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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

أطفال الشرشاري.. 
نهاية مأساوية لـ »جريمة مستمرة«

ص 5

قفزة تاريخية

كائنات فضائية

فضاء

سجلت أسعار النفط قفزة قياسية 
هي األعلى منذ ثالث سنوات، بعدما 

قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ 
ُأطلقت على الرياض، بينما حذر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب روسيا من عمل 

عسكري وشيك ضد سورية.
وارتفعت عقود برنت 1.02 دوالر، 

أو 1.44 %، لتبلغ عند التسوية 72.06 
دوالر للبرميل، بعدما قفزت إلى 73.09 

دوالر عند أعلى مستوى لها أثناء 
الجلسة.

اجتاز رائد الفضاء األميركي باز آلدرين 
أحد أعضاء البعثة »أبولو 11«، اختبارًا 

لكشف الكذب بعد حديثه عن رصد 
كائنات فضائية أثناء الرحلة التاريخية إلى 

القمر في العام 1969.
وتقول مديرة معهد علم الصوتيات 

الحيوية، شيري إدواردز، إن نتائج تحليلها 
كشفت أن آلدرين متأكد أنه رأى جسمًا 
غامضًا رغم أن عقله المنطقي ال يمكنه 

تفسير األمر. 

ألف 842
شخص

الحرب

عدد الوفيات من تلوث المياه في العالم سنويًا
»األمم المتحدة«

بين ذكريات ليست سعيدة 
مع قنابل تورا بورا الذكية في 

أفغانستان ومدافع الفلوجة 
الدامية في العراق، تتداعى 

طبول الحرب في مخيلة 
الجنرال جيمس ماتيس 
ووزير الدفاع األميركي 

الحالي، الذي شارك 
في الحربين، وربما 

يستعد لثالثة في 
سورية على قمة هرم 

صقور البنتاغون.
في األولى كان بن 
الدن والقاعدة هما 

الذريعة، وفي الثانية 
كان صدام والكيماوي، لكنها 

اآلن يتداخل فيها اإليراني 
والروسي مع الكيماوي وبشار، 

لتثقل ميزان الحسابات.
وتبقى السيناريوهات مفتوحة 

في ذيل أسئلة مشروعة.. 
هل يستجيب ماتيس لنزوات 

ترامب، وما سيناريوهاته.. 
باختصار هل هي الحرب، أم 

صفقات تطبخ في الظالم؟

نيمار يحلم بقيادة 
مانشستر يونايتد

راديو الوسط

حالة حفتر وانسحاب السويحلي هل يغيران املشهد الليبي؟

شكل حدثان وقعا في أسبوع واحد تغييرا 
الليبي،  السياسي  المشهد  في  دراماتيكيا 
لعبدالرحمن  المدروس  االنسحاب  أولهما 
األعلى  المجلس  رئاسة  من  السويحلي 
الليبي  للشأن  متابعون  ــرى  وي للدولة، 
في  االستمرار  يمكنه  كان  السويحلي  أن 
تصرفه  ولكن  أراد،  لو  المجلس  رئاسة 
االنتخابات،  لنتيجة  وتقبله  االنتخابات  خالل 
الدولة  مجلس  رئاسة  ترك  قرر  أنه  يؤكدان 
الرئاسية  االنتخابات  إلــى  ليتطلع  ربما 
المسلمين،  اإلخــوان  مع  الصدام  متفاديًا 
ال  للدولة  األعلى  المجلس  أن  يدرك  فهو 
االنتخابات  بعد  سيختفي  وأنه  له،  مستقبل 
هناك  يكون  ولن  والتشريعية،  الرئاسية 
والمجلس  الجديد  النواب  لمجلس  إال  وجود 
الرئاسي والحكومة القادمة، وعليه أن يترك 
األجسام  أحد  يترأس  كي  الدولة  مجلس 

رضا  يبدو  ما  على  نال  اآلن  وحتى  الوليدة، 
المبعوث األممي غسان سالمة الذي زاره في 
عددٍ  دعمًا من  أيضا  نال  أنه  وال شك  بيته، 
الرأي  من  وجزء  النواب  مجلس  أعضاء  من 

العام.
وجــدوا  فربما  المسلمون  اإلخــوان  أمــا 
وهم  استثمارها  يمكن  جوانب  الصفقة  في 
الشارع،  في  شعبيتهم  لمدى  قياسهم  وفق 
لذلك  السياسية  المناورة  إال  أمامهم  ليس 
األعلى  للمجلس  الجديد  الرئيس  ــارع  س
المؤسس  العضو  المشري  خالد  للدولة 
رئيس مجلس  بدعوة  والبناء،  العدالة  لحزب 
النواب عقيلة صالح إلى عقد لقاء بينهما في 
في  مكان  أي  أوفي  طبرق  في  أو  طرابلس 
ليبيا، ورد عقيلة صالح مرحبا بالدعوة وكأنه 
المشير حفتر  غياب  الوقت في  استثمار  يريد 
باريس،  مستشفيات  أحد  في  يرقد  الــذي 
الوحيد  الطرف  صالح  عقيلة  أصبح  ففجاءة 
مع  للتفاوض  المستعد  البالد  شــرق  في 

الذي  حفتر  خليفة  المشير  بخالف  اإلخوان، 
وكافة  ــوان  اإلخ مع  الجلوس  قبول  رفــض 
عقيلة  يمانع  وال  البداية،  من  اإلسالميين 
رئيس  للقاء  مالطا  إلى  سافر  الــذي  صالح 
سهمين  أبو  نوري  السابق  الوطني  المؤتمر 
في  اإلسالمي«،  »التيار  ممثلي  من  المقرب 
رئاسة  إلى  توصله  طرف  أي  مع  صفقة  عقد 
في  الجيش  قيادة  أن  يــدرك  وهــو  البالد، 
طموحه،  تحقيق  من  تمنعه  لن  حفتر  غياب 
الثني  عبداهلل  المؤقتة  الحكومة  رئيس  أما 
عن  حفتر  غاب  إذا  إال  الحسابات،  خارج  فهو 
تحالف  عقد  في  ونجح  كامل  المشهد بشكل 

المعارضين لعقيلة صالح. مع 
حتى اآلن لم تتضح حقيقة الحالة الصحية 
لحفتر، الذي أكدت مصادر أنه نقل على عجل 
القيادة  ونجحت  أبريل،   5 يوم  عمان  إلى 
األربعاء  يوم  إلى  الخبر  إخفاء  في  العامة 
لوموند  صحيفة  كشفت  عندما  الماضي، 
الفرنسية أن حفتر نقل إلى أحد مستشفيات 

أكد  طبيا  مصدرًا  أن  من  وبالرغم  باريس، 
مرحلة  تجاوز  حفتر  أن  األربعاء،  لـ»الوسط« 
الخطر وأن العارض الصحي لن يشكل خطرًا 
على حياته، إال أن نقله من عمان إلى باريس 
يؤكد أن حالته لم يستطع األطباء األردنيون 
أن  الطبي  المصدر  أكد  كما  معها،  التعامل 
المستشفى.  في  الوقت  بعض  سيبقى  حفتر 
المشير  على صحة  القلق  من  يزيد  ذلك  كل 
حتى  وبالتالي  عاما،   74 العمر  من  البالغ 
أحد  اليضمن  فقد  المستشفى  من  خرج  لو 
هذه  وهل  عمله،  في  االستمرار  على  قدرته 
قيادة  في  لطموحه  حــدًا  ستضع  الوعكة 
تعويض  جدا  الصعب  من  وبالتأكيد  البالد؟ 
حفتر كقائد عام للجيش الوطني، فى وقت ال 
يوجد بين الضباط المقربين منه من يملك 
باإلضافة  مثله،  والدولية  اإلقليمة  العالقات 
ليبيا،  المعتبرة خاصة في شرق  إلى شعبيته 
ورقة  وهي  ــاب  اإلره محاربة  على  ورهانه 

رابحة في أي مكان يعشش فيه.

احتماالت بتغيير قواعد اللعبة السياسية

 مراقبون يرون أن ترك السويحلي 
التطلع  الدولة هدفه  رئاسة مجلس 

القادمة في  الرئاسية  إلى االنتخابات 
صفقة مع اإلخوان

من الصعب جداً تعويض حفتر كقائد عام 
للجيش الوطني، في وقت ال يوجد بين 

الشعبية  يملك  منه من  المقربين  الضباط 
مثله والدولية  اإلقليمية  والعالقات 

 نفط

طرابلس، بنغازي، باريس، القاهرة
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فتحي بدر 
ينتهي من 

تسجيل 
»يوميات 
مخلوف«

محليات

تقرير يرصد ساعات الرعب خارج القانون

ترتكبها  انتهاكات  المتحدة  األمم  دانت 
الــرجــال  آالف  بحق  مسلحة  جــمــاعــات 
في  مرعبة  ظروف  في  واألطفال  والنساء 
أنهم  إلــى  مشيرة  الليبية،  المعتقالت 
مثل  وانتهاكات  للتعذيب  يتعرضون 
قضبان  بواسطة  القدمين  على  الضرب 
والحرق  الكهربائي  والصعق  حديدية 
بواسطة السجائر.. وكشف التقرير، الصادر 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مكتب  عن 
بعثة  مع  بالتعاون  نشر  الذي  المتحدة، 
»انتشارًا  ليبيا،  في  للدعم  المتحدة  األمم 
التعسفي  االحتجاز  لحاالت  النطاق  واسع 
وغير القانوني لفترات مطولة، واالنتهاكات 

المتكررة لحقوق اإلنسان أثناء االحتجاز«.
السامي  المتحدة  األمم  مفوض  وقال 
الحسين،  رعــد  ــد  زي ــســان،  اإلن لحقوق 
االنتهاكات  يكشف  ال  التقرير  هذا  »إن 
لها  يتعض  التي  المروعة  والتجاوزات 
الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، 
بل يكشف أيضًا الرعب المطلق وتعسفية 
وأســرهــم  للضحايا  االعــتــقــاالت  ــذه  ه
المفوض  ــاف  وأضـ ــواء«..  ــ س حــد  على 
االنتهاكات  هذه  إيقاف  »ينبغي  األممي: 
عن  المسؤولين  ومحاسبة  والتجاوزات، 

مثل هذه الجرائم على نحو تام«.
أكتوبر  إلــى  تعود  حصيلة  وبحسب 
2017، يقبع نحو 6500 شخص في سجون 
القضائية  الشرطة  عليها  تشرف  حكومية 
ال  أنه  إلى  التقرير  يشير  فيما  ليبيا.  في 
االحتجاز  مراكز  بشأن  إحصاءات  تتوافر 
والدفاع،  الداخلية  لوزارتي  اسميًا  التابعة 
وال تلك التي تديرها المجموعات المسلحة 

بشكل مباشر.
وعبرت األمم المتحدة عن األسف من أن 
الخارجة على سلطة  مراكز االعتقال هذه، 
الدولة، »معروفة بتفشي مظاهر التعذيب 

ضد  والتجاوزات  االنتهاكات  من  وغيرها 
حقوق اإلنسان«.

المحتجزات  النساء  تتعرض  كذلك 
التقرير بأنه »في بعض  للتعذيب، ويفيد 
التعري«  على  النساء  إجبار  يتم  السجون 
حــراس  قبل  مــن  بهن  التحرش  ويتم 
ورود  إلى  التقرير  وأشار  السجون..  هذه 
المحتجزين  بمفارقة  تفيد  متكررة  مزاعم 
شوارع  في  والعثور  االعتقال،  أثناء  الحياة 
ومستشفيات ومكبات النفايات على المئات 
ُاقتيدوا  ــاس  ألن تعود  التي  الجثث  من 
وُاحتجزوا على أيدي المجموعات المسلحة.

<  عبدالرحمن السويحلي<  خالد المشري

ليبيا تترأس مؤتمر 
العمل العربي

ترأست ليبيا أعمال الدورة الـ45 لمؤتمر 
العمل العربي الذي تختتم أعماله األحد 

المقبل، بمشاركة وفود أكثر من 17 دولة 
عربية، وحصلت على عضوية ثالث لجان 

رئيسية بمنظمة العمل العربية.
شاركت ليبيا بوفد برئاسة المفوض 

بوزارة العمل والتأهيل في الحكومة 
الموقتة، الدكتور المهدي األمني الورضمي، 

وحصلت على عضوية هيئة الرقابة المالية 
في منظمة العمل العربية، ولجنة شؤون 

عمل المرأة العربية، ولجنة الحريات النقابية 
في مكتب العمل العربي، حسب إدارة 

التواصل واإلعالم برئاسة مجلس الوزراء.
حضر المؤتمر ممثلو أطراف اإلنتاج 

»حكومات وأصحاب أعمال وعمال« من 
جميع الدول العربية، بمشاركة وفود 

ووزراء 17 دولة، وعدد من الشخصيات 
العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية 
االقتصادية واالجتماعية..  وبحث المؤتمر 
تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، 

فايز المطيري، وعنوانه: »ديناميكية 
أسواق العمل العربية.. التحوالت ومسارات 

التقدم«، فضاًل عن بندين فنيين، األول: 
»المسؤولية االجتماعية لمؤسسات القطاع 

الخاص«، والثاني: »اإلنتاجية ودورها في 
تحسين التنافسية وزيادة النمو«.

04 هل ينجح »املشري« في مهمة إنقاذ العملية السياسية؟

يرحل الفارس شاهرًا سيفه في وجه العالم، وهكذا رحل 
فارسنا وكاتبنا الكبير يوسف القويري، الذي توارى عن 
األعين عقودًا، قبل أن يعود إلى الساحة مجددًا وكأنه 
أراد أن يبوح بآخر كلماته في وجه الزمن، ملقيًا كلمة 

الوداع، بجملة من المقاالت والقصص.
وفقدت األوساط الثقافية الليبية والعربية، اإلثنين، 
القويري في طرابلس  أدبية كبيرة، بوفاة  قيمة وقامة 
العام  80 عامًا. وكان تعرض لوعكة صحية نهاية  عن 

الماضي.
وبعد انقطاع عقود عن النشر، عاد القويري للساحة 
ليكون أحد أهم كتاب »الوسط«، حيث نشرت له عددًا 
وتقول  األدبية.  والمقاالت  القصيرة  القصص  من 
مصادر مقربة من العائلة إن الراحل توفي والقلم بين 

أصابعه، ليصرَّ على الكتابة حتى آخر نفس في حياته.
وولد القويري في اإلسكندرية 1938، وفي السادسة 
عامي  في  أيضًا  كما سجن  عامًا،  اعتقل وسجن  عشرة 
أثرًا  نفسه  في  التجربة  تلك  وتركت  و1955،   1954

صحف،  عدة  في  وكتب  لليبيا،  عاد   1957 وفي  كبيرًا، 
في  المتقن  أسلوبه  بسبب  نجمه  لمع  ما  وسرعان 
من  »قطرات  بينها  من  كتب،  عدة  وأصــدر  الكتابة، 
كما  البصر«،  مرمى  و»على  رفيعة«،  و»خيوط  الحبر«، 
كتب لإلذاعة »العالم في قصص قصيرة«، وهو صاحب 
»من مفكرة رجل لم يولد«، أول خيال علمي في األدب 
بعد  فيما  تحولت  عام،  ألف  بعد  الحياة  تصور  الليبي، 
تقاتل«  التي  »الكلمات  له  صدر  كما  مؤثر.  كتاب  إلى 
و»في األدب والحياة« و»تثاؤب الشرق«، و»القادمون«، 

و»خيوط رفيعة«، و»مدخل إلى قضية المرأة«.
1973 سُجن ضمن كوكبة من الكتَّاب  العام  وفي 
بالثورة  سميّ  ما  ــواء  أج في  الليبيين  والمثقفين 
ليبتعد  عنه  يفرج  أن  قبل  للتعذيب  وتعرض  الثقافيّة، 
عن الكتابة فترة من الزمن، ويعود بقوة في التسعينات 

ليساهم في الكتابة الصحفية واألدبية.
  طالع في الصفحة الثانية عشرة
»يوسف القويري.. الكتابة حتى آخر نفس«

القويري.. بطل للنهاية

< يوسف القويري

األمم املتحدة: تحرش وصعق في معتقالت املليشيات

<  عقيلة صالح<  خليفة حفتر



حقيقة لعبة »الحوت األزرق« وحاالت االنتحار

تجدد الجدل حول تعقب شبكات التواصل االجتماعي 
خطواتنا على اإلنترنت، عقب فضيحة تسريب بيانات 
87 مليونا من مستخدمي شبكة »فيسبوك«، لصالح 

شركة »كامبريدج أناليتيكا« لالستشارات السياسية.
قبل  من  مراقبة،  الرقمي  العالم  في  خطواتنا 
فإن  وتقريبا  البيانات،  تجمع  التي  الشركات  عشرات 
جانب  من  ــارة  زي األكثر  اإللكترونية  المواقع  كل 
استخداما  األكثر  التطبيقات  وكذلك  المستخدمين، 

تجمع معلومات لحظية عن سلوك المستخدمين.
بشركات  بالضرورة  المتعقبين  كل  يرتبط  وال 
تبحث في عاداتك في التصفح، لكن كثيرا من الناس 
ال يعون إلى أي مدى هم »مراقبون«، أو من لديه 
توضيح  يأتي  فيما  لبياناتهم.  الوصول  على  قدرة 

للكيفية التي يجري بها تتبع حياتنا الرقمية.
وهناك العديد من الطرق لتعقب حياتنا الرقمية. 
تصفحنا لإلنترنت يراقب عن كثب من جانب ما يمكن 
تسميته »ترسانة التجسس«، ومنها على سبيل المثال 
)كوكيز(،  االرتباط  تعريف  ملفات  تقنيات  الحصر:  ال 

وويب بيكونز، وفالش كوكيز، وبيكسل تاغ.
هذه األسلحة للجمع الشامل للبيانات تجمع نطاقا 
التي  المواقع  مثل  أنشطتنا،  البيانات من خالل  من 
نزورها، وحتى أنواع األجهزة التي نستخدمها وأحيانا 
يكون لدى بعض المواقع عشرات من أدوات التعقب، 
وألغراض متنوعة، إحدى هذه األدوات ربما تهدف 
إلعطاء مالك الموقع فكرة عن عدد زيارات الموقع، 
لجمع  شركات  جانب  من  يستخدم  أغلبها  لكن 

معلومات عن هويتنا، وعمرنا، ومكان 
وما  نقرأ،  وماذا  معيشتنا، 

هي اهتماماتنا، في العام 
تحــقيق  أفــــاد   ،2010
أجـــرته صحـــيفة »وول 

ستريت جـورنال« 
ــة  ــي ــرك ـــ ــي األم
الخمسين  بــأن 
مــوقــعــا األكــثــر 

ــي  ــة ف ــيـ ــبـ ــعـ شـ

الواليات المتحدة يمتلك كل واحد منها في المتوسط 
64 أداة من أدوات التعقب ألن هذه البيانات يمكن 
أن تتحول إلى سلعة. وتباع إلى معلنين وشركات، بل 

وحتى حكومات في بعض األحيان.
البيانات هي فحص صندوق  إحدى وسائل جمع 
البريد  مواقع  في  للمستخدم،  الــواردة  المراسالت 
غوغل.  من  ميل«  »جي  مثل  المجانية،  اإللكتروني 
تلك  أنها ستتوقف عن  الشركة  أعلنت  يونيو،  وفي 
تصميم  أجل  من  تستخدمها  كانت  التي  الممارسة 

خدمتها لالستهداف اإلعالني.
هذا التعقب يكون غير 
لنا،  بالنسبة  مرئي 
ــات،  األوق أغلب  في 
لكن هناك متعقبون 
ــرف  ــع ــت ــل ال ــه ــس ي
الرغم  على  عليهم، 
من أنهم قد يبدون غير 

مثيرين للريبة.

أنها  »تويتر«  شركة  أعلنت  الماضي،  العام  وفي 
مبادرة  وهي  تتعقب«،  »ال  مبادرة  دعمها  أوقفت 
على  المستخدمين  سلوك  إلبقاء  تهدف  تطوعية 

اإلنترنت بعيدا عن التعقب.
بعض  أن  للجدل  ــارة  إث أكثر  األمــور  يجعل  وما 
مراقبة  في  وسيستمرون  »لصوقون«،  المتعقبين 
أنشطتنا عبر اإلنترنت مع مرور الوقت، وهو ما يتجاوز 

مجرد مراقبة عاداتنا في اإلنفاق.
الواليات  في  أكاديميان  نشر  الماضي،  العام  في 
وسريكانث  رودريغز  فالينا  نارسيو  وهما  المتحدة، 
سنداريسان، دراسة ملخصها أن 7 من بين كل 10 
خدمات  مع  شخصية  بيانات  تتداول  ذكية  هواتف 

لطرف ثالث.
يثبت  أن  »بمجرد  فــإنــه  الــدراســة،  وبحسب 
بنظام  تعمل  التي  الهواتف  على  تطبيقا  األشخاص 
تلك  تطلب  إس(،  أو  )أي  أو  )أنــدرويــد(  التشغيل 
الوصول  على  األشخاص  من  موافقة  التطبيقات 

لبياناتهم الشخصية«.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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أغنية  بـ»هاكر«  المعروفون  اإلنترنت  قراصنة  حذف 
»Despacito« الشهيرة للفنان البورتوريكي لويس 
أن تتمكن  فونزى، من على موقع »يوتيوب«، قبل 
المتأثرة  الفيديوهات  عــودة  من  الموقع  إدارة 

باالختراق للعمل.
العالم  فى  مشاهدة  األكثر  تعد  التى  األغنية 
بتغيير  القراصنة  قام  مليار مشاهدة   5 حيث حققت 
اسم الفيديو الخاص بها ووضعوا عليه رسالة »تم 

سلسلة  نشر  إلى  باإلضافة  القناة«،  على  االستيالء 
بحذف  قاموا  وبعدها  المستعارة،  األســمــاء  من 

الفيديو من األساس.
عبر  االنتشار،  واسعة  االختراق  عملية  أصبحت  و 
ليس  وهذا  المختلفة،   »Vevo« قنوات  من  العديد 
واخترقت  سبق  إذ  المجموعة،  به  تقوم  هجوم  أول 
المؤسسات  بعض  تديرها  التى  تويتر  حسابات 

اإلخبارية الشهيرة األسبوع الماضي.

حذف األغنية األكثر مشاهدة في العالم

صبرك على بلواك راه شجاعة**ايقولوا واليصبر عليك الغير
وطاعة اهلل ماخير منها طاعة**الخالق اللى بالخافيات خبير

وعيش كيف ماتلقى بكل قناعة**وعلى مهلك ديمه فى طريقك سير
الشاعر أبوبكر رابح

أثارت صور لتلميذات في المرحلة االبتدائية بإحدى مدارس سوق 
الجمعة بالعاصمة طرابلس يرتدين عبايات سوداء قريبة من الزي 

الذي تفرضه السلطات اإليرانية والمعروف بـ»الشادور«. 
وصاحب الصور الكثير من الجدل على الصفحات الليبية بموقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك« حيث اعتبر البعض أن هذه المالبس 
تدل على وجود تدخل تيار ديني معين في نظام المدرسة التي من 

المفترض أن تكون تابعة وملتزمة بلوائح وزارة التعليم الليبية. 

تجدد الجدل حول تعقب رواد صفحات التواصل االجتماعي

الضوء على أن ميزة  البريطانى  كشف موقع »ديلى ميل« 
قد  آب«  »واتس  بتطبيق  الجديد  الصوتية  الرسائل  قفل 
تعرض الكثير من المستخدمين لإلحراج، إذ يمكنهم إرسال 
رسائل صوتية عن طريق الخطأ ألصدقائهم وقائمة األرقام 

المسجلة لديهم.
الشركة  تختبرها  التى  الميزة  الهدف من  أن  وفى حين 
الرسائل  إرســال  على  المستخدمين  مساعدة  هو  حاليا 
الصوتية بشكل أسهل، إال أن إن التغيير الجديد قد يجعل 

من السهل التسجيل دون إدراك.
الدردشة  اختبار تطبيق  تزامنا مع  المخاوف  وتأتى هذه 
المملوك لفيس بوك هذه األيام ميزة لمستخدمي اندرويد 
تسمح لهم بتشغيل التسجيل »المقفل« من خالل الضغط 

على الميكروفون واالحتفاظ به لمدة نصف ثانية.
ففى اإلصدار الحالى من التطبيق على أجهزة اندرويد، 
إذا انزلق إصبع أو إبهام المستخدم من رمز الميكروفون، 
فسيتم فقدان الرسالة بالكامل، لكن فى محاولة للتخلص 
من هذا العائق، يبدأ تطبيق المراسلة فى إظهار قفل فور 

الضغط عليه يمكن للمستخدم التسجيل دون مشاكل.

مخاوف من غلق الرسائل 
الصوتية في »واتس آب«

تجاوزت عائدات »بالك بانثر«، وهو أول فيلم يكرس لبطل خارق أسود خالل عطلة نهاية 
األسبوع، إيرادات فيلم »تايتانيك« على شباك التذاكر في أميركا الشمالية بتحقيقه 665.6 
مليون دوالر، وحقق فيلم »تايتانيك« من إخراج جيمس كامرون الصادر في العام 1997 

إيرادات قدرها 659 مليون دوالر في أميركا.
في  »مارفل«  إنتاج  من  بانثر«  »بــالك  وبــات 
»أفاتار«  بعد  الصعيد  هذا  على  الثالثة  المرتبة 

وورز:  و»ستار  مليونا   760 حقق  الذي   )2009(
ذي فورس أويكنز« )2015( الذي حصد 936.7 

مليون في أميركا الشمالية.
أما على الصعيد العالمي فال يزال »أفاتار« 

 2.8 مع  لإليرادات  القياسي  الرقم  يحمل 
 2.2 مع  »تايتانيك«  يليه  دوالر  مليار 

الكندي  إخـــراج  مــن  وكالهما  مليار 
يزال  ال  بالمقابل  كامرون،  جيمس 

المرتبة  في  بانثر«  ــالك  »ب فيلم 
العالمي،  المستوى  على  العاشرة 

ظاهرة  بانثر«  »بــالك  فيلم  وتحول 
ثقافية في الواليات المتحدة وخارجها، ألنه يتمحور حول 

بطل خارق أسود للمرة األولى.
سلسلة  في  بمفرده  فيلم  له  يخصص  خارق  بطل  أول  هو  بانثر«  فـ»بالك 
أفالم »مارفل« المربحة جدا. وأخرج الفيلم السينمائي من أصول أفريقية راين 
كوغلر صاحب أفالم مثل »كريد« وضم فريقا من الممثلين السود المعروفين 
باسيت  وأنجيال  أوسكار  جائزة  على  الحائزة  نيونغو  لوبيتا  مثل  هوليوود  في 

وتشادويك بوزمان وفوريست ويتيكر ودانييل كالويا. 

قال موقع »الميرور« البريطاني، األربعاء، إن التحديث الجديد 
الذي أصدرته شركة آبل األميركية مؤخرًا، تسبب في ظهور 
أن  المصدر  وذكر   ،»8 »آيفون  هاتف  شاشات  ببعض  عطل 
اللمس  شاشات  تعطل  من  اشتكوا   »8 »آيفون  مستخدمي 
 ،iOS 11.3 إلى  أجهزتهم  تحديث  بعد  بهواتفهم،  الخاصة 
إلى متاجر  المستخدمون أنهم سبق لهم أن لجؤوا  وأوضح 
شاشات  استبدال  أجل  من  الرسمية  غير  الهواتف  تصليح 
أجهزتهم، مشيرين إلى أنهم غير قادرين على قصد المتاجر 

الرسمية بسبب التكلفة العالية لهذه العملية.
وكشفوا »بعد تفعيل التحديث iOS 11.3، لم تعد الشاشة 
الجديدة تستجيب للمس بشكل نهائي، الشاشة شغالة حيث 

تظهر كل التفاصيل عليها لكنها ال تتفاعل مع اللمس«.
المسألة،  هذه  على  بعد،  األميركية،  الشركة  تعلق  ولم 
إال أن بعض الخبراء قالوا إن السبب يعود إلى رقاقة خاصة 
تصليح  متاجر  في  »العمال  وأوضحوا  الشاشة،  في  مدمجة 
الهواتف استبدلوا شاشة آيفون 8 لكنهم لم يقوموا بترقية 
التحديث  رفض  في  يتسبب  ما  وهو  الخاصة،  الرقاقة  تلك 

الجديد والتفاعل مع الشاشة عن طريق اللمس«.

تحديث آبل الجديد يضر بـ »آيفون 8«

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● شبان يلعبون كرة السلة على كورنيش العاصمة طرابلس        ) تصوير: عبدالرؤوف مادي(

كلمة1000

هذا مش لبسنا وأقرب إلى لباس الشيعة 
وبعدين البنوتات صغيرات في السن 
ومش بالغات والمدرسة عندها زي 

معروف

ليلى أحمد

اللبسه االيرانية هذي أساسا موضه 
توا!! تلتبس من غير كفوف وعلى 
over make-up وقصيره من 

تحت تبين أقدامها أثناء المشي.. 
وألوان زاهيه.. وملفته أكثر من انها 
تغطي وتستر!!! يعني لو تلبس لبس 

محتشم وعادي أرحم

Yasmeen Mohamed

إيرادات »بالك بانثر« 
تتخطى »تايتانيك« 

هذا الزِّي عمره ما 
كان لليبين أبدا هذا 
زي إيران وأفغانستان 
وقندهار مش مين 

تجيبو في هذه األشياء 
كل شيء تمسحوه فيه 
ف الدين خلو الصغار 
يلبسوا لبس سنهم 
وطفولتهم بعدين 

التربية الصحيحة من 
داخل البيت.

Soka Sakah

هذه المالبس جزء من 
الدعوه لوالية الفقيه 
...اصنع جوهر إنسان 

وضعه مع الذئاب حتما 
سيدجنها ويروضها 

لتغدو أوفى وأطوع من 
الكالب هذا هو المعني 

الحقيقي للحجاب. 

الشريف أحمد 

ليبيا بلد مسلم معتدل 
وسطي مفروض اللبس 
يكون محتشم وخالص..
بالشكل هذا حتزيدو 

تقسمو الليبيين أكثر ما 
هما متشتتين..عالش 
التشدد هكي لبسوهم 
زي فضفاض ومستور 
وخالص شن جو حركة 
طالبان وبوكو حرام 

والشعارات الدخيلة ع 
مجتمعنا!!!!

Nina Almbrouk

انتشار  العالم خطرا حقيقيا، جراء  يواجه 
لعبة إلكترونية تحت اسم »الحوت األزرق«، 
والمراهقين  لألطفال  موجهة  وهــي 
األصوات  ترتفع  باالنتحار، حيث  وتنتهي 
باتخاذ  المعنية  الجهات  لمطالبة  مجددا 

إجراءات حاسمة بهذا الشأن.
لعبة الحوت األزرق )Blue Whale( أو 
تحدي الحوت األزرق هي لعبة على شبكة 
اإلنترنت، ولألسف فهي متاحة في معظم 
تحديات  من  اللعبة  وتتكون  البلدان، 
النهائي  التحدي  وفي  يوما،   50 لمدة 
ومصطلح  االنتحار،  الالعب  من  يطلب 
»الحوت األزرق« يأتي من ظاهرة حيتان 
االنتحار،  الشاطىء، والتي ترتبط بفكرة 
ويشتبه في كونها أصل عدد من حوادث 
االنتحار وال سيما في صفوف المراهقين.

روسيا  في  األزرق  الحوت  لعبة  بدأت 
واحدة  بصفتها   »F57« مع   2013 عام 
من أسماء ما يسمى »مجموعة الموت« 
من داخل الشبكة االجتماعية فكونتاكتي، 
في  انتحار  أول  في  تسببت  أنها  ويزعم 

عام 2015، وقال فيليب بوديكين ــ وهو 
طالب علم النفس السابق الذي طرد من 
إن هدفه هو  ــ  اللعبة  البتكاره  جامعته 
»تنظيف« المجتمع من خالل دفع الناس 
إلى االنتحار الذي اعتبر أنه ليس له قيمة.
في  األزرق  ــوت  ــح ال لعبة  عــرفــت 
بين  أوسع  استخداما   2016 عام  روسيا 
المراهقين بعد أن جلبت الصحافة االنتباه 
إليها من خالل مقالة ربطت العديد من 
األزرق،  الحوت  بلعبة  االنتحار  ضحايا 
وخلق ذلك موجة من الذعر األخالقي في 
روسيا، وفي وقت الحق ألقي القبض على 
بوديكين وأدين بتهمة التحريض ودفع 
ما ال يقل عن 16 فتاة مراهقة لالنتحار، 
للوقاية  الروسي  التشريع  إلى  أدى  مما 
من االنتحار وتجدد القلق العالمي بشأن 

ظاهرة الحوت األزرق.
من الصعب تحديد أصل هذه اللعبة، 
مايو  في  إعالميا  تغطيتها  بدأت  ولكن 
2016 عن طريق مقال ظهر في الجريدة 
الروسية »نوفيا جازيتا« يشتبه في وجود 

انتحار  حــوادث  من  عشرات  بين  عالقة 
بين  روسيا  في  وقعت  التي  المراهقين 
وتحدي   2016 وأبريل   2015 نوفمبر 

الحوت األزرق.
الفرنسية«  »لوموند  جريدة  وحسب 
المحرضون  يكون  أن  المحتمل  فمن 

ثالثة شبان روسيين:  اللعبة  على هذه 
فيليب  أيضا  )ويسمى  بوديكين  فيليب 
إلى  باإلضافة  ليس،  فيليب  فوكس(، 
في  ووضعه  عليه  قبض  األول  كيتوف؛ 
للتحريض   2016 نوفمبر  في  التحقيق 
يوليو  في  عليه  وحكم  االنتحار،  على 

بعد  السجن  من  سنوات  بثالث   2017
محاكمته في سيبيريا.

اسمها  األزرق  الحوت  لعبة  أخــذت 
الحيتان  الرتماء  الكثيرة  المالحظات  من 
البعض إن هذه  الشواطئ، ويقول  على 
الحيتان »تنتحر« طوعا غير أن أصل هذه 

الظاهرة ال يزال محط جدل.
من  األزرق  الــحــوت  لعبة  وتتكون 
سلسلة من خمسين تحديا يقدم لالعب 
»الوصي  )وتعني  »الغارديان«  قبل  من 
عبر  لالتصال  تحتاج  وهي  الولي«(،  أو 
إرسال  الالعب  على  وينبغي  اإلنترنت. 
صورة أو فيديو يدل على إتمام المهمة 
لكي يتابع إلى التحدي التالي. ورغم عدم 
ظهور بعض التحديات على أنها مؤذية 
كرسم الحوت على ورقة أو االستماع إلى 
بعضها  فإن  الليل،  في  حزينة  موسيقى 
غير  وهي  القلق  من  الكثير  تثير  اآلخــر 
والخدش،  الضرب  إلى  تدعو  إذ  حميدة 
واألسوأ من هذا كله هو التحدي األخير 

الذي يدعو إلى االنتحار.



حوار 03

ـا إلى أيــن؟ ليبيـــ

• تحدثت عن إشكالية المصالحة والتوافق الغائبة 
المجلس  رئيس  من  كال  دعــوت  و  ليبيا،  في  اآلن 
خليفة  المشير  الجيش  وقائد  السراج  فائز  الرئاسي 
حفتر وممثلي مصراتة إلى أن يجتمعوا معا ويتنازلوا 
والجيش  الوطني  التراب  وحــدة  ثوابت  أجــل  من 

والشرطة.
والعملية  السياسية  األحــزاب  عن  إذن  مــاذا   •

الديمقراطية واالحتكام إلى صناديق االقتراع ؟
هناك  ــم،  األه ليست  لكنها  مهم،  جــزء  هي   -
هذه  ــاف.  ــت االخ بشرعية  ــراف  ــت واالع المواطنة 
السياسية  ــزاب  األح بعدها  ويأتي  مهمة  األشياء 
الحكم  من  ليبيا  في  تراث  لدينا  االقتراع،  وصندوق 
والجامعات  والمؤسسات  الوطنية  والوحدة  المركزي 
والمدارس، والشرطة، والبلديات، لماذا ال نضخ الدم 
في هذه المؤسسات. وهذا يحتاج إلى شجاعة وتجرد 

أخاقي.
العادي  المواطن  يشعر  أن  يهمني  باختصار، 
ذاته،  عن  ويعبر  مستقرة،  يومية  وبحياة  باألمن 
وأعتقد أن التقدير المبالغ فيه للديمقراطية الليبرالية 
كام فارغ، فأي دولة عربية بما فيها ليبيا إذا لم تبِن 
الذي هو جزء من  تراثها،  مؤسساتها ونظامها على 
في  وتقليدي  حديث  متوسطي  إسامي  عربي  تراث 
آن واحد، دون هذا فنحن نتفلسف ونمارس النخبوية 

على الناس، الوضع قاتم لكنه ليس محتومًا.
العملية  في  مستقبل  لهم  ليبيا«  »إخــوان  هل   •

السياسية؟
عن  يعبر  أن  حقه  من  كبيرًا،  فصيًا  ليسوا   -
السلمي  والتداول  الدستور  يقبل  أن  شرط  نفسه، 
للسلطة، وأال يكون امتدادًا لنظام دولي، وأن يراجعوا 
األخرى  الجماعات  تراجع  أن  يجب  مثلما  أنفسهم، 
ستكون  مشتركة،  قواسم  هناك  وتكون  نفسها، 
قبول شرعية  من  البد  لكن  بالتأكيد خافات،  هناك 

االختاف.
• ماذا عن األحزاب السياسية واالقتراع؟

هناك  ــم،  األه ليست  لكنها  مهم،  جــزء  هي   -
هذه  ــاف.  ــت االخ بشرعية  ــراف  ــت واالع المواطنة 
السياسية  ــزاب  األح بعدها  ويأتي  مهمة  األشياء 
الحكم  من  ليبيا  في  تراث  لدينا  االقتراع،  وصندوق 
والجامعات  والمؤسسات  الوطنية  والوحدة  المركزي 
والمدارس، والشرطة، والبلديات، لماذا ال نضخ الدم 
في هذه المؤسسات. وهذا يحتاج إلى شجاعة وتجرد 

أخاقي.
العادي  المواطن  يشعر  أن  يهمني  باختصار، 
ذاته،  عن  ويعبر  مستقرة،  يومية  وبحياة  باألمن 
وأعتقد أن التقدير المبالغ فيه للديمقراطية الليبرالية 
كام فارغ، فأي دولة عربية بما فيها ليبيا إذا لم تبِن 
الذي هو جزء من  تراثها،  مؤسساتها ونظامها على 
في  وتقليدي  حديث  متوسطي  إسامي  عربي  تراث 
آن واحد، دون هذا فنحن نتفلسف ونمارس النخبوية 

على الناس، الوضع قاتم لكنه ليس محتومًا.
إلى  السابق  النظام  أنصار  عــودة  عن  ــاذا  وم  •

المشهد؟
- على الجميع تجاوز عقلية سبتمبر، هؤالء يمثلون 
قطاعًا مهمًا من الشعب الليبي، ويجب أن يكون لهم 
دور ما لم يكونوا قد أجرموا، لقد أكدت ذلك مبكرًا، 
مؤتمر  إلى  بورقة  تقدمت   ،2011 العام  أواخر  ففي 
ديمقراطية  دولة  »نحو  عنوان  تحت  بطرابلس  عقد 
نفكر  وكيف  »لماذا  هو  ورقتي  عنوان  كان  حديثة«، 
في المصالحة الوطنية؟«، قلت فيها إن نموذج جنوب 
المصالحة  تتم  لم  لألسف  لكن  األقرب،  هو  أفريقيا 
نازحي  مأساة  تزال  وال  اآلن،  حتى  األزمة  واستمرت 
إلى  العودة  من  يتمكنوا  لم  إذ  مستمرة،  تاورغاء 

ديارهم حتى اآلن.
• أزمة القيادة ظرف موضوعي.. كيف نعالجه؟

مؤسسات،  بــنــاء  هــو  ينقصنا  مــا  الحقيقة   -
تتمتع  أن  األهم  كارزمية،  غير  عادية  قيادات  ونريد 
سنوات،  ثماني  أو  أربع  لمدة  وتنتخب  بالمصداقية، 
اختياره،  في  يصيب  أو  يخطئ  أنه  المجتمع  ويتعلم 
علينا أن نكون أنفسنا في النهاية، وأتمنى أن نصل 

إلى هذه المرحلة في يوم من األيام.
قناة  سألتني  فقد  نفسي،  أصحح  أنني  والحقيقة، 
رأيي  2011،عن  العام  في  األميركية  سي«  بي  »بي 
االنتقالي(،  )المجلس  وقتها  الجديدة  القيادة  في 
وقلت لهم: ال نريد زعيمًا أوحد، فقد سئمنا وتضررنا 
من الزعيم األوحد سواء في ليبيا أو مصر أو العراق أو 

سورية، وهذه هي الطامة الكبرى.
في ليبيا اندلعت ثورة حقيقية ألن النظام سقط، 
لكن المشكلة في ليبيا أن االنتفاضة تعسكرت. حدث 
هذا بمساعدة دول إقليمية، ولذا ال تستطيع أن تتنبأ 
الساح يفرض نفسه،  بقوة  ينتصر  بالمستقبل، من 

ولهذا كانت عسكرة االنتفاضة الليبية كارثة.
في  الليبية  القيادات  فشل  ومــع   2018 وفــي 
من  والتنازل  الناس،  تجمع  التي  األشياء  استيعاب 
المناصب والرواتب  أجل الوطن، استعر الصراع على 
والسفارات، بينما يعاني الشعب الليبي دون رواتب أو 

سيولة في دولة غنية بمواردها.
الوفاق  مسألة  القيادات  تفهم  كيف  أدري  وال 
تضحك  فهي  القيادات  تتنازل  لم  إذا  التوافق،  أو 
غياب  يعني  رأيه  على  وإصرار كل طرف  الناس،  على 
التوافق، إصدار بيانات وعقد مؤتمرات واللقاءات دون 
تنازل تعني خداع الشعب، فالوفاق معناه التنازل من 

أجل الناس والوطن، وهو ما لم يحدث حتى اآلن.
 30 الشرطة والجيش، فهناك  مثًا، ال يجب هدم 
ألف شرطي، وما بين 60 و70 ألف جندي في الجيش، 
هناك خبرات وكفاءات، صحيح أن القذافي حولهم إلى 

كتائب، لكن بينهم ضباط وطنيون ومحترفون.
الثوابت  مع  التعامل  عند  المحاذير  أبــرز  ما   *

التاريخية والوطنية التي تحدثت عنها؟
الوطنية  الثوابت  إلى استيعاب  النخبة  أواًل، تفتقر 
الليبية، مثل الحفاظ على الحدود، ومؤسسات الدولة 
الليبية التي بنيت على مدار أجيال، منذ العهد الملكي 

حتى اآلن.
الحكومات  مع  التعامل  في  سذاجة  توجد  ثانيًا، 
الفرنسية  الحكومات  مــع  وتــحــديــدًا  الغربية، 
سذاجة  وهي  و»ناتو«،  واإليطالية،  والبريطانية 
الدائر اآلن  الصراع  إلى  النهاية  »كارثية«، وأدت في 
مع  التعامل  من  والخوف  الحذر  أيضًا  علينا  ليبيا.  في 
وأي  كمنقذ،  معه  التعامل  السذاجة  فمن  الغرب، 
الغربية  األنظمة  أن  يدرك  للتاريخ  دارس  أو  باحث 
في طرف ضعفًا  وجدت  وإذا  وفق مصالحها،  تتعامل 
»ستضربه على رأسه«، وتقول له »أنت لست جديرًا 

بأن يكون عندك حتى كيان«.
السفير  يحلم  يكن  لــم  المثال،  سبيل  فعلى 
اإليطالي بالتدخل في قضايا داخلية، أما اآلن فالجميع 
الفاني،  والمؤتمر  الفاني  التجمع  بلقائه،  يتباهى 
وصار هناك نوع من التشرذم، ألن السائد هو عقلية 
انتقام من الخصوم وليس بناء دولة. وتقتضي الرؤية 
الدولة  ونبني  هو،  كما  العالم  نعي  أن  االستراتيجية 

لمواجهة الوضع الدولي واإلقليمي.
• وماذا عن التدخل الخليجي؟

الدول  في  التدخل  على  تتسابق  الخليج  دول   -
أنها  رغم  الديمقراطية«،  »نشر  الفتة  تحت  العربية 
تتبع  وهي  الكويت،  استثنينا  إذا  ديمقراطية،  غير 
سياسة »خير وسيلة للدفاع الهجوم«، ووجدت فرصة 
لتصفية حساباتها مع أنظمة »شعبوية« كانت تمثل 

شوكة في ظهرها.
القذافي  نظام  بأن  باالعتراف  كله  هذا  وألخص 
أن  غير  شرعيته،  وفقد   ،2011 العام  في  أفلس 
عن  تبحث  تكن  لم  وعربية  غربية  أنظمة  هناك 
مع  حساباتها  تصفية  أرادت  بل  الليبية،  المصالح 
المسألة،  هذه  الليبيون  يِع  لم  وإذا  القذافي،  نظام 
سيتحولون إلى أداة بيد اآلخرين، مع أن جيلين من 
الليبيين ناضا من أجل شيئين، الوحدة وحق تقرير 

المصير.
• أين نحن من هذا اآلن؟

خال  من  الليبيين  على  يحكم  من  مخطئ  ـ 
تعرضوا  فقد  الــذات،  جلد  أريد  وال  الحالي،  الواقع 
يقوله  ما  صحيحًا  وليس  كثيرًا،  واالضطهاد  للظلم 
وحسودًا  سيئًا  أصبح  الليبي  الشعب  أن  من  البعض 
جزء  الراهنة  فاألزمة  الدولة،  بناء  على  قادر  وغير 
الليبي، واألمم والمجتمعات تمر بأزمات،  التراث  من 

لكننا لم نستوعب ما هي األشياء التي تجمع الناس، 
له  أداة  وتصير  بالخارج،  االحتماء  وتريد  أنت ضعيف 

وتشيطن خصومك المحليين.
باختصار شديد، كنت أقول منذ العام 2011 توقع 
يفتقده  كان  ما  له  وننجز  نضيف  أن  الليبي  الشعب 
المواطنة،  وحقوق  دستور،  السابق،  النظام  ظل  في 
كالقضاء  الــمــوجــودة،  المؤسسات  على  واإلبــقــاء 

والجيش والشرطة مع إصاحها وتطويرها.
دعني أكون أكثر صراحة، فجزء كبير من المنفيين 
بالخارج«  »المعارضة  عليهم  يطلق  ما  أو  الليبيين، 
فشلوا فشًا ذريعًا، رفعوا »شعار عليّ وعلى أعدائي، 
على  سمنًا  شيء  كل  سيصبح  ثم  بالقذافي،  نطيح 
عسل، وليبيا ستكون جنة«، وتحول األمر إلى انتقام.

لدي نظرية تقول إن أي حركة اجتماعية أو شعبية 
أو حتى انتفاضة تقوم على االنتقام ال يمكنها النجاح، 
والعنف يولد عنفًا،  انتقام مضاد،  فاالنتقام يستتبعه 

والدم يقود إلى الدم.
الليبيين وقعوا في هذا  الشديد كثير من  لألسف 
وتشاتموا« وطردوا  وتخانقوا  أنفسهم  نوا  الفخ »خوَّ
البعض منهم، وتجربة الملكية درس مفيد في هذا 
الملكية  ظل  في  الدولة  تأسست  فقد  الخصوص، 
وتغير النظام الفيدرالي وصارت دولة موحدة، وبدأت 

عملية تنمية تحديثية استفاد منها جيلنا.
الحسابات،  وتصفية  االنتقام  عند  نتوقف  دعنا   •

البعض يرى أنها جزء من ميراث نظام القذافي؟
- هذا صحيح، كان نظام القذافي عنيفًا في انتقامه 
من معارضيه، وضحاياه كثر على مدى 40 عامًا، فهذا 
تعرض للسجن، وآخر ُقتل أخوه، وثالث قومي هرب، 
أنه  صحيح  أفغانستان،  من  عودته  بعد  عُذب  ورابع 
وقعت مأٍس وانتهاكات ومذابح في السجون الليبية، 

لكن هذا ال يبرر االنتقام.
هذا  ينتهج  كــان  القذافي  إن  تقول  وعندما 
الطامة  هي  وتلك  بعقليته  تفكر  فأنت  األسلوب، 
المعارضة  وتواصل  القذافي،  ينتقم  أن  الكبرى، 

االنتقام من بعده.
والثقافي  الديني  تراثنا  من  االستفادة  علينا  لذا 
بإحياء فكرة التسامح والعفو عند المقدرة، وأيضًا جبر 

الخواطر.
• ذكرت في كتابك أن هناك فراغًا مؤسسيًا يحول 

دون كتابة التاريخ، فمن أين تكون نقطة البداية؟
- البد من حوار مجتمعي عام، تشارك فيه وسائل 
اإلعام وفي مقدمتها بالطبع »الوسط«، لخلق حراك 
المشتركة  القواسم  على  يركز  عام،  تنويري  ونقاش 
أقول إن فهم  التاريخ، وهنا  الليبيين عبر أسطر  بين 
التاريخ مسألة حيوية، ألنه زاد كل جيل لفهم األزمات 

التي يواجهها.
• هل تضرب مثاًل على ذلك؟

- نريد نقاشا يحاول اإلجابة عن أسئلة مثل: كيف 
ولدت في ليبيا فكرتا الملكية والجمهورية، وما هي 
الجمهورية  هي  وما  وقتذاك؟  دارت  التي  النقاشات 
مرحلة  عن  وماذا  السنوسية،  والحركة  الطرابلسية، 
كل  بين  المشتركة  القواسم  هي  وما  االستقال، 
الذي  الواقع  لفهم  مهم  ذلك  أن  وأعتقد  هــؤالء؟. 

تعيشه الباد.
ولكن  واألحداث،  األسماء  تعني  ال  التاريخ  وكتابة 
ومؤرخ– كتاباتي–كباحث  وفي  واألمثلة،  المضامين 

ومؤسسات  شخصيات  على  الضوء  تسليط  أحــاول 
تحمل مضامين، توجه رسائل لليبيين بأن )هذا إبداع 
فإن  وباختصار،  منكم(،  الناس  و)هــؤالء  أجدادكم( 
الوطنية غير  بالنماذج  المعاصر مفعم  الليبي  التاريخ 
المعروفة، التي خرجت من رحم هذا التراب األصيل، 
بتعاٍل، ألن  إليها  النظر  وعدم  بعناية  قراءتها  ويجب 
وهذا  مبدعة،  لكنها  فقيرة  تكون  قد  النماذج  تلك 
بريطانيا  أو  إيطاليا  إلى  الذهاب  عن  يغنينا  بالطبع 

الستعارة نماذج تاريخية ال تائم بيئتنا وتراثنا.
وفي هذا السياق أكرر أنه البد من االعتداد بالذات 

والتراث، فلدينا فضاء تاريخي عربي إسامي، استطاع 
أن يقاوم رغم كل األزمات واألعاصير.

كيف  الغربيين..  للباحثين  أخرى  قــراءة  هناك   •
تراها؟

»الخواجات«،  الليبيون  يصدق  الشديد  لألسف   -
يأتون  الذين  الغربيين،  الباحثين  أن نحذر من  علينا 
بعجرفة، وهم أحيانًا جهاء بالواقع الليبي وال يريدون 

فهمنا.
• نعود إلى التاريخ االجتماعي.. ما الضرورة اآلنية 

الستلهام تلك النماذج رغم بعدها عن واقعنا حاليًا؟
الطيب،  النموذج  في  مشكلة  ليبيا  في  نعاني   -
فنحن نبحث دائمًا عن هؤالء الذين يخدمون الوطن 
دون أهداف أو مآرب شخصية، وعندما نصطدم بغياب 
هذه النماذج، نعيد استحضار تجربة شيخ المجاهدين 
عمر المختار، لذلك يجب أن يعرف الليبيون أن لديهم 
األروع  وهو  المضيئة،  بالنماذج  مليئًا  نضاليًا،  تاريخًا 
في العالم العربي، فهذا الشعب الفقير الحافي جاهد 
الفاشية،  وقــاوم  عامًا،   30 لمدة  االستعمار  وقــاوم 
بالمناسبة سأصدر الشهر الجاري كتابًا عن المعتقات 

الفاشية بعد 10 سنوات من البحث والعمل الشاق.
في  التقصير  إشكالية  إلى  تقودنا  النقطة  هذه   •

قراءة التاريخ وتدوين أحداثه؟
حقيقة  فهم  من  تبدأ  والحيادية  الموضوعية   -
ندرك  أن  علينا  المثال  سبيل  فعلى  الليبي،  التراث 
 ، التجهيل  من  عامًا   40 عاشوا  الليبيين  أن  حقيقة 
وتشبعوا من خطاب القذافي الشعبوي إلى حد التأفف 
والملل ، لذلك يجب أن نفصل بين شيئين، األول: هو 
الخطاب  هذا  أن  والثاني:  للشعارات،  النظام  توظيف 
إعادة  في  عامًا   30 قضيت  ولهذا  تراثهم،  من  جزء 
قراءة التاريخ االجتماعي، ليس كهدف في حد ذاته أو 
من أجل فهم الماضي فحسب، ولكن لتنوير وتعليم 
األجيال الحالية، وشحذ الهمم من أجل بناء مستقبل 
التراثي  الفضاء  خال  من  الجديدة،  لألجيال  إبداعي 
لليبيين  أن  حقيقة  وألوثق  ورثوه،  الذي  واالجتماعي 

تراثًا مثل الشعوب األخرى.
• ما هي منطلقاتك في مقاربة التراث والواقع الذي 

تعيشه البالد منذ 7 سنوات؟
األزمات مؤلمة  أن  والحقيقة  أزمة،  ليبيا تعيش   -
بالتناقضات  مليء  اإلنساني  التاريخ  لكن  ومحبطة، 
والعودة  واالنتكاسات،  األهلية،  والحروب  والهزائم 
وأدعو  بل  المحن،  من  تتعلم  والشعوب  الوراء،  إلى 
فعلى  بالحقائق.  الناس  مواجهة  في  القسوة  إلى 
ألمانيا  من  لاحتال  فرنسا  تعرضت  المثال  سبيل 
كارثة   1967 العام  يونيو من  مرتين، وكانت نكسة 
آثارها حتى  نعاني  نزال  والعرب، وال  المصريين  على 

اليوم، ومع ذلك انتصرت مصر ونهضت.
نستطيع  ال  أننا  السياق،  هذا  في  الثانية  النقطة 
ننظر  لم  ما  وتونس  ومصر  ليبيا  في  ما حدث  قراءة 
دولة  لكل  فالنظرة  الضيقة،  القطرية  الحدود  خارج 

داخل حدودها شيء خاطئ.
• هل تضرب مثاًل؟

سرقة  من  يتعلموا  أن  والعرب  الليبيين  على   -
الثورة  أن  وأعتقد  عام،  بشكل  العربية  االنتفاضات 
المضادة اآلن هي المهيمنة، فالشعوب تقتتل بدعم 
خارجي وإقليمي، وأصبح مشروع الدولة الوطنية التي 
هذه  مثل  يسمع  لم  فجيلنا  خطر،  في  ننتقدها  كنا 
إنه  وذاك سني«.  »هذا شيعي  الطائفية  التقسيمات 

تقسيم مفتعل.
منقسمين  الليبيون  اليزال  الثورات،  ذكر  على   •
حول ما حدث في 17 فبراير، هل هي ثورة أم انتفاضة 

أم حرب أهلية؟، أليس من المبكر الحكم عليها؟
- هي ثورة وانتفاضة شعبية بمعنى الكلمة، لكن 
تعني–من  بل  فقط،  النظام  إسقاط  تعني  ال  الثورة 
بديل  وبناء  واجتماعي–التغيير  تاريخي  منطلق 
من  كثيرًا  أن  ولنتذكر  الثورة،  أهداف  مع  يتماشى 
منتصف  في  أوروبــا  في  وسُرقت،  هُزمت  الثورات 

القرن التاسع عشر.
• وماذا تبقى من 17 فبراير؟

والميليشيات  المتطرفون  سرقها  اآلن  الثورة   -
األهداف  سوى  منها  يبق  ولم  الخارجية،  واألجندات 
والكرامة  الحرية  أطروحات  أن  أعتقد  وال  ــى،  األول

ستنتهي، لكنها ستبقى معنا.
• إذن هو حكم بفشل الثورة؟

حكم  هو  فبراير   17 في  حدث  ما  على  الحكم   -
وليس  دورات  يتخذ  فالتاريخ  يتغير،  ربما  ولكن  آنٍ، 
ففي  لزمنها،  نسبية  األحداث  وقراءة  واحدًا،  مسارًا 
 1919 ثورة  إلى  ينظرون  كانوا  األربعينات في مصر 
ثورة  أنها  اليوم  الواقع يؤكد  أنها فشلت، لكن  على 
شعبية كبرى شكلت عامة بارزة ومضيئة في التاريخ 

المصري الحديث.

»الوسط« تسأل.. ود.علي عبد اللطيف احميده يجيب   

ليبيا إلى أين .. بعد 7 سنوات على الثورة أو االنتفاضة أو المؤامرة هكذا 
انقسم الليبيون.

ليبيا إلى أين .. بعد 3 سنوات من الجدل حول اتفاق الصخيرات وتعديالته رغم 
أن األجسام السياسية القائمة استمدت منه شرعيتها.

وما هو درس التاريخ الذي يجب أن تعيه القيادات الليبية للخروج من محنة فشلها 
في التوافق مرة تلو األخرى؟ بدأ هذا في 2011 وتصاعد في  2014 ويحدث اآلن في 

. !2018
هذه األسئلة وغيرها طرحناها على الباحث والمؤرخ الليبي د. علي عبد اللطيف 

احميده، الذي نشرت له الوسط »كتاب ليبيا التي ال نعرفها«، وكان هذا الحوار معه 
بالقاهرة نهاية األسبوع الماضي، أثناء زيارته القصيرة، مشاركًا في ندوة علمية 

بالجامعة األميركية.
د. احميده حذر من غزو تتعرض له ليبيا من الجنوب، ونبه إلى أن األمن الوطني في 

خطر ألن التوافق والمصالحة لم يتحققا حتى اآلن، وقال إن الوضع الليبي مرشح ألن 
يكون أكثر سوءًا ما لم تتنازل القيادات وتبدأ المصالحة، ولذلك فقد شدد على ضرورة 

أن يجلس قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، 
وممثلو مصراتة معًا؛ كي يتنازلوا من أجل الثوابت الليبية، وحدة التراب الوطني 

ووحدة الجيش والشرطة.
وأكد أن الرؤية االستراتيجية تعني أن نعي العالم كما هو، ونبني الدولة لمواجهة 

الوضع اإلقليمي، وقال إن »خبرة التاريخ الليبي الحديث تعطي حكمة استراتيجية 
أساسية، مؤداها ضرورة حماية الحدود الجنوبية، والتحالف مع دول الجوار لتدعيم 

المصالح الليبية كما حدث في العهد العثماني، والنظام الملكي، بل حتى نظام 
الحوار: الثاني من  الجزء  القذافي الشمولي استوعب هذه الحكمة«.. وإلى 

القاهرة – حوار: سامي البلعوطي
وعالء حموده

إصرار كل طرف على رأيه يعني غياب التوافق.. 
وإذا لم تتنازل القيادات فهي تضحك على الناس

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

السنة الثالثة
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اخلميس
25 من رجب  1439 هــ

12  أبريل 2017 م

املواطنة واالعتراف بشرعية االختالف هي األهم في الديمقراطية ثم تأتي األحزاب واالنتخابات

 )2 من 2(

< معاناة الليبيين من أزمة  السيولة مستمرة

< ليبيون يرفعون علم االستقالل في العاصمة طرابلس

< مظاهرات في بنغازي تطالب باالستقرار والوحدة الوطنية

< د.علي عبد اللطيف احميده

الثورة سرقها املتطرفون وامليليشيات واألجندات الخارجية، ولم يبق منها سوى أهدافها
نعاني من غياب النموذج الذي يخدم الوطن دون مآرب شخصية لذا نستحضر عمر املختار

الكل يقدم نفسه على أنه الفرقة الناجية.. واألسوأ 
أن كل طرف يسعى إلى حليف إقليمي أو دولي

ثالثة شروط الستمرار اإلخوان في املشهد.. ويجب 
تجاوز »عقلية سبتمبر« مع أنصار النظام السابق

الدولة الوطنية التي كنا ننتقدها باتت في خطر 
فالشعوب تقتتل بدعم خارجي وإقليمي

دول الخليج وجدت في »ثورة 17 فبراير« فرصة 
لتصفية حساباتها مع نظام القذافي

لم يكن السفير اإليطالي يحلم بالتدخل في قضايا 
داخلية أما اآلن فالجميع يتباهى بلقائه



الليبي،  الجنوب  في  الطوارئ  حالة  النواب  أعلن مجلس 
أكثر  وضــع  إلــى  المنطقة  في  األمــور  وصلت  بعدما 
وقفات  عــدة  األهــالــي  نظم  بعدما  السيما  صعوبة، 
والتشريعية  التنفيذية  الجهات  محملين  احتجاجية، 

المسؤولية عن األزمة المتفاقمة.
المتعلقة  لألزمات  تراكما  الليبي  الجنوب  ويعاني 
فبراير  المنطقة منذ  بالخدمات، على خلفية ما شهدته 
الماضي من اشتباكات بين كتائب قبيلة »التبو«، وقبيلة 
وجرحى  قتلى  سقوط  إلى  أدى  مما  سليمان«،  »أوالد 

ونزوح العشرات من العائالت إلى خارج المدينة.
البداية جاءت مع احتجاجات لحراك »صرخة الجنوب«، 
الجنوبية  المنطقة  أهالي  من  عدد  بمشاركة  االثنين، 
اإلدارات  ومديري  المدني  المجتمع  منظمات  وممثلي 
في  القلعة  ميدان  أمــام  بالجنوب،  النسائي  واالتحاد 
مدينة سبها، حيث ندد المشاركون في الوقفة بتقاعس 
والمجلس  للدولة  األعلى  والمجلس  النواب  مجلس 
الرئاسي تجاه ما تشهده المنطقة من ترد في األوضاع 
بتحرك  المنطقة  ممثلي  مطالبين  والمعيشية،  األمنية 

عاجل لتدارك الموقف في الجنوب.
أعضاء  المشاركون  هدد  نفسها  االحتجاجات  وفي 
حال  ومحاسبتهم  قانونيا  بمالحقتهم  النواب  مجلس 
عدم دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة وبشكل عاجل 
فى غضون 7 أيام، وإعالن حالة الطوارئ بالجنوب لحل 
المجلس  مطالبة  إلى  باإلضافة  يعانيها،  التي  األزمة 
حكومة  وزراء  بحضور  طارئة  جلسة  بعقد  الرئاسي 
الوفاق من أجل وضع حلول جذرية لمشكلة الجنوب«، 
داعين اتحاد بلديات الجنوب أيضا لعقد اجتماع طارئ 
لمعالجة  عمليات  غرفة  تشكيل  أجل  »من  سبها  في 

الوضع الراهن«.
لألهالي،  بــيــان  دعـــا  التصعيد  لهجة  وبنفس 
المسؤولين عن إقفال الطرق إلى »فتحها فورا« محمال 
إياهم المسؤولية عما يتعرض له المدنيون من أضرار 

المنطقة  في  العسكريين  دعوا  كما  اإلغالق،  هذا  جراء 
ووقف  فــورا،  ووحداتهم  بمعسكراتهم  االلتحاق  إلى 

رواتب المتقاعسين وإحالتهم للتحقيق.
تدعو  ال  مطالبهم  أن  على  البيان  شــدد  ذلــك  إلــى 
األوضاع  يستغلون  ال  وأنهم  االستقالل،  أو  لالنفصال 
الصعبة لتعطيل صمامات النفط والغاز أو المياه المتدفقة 
السيطرة،  خارج  أصبح  األمر  أن  أكدوا  لكنهم  للشمال، 
الحراك  على  المشرفين  أحد  الغصني  أبوبكر  قال  حيث 
الذي  الجنوب  فى  قاسية  باتت  األوضاع  إن  لـ»الوسط« 
يعاني ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود وقود، 
السكان ال يستطعيون شراءه  كما أصبح نحو %90 من 

من السوق السوداء إلى جانب الوضع األمني المتردي.
وكرد فعل سريع أعلن رئيس لجنة العدل والمصالحة 
اليوم  في  الصغير،  الهادي  النواب  بمجلس  الوطنية 
في  الطوارئ  حالة  أعلن  المجلس  أن  الثالثاء،  التالي 
الجنوب الليبي، بناء على طلب من أهالي المنطقة بعد 
ومع  بينهم  فيما  واالتفاق  النزاع  أطراف  مع  التواصل 

بقيه المكونات والقبائل، وأعضاء المجلس عن الجنوب.
المستشار عقيلة صالح  إن  لـ»الوسط«  الصغير  وقال 
البرلمان  جلسة  حضروا  الذين  النواب  طلب  على  وافق 
في طبرق بزيارة الجنوب، لالطالع على األوضاع األمنية 

واالحتياجات العاجلة التي تحتاجها المنطقة عن قرب.

رئيسا  انتخب  الـــذي  الــمــشــري  خــالــد  يــبــدأ 
الرحمن  لعبد  خلفا  للدولة  األعلى  للمجلس 
دورتين  في  المجلس  ترأس  الذي  السويحلي 
جديدة  مهمة   ،2016 عام  آخرهما  سابقتين 
ــاذ الــمــفــاوضــات  ــق مــحــاطــة بــالــمــخــاوف إلن
ــفــاق  الــســيــاســيــة ومــنــاقــشــات تــعــديــل االت
قدما  للمضي  محاوالت  إطار  في  السياسي، 
األممي  المبعوث  طرحها  التي  الخارطة  في 
انتخابات  إجراء  تتضمن  والتي  سالمة  غسان 

برلمانية ورئاسية العام الجاري.
»المشري«  في  ثقتهم  عضوا   64 وأعطى 
السويحلي  متخطيا  الدولة،  لمجلس  رئيسا 
خاض  ــذي  ال صــوتــا،   45 على  حصل  ــذي  ال
اهلل  عبد  بجوار  المنصب  على  أيضا  المنافسة 
ومحمد  الثالث  المركز  في  جاء  الــذي  جــوان 
المنتخبين،  قائمة  في  أخيرا  حل  الذي  معزب 
التي  للمجلس،  الـ28  العادية  الجلسة  خالل 
لألعضاء،  القانوني  النصاب  اكتمال  سجلت 
خلفا  األول  النائب  بمنصب  مختار  ناجي  وفاز 
النائب  بمنصب  عقاب  وفــوزي  بقي،  لمحمد 
السنيني  ومحمد  معزب،  لمحمد  خلفا  الثاني 
للعجيلي  خلفا  المجلس  مــقــرر  بمنصب 

أبوسديل.
للمجلس  رئيسا  المشري  انتخاب  لكن 
بين  متابينة  فعل  ردود  أثار  للدولة  األعلى 
ومخاوف  السياسية  العملية  بمستقبل  التفاؤل 
ــوان  اإلخـ بجماعة  الــقــيــادي  تــولــي  بــشــأن 
المسملين رئاسية المجلس ربما »يساهم في 
المبنية  الوطنية  المصالحة  عملية  تؤخر  تعزيز 
تصريحات  وفــق  اآلخـــر«،  الــرأي  قبول  على 

ألعضاء مجلس النواب.
مواليد  عاما( من   51( المشري  عمار  وخالد 
طرابلس،  العاصمة  غــرب  ــزاويــة  ال مدينة 
العليا  ــات  ــدراس ال فــي  دبــلــوم  على  حاصل 
بأكاديمية الدراسات العليا طرابلس في العام 
2004، ثم ماجستير في االقتصاد باألكاديمية 
تصريحات  واتسمت   ،2010 العام  نفسها 
بمهاجمة  الماضية  الفترة  خالل  »المشري« 

اعتبره في كثير من  الذي  النواب  مجلس 
السياسي  االتفاق  إزاء  »يماطل«  اللقاءات 
حين  قوله،  وفق  بالوطن«،  يضر  »بما 
لتجاوز  آلية«  إيجاد  بـــ»ضــرورة  طالب 

أزمة عدم الثقة بين أطراف الحوار. 
االتفاق  تعديالت  مــفــاوضــات  وعــن 

السياسي التي دارت في تونس كان للمشري 
فيها  قال  األحــرار«،  »ليبيا  لقناة  تصريحات 
على  ليس  والدولة«  »النواب  بين  الخالف  إن 
العدالة  حزب  يوافق  حيث  الرئاسي،  المجلس 

والبناء على اختيار رئيس ونائبين.
األطراف  تواجه  التي  التحديات  يجعل  ذلك 
مطالبة  والــدولــة«  »النواب  مجلسي  خاصة 
جهود  بشأن  اتفاق  إلــى  التوصل  بضرورة 
ما  ســواء  سالمة،  غسان  األممي  المبعوث 
الولوج  أو  السياسي  االتفاق  بتعديل  يتعلق 
سالمة  أعلنها  التي  الثالث  الخطوات  إلــى 
برلمانية  انتخابات  بــإجــراء  تنتهي  والــتــي 

ورئاسية العام الجاري. 
بدء  عن  السابق  في  كشف  سالمة  وكــان 
يمثل  الذي  الوطني  المؤتمر  لعقد  التحضير 
السابق،  في  أعلنها  التي  خطته  من  جــزءا 
األطراف  بعض  مع  التواصل  خالل  من  وذلك 
خطة  إنجاح  إطار  في  ليبية،  مناطق  عدة  في 
أجل  من  الماضي،  سبتمبر   20 في  وضعها 
السياسية  العملية  إحياء  إلعادة  قدما  المضي 
بتعديل  تبدأ  مراحل  ثــالث  عبر  ليبيا،  في 
االتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع إلقرار 
انتخابات  إلجراء  استعدادا  للبالد  دائم  دستور 

تشريعية ورئاسية.
تصريحات  ــالل  خـ ــري«  ــش ــم »ال ودافــــع 
الماضية  الفترة  خــالل  عديدة  تليفزيونية 
قال  التي  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة  عن 
تحول  مستمرة  لمهاجمات  تتعرض  إنها 
الرأي  على  ورؤيتها  أفكارها  تعرض  أن  دون 
اإلخوان  بجماعة  عضو  وهو  المشري  العام. 
في  سجن  والبناء،  العدالة  وحزب  المسلمين 
أبو سليم ألكثر من 6 سنوات من 1996 حتى 

2002، بسبب ارتباطه بالجماعة.

ــمــشــري«  كــمــا اتــســمــت تــصــريــحــات »ال
اإلرهابية،  والتنظيمات  المتطرفين  بمهاجمة 
على  الــرســمــيــة  صفحته  عــبــر  ــال  قـ ــي  ــت ال
وغرب  شرق  بين  تفرق  »ال  إنها  »فيسبوك« 
وحكومة  البيضاء  حكومة  وبرلمان  مؤتمر 
العمليات  إحدى  أعقاب  في  وذلك  طرابلس«، 

اإلرهابية في مدينة القبة.
بشأن  تــفــاؤال  أظــهــرت  تصريحاته  أول 
على  المشري  شدد  حيث  السياسية،  العملية 
البالد  في  االنتقالية  المرحلة  إنهاء  ضــرورة 

األمم  بعثة  داعيا  ممكن«،  وقــت  »بــأســرع 
المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة »عملها 
األطراف  مع  الوصول  محاولة  وهو  الحقيقي 
ويوحد  البلد  ينقذ  حل  إلى  جميعها  الليبية 

مؤسساتنا«.
قناة  نقلتها  التي  تصريحاته  وتضمنت 
إنه »إذا  القول  انتخابه،  بانوراما« عقب  »ليبيا 
مددنا جميعا أيدينا إلى بعضنا البعض وسرنا 
مشاكلنا.  سنحل  اهلل  بعون  الطريق  هذا  في 
أن  ــى  إل الفتا  للجميع«،  مــمــدودة  أيدينا 

وسنقوم  السريع  »التواصل  سيبدأ  المجلس 
المدن  كــل  ــى  إل وسريعة  عاجلة  ــارات  ــزي ب
الليبية  السياسية  األطــراف  كل  وإلى  الليبية 
االجتماعية  الفعاليات  أيضا  السياسية  وغير 
صفنا  لم  محاولة  في  العسكرية،  واألطــراف 
لمحاولة  بسرعة  البرلمان  مع  التواصل  وأيضا 

فك هذا االنسداد«.
وبينما تحدث البعض عن أن جماعة اإلخوان 
أتيحت  التي  الفرصة  تستغل  ربما  المسلمين 
لما  مخالف  سرد  في  للتغريد  ليبيا  في  إليها 

من  عربية  دول  بعدة  الجماعة  له  تتعرض 
أن  نعتقد  »نحن  قال  المشري  فإن  انتكاسات، 
المرحلة االنتقالية يجب أن تنتهي بأسرع وقت 
ممكن وسأعمل جهدي أنا وزمالئي ... ونحاول 
أن نخرج من هذه المرحلة االنتقالية إلى مرحلة 

دائمة إلى مرحلة دستورية إلى انتخابات«.
في هذه األثناء علق مبعوث األمم المتحدة 
العملية  مثمنا  ســالمــة،  غسان  ليبيا  ــدى  ل
أظهرتها  التي  والمؤسسية  الديمقراطية 
حين  المجلس،  رئاسة  هيئة  مكتب  انتخابات 
اإلثنين  اجتماع  خالل  للمشري  التهنئة  قدم 
حيث  طرابلس،  العاصمة  في  المجلس  بمقر 

من  المتحدة  األمــم  عمل  »خطة  إلى  تطرق 
أجل  مــن  المتواصلة  والجهود  ليبيا  أجــل 

تعديل االتفاق السياسي«.
المقهور،  المحامية عزة  إزاء ما سبق علقت 
يذكر«  وزن  له  يعد  »لم  الدولة  مجلس  بأن 
بعد خروج عبد الرحمن السويحلي من رئاسة 
»فشال  يعد  األمر  هذا  أن  معتبرة  المجلس، 
الواحد  مجالسه  بتحلل  الصخيرات  التفاق  آخر 
حين  ذلك  من  ألبعد  ذهبت  بل  اآلخــر«،  تلو 
يذكر،  وزن  اليوم  للمجلس  يكون  »لن  قالت 
السابق،  األممية كما  البعثة  تتعامل معه  ولن 
من  الصلة  ذات  األجنبية  الــدول  وستنأى 

التعاون معه«.
الخاطئة  »التشكيلة  إن  القول  وتابعت 
لمجلس الدولة أدت إلى خلق تحالف مصلحي 
والمنفعة  الجهوية  على  قــائــم  ومنفعي 
القائل  بالمثل  وعمال  آخــر،  على  تيار  وغلبة 
االنتخابات  نتيجة  كانت  دقيقنا  في  زيتنا 
لليبيا  األممية  البعثة  »أن  ورأت  األخــيــرة«، 
كل  تجاوزت  الجديدة  رئيسها  لخطة  وفقا 
الجديدة  الخطة  هذه  وأن  الصخيرات  أجسام 
الصخيرات وهي  باتفاق  لها بكم وال  ال عالقة 
الجامع  للمؤتمر  تمهيدا  الوطنية  الملتقيات 

وغدا لناظره قريب«.
مجلس  عضو  اعتبر  سبق  مما  خالف  على 
المشري  انتخاب  أن  دومــة،  مصباح  النواب، 
تركيبة  يمثل  للدولة  األعلى  للمجلس  رئيسا 
إلى  داعيا  المجلس،  في  السياسية  القوى 
ضرورة »فتح قناة تواصل مباشرة مع مجلس 
التعثر  من  والخروج  الفجوة  لتضييق  النواب 

السياسي«.
الوسط«،   « إلى  تصريح  في  دومــة  وأزال 
لدينا  التي  الشخصيات  »من هذه  تخوفات  أية 
األزمة  إنهاء  إلى  وندعو  مسبق،  تواصل  معها 
الراهنة«، معبرا عن أمله في »أن يكون الوطن 
متفائال  الجديد«،  المجلس  رئاسة  أعين  نصب 
»أرى  وقال:  الرئاسة،  في  الشباب  بوجود  أيضا 
الموعد  فــي  ستكون  الجديدة  الرئاسة  أن 
بعيدا  الليبي،  السياسي  الوفاق  لتحقيق 

عن التجاذبات السياسية الضيقة«.
للمجلس  الجديد  الرئيس  ويمتلك 
في  الخبرات  من  سجال  للدولة  األعلى 
باإلضافة  والمالي،  االقتصادي  المجال 
عضوا  كــان  إداريـــة  مناصب  عــدة  إلــى 
الزاوية طيلة فترة  إدارة مدينة  للجنة  مؤسسا 
األول  المؤتمر  في  مشاركا  وعضوا  الثورة، 
ورئيس  الدوحة،  بمدينة  المحلية  للمجالس 
اللجنة الليبية لإلغاثة بتونس في العام 2011، 

ومنسقا عام لإلغاثة بالمنطقة الغربية بليبيا.
الوطني  للمؤتمر  عضوا  »المشري«  انتخب 
عضوا  ــم  ث  ،2012 أغــســطــس  ــي  ف ــام  ــع ال
عقب  تشكل  الذي  للدولة  األعلى  بالمجلس 
وعضوا   ،2016 مطلع  الصخيرات  اتــفــاق 
وعضوا   ،2013 يناير  من  العربي  بالبرلمان 
للجنة  وعضوا  القومي  األمــن  للجنة  ومقررا 
العام،  الوطني  بالمؤتمر  والصناعة  االقتصاد 
بالبرلمان  والمالية  االقتصاد  للجنة  وعضوا 

العربي.
لهيئة  العام  المدير  منصب  في  وعمل 
ومقررا  ــزكــاة،  ال وشـــؤون  لــألوقــاف  العامة 
بالمجلس  التنفيذي  المكتب  الجتماعات 
الطاقات  لقسم  ورئيسا  االنتقالي،  الوطني 
واالستثمار  للتمليك  العامة  بالهيئة  المتجددة 
بالهيئة  اللجنة  شؤون  لمكتب  ومديرا   ،2010
ومساعدا   ،2009 واالستثمار  للتمليك  العامة 
في  الــصــادرات  تنمية  بمركز  العام  للمدير 
المراقبة  للجنة  ورئيسا   ،2007 أغسطس 
وتقنية  واالتصاالت  للبريد  الليبية  بالشركة 

القابضة. المعلومات 
الشؤون  إدارة  مدير  مناصب  في  عمل  كما 
الصادرات  تنمية  بمركز  والمالية  اإلداريــة 
المالية  ــشــؤون  ال لقسم  ورئــيــســا   ،2007
2002، ومديرا إلدارة  العامة للتمليك  بالهيئة 
الياقوت  بشركة  والمالية  ــة  اإلداري الشؤون 
2002، ورئيسا  العقاري  لإلنشاءات واالستثمار 
للبريد  الليبية  بالشركة  المراقبة  للجنة 

واالتصاالت وتقنية المعلومات القابضة.
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انتخب رئيسا خلفا لـ »السويحلي«

هل ينجح »املشري« في مهمة إنقاذ العملية السياسية؟

● اجتماع مكتب رئاسة المجلس األعلى للدولة برؤساء اللجان في مقر المجلس

● تصاعد االشتباكات أدى إلى إعالن الطوارئ في الجنوب

● مصباح دومة● عزة المقهور● غسان سالمة

عزة المقهور: مجلس الدولة »لم 
يعد له وزن« ولن تتعامل معه 
البعثة األممية وستنأى الدول 

األجنبية ذات الصلة من التعاون معه

دومة: ال تخوفات من قيادة 
المجلس الحالية لدينا معها 

تواصل مسبق وندعو 
إلى إنهاء األزمة الراهنة

المشري: المجلس يبدأ التواصل السريع وزيارات عاجلة إلى كل المدن واألطراف السياسية وغير السياسية وأيدينا ممدوة للجميع

الجيش يحشد لتحرير درنة

طـوارئ فـي الجـنوب
تردي األوضاع األمنية والمعيشية بالمنطقة

أعلنت القوات المسلحة الليبية أن كافة المحاوالت التي جرت 
بشأن مدينة  إلى حل سلمي  للتوصل  الماضية  الفترة  خالل 
درنة لم تسفر عن نتائج إيجابية، خاصة أن العديد من الشباب 
»ال يزال ملتحقا بالجماعات اإلرهابية«، وفق الناطق الرسمي 

باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري.
القيادة  إن  األربعاء،  صحفي  مؤتمر  في  المسماري،  وقال 
العامة وجهت نداء أخيرا إلى »المغرر بهم« في درنة، مؤكدا أن 
القوات المسلحة ستدخل المدينة »مهما كانت الظروف«، الفتا 
إلى أن القيادة العامة »أجرت مناقشات مع أعيان وعقالء ولكن 

لألسف مازال بعض الشباب ملتحقا بالجماعات اإلرهابية«.
وأكد المسماري »أن القوات المسلحة ستدخل مدينة درنة 
مهما كانت الظروف وعلى من غرر بهم أن يسترجعوا التاريخ 
ويسألوا من كانوا في الصابري وقنفودة«، مطالبا المطلوبين 
إلى  المدينة بتسليم أنفسهم  للجهات األمنية والجنائية في 

»عقالء المدينة ومشائخها«.
وكشف المسماري عن وجود »63 عنصرا أجنبيا« مع مقاتلي 
مجلس شورى مجاهدي درنة، وأن أغلبهم يحملون الجنسيات 

القوات  أن  على  مشددا  والسودانية،  والمصرية  التونسية 
المسلحة لن تسمح »ألي عصابة فرض سلطتها على مدينة 

معينة، فقد احتلوا بنغازي ثم انتهوا«.
المسلحة،  للقوات  العام  القائد  تصريحات  عقب  ذلك  جاء 
المشير خليفة حفتر، التي قال فيها: »إن المواطنين يطالبون 
بتحرير درنة ونحن سنتحرك لتحريرها«، مشيرا إلى أن القيادة 

كانت تعتقد »أن هناك حال سلميا يخفف علينا نزيف الدم«.
التصريح الذي نشره مكتب اإلعالم بالقيادة العامة للقوات 
المسلحة الليبية، الثالثاء، على صفحته الرسمية بـ»فيسبوك« 
أعرب فيه المشير خليفة حفتر عن »أسفه لطول مدة تحرير 

مدينة درنة«.
وتقبع مدينة درنة تحت سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة 
تسمى »مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها«، ال تعترف 
بأي من األجسام السياسية القائمة في ليبيا. كما يعاني أهالي 
مدينة درنة أوضاعا إنسانية صعبة من الحصار الذي تفرضه 
غرفة عمليات »عمر المختار« التابعة للقيادة العامة للجيش، حيث 

نقص حاد في الخبز والمواد الغذائية والمواد الطبية والوقود.

القيادة العامة أجرت مناقشات مع األعيان لم تصل لنتيجة



المشاهد  أكثر  من  واحد  على  الستار  ُأســدل 
التي  والتنكيل  الخطف  لعمليات  المأساوية 
حيث  األخيرة،  السنوات  خالل  ليبيا  شهدتها 
التي  الشرشاري،  عائلة  أطفال  قصة  تضمنت 
حتى  بالخطف  ــدءًا  ب مثيرة  تفاصيل  شملت 
للجرائم  المكتملة  األركان  الرفات،  على  العثور 
الحصول  بغرض  أطفال  بخطف  بــدءًا  البشعة 
رفض  ثم  عامين،  على  يزيد  لما  فدية  على 
تخاذل  إلى  إنسانية وصوالً  لنداءات  االستجابة 
األطفال،  عن  ــراج  اإلف في  الرسمية  األجسام 

وفق اتهامات العائلة المكلومة. 
الخطف،  عملية  على  عامين  من  أكثر  وبعد 
األطــفــال  رفـــات  على  الماضي  السبت  عثر 
الواقعة  الغابات  إحدى  في  مدفونين  الثالثة 
العاصمة  غرب  كلم   60( صرمان  بلدة  جنوب 
مأساوية  نهاية  عن  الستار  ليسدل  طرابلس(، 

لجريمة هزت الرأي العام الليبي.
عمليات  الماضية  األشهر  خالل  وتكررت 
والمسؤولين  المواطنين  طالت  التي  الخطف 
التي  األهــداف  تنوعت  فيما  ســواء،  حٍد  على 
طلب  بين  مــا  العمليات  تلك  وراء  وقفت 
فريق  نقل  فيما  سياسي،  ابتزاز  أو  الفدية 
عن  قصصا  بليبيا  المعني  األممي  الخبراء 
عناصر تابعة لمليشيات وجماعات مسلحة عن 

ضحايا جرى احتجازهم.
الشرشاري  عائلة  أطفال  قصة  أثارت  وفيما 
فإن  ودولــيــة،  محلية  وإدانــة  وغضبًا  جــدالً 
األمنية  الجهات  من  الواردة  التفاصيل  أغلب 
الحصول  بغرض  تأتي  العملية  أن  إلى  تشير 
األطفال  رفات  على  العثور  لكن  فدية،  على 
الخطف  من  الغرض  حول  أخرى  شكوكا  يثير 
تلك  مثل  ترتكب  الــتــي  الــعــصــابــات  ــون  ك
للحصول  التفاوض  مراحل  في  تدخل  الجرائم 

مكسبا  يمثل  أقلها  مالية  مبالغ  على 
بالنسبة لهم، بخالف عملية القتل التي 
وهو  لهم،  مكاسب  أية  عن  تسفر  لم 

ما يزيد القضية غموضًا.
الغربية  فرع  الجنائية  المباحث  جهاز 
رفــات  على  العثور  أعلن  جانبه  مــن 
»غابة  في  مدفونة  الثالثة  األطــفــال 

انتشالها  بعد  صرمان،  بلدة  جنوب  البراعم« 
من موقع الدفن بأمر من رئيس نيابة صرمان 
الطبيب  إبالغ  بعد  الجنائي  المصور  وبحضور 
إطــار  فــي  العامة  النيابة  وإخــطــار  الشرعي 
إجراءات التحقيق في القضية، بحسب ما نشره 

الجهاز عبر صفحته على »فيسبوك«.
انتشالها  فور  الثالثة  األطفال  رفات  ونقلت 
من موقع الدفن إلى مستشفى صرامان العام، 
لـ»الوسط«  معتوق،  حمزة  مديره  أكد  الذي 
فحص  على  اآلن  يعمل  الشرعي  »الطبيب  أن 
يكون  أن  مرجحا  متحللة«  وجدت  التي  الجثث 
عام  »مــن  فترة  في  قـتلوا  الثالثة  األطفال 

ونصف العام إلى عامين«.
»الوسط«  أجرته  اتصال  في  معتوق  وأشار 
إلى أن »التقرير المبدئي للطب الشرعي يؤكد 
لم  »أي  الرفات  في  نارية«  أعيرة  وجود  عدم 
وصفه.  حد  على  بالرصاص«  رميا  يموتوا 
العائلة  أفراد  أحد  الشرشاري  فرحات  قال  فيما 
صدور  انتظار  في  إنهم  الوسط«  لـ»بوابة 

تقرير الطب الشرعي.
أحد  إن  لـــ»الــوســط«  أمني  مصدر  ــال  وق
الردع  قوة  لدى  المعتقل  النمري  عائلة  أبناء 
الخاصة في العاصمة طرابلس »هو من اعترف 
في  رفاتهم  ووجــدوا  مدة  منذ  األطفال  بقتل 
في  قـتلوا  األطفال  أن  إلى  مشيرا  الزاوية«، 

وقت مبكر.
وصباح الخميس 15 مارس الماضي، نفذت 
عائلة  لمنزل  مداهمة  مشتركة  أمنية  قــوة 
المحجوبي في منطقة ذكري  النمري مصطفى 
أسفرت  صرمان،  لبلدة  الشرقية  األحياء  أحد 
عن إصابة النمري ومقتل أشقائه الخمسة في 

تبادل إطالق النار مع القوة األمنية.
وذكرت مصادر أمنية حينها لـ»الوسط« أن 
»اعترافات  خلفية  على  جاءت  المداهمة  عملية 
مقبوض عليهم من قبل األجهزة األمنية وقوة 
مقابل  خطف  قضايا  بخصوص  الخاصة  الردع 
الشرشاري  أطفال  قضية  أبرزها  مالية  فدية 

والغنودي والبهلول وقضايا قتل بالمدينة«.
العملية  الوحيد بشأن  المرئي  اإلصدار  وفي 

معلومات  بالعجيالت  الجنائية  المباحث  كشفت 
اعترافات  نشرت  حين  القضية،  في  جديدة 
البشير  علي  الرحمن  عبد  يدعى  لشخص 
الرقيق من سكان مدينة الزاوية الذي قال إن 
 7 من  مكونة  الواقعة  ارتكبت  التي  المجموعة 
وتمركزوا  صرمان  بلدة  إلى  انطلقوا  أشخاص 
الــدوران،  جزيرة  عند  صرمان  »سيمافرو  في 
يدعى  شخص  من  تنفيذ  إشــارة  وانتظرنا 
باسط الصرماني متواجد في مدينة صبراتة«.

الصرماني  قيام  سبب  أن  الرقيق  وكشف 
باالتصاالت من صبراتة جاء من أجل »التمويه 
وليكون المصدر من مكان يتواجد فيه تنظيم 
الصرماني  باسط  »أعطى  متابعا:  داعــش«، 
وقام  بسالحنا  السيارت  من  ونزلنا  ــارة  اإلش
العر وعبد السالم اغرودة بإحضار  الكريم  عبد 
نوع  سيارتنا  فــي  لنا  وسلموهم  األطــفــال 
القارة  ومحمد  أنا  بها  غادرنا  التي  )شيفرليت( 
وأحمد  الرابطي  وأمير  بـ)الحمحوم(  الملقب 
قدارة عبر الطريق الساحلي إلى مدينة الزاوية 
في  ووضعناهم  المصفاة  سكنية  إلى  ومنها 

منزل عبد السالم الجالط«.
الشرشاري  ريــاض  طالب  ذلك  أعقاب  في 
اإلعدام«  حكم  بـ»تنفيذ  الثالثة  األطفال  والد 
وقتل  خــطــف  بــجــريــمــة  الــمــتــورطــيــن  فــي 
لـ»تخاذل  الجريمة  مسؤولية  محماًل  أطفاله، 
وغياب  ليبيا  غــرب  والسلطات  المسؤولين 
»سيقاضي  أنــه  إلــى  الفتًا  واألمـــن«،  الدولة 
القتلة ولن يرتاح أو يهدأ له بال إال بعد تنفيذ 

حكم اإلعدام ضدهم«.
»العربية  لقناة  الشرشاري في حديثه  وذكر 
الصادق  السابق  المفتي  أن  اإلثنين  الحدث« 
التدخل  على  القدرة  لديه  »كانت  الغرياني 
»لم  –الغرياني-  لكنه  الكارثة«،  حدوث  ومنع 
يحاول  ولم  األطفال  إلنقاذ  أهمية  أي  يعط 

حل المشكلة«.
وأشار إلى أنه تواصل مع الصادق الغرياني 
ومنع  التدخل  على  القدرة  لديه  كانت  »الذي 
أنه  باعتبار  بأبنائي،  حلت  التي  الكارثة  حدوث 
الخاطفة  باألطراف  جيدة  عالقات  تربطه  كانت 

التي ينتمون لها«، معبرًا عن  القبائل  وبأعيان 
»أمله في أن يتم تطهير البالد من المجرمين 
طفل  أي  يلقى  ال  حتى  المسلحة،  والعصابات 

آخر مصير أبنائه«.
ــات  إدان الــحــادث  لقي  الصعيد  هــذا  على 
واحدة  ليبيا كونها  واسعة من مختلف مناطق 
الخطف  لحوادث  المأساوية  المشاهد  أكثر  من 
السنوات  خالل  البالد  تشهدها  التي  والتنكيل 
األمنية  الفوضى  باستمرار  منددة  األخيرة. 
الجناة  بتقديم  المختصة  الجهات  ومطالبة 

للعدالة.
الشهداء  شــؤون  لجنة  طالبت  جهتها  من 
الــنــواب،  بمجلس  والمفقودين  والــجــرحــى 
كل  حق  في  العقوبة  أقصى  بتطبيق  االثنين، 
مجرم ساهم في قتل أطفال الشرشاري، وذلك 

بمكتب  العام  المدعي  إلى  رسمية  رسالة  في 
النائب العام بالمحكمة العليا بطرابلس.

عطية  مفتاح  النائب  اللجنة  مقرر  ــا  ودع
»الوسط«  اطلعت  التي  الرسالة  في  الشاعري، 
يكون  أن  ــرورة  ضـ ــى  إل منها  نسخة  على 
»القصاص في حضور ذوي األطفال الشهداء«، 
الفتًا  النواب،  لمجلس  الرسمي  الموقع  حسب 
لما  »تعزيرًا  يأتي  العلني  القصاص  أن  إلى 
لها جبين  يندى  المجرمون من جريمة  اقترفه 

اإلنسانية ورادعاً لكل من ال وازع له«.
الرسمي  المتحدث  قــال  األثــنــاء  هــذه  في 
باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
المجلس  رئيس  إن  السالك،  محمد  الوطني، 
الدولة  ألجهزة  تعليمات  أصــدر  السراج  فائز 
عن  والكشف  التحقيقات  لتكثيف  المعنية 

وتفاصيل  الشرشاري  أبناء  مقتل  جريمة  أبعاد 
المتورطين بها.

جاءت  التي  السالك  تصريحات  وتضمنت 
السراج  أن  اإلثنين،  عقده  صحفي  مؤتمر  في 
مرتكبي  لينال  العدالة  »تطبيق  بضرورة  وجه 
ــادل الــذي  ــع ــزاءهــم والــعــقــاب ال الــواقــعــة ج

يستحقونه على جريمتهم النكراء«، مشيرًا إلى 
مع  الكامل  الرئاسي  المجلس  رئيس  »تضامن 

أسرة الشرشاري المكلومة«.
أفرادها  كــان  مسلحة  مجموعة  وخطفت 
األطــفــال  ــارات  ــســي ال مــن  ــددا  عـ يستقلون 
أعوام(   8( ومحمد  عاما(   12( »ذهب  الثالثة: 
وعبدالحميد )5 أعوام(« في 2 ديسمبر 2015، 
بعد اعتراض سيارة العائلة عندما كان األطفال 
المدرسة  إلى  طريقهم  في  والدتهم  رفقة 
رصاصا  أطلقوا  بعدما  صرمان  بلدة  داخــل 
كثيفا أسفر عن إصابة السائق وخطف األطفال. 
من  العديد  نظم  الماضية  الفترة  وخــالل 
بالتحرك  للمطالبة  تظاهرات  المواطنين 
عائلة  مــع  تضامنا  ــال  ــف األط عــن  ــراج  ــإف ل
الجزائر  ميدان  في  آخرها  كــان  الشرشاري، 
مــارس   9 ــوم  ي طرابلس  العاصمة  ــط  وس

الماضي، لكن دون جدوى.
والــد  قــدم  الماضي  ــارس  م مطلع  وفــي 
ــاض  ــال الــلــيــبــي، ري ــم ــال رجـــل األع ــف األط
المفوض  إلى  عريضة  الشرشاري،  عبدالحميد 
اإلنسان،  لحقوق  المتحدة  باألمم  السامي 
أجل  مــن  الحسين،  ــد  رع بــن  ــد  زي األمــيــر 
أطفاله  مصير  عن  الكشف  في  مساعدته 

المخطوفين. الثالثة 
 2016 يناير   9 فــي  صــرمــان  وشــهــدت 
البلدة  من  مسلحين  بين  عنيفة  اشتباكات 
مجموعة  وعناصر  جهة  من  صبراتة  ومدينة 
عائلة  إلى  نسبة  بـ»النمرية«  معروفة  مسلحة 
خطف  خلفية  على  قناصة،  بينهم  »النمري«، 
حينها  أسفرت  الشرشاري،  عائلة  أبناء  أطفال 
صرمان  من  اثنان  قتلى،  أربعة  سقوط  عن 
ومثلهما من صبراتة، باإلضافة إلى عدد من 

الجرحى.
شريط  بث  أعقاب  في  االشتباكات  وجاءت 
بها  أدلى  اعترافات  تضمن  حينها،  فيديو، 
الشرشاري  أطفال  بخطف  المتهمين  أحــد 
األسماء  من  عدد  عن  كشف  حيث  الثالثة، 
شخص  بينهم  من  الجريمة  في  المشاركة 

ينتمي إلى عائلة النمري.

حول  الماضية  ــام  األي خالل  األنباء  تضاربت 
المشير  للجيش  العام  للقائد  الصحية  الحالة 
خليفة حفتر، حيث أفادت صحف فرنسية بنقل 
حفتر للعالج في باريس، وهو ما نفته القيادة 
تحدث  المنتصف  وفي  وتفصياًل،  جملة  العامة 
حفتر  المشير  صحة  تحّسن  عن  طبي  مصدر 

و»تجاوز حالة الخطورة«.
عن  نقلت  الفرنسية  »لوموند«  جريدة 
 74( حفتر  أن  أكــدت  متطابقة  مصادر  عدة 
إلى  الفتة  األردن،  عبر  فرنسا  إلى  ُنقل  عاما( 
صحته  ألن  وحساسا  سريا  يظل  ــر  »األم أن 
ليبيا«،  في  وعسكرية  سياسية  قضية  تعتبر 
القائد  من  المقربين  أحد  عن  نقلت  لكّنها 
األردن  في  حفتر  »إن  قوله:  للجيش  العام 
حالة  في  وهــو  سياسية،  مفاوضات  ــراء  إلج
ينشرها  التي  »الشائعات  مستنكرا  جيدة«، 
لتشير  عادت  الجريدة  أّن  غير  اإلسالميون«، 
معارضا  ــزال  ي ال  كونه  رغــم  حفتر  أّن  إلــى 
فقد  طرابلس  في  الوطني  الوفاق  لحكومة 
الغربية،  القوى  لبعض  متميزا  محاورا  أصبح 

الحريصة على تسريع حل األزمة الليبية.
األمر نفسه أكدته صحيفة »لوموند افريك« 
الفرنسية، بقولها إن القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر، نقل من العاصمة األردنية 
عّمان إلى أحد مستشفيات باريس، إثر تعرضه 
لـ»سكتة دماغية«، لكّنها عادت أيضا لتنقل على 
لسان بعض أقاربه نفي تلك األخبار، مؤكدين 
أن المشير حفتر في األردن إلجراء »مفاوضات 

سياسية وهو في حالة جيدة«.

عبر  فانسو،  إيجو  الفرنسي  الصحفي  وقال 
الموقع اإللكتروني للجريدة األربعاء، إن مصدرا 
دبلوماسيا رفيع المستوى، أكد أن حفتر يتلقى 
أبريل،   5 منذ  بباريس،  مستشفى  في  العالج 
مصدر  بها  أفاد  التي  المعلومات  نفس  وهي 
رفيع بالحكومة الموقتة طلب عدم ذكر اسمه 
إن  قال  حيث  »الوسط«  إلى  تصريحات  في 
حفتر تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها إلى 

عمان، ومن هناك نقل إلى باريس.
لـ»الوسط«  طبي  مصدر  قال  سبق  ما  إزاء 

المشير  الليبي  للجيش  العام  القائد  صحة  إن 
حالة  تجاوز  بعدما  مستمر  تحّسن  في  خليفة 
بقاءه  يتطلب  يزال  ال  األمر  أّن  غير  الخطورة، 
قائالً:  فرنسا،  في  الطبية  المراقبة  تحت  أليام 
وأن  حفتر«  المشير  حياة  على  خطورة  »ال 
»معلومة إصابته بسكتة دماغية غير صحيحة«.

الرسمي  الناطق  أكد  على خالف مما سبق 
باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد 
حفتر  خليفة  المشير  أن  المسماري  أحمد 
القيادة  عمل  ويتابع  ممتازة  صحية  بـ»حالة 
األنباء  كافة  قاطع  بشكل  نافيا  العامة«، 
عارضة  صحية  ألزمة  تعرضه  سواء  السابقة، 

أو شديدة.
حسابه  على  تغريدة  في  المسماري  وذهب 
»تويتر«  القصيرة  التدوينات  موقع  على 
حول  المتداولة  لألخبار  صحة  »ال  قال  بعدما 
المشير  أن  إلى  العام«،  للقائد  الصحي  الوضع 
العامة  القيادة  عمل  »يتابع  حفتر  خليفة 
خاصة  العسكرية  والمناطق  العمليات  وغرف 

المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار«.
األمر نفسه أكده مدير مكتب إعالم القيادة 
القائد  أّن  على  شدد  حيث  العبيدي،  خليفة 
أن  مؤكدا  صحية،  لوعكة  يتعرض  لم  العام 
حفتر »يتابع التجهيزات النهائية لمعركة تحرير 
الليبية في  األنباء  نقلته وكالة  ما  درنة« وفق 
مهتم  »الجيش  أّن  على  شدد  حيث  البيضاء، 
وهم  اإلرهـــاب  من  الوطن  تحرير  ويشغله 
كعادتهم يحاولون تضليل الرأي العام الملتف 

حول الجيش وقائده«.
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معتوق: التقرير المبدئي للطب 
الشرعي يؤكد عدم وجود 

أعيرة نارية.. ويرجح أن يكون 
األطفال قتلوا في فترة سابقة

الشرشاري: المفتي السابق 
الصادق الغرياني »كانت لديه 

القدرة على التدخل ومنع 
حدوث الكارثة«

السراج أصدر تعليمات ألجهزة 
الدولة المعنية بتكثيف وكشف 

أبعاد الجريمة وتقديم الجناة 
للمحاكمة

عميد بلدية العزيزية في قبضة مسلحني

تضارب األنباء حول الحالة الصحية لـ »حفتر«
تقارير تتحدث عن تلقيه العالج في فرنسا والقيادة العامة تنفي

إدانات واسعة لعملية الخطف

العزيزية  بلدية  عميد  مسلحة  مجموعة  خطفت 
من أمام منزله بمنطقة الساعدية 35 كلم غرب 
مماثلة  عملية  وفي  أيــام  بعد  وذلــك  طرابلس، 
مجموعة  قبل  من  طرابلس  بلدية  عميد  لخطف 

مسلحة في العاصمة.
وقال مصدر لـ»الوسط« إن مسلحين مجهولين 
العزيزية  بلدية  عميد  الماضي،  السبت  خطفوا، 
بمنطقة  منزله  أمــام  من  الطيف  صالح  جمال 
الساعدية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة وإدانات 
وسط مطالبات بضرورة اإلفراج الفوري عنه، من 
بينها بيان أصدره المجلس االجتماعي لقبيلة أوالد 

صالح بورشفانة الذي دان الحادث.
ووطالب المجلس في بيان »جميع أبناء القبيلة 
بالتحلي بالحكمة، وضبط النفس«، معرًبا عن تقديره 
الضبطية  السلطات  قبل  من  المبذولة  للجهود 
الجناة،  وكشف  الحقيقة،  عن  البحث  في  المحلية 

داعًيا جميع السلطات بتحمل كامل مسؤولياتها في 
بسط األمن، وحماية المواطنين، ومضاعفة الجهود 
المبذولة لكشف الحقيقة ومالحقة الجناة، والقبض 

عليهم وتسليمهم للعدالة.
مسلحة  مجموعة  خطفت  متصل  سياق  وفي 
ثالثة شبان بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا، واقتادتهم 
من  متًرا  كيلو   30 بعد  على  الخاصة  بسيارتهم 
منطقة الفقهاء جنوب الجفرة، وفق مصدر عسكري 
وأشرف  بشير  أحمد  »أشرف  هم  الشباب  إن  قال 

أحميد حسون وبشير أحمد بشير«.
اعتبر  فقد  الخطف،  ظاهرة  تــزايــدت  وبينما 
مراقبون أن ذلك مؤشر خطير يهدف إلى إجهاض 
الحل السياسي في البالد، ال سيما بعد أن بدأ عمداء 
المجالس البلدية من جميع المدن عقد ملتقيات في 
على  والضغط  السياسي  االنقسام  إلنهاء  محاولة 

األطراف السياسية لتعديل بنود االتفاق السياسي.

●  رفات أطفال الشرشاري●  رياض الشرشاري

●  فائز السراج

●  خليفه حفتر

العثور على الرفات بعد نحو عامين.. وغموض حول دوافع الجناة

أطفال الشرشاري.. نهاية مأساوية لـ »جريمة مستمرة«

اعترافات متهم: المجموعة التي ارتكبت الواقعة مكونة من 7 أشخاص وتلقوا إشارة التنفيذ من شخص يدعى باسط الصرماني متواجد في صبراتة

مصدر طبي: حفتر تجاوز 
حالة الخطورة لكنه يتطلب 

بقاءه أليام تحت المراقبة 
الطبية في فرنسا



عن  »المونيتور«  موقع  نشره  تقرير  تحدث 
ألسباب  ليبيا  في  الخطف  عمليات  انتعاش 
القانون  غياب  وسط  وأيديولوجية،  سياسية 
»الخطف  إن  وقال  الرادعة،  اإلجراءات  وغياب 

أصبح تجارة تزدهر بشكل متنام في ليبيا«.
 ،2014 منذ  االقتصاد  انهيار  إن  ــال  وق
ما  يغذيان  أهلية  حرب  نحو  الدولة  وانــزالق 
الفدية«،  مقابل  الخطف  »تجارة  عليه  أطلق 
سياسية  ألسباب  المئات  خطف  إلــى  الفتا 
فدية  على  الحصول  مقابل  وأيديولوجية 
مالية. ورغم عمليات الخطف المتفشية، يقول 
لديها  المتنافسة  الليبية  السلطات  إن  نشطاء 
قليل من السلطة والحافز من أجل إيقاف تلك 

األنشطة، بحسب التقرير.
واشنطن  مدينة  مقره  الموقع،  وذكــر 
ومجموعات  إجرامية  عصابات  أن  األميركية، 
ظل  في  األشــخــاص،  مئات  خطفت  مسلحة 
 .2011 عقب  الفوضى  وانتشار  القانون  غياب 
ألعداد  دقيقة  وإحصاءات  أرقــام  غياب  ومع 
إلى  حقوقية  مجموعات  تشير  المخطوفين، 
منذ  حدة  أكثر  بشكل  الخطف  عمليات  ارتفاع 

العام 2014.

خطف ألسباب دينية
الليبية  الجمعية  مؤسس  عن  التقرير  ونقل 
أحمد  اإلنـــســـان،  ــوق  وحــق للديمقراطية 
الشركسي، أنه »على الحكومة التحرك والعمل 
لوقف تلك الظاهرة، ألنها تدمر مظاهر الحياة 
الجمعية  وأنشئت  ليبيا«.  في  كافة  المدينة 
بالتواصل  معنية  وهي  الماضي،  فبراير  في 
أجل  من  والضغط  المخطوفين،  عائالت  مع 
التحقيق في تلك الحوادث. وتعمل على وضع 
قاعدة بيانات لالستمرار في تعقب المخطوفين. 
شخصا،   60 أسماء  اآلن  حتى  الالئحة  وتضم 

ويجري إضافة أسماء جديدة بصفة يومية.
هو  الالئحة  إلى  المضافة  األسماء  وآخــر 
المختفي في أغسطس  عبدالمطلب سرحاني، 
خطف  سبب  أن  عائلته  وتعتقد   .2017
تقرير  بحسب  صوفيا،  لكونه  يرجع  سرحاني 

»المونيتور«.

هو  آخــر  شخصا  أن  أيضا  التقرير  ــر  وذك
نفسه،  للسبب  خطفه  جرى  الفايسي،  مالك 
ولم   ،2011 يناير  في  مسالته  مدينة  من 
 22 الفايسي  وكان  اآلن.  إلى  مصيره  يعرف 

عاما فقط وقت اختفائه، وعرف عنه معارضته 
عالنية  وتحدث  السلفيين،  ممارسات  بعض 
ــاءوا  أس مــن  السلفيين،  المتشددين  ضــد 

للمواقع الصوفية.
الفايسي،  إدريس  عن  »المونيتور«  ونقل 
لطلب  معه  يتواصل  لم  أحدا  أن  مالك،  والد 
أجبر  إنــه  ــال  وق نجله،  اختفاء  منذ  الفدية 
مساعدة  دون  بمفرده  مالك  عــن  للبحث 
التواصل  مــن  تمكن  حتى  السلطات  مــن 
مارس  اإلنسان  لحقوق  الليبية  الجمعية  مع 

الماضي.

»تقاعس مستمر«
حاالت  ارتفاع  إلى  »المونيتور«  تقرير  ولفت 
اعتبره  ما  ظل  في  أخيرا،  والخطف  االختفاء 
وقالت  السلطات«.  قبل  من  مستمرا  »تقاعسا 
الوفاق  لحكومة  التابعة  الخارجية  وزارة  بيانات 
مدينة  في  خطفوا  شخصا   189 إن  الوطني 
68 في  2017، مع خطف  طرابلس في مارس 

أبريل.
واألسوأ من ذلك، قال التقرير إن »حكومة 
للتحقيق  لجنة  بعد  تنشأ  لم  الوطني  الوفاق 

كان  لجنة  وهي  المختفين،  هؤالء  مصير  في 
2016 بحسب  فبراير  إنشاؤها في  المقرر  من 

االتفاق السياسي الليبي«.
لحقوق  الليبية  الجمعية  في  الناشط  وقال 
تضغط  الجمعية  إن  شمس،  سامي  اإلنسان، 
ــاق الــوطــنــي لــاللــتــزام  ــوف عــلــى حــكــومــة ال
وإنشاء  النقطة  هذه  في  السياسي  باالتفاق 
لجنة  إلى  تحتاج  »ليبيا  وقال:  للتحقيق.  لجنة 
مستقلة للتحقيق في عمليات الخطف. حكومة 
في  القانونية  الحكومة  هي  الوطني  الوفاق 
فإن  ولهذا  السياسي،  االتفاق  بموجب  ليبيا 

مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتقها«.

استخدام المجموعات المسلحة
الليبية  الجمعية  من  الضغط  استمرار  ومع 
على  المدني  المجتمع  منظمات  من  وغيرها 
تقرير  قال  باألمر،  للتحقيق  الوفاق  حكومة 
في  بدأت  الوفاق  »حكومة  إن  »المونيتور« 

توجيه مجموعات مسلحة لتعقب الخاطفين«.
قال  حروشي،  جالل  الليبي  الباحث  لكن 
بالقبض  الموكلة  المسلحة  »المجموعات  إن 
بخطف  تقوم  نفسها من  الخاطفين هي  على 
»الخطف  إن  لـ»المونيتور«  وقال  المدنيين«. 
المسلحة  للمجموعات  الدورية  األنشطة  من 
شخصا  مجموعة  أي  احتجزت  فإذا  ليبيا.  في 
احتجزت  وإذا  ابتزازه،  في  ستستمر  قيمة،  ذا 
سياسية،  مكاسب  لتحقيق  مفيد  غير  شخصا 

وقتها ستطلب فدية من أهله«.
هم  المدنيين  النشطاء  أن  التقرير  وذكر 
أكثر  وهــم  األقــســى«،  »المصير  يواجه  من 
مدينة  ففي  الشرقية.  المنطقة  في  عرضة 
مارس  حادثة خطف في   121 وقعت  أجدابيا، 
ال  لكن  بنغازي،  مدينة  في  ــزداد  وت  ،2017

تتوافر إحصاءات دقيقة عن األمر.
هي  آمنة  ليست  طرابلس  العاصمة  لكن 
جليا  ذلــك  وظهر  التقرير،  بحسب  األخــرى، 
الليبية،  الجمعية  مؤسس  احتجاز  جرى  عندما 
ــردع  ال قـــوات  يــد  على  الشركسي،  أحــمــد 
وتم  باإللحاد،  تهم  له  ووجهت  الخاصة، 
وقال  إطالقه.  قبل  أيام  ثالثة  لمدة  احتجازه 
طلب  أنه  السراج  فائز  »أخبرني  الشركسي: 
يساعدنا  أن  وآمل  إطالقي.  الدرع  قوات  من 

في البحث عن باقي المخطوفين«.
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قال موقع »استراتيجي بيج« األميركي إن ليبيا ال 
تزال في حالة فوضى بسبب مئات »الميليشيات« 
التي تنشط في البلد في ظل الرقابة المحدودة 
أن  معتبرا  السوداء،  األســواق  عن  فضال  بها، 
القضاء على هذين العنصرين وتشكيل حكومة 

موحدة هو السبيل إلحالل االستقرار في ليبيا.
وأضاف الموقع، المعني بالشؤون االستراتيجية 
العسكرية، أن كثيرا من تلك الجماعات المسلحة 
متحدة تحت مظلة حكومة الوفاق الوطني في 

مسعى للبقاء.
وقال: »في حين أن كثيرا من الدول الغربية 
تعتبر الجيش الوطني الليبي أو على األقل بعض 
قادة  أن  هي  فالحقيقة  حــرب،  مجرمي  قادته 
الفصائل المؤيدة حكومة الوفاق الوطني ليسوا 
أفضل، بل أسوأ بكثير«، مضيفا: »إن الدول العربية 
التي دعمت ألجل طويل الجيش الوطني الليبي 
وقائده خليفة حفتر تتفهم هذه الحقيقة، فضال 
عن حقيقة أن حفتر هو ببساطة قائد عسكري أكثر 

فاعلية يعرف بشكل مباشر كيف ينجح األمر«.
وتابع أن غالبية الليبيين الذين لديهم خبرة 
شخصية ضئيلة أو معدومة في اقتصاد غربي أقل 
فسادا وإنتاجية يرغبون فقط في شخص قادر 
على إنهاء كل الفوضى واأللم، وقال: »الخطوة 
األولى لتحقيق ذلك هي تشكيل حكومة موحدة، 

وهو أمر ال يزال قيد العمل«.
واعتبر الموقع أن »العقبة الرئيسة أمام تشكيل 
اإلسالمية  الميليشيات  هي  موحدة  حكومة 
العديدة في مصراتة«، مشيرا إلى وجود العشرات 
من »الميليشيات المنظمة« في ليبيا، تمثل نحو 

%80 من القوة البشرية الموجودة في البلد.
وقال إن المشكلة تتمثل في أن ما يقرب من 
مصراتة  مدينة  من  هي  »الميليشيات«  نصف 
بعد  ليبيا  في  مدينة  أكبر  ثالث  الساحلية، 
عناصر  من  كثيرا  يدعم  إذ  وبنغازي،  طرابلس 
تلك الجماعات »التعصب«، لكنها ليست متطرفة 
»ميليشيات«  أن  مضيفا  ــش«،  »داع كتنظيم 
مصراتة كانت األكثر عددا وخبرة في ليبيا عندما 

اندلعت ثورة فبراير 2011، كما أنها ساعدت في 
طرد تنظيم »داعش« من سرت في العام 2016، 
تضطلع  األخــرى  »الميليشيات«  أن  حين  في 

بمهام دفاعية.
وأضاف أن »ميليشيات مصراتة« تضم كثيرا 
ممن يدعمون »الحكم اإلسالمي«، في حين ال 
يثق كثير من الليبيين في تلك الجماعات، كما هو 
الوطني،  الوفاق  وحكومة  لحفتر  بالنسبة  الحال 

مصراتة  على  طويلة  لفترة  اعتمدت  أنها  رغم 
لتأمين قوات مسلحة يعتمد عليها للقضاء على 
»الميليشيات« الخارجة عن القانون بشكل عام 

والجماعات اإلسالمية المتطرفة بشكل خاص.
وأردف أن الليبيين يدركون أن حكم القذافي 
الزعيم  بصورة  نفسه  إظهار  على  مبنيا  كان 
اإلسالم  يستخدم  القذافي  كان  »إذ  اإلسالمي 
على مدار عقود فقد لتبرير فظائعه«، مضيفا أن 

الليبيين يعلمون كذلك أن »ميليشيات مصراتة 
تحاول فعل األمر نفسه، وتميل أكثر إلى التحالف 

مع حفتر وأي حكومة منتخبة«.

تقويض السوق السوداء
على  القضاء  أن  بيج«  »استراتيجي  موقع  ورأى 
العصابات اإلجرامية يعد حافزا رئيسا في مسعى 
تلك  تنتهج  إذ  ليبيا،  في  العام  النظام  استعادة 

والتهريب  واالبتزاز  الخطف  عمليات  العصابات 
خبراء  أن  إلى  مشيرا  للثراء،  سعيا  واالختالس 
أن ذلك  على  يتفقون  وليبيين  المتحدة  باألمم 
يعني أن األسواق السوداء وكل الجماعات الخارجة 
عن القانون ينقلون قدرا كبيرا من النقد عبر ليبيا.

وقال إن جزءا من تلك األموال تبقى في ليبيا 
لتمويل األنشطة اإلجرامية المحلية، فيما يذهب 
الجزء األكبر إلى حسابات في بنوك أجنبية يصعب 
تعقبها، مضيفا: »إن الليبيين يخشون أن يكون 
النفط  عائدات  من  كثيرا  يسرقون  قادتهم 
السوق  ويستخدمون  األجنبية  والمساعدات 

السوداء لنهب البلد«.
وأضاف أن القضاء على تلك السوق السوداء 
مهم الستئناف اقتصاد ما قبل الحرب، مشيرا إلى 
أن ذلك يتطلب حكومة موحدة بإمكانها إخضاع 
السوق  على  القضاء  أن  واعتبر  بأكمله.  البلد 
السوداء فكرة عظيمة لكنه قال: »إن ال أحد يعلم 

كيف يمكن تحقيق ذلك«.
تحتل ليبيا المركز الثاني بين دول شمال أفريقيا 

الصادر عن هيئة  العالمي  السعادة  على مؤشر 
إذ كان ينظر   ،2011 العام  المتحدة منذ  األمم 
ومالذا  الفوضى  »تعمه  بلدا  باعتبارها  إليها 
العام  كثيرا  الوضع  تحسن  لكن  لــإرهــاب«، 
الماضي، إذ حصلت ليبيا على المركز السابع عربيا 

على المؤشر.
الليبيين  إن  بيج«  »استراتيجي  موقع  وقال 
يأملون في العودة إلى األيام الخوالي قبل ثورة 
فبراير، رغم أنهم ليسوا متفائلين كثيرا بشأن 
 ،2018 للعام  السعادة  مؤشر  على  ليبيا  مركز 
فخالل األشهر الثالثة األولى من العام لم يرتفع 
إنتاج النفط، بل على النقيض انخفض %5 بسبب 
اضطرابات عمالية، إذ يرغب العمال في الحصول 

على جزء أكبر من عائدات النفط.
دفعت  الليبية  االستثمار  مؤسسة  أن  وذكر 
الجاري على تجديد تأكيدها أن األموال  الشهر 
بنك  في  المتحد  األمــم  جمدتها  التي  الليبية 
بلجيكي، البالغة 12 مليار دوالر ال تزال موجودة 
ولم تتعرض للنهب، إذ إن هناك دائما إشاعات 
نفي  رغم  المجمدة  األموال  تلك  بشأن سالمة 
األمم المتحدة تلك اإلشاعات، التي تنبع من حجم 
الفساد الذي شهده الليبيون منذ العام 2011، 
كما أن الليبيين ال يثقون في األمم المتحدة أيضا 
معتبرين أنها »منظمة فاسدة على نحو معروف 

لكنها تدعي العكس«.
الليبيين يرغبون في  وأضاف: »إن كثيرا من 
أكبر  بصورة  لكن  القذافي،  حقبة  رخــاء  عــودة 
وأفضل.. لكن دون السيطرة على البلد وعملية 
إنتاج النفط بأكملها، فإن الحكومة الجديدة ليس 
لديها أي طريقة لتحقيق األشياء الجيدة التي يتطلع 
يميل  إذ  فساد،  وجود  لها، فضال عن  الليبيون 
العديد من قادة الميليشيات إلى االستيالء على 

أموال صناديق الرعاية االجتماعية ألنفسهم«.
وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني اتفقت 
مع جارتها النيجر وكل من السودان وتشاد على 
إعادة وضع ضوابط مشتركة للحدود؛ للحد من 
العمليات اإلجرامية التي تعمل بحرية في ليبيا، 
مضيفا أن المشكلة تكمن في أن القوات الليبية 
على طول الحدود الجنوبية تنتمي إلى الجيش 

والوطني الليبي وليس حكومة الوفاق.

شكوك حول إمكانية إجراء 
انتخابات رئاسية وبرملانية

في  البريطانية  إيكونومست«  »ذي  مجلة  شككت 
في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إجــراء  إمكانية 
وقالت  الجاري،  العام  كما هو مخطط خالل  ليبيا، 
الالزمة  األساسية  العناصر  إلى  تفتقر  ليبيا  إن 
السياسية  والحريات  االنتخابات  قانون  من  لذلك، 

واألمن المطلوب.
إلى  الجديد  األمــمــي  المبعوث  أن  وتابعت 
أغسطس  تعيينه  منذ  حاول  سالمة،  غسان  ليبيا 
في  الموقع  السياسي  االتفاق  إلصــالح  الماضي 
األطــراف  جميع  توحيد  في  فشل  ــذي  ال  ،2015
سالمة  خطة  وكانت  وحدة.  حكومة  خلف  الليبية 
على  والتصويت  جامع  مؤتمر  بإقامة  تقضي 
رئاسية  انتخابات  إجراء  وبعدها  الدستور،  مسودة 

وبرلمانية بنهاية العام الجاري.
عن  تسفر  لم  سالمة  جهود  إن  المجلة  وقالت 
تقدم كبير، وتعطلت جهود تعديل االتفاق السياسي 
الجامع،  المؤتمر  يقم  ولــم  الماضي،  أكتوبر  في 
مجلس  أمــام  األخيرة  إفادته  في  سالمة  وقــال  بل 
رمضان.  شهر  قبل  يقم  لن  المؤتمر  إن  ــن  األم
موعد  تحديد  دون  اختالف،  مصدر  الدستور  ويظل 
الوفاق  حكومة  »إن  وأضــافــت:  عليه،  التصويت 
وأطلقت،  األخــيــرة،  الخطوة  إلــى  قفزت  الوطني 
وسجل  الناخبين.  لتسجيل  آليات  الماضي،  ديسمبر 

نحو مليوني شخص أسماءهم في قوائم الناخبين«.
إلجــراء  مهمة  مكونات  غياب  إلــى  لفتت  لكنها 
واألمــن  االنتخابات،  قانون  وهــي  أال  االنتخابات 
حكومة  »وجــود  إلى  مشيرة  السياسية،  والحريات 
منفصلة في شرق ليبيا، تابعة لقائد الجيش المشير 

خليفة حفتر، ترفض حكومة الوفاق«.
األخيرة  االنتخابات  إن  إيكونومست«  »ذي  وقالت 
تراجع  مع  كارثية«  »كانت   2014 في  أجريت  التي 
مما  برمتها،  العملية  حول  والخالف  الناخبين  أعداد 
أنتج برلمانين متنافسين في شرق وغرب ليبيا، ورأت 
هذه  االنتخابات  بأن  لالعتقاد  سبب  يوجد  »ال  أنه 
تسيطر  المسلحة  المجموعات  أفضل.  ستكون  المرة 
على مساحات واسعة من ليبيا، مع قمع أي معارضة. 
من  بقبضة  الشرقية  المنطقة  حفتر  خليفة  ويحكم 
»ستكون  الرئاسية  االنتخابات  أن  وأضافت  حديد«، 

مسببة لالنقسام على وجه خاص«.
وذكرت المجلة أنه من بين المرشحين المحتملين 
للرئاسة، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، 
العام  حفتر،  خليفة  التقى  »السراج  قائلة:  وأضافت 
وهو  معه  السلطة  تقاسم  على  ــق  وواف الماضي، 
بإجراء  ترحيبه  المشير  أعلن  فيما  األخير.  رفضه  ما 
في  التحرك  من  نفسه  الوقت  في  محذرا  انتخابات، 
حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة له. وال يمكن 
لكال الطرفين االتفاق حتى على مصير سيف اإلسالم 
القذافي، فبينما وافق مجلس النواب في شرق ليبيا 

على منحه عفوا عاما، يرفض السراج االعتراف به«.
وبالنسبة إلى سيف اإلسالم القذافي، قالت المجلة 
لحكم  يسمح  أال  على  مصمم  القذافي  »نجل  إن 
لالنتخابات  للترشح  طريقه  أمام  بالوقوف  باإلعدام 
يزال مكان سيف اإلسالم غير معروف  الرئاسية. وال 
لكنه  بحقه،  الصادر  اإلعــدام  حكم  رغم  اآلن،  حتى 

يأمل في الترشح«.
ليبيا،  في  المتأزم  السياسي  الوضع  رغم  لكن 
آخر،  جانب مشرق  البريطانية عن  المجلة  تحدثت 
الفتة إلى ارتفاع اإلنتاج النفطي إلى ثالثة أضعاف 
سمح  الذي  األمني  الوضع  تحسن  مع   ،2017 في 
إلى جانب  النفطية،  والموانئ  الحقول  فتح  بإعادة 
أن  »يبدو  وقالت:  المحلية،  العملة  أداء  تحسن 
أسرع  في  الحرب  من  االنتهاء  يريدون  الليبيين 

وقت ممكن«.

»استراتيجي بيج«:

ثالثة عناصر رئيسة إلحالل االستقرار في ليبيا
العقبة الرئيسة أمام تشكيل 
حكومة موحدة هي عشرات 

»الميليشيات المنظمة«، التي 
تمثل 80 % من القوة البشرية

القضاء على »العصابات اإلجرامية« 
حافز رئيس الستعادة النظام، وتنتهج 

تلك العصابات عمليات الخطف 
والتهريب واالختالس سعيا للثراء

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

»ذي إيكونومست«:

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

»المونيتور«:

الحرب وانهيار االقتصاد يغذيان »تجارة الخطف«

األسواق السوداء وكل الجماعات الخارجة عن القانون تنقل قدرا كبيرا من النقد عبر ليبيا

»السلطات الليبية المتنافسة 
لديها قليل من السلطة والحافز 

من أجل إيقاف تلك األنشطة«

● مسؤولون تونسيون بعد تحريرهم في ليبيا

● عناصر مجموعات مسلحة خالل اشتباكات سابقة في ليبيا 

● ليبيون يدلون بأصواتهم في انتخابات سابقة في ليبيا

قد  تكون  »ربما«  بأنها  البريطانية  الحكومة  اعترفت 
»الجماعة  في  سابقين  أعضاء  مع  السابق  في  تواصلت 
»القاعدة«  بتنظيم  المرتبطة  المتشددة  المقاتلة«  الليبية 
وبمنفذ تفجير مانشستر سلمان العبيدي وأسرته خالل ثورة 

فبراير 2011.
وفي رد مكتوب أرسل إلى البرلمان البريطاني ونشر قبل 
رفع البرلمان جلساته لمناسبة عيد الفصح، قال وزير الدولة 
»خالل  بيرت:  أليستر  األوسط،  الشرق  لشؤون  البريطاني 
البريطانية  الحكومة  كانت   2011 العام  الليبي في  الصراع 
المنخرطين في  الليبيين  على اتصال على نطاق واسع مع 
أن يشمل ذلك  المحتمل  القذافي. من  قوات  الصراع ضد 
المقاتلة  الليبية  اإلسالمية  الجماعة  في  سابقين  أعضاء 
الواسعة  مشاركتهم  من  كجزء  فبراير،   17 وكتيبة شهداء 

النطاق خالل هذه الفترة«.
راسل  لويد  العمال،  حزب  عن  البريطاني  النائب  وقال 
الخارجية  »وزارة  بيرت:  إلى  السؤال  وجه  الــذي  مويل، 
أخبرتني احتمالية أن يكون لديها صالت بالجماعة الليبية 
المتمردة والتي حارب في صفوفها منفذ تفجير مانشستر«، 
الشرق  وشــؤون  بالسالم  المكلف  الوزير  أكــده  ما  وهو 
البرلمان  للحزب وعضو  التابعة  الظل  األوسط في حكومة 

البريطاني، فابيان هاميلتون، مطالبا »الحكومة البريطانية 
معهم،  وتتواصل  تدعمهم  فيمن  أكثر  النظر  تمعن  بأن 

ليس فقط في ليبيا، بل في كل أرجاء العالم«.
الدولة  وزيــر  رد  أن  مويل  البريطاني  النائب  واعتبر 
مهمة«  »أسئلة  ترك  األوسط  الشرق  لشؤون  البريطاني 
أمام الحكومة للرد عليها تتعلق بما إذا كانت سهلت سفر 

العبيدي للقتال في ليبيا.
انتهجت  البريطانية  األمن  »أجهزة  أن  الموقع  وكشف 
المنفيين  لليبيين  سمحت  والتي  المفتوح  الباب  سياسة 
بالمشاركة  الليبية  الجنسية  يحملون  الذين  والبريطانيين 
في ثورة 2011 رغم أن بعضهم كان قيد اإلقامة الجبرية 
حلف  دعم  عن  فضال  ــاب،  اإلره بمكافحة  تتعلق  ألسباب 
شمال األطلسي، وشن بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة 
األميركية ضربات جوية تستهدف قوات القذافي، في صالح 

الثوار«.
حرية التنقل

حاليا  بريطانيا  في  موجودون  ليبيون  مقاتلون  ذكر 
على  قــادريــن  كــانــوا  أنهم  آي«  إيست  »مــيــدل  لموقع 
ليبيا دون »طرح أي أسئلة« عليهم منذ تفجير  إلى  السفر 
من  المقاتلة  الليبية  الجماعة  »أعضاء  وأن  مانشستر، 

المدرسة القديمة« سمح لهم بالسفر إلى البالد.
الملكي  المعهد  في  األمنية  الــدراســات  مدير  واعتبر 
إلى  تصريح  في  بانتوشي،  رافايلو  الخارجية،  للدراسات 
»تعقيد«  يظهر  األمر  ذلك  أن  آي«  إيست  »ميدل  موقع 

تكون  وضع  مع  تتعامل  كنت  »إذا  وقال:  الليبي.  الصراع 
فيه الجماعات المسلحة هي القوى المهيمنة، فأنت مضطر 
في  الحال  هو  كما  متقلب  وضع  في  ولكن  معها  للتعامل 

ليبيا«.
في  سابق  معتقل  وهو  بيك،  معظم  عن  الموقع  ونقل 
استخدام  إن  قوله   2011 العام  في  ليبيا  زار  »غوانتانامو« 
الحكومة البريطانية ودعمها ألعضاء سابقين في الجماعة 
على  معروف  »سر  هو  الليبية  الثورة  أثناء  المقاتلة  الليبية 

نطاق واسع«.
ودلل بيك على ذلك بأن عضوا سابقا بـ»الجماعة الليبية 
إنجلترا حيث  المنفى في برمنغهام في  المقاتلة« كان في 
عينته  الليبية  الحكومة  لكن  الجبرية،  اإلقامة  وضع  كان 
الزائرة،  رئيسا للفريق المعني بتأمين الشخصيات األجنبية 
مضيفا أن ذلك الشخص أمن زيارات كل من وزير الخارجية 
الفرنسي  والرئيس  كاميرون،  ديفيد  السابق  البريطاني 
األميركية  الخارجية  ووزيــرة  ســاركــوزي  نيكوال  األسبق 

السابقة هيالري كلينتون.
بريطانيا صنفتها »جماعة إرهابية«

 ،1995 العام  في  أسست  المقاتلة«  الليبية  و»الجماعة 
إال  »القاعدة«.  تنظيم  قادة  مع  وثيق  اتصال  على  وكانت 

أن الجماعة عمدت إلى النأي بنفسها عن تنظيم »القاعدة« 
ودانت استهداف التنظيم المدنيين.

العام  في  المقاتلة«  الليبية  »الجماعة  بريطانيا  وصنفت 
إلى  تسعى  بأنها  إياها  واصفة  إرهابية،  كجماعة   2005
حركة  من  »جزء  وأنها  متشددة«،  إسالمية  »دولة  إقامة 

إسالمية متشددة مستوحاة من )فكر( تنظيم القاعدة«.
»الجماعة  حل  رغم  إنه  آي«  إيست  »ميدل  موقع  وقال 
الرئيسيين  قادتها  فإن   ،2010 العام  المقاتلة« في  الليبية 
2011 وانضم كثير من  العام  زالوا نشيطين في  كانوا ما 
وهي  فبراير«،   17 شهداء  لـ»كتيبة  السابقين  أعضائها 
القذافي فيما كانت  التي قاتلت ضد  الرئيسة  القوى  إحدى 

الثورة تتسارع وتيرتها.
الليبية  »الجماعة  إن  آي«  إيست  »ميدل  موقع  وقــال 
المقاتلة« كانت قوة مناهضة للقذافي مهمة في ليبيا في 
آخر التسعينات إلى أن أجبر أعضاؤها على الفرار حيث منحوا 

صفة الالجئين في بريطانيا.
لكنه أضاف أن أعضاء الجماعة المنفيين وجدوا أنفسهم 
بين  التقارب  أعقاب  في  بريطانيا  في  للمراقبة  خاضعين 
والذي   ،2004 العام  في  والليبية  البريطانية  الحكومتين 

أفضى إلى تعاون أكبر بين األجهزة األمنية في البلدين.

بريطانيا تعترف بتواصلها مع أعضاء بـ »الليبية املقاتلة« املرتبطة بمنفذ تفجير مانشستر »ميدل إيست آي«:

● منفذ تفجير مانشستر سلمان العبيدي

»المجموعات المسلحة الموكلة 
بالقبض على الخاطفين هي نفسها 

من تقوم بخطف المدنيين«
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<  السفير الروسي في مجلس االمن فاسيلي نيبينزيا يصافح نظيرته االميركية نيكي هيلي 

دمشق تعلن االستنفار وتنفي استخدام أسلحة كيمائية على دوما

ترامب يهدد: استعدي يا روسيا  الصواريخ »الذكية« ستتساقط على سورية

األقل  على  قتيًل   60 إن  سوريون  إغاثة  عاملو  وقال 
سقطوا في الهجوم المزعوم بأسلحة كيميائية يوم السبت 
أمس  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت  دوما.  مدينة  في 
األربعاء إن ما يقدر بنحو 500 شخص توجهوا إلى منشآت 
لكيماويات  التعرض  مع  تتفق  وأعراض  »بعلمات  طبية 

سامة«.
وتقول الحكومة السورية وروسيا إن التقارير عارية عن 
كل  تتفادى  أن  يأمل  إنه  أمس  الكرملين  وقال  الصحة. 
زعزعة  شأنه  من  تحرك  أي  في سورية  المعنية  األطراف 
أنه  وأوضح  األوسط  الشرق  في  بالفعل  الهش  الوضع 

يعارض بقوة أي ضربة أمريكية محتملة لحليفته سورية.

انسحاب »جيش اإلسالم«
اإلسلم«  »جيش  جماعة  وافقت  الهجوم  وبعد 
السعودية،  العربية  المملكة  من  والمدعومة  المعارضة 
كبيرًا  انتصارًا  ذلك  وحقق  دوما.  من  االنسحاب  على 
للرئيس السوري بشار األسد الذي سحق اآلن المعارضة 

في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.
دونالد  األمريكي  الرئيس  إن  األبيض  البيت  وقال 
ترامب ألغى يوم الثلثاء جولة مقررة في أمريكا اللتينية 

هذا األسبوع للتركيز على الرد على واقعة سورية.
وكان السفير الروسي، زاسيبكين، قد صرح في بيروت 
بالعربية لقناة المنار التابعة لجماعة حزب اهلل اللبنانية »إذا 
كان هناك ضربة من األمريكيين... سيكون هناك إسقاط 
للصواريخ وحتى مصادر إطلق الصواريخ«. وقال إنه يشير 
إلى بيان الرئيس الروسي فلديمير بوتين وقائد األركان 

الروسي.
إنه  آذار  مارس   13 في  قال  الروسي  الجيش  وكان 
سيرد على أي ضربة أمريكية على سورية باستهداف أي 
صواريخ ومنصات إطلق معنية. وروسيا أقوى حليف لألسد 
وساعدته قوتها الجوية في استعادة مساحات كبيرة من 

األراضي من مقاتلي المعارضة منذ عام 2015.

بين  تصادم  إلى  إشارة  في  أيضًا  زاسيبكين  وقال 
الواليات المتحدة وروسيا »نحن نرى خلل األيام األخيرة 
أزمة  إلى  عمليًا  للوصول  الموضوع  هذا  في  تصعيدًا 
يكون  أن  يجب  التصادم  الوقت  نفس  وفي  شديدة 

مستبعدًا ولذلك نحن جاهزون إلجراء التفاوض«.
وكان ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي 
قال في وقت سابق األسبوع الحالي إنه ال يوجد احتمال 
اشتباك عسكري  إلى  تؤدي  في سورية  مواجهة  لحدوث 
تاس  وكالة  عنه  ونقلت  المتحدة.  والواليات  روسيا  بين 
الروسية لألنباء قوله إنه يعتقد أن الحس السليم سيسود 

في النهاية.

إطالق صواريخ من البحر المتوسط
أمريكية  ضربة  أي  أن  العسكريون  الخبراء  ويرجح 
البحر  في  وتوجد  األرجح.  على  البحرية  فيها  ستشارك 
»دونالد  األمريكية  للبحرية  التابعة  المدمرة  المتوسط 

كوك« المزودة بصواريخ موجهة.
ومع تصاعد التوتر دعت المنظمة األوروبية للسلمة 
الحذر  توخي  إلى  الطيران  )يوروكنترول( شركات  الجوية 
في شرق المتوسط الحتمال شنِّ ضربات جوية في سوريا 

خلل 72 ساعة.
وذكرت يوروكنترول أن من الممكن استخدام صواريخ 
هناك  وأن  الفترة  تلك  خلل  كروز  وصواريخ  جو-أرض 
احتمااًل لتعرض أجهزة الملحة اللسلكية للتشويش على 

فترات متقطعة.
الثانية،  األسد  حليفة  وإيران،  روسيا  من  كل  وحذرت 
خصوم الرئيس السوري من شنِّ أي هجمات عسكرية في 
األيام األخيرة وأكدتا التزامهما بدعم الحكومة السورية 
التي قاما بتزويدها بالسلح والدعم خلل سنوات الصراع.

وقال علي أكبر واليتي كبير مستشاري الزعيم األعلى 
يوم  لدمشق  زيارة  خلل  خامنئي  علي  اهلل  آية  اإليراني 
في  عسكرية  قاعدة  استهدفت  التي  الضربة  إن  الثلثاء 

الرئيس األميركي دونالد ترامب أمس تصميمه  أكد 
باألسلحة  مزعوم  هجوم  على  ردًا  سوريا  قصف  على 
الكيميائية على معقل للمعارضة السورية في مدينة دوما 
وكتب  منها.  مقاتليها  انسحاب  قبل  الشرقية  بالغوطة 
ترامب أمس تغريدة قال فيها: »روسيا تتعهد بإسقاط أي 
وكل الصواريخ التي سيتم إطلقها على سورية. استعدي 
و"ذكية"!  وجديدة  لطيفة  ستأتي  ألنها  وذلك  روسيا  يا 
ال يجب عليكم أن تكونوا شركاء مع حيوان القتل بالغاز 
الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك« في إشارة إلى الرئيس 

السوري بشار األسد.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية سريعًا 
على تغريدة ترامب، قائلة إن ”الصواريخ الذكية“ األمريكية 

ينبغي أن توجه صوب اإلرهابيين ال الحكومة السورية.
وكتبت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية 
»الصواريخ  فيسبوك،  االجتماعي،  التواصل  موقع  على 
الذكية يجب أن توجه لإلرهابيين وليس الحكومة الشرعية 
سنوات  منذ  أراضيها  على  الدولي  اإلرهاب  تقاتل  التي 
عدة«. وأضافت زاخاروفا أن الضربة الصاروخية األمريكية 
الهجوم  على  أدلة  لتدمير  محاولة  تكون  ربما  المحتملة 

الكيماوي المزعوم في مدينة دوما السورية.
»استنفار  حالة  السوري  الجيش  أعلن  دمشق،  وفي 
لمدة 72 ساعة على كافة القطاعات العسكرية، المطارات 
القوات  سيطرة  تحت  الواقعة  المناطق  في  والقواعد« 

الحكومية، وبينها دمشق، توقعًا للضربة األميركية.

تحذير روسي
أمريكية  أي صواريخ  أن  قد حذرت من  روسيا  وكانت 
بأسلحة  المزعوم  الهجوم  بسبب  سورية  على  تطلق 
واستهداف  إسقاطها  سيتم  دوما  مدينة  في  كيميائية 
مواقع إطلقها، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث مواجهة 

بين الواليات المتحدة وروسيا.
لبنان  لدى  روسيا  سفير  زاسيبكين  ألكسندر  ووجه 
التحذير مساء يوم الثلثاء وقال إنه يجب تفادي مثل هذا 
ولكن  للتفاوض.  استعداد موسكو  إلى  التصادم مشيرًا 
تصريحاته قد تثير المخاوف من صراع مباشر ألول مرة 
بين القوى العظمى التي تدعم أطراًفا مختلفة في الحرب 

األهلية السورية.
واشتبكت واشنطن وموسكو في مجلس األمن باألمم 
المتحدة يوم الثلثاء بشأن استخدام األسلحة الكيميائية 
في  الفيتو،  النقض،  حق  روسيا  واستخدمت  في سورية. 
مواجهة مشروع قرار أميركي طالب بتشكيل بعثة لتقصي 
السورية.  للحكومة  الموجهة  االتهامات  بشأن  الحقائق 
كما رفضت الواليات المتحدة وحلفاؤها مشروعي قرارين 

تقدمت بهما روسيا بشأن نفس القضية.
فاسيلي  المتحدة،  األمم  لدى  الروسي  السفير  وبرر 
سنوات  سبع  خلل  عشر  الثاني  الروسي  الفيتو  نيبنزيا، 
من النزاع في سورية الذي أوقع أكثر من 350 ألف قتيل، 
بالتصميم على »الدفاع عن القانون الدولي )...( وعدم زجّ 
تنشر  التي  روسيا  وحذرت  مغامرات«.  في  األمن  مجلس 
قوات في سوريا بأن تدخًل عسكريًا أميركيًا في هذا البلد 

سيكون »خطيرًا جدا«.
وفي سياق التصعيد الدبلوماسي، أعلن البيت األبيض 
الوزراء  ورئيسة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أن 
البريطانية تيريزا ماي اتفقا خلل مكالمة هاتفية »على 

عدم السماح باالستمرار في استخدام أسلحة كيميائية«.

سورية »جريمة إسرائيلية« مضيًفا أنها »لن تبقى دون 
رد«.

مخاطر »تصعيد خارج عن السيطرة«
ستيفان  سورية،  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  وكان 
من  األمن  مجلس  أمام  إفادة  حذرخلل  قد  ديميستورا، 
وأسقطت  سورية.  في  السيطرة«  عن  خارج  »تصعيد 
الدفاعات الجوية السورية، التي زودت روسيا بها دمشق، 
مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 16 في فبراير شباط خلل 
قصف سابق لما وصفته إسرائيل بأنه مواقع تدعمها إيران 

في سورية.
المتحدة ضربات من  الواليات  نفذت  الماضي  والعام 
مدمرتين بحريتين ضد قاعدة جوية سورية بعد هجوم 

بغاز سام على جيب خاضع لسيطرة المعارضة.
تفادي  إلى  والروسي  األمريكي  الجيشان  وسعى 
االشتباك في سورية خاصة العام الماضي في وادي نهر 
الفرات حيث تساند كل دولة أطراًفا متنافسة في الحملة 
القوات  قتلت  فبراير،  في  لكن  »داعش«.  تنظيم  ضد 
الذين  الروس  المرتزقة  عشرات  أصابت  أو  األمريكية 
يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة السورية خلل مواجهة 

في محافظة دير الزور.
قوات  إن  الماضي  الشهر  أمريكيون  مسؤولون  وقال 
احتشدوا  روس  مرتزقة  بينها  السورية  للحكومة  موالية 
قرب قوات أمريكية ومقاتلين تدعمهم واشنطن في نفس 
المنطقة لكن األمر لم يصل لحد المواجهة بعد أن اتصل 

الجيش األمريكي بضباط روس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى استقباله 
باريس  في  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد  ولي 
الثلثاء إن أي تحرك عسكري لن يستهدف حلفاء الحكومة 
السورية أو أي طرف على وجه التحديد لكنه سيستهدف 

المنشآت الكيماوية التابعة للحكومة السورية.
على  ردًا  سلمان،  بن  السعودي،  العهد  ولي  وقال 
إلى ضربات محتملة  انضمام بلده  إمكانية  سؤال حول 
ذلك،  يتطلب  مع شركائنا  تحالفنا  كان  »إذا  في سورية، 

فسنكون جاهزين«.
وأيا كانت قسوة الرد األميركي، فإن الخبراء العسكريين 
في  تحول  إلى  أمريكية  ضربه  أي  تؤدي  أن  يتوقعون  ال 
مسار الحرب التي تميل كفتها لصالح األسد منذ تدخل 

روسيا لصالحه.

هجوم كيماوي دموي
إنقاذ سوريون إن أكثر من 1000 أصيبوا  وقال رجال 
أطباء وشهود  وذكر  دوما.  في  المزعوم  الغاز  في هجوم 
أنه ظهرت على الضحايا أعراض تسمم ربما بغاز أعصاب 

وانبعثت منهم رائحة غاز الكلور.
الرد  إدارة ترامب كيفية  وبحثت فرنسا وبريطانيا مع 
على هجوم دوما. وشدد البلدان على أن هوية المسؤول 

عن الهجوم لم تتأكد بعد.
وقالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية إنها طلبت من 
حكومة األسد اتخاذ الترتيبات اللزمة لزيارة فريق تحقيق 

من خبرائها قريبا.
وتهدف المهمة إلى تحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة 
أي  لتوجيه  تهدف  ال  لكنها  دوما  في  استُخدمت  قد 

اتهامات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر 
 )...( آلياتها الخاصة  ناورت إن »الواليات المتحدة لديها 
نعرف  ال  أننا  ولو  استخدمت  كيميائية  مادة  أن  نعرف 

بالضبط أي مادة«.

واشنطن، موسكو، دمشق – وكاالت

اليميني املتطرف أوربان يحقق فوزا 
ساحقا في انتخابات املجر ويعزز موقعه

الفوز  بعد  المجر،  في  الحكومة  رأس  على  ثالثة  والية  أوربان  فكتور  ضمن 
األحد،  التشريعية  االنتخابات  في  المحافظ  القومي  حزبه  حققه  الذي  الساحق 
االتحاد  مع  مواجهاته  ومواصلة  بالسلطة  أكثر  اإلمساك  على  قدرته  سيعزز  ما 

األوروبي.
وجاء فوز أوربان تاريخيًا، بحسب النتائج شبه النهائية لحزبه القومي المحافظ 
»التحالف المدني المجري« )فيديس( الذي أسسه في 1988، بعد أن حصل على 

%48,8 من األصوات.
وتقدم فيديس بحوالى ثلثين نقطة على حزب يوبيك القومي المتشدد الذي 

تخلى عن الخطاب المعادي لألجانب أمام المزايدات القومية للحكومة.
وبفضل االرتفاع الملحوظ في مشاركة الناخبين )%69,2(، يتوقع أن يحصل 
حزب أوربان على 133 مقعدًا من مقاعد البرلمان ال199 أي على غالبية الثلثين 

كما جرى في عامي 2010 و2014، ما سيتيح له تمرير تعديلت دستورية.
والتعددية  المهاجرين«  »غزو  يهاجم  الذي  العمر  من  ال54  البالغ  وأوربان 
الثقافية والتدخل المفترض ل»بروكسل«، يجسد اليمين األوروبي المتفلت من 

القيود.
وأوربان الذي يقود دولة تعدادها 10 مليين نسمة، يعطي صورة عن يمين 
أوروبي يتمسك بهوياته القطرية في أوروبا. ويرى هذا اليمين في إعادة انتخابه 

دليًل جديدًا على الشرخ القائم في أوروبا.

نتائج  على  تعليًقا  لوبن  مارين  فرنسا  في  الوطنية  الجبهة  زعيمة  وقالت 
االتحاد  يدعمها  التي  الكثيفة  الهجرة  رفض  مجددًا  »تم  المجر  في  االنتخابات 
المعادي  النائب  هولندا  في  المعارضة  زعيم  إلى  بذلك  وانضمت  األوروبي«. 
لإلسلم غيرت فيلدرز الذي يزور بانتظام أوربان في بودابست لتقديم الدعم له.

القومي  أللمانيا  البديل  حزب  عن  النائبة  ستورك  فون  بياتريكس  واعتبرت 
المشكك بأوروبا أن يوم األحد الذي شهد فوز حزب أوربان في المجر »هو يوم 
سيء للتحاد األوروبي ويوم ممتاز ألوروبا«، على غرار النائب البريطاني المؤيد 
لبريكست نايجل فراج الذي وصف أوربان بانه »أسوأ كابوس للتحاد األوروبي«.

األوروبيين  القادة  من  مورافيسكي  ماتيوش  البولندي  الوزراء  رئيس  وكان 
النادرين الذين هنأوا أوربان على فوزه وهو أقرب حليف للمحافظين في السلطة 

في وارسو.

بودابست - وكاالت

بريطانيا وروسيا تواصالن تبادل االتهامات 
بعد تعافي ابنة الجاسوس الروسي السابق

الروسي السابق سيرغي سكريبال من المستشفى  العميل  ابنة  خرجت يوليا 
بعد أكثر من شهر على نقلها وأبيها إلى العناية الفائقة لتسميمهما بواسطة 

مادة تصيب األعصاب في مطلع مارس في سالزبري ببريطانيا.
كريستين  غرب(،  )جنوب  سالزبري  لمستشفى  العام  المدير  مساعدة  وقالت 
بلنشار، في إعلن بثته الشبكات التلفزيونية الثلثاء إن يوليا سكريبال البالغة 

من العمر 33 عامًا طلبت احترام حياتها الخاصة.
يتعافى  أنه  رغم  جيدًا  تقدمًا  يحرز  أيضًا  »والدها  أن  إلى  المسؤولة  وأشارت 
بمزيد من البطء«، موضحة: »نأمل أن يتمكن من الخروج من المستشفى في 

الوقت المناسب«.
على  مارس  الرابع من  في  الوعي  فاقدي  ويوليا سكريبال  وعثر على سيرغي 
مقعد في سالزبري، حيث يقيم الجاسوس السابق البالغ من العمر 66 عامًا والذي 
وواشنطن  ولندن  موسكو  بين  أسرى  تبادل  صفقة  ضمن  بريطانيا  إلى  انتقل 

العام 2010.
للجيش  التابع  االستخبارات  جهاز  في  السابق  الكولونيل  سكريبال،  واتهم 
الروسي، بـ»الخيانة العظمى« لنقله معلومات إلى االستخبارات البريطانية وحكم 

عليه العام 2006 بالسجن 13 عامًا.
وبحسب الشرطة البريطانية، تم تسميم سكريبال في منزله حيث كانت ابنته 
تزوره قادمة من روسيا. وتتهم لندن روسيا بتسميم الجاسوس السابق وابنته 
بواسطة مادة سامة لألعصاب من تصميم سوفياتي تعرف بـ»نوفيتشوك«، وهو 

ما نفته موسكو بقوة.
وتسببت العملية بأزمة دبلوماسية خطيرة بين موسكو التي تنفي أي ضلوع 
لها، والغرب وأدت إلى أوسع موجة من عمليات طرد دبلوماسيين متبادلة في 
التاريخ. وجددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اإلثنين اتهاماتها لموسكو، 

مؤكدة أن وحدها موسكو لها »القدرة والنية والدافع« لتسميم سكريبال.
وهنأت السفارة الروسية في المملكة المتحدة يوليا على تعافيها في تغريدة 
على »تويتر«، وأضافت: »لكننا بحاجة ماسة إلى أدلة على أن ما يقومون به يتم 

بملء إرادتها«.
على سيرغي  يعرض  قد  بأنه  أفادت  معلومات صحفية  على  السفارة  وعلقت 
سكريبال وابنته بدء حياة جديدة في بلد آخر، أعلنت السفارة أن »أي نقل سري 
إلى موقع جديد دون أي اتصال مع عائلتيهما ... سيعتبر بمثابة خطف أو أقله 

عزل قسري«.

لندن – وكاالت
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مظاهرات »العودة الكبرى« تتواصل رغم استشهاد 31 فلسطينيا وجرائم االحتالل

الوردية اللون ويسقط معها أرضًا ويركض 
نار  إطلق  يسمع  ثم  لرفعه.  الشبان  حوله 
ويعلو هتاف عدد من الجنود، ويقول أحدهم 
من  له  يا  العاهرة،  ابن  فيديو،  من  له  »يا 
فيديو، بالطبع صوّرت، لقد أصيب في رأسه«.
وبدت على الجنود الفرحة لعملية القنص، 
الترابية  السواتر  برؤية  الفيديو  وينتهي 
المصور،  يردد  بينما  الحدودي  والسياج 
»كلهم أوالد عاهرات«. ولم يتّضح إذا كان 

الضحية الذي سقط أرضًا أصيب أم قتل.

الوقت  في  الشريط  هذا  نشر  ويأتي 
الذي يواجه فيه جيش االحتلل الإلسرائيلي 
الرصاص  إطلقه  بسبب  شديدة  انتقادات 
الفلسطينيين  المتظاهرين  على  الحي 
لمظاهرات  األولى  الجمعة  وفي  السلميين. 
مارس،   30 في  الكبرى«  العودة  »مسيرة 
جنود  برصاصة  فلسطينيًا   20 استشهد 
على  آخرين  عشرة  سقط  بينما  االحتلل، 
الكاوتشوك«  »جمعة  في  شهداء  األقل 
المسيرة  منظمو  وقرر  الماضية.  الجمعة 

إطلق اسم »جمعة اإلعلم« على التظاهرات 
سيتم  حيث  الجمعة،  غدًا  تنظيمها  المقرر 
كبيرة.  بأعداد  االحتلل  دولة  أعلم  إحراق 
مايو   15 يوم  حتى  التظاهرات  وستستمر 
أو  ل»النكبة«  السبعين  الذكرى  المقبل، 
إعلن إنشاء دولة االحتلل في العام 1948. 
العودة  الفلسطينيون بتطبيق حق  ويطالب 
ترحيلهم  تم  الذين  الفلسطينيين  للجئين 
وتشريدهم من مدنهم وقراهم بعد إعلن 
الحصار  إنهاء  وكذلك  الصهيوني،  الكيان 

المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة 
منذ أكثر من عشر سنوات.

المتطرف  اليميني  التعليم  وزير  وأكد 
الجيش  إلذاعة  مقابلة  في  بينيت  نفتالي 
»نحن نرسل جنودنا إلى ساحة حرب وعلينا 
أيام  منذ  نحن  وحمايتهم.  عنهم  الدفاع 
نواجه أشخاصًا يريدون دخول البلد فليس 
من الحكمة انتقاد الجنود. كل من كان في 
في  الجلوس  يمكنك  ال  أنه  يعرف  الميدان 
مقهى في تل أبيب أو في األستوديو وتتخلى 

عن الجنود وتدينهم«.
أما عضو الكنيست بيتسالئيل سموتريش 
أمام  »نحن  تويتر  على  حسابه  على  فكتب 
عدو قاس يريد تدميرنا. أفضل الجنود الذين 
يضحكون وهم يطلقون النار. دعمي الكامل 

لمقاتلينا«.

خارج القانون
وتعليًقا على شريط الفيديو، قالت حنان 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  عضو  عشراوي 
سلوك  من  جزء  »هذا  الفلسطينية،  التحرير 
عام للجيش اإلسرائيلي سيء السمعة الذي 
العقاب«.  ويفلت من  القانون  خارج  يتصرف 
منذ  الموضوع  عن  نتحدث  »نحن  وأضافت 
حتى  لنا  يستمع  أحد  ال  ولكن  طويلة  مدة 
عندما تكون لدينا أدلة مرئية فعلية ويظهر 
في مقاطع فيديو جنود يطلقون النار بشكل 

عشوائي على محتجين غير مسلحين«.
ولكن  نشكو  »كنا  عشراوي  وتابعت 
لألسف ال أحد يصدقنا إذا ما لم يوثقه مصدر 
إطلق  »قضية  أن  إلى  وأشارت  إسرائيلي«. 
قناص النار ليست جديدة على اإلطلق، لكن 
كنا  ما  العالم ويصدق  يرى  الوقت كي  حان 

نقوله طوال الوقت«.

»اقتله.. هل لديك رصاصة؟!«

القدس المحتلة – وكاالت

دافع وزراء يمينيون في حكومة االحتلل 
شريط  في  ظهروا  جنود  عن  اإلسرائيلي 
فيديو فرحين بعد إطلق النار من بعد على 
فلسطيني ال يبدو أنه يشكل خطرًا قبل أن 
غزة.  قطاع  مع  الحدود  على  أرضًا  يسقط 
وقلل وزير األمن العام اإلسرائيلي من حزب 
من  الثلثاء  أردان  غلعاد  الحاكم  الليكود 
وسائل  على  انتشر  الذي  الشريط  أهمية 
على  شىء  »كل  وقال  االجتماعي،  التواصل 

مايرام. أنتم تثيرون ضجة أكبر من اللزم«.
شريط  الخاصة  العاشرة  القناة  وبثت 
الفيديو دون أن تكشف كيف حصلت عليه ثم 
جرى تداوله على نطاق واسع سواء على مواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر محطات تلفزيونية 
من  اإلسرائيلي  الجانب  من  تصويره  وتم 
الحدود مع قطاع غزة التي شهدت منذ 30 
مارس مواجهات دامية بين جيش االحتلل 
اإلسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين أوقعت 

31 قتيًل فلسطينيًا ومئات الجرحى.
جنود  صوت  الشريط  في  ويُسمع 
يتحدثون بالعبرية ثم صوت يقول بالعبرية 
»أقتله هل لديك رصاصة .؟« ويرى في البعيد 
القناص  الجندي  ويرد  فلسطينيون،  شبان 
األسلك  بسبب  جيدًا  رؤيته  أستطيع  »ال 
كثيرًا«.  يتحرك  إنه  العاهرة  ابن  الشائكة. 
ويسمع صوت جندي آخر يقول »تعال عندي 
لي  األزرق  يرتدي  الذي  أفضل،  هنا  من 
الذي  ستضرب  هل  به(..  سأتكفل  )بمعنى 

يرتدي اللون الوردي؟«
تصيب  واحدة  رصاصة  إطلق  ويُسمع 
السترة  يرتدي  الذي  الفلسطيني  الشاب 

<   ترامب<   العشرات في دوما  قضوا بعد هجوم مزعوم باألسلحة الكيميائية 

<  صحفيون يحملون نعش مرتجى الذي قتل خالل تغطيته المواجهات بين الفلسطينيين وقوات  االحتالل اإلسرائيلي 

زاكربرغ يعتذر أمام الكونغرس بعد فضيحة 
تسريب معلومات ماليني املشتركني

الشيوخ  مجلسي  أمام  زاكربرغ  مارك  »فيسبوك«  إدارة  مجلس  رئيس  اعتذر 
اتهامها  بعد  االجتماعي  التواصل  شبكة  تهز  التي  الفضائح  إطار  في  والنواب 
أميركي  50 مليون مشترك  يزيد عن  لما  الشخصية  الصفحات  بتسريب محتوى 
لشركة أبحاث خاصة استغلتها للتأثير على طريقة تصويتهم في انتخابات 2016 

الرئاسية التي انتهت بفوز دونالد ترامب.
الثلثاء، والذي كان منتظرًا بترقب شديد، واجه زاكربرغ  وخلل مثوله األول 
على مدى خمس ساعات أسئلة كثيرة طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول إدارته 
حماية  ولمسألة  منصته  استخدام  لمشكلة سوء 
البيانات الشخصية وصواًل إلى التلعب السياسي. 
سنة،   33 الشاب،  الملياردير  تجنب  وبينما 
نفس  الحقته  فلقد  األسئلة،  بعض  على  اإلجابة 
االستفسارات في جلسة ثانية شبيهة أمام مجلس 

النواب أمس األربعاء.
اللون  قاتمة  بزة  ارتدى  الذي  زاكربرغ  وقدم 
لم  ألنه  الشخصية  اعتذاراته  زرقاء  عنق  وربطة 
يدرك بسرعة إلى أي حد يمكن التلعب بشبكة 
على  آسف  وأنا  خطأي.  »هذا  وقال  »فيسبوك«. 

ذلك«.
ورد مؤسس أكثر شبكات التواصل االجتماعي 
شهرة، والتي يبلغ عدد المشتركين فيها نحو 2 
مليار شخص على مستوى العالم، رد بشكل مفصل 
على غالبية األسئلة، لكن ظهرت عليه في مرات عدة مؤشرات نفاذ الصبر حيال 
البرلمانيين الذين أبدى بعضهم عدم إلمام بالرهانات التكنولوجية في النقاش 
المثبتة بالتلعب وتحويل  القضايا  الدائر. وأكد على أن شبكته »آمنة« رغم كل 
بيانات المستخدمين الشخصية كما حصل مع فضيحة شركة »كامبريدج أناليتيكا« 
التي كان مقرها الرسمي في بريطانيا، ولكن بالتعاون مع عدد من المستثمرين 
وأشار  بانون.  ستيف  السابق  مستشاره  مثل  ترامب،  من  المقربين  األميركيين 
إلى  »سباق  عن  متحدثًا  السياسي  التلعب  مكافحة  صعوبة  مدى  إلى  زاكربرغ 

التسلح« لمواجهة « أشخاص في روسيا مهمتهم استغلل أنظمتهم«.

واشنطن - وكاالت

<  مارك زاكربرغ

 < رئيس الوزراء املجري اوربان يحتفل بفوزه 



وتشريعية  ورقابية  تنفيذية  جهات  تواصل 
العامة  بالموازنة  الخاصة  اإلجــراءات  استكمال 
الموازنة  بإقرار  توقعات  وسط   ،2018 لعام 
في  المناقشات  تستمر  فيما  المقبل،  األسبوع 
زيادة  بشأن  النواب  بمجلس  المالية  اللجنة 
معدالت  في  يضر  ال  بما  المعلمين  رواتــب 

اإلنفاق العالية للخزانة العامة.
رئيس  بــاســم  الــرســمــي  الــنــاطــق  ويشير 
إلى  ــاك،  ــس ال محمد  ــرئــاســي،  ال المجلس 
الرئاسي  المجلس  بين  متواصلة  مشاورات 
بمجلس  المالية  واللجنة  الــوفــاق،  لحكومة 
النواب، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، 
اللجنة  تقدر  حين  في  المحاسبة،  وديـــوان 
الرواتب  بند  إجمالي  النواب  بمجلس  المالية 
الوطني  الوفاق  حكومتي  من  المقترح  واألجور 
 24.2 بنحو  الجديد  العام  موازنة  في  والموقتة 

مليار دينار.
في  تنتوش،  عمر  اللجنة،  رئيس  ويقول 
واألجور  الرواتب  إن  »الوسط«  إلى  تصريحات 
تستحوذ على 65 % من إجمالي الموازنة العامة 
المقترحة  الرواتب  أن  إلى  وأشــار  المقترحة، 
و5  دينار،  مليار   19.2 تبلغ  الوفاق  حكومة  من 
إلى  منوهًا   ، الموقتة  للحكومة  دينار  مليارات 
للظروف  نظرًا  للمناقشة  تخضع  زالت  ما  أنها 

االقتصادية التي تمر بها الباد.
بنود  اعتماد  على  تعكف  اللجنة  أن  يذكر 
اجتماعها  وعقدت  أسابيع،  عدة  منذ  الميزانية 

الرابع لها على التوالي بهذا الخصوص.
فقد  السياسي،  االنقسام  ظــروف  ورغــم 
في  حماد،  أسامة  المفوض،  المالية  وزير  قال 
من  أعضاء  مع  »اجتمعنا  صحفية:  تصريحات 
خاله  وناقشنا  النواب  بمجلس  المالية  اللجنة 
الميزانية  مشروع  بشأن  العريضة  الخطوط 
زالــت  مــا  ــك  ذل عــن  وفــضــًا   ،2018 للعام 
بهذا  الرئاسي  المجلس  مع  مستمرة  النقاشات 
الميزانية  تخرج  أن  »نأمل  مضيفًا:  الشأن«، 

للنور في أقرب أجل«.
المالية  اللجنة  عقدت  ــاء،  األثــن هــذه  فــي 
التعليم  ــر  وزي مع  اجتماعًا  الــنــواب  بمجلس 
عبدالجليل  عثمان  الوطني  الوفاق  بحكومة 
طلبات  للمناقشة  الماضيين  اليومين  خال 
أوضاعهم  تحسين  في  المتمثلة  المعلمين 

المادية.
وكانت لجنة زيادة رواتب المعلمين المُشكلة 
لألجور  األعلى  الحد  حددت  النواب  مجلس  من 
المعلمين بـ2702 و750 دينارًا كحد أدنى، وزيادة 
قيمة العاوة السنوية بنسبة %100، يضاف إلى 

ذلك عاوة التدريس المقررة بموجب قرار مجلس 
الوزراء لسنة 2016.

رئيس  نائب  لقاء  كــان  مــواٍز،  صعيد  على 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
وزير  مع  الماضي  األسبوع  المجبري،  فتحي 
مخصصات  لبحث  عبدالجليل،  عثمان  التعليم 
قيمة  تشمل  التي  الميزانية،  في  التعليم  قطاع 
مدير  ومكافأة  للمعلم،  الشهرية  الحصص 
ونائب مدير المدرسة، واعتماد ميزانية التعليم 
والمتوسطة  العليا  للمعاهد  والفني  التقني 

والكليات التقنية، وفقًا للترتيبات المالية.
شهرين  العمل  عن  المعلمين  إضراب  وأدى 
الجديد  الــدراســي  العام  انطاق  تأخير  إلــى 
2018-2017، ويشكل العاملون أكبر قطاع في 
ألف موظف، في   500 ليبيا ويوجد به ما يفوق 
أقصى  بحد  المعلمين  أجور  زيادة  بلغت  حين 
750 دينارًا للراتب الواحد، وبذلك يرتفع إنفاق 

التربية  قطاع  في  العاملين  رواتب  على  ليبيا 
سنويًا،  دينار  مليارات   4.4 نحو  إلى  والتعليم 
لحكومة  التابعة  التعليم  وزارة  لتقديرات  وفقًا 

الوفاق الوطني.
المرتبات  على  اإلنفاق  فاتورة  ارتفاع  ومع 
أوساط  داخــل  اقتراحات  تــدور  الموازنة،  في 
إذ  الحكومي،  اإلنفاق  لترشيد  الوفاق  حكومة 
تقدر أعداد العاملين في القطاع الحكومي بنحو 
من   25% نحو  ويشكلون  حكومي،  موظف   1.8
لألجور  األدنــى  الحد  يبلغ  فيما  الباد،  سكان 

450 دينارًا.
ــراح  ــت ــن اق ــنــت حــكــومــة الـــوفـــاق ع وأعــل
الوظائف  لجميع  بالخارج  العمل  مدة  بتعديل 
مدة  تتجاوز  ال  بحيث  والفنية  الدبلوماسية 
من  حال  بأي  للتمديد  قابلة  غير  عامين  العمل 
في  المفوض  المالية  وزيــر  ويقول  األحــوال. 
إن  الرئاسي  المجلس  رئيس  إلى  أرسله  كتاب 

والقنصليات  بالسفارات  العاملين  مرتبات  قيمة 
كاهل  »تثقل  الخارج  في  الدولية  والمنظمات 

الموازنة العامة بشكل كبير جدًا«.
المجلس  رئيس  المالية،  وزيــر  طالب  كما 
العمل  مــدة  بتعديد  الــســراج  فائز  الرئاسي 
الموظفين في الخارج نظرًا للظروف االقتصادية 
الباد، كون  تعاني منها  التي  الخانقة  والمالية 
الموازنة  تنفيذ  متابعة  المالية  وزارة  اختصاص 
للمختنقات  الناجعة  الحلول  ــع  ووض العامة 

واألزمات التي تظهر خال مراحل التنفيذ.
لعدم  بالباد نظرًا  العامة  المالية  وتدهورت 
تعافي إنتاج ليبيا من النفط خال العام الجاري 
برميل  مليون   1.5 الطبيعية  معدالته  إلــى 
الخزينة  إيرادات  يوميًا، والذي تعتمد %97 من 
على عوائده، في حين تحتاج ليبيا إلى 30 مليار 
ورواتب  دعم  من  العام  اإلنفاق  لتغطية  دوالر 

ونفقات حكومية.

اقتصاد

كالم في األرقام

قيمة اتفاق شراكة وقعته شركة أرامكو 
السعودية أمس األربعاء، مع شركات تكرير 

هندية.

قالوا
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أسعار العمالت

1.3318دوالر أمريكى
1.6338يورو

1.8736الجنية االسترليني
0.3551الريال السعودي
0.3626درهم إماراتى

0.2114االيوان الصينى
 

2018 11 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

بريطانيا مستعدة للمساهمة 
في عدد من المشاريع 
االقتصادية التي من شأنها 
دعم االقتصاد الليبي.

وزير الدولة لشؤون الشرق 
األوسط بالحكومة البريطانية 
اليستر بيرت

كبير المستشارين االقتصاديين لدى »أليانز«
نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

والصين تصعيداً واضحًا. فبعد إطاق دفعة افتتاحية من 
التعريفات الباهظة على الصلب واأللومنيوم، أصدرت اإلدارة 
على  بنسبة 25%  تعريفة جمركية  لفرض  األميركية خطة 
ــ بقيمة بلغت نحو 50  الصينية  الواردات  بندًا من   1333
مليار دوالر العام الماضي ــ لمعاقبة الصين على ما تعتبره 

عقوداً من الزمن من سرقة الملكية الفكرية.
بفرض  تقضي  بخطة  ردت  أن  إال  الصين  من  كان  وما 
رسوم بنسبة %25 على مجموعة من السلع األميركية، والتي 
تعادل قيمتها نحو 50 مليار دوالر أيضًا. وفي الرد على ما 

سماه »االنتقام غير العادل«.
اآلن  يدرس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إن  يقال 
مليار   100 قيمته  ما  التعريفات تغطي  أخرى من  مجموعة 
خبراء  يندفع  واآلن  الصين.  من  ــواردات  ال من  أخرى  دوالر 
االقتصاد ومحللو السوق في محاولة لتصور ما قد يأتي الحقًا.
قد يستسلم المرء إلغراء االعتماد على التجربة التاريخية. 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية  للظروف  نظراً  ولكن 

الغالبة اليوم فمن المرجح أن يكون التاريخ دليًا هزيًا.
قد  التي  األلــعــاب،  نظرية  من  نفعًا  أكثر  رؤى  وتأتي 
للتعريفات  التبادل  هذا  كان  إذا  ما  تحديد  في  تساعدنا 

مواقف  إلى  المطاف  نهاية  في  ليرقى  الجمركية 
تعاونية«  أكثر  »لعبة  إلى  تفضي  قد  استراتيجية 
)التجارة األكثر حرية وعدالة(، أو يتطور إلى »لعبة غير 
تعاونية« أعرض نطاقًا )حرب تجارية صريحة(. الواقع 
عواقب  تخلف  سوف  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  أن 
وتوقعات  والسياسية  االقتصادية  اآلفاق  على  كبيرة 

السوق.
في  التجارة  شهدته  الذي  السريع  التوسع  أدى 
العقود األخيرة إلى ظهور شبكة من أشكال االعتماد 
المتبادل عبر الحدود في مجاالت اإلنتاج واالستهاك.

تقليص  على  التكنولوجي  اإلبداع  يعمل  وبينما 
المنتجين  من  كل  دخول  دون  تحول  التي  الحواجز 
أكثر  الروابط  هذه  تكاثر  يُصِبح  والمستهلكين، 
في  يشكل  ما  تضخيم  إلــى  ــؤدي  ي مما  سهولة، 
األساس بالفعل خليطًا متشابكًا من العاقات وأشكال 

االعتماد المتبادل العابرة الحدود.
المشاركين  من  لكل  أجــًا  ــول  األط الصحة  ولضمان 
األفراد والنظام ككل، البد أن تعمل هذه العاقات بفاعلية، 
استنادًا إلى نهج تعاوني يمكن التعويل عليه. وإذا لم يتوافر 
هذه  ــإن  ف النهج  هــذا 
العاقات تهدد بخفض 
مستوى النمو والرفاهة.

ــب،  ــب ــس ولـــهـــذا ال
الحالية  المواجهة  أثارت 
المتحدة  الواليات  بين 
من  المخاوف  والصين 
بالغة،  أضـــرار  ــدوث  حـ
إلى  ــادت  ق إذا  وخــاصــة 
متزايدة  حماية  تدابير 
تجارية«  و»حـــرب  النمو 
هذه  لكن  نطاقًا.  ــع  أوس

النتيجة غير مضمونة.
على  الدولية  االقتصادية  التفاعات  هذه  تعمل  ولكي 
عادلة.  بوصفها  أيضًا  إليها  يُنَظر  أن  البد  الواجب،  النحو 
وهذه ليست الحال حاليًا بين العديد من شرائح السكان على 

مستوى العاَلم.
إليهما  استندت  أساسيين  افتراضين  فإن  تبين  وكما 
الماحقة غير المقيدة تقريبًا للعولمة االقتصادية )والمالية( 

في العقود األخيرة اتسما باإلفراط في التبسيط.
التجارة  على  المترتبة  الفوائد  أن  األول  االفتراض  كان 
سوف يتقاسمها أغلب السكان بشكل طبيعي، إما مباشرة 
في  بها  المعمول  المناسبة  التوزيع  سياسات  خال  من  أو 

االقتصادات األسرع نمواً اآلن.
في  الرئيسيين  المشاركين  أن  المفترض  كان  وثانيًا، 
التي  الناشئة  االقتصادات  ذلك  في  بما  ــ  العالمية  التجارة 
مؤسساتها  إلى  الحق  وقت  في  ثم  العملية  إلى  انضمت 
في  تتبنى  ــ سوف  العالمية  التجارة  منظمة  مثل  الداعمة، 
نهاية المطاف المبادئ األساسية للتبادلية، وتستمر تدريجيًا 

في خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
في  مفرطان  أنهما  االفتراضان  هــذان  أثبت  وبينما 
التفاؤل، عانى موقف استدامة السياسات الداعمة للتجارة. 
الشعبوية  النزعة  في  الملحوظ  االرتفاع  النتيجة  وكانت 
القومية حاليًا ــ االتجاه الذي أدى إلى فرض قيود تجارية 
الترتيبات  على  المتواصلة  التفاوض  ــادة  وإع جديدة، 
الشمالية(،  ألميركا  الحرة  التجارة  اتفاقية  )مثل  القائمة 
فوق  المؤسسات  ضد  العنيفة  الفعل  ردة  عن  فضًا 
الخروج  لصالح  المتحدة  المملكة  تصويت  )مثل  الوطنية 

من االتحاد األوروبي(.
ماذا إذن عن الخطوات التالية؟ في هيئته الحالية، يحتاج 

النظام االقتصادي الدولي إلى العمل كلعبة تعاونية.
أن  المحتمل  من  الحالية  التجارية  التوترات  أن  الواقع 
إلى  التحول  شرارة  بذلك  فتشعل  التعاونية،  اللعبة  تدمر 
السجين«،  »معضلة  عناصر  من  تتألف  تعاونية  غير  لعبة 
إلى تحقيق مصلحة  الذي يهدف  التصرف  أن  يتبين  حيث 
ذاتية مدمر على المستويين الفردي والتبادلي. ولكن ألن 
هذا يعني خسارة كل الدول فعليًا، فقد يكون من الممكن 

تجنبه، بمساعدة بعض االستجابات السياسية الموجهة.
ولكنها  جهازيًا  المهمة  للدول  ينبغي  بدء،  ذي  بادئ 
ليست منفتحة بالقدر الكافي ــ بدءًا بالصين ــ أن تعمل 
طريق  عن  )وخاصة  أكبر  بسرعة  اقتصاداتها  تحرير  على 
بالمعايير  وااللتزام  الجمركية(  غير  الحواجز  من  الحد 
البد  ذلك،  على  وعاوة  الفكرية.  للملكية  دوليًا  المقبولة 
الحاجة،  حسب  القائمة  التجارية  الترتيبات  تحديث  من 
بحيث تعكس على نحو أفضل حقائق الحاضر والمستقبل، 
في حين ينبغي للشركات وغيرها من الجهات المستفيدة 
تكثيف  على  تعمل  أن  التجارة  من  متناسب  غير  بشكل 

ماحقتها لألنشطة المسؤولة اجتماعيًا.
المراقبة  آليات  تنظيم  ــادة  وإع تجديد  ينبغي  كما 
مستوى  على  فقط  ليس  ــ  األطراف  المتعددة  والتوفيق 
منظمة التجارة العالمية، بل وأيضًا على مستوى صندوق 
أيضًا  بمكان  األهمية  ومن  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد 
بما في ذلك من خال  العشرين،  تحسين عمل مجموعة 
من  أعظم  قدر  تسهيل  على  تعمل  صغيرة  أمانة  إنشاء 

استمرارية السياسات من عام إلى آخر.

حرب التعريفات اجلمركية هل 
تفضي إلى جتارة أكثر حرية وعدالة 
أم تتطور إلى حرب جتارية صريحة؟

بالحكومة  االقتصاد  وزير  الواحات  بمنطقة  جالو  مدينة  وسكان  المزارعون  طالب 
الموقتة منير عصر، بإلغاء قرار منع تصدير التمور.

و»غير  »جائر«  أنه  معتبرين  القرار،  بيان  في  التمور  مــزارع  أصحاب  واستنكر 
المكدس  التمور  إنتاج محصول  الفائض من  أن »عدم تقدير  إلى  مسؤول« منبهين 

بمنطقة الواحات عامة وجالو بصفة خاصة« أثر سلبًا على المزارعين.
من  المايين  زرع  سبيل  في  الجهد  كل  يبذلون  »المزارعين  أن  البيان،  وأوضح 
أشجار النخيل من مختلف األصناف ذات الجودة العالمية«، مشيرًا إلى أن إنتاج التمور 

في الواحات »يصل إلى 500 ألف طن«.
االقتصاد  وزير  عن  الصادر  التمور  تصدير  منع  قرار  جالو  مزارعي  بيان  اعتبر  كما 
مناشدين  كافية«،  معلومات  أو  دراسات  أي  على  »اليستند  أنه  الموقتة  بالحكومة 

الوزارة ورئاسة الحكومة الموقتة بضرورة التدخل وإلغاء القرار.

الرواتب تلتهم 65% من املوازنة الجديدة

صندوق النقد: االقتصادات املتقدمة تحتاج املهاجرين
تدفق المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل

اقتراحات لترشيد اإلنفاق.. والمعلمون في قمة أولويات الزيادة

 غضب من قرار منع تصدير التمور

مليار دوالر

طرابلس – الوسط

واشنطن ـ الوسط

<  وقفة احتجاجية أمام المصرف المركزي في مصراتة للمطالبة بتحسين األحوال المعيشية

الرواتب المقترحة من 
حكومتي الوفاق والموقتة 

تبلغ 24.2 مليار دينار

 توقعات بإقرار الموازنة 
العامة  الجديدة األسبوع 

المقبل

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

السنة الثالثة
العدد 125

اخلميس
25 من رجب 1439 هــ
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لحكومات  مألوفة  غير  دعوة  الدولي  النقد  صندوق  أطلق 
لتعزيز  الهجرة  سياسات  في  النظر  بإعادة  المتقدمة  الدول 
في  محدودة  خيارات  تواجه  أنها  من  محذرًا  العمالة،  إمدادات 

نهاية المطاف مع ارتفاع عدد كبار السن.
كبار  أعداد  تزايد  أن  األسبوع،  هذا  صادر  تقرير  في  وذكر، 
العاملة  القوى  موارد  يجفف  المتقدمة  االقتصادات  في  السن 
وقد يؤدي إلبطاء النمو االقتصادي، لكنه أشار إلى أن السماح 
بتدفق العمال المهاجرين صغار السن قد ينعش سوق العمل 

في هذه الدول.
وتواجه بعض االقتصادات المتقدمة انخفاضًا في مساهمة 
في  سنة(  و54   25 بين  )األشخاص  العمر  مقتبل  في  الرجال 
القوى العاملة، خصوصًا أولئك من الدرجات التعليمية األدنى، 

ألسباب من بينها األزمة المالية العالمية.
ردود  تواجه  المتقدمة  الدول  حكومات  بأن  الصندوق  وأّقر 
لكنه  المهاجرين،  بتوافد  السماح  جراء  وسلبية  عكسية  فعل 
وال  المطاف  نهاية  في  محدودة  خيارات  تواجه  أنها  إلى  أشار 
وتركهم  السن  كبار  العاملين  تقاعد  تجنب  عمليًا  يمكنها 
ضمان  على  تساعد  سياسات  تبني  مع  حتى  العمل،  لسوق 

إمداد السوق بشكل ثابت بالعمال.
ضد  السلبية  المشاعر  تتنامي  وقت  في  التقرير  ويأتي 
الهجرة ألسباب  على  أنه شجع  غير  المتقدمة.  بالدول  الهجرة 

اقتصادية.
التوقعات  تقرير  فصول  أحد  في  المتحدة،  األمم  وتوقعت 
أنه  العاملة،  القوى  اتجاهات  لتحليل  العالمية  االقتصادية 
في  السكان  عدد  سينخفض  الجاري،  القرن  منتصف  بحلول 
صغار  العمال  أن  يعني  مما  المتقدمة،  الــدول  نصف  حوالي 
السن »عليهم إعالة ضعفي عدد كبار السن الذين يعولونهم 

اآلن«.
وحذر صندوق النقد من »أن التقدم في السن قد يؤدي إلى 
يؤدي  كثيرة  حاالت  وفي  )المتقدمة(،  االقتصادات  نمو  إبطاء 
إذا  إلى تقويض استمرارية أنظمة الضمان االجتماعي لديها، 

لم تشارك أعداد متزايدة في سوق العمل«.
ويثير  تحديات،  يشكل  قد  الاجئين  استقبال  أن  ورغــم 
يكون  أن  أيضًا  »يمكن  إنه  قال  لكنه  سلبي.  فعل سياسي  رد 
نعمة للدول المستضيفة«، مضيفًا أن »الهجرة قد تخفف من 
ضغوط السكان الذين يكبرون في السن وتساهم في مكاسب 

أخرى طويلة األمد، مثل النمو واإلنتاجية األعلى«.

التكوين  في  الجذرية  »التغييرات  أن  التقرير  ــح  وأوض
الديموغرافي« مع خروج كبار السن من سوق العمل في الدول 

المتقدمة ستكون كبيرة.
وأعاد التقرير التذكير بـ»اليادة هائلة في مشاركة النساء منذ 
منتصف ثمانينات القرن الماضي، والتحسن الكبير في مشاركة 

العمالة األكبر سنا، بينما تراجعت المشاركة بين الشباب«.
ونبه التقرير إلى أن »الشباب األقل في التحصيل التعليمي 
المتحدة  »الواليات  أن  معتبرا  العمل«،  سوق  عن  منفصلين 
مشاركة  انخفاض  على  المتقدمة  االقتصادات  بين  بارزا  مثال 

النساء والرجال في مقتبل العمر في سوق العمل«.
المالية  األزمة  وآثار  »الشيخوخة  أن  النقد  صندوق  واستنتج 
معدل  في  التراجع  من  كبيرة  نسبة  يفسرا  أن  يمكن  العالمية 
مشاركة الرجال أثناء العقد الماضي«. غير أنه أشار إلى »تصاعد 
أن  على  يبرهن  الفترة  نفس  عبر  النساء  مشاركة  معدالت 
السياسات يمكن أن تقوم بدور كبير في تشكيل قرارات عرض 

العمالة، ويمكن أن تساعد في الحد من تأثير عوامل الشيخوخة«.
ومؤسساته،  العمل  سوق  »سياسات  أن  إلى  التقرير  وخلص 
على  العام  واإلنفاق  االجتماعية،  واإلعانات  الضرائب  نظام  مثل 
التي  والسياسات  )كالتدريب(،  النشطة  العمل  سوق  برامج 
تستهدف تشجيع مجموعات معينة من العمالة على المشاركة، 
إلى جانب تحسين التحصيل التعليمي والتغييرات الهيكلية، كلها 
تفسر الجانب األكبر من الزيادة الهائلة في مشاركة النساء في 

مقتبل العمر والعمالة األكبر سنا خال الثاثة عقود الماضية«.
ترامب عن خطط إلرسال  دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
يتسلل  التي  المكسيك  مع  الحدود  لمراقبة  الوطني  الحرس 
مشاعر  ــا  أوروب تسود  فيما  سنويًا،  المهاجرين  آالف  منها 
العام  منذ  مهاجر  مليون  نحو  دخول  بعد  للهجرة  مناهضة 
األوروبي جزئيًا  االتحاد  بريطانيا من  يعود خروج  فيما   ،2015
بتدفق  تسمح  التي  المفتوحة  الحدود  من  الناخبين  لمخاوف 

المهاجرين.

تزايد أعداد كبار السن في 
االقتصادات المتقدمة يجفف موارد 

القوى العاملة وقد يؤدي إلبطاء 
النمو االقتصادي

المصدر: صندوق النقد الدولي

االتجاهات العامة للمشاركة في سوق العمل باالقتصادات المتقدمة

< الصديق الكبير

< حسني بي

محمد العريان*
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لتسويق  البريقة  شركة  أعلنت 
للوقود  سبها  مستودعات  أن  النفط 
البنزين  سيارات  استقبال  في  بدأت 

انتظار. بعد طول 
إن  الشركة  قالت  أخرى  ناحية  من 
 6.63 بلغ  البنزين  مبيعات  إجمالي 
 2.32 بواقع  الثالثاء،  لتر  مليون 
طرابلس  مستودع  من  لتر  مليون 
من  لتر  مليون   4.31 و  النفطي، 

البحري. طرابلس  ميناء 

مبيعات  إجمالي  إن  وأضــافــت 
الطهي  لغاز  طرابلس  مستودعات 

17.85 ألف أسطوانة بلغت 
الفنية  الـــشـــؤون  ــر  ــدي م ــان  كـ
والشرقية  الــوســطــى  بالمنطقة 
زارا  قد  بالشركة  المشروعات  ومدير 
لالطالع  الرئيسي  طبرق  مستودع 
ــشــاء خــزان  عــلــى ســيــر مــشــروع إن

الجديد. البنزين 

»مكافحة الفساد« تحيل مسؤولني إلى النائب العام سبها تستقبل الوقود بعد طول انتظار

»التحكيم الدولي« خيار مجلس النواب األخير في صفقة »توتال«
مجموعة  شــراء  صفقة  ــول  ح الــجــدل  تجدد 
أويل«  »ماراثون  الفرنسية لحصة شركة  »توتال« 
النواب  مجلس  هدد  إذ  النفطي،  الواحة  حقل  في 
الصفقة  تمرير  حال  الدولي  التحكيم  إلى  باللجوء 
ــة«،  ــواح »ال شركة  فــي  العاملون  ــض  رف التي 
وطالبـوا المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إجراءات 
متوقعة  خسائر  إلى  محللون  أشار  حين  في  البيع، 

من عائدات النفط الليبي.
شراء  »توتال«  أعلنت  الماضي،  مــارس  وفي 
»ماراثون  من  الواحة  امتياز  في   16.33% حصة 
 450 قيمتها  بلغت  صفقة  في  األميركية،  أويل« 
مليون دوالر.لتعزيز محفظتها ذات الجودة العالية 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحسب 

تصريحات رئيسها التنفيذي »باتريك بوياني«.
إلى  الوصول  حق  »تــوتــال«  الصفقة  وتمنح 
500 مليون برميل من  احتياطيات وموارد تتجاوز 
برميل  ألف   50 نحو  يبلغ  فوري  إنتاج  مع  النفط، 
كبيرة  استكشافية  إمكانيات  عن  فضاًل  يوميًا، 
53 ألف كيلومتر مربع مليئة بمناطق  عبر مساحة 

االمتياز في حوض سرت الخصب.
لتلك  الرافض  موقفه  النواب  مجلس  وجــدد 
بمجلس  الطاقة  لجنة  رئيس  يقول  إذ  الصفقة، 
النواب عيسى العريبي »نتمسك برفض بيع حصة 
لليبيا  أن تؤول ملكيتها  ونريد  لـ)توتال(،  الشركة 
»الوسط«:  إلى  بالكامل«، ويضيف في تصريحات 
إن »اللجوء إلى القضاء الدولي سيكون آخر خطوة 

إذ ما جرى تمرير هذه الصفقة«.
الوطنية  المؤسسة  متابعة  لجنة  رئيس  وكان 
مخالفة  الصفقة  إن  قال  العقوري  يوسف  للنفط 
المؤسسة  إنشاء  وقانون  الليبي،  النفط  لقانون 
وجهه  خطاب  فــي  مــشــددًا  للنفط،  الوطنية 
للسفيرة الفرنسية في ليبيا برجيت كرومي الشهر 
للنواحي  شاملة  تقييم  عملية  أن  على  الماضي، 
قبل  البيع  لعملية  واالقتصادية  والتجارية  الفنية 

العرض.
وأكد العقوري، وفق نص الرسالة، أن لمؤسسة 
األجنبي  الشريك  حصة  شــراء  في  الحق  النفط 
أسواق  في  الحصة  قبل عرض  الخروج  في  الراغب 
الدفع  الفرنسية،  السفيرة  العالمية، مطالبا  النفط 

في اتجاه إعادة النظر في عملية البيع والشراء.
لكن العريبي، قال إن المجلس لم يتلق ردا من 

السفيرة الفرنسية حتى اللحظة.
تمتلك  إذ  مشتركة،  ملكية  ذو  الواحة  وحقل 
وتمتلك   ،%  59.18 للنفط  الوطنية  المؤسسة 
و»كونوكو  الفرنسية  »توتال«  شركتي  من  كل 
فيليبس« األميركية 16.33 %، فيما تمتلك شركة 

»هيس« األميركية 8.16 % من الحقل.
عمال  نقابة  مــن  الصفقة  ــض  رف ــاء  ج كما 
اعتبرت  التي  البيع،  لعملية  للنفط  الواحة  شركة 
التي  القانونية  لــإجــراءات  مخالفة  جــاءت  أنها 
إنشاء  وقانون  الليبي،  النفط  قانون  عليها  ينص 
النقابة–في  ودعتْ  للنفط.  الوطنية  المؤسسة 
التخاذ  للنفط  الوطنية  األربعاء–المؤسسة  بيان 
بقوت  العبث  عن  والتوقف   ، الصحيح  اإلجـــراء 

الليبيين

ــى  األول الــمــرة  هــي  تلك  تكن  لــم  ــه  إن يشار 
ماراثون  كانت  إذ  الصفقة،  هذه  إتمام  لمحاوالت 
منذ  للنفط  الواحة  في شركة  بيع حصتها  تدرس 

الليبية  الشركة  أعلنتها  التي  المفاجأة  وكانت 
»طلبت  بأنها  »الفيكو«  الخارجية  لالستثمارات 
قبل  القابضة  الحمراء  التابعة  شركتها  خالل  من 
من  ــك  وذل ــون،  ــاراث م حصة  ــراء  ش مضت  سنة 
لمصطفى  القابضة  الحمراء  قدمته  طلب  خالل 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  اهلل  صنع 
حصة  شراء  القابضة  الحمراء  طلبت  حيٌث  للنفط 
شركة ماراثون التي تملك حصة في الحقل الواقع 

بحوض سرت شرق طرابلس بنسبه 16 %«.
المجلس  رئيس  رحب  الماضي،  مــارس  وفي 
فايز  الليبية  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
الخبرة  صاحبة  توتال«   « بين  بالشراكة  السراج 
إن  إلى  مشيرا  النفطي،  القطاع  في  واإلمكانيات 
المجلس الرئاسي سيدعم ما تتوصل إليه الشركة 
مادامت  اتفاقات  من  للنفط  الوطنية  والمؤسسة 
مستوفية للشروط القانونية واالقتصادية وتحفظ 

حقوق ليبيا.
النفطي  الخبير  يــقــول  الــســيــاق،  ــذا  ه ــي  وف
ماراثون  حصة  اشترت  لو  ليبيا  إن  شماكة  محمد 
األميركية البالغة %16 من امتياز حقل الواحة في 
 450 البالغ  الحصة  ثمن  استردت  قد  لكانت  ليبيا 
مليون دوالر في فترة زمنية من 5 أشهر إلى سنة.

العام 2013، وحينها قال وزير النفط السابق عبد 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إن  العروسي  الباري 
أخرى  شركات  أن  رغم  ماراثون  حصة  تشتري  قد 
هذه  أسماء  يذكر  أن  دون  الحصة  بشراء  مهتمة 

الشركات.
تلزم  العقود  إن  نفطية  مــصــادر  وتــقــول 
موافقة  على  بالحصول  األجنبية  النفط  شركات 
بيع  عملية  أي  على  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
أي  الشفعة في بيع  أيضًا حق  المؤسسة  ويعطي 

حصة.
من  الواحة  لشركة  الكلي  اإلنتاج  أن  إلى  يشار 
يتم  يوميًا  برميل  آالف   310 بلغ  الخام  النفط 

تصديرها عن طريق ميناء السدرة النفطي.
هي  رئيسية  حقول  ثالثة  في  اإلنتاج  ويجري 
حين  في  والسماح،  وجالو،  )واحة(،  الواحة  حقول 
بعد  الخدمة  خــارج  الظهرة  حقل  بقاء  يتواصل 
اإلرهابية  المجموعات  قبل  من  لالعتداء  تعرضه 
مارس  في  فيه  العاملين  بترحيل  الشركة  وقيام 

.2015
 130 نحو   »59 لـ»جالو  اليومي  اإلنتاج  ويبلغ 
ألف برميل، فيما يقدر إنتاج )واحة( بنحو 140 ألف 

برميل، وحقل السماح بنحو 40 ألف برميل.

الفيكو: طلبنا شراء الحصة من الشركة األميركية منذ عام

2018 12 أبريل  المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار الخميس 

صعدت أسعار النفط العالمية األربعاء، رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في 
الجلسة السابقة بينما تترقب األسواق تصعيد التوتر في الشرق األوسط بعدما 

حذرت المنظمة األوروبية للسالمة الجوية )يوروكونترول( من ضربات جوية محتملة 
في سوريا خالل 72 ساعة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 71.09 دوالرًا للبرميل بزيادة 
نسبتها %7 عن آخر إغالق له. وصعد برنت أكثر من %3 يوم الثالثاء ليصل إلى أعلى 

مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دوالرًا.
وسجل خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 65.63 دوالرًا للبرميل، 

ليرتفع 12 % عن آخر تسوية.
وتدرس الواليات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري لمعاقبة 

الرئيس السوري بشار األسد على ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام يوم السبت على 
مدينة دوما الخاضعة للمعارضة.

ودعت يوروكونترول شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط 
الحتمال شنِّ ضربات جوية في سوريا خالل ثالثة أيام، محذرة من إمكان تعرض 

أجهزة المالحة الالسلكية للتشويش على فترات متقطعة.ف

)أوبك( إشارات بالغة اإليجابية إلى  أعطت منظمة الدول المصدرة للنفط 
التزام الدول األعضاء باتفاق تقييد اإلمدادات، مشيرًا إلى تجاوزها  مستوى 

100 % في فبراير، وتوقع ارتفاع مستوى االلتزام أكثر خالل مارس. نسبة 
العام للمنظمة محمد باركيندو أن الشراكة بين أوبك  وأضاف األمين 

المنظمة تظهر  بيانات  أن  إلى  نجاحًا مشيرًا  والمنتجين من خارجها تحقق 
برًا وبحرًا. السوق  انخفاض مخزونات 

لكنه قال إن المخزونات تظل فوق متوسط خمس سنوات وإنه مازال هناك 
العمل سيستمر في مراقبة السوق وتقييمها  القيام به مشددًا على أن  ما ينبغي 

وبخاصة أثر إعادة التوازن إلى السوق.
2018 من  الفنية المشتركة ستواصل اجتماعاتها خالل  اللجنة  وأشار إلى أن 

أجل مواصلة تقييم البيانات. وحذر من أن عودة التوازن إلى السوق لم تقابلها 
زيادة موازية في االستثمارات.

إلى  المخزونات ستنخفض  بأن  المنظمة تظل متفائلة  إن  باركيندو  وقال 
متوسط خمس سنوات ولكنه سيكون تفاؤاًل حذرًا، داعيًا إلى النظر إلى ما هو 
أبعد من إعادة التوازن إلى السوق واستمرار الشراكة بين أوبك والمنتجين من 

خارجها.

 النفط عند أعلى مستوى منذ 2014

أوبك: االلتزام بتقييد إمدادات 
النفط بلغ %100

مصر: سندات دولية بـ7 مليارات دوالر

تراجع معنويات مستثمري »اليورو«

القاهرة ـ  عالء حموده ــ جيهان الجازوي

عاملون في شركة »الواحة« رفضوا 
الصفقة وطالبوا مؤسسة النفط 

بوقف إجراءات البيع

 السراج رحب بالشراكة مع 
»توتال«.. و»النواب« دعا

إلى إعادة النظر في الصفقة

<  حقل السماح أحد الحقول الثالثة لشركة الواحة

تستهدف مصر إصدار سندات دولية مقيمة بالدوالر قيمتها بين ستة وسبعة 
2018-2019 التي تبدأ يوليو المقبل، وفق  مليارات دوالر في السنة المالية 

الجارحي. المصري عمرو  المالية  وزير  تصريحات 
2.46 ملياري دوالر من بيع سندات مقومة  وكانت مصر جمعت هذا األسبوع 

4.75 و5.625 % على الترتيب. باليورو ألجل ثماني سنوات و12 عامًا عند 
الدوالرية باعت مصر  الميزانية وتعزيز حيازاتها  وفي إطار مسعى لسد عجز 

أيضًا سندات دوالرية بأربعة مليارات دوالر في فبراير.
الرحمن  المال خالد عبد  المالية المصري لعمليات أسواق  وكان مساعد وزير 

2018 على  قال إن بالده لن تحتاج إلصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 
األقل.

70 % من الطلبات كانت من أوروبا و%10 من  وقال عبد الرحمن »أكثر من 
5 و6 % من الخليج«. أميركا وبين 

7.5 مليارات  إجماليها  بلغ  باليورو طلبات  المقومة  المصرية  السندات  وجذبت 
 35 350 مستثمرًا من  3.8 مثل المعروض بمشاركة  التغطية  يورو ليبلغ معدل 

دولة من خمس قارات مختلفة.
كانت مصر قد باعت سندات دوالرية قيمتها أربعة مليارات دوالر في فبراير، 

العملة األميركية. الموازنة وتعزيز حيازاتها من  إطار مساعيها لسد عجز  في 

أظهر مسح اقتصادي أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تدهورت للشهر 
الثالث خالل أبريل بفعل مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي في الوقت الذي تتصاعد فيه 

التوترات التجارية بين الواليات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة في أبريل من 24 نقطة في 

مارس.
وسجل متوسط التوقعات في استطالع أجرته »رويترز« قراءة عند 20 نقطة. ويرجع 
االنخفاض إلى تراجع التوقعات االقتصادية، التي تحولت إلى سلبية للمرة األولى منذ 

يوليو تموز 2016.
وقال العضو المنتدب لدى »سنتكس«، باتريك هاسي، في مذكرة »رغم أن الوضع 

الحالي ما زال يُصنف على أنه ممتاز... فإن اآلفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامة«.
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب توقع األحد أن تزيل الصين قيودها التجارية 

معبرا عن تفاؤله على الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في 
العالم مما أثر سلبا على األسواق العالمية في األسبوع السابق.

وهدد البلدان بعضهما البعض برسوم جمركية بعشرات المليارات من الدوالرات، 
وقال مسؤولون صينيون إن الوقت الحالي ال يسمح بإجراء مفاوضات.

كما تراجع مؤشر »سنتكس« الذي يرصد ألمانيا للشهر الثالث، إذ سجل انخفاضا إلى 
مستوى 24.4 نقطة مقارنة مع 29.1 نقطة في مارس.

شمل مسح »سنتكس« الذي أجري خالل الفترة من الخامس إلى السابع من أبريل 
982 مستثمرا.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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<  محمد باركيندو

•  رئيس المؤسسة الليبية لالستثمار خالل زياته مقر )اليكو(

إجراءات سريعة إلنقاذ استثمارات »اليكو« 

في  العاملين  إضــراب  أزمــة  تصاعد  مع 
األفريقية  لالستثمارات  الليبية  الشركة 
إدارة  مجلس  رئيس  تعهد  جــاء  )اليــكــو(، 
محمود،  علي  لالستثمار،  الليبية  المؤسسة 
وحاسمة  سريعة  تنفيذية  إجــراءات  باتخاذ 
الشركة  موظفي  داعيًا  الشركة،  إلنقاذ 
من  أعمالهم  ومباشرة  للعمل  العودة  إلى 
العاصمة  في  جنزور  بمنطقة  الشركة  مقر 

طرابلس في أقرب وقت.
الليبية  للمؤسسة  اإلعــالمــي  المكتب 
إدارة  مجلس  رئيس  أن  أوضــح  لالستثمار 
المؤسسة  أن  أكد  محمود  علي  المؤسسة 
وحاسمة  سريعة  تنفيذية  إجراءات  ستتخذ 
من أجل إنقاذ الشركة من الضياع ووضعها 

الصحيح. مسارها  في 
استطالعية«  ميدانية  »زيـــارة  ــالل  وخ
الرئيس  ــكــو(  )الي لمقر  محمود  أجــراهــا 
خاللها  واجتمع  طرابلس  العاصمة  فــي 
إلى  محمود  ــار  أش الشركة،  موظفي  مــع 
أوضــاع  بمعالجة  ستقوم  المؤسسة  أن 
وتسوية  الوظيفية  وحقوقهم  الموظفين 

أشهر منذ  المتوقفة  مرتباتهم 
إدارة  لمجلس  تعليماته  محمود  وأصدر 
التخاذ  لالستثمار  أفريقيا  ليبيا  محفظة 
عاجلة  وخطوات  وقانونية  إدارية  إجــراءات 

من أجل حل أزمة مرتبات )اليكو(.
إن  للمؤسسة  اإلعــالمــي  المكتب  ــال  وق
الزيارة على كل المشاكل  محمود اطلع خالل 
الشركة  منها  تعاني  التي  الصعبة  والظروف 
والعوائق  للعراقيل  باإلضافة  وموظفوها، 

اإلدارية والمالية والقانونية التي تعاني منها 
إدارة الشركة في طرابلس.

لالستثمار  الليبية  المؤسسة  ورفعت 
ضد  التجارية  لندن  محكمة  فــي  قضية 
ورجل  مورغان«  بي  »جي  مصرف  من  كل 
تتهمهما  الجهمي  وليد  الليبي  األعمال 
لالستثمار. الليبية  المؤسسة  على  باالحتيال 
تكون  أن  بلومبرغ  وكــالــة  وتــوقــعــت 
بصفقات  متعلقة  الــمــرفــوعــة  القضية 
»بيرستينز«  مصرف  نفذها  استثمارية 
لــصــالــح الــمــؤســســة الــلــيــبــيــة، ومــصــرف 
بي  ــي  »ج مــصــرف  ــراه  اشــت »بيرستينز« 
العالمية  المال  أزمة  أعقاب  في  مورغان« 

.2008 في العام 
قضايا  رفع  في  الليبية  المؤسسة  وترغب 

بينها  من  مالية،  مؤسسات  على  ــرى  أخ
ومصرف  األلماني  بانك«  »كوميرز  مصرف 
بعد  ــســويــســري،  ال ــس«  ــوي س »كــريــدي 
استثماراتها  تخص  وثائق  على  اطالعها 
أثناء  استثمارية  مــصــارف  مــع  الخارجية 
جنرال  »سوسيتيه  مصرف  ضــد  الترافع 

الماضي. العام  الفرنسي« خالل 
ضد  رفعتها  التي  الدعوى  وكسبت  هذا 
حصلت  والتي  جنرال،  سوسيتيه  مصرف 
مليار   1.2 قيمتها  تسوية  على  بموجبها 

دوالر.
لالستثمار،  الليبية  المؤسسة  أن  يذكر 
الدولة  أسسته  ليبي،  سيادي  صندوق  هي 
فوائض  إلدارة   2006 العام  في  الليبية 
تتمكن  لم  فيما  الليبية،  النفط  مبيعات 

 »وود ماكنزي«:

الكبريت يرفع أسعار وقود 
الشحن 25% في 2020
ارتفاع  ترجح »وود ماكنزي« لالستشارات 
العالمية  إلى األسواق  الشحن  تكاليف وقود 

24 مليار دوالر،  25 %، أو ما يعادل  بنسبة 
2020 عندما يبدأ العمل بقواعد  في عام 

الكبريت في  جديدة تفرض قيودًا على مكون 
الوقود.

التكاليف  في  المحتملة  الزيادة  وأرجعت 
القواعد على نحو سيضطر جزًءا  إلى »تغيير 

التحول  إلى  العالمي  من أسطول الشحن 
الستخدام أنواع الوقود التي بها نسبة أقل 

من الكبريت مثل زيت الغاز البحري وزيت 
الرتفاع  نظرًا  الكبريت  منخفض  الوقود 

تكلفتها«.
الباحثين لدى »وود ماكنزي«،  ويقول كبير 
أيان موات، إن »التحول إلى زيت الغاز البحري 
المحتمل  الكامل من  حل أعلى كلفة، وااللتزام 
أن يجعل أسعار الشحن تزيد ربما بنحو دوالر 

للبرميل«.
وأضافت »وود ماكنزي« أن »السيناريو 

 24 األساسي« هو لزيادة في التكلفة تبلغ 
2014 مقارنة مع فاتورة  مليار دوالر في عام 
العالمية  الشحن في األسواق  لوقود  إجمالية 

100 مليار دوالر يوم األربعاء. بنحو 
وأشارت إلى أنه إذا لم تضف أي ناقالت 

التي تسمح للسفن  الغاز،  أجهزة غسل 
باالستمرار في حرق زيت الوقود األرخص 

السفن  التزمت  وإذا  الكبريت،  المرتفع 
إلى  الزيادة  بالقواعد بشكل كامل، فقد تصل 

60 مليار دوالر.

الوطني  الوفاق  بحكومة  االقتصاد  وزير  األربعاء،  اليوم  الفساد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  أحالت 
ولجنتي اإلشراف على الموازنة االستيرادية، وتنفيذ الموازنة، إلى النائب العام لإيقاف االحتياطي عن 

العمل.
وقال رئيس الهيئة نعمان محفوظ الشيخ، إنه تقرر التحقيق مع الوزير واللجنتين بسبب شبهات 

فساد، ومطالبتهم بإقرار الذمة المالية.
وفي 29 مارس الماضي، تحدث رئيس الهيئة في تصريحات إلى وكالة »سبوتنيك« الروسية عن 
شبهات فساد مالي في إصدار حكومة الوفاق قرارات حول منح االعتمادات بطريقة التحصيل وتوزيع 

لشركات محددة.
المؤتمر  من  صادر  قرار  على  بناء   2014 العام  في  ُأسست  الفساد  مكافحة  هيئة  أن  إلى  يشار 

<  نعمان محفوظ الشيخالوطني العام قبل انتهاء واليته.

طرابلس ــ الوسط
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ملاذا هذا التجاهل للموروث الدستوري في ليبيا؟

الحياة  »استعادة  عنوان  يكون  أن  الطبيعي  من 
بدأت  التي  االنتقالية  املرحلة  عنوان  هو  الدستورية« 

2011 إعالن دستوري في أغسطس  أول  مع صدور 

 الزهراء لنقي*

مع أن غاية حركة االنتفاض التي انطلقت في 2011 في ليبيا كانت »استعادة« الحياة الدستورية، فإن أهم 
إشكاليات المرحلة االنتقالية التي دخلت سنتها السابعة هي تجاهل الموروث الدستوري. لقد عانت ليبيا 
من »انقطاع دستوري« لما يزيد على أربعين سنة. فكان من الطبيعي أن يكون عنوان »استعادة الحياة 

الدستورية« هو عنوان المرحلة االنتقالية التي بدأت مع صدور أول إعالن دستوري في أغسطس 2011.
كان المراد من اإلعالن الدستوري أن يكون مرجعية دستورية أساسية يمكن البناء عليها وأن تكون 
تهيئة  االنتقالية  المرحلة  من  المراد  وكان  وتحديد صالحياتها.  جديدة  عامة  أجسام  أساسا الستحداث 
الساحة لدخول مرحلة االستقرار النهائي من خالل صياغة مسودة الدستور النهائي لالستفتاء عليه ثم 
سبق  الذي  الدستوري  للواقع  »مراجعة«  تتضمن  أن  انتقالية  مرحلة  ألي  الطبيعي  من  أنه  ومع  إقراره. 
االنقطاع الدستوري لالستفادة منه، فقد الحظنا أنه منذ أن بدأت المرحلة االنتقالية برزت محاولة لبناء 
واقع دستوري جديد وكأن البالد تتحرك من نقطة الصفر وليس لها تاريخ أو موروث دستوري. كما الحظنا 
وجود إصرار من قبل عدد من الفاعلين المحليين والخارجيين على الضغط باتجاه فرض حلول دستورية 

ومؤسسية »مُعلبة«.
وفي ذلك نسأل، ال شك أن الليبيين قد خبروا فكرة الدستور بصور مختلفة منذ أمد بعيد، لكن متى 
نضجت فكرة الميثاق الوطني المنصب على العالقة بين األقاليم الثالثة في المدى المعاصر؟ متى نضج 
دستورية  عملية  أول  حصلت  متى  كامال؟  نضجا  اليوم  حتى  بظله  نستظل  نحن  الذي  الوطني  التوافق 
الحياة  يعيش  المجتمع  بدأ  متى  النور؟  أول دستوٍر  أبصر  متى  أول مخاض دستوري حقيقي؟  أو  حقيقية 
الدستورية؟  الفكرة  تطبيق  في  والخطأ  اإلصابة  من  وتعلموا  وأخطأوا  الليبيون  أصاب  متى  الدستورية؟ 
القانون؟ متى  كليات  الدستوري في  القانون  بدأت دراسة  القانون ألول مرة؟ متى  كليات  تأسست  متى 
بدأت تتكون نخبة من النواب المُشرعين والقضاة والمحامين الخبراء بحقل الدراسات الدستورية؟ متى 
أخذت األحكام الدستورية تعبر عن وجود مدرسة قضائية دستورية ليبية؟ متى اكتمل تأسيس المؤسسات 
الدستورية كمؤسسات القضاء والتعليم واالقتصاد والجيش والشرطة وديوان المحاسبة وبقية المؤسسات 
المدنية؟ متى تكونت نخبة العاملين باألجهزة الحكومية؟ متى بدأت هذه المؤسسات تكتسب شخصيتها 
المؤسسية؟ متى بدأت تُكون أعرافها المؤسسية وتقاليدها؟ متى اكتسبت شرعية وقبوال بين المجتمع 

والمواطنين؟
الحرب  التي بدأت مع نهايات  الوطنية  اكتمال تأسيس دولة األمة  لقد حصل ذلك كله خالل مرحلة 
العالمية الثانية. وهذه المرحلة امتداد طبيعي لمرحلة التخلص من السيطرة الخارجية التي امتدت خالل 
النصف األول من القرن العشرين. عندئذٍ، جرت عملية لبناء مصالحات وطنية أفقية أوال ثم رأسية وانتهت 
إلى تفاهم ميثاقي. وقد كان من بين ما عبر عن ذلك »ميثاق الحرابي« الذي ُأبرم في عام 1946م. وكان 
جوهر الميثاق إرجاء تسوية المنازعات المحلية على مستوى العالقة بين األفراد والقبائل والمدن حتى قيام 
الدولة. وقد تضمن ذلك التأكيد على عدم سقوط حقوق األفراد موضوع تلك المنازعات. ويعتبر الميثاق 
تجسيدا فريدا لفكرة إعطاء األولوية للمصلحة العامة ولبناء األمة والدولة على المصلحة الخاصة الجهوية 

والفردية.
وقد كان الميثاق حجر الزاوية الذي ارتكزت عليه جهود صياغة دستور دائم للبالد بعد ذلك ببضعة 
أعوام. هذا التوافق هو الذي جعل المجتمع الدولي يدرك أنه ال يمكنه المضي قدما في جحد حق األمة 
الليبية في تأسيس دولتها فصدر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 289 الصادر في 21 نوفمبر 
1949 والذي تضمن االعتراف باستقالل ليبيا، والذي جاء تتويجا لتفاوض دبلوماسي وضغوطات وإقناع. 
الليبيون  لينتظم  تأسيسية(،  )هيئة  وطنية  جمعية  باشرتها  دستورية  عملية  أول  انطلقت   ،1951 وفي 
كأمةٍ وطنيةٍ تُسَيِّرُ شؤونَها دولٌة تدار وَفق نظام ملكي اتحادي واستند اجتماعها السياسي إلى »عقد 
باشرت  التي  الوطنية  الجمعية  ضمت  وقد  توافقية.  دستورية  عملية  عنه  تمخضت  )دستور(  اجتماعي« 
العملية الدستورية ممثلين عن قوى المجتمع، وعقدت اجتماعاتها بحرية وصاغت مسودة للدستور. وقد 
جرى إقرار الدستور في بنغازي في 7 أكتوبر 1951 وجرى تقديمه للملك قبل نشره بالجريدة الرسمية. وقد 

جرى إعالن االستقالل الرسمي في 24 ديسمبر 1951.
كانت فكرة صياغة الدستور في حد ذاتها من بنات أفكار قوى المجتمع وممثليه، ولم تكن من بنات 
أفكار الملك. وكان الدستور صناعة أيدي أبناء األمة الليبية إذ شاركت مختلف القوى في صياغة مواده. أي 
أن الدستور لم يأت نتيجة إمالء من جانب الملك أو كتنازل منه بعد الثورة عليه. كما صدر الدستور باسم 
ممثلي الشعب ولم يصدر باسم الملك. وقد تعامل الدستور مع الملك تعامال طبيعيا ولم يمنحه وضعا 
المسكن  وحرمة  والحريات  األساسية  الحقوق  أحكاما صانت  الدستور  تضمن  وقد  لألمة.  متجاوزا  فوقيا 
السمات  هذه  التعليم.  في  النساء  وحق  األسس  من  أساس  أي  على  التمييز  وعدم  والمساواة  والملكية 
التي اتسمت بها العملية الدستورية الليبية المذكورة والسمات التي اتسم بها دستور دولة االستقالل 
من  واحدة  الليبية  الدستورية  التجربة  في  يرون  وجعلتهم  والباحثين  الدستوريين  من  عددا  استوقفت 

التجارب الدستورية القليلة التي تحقق فيها عدد ال يستهان به من المعايير الدستورية.
تأزم  إلى  أدت  التي  الرئيسة  العوامل  من  واحد  ليبيا  في  الدستوري  الموروث  تجاهل  إن  نظرنا،  في 
المرحلة االنتقالية على جميع المستويات. لقد شهدت المرحلة االنتقالية عجزا عن إدارة حوار مؤسسي 
علمي رصين بشأن أٍي من الموضوعات الرئيسية. مثال، شهدت المرحلة عجزا عن إدارة حوار رصين بشأن 
السؤال: هل تنتظم األمة الليبية وفقا لنظام اتحادي أم ال؟ ليس هذا فحسب، بل ألقيت تهم التخوين جزافا 
على من يطرح هذا الموضوع؟ هذا على الرغم من أن األمة الليبية قد سبق لها أن انتظمت وفقا لنظام 
البالد نظاما مركزيا  اتحادي. كما شهدت المرحلة عجزا عن إدارة حوار رزين بشأن السؤال: هل تعتمد 
أم غير مركزي أم تمزج بين النظامين، وماهي جرعة المركزية المطلوبة وجرعة الالمركزية المطلوبة. 
كما شهدت المرحلة االنتقالية احتكارا من جانب القوى السياسية المهيمنة للعملية الدستورية ورفضا 
لتصميم عملية دستورية تشاركية تسهم في إدارتها القوى المجتمعية وأفراد الشعب. كما شهدت المرحلة 
تأسيس مؤسسات بناء على محاصصة القوى السياسية. لم تؤسس مؤسسات الدولة على نحو يجمع بين 
استلهام طبيعة المجتمع وحاجاته وبين االرتكاز على التسويات المبرمة بين القوى السياسية. وقد انعكس 
استحداثها خالل  التي جرى  المؤسسات  اختصاصات بعض  اعترى صياغة  الذي  الشديد  الخلل  في  ذلك 

المرحلة االنتقالية.
كما شهدت المرحلة فشال في صياغة حلول دستورية مؤسسية تنهي مشكلة فوضى السالح وتضمن 
بناء مؤسسات دستورية أمنية مستقرة. كما شهدت المرحلة إخفاقا في إجراء حوار رصين واتخاذ إجراءات 
دستورية رصينة لتحقيق مفهوم التضمين والتمثيل المتوازن للمكونات الثقافية المتنوعة في مؤسسات 
الدولة واالعتراف بالمقومات الثقافية الخاصة بجميع مكونات ليبيا ولغاتها وتقاليدها، وتعامال متطرفا مع 
الهويات وانغالقا هوياتيا على مستوى جميع الهويات بما في ذلك الهوية القبلية والمدينية واإلقليمية 
واأليديولوجية والثقافية، وتأزما في العالقة بين كل هوية من هذه الهويات والهوية الوطنية الجامعة. 
حتى البعثة األممية التي أسسها المجتمع الدولي UNSMIL أخفقت في إيجاد قيمة مضافة جذرية وهو ما 
انعكس في تغيير رئاستها عدة مرات. وفي تقديرنا، أن من األسباب الكلية التي أدت إلى هذه اإلخفاقات، 
مثال، العجز عن بناء قدر كاف من »التوافق«، واإلصرار على المغالبة. وال يمكن بناء توافق دون دراسة 

التوافق الذي جرى »بناؤه« قبل والدة دستور 1951 بسنوات.
إن أهم أساس يجب أن تتأسس عليه جهود استعادة الحياة الدستورية هو تبني تصور سليم عن واقع ليبيا 
الدستوري وهو أنه امتداد لموروث دستوري ممتد، والتخلص من التصور المشوش الذي مفاده أننا نبدأ من 
نقطة الصفر. وإن مقتضى ذلك أن تكون هناك جهود لدراسة الوعي الدستوري في ليبيا وتنوعاته المكانية 
خالل هذه الفترة الزمنية الممتدة ودراسة تأثير المكان والواقع السكاني والعامل الخارجي فيه. والهدف من 

ذلك هو استخالص خصائص هذا الواقع الدستوري وإمكاناته اإليجابية والسلبية وأعرافه وتقاليده.
المطلوب  عمياء.  محاكاة  الدستوري  االنقطاع  على  السابق  الدستوري  الواقع  محاكاة  المطلوب  ليس 
الصيغ  النطاق. وقد يتضمن ذلك »إحياء« بعض  اكتشافا عميقا وواسع  الدستورية  الجذور  اكتشاف  هو 
الدستورية، وقد يتضمن »توليد« صيغ دستورية جديدة، وقد يتضمن »تطوير« صيغ دستورية. إننا نسأل 
أولئك الذين يصرون على تجاهل الموروث الدستوري في ليبيا: لماذا تعد مادة »التاريخ الدستوري« مادة 
إنها تعد كذلك ألن مفهوم »الحياة  العالم؟  أنحاء  القانون في مختلف  أساسية في جميع مناهج دراسة 

الدستورية« مفهوم عابر لألجيال. وإن »التواصل الدستوري« من شروط بناء حياة دستورية متوازنة.
* رئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السالم

أطفال الشرشاري ليسوا أول األدلة ..!

 تداخلت أطراف عديدة بشكل غير مباشر 
في ارتكاب الجريمة وإن كان بالتخفي عنها 

ومداراتها، أو بتسهيل مهمة املجرم بأية وسيلة

آمنة أحمد القلفاط

عُــثر يوم السبت الماضي السابع من أبريل 2018 على جثامين أطفال عائلة الشرشاري الثالثة مدفونين في 
إحدى الغابات الواقعة غرب العاصمة طرابلس. جريمة خطف األطفال التي وقعت في الثاني من شهر ديسمبر 

2015 هزت الشارع الليبي وانتشرت لتأخذ أبعادًا دولية.
لم تكن الجريمة في شكلها ومعطياتها تختلف عن باقي جرائم الخطف واالبتزاز والقتل التي انتشرت بشكل 
كبير في تلك الفترة تحديدًا. لكن ما يميزها عن البقية هو إصرار عائلة الشرشاري وسعيها الحثيث للكشف عن 

الحقيقة بطرق سلمية وتشبثها باألمل حتى لحظة كشف الحقيقة.
الحقيقة قاسية وصادمة ومروعة وقابلة للتمدد، لكنها تحتاج مجهود عصابات متمكنة لتقبل الطي  بدأت 
عنها  بالتخفي  كان  وإن  الجريمة  ارتكاب  في  مباشر  غير  بشكل  عديدة  أطراف  تداخلت   . االنكماش  وبالتالي 

ومداراتها، أو بتسهيل مهمة المجرم بأية وسيلة كانت.
للشريط  الواقعية  القصة  أحداث  لنتذكر  تأخذنا  هنا  وهي  الذاكرة،  في  ترن  المكلومة  األم  كلمات  الزالت 
السينمائي الذي يحمل عنوان استبدال«Changeling«. يروي الفيلم قصة أم مكلومة اختطف ابنها، فظلت على 
مدار أحداث القصة تجذبك بكمية الحزن التي تزداد تراكمًا مع الكشف عن كل جزئية، لتكشف بالتالي عن كم 
التجاوزات وكمية الفساد السياسي التي تزامنت مع أحداث القصة. ينتهي الفيلم ولم تكتشف البطلة مصير ابنها 
وما إذا كان االبن قد قتل أم ال يزال على قيد الحياة. لكنها كشفت عن قصص للفساد واالضطهاد ومحاوالت 
الشرطة لطمس الحقائق واالستعجال بقفل الملفات دون الوصول للحقائق. وكما كان الفساد السياسي في زمن 
القصة الذي تزامن مع الخطف وفساد الشرطة وتزوير الحقائق، يظل الفساد السياسي في كل زمن عنوانًا لنفس 
التجاوزات التي ال ترحم األبرياء. كانت البطلة األم بائسة ومكلومة، لكن جهودها الحثيثة إلنقاذ طفلها كانت 
ملهمة وساعدت في الكشف عن عديد التجاوزات وفك غموض طال عدة قضايا. تمامًا كما كانت والدة أطفال 
الشرشاري حريصة ومتشبثة باألمل في سعيها إليجاد أطفالها، هذا الجهد الذي أثمر عن الكشف عن مدى تغول 

حملة السالح واستقوائهم بمجموعات سياسية قدمت لهم الدعم.
كمية من الحقائق ٌكشفت مع الكشف عن المجرمين، منها ما هو معروف ضمنًا ولكنه تأكد ليصبح كحقيقة 
وما  المسلحة  المجموعات  أفعال  عن  والمتسترين  الجريمة  في  المشاركين  نحو  بقسوة  أصبعها  توجه  دامغة 

أكثرها في بالدنا. الخاتمة كانت صادمة ومروعة، لكنها أنهت انتظارًا مريرًا وجعلت للحزن نهاية.
تعازينا القلبية والحارة لعائلة الشرشاري، وأملنا أن تكون هذه النهاية والجهد الذي بذله والديهم وأهلهم 
قد نجح في توجيه أصبع االتهام لمن كان السبب وراء استقواء المجموعات المسلحة وتغولها. ال يفوتنا أن نحي 

رجال البحث الجنائي الذين بذلوا الجهد حتى تكللت مساعيهم بالنجاح.
الضحية ليست أبناء الشرشاري فقط، كلنا ضحايا انعدام األمن، كلنا ضحايا لفقدان ذراع الدولة، كلنا ضحايا 
تسليم مقدراتنا لجماعات متناحرة فيما بينها، كلنا مهددون في بيوتنا وممتلكاتنا، مهددون بخطف أطفالنا. 
يمكننا اعتبار حملة السالح أيضًا ضحايا لمن شجعهم وتبنى وجودهم لتثبيت مكاسب سياسية. مالم تعد يد 

الدولة وتبني مؤسساتها األمنية من جديد لتأخذ دورها وتضرب على يد المجرم، فسنظل جميعنا نعاني .

آخر مقاالت الراحل يوسف القويري )مناقشات خيالية..البنية البدائية(
عالمة  روسليني  ماريا  الدكتورة  سافرت  هْر  الظُّ قبل  فجأة، 
الذين  العلماء  مرح  من  أجــواٍء  وسط  رومــا،  إلى  الباليونتولوجي 
أحاطوا بها داخل المطار مودعين ومهنئين بمولد حفيدها، وحينئذٍ 

تباروا في اختيار أسماء ظريفة له.
الفضاء  في  األنظار  وغابت عن  الضخمة  الطائرة  ارتفعت  وبعدما 
ذات  اإلسكندرية  ضواحي  من  ضاحية  إلى  العلماء  جماعة  انصرفت 
القاعة  في  غداء  مأدبة  شرفهم  على  تقام  حيث  الطلق  النسيم 

الوسطى من يخت سوريال.
المصيف  شاطئ  أقصى  عند  الراسي  اليخت  قرب  الرمال  وعلى 
إن  وما  الكبار،  ضيوفه  منتظرًا  سوريال  أسطفان  وقف  السكندري 
إلى  جميعًا  صعدوا  أن  لبثوا  ما  ثم  مرحبًا،  نحوهم  هرع  حتى  رآهم 

الطابق األول من اليخت.
أعقاب  في  اليخت  درجات  يرتقي  وهو  »سوريال«  الدكتور  وأخذ 

ضيوفه يبدي االعتذار من جديد قائاًل:
المطار!  إلى  معكم  الذهاب  من  أتمكن  لم  أنني  المؤسف  من   -

وكان بودي أن أفعل ذلك، ولكن..
العالم األركيولوجي  الدكتور »ديميتريوس هارماخيس«  فقاطعه 

الكبير قائاًل من أعلى الدرج:
أنها  وقالت  المطار.  في  جدًا  مبتهجة  »ماريا«  الدكتورة  كانت   -
السعيدة  اإلسكندرية  وأوقــات  الجميلة  زيارتها  عن  تحكي  سوف 
مكثتها  التي  باأليام  مسرورة  وهي  إيطاليا،  في  وعائلتها  البنتها 
أن  أودن«  »ويليام  البروفيسور  من  وطلبت  الدائر،  وبالنقاش  معنا، 
البدائية«  »البنية  مسألة  حول  الجدل  بقية  على  باإلنترنت  يطلعها 

التي أثارتها هي باالشتراك مع »أودن« ..
واتخذ الجميع مقاعدهم حول مائدة الغداء في الوقت الذي شرع 
فيه الشغال النوبي في إزاحة ستائر القاعة فغمر ضياء الشمس أرجاء 

المكان، وانسابت معه أنغام الموسيقا الخافتة.
يعدل  وهو  البريطاني  اإلنثروبولوجيا«  عالم  أودن«  »ويليام  قال 

رباط عنقه:
»باليرمو«  مطاعم  ألحد  إيطالي  أعمال  رجل  دعاني  يوم  ذات   -
نبارح  أن  دون  كاملة  ساعات  أربــع  لمدة  بقينا  وهناك  الفاخرة، 
المائدة. ولم أشأ إبداء أي استغراب تجاه ذلك السلوك ألنني أعرف 
المائدة،  حول  الحديث  في  اإلسهاب  يحبون  اإليطاليين  معظم  أن 
مثلما يحب اإلنجليز تجاذب أطراف الحديث مع رشفات شاي ما بعد 

الظهيرة!
فابتسم »هارماخيس« و«أودن« يسترسل قائاًل:

- ليس رديئًا أن نظل نحن أيضًا حتى المساء حول مائدة الغداء، 
ونواصل أثناء ذلك حوارنا بشأن البنية البدائية والرق، ما رأيكم!؟

متساوقة،  بغمغمة  موافقتهم  عن  وأعربوا  أساريرهم  فتهللت 
وعندئذٍ أفصح »أسطفان سوريال«:

- هذا غاية المرام !
وعقَّب »روبنسون كنود« رافعًا كأسه البراق:

- إنه لمناسب جدًا أن نبقى بجوار النبيذ وشرائح الشواء!!
وقت  ومر  مَهَل.  على  األولى  األطباق  تناول  في  انهمكوا  ثم 
الكأس على سطح  يداعب  يعلو صوت »ديميتريوس« وهو  أن  قبل 

المنضدة بين راحتيه:
البارحة،  نقاش  إشارات  من  فهمت  حسبما  اآلن،  أتساءل  إني   -
في  للعبودية  بدء  نقطة  الحديث  الحجري  العصر  اعتبار  تنوون  هل 
العصر  البدائية في  البنية  الطور من  أيحتمل ذلك  وأخيرًا  التاريخ؟!، 

الحجري الحديث إفرازعالقات اقتصادية غير مشاعية؟!
فأجاب »ويليام أودن« ببطء:

- يتعذرعلينا أن ننتوي شيئًا مما اشتمله الشطر األول من تساؤل 
قوامًا  يطرح  لم  الحديث  الحجري  فالعصر  »ديميتريوس«،  الدكتور 
متجانسًا من الناحية التي هي مدار نقاش أمس واليوم وربما غدًا. 

وجلي أنني أقصد الرق.
إطا  في  بسرعة  تتباعد  كبيرة  سفينة  إلى  التفاتة  منه  حانت  ثم 
نافدة القاعة حتى لم يعد باديًا منها سوى خط رفيع قصديري اللون 
فوقه سواٍر المعة تغوص رُوَيْدًَا فيما وراء التحدب األزرق، فتابعوا 
وهو  جديد  من  إليه  ينظرون  عادوا  ثم  العابرة  تطلعاته  لهنيهة 

يشبك أصابع يديه مواصاًل الحديث:
- نحن نبحث فقط عما إذا كانت بنية بدائية معينة تحتوي على 
في  بدائية  بنية  داخل  نشأ  الرق  إن  نقول،  ال!؟..  أم  للرق  شكل  أي 
العصر الحجري الحديث، وال نعني بذلك أن العصر الحجري الحديث 
إطار للرق ننسب أو – باألصح – نعزو إليه هذه الظاهرة ثم نتخذه 
نجده!  ال  هذا  بالنخاسة.   – عمومه  في   – خاص  تاريخي  كمصنف 
ففي ذلك العصر الحجري الحديث كانت هنالك صيغ مختلفة لتوفير 

القوت وتقسيم العمل خالية من الرق.
قال أسطفان سوريال بلطف فائق:

- أنتم تشربون ببطء، بل ال تشربون بالمرة!!
وتردد قلياًل ثم قال:

- هل تفضلون ماركة أخرى؟!
فقال روبنسون كنود بعجلة:

- األنواع جيدة..
ويليام  أردف  حين  في  عريضة  بابتسامة  القصير  تعليقه  وختم 

أودن قائاًل:
بالنسبة  واسع  طيف  ذو  الحديث  الحجري  العصر  أن  الواقع   -
للجغرافيا البشرية، وقد ضم في أزمنته السحيقة تماثالت هامة عند 
مقارنة األدوات المبعثرة على مدى العالم، المنجزات اليدوية األخرى 
المؤطرة بمستويات عامة للجودة أو التقنية. كان هذا موحدًا تقريبًا 
ومتشابهًا.. متماثاًل إلى الحد الذي تعتبر فيه أمور مثل هذه مقياسًا 

لعصر معين، مثلما كان البرونز عالمة فارقة لعصر آخر.
إلى أسطفان  ناظرًا  ابتسامة وهو يجرع كأسه  ثم رفت على فمه 

سوريال، وبعد برهة من الصمت قال:
المشتركة  سامته  على  عالوة  الحديث  الحجري  العصر  لكن   -

وقواسمه العظمى الخاصة به..
فقاطعه أسطفان سوريال قائاًل:

- شأنه شأن العصور األخرى.
قال أودن:

فقد  تماثل  من  إليه  اإلشارة  سبقت  ما  إلى  وباإلضافة  نعم!   -
احتوى العصر الحجري الحديث بعض المفارقات. وبصدد ذلك كتب 
بديعة  فصواًل   – الذاكرة  تخذلني  لم  إن   – ويلز«  جورج  »هربرت 
اعتمد فيها على كشوفات ومصنفات أهل االختصاص في الحضارات 
القدم،  في  الغارقة  المعاصرة  البدائية  التجمعات  وأقوام  البائدة 
و«اآلريين«  الحديث  الحجري  العصر  »مغول«  بين  مقارنة  فأورد 
المشتركين معهم في حقبة زمنية واحدة أو عصر واحد، ونعني به 
طبعًا العصر الحجري الحديث، حيث يذكر أن الشعوب المغولية من 
سهوب  في  الخيل  يربون  كانوا  اللغوية  آلتاس«  »األورال  مجموعة 
ذلك  وغير  والحرب  للترحال  مطايا  ويستخدمونها  الوسطى  آسيا 
فارغة  الكبيرة  حظائرهم  ظلت  القدامى  اآلريين  وأن  أغراض،  من 
من الخيل، فلم يكن للخيل عندهم أي وجه من وجوه االنتفاع، في 
الوقت الذي اكتظت فيه حظائرهم اآلرية بقطعان البقر ضمن نظم 
حيازة مختلفة، وكانت الثيران القوية عونًا عظيمًا لهم في جر عربات 
مضمار  في  سواء  أقراص،  هيئة  على  المصمت  العجل  ذات  النقل 
الحرب أو االرتحال. ثم فيما بعد أدخلوا األحصنة كبديل أسرع وأكثر 

مرونة رغم األرداف المغولية الثقيلة وضآلة الحجم النسبي آنذاك.
فقال الدكتور ديميتريوس هارماخيس ضاحكًا:

- كان الحصان في عصر »اللبونات« البيوجيولوجي بحجم الكلب 
تقريبًا ال يتجاوز سبعين سنتيمترًا!

فسارع »أودن« يقول:
في  له  نتعرض  عما  العهد  بعيدة  منقرضة  أنــواع  تلك   ! ال   -
في  مقدونيا  جبال  جوار  اإلغريق  طور  فقد  حال  أي  وعلى  حديثنا، 
تواريخ أخرى ذلك الحصان الثقيل. ووفق كتابات »جوردن تشايلد« 
الدنيا  قاطنو   – األمريكيون  وكذلك  األوروبية،  الشعوب  ساهمت 
الجديدة المكتشفة – بتوفير أفضل المراعي قرب اإلقليم الصحراوي 
في شمال أريزونا الستنباط سالالت غاية في التناسق تشبه سالالت 
وصل  وقد  تفوقها.  بل  المطورة  والفرنسية  اليونانية  األحصنة 
الحصان المغولي ذو الردف الثقيل إلى البربر سكان شمال إفريقيا، 
الـ  أو  الثقيل  الكفل  أنه حمل اسمهم »بارباري هورس« بذات  حتى 

»بارب«.
»هارماخيس«  فقال  واجمًا،  لبرهة  مكث  ثم  »أودن«  وتنهد 

مستفسرًا:
- أرجو أن ال نكون قد أرهقناك بالحديث دكتور ويليام؟

فأجاب »أودن« يحيوية:
- ليس هذا ما اعتراني ! ال! إنما أفكر في ضرورة اختزال ما أسوقه 
المفارقات  الذي أوضح به  بالقدر  أتفرع إال  أريد أن  عن األحصنة، ال 

داخل عصر محدد.
عندئذ، انبرى »سوريال« قائاًل:

- لكنه موضوع شَيِّق، فلم ال نتفرغ ما دام المجرى العام للحديث 
يزداد اكتنازًا بروافده!؟

ثم مَرَّ سريعًا على جبهته بأطراف أصابعه وقال:
الخامس عشر  القرن  في  الواحد  للحصان  المقايضة  ثمن  كان   -

ميالدي يساوي ثمانية عشر زنجيًا من الرقيق!!
وعقب روبنسون:

- إننا سعداء باإلصغاء.
ثم انفجر الجميع بالضحك عندما صاح »هارماخيس« مازحًا يقول 

لـ«ويليام أودن« :
- أنت لم تَعْدُ بعيدًا عن الموضوع بجيادك المغولية!

فواصل الدكتور »ويليام أودن« قائاًل:
ستبدي  كانت  روسيلني«  »ماريا  الدكتورة  حضور  افتقدت  لقد   -
نفس مالحظتي عن االنسياق في مسارب فرعية. ومهما يكن األمر 
خيول  كل  أصل  بل  معروف،  هو  كما  المعاصرة  الخيول  أصل  فإن 
منغوليا  إلى  الحصان  جاء  فقد  َقّط،  المغول  بقاع  من  ليس  الدنيا 
استئناس  تمَّ  أنه  بواقع  الصين،  في  »غوبي«  صحراء  من  القديمة 
»جلجامش«  ملحمة  ونصوص  األحافير  وتُعَيِّن  قبلهم.  الدابة  تلك 
للمرة  الحصان  فيه  انتشر  مرجحًا  تاريخيًا  السومري  العهد  سياق 
من  أقدم  فهي  باستثناء مصر،  واألوسط  األدنى  الشرق  في  األولى 
في  ذلك  إلى  اإلشارات  وردت  وقد  المنطقة.  في  األحصنة  استخدم 

الفرعونية. اآلثار 
فقال الدكتور ديميتريوس مُعاجاًل:

جميلين  حصانين  البارزة  الفرعونية  األثرية  النقوش  أظهرت   -
تلك  من  أقدم  تاريخ  وفي  الحربية،  الثاني  رمسيس  عربة  يجران 
الجنوبية  مصر  عاصمة  »طيبا«  مدينة  »اإللياذة«  تناولت  النقوش 
آالف  خمسة  منذ  »مينا«  الملك  عهد  في  الوطنية  الوحدة  قبل 
لتوها  الخارجة  الفخمة  العربات  جياد  إلى  وألمحت  وخمسمائة سنة، 

عبر مائة باب ضخم في أسوار المدينة العظيمة.
واسترسل »أودن« يقول:

البحر  شمال  من  والرمان  اإلغريق  بالد  إلى  الحصان  ووصل   -
قديم  في  وإيطاليا  اليونان  مراعي  هيأت  ثم  قزوين.  وبحر  األسود 
من  وأكبر  أرقى  سالالت  ظهور  العصر«النيوليثي«  أثناء  الزمان 
نالقي  فنحن   – ذكرنا  كما   – وعمومًا  الصغيرة.  الغوبية  األحصنة 
التي  القطعان  ونوع  المستأنسة،  القطعان  مستوى  على  المفارقات 
داخل  وحيازتها  تربيتها  في  الحديث  الحجري  العصر  أقوام  أفلحت 
والنقل  للحرب  االستخدام  في  المتباينة  األشكال  كذلك  حظائر، 
والرحيل، ونظم ملكية القطعان، واألرض، وأدوات اإلنتاج في العصر 
الحجري الحديث بالذات. أقول إن هذه النقاط األخيرة ستساعد في 
عن  بتفصيل  أجبت  وقد  البدائية.  البنية  معالم  من  الكثير  إيضاح 
أن  ولكم  لي  وآن  ديميتريوس،  الدكتور  تساؤل  من  األول  الشطر 
في  ورد  الذي  الشقين  ذي  تساؤله  من  الثاني  الشطر  حول  نتحاور 

جلستنا. بداية 
قال »أسطفان سوريال« بهدوء وتؤدة:

- نعم هذا ضروري للغاية.
ذي  بصوته  يقول  وهو  جدية  أمارات  »أودن«  وجه  على  والحت 

المدرسية: الرنة 
- سوف نحاول أن نقتنص غدًا الرق من ثنايا البنية البدائية ذات 
الطابع المشاعي، وسوف نتبين جميعًا أن ذلك قد حدث في ماضي 

الدهور.

 اتخذ الجميع مقاعدهم حول مائدة الغداء في الوقت الذي شرع فيه الشغال النوبي في إزاحة ستائر القاعة فغمر 
ضياء الشمس أرجاء املكان

كان ثمن املقايضة للحصان الواحد في القرن الخامس عشر ميالدي
يوسف القويري يساوي ثمانية عشر زنجيًا من الرقيق

نور الدين خليفة النمر

ميرسي.. مـسيو ساركوزي
الفرنسي  الرئيس  بتحية  الليبين  أصوات  تعالت 
»ميرسي..  بنغازي(،  )محكمة  الحرية  ساحة  في 
تهتف   2011.  9.  15 يوم  ســاركــوزي«  مـسيو 
السابق  الليبي  الدكتاتور  كان  بينما  بحياته 
يدلف،  سرت  رأسه  مسقط  في  مذعورًا  يختفي 

المحتوم. موته  نحو  حتيثًا 
اقترابات  ثالثة  من  اقتراب  الوطنية  المصلحة 
العالقات  مجال  في  الرئيسي  البحث  تشكل 
واضٍح  تجٍل  وهو  الخارجية،  والسياسة  الدولية 
تحليل  على  سيطرت  التي  الواقعية  للمدرسة 
نهاية  منذ  والسياسات  العالقات  هذه  ودراسة 
المثالي  االتجاه  داحضة  الثانية،  العالمية  الحرب 
في  سيطر  الــذي  الدولية  العالقات  دراســة  في 
عصبة  وقيام  ــى،  األول العالمية  الحرب  أعقاب 
الحكومة  إرهاصات  البعض  اعتبرها  التي  األمم 

المثاليون إليها  دعا  التي طالما  العالمية 
الملموسة  الوطنية  المصلحة  هي  ما  السؤال: 
الفرنسي  والعسكري  السياسي  الخيار  فــي 
ساركوزي  الرئيس  ونفّذه  تبناه  الذي  الحاسم؟ 
 2011 عــام  الليبية  الــثــورة  بجانب  بالوقوف 
شرقًا  ليبيا  في  المنتفضون  معه  وتــجــاوب   ،
من  االنتهاء  في  لرغبتهم  باالمتنان  وغــربــًا 
فيما  اإلجابة  مقيتة.نتوخى  ليبية  دكتاتورية 
في  والتحليل  بالبحث  الفرنسي  الشاهد  يخص 
هامين  تساؤلين  في  الوطنية،  المصلحة  اقتراب 
المصلحة  محددات  هي  ما  أولهما:  به  يتعلقان 
إعادة  إلى  تؤدي  قد  التي  والعوامل  الوطنية؟ 
مُدعىّ  نتجاوز  أولوياتها؟  وترتيب  تعريف 
في  المصلحتين  اليخدم  الذي  المسبق  التخطيط 
بتاريخ   »2 »فرانس  لقناة  ساركوزي  تصريحات 
الفرنسية  االستخبارات  بأن   2017 يونيو   11
كتاريخ   2011 فبراير   17 تاريخ  وضعت  من  هي 
عسكريا.  ليبيا  في  التدخل  لتسهيل  لالنطالق 
الملموسيات الحاسمة في  ونلتزم بالمحددات أي 
وسائل  عبر  تفاصيله  تابعنا  ما  وهو  المسرودات 
العسكرية  العملية  يخص  فيما  المتعددة  اإلعالم 
الفرنسي رتل  التي قادتها بالده بإيقاف الطيران 
المتمردين  لقمع  المتجهة  الليبي  النظام  كتائب 
عليه في بنغازي، وحمايته لمصراتة جويًا 8 أشهر 

ولوجستية  حربية  مواجهة  إدارة  من  مكنها  بأن 
الليبي وقتها. النظام  فعالة ضد قوات 

وأن الطائرات الفرنسية دمرت %90 من القوة 
إخراج  رتل  السابق، بل قصفت  للنظام  العسكرية 
القبض  وألقت  ســرت،  من  القذافي  الدكتاتور 
وبعد  مصراتة،  كتائب  عن  اختفى  عندما  عليه 
تخديره سُّلم لهم ليقتلوه. وفي المقابل اليمس 
محدّد  ماورد بخصوص  الليبي  الجانب  مصداقية 
ساركوزي  الرئيس  تصريحات  في  الثوار  دور 
على  عملهم  واقتصار  اللوجيستي،  الجانب  في 
الطيران  أجراها  التي  المسح  عمليات  بعد  التقدم 

الفرنسي.
منفعة  التبدو  حيث  الليبي  المقترب  سنستبعد 
أال  اليوم  الليبيين  على  ينبغي  فقط  شبهات  بل 
البائسة،  يتداولوها ألنها التفيد مصلحة حياتهم 
التي  والعدميات  الفوضيات  بمصلحة  تعتمّها  بل 
أطراف  تصريحات  على  المبنية  االدعاءات  تمثلها 
ليبية مسؤولة في العهد الدكتاتوري عن خروقات 
أعمال  ورجل  الدولية  الجنائية  أحكام  تطالها 
وشراذم  األكيدة،  تهمته  اللبناني  أصله  فرنسي 
ببلدان  القابعين  الليبي  للنظام  المواليين 
في  منهوبة  ليبية  أمواًل  والمستثمرين  الجوار 
الليبية  الشعبية  الثورة  بأن  وترّهات  دعايات  بث 
ماهي إال فبركة افتعلها ساسة الغرب كساركوزي 
تعامالته  عــن  مثيرة  حقائق  إلخــفــاء  وسيلًة 
المشبوهة مع دكتاتور ليبيا السابق. وهو ما يثار 
محضة  فرنسية  سياسية  لحسابات  األيام  هذه 
مليون  خمسين  بحوالي  تقدّر  رشوة  بخصوص 
السابق  الفرنسي  الرئيس  حملة  لتمويل  أورو 
التي   2007 عام  الرئاسية  االنتخابية  ساركوزي 

إلى قصر اإلليزيه فاز فيها موصلته 
الخارجية  وزير  ـ  األوسط  بالشرق  ـ  مقالته  في 
المنشق عن رئيسه ممثاًل له عام  السابق  الليبية 
تواصالت  بان  يؤكد  المتحدة  األمم  في   2011
منذ  بدأت  الليبي  النظام  مع  الفرنسي  الرئيس 
الرئيس  للداخلية في حقبة  وزيرًا   2005 منتصف 
لم  االجتماعات  بأن  مفيدًا  شيراك  جاك  السابق 
باالنتخابات  تتعلق  سياسية  مواضيع  إلى  تتطرق 
منتصف  في  جــرت  التي  الفرنسية  الرئاسية 

بناًء  سرده  وفيما  ساركوزي.  فيها  وفاز   ،2007
ليبيا  دكتاتور  بين  تمت  التي  المداوالت  عن 
عام  أواخر  لها  األوّل  زيارة  في  فرنسا  ورئيس 
تم  مالي  ــم  دع شبهة  ــول  ح يتشّكك   2007
 .2007 سنة  االنتخابية  ساركوزي  لحملة  تقديمه 
المصلحة،ودرايته  اقتراب  باب  من  يطرح  بل 
له  خدمته  لطول  الدكتاتور  بذهنية  الواسعة 
السابق  ليبيا  دكتاتور  قدّم  ماذا  مقابل  السؤال: 

السخي؟. المالي  دعمه 
الذي  النابه  السياسي  ساركوزي  على  يتعين 
في  الفرنسية  الوطنية  المصالح  يخدم  بما  قام 
ليبيا ورمزياتها ومادياتها في أفريقيا بعمل فعال 
ماسمّى  كل  دون  الليبية  الثورة  إلنجاح  وحاسم 
اليأبه  أن  الفاشل  العربي  الربيع  بثورات  تجاوزًا 
القتلة  زُمرة   .. القذافي  بعصابة  وصفهم  بمن 
بـ  يتعهّد  أن  بحاجة  ليس  بل هو  اتهموه  الذين 
ال  التي  التاريخ  حركة  داستهم  فهم  »سحقهم« 
التي  العوامل  ترتيب  عليه  بل  الوراء.  إلى  تمشي 
في  أولوياته  وترتيب  تعريف  إعادة  إلى  تؤدي  قد 
الوطنية  ومصلحة  السياسية  مصلحته  حــدود 

في: ممثلة  الفرنسية 
يشتغل  الــذي  الفرنسي  القضائي  الجسم  ـ 
توجيه  في  درايته  دون  تصّب  موازية  بعفوية 
الفاسد  المال  لتدوير  الدولية  الشبكة  مصالح 
المعالم  إخفاء  بغرض  الليبية  للدكتاتورية 
وزير  غرق  بحادثة  بدأت  والتي  إليه  الموصلة 
نهر  فــي  مشبوهة  بطريقة  السابق  النفط 
محاولة  جوهانسبورغ  وفي  النمسا،  في  الدانوب 
السياسية  التغطية  إزاحة  بعد  وإسكات  اغتيال 
حامل  حمايته  عن  الحاكمة  أفريقية  الجنوب 
تحريك  وكيفية  الدكتاتور  أسرار  حقيبة  مفاتيح 
ليبيا  استثمار  محفظة  مدير  أفريقيا  في  أمواله 
مليارات  بخمسة  رأسمالها  يقدر  التي  أفريقيا 

دوالر.
المتنافسة  الفرنسية  الحزبية  المؤسسة  ـ 
الذي  السياسي  الفراغ  مصالحها  أربــك  التي 
المشروع  يمأله  لم  ما  وهو  اليمين  به  يتربص 
تواقت  ــذي  والـ ــاكــرون  م للرئيس  الــالحــزبــي 
للحزبين  الــمــتــزامــن  الــســقــوط  مــع  صــعــوده 

السياسية  الحياة  على  المهيمنين  الكبيرين 
فى  و«االشتراكى«  »الجمهوريون«  الفرنسية 
فقد  التوالى  على  والنيابية  الرئاسية  االنتخابات 
الرئاسى  المرشح  اإلليزيه  إلــى  السباق  خسر 
فيون  فرنسوا  »الجمهوريين«  للـ  حظا  األوفــر 
زوجته  بسبب  طالته  التي  الفساد  فضيحة  جراء 
الوهمية«.  »الوظائف  بقضية  عرف  فيما  وولديه 
فتح  بإعادة  يؤذن  السقوط  من  الضرب  وهذا 
السياسة  النخبة  فى  المستشري  الفساد  ملف 
وحده  يكون  لن  وساركوزي  الحاكمة.  الفرنسية 
نذكر  إذ  السياسي،  التشويه  عاصفة  مهب  في 
طالت  السلطة  استخدام  سوء  عن  نشرت  وقائع 
هما  العليا  الفرنسية  المصلحة  خادمي  رئيسين 
دفعت  أمواال  بتقاضيه  ديستان  جيسكار  فاليرى 
ومجوهرات أهديت له من دولة إفريقيا الوسطى 
الملك  زعيمها  تجاوزات  على  الصمت  مقابل 
لمواطنيها  اإلنسانية  بالحقوق  المريعة  بوكاسا 
وزرائه  رئيس  مع  الحقته  الذي  شيراك“  »جاك  و 
من  رشاوى  بتلقي  اتهامات  دوفيلبان  دومينيك 
دوالر،  مليون  عشرين  بنحو  قدرت  أفارقة،  زعماء 
كان  نصفها  و2005،   1995 بين  الفترة  خالل 

.2000 عام  االنتخابية  لتمويل حملته 
مارس   11 منذ  ــراءات  ــت واف أكاذيب  محض 
ـ جحيم  إلى  لت حياة نيكوال ساركوزي  2011 حوَّ
القذافي  رأس  مسقط  جهنم  قارة  كأنه  يطاق  ال 
حسب  تكلم  هكذا  ـ  الليبية  ســرت  تخوم  في 
له  وجهوا  قضاة  أمام  شهادته  في  فيغارو«  »لو 
قائمة اتهامات، بالرشوة والتمويل غير المشروع 
مصير  الجحيم  ليبية.  بأموال  االنتخابية  لحملته 
بــالده  مصلحة  تــحــرّى  شجاع  لسياسي  ــاٍب  ك
مؤسف  اآلخرين.  ومصلحة  أسبابها  فتوافقت 
سيئة  وسياسية  حزبية  لمماحكات  يؤخذ  أن 
الطوية في بلده، بجريرة دكتاتور مأفون استمرأ 
وبعبث  عقود،  أربعة  طوال  بالده  بأموال  العبث 
الحرية  أجل  من  معركتهم  حسم  الذي  الليبيين 
الفيلسوف  عنه  عبر  فيما  معناها  يفقهوا  لم  التي 
هم  »الجحيم  بأن  الحرية  دروب  كتابه  في  سارتر 

اآلخرون«.

ما هي املصلحة الوطنية امللموسة في الخيار السياسي والعسكري الفرنسي الحاسم؟ 
الذي تبناه ونفّذه الرئيس ساركوزي بالوقوف بجانب الثورة الليبية

مؤسف أن يؤخذ ملماحكات حزبية وسياسية سيئة الطوية في بلده، بجريرة دكتاتور 
مأفون استمرأ العبث بأموال بالده طوال أربعة عقود



رأى

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
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محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد

 

11

المقر الرئيس: طرابلس - بنغازى 
مكتب القاهرة،

 4 ، 4 أ  كورنيش النيل
أركاديا مول

تليفون 25749523
info@alwasat.ly :بريد إلكتروني

www.lwasat.ly :الموقع

+202

سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

شبهة جواز السفر

يلعب النرد...سالمة!
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خالل  من  تبث  التي  األخبار  أشاهد  كنت 
حوثية،  أجندتها  يمنية  تلفزيونية  محطة 
ميدان  في  جماهيري  لقاء  عن  خبر  هناك 
رجال  فشاهدت  الحوثيون،  يعقده  السبعين 
الذين  الميدان  يدخل  من  يفتشون  أمــن 
حتى  رأسه  من  جسده  كل  مس  تم  أحدهم 
أخمص قدميه وتفتيش مالبسه ثم سمح له 
بالذهول  وأصابني  نظري  لفت  ما  بالدخول، 
على  يحمل  بدخوله  وسُمح  ُفتشَ  من  أن 
شر  نفسي:  وبين  بيني  بندقية.علقت  كتفه 

البلية ما يضحك.
عقدا  للقائين  متابعتي  أثناء  هذا  تذكرت 
من  ب«  »خطة  ضمن  وزوارة  بنغازي  في 
خارطة طريق غسان سالمة المبعوث السامي 
تم  أنه  رأيت  ما  ليبيا.  إلى  المتحدة  لألمم 
إلى »خطة ب« بالمظلة  أ«  القفز من »خطة 
بالون  إرسال  األمر  أية خطاطة، كأنما  ودون 
وردود  العام  الرأي  لقياس  بارومتر  أو  اختبار 
وكتابة  االنعقاد  بعد  أما  إال،  ليس  الفعل 
صفحات  عبر  آرائــهــم  المشاركين  بعض 
اللقائين  أن  لهم  تبين  فقد  بوك  الفيس 
يذكران بالمؤتمرات الشعبية سبيل القذافي 

الوقت. لتضييع 

هذا على األقل ما نضح به إناء سالمة بعد 
الليبي،  بالبرتقال  فيه  أشاد  الذي  التصريح 
لألمم  حقا  طريق  خريطة  ثمة  هل  فالسؤال 
المتحدة في ليبيا، هل ثمة جدية في التعامل 
إلى  القفز من ألف  مع هذه المسألة، بالتالي 
باء حتى دون خطاطة، محض خطاطة، يدعو 
ثابتة  بخطى  يمشي  سالمة  غسان  العتبار 

فعليه ال يلعب النرد سالمة.
مندوبي  عند  مرجعية  له  تابعنا  ما  لكن 
البهلوان  رأسهم  وعلى  المتحدة،  األمــم 
واللعب  الوقت  الستثمار  به  جيء  من  كوبلر 
من  يجعل  تابعنا  وما  الضائع،  الوقت  في 
الوقت، من  المزيد من  سالمة العب تضييع 
مبشرا  النظير  منقطع  بحماس  يسعى  جاء 
األممية  العناية  ورسول  كمخلص  بمهمته 
إلى  االنتقالية  المراحل  بوتقة  من  للخروج 

الدخول للخالص النهائي.
اللقاء  سمى  مــا  ــك  ذل ــى  إل بــاإلضــافــة 
حيثية  وال  بغتة،  انبثقت  فكرة  هو  التشاوري 
المؤتمر  فيها  جاء  التي  الطريق  بخارطة  لها 
الشروع  وتم  ممهدات،  دون  الجامع  الوطني 
منظمة  مع  بالتعاون  التشاوري  اللقاء  في 
ما  بجنيف،  مقرها  التي  اإلنساني  الحوار 
المدني  المجتمع  مــن  ببعض  استعانت 

بالباطن. كمقاولة 
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خالل هذه اللحظة التي يلعب فيها النرد...
الغتيال  الخمسون  الذكرى  مــرت  سالمة، 
الليبي  المصاب  كان  كما  كينج،  لوثر  مارتن 
الليبيين  األطفال  جاثمين  عن  كشف  لما 
اتفاق  إعــالن  ساعة  اختطفوا  من  الثالثة 
سياسيا  ليبيا(  )فجر  وهيمنة  الصخيرات 
النرد  وفي ساعة  البالد.  غرب  على  وعسكريا 
النرد  ليبيا(  )فجر  جماعة  –أيضا-  لعبت  هذه 
يسمى  ما  نوابها  مجلس  عبر  بطريقتها 
إثبات  أجــل  من  للدولة  األعلى  المجلس 
المتباينة  اللحظات  هذه  ديمقراطيتهم!، 
الحادثة  كما  واحد  عقد  في  دماغي  لظمها 
التفتيش  بخصوص  أعاله  إليها  أشرت  التي 

األمني الحوثي.
فالشيء بالشيء يذكر من أن لوثر القائل: 
لدى حلم ما تحقق لكن بعد اغتياله، أو كما 
لندن  في  القذافي  سممهم  من  أطفال  َقتُل 
معارضين  أبناء  ألنهم  الثمانينات-  –فترة 
أبائهم  حلم  تحقق  قتلوا  من  لكن  لفاشيته 
األطفال  قتل  فجاء  قاتلهم،  من  بالخالص 
)فجر  عصر  خطفهم  بعد  الثالثة  الليبيين 

ليبيا( فعل ورثة القذافي.

األعلى  )المجلس  انتخابات  الحال  هذا  في 
لتضييع  سالمة  لعبة  كما  تجيء  للدولة( 
سر(  )محلك  حالة  عن  األنظار  ولفت  الوقت، 
غيهم  في  كل  وأن  ليبيا  بها  مصابة  التي 

يعمهون.
- 3

للخروج من بوتقة النرد الدولية هذه البد 
من مبادرات ليبية، وال بد من اختطاف اللقاء 
بالمشاركة  التسويف  أيدي  من  التشاوري 
الفاعلة فيه من جهة، ومن جهة أخرى العمل 
فهو  اللقاء  وبذلكم  طريق  خارطة  رسم  على 
في  الليبيون  ليلتقي  تاريخية  فرصة  كما 
في  الخبراء  وهم  الحق  الشعبية  مؤتمراتهم 
أعدائهم  المجن على  تلكم يستطيعون قلب 

من مكسبهم في تضييع الوقت.
ولهذا دعوت التحالف الوطني أن ال يفوت 
الفرصة وكل القوى الوطنية لتحشد من أجل 
هذا اللقاء، فالعمل على استثماره وهو لحظة 
أن  يــراد  مما  اختطافها  يمكن  استثنائية 
حلم  أيضا  الليبيين  لدي  األخير  وفي  تكون، 

أو كما قال مارتن لوتر كينج.

هذه الشهرة الليبية املرتبطة باإلرهاب هي التي كان يتباهى بها القذافي وهو يكرر مرارا قبل 
الفاتح لم يكن أحد يعرف ليبيا

 تستمر الشبهة تالحقنا حيث ما حطت بنا طائرة في مطار عربي أو عاملي، فكونك ليبيا لك 
مدخل خاص باملطار

القفز من »خطة أ« إلى »خطة ب« باملظلة تم دون أية خطاطة، كأنما األمر إرسال بالون اختبار أو بارومتر 
لقياس الرأي العام وردود الفعل ليس إال

دعوت التحالف الوطني أن ال يفوت الفرصة وكل القوى الوطنية لتحشد من أجل هذا اللقاء،

 فالعمل على استثماره وهو لحظة استثنائية يمكن اختطافها

الثورة الفرنسية املستمرة

 كان بعض العلماء واألدباء ممن آثروا االستقالل والتعفف 
واالبتعاد عن استعطاء ذوي النفوذ واملال يعجزون أحيانا 

عن توفير قوت يومهم وسداد إيجار مساكنهم

هذا ما جعلني أبحث عن معناها، ألعرف 
أنها تعني باللغة الفرنسية مرحلة الدراسة 

الثانوية

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

كانت القصيدة العربية قبل اإلسالم تبدأ بالتجربة العاطفية المباشرة للشاعر، كذات 
ذكريات  ويستعيد  أحيانا،  الصريح،  باسمها  محبوبته  إلى  فيها  يشير  متميزة،  واقعية 
حبه معها من خالل زيارة أطالل سكناها. ثم يفخر بسجاياه وأمجاده و فروسيته إلخ، 
ويصف فرسه أو ناقته. وهذا يعني أن العرف الشعري حينها كان يمنحه مساحة معتبرة 
للتعبير عن ذاتيته الخاصة. ثم يمدح أو يهجو ذاكرا، في الغالب، أسماء من يهجوهم 
أو يمدحهم، و حتى لو لم يذكرهم يكون من السهولة لسامعيه التعرف إليهم، وهذا 

قد يدخل في إطار التزامه بأن يعبر عن الصوت الجمعي لقبيلته.
وقد ظل هذا التقليد في ربط الشعر بحياة شاعره مالزما للشعر العربي بعد اإلسالم، 
بفترة قصيرة. لكن مع النصف األخير من القرن الثالث والقرن الرابع الهجريين دخل 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  في  فاعل  جديد  كعامل  التركي  العنصر 
العنصر  وأصبح  والعربي  الفارسي  العنصرين  جانب  إلى  اإلسالمية  اإلمبراطورية  في 
األخير ضعيفا جدا. وبغض النظر عن الصراعات واالقتتاالت بين هذه العناصر الثالثة، 
في  وتنافس  رخاء  من  به  تميزت  وما  والدور  القصور  حياة  ازدهار  هنا  يهمنا  ما  فإن 
الترف اختص به ذوو السلطان والنفوذ، وانعكاس ذلك على الحياة العلمية واألدبية، 

وخصوصا الشعر.
يقول أحمد أمين*)ص: 130( وهو يؤرخ لتلك الفترة أنه نشأت طبقتان متميزتان 
أسرهم  من  بهم  ارتبط  ومن  الدولة  في  مسؤولين  من  تحته  ومن  الخليفة  تماما، 
بالنسبة  قليل  وعددهم  الترف،  في  الرافلة  الخاصة  طبقة  يمثلون  وهؤالء  وأتباعهم، 
وتجار ومزارعين،  األعظم، من علماء  السواد  العامة، وهي  األمة، وطبقة  إلى مجموع 

وأغلبهم فقراء »إال من اتصل منهم بالخلفاء واألمراء«* )ن. ص(.
استعطاء  واالبتعاد عن  والتعفف  االستقالل  آثروا  واألدباء ممن  العلماء  كان بعض 
مساكنهم،  إيجار  وسداد  يومهم  قوت  توفير  عن  أحيانا  يعجزون  والمال  النفوذ  ذوي 

وينقل لنا أحمد أمين أمثلة مؤسفة موجعة.
فقد  والوزراء  واألمراء  والسالطين  الخلفاء  إلى صحبة  تطلع  الذي  اآلخر  الفريق  أما 

حظي بعيش رغيد.
»يشعرون  يعودوا  لم  الشعراء  أن  الشعر  من  كبير  قسم  على  هذا  انعكاس  كان 
ألنفسهم وال لعواطفهم وإنما يشعرون للمال«* )ص: 131( الذي يتفضل به عليهم 
الخلفاء واألمراء  أكثر مديح  ]...[ وكان  أكثر شعرهم مديحا  المتفضلون »ولهذا كان 
طفنوع  أيضا  ويقول  ص(.  )ن.  األمور«*  وضبط  والحزم  بالعدل  ال  والسخاء،  بالكرم 
باب  على  ويزدهر  يكثر  إنما  المديح-  شعر  العربي–وهو  األدب  على  الغالب  الشعر 
الذات  مساحة  تضييق  في  التطور  هذا  أسهم  وبالتالي   )223 )ص  السخية«  القصور 
الشاعرة في الشعر العربي في مجتمع يستهدف، أصال، التضييق على الذات الفردية 

المستقلة ومحاصرتها.
* أحمد أمين. ظهر اإلسالم ج1. تحقيق وتعليق: محمد فتحي أبو بكر. الدار المصرية 
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سيغزوها  بعدي  يأتي  من  أن  يقين  على  ولكنني  بالسيف،  أوروبا  غزو  علينا  ُفرض  »لقد  نابليون:  قال 
بالروح، فالروح دائما أقوى من السيف«. ومن بعده بأقل من قرنين؛ قال مستشار ثقافي فرنسي اسمه 
الحرية  زعماء  تبناها  التي  األفكار  أن  تونس: »الحظنا  إلى  نُقل  ثم  روما،  في سفارة  كان  تسييه(  )بول 
الجدد في مستعمراتنا في أفريقيا، تحوى كلمات فرنسية لم يكن لها مرادف في لغتهم أصال، ولكنها 
تكررت في خطابهم مثل: )أمة(، و )حرية(، و )ديمقراطية( وغيرها من كلمات تحمل الكثير من األفكار، 
التي يريدون من خاللها تكوين دولة ». ولعل هذه النتيجة هي التي أشار إليها نابليون وأطلق عليها 

مصطلح الروح.
من الكلمات التي رأيتها مكتوبة على حافالت وعدد من المدارس منذ زيارتي األولى إلى مصر سنة 
1963 ثم سمعتها فيما بعد، من أبناء عدد من الطبقات النافذة، وكذلك البورجوازية هي: »الليسيه« 
، ثم عرفت فيما بعد أن هناك تسميات مثلها لمدارس في لبنان، وتونس والجزائر والمغرب، و لندن، 
عن  أبحث  جعلني  ما  هذا  العالم.  دول  معظم  شديد  وباختصار  مورشيوس؛  وجزر  ونيويورك  وطهران 

معناها، ألعرف أنها تعني باللغة الفرنسية مرحلة الدراسة الثانوية.
لقد أقيمت مدارس الليسيه في معظم عواصم العالم، حيثما تتواجد الدبلوماسية الفرنسية؛ منهاجها 
هو المقررات لمدارس الثانوية في فرنسا، وسبب انتشارها، هو خدمة أبناء رجال سفاراتهم في العالم 
أبنائه  بمقدور  أخرى  إلى  دبلوماسي من سفارة  ينقل  أن  فبمجرد  كلها،  بالسفارات  موحد  بمنهج  كله، 
بمقدور  وأصبح  المدارس  توسع نظام هذه  ثم  نفسة.  للمنهج  التالي  اليوم  في  دراستهم  يواصلوا  أن 
مواطني تلك الدول الدراسة في هذه المدراس سواء تلك التي أقامتها السفارات أو في مدارس خاصة 

خاضعة لنظم التعليم الفرنسية وإشرافها.
فرنسا  أبناء  ربط  األول،  هدفين:  فحققت  متناهية،  بدقة  وطبقته  النظام  هذا  فرنسا  أقرت  لقد 
بلدانهم  في  المدارس  أقيمت  الذين  الجدد  البلدان  زعماء  يربط  قد  والثاني،  ببالدهم،  المغتربين 
التالية  الشخصيات  أن  المثال،  أن نعرف، على سبيل  المفيد  بفرنسا. ولقد تحقق لهم ذلك. ولعله من 
كانوا تالميذ سابقين في ) ليسيهات( فرنسا في مختلف الدول: األمير سيهانوك من كمبوديا، تقي الدين 
الصلح، وهو وزير سابق لداخلية لبنان، وثالثة أميرات السويد )بريجيتا، ديزيريه، وكريستينا(، والمصري 
بطرس غالي، الذي تولى منصب األمين العالم لهيئة األمم المتحدة.. وعدد كبير من مهندسين وسفراء 
وعلماء ودكاترة في المجاالت كافة، يشكلون خليطا من مختلف جنسيات العالم. ولقد أكد المسئولون 
الفرنسيون في أكثر من مناسبة، أنه كلما كان الطرف اآلخر يتحدث الفرنسية بطالقة كلما زادت قدرته 

على عرض آرائه بفاعلية أكثر. وهذا، على نحو ما، تحقيق لما قالة نابليون.
لقد حققت فرنسا هذا المشروع الجبار بتركيزها على تأهيل مدرسين أكفاء، تكون غايتهم مساعدة 
الطلبة وتوجيههم نحو التهذيب المهني والتفكير العملي المنطقي، والحرص على تقديم كل ما يحقق 
الدولي  االحترام  في  كان سببا  ما  وذلك  الفرنسية،  باللغة  والكتابة  التحدث  على  وقدرة  واسعة  معرفة 
الذي تتمتع به مدارس الليسيه الفرنسية، حتى أن أحد مدراء التعليم في لبنان قال عنهم: »إنهم ليسوا 

مدرسي فصل فحسب، وإنما مستشارون في التربية تلجأ إليهم الدول لالستفادة من خبراتهم«.
وإدارة العالقات الثقافية بوزارة الخارجية هي مسئولة، مثلما تقول المعلومات، على توفير أكثر من 
400 مدرسة »ليسيه« في روما ولندن ومدريد ونيويورك وعدد كبير من دول التحالف الفرنسي، وكذلك 
في المكسيك، وكولومبيا، وتشيلي.. ودول كثيرة أخرى، ولعله من المهم معرفة أنه في إيران وحدها 
بلغ عدد مدارس الليسيه سنة 1965 حوالي 195 مدرسة، وبسبب ذلك انتبهتُ لماذا وصل فرنسا أكبر 

عدد من الذين هاجروا من إيران بعد سقوط نظام الشاه؟.
من  الرغم  على  ليبيا  في  »ليسيه«  مدارس  توجد  لم  لماذا  نتساءل؛  تجعلنا  المعلومات  هذه  مثل 
عالقاتها القديمة بجنوب غرب ليبيا؟ وكيف لم يتحقق ذلك في ليبيا كلها وهي المحاطة بهذه المدارس 
تاريخية  له عالقة  كان  أنه  أعتقد  ال  الذي  السودان  ذلك  بما في  كافة،  لليبيا  المجاورة  بالدول  القائمة 

استعمارية مع فرنسا؟.
الليبيون في العمل على  هل فكرت فرنسا، من بعد فبراير، في إقامة )ليسيهات( في ليبيا؟ وهل فكر 
إقامتها؟ إنهما سؤالن مهمان سوف نجد إجابات عنهما بعد أن يتحقق االستقرار، وهذا أمر ليس صعب 
المنال على الرغم من أن الواقع، مثلما يقول المتشائمون: بعيد االحتمال، ولكننا نعلم أن فرنسا من بداية 
ثورة فبراير وحتى اآلن من الدول الرئيسة والفاعلة في الشأن الليبي للمساعدة في جعله أمرا قريب االحتمال.

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

انحسار الذات الشاعرة

حين هبطت بنا الطائرة في مطار سنغافورة، العام 
1987، برفقة ثالثة أصدقاء، كان طابور الركاب 
ووسط  بسالسة  يدخل  العالم  أنحاء  جميع  من 
ابتسامات موظفي المطار إال نحن األربعة، حيث 
غرفة  إلى  الخضراء  سفرنا  جــوازات  بنا  انحرفت 
جانبية وتم تفتيشنا بشكل دقيق. بعد االنتهاء 
بابتساماتهم  لنا  اعتذروا  المذل  التفتيش  من 
األسيوية المعهودة، وحين استفسرنا عن السبب 
المكتوبة على جواز   )Libyan( إلى  أشار أحدهم 
السفر المطمورة وسط ست كلمات متتالية هي 
اسم البقعة التي جئنا منها، ثم بدأ وكأنه يمسك 
صوتية  مؤثرات  عبر  الرصاص  ويطلق  بندقية 
ما  هو  المسرحي  المشهد  هــذا  وكــان  بفمه. 
يقابلنا طيلة الرحلة حين نُعرِّف بجنسيتنا، وهذه 
الشهرة الليبية المرتبطة باإلرهاب هي التي كان 
يتباهى بها القذافي وهو يكرر مرارا قبل الفاتح 

لم يكن أحد يعرف ليبيا.
تعرضت  مــا  بعد  )اللحية(  روايــتــي  كتبت 
السابق  النظام  فترة  أمنية  مضايقات  من  له 
بسبب احتفاظي بلحيتي: »كنت أجد نفسي في 
عنه  التغاضي  ممكنًا  يعد  لم  االتهام  سياق من 
حدودًا  أجعل  أن  أحاول  وكنت  معه،  التسامح  أو 
بيني وبين هذا السياق الذي ولجته عبر لحيتي. 
إمالؤها  تم  أحادية  قراءة  عبر  المؤولة  األيقونة 

لكل  واحدة  قراءة  من  أكثر  يجيد  ال  ذهن  على 
عالمة.«

الذي  الشبهة  مفهوم  عن  عبرها  أبحث  وكي 
توحي  التي  الشبهات  تلك  خصوصا  يالحقنا، 
هذا  في  هوياتنا،  أو  وأجسادنا  مالمحنا  بها 
العالم الذي أصبحنا نمر عبر معابره اإللكترونية 
الوقت  ذلك  في  فقط  مزعجا  يكن  لم  الضيقة. 
واتهام  شبهة  مصدر  الليبي  جوازك  يكون  أن 
يصبغ  أن  استطاع  شخص  جنون  سببه  مسبق 
يُحمله جريرته،  كامل  على مجتمع  للشر  ميوله 
ثمن  ندفع  ونحن  الوجع،  حد  محزنا  كان  ولكنه 
تلك الشهرة التي تميزت بها جماهيرية الخوف 

واإلرهاب، في الداخل والخارج.
يخلق مثل هذا المناخ الخانق إنسانا متوجسا 
من كل شيء، ليس لديه القدرة على التصالح مع 
التصالح  على  القدرة  له  ليس  ما  بقدر  اآلخرين 
مع نفسه، ولعل ما نراه اآلن من توجس وفقدان 
النظام  ذلك  تركات  إحدى  الجميع  بين  للثقة 
الذي جعل من كل اجتماع أو عمل جماعي مدعاة 
المجتمع  ليتحول  المتبادل،  واالرتياب  للتوجس 
له  أراد لها أن تصغي  إلى كتلة واحدة  أغلبه  أو 
وتقرأ  واحدة،  بعين  إنجازاته  وترى  واحدة  بأذن 
ومجازيا  هندسيا  فيغيب  واحدة،  بعين  وتكتب 
إمكانية  وتسقط  معرفة،  كل  في  الثالث  البعد 

الحوار قبل أن يبدأ.
هذا الذهن المسطح يتحول إلى خشب، مثل 
تلك األلواح التي كنا نكتب عليها ثم نحفظ ثم 
نمحو ما كتبنا في الكتاتيب، معتقدين أننا بذلك 
العنان  أطلقت  اللحية  رواية  نتعلم.في  األسلوب 
مونولوجها  سلطة  تحت  مأزومة  لشخصيات 
تراجيدية،  نهايات  إلى  يقودها  الذي  الداخلي 
إنها ال تسمع سوى صوت واحد تم تدجينه في 
ذهن مسطح، وكأنها منقادة بقدر تراجيدي إلى 
نهاياتها المأساوية أو إلى حتفها الحتمي، ويحدث 
كل هذا في قلب مناخ شامل من التوجس، ليس 
عالمات  بوشاية  ولكن  مواقف،  أو  آراء  بفعل 
المحاكمة  قلب  بأن صاحبها في  جسدية توحي 
الدنيا  في  تصبح  تهمة،  له  توجه  أن  حتى  قبل 
أعضاء الجسد شاهدة على صاحبها مثلما أقنعونا 

أن أعضاءنا الخائنة ستشهد ضدنا يوم الحشر.
فيها  ندفن  صغيرة  حفرة  نحفر  كنا  وصغارا 
ستحاسب  أنها  علمونا  ألنهم  أظافرنا،  قالمات 
ستشهد  وأنها  الصغيرة،  أيدينا  فعلت  ما  على 

على ما اقترفنا من ذنوب.
يرد في رواية اللحية : »هذه العالقة العدائية 
التي تم تكريسها بيننا وبين أجسادنا، وتقديمه 
له  المقت  مبدأ  رسخ  ما  هو  خائنة،  ككينونة 
حقل  إلى  به  الولوج  ثم  ومن  بتعذيبه،  والتلذذ 

في  نجحت  لسلطة  الكامل  واالنصياع  الطاعة 
في  كينونتها  لتضع  الكينونة  هذه  تهميش 
البشرية  القرابين  فكرة  نبعت  هنا  من  المتن.. 
إلى  الطوعي  والــذهــاب  بالجسد  والتضحية 
أيضًا  هنا  ومن  بشأنها،  التساؤل  دون  الحروب 
أن  أجل  من  الضخمة  السلطة  مشاريع  كانت 
تبث اإلنــهــاك فــي هــذه األجــســاد، ولــم يكن 
الجسد  كينونة  لدفن  إال  مثاًل  األهرامات  بناء 
مثلما  الضخمة،  السلطة  مقابر  في  الشعبي 
كانت المسارح الرومانية ملعبًا تتفرج فيه العيون 
الجسد اإلنساني وهو يتمزق بين  على هشاشة 
أنياب الوحوش، إن قسوة الفرجة منهكة للروح 
والجسد، وبالتالي هي فضاء واسع لنمو الطاعة 
يعمل  الكبير  التاريخي  الميراث  وهذا  الشامل. 
اآلن في أكثر المجتمعات تحقيرًا للجسد وإنهاكًا 
له، ليس من أجل التنمية أو اإلنتاج، ولكنه كدح 
مجاني واستهالكي، ال يهدف إال لبزوغ عضالت 
السلطة المتورمة في وجه ضمور وهزال إنساني، 

ما عاد يطلب سوى قوت يومه.«.
الوحيدة  الليبية  قناتنا  في  وقتها  شاهدنا 
األجساد وهي تتأرجح في المشانق، ويتأرجح بها 
ميتة،  ويصفعونها  عليها  ويبصقون  الثوريون 
ـ لم  وكأن الموت خنقاـ  وليس شنقا كما يفترضـ 
يُشفِ غليل تلك الوحوش التي تربت في حضن 
للروح  منهكة  الفرجة  هذه  مثل  أن  رأت  سلطة 
اإلنسانية ووسيلة مختارة لترويض كل نشاز عن 

اللحن الجنائزي الذي يعزف في أرجاء الوطن.
بنا  حطت  ما  حيث  تالحقنا  الشبهة  تستمر 
ليبيا  فكونك  عالمي،  أو  عربي  مطار  في  طائرة 
لك مدخل خاص بالمطار، ولك تقنيات تفتيش 
ليبي  وألنــك  خــاص،  ازدراء  أيضا  ولك  خاصة، 
عليك أن تحمل مع حقيبتك هذا التوجس دائما، 
ببراءة فراشة، ألنك تحمل هذه  حتى وإن كنت 
سابقة  لعقود  تكون  أن  لها  قدر  التي  الجنسية 
تحت وصاية نظام كان ينثر اإلرهاب في أصقاع 

الدنيا ويدعم العصابات المتمردة أينما كانت.
غير  إرهــاب  جريرة  معنا  نحمل  مازلنا  واآلن 
بكل  العنف  صناعة  من  عقود  عن  تفتق  منظم 
النظام  هذا  رأس  أن  ذلك  من  واألنكى  أنواعه، 
ليبيا  بشهرة  محفل  كل  في  يتباهون  وأتباعه 
التي  الشهرة  وهي  أحد،  يعرفها  ال  كان  التي 
سنغافورا  مطار  في  جانبية  غرفة  في  أدخلتنا 
القصي، بينما كنا نرى كل جنسيات العالم التي 
تشاركنا الطائرة تسير في طوابيرها في ممرات 
المطار دون خوف أو توجس من حكومات تثقل 
كواهلها بجرائمها التي على كل مسافر أن يكفر 
ألن  يالحقنا  العبء  هذا  مــازال  ولألسف  عنها. 
النظام اإلرهابي حتى وإن سقط سيترك شبهاته 
النظام  هذا  وأن  خصوصا  مكان،  كل  في  حية 
خالل أربعة عقود لم يجعل له بديال حين يسقط 
سوى اإلرهاب الوافد من كل مكان، مستغال هذا 
لم يكن  أرض شاسعة  الكبير في  األمني  الفراغ 
فيها األمن يوما سوى أمن نظام عاش في ظله 
شعب أتقن طقوس الخوف والطاعة من أجل أن 
يؤمن بحقيقة أنه لن يكون آمنا إال بأمن النظام 

نفسه.
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الغـربة واحـدة وإن اخـتلفت أسبابها
يقول النيهوم في رسالته التي نشرتها الحقيقية يوم1965/8/7 
: " .. أحس شوًقا عارمًا يهز كياني، وحنينًا جارفًا إلى لمحة خاطفة 
المهدمة،  وطؤقها  أكواخها،  رغم  الصغيرة،  مدينتنا  لمدخل 
من  ناموسة  إلى  أشتاق  حولها،.  الموزعة  الكثيرة  ومستنقعاتها 
)سبخة( الصابري تلدغ وجهي وأحن إلى سهرات الدردشة التي ال 
تمل خاللها من الحديث الفارغ.. وأشتاق .. أشتاق إلى رائحة الملل 
التي تعبق بنغازي، ورغم كل ما هو حولي هذه اللحظة .. فإنني يا 
اقتحامها  على  يقدر  ال  بوحدة  وأحس  هائل،  بفراغ  أحس  صديقي 
ضجيج الدنيا ألنني غريب ، وألن الذين حولي ال يرتبطون بي، ذلك 
االرتباط الغبي الذي نتعصب إليه... ولكن، هل أنكر سعادتي بهذه 
الغربة ؟ كال . إنني في الواقع سعيد بغربتي، ألنها أقل تأثيرًا في 
نفسي من غربتي في بلدي. وما أسوأ أن يحس المرء بالغربة في 

بلده .. ".
وعلى الرغم من سعادته بهذه الغربة، نجده في الرسالة نفسيها 
يقرر أنه صدم بها، إذ يقول في فقرة الحقة: " وكما صدمت -أيضًا- 
ببنغازي حين عدت من العالم اآلخر. ُكتب علىّ أن أنشطر نصفين 
، فأنا نكرة  الواضح أن أختار  حزينين بائسين غريبين..وأصبح من 
في بلدي، كما في هذه المدينة الصاخبة فرانكفورت، وأنا غريب في 
ليبيا،كما أنا غريب في هذه الدولة الكبيرة ألمانيا.. وأنا في بنغازي 
أعيش في مجتمع مادي، غريب الطباع، قاسي المالمح . أعيش في 
فاقد  الطباع،  غريب  مادي،  مجتمع 
أرتبط  ألمانيا ال  ولكنني في  األصول، 
بأي مجتمع. وهنا ثقلت كفة الميزان، 
أخف  ألنها  االسمية؛  الغربة  واخترت 
بين  وأنت  النفسية  الغربة  من  وطأة 

أهلك وأصدقائك. هل أنا مخطئ؟ "
على  مخطئ،  النيهوم  أن  وأعتقد 
األقل، من حيث فقدان األصل، وغرابة 
في  الليبي  المجتمع  ومادية  الطبع، 
لم  الستينات  فمنتصف  الوقت..  ذلك 
تكن ثمة مادية، وإن كان المجتمع في 
ذلك الوقت على أبوابها، ولكننا قد ال 
نلومه وقد نجد له عذرًا، عندما نصل 
إلى الفقرة التي أنهى بها رسالته إلى 
 /9/11 يوم  نشرها  التي  وهي  رشاد، 
بالظمأ  أحس  وأنا  ملل.  الطريق  طول  على  ملل،   "  : قائاًل   ،1965
بشيء يحترق في داخلي .. وأنا أفتقد حقيبتي في الممر، وأرى إلى 
مثل  قبيحة  عارية  األفق  في  تنهض  وبنغازي  والضباب..  الجنود 
دمية عجوز أحس برغبة ملحّة في البكاء، في الجلوس داخل زجاجة 
مدفونة بقاع المحيط.. والبكاء على نحو موصول .. بلغ سالمي إلى 
جة  لدر  الكآبة  تحاصره  موهوب  مفكر  من  نتوقع  فماذا  الجميع". 

يتمنى معها أن ينتهي أمره في زجاجة في قعر المحيط؟
أما عن الفاخري، فيقول الناقد محمد عبد اهلل الترهوني: .. " نصه 
الموجود. ويصور  هو خطابه، وخطابه لن يصبح خطاب اآلخر غير 
الفاخري هذه المسألة على أنها) وضع الجرس في رقبة القط( مما 
يعني استحالة الفعل؛ فعل الكتابة – أي تركيب المعني- في حالة 
غياب فعل القراءة – تفكيك المعنى " وهكذا : تصبح تجربة الكتابة 
اغترابًا عن الذات، إنها الغربة نتيجة فقدان الثقة في القدرة على 

تحقيق األهداف التي كرّس من أجلها الفاخري كتاباته.
ولو أننا استبدلنا النيهوم بالفاخري في هذه الفقرة لما تغير شيء 
مما يريد الترهوني قوله، بل لو استبدلنا الفاخري بأي كاتب حقيقي 
التغرب عند  الواقع هي أزمة  النتيجة نفسها. فهذه في  آخر لكانت 

الكثير من الكتاب.
قد يكون رشاد الهوني على صواب ، أو قد يكون قد ظلم النيهوم 
عندما كتب له رسالة نشرت بصحيفة الحقيقة .. قال في فقرة من 

فقراتها :
" وأنت في هلسنكي ، تضع أمامك كأس البيرة، وتحدق في عيني 
زوجتك الخضراوين، وتهش رأسك طفلك الذي يحبو، ثم تأخذ ورقة 
وقلمًا وتطلب بكل بساطة أن أكتب لك. فماذا أكتب؟ وماذا يمكن 
لي أن أحكي؟ كل شيء ممل للغاية، والحكاية مكررة، تقززت منها 
رائحة  أو  السامعين، وأنت رغم ذلك تبحث عن كلمة خشنة،  آذان 
قديمة أجمعها لك وأدسها في خطاب أصفر ..أنا أعرف حاجتك إلى 
هذا، وأنت غارق في نهار ممطر، رمادي البشرة، وعلى مرمى البصر 

تنتشر مساحات واسعة من الورد األصفر الفاقع.
الذي  شوقك  وأعرف  الساذجة،  قصصنا  إلى  حاجتك  أعرف  وأنا 
ويغلبه  المغامرة،  تقهره  الذي  الفطري  حنينك  وأعرف  الينضب، 
واحدة  جمرة  أطفيء  أن  أملك  ال  ولكنني  هذا  كل  وأعرف   ، الضجر 
إلى  أنا ممزق، وفي حاجة  فأنا مطحون مثلك،  الحارق.  في سؤالك 
من يضم أطرافي بعضها إلى البعض اآلخر، وكل الذي يخفف الحدة 
هو وجودي هنا .. وجودي في ساحة المعركة .. وليس بشرفة بعيدة 

. " ..
ولنا رأي قد ال يتوافق مع رأي الهوني، وهذا ما سنتاوله في الحلقة 

القادمة.

»نصه هو 
خطابه، وخطابه 

لن يصبح 
خطاب اآلخر 
غير املوجود«

 إشهار فريق »ضمة« الثقافي في بنغازي

25 فنانا يستعرضون تاريخ ليبيا في العاصمة اإلنجليزية
القاهرة – نهلة العربي

تسرب 7 آالف طالب سنوًيا

»جمعية أنصار العربية« تحذر
من مستقبل التعليم في ليبيا

حول  الخميس،  محاضرة،  العربية«  اللغة  »أصدقاء  جمعية  أقامت 
»التعليم العام في ليبيا.. الواقع والمأمول«، ألقاها أحمد عبدالرحمن 

التعليم ببنغازي. اللجنة االستشارية بقطاع  الوافي، عضوٌ 
ننظر  أن  أردنا  إذا  ليبيا  في  التعليم  »واقع  بالقول:  المحاضر  وبدأ 
في  بدأ  عندما  القطاع،  هذا  تاريخ  خالل  من  اآلن  اليه  وصلنا  ما  إلى 
عهد المملكة إلى الجمهورية والجماهيرية، وليبيا اآلن بعد فبراير«.

في  طفرة  السبعينات  وبداية  الستينات  نهاية  في  ليبيا  وشهدت 
بناء المؤسسات التعليمة بشكل جيد، وتوزيعًا جغرافيًّا بشكل متميز، 
إال أنها توقفت على مدى خمسة وعشرين عامًا، فكان الواقع المكاني 
فكان  السكان،  عدد  ازدياد  مع  يتماشى  ال  التعليمة  للمؤسسات 
التكدس وازدياد الكثافة في المؤسسات التعليمة ما أدى إلى سلبيات 

عديدة، وفق المحاضر.
ليبيا  في  »المناهج  بالقول:  فأوضح  والسلبيات،  المشاكل  عن  أما 
من أركان العملية التعليمية تعرضت إلى تغيير دون دراسة، خصوصًا 
كنا  التي  الكلية،  الطريقة  من  التدريس  وطرق  المناهج  طورت  عندما 
على  القائمين  الكوادر  تدريب  دون  الجزئية  الطريقة  إلى  بها،  نعمل 
التدريس، ما أدى إلى نتائج غير مرضية، خصوصًا عند استبدال طرق 
)المنهج  باسم  عليها  المتعارف  النشطة  التدريس  طرق  إلى  التدريس 
في  الطرق  هذه  لمثل  مناسبة،  غير  اإلدارية  البيئة  السنغفورية( 
التدريس من عدد الحصص وأزمانها وطريقة ترتيب الفصول، وما إلى 
أن  يمكن  ال  التعليمة  المؤسسات  في  وفنية  تنظيمية  أمور  من  ذلك 
تستقبل الطريقة المسماة )التعليم النشط(، فمثاًل مدينة بنغازي اآلن 
يعمل بها 3970 فصاًل دراسيًّا، منها 2700 فصل محسوب على غرفة 
700 فصل في مدينة  واحدة، وإن استثنينا التعليم الخاص نحتاج إلى 
يحملون  ال  كثر  موظفون  فلدينا  تدريب،  عملية  إلى  نحتاج  بنغازي، 
بعد  اآلن،  التدريس  مع  تتناسب  ال  أن مؤهالتهم  أو  تربوية  مؤهالت 

االنتقال من الثانويات التخصصية والرجوع إلى الثانويات العامة«.
بشكل  التعليمية  العملية  تنظم  التي  واللوائح  »القوانين  وأضاف: 
وضعها  لالمتحانات،  األساسية  النظم  الئحة  بالذكر  وأخص  عام 
الفضائيات  الوقت  ذلك  في  لدينا  تكن  ولم  شتوان،  بن  األستاذ 
واإلنترنت وهذه األمور المتطورة، التي غيرت خلفية الطالب واألدوات 
ولم  تتعدل  لم  األساسية  النظم  الئحة  معه..  استخدامها  يمكن  التي 
عدد  من  العمل  تنظم  التي  اللوائح  وكذلك  دراستها،  تتم  ولم  تتغير 
الحصص وزمن الحصة، فمنذ أن كنا ندرس، أي منذ أكثر من أربعين 
وطرق  الحياة  متغيرات  رغم  يتغير  لم  دقيقة   40 الحصة  وزمن  عامًا 

التدريس«.
أما عن الطلبة المتعثرين، فقال: »عدد المتعثرين دراسيًّا، وبسبب 
في  تلميذ   7000 تجاوز  المدارس،  من  تسريبهم  سيتم  التعثر  هذا 
األزمة  مرحلة  من  انتقلنا  أننا  على  يدل  مخيف  الرقم  الواحدة،  السنة 
 1500 بين  سنويًّا  »سيتقاعد  مضيفا:  الحرج«،  المنزلق  مرحلة  إلى 

و2000 معلم، وال بديل«.

بنغازي - مريم العجيلي

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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يوسف القويري.. الكتابة حتى آخر نفس
رحيل صاحب »من مفكرة رجل لم يولد«

فقدت األوساط الثقافية الليبية والعربية، االثنين، قيمة وقامة أدبية 
كبيرة، بوفاة األديب الليبي الكبير يوسف القويري، في طرابلس، عن 80 

عامًا.
وفي ديسمبر، تعرض القويري لوعكة صحية استدعت نقله للعالج في 
العاصمة المصرية )القاهرة(، وبالفعل خضع لبعض الفحوصات والتحاليل 

والعالج، ثم عاد إلى ليبيا.
للساحة  الراحل  الليبي  األديب  عاد  النشر،  عن  لعقود  انقطاع  وبعد 
من  عددًا  له  نشرت  حيث  »الوسط«،  كتاب  أهم  أحد  ليكون  مجددًا 
»أساسيات  عن  دراسة  إلى  إضافة  األدبية،  والمقاالت  القصيرة  القصص 
التأليف«، وكان آخر مقال له بعنوان »بيت النمل« في 28 مارس الماضي، 
بعنوان  مباشرة  رحيله  قبل  كتبه  كان  مقااًل  وفاته  بعد  له  نشر  بينما 

»مناقشات خيالية.. البنية البدائية«.
وتقول مصادر مقربة من العائلة، إن الراحل توفي والقلم بين أصابعه، 

ليصرَّ على الكتابة حتى آخر نفس في حياته.
بمصر  اإلسكندرية  في  القويري  يوسف  الكبير  والكاتب  األديب  وولد 
العام 1938 ثم انتقلت العائلة إلى بلدة سمالوط في صعيد مصر، وفي 
الساسة عشرة اعتقل وسجن لمدة عام، وكان ذلك في 1953، كما سجن 
أيضًا في عامي 1954 و1955، وتركت تلك التجربة في نفسه أثرًا كبيرًا، 
وفي العام 1957 رحل إلى ليبيا مع الكاتب عبد اهلل القويري، وكتب في 
وسرعان  الغرب«،  و»طرابلس  و»الحقيقة«  »الميدان«  منها  صحف  عدة 
من  كتب  عدة  وأصدر  الكتابة،  في  المتقن  أسلوبه  بسبب  نجمه  لمع  ما 
بينها »قطرات من الحبر«، و»خيوط رفيعة«، و»على مرمى البصر«، كما 
كتب برنامجًا لإلذاعة عنوانه »العالم في قصص قصيرة«، وخالل عمله 
في جريدة الميدان كتب زاوية عنوانها »من مفكرة رجل لم يولد«، وهي 
أول عمل خيال علمي في األدب الليبي، تصور فيها الحياة بعد ألف عام، 

تحولت فيما بعد إلى كتاب أثر في األجيال الالحقة.
كما صدر له الكلمات التي تقاتل »الكلمات التي تقاتل« و»في األدب 
رفيعة«،  و»خيوط  )مسرحية(،  و»القادمون«  الشرق«،  و»تثاؤب  والحياة« 

و»مدخل إلى قضية المرأة«.
وفي العام 1973 سجن ضمن كوكبة من الكتَّاب والمثقفين الليبيين 
في أجواء ما سميّ بالثورة الثقافيّة، وتعرض للتعذيب قبل أن يفرج عنه 
ليبتعد عن الكتابة فترة من الزمن، ويعود بقوة في التسعينات ليساهم 

في الكتابة الصحفية واألدبية.
وفي خواتيم مسيرته، عانى القويري الوحدة والظروف المادية الصعبة 
طوياًل وإهمال الدولة، إذ كان في حاجة لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة 

على نفقة الدولة، قبل أن يستفحل به المرض.
ومن خالل ورقة بحثية، قال الكاتب إبراهيم حميدان عن اإلطار الفكري 
القويري  الراحل: »تفاعل  الذي ظهر فيه  التاريخي والثقافي واالجتماعي 
فترة  ،خالل  المصرية  الصحافة  في  المصريين  الكتاب  كبار  كتابات  مع 
وجوده في مصر في مرحلة األربعينيات والخمسينيات وحتى بعد عودته 
وصادق  هيكل  حسين  ومحمد  حسين  طه  لكتابات  متابعته  خالل  من 
وتأثر  وغيرهم  محمود  نجيب  وزكي  العقاد  محمود  وعباس  الرافعي 
أحد  الذي كان  المصري سالمة موسى  بالكاتب  القويري على نحو خاص 
أبرز ممثلي الفكر النهضوي في مصر والعالم العربي، لقد تحدث القويري 
أكثر من مرة في لقاءاته عن تأثره بسالمة موسى، كما أنه خصص عديد 
المقاالت التي عرض فيها ألفكار سالمة موسى وجمعها الحًقا في كتبه. 
تأثر القويري أيضًا بكتابات أقطاب الفكر اليساري من أمثال محمد مندور 

ومحمود أمين العالم ولويس عوض وغيرهم، وقد أدى تفاعله مع الفكر 
اليساري إلى اعتقاله من قبل السلطة المصرية منتصف الخمسينيات مع 

مجموعة من الكتاب اليساريين«.
عنوان  تحت  له  مقال  إطار  في  عنه  فقال  الفيتوري  أحمد  الكاتب  أما 
»بورتريه يوسف القويري«: »يوسف القويري لم يولد بعد وإن عاش معنا 
لكن لم نعش معه هو من ولد عام 2565م. وهو يحُث الخطى في درب 
التبانة ُقبض عليه مُتلبسا بأحالمه بأن ما سيكون كائن فينا، فسُجن 

عام 1954 في مصر حيث ولد من قبل الديكتاتور عبد الناصر الذي يضيق 
بالعصافير الطليقة، كما فعل ذلك الديكتاتور القذافي عام 1973م، لما 
كان عاد من مهجره إلى موطنه حيث ال مواطنة له. هذا المواطن الكوني 
ضاقت عنه بالده كما ضاقت به بالد المهجر، فسكن الغد واتخذ العقل 
مأوى مساره درب التبانة فما سيكون يكون، كما أن قلبه تيسر ألن اليُسر 
في اليسار، تعلم ذلك من وبطريقة سالمة موسى الذي لم يهادن بالمرة 

كان المعلم، وكان العلم مشكاة الطريق فالعلم دينه وديدنه.«

مساء  الثقافي،  ضمة  فريق  أعضاء  اجتمع 
وذلك  بنغازي،  في  الثقافة  مكتب  بمقر  الخميس، 
إلعالن إشهار الفريق، والذي يضم عددًا من الكتاب 
نحرته  لوطن  تحت شعار »ضمة  الشباب،  والشعراء 

الحرب«.
الشاعرة  الثقافي،  ضمة  فريق  مديرة  وقالت 
جاءت  الفكرة  »إن  لـ»الوسط«:  الكراتي،  سليمة 
بعد عدة مشاركات لمجموعة من الشباب في بعض 
أن  ففكرنا  بنغازي،  في  والشعرية  األدبية  المحافل 
وعلى  بشكل صحيح  الشباب  لتدريب  )ضمة(  ن  نكوِّ
مجموعة  الفريق  يضم  إذ  صحيحة،  أدبية  أسس 
بالثقافة  االرتقاء  أجل  من  تعمل  التي  الخبرات  من 

واألدب في المدينة«.
والفنان  الشاعر  ضمة،  فريق  أعضاء  ضمن  ومن 
أحمد  والسيناريست  والكاتب  العبيدي  أحمد 
التدريبية  الدورات  العديد من  م  قدَّ الذي  التهامي، 
األدبية  والمقاالت  القصيرة  القصة  كتابة  في 
والعلمية، وينظم حاليًّا برنامج »اتجاهات«، وكذلك 
وجدان  والشاعرة  حميد  بن  ياسين  الشاب  الشاعر 
الكراتي مدير قسم  شكري عياش واإلعالمي محمد 

البرامج بقناة »الوطنية« اإلخبارية.
ضمة  مناشط  ضمن  »ومن  الكراتي:  وأضافت 
بنغازي  من  والشعراء  األدباء  عن  سنبحث  أننا 
وخارجها لتصوير لقاءات معهم وذلك للتعريف بهم 

بشكل أكبر وأشمل«.
كبيرة،  المجموعة  »أهداف  العبيدي:  أحمد  وقال 

اآلخرين،  عن  نختلف  أن  وبآخر  بشكل  ونحاول 
المختفية  الخبرات  عن  البحث  هو  األول  فهدفنا 
بالمبدعين،  واالهتمام  عليها  الضوء  وتسليط 
المنظمة  واألعمال  بالبرامج  االختالف  ويكون 
إحياءها  ضمة  تنوي  التي  واألنشطة  والمنتظمة 

وتنظيمها«.

المشهد  »تتبع  معرض  للفنون  نون  مؤسسة  مت  نظَّ
ليبيا  25 فنانًا من  المفقود« في مدينة لندن، بمشاركة 
ليبيا  تاريخ  تحاكي  أعمااًل  قدموا  مختلفة،  مجاالت  في 

الماضي والمعاصر، ويستمر المعرض حتى مايو المقبل.
جبريل،  ريم  قانا،  هادية  المشاركين  الفنانين  ومن 
محمد  الخروبي،  محمد  شوكت،  نجالء  برنوسة،  تقوى 
مارسيال  فطيس،  يوسف  خليفة،  بن  محمد  أبوميس، 
بادي، عالء بودبوس، توفيق النعاس، هدى أبو زيد، ملك 
إلهام  عبيد،  نجاة  أسعد،  أروى  الشريف،  ليلى  الغويل، 

الفرجاني، جيهان الكيخيا.
واستضاف المعرض مثقفين وكتابًا وبعض المهتمين 
بالشأن والتاريخ الليبي المعاصر والقديم، وقدم المترجم 
والشاعر الليبي خالد مطاوع في 31 مارس الماضي، ندوة 
حول عالقة الصورة بالقصيدة وأدار الندوة الكاتب الليبي 

غازي القبالوي.
أعمال  أسابيع  ستة  مدار  على  المشاركون  ويقدم 
منها  التي تعكس في جزء  الخاصة،  بذكرياتهم  مرتبطة 
اإلنجليزي عروضًا  الثقافي  المركز  يقدم  ليبيا، كما  تاريخ 

مرئية عن التاريخ الليبي.
وتم عرض فيلمين قصيرين للمخرجة والمنتجة هدى 
أبو زيد، يروي فيهما الليبيون الذين يعيشون في الشتات 

ذكريات عن وطنهم مثقلة بصور العائلة القديمة
والموسيقى والحكايات والشعر.

بالمعرض  مارتن  غاي  الصحفي  المصور  وشارك 
وشهداء،  مفقودين  ليبيين  لرجال  الصور  من  بمجموعة 
العام  فبراير  ثورة  أحداث  تغطية  أثناء  مارتن  شاهدها 
2011، على جدران مبنى مجمع المحاكم بمدينة بنغازي 
ألبنائهم  صورًا  ينشرون  المحليون  السكان  كان  حيث 
وأصدقائهم  وإخوانهم  عمومتهم  وأبناء  وآبائهم 

المفقودين، على أمل أن يتعرف شخص ما عليهم.
إجابة  عن  يبحث  سؤال  في  الصور  عن  مارتن  ويقول 
ليبيا  تاريخ  تعكس  كقصة  الوجوه  هذه  قراءة  »يمكن 
الحرب  من  يعودوا  لم  لرجال  الصور  هذه  هل  الحديث، 
أم  العشرين،  القرن  سبعينات  في  تشاد  مع  الوحشية 

صور لرجال ُاعتُقلوا من قبل الشرطة السرية للقذافي، أو 
هؤالء هم الرجال الذين تم إعدامهم علنًا في بنغازي في 
ثمانينات القرن العشرين، أو هذه هي وجوه الشبان الذين 
قرروا الذهاب إلى خط المواجهة في الصحراء غرب بنغازي 
عائالتهم  عن  للدفاع   2011 وأبريل  ومارس  فبراير  في 
من جيش متقدم من القوات الموالية للديكتاتور؟«، وفًقا 

لنجالء العجيلي أحد أعضاء مؤسسة نون للفنون.
في  النزاعات  نتيجة  ُفـقدوا  رجل  ألف   30  « وأضاف: 

ليبيا، وبعد أشهر من ذلك ظهرت سجالت لمقابر جماعية 
قاعة  جدران  بقيت  ذلك  ومع  قتل،  وعمليات  ومذابح 
هؤالء  أهالي  فيه  يجتمع  الذي  الوحيد  المكان  المحكمة 

المفقودين ليتذكروا أحباءهم«.
العرض،  من  مخصص  جزء  »الغزالة«  لتمثال  وكان 
حيث عمل ثالثة فانين وهم مارسيال ماميلي بادي، عالء 
أعمال  مجموعة  تقديم  على  بارنوسا  وتاكوا  بودابوس، 
األرشيفية  والمواد  الفوتوغرافية  والصور  السراميك  من 

لالحتفاء  االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  عة  المجمَّ
ومصيره  حكايته  على  الضوء  وتسليط  الغزالة  بتمثال 

المبهم بعد إزالته من مدينة طرابلس في العام 2014.
حيث يرتبط التمثال، الذي يعد معلمًا بارزًا في وسط 
من  غزااًل  تعانق  كسيدة  وبناؤه  تصميمه  وتم  المدينة 
بذكريات   ،1933 العام  في  فانيتي  اإليطالي  النحات  قبل 
والتاريخ  االستعماري  التراث  مع  وتتشابك  الليبيين 

السياسي الليبي والنسيج االجتماعي.

بمعرض »تتبع المشهد المفقود«

<  فريق »ضمة « في صورة تذكارية

<  منصة المحاضرة 
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أتمنى أن تبتعد أعمال 
الحشو عن رمضان المقبل

على الفنانين طرح مشكلة 
اإلرهاب في أعمالهم الدرامية

 أسامة عبدالحق:

يتضمن تدريب الشباب السينمائيين..

يستهدف صحة المرأة ومشاكلها..

22 فيلمًا في ثاني دورات ملتقى »ميدفيست« السينمائي

يطرح مشاكل المجتمع الليبي..

فتحي بدر ينتهي من تسجيل »يوميات مخلوف«

نضــال الفـنان ال يتوقف رغـم كــل املعـوقـات
حوار - عبدالرحمن سالمة

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أسامة محمد عبدالحق، هو فنان شاب من مدينة 
البيضاء، ممثل ومخرج وشاعر غنائي.. عشق المسرح 

وجعل منه ممثاًل بارعًا، فهو يجيد اللغة العربية 
بطالقة، انضم للمسرح مع بداية العام 1989 من خالل 
مسرحية »ركالت جزاء في مرمى العادات« للمخرج سعد 
أمحارب، لتتوالى بعد ذلك أعماله المسرحية والغنائية، 

كما أنه شارك في العديد من الدورات في مجال اإلخراج 
والسنوغرافيا وكتابة النص، وكانت له العديد من 

المشاركات في عدد من المهرجانات، منها المهرجان 
الوطني في دورته الثامنة بطرابلس وكذلك العاشرة 

في بنغازي، والمهرجان التجريبي في دوراته األربع 
بمدينة البيضاء.. التقيناه في »الوسط« للحديث عن 

كل ما يشغل الفنان الليبي والجديد المقرر أن يقدمه 
في الفترة المقبلة..

المكتوب  النص  في  أزمة  توجد  هل  البداية..  في   •
والتي يشكو منها كثير من الفنانين؟

اختيار  أزمة  أزمة نص، ولكنها  ليبيا، ليست  األزمة في 
النص، فهناك العديد والكثير من أصحاب الكتابات األدبية 
األزمة،  هذه  سبب  هو  االختيار  لكن  القيمة،  والنصوص 
والموسيقى  العالمية  بالنصوص  التأثر  إلى  باإلضافة 
العالمية على حساب الموروث الليبي الثقافي والموسيقي.

• كيف تتوقع مائدة رمضان الفنية؟
وليس  الحشو،  لمجرد  أنتجت  أعمااًل  نشاهد  أال  أتمنى 
كل  البعيدة  األعمال  بعض  هناك  ألن  بالفن،  عالقة  لها 
البعد عن الفن سواء من خالل النص أو التمثيل أو التقنية، 
بعض  بعكس  وتهريج  زائد  حشو  أعمال  سوى  وليست 
األعمال التي لها بصمة إلى اآلن، ولألمانة مسلسل »مراية 
في  التصوير  أن  مع  بقوة  حاضرًا  فيه  النص  كان  ليبيا« 
المشاهد،  على  الحوار سيطرت  لغة  ولكن  نفسه،  المكان 

وأتمنى أن نرى شيئًا جديدًا في رمضان.

من  كثير  في  المسرح  خشبة  اختفاء  ترى  وكيف   •
المدن الليبية في الفترة األخيرة؟

سلبًا  أثر  المدن  من  كثير  في  المسارح  خشبات  افتقاد 
يخاطب  من  وهو  الشعوب  سيد  أنه  رغم  المسرح،  على 
هو  والمسرح  الخير،  وزراعة  التوعية  على  ويقوم  الناس 
طرح موروث وثقافة وإبداع لذلك بعض المدن حرمنا من 

مبدعيها دون أن نعرفهم.
• من وجهة نظرك.. هل إقفال بعض مقرات المسارح 
المسرح  مهرجان  عودة  سيعوق  ونواحيها  البيضاء  في 

التجريبي في الوقت القريب؟
غياب  ولكن  بيضاوية  هوية  أصبح  التجريبي  المسرح 
اإلمكانات  بعض  انعدام  بسبب  كان  التجريبي  المهرجان 
المقرات  وهو  لي  سؤالك  في  ذكر  أسبابها  أحد  التي 

المقفلة، ولكن القادم أفضل بإذن اهلل.
عماًل  تقدم  أن  تتمنى  غنائيًا.. هل  • بصفتك شاعرًا 

ينتمي إلى المسرح الشعري؟
قلة  برغم  الحقيقي  المناضل  هو  الليبي  الفنان 
شيء  كل  رغم  يظل  لكنه  التشويه،  وحمالت  اإلمكانات 
يقول أنا هنا، وليس في خيمتي، بل أنا هنا على خشبتي 
الفن  وأعشق  موجود  أنا  الكاميرات،  وأمام  نصي  وفي 
والنضال، وبالفعل الشعر على المسرح له رونق خاص وله 
مثل  تقديم  وأتمنى  لساني،  على  وجمال  قلبي  في  عشق 

هذه التجارب.
• كيف نحارب اإلرهاب والتطرف عن طريق الفن؟

في  يضعك  الفن  أن  كما  نبيلة،  سامية  رسالة  الفن 
وسط مثقف ومن خالل هذه الثقافة لن تصبح لقمة سائغة 
طرح  والكتاب  الفنانين  وعلى  الهدامة،  واألفكار  للتطرف 
مشكلة اإلرهاب في إطار درامي يوضح مدى خطورته على 
المائدة  في  وربما  ومحاربته،  له  التصدي  وكيفية  أوالدنا 

الرمضانية القادمة نشاهد نماذج من هذه األعمال.
•  ما الجديد لديك الفترة المقبلة؟

يوجد عدد من المشاريع المسرحية مع الكاتب صديق 
بودوارة، كما أنا في انتظارك كي تهدينا بعض النصوص 

المسرحية بعد مجموعتك القصصية »تفاحة البرلمان«.

أوبريت »شمس  الفنان عبداهلل األسود للمشاركة في تقديم  يستعد 
العروبة« مع مجموعة كبيرة من الفنانين العرب، يوم 24 أبريل الجاري 
في تونس. والعمل من ألحان الموسيقار المصري الكبير صالح الشرنوبي 

وكلمات الشاعر الفلسطيني سامي مهنا.
كما يستعد األسود لتصوير برنامج جديد بعنوان »عرجون فل«، مشيرًا 
في تصريحات إلى »الوسط« إلى أن البرنامج يستضيف الفنانين الليبيين، 
ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ويستمر إلى ما بعد عيد الفطر.
المنتظر عرضه على قناة »الوطنية«، كاشفًا  البرنامج من  وأضاف أن 
األسماء التي تمت استضافتها وهم: راسم فخري ومراد إسكندر وصديق 
مخلوف وصبري دخيل ولطفي العارف والبدري كلباش ومجموعة أخرى من 

الفنانين.
وعن مشاريعه المستقبلية قال عبداهلل إنه يقوم حاليًا بتصوير مجموعة 
من األعمال الجديدة وتسجيل بعض األغاني، منها »غايب« كلمات فرج 

المذبل وألحان صديق مخلوف.
الفنان عبداهلل األسود له عديد األغاني منها »منك يام عيون كحيلة« 

و»جاني مرسول« و»ياريتني« و»عنيدة«.

 عبدالله األسود

السعودية تعزز »قوتها الناعمة« بالتعاون مع فرنسا
أول  عن  اإلعالن  مع  الناعمة«  »قوتها  تعزيز  السعودية  تعتزم 
مشاركة للسينما السعودية في مهرجان »كان« السينمائي ومساهمة 
باريس في أول أوركسترا سيمفونية في المملكة التي تحاول استقطاب 

دعم غربي لمشاريعها اإلصالحية.
العهد  لولي  باريس  إلى  الرسمية  الزيارة  من  األول  اليوم  وفي 
السعودي األمير محمد بن سلمان، أعلن الجانبان السعودي والفرنسي 
وتوقيع  االقتصادية  المسائل  إرجاء  مع  ثقافية  اتفاقات  سلسلة  عن 
العقود إلى حين زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرياض 

في نهاية العام الحالي، وفق »فرانس برس«.
أفريقيا  في  التقليدية  نفوذها  دائرة  توسيع  إلى  فرنسا  وتسعى 
ودول المشرق العربي عبر االستثمار في بلدان ال تربطها بها تقليديًا 
عالقات ثقافية وثيقة، كما حصل مع دولة اإلمارات العربية المتحدة مع 
تدشين فرع لمتحف »اللوفر« في أبوظبي نهاية العام الفائت، وحاليًا 

مع المملكة العربية السعودية.
وأعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين اإلثنين إلى جانب 
أوبرا  مع  »اتفاق  توقيع  العواد عن  عواد بن صالح  السعودي  نظيرها 

باريس لمساعدة السعودية في إقامة أوركسترا وطنية ودار لألوبرا«.
بالمنشآت  تدقيق  »مهمة  العريقة  الفرنسية  المؤسسة  وستتولى 
شأن  في  إيضاحات  أي  يقدم  لم  للوزارة  بيان  بحسب  الموسيقية«، 

األعمال الموسيقية المزمع التعاون في إطالقها.
تدريب السينمائيين الشباب

بمليارات  االستثمارات  سلسلةمن  السعودية  أعلنت  فبراير،  وفي 
الدوالرات في مشاريع إلقامة قاعات للسينما ودار لألوبرا. وستقام هذه 

األخيرة في جدة غرب المملكة على ساحل البحر األحمر.
تعزيز  في  األوسط،  الشرق  في  الرئيسي  الالعب  الرياض،  وترغب 
الروابط مع باريس بعد توترات متصلة بأزمات إقليمية في المنطقة 
كما تحاول إقناع البلدان الغربية عمومًا في مواكبة مشاريع التحديث 
عبر  التفاهم  على  قادرة  »الشعوب  أن  نيسين  وأكدت  البالد.  في 

الثقافة«.
مدرسة  مع  اتفاًقا  السعودية  وقعت  الموسيقى،  إلى  وباإلضافة 
»فيميس« الفرنسية الكبيرة للسينما من أجل تدريب شباب سعوديين 
على التخصص في الفن السابع، فضاًل عن االتفاق مع المعهد الوطني 

لألعمال السمعية البصرية على رقمنة المحفوظات السعودية.
الوزيرة  بحسب  يتوسع  أن  للتعاون  يمكن  الثقافي،  الصعيد  وعلى 
نيسين التي أشارت إلى أهمية تدريب الشباب »في بلد يمثل األشخاص 

دون سن الثالثين 75 % من إجمالي سكانه«.
االتفاقات  هذه  إزاء  السعادة«  »بالغ  السعودي  نظيرها  وأبدى 

والتعاون مع »فرنسا عاصمة الثقافة والفنون«.
وأكد العواد أن »هذه االتفاقات هي في صلب رؤية 2030 السعودية، 
كي تصبح الثقافة قطاعًا اقتصاديًا قائمًا بذاته«، في إشارة إلى برنامج 

األمير محمد بن سلمان الرامي إلى تنويع االقتصاد السعودي.

وفي إعالن آخر يحمل رمزية أكبر، تشارك السعودية للمرة األولى 
رسميًا في مهرجان »كان« السينمائي مع اختيار تسعة أفالم قصيرة 
وتنظيم لقاءات مهنية في إطار الدورة الحادية والسبعين التي بين 8 

و19 مايو المقبل.
هذه المشاركة ستتيح للمملكة »تطوير المواهب في مجال صناعة 
السينما ومشاركة القصص السعودية مع العالم«، وفق المندوب العام 
للهيئة  بيان  أوردها  تصريحات  في  فريمو  تييري  »كان«  لمهرجان 

العامة للثقافة السعودية.
تقديم  استعدادها  مارس  مطلع  في  السعودية  السلطات  وأعلنت 
تصاريح لفتح قاعات السينما بعد ثالثة أشهر من إعالن المملكة رفع 

الحظر على هذا القطاع منذ 35 عامًا في المملكة.
وللتعاون في مجال اآلثار حصة ضمن جملة المسائل التي تشملها 
مساء  العشاء  تشارك  الذي  السعودي  العهد  لولي  الباريسية  الزيارة 
األحد مع الرئيس الفرنسي في متحف اللوفر، إذ يوقع البلدان الثالثاء 
اتفاًقا لتطوير منطقة العال في شمال غرب السعودية الغنية خصوصًا 
باآلثار وبالمناظر االستثنائية والشبيهة على نحو كبير بمدينة البتراء 

األردنية األثرية.
وكالة  إقامة  على  سنوات،  عشر  على  الممتد  االتفاق  هذا  وينص 
متخصصة على شاكلة وكالة »فرانس ميوزيم« الفرنسية التي أشرفت 

على مشروع إقامة اللوفر في أبوظبي.
ومن المتوقع البدء بتوافد طالئع السياح إلى المنطقة »في غضون 

ثالث سنوات إلى خمس«.

من  السمين  عوض  المخرج  انتهى 
للعام  مخلوف«  »يوميات  سلسلة  تسجيل 
محمد  كتابة  من  وهو  التوالي،  على  الثاني 
خليل  وسعاد  بدر  فتحي  وبطولة  الصهبي، 
وتسجيل  عيسى  وسالم  محمد  وجمال 

سعد القبائلي.
بدر  فتحي  الفنان  وأشار 
»بوابة  إلى  تصريحات  في 
كوميدي  »العمل  الوسط«: 
 30 في  يقع  اجتماعي 
كل  في  ونحاول  حلقة، 
مشكلة  طرح  حلقة 
واإلشارة  اجتماعية 
بعض  إلى 
في  السلبيات 

المجتمع«.

كضيف  شاركت  العام  »هذا  بدر:  وقال 
شرف في مسلسل )رياح وأشرعة( من تأليف 
خليفة الحوات وإخراج محمود الزردومي، كما 
شاركت في حلقة من منوعة )هدرازي( إخراج 

فرج عبدالكريم«.
فتحي بدر هو ممثل ليبي شارك في عديد 
من  الصغر  منذ  بدأ  حيث  المرئية،  األعمال 
جامعة  خريج  وهو  المدرسي،  النشاط  خالل 

علم  تخصص   1976 العام  »قاريونس« 
إذاعيًا  مسلساًل   1964 العام  وقدم  اجتماع، 
»األستاذ« وأعيد للتلفزيون في العام 1968.

الخط  كمعلم  وظيفته  جانب  إلى  يمارس 
والرسم والكتابة واإلخراج الصحفي والتصوير 
الفنانين  نقيب  منصب  وتقلد  الفوتوغرافي، 
صياغة  أعاد  كما  عدة،  لسنوات  بنغازي  عن 

عدد من األعمال المرئية وشارك فيها.
ذات  األعمال  من  كثير  في  فتحي  شارك 
الطابع اإلنتاجي الليبي العربي المشترك مع 
فيلم  العربي، منها:  الوطن  نجوم  نخبة من 
مصطفى  العالمي  للمخرج  المختار«  »عمر 
محمد  الملك  دور  فيه  جسد  الذي  العقاد، 
رضا السنوسي، ومسلسالت مثل: »الوشمة« 
و»المفسدون  و»المردوحة«  حب«  و»موال 
نافع  بن  و»عقبة   1984 العام  األرض«  في 
األربعة«  السنوات  و»حرب   ،1986 العام   »
1986 و»الفاتحون«  1983 وحتى  في العام 

العام 1989.

بنغازي - مريم العجيلي

بنغازي - الوسط

 يستعد لتقديم
 »شمس العروبة« في تونس

تنطلق في القاهرة، فعاليات الدورة الثانية من ملتقى 
أبريل  من   22 إلى   20 من  الفترة  في  »ميدفيست« 
بين  مشتركة  أرض  اكتشاف  إلى  يهدف  والذي  الجاري، 
لها  أفالم  عرض  خالل  من  السينمائية،  واألفالم  الطب 
عالقة بالطب، وبالصحة النفسية، والجسدية بشكل عام، 
حيث يعقب كل عرض مناقشة مفتوحة تديرها مجموعة 
واألطباء  واألكاديميين  األفالم  صناع  من  الخبراء  من 
النفسيين، باإلضافة إلى مشاركة طالب من كليات الطب 

المختلفة.
ويُعرض خالل أيام الملتقى 20 فيلمًا قصيرًا من مصر 
والمملكة المتحدة وألمانيا والواليات المتحدة األميركية 
وكل  وكندا،  والدنمارك  واإلمارات  والسعودية  وفرنسا 

منها حاصل على جوائز عالمية.

 50  - »أرورا  أحدهما  فيلمين طويلين  يتم عرض  كما 
ومن   ،2018 العام  إنتاج  من  وهو  فرنسا،  من  ربيعًا« 
المقرر عرضه في افتتاح الملتقى كعرض أول في الوطن 
تواجهها  التي  التعقيدات  عن  يتحدث  والفيلم  العربي، 

ثالث نساء من مراحل مختلفة في حياتهن الشخصية.
وهو  دايريز«  كانسر  »بريست  هو  اآلخر  الفيلم  أما 
تم  المرأة  ذاتية  سيرة  يناقش  طويل  وثائقي  عن  عبارة 
الثدي، وتقوم برواية قصتها  تشخيصها بمرض سرطان 
من خالل تسجيالت منزلية، في إطار اجتماعي وكوميدي.

تحمل  والتي  الثانية  دورته  في  الملتقى  ويستهدف 
شعار »عنها« التركيز على صحة المرأة، من خالل مناقشة 
تناول السينما مواضيع صحية تمس المرأة بشكل مباشر، 
الوالدة  بعد  ما  واكتئاب  والوالدة  والحمل  البلوغ  مثل 
ضد  والتمييز  والعنف  الثدي  وسرطان  والختان  واألمومة 

المرأة وتأثيره النفسي وغيرها من المواضيع.
سينما  في  القاهرة  داخل  الملتقى  عروض  تقام 

مدينة  إلى  بعد  فيما  ستنتقل  والتي  البلد،  بوسط  كريم 
اإلسكندرية، ثم إلى عدد من محافظات الصعيد والدلتا، 
قاعدة  توسيع  على  العام  هذا  الملتقى  يحرص  حيث 
المشكالت  ببعض  العام  الوعي  زيادة  بهدف  الجمهور، 

الصحية والعقلية التي يعاني منها المجتمع.
ملتقى »ميدفيست« ُأسس في مصر من قبل الدكتور 
خالد  والدكتور  العالجية،  التغذية  أخصائي  النجار،  مينا 
الطبية  اإلنسانية  العلوم  السينمائي بجريدة  الناقد  علي، 

في المملكة المتحدة.
البريطاني،  الثقافي  المركز  من  بدعم  الملتقى  ويقام 
ومعهد جوتة، والقوى الناعمة لإلنتاج الفني، وشركة »ريد 
سوليشينز«  »ماد  وشركة  الفني،  لإلنتاج  فيلمز«  ستار 
وروتاري  اإلسكندرية،  وجزويت  وزاوية،  الفني،  لإلنتاج 
للفنون،  دوار  ومركز  ذات،  وستوديو  النزهة،  هليوبليس 
وفاونديشن  الطب  طالب  لجمعيات  الدولي  واالتحاد 

للفنون واألفالم- لندن، والسفارة األميركية بالقاهرة.

القاهرة ـ محمد علوش

القاهرة ـ الوسط



فريقا »األخضر« و»الخمس«، كالهما لم يسبق 
هدافي  أن  إال  ليبيا،  كأس  بطولة  حقق  أن  له 
بالذهاب  منهما،  كل  منافس  توعدا  الفريقين 
التي  البطولة  من  الحالية  النسخة  في  بعيدا 

تحمل رقم »22« .
األول  الكرة  فريق  هــداف  أكد  جانبه،  من 
فريق  أن  أمـــادو،  علي  »األخــضــر«،  بــنــادي 
في  حسابه  على  الفريق  تأهل  الذي  الجمارك، 
التي  المباراة  في  عنيدا  كان خصما  الـ16  دور 

جمعت الفريقين األحد الماضي.
وعزيمة  الفريق  »بـــروح  ــادو:  أمـ وأضـــاف 
الالعبين نجحنا في التأهل لربع نهائي البطولة، 
صاحب  االتحاد  فريق  فيه  سنواجه  أننا  ونعلم 
بها،  نعمل  التي  الفريق  روح  أن  إال  التاريخ، 
ستمنحنا القدرة على التعامل معه والتأهل على 

حسابه، خاصة أن المباراة ستقام على ملعبنا«.
بعد  يــزداد  قائال: »طموحنا  أمــادو  وأضــاف 
كل مباراة، ونقدم التحية لجماهير األخضر التي 
ونعدها  الظروف،  كل  في  معنا  وتقف  تساندنا 

أننا لن نتوانى في بذل الجهد الذي يذهب بنا 
بعيدا فيما تبقى من مباريات في الكأس«.

فريق  ــداف  هـ أكــد  اآلخـــر،  الــجــانــب  على 
حربيش،  أيمن  القدم،  لكرة  األول  »الخمس« 
أنه بات جاهزا لقيادة هجوم فريقه، بعد تعافيه 
فريقه  مباراة  في  به  لحقت  التي  اإلصابة  من 
ضمن  الماضي  األسبوع  طرابلس،  أهلي  أمام 

منافسات الدوري الممتاز.
إعالمية:  تصريحات  فــي  حربيش  وقـــال 
»المستوى الذي يقدمه فريقنا يؤهلنا للمنافسة 
على بطولة الكأس، فنحن نملك العبين وإرادة 
عال،  مستوى  على  تدريبي  طاقم  مع  قوية، 

بقيادة المدرب أسامة الحمادي«.
التي  األخيرة  »مباراتنا  حربيش:  ــاف  وأض
أمــام  الــكــأس  نهائي  ربــع  إلــى  منها  تأهلنا 
الترسانة، مؤشر قوي على إمكانية ذهابنا بعيدا 
البطولة، فالفريق الذي قد نلتقيه في ربع  في 
النهائي هو االتحاد المصراتي، وسنلعب أمامه 

من أجل الفوز والتأهل إلى نصف النهائي«.

الثانية  الجولة  المقبل  اإلثنين  يوم  تنطلق 
ولكرة  الممتاز  للدوري  الترقي  دورة  من 
»الصداقة  فرق   6 فيها  يشارك  التي  القدم، 
وهالل  بجنزور  واليرموك  وأبوسليم  بشحات 
وتقام   » ــا  وأســاري بنغازي  ونــجــوم  سبها 
ويتأهل  فقط  الذهاب  دور  من  التصفيات 
من بينهم فريقان فقط، وسيلتقي الصداقة 
أقــوى  فــي  الــيــرمــوك  الثانية  الجولة  فــي 
بمصراتة،  المقبل  اإلثنين  الدورة،  مواجهات 
بنغازي  نجوم  نظيره  سليم  أبو  يقابل  فيما 

بملعب الخمس.
األربــعــاء  أمــس  مساء  انطلقت  وكــانــت 
التصفيات،  من  ــى  األول الجولة  منافسات 
ملعب  فعلى  مختلفة،  مالعب  ثالثة  على 
بشحات  الصداقة  فريق  نجح  الخمس  مدينة 

أبوسليم  فريق  أمام  األول  فوزه  تحقيق  في 
البديل،  مهاجمه  ــرزه  أحـ لصفر،  بــهــدف 
المباراة،  دقائق  آخــر  في  شقلوب  عاشور 
في  نقاط  ثالث  أول  الصداقة  فريق  ليخطف 

التصفيات.
التعادل  حسم  زليتن  مدينة  ملعب  وعلى 
مع  اليرموك  فريق  مباراة  نتيجة  السلبي 
نقطة  بأول  منهما  كل  ليكتفي  سبها،  هالل 
مدينة مصراتة  ملعب  واحتضن  في رصيده، 
أساريا،  فريق  مع  بنغازي  نجوم  فريق  لقاء 
كانت  ثمين  فوز  تحقيق  من  تمكن  الــذي 
أبناء  ليحصد  نظيفين،  هدفين  حصيلته 
السعي  طريق  على  نقاط  ثالث  أول  الزاوية 
لدوري  الصعود  بطاقتي  بإحدى  الفوز  نحو 

األضواء للموسم الكروى المقبل.

في
املرمى

يد االتحاد والنصر في 

مهمة أفريقية بالقاهرة

هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق تشكل لجنة 
تسييرية موقتة لنادي المدينة برئاسة محمد الغزاوي 

ونائبه محمد خزام وعضوية وليد أبوسيف وفتحي الصوابي 
وعبدالرحمن أبوسعدة ووسام جودة وهشام حقية.

رئيس جمعية الوفاء الخيرية الرياضية والرئيس السابق ◆
التحاد الكرة الليبي، صالح العربي، يدعو األسرة الرياضية 
الليبية للمساهمة في إنجاح حملة التبرعات الخيرية لصالح 
أطفال األورام، التي بدأتها الجمعية رسمًيا السبت الماضي.

◆

المصرية  بالعاصمة  غــدا  تنطلق 
األفريقية  األندية  بطولة  القاهرة 
ــؤوس لــكــرة الــيــد في  ــك أبــطــال ال
فريقا   16 بمشاركة  الـ34،  نسختها 
بمشاركة  مجموعات،   4 على  وزعت 
فريقا  الليبية،  الــيــد  ــرة  ك ممثال 

االتحاد والنصر.
فينيكس  األولى  المجموعة  ضمت 
اإلثيوبي  دورام  وكيرنيتا  الغابوني 
ووداد  الكونغولي  كي  أس  ودي 

سمارة المغربي.
من  الثانية  المجموعة  وتشكلت 
األنغولي  كلوب  وإنتر  الليبي  النصر 
وسبورتنغ  الــكــامــيــرونــي  وفـــاب 

الساحلي  للنجم  »بديال  المصري 
عدم  عــن  اعــتــذر  الـــذي  التونسي 

المشاركة«.
أس  دي  الثالثة  المجموعة  وتضم 
الكونغولي وكيركوس اإلثيوبي وريد 
المصري،   وهليوبولس  العاجي  ستار 
الرابعة فتضم االتحاد  المجموعة  أما 
وساليناز  المصري  واألهلي  الليبي 

الغابوني وميتواه الكاميروني.
الجمــعة  غــدا  تنطـلق  البــطولة 
بمباراة األهلي المصري المستضيف 
الكاميــروني،  ميـتواه  مواجـهة  في 
نظيره  الليبي  االتحاد  يواجه  بينما 

ساليناز الغابوني.
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بدأ مانشستر سيتي، مبكرا، في التفكير 
بفترة االنتقاالت الصيفية المقبلة، بعد 
خروجه من ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بوضع عينه على مهاجم يوفنتوس 
اإليطالي، وحسب صحيفة "ال جازيتا ديلو 
سبورت" اإليطالية، فإن المدير الفني 
اإلسباني بيب جوارديوال، طلب من إدارة 
مانشستر سيتي التعاقد مع مهاجم فريق 
يوفنتوس باولو ديباال.

وأضافت الصحيفة، بأن السيتي جاهز 
لتقديم عقد مغر للغاية للنجم األرجنتيني، 
يحصل فيه على 18 مليون يورو كراتب 
سنوي، إلقناعه بالخروج من نادي السيدة 
العجوز، وسجل ديباال، خالل الموسم 
الحالي من الدوري اإليطالي، 21 هدفا، 
احتل بها المركز الثالث في قائمة ترتيب 
الهدافين بـ"الكالتشيو"، بفارق 6 أهداف 
فقط عن مهاجم التسيو شيرو إيموبيلي 
صاحب الصدارة
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● من احدى مباريات فريق النصر لكرة اليد

● صالح العربي 

هدافا األخضر والخمس يستبقان ربع النهائي بتصريحات مثيرة

ربع نهائي النسخة 22 من البطولة يفرض 8 مباريات نارية

كأس ليبيا تبحث عن فارسها التاسع
أربع مواجهات قوية مرتقبة ستشهدها منافسات المربع الذهبي 
في  القدم  لكرة  ليبيا  كأس  مسابقة  في  النهائي  ربع  والــدور 
على   »22« الرقم  تحمل  التي  الموسم،  هذا  الجديدة  نسخته 

صعيد البطولة التي انطلقت ألول مرة قبل 42 عامًا.
منها  نتج  مثيرة  مواجهات   16 الـــ  دور  مباريات  شهدت 
حامل  ووصيف  »المدينة«،  فريق  الثانية  النسخة  بطل  خروج 
النسخة  بطل  ووصيف  الجمارك«،  »اتحاد  الرابعة  النسخة  لقب 
السابعة فريق »اليرموك« والمتوج ببطولة النسخة الثامنة فريق 
»الخمس«  أمام  »الترسانة«  فرق  مغادرة  جانب  إلى  »الشط«، 

و»المجد« أمام »المحلة« و»التعاون« من »الهالل«.
وكانت منافسات الكأس كشفت مفاجآتها المدوية 
مبكرًا، عندما خرج الفريق الذي حصل على البطولة 3 

مرات »النصر« أمام الصداقة« في الدور التمهيدي.

نتائج ومفاجآت 
تمكن  ـــ16  ال دور  منافسات  افتتاح  مستهل  وفى 
فريق األخضر »وصيف بطل كأس ليبيا ثالث مرات« 
»وصيف  الجمارك«  »اتحاد  حساب  على  التأهل  من 
فريق  وتمكن  لهدف،  بهدفين   »1992 العام  بطل 
فتأهل  فوز  إلى  بهدف  تأخره  قلب  من  »الخمس« 
الفريق  ليواصل  »الترسانة«  حساب  على  بهدفين 
الدوري  واجهتي  على  الموسم  هذا  الالفت  حضوره 

والكأس.
عن  الدفاع  حملة  طرابلس  أهلي  فريق  وواصل 
العتيد  ومنافسه  جاره  إطاحة  في  نجح  حيث  لقبه، 
ركلة  من  أحــرزه  وحيد  بهدف  »المدينة«،  فريق 
كما  الورفلي،  سند  مدافعه  بامتياز  نفذها  جــزاء 
منافسه  على  الطاولة  قلب  من  بنغازي  أهلي  تمكن 
فوز  إلــى  بهدف  تأخره  حــول  عندما  »المدينة«، 

بهدفين، ليتأهل مباشرة.
بثالثة  »المجد«  على  الفوز  تحقيق  »المحلة«  فريق  واستطاع 
إلى  »الهالل«  فريق  فيه  عبر  الذي  الوقت  في  نظيفة،  أهداف 
الترجيح،  بركالت  »التعاون«  فريق  إقصائه  بعد  النهائي  ربع 
بهدف  بالتعادل  المباراة  من  األصلي  الوقت  انتهى  عندما 
من  حسمت  التي  الدور  هذا  في  الوحيدة  المباراة  وهي  لمثله، 
خالل ركالت الترجيح، بينما تمكن فريق »االتحاد«د من التأهل 

بهدفين  »شاقًا«  فوزًا  تحقيقه  بعد  »الشط«  جاره  حساب  على 
مقابل هدف. 

بطولة األمل األخير
وستشهد مباريات دور ربع نهائي كأس ليبيا مباريات من العيار 
»أهلي طرابلس«  المغلوب، حيث سيضرب  إقصاء  بنظام  الثقيل 
ينتظرها  التي  المباراة  وهي  المحلة«،  »فريق  جاره  مع  موعدًا 
لقبه  عن  الدفاع  نحو  قدمًا  بفريقهم  للمضي  »الزعيم«  عشاق 
المباراة  »الهالل« في  الماضي على حساب  الموسم  الذي حققه 
النهائية، كما أن بطولة الكأس هذه تمثل األمل األخير لألهلي 
في  الفريق  فشل  أن  بعد  بطولة،  تحقيق  أجل  من  الطرابلسي 
األفريقي  االتحاد  بطولتي  بإحدى  الليبية  الكرة  لتمثيل  التأهل 
أمله  أن  كما  الكونفدرالية«،  وكأس  األبطال  »دوري 
خرج  الموسم  هذا  الدوري  بطولة  على  المنافسة  في 
اآلخرين  إخفاق  على  يعتمد  وبــات  يديه،  بين  من 

ليتأهل إلى دورة التتويج.

ديربي بنغازي
أهلي  فريق  ضــرب  للوطن،  الشرقي  الجانب  وعلى 
»ديربي«  مباراة  لخوض  الهالل  مع  موعدًا  بنغازي 
ملعب  سيشهد  فيما  الفريقين،  جماهير  تنتظرها 
يلتقي  عندما  جدًا،  الثقيل  العيار  من  مباراة  العاصمة 
وكالهما  »الــشــط«،  بفريق  »االتــحــاد« 
لخوض  يكفي  مــا  الطموح  مــن  يملك 
ربع  إلــى  التأهل  على  المنافسة  غمار 

فــي  البطولة،  نهائي 
حـــيـــن ســــــــيــنــتــظــر 
»آخر  الخمس  فريق 
لـــدور  المــتأهلين 
الــفــائــز   »16 الــــ 
خليج  ــاء  ــق ل مـــن 
ــرت واالتــحــاد  سـ

المصراتي، الذي سيقام اليوم الخميس.
وكانت 8 فرق تعاقبت على إحراز بطولة 

كأس ليبيا، حيث يتساوى فريقا أهلي طرابلس واالتحاد في عدد 
برصيد  النصر  يليهما  ألقاب،   6 برصيد  باللقب،  التتويج  مرات 
فرق  حققت  فيما  لقبين،  حقق  الذي  بنغازي  أهلي  ثم  ألقاب   3
البطولة مرة واحدة  »المدينة« والهالل و»الشط« وخليج سرت 

لكل منها.

بنغازي–زين العابدين بركان

مليون 
إسترليني

 راتبا سنويا

● ديباال 

بحرمان  أمني  قرار  مالمح  األفق  في  تلوح 
جماهير الكرة من حضور ما تبقى من مباريات 
في منافستي الموسم »الدوري الممتاز وكأس 
ليبيا«، بعد التحذي الذي وجهته مديرية أمن 

طرابلس إلى اتحاد الكرة واألندية.
عن  طرابلس  أمن  مديرية  كشفت  وكانت 
المؤسسات  إلى  اللهجة«  »شديد  تحذيرا 
الكروية المنوط بها تنظيم ومراقبة منافسات 

الدوري الممتاز.
بيانها  في  طرابلس  أمن  مديرية  وأشارت 
الذي نـشر أول أمس على صفحتها الرسمية، 
إنه لوحظ في اآلونة األخيرة تجاوز الجماهير 
داخل  بحمايتهم  المكلفين  األمن  رجال  على 

التعدي  من  األمر  وصل  أن  إلى  المالعب، 
األلفاظ  توجيه  إلى  المياه،  بزجاجات  عليهم 

الخارجة تجاههم.
إلى  األمر  يتفاقم  ال  »حتى  البيان:  وقال 
يتربص  من  هناك  وألن  عقباه،  يحمد  ال  ما 
أمام  األمر  نضع  والمواطن،  الوطن  بأمن 
األندية واتحاد الكرة من أجل تفعيل ما سبق 
االتفاق عليه من حيث تقنين توزيع التذاكر، أو 
تطبيق بند العقوبات على األندية التي يتجاوز 

جمهورها«.
أخيرا  تحذيرا  فيه،  جاء  ما  البيان  واعتبر 
بإلغاء  قرار  اتخاذ  قبل  واألندية،  الكرة  التحاد 

قرار حضور الجمهور للمباريات.

األمن يهدد بمنع الجماهير 
من حضور المباريات

● من تدريبات فريق الخمس

● فريق الصداقة

الصداقة وأساريا يشاركان في الدوري الممتاز و»ملحق« لليرموك وهالل سبها

فريق الخمس ينتظر 
الفـــائز مــن لقــاء خلــيج 

ســـرت واالتحاد المصراتي

أهلي طرابلس 
يضرب موعدا 

مع جاره المحلة 
دفاعا عن لقبه
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إحدى  القدم،  كــرة  في  للسيدات  ليبيا  منتخب  سجل 
في  الليبية  المرأة  تقطعها  التي  التاريخية  المحطات 
مسيرة السعي نحو لحاقها بركب التطور واالنطالق نحو 
آفاق تثبت من خاللها فاعليتها في المشاركة لبناء »ليبيا 

الجديدة«.
العالمية عند نتائج مباراتي  لم تتوقف وسائل اإلعالم 
وإيابا، لكن  اللتان خسرهما ذهابا  أثيوبيا  أمام  المنتخب 
اعتبرت مشاركتها في منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة 
لمونديال فرنسا المقرر له في في الفترة من 1 إلى 30 
من  وحرمتها  كبلتها  لقيود  تحطيما  2019م.،  يونيو 

المساهمة في بناء الوطن. 
مشاركة  على  الستار  أســدل  الماضي  الثالثاء  يــوم 
لكن  المونديالية،  أفريقيا  تصفيات  في  ليبيا  منتخب 
انفتحت في المقابل نوافذ عدة شاهد منها العالم سعي 
اإلنسانية،  حقوقها  على  الحصول  نحو  الليبية  المرأة 
في  مثيالتها  مع  جنب  إلى  جنبا  قدما  المضي  وإعالنها 
اإلنسان  حضارة  بناء  في  للمشاركة  العالم  أنحاء  كافة 

على الجانب الرياضي.

روح مدرب
المدير الفني للمنتخب الوطني، حسن فراجاني، أحد أهم 
أركان مكون هذا المنتخب، لم يخف فرحته بمولد الكرة 
»الوسط«،  خالل  ومن  الدولي،  المستوى  على  النسائية 
خالل  من  جنباته،  بين  به  يحتفظ  مما  بعض  أخــرج 

السطور التالية:
هو  شعور  تملكني  بالفعل  الماضي،  الخميس  »مساء 
دعوة  الفريق  لبى  عندما  وطنية،  واألقــوى  أمال  األكثر 
الدول  ليبيا لدى جامعة  الشماخي، مندوب  السفير صالح 
اللقاء، فوجئت بأن األمر يتجاوز  بالقاهرة، وأثناء  العربية 
فيها  التي شعرت  اللحظة  لكنها  تكريما،  أو  عشاء  دعوة 
بنا ويشاركنا  بالفعل على صواب، وهناك من يشعر  أننا 

األهداف الوطنية من كافة الشرائح دون تمييز«.
تعرضت  الفتيات،  منتخب  مع  العمل  قبلت  »عندما 
االستفهام  عالمات  بي  وأحاطت  االنتقادات،  من  لكثير 
أي  لتدريب  العمل  بمقدوري  أنه  اعتبار  على  والتعجب، 
على  وأقسمت  التحدي،  قبلت  لكن  الرجال،  من  فريق 
المشاركة في هذا البناء الذي حرم من كافة أنواع الدعم 
الليبي  الكرة  اتحاد  من  بداية  الرسمية،  الجهات  من 
باإلضافة  تمييز،  دون  المنتخبات  عن  األول  المسؤول 
على  نعاني  فنحن  الحكومية،  الرياضية  المؤسسات  إلى 
النوعية  التغذية  حتى  أو  المالبس  سواء  األصعدة،  كل 

للفريق«. 
ــور  األم ــاء  ــي أول أشكر  أن  أود  الــمــوقــع،  ــذا  ه ــن  »م
لتكبدهم  أميركا،  وخاصة  »المهجر«  دول  في  المقيمين 
إلى  لالنضمام  القاهرة  إلى  ببناتهن  واإلتيان  المشاق 
عال،  بصوت  وأقولها  الخاصة،  نفقتهم  على  المنتخب 
مصر  منتخبات  تشارك  لم  الذي  الوقت  في  شاركنا  نحن 
دون  سنمضي  التصفيات...  في  والــســودان  وتونس 

توقف«.

جوكر إداري
النسائي،  القدم  لكرة  الليبي  المنتخب  مدير  تلعب 
مسيرة  في  األهمية  في  غاية  دورا  أبوشويشة،  عواطف 

أوالنفسي  اإلداري،  الجانب  على  ســواء  المنتخب،  بناء 
واالجتماعي.

»نتيجة  فقالت:  أبوشويشة،  عواطف  التقت  »الوسط« 
عند  كبيرة  تبدو  قد  األثيوبي،  بالمنتخب  مواجهتينا 
منتخب  ظل  في  طبيعية  هي  الواقع  في  لكن  البعض، 
رسمية  منافسات  خــالل  من  اللعبة  يمارس  ال  وليد 
كالدوري والكأس، ضف إلى ذلك غياب االهتمام الرسمي 
آخر  كان  حيث  قياسي،  وقت  في  تشكل  الذي  بالمنتخب 

تجمع له عام 2016«.
حتى  أنه  الكروي،  النسائي  المنتخب  مديرة  وأكدت 
المالبس والتغذية المناسبة، لم تكن متوفرة للمنتخب،؟ 
دوري  أفرزه  قويا  منتخبا  تملك  إثيوبيا  فإن  المقابل  في 
المنتخب أي دعم  قوي منتظم. ونفت أبوشويشة، تلقي 

من االتحاد الدولي لكرة القدم.
يحاول  من  كل  »نشكر  »الجوكر«:  المدير  وأضافت 
فنحن  إلحباطنا،  محاوالت  أي  ضد  وسنصمد  مساندتنا، 

بدأنا ولن نتوقف«.

ليلة تاريخية
»تعيش.. تعيش.. تعيش ليبيااااا« نداء انفجر من حناجر 

بالقاهرة، وسيكتب  التكريم  فندق  قاعة  هز  ليبيا،  فتيات 
وشوارع  مدن  جميع  سيخترق  الذي  دويه  عن  التاريخ 
وأزقة الوطن، مسجال أن يوم الخامس من أبريل 2018 
على  الليبية حضورها  المرأة  فيه  الذي سجلت  اليوم  هو 
نساء  بين  من  نظيراتها  مع  الكروية  المشاركة  خارطة 

العالم.
القاهرة  فنادق  أحــد  شهد  الماضي،  الجمعة  يــوم 
عندما  »المستقبل«  ليبيا  بنات  بطلها  وطنية  تظاهرة 
العربية،  الدول  جامعة  لدى  الوطن  مندوب  دعوة  لبين 
الدكتور صالح الشماخي، فزحف خلف الدعوة جموع من 
سجل  أن  بعد  النسائية  الكرة  منتخب  ليكرموا  الليبيين، 
أمس  أول  واجه  عندما  تاريخه،  في  دولي  حضور  أول 
إلى  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  ضمن  اإلثيوبي  نظيره 
النسائية  القدم  لكرة  العالم  كأس  من  الثامنة  النسخة 
التي ستستضيفها فرنسا في الفترة من 1 إلى 30 يونيو 

2019م.
الجميع قفز فوق نتيجة المباراة التي خسرها المنتخب 
جسدتها  التي  والقيمة  المعنى  حول  والتفوا  »الوليد«، 
أحدهم  إن  حتى  المشاركة،  هــذه  مــن  ليبيا  فتيات 
لم  ــذي  ال بناتنا  حق  أخــذ  استطعن  بـ»من  وصفهن 

نستطع تحقيقه«.

مساندة دبلوماسية 
التكريمية  كلمته  في  تمكن  الشماخي،  صالح  السفير، 
تجسده  مــا  إيــجــاز  مــن  الليبيات،  اآلنــســات  لمنتخب 
مشاركتهن في المنافسة الدولية، وأوصاهن باالستمرار 
المنتخب  نفس  على  بالفوز  لنحتفل  قريبا  العودة  حتى 
لكل  رمزية  هدية  االحتفال  نهاية  في  مقدما  »إثيوبيا«، 
المنتخب  والعبات  والطبي،  واإلداري  الفني  الطاقم 

الوطني.

دموع تذرف
دموع  كانت  التكريم،  قاعة  من  ــر  اآلخ الجانب  على 
إنه  للمنتخب، حسن فراجاني، تذرف، حتى  الفني  المدير 
قبل  بأنه  مكتفيا  صدره،  في  ما  بكل  البوح  يستطع  لم 
من  الفتيات،  هؤالء  تدريب  في  قدما  والمضي  التحدي 
أن  يجب  الذي  المكان  إلى  الليبية  بالمرأة  يعبر  أن  أجل 
تكون فيه على الخارطة اإلنسانية من نافذة كرة القدم، 
واللوجستية،  المالية  المعوقات  كل  ظهره  وراء  تاركا 

و»العـقد االجتماعية«.

زغرودة خدوجة
فيه  قطع  الـــذي  االجتماعي  ــرس«  ــع »ال ــذا  ه ــط  وس
مترات،  الكيلو  آالف  أميركا،  في  يعيشون  ممن  البعض 
معتبرين  المنتخب،  في  ليشاركن  بناتهن  مصطحبين 
أطلقت  وطنيا،،  واجبا  التاريخية،  الحقبة  تمثيله في هذه 
الفنانة خدوجة صبري زغاريدها، معتبرة أن منتخب الكرة 
الليبية، وتحليقها في  المرأة  انطالقة نحو مجد  النسائية 

سماء اإلبداع.
الحضور  من  يكن  لم  الذي  الحفل  انتهاء  إعالن  عند 
دائرة  في  المنتخب  بنات  التفت  انتهاءه،  يتمنى  من 
تعيش..  »تعيش..  األبــدان:  له  اقشعرت  نداء  وأطلقن 

تعيش ليبيااااا«.

حكاية وطنية اسمها منتخب الكرة النسائية
الجميع قفز فوق نتيجة المباراة والتفوا حول قيمة مشاركة فتيات ليبيا

الفرجاني: نعاني على كل األصعدة، .. كل الشكر ألولياء أمور بنات »المهجر«

األفريقية  األندية  بطولة  منافسات  الجمعة  غد  مساء  تنطلق 
لكرة اليد في القاهرة، بمشاركة فريق االتحاد ممثال لليبيا.

أن  أرحومه سوط،  االتحاد،  بنادي  الجماعية  األلعاب  وأكد مدير 
فريقه لن يستعين بالالعب التونسي، إلياس، بعد أن رفض ناديه، 

مكارم المهدية، إعارته لالتحاد كما فعل في البطولة العربية التي 
أقيمت بتونس، مؤخرا، بحجة أن فريقه سيخوض مباريات مهمة في 
الدوري المحلي، وأن االتحاد سيعزز صفوفه في البطولة األفريقيه 

بصانع ألعاب وظهير أيسر، وسيكشف عن الصفقتين قريبا.
المالية  مكافآتهم  استلموا  الالعبين  »جميع  أرحومه:  وأضاف 
عن التتويج بكأس السوبر الليبي وفضية العرب بتونس، وروحهم 

المعنوية عالية لخوض التحدي المقبل في المحفل األفريقي«.

االتحاد يواصل تحدياته اإلقليمية من »أفريقية« القاهرة

خطفت بطلة ألعاب القوى، إبتهال فتحي عبود، األضواء في التجربة 
ألعاب  بمضمار  الجاري،  األسبوع  مطلع  العام  االتحاد  أجراها  التي 
القوي بطرابلس، ونجحت إبتهال، بمفردها، من تسجيل األرقام التي 
تؤهلها للمشاركة في البطولة العربية لـ»أم األلعاب« للناشئين التي 
تستضيفها االردن بداية من 19 أبريل الجاري، بعد أن سجلت في 

سباق 100 متر 12.68 ث وفي الوثب الطويل 5.44 متر .
أندية  مثلوا  رياضيا   70 مشاركة  شهدت  اليوم  تجربة  أن  يذكر 
طمينة  وتحدي  تاورغاء  واتحاد  والسويحلي  والجهاد  »الشرطة 

والملعب الليبي والظهرة والضواحي ويثرب والنخيل والصباح.

إبتهال أولى المتأهالت لعربية »أم األلعاب«

العربية  البطولة  في  العبين  بثمانية  ليبيا  تشارك  أن  تقرر 
للجودو التي تنظمها تونس في الفترة من 27 أبريل الجاري، 

ولمدة أسبوع.
الالفي  »محمد  الالعبين  الليبي،  المنتخب  قائمة  وتضم 
وأحمد شنيبة والبراءة فخرالدين ومحمد أبوشاقور وعبدالرحيم 

العجمي وعلي النايلي وعبدالعاطي أبوشاقور ومحمد الزوام«.
إعداديا  معسكرا  الليبي  المنتخب  يقيم  أن  المقرر  ومن 
زكريا  المدرب  بقيادة  البطولة،  لخوض  استعدادا  بتونس، 
األيام  الفريق  وسيتحول  الترهوني  عادل  واإلداري  األسود 

المقبلة إلى تونس إلقامة معسكر قبل انطالق البطولة.

الجودو الليبي يواجه العرب في تونس

اإلسبانية  بالون«  »دون  صحيفة  كشفت 
النجم  رغبة  عن  اإلثنين،  اليوم  صباح 
العاصمة  نادي  دا سيلفا العب  نيمار  البرازيلي 
االنتقال  في  جيرمان،  سان  باريس  الفرنسية 
في  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي  إلى 

الميركاتو الصيفي المقبل.
األشهر  في  الشائعات  من  الكثير  وخرجت 

نيمار  البرازيلي  الدولي  رغبة  إلى  تشير  الماضية، 
26 عاما، في ترك فريقه  البالغ من العمر  دا سيلفا 
باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب عدم سعادته 
في  موسم  من  أقل  قضاء  بعد  األمراء،  حديقة  في 

الفريق الباريسي.
اإللكتروني  موقعها  عبر  الشهيرة  للصحيفة  ووفقا 

العب  سيلفا  دا  نيمار  البرازيلي  النجم  فإن  الرسمي، 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، متحمس وحريص على ارتداء قميص 
أولد  ملعب  في  األول  الرجل  ليكون  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  نادي 
ترافورد، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، واألرجنتيني 

ليونيل ميسي في برشلونة.
وأشارت إلى أن نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي، سيواجه صراعا شرسا 

من أندية مثل ريال مدريد اإلسباني ومانشستر سيتي، على التعاقعد مع 
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الصيف.

جدير بالذكر أن نيمار، سجل 19 هدفا في بطولة الدوري الفرنسي 
مع نادي باريس سان جيرمان، قبل أن يتعرض إلصابة سوف تبعده 

عن المالعب لنهاية الموسم الجاري.

دراسة علمية  تغير مفاهيمنا الخاطئة 

نيمار يحلم بقيادة 
مانشستر يونايتد

التي  ــون  ــده ال أن  دراســـة  أظــهــرت 
تذهب  الرياضة  ممارسة  أثناء  تحترق 
الرئتين  طريق  عن  الجسم  خــارج 
»ثــانــي  إلـــى  تــتــحــول  أن  بــعــد 

الكربون وماء«. أكسيد 
بحسب  الدراسة  وأوضحت 
الــمــاء  أن  ــي«  سـ بــي  ــي  »بـ
احتراق  نتيجة  يتكون  ــذي  ال
البول  طريق  عن  الجسد  يغادر  الدهون، 
أخرى  وأشكال  والبراز  والتنفس  والعرق 

من سوائل الجسد.
كيفية  عن  السؤال  الــدراســة  وطرحت 
الــتــي »تــحــتــرق« حين  ــون  ــده ال ــروج  خـ
إجابة  وكانت  الجسم  من  الرياضة  نمارس 
؟  خاطئة  عليه  تغذية  وخبير  طبيبا   15
الــدهــون  ــأن  ب ــات  ــاب اإلج ــراوحــت  ت حيث 
عضالت  إلى  أو  وطاقة  حرارة  إلى  تتحول 
أكسيد  ثــانــي  ــى  إل ــدهــون  ال تتحول  أو 
وتجيب  ــاء،  ــ ومـ ــون  ــرب ــك ال
إجابتك  كانت  إذا  الدراسة 
فال  الثانية  أو  ــى  األول هي 
إجابة  كانت  فهذه  تقلق 
مسح  خالل  خبيرا   147
روبــن  العالم  أجـــراه 

ميرمان.

شيوعا  ــر  األكــث ــة  ــاب اإلج أن  وتضيف 
لكن  طاقة  إلى  تتحول  الدهون  أن  كانت 
الذي  المادة«  »حفظ  لقانون  مناف  هذا 

الكيماوية. التفاعالت  جميع  على  ينطبق 
ميرمان  يقول  الثاني  للجواب  وبالنسبة 
إلى  الدهون  تتحول  أن  االستحالة  إنه من 

 3 عضالت، وأما الجواب الصحيح فهو رقم 
الدور  يلعب  الذي  العضو  أن  يعني  الذي 

األهم في حرق الدهون هو الرئتان.
فقدت  إذا  ــه  أن ــة  ــدراس ال ــت  ــح وأوض
 8.4 ــإن  ف وزنــك  مــن  كيلوغرامات   10
عبر  جسمك  ستغادر  منها  كيلوغراما 
على  كيلوغرام   1.6 يغادر  بينما  الرئتين 

شكل ماء هذا
مارس  منتصف  في  ميرمان  كتبه  ما 
بعبارة   The Conservation موقع  على 
أخرى »نحن نخرج الوزن الذي نفقده على 

زفير«. شكل 
في  استطالعه  ــرى  أج ميرمان  ــان  وك
لـ»بي  قال  لكنه  أستراليين  خبراء  أوساط 
نفسها  الخاطئة  االفتراضات  إن  سي«  بي 
والمملكة  المتحدة  الواليات  في  موجودة 
األوروبية  الــدول  من  والعديد  المتحدة 

األخرى.
تدريس  طريقة  أن  ميرمان  ويضيف 
الغذائي  التمثيل  لعملية  الــجــامــعــات 
في  الطاقة  على  تركز  »الميتابوليزم« 
يبني  بينما  تمثيلها،  يجري  التي  الجزيئات 
األكل  إلى  باإلضافة  أنه  على  استنتاجاته 

الذي نستهلكه هناك  والماء 
أيضا. األكسجين 

اكتشاف غير متوقع لمسار الدهون التي تحرقها الرياضة

العضو الذي يلعب الدور األهم 
في حرق الدهون هو الرئتان

● تمارين إنقاص الوزن

● من تدريب منتخب سيدات ليبيا لكرة القدم

● مشهد تذكاري يجمع منتخب سيدات ليبيا مع عدد من دبلوماسي الوطن بالقاهرة

● نيمار

طرابلس - محمد ترفاس
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 الربيع.. جمعهم!
من شرق البالد إلى غربها كانت المصالحة مع الحياة هي الشعار غير المكتوب 
تترجم  ومهرجانات  كرنفاالت  على  الليبيين  وحدت  لحظة  الربيع..  إلطاللة 
واالختناقات  األمن  وغياب  االنقسام  أعباء  على  وتمردًا  والحياة،  للطبيعة  عشقًا 

المعيشية اليومية.
في طبرق، كان مهرجان الربيع األول بكلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة 
بمشاركة أقسام الكلية الثالثة، وهي الموارد الطبيعية والموارد البحرية وقسم 

علوم البيئة.
واحتضن المعرض إبداعات الطلبة في المجاالت كافة وقسمًا خاصًا بالكائنات 

البحرية، وركز على أعمال الطالب وبحوث تخرجهم خالل السنوات الماضية.
أما مدينة غدامس، فاستضافت )كرنفال الربيع( في حلته األولى بإشراف فوج 
كشاف ومرشدات غدامس، وشارك في الكرنفال حوالي 100 كشفي من حلقات 

األشبال والزهرات، وتحت إشراف مجموعة من القادة والقائدات الكشفيين.
أقيم هذا الكرنفال بالمجهودات الذاتية للقادة والقائدات الكشفيين بغرض 
إبعاد األطفال الكشفيين عن صراع السياسة والتفكير بويالت الحروب، وإلدخال 

البسمة والبهجة لقلوبهم بإطاللة فصل الربيع.
بالزي  استعراض  ومنها  الكرنفال،  قدمها  المتنوعة  الفقرات  من  العديد 
الموروث  على  وللحفاظ  بماضيهم  الكشافة  لربط  وذلك  الليبي،  التقليدي 

الثقافي الليبي.

تحرير درنة

 كل شيء

الرياضيات وما أدراك ما الرياضيات

ضعف املعرفة باإلحصاء لدى عامة الناس سمح 
لإلعالم بقنواته املتلفزة واملسموعة وصحفه ومجالته 

بتوظيفها، للوصول ألهداف في الغالب سياسية واقتصادية

أقوالهم

 »المستثمرون اإلماراتيون 
مجهزون على نحو جيد إلعادة بناء 
اقتصادات العراق وسورية واليمن 

وليبيا«.

األمين العام لمجلس اإلمارات 
للمستثمرين بالخارج

 جمال الجروان

مهتمون بالتعاون مع الجزائر 
في ملف مكافحة اإلرهاب ومصادر 
تمويله، باإلضافة إلى األزمات في 

ليبيا والساحل األفريقي.

وزير الخارجية الفرنسي
 جون إيف لودريان

مستعدون لتسخير العديد من 
مراكز التدريب لتدريب األشقاء 

الليبيين في الحرف والمهن كافة 
التي تحتاجها.

وزير القوى العاملة المصري
 محمد سعفان

 أسبوع موضة سعودي.. للنساء فقط!
وسط اصالحات اجتماعية كبيرة تشهدها المملكة العربية السعودية، 
جاء إقامة »أسبوع الموضة العربي« للمرة األولى مع عروض أزياء يقتصر 
الحفل ينظم في دبي، لكنه بات  النساء. وكان هذا  الحضور فيها على 
يقام اآلن في الرياض بغياب المصورين وبحضور النساء فقط. ويستمر 
الحدث أربعة أيام. ويشارك مصممون أجانب كبار من أمثال الفرنسي 
جان بول غوتييه واإليطالي روبرتو كافالي في هذا الحدث إلى جانب 
مصممين محليين مثل السعودية أروى البناوي التي تلقى تصاميمها 
»سوتبل  اسم  تحمل  مجموعة  تقدم  وهي  المنطقة.  في  ــا  رواجً
ومان«. وقالت األميرة نورة بنت فيصل آل سعود الرئيسة الفخرية 
للحدث المقام في فندق ريتز- كارلتون في الرياض بحضور الكثير 
إن  الموضة  أوساط  في  والمسؤولين  والمؤثرين  المصممين  من 

ثمة اهتمامًا بالموضة في المملكة العربية السعودية .

كمبريدج  جامعة  من  إليكم  قادم  سبيغلهولتر  ديفيد  "اسمي  بنفسه  معرًّفا  المنصة  إلى  صعد 
ألحدثكم عن أهمية تعليم اإلحصاء في زمن استغالل هذا العلم إعالميًا."، وشرح لما يقارب من 
الستمائة معلم وأستاذ رياضيات قدموا من جميع أنحاء المملكة المتحدة لحضور مؤتمر الرياضيين. 
المتلفزة  بقنواته  الناس سمح لإلعالم  باإلحصاء لدى عامة  المعرفة  إلى أن ضعف  المتحدث  أشار 
الغالب سياسية واقتصادية، وفِي  والمسموعة وصحفه ومجالته بتوظيفها، للوصول ألهداف في 
نهاية المحاضرة أسرعتُ لتحيته وكم كان حديثه متزيّنًا بتواضع جمّ ولطافة ال حد لها من رجل 
ورئيس  برفيسور  السواء. هو  بريطانيا وخارجها على  واإلحصائيين في  الرياضيين  أهم  أحد  يُعد 
من   Sir لقب  على  تحصله  إلى  باإلضافة  المتميزة،  كمبريدج  جامعة  في  اإلحصائيين  من  فريق 

الملكة إليزابيث الثانية لما قدمه من أعمال ومؤلفات عديدة.
أما محاضرة توم ربير فكانت عن عالقة الرياضيات بعالم الحيوان، وكم كان مثيرًا ماساقه من 
أمثلة أجملها على اإلطالق كان حديثه عن سلوك طائر البطريق األنيق، الذي أجبرته ظروف الحياة 
في  الحرارة  لبعث  وذلك  فّذة،  رياضية  بطريقة  التعاضد  إلى  الصفر  تحت  أربعين  حرارة  درجة  في 
جسده المتجمد حيث تقف الطيور في صف واحد طويل ثم تبدأ بااللتصاق مع بعضها مع الحركة 
ببطء وبشكل حلزوني مكونة دائرة، وبهذا ترتفع درجة الحرارة في مركزها وعندما تصل لدرجة 
أربعين فوق الصفر، تبتعد الطيور عن بعضها للسماح بدخول الهواء البارد، كما أن حركتها بشكل 
تُفتح  عندما  هو  لنا  تعليمه  البطريق  طائر  يحاول  ما  بالدفء.  بالتنعم  طائر  لكل  تسمح  حلزوني 
القبور على مصراعها بدال من تفتّح ورود الربيع، حينها علينا جميعًا تناسي كل خالفنا واختالفاتنا 
وااللتحاف جميعًا بالجرد الليبي عّلنا ننعم ببعض الدفء هذا إن كان لدينا شيء من منطق الطير 

الحكيم.
أكسفورد  جامعة  في  حاليًا  وتعمل  كمبريدج  جامعة  في  عملت  رياضيات  أستاذة  نييل  نيكي 
العريقة، محاضرتها كانت عن األعداد األولية!. هذه المرأة التي لم تتجاوز الثالثينيات من العمر 
الرياضيات كذلك حائزة على درجة الدكتوراة وَلم تتزوج بعد!. دار خاطر في رأسي  لها كتاب في 
رأسي  في  دار  ما  قرأت  وكأنها  إليّ  فنظرت  لها،  مقابل  مقعد  أول  في  جالسة  وكنت  بالخصوص 

وكأنني قرأتُ اإلجابة في عينيها، لكنني لن أجرؤ على إخباركم.!
وأما دكتورة رووث ميرثنز فقد حدثتنا عن أسس تعليم الرياضيات لمن هُم في الخامسة من 
العمر. أربعون عامًا من الخبرة علَّمت المئات أو ربما اآلالف وربّت ستة أطفال من صلبها. حاليًا 
رسالتها  مقابل.  دون  المعلمين  لتدريب  جمعية  ورئيسة  أطفال  معلمة  والزالت  برفيسور  بدرجة 
األولى لنا كانت "يجب علينا نحن أساتذة الرياضيات تدريب الطفل منذ الصغر على التفكير حتى 
بينها  المفاضلة  على  قدرته  فتنمو  به  خاصة  استراتيجيات  لوضع  الضرورية  اآلليات  لديه  تتطور 
تلقين  أبدًا  علينا  يتعين  ال  الحياتية…  بعدها  ومن  الرياضية  المسائل  لحل  له  المناسب  واختيار 
التالميذ طريقة واحدة لحل المشكالت وإال نكون قد فشلنا تمامًا في بناء اإلنسان… فشلنا تمامًا." 
بناء اإلنسان.. فشلنا  أكتب كلماتي هذه... قد "فشلنا تمامًا في  وأنا  أكرر كلماتها تلك  وال زلتُ 
تمامًا". رددتْ كلماتها تلك وهي على المنصة حافية القدمين- ربما أللم بهما- وعندما انتهت 
من محاضرتها الملهمة سألتها "كيف أنجزتِ كل هذا وأنت أم لستة أطفال" نظرت إليّ بعينيها 
العمل مهما  التوقف عن  والجهد وعدم  الصبر  "بالكثير من  أجابتني  وبابتسامة جميلة  الزرقاوين 

كانت الصعاب".
خرجتُ يومها من القاعة إلى صالة االستراحة وهناك كان جالسًا شيخ كبير ضعيف الهيئة قد 
ألقيت عليه  الزمان.  إليّ أن عمره قد جاوز قرنًا من  شّقت األخاديد وجهه بقساوة شديدة خُيل 
التحية فابتسم لي بدفء عميق مما شجعني على تبادل أطراف الكلمات معه. تبين أنه برفيسور 
الجامعة بدون أي مقابل مادي، فتح حاسوبه ليطلعني على ما كان  متقاعد لكنه الزال يعمل في 
يقوم به من أعمال رياضية بديعة، يا إلهي ما الذي يحدث لإلنسان عندما يعشق عمله؟ أتنبعث 

فيه همّة غير متناهية..
ألن  الليلة  تلك  جدًا  خاصًا  كان  والذي  العشاء  موعد  تذكري  حال  خاطرتي  من  استيقظتُ 
البرفيسور هانا فري ستكون ضيفة الشرف وستلقي كلمة في األثناء كنتُ بشوق كبير لالستماع 
والبهاء صاحبة  والذكاء  الجمال  البالغة  األحمر  الشعر  ذات  الثالثينية  تلك  تخيب ظني  وَلم  إليها. 
مجموعة  لها  كذلك  العام  هذا  نهاية  سيُنشر  والرابع  المكتبات  أرفف  على  مصفوفة  كتب  ثالثة 
كبيرة من األعمال والمقابالت المتلفزة والمسموعة. دار حديثها عن دور الرياضيات المهم في كل 
الخاصة  اهتماماتها  وغيرهم وشرحت  الجريمة  علم  التاريخ،  الفلسفة،  كالموسيقى،  الحياة  مناحي 
المتمثلة في دراسة عالقة الرياضيات بسلوك اإلنسان وتأثيرها على حياته وكيف أنها قد تساعد – 

الرياضيات- على النجاح في اختيار شريك الحياة المثالي بنسبة %90 وال تسألوني كيف!.
وفِي صباح اْليَوْم التالي تصادفتُ مع فتاة عشرينية ذات عقل رياضي فّذ زّكته جامعة هارفارد 
بشهادة  وأردفتهما  التعليم  في  والثانية  الرياضيات  في  األولى  شهادتين،  بإعطائها  الشهيرة 
الماجستير في الرياضيات ودكتوراه من جامعة كمبريدج. أعربت لي الشابة عن إعجابها بالمؤتمر 

لكنها عابت على القائمين عليه إلتاحة فترات طويلة من الراحة بين المحاضرات المتتابعة!.
ثم مررتُ على مكتبة الجامعة وابتعتُ كتابين األول كان عن تاريخ ليبيا والثاني كتاب هانا فري 
وما  الرياضيات  علم  العالم..! هو  ذلك  العلم وعن  أقول عن هذا  ماذا  والحب.  الرياضيات  بعنوان 

أدراك ما الرياضيات وذلك عالم الحضارة وما أدراك ما الحضارة.

فدوى بن عامر

 مقاومة فلسطينية برياضة الباركور
قدم شبان فلسطينيون من ممارسي رياضة باركور عروضًا بهلوانية في رفح على بعد مئات 
األمتار من الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل التي تشهد تظاهرات ومواجهات قاتلة منذ نهاية 
مارس.. وأدى الشبان األربعة بحركات بهلوانية تتطلب توازنًا كبيرًا مع وثبات خلفية وأمامية، 
إطار  في  المتظاهرون  نصبها  التي  العودة«  »خيام  منطقة  في  خشبية  موانع  على  وبالقفز 
»مسيرة  عليها  أطلق  احتجاجية  حركة  مارس   30 في  الفلسطينيون  وبدأ  العودة«.  »مسيرة 
15مايو، للمطالبة  النكبة في  العودة« بالتزامن مع ذكرى »يوم األرض«، وستُختتم بذكرى 
بتفعيل »حق العودة« لالجئين الفلسطينيين ورفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.. ومساء 
الثالثاء، تابع الجنود اإلسرائيليون من أبراج المراقبة العالية أو من وراء سواتر رملية، عرض 

الشبان الفلسطينيين على بعد سبعمئة متر من السياج الحدودي.

متــى: تتحرر مدينة درنة المحاصرة منذ سنوات ؟
مــاذا: وراء استمرار الوضع الحالي للمدينة؟ 

مـــن : يعرقل عملية تحريرها؟
أيـــن: الوعود المتكررة بقرب القضاء على »مجلس  

    شورى مجاهدي درنة وضواحيها«؟
لمـاذا: فشلت المحاوالت السابقة لتحرير المدينة؟ 

كيــف: يمكن تخفيف معاناة السكان من نقص الخبز والوقود
             والمواد الغذائية والطبية ؟

بلهفة  ينتظرون  الذين  البريطانية  المالكة  باألسرة  المعجبين  بوسع 
المقبل أن  زفاف األمير هاري والممثلة األميركية، ميغن ماركل، الشهر 

الثنائي في قصة مصورة جديدة. الغرامية بين  يقرأوا عن العالقة 
والقصة المصورة التي تحمل عنوان »ذا رويالز: برينس هاري أند ميغن 

 26 ماركل« متاحة على اإلنترنت بثالث نسخ، قصة مصورة تقليدية مؤلفة من 
40 صفحة، ونسخة خاصة بالزفاف  صفحة، ورواية مصورة ذات غالف مقوى تقع في 
ذات غالف خاص من تصميم الفنان جوي ماسون. ونشرت القصة دار »تايدل ويف 

المتحدة والتي نشرت قصصًا مصورة أخرى عن  الواليات  برودكشنز« ومقرها 
األسرة المالكة، بينها قصة عن األمير وليام األخ األكبر لهاري وكيت ميدلتون 

الثنائي الملكي  الناشر دارن ديفز في بيان »محبو  قبل زواجهما.. وقال 
متكاملتين،  وميغن كشخصيتين  ألنه يصورهاري  اإلصدار  سيحبون هذا 

بالحدث«.  المحيط  بالحماس  يليق  وإبهارًا  أيضًا بذخًا  لكنه يصور 
وتتناول القصة حياة هاري بما في ذلك خدمته في الجيش 

الفنية،  وحياتها  العرق وطالقها  الثنائية  ماركل  وخلفية 
كما تتناول القصة وفاة األميرة ديانا.

ميغن.. ديانا 
جديدة في القصر
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