لبناء األجسام للهواة 
سنوات   5 منذ  حرماني  تم  حيث  والمحترفين، 
رخصة  من  وحرموني  االحتراف،  مشاركة  من 
أطلب  هنا  وأنا  أمور شخصية  بسبب  االحتراف، 
على  الحصول  على  العمل  الرياضيين  من 
مؤخرا  حصل  هلل  والحمد  االحتراف،  بطاقات 
كروت  على  تونس  في  ليبيين  رياضيين  ثالثة 
من  العمل  الرياضيين  جميع  وأدعو  االحتراف، 
أجل االحتراف الخارجي، ألن لدينا شباب وخامات 
جيدة وستصل لالحتراف الدولي إن شاء اهلل متى 

اعتمدت على نفسها.
األجسام  بناء  لرياضي  تقييمك  ما   ■
أبطاال  نصنع  أن  يمكن  وكيف  ليبيا؟  في 

عالميين؟
دوليا،  معروفين  غير  لكن  موجودون،  األبطال 
أنا  الخبرة،  وقلة  عنهم  المعلومات  قلة  بسبب 
حاليا أتدرب تحت إشراف مدرب عالمي وأدفع له 
راتب شهري، الموضوع يحتاج مصاريف كبيرة، 
تعرف  وأنت  ناشئي،  رياضي  على  وليس سهل 
الوضع في ليبيا، ليبيا دولة غنية لو انها تبنت 
العالمية،  إلى  للوصول  الرياضيين  من  عددا 

اتحادات  على  المبالغ تصرف  العديد من  هناك 
لأللعاب الجماعية لو صرفت على االلعاب الفردية 
الحصادة  العربية  الدول  أكبر  من  ليبيا  لكانت 
المالكم  حققه  ما  مثال  وخير  العالمية،  للقالئد 
اعتمد  الذي  الزناد  المالك  عبد  المحترف  الليبي 
على نفسه وحقق نتائج جيدة، وسوف يكون له 
شأن في االحتراف العالمي، بشرط أن يكون في 
ليبيا الرجل المناسب في المكان المناسب، من 
يحصل على منصب ال يريد تركه، إن كنت في 
تفرح  بسيطة كي  حاجة  لو  حتى  أخدم  منصب 
الناس وتقوم بدورك، وكم كنت سعيدا بفرحة 

الناس بإنجازي وما تحقق.
■ حدثنا عن البطولة المقبلة للماستر؟

وهو  العالم،  في  المدربين  أكبر  من  مدربي 
من  العديد  أخرج  الذي  هو  الجنسية،  أميركي 
أبطال العالم في العديد من البطوالت، تحدثت 
معه قبل سفري، وطلب مني الحضور إلى أميركا 
قبل البطولة بـ6 أو 7 أسابيع، وقال لي »تستطيع 
إمكانياتك  هل  لكن  أولمبيا،  بمستر  تفوز  أن 
تسمح بحضورك؟، قلت له أحاول الضغط على 
نفسي«، لكن لدي بطولتان وقعت عقديهما هذا 
العام، وال أستطيع التخلي عنهما، وسأكون في 
الموعد، بعد شهر رمضان المقبل، وسأكون في 

الموعد سواء جاء الدعم المادي أم ال.
■ ماذا عن أزمة المنشطات وعالقتها بلعبة 

بناء األجسام؟
استعمال  عدم  الرياضيين  جميع  من  أطلب 
الرياضي، وهناك  المنشطات ألنها تضر بجسم 
عن  المنشطات  يستعملون  الرياضيين  بعض 
طريق األطباء ويجب عليهم التأكد من ذلك قبل 
االستعمال، أما عن استعمال اإلبر يجب أن تكون 
تكون  ال  حتى  اإلبر  عن  مشرفة  الصحة  وزارة 
نتائجها سلبية ويجب استعمال األدوية األصلية 

حتى ال تسبب مضاعفات.
■ في نهاية الحوار..

نريد منك كلمة أخيرة ماذا تقول؟
أتقدم بجزيل الشكر للجميع، وكذلك المشرفين 
القرقني  صالة  في  أقيم  الذي  الحفل  عن 
وقد  فيه،  حاضرة  كانت  التي  الليبية  والنوبة 
الصور لعدد من  بالتعريف بها من خالل  قمت 
شاء  وإن  بها،  وأعجبوا  األمريكان،  الصحفيين 
البطولة  في  اإلنجاز  وأحقق  حاضرا  أكون  اهلل 
القادمة في المستر أولمبيا، كما أطلب من جميع 
كل  وأشكر  أنفسهم،  على  االعتماد  الرياضيين 
الليبيين على شبكة التواصل االجتماعي الذين 

كانوا خير سند لي حتى حققت هذا اإلنجاز.

● القرقني مع شوارزنيجر

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أين األكاديميون؟

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

في لقاء تليفزيوني أعلن رئيس الهيئة العامة 
طالل  الموقتة،  بالحكومة  والرياضة  للشباب 
أبو خطوة، وجود مئات األكاديميين من حملة 
منهم  الكثير  ووجود  والماجستير،  الدكتوراة 
واستمرار  للعمل  المالئم  المناخ  يمنحوا  لم 
تخرج  البدنية  للتربية  كليات  قرابة عشر  عمل 
الرياضي  المشهد  واصفا  رياضيا،  المؤهلين 
تتبوأ  شخصيات  وجــود  مستغربا  بالمرتبك 
لها..  مؤهلة  غير  وهــي  رياضية  مناصب 
األكاديميين  أبعد  أو  يبعد  مــن  وتــســاءل 

والمؤهلين؟ وهو سؤال يطرح باستمرار.
للجميع  رأيي تحتاج  الرياضة في  أن  وبقدر 
بقدر  وتجربة  خبرة  وصاحب  وغيره  أكاديمي 
قلص  أو  األكاديميين  أبعد  من  نتساءل  ما 
الساحة  في  موجود  بعضهم  ألن  دورهــم، 

ويمارس دوره.
سبيل  على  الرياضية  واإلدارة  الرياضي 
من  غيره  أو  األكاديمي  يقوده  مجال  المثال 
الشرائح الرياضية ويحتاج لموهبة، كذلك في 
في  تتوافر  قد  التعامل  ومهارات  القيادة  فن 

األكاديمي وقد ال تتوافر في غيره.
أبو خطوة رئيس  يبقى ما تطرق له طالل 
هيئة الرياضة موضوعا مهما ورمى حجرا في 
بعض  شعور  ظل  في  خاصة  الراكدة  المياه 
إبعادهم،  يحاول  من  هناك  بأن  األكاديميين 
وبعضهم لم يمارس دوره الرياضي المطلوب 
العلمي  دوره  يمارس  وإنما  االتحادات،  في 
المجال  مــن  أنــه  رغــم  الجامعات  فــي  فقط 
عديد  وحاليا  سابقا  وجــود  ورغــم  الرياضي، 
الرياضية،  االتحادات  يقودون  األكاديميين 
يقودها  حاليا  الليبية  األولمبية  واللجنة 
أكاديمي هو الدكتور جمال الزروق، وهم قبل 
ذلك من المجال الرياضي رياضيين ومدربين.

بات  مؤخرا  الرياضي  الوسط  أن  ــدرك  ن
مجاال لبعض ممن ال تتوافر فيهم المواصفات، 
المقنعة  غير  الشخصيات  بعض  ــود  ووجـ
والمكونات  واالتــحــادات  األندية  بعض  في 
المختصين  تراجع  ولكن  ــرى،  األخ الرياضية 
أن  كما  سبب،  الكفاءات  وأصحاب  المقنعين 
أصحاب نصف الموقف هو سبب آخر في تصدر 
بعض من هؤالء، وعلى بعض األكاديميين أن 

يلوموا أنفسهم أوال.

توهج البطل الليبي العالمي كمال القرقني، 
وفاز بالميدالية الذهبية فى بطولة »أرنولد 

كالسيك« للمحترفين في بناء األجسام 
التي أقيمت بالواليات المتحدة األميركية، 
بعد احتالله المركز األول من بين العديد من رياضي 

العالم، وتعد هذه هي أول ذهبية تسجل باسم رياضي 
ليبي في البطولة التي تحمل اسم بطل العالم والممثل 
األميركي المعروف أرنولد شوارزنيجر الذي سلم بنفسه 

الجائزة للقرقني في مشهد استحوذ على اهتمام 
مختلف وسائل اإلعالم العالمية.

تعد بطولة أرنولد كالسيك من أكبر بطوالت 
كمال األجسام ماديا بعد مستر أولمبيا، حيث أن 

الجائزة األولى في 2017 وصلت إلى 130 ألف دوالر 
نقدا، وسيارة من نوع هامر، وساعة روليكس، 

وتقام المنافسات في أواخر فبراير أو أوائل مارس 

بكولومبس, أوهايو, الواليات المتحدة األميركية، 
وبحصوله على الذهبية يدخل البطل الليبي ضمن أهم 
الالعبين على الساحة، كونه صاحب بطولة العالم ألكثر 

من خمس مرات، كما يعد من أقوى وأفضل األجسام 
العربية في الفترة األخيرة، فلم يستطع أي بطل عربي 
منازلته والتغلب عليه، باستثناء البطل المغربي محمد 

زكريا الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 في 
المغرب، وحقق المركز األول في فئة وزن أكثر من 

الـ100كغم، أمام هذا اإلنجاز الفريد حرصت 
جريدة »الوسط« على اللقاء بالقرقني 

في هذا الحوار المشترك مع راديو 
»الشبابية« لمعرفة أجواء البطولة 
ولقائه بالبطل األميريكي الشهير 

شوارزنيجر في أميركا وأمور 
أخرى.

القرقني: رفعت علم ليبيا في أميركا
حوار – الصديق قواس 

تفوقت على أربعة من أبطال 
الواليات المتحدة اعتادوا على 
قنص بطولة »أرنولد كالسيك«

شوارزنيجر قال لي: أين أنت؟
كنا نبحث عنك منذ زمن والفارق 

شاسع بينك وبين منافسيك ..!

فى  الكبيرة  الخمسة  المحلية  الدرويات  شهدت 
العبين   ٣ تسجيل  األسبوع  هذا  العجوز  القارة 
أربعة أهداف فى مباراة واحدة بالدوري »سوبر 
هاتريك«، واحتفظ هؤالء النجوم الثالثة بالكرة 

التي خاضت بها فرقهم تلك المباراة.
»للسوبر  المسجلين  الالعبين  أول  وكــان 
المحترف  الوطني  المنتخب  جناح  هاتريك« 
فى  صالح  محمد  اإلنجليزي  ليفربول  بصفوف 
مرمى واتفورد ثم األرجنتيني »ماورو إيكاردى« 
مهاجم فريق إنتر ميالن فى مرمى سامبدوريا 
بالكالتشيو األيطالى، واختتمها البرتغالي الدون 
جيرونا  مرمى  فى  برباعية  رونالدو  كريستيانو 

بالليغا اإلسبانية.
فى  القدم  لكرة  المنظمة  القواعد  وتنص 
أن  على  العالمية  المحلية  الــدوريــات  معظم 
يحتفظ الالعب الذي يسجل ٤ أهداف فى مباراة 

المباراة،  فريقه  بها  خاض  التى  بالكرة  واحدة 
القدم »الفيفا«  الدولي لكرة  وقد وافق االتحاد 
يمنح  أن  شأنه  من  الــذى  المقترح  هــذا  على 
للتألق، وكان هناك مقترح فى  الحافز  الالعبين 
الدوري السعودي بأن يحصل على الكرة الالعب 

الذى يسجل »هاتريك« لتحفيزالالعبين أيضا.
وكان صالح أول العب عربى يسجل ٤ أهداف 
فى  رباعيته  بعد  اإلنجليزي  بالدوري  مباراة  فى 
واتفورد، ورابع محترف مصري بشكل عام بعد 
مع  ذلك  كهربا  المنعم  عبد  محمود  حقق  أن 
فى  الوحدة  مرمى  فى  السعودي  جدة  اتحاد 
سبتمبر ٢٠١٦، وحسام حسن أول سوبر هاتريك 
شباك  فى  السويسرى  نيوشاتل  مع  مصري 
موسم  األوروبي  بالدوري  األسكتلندي  سيلتيك 
أهداف   ٥ زيدان  محمد  وسجل   ،١٩٩٢/١٩٩١
فى الدوري الدنماركي موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤ فى 

فوز ميتالند على كوبنهاجن بسداسية نظيفة.
ليفربول  تاريخ  فى  العب  رابع  هو  »صالح« 
يحقق هذا اإلنجاز بعد روبى فاولر ضد بولتون 
كل  مرمى  فى  أوين  مايكل  ثم  وميدلسبره، 
بروميتش،  وويست  فوريست  نوتنجهام  من 

ولويس سواريز فى مرمى نورويتش.
وعقب المباراة احتفظ صالح بالكرة ووقع 
قائد  وكشف  فريقه  العبى  كل  عليها  له 
جملة  كتب  أنه  هندرسون  جــوردان  ليفربول 

النجم  أيها  »أحسنت  فيها:  قال  بسيطة لصالح 
الكبير«.

بعد  للتألق من جديد مؤخرا  رونالدو  وعاد 
عدة شهور سيئة وسجل رباعية هزت أوروبا 
وبين  بينه  الذهبى  الحذاء  صراع  وأشعلت 
هدافى  وباقى  وكافانى  وميسى  صــالح 

القارة العجوز.

الفرعون صالح يسبق كريستيانو بـ »سوبر هاتريك«

طرابلس–محمد ترفاس
كشف االتحاد الليبي للدراجات مشاركة فريق 

الجمارك في طواف الصيدالنية المركزية 
بتونس، والذي سينطلق بداية من 20 مارس 

الجاري، السباق تشارك فيه فرق من ليبيا 
وإنجلترا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا والجزائر 

وتونس والسعودية، ويتكون الطواف من أربع 
مراحل متنوعة، وتصل مسافته إلى 700 كلم.

من جانبه قام رئيس االتحاد الليبي للدراجات، 
نورالدين التريكي، بمرافقة تدريبات المنتخب 

الوطني لمسافة 160 كلم من طرابلس وصوال 
إلى منطقة قصر خيار والشعافية مع العودة، 

حيث يستعد المنتخب 
للمشاركة في طواف 

الجزائر الدولي بنهاية 
مارس الجاري الذي 

يقام على مدى خمسة 
أيام تحت إشراف 

المدرب محمد التومي.

الجمارك جاهز لسباق دراجات تونس

مشاركة  الليبية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 
المتوسط  البحر  ألعاب  دورة  في  البالد 
مدينة  ــي  ف المقبل  أغسطس  خـــالل 
في  رياضيا   12 بـــ  اإلسبانية  طراغونة 
النية تتجه نحو  ألعاب فردية وكانت   10
المالية  ــة  األزم أن  غير  أوســع  مشاركة 
على  بظاللها  ألقت  الليبية  لألولمبية 
المشاركة بشكل عام وانعكست على عدم 
المنتخب  مشاركة  في  نهائي  قرار  وجود 
أن  رغم  بالدورة  القدم  لكرة  األولمبي 
المنتخب موجود والفرصة ال زالت متاحة 
بعدم  عدة شخصيات  من  مطالب  وسط 
حرمان المنتخب األولمبي من هذا الحدث 
دون  سنوات  أربــع  كل  مرة  يقام  الــذي 
إنما مشاركة مباشرة  تصفيات تمهيدية 
وهو ما يعنى تحقيق استفادة فنية كبيرة 
وفى  المستقبل  في  عليه  يعول  لمنتخب 
كرويا  اللعبة  في  متطورة  دول  وجــود 

حيث  المتوسط  البحر  حوض  دول  من 
تشارك في الدورة منتخبات بحجم فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا فضال عن منتخبات مصر 
والمغرب والجزائر وتونس وهو ما يمكن 
أن يستفيد منه المنتخب األولمبي الليبي.

بعد محاوالت عدة يبدو أن قرار المشاركة 

أصبح شبه مؤكد حسب معلومات أولمبية 
توافرت لجريدة »الوسط« وينتظر إعالن 
التأكيد لقرب حل األزمة المالية من جهة 
الليبية  باألولمبية  المسؤولين  ولشعور 
ناحية  من  والمشاركة  الحدث  بأهمية 
أخري خاصة أن المنتخب الليبي األولمبي 

 2005 الــعــام  إسبانيا  دورة  فــي  حقق 
تلك  النتائج مرضية فى  برونزية وكانت 

الدورة التي وفرت عناصر شابة.
وأعلن  الخط  على  دخل  الكرة  اتحاد 
رغبته في التغطية المالية للدورة لنــحو 
في  للمنتخب  البعثة  أعضاء  فردا هم   30
حالة عدم قدرة األولمبية على ذلك مما 
صعب  موقف  في  األولمبية  اللجنة  وضع 
الفرصة  إهدار  وعدم  المشاركة  بضرورة 

على منتخب شاب.
المنتخب  المشاركة ستكون من خالل 
وهو  القاضي  عياد  المدرب  يقوده  الذي 

للمشاركة  فنيا  الجاهز  19عاما  منتخب 
داخلية  لمعسكرات  برنامج  وضع  وسيتم 
وخارجية قبل المشاركة وسط سلسلة من 

المباريات الودية الدولية.
هي  الــدورة  هــذه  أن  المفارقات  من 
وكان  العام  لهذا  وتأجلت   2017 دورة 
حيث  طرابلس  في  تنظم  أن  المفترض 
شهد العام 2009 تقدم ليبيا بطلب تنظيم 
من  واحــدة  وهى  المتوسط  البحر  دورة 
أهم الدورات األولمبية في العالم وعمرها 
لجنة  وقتها  وزارت  الـــ60عــامــا  يتجاوز 
التفتيش والتفقد التابعة للجنة األولمبية 
للبحر المتوسط مدينة طرابلس باعتبارها 
ستنظم الدورة والتي يتم تنظيمها باسم 
المدن والتزمت طرابلس بالشروط وكانت 
والمالعب  المنشآت  في  نقلة  ستحصل 
شركات  قدوم  عن  اإلعالن  مع  الرياضية 
عالمية للتنفيذ كما كانت تجري محاوالت 
الليبية  الرياضة  في  نقلة  إلحــداث  جادة 
الخريطة  تتغير  أن  قبل  الوقت  بذلك 

السياسية في البالد والمنطقة بأسرها.

طرابلس »الحاضر- الغائب« وسط 
محاوالت الدفع بــ 12 رياضيا في 

10 ألعاب بدورة طراغونة اإلسبانية 

اتحاد الكرة يرفع الحرج عن األولمبية من أجل المتوسط
طرابلس–صالح بلعيد 

العطوشي  علي صالح  هانيبال صالح  الليبي  الشاب  تـوج 
ببطولة برلين للمالكمة، في واحدة من اإلنجازات الرياضية 
الداخل  في  األبطال  من  العديد  يحققها  التي  الجديدة 
خالل  اللعبة،  في  لبرلين  بطال  هانيبال  ليصبح  والخارج، 

المشاركة التي أقيمت منافساتها في ألمانيا.
يبلغ  زوارة  مدينة  ابن  الشاب  البطل 
رفقة  موجود  وهو  عاما،   15 العمر  من 
أسرته حديثا بألمانيا، وسبق له أن تـوج 
ببطوالت أخرى في البلد األوروبي، قبل 

أن يؤكد على موهبته وصعوده بقوة.
إنجازات  مع  هانيبال  ظهور  ويتزامن 

أخرى عالمية يحققها مواطنه المحترف 
الفوز  اعتاد  الــذي  زنــاد  عبدالمالك 
على  آخــرهــا  القاضية،  بالضربة 

مليز  جيفك  اإلنجليزي  المالكم 
غالسكو  مــديــنــة  حلبة  ــي  ف
الزناد  وتمكن  بأسكتلندا، 
الجولة  النزال في  من حسم 
الفنية  باللكمة  الثانية، 
القاضية، وأصبح على بعد 4 
نزاالت ليدخل عالم االحتراف 

لوزن 77 كلغ.

»هانيبال« بطل جديد في سماء المالكمة بألمانيا

■ سبها - رمضان كرنفودة
لدوري  بطال  القرضابية  نادي  فريق  تــوج 
موسم  عن  الجنوبية  بالمنطقة  الناشئين 
2018/2017، بعد فوزه بهدف على حساب 
الذي  اللقاء  خــالل  الهاني  نــادي  منافسه 
القطاعات،  دوري  مسابقة  ضمن  جمعهما 
نادي  لصالح  الحاسمة  المباراة  وأقيمت 
القرضابية على ملعب سبها البلدي، وشهدت 

المنافسات في مجملها ندية وقوة وإثارة.
فى  الناشئين  دوري  مسابقة  انطلقت 
أكتوبر الماضي بمشاركة 11 ناديا رياضيا 
الظروف  ورغــم  الجنوبية،  المنطقة  من 
خاصة  سبها  مدينة  تعيشها  التي  األمنية 
الرياضية لم  الحياة  إال أن  والجنوب عامة، 
تتوقف، فضال عن أزمة الوقود التي سببت 

عائقا في تحرك ونقل الفرق الرياضية.

القرضابية بطاًل لدوري الناشئين بالمنطقة الجنوبية

● مباراة سابقة لمنتخب الشباب أمام السعودية

● هانيبال

● صالح
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مــاذا حدث في اجتماعات العسكريين بالقاهرة؟
متــى تظهر نتائج ملموسة لهذه االجتماعات؟

مــن يعيق التوصل إلى هذه النتائج؟
أيــن هذه االجتماعات مما يحدث على األرض في ليبيا؟

لماذا ال يستطيع المشاركون االجتماع داخل البالد؟
المؤسسة  توحيد  إلنجاز  الوقت  اختزال  يمكن  كيـف 

العسكرية؟

الليبيون يعتبرون أرضهم معبرا دوليا. لذلك، ومنذ حقب النزوح من الغرب إلى الشرق، ومن الجنوب 
إلى الشمال، وبالعكس، تبقى على هذه األرض خليط منوي من كل حدب وصوب، وهذا الخليط 
خارجية  غاشمة  قوى  إال تحت ضغوط  الزمن  مر  على  متجانسا  يكن  لم  واحد  مكان  يجمعه  الذي 
التي تعاد دوريا كلما تالشىت أو ضعفت قوة  المكتظ بالحروب األهلية  أو محلية، ولعل تاريخنا 
الضغط الغاشمة التي ترغم العناصر المتناقضة على االنصهار مؤقتا، ولعل آثار القرى األمازيغية 
القديمة المبنية على قمم الجبال وعلى حواف أجراف عالية، أو ما سميته "عمارة الخوف"، يؤكدان 

على مدى التشظي التاريخي الذي صاحب هذا المحتوى البشري لهذه األرض المترامية.
المصادفة  عمق  نكتشف  جغرافية  حدود  حددتها  التي  السياسية  الهوية  عن  نتحدث  حين 
التاريخية التي أنتجت هذا الكيان الذي ما انفك يتساءل بشأن هويته منذ قرن تقريبا من األسئلة 
الموثقة وصوال إلى ما نشهده اآلن من حمى بحث على الجذور، رغم توحيد هذه الخارطة بواسطة 
الضغط االستعماري الذي حدد حدود ليبيا )الهوية السياسية( ككيان واحد، العام 1911، عن طريق 
مشروع االستيطان اإليطالي، الذي رسم هذه الخارطة لهذا المكان الذي كان طوال تاريخه تقريبا 

منضويا تحت توسعات إمبراطورية مخترقة للحدود والثقافة والوجدان واألرحام الخصبة للنساء.
كانت حدود ليبيا إبان الحقبة اإليطالية محددة جنوبا وغربا وشرقا وظل الشمال مفتوحا على 
الهوية الغازية الجديدة التي اعتبرت ليبيا شاطئها الرابع، والذي فقدته مع شواطئها الثالث بعد 
انتصار الحلفاء وعودة الشاطيء الليبي كحد شمالي رابع مع حصول هذا الكيان على استقالله العام 

.1951
الليبية لكل من  1954 أجري أول إحصاء لسكان ليبيا والذي تمخض عنه حق الجنسية  العالم 
تواجد فوق األرض فترة ذلك اإلحصاء السكاني، كمصادفة أخرى للهوية، والتي شملت عددا من 

اليهود الليبيين الذين مازال هواهم يحن إلى ليبيا ويطرب ألنغام المالوف والمرسكاوي.
عن  اإلجابة  محاولة  باألحرى،  أو  الليبية،  الهوية  مرة سؤال  ألول  طرح  الملكية،  المرحلة  إبان 
إبان ترؤس السيد عبدالحميد  الليبية"  هذا السؤال بشكل إجرائي من خالل أطروحة "الشخصية 
البكوش لرئاسة الوزراء الذي لم تتجاوز مدتها العشرة شهور، معلنا عن مشروعه الوطني المتعلق 
بالليبيين كمجتمع له خصائصه التاريخية والجغرافية التي ال تقصي انتماءاته الثقافية والوجدانية 
الدينية  بأبعادها  واتصال  انفصال  صالت  تحكمها  التي  الليبية  الشخصية  سماه  ما  أو  األوسع، 
والقومية والجغرافية المختلفة، وهو المشروع الذي أطاح به من المنصب في ذروة حمى القومية 

العربية التي كانت تبتلع بنهم شوفيني كل ذات جمعية تعلن عن خصائصها.
بعد االنقالب استلم مفاتيح صندوق الرمال الليبي مخبول قادم من الالمكان محموال على صدفة 
هوية  الغريبة  بمالبسه  مرة  كل  معلنا  الدنيا،  في شوارع  الليبية  بالهوية  فتسكع  أخرى،  تاريخية 
المرحلة، وبين الفضاء اإلسالمي والعربي واألفريقي والهندي أحمر واألصل الفاطمي، تلون الحاكم 
وتلونت معه البلد كحرباء مصابة بفوبيا اآلخر العدو .فألغى اسم ليبيا، وألغى حدود الدولة بذلك 
الطالء األخضر الممتد من المحيط إلى الخليج في الخارطة القابعة خلف قارئ النشرة المبشر كل 

مرة بهوية جديدة.
بعد فبراير وسقوط النظام، وكردة فعل على ذلك الهالم الذي لون به القائد راية الهوية، تطرف 
الليبيون في هويتهم لدرجة أنها سرعان ما انفجرت إلى هويات وهويات داخل الهويات، وأوطان 
داخل الوطن، واستعادت الضغائن القديمة حيويتها من جديد بعد أن استيقظت خاليا التعصب 
النائمة بفعل مخدر الدكتاتور الذي حافظ على هذه الهويات القبلية والجهوية الصغيرة في إفريز 

مثلما احتفظ في اإلفريز نفسه بجثث المعارضين له.
استعادت العصبيات المخدرة وعيها من جديد وأصبحت واقعا، وداخل األقاليم استعادت القبائل 
بعضهم  جذور  عن  يبحثون  جديد  من  الليبيون  وبدأ  البعض،  لبعضها  والعداء  التعصب  عافية 
البعض، ويرسمون داخل الخارطة خارطة جديدة لنتائج تحاليل الدي إن أي التي يجريها الحدس 
الشعبي، وبدأت حمى إحالة اآلخر المختلف إلى أصله التركي أو اليهودي أو األلباني أو اليوناني، 

مثلما افترض هذا الحدس العقابي يهودية أصول القذافي يوما ما.
ولم تعد الهوية وهما البد منه فقط لكنها أصبحت شرا البد منه.

هذا االستعداد الدائم للتشظي، وانفصال العناصر، حين تزول قوة الضغط الجامعة لها، ناتج عن 
فشل الدولة الليبية منذ نشأتها على خلق حالة انصهار وطني حقيقي، تحل فيه المواطنة الناتجة 
عن الجنسية محل الوالءات الجزئية، وتحل فيه دولة القانون محل العصبيات التي تبحث عن حماية 
األخيرة  العقود  في  الليبيين  جعل  ما  وهذا  قانونا.  المستقلة  الذات  غياب  في  قطيع  للفرد ضمن 
يصابون بحمى البحث عن انتماءاتهم القبلية أو العرقية حتى في قلب المدن والحواضر. االنصهار 
الوطني ال يتحقق إال حين يكون التمتع بجنسية هذا الوطن تمتعا حقيقيا، يغني اإلنسان عن أي 
لالنصهار  نبني مشروعا  أن  يمكن  ال  ألبنائه.  لتوريثه  يسعى  األمان  من  نوعا  يهبه  قطيع صغير 
الوطني إال في فضاء ديمقراطي، ودستور يضمن حق المواطنة، وتنمية بشرية ومكانية، وتعدد 
الجهات  يجعل مصالح  والمجتمع بشكل  الدولة  وإدارة  االجتماعية،  والعدالة  االقتصادية،  الموارد 

والفئات واألفراد متكاملة وليست متضاربة.
الهوية  داخل  تتماحك  هويات  أو  هوية  المسمى  الوهم  هذا  شيطنة  من  يحد  قد  ذلك  كل 
المفترضة، وما يترتب عنها من مخاوف من المركزية أو مشاعر باالضطهاد لدى الفئات المهمشة، 
المواطنة  المفترض أن ال يتعامل معها الدستور بهذا المسمى حين تكون  التي من  أو األقليات 
داخله مقدسة، وحين تكون حرية االعتقاد مكفولة، فكل دستور يقنن هوية الدولة من جانب قومي 
أو ديني يحمل بذور فساده في داخله كمدونة حقوق تخص أجياال متتابعة في عالم يتغير بسرعة 

وتتغير فيه فضاءات التفاعل.

 كل شيء

الليبيون والهوية

حني نتحدث عن الهوية السياسية التي حددتها 
حدود جغرافية نكتشف عمق املصادفة التاريخية 

التي أنتجت هذا الكيان

سالم العوكلي

توحيد المؤسسة العسكرية

أقوالهم
»ما يحدث في الساحة 

السياسية الليبية هو نتيجة 
تدخالت أجنبية، وهو ما يتضح 

من خالل تمسك األطراف 
بمواقفهم دون تغليب 

مصلحة ليبيا«.
رئيس المجلس االنتقالي 

السابق
مصطفى عبدالجليل

»ألول مرة نلمس إرادة 
في ليبيا في محاربة ظاهرة 
الهجرة السرية، بعد إصدار 

أكثر من 200 مذكرة توقيف 
بحق متورطين في تنظيم 

عمليات هجرة واتجار بالبشر«.

وزير الداخلية الفرنسي
جيرار كولومب

»نحاول قدر استطاعتنا 
إجراء انتخابات عامة في نهاية 

هذا العام«.

المبعوث األممي إلى ليبيا
غسان سالمة

تستعد الفنانة العراقية كلوديا إلحياء حفلها األول في العراق، 31 مارس، في مناسبة 
وأصبح  األخيرة  الفترة  البالد  شهدتها  التي  االستقرار  حالة  بعد  وذلك  الربيع،  أعياد 
هناك نشاطات فنية ورياضية وحفالت غنائية، ويتزامن الحفل مع افتتاح أكبر مدينة 

سياحية لألعراس في العراق.
كبير في  باهتمام  الذي يحظى  الحفل  وأعربت كلوديا عن سعادتها بسبب هذا 
العراق من خالل الدعاية المنتشرة في كل مكان واالستقبال الذي حظيت به من 
غنائية في  تلقت عروضًا كثيرة إلحياء حفالت  أنها  إلى  العراقي، مشيرة  الجمهور 
العراق خالل السنوات الماضية، إال أن سوء األوضاع كان يمنعها من ذلك. وأشارت 
كلوديا إلى أن العراق أصبح يتمتع باألمن واالستقرار في الفترة الحالية، وشهدت 
الفترة األخيرة انفتاحًا داخل البلد من خالل النشاطات واالستثمارات، وظهر ذلك 
في كم الحفالت الغنائية التي أقيمت في الفترة األخيرة وآخرها في رأس السنة، 

ومن المقرر أن يشارك في إحيائه المطرب العراقي محمود التركي.

االستقرار يعيد كلوديا للوطن

بين يوم وآخر، يسطع نجم ليبي جديد في سماء المهجر، ليحصد الميداليات والبطوالت في 
شالبي..  إحسان  الليبي  الرباع  مثل  األثقال،  رفع  في  أو  القرقني،  كمال  مثل  األجسام،  كمال 
ليبي  مالكم  مولد  معلنة  األلمانية،  برلين  مدينة  من  صيحات  دوت  الجاري،  األسبوع  مطلع 
جديد يضع قدمه على بداية طريق العالمية، إنه ابن مدينة زوارة، هانيبال صالح علي صالح 
ج مطلع األسبوع الجاري ببطولة برلين للمالكمة، ليعلن مولد نجم جديد  العطوشي، الذي توِّ

في هذه الرياضة التي كانت »محرمة« يومًا ما في ليبيا.
15 عامًا، وهو متواجد رفقة أسرته حديًثا في  البطل الشاب ابن مدينة زوارة يبلغ من العمر 
ج ببطوالت أخرى في البلد األوروبي، قبل أن يؤكد موهبته وصعوده  ألمانيا، وسبق له أن توِّ

بقوة.
بزوغ نجم الشاب هانيبال في عالم المالكمة، يتزامن مع تألق مواطنه المحترف، عبدالمالك 
زناد الذي اعتاد الفوز بالضربة القاضية، وآخرها على المالكم اإلنجليزي جيفك مليز في حلبة 
لوزن  االحتراف  عالم  ليدخل  نزاالت  أربعة  بعد  على  وأصبح  أسكتلندا،  في  غالسكو  مدينة 
ثابتة  بخطى  بريش،  أسعد  فتحي  الليبي  المالكم  أيضًا  يسير  الطالع،  حسن  ومن  كلغ..   77
بالضربة  اإلنجليزي  المالكم  على  الماضي  السبت  فاز  حيث  بمالطا،  االحترافي  مشواره  في 

الخفيف. الوزن  الثالثة في  الجولة  القاضية في 

143 مليون مهاجر ألسباب 
مناخية بحلول 2050
كشف تقرير للبنك الدولي أن عدد 

المهاجرين ألسباب مناخية يمكن أن يصل 
إلى 143 مليون شخص بحلول العام 2050، 

في ثالث مناطق من العالم، مدفوعين 
خصوصا بانحسار الناتج الزراعي وارتفاع 

منسوب البحار والنقص في المياه.
وفصّل التقرير أعداد المهاجرين 

المتوّقعين بحسب مناطق النزوح، وهي 
86 مليونا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، 
وأربعين مليونا من جنوب آسيا، و17 مليونا 

من أميركا الالتينية، وذلك في حال بقيت 
األمور على ما هي عليه.

وأجرى معدّو التقرير ثالث دراسات، 
أولها في أثيوبيا حيث يُتوّقع أن يبلغ النموّ 

السكاني 85 % بحلول العام 2050، فيما 
الهجرة ستزيد بسبب تراجع المحاصيل 

الزراعية.
وقال الباحثون إن العدد المتوّقع 

للمهاجرين ألسباب مناخية يمكن أن يتراجع 
بنسبة 80 % في حال اتخذت إجراءات "على 

جبهات عدة" لتقليص انبعاثات غازات 
الدفيئة المسببة الرتفاع حرارة األرض.

هوكينغ سيدفن
الى جانب نيوتن

سيدفن عالم الفيزياء الفلكية ستيفن 
هوكينغ في كاتدرائية ويستمنستر في لندن 
الى جانب عمالق آخر هو اسحاق نيوتن على 
ما اعلن ناطق باسم الكاتدرائية من دون ان 

يكشف عن موعد هذه المراسم.
وتقام جنازة هوكينغ في 31 مارس في 

كامبريدج حيث كان يقيم ويدرس الكثر من 
خمسين سنة على ما قال اوالده في بيان 

منفصل.. وتوفي هوكينغ المعروف باعماله 
حول اسرار الكون، في منزله في كامبريدج 

في 14 مارس عن 76 عاما.
وقال جون هال عميد الكلية حيث كان 

هوكينغ يدرس "من المناسب ان ترقد رفات 
البروفسور هوكينغ في الكاتدرائية الى 

جانب زمالء له من علماء كبار" ذاكرا نيوتن 
وتشارلز داروين.

ولم تمنع االعاقة هوكينغ الذي عانى 
من التصلب الجانبي الضموري وهو مرض 

عصبي انتكاسي يصيب الخاليا العصبية 
الحركية لدى الشخص البالغ وقد تسبب له 

بالشلل، من ان يصبح احد اعظم العلماء 
المعاصرين ويتحدى التوقعات التي لم تكن 

تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد 
اصابته بالمرض العضال العام 1964.

بعد الزناد.. بطل ليبي يشق 

طريق العاملية بـ »القفاز«
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