
قريبا في ليبيا

نقاشات ساخنة بني خبراء ومسؤولني

أين تعديل سعر الصرف؟
ونخب  مسؤولين  بين  واسعة  نقاشات  تدور 
الشامل  االقتصادي  البرنامج  حول  اقتصادية 
الذي  والنقدية  والتجارية  المالية  للسياسات 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  تبناه 
مطالبات  وسط  أشهر،   6 نحو  منذ  الوطني 
المالية  األزمـــات  لحل  عاجلة  ــراءات  ــإج ب

المتراكمة، من بينها تعديل سعر الصرف.
أعلن  الماضي،  أكتوبر  من  الثاني  وفي 
إعداد  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
التي  البرنامج،  بهذا  الخاصة  ــدراســة  ال

اشتركت في إعداده األطراف المعنية.
لجنة  أعدتها  التي  ــدراســة،  ال وتقترح 
35 خطوة تشمل إجراءات تعديل  العشرين، 
المصرفي،  القطاع  وتطوير  الصرف  سعر 
الخاص  القطاع  وتحفيز  الدعم،  ومعالجة 
الحكومي  اإلنــفــاق  فــي  إصــاحــات  ــرار  وإقـ

والمرتبات والبعثات والكثير.
بين  خافات  إلــى  يشيرون  خبراء  لكن 

بشأن  المركزي  والمصرف  الوفاق  حكومة 
أولويات تنفيذ هذا البرنامج، ويتحدثون عن 
الحل بسبب  عدم وجود »إرادة صادقة لقرار 
إرادة  المركزي وعدم  المصرف  إدارة  انقسام 
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه 

االقتصادي  بالملف  المكلف  معيتيق  أحمد 
اتخاذ قرار بتحويل الدعم إلى )نقدي(« .

من جهته، يرى أستاذ االقتصاد في جامعة 
إلى  تصريحات  في  الجديد،  مختار  مصراتة، 
البرنامج  هذا  على  يعاب  »ما  أن  »الوسط« 
االقتصاد  لمشكات  حًا  قدم  أنه  الضخم 
سنة  الخمسين  مدار  على  المتراكمة  الليبي 
أنه سينفذ  أعتقد  وال  واحدة،  دفعة  الماضية 
ألنه معقد، عاوة على غياب اإلرادة لتنفيذه«.

وأضاف: »نحن بصدد مشكلة آنية تحتاج 
للصرف  سعرين  وجود  وهو  عاجل  حل  إلى 

أحدهما رسمي، واآلخر بالسوق الموازية«.
تنفيذ  إعان  من  أشهر  ستة  نحو  وبعد 
عدة  المركزي  المصرف  نظم  ــة،  ــدراس ال
جلسات حوار مجتمعي الستطاع اآلراء بشأن 
آخرها  وكان  االقتصادي،  البرنامج  مضامين 
الماضي وضمت  ورشة عمل عقدت األسبوع 

نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني.
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مصراتة والزنتان تؤيدان 
توحيد املؤسستني 

العسكرية واألمنية
أعرب ممثلون عن مدينتي 

مصراتة والزنتان في غرب البالد، 
أمس األربعاء، عن تأييدهم 

العمل على تحقيق المصالحة 
الوطنية الشاملة، وتوحيد 

المؤسستين العسكرية واألمنية 
في البالد.. وأكد الجانبان، على 
»حرمة الدم بين أبناء الشعب 
الليبي كافة«، مشددين على 
»تحقيق أهداف ثورة السابع 

عشر من فبراير، التي قام بها 
الثوار الذين خرجوا إلسقاط 

االستبداد في بداية الثورة 
2011«.. كما أكد الجانبان على 

»مدنية الدولة وعدم السماح 
بعودة االنقالبات«، مؤيدين 

»توحيد المؤسستين العسكرية 
واألمنية المتمثلتين في الجيش 

والشرطة.

»سيدات ليبيا«
يضم 8 العبات محترفات
عقد الجهاز الفني لمنتخب ليبيا 

لكرة القدم )سيدات( اجتماعًا 
بالالعبات، قبل االستعداد 

للمرحلة المقبلة من مشوار 
التصفيات األفريقية.

وتناول الجهاز الفني 
للمتنتخب، خالل االجتماع، 

الشرح النظري للتدريبات وبعض 
اللوائح والقوانين الخاصة 

بكرة القدم قبل االستعداد 
العملي للمرحلة المقبلة.. 

ويواجه منتخب ليبيا لكرة القدم 
للسيدات في التصفيات نظيره 

اإلثيوبي، حيث تقام مباراة 
الذهاب في مصر يوم الرابع 

من أبريل المقبل، واإلياب في 
إثيوبيا يوم العاشر من الشهر 
ذاته.. ويعزز المنتخب الليبي 

صفوفه بثماني العبات يقمن 
حاليًا في الواليات المتحدة 

األميركية، إذ سيلتحقن 
بالمعسكر في مصر الذي 

سيسبق مباراة الذهاب.

القاهرة - الوسط

<  الصديق الكبير
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مواقيت الصالة - طرابلس

أنقذوا
»مدينة الموتى«!

ص 16

 تمديد

 حطام محطة

فضاء

 نفط

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، 
أمس األربعاء، إن عددًا من البلدان 

المصدرة للنفط اقترحت تمديد اتفاق 
خفض المعروض من النفط الذي أبرمته 

منظمة أوبك مع منتجين من خارجها 
منتجون مستقلون مع منظمة أوبك.

وأضاف اللعيبي أن المدة المقترحة هي 
ستة أشهر، لكنه لم يذكر الدول صاحبة 

هذا االقتراح.

الصينية  الفضاء  تعد محطة 
»تيانقونغ1-« جزءًا من برنامج فضاء 
صيني طموح، ونموذجًا أوليًا لمحطة 

.2022 مأهولة تدخل الخدمة العام 
كانت »تيانقونغ1-« وضعت في مدارها 

2011، وأكملت مهمتها بعد  العام 
خمس سنوات، وكان من المتوقع 

بعدها أن تسقط على األرض، وتشير 
التقديرات األخيرة إلى عودتها خالل 

الفترة بين 30 مارس و2 أبريل المقبل.
ومن المحتمل أن تحترق عند 

دخولها الغالف الجوي لألرض، غير أن 
بعض الحطام قد يسقط على سطح 

األرض

مليار13

 صقر بني صهيون!

زجاجة بالستيكية
يستهلكها البريطانيون سنويًا، أكثر من 
ثالثة مليارات منها تذهب إما للحرق أو 

المكبات أو ترمى في الطبيعة.

بحروبه  الجديد  المحافظين  صندوق  من 
قلب  ومن  الصدامية،  ونظرياته  الشرسة 

الخارجية في عصر جورج بوش  دواليب 
األميركي  الرئيس  اختيار  كان  االبن، 

بولتون  ترامب جون  دونالد 
القومي. لألمن  مستشارًا 

السيناريو  جلدتي  بين 
في  البعض  يقرأ  العراقي، 

الجديدة  بولتون  إطاللة 
أخيرًا« في نعش  »مسمارًا 

بل  الماللي،  إيران  مسلسل 
يتوقع آخرون أن يكون 
عملية  ألكبر  مهندسًا 

المتبقية  لآلمال  تدمير 
الفلسطينية،  القضية  في 

صهيوني«  »صقر  فهو 
بين  وما  بامتياز. 

في  الملفين  مسارت 
منطقة  تضع  بولتون،  عهدة 

الشرق األوسط يدها على 
صعب  الختيار  انتظارًا  قلبها، 

يعيد  وربما  نفسه،  فرض 
بؤرها  إلى  الماضي  أشباح 

من  مزيدًا  ويفجر  الملتهبة، 
الصراعات.

كل شيء

أهلي طرابلس 
يقترب من موسم 

الجفاف

راديو الوسط

سالمة: محاولة أخيرة لتعديل االتفاق السياسي
أثار تقرير نشرته إحدى الصحف العربية 
دون أن تشير إلى مصادر محددة الكثير 
عرضها  سرية  صفقة  حول  الجدل  من 
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
على المشير خليفة حفتر، قبل أن ينفي 
محمد  السراج،  باسم  الرسمي  الناطق 
لحفتر  عرضًا  قدم  السراج  أن  الساك، 
التطورات  أن  إال  السلطة،  بتقاسم 
ما يطبخ تحت  ثمة  أن  األخيرة تكشف 
أن كشف ممثل  بعد  نار خافتة، خاصة 
األمين العام لألمم المتحدة لدى ليبيا 
رئيس  لقائه  تفاصيل  سامة،  غسان 
عقيلة صالح  المستشار  النواب  مجلس 

في وقت سابق األحد.
وقالت البعثة األممية على صفحتها 
ــل االجــتــمــاعــي  ــواص ــت ــع ال ــوق ــي م ف
خال  ناقش  سامة  إن  »فيسبوك« 
آخر  النواب  رئيس مجلس  اجتماعه مع 
والتطورات  الليبية،  األزمة  مستجدات 

حول تعديل االتفاق السياسي.
فيما أشار سامة في مؤتمر صحفي 
مع  ناقش  أنه  إلى  اللقاء  عقب  عقده 
بينها  من  ملفات،  عدة  صالح  عقيلة 
في  يعيشوا  أن  من  الليبيين  »تمكين 
دستور  ظل  في  ممكنة  فرصة  أقــرب 
في  اإلســراع  وضــرورة  يحميهم،  واحد 
العام  نهاية  قبل  االنتخابات  ــراء  إج

الجاري«.
وردًا على تساؤل حول طبيعة جولة 
عنها  تحدث  التي  الثالثة  المفاوضات 
قال سامة:  أخيرًا،  األمن  مجلس  أمام 
غرار  على  ثالثة  جولة  إلى  أدعُ  »لم 
إنني  قلت  لكنني  بتونس،  حــدث  ما 
سأقوم بمحاولة أخيرة لتعديل االتفاق 
جزء  هي  القبة  إلى  والزيارة  السياسي، 
اقتربنا  ما  كل  ألننا  المحاولة،  من 
الدستور  على  االستفتاء  موعد  من 
الهيئة  تعديل  ــإن  ف االنتخابات  أو 

التنفيذية بات أمرًا غير مركزي، ويجب 
إلى  مفتوحًا  الموضوع  هذا  يبقى  أال 
بدء  عن  سامة  وكشف  نهاية«.  ال  ما 
الذي  الوطني  المؤتمر  لعقد  التحضير 

في  أعلنها  التي  من خطته  جزءًا  يمثل 
مع  التواصل  خال  من  وذلك  السابق، 

بعض األطراف في عدة مناطق ليبية.
مجلس  عضو  قال  أخرى  ناحية  من 

النواب  عدد  إن  هدية،  زايــد  النواب، 
الدعوة  بشأن  بيان  على  الموقعين 
السلطة  أزمة  إلنهاء  المشترك  للعمل 
التنفيذية ارتفع إلى 50 عضوًا. وأضاف 

هدية، في تصريحات إلى »الوسط« أن 
انضمام  بعد  للزيادة،  مرشح  »العدد 

ستة أعضاء«.
النواب  مجلس  في  أعضاء  ــان  وك

التي  بالدعوة  الماضي  السبت  رحبوا 
األعلى  المجلس  في  أعضاء  أطلقها 
الماضي  فبراير  من  الثاني  في  للدولة 
أزمــة  إلنــهــاء  المشترك  العمل  ــى  إل
تشكيل  وإعــادة  التنفيذية  السلطة 
عقد  إلى  داعين  الرئاسي،  المجلس 
بين  موسعة  حوارية  وجوالت  لقاءات 
آلية  حول  للتباحث  المجلسين  أعضاء 
جديد  مجلس  واختيار  االتفاق  تعديل 

وحكومة وفاق حقيقية.
ــدد من  وأكـــد بــيــان صـــادر عــن ع
النواب، اطلعت عليه »الوسط«، »على 
مجلس  أعضاء  بيان  نص  في  جاء  ما 
المجلس  أن  مــن  المذكور  الــدولــة 
عن  تمامًا  عجز  قد  الحالي  الرئاسي 
و  أجلها،  من  جاء  التي  بمهامه  القيام 
في مقدمتها توحيد المؤسسات وإنهاء 

االنقسام«.
وكان مجلس الدولة أشار في البيان 
الذي وقعه 54 عضوًا إلى أن هذه الدعوة 
تأتي بعد عجز المجلس الرئاسي الحالي 
عن القيام بأغلب مهامه، وفي مقدمتها 
باإلضافة  المؤسسات،  انقسام  إنهاء 
إلى أن تعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره 
أكبر  تشكل  التعطيل  على  المبنية 

العراقيل والتحديات.
لرئيس  األول  ــنــائــب  ال وكــشــف 
معزب،  محمد  للدولة  األعلى  المجلس 
النواب واألعلى  أن أعضاًء من مجلسي 
»اجتماعات  عقد  في  ــدؤوا  ب للدولة 
المجلس  تشكيل  لبحث  رسمية  غير 
لوكالة  أعلنه  مــا  ــق  وف الــرئــاســي«، 
»سبوتنيك« الروسية يوم األحد.. وقال 
»االجتماعات  إن  تصريحه  في  معزب 
خال  الرسمي  اإلطار  خارج  تعقد  التي 
األيام الحالية، جاءت بعد بوادر إيجابية 
عملية  في  قدمًا  للمضي  الجانبين  من 
السياسية،  المخرجات  بشأن  التوافق 
من  التالية  المراحل  إلــى  واالنتقال 

العملية السياسية في ليبيا«.

السراج ينفي تقديم عرض لحفتر

طرابلس، بنغازي ـ الوسط

ق الخناق على ساركوزي  »وثائق غانم« تضيِّ
ربما تحمل الوثائق التي خلفها وزير النفط السابق شكري غانم خيوًطا جديدة 
على  بالحصول  ساركوزي  نيكوال  السابق  الفرنسي  الرئيس  اتهام  قضية  في 
لعدة  األرجح  على  ستستمر   2004 العام  في  االنتخابية  لحملته  ليبي  تمويل 
أشهر إضافية.. وتقول جريدة »نيويورك تايمز« إن »غانم، الذي عثر على جثته 
المبالغ  إلى  تشير  وثائق  خلفه  ترك   2012 العام  فيينا  في  الدانوب  نهر  في 

المالية التي دُفعت إلى ساركوزي في العام 2007«.
وضربت أسوار من السرية على ملف القضية، التي يتردد بشكل واسع أن 
عديد الليبيين ممن كان لهم دور فيها توفوا أو في المنفى مما يصعب وضع 

صورة متكاملة ودقيقة للتحقيقات.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، األسبوع الماضي، توجيه االتهام رسميًا 
االنتخابية،  حملته  القذافي  معمر  العقيد  نظام  تمويل  قضية  في  لساركوزي 
ووضع القضاء الفرنسي ساركوزي قيد التحقيق، حيث ندد أمام القضاة بتعرضه 
ببراءته من  الفرنسي، دفع ساركوزي  التلفزيون  »للتشهير«.. وفي مقابلة مع 
تلك  )على  دليل  أي  أو  إفادة  أو  صورة  أو  وثيقة  توجد  »ال  إنه  وقال  القضية، 
االتهامات(. هناك فقط كراهية، وتشهير وحقد وبهتان«.وسخر ساركوزي من 
القذافي ومساعديه واصفًا إياهم بـ»القتلة والمجرمين الذين ال يمكن الوثوق 
بهم«.. وأوضحت »ذا نيويورك تايمز« أن القضايا الجنائية المعقدة في فرنسا 
يكلف بها قضاة بصورة خاصة يتمتعون بسلطات تحقيق واسعة، تتضمن إحالة 
متهمين للتحقيق الرسمي عندما يعتقدون أن األدلة تشير إلى مخالفات جسيمة.

تفاصيل ص6

أعضاء من مجلسي النواب واألعلى للدولة يعقدون  »اجتماعات غير رسمية لبحث تشكيل املجلس الرئاسي«
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فضيحة  آثار  لملمة  إلى  تهدف  خطوة  في 
اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن 
التواصل  موقع  مستخدمي  من  الماليين 
ــرارات  ق ــاءت  ج »فيسبوك«،  االجتماعي 
الشركة، األربعاء، إتاحة سيطرة أكبر لرواد 
خالل  من  خصوصياتهم،  على  موقعها 
تيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة 

اإلعدادات.
تحديثات  ستقترح  إنها  الشركة  وقالت 
البيانات  وسياسة  االستخدام  شروط  على 
حتى  المقبلة  األسابيع  خالل  الموقع  في 
المعلومات  ما هي  أفضل  نحو  توضح على 

التي تجمعها وكيف تستخدمها.
ــة »رويـــتـــرز«، تــواجــه  ــال وحــســب وك

قال  بعدما  عالميًا  غضبًا  »فيسبوك« 
أناليتيكا«  »كمبردج  شركة  إن  أكاديمي 
بيانات  جمعت  السياسية  لالستشارات 
ماليين المستخدمين دون حق الستهداف 
قبل  وبريطانيين  أميركيين  ناخبين 

انتخابات.
 18% قرابة  فيسبوك  أسهم  وتراجعت 
للمرة  الشركة  أقرت  16 مارس عندما  منذ 
األولى بتسريب بيانات مستخدمين لشركة 
النخفاض  أدى  مما  أناليتيكا«  »كمبردج 
مئة  قرابة  لـ»فيسبوك«  السوقية  القيمة 

مليار دوالر.
مسؤولي  كبيرة  إيجان  إيرين  وقالت 
الخصوصية في »فيسبوك« وآشلي برينجر 

»وصلتنا  للشركة:  العام  المستشار  نائبة 
رسالة واضحة وصارخة تفيد بأن الوصول 
من  وغيرها  الخصوصية  ــدادات  إعـ إلــى 
األدوات المهمة يكون صعبًا للغاية، وبأن 

علينا فعل المزيد إلبالغ الناس«.
قائمة  تصميم  تغيير  إلــى  وباإلضافة 
قالت  المحمولة،  الهواتف  على  اإلعــدادات 
مختصرة  قائمة  ستنشئ  إنها  »فيسبوك« 
حتى  الخصوصية،  إلعــــدادات  جــديــدة 
حساباتهم  تأمين  للمستخدمين  يتسنى 
أفضل.  نحو  على  الشخصية  ومعلوماتهم 
للمستخدمين  الــشــركــة  ستسمح  كما 
المنشورات  بــيــانــات  وحـــذف  بمراجعة 

وكلمات البحث الخاصة بهم.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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نجاح كبير حققته أغنية »نشتاق لك« التي أطلقها الفنان 
أيمن الهوني، بالتزامن مع االحتفاالت بعيد األم، وبين 
تسليط  إلى  الهوني  سعى  والمرج،  والشحات  البيضاء 

الضوء على التنوع الجمالي في البالد في موسم الربيع.
 فاجأ الهوني جمهوره بمشاركة الطفلة فاطمة ابنة 

األعوام الثمانية كبطلة للفيديو كليب.

»نشتاق لك«

ال تعتمد كثيرًا على أحد في هذه الدنيا، فحتى ظلك 
يتخلى عنك في الظالم

تداول رواد الصفحات الليبية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« صورًا لعرض أزياء نسائية، ُأقيم األسبوع الماضي 
في بمدينة بغازي، وأثارت هذه الصور جدال حول إقامة عرض 

أزياء، بين مؤيد ورافض.

»فيسبوك« يصالح مستخدميه بعد فضيحة البيانات الشخصية

#عرض_أزياء_بنغازي
نسخة  تطوير  إلــى  األميركية  ــل«  »آب شركة  تسعى 

جديدة قابلة للطي من هاتف »آيفون«.
وأوضح موقع »سي نت« التقني المتخصص أن »آبل« 
هواتف  من  جديدة  نسخة  تطوير  في  بدأت  بالفعل 
األميركية شاشات جديدة  الشركة  ُتطور  إذ  »آيفون«، 
الضغط  تحمل  على  القادرة  ليد«،  »مايكرو  نوع  من 

وتتمتع بمرونة كبيرة.
قادر  بها  بيكسل  كل  بأن  الشاشات  تلك  وستتميز 
على بث الضوء بشكل مستقل؛ مما يمكن المستخِدم 

من استخدام الشاشة في أقصى درجات االنحناء.
كى«   8« بتقنية  أيضًا  الجديدة  الشاشات  وستتمتع 
فائقة الدقة والجودة؛ مما يجعلها مثالية مع سماعات 
طاقة  ستوفر  أنها  على  عــالوة  االفتراضي،  الــواقــع 

البطاريات بصورة مذهلة.
أول  ليست  ــل«  »آبـ أن  ورغـــم 
شركة تعمل على تطوير تقنيات 
فإنها  للطي«؛  »قابلة  هواتف 
في  فعليًا  تــبــدأ  شــركــة  أول 
الطريقة  بتلك  شاشات  إنتاج 

والتقنيات.
بصورة  »آبــل«  تعلن  ولم 
المتوقع  الــمــوعــد  رسمية 
ــرح تــلــك الــهــواتــف  ــطـ لـ
تقارير  ولكن  والشاشات، 
عديدة أشارت إلى أن هذا 
العام  قبل  يكون  لن 

.2020

»آيفون« قابل لـ »الطي«!

شهدت السينما األميركية سيطرت األفالم المأخوذة من 
ألعاب الفيديو، حيث اتجه كثيٌر من المؤلفين في أميركا، 
فيديو،  ألعاب  من  مقتبسة  أفالم  من  السيناريو  لكتابة 
كان  حيث   ،»Street Fighter« فيلم  بدايتها  كان  التي 
أول مشروع ناجح من نوعه في العام 1994، الذي حقق 
إيرادات 100 مليون دوالر عالمياً، معلناً بدء حقبة من 
المقتبسة عن األلعاب، حيث إن األرباح جيدة  األفالم 

ومفاجئة بشكل مريب.
في اآلونة األخيرة تم طرح فيلم »Jumanji« للنجم 
داوين جونسون، وهو من األفالم التي حققت نجاحًا 
اإليــرادات، وقد تخطت  أميركا من حيث  كبيرًا في 
إيراداته أكثر من 30 مليون جنيه، وحقق إيرادات 

في العالم منذ طرحه ما يقرب من مليار دوالر.
من  إطار  في  أحداثه  تدور   »Jumanji« فيلم 
بالمدرسة  طالب  أربعة  حول  والتشويق،  الخيال 
تقحمهم داخل  لعبة قديمة  يكتشفون  الثانوية 
الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها.
تقف  التي  اختياراتهم  في  تتجسد  اللعبة 
أن  الوقت  مع  يدركوا  حتى  أنشطتهم،  عليها 

قيد  على  للبقاء  تحٍد  بل  لعبة،  مجرد  ليست   »Jumanji«
الحياة، وعليك أن تتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.

ونرى أيضاً في السينما فيلم »TOMB RAIDER« في جزئه الثالث، حيث قامت 
أنجلينا جولي ببطولة الجزأين الماضيين، وتأتي في الجزء الثالث، الذي ينتظر عرضه 
بدور السينما المصرية النجمة أليسيا فيكاندي، وتدور أحداث الفيلم حول والد »الرا 
كروفت« الذي ينضم لِعداد المفقودين بعد ذهابه للتنقيب عن خنجر »زيان« األثري، 

فتنطلق هي لتبحث عنه على جزيرة صينية مجهولة.

بات بإمكان مستخدمي تطبيق تشارك الصور »إنستغرام« 
استعراض المنشورات وفق التسلسل الزمني.

إنستغرام  مستخدمي  آلراء  وفقا  التحديث  هذا  وجاء 
لهم  تسمح  ال  التي  المنشورات،  عرض  كيفية  حول 

بمتابعة المحتوى من األقدم لألحدث.
التي  الجديدة«  زر»المشاركات  ميزة  المنصة  وتختبر 
تلقائيا،  حدوثه  من  بدال  التحديث،  وقت  اختيار  تتيح 

حسب »البوابة العربية لألخبار التقنية«.
ستظهر  الجديدة  المشاركات  أن  المنصة  وأوضحت 
عند النقر على الزر الجديد أعلى الصفحة الرئيسة لضمان 

مرونة االستخدام واالستمتاع.
كما يعمل هذا التحديث لضمان آخر المشاركات وأكثر 
المتابعات ألي مستخدم هي التي تظهر أوال في الصفحة 
كافة  المنشورات  رؤية  للمستخدمين  يتيح  مما  الرئيسة، 

في وقتها الحالي دون تفويت أي جديد.
وكشفت »إنستغرام« أنها تعتزم خالل األشهر المقبلة 
للصفحة  تجريها  التي  التحديثات  من  المزيد  مشاركة 
التطبيق  يكون  أن  الذي يسعى  لهدفها  تحقيقا  الرئيسة، 

المنصة األفضل للتواصل االجتماعي

ميزة جديدة في »إنستغرام«

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● صورة التقطها مصور أوروبي ألطفال في بنغازي العام 1904

كلمة1000

حسب رأيي .. ال موضوع حضارة وال 
ثقافة وال شيء، موضوع إن كل شخص 
يمثل نفسه واللي راضياه على روحها 
هكي هي حرة.. وفي أشر وطالعات من 

حواشين هلهن حتى هو عرض بس 
بطريقة مختلفة.

RoBa ElKerghali

الزين والشين في كل مكان تلقاه 
مش غير بنغازي، وبعدين الغلط 
ف الموضوع إن ماخلتش اإليفنت 

خاص وتصوير العارضات غلط بس 
الفكرة ف حد ذاتها حلوة يكون فيه 
ناس تصمم وممكن ترتقي ويبقى 

لنا دخل ثاني للبالد عن طريق 
التصميم والعروض.

   Sara Almagrby  

أفالم ألعاب الفيديو تسيطر 
على السينما األميركية

عرض أزياء في بنغازي 
ومركز مساج وغيرها 

من الفعاليات والمراكز 
الخجولة التي تمهد 

لدولة ليبرالية.

أنيس فتحي البرعصي

عادي، شن فيها مدام 
أزياء محترمه كل 

شيء في تقدم ورقي 
وحضارة. البالد الزم 

تنقو عليه وتقولو خيرنا 
مش نفس الدول 

المتقدمة في مواضيع ما 
أديرولهن سريب واجد 

خلوهن يمشن بالجو.

Seham Alhassy

نحن كمجتمع إسالمي 
المفروض داروه 
مغلق وحالل بين 

البنات، لكن الصور 
طالعات مش عارفة 
هل تطور أو انحالل، 
هذي ترجع لألخالق 

ونوع اللبس.
  Arwa Ahmed 

  Ghomari 

في  الجديد  اللغات  مــدرس  إلياس،  لــدى 
مدرسة ابتدائية في فنلندا، صبر ال ينفد على 
التكرار وال يشعر تلميذا أبدا بالحرج من طرح 
سؤال، واألكثر من ذلك أنه يمكنه الرقص. 

وإلياس أيضا.. إنسان آلي.
إنسان  من  اللغات  تدريس  آلة  وتتألف 
آلي ذي هيئة بشرية وتطبيق على الهاتف 
المحمول، وهو واحد من أربعة أجهزة في 
برنامج تجريبي بمدرسة ابتدائية في مدينة 

تامبيري الواقعة في جنوب فنلندا.
لغة   23 فهم  على  قادر  اآللي  اإلنسان 
والتحدث بها ومزود ببرامج تسمح له بفهم 
تشجيعهم  على  وتساعده  التالميذ  أسئلة 
التجربة  هــذه  في  أنــه  غير  التعلم.  على 
والفنلندية  باإلنجليزية  فقط  يتواصل 

واأللمانية.
مستويات  على  اآللي  اإلنسان  ويتعرف 
مهارة التالميذ ويعدل أسئلته طبقا لذلك. 

حول  للمدرسين  إفـــادات  أيضا  ويقدم 
منها  يعاني  التي  المحتملة  المشكالت 

التلميذ.
تعاملوا  الذين  المدرسين  بعض  ويرى 
إلشراك  جديدة  وسيلة  أنها  التقنية  مع 

األطفال في التعلم.
وقالت ريكا كولونساركا مدرسة اللغات 
لوكالة »رويترز«: »أعتقد أن الفكرة الرئيسة 
إشراك  هي  الجديد  الدراسي  المنهج  في 
األطفال وتحفيزهم وتنشيطهم«، وأضافت: 
أنواع  إلتاحة  األدوات  إحدى  إلياس  »أرى 
مختلفة من الممارسة وأنواع مختلفة من 

األنشطة في قاعات الدراسة«.
أن  أرى  المعنى  »بهذا  تقول:  ومضت 
اآللي والعمل معه شيء يتماشى  اإلنسان 
الجديد، وشيء يتعين  المقرر  بالتأكيد مع 
علينا كمدرسين أن نكون منفتحين عليه«.

يبلغ طوله  الذي  اللغات،  وإلياس معلم 

اإلنسان  أساس  على  مبني  تقريبا،  قدما 
الذي  البشرية  الهيئة  ذي  التفاعلي  اآللي 
لبنك  التابعة  أو(  إيه  )إن  شركة  طورته 
شركة  طورتها  ببرامج  ومزود  »سوفت«، 
»يوتلياس«، وهي شركة تعمل في تطوير 
برمجيات تعليمية لإلنسان اآللي االجتماعي.

وطورت شركة »أل روبوتس« الفنلندية 
اإلنسان اآللي معلم الرياضيات، والذي يعرف 
باسم أوفوبوت، وهو آلة صغيرة زرقاء يبلغ 

طولها حوالي 25 سنتيمترا ويشبه البومة.
التجريبي  المشروع  هذا  من  والغرض 
إذا كانت هذه اآلالت قادرة  هو معرفة ما 
على تحسين جودة التدريس، حيث يجري 
استخدام معلم آلي للغات وثالثة معلمين 
وتجري  المدارس،  في  للرياضيات  آليين 
تجربة »أوفوبوت« لمدة عام بينما اشترت 
المدرسة معلم اللغة اآللي إلياس، ومن ثم 

قد يستمر استخدامه لفترة أطول.



متابعات 03

المركز يُعاني من نقص اإلمكانيات رغم 
النداءات المتكررة.. لدينا عدد كبير

من المهاجرين المغاربة

 السعة االستيعابية للمركز تبلغ 600 
مهاجر فقط لكنّه يحوي ما اليقل عن 

1200 مهاجر

المركز يشهد حاالت والدة كثيرة.. 
وأغلب الجنسيات الوافدة أفريقية 
)نيجيريا السنغال إرتيريا إثيوبيا(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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المركز،  تأسيس  على  التعرف  نود  البداية،  في   •
وتبعيته؟

المركز تأسس منذ أربع سنوات، وهو في األصل مكتب 
مباحث الجوازات وشؤون األجانب وليس مركز إيواء لكنّ 
مسؤولية  نتحمل  جعلتنا  البالد  بها  تمر  التي  الظروف 
موقت،  بشكل  المركز  وظيفة  فتحول  المهاجرين،  إيواء 
الذي يتمثل  الشؤون ليست في دائرة عملنا  رغم أن هذه 
المتواجدين  لألجانب  القانونية  الوضعية  من  التثبت  في 

ليبيا. في 
لكنّ المركز يُعاني من مشكالت نقص في اإلمكانيات 
للمسؤولين،  أرسلناها  التي  والخطابات  النداءات  رغم 
لجهاز  رسمي  بشكل  يتبع  أصبح  المركز  أّن  إلى  باإلضافة 

.  2017 مكافحة الهجرة غير الشرعية منذ نوفمبر 
الرئيسية؟ للمركز؟ ومهامه  االستيعابية  السعة  ما   •

600 مهاجر فقط، لكنّ ذلك  المركز يستطيع استيعاب 
ال يحدث على اإلطالق حيث لم يمر شهر واحد على المركز 
المعاناة  1200 مهاجر، وهذه قمة  إال يضم ما اليقل عن 
هي  مهامنا  وأما  بالمركز،  العاملين  أو  للمهاجر  بالنسبة 
لفترة  عليهم  والتحفظ  وإسعافهم  المهاجرين  استقبال 

ترحيلهم. إجراءات  إتمام  لحين  مؤقتة 
•  وكم يبلغ عدد الموظفين بالمركز؟

فحاليًا  الوظيفي،  الكادر  نقص  في  تكمن  الكارثة 
برتب  المركز  يتبع  موظًفا   40 يقارب  ما  يجمع  المركز 
دوريات  إلى  مقسمين  مختلفة،  وتخصصات  مختلفة 
إنساني  وبشكل  يمكن  ما  بأقصى  بأدوارهم  يقومون 
ووطني وليس ألداء الوظيفة فقط ألنها أكثر من طاقتهم.

• ما وراء هذا التناقص في الكادر الوظيفي؟
وعندما  جوازات،  مباحث  مكتب  كنا  ألننا  قليل  العدد 
خاصة  وخطير  العمل صعب  وأصبح  إيواء  مركز  إلى  تحول 
وأّن  الصحية،  والتأمينات  الشروط  ألبسط  االفتقار  مع 
الحاالت  بعض  مع  نتعامل  أننا  السيما  مهددة  حياتنا 
أو  ينتقل  أن  الكثير  قرر  عناية  أو  وقاية  أي  دون  المرضية 
التي  المعدية  األمراض  من  سالمته  على  حفاًظا  يستقيل 

التنقل. أثناء  أو  بلدانهم  المهاجرين من  يحملها بعض 
التي يستقبلها المركز؟ • ما هي متوسط األعمار 

المركز يستقبل كافة األعمار واألجناس، فنحن نستقبل 
نستقبل  كذلك  الستينيات،  حتى  السن  وكبار  رضع  أطفااًل 

كاملة. عائالت 
التي تستقبلونها؟ الحاالت  التعامل مع  • كيف يجرى 

بمجرد استقبالنا دفعة جديدة، وبعد الحصر، يتم فصل 
بحيث  العائلي  الجانب  نراعي  ولكن  النساء،  عن  الرجال 
يتم  كدلك  ترحيلهم  وعند  أمهاتهم  بجوار  األطفال  يكون 
بالسفر  سواء  المكان  نفس  إلى  األب  مع  العائلة  ترحيل 

إلى بلدانهم أو مراكز إيواء أخرى بالبالد .
التصرف  يتم  وكيف  والدة  حاالت  المركز  شهد  هل   •

معها؟
أطفال  على  وأيضا  كثيرة  والدة  حاالت  يشهد  المركز 
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ولدوا  يكونوا  قد  الساعات  يتجاوزوا  لم  الوالدة  حديثي 
في عرض البحر أو أثناء تعطل المراكب وبالتالي إيوائهم 
لألسف  ولكن  توفيرها  نحاول  خاصة،  رعاية  يتطلب 

الكثير. تنقصنا 
• ماذا عن الجنسيات التي تستقبلونها، هل مقتصرة 

على دول معينة؟
الجنسيات الوافدة أغلبها أفريقية مثل نيجيريا السنغال 
تونس  أفريقية  الشمال  كذلك  الصومال،  إثيوبيا  إرتيريا 
مدن  ليبية من  جنسيات  تصلنا  ومؤخرًا  والمغربـ  والجزائر 

المجموعات. أحيانا في بعض  يتوافدون علينا  أخرى 
• ما الصعوبات التي تواجهكم في المركز؟

مثل  اإلنسانية  الحاالت  في  خاصة  كثيرة  الصعوبات 
اإلسعافية،  المشاكل  ومعالجة  فجأة  تحدث  التي  الوالدة 
بعض  وأحيانا  والجوع  والبرد  اإلرهاق  من  يعانون  حيث 
الحروق نتيجة تسرب الوقود واختالطه بماء البحر وتكون 
ما يتطلب  أي جسم تصله وهذا  حينها مادة حارقة وتضر 

ويتم  المركز  يفتقره  ما  وهو  التامة  الصحية  الرعاية 
فتكمن  الصعوبات  باقي  أما  اإلمكانيات،  بأبسط  تقديمه 
في نقص اإلمكانيات المادية واللوجيستية وضيق المكان 
ونقص  إقامتهم  فترة  وإطالة  المهاجرين  أعداد  وتزايد 

الوظيفي. الكادر 
الدولية والمحلية؟ المنظمات  • وماذا عن تعاون 

الهجرة  منظمة  من  طبيب  مع  التعاقد  جرى  مؤخرا 
االستمرارية  عدم  ولكن  لفترة،  معنا  وتعاون  الدولية، 
التزاماتها  وإيفاء  كامال  وجبها  ألداء  المنظمات  هذه  من 
الحاالت  بعض  أن  خاصة  ينسحبون  األطباء  جعل  المادية 
والدة  حاالت  كثيرة  وأحيانا  جراحية  عمليات  إلى  تحتاج 
ألبسط  نفتقر  نحن  خاصة  وقت،  أسرع  في  إسعافها  يجب 
إلى  نقلها  يتم  الحاالت  بعض  أن  السيما  اإلمكانيات، 
ولكن  المبالغ  سداد  يتطلب  ما  وهو  الخاصة  المصحات 
أجبر  مما  االلتزامات  تلك  من  الكثير  عن  تأخرت  المنظمة 
وبالتالي  الشخصية  المسؤولية  تحمل  على  األطباء  بعض 

انسحابهم. أعلنوا 
المنظمات  تعاون  عن  يُقال  ما  أن  يعني  ذلك  • هل 

الواقع؟ يخالف  الدولية 
الدولية  المنظمات  عن  ينشر  ما  ونتابع  نسمع 
في  ولكن  المهاجرين،  وشؤون  بالهجرة  المتخصصة 
الشكلية،  الزيارات  بعض  إال  منهم  شيئا  نرى  ال  الواقع 
إدارة  من  البيانات  على  للحصول  إحصائية  زيارة  وتكون 
الحاالت  المنظمات  تلك  ممثلوا  يُعاين  لم  كما  المركز، 

على أرض الواقع داخل المركز.
المحلية والحكومية؟ الجهات  • وماذا عن 

كل ما يتم تقديمه إلى اآلن هو عبارة عن جهود ذاتية 
ومحلية فقط، ونحن نتواصل مع اإلدارة المحلية لتقدم ما 
اإلمكانيات،  نقص  أيضًا  تشتكي  ولكنها  تقديمه  يمكن 
البديل  بتوفير  فخاطبناها  الكادر  نقص  بخصوص  أما 
تدريب  فرصة  على  مؤخرا  وحصلنا  النقص  وتعويض 
وضم بعض العناصر ونشرنا إعالنا عن بدء التسجيل ليتم 

تدريبهم في دورات مكتفة لالنضمام.
المهاجرين  معاملة  سوء  بشأن  يُروج  ما  عن  ماذا   •

في بعض مراكز اإليواء؟
المتواضعة  واإلمكانيات  المكان  ضيق  في  المشكلة 
يمكن  ما  أقصى  نقدم  ذلك  ورغم  المهاجرين،  وازدحام 
الترفيه  نحاول  فترة  وكل  إنسانية،  معاملة  من  تقديمه 
السياسية  أو  الدينية  المناسبات  بعض  باستغالل  عنهم 
السابعة  الذكرى  في  أقمنا  حيث  ترفيهيًا،  يومًا  لنجعله 
لثورة فبراير حفاًل للمهاجرين، وكذلك رتبنا رحلة ترفيهية 
بعض  مع  بالتعاون  المدينة  لروضة  المركز  ألطفال 
التي  المشاكل  بعض  ينفي  ال  وهو  األهلية،  الجمعيات 
المشاكل  بعض  تحدث  كما  االزدحام،  مع  خاصة  تحدث 
مشاجرات  وأحيانًا  أنفسهم  المهاجرين  بين  والخالفات 

لفصلهم. ونضطر  الجنسيات  بعض  بين 
• هل هذا يعني أنكم لم تتلقوا أي دعم؟

الجهات  بعض  من  ومتقطعًا  بسيًطا  دعمًا  تلقينا 
الجهات  بعض  من  بسيط  دعم  إلى  باإلضافة  الدولية، 
تستنزف  األعداد  أن  رغم  مستمر،  وليس  وموقت  المحلية 
سبيل  فعلى  االستمرارية،  وتتطلب  اإلمكانيات  من  الكثير 
األغدية  أو  األغطية  أو  األدوية  بعض  تقديم  المثال 

لفترة  المهاجرين  من  عدد  حاجة  يسد  لألطفال  والحليب 
عددهم  يتزايد  وأحيانا  المزيد  يتطلب  وبعدها  محددة 
فترة  أن  خاصة  إضافية،  لحصص  حاجة  في  ونكون 
األطفال  وجود  مع  السيما  أيام،   10 عن  تقل  ال  ترحيلهم 
ال  التي  واألشياء  والتطعيمات  للحليب  يحتاجون  الذين 

. يمكن االنتظار أو االستغناء عنها 
الترحيل؟ • كيف تتم عمليات 

لكنها  المركز،  عن  جدًا  العبء  تخفف  الترحيل  عمليات 
تأتي متأخرة بعد أن تكون أثقلت كاهل المهاجر والمركز 
األربع  السنوات  طيلة  يحدث  وسريع  منتظم  ترحيل  فال 
ولكن  تأمينها  الهجرة  منظمة  بدأت  مؤخرا  إال  الماضية 
وجامبيا  نيجيريا  مثل  محددة  وجنسيات  قليلة  بأعداد 
أو  اآلسيوية  الجنسيات  أم  أفريقية فقط  واألغلب جنسيات 

أفريقية. الشمال 
طريق  عن  تحدث  الترحيل  علميات  جميع  هل   •

فقط؟ الطيران 
يجرى  حيث  بري  وترحيل  مؤقتة،  ترحيل  علميات  هناك 
ظروف  نتيجة  استيعابًا،  األكثر  للمراكز  برًا  ترحيلهم 
قطاع  من  االعتداءات  لبعض  الحافالت  تتعرض  أمنية 
وأحيانًا  استغاللهم  أو  المهاجرين  ابتزاز  ويتم  الطرق 
من   10% يقارب  بما  نسبيًا  يكون  الترحيل  تهريبهم، 

المتواجدين من مطار زوارة إلى طرابلس.
الترحيل من مركز إلى آخر يتطلب تنسيًقا أمنيًا وإمكانيات 
لوجيستية، نظرًا إلمكانيّة تعرضهم لتحويل الوجهة حيث 
ثم  الطريق  في  المهاجرين  يرافق  من  وإبعاد  تعنيف  يتم 
الدولية  فالمنظمات  اإلفراج عنهم،  ابتزاز هؤالء مقابل  يتم 
المواد  بتوفير  اآللية  تلك  تسريع  بإمكانها  حيت  البطيئة 
للمراكز بسهولة وتسريع عملية الترحيل وتوسيعها فترحيل 

30 مهاجرًا مما ال يقل عن 600 مهاجر ال يعني شيء .
• هل المنظمات الدولية هي من تشرف على عمليات 

الترحيل؟
الدولية،  المنظمات  إشراف  تحت  يكون  الترحيل  نعم 
المنظمات  هذه  من  الشكلي  التعاون  من  أستغرب  ولكن 
لتوزيعها  النظيفة  المالبس  الترحيل  يوم  تحضر  التي 
الرأي  أمام  الئق  بمظهر  يظهروا  لكي  المهاجرين  على 
معاناة  تشهد  التي  الطبيعية  األوقات  خالف  على  العام 
تلك  اهتمام من  الشتاء دون  المهاجرين خاص في فصل 

المنظمات.
التي ينتمي  التواصل مع حكومات الدول  •  ماذا عن 

المهاجرون؟ إليها 
في بعض األحيان يطالب المهاجرون من إدارة المركز 
العودة،  في  برغيتهم  حكوماتهم  إلى  نداءات  بتوجيه 
بخصوص  مؤخرًا  الجزائرية  القنصلية  مع  التواصل  وجرى 
وتمت  المركز،  لدى  المحتجزين  الجزائريين  األشخاص 
عليهم  للتعرف  القنصلية  من  مندوب  وحضر  ااستجابة 
المغربية  القنصلية  من  ونأمل  إجراءاتهم،  واستكمال 
المحتجزين  رعايها  لتفقد  الجزائرية  القنصلية  تحدوا  أن 
المهاجرين  لدينا عددًا كبيرًا من  أّن  المركز، خاصة  لدي 

حاليًا. المغاربة 

قال المقدم أنور أبو ديب مدير مركز إيواء 
المهاجرين زوارة إن المركز يُعاني من نقص 

اإلمكانيات رغم النداءات والخطابات التي 
أرسلها المركز للمسؤولين، الفتًا إلى أّن السعة 

االستيعابية للمركز تبلغ 600 مهاجر فقط، لكنّه 
يحوي ما اليقل عن 1200 مهاجر.

وأشار أبو ديب في حوار مع »بوابة الوسط«، إلى 
أّن المركز الواقع زوارة 120 كم غرب طرابلس، 
يشهد حاالت والدة كثيرة تحتاج إلى مزيد من 
الرعاية، الفتًا إلى أّن أغلب الجنسيات الوافدة 
أفريقية مثل نيجيريا السنغال إرتيريا إثيوبيا 

الصومال، باإلضافة إلى جنسيات من تونس 
والجزائر والمغرب.

وأوضح أّن ترحيل المهاجرين يكون بنسبة 10% 
من المتواجدين يجرى نقلهم من مطار زوارة 

إلى طرابلس، ومن ثمّ إلى بلدانهم، منوهًا بأّن 
أغلب األعداد المتواجدة في المركز من الجنسيات 
المغربية، موضحًا في الوقت نفسه أن المنظمات 
الدولية المتخصصة بالهجرة وشؤون المهاجرين 

متقاعسة عن أداء مهامها، باستثناء بعض الزيارات 
الشكلية.

إلى نص الحوار:-

مدير مركز إيواء المهاجرين في زوارة أنور أبوديب

الجزائر–عبدالرحمن أميني

زوارة - فدوى كامل 

»فرونتكس«: زيادة تدفقات املهاجرين القادمني 
من ليبيا حاليا »غير متوقع«

»دوفيلبان«: الحل في ليبيا فيدرالي و»الصخيرات« 
وجهود سالمة مسلسالت صعبة

األسبق،  الفرنسي  الوزراء  رئيس  حث 
تشكىل  على  دوفىلبان،  دومىنىك 
ليبيا بضمانات  دولة فىدرالىة في 
األراضي،  لبعض  ذاتي  لحكم  واسعة 
بين  التفاق  التوصل  بعد  وذلك 
برعاية  ليبيا  في  السياسية  األطراف 
اتفاق  واصًفا  الدولي،  المجتمع 
إلى  األممي  المبعوث  وجهود  الصخىرات 
بـ»المسلسالت  سالمة  غسان  لىبىا 
لمزاىدات  تعرضها  بسبب  جدًا«،  الصعبة 

الفاعلىن.
بين  مقاربة  دوفيلبان  دومينيك  وقدم 
ندوة  خالل  والسوري  الليبي  الوضعين 
وقال  الماضية،  الليلة  الجزائر  في  سياسية 
جهود  أو  بالمغرب  الصخىرات  »اتفاق  إن 
لىبىا  في  المتحدة  لألمم  الخاص  الممثل 
أو  جنىف  مسلسالت  أو  سالمة،  غسان 
بالتأكىد  هي  لسورىة،  بالنسبة  األستانة 
أنا  اعتبار  على  جدًا،  صعبة  مسلسالت 

الفاعلىن«. لمزاىدات  معرضة 
السابق  الفرنسي  المسؤول  وأعاد 

عنوان  حملت  التي  الندوة  خالل  التذكير، 
الكلمة  إعطاء  الصمت:  بين  »التوفيق 
حرب  رفض  عندما  مخاوفه  بأن  للسالم« 
والحظها  سنوات،  مرور  بعد  تأكدت  العراق 
الفرنسية  العسكرية  التدخالت  بعد  الجميع 
حالة  إلى  أدت  التي  ليبيا،  في  والبريطانية 
من  حالة  وسببت  المجتمع  وتدمير  الفوضى 

االستقرار«. الفوضى وعدم 
يشار إلى أن دوفيلبان كان معارضًا الغزو 
عندما   2003 العام  في  للعراق  األميركي 
الخارجية  الشؤون  وزير  منصب  يتولى  كان 

الفرنسية.
السابق  الفرنسي  الوزراء  رئيس  وقال 
سماه  ما  بسبب  تولدت  مالي  في  األزمة  إن 
فيها  تسبب  التي  بليبيا«،  الحرب  »عدوى 
التدخل العسكري الغربي الذي مهّد الطريق 

اإلرهابية. الجماعات  أمام 
عقد  إلى  دوفىلبان  دومىنىك  ودعا 
شاكلة  على  األوسط،  للشرق  كبىر  مؤتمر 
الذي   1973 لسنة  هلسنكي  مؤتمر  نموذج 
للتعاون  جدىد  نموذج  إطالق  من  مكن 
الدولي  التعاون  تعبئة  على  وحث  بأوروبا، 
على  للرد  والعدالة  االستخبارات  مجال  في 

اإلرهاب بأكبر قدر من الحزم.

قال المدير التنفيذي لوكالة حرس الحدود األوروبية 
المتوقع  غير  »من  إنه  ليجيري  فابريس  )فرونتكس( 
على  ليبيا،  من  القادمين  المهاجرين  تدفقات  زيادة 

األقل ليس في الوقت الحالي«.
وكالة  طائرات  أن  صحفية،  تصريحات  في  وأوضح 
منطلقة  لمهاجرين  تدفقات  اكتشفت  الحدود  حرس 
اعتراضها،  يتم  لم  والتونسية  الجزائرية  السواحل  من 
إنهم  قال  أمنية«،  »مخاوف  يشكل  ذلك  أن  إلى  منوهًا 

معها. التعامل  على  يعملون 
تم  اآلن  إلى  يناير  مطلع  منذ  أنه  ليجيري  وأعلن 
وسط  طريق  على  شرعي  غير  مهاجر  آالف   6 اعتراض 
انخفاضًا  بذلك  مشكلين   ، المتوسط   األبيض  البحر 
 ،2017 عام  من  الفترة  س  بنف مقارنة   62% بنسبة 
الليبية  السواحل  من  قين  ل المنط نسبة  أن  مؤكدًا 
العام  في   95% بـ مقارنة  منهم،   71% حوالي  تبلغ 

السابق.
الحدود  حرس  لوكالة  التنفيذي  المدير  وعزا 
إلى  الليبية  السواحل  من  التدفقات  تراجع  األوروبية 
معدلها  زاد  حيث  تونس  من  المنطلقة  تلك  ارتفاع 

.20% 2018 إلى  في عام 
غير  الهجرة  لطرق  سلوًكا  الجنسيات  أكثر  وحول 
إريتريا  من  المهاجرين  أن  ليجيري  أكد  الشرعية، 
منذ  العجوز  القارة  إلى  المبحرين  قائمة  تصدروا 
عدد  بلغ  فيما  شخص،   1500 الحالي  العام  بداية 
يليهم  مهاجر،   1200 التونسية  الجنسية  حملة 
)ظاهرة  والليبيون  الباكستانيون،  النيجيريون، 

العاج. ساحل  ومواطنو  تزايد(  إلى  جديدة 
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األطقم  أزمة  مع  الطبي  مركز سبها  تعامل  كيف   ■
الطبية األخيرة؟

رصاص  ووصول  قذائف  لسقوط  المركز  تعرض  عندما 
إلى أقسام المركز وتعرض بعض المرضى إلصابات، لم 
تتوقف األطقم الطبية عن مواصلة العمل، كما لم يغلق 

المركز أبوابه أثناء االشتباكات.
تفانيهم  الماضية  الفترة  خالل  أثبتت  الطبية  األطقم 
لفترة  المكوث داخل عملهم  أداء عملهم من خالل  في 
أسبوعين أو أكثر، وعملت أطقم المركز رغم عدم توافر 
األمنية،  الظروف  جانب  إلى  للتنقل  الوقود  أو  السيولة 

ومنهم من وصل المركز على األقدام.

السكان  من  كبير  عدد  مع  المركز  يتعامل  كيف   ■
رغم قلة اإلمكانات؟

ضآلة  رغم  الطبي  سبها  مركز  عاتق  على  كبير  العبء 
لكن  الكافية،  غير  الطبية  والمستلزمات  األطباء  عدد 
حسب  الخدمة  لها  ويقدم  الحاالت  يستقبل  المركز 

المتوافر.

والوفاق  الموقتة  حكومتا  معكم  تعاملت  كيف   ■
خالل األزمة؟

كانت  الوفاق  حكومة  لكن  الحكومتين،  مع  تواصلنا 
المصحات  بعض  بمخاطبة  قامت  حيث  تفاعال،  أكثر 
كما  المستعجلة،  الــحــاالت  الستقبال  والمستشفيات 
قافلة  تكوين  وتم  سبها،  في  الخاصة  العيادات  خاطبت 

13 عنصرا من جراحة أعصاب وعظام  طبية تتكون من 
قافلة  وهناك  المركز،  لمساعدة  وتحضير  عامة  وجراحة 
مثل  تخصصات  تضم  المقبل  األسبوع  ستصل  أخــرى 
المركز ثالث سيارات  الباطنة ونساء ووالدة، كما تسلم 

إسعاف من جهاز اإلسعاف بطرابلس، منها سيارة عناية 
فائقة.

مديري  من  تشكلت  التي  األزمة  لجنة  عن  ماذا   ■

مستشفيات الجنوب؟
آلية  ووضع  المشاكل  تحديد  هي  اللجنة  هذه  وظيفة 
عالقة  وال  العالقة،  ذات  الجهات  مع  ومتابعتها  لحلها 
للجنة بالجانب المالي مباشرة من حيث شراء األدوية أو 

غيرها، ولم تتسلم أية مبلغ حتى اآلن.

■ ماذا قدمت منظمة الصحة العالمية لمركز سبها؟
هناك تعامل جيد مع المنظمة منذ فترة من خالل برامج 
لتدريب وتقديم بعض اإلمدادات مثل االحتياجات الطبية 
كان  وغيرها،  والجراحة  الطوارئ  مستلزمات  خصوصا 
آخرها عيادة متنقلة جرى تسلمها من المنظمة وتساهم 

في الفحص ومعالجة الجروح في بعض األحياء .

مركز  تسلمما  التي  والجرحى  القتلى  عدد  كم   ■
سبها خالل االشتباكات؟

المركز تسلم سبعة قتلى ونح 32 جريحا.

من  طبية  أطقم  الستقدام  خطة  هناك  هل   ■
الخارج؟

نعم، لجنة األزمة الطبية تعمل على رفع رواتب العناصر 
تكون  حتى  الجنوب،  في  المساعدة  والطبية  الطبية 
طاردة  وليست  للعمل  جاذبة  منطقة  الجنوبية  المنطقة 

لألطقم الطبية.
مالية  عالوة  بمنح  الرئاسي  المجلس  من  قرار  صدر 
الجنوب  بمنطقة  المساعدة  والطبية  الطبية  للعناصر 
والكفرة  والقطرون  غات  مثل  المناطق  وبعض   175%

تصل إلى 200%.
وهي  العمل،  وزارة  موافقة  عقب  دول،  أربع  خاطبنا 
الستقدام  والفليبين،  وبنغالديش  وأوكرانيا  السودان 
و300  طبي  عنصر   300 بينهم  من  أجنبي،  عنصر   600
الرئاسي  المجلس  مخاطبة  وجرى  مساعد،  طبي  عنصر 
والعمل  الصحة  وزارتي  من  لجنة  بتشكيل  قرار  إلصدار 

الستكمال اإلجراءات.

■ كم عدد المترددين واإليواء بمركز سبها الطبي؟
خالل  الطبي  للفحص  متردد  ألف   745 استقبل  المركز 
وصلت  كما  الجنوب،  مناطق  مختلف  من   2017 العام 
حاالت اإليواء إلى 21 ألفا، جميعهم جرى تقديم الخدمات 

الطبية لهم من عمليات أو عالج بكافة األقسام.

جلسات  أولى  نظر  الماضي،  األحد  القضاء  أجل 
الوقود  تهريب  في  متهمين  خمسة  محاكمة 
عدم  بسبب  المقبل،  أبريل  أول  إلــى  الليبي، 
حضور مترجم عن أحد المتهمين، وفقما ذكرت 

وزارة العدل.
الخمسة حضروا  المتهمين  الوزارة إن  وقالت 
إلى مجمع المحاكم بطرابلس خالل أولى جلسات 
بينهم  مختلفة  جنسيات  تشمل  التي  المحاكمة 
سفير  األحد  جلسة  حضر  حيث  كرواتي،  متهم 
الممثل  كونه  مصر  لــدى  كرواتيا  جمهورية 

الدبلوماسي لبلده في ليبيا.

كانوا  الوقود  تهريب  قضية  قي  والمتهمون 
 )SoveviGN M( المالطية  الناقلة  متن  على 

والمضبوطة من البحرية الليبية قبالة الساحل.
المعني  األممي  الخبراء  لفريق  تقرير  وكــان 
بليبيا كشف مؤخرا عن معلومات سرية وتفاصيل 
شبكة تهريب الوقود، الفتا إلى أن معظم عمليات 
التصدير غير المشروع للمنتجات النفطية المكررة 
إلى  ليبيا تتم في منطقة زوارة، مشيرا  بحرا في 
»وجود حوالي 70 زورقا، تكون إما ناقالت صغيرة 
تستخدم  مخروطية،  شباك  ذات  صيد  سفن  أو 

خصيصا لنشاط تهريب الوقود«.

ُيحـاول أعيـان قبيلتـي التبـو وأوالد سـليمان 
فـي  ُوّقـع  الـذي  المصالحـة  اتفـاق  ترجمـة 
ُتنهـي  األرض  علـى  إجـراءات  إلـى  رومـا، 
علـى  مسـتمرة  حلقاتـه  تـزال  ال  صراًعـا 
الطرفيـن  بيـن  متقطعـة  اشـتباكات  وقـع 
تزهـق مزيـًدا مـن األرواح، فـي وقـت ُيلقـي 
االتفـاق  تنفيـذ  عرقلـة  مسـؤولية  الطرفـان 
علـى بعضهمـا البعض، السـيما مـع تكهنات 
حول قـدرة األطـراف الراعيـة على جعـل هذا 
ذهبـت  مشـابهة  التفاقـات  مغايـًرا  االتفـاق 
أدراج الريـاح كانت أغلبهـا برعايـة اجتماعية 

قبليـة.
أحـد  دازي  آدم  قـال  السـياق  هـذا  فـي 
أعيـان ومشـايخ قبيلـة التبـو بمدينة سـبها، 
بكافـة  رومـا  باتفاقيـة  التبـو متمسـكون  إّن 
أمـام  الوحيـد  العائـق  أرجـع  لكّنـه  بنودهـا، 
التنفيـذ إلـى وجـود »كتيبـة عسـكرية مقرها 
فـارس  كتيبـة  وهـي  سـبها  قلعـة  داخـل 
أوالد  أبلغـوا  أنهـم  إلـى  الفًتـا  سـابًقا«، 
التـي  المصالحـة  وفـود  وجميـع  سـليمان 
تواصلـت معهم سـواء مـن الشـرق أو الغرب 
اتفـاق  تنفيـذ  تعرقـل  التـي  الجزئيـة  بهـذه 

. المصالحـة 
إلـى  تصريحـات  فـي  دازي  وتابـع 
ممـدودة  التبـو  »أيـادي  أّن  »الوسـط« 
أي  نرفـض  ولـم   ،2011 منـذ  للمصالحـة 
للمصالحـة  يسـاعد  أو  للمصالحـة  طـرف 
أن  موضًحـا  سـليمان«،  أوالد  وبيـن  بيننـا 

المصالحـة  علـى  أثـر  السياسـي  الصـراع 
الوقـت نفسـه  ليبيـا عامـة، منوًهـا فـي  فـي 
التبـو وأوالد سـليمان  بيـن  المصالحـة  بـأن 

فـزان. اسـتقرار  إلـى  سـتؤدي 
مسـعود  السنوسـي  أّكـده  نفسـه  األمـر 
أوالد  لقبيلـة  االجتماعـي  المجلـس  رئيـس 
إلـى  تصريحـات  فـي  قـال  الـذي  سـليمان، 
باتفاقيـة  متمسـكة  قبيلتـه  إن  »الوسـط« 
أن  يمكـن  »ال  قائـاًل:  بنودهـا،  بكافـة  رومـا 
نخـل بـأي اتفـاق، خاصـة وأن القبيلـة ليـس 
أي  مـع  فنحـن  أحـد،  مـع  خصومـة  لديهـا 
ليبـي يريـد السـالم واالسـتقرار لربـوع ليبيـا 

يريـد  شـخص  أي  مـع  وضـد  الشـمل،  ولـم 
فصـل الجنـوب الليبي، وضـد تمزيق النسـيج 

االجتماعيـة«. مكوناتـه  بـكل  الوطنـي 
وتابـع مسـعود أّن »قبيلـة أوالد سـليمان 
لـن تسـمح بـأي خـالف مـع قبيلـة القذاذفة، 
تاريـخ  وبينهـم  أخـوة  القبيلتيـن  ألن 
واألخـوة  والديـن  الـدم  ويجمعهـم  طويـل 

والمصاهـرة«.
المصالحـة  اتفـاق  علـى  التوقيـع  وجـرى 
فـي رومـا برعايـة المجلـس الرئاسـي ووزارة 
عـن  ممثليـن  وبحضـور  اإليطاليـة  الداخليـة 
حيـث  والطـوارق،  سـليمان  وأوالد  التبـو 
بيـن  والدائـم  الشـامل  الصلـح  علـى  نـص 
الطرفيـن، وجبـر الضـرر للمتضرريـن والتزام 
إيطاليـا بدفـع القيمـة الماليـة لذلـك، وإخالء 
األماكـن العامـة للدولـة والبوابـات مـن كل 
للجهـات  وتسـليمها  المسـلحة  التشـكيالت 
مطـار  فتـح  إلعـادة  والتعـاون  المختصـة، 
سـبها، واعتبـار القتلـى الذيـن سـقطوا مـن 
الطرفيـن شـهداء، ورفـع الغطـاء االجتماعـي 

المجرميـن. عـن 

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس  وجه 
عاجلة  خدمات  بتوفير  السراج،  فائز  الوطني، 
التخفيف  محاوالت  إطار  في  الجنوبية،  للمنطقة 
منذ  المنطقة  تشهدها  التي  ــة  األزم حــدة  من 

أسابيع.
لألزمات  تــراكــمــًا  الليبي  الجنوب  ويعاني 
تشهده  ما  خلفية  على  بالخدمات،  المتعلقة 
بين  اشتباكات  من  الماضي  فبراير  منذ  المنطقة 
سليمان«،  »أوالد  وقبيلة  »التبو«،  قبيلة  كتائب 
ــزوح  ون وجــرحــى  قتلى  سقوط  ــى  إل أدى  مما 

العشرات من العائالت إلى خارج المدينة.
لمتابعة  المشكلة  اللجنة  أعضاء  لقائه  وخالل 
المجلس في طرابلس، دعا  الجنوب بمقر  أوضاع 
أن  إلى  مهامها  في  اللجنة  استمرار  إلى  السراج 

يتم توفير كافة احتياجات الجنوب األساسية.
التي تضم  اللجنة  أعضاء  بحضور  اللقاء  وجرى 
ووزيرة  األمين،  المهدي  والتأهيل،  العمل  وزير 
الشؤون االجتماعية فاضي الشافعي، ومعاون آمر 
الحرس الرئاسي العقيد محمد الكري، حيث طالب 
السراج بـ»وضع خطة عمل عاجلة قصيرة المدى، 

تضمن توفير الخدمات للمنطقة الجنوبية«.
أن  الوفاق  حكومة  عن  صــادٌر  بياٌن  وأضــاف 

أعضائها  وتقييم  اللجنة  لتقرير  استمع  السراج 
للوضع في المنطقة الجنوبية، على خلفية الزيارة 
الميدانية التي قاموا بها، كما ناقش الحلول التي 
التي  المشكالت  لمعالجة  اللجنة  أعضاء  طرحها 

مرت بها المنطقة.
رئيس  باسم  الناطق  قال  متصل  سياق  وفي 
اللجنة  إن  السالك،  محمد  الرئاسي،  المجلس 
لألزمة،  حلوالً  قدمت  بالجنوب  المعنية  الوزارية 
وذلك خالل زيارتها مدينة سبها نهاية األسبوع 
المعنية  ــراف  األط مع  اجتمعت  حيث  الماضي، 
باألزمة، لمناقشة جوانب األزمة سواء من الناحية 
معالجة  ناحية  من  أو  النار  إطالق  ووقف  األمنية 

األوضاع اإلنسانية.
عقده  صحفي  مؤتمر  خــالل  السالك،  وأشــار 
ضرورة  أكدت  المعنية  األطراف  أن  إلى  االثنين، 
اجتمعت  حيث  التصعيد،  ووقــف  ــة  األزم إنهاء 
السراج  مع  طرابلس  إلــى  عودتها  فــور  اللجنة 
الجنوبية،  المنطقة  في  للوضع  تقييمها  وقدمت 
والحلول  الميدانية  الــزيــارة  خــالل  أنجزته  ومــا 
المجلس  أن  إلى  الفتًا  ــة،  األزم لحل  المقترحة 
الدماء  لحقن  ملموسة  بخطوات  يقوم  الرئاسي 

والوصول إلى وقف إطالق النار في المنطقة.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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خدمات عاجلة للجنوب

التحقيق في واقعة ضرب »طالبة أجدابيا«

سبها - رمضان كرنفودة

القاهرة - الوسط

الطرفان يتمسكان ببنود »اتفاقية روما« والتحفظات ترهن التنفيذ

السراج يوجه بوضع خطة لتخفيف األزمة

عريش لـ »الوسط«: استقدام 600 عنصر أجنبي لحل أزمة مركز سبها الطبي

● مركز سبها الطبي يستلم شحنة إمدادات طبية

● قبائل التبو وأوالد سليمان يوقعون اتفاق مصاحلة بالعاصمة اإليطالية

تأجيل محاكمة 5 مهربني للوقود

اتفاق مصالحة التبو وأوالد سليمان يبحث عن منقذ

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني 
اإلفراج عن مواطن ليبي من السجون 

الروسية يدعى »عبد الرحمن فرج« دون أن 
تذكر سبب سجنه، مشيرة إلى أنه قضى 9 

أشهر في السجن بروسيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب 
االثنين إن »وزارة الخارجية الليبية أنجزت 

إطالق سراح المواطن الليبي يوم اإلثنين 26 
مارس 2018 بعد جهود دبلوماسية متواصلة 

ومتابعة خاصة من وزير الخارجية محمد 
سيالة شخصيا«.

ولفتت الخارجية إلى أن السفارة قامت 
بتأمين مغادرته إلى أرض الوطن بعد إتمام 

إجراءات السفر وغيرها وبحضور مصطفى 
أبو سعيدة القائم بأعمال السفارة الليبية 

بجمهورية روسيا االتحادية«.
وأشارت الخارجية إلى أن »المواطن 

الليبي غادر روسيا عبر مطار فنوكفا الدولي 
بالعاصمة موسكو على متن شركة الخطوط 

الجوية التركية عائدا إلى ليبيا«.

اإلفراج عن مواطن ليبي 
من السجون الروسية

سبها  مركز  مدير  عريش،  عبدالرحمن  الدكتور  كشف 
الطبي، مخاطبة أربع دول أجنبية عقب موافقة وزارة 
 300 بواقع  أجنبي،  عنصر   600 الستقدام  العمل، 
محاولة  في  مساعد،  طبي  عنصر  و300  طبي  عنصر 
لتحسين أوضاع المركز الذي يشهد نقصا في األطقم الطبية.

المجلس  أن  إلى  »الوسط«  إلى  حــوار  في  عريش  وأشــار 
الرئاسي منح عالوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة 
غات  مثل  المناطق  وبعض   175% بنسبة  الجنوب  بمنطقة 

والقطرون والكفرة بنسبة تصل إلى 200%.
للفحص  متردد  ألف   745 استقبل  المركز  أن  وأضــاف 
الجنوب،  مناطق  مختلف  من   2017 العام  خالل  الطبي 
المركز  أن  إلى  الفتا  إيــواء،  حالة  ألف   21 إلى  باإلضافة 
ومن  طبيا،  عنصرا   13 من  تتكون  طبية  قافلة  تسلم 
تضم  المقبل  األسبوع  خالل  أخرى  قافلة  تسلم  المقرر 

تخصصات مثل الباطنة ونساء ووالدة.
وإلى نص الحوار..

عالوة للعناصر الطبية بالجنوب بنسبة 175 % وبمناطق أخرى 200 %

المركز استقبل 745 ألف متردد 
للفحص الطبي خالل العام 2017 

و21 ألف حالة إيواء

تسلمنا 3 سيارات إسعاف من 
طرابلس.. وقافلة طبية بكافة 

التخصصات تصل األسبوع المقبل 

أحد أعيان التبو: كتيبة 
عسكرية بقلعة سبها وراء 

عرقلة اتفاق المصالحة مع 
أوالد سليمان

السنوسي مسعود: قبيلة 
أوالد سليمان لن تسمح بأي 

خالف مع قبيلة القذاذفة

في  طالبة  على  بالضرب  التعدي  واقعة  أثارت 
إحدى مدارس مدينة إجدابيا، جدال واسعا عبر 
التواصل االجتماعي، ما دفع وكيل عام  مواقع 
أبوالحاسية  علي  سالم  الدكتور  التعليم  وزارة 
في  للتحقيق  لجنة  بتشكيل  قــرار  إلصـــدار 

الواقعة.
عمر  حمد  فرحات  فاطمة  الطالبة  وتعرضت 
»النهضة«  مدرسة  مدير  قبل  من  للضرب 
 190 رقم  القرار  إصدار  قبل  أجدابيا،  بمدينة 
الدكتور  برئاسة  لجنة  بتشكيل   ،2018 لسنة 
من  كل  وعضوية  الطيار  آدم  أحمد  مرعي 

محمد،  عاشور  وعزالدين  مفتاح،  يحيى  محمد 
الطالبة  تعرض  واقعة  في  التحقيق  تتولى 

للضرب.
ساهم  مــن  كــل  اســتــدعــاء  للجنة  ويــحــق 
بشكل مباشر أو غير مباشر في واقعة الضرب 
المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار، 
الماضي  األحد  من  بدءا  أعمالها  باشرت  حيث 
مارس  من شهر  والعشرين  الخامس  الموافق 

الجاري.
وكان فيديو للطالبة أثار ردود فعل واسعة 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  انتشاره  بعد 
لضرب  تعرضت  إنها  الطالبة  فيه  قالت  حيث 
من  تحريض  بعد  مدرستها  مدير  من  مبرح 

إحدى المعلمات.

طبرق - فراس بن علي

شبكة  كــوابــل  مجهولة  عناصر  ســرقــت 
شــؤون  بمنظومة  الــخــاصــة  االتــصــاالت 
إلى  باإلضافة  ــرت،  س بمدينة  العاملين 
انقطاع  في  تسبب  ما  بالشبكة،  العبث 
والمباني  اإلداري  المبنى  عن  االتصاالت 

المجاورة له.
وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان 
بإجراءات  الخاصة  المنظومة  إن  الثالثاء، 
الكوابل،  سرقة  جــراء  توقفت  الموظفين 

ــة  تــأخــر اإلجــــراءات اإلداريـ ــى  إل مــا أدى 
الجهات  الــشــركــة  ــت  ودعـ بالمنظومة، 
أجل  من  التعاون  إلى  بالمنطقة  االعتبارية 
للكهرباء  العامة  الشركة  ممتلكات  حماية 
التي  العامة  الممتلكات  من  تعتبر  التي 

تقدم الخدمة للجميع.
على  الحفاظ  في  صعوبات  ليبيا  وتواجه 
مع  واالتــصــاالت  الكهرباء  شبكة  تشغيل 

تضرر اإلمدادات جراء عمليات السرقة.

سرقة كوابل 
اتصاالت
 في سرت



الجامعي  خاصة  ليبيا  في  التعليم  قطاع  يزال  ال 
يواجه تحديات جمة، كواحد من الملفات المعقدة 
التي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى 
حلول عملية تنتشله من األزمات؛ كنتيجة طبيعية 
لالنقسام السياسي والصراع األمني، قدم الخبراء 
السنوات  إلنجاح  حلول  عدة  إزاءه  والتربويون 
الدراسية، لكن انقسام مؤسسات الدولة حال دون 

تنفيذ أية حلول.
بحاجة  أيضًا  يزال  ال  التعليم  جودة  تحسين 
إلى مقترحات وحلول، فضاًل عن اهتمام من قبل 
المسلحة  الصراعات  لكن  الرسمية،  المؤسسات 
على  سلبية  بتأثيرات  تلقي  الليبيين  الفرقاء  بين 

القطاع الذي ال يمتلك أبسط المعايير الدولية.
في  مسؤولين  آراء  استطلعت  ــوســط«  »ال
لمعرفة  تــدريــس  هيئة  ــاء  ــض وأع الــجــامــعــات 
من  القطاع  انتشال  دون  تحول  التي  اإلشكاليات 

أزماته.
عبدالحميد  الدكتور  وليد،  بني  جامعة  رئيس 
يجعل  السيولة  غياب  »إن  ــال:  ق الشندولي، 
األدراج، حتى  المطروحة حبيسة  واألفكار  البرامج 
أو  العرقلة  من  نوع  هناك  فسيكون  ُوجدت  وإن 
التباطؤ«، الفتًا إلى أن الجامعة لم تتلَق أية ميزانية 

رغم قرب نهاية الربع األول من العام 2018.
صرف  سرعة  التعليم  وزارة  الشندولي  وناشد 
ميزانية جامعة بني وليد، التي تعتبر من الجامعات 
الناشئة، وهو ما يشير إلى ضرورة أن ال تتعامل 
أخرى،  جامعات  أو  وبنغازي  طرابلس  كجامعتي 
ألننا  استباقية  ميزانية  إلى  بحاجة  »نحن  قائاًل: 
جامعة ناشئة نحتاج لكثير من التجهيزات، فلدينا 
كلية  في  الطالب  يتخرج  معامل، حيث  بال  كليات 
علوم تطبيقية ولم يمارس أي جانب عملي لعدم 
الطبية  التقنية  المعامل والعينات مثل كلية  توفر 

والزراعة أو العلوم أو الحاسوب«
الكادر  عقبة  تعاني  الجامعة  أن  إلى  وأشــار 
وأعضاء  الموظفين  بعض  إن  حيث  الوظيفي، 
موقتة  مصنفة  بعقود  معينون  التدريس  هيئة 
وإلى حد اآلن لم يتقاضوا رواتب، إضافة إلى قرار 
العامة  الخزانة  من  مبرر  أي  نجد  لم  المعيدين. 

لعدم صرف مستحقات هؤالء منذ سنتين«
وأرجع رئيس جامعة بني وليد األزمة إلى وجود 
انقسام سياسي وحكومتين بما أثر على الميزانية 
العامة، وهو االنقسام الذي هز مصداقية الجامعات 
يوم  يأتي  أن  »نخشى  قائالً:  العالم،  أمام  الليبية 
وتصبح فيه شهادة الجامعات الليبية ال تساوي شيئًا 
أمام جامعات العالم بسبب االنقسام والوضع الحالي«

كما لم تتمكن الحكومات الليبية خالل السنوات 
الماضية من وضع خطة لقطاع التعليم، من أجل 
التعليم،  لوضع  نوعية  نقلة  لتحقيق  اعتمادها 
السيما مع غياب معايير تضمن تخرج طالب يمتلك 

قدرات تعليمية تؤهله لسوق العمل.
عميد كلية التربية بجامعة بني وليد، الدكتور 
اآلن  تعمل  الكلية  »إن  قــال:  الــعــزوزي،  يونس 
بأقل اإلمكانات، لكنها تغلبت على أبرز المشاكل 
والعقبات، رغم أنها تعاني نقص المواد التشغيلية 

على  الكلية  أقسام  معظم  تعتمد  حيث  للمعامل، 
المعامل مثل األحياء والكيمياء والفيزياء«.

األمني  الوضع  تعاني  الكلية  أن  إلى  وأشــار 
السيئ إلى اآلن، حيث لم تتم السيطرة على الوضع 
األمني خاصة مع وجود أشخاص من خارج الكلية، 
تقع  الكلية  باعتبار  المشاكل  أبرز  يمثل  ما  وهو 
أكثر  أبوابها  الكلية  أغلقت  حيث  المدينة،  وسط 

من مرة بسبب الوضع األمني السيئ.
وتابع بالقول: »إن أبرز المشاكل أيضاً هو القرار 
119 الخاص بأعضاء هيئة التدريس الذين لم يتم 
الكلية غير  إلى مبنى  اليوم، إضافة  إلى  تعيينهم 
المتكامل، الذي يحتاج إلى استكماله ليسع عددًا 
أكبر من الطلبة، مشيرًا إلى ضرورة »الحصول على 
الميزانية الكافية والمطلوبة للجامعة بما يمكنها 
من تنفيذ مشروعاتها وبرامجها التنموية وتغطية 
مع  والعمل  والتشغيلية  التسييرية  مصروفاتها 
وزارة التخطيط ووزارة المالية لتبسيط اإلجراءات 
بما  التشغيلية،  الميزانية  بنود  وتعديل  المالية، 

يتماشى مع خصوصيات ومتطلبات الجامعة«.
التدريس  هيئة  عضو  قال  نفسه  السياق  في 
بين  مــن  »إن  جبريل:  مجدي  العلوم  بكلية 
المناهج  مواكبة  عدم  نواجها  التي  المعضالت 
ومتغيرات  والمجتمع  الطالب  لحاجات  التعليمية 
العصر، وكذلك ضعف مخرجات مؤسسات التعليم 
العالي وعدم تناسبها مع متغيرات العصر، وضرورة 
توفير التمويل الالزم للتعليم العالي والتركيز على 
العملية  في  العالي  التعليم  تكنولوجيا  استخدام 

التعليمية« .
األمر نفسه ذهب إليه الطالب فهد ناجي جمعة، 
طالب بكلية الزراعة بجامعة بني وليد، الذي قال: 
»إن أجهزة المعمل التي نعمل بها قديمة جدًا، ال 
يوجد عينات أو مجاهر بسيطة فضاًل عن األجهزة 
في  أدرس  وكأني  »أشعر  مضيفاً:  اإللكترونية«، 

ثانوية عامة، وليست كلية بجامعة«، الفتاً إلى أن 
أعضاء هيئة التدريس يطلبون منهم بحوثًا صعبة 
بمكتبة  المراجع  التناول، خاصة مع نقص بعض 

الكلية .
بكلية  المشروحي،  حسين  مسعود  الطالب 
وسائل  إلى  بحاجة  الجامعة  »إن  قــال:  العلوم، 
رياضية  وأنشطة  ثقافية  مكتبات  مثل  ترفيهية 
على  إيجابًا  ينعكس  مما  النفس،  عن  للترفيه 
الدراسي«،  اليومي  الروتين  مع  الطالب  نفسية 
بعض  محتوى  عرض  أسلوب  افتقار  إلى  مشيرًا 
اإلثارة والتشويق، باإلضافة  المنهج لعنصر  مواد 
إلى قلة توفير الوسائل التعليمية، وعدم تخصيص 

شبكة اإلنترنت للطلبة في الكلية، وقلة المصادر 
والمراجع العلمية في الكلية والجامعة.

الطالبة  قالت  تواجههم  التي  المشكالت  وعن 
بعض  »إن  القانون،  كلية  طالبة  محمد،  إيمان 
التي  الكتب  شراء  على  الطلبة  يرغمون  األساتذة 
يؤلفونها، التي تباع بأسعار مرتفعة«، الفتة إلى أن 
أبرز المشاكل التي تعانيها كطالبة تتمثل في عدم 
االهتمام بالمرافق الصحية في الكلية وسوء معاملة 
بعض أفراد األمن الجامعي، وارتفاع أجور حافالت 

النقل المؤدية إلى الكلية، وقاعات دون تكييف.
الرقيق  مسعود  الدكتور  قال  نفسه  اإلطار  وفي 
في  تعاني نقصاً  الجامعة  رئيس جامعة سبها، »إن 
الميزانية، مع غياب اللوائح المالية، التي أثرت على كثير 
من أعمال الجامعة«، مشيرًا إلى أن المشكلة األخرى 
ميزانية  توافر  عدم  في  تتمثل  الجامعة  تواجه  التي 

إعاشة لألقسام الداخلية، التي توقفت منذ عامين.
»الوسط«،  إلى  تصريحات  في  الرقيق  وتابع 
»إن جميع األقسام الداخلية التابعة لجامعة سبها 
ينفقون  من  هم  والطالب  إعاشة،  بها  توجد  ال 
على أنفسهم، باإلضافة إلى تراكم ديون سابقة 
على الجامعة بسبب توقف الميزانيات وهي تتكلف 
مستوى  على  سبها  جامعة  »إن  متابعًا:  الكثير«، 
كلياتها من غات وأوباري وسبها ومرزق والشاطئ 
إعاشة كل  تكلفة  تبلغ  6500 طالب، حيث  تضم 
عدم  إلى  الفتًا  دينارًا«،   15 قرابة  اليومية  طالب 
تحويل مستحقات أعضاء هيئة التدريس األجانب.

الجانب  في  تتمثل  أخرى  مشكلة  إلى  وأشــار 
األمني من خالل التعدي على الموظفين وأعضاء 
االعتداء  يتم  حيث  والــطــالب،  التدريس  هيئة 
األمر  وصل  حتى  التعلمية  المباني  بجوار  عليهم 
هواتفهم  على  والسطو  الرصاص  إطــالق  إلى 
وتعرض  بهم  الخاصة  الحاسوب  وأجهزة  النقالة 

الطالبات للمضايقات.

الجامعة من نقص شديد  وتحدث عن معاناة 
التدريس؛ بسبب عدم تمكنهم  في أعضاء هيئة 
من التنقل إلى سبها وتدهور الوضع األمني داخل 
التعاقد  على  الجامعة  قدرة  عدم  كذلك  المدينة، 
مع أطقم أجنبية بسبب عدم وجود حواالت مالية، 

وخوفهم من الخطف واالعتداء.
التربية  كلية  عميد  البغدادي،  صالح  الدكتور 
تعاني  الكلية  »إن  قال:  سبها،  بجامعة  واآلداب 
يتعلق  ما  سواء  الدراسة  مستلزمات  توفر  عدم 
أساتدة  تقاضي  عدم  وكذلك  للقاعات  بتجهيز 
وحتى   2014 منذ  مستحقاتهم  العليا  الدراسات 
التدريس  اآلن، باإلضافة إلى نقص أعضاء هيئة 
الفرنسية  مثل  التخصصات  بعض  فى  خصوصًا 
األزمة  واإلنجليزية، وعدم وجود تعاقدات بسبب 
المالية وكذلك عدم تغطية مصاريف المواصالت 

لبعض األستادة الزائرين من جامعات أخرى«.
وتحدث عن معاناة الكلية بسبب الوضع األمني 
الكلية، باإلضافة  إلى حرم  حيث يدخل مسلحون 
إلى طلبة من خارج الكلية أو الجامعة، الذي أصبح 

مظهرًا يخيف أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
الدكتور خالد غالم، عضو هيئة التدريس بجامعة 
أهم  »إن  قال:  والفنون،  اإلعالم  كلية  طرابلس 
المسكالت تتمثل في عدم تجهيز القاعات الالزمة 
لتدريس وطرق التدريس الحديثة والبيروقراطية 
التي الزالت موجودة داخل الجامعة؛ مما يحد من 
أى نشاط أو فعاليات التي يمكن أن يبادر بها عضو 
أصبحت  التي  المالية  األزمة  جانب  إلى  التدريس 
سبب عزوف عديد األساتدة، خاصة على مستوى 
الدراسات العليا الذين لم يتقاضوا مكافأتهم مند 
الطالب  وزيادة عدد  يزيد على ثالث سنوات،  ما 

مقابل عدم توافر القاعات الستيعابهم.
الدكتور أبوعزوم الالفي، عضو هيئة التدريس 
التدريس  هيئة  أعضاء  »إن  قال:  سبها،  بجامعة 
الذي  السالح،  وانتشار  األمني  االنفالت  يعانون 
خاصة  الراهن،  الوقت  في  تحٍد  أكبر  عليه  ترتب 
إّن  التعامل مع طلبة يحملون السالح، بل  كيفية 
بعضهم منتسبون للمجموعات المسلحة المنتشرة 

في البالد. 
في  تتمثل  ــرى  األخـ المشكلة  أن  ــاف  وأضـ
أعضاء  لها  يتعرض  التي  االجتماعية  الضغوطات 
هيئة التدريس سواء لقبول بعض الطلبة الذين 
ال تتوافر لديهم شروط القبول أو المطالبة بعدم 
تطبيق الالئحة الداخلية في حال تجاوز أحد الطلبة 

حدوده. 
وأشار إلى عدم توافر أبسط مقومات التدريس، 
أو  القانونية  الصعوبات  بعض  إلــى  باإلضافة 
هيئة  أعضاء  يخطوها  أي خطوة  أمام  التشريعية 
خاصة  إيجابية،  تغييرات  إحداث  تجاه  التدريس 
الصعوبات التي تواجه قانون الرواتب الذي أصبح 
الراهنة، وكذلك الصعوبات  ال يتماشى والظروف 
الالئحة  في  قانونية  تغييرات  أي  إحــداث  أمــام 

الداخلية أو حتى في المناهج ومفرداتها. 
وأوضح أن تلك المشكالت تحتاج إلى تشريعات 
في  جديدة  قوانين  إصدار  رغم صعوبة  قانونية 
وجود  إلى  باإلضافة  السياسي،  االنقسام  ظل 
مثل  المدروسة،  غير  القرارات  إصدار  في  تخبط 
تغيير  ــرارات  وق جديدة  جامعات  إنشاء  ــرارات  ق

رؤساء الجامعات.
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رئيس جامعة بني وليد: 
غياب السيولة يجعل أفكار 
التطوير حبيسة األدراج.. 

والجامعة لم تتلقَ أية ميزانية 
منذ بداية العام

سبها، بني وليد: 
رمضان كرنفودة والضعير الحداد

نفذت القوات األميركية في أفريقيا )أفريكوم(، ضربة 
جوية، استهدفت مقاتلين موالين لتنظيم »القاعدة« 
في المغرب اإلسالمي داخل منزل شمال شرق بلدة 
الوطني  الوفاق  بالتنسيق مع حكومة  أوباري، وذلك 

المدعومة من األمم المتحدة في طرابلس«. 
في  جاءت  اثنين«  »إرهابيين  أوقعت  التي  الغارة 
منطقة تعد »مالذا آمنا لخليط من تنظيم )القاعدة( 
ومجموعات متشددة، تعمل أيضا في منطقة الساحل 
النيجر وتشاد ومالي والجزائر«، فيما لم تتسبب  في 

الغارة في مقتل مدنيين.
الرئاسي  المجلس  رئيس  باسم  الناطق  وقال 
القصف  إن  السالك،  محمد  الوطني  الوفاق  لحكومة 
جاء بتنسيق بين حكومة الوفاق والواليات المتحدة 
أثناء  إرهابية«  »قيادات  استهدف  حيث  األميركية، 
اجتماعها في الموقع المستهدف، الفتا إلى أن هذه 
بين  االستراتيجي  التعاون  إطار  »في  تأتي  العملية 

ليبيا والواليات المتحدة في مكافحة اإلرهاب«.
مصدر  عن  سبها  في  »الوسط«  مراسل  ونقل 
أمني رفيع في أوباري أن القصف بدأ بمجرد دخول 
شمال  شارب  بمنطقة  المستهدف  المنزل  شخصين 
شرق أوباري، مؤكدا أن القتلى هما الشخصان اللذان 

دخال المنزل قبل القصف مباشرة.
أفريقيا  في  تنتشر  متشددة  جماعات  ووجدت 
موطئ قدم لها في ليبيا التي دخلت في الفوضى منذ 
األميركية  المتحدة  الواليات  إزاءها  وضعت   ،2011
الخاصة  للعمليات  تابعة  طيار  دون  للطائرات  شبكة 
الجماعات  مراقبة  مهمتها  األميركي  الجيش  في 
المسلحة في ليبيا وجمع المعلومات، على غرار برنامج 

تطبقه في اليمن لمجابهة تنظيم »القاعدة«.

المجلس  مع  بالتعاون  واإلغاثة  الخيرية  لألعمال  السالم  جمعية  وزَّعت 
على  الغذائية  المواد  من  وكميات  إنسانية  مساعدات  وليد،  بني  المحلي 

250 عائلة من نازحي تاورغاء المتواجدين في مخيم قرارة القطف.
أنَّ  لـ»الوسط«،  المة  بن  هيثم  الجمعية  باسم  اإلعالمي  الناطق  وذكر 
إلى  إضافة  الرئيسية،  الغذائية  المواد  من  مجموعة  شملت  المساعدات 
مواد التنظيف ومياه الشرب، وحفاضات صحية لألطفال، واحتياجات لذوي 

االحتياجات الخاصة.
المعاناة  تخفيف  إلى  تهدف  المساعدات  هذه  أنَّ  المة  بن  وأوضح 
القطف  قرارة  مخيم  في  تاورغاء  نازحو  يعيشها  التي  الصعبة  والظروف 
»ال  المخيم  داخل  اإلنسانية  األوضاع  أنَّ  مؤكًدا  وليد،  بني  مدينة  قرب 
المحلية  الجمعيات  من  عدد  من  م  تقدَّ التي  المساعدات  رغم  تزال صعبة 

والدولية«.
يشار إلى أنَّ عدد العائالت النازحة الموجودة بمخيم قرارة القطف قرب 
رت بنحو 284 عائلة، وفق إحصائية لجنة الرصد التابعة  مدينة بني وليد قدِّ

للمجلس المحلي تاورغاء.
على  القطف  قرارة  في  المقيمة  تاورغاء  من  النازحة  العائالت  تزال  وال 
أمل إكمال رحلة العودة إلى مدينتهم وتنفيذ اتفاق المصالحة مع مصراتة 

بعد أن توقفت رحلتهم منذ مطلع فبراير الماضي إثر تعثر تنفيذ االتفاق.

قصف عناصر لـ »القاعدة« في أوباري
مساعدات لـ250 عائلة من نازحي تاورغاء بقرارة القطف

أزمات تحاصر التعليم الجامعي في ليبيا
»الوسط« تستطلع آراء مسؤولي جامعات عن التحديات

عميد كلية التربية بجامعة سبها: أساتدة الدراسات العليا لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 2014

ضغوط على أعضاء هيئة التدريس لقبول طلبة ال تتوافر لديهم شروط القبول



األميركية  تايمز«  نيويورك  »ذا  جريدة  قالت 
الرئيس  ــهــام  ات قضية  فــي  التحقيق  إن 
بالحصول  ساركوزي  نيكوال  السابق  الفرنسي 
العام  االنتخابية في  لحملته  ليبي  تمويل  على 
أشهر  لعدة  األرجـــح  على  سيستمر   2004

إضافية.
الفرنسية أعلنت، األسبوع  السلطات  وكانت 
لساركوزي  رسميا  االتهام  توجيه  الماضي، 
الراحل  الليبي  الزعيم  نظام  تمويل  في قضية 
ووضع  االنتخابية.  حملته  القذافي  معمر 
التحقيق،  قيد  ســاركــوزي  الفرنسي  القضاء 

حيث ندد أمام القضاة بتعرضه »للتشهير«.
القضية  التحقيقات في  أن  الجريدة  وذكرت 
 ،2013 العام  منذ  بطيئة  بوتيرة  تسير  كانت 

وقلما تناولت وسائل اإلعالم تطوراتها.
وأوضحت أن ملف القضية سري، وأنه يقال 
في  دور  لهم  كان  ممن  الليبيين  عديد  إن 
المنفى مما يصعب  القضية توفوا أو في  تلك 

وضع صورة متكاملة ودقيقة للتحقيقات.
شبكة  تتضمن  القضية  أن  وتــابــعــت 
بين  والمالية  السياسية  العالقات  من  معقدة 
جزءا  كانوا  ومسؤولين  ساركوزي  مستشاري 
به  اإلطاحة  قبل  القذافي  معمر  حكومة  من 
شخصيات  وكذلك   ،2011 فبراير  ثــورة  في 

في  الجانبين  بين  كوسطاء  غامضا  دورا  أدت 
وقت احتدمت فيه العالقات بين ليبيا وفرنسا.

مصدرها  كــان  االتــهــامــات  »إن  وقــالــت: 
من  أسلحة  وتاجر  سابقين  ليبيين  مسؤولين 
لبنان من أصل فرنسي هو زياد تقي الدين«، 
ليبيا يدعى  مضيفة أن »وزير نفط سابقا في 
نهر  في  جثته  على  عـثر  الذي  غانم،  شكري 
2012 ترك خلفه  العام  الدانوب في فيينا في 
دفعت  التي  المالية  المبالغ  إلى  تشير  وثائق 

إلى ساركوزي في العام 2007«.
وذكرت أن المسؤولين وتقي الدين قدموا 
المحيطة  الظروف  عن  متعارضة  شهادات 
كما  المدفوعة،  األمـــوال  وحجم  بالواقعة 
حملة  تلقي  الليبيين  المسؤولين  بعض  نفى 

ساركوزي أية أموال على اإلطالق.
أن  كشف  لمحققين  تقريرا  أن  وأضافت 
 2007 العام  في  لساركوزي  االنتخابية  الحملة 
غير  األمــوال  من  كبيرة  كميات  لديها  كانت 
»إن  تايمز«:  نيويورك  »ذا  وقالت  معتادة، 
في  الفرنسيين  التحقيق  قضاة  أن  حقيقة 
للتحقيق  ســاركــوزي  إخضاع  ــرروا  ق القضية 
وجود  على  أدلــة  امتالكهم  ترجح  الرسمي 
مخالفات محتملة، حتى لو كان نطاق وطبيعة 

المخالفات ال تزال غير واضحة«.
دفع  الفرنسي،  التلفزيون  مع  مقابلة  وفي 
»ال  إنه  وقال  القضية،  من  ببراءته  ساركوزي 
دليل  أي  أو  إفادة  أو  صورة  أو  وثيقة  توجد 

كراهية،  فقط  هناك  االتهامات(.  تلك  )على 
وتشهير وحقد وبهتان«.

وصف  فقد  تايمز«،  نيويورك  »ذا  وبحسب 
الرئيس الفرنسي السابق، خالل المقابلة، تقي 
إلى  مشيرا  المتزن«،  وغير  بـ»الفاسد  الدين 
مسؤولين  من  صــدرت  االتهامات  عديد  أن 
ليبيين سابقين، وسخر ساركوزي من القذافي 
ومساعديه واصفا إياهم بـ»القتلة والمجرمين 

الذين ال يمكن الوثوق بهم«.

ماذا بعد
القضايا  أن  تايمز«  نيويورك  »ذا  وأوضحت 
قضاة  بها  يكلف  فرنسا  في  المعقدة  الجنائية 
تحقيق  بسلطات  يتمتعون  خاصة  بصورة 
للتحقيق  متهمين  إحالة  تتضمن  واسعة، 
إلى  تشير  األدلة  أن  يعتقدون  عندما  الرسمي 

مخالفات جسيمة.
في  التحقيق  أن  يعني  ذلك  أن  وأضافت 
ســاركــوزي  لحملة  الليبي  التمويل  قضية 
سيستمر لعدة أشهر إن لم يكن لفترة أطول، 
الفرنسي  الرئيس  تحركات  أن  إلى  مشيرة 
قضاة  مباشرة  أثناء  مقيـدة  ستكون  السابق 

التحقيق عملهم.
الرئيس  سيكون  ــوزي  ــارك س إن  وقــالــت 
لمثل  يخضع  ــذي  ال فرنسا  تاريخ  في  األول 
بتحركاته،  المتعلقة  القضائية  اإلجــراءات  تلك 
ممن  أشخاص  عدة  لقاء  من  منع  أنه  مضيفة 
ذلك  في  بمن  القضية  في  مصالح  لديهم 
في  للتدقيق  أيضا  يخضعان  مقربان  حليفان 
عن  فضال  القضية،  خلفية  على  ممارساتهما 
منعه من السفر لعدة بلدان بما في ذلك ليبيا.

قوله،  ــوزي  ــارك س عــن  الــجــريــدة  ونقلت 
تلك  على  سيطعن  إنــه  الماضي،  الجمعة 

اإلجراءات القانونية التي تحد من تحركاته.
للمحاكمة  يقدم  لن  ساركوزي  إن  وقالت 

أن  التحقيقات، موضحة  انتهاء  عند  بالضرورة 
االتهامات  عنه  يسقطون  قد  التحقيق  قضاة 
ليست  بحوزتهم  األدلة  أن  حقا  اعتقدوا  إذا 
حال  في  حتى  أنه  وأضافت  إلدانته،  كافية 
الفرنسي  الرئيس  إحالة  التحقيق  قضاة  قرر 
الطعن  بإمكانه  يزال  فال  للمحاكمة  السابق 

على ذلك القرار.

اتهامات أخرى
يواجهها  التي  االتهامات  إن  الجريدة  وقالت 
مغادرته  منذ  المالي  بالفساد  ســاركــوزي 
على  قــدرتــه  مــن  عرقلت  الرئاسي  منصبه 
رغم  أخــرى  مــرة  السياسية  للحياة  الــعــودة 
حزبه  في  بها  يحظى  التي  الشعبية  القاعدة 

»االتحاد من أجل حركة شعبية«.
المحاكمة  إلى  مرتين  أحيل  أنه  وتابعت 
بحملته  تتعلق  األولى  أخريين،  قضيتين  في 
متهما  كان  إذ   ،2012 العام  في  االنتخابية 
الحملة  على  لإلنفاق  األقصى  الحد  بتخطي 
القضية  في  ساركوزي  واجه  فيما  االنتخابية، 
على  الحصول  بمحاولة  اتهامات  الثانية 

معلومات سرية من قاض.
أخرى  قضايا  إسقاط  جرى  أنه  وأوضحت 
بالتالعب  اتهامه  ذلك  في  بما  ساركوزي  ضد 
تجميل  مــواد  مجموعة  وريثة  بالمليارديرة 
حملته  لتمويل  بيتانكو  ليليان  »لــوريــال« 

االنتخابية العام 2007.
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إن  األميركية  تايمز«  »نيويورك  جريدة  قالت 
الواليات المتحدة استهدفت للمرة األولى تنظيم 
جوية  وشنت ضربة  ليبيا،  جنوب  في  »القاعدة« 
باستخدام طائرة دون طيار، مما يشير إلى توسع 
محتمل لحملة الواليات المتحدة لمكافحة اإلرهاب 

في شمال أفريقيا.
الدفاع  وزارة  ركزت  اآلن،  حتى  أنه  وذكــرت 
ليبيا  في  الجوية  حملتها  )بنتاغون(  األميركية 
لمكافحة اإلرهاب على استهداف مقاتلي ومراكز 
الجيش  نفذ   2016 وفــي  »داعـــش«.  تنظيم 
ضد  جوية  ضربة   500 من  يقرب  ما  األميركي 

التنظيم في مدينة سرت الساحلية.
أفريقيا  في  األميركية  القوات  قيادة  وأعلنت 
ضربة  شن  الجاري،  األسبوع  بداية  )أفريكوم(، 
منطقة  وتعد  قتيلين.  أوقعت  أوباري  في  جوية 
تنظيم  من  لخليط  آمنا  »مــالذا  ليبيا  جنوب 
أيضا في  )القاعدة( ومجموعات متشددة، تعمل 
منطقة الساحل في النيجر وتشاد ومالي والجزائر«، 

بحسب »نيويورك تايمز«.
وقالت: »إن الغارة الجوية استهدفت مقاتلين 
اإلسالمي،  المغرب  في  القاعدة  لتنظيم  موالين 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  مع  بالتنسيق  ــك  وذل
المدعومة من األمم المتحدة في طرابلس«. وذكر 
الناطق باسم »أفريكوم«، روبين ماك، أن »الضربة 
الجوية هدفها حرمان العناصر اإلرهابية من حرية 
الحركة والتصرف، ومنعها من التوحد واالندماج«.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيد فيه اإلدارة 
شمال  في  العسكري  التزامها  تقييم  األميركية 
قوات  له  تعرضت  كمين  بعد  أفريقيا،  وغــرب 

أميركية في النيجر تسبب في مقتل أربعة جنود.
األميركية  السفيرة  عن  الجريدة  تقرير  ونقل 
السابقة لدى ليبيا، ديبورا جونز، أن »ذلك يبدو 
المناطق  في  )أفريكوم(  أنشطة  لتوسع  استمرارا 
غير المحكومة في ليبيا«. واستهدفت الغارة الجوية 
منزال في أوباري، )435 ميال جنوب طرابلس(، في 

منطقة قريبة من حقول نفطية رئيسة.
طائرات  إلرسال  تستعد  الدفاع  وزارة  وكانت 
دون طيار مسلحة إلى عاصمة النيجر، نيامي، في 
خطوة قال دبلوماسيون ومحللون إنها »قد توسع 
حرب الظل األميركية في هذا الجزء من القارة«، 
الجانب  من  التأخر  تايمز«  »نيويورك  واعتبرت 
»محاولة  الجوية  الضربة  إعــالن  في  األميركي 
إلخفاء عملياتها في ليبيا، ومناطق أخرى في شمال 
غرب أفريقيا«. ولم تؤكد »بنتاغون« األمر إال في 
بيان مقتضب نشرته بعد أن تداولت وسائل إعالم 

محلية في ليبيا األنباء عن الضربة.
القيادة األفريقية لم  الجريدة إن بيان  وقالت 
قتلى  هم  من  أهمها  األسئلة،  بعض  عن  يجب 
الغارة الجوية، وما درجة أهميتهم لتدفع اإلدارة 
األميركية لقتلهم بواسطة طائرة مسلحة؟ وهل 
من  المنطقة  تلك  في  تلعبه  لفرنسا  دور  هناك 
ليبيا؟ وهل الضربة الجوية بداية لحملة عسكرية 

أكبر ضد المتشددين في شمال أفريقيا أم كانت 
مجرد ضربة ضد قيادات من »القاعدة«؟

حملة منسقة ضد »القاعدة«
ونقل تقرير »نيويورك تايمز« عن مسؤول سابق 
في مجلس األمن األميركي، لوك هارتج، أن »بدء 
المغرب  في  )القاعدة  ضد  منسقة  جوية  حملة 
اإلسالمي(، مثل تلك في اليمن والصومال، يمثل 
تمديدا واسعا لحملة مكافحة اإلرهاب األميركية«.
وتابع هارتج: »وإذا كان ذلك بداية لحملة أكبر، 
األميركية  اإلدارة  تعلن  أن  المفيد  من  سيكون 
المزيد حول التهديد الذي يمثله تنظيم )القاعدة(«.
فرنسي،  أمني  مسؤول  عن  التقرير  ونقل 
في  دورا  تلعب  لم  »فرنسا  أن  اسمه،  تذكر  لم 
»إن  أضاف:  لكنه  األخيرة«،  الجوية  الغارة  تنفيذ 
باريس سعيدة بهذا االلتزام من الجانب األميركي 

لمكافحة اإلرهاب في ليبيا«.
وقالت »نيويورك تايمز« إن الجهود األميركية 
الواسعة  ليبيا  صحراء  في  »اإلسالميين«  لتعقب 
تعتمد على عمليات المراقبة والقوة الجوية وعلى 
األرض،  على  مسلحة  مجموعات  مع  تحالفات 

تتنافس فيما بينها على السلطة.

صراع قبلي
تقاطع  في  تقع  أوباري  منطقة  إن  التقرير  وقال 
في  ليبيا  اجتاحت  وإرهابية،  إجرامية  تيارات 
السنوات األخيرة. وتحدث عن أن »البعض تحالف 
القاعدة  تنظيم  مثل  اإلسالمية  المجموعات  مع 

النشط في الجزائر ومالي والنيجر«.
القبائل  »رجال  أن  األميركية  الجريدة  وذكرت 

تهريب  في  كبير  بشكل  متورطون  أوبــاري  في 
األسلحة والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين، 
عبر صحراء جنوب ليبيا التي ينعدم بها القانون«، 
وشهدت أوباري، في 2014، اشتباكات بين قبائل 
التبو والطوارق مع انهيار اتفاقية قديمة للسالم 
تجارة  على  للسيطرة  صراع  في  الطرفين،  بين 
تهريب الوقود بالمنطقة. واستمرت االشتباكات 
ألكثر من عام، وأسفرت عن مقتل المئات ونزوح 

مئات العائالت.
التبو  بين  سالم  اتفاق  إلى  التوصل  ورغــم 
تعمل  محايدة  مجموعات  وجود  مع  والطوارق، 
على حفظ السالم بالمنطقة، ال تزال هناك بعض 

التوترات القائمة.
مجموعات  »بعض  تايمز«:  »نيويورك  وقالت 
بينما  الوطني،  الوفاق  حكومة  مع  تحالفت  التبو 
التي  القاعدة،  تنظيم  الطوارق مع  تحالف بعض 

تربحت هي األخرى من أنشطة تهريب الوقود«.
وتابعت: »إن قبائل التبو والطوارق في أوباري 
تحالفت مع أطراف الصراع الرئيسة في ليبيا، لكن 
حكومة الوفاق الوطني ليست الطرف المهيمن«.

وأضافت: »إن القوى الصاعدة اآلن في جنوب 
أن  فمنذ  حفتر.  خليفة  للمشير  التابعة  هي  ليبيا 
نجحت قواته في طرد المتشددين اإلسالميين من 
بنغازي، ركز حفتر على جنوب ليبيا، حيث يمارس 

تأثيرا عبر تحالفات مع مجموعات مسلحة محلية«.
خليفة  »إن  التقرير:  قال  سبها،  مدينة  وفي 
حفتر وحكومة الوفاق الوطني يتنافسان من أجل 
السيطرة، عبر شبكة من التحالفات المحلية. وفي 
أوباري، تحالف حفتر مع مجموعة مسلحة مختلطة 

عرقيا تتألف من موالين سابقين للقذافي«.

»يوروبول«: تفكيك شبكة نيجيرية لتهريب املهاجرين

منظمة أملانية: احتجاز إيطاليا سفينة »أوبن 
آرمز« يعرض حياة املهاجرين للخطر

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

ــة  ــي األوروب الــقــانــون  تطبيق  ــة  وكــال أعلنت 
نيجيرية،  إجرامية  خلية  تفكيك  »يــوروبــول« 
إلى  ليبيا  من  المهاجرين  تهريب  في  تعمل 
»واشنطن  جريدة  أوردت  ما  بحسب  ــا،  أوروب

بوست« األميركية.
الجاري،  األسبوع  مطلع  »يوروبول«،  وقالت 
تهريب  في  متخصصة  النيجيرية  الخلية  إن 
المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا وإيطاليا، وأجبرت 
»النساء على ممارسة البغاء لدفع ثمن رحلتهن«.

عدة  في  نشطة  كانت  الشبكة  أن  وأوضحت 
العمليات  أكبر  من  تلك  وتعد  أوروبــيــة.  دول 

األوروبية التي تستهدف المتورطين في عمليات 
تهريب المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا.

أغلقت عدة  البيان أن »يوروبول«  وجاء في 
النيجيرية  الشبكة  استخدمتها  بنكية  حسابات 
األموال  قيمة  وأن  أمــوال،  غسل  عمليات  في 
التي جرى تداولها في تلك الحسابات تصل إلى 

300 ألف يورو.
مع  شخصا،   89 »يوروبول«  قوات  واحتجزت 
الشبكة.  لدى  محتجزين  كانوا  مهاجرا   39 إنقاذ 
تفاصيل  أي  األوروبية  الوكالة  بيان  يذكر  ولم 

حول توقيت تنفيذ عمليات االحتجاز.

انتقدت منظمة »إس أو إس المتوسط« األلمانية 
وإنقاذ  بحث  سفينة  اإليطالية  السلطات  باحتجاز 
تابعة لمنظمة »بروأكتيفا أوبن آرمز« اإلسبانية، 
بشأن  كبيرة  بصورة  قلقها  يثير  ذلك  إن  وقالت 
البحر  فــي  المهاجرين  إنــقــاذ  عمليات  مصير 
ما  وفق  المئات،  حياة  أنقذت  والتي  المتوسط 

نقلت مجلة »مير إي مارين« الفرنسية.
الحكومية أن سفينتها  المنظمة غير  وأضافت 
»أكواريس« أمضت الشتاء الماضي جنبا إلى جنب 
مع سفينة منظمة »بروأكتيفا أوبن آرمز« في البحر 
عائدة  اآلن  تتجه  »أكواريس«  أن  إال  المتوسط، 
الوحيدة  السفينة  باعتبارها  الدولية  المياه  إلى 
المنطقة.  التي تعمل في  التابعة لمنظمة خيرية 
وقالت إن التهاون بأنشطة البحث واإلنقاذ يعرض 

حياة المهاجرين للخطر.
وكانت محكمة إيطالية أمرت، األسبوع الماضي، 
بمصادرة سفينة لمنظمة »بروأكتيفا أوبن آرمز« 
بتهمة مساعدة مهاجرين غير شرعيين بانتشالها 
ترك  عن  بــدال  المتوسط  البحر  من  مهاجرين 
حرس السواحل الليبي يعيدهم إلى شمال أفريقيا، 
وجددت منظمة »إس أو إس المتوسط« دعوتها 

لالتحاد األوروبي بتحمل مسؤولية منع المهاجرين 
من الموت غرقا أو إعادتهم إلى ليبيا حيث األوضاع 
التي تهدد حياتهم، مشددة على أن »مسؤوليات 
االتحاد األوروبي أصبحت على المحك أكثر من أي 

وقت مضى«.
آرمز«  أوبن  »بروأكتيفا  سفينة  احتجاز  وجاء 
المنظمة  إن  اإليطالي  السواحل  خفر  قال  بعدما 
الخيرية اإلسبانية انتشلت 218 مهاجرا من زوارق 
مطاطية غير آمنة في المياه الدولية قبالة الساحل 
الليبي، ونقلتهم إلى صقلية، متجاهلة رسالة من 
حرس السواحل الليبي قال فيها إنه المسؤول عن 

انتشال المهاجرين في هذه المنطقة من البحر.
المنظمات  بين  التوترات  القضية  وتعكس 
في  المهاجرين  إلنقاذ  تسعى  التي  اإلنسانية 
البحار المفتوحة والسلطات األوروبية التي تحاول 

تقليص أعداد من يقدمون على الرحلة الخطرة.
وقت  في  اإليطالية  المحكمة  ــرار  ق ويأتي 
هذا  الناخبون  ــوت  ص إذ  ــا،  رومـ فــي  حساس 
متشددة  مواقف  تنتهج  ــزاب  أح لصالح  الشهر 
من  األلوف  مئات  بترحيل  وتعد  المهاجرين  من 

المهاجرين المقيمين هناك بالفعل.

»نيويورك تايمز«:

واشنطن تخوض حربا في الجنوب الليبي ضد »داعش« و»القاعدة«

التحقيق في قضية تمويل القذافي لحملة لساركوزي سيستمر أشهرا

أوباري تقع في تقاطع تيارات 
إجرامية وإرهابية اجتاحت ليبيا 

في السنوات األخيرة

منطقة الجنوب تعد مالذا 
آمنا لخليط من »القاعدة« 

ومجموعات متشددة تعمل في 
النيجر وتشاد ومالي والجزائر

ديبورا جونز: الضربة الجوية 
األخيرة استمرار لتوسع أنشطة 

»أفريكوم« في المناطق غير 
المحكومة في ليبيا

وزير النفط الليبي السابق شكري غانم ترك 
خلفه وثائق تشير إلى المبالغ المالية التي 

دفعت إلى ساركوزي في العام 2007

»واشنطن بوست«

»مير إي مارين«

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

قالت شبكة »بلومبرغ« األميركية إن التنافس 
ليبيا  في  الرئيسة  األطراف  بين  السلطة  على 
الصراع في سبها، حيث باتت »أصوات  يغذي 

الحرب تتردد بكثرة منذ أكثر من شهر«.
وقالت إن الوضع في صحراء ليبيا الجنوبية 
»وصل مرحلة الغليان«، وذلك منذ »أن تحررت 
ديكتاتورية  قيود  من  عرقيا،  مختلفة  قبائل، 
معمر القذافي، إبان حملة حلف شمال األطلسي 

)ناتو(«.
القتال  حدة  إن  قالوا  للوضع  مراقبين  لكن 
في سبها تتفاقم بسبب المنافسة بين تكتالت 
الجمود  حالة  ومع  ليبيا.  في  الرئيسة  القوة 
الراهنة في مساعي السيطرة على كامل ليبيا، 
قالت »بلومبرغ«: »إن كل طرف يسعى لحشد 
أنه  يبدو  عام،  في  النفطية  والثروة  الحلفاء 

سيشهد أخيرا انتخاب الحكام الجدد لليبيا«.
وقال التقرير: »إن هذه ليست المرة األولى 
التي تتنافس فيها األطراف الرئيسة في الجنوب، 
للسيطرة  اشتباكات  اندلعت  الماضي  فالعام 

على قواعد جوية تركت أكثر من 140 قتيال«.
عواقب  إن  وقال  القائم،  الوضع  من  وحذر 

وأهمها  واضحة،  المنطقة  في  مطول  صراع 
في  اإلنتاج  فاضطراب  النفطي،  اإلنتاج  على 
حقول مثل الفيل والشرارة يعيق إنتاج الخام، 

الذي شهد زيادة ملحوظة في اآلونة األخيرة.
عدم  حالة  تعميق  إلى  أيضا  ذلك  ويــؤدي 
فرصة  يمثل  ما  وهو  الجنوب،  في  االستقرار 
ممن  اإلسالميين،  »المتشددين  أمام  كبيرة 
يريد التواصل والربط مع مجموعات أخرى في 
الجنوبية  الحدود  القريبة من  الساحل  منطقة 

الليبية«.
األوروبية  القوى  تعتبر  نفسه،  الوقت  وفي 
حدود ليبيا الجنوبية إحدى الجبهات في وقف 
تدفق المهاجرين إلى سواحلها الجنوبية. وتعد 
سبها بوابة العبور إلى جنوب ليبيا وأكبر حقولها 

النفطية.
الخدمات  في  كبيرا  نقصا  سبها  وتعاني 
المدينة  في  الوحيد  فالمستشفى  األساسية، 
الجامعة  وأصيبت  االستمرار،  أجل  من  يعاني 
سليمان  عن  التقرير  ونقل  المدفعية.  بنيران 
قوله:  بالمدينة،  األزمــة  لجنة  من  غوسو، 
المدنيين،  من  والقتلى  الجرحى  معظم  »إن 

فالهجمات ال تميز بين المدنيين وغيرهم«.
ناشط  مقتل  أن  إلى  »بلومبرغ«  وأشــارت 
من قبائل التبو كان شرارة اندالع االشتباكات 
روابط  تملك  التي  التبو،  قبائل  بين  األخيرة 
أوالد سليمان  قبائل  النيجر وتشاد، وبين  مع 

العربية.
التبو:  قبائل  مــن  وهـــو  ــوســو،  غ ــال  وقـ
ثم  إجرامي،  حادث  نتيجة  بدأت  »االشتباكات 
تحولت إلى صراع قبلي، ثم تطورت إلى صراع 
سياسي، مع سعي أطراف في شمال ليبيا للتدخل 

واستغالل الموقف لمصالحهم الخاصة«.
وذكرت »بلومبرغ«: »أن القوتين الرئيسيتين 
الوطني  الوفاق  في حكومة  تتمثالن  ليبيا  في 
األمم  من  المدعومة  السراج،  فائز  بقيادة 
حفتر  خليفة  المشير  الجيش  وقائد  المتحدة، 
مصر  من  بدعم  يحظى  الذي  ليبيا،  شرق  في 

واإلمارات وروسيا«.
بداية  أعلن،  الطرفين  كال  أن  إلى  ولفتت 
حــمــالت عسكرية  إطـــالق  ــاري،  ــج ال مـــارس 
الستعادة األمن والنظام في جنوب ليبيا، الذي 
يعد المنطقة األفقر في البالد، ويسكن به 10% 

من سكان ليبيا، لكن »ال توجد طريقة سهلة 
ومباشرة لتحقيق هذا الهدف«.

لم  غربي،  دبلوماسي  عن  التقرير  ونقل 
جهود  في  يشارك  إنه  قال  لكنه  اسمه  يذكر 
يبدو  حفتر  »إن  ليبيا:  في  التوافق  تحقيق 
النفطية.  المنشآت  على  السيطرة  على  عازما 

على  سيطرته  من  يعزز  أن  شأنه  من  وهــذا 
شريان الحياة االقتصادية للبالد. وتقع الحقول 
النفطية بالجنوب حاليا تحت سيطرة قبائل التبو 

ومجموعات أخرى موالية لفائز السراج«.
بها  أدلى  تصريحات  إلى  التقرير  وتطرق 
»المهاجرين  فيها  طالب  الشهر،  هذا  حفتر 
»إشارة  أنها  معتبرا  ليبيا«،  بمغادرة  األفارقة 
إلى بعض قبائل التبو«. وبعدها، أعلن الجيش 
الوطني شن غارات جوية استهدفت »مجموعات 
وأرسل  سبها«،  شرق  في  تشادية  معارضة 
نهاية األسبوع الماضي تعزيزات إلى مجموعات 

سلفية.
لكن التقرير قال: »إن قبائل أوالد سليمان، 
إلنشاء  بالتآمر  التبو  قبائل  يتهمون  الذين 
يتوحدوا خلف خليفة حفتر  لم  دولة مستقلة، 
أوالد  قبائل  أعضاء  أحد  عن  ونقل  بالكامل«، 
تحقيق  »إن  قوله:  شرادة،  بن  سليمان، سعد 
الهدوء في الجنوب، يتطلب أوال تحديد من هو 

الليبي وغير الليبي«.
التوصل  دون  يمر  يوم  »كل  شرادة:  وقال 
إلى اتفاق حقيقي بين الليبيين يزيد من خطر 

خسارة كل شيء. وقد تختفي ليبيا من الخريطة 
خالل السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تنته جميع 

الخالفات اآلن«.
التبو، ال يستطيع  قبائل  الروابط مع  ورغم 
التي  العربية  القبائل  تجاهل  وحلفاؤه  السراج 
تسيطر على مدينة سبها. وحتى اآلن، جاء رد 
فعل القبائل على قرار حفتر نشر قوات بالجنوب 
سياسيا، مع إرسال وفود للتباحث مع األطراف 
الضحايا  من  مزيد  سقوط  لكن  المتنافسة، 
وفق  الجميع،  بين  الثقة  انعدام  من  يعمق 

الشبكة األميركية.
الليبي  السياسي  الباحث  عن  التقرير  ونقل 
مفتاح  سبها  يــرى  حفتر  »إن  عــزوز:  عمرو 
والحقول  ليبيا  جنوب  معظم  على  السيطرة 
المهمة في  الكروت  النفطية. والقضيتان من 

أي مفاوضات مستقبلية«.
وفيما يخص خطط إجراء انتخابات رئاسية 
البعض:  يرى  الجاري،  العام  نهاية  وبرلمانية 
تحقيق  دون  انتخابات  ــراء  وإج التسرع  »أن 
توافق حقيقي بين شرق وغرب ليبيا سيزيد من 

سوء الوضع.

التنافس بني القوى الرئيسة يغذي القتال في سبها »بلومبرغ«:

أدلة جديدة علي تسلمه أموال ليبية

الوضع في صحراء ليبيا الجنوبية 
»وصل مرحلة الغليان«.. ويسعى كل 

طرف لحشد الحلفاء والثروة النفطية

عواقب صراع مطول في الجنوب 
واضحة، ويؤثر على اإلنتاج النفطي، 

ويفاقم حالة عدم االستقرار

● الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي

● طائرة حربية أميركية
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•    كيم جونغ-اون والرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجتاهما في بكين

مقتل مصري وخسائر مادية

 تهديدات متبادلة بني الرياض وطهران بعد موجة صواريخ أطلقها الحوثيون
بتزويد  الرياض  اتهامات  إيرانيون  رفض مسؤولون 
التحذيرات  من  وسخروا  باألسلحة،  اليمنيين  الحوثيين 
تحميل  بعد  الصاروخي  الهجوم  على  بالرد  السعودية 

إيران المسؤولية.
أهمية  من  طهران  فيه  قللت  الذي  الوقت  في  لكن 
محللون  أعرب  المباشر،  السعودي  العسكري  التهديد 
محافظون عن خشيتهم من الجهود المنسقة المتزايدة 

للواليات المتحدة وحلفائها لزعزعة استقرار إيران.
باتجاه  صواريخ  سبعة  الحوثيين  إطالق  وكان 
السعودية األحد بمثابة تحذير جديد في هذه المنطقة 
الصواريخ  هذه  إن  الرياض  وقالت  باستمرار.  المتوترة 
من صنع إيراني وتعهدت بـ»الرد على إيران في الوقت 

والزمان المناسبين«.
بمقتل مصري  تتسبب سوى  لم  الصواريخ  أن  ورغم 
يعمل في المملكة وخسائر مادية، فإن إطالق هذا العدد 
اليمن  ضد  السعودية  الحرب  دخول  مع  الصواريخ  من 
بين  المواجهة  في  خطيرا  تصعيدا  يعد  الرابع  عامها 

الطرفين.
تنفي  لكنها  الحوثيين  مناصرتها  إيران  تخفي  وال 
وجود أي روابط عسكرية معهم. وقال يد اهلل جافاني، 
اإليراني،  الثوري  الحرس  في  سياسي  مسؤول  وهو 
ادعاءات كهذه من  إن »هدف  لألنباء  لوكالة »تسنيم« 
قبل السعودية هو تحويل الرأي العام عن الفظائع التي 

يرتكبونها في اليمن«.
االعتداءات  تواجه  اليمنية  األمة  أن  »الواقع  وأضاف: 
السعودية وتمكنت من بناء وسائل دفاع باالعتماد على 
قدراتها، بما في ذلك القوة الصاروخية، وهذا شيء لم 

تتصوره السعودية قط«.
اليمن  إلى  إرسال أسلحة  إلى استحالة  وأشار جافاني 
تقوده  الذي  التحالف  يفرضه  الذي  الحصار  بسبب 
السعودية، والذي يشن حملة قصف جوي ضد الحوثيين 

منذ العام 2015.
السعودية  تهديدات  طهران  في  المحللون  ورفض 
وقال  الرياض.  ضعف  كشفت  اليمنية  األزمة  إن  وقالوا 
جامعة  من  السياسي  المحلل  ماراندي  رضا  محمد 
من  واحد  هزيمة  على  قادرة  غير  »السعودية  طهران: 

أفقر البلدان في العالم«.
وأضاف: »شعب اليمن يحارب السعودية وهو ينتعل 
الخف، ألنهم حتى ال يملكوا أحذية. ومع أن السعوديين 
من  الماليين  بمئات  غربية  دول  من  أسلحة  يملكون 
الدوالرات الفتعال المجازر بهذا الشعب وفرض المجاعة 

عليه، فإنهم خسروا بالكامل«.
ويقول التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه 
وفتح  المدنيين  بين  اإلصابات  لتجنب  ما بوسعه  يفعل 
تحقيقات بالقتلى منهم، إال أن منظمات حقوقية وجهت 
مع  محتملة  حرب  جرائم  بارتكابه  للتحالف  اتهامات 
سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، بمن في ذلك أطفال، 

إلى جانب تفشي مرض الكوليرا وشح المواد الغذائية.
توحيد العناصر المعادية إليران

ولكن على الرغم من استبعاد إمكان حصول مواجهة 
يبدو  ما  حول  إيران  في  قلق  فهناك  مباشرة،  عسكرية 
العربي  الخليج  دول  قبل  من  متزايدة  منسقة  محاوالت 

والواليات المتحدة وإسرائيل الستهداف طهران.
وقال المحلل السياسي المحافظ في طهران مجتبي 
السعودية  الجهود  هو  اهتمامي  يثير  »ما  موسوي: 
بما  إليران  المعادية  العناصر  جميع  لتوحيد  المكثفة 
سياسي  بدعم   )...( حكومية  غير  مجموعات  ذلك  في 

وعسكري من حلفائها خاصة الواليات المتحدة«.

الرياض  قدمته  الذي  المزعوم  الدعم  إلى  وأشار 
إلى  إضافة  إليران،  المعادية  الجهادية  للمجموعات 
التي  خلق  بمجاهدي  المتمثلة  المنفى  في  المعارضة 
بإذكاء  وتتهمها  إرهابية  منظمة  إيران  تعتبرها 

االحتجاجات األخيرة في البالد.
مباشرة  عسكرية  حربا  أن  حين  »في  موسوي:  وقال 
ضد إيران سواء من قبل السعودية أو الواليات المتحدة 
عبر  البالد  استقرار  لزعزعة  جهود  هناك  مرجحة،  غير 
تقوية الميليشيات المسلحة وتعزيز الضغط االقتصادي 

على مجتمعها«.
باالنسحاب  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وهدد 
 ،2015 العام  إيران  مع  أبرم  الذي  النووي  االتفاق  من 
يحين  عندما  بإعادة فرض عقوبات ضد طهران  وأيضا 

موعد تمديد تجميدها في 12 مايو المقبل.
إيران  على  االقتصادية  الضغوط  إن  موسوي  وقال 
الثوري  للحرس  الشعبي  الدعم  خفض  إلى  تهدف 

وبرنامجه للصواريخ الباليستية.
إيران في  التي عمت  الواسعة  وتضمنت االحتجاجات 
التدخل  ضد  هتافات  الماضيين  ويناير  ديسمبر  شهري 
اإليراني في الخارج الذي يرى بعض اإليرانيون أنه يجفف 

مصادر المال الذي تحتاج إليه إيران.
إقامة  إلى  واشنطن سعت  أن  متكررة  تقارير  وهناك 
مواجهة  أجل  من  وإسرائيل  خليجية  دول  بين  روابط 
إسرائيل  وأعلنت  أفضل.  بشكل  إيران  المشترك  العدو 
للمرة  لطيرانها،  السعودية سمحت  المملكة  أن  مؤخرا 
األولى، عبور مجالها الجوي في الطريق إلى الهند. كما 
السعودي محمد بن سلمان عن دعمه  العهد  عبر ولي 
جهود إدارة ترامب للتوصل لتسوية بين الفلسطينيين 
في  لهجتها  واشطن  تصعيد  وكذلك  واإلسرائيليين، 

مواجهة إيران.
الغربية إلنقاذ االتفاق  الحكومات  من جهتها، سعت 
من  إيران  على  جديدة  ضغوط  ممارسة  عبر  النووي 
أجل كبح النشاطات اإلقليمية للحرس الثوري والتجارب 

الصاروخية بهدف استرضاء ترامب.
ويخشى المحافظون في إيران من أن الرئيس حسن 
بسبب  الثوري  بالحرس  سابقا  اصطدم  الذي  روحاني 
لمواجهة  ضعيف  وضع  في  هو  االقتصاد  في  تدخالته 
هذا الضغط الخارجي، وخصوصا أنه رهن إرثه بالجهود 

إلعادة بناء الروابط مع أوروبا.

•    مناصرون للحوثيين يتظاهرون في صنعاء في الذكرى الثالثة للحرب في اليمن 

الرياض، طهران–وكاالت

استقبال حافل لكيم جونغ أون في 
بكني قبل قمته املرتقبة مع ترامب

استقبلت بكين بحفاوة كبيرة كيم جونغ أون في أول زيارة غير معلنة مسبقا له إلى 
الصين، في تعبير عن رغبة في التقارب بين البلدين المتحالفين تاريخيا قبل القمة 
المرتقبة للزعيم الكوري الشمالي مع الرئيس األميركي دونالد ترامب في نهاية شهر 

مايو.
وفي أول زيارة له إلى الخارج منذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2011، أقيم 
احتفال رسمي لكيم وزوجته ومأدبة في قصر الشعب خالل الزيارة التي لم يكشف 

عنها رسميا قبل األربعاء بعدما عاد الزوجان إلى بلدهما بالقطار.
وتؤكد الزيارة التي جرت من األحد إلى األربعاء، كما ذكرت وكالة أنباء الصين 
الجديدة، على التقارب بين البلدين الجارين اللذين باعد بينهما في السنوات األخيرة 
التخلي عن  يانغ على  بيونغ  إجبار  إلى  التي تهدف  الدولية  للعقوبات  دعم بكين 

برنامجها النووي. ولم يلتق كيم من قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة إن رجل بيونغ يانغ القوي أكد أنه مستعد لقمة 
مع الرئيس األميركي بعد أشهر من تبادل التهديدات بين البلدين بشأن البرنامج 

النووي الكوري الشمالي.
وأكد الزعيم الكوري الشمالي الذي قام في السنوات األخيرة بسلسلة من التجارب 
النووية وتجارب إطالق الصواريخ التي يمكن أن تبلغ األراضي األميركية، أنه يؤيد 

إخالء شبه الجزيرة الكورية من األسلحة النووية.
ونقلت شينخوا عن كيم قوله إن »قضية نزع السالح النووي من شبه الجزيرة 
الكورية يمكن حلها إذا استجابت كوريا الجنوبية والواليات المتحدة لجهودنا بحسن 
نية وخلقتا جوا من السالم واالستقرار مع اتخاذ تدابير تدريجية ومتزامنة من أجل 
تحقيق السالم«. وكانت كوريا الجنوبية ذكرت الشهر الماضي أن بيونغ يانغ مستعدة 
النووي مقابل ضمانات أمنية أميركية. وقد وعدت بتعليق  للتخلي عن برنامجها 

تجاربها النووية والبالستية.
وفي واشنطن كشفت الناطقة باسم البيت األبيض سارة ساندرز أن ترامب تلقى 
رسالة من الرئيس الصيني بشأن محادثاته مع كيم. وقالت معبرة عن ارتياحها »نرى 
في ذلك دليال جديدا على أن عملنا في ممارسة الضغوط القصوى أوجد مناخا مالئما 

للحوار مع كوريا الشمالية«.

بكين - وكاالت

تركيا واالتحاد األوروبي يفشالن 
في تحقيق »تسويات ملموسة«

قال رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك إن االتحاد األوروبي وتركيا فشال 
إلى  التي هدفت  المحادثات  أو تسويات ملموسة« في  إلى »حلول  التوصل  في 

إصالح العالقة المتعثرة بينهما.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  مع  المحادثات  بعد  بلغاريا  في  توسك  وأضاف 
كنتم  »إذا  اإلثنين،  يونكر  جان-كلود  األوروبية  المفوضية  ورئيس  إردوغان 

تسألونني عما إذا كنا قد حققنا بعض الحلول أوالتسويات، فجوابي هو ال«.
وتابع »ما أستطيع قوله هو إنني أثرت كل مخاوفنا. وكما تعلمون كانت قائمة 
المواضيع طويلة وتشمل حكم القانون وحرية الصحافة في تركيا وعالقات تركيا 

الثنائية مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وأيضا الوضع في سوريا«.
أن  إلى  فارنا،  في  ويونكر  إردوغان  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  وأشار 
»لقاءنا اليوم كان مخصصا لمواصلة الحوار، واتفقنا على أنه )...( يجب االستمرار 

بحوارنا في ظروف صعبة في الحقيقة«.
فقط  هو  المواضيع  هذه  في  التقدم  إحراز  إن  واضح.  »موقفي  توسك  وقال 
ما يسمح لنا بتحسين العالقات األوروبية-التركية، بما في ذلك عملية انضمام 

تركيا«.
شأن  في  اإلثنين  سابق  وقت  في  وردت  تصريحات  إردوغان  أكد  جهته  من 
استمرار رغبة بالده باالنضمام إلى التكتل لكنه قال إنه ال يريد »انتقادات غير 
منصفة«. وأضاف الرئيس التركي »نأمل أن نكون قد تخطينا فترة صعبة جدا في 

العالقات التركية األوروبية وتركناها خلفنا«.
وتابع »ال نريد تشتتا أو انتقادات غير منصفة فيما يتعلق بقضايا حساسة مثل 

الحرب على اإلرهاب، بل نتوقع دعما قويا«.
وساءت عالقات تركيا مع االتحاد األوروبي كما ضعفت احتماالت انضمام تركيا 
إلى االتحاد األوروبي بعد حملة قمع شنها إردوغان إثر محاولة انقالب ضده عام 
2016. كما أن عملية تركيا المستمرة ضد األكراد في شمال سوريا أثارت مخاوف 

العواصم األوروبية.
وما أجج التوتر األسبوع الماضي إدانة زعماء االتحاد األوروبي لـ»األعمال غير 

الشرعية« تجاه اليونان وقبرص في شرق المتوسط وبحر إيجة.
وكانت أنقرة وبروكسل قد توصلتا إلى اتفاق مثير للجدل في مارس 2016 
أن  تركيا  وأملت  بينهما،  التعاون  في  مميزة  عالمة  يعد  الالجئين  تدفق  لوقف 
يؤدي ذلك إلى السماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا بدون تأشيرة. وحتى اآلن 

لم يتحقق هذا الحافز مما أغضب أنقرة.

فارنا - بلغاريا 

•    ترامب وبوتين أثناء لقائهما بفيتنام في نوفمبر الماضي

•    ستورمي دانيالز

ترامب ينفي »بشدة« إقامة عالقة 
مع ممثلة أفــالم إبـاحية

األفالم  ممثلة  أطلقتها  مزاعم  االثنين  األبيض  البيت  باسم  متحدث  نفى 
األميركي  الرئيس  مع  جنسية  عالقة  إقامتها  حول  دانيالز«  »ستورمي  اإلباحية 

دونالد ترامب، وأشار إلى أنه ال يوجد »أي شيء يدعم مزاعمها«.
وفي أول رد على مقابلة تلفزيونية لدانيالز أذيعت في وقت الذروة وشاهدها 

أكثر من 21 مليون أميركي، شكك المتحدث بصدقيتها وتحداها أن تبرز أدلة.
وقال راج شاه إن »الرئيس ينفي بقوة ووضوح وبشكل ثابت هذه المزاعم«. 
ولم يتحدث ترامب أبدًا في العلن عن هذه اإلدعاءات وتجاهل باستمرار أسئلة 

الصحفيين حول الموضوع.
ترامب  كتب  صباحًا  واالثنين 
األخبار  من  كثير  »هناك  تويتر  على 
المضللة. لم تكن في يوم من األيام 
بهذا الحجم أو عدم الدقة. لكن وسط 
كل هذا فإن بالدنا في حال عظيمة«.

الحقيقي  واسمها  دانيالز،  وروت 
مقابلتها  في  كليفورد،  ستيفاني 
ضمن  كوبر  أندرسون  الصحفي  مع 
برنامج »60 دقيقة« على شبكة »سي 
جنسية  عالقة  أقامت  أنها  إس«  بي 
مع ترامب مرة واحدة فقط في يوليو 
2006 ولم يكن قد مضى على زواجه 
ونصف  عام  سوى  ترامب  ميالنيا  من 
سوى  بارون  ابنه  والدة  وعلى  عام 

أربعة أشهر.
أعوام  خمسة  بعد  أنه  وذكرت 
اقترب منها رجل ال تعرفه عندما كانت 
في موقف سيارات في الس فيغاس مع 
وقال  عامين،  يومئذ  البالغة  طفلتها 

لها »دَعي ترامب وشأنه. انسي هذه القصة«.
وقال شاه »الرئيس ال يُصدّق أيًا من هذه اإلدعاءات التي أدلت بها السيدة 
يكون شاهدها  ال  قد  ترامب  بأن  معترًفا  الماضية«،  الليلة  المقابلة  في  دانيالز 
تغيّر  بأنها  واتهمها  تقوله«،  ما  يدعم  شيء  يوجد  »ال  شاه  وأضاف  بكاملها. 
قصتها دائمًا. وأوضح أن »الشخص الوحيد الذي كان متناقضًا هو الذي يقوم 

باالدعاءات«، مشيرًا إلى وثيقة وقعتها دانيالز تنفي فيها هذه العالقة.

واشنطن–وكاالت

برشلونة–وكاالت

لندن–وكاالت

أشادت بريطانيا بحملة غربية لطرد دبلوماسيين روس يشتبه بتجسسهم لصالح موسكو، 
معتبرة أنها »نقطة تحول« في موقف الغرب تجاه روسيا »المتهورة« التي قالت بدورها إن 

التحركات ناجمة عن »ضغوط هائلة« تمارسها واشنطن ولندن.
وأمرت 23 دولة، كانت آخرها أيرلندا، منذ االثنين بطرد 117 روسيا يعتقد أنهم جواسيس 
يعملون تحت غطاء دبلوماسي، في خطوة تجاوزت بشكل كبير إجراءات مشابهة اتخذت حتى 

في أسوأ النزاعات المرتبطة بالتجسس أيام الحرب الباردة.
وكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في صحيفة »ذي تايمز« إنه »لم يقدم 
هذا العدد من الدول أبدا في الماضي على طرد دبلوماسيين روس« في خطوة اعتبرها بمثابة 

»ضربة ستحتاج االستخبارات الروسية لسنوات عدة قبل التعافي منها«.
وقال »أعتقد أن أحداث األمس قد تصبح نقطة تحول«، مضيفا أن »التحالف الغربي اتخذ 

تحركا حاسما ووحد شركاء بريطانيا صفوفهم في وجه طموحات الكرملين المتهورة«.
وجاءت قرارات الطرد للرد على تسميم العميل المزدوج الروسي سيرغي سكريبال وابنته 

يوليا بغاز لألعصاب في مدينة سالزبري البريطانية في الرابع من مارس.
وتوجه سكريبال، الذي كان مسؤوال في االستخبارات العسكرية الروسية سجنته موسكو 
لكشفه معلومات عن عدة عمالء روس في عدد من الدول األوروبية، إلى بريطانيا في إطار 

صفقة لتبادل الجواسيس في 2010.
وأمرت لندن في وقت سابق بطرد 23 دبلوماسيا روسيا بعدما اتهمت موسكو بتنفيذ 

االعتداء، وهو ما نفته األخيرة بشدة موجهة أصابع االتهام إلى االستخبارات البريطانية.
وقام حلفاء بريطانيا بخطوات مماثلة حيث تصدرت واشنطن قائمة الدول التي اتخذت 
هذه اإلجراءات فأمرت بطرد 60 روسيا في ضربة للعالقات األميركية–الروسية بعد أقل من 
أسبوع على تهنئة الرئيس دونالد ترامب نظيره فالديمير بوتين على إعادة انتخابه، وهو ما 
أثار دهشة المراقبين. ولكن ترامب تجنب إعالن هذا اإلجراء بنفسه، ولم يتناول القضية في 

تغريداته المعتادة، ربما للحفاظ على خط تواصل مفتوح مع الرئيس الروسي.
واتخذت كل من أستراليا وكندا وأوكرانيا ومعظم دول االتحاد األوروبي تحركات مشابهة 

عبر القيام بعمليات طرد على نطاق أضيق.

»حرب باردة«
قائال  الطرد  قرارات  على  الثالثاء  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  رد  جهته،  من 
»عندما نطلب من دبلوماسي أو اثنين مغادرة بلد ما ونحن نهمس له باالعتذار فنحن ندرك 
تماما أنه نتيجة ضغوط هائلة وابتزاز هائل يشكالن لألسف السالح الرئيسي لواشنطن على 
الساحة الدولية«. وشدد قائال »كونوا على ثقة بأننا سنرد! فال أحد يريد السكوت عن مثل 
هذا السلوك، ولن نقوم بذلك«. وفي هذا السياق، كتب المحلل في مجال السياسة الخارجية 
فيودور لوكيانوف في صحيفة »فيدوموستي« أن »قرارات الطرد هذه مدمرة تحديدا للعالقات 
باردة  حرب  مرحلة  تدخل  والغرب  روسيا  بين  »العالقات  أن  وأضاف  األميركية–الروسية«. 
كاملة«. وأوضح مسؤولون غربيون أنه من خالل إعالنهم عن قرارات الطرد، فإنهم يتشاركون 

تقييم لندن بأن الكرملين يعد الجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون وراء تسميم سركيبال.
وحلفاءها  واشنطن  أن  االثنين  ساندرز  سارة  األبيض  البيت  باسم  المتحدثة  وصرحت 
يتصرفون »ردا على استخدام روسيا لسالح كيميائي عسكري على أراضي المملكة المتحدة«.

»سلوكيات متهورة«
وفي مقاله الذي نشرته »ذي تايمز«، قال جونسون إن الهجوم يتوافق مع »السلوكيات 
إن »الخيط  القرم. وزعم  التي يقوم بها بوتين، بما في ذلك ضم شبه جزيرة  المتهورة« 
المشترك هو رغبة بوتين في تحدي القواعد الرئيسية التي تعتمد عليها سالمة كل بلد«. 

وأضاف »لذلك، لدى كل دولة مسؤولة مصلحة حيوية في الوقوف بصالبو ضده«.
واتهم جونسون روسيا كذلك بتجنيب نفسها الضغط عبر تقديم مجموعة متباينة من 
التفسيرات للهجوم، األول في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال »كانت هناك 
حقبة نجح خاللها تكتيك الشك هذا لكن لم يعد من الممكن خداع أحد. أعتقد أن يوم أمس 

كان اللحظة التي تم فيها الكشف للجميع عن السخرية من آلة الدعاية هذه«.
وقال مسؤولون أميركيون إنه سيتم طرد 48 »مسؤول استخبارات« يعملون في البعثات 
12 يعملون في األمم  إلى  المتحدة سيطردون، إضافة  الواليات  الروسية في  الدبلوماسية 
المتحدة في نيويورك. وذكر البيت األبيض أنه إضافة إلى ذلك، سيتم إغالق القنصلية الروسية 

في سياتل.
وتشكل هذه أكبر عملية طرد في الواليات المتحدة لعمالء روس أو سوفيات على اإلطالق. 
خلفية  على   2016 العام  أواخر  روسيا   35 ترامب،  سلف  أوباما،  باراك  طرد  بعدما  وتأتي 
االتهامات لموسكو بالتدخل في االنتخابات األميركية. وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن 

»هذه الخطوة غير الودية )...( لن تمر بدون أثر، وسنرد عليها«. 

23 دولة تطرد 117 دبلوماسًيا روسًيا

أجواء الحرب الباردة تخيم
على عالقات موسكو بالغرب

تدخلت الشرطة اإلسبانية الثالثاء إلعادة فتح الطريق السريع بين 
فرنسا وإسبانيا الذي أغلق ناشطون مؤيدون الستقالل كتالونيا الجانب 
اإلسباني منه احتجاجا على اعتقال الرئيس السابق لإلقليم كارليس 

بوتشيمون في ألمانيا.
وفي نقل مباشر، عرض التلفزيون الكتالوني »تي في3"«مشاهد 
تظهر شرطة مكافحة الشغب الكتالونية تحاصر المتظاهرين الذين 
تجمعوا في الطريق السريع )إيه بي7( قرب الحدود الفرنسية وتسحبهم 

واحدا تلو اآلخر.
وإضافة إلى طريق »إيه بي7« السريع، أوقف المحتجون حركة السير 
في محيط لييدا غربا على طريق »إيه2-« السريع الرابط بين كتلونيا 

وسرقسطة.
واحتل متظاهرون كذلك الطريق الرابط بين كتالونيا وساحل جنوب 
شرق إسبانيا في حين تم إغالق المنفذين الرئيسيين إلى برشلونة من 

الشمال والجنوب لفترة وجيزة في الصباح.
ودعت مجموعة متشددة تعرف باسم »لجان الدفاع عن الجمهورية« 
إجراء  من  قصير  وقت  قبل  اللجان  هذه  وتأسست  االحتجاجات.  إلى 
حظرته  الذي  أكتوبر   1 في  اإلقليم  استقالل  على  االستفتاء  كتلونيا 

المحاكم اإلسبانية.
إلى  الدعوة  فيه  ووردت  االثنين  صدر  بيان  في  اللجان  وأفادت 
كارليس  للرئيس  األخير  والتوقيف  السجن  »مع  أنه  التظاهرات 

بوتشيمون، يبدو واضحا أننا تجاوزنا نقطة الالعودة«.
مؤيدة  تظاهرات  خالل  طفيفة  بجروح  شخصا   90 نحو  وأصيب 
لبوتشيمون خرجت في برشلونة األحد، بينهم 22 من عناصر الشرطة.

ألمانيا من  إلى  الحدود  األحد بعد عبوره  وتم توقيف بوتشيمون 
الدنمارك بموجب مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن إسبانيا.

وقضى بوتشيمون خمسة شهور فارا من العدالة اإلسبانية حيث 
يسعى القضاء في مدريد إلى توجيه اتهامات له بالعصيان وإثارة الفتن 
االنفصال في  إعالن  الكتالوني لصالح  البرلمان  على خلفية تصويت 

عهده.
الحجز  في  سيبقى  بوتشيمون  أن  األلمانية  السلطات  وأعلنت 
االحترازي المدة التي تحتاجها المحكمة لتقرر بشأن تسليمه إلى إسبانيا 

التي تتهمه ب»التمرد«، وفق ما أكدت المحكمة المختصة االثنين.
وقالت محكمة كييل في شمال ألمانيا حيث أوقف األحد إنه »سيبقى 
موقوفا إلى حين اتخاذ قرار بشأن إجراء التسليم«، موضحة أن القرار غير 

قابل لالستئناف.
ناشطين  بين  صدامات  إلى  المفاجىء  بوتشيمون  توقيف  وأدى 
كتالونيين يطالبون باالستقالل والشرطة األحد في برشلونة. ولكن لم 

يسجل تحركا يذكر االثنين.
ومثل بوتشيمون االثنين أمام محكمة مدينة نيومونستر حيث احتجز 

بموجب مذكرة التوقيف األوروبية الصادرة عن إسبانيا.
وأمام القضاء األلماني فترة 60 يوما التخاذ القرار. واكتفت المتحدثة 
باسم النيابة األلمانية فيبكي هزلفنر بالقول إن ذلك »لن يحدث هذا 

األسبوع«. 
وسيبت القضاء األلماني في ما إذا كانت مخالفات مماثلة لتلك التي 
يالحق بسببها بوتشيمون في إسبانيا، موجودة في القانون األلماني. 
وهو متهم، مع اثني عشر مسؤوال آخرين من المطالبين باستقالل 
حال  في  عليها  يحكم  تهمة  وهي  ب»التمرد«،  كتاصدلونيا،  إقليم 
وبمحاولة  عامة،  أموال  وباختالس  عاما،   30 لمدة  بالسجن  ثبوتها، 

فصل اإلقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

احتجاجات تغلق الطريق بين إسبانيا وفرنسا

اآلالف يتظاهرون في كتالونيا احتجاجا على اعتقال أملانيا بوتشيمون

دمشق ــ وكاالت 

هددت دمشق وحليفتها موسكو بشن 
آخر  دوما،  مدينة  ضد  عسكرية  عملية 
الغوطة  في  المعارضة  الفصائل  جيوب 
جيش  فصيل  يوافق  لم  ما  الشرقية، 
الخروج منها، وفق ما قالت  اإلسالم على 

مصادر متطابقة أمس األربعاء.
المقربة  الوطن،  صحيفة  وأفادت 
استعدادات  عن  السورية،  الحكومة  من 
للجيش السوري بدء عملية »ضخمة« ضد 

دوما معقل فصيل »جيش اإلسالم«.
مباشرة  مفاوضات  أيام  منذ  وتجري 
روسيا  بين  دوما  مدينة  مصير  حول 
طالما  الذي  اإلسالم،«  »جيش  وفصيل 
الشرقية.  الغوطة  في  نفوذا  األكثر  كان 
تحول  صيغة  إيجاد  على  تتركز  وكانت 
دون القيام بعملية إجالء منها، كما حصل 
في الجيبين اآلخرين في الغوطة الشرقية.

على  مطلع  معارض  مصدر  وقال 
المفاوضات في دوما إنه »في آخر اجتماع 
اإلسالم  الروس جيش  خير  االثنين،  لهم 
منح  وجرى  أوالهجوم«،  االستسالم  بين 

الفصيل المعارض مهلة أيام قليلة للرد.
يريد  »ال  معارض  ثان  مصدر  وأوضح 
عن  دوما  في  مختلفا  اتفاقا  الروس 

في(  إليها  التوصل  تم  التي  )االتفاقات 
أن  إلى  مشيرا  الغوطة«،  مناطق  سائر 
»جيش اإلسالم في المقابل يريد البقاء« 
يتم  وأال  محلية«،  »قوة  إلى  تحوله  عبر 

تهجير أحد من أهل المدينة.
وبعد خمسة أسابيع على هجوم عنيف 
بدأته قوات النظام وقسمت خالله الغوطة 
بينها  إلى ثالثة جيوب منفصلة  الشرقية 
فصيلي  مع  تباعا  روسيا  توصلت  دوما، 
حرستا  مدينة  في  الشام«  »أحرار  حركة 
الغوطة  جنوب  في  الرحمن«  »فيلق  ثم 
الشرقية، إلى اتفاقين تم بموجبهما إجالء 
منطقة  إلى  والمدنيين  المقاتلين  آالف 

إدلب الواقعة شمال غرب سورية.
 17 ومنذ السبت، جرى إجالء أكثر من 
ألفا من المقاتلين والمدنيين من الغوطة 
العملية  تزال  وال  إدلب،  إلى  الشرقية 
فيما  الجنوبية،  البلدات  من  مستمرة 
أعلنت دمشق مساء الجمعة مدينة حرستا 

»خالية« من المقاتلين المعارضين.
باسم  بالعسكري  المتحدث  وقال 
لوك  بيرقدار  حمزة  اإلسالم«  »جيش 
النظام  قبل  من  مساع  هناك  »طبعا 
التغيير  سياسة  لتطبيق  والروس 
استكماال  دوما  في  الديموغرافي 
لمشروعهم« في إشارة إلى إجالء البلدات 

الجنوبية.

وهو  قدمناه  قرارنا  »نحن  وأضاف 
إنه  قالوا  »الروس  أن  موضحا  البقاء«، 
المعنية  اللجنة  مع  آخر«  اجتماعا  سيعقد 

بالمفاوضات.
على  السورية  الوطن  وأوردت صحيفة 
مصدر  عن  نقال  تلغرام  على  حسابها 
القوات  جميع  »توجه  الثالثاء  عسكري 
استعدادا  الشرقية  الغوطة  في  العاملة 
دوما،  في  ضخمة  عسكرية  عملية  لبدء 
إرهابيو جيش اإلسالم على  ما لم يوافق 

تسليم المدينة ومغادرتها«.
لحقوق  السوري  المرصد  مدير  وأكد 
قوات  إن  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان 
النظام تنتشر في محيط دوما »من أجل 
اإلسالم«،  جيش  مفاوضي  على  الضغط 
في  تشددا«  »األكثر  أن  إلى  مشيرا 
حتى  »القتال  يريدون  المعارض  الفصيل 

النهاية«.
على  أساسا  تتركز  المفاوضات  وكانت 
»مصالحة«  منطقة  إلى  دوما  تحويل 
وتعود  اإلسالم«  »جيش  فيها  يبقى 
دخول  دون  من  الدولة  مؤسسات  إليها 
قوات النظام، ويتم االكتفاء بنشر شرطة 

عسكرية روسية.
األخير  األسبوع  خالل  دوما  وشهدت 
هدوءا بالتزامن مع المفاوضات واستمرار 

نزوح آالف المدنيين منها.

دمشق وموسكو تهددان بهجوم موسع على دوما 



جوالت حوار ولجان خبراء وورش عمل، جاءت 
الشامل  االقتصادي  البرنامج  عن  اإلعالن  بعد 
الذي  والنقدية  والتجارية  المالية  للسياسات 
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  تبناه 
محللين  لكن  أشهر،   6 نحو  منذ  الوطني 
إجراءات  إلى  يحتاج  البرنامج  هذا  إن  يقولون 
من  المتراكمة،  المالية  األزمات  لحل  عاجلة 

بينها تعديل سعر الصرف.
أعلن  الماضي،  أكتوبر  من  الثاني  وفي 
إعداد  طرابلس  في  المركزي  ليبيا  مصرف 
التي  الــبــرنــامــج،  بــهــذا  الخاصة  ــة  ــدراس ال
المعنية،  األطـــراف  إعــدادهــا  في  اشتركت 
المكلفة  العشرين  لجنة  نتائج  وضــمــت 
جرى  قد  كان  التي  الرئاسي،  المجلس  من 
اقتصادية  وسياسات  تدابير  بضعة  تكليفها 
تجارية،  أم  نقدية  أم  مالية  سواء  إصالحية، 
مع  عقدها  ــاورات  ــش م نتائج  ــى  إل تستند 
لحل  المركزي  والمصرف  المحاسبة  ديــوان 

القائمة اإلشكاليات االقتصادية 
لجنة  أعدتها  التي  ــة،  ــدراس ال وتقترح 
تعديل  إجراءات  تشمل  خطوة   35 العشرين، 
المصرفي،  القطاع  وتطوير  الصرف  سعر 
الخاص  القطاع  وتحفيز  الدعم،  ومعالجة 
الحكومي  ــاق  ــف اإلن فــي  إصــالحــات  وإقـــرار 

والمرتبات والبعثات والكثير.
عاما  إجماعا  هناك  إن  محللون،  ويقول 
شامل،  اقتصادي  إصالح  إجــراء  ضــرورة  على 
فوريا  تنفيذا  تريد  الــوفــاق  حكومة  لكن 
المركزي  المصرف  يصر  حين  في  للبرنامج، 
اإلصالحات،  حزمة  اعتماد  على  طرابلس  في 

جملة واحدة، من البرلمان.
من جهته، يرى أستاذ االقتصاد في جامعة 
إلى  تصريحات  في  الجديد،  مختار  مصراتة، 
البرنامج  هذه  على  يعاب  »ما  أن  »الوسط« 
االقتصاد  لمشكالت  حال  قــدم  أنــه  الضخم 
الخمسين  مــدار  على  المتراكمة  الليبي 
أنه  أعتقد  وال  واحــدة،  دفعة  الماضية  سنة 
اإلرادة  غياب  على  عالوة  معقد،  ألنه  سينفذ 
مشكلة  بصدد  »نحن  مضيفا:  لتنفيذه«، 
إلى حل عاجل وهو وجود سعرين  تحتاج  آنية 
بالسوق  واآلخــر  رسمي،  أحدهما  للصرف 

الموازية«.
»المماطلة  أن  إلـــى  الــجــديــد  ــار  ــ وأش
المقبلة«،  الفترة  ديدن  سيكونان  والتسويف 
قد  المركزي  المصرف  كان  »إذا  متسائال: 
بضرورة  الــجــدال  مــن  سنتين  بعد  اقتنع 
برنامجه  في  ذلك  وأدرج  الصرف  سعر  تعديل 
أخريين  سنتين  سننتظر  فهل  االقتصادي، 

لتنفيذه؟«.
أفكار  ــرح  ط ــة  ــدول ال مؤسسات  ــدأت  وبـ
منذ  دخله  تدهور  من  االقتصاد  النتشال 
حيث   ،2011 العام  في  القذافي  معمر  إطاحة 
وتفاقمت  أهلية،  حرب  في  الدولة  انزلقت 
انتشار  عن  فضال  السياسية،  االنقسامات 
الوضع  تــدهــور  قبل  ــاب،  ــ واإلره الجريمة 
حدة  تصاعدت   ،2014 العام  وفي  األمني، 
المصدر  الخام،  شحنات  وعرقلت  االشتباكات 
تدمير  فــي  تسبب  مما  للدخل،  الرئيسي 
بالدرجة  االستيراد  على  المعتمد  االقتصاد 

األولى.
تنفيذ  إعــالن  من  أشهر  ستة  نحو  وبعد 
عدة  الــمــركــزي  المصرف  نظم  ــة،  ــدراس ال
بشأن  اآلراء  حوار مجتمعي الستطالع  جلسات 

آخرها  وكان  االقتصادي،  البرنامج  مضامين 
وضمت  الماضي  األسبوع  عقدت  عمل  ورشة 
حيث  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  نشطاء 
البرنامج  يكون  أن  ضـــرورة  الحضور  أكــد 
للتنفيذ،  قابال  ليكون  واقعية  أكثر  المقترح 
االنقسام  حالة  إنهاء  ضرورة  على  التأكيد  مع 
أساسيا  مطلبا  باعتباره  والمؤسسي  السياسي 
عن  النظر  بغض  إصــالح  برنامج  أي  لنجاح 

محتواه.
األطـــراف  كــافــة  الــمــشــاركــون  حــث  كما 
وفاعلة  عاجلة  ــراءات  وإج قــرارات  اتخاذ  على 
وزارتي  أم  الرئاسي  المجلس  قبل  من  سواء 
والسلطتين  له،  التابعتين  واالقتصاد  المالية 
المتمثلة في كل من  التشريعية واالستشارية 
للدولة،  األعلى  والمجلس  النواب  مجلسي 

أن  باعتبار  المركزي،  ليبيا  مصرف  جانب  إلى 
إنقاذ  برنامج  هو  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 

الوطني. لالقتصاد 
الصلح،  علي  االقتصادي،  المحلل  لكن 
وقال:  الحوارية،  والحلقات  الورش  تلك  انتقد 
أساليب  عن  األصل  في  تبحث  الورش  »تلك 
معالجه االختالل الذي حدث بسبب االنقسام، 
إعــادة  عن  يبحثون  هم  التعبير  صح  وإذا 
الموظفين  حث  خالل  من  االقتصادية  الدورة 
الذي  )الروتيني(  اليومي  على قيامهم بالعمل 
تأثر بسبب االنقسام والحرب«، مشيرا إلى أن 
إلى  وبحاجة  التضخمي،  الركود  تعاني  »ليبيا 

عالج مهني بعيدا عن االنقسام«.
تلك  تناقش  أن  ضرورة  إلى  الصلح  ونوه 
الصرف  سعر  تعديل  أو  »تصحيح  ــورش  ال

التي  النقدية  السياسة  أدوات  كــإحــدى 
االستقرار  لتحقيق  المركزي  البنك  يستخدمها 
أو  التجاري،  الميزان  تــوازن  أو  األسعار،  في 
بالميزانية،  وعالقته  العام  اإلنفاق  سياسات 
المالية،  السياسة  تفعيل  على  توقف  التي 
وترشيد  بأنواعها  الضرائب  زيادة  خالل  من 
والرقابة  الوطني  الرقم  منظومة  عبر  اإلنفاق 
المالية، ويعد كل ما ذكر سياسة اقتصادية«.

سوق  لهيئة  السابق  الرئيس  ويقترح 
برنامج  تنفيذ  الشحومي،  سليمان  المال، 
المصرف  بــيــن  بــالــتــعــاون  جــزئــي  ــالح  إصـ
هذا  يعالج  بأن  موصيا  والحكومة،  المركزي 
الدينار،  قيمة  تآكل  مشكلة  الجزئي  البرنامج 
بــاالعــتــمــادات  فــي  الــفــســاد  على  ويقضي 
وتهريب الوقود والسلع، تعديل سعر الصرف، 
دخول  لتحسين  إجراءات  مع  الدعم،  وتعديل 

الفقراء.
صندوق  يساهم  أن  »يمكن  قائال:  وأضاف 
هذا  فــي  واالجتماعي  االقــتــصــادي  اإلنــمــاء 
البرناج عبر إعادة ضخ العوائد السنوية لألسر 
البرنامج  باقي  »تنفيذ  إلى  مشيرا  الفقيرة«، 
ويتم  السياسية  ــظــروف  ال تتحسن  حين 

استكمال باقي اإلجراءات األخرى«.

اقتصاد

كالم في األرقام

أصول صندوق الثروة السيادية 
للنرويج، وهو ضد تملك األسهم 

في شركات الفحم والتبغ واألسلحة 
النووية والذخائر العنقودية.

قالوا
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هل تضر التكنولوجيا 
بالنمو االقتصادي؟

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3251دوالر أمريكى
1.6425يورو

1.8799الجنية االسترليني
0.3534الريال السعودي
0.3608درهم إماراتى

0.2109االيوان الصينى
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 جيفري فرانكيل*

الشركة الليبية لالتصاالت 
استعادت قوتها وبدأت خطة 
عمل بمشروعات لتحسين 
االتصاالت في ليبيا قيمتها 
1.7 مليار دوالر.
فيصل قرقاب
رئيس الشركة الليبية 
للبريد واالتصاالت

* نقال عن »بروجيكت سينديكيت«
** أستاذ بجامعة »هارفرد«

زيادة  في  التكنولوجي  التقدم  يساعد  أن  المفترض  من 
السبب  كان  لكنه  المحتمل،  والنمو  االقتصادات  إنتاجية 
األخيرة،  السنوات  اإلنتاج في  النمو في  لركود  بروزا  األكثر 

ماذا حدث إذن؟
مقنعا  »هارفارد«  جامعة  من  فيلدشتاين  مارتن  كان 
حقيقة  في  ندرك  مما  أعلى  اإلنتاجية  نمو  أن  زعم  عندما 
من  كبير  بشكل  تقلل  الحكومية  اإلحصاءات  ألن  األمــر، 
والخدمات  السلع  جودة  على  تطرأ  التي  التحسينات  قيمة 
الكاملة«،  المساهمة  »قياس  حتى  تحاول  وال  القائمة 
القياس  أخطاء  أن  يؤكد  وهو  الجديدة.  والخدمات  للسلع 

هذه ربما أصبحت أكثر أهمية.
أقل  ويسترن«  »نورث  جامعة  من  جوردون  روبرت  كان 
إبداعات  تحقق  أن  الممكن  غير  من  أن  زعم  فقد  تفاؤال، 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مثل  مجاالت  في  اليوم 
خلفتها  التي  المكاسب  بقدر  كبيرة  اقتصادية  مكاسب 

إبداعات الماضي، مثل الكهرباء والسيارات.
تكنولوجيا  مشكلة  تكون  أن  المحتمل  من  ولكن 
من  تأثيرا  أقل  أنها  فقط  ليست  واالتصاالت  المعلومات 
ربما  بل  اإلنتاجية،  بتعزيز  يتصل  ما  في  الماضي  إبداعات 
السلبية  الجانبية  اآلثار  بعض  أيضا  األمر  واقع  في  تخلف 

التي تقوض اإلنتاجية ونمو الناتج المحلي اإلجمالي.
في  اآلالت  كارهي  من  يكون  أن  إلى  المرء  يحتاج  وال 
عارضت  التي  العمال  جماعة  غــرار  على  الحديث  العصر 
القرن  في  إنجلترا  في  اآلالت  وحطمت  الصناعية  الثورة 
تهدد  التي  المحتملة  بالمخاطر  يقر  لكي  عشر  التاسع 

اإلنتاجية بفعل اإلبداع التكنولوجي.
قد يبدو األمر األول واضحا: فال يحتاج تعطيل األنظمة 
إذ  تأكيد،  إلــى  الحديثة  التكنولوجيات  بفعل  القائمة 
يتعلم  أن  األمر  يتطلب 
جديدة  مهارات  الناس 
أنظمة  مع  يتكيفوا  وأن 
يغيروا  وأن  ــدة،  ــدي ج

سلوكياتهم.
الطبيعة  تثير  كما 
الـــســـريـــعـــة لــلــتــغــيــر 
الرقمية  للتكنولوجيات 
أمنية.  تحديات  اليوم 
ــج،  ــزع ــم ــد ال ــري ــب ــال ف
والهجمات  والفيروسات، 
األمنية، من  االختراقات  أشكال  ذلك من  وغير  السيبرانية، 

الممكن أن تفرض تكاليف كبيرة على الشركات واألسر.
ثم هناك التأثير الذي تخلفه سبل التواصل الحديثة على 

حياتنا اليومية، بما في ذلك قدرتنا على العمل والتعلم.
اإللكتروني  البريد  رسائل  تعمل  أن  الممكن  فمن 
االجتماعي،  التواصل  ووسائط  بالعمل،  المرتبطة  غير 
على  الفيديو،  وألعاب  اإلنترنت،  على  الفيديو  ومقاطع 
بعض  عن  بالتالي  فتعوض  الموظفين،  انتباه  تشتيت 
األقل.  على  عليها  تنطوي  التي  اإلنتاجية  رفع  إمكانات 
يعمل  عندما  وضوحا  أكثر  العيوب  هــذه  تصبح  وربما 

الموظفون عن بعد.
تشكيل  على  الذكي  الهاتف  عمل  مماثل،  نحو  على 
الرقمية  العمالت  مصير  كان  اآلن،  وحتى  الشباب.  عقول 
الضجة  مستوى  إلى  االرتقاء  في  الفشل  »بيتكوين«  مثل 
المحيطة بها. فلم تكن أكثر فعالية من العمالت التقليدية 
يبدو  بل  القيمة،  تخزين  أو  للدفع  كوسيلة  اإلطالق  على 
أن العمالت الرقمية المشفرة تشجع تحويل الموارد بعيدا 
بالبيئة،  تضر  أيضا  وهي  اإلنتاجية.  االستخدامات  عن 
للطاقة،  االستهالك  الكثيفة  »التعدين«  عملية  بسبب 
تقويض  على  بالكامل  المالك  اسم  إخفاء  يعمل  حين  في 
المباشرة  السلبية  التأثيرات  جانب  إلى  القانون..  إنفاذ 
على  الجديدة  التكنولوجيات  تخلفها  التي  المباشرة  وغير 
في  تسببها  احتمال  في  يتمثل  خطر  هناك  اإلنتاجية، 
الناس  من  قلة  أن  والواقع  البشر.  حياة  نوعية  تقويض 
للمكالمات  المثال،  سبيل  على  إيجابية،  مشاعر  يكنون 
منا..  العديد  حياة  تبتلي  أصبحت  التي  التلقائية  الهاتفية 
ذات  دوما.  الحاضرة  الكاذبة«  »األخبار  مشكلة  هناك  ثم 
على  الرقمية،  الجديدة«  »الوسائط  بقدوم  بشرنا  يوم 
الناس  يعطي  أن  شأنه  من  للديمقراطية  اتجاه  أنها 
على  األثير«،  »موجات  على  السيطرة  من  قدرا  العاديين 

حساب الشركات الكبرى أو المؤسسات الراسخة.
لتكنولوجيا  السلبية  الجوانب  ســوى  ليست  هــذه 
التي  ــرى  األخ التكنولوجيا  إبــداعــات  ومــن  المعلومات. 
األفيونية  األلم  تنطوي على عيوب واضحة كبرى مسكنات 

واألسلحة المتقدمة على نحو متزايد.
الصافية  التأثيرات  أن  أقترح  ال  أنا  واضحا،  أكون  لكي 
بل  سلبية.  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  على  المترتبة 
كثيرة  تكنولوجية  إبداعات  حققت  ذلك،  من  العكس  على 

فوائد هائلة، وسوف تظل هذه هي حالها في األرجح.
ربما تنطوي التكنولوجيات الجديدة على إمكانات كفيلة 
سببا  ليس  هذا  لكن  بعد.  تستغل  ولم  اإلنتاجية  بزيادة 

لتجاهل العواقب السلبية المترتبة على اإلبداعات الجديدة.
وادي  في  التكنولوجيا  خبراء  مجموعة  حــذرت  وكما 

السليكون فإن »التكنولوجيا تسلبنا عقولنا ومجتمعاتنا«.
أننا  نضمن  وأن  السيطرة،  نستعيد  أن  علينا  ويتعين 
أيضا من  نتأكد  بل  »أكثر ذكاء«،  عالمنا  نكتفي بجعل  لن 

قدرتنا على استخدام التكنولوجيا بذكاء.

العمالت الرقمية تضر 
بالبيئة وتشجع تحويل 

الموارد بعيدا عن 
االستخدامات اإلنتاجية

أن  األغا،  رمزي  البيضاء  في  المركزي  ليبيا  بمصرف  السيولة  أزمة  لجنة  رئيس  أعلن 
نحو  يبلغ  الشرقية  المنطقة  في  التجارية  المصارف  لفروع  المخصصة  السيولة  إجمالي 

250 مليون دينار.
وفق  الخميس،  اليوم  السيولة  من  المصارف  حصص  توزيع  بدء  المقرر  ومن 
اعتبارا  إلى بدء صرفها للمواطنين  الذي أشار  تصريحات إعالمية للمسؤول المصرفي، 

من يوم األحد المقبل حسب ظروف النقل للفروع.
»الوحدة«  أما  دينار،  مليون   69 تبلغ  »الجمهورية«  مصرف  حصة  أن  األغا  وأوضح 

فسيكون 68 مليون دينار، فيما تكون حصة »التجاري الوطني« نحو 56 مليون دينار.
والتنمية«،  و»التجارة  و»الصحارى«  أفريقيا«  »شمال  مصارف  حصص  أن  إلى  ونوه 

و»المتوسط« من السيولة ستكون بواقع 22 و 18 و10 و 4 ماليين دينار على الترتيب.
الزراعي«  دينار، و»مصرف  3 ماليين  العربي«  أن حصة مصرف »اإلجماع  إلى  وأشار 
أعلنت في  البيضاء  المركزي في  ليبيا  السيولة بمصرف  أزمة  لجنة  دينار، كانت  مليونا 

أكتوبر الماضي توزيع 250 مليون دينار في فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

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

السنة الثالثة
العدد 123

اخلميس
11 من رجب 1439 هــ

29 مارس 2018 م

مخاوف أميركية متزايدة تغذي الحرب التجارية

محللون: إجراءات عاجلة قبل تنفيذ البرنامج االقتصادي

قلق من »حرب عمالت« محتملة

تساؤالت حول سبب تأخير تعديل سعر الصرف

ضح 250 مليون دينار سيولة باملصارف

تريليون
دوالر

مفاوضات  والصين  المتحدة  الــواليــات  دخلت 
دون  للحيلولة  الــكــوالــيــس  ــي  ف اقــتــصــاديــة 
على  التجارية«،  »الحرب  مرحلة  إلى  الوصول 
دونــالــد  األمــيــركــي،  الرئيس  قـــرارات  خلفية 
على  حمائية  ــوم  رس بفرض  األخــيــرة  تــرامــب، 
محللين  لــكــن  الصينية،  الـــــواردات  بــعــض 
إلى  بالنظر  المحادثات  هذه  صعوبة  يؤكدون 
العجز  ارتفاع  من  المتزايدة  األميركية  المخاوف 

في الميزان التجاري بين مع بكين.
المعلنة  غير  المحادثات  بشأن  األنباء  وتأتي 
حرب  ــدالع  ان احتمال  زاد  التوتر  من  أيــام  بعد 
في  اقتصاديتين  قوتين  أكبر  بين  تجارية 
جورنال«  ستريت  »وول  جريدة  تقول  إذ  العالم، 
رئيس  نــائــب  يــقــودهــا  الــتــي  الــمــحــادثــات  إن 
االقتصاد  لــشــؤون  الصيني  ــوزراء  ــ ال مجلس 
ستيفن  األمــيــركــي  الــخــزانــة  ــر  ووزيـ ــي،  ه ليو 
روبــرت  األميركي  التجارة  وممثل  منوتشين، 
الصناعة  تشمل  لمواضيع  تتطرق  اليتهايزر، 

والخدمات المالية.
القائم،  العالمي  للنظام  صدمة  أحدث  وفي 
مؤخرًا  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أعلن 
جديدة  رسومًا  ستفرض  المتحدة  الواليات  أن 
 60 نحو  قيمتها  تبلغ  صينية  واردات  على 
المالية  األســواق  هزت  خطوة  في  دوالر،  مليار 
تتضمن  الئحة  بكشف  الصين  وردت  العالمية، 
عليها  جمركية  رسوم  فرض  تنوي  منتجا   128

في حال فشلت المحادثات.
عن  االقتصادية  »بلومبرغ«  وكالة  ونقلت 
بشكل  ــر  األم على  المطلعة  مــصــادرهــا،  أحــد 
الرئيس  قررها  التي  الرسوم  قيمة  أن  مباشر، 
األضـــرار  على  بــنــاًء  تحديدها  تــم  األمــيــركــي 
انتهاك  عن  نتجت  التي  األميركية  االقتصادية 

الصين حقوق الملكية الفكرية.
قلقها  عن  عبرت  العالمية  التجارة  منظمة 
قوانين  تفسد  تكاد  كهذه  تطورات  من  الواضح 

تصريحات  في  وذلك  القائم،  االقتصادي  النظام 
إيزيفيدو،  روبــرتــو  العام  مديرها  لسان  على 
بيان  في  ــال  وق التعقل،  ــودة  ع إلــى  دعــا  ــذي  ال
»سيهدد  جــديــدة  تجارية  عــوائــق  ــرض  ف إن 

االقتصاد العالمي«.
إلى  رســالــة  واليتهايزر  منوتشين  وأرســـل 
بما  مطالب  عدة  ضمت  الماضي،  األسبوع  ليو، 
المتحدة  الواليات  وصول  على  أكبر  قدرة  فيها 
الرسوم  وخفض  الصيني  المالي  القطاع  إلــى 
ــادة  وزي األميركية  المركبات  على  الصينية 
الموصالت  أشــبــاه  مــن  مشترياتها  الصين 
المتحدة.  الواليات  في  المصنوعة  الكهربائية 
منوتشين  أن  جورنال«  ستريت  »وول  وذكــرت 
لمواصلة  بكين  إلــى  التوجه  في  كذلك  يفكر 

المحادثات.
جــاءت  ــحــذر،  ال يشوبها  لهجة  ــي  وف لكن، 
شبكة  على  األميركي  الخزانة  وزيــر  تصريحات 
على  »سنعمل  فيها:  قال  التي  نيوز«،  »فوكس 
التوصل  إمكاننا  في  سيكون  إذا  لمعرفة  مسار 
العادلة  التجارة  تعنيه  مــا  بشأن  اتــفــاق  إلــى 
بأن  حذر  أمل  »لدي  مضيفًا:  إليهم«،  بالنسبة 
ذلك  يتم  لم  حال  في  لكن  اتفاق،  إلى  نتوصل 

فسنمضي قدمًا بفرض الرسوم«.
أنها  من  الصين  تحذير  كــان  المقابل،  في 
بفرض  مهددة  تجارية«،  حرب  قيام  تخشى  »ال 
واردات  على  دوالر  مليارات  ثالثة  بقيمة  رسوم 

األميركية  التجارية  اإلجــراءات  على  ردًا  أميركية 
الجديدة.

تأتي  المتسارعة  الــتــطــورات  ــذه  ه ــط  وس
بين  الكواليس  في  تجرى  التي  المفاوضات 
األميركي  الجانب  يدخل  فيما  وبكين،  واشنطن 
عجز  ــادة  زيـ مــن  مــخــاوف  ــط  وس الجولة  ــذه  ه
تريليوني  بنحو  األميركي،  الــجــاري  الحساب 
محتمل  وعجز  المقبل،  العقد  مدى  على  دوالر 
 50 بين  يتراوح  الصين  مع  التجاري  للميزان 

و100 مليار دوالر.
في  السابقين  االقتصاديين  كبير  ويقول 
المالية  العلوم  وأستاذ  اآلسيوي،  التنمية  بنك 
وي،  شانغ-جين  كولومبيا  بجامعة  واالقتصاد 
لم  إذا  أنــه  هي  اللغز  هــذا  في  مساحة  »أكبر 
إيجاد  والصين  المتحدة  ــات  ــوالي ال تستطع 
العجز  معالجة  كيفية  حــول  مشتركة  أرضــيــة 
في  التقدم  فإن  المتضخم،  األميركي  التجاري 
فائدة  ذي  غير  يصبح  قد  اليوم  الكبرى  القضايا 
المستقبلية،  التداعيات  صعيد  وعلى  غـــدًا«. 
نشوبها  المحتمل  التجارية  الحرب  تكون  ربما 
مؤشرات  انهيار  في  سببًا  وأميركا  الصين  بين 
من  المخاوف  بفعل  العالمية،  المالية  األســواق 
أخرى  حكومات  حث  إلى  بكين  انتقام  يؤدي  أن 
االستيراد،  على  الجمركية  التعريفات  رفع  على 

مما يثبط التجارة العالمية.
المحلل  ــق  وفـ ــر،  ــبـ األكـ ــاوف  ــخ ــم ال لــكــن 
حرب  نشوب  هي  نــزاروف،  ألكسندر  االقتصادي 
الحروب  تصور  الصعب  »من  يقول:  إذ  عمالت، 
تسعى  حيث  العمالت،  حروب  دون  من  التجارية 
تحسين  أجل  من  عملتها  إلضعاف  حكومة  كل 

القدرة التنافسية لبضائعها.«
بعيدة  تــزال  ال  المركزية  »البنوك  ويضيف: 
الحرب  ولــكــن  الــكــامــل،  التنسيق  ــدم  ع عــن 
والشركاء  الحلفاء  بين  خصوصًا  التجارية 
النظام،  إللغاء  كبيرة  خطوة  تعتبر  التجاريين 
منع  على  القادر  الوحيد  اآلن  حتى  يعتبر  الــذي 
وتجنب  االنهيار،  من  األميركية  الديون  أهــرام 

حصول التضخم العالمي«.

واشنطن–الوسط
كبير االقتصاديين السابقين في 

»التنمية اآلسيوي«: معالجة العجز 
التجاري األميركي المتضخم أكبر 

معضلة في المحادثات

< الصديق الكبير

< فائز السراج

< رسوم صادرات الصلب دفعت العالم على إلى حافة حرب تجارية بين أميركا والصين

< جانب من ورشة عمل حول البرنامج االقتصادي في طرابلس ، 17 مارس الماضي.

الوسط–عالء حموده

الصلح: ليبيا تعاني الركود التضخمي والبد من عالج مهني 
الجديد: هل ننتظر سنتين أخريين لتنفيذ هذا البرنامج؟!



األميركي  الخارجية  وزيــر  مستقبل  ــات  ب
وذلك  واضح،  غير  تيلرسون  ريكس  السابق 
الشهر  ــل  أوائـ منصبه  مــن  إقــالــتــه  عقب 
مجلس  رئيس  يستطيع  هل  لكن  الجاري، 
»إكسون  النفط  لعمالق  السابق  اإلدارة 
خدمات  قطاع  في  والعمل  العودة  موبيل«، 
»بلومبرغ«  شبكة  أخرى؟  مرة  والغاز  النفط 
وقالت  السؤال،  هذا  عن  أجابت  األميركية 
إلى  تصل  قد  مالية  غرامة  دفع  أوال  عليه  إن 

180 مليون دوالر.
الشبكة  تقرير  بحسب  ذلك،  في  والسبب 
خروجه  قبيل  تيلرسون،  أن  هو  األميركية، 
وزيـــرا  وتعيينه  النفطية  الــشــركــة  ــن  م
أبرم  ترامب،  دونالد  إدارة  في  للخارجية 
أنه  على  نص  موبيل«  »إكسون  مع  اتفاقا 
في  والعمل  العودة  تيلرسون  قرر  حال  في 
منافس  ــدى  ل أوالــعــمــل  ــخــاص،  ال القطاع 
غرامة  يكلفه  قــد  ــك  ذل ــإن  ف آخــر،  نفطي 

مالية تصل إلى 180 مليون دوالر.
تيلرسون  محامي  ــراون  ب ريجنالد  لكن 
رفض  وكذلك  ــر،  األم على  التعليق  رفــض 

ناطق باسمه سكوت سيلفستري.
وضعت   ،2017 الــعــام  يــنــايــر  فــفــي 
ــل« خــطــة تــعــويــضــات  ــي ــوب ــون م ــسـ »إكـ
 ،2006 منذ  المؤسسة  قاد  الذي  لتيلرسون، 
من  سهم  مليوني  عن  لتعويضه  تهدف 
غير  أسهم  وهــي  المملوكة،  غير  األسهم 
لالعتراف  تؤهلها  التى  للشروط  مستوفية 
التخلص  نفسه  الوقت  وفي  كأصول،  بها 
قرر  حال  في  المصالح،  في  تعارض  أي  من 

تيلرسون العمل في شركة منافسة.
عن  تيلرسون  تخلى  االتفاق،  وبموجب 
إلى  تصل  مالية  مدفوعات  مقابل  أسهمه 
مستقل،  بشكل  يـــدار  إئتماني  صــنــدوق 
إلــى  ــوال  ــ األم الــصــنــدوق  ينقل  وبــعــدهــا 
»إكسون  وضعته  جدول  على  بناء  تيلرسون 
طويلة  االستحقاق  جــداول  يعكس  موبيل« 
لمدة  تستمر  قد  التي  بها،  الخاصة  األفــق 

تصل إلى عشر سنوات.
و»إكسون  تيلرسون  بين  االتفاق  وينص 
في  األول  تعيين  حال  في  أنه  على  موبيل« 

النفط  خدمات  مجال  في  منافسة  شركة  أي 
غير  أصول  أي  عن  التخلي  عليه  فإن  والغاز، 
موزعة في الصندوق. وهذا الشرط سار في 
مديرا  أو  متعاقدا  أو  مستشارا  تعيينه  حال 

أو موظفا مدفوع األجر.
ــول  ــة، تــصــل األصـ ــال ــح ــي تــلــك ال وفـ
من  مختارة  خيرية  هيئة  إلــى  المصادرة 
للعمل  مكرسة  اإلئتماني،  الصندوق  قبل 
دول  في  والمرضى  الفقراء  معاناة  رفع  في 

الثالث. العالم 

تحدث  بالضرائب،  متخصص  وحسب 
موبيل«  »إكسون  اتفاق  فإن  بلومبرغ،  إلى 
فاتورة  دفع  تجنب  على  تيلرسون  ساعد 
بـ72  تقدر  الدخل  على  فورية  ضريبية 
من  تيلرسون  تمكن  كما  دوالر«،  مليون 
بسبب  الضريبية،  الفاتورة  دفــع  تأجيل 
الحاكمة  الداخلية  اإليرادات  دائرة  قوانين 

اإلئتماني«. للصندوق 
العمر  من  البالغ  تيلرسون،  أن  يذكر 
في  المهنية  حياته  طيلة  قضى  عاما،   65
تنصيبه  قبيل  موبيل«  »إكــســون  شركة 
»ال  إنه  »بلومبرغ«  وقالت  للخارجية.  وزيرا 
ظل  في  تعمل  منافسة  نفطية  شركة  توجد 

اإلدارة نفسها لفترة طويلة من الوقت«.
ولــضــمــان االتــــزام بــقــواعــد تــضــارب 
من  اإلئتماني  الصندوق  منع  تم  المصالح، 
»إكسون  لشركة  تعامالت  أي  في  االستثمار 
الصندوق  أن  أوضــحــت  لكنها  موبيل«. 
الخزانة  سندات  في  فقط  االستثمار  يمكنه 

المتنوعة. االستثمار  وصناديق  األميركية 
أي  امتالك  أو  شراء  للصندوق  يمكن  وال 
موبيل«،  لـ»إكسون  تابعة  لتعامالت  أسهم 
سواء كانت أسهما أو سندات أو مشتقاتها، 
موظف  أو  »مسؤول  تيلرسون  أن  طالما 

األميركية«. المتحدة  بالواليات 

اقتصاد 09

الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  أقر 
الستيراد  دوالر  مليار   1.5 إنفاق  الوطني 

سلع مواد غدائية قبل شهر رمضان.
بالقرار،  المرفقة  الضوابط  وتشمل 
مستندات  بموجب  التوريد  طلبات  تقديم 
منظومة  طريق  عن  التحصيل  برسم 
االقتصاد  لوزارة  االستيرادية  الموازنة 
الماضي  اإلثنين  يوم  اعتبارا من  والصناعة، 

حتى 12 أبريل المقبل.
الكميات  تقل  أال  ضرورة  تضمن،  كما 
الشحنة  في  التوريد  بطلبات  المدرجة 

توريدها  المطلوب  السلع  من  الواحدة 
المجلس  قرار  تضمنه  الذي  الجدول  في 
وأجبان،  حليب  السلع:  بين  ومن  الرئاسي، 
وفواكه  ومكرونة،  ذرة،  وزيت  وطماطم 
خام  ومواد  وأغنام،  مجمدة  ولحوم  طازجة، 

ومستلزمات إنتاج أعالف.
يناير  في  نفى  المركزي  المصرف  كان 
التحصيل  برسم  مستندات  منح  الماضي، 
جرى  »ما  واصفا  األعمال،  رجال  لبعض 
عن  »عار  بأنه  المواقع  من  عدد  عبر  تداوله 

الصحة وال أساس له«.

»صندوق النقد« يقدم تسهيالت إلى تونس1.5 مليون دوالر الستيراد سلع رمضان
إلـى  تهـدف  خطـوة  فـي 
تنفيـذ اإلصالحـات  اإلسـراع فـي 
التـي  الهيكليـة  االقتصاديـة 
التونسـية  الحكومـة  تعتـزم 
الثـالث سـنوات  تحقيقهـا خـالل 
صنـدوق  إعـالن  جـاء  المقبلـة، 
النقـد الدولـي عـن إعـادة توزيـع 
الممنوحـة  القـروض  أقسـاط 
وزيـادة  التونسـي،  لالقتصـاد 
أربعـة  إلـى  ثالثـة  مـن  أعدادهـا 

بهـدف سـنوية،  أقسـاط 
الدائـم  الممثـل  وحسـب 
فـي  الدولـي  النقـد  لصنـدوق 
بلوتوفوغـال،  تونس،روبـرت 
فـإن القـرار يهـدف إلـى متابعـة 
وتسـريع  لإلصالحـات،  أكثـر 
بعـدد  واالسـتفادة  نسـقها، 
السـنوية. األقسـاط  مـن  أكثـر 

صنـدوق  دعـم  عـن  وعبـر 
اتخذتهـا  التـي  للقـرارات  النقـد 

خصوصـا  التونسـية،  الحكومـة 
ومـن  الماضيـة،  السـنة  خـالل 
للسـنة  الماليـة  قانـون  بينهـا 
الحـد  إلـى  يتجـه  الـذي  الحاليـة 
الدولـة،  ميزانيـة  عجـز  مـن 
والتخفيض مـن نسـبة التضخم، 
عـالوة علـى قـرار البنـك المركزي 
سـعر  فـي  بالزيـادة  المتعلـق 
للبنـك  المديريـة  الفائـدة 
المركـزي بــ75 نقطـة أساسـية.

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

السنة الثالثة
العدد 123

اخلميس
11 من رجب 1439 هــ

29 مارس 2018 م

»180 مليون« سبب يمنع تيلرسون 
من العودة لقطاع النفط

خطوط أنابيب مثقوبة تهدر 10 آالف برميل
تآكل خطي »24 و36« لنقل النفط إلى خزانات »الهروج« في رأس النوف

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

السعر بالدوالرنوع الخام

68.92برنت

64.53غرب تكساس

62.76دبي

66.8سلة أوبك

wvأورال

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار األربعاء 28 مارس 2018

المركزي  البنك  يخفض  أن  »رويترز«  وكالة  أجرته  للرأي  استطالع  نتائج  توقعت 
لجنة  اجتماع  في  التوالي  على  الثانية  للمرة  الرئيسية  الفائدة  أسعار  المصري 
مستوياته  ألدنى  التضخم  انخفاض  مع  الخميس،  اليوم  المقرر  النقدية  السياسة 

في أكثر من عام.
البنك  إن  آراءهم  »رويترز«  استطلعت  اقتصاديا  خبيرا   11 بين  من  تسعة  وقال 
على  الفائدة  وسعر   %  17.75 حاليا  البالغ  اإليداع  على  الفائدة  سعر  سيخفض 

اإلقراض البالغ 18.75 % بواقع 100 نقطة أساس.
سعر  حرر  منذ  مئوية  نقاط  سبع  الفائدة  أسعار  المصري  المركزي  البنك  ورفع 
الماضي،  الشهر  نقطة مئوية  بواقع  التضخم، ثم خفضها  ارتفاع  ليواجه  الجنيه  صرف 
في   %  14.4 إلى  المدن  في  المستهلكين  ألسعار  السنوي  التضخم  معدل  وتراجع 
مثل  المتقلبة  المواد  يستبعد  الذي  األساسي،  التضخم  انخفض  فيما  شباط  فبراير 
كابيتال«:  »سي.آي  لدى  االقتصادي  الخبير  فرحات  هاني  وقال   ،%  11.88 إلى  الغذاء، 
مطمئنة،  األساسي  والتضخم  بالمدن  التضخم  في  والحادة  المتعاقبة  »االنخفاضات 
من  هذا  »يقترب  وأضاف  الماضي«،  الشهر  بالمئة   11 إلى  األخير  تراجع  مع  خاصة 
بواقع  آخر  خفضا  يبرر  مما   ،10% والبالغ  المركزي  للبنك  المستهدف  األدنى  النطاق 

%1 في أسعار الفائدة هذا الشهر من وجهة نظرنا«.
المستثمرين  عزوف  إلى  أدت  التي  يناير  ثورة  منذ  المصري  االقتصاد  نمو  وتباطأ 
انتهجتها  التي  االقتصادية  اإلصالحات  إن  قالت  »رويترز«  لكن  والسياح،  األجانب 
غالي  مهاب  وقال  إيجابية«،  اقتصادية  مؤشرات  عن  »تمخضت  المصرية  الحكومة 
الشهر  الفائدة  »خفض  أفريقيا  وشمال  مصر  في  هيلتون  لدى  العمليات  رئيس  نائب 

الماضي كان خطوة إيجابية، لكننا نرغب في نزول أسعار الفائدة أكثر«.

من  المشفرة  بالعمالت  الخاصة  اإلعالنات  بعض  حظر  »تويتر«  مجموعة  تعتزم 
شبكتها في مسعى إلى التصدي لمحاوالت االبتزاز، وفق ما كشفت المجموعة.

المروجة  باإلعالنات  خاصة  جديدة  قاعدة  أضافت  أنها  »تويتر«،  وأوضحت 
من  لكل  سبق  وقد  الرقمية«.  بالعمالت  أموال  حشد  لحظر  المشفرة  للعمالت 

"فيسبوك" و"غوغل" أن منعتا هذا النوع من العمليات، حسب وكالة »فرانس برس«.
الممكن  ومن  التقلبات  شديدة  المشفرة  العمالت  تبادل  صفقات  تكون  ما  وغالبا 
المنظمة  الهيئات  وتسعى  إجرامية  األموال ضمن شبكات  لتبييض  إليها  اللجوء  أيضا 
وأطلقت  فعالية،  أكثر  تكون  العمليات  هذه  لمراقبة  أنظمة  تطوير  إلى  العالم  في 
سنة  هائال  نموا  شهدت  التي  السوق  هذه  على  الرقابة  لتشديد  مبادرات  عدة  بلدان 
تراجعا  المشفرة، قد سجلت  العمالت  بيتكوين، وهي أشهر هذه  2017. وكانت عملة 

في قيمتها مساء االثنين.
سي(  إيه  )إس  األميركية  المالية  األوراق  لجنة  دعت  الجاري،  مارس   7 وفي 
لدى  التسجيل  إلى  مشفرة  عمالت  تبادل  إطارها  في  يتم  التي  اإللكترونية  المنصات 
المتحدة  الواليات  في  المالية  األسواق  بتنظيم  المكلفة  اللجنة  هذه  وتحذر  خدماتها. 

منذ أشهر عدة من انفجار الفقاعة في هذا القطاع.
اعتبار  الماضي،  األسبوع  رفضوا  العشرين  دول  مجموعة  في  المالية  وزراء  وكان 
من  محذرين  السيادية،  العمالت  من  المشفرة  العمالت  من  وغيرها  البيتكوين 

تداعياتها على االستقرار المالي.

العام،  لالكتتاب  أسهمها  لطرح  استعداداتها  السعودية  »أرامكو«  شركة  تواصل 
النصف  في  أولي  عام  طرح  عن  الناصر  أمين  للشركة  التنفيذي  الرئيس  أعلن  فيما 

الثاني من عام 2018، مشيرا إلى أن العمل جار على ذلك.
أضاف  الذي  الناصر،  حسب  الحكومة،  قرار  على  وتوقيتها  اإلدراج  بورصة  وتتوقف 
هذه  أن  تنسوا  »ال  بالقول  األميركية  االقتصادية  بلومبرج  لوكالة  تصريحات  في 
رئيس  وأشار  وقتا«.  يحتاج  أمر  وتعقيداتها  )أرامكو(  فحجم  للغاية،  معقدة  عملية 
عن  معربا   ، أخري«  وأماكن  أميركا  في  االكتتاب  طرح  في  كبيرة  رغبة  إلى  »أرامكو« 

اعتقاده أن »هناك طلبا كبيرا على عملية اإلدراج؛ ألن أرامكو شركة رائعة«.
وقد  األولي.  الطرح  في  السعودية  أرامكو  من   5% نحو  إلدراج  السعودية  وتخطط 
ما  وهو  بالنجاح،  تكلله  حال  دوالر  تريليوني  إلى  الشركة  بقيمة  األولي  الطرح  يصل 

سيجعلها في هذه الحالة أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.
أن  الماضيين  العامين  خالل  أكدوا  قد  السعوديين  أن  »بلومبرج«  وذكرت 
المقرر،  توقيته  في  وسيتم  الصحيح  الطريق  علي  يمضي  لالكتتاب  الشركة  طرح 
اقتراحات  ظهرت  الشهر  هذا  األولي  للمرة  لكن   ،2018 عام  في  الثاني  النصف  في 

بتأجيل الطرح حتى 2019 .
»أرامكو«  ستجذب  التي  الكيفية  حول  األدلة  بعض  للوكالة،  وفقا  ناصر،  وعرض 
 )Big Oil( في  األفضل  مع  تتنافس  سوف  الشركة  أن  إلى  مشيرا   ، المستثمرين 
ما  وهذا  ومعدالته،  العائد،  حيث  من  النفط  مجال  في  الكبار،  الست  الشركات 
توجيه  يعتزم  أنه  ناصر  وأوضح  الترويجية،  الحمالت  خالل  المستثمرين  مع  سنشاركه 
بالمراحل  يسمي  ما  توسيع  على  يعمل  مما  البتروكيماويات،  تكرير  إلى  االستثمار 

األدنى من الصناعة، بدال من زيادة طاقة إنتاجية الشركة الحالية .
تكامال  »أكثر  قال:   ،2030 عام  في  أرامكو  عليه  ستبدو  عما  الناصر  سئل  وعندما 
مصافي  من  بدال  البتروكيماويات،  إلى  براملينا  من  المزيد  وسيذهب  واندماجا، 
البرميل  إلى  القيمة  من  المزيد  وإضافة  الدنيا،  األنشطة  من  المزيد  وتحويل  النفط، 

من خالل األنشطة السابقة«.

استطالع: »املركزي« املصري 
يخفض الفائدة للمرة الثانية

»تويتر« تحظر اإلعالنات بالعمالت املشفرة

اكتتاب »أرامكو« في النصف الثاني 
.. ورغبة أميركية في املشاركة

< تيلرسون

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

طرابلس–الوسط

اتفاق »إكسون موبيل« مع 
تيلرسون ينص على تغريمه 
180 مليون دوالر في حال 

قرر العمل في القطاع الخاص 
أو لدى منافس نفطي

يعقد وزراء النفط في دول أوبك والمنتجون 
خارجها اجتماعهم التالي في يونيو المقبل، 

والذي قد يعدلون فيه االتفاق بناء على األوضاع 
في السوق، ويشير محللون إلى أن االلتزام 

بخفض اإلنتاج هو الخيار الوحيد لـ»أوبك«، وفي 
أحدث موقف بشأن االتفاق، اعتبرت روسيا أن 

من المبكر جدًا الحديث عن الخروج من اتفاق 
خفض إنتاج النفط لكن أي انسحاب يجب أن 

يحدث تدريجيًا، وذلك في تصريحات لوزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قال 
األسبوع الماضي إن أعضاء »أوبك« يحتاجون 

إلى مواصلة التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين 
مستقلين بشأن تقييد اإلمدادات في 2019 

لخفض مخزونات النفط العالمية إلى المستويات 
المرجوة.

وتخفض »أوبك« والمنتجون المستقلون 
إجمالي إنتاجهم بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا 

حتى نهاية 2018.
في هذه الغضون، عبر الرئيس العراقي فؤاد 

معصوم عن دعم بالده اتفاق أوبك لخفض إنتاج 
النفط، اإلثنين، وذلك خالل اجتماع مع األمين 

العام لمنظمة البلدان المصدرة البترول )أوبك( 
محمد باركيندو. وشدد معصوم، الذي اجتمع مع 

باركيندو في بغداد، على »ضرورة دعم اتفاقية 
تقليص إنتاج النفط الخام«.

وقلص العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في 
أوبك، إنتاجه بما يتوافق مع تعهد المنظمة 

بخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا 
من النفط الخام في إطار اتفاق مع روسيا 

ومنتجين آخرين.
بدوره، يقول المحلل النفطي كامل الحرمي 

إن االلتزام بخفض اإلنتاج إلى ما بعد 2018 هو 
الخيار الوحيد لـ»أوبك«. وأوضح أن »خيارات 

المنظمة النفطية محدودة جدًا مع تزايد إنتاج 
النفط الصخري األميركي المستمر إلى ما يعادل 
مليون برميل يوميًا، مع ثبات سعر البرميل عند 

المعدالت الحالية، ما بين 60 إلى 65 دوالرًا، مما 
سيساعد على نمو وتزايد إنتاج النفط األخرى 

من البرازيل وكندا، ومواصلة أميركا إنتاجها إلى 
أكثر من 11 مليون برميل يوميًا مع نهاية العام 

الجاري«.

محللون: االلتزام 
بخفض اإلنتاج هو 

خيار »أوبك« الوحيد

بعد غوغل وفيسبوك

هو  النفطية  والموانئ  اآلبــار  توقف  يكن  لم 
البالد،  في  النفط  قطاع  لخسائر  الوحيد  السبب 
آالف  عشرة  من  أكثر  أهدرت  األنابيب  فخطوط 
بسبب  و2018،   2017 العامين  خالل  برميل 

54 عاما. تسريب فيها بعد أن تجاوز عمرها 
خط  أن  األســبــوع  هــذا  النقاب  كشف  فقد 
شركة  لخطوط  التابع  الــخــام  النفط  نقل 
البالد،  شــرق  النفطية  للعمليات  »الــهــروج« 
التسرب  بسبب  تقريبا،  برميل   1500 نحو  فقد 
»سبوتنيك«  وكالة  نقلت  ما  حسب  باألنابيب، 
حرس  لجهاز  اإلعــالمــي  المكتب  مدير  عــن 

الفايدي. إبراهيم  النفطية،  المنشآت 
دورية  تحركت  المتسرب،  للنفط  ونتيجة 
التابعة  اإلصالح،  فرق  لحماية  أول  مالزم  بإمرة 
على  النفطية  للعمليات  »الــهــروج«  لشركة 
أمــال   12 حقل  مــن  الــخــام  النفط  نقل  خــط 
كلم   152 النقطة  عند  »الهروج«  خزانات  إلى 
أكد  الذي  للفايدي،  وفقا  كلم،   170 والنقطة 
وعــودة  الماضي،  السبت  التسرب  »إصــالح 
في  التحدي  بحقل  الوحدة  مقر  إلى  الدورية 

ليبيا«. جنوب شرق 
فرق  ترافق  زلطن  أصول  وحدة  أن  وأضاف 
للعمليات  »الهروج«  لشركة  التابعة  الصيانة 
تصليح  فــي  لحمايتها  باستمرار  النفطية 
هو  التسرب  سبب  أن  إلــى  مشيرا  التسرب، 
 »24 »خط  في  النفط،  نقل  بخطوط  التآكل 
بمسافة  بعضهما  من  القريبين   ،»36 و»خط 
النفط  لنقل  رئيسيان  خطان  وهما  أمتار،  سبعة 
شرق  النوف  رأس  في  »الهروج«  خزانات  إلى 

بالبالد.
تحاول  األنابيب،  خطوط  وتآكل  قدم  ومع 
أعمال  ــراء  إجـ للنفط  الوطنية  المؤسسة 
من  المنصات  من  لعدد  الشاملة  الصيانة 
السالم،  بحر  بحقل  صبراتة  منصة  بينها 
األســبــوع  مــن  اعــتــبــارا  فيها  الــبــدء  الــمــزمــع 
وتستمر  المقبل،  أبــريــل  شهر  مــن  األول 
بهذا  المعدة  الجداول  وفق  أسبوعين،  لمدة 

الخصوص.
المشغل  مليتة،  بشركة  اختصاصيون  وقدم 
مرئيا  عرضا  الــســالم،  بحر  البحري  للحقل 
الصيانة  لبرامج  الجارية  االســتــعــدادات  عن 

الوطنية  المؤسسة  رئيس  بحضور  الشاملة 
اإلنتاج  إدارة  ومدير  اهلل  صنع  مصطفى  للنفط 
إدارة  لجنة  ورئيس  للنفط  الوطنية  بالمؤسسة 

الماضي. الثالثاء  مليتة،  لشركة  المشغل 
المالية  القيود  تشكل  وقت  في  ذلك  يأتي 
البنية  وإصالح  اإلنتاج  زيادة  أمام  أساسيا  عائقا 
النفط  مؤسسة  اشتكت  إذ  للنفط،  التحتية 
في  الميزانية،  مخصصات  انقطاع  من  مــرارا 
الخاصة  مواردها  بأن  الوفاق  حكومة  ترد  حين 

محدودة.
النفط  مؤسسة  عرضت  الماضي  العام  وفي 
2.2 مليون  خططا تهدف إلى زيادة اإلنتاج إلى 
قالت  لكنها   ،2023 العام  بحلول  يوميا  برميل 
18 مليار دوالر. إن هذا يحتاج استثمارات بنحو 

النفط  التمويل، ال تزال مؤسسة  ورغم نقص 
إعادة  ميدان  في  المستثمرين  جذب  على  تعمل 
تأهيل المنشآت النفطية، بعدما تعرضت ألضرار 

مسؤول  وفــق  األخــيــرة،  السنوات  خــالل  كبيرة 
أجنبية  نفط  شركات  تملك  حيث  بالمؤسسة، 
من بينها »إيني« اإليطالية، و»توتال« الفرنسية 
األميركيتان«  و»هيس  فيليبس«  و»كونوكو 
مع  مشتركة  مشاريع  عبر  اإلنتاج  في  حصصا 

المؤسسة الوطنية للنفط.
في  المستثمرين  جــذب  في  ليبيا  وترغب 
الذي  النفطية،  المنشآت  تأهيل  إعادة  مجال 
طاقاتها  من  للرفع  األخيرة  السنوات  خالل  تأثر 
بدائرة  للمستشار  تصريح  حسب  اإلنتاج،  من 
عبد  النفط،  بمؤسسة  واإلنتاج  االستكشاف 

الجاللي. القادر 
مؤخرا  عقدت  نــدوة  في  الجاللي،  ويؤكد 
وضعت  ليبيا  أن  الجزائرية،  وهران  مدينة  في 
البترول  إنتاج  قدراتها في  لرفع  مخططا طموحا 
ليبيا،  جنوب  زالف  بمنطقة  السيما  والــغــاز، 

إلى مشروع مصفاة جديدة. باإلضافة 

القيود المالية تشكل عائقا أساسيا 
أمام زيادة اإلنتاج وإصالح البنية 

التحتية للنفط

الجاللي: مخطط طموح لرفع 
إنتاج النفط والغاز خصوصا

في منطقة زالف

< المنشآت النفطية تواجه تحديا جديدا نتيجة قدم بعض خطوط األنابيب  

< الصديق الكبير
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نقطة بيضاء

الوجهة..  من  أهم  الرحلة  أن  تذكري 
للهدف  الوصول  في  ليست  فالسعادة 

إليه وصلت  بما  استمتاعك  في  ولكن 

د. مها املطردي

»مُلهمتي« حملة للتعريف بالمرأة الليبية في كل المجاالت وتأثيرها اإليجابي قديما وحديثا
أطلقت منظمة المراة الليبية من أجل السالم حملة بعنوان »مُلهمتي« سعت فيها مشكورة للتعريف 

بالمرأة الليبية في كل المجاالت وتأثيرها اإليجابي قديما وحديثا..
ماهي المميزات القيادية التي كانت تمتلكها تلك النساء حتى أصبحن قدوة وملهمات للبعض.. وما 
هو النهج المناسب الذي تتخذه المرأة لتصل إلى درجة القيادية؟ ففي كل البرامج تُذكر المرأة القيادية 
الملهمة وما هي نجاحاتها وال نعرف كيف أصبحت كذلك وكيف تهيأت الظروف لها.. أو ماهي األدوات 
نجاحها  بين  توازن  نفسها وعملت  المعوقات في طريقها؟ كيف صنعت  استخدمتها وكيف تحدت  التي 

ومتطلبات حياتها األخرى؟
كل فتاة لديها إمكانيات بداخلها تختلف من واحدة ألخرى ولكن كيف تتعرف على ذاتها وإمكانياتها؟ 

ماهو الشئ الذي تستطيع أن تنجح فيه في ما ميزها؟
إجابة هذه األسئلة هي رحلة الكتشاف الذات تبدأ بتخبط لعدم معرفتنا لوجهتنا أو لقيامنا بأشياء نحن 
أنجح في تحقيقه وأثبت  إذا قمت به  الذي  العمل  العمل.. ثم تتملكنا حيرة معرفة ما  نقوم بها لمجرد 
كفاءتي وأستمتع وأنا أقوم به فأتميز به عن غيري.. فنقوم بخطوة تصفية لألشياء التي نريد أن نقوم 
بها بحب وقناعة وليست مفروضة علينا إلرضاء هذا أو ذاك أو لقيود وضعها المجتمع.. وقتها نكتشف 
ذواتنا ونكتشف أشياء نحن نتقنها ونحبها ولم نكن منتبهين لها أو تناسيناها مع ظروف الحياة.. كأحالم 
طفولتنا التي كانت عظيمة وتنازلنا في مشوار الحياة عنها وصغرت بالقيود والمخاوف التي فرضت علينا..

فكل طفل ولد واثقا في نفسه وقدراته فيقول ما يريد ويفعل ما يريد دون خوف حتى يبدأ محيطه في 
التي هي في غير  تثبيطه باأللفاظ المحبطة »أنت غبي« والكلمات السلبية »لن تستطيع« والمقارنات 

محلها بأقاربه وأخوانه »فالن أشطر منك«.
نحن في حياتنا محاطون بأفكار سلبية وأناس سلبيين.. فكيف نأخذ األفكار اإليجابية ونفصلها عن 

السلبية لنصل لما نريد؟
نفسي  أثق في  أن  إما  قرار  لحظة  إلى  يوجد شئ سهل وكل شئ محتاج  أنه ال  نعرف  أن  أوال.. البد 
التي يركز فيها اإلنسان هي ذاتها مركز  النقطة  أن  أتأخر مثلي مثل غيري..والبد أن نعرف  أو  وأميزها 
الطاقة اإليجابية أو السلبية عليه.. إذا نقطة البداية هي ما ينبغي التركيز عليه.. فلو كانت حياتنا كلها 
سوادا.. الذي قد يتمثل في ظروف صعبة أو أناس سلبيين محيطين بنا.. فلنبحث عن النقطة البيضاء في 
كل هذا السواد ونتحرك منها.. ولنعلم أن بداية التغيير تكون من داخلنا وليست من الخارج.. فلنتوجه 
ألنفسنا باألسئلة ونبحث عن اإلجابة وال نسأل محيطنا المُحبط وال ننتظر شيئا من الخارج لكي ال تتحول 

عملية فعل العمل إلى عمل من أجل التقدير بدال من أهمية العمل.
كوني واثقة في نفسك فال تقفي أيا كانت الظروف وابحثي عن مخرج ألي معوقات وتحركي لألمام.. 
وهذه الصفة ستزداد عندك مع مرور الوقت ألنها صفة مكتسبة.. إما منذ الصغر من محيط مشجع أو من 

تجاربك وقرارك أنت في أن تقوي نفسك أو أن تتركيها تهتز.
وتذكري أن الرحلة أهم من الوجهة.. فالسعادة ليست في الوصول للهدف ولكن في استمتاعك بما 

وصلت إليه.. فهو حافزك ألن تعملي.
أما نقاط ضعفك ستبقى  أقوى وأقوى..  القوة فيك وهذا سيجعلها  أن تركزي على نقاط  الذكاء  من 
مثلما كانت ولكن سيتالشى تأثيرها في ظل تقوية نقاط القوى. مهما بذلت من جهد على نقاط ضعفك 
يأخذ كل طاقتك على  وتبذلي مجهودا  المهم  تُهملي  القوى عندك.. فال  نقاط  إلى مستوى  لن تصل 
نتيجة لن تكون مرضية ولن تضيف لك ولمشوارك.. تحركي من نقاط قوتك وركزي عليها أيا كانت في 

عملك أو في شخصيتك وستكون النتائج أسرع.
قد ترفضين فكرة المقارنة باإلقران.. ولكن لتسألي نفسك ما الفائدة من المقارنة؟؟ فإن وجدت أن 
الغرض من المقارنة فيه القليل من الفائدة فإنها غير مرفوضة.. قارني نفسك بنفسك.. قارني ما أنت 
عليه اليوم وما كنت عليه باألمس.. اسألي نفسك هل تقدمت لألمام؟ هل أنا اليوم أفضل من األمس؟ 
هل حققت اليوم شيئا كنت قد عجزت عنه؟ إذا كانت اإلجابة إيجابية.. فأنت تتحركين خطوة لألمام.. وإذا 
كانت سلبية.. انظري للخطأ وصححي مسارك. وقارني نفسك باآلخرين فابحثي عن مثال أعلى أو قدوة 
لتحققي نفس النجاح أو أكثر ولو بطرق مختلفة.. ولكن ال تقارني نفسك بشخص اليوجد مقارنة بينك 
وبينه مثل أن يتقن شيئا ال تتقنينه أو يدرس مجاال بعيدا عن مجالك أو قد يكون معك في نفس المجال 
ولكن له طرق تختلف عن طريقك.. عندها ستفشلين ولن تنجحي مطلقا.. ارفضي المقارنة الخاطئة التي 

تعودنا عليها منذ الصغر والتي هي أحد أهم أسباب الفشل.
في مجتمعنا علينا قيود كثيرة.. فال تجعلي نفسك أيضا قيدا عليك بالتحبيط الذي يحدث من داخلك 
لكل عمل جديد تفكرين به.. فيمألك بالمخاوف وعدم الثقة بالنفس فيُصور لك ضخامة الخطوة ويضع 
عليها  تغلبي  الداخلي..  التحبيط  أدوات  فهذه  فشلك..  وإمكانية  الناس  وكالم  ضعفك  عراقيل  أمامك 
األمر  سهولة  وستلمسين  عمل..  بداية  أي  من  لديك  الخوف  صوت  ستوقف  ما  فهي  الفعلية  بالحركة 
وسيبدو لك أقل صعوبة وأبسط مما يبدو.. فكثرة الوقوف المتردد في أي عمل تريدين القيام به والتفكير 
السلبي الممتلئ بالخوف هو عثرات تصنعينها بيدك في طريقك.. الحل في أ ي تميز هو الحركة..خطوة 

واحدة كل يوم.

مالحظات أولية على مقابلة سعادة املستشار

 كان حريًا بسعادة امُلستشار أن يسجل شهادته 
ِفي كتاب مستندًا على الوثيقة والوقائع املسجلة، 

وال يعتمد فقط على ذاكرة يشوبها النسيان

ُشكْري السنكي

الوطنيّ  )المجلس  ترأس  اّلذِي  عبْدالجليل  مُصْطفى  للمُستشار  التلفزيونيّة  المقابلة  أثارت 
على  أذيعت  واّلتي  اإلخبارية،   »218« قناة  مع  فبراير،  مِن  عشر  السّابع  ثورة  اندالع  بعْد  االنتقالي( 
والتعليقات،  االنتقادات  مِن  موجة  2018م،  مارس   20 الموافق  الثالثاء  األولى مساء  وكانت  حلقتين، 
المسؤولين  مِن  خاصّة  السّياسيّة،  األوساط  في  واسعًا  جداًل  وأحدثت  المختلفة،  األفعال  وردود 

السّابقين واألشخاص اّلذِين كانوا قريبين مِن مُصْطفى عبْدالجليل حينما كان رئيسًا للمجلس.
استجاب المُستشار مُصْطفى عبْدالجليل لدعوة قناة »218« اإلخباريّة دون أن يكون مستعدًا لها 
االستعداد المطلوب، وظهر على شاشة التلفزيون دون أوراق أو مستندات أو محاضر جلسات أمامه، ولم 
يرجع على مدار حلقتي المقابلة ِإلى نقاط مكتوبة أو بيان أو وقائع مسجلة أو نص كان قد أعده سلفًا.
والحقيقة، كان حريًا بسعادة المُستشار أن يسجل شهادته فِي كتاب مستندًا على الوثيقة والوقائع 
المسجلة، وال يعتمد فقط على ذاكرة يشوبها النسيان وعدم اإلحاطة علمًا بالجوانب كافة، وأن يجمع 
الوثائق الممكنة واإلفادات المطلوبة، ويعكف على كتابة مذكراته بمعاونة أهل االختصاص مِن  ُكلِّ 
صحفيين وساسة، ثمّ يُخضع مَا يكتبه للتدقيق والمراجعة قبل إصداره فِي كتاب، وبعد ذلك يحق له 
القبول بمقابلة تلفزيونية يُدلي فيها بشهادته مستندًا على مَا نشره، أمّا مَا أقدم عليه – وعلى النحو 
اّلذِي تمَّ - هُو أمرُ غير مقبول بال شكّ، حيث أدلى بشهادته، فِي غياب الوثيقة ومحاضر الجلسات 
ما يمكن وضعه  بروز  واألمر مِن ذلك،  واألدهى  وانطباعاته،  ذاكرته  المسجلة، معتمدًا على  والوقائع 
تحت بند تصفيّة الحسابات الشخصيّة، الحمالت السّياسيّة، األحكام اّلتي تشوبها الخصومة والتسرع 

الشخصيّة. والنوازع 
معه،  الحوار  أجرت  اّلتي  السراري  هدى  اإلعالميّة  مِن  عبْدالجليل  مُصْطفى  المُستشار  يقبل  لم 
أو  غير معروف  أو شخصًا  ْكر  الذِّ االنتقالي– خامُل  المجلس  رئاسة  توليه  بأنه كان –وقبل  له:  وصفها 
الواحدِ، حيث قال لها: »لم أكن شخصًا مغمورًا وكنت معروفًا  ِبالحرفِ  )شخصيًّة مغمورًة( كمَا قالت 
العَام  مِن  القدم  لكرة  األخضر  فريق  كابتن  األخضر، حيث كنت  الجبل  البيضاء ومنطقة  فِي مدينتي 
1978م، ثمّ قاضيًا عُرف عنه »االستقاللية والنزاهة«، ولم أكن يومًا مِن القضاة  1968م إلى العَام 
الثمانينات والتسعينات لم تكن محل  السّلطة، وقد أصدرت أحكامًا فِي حقبة  اّلذِين تطوعوا لخدمة 
رضا السّلطة الحاكمة وقتئذ، وحينما كنت وزيرًا للعدل كانت ليّ مواجهة مشهودة مع معمّر القّذافي، 

نُقِلت على شاشات التلفزيون أثناء نقل جلسات مؤتمر الشّعب العامّ..«.
وقد  مغمورًا،  يكن  ولم  معروفًا  شخصًا  كان  أنه  على  وأصر  السراري،  توصيف  عبدالجليل  رفض 
رفض أيْضًا االعتراف بأخطائه وعيوبه ومَا نتج عَن مرحلة توليه زمام األمور، ووضع نفسه فِي مقام 
الضحيّة، معتبرًا أنه تعرَّض لخدعة كبيرة، أيَّ أن هُناك أشخاصًا خدعوه ولم يخدعوه هُو فحسب بل 
بالشأن  صلة  له  فيما  مسؤوٍل  مِن  يُقبل  ال  أنه  عبدالجليل  ونسي  بأكملـه!!.  الِّليبيّ  الشّعب  خدعوا 
العام، التعذر بتعرضه للخديعة، ألن اتخاذ القرار فِي هكذا حاالت، البُدَّ أن تكون مسؤوليته جماعيّة 
وال يحق للرئيس اتخاذ القرارات وفقًا لما يراه هُو بمعزل تام عَن مجلسه !!. وهذا العذر –وبال شكّ– 

ضدَّ عبدالجليل وليس فِي صالحه.
خالل  مرَّات  عدة  خانته  والّذاكرة  ذاكرته،  على  بالكامل  معتمدًا  حديثه  فِي  عبدالجليل  استرسل 
الغائب  أحضر  أنه  لدرجة  عليه  األسماء  واختلطت  األخرى،  تلو  مرَّة  عليه  األمر  التبس  وقد  المقابلة، 
وغيّب الحاضر فِي أحيانٍ كثيرة، ولم يتوقف األمر عند ِإلى هذا الحد بل إن الشخص اّلذِي بادر هُو 
للمنصب  ورشحه  به  عرفه  اّلذِي  هُو  فالن  أن  زعم  ليبَيا،  ِإلى  مجيئه  قبل  معه  وتواصل  به  ِباالتصاِل 

اّلذِي تواله!!؟؟.
المجلس  رئيس  عبْدالجليل  مُصْطفى  المُستشار  شهادة  على  أوليّة  مالحّظات  مجرَّد  هذه  أخيرًا، 
ه، وهي مجموعة نقاط يستلزم أن يتقيد  الوطنيّ االنتقالي األسبق، وليست موقفًا من الرجل أو ضدَّ
العصر، متمنيًا أن يسجل عبْدالجليل شهادته فِي كتاب  بها مَنْ يدلى بروايته ويقدم شهادته على 
الحقيقي،  الحدث  استخالص  ألجل  جيدًا،  تمحيصها  ثمّ  األقوال  ُكلِّ  فِي  والنظر  الوثائق  على  مستندًا 
متبعًا منهج البحث التاريخي والضوابط العلمية، وقد قيل:.. ».. تستلزم الكتابة التاريخية جمع األصول 
غاب  األصول  غابت  فإذا  ثمّ  ومِن  فيه،  المشاركين  وأسماء  وقائع  مِن  فيه  ومَا  بالحدث  المتعلقة 

التاريخ..«.
فِي  جاء  مَا  ُكلِّ  رفض  تعني  ال  أعاله  الواردة  فالمالحّظات  أخيرة،  إشارة  ِإلى  يقودني  تقدم  ومَا 
جاء  فاالنتقاد  الثورة،  إنجاح  فِي  التاريخي  ودوره  الرجل  حق  إنكار  يعني  المقابلة  انتقاد  وال  المقابلة، 
كاملة  الحقيقة  إظهار  على  والحرص  التاريخ،  غاب  غابت  إذا  اّلتي  األصول  على  التأكيد  باب  مِن  فقط 

وممارسة حق النقـد والتعبيـر.
ختامًا، أدعو سعادة المُستشار ِإلى االعتذار عَن األخطاء اّلتي وردت فِي شهادته، وتصحيح األسماء 

والوقائع اّلتي ُذكِرت على وجه االستعجال وبشكل غير دقيق.

نور الدين خليفة النمر

توهمه مرضه
صور موليير في »مريض الوهم« الشخص يذهب 
وسواسه بقدرته على الحكم بعقالنية على األمور. 
وجسد مرضه في عذاباته ومعاناته في كونه عليه 
في  عليه  هو  ما  عكس  للمجتمع  يظهر  أن  دائما 

طبيعته.
يبدو  ال  حزمة  مع  ودائــم  محموم  صــراع  عبر 
نفسه،  توهمتها  التي  األمراض  من  تنتهي  أنها 
شيء  ال  أن  حين  في  يؤلمه،  شيء  كل  بات  حتى 
يؤلمه بالفعل. إذا نقلنا مرض التوهم بالشئ من 
والسياسة  التاريخ  مجال  إلى  البسيكولوجيا  مجال 
تاريخهم  في  ورعــيــة،  ساسة  الــعــرب،  سيكون 
بعث جون فوستر  األثير.  دراستنا  نموذج  الحديث 
الـ20  القرن  ينيات   50 بـ  األحالف  داالس سياسة 
ضد  الباردة  بالحرب  تتعلق  أميركية  ولحسابات   ،
ومنظومته  السوفييتي  باالتحاد  يسمى  كان  ما 
التابعة في أوروبا الشرقية تبنى الرئيس األمريكي 
أيزنهاور النظرية المصطنعة لملء »حالة الفراغ« 

الشرق أوسطي.
بالقابلية  المعلول  العربي  المخيال  في  فتولد 
المكذوب  التوهم  ورعــيــة،  ساسة  لالستعمار، 
واالشتراكي  الرأسمالي  بشقيه  للعالم  بأهميتهم 
السياسة  أن  أبرزها  بمخياالت  أوهمهم  الــذي 
الخارجية األميركية تدور حول مصالحهم فترضي 
هذا  غــدى  الــذي  مخاوفهم.  وتبدد  مطامعهم 
الوهم محورية ما تعارف عليه المجتمع الدولي في 
الشرق  بمشكلة  بعدها  وما  الباردة  الحرب  حقبة 
باستقرار  تتعلق  المحورية  أن  متناسين  األوسط 
وليس  النشأة  حديثة  إسرائيل  ــة  دول ونظام 
المصطنعة.  القروسطية  دويالتهم  بفوضى 
تأجيج  في  النفطي  والعامل  السوفياتي  العامل 
هامشا  العرب  أعطى  الــبــاردة  الحرب  تطرفات 
الشرق  الدولية  اللعبة  في  إسرائيل  جانب  إلى 
المعادية  الحقبة  في  أميركا  قادتها  التي  أوسطية 

لإلمبريالية والعبتها مصر الناصرية والتي أنهتها 
عام1978  العربية  ـ  اإلسرائيلية  السالم  اتفاقية 
النفطي  الكارتل  والعبها  النفطية  والحقبة   ،
نتيجة  أنهتها  التي  العربية  وملحقاته  السعودي 
األمن  مجلس  قرار  بصدور  الثانية  الخليج  حرب 
رقم )687( القاضي بوقف رسمي إلطالق النار بعد 
واحتالل   ،  1991 أبريل   3 الكويت«  »تحرير  حرب 
والحقبة اإلسالموية   ،  2003 ه عام  العراق بغزوه 
أميركا  وحاجة  السوفياتي  االتحاد  انهيار  بعد  ما 
لعدو جديد هو اإلسالم يمأل الفراغ في اصطناعية 
العملية  أحرقتها  التي  النظرية  الحضارات  صراع 
العالمية،  التجارة  أبراج  استهدفت  التي  اإلرهابية 
في  فحولتها   2001 سبتمبر   11 بـ  نيويورك  في 
الضمير غير اإلسالمي إلى خواف »فوبيا« اإلسالم.
االنتخابات  في  الصاعق  ترمب  الرئيس  فوز 
بدأه  الذي  النعش  مسمار  دق  أكمل  األميركية 
ـ  األميركية  السياسة  في  أوباما  الرئيس  سابقه 
ليلة  ألف  مزعجات  عن  باالنكفاء  أوسطية  الشرق 
يناير  الوسط22  ببوابة  مقالنا  في  العربية.  وليلة 
2017 »قيد الرئيس وحريته« كتبنا: »الكل يتوقع 
أن يكون تأثير ترمب عميقا وواضحا على الواليات 
سيشهد  رئيسا،  وبانتخابه  والعالم.  المتحدة 
األمريكيون واحدا من أكثر المنعطفات والتحوالت 
في تاريخ السياسة القومية األمريكية والسياسات 
العمل  قــواعــد  على  تغيرات  تطرأ  بــأن  عــامــة، 
والمؤسسات  األمريكية  بالحكومة  األساسية 
العالم  في  المتحدة  الواليات  دور  وكذا  الخاصة 

بشكل عام«.
ساسة  النعام،  إال  الصاعق  التغيير  توقع  الكل 
الرمال  في  رؤوســهــم  يــردمــون  الذين  ورعــيــة، 
ال  كي  بالعبث،  المبدد  النفط  مكمن  العربية 
التي  الخارجية  وزارة  إلى  مطمئنين  يعوا  وال  يروا 
أوهمهم بها هنري كيسنجر من أربعة عقود والتي 

أخيرا على كرسي قيادتها ريكس تيلرسون  يتربع 
النفطية  التنفيذي لشركة إكسون موبيل  الرئيس 
الفائز  األميركي  الرئيس  اختاره  الذي  العمالقة 
قائال  الصفقات،  إبرام  في  مبدئه  على  بناء  مادحه 
عنه عبر تويتر ،إنه »واحد من أعظم قادة األعمال 

في العالم«.
هيويت  هاغ  بوست  واشنطن  بصحيفة  الكاتب 
لوزير  ترمب  بطريقة  الفضظ  االستبدال  وصف 
مدير  بومبيو  بمايك  تيلرسون  ريكس  الخارجية 
بأنه ضروري  إيه(  آي  األمريكية )سي  االستخبارات 
لألمن القومي األميركي ألنه سيزيل التباين الذي 
ترمب  الرئيس  بين  الخارجية  السياسة  على  خيم 
الوزير  سيتفهم  حيث  ريكسون،  للخارجية  ووزيره 
الرئيس  أجندة  يخدم  أن  هي  وظيفته  أن  الجديد 
لوجهة  وفقا  أخرى  أجندة  خلق  وليس  وأولوياتها 
رئيسنا  »إن  نظرائه  ألحد  يقول  وعندما  نظره، 
يعتقد..« فإنه يعني أنه هو أيضا يعتقد، مثل وزير 
رونالد  الرئيس  األسبق جورج شولتز مع  الخارجية 
ريغان ، ووزير الخارجية األسبق هنري كيسنجر مع 

الرئيس ريتشارد نيكسون .
السياسة الخارجية التي سيقودها مايك بومبيو 
جزءا  كينونتهم  الجوهري  ملمحها  وزارته  وفريق 
الدفاع  وزير  بينه  القومي  لألمن  ناجح  فريق  من 
هيربرت  القومي  األمن  ومستشار  ماتيس  جيمس 
االستخبارات  مدير  لمنصب  والمرشحة  ماكماستر 
وأعضاء  هاسبل  جينا   ) أيه  آي  سي   ( المركزية 
القادة  كبار  إلى  باإلضافة  اآلخرون  الوزراء  مجلس 
المرتقبة  الحركية  البنتاغون.هذه  بـ  العسكريين 
رسم الرئيس ترمب شعارها بكلمة »حيوية« قائال 
إن مرشحه الجديد مايك بومبيو، سيتحرك بسرعة 
الشيوخ  بمجلس  الرئيسيين  حلفائه  مع  وحسم 
المناصب  لشغل  التحرك  سرعة  مع  بالتوازي 
بالكامل  أميركا  ستغادر  وبذا  بالخارجية  المهمة 

سياسات الرئيس السابق باراك أوباما.
نافلة  في  طويال  التفكر  في  وقتنا  نضيع  لن 
الفلسطيني  الصراع  لحل  المقترحة  القرن  صفقة 
بالوهم  العربي  المريض  تخص  التي  اإلسرائيلي 
بين  المنتهية  شبه  الصفقة  على  عابرين  ونمر   ،
واشنطن وبيونغيانغ مذ قرر الرئيس ترمب بعفوية 
الشمالية  كوريا  زعيم  مع  االجتماع  الصفقة  عاقد 
إلنهاء لعبته النووية المراهقة ونوجه نباهتنا إلى 
فيما  الخارجية  السياسة  :«حيوية«  الفرس  مربط 
لم يعتده رجل األعمال دونالد ترمب ولم ينظر له 
بأقل  المبرمة  الصفقة  من  الخروج  وهو  كتبه  في 
الخسارات وأقصد تعديل االتفاق النووي مع إيران 

بما يعني فسخه.
لوزير  ترمب  إقالة  اعتبرت  جهتها  من  إيران 
المعروف  ببومبيو،  واستبداله  تيلرسون  خارجيته 
مسعي  على  ــة  دال محله،  المتشددة  بمواقفه 
ملف  الدولي حول  االتفاق  لالنسحاب من  أمريكي 
استحالة  مسؤولوها  يؤكد  التي  النووي  طهران 
التزامهم  معلنين  االتفاق،  في  واحد  حرف  تغيير 
المكلفة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  أمــام 
إيران  واجبات  بتطبيق  التقني،  الشق  مراقبة 
دون  للحيلولة  االتفاق.  في  عليها  المنصوص 
البلدان  ورقة  إيران  ستستخدم  األميركي  التنصل 
انتصار  عالمة  االتــفــاق  أن  بنظرية  ــيــة  األوروب
الدبلوماسية التفاوضية في مجال الحد من انتشار 
انسحاب  ربط  إيراني  مسؤول  النووي.  السالح 
عنه  بالده  بتخلي  االتفاق،  من  المتحدة  الواليات 
إذا لم ينجح األوروبيون في إبقاء الواليات المتحدة 

فيه.
أن  يبدو  القادمة  أوسطية  الشرق  اللعبة  في 
 .. األميركي واضح   « Process اإلجراء »العملية 
التفاوضية  المؤسسة   « Process الغامض هو« 

اإليرانية، شيء تمكن تسميته بغموض الشرق .

 إذا نقلنا مرض التوهم بالشئ، سيكون العرب، ساسة ورعية، في تاريخهم الحديث 
نموذج دراستنا األثير

إيران اعتبرت إقالة ترمب لوزير خارجيته تيلرسون مسعي أمريكي لالنسحاب من االتفاق 
الدولي حول ملف طهران النووي

بيت النمل
 »دماغ النملة محير« من يوميات داروين

إحدى  في  أقيم  أن  خاصة  أحوال  شاءت  مضت،  عامًا  عشرين  قبل 
تربةٍ  في  قدماي  غاصت  حيث  الصحراوية،  الطبيعة  ذات  القرى 
أديمها  على  وتنتشر  النبش  الجيرعند  هشاشتها  يخالط  صهباء 
شظايا كامدة من الصوان الموشى بالزرقة حتى أن كلمة »قرية« 
كانت تبدو ضربًا من المبالغة، خاصة لمن استوطن بلدانًا زراعية 

عريقة على ضفاف األنهار.
عند  ونائيًا  مهجورًا  كاملة  سنة  فيه  مكثت  الذي  البيت  وكان 
أطراف البلدة تحوطه من كل الجهات »سواني« ميتة – وهي رقاع 
محدودة من أرٍض زراعية عائلية – تركها أصحابها أو باعوها دون 
متفرٍق  نخيٍل  من  وقليل  البري  العشب  سوى  وراءهم  يخلفوا  أن 
يحمل عراجين ضامرة. وقد استرعت انتباهي بضع شجيرات زيتون 
قديمة متفرقة تكاد أن تتهالك بغصونها وغضونها على األرض، 

وال يهتم بأمرها أحد.
الريفي مكانًا  الموضع  المنعزلة في ذلك  وقد هيأت لي اإلقامة 
بشعة  السوداء  الغربان  من  قليل  هناك  وكان  للدراسة.  نموذجيًا 
المنظر، وربما هُدد واحد هجرته خليلته، وبوم كثير أسمعه وال أراه 
تحت جنح الظالم يختلط أحيانًا مع عزيف صراصير المزارع البعيدة.

العصفافير  لشقشقة  دائما  أستجيب  كنت  المشرق  النهار  وفي 
الفضاء  في  المثير  وإنسيابها  بظرفها  األعالي  في  المحلقة 
يتسنى  فكيف  طرفي،  من  خصوصًا  الــدرس،  على  واستعصائها 
بعض  في  جدًا  والمرتفع  الواسع  طيرانها  مجال  في  مالحقتها  لي 
األحيان لدرجة غيابها كنقاطٍ باهتة عن األنظار. وال يمكن التحدث 
بقربي  يشكل  أن  يوشك  الذي  الصنوبر  شجر  قرب  أعشاشها  عن 
غابة استوائية، ألن تلك األعشاش متخفية في عمق أغصان شجر 
الصنوبر السامق، ثم إن العصافير مدروسة من كل الوجوه وخالية 

من الغموض، وبوسع المرء أن يراها دون عناء.
هي  التربة  هذه  فوق  هنا  والنمال  آخر.  شيء  فذلك  النمل  أما 
فمن  بها،  يأبه  وال  يالحظها  ال  أحدًا  أن  من  بالرغم  البيئة  سيدة 
النمل  بحياة  أمرئ  أي  يهتم  أن  الجميع  نظر  في  المطبق  الجنون 

وتصرفاته، وفي أفضل التقديرات عدُّ متابعة النمل هزاًل سخيفًا.
الحشرات  علماء  جهود  عاليًا  تقدر  أن  فقط  للصفوة  ويمكن 
علمي  كتاب  قراءة  لبعضهم  يتاح  وقد  العام،  العلم  من  جزء  وهي 
الدواب  تلك  عن  خيالية  روايــات  مطالعة  أو  النحل  أو  النمل  عن 
األعظم  السواد  وهم  العامة  أن  بيد  العجيبة،  وأفعالها  الضئيلة 
الموقع  نفس  في  يوجدون  ال  حولها  عما  الذاهلة  المخلوقات  من 
بالتالي ال  المستنيرة، وهم  الطبقات  الصفوة من  فيه  توجد  الذي 
يعرفون شيئًا البتة عن النمل إضافة لتصرفاته. ولربما سنح لقليل 
لديهم  يكون  أن  قريبة  أو  بعيدة  وأمكنةٍ  قاراتٍ  في  العامة  من 
أن  النهائية  والحصيلة  الخرافة.  تشوبه  الحشرة  عن  ضيق  تصور 
واقع العامة العملي بكل مما فيه من هموم ال يضع شؤون الحشرة 
في نطاق االنتباه والجدية وال يلتفت – بطبيعة الحال – إلى ذلك 

إطالقًا
وقد كان النمل في ذلك البيت الكئيب المهجور جحافل ال حصر 
ولم  الجرداء،  حديقته  وسور  وحيطانه  البيت  زوايا  كل  احتلت  لها 
يناسبها  لم تستعمله، فما ال  أو غير مناسب  تترك موضعًا مناسبًا 
الخاوي  البيت  في  فالنملة  وإعداده،  تحويره  على  بمثابرتها  تعمل 
الذي أقمت فيه هي سيدة المكان بال منازع. وقد دفعني فضولي 
ومطالعاتي في علم الحيوان وعلم الحشرات وعلم سلوك الحشرات 
وحفزني على إبداء مالحظات تجريبية عن سلوك النملة ومعيشتها 
هذا  في  منها  نوعًا  هناك  أن  لي  وتراءى  ودفاعها.  كدها  ووسائل 
المكان غير مصنف في الجداول المطبوعة والمعتمدة. ولم يصل 
لي من أصدقائي أية بيانات وأوصاف مسجلة ومنشورة تطابق ما 
أراه وأتساءل حوله وهو نوع أو ساللة معدلة منتشرة في المكان 
الذي قمت بدراستها فيه كهاٍو أو مجنون دون أن يختلف المعنى 
»مُحِبُّو  الصناعي:  الغرب  في  يسمون  العلوم  فهوات  كثيرًا، 
التجارب  تلك  وبعض  التجارب.  بإجراء  يقومون  الذين  الطبيعة« 
إمتداد للتجارب المدرسية وإن لم تكن طبق األصل وبعضها اآلخر 
مبتكر، وقيض لجزء من ذلك البعض األخير أن يلقي تقييمًا علميًا 
بالشطب أو باعتباره إشارة إلى منحى طويٍل وصعٍب وغير مجدٍ في 

تقييم اللفيف الجدي الناقد.

من  اختبار  أدوات  تصنيع  البداية  من  كاهلي  على  كان  ولقد 
كالسكر  مواد  وتوفير  المموه  والكلس  والطين  والزجاج  الخشب 
والحبوب »قمح – شعير – لوز – فستق« وكذلك ديدان الزرع خضراء 
موجودة  فكانت  حجومها  بكافة  والمجسات  العدسات  أما  اللون. 
عندي بدرجات تكبير أكبر من الميكروسكوب وهي مخصصة – من 
طرفي – للمتابعة واالختبار الميداني. وكان ذلك سخيفًا إلى أقصى 
حدٍ في ذهن إنسان لم يتخلص تمامًا من النظرة العامة لكن إغراء 
دراسة النملة استولى على ذهني واستهواني فقررت االتجاه صوبه 
ألدرك أكثر: كيف ولماذا!؟. وكانت الكتب واألدوات والبيئة تسمح 

جميعًا بطرح تساؤالت من هذا النوع.
وفي ذلك البيت المهجور كان كل ما يحيط بي – هو بالنسبة 
الوحشة  إيحاءات  من  وبالرغم  للهرب.  دافعًا   – آخر  شخص  ألي 
 – وفر  المهجور  فالمكان  ذلك  من  أكثر  بل  أنيسًا  المكان  وجدت 
لبرنامج  مادة  وأيضًا  التأمل  مادة   – والمتوارية  الظاهرة  بعناصره 
محاولة   – المقالة  هذه  في  سابقًا  ورد  كما   – هو  محدد  علمي 
الحيوان  سلوك  علم  ومعطيات  قواعد  على  النمل  سلوك  لدراسة 
في  كان  ولو  استطراد  ألي  المفيدة  ومدوناته  التجريبية  بنزعته 

نطاق خاص.
دراسة  قبل   – أتجه  أن  الفائدة  من  الخالية  غير  الطرائف  ومن 
الفتة  نسبيًا،  عمالقة  أخرى  ِنمال  مالحظة  إلى   – الصغير  النمل 
حدث  ما  وهذا  تحوطني.  التي  البيئة  جنبات  في  بتجوالها  للنظر 
بالضبط من ناحية تأجيل البرنامج األساسي واالنغمار في اهتمام 
أو  معدات  أي  يتطلب  ال  االهتمام  ذلك  أن  خاصة  ومؤقت،  طارئ 
المالحظات  فتجري  أدوات  أي  أحيانًا  يستلزم  ال  بل  كثيرة  أدوات 

بصدده في يُسٍْر تامّ.
النمل كبير الحجم  وكان االهتمام الطارئ منصبًا على نوع من 
سواء  األخرى  النمل  أنواع  جميع  بحجوم  قياسًا  ناشزة  درجة  إلى 
كانت موجودة في البيت المهجور أو غيره من األمكنة هنا وهناك 

على مدى يابسة العالم.
تفي  النوع  لهذا  مجازية  تسمية  إعطاء  الجائز  من  أو  وبالوسع 
النمل األخرى،  أنواع  إذا وضعناه وسط سائر  إنه عمالق  بالغرض، 

ولونه شديد السواد فيكون مطابقًا لتسميته »النملة الزنجية« !.
المهجور  البيت  في  وهناك  هنا  تسعى  الزنجية  النمال  كانت 
تحت شمس أوائل الصيف. وأمام وضوح المشهد لم يكن ضروريًا 
استعمال عدسات التكبير اليدوية أو المقاريب المضحكة التي قمت 
بتركبها من أنابيب رفيعة شبيهة بالخيزران ومجاهر مقربة مزودة 
عند حافاتها بمصابيح صغيرة جدًا تعمل بالبطارية الجافة وترسل 
نورًا قويًا كاشفًا، وتلك أداة ال بأس بها للدخول في الشقوق وسبر 
أغوارها. بيد أن ذلك كله لم يكن الزمًا لمالحظة النملة الزنجية. 
وفي السابق – منذ مدة طويلة قبل المجيء إلى هذا البيت المهجور 
النمل دون أن يعني ذلك  النوع من  أقرأ عن هذا  – تسنى لي أن 
الزنجية  النملة  فهذه  فقط.  األفريقية  القارة  أقاليم  على  االقتصار 
النمل  مثل  وتضاريسَ  مناخًا  المتباينة  الكوكب  بقاع  في  تَدُبُّ 
نطاق  في  انتشاره  ينحصر  ال  الذي  البرتقالي  بلونه  »الفارسي« 
الهضبة اإليرانية – بعكس ما توحي به التسمية – ألنه يوجد على 
مدى واسع في وادي النيل وقد اعتاده المصريون من قديم الزمان.
عيشها  ألحوال  شاملة  عامة  بمعرفة  المطالعات  تلك  وأمدتني 
قبل  والمتقطعة  العابرة  مشاهداتي  إلى  نظري  كــزادٍ  أضفتها 

وصولي إلى البيت المهجور بوقت طويل.
الزنجية«  »النملة  تلك  السابقة تحدد  المعرفة  وكانت معطيات 
مكامنها  داخل  دقيق  تعاوني  نظام  في  تحيا  اجتماعية  كحشرة 
تعمل  النشاط  وافرة  وأنها  النمل  أنواع  بقية  مثل  كفريق  الغائرة 
الحصيلة  تلك  من  وبالرغم  المالئمة.  الفصول  نهار  طوال  بدأٍب 
الغرابة.  من  كبير  جانب  على  أمورًا  فقد الحظت  السابقة  النظرية 
حين  نسبيًا  العدد  قليلة  المهجور  البيت  في  الزنجية  النملة  كانت 
الرمادي  بلونه  المألوف  الضئيل  للنمل  المهول  بالعدد  نقيسها 
الذي أجلتُ برنامج دراسة سلوكه، فقد بدت النمال الزنجية - في 
ومتلكئة  جدًا  كسولة  المهجور-  البيت  في  الجرداء  شبه  الحديقة 
- تتسكع  تراءى لي  بالضبط – كما  إنها  أن ال تفعل شيئًا.  وتكاد 
في جنبات الحديقة ببطء وتتوقف أحيانًا دون سبب يمكن فهمه. 

على  عمل  ثمة  يكن  لم  المضطرب  العشوائي  مسارها  وخــالل 
األماكن  جميع  في  الزنجية  النملة  هذه  عن  والمعروف  اإلطالق. 
من  حفارٌ  وأنها  األول  المحل  في  البيئة  ترابية  نملة  أنها  األخرى 
الطراز الممتاز الذي ال يبارى، فكثيرًا ما يشاهدُ المرء في األمكنة 
األخرى أكوامًا من التراب عالية وملحوظة بعدما استخرجها النمل 
بفضل  العميقة  الحفرة  جوار  وكدسها  األرض  باطن  من  الزنجي 
عمل فريق كبير من الحفارين حتى أن تلك األكوام العجيبة تلوح 
– عندما نأخذ في حسباننا نسبة كتلة الكوم إلى حجوم الشغالين 
صغيرة.  كائنات  مجهود  صنعها  كثبان  أو  تالل  أو  جبال  كأنها   –
الحشرة  فهذه  تمامًا،  مختلف  المهجور  البيت  في  المشهد  لكن 
المولعة بالحفر ال تفعل هنا – في البيت المهجور - نفس الشيء 
الذي تفعله في الجهات واألمكنة األخرى، فلم ألحظ طيلة المتابعة 
تلك  وتهيئتها  بإعدادها  قامت  حفرة  أي  وال  التراب  من  أكوام  أي 
فاجأتني  ذلك  وفوق  فيه.  أقيم  الذي  البيت  في  الزنجية  النملة 
النملة الزنجية بمنحى في السلوك مخالف لكل ما عرف عنها. وقد 
تركني الموقف حائرًا لبضعة أيام بسبب أنه من المستحيل تصور 
النملة الزنجية أو أي نوع من النمال يحيا بدون فريق عمل داخل 
مستعمرة أو مسكن شيده بمعرفته وفق طراز حياته الخاص. فهنا، 
في هذا البيت المهجور ال شيء من ذلك، فالنملة الزنجية – ذات 
العادية  الخنفساء  بغالف  الشبيه  الجاسئ  األسود  الكيتيني  الغالف 
– ال تبدي أدنى ميل للحفر أو للعمل في فريق أو حتى لإلقامة في 

مسكن مشترك مع مثيالتها.
إنها أمامي بكسلها وتقاعسها عبر ساعات كثيرة من المالحظة 
يومًا بعد يوم ال تسعى ضمن أي فريق، فباستمرار كنت أراها أفرادًا 
متباعدة غير متضامنة تؤوب في نهاية النهار أو خالله كل واحدة 
البيئة  طبيعة  من  متاحة  عميقة  غير  حفرة  أو  نقرة  إلى  حدة  على 
وتضاريسها ال من مجهود الحشرة، وهناك ترتكن مستلقية لتنام 
مخلوط  أو  نباتي  غطاء  بال  كسلها  فرط  من  بالراحة  تتظاهر  أو 

ترابي يغطي الحفرة.
من  كمية  نسبيًا  مرتفع  لوح  على  إلحداها  قدمت  نهار  وذات 
وأسندتهما  األماميتين  برجليها  حينذاك شبت  المدروس،  الطعام 
على حافة اللوح وشرعت في تناول الطعام، وكانت تفاصيل التناول 
شديدة الوضوح من خالل العدسة اليدوية. وكنت في ذلك النهار 
بتري  وإثر  لديها.  باأللم  الشعور  نظام  عامة عن  فكرة  أخذ  أعتزم 
لنصفها األسفل عند أعلى البطن تاركًا الصدر والرأس دون إجراء 
الحشرة – وهي بال بطٍن على اإلطالق –  جراحي تجريبي واصلت 
مستمرة  الحافة  على  اضطراب  دونما  األماميتين  برجليها  التثبت 
في تناول الطعام وكأن شيئًا لم يكن. ومن الواضح جيدًا أن النملة 
الزنجية لم يتسرب إلى بقية كيانها الموجود أقل إحساس باأللم، 

فهي لم تستشعره إطالقًا.
في  لوب«  »جاك  المرموق  الحشرات  لعالم  الظروف  هيأت  وقد 
الحظ  حيث  العناكب  من  محددة  فصيلة  دراسة  الماضية  القرون 
ذكرها  رأس  بشراسة  التهمت  ثم  قضمت  قد  العنكبوت  أنثى  أن 
فاستمر   – الحشرات  عند  الجنسية  العملية  أي   – المسافدة  خالل 
ذكر العنكبوت في نشاطه الجنسي البائس حتى بعدما فقد رأسه. 
ونقل عن »جاك لوب« الفيلسوف األمريكي الكبير »ول ديورانت« 
إلى  المترجم  الفلسفة«  »مناهج  كتابه  في  الطريف  المشهد  ذلك 
اللغة العربية. وينبغي القول إن مالحظة العالم »جالك لوب« هي 
من  الزنجية  النملة  على  التجريبي  الجراحي  لإلجراء  تمامًا  مغايرة 
حيث التعمد والتصنيف النوعي وغريزة الجنس مقابل غريزة الجوع.

عند  وبالتالي   – عمومًا  النمل  عند  باأللم  الشعور  نظام  إن 
باأللم  الشعور  نظام  عن  كبيرًا  اختالفًا  يختلف   – الزنجية  النملة 
سماتها  فإن  حيوانات  تعد  الحشرات  أن  ورغم  الحيوانات.  عند 
المورفولوجية ونظم الشعور لديها تكاد تجعلها مخلوقات متميزة 
أن  علميًا  والثابت  الحيوانية.  الــدواب  عن  بمعزل  بذاتها  قائمة 
بما   – الكائنات  من   80% حوالى   – ونوعًا  عددًا   – تبلغ  الحشرات 
فيها اإلنسان – التي تَدُبُّ في أرجاء المعمورة باستثناء القطبين 
الشمالي والجنوبي وكذلك سفوح البراكين وتيارات الماجما ومياه 
المحيطات والبحار والبحيرات واألنهار والمستنقعات وأجواء الغالف 

الغازي لكوكبنا.

 كان البيت الذي مكثت فيه سنة كاملة مهجورًا ونائيًا عند أطراف البلدة تحوطه من كل الجهات »سواني« ميتة

كان على كاهلي من البداية تصنيع أدوات اختبار من الخشب والزجاج والطني والكلس املموه وتوفير مواد 
كالسكر والحبوب

يوسف القويري
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ما ال يخطر على بال الرؤية

رحيل املحاماة الليبية!
بغض النظر عن متى بدأت مهنة المحاماة 
في  الشهير  صبراته(  )دفاع  منذ  هل  الليبية، 
التاسع  القرن  نهاية  في  أم  الروماني  العهد 
ليبي  سياسي  تنظيم  أول  محاكمة  مع  عشر 
المهنة  لهذه  المؤسس  الجيل  فإن  ســري، 
حديثا هو هذا الجيل الذي منه عبد اهلل شرف 
في  توفيا  اللذين  الفيتوري  وسليمان  الدين 
2018م، وقد  25 مارس  يوم واحد هو األحد 

يكونان من آخر من رحل من ذا الجيل.
في  بات  حتى  مهامه  تداخلت  الذي  الجيل 
مقدمة المؤسسين، فالمحاماة غدت المهمة 
المشاركة  كما  القانون،  حماية  تشمل  التي 
حماية  كما  الحقوق،  حماية  كما  إصداره،  في 
أن  مسألة  هذا  ومن  والمواطنة،  المواطن 
تكون محاميا أضحت عندهما تعني أن تكون 
سياسيا  المحامي  من  جعل  وهــذا  وطنيا، 

بمعنى ما.
• نقيب المحامين عبد اهلل شرف الدين

تقرر  المتحدة  األمم  من  قرار  على  )بناء 
تكونت  1952م  أكتوبر  وفي  ليبيا،  استقالل 
إلدريس  الملكي  التاج  تحت  الليبية  الحكومة 
مصر  في  سفارة  لليبيا  ــار  وص السنوسي، 
المنطقة  نفس  الدقي،  بمنطقة  مقرها  كان 
إلى  استدعي  حيث  صاحبنا  بها  يقيم  التي 
1953م،  سبتمبر  حوالي  في  السفارة  مقر 
يتواله  كان  الــذي  الطلبة  شئون  قسم  من 
الجباني،  مبروك  المرحوم  الطيب  الرجل 
قد  الليبية  الحكومة  أن  صاحبنا  أبلغ  حيث 
الجامعيين  الليبيين  للطلبة  مساعدات  قررت 

الموجودين في مصر، وقد تقرر مبلغ عشرين 
في  منتظم  جامعي  طالب  لكل  شهريا  جنيها 
دراسته، وسلمه مبلغ عشرين جنيها عن شهر 
الكتب وطلب  لشراء  جنيها  وعشرين  سبتمبر 
هذه  لتسلم  الشهر  نهاية  كل  الحضور  إليه 

المساعدة.
الواقع أن صاحبنا قد تأثر تأثرا بليغا بهذه 
البادرة الرائعة، وكانت دموعه تنهمر وهو في 
طريقه إلى حجرته في السطوح، وعاهد نفسه 
التضحية  وحتى  مجهوداته  كل  سيبذل  أنه 
بعض  الغالي  الوطن  لهذا  ليرد  بحياته 

فضائله.(.
اهلل  عبد  المحامي  مذكرات  في  جاء  هذا 
تحت  2011م  عام  صدرت  التي  الدين  شرف 
الناس«(،  )مغامرات مخلوق من »أيها  عنوان 
الناشر مؤسسة المختار بالقاهرة، وقد صدرت 

طبعة باالنجليزية.
النهج  هو  النفس  أمام  االلتزام  هذا  كأنما 
في  نفسه  يسمى  كما  -)صاحبنا(  نهجه  وقد 
يصدر  ناشرا  ثم  محاميا  فأصبح  مذكراته- 
الصحف وحزبيا بعثيا فمناضال من أجل حقوق 
العنصري  الميز  وضد  الوطن،  في  اإلنسان 
الدولية  المنظمة  )رئيس  أنه غدا  دوليا حيث 

لمناهضة جميع أنواع التمييز العنصري(.
حياته  سرديات  كما  البالد  تاريخ  سرديات 
)التحدي  لـ  تويني  أرنولد  بمفهوم  تزخر 
عاشها  التي  التاريخية  للحظة  واالستجابة( 
94 سنة(،  )رحل عن  تقريبا  الزمان  لقرن من 
هاتيك  ونمنمة  بتفاصيل  زاخــرة  مذكراته 

الحياة  في  الجذور  العميقة  العريضة  الحياة 
أن  وحياة  يجب  كما  حياة  والوطن،  والتاريخ 
وغنى  المتعسف  الفقر  نكون،  ال  أو  نكون 

النفس الوثابة.
من  اتخذ  بل  يركع  ولم  يمل  لم  يكل  لم 
النخلة كما البحر أن تكون الروح، أصبح عصير 
العمر الحرية ما شرب حتى الثمالة، درسٌ في 
الحياة  صحراء  في  اعتبر،  لمن  وعبرٌة  الحياة 
النخلة  هز  من  السامقة  والواحة  الماء  قطرة 

فتساقط الثمر.
عبد اهلل شرف الدين ثمر الحقوق، اإلنسان 

الليبي كما يجب أن يكون اإلنسان.
• سليمان الفيتوري المحامي

ضد  العدالة  محامي  العادل،  القانون  رجل 
القانون الجائر .....

الحقوق،  أصحاب  وعن  الحق  عن  الذائد 
عمت  حال  في  الظلم  واجــه  الــذي  الحقوقي 

الظلمة.
في المحاكم صال ورفع القضية ضد أزالم 
وزيرا  كان  حين  إبراهيم  أحمد  مثل  الظالم، 
للتعليم ثم وزيرا لإلعالم قارعه في المحاكم. 
قانون  رجل  فهو  الملكي،  النظام  قارع  كما 

صلب ورجل مجتمع رؤوف رحيم.
يعرف  ولم  كقانون  إال  السياسة  يعرف  لم 
إال  الوطن  يعرف  لم  كما  كعدل،  إال  القانون 

كوطن للقانون العادل.
القانون  مظلة  تحت  المحكمة  ساحة  في 
ــي ساحة  ــدل، وف ــع ال الــقــانــون  ــان  ــوم ك ي
المحكمة يوم تسلط الديكتاتور، وفي ساحة 

شابا  وجال  الحرية صال  راية  تحت  المحكمة 
والشيخ الشاب.

لم يرهب وال خاف وال تقاعس، هذا المشاء 
عرفته  يعرف...  لم  حين  يكون  ما  يعرف  من 
في أول العمر حين كان في آخره هو صديق 
ما  ــرأي  ال صاحب  بعد،  وصديقي  قبل  أبي 
تحت  االختالف  لكن  وفيه،  حوله  اختلفنا 
صاحب  هو  الــرأي  صاحب  تكون  أن  مظلته 
عنه  أخــذ  من  فولتير  تلميذ  ــر،  اآلخ ــرأي  ال

وحسب الذود عن الرأي اآلخر.
التي  الحرية  قرين  الفيتوري  سليمان 

منحته أن يكون.
قل  بجراءة  أراءه  كتب  الفيتوري  سليمان 
الرأي  زال  مثيلها، وقال ما رأى حين كان وال 

جالب مصائب.
وبقي عفيف اللسان واليد حين عدت العفة 

غباء.
المحاماة  كانت  حين  الظل  في  عــاش 
غيمة أضواء ومستنقع مال، وسلطة وسالطة 

لسان.
حسبه أنه سار على الدرب حين عز الرفقاء.

وأخيرا وليس آخر...
عبد  النقيب  مع  الفيتوري  سليمان  رحل 
الليبيان  المحاميان  رحل  الدين  شرف  اهلل 
هي  ووصية  والقانون  المحاماة  تاركين  معا 
كانت  كما  المحاماة  فهل ستكون  حياتهما!. 
هما  الحقوق؟.  ينتهك  من  ضد  وعرينا  مالذا 
التي  بالحرية  صدح  وقرارا  ليبيا  جوابي  كانا 

لن تخبو حيث تكون المحاماة كما كانا.

حقيقة لو لم تقم ثورتان في تونس ومصر ملا كانت فرصة لثورة مشابهة تقوم بينهما

الفاشية األصلية قابلة ألن تعود من خالل أشكال بالغة البراءة. واجبنا أن نفضحها، أن 
ننبه الناس إلى كل أشكالها

الجيل املؤسس لهذه املهنة حديثا هو هذا الجيل الذي منه عبد الله شرف الدين وسليمان الفيتوري اللذين 
توفيا في يوم واحد

صاحبنا قد تأثر تأثرا بليغا بهذه البادرة الرائعة، وكانت دموعه تنهمر وهو في طريقه
 إلى حجرته في السطوح

جنيف والبصاصني الشرفاء

 أدت هذه املمارسة االستبدادية إلى املزيد 
من تأليب العامة، املنحازين أصال وبحكم درجة 

ثني والفقهاء، على املعتزلة وعيهم إلى امُلَحدِّ

 ال يهتمون بأي شخصية كانت، حتى أن كثيرا من 
الرؤساء واملشاهير اشتكوا من أنهم ال يجدون من 

يدغدغ غرورهم ولو باالنتباه إلى حضورهم

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

علم  طريق  عن  دخلت،  ما  أول  اإلسالمي،  العالم  في  الفكري  التداول  مجال  اليونانية  الفلسفة  دخلت 
الكالم، وتحديدا عن طريق فرقة المعتزلة المعروفة. فمع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية ودخول شعوب 
الحضارات  هذه  مثقفي  والستخدام  أخرى،  ديانات  وأصحاب  وحضاريا،  فكريا  العرب  عن  متقدمة  أخرى 
واألديان طرقا في الحجاج لم تكن معهودة لدى العرب يستخدمون فيها المنطق في تناولهم لإلسالم 
وما يأخذونه عليه من مآخذ، ُاضطر علماء المعتزلة إلى التصدي لخصومهم ومناظريهم باستخدام نفس 
التآليف المكتوبة. كما ينبغي أال ننسى أن أصول نسبة كبيرة  المناظرات الشفهية وفي  سالحهم، في 
من أعالم المعتزلة من الموالي، أي الذين ينتمون إلى هذه الشعوب غير العربية والديانات السابقة على 
اإلسالم، ومنهم حديث العهد باإلسالم، ما جعلهم يتوفرون على رصيد معتبر من الفكر النظري العقالني 

والمقدرة على استخدامه.
وبما أن علم الكالم علم الهوت، ينطلق من مسلمات »نقلية« إيمانية تمثل المباديء األساسية للدين، 
على خالف الفلسفة التي تنطلق، نظريا على األقل، من فرضيات عقلية خارج الدين ومسلماته، فقد أخذ 
علماء الالهوت هؤالء، أي المعتزلة، على عاتقهم الدفاع، بطرق الحجاج العقلي، عن الدين اإلسالمي ضد 

منتقديه ومهاجميه والطاعنين عليه.
هذا الحراك الثقافي وما انبثق عنه من تفرعات ومستجدات فكرية قادهم إلى استخدام هذا المنهج 
مثل هل  قضايا من  في  األخرى  اإلسالمية  الفرق  ومخالفيهم من  العقالني، ضد خصومهم  أو  العقلي، 
اإلنسان مُسَيَّر أم مُخَيَّر، ورؤية المؤمنين هلل يوم القيامة، والصفات التي نسبها اهلل إلى ذاته هل هي 

مضافة إلى ذاته أم هي عين ذاته... إلخ.
وقد أدى إدخال الفلسفة والمنطق إلى مجرى الثقافة اإلسالمية ظهور الفالسفة الحقا.

العداء  سبب  هنا  ومن  اإلسالمي،  الفكر  في  الرأي  وحرية  العقل  راية  رافعو  بأنهم  المعتزلة  يوصف 
ثين المعتمدين على النقل. الشديد الذي ووجهوا به من قبل الفقهاء والمُحَدِّ

إال أن المتطرفين من المعتزلة أسهموا إسهاما حاسما في النكبة التي أحاقت بهم بعد ذلك وقضت 
الفكر  الذي أصبح معتزليا، بتبني  المأمون،  أقنعوا  العقالني قضاء مبرما، وذلك عندما  التوجه  على هذا 

المعتزلي عقيدة للدولة وحمل الفقهاء والقضاة خصوصا، على تبنيها والعمل بها.
بدأ هذا األمر مع ثمامة بن األشرس، أحد أهم أعالم المعتزلة الذي كان أثيرا جدا عند المأمون، حين 
اقترح عليه إصدار أمر بلعن معاوية على المنابر. إال أن يحيى بن أكثم، قاضي القضاة حينها، والذي لم 
يكن معتزليا، عارض ذلك مخاطبا المأمون: يا أمير المؤمنين إن العامة ال تحتمل هذا ]...[ وال نأمن أن 
تكون لهم نفرة، وإن كانت لم تدر ما عاقبتها، والرأي أن تدع الناس على ما هم عليه، وال تظهر لهم أنك 

تميل إلى فرقة من الفرق، فإن ذلك أصح في السياسة وأحرى في التدبير. فأخذ المأمون برأيه.
لكن يحيى بن أكثم عُزل من منصبه وحل محله أحمد بن أبي دؤاد الذي كان معتزليا واسع العلم 
مذهب  باتخاذ  والواثق،  المعتصم  بعده  ومن  المأمون،  إقناع  واستطاع  متطرفا  كان  أنه  إال  والثقافة، 
القول  وبالذات  وتطبيقها،  بها  القول  على  والقضاة  الفقهاء  وحمل  الخالفة  لمؤسسة  عقيدة  المعتزلة 
بـ »خلق القرآن« التي تمثل لدى المعتزلة جانبا مهما يتعلق باألصل األول من أصولهم الخمسة وهو 
التوحيد. فاهلل عندهم، كما هو عند المسلمين جميعا، واحد، أزلي، أبدي، ال شريك له. وبما أنه أزلي فهو 
القرآن غير  بأن  والقول  قبله.  أي مخلوق من  أو مُحَدث.  بالقدم. فكل ما سواه حادث،  متصف، وحده، 
مخلوق يماثل القول بأنه يشارك اهلل في القدم، وهذا محاٌل منطقيا، وكفرٌ عقائديا. فالقرآن، إذن، مخلوق 

من مخلوقات اهلل مثله في ذلك مثل أي مخلوق آخر من جماد أو نبات أو حيوان.
ما  إلى  أدت  عليها  والقضاة  الفقهاء  ذاتها وحمل  الخالفة  لمؤسسة  الرأي عقيدًة  محاولة فرض هذا 
ث والفقيه المعروف الذي رفض االنصياع رغم ما القاه من  عرف في ما بعد بـ »محنة ابن حنبل« المُحَدِّ

حبس وتعذيب.
ومن جانب آخر أدت هذه الممارسة االستبدادية إلى المزيد من تأليب العامة، المنحازين أصال وبحكم 
ثين والفقهاء، على المعتزلة. ولذا، فحين انقلبت الدولة على المعتزلة، في عهد  درجة وعيهم إلى المُحَدِّ

المتوكل، كان الجو العام مهيأ لالنتقام من المعتزلة واستئصال جذورهم.
الدولة والذين صادف كونهم متطرفين  النفوذ في  المعتزلة أصحاب  وبالتالي يكون عدد قليل من 
]ونقصد بالتطرف هنا العمل على فرض الفكر بالقوة[ قد قضوا على قاعدة الفكر العقالني الحر في الفكر 
نعاني  زلنا  ما  الذي  حياتنا  في  العقل  على  الكاسح  الهجوم  وغذوا  توسيعها،  أرادو  اإلسالمي، من حيث 

تبعاته اآلن.
إننا ال نقول بأنه لوال شطط هؤالء النفر من المعتزلة كانت الغلبة ستكون للعقل في مسارنا الفكري، 

ولكننا نقول بأن نفوذ العقل كان سيظل معتبرا وفاعال.

* اعتمدنا في هذا المقال، إضافة إلى ما رسخ في ذاكرتنا من قراءات متفرقة في هذا المجال منذ عقود، 
اللبنانية.  المصرية  الدار  بكر.  أبو  فتحي  محمد  وتعليق:  تحقيق  اإلسالم ج2.  أمين، ضحى  أحمد  على: 

القاهرة.

سويسرا أصيبت بلعنة الحروب األهلية مرتين؛ األولى ما بين سنتي 1529-1531 والثانية من 1656-
الرومانية  الكنسية  ضد  )البروتستانت(  بها  قام  التي  الديني  اإلصالح  حركة  بسبب  والحربان   1712
ما  رخاء  في  عاشوا  ومنها  بروتستانت،  والبقية  كاثوليك   55% بانقسامهم  انتهت  والتي  الكاثوليكية، 

بعده رخاء.
إليهم من  القادم  الذين يطلقون على  المدن السويسرية الصغيرة،  وكنت قد حدثتكم، عن سكان 
جدا،  مضياف  بلد  سويسرا  أن  فكرة  اآلن  رسخ  إعالمهم  أن  والغريب  اللعين(  )األجنبي  مجاورة  مدينة 
باستخدام  السماح  رفضت  التي  السويسرية  )أرنين(  بلدة  عن  لكم  قلته  ما  تتذكرون  أنكم  والشك 

مشنقتهم في إعدام رجل من بلدة مجاورة، مؤكدين أن مشنقتهم صممت لهم وألطفالهم فقط!
ذلك  ومع  كله،  العالم  في  بل  فحسب  سويسرا  في  ليس  سويسرية،  مدينة  أصغر  اآلن  تعد،  جنيف 
تعتبر واحدة من أهم المدن في العالم. حتى أنهم قالوا أن العالم يتكون من خمسة أجزاء هي أوروبا، 
وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا.. وجنيف، التي تستطيع أن تجوبها، على قدميك من أقصاها إلى أقصاها في 

ساعة واحدة، والتي اليزيد تعداد سكانها عن 379 الف نسمة.
عالمية  ومقرات  المتحدة  األمم  لمنظمة  األوروبي  المقر  وتحتضن  كله،  العالم  على  منفتحة  جنيف 
منظمة  العالمية،  التجارة  العالمية،منظمة  الصحة  ومنظمة  المتحدة  األمم  منظمات  وبعض  دولية، 
ناهيك عن  اإلنسان.  الدولية، منظمة حقوق  العمل  الفكرية، منظمة  الملكية  األحمر، منظمة  الصليب 
مبنى للصحافة؛ يتحرك فيه حوالي ألفين من الصحفيين يغطون أحداث المؤتمرات واللقاءات والمهام، 
وهو مزود بكل ما يحتاجه هذا العمل. جنيف تعتبر مقرًا التفاقيات دولية عديدة، ولهذا عُرفت جنيف 

بأنها »عاصمة السالم«.
وهي المدينة الوحيدة في العالم، التي تحتفظ بسجل رسمي يشرف عليه حامل األختام في بلديتها، 
الورقة  وتأخذ  األول  البرعم  يبرز  إن  وما  مكتبة،  نافذة  من  عتيقة  كستناء  شجرة  مراقبة  مهامه  من 
الصغيرة في البروز حتى يتصل بالصحافة ويخبرها بمولد الربيع، في الدقائق التي يدون فيها التاريخ 

والساعة في سجل أعد لذلك منذ أكثر من قرن ونصف!.
ما  جيرانها  إقراض  في  تمانع  تعد  لم  التي  سكانها  طبيعة  عن  ناهيك  الجغرفي،  موقعها  وبسبب 
ورجال  المهرة،  الفنيون  إليها  لجأ  السبب  ولهذا  باألغراب،  ترحب  أصحبت  بل  معدات،  من  يحتاجونه 
وعم  الثالث،  العالم  من  خصوصا  تماما،  نظيفة  ليست  التي  وكذلك  جدا،  النظيفة  بثرواتهم  الملوك 
بايرون،  واللورد  ميلتون،  جون  مثل:  كبارهم  فيها  فعاش  الفكر،  رجال  معظم  قبلة  وأصبحت  الرخاء، 
النيهوم،  وصادق  وبيتهوفن،  ودوستويفسكي،  وستندال،  وبلزاك  وجوته،  إليوت،  وجورج  وشيلي 
وإبراهيم الكوني.. وعدد آخر من كتاب عرب يتحسر بعضهم أنهم لم ينتبهوا مبكرا إلى أهمية اللغات 
األخرى ليكتبوا بها مثلما يكتبون باللغة العربية، ففي جنيف تستطيع أن تتحدث بالفرنسية واأللمانية 
الشيشه  بسبب  األسعار  مرتفعة  شرقية،  مطاعم  بضعة  في  وتقتصرالعربية  واألسبانبة،  واإليطالية 

والطاولة. صارت جنيف مركزا للفكر االجتماعي والديني، والجمال الطبيعي.
نزواتي، وكنت  إلى جنيف منذ سنوات، ليس بصفتي كاتبا، ألنني حينها كنت مسيطرا على  ذهبت 
ولكن  المصرفي،  حسابي  يتضخم  أن  بعد  إاّل  غايتي  تكون  وال  رأسها،  رفعت  كلما  الكتابة  رغبة  أخنق 
أهلل عفاني من هذا الداء. من زيارتي تلك اكتشفت أنها مدينة تعج بالبصاصين، فلقد رميت علبة تبغ 
فلحقتنا  الليبية،  الخطوط  لمكتب  مديرا  كان  الذي  الفرطاس،  العزيز  عبد  صديقي  عربة  من  فاضية، 
سيارة مسافة طويلة، وأنار مصابيح عربيته األربعة، وفهمت من صديقي أنها إشارة أن نقف له. وقفنا. 
طلب منا الرجوع والتقاط العلبة التي رميناها وإاّل سيبلغ الشرطة. وعاد عبد العزيز والتقط العلبه تحت 

أنوارعربة البصاص.
وأتكأت، فيما كنت أتحدث مع الوطن، على رف غرفة الهاتف الزجاجية، في مطار جنيف، فسقط الرف. 
تراقبني.  كانت  عكازها  على  متكئة  عجوز  مباشرة  قابلتني  فغادرت.  أفلح،  لم  ولكنني  معالجته  حاولت 
قالت لي متبسمة: »هل بلغت الطواريء؟ » أجبتها متسائال عن هاتفهم أشارت بالعكاز نحو لوحة داخل 
الهاتف. فعدت للهاتف متظاهرا بمكالمتهم، ولكنني كنت عاقدا النية على التظاهر بذلك فقط. وأدرت 
أرقاما ال عالقة لها بالرقم المطلوب والتفت ناحيتها فوجدتها متكئة على عكازها تراقبني، بل اقتربت 
العجوز  رقم جواز سفري ووجهتي وعنواني.  وأخذوا  واتصلت  أتصل  أن  )الكشك( عندها كان الزما  من 
الشرطة  أبلغ  سوف  أجابت  أتصل؟  لم  أنني  هبي  وسألتها  شكرتها  فعلت.  مما  تأكدت  حتى  تغادر  لم 
وينتظرونك على باب طائرتك! والغريب أنهم ال يهتمون بأي شخصية كانت، حتى أن كثيرا من الرؤساء 
والمشاهير اشتكوا من أنهم ال يجدون من يدغدغ غرورهم ولو باالنتباه إلى حضورهم، ومن الطرائف 
التي قرأتها أن الرئيس ازينهاور ذهب لشراء لعبة لحفيده من محل ألعاب، فلم يهتم به أحد على الرغم 
من معرفتهم به، وبعد أن سدد ثمن الهدية، صافحه صاحب المحل وأخبره أن سوف يطلب اإلذن من 
البلدية بتغيير اسم المحل فيكون )متجر العاب الرئيس(. وما زال المتجر موجودا في جنيف بهذا االسم، 

وكذلك البصاصين.

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

املعتزلة ومآالت التطرف

رؤية  ــ   2025 ليبيا  »مشروع  على  العمل  فترة 
في  عمل  ورشة  تلقينا   ،  2007 العالم  استشرافية« 
المستقبلية  السيناريوهات  كتابة  كيفية  عن  دبي 
الفلسفة  في  مختص  بروفيسور  بإشراف  للدول 
والتخطيط طويل المدى من جامعة هارفارد، وسرد 
لنا الكثير من التوقعات الجانحة التي قامت بها مراكز 
تخطيط علمية وأخفقت تماما في توقعاتها المبنية 

على دراسات علمية ومنهجية.
السبورة  لنا على  البروفيسور كتب  أذكر أن ذلك 
القيادة  موت   )Leadership death( اإللكترونية 
يموت  حين  لليبيا  تتوقعون  ماذا  وسأل  القائد.  أو 
القذافي؟ وسألنا عن قوى النفوذ في ليبيا التي من 
القائد،  وفاة  بعد  الوضع  على  تسيطر  أن  الممكن 
أبنائه  بين  حرب  كابوس  من  توقعناه  ما  وأقصى 
القبلية، وإن  لنفوذ كل واحد منهم وتحالفاته  وفقا 
من يملك الدبابات هو الذي سيسيطر على العاصمة 

وبالتالي ليبيا.
لم نتوقع ثورة شعبية تحدث في الداخل ألننا كنا 
ندرس واقع األوضاع الراهنة آنذاك، فالنظام عاد إلى 
وتم  الهائلة،  بثرواته  قويا  الدولي  المجتمع  حضن 
دعمه واحتضانه باعتباره النموذج التائب في المنطقة 
بعد أن سلم برنامجه النووي وأعطى معلومات مهمة 
عن أسرار مهندس المشروع النووي الباكستاني وعن 
التي  اإلرهابية  التنظيمات  وعن  األيرلندي،  الجيش 
التي  جرائمه  عن  التعويضات  ودفع  يدعمها،  كان 
المنظمات  مكاتب  وأقفل  يرتكبها،  لم  أو  ارتكبها 
الفلسطينية، وصفى كل ملفاته الخارجية ما عدا ملف 
اختطاف موسى الصدر الذي مازال يالحق أبناءه، وكان 
في ذروة قوته وفق أوضاعه في تلك الفترة. وحقيقة 
لو لم تقم ثورتان في تونس ومصر لما كانت فرصة 

لثورة مشابهة تقوم بينهما.
الغوامض جزءا من  السؤال يالحقنا، وظلت  ظل 
احترازات الرؤية ومن انتباهها. كنت ونجيب الحصادي 
ببنغازي،  قاريونس  بحي  بيته  في  المغيربي  وزاهي 
ننقح ونعيد صياغة تلك الرؤية االستشرافية وندقق 
حريصين  التباس،  ألي  دفعًا  اللغوية  الصياغات  في 
على أن ال نستخدم أية مفردات من قاموس المرحلة 
مفردات  حتى  وال  األورويلية،  لغتها  أو  الجماهيرية 
الربط أو اإلنشاء المستهلكة عبر الخطابات المتشنجة 
وما صاحبها من تعبئة إعالمية، وكنا نحاول مرارا أن 
نتوقع سيناريوهات المستقبل في دولة أطبق عليها 
النظام بقوة دون أن يجهز بديال، بل أصبح في ذروة 
كانت  حين  السبعينيات  منذ  يبلغها  لم  التي  قوته 
شعبيته ووتيرته آنذاك تتصاعدان مع الشعارات التي 

كان يرفعها واألموال التي ينفقها.
وأسرته  الحصادي  نجيب  أن  ــدا  أب نتوقع  لم 
سينزحون بعد 7 سنوات من ذلك الحي ومن البيت 
نفسه الذي مارسنا فيه توقعاتنا وحدوسنا المستقبلية 
هذا  مثل  ببالنا  يخطر  لم  خيال.  من  أوتينا  ما  بكل 
السيناريو إطالقا، بل لم يخطر ببالنا قيام ثورة شعبية 
ضد أحد أشرس النظم في المنطقة وفي العالم، وال 

بين  للقذافي  المأساوية  النهاية  تلك  ببالنا  خطرت 
أيدي الثوار. لذلك نبهنا أستاذ الفلسفة إلى مسألة 
تأثيرها  ومدى  بها  التنبؤ  يصعب  التي  الغوامض 
في طموح الرؤى االستشرافية، مثلما نبهنا صاحب 
المشروع، د. محمود جبريل، حين اطلع على مسودة 
ـ  ـ خصوصا في قطاع االقتصادـ  عملنا، إلى أن الرؤيةـ 
تعمل وفق أسعار النفط الحالية، وعليه يجب اقتراح 
سيناريو لو هبطت أسعار النفط فجأة. وهذا ما حدث 
بعد ست سنوات وأربك الكثير من الدول المعتمدة 

على النفط في اقتصادها.
حصل ما حصل وانتهى النظام بعد صراع عنيف 

مع معظم شعبه، تدخل فيه المجتمع الدولي بحماس 
يُحمّل  كان  الذي  الشعب  هذا  من  معلن  وبطلب 
القوى  ويحدث.  حدث  ما  مسؤولية  الكبرى  القوى 
التي مألت مخازن النظام بكميات هائلة من األسلحة 
الفتاكة، والتي عملت على المحافظة على هذا النظام 
عبر أجهزة مخابراتها التي كانت مراراً تُطلع النظام 
محاوالت  منذ  محلية،  أخطار  من  يتهدده  ما  على 
محاولة  إلى  وصواًل  السبعينيات،  في  عليه  االنقالب 
دخول أحمد حواس، مايو 1984، الذي قتل بعد عبوره 
أوربي  مخابرات  جهاز  وشاية  إثر  التونسية  الحدود 
أثناء  القذافي  الغتيال  الهادفة  بالعملية  يعلم  كان 

افتتاحه لمعرض طرابلس الدولي، إضافة إلى انقالب 
1993 المسمى انقالب ورفلة. كان الناس يحسون 
الشعب  له  تعرض  ما  على  القوى  هذه  بمسؤولية 
الليبي أو معظمه من عسف وإفقار واحتقار خالل أربعة 
تصحيح  باب  من  التدخل  منه  طلبوا  لذلك  عقود، 
ظهور  أن  باب  ومن  ذنبها،  عن  والتكفير  أخطائها 
دكتاتوري  نظام  وجه  في  أعزل  أو شبه  أعزل  شعب 
يقوده مجنون هو نوع من االنتحار الجماعي، ولعل ما 
حدث لمدينة الزاوية، والرتل المتوجه إلى بنغازي كان 

يؤكد هذا الخوف.
فبراير،  بعد  ما  سيناريوهات  الكثيرون  يتوقع  لم 
لكن المطلعين على تجارب نهاية األنظمة الشمولية، 
والمتابعين لطبيعة الوضع في ليبيا، يدركون صعوبة 
هذا  عن  وعبروا  النظام،  سقوط  بعد  ما  مرحلة 
الخوف مرارا، شفاهة وكتابة، ورغم ذلك جرت األمور 
بسالسة حتى انتخابات السابع من يوليو 2012، لكن 
الجماعات  ودعم  رعى  الذي  السياسي  اإلسالم  تيار 
ضد  الخندق  نفس  في  مؤقتا  باعتبارها  اإلرهابية، 
»تيار علماني« يتوهمونه، هو ما حمل ليبيا إلى هذا 
فكر  اآلن، ألنه  نعيشه حتى  الذي  العبثي  السيناريو 
في الميراث وفي تنظيمه األممي فقط، وفتح البالد 
ألجندات دولية وإقليمية تسعى لنفس الهدف، ومع 
القدرة التنظيمية، والدعم المادي، وسياسة التمكين 
التي يتقنها، انحرف هذا التيار بالمسار الذي اختاره 
الليبيون رغم خسارته لالنتخابات ثالث مرات، لكنه 
كان يعرف أن الحصول على المال والسالح هو الطريق 
المعبد إلى السلطة وليس صناديق االقتراع الجديدة 
على المجتمع الليبي، وكان يعرف أن القذافي تمكن 
من الحكم ومكن أتباعه وأيديولوجيته ألربعة عقود 

بالسالح والمال.
وهو سيناريو فاجأ الليبيين، الذين كانوا يرددون 
أن ليبيا ليست العراق وال الصومال، لكنه لم يكن 
المنطقة وكواليس  يتابع ما يحدث في  غريبا لمن 
السياسي  اإلســالم  أن  ــدرك  ن كنا  الحر،  العالم 
هذا  فرصة  سيستغل  الكبرى  الدول  من  المدعوم 
الربيع الجديد على المنطقة، وذكرتُ سابقا، وحين 
مفاصل  في  التيار  هذا  تغلغل  كثب  عن  شاهدنا 
الحراك فيما بعد، أننا نشرنا مقالة في يونيو 2011 
عن  الفيتوري،  أحمد  لصاحبها  ميادين،  بجريدة 
الثالثة  الفاشية  من  فيها  نحذر  األصلية،  الفاشية 
بذراعه  ممثال  السياسي  اإلســالم  لها  يجهز  التي 
العسكرية:  وبأذرعه  األخــوان،  جماعة  السياسية: 
قوة الدروع التي أسسوها بقيادة جهاديين سابقين 
وما يحالفها من مجموعات إرهابية أخرى، تمتد من 

المقاتلة وصوال إلى داعش.
يقول أمبرتو إيكو في مقالته »الفاشية األصلية« 
دائما  الفاشية  »إن  لها:  سمة   14 حدد  أن  بعد 
إن  مدني.  لباس  شكل  على  أحيانا  بيننا،  موجودة 
الفاشية األصلية قابلة ألن تعود من خالل أشكال 
الناس  ننبه  أن  نفضحها،  أن  واجبنا  البراءة.  بالغة 

إلى كل أشكالها ـ دائما وفي أي جزء من العالم«.
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يقول سالم العوكلي، عن الفاخري، في كتابه شعرية السرج 
الشمال  هو  مثالي  بمكان  وعيه  ال  في  يبوح   ..« السابح: 
المتحضر، الذي يحضر غالبًا ضمن حالة االنتشاء واالنبهار، 
بالقطارات  المتعلقة  شخوصه  عبر  وأحالمه  برغباته  مؤثًثا 
والمراكب والحانات الممتلئة بالنساء الشقراوات، مثل ذؤابة 
الفردوس  إلى  تذكرته  الالزوردية  الزرقاء  والعيون  اللهب 
ال  الهوية،  الزمن  مفهوم  يطرح  آخر  بمعني  وهو  المفقود، 

المكان الهوية .. «.
فردوسًا  للنيهوم،  المتحضر،  الغرب  كان  هل  ولكن 
مفقودًا. إنني أشك في ذلك على الرغم من أنه أفنى عمره 
»وتهب  النيهوم:  يقول  نفسي(  لك  )أقدم  مقال  في  هناك. 
مائدتي  فوق  وتبعثر  الباب.  شقوق  عبر  الشمالية  الرياح 
على  الرائحة  وتضوع  والقطارات،  والكالب  الناس  أصوات 
مدى السموات الصلعاء الخالية من الود، وأتذكر على الفور 
أنني جئت إلى هنا نتيجة سوء الحظ..«، وفي المقال نفسه، 
آخرفي  مكان  دون  الذهبي  الدب  إلى  الوصول  »إن  يقول: 
الحظ  سوء  من  مزٍر  تدبير  إنه  صدفة.  مجرد  ليس  العالم 
المزري، ولكنه بالتأكيد تدبير يجئ من باب النكتة. فأنا ال 
جديدًا  شعورًا  أكسب  إنني  هنا،  إلي  بوصولي  شيًئا  أخسر 
يشبه أن يعلق أحد ما قالدة ذهبية في عنقك لكي يشنقك 

بها عاريًا في السوق ..«.
معظم نصوص النيهوم، التي يتناول فيها المكان ينزلق 
مثلما  معه  يحمله  آخر  مكان  عن  ليحدثنا  أخرى  أو  بطريقة 
يحمل رأسه فوق كتفه. في مقال )عن مساوئ الفودكا( يترك 
النيهوم فتاته الشقراء فوق عشب أمستردام األخضرويقول 
وعيه  يفقد  أن  يجوز  ال  بنغازي  من  يهرب  عندما  »المرء   :
يطاق،  ال  حدٍ  إلى  لألحالم  عرضة  يجعله  ذلك  إن  مطلًقا، 
ويجعل بنغازي تتسرب إلى رأسه عبر سحابة غير مرئية من 
وجوه األصدقاء، وعندما يبدأ في الحديث معهم يعود بالطبع 
إلى حارتنا المشمسة في سوق الحشيش، ويفقد كل مافعله 

الشيطان من أجله.. «.
من   .. هناك  من  فيقول  الغربة(  )أسلحة  مقال  في  أما 
المرأة  لسان  على  الــغــرب، 
الحب  رائحة  »هذه  الغجرية: 
والجنوب.. ظل الجنوب، حيث 
أصدقائه وذكرياته، هو وطن 
الــذي  الحب  هــو  النيهوم، 
يعتمر في قلبه، طوال الوقت. 
تحديدًا  المكان  يكن  ولم 
في  إليه.  قلبه  يهفو  ما  هو 
للفاخري  بعثها  التي  رسالته 
2/9/ 1963 يقول: أنت  يوم 
الذي  ما  ولكن  الحشيش،  سوق  في  بطوله  اليوم  تقضي 
تفعله هناك؟ ما الذي تريده من حارة صغيرة مليئة باألطفال 
والملل. إن سوق الحشيش ال يثيرني أبدًا. لقد كان مجرد 
مقعد أجلس فيه وأشرع في الحلم. وكان يصيبني بالصدأ.. 
يجعلني أغمض عيني وأرغب في الموت ، وكنت أهرب من 
بتحيات  يختتم معظم رسائله  البحر..«، ومع ذلك  إلى  ذلك 
وأشواق حارة إلى أصدقائه وكلهم – باستثناء قليلين – من 

سوق الحشيش.
ظل النيهوم يعاني من غربة المكان، أو تحديدًا أصدقاء 
إليه،  يعود  عندما  أما   . عنه  بعيد  وهو  المكان-  وذكريات 
فتبتديء غربته الفكرية،.. ذلك ألنه في وادٍ وأهل وطنه في 
وادٍ آخر. لعلنا – قبل أن نستعرض معًا غربة الفاخري- قد 
نجد في الرسائل، التي بعثها النيهوم إلى أصدقائه ما يفسر 
لنا غربته المزدوجة. يقول النيهوم في رسالة بعثها إلى رشاد 
الهوني، نشرت فيما بعد- كمقال- بصحيفة »الحقيقة« يوم 
من  أقوى  حياتي  في  تجربة  ثمة  يكن  »لم   :  1965/11/9

أصدقائي..«.
حميمية  قوية  بأصدقائه  النيهوم  عالقة  ظلت  وبالفعل 
األصدقاء  كسب  على  هائلة  قــدرة  له  كانت  رحيله.  حتى 
وفرض احترامه عليهم، لم يكن مبتذاًل في ممازحتهم، وإن 
تكن  لم  ولكنها  بعضهم،  أحيانًا من  السخرية  كان شديد 
تلك السخرية التي تمس كبرياء اإلنسان أو تقلل من شأنه، 
على الرغم من كثرة ما التف حوله من أصدقاء من طبقات 
مختلفة، خصوصًا من بعد أن تألق نجمه كمفكر، لم ينس 
أبدًا من أصدقائه القدامى. أذكر أنني احتجت لقضاء أمر في 
طرابلس في بداية السبعينات، واقترح الفاخري أن نتصل به 
ووجدته هناك. استقبلني في المطار ولم يتركني أبدًا طوال 
صداقته  وبسبب  أجله.  من  جئت  ما  لي  أنجز  حتى  يومين 
ودفئها لم يتخل عنه أحد من أصدقائه عندما أقعده المرض، 
ولم يتركوه حتى عادوا برفاته من جنيف ومكثوا أمام منزل 

أسرته بسوق الحشيش طوال أيام العزاء.

ظلت عالقة النيهوم 
بأصدقائه قوية حميمية 

حتى رحيله. كانت له قدرة 
هائلة على كسب األصدقاء 

وفرض احترامه عليهم

ثقافة www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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 بوح الغربة باملكان املثالي

جماليات السينما العربية بعيون ليبية
يتكون كتاب عبد الباسط الجهاني - فنّان 
»جماليات   - ليبيا  في  مقيم  ليبي  وباحث 
السينما: الصورة والتعبير« من خمسة فصول 
األول  الفصالن  تــنــاول  وخاتمة.  ومقدمة 
»المفهوم  الجهاني  سمّاهما  ما  والثاني 
السينمائية«،  الــصــورة  وجمالية  الجمالي 
والرابع  الثالث  الفصلين  المؤلف  وخصص 
لتقديم معلومات مهمة عن »درامية الصورة« 
و»الصورة وتقنيات آلة التصوير«، بينما اِهتم 
مستويات  عن  بالحديث  الخامس  الفصل  في 
السادس  الفصل  أمــا  الــصــورة.  في  التعبير 
تحليلية  دراســة  المؤلف  فيه  فقدّم  واألخير 

تطبيقية لمجموعة من األفالم المغاربية.
ينطلق المؤلف الجهاني من فكرة جوهرية، 
الفيلم  في  السينمائية  الصورة  أن  مفادُها 
الفلسفي  الفكر  شغلت  والتسجيلي  الروائي 
والجمالي والنقدي باعتبارها المادة الرئيسية. 
التفكير  إمكانية  توفر  »الــصــورة  فــإن  لهذا 
بسبب  االهتمامات  من  كبير  لعدد  والفهم 
فإن  لهذا  الرمزي«.  وثرائها  الداللية  كثافتها 
هذه الدراسة تبحث في »كيفية عمل جماليات 

التعبير للصورة في الفيلم الروائي العربي«.
أهمية  فــي  يــجــادل  أن  يستطيع  ــد  أح ال 
البحث  فــي  ــة  ــدراس ال مصطلحات  تحديد 
أهمية  تكتسي  العلمية  فالمفاهيم  العلمي، 
المؤلف  عمل  لهذا  للباحث،  بالنسبة  بالغة 
في  أساسية  مفاهيم  وشــرح  تقديم  على 
دراسة جماليات السينما المغاربية، في الحقل 
الحقل  واختيار  والعلمي،  والفلسفي  األدبــي 
الفيلم  جماليات  لدراسة  المناسب  العلمي 
المغاربي. وهذه المفاهيم هي مفهوم الصورة 
على  تكون  التي  هي  )الصورة  السينمائية 
نفس المستوى مع مفردات الفيلم السينمائي 
إما جماليًا  التعبير  إلى  الوصول  بقصد  األخرى 
تنظيم  هو  التكوين  والتكوين)  فكريًا(،  أو 
للشكل  وصــواًل  حيزها  داخل  الصورة  عناصر 
الجمالي والمضمون التعبيري(، واإلطار )اإلطار 
المكونة للصورة ويحدد نظرة  العناصر  ينظم 
العناصر(  بتلك  إحساسه  ويوجه  المشاهد 

والتعبير.
المفهوم  المؤلف  يتناول  األول  الفصل  في 
الجمال  لفلسفة  الجمالي من خالل استعراضه 
)شيللر(. هكذا  بـ  ومرورًا  أفالطون  إبتداًء من 
المفهوم كما جاء في  إلى هذا  المؤلف  تطرق 
يحيل  وكما  العقليين  وعند  الحسي  المذهب 
عليه االِنفعال الذي يخصُّ طبيعتنا اإلنسانية. 
القيمة  لقياس  معيار  وجود  الجهاني  ويرفض 
الفني، ألن من خصائص  العمل  في  الجمالية 
وبهذا  ثابتًا.  يكون  ال  أن  الجمالي  المعيار 
في  »ال  الجمالية  القيمة  جعل  يمكن  المعنى 
في  يدخل  أيضًا  القبيح  وإنما  وحده،  الجميل 

المفهوم الجمالي للصورة«.

ولتجاوز هذه الوضعية، يقترح الجهاني في 
الفصل الثاني دراسة موضوع جمالية الصورة 
من  العديد  ــوال  أق إلى  فيشير  السينمائية، 
ميليه(  )جورج  عن  تحدثوا  الذين  المؤرخين 
باعتباره واضعًا للتقاليد االنطباعية السينمائية 
يديه  على  كانت  للسينما  النوعية  النقلة  وأن 
وذلك من خالل محاولته إضفاء واقع من الخيال 
آراء  المؤلف  وتناول  السينما.  على  واألحــالم 
وتنظيرات أهم الحركات السينمائية وما يتمثل 
باالتجاه  بداية  مختلفة  اتجاهات  من  فيها 
الشاعري، ثم ما قاله أوائل علماء الجمال الذين 
و)شووب(  فور(  )إيلي  مثل  بالسينما  اهتموا 
و)رينه كلير( الذي قال إن الفيلم الناجح يعتمد 
والحركة  واالنفعال  والعواطف،  المغزى  على 
على  يعتمد  هنا  الجمالي  والمفهوم  واإليقاع. 
الفيلم والعدسة من خالل العالقة بينهما التي 

أساسها التتابع الحركي أو الصوري.
السريالية  السينمائية  الصورة  اهتمت 
بالشكل المحير الذي يصدم المشاهد ويحفزه 
تعد  ولم  والغرائبية،  الدهشة  على  معتمدة 
محاكية"  معانيها  مــن  كثير  فــي  الــصــورة 
التعبيرية  الحركة  انشغلت  حين  في  للواقع. 
التعبير عن المعنى. وأثارت  األلمانية بمحاولة 
الفرنسية)1959-1958(  الجديدة(  )الموجة 
والرسامين  الكتاب  من  مجموعة  ضمّت  التي 
والسينمائيين أبرزهم )فرانسوا تروفو( و)كلود 
تجاه  فعلها  ردَّ  جودار(  لوك  و)جان  شابرول( 
وعليه  السينمائي.  للفيلم  التقليدي  الشكل 
تنظيرات  ومناقشة  بعرض  المؤلف  سيقوم 
التي  السينمائية  اتجاهاتها  بمختلف  الواقعية 
هدفت إلى أن تكون السينما معبرة عن الواقع.

 – )السنيما  قدمته  الذي  الطرح  خالل  ومن 
السنيما  جمالية  إن  على  المؤلف  يؤكد  عين( 
تكمن في اهتمامها إلى الوصول للحقيقة من 
التصوير.  آلة  موضوعية  على  اعتمادها  خالل 
لهذا قد يالحظ المؤلف أن المدرسة الفرنسية 
تنعت نفسها بالواقعية. ويشير )بازان( بأن كل 
عصر يبحث عن واقعيته، حيث ال توجد واقعية 
التي  تلك  هي  والواقعية  واقعيات،  بل  واحدة 
تنبع من جمالية الواقع. ومن خالل ما استعرض 
جوهر  بخصوص  الواقعية  تنظيرات  أبرز  حول 
السينما يتضح أن السنيما هي فنّ التعبير عن 

الواقع بالصورة.
وفي الفصل الثالث يتناول المؤلف موضوع 
في  السينمائي  فالفيلم  الــصــورة.  درامــيــة 
يعني  وهذا  بالصور.  مروية  قصة  هو  األصل 
فضاًل  األحداث  يضغط  السينمائي  الفيلم  أن 
والحوار  للفعل.  تكثيف  هي  الصورة  كون  عن 
كشف  بمهمة  ينهض  السينمائي  الفيلم  في 
تطوير  أو  األمام  إلى  الحبكة  دفع  أو  الموقف 
فكرة الموضوع أو جعل وصف الشخصية أكثر 
تأثيرًا. كما يتضح أن الصمت يكون التعبير عنه 
ينبغي  فالصورة  تأثيرًا  وأشد  أعمق  بالصورة 

أن تكون حاصلة لقدر كبير من التأثير الدرامي 
ومن خالل تشابك عناصر الدراما تكون القيم 

الدرامية واضحة.
عليها  بنى  التي  الجوهرية  الفكرة  إن 
الخاصة  الوحدات  أّن  هي  دراسته  الجهاني 
بالتعبير الدرامي في الصورة السينمائية تعتمد 
آلة  وحركة  ــة  وزاوي واإلضــاءة  التكوين  على 
التصوير وكذلك العناصر األخرى من موسيقى 
بصرية،  ومؤثرات  صوتية،  ومؤثرات  وحــوار 
سرعة  حيث  من  )المونتاج(  إلــى  باإلضافة 
الصوت  جانب  وإلى  االنتقال.  ووسائل  اإليقاع 
تقديم  في  أهمية  لها  التي  الموسيقى  هناك 
القصة وتصعيد المشاهد الدرامية وفي بعض 
المشاهد المتسلسلة يبدو من المهم تصعيد 
الموسيقى إلبراز الحدث كما في فيلم )الهارب 

من الجندية( إخراج )بودوفكين(.
سيتناول  المعطيات  هــذه  كل  ضــوء  في 
وتقنيات  الصورة  الرابع  الفصل  في  المؤلف 

اللقطات  وأحــجــام  التصوير،  ــة  آل وحــركــات 
البصرية  والمؤثرات  ــا،،  ــاه وزواي وأنواعها 
والصوت وذلك لما لهذه التقنيات من فاعلية 
الخامس  الفصل  أما  المضمون.  إيصال  في 
التعبير  مستويات  عن  المؤلف  فيه  فتحدث 
لفهم  نتاج  هي  التي  السينمائية  الصورة  في 
وتوظيف وسائل التعبير السينمائي، فكما أشار 
)بيركينز( بأن الوسائل األساسية للتعبير الفني 

هي الصورة المركبة والمقربة والمونتاج.
وفي ضوء ما تقدم فإن التعبير له مستويات 
السينمائي  الفيلم  في  تدخل  وكلها  متعددة 
إليصال  ومضمونًا  شكاًل  للتعبير  فإن  وبهذا 
المعتمدة على  السنيما  االِنفعال وفق تقنيات 
التصوير  آلة  وحركة  الصورة  داخــل  الحركة 
إن  ككل.  الفيلم  وحركة  المونتاج  وحركة 
الفكري  والمضمون  الجمالي  الفني  الشكل 
ألن  قيمة  أكثر  التعبير  يكون  ألن  يدفعان 
الصورة السينمائية تسعى لالكتمال ألن الفعل 
في الفيلم متدفق وكل صورة تستدعي صورة 

أخرى تمثل تعبيرًا عن الموضوع.
واألخير  السادس  الفصل  المؤلف  خصص 
تطبيقية  دراسة  قدم  حيث  التطبيقي،  للجزء 
السينمائية  ــالم  األف من  لمجموعة  مقارنة 
البالد  في  إنتاجها  تم  التي  العربية  الروائية 
اختيار  تنويع  على  المؤلف  وحرص  العربية. 
مواضيع  ذات  أفالمًا  شملت  إذ  الدراسة  عينة 
بفلم  المقارن  تحليله  المؤلف  وبدأ  مختلفة. 
»ظل األرض«. اختيار الباحث لهذا الفيلم موفق 
يعالج موضوع  أن  المخرج حاول  أن  جدًا، ذلك 
وموضوع  بالمكان،  العربي  اإلنسان  عالقة 
الهجرة إلى الخارج، وعالقة السلطة بالموطن، 
ووضعية الهوية المحلية في ظل التكنولوجية 
المضمون  تعبيرًا عن  الشكل  وجاء  المتقدمة. 
فالطفل  بالبيئة،  العائلة  اندماج  في  ممثاًل 
مستقبل واألم الحاضر، والشيخ الماضي. يقول 
التالزم،  عمق  عن  مباشر  تعبير  »إنه  المؤلف: 

بين األجيال وإن تعاقبت وتجاورت«.
أما اختيار المؤلف لفيلم »نسيم الروح« فقد 
جاء بناًء على قصة الفيلم التي اجتهد المخرج 
من  غريبة  تبدو  حب  عالقة  يطرح  بأن  فيها 
يفرضه  وما  الواقع  لفهم  بابًا  وتفتح  نوعها 
وطمس  وزلزلة  واقتحام  وتسلط  سلطة  من 
وتدمير إلنسانية اإلنسان وتجتهد في تهميشه 
وتقزيمه للتعبير عن حاالت يصعب البوح بها. 
بالتالي المضمون في الفيلم كان يتعدى كونه 
قصة حب إنسان إلنسان .إن الحلم مهما بلغ 
الواقع أكثر شراسة  من رعب وهو متخيل فإن 

وأعمق تحواًل في تدمير اإلنسان.
يمكن تلخيص حكاية الفيلم الثالث »لوس 
وكفاحها  امرأة  حياة  عرض  في  الرمال«  وردة 
في سبيل العيش إلى جانب إعالة أخيها الوحيد 
مجتمع  في  العمل  عن  العاطل  المعاق جسديًا 
صحراوي. من خالل حكاية الفيلم حاول المخرج 

أن يطرح قضية عجز اإلنسان في مواجهة الحياة 
تأكيده  إلى  باإلضافة  عليه،  الطبيعة  وهيمنة 
وبالمال  بالزواج،  الحلم  الحلم،  مسألة  على 
والمطر، والسفر والهجرة مع اصطدام األحالم 
وتقاليد  وبعادات  يرحم  ال  الذي  المكان  بواقع 
ال تعترف بغير الموروث. أما في العينة الرابعة 
فإن  الضائعين«،  األطفال  »شاطئ  فيلم  وهي 
القبيح(  )جمالية  جماليتها  تبني  الفيلم  حكاية 
تقيم عالقة غير شرعية مع رجل،  فتاة  بوجود 
وينتج عن هذه العالقة قتل الفتاة لهذا الرجل 
هذه  أسفرت  وقــد  منها،  ــزواج  ال رفــض  ألنــه 
وزوجته  أباها  أجبر  ما  الفتاة  العالقة عن حمل 
الخروج  من  ومنعها  البيت  داخل  حبسها  على 
يفتضح  أمرها  ولكن  والعار،  الفضيحة  خشية 
فتحاول الفرار بابنها. يقول المؤلف إن جمالية 
ولكن  القصة،  مضمون  في  تتجلى  ال  الفيلم 
الضائعين(  األطفال  الفيلم )شاطئ  عنوان  في 
الذي يؤكد قضية الطفل الذي يوضع في متاهة 

الضياع ويتعرض لقسوة البشر والمجتمع.
في العينة األخيرة اشتغل المؤلف على فيلم 
»المومياء«، وتتلخص حكاية الفيلم في قصة 
أهالي دير البحر بمنطقة طبية في مصر، يتوفى 
)فرعونية(  مقتنيات  أبناءه  فيرثه  القبيلة  زعيم 
القبيلة  ــراد  وأف ومومياءات  آثــار  في  تتمثل 
يعيشون على بيع هذه اآلثار للتجار، ولكن بعد 
على  السير  أبناؤه  يرفض  القبيلة  زعيم  وفاة 
ما  بأن  لشعورهم  القبيلة  في  المتبع  الطريق 
يحدث يعتبر سرقة إرث حضاري بأكمله فيقرر 
تبليغ المختصين بمكان تلك اآلثار، ويتم نقلها 

عبر مركب في النيل.
مسألة  طرحت  الحكاية  هذه  خالل  من 
عبر  هــذا  وتــقــديــم  ــحــاضــر  وال الــمــاضــي 
أعطى  الذي  البصري،  التشكيلي  التكوين 
خالل  من  للفيلم  وتعبيرية  جمالية  قيمة 
المصري  اإلنسان  هوية  موضوع  في  البحث 

لتاريخية. ا
هذا  في  الختامية  المالحظات  وضمن 
قد رصد  المؤلف  إن  نقول  أن  يمكن  العرض 
بعملية  وقــام  مرة  من  ألكثر  األفــالم  هذه 
اللقطات،  وعــدد  نــوع  حسب  على  التفريغ 
الثالثة  المستويات  بين  العالقة  أوضح  ما 
بالصورة أي عالقة اإلنسان باألشياء والمكان 
البيئة.  التي تفرضها  العالقة الصحيحة  ونوع 
حاولت  ــالم  األف هــذه  فــإن  المعنى  وبهذا 
السينمائية  اللغة  تستخدم  أن  باجتهاد 
أن  يمكن  التي  األسئلة  ورغم  التعبير.  في 
يطرحها قارىء هذا الكتاب، فإن الفضل يعود 
العديد من جوانب  إلى صاحبه في تشخيص 
النقدية  المدرسة  منها  تعاني  التي  القصور 
المدرسة  وكذلك  السينما،  في  المغاربية 
للتفكير  جديدة  آفاق  تحديد  وفي  المغربية، 
إعادة  يجب  آفــاق  وهي  تجاوزها،  أجل  من 

فيها. النظر 

 قراءة في كتاب..
< مشهد من  فيلم »املومياء« < فيلم »املومياء« أحد األعمال التي استند إليها مؤلف الكتاب 

اهتمت الصورة السينمائية السريالية 
بالشكل المحير الذي يصدم المشاهد 

ويحفزه معتمدة على الدهشة والغرائبية

اشتغل المؤلف على فيلم »المومياء«، 
وتتلخص حكايته في قصة أهالي دير 

البحر بمنطقة طبية في مصر

 حلقة نقاش في مكتب ثقافة بنغازي

إحياء ذكرى رحيل محمد الشلطامي.. أمير السرد القصصي في الشعر

أحيا قسم البرامج واألنشطة بمكتب ثقافة بنغازي، 
بحلقة  الشلطامي،  محمد  الشاعر  وفاة  ذكرى  السبت، 

نقاش حول الشلطامي وأعماله الشعرية.
ولد الشلطامي 13 أكتوبر 1944 في بنغازي منطقة 
سيدي حسين، وبدأ كشاعر بالعامية عام 1956، وتوفي 

في العام 2010.
استهل الحلقة الكاتب أحمد التهامي، بتقديم شقيق 
الشلطامي رجب الشلطامي والكاتب محمد المسالتي، 
»كنا  بالشلطامي:  عالقته  حول  بالتحدث  األخير  وبدأ 
بالنصائح  يمدنا  وكــان  كثيرًا  الشلطامي  نجالس 
بشكل  الشعر  يكتب  الشلطامي  كان  ــادات...  واإلرشـ
سلس  وبشكل  بعض  عن  يفصلهما  فال  قصصي 

وجميل«.
واستدل على ذلك بقصيدة »المحضر«، »وأنا أقسم 
أني لم أرَ القاتل لكن القتيل كان كالدوحة في الشمس« 
وقصيدة »غدًا تحبل الفكرة الداعرة... يحدثني صاحبي 

من وراء جدار الزنازين«.
المحقق  يخاطب  هنا  »الشخصية  المسالتي:  وقال 
هذه  في  قصصيًا  صوتًا  نرى  وهنا  صامت،  واآلخــر 
القصيدة، وهاتان القصيدتان من ضمن ديوان )تذاكر 
الجحيم( ورغم حصوله على موافقة من المطبوعات، إال 

أن الدولة آنذاك قامت بمنع نشره«.
وفيها  مسافر(  )يوميات  قصيدة  »أيضًا  وأضــاف: 
في  لها  )قال  القصصي،  الحوار  الشلطامي  يستخدم 
مشحون  سفر  ليل  أطول  ما  أواه  بهية  مشرقة  لحظة 
بالشوق إلى شوارع مدائن غريبة( هذه الحوارية تؤكد 
أن الشلطامي يتكيء على السرد القصصي في قصائده 
يمتلك  وهو  القصيدة،  جنس  في  يؤثر  أن  دون  من 
في  القصة  عناصر  من  وهما  والحوار  السرد  موهبة 
سياق القصيدة... وكتب العديد من القصائد من أجل 
الوطن ومن أجل الحرية وسُجن بسبب هذه القصائد، 

ولكن ميزة قصائده أنها تعدت حدود ليبيا وانتشرت 
في العديد من الدول العربية، ويعتبر من أهم شعراء 

الحداثة في الوطن العربي«.
بقولها:  عياش  شكري  وجدان  الشاعرة  وشاركت 
»هو شاعر عايش المعاناة طوال حياته رافضًا الغُبن 
على أبناء شعبه، فعبّــرعما يعتمل في قلوب الناس، 
فكانت حروفه صادقة يتردد صداها مع وجع الزنزانة 
التي احتضنت أول رشفة لموال يتغنى في ليل القرى«.
وشاركت الشاعرة رحاب شنيب بقراءة في قصيدة 

»نص مسرحي من طرف واحد«.
وليس  مسرحيًا  النصّ  هذا  كان  »لماذا  وقالت: 
كل  يستخدم  المسرح  في  اإلنسان  ألن  بشعري، 
والحركة  والبصر  والحس  الصوت  الحواس، يستخدم 
الجمهور،  أمام  األداء  يكون  أن  ويتوجب  واالنفعاالت 
كان يبحث عن رؤيته فكان يبحث عن ملقي ومتلقي، 

إال أن الشلطامي قال إنه )من طرف واحد( أي داخل 
صامتة  خشبة  على  موجودًا  كان  تائهة...  خشبة 
وكأنه كان يقول أْن ال أحد يسمعه، وركز الشلطامي 
الشلطامي  الجائر...  والحاكم  للظلم  رفضه  عن  هنا 
القصيدة  هذه  ونهاية  شعره  في  سوداوية  نظرته 

تقول هذا )حاجب الجلسة مستاء وتعبان ونعسان(«.
يكتب  كان  شقيقه  إن  فقال  الشلطامي،  رجب  أما 
أشهر  ومن  الفصحى  مع  كانت  لكن شهرته  العامية 
وكيده  الزمان  ضيم  من  »داديــت  العامية  قصائده 
»هذا  مضيًفا:  غلبان«،  بصحته  المريض  مــدادات 
شعره  من  لدي  يوجد  ال  ولألسف  القصيدة  مطلع 
شقيقي  يُعرف  لم  لماذا  أعرف  وال  الكثير...  العامي 
كونه شاعرًا عاميًا، هل بسبب أن معظم من أجرى 
أو قاموا  الجانب  يتناولوا هذا  أعماله لم  دراسة حول 

بإخفائه عمدًا أو هو لم يكن يرغب بذلك؟«.

»كان  مداخلته:  في  قال  السنوسي  الدكتور صالح 
في  السنوسي  ميكائيل  شقيقي  صديق  الشلطامي 
بدأت  وهنا  العرب،  القوميين  مجموعة  مع  السجن 
القصيرة  القصة  كتابة  بــدأت  عندما  به،  عالقتي 
على  مشرًفا  وكان  الشلطامي  إلى  ميكائيل  فأخذني 
مكتبة في البركة، فكان يقدم لي كتابًا ثم يسألني عنه، 
وعندما كنت في فرنسا قام محمد خير الدين )جزائري 
- فرنسي( كان يقدم برنامج )أصوات في الظل( وقدمنا 
حلقة عن الشلطامي وتناولنا ديوان )تذاكر الجحيم(... 
وفي عام 1990 اتفقت مع الشاعرة أحالم مستغانمي 
عن كتابة بعض المواضيع عن الشلطامي، إال أنه رفض، 
والسبب أن الشلطامي نفسه كان حذرًا جدًا، وأخذته 
كثرة االلتزام، فلم يظهر لنا كل إمكانياته الشعرية مثل 
نزار قباني وغيره من أبناء جيله من الشعراء، كما كان 

الشلطامي رجاًل متشائمًا«.

 عرض »كل شي في الطبق« بمهرجان قفصة الدولي
من  بدعم  الطبق«  في  شي  »كل  بمسرحية  والموسيقى  للتمثيل  الجديد  المسرح  فرقة  تشارك 
الهيئة العامة للثقافة، في فعاليات الدورة 22 لمهرجان قفصة الدولي في تونس، الذي انطلقت 

فعالياته السبت، وتختتم في 29 مارس.
ومصر  والجزائر  وتونس  ليبيا  من  مسرحيًا  عماًل   11 للمهرجان  الثقافي  بالبرنامج  ويشارك 

وبوركينا فاسو وفرنسا وسويسرا والعراق والمغرب واسبانيا، وفًقا لمكتب الهيئة االعالمي.
وعرضت مسرحية »كل شي في الطبق« االثنين بمركز الفنون الدرامية بمدينة قفصة.

سعد  الفنان  منهم  الفنانين  من  نخبة  وتمثيل  الميساوي،  عبدالمجيد  إخراج  من  المسرحية 
الجازوي وفاتح المصراتي والفنان عصام الزنتاني ورمضان المزداوي وفرج الشريف.

< الفتيات يتألقن باألزياء امللونة واملزركشة

< حضور نسائى فى ذكرى رحيل محمد الشلطامي< جانب من حضور احللقة النقاشية ببنغازي

 مهرجان الطفل يعزز ثقافة الوئام في غريان
للهيئة  التابع  بغريان  الثقافة  مكتب  نظم 
الثاني  المهرجان  السبت،  للثقافة،  العامة 
للطفل، بمناسبة عيد الطفل واألم، تحت شعار 
وبمشاركة  تجمعنا«،  والوئام  السالم  »ثقافة 
بمدينة  الرياضية  المدينة  في  بلدية،   26

غريان.
حضر حفل االفتتاح أعضاء اللجنة التسييرية 
للهيئة محمد الهدار،عبدالحكيم القيادي، أكرم 
ومديرمديرية  غريان،  بلدية  ووكيل  الكاتب، 
الجمارك،  ومديرمصلحة  بالمدينة،  األمــن 
ومديرو اإلدارات بالهيئة العامة للثقافة، وعدد 

من مديري المكاتب الثقافية، وحشد كبير من 
األطفال، وفًقا للمكتب اإلعالمي للهيئة.

العديد  على  المهرجان  برنامج  وتضمن 
النحاسية  للفرقة  عرض  منها  الفعاليات  من 
طيور  لروضة  عــرض  و  الجمارك،  لمصلحة 
الــزي  عـــروض  و  ــان،  ــري غ بمدينة  الــســالم 
مزدة،  الحرابة،  كاباو،  وزان،  لمدن  التقليدي 
نسمة، إضافة لعروض مسرحية و فنية قدمها 
وغريان،  وابوسليم،  يفرن،  مــدارس  أطفال 
غشير،  بن  قصر  الشقيقة،  والزنتان،  جــادو، 

الحرابة، الرجبان، البوانيس، نالوت.

بنغازي - مريم العجيلي
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فنان  الدويلي،  عزالدين  الفنان 
فهو  فني  بيت  في  تتلمذ  شــاب 
عبدالعزيز  والمخرج  الفنان  ابن 
درس  شحات..  مدينة  من  ونيس 
»بيت  في  ونشأ  ــار  واآلث السياحة 
وعضو  والفنون  للثقافة  شحات« 
للمسرح  الليبية  للفرقة  مؤسس 
لراديو  مؤسس  وعضو  والفنون، 
في  الدويلي  يتحدث  »قوريني«.. 
المعاناة  عن  »الوسط«  مع  حواره 
التي يواجهها الفنان الليبي، وكذلك 
يكشف الجديد لديه الفترة المقبلة.

في البداية.. ما هو أقرب األعمال إلى قلبك؟
قلبي  إلى  قريبة  هي  قدمتها  التي  األعمال  كل 
ومن  قلبي،  في  خاصة  مكانة  له  منها  البعض  لكن 
أبرزها مسرحية »فانتازيا« 2008، والتي قدمت ضمن 
المسرحية،  للفنون  عشر  الحادي  الوطني  المهرجان 
من  األســد  نصيب  على  خالله  من  حصلنا  ــذي  وال
وحاز  أول،  ممثل  أفضل  جائزة  نلت  حيث  الجوائز، 
إخراج  أفضل  جائزة  على  ونيس  عبدالعزيز  المخرج 
إضافة  عبدالهادي،  البال  شرح  المخرج  مع  مناصفة 
مسرحية  كذلك  المالبس،  و  اإلضــاءة  جائزتي  إلى 
»وجوه« والتي كانت محطة مهمة وشاركنا بها في 
كل  الحمد  وهلل  والدولية  العربية  المهرجانات  أغلب 
مرة نشارك بهذا العمل نحصل على جائزة التمثيل، 
لما يمتلكه هذا العمل من جراءة في الطرح ومساحة 
واسعة لي كممثل، حيث جسدت خالله تسع شخصيات 
مسرحية  األعمال  أبرز  من  وأيضًا  ومنوعة،  مختلفة 
»ششة كخة« والتي جسدت بها سبع شخصيات مع 
الفنان إبراهيم إدريس، وغيرها من األعمال المتنوعة 

و التي لها أثر على قلبي.
وأين تجد نفسك في التلفزيون أم في المسرح؟

المسرح يشعرني بوجودي لما له من خصوصية، 
من  وكثير  للجميع،  متاحًا  فأصبح  التلفزيون  أما 
وأصبحوا  الكاميرات  أمام  أنفسهم  وجدوا  الممثلين 
نجومًا في وقت لم يعرفوا فيه الخشبة ولذة الصعود 
أجمل  نعيش معه  الذي  الكائن  المسرح  إنه  عليها.. 

اللحظات بكل عواطفها ومشاعرها.
اإلرهاب  محاربة  في  الفنان  دور  هو  ما  رأيك  في 

والتطرف؟
للفنان دور مهم في مواجهة األخطار التي تحدق 
الحقيقة  وفي  والتطرف،  اإلرهــاب  وأهمها  بالبالد 
هذه  على  الكرام  مــرور  يمرون  والفنانون  الُكتاب 
مواجهة  إلى  بحاجة  ولكننا  أعمالهم،  في  القضايا 
خاصة لإلرهاب في أعمالنا و أن نبعث برسالة لكل من 

يسعى لممارسة طقوسه اإلرهابية في كل البلدان.
هل بالفعل الفن في ليبيا يعاني من أزمة نص؟

البلدان  كل  في  عامة  أزمــة  هي  النص  أزمــة   -
من  كثيرًا  نشاهد  واآلن  العربية،  وخصوصًا 
والقصص  ــات  ــرواي ال ــى  إل يلجأون  المسرحيين 

مسرحتها  على  والعمل  والقصائد  والــخــواطــر 
ليبية  نصوص  هناك  ذاته  الوقت  وفي  وتحويلها، 
لكتاب ينتظرون فقط أن نبحث عنهم ونضعهم في 
الكتاب لديهم نصوص  الكثير من  المقدمة وأعرف 

مسرحية ممتازة وصالحة.
ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه الفنان الليبي؟

نقص  الفنان  تــواجــه  التي  الصعوبات  أبــرز 
في  إبداعك  تمارس  أن  يمكن  فال  اإلمكانيات، 
من  نخلق  أن  اعتدنا  ولكننا  هزيلة،  إمكانيات  ظل 
نقدمه،  وبما  بنا  يليق  ما  كل  الفني  والفقر  البؤس 

كانت  ولو  حتى  اإلبداع  يصنع  من  وحده  فالصدق 
الظروف صعبة جدًا، وتجربتنا مع الفقر الفني أصيلة 
ومتجذرة،ولكننا كنا دومًا نشعر بالنصر في النهايات 

رغم اإلمكانيات المتواضعة.
حدثنا عن مشاركتك األخيرة في الجزائر؟

ضمن  كنت  حيث  ومميزة  رائعة  تجربة  كانت 
البال  شرح  للمبدع  ليل«  »حكايات  مسرحية  فريق 
استحسان  القى  جمياًل  عرضًا  وقدمنا  عبدالهادي 

الجمهور وهلل الحمد.
ما هو الجديد لديك الفترة المقبلة؟

هناك استعداد إلعادة مسرحية »وجوه« والمشاركة 
بها في أحد المحافل الدولية الكبرى، كذلك انتهيت 
أخيرًا من تصوير مسلسل »الراعي ربي« من إخراج 
وتمثيل  المطرطش  عبداهلل  وتأليف  القديري  علي 
نخبة من نجوم ليبيا والذي سيكون ضمن موسم 
فنية  عروض  عدة  هناك  وكذلك  المقبل،  رمضان 

الزلت أدرسها لتنفيذها في القريب العاجل.

حوار: عبدالرحمن سالمة
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كشفت إدارة الدورة الرابعة من مهرجان 
قائمة  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية 
األفالم المشاركة في المسابقة الروائية 

لعام 2018.
»بالك  فيلم  تونس  من  ويــشــارك 
وفيلم  غالتي،  أمــل  للمخرجة  مامبا« 
»فراشة« من إخراج عصام بوجرة، ومن 
المغرب فيلم »حبوب منع الحلم« للمخرج 
من  الجدار«  »خلف  وفيلم  داخو،  عصام 

لبنان  وتحضر  زبير،  كريمة  إخــراج 
للمخرجة  بفيلم »صب مارين« 

من  و»لومير«  عقل،  مونيا 
إخراج روالن يوديون.

في  الــعــراق  ويمثل 
المخرج ضياء  المسابقة 
جودة بفيلمه »سبية«، 
لعلي  »الحقيبة«  وفيلم 
فلسطين  ومن  عيدان، 

السمكة«  »ذاكــرة  فيلم 
من إخراج يوسف الصالحي، 

»آســيــا«  فيلم  عــمــان  ومــن 
للمخرج محمد الحارثي.

المصرية  األفـــالم  بــخــالف  وذلـــك 
الثالثة، »ونس« و»الرائد توم« و»ذاكرة 
عباد الشمس«، في حين تشارك الجزائر 
محمد  ــراج  إخ من  »عاهدتك«  بفيلم 
من  »األشقر«  بفيلم  والبحرين  يرقي، 
إدارة  واختارت  يوسف..  سلمان  إخــراج 
رئيسًا  العدل  محمد  الدكتور  المهرجان 
شرفيًا، وذلك للعام الثالث على التوالي، 
وهو الذي يدعم تجربة شباب المهرجان 
بشكل قوي، سواء على مستوى الحضور 

أو مناقشة  بالكامل،  للفعاليات  المنتظم 
صناع األفالم المشاركة.. وانعكست آراء 
العدل القيمة على التطوير الذى يشهده 
من  وذلك  األخرى،  تلو  دورة  المهرجان 
والوقوف  القصيرة  باألفالم  شغفه  خالل 
على  المهرجان  وإدارة  صناعها  بجانب 
حد سواء، فضاًل عن تأكيده على أهمية 
في  المتخصص  السينمائي  الــحــدث 
عن  يميزه  عريض  جمهور  استقطاب 
األخرى  المهرجانات  من  الكثير 
الــمــصــري..  القطر  داخـــل 
إدارة  ــت  ــن ــل أع ــا  ــم ك
للفيلم  »اإلسكندرية 
وقت  فــي  القصير« 
تولي  عــن  ــق  ــاب س
محمد  الشاب  الناقد 
مسؤولية  نبيـل 
الصحفي  ــمــركــز  ال
من  الجديدة  للدورة 

المهرجان.
ــدورة  ال فعاليات  تقام 
والتي  المهرجان  من  الرابعة 
فنية،  وورش  أفـــالم،  عــروض  تشمل 
 24 إلــى   18 من  الفترة  في  ونـــدوات، 
أبريل المقبل، بفريق عمل يرأسه المخرج 
سعدون،  محمد  ومديرًا  محمود،  محمد 
وتنظمه  محمود،  موني  فنيًا  ومديرًا 
أهلية  جمعية  وهي  الفن،  دائرة  جمعية 
 3845 برقم  مشهرة  للربح  هادفة  غير 
 84 القانون  ألحكام  طبًقا   2016 لسنة 
علي  ــالم  األف وتتنافس   ،2002 لسنة 

جائزة »هيباتيا« الذهبية والفضية.

اعتبرت »أبناء القلعة« عمالً استثنائيًا..

صوفيا األسير:  سعيدة بالعمل مع شقيقتي..
 واملخرج إياد الخزوز مكتشف املواهب

تشعر الفنانة األردنية صوفيا األسير 
باالمتنان للمخرج إياد الخزوز بعد أن 
منحها ثقته وأسند لها دورًا مهمًا في 
الذي  القلعة«،  »أبناء  الكبير  المسلسل 

تعتبره عماًل استثنائيًا.
لقبول  دفعتك  التي  العوامل  أهــم  ما   •

االشتراك في مسلسل »أبناء القلعة«؟
لهذا  جذبني  شــيء  أكثر  هي  الــروايــة   -
ومهمة  مشهورة  قديمة  رواية  ألنها  العمل، 
مهم،  وتاريخ  وحكايات  كثيرة  أحــداث  وبها 
أن  أستطيع  التي  المفردات  كل  بها  أن  كما 
الثقافة،  قويًا وهي  فنيًا  عماًل  إنها تصنع  أقول 
الموسيقى، المسرح، البنايات القديمة، األدب، 
الخيال  في  تساعد  التي  العوامل  وهي  العلم، 
أن أعيش في هذه  أيضًا  أحببت  وأنا  واإلبداع. 
الفترة كممثلة، وأن أكون جزًءا من هذا العمل 
الثقافات  مختلف  من  ممثلين  وسط  المهم 

العربية. واللهجات 
• ما دورك في العمل؟

كان  الــدور  وهذا  »سمورة«،  دور  أجسد   -
على  والعمل  التحضير  من  كثيرًا  يتطلب 
للسينما  محبة  فهي  الشخصية،  استكشاف 

مما  البراءة  من  كثيرًا  وتحمل  والموسيقى 
دفعها لحب لطفي )زوجها األول( في المسلسل، 
)األرستقراطية(،  من  عالم  في  تربت  وألنها 
وجدت نفسها بعد شهور من الزواج األول أنها 
كقوة  األنوثة  سالح  تستخدم  أن  عليها  يجب 
من  جعل  الذي  األمر  مثيرة،  امرأة  وباتت  لها، 

الصعب السيطرة على جميع قراراتها.

• ما طريقتك في بناء الشخصية؟
عوالم  عن  والبحث  والعمل  التحضير   -
الشخصية وتاريخها وخصوصياتها، وما يتبعها 
من  ــدور  ال لتجسيد  للممثل  تحضيرات  من 
الشخصية  وقوة  الزمنية،  الفترة  وبحث  دراسة 
تسعى  وما  واحتياجاتها،  ومميزاتها  وضعفها، 

إليه وما تطمح له وما تواجه من عقبات.

إياد  مع  العمل  تجربة  عن  حدثينا   •
الخزوز؟

لدعمه  الخزوز  إياد  للمخرج  الشكر   -
الفرص  إعطاء  في  والمستمر  الدائم 
جميع  في  العرب  الشباب  الممثلين  إلى 

الفني  اإلنتاج  بناء  في  للمساعدة  أعماله 
العربي الذي يكون جزء منه إيمان المخرج 

أول  هو  وهذا  اإلخــراج،  وأسلوب  بالرواية 
دور كبير لي، فأشعر باالمتنان له.

• حدثينا عن تجربة العمل مع شقيقتك؟
- البيت الذي نشأنا به أنا وشقيقتي سميرة 
حثنا دائمًا على المحبة والتعاون والبناء والتحليل 
والمناقشة والعمل الجاد لتقديم األفضل، ولكل 
التي تتميز بها، وهذا ما يجمل  منا شخصيتها 
فنكون  القريبة،  الجميلة  اختالفاتنا  ويرسم 
أصدقاء في لحظات ونكون ممثالت في لحظات 

وأخوات في لحظات.
• كيف ساهم انتماؤك لعائلة فنية في رسم 

الفنية؟ خطواتك 
مليء  والمسرح  بالفن  أسرتي  اهتمام   -
وكانت  والتجارب،  والحرية  والحب  بالشغف 
أولى تجاربي من عمر صغير في سن 3 سنوات 
المسرحية  األعمال  بأحد  المشاركة  خالل  من 
اليوم  إلى  الطفولة  ومنذ  والدتي،  إخراج  من 
مسرح  من  الفن  أشكال  كل  األســرة  قدمتْ 

وشعر وغناء ورقص.

 تشارك في 4 أعمال.. 

نشاط فني للتونسية يسرا 
املسعودي في مصر

دورها  تصوير  المسعودي  يسرا  التونسية  الفنانة  تواصل 
كامل  محمود  المخرج  مع  السوداء«  »المرآة  مسلسل  في 
والمنتج محمد حفظي وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب. 
الذي سيتم عرضه في رمضان على قنوات  المسلسل  وهو 
»أبو ظبي«.. من ناحية أخرى، أنهت يسرا أزمة تصاريحها 
مؤكدة  المصرية،  التمثيلية  المهن  نقابة  مع  المتأخرة 
احترامها النقابة ومجلسها وكل قوانين النقابة التي تحافظ 

على حقوق الفنانين.
وتنشط الفنانة التونسية في مصر خالل الفترة المقبلة، 
حيث انتهت منذ شهر من تصوير دورها في فيلم »كارما« 
عدد  بطولته  في  يشارك  الذي  يوسف،  خالد  المخرج  مع 
كبير من النجوم منهم عمرو سعد وغادة عبد الرازق وخالد 
الصاوي وزينة ووفاء عامر ودالل عبد العزيز وماجد المصري 

وإيهاب فهمي.
الرازق،  عبد  غادة  صديقة  دور  الفيلم  في  يسرا  وتجسد 
بالعمل مع  »الوسط«  إلى  مؤكدة سعادتها في تصريحات 
لها  يضيف  ما  وهو  يوسف  خالد  بحجم  ومثقف  كبير  مخرج 

ولمشوارها الفني بكل تأكيد، باإلضافة إلى العمل مع نجوم 
كبار كاألسماء المشاركة.

أنها  أكدت  الــرازق،  عبد  غادة  النجمة  مع  عملها  وعن 
أثناء  تفاجأت من بساطتها وطيبتها وتعاونها ودعمها لها 

التصوير.
مشاهدها  معظم  تصوير  من  المسعودي  انتهت  كما 
الغردقة  مدينة  في  الطيارة«  ع  »حب  الجديد  الفيلم  في 
فتاة  دور  خالله  من  تجسد  التي  القاهرة(،  )شرق  الساحلية 
معقدة نفسيًا تدعى »نانسي«، وهو من تأليف رامي يوسف 

وإخراج رأفت وجدي.
»عزمي  مسلسل  بطولة  فــي  أيــضــًا  يسرا  وتــشــارك 
جاردن  منطقة  في  أخيرًا  تصويره  بدأت  الذي  وأشجان«، 

سيتي )وسط القاهرة(.
غانم  سمير  وإيمي  الرداد  حسن  بطولة  من  المسلسل 
وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ونسرين أمين ورجاء الجداوي، 
إخراج  من  وهو  غانم،  سمير  الكبير  الفنان  شرف  وضيف 

إسالم خيرى، وإنتاج أحمد السبكي.
تقدم  حيث  كوميدي،  إطار  في  أحداثه  تدور  المسلسل 
شخصية  خالل  من  مرة  ألول  كوميديًا  دورًا  المسعودي 

»صافى«، التي تتمتع بالثراء والثروة الباهظة.

•   عزالدين الدويلي

• الدويلي في أحد المشاهد

•يسرا
 املسعودي

الفقر الفني متجذر.. و»حكايات ليل« تجربة جزائرية رائعة
عزالدين الدويلي في حواره مع »الوسط«:

تقام في الفترة من 18 إلى 24 أبريل..

9 دول في الدورة الرابعة
لـ »اإلسكندرية للفيلم القصير«

< صوفيا وسميرة األسير

القاهرة - الوسط

حوار: محمد علوش

أستعد لتقديم مسرحية 
»وجوه«.. وأشــارك في رمضــان

بـ »الراعي ربي«



في
املرمى

أبو عون يشترط 
والدامجة يرفض 
عرض أهلي طرابلس

قائد فريق النصر، إبراهيم الحاسي، يصل إلى القاهرة، إلجراء عملية 
جراحية، في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت اإلصابة أبعدت صانع ألعاب النصر، عن مباريات فريقه، خالل 
فترة اإلياب، بعدما تعرض لها أمام الصداقة، لحساب منافسات كأس 

ليبيا، ويعتبر الحاسي من العناصر ذات الخبرة، في المالعب الليبية، 
وسبق أن لعب في صفوف المنتخب الوطني، بين عامي 2009 و2010.

االتحاد الليبي لكرة القدم، يقرر إيقاف مساعد مدرب فريق التعاون ◆
األول لكرة القدم، عبد السالم عبد الحفيظ، لمدة عامين، بسبب 
تعديه اللفظي على الحكم المساعد في مباراة فريقه مع الهالل 

)1-1( بالدوري الممتاز، وقال عبد السالم عبد الحفيظ، إن العقوبة 
كانت بسبب اعتراضه على حكم الراية فتحي الجيالني، خالل 

المباراة الحتسابه حالة تسلل ضد فريقه.

◆

أهلي  إدارة  مجلس  رئــيــس  أكــد 
اليوم  عــون،  أبــو  ساسي  طرابلس، 
االثنين، إن هناك نية جادة، للتعاقد 
لقيادة  عطية،  ــا  رض ــمــدرب  ال مــع 

الفريق في المرحلة القادمة.
تصريحات  ــي  ف أوضــــح،  لكنه 
اعالمية، أن العائق يتمثل في ارتباط 

عطية، بعقد مع االتحاد المصراتي.
التومي،  زياد  التونسي،  ويشرف 
طرابلس،  بأهلي  األواســـط  مــدرب 
تدريبات  على  ــوزي،  ــزق ال ومحمد 
الفريق األول حاليا، بعدما فكت إدارة 

النادي االرتباط، مع الصربي برانكو.
جالل  الــمــدرب  أكــد  جانبه،  مــن 

إدارة  من  عرضا  تلقى  أنه  الدامجة، 
ــراف على  ــإش ــي طــرابــلــس ل األهــل

الفريق األول بالنادي.
عن  »اعــتــذرت  لموقع  وأضـــاف 
وللظروف  الــوقــت  لضيق  الــعــرض 
بكل  فالجماهير  للفريق،  الصعبة 

تأكيد لن ترضى إن ساءت النتائج«.
وأضاف »هناك بعض الضغط من 
أصدقاء لتدريب الفريق، ولكني حاليا 

أفضل الراحة«.
طرابلس،  األهلي  إدارة  وكانت 
برانكو،  المدرب  مع  التعاقد  فسخت 
 1-1 األشهر  أبي  أمام  التعادل  بعد 

في الدوري.
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مالعب 14

حّمل الجمهور الصيني الغاضب السلطات 
الكروية المحلية مسؤولية الهزيمتين 
القاسيتين اللتين تعرض لهما 
المنتخب الوطني في األيام القليلة 
الماضية، ومني مرماه بـ 10 
أهداف في مباراتين، ذلك 
وسط الحديث عن قرار 
بمنع الالعبين من إظهار 
أوشامهم خالل المباريات.

وارتدى العديد من العبي المنتخب 
الصيني ضمادات أو أكمام طويلة 
إلخفاء أوشامهم وغاب أخرين 
خالل المباراتين الوديتين اللتين 
خسرتهما الصين الخميس 
الماضي وأمس اإلثنين على 
أرضها أمام ويلز )صفر6-( 
وتشيكيا )1-4( ضمن بطولة 
كأس الصين الدولية.

وذكرت تقارير إعالمية أّنه طلب 
من الالعبين إخفاء أوشامهم 
خالل مشاركاتهم مع المنتخب 
الوطني الذي يشرف عليه 
المدرب اإليطالي الشهير 
مارتشيلو ليبي.
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● الدامجة

● عبد الحفيظ 

أهداف 
بسبب 
الوشم

الــقــدم،  ــرة  ك باتحاد  المسابقات  لجنة  استجابت 
بمسابقة  الثالثة  المجموعة  أندية  من  عدد  العتراض 
ملعب  على  المتبقية  مبارياتها  الممتاز، خوض  الدوري 
قد  ما  هناك،  األمني  االستقرار  عــدم  بحجة  سبها، 
للمشاكل  الزائرة،  لألندية  الرياضية  البعثات  يعرض 
فرض  تعبيرهم«..  حد  »على  عقباها  ُيحمد  ال  قد  التي 
على الوسط الرياضي حالة من التحدي، من شأنها أن 

تؤدي بمسابقة الدوري الممتاز إلى غياهب الفشل.
األندية  استقبلت  القضية،  من  اآلخر  الجانب  على 
قرار  والشرارة«،  والقرضابية  »الهالل  لسبها  التابعة 
هذه  ممثلي  ضم  طاريء  باجتماع  المسابقات،  لجنة 
سبها،  في  الرياضية  القيادات  من  وبعض  األندية، 
قرار  التعامل مع  أو  االعتراف  الحضور على عدم  واتفق 
المتبقية  سبها  فرق  مباريات  بتحويل  المسابقات  لجنة 
من مسابقتي الدوري أو كأس ليبيا، إلى مالعب أخرى.

بالتحريضي،  الكرة،  اتحاد  قرار  وصفت  سبها  أندية 
في  يصب  وال  المنافسة،  األندية  صالح  في  ويصب 
يفصل  من  أن  كما  الفرص،  وتساوي  العدالة  قاعدة 
وليست  األمنية  الجهات  األمني، هي  الوضع  تقنين  في 
األندية الرياضية التي تعمل فيما يصب في مصلحتها.

بداية الشرارة 
ل رئيس مجلس إدارة  القضية بدأت من لحظة أن حمَّ
كاملة  المسؤولية  السعيطي  خالد  بنغازي،  أهلي  نادي 
القدم  كره  واتحاد  األمنية  والجهات  الداخلية  لوزارة 
أمام  الفريق  مبارة  لعب  على  إصرارهم  بسبب  الليبي، 
األسبوع  مباريات  ضمن  المدرجة  القرضابية  نــادي 

الثاني من مرحلة اإلياب بملعب سبها.
األمنية  »الظروف  الصدد،  هذا  في  السعيطي  وقال 
بتنظيم  تسمح  ال  سبها  مدينة  تشهدها  التي  الحالية 

أن  إلى  باإلضافة  الراهن،  الوقت  في  المباريات 
المؤدية بين مدينتي بنغازي وسبها تعتبر  الطرق 

غير آمنه«.
لجميع  كاملة  المسؤولية  ـل  »أحمِّ قائاًل  وأضاف 
على  الكرة  اتحاد  في  والتنظيمية  األمنية  الجهات 
الجمهور  سالمة  على  حرصهم  لعدم  القرار  هذا 

المباراة  لحضور  سبها  مدينة  إلــى  سينتقل  ــذي  ال
ومساندة فريقه«.

بالتأكيد  ستقع  كاملة  السعيطي:»المسؤولية  واختتم 
القرار  صاحبة  ألنها  المسابقات  ولجنة  الكرة  اتحاد  على 
واالختيار من البداية وحتى النهاية، ثم يأتي دور وزارة 
تعنتهم  بسبب  المختصة،  والجهات  األمر  في  الداخلية 

وإصرارهم على أقامة المباراة في سبها«.

أصداء واستجابة
استجابة  القت  بنغازي،  أهلي  رئيس  تهديدات  أصداء 
مباراة  ترتبط بخوض  التي  األخرى  األندية  لدى  كبيرة 
الذي كان مقررًا  األولمبي  نادي  على ملعب سبها مثل 

أن يواجه فريق الشرارة يوم اإلثنين الماضي. 

عن  المسابقات،  لجنة  أعلنت  سريعة،  استجابة  وفي 
بسبها  إقامتها  المقرر  المباريات  لبعض  نقلها  قرار 
الممتاز،  الــدوري  إيــاب  مرحلة  من  الرابع  األسبوع 
مثل  أخـــرى  مــالعــب  ــى  إل ــن،  ــاألم ب تتعلق  ألســبــاب 
عدم  في  الراغبة  األندية  استقبلته  الذي  األمر  طبرق، 
األندية  سارعت  فيما  شديد،  بارتياح  بسبها،  اللعب 
من  متضررة  أنها  ترى  التي  السبهاوية،  وجماهيرها 

لالحتجاج  رمزية  احتجاجية  وقفة  تنظيم  إلى  القرار، 
هذه  ورفعت  ملعبها،  من  المباريات  نقل  قــرار  على 
سبها«  ملعب  في  إال  نلعب  »لن  هو  شعارًا  األندية 
»لن  مفادها  الكرة،  اتحاد  إلــى  مباشرة  رسالة  في 

نستجيب«.
لقاء  تأجيلها،  تم  التي  المباريات  مقدمة  في  وجاء 
السبت  لها  مقرًرا  الذي كان  بنغازي،  وأهلي  القرضابية 

الشرارة  لقاء  وكذلك  سبها،  ملعب  على  الماضي 
اإلثنين  إقامته،  المفترض  من  كان  والذي  واألولمبي، 

الماضي، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

واقعة مصراتة
على  الثالثة  المجموعة  أندية  ثــورة  ُتخمد  أن  قبل 
المستقر  بغير  تصفه  التي  األمني  والوضع  ملعب سبها 
التقطت  هناك،  المباريات  خوض  حالة  لها  والمهدد 
لكرة  األول  االتحاد  فريق  واقعة  األندية  هذه  نفس 
باالتحاد  مباراته  انتهاء  عقب  لها  تعرض  التي  القدم، 

المصراتي وانتهت بفوز »العميد« بهدف.
جرناز،  عزالدين  لالتحاد،  التنفيذي  المدير  وحسب 
لعائلة  أفراد  من  للحصار  تعرض  »العميد«  فريق  فإن 
طرابلس،  ــوار  ث كتيبة  قبل  مــن  المختطفين  أحــد 
منذ  المخطوف  ســراح  بإطالق  الٌمحاِصرون  وطالب 
فيدون،  محمد  طرابلس«  »ثوار  قبل  من  تقريًبا  سنة 
أن شقيق  إال  الملعب،  بمغادرة  لالتحاد  السماح  مقابل 
الذين  االتحاد  فريق  مسؤولي  مع  تواصل  المخطوف 
فغادرت  مطلبهم،  يلبي  حل  إلى  بتوصلهم  أبلغوه 
دون  طرابلس،  إلى  وعادت  مصراتة  االتحادية  البعثة 

أن يصاب أي منها بمكروه.

حلول التسوية
من  تبقى  لما  سبها  أنــديــة  خــوض  فــي  الحق  بين 
والمخاوف  ملعبها،  على  الممتاز  بالدوري  مبارياتها 
ولجنة  الكرة  اتحاد  يقف  الزائرة،  لألندية  المشروعة 
إصراره  فحالة  عليه،  يحسدون  ال  وضع  في  مسابقاته 
خــارج  ــى  إل مــبــاريــات  مــن  تبقى  مــا  نقل  قــرار  على 
هذه  خوض  المنطقة  أندية  برفض  يواجه  قد  سبها، 
المباريات على أي من مالعب ليبيا غير سبها.. كما أن 
تراجع لجنة المسابقات وإقرارها بخوض أندية 
قد  ملعبها،  على  المتبقية  لمبارياتها  سبها 

يواجه برفض من األندية الزائرة.

الحل األمني
من  المسابقات  ولجنة  سبها  أنــديــة  بين 
أخرى،  ناحية  من  المعترضة،  الزائرة  واألندية  ناحية، 
األصيل  الحق  أصحاب  النزاع سوى  هذا  في  يفصل  لن 
المسؤولة عن األمن  الجهة  الرأي فيه، وهي  إبداء  في 
قرارها  تبعات  سيتحمل  من  وحدها  ألنها  بسبها، 
الممتاز  الدوري  مسابقة  استكمال  أجل  من  وتأمينه، 

الذي يعاني االستقرار منذ سنوات.

بين سبها واألمن .. يا دوري ال تحزن
أنديتها ترفض قرار نقل المباريات إلى طبرق وأهلي بنغازي يتقدم الممانعين 

خسر في ثالث مباريات عقب هزيمته أمام إدونا الغاني

خسر في ثالث مباريات عقب هزيمته أمام إدونا الغاني

لن يفصل في هذا النزاع سوى أصحاب الحق في إبداء الرأي، وهي الجهة المسؤولة عن األمن بسبها

»لعنة« أفريقيا تطيح برحيل من التحدي
بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مدرب  أكد 
من  الرسمية  استقالته  رحيل،  صالح  التحدي، 

تدريب فريق »الفهود«.
ورفض رحيل تبرير قراره المفاجيء، معتبرا 
أنه يخضع لـ »ظروف خاصة«، رغم أنه جاء عقب 
تعرض الفريق للخسارة أمام األخضر في مباراة 
مؤجلة من الدوري الليبي، وهي الرابعة للفريق 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  من  خرج  أن  منذ 
أمام أدونا ستارز الغاني بهدفين دون رد، في 

الدور التمهيدي من المسابقة.
وكان فريق التحدي أنهى منافساته في دور 
الكاملة  بالعالمة  الممتاز،  الدوري  الذهاب من 
متصدرا ترتيب المجموعة الثاني، وهو ما أهله 
فيما بعد لتمثيل ليبيا في بطة دوري األبطال، 
منها  الخروج  »لعنة«  أن  البعض  يراها  والتي 
من  الفريق  يتمكن  لم  الغاني،  أدونا  يد  على 

التعافي منها، فتوالت الخسائر.
األخيرة   3 الـ  مبارياتهم  خسروا  »الفهود« 
التي أتبعت هزيمته األفريقية أمام بطل غانا، 
حيث نال أول هزيمة أمام خليج سرت بنتيجة 
إياب  مرحلة  ضمن  مؤجلة،  مباراة  في   ،)0-2(

المجموعه الثانية.
»اللعنة  بعد  للتحدي  الثاني  السقوط 
األفريقية« جاء أمام أهلي طرابلس في دور الـ 
32 من كأس ليبيا، حيث خسر »الفهود« بهدف 
الفريق  ليودع  البلدي،  مصراتة  ملعب  على 
الثالث، جاء  المسابقة من دور مبكر. السقوط 
من بوابة فريق األخضر الذي فاز عليه بهدفين 
بنينا،  شهداء  ملعب  في  واحد،  هدف  مقابل 

لحساب ثاني جوالت إياب المجموعة الثانية.

التحدي،  بنادي  الكرة  إدارة  من  المقربون 
يرون أن المدير الفني، صالح رحيل، كان يثق 
في قدرة ناديه على التأهل لدور الـ32 لدوري 
أبطال إفريقيا على حساب منافسه أدونا ستار 
التمهيدي  الدور  منافسات  إطار  في  الغاني، 
من المسابقة، إال أن الخسارة التي تعرض لها 
في غانا، وأداء بعض الالعبين غير المقتع له، 
باإلضافة لحالة الترهل االنضباطي والفني التي 
أصابت بعض الالعبين وأدت إلى خسارة الفريق 
واألخضر«  »خليج سرت  بالدوري  مباراتين  في 
كل  طرابلس..  أهلي  أمام  الكأس  في  وأخرى 

هذه األسباب وراء قرار رحيل باالستقالة.

أنهى فريق التحدي منافساته 
في دور الذهاب من الدوري 

الممتاز، بالعالمة الكاملة

● جانب من مباراة القرضابية والتحدي مرزق بـ ملعب سبها

ايسكو ● جانب من مباراة االتحاد وآدونا الغاني القدم  لكرة  إسبانيا  منتخب  وسط  العب  اعتبر 
صاحب الثالثية »هاتريك« في مرمى األرجنتين في المباراة 
الدولية الودية التي انتهت )6-1( الثالثاء، بأنه ال يحظى 
بثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف ريال 
مدريد، وخطف ايسكو االضواء في مباراة منتخب بالده 
بتسجيله ثالثية هي االولى له مع ال روخا ليرسخ مركزه 
االساسي في خط مقدمة فريق المدرب خولين لوبيتيغي 

الى جانب دييغو كوستا ودافيد سيلفا.
الالعبين  مقاعد  اسير  نفسه  يجد  ايسكو  ان  بيد 
زيدان،  عليه  يفضل  حيث  مدريد  ريال  مع  االحتياطيين 

ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.
وقال ايسكو »مدرب إسبانيا جوليان لوبيتيغي يعطيني 
ال  مدريد،  مع  لكن  لعب،  دقائق  منحي  خالل  من  الثقة 

أحظى بالثقة التي يحتاجها أي العب، ربما تكمن المشكلة 
معي الن زيدان ال يثق بي«.

ريال  لخمس سنوات جديدة مع  ايسكو عقده  وجدد 
في  ترغب  عدة  اندية  لكن  الماضي  في سبتمبر  مدريد 
الحصول على خدماته في حال قرر الرحيل بينها مانشستر 

سيتي وتوتنهام االنجليزيان.
وكشف ايسكو »عندما ال تلعب دورا رئيسا في صفوف 
ناديك باستمرار، فان المباريات مع منتخب بالدك تعطيك 

زلت  ال  إسبانيا(،  )مع  هنا  المدرب  ثقة  فلدي  الحياة، 
لكي  نفسي  لتطوير  للعمل،  كبيرة  حماسة  أملك 
أتمكن من أن اصبح العبا اساسيا مع فريقي ومنتخب 
بالدي، فلدي انطباع باني في بداية الطريق وأريد 

اظهار باني العب جيد«.

لملف  بالترويج  المكلفة  اللجنة  استقرت 
على   ،2026 لمونديال  المغرب  احتضان 
للملف  سفراء  ليكونوا  النجوم،  من  عدد 
وقارات  جنسيات  من  وذلك  المغربي، 
المواصفات  من  لعدد  مراعاًة  مختلفة، 

والشروط.
المصرية،  الكرة  نجم  اللجنة  وضمت 
ديدييه  اإليفواري  بجانب  صالح،  محمد 
إيتو،  صامويل  والكاميروني  دروجبا، 

والسنغالي الحاج ضيوف.

الكرة  أيقونة  على  االختيار  استقر  كما 
ليتولى  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالية، 

أن  على  أوروبا،  في  المهمة  نفس 
نجم  الجنوبية،  أمريكا  في  يتوالها 

سيرجيو  األرجنتيني،  المنتخب 
أجويرو.

اجتياز  بعد  المغرب،  وسيقوم 
ترويج  بحملة  الفني،  االختبار 
قبل  العالم،  حول  للملف  واسعة 

التصويت النهائي.

المغرب يختار صالح وكريستيانو لملف 2026

إسكو يشكو زيدان بعد »هاتريك« األرجنتين

● إسكو

أصداء تهديدات رئيس أهلي بنغازي، القت استجابة كبيرة لدى األندية األخرى التي ترتبط بخوض مباراة على الملعب
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خورخي  األرجنتيني  المنتخب  مدرب  أكد 
ميسي  ليونيل  فريقه  نجم  أن  سامباولي، 
مونديال  قبل  شديدة  ضغوطا  يعاني 

.2018 روسيا 
الفوز  ضغوط  أن  سامباولي  ويعتقد 
أشبه  لميسي  بالنسبة  العالم  بكأس 
وحال  رأسه،  فوق  مسدس  بوضع 
فشله فإنه سيطلق الرصاص ويموت، 

اإلسبانية. »ماركا«  لصحيفة  وفقا 
وانتهى مدرب إشبيلية السابق من 

أبريل  في  إصداره  المقرر  من  كتاب 
وجاء  منه،  مقاطع  بعض  نشرت  المقبل، 

مسدسا  »لديه  وأن  ميسي  عن  حديثه  فيها 
يربحها  لم  إذا  العالم،  اسمه كأس  رأسه  وضع على 

النار عليه«. فسيتم إطالق 
من  يكفي  ما  لديه  ميسي  أن  سامباولي  وأوضح 
مسيرة  لتحقيق  بالده  منتخب  لقيادة  والنضج  الخبرة 
ناجحة في كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

أفضل  بجائزة  التتويج  له  سبق  الذي  ميسي،  وقاد 
العب في العالم 5 مرات، برشلونة لحصد 30 لقبا محليا 
عالمية  بطولة  بأي  يفز  لم  اآلن  حتى  لكنه  وأوروبيا، 
كبرى مع منتخب بالده، فيما عدا الذهبية األولمبية في 

دورة بكين في 2008.
لكأس  النهائية  المباراة  في  األرجنتين  وخسرت 
المركز  احتلت  كما   ،2014 البرازيل  في  األخيرة  العالم 
 2015 عامي  أميركا  كوبا  في  تشيلي  بعد  أيضا  الثاني 

و2016.
الفريق  قيادة  ميسي  بوسع  أن  سامباولي  ويعتقد 
والعودة  المرة  هذه  روسيا  في  إضافية  خطوة  لتحقيق 

البطولة. بكأس 
ميسي.  فريق  المنتخب  هذا  »سيكون  وقال: 
نضح  مرحلة  في  وهو  األفضل  الالعب  فهو 
الفريق.  قيادة  بمسؤولية  االضطالع  من  تمكنه 
الهداف  ميسي،  وكان  فريقه«،  هذا  سيكون 
اعتزال  أعلن  بالده،  ومنتخب  لناديه  التاريخي 

أمام  الهزيمة  بعد  الدولي  المستوى  على  اللعب 
تشيلي في 2016، لكنه عدل عن قراره بعد ذلك.

مونديال روسيا:
مسدس فوق رأس ميسي

حث رابح ماجر المدير الفني لمنتخب الجزائر العبيه 
على التحلي بالثقة والشجاعة، قبل مواجهة البرتغال 
ضمن  المقبل  يونيه  من  السابع  في  تقام  التي 
العالم،  كأس  لنهائيات  أوروبا  بطل  استعدادات 
واستعدادات الخضر لتصفيات أمم افريقيا 2019.

لنهائيات  التأهل  في  الجزائر  منتخب  وفشل 
المدرب  لكن   ،2018″ “روسيا  العالم  كأس 
والنجم السابق رابح ماجر يحاول تحفيز العبيه 
من خالل المباريات الودية خالل فترة العطلة 

الدولية الحالية.
لموقع  تصريحات  في  ماجر  وقال 
لالعبيه:  متحدثا  الجزائري   »DZfoot«
ترتبكوا،  وال  الشكل  هذا  على  »استمروا 

حتى في مواجهة منتخب مثل البرتغال«.
فوزا  حقق  قد  الجزائر  منتخب  وكان 

فيما  هدف،  مقابل  برباعية  تنزانيا  على  كبيرا  وديا 
يستعد الخضر لودية جديدة أمام إيران.

أفضل  البرتغال  أمام  قائال: “سنؤدي  ماجر  وتابع 
مما فعلت مصر، لقد تقدم المصريون بهدف ولكن 
لسوء الحظ كان هناك كريستيانو حاضرا في هجوم 

البرتغال”.
وأضاف: »هيكتور كوبر والعبيه أظهروا أن األمر 
برمته يتعلق بمحمد صالح، فبمجرد أن خرج صالح 
من الملعب تلقى المنتخب المصري هدفين بأخطاء 

من حارس المرمى«.
وتابع رابح ماجر قائال: »هذه النتيجة بمثابة تحذير 
أننا قادرون على  البرتغال، وأعتقد  لنا عندما نواجه 
رأيت  ألنني  أوروبا،  بطل  أمام  جيدة  نتيجة  تحقيق 
في  فريق  أفضل  ليسوا  إنهم  البرتغالي،  المنتخب 

أوروبا، وإذا لعبنا سويا سنحقق شيئا أمامهم«.

■ بوابة الوسط–محمد ترفاس
أكد رئيس االتحاد الليبي للمبارزة، عزالدين القاضي، أن 

االتحاد الدولي للعبة اختار الرياضي الليبي أحمد السحيري 
للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 عاًما، التي 

تستضيفها مدينة ) اليرونا اإليطالية( بداية من أول أبريل 
المقبل وتتواصل ألربعة أيام.

يذكر أن السحيري سبق له التتويج بميداليتين برونزيتين 
ببطولتي أفريقيا في مالي وساحل العاج.

قررت إدارة الهيئة العامة للمعارض أن المنافسات 
الرياضية التي تواكب افتتاح الدورة الـ44 لمعرض 

طرابلس الدولي ستنطلق في الرابع من أبريل المقبل 
وتتواصل لمدة ثمانية أيام.

وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للمعارض، أن 
المنافسات الرياضية ةستطون من خالل دورة تشمل 12 

لعبة رياضية، وهي، كرة القدم والسلة والمضرب والطاولة 
والشطرنج والكرة الطائرة والدراجات والمبارزة والقوس 
والسهم والكاراتية والتايكواندو والجمباز، وقد خصصت 

جوائز للمتفوقين األوائل في كل المسابقات.

ليبيا تخوض عالمية المبارزة بالسحيري

معرض طرابلس ينظم دورة الـ 12 مسابقة

جمال  للكاراتية  الليبي  االتحاد  رئيس  حصل 
االتحاد  رئيس  نائب  منصب  على  العريض 
مطلع  عقد  الذي  االجتماع  في  للعبة  العربي 
األسبوع بمدينة الرياض السعوية بحضور 16 

دولة عربية.
من جانبه، قال جمال العريض لـ»الوسط«: 
لمكتب  الجديدة  الرسمية  التشكيلة  إن 
االتحاد العربي للكاراتيه ضمت في عضويتها 
الدكتور  السعودي  واختير  للرئيس،  نواب   4
العربي  لالتحاد  رئيسا  القناص  إبراهيم 
أختير  الذي  العريض  إلى  باإلضافة  للكاراتيه 
عيدان  عــادل  مع  الرئيس..  نائب  لمنصب 
الدهوراي  العراق ومحمد محروس  غيالن من 

من مصر.
أمينا  شامس  حميد  اإلمارتي  أختير  بينما 
الشفيع  ــارق  ط السوداني  وعضوية  عاما، 
مختار  واليمني  البكري  محمد  والفلسطيني 

حميد والبحريني أحمد الخياط.

العريض نائبا لالتحاد العربي للكراتيه
أن  الصقر،  مصطفي  الليبي،  الطاولة  تنس  اتحاد  عام  أمين  أكد 
شمال  أندية  بطولة  في  ليبيا  سيمثالن  والجزيرة  المدينة  ناديي 
 25 من  الفترة  في  الجزائرية  وهران  بمدينة  ستقام  التي  أفريقيا، 

إلى 27 أبريل القادم.
جاء  والجزيرة  المدينة  »اختيار  إعالمي:  تصريح  في  الصقر  وقال 
باعتبارهما المتوج والوصيف لبطولة ليبيا لتنس الطاولة التي جرت 
وتونس  ليبيا  من  أندية  مشاركة  وشهدت  الزاوية،  بمدينة  مؤخرًا 

والجزائر والمغرب«.

المدينه والجزيرة في تنس طاولة شمال أفريقيا

قرارات إدارية أفقدت الفريق شخصيته الكروية ومكتسباته البطولية

أهلي طرابلس يقترب من موسم الجفاف
أين الفريق الذي وصل إلى دور الثمانية 
النسخة  من  أفريقيا  أبطال  دوري  في 
السؤال،  هذا  عن  ولإلجابة  الماضية؟.. 
أن  طرابلس  أهلي  جماهير  تفاعل  كاد 
االجتماعي »فيس  التواصل  يفجر منصة 
مطلع  »الزعيم«  تعادل  أن  منذ  بوك«، 
الجولة  منافسات  الجاري ضمن  األسبوع 
األشهر،  أبي  أمام  للدوري،  العاشرة 
بهدف لمثله، وافتتح أبي االشهر النتيجة 
طريق  عن  الثاني  الشوط  بداية  في 
سند  يعادل  أن  قبل  عامر،  أيوب  العبه 
الورفلي النتيجة لفريق األهلي من عالمة 

الجزاء في منتصف الشوط الثاني.
فريق  األشهر،  أبي  مع  التعادل  بعد 
هدية  إلى  يحتاج  بات  طرابلس  أهلي 
إعجازية من منافسه المدينة كي يتأهل 
إلى الدور الرباعي عن المجموعة الرابعة، 
الذي  الدوري  بطولة  على  للمنافسة 
رصيده  أصبح  أن  أن  بعد  لقبه،  يحمل 
له  وتتبقى  مباريات   10 من  نقطة   22
مباراتان مع الخمس والوحدة بطرابلس 
في المقابل فإن فريق المدينة تتبقى له 
ثالث مباريات مع فرق رفيق في الزاوية 
»مهدد بالهبوط« وأبي األشهر والخمس 

ورصيده من النقاط 20 نقطة..
بفتح كشف  بادرت  »الزعيم«  جماهير 
حساب للفريق وإدارة النادي مبكرا، بعد 
للبناء  اإلدارة  تخطيط  بعدم  أسمته  ما 
األول  الكروي  الفريق  مكتسبات  على 
بفوزه  الماضي  الموسم  حققها  التي 
والكأس«  »الدوري  الليبية  بالثنائية 
إلى  تاريخه  في  األولى  للمرة  ووصوله 
أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثمانية  دور 
هذا  يخطط  أن  الطبيعي  من  وكان 
الموسم لنقلة نوعية لمصاف كبار القارة.

تستعرض  »الوسط«  وبدورها 

»وحل«  في  األهالوي  الهبوط  سيناريو 
الكروي  الموسم  من  بداية  النتائج، 
فيه  تأهل  الذي   2018–2017 المحلي 
للدور الرباعي من مرحلة ذهاب الدوري 
الممتاز، ثم خسر أمام التحدي، ما أفقده 
بطولتي  من  أي  في  ليبيا  تمثيل  فرصة 
االتحاد األفريقي »دوري األبطال وكأس 
التحدي  فريقا  بهما  وظفر  االتحاد« 

واالتحاد.

تبديل المنهجية
من  األهالوي،  الهبوط  مالمح  تبدو 
مجلس  فسخ  قرار  عن  اإلعالن  لحظة 
إدارة النادي لعقد المدير الفني السابق 
حقق  الذي  يوسف،  طلعت  المصري، 
الماضي،  الموسم  ثنائية  الفريق  مع 
ووصل به لدور الثمانية لدوري األبطال 
المدرب  مع  التعاقد  ثم  ومن  األفريقي، 
بديال  سميليانيتش،  برانكو  الصربي، 
عنه، لخوض مباراة الدور الرباعي، التي 
نوفمبر   16 الخميس  يوم  مقررة  كانت 
بملعب  التحدي  فريق  أمام  الماضي 
خسر  ومعها  برانكو  فخسرها  امساعد، 
األهلي فرصة البقاء تحت أضواء أفريقيا 

لموسم جديد من منافساتها.

منهجية  تغيير  يعني  المدرب،  تغيير 
الالعبين  أربك  ما  وهذا  الفريق،  أداء 
وشتتهم فكريا، فظهر الفريق في قادم 
مبارياته غير واضح المالمح وفاقد للهوية 
خالل  من  المعالم  واضحة  وشخصية 
الخصوصية  منحته  مميزة  لعب  طريقة 
والعربية  األفريقية  الكرة  عمالقة  وسط 
»األمن  لفاتورة  دفعه  من  بالرغم 
الداخلي« حيث خاض كل مبارياته القارية 
بعدم  الدولي  القرار  بسبب  أرضه  خارج 

اللعب على المالعب الليبية.

دعم بثالثي أفريقي
التخطيط  في  المضي  أجل  من 
إدارة  ذهبت  »نظريا«  االستراتيجي 
فى  الفريق  صفوف  دعم  إلى  األهلي 
الدوري  لقبي  على  الحفاظ  نحو  مشواره 
الرئيس  ونجح  الليبيين،  والكأس 
األعمال  رجل  طرابلس،  ألهلى  الشرفي 
إسماعيل الشتيوى، في إتمام التعاقد مع 
المهاجم  هم،  دوليين،  محترفين  ثالثة 
والعب  ايجيتى،  ايتيكياما  الرواندى 
جونيورماكيسى،  الكونغولى  الوسط 
والمدافع البوركينال زونجارا، وقد تم قيد 

الثالثى فى القائمة األفريقية.

صفقات فاشلة
التي  اإلضافة  األهلي  جماهير  انتظرت 
ستمنح فريقهم مزيدا من النضج الكروي 
للمضي بعيدا محليا بتحقيق اللقب الـ12 
دور  من  أبعد  والذهاب  الدوري،  من 
األفريقي،  األبطال  دوري  في  الثمانية 
الحسبان،  في  يكن  لم  ما  وقع  لكن 
عند  يكن  لم  برانكو  الجديد  فالمدرب 
الطموح، والمحترفون الجدد ظهروا أقل 
إدارة  فيهم  فرطت  ممن  المستوى  من 

النادي من أبناء الفريق األهالوي.

عالج أم اعتراف
القرار الذي اتخذته إدارة أهلي طرابلس 
بإقالة  مؤخرا،  بوعون،  ساسي  برئاسة، 
توصيفان،  له  برانكو،  الصربي  المدرب 
تعالج  أن  أرادت  اإلدارة  أن  األول 
بأسلوب  النتائج،  في  الفريق  سقوط 
الرجل  هذا  بأن  واإليحاء  الصدمة، 
فدافعوا  مستواكم،  تراجع  سبب  هو 
المباريات  في  وفوزا  أنفسكم  عن 

المتبقية من الدوري والكأس.
أما التوصيف الثاني لقرار االستغناء عن 
من  ضمني  اعتراف  بمثابة  فهو  برانكو، 
اإلدارة بأنه لم يعد هناك أمل في الدفاع 
عن لقب الدوري، وعلينا أن نبدأ مسيرة 
ومنظومة  فريق  لبناء  جديد  من  إصالح 

فنية جديدة لما هو قادم من مواسم.

انتظار جماهيري
من  أيا  تراقب  األهلي  جماهير  ستظل 
وإن  األصوب،  هو  اإلدارة،  قرار  توصيف 
الفريق من دائرة  كان كالهما ال يخرج 
مما  أبدع  باإلمكان  كان  التي  الترهل 
ومنهجية  قوام  على  بالمحافظة  كان، 

القريب،  باألمس  المتألق  الفريق 
يجيد  موهوب  كجيل  معه  والتعامل 

مدى..  أبعد  إلى  عليه  المحافظة 
والتكهنات  األراء  كل  وفوق 

أبناء »الزعيم«  الناقدة، يصرخ 
عزاؤنا  »يظل  بعيد  من 
األهلي  أن  في  الوحيد 
و  يموت،  وال  يمرض 

له،  سقف  ال  طموحنا 
وثقتنا في اإلدارة ال حدود 

لها، فإلى األمام«.

تبدو مالمح الهبوط 
األهالوي، منذ قرار فسخ 

عقد المدير الفني السابق 
المصري، طلعت يوسف

ماجر: لن نكون »منتخب محمد صالح« أمام البرتغال
حث العبيه على التحلي بالشجاعة أمام منتخب رونالدو

● رونالدو يسدد برأسه كرة الهدف الثاني في مرمى مصر

أنهت إدارة نادي الشرطة العراقي لكرة القدم 
باكيتا  ماركوس  البرازيلي  بالمدرب  عالقتها 
وفسخت عقده بالتراضي بين الطرفين، حسب 

بيان للنادي.
الشرطة  نادي  »إدارة  أن  البيان  وذكر 
بالتراضي  باكيتا  المدرب  عقد  أنهت  الرياضي 
الجزائي  الشرط  قيمة  عن  تنازل  أن  بعد 
منحت  »بالمقابل،  البيان  وأضاف  بالكامل«، 
إكرامًا  أضافي  شهر  راتب  المدرب  االدارة 
واألخالقي  المهني  والتزامه  االحترافي  لتعامله 

مع النادي«.
إلى  أدت  التي  األسباب  البيان  يذكر  ولم 
هذه الخطوة، لكن أمين السر عالء بحر العلوم 
أكد أن »االدارة أنهت كافة المتعلقات المالية 

الخاصة بالمدرب واألمور القانونية«.

مع  كثيرة  وانجازات  ألقابا  باكيتا  وحقق 
وتولى  القطري،  والغرافة  السعودي  الهالل 
الشرطة  وقاد  سابقًا،  الليبي  المنتخب  تدريب 
الموسم  بداية  في  تعيينه  منذ  مباراة   19 في 
فاز في 11 منها وتعادل في 6 مباريات وخسر 

مرتين.
-1( الكهرباء  أمام  األخيرة  الخسارة  وكانت 
بنيان  إياد  النادي  رئيس  إثرها  على  قدم   )2
استقالته، وهو من المؤيدين لبقاء المدرب في 

منصبه.
منصات  على  الصفحات  بعض  وتروج 
أهلي  تعاقد  تؤيد  أخبار  االجتماعي،  التواصل 
برانكو  مدربه  من  بدالً  باكيتا  مع  طرابلس 
الذي إستغنت اإلدارة عنه مؤخرًا، ورفض جالل 

الدامجة عرض تولي المسؤولية بدالً منه.

الشرطة العراقي يقيل باكيتا وجماهير »الزعيم« ترشحه

● ميسي

● باكيتا
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مــاذا تم بشأن المؤتمرات المتعددة إلعادة إعمار بنغازي؟

متــى يلمس سكان المدينة أول تحرك على األرض لبدء عملية اإلعمار؟

مـــن يعرقل تحقيق أمل سكان بنغازي في إعادة إعمار مدينتهم؟

أيــن الدول التي كثيرًا ما تحمست للمشاركة في عملية إعادة اإلعمار؟

يخفت  ما  سرعان  ثم  الموضوع  هذا  حول  الحديث  يتصاعد  لماذا 

ويتوارى وسط زحام األحداث؟

كيـف يمكن تحويل الوعود الدولية إلى واقع ملموس على أرض الواقع؟

تمّلك  بل  بالسعادة،  أشعر  وَلم  مارس  من  الثامن  في  للمرأة  العالمي  اْليَوْم  مرّ 
اْليَوْم مع ورداتي أبثها  الحزن قلبي وغّط به عقلي فآثرتُ الجلوس في عشية ذلك 

حزني.
حكاية  ماهية  عن  سألتها  عندما  لها  وتنصت  نفسي  تناجي  نفسي  وأخــذت 
النسوة  آالف  خرجت  عندما  نيويورك  من  كانت  البداية  أن  فأخبرتني  اْليَوْم،  ذلك 
وانتشر  العمل،  ظروف  لتحسين  طلبًا  العشرين  القرن  بدايات  في  األمريكيات 
استجابت  حتى  العجوز  القارة  من  كثيرة  نواٍح  في  غيرهن  مطلب  ليصبح  مطلبهن 
المرأة  واحتفلت  عام  بعد  عامًا  أحوالهن  فتحسّنت  للكثير من مطالبهن،  الحكومات 

عام. بعد  عامًا  هناك 
أيضًا  أنا  باالحتفال  لي  تسمح  لم  نفس  يا  "وَلم  نفسها  تسأل  نفسي  وعادت 
بصوت  وقالت  خجلى  الحجاب  في  نفسي  توارت  عندها  للمرأة؟".  العالمي  باليوم 
في  وهي  الشابة  التاورغية  تلك  احتفلت  هل  الليبية.  المرأة  احتفلت  "وهل  وهن 
عن  تبعد  ال  ضعيفين  بعمودين  انتصبت  بالكاد  خيمة  في  تخوضه  الذي  مخاضها 
في  "وُلد  وليدها  ميالد  شهادة  في  ستكتب  ما  حفظت  قد  هي  شبرين،  إال  مدينتها 
السري  حبله  وقطعتُ  المدينة  من  شبرين  بعد  على  الصحراء  رمال  تلقفته  العراء، 
الطفلة  مشهد  أما  المدينة"!.  من  شبرين  بعد  على  حفرة  في  ودفنته  حجر  بطرف 
مبكية  بهمة  المالبس  تدعك  "معجنة"  على  منكفية  سنوات  التسع  ذات  التاورغية 
يا نفس  أيعقل  المدينة.  اللعب في حدائق  فرحة  الملتهبة بدل  الرمال  تكاد تغمرها 

والعشرين!". الواحد  القرن  في  ونحن  حالنا  يكون هذا  أن 
مع  التهنئة  عبارات  تبادل  "أتريدين  التوبيخ  إلى  أقرب  بطريقة  نفسي  ردّت 
 ، معًا  والمرأة  الرجل  اإلنسان،  حقوق  أجل  من  افعلي  إًذا  المناسبة..  بهذه  اآلخرين 
التي  بالمرأة  الخاصة  الشخصية  األحوال  قوانين  حكاية  لمسامعكِ  ورد  هل  ولكن 
في  الصادرة  القوانين  بعض  تغيير  تم  قد  سمعتني  قد  نعم  لألسوأ.  تغييرها  تم 
مكتسبات  من  مكتسبا  حينها  اعتبرت  والتي   1984 عام  وتحديدًا  العشرين  القرن 
هباء  ليذهب  فاألمهات  الجدات  من  طويل  نضال  بعد  عليه  تحصّلت  اللييية  المرأة 
لقطات  عارضًا  الذكريات  شريط  دار  عندها  والعشرين".  الواحد  القرن  في  منثورًا 
من الخطاب الوهن أما ما كان بعده فأشد وأمرّ فقدنا فيه الكثير من القوانين التي 

والعشرين". الواحد  القرن  أهوال  نعيش  ونحن  حالنا  وهذا  المرأة  في صالح  كانت 
للمرأة؟"  العالمي  باليوم  الليبية  المرأة  تهنئة  في  صعوبة  َأِجد  نفس  يا  "وَلم 
ماجدة  السامقة  أغنية  كلمات  تذكرين  "هل  وقالت  بكسل  وتمّطت  إّلي  نظرتُ 
الكلمات  تلك  نسيان  لي  "وكيف  لها  قلت  أذكرها"  "بالطبع  صديقي؟".  كن  الرومي 
السامقة  تجيب  ثم  عقلي؟"  تدرك  وال  بشكلي  تهتم  "لماذا  بها  تصدح  وهي  النارية 
أدوار  غير  بدور  يرضى  ال  الشرقي  أن  "غير  المهزوم  لعله  أو  المنتصر  بانتشاء 
البطولة". وحينها خجلت من نفسي إذ كيف لي االحتفال والشرقي ال يرضى إال بدور 
نور  نافيًا  النساء  نحن  جباهنا  وهج  في  مدّقًقا  مجتمعنا  وسيبقى  المزعومة!  البطولة 

والعشرين. الواحد  القرن  في  ونحن  حالنا  وهذا  عقولنا 
للمرأة بطريقتي. سأحتفل  العالمي  باليوم  بأنني سأحتفل  أعدكِ  يا نفس  ولكنني 
أرفعه  ولكنني  الجبال طواًل  يبلغ  لن  أن صوتي  وأعلم  اآلن وحااًل، سأقول مطالبة  به 
ووليدها  هي  مدينتها  إلى  بالرجوع  التاورغية  المرأة  لتلك  بالسماح  مطالبة  عاليًا 
المقطوعة  السرية  الحبال  وكل  النساء  من  معها  من  وكل  المقطوع  السري  والحبل 

صويحباتها. الصغيرات  وكل  الغسيل  "معجنة"  صاحبة  كذلك  المقطوعة،  وغير 
التعديالت  بإلغاء  القوانين  وكتّاب  القرارات  أصحاب  مطالبة  اآلن  به  سأحتفل 
كما  فلتبقَ  لألفضل  تطويرها  على  عجزنا  فإن  العشرين  القرن  قوانين  على  الجائرة 

تطويرها!. يستطيع  من  يأتي  حتى  هي 
ماظهر  سوى  النساء  من  يهمهم  ال  الذين  الرجال  كل  مطالبة  اآلن  به  سأحتفل 
أقول  ولن  بوجوههن  كاهتمامهم  تمامًا  اهتمامًا  النساء  عقول  يولوا  بأن  منهن 
نحن  نفعل  كما  جواهره،  بكل  الجوهر  على  وركزوا  وجوهنا  من  ماظهر  تجاهلوا 
فسأتركه  ماجدة  الفنانة  إليه  تدعو  ما  أما  البطولة.  هي  لعمري  فتلك  النساء  معشر 

والعشري. الثاني  القرن  أبطال  به  ليطالبن  والعشرين  الثاني  القرن  لنساء 
حينها.ِ! احتفلن  ربما  أقول  وربما 

 كل شيء

سأحتفل به على طريقتي

أخذت نفسي تناجي نفسي وتنصت لها 
عندما سألتها عن ماهية حكاية ذلك 

اْلَيْوم، فأخبرتني أن البداية كانت من نيويورك

فدوى بن عامر

اعمار بنغازي

أقوالهم

»مستعدون لمنح الليبيين التأشيرات، 
خاصة الحاالت الصحية، ورجال 
األعمال واالقتصاديين، لتفعيل 

التعاون مع ليبيا في شتى المجاالت«.
السفير األوكراني لدى ليبيا 

ميكوال ناهورني

»االنتخابات هي الحل الوحيد 
المتفق عليه من جميع األطراف 

الداخلية والخارجية«.
مبعوث األمين العام لجامعة الدول 

العربية لدى ليبيا،
 صالح الدين الجمالي

 فانيسا تنفصل عن ترامب الصغير

لم تنج مقابر الموتى من دوامة العبث باآلثار التي طالما 
الموتى«  »مدينة  باتت  إذ  منذ سنوات،  البالد  منها  عانت 

البناء. لفوضى  فريسة  السلماني  التاريخية في حي 
أساسات  إرساء  في  بدأت  والتشويه  العشوائي  البناء  يد 
خلف  طــوابــق  عــدة  مــن  سكنية  وعــمــارة  تــجــاري  لمول 
أو  منطقة  فــي  وتــحــديــدًا  مباشرة،  السلماني  بريد 
سكان  كــان  حيث  الموتى  مدينة   )NECROPLIS(
في  موتاهم  يدفنون  اإلغريقية  المدن  أولى  يوسبريدس 

المنطقة هذه 
الدكتور  بنغازي  آثار  مراقب  دقه  جديد،  خطر  ناقوس 
وانتهاك  »جريمة  أنه  يحدث  ما  بوصفه  الساحلي،  فتحي 
والمحاضر  الشكاوى  رغم  النهار  وضح  في  يحدث  صارخ 
إلى  مشيرًا  الصابري«،  شرطة  مركز  في  فتحت  التي 
المواطن  سيشجع  التعديات  هذه  تجاه  الدولة  »تراخي 

أنقاض مقبرة سيدي عبيد«. للبناء حتى على 
االهتمام  إلى  مدعوة  التنفيذية  األجهزة  باتت  لقد 
النهب واالندثار، وهو نداء  باآلثار وحمايتها وإنقاذها من 
فوات  قبل  الوطن  هذا  وتراث  بتاريخ  المولعون  يكرره 

األوان.

حيلة الدببة للنجاة من 
شباك الصيادين

تستخدم إناث الدببة البنية صغارها 
لتكون بمثابة »درع«، يوحي بأنها تعلمت 

اإلفادة من القانون، الذي يمنع على 
الصيادين التعرض ألمهات مع صغارها.

وفي السويد، يمكن للصيادين قتل أي 
دب وحيد بين نهاية أغسطس ومنتصف 
أكتوبر، غير أن الدببة اإلناث مع صغارها 

محمية قانونًا.
وبذلك، تواجه األنثى الوحيدة خطرًا 

أكبر بحوالي أربع مرات بأن تتعرض للقتل، 
مقارنة مع تلك التي تحتفظ بصغارها، 

بحسب دراسة نشرت نتائجها مجلة »نيتشر 
كومونيكيشنز«، واستندت فيها إلى بيانات 

ومالحظات ممتدة على 22 عامًا عن هذه 
الدببة السمراء السويدية.

وفي العادة، تحفظ إناث الدببة هذه 
صغارها معها لفترة تقرب من 18 شهرًا. 

لكن اعتبارًا من 1995، الحظ العلماء وجود 
إناث تمدد هذه الفترة حتى سنتين ونصف 

السنة.
هذا التكتيك الجديد يأتي بالمنفعة 

على األمهات وأيضًا على صغارها، إذ تكون 
محمية من الرصاص لسنة إضافية في 

مرحلة تكون فيها عرضة لخطر كبير.
وفي ثالثينات القرن الماضي، كانت 

السويد تعد حوالي 130 دبًا بنيًا لكن بفضل 
اتخاذ تدابير للحفظ، ازداد عددها سريعًا 

ليصل إلى حوالي 2800 في 2013.

 حل بريطاني الحتواء 
مشكلة نفايات البالستيك

طرحت الحكومة البريطانية، أمس األربعاء، 
حاًل في إطار احتواء مشكلة نفايات 

البالستيك، يتمثل في اعتماد نظام إيداع 
عربون واستعادته لمبيعات الزجاجات 

البالستيكية.. وقال وزير البيئة البريطاني، 
مايكل غوف، إن هذا النظام سيشمل كّل 

المشروبات المعبأة في بالستيك وزجاج 
ومعدن أحادي االستخدام وتباع في 

بريطانيا، مؤكدًا أنه »من الضروري التحرّك 
اآلن لمواجهة هذا التحدي والتخفيف 

من الزجاجات البالستيكية التي ترمى 
بالماليين وال يعاد تدويرها«. وبحسب الوزير 
البريطاني، فإن هذا النظام معتمد في بلدان 

أوروبية أخرى، كالدنمارك والسويد وألمانيا.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 

ماي، أعلنت في يناير عن خطة جديدة 
الحتواء مشكلة النفايات البالستيكية تنصّ 

خصوصًا على فرض رسوم على استخدام 
أكياس البالستيك في المتاجر البريطانية 

كافة.

 أنقذوا »مدينة املوتى«!

»تيك 2020« الذي أطلقته شركة 
تطوير لألبحاث في بنغازي، مبادرة 
من شباب متميز إلنعاش االقتصاد 

وريادة األعمال في المدينة.
سفيرة االتحاد األوروبي لدى ليبيا 

بتينا موشايدت

انفصل دونالد ترامب جونيور النجل األكبر للرئيس األميركي 
عن زوجته فانيسا، اللذين تزوجها العام 2005 ولهما خمسة 

أبناء. 
وأشارت جريدة »نيويورك بوست« قبل أسابيع عدة 
إلى وجود خالفات زوجية بين العارضة السابقة ونجل 
الرئيس دونالد ترامب، بسبب تنقالت دونالد جونيور 

الكثيرة وشغفه بخدمة »تويتر«.
ويدافع دونالد جونيور بشكل شبه يومي عن والده 

أمام الهجمات الكثيرة التي يتعرض لها الرئيس عبر 
وسيلة التواصل االجتماعي المفضلة لديه.

وقال الزوجان البالغان 40 عامًا في بيان نقلته 
ناطقة باسم الشركة العائلية التي تشرف على 
اإلمبراطورية العقارية ألسرة ترامب: »بعد 12 

عامًا من الزواج قررنا االنفصال. نحتفظ باحترام 
كبير جدًا لبعضنا البعض ولعائلتينا. لقد 
أنجبنا معًا خمسة أطفال رائعين سيبقون 
أولويتنا. نطلب منكم احترام خصوصيتنا 

خالل هذه المرحلة«.
وأكدت الناطقة أمندا ميلر 

بذلك معلومات تناقلتها 
وسائل إعالم أميركية عدة 
تفيد بأن فانيسا هايدون 

تقدمت الخميس 
بطلب انفصال »غير 
معتَرض عليه« وهو 

إجراء يشير عادة 
إلى وجود اتفاق 

بالتراضي.
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