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سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

اقتصاد الحرب في ليبيا: النهب والتربح 
وخارطة التهريب

ص 6

100 دوالر

قمر مالحي

فضاء

عبرت المملكة العربية السعودية، أكبر 
مصدر للخام في العالم، عن أملها في 

ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دوالرا 
أو حتى 100 دوالر للبرميل، ويأتي 

االستعداد ليشير إلى رغبة الرياض في 
عدم تغيير اتفاق خفض معروض أوبك 
رغم قرب بلوغ الهدف األصلي لالتفاق. 
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
وروسيا وعدد من المنتجين اآلخرين قد 
بدأوا خفض المعروض في يناير 2017 

في محاولة لتقليص تخمة.

أطلقت وكالة  الفضاء  الهندية »إسرو« 
قمرا صناعيا مالحيا على متن  صاروخ  
من قاعدة سريهاركوتا جنوبي البالد، 

وسيكون القمر بديال ألحد األقمار 
الصناعية بعد تسجيل خلل في بعض 
أجزائه. يشار الى أن الوكالة الهندية 

كانت قد أعلنت محاولتها إعادة إنشاء 
الرابط بينها وبين واحد من أقوى األقمار 
الصناعية لالتصاالت لديها، والذي فقدت 
االتصال به خالل األيام القليلة الماضية.

ماليين7
شخص

رجل اللحظة

شخص هو العدد التقريبي لألشخاص الذين 
يموتون سنويًا بسبب التدخين. 

)منظمة الصحة العالمية(

كأس العالم 
تفتح خريطة 

املحترفني 
الليبيني

راديو الوسط

محاولة تصفية الفريق الناظوري
نجا رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق 
أمس  اغتيال  محاولة  من  الناظوري،  عبدالرازق 
مرور  أثناء  مفخخة  سيارة  انفجار  بعد  األربعاء، 
موكبه بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي، ووفقًا 

للناظوري لم يُصب أي من الجنود في رتله.
مكتب  بّثه  مصور  تسجيل  في  الناظوري  وقال 
عبر  الليبية  المسلحة  القوات  أركان  رئاسة  إعالم 
صفحته على »فيسبوك« أمس األربعاء، بعد نجاته 
من محاولة االغتيال، »أيها الشعب الليبي العظيم 
نطمئنكم بأن هذه المحاولة الغادرة التي حصلت 
اليوم األربعاء، 18 أبريل 2018، ما هي إال محاولة 
في  كان  من  كل  منها  نجا  هلل  والحمد  خسيسة، 
الرتل وكل الجنود، ولم يصب معنا أي شخص بأي 

أذى، ال موت وال جراح«.
محاولة  »كانت  استهدافه  محاولة  أن  وأضاف 
لردنا وإثنائنا في مكافحة اإلرهاب بدرنة«، معتبرًا 
بأن  اآلن  تــدور  التي  الخسيسة  »المحاوالت  أن 
بالعكس  خالفات.  بينها  والقيادة  مفككة  القيادة 
حفتر  خليفة  المشير  سيادة  حضور  ننتظر  نحن 

سالمًا غانمًا قريبًا غدًا، أو بعد غد«.
وأوضح قائاًل: »نحن على قدم وساق في عملنا 
العليا  اللجنة  وفــي  بنغازي،  عمليات  غرفة  في 
وهذا  اهلل،  بإذن  مستمرون  ونحن  لالحتفاالت، 
الكالم لن يثنينا، ونحن أمورنا طيبة إن شاء اهلل«.

اغتيال  محاولة  تكون  أن  مراقبون  وتوقع 
للمشير حفتر،  الغامض  الغياب  الناظوري في ظل 
يطرح  ما  المشير،  بعد  ما  لبداية سيناريو  مؤشرًا 
السؤال حول ما إذا كان الصراع على خالفة حفتر 
مناصب  عدة  الناظوري  ويحتل  .؟،  ال  أم  بدأ  قد 
أخرى منها القائد العسكري للمنطقة من درنة إلى 
في  المشتركة  األمنية  الغرفة  ورئيس  جواد،  بن 
بنغازي، ويجمع المراقبون على أن التكتم الشديد 
على الوضع الصحي للمشير حفتر، والغموض الذي 
المخاوف  من  زاد  حاليًا،  وجــوده  بمكان  يحيط 
بشأن ما يمكن أن تؤدي إليه تداعيات ذلك على 
المنطقة الشرقية خاصة، وبشكل عام على العملية 
السياسية، وجهود المبعوث األممي إلى ليبيا غسان 
سالمة، رغم تصريح األخير بأنه هاتف المشير حفتر 

واستعرض معه تطورات الوضع في البالد.
سؤال  أمــام  الباب  فتح  سالمة  تصريح  لكن 

منطقي، وهو: إذا كان المشير باستطاعته الحديث 
هاتفيًا عن الوضع في ليبيا، فلماذا ال يوجه كلمة 
عبر  تداوله  يجري  ما  على  فيها  يرد  مختصرة  ولو 
االجتماعي،  التواصل  وصفحات  اإلعــالم  وسائل 

والذي ذهب إلى اإلعالن عن وفاته .؟!
المحلي  المستوى  على  األنظار  تتجه  وفيما 
في  العسكرية  القيادات  وحركة  الجيش  وضع  نحو 
المستوى  على  األنظار  فإن  الشرقية،  المنطقة 
الدولي تتجه نحو قراءة تداعيات غياب المشير حفتر 
تحت  الليبية  األزمة  لحل  السياسية  العملية  على 
بالعواقب  وصفته  ما  على  معظمها  ركزت  عناوين 

المحتملة لغياب حفتر على المشهد الليبي.
للعالقات  األوروبي  المجلس  حذر  السياق  وفي 
المشير  لـ»نفوذ«  المحتمل  التراجع  من  الخارجية، 
أنه  مؤكدًا  الصحية،  متاعبه  بسبب  حفتر  خليفة 
ليبيا،  شرق  استقرار  على  »عواقب  لذلك  ستكون 

الجهود  وعلى  عليه  راهنت  إقليمية  دول  وأنشطة 
واألمنية  السياسية  الجهات  لتوحيد  الدبلوماسية 

المفتتة في ليبيا«.
بتنفيذ  تقوم  بحثية  هيئة  وهو  المجلس  وقال 
نشره  تحليل  في  األوروبي،  االتحاد  لصالح  تحليل 
ألمت  التي  الصحية  الوعكة  إن  األربــعــاء،  أمس 
في  انعطاف  نقطة  يمثل  »تطورٌ  خليفة،  بالمشير 
وجود  واحتمال  ليبيا،  في  الهش  السياسي  الوضع 
فراغ في المشهد السياسي الليبي، يمكن أن يؤدي 
بسهولة إلى حدوث محاوالت انقالبية داخل الجيش 

الوطني أو إثارة عدم استقرار أوسع في ليبيا«.
وأضاف المجلس: »في الواقع، لسنا متأكدين من 
أنه مريض جداً حقًا، وبمجرد ظهور أنباء عن مرضه، 
قدم  على  تسير  ليبيا  في  الشائعات  مطحنة  بدأت 
وساق، ما استدعى تدخل الناطق باسم القيادة العامة 
للجيش العميد أحمد المسماري للرد على الشائعات 

الفحوصات  إلجــراء  المستشفى  ُأدخــل  إنه  بالقول 
الطبيعية، وسيعود إلى ليبيا في غضون أيام.

وقال التقرير األوروبي: إنه »رغم هذه المخاطر، 
فإن غياب حفتر المحتمل يمثل فرصة أيضًا لمبعوث 
األمم المتحدة في ليبيا غسان سالمة إلنفاذ خطته 
غياب  أن  التقرير  ويستنتج  الليبية«  األزمة  لحلحلة 
تمنع  عقبة  على  يقضي  الوطني  الجيش  حفتر عن 
للجيش  التابعة  النظامية  القوات  بين  التعاون 
وغيرها من المجموعات المسلحة القوية مثل تلك 

الموجودة غرب البالد.
من  تحملها  بما  التقارير  هــذه  كــل  وتظل 
الغموض عن وضع  إزاحة  استنتاجات رهينة لحظة 
المشير حفتر الصحي وظهوره عبر وسائل اإلعالم، 
وإال فإن دائرة الشائعات ستتسع وكذلك االحتماالت 
على  ما  توتر  يواكبها  أن  المستبعد  غير  من  التي 

األرض، وتحديدًا في شرق البالد.

اعتبرها مراقبون مؤشًرا لبداية سيناريو ما بعد المشير

الوعكة  األوروبي:  المجلس 
نقطة  للمشير  الصحية 

السياسي  الوضع  انعطاف في 
الهش، واحتمال وجود فراغ في 

ليبيا في  السياسي  المشهد 
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انطالق الدورة 
الثالثة من مهرجان 

»قابس الدولي 
للفيلم العربي«

دراسة

طرابلس ـ الوسط
إلى  الجزائر  الخارجي  الليبي  المصرف  دعا 
المغرب  بنك  تصفية  قرارها  عن  العدول 
»باميك«،  والتجارة  لالستثمار  العربي 
المصرف  فــي  كبير  مــســؤول  كشف  إذ 
لـ»الوسط« عن مساع ليبية لدى الجزائر 

إلعادة النظر في هذا القرار.
ذكر  عدم  فضل  الذي  المسؤول  وقال 
تتقاسم  الذي  »باميك«  بنك  إن  اسمه، 
البالغ  المدفوع  رأسماله  والجزائر  ليبيا 
»استرد   ،%  50 بنسبة  دوالر  مليون   50
رأسماله خمس مرات، وهو من المصارف 
خدمة  في  كبير  دور  له  كان  إذ  الناجحة 
الجزائر الشقيقة خالل عشرية التسعينيات 
إنجاز  تسهيل  فــي  خصوصا  الصعبة، 

إجراءات عملية التحويالت واالعتمادات«.
وأوضح أن الجزائر اتخذت قرار تصفية 
العام  »باميك«  بنك  فــي  مساهمتها 
غير  مبرر،  ودون  واحد  جانب  من   ،2012
أن اللجنة المشتركة بين البلدين وافقت 
على استمراره خالل اجتماعاتها في عامي 

2014 و2015.
الليبي  المصرف  إدارة  أن  وأضـــاف 
المعنية  الليبية  الجهات  أبلغت  الخارجي 
بقرار الجزائر، خصوصا المجلس الرئاسي 
ليبيا  ومصرف  والدولة  النواب  ومجلسي 
إلى  مشيرا  المحاسبة،  وديوان  المركزي 
»اتصاالت أجرتها وزارة الخارجية بحكومة 
الجزائريين  نظرائهم  مع  الوطني  الوفاق 

الذين وعدوا خيرا« بهذا الخصوص.

للمصدر  والحديث  ـ  المصرف  لكن 
الجانب  من  رسالة  بتلقيه  فوجئ  ـ  نفسه 
جمعية  اجتماع  عقد  يطلب  الجزائري 
عمومية غير عادية للنظر في قرار تصفية 
والتجارة،  لالستثمار  العربي  المغرب  بنك 
لتبدأ بعدها »اتصاالت جديدة مع الجانب 
الجزائري من المتوقع أن تؤدي إلى نتيجة 

إيجابية«.
وأكد مسؤول المصرف الليبي الخارجي 
خسارة  يحمل  »باميك«  بنك  تصفية  أن 
بدأت  وقت  في  نفسه،  الجزائري  للجانب 
اقتصادية  ــة  أزم مــؤشــرات  فيه  تظهر 
بالمنطقة، ما يتطلب توحيد جهود البنوك 
من  المنافسة  تحديات  لمواجهة  العربية 

قبل البنوك العالمية الكبرى.

إغالق 5 مراكز 
للهجرة غير الشرعية

 قرر رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، العميد محمد علي بشر، إغالق 
خمسة مراكز إيواء للهجرة غير الشرعية 

غرب البالد. والمراكز الخمسة المستهدفة 
من القرار هي: إيواء شهداء النصر بالزاوية 

وأبورشادة بغريان ومركز إيواء الشقيقة 
ومركز إيواء درج ومركز إيواء الجفرة ودان.

وطالب العميد محمد بشر، جميع 
القرار  بتنفيذ أحكام  المختصة  الجهات 

الذي يعمل به من تاريخ صدوره مع إلغاء 
كل حكم يخالف ذلك.

من جانبه، قال المستشار اإلعالمي بجهاز 
الهجرة غير الشرعية، ميالد الساعدي، في 
تصريحات إلى »الوسط« إن قرار اإلغالق 

جاء لعدة أسباب أبرزها أن المراكز ال تخضع 
للمواصفات الفنية الخاصة باإليواء.

04 البلديات تكثف الضغوط علی لجنتي الحوار في »النواب« ومجلس الدولة

 املصرف الليبي الخارجي يدعو الجزائر
إلى العدول عن قرارها تصفية »باميك«

< آثار االنفجار الذي استهدف موكب رئيس أركان اجليش< الفريق عبدالرازق الناظوري

 مؤتمر في طرابلس يجدد سؤال الملكية الدستورية:

هل يكون محمد الرضا ملكًا لليبيا؟
االستقالل سؤااًل  الملكية ودستور  باتت عودة 
يتجدد بين الحين واآلخر، وكان مؤتمر »تفعيل 
الدستورية«  الملكية  دستور االستقالل وعودة 
البيان  دعوة  مع  السؤال،  هذا  محطات  إحدى 
المهدي  الرضا  الحسن  محمد  األمير  الختامي 
لـ»مباشرة  الــبــالد  إلــى  للعودة  السنوسي 
للبالد  ملكًا  الدستورية  وسلطاته  مسؤولياته 
طبقًا لنصوص الدستور«، فيما عبر األمير عن 
الشعب  وخدمة  المسؤولية  لتحمل  االستعداد 
وطرق  »وسائل  خالل  من  ذلك  عن  عبر  إذا 
اعتبروا أن  النزيه«، لكن محللين  الحر  االختيار 
الدعوة ال زال محدودًا ولم يكتسب  تأثير تلك 

الزخم الالزم لجعلها أمرًا واقعًا.
عُـقد  ــذي  ال للمؤتمر،  الختامي  البيان 
إلى  »العودة  سماها  ما  أكد  الماضي،  السبت 
عليه  انتهت  ما  آخر  وفق  الدستورية  الشرعية 
العمل  وتفعيل  1969م  أغسطس   31 يوم 
شرعيته  حاز  الذي  الليبية  المملكة  بدستور 
األمم  واعــتــراف  المؤسسين  ــاء  اآلب بتوافق 
المتحدة  األمــم  ودعــا  وإشرافها«.  المتحدة 
لـ»القيام بدورها وواجبها القانوني واألخالقي 

الشرعية  إلى  للعودة  الليبيين  مساعدة  في 
فعل  رد  وفي  الدستورية«..  الحياة  واستئناف 
الحسن  محمد  األمير  قال  الدعوة،  على  فوري 
وجهها  كلمة  في  السنوسي،  المهدي  الرضا 
ويشكرهم  اجتماعهم  يقدر  »إنه  المؤتمر  إلى 
وحوار  حراك  إطار  في  يتشاورون  وهم  عليه 
المؤثرات  عن  بعيد  علني  ديمقراطي  وطني 
»إن  وأضاف:  والدولية«.  اإلقليمية  الخارجية 
األرض،  على  ملموسًا  واقعًا  ينتج  الجهد  هذا 
السياسية،  والمناكفات  التعقيدات  عن  بعيدًا 
وعن تصعيد الصراعات وإثارة الفتن بين أبناء 

ليبيا«.
عودة  إلى  الدعوة  »إن  محللون:  ويقول 
حججها  ولديها  سلمية  دعـــوة  الملكية، 
إليها«،  تستند  التي  والقانونية  السياسية 
محدودًا  زال  ال  »تأثيرها  أن  اعتبروا  لكنهم 
قوة  منها  يجعل  الــذي  الزخم  يكتسب  ولم 
سياسية فعالة وأحد البدائل والخيارات الجادة 
لمستقبل البالد، فهي حتى هذه اللحظة ترتكز 

على التاريخ وحجج الشرعية«.
تفاصيل ص5 < األمير محمد الرضا

جوالت الترقيع التي أدمنها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مع أركان 

إدارته شارفت على نهايتها، 
وها هو اليوم يضم مايك 

بومبيو إلى فريق عمله كوزير 
للخارجية.

في لعبة اختبار اللحظة 
التاريخية، ال يكفي أن 
تكون »صقرًا« لتجد 

مكانك في قمرة 
القيادة بجوار ترامب، 

فهناك مسوغات 
أخرى أهمها اتجاه 

المؤشر نحو روسيا 
وإيران.

أوراق اعتماد بومبيو 
تكاد تكون كاملة، 

فهو القادم من دهاليز 
المخابرات األميركية، 
و صقر مناوئ لروسيا، 

وكان دائم االنتقاد إلدارة 
أوباما بسبب االتفاق 

النووي مع إيران.
إذن هو رجل اللحظة.. لكن 
متى ستكون تلك اللحظة؟!

بنغازي - طرابلس – الوسط
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»Gmail« ميزة تشفير جديدة لخدمة

المتعلقة  التحديثات  بعض  آب«  »واتس  تطبيق  طرح 
 Cambridge« فضيحة  أعــقــاب  فــي  بالخصوصية 

،»Analytica
للسماح  المراسلة،  تطبيق  خدمة  تعديل  وتــم 

حذفها  تم  التي  الوسائط  باستعادة  للمستخدمين 
أو   »GIF« ملفات  أو  الصور  ذلك  في  بما  مسبقا، 
يبدو  ذلك،  ومع  الصوتية.  الرسائل  أو  المستندات 
أن مستخدمي »آندرويد« فقط سيكونون قادرين 

على االستفادة من التحديث الجديد.
نظام  في  آب«  »واتس  من  إصدار  أحدث  ويتيح 

ملفات  تنزيل  إعادة  إمكانية   ،)2.8.113( »آندرويد« 
المثير  ولكن  الشركة،  خوادم  من  القديمة  الوسائط 
على  فعال  الوسائط  تحفظ  آب«  »واتس  أن  للقلق هو 

خوادمها، حتى بعد حذفها من الجهاز.

حيز  ستدخل  التي  الجديدة  القوانين  وبموجب 
آب«  ــس  »وات من  سيطلب  المقبل،  الشهر  التنفيذ 
تنص  التي  بالبيانات،  االحتفاظ  بإرشادات  االلتزام 
لفترة  الشخصية  البيانات  حفظ  ينبغي  ال  أنه  على 
المثير  ومن  خدماتها،  مع  يتناسب  مما  أطــول 
لالهتمام أن »واتس آب« قد تحدثت بالفعل عن 
يتم  الرسائل لن  إن محتوى  بالقول  الخصوصية، 
أي  أو  »فيسبوك«  أو  الشركة  قبل  من  اختراقه 

شخص آخر، بسبب التشفير المتكامل اآلمن.
فوري  تراسل  تطبيق  هو  آب«  »واتس  أن  يذكر 
محتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية، ويمكن 
للمستخدمين  األساسية  الرسائل  إلى  باإلضافة 
والفيديو  الصوتية  والرسائل  الصور  ــال  إرس

والوسائط.

فون«  »آي  من  لكل  متاح  آب«  »واتــس  وتطبيق 
و»ويندوز  و»سمبييان«  و»آندرويد«  بيري«  و»بالك 
فون« وعلى »آي باد« بصورة غير رسمية، ويتزامن مع 
جهات االتصال في الهاتف، ولذلك ال يحتاج المستخدم 

إلضافة األسماء في سجل منفصل.
قبل  من   2009 العام  في  آب«  ــس  »وات وتأسس 
)الرئيس  واألوكراني جان كوم  أكتون  بريان  األميركي 
التنفيذي أيضا(، وكالهما من الموظفين السابقين في 
موقع ياهو، ويقع مقرهما في سانتا كالرا بكاليفورنيا، 
في  آب«  ــس  »وات بشراء  »فيسبوك«  شركة  وقامت 
دوالر  مليار   19 بمبلغ   2014 العام  من  فبراير   19
خدمات  من  عدد  مع  آب«  »واتس  ويتنافس  أميركي، 
 »LINE« و   »KakaoTalk« مثل  اآلسيوية  الرسائل 

.»WeChat«و

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

السنة الثالثة
العدد 126

اخلميس
3 من شعبان 1439 هــ

19 أبريل 2018 م 02

يبلغ  الــذي  العسبلي  مقداد  الليبي  الطفل  خطف 
الفيديو  موقع  متابعي  إعجاب  سنوات   9 العمر  من 
قناة  على  معه  لقاء  بث  عقب  »يوتيوب«  الشهير 
يــدرس  أن  أمنيته  عــن  فيه  عبــر  ــذي  .والـ  218

ونال  ليبيا،  رئاسة  ويتولى  محاميا  ليصبح  القانون 
نظير  اإلعــجــاب  العسبلي  مــقــداد  الليبي  الطفل 
طريقة  وحتى  تامة  بطالقة  الشعر  وإلقائه  فصاحته 

حديثه وثقته العالية بنفسه .

الطفل الليبي مقداد العسبلي 
يخطف إعجاب متابعي »يوتيوب«

احذر وخوذ الحذر مالطماعة***امفيت المصالح مالهم تفكير
والتصدق اللى رّددوا ليشاعة***نقالة كالم ايشهروا تشهير
واليرهبك سفاح جاب اتباعه***ان تمه إمانك بالعظيم كبير

تعرضت الفنانة اإلماراتية أحالم إلى هجوم شرس من رواد الصفحات الليبية 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« على خلفية خروج المشارك الليبي 

 »The Voice« الفنان الكوميدي الساخر فؤاد القريتلي من برنامج المواهب
الذي يتم عرضه على قناة »MBC« السعودية. 

واتهمت أحالم بـالعنصرية وفق بعض التغريدات الغاضبة، وتفضيلها 
المشتركة اليمنية سهى المصري بينما قال فؤاد القريتلي الذي بعد خروجه 

من المسابقة: »أحالم ما اظنش إن كان عندها خيار ثاني اليوم إال أنها 
تختار سهى بعد ما أني ما فزتش بالتصويت وسهى تغني ستايل يمشي مع 

الفريق أكثر مني والفريق فيه حد يغني إنكليزي مليح والي هي أولغا. اختيارها 
منطقي المرحلة كانت صعبة«. 

 The Voice#أحالم #فؤاد القريتلي#

»واتس آب« يقدم تعديالت مثيرة بعد فضيحة فيسبوك

الفيديوي  التراسل  المسؤولة عن تطبيق  الشركة  أعلنت 
»سناب شات« إطالق خاصية مكالمات الفيديو الجماعية، 
التي ستساعد المستخدمين على قضاء مزيد الوقت داخل 

التطبيق.
وستتيح خاصية مكالمات الفيديو الجماعية للمستخدم 
أصدقائه في نفس  آخر من  الدردشة مع 16 مستخدما 
الوقت، حيث سيتلقى جميع المدعوين إشعارا يخبرهم بأن 
المكالمة قد بدأت، وكل منهم يملك خيار االنضمام أو 

عدمه، ويمكنهم أيضا اختيار االنضمام صوتيا 
فقط، ويرتفع عدد المنضمين للدردشة إلى 
32 شخصا إذا كان بعض أصدقائك على 
استعداد لالنضمام صوتيا فقط، وكما هو 

معتاد في تطبيق »سناب شات« يمكنك 
أيضا استخدام العدسات للتعبير عن 
نفسك، وكذلك هو الوضع مع بقية 

المنضمين للدردشة.
وال شك أن هذه األرقام تجعل 
تطبيق التراسل الفيديوي »سناب 
منافسيه  على  متقدما  شــات« 

االجتماعي  التواصل  وسائل  من 
األخرى، حيث إن أقصى عدد وصل إليه 

تطبيق »ماسنجر« في المكالمات الجماعية في آخر 
 Hangouts« تحديث له 6 مستخدمين فقط، بينما تطبيق

« من غوغل وصل إلى 10 مستخدمين فقط.
وهي  أخرى  ميزة  إطالق  عن  شات«  »سناب  وأعلنت 
يمكنك  حيث  األصدقاء،  إلى   »@ »المينشن  أو  اإلشارة 
في  الحال  هو  مثلما  أي قصة  في  لصديقك  إشارة  عمل 

قصص »إنستغرام«.
الجماعية  الفيديو  مكالمات  أنه سيتم طرح  إلى  يشار 
واإلشارة لألصدقاء لمستخدمي تطبيق »سناب شات« على 

نظامي التشغيل أندرويد و iOS خالل األسبوع القادم.

»سناب شات« يطلق خاصية 
مكاملات الفيديو الجماعية

 »Rambigh« الجديد  الحركة  فيلم  تصدر 
السينما  في صاالت  التذاكر  شباك  إيرادات 
بفيلم  مطيحا  األسبوع  لهذا  األميركية 
الرعب »Awaite Belize« صاحب المركز 

األول األسبوع الماضي.
ويـــــروي هـــذا الــفــيــلــم الــجــديــد 
في  فيديو  لعبة  مــن  المستوحى 
بين  الــصــداقــة  قصة  التسعينات 
روك  ذي  ــا  دوره ــؤدي  ي شخصية 
ضحية  يقع  أبيض  غوريال  وقــرد 
ضد  يتعاونان  جينية  تــجــارب 
على  القضاء  يريدون  صيادين 

الكوكب.
الطويل  الفيلم  وحصد هذا 
 34.5 بيتون  بــراد  للكندي 
األسبوع  في  دوالر  مليون 
صاالت  في  لعرضه  األول 
إيرادات  متصدرا  السينما 
ــام  شــبــاك الــتــذاكــر أم
 »Awaite Belize« فيلم

مليون   32.6 حقق  الذي 
دوالر )99.6 مليون دوالر في أسبوعين( 

ريليشنز  إكزبيتر  شركة  نشرتها  مؤقتة  ــام  أرق بحسب 
المتخصصة.

إنها  األربعاء  أمس  رسمي  بيان  في  »فيسبوك«  شركة  قالت 
تتعهد باالمتثال لقوانين الخصوصية الجديدة وتوفير وسائل 
للجميع  العالم. ووجهت دعوة  أنحاء  للجميع في كافة  حماية 
لمراجعة الطريقة التي تستخدم فيها »فيسبوك« بياناتهم، و 
سلطت الضوء على طرح األدوات المثلى للوصول إلى المعلومات 

وحذفها وتنزيلها، ووضحت المزايا الخاصة بالشباب.
في  أعلنا  »فيسبوك«:  لشركة  الصحفي  البيان  في  وجاء 
األسابيع السابقة عن اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها 
تمكين الناس من التحكم بخصوصيتهم بشكل أفضل وشرحنا 

لهم الطريقة المثلى التي نقوم بواسطتها باستخدام بياناتهم.
على  جميعا  الناس  تعريف  بصدد  إنها  الشركة  وقالت 
موقع  على  بالخصوصية  تتعلق  التي  التجارب  من  مجموعة 
البيانات  لحماية  العام  القانون  مع  تتوافق  والتي  فيسبوك 
الخاص باالتحاد األوروبي )GDPR( فضال عن »التحديثات التي 

أجريت على شروط وسياسة البيانات الخاصة بنا«.
وبناء على ذلك، سنطلب من جميع الناس بدون استثناء وفي 
أي مكان كانوا مراجعة معلومات على قدر كبير من األهمية 
من  ليتمكنوا  لبياناتهم  »فيسبوك«  استخدام  بطريقة  تتعلق 

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● فتيات يرتدين الزي الليبي بمهرجان العاصمه البيضاء بطرابلس.

كلمة1000

معظم من قام بالتصويت لفؤاد ربما لم 
يستمعوا لطريقة غنائه وماكان تذوقهم 
للفن وشعورهم بتميز الفنان هو دليلهم 
الختياره لألسف وهذا ماجعلهم يتلفظون 

بالبذاءة وقلة األدب 

 Wafa Wafa 

لألسف األغنية إلي اختارها فؤاد 
القريتلي أكبر من البرنامج بهلبا وأكبر 

من فؤاد أنه يغنيها كان مفروض 
يختار أغنية تالئم البرنامج وتالئم 

فؤاد القريتلي ألنه في بداية مشواره.

Mohammed Elgradi

 »Rambigh« فيلم الحركة الجديد
يتصدر إيرادات شباك التذاكر

 كمية السب والشتم 
للفنانة اإلماراتية أحالم 
في صفحتها الشخصية 
، وتحميلها وزر خسارة 
المتسابق الليبي فؤاد 
القريتلي فعال مخجل.

Marwan Tashani

مع احترامي لبساطة 
القريتلي ووطنيته وصدق 
شعوره الوطني، إال أن ما 
حدث عشية خروجه من 

البرنامج من عشرات اآلالف 
من الشتائم وألفاظ البذاءة 

والتفاهة.
 

Saad Rashed

رغم أنني أعشق 
الموسيقي والفن منذ 

الطفولة ولكن يؤسفني ما 
حدث والمشاعر السلبية 
ألتي اجتاحت الفيسبوك 

ليست كل المشاعرصحية 
ماقد يراه اآلخرون في 
هذا الكون وسنصل 
وشكرا علي منشورك 

المحزن والشجاع.

 Abdul-Hamid

ــرح  تـــنـــوي شـــركـــة »غـــوغـــل« ط
البريد  خدمة  على  جديدة  تحديثات 
اإللكتروني »Gmail« خالل األسابيع 
وضــع  تشمل  المقبلة،  القليلة 

التشفير أو السرية.
المستخدمين  بإمكان  وسيكون 
مستلمي  مــنــع  الــمــيــزة  هـــذه  ــع  م
بعض  توجيه  ــادة  إع من  الرسائل 
بوصولها  يرغبون  ال  التي  الرسائل 
الجديدة  الميزة  وتتيح  أحــد،  إلــى 
حيث  من  الرسائل  مستلمي  تقييد 
تنزيلها  أو  الرسالة  محتوى  نسخ 
سر  كلمة  استخدام  أو  طباعتها،  أو 
لفتح الرسالة نفسها، أو حتى تعيين 
للرسائل  صالحية  انتهاء  تــاريــخ 

المرسلة.
هذه  تجذب  أن  المتوقع  ومــن 

وجه  على  الــشــركــات  التحديثات 
التحكم  تــريــد  الــتــي  الــخــصــوص، 
بكيفية تصرف مستلمي الرسائل مع 

بريدهم الرسمي.
شركات  من  العديد  وتتنافس 
آمنة  مساحة  لتأمين  التكنولوجيا 
لمستخدميها،  الخصوصية  مــن 
األخــيــرة  الفضائح  بعد  سيما  ال 
على  الشركات  هذه  بقدرة  المتعلقة 

كميات  حفظ 
ــة مــن  ــلـ ــائـ هـ
عن  الــبــيــانــات 

المستخدمين.
أبريل  ــي  وف
ــاز  ح  ،2016
تطبيق  ــرار  ــ ق
»واتــــســــاب« 

مستخدميه،  رسائل  جميع  بتشفير 
وفيديوهات  وصــور  دردشـــة  مــن 
اهتمام  على  صوتية،  ومكالمات 
شعورا  مستخدميه  منح  إذ  عالمي، 
بعض  ظــهــرت  بينما  ــان،  ــاألمـ بـ
الميزة  كــون  المعترضة  األصــوات 
للمجرمين  ــا  ــن آم مـــالذا  ستتيح 

واإلرهابيين للتخطيط ألعمالهم.
أعلنت  قليلة  بــأيــام  وبعدها 

فايبر  الفوري  التراسل  خدمة 

محادثات  تشفير  ميزة  ستطلق  أنها 
التشغيل  أنظمة  على  المستخدمين 
آيفون،  آنــدرويــد،  مثل  المختلفة 

آيباد.
الــمــاضــي، طرحت  مــارس  ــي  وف
لنظام  جديدا  تحديثا  آبــل  شركة 
»آيــفــون«،  مــوبــايــالت  فــي   »ios«
أي  بمعرفة  للمستخدمين  تسمح 
التي  التطبيقات  من 
يــســتــخــدمــونــهــا 
بيانات  يجمع 

عنهم.
ــي  ــ ــأتـ ــ ويـ
الـــتـــحـــديـــث 
اســـتـــبـــاقـــا 
قوانين  لفرض 
جديدة  وقــواعــد 

لحماية  ــي  األوروب االتحاد  قبل  من 
تطبيقها،  سيتم  التي  البيانات، 
المقبل،  مــايــو   25 ــن  م ــارا  ــب اعــت
قواعد  فــي  تعديل  أكبر  وتشكل 
منذ  الشخصية  البيانات  خصوصية 

ظهور اإلنترنت.
على  الجديد  القانون  ويفرض 
مستخدميها  إبـــالغ  ــات،  ــرك ــش ال
ساعة،   72 خالل  بياناتهم  باختراق 
للمستخدمين  السماح  عن  فضال 

بتصدير بياناتهم وحذفها.
الغرامات  األوروبــي  االتحاد  ورفع 
التي  الــشــركــات  على  الــمــفــروضــة 
البيانات،  حماية  قــانــون  تنتهك 
لتصل إلى %4 من العائدات العالمية 
مليون   20 أو  للشركة،  السنوية 

يورو، على أن يعتمد المبلغ األكبر.

»فيسبوك« تتعهد باالمتثال 
لقوانني الخصوصية الجديدة



حوار 03

بين مأساة النزوح في الداخل، وجراح 
على  الملفات  تتراكم  بالخارج،  التهجير 
المهجرين  الدولة لشؤون  طاولة وزير 

إنسانية  ملفات  والنازحين يوسف جاللة.. 
العودة،  الشتات وحلم  تجمعها حكايات 

وتحمل سطور صفحاتها بصمات سنوات 
األمنية  والفوضى  السياسي  االنقسام  من 

.2011 البالد منذ  التي تعيشها 
الوزير جاللة حمل بعضًا من هذه 

الملفات خالل زيارته هذا األسبوع إلى 
القاهرة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع 

لحل بعض مشكالت  مسؤولين مصريين، 
المهجرين، وبحث مع بعض مجموعات 

إلى  المهجرين معوقات عودتهم  من 
البالد، كما حل ضيفًا على شيخ األزهر 

الطيب. أحمد  الشيخ  الشريف 
الزيارة، واختص  حصاد مهم حملته 

يوسف جاللة »الوسط« ببعض من نتائج 
3 أيام، في سياق هذا  لقاءات استمرت 
الحوار، الذي تحدث عن عقد اجتماعي 
قريبًا، مشيرًا  تاورغاء سيصدر  لنازحي 
إلى أن الضمانات األمنية مبعث قلق 

للمهجرين في الخارج. وكان هذا نص 
الحوار:

الخارج،  مهجري  عن  الحديث  يمكن  ال   •
إنسانية  مــأســاة  أكبر  إلــى  التطرق  دون 
مأساة  هنا  وأقصد  الداخل،  نازحو  يقاسيها 
القطف،  قرارة  في  العالقين  تاورغاء  نازحي 

الملف؟ التطورات األخيرة لهذا  كيف تقيم 
المصالحة،  اتجاه  في  ماضون  أننا  أؤكد   
بين  طــارئ  اجتماع  إلــى  الدعوة  جــرت  حيث 
مصراتة  اتفاق  تنفيذ  متابعة  لجنة  أعضاء 
وزير  تكليف  وجرى  الماضي،  الثالثاء  وتاورغاء 
االجتماع،  بترؤس  قنصو  بداد  المحلي  الحكم 
مصر  إلــى  االضــطــراري  سفري  لظروف  نظرًا 

المهجرين. لمقابلة 
تاورغاء  أهل  عودة  تسريع  االجتماع  وقرر 
لمدينتهم خالل األيام المقبلة، كما ناقش عدة 
الوسطى  للمنطقة  مبلغ  تسييل  منها  محاور 
حساب  وفتح  الطرفين،  من  والمتضررين 
لوزارة  مبلغ  وتسييل  مالي  مراقب  مع  جاري 
المناسبة  الظروف  لتهيئة  المحلي  الحكم 
في  بفتحها  بالفعل  وبدأنا  مسارات،  كفتح 
مع  والتواصل  التشاور  وجرى  السابقة،  الفترة 
للعالج  صحيًا  المتضررين  إليفاد  الصحة  وزارة 

بالخارج سواء كانوا من مصراتة أو تاورغاء.

المأساة  هذه  لوقف  أمل  بارقة  من  هل   •
اإلنسانية؟

تاريخ  تأكيد  يجر  لم  اللحظة  هذه  حتى   -
مدينتهم،  إلى  تاورغاء  أهالي  لعودة  محدد 
اجتماعية،  وثيقة  إعداد  بصدد  الطرفين  لكن 
الطرفين  بين  اجتماعي  عقد  بمثابة  وهــي 
اإلعالن عنها  المقرر  العودة، ومن  لضمان حق 

قريبًا.
ممثلين  عن  التصريحات  بعض  صدر   •
عن  إعالم  وسائل  وتناقلتها  تاورغاء،  ألهالي 
قرار العودة إلى مدينتهم قبل شهر رمضان، 

وإن كان على حساب سالمتهم الشخصية.
ال داٍع لمثل هذه التصريحات المستفزة من 
بين  الشقاق  في  إال  تزيد  ال  ألنها  طرف،  أي 

الطرفين فقط ال غير.
حقيبتك  حملت  ماذا  القاهرة،  إلى  نعود   •

الوزارية خالل هذه الزيارة؟
المجلس  رئيس  من  رسمي  بتكليف  الزيارة   
فائز  الــوطــنــي  ــاق  ــوف ال لحكومة  الــرئــاســي 
األراضي  في  المهجرين  ملف  لمتابعة  السراج، 
مشكالتهم  على  واالطالع  ولقائهم  المصرية 
تعرقل  التي  الحقيقية  واألسباب  واحتياجاتهم 
حلول  إيجاد  ثم  ومن  الوطن،  إلى  عودتهم 
في  الليبية  السفارة  مع  وتواصلت  حقيقية، 
هذا  لحلحلة  االجتماعي،  والملحق  القاهرة، 

الملف.
ــى رئــيــس وأعــضــاء  ــذا إل وســأنــقــل كــل ه
أبناء  إعادة  في  للمساهمة  الرئاسي،  المجلس 
واالستقرار  والتنمية  البناء  أجل  من  الوطن 

واألمن.
مختلفة  مجموعات  مع  اجتماعات  عقدت   •
هل  مصر،  في  الموجودين  المهجرين  من 
إلى  العودة  في  رغبتهم  في  جدية  لمست 

الوطن؟
على  متنوعة  اجتماعات  هناك  كانت  نعم   -
مع  اللقاءات  تكون  أن  واخترنا  اليوم،  مــدار 
للجميع  الفرصة  لنمنح  منفصلة  مجموعات 
بشأن  وتحاورنا  معاناتهم.  وشــرح  للحديث 
الغالبية  واحــدة،  تكون  تكاد  وهموم  نقاط 
البناء،  والمساهمة في  للوطن  الرجوع  يريدون 
لكن الضمانات األمنية كانت أهم سؤال يطرح 

جانبهم. من 
التي قدمتها؟ • وما الضمانات 

 من حق المهجرين أن تكون لهم ضمانات، 
لكن بكل صراحة وشفافية، ال نستطيع تقديم 
أية ضمانات أمنية في الوقت الحاضر، في ظل 
وعدم  السياسي،  واالنقسام  السالح  انتشار 

الليبي. التراب  الدولة على كامل  سيطرة 
الجهات  مع  التحاور  اإلمكان  بقدر  ونحاول 
ضمانات،  لتقديم  اآلمنة  المناطق  في  األمنية 
مثل عدم التعرض لهم حال عودتهم، وتفعيل 
النواب  العام الذي أصدره مجلس  العفو  قانون 
جرى  أو  للعدالة  مطلوبين  غير  أنهم  دام  ما 
من  البد  لهذا  ضدهم،  جنائية  دعاوى  تحريك 

الجميع،  منه  يستفيد  لكي  القانون  هذا  تفعيل 
والنازحين. المهجرين  خصوصًا 

في  ليبيا  إلى  عودتهم  هو  نتمناه  ما  وكل 
في  الموجود  والغالء  الصعبة  الظروف  ظل 
حيث  من  إليها  الهجرة  اختاروا  التي  الــدول 
اليومية  الحياة  وأمور  والتعليم  والسكن  العالج 

كافة.
هذه  بفعل  نــجــاحــات  تحققت  ــل  وه  •

الجهود؟

عقبات  من  تذليله  يمكن  ما  تذليل  نحاول 
الوطن  ألرض  عودتهم  حق  وبين  بينهم  تقف 
إعادة  في  ونجحنا  معاناتهم،  من  والتخفيف 
الكثير من العائالت من الخارج، وهي آمنة اآلن 
في طرابلس ومدن ليبية أخرى، وانخرطت في 
مبشر  شيء  وهذا  أعمالها،  وتباشر  المجتمع 

بالخير.
دور  نقطة  إلى  يقودنا  األمني  السؤال   •

الوزارة في هذه المرحلة الصعبة؟

أخرى  مؤسسات  خالل  من  تعمل  ــوزارة  ال  
الهيكل  الدولة، وليس لدينا وزارة مكتملة  في 
هذا  على  للصرف  ميزانية  أية  أو  اآلن،  حتى 

الملف.
حكومة  ظــل  فــي  مــرة  ألول  أنشئت  وقــد 
الطارئ  الملف  هذا  لمعالجة  الوطني  الوفاق 
االجتماعي  النسيج  واخترق  الليبية،  الحالة  على 
جدًا،  كبيرة  بصورة  عليه  سلبًا  وأثر  الليبي، 
الخدمية  الوزارات  بين  وصل  حلقة  هو  ودورنا 

والنازحين. والمهجرين 
خالل  مــن  الــجــروح  هــذه  لملمة  ونــحــاول 
على  ونعول  الماضي،  صفحة  وطي  التسامح 
الدور  لهم  الذين  الوطنية  المصالحة  رجال 
الجانب  يظل  ولكن  الجانب،  هذا  في  األكبر 
في  عثرة  حجر  يقف  الذي  الهاجس  هو  األمني 

ليبيا. استقرار 
بين  الفارق  ما  ــوزارة،  ال دور  ذكر  على   •
النازحين والمهجرين وفق المسمى الرسمي 

والنازحين(؟ المهجرين  )وزارة شؤون 
- النزوح يكون داخليًا من مدينة إلى مدينة 
معين،  صراع  أثناء  منطقة  إلى  منطقة  من  أو 
بحالة  ويرتبط  للخارج  فيكون  التهجير  أما 
ذات  أو  أيديولوجية  صراعات  نتيجة  قسرية 
بلد  إلى  الهجرة  وتكون  معين  سياسي  موقف 
المقام  في  واجتماعي  إنساني  وعملنا  آخــر. 

الجراح. األول للملمة هذه 
بها  أخرى  دول  إلى  زيــارات  لكم  كانت   •
فما  تونس،  منها  المهجرين  من  كبير  عدد 

الذي توضحه حول هذه الزيارات؟
أزور  وأنا  عامين  قبل  بمنصبي  تكليفي  منذ 
المهاجرين مثل  بها عدد كبير من  يوجد  دواًل 
مصر  زرت  الماضي  سبتمبر  في  وتونس،  مصر 
والتقيت عددًا من المهجرين، وعاد بعض من 

رغبوا في ذلك.
وعقدت اجتماعات في الدولتين، ونجحنا في 
باألموال  العالقة  المشكالت  من  الكثير  حلحلة 
إنفاقها  وجرى  عليها،  حصلنا  التي  البسيطة 
اإلمكان،  بقدر  لمساعدتهم  المهجرين  على 
المتعلقة  اإلجراءات  بعض  إتمام  في  وساعدنا 
خالل  من  السفر  جــوازات  واستخراج  باإلقامة 
المختصة،  الــــوزارات  بــاقــي  مــع  الــتــواصــل 
حياة  لضمان  به  بالعمل  االستمرار  وسنحاول 
مستقرة وأمنية حتى يعودوا إلى أرض الوطن.

• خالل زيارتك مصر، قابلت فضيلة اإلمام 
األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، هل 

التفاصيل؟ عن  تحدثنا 
شكره  بهدف  كانت  األزهــر  شيخ  زيارتي   
للدارسين  األزهــر  قدمها  التي  المنحة  على 
له  التابعة  التعليمية  المؤسسات  في  الليبيين 
التخصصات  كامل  في  مادية  رسوم  أي  دون 
والمستويات العلمية، بما فيها الدراسات العليا 
وتخصيص  والدكتوراه،  الماجستير  لدرجتي 
برامج تأهيل لألئمة الليبيين، ومشروع مبادرة 
شمل  ولم  »المصالحة  إلى  تهدف  التي  األزهر 

الليبيين«.
في حل مشكالت  المنحة  وقد ساهمت هذه 
في  خصوصًا  المهجرين،  أبناء  تواجه  كثيرة 
الدراسة وعدم تمكن البعض من دفع الرسوم 
من  الكثير  إن  حتى  بها،  المرتبطة  المادية 

المادي. للسبب  بالدراسة  يلتحقوا  لم  الطالب 
وما قام به األزهر شيء مهم جدًا الستئناف 
ولهذا  تعليمهم،  ومواصلة  للطلبة  الدراسة 
الطيب  أحمد  الدكتور  شكر  من  البــد  كــان 
للدور  وتقدير  شكر  وشهادة  درعًا  وتسليمه 
الدولة،  الذي قام به كدليل عرفان من  المهم 
الكنانة،  ومصر  األزهر  على  غريبًا  ليس  وهذا 
هذا  في  تواصل  على  دائمًا  نكون  أن  ونأمل 
عند  طالبنا  يكون  أن  نتمناه  ما  وكل  الشأن، 
المعاهد  في  والتميز  العلمي  التحصيل  مستوى 

األزهرية.
لم  األزهر  منحة  أن  المالحظ  من  لكن   •

الالزم؟ باالهتمام  تحظ 
من  جــانــبــًا  تتحمل  ــالم  ــ اإلع ــل  ــائ وس  -
وكل  المهجرين  معرفة  عدم  في  المسؤولية 
تقتصر  ال  المنحة  هذه  أن  باعتبار  الليبيين، 
حق  من  بل  فقط  الليبيين  المهجرين  على 
داخل  في  الموجودين  حتى  المواطنين  جميع 
شروط  عليهم  تنطبق  من  كل  ونبشر  البالد، 
ال  الباب  بأن  األزهرية  المعاهد  في  الدراسة 
الملحق  مع  التنسيق  بعد  أمامهم  مفتوحًا  يزال 
القاهرة  في  الليبية  بالسفارة  االجتماعي 

شفشة. حسين  الدكتور 
عدد  مع  بها  قمت  اجتماعات  عدة  بعد   •
ما  مصر،  فــي  الليبيين  المهجرين  مــن 

القادمة في هذا الملف؟ الخطوة 
جدول  على  واحدة  خطوة  وليست  خطوات   -
الملفات  ومن  ومعقد  شائك  فالملف  األعمال، 
الكبرى، فهو ال يخص وزارة أو جهة معينة، والبد 
ومؤسسات  الدولة  مؤسسات  كافة  تتكاتف  أن 
حاليًا  ويجري  الصدع،  رأب  في  المدني  المجتمع 
التنسيق للعمل في هذا الملف مع عدة مؤسسات 

منها مؤسسة »نبض ليبيا السالم«.
على  تتمناها  التي  النتائج  ما  أخيرًا..   •

المدى البعيد من هذه الجوالت؟
إلى  والنازحين  المهجرين  عودة  همنا  كل 
الطبيعي  فمكانهم  مكرمين،  معززين  ديارهم 
أهل  ونحن  ومدنهم،  وقبائلهم  أهلهم  بين 

وأصهار وأقارب.
الموجودة  الصعاب  تذليل  هــو  ــا  ودورنـ
استتباب  مع  أولى  كخطوة  للعودة،  أمامهم 
األمن في البالد من أجل التنمية والبناء، وهذا 
ال يحدث إال بأن يتكاتف الجميع وتخلص النوايا 

والمستقرة. اآلمنة  الدولة  ليبيا  نبني  حتى 
ومحاسبة  ظلم،  لمن  المظالم  ترد  أن  يجب 
اآلمنة  العودة  وضمان  الحساب،  يستحق  من 
أعود  الذي  العام  العفو  قانون  يشملهم  لمن 
الفيصل  هو  والقضاء  تفعيله،  ضرورة  ألؤكد 

دائمًا.
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وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوس% جاللة:

عقد اجتماعي لنازحي تاورغاء.. 
والضمانات األمنية تقلق املهجرين

عقد برعاية فرنسية وتنسيق حكومة النيجر

«الوسط» تكشف تفاصيل لقاء «التبو» و«الطوارق» في النيجر

النيجرية  العاصمة  استضافت  أيام،   4 مدى  على 
الجاري،  أبريل   12 إلى   8 من  الفترة  خالل  نيامي 
اجتماعات تشاورية بين وفود من قبائل الطوارق وأوالد 
ومنظمة  النيجرية  الحكومة  من  بدعوة  والتبو  سليمان 
فى  األوضاع  ناقشت  والتي  الفرنسية،  »بروميديشن« 

الليبي. الجوار  دول  على  السلبية  وانعكاستها  ليبيا 
فى  األزمة  أن  التاكيد  إلى  االجتماعات  وخلصت 
المصالح«  حول  دولي  لصراع  »انعكاس  الليبي  الجنوب 
وأن  ليبيا«  فى  النزاع  أطراف  بين  سياسي  و»لصراع 

إرادة قوية دولية من الجميع«. »الحلول تتطلب 

ضرورة  على  شددوا  المشاركين  أن  المصدر  وأضاف 
عاصمة  »هى  التي  سبها  مدينة  في  الوضع  معالجة 
الوطن  شمال  بين  الرابطة  والبوابة  الليبي  الجنوب 
سبها  سكان  من  »معالجة  إلى  داعين  وجنوبه«، 
أنفسهم بالدرجة األولى«. وأكد المشاركون أن »سيادة 
من  حال  بأي  تجاوزه  يمكن  ال  أحمر  خط  الليبية  الدولة 

األحوال«.
لـ»الوسط«  االجتماعات،  واكب  مطلع،  مصدر  وكشف 
إلى  مشيرًا  الجلسات،  خالل  كبيرين  وجدل  نقاش  عن 
وجود  عدم  نتيجة  األطراف  جميع  على  تسيطر  »مخاوف 

والنفوذ«. المصالح  لتعارض  متبادلة  ثقة 
وضرب مثاًل على هذه األجواء بـ»سعي أوالد سليمان 
السترجاع  التاريخي  البعد  بتأثير  بالسلطة  لالنفراد 

للمجد  التبو  »يسعي  المقابل  في  المفقود«،  المجد 
السلبي  بتأثيره  الماضي،  عودة  من  والخوف  المستقبلي 

تجاههم« الدولة  لسياسات 
الذي  والتخوين  التحامل  خطاب  التبو  رفض  كما 
المصدر– مشيرين–وفق  لبالدهم،  وطنيتهم  في  يطعن 

محسوبة  اجتماعية  صفات  ذات  شخصيات  ظهور  إلى 
مناصب  تتقلد  رسمية  شخصيات  أو  معينة  قبائل  علي 
فضائية  قنوات  عبر  اآلخر  دون  لطرف  وتنحاز  الدولة  في 

العام. الرأي  لتأجيج 
تخص  التي  األمور  تُترك  أن  علي  جرى  االتفاق  لكن 
نيابة  تتحدث  أن  لقبيلة  يجوز  أال  على  للدولة،  الدولة 
عن الدولة«، كما »تبنى أوالد سليمان موقًفا رافضًا من 
خوض مفاوضات مباشرة وتأكيد التمسك باتفاق روما«.

سليمان  أوالد  قبيلتا  أبرمت  الشهر،  هذا  مطلع  وفي 
على  ينص  بندًا   12 اتفاق مصالحة من  روما  في  والتبو 
نشاط  يتكثف  حيث  الجنوبية  البلد  هذا  حدود  ضبط 
ماراثونية  سرية  مفاوضات  مختتمًا  المهاجرين،  مهربي 

72 ساعة في روما. استمرت 
مرونة،  أبدوا  »التبو  أن  إلى  نفسه  المصدر  وأشار 
اللواء  أفراد  تمركز  هي  الخالف  نقطة  أن  مؤكدين 
هذا  وحدث  سابقًا،  فارس  كتيبة  مقر  في  السادس 
المقر  بإخالء  طالبوا  حيث  روما«،  اتفاق  بعد  التمركز 
التبو،  وطالب  منهم.  المطلوبة  األماكن  إخالء  مقابل 
الحقائق  تقصي  لجنة  بتوصيات  باألخذ  المصدر،  حسب 

العالقة. التي وضعت حلواًل لكل اإلشكاليات  2014م 
المناقشات،  من  هامًا  جانبًا  الهوية  قضية  وسجلت 

ضرورة  على  المشاركين  بين  اجماع  بشبه  وحظيت 
الذي  المصدر.  وفق  المشكلة،  هذه  لحل  الدولة  تدخل 
النظام  سياسات  إلى  الهوية  مشكلة  أرجعوا  إن  قال 
أن  بدليل  الديمغرافي  التغيير  في  ساهم  الذي  السابق 

أحياء يحملون تواريخ هجرات. هناك أشخاصًا 
عن  المؤتمر،  جلسات  واكب  الذي  المصدر،  وتحدث 
الديمغرافي  التغيير  يستهدف  ممنهج  أفريقي  غزو 
قوات  وتواجد  الشمال  نحو  الجنوب  سكان  وتهجير 

الجنوب. في  أجنبية 
وجود  من  انزعاجهم  عن  التبو  عبر  الجلسات،  وخالل 
عن  مسؤوليتهم  نافين  الجنوب،  في  مسلحة  جماعات 
وجود تلك الجماعات في البالد، و اتهموا جهات رسمية 

الجماعات. تتصارع في الشمال بالتورط في جلب تلك 

 نجحنا في إعادة الكثير من العائالت من الخارج.. وخطوات جديدة في ملف املصالحة
حوار: أسماء بن سعيد

الوسط: خاص

منحة األزهر ساهمت في حل مشكالت 
كثيرة تواجه أبناء املهجرين

<  وزير شؤون المهجرين خالل لقائه شيخ األزهر الشريف د. أحمد الطيب

<  جاللة خالل لقاء مع عدد من أفراد الجالية الليبية في القاهرة

<  من جلسات االجتماعات التشاورية لوفود قبائل الطوارق وأوالد سليمان والتبو بدعوة من الحكومة النيجرية التي عقدت خالل الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري



مما  األسبوع  هذا  الجزائر  تحذير  جاء  مفاجئ،  نحو  على 
مسار  إحباط  على  تعمل  أجنبية«،  بـ»أجندات  وصفتها 
والمبعوث  الليبيين  رغبة  ضد  وتنشط  ليبيا،  في  السالم 
جزائري  اهتمام  سياق  في  وذلك  سالمة،  غسان  األممي 
كبير بالشأن الليبي، هذا األسبوع صدر عن جهات تنفيذية 

وتشريعية.
الجزائري  الخارجية  وزير  تصريح  حملها  التي  المخاوف 
عبد القادر مساهل، األحد، في مقابلة مع جريدة »لوموند« 
رصدها  أومعلومات  لمخاوف  صدى  تكون  ربما  الفرنسية، 
طبيعة  عن  المباشر  حديثه  عدم  رغم  الجزائري،  الجانب 

الجهات التي تقف وراء تلك األجندات.
في  نفسها  تترجم  المخاوف  هــذه  انعكاسات  ولعل 
على  أويحيى،  أحمد  الجزائري،  ــوزراء  ال رئيس  تأكيدات 
اليقظة  استمرار  إلى  داعيا  اإلرهاب،  المعركة ضد  استمرار 
شمال  في  اإلرهابيين  من  القليل  العدد  على  والقضاء 
لليبيا  المتاخم  الجنوب  أقصى  في  األمني  واالنتشار  البالد، 
بالده  فإن  الجزائري،  الوزراء  رئيس  ووفق  ومالي،  والنيجر 
من  وتعاني  اإلرهابي،  بالنشاط  معروفة  دائرة  في  تعيش 
ومالي  ليبيا  مثل  الجوار  دول  في  األمني  الواقع  ارتدادات 
وشريط الساحل، الذي أصبح فيه طريق سريع لإلرهاب من 

الصومال إلى دول الجوار في الجنوب.
ويأتي الدور الجزائري في الملف الليبي، الذي يجري بعيدا 
ملفات  حل  في  رغبة  على  تأسيسا  اإلعالمي،  الصخب  عن 
المتدهور  األمني  الوضع  انعكاسات  من  تعاني  إذ  داخلية، 

في ليبيا وشريط الساحل األفريقي على سياحة الصحراء.
وتضررت السياحة الصحراوية بسبب الوضع في ليبيا إذ 
قال أويحيى إن »جزائريين في جنوب البالد يطالبون بإعادة 
تنشيط السياحة في هذه المنطقة«، لكنه أضاف »في الظرف 
األجانب تهدم ما جرى  للسياح  الحالي عملية خطف واحدة 
بناؤه خالل 20 عاما، والدول األجنبية نفسها التي تشيد بنا 

حاليا هي األولى التي ستشنقنا«، حسب تعبيره.
يشار إلى أن االعتداء اإلرهابي يوم 16 يناير 2013، الذي 
مناس،  بعين  تيغنتورين  بمنطقة  للغاز  منشأة  استهدف 
وأسفر عن مقتل رهائن جزائريين وأجانب يعد أحد أسباب 
تراجع النشاط السياحي بالجنوب، فيما يتواصل الجدل في 
الجوار،  دول  من  القادمة  األمنية  المخاطر  بشأن  الجزائر 
من  العديد  لتواجد  نظرا  الساحل،  ومنطقة  ليبيا  خصوصا 

الجماعات اإلرهابية الناشطة بالمنطقة.
الشرعية  غير  الهجرة  ملف  يشكل  نفسه،  الوقت  في 
هاجسا في أجندة تحديات الوضع األمني، إذ تقول الجزائر 
الساحل،  دول  من  ينطلق  المشروع  غير  النشاط  هذا  إن 
رايتس  »هيومن  منظمة  وكانت  وليبيا،  بالجزائر  مــرورا 
بعدما  لألجانب،  المعادي  بالبلد  الجزائر  وصفت  ووتش« 

اتهمتها بطرد عشرات المهاجرين األفارقة.
حملتها  التي  الواضحة  المخاوف  لغة  ــم  ورغ لكن، 

تهدف  استراتيجية  تنتهج  الجزائر  فإن  أويحيي،  تصريحات 
إلى المساعدة في التدخل وعدم التورط في األزمة الليبية، 
إذ عبـر وزير الخارجية الجزائري عن هذا النهج بالقول »إن 
دور الجزائر يتعلق بدعم الليبيين في تحقيق أهدافهم دون 
األطراف  جميع  مع  دائم  »اتصال شبه  كاشفا عن  تدخل«، 

الليبية«.
تتمتع بمؤهالت كبيرة  ليبيا  أن  السياق يؤكد  وفي هذا 
مدينتان  كانت  »عندما  جرى  ما  بدليل  الحوار،  لتحقيق 
ليبيتان على شفير حرب )الزنتان ومصراتة(، لكنهما وجدتا 

حلوال وهو ما يشكل خطوة بالغة األهمية«.
وهو النهج نفسه الذي حمله تصريح رئيس مجلس األمة 

الجزائري عبد القادر بن صالح، خالل القمة العربية بالمملكة 
العربية السعودية األحد، بأن األزمة في ليبيا محل انشغال 
المصالحة  باتفاق  االقتداء  إلى  األطراف  »كل  داعيا  بالده، 
بين الزنتان ومصراتة، استكماال لمسار السالم«، معربا عن 
كل  وبين  ليبيا  ربوع  كل  المسار  هذا  »يعم  أن  في  أمله 

أطيافها، لتحقيق المصالحة والوفاق الوطنيين«.
االنخراط  أن  على  الجزائري  األمة  مجلس  رئيس  وشدد 
والتجاذبات،  الصراعات  كل  سينهي  المصالحة  أجواء  في 
يكون  مدنية،  سلطة  تحت  موحد  جيش  تأسيس  لصالح 
لليبيا  الترابية  والوحدة  األمن  على  الحفاظ  على  قــادرا 
الجزائري  المسؤول  وجدد  اإلرهــاب،  مكافحة  ويستطيع 
السياسي  الحل  تعزيز  أجل  العمل »من  تكثيف  إلى  الدعوة 
والسلمي لهذه األزمة«، التي قال إنها »تبقى محل انشغال 

واهتمام الجزائر«.
كما أكد »دعم الجزائر لمسار التسوية الذي ترعاه األمم 
المتحدة، ومواصلتها العمل على تقريب وجهات النظر بين 
الفرقاء الليبيين، وتشجيعهم على الحوار الشامل والمصالحة 
لليبيا حفاظا على  العليا  المصالح  العنف، وتغليب  لغة  ونبذ 

سيادتها ووحدة ترابها وانسجام شعبها«.
وما بين المخاوف التي تؤرق منظومة األمن القومي في 
الجزائر، والمساعي التي ال تحظى بصخب إعالمي، تتمسك 
الملف  الفاصل بين المساعدة والتورط في  الجزائر بالخط 
االهتمامات  أجندة  رأس  على  الليبي  الملف  يبقى  الليبي، 
الهواجس  يبدد  ليبيا  من  حل  انتظار  في  الجزائرية، 

الجزائرية.

نازحي  مخيمات  في  اإلنساني  الوضع  أصبح 
وسط  »كارثيا«،  القطف  قرارة  في  تاورغاء 
الطقس  حالة  و  الملف،  هذا  لحل  مماطلة 
موجة  نازحة  عائلة   284 تقاوم  إذ  السيئة، 
في  أوضاعهم  حولت  باألتربة  محملة  رياح 

الصحراء إلى مأساة دائمة. ا
والمعيشية  الصحية  ــات  األزم وتــزايــدت 
قرارة  مخيمات  في  النازحون  يواجهها  التي 
أجبرت  فقد  شهرين،  من  أكثر  منذ  القطف 
مالزمة  على  النازحين  السيئة  الطقس  حالة 
عن  األحيان  بعض  في  تعجز  التي  خيامهم 
والرياح،  الشديدة  الحرارة  من  حمايتهم 
األمــان  ــالذات  م من  تبقى  مما  وحرمتهم 
تقطعت  الذين  النازحين  لدى  الصحراء  في 
خيام  في  الصحراء  عراء  وسط  السبل  بهم 
من  تمكنهم  عدم  بسبب  مؤقتة؛  عشوائية 

العودة إلى ديارهم حتى اآلن.
اهلل  جــاب  ــواب،  ــن ال مجلس  عضو  يقول 
أهالي  ــودة  ع قضية  ملف  إن  الشيباني، 
التجميد،  مرحلة  دخل  لمدينتهم  تاورغاء 
البؤس  مبديا اندهاشه من أن مشهد خيام 
اإلحساس  يحرك  يعد  لم  القطف،  قرارة  في 
وبدأ  اإلنسانية،  والمأساة  والعار  بالعيب 

يأخذ طريقه إلى األدراج .

في  الرئاسي  المجلس  تحركات  وخفتت 
أول  كــان  أن  بعد  النازحين،  ــودة  ع ملف 
آخر  كان  إذ  األهالي،  عودة  موعد  حدد  من 
رئيس  استقبال  هو  المضمار  هذا  في  تحرك 
بلدية  عميد  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس 
مارس   24 في  كرواد  عمر  مصراتة مصطفى 
حكومة  ــتــزام  »ال الــســراج  ــدد  وج الماضي، 
الوفاق الوطني بالعمل على تنفيذ ما تضمنه 

اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة«،
»ال  الشيباني  يقول  السياق  هــذا  وفــي 
أو  تصريحا  الرئاسي  المجلس  مــن  ــرى  ن
يجري،  الذي  وما  جرى،  ماذا  للناس،  بيانا 
المجتمع  يدعمه  ال  ولــمــاذا  يفعل،  ــاذا  وم
مسلحة  جماعات  وتمرد  غرور،  ضد  الدولي 
للقوات  األعلى  القائد  بصفته  أوامــره  على 

المسلحة«.
ــازحــون كافة  ــن ال أمــهــل  الــمــقــابــل،  فــي 
عودتهم  ملف  حلحلة  على  القائمة  الجهات 
إلى ديارهم إلى ماقبل شهر رمضان المقبل 
لعودة  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  قــال  إذ   ،
القطف  قـــرارة  مخيم  فــي  ــاورغــاء  ت أهــالــي 
أعلنوا عن دعوات  األهالي  إن  أحمد شرتيل: 
كافة  متحملين  جبرا،  مدينتهم  بدخول 
المشهد  تعقد  حال  الموت  حتي  العواقب 

أكثر من ذلك .
لألمم  الــســامــيــة  المفوضية  ــدرت  ــ وق
تقريرها  في  الالجئين،  لشؤون  المتحدة 

بنحو  تاورغاء  من  النازحين  عدد   ، الشهري 
المخيمات مطلع  واستقبلت  ألف شخص،   40
األمم  مكتب  بعثة  من  ــدا  وف الشهر  هــذا 
االنسانية لإلطالع  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
أهالي  يعيشها  التي  اإلنسانية  األوضاع  على 

وقفة  األطــفــال  ونفذ  بالمخيم،  ــاء  ــاورغ ت
الدولية  المنظمات  وفــد  ــام  أم احتجاجية 
التي  ــألوضــاع  ل استنكارهم  عــن  تعبيرا 
يعيشونها داخل المخيمات منذ سنوات، كما 
جدية  بخطوة  القيام  بضرورة  الوفد  طالبوا 

لتنفيذ قرارعودتهم إلى مدينهم.
وأعيان  شيوخ  مع  المنظمات  وناقشت 
اإلنسانية  المساعدات  توفير  سبل  تاورغاء 

الضرورية وتقديمها إلى العائالت النازحة.
النازحة  الــعــائــالت  ــدد  ع أن  ــى  إل يــشــار 
مدينة  قرب  القطف  قرارة  بمخيم  الموجودة 
وفق  عائلة،   284 بنحو  قــدرت  وليد  بني 
للمجلس  التابعة  الرصد  لجنة  إحصائية 

المحلي تاورغاء.
في  المقيمة  النازحة  العائالت  تــزال  وال 
العودة  رحلة  إكمال  أمل  على  القطف  قرارة 

مع  المصالحة  اتفاق  وتنفيذ  مدينتهم  إلى 
مطلع  منذ  رحلتهم  توقفت  أن  بعد  مصراتة 

فبراير الماضي إثر تعثر تنفيذ االتفاق.
توجهت  مؤخرا،  جرى  اتفاق  على  وبناء 
كلم   40 )تبعد  تاورغاء  إلى  العائالت  مئات 
شرق  جنوب  كلم  و240  مصراتة  جنوب 
تعارض  مسلحة  مجموعات  لكن  طرابلس(، 
قبل  التفتيش  نقاط  عند  منعتهم  االتفاق 
المدينة، وذلك بعد رحلة هجرة بدأوها عام 

2011 بسبب دعمهم لنظام معمر القذافي.
وكان مسلحون من أهالي مدينة مصراتة 
تاورغاء  أهالي  عودة  منعوا  قد  الغاضبين 
مقررة  كانت  والتي  مدينتهم  إلى  النازحين 
اتفاق  على  بناء  الماضي  فبراير  بداية  في 
وتــاورغــاء،  مصراتة  مدينتي  عن  ممثلين 
المؤدية  البوابات  بإغالق  المسلحون  وقام 

إلى المدينة.
الوطني  الــوفــاق  حكومة  أن  إلــى  يشار 
مدينتهم  إلى  األهالي  عودة  موعد  أعلنت 
بين  االتفاق  بعد  وذلــك  فبراير  مطلع  في 
في  ومصراتة  تاورغاء  مدينة  من  لجنتين 
وجبر  النازحين  عودة  على  الماضي  يونيو 

الضرر.
أكثر  منذ  نزحوا  المدينة  أهالي  أن  يذكر 
السابع  ثورة  أحداث  عقب  سنوات  ست  من 
2011 وعلى خلفية  عشر من فبراير في عام 

اتهامهم بمساندة النظام السابق.

محليات04 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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وسط اتصاالت مع جميع األطراف السياسية

»أجندات أجنبية« في ليبيا تقلق الجزائريني

تاورغاء في »ثالجة الكوارث«: وضع مأساوي.. وتباطؤ رسمي

● جلسة من ملتقى البلديات في طرابلس مارس الماضي

● وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل والمبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة

● أطفال من تاورغاء في وقفة احتجاجية خالل زيارة وفد أممي للمخيمات

● األطفال يدفعون فاتورة األزمة االنسانية  في مخيمات قرارة القطف● أوضاع كارثية في مخيمات تاورغاء تحت تأثير الطقس السيئ

السياحة الصحراوية الجزائرية تكبدت 
خسائر بسبب الوضع األمني في ليبيا

نائب بالبرلمان: ملف النازحين 
دخل مرحلة البرود.. وال نسمع 

تصريحات من »الرئاسي«

األطفال نظموا وقفة احتجاجية أمام 
وفد لمنظمات دولية زار المخيمات

وزير الخارجية الجزائري: اتصال شبه 
دائم مع جميع األطراف الليبية

بعد رفض »األعلى للقضاء« مقترح تسلم السلطة

لجنتي  على  ضغوطهم  البلديات  عمداء  يكثف 
في  لإلسراع  والدولة  النواب  لمجلسي  الحوار 

تشكيل حكومة موحدة خالل الفترة المقبلة.
ووصف عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن 
الوسط«  »بوابة  إلى  تصريح خاص  في  يوسف 
الماضية  الــحــوار  لجنتي  اجتماعات  ــيــوم،  ال
بـ»الغامضة« و»غير الشفافة«، معتبًرا أن الصراع 
اللجنتين هو صراع على مصالح بين أفراد  بين 

وليس من أجل المصلحة العامة.
منسًقا  الجمعة  سوق  بلدية  عميد  واختير 
الذي  ليبيا،  بلديات  عمداء  ملتقى  للجنة  عاًما 
البلديات  اجتماع عمداء  االتفاق عليها خالل  تم 
والذي  الماضي،  مــارس  طرابلس  في  الثاني 
يتولى اإلشراف على حوار مباشر بين اللجنتين.

وأكد بن يوسف أنه جرى التواصل مع المجلس 
المقترح لتسليم السلطة  ،الجسم  األعلى للقضاء 
حل  إيجاد  في  الحوار  لجنتي  فشلت  حال  في  له 
يوًما  ثالثين  مهلة  منحهم  خالل  من  لألزمة، 
القضاء  قابلة للتجديد، لكنه قال »أبلغنا مجلس 
بأنه ال يوجد أي سند قانوني أودستوري يشرعن 

تسلمه للسلطة في حال فشل لجنتي الحوار«.
ملتقى  شكلها  التي  الحوار  لجنة  وتتكون 
بنغازي،  سبها،  بلديات  من  البلديات  عمداء 

إدري،  أوباري،  جادو،  الزاوية،  زليتن،  السبيعة، 
على سوق  عالوة  والقبة،  األشهب،  بئر  الجفرة، 

الجمعة.
اجتماعين  عقدوا  البلديات  تلك  عمداء  وكان 
في بلدية سوق الجمعة مؤخًرا، وجرى التواصل 
ومستشاره  سالمة  غسان  األممي  المبعوث  مع 
الجمعة،  سوق  بلدية  عميد  وحسب  السياسي، 
ملتقى  يمارسه  الــذي  بالضغط  سالمة  رحب 
مرتقب  باجتماع  متعهًدا  البلديات،  عمداء 
وعمداء  الــحــوار  لجنتي  وبحضور  بإشرافهم 

البلديات داخل البالد.
في  البلديات  ملتقى  بيان  أن  الــى  يشار 
قد  كان  الماضي  مارس  انعقد  الذي  طرابلس 
زمام  باستالم  للقضاء  األعلى  المجلس  طالب 
أمور البالد خالل شهر من تاريخ ختام الملتقى، 
إذا لم يتفق مجلسا النواب والدولة على تعديل 
وطنية  حكومة  وتشكيل  السياسي  االتــفــاق 

جديدة .
وكان رئيس المجلس المحلي العجيالت كمال 
عمار زايد، رد على االنتقادات لملتقى البلديات 
أي  »عن  بالقول:  السياسي  الشأن  في  بالتدخل 
وأضــاف:  المنتقدون«،  يتحدث  خدمي  جانب 
»الجانب الخدمي انعدم نهائًيا، ونحن نبحث عن 
شغلهم  الذين  الساسة  عند  المواطن  خدمات 
خدمة  على  وفضلوها  المناصب،  على  الصراع 

المواطن«.

إنذار أخير من األهالي: عائدون قبل رمضان ولو بـ »اإلجبار«

قرارة القطف )بني وليد( – الوسط

الوسط: أسماء بن سعيد

الجزائر: عبد الرحمن أمني

البلديات تكثف الضغوط على لجنتي الحوار



الخارجية،  للعالقات  ــي  األوروب المجلس  حذر 
الليبي  للجيش  العام  القائد  نفوذ  تراجع  من 
المشير حفتر المحتمل بسبب متاعبه الصحية، 
مؤكًدا أن له »عواقب على استقرار شرق ليبيا، 
وأنشطة دول إقليمية راهنت عليه وعلى الجهود 
الدبلوماسية لتوحيد الجهات السياسية واألمنية 

المفتتة في ليبيا«.
وقال المجلس وهو هيئة بحثية تقوم بتنفيذ 
تحليل لصالح االتحاد األوروبي، في تحليل نشره 
ألمت  التي  الصحية  الوعكة  إن  األربعاء،  اليوم 
ليبيا،  شرق  في  القوي  الرجل  خليفة  بالمشير 
»تطور يمثل نقطة انعطاف في الوضع السياسي 
الهش في ليبيا، واحتمال وجود فراغ في المشهد 
السياسي الليبي، يمكن أن يؤدي بسهولة إلى 
حدوث محاوالت انقالبية داخل الجيش الوطني 

أو إثارة عدم استقرار أوسع في ليبيا«.
وأضاف المجلس: »في الواقع، لسنا متأكدين 
من أنه مريض جًدا حًقا، وبمجرد ظهور أنباء 
ليبيا  في  الشائعات  بدأت مطحنة  مرضه،  عن 
تدخل  استدعى  ما  ــاق...  وس قدم  على  تسير 
العميد  للجيش  العامة  القيادة  باسم  الناطق 
أحمد المسماري للرد على الشائعات بالقول إنه 
ُأدخل المستشفى )إلجراء الفحوصات الطبيعية( 

وسيعود إلى ليبيا في غضون أيام«.
وتابع »سواء أكان حفتر على قيد الحياة أم 
ميًتا أم في مكان ما، فقد أبرزت أحداث األسبوع 
الماضي وفاته، إنه بعد كل شيء يبلغ من العمر 
خمسة وسبعين عاماً، إال أن المشير حفتر قام 
بإعداد ولديه خالد وصدام للخالفة، ومنحهما 
أدواًرا قيادية وإبقائهما متورطين بشكل كبير 

في عالقاته الدبلوماسية«.
وأضاف أنهما »يفتقران إلى دعم عميق في 
الجيش الوطني الليبي، لكن نظرًا لعدم وجود 
هما  ــح  األرج على  فإنهما  آخرين،  مرشحين 

الفرصة الوحيدة للقيادة الحالية«.
الذي  الناظوري  الرازق  »عبد  أن  إلى  وأشار 
رئيس  ذلك  في  بما  األدوار  العديد من  شغل 
هيئة األركان والحاكم العسكري الشرقي، وآخر 
منصب رئيس مركز العمليات األمنية المشتركة 
خالل  من  المفضل  الخليفة  هو  بنغازي،  في 
الشائعات الليبية، لكنه ال يزال غير محبوب في 

أوساط بعض الدوائر االنتخابية الرئيسية«.
آخرين  »قــادة  إن  ــي  األوروب التقرير  وقــال 
رفيعي المستوى ينحدرون من قبيلة الفرجان، 
التي ال تأتي من شرق ليبيا، ويمكن أن يعكس 
تعيين فرجاني آخر خطوط الصدع القبلية التي 
المنظومة، حيث إن  إلى تفتيت  بالفعل  تهدد 
قبائل شرق ليبيا تتمتع حالًيا بدور أمني مسيطر، 
المزيد  سيقبلون  أنهم  فيه  المشكوك  ومن 

من قيادة الفرجان«. وتابع التقرير، أنه »نظرًا 
بين  الليبي  الجيش  في  الداخلية  لالضطرابات 
القوات النظامية والقوات القبلية والميليشيات 
السلفية البارزة–الذين كانوا يحتجون بعنف على 
اعتقال أحد قادتهم منذ فبراير- فإن فقدان حفتر 
يمكن أن يؤدي بسهولة إلى انهيار المؤسسة 
التي أنشأها )..( يبدو أن عدم االستقرار المتجدد 

هو إرث حفتر على األرجح«.
وقال المجلس األوروبي أيًضا إن »اإلمارات 
استثمرت بقوة في نجاح حفتر، فمنذ عام 2016 
حافظ اإلماراتيون على قاعدة جوية في المرج 
الجوي  األمن  وقدموا  حفتر،  مقر  من  بالقرب 
السيطرة  من  الليبي  الوطني  الجيش  ليتمكن 
على الهالل النفطي، كما أنهم لعبوا دورًا فعاالً 
بنغازي  عن  الدفاع  كتائب  تقدم  مقاومة  في 
»فقد  من  المجلس  وحــذر   ،»2017 عام  في 
اإلماراتيين الثقة في الجيش الوطني الليبي«، 
الجوي، فإن  إذا »سحبوا دعمهم  أنهم  مؤكًدا 
المجموعات العديدة المعارضة لـلجيش الليبي 
بما في ذلك الجماعات المتطرفة التي طردت من 

بنغازي قد تستغل اللحظة«.

فرصة لسالمة
لكن المجلس، قال إنه »رغم هذه المخاطر، 

أيًضا  فرصة  يمثل  المحتمل  حفتر  غياب  فإن 
لمبعوث األمم المتحدة في ليبيا غسان سالمة 
غياب   )..( الليبية  األزمة  لحلحلة  خطته  إلنفاذ 
حفتر عن الجيش الوطني يقضي على عقبة تمنع 
للجيش  التابعة  النظامية  القوات  بين  التعاون 
وغيرها من الجماعات المقاتلة القوية مثل تلك 
الموجودة في المجلس العسكري في مصراتة«.

المختلفة  المجموعات  »انفصال  أن  وتابع 
عن الجيش سيسمح لسالمة بإشراكهم بشكل 
فردي. فعلى سبيل المثال، يمكن اآلن أن تبدأ 
عملية المصالحة مباشرة بين القبائل الشرقية 
والسكان الحضريين في بنغازي، الذين نزحوا 
خالل سيطرة حفتر في عام 2014، وهذا بدوره 
يمكن أن يقوض إمكانية استئناف العنف بين 
الفصيلين، وينتج استقراًرا دائًما أكثر من ذلك 

الذي أحدثه نجاح حفتر العسكري«.
وأكد المجلس األوربي للعالقات الخارجية، أن 
»مفتاح النجاح في احتواء العنف بعد حفتر هو 
التأكيد بسرعة وبقوة على عملية دبلوماسية 
موسعة جديدة، يمكن لالتحاد األوروبي والدول 
األعضاء فيه أن يكون لهم دور فعال فيها، عن 
الجيش  من  المتفرقة  األجــزاء  تشجيع  طريق 
العسكرية والسياسية،  المحادثات  الوطني في 
عالوة على ذلك، يمكنهم توطيد وجود هذه 
الفوائد  وعــرض  الجديدة،  التصالحية  البيئة 
المحتملة لها من خالل استخدام فترة االرتباك 
الحالية لدفع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري 

للموافقة على تعديالت االتفاق السياسي«.
»مضاعفة  إن  ــي  األوروبـ المجلس  ــال  وق
الجهود الرامية إلى إنشاء وحدة سياسية رفيعة 
المستوى بين مجلسي النواب والدولة، ستجعل 
أوروبا وليبيا أكثر استعدادًا لها وتمنع سلسلة 
من األحداث التي قد تؤدي إلى جولة أخرى من 

الصراع«.

االستقالل  دستور  تفعيل  مؤتمر  دعوة  لقيت 
محمد  األمير   ، الدستورية  الملكية  وعــودة 
للعودة  السنوسي  المهدي  الرضا  الحسن 
وسلطاته  مسؤولياته  لـ»مباشرة  للبالد 
لنصوص  طبقا  للبالد  ملكا  الدستورية 
األمير  إعراب  بعد  واسعا  اهتماما  الدستور«، 
وخدمة  المسؤولية  لتحمل  االستعداد  عن 
»وسائل  خالل  من  الشعب  عبر  إذا  الشعب 
في  رغبته  عن  النزيه«  الحر  االختيار  وطرق 
لكن  وللملكية،  االستقالل  لدستور  العودة 
زال  ال  الدعوة  تلك  تأثير  أن  اعتبروا  محللين 
لجعلها  الالزم  الزخم  يكتسب  ولم  محدودا 

أمرا واقعا.
البيان الختامي للمؤتمر، الذي عـقد السبت 
إلى  »العودة  سماها  ما  على  أكد  الماضي، 
انتهت  ما  آخــر  وفــق  الدستورية  الشرعية 
وتفعيل  1969م  أغسطس   31 يــوم  عليه 
حاز  الــذي  الليبية  بدستورالمملكة  العمل 
واعتراف  المؤسسين  اآلباء  بتوافق  شرعيته 
األمــم  ــا  ودع وإشــرافــهــا«.  المتحدة  ــم  األم
القانوني  وواجبها  بدورها  لـ»القيام  المتحدة 
إلى  للعودة  الليبيين  مساعدة  في  واألخالقي 

الشرعية واستئناف الحياة الدستورية«.
المؤتمر»احترام  في  المشاركون  وطالب 
دستور  في  المتمثلة  الدستورية  الشرعية 
الزاوية  حجر  يعد  ــذي  ال الليبية  المملكة 
في  االستقرار  الستعادة  الوحيد  والمدخل 

ربوع الوطن كافة«.
في  »الــبــدء  إلــى  الختامي  البيان  ــار  وأش
دستور  رجــوع  آلية  تجهيز  الخطوات  اتخاذ 
الحال  عليه  كان  ما  إلى  المؤسسين  األجداد 
التوصيات  وضع  ليتسنى   1969  9--1 قبل 
إلى  البيان  ولفت  التنفيذ«،  موضع  المذكورة 
وإنما  لمقترح  واليسوق  رؤية  »اليفرض  أنه 
نافذ  وبدستور  قائمة  بشرعية  فقط  يتمسك 
اليلغيه انقالب وال تنال منه مغامرة مغتصب 
وبرلمانه  الشعب  لغير  واليسوغ  السلطة، 
وتبدال  تعديالت  عليه  يجري  أن  الملكي 

بإرادته الحرة المستقلة حين يشاء«.
الناشطين ينادون  يشار إلى أن عددا من 
الملكي  النظام  إلى  بالعودة  آلخر  حين  من 
الذي كان  الليبي  الدستور  ليبيا، واعتماد  في 
معموال به في حقبتي الخمسينات والستينات 

والمعروف بدستور 1951.
قال  الــدعــوة،  على  ــوري  ف فعل  رد  وفــي 
المهدي  ــا  ــرض ال الــحــســن  محمد  ــر  ــي األم
المؤتمر  إلى  وجهها  كلمة  في  السنوسي، 
وهم  عليه  ويشكرهم  اجتماعهم  يقدر  »إنه 
وطني  ــوار  وح ــراك  ح إطــار  في  يتشاورون 
ديمقراطي علني بعيد عن المؤثرات الخارجية 
هذا  »أن  وأضـــاف:  والــدولــيــة«.  اإلقليمية 
الجهد ينتج واقعا ملموسا على األرض بعيدا 

وعن  السياسية  والمناكفات  التعقيدات  عن 
أبناء  بين  الفتن  ــارة  وإث الصراعات  تصعيد 

ليبيا«.
يمكن  »ال  المؤتمر  أن  السنوسي  وأكــد 
وطنية  ــروح  ب وطني  جهد  بأنه  إال  وصفه 
الصور  تعكسها  مستقلة،  حرة  ليبية  ونكهة 
والتي  والكلمات،  والحضور  المكان  وطبيعة 
وخطوات  ــور  وص مشاهد  لــأذهــان  تعيد 
المؤتمر  أن  إلى  الفتا  ــداد«،  األج وذكريات 
نحو  جديدة  خطوة  ويخطو  سبق  ما  »يؤكد 
بلوغ الهدف، وأيسر وأقصر الطرق لحل أزمة 
وسيادته  استقالله  على  والمحافظة  الوطن 
األمثل  والتوظيف  وترابه  نسيجه  ــدة  ووح
االستقرارواألمن  ظل  في  وثرواته،  لخيراته 

واألمان والسلم والسالم«.
»أن  إلى  السنوسي  محمد  األمير  وأشــار 
والصراع،  الجدال  وعبثية  الفوضى  تجاوزآثار 
يكون بالعودة إلى الدولة الليبية في شكلها 
قواعده  ــى  وأرس أسسه  ــذي  ال ومضمونها 
االستعمار  كافحوا  الذين  المؤسسون  اآلباء 

وحققوا االستقالل«.
إلــى  الــســنــوســي  محمد  ــر  ــي األم ودعـــا 
الثقة  أجواء  واستعادة  الحقيقية  »المصالحة 
األحقاد  صفحات  وطــي  الوطنية،  واللحمة 
بالكف  تعالى  اهلل  وتقوى  والنزاع،  والصراع 
ــراض  األعـ واســتــبــاحــة  ــاء  ــدم ال عــن سفك 

واألموال«.
على  المحافظة  »أهــمــيــة  على  وشـــدد 
الوطنية،  والــوحــدة  والسيادة  االستقالل 

وعدم السماح ألي أياد أو جهات خارجية أن 
على  وصراعها  ونفوذها  امتدادها  تمارس 

التراب الليبي«.
وفي مارس الماضي دعت مجموعة تطلق 
لتفعيل  الوطني  المؤتمر  اسم  نفسها  على 
لليبيا،  الملكية  وعــودة  االستقالل  دستور 
يوم  طرابلس،  العاصمة  في  ملتقى  لعقد 
ووجهت  القادم.  أبريل   14 الموافق  السبت 
ويحمل  نشرته  الذي  إعالنها  في  المجموعة 
في  الملكية  الحقبة  إبان  العهد  ولي  صورة 
وبعثة  الدبلوماسية  للبعثات  الدعوة  ليبيا، 
ومشايخ  وأعيان  ليبيا،  في  المتحدة  األمــم 
والجنوبية،  الــشــرقــيــة،  المنطقة  ونــخــب 

واألمــازيــغ،  والــطــوارق  التبو  عن  وممثلين 
طرابلس،  العاصمة  مــن  ونــخــب  ــان  وأعــي

والمنطقة الغربية.
السياسي  المحلل  السياق، يقول  وفي هذا 
عــودة  ــى  إل ــوة  ــدع »ال إن  ــي  األوجــل عطية 
حججها  ولديها  سلمية  دعــوة  الملكية، 
عليها«،  تستند  التى  والقانونية  السياسية 
ولم  محدودا  زال  ال  »تأثيرها  أن  اعتبر  لكنه 
يكتسب الزخم الذي يجعل منها قوة سياسية 
الجادة  والخيارات  البدائل  ــدى  وإح فعالة 
اللحظة  هــذه  حتى  فهي  البالد  لمستقبل 

ترتكز على التاريخ وحجج الشرعية«.
 « الملكية  عــودة  إلــى  الداعين  إن  ــال  وق
لم يعش عصر  ليبيا  غالبية سكان  أن  تناسوا 
تطلع  لم  الغالبية  بل  دستورها..  أو  المملكة 
أن   « مضيفا  حياتها«،  في  دستور  أي  على 
الشرعية السياسية أمر متغير وال يمكن حسمه 
بل  المحاكم،  عبر حكم  أو  القانون وحده  عبر 
خلق  على  والــقــدرة  القوة  مــوازيــن  تصنعه 
اإلقليمية  والتفاهمات  المحلية  التحالفات 

والدولية وعلى التأثير في الرأي العام«.
الطرح  وتحديث  »تجديد  األوجلي  وحث 
رؤى  وطرح  الشباب،  قطاعات  نحو  واالتجاه 
صنعها  في  يشاركون  مستقبلية  وبــرامــج 
محمد  داعيا.»األمير  معها«،  ويتفاعلون 
بجدية  السياسي  الحراك  في  يسهم  أن  إلى 
وحضور وتفاعل مستمرين وأن يخلق قاعدة 
والحوارات  التواجد  خالل  من  الناس  بين  له 

واللقاءات«.
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البيان الختامي: خطوات 
لتجهيز آلية رجوع دستور 

األجداد المؤسسين

األمير السنوسي يدعو 
لمصالحة حقيقية واستعادة 

أجواء الثقة واللُحمة الوطنية

سبها بدون مخابز األحد املقبل

سيالة: مستعدون لتقديم تنازالت
بشر: تراجع عدد 

املهاجرين املحتجزين 
إلى 5.2 آالف مهاجر

مطار طبرق يطلب تدخال عاجال

السفير اإليطالي: ليبيا ليست دولة فاشلة

قرر أصحاب المخابز ونقابة المخابز في سبها، 
العاملة في  المخابز  العمل وإغالق  التوقف عن 
لم  إذا  المقبل  األحد  يوم  من  اعتبارا  المدينة 
يتم إمدادهم بالوقود من قبل شركة البريقة 
بعد  القرار  إعالن  وجاء  والغاز،  النفط  لتسويق 
المحلي  المجلس  بقاعة  الثالثاء،  عـقد  اجتماع 
المخابز  نقابة  ضم  سبها،  بمدينة  عبدالكافي 

بالمدينة وأصحاب المخابز.
سبها  في  المخابز  نقابة  رئيس  ــح  وأوض
ناقش  االجــتــمــاع  أن  الفرجلي  عبدالسالم 
لتشغيل  ــالزم  ال الوقود  توفر  عدم  »مشكلة 
في  الوقود  أزمة  لجنة  توقفت  أن  بعد  المخابز 

سبها عن صرفه للمخابز العاملة بالمدينة«.
وقال الفرجلي: »لقد قررت النقابة وأصحاب 
عملها  عن  والتوقف  المخابز  إغــالق  المخابز 
إمدادنا  يتم  لم  إذا  المقبل  األحد  من  اعتبارا 

رفضت  أن  بعد  البريقة  شركة  من  بالوقود 
لجنة أزمة الوقود بسبها صرف الوقود للمخابز 

بعد وصول كميات منه إلى مستودع سبها«.
وأشار إلى أن مدينة سبها بها »120 مخبزا 
بشراء  ونقوم  الــدولــة  من  دعــم  أي  تجد  ال 
مكونات الخبز من السوق السوداء الذي أصبح 
دينارا«،   150 بـ  الواحد  الدقيق  قنطار  فيه 
الديزل  وقود  بتوزيع  المعنية  »الجهات  مطالبا 
النفطي  سبها  مستودع  من  المخابز  على 

مباشرة دون أي وسيط«.
مخبز  صاحب  محمود  إبــراهــيــم  ــاف  وأضـ
حالة  »في  سبها  مخابر  أن  الوسط«  لـ»بوابة 
يرثى لها بسبب عدم توفر الوقود من مصدره 
المخابز  »إمــداد  أن  على  مشددا  الرئيسي«، 
المحطات  عن  بدال  المستودع  من  بالوقود 

سيحل المشكلة«.

بحكومة  الخارجية  وزير  بمهام  المفوض  أكد 
رئيس  »اســتــعــداد  سيالة،  محمد  ــاق،  ــوف ال
مع  للتعاون  الوطني  الوفاق  حكومة  وأعضاء 
الفتا  إيجابية«،  بكل  بالجميع  واللقاء  الجميع 
إلى أنهم »منفتحون وشفافون سواء في طرح 
تنازالت  تقديم  في  ،أو  والعراقيل  المشاكل 
األطراف  وتشجيع  السياسية  العملية  وتسهيل 

على االنخراط في الحوار«.
الوزاري  باالجتماع  كلمته  في  سيالة  ورأى 
األحداث  »أن  الثالثاء  األفريقي  االتحاد  للجنة 
في  الماضية  السنوات  مدى  على  المتوالية 
الليبية  لألزمة  عسكري  الحل  بأنه  أثبتت  ليبيا 
وأن الحل لن يكون إال من خالل حوار سياسي 
بدون  األطــراف  جميع  يضم  وتوافقي  شامل 
الفرقاء  جميع  سيالة  ودعا  طرف«،  ألي  إقصاء 
المصلحة  »تغليب  إلى  ليبيا  في  السياسيين 
والفئوية  الشخصية  المصالح  على  الوطنية 

إليه األوضاع في  آلت  الذي  التدهور  للحد من 
البالد على مختلف الصعد والعمل معآ من اجل 
العصرية  الديمقراطية  المدنية  الدولة  بناء 

القوية والمتماسكة فقد«.
المؤسسة  توحيد  ضـــرورة  الــوزيــر  ــد  وأك
السلطة  تحت  تكون  »وأن  واألمنية  العسكرية 
استضافتها  التي  باللقاءات  مرحبا  المدنية«، 
األخيرة  الفترة  في  العربية  مصر  جمهورية 
من  عليا  عسكرية  قيادات  بين  جمعت  والتي 

األطراف الليبية.
حكومة  وأعضاء  رئيس  »استعداد  عن  وعبر 
واللقاء  الجميع  مع  للتعاون  الوطني  الوفاق 
أنهم  ــى  إل الفتا  إيجابية«،  بكل  بالجميع 
المشاكل  »منفتحون وشفافون سواء في طرح 
وتسهيل  تنازالت  تقديم  في  ،أو  والعراقيل 
على  األطـــراف  وتشجيع  السياسية  العملية 

االنخراط في الحوار«.

أعلن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، العميد محمد بشر، انخفاض عدد 

المهاجرين المحتجزين في ليبيا بشكل واضح، 
إذ تراجع من 27 ألف شخص في مايو 2017 

إلى 5 آالف و200 مهاجر حاليا، وقال بشر إنه 
ترتب على هذا االنخفاض إغالق نحو 20 مركزا 
لالحتجاز منذ مايو الماضي، مؤكدا أنه لم يعد 

هناك في البالد سوى 32 مركزا مقابل 53 
مركز خالل الفترة نفسها.

وأوضح رئيس الجهاز أن المفوضية 
السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة تعتبر 

المهاجرين البالغ عددهم 5200 حاليا في 
ليبيا الجئين، ويفترض نقلهم إلى دول أخرى، 

موضحا أن معظم هؤالء قادمون من إثيوبيا 
والصومال وإريتريا.

وأضاف أن جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية شكل لجان تحقيق لمالحقة أي عامل 

في طواقمه متورط في تهريب البشر، واعترف 
بأن شروط اعتقال المهاجرين »غير مطابقة 
للمعايير«، مؤكدا: » نحاول تقديم حد أدنى 
من الخدمات لألكثر ضعفا وخصوصا النساء 
واألطفال«، وأشار إلى عدم علمه » بوجود 

مراكز اعتقال خارج سلطة جهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، كما تؤكد منظمات 

دولية، لكنه أوضح أنها على األرجح مراكز 
لتجميع المهاجرين يسيطر عليها مهربون، 

وفق وكالة فرانس برس.
وتقول المفوضية السامية لالجئين إن 

48 ألف الجئ مسجلين لديها، وتأمل في أن 
تنقل بين خمسة آالف وعشرة آالف منهم إلى 
دول أخرى في العام 2018, ورأى خبراء لألمم 
المتحدة في وثيقة سرية عرضت على الدول 
الـ15 األعضاء في مجلس األمن مطلع فبراير 

الماضي أن تهريب البشر يشهد زيادة في ليبيا، 
واتهموا القوات الليبية بمساعدة مجموعات 

مسلحة في سيطرتها على طرق الهجرة.
حسن  الــدولــي  طبرق  مطار  عــام  مدير  جــدد 
هليل، مطالبته للجهات المسؤولة بالدولة بما 
فيها مجلس النواب والحكومة الموقتة ومصلحة 
إلصالح  والعاجل  الفوري  بالتدخل  المطارات 
التشققات والتصدعات واإلنارة الخاصة بمهبط 
يحمد  ال  كارثة  ــوع  »وق من  محذرا  المطار، 

عقباها« في حال إهماله.
إن  الوسط«   « إلى  تصريح  في  هليل  وقال 
المدينة(  جنوب  كلم   25( الدولي  طبرق  مطار 
الرحالت  من  عدد  وبه  جيدة  بوتيرة  »يعمل 
الحقول  لرحالت  باإلضافة  والخارجية  الداخلية 
والمواقع النفطية لكن مع قدم المهبط وزيادة 
تصدعاته جراء هبوط طائرات الجامبو والشحن 
وغيرها تعرض إلصابات مختلفة باألطراف وهذا 

األمر قد يسبب كارثة كبيرة إلحدى الطائرات«.
الرئيسية  المهبط  إنــارة  أن  هليل  وأضــاف 

»وهي  الماضي  القرن  سبعينات  إلــى  تعود 
قديمة جدا ومتهالكة ومكشوفة فوق المهبط 
هبوط  حالة  في  السريعة  للرياح  وتتعرض 

الطائرات أو إقالعها«.
الجهات  خاطبت  المطار  إدارة  أن  ــد  وأك
يعد  والجميع  جــدوى  »دون  لكن  المسؤولة 
العون لكنهم لم يفوا بوعودهم تجاه  بتقديم 
للجميع  متنفسا  »أصبح  إنه  قال  الذي  المطار« 
بالمنطقة الشرقية وال توجد عليه أي مالحظات 

أو خروقات«.
مارس  شهر  نهاية  في  أنــه  هليل  ــر  وذك
للخطوط  تابعة  طــائــرة  »خــرجــت  الماضي 
ليال  الهبوط  أثــنــاء  مسارها  عــن  األفريقية 
كارثة  تقع  أن  وكادت  اإلنــارة  بسبب  بالمطار 
الطائرة  أن  إلى  مشيرا  للطائرة«،  إصطدام 

كانت تحمل على متنها 160 راكبا.

جوزيبي  ليبيا،  لــدى  اإليطالي  السفير  قــال 
هو  السلطة  وتقاسم  الــحــوار  إن  بيروني، 
السبيل الوحيد إلخراج ليبيا من حالة التشتت 
جريدة  مع  حوار  في  بيروني  واعتبر  الحالية، 
االثنين،  اإليطالية،  بيرجمو«  دي  »ليكو 
دولــة  بــل  فاشلة،  ــة  دول ليست  »ليبيا  أن 
على  الدولة  هيبة  لبسط  تسعى  مؤسساتية 
كامل أراضيها«، مؤكدا أن إيطاليا تعمل على 

دعم عملية االستقرار.
تصريحات  في  قال  اإليطالي  السفير  وكان 
والــظــواهــر  الــهــجــرة  مكافحة  إن  ســابــقــة، 
اإلجرامية هي أولوية مشتركة لليبيا وإيطاليا، 
االلتزام  يتمثل في  اإليطالي  الدور  أن  مؤكدا 
كالبحرية  الليبية  األجــهــزة  أداء  بتحسين 

وأجهزة  والحدود  السواحل  وحرس  الليبية 
مكافحة اإلرهاب.

خطة  دعم  في  مستمرة  »إيطاليا  إن  وقال 
العمل مع  المتحدة ومستمرة في  األمم  عمل 
إلحداث  الجهود  دعم  في  الدوليين  شركائها 
توافق بين المجلسين األعلى للدولة، والنواب 

لتعديل االتفاق السياسي«.
اجتماعي  برنامج  إلــى  بيروني  وتطرق 
يتمثل  التضامن«  »جسر  اســم  عليه  أطلق 
األكثر تضررا من  الليبية  المدن  في مساعدة 
مساعدات  وصول  إلى  مشيرا  الهجرة،  ملف 
وإلى  وصبراتة،  وزوارة  بوللي  القره  لمدن 
أخرى  لمدن  مساعدات  إلرسال  استعدادهم 

متضررة.

بعد دعوة مؤتمر تفعيل دستور االستقالل واستجابة األمير السنوسي

هل تعود امللكية إلى ليبيا ... ؟
طرابلس–الوسط

بروكسل–علي أوحيدة

»املجلس األوروبي« يحذر 
من »عواقب« غياب محتمل لحفتر

المشير حفتر قام بإعداد ولديه خالد 
وصدام للخالفة، ومنحهما أدوارًا 

قيادية وإبقائهما متورطين بشكل كبير 
في عالقاته الدبلوماسية«.

< خليفة حفتر

< منصة مؤتمر تفعيل دستور االستقالل وعودة الملكية الدستورية  



دراسة 06
www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
السنة الثالثة

العدد 126
اخلميس

3 من شعبان  1439 هــ
19  أبريل 2017 م

اقتصاد الحرب في ليبيا: النهب والتربح وخارطة التهريب
رصد المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا 
»اقتصاد  عليه  أطلق  ما  تطور  هاوس«  »تشاتام 
نمو  عن  خاص  بشكل  وتحدث  ليبيا،  في  الحرب« 
الدائرة  الحرب  نتيجة  واالبتزاز  التهريب  أنشطة 
قطاعات  تركيب  تغير  إلى  الفتًا  سنوات،  سبع  منذ 
الواسع  االنتشار  مع  جوهري  بشكل  التهريب 
للمجموعات المسلحة واألسلحة، وهو ما تسبب في 
العبين  ودخول  القدامى  الالعبين  من  كثير  إبعاد 

جدد.
الحرب  اقتصاد  بعنوان  تقرير  في  المعهد،  وقال 
في ليبيا: النهب والتربح وضعف الدولة«، إن قطاع 
 .2011 العام  منذ  كبيرة  تحوالت  شهد  التهريب 
أنشطة  على  القذافي  معمر  سيطر  السابق،  ففي 
والقبائل  العائالت  لبعض  فقط  وسمح  التهريب، 
»فرق  سياسة  إطار  في  بالمشاركة،  منه  المقربة 

تسد« التي انتهجها.
لكن سقوط القذافي سمح بـ»منافسة مفتوحة« 
مسارات  على  للسيطرة  المجموعات  تلك  بين 
التهريب، مع انهيار االتفاقات السابقة بينها. وقال 
التقرير إن أفراد وشبكات ومجتمعات، إثنية وقبلية 
في  الصدارة  على  تنافست  المدن،  في  ومجتمعات 

األسواق غير الشرعية الحيوية في ليبيا.
عن  صفحة،   36 في  جاء  الذي  التقرير،  وتحدث 
ليبيا،  في  الحرب«  »اقتصاد  تحكم  نماذج  ثالثة 
التي  القانونية  غير  األنشطة  من  سلسلة  وهي 
من  والتربح  الدولة  موارد  نهب  بهدف  تُمارَس 

حالة الفوضى الراهنة.
التي  األنشطة  إطار  تشكل  نماذج  ثالثة  ويتتبع 
ليبيا،  الحرب« في  يجري ممارستها داخل »اقتصاد 
قال إنها تطورت خالل السنوات الماضية، هي البيع 
وتوليد  التهريب،  عبر  والسلع  للبضائع  المباشر 
موضحًا  الدولة،  موارد  ونهب  واالبتزاز،  اإليجارات 
أن النماذج الثالثة ال تُمارَس بمعزل عن بعضها، 

بل هي متداخلة.
األسواق  تلك  على  تغييرات  حدوث  إلى  وأشار 
التهريب  مسارات  تطورت  إذ   ،2011 العام  بعد 
الرسمية  غير  للتجارة  مــســارات  من  بالصحراء 
األسلحة  لتهريب  قنوات  إلى  المهربة  للبضائع 

والوقود والمخدرات والبشر.
الوقود  مثل  المدعمة،  البضائع  تهريب  وأصبح 
واألرز وغيرهما، جزًءا حيويًّا من الحياة االقتصادية 
الشريط  ــول  ط على  الــمــتــواجــدة  للمجتمعات 
أنشطة  تأثر  إلــى  لفت  التقرير  لكن  الــحــدودي. 
البضائع  على  الدعم  من  جزء  برفع  أيضًا  التهريب 

وارتفاع أسعار المستهلكين.
وأكد المعهد البريطاني أن غياب سلطة الدولة 
وتحولت  التهريب،  أنشطة  مساحة  بتوسع  سمح 
مستوى  حيث  من  »صناعة«  إلى  األنشطة  تلك 

والتنظيم. التكامل 
العمل دون حماية، وهذا  للمهربين  وال يمكن 
حماية«،  »سوق  التقرير  سماه  ما  بظهور  سمح 
الحماية  عن  الباحثة  المسلحة  المجموعات  تخدم 
والمتعاملين  الغرض،  لهذا  مجموعات  واستئجار 
مباشر  بشكل  أيضًا  متورطون  السوق  هذه  في 

التهريب. في 
التهريب أنشطة 

مفصل  بشكل  هاوس«  »تشاتام  تقرير  وتحدث 
ثالث  إلى  وقسمها  ليبيا،  في  التهريب  أنشطة  عن 
البشر وتهريب  الوقود وتهريب  فئات، هي تهريب 

األسلحة والمواد المخدرة.
إلى  التقرير  لفت  الوقود،  تهريب  يخص  وفيما 
والمنتجات  الوقود  تهريب  عمليات  نطاق  اتساع 
وقسم  بالخارج،  أو  داخليًا  سواء  ليبيا  من  المكررة 
عبر  التهريب  فئات،  ثــالث  إلــى  الوقود  تهريب 
الحدود برًا وفيه يجري تهريب كميات صغيرة من 
الكبيرة من  البحر للشحنات  الوقود، والتهريب عبر 
إمدادات  مسار  تحويل  هي  التالية  والفئة  الديزل، 
السوق  في  بيعه  ثم  نفسها  ليبيا  داخــل  الوقود 

السوداء بأسعار أعلى من األسعار الرسمية.
وقود  لتهريب  جديد  نهج  ظهور  إلــى  ــار  وأش
المكررة  للمنتجات  يسمح  ما  البحر،  عبر  الديزل 
التحقيق  ويبرز  العالمية.  الوقود  أسواق  بدخول 
والمسيطر  خليفة،  فهمي  الليبي  أنشطة  حول 
على  الضوء  ليبيا،  في  التهريب  شبكات  أكبر  على 
أعقبت  إيطالية  تحقيقات  وكشفت  األنشطة.  تلك 
أنه   ،2017 أغسطس  في  خليفة  بن  على  القبض 
مليون   35 بقيمة  ديزل  وقود  تهريب  في  تسبب 
دوالر وصل محطات الوقود في إيطاليا وغيرها من 

الدول األوروبية.
أن  ــاوس«  ــ ــام ه ــات ــش تــقــريــر »ت ــح  ــ وأوض
أنشطة  من  نشاط  لكل  السياسي«  »االقتصاد 
تهريب  إن  وقال  اآلخــر،  عن  يختلف  التهريب 
األنشطة  مــن  الــحــدود  عبر  المكرر  الــوقــود 
عالنية  أكثرها  أشــكــال  عــدة  ــه  ول الــراســخــة، 
تعبر  المهربين  من  صغيرة  مجموعات  يتضمن 
وشاحنات  سيارات  وتستخدم  تونس  مع  الحدود 

حجمًا. أكبر  وقود  خزان  لتحمل  معدلة 
المنتجات  بــشــراء  المجموعات  تلك  وتــقــوم 
ثم  ليبيا  داخل  محليًا  المدعمة  باألسعار  المكررة 
تونس،  مع  الحدود  عبور  فور  أعلى  بسعر  بيعها 
دوالر،   0.75 بسعر  تونس  في  الوقود  لتر  ويُباع 

بينما يبلغ سعره 0.11 دوالر في ليبيا.
لتوزيع  التقرير عن وجود نماذج موسعة  وكشف 
والموانئ  التكرير  مصافي  من  مباشرة  النفط 
بشكل  ترتبط  النماذج  تلك  إن  وقال  والمخازن، 
جيدًا  وتتطلب وصواًل  الحرب«،  »اقتصاد  مع  وثيق 
اإلجرامية  والشبكات  ليبيا  في  الحماية«  لـ»أسواق 
مزورة،  أوراق  استخدام  أيضًا  وتتطلب  الدولية. 
في  بيعه  ثم  الوقود  بتفريغ  النقل  لشاحنات  تسمح 
من  بداًل  مسجلة،  وغير  رسمية  غير  وقود  محطات 

نقله إلى المحطات الرسمية المسجلة.
تحقيًقا  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأجــرت 
الماضي،  العام  نهاية  وأعلنت،  نفسه،  األمر  في 
وتصلها  تعمل  ال  مسلجة  وقود  محطة   87 أن 
إمدادات ثابتة من الوقود، من أصل 105محطات 

التحقيق. شملها 
من  كثير  مــســارات  تحويل  جانب  إلــى  هــذا 
إذ  الجنوب  في  خاصة  الــوقــود،  نقل  شاحنات 
دفع  مــا  الشاحنات،  اختطاف  حــوادث  تــكــررت 
لحماية  مسلحة  مواكب  إلرسال  النفط  مؤسسة 

األحيان. بعض  في  الشاحنات 
مسار  تحويل  يــجــري  ــان  األحــي بعض  ــي  وف
أخير  تقرير  كشف  إذ  ليبيا،  خارج  إلى  الشاحنات 
األمم  في  بليبيا  المعنية  الخبراء  لمجموعة 
دارفــور  إقليم  مــن  مجموعات  أن  المتحدة، 
شاحنات  مسار  تحويل  من  تتربح  السوداني 

اإلقليم. داخل  الوقود  لبيع  الوقود 
واردات  ارتفاع  إلى  البريطاني  المعهد  وأشــار 
 ،2012 العام  منذ   65% بنسبة  المكررة  المنتجات 
 ،2016 في  دوالر  مليار   2.9 إلى  وصلت  بتكلفة 
وكان   .2017 في  دوالر  مليار   5 إلى  قفزت  لكنها 
قال  الليبي  العام  للنائب  التابع  التحقيقات  مكتب 

ليبيا  كلف  الوقود  تهريب  إن  الماضي  العام  بداية 
مليارات   3.6( ليبي  دينار  مليارات  خمسة  قرابة 

دوالر( دون توضيح الفترة الزمنية.
الليبية  الدولة  أن  مسربة  تقارير  عن  ونقل 
المتوقع  الدخل  من  فقط   15% على  حصلت 
جرى  التي  المكررة  النفط  منتجات  ضرائب  من 
ونوفمبر  يناير  بين  الفترة  في  وذلك  توزيعها، 
سابًقا  قال  الليبي  المحاسبة  ديوان  وكان   .2017
ما  تهريبه،  يتم  المدعم  الوقود  من   30% إن 
مدار  على  سنويًا  دوالر  مليار   1.8 خسارة  يعني 

السابقة. أعوام  الخمسة 
تهريب البشر

لتهريب  مسارين  البريطاني،  المعهد  تقرير  ورصد 
المهاجرين غير الشرعيين في شمال وجنوب ليبيا، 
مقدرًا أرباح هذه التجارة بما يقارب من مليار دوالر.

 978 بلغت  البشر  تهريب  أربـــاح  إن  وقــال 
أنه من  إلى  2016، مشيرًا  العام  مليون دوالر في 

»األنشطة غير الشرعية األكثر ربحًا في ليبيا«.
الهجرة  أربــاح  نسبة  هــاوس«  »تشاتام  وقــدر 
المحلي  الناتج  إجمالي  من  بـ3.4%  الشرعية  غير 
 ،2015 العام  لليبيا الذي ُقدر بـ29 مليار دوالر في 
منوهًا إلى أن حصة شبكات التهريب في المنطقة 
تبلغ  حين  في  دوالر،  مليون   726.3 تبلغ  الجنوبية 
أرباح عبور البحر المتوسط بـ251.4 مليون دوالر.

في  ألًفا   163 إلى  المهاجرين  أعداد  وارتفعت 
حسب   ،2012 في  مهاجر  ألف   15 مقابل   2016
إحصائيات »تشاتام هاوس« الذي لم يوضح قاعدة 

البيانات التي استند إليها.
من  البشر  »تهريب  أن  ــى  إل التقرير  ونبه 
ليبيا«،  في  الحرب(  لـ)اقتصاد  الحيوية  المكونات 
سالمة  غسان  د.  األممي  المبعوث  عليه  أطلق  أو 

»االقتصاد األسود« .
الدولية  للشؤون  الملكي  المعهد  واتــهــم 
عبر  البشر  بتهريب  بالسماح  القذافي  »نظام 
متحدًثا  محدود«،  نطاق  في  لكن  المتوسط  البحر 
الصغيرة  المجموعات  »تحفيز  هما  هدفين  عن 
من  نوع  وممارسة  للنظام،  والئها  في  لالستمرار 

النفوذ السياسي أمام القوى األوروبية«.
التي  كافة  الضوابط  انهيار  إلــى  أشــار  لكنه 
زيادة  ليبيا  إذ سجلت   ،2011 القذافي بعد  وضعها 
أنشطة  في  وزيادة  المهاجرين  أعداد  في  ملحوظة 

تهريب البشر منذ 2013«.
و  التهريب  شبكات  بين  العالقة  إن  ــال  وق
المجموعات المسلحة تختلف بشكل واضح استنادًا 
يفضل  الجنوب،  ففي  المنطقة.  أو  الموقع  إلى 
قبلية  أو  إثنية  سواء  المحلية،  الروابط  المهربون 
أو عائلية، وذلك لضمان القدرة على التحرك بحرية 
مناطق  إلى  الوصول  وفور  صديقة«.  »مناطق  في 
إلى  المهاجرين  نقل  يجري  صديقة«  »غير  أخرى 
الكافية  الروابط  أيضًا  لديهم  آخرين  مهربين 

للتحرك بحرية إلى المحطة التالية.
وأضاف أن هذا هو النهج الذي تتبعه »مجموعات 
في  التهريب  عمليات  تنظم  والطوارق  التبو  من 
االنتقال  نقطة  سبها  منطقة  وتعد  الجنوب«، 
يديرون  من  بين  أي  المهربين،  بين  المشتركة 
الرحلة  يتولى  الحدود، ومن  عبر  المهاجرين  تدفق 

حتى شواطئ ليبيا.\
البالد،  شمال  في  التهريب  مسار  بشأن  أمــا 
»تشاتام  أوضح  الساحلية،  المدن  في  وخصوصًا 
تتورط  المسلحة  »المجموعات  أن  ــاوس«  هـ
إلى  مشيرًا  التهريب«،  عمليات  في  مباشر  بشكل 
المجموعات  إلى  رسوم  دفع  التهريب دون  صعوبة 
االنطالق  نقاط  على  األخيرة  تسيطر  إذ  المسلحة، 

قرب الساحل ونقاط انطالق القوارب«.
المجموعات  »سيطرة  إلــى  التقرير  وتطرق 
الرسمية  المهاجرين  احتجاز  مراكز  على  المسلحة 
فرصة  »يتيح  أنه  إلى  مشيرًا  الرسمية«،  وغير 
األموال،  على  للحصول  المهاجرين  البتزاز  سانحة 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  يملك  وال 

السلطة الكافية على تلك المجموعات«.
»إحدى  إنها  التقرير  فقال  الزاوية،  مدينة  أما 
لعمل  نموذجًا  وتمثل  الرئيسة،  االنطالق  نقاط 
مكافحة  »جهاز  أن  موضحًا  الحرب«،  اقتصاد 
تحت  واقــع  المدينة  في  الشرعية  غير  الهجرة 

الكتائب«. إحدى  سيطرة 
»مــجــمــوعــة من  عـــن  ــر  ــري ــق ــت ال وتـــحـــدث 
لسرقة  مائية  دراجــات  تستخدم  صغار  شباب 
موضحًا  الهجرة«،  قوارب  متن  على  المهاجرين 
ويسرقون  البحر  في  القوارب  »يوقفون  أنهم 
العودة  على  ويجبرونهم  المهاجرين  متعلقات 
احتجازهم  يجري  حيث  مصراتة،  سواحل  إلى 
لالنطالق  جديدة  رســوم  دفع  على  ويُجبرون 

أوروبا«. صوب  مجددًا 
دولية  تحليالت  إلى  التقرير  واضعو  واستند 
تقليل  على  الــدولــي  »التركيز  أن  إلــى  تشير 
الواقع  في  خلق  ليبيا  من  المهاجرين  تدفقات 
وبالتالي  الهجرة،  مكافحة  ألنشطة  جديدًا  سوًقا 
يلبي  بما  لكن  الريعي  االقتصاد  سلوكيات  أعاد 

األوروبية«. التفضيالت 
وعبَّر عن تخوفه من »ارتفاع أعداد المهاجرين 
عدم  حال  مجددًا،  أوروبا  إلى  للوصول  الساعين 
المجموعات  بين  دائمة  ترتيبات  إلى  التوصل 
لكنه  والدولية«،  المحلية  واألطــراف  المسلحة 
طريق  عن  المشاكل  حل  من  الحكومة  وحذر  عاد 
عن  الخارجة  المجموعات  إدماج  أو  األموال،  دفع 
»العصا  سياسة  يشبه  فيما  الدولة،  في  القانون 
من  كثيرًا  »يشمل  إنــه  قــال  ــذي  وال والــجــزرة« 

عصا«. دون  الحوافز 
أمام  رئيسة  صعوبات  البريطاني  التقرير  وعدد 
إدماج المجموعات المسلحة في هيكل الدولة، من 
تسلسل  على  حافظت  المجموعات  »تلك  أن  بينها 
قيادي تعمل بموجبه، وتعمل باستقالل، وتتقاضى 
رواتبها مرتين«، محذرًا من أن هذا »يضع الدولة 
عن  ــداًل  ب لالستغالل  الجاهزة  الفريسة  موضع 

السلطة الواجب احترامها«.

نهب موارد الدولة
االنقسام  على  الضوء  هــاوس«،  »تشاتام  وسلط 
يؤدي  ما  الليبية،  المؤسسات  منه  تعاني  الــذي 
ويفرض  الحالية  األزمة  في  التعقيد  من  مزيد  إلى 

تحديات على أية حلول مقترحة.
وغرب  شرق  بين  »االنقسام  أن  إلى  وخلص 
القطاع  وإدارة  السياسية  العملية  يعقد  ليبيا 
حيث  المصرفي  بالقطاع  مثاًل  ضاربًا  النفطي، 
بين  الــمــركــزي  ليبيا  مــصــرف  سلطة  تنقسم 
طرابلس والبيضاء، فيما لجأ األخير إلى بيع أذون 
في  ورقية  عمالت  وطبع  بالشرق  للمصارف  خزانة 

السيولة. أزمة  لحل  روسيا 
مؤسسات  داخــل  االنقسامات  إلــى  أشــار  كما 
صراعات  نتيجة  تزيد  التي  الرسمية،  الدولية 
الوطنية  المؤسسة  داخل  خاص  وبشكل  سياسية، 
الليبية  والهيئة  المركزي  ليبيا  ومصرف  للنفط 
الثالث  المؤسسات  »بقاء  أن  مؤكدًا  لالستثمار، 

أمرًا  يكون  أن  يجب  ال  لكن  كبير  نجاح  اآلن  إلى 
مسلمًا به«.، وأضاف أن ما يزيد من تعميق األزمة 
في ليبيا، هو إدماج عدد من المجموعات المسلحة 
وزارة  في  إما  الدولة،  مؤسسات  في  المتنافسة 
»الصراع  يكون  فيما  الدفاع،  وزارة  أو  الداخلية 

األهلي« في بعض األحيان، »ممواًل من الدولة«.
الليبي  للجيش  العام  القائد  إن  التقرير  وقال 
لتوليد  مختلفة  أجندة  »له  حفتر  خليفة  المشير 
العامة  األعمال  على  فهو فرض سلطته  االستثمار، 
أعمال واستثمارات  الليبي  وللجيش   )..( واالستثمار 
لتفريغ  منشآت  على  سيطرته  مثل  ــاًل  دخ تــدر 

الحاويات وتخزينها في ميناء بنغازي«.
تهريب األسلحة

وسلط التقرير الضوء على أنشطة التهريب األخرى 
لكنه  والمخدرات،  األسلحة  تهريب  تضمنت  التي 
قال إن تهريب تلك المواد محكوم أكثر من تهريب 
المجموعات  على  منحصرة  وهي  والوقود،  البشر 

المسلحة.
تهريب  في  المتورطة  المجموعات  أبرز  ومن 
إقليم دارفور  ليبيا هي مجموعات من  األسلحة من 
الثقيلة  األسلحة  نقل  على  تعمل  التي  السوداني، 
إلى  ليبيا  من  وللطائرات  للدبابات  مضادات  من 

دارفور.
ونوه التقرير إلى تراجع معدالت تهريب األسلحة 
مع  تزامن  ذلك  إن  قال  لكنه  الخارج،  إلى  الليبية 
العام  منذ  األسلحة  على  المحلي  الطلب  ــادة  زي
سوق  وأصبح  المحلي،  الصراع  تفاقم  مع   ،2014

الذخيرة من األسواق أكثر المواد طلبًا.
تورط  عن  التقرير  تحدث   ،2011 العام  ومنذ 
على  عملت  أجنبية  ودول  دولية  إجرامية  شبكات 
أطراف  إلى  متقدمة  تسليح  وأنظمة  أسلحة  تمرير 

ليبية، في انتهاك واضح لقرارات مجلس األمن.
التقرير  لفت  المخدرات،  تهريب  يخص  وفيما 
المخدرات  وتنامي  تهريب  أنشطة  تنامي  إلــى 
أن  حــديــثــة  دراســــات  ــرت  ــه وأظ  .2011 مــنــذ 
للحشيش،  عبور  ومنطقة  قائمة  ــوق  س ليبيا 
باسم  معروفة  ومنشطات  والكوكايين  والهروين 

الميثامفيتامين.
المتوافرة  المعلومات  ندرة  إلى  التقرير  ولفت 
يجعل  مما  المخدرات،  تهريب  أسواق  حجم  حول 
تعقب  جــرى  لكن  حركتها،  تعقب  الصعب  من 
على   2013 العام  ففي  المخدرات،  شحنات  بعض 
طن   15 تحمل  ناقلة  إيقاف  تم  المثال،  سبيل 
وفي  الدولية،  ليبيا  مياه  في  الحشيش  من  متري 
من  قرص  مليون   18 اعتراض  تم   ،2015 نوفمبر 

الترامادول في ميناء بنغازي.
االبتزاز واألنشطة الريعية

التقرير للحديث عن وجه آخر من »اقتصاد  وانتقل 
واألنشطة  االبتزاز  أنشطة  وهو  ليبيا،  في  الحرب« 
عدم  رغم  المسلحة  المجموعات  إن  وقال  الريعية، 
تورطها بشكل مباشر في أعمال التهريب، إال أنها 
جنت أرباحًا طائلة من فرض ضرائب على البضائع 
وعبر  سيطرتها،  تحت  الواقعة  األراضي  في  المارة 
واالستيراد  والتصدير  العبور،  نقاط  على  السيطرة 

ومنشآت البنية التحتية للنفط والغاز.
وقال إن غياب سلطة موحدة للدولة، واالنقسام 
واالنسداد السياسي، أدى إلى تدهور الوضع األمني 
الجريمة،  معدالت  وزيادة  القانون،  نظام  وانهيار 
الحالية  البيئة  وتوفر  والخطف.  االبتزاز  ومعدالت 
االبتزاز  لممارسة  المسلحة  للمجموعات  فرصًا 
الواقعة تحت  المناطق  في  وفرض رسوم وضرائب 
سيطرتهم. وتندرج تلك األنشطة في إطار الحماية.
ومن أبرز أشكال االبتزاز عمليات الخطف مقابل 
أبريل  إلى   2014 فبراير  بين  الفترة  ففي  الفدية. 
2015، تم توثيق اختفاء 600 شخص. في 2017، 
عاد  وحدها،  طرابلس  في  شخصًا   676 اختفى 

منهم 100 فقط.
الخطف  عمليات  ترتبط  األحيان،  بعض  وفي 
بخالفات سياسية وقبلية وعائلية وإثنية. وال تفرق 
استهدفت  بل  األشخاص،  بين  الخطف  عمليات 

سياسيين ورجال أعمال وأفرادًا عاديين.
الخاصة  والمشاريع  األعمال  تكون  ما  وغالبًا 
رجال  أحد  وقال  واالبتزاز.  الخطف  عمليات  ضحية 
حماية«  »رسوم  دفع  رفض  إنه  الليبيين  األعمال 
األخيرة  من  كان  فما  مسلحة،  مجموعة  فرضتها 
محتوياته  كل  وسرقت  مخزنه  على  أغارت  أن  إال 

وعرضت بيعها مجددًا إليه.
األهداف  من  أيضًا  المصرفي  القطاع  وأصبح 
حماية  عـــروض  وتحولت  لــالبــتــزاز،  المعرضة 
والعاملين  المصرف  البتزاز  وسيلة  إلى  المصارف 
األمــوال.  حركة  عن  معلومات  على  للحصول  به 
فرد  بقيام  الخاطفين  بمعرفة  االبتزاز  عملية  وتبدأ 
في  مبلغ  إيداع  أو  النقد،  من  كبير  مبلغ  بسحب  ما 
حسابه، يعقبه خطف الشخص نفسه أو أحد أقاربه 
في  الرئيس  والسبب  كبيرة.  فدية  على  للحصول 
التي  السيولة  أزمة  هو  التقرير،  أوضح  كما  ذلك، 
الصعب  من  أصبح  إذ  الليبية،  المصارف  ضربت 
تحددها  بسيطة  بمعدالت  سوى  األمــوال  سحب 

الدولة.
أبرز خصائص  التقرير إن من  أعم، قال  وبشكل 
مجموعات  أن  هو  ليبيا  في  السياسي  االقتصاد 
ضرر  في  التسبب  تستطيع  نسبيًا  صغيرة  محلية 
تكون  الحالة،  تلك  وفي  الدولة،  موارد  في  كبير 
ويعد  سلطتها.  فرض  على  ضعيفة  الدولة  قدرة 
في  النفطية  للمنشآت  الجضران  إبراهيم  حصار 
2013–2016 من أبرز  منطقة الهالل النفطي من 
خسارة  في  تسبب  حصار  وهو  ذلك،  على  األمثلة 

ليبيا ما يقرب من مئة مليار دوالر.
مكافحة اقتصاد الحرب

ما  لمواجهة  حلول   5 البريطاني  المعهد  واقترح 
سماه »اقتصاد الحرب في ليبيا«، محذرًا من انهيار 
محتمل للدولة نتيجة هذا النوع من االقتصاد الذي 

انتشر في ليبيا عبر شبكة مصالح مترابطة.
األطــراف  كشف  المقترحات  هــذه  وتتضمنت 
فرص  وتقديم  الــحــرب،  اقتصاد  في  الرئيسية 
اقتصادية بديلة حقيقية للمشاركين والمستفيدين 
فاعلية  وأكثر  أكبر  جهود  بذل  إلى  باإلضافة  منه، 
غير  المخططات  مــن  الــربــح  هــوامــش  لتقليل 

المشروعة.
بها  أوصي  التي  األخرى  المقترحات  بين  ومن 
الليبية  للجهود  الدعم  من  مزيد  »تقديم  المعهد 
أهمية  موضحًا  الــحــرب«،  اقتصاد  مواجهة  في 
اإلجرامية،  للجماعات  الخارجية  األصول  »استهداف 
ودعم زيادة الشفافية بشأن توزيع أموال الدولة«.

من  الدولية  للشؤون  الملكي  المعهد  حذر  و 
المسلحة  الجماعات  لشبكات  مواتية  »بيئة  وجود 
الفاسدين  األعمال  ورجــال  اإلجرامية  والشبكات 
تعاني  »ليبيا  أن  إلى  مشيرًا  السياسية«،  والنخب 
مترابطة  واقتصادية  وأمنية  سياسية  أزمات  من 
وتيسر  اقتصادها  وتدمر  الدولة  مؤسسات  تضعف 
استمرار وجود الجماعات المسلحة من غير الدول«.
السلطات  تستمر  »بينما  التقرير  وأوضـــح 
فإن   ، السلطة  على  التنافس  فــي  المتنافسة 
بيئة  وفر  قد  ذلك  من  الناتج  واالختالل  التشرذم 
يعتمد  االنتشار  واسع  حرب  اقتصاد  لتطوير  خصبة 

على العنف«.
علی  »دالئل  إلى  أشار  المعهد  تقرير  أن  ورغم 
الماضي«،  العام  ليبيا  في  عدة  جبھات  علی  التقدم 
وزیادة  البشر،  تھریب  بـــ»انخفاض  أمثلة  ضاربًا 
عائدات النفط«، إال أنه أشار إلى أن »األدوات التي 

تدعم استمرار اقتصاد الحرب قائمة«.
من  المستفيدة  الشبكات  أن  إلى  المعهد  ونبه 
اقتصاد الحرب »تشكل دافعًا لمزيد من الصراع«، 
وتطوير  الة  الفعَّ المركزية  »اإلدارة  أن  إلى  منوهًا 

القطاع األمني ال يصب في مصالحهم«.

عام  فى  تأسس  هــاوس«  »تشاتام  معهد   *
حكومية  غير  منظمة  وهو  ببريطانيا،   ،1920
على  الجارية  الدولية  األحداث  بتحليل  تعنى 

غرار مجلس العالقات الخارجية األميركية.

»تشاتام هاوس«: غياب سلطة الدولة وّسع مساحة التهريب وحولها إلى »صناعة«

املجموعات املسلحة متورطة في تهريب البشر.. وتسيطر على نقاط االنطالق بالساحل
 دول أجنبية وشبكات إجرامية متورطة في تزويد أطراف ليبية بأنظمة سالح متقدمة

مساران للهجرة غير الشرعية.. واألرباح تقترب من مليار دوالر
تحوالت جوهرية ألنشطة التهريب منذ 2011 وخمسة مقترحات للمواجهة
القذافي اتبع سياسة »فرق تسد« وسمح لبعض املقربني باملشاركة في أعمال التهريب
تهريب األسلحة خارج ليبيا تراجع منذ العام 2014، مع تفاقم الصراع املحلي

القاهرة ـ ترجمة: هبة هشام
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دمشق، نيويورك – وكاالت
األسلحة  حظر  منظمة  من  الدوليون  الخبراء  فشل 
السورية  دومــا  مدينة  إلى  الوصول  في  الكيماوية 
أمس، وذلك للتحقق من مزاعم الدول الغربية وقوات 
كيميائي،  بغاز  بأنه  يُشتبه  بوقوع هجوم  المعارضة 
المتحدة  األمم  في  الدبلوماسي  الشلل  استمر  بينما 
في  النار  إطالق  لوقف  لمبادرة جديدة  التوصل  ومنع 
سورية، خاصة بعد أن اختار القادة العرب التزام الصمت 
في قمتهم التي اختتمت أعمالها في الظهران اإلثنين 
في أعقاب الهجمات المحدودة بالصواريخ التي شنتها 
أهداف في  وفرنسا ضد  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 

دمشق وحمص فجر السبت.
مهمة  أن  أعلنت  قد  السورية  السلطات  وكانت 
التفتيش ستبدأ أمس األربعاء إذا شعر فريق المفتشين 
أنهم سيكونون آمنين. ولكن وردت تقارير بأنه بينما 
الدولية  المنظمة  من  استطالعي  فريق  يقوم  كان 
بتقييم الوضع األمني الثالثاء، وقع حادث إلطالق النار 

مما أدى إلى تأجيل دخول المفتشين للمنطقة.
استخدام  قاطع  بشكل  السورية  الحكومة  وتنفي 
أسلحة كيمياوية في دوما، بينما ذهبت حليفتها القوية 
روسيا إلى حدّ الزعم أن الصور التي تم تناقلها بشأن 
لدمشق  المجاورة  الضاحية  في  المدنيين  تعرض 
وتظهر قتلى، بينهم أطفال، »مفبركة« وتم ترتيبها 

من قبل المخابرات البريطانية تحديدًا.
وقد هددت الغارات بالصواريخ التي قادتها الواليات 
المتحدة، بدعم أمريكي وفرنسي، بتصعيد المواجهة 
األراضي  في  تدخلها  أدى  التي  وروسيا،  الغرب  بين 
السورية إلى ترجيح كفة الرئيس السوري بشار األسد. 
ولكن الضربة التي أشاد بها قادة الدول الغربية الثالث 
وزعموا أنها ألحقت ضررًا بالغًا بمخزون سورية من 
على  الدائر  القتال  في  تؤثر  لم  الكيميائية  األسلحة 
السورية  القوات  تحالف  أحرزه  الذي  والتقدم  األرض، 
المعارضة  مسلحي  مواجهة  في  واإليرانية  والروسية 
الذين يتلقون دعمًا خليجيًا من السعودية واإلمارت 
وقطر. ويعد األسد اآلن في أفضل وضع له منذ الشهور 
األولى لبدء الحرب األهلية، التي قـتل فيها حوالي 500 
ألف شخص، وشرّد نحو نصف السوريين من منازلهم 

بسببها.
خالف دبلوماسي

وأصبح تأخر وصول المفتشين مصدر خالف دبلومسي، 
بإعاقة  وموسكو  دمشق  تتهم  الغربية  الــدول  ألن 

أو  التحقيق،  إعاقة  وسورية  روسيا  وتنفي  المهمة. 
التالعب باألدلة.

وقد ووجه فريق األمم المتحدة األمني خالل زيارته 
لدوما–بحسب بعض المصادر الحكومية–باحتجاجات 
على الغارات التي قادتها الواليات المتحدة على سوريا.

مسلحي  سيطرة  تحت  بلدة  آخــر  ــا  دوم وكانت 
المعارضة في الغوطة الشرقية التي استعادت الحكومة 

السيطرة عليها بعد تقدمها على مدى شهرين.
وقال مندوب سوريا لدى األمم المتحدة الثالثاء إن 
فريق تقصي الحقائق سوف يبدأ عمله األربعاء إذا قرر 

الفريق األمني أن الوضع آمن هناك.
شلل في األمم المتحدة

مشروع  مباشر  بشكل  الثالثاء  روسيا  وانتقدت 
المطروح منذ السبت بشأن سورية،  الغربي  القرار 
األسلحة  حول  تحقيق  آلية  إلنشاء  يدعو  والــذي 
منه،  نهائيًا  موقًفا  تعلن  أن  بدون  الكيميائية 

أولية". بناءة  بينما تحدثت فرنسا عن "محادثات 
المتحدة  ــم  األم فــي  الــروســي  السفير  ــال  وق
»سابقة  الــمــبــادرة  هــذه  أن  نبينيزيا  فاسيلي 
حق  استخدمت  التي  موسكو  وكانت  ألوانها«. 
لحماية   2011 منذ  مــرة   12 )الفيتو(  النقض 

أنها  إلى  يوم  قبل  ألمحت  األسد،  بشار  حليفها 
النص. لدراسة  مستعدة 

وخالل اجتماع لمجلس األمن الدولي حول سورية 
الثالثاء، أدان الدبلوماسي الروسي من جديد الضربات 
وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة  الواليات  وجهتها  التي 
ما  بناء  إعادة  »عليكم  نيبينزيا  وقال  السبت.  لسوريا 
دمرتموه«. وأضاف أن »فكرة إنشاء آلية تحقيق حول 
واشنطن  أن  إذ  معناها  فقدت  الكيميائية  األسلحة 
وحلفاءها حددوا المذنبين«، مؤكدًا أن »نظامًا كهذا 
لم يكن مجديًا في الماضي ولن يجدي في المستقبل.«

األولى  للمرة  يتناول  الذي  القرار  مشروع  وينص 
للنزاع  والسياسية  واإلنسانية  الكيميائية  الجوانب 
حول  للتحقيق  مستقلة«  »آلية  إنشاء  على  السوري، 
استخدام أسلحة كيميائية. وهو يفرض على دمشق 
»وضع حد نهائي للبرنامج الكيميائي السوري« بإشراف 

منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
منذ  للتحقيق  آلية  المتحدة  األمم  تملك  وال 
المشتركة  اآللية  مجموعة  وانتهاء   2017 نهاية 
الكيميائية  األسلحة  ومنظمة حظر  المتحدة  لألمم 
ينص  قرار  ضد  الفيتو  موسكو  استخدام  أثر  على 

مهمتها. تمديد  على 

وعقد اجتماع أول حول النصّ الذي أعدته فرنسا 
الدول ال15 األعضاء في  اإلثنين على مستوى خبراء 
مجلس األمن. وتواصلت المشاورات في أروقة المتحدة 
بين ممثلي الدول الكبرى، لكن حتى اآلن ليس هنا أي 

موعد لعرضه على التصويت.
مفاوضات صعبة

فرنسوا  المتحدة،  األمم  في  الفرنسي  السفير  وقال 
دوالتر، في مجلس األمن إنه »خالفًا للطرح الذي أدى 
الذي  القرار  »مشروع  يهدف  المآزق«،  هذه  كل  إلى 
يستند إلى مقاربة شاملة ومتكاملة، إلى تحديد نقاط 
االتفاق الممكنة وخلق الظروف لحراك دبلوماسي حول 

الملف السوري«.
ذكرت  بيرس،  كارين  البريطانية،  نظيرته  وكانت 
أمام الصحفيين أن األمر يتعلق »برسم طريق باتجاه 
عملية سياسية ونعرف أن كل هذا سيستغرق وقتًا«، 

موضحة أنها ال تتوقع »تحقيق تقدم سريع«.
الخارجية  ــر  وزي محيط  فــي  مــصــادر  وكــانــت 
أن  الثالثاء  ذكــرت  لودريان  إيف  جان  الفرنسي 
وقال  بمقترحها.  روسيا«  إقناع  في  »تأمل  فرنسا 
ما  لحظة  في  تهتم  قد  »روسيا  إن  نفسه  المصدر 

والخروج منها«. األزمة  لتطويق  بالعمل معنا 

صارم  وقف  تطبيق  على  القرار  مشروع  وينص 
إلطالق النار »وإيصال المساعدات اإلنسانية بال قيود« 
في جميع أنحاء البالد. وقال دوالتر إن »مشروع قرارهم 
المجال  في  أساسي  تقدم  إلى  التوصل  إلى  يهدف 
اإلنساني«. كما يقضي بإعادة إطالق مفاوضات السالم 

في جنيف المتوقفة حاليا.
وقال فاسيلي نبينيزيا »من الصعب أن نتصور بعد 
ما جرى أن تبدي السلطات السورية أي حماس لمناقشة 
حل سياسي في بلدها بطلب من الترويكا الغربية«. 
وأضاف »إذا كان الهدف هو إجبار الرئيس السوري تحت 
سيل من القنابل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات 

)...( فهذا الهدف بكل بساطة غير واقعي إطالقا«.
قوات سعودية في سورية؟

الظهران،  في  العربية  القمة  انتهاء  من  يوم  وبعد 
والتي لم تستمر سوى لساعات قليلة بحضور العديد 
وزير  بالحرب في سورية، جدّد  المعنيين  القادة  من 
التأكيد على  الثالثاء  الجبير  السعودي عادل  الخارجية 
إطار  إلى سورية في  قوات  المملكة إلرسال  استعداد 
مهمة لحفظ السالم تشمل قوات من دول أخرى أيضًا.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع األمين 
في  »نحن  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام 

منذ  الحال  هي  كما  المتحدة،  الواليات  مع  محادثات 
بداية األزمة السورية )2011(، بشأن إرسال قوات إلى 

سورية«.
وكان الجبير يرد على سؤال بشأن مقال نشر اإلثنين 
في صحيفة »وول ستريت جورنال« ورد فيه أن إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب تعمل على تشكيل 
قوة عربية، تضم قوات سعودية وإماراتية، إلرسالها 
الخليجيتين  الدولتين  أن  المعروف  إلى سورية. ومن 
وتدعم  السوري،  الرئيس  رحيل  بضرورة  تتمسكان 
جماعات إسالمية متشددة قاتلت ضد جيشه النظامي 

والقوات اإليرانية التي توفر له الدعم الحيوي.
وشدد الجبير على أن فكرة إرسال قوات عربية إلى 
ناقشت  الرياض  أن  وأوضح  »ليست جديدة«.  سوريا 
هذه الفكرة مع إدارة الرئيس األميركي السابق باراك 

أوباما في أكثر من مناسبة.
وشدد غوتيريش الذي التقى أيضًا الملك السعودي 
سلمان بن عبد العزيز على ضرورة حل األزمة السورية 

سياسيًا بال تدخل أجنبي.
جبهة جديدة

السوري  النظام  قوات  استهدفت  أخــرى،  ناحية  من 
مناطق  والصواريخ  القذائف  بعشرات  الثالثاء  مساء 
سيطرة تنظيم »داعش« في جنوب دمشق وخصوصًا 
ما  وفق  الفلسطينيين،  لالجئين  اليرموك  مخيم  في 
أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس.. وتحشد 
قوات النظام منذ نحو أسبوعين تعزيزاتها العسكرية 
في محيط مخيم اليرموك وأحياء أخرى محاذية يتواجد 
فيها التنظيم المتطرف في جنوب دمشق تمهيداً لبدء 
عملية عسكرية تتيح للجيش السوري السيطرة على 
مساء  »داعــش«  تنظيم  واستهدف  العاصمة.  كامل 
طفل،  بحياة  موديًا  دمشق  في  قريبة  أحياء  االثنين 
فضاًل عن أربعة عناصر من قوات النظام على األقل. 
وتقلصت إلى درجة كبيرة األراضي التي يسيطر عليها 
التنظيم اإلرهابي داخل سورية بعد أن نجحت قوات 
الميليشيات الكردية المدعومة من الواليات المتحدة 
في طرد التنظيم من عاصمة »الخالفة« المزعومة في 
الرقة.. من جهة أخرى، وغداة التوصل إلى اتفاق مع 
في  اإلسالم«  »جيش  فصيل  بدأ  السورية،  الحكومة 
مدينة »الضمير« قرب دمشق تسليم أسلحته الثقيلة 
والمتوسطة قبل خروج مقاتليه إلى الشمال السوري، 
وفق ما أفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(. 
آالف  خمسة  خروج  المقرر  من  أنه  الوكالة  وأوردت 

شخص، هم 1500 مقاتل وأفراد من عائالتهم.

قال إنه »غير مؤهل أخالقيًا« لرئاسة أميركا

اتهامات حادة متبادلة بني ترامب ومدير الـ » إف بي آي« السابق 
واشنطن–وكاالت

حملة  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  شنَّ 
التحقيقات  مكتب  مدير  ضد  ضارية  انتقادات 
كومي،  جيمس  السابق  آي(  بي  )إف  الفيدرالي 
وزعم أنه مذنب بارتكاب »العديد من الجرائم« 
ردًا على اتهامات أوردها كومي في كتاب صدر 
األميركي  الرئيس  فيها  واتهم  الثالثاء  رسميًا 

بأنه »غير مؤهل أخالقيًا« لتولي منصبه الرفيع.
على  بالكذب  كومي  االثنين  ترامب  واتهم 
تحقيق  في  كلينتون  هيالري  وتبرئة  الكونغرس 
الرأي  استطالعات  تصدرها  بسبب   2016 عام 
قبل انتخابات الرئاسة. وقال في تغريدة صباحية 
على تويتر»كومي كان وراء تبرئة هيالري قبل أن 

يتحدث إليها بفترة )كذب في الكونغرس(«.
أرقام  على  قراراته  بنى  ذلك  »وبعد  وأضاف 
االستطالعات. ولغضبه ارتكب هو و)نائب المدير 
وغيرهم  ماكابي  ــدرو(  أن آي  بي  لإلف  السابق 

العديد من الجرائم«.
جولة  األحــد  مساء  أطلق  قد  كومي  وكــان 
الحقيقة  األكبر:  »الوالء  بعنوان  لكتابه  ترويجية 
واألكاذيب والزعامة«، بمقابلة تلفزيونية مطولة 
مع شبكة »ايه بي سي نيوز«. ووصف ترامب في 
المقابلة بأنه يكذب باستمرار و»سيلوّث كل من 

حوله«، كما شبهه بزعماء المافيا اإليطالية.
ويوجه الكتاب، الذي تسرب األسبوع الماضي 
حادة  انتقادات  الثالثاء،  رسميًا  إطالقه  قبل 
إقالة  على   2017 مايو  في  أقدم  الذي  لترامب 
كومي على خلفية التحقيقات التي يقوم بها االف 
بي آي في اتهامات بتدخل روسي في االنتخابات 
المتبادلة  الحادة  االتهامات  وغطت  الرئاسية. 
في  الوضع  تطورات  على  وكومي  ترامب  بين 
بريطانيا  في  وحلفائه  ترامب  قيام  بعد  سورية 
وفرنسا بتوجيه ضربة عسكرية محدودة لسورية 
باألسلحة  هجوم  بشنّ  دمشق  اتهام  على  ردًا 
دوما  في  معارضين  مقاتلين  على  الكيميائية 

مطلع الشهر الحالي.
ترامب »غير مؤهل أخالقيًا«

ومن المقرر أن يواصل كومي إجراء مقابالت 
حول كتابه مع عدد من أهم شبكات التلفزيون، 
شخصيًا.  لكتابه  للترويج  مدن  عدة  سيزور  كما 
أنه  سي«  بي  »إيه  شبكة  مع  مقابلته  في  وقال 
ال يتفق مع ما يروّج له معارضو ترامب من أنه 
مهامه،  أداء  من  تمنعه  عقلية  اضطرابات  لديه 
بسبب  أخالقيًا«  مؤهل  »غير  أنه  يرى  ولكنه 
مواقفه من اليمين األميركي المتطرف وطريقة 

تعامله مع النساء.
وأشار المدعي الفيدرالي السابق إلى األسلوب 

النساء  مع  )ترامب(  به  ويتعامل  »يتحدث  الذي 
بشأن  مرارًا  »يكذب  فيما  لحم«  قطع  وكأنهن 
الشعب  أن  على  ويصر  وصغيرة  كبيرة  أمــور 

األميركي يصدقه«.
وقال كومي إن »القيم ضرورية« مشيرًا إلى أن 
»هذا الرئيس ال يمثل قيم هذا البلد«. وأشار كذلك 
إلى أن العمل ضمن إدارة ترامب يشكل معضلة 
أخالقية حقيقية، قائاًل »التحدي الذي يشكله هذا 

الرئيس هو أنه سيلوث كل من حوله«.
وقال لشبكة »إيه بي سي« التي نشرت النص 
الكامل للمقابلة »السؤال هو )...( كم من التلوث 
سيجعلك في النهاية غير قادر على تحقيق هدفك 

في حماية البالد وخدمتها؟«
بالكذب يتهمونه  الجهوريون 

إلى  الجمهوري  الحزب  وقادة  ترامب  وسعى 
بتسريب  باتهامه  كومي  كتاب  تأثير  من  الحد 
كلينتون  مع  التحقيق  في  والفساد  سرية  مواد 
المرشحة  أن  من  الرغم  على  وذلك   ،2016 في 
الديمقراطية السابقة تحمّله مسؤولية هزيمتها 
من  أيــام  قبل  ــراره  إص بسبب  االنتخابات  في 
فتح  ــادة  إع على   2016 نوفمبر  في  االقــتــراع 
التحقيق فيما عرف بفضيحة استخدامها لبريدها 

ودورها  رسمية  ألغراض  الشخصي  اإللكتروني 
لدى  السابق  األميركي  السفير  مقتل  واقعة  في 
إلكترونيًا  موقعًا  الجمهوريون  وأنشأ  ليبيا.. 
الكاذب«.  ب»كومي  ووصفه  الكتاب  لمهاجمة 
الكذب«  من  »كتلة  بأنه  كومي  ترامب  ووصف 

وقال إن طرده كان »شرًفا عظيمًا«.
وقال ترامب في واحدة من سلسلة تغريدات 
مع  التلفزيونية  المقابلة  قبل  األحــد  نشرها 
من  الشخصي  الــوالء  يومًا  أطلب  كومي،»لم 
أكاذيبه  إحدى  أيضًا  أعرفه. هذه  بالكاد  كومي. 
الشخصية  مصلحته  تخدم  مذكراته  الكثيرة. 
تعاطى  كومي  إن  الرئيس  وقال  زائفة«.  وهي 

بـ»غباء« مع التحقيق المرتبط بكلينتون.
بي  »ايــه  شبكة  مع  منفصلة  مقابلة  وفــي 
األبيض  البيت  باسم  المتحدثة  قالت  ســي،« 
ساره ساندرز األحد »انظروا، من الواضح جدًا أن 
جيمس كومي مسرب )للمعلومات( يعترف بذلك 
بنفسه. لقد كذب على الكونغرس«. كما اتهمته 
بأنه يسعى للترويج لكتابه عبر حملة االنتقادات 

واالتهامات التي وجهها لترامب.
القانونية ترامب  مشاكل 

األميركي  الرئيس  كومي  شبّه  كتابه،  وفي 

إنه طالب بوالء  وقال  بزعيم عصابة غير صادق 
مدير »اف بي آي« السابق شخصيًا في شهادة 
حجم  فيه  تزداد  وقت  في  ترامب  غضب  أثارت 

الضغوط القانونية على جبهات أخرى.
عرضًا  تــرامــب  قــدم  أخـــرى،  تغريدة  وفــي 
السابق.  آي«  بي  »اف  مدير  لمذكرات  موجزًا 
تستدعي  »كبيرة«  أسئلة  ــود  وج إلــى  ــار  وأش
»كيف   — كومي  بمذكرات  يتعلق  فيما  اإلجابة 
على  كذب  لماذا  )سجن(،  سرية  معلومات  نشر 
الكونغرس )سجن(، لماذا رفضت اللجنة الوطنية 
الديموقراطية تزويد مكتب التحقيقات الفدرالي 

بخادم انترنت )لماذا لم يأخذوه(؟«
وبدا ترامب كأنه يشير إلى مجموعة اتهامات 
بأنه كذب  زاعما  الى كومي  غير مسندة وجهها 
مايو  فــي  الشيوخ  مجلس  ــام  أم شــهــادة  فــي 
لوسائل  معلومات  سرب  أنه  نفيه  عبر  الماضي 

اإلعالم على أنه مصدر لم يكشف عن هويته.
عرقل  يكون  قد  الرئيس  إن  كومي  ــال  وق
التحقيق  عن  التخلي  منه  طلب  عندما  القضاء 
مايكل  السابق  القومي  األمن  مستشار  بشأن 
نائب  على  بالكذب  اتهامه  تم  ــذي  وال فلين 
اتصاالته  بشأن  بنس  مايك  األميركي  الرئيس 
الحملة  أثناء  واشنطن  لدى  الروسي  السفير  مع 
االنتخاببية. وقال ترامب »من الممكن. أعني أن 
ذلك يشكل بالتأكيد دلياًل ما على عرقلة القضاء« 
مؤكدًا أن األمر »سيعتمد على أشياء أخرى تركز 

على نواياه«.
بشأن  ومساعديه  ترامب  اتهامات  على  وردًا 
طريقة إدارته للتحقيق المرتبط ببريد كلينتون 
»ايه  مع  مقابلته  في  كومي  أقر  اإللكتروني، 
في  ستفوز  كلينتون  بأن  اقتناعه  بأن  سي«  بي 
فتح  إعادة  قراره  في  أثر  عاماًل«  كان  االنتخابات 
 11 اإللكتروني قبل  التحقيق في مسألة بريدها 
كلينتون  تطور تصر  وهو  االنتخابات،  يومًا من 

على أنه تسبب بهزيمتها المفاجئة.
ولو  رئيسة،  ستنتخب  »كانت  كومي  وقــال 
الشعب  بالتحقيق( على  المتعلقة  )األمور  أخفيت 
األميركي لنزعت عنها الشرعية ما أن يتم إعالن 

ذلك بعد انتخابها«.
جيمس  يعقل،  »ال  قائاًل  بغضب  ترامب  ورد 
تشير  كانت  التي  االستطالعات  إن  يقول  كومي 
إلى تقدم الفاسدة هيالري كلينتون شكلت عاماًل 
البريد  قضية  في  للتحقيق  )األخــرق(  توليه  في 

اإللكتروني لكلينتون«.
قرارات  يتخذ  كان  أخرى،  بعبارة  »أي  وأضاف 
وكان  ستفوز،  بأنها  اعتقاده  أساس  على  مبنية 

يريد وظيفة. كتلة قذارة!«

<   ستورمي دانيالز  ومحاميها امام محكمة مانهاتن في نيويورك

<   قادة الدول العربية في قمة الظهران تجنبوا مناقشة الحرب السورية<  توزيع الخبز على المواطنين في دوما بعد خروج قوات المعارضة

حذر من تصعيد إطالق صواريخ احلوثيني

مبعوث األمم املتحدة يعلن خطة جديدة للسالم في اليمن
نيويورك–وكاالت

قال مبعوث األمم المتحدة الجديد 
أنه  غريفيثس،  مارتن  اليمن،  إلى 
إلعادة  خطة  شهرين  خالل  سيقدم 
في  الحرب  إلنهاء  المفاوضات  إحياء 
هذا البلد، إال أنه حذر من أن الضربات 
الصاروخية على السعودية يمكن أن 

تعرقل هذه الجهود.
األمن  مجلس  ــام  أم كلمة  وفــي 
الثالثاء قال غريفيثس إن التصعيد في 
السعودية  الصاروخية على  الهجمات 
واشتداد القتال يمكن أن »يقضيا على 

أي مفاوضات سالم«.
إلى  يرفعه  تقرير  أول  في  وأضاف 
مجلس األمن منذ تعيينه في منصب 
المبعوث الخاص في فبراير: »خطتي 
إلى  شهرين  ــالل  خ أقـــدم  أن  هــي 

المجلس إطاراً للمفاوضات«.
تقوده  ــذي  ال التحالف  حــذر  وقــد 
السعودية ضد المتمردين الحوثيين 
لرد  مستعد  أنه  اإلثنين  اليمن  في 
صاروخية  هجمات  على  »مــوجــع« 

جديدة ضد السعودية.
األســبــوع  السعودية  وصــرحــت 
طائرتين  أسقطت  بأنها  الماضي 
جنوب  في  الصنع  إيرانية  طيار  دون 
صاروخين  اعترضت  كما  المملكة، 
يسيطر  مناطق  من  أطلقا  بالستيين 

عليها المتمردون في اليمن.
تزايد  عــن  غريفيثس  وتــحــدث 
بالستية،  صواريخ  إطــالق  عمليات 
المكثفة  العسكرية  والعمليات 

صعدة،  محافظة  غــرب  شمال  في 
والضربات الجوية المستمرة وتحركات 
القوات في منطقة الحديدة، ووصفها 

بأنها تطورات مثيرة للقلق.
وقال: »نحن قلقون إزاء احتمال أن 
تقضي هذه التطورات على مفاوضات 

السالم. أنا مقتنع بمخاطر ذلك«.
وقدم غريفيثس تقريره للمجلس 
المنطقة إلجراء محادثات  زار  أن  بعد 
من  وغيرهما  وصنعاء  الرياض  في 
العواصم لبحث إمكانات إعادة إطالق 
أكد  ــذي  ال ــر  األم السالم  محادثات 

للمجلس أنه »ممكن«.
المبعوث  بين  خالف  هناك  وكان 
أحمد  الشيخ  ولد  إسماعيل  السابق 
والحوثيين الذين رفضوا استقباله في 

صنعاء.
محاسبة إيران

التي  ــران  إي إن  غريفيثس  ــال  وق
إلى  أشـــارت  الحوثيين،  ــت  ــم دعَّ
استعدادها للعمل على تسوية الوضع 
في اليمن. وتقول األمم المتحدة إن 
إنسانية في  أزمة  اليمن يشهد أسوأ 

العالم.
لدى  االميركية  السفيرة  وشكرت 
وهو  غريفيثس،  المتحدة  األمـــم 
من  ــدة  »واح قبوله  على  بريطاني، 
في  الدبلوماسية  المهام  أصعب 
جهود  أن  أكــدت  أنها  إال  العالم«. 
السالم الجديدة يجب أن تتطرق إلى 

الدعم العسكري اإليراني للحوثيين.
األمن  مجلس  أن  رغم  إنه  وقالت 

لكنه  الجديدة،  السالم  جهود  يدعم 
»يجب أال يخشى أن يحاسب الحوثيين 
في  بــاالســم  اإليرانيين  ورعاتهم 

القرارات المقبلة«.
ضد  فبراير  في  روسيا  وصوتت 
بقوة  مدعوم  بريطاني  قرار  مشروع 
ضغوطًا  يضع  المتحدة  الواليات  من 
على إيران بسبب عدم وقف إمدادها 

الحوثيين بالصواريخ.
وتنفي إيران مراراً تسليح الحوثيين 
الواليات  اتهامات  رغم  اليمن،  في 
األدلة على  المتحدة والسعودية بأن 

ذلك دامغة.
فاسيلي  الروسي  السفير  ودعــم 
نيبينزيا جهود األمم المتحدة من أجل 
غير  انتقاد  في  حذر،  أنه  إال  السالم، 
مباشر للواليات المتحدة، من أنه »ال 
يمكن تحقيق ذلك إال إذا تم التركيز 
اليمن نفسه بداًل عن محاوالت  على 
وضع حسابات جيوسياسية« في صلب 

هذا النزاع.
وبدأت المملكة على رأس التحالف 
في  اليمن  في  عملياتها  العسكري 
للسلطة  دعمًا   2015 العام  مــارس 
مواجهة  فــي  دولــيــًا  بها  المعترف 
الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على 

العاصمة ومناطق أخرى.
وأدى النزاع في اليمن منذ تدخل 
نحو  مقتل  إلــى  العسكري  التحالف 
أزمــة  ظــل  فــي  شخص  آالف  عشرة 
إنسانية تعتبرها األمم المتحدة بين 

األسوأ في العالم حاليًا.   

النظام الطائفي باٍق رغم تعديل القانون

لبنان يستعد إلجراء انتخابات برملانية للمرة األولى منذ ١٠ سنوات
بيروت–وكاالت

برلمانية  انتخابات  من  أسابيع  ثالثة  نحو  قبل 
يغرق  الــزمــن،  من  عقد  نحو  منذ  ــى  األول هي 
بصور  الشوارع  وتضيق  السباق  حمى  في  لبنان 
بين  مألوفة  غير  تحالفات  وقع  على  المرشحين، 
وفق  االستحقاق  تخوض  التي  السياسية  القوى 

انتخاب جديد. قانون 
لثالث  واليته  الحالي  المجلس  مدّد  أن  وبعد 
بسبب   2009 العام  في  انتخابه  منذ  ــرات  م
وقع  وعلى  الداخلية  السياسية  االنقسامات 
االنتخابات  هــذه  إلــى  ينظر  السورية،  ــة  األزم
ترسم  أن  شأنها  من  مهمة  محطة  بوصفها 
لناحية  سياسيًا  المقبلة  األربع  السنوات  معالم 
وكذلك  الفرقاء  مختلف  بين  التوازنات  شكل 
العلوم  أستاذ  ويقول  االقتصادي.  الصعيد  على 
السياسية في الجامعة األميركية في بيروت عماد 

للبنان«. انتخابية جديدة  تجربة  »إنها  سالمة 

من  السادس  في  المقررة  االنتخابات  وتُجرى 
إلى  لبنان  يقسم  جديد  انتخاب  قانون  وفق  مايو 
لوائح  أســاس  على  ويقوم  انتخابية  دائــرة   15
بعد  األولى  للمرة  النسبي  النظام  ويعتمد  مغلقة 

الصيغة األكثرية على مدى عقود. اعتماد 
ويرى سالمة أن »الرهانات على هذه االنتخابات 
بين  الدقيق  القوى  تــوازن  إلى  نظرًا  جدًا  عالية 

مختلف المجموعات الطائفية في البالد«.
وتتوزع مقاعد البرلمان في لبنان، الذي ينتمي 
المسيحيين  18 طائفة، مناصفة بين  إلى  سكانه 
رئاسة  ماروني  مسيحي  ويتولى  والمسلمين. 
فيما  الحكومة  رئاسة  سني  ومسلم  الجمهورية 

البرلمان. يرأس مسلم شيعي 
سياسية  تسوية  بعد  االنتخابات  إجراء  ويأتي 
عمل  في  وشلاًل  الرئاسة  سدة  في  فراغًا  أعقبت 
المؤسسات لمدة عامين ونصف، أدت في أكتوبر 
جديدًا  رئيسًا  عون  ميشال  انتخاب  إلى   2016

سعد  برئاسة  جديدة  حكومة  وتشكيل  للبالد 
الحريري.

»الحاجة للتغيير«
المختلفة  بطوائفها  السياسية  القوى  وتمكنت 
سجاالت  بعد  االنتخاب  قانون  على  التوافق  من 
يحرمها  أن  من  خشية  سنوات،  دامت  ومشاورات 

القانون الجديد من مقاعدها في البرلمان.
الكثير  يتضمن  بوصفه  الحالي  القانون  وتقدم 
النسبي  النظام  اعتماد  سيّما  ال  اإلصالحات  من 
صغيرة  وأحــزاب  مستقلين  لمرشحين  يتيح  الذي 
من  محددًا  عــددًا  نالت  إذا  البرلمان  في  التمثل 
األصوات. كما يسمح باقتراع اللبنانيين في الخارج 
شرط أن يكونوا قد سجلوا أسماءهم مسبقًا والبالغ 

عددهم 82 ألفًا.
وتعاني  مترديًا  اقتصاديًا  وضعًا  لبنان  ويشهد 
تأهيل.  إعادة  إلى  وتحتاج  ترهل  من  التحتية  بناه 
يرتبون  سوري  الجئ  مليون  نحو  يستضيف  كما 

أعباًء اقتصادية واجتماعية على البلد ذي اإلمكانات 
 77 على  موزعون  مرشحًا   917 ويتنافس  الهشة. 
الئحة للفوز بـ128 مقعدًا نيابيًا. وكثفت الماكينات 
األسابيع  في  عملها  للوائح  التابعة  االنتخابية 
األخيرة. وتضيق الشوارع في المناطق كافة بصور 
المرشحين واللوحات اإلعالنية الضخمة، وخصصت 
وسائل اإلعالم برمجة خاصة لالنتخابات لتتنافس 
فيما بينها على استضافة المرشحين مقابل مبالغ 
مالية ضخمة. وبعد أن كان بإمكان الناخبين وفق 
من  مرشحين  اختيار  السابق  األكثرية  القانون 
اليوم  يقتصر  األمر  بات  أومنفردين،  عدة  لوائح 
القانون  ويمنح  مسبقًا.  محددة  مغلقة  لوائح  على 
الجديد الناخبين ما يُعرف بـ»الصوت التفضيلي«، 
يحددون عبره المرشح الذي يعطونه األولوية من 

الالئحة التي اختاروها.
ورغم أن القانون الجديد اعتمد النسبية، إال أنه 
على  القائم  لبنان  في  الحكم  شكل  من  يغير  لن 

كونه  الطوائف  بين  السياسية  الحصص  توزيع 
يحدد عدد مرشحي تلك الطوائف في كل دائرة.

تحالفات »واقعية«
على  التقليدية  األحزاب  الجديد  القانون  وأجبر 
التحالف مع قوى أخرى لم تعتد خوض االستحقاق 
األصوات  من  األكبر  النسبة  كسب  بهدف  معها 
لضمان فوزها أواًل بالعدد األكبر من المقاعد ومنع 
لوائح منافسة من تخطي الحاصل االنتخابي الذي 
وفقًا  البرلمان  في  مقاعد  على  الحصول  يمكنها 

لنسبة األصوات.
وتظهر اللوائح الراهنة زوال التحالفات التقليدية 
 ،2005 العام  منذ  السياسية  الساحة  طبعت  التي 
يعد  الذي  آذار   8 القوى بين فريقي  انقسام  لجهة 
و14  أركانه،  أبرز  إيــران  من  المدعوم  اهلل  حزب 
آذار بقيادة رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة 

الحالية سعد الحريري القريب من السعودية.
ويبدو حزب اهلل القوة الوحيدة التي لم تتحالف 

فيما  لبنان،  امتداد  على  خصومها  من  أي  مع 
وفق  بينها  فيما  الرئيسية  القوى  بقية  تحالفت 

مصالحها في بعض الدوائر وتخاصمت في أخرى.
»أكثر  راهنًا  أصبحت  األحزاب  أن  سالمة  ويرى 
عدد  »تحتسب  باتت  إذ  تحالفاتها  في  واقعية« 
أو  مرشح  كل  بها  يأتي  أن  يمكن  التي  األصــوات 

مرشحة وبناًء عليه تُرسم اللوائح«.
ويرجح محللون أن يحظى حزب اهلل مع حلفائه 
من  يمكنه  قد  ما  المقاعد،  من  األكبر  بالعدد 

التحكم بصيغة الحكومة المقبلة.
هناك  غربية،  نظر  وجهة  »من  سالمة  ويقول 
االنتخابية  المقاعد  اهلل  حزب  يحصد  أن  من  قلق 
ويحوّل ميزان القوى لصالحه، ليجعل من الحكومة 
التي ستشكل بعد االنتخابات "حكومة حزب اهلل".«
مرشحون  يأمل  التحالفات،  تلك  خضم  وفي 
مستقلون من المجتمع المدني أن يمكنهم النظام 

النسبي من الوصول إلى البرلمان.

جهود فرنسية لالتفاق على قرار أممي يرضي روسيا.. والجيش السوري يفتح جبهة جديدة 
الهجوم الغربي على سورية لم يناقش في قمة العرب بالظهران

<   صورة التقطت ملنزل اصابه صاروخ اطلقه املتمردون احلوثيون على الرياض 



الوطنية  للمؤسسة  الذهبي  اليوبيل  صادف 
على  عاًما  خمسين  مــرور  بذكرى  للنفط، 
تأسيسها في 15 أبريل 1968، وهي تحاول 
لتنفيذ  جديد  من  ذاتها  إلثبات  العودة 
معدالته  إلــى  باإلنتاج  تعودج  مخططات 
التي سبقت 2011 حين 1.65 مليون برميل 
الختبار  حالًيا  اإلنتاج  يخضع  أن  قبل  يومًيا، 
تحت  والتصدير،  اإلنتاج  إلعادة  االستقرار 
متكررة  إغالق  وعمليات  احتجاجات  وطأة 
لزيادة  المؤسسة  مستهدف  دون  تحول 
ومن  يوميًّا،  برميل  مليون   1.2 إلى  اإلنتاج 
ثّم 1.7 مليون برميل بنهاية العام الحالي.

المملوكة  المؤسسة  النفط هي  مؤسسة 
والغاز  النفط  إنتاج  على  تسيطر  للدولة 
الليبيين عبر العديد من الشركات المملوكة 
لها كلًيا، أو من خالل االشتراك مع شركاتها 
نمط  بأى  أو  المقاولة  طريق  عن  الداعمة 
النفطية،  الثروة  استثمار  عقود  أنماط  من 
والغاز  النفط  تسويق  عمليات  جانب  إلى 

داخل وخارج ليبيا.
األنشطة  جميع  على  المؤسسة  وتشرف 
ذلك  في  بما  ليبيا  في  بالنفط  المتعلقة 
وتسويق  ــاج  ــت وإن وتنقيب  اســتــكــشــاف 
البترولية  والمنتجات  والغاز  النفط  وتوزيع 
احتياطيات  تعتبر  حيث  والبتروكيماوية، 
كما  إفريقيا،  قارة  في  األكبر  بليبيا  النفط 
دول  عشر  بين  التاسعة  المرتبة  تحتل 
العالم،  في  نفطية  احتياطيات  أكبر  لديها 
وصنفت مجموعة »إينرجي إنتيلجنس«، في 
للنفط في  الوطنية  المؤسسة   ،2010 العام 
تصنيفها  في  والعشرين  الخامسة  المرتبة 
ألكبر 100 شركة نفطية في العالم، وكانت 
من  متدقمة  مرتبة  احتالل  اتجاه  في  تسير 
بحجم  للوصول  خططت  حين  اإلنتاج  حيث 
3 ماليين برميل  البالد إلى  إنتاج الفط في 
عام  برميل  مليون  ـــ1.7  ب مقارنة  يومًيا 
البالد  شهدتها  التي  األحداث  لكّن   ،2008
التقدم  دون  حال  الماضية  السنوات  خالل 

نحو المستهدف.

المؤسسة  هيكلية 
وتمتلك المؤسسة الوطنية للنفط 9 شركات 
باالستكشاف  تقوم  بالكامل  لها  مملوكة 
إضافة  والغاز،  للنفط  واإلنتاج  والتطوير 
إلى شركة امتياز واحدة، و7 شركات ترتبط 
بعقود مشاركة، و8 شركات إنتاج ومقاسمة 
اإلنتاج، و3 ثالث معاهد تتولى إجراء التحاليل 
واالختبارات الفنية لمراحل استكشاف وانتاج 

النفط ومشتقاته.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  تمتلك  كما 
وتصنيع  لتكرير  الشركات  من  مجموعة 
عدة  تدير  التي  الطبيعي  والــغــاز  النفط 
مصافي أهمها مصفاة رأس ألنوف ومصفاة 
تنتج  التي  المصانع  من  ومجموعة  الزاوية، 
األمونيا واليوريا والميثانول بمجمع البريقة 
مصنعا  أيًضا  يشمل  الــذي  البتروكيماوي 
لتسييل الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى مصنع 
مرتفع  ايثيلين  البولي  ومصنع  االيثيلين 

ومنخفض الكثافة بمجمع راس النوف.
للخدمات  شركات  المؤسسة  وتمتلك 
تقوم بحفر وصيانة آبار النفط وتوفير جميع 

عمليات  في  المستخدمة  واألدوات  المواد 
الحفر ، ومد وتركيب وصيانة شبكات أنابيب 
النفط والغاز، وإنشاء وصيانة خزانات النفط 
والغاز وإجراء الدراسات الفنية واالقتصادية 
بخدمات  القطاع  وتــزويــد  بها،  الخاصة 
اإلقامة وتوفير  التموين واإلعاشة وخدمات 
والمعدات  للمواد  المشتريات  خــدمــات 

والتدريب.
وشهدت مؤسسة النفط عدة مراحل بدًءا 
من التأميم في السبعينيات حتى وصلت إلى 
أن تدخل  األلفية، قبل  إنتاجها مطلع  ذورة 
ليهبط  وأمنية  سياسية  في صراعات  البالد 

معها اإلنتاج وخطط التطوير مًعا.

التأميم واالستحواذ
شهدت  الماضي  القرن  سبعينيات  وفــي 
إلى  بالنظر  متعاظًما،  نفوًذا  المؤسسة 
أنشطتها في التأميم واالستيالء على أصول 
 1971 عام  الشركات وشراء حصصها، ففي 
السرير،  حقل  في  اإلنتاج  عمليات  تولت 
البريطانية،  النفط  شركة  امتياز  تأميم  بعد 
عقود  توقيع  إلى  توصلت   1974 وبحلول 
موبيل  إكسون  شركة  مع  إنتاج  مقاسمة 
إكويتين  وإلف  للبترول  الفرنسية  والشركة 
وأجيب، قبل أن تجبر شركات النفط العالمية 
امتيازاتها  عــن  طواعية  تتخل  لــم  التي 
الحكومة  لصالح  كاملة  عنها  التنازل  على 

والمؤسسة الوطنية للنفط.

العقوبات األمريكية
النفط  مؤسسة  تعرضت  الثمانينات  وفي 
العالقات  شهدت  عندما  عاصف،  الختبار 
على  تقلبات  وليبيا  المتحدة  الواليات  بين 
لألنشطة  ليبيا  بدعم  تتعلق  مزاعم  خلفية 
اإلرهابية، أصدرت إزاءها واشنطن قرار حظر 
والتصدير،  واالستيراد  التجارة  أحادي شمل 
العالمية  النفط  وقف شركات  أسفر  ما  وهو 
وأصبحت  البالد،  في  عملياتها  األمريكية 
يتولى  من  هي  للنفط  الوطنية  المؤسسة 

إدارة عمليات تلك الشركات.
العقوبات  تأثير  من  التخفيف  وبهدف 
األمريكية وتحفيز الشركات األجنبية األخرى، 
سياساتها  تغيير  النفط  مؤسسة  ــدأت  ب
 – ليصبح  المشتركة،  بالمشاريع  المتعلقة 
على سبيل المثال إنتاج شركة الخليج العربي 
شركة  أكبر  لتصبح  يومًيا  برميل  ألف   400

منتجة للنفط في البالد.

التوجه نحو أوروبا
األمريكية  المتحدة  الواليات  توسيع  ومع 
مؤسسة  حاولت   ،1992 العام  في  حظرها 
خلق  خالل  من  العزلة  من  الخروج  النفط 
األروبــيــة،  الــشــركــات  مــع  وثيقة  عــالقــات 
أكبر  اإليطالية،  أجيب  شركة  كانت  حيث 
في  ليبيا  في  العاملة  األجنبية  الشركات 
الكونغرس  مرر  وعندما  التسعينيات،  حقبة 

الليبية  اإليرانية  العقوبات  قانون  األمريكي 
قدرة  على  كبيرًا  تأثيرًا  بــدوره  أثر  والــذي 
المؤسسة الوطنية للنفط في القيام بأعمالها 
في  المؤسسة  بدأت  العالم،  حول  التجارية 
التوجه بعمق إلى القارة األوروبية من خالل 
أعمالها  للنفط  الوطنية  المؤسسة  توسيع 
مع شركة إلف أكوينتين وتوتال الفرنسيتين 
وشركة ريبسول اإلسبانية وشركة او.ام.في 

النمساوية وغيرها من الشركات.
في  ليبيا  ضد  العقوبات  ُعّلقت  وبعدما 
العام 1999، بعد تحركات دبلوماسية مطلع 
في  إزاءهــا  النفط  مؤسسة  شرعت  األلفية 
مراجعة كافة قوانينها الخاصة بالنفط، كما 
 1.2 من  اإلنتاج  بزيادة  مستهدًفا  وضعت 
مليون إلى 3 مليون برميل يومًيا على مدى 
الشراكات  زيــادة  إلى  باإلضافة  سنة،   15
أم  أو  شركة  مع  عقود  وتوقيع  األجنبية، 
اإلسبانية  ريسبول  وشركة  النمساوية  في 

للتنقيب البري والبحري.

انتعاشة ما بعد العقوبات
رفع  للنفط  الوطنية  المؤسسة  استغلت 
جوالت  أربــع  وعقدت  األمريكية  العقوبات 
عام  في  ــى  األول الدولية،  التصاريح  لمنح 
»أوكسيدينتال«  شركة  فيها  وحققت   2005
بشروط  عقود  على  وحصلت  كبيًرا  نجاًحا 
ممتازة لها وللمؤسسة الوطنية للنفط وهي 
دفع مبلغ 133 مليون دوالر كمكافأة توقيع، 

العام نفسه جذبت عدًدا كبيًرا  الثانية و في 
من القادمين الجدد، حين حصلت المؤسسة 
103 مليون أخرى  الوطنية للنفط على مبلغ 
 2006 عام  الثالثة  والجولة  توقيع،  كمكافأة 
حين منحت عشرة عقود جدد، والجولة رابعة 
وأعلنت  الغاز،  تصاريح  لمنح  فقط  ُخصصت 
إيجابية  نتائج  عن  المؤسسة  أعقابها  في 

للغاية بشأن العقود الموقعة.

مرحلة التعافي
وبعدما بدأ إنتاج النفط يتعافى في سبتمبر 
العام  خــالل  الخام  إنتاج  وارتــفــع   ،2016
األعلى  هي  مستويات  إلى   2017 الماضي 
الوضع  تحسن  ومــع  ســنــوات،  ــع  أرب خــالل 
عالمية  نفط  شركات  اتجهت  نسبيًّا  الليبي 
لشراء النفط، حيث ذكرت وكالة »بلومبرغ« 
شل«  »رويال  لشركتي  جرى  اتفاًقا  أن  إلى 
شراء  على  البريطانية  بي«  و»بي  األلمانية 
للمرة  سنوية  عقود  بموجب  اللبيي  الخام 

األولى منذ سنوات.
عدة  تعرض  الماضي  األشــهــر  ــالل  وخ
لكّن  إغالق  لعمليات  نفطية  وحقول  موانئ 
الثقة  استعادة  ــاول  ح المؤسسة  رئيس 
إلزالــة  عديدة  لقاءات  خــالل  من  للقطاع 
األسباب التي من شأنها أن تعرقل اإلنتاج، 
طرابلس  في  المركزي  المصرف  قال  التي 
ثالثة  من  أكثر  استمرت  التي  اإلغالقات  إّن 
وغير  مباشرة  خسائر  الدولة  كبدت  أعوام، 
وفي  دينار،  مليار   160 من  بأكثر  مباشرة 
اهلل  صنع  مصطفى  قــال  اليوبيل،  ذكــرى 
ستنجح  المؤسسة  النفط  مؤسسة  رئيس 
االنقسامات  وتجاوز  الليبيين  كل  جمع  في 
للتفريق،  البعض  يستغلها  التي  المصطنعة 
الفًتا إلى أن مؤسسة النفط قوية وموحدة 

تعمل لصالح جميع الليبيين.
محاوالت  دائًما  اهلل  صنع  ُيواجه  وبينما 
لعرقلة  المظلم  النفق  من  للخروج  عديدة 
اإلنتاج، أطلق تصريحات تفاؤلية، داعًيا أيًضا 
خالل  من  المناسبات  بتلك  االحتفال  إلى 
»العمل الجاد والدؤوب، وتقديم التضحيات 
إليصال المؤسسة إلى المستويات العالمية، 
ولمساعدة االقتصاد الليبي على النهوض«.

طموح وآمال
مصطفى  النفط  مؤسسة  رئيس  ويتخذ 
طموحات  لتحقيق  طرق  عدة  اهلل  صنع 
بعضها  أعلن  السابق،  لإلنتاج  العودة 
المؤسسة  برغبة  سابقة  تصريحات  في 
مــدار  على  دوالر  مليار   20 استثمار 
الستعادة  المقبلة  الــســنــوات  الــثــالث 
إلى  أشار  حيث  السابقة،  اإلنتاج  قدرات 
الوحيد  مكتبها  ستنشئ  المؤسسة  أن 
والية  في  هيوستن  مدينة  في  بالخارج 
فرصة  يعد  ما  وهو  األميركية،  تكساس 
ــخــدمــات والــشــركــات  ــام مــقــدمــي ال أمـ

ليبيا. في  لالستثمار  النفطية 
يتوقع  االنتعاشة  لطموحات  واستكماالً 
الناتج  إجــمــالــي  يتعافى  أن  اهلل  صنع 
في   %  23 حوالي  ليبلغ  الليبي  المحلي 
كل  لتحسن  يؤدي  ما  وهو   ،2018 العام 
من رصدي المالية العامة وميزان الحساب 
الموازنة  تحقيق  مع  كبيًرا،  تحسًنا  الجاري 
وميزان المدفوعات فوائض متوقعة بداية 

2020 فصاعًدا. العام  من 

اقتصاد

كالم في األرقام

خسائر االقتصاد الليبي سنويا 
بسبب تهريب الوقود.

)مصطفى صنع اهلل(

قالوا
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العوملة ومفارقة »األموال الساخنة«

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3267دوالر أمريكى
1.6412يورو

1.8979الجنية االسترليني
0.3538الريال السعودي
0.3612درهم إماراتى
0.211االيوان الصينى
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»االقتصاد العالمي يواصل 
إظهار زخم كبير ... لكن وراء 
هذه الصورة اإليجابية تبدو 
احتماالت نزاع تجاري تلوح 
في األفق«

كبير االقتصاديين في 
صندوق النقد الدولي 
موريس اوبستفلد

* نقال عن موقع »بورجيكت سينديكيت«
** باحث في معهد »بيترسون« لالقتصاد الدولي

فوائد  عن  بديعة  بكلمات  االقتصاد  أهل  أغلب  يتشدق 
التكامل العالمي »الحقيقي«، الذي يعني التدفقات العابرة 
من  اإلطــالق،  على  مقيدة  غير  تكون  تكاد  التي  للحدود، 
السلع والعمالة والتكنولوجيا. وهم أقل ثقة عندما يتعلق 
القصيرة  التدفقات  خاصة  العالمي،  المالي  بالتكامل  األمر 
األجل من ما يسمى »األموال الساخنة«، ومع ذلك فإن رد 
الفعل المعادي للعولمة اليوم يركز إلى حد كبير على التكامل 

الحقيقي، وتكاد يبقي بشكل كامل على التكامل المالي.
الحقيقي  للتكامل  المناهض  الفعل  رد  دفع  ومؤخرًا، 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى اللجوء لتدابير 
الحماية التجارية األحادية الجانب، التي تستهدف الصين 
بشكل خاص، وفي كل من الواليات المتحدة وأوروبا، تقام 
عديدة  حكومات  وتتحرك  وترتفع.  الهجرة  أمام  الحواجز 
نحو فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا التي 

تعتبرها أكبر أو أكثر نفوذًا مما ينبغي.
أشكال  من  شكل  أي  غياب  كــان  السياق،  هــذا  في 
االحتجاج ضد التكامل المالي أمرًا بالغ الغرابة. فقد عاثت 
والفقيرة  الغنية  االقتصادات  المالية فسادًا في  التدفقات 
على حد سواء بشكل منتظم على مدار السنوات األربعين 
الماضية. ولم يكن هذا الضرر سرًا، فقد أبرزته مؤسسات 
مثل صندوق النقد الدولي، مضيفة بعض التحذيرات إلى 

دعمها غير المقيد سابقاً لالنفتاح المالي.
بروز  المالي  للتكامل  المقاومة  انعدام  يعكس  قد 
المحيط  السرد  الدقة،  من  أكبر  بقدر  ربما  أو  المشكلة، 
بالمشكلة. فعندما يتعلق األمر بالتكامل العالمي الحقيقي، 
أما في حالة  الجناة والضحايا،  السهل تحديد هوية  من 

التكامل المالي فيختلف األمر.
من  الرغم  فعلى  الحرة.  التجارة  مسألة  هنا  ولنتأمل 
التوزيعية  تأثيراتها  فإن  األمر،  مجمل  في  مفيدة  كونها 
من  تحديد  السهل  ومن  إنكارها،  يمكن  ال  المعاكسة 
)على  الضرر  عليه  يقع 
عمال  المثال،  سبيل 
في  المتقدمة  ــدول  ال
القيمة  ذات  الصناعات 
المنخفضة  المضافة 
مــثــل الــصــلــب( ومــن 
)الــدول  الضرر  ُيحِدث 
على  الــقــادرة  النامية 
السلع  وتصدير  إنتاج 
المعنية بثمن أرخص(. 
وربما يكون الخاسرون 
يمكنهم  ولكن  أقلية، 
على  معاً  يتوحدوا  أن 
يعمل  ــذي  ــ ال الــنــحــو 
صوتهم  تضخيم  على 
إذا تركزوا جغرافياً.  التفاوضية، خاصة  وتعظيم قدرتهم 
وفي ظل هدف واضح، يكتسب غضبهم القوة والشرعية.

وفي  كبرى،  مكاسب  الهجرة  تجلب  مماثل،  نحو  على 
الخاسرين  نظر كثيرين، خسائر كبيرة. وربما تشمل فئة 
الواضحين العمال المحليين المتضررين )أو الذين يعتقدون 
أنهم متضررون( من المنافسة المتمثلة في المهاجرين، 
أو المواطنين الذين يشعرون بأن أساليب حياتهم أو حتى 
هوياتهم باتت مهددة. وال يهم ما إذا كانت هذه المزاعم 
صحيحة من الناحية التجريبية، فهي تأتي في سياق سرد 
المهاجرين على أنهم  واضح ومقنع، حيث يجري تصوير 
أوغاد أشرار. وكما رأينا، يعد مثل هذا السرد أداة تعبئة 

شديدة الفعالية بين أيدي الساسة الهازئين.
كتلك  المالية،  األزمات  أن  الحال  بطبيعة  الواضح  من 
القرن  ثمانينيات  أوائل  في  الالتينية  بأميركا  ألمت  التي 
وأوروبــا  التسعينات،  أواخــر  في  آسيا  وشرق  العشرين، 
الشرقية في أواخر العقد األول من القرن الحالي، وأوروبا 
الغربية منذ أوائل العقد الحالي، تخلف ضحايا واضحين: 
أولئك الذين يخسرون وظائفهم أو مساكنهم أو مدخرات 
التقاعد. ولكن ليس من السهل بنفس القدر تقسيم اللوم 

على من يستحقونه.
في الماضي، في العصور الوسطى فعلياً، كانت أصابع 
أن مصادر تدفقات  غير  البنوك.  إلى  غالباً  االتهام توجه 
بهذه  تحديدها  يمكن  ال  اليوم  الساخنة«  »األمـــوال 
السهولة. ذلك أن صناديق التحوط، وصناديق االستثمار، 
وصناديق  التقاعد،  وصناديق  األصول،  إدارة  وشركات 
العالم، وضمن  أنحاء  السيادية تعمل من مختلف  الثروة 
واليات قضائية شرعية، وضمن ما أطلق عليه سومسرت 
موم ذات يوم وصف »األماكن المشمسة المأهولة بأناس 

ينعمون بالظل«.
وحتى إذا كان من الممكن تحديد المقرضين بسهولة، 
فمن غير الممكن تحميلهم اللوم كله. فالمعامالت المالية 
تتضمن دائماً المقترضين أيضاً، وعلى عكس عمال الصلب 
المستغنى عنهم، نادرًا ما يكون المقترضون المتخلفون عن 
سداد قروضهم )سواء من األفراد أو الدول( ضحايا أبرياء. 
ففي عديد الحاالت، حصل كبار المقترضين على قروضهم 
عن طريق خداع المقرضين أو استخدام الصالت السياسية، 

كما فعل رفاق الرئيس اإلندونيسي السابق سوهارتو.
في حين تتسبب أشكال السرد البارزة، التي تتناول أشرارًا 
التكامل  إدامة  جعل  في  عليهم،  التعرف  يسهل  بعينهم 
الحقيقي أمرًا بالغ الصعوبة، وعلى الرغم من فوائده الشاملة 
الملموسة، فإن غياب أشكال سرد مماثلة مقابلة يسمح 
للتكامل المالي باالستمرار دون انقطاع. وهذا من شأنه أن 
يضع العالم على المسار نحو قدر أقل كثيرًا من النوع الجيد 

من التكامل، والمزيد من النوع المشكوك فيه.

عاثت التدفقات المالية 
فسادا في االقتصادات 
الغنية والفقيرة على 

حد سواء بشكل منتظم 
على مدار السنوات 

األربعين الماضية

كشف االتحاد األفريقي خططا لتأسيس صندوق نقد دولي خاص بأفريقيا يهدف 
باألساس إلى إنعاش التجارة البينية بين دول القارة، رغم تأخر تنفيذ الخطوة ألكثر 
من سبع سنوات، ويهدف إلى تسوية المدفوعات للدول، وتشجيع التدفقات الرأسمالية 

بين البلدان األعضاء.
وقالت مفوضة الشؤون االجتماعية باالتحاد، أميرة الفاضل، خالل اجتماع لوزراء 
المالية واالقتصاد األفارقة، إن »الهدف من الصندوق هو تعزيز االقتصاد األفريقي من 
خالل التبادل والتعاون التجاري، والعمل المشترك بين الدول«. فيما يرى األعضاء أن 
وجوده خطوة لضمان نجاح التجارة بين بلدان القارة، التي تسجل مستويات متدنية.

ولم تصادق 15 دولة أفريقية من إجمالي 54 دولة، على إنشاء صندوق النقد 
األفريقي، الذي سيكون لديه رأسمال مدفوع قدره 23 مليار دوالر.

ويعتبر الصندوق الذي يتخذ من العاصمة الكاميرونية مقرا له، إحدى المؤسسات 
الثالث المنصوص عليها في معاهدة االتحاد األفريقي، إلنشاء مجموعة اقتصادية 

أفريقية، وهما البنك المركزي وبنك االستثمار األفريقيان.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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مؤسسة النفط تقاوم الستعادة اإلنتاج في يوبيلها الذهبي
تحت وطأة احتجاجات وعمليات إغالق متكررة

خطط لتأسيس صندوق نقد أفريقي

مليون دوالر سنويا

صنع الله: المؤسسة ستنجح في جمع كل الليبيين وتجاوز االنقسامات المصطنعة التي يستغلها البعض للتفريق
احتياطيات النفط بليبيا األكبر في إفريقيا وتحتل المرتبة التاسعة بين أكبر عشر دول في العالم

مصطفى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  أطلق 
اليوم األربعاء، مبادرة لمكافحة تهريب  صنع اهلل، 
إلنقاذ  اإلجـــراءات  من  سلسلة  تتضمن  الوقود، 
والمجتمعية  االقتصادية  األضــرار  من  القطاع 
الكبيرة التي يتسبب فيها تهريب الوقود المنتشر 

في ليبيا.
وطالب صنع اهلل، خالل كلمة ألقاها أمام ممثلي 
قطاع النفط الدولي خالل ندوة حول سرقة النفط 
والوقود المنعقدة في جنيف، المؤسسات والهيئات 
الشرطة  مكتب  مثل  الدولي  والمجتمع  الليبية 
للشرطة  األوروبي  والمعهد  »يوروبول«  األوروبي 
الجنائية  للشرطة  الدولية  والمنظمة  »سيبول« 
اإلجــراءات  من  سلسلة  على  للعمل  »اإلنتربول«، 

التي يمكن أن تعطل وتفكك شبكات التهريب.
الهيئات  من  العديد  جهود  اهلل  صنع  وثمن 
الوطنية  والمؤسسة  العام  النائب  كمكتب  الليبية 
المبذولة  جــهــودهــم  ــل  أج مــن  ذاتــهــا  للنفط 
مكتب  منها  دولية  وهيئات  الفساد،  على  للقضاء 
على  األجنبية  األصول  لمراقبة  المتحدة  الواليات 
اإليطالية  السلطات  إلى  باإلضافة  مساعدتهم، 
ضد  الماضي  العام  اتخذتها  التي  اإلجــراءات  بعد 
إلى أن مبادرة  شبكة تهريب دولية كبرى، وأشار 
استخدام  تشمل  المقترحة  التهريب  مكافحة 

لمساعدة  الوقود  في  تعقب  لوضع عالمات  أنظمة 
الليبي  القانون  تطبيق  على  المسؤولة  الجهات 
تهريب  جرائم  تثبت  التي  األدلة  لجمع  والدولي 
فرض  على  المجتمع  وتشجيع  سرقته،  أو  الوقود 
المكاسب  لتعود  المجرمين  أصول  وحجز  عقوبات 

غير الشرعية إلى الشعب الليبي.
عملية  واليــة  توسيع  المبادرة  تتضمن  كما 
صوفيا لتشمل الوقود المكرر، باإلضافة إلى النفط 
لضمان  العام  النائب  مكتب  مع  والعمل  الخام، 
السلطات  وتشجيع  المسؤولين،  أولئك  مقاضاة 
نظام  إصالح  في  النظر  على  ليبيا  في  المختصة 
على  بل  أهدافه،  يحقق  ال  الذي  المحروقات  دعم 

العكس يخلف أرباحا هائلة للمجرمين.

من  الضخمة  المبالغ  أفسدت  »لقد  وتــابــع: 
أصحاب  التهريب  عمليات  عن  الناتجة  ــوال  األم
الليبي«، قائال: »ومع  المجتمع  النفوس في  ضعاف 
القليلة  اإلجــراءات  تكن  لم  الهائلة،  األرباح  توفر 
رادع حقيقي  اتخذت حتى اآلن كافية إلنشاء  التي 

لمهربي الوقود«.
الفرصة  هذه  أغتنم  السبب  »ولهذا  وأردف: 
رئيسية  جديدة  استراتيجية  عن  لإلعالن  اليوم 
أدعو  وإنني  ليبيا،  في  الوقود  تهريب  لمكافحة 
الحاضرين في هذا المؤتمر وأصدقاء وجيران ليبيا 
وخاصة الشعب الليبي نفسه أن يفعلوا كل ما في 
على  والقضاء  االستراتيجية  هذه  لدعم  وسعهم 

ويالت سرقة الوقود وتهريبه«.
وكان فريق الخبراء األممي المعني بليبيا كشف 
معلومات  عن  ميداني  استقصاء  خالل  من  مؤخرا 
المنتجات  التهريب  شبكة  وتفاصيل  ســريــة 
غير  التصدير  عمليات  معظم  أن  خاصة  البترولية، 
في  بحرا  المكررة  النفطية  للمنتجات  المشروع 
 70 حوالي  زوارة عن طريق  منطقة  في  تتم  ليبيا 
زورقا تكون إما ناقالت صغيرة أو سفن صيد ذات 
شباك مخروطية، تستخدم خصيصا لنشاط تهريب 

الوقود.
المتحدة  الــواليــات  فرضت  ذلــك  أعقاب  وفــي 

كيانا  و24  أشخاص   6 على  عقوبات  األمريكية 
غير  اإلنتاج  تتضمن  تهم  وفق  سفن،  و7  تجاريا 
ــراء،  وش وبيع،  وسمسرة،  وتكرير،  المشروع، 
السيطرة  أو  امتالكه  أو  الليبي  النفط  وتصدير 
عليه من قبلهم، وهي االتهامات التي أثيرت كثيرا 
خالل الفترات السابقة دونما اتخاذ خطوات فعلية 

لوقف استنزاف الثروات الليبية بطرق غير شرعية.
كشف  بليبيا  المعني  األممي  الخبراء  فريق  وكــان 
سرية  معلومات  ميداني  استقصاء  خالل  من  مؤخًرا 
خاصة  البترولية،  المنتجات  لتهريب  شبكة  وتفاصيل 
للمنتجات  المشروع  غير  التصدير  عمليات  معظم  أن 
زوارة  منطقة  في  تتم  ليبيا  في  بحًرا  المكررة  النفطية 
أو  صغيرة  ناقالت  إما  تكون  زورًقا   70 نحو  طريق  عن 
خصيًصا  تستخدم  مخروطية،  شباك  ذات  صيد  سفن 

لنشاط تهريب الوقود.
وفي أعقاب ذلك فرضت الواليات المتحدة األميركية 
سفن،  و7  تجاريًّا  كياًنا  و24  أشخاص   6 على  عقوبات 
وتكرير،  المشروع،  غير  اإلنتاج  تتضمن  تهم  وفــق 
أو  الليبي  النفط  وتصدير  ــراء،  وش وبيع،  وسمسرة، 
االتهامات  وهي  قبلهم،  من  عليه  السيطرة  أو  امتالكه 
اتخاذ  دونما  السابقة  الفترات  خالل  كثيًرا  ُأثيرت  التي 
خطوات فعلية لوقف استنزاف الثروات الليبية بطرق غير 

شرعية.

صنع الله يطلق مبادرة ملكافحة تهريب الوقود
في ندوة عقدت بجنيف حول سرقة النفط

طرابلس–الوسط

● جانب من احتفال المؤسسة الوطنية للنفط بمرور 50 عاما علي تأسيسها

استخدام أنظمة لوضع عالمات تعقب 
لمساعدة جهات تطبيق القانون 

الليبي والدولي لجمع األدلة.



الرسمية  المعامالت  بين  الفجوة  تــزال  ال 
على  الليبية  السوق  في  تتسع  الرسمية  وغير 
والسلعية،  المصرفية  التعامالت  مستوى 
الحرب«  بـ»اقتصاد  يعرف  ما  انتشار  بسبب 
السوق  في  العملة  تجارة  دائرة  يزيد  ما  وهو 
الرسمي، إذ بلغ فارق  القطاع  السوداء لتفكيك 
الرسمية  السوقين  بين  ــدوالر  ال صرف  سعر 

والسوداء 5.03 دينارات.
االقتصادي  الوضع  عن  تقاريره  أحدث  وفي 
للشؤون  الملكي  المعهد  أرجــع  ليبيا  فــي 
نمو  هاوس«  »تشاتام  بريطانيا  في  الدولية 
في  الموازية  ــواق  األس أو  السوداء  ــواق  األس
ليبيا إلى تضخم القطاع العام وتراجع العائدات 
العملة  على  الحصول  وصعوبة  النفطية، 
العوامل  وهي  الرسمية،  القنوات  عبر  الصعبة 
اقتصاد  انتشار  تداعيات  تحلل  التي  الثالثة 

الحرب في البلد.
ــذي حــمــل عــنــوان  ــي الــتــقــريــر الـ ــاء ف وجـ
والتربح  النهب  ليبيا:  في  الحرب  »اقتصاد 
ــة«، أنــه »مــع تــدهــور وضع  ــدول وإضــعــاف ال
ــع الــدخــل الــذي  ــراج االقــتــصــاد الــرســمــي وت
المؤسسات  من  المسلحة  المجموعات  تتلقاه 
التي  الــســوداء  ــواق  األس توافرت  الحكومية، 
دخل  لتحقيق  مغرية  فرصا  البعض  فيها  وجد 
جيد«، الفتا إلى أن االنقسام بين شرق وغرب 
القطاع  وإدارة  السياسية  العملية  يعقد  ليبيا 
النفطي، باإلضافة إلى انقسام سلطة المصرف 
الرسمية  غير  األسواق  حول  ما  وهو  المركزي، 
االقتصادية،  والحياة  والربح  لألعمال  مركز  إلى 
المحلية  العملة  استخدام  على  الطلب  وزيادة 
الرسمي،  اإلطــار  ــارج  خ االستيراد  أجــل  من 
بسبب القيود المفروضة على معدالت السحب، 

وهو ما أضعف قيمة العملة المحلية.
العملة  قيمة  تــراجــع  أن  التقرير  وذكـــر 
الصرف  سعر  بين  الواضح  والفرق  المحلية، 
السوق  في  الصرف  وسعر  للدوالر  الرسمي 
لمن  للمضاربة  كبير  بفرص  سمح  السوداء، 
الصرف  بسعر  دوالر  على  الحصول  يستطيع 

الرسمي ثم بيعه بالسعر غير الرسمي.
تــداول  حجم  »تنامي  إلــى  التقرير  ــار  وأش
ففي  المصرفي؛  القطاع  إطــار  خــارج  ــوال  األم
من  دينار،  مليار   29.7 بلغت   ،2017 العام 
مليار   61.2 والبالغة  المتداولة  األموال  إجمالي 
دينار، ولهذا تحولت األسواق غير الرسمية إلى 
االقتصادية«،  والحياة  والربح  لألعمال  مركز 
الطلب  »زيــادة  أن  أكد  الذي  التقرير  بحسب 
أجل  مــن  المحلية  العملة  اســتــخــدام  على 
القيود  بسبب  الرسمي،  اإلطار  خارج  االستيراد 
إلى  أدى  السحب،  معدالت  على  المفروضة 
فإن  لذلك  المحلية«،  العملة  قيمة  تراجع 
الفارق  هذا  الستغالل  ظهرت  كثيرة  »مشاريع 

في  تتخصص  شركات  بينها  منه،  واالستفادة 
عبر  الرسمي،  بالسعر  الصعبة  العملة  سحب 
مجددا  بيعها  ثم  ليبيا،  خــارج  ائتمان  كــروت 

داخل ليبيا باألسعار غير الرسمية«.
األخطر  النموذج  إلى  المعهد  تقرير  وذهب 
خطابات  بإصدار  البعض  »قيام  في  المتمثل 
بضائع  الستيراد  المصارف  من  مزورة  اعتماد 
يجري  ال  الحاالت  معظم  في  لكن  الخارج،  من 
الخطابات،  في  المذكورة  البضائع  استيراد 
الدوالر  من  فائض  مع  المستورد  يترك  مما 

الستبداله في السوق السوداء«.
إلى  المركزي  المصرف  تقديرات  وتشير 
مليار   11.2 بقيمة  ائتمان  خطابات  إصــدار 
ديوان  كشف   ،2016 وفي   .2017 في  دوالر 
بقيمة  ائتمان  خطابات  إصدار  عن  المحاسبة 
مصرفا،   21 ذلك  وتضمن  دوالر.  مليون   570
و13  ليبية  شركة   11 بينها  شــركــة،  و23 

أجنبية.
»آمر  أن  البريطاني  المعهد  تقرير  وذكــر 
متهم  التاجوري،  هيثم  طرابلس،  ثوار  كتيبة 
خطابات  إصــدار  تسهيل  عبر  دخــل  بتوليد 
ائتمان«، مشيرا إلى أن »التاجوري وتابعين له 
دوالر  مليون   20 قيمته  ما   ،2015 في  ربحوا، 
عاملين  ابتزاز  طريق  عن  ائتمان  خطابات  من 

المركزي«. بالمصرف 
المسلحة  ــمــجــمــوعــات  »ال أن  وأضــــاف 

موظفي  ــزاز  ــت اب على  قــدراتــهــا  تستعرض 
تدر  التي  الخدمات  تلك  وعــرض  المصارف، 
أرباحا طائلة لرجال األعمال، مما يثير تساؤالت 
مع  الدولة  موظفي  تواطؤ  مدى  حول  كثيرة 

المسلحة«. المجموعات 

منشور  في  قــال  المركزي  المصرف  وكــان 
الماضي  العاام  نهاية  اإللكتروني  موقعه  عبر 
بـنسبة  ارتـفع  المــتداولة  العـملة  حجـم  إن 
% خالل 3 سنوات من 13.4 مليار دينار   50.5
 2016 عام  دينار  مليار   27.1 إلى   2013 عام 
مشكلة بذلك نسبة 97.8 % من إجمالي العملة 
دينار  مليار   29.7 إلى  أن تصل  قبل  المصدرة، 

خالل 2017.
تشظي  إلـــى  ذلـــك  الــمــركــزي  وأرجـــــع 
ــالد وعــدم  ــب الــمــؤســســات الــســيــاديــة فــي ال
في  الصرف  قنوات  وتعدد  المالي  االنضباط 
ارتفاع  إلى  أدى  ما  وهو  البالد،  وغرب  شرق 
زيادة  وبالتــالي  اإليداعية،  الخصوم  حجم 
واالحتفاظ  الورقية  النقود  على  األفراد  طلب 
السياسية  لألوضاع  التحوط  من  كنوع  بها 

واالقتصادية واألمنية في المستقبل.
جمة  تحديات  الليبي  االقتصاد  يواجه  وبينما 
أثرت  التي  السياسية  التعقيدات  إلى  بالنظر 
المصدر  النفطي  اإلنــتــاج  في  مباشر  بشكل 
باتوا  المواطنين  فإن  بالبالد،  للدخل  الرئيس 
تقرير  إذ كشف  تكلفة معيشة مرتفعة،  يعانون 
مصر  في  نظيرتها  عن  أعلى  التكلفة  أن  أخير 
بنسبة 109 %، فيما يمثل متوسط السكن في 
 ،% 271 أعلى عن مصر بحوالي  الليبية  المدن 
وهو ما يجعل الفساد عنصر ضغط إضافيا على 

معاناة متراكمة بالفعل.

طرابلس  فــي  الــمــركــزي  المصرف  استبق 
مع  األسياسية  السلع  على  االحتياجات  تزايد 
تدابير  عن  باإلعالن  رمضان  شهر  اقتراب 
لحل  الرئاسي  المجلس  مع  بالتنسيق  عاجلة 
حيث  أسعارها،  وارتفاع  السلع  نقص  أزمــة 
بقيمة  اعتمادات مستندية  وافق على تغطية 
إجمالية تقدر بــ 2 مليار دوالر، باإلضافة إلى 
بقيمة  االعتمادات  من  أخرى  طلبات  دراسة 

مليار دوالر.
للمجلس  سابق  قرار  عقب  القرار  هذا  جاء 
1.5 مليار دوالر لتوريد سلع  الرئاسي بإنفاق 
إزاءه  وضع  الذي  القرار  وهو  غدائية،  ومواد 
موجة  في  أساسًيا  سبًبا  كانت  ضوابط  عدة 
اعتراضات وانتقادات من جهات رقابية ونخب 

اقتصادية في البالد.
المركزي  المصرف  بيان  يوضح  لم  وبينما 
اتخاذها،  يعتزم  التي  التدابير  تلك  تفاصيل 
بيانه  في  أشــار  لكنه  تنفيذها،  توقيت  أو 
»تغطية  على  الموافقة  إلى  األربعاء  أمس 
بقيمة  طلًبا  لـ2722  المستندية  االعتمادات 
من  األول  منذ  دوالر  بملياري  تقدر  إجمالية 
تحت  طلًبا   1187 ووجــود  الماضي..  يناير 

اإلجراء بقيمة مليار دوالر«.
وأعاد »المركزي« الحديث عن فساد، حيث 
الدولة«–لم  في  نافذة  »أفراًدا وجهات  اتهم 
يسّمها–بالعمل »على زيادة األزمة )األسعار( 
تحقيق  بقصد  المواطن  حاجة  مستغلين 
على  ضغوط  وممارسة  شخصية،  مكاسب 
المصرف المركزي وتشويه صورته أمام الرأي 

العام«.
»لما  وفًقا  تأتي  التدابير  تلك  إن  وقــال 
من  وانطالًقا  صالحيات،  من  القانون  خّوله 
»االرتفاع  أن  معتبرا  الوطنية«،  مسؤولياته 

له  مبرر  ال  األساسية  السلع  ألسعار  المخيف 
المواطن وزيادة االحتقان  إثقال كاهل  سوى 

خصوًصا مع قرب شهر رمضان«.
بشأن  الــرئــاســي  المجلس  قـــرار  وحـــول 
في  المركزي  نــوه  المستندية  االعتمادات 
بنظام  أساسية  سلع  توريد  قرار  إلى  بيانه 
المستندات برسم التحصيل لمواجهة األزمة، 
أن  إلى  القرار،الفًتا  لتنفيذ  جاهزيته  وأبدى 
منذ  األزمة  لحل  تأتي  اتخذها  التي  اإلجراءات 
مع  »التواصل  إلــى  مشيًرا  الماضي،  العام 
ديسمبر  شهر  منذ  الرئاسي  المجلس  رئيس 
في  آخرها  كــان  ومــراســالت   ،2017 العام 
المجلس  رئيس  إلى  المصرف  محافظ  كتاب 

الرئاسي في الخامس من إبريل الماضي«.

اقتصاد 09

تحاول تونس الخروج من مأزق الضغوط 
التي تواجهها من صندوق النقد الدولي 
معالجة  بهدف  الوقود  أسعار  لزيادة 
االختالالت المالية في الموازنة رغم أنها 

أعلى من أسعار النفط العالمية.
شرارة  كانت  التي  البلد  تزال  وال 
االجتماعية،  األوضاع  تردي  على  لثورة 
وطأة  تحت  عديدة  اختالالت  تعالج 
االحتجاجات، فإن ضغوط صندوق النقد 
سيما  ال  محرج،  موقف  في  البلد  تضع 
أعلى  تعد  تونس  في  الوقود  أسعار  أن 

العربية، ويمكن  المعدالت في المنطقة 
ألية زيادات محتملة أن تؤجج احتجاجات 
تفاقم المصاعب التي تواجهها الحكومة.

زيارة  بعد  الصندوق  مطالبة  وجاءت 
الرابع  في  بدأتها  التي  بعثته  أجرتها 
أسبوعًا.  ودامت  الجاري  الشهر  من 
وتقول الحكومة إنها تريد خفض الدعم 
الحكومي للوقود من أجل مواجهة العجز 
أنها في  الكبير في موازناتها، في حين 
األسعار  من  كثيرًا  بأعلى  تبيعه  الواقع 

العالمية.

أكبر ارتفاع ألسعار النفط منذ 4 سنواتتونس في »مأزق« بسبب أسعار الوقود
العالميـة  النفـط  أسـعار  تخطـت 
مـرة  ألول  للبرميـل  دوالرا   72 حاجـز 
التوتـرات  بسـبب   2014 العـام  منـذ 
العسـكرية المتصلـة بالحرب السـورية 
وانحسـار المخـاوف مـن نشـوب حـرب 
والواليـات  الصيـن  بيـن  تجاريـة 

. لمتحـدة ا
القياسـي  برنـت  مزيـج  سـعر  وبلـغ 
فـي التعامـالت 72.43 دوالرا للبرميـل 
نهايـة  قـرب  قليـال  ينحسـر  أن  قبـل 

األوروبيـة،  األسـواق  فـي  التعامـالت 
فيمـا قـال متعاملـون إن أجـواء التوتـر 
فـي سـورية وتوقعـات توجيـه ضربـة 
السـبب  كانـت  أميركيـة،  عسـكرية 
األبـرز الرتفـاع أسـعار النفـط العالميـة 
اإلمـدادات  تأثـر  علـى  القلـق  بسـب 
واشـنطن  بيـن  التوتـر  تصاعـد  إذا 

وموسـكو.
مـن  آخـر  دعمـا  األسـعار  وتلقـت 
تراجـع التوتـر التجـاري بيـن واشـنطن 

وبكيـن منـذ إعـالن الرئيـس الصينـي 
بـالده  أن  األربعـاء،  بينـغ،  جيـن  شـي 
سـتجري إصالحـات اقتصاديـة واسـعة 

أسـواقها. لتحريـر 
التـي  األسـواق،  اطمئنـان  وتزايـد 
كانـت تخشـى تعثـر االقتصـاد العالمي 
وتراجـع الطلـب علـى النفـط فـي حـال 
أثنـى  أن  بعـد  تجاريـة،  حـرب  نشـوب 
الرئيـس األميركي دونالـد ترامب على 

الصينـي. الرئيـس  تصريحـات 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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أسباب نمو األسواق السوداء في ليبيا؟

تدابير عاجلة لحل أزمة نقص السلع قبل رمضان

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

السعر بالدوالرنوع الخام

72.72برنت

 67.76غرب تكساس

 67.38دبي

68.36سلة أوبك

 67.56أورال

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار األربعاء 18 أبريل 2018

المقبل  العام  حتى  العالمي  النمو  استقرار  الدولي  النقد  صندوق  توقع 
في  سيتالشى  المتحدة  الواليات  في  مالي  وتحفيز  قوية  بتجارة  مدعوما 
أوائل العقد القادم، بينما من المتوقع أن تؤدي زيادة الرسوم األمريكية 

على الجمارك إلى اإلضرار بثقة السوق واإلنتاج.
على  النقد  أبقى صندوق  العالمي،  االقتصاد  آلفاق  تقاريره  أحدث  وفي 
لكل  تغيير عند 3.9 %  2018 و2019 دون  لعامي  العالمي  للنمو  توقعاته 
منهما، بعد تحديث للتوقعات في يناير، حيث نشر الصندوق التوقعات مع 
تجمع آالف المسؤولين الماليين العالميين في واشنطن، لحضور اجتماعات 

الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي هذا األسبوع.
وقال صندوق النقد إنه رفع توقعاته للنمو في الواليات المتحدة بمقدار 
 ،2019 2018، و2.7 % في  2.9 % في  0.2 نقطة مئوية لكال العامين إلى 
الفتا إلى أن خفض الضرائب على الشركات األمريكية وتسارع االستثمارات 
حتى  المتحدة  الواليات  في  النمو  يدعم  مؤقتة  ضريبية  إعفاءات  بفعل 

2020، لكن تلك التأثيرات ستتالشى سريعا مسببة تباطؤا.
العالمي بعد  النمو  المتوقع أن يتباطأ  التقرير »من  وقال الصندوق في 
نظرا  ستتضرر  المتقدمة  االقتصاديات  أن  مضيفا  القادمين«،  العامين 
الرتفاع عدد السكان من كبار السن وضعف اإلنتاجية، الفتا إلى أن زيادة 
منطقة  في  للنمو  قليال  توقعاته  رفع  في  ساهمت  الصادرات  على  الطلب 
لليابان  تغيير  دون  توقعاته  أبقى  بينما   ،2018 لعام  وبريطانيا  اليورو 

والصين والهند وروسيا والمكسيك.
األوسط  الشرق  كندا ودول  في  للنمو  توقعاته  قليال  الصندوق  وخفض 
وشمال إفريقيا وأيضا عدد من الدول النامية المنخفضة الدخل، حيث قال 
على  صعوبات  ستواجه  النامية  االقتصادات  في  الفرد  دخل  نمو  آفاق  إن 
مدى السنوات الخمس القادمة، وبصفة خاصة في الدول المصدرة للسلع 
األولية في الشرق األوسط، وجنوب الصحراء اإلفريقية، وأمريكا الالتينية، 

والكاريبي.

قال صندوق النقد الدولي إن مستويات الدين العالمي أصبحت أعلى مما 
كانت عليه قبل األزمة المالية في 2009، وهو ما يثير مخاوف بشأن عدد 

من االقتصادات الكبرى.
 Fiscal Monitor«تقرير في  المالية  المؤسسة  أعلنته  ما  وبحسب 
2018«، فإن إجمالي الديون العامة والخاصة في العالم تفاقم ليصل إلى 

164 تريليون دوالر، وهو ما يمثل 225 % من الناتج العالمي.
أيام  في  نظيره  من  أعلى  للديون  الحالي  المستوى  أن  األرقام  وتظهر 
األزمة المالية، بنحو 12 %، وهو ما سيزيد الضغط على صانعي القرار حول 

العالم كما سيدفعهم إلى خفض خطط اإلنفاق.
في  العام  الدين  يرتفع  أن  الدولي،  النقد  صندوق  تحليل  ويتوقع 
الضريبية  ترامب  خطة  إقرار  إلى  بالنظر  الفت،  بشكل  المتحدة  الواليات 

التي تتيح مستوى مرتفعا من االقتراض، خالل السنوات المقبلة.
يبعثان  المرتفع  العام  والدين  العجز  أن  الدولي  النقد  وأوضح صندوق 
أمام  نفسها  تجد  دينها،  يتفاقم  التي  الدول  أن  اعتبار  على  القلق،  على 

خيارات مالية صعبة، كما يتعرض اقتصادها لخطر حقيقي.

شهدت المواجهات التجارية العالمية تحوالت كبرى، حين أعلن أعضاء في 
البرلمان الروسي صياغة مشروع قانون يقترح حظر استيراد مجموعة من 
ردا  االقتصادية  العالقات  على  قيود  وفرض  األميركية  والخدمات  السلع 

على العقوبات األميركية الجديدة.
كما حذت الهند حذو االتحاد األوروبي والصين في المطالبة بتعويضات 
الجمركية  الرسوم  العالمية عن  التجارة  المتحدة في منظمة  الواليات  من 
وثائق  أظهرت  وذلك حسبما  واأللومنيوم،  الصلب  واردات  على  األميركية 

قدمت إلى المنظمة، الثالثاء.
الرسوم  تعتبر  إنها  الهند  قالت  والصين،  األوروبي  االتحاد  غرار  وعلى 
التجارة،  منظمة  قواعد  بمتقضى  »احترازية«  إجراءات  األميركية  الجمركية 
وهو ما يعطيها الحق في أن تطلب تعويضات عن خسارة صادرات للصلب 

واأللومنيوم إلى الواليات المتحدة.
الشيوخ  مجلس  في  جمهوريون  أعضاء  كشف  ذلك  مع  وبالتزامن 
األميركي بعد اجتماع مع الرئيس، أن دونالد ترامب طلب من مستشاريه 
المحيط  عبر  الشراكة  التفاقية  االنضمام  عودة  دراسة  االقتصاديين 
الواليات  منها  انسحبت  دول  عدة  تضم  تجارية  اتفاقية  وهي  الهادئ، 

المتحدة مطلع 2017.
التجاري  التوازن  انعدام  ترامب من  إدارة  انزعاج  الخالف حول  ويتمحور 
بين البلدين، نتيجة ما تعتبره ممارسات غير عادلة من قبل الصين، التي 

يرى ترامب أنها تؤثر على الوظائف األميركية.

صندوق النقد: استقرار النمو 
العاملي حتى 2019

ديون العالم تسجل رقما قياسيا

اتساع رقعة الحرب التجارية العاملية

»المجموعات المسلحة تستعرض 
قدراتها على ابتزاز موظفي المصارف، 
وعرض تلك الخدمات التي تدر أرباحا 

طائلة لرجال األعمال«

حجم األموال خارج القطاع 
المصرفي بلغت 29.7 مليار دينار 

من إجمالي األموال المتداولة 
البالغة 61.2 مليار دينار 

اتهم »أفرادا وجهات نافذة 
في الدولة« - لم يسمها 

- بالعمل  على زيادة أزمة 
األسعار مستغلين حاجة 
المواطن بقصد تحقيق 

مكاسب شخصية

األموال خارج القطاع المصرفي تمثل 49 % من إجمالي األموال المتداولة

»المركزي« وافق على اعتمادات بقيمة 2 مليار دوالر 

زيادة الرسوم األمريكية تضر بثقة السوق واإلنتاج 

● المصرف المركزي

طرابلس–الوسط

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

إيران تستبدل اليورو بالدوالر 
في تعامالتها الرسمية

بدأت إيران تسجيل أحجام النقد األجنبي باليورو 
بدال عن الدوالر، في إطار محاولتها الحد من 

االعتماد على العملة األميركية؛ نظرا للتوترات 
السياسية مع واشنطن، وفقما نقلت وكالة 

»رويترز« عن وسائل إعالم رسمية.
وفيما تشجع السياسة الجديدة األجهزة 

الحكومية والشركات المرتبطة بالدولة على 
زيادة استخدام اليورو على حساب الدوالر، فإن 
ولي اهلل سيف، محافظ البنك المركزي اإليراني 
قال األسبوع الماضي إن الزعيم اإليراني األعلى 

آية اهلل علي خامنئي رحب باقتراحه إحالل 
اليورو محل الدوالر في المعامالت األجنبية ألن 

»الدوالر ليس له مكان في معامالتنا اليوم«.
وظلت طهران على مدى أعوام تسعى 

للتحول عن الدوالر، رغم أن غالبية التجارة 
الخارجية للبالد ما زالت بالدوالر الذي يستخدمه 

اإليرانيون في السفر واالدخار.
وهدد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
باالنسحاب من االتفاق النووي الذي وقعته 

إيران في 2015 مع القوى العالمية ما لم تجر 
مراجعته. وستستأنف العقوبات األميركية 

ما لم يصدر ترامب قرارا جديدا بتعليق 
تطبيقها في 12 مايو، والمعامالت المصرفية 

المستخدم فيها الدوالر صعبة بالفعل بالنسبة 
إليران بسبب المخاطر القانونية التي تجعل 

البنوك األميركية غير راغبة في العمل مع 
طهران. ويمكن للشركات األجنبية أن تكون 
عرضة للعقوبات إذا أبرمت صفقات مع إيران 
بالدوالر حتى في العمليات التي تشمل فروعا 

خارج الواليات المتحدة.
وقال رئيس بنك االستثمار الحكومي 

الفرنسي »بي.بي.آي فرانس« في فبراير إنه 
نتيجة لذلك، ستبدأ فرنسا طرح ائتمانات مقومة 
باليورو لمشتري السلع األوروبية اإليرانيين في 

نهاية العام الحالي إلبقاء تجارتها بمنأى عن 
العقوبات األميركية.
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دقات طبول الحرب

الخلفي  املقعد  من  تقود  التي  هي  إسرائيل   
األميركية  اإلدارة  ودفع  املوقف،  لتسخني 

وإيران روسيا  مع  ساخنة  مواجهة  إلى 

إبراهيم نوار

إنها طبول الحرب تدق بقوة منذ انتهت قمة 4/4 في أنقرة بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا. 
الجغرافيا  والسعودية.  وإسرائيل  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة  الواليات  تصطف  المقابل  في 
الخليج وشرق  واسعة من منطقتي  )إذا( وقعت سوف تغطي مساحات  الحرب  لهذه  السياسية 

البحر المتوسط، ولن تتوقف على سورية أرضًا وبحرًا وجوًا.
أبيب  لندن وباريس وتل  الحرب في واشنطن شمرَّت عن ساعديها، وفي كل من  حكومة 

والرياض، تتأهب القوى أيضًا للمشاركة، لكن.. لماذا الحرب؟.
إسرائيل هي التي تقود من المقعد الخلفي جهود تسخين الموقف، ودفع اإلدارة األميركية 
إلى مواجهة ساخنة مع روسيا وإيران. في واشنطن فريق يعلن بقوة أن سياسة روسيا أصبحت 
خطرًا يهدد األمن القومي للواليات المتحدة. في لندن وباريس ال يزال الدور الشرق أوسطي 
التقليدي يراود القيادة في كل من البلدين، ناهيك عن التزامات حلف األطلنطي. لكن المراقب 

ال يمكن أن تفوته مالحظة أن الحلف لم يعلن موقفًا محددًا حتى اآلن.
تل أبيب ببساطة ال تريد إيران على حدودها، وقد اقتربت كثيرًا، فقط عشرات الكيلومترات 
من حدود إسرائيل الشمالية الشرقية. إيران ال تتقدم عسكريًا فقط هناك، ولكنها تبني قواعدَ 

للوجود الدائم، وهذا يجعل القيادة اإلسرائيلية ال تنام من الخوف.
طهران تريد طريقًا سالكًا آمنًا إلى البحر المتوسط عبر بغداد ودمشق وبيروت، لهذا كان 
من الضروري تصفية الغوطة الشرقية تمامًا من المناوئين لبشار األسد. فوق ذلك فإن طهران 
ومعها موسكو تريد سورية كاملة غير منقوصة لبشار األسد. وهذا وضع طهران في مواجهة مع 
أنقرة بشأن عفرين في شمال سورية. ومع أن العداء لألكراد هو القوة التي توحد طهران وأنقرة 
بشأن سورية، إال أنهما تختلفان حول مدى تمدد النفوذ التركي في سورية، وذلك على الرغم 

من أن أنقرة لم تعارض تمدد النفوذ اإليراني في معظم أنحاء سورية.
موقف تركيا )إذا( نشبت حرب إقليمية سيكون شديد الحساسية، وسيكون من المثير مراقبة 
شمال  في  تمددها  يعارضان  جديدين  حليفين  بين  محصورة  أصبحت  التي  تركيا  توجهات 
سورية، وبين حليف أطلنطي )الواليات المتحدة( يتحدث صراحة عن إقامة دولة كردية تكون 
عازاًل جيوبوليتيكيًا بين إيران وبين شرق البحر المتوسط. )من المحتمل أن تمتد هذه الدولة 

لتشمل أجزاء من األناضول، وهو ما يعني تقسيم تركيا!(.
موسكو تدخل مغامرة كبرى، قد تقيمها أو تقعدها. إنها وضعت دفاعاتها وترسانة أسلحتها 
الجديدة مثل صواريخ »إس إس- 600« وأحدث أجيال مقاتالتها وقاذفاتها ودباباتها في مرمى 
نيران القوة الصاروخية والقاذفات والمقاتالت األميركية واإلسرائيلية. ومن الالفت للنظر أن 
الغارات اإلسرائيلية ضد أهداف سورية يتواجد فيها الروس بضربات  أبدًا على  روسيا لم ترد 
المثير مراقبة ردود فعل موسكو  انتقامية ضد إسرائيل، ولم تهدد بذلك. وسوف يكون من 
العسكرية على الغارات اإلسرائيلية، ومن المرجح أن تشارك إسرائيل عسكريًا )إذا( نشبت الحرب 
في الشرق األوسط. إن حكومة الحرب في واشنطن ال تسعى لهزيمة روسيا، فهذا هدف أكبر 
كثيرًا مما قد يحدث في سورية، ما تريده حكومة الحرب األميركية هو توجيه ضربة إلى القوات 
الروسية في سورية بقوة تكفي إلقناع موسكو )بوتين( أن تكلفة سياستها في الشرق األوسط 

تزيد كثيرًا عن المكاسب التي تتحقق من هذه السياسة.
الرياض متورطة إلى أذنيها فيما يجري، وهي تريد تصفية حسابات إقليمية كثيرة في هذه 
الحرب، وهذه الحسابات اإلقليمية ال تقتصر فقط على دول وأنظمة، وإنما هي تمتد إلى جماعات 
خارج السلطة مثل حزب اهلل، وبالقطع مع الحوثيين في اليمن. هي تريد أواًل وقبل كل شيئ 
تصفية حسابات مع إيران، عدودها اللدود على كل المستويات، وكذلك تصفية حساباتها مع 
قطر، الدولة المضيفة ألكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق األوسط )قاعدة العديد(، وال 
شك أن ذلك سيحول بين الرياض وبين النهش في قطر، وإن كان سيعرض قطر الحتماالت 
الضرب من إيران وروسيا إذا تم استخدام قاعدة العديد بكثافة )إذا( نشبت الحرب. لكن الرياض 
مكشوفة دفاعيًا، ومن المرجح أنها ستحتاج إلى مساعدة مصر وباكستان، وربما دول أو أطراف 

أخرى، بجانب المظلة الدفاعية األميركية.
الشرط األول، هو نشاط الدبلوماسية الدولية. ويجب أن نعلم أن أي حرب في الظروف الراهنة 
قد يتطاير شررها إلى العالم أجمع. ولذلك فإنه سيكون من مصلحة أطراف كثيرة أن تحاول 
التدخل لتهدئة الموقف وإفساح المجال للحوار على غرار ما يحدث األن في شبه الجزيرة الكورية، 
بعد تصعيد وصل إلى حد أن ترامب هدد باستخدام السالح النووي ضد كوريا الشمالية. لكن 
الفرق بين الشرق األوسط وشبه الجزيرة الكورية أنه يوجد هناك صوت للعقل، وتوجد أطراف 
لها قدرة على الحركة، وال شك أن قيادة الصين وكوريا الجنوبية للمجهود الدبلوماسي وفر 

أرضية صلبة لتجنب الحرب.
الشرط الثاني، هو الحكمة السياسية »political judgment« لدى القيادات في المعسكرات 
المتقابلة. ترامب، الذي هو ربما يراهن على الحرب بهدف )توحيد( الواليات المتحدة وانتشالها 
من حالة )االنقسام( التي تغرق فيها يومًا بعد يوم، ربما يدرك في ثانية واحدة أنه مهدد في 
عقر داره، وأن الحزب الذي أتي به للسلطة ينفرط عقده وهو على أبواب انتخابات في نوفمبر 
المقبل، خصوصًا بعد إعالن بول رايان، رئيس مجلس النواب، عزمه عدم الترشح. ترامب قد يقنع 

بالحصول على بعض التنازالت من روسيا.
وتظل الكرة بعد ذلك في ملعب إسرائيل، التي تريد حربًا بأي ثمن، لضرب خصمها األول في 
الشرق األوسط )إيران(، )فإذا( وقعت الحرب، فربما تكون إسرائيل هي صاحبة الكلمة األخيرة 

في إشعال نيرانها.

*كاتب مصري

األولويات في آخر األمر!

 نحن في مواجهة مباشرة مع كآبة العقل 
الليبي، الذي ال يحتكم للعقالنية وال يقبل 

بإمالءات طبيعة الحال

عبد الكافي المغربي

الخاتمة ستتبع. ولما كانت  إذا وقفت عبارة »في آخر األمر« على رأس فقرة معينة، يستنتج منطقيا أن 
األولويات ال يرضى لها بديهيا أن تتزامن مع نهاية سرد األفعال التي يفضي إتيانها إلى نتائج مرغوبة، 
بإمالءات طبيعة  يقبل  للعقالنية وال  يحتكم  الذي ال  الليبي،  العقل  كآبة  فنحن في مواجهة مباشرة مع 
الحال، إذ أستذكر تعريف قومي في مجالسهم ومداخالتهم بالبرامج الجماهيرية ألكثر ما يكون إلحاحًا 

على الصعيد الوطني.
يغض الفهم العام لهذه »األولويات« النظر عما هو طوباوي أو عملي، في هبوطه إلى ما هو سفلي 

ورخيص.
بيد أنه في االختالف في تقديرنا ألهمية األشياء وما ينشأ عن التباين من توتر جدلي مرغوب، وما في 
افتراق وجهات النظر من منافع يفترض تشجيعها، ما يدفعنا للخشية من أن نحاجج في زعمنا. وردنا أننا 
نرضى بكل نقاش يشِهر فيه العقل أسلحة الجدل، وال ينال فيه أحد األطراف من الجانب اآلخر بالتسفيه 

الدوغمائي.
فما هي األولويات المقتبسة من وجهة النظر السائدة؟.

من أول األولويات عندهم أعطية حكومية منتظمة، ثم دعم شامل للسلع، فحكومة قمعية، يليها نظام 
شرطي يحد من انتشار الجريمة، وعسكريون غالظ يقبضون على أزمة الحكم ويحولون بين المغامرين 
والسلطة، وأخيرًا قطاع صحي يؤجل اختطاف الفرد الحتمي من أحبابه، وال ينزعج إذا توفرت بعثات دراسية.

وتدور هذه المطالب كلها في فلك رغبات »القطيع«، وال تحمل بشائر التغيير، بل هي تملك إمكانيات 
غير تقدمية كذلك.

أما امتداد تداعي منظومة التعليم العربية إلى ليبيا وعلى نحو منذر، وغياب خطط التنمية واالنكماش 
االقتصادي المصاحب لنمو سكاني غير محدود، وإعاقة الثروات الوطنية عن ممارسة دورها في تأسيس 
الرخاء وتحقيق نهضة شاملة، وقصور األجهزة الردعية عن توقيع عقوبات شديدة على مرتكبي الجرائم 
»الجرائم والجنح الموجهة إلى الطفولة على سبيل المثال«، وإجهاض النظام العشائري إلرهاصات الدولة 
فيها  مكان  ال  جماعة  تأليف  وتحديات  الخالق،  طابعها  من  وسلخها  واآلداب  الفنون  وتشويه  المدنية، 
للقاهر والمقهور والقامع والمقموع وبالتالي تصاعد مشاعر حب المجتمع والوالء للوطن، ليس في ذلك 
جميعا ما يؤرق المواطن العادي بمثلما يشكل همًا يوميًا للمثقف المفكر. ذلك أن المثقف الفاعل يتمثل 
في هذا النأي عن األولويات الحقيقية خاطرا أليما في ذاكرة الثقافة العربية، حينما نقمت دمشقُ كلها 
من أبي خليل القباني محاولته في النهوض بالفن، بزعمها أنه سعى بمكر إلى تغيير األخالقيات العربية 
البطيئة التطور، وأن المسرح يعد ترفا أدبيًا باذخًا في حضور معاناة الشعب العربي من الجوع والفقر 
واألمية.. وبين قمع المخاوف لشخصية المثقف وخيبة إرادته، وسذاجة آمال العامة، تظل األولويات غير 

محددة، وتبقى في آخر قائمة الملحات على المستوى العربي والصعيد الوطني.
يمكن أن نختلف بكل طيب خاطر مثال في مسألة كفاءة البعثات الدراسية في تغيير الوعي الوطني 
بقضايا معينة، أو عبثيتها، لكن ال ينتظر من األمة التي تريد أن تشغل مكانًا وسًطا بين األمم أن تتجاوز 
اآلمال الوطنية الكبرى في طريقها نحو إشباع حاجاتها، التي وإن لسنا نبخسها أهميتها، يفترض أال نتيح 

ألحد استعبادنا بها، حتى لو كان الثمن تضحيتنا بشيء من تلك الحاجات األساسية، أو كما يقال.

اقتناص الوحش
نشرت الوسط في 10 أبريل 2018 آخر مقالة للكاتب 
الليبي يوسف القويري بعد يوم رحيله الذي لم يُباغتنا. 
عالم  لـ  بعبارة  أنهاها  خيالية«  »مناقشات  عنوانها 
إنثروبولوجي بريطاني توّهمه مخيّله هو ويليام أودن 
الرّق  غدًا  نقتنص  أن  نحاول  :«وسوف  سامعيه  واعدًا 
المشاعي، وسوف  الطابع  ذات  البدائية  البنية  ثنايا  من 

نتبين جميعًا أن ذلك قد حدث في ماضي الدهور“.
هذه  في  البدائية  الِبنية  ونستحضر  الغد،  ننتظر  ال 
خاتما  القويري  وبوقائعية موت  بواقعنا  النبوئية  الفقرة 
في  الــدوّال  كلماته  نُبرز  إذ  وحياته.  بالوسط  مقاله 
البدائية،  :الرق،  الحيّة  ـ  الميتة  حياته  كتابته،  مسيرة 
المشاع، حدث الماضي وبُنيته. وهو مادفعني أن أنتوي 
أن   ،9.4.2018 الوسط  بوابة  عن  بموته  علمي  فور 
من  بـ«هارب  عنونتها  لي  تقصدتّها  فيه  مرثية  أكتب 
األيام« ولو أني قرأت قبلها مقالة »المناقشة الخيالية« 
العنوان  يكون  حتى  األيام«  من  آبقٌ   « عنونتها  لكنت 
الحياة  عبد  إال  اآلبق  اليكون  حيث  لمضمونه  مالئما 
فإني  دين  ــرِّق  ال أن  وبما  رِّقها.  من  ينفلت  الليبية 
من  تحرّرت  أكون  فقدانه،  وصف  في  الحارقة  بمرثيتي 
كتابة تعزيتي فيه ألكتب مقالتي الفكرية التي انتظرت 
ظاهرته  في  تأمال  ألكتبها  عامًا   30 من  أزيد  تحوّطًا 
تسميتها  يمكن  والتي  كموته،  المُحيّرة  الكتابية 

القويرية«. بـ«البُنية 
»تزيفتان  السيميولوجي  والمحّلل  البنيوي  سكّ 
إليه  أشار  ما  لتحديد  النقد«  »نقد  مصطلح  تودوروف« 
بستينية  الليبية  الميدان  صحيفة  في  القويري  الكاتب 
إصــدار  قيمة   « بـ  شموع  عموده  في   20 الـــ  القرن 
األحكام« فالناقد في نظره »البدّ أن يصدر حكمًا على 
معّلقين  يتركنا  الحكم  هذا  بدون  فهو  األدبي،  العمل 
نتبين منه  أن يضعنا في مكان محدّد  الهواء دون  في 
في  التبئير  نقطة  سميّت  النظر  وجهة  نظره«.  وجهة 
النقد  من  تودوروف  طوّره  الذي  األدبية،  القراءة  علم 
النقد محفزُا ناقد النصوص األدبية بأن يطرح  إلى نقد 
بدل  تحديدًا؟«  النص  يقول  »ماذا  سؤااًل  نفسه  على 
»هل يتكلم هذا المكتوب بصوابية؟«. تحوّطت ككاتب 
القويري  الكتابة في فكر يوسف  النقد من  انشغل بنقد 
بأن  ليقيني  أواًل  عقود،  ثالثة  من  ألزيد  ذلك  وسوّفت 
هذا  صح  إن  الليبية،  الثقافية  الحياة  من  اآلبق  الكاتب 
فيقرأها  بها  يأبه  ولن  مقالتي  مع  يتجاوب  لن  الوصف، 
فيه  ب  ــدُّ ي كان  الــذي  النمل  بيت  في  شئ  ُكل  حيث 
التي  الواهمة  الصورة  وثانيا  ونافل.  األباطيل  باطل 
بدأو  عندما  الذين  السبعيني  الجيل  وقتها  عنه  شّكلها 
1973،كان  ـ   72 عام  الصحف  في  الكتابة  يستشرفون 
1970 بإقفال  يوسف القويري آذن باالنصراف منذ عام 

فاضل  الصحفي  صاحبها  وتسلُّل  الميدان  جريدة 
المسعودي آبقًا عبر أسالك الحدود وبعدها بعام تأممت 
الصحفية  الكتابة  القويري  فودّع  المستقلة  الصحف 
وزارة  المعاش في  ليصير موظفًا محطوطًا على  نهائيًا، 
اإلعالم والثقافة. كما أجمع ُكتاب جيلي أيضًا على نعته 
المجمّعة  مقاالته  قراءة  في  التدقيق  بدون  باألستاذ 
لم  رجل  »مفكرة  كتب:  في  الحقًا  بالمال،  أوده  إلقامة 
األدب  وفي  رفيعة،  وخيوط  الحبر،  من  قطرات  و  يولد، 
وصفه  عليه  أسبغوا  بل  البصر“.  مرمى  وعلى  والحياة، 
بمعلمهم جُزافًا. وهو ماقد يكون أقلقه،ألنّه ماتقصّد 
ماذا  يبيِّنوا  لم  وصفوه  والذين  ألحد،  مُعّلما  يكون  أن 

منه؟! تعلموا 
القويري  يوسف  مؤلفات  عقد  واسطة  أن  رأيي  في 
حتى كتابيه األخيرين، مدخل إلى قضية المرأة، وتثاؤب 
تُقاتل«  التي  »الكلمات  المبتدئ  كتابه  سيظل  الشرق 
وهو الكتاب الذي يمكن للمرء أن يتعلم منه كيف يكتب 
بفكر الوضوح في مقالة األدب. إلى حدٍّ ما محمد مندور 
لويس عوض، ومحمود  وتابعيه  واألبرز سالمة موسى، 
كتابته،  في  التفكرية  البُنيه  أساس  هم  العالم،  أمين 
وحجته الدامغة في يده في الحكم النقدي على نصوص 
في  وسيتابعهم  ـ  الذين  الليبين  الستينيين  مجايليه 
السرد  مخيال  إلبداع  ميالين  كانوا  ـ  السبعينيون  ذلك 
التليسي  خليفة  مثّله  الخمسيني  والناقد  الشعر،  وقليل 
وتعمّق  عندها،  توقف  التي  الرومنطيقيات  يبارح  لم 
»رفيق  وجبران«و  »الشابي  كتابيه  في  تطبيقياتها 
شاعر الوطن«. فبقي القويري تقريبًا وحده فارس مقالة 
النقد في جماليات المضمون الواقعي المعاكسة للروح 
مانلحظه  وهو  األدب.  إبداع  في  متجلية  الرومنطيقي 
التي  تقاتل«  التي  »الكلمات  مقاالت  بعض  لوتصفحنا 
كـ  الليبية  الثقافية  المجتمعيات  قضية  بها  اختص 
الظروف« ومقالين  المنبع، ومفكرون هزموا  »قريبًا من 
كـ  القويري  اهلل  عبد  الكاتبين  مجايليه  بهما  اختص 
المعاناة  ـ  المؤلف.. عرض نقدي لمسرحيته  »مخلوقات 
وفن  »الحكاية  كـ  الشريف  ويوسف  ـ«  شئ  أجل  من 
القصصية  مجموعته  في  نقدية  تأمالت  وهي  السرّد« 
يوسف  مقاالت  في  والمثير  الطريف  »الجدار«.  األولي 
يمكننا  مناوئة  نظر  وجهة  من  ابتدأها  أنه  القويري 
خليفة  للكاتب  النقد«  »نقد  تودوروف  بتعبير  وصفها 
المهدوي،هي  رفيق  أحمد  في  مكثفة  بمقالة  التليسي 
القويري  رمق  الذي  البسيطة«،  اللحظة  شاعر  »رفيق 
من  يقتنصها  الموت  ماانفك  التي  بُرهته،  شعره  في 
لم  والتي  الكالسيكي،  مابعد  ـ  الشاعرالكالسيكي  حياة 
الوطن«  شاعر  »رفيق  كتابه  في  التليسي  يتصيّدها 
فصار  الديوان،  مدرسة  رومنطيقية  تطرّفات  مستلهمًا 

األوّل  كتابه  مفتتح  األولى  القويري  مقالة  النقد  نقد 
فِقر  من   )29( المقتطف  في  تقاتل«  التي  »الكلمات 
كتابه »قطرات من الحبر« من عموده »شموع« وكأني 
من  المستلهم  التليسي،  لنقد  مُبطنا  نقدًا  يوّجه  به 
إذ  الديوان«.  »بمدرسة  عُرف  فيما  النقدية  الممارسة 
ذكراسمه  دون  التليسي  نقد  نقد  في  القويري  ينبري 
مُدافعًا عن رفيق وشعره: »إنما يكون النقد مثمرًا حين 
ينطلق من النص األدبي ذاته.. مفسّرًا ومحلال والمسًا 
مواضع االضطراب ومواضع العمق، وكاشفًا أسباب ذلك 
فهذه   )،( كبرياء  وال  فيها  التعالم  مفهومة  بلغة  كله، 
ـ  وخطأ  استعالء  من  فيها  عما  النظر  بغض  ـ  الطريقة 
لن تفيد الكاتب وال القارئ، وهي في النهاية سوف تنزع 
منّفر  رجل  الى  وتحيله  األدبية  صفته  نفسه  الناقد  عن 
ـ  المُسبقة واليفهم  يملك قائمة من األوامر والنواهي 

حتى مع ذلك ـ كيف يكون مرنًا في تطبيقها !«.
Anatomy » علم تشريح  كثيرًا ما ُاستعيرت كلمة« 
أعضاء الكائنات الحيّة في كتابات النقد األدبي، وأبرزها 
 Anatomy كتاب نورثروب فراي الشهير »تشريح النقد
of Criticisim«. في نصّه النافذ »بيت النمل« يكتب 
النملة  لنصف  بتري  »وإثــر  السارد:  بضمير  القويري 
والرأس  الصدر  تاركًا  البطن  أعلى  عند  األسفل  الزنجية 
بال  الحشرة – وهي  واصلت  تجريبي  إجراء جراحي  دون 
بطٍن على اإلطالق – التثبت برجليها األماميتين دونما 
وكأن  الطعام  تناول  في  الحافة مستمرة  على  اضطراب 
لعالم  الظروف  هيأته  ما  نفسه  وهو   )...( يكن  لم  شيئًا 
الحشرات المرموق »جاك لوب« في القرون الماضية في 
دراسة فصيلة محددة من العناكب حيث الحظ أن أنثى 
العنكبوت قد قضمت ثم التهمت بشراسة رأس ذكرها 
الحشرات  عند  الجنسية  العملية  أي   – المسافدة  خالل 
البائس  الجنسي  نشاطه  في  العنكبوت  ذكر  فاستمر   –

حتى بعدما فقد رأسه“.
في  وتخفق  تفشل،  دائما  بائسة  كغريزة  الحياة 
القويري، ولكنها التتوقف عن ممارسة وظائفها.  كتابة 
المشابهة لممارسة النقد بطرائق تمويت شعر اللحظة 
وهو  األدب،  نصوص  عن  الحياة  يُبعد  الذي  البسيطة، 
ما يمكن وصفه فيما كتبه في عموده الصحفي شموع 
الحبر« بالفشل  1968 من كتابه »قطرات من  ـ   1966
الموت  إزاء مشكلة  الشائك  اإلنساني  لإلخفاق  المشابه 
الذي يبدو مثل حيوان خرافي شديد الضراوة  الغامض 
والبطش، هائل الحجم، ولكن ال أحد يراه، واليعرف كيف 
يتفادى ضرباته، كيف يصطاده ويحبسه في قفص،كيف 
يفهمه ويروّضه ويقّلم أظفاره، ويعطي لجحيم إندفاعه، 

وعماء فتكه وافتراسه شيئًا من الهدؤ والعقل« .

 انتظرت تحّوطًا أزيد من 30 عامًا ألكتبها تأمال في ظاهرته الكتابية امُلحّيرة كموته، والتي يمكن تسميتها 
بـ«الُبنية القويرية

 الحياة كغريزة بائسة دائما تفشل، وتخفق في كتابة القويري، ولكنها
نورالدين خليفة النمر التتوقف عن ممارسة وظائفها

آمنة القلفاط

وأخيرا... تبادر املكونات السياسية
الساحة  على  تجري  التي  األحداث  تبدو 
ذات  في  تتجه  األيــام  هذه  في  الليبية 
األمم  بعثة  عليها  تعمل  التي  المسارات 
الممثل  كلمة  ففي  ليبيا.  في  المتحدة 
الخاص لألمين العام غسان سالمة أمام 
العرب في مدينة  الخارجية  وزراء  اجتماع 
بدأت  السعودية،  بالمملكة  الرياض 
الخطة  سير  مع  واضحة  التفاؤل  بوادر 
رسمت  التي  المنهجية  وفق  الموضوعة 
لألمم  العام  األمين  قال  جانبه  من  لها. 
المتحدة ، انطونيو غوتيريس في جلسة 
مجلس األمن حول الشرق األوسط التي 
جرت األيام الماضية، أن الوقت قد حان 
العمل  وأن  ليبيا،  في  الصراع  إلنهاء 
وفق  األطراف  كافة  مع  بالتعاون  يجري 
في  سالمة  وضعها  التي  »ب«  الخطة 

الماضي. العام  سبتمبر من 
مؤتمر  عقد  على  »ب«  الخطة  تعتمد 
لجلسات  كنتيجة  يأتي  جامع  وطني 
طرابلس  منها  مدن  عدة  في  ستعقد 
واسطنبول،  وتونس  والقاهرة  وبنغازي 
للجميع  المشاركة  فرصة  تتاح  بحيث 
ألسباب  الوطن  غادروا  من  فيهم  بمن 
فإن  المعلنة  الخطة  ــق  وف مختلفة. 
هي  الجلسات  لهذه  النهائية  المحصلة 
لضمان  كافة،  ــراف  األط بين  التوافق 
وفق  للجميع  السياسية  المشاركة 
العملية  تضمنه  ومقبول  سلس  إطــار 
االنتخابي. وما يعزز  الدستورية والمسار 
لالنتخابات  قانون  هووجود  المساعي 
مقبول من جميع األطراف يضمن الرضا 

االنتخابات. تلك  بنتائج  والقبول 
اليومين  تونس  في  تنظيمه  جرى  ما 
السياسية  األطراف  بحضور  الماضيين 
الذي  الهدف  ذات  يخدم  الفاعلة  الليبية 

وجود  المتحدة.  األمم  بعثة  إليه  تسعى 
هو  ما،  بلد  في  فاعلة  سياسية  أحــزاب 
بالتأكيد ضمان لتعددية سياسية تضمن 
الديمقراطي.  المسار  على  المحافظة 
في  السياسية  الــســاحــة  تفتقده  مــا 
شرف  ميثاق  هو  الثورة  بعد  ليبيا  دولة 
السياسية  األحـــزاب  بين  عليه  متفق 
اتفاقها  ويضمن  عملها  مسارات  يرسم 
العليا  المصلحة  هو  واحــد  هدف  حول 
المصلحة  هذه  تستلزمه  وما  للوطن 
دولة  ألي  منها  مناص  ال  إجــراءات  من 
الوصول  حول  دارت  اللقاءات  ناجحة. 
ويرسم  السياسي  العمل  ينظم  إطار  إلى 
مسارات تحدد طبيعة العمل فيما بينها. 
على  والتوقيع  حضورالنقاش  في  شارك 
فيه  جاء  بما  االلتزام  مع  الختامي  البيان 

كل من:
الفيدرالي الوطني  التكتل   •

الوطنية القوى  • تحالف 
الوطني النضال  • جبهة 

المستقبل حركة   •
التغيير • حزب 

• حزب العدالة والبناء
• حزب الوطن

ميثاق  إعــداد  إلى  التوصل  تم  وقد 
السياسية  الحياة  ينظم  سياسي  شرف 
األحزاب  عمل  يضمن  بحيث  ليبيا،  في 
تدرج  حولها.  المتفق  المرجعية  وفق 
المبادئ  عليه من  المتفق  الشرف  ميثاق 
العامة التي يجب مراعاتها في كل حزب، 
بها  يُلتزم  التي  البينية  العالقات  إلى 
السياسية  التنظيمات  بين  العالقة  في 

ببعض. بعضها 
عشر  أربعة  في  العامة  المبادئ  جاءت 
البنود  أول  في  جاء  ما  هو  أهمها  بندًا. 

الديمقراطي  بالمسار  االلــتــزام  وهــو 
للسلطة.  السلمي  والــتــداول  المدني 
حولها،  المتفق  البنود  باقي  تأتي  ثم 
إذا  حاصل  كتحصيل  سيكون  بعضها 
تشكل  التي  بالبنود  االلــتــزام  تم  ما 
ال  مثل:  وراسخة  متينة  أساسية  بداية 
الليبيين،  لكل  فليبيا  طرف  ألي  إقصاء 
بين  العالقة  أســاس  هي  والمواطنة 
البند  فــي  الليبي.  المجتمع  ــراد  أفـ
التعهد  حــول  االتــفــاق  جــاء  الــســادس 
والحرص  االنتخابات  نتائج  باحترام 
مفوضية  واستقاللية  حيادية  على 
مسارات  في  التدخل  وعدم  االنتخابات، 
المكونات  تعهدت  عملها.  وتوجهات 
عشر  الثانية  النقطة  في  السياسية 
خارج  السالح  امتالك  بعدم  التعهد  على 
إلدماج  بجهد  والعمل  الدولة  سيادة 
بالمؤسسات  المسلحة  التشكيالت  أفراد 
تعهدت  بالتوالي  واألمنية.  العسكرية 
على  العمل  على  الثالثة عشر  الفقرة  في 
واألمنية  العسكرية  المؤسسات  حيادية 
عدم  على  والتأكيد  والدينية  والقضائية 
جاء  ما  السياسية.  العملية  في  خوضها 
ما  بالفعل  هو  المذكورة  النقاط  في 
حوله  وااللتفاف  عليه  العمل  ينبغي  كان 
األساسية  اللبنات  يمثل  إذ  البداية،  منذ 
أنه  كما  وديمقراطية،  سلمية  دولة  نحو 
يقودنا دفعا نحو لب المصالحة الوطنية 

وجوهرها.
التنظيمات  بين  البينية  العالقات 
فقرات،  خمس  فــي  ــاءت  ج السياسية 
الحوار  تبني  على  التأكيد  هو  أهمها 
بين  الخالفات  وتسوية  المنازعات  لفض 
الرابعة  الفقرة  السياسية.  التنظيمات 
الجاد  الحزبي  العمل  مالمح  ترسم  أيضًا 

وهي  العليا،  المصلحة  لخدمة  والساعي 
نحو  المشترك  العمل  أجل  من  التوافق 
نزع  مثل  الوطنية  األهمية  ذات  القضايا 
الدولة  سلطة  خــارج  المنتشر  السالح 
المصالحة  لترسيخ  بينها  فيما  والعمل 

المجتمعي. والسلم  الوطنية 
تم  الـــذي  الــحــزبــي  العمل  ميثاق 
من  بنوده  على  والتوقيع  حوله  التوافق 
المشاركة  السياسية  المكونات  قبل 
العملية  ــم  دعـ عــلــى  ــدًا  ــي ــأك ت ــاء  جـ
من  وتنظيمها  السلمية  السياسية 
وديمقراطية،  مدنية  كدولة  ليبيا  أجل 
وعادل  منصف  مناخ  إلنتاج  العمل  ونحو 
السياسي  العمل  ــراد،  ــألف ل وضــامــن 
في  وطمأنينة.  حرية  بكل  السلمي 
لكافة  الدعوة  الحضور  وجــه  الختام 
للتوقيع  الليبية  السياسية  التنظيمات 
خدمة  الميثاق  في  جاء  بما  وااللتزام 

العام. للصالح 
عدة  مع  بالتوازي  العمل  هذا  جاء 
ــم  األم بعثة  جــهــود  منها  ــود،  ــه ج
إلنهاء  تسعى  جميعها  الــمــتــحــدة، 
قدما  والمضي  االنتقالية  المرحلة 
االنتقال  تضمن  حقيقية  بداية  نحو 
بنتائج  ــا  ــرض وال للسلطة  السلمي 
المكونات  تفي  أن  نأمل  االنتخابات. 
يحذونا  بــه،  تعهدت  بما  السياسية 
المسلح  الصراع  ينتهي  أن  في  األمل 
ــات  ــمــكــون ــض ال ــع الــــذي تـــدعـــم ب
كلنا  منه،  مختلفة  أطرافا  السياسية 
السياسية  األحزاب  تتبنى  أن  في  رجاء 
وفق  للجميع  المتاحة  السلمية  الجهود 
في  تَصْدق  وأن  وسياساتها،  برامجها 

لتحقيقها. العمل 

الوقت قد حان إلنهاء الصراع في ليبيا، وأن العمل يجري بالتعاون مع كافة األطراف وفق 
الخطة »ب« التي وضعها سالمة

تعهدت في الفقرة الثالثة عشر على العمل على حيادية املؤسسات العسكرية واألمنية 
والقضائية والدينية والتأكيد على عدم خوضها في العملية السياسية



رأى

 صوت ليبيا الدولي

جريدة يومية »أسبوعية موقتًا«
تصدر عن مجموعة الوسط لإلعالم

رئيس مجلس اإلدارة
محمود شمام

 المديرالعام
هدى عبدالرحمن الصويغ

رئيس التحرير
بشير زعبيه

نائب رئيس تحرير
عمر الكدي

مدير التحرير
حمدي الحسيني

مدير الموقع اإللكتروني
عمر الحداد
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سالم العوكلي

أحمد الفيتوري

عبد الونيس محمود : 11 سنة في السجن االنفرادي*

سيناريو إلى الخلف دَر!
المشهد العام:

األوسط  الشروق  في  تتم  بالوكالة  الحرب  أوال: 
أي  والتصدي  الصمود  دول  سابقا  عــرف  فيما 
أوروبية  حروب  وليبيا، هي  واليمن  والعراق  سوريا 
ضد  )بوتن(  القيصرية  روسيا  مستعادة:  تاريخية 
دول التحالف الثالثي اإلمبريالية الغربية: بريطانيا 

وفرنسا وأمريكا مع الرديف االستراتيجي إسرائيل.
العربي  الربيع  عقب  الحرب  هــذه  شبت  لقد 
النفوذ  على  نــزاع  فــي  ــدة  ع بصيغ  وتتمظهر 
القديم  العالم  العالم، لكن ساحتها  والمصالح في 
ما يعاد منه صياغة عالم ما بعد الحداثة )االنترنت( 
نفط  هي  الحرب  هذه  القادمة...  الفضاء  وحروب 

الحروب األهلية في المنطقة.
الصيغة  المضاد  ــاب  واإلرهـ ــاب  اإلرهـ ثانيا: 
حرب  لتسوغ  عشر  التاسع  القرن  من  المستعادة 
تقودها  الحرب  هذه  فإن  ولهذا  الثالثة،  األلفية 
تستخدم  حرب  فإنها  وثانيا  أوال،  االستخبارات 
والهجرة  الحصون  إقامة  مثل  قروأوسطية  وسائل 
الميديا  ووقودها  الخردل،  غاز  استخدام  وحتى 

والتغريدات االلكترونية وما شابه.
ثالثا: الدين والعصبية هما قناع حرب ال عقالنية 
الهوية، أسوار  من مصطلحاتها: طائرات مجهولة 
نووية  مخاطر  بالعربات،  ومداهمة  خناجر  الحدود، 
تدار تلفزيونيا، إجراءات أمنية متطرفة وقيود على 

السفر وغير ذلك كثير.
الطابع  إمبراطورية  سياسية  قيادات  رابعا: 
وزعماء  ومتشددة،  وباهتة  حاسمة  وغير  مترددة 
الوقت  نفس  وفــي  يتكاثرون  السلطة  مطلقو 
ويدخلوا  بالفساد  يدانون  سابقون  ورؤساء  قادة 
السجون، أما األحزاب فهي أحزاب وسط ال لون لها 

وغير قادرة وتقود تحالفات هشة.
السلطة  في  واسعة  نسائية  مشاركة  خامسا: 

تعيد إنتاج ما هو معتاد، وال تضيف أي جديد.
باتت  التي  الميديا  هي  رابعة  سلطة  سادسا: 

السلطة األولي، معاضدة من سوشل ميديا قلبت 
تغولها،  من  تشتكي  السلطات  فغدت  الطاولة 

والمواطن من قرقعتها دون أن يرى طحينا.
أعلن  والمثقف  دين  فيه  الثقافة  عالم  سابعا: 
وتقبض  المراد  تفصل  تكنوقراط  والنخبة  موته، 

المقابل.
لقطات  سبع  في  العام  العالم  مشهد  هو  هذا 
في  وفينا  وبنا  حولنا  يحدث  ما  ملخصة  كبانوراما 
نفس الوقت، حيث العالم قفز من حال القرية إلى 
إليه  ننتمي  عالم  وهو  موبايل.  على  الشاشة  حالة 
غصبا ودون مقدمات وال مؤخرات لقوته وفاعليته 
فإنه  إليكترون  تقنيته  أن  ورغم  بالكل،  وإحاطته 
شمولي يخترق الزمان والمكان وينشيء زمانه في 
أي مكان فهو اللحظة الراهنة ما تجب ما قبلها. أما 
المكان فال خصوصية له وبالتالي ال هوية، المكان 
هو كل مكان محصور في شاشة موبايل حتى وإن 
فضائية،  كبسولة  في  أو  جمال  يقود  حامله  كان 

فلسفة ذلك السفسطائية*.
هذا هو العالم الذي تحكمه الديمقراطية، يحكم 
بال  ومحكومون  الديمقراطية  ضد  حكام  أنفاسه 

فعل في غيهم يعمهون وكأنهم )العمى(*...
المشهد الخاص

الكومبيوتر  الموبايل،  التلفزيون،  شاشات   -  1
من  م   2011 عام  مطلع  منذ  عاجل  الخبر  تعرض 
وتقاتل  ثــورة  ــدة:  واح حالة  وفي  واحــدة  منطقة 
وحروب أهلية دولية!، مع مالحظة أنه منذ الحرب 

اإلسبانية 1936م والحرب األهلية حرب دولية!.
2 - رغم أن جماهير الربيع العربي رفعت شعار 
الممثلة في  األقلية  فإن من سيطر  / كرامة  حرية 
التي  فصائله  دعمت  وقد  المسلح،  الديني  التيار 

على خالف إقليميا ودوليا...
التي  الصيغة  اإلرهاب هو  وإرهاب  اإلرهاب   -  3
اعتمدت لدحر الثورة وإعادة صياغة سبل السيطرة 

ثالثة  حربا  وكــأن  وبــدا  والعالم،  المنطقة  على 
تخاض بالوكالة.

4 - انقالب تم ضد الربيع العربي كان واجهته 
التيار الديني المسلح ما يتمظهر فشله الذريع في 
أشعلها  التي  بالنار  احترق  فلقد  جملة  المنطقة 

وانقلبت عليه وباال.
الال  الحل  أن  دوليا  داعش  بعد  ما  - معضلة   5
أجل  من  تكتيك  وهو  ــراد،  م التسويف  وأن  حل 
يعاد  ولهذا  المنطقة،  في  األوضاع  ترتيب  إعادة 
تسويق اإلرهاب من جهة ومن أخرى تؤجل معارك 

باإلمكان حسمها في الساعة.
6 - العدوان الثالثي على دمشق ليس لزعزعة 
درَ،  الخلف  إلى  مهمته  بل  األســدي  الدب  نظام 
ليبيا  وفي  الحوثي قوى عظمى،  وكأن  اليمن  وفي 
المتحدة يخرج من قبعته  السامي لألمم  المبعوث 

األرانب.
7 - المشهد الخاص يستمد لقطاته وتفاصيله 
في  عراك  في  العظمى  القوى  العام:  المشهد  من 
وخاصة  الشرق  وآل  اآلن،  حتى  األوســط  الشرق 
المتحركة  صحرائهم  رمال  في  يغوصون  قادته 
اسطنبول/ طهران/  اإلسالمي:  برمودا  مثلث  في 

ثابة  المشهد  هذا  في  الرئيسة  واللقطة  الرياض 
ال تتحرك.

هوامش من الويكبيديا.
فكري  السفسطائية هي مذهب  أو  *السفسطة 
فلسفي نشأ في اليونان إبان نهاية القرن السادس 
وبداية القرن الخامس ق.م في بالد اإلغريق، بعد 
طبقة  وظهور  األوليغارشية  األقلية  حكم  انحسار 
حاكمة جديدة ديمقراطية تمثل الشعب، وقد ظهر 
لفكره  وحاملين  للشعب  كممثلين  السفسطائيون 
المذكور  والتوجه  العقلي  ومذهبه  منطقه  وحرية 
هذا هو الذي كلفهم كل ما تعرضوا له من هجوم 
كانوا من  السفسطائيين  بأن  القول  ليصدق  حتى 

للتنكيل  تعرضت  التي  الفكرية  المذاهب  أوائــل 
مصلحة  تخدم  كونها  لمجرد  والقتل  والنفي 
وشرد  قادتهم  أغلب  فقتل  والمساكين،  الضعفاء 
كان  الذي  هيبياسي،  مع  ما حصل  كمثل  الباقون، 
من أشهر قادة الديمقراطيين، والذي تعرض فيما 
أوكلت  الذي  بروتاجوراس  وكذلك  لإلعدام.  بعد 
إبان  اإلغريقية  للبالد  دستور  وضع  مهمة  إليه 
كتبه  أحرقت  حيث  الجديد،  الديمقراطي  الحكم 
الذي  »بروديقوس«  ذلك  وغير  أثينا.  من  ونفي 
عذب وحوكم باإلعدام بشرب السم بتهمة إفساد 

عقول الشباب .
جوزيه  البرتغالي  كتبها  روايــة  هي  العمى   *
هذه  األدبية  أعماله  أبرز  من  وتعتبر  ساراماجو، 
معلوم  غير  ــاء  وب تفشي  قصة  تحكي  ــروايــة  ال
في  السكان  كل  تقريبًا  يُصيب  العمى  األسباب، 
من  ذلك  على  يترتب  وما  اإلسم،  مجهولة  مدينة 
تفكك المجتمع بشكل سريع. نتابع مأساة مجموعة 
المصابين  ــل  أوائ كانوا  الذين  األشخاص  من 
»زوجة  على  خاص  بشكل  الرواية  وتركز  بالوباء 
مرضى  من  العديد  أن  حيث  وزوجها،  الطبيب« 
سويًا  احتجازهم  يتم  آخرين  وأشخاص  الطبيب 
طويلة  فترة  قضائهم  بعد  الصدفة.  بمحض 
وصعبة في الحجر الصحي، يترابط أفراد المجموعة 
وتحاول  وتدافع  تقاوم  واحدة  كعائلة  ويصبحون 
الطبيب  زوجــة  بوجود  الحظ  ويخدمهم  النجاة 
الرؤية  على  قادرة  ومازالت  الوباء  يصبها  لم  التي 
في مجموعتهم. كون هذا الوباء ظهر فجأًة وعدم 
معرفة سبب حدوثه وطبيعة العمى كل هذه األمور 
النقاب  النطاق، ويُكشف  تؤدي النتشار ذعر واسع 
عن النظام االجتماعي سريعًا عندما تحاول الجهات 
وتحتوي  األوضــاع  على  تُسيطر  أن  الحكومية 
حمقاء  و  قمعية  تدابير  اتخاذ  طريق  عن  العدوى 

بشكل متزايد.

قد توقعت أن يتم إبعادي من الجيش لكن الذي لم يدر بخلدي على اإلطالق هو أن ُيزج بي 
في السجن بتهمة ملفقة ولكن ذلك ما حصل بالفعل

حني يقع اإلنسان في قبضة القهر، ويصل به العسف إلى درجة الشعور بتفاهة الحياة 
واالستهانة بها

اإلرهاب واإلرهاب املضاد الصيغة املستعادة من القرن التاسع عشر لتسوغ حرب األلفية الثالثة، ولهذا فإن 
هذه الحرب تقودها االستخبارات أوال

 العدوان الثالثي على دمشق ليس لزعزعة نظام الدب األسدي بل مهمته إلى الخلف دَر، وفي اليمن وكأن 
الحوثي قوى عظمى

ينش عنهم الله

 فهو شخص واسع الثقافة، متنوع االهتمامات، 
حاد البصيرة، صبور على التنقيب واالستيعاب، 

رهيف الذوق

 ذات يوم دخل علينا أستاذ علم النفس 
الدكتور محمد على العريان، الذي أمهله معمر 

القذافي 48 ساعة ملغادرة ليبيا بسبب آرائه

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

جماَل ذي األرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جماُل الكتب والسيِر
ُقندي الشَّ الوليد  أبو 

واسعة  ثقافة  مرهفة،  ونباهة  حقيقي  اجتهاد  في  لون،  يُحصِّ والكتاب  المثقفين  من  طائفة  ثمة 
ويتصلون  يعاصرونهم  الذين  والكتاب  المثقفين  من  معتبرة  أعداد  في  ويؤثِّرون  وعميقة،  متنوعة 
إنجاز  إلى أكثر من جيل، ومع ذلك فال ينكبون على  أو يقرأون لهم، بل ويمتد تأثيرهم  بهم مباشرة 

مشاريع ثقافية مرجعية، وال يتركون سوى ما يُعد شذرات متنوعة، مهما كثرت ومألت من كتب.
في التاريخ اإلسالمي شاع اسم شخص من هذا النوع يعرف بأبي سليمان المنطقي )ت حوالي سنة 
380 هـ( الذي وصفه أبو حيان التوحيدي بقوله: »كان أبو سليمان أدقهم ]يقصد الجماعة التي كانت 
الغرر  بالدرر، وأوقفهم على  أبي سليمان[ نظرا، وأقعرهم غوصا، وأظفرهم  تداوم على حضور مجلس 
الكنز«1 )ص494(  الرمز، وبخل بما عنده من هذا  ]...[ وحسن استنباط للعويص، وجرأة على تفسير 
قلة  بعلمه  بخله  من  »ولعل  بالقول:  هذا  البخل  جانب  على  هنا،  عنه  ننقل  الذي  أمين،  أحمد  ويعلق 

تأليفه« 1 )ن. ص(.
في تاريخ الحركة الثقافية الليبية ثمة شخصية تقترب من شخصية أبي سليمان المنطقي هذا، هي 

الراحل يوسف القويري. شخصية 
فهو شخص واسع الثقافة، متنوع االهتمامات، حاد البصيرة، صبور على التنقيب واالستيعاب، رهيف 
الذوق. إال أنه لم يتوفر، وكانت ظروفه الخاصة تعينه على ذلك، على إنجاز مشروع فكري أو كتب تركز 
الوطن«  و«رفيق شاعر  وجبران«  »الشابي  كتابه  في  التليسي  خليفة  فعل  مثلما  محدد،  موضوع  على 

الواحد«. البيت  و«قصيدة 
المثقفين  من  كبيرة  أعداد  في  آخر،  أو  بشكل  يؤثر،  ومازال  ذلك،  رغم  أثر،  القويري  يوسف  أن  إال 
أحمد  الدكتور  قاله  بما  االستشهاد  يمكن  وهنا  الجذاب.  وأسلوبه  وتغوره  دقته  خالل  من  الليبيين، 
إنجازه، بقدر ما أتكلم عن موهبته في لمعانها  الفقيه في هذا الشأن: »أنا هنا ال أتكلم عن  إبراهيم 

الخاطف التي لم تجد مناخًا يساعدها على التحقق تحقًقا كاماًل«2.
النظام  القويري إلى سبب خارج عنه، هو معاداة  الحالة لدى يوسف  إبراهيم حميدان2 هذه  ويعزو 
العسكري في ليبيا الذي استولى على السلطة سنة 1969، ومنذ األشهر األولى، لحرية الرأي والثقافة 
مستشهدا  وتجديد«  إبداع  لكل  المعادي  المتخلف  »المجتمع  وأيضا  ركابه،  في  تسير  ال  التي  الحرة 

بعبارة القويري الذائعة: »المجتمع المغلق يقذف طالئِعَه إلى المنفى النفسي«.
*

القويري غريبا عليَّ وأنا بين المراهقة والشباب، لذا اقتنيت كتابه »الكلمات  لم يكن اسم يوسف 
أسلوبه  شدني  وإعجاب.  بمتعة  وقرأته   )1969 أوائل  )صدر  صدوره  من  قريبة  فترة  في  تقاتل«  التي 
متنوعة  مقاالت  الكتاب  حوى  تناوله.  وعمق  وضوح  وجذبني  الكتابة،  عالم  في  طريقي  أتلمس  وأنا 
لكن  شئ«.  أجل  من  »المعاناة  القويري  اهلل  عبد  مسرحية  عن  مقالة  ضمنها،  من  األدبي  النقد  في 
مقدمة  كاتب  أعاد  التي  البياتي،  الوهاب  عبد  عن  مقالته  حيرتني،  وحتى  نظري،  لفتت  مقالة  أكثر 
السرّد«  وفن  »الحكاية  مقالته  أنسى  أن  يمكن  البياتي نشرها. كما ال  الوهاب  لعبد  الكاملة  األعمال 
التمييز  على  القائمة   ،1966 سنة  الصادرة  »الجدار«  األولى  القصصية  الشريف  يوسف  مجموعة  عن 
الدقيق بين خصائص القصة وخصائص الحكاية واستكشاف حضور كل منهما داخل القصة الواحدة 

في هذه المجموعة.
الثاني »قطرات  نعود اآلن إلى مسألة األسلوب في كتابة يوسف القويري. يقول في مقدمة كتابه 
57 وأنا في عراك مع اللغة وشوائبها ومرادفاتها وتراكيبها التقليدية وحشود  من الحبر«: »منذ عام 
قواعدها الفضفاضة المملة، محاوال تطويعها وتليينها وتقشير جلدها الخشن المليء بالبثور والزوائد 
أنني فهمت  أذكره  وما  الشائعة »2.  والجمل  المفردات  به  تنطق  بما ال  وإنطاقها  الصلبة،  والنتوءات 
من هذه المقدمة ]أكتب اآلن وليس تحت تصرفي أي من كتبه[ أنه يعتبر، على األقل ضمنا، مقاالت 
كتابه هذا متقدمة، من ناحية جودة األسلوب، عن كتابه األول. لكنني، على األقل حينها، لم أرَ ذلك. 

بالنسبة إليَّ كان أسلوب »الكلمات التي تقاتل« أكثر طراوة ورواء.
القصيرة. يقول هو نفسه في مقابلة  القصة  القويري، وهو كتابة  هناك جانب آخر برع فيه يوسف 
األحداث  ساقتني  ولكن  القصيرة،  القصة  في  نفسي  أجد  أن  أريد  الواقع  في  »كنت   :3 مؤخرا  معه 
أدبية«. وقد نشر خمسًا من هذه  الذي يكون بصيغة مقالة  البحث  ثم  المقالة ومن  إلى  والضرورات 
الكبيرة« تتحدث عن  القصص في كتابه »عن األدب والحياة« منها قصة ال تُنسى عنوانها »الطفلة 
فتاة تسير في الشارع مرتدية فراشية وتشاهد العالم، بحكم العرف في ارتداء الفراشية، بعين واحدة، 
الفرنسي  المثل  القصة،  هذه  كتابته  في  يطبق،  وكأنه  ودقة،  بهدوء  ومشاعرها  مالحظاتها  فيصف 

القائل: »قشه قشه، يبني العصفور عشه«.

1 - أحمد أمين: ظهر اإلسالم مج1. تحقيق وتعليق: محمد فتحي أبو بكر. الدار المصرية اللبنانية. 
2016 القاهرة. 

2 - أوردها إبراهيم حميدان في: »المثقف في المنفى النفسي«.. قراءة في تجربة يوسف القويري.
3 -يوسف القويري: ال طقوس للكتابة

)إميل كارتييه( أو )إلن(، مثلما اشتهر بين طالبه، فيلسوف فرنسي معاصر، توفي سنة 1951. كان قد تأثر 
بفلسفة أفالطون، وسقراط، واهتم كثيرا بالمفكر )ديكارت(. )إلن( مثلما يقول عنه تلميذه )اندرو موروا( 
الذي نال شهرة عالمية واسعة: »أنه ما انفك يزرع فلسفة روح الحياة في طالبه، ألنه يرى أن الفلسفة 
تنتج من التجربة اليومية ». أريد أن أنقل لكم بعضا مما كتبه ) موروا( عن أستاذه، مقترحا أن تعودوا 
بذاكرتكم إلى أساتذتكم في مراحل دراستكم كلها وستجدون كلمات حق قوية ينبغي أن تقال في حقهم. 
أنا شخصيا تذكرت أستاذي محمد على العريان، ومحمد فرج ادغيم، وقبلهما حبيب الصابري، والسنوسي 

الدغيلي، وآخرهم أخي وصديقي خليفة الفاخري.
أنه من بعد أن دخل على فصلهم في أول يوم دراسي: »تناول قطعة  )إلن(  أندروا موروا عن  يقول 
طباشير وكتب على السبورة عبارتين مقتبستين من أفالطون: »على المرء أن يبحث عن الحقيقية بكل 
ما في وسعه، وأن يسلك أطول السبل«. وعندما دخل علينا الدكتور محمد على محمد خيري أستاذ علم 
االجتماع في أول محاضرة لنا، في أول يوم دراسي بمدرج رفيق جامعة بنغازي سنة 1967، ومن بعد أن 
صبّح علينا بدفئه ورقته التي اكتشفناها فيما بعد، التقط الطباشير وكتب على السبورة: »انتبهوا العمر 
أقصر مما تتصورون، افرحوا به واستفيدوا منه« وكانت المحاضرة كلها عن العمر الذي يسرق المرء من 
دون أن ينتبه إليه. واآلن من بعد ستة عقود أحسست بما قاله، واقتنعت تماما أن العمر فعال قصير جدا«.
وذات يوم دخل علينا أستاذ علم النفس الدكتور محمد على العريان، الذي أمهله معمر القذافي 48 
ساعة لمغادرة ليبيا بسبب آرائه، تماما مثلما فعل مع الدكتور توفيق رشدي، والدكتور عبد الرحمن بدوي، 
الذي وثق هذه الحادثة في مذكراته، وكأننا جميعا مسئولون عنها، دخل العريان في يده ثمرة أناناس، 
عن  يقل  ال  موضوعا  عنها  نكتب  أن  منا  وطلب  طعمها،  يحب  ألنه  سيأكلها  وأنه  اشتراها  أنه  لنا  قال 
أبرز نقاطا جعلها مدخال لمعرفة  500 كلمة. وظللنا فصال دراسيا كامال، نناقش ما كتبناه من بعد أن 
الشخصية. واآلن بعد نصف قرن انتبهت إلى أن ما حلله الطلبة بتوجيهاته تحقق منه الكثير. كان في كل 

نقطة يعود إلى من تناولها من علماء النفس.
منذ أيام قرأت كتابا عن أفكار الفيلسوف )وليم جيمس( كان الدكتور محمد على العريان قد ترجمه 
منذ أكثر من نصف قرن، وكان اسم هذا المفكر ال يغيب عن محاضرة من محاضراته، وما زلت أذكر قوال 
مقتبسا منه ذكره العريان في واحدة محاضراته: »أن العربة التي تجرها الخيول بالطلبة نحو كمبردج هي 
أقرب الطرق إلى السماء«. والمعني واضح خالصته أن العلم هو السبيل للوصول إلى اهلل. اآلن، اتضح لي 
أن العلم ال يمكن تعلمه باإلصغاء إلى رجل يحسن التفكير، وإنما بممارسة التفكير، مثلما يقول األستاذ 
)إلن( الذي شبه هذا الرأي أن الجنود في الجيش ال يسمعون محاضرة عن البندقية، وإنما يفككونها قطعا، 
ويعيدون تركيبها، وبعد مرات يعرف الجندي ما هي البندقية«. المرء عليه أن يستنبط فكرته وحجته ثم 

يبرهن عليها ثم يعيد صياغتها حتى يصبح الموضوع وألفاظه جزءا من العقل«.
عندما أفضى )أندريه موروا ( إلى أستاذه أنه يريد أن يصبح كاتبا نصحه قائال: »إذا بدأت حياتك كاتبا 
أن  الحياة، قبل  أنهم مارسوا  العالم  الكتاب في  إن ما فعله أفضل  والحياة.  الناس  فلن تعرف شيئا عن 
يكتبوا: »بلزاك محرر عقود، و ديكنز مخبر صحفي، وتولستوى ضابط، وكونراد بحار. وذهب )أندريه موروا( 
إلى مصنع أبيه، وجرب العمل الشاق وقال: »اتبعت نصيحته ولم أندم«. وأنا ابتدأت حياتي صبيا عامال 
في قهوة سي عقيلة، ثم نجارا، ثم قاريء عدادات، وطباعا، ومدرسا ومترجما، ومقاوال، وتاجر أحذية، ثم 
حواتا، وطباخا.. وأشياء أخرى كثيرة، ولم أندم أبدا على ما فعلت. فالحمقى فقط–مثلما قال )إلن(- هم 
من يظنون أنهم يصبحون مبتكرين، إذا ما أهملوا آراء األجيال التي سبقتهم، فاالبتكار هو حسن صياغة 

األفكار السائرة.. »يعني إرث اإلنسانية«.
كاتب  لكل  يقول  الفاخري  وكان  والفاخري،  النيهوم  تجربة  فحواه  المضيئة  الكلمات  قطعان  وكتابي 
مبتدئ يطلب نصيحته، ويرى أنه موهوب: »استفد من تجاربك، وال تهمل تجارب اآلخرين« يعنى أقرأ. 
وقال النيهوم يصف إحساسه بوحدته وغربته أنه: »بقرة بال ذيل« وهي ذات البقرة التي يقول عنها مثلنا 
الشعبي »... ينش عليها اهلل » ومن ال يقرأ، وال تجربة حقيقية له، ويريد أن يكتب يحتاج فعال إلى معونة 

من اهلل ليقنعنا بما يكتب.

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

تأثير عميق، كتابة قليلة

ـ  مذكرة  تسميتها  على  يصر  مذكراته–التي  في 
األحــداث  حول  »مذكرة  وقصيرة:  مختزلة  ألنها 
ــود«،  األس الحصان  سجن  في  بها  ــررتُ  م التي 
يروي سجين الرأي، عبد الونيس محمود الحاسي، 
من  له  تعرض  ما  فداحة  فرضته  شديد  باقتضاب 
وحشية وألم، وهو إذا قرر كتباتها بعد أربعة أعوام 
بشأن  تساءل   ،)1992( السجن  من  خروجه  من 
الكم  ذاك  تنقل  أن  على  اللغة  مقدرة  أو  مقدرته 
بدأت  »عندما  له:  تعرض  الذي  واأللم  القهر  من 
السجن  في  المذكرة حول وجودي  كتابة هذه  في 
طوال ثمانية عشر عاما وثالثة أشهر، تساءلت بيني 
وبين نفسي.. هل سيكون بمقدوري أن أغطي هذه 
المساحة الزمنية الطويلة التي تجعل من المولود 
في  العلم  يتلقى  يافعًا  شابا  أمه  بطن  من  حديثا 

مدرجات الجامعة؟«.
 1969 ديسمبر   7 يوم  الونيس  عبد  اعتُقل 
الحاكم  الثورة  حين شن ما يسمى بمجلس قيادة 
حملة اعتقاالت واسعة في صفوف ضباط الجيش، 
خصوصا من يحملون رتبا عسكرية أكبر من رتبة 
الحواز،  آدم  المقدم  رأسهم  على  وكان  ـ  القذافي 
وزير الدفاع، والمقدم موسى أحمد، وزير الداخلية 

االنقالب  بمحاولة  زائفة  تهمة  له  ُلفقت  أن  بعد  ـ 
على ما سمي آنذاك »الثورة« بينما األسباب كانت 
تتعلق باختالف في الرأي حيال مهمة هذا االنقالب 
الليبي صغيرا تستطيع  التالية: »ولما كان الجيش 
الضباط  وميول  اهتمامات  بسهولة  فيه  تعرف  أن 
أفكارا  يحملون  الذين  الضباط  بين  كنت  ولما 
سياسية معينة، تتناقض مع أفكار العقيد القذافي 
إبعادي  إلى حد ما، فقد توقعت أن يتم  السياسية 
من الجيش لكن الذي لم يدر بخلدي على اإلطالق 
ولكن  ملفقة  بتهمة  السجن  في  بي  يُزج  أن  هو 
ذلك ما حصل بالفعل ـ لألسف الشديد ـ بعد ثالثة 

أشهر فقط من وقوع االنقالب«.
القلة  الضباط  من  محمود  الونيس  عبد  كان 
الخاصة  آراؤه  له  وكانت  والمطلعين،  المثقفين 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  بقيام  المتعلقة 
وإتاحة  ثكناتهم،  إلى  العسكريين  عودة  وضرورة 
الفضاء لدولة دستورية تتمتع بالحقوق والحريات، 
وهي أمور كانت في مجملها ضد قناعات القذافي 

الذي كان يخطط لالنفراد بالسلطة منذ البداية.
لكنه  التفاصيل،  ذكــر  في  الكاتب  يطنب  ال 
تلك  يقف عند مفاصل معينة يذكر خاللها طبيعة 

أسهمت  التي  األسماء  بعض  يذكر  كما  األحداث، 
يركز  لكنه  الشكلية،  المحاكم  أو  التهم  تلفيق  في 
اغتيل  منهم  ومن  التهم،  تلك  ضحايا  على  أكثر 
في  مرض  نتيجة  قضى  أو  انتحر  أو  السجن  داخل 
هذا  أقرأ  وأنا  إلي  األلم  تسرب  لقد  قاسية.  ظروف 
النص الكثيف وساكتفي هذه المرة بذكر اقتباسات 
محددة تحمل أسئلة إنسانية عميقة، وتعكس مدى 
للعذاب،  األسطوري  االحتمال  على  اإلنسان  قدرة 
ومدى قدرته على التوحش في الوقت نفسه:»هل 
ما  منذ  قاسيته  الذي  األلم  أصور  أن  اآلن  استطيع 
هذا  الورق؟.  فوق  وأضعه  سنة،  عشرين  عن  يزيد 
مستحيل ألنني ال استطيع من ذلك شيئا وإذا كنت 
أن  المعقول  آالمي، فهل من  أصور  أن  استطيع  ال 
ولو  حتى  اآلخرين؟  آالم  تصوير  على  قادرا  أكون 

كنت قد شاهدتهم وهم يتألمون بجانبي؟«.
من  أعاني  اللحظة  هذه  حتى  مازلت  أنني  ومع 
آثار ذلك الضرب المبرح على أقدامي، وخاصة على 
بما  أحيانا  تصيبني  التي  اليسرى  القدم  أعصاب 
المشي،  أثناء  مفاجئ  نحو  على  التام  الشلل  يشبه 
من  لي  فالبد  ذلك  ومع  أتألم،  واقفا  نفسي  فأجد 
عمليات  من  ضرر  من  أصابني  ما  بأن  االعتراف 

من  كثير  من  أخف  كان  تلك،  بالفلقة  التعذيب 
يستعطفهم  كان  من  بجانبي  رأيت  فقد  اآلخرين، 
فقط..  »توقفوا  يقول:  ثم  األلم،  من  يصرخ  وهو 
واكتبوا أي شيء، وسوف أوقع عليها حاال. ولكنهم 
وهم  وشاهدتهم  عليه،  أغمي  حتى  يتوقفوا  لم 
يحاولون انتزاع السلك الكهربائي من قدم ضحية 
أخرى بعد أن غاص السلك داخل اللحم ، وهو فاقد 
الوعي ، وشاهدت من تقطعت بعض أصابعه من 
بالعرج  أصيب  ومن  قدمه  تشوهت  ومن  العصا، 
كيف  ولكن  الكثير..  شاهدت  المستديم،  والعجز 
في وسعي أن أصور اإلنسان وهو يفقد حياته تحت 
عبدالحميد  المقدم  مات  مثلما  السياط،  لهيب 

الماجري تحت التعذيب«.
لحظة  مشاعري،  اآلن  اتذكر  أن  جاهدا  حاولت 
النطق علي بحكم اإلعدام، لكنني لم أفلح.. فحين 
العسف  به  ويصل  القهر،  قبضة  في  اإلنسان  يقع 
بها،  واالستهانة  الحياة  بتفاهة  الشعور  درجة  إلى 
التماس  خط  إلى  بالحياة  االستهانة  به  تصل  ثم 
تصوري  في  ـ  بالضبط  ذاك  إذ  الموت..  تخوم  مع 
اإلحساس  عنده  ويتالشى  تماما،  مشاعره  تتبلد  ـ 
بالبون الشاسع بين الحياة والموت، أو بين الفرح 
تلك  في  معي  حصل  ما  هذا  أن  واعتقد  والحزن، 

اللحظة.
قال لي زمالئي من الذين حُكموا بسنوات، قالوا 
لي.. بعد خروجي من السجن »أنك لم تكترث لحظة 
نطق الحكم«.. غير أني مازلت اعتقد بأنها مالحظة 
وجه  على  األمــر  اتذكر  ال  كنت  وإن  صحيحة  غير 
الضبط«.»كيف يمكنني أن أصف األلم والعذاب على 
مدى أكثر من أربعة آالف يوم ؟... عشتها مثل بومة 
يتيمة في قعر زنزانة هرمة، شيدت منذ أيام االحتالل 

اإليطالي لليبيا؟«.
عن  تحدثت  ما  فــإذا  بسيطا  األمــر  يبدو  »قد 
فقط  واحد  يوم  لمدة  الزنزانة  تلك  داخل  حياتي 
بقية  على  بانسحابه  واضحا  سيكون  األمــر  فإن 
باعتبارها كلها متشابهة وال جديد  األخرى،  األيام 
المعاناة،  غير  فالحياة  بعينه  الخطأ  هو  وهذا  فيها 
وما تعانيه اليوم أو غدا هو غير ما عانيته باألمس.. 
وما تستطيع تحمله اليوم ال تقدر عليه غدا.. ومهما 
كان المرء قويا صامدا، فإن القهر المتواصل يثلم 
قبو  في  عشتها  يوم  آالف  أربعة  الصمود.  جدار 

نصفه تحت األرض قابعا في انتظار الموت...«.
تنفيذ  انتظار  في  عاما  عشر  سبعة  من  »أكثر 
الزمن  مر  وعلى  ينفذ  لم  الذي  باإلعدام  الحكم 
أو  ليال  تغلق  نافذة  أو  يفتح  باب  كل  فإن  الطويل 
قادمون  أنهم  سوى  لك  بالنسبة  يعني  ال  نهارا 
لتنفيذ حكم اإلعدام فيك. إن ما قبل الموت أصعب 
مررت  التي  التجربة  تقول  هكذا  ذاته.  الموت  من 
بها، ورغم أن سقراط كان ينصح تالميذه بأن »ال 
يهابوا الموت، ألن مرارته في الخوف منه« إال أنه 
لم يقل لهم، أو لنا ــ على حد علمي ــ كيف نتغلب 

على ذلك الخوف«.
»إنني هنا ال اكتب شعرا وال أتخيل، إنما أحاول 
أن أسجل واقعا عشته على أعصابي وبلحمي ودمي، 
التسجيل  ما فشلت في هذا  فإذا  بعمري،  وعمدته 
فإن ذلك ال يعني سوى أنني مازلت أعيش آثار تلك 
أفشل حتى  ما  يوما  التي جعلتني  المريرة  التجربة 

في تخيل صورة وجه أمي«.
زودني  الذي  امنيسي  زهير  للصديق  الشكر   *

بنسخة من هذه المذكرة التي لم تنشر بعد.
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النيهوم لم يكن في غربته بعيدًا
لرأيه،  الهوني  سرد  تسلسل  منطقية  من  الرغم  وعلى 
أخالفهم؛  أنني  إل  معه،  يتفقون  الكثيرين  أن  أعرف  الذي 
فالنيهوم- سواء اتفقنا أم لم نتفق معه في أفكاره- لم يكن 
إنه  صحيح  بالوطن.  مسكونًا  ظل  ألنه  عنا،  بعيدة  شرفة  في 
الوقت.  طوال  غريبًا  عاش  ولكنه  عنه،  بعيدًا  يعيش  أن  اختار 
دومًا  تشعر  ستظل  هناك  »وأنت  له:  قال  نفسه  والهوني 
أيضًا:  وقال  االطمئنان..«  صدرك  في  يستريح  ولن  بالغربة، 
أشعر  فأنا  لهذا،  وتتعذب  مدينتك،  أنفاس  تفتقد  »وكما 

بهذه األنفاس وأتعذب بها..«.
كان  المفكر، سواء  غربة  لي،  تبدو  كما  النيهوم،  غربة  إن 
بعيدًا  أفكاره  الدوام  على  تنفيه  آخر،  بلد  في  أم  وطنه  في 
عن سكينة الحياة ورتابتها. وقد ينفيه أحيانًا التناقض »بين 
دون  والجهالة  التخلف  مستنقع  في  بالعيش  الوعي  مأزق 
بعالم  بانتماء-  -أو  أنتماء(  بال   ( الحلم  وبين  فاعلة  أدوات 
الحرية..  وحدائق  والقطارات،  بالمطر،  متلون  فردوس  آخر.. 
وصارت  المكان-  وحشة  الوحشة-  زمن  داخل  فحاصرتها 
بالتالي كل األماكن سجنًا وكل األماكن سفنًا، وصارت الذات 
نورسًا يرحل ويحلق استعدادًا للرحيل..« فما يعتمر في رأسه 
سائد؛  هو  عما  غريبة  أو  جديدة،  تكون  ما  غالبًا  أفكار  من 
وبين  بينه  حاجزًا  تقف  ولذلك 
اآلخرين. قد يكون ما هو سائد هو 
األصح، أو األقوى من أفكاره، أوقد 
ال يكون كذلك. ولكن التاريخ أثبت 
ألفكارهم  يخلصون  الذين  أن  لنا 
في  هم  بها  الناس  ويقنعون 
بصدد  لست  أنا  الفائزون.  النهاية 
وإنما   ، النيهوم  أفكار  صحة  إثبات 
معنوية  كانت  غربته  أن  إثبات 
قال-  كما   - أو  مكانية..  منها  أكثر 
لعلها  اسمية.  منها  أكثر  نفسية 
بسبب أفكاره التي كانت في حينها 
بسبب  أو  مجتمعنا.  على  جديدة 
الترهوني:  قال  كما  قدرتنا،  عدم 

المعنى(«!. )التكيف  »على 
النيهوم؟ الفاخري حادة كغربة  فهل كانت غربة 

كتبت  آخر.  نوع  من  غربة  كانت  وإن  كذلك،  تكن  لم  كال 
ذكية  ورقة  الفاخري،  رحيل  بعد  الفارسي،  العز  أم  الدكتورة 
تشعر  زلت  »أما  قائلة:  استهلتها  كتاباته،  في  المرأة  تناولت 
يتذكرونك  عليك،  حزنًا  وينهدمون  بك،  يشعرون  كما  بهم.. 
أحالمهم  وفي  الخضراء،  قلوبهم  في  كالحزن  تعشش  إذ 
هنا  بالغربة  أنت  أنهكته  الذي  قلبك  فكر  هل  المقبلة، 
والغربة هناك.. هل فكر قبل أن ينفجر بمحبتهم؟ إن الجميع 

يحبونك!«.
شبابه..  مطلع  في  الفاخري  أنهكت  قد  الغربة  تكون  قد 
عندما  كثيرًا،  هناك  أنهكته  بالتأكيد  ولكنها  ليبيا..  في  هنا 
الرغم من المصاعب  كان بعيدًا عن عائلته وأصدقائه. وعلى 
التي واجهها قبل أن يستقر في سكن الئق، وعلى الرغم من 
الغربة  كتلك   ، بغربة  شعر  أنه  أظن  ال  أنني  إاّل  ابنه،  مرض 
لعلنا  بنغازي.  إلى  عاد  أن  بعد  النيهوم  التي صدمت  الحادة، 
إن تتبعنا األمر من بدايته، نجد ما يفسر لنا ذلك من رد على 
رسالة  في  فيقول  الجدار؟  في  ثغرة  ثمة  هل  الفاخري:  سؤال 

:1968/2/20 كتبت يوم 
وبات  ومات،  يعيش  أن  حاول  رجل  ميت،  رجل  أنا   ..«
أنه ميت. فماذا كان سؤالك؟.. هل ثمة ثغرة في  يعرف اآلن 
ثمة  العين..  رأي  بنفسي  رأيته  أمر  ذلك  إن  أجل.  الجدار؟. 
مستوفى  كنت  إذا  الصنع،  حسن  باب  ثمة  الجدار.  في  ثغرة 
للشروط: إذا كنت متزوجًا. إذا تمتلك كسرة الخبز. إذا قلبك 
مثل  مفتوحتين  وعيناك  الليل  طوال  مضاءة  ومكتبتك  معلقا، 

نفسه. المحيط 
وأنت - يا صديقي خليفة- ذلك كله. وأنت موهبة باتساع 
ما  كل  بالغ.  بصبر  العمل  على  قادر  متزن  وقلم  العالم، 
ينقصك أن تواجه تجربتك. قرر لنفسك إذا كنت تريدها أو ال 
تريدها؟ ثم أمِش في اتجاه أنفك. ال تتوقف. ال تنتظر سخط 
أو  بالملل،  تهتم  ال  يقال..  بما  تهتم  ال  أحد..  مدح  وال  أحد 
ذلك  العمل.  عن  تتوقف  وال  الحظ،  أو  األحداث،  أو  بالناس، 
أستطيع  وال  سواء.  طريقًا  ثمة  أن  أعتقد  ولكنني  هينًا.  ليس 
ليبيا تستحق التضحية. كل ما أعرفه،  أن أقول لك إن ظروف 
شق  على  قادر  وأنك  حقيقية،  موهبة  أنك  اليقين،  وجه  على 
يا  فأنا  ذلك..  بعد  يحدث  ما  أما  حقًا.  ذلك  قررت  إذا  طريقك 
صديقي أتمنى لو كان بوسعى أن أخبرك. قرأت كل قصصك، 
ثم  مفصلة،  دراسة  عنها  أكتب  أن  لي  وخيل  كثيرًا،  قرأتها 
كل  على  مالحظاتي  لك  أعد  وسوف  قلياًل..  انتظر  أن  قررت 
النيهوم  كتب  هل  ولكن  العام..«.  هذا  خالل  تنشره  شيء 

هذه الدراسة؟ سنعرف ذلك في الحلقة القادمة.

إن غربة النيهوم، 
كما تبدو لي، غربة 

المفكر، سواء كان 
في وطنه أم في 

بلد آخر
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القاهرة – نهلة العربي

القاهرة – محمود الغول

أعمال القماطي والعبيدي تزين امللتقى الدولي للكاريكاتير بالقاهرة
<  من حفل افتتاح الدورة الخامسة لملتقي القاهرة الدولي للكاريكاتير <  سليم <  فضل <  الكوني 

الوسط - صالح ناصف

سلسلة وثائقية هي األولى من نوعها..

علي العريبي: »الفرسان« تبرز املوروث الليبي الغائب عن الساحة العربية

»الفرسان  الوثائقية  السلسلة  انتهى تصوير 
على  الضوء  تسلط  التي  الشعبي«،  الشعر  في 
الساحة  عن  والغائب  الغني  الليبي  الموروث 

العربية.
حامد  علي  »الفرسان«،  سلسلة  مخرج  يقول 
»لدينا  »الوسط«:  إلى  تصريحات  في  العريبي، 
البالغية  الصور  من  بالكثير  يعج  شعبي  شعر 
حكم  في  لكنه  الثرية،  اللغوية  والتراكيب 
إبراز  اإلعالمي في  الدور  المجهول بسبب غياب 

الشعراء ونتاجهم ومن هنا ولدت الفكرة«.
وبحسب العريبي فإن »الجديد في الفكرة هو 
طريقة المعالجة برؤية تليقُ بتفردها، مع مالحقة 
تفاصيل الحياة اليومية لفارس الحلقة – الشاعر- 

في مجتمعهِ بين الناس«.

فنية  معالجة  تقديم  إلى  البرنامج  ويهدف 
لنقل واقع يتحدى التغريب، وإشهار مادة إبداعية 
مع  التاريخي،  الثقافي  الموروث  فيها  امتزج 
ثقافة  عن  التعبير  جانب  إلى  اإلنسانية  الخبرة 
البيئة  وتأثير  ونشأتهم  الشعبيين  الشعراء 
المحيطة وتعريف المشاهد العربي عليهم، كما 
والسلم  التعايش  حول  رسائل  البرنامج  يرسل 
والمصالحة بين أبناء الوطن بعيدًا عن أساليب 

التعبئة ولغة الحروب.
الفاخري  محمود  عمر  تصوير  من  والبرنامج 
السعيطي  مصطفى  للكاتب  التعليق  وكتابة 
والتعليق واإلخراج علي حامد العريبي. ويأتي في 
7 حلقات تلفزيونية، زمن كل حلقة 46 دقيقة، 
في  حياتهم  وسرد  الشعبيين  بالشعراء  تختص 
قالب ديكودرامي مع إلقاء قصائد ما بين 3 - 5 
في كل حلقة، مما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين 
والمهتمين بالتراث، بينما لم تحدد القناة التي 

سيعرض عليها بعد.
جمعة  الشعراء:  فهم  الحلقات  ضيوف  أما 
وعامر  رابح  وبوبكر  بوهارون  ومحمد  بوخبينة 
عابد  وعبدالرحمن  الفاخري  شحات  وعلي  شيت 

بوجازية وغيث القرقعي.
أخرى  سالسل  إنجاز  عزمه  العريبي  ويكشف 
 - العلم   – المجرودة   – الشتاوة  في  »الفرسان 
أخرى  مناطق  إلى  االنتقال  مع  الغنائي«،  الشعر 
اإلمكانات،  توافر  حال  في  للتصوير  ليبيا  في 
وفق قوله، وحول أزمنة وأماكن التصوير، فجرى 
تصوير السلسلة في أزمنة وأماكن متنوعة لفترة 
المتواصل  العمل  من  أشهر   8 نحو  استمرت 
والمنازل  والمقاهي  الثقافي  المركز  شملت: 
والشوارع ومدارس وجهات عامة وأماكن ممارسة 

الهوايات والخالء والمزارع، وغيرها.
وتعريًفا  شعرية  مقدمة  تشمل:  حلقة  وكل 
الطبيعية  حياته  في  له  مشاهد  ثم  بالفارس 
)منزل، مدرسة، خروجه للعمل، خروجه لممارسة 

هواية(.
وتأتي بعد ذلك المقابالت ألقاربه وأصدقائه، 
ثم الشهادات األدبية حول شعره والقصائد التي 

بتوجيه  الحلقة  ويختم  بنفسه،  الشاعر  يلقيها 
رسالة من الفارس إلى الليبيين.

أكبر  أن  العريبي  حامد  علي  المخرج  يضيف 
تحدٍ واجه فريق العمل هو »كيفية الخروج من 
العمل  وأن  المشاهدون،  اعتادها  التي  القوالب 
يستحضر شكل الحياة الواقعية دون أي إضافات 
خط  في  األساسية  الشخصية  وجود  مع  درامية 
الصمت  بلحظات  االهتمام  مع  المعالجة،  زمن 
أو  التذكر  ينهمكون في  الحلقات حينما  ألبطال 
العمل مع نقل شكل الحياة اليومية للشخصيات، 
وكيف يعيشون وكيف يمارسون الفرح والبهجة«.

ما يميز سلسلة الفرسان عن التقرير المجرد 
فحسب،  أكثر  معلوماتٍ  تضمنها  في  ليس 
المعلومات  هذه  تقديم  على  قدرتها  في  وإنما 
بأشكال إبداعية مختلفة، استئناسًا بقول المخرج 
البريطاني جون غريرسون إن الفيلم الوثائقي هو 

»المعالجة الخالقة للواقع«.

تابع  بمخزن  ــد  األح حريق  شب 
سيدي  ــي  ح ــي  ف اآلثـــار  لمصلحة 
يحتوي  بنغازي،  بمدينة  اخريبيش 
على إحدى أهم و أبرز القطع األثرية 

وهي فسيفساء الفصول األربعة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمراقبة 
هذه  تفاصيل  بعض  بنغازي  ــار  آث
بـ»الليلة  الحريق  ووصفت  الحادثة، 

الرهيبة«.
فتحي  بنغازي  آثار  مراقب  وصرح 
المخزن  بأن  لـ»الوسط«  الساحلي 
األثرية  القطع  بعض  على  »يحتوي 
تحمل  كبيرة  فسيفساء  أهمها  من 
روماني،  لفنان  األربعة  الفصول  اسم 
وطفلين  المراتين  ــورة  ص تجسد 
تعكس كل منها فصال من الفصول، 
للقرن  تاريخها  يعود   ،4×3 حجمها 
إحدى  تزين  وكانت  الميالدي  األول 

فيالت مدينة برنيكي الرومانية«.
بالخوف  الساحلي »شعرت  وأضاف 
على هذه القطعة النادرة بأن تقضي 
هلل  الحمد  ولكن  الــنــيــران،  عليها 
تعرضت  بل  الفسيفساء  تتضرر  لم 
مكان  إلى  نقلها  وتم  فقط،  للصهد 

آمن«.
وعن األضرار قال الساحلي »فقدنا 
فتح  وتم  واألجــهــزة،  ــاث  األث بعض 
الشرطة  وتباشر  بالحادثة  محضر 

التحقيق لمعرفة أسباب الحريق«.
وأشار الساحلي بأن »خبير الحرائق 
استبعد أن يكون سبب الحريق ماسا 
كهربائيا، ألن الكهرباء منقطعة عن 
الحريق  يكون  بأن  ورجح  المنطقة، 

حدث بفعل فاعل«.
كان  »المخزن  الساحلي  وأضــاف 
يحتوي على 8 أعمدة أثرية، قام أفراد 
اإلسالمية  الدولة  لتنظيم  تابعون 

سيدي  منطقة  على  سيطرتهم  أثناء 
بنقل  سابق  ــت  وق فــي  اخريبيش 
قبور،  كشواهد  واستعمالها  األعمدة 
التابعين  العناصر  بعض  دفن  بعد 
تخوف  و  المنطقة«،  في  للتنظيم 
الساحلي من أن يعتقد بعض الخبراء 

مستقبال »أن هذه القبور رومانية«.

 تفاصيل حريق »الليلة الرهيبة« 
بمخازن آثار سيدي اخريبيش

رحيل  ذكــري  في  نــدوة  اإلسكندرية  جامعة  أقامت 
الشاعر، محمد الفيتوري، بقسم اللغة العربية.

الفيتوري،  ســوالرا  ابنته،  قــرأت  األمسية  وخــالل 
الذي رحل عن عالمنا في  واحدة من قصائد والدها، 
اإلثنين،  أقيمت  التي  الندوة،  وحضر   .2015 أبريل 
المبارك  أحمد  الشاعر  اإلسكندرية،  شعراء  من  نخبة 
والشاعر أحمد فضل شلبوب وعدد من طالب الجامعة.

ويعد الشاعر الملقب بشاعر أفريقيا والعروبة، من 
ارتبط شعره بنضال عدد  الحديث، حيث  الشعر  رواد 

من الدول األفريقية ضد المستعمر.
مدينة  في  ونشأ  الــســودان،  في  الــراحــل  ــد  وول
اإلسكندرية بمصر، وحفظ القرآن وانتقل إلى القاهرة 
حيث تخرج في كلية العلوم باألزهر الشريف، كما عمل 
محررًا بصحف مصرية وسودانية وتقلد عدة مناصب 

إعالمية ودبلوماسية.
الجنسية  السودانية  الحكومة  عنه  وأسقطت 
وسحبت منه جواز سفره العام 1974، بسبب معارضته 
نظام جعفر النميري لكن الحكومة السودانية أعادت 
له جنسيته ومنحته جواز سفر دبلوماسيًا العام 2014.

وألف  االستعمار  ضد  ونضالها  ألفريقيا  وأنشد 
 1955 العام  أفريقيا«  »أغاني  منها:  كثيرة  دواوين 
يا  و»اذكريني   1964 في  أفريقيا«  من  و»عاشق 

أفريقيا« في 1956.
العصر  في  شعرالتفعيلة  رواد  من  الفيتوري  ويعد 

الحديث، كما تميل كتاباته إلى التصوف.
ونال الفقيد كثيرًا من األوسمة والجوائز في عدة 
والعراق  والمغرب  والسودان  ليبيا  منها  عربية  دول 

ومصر.

جامعة اإلسكندرية تحيي ذكرى 
شاعر أفريقيا والعروبة

بعث األديب الليبي الكبير، إبراهيم الكوني، 
سليم،  مصطفى  المصري،  الباحث  إلى  برسالة 
الذي نال مؤخرًا درجة الدكتوراة في النقد األدبي 
عن أطروحة ناقشت سداسية »أسالف وأخالف« 
المصري  للناقد  أخرى  رسالة  متضمنة  للكوني، 

الدكتور، صالح فضل.
وجاء في نص الرسالة التي بعث بها الكوني 
للباحث المصري، السبت: »إلى األستاذ الفاضل 
أواًل،  االهتمام  على  امتنانًا  سليم..  د.مصطفي 
مع  ثانيًا،  الثري  العلمي  إنجازكم  على  وتهانينا 
عن  لغيابنا  نظرًا  الرد  في  تأخرنا  على  االعتذار 
بأطروحتكم  »دللتم  وواصل:  اإلقامة«.  مكان 
على قدرة التحدي في تحقيق الحلم مهما تبدى 
هذا  بعملكم  تترجمون  وكأنكم  المنال،  بعيد 
تجربتنا التي كانت سببًا في خلق هذه الملحمة؛ 
ألن التحدي يقينًا هو برهانها، ليكون صديقي 
الكبير صالح فضل هو صاحب الفضل في قدح 
زند شررها، ففي عام 2001 عندما التأمنا لحضور 
أحد المؤتمرات الفكرية في اإلسكندرية صارحني 

ليبيا  تاريخ  أكتب عماًل يكشف مجاهل  أن  قائاًل 
المصريين،  لجيرانهم  بالنسبة  المجهول، حتى 
حرًثا  الصحراء  لقارة  بإشباعي  أشاد  أن  بعد 

وكشًفا«.
وتابع الكوني في رسالته: »وصية العزيز فضل 
صارت في وجداني وسواسًا منذ ذلك اليوم، ولم 
أهنأ بااًل قبل أن أختط أول بنية فيها المترجمة 
في )نداء ما كان بعيد(. فما أجلهم من أصدقاء 
الذين ال يكتفون بأن  أمثال صالح فضل  الروح 
لمريدي  عارية  ويقدموها  أعمالنا  لنا  يضيؤوا 

الحقيقة، ولكنهم يأبون إال أن يرسموا لنا خرائط 
إلعالء  الروح  متاهات  عبور  لنا  ليُيسروا  الحفر 
شأن حقيقةٍ عسيرٌ أن تنال اعتراف السّوي ما 
لم تتدثر بمسوٍح من جمال، فهنيًئا لنا ولكم به 
مفكرًا وناقدًا وهاديًا ومربي أجيال. وطوبى لكم 

به معلمًا وشيخ طريقة«.
لمغامرتكم  إكبارنا  كل  »مع  بقوله:  واختتم 
قناديل  لنا  سيشعل  باحثٍ  بميالد  ويقيننا 
طريٍق في متاهة المستقبل. والسالم.. إبراهيم 

الكوني«.
الدكتوراة  أطروحة  عن  سليم  موضوع  وجاء 
السلطة  بين  واألخالف  »األسالف  عنوان  تحت 
إبراهيم  ملحمة  في  السرد  تشكالت  والحرية.. 
من  المكونة  المناقشة،  لجنة  ورأت  الكوني«، 
وعبد  ورئيسًا،  مشرًفا  فضل  صالح  األساتذة 
الناصر حسن مناقشًا، وحسين حمودة مناقشًا، 
أن تقديم قراءة نقدية على عوالم الكوني مغامرة 
الباحث، فالكوني اعتمد في  بحثية وجريئة من 
قانونًا  لنفسه  واستن  الرمز  على  عوالمه  بناء 
ا وفق لغة عربية كالسيكية، شبيهة  سرديًّا خاصًّ
المتصوفة أسفارهم،  التي كتب بها كبار  بتلك 

بخيال ثري بحًثا عن اهلل.

أنحاء  350 رسام كاريكاتير من  تنوعت لوحات نحو 
هذا  اختيرت  التي  للرياضة  الساخر  النقد  في  العالم 
بالقاهرة،  للكاريكاتير  الدولي  للملتقى  محورا  العام 
والذي تشارك فيه ليبيا ممثلة في الفنانين عبدالحليم 

القماطي والعجيلي العبيدي.
من  تأكيدًا  العام  هذا  القماطي  مشاركة  وتأتي 
اللجنة المنظمة على قيمته كفنان صاحب نظرة نقدية 
وهي  أفراده،  وهموم  ومشاكله  المجتمع  تجاه  ساخرة 
الفنان  فيها  يشارك  التي  التوالي  على  الخامسة  المرة 
الليبي في هذا الملتقى الدولي، الذي لقيت أعماله في 
النسخ األربع الماضية إشادة كبيرة من اللجنة المنظمة 

وحضور المتلتقى من محبي الرسوم الكاريكاتيرية.
الحياة  د  يجسِّ أن  اختار  فنان  فهو  العبيدي  أما 
كاريكاتيرية،  برسومات  الواقع  أرض  على  السياسية 

وهو من مواليد العام 1970 في منطقة سوق الجمعة 
منظور  »ابن  معهد  خريج  ترهونة،  بمدينة  المصاحبة 
في  نتاجه  بنشر  بدأ  الفنية،  التربية  قسم  للمعلمين« 
يومها  ومن   1986 العام  منذ  المحلية  الصحف  عديد 
لم يتوقف، كما رسم لعدة صحف عالمية منها »العرب 
 mea« ومجلة  التونسية  »عرفان«  مجلة  اللندنية« 

news« الفرنسية.
وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم 
الدورة الخامسة للملتقى األحد، في قصر الفنون بساحة 
األوبرا بحضور عدد من رسامي الكاريكاتير من أوكرانيا 
والبحرين  واإلمارات  والسعودية  والكويت  وبلجيكا 

وإندونيسيا.
وقالت عبد الدايم في االفتتاح »في كل دورة نختار 
موضوعا عاما لألعمال المشاِركة بالملتقى، وهذا العام 
العالم  كأس  نهائيات  قرب  بمناسبة  الرياضة  اخترنا 
المنتخب  فيها  يشارك  والتي  روسيا  في  القدم  لكرة 

المصري ومنتخبات عربية أخرى«.

اختالف  رغم  أنه  انتباهي  أثار  ما  »أكثر  وأضافت 
فإن  المشاركون  الفنانون  منها  جاء  التي  المجتمعات 
ذات  عامة  مشكالت  ساخر  بأسلوب  تنتقد  أعمالهم 
اهتمام مشترك بالمجال الرياضي لكن تناولها يختلف 

بالتأكيد باختالف الثقافات والشعوب«.
المصرية  الجمعية  تنظمه  الذي  الملتقى  ويستمر 

للكاريكاتير بالتعاون مع وزارة الثقافة حتى 25 أبريل.
ومن بين 650 لوحة معروضة في الملتقى استحوذت 
وبجانب  األعمال،  من  األكبر  النصيب  على  القدم  كرة 
األعمال الموضوعية التي تناقش القضايا العامة كانت 
كرة  العب  أمثال  الرياضة  لنجوم  بورتريهات  هناك 
القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأسطورة المالكمة 

الراحل محمد علي والسباحة المصرية فريدة عثمان.
وحب  شخصيته  تناولت  التي  اللوحات  ولكثرة 
القدم  لنجم كرة  الملتقى حائطا  له، خصص  الجمهور 
ليفربول  نادي  في  المحترف  صالح  محمد  المصري 

اإلنجليزي.

سر رسالة إبراهيم الكوني إلى »فضل« و»سليم«

أطروحة الدكتوراة بعنوان 
»األسالف واألخالف بين السلطة 

والحرية.. تشكالت السرد
 في ملحمة الكوني«

أكبر تحٍد واجه فريق 
العمل هو كيفية الخروج 
من القوالب التي اعتادها 

المشاهدون

<  أثناء تصوير إحدي حلقات السلسلة الوثائقية
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انتهاء رحلة فؤاد القريتلي
مع »ذا فويس« ليبدأ صعود سلم النجومية

انتهت رحلة الفنان الليبي فؤاد القريتلي مع برنامج »ذا 
فويس« عند الحلقة الثانية من العروض المباشرة، مساء 
السبت، وذلك بعد ما قدم مزيجًا من أغنيتي »لوست أون 
حسن،  محمد  الراحل  الليبي  للفنان  بطي«  و»ليش  يو« 
وأثنت أحالم على مزج القريتلي بطريقة جميلة بين الغناء 
مرحلة  بدأت  أخرى  ناحية  من  ولكن  واألجنبي،  العربي 
جديدة في حياة المطرب الشاب مع النجومية بعد ما وصل 

إليه من النجومية في ربوع الوطن العربي.
بداية  القريتلي في  فؤاد  الشاب  الليبي  المغني  ونجح 
مشاركته في انتزاع إعجاب كل من الفنانين إليسا وأحالم 
إلى  وقتها  لينتقل  الصوت،  مرحلة  في  حماقي،  ومحمد 
الفنانة  الجاري ضمن فريق  الموسم  التالية من  المرحلة 

أحالم.
الفوز  على  المنافسة  خالل  القريتلي،  تأهل  وبعدها 
وجمعته  المواجهة،  بمرحلة  صوت«  »أحلى  بلقب 
المواجهة مع المتسابقة سالي منصور من فريق الفنانة 
أحالم لتنتهي بتأهله للمرحلة النهائية من البرنامج وهي 
تصويت  على  تعتمد  التي  المباشرة،  العروض  مرحلة 

الجمهور، والتي توقفت عندها رحلته مع البرنامج.
ينشرها  غنائية  فيديو  بمقاطع  القريتلي  فؤاد  اشتهر 

االجتماعي  التواصل  بمواقع  الخاصة  صفحته  عبر 
في  والسياسية  االجتماعية  األوضاع  تحاكي  »فيسبوك«، 

ليبيا بطريقة ساخرة وألحان حديثة.
والتي شهدت خروج  البرنامج  األخيرة من  الحلقة  في 
ومنافسات  طربية  أجواء  حملت  الشاب،  الليبي  الفنان 
والمشتركين.  العربية  األصوات  أفضل  بين  حماسية 
وتأهل  الماضية  الحلقة  في  مشتركًا   12 تنافس  وبعدما 
8 منهم، خاض 12 مشتركًا جديدًا التحدي على المسرح، 
ليتأهل من بينهم 4 من خالل تصويت الجمهور، و4 من 
المدربين األربعة عاصي الحالني، أحالم،  النجوم:  اختيار 

إليسا، ومحمد حماقي.
كبيرة  أهمية  الجمهور  لتصويت  المرحلة،  هذه  وفي 
كل  من  المشتركين  من  لواحد  يتيح  فالتصويت  أيضًا، 
 12 غنى  وبعدما  المقبلة.  المرحلة  إلى  التأهل  فريق 
مدرب،  كل  فريق  من   3 أي  األربعة،  الفرق  من  مشتركًا 
انتهت رحلة أربعة في البرنامج، فيما تأهل 8 فقط هم: 
وسهى  الجمهور(  )اختيار  البحرين  من  األنصاري  فيصل 
المصري من اليمن من فريق أحالم، ثم حسين بن حاج 
من  عبدالعزيز  وشيماء  الجمهور(،  )اختيار  الجزائر  من 
المغرب من فريق محمد حماقي، ثم خالد حلمي من مصر 
فريق  من  تونس  من  مالكي  وهالة  الجمهور(،  )اختيار 
إليسا، ثم يوسف سلطان من الكويت )اختيار الجمهور(، 

وآية دغنوج من تونس من فريق عاصي.

برئاسة شرفية للنجمة هند صبري

انطالق الدورة الثالثة من مهرجان »قابس الدولي للفيلم العربي« بتونس

طمأن الفنان والكاتب الكبير صالح األبيض 
جمهوره ومحبيه على صحته، وذلك بعد أن تخطى 
الوعكة الصحية التي ألمت به أخيرًا، ووجه األبيض 

في حواره مع »الوسط« الشكر والتحية لكل من وقف 
بجواره ودعا له بالشفاء، كما طالب الفنان الكبير 

جموع الشعب الليبي بالعمل على المصالحة الوطنية 
ونبذ الخالفات من أجل بناء ليبيا من جديد.

• في البداية نريد منك طمأنة الجمهور العربي على صحتك؟
الحمد هلل، أنا بصحة جيدة اآلن، بعد أن مررت بوعكة صحية 
ثقيلة قلياًل، ولكنني تخطيتها بفضل دعائكم ودعاء كل الجمهور 
األستاذ  رأسهم  على  األخوة  بعض  وبمساعدة  يحبني،  الذي 
محمود شمام، والحاج بلحمد بوشناف، والدكتور علي بوقرين، 
الوفاق، فهؤالء قدموا لي  إلى وزارة الصحة بحكومة  باإلضافة 
خدمات جليلة ووقفوا بجواري في هذه المحنة وأشكرهم شكرًا 

جزياًل.
على  بها  مررت  التي  الوعكة  هذه  لك  بينت  ماذا   •

المستويين الفني والسياسي؟
الليبي، هو  الشعب  أن  الوعكة أكدت لي  الحقيقة، هذه  في 
الجالية  أبناء  من  كبير  فعدد  بطبعه،  ومتضامن  شعب عطوف 
الليبية هنا في القاهرة جاء من أجل زيارتي في المستشفى التي 
كنت أعالج بها، وأتمنى من اهلل أن يلم شملهم وتبتعد عنهم 

المشكالت التي تفرق بينهم.
• بعد تجربتك مع المرض.. كيف ترى وضع الفنان الليبي؟

للمرض  الذين وقعوا فريسة  الفنانين  هناك عدد كبير من 
ولم يجدوا أي شخص يلتفت لهم، ولكنني وهلل الحمد وجدت 
عددًا كبيرًا من الناس المتضامنين معي، وأعتقد أن السبب في 
ذلك هو عدم تسليط األضواء عليهم من قبل اإلعالم، أوعدم 
فرصة  أنتهز  أن  علي  ويجب  بآالمهم.  الناس  لتعريف  سعيهم 
المسرحي  المخرج  وفاة  في  العزاء  واجب  لتقديم  الحديث  هذا 
الكبير علي بحيري، والذي مكث في مستشفى »1200« أربعة 
أيام مريضًا قبل رحيله، وأتمنى من اهلل أن يغفر له ويجعل مثواه 
الجنة. والفنان في ليبيا متأثر بسبب عدم وجود االستقرار، ألن 
الفن في ليبيا عمومًا يحتاج إلى استقرار الدولة، ووقتها سينهض 
من جديد، ويكفي ركود الركح في المسرح بسبب عدم وجود 

األمن واالستقرار المطلوبين من أجل استمراره.

• هل من الممكن أن تصدر لحركة فنية ليبية من أبناء 
الخارج من أجل تقديم بعض العروض المسرحية؟

عندما زارني بعض األخوة الليبيين في المستشفى لالطمئنان 
الفنانين  وبعض  أنا  مسرحي  عرض  بتقديم  طالبوني  علي، 
تقديم  مني  يريدون  أنهم  تخيلت  البداية  وفي  في مصر،  هنا 
مسرحية للمصريين، ورددت عليهم: »إزاي نبيع الميه في حارة 
السقايين؟!« فرد علي بأن فكرته تدور حول تقديم عمل للجالية 
الليبية، وبالفعل الفكرة بدأت تختمر في رأسي حول تقديم نص 
أعمالي  معظم  أكتب  أني  خصوصًا  الليبيين،  المهجرين  عن 
بعض  في  أنني  حتى  أوالمسرح،  التلفزيون  في  سواء  الفنية 
األحيان أتفاجأ بتقديمي كفنان فقط وليس ككاتب أيضًا، ومن 
هنا أدعو كل الفنانين الذين يرغبون في االنضمام لنا في هذا 

المشروع.
التي  الفكرة  عن  أكثر  لنا  تكشف  أن  الممكن  من  هل   •

تسعى لتقديمها؟
الموضوع الذي يدور في عقلي يدور حول مشكلة المهجّرين 
وأن يكون شغلهم الشاغل العودة إلى ليبيا من خالل مصالحة 
وطنية، وهذا مطلبي في العموم من كل القوى، ألنه من دون 
تعود  أن  نتمنى  التي  ليبيا  تبنى  أن  يمكن  ال  وطنية  مصالحة 
مزدهرة من جديد، وأنا متفائل بقدرة الشعب الليبي على تخطي 
هذه المرحلة، ألنه شعب طيب، فما يحدث اآلن هو بسبب وجود 
بعض ممن لهم مصالح خاصة في إشعال الفتن والوقيعة بين 

كل فئاته.
• هل كنت تتمنى المشاركة في رمضان المقبل؟

وكان  رمضان،  في  المشاركة  الماضية  السنوات  في  اعتدت 
مشاكل  خالله  من  تناولت  والذي  »محواسة«  مسلسل  آخرها 
التعليم في ليبيا ومستوى المدرس، وكنت قد بدأت في تجهيز 
عمل جديد لرمضان المقبل، ولكن بسبب تعبي أجلت كل شيء.

• دعنا نسترجع بعض ذكريات بداياتك مع الفن؟
بداياتي كانت في العام 1985 من خالل المدرسة الثانوية، 
حيث فزت بالممثل األول في مهرجان المسرح المدرسي على 
مستوى ليبيا، لتبدأ االنطالقة بعد ذلك من خالل االشتراك في 
أربعة عروض مسرحية وبأدوار رئيسية رغم صغر سني وقتها، 
بمسرحية  بعدها  ألعود  سنوات،   9 لمدة  ذلك  بعد  وتوقفت 
الميه« لتتوالى بعدها األعمال مثل  من تأليفي بعنوان »سكر 
عدة  في  شاركت  كما  كوشة«،  يا  و»كوشي  البخيل«  »خليل 
أعمال تلفزيونية بعد تجربة برنامج »أهاًل« مثل »رمضان في 
درويش«  و»الطيب  الشيخي،  أسامة  الدكتور  تأليف  رمضان« 

و»الطايح ما يطوح« و»ع الماشي« و»دايخ في عالم بايخ« وكل 
تأليف  »المحطة« من  إلى  باإلضافة  تأليفي،  األعمال من  هذه 
»أبيض  مسلسل  قدمنا   2011 العام  وفي  الجارد،  عبدالباسط 
شو« والذي صورناه في مدينة اإلنتاج هنا في مصر، وآخر أعمالي 
كان المسلسل اإلذاعي »سنترافيش« والمقرر إذاعته على محطة 

»المتوسط« وعدد آخر من المحطات.
• هل هدفك من كتابة أعمالك هو عدم وجود نصوص وال 

هذه طريقتك لتقديم ما تريد من دراما؟
أزمتنا الكبرى في ليبيا هي أزمة الكتاب، حيث ال يوجد سوى 
أقابل كتاب  ما  اليد، وكثيرًا  قليل منهم يعد على أصابع  عدد 
لمستوى  ترقى  ال  أجدها  قراءتها  وبعد  نصوصًا  لي  يقدمون 
على  القدرة  يمتلك  الذي  الممثل  أن  كما  للجمهور،  تقديمها 
ألنه  تأليفه،  من  عروض  تقديم  له  األفضل  من  الدراما  كتابة 
حينها سيدرك أبعاد ما يكتب، كما أنني ألجأ في بعض األحيان 
إلى الموافقة على بعض النصوص ولكنني أضطر إلعادة كتابة 

المعالجة الدرامية لها من جديد.

أوالكتابة في  التمثيل  • وأين تجد نفسك أكثر سواء في 
المسرح أم التلفزيون واإلذاعة؟

المسرح هو أكثر الفنون التي قدمتها األقرب لقلبي، وبرغم 
صعوبته ومجهوده إال أنني ما زلت أشتاق إليه، خصوصًا بعد 
حالة عدم االستقرار التي تمر بها البالد، ألن المسرح يحتاج ألمن 
وأمان من أجل دفع الناس للنزول لمشاهدة العروض المختلفة 
دون خوف، فالمسرح هو الذي قدمني لكل الجمهور الليبي من 
زلت  ما  التي  الرواية  وهي  كوشة«  يا  »كوشي  مسرحية  خالل 
أتمنى تقديم نصٍّ في مستواها، ورغم أني كاتبها، إال أنني لم 

أستطع حتى اآلن أن أصل لنصٍّ يضاهيها.
• هل حاولت االشتراك في أي أعمال فنية في مصر؟

أتمنى ذلك، وكنت  وإن كنت  أوأسع،  قبل  أحاول من  لم  أنا 
على  أثناء حصولنا  قريبًا  تقابلنا  قد  محمد صبحي  والفنان  أنا 
تكريم من جامعة »قاريونس« وتحدثنا عن أعمال مشتركة في 
المستقبل، إال أن األمر انتهى عند مرحلة الكالم ولم يتطور ألبعد 

من ذلك.
• من الفنانين المصريين الذين تفضل مشاهدتهم؟

كل الفنانين القدامى مثل عادل إمام وسعيد صالح ويونس 
شلبي ووحيد سيف ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي وفريد شوقي 
ومحمود المليجي، فهذه األسماء لها ثقل كبير، وتجدهم عالقين 
في الذاكرة ومن السهل حفظ أسمائهم، أما اآلن ال أتذكر اسم 

أي فنان.
• وما رأيك في تعليق األستاذ محمد العمامي على دورك 
محمود  الفنان  ألداء  وصلت  وأنك  كوشة«  يا  »كوشي  في 

عبدالعزيز في »الكيت كات«؟
محمود عبدالعزيز هو فنان عبقري وغول تمثيل، رحمة اهلل 
عليه، ومن الممكن أن يكون كالم »العمامي« صحيحًا من ناحية 
بعض التفاصيل الصغيرة في الشخصية، حيث جسدت شخصية 
لتكرارها في  أسعى  التي  الشخصية  المسرح، وهي  كفيف على 
يحمل  في مسلسل  التلفزيون  ولكن من خالل  المقبلة  الفترة 
5 حلقات، ولكن  بالفعل من كتابة  وانتهيت  عنوان »العطار«، 

لداعي المرض توقفت في الفترة الماضية.
• ما هي رسالتك للشعب الليبي والعربي عموما؟

أتمنى من اهلل أن يؤلف بين قلوبكم، ويجمعكم على الخير، 
تقديم  عليهم  ويجب  والخالفات،  األحقاد  بنسيان  وأطالبهم 
بعض التنازالت من أجل لم الشمل الذي سيساهم في بناء دولتنا 
ليبيا من جديد. كما أتوجه للشعب المصري وقيادته بتحية تقدير 
إقامتي في المستشفى،  أثناء  الرائع لي  وإعزاز على استقبالهم 

سواء من األطباء أو الممرضين.

 أحدهما يعرض في عيد الفطر

حمد الغرباوي يستعد لبطولة فيلمني في مصر
يستعد الفنان الليبي حمد الغرباوي 
القليلة  األيام  خالل  مصر  لزيارة 
فيلمين  لتصوير  وذلك  المقبلة، 
سينمائيين دفعة واحدة، أحدهما مقرر 
عرضه في عيد الفطر، واآلخر لم يتحدد 

موعد عرضه بعد.
عقديْ  وقَّع  أنه  إلى  الغرباوي  وأشار 
الفيلمين، ولكنه يفضل عدم إعالنهما 
حاليا احترامًا لشركة اإلنتاج التي تتولى 
عدم  منه  طلبت  التي  العملين،  إنتاج 

ذكر أية تفاصيل إال بعد بدء التصوير.
هذه  خالل  حلمه  أن  الغرباوي  وأكد 
مناسب  عمل  في  التمثيل  هو  الفترة 

يعتبرها  التي  المصرية،  بالدراما 
العبور ألي نجم عربي في مجال  بوابة 
من  واحدًا  يعد  الغرباوي  حمد  الفن. 
وشارك  ليبيا،  في  المسرح  نجوم  أهم 
أهمها  من  مسرحية   25 من  أكثر  في 
كوشة«،  يا  و»كوشي  دنيا«  يا  »عجب 
المسلسالت  من  عدد  في  شارك  كما 
اإلذاعة من  أو  للتلفزيون  الليبية سواء 
جو«  و»تغيرات  شو«  »أبيض  أهمها 
والمسلسل اإلذاعي »واحد صفر«. كما 
لإلنتاج  »الريان«  شركة  حمد  أسس 
إلنتاج  خاللها  من  يسعى  التي  الفني، 

أعمال فنية متعددة الفترة المقبلة.

المسلسل  من  الثاني  الجزء  عمل  فريق  إلى  شرابي  أميرة  الجزائرية  الفنانة  انضمت 
الجزائري »الخاوة«، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

تجسد أميرة في المسلسل دور فتاة تدعى »مينا« وهي فتاة نصفها سوري ونصفها 
اآلخر جزائري.

مسلسل »الخاوة« من بطولة الفنان القدير عبدالقادر جريو، والفنانة اللبنانية كارمن 
مديح  التونسي  وإخراج  برتيمة  صارة  تأليف  من  وهو  سالم،  وإليسا  باراك  جمال  لبس، 

بلعيد صاحب ثالثية »ناعورة الهواء« الشهيرة في تونس.
كليب  فيديو  تصوير  شاكر  هاني  المصري  النجم  أخيرًا  الجزائرية  الفنانة  وشاركت 

أغنيته األخيرة »وعد مني«، والذي تم طرحه لمناسبة عيد الحب.
 »9 و»فيلم  ميسي«  »العملية  منها  مصرية  أعمال  عدة  بطولة  في  أميرة  وشاركت 

و»أرض جو« مع غادة عبدالرازق و»اختيار إجباري« بطولة خالد سليم وكريم فهمي.

 يعرض في رمضان المقبل

أميرة شرابي بنصف جزائري وآخر سوري في املسلسل الجديد »الخاوة«

من  الثالثة  الدورة  فعاليات  تنطلق 
العربي«  للفيلم  الدولي  »قابس  مهرجان 
التونسية  للنجمة  شرفية  برئاسة  الجمعة، 
نصار  إياد  األردني  وبحضور  صبري،  هند 

شرف  ضيفة  رئيس  ياسمين  والمصرية 
المهرجان.

الجديدة  الدورة  انطالق  بعد  إياد  ويصل 
افتتاح  حضور  سيلحق  ولكن  المهرجان  من 
الفعاليات،  وباقي  بالمدينة  السينما  دار 
حيث  البداية  منذ  ياسمين  تشارك  بينما 
في  كلثوم«  أم  عن  »البحث  فيلمها  يعرض 

االفتتاح.
من جانبها، قالت رئيسة شرف المهرجان، 
بالنسبة  المهرجان  إن  صبري،  هند  النجمة 
موعده  في  هو  وها  سنوي  موعد  هو  لها 
دورة  هي  الحالية  الدورة  أن  معتبرة  الثالث، 

بالوعود. الوفاء 
في  شمعة  نشعل  أن  »وعدنا  وأضافت: 
وجمااًل  وثقافة  فنًا  تشع  التونسي  الجنوب 
السنة  هذه  نلتقي  نحن  وها  الظالم،  ضد 
ومسابقة  فريدة  فنية  ببرمجة  قابس  في 
مع  تتفاعل  وتقنية  فنية  وورش  منتقاة، 
تغطية  للمعرفة،  متعطش  طالبي  جمهور 
أوفينا  آخرًا،  وليس  وأخيرًا  واسعة،  إعالمية 
وهو  هدفنا  وإلى  قلبي  إلى  قريب  وعد  بأكثر 
قابس.  بقلب  سينما  قاعة  في  األشغال  بدء 
المظلمة(  )القاعة  هذه  تكون  أن  أتمنى 
والفكر  للجمال  دائمًا  ومقرًا   ، جديدة  منارة 
المهرجان.  لمدة  فقط  ليس  والفن،  والحوار 
كل  إلى  العدوى  تنتشر  أن  كذلك  وأتمنى 
وأن  منه،  أنا  الذي  التونسي  الجنوب  مدن 

الجميلة«. الصحراء  المنارات في  تسود 
لألفالم  الرسمية  المسابقة  في  يشارك 
مسابقة  وفي  أفالم،   9 الطويلة  الروائية 

وفي  أفالم   8 الطويل  الوثائقي  الفيلم 
ومثلها  أفالم  ثمانية  القصير  الروائي 
األفالم  عدد  ليصبح  السينما  مدارس  من 
 33 المختلفة  جوائزه  على  المتنافسة 
ضمن  أفالم   7 إلى  باإلضافة  هذا  فيلمًا، 
للفيلم  خاص  وعرض  العالم،  سينما  قسم 

الضائعة«. »الجدران  التونسي 
منها  أخرى  أقسام  عدة  يشمل  المهرجان 
يحاضر  والتي  السينما  في  دروس  قسم 
النجا  أبو  خالد  المصري  النجم  خاللها  من 
وهي  بطولته  من  أفالم  لثالثة  عرض  مع 
نجوى  الفلسطينية  إخراج  الحرامية«  »عيون 
داود  للمخرج  غيرعادية«  و»قدرات  نجار، 
آيتن  للمخرجة   »69 و»فيال  عبدالسيد، 
فنيًا  معرضًا  المهرجان  يتضمن  كما  أمين، 
ثالثة  منها  مختلفة  أفالم   4 خالله  يعرض 

أفالم تم تصويرها في الجنوب.
العام  هذا  دورة  في  المهرجان  يكرم 
الراحلين  البارزين  السينمائيين  من  عددًا 
أخيرًا، ومنهم المخرج السوري عمر أميراالي، 
والطيب  التونسيين عمار خليفي  والمخرجين 
التصوير  مدير  إلى  باإلضافة  الوحيشي، 
عبداهلل.  بن  علي  الراحل  والمنتج  التونسي 
معاصرة  »قراءة  بعنوان  ندوة  تقام  كما 
مدار  على  تستمر  العربية«  السينما  في 
الذي  الموضوع  ألهمية  قادمة  دورات  ثالث 

تطرحه.
األفالم  مسابقة  تحكيم  لجنة  وتضم 
اإلسبانية  الممثلة  من  كاًل  الطويلة  الروائية 
محمد  العراقي  والمخرج  ريجينا،  إستر 
والممثلة  توري،  وموسى  الدراجي، 
التونسية سوسن معالج، والمخرج السوري 

ملص. محمد 
فتتكون  القصيرة  األفالم  تحكيم  لجنة  أما 
فضيلة  مفيدة  التونسية  المخرجة  من 
بوشناق  الحميد  عبد  التونسي  والمخرج 

مستيري. حبيب  التونسي  والمخرج 

طمأن جمهوره على صحته ووعدهم بالجديد قريبا

صالح األبيض لـ »الوسط«: أطالب الليبيني
بالعمل على املصالحة الوطنية من أجل بالدنا

أعيد تقديم شخصية الكفيف من خالل مسلسل »العطار«الفن في ليبيا يحتاج إلى االستقرار

حوار: محمد علوش

<  حمد الغرباوي

<  إياد نصار

< فؤاد القريتلي

<  هند
 صبرى

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

< الفنان صالح األبيض مع محرر »الوسط«

< أميرة شرابي



في
املرمى

منتخب الشباب جاهز 

لتصفيات أفريقيا 

أكد رئيس اللجنة الفنية للبلياردو والسنوكر أسامة السني 
مشاركة 64 العبا في بطولة ليبيا في السنوكر التي 

انطلقت بنادي الكيو بجنزور حيث يمثلون مدن طرابلس 
وبنغازي ومصراتة والزاوية وبني وليد، وأضاف أسامة 
قائال »سيتم من خالل البطولة اختيار المنتخب الوطني 
للمشاركة في بطولة أفريقيا للسنوكر التي تستضيفها 

مصر خالل مايو المقبل«.

اختارت اللجنة المكلفة، محمود الغرابلي، لتولي مهمة رئاسة اللجنة ◆
اإلعالمية باألولمبية الليبية من بين أربعة مرشحين تقدموا لشغل 
المنصب وهم: محمود الغرابلي ومحمد جويلي وعبداللطيف الرباع 

وعبدالحكيم أمبيه، الغرابلي كلف بالعديد من المهام اإلعالمية كمدير 
تحرير صحيفة »الشباب والرياضة« ومشرفا على موقعها اإللكتروني 
ورئيسا لمجلس إدارة جريدة »كورة« ورئيسا لتحرير مجلة »االتحاد« 

في الفترة من 1998 وحتى 2011.

◆

القائمة  القاضي،  عياد  الوطني،  المدرب  أعلن 
لاللتحاق  عاما   20 تحت  الشباب  لمنتخب  الرسمية 
الختيار  بطرابلس  الداخلي  ــدادي  اإلع بالمعسكر 
العناصر التي ستمثل ليبيا ضمن الدور الثاني وقبل 
كأس  بطولة  لنهائيات  المؤهلة  للتصفيات  األخير 

األمم األفريقية 2019 بالنيجر.
رؤساء  طريق  عن  وجهت  التي  الدعوة،  ضمت 
هم:  العبا   32 بالمناطق،  الفرعية  ــادات  ــح االت
الفضلي  الدين  وعز  فكرون  وصالح  الهرام  إسالم 
عبدالقادر  علي  )النصر(،  المرغني  وعبدالسالم 
الصيد  وطارق  الحبيشي  ومحمد  الشكري  ومحمد 
والمهدي الكوت ومحمد القاضي ومصطفى األشهب 
اهلل  وعبد  أبوشينة  باهلل  والمعتز  الجورني  ومحمد 
وأيوب  الغرياني  سهيل  طرابلس(،  )األهلي  داقو 
خليفة ومهند مختار والمنتصر أبورثيمة )المدينة(، 

كارة  ويوسف  عبيد  وعبدالمالك  امحمد  أبوالقاسم 
ومعاذ الالفي )االتحاد(.

كما ضمت الالعبين: الطاهر عبدالسالم )األهلي 
سعيد  محمد  )الترسانة(،  خليفة  فــاروق  بنغازي(، 
القرمالي  يوسف  )الهالل(،  الــزوي  عــادل  )المجد(، 
)الوحدة(، رجب المغيربي )الشط(، عادل عبدالمنعم 
)األفريقي  عليوة  اهلل  عبد  التونسي(،  )الملعب 

التونسي(، فراس اللموشي )بوخوم األلماني(.
التجمع  يتم  أن  القدم  لكرة  العام  االتحاد  وقرر 
القرعة  أوقعت  أن  بعد  طرابلس  في  كافة  لالعبين 
المنتخب الوطني الليبي في مواجهة نظيره البوركيني 
في الدور الثاني وقبل األخير للتصفيات، وستقام مباراة 
)11-12-13( من  أيام  المنتخبين خالل  الذهاب بين 
شهر مايو المقبل، فيما تقام مباراة اإلياب في بوركينا 

فاسو خالل أيام )18-19-20( من الشهر نفسه.
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مالعب 14

أصبح النجم المصري محمد 
صالح جناح نادي »ليفربول« 
اإلنجليزي أسرع العب في 
لعبة »فيفا 18«، بعد األداء 
الرائع الذي ظهر عليه خالل 
هذا الموسم مع »الريدز«، 
وقالت جريدة »ميرور« 
البريطانية، إن صالح تم 
تحديث بياناته على اللعبة 
اإللكترونية، بعد أن توج بلقب 
أفضل العب لشهر مارس في 
الدوري اإلنجليزي الممتاز وللمرة 
الثالثة خالل هذا الموسم.

وأشارت الجريدة إلى أن صالح تخطى 
كال من الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، 
مهاجم »أرسنال« اإلنجليزي، والبرتغالي 
كريستيانو رونالدو مهاجم نادي »ريال مدريد« 
اإلسباني، ليصبح أسرع العب في اللعبة، بعد 
أن ارتفعت سرعته من 93 إلى 99 وهي أقصى 
سرعة في اللعبة، وتبلغ سرعة الثنائي رونالدو 
وأوباميانغ في »فيفا 18« تقييم 98، وذكرت 
الجريدة أن »مو« ارتفع معدل التسديد عنده 
من 73 إلى 93، ودقة التمريرات من 74 إلى 91، 
والمراوغات من 86 إلى 96، واختتمت أن صالح 
حصل على 10 نقاط كاملة في تقييمه كالعب في 
»فيفا 18«، لكي يرتفع تقييمه من 83 إلى 93.
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●  مباراة سابقة لمنتخب ليبيا للشباب

● الغرابلي 

الحدث
زين العابدين

بركان

»بنغازى« املوعد والحدث
على مدى أيام متتالية كانت مدينة بنغازى وقاعتها 
قبلة  وكانت  األبرز  الحدث  مع  موعد  على  العريقة 
العشاق والمتيمين والمهتمين بكرة السلة الرشيقة 
التى تابعها الجميع من على المدرجات ومن خلف 
أبوابها  الرائدة  المدينة  فتحت  حيث  التلفاز  شاشة 
بكل محبة وترحاب لكل من جاءها من خارج الديار.

النخبة  فــرق  مع  رائعة  ــواء  أج المدينة  عاشت 
ونجومها المحليين والمحترفين الذين عززوا فرقنا 
الخطوط  خارج  من  خبيرة  فنية  وبقيادة  المحلية 
مثلت مدارس تدريبية مختلفة فى مواجهات قوية 
بكل األلوان واللغات تنافست خاللها الفرق بكل روح 
فنونها  كل  واستعرضت  عالية  وتنافسية  رياضية 
وقواها وقدمت أفضل ما لديها من جاهزية ومردود 
أجل حصد وتتويج مسيرتها هذا  وزاد وعطاء من 
وينعش  يعزز  جديد  بلقب  والظفر  بالفوز  الموسم 
طعمها  تذوق  التى  البطوالت  صعيد  على  الرصيد 

خمسة فرق من أصل ستة فرق متأهلة.
حيث  الحالية  النهائيات  فى  حاضرة  الفرق  نفس 
شهدت نهائيات هذا الموسم فى تجمعها األول تواجد 
فريق االتحاد صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات 
واألهلى  بطولة  برصيد سبع عشرة  باللقب  التتويج 
والنصر  مناسبات  خمس  فى  اللقب  حامل  طرابلس 
بطل النسخة األخيرة وحامل اللقب فى ثالث مناسبات 
مرات  ثالث  فى  المحلية  المسابقة  بطل  والمدينة 
فى  مناسبتين  فى  المسابقة  بطل  بنغازى  واألهلى 
حين ال زال فريق الشباب العريق الوحيد من بين هذه 
الفرق يبحث عن اللقب األول فى تاريخه عبر بطولة 
هذا الموسم التى شهدت غياب فرق أخرى عريقة عن 
الواجهة أبرزها فريق الوحدة العريق الذى سبق أن 
تذوق طعم البطوالت وصعد منصات التتويج فى أربع 

مناسبات سابقة بقيادة نجمه الكبير فرج السنوسى.
فى  وكان  تألق  أن  سبق  والذى  أيضا  والهالل 
مصاف الكبار وعانق اللقب فى مناسبة واحدة فى 
المدارس  أحد  المروج  وفريق  الثمانينات  منتصف 
العريقة على صعيد اللعبة الجميلة وبطل المسابقة 
منافسات  أن وصلت  بعد  واآلن  فى ثالث بطوالت 
المرحلة األولى والتجمع األول إلى بر األمان سيكون 
المرحلة  منافسات  فى  بقية  المثير  للحوار  النجاح 
الثانية والجولة الحاسمة فكيف سيكون التنافس فى 
الكلمة وستبتسم فى  أيامه األخيرة ولمن ستؤول 
الرقم  التى تحمل  الموسم فى نسخته  بطولة هذا 
40 فهل ستشهد البطولة الحالية بطال جديدا غير 
متوج أم سيعزز ويضيف أحد الفرق المتبارية رصيده 
ويزينه بلقب جديد يؤكد خالله صحوته وعلو كعبه 

ويتوج به رحلته ومسيرته الناجحة هذا الموسم.
واقع نتائج منافسات المرحلة األولى يؤكد أن بطل 
نسخة هذا الموسم سيكون جديدا قديما وسيكون 
أحد الفرق التى سبق لها أن توجت وعانقت لقب اللعبة 
فى مواسمها الماضية وسبق أن دخلت نادى األبطال.

في مثل هذا التوقيت كل أربعة أعوام وقبل انطالق كأس العالم 
بالخارج في كل  المحترفين  القدم، ال يعلو حديث إال عن  لكرة 
منتخب، بعد أن باتوا الجواهر الثمينة التي يتباهى بها كل فريق 
قبل محفل دولي كبير بحجم المونديال، ورغم أن منتخب ليبيا 
ليس من بين المنتخبات الـ32 في البطولة المقبلة بروسيا، إال أنه 
يضم عددا مقبوال من المحترفين في أوروبا والواليات المتحدة 
األميركية لتتسع الرقعة االحترافية لـ»فرسان المتوسط« بشكل 
أمال  الماضية،  السنوات  في  غير مسبوقة  وربما بصورة  متدرج 
بانعكاس ذلك على النتائج في المستقبل القريب سواء على صعيد 
التصفيات القارية أو العالمية، ويتعدد المحترفون الليبيون في 
مختلف دوريات العالم وهو ما يضع الفريق الوطني على الئحة 
احترفوا وتبادلوا  التي تضم مواهب، وإال ما  الكبيرة  المنتخبات 

التنقل بين مختلف األندية.
أحمد بن علي

على رأس هؤالء الجناح الدولي أحمد بن علي المحترف بصفوف 
»كروتوني« اإليطالي الذي انتهى الموسم مبكرا بالنسبة له بعد أن 
تعرض لكسر في اإلصبع الخامس لقدمه اليمنى، وكان العب خط 
وسط منتخب ليبيا اضطر لمغادرة الميدان بعد مرور 15 دقيقة من 
مواجهة تورينو، بسبب عدم قدرته على مواصلة اللعب، ويعد بن 
علي العبا مهما في تشكيلة »كروتوني«، حيث عول عليه المدرب 
والتر زينغا بصفة منتظمة منذ التعاقد معه على سبيل اإلعارة في 
يناير الماضي قادما من »بيسكارا«، المنافس في دوري الدرجة 
الثانية اإليطالي، وشارك الالعب الليبي في 10 مباريات مع فريقه 

هذا الموسم، سجل خاللها هدفا وحيدا وصنع هدفا آخر.
أنه لم  أكاديمية »مانشستر سيتي«، غير  بن علي تخرج في 
يشارك في أية مباراة مع الفريق األول، ويشهد الدوري اإليطالي 
حضورا عربيا قويا، ورغم هبوط »بيسكارا« إال أن بن علي كان 

النقطة المضيئة في ناديه.
أكرم الزوي

هناك أيضا أكرم الزوي الذي واصل تألقه للموسم الثاني على 
التوالي في الدوري األردني وسجل 9 أهداف وصنع هدفين في 11 
مباراة خاضها ليكون ثاني الهدافين وقاد فريقه من خاللها إلى 
ثنائية الدوري والكأس األردنيين، قبل أن يتعرض لعقوبة اإليقاف 
تنفيذ رغبته بمواصلة  الزوي في  ويتم رفعه مؤخرا، حيث نجح 
اللعب وممارسة الظهور داخل المستطيل األخضر عبر االنضمام 
إلى فريقه الجديد »زيرفاني« أحد أندية إقليم كوردستان العراق 
بعد أن وقع عقدا لمدة ثالثة أشهر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، 
وتحديدا في  العراق  في  لالحتراف موقتا  الزوي  وجاءت مساعي 
الدوري الكردستاني كونه ال يقع تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة 
الزوي في تنفيذ مخططه بعيدا عن سلطة  لينجح  )فيفا(  القدم 
االتحاد الدولي الذي سعى بعقوباته إليقاف الالعب عن الممارسة 

لفترة غير قصيرة.
المفروضة  الدولية  العقوبات  من  الهروب  بهدف  هذا  يأتي 
على الزوي مؤخرا مع ناديه الفيصلي األردني بالحرمان من اللعب 
يتيحه  الذي  األمر  المقبل،  أغسطس  حتى  »فيفا«  مظلة  تحت 
الدوري الكردستاني بهدف الحفاظ على لياقته الفنية والبدنية 
بعد فشل محاوالت تنسيق إدارة نادي الفيصلي األردني مع اتحاد 

الكرة حول االستئناف المقدم إلى »فيفا« حول قرار تعميم 
المستوى  على  الفيصلي  النادي  وإداريي  العبي  عقوبات 

المحلي والقاري والدولي، واعتمد »فيفا« عقوبات االتحاد العربي 
على العبي وإداريي الفيصلي األردني، بعد واقعة االعتداء على 
الحكم المصري إبراهيم نور الدين خالل البطولة العربية األخيرة 
بالقاهرة، واعتدى العبو الفيصلي على نور الدين، عقب خسارة 
خسره  الذي  التونسي،  الترجي  أمام  العربية  البطولة  نهائي 
الفريق األردني )3-2( واعتمد »فيفا« إيقاف خمسة العبين من 
الفريق لمدة عام كامل بدءا من 15 أغسطس الماضي، حتى 14 
أغسطس من العام الحالي، من بينهم أكرم الزوي، لكن »فيفا« 
رفع العقوبات مؤخرا ليتم السماح ألكرم الزوي بالعودة إلى ناديه 

األردني الستكمال التألق.
محمد المنير

األميركي  سيتي«  ــدو  »أورالن نادي  فيه  أعلن  الذي  الوقت  في 
قادما  المنير،  محمد  األول  ليبيا  منتخب  قائد  ضم  القدم  لكرة 

من بارتيزان بلغراد الصربي، بات الالعب مسؤوال عن 
تقديم أفضل صورة ممكنة عن الالعب الليبي بهدف 
فتح السوق لـ»فرسان« جدد في بالد »العم سام«، يأتي 
األميركي، حيث  للدوري  ليبي ينضم  أول  المنير  هذا كون 
شغل المنير )26عاما( مركز الظهير األيسر، وبدأ مسيرته في 
»دينامو«  إلى  االنتقال  قبل   ،2010 في  االتحاد  نادي  صفوف 
لقب  حامل  بلغراد،  »بارتيزان«  إلى  ومنه  البيالروسي  مينسك 

الدوري الصربي.
لـ»أورالندو«  سيوفره  لما  بالمنير  األميركي  النادي  ويهتم 
من خبرة كبيرة جناها في المالعب األوروبية، فضال عن سرعته 
وقدرته على التحكم بالكرة وصالبته الدفاعية التي تجعل منه 
منتخب  دولية في صفوف  مباراة  المنير15  خيارا جيدا، وخاض 
بالده، كما شارك في تصفيات كأسي العالم 2014 و2018 وسجل 
ثالثة أهداف، ويعد المنير من أنجح المحترفين الليبيين في أوروبا، 
وخاض تجربة اللعب في الدوري الصربي رفقة »بارتيزان« بلغراد، 
كما مثل دينامو مينسيك البيالروسي، كما تـوج الدولي محمد 
المنير بلقب بطولة كأس صربيا لكرة القدم للموسم الرياضي 

.2017-2016
حقق المنير مع فريقه الثنائية، دوري وكأس صربيا، بعد أن 
بلغـراد«  التشكيلة األساسية مع فريقه »بارتيزان  شارك ضمن 
الموسم الماضي، وسبق وأن فاز بكأس صربيا للموسم الرياضي 
2012-2013، عندما كان العبا بفريق »ياغودينا«، كما شارك مع 
فريقه »بارتيزان«، صاحب المركز األول في تصفيات دوري أبطال 
أوروبا، وعند الحديث عن المحترفين الليبيين والطيور المهاجرة ال 
صوت يعلو فوق صوت الالعب الدولي محمد المنير الذي استطاع 
بلوغ مرتبة العالمية، والتفوق على أغلب من سبقوه وعاصروه من 

النجوم الليبيين، بفضل عزمه وإصراره واجتهاده.
حمدو المصري

العب »بنفيكا« المعار إلى »ديسبورتيفو أفيس« البرتغالي لمدة 
عن  أبعدته  التي  اإلصابة  رغم  فريقه  مع  تألق  واحــد،  موسم 
المالعب لمدة 5 شهور حتى طالبت إدارة ناديه من »بنفيكا« 
تمديد إعارته لموسم آخر، ولعب حمدو 512 دقيقة وتمكن من 
تسجيل هدف وصنع آخر وظفر بلقب رجل المباراة في مناسبة 
واحدة وبلغت نسبة تمريراته الناجحة %80.5 رغم أنه يلعب في 

منطقة المدافعين.
المعتصم المصراتي

مارتينز  بيدرو  البرتغالي  غيمارش«  »فيتوريا  مدرب  استدعى 
الالعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي للمرة األولى للفريق 
األول لمواجهة »بنفيكا« بالدوري البرتغالي، حيث لعب المصراتي 
في البداية مع فريق الرديف قبل أن يحصل على فرصته األولى 
مع الفريق األول لـ»فيتوريا غيمارش«، الذي يحتل مركزا متوسطا 
بالدوري البرتغالي، لكنه كان يحتاج جهود المصراتي قبل لقاء 
المصراتي  انتقل  البرتغال، حيث  القمة في  أندية  »بنفيكا« أحد 
للنادي البرتغالي في يناير من العام الماضي وارتبط بعقد مع 
الفريق يمتد حتى يونيو 2020، ولم يحصل الالعب الليبي على 
فرصته مع الفريق األول لـ»فيتوريا غيماريش« وظل متواجدا في 
قائمة فريقه البديل ليكون الالعب الليبي الثاني الذي يلعب في 

الدوري البرتغالي بعد حمدو المصري.
أيمن زايد

المهاجم المخضرم الذي انضم لفريق »إندي إليفن« األميركي في 
ديسمبر 2015، وسجل أهدافا متعددة لكن فريقه يعاني باالبتعاد 
عن دائرة المنافسة، وفي الموسم قبل الماضي استطاع قيادة 
فريقه للفوز بدرع دوري أميركا الشمالية في مرحلة الذهاب، كما 
أن زايد برهن على قدراته التهديفية مع أولى لحظات انضمامه 
واكتسب ثقة زمالئه ومدربيه بسهولة، لكن قدرات وإمكانات 

فريقه تقف حائال أمام استمرار تألقه.
إسماعيل التاجوري

يحترف بصفوف فريق »نيويورك سيتي« األميركي أبرز مراحل 
تألقه كانت أمام فريق »سان خوسيه إيرثكويكس«، حيث تخطاه 
بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة لحساب المجموعة 
الشرقية من الدوري األميركي الممتاز لكرة القدم، وشهد اللقاء 
كرات  عدة  ومرر  متميزة  مباراة  قدم  الذي  الليبي  النجم  تألق 
الجهة  من  رائع  توغل  بعد  لفريقة  الثاني  الهدف  منها  ماكرة 
التاجوري  يلعب  حيث  خوسيه«،  »سان  دفاع  به  اخترق  اليمنى 
ضمن التشكيلة األساسية لـ»نيويورك سيتي« بشكل شبه دائم، 

ليضع فريقه ضمن أندية القمة في المجموعة الشرقية.
محمد صولة

أهدى الشباب لقب الدوري البحريني إلى المحرق بعد فوزه القاتل 
المؤجلة من  الخامسة عشرة  المرحلة  المالكية بهدف في  على 
في  سيال  بابا  السنغالي  الشباب  هدف  وسجل  الممتاز،  الدوري 
قدم  الفوز،  وبهذا  الضائع،  بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة 
الشباب لقب الدوري على طبق من ذهب للمحرق بعد أن حرم 
المالكية من فرصة المنافسة واإلبقاء على آماله الضئيلة، إذ أن 
األخير كان بحاجة للفوز في جميع مبارياته، شرط تعثر المحرق 

في مبارياته الثالث المتبقية.
صوله  محمد  الليبي  الدولي  له  يلعب  الذي  المحرق  تتويج 
جاء باللقب قبل ثالث جوالت من انتهاء المسابقة التي شهدت 
تواجد صولة مع فريقه بشكل أساسي منذ انضمامه خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية األخيرة، حيث اكتسب صولة ثقة الجهاز الفني 

وزمالئه الالعبين في تعزيز الخطوط األمامية بشكل كبير.
معتز المهدي

قاد المحترف الليبي معتز المهدي فريقه »الفحيحيل« إلى التأهل 
للدور نصف النهائي لبطولة كأس االتحاد الكويتي لكرة القدم 
الممتاز  الــدوري  فرق  أحد  »التضامن«،  فريق  على  فوزه  بعد 
لحق  الفوز  المهدي، وبهذا  الليبي معتز  المهاجم  أحرزه  بهدف 
»القادسية«  تأهل  بعد  الكويت  في  الكبار  بمربع  »الفحيحيل« 
و»كاظمة« و»الشباب«، رغم أن »الفحيحيل« أحد أندية القسم 
الثاني، ومن المقرر أن يدخل الفريق مرحلة االستعداد لبطولة 
كأس االتحاد الكويتي المقرر إقامة النهائي فيها يوم 27 أبريل 
الجاري، حيث إن فريق »الفحيحيل« يلعب ويتصدر دوري الدرجة 

الثانية الكويتي وفي طريقه إلى الصعود للدوري الممتاز.

كأس العالم تفتح خريطة املحترفني الليبيني
رغم الغياب عن مونديال روسيا

القاهرة- الوسط

المهدي يشق طريق النجاح في الكويت
.. وزايد يواصل التهديف في أميركا

.. وصولة يحرز الدوري البحريني

أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم )كاف( عن تغيير 
دوري  بطولتي  مباريات  إقامة  وأيام  مواعيد  في 
الموسم  لهذا  الكونفيدرالية  وكأس  أفريقيا  أبطال 
على  الحصول  وتم  المجموعات،  دور  من  ابتداًء 

التابعة  األندية  لجنة  من  الموافقة 
تقام  أن  على  األفريقي،  لالتحاد 
أفريقيا  أبطال  دوري  بطولة  مباريات 
لمباريات  والسبت  الجمعة  يومي 

الثالثاء  يوم  يكون  وأن  األسبوع،  نهاية 
نشره  لما  وفقًا  األسبوع،  منتصف  لمباريات 

)كاف( على موقعه الرسمي، الثالثاء.
الكونفيدرالية  كأس  بطولة  مباريات  وستقام 

منتصف  لمباريات  األربعاء  ويوم  األحد،  يوم 
عام  أمين  فهمي  عمرو  قال  جانبه  من  األسبوع، 
االتحاد األفريقي إن هذا القرار يستهدف خلق هوية 
أقوى لمسابقات األندية من خالل الشكل والتسويق 

والسماح بخلق أجواء عالمية أوسع للمشاهدة.

الكاف يعلن المواعيد 
الجديدة لبطوالته

قام رئيس هيئة الشباب والرياضة بالحكومة 
الموقتة، الدكتور طالل أبوخطوة، بجولة تفقدية 

للمنشآت الرياضية في بنغازي، كما شارك أبوخطوة 
في جولته جهاز تطوير المراكز اإلدارية، والشركة 

الليبية لالستثمار، والشركة الليبية القابضة.
وأكد أبوخطوة في تصريحات إعالمية أنه 
يسعى إلعادة تفعيل المشاريع الرياضية، من 
بينها تنفيذ صالة بمنطقة الهواري وصالتان 

بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، ودعا أبوخطوة في 
نهاية جولته إلى ضرورة توحيد المؤسسات، ونبذ 

الخالفات والتجاذبات السياسية.
من ناحية أخرى شهد مقر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة 

بنغازي واالتحاد الليبي لكرة السلة، وذلك بالتنسيق 
مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومة 
الموقتة بحضور أبوخطوة ورئيس االتحاد الليبي 
لكرة السلة فؤاد برغش، واألمين العام باالتحاد 

الليبي للسلة جمال مفتاح.

أبوخطوة يتفقد مشروعات 
بنغازي الرياضية 

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

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

يتأهل للمشاركة بكأس العالم لألندية.
دعوة  طرابلس  األهلي  نادي  إدارة  وتسلمت 

قبل  من  البطلة  العربية  األندية  بطولة  في  المشاركة 
االتحاد العربي لكرة القدم، وجاء في الرسالة أن االتحاد 
في  ليبيا  لتمثيل  طرابلس  األهلي  فريق  اختار  العربي 
البطولة عن موسم 2018 2019- كونه بطل الموسم 
الماضي بلقبي الدوري والكأس، وسيشارك في النسخة 
حسب موقع االتحاد العربي 32 فريقا، وستلعب بنظام 
خروج المهزوم ذهابا وإيابا وستنطلق خالل أغسطس 
المقبل، وستنتهي في أبريل من العام 2019، وستكون 

الجوائز المالية فيها ضخمة دون أن تحدد قيمتها.
وكشف اتحاد كرة القدم التونسي عن تمثيل فريقي 
لألندية  العربية  البطولة  في  الساحلي  والنجم  الترجي 
وقال االتحاد في بيانه »سيمثل الترجي والنجم الساحلي 
تونس في البطولة العربية، بعد قرار اللجنة التنفيذية 
لالتحاد العربي للعبة زيادة عدد األندية إلى 32 فريقا، 
بلقب  توج  الترجي  وكان  ثانيا«،  مقعدا  تونس  ومنح 
على   )2-3( فوزه  بعد  الماضي،  العام  العربية  البطولة 
الفيصلي األردني، في المباراة النهائية للمسابقة التي 

استضافتها مصر في أغسطس الماضي.

»الزعيم« جاهز لبطولة الماليين 

● صالح 

● بن علي يسجل مع بيسكارا في الدوري اإليطالي

● أكرم الزوي يحتفل بإحدى أهدافه مع الفيصلي

● طالل أبوخطوة
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■ في البداية.. نريد استعراض المشوار الطويل 
بتفاصيله؟

أعشق دائما هذا السؤال، للحديث عن ذكريات جميلة، فاسمي 
فريق  مع  بدايتي  كانت   ،1955 مواليد  من  على صولة  صالح 
الترسانة، لكن لم أخض معهم أي مباراة رسمية، وانتقلت من 
وأنا صغير، حيث  األهلي طرابلس، شاركت معه  إلى  الترسانة 
موسم  وفي  عاما،   14 حوالي   70/69 موسم  في  عمري  كان 
74/73 شاركت في صفوف الفريق األول أيام المدرب الروماني 
الفريق  نجوم  من  العديد  مع  سني  صغر  رغم  لعبت  كيكس، 
»الزعيم« في ذلك الوقت أمثال دربيكة والراحل حسن السنوسي 
والهاشمي البهلول- ربي يشفيه- وعبدالباري الشركسي وعلي 
األسود وغيرهم الكثير من النجوم، في ذلك الوقت، وتحديدا 
العام 76 تم اختياري في المنتخب الوطني، وكانت نقلة نوعية 
بالنسبة لي، حيث كان هناك المنتخب في جولة بالعراق ولعبت 
مع المنتخب أول مباراة رسمية أمام المنتخب الجزائري، وكنت 
ألعب في منطقة الوسط وليس في مركز الدفاع، وقبل البطولة 
المدرسية في العام 77 شاركت في البطولة اإلسالمية بتركيا 
76 مع المدرب روان برادلي، حيث غير مركزي من الوسط إلى 
قلب الدفاع مع صديقي وزميلي العزيز المدرب الوطني الحالي 
أبوبكر باني، وهو أحد أبناء مؤسسة االتحاد، لكننا جميعا أسرة 
العام 77  واحدة في المنتخب، شاركت في البطولة المدرسية 
وحصلت ليبيا على لقبها، وكانت نقلة جيدة مع مجموعة من 
الالعبين الشبان في ذلك الوقت أمثال النجم فوزي العيساوي، 
فلم يكن معروفا أو أساسيا في نادي النصر، كذلك أبوبكر باني 

وبشير الرياني.
■ حدثنا عن سنوات المنتخب الوطني وأبرز 

المواقف؟
قضيت في الفريق الوطني ما يقرب من عشر سنوات، واستمررت 
مع المنتخب الوطني حتى العام 86 التي شهدت تصفيات كأس 

العالم دون أن أشارك فيها.
■ قضية عدم المشاركة ما زالت عالقة في األذهان 
االلتحاق  الزواج عن  إنك فضلت  قال  وهناك من 

بالمنتخب.. ما تعليقك؟
في  أصال  أفكر  أكن  ولم  الــزواج،  ليس بسبب  عدم مشاركتي 
ذلك الوقت في الزواج، ألن في ذلك الوقت كانت هناك تصفيات 
كأس العالم، ولكن حدث سوء فهم بيني وبين المدرب الوطني 

الهاشمي بهلول تسبب في الغياب.
■ حدثنا عن سر الخالف حتى تتضح الحقائق الغائبة 

بعد طول سنوات؟
أنت تنبش في الماضي، فبعد مباراة غانا اتفقت أنا وأبوبكر باني 
مع المدرب بأن نأخذ قسطا من الراحة لمدة معينة، وعدم السفر 
مع المنتخب في البطولة العربية بالمغرب، وكانت هناك عناصر 
ووضع  مرة،  ألول  انضمت  جيدة  وعناصر  ثان  وفريق  جديدة 
اسمي ضمن المسافرين مع المنتخب إلى المغرب للمشاركة في 
البطولة العربية، ولم أسافر أنا وزميلي أبوبكر باني بعد عدة 
أيام، ووصلت رسالة بضرورة االلتحاق نحن االثنين بالمنتخب 
في المغرب، لكن أبوبكر باني رفض االلتحاق، وأنا سافرت مع 
منتخب الفروسية في رحلة خاصة والتزمت مع المنتخب في تلك 

الفترة، وأنا هنا ال أطعن في قدرت الهاشمي، لكن هذه حقائق 
يجب أن تذكر، وفوجئت منه بكالم كان قاسيا نوعا ما، وحذرني 
خالله إن لم ألتزم مع المنتخب فلن ألعب الكرة مع المنتخب أو 
أي فريق يدربه مستقبال وسط حضور جميع الرياضيين، ورددت 
عليه وقلت له »لست أنت من يفرض على عدم اللعب.. إمكاناتي 
هي التي تؤهلني للعب من عدمه.. وإن كنت أنت ال تريدني 
في المنتخب ابعدني عنه«، وفي ذلك الوقت أيضا قبل مباراة 
المنتخب مع المغرب كان هناك رئيس اللجنة األولمبية أبوبكر 
عقيلة ورئيس االتحاد العام الليبي لكرة القدم نوري الترهوني، 
مباراة  قبل  فيها،  تزوجت  المنتخب  عن  االنقطاع  فترة  وخالل 
المغرب بحوالي شهر ذهبت إلى اتحاد الكرة وقلت لهم أنا على 
كنت  التدريب  أترك  لم  العلم  مع  بالمنتخب  االلتحاق  استعداد 

أتدرب مع فريقي األهلي طرابلس خالل تلك الفترة.
■ وماذا عن رد المسؤولين على طلبك في ذلك 

الوقت؟
عليك،  وســأرد  المدرب  أسأل  سوف  الترهوني  نوري  لي  قال 
فأنا ليس لدي أي مانع في حالة موافقته، وسأوفر لك التذكرة 
بالحرف  لي  قائال  الترهوني  ورد  اثنين،  أو  يوم  بعد  لاللتحاق 
صولة  صالح  جاء  إذا  قال  بهلول  الهاشمي  »المدرب  الواحد 
إلى هنا فأنا سوف أترك المنتخب وأرجع إلى ليبيا«، وهذه هي 
سؤاله  ويمكن  موجود  الترهوني  نوري  هلل  والحمد  الحقيقة 
والتأكد من ذلك، وحتى في فترة سابقة أخذ مني شارة كابتن 
الفريق وأعطاها ألبوبكر باني، ولم تكن هناك أي إشكالية فأنا 
وأبوبكر أصدقاء وعـشرة عمر وأخذت األمر بكل روح رياضية 

خالل المعسكر فيما بعد أيام المدرب برادلي.
■ ما الفارق بين كرة اليوم وأمس.. وهل هناك 

خليفة لصالح صولة؟
كانت هناك دوريات منظمة وتنافس شريف، لكن أود أن أقول 
لك إن في الوقت الحالي لو كانت بليبيا تمتلك دوري منتظم 
واتحاد كرة لديه شخصية قيادية لتغير الوضع كثيرا إلى األفضل، 
فهناك من هو أحسن من صالح صولة، وسيكون هناك انسجام 
التعصب، الذي  أكبر عندما يكون هناك دوري قوي بعيدا عن 
وصل حاليا إلى مرحلة خطيرة، الجيل القادم يفترض أن يكون 
جيال سويا واإلشكاليات التي تحدث يجب االبتعاد عنها بين الفرق 

المتنافسة طوال 90 دقيقة.
- وماذا عن المستوى الفني للدوري هذا الموسم؟

- ال أريد أن أقول لك »دوري مهزل«، لكن أقول »دوري غير 
سوي«، أول مرة في العالم وليس على مستوى ليبيا فقط أرى 
الذهاب وما صاحب  لمرحلة  إعداد  إعدادا،  فترتين  دوري على 
بعد  كانت  الثانية  اإلعداد  ومرحلة  والتأجيل،  اللغط  من  ذلك 
انتهاء مرحلة الذهاب والراحة اإلجبارية التي فرضت على الفرق 
واألندية ألكثر من شهرين، التخبط موجود في لجنة المسابقات 
مع احترامي الشديد لمن يترأسها حاليا، تخبط أعوج كان من 
المفترض وضع رؤية واضحة قبل انطالق الموسم، ونفكر من 
الدوري،  هذا  من  االنتهاء  قبل  القادم  الدوري  في  حتى  اآلن 
نفكر في الشكل الجديد للمسابقة وفي جداول منظمة ولجنة 

مسابقات منضبطة كي يكون الدوري ناجحا.
تنصيبك  حال  التي ستتخذها  القرارات  أبرز  ما   ■

رئيسا التحاد الكرة؟
أن  على  اللجان،  الليبية هو فصل  بالكرة  للنهوض  أول شيء 
تكون لجنة المسابقات بمفردها ولجنة المنتخبات تكون مستقلة 

فنية  رؤية  لك  تضع  اإلدارة سوف  هذه  الكرة؛ ألن  اتحاد  عن 
الدولية  واالستحقاقات  وجداولها  الليبية  القدم  كرة  لمستقبل 
أفريقيا،  لتصفيات  مواعيد  فهناك  بتواريخ محددة،  للمنتخبات 
المباريات  ومواعيد  العالم،  كأس  لتصفيات  أخرى  ومواعيد 
المدرب اإلسباني  التعاقد األخيرة مع  أزمة  الودية، وخير مثال 
خافيير كلمنتي أو المدرب البرازيلي باكيتا، إذا لم تتم مراجعة 
سليم  بشكل  عقده  نصوص  ومعرفة  بالمدرب  الخاص  العقد 
من قبل لجنة المنتخبات فإنه سيكون وقتها نوعا من العبث، 

بالضبط كما حدث.
■ بصفتك عضوا في اللجنة الفنية بنادي األهلي طرابلس 

من جلب المدرب برانكو.. ومن تعاقد مع المحترفين؟
لم أكن عضوا في اللجنة الفنية، أنا عضو في لجنة التعاقدات 

لجنة  قرار  صدور  قبل  كان  برانكو  المدرب  وجلب  بالنادي، 
التعاقدات، التي ضمت صالح صولة ومحمد الزقوزي وأحمد سعد 
وهيثم عاشور ومستشار اللجنة إسماعيل الشتوي ورئيس اللجنة 
ورئيس النادي في نفس الوقت ساسي أبوعون، واختياراتنا كانت 
في بعض الرياضيين المحترفين فقط، وكان االختيار على حسب 

الفيديوهات والسير الذاتية لكل العب.
■ ماذا ينقص نادي األهلي طرابلس للعودة 

مجددا بقوة؟
مؤسسة األهلي تملك جمهورا غيورا جدا، وأكبر قاعدة جماهيرية 
في ليبيا، وأنا من خالل عمري الكروي لم أشاهد أروع من هذا 
هذا  إلى  األعماق  من  تحية  صدق  بكل  حياتي  في  الجمهور 
الجمهور الوفي المبدع في كل شيء، ففي مباراة المدينة األخيرة 
في كأس ليبيا شهدت لوحات فنية زاهية وجمهورا يحب النتائج 
دائما،  أجله  من  والمتواصل  الجاد  العمل  من  والبد  الجيدة، 
فأبوعون وإشتوي يحاوالن الوصول بالنادي إلى مصاف األندية 
المحترفة، فرئيس النادي ال يعمل كل شيء بمفرده، إنما كل ما 
يتم إنجازه يكون عبر مستشارين يختارون المدرب بشكل جيد 
ومن بداية الموسم وأيضا المحترفين، فجمهور األهلي ال يرضي 
إال باالنتصارات والبطوالت ففي العام 82 في بطولة أفريقيا التي 
أقيمت بليبيا، لم أشاهد جمهورا بحجم وروعة الجمهور الليبي 
النهائي  الدور  إلى  بالفريق  وصل  الذي  القدم،  لكرة  العاشق 

بتشجيعه الجنوني.
■ ماذا عن ذكرياتك مع المباريات؟

هناك العديد من المباريات الجيدة مثل مباريات بطولة أفريقيا 
82، ومع األهلي طرابلس أيضا كانت أفضل مباراة لي أمام فريق 
إشبيلية اإلسباني مع المنتخب الوطني، وعلى ضوء هذه المباراة 
عرضت إدارة إشبيلية االحتراف علي، وكان معنا في ذلك الوقت 
عبد السالم الزادمة، وقال لي »أخذنا عليك موقفا جيدا برفضك 
االحتراف في نادي إشبيلية«، أيضا كان هناك مباراة أخرى كانت 
األحداث  في  مثيرة  فكانت  العسكري،  واالتحاد  األهلي  لفريق 

والنتيجة لصالحنا بهدف.
■ هل أنت مع المدرب األجنبي أم الوطني؟

رئيس اتحاد الكرة يشتكي دائما من عدم وجود الموارد المالية 
حتى يتعاقد مع أجنبي لكن فوجئنا بأن راتب المدرب الوطني عمر 
المريمي 30 ألف دينار ليبي، ولو أخذنا هذا المبلغ وتم تغييره 
بالعملة الصعبة بسعر الصرف عن طريق المصرف المركزي لجلب 
االتحاد متناقض، من جهة  لنا، كالم رئيس  المدربين  أحسن 
يقول ليس لدينا موارد مالية، ومن جهة أخرى يعطي مدربا 
محليا هذا المبلغ، وكان األجدى له باالتفاق مع المصرف المركزي 
تحويل هذا المبلغ لعملة صعبة والتعاقد مع أجنبي واالستفادة 
منه في اختيار مساعدين وطنيين لهم غيرة على الكرة الليبية.

■ األب مدافع واألبن محمد صولة مهاجم في نادي 
المحرق  نادي  في  بنجاح  معار  طرابلس  األهلي 

البحريني.. كيف تقيم تجربته؟
االحتراف أعتبره بداية جيدة، والحمد هلل مع فريق المحرق حصل 
األهلي  النادي  ابن  فمحمد  الموسم،  الدوري هذا  بطولة  على 
وليبيا وكل ما يقدمه سوف يعود على ليبيا بالرقي إن شاء اهلل، 
قبل  الليبيين من  المحترفين  لجميع  متابعة  والحمد هلل هناك 
الجماهير الرياضة أمثال أحمد بن علي في إيطاليا، ومحمد المنير 
ومؤيد الالفي والغنودي وحمدو الهوني والتاجوري والعديد من 

األسماء، فاالحتراف مطلوب في هذه المرحلة.

حوار–الصديق قواس

محمد ضمن جيل مهم يبحث عن 
االحتراف في الخارج وسعيد بفوزه 

بلقب الدوري البحريني

رفضت االحتراف في »إشبيلية« اإلسباني.. 
وجمهور األهلي طرابلس عظيم

أحسن  من  صولة  علي  صالح  الصلب  المدافع  يعد 
طرابلس  األهلي  وفريق  الوطني  المنتخب  مدافعي 
يمتاز  الصلبة  الدفاع  صخرة  كان  اإلطالق،  على 
الملعب،  وخارج  داخل  السليم  والتفكير  بالهدوء 
المدافع  الوطني مع  المنتخب  المباشر في  التسديد  شكل عبر 
عمر  وسليمان  البشاري  وعلي  القاضي  وعياد  باني  أبوبكر 
مع  بها  يستهان  ال  قوة  جرانه  وعبدالرازق  العجيلي  وساسي 

المنتخبات  أعتى  المنتخب  قارع  حيث  المتوسط«،  »فرسان 
النهائية  المباراة  إلى  وصل   ،82 العام  في  تحديدا  األفريقية 
أيضا  الترجيح،  بركالت  الوطني  المنتخب  وفقدها  غانا،  أمام 
بالبطوالت  التتويج  الذهبي  للجيل  العظيمة  الرحلة  شملت 
وأكثر،  التاريخ  هذا  أمام  طرابلس،  األهلي  نادي  مع  واأللقاب 
تحاور جريدة »الوسط« نجم الكرة الليبية صالح صولة للحديث 

معه في العديد من الملفات المهمة في تاريخه الرياضي.

صالح صولة: البهلول أخطأ في حقي وسامحته
.. والكرة الليبية ال تنقصها إال اإلدارة املحترفة

لكرة  ليبيا  ببطولة  التتويج  تنافس  اقتصر 
السلة على أندية االتحاد واألهلي طرابلس 
المرحلة  الثالثي  تصدر  أن  بعد  والنصر 
وينتظر  منها  لكل  نقاط  بتسع  األولى 
ستنطلق  التي  اإلياب  مرحلة  في  الحسم 
 23 من  بداية  بطرابلس  الكبرى  بالقاعة 

أبريل الجاري.
نهائيات بطولة الموسم الجاري تقام بنظام 
النصر  فرق  بمشاركة  مرحلتين  ومن  التجمع 
طرابلس  واألهلي  واالتحاد  بنغازي  واألهلي 
األولى  المرحلة  وجرت  والشباب  والمدينة 
بمجمع بنغازي وشهدت ندية وإثارة وتشويقا 
وتقاربا في المستوى الفني في أغلب المباريات 
المباريات  من  عددا  أن  إلى  اإلشارة  ويكفي 
انتهى بفارق نصف سلة وأخرى حسمت النتيجة 

فيها في الوقت اإلضافي.

واألهلي   ،46  /74 الشباب  على  فاز  النصر 
طرابلس على االتحاد 70/ 63، واألهلي بنغازي 
واألهلي طرابلس على   ،46 /66 المدينة  على 
األهلي بنغازي 82/ 57، والمدينة على الشباب 
80/ 61، واالتحاد على النصر 67/ 60، والنصر 
على  واألهلي طرابلس   ،61 /63 المدينة  على 
70/ 59، واالتحاد على األهلي بنغازي  الشباب 
 /79 بنغازي  األهلي  على  والنصر   ،94  /96
 ،50  /78 المدينة  على  طرابلس  واألهلي   ،64
على  والنصر   ،64  /79 الشباب  على  واالتحاد 
األهلي طرابلس 63/ 62، واالتحاد على المدينة 
73/ 70، والشباب على األهلي بنغازي 71/ 70.
تتساوى  األولى  المرحلة  في  النتائج  بهذه 
 : وهي  نقاط  بتسع  الصدارة  في  فرق  ثالثة 
كل  لتحقيق  والنصر  واالتحاد  طرابلس  األهلي 
نتيجة  وفقدان  مباريات  أربع  في  الفوز  منها 
بنغازي  األهلي  بعدها  ومن  واحدة  مباراة 
لكل  نقاط  ست  برصيد  والشباب  والمدينة 
الفوز في مباراة واحدة وفقدان  فريق لتحقيق 

النتيجة في أربع مباريات.
تقام مباريات المرحلة الثانية في طرابلس 
بواقع ثالث مباريات يوميا، )اإلثنين 23 أبريل( 
والشباب  طرابلس  األهلي  يواجه  االتحاد 
مع  يتبارى  بنغازي  واألهلي  النصر  يلتقي 
يلتقي  )الثالثاء(  التالي  اليوم  وفي  المدينة، 
ويعقبها  طرابلس  األهلي  مع  بنغازي  األهلي 
الثالثة  والمباراة  الشباب  مع  المدينة  لقاء 
يلتقي  و)األربعاء(  النصر،  مع  االتحاد  تجمع 
يتبارى  والنصر  بنغازي  األهلي  مع  االتحاد 
الشباب،  مع  طرابلس  واألهلي  المدينة  مع 
تستكمل  بينما  الفرق،  لكل  راحة  و)الخميس( 
المنافسات )الجمعة( بلقاء األهلي طرابلس مع 
المدينة واألهلي بنغازي يواجه النصر واالتحاد 
مع  االتحاد  يلتقي  و)السبت(  الشباب،  يلتقي 
واألهلي  الشباب  مع  بنغازي  واألهلي  المدينة 
نقاطا  األكثر  والفريق  النصر،  يواجه  طرابلس 
من التجمعين سيتوج بلقب بطولة ليبيا لكرة 

السله لهذا الموسم.

االتحاد والنصر واألهلي طرابلس األقرب للتتويج بالسلة
طرابلس–محمد ترفاس

مسيرة  وصاحبت  رافقت  متعثرة  مسيرة  بعد 
رحلة  خــالل  القدم  لكرة  األول  النصر  فريق 
الذهاب لبطولة الدوري الليبي الممتاز على صعيد 
منافسات فرق المجموعة الثانية شهدت تراجعا 
كبيرا على مستوى النتائج واألداء، حيث استهل 
الفريق مشواره هذا الموسم بفوز خارج الديار على 
حساب خليج سرت ثم تعادل على ملعبه بهدفين 
أمام ضيفه األخضر ثم فوز على الصاعد الجديد 

األندلس وفوز على نجوم أجدابيا بهدفين.
أمام شباب  تعثر مجددا وحقق تعادال مخيبا 
الجبل وخسارة أمام الجار التحدي بهدفين، بعد 
تراجع  إلى  أدت  التي  المخيبة  النتائج  هذه  كل 
الفريق  الترتيب بعد أن حل  الفريق على الئحة 
ثانيا خالل مرحلة الذهاب بفارق واسع من النقاط 
بينه وبين التحدي المتصدر وإخفاقه في الترشح 

للمربع المؤهل للمشاركة األفريقية.
سارعت إدارة الفريق إلنقاذ الموسم وإصالح 
ما يمكن إصالحه وما يمكن إنقاذه، حيث بدأت 
السابق طارق  التونسي  المدرب  بإقالة  المهمة 
ثابت وتعويضه بالمدرب المخضرم عبدالحفيظ 
أربيش الذى تسلم الحقيبة الفنية لتبدأ مرحلة 

جديدة حين انتدب الفريق.
المحليين  الالعبين  من  عدد  مع  التعاقد  تم 
أبرزهم  لعل  مختلفة  مدارس  من  والمحترفين 
اإليفواري محمد األمين وصانع األلعاب البرازيلي 
القادم  العجيل  إبراهيم  والالعب  كوتينهو 
سالم  هدافه  بروز  جانب  إلى  السويحلي،  من 
خالد  الشاب  والنجم  طقطق  ومفتاح  المسالتي 
توليفة  تشكيل  في  جميعا  ليساهموا  مجدي 
متناغمة ساهمت في تغيير شكل الفريق وإحداث 

نقلة وقفزة كبيرة على صعيد النتائج واألداء.
النصر  انتفاضة  لتبدأ  الفريق من بعيد  يأتي 
الجميل مع انطالقة أولى مباريات مرحلة اإلياب 

خليج  ضيفه  على  بثالثية  بفوز  استهلها  التي 
سرت ثم فوز مهم من خارج الديار على حساب 
حساب  على  ثالث  فوز  ثم  األخضر،  المستضيف 
األندلس، وتفوق رابع أمام نجوم أجدابيا، وتفوق 
لينجح  الجبل  شباب  أمام  بثالثية  تواليا  خامس 
الفريق بعد خوضه إحدى عشرة مباراة في تحقيق 
ثمانية انتصارات، منها خمسة متتالية خالل رحلة 

اإلياب ليحصد من النقاط 26 نقطة.
التتويج، وبعد أن كان  يتأهل بجدارة لمربع 
النصر مالحقا للمتصدر التحدي أصبح بعد سلسلة 
عن  ومتأهال  متصدرا  المدوية  االنتصارات  من 
فرق المجموعة الثانية لمربع التتويج قبل جولة 
واحدة من ختام المشوار الذى سيخوض فيه لقاء 
أخيرا السبت المقبل لحساب الجولة األخيرة أمام 
جاره التحدي الذى تراجع وصار مالحقا بعد أن 
ساءت نتائجه وأحواله الفنية خالل مرحلة اإلياب 
خالل  الكاملة  بالعالمة  المشهد  تصدر  أن  بعد 

مرحلة الذهاب، وكان بطال لتلك المرحلة.
لتكون مباراة النصر والتحدي األخيرة السبت 
احتفالية  مباراة  النصر  لفريق  بالنسبة  المقبل 

استعراضية أمام جماهيره التي آزرته.

النصر يلتحق بكوكبة المتأهلين
تأكد رسميا تأهل ثالثة فرق وعبورها بسالم إلى الدور الرباعي لمرحلة 
التتويج بلقب بطولة الدوري الليبى لكرة القدم لهذا الموسم فعلى 
بنغازى  األهلى  فريق  نجح  األولى  المجموعة  فرق  منافسات  صعيد 
أن خاض  بعد  مبارياته  يختتم  أن  قبل  الذهبى  للمربع  التأهل  فى 
الفريق عشر مباريات حقق خاللها الفوز فى ثماني مباريات وتعادل 
فى مباراتين وجمع من النقاط 26 نقطة وتبقت له مباراتان أمام كل 
من القرضابية واألنوار، وعلى صعيد منافسات فرق المجموعة الثانية 
ضمن فريق النصر التأهل لمربع التتويج مستفيدا من تعثر مالحقه 
فريق التحدي خالل رحلة اإلياب وقبل جولة واحدة من ختام المشوار 
حسم فريق النصر بطاقة الترشح بعد أن خاض الفريق إحدى عشرة 
الفوز فى ثماني مباريات وتعادل فى مباراتين  مباراة حقق خاللها 

وفقد نتيجة مبارة واحدة وجمع من النقاط 26 نقطة.
االتحاد  فريق  كان  الثالثة  المجموعة  فرق  مباريات  وعلى صعيد 
أول المتأهلين للدور الرباعي بعد أن حسم األمور مبكرا وعمق فارق 
النقاط بينه وبين أقرب مطارديه ومالحقيه فريق السويحلى حيث 
خاض االتحاد إحدى عشرة مباراة سجل خاللها عشرة انتصارات متتالية 
وتعادل فى لقاء واحد أمام األولمبي وجمع من النقاط 31 نقطة وتبقت 

له مباراة أخيرة على ملعبه أمام السويحلى.
واحتفظت فرق المجموعة الرابعة بكل أسرارها حتى الجولة األخيرة 

التى ستنطلق مطلع األسبوع المقبل والتي ستشهد مواجهات قوية 
ففريق األهلى طرابلس متصدر المجموعة سيخوض السبت المقبل 
آخر مبارياته على ملعبه أمام جاره فريق الوحدة وقبل هذه المواجهة 
الفوز فى  مباراة سجل خاللها  إحدى عشرة  الفريق  الحاسمة خاض 
سبع مباريات وتعادل فى أربع مباريات وجمع من النقاط 25 نقطة 
ويحتاج لنقاط الفوز فى مباراته األخيرة أمام الوحدة ثالث الترتيب 
حتى يؤكد تأهله رسميا للمربع الذهبي دون الحاجة النتظار نتائج 
مباراتي مالحقه المباشر فريق المدينة الذى يملك من النقاط 21 
نقطة وتنتظره أخر مباراتين أمام كل من أبى األشهر متذيل الترتيب 

والخمس رابع الترتيب.

عبور األهلي بنغازي واالتحاد لمربع الكبار
بنغازي–زين العابدين بركان

تعثر خالل رحلة الذهاب تحت 
قيادة تونسية.. وأربيش أعاد 

االعتبار وأحدث نقلة وانتفاضة

أصدرت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي 
ربع  الدور  مباريات  جدول  القدم  لكرة 
ليبيا، والذي تشارك فيه  النهائي لكأس 
بنغازي  واألهلي  طرابلس  األهلي  فرق 
وخليج سرت  والخمس  والهالل  واالتحاد 

والمحلة واألخضر.
وجاء جدول مواعيد الدور ليبدأ )الجمعة 

نظيره  األخضر  فريق  بمواجهة  أبريل(   27
الساعة  تمام  في  بنينا  شهداء  بملعب  االتحاد 

 2 )األربعاء  ليبيا،  بتوقيت  مساء  والربع  السادسة 
بملعب  المحلة  مع  طرابلس  األهلي  يلتقي  مايو( 
طرابلس في تمام الساعة الخامسة مساء، )الجمعة 
4 مايو( األهلي بنغازي يلتقي الهالل على شهداء 
بنينا في تمام الساعة السادسة والربع، )السبت 5 

مايو( خليج سرت يلتقي الخمس بملعب شهداء بنينا 
في تمام الساعة السادسة والربع.

27 أبريل ربع 
نهائي الكأس

أكد رئيس اللجنة اإلعالمية باتحاد الشطرنج، 
أسامة حسن، أن بطولة ليبيا للشطرنج الفردي 
في نسختها الـ31، والتي ستنطلق بقاعة بيوت 

الشباب بمدينة شحات ستشهد وألول مرة 
مشاركة ستة العبين شطرنج يحملون صفة 

أستاذ اتحادي وهم: علي المجبري وأحمد الزيات 
وحسين الصابري وأبوبكر العربي وخالد بن 

ناصر ومحمد السوري.
يأتي هذا باإلضافة إلى ثالثة مرشحين للقب 
أستاذ دولي وهم: فرج مهدية وهاشم النعمي 

وبطل أفريقيا للناشئين يوسف الحصادي، 
وستقام البطولة بالنظام السويسري، ومن 

تسع جوالت ويمنح الفائز في كل جولة نقطة 
واحدة والمتعادل نصف نقطة والخاسر صفرًا 

من النقاط.

■ طرابلس - صالح بلعيد 
أعلن رئيس منظمة المرصد الرياضي، فتحي 

الجدي، أن المنظمة بصدد التنسيق إلقامة 
مؤتمر رياضي كبير وبالتنسيق مع ديوان 

المحاسبة وهيئة الرقابة اإلدارية، لتوعية الوسط 
الرياضي الليبي بأهمية الحفاظ على المال العام 

الرياضي وعدم القفز على اللوائح، ومعرفة 
حدود التدخل الحكومي في الرياضة الذي أصبح 
حسب وصفه فزاعة يستعمله البعض بحجة أن 

االتحادات الدولية تمنع ذلك.
وقال الجدي في تصريح إلى جريدة »الوسط« 

إن المنظمة تمد األيادي للجميع وترغب في 
التعاون لتنوير الرأي العام الرياضي وتتعامل 
بمنطق العقالنية في الطرح، ولكنها لألسف 

تصطدم بمن يضع أمامها العصي في العجلة.
ومن ناحية أخرى قال رئيس اللجنة األولمبية 

الليبية، جمال الزروق، في تصريح إلى جريدة 
»الوسط« إن التأخر في إصدار قرار إنشاء 

المحكمة الرياضية الليبية من قبل األولمبية 
يرجع إلى عدم وجود المقومات الكاملة 

القانونية واإلدارية والكوادر التي تيسر عملها، 
بعد 3 سنوات من قرار تشكيل لجنة لوضع 

النظام األساسي.
وأكد أن محكمة بهذا الحجم وألول مرة في 
تاريخ الرياضة الليبية البد من التريث في إصدار 
قرار صدورها، جاء التصريح على خلفية قرار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني 
بتكليف قاض ووكيل نيابة عامة باإلعداد إلنشاء 
الرياضية  النزاعات  لفض  الرياضية  المحكمة 
لديها مشروع  األولمبية  أن  يعني  مما  المحلية، 
للشباب  العامة  والهيئة  محكمة،  بإنشاء  قريب 

والرياضة لديها قرار بإنشاء محكمة أخرى.

»الزروق« يوضح موقف 
المحكمة الرياضية 

بطولة الشطرنج 
بالنظام السويسري

● مباراة في السلة بين المدينة وأهلي بنغازي

● صالح صولة

● مباراة ألهلي طرابلس في الدوري
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متـى: تنتهي معاناة هؤالء المهجرين في بالد المهجر؟
مـــن: يطمئنهم على حياتهم ويرد لهم أمالكهم ويعيدهم 

إلى وظائفهم ؟
عودتهم  لتأمين  ضمانات  من  الوفاق  حكومة  قدمت  مـاذا: 

بسالم إلى أرض الوطن؟
جدولة  بشأن  والحكومة  المهجرين  وزير  وعود  ذهبت  أيــن: 

عودتهم في أسرع وقت ممكن؟
لماذا: لم يتم البدء الفوري لعودتهم إلى أرض الوطن؟

ظل  فى  والسياسية  األمنية  أوضاعهم  تسوية  يمكن  كيـف: 
استمرار حالة االحتقان القائمة تجاه المحسوبين على 

المهجّرون في الخارجالنظام السابق؟

  
 »أنا إعالمي« مبادرة خيرية

 في حرم الجامعة
وسط ظروف صعبة تمر بها البالد، وفي أحد 
وجه  االبتسامة  تالزم  طبرق،  جامعة  أركان 
بعض  لزمالئه  يبيع  وهو  عامًا(   20( أحمد 

اليدوية. المنتجات 
إعالمي«،  »أنا  فريق  أعضاء  أحد  هو  أحمد 
المواهب  لدعم  خيرية  حملة  ينظم  الــذي 
جامعة  لطلبة  الصغرى  والمشاريع  الشابة 

طبرق.
»أنا  فريق  مؤسسة  بريدان  هناء  وتقول 
إن  للفريق:  العامة  والمشرفة  إعــالمــي« 
طلبة  مــن  مــشــاركــات  عــن  عــبــارة  الحملة 
وتخصصاتهم،  كلياتهم  بمختلف  الجامعة 

يجري عرضها على مدار يومين.
شخص  من  الحملة  في  المشاركات  وتختلف 

آلخر، فهناك مشاركة بالرسم بمختلف أنواعه 
والتصوير الثابت والحياكة والتطريز والرسم 
الفخاري واألكالت والحلويات الغربية وغيرها.
من  محددة  نسبة  تخصيص  المقرر  ومن 
المواهب  بعض  لدعم  بالحملة  المبيعات 
جامعة  لطلبة  الصغرى  والمشروعات  الشابة، 

طبرق.
يضم  تطوعي  فريق  هــو  إعــالمــي«  و»أنــا 
الشغف  يجمعهم  األعــضــاء  من  مجموعة 
بالتغيير، ويهدف إلى استثمار طاقات الشباب 

في األعمال اإليجابية التي تخدم المجتمع.
وأنا  الغامرة  بالفرحة  »أشعر  أحمد  ويقول 
الظروف  رغــم  الــمــبــادرة  تلك  فــي  أســاهــم 

الصعبة«.

أقوالهم

الترتيبات تجرى لعقد مؤتمر في 
مصر إلعمار ليبيا الصيف الجاري، 

ينظمه اتحاد الغرف الليبية بالتعاون 
مع اتحاد الغرف المصرية.

محمد الرعيض
 رئيس الغرف التجارية والصناعية 

الليبية

الحوار وتقاسم السلطة هما 
السبيل الوحيد إلخراج ليبيا من حالة 

التشتت الحالية.
 جوزيبي بيروني.

السفير اإليطالي لدى ليبيا

موريتانيا تبذل جهودًا مكثفة 
لتوحيد المبادرات اإلقليمية والدولية 

بهدف إعادة االستقرار إلى ليبيا.
إسلك ولد أحمد أزيد بيه
وزير الخارجية الموريتاني

 كل شيء

الوضع الديني في ليبيا… الفتاوى أنموذًجا …)1(

ملزمة  يــوًمــا  تكن  لــم  ــان  األزمــ عبر  الــفــتــاوى   
للسائل أو حتى القاضي وإنما هي ملعرفة رأي 

الشرع

فدوى بن عامر

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم وستنشط أسئلة الناس وسؤاالتهم المعتادة والمكرورة 
عن مبطالت ومفطرات الصيام رغم أننا تعّلمنا كل ما يتعلق بالصيام في الصف الرابع االبتدائي إن لم 

تخني الذاكرة.
التاريخي  لبعدها  نظرنا  فإن  أسئلة،  عن  إجابات  بوصفها  والفتاوى  الفتوى  المقالة  لعنوان  ونعود 
وجدنا أنها ظهرت بظهور دين اإلسالم فقد سأل الناس الرسول الكريم وأجابهم بما ناسب إدراكهم 

وزمانهم ومكانهم.
الدول بحسب  فيها  داخل مؤسسات تحكمت  تأطير سيلها  تم  أن  إلى  الفتاوى  التاريخ تطورت  وعبر 
اختالفات تياراتها السياسية والمذهبية. والفتوى كما عرفتها الباحثة زهية جويرو والكثيرون غيرها هي 
"اإلخبار بحكم الشرع في نازلة من النوازل إخبارًا غير ملزم وذلك تفريًقا للفتوى عن القضاء". فالفتاوى 
الشرع -بحسب فهم  رأي  وإنما هي لمعرفة  القاضي  أو حتى  للسائل  يومًا ملزمة  لم تكن  األزمان  عبر 
إلى  البالد،  لو رغب حاكم  تتحول  الفتوى قد  أن  االعتراف  علينا  القضايا. ولكن  المفتي- في قضية من 

قرار أو حكم يلزم الجميع وبديهيًا أن الغاية حينها ستكون سياسية.
بدأ  حينما  الهجري  السادس  القرن  حتى  وذلك  إيجابي  دور  للفتاوى  كان  فقد  جويرو  أشارت  وكما 
إنتاج المعرفة باالنحسار باستقرارعلوم الفقه فكان من الطبيعي لجوء المفتي إلى إعادة تدوير الفتاوى 
فكانت  بالمقاصد  األخذ  عن  وتغاضت  الحياة  واقع  مالمسة  عن  مجملها  في  ابتعدت  وبذلك  وتكرارها 

اجترارًا لما كان كما نرى ونسمع ونتابع.
اتجاه ومن كل  إلى كل  المنطلقة  الفتاوى  أمام مشهد مرتبك ومربك من  اآلن قد وصلنا  وها نحن 
والمساجد  والسياسية  األيديولوجية  توجهاتها  اختالف  على  المتلفزة  القنوات  منابر  من  االتجاهات، 
والجوامع المنتشرة في أنحاء البالد. كذلك مواقع دار اإلفتاء الليبية بشقيها الشرقي والغربي. وبالرجوع 
لماذا  أولها  السؤاالت،  من  حزمة  ربما  أو  سؤال  عّلي  ألحّ  لطالما  فإنه  المقالة  هذه  به  افتتحنا  ما  إلى 
من  وخوفنا  الحالل  على  الحياة؟ هل هو حرصنا  في هذه  يعترض طريقنا  لما  فتاوى  ونبحث عن  نسأل 
صعاب  من  نواجهه  وما  جهة  من  به  نؤمن  ما  بين  لنا  مخارج  إليجاد  منا  محاولة  أم  الحرام؟.  اقتراف 
المفتي-  الشرع- بحسب فهم  رأي  بين  للتوفيق  منا  محاولة  أتراها  أخرى؟.  الواقع من جهة  أرض  على 
ومشكالتنا الحياتية؟. ثم هل األسئلة التي يطرحها الليبي طلبًا للفتوى هي في صلبها أسئلة جوهرية 
متعلقة بإشكليات حقيقية أم مرتبطة بشكليات مكرورة ال تزيد مثقال ذرة في تطور المجتمع والنهوض 

به من المستنقع الخطير الغارق فيه.
ا بالقضايا الكبرى فنسأل مثاًل عن العدل والمساواة واإلنصاف أم نكتفي  هل نحن من المهتمين حقًّ
بالسؤال عما إن كان شم عبير وردة في نهار رمضان من المفطرات كما أخبرني بذلك أستاذ الكيمياء 
في  غاية  قضايا  عن  الليبيين  نحن  نستفسر  هل  الثانوية.  في  وأنا  توبيخي  بعد  رمضاني  صباح  ذات 
التعقيد والضرورة مثل الفساد المالي المستشري واإلداري المهيمن والسياسي المستفحل واالجتماعي 
ولياليه  رمضان  أيام  ذلك  في  بما  يوم  كل  من  دقيقة  كل  الناس  جنبات  نيرانه  تكوي  الذي  المسيطر 

الكريمة أم ترانا نكتفي بالسؤال عن شئون المرأة كطالء األظافر وحكم نمص الحاجب من رسمه!.
علمية  بطريقة  عليها  اإلجابة  وسأحاول  راودتني  التي  األسئلة  بعض  هذه  كانت  حال،  كل  على 
والذي  الليبي  العام في مجتمعنا  الديني  الوضع  للمساهمة في توصيف  وذلك  المستطاع  قدر  وحيادية 
عام  فبراير  أحداث  بعد  ارتباًكا  وازداد  التقريب  وجه  على  األخيرة  عقود  الثالثة  في  كبيرًا  ارتباًكا  شهد 
ا وتجزم جزمًا ال تزحزحه قوة على "وسطية"  2011م السيما بتعالي أصوات تؤكد تأكيدًا ال يقبل شكًّ
فهل  الكلمات.  تلك  لمعاني  والشاملة  والكاملة  التامة  الضبابية  رغم  هذا  و"محافظته"…  الليبي  الشعب 

ا شعب وسطي ومحافظ؟. وما المعنى الدقيق للوسطي وما المعنى المحدد للمحافظ؟. نحن حقًّ
المقالة  في  وذلك  سأحاول  لكنني  األسئلة  هذه  لكل  بإجابات  اإلتيان  على  القدرة  أبدًا  أدعي  ال 

القادمة.

 قلعة حلب األثرية 
تتحدى الحرب باألوبرا

وفنية،  فلكلورية  عروضًا  القديمة  المدينة  في  األثرية  حلب  قلعة  احتضنت 
قائمة  على  المدرج  الموقع  لهذا  أعادت  مبهرة،  ضوئية  مؤثرات  وسط  األربعاء، 
وغصت  المدمرة.  الحرب  من  سنوات  سبع  بعد  رونقه  للبشرية  العالمي  التراث 
مدرجات القلعة بحضور شعبي ورسمي خالل احتفالية »خفق الفؤاد« التي ُأقيمت 
في  به سورية سنويًّا  تحتفل  الذي  الجالء  عيد  لمناسبة  السورية  الرئاسة  برعاية 
الفرقة  قدمتها  فلكلورية  رقصات  الفنية  الثقافية  الفعالية  وزينت  أبريل.   17
ومسارتار  شوشي  وفرقة  الحلبي  الفلكلوري  للرقص  كارني  وفرقة  الشركسية 
والمطربين  الفنانين  من  عدد  حناجر  األرمني، وصدحت  الفلكلوري  للرقص  أبارد 
والقدود  والفلكلورية  والتراثية  الطربية  األغاني  من  بمجموعة  حلب  أبناء  من 

الحلبي األصيل. التراث  التي تعبر عن 
عرضًا  حالق  سمية  السوبرانو  أداء  مع  األمسية  هذه  عن  األوبرا  تغب  ولم 
ميساك  المايسترو  بقيادة  الوطنية  السيمفونية  الفرقة  بمشاركة  أوبراليًّا 
وتضم مسجدًا  الثالث عشر  القرن  إلى  حلب  قلعة  بناء  تاريخ  ويعود  باغبودريان. 

القديمة. وقصرًا ومباني عدة، وتشكل جزًءا من مدينة حلب 

إيفا لونغوريا..
نجمة على الرصيف

الزبائن يتمددون
في »مقهى املوت«

في مدينة بانكوك، التي تضم كثيرًا 
من المقاهي الخارجة عن المألوف، افتتح 

مثقف بوذي مقهى باسم »إدراك الموت« 
في حي رائج في العاصمة التايالندية. 
وتضم قائمة الطعام مشروبات محالة 

تحمل أسماء مثل »والدة« و»موت« 
و»شيخوخة« و»معاناة«.

وقبل البدء بيوم العمل، 
يقترح المقهى على زبائنه 

التمدد في نعش.. في تجسيد 
لمبدأ عدم استدامة الحياة 
العزيز على قلوب البوذيين.

يدخل الزبون المقهى 
عبر ممر مظلم تعلوه لوحات 

مضيئة كتبت عليها أسئلة منها 
»ما هدفك في الحياة؟«.

في وسط المكان.. نعش 
تحت شاهدة كتب عليها 

باإلنجليزية بحس فكاهي أسود 
»في النهاية، ال نحمل معنا 
شيًئا«. هذا النعش يشكل 

نقطة الجذب الرئيسية إلى 
»مقهى الموت«. ويتمدد 

الزبون في النعش الذي 
يغلق فوقه للحظات.
وتقول دوانغاتاي 

بونموه )28 عامًا( وهي 
من سكان بانكوك، وقد 

استعادت بسمتها إثر 
خروجها من النعش: 

»أشعر وكأني في 
مأتم«.

حصلت الممثلة إيفا لونغوريا التي اشتهرت كإحدى بطالت 
مسلسل »ديسبريت هاوس وايفز« التلفزيوني على نجمة على 

رصيف الفن والشهرة في هوليوود.
وقالت الممثلة البالغة 43 عامًا المولودة في تكساس 

)جنوب الواليات المتحدة( في عائلة متواضعة الحال 
لوكالة »فرانس برس«: »تمثيل األقليات مهم. وفي 

كل مرة يحصل فيها شخص من أصول أميركية 
التينية على نجمة على رصيف الفن والشهرة 

يشكل ذلك نصرًا جديدًا لهذه المجموعة«.ورافق 
الممثلة والمخرجة والمنتجة وكاتبة السيناريو زوجها 
المليونير المكسيكي 

خوسيه باستون 
الرئيس السابق 
لمحطة »تيليفي 

سا« ومشاهير آخرون 
من أمثال المغني 

البورتوريكي ريكي مارتن 
وفيليسيتي هافمان التي شاركتها 

بطولة »ديسبريت هاوس وايفز«.
وأضافت الممثلة: »من المهم جدًا بالنسبة لي أن 
أكون هنا. ويجب أن يدرك الناس الذين يأتون إلى 
هنا وينظرون إلى النجمة أنه بالعمل الجاد يمكن 

الوصول«. وأكدت الممثلة وهي حامل بطفلها األول، 
في كلمة ألقتها على جادة هوليوود بولفارد أنها ال 
تزال تشعر بـ»أنها طفلة صغيرة في تكساس لديها 

أحالم كبيرة. بصفتي امرأة ومن أصل أميركي التيني 
فأنا أمثل الكثير من الفئات، وأود أن أقول لهم إن هذه 

ليست نجمتي بل نجمتهم«.. وللممثلة أصول مكسيكية 
بعيدة تعود إلى تسعة أجيال.
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