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سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 األغنية الشعبية
 تجوب شوارع بنغازي

ص 16

تراجع

 عن الحياة
ً
بحثا

فضاء

تراجعت أسعار الذهب، أمس األربعاء حيث 
قفز العائد على السندات األمريكية إلى 
أعلى من مستوى %3، مما رفع الدوالر 

ألعلى مستوياته في أكثر من ثالثة أشهر.. 
ونزل سعر أوقية )األونصة( الذهب في 

المعامالت الفورية %0.5 أمس األربعاء إلى 
1323.59 دوالرًا، وكان المعدن النفيس 

صعد 0.5 أول من أمس ليوقف موجة 
خسائر استمرت ثالث جلسات متتالية.  
وانخفض الذهب في العقود األمريكية 

اآلجلة 0.6 بالمئة إلى 1325 دوالرًا.

أطلقت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« 
اإلثنين، جهازًا فضائيًا، بتلسكوب جديد 

مصمم للبحث عن كواكب تشبه األرض قد 
تكون قابلة للحياة. ومن المرتقب أن يمضي 

التلسكوب شهرين وهو يشقّ طريقه إلى 
مداره النهائي، على أن يرسل أول البيانات 

العلمية في يوليو. وسيقضي الجهاز 
الفضائي الذي يعادل حجم غسالة بعد 

وصوله حوالي عامين في استقصاء 200 ألف 
من ألمع النجوم القريبة من الشمس.
 للبحث عن كواكب خارج مجموعتنا 

الشمسية.

مليون 148
طن

ـــر  المـحيِّ

إنتاج الصلب الخام عالميًا في الفترة من 30 
مارس 2017 إلى نهاية مارس الماضي، بلغت 

حصة الصين منها 74 مليون طن.

المتابعون للبرنامج النووي 
الكوري الشمالي، احتاروا في 

تفسير قرار الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ-أون المفاجئ 

الخاص بتجميد البرنامج 
النووي لبالده، البعض 

اعتبرها كذبة إبريل، فيما 
فسرها البعض اآلخر 

بأنها عبقرية سياسية 
من الزعيم الشاب، بعد 
أن حصل من الواليات 

المتحدة والغرب على 
ما تريده بالده من دعم 
لبرامج التنمية واالصالح 

االقتصادي، لكن المهم 
أن قراره المثير للجدل 

استثمره الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب سياسيًا، باعتباره 

طوق نجاةٍ خلصه من ورطاته 
الداخلية، وعوّضه عن تخلي 
أغلب مستشاريه عنه، ومنحه 
فرصة للتفرغ لمعركة طويلة 
مع إيران. فهل تتخلى كوريا 

الشمالية عن برنامجها النووي 
بقرار نهائي أم أنها مناورة 

سياسية ...؟؟؟

»العميد« يرصع 
تاريخه بـ »ملحمة« 

أفريقية 

راديو الوسط

الحوار الوطني يعود إلى املغرب
عقيلة  المستشار  النواب  مجلس  رئيس  توقَّع 
نهاية  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  صالح، 
برئيس  جمعه  لقاٍء  أعقاب  في  وذلك   ،2018
في  المشري  خالد  للدولة  األعلى  المجلس 

المغرب يوم االثنين.
للصحفيين  تصريحات  في  عقيلة  وقــال 
المغرب،  مغادرته  قبيل  سال،  الرباط-  بمطار 
ستُحل  ــعــام،  ال ــذا  ه بنهاية  ــه  أن »أتــوقــع 
وحدة  حكومة  وتُشكل  ليبيا،  في  المشاكل 

وطنية واحدة«.
وأشار عقيلة إلى طلبه رسميًّا من المغرب 
األمم  ومبعوث  الليبية،  ــراف  األط تحث  أن 
»سرعة  على  سالمة،  غسان  لليبيا  المتحدة 
السياسي،  االتفاق  لتعديل  المطلوب  الحل 

لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة«.
اهتمام  عن  النواب  مجلس  رئيس  وتحدث 
في  رغبة  الليبي،  بالملف  متزايد  مغربي 
بالبالد،  السياسية  األزمة  على حل  المساعدة 
أكثر  ريادي  دور  للمغرب  »يكون  أن  متوقعًا 
في  واصًفا  ليبيا«،  مع  بالعالقات  يتعلق  فيما 
الوقت نفسه زيارته إلى الرباط بـ»الناجحة«.

وعقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة 
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  ورئيس  صالح، 
انتخاب  منذ  األول  هو  مشترًكا  لقاًء  المشري، 
للدولة،  األعلى  للمجلس  رئيسًا  المشري 
المغربي،  المستشارين  مجلس  رئيس  برعاية 

في حضور وزير خارجيتها ناصر بوريطة.
مدينة  عن  النواب  مجلس  عضو  وكشف 
النواب  مجلس  رئيس  أن  دغيم،  زياد  بنغازي 
اعتماد  اشترط  صالح،  عقيلة  المستشار 
غسان  لـ»مبادرة  للدولة  األعلى  المجلس 
الجولة  انطالق  إلى  كما هي«، مشيرًا  سالمة 
بين  االستحقاقات  لـ»بقية  الحوار  من  الثالثة 

اللجنتين برعاية مغربية«.
وقال دغيم في اتصال هاتفي مع »الوسط« 
يناقش  لم  عقيلة  »المستشار  الثالثاء  يوم 
تنفيذ  في  إال  السيادية  المناصب  موضوع 

حرفي للمادة 15 ستوكل للجنتي الحوار«.

احترام  في  المستشار  يفرط  »لم  وأضاف: 
للهيئة  المسودة  أعاد  الذي  البيضاء  قضاء 
مجددًا، في ظل استمرار المحكمة العليا بعدم 
تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2014 الذي نقلها 
عقيلة  المستشار  أن  معتبرًا  البيضاء«،  إلى 

صالح »صمام أمان للبرلمان ولبرقة معا«.
المشير  الستقبال  بنغازى  مدينة  واستعدت 
بعد  وعسكرية  شعبية  بمراسم  حفتر  خليفة 
رحلة  عقب  المدينة  إلى  عودته  عن  االعالن 

عالجية في الخارج.
القيادة  باسم  الناطق  قــال  جانبه  مــن 
أحمد  العميد  الليبية  المسلحة  للقوات  العامة 
حفتر  خليفة  المشير  إن  األربعاء،  المسماري 
أن  الخميس، مؤكدًا  يوم  بنغازي  إلى  سيعود 
في  اجتماعات  وعقد  جيدة«  بـ»صحة  المشير 
القاهرة يومي الثالثاء واألربعاء للتنسيق حول 

»عملية درنة«.
قناة  مع  مداخلة  في  المسماري  وأضــاف 
سيشارك  حفتر  »أن  األربعاء  »فــرانــس24« 

السنوية  بالذكرى  االحتفاالت  في  عودته  عند 
حفتر  المشير  أن  مؤكدًا  الكرامة.  لعملية 
بصحة جيدة، وأن ما أثير حول حالته الصحية 
إحداث  منها  الغرض  وكان  كاذبة  »شائعات 

فتنة في ليبيا«.
إال أن جريدة »لوسوار« البلجيكية الناطقة 
بالفرنسية قالت إن غياب القائد العام للجيش 
المشهد  عن  حفتر  خليفة  المشير  الليبي 
على  العمل  »يستدعي  ليبيا،  في  السياسي 
الباب  ويفتح  البالد،  في  األوراق  توزيع  إعادة 
أمام مرحلة جديدة من الصراع الدائر فيها«.

الصحية  الحالة  على  الجريدة  وعلقت 
كثيرًا  إن  قائلة،  عامًا(   75( حفتر  للمشير 
الليبية  األوساط  في  واللغط  التكهنات  من 
»لكن  حولها،  أثــيــر  والغربية  والعربية 
عمليًا  أصبح  حفتر  إن  تقول  كلها  المؤشرات 
مما  والعسكرية،  السياسية  اللعبة  خــارج 
وكالة  بحسب  بدائل«،  عن  البحث  يستدعي 

»آكي« اإليطالية.

واستعرضت الجريدة البلجيكية تاريخ القائد 
العمل  في  »الطويل  الليبي  للجيش  العام 
بأنه  ووصفته  وإخفاقاته،  ونجاحاته  العسكري 
دون  يقاتل  الذي  ليبيا  في  القوي  الرجل  كان 
المتطرفين، ويحظى بدعم عواصم  رحمة ضد 

متعددة«.
التطرف  ورأت أن »عمل حفتر على محاربة 
الداعمة  العواصم  دفع  كبير  حد  إلى  ونجاحه 
حقوق  انتهاكات  عن  الطرف  غــضِّ  إلى  له 
اإلنسان واإلعدامات الجماعية التي يقوم بها 

رجاله«.
وصفتها  مــصــادر  عــن  الجريدة  ونقلت 
لقاءات  »هناك  إن  قولها  بـ»الموثوقة«، 
عربية،  عواصم  في  تجري  مكثفة  ومشاورات 
ممكن«،  وقت  أقرب  في  لحفتر  بديل  لتعيين 
مشيرة إلى أن »نجلي حفتر ال يحظيان بقبول 
تبرز  بينما  بنغازي،  في  الليبية  األوساط  بين 
أسماء أخرى مثل العميد عبد السالم الحاسي 

والفريق عبد الرازق الناظوري«.

استعدادات في بنغازي الستقبال حفتر

لقاء عقيلة صالح وخالد 
المشري، هو األول منذ 

رئيًسا  األخير  انتخاب 
للدولة،  األعلى  للمجلس 
تم برعاية رئيس مجلس 

المغربي،  المستشارين 
في حضور وزير خارجيتها 

بوريطة ناصر 

 ذهب

طرابلس،بنغازي ،الرباط–الوسط

نوال الزعبي: 
ال أتناول أي 

نوع من أدوية 
األعصاب

كل شيء

»الرئاسي« يخفض املوازنة االستيرادية إلى الثلث
خّفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الوطني الموازنة االستيرادية التي أعلنها 
في وقت سابق إلى أقل من الثلث، إذ أتاح 
بقيمة  غذائية  سلعة  لـ13  استيراد  أذون 
أعلن  بعدما  أميركي،  دوالر  مليون   450
بقيمة  موازنة  عن  الماضي  أبريل  مطلع 

1.5 مليار دوالر.
استبق  الذي  الجديد،  القرار  ويختلف 
سابقه  عــن  ــمــبــارك،  ال رمــضــان  شهر 
منظومة  تشملها  التي  السلع  بتسمية 
إلى  باإلضافة  االستيرادية،  الموازنة 
بدورها  التي  الضوابط  من  حزمة  إقرار 
االستيراد،  بــأذون  التالعب  دول  تحول 
على  لإلشراف  تنفيذية  لجنة  تشكيل  مع 

مراحل المنظومة.
عن  حديث  من  أشهر  بعد  ذلك  جاء 
المستندية،  االعتمادات  يشوب  فساد 
المصرف  إن  المحاسبة  ــوان  دي قــال  إذ 
المركزي يمنح مستندات برسم التحصيل 
لبعض رجال األعمال، مقدّما أرقامًا بشأن 
»مستوى  االعتمادات  في  الفساد  بلوغ 
شركة   81 رصــد  عندما  مسبوق«،  غير 
وهمية  اعتمادات  وتودع  األموال  تهرب 
الجديد  القرار  وجــدد  ليبيين.  بأسماء 
األربعاء،  الصادراليوم  لـ»الرئاسي«، 
المتعلق  للجدل  المثير  بالبند  التمسّك 
إيداعا  الذي يشترط  التحصيل«،  بـ»رسم 
الفاتورة  قيمة  من   50% يعادل  نقديا 
عقوبات  إقرار  إلى  باإلضافة  االستيرادية، 
على أي تالعب قد يشوب عملية االستيراد 

المتقدمة  الشركة  استبعاد  إلى  تصل 
نهائيًا مستقباًل من طلبات التوريد.

وشملت السلع، وفق القرار، 62 مليون 
و60  مجمدة،  أبقار  لحوم  الستيراد  دوالر 
و45  معقم،  حليب  الستيراد  مليونًا 
مليونًا  و45  المكثف،  للحليب  مليونًا 
للحوم دجاج مجمد، و45 مليونًا الستيراد 
دوالر  مليون   36 حية،  وأغــنــام  أبــقــار 
الستيراد أرز عبوات منزلية، ومثلها لزيوت 
و25  للعصائر،  دوالر  مليون  و30  نباتية، 
باإلضافة  مجمدة،  أغنام  للحوم  مليونًا 
مائدة،  بيض  الستيراد  مليونًا   20 إلى 
مليونًا  و15  للدقيق،  دوالر  مليون   15 و 

لألجبان، ومثلها للبقوليات.
السادس  أقصاه  موعدًا  القرار  وحدد 
لوصول  أقصى  كحد  المقبل  يونيو  من 
والمنافذ  الموانئ  المستوردة  السلع 

السلع  تخذين  وعدم  الليبية،  الجمركية 
لغرض المضاربة، في خطوة تهدف لمنع 
التوريد،  أذون  في  المضاربة  أو  االحتكار 
المستوردين  التزام  اشتراط  عن  فضاًل 
طرح المنتجات في األسواق باألسعار التي 

تحددها وزارة االقتصاد والصناعة.
المبلغ  حجز  على  الــقــرار  نــص  كما 
المحصل الذي يمثل نسبة اإليداع )50%( 
المورد  التزام  عدم  حال  في  عام،  لمدة 
موافقات  على  حصل  التي  السلع  بتوريد 
جواز  عدم  إلى  باإلضافة  باستيرادها، 
التقدم لتوريد أكثر من سلعة واحدة، وفي 
حال تقدمى أكثر من شركة لتوريد سلعة 
معايير  إلى  تستند  المفاضلة  فإن  واحدة 
رأس المال المدفوع وعمر الشركة وعدد 
األجور  عن  ضرائبها  وقيمة  موظفيها 

والرواتب وقيمة الضمان االجتماعي.

< عقيلة صالح< خالد املشري< خليفة حفتر

البرملان األوروبي 
يطالب بانتخابات في 

ليبيا نهاية 2018
بروكسل - علي أوحيدة

دعا البرلمان األوروبي إلى ضرورة إجراء 
االنتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018، في 

إطار حديث أشمل عن ضمانات لحماية 
المهاجرين والالجئين، وهي القضية التي 

اعتبر إطارها الوحيد يتمثل في تطبيق 
خطة األمم المتحدة التي ُأقرت في سبتمبر 

الماضي.
واعتمدت لجنة الشؤون الخارجية 

بالبرلمان األوروبي قرارًا يطالب بضرورة 
إجراء االنتخابات في ليبيا قبل نهاية 2018، 

باإلضافة إلى الحاجة لحكومة ذات توافق 
وطني واسع، تكون نتاج مراحل الخطة 

األممية، التي طالب البرلمان من دوائر 
صناع القرار األوروبيين بتقديم دعم مطلق 
إلنجاحها.. وفي التوصية التي تم تمريرها 

بأغلبية 45 صوتًا دون معارضة أي نائب، 
مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، 
دعا أعضاء البرلمان األوروبي، مجلس 

االتحاد األوروبي ودائرة الخدمة الخارجية 
إلى ضمان أقوى دعم لخطة عمل األمم 

المتحدة الخاصة بليبيا - وهو حاليًا اإلطار 
الممكن الوحيد لحل األزمة، والتأكد من 

االتفاق على ترتيب انتقالي قبل االنتخابات 
لتعزيز شرعية الحكومة الجديدة؛ ودعم 

عقد مؤتمر وطني داخل ليبيا بهدف 
التوصل إلى اتفاق بين مختلف األطراف 

استعدادات في سرت لتأمني الخدمات األساسية قبل شهر رمضان

ال تقتصر مهمة العبات الفريق الوطني الليبي لكرة 
األولى  الشعبية  اللعبة  مهارات  على  التدرب  القدم 
قيود  مواجهة  أيضًا  عليهن  إذ  فحسب،  العالم  في 

مجتمعية، ال يمكن التغلب عليها بسهولة.
الالعبات  تزيد  الملعب  تحدّيات  كانت  ــإذا  ف
إال  لفريقهن،  متقدّم  موقع  تحقيق  على  تصميمًا 
أو  المنزل«  في  »مكانك  مثل  غاضبة  تعليقات  أن 
»ليس لديك رجل يربّيكِ« من شأنها أن تبعث على 
الفريق  في  الالعبة  سعد  سعيدة  وتقول  اإلحباط. 
من  النوع  هذا  تواجه  إنها  للنساء  الليبي  الوطني 
التعليقات في كّل مرّة تذهب فيها إلى التدريب أو 
سروااًل  زميالتها،  مثل  ترتدي،  أنها  ومع  منه.  تعود 
طوياًل يغطي ساقيها، إال أن ذلك ال يبدو كافيًا لوقف 
هذه التعليقات المؤذية.. غير أن ذلك ال يثنيها عن 

ابنة  المهاجمة  هذه  وتقول  إليه،  تصبو  ما  تحقيق 
حبًّا  ذلك  على  »نصبر  الشرق  في  بنغازي  مدينة 
في  تتقدّم  العقليات  نجعل  أن  ونحاول  بالرياضة، 

المجتمع« الليبي.
ويجري اختيار الالعبات للمنتخب الوطني من خالل 
ثم  المدارس،  في  المقامة  المباريات  على  االطــالع 
يكون على المسؤولين بعد ذلك مهمة شاقة تتمّثل 
في إقناع أولياء أمور الالعبات المختارات بالموافقة على 

انضمامهن إلى الفريق الوطني.
وتختلف ردود فعل العائالت على هذه االقتراحات، 
ومن  تمامًا،  اللعب  من  بناتهن  يمنعون  من  بين 
يوافقون بشروط منها مرافقتهن في كل تحركاتهن، 
المالية  لإلمكانات  نظرًا  سهاًل  ليس  أمــر  وهــو 

المحدودة.

 العبات الكرة الليبيات يواجهن املجتمع في مباراة حاسمة



»سناب شات« يسمح للمعلنني بإضافة زر تسوق اآلن

في  مختص  بطو،  أحمد  الفلسطيني  المهندس  أعلن 
التنفيذي  والرئيس  المعلومات  وأمن  البرمجيات  هندسة 
الرسمي  اإلطــاق  عن  لاتصاالت،  وان«  »سايبر  لشركة 

 »Youz« السري  االجتماعي  التواصل  لـتطبيق 
جميع  في  مجانا  للمستخدمين  وإتاحته 

خطوة  في  ذلــك  ويأتي  العالم،  أنحاء 
في  المعايير  قلب  شأنها  من  جديدة 
التواصل  عوالم  في  التواصل  أسلوب 
في  السيما  وتطبيقاته،  االجتماعي 
ظـل الضــجة العــارمة مؤخــرا حــول 

العديد  قبل  من  الخصوصية  انتهاكات 
وعلى  االجتماعي  التواصل  منصات  من 

رأسها »فيسبوك«.
لمستخدميه   »Youz« تطبيق  ويتيح 

النصية من  والمنشورات  الصور  مشاركة 

مستخدمي  من  أصدقائهم  بين  األسماء  لذكر  الحاجة  غير 
المستخدم  أصدقاء  على  يتعرف  ــدوره  ب الــذي  التطبيق، 
االتصال  جهات  قائمة  إلــى  الولوج  عبر  تلقائي  بشكل 
االتـــصال  أو  بهواتـــفهم  المــوجودة 
بشبكات اجتـــماعية أخـــرى مــثل 
وبالتالي  وتــويــتــر،  فيسبوك 
بين  تواصل  شبكة  تشكيل 
كل  معرفة  بــدون  األصدقاء 

واحد منهم لهوية اآلخر.
وقال بــطو: “يعــد تطبيق 
شــــــبكة  بمــــــثابة   »Youz«
ذاتــــها،  بـــحد  قائــمة  اجتماعية 
التطبيقات  من  غيره  عن  يمــيزه  وما 
شخصيا،  ملفا  تمتلك  ال  كمستخدم  أنك  هو 
طريق  عن  فقط  المستخدمين  بين  والرد  التواصل  ويتم 

صورة رمزية يتم اختيارها عشوائيا لدى إضافة كل تعليق”.
كونها  عموما  االجتماعية  الشبكات  يعيب  ما  وأضــاف: 
مستخدميها  عن  وتكشف  الــازم  من  أكثر  ومتاحة  عامة 
أما تطبيق »Youz« فهو يقدم  الكثير من جوانب حياتهم، 
من  تستطيع  بحيث  اإلجتماعية  للشبكات  جديدا  مفهوما 
الكشف  دون  سري  وبشكل  بحرية  والنشر  المشاركة  خاله 

عن هويتك.
على  االطاع  إمكانية  للمستخدم   »Youz« تطبيق  ويتيح 
أو  ما،  دولة  أو  منطقة  في  المصدر  مجهولة  المشاركات 
األكثر شعبية،  المشاركات  فيها  بما  أخرى  فرز  لمعايير  وفقا 
مما يوفر له إمكانية التعرف على آخر مستجدات العالم عبر 
االطاع على اهتمامات منطقة ما ومواضيعها الساخنة وآخر 

مستجداتها ضمن »الستوري«.
مجانا  اآلن  متوفر   »Youz« تطبيق  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

وفي كل أنحاء العالم عبر متجري جوجل باي و آب ستور.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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طرابلس،  العاصمة  في  ليبية  عائلة  عرس  حظي 
الشهير  الفيديو  مــوقــع  على  كبيرة  بمتابعة 
حيث  الزفاف،  مراسم  وقائع  بث  عقب  »يوتيوب« 
باالستعداد  يقوم  وهو  للعريس  بصور  العرض  بدأ 

الشعر  وتصفيف  البدلة  ــداء  وارتـ نفسه  لتجهيز 
وصوالً إلى موكب الزفاف الذي تقدمته فرقة مالوف 
وموشحات، وفق التقاليد العريقة في حفات الزفاف 

الطرابلسية.

عـرس ليبي يخطف اإلعجاب على »يوتيوب«

المال راه مايشفع نهار شفاعة***واليحول دونك ساعة التقصير
مهما كان واجد كاثرات اوضاعه***ان خشه اربا رزق السطير ايطير

وتجرك الدنيا شورها تداعه***وتجى معاك تزهالك تعيش امير

احتفى عدد من رواد الصفحات الليبية على موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك« باليوم العالمي للكتاب الذي يوافق 23 أبريل من كل عام، 

وتنوعت طريقة االحتفاء عبر طرح أهم الكتب التي تمت قراءتها أو آخر كتاب 
قاموا بقراءته أو اإلشارة إلى النشاطات التي أقيمت في مدنهم ومناطقهم 

في مناسبة هذا اليوم العالمي للكتاب. 

#اليوم_العاملي_للكتاب 

»facebook« تطبيق جديد ينافس »Youz«

الجديد  األوروبــى  الخصوصية  قانون  معايير  ضوء  فى 
الذى سيدخل حيز التنفيذ فى أوروبا الشهر المقبل، أعلن 
تطبيق »واتس آب« عن تغييرات فى سياسة الخصوصية 
الخاصة به، وقرر تطبيق الدردشة المملوك لـ»فيسبوك« 
رفع الحد األدنى للسن المسموح الستخدامه فى أوروبا 

من 13 عاما إلى 16 عاما.
قمت  إذا  األميركى،   »Engadget« لموقع  ووفقا 

والخصوصية  الخدمة  سياسة  من  بالتحقق 
آب«  بـ»واتس  الخاصة  المحدثة  الجديدة 

اآلن  يتطلب  التطبيق  أن  ستاحظ 
عاما   16 مستخدمه  عمر  يكون  أن 
التطبيق  يعلن  لم  لكن  األقل،  على 
من  المطورون  سيتمكن  كيف  عن 
للعمر  األدنــى  الحد  أن  من  التحقق 

المطلوب للمستخدمين.
سوى  الجديدة  المعايير  تطبق  ولن 

أن  يعين  ما  أوروبا،  فى  المستخدمين  على 
الحد األدنى للسن لمسموح الستخدام »واتس آب« 

ألولئك الذين ال يعيشون فى أوروبا سيظل 13 عاما كما هو.
عنه  أعلن  الذى  الوحيد  التغيير  هو  هذا  يكن  ولم 
المقبلة  األسابيع  خــال  أنــه  كشف  بل  آب«،  ــس  »وات
يجمعها  التى  البيانات  بتنزيل  للمستخدمين  سيسمح 
الميزة  هذه  طرح  سيتم  للشركة  ووفقا  عليها،  لاطاع 
الجديدة المحددة للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم، 
وليس فقط فى أوروبا بأحدث إصدار من التطبيق الذى 

سيأتى قريبا.

»واتس آب« يحدد سن 
استخدام التطبيق في أوروبا

قال المخرج األميركي الشهير أوليفر ستون إن صناعة األفام انتهت في أميركا، وانتقد 
السياسة األمنية واالستخباراتية في باده.

استضافته  السينمائي، خال  الخمس عن مساره  األوسكار  وتحدث صاحب جوائز 
في مهرجان فجر السينمائي بالعاصمة اإليرانية طهران قائا إنه يصنع األفام التي 
تدعو للسام، وخاطب الحضور قائا »حافظوا على إنسانيتكم وال تفقدوها«، وفيما 

يخص السينما األميركية، يرى -مخرج الروائع مثل »باتون« 
 )1987( و»وول ستريت«   )1991( كي«  أف  و»جي   )1986(
و»وول ستريت.. المال ال ينام أبدا« )2010( و»نيكسون« 
الرئيس جورج بوش أن  )2008( عن  )1995( و»دابليو« 
صناعة األفام بباده انتهت وأنه سيكون محظوظا لو 

تمكن من إنتاج فيلم آخر في هوليود.
وعرج ستون إلى الحديث عن الوثائقي الذي أنتجه 
عن الرئيس الروسي فاديمير بوتين )2017( وقال 
في  منبها  لعمله،  مراجعة  أي  منه  يطلب  لم  إنه 
السياق ذاته إلى أن حواره مع بوتين تم باعتباره 

صانع أفام وليس صحفيا.
روسيا،  مع  األميركي  اإلعام  تعامل  وانتقد 
قائا إنه لم يجد أسوأ من الصحافة األميركية 

في تناولها للشأن الروسي.
وحول موضوع فيلمه المميز عن العميل االستخباراتي 

السابق إدوارد سنودن )2016( كشف ستون أنه كان بمثابة كابوس بالنسبة 
له، ألن جميع الممولين تحاشوا دعم الفيلم، مبينا أنه التقى سنودن مرات في موسكو، 

وقد قدم له هذا األخير استشارات في مجاالت تقنية تتعلق بالفيلم.
وحاول الفيلم حسب مخرجه توضيح الدوافع التي أدت سنودن للقيام بما قام به، 
السياسة  وانتقد  القومي،  بأمنهم  وأضر  خائنا  يعتبرونه  األميركيين  من  كثيرا  ألن 
األمنية واالستخباراتية األميركية، وقال إن األميركيين يظنون أن أجهزتهم تعرف ما ال 

يعرفونه، وهذا »محض هراء« بدليل ما وقع في الـ 11 من سبتمبر 2001.

أعلن موقع »تويتر« عن تقريره المالى للربع األول من 
العام الجارى، إذ تجاوزت أرباحه توقعات وول ستريت، 
وبلغت اإليرادات 665 مليون دوالر فى األشهر الثالثة 

األولى من عام 2018، بزيادة قدرها 21 ٪ عن نفس 
الفترة من العام الماضى.

ووفقا لموقع »بيزنس إنسايدر« البريطانى، بلغ 
متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريا 336 

مليون، بزيادة قدرها 3 ٪ على أساس سنوى.
وقال جاك دورسى، الرئيس التنفيذى لشركة »تويتر«، 

إنها بداية قوية لعام 2018، إذ ارتفعت أسهم »تويتر« 
إلى ٪13 بعد إعالن الشركة عن أرباحها.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● أطفال طبرق يتضامنون مع أطفال تاورغاء 25 أبريل 2018.

كلمة1000

آخر كتاب قمت بقراءته هو كتاب »إسالم 
السوق« للباحث باتريك هايني. 

 Abdallah Elshabrawy 

الرواية األخيرة التي قرأتها كانت 
»زرايب العبيد« للكاتبة الليبية نجوى 
شتوان، تحكي عن خفايا ما يمسى 
بـ»زرايب العبيد« في بنغازي، وعن 

عالم من القهر والظلم لبشر ذنبهم 
الوحيد أنهم من ذوي البشرة الداكنة.

 Khulood Yahia 

أوليفر ستون: صناعة 
السينما بأميركا انتهت

آخر رواية قرأتها 
والمرشحة للقائمة 

القصيرة للجائزة العربية 
)الحالة الحرجة للمدعو 
ك( لعزيز محمد، رواية 
عن االنتماء تجمع بين 
العمق والبساطة، إذ 
تعالج قضايا وجودية 
هامة بحبكة شديدة 

البساطة. 

Marwan Tashani

بالنسبة لي آخر كتاب 
انتهيت منه خارج التخصص 

كانت رواية »نادي 
السيارات« لعالء األسواني. 

 
Abeir Imneina

الكتاب األخير الذي قمت 
بقراءته هو كتاب الخيال 
السياسي لإلسالميين ما 
قبل الدولة وما بعدها.

  Tareg Elnamer 

جديدة  ميزة  ــات«  ش »ســنــاب  شركة  طرحت 
 »shoppable« تسمى  المعزز  الواقع  لعدسات 
تعد  بحيث  العالم،  أنحاء  جميع  في  للمعلنين 
بمثابة   »Shoppable AR Lenses« ميزة 
امتداد ألنواع إعانات سناب شات الحالية القابلة 
التفاعل  التسويق  لجهات  تتيح  والتي  للتسوق 
شات،  سناب  خال  من  المحتملين  العماء  مع 
بحيث أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق التراسل 
الفيديوي التسوق اآلن مباشرة من دون الحاجة 

إلى مغادرة التطبيق.
كمنصة  مكانتها  تعزيز  شات  سناب  وتحاول 
قامت  حيث  المعزز،  الواقع  تسويق  في  رائــدة 
العدسات  ميزة  بطرح   2015 عام  في  الشركة 
القائمة على خوارزميات تعلم اآللة، والتي سمحت 
من  بأنفسهم  الصور  بمشاركة  للمستخدمين 
خال تأثيرات غير تقليدية مزروعة على وجوههم، 
وقدم سناب شات الحقا عدسات إعانية للمعلنين، 

على  فعال  بشكل  المستخدمين  تشجع  والتي 
تركيب اإلعانات على صور السيلفي.

ويتمكن المعلنون اآلن من تضمين زر »تسوق 
اآلن« على العدسات الدعائية الخاصة بهم التي 

مثل  ــراءات،  اإلج من  عدد  تنفيذ  يمكنها 
أحد  بزيارة  للمستخدمين  السماح 

فيديو  مشاهدة  أو  الويب  مواقع 
ترويجي أو تثبيت أحد التطبيقات، 
كل ذلك داخل التطبيق مع خيارات 

لــشراء المــنتجات مبـــاشرة، 
ويتواجد في الوقت الحالي 
ــع عـــامـــات تــجــاريــة  ــ أرب

هي  الميزة  هذه  في  مشاركة 
 STX و   King و   Clairol«

Enterو  ta inment
.»Adidas

الميزة  هذه  وتأتي 

بعد مرور بضعة أشهر من إطاق سناب شات 
 ،»Lens Studio« ألول تطبيق سطح مكتب، وهو
الذي يتيح ألي شخص إنشاء عدسات واقع معزز 
إمكانية  مؤخرا  الشركة  افتتحت  كما  به،  خاصة 
تطبيقات  برمجة  واجــهــة  استخدام 
التسويق »API« لجميع المطورين، 
طرف  مــطــور  ألي  يسمح  مما 
ثالث تقديم إعانات نيابة عن 

العامات التجارية والوكاالت.
إطاق  عملية  وتغذي 
دوافع  الجديدة  الميزة 
النطاق  واسعة  الشركة 
الـــمـــزيـــد من  ــذب  ــجـ لـ
المعلنين، مــــع وعــــود 
ــذب انــتــبــاه  ــجـــ ب
العمرية  الشريحة 
ــا،  ــن األصــــغــــر س

الوقت  في  المعزز  الواقع  تقنيات  تتواجد  بحيث 
التكنولوجي،  الطيف  أنحاء  جميع  ضمن  الحالي 
وكان التطبيق يحاول استثمار هذا األمر بشكل 
 3D مؤخرا  أطلقت  المثال،  سبيل  وعلى  كبير، 
االفتراضية  النسخة  الذي ينقل   »»Friendmojis

للمستخدم وصديقه إلى عالم الواقع المعزز.
مليون   70 مــن  أكثر  إن  الشركة  وقــالــت 
بالعدسات  يلعبون  مستخدميها  من  مستخدم 
ثاث  بمعدل  يوم،  كل  كاميرا سناب شات  في 
مشاركة  مع  يوم،  كل  اللعب  وقت  من  دقائق 
أشكال  من  شكا  تتضمن  لقطة  مليون   250
الترويج  على  الشركة  وتحرص  المعزز،  الواقع 
المعلنين  من  تريد  ألنها  اإلحصائيات  لهذه 
التحدث  المسوقون  يريد  حين  في  االنضمام، 
لكون  وتبعا  الخاصة،  بلغتهم  األلفية  جيل  إلى 
الحديث بلغة الواقع المعزز يزداد، فذلك يعني 

أن عدسات الواقع المعزز مثمرة.

»تويتر« يحطم التوقعات 
ويعلن عن أرباح 665 مليون 

دوالر للربع األول من 2018



مؤشرات  والدولة  النواب  مجلسي  رئيسي  لقاء  رفع 
التفاؤل،  مستوى  إلى  ليبيا  في  السياسية  العملية 
توافق  إحــداث  على  المراقبون  إزاءه  يراهن  حيث 
بشأن تعديالت تجرى على االتفاق السياسي، تكون 
على  استفتاء  إلى  الذهاب  طريق  في  أولية  خطوة 
رئاسية  انتخابات  إجراء  ثم  ومن  الدستور،  دة  مسوَّ
الخطة  وفق  الجاري،  العام  نهاية  قبل  وبرلمانية 

األممية التي طرحت في 20 سبتمبر الماضي.
للمستشار  بـ»اإليجابي«  وصف  الذي  اللقاء  وجاء 
شهد  الذي  البلد  في  المشري،  وخالد  صالح  عقيلة 
قبل  السياسيين  الفرقاء  بين  الصخيرات  اتفاق  إقرار 
المشهد  تسود  ضبابية  ظل  في  عامين  من  أكثر 
قائد  غياب  سببه  ارتباك  خلفية  على  حاليًا،  الليبي 
الجيش المشير خليفة حفتر وعوامل أخرى ربما تهدد 

خارطة الطريق األممية المكونة من ثالث خطوات.
المشري  لخالد  فعلية  تحركات  أول  اللقاء  ويعتبر 
بداية  رئيسًا  للدولة  األعلى  المجلس  انتخبه  الذي 
الذي  السويحلي  الرحمن  لعبد  خلفًا  الجاري  الشهر 
العام  آخرهما  المجلس في دورتين سابقتين  ترأس 
بالمخاوف،  محاطة  جديدة  مهمة  ليتولى   ،2016
المفاوضات  إلنقاذ  فرصة  المغرب  لقاء  يكون  فهل 

السياسية ومناقشات تعديل االتفاق السياسي؟.
حكومة وحدة وطنية بنهاية 2018

لقاء  انتهى  الرسمية،  التصريحات  صعيد  على 
من  جــديــدة  النطالقة  تؤصل  بنتائج  المغرب 
المشاورات، يتوقع المراقبون أن تنتهي بانفراجة في 
النواب  مجلس  رئيس  أن  السيما  السياسية،  األزمة 
 ،2018 نهاية  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  توقع 
قبيل  سال،  الرباط-  بمطار  للصحفيين  تحدث  حيث 
مغادرته المغرب وفقما نقلت وكالة »األناضول«، إذ 
جاءت تصريحاته تفاؤاًل حين ذهب إلى أنه »بنهاية 
وتشكل  ليبيا،  في  المشاكل  ستحل  العام،  هــذا 

حكومة وحدة وطنية واحدة«
أن  المغرب  من  رسميًا  طلبه  إلى  عقيلة  وأشار 
تحث األطراف الليبية، ومبعوث األمم المتحدة لليبيا 
لتعديل  المطلوب  الحل  على »سرعة  غسان سالمة، 
الراهنة«،  أزمتها  من  ليبيا  لتمر  السياسي،  االتفاق 
الليبي،  بالملف  متزايد  مغربي  اهتمام  عن  متحدثًا 
السياسية  ــة  األزم حل  على  المساعدة  في  رغبة 
أكثر  ريادي  دور  للمغرب  »يكون  أن  متوقعًا  بالبالد، 
الوقت  في  واصفًا  ليبيا«،  مع  بالعالقات  يتعلق  فيما 

نفسه زياته إلى الرباط بـ»الناجحة«.
االجتماع  دبلوماسي  مصدر  وصــف  ذلــك،  إلــى 
اتفقا  والمشري  صالح  أن  إلى  الفتًا  بـ»الموفق«، 
االتفاق  تعديل  لمناقشة  حوار  لجنتي  تشكيل  على 
السياسي بأسرع وقت، فيما رحب عقيلة صالح بلقاء 
االتفاق  تعديل  المشري في »طبرق«، مطالبًا بدعم 

السياسي وفق مقترح غسان سالمة.
اإلثنين  صحفي  مؤتمر  ــالل  خ عقيلة  وقـــال 
لنا  بالنسبة  »المطالب  الرباط:  المغربية  بالعاصمة 
اقترحه  الذي  بالتعديل  السياسي  االتفاق  دعم  هي 
مجلس  واعتمده  سالمة  غسان  األممي  المبعوث 
النواب، ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق 
من  التنفيذية  السلطة  »تعديل  إلى  الفتًا  عليه«، 
تتولى  للحكومة  رئيس  إلى  إضافة  ونائبين  رئيس 

الشأن الليبي وتحل مشاكل المواطنين«.
أعلن  »المشري  عقيلة:  قال  المشري  لقاء  وحول 
نرحب  ونحن  طبرق،  في  إلينا  يأتي  أن  توليه  منذ 
به للقاء في طبرق، ونحن أخوة وليس بيننا عداوة، 
النختلف  نحن  ليبيا،  مصلحة  أجل  من  خالف  وهناك 
اإلجراءات وسيتم  ربما نختلف على بعض  ليبيا  على 

اللقاء«.
لقاء وفد مصراتة

عضو  وصف  عندما  وضوحًا  أكثر  باتت  االنفراجة 
باشاغا  فتحي  الحوار  لجنة  وعضو  النواب  مجلس 
النواب  مجلس  برئيس  مصراتة،  نواب  وفد  لقاء 
تناول  اللقاء  أن  مؤكدًا  بـ»اإليجابي«،  المغرب  في 

3 قضايا أساسية »سياسية، واجتماعية، ووطنية«.

»الــوســط«،  إلــى  تصريحات  في  باشاغا  ــال  وق
الثالثاء، إن اللقاء ُأعد له منذ فترة، حيث كانت هناك 
في  لعقده  صالح،  عقيلة  المستشار  مع  اتصاالت 
دون  حالت  السياسية  الظروف  أن  إال  طبرق،  مدينة 
المبادرة  بهذه  تقدمت  المغرب  أن  مؤكدًا  ذلك، 
التي وافقنا عليها، نظرًا لدور الرباط اإليجابي وعدم 
تدخلها في الشأن الليبي بشكل سلبي، حيث ناقش 
اللقاء ثالث قضايا أساسية، أوالها الشأن السياسي، 
ليبيا  في  الخارجي  التدخل  بحث  تم  أنــه  مؤكدًا 

وانعدام الدولة وكيفية إصالح األمر.
وقال عضو مجلس النواب: »تناول المحور الثالث 
انقسام  عن  تحدثنا  حيث  الوطني  الشق  اللقاء،  في 
اإلصالح  إعادة  وكيفية  الدولة  وانعدام  المؤسسات 
الوطن  مصلحة  أجل  من  الدولة  هياكل  ولملمة 
والمواطن، كما تم الحديث عن دور مجلس النواب«، 
المقاطعين  النواب  من  رغبة  »هناك  أن  مؤكدًا 
من  تجاوبًا  القى  الذي  األمر  بالمجلس،  لاللتحاق 
مفتوح  المجلس  باب  قائاًل:  النواب  مجلس  رئيس 
بأهالي  اجتماعية  »زيارة  ثمة  بأن  منوهًا  للجميع«، 
المصالحة  لدعم  الشرقية  والمنطقة  طبرق  مدينة 

الوطنية«.
الجيش لم يشارك

باسم  الرسمي  الناطق  نفى  سبق  مما  خالف  على 
المسماري،  أحمد  العميد  للجيش،  العامة  القيادة 
التي  االجتماعات  مندوب حضور  أي  تكليف  األربعاء، 
بموقع  الرسمي  عبر حسابه  المغرب، الفتًا  جرت في 
الجيش  قيادة  أن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
شكل  بأي  االجتماعات  هذه  في  تشارك  »لم  الليبي 
المتواترة  لألخبار  صحة  ال  وبالتالي  األشكال،  من 
لهذه  عنها  مندوب  بحضور  اإلعــالم  وسائل  على 

االجتماعات«.
يقلص الفجوة السياسية

المراقبون كان لهم رأى متباين، حيث اعتبر مصباح 
لقاء بين طرفي  أي  أن  النواب،  دومة، عضو مجلس 
في  وخطوة  إيجابيًا  حدثًا  يمثل  السياسي  االتفاق 
السيما  السياسية،  الفجوة  ويقلص  الوفاق،  اتجاه 
وصفها  التي  األممية  الرعاية  خارج  كان  اللقاء  أن 

أن  معتقدًا  ليبيا«،  في  عائقًا  تمثل  »أصبحت  بأنها 
اللقاء بمثابة بداية جديدة لتعديل، ومن ثم تفعيل 
االتفاق السياسي وتحفيز الجميع للوصول إلى توافق 

حقيقي.
مجلس  عضو  قلمة  صالح  أيــده  نفسها  األمــر 
سهلة  تكون  دائمًا  البداية  إن  قال  الذي  النواب، 
إلكمال  االستمرار  ولكن  الــلــقــاءات،  تلك  لمثل 
من  كثير  إلى  تحتاج  التي  الصعوبة،  يمثل  المشهد 
التنازالت والتضحيات والشفافية، وهو ما يتطلب أن 
تكون هناك لقاءات وزيارات أخرى موازية لدعم هذا 
المشهد اجتماعيًا وأمنيًا وعسكريًا من أجل الوصول 

إلى حكومة واحدة.
المناصب تقاسم 

الدباشي،  إبراهيم  استبعد  سبق  ما  خــالف  على 
أن يسهم  المتحدة،  األمم  السابق فى  ليبيا  مندوب 
لقاء عقيلة والمشري في حل األزمة، مدلاًل على ذلك 
فقط«،  المناصب  بـ»تقاسم  يهتمان  الطرفين  بأن 
أشهر  منذ  متفقان  والدولة  النواب  مضيًفا: »مجلسا 
على تقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، 
في  فشال  ولكنهما  المجلس  عن  الحكومة  وفصل 
التنفيذ ألنهما لم يتفقا على تقسيم المناصب أو ما 
يسمونه آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس 

الحكومة«.
على  السياسيين  من  أكثر  كانوا  المراقبين  لكن 
األكاديمي  قال  حيث  اللقاء،  بنتائج  التفاؤل  مستوى 
الطريق  هو  الحوار  »إن  هيبة،  إبراهيم  الدكتور 
الموجود«،  السياسي  لالنسداد  حل  إليجاد  األقرب 
االتجاه  في  والمشري خطوة  عقيلة  »لقاء  أن  معتبرًا 
في  فعليًا  والبدأ  النظر  وجهات  لتقريب  الصحيح 
االتفاق  وإجراء تعديالت على  للحوار  الظروف  تهيئة 

السياسي الذي أوصل البالد إلى طريق مسدود«.
تغيير في الخريطة السياسية

السياسية  الخريطة  في  تغيير  عن  هيبة  وتحدث 
للدولة  األعلى  للمجلس  السابق  الرئيس  برحيل 
قائد  غياب  مع  بالتزامن  السويحلي،  عبدالرحمن 
بعد  يعرف  لم  الذي  حفتر  خليفة  المشير  الجيش 
قد  اعتبرها  مؤشرات  وهي  الصحية،  حالته  تطورات 

وقد  السياسية،  المعادلة  في  كبيرًا  تغييرًا  تحدث 
وتعديل  حلحلة  إيجاد  إلى  السياسية  األطراف  تدفع 

االتفاق السياسي.
تحتاج  التي  أهمية،  األكثر  النقطة  أن  إلى  وأشار 
لتهيئة  الدستور،  دة  بمسوَّ تتعلق  لحلها  تدخاًل 
اهتمام  إلى  »تحتاج  حيث  انتخابات،  إلجراء  الظروف 
دة  »المسوَّ أن  خاصة  المتحاورة،  ــراف  األط من 
بصيغتها الراهنة تحتوي على عيوب تدخل البالد في 
منوهًا  وسياسية«،  أهلية  وصراعات  سياسية  أزمات 
»مستقبل  بمسألة  يتعلق  اآلخر  الكبير  التحدي  بأن 

الجيش وقادته، التي تحتاج أبعادًا وطنية«.
بنفس مستوى التفاؤل السابق تحدث عمر نصر، 
وادي  في  المدني  المجتمع  بمؤسسات  الناشط 
جيدة  »خطوة  المغرب  لقاء  اعتبر  حيث  الشاطئ، 
ويخدم  المتعثرة  السياسية  العملية  مستوى  على 
التقارب والوصول لحل لألزمة«، رغم أنه اعتبر مجرد 
األهم  ولكن  إنجازًا،  ذاته  حد  في  »ليس  االجتماع 
اللقاء  إلى أن  العملية«، مشيرًا  هو مردوده ونتائجه 
أو تسوية  بـ »صفقة  ما وصفها  إلى  الباب  يفتح  قد 

سياسية«، تؤدي إلى حلحلة األزمة.
وأشار إلى أن مقياس نتائج االجتماع متوقف على 
بينها  ومن  العاقلة،  األمور  في  قدمًا  المضي  مدى 
الدستور،  دة  مسوَّ حول  االستفتاء  قانون  اعتماد 
الدستوري،  باإلعالن  السياسي  االتفاق  وتضمين 
الرئاسي  المجلس  تقليص  مسألة  بشأن  والتوافق 

واعتماد حكومة موحدة.
سبها،  بجامعة  األستاد  البكاي،  امحمد  الدكتور 
لالتفاق  إيجابية  »خطوة  المغرب  اجتماع  إن  قال 
الذي  الجمود  من  السياسية  بالعملية  الدفع  على 
الضعيف  والدور  إقليمية،  دول  رغبة  بسبب  صابها، 
الدخول  أنه »ال يمكن  إلى  للمبعوث األممي«، الفتًا 
اللقاء إال من خالل لجان مختصة، على  في تفاصيل 
وتقديم  العام،  الرأي  أمام  بالمصارحة  تنتهي  أن 
تنازالت حقيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل رفع 

البسطاء«. معاناة 
امحمد العجيلي، األستاد بجامعة سبها، يقول إنه 
»حال خلص نوايا الطرفين وتحليا بروح المسؤولية 
والدولية  األقليمية  األجندات  من  وتخلصا  الوطنية 
والجهوية،  الشخصية  أطماعهما  عــن  وتخليا 

فسيكون هناك انفراج في األزمة«.
لقاء موسع قريبًا في طبرق

قزيط،  أبوالقاسم  للدولة  األعلى  المجلس  عضو 
قال إن اللقاء يمهد للقاء مصالحة آخر موسع خالل 
األيام المقبلة في مدينة طبرق شرق ليبيا، السيما 
الماضي  مارس  شهر  في  يكون  أن  مقررًا  كان  أنه 

طبرق. مدينة  في 
الذي  الليبية  الشخصيات  أحد  وهو  قزيط،  وأضاف 
في  هناك  »سيكون  والمشري،  عقيلة  لقاء  في  شارك 
األسابيع المقبلة لقاء واسع ومصالحة بين قبائل برقة 
ومصراتة يجرى اإلعداد له، مكانه طبرق وبرعاية رئيس 

مجلس النواب ونواب مدينة مصراتة«.
سبل  ناقش  المغرب  »لقاء  أن  قزيط  وأوضــح 
مؤسسات  وتوحيد  السياسي  االتــفــاق  تنفيد 
هيكلته«،  وإعــادة  الرئاسي  المجلس  وتقليص 
يطمح  ال  السياسي  إطاره  في  »اللقاء  أن  مؤكدًا 
الرسمية  المؤسسات  عن  بدياًل  يكون  أن  مطلقًا 
مجلس  وهي  السياسي،  الشأن  بها  يناط  التي 

الدولة«. ومجلس  النواب 
لهذا  األساسي  »الطموح  أن  قزيط  أكد  كما 
رافــدًا  يــكــون  أن  السياسي  ــاره  إطـ فــي  اللقاء 
إنجاز  على  ومساعدتها  الرسمية  للمؤسسات 
مهامها وتحقيق التوافق السياسي، كما نص عليه 
يسعى  االجتماعي  شقة  و»في  الصخيرات«  اتفاق 
للمصالحة  الطريق  وتعبيد  اإلعــداد  إلى  اللقاء 
عمومًا،  والغرب  الشرق  بين  الصدع  ورأب  الوطنية 
لمصالحة  واإلعــداد  خصوصًا،  مصراتة  والشرق 

األيام«. قادم  حافلة في مدينة طبرق في 
وكان المبعوث األممي غسان سالمة طرح خطة 
المضي  أجل  من  الماضي،  سبتمبر   20 في  عمل 
ليبيا،  في  السياسية  العملية  إحياء  إلعادة  قدمًا 
السياسي،  االتفاق  بتعديل  تبدأ  مراحل  ثالث  عبر 
للبالد؛  دائم  دستور  إلقرار  جامع  مؤتمر  وتنظيم 

ورئاسية. تشريعية  انتخابات  إلجراء  استعدادًا 
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تفاؤل مبشاورات عقيلة واملشري

عقيلة صالح: بنهاية هذا العام ستحل املشاكل في ليبيا وتشكل حكومة وحدة وطنية
القاهرة، سبها - محمود غريب، 

جيهان الجازوي، رمضان كرنفودة

كشفت رئيسة مجلس إدارة منظمة »نبض ليبيا للسالم والتنمية« ليلى سويسي، 
تفاصيل مبادرة العودة اآلمنة للمهجرين خارج ليبيا، التي جاءت كأحد مخرجات 
النقاش المجتمعي داخل الصالون الثقافي الذي دشنته المؤسسة مؤخرًا، الفتة إلى 
بدء اإلجراءات الفعلية للعودة اآلمنة للمهجرين من خالل تشكيل لجنة عليا ولجان 
والسفارات  الرسمية  الجهات  مع  والتواصل  الحصر  بمهام  فرعية تضطلع  أخرى 

والقنصليات لوضع ترتيبات عاجلة لعودة الراغبين من الليبيين في الخارج.
وأشارت سويسي إلى أن منظمة »نبض ليبيا للسالم والتنمية« أسست صالونًا 
ثافيًا يضم نحبة من الليبيين في كافة المجاالت، وبمختلف التوجهات األيديولوجية 
والصحفيين  المثقفين  من  عدد  أكبر  وإشــراك  الحوار  باب  لفتح  أولى  كخطوة 
واإلعالميين وشخصيات سياسية، وممثلين عن مجلس النواب والمجلس األعلى 

للدولة، وحكومة الوفاق، باإلضافة إلى قادة عسكريين.
بهدف  اإللكتروني،  »فايبر«  تطبيق  عبر  تدشينه  جرى  الصالون  أن  وأضافت 
التجمع  أن  على  مشددة  المسافات،  تباعد  رغم  الليبين  من  قدر  أكبر  تجميع 
الجديد يرفض سياسة اإلقصاء، ويقوم على مبدأ »مد اليد للجميع للمصافحة«، 
حول  للنقاش  أسبوعيًا  والجمعة  الخميس  يومي  حدد  الصالون  أن  إلى  الفتة 
قضية مهمة بالنسبة لليبيين، عبر الغرفة اإللكترونية، الفتة إلى أن النقاش بدأ 
بقضية المهجرين الليبيين في الخارج، وهي القضية التي خصص لها أكثر من 
أربعة أسابيع متواصلة للحوار ألهميته الكبرى، وتداخل بعض المهجرين خارج 
البالد، الذين تحدثوا عن معاناتهم ألنهم أصدق من يتحدث عن حالتهم دون 
وساطة. وتابعت أن الفعاليات السابقة أسفرت عن وجود فكرة »الملتقى الوطني 
اإللكتروني« المنبثق من مؤسسة »نبض ليبيا للسالم والتنمية«، الذي تأسس 
من أجل ضمان عودة آمنة للمهجرين الليبيين في الخارج؛ ولضمان عودة طوعية 

للمهجرين خارج الوطن.
عملية  مبادرات  عدة  تبنوا  المؤسسة  في  المشاركين  أن  وأوضحت سويسي 
اآلمنة  العودة  رأسها  على  تفصيلية  نقاط  وإقرار  اإللكترونية،  المنصة  تتجاوز 
للمهجرين، حيث جرى االتفاق على أن تتولى السلطات المختصة حصر المهجرين 
بحسب الدول المهجرين فيها حاليًا، والعمل على تسوية أوضاعهم الوظيفية، حتى 

يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الحياتية االعتيادية.
كما تشمل اإلجراءات التي جرى االتفاق عليها أن تقوم األجهزة األمنية الرسمية 
بتسوية أوضاع المهجرين األمنية إلزالة أي مخاوف لديهم، والتنسيق مع البلديات 
بالمرضى  الصحية  والعناية  آمنة وسلسة،  االجتماعية لضمان عودة  والمجالس 
غير القادرين على تحمل نفقات العالج وعالجهم على حساب الدولة، واالهتمام 

بالمسجونين »رجال ونساء« في سجون خارج ليبيا، ودفع الغرامات التي تسبب عدم 
تحديدها في إيداعهم في السجون، ونقلهم لقضاء عقوباتهم في السجون الليبية 

وفقًا لإلجراءات المعهودة.
وأشارت إلى أنه جرى االتفاق على تمكين التالميذ والطلبة الليبيين المتواجدين 
نفقات دراستهم، وذلك بتسوية  المدارس وتحمل  االنتظام في  ليبيا من  خارج 
االلتزامات المالية عليهم، التي تحول دون انتظامهم في الدراسة، باإلضافة إلى 
التأكيد على تفعيل اتفاقية الحريات األربع بين ليبيا ودول الجوار »العمل واإلقامة 
والتنقل والتملك«، والتواصل مع بعثة األمم المتحدة لتقوم بالمساهمة في توفير 
الرعاية النفسية للمهجرين من خالل المنظمات المتخصصة التي تدعمها بالدول 

المتواجد بها مهجرون ليبيون.
وتضمنت البنود توفير غطاء أمني ونفسي وظروف مالئمة لعودة المهجرين، 
خاصة النساء واألطفال، والتواصل مع التنظيمات االجتماعية المهتمة بالمصالحة 
ورأب الصدع وحقهم على المساهمة في هذا العمل الوطني والمبادرة بتشجيع 
أبنائهم وبناتهم للعودة وتمكينهم من بيوتهم وممتلكاتهم، وتعويضهم عما 
لحق بهم من ضرر، والعمل على إعادة تشكيل هيئة تقصي الحقائق وفقًا ألحكام 
القانون رقم )29( بشأن العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية ودعمها بكوادر 

تتمتع بالكفاءة والرغبة في العمل في هذا المشروع الوطني.
الحقائق،  تقصي  لجنة  إلى  تضاف  مختصة  لجنة  تشكيل  اقتراح  إلى  ولفتت 
بعضوية كل من عضو عن األجهزة األمنية من كل منطقة لها مهجرون بالخارج، 
األعلى  بالمجلس  الحوار  لجنة  ورئيس  النواب،  بمجلس  الحوار  لجنة  ورئيس 

للدولة، ورئيس لجنة المهجرين والنازحين بالمجلس الرئاسي، وممثل عن وزارة 
المهجرين والنازحين، وممثلين عن جمعيات الصداقة مع الدول التي يتواجد بها 
مهجرون ليبيون، وعضو ترشحه منظمة »نبض ليبيا للسالم والتنمية«، باإلضافة 

إلى عدد من الخبراء المختصين.
حصول  تسهيل  في  تتمثل  المستقبلية  الخطوات  أن  سويسي  وأضافت 
المهجرين على كافة المستندات والوثائق الرسمية واألوراق الثبوتية، مثل الرقم 

الوطني، وجوازات السفر، والكتيبات العائلية.
وقالت إن المشاركين اقترحوا التشاور مع عديد الشخصيات النخبوية اإليجابية 
لوضع  عليا  لجنة  تشكيل  بضرورة  أوصوا  الذين  الثقافي،  بالصالون  الفاعلة 
الترتيبات العاجلة لعودة آمنة للمهجرين بالخارج، تتكون من وزير الدولة لشؤون 
المهجرين والنازحين يوسف جاللى رئيسًا، ورئيس منظمة نبض ليبيا للسالم 

والتنمية ليلى سويسي نائبًا للرئيس.
المهجرين  إلعادة  العليا  اللجنة  رئيس  تضم  العليا  اللجنة  أن  إلى  وأشارت 
بالمجلس الرئاسي فاضل جبران، ورئيس لجنة الحوار بالمجلس األعلى للدولة 
موسى فرج، ورئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة المكلف حسن أونيس، 
ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السالم نصية، ومستشار شؤون اإلعالم 
بالمجلس الرئاسي علي جبريل، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية واإلدارية 
حسام الحداد، الفتة إلى أن تلك اللجنة ستقوم بتشكيل لجنة فرعية، تشمل في 
عضويتها الجمعيات والفعاليات والسفارات التي تحتوي على مهجرين وتحديدًا في 

ساحة مصر وتونس والمغرب كمرحله أولى.
وأضافت أن مهام اللجنة العليا لإلعادة اآلمنة للمهجرين واختصاصاتها، تتمثل في 
إعداد كافة الترتيبات المتعلقة بالمهجرين بالخارج وحصرهم بكامل فئاتهم، واعتماد 
آلية آمنة تنظيمية وتفعيلية لهم، وتسعى المنظمة تمهيداً لعودتهم والتواصل عبر 
الجهات األمنية بطرابلس ونواحيها، باإلضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية وتحديد 
مهامها واإلشراف عليها، والتواصل مع المؤسسات والجهات االعتبارية داخل الدولة 
لتذليل أية عقبات تعيق عودة المهجرين، ومتابعة وتدليل كافة إجراءاتهم اإلدارية 

والمادية والمعيشية واألمنية.
وقالت إن منظمة »نبض ليبيا للسالم والتنمية« بدأت فعليًا التواصل مع عدد 
من المهجرين، كخطوة أولية بالموجودين في األراضي المصرية، ممن لديهم 
الحياة  في  دمجهم  وإعادة  اآلمنة،  العودة  ضمانات  توفير  مع  العودة  في  رغبة 
االجتماعية من خالل تصفية أمورهم العالقة في أعمالهم األصلية واإلفراج عن 
رواتبهم المتوقفة خاصة، وغيرها من الموضوعات، وجاٍر حاليا التنسيق مع كل 
الجهات المسؤولة ومنها األمنية، الفتة إلى أن المهجرين ينقسمون إلى أكثر من 
مجموعة، منهم المهجرون بعد 2011، وآخرون مهجرون بعد ما يعرف بـ»عملية 

فجر ليبيا« أو ما يسمى بـ»عملية الكرامة«.

مبادرة أهلية لـ »عودة آمنة« للمهجرين خارج ليبيا رئيسة منظمة »نبض ليبيا«
ليلى سويسي تتحدث عن تفاصيلها

الدباشي: مجلسا النواب والدولة متفقان منذ أشهر على تقليص املجلس الرئاسي لكنهما فشال في التنفيذ

هل ينقذ »لقاء املغرب« املفاوضات السياسية؟

< ليلى سويسي

< عقيلة صالح والحبيب المالكي رئيس مجلس النوب المغربي<  خالد المشري خالل أحد لقاءاته في المغرب

< محمد صالح ابته  < الدباشي < مصباح دومة

قضايا   3 تــنــاول  ــنــواب  ال مجلس  رئــيــس  بــاشــاغــا:  فتحي 
ووطنية واجتماعية  سياسية  أساسية.. 

مصباح دومة: اللقاء بين طرفي االتفاق السياسي يمثل حدثاً 
إيجابياً  وخطوة في اتجاه الوفاق.. ويقلص الفجوة السياسية
ومصراتة  برقة  قبائل  بين  موسع  مصالحة  لقاء  قزيط: 

طبرق في  المقبلة  األسابيع 

جلنة عليا تعكف على وضع ترتيبات عاجلة 
العودة لتسهيل  تنظيمياً  آمنة  آلية  واعتماد 

لعودة  مالئمة  وظــروف  ونفسي  أمني  غطاء  توفير 
من  ومتكينهم  واألطــفــال  الــنــســاء  خــاصــة  املــهــجــريــن 

من ضرر بهم  عما حلق  وتعويضهم  وممتلكاتهم  بيوتهم 

القاهرة - أسماء بن سعيد



سرت  مدينة  فــي  التنفيذية  األجــهــزة  ــدأت  ب
رمضان  لشهر  استعدادا  مكثفة  استعدادات 
والخدمات  النقدية  السيولة  لتوفير  المبارك، 
االرتفاعات  من  الحد  إلى  باإلضافة  السلعية، 
بلدية  عميد  وعــقــد  لــأســعــار،  المتواصلة 
مع  األربعاء،  اجتماعا  المعداني،  مختار  سرت، 
بالمدينة  االجتماعي  التواصل  لجنة  رئيس 
إلى  تطرق  الذي  االجتماع  وهو  الهادي؛  سالم 
على  وتوزيعها  النقدية  السيولة  توفير  بحث 

المواطنين قبل شهر رمضان المقبل.
البلدي، محمد  بالمجلس  الناطق باسم  وقال 
لبحث  االجتماع خصص  إن  لـ»الوسط«  األميل، 
التجارية  للمصارف  النقدية  السيولة  توفير  ملف 
التي  والعراقيل  والمشاكل  رمضان،  شهر  قبل 

تواجه عملية توزيعها على المواطنين.
مختار  بلدية سرت،  عميد  أن  األميل  وأضاف 
مديري  إلــى  الــدعــوة  توجيه  قــرر  المعداني، 
لالجتماع؛  بالمدينة  العاملة  التجارية  المصارف 
إلى  ستصل  التي  النقدية  السيولة  ملف  لبحث 

مصارف المدينة خالل األيام المقبلة.
بمكتب  فني  مصدر  قال  نفسه  اإلطار  وفي 
ســرت،  فــي  ليبيا«  »هــاتــف  شركة  اتــصــاالت 
هاتف  خط   5400 تشغيل  جرى  إنه  األربعاء، 

أرضي بالمدينة، من أصل 10 آالف هاتف، في 
المدينة،  في  األساسية  الخدمات  توفير  إطار 
اإلجمالية  السعة  إن  لـ»الوسط«  المصدر  وقال 
خط،  آالف   10 تبلغ  بسرت  الهاتفي  للمقسم 
تدمير  نتيجة  متوقف  خط   5000 قرابة  وإن 
المدينة  تحرير  حرب  خالل  المحطات  من  عدد 

من تنظيم »داعش«.
وأشار المصدر إلى أن قرابة 5000 خط تعمل 
بنظام خدمات اإلنترنت وشبكة الـ»دي سي إل«، 

الفتا إلى أن تشغيل الخطوط جاء بفضل جهود 
عقب  الصيانة،  بأعمال  قاموا  الذين  الفنيين 
عودة سكان المدينة إلى بيوتهم العام الماضي.

التنفيذية  وفي صعيد متصل تعكف األجهزة 
المواطنين  مع  نشب  الــذي  الخالف  حل  على 
قوائم  فــي  المدمرة  منازلهم  إدراج  بشأن 
بريطانيا  سفير  زيارة  مع  بالتزامن  التعويضات، 

لدى ليبيا فرانك بيكر المدينة.
وحدة  ـــ656  ال العمارات  سكان  نظم  وفيما 

إدراج  عدم  على  احتجاجا  وقفة،  بسرت  سكنية 
منازلهم المدمرة في قوائم التعويضات، استمع 
السفير إلى المحتجين الذين أخبروه بمطالبهم 
بسبب  لهم،  تعويضات  صــرف  فــي  الممثلة 
تضرر وتدمير منازلهم خالل الحرب على تنظيم 

»داعش« في سرت.
في  الحي  سكان  من  المحتجين  أحد  وقــال 
المساكن  أصحاب  إن  »الوسط«  إلى  تصريحات 
يطالبون  سكنية  وحــدة  ـــ656  ال العمارات  في 
بضرورة  واإلسكان  والمرافق  البلدي  المجلس 
إدراج منازلهم ضمن قوائم المتضررين، الذين 
تحرير  حرب  خالل  تضررت  أو  منازلهم  دمرت 

المدينة، أسوة بباقي األحياء.
المواطنين  من  عــدد  الوقفة  في  وشــارك 
للمطالبة  شعارات  ورفعوا  أطفالهم،  بصحبة 
عاجل،  بشكل  لمنازلهم  المالي  بالتعويض 
المجاور  الساحلي  بالطريق  باالعتصام  وهددوا 

الحي وإغالق الطريق.
على  بــالده  إن  البريطاني  السفير  وقــال 
ودعم  ســرت،  إعمار  في  للمساهمة  استعداد 
التعليمية  المؤسسات  وصيانة  األمنية  األجهزة 
عقد  بعدما  وذلك  االقتصاد،  وإنعاش  والصحية 
الشهر  المعداني،  مختار  ســرت،  بلدية  عميد 
الماضي اجتماعا مع لجنة تمثل أصحاب الشقق 
السكنية بعمارة »ليبيا للتأمين«، لتعويضهم عما 

لحق بشققهم خالل حرب 2011.

خالد  للدولة،  األعــلــى  المجلس  رئيس  قــال 
الــوطــنــي  الـــوفـــاق  حــكــومــة  إن  ــري،  ــش ــم ال
واالقتصادية  المالية  السيادية  والمؤسسات 
تعمل  للدولة،  األعلى  المجلس  من  وبدعم 
االقتصادية  اإلصالحات  من  جملة  تنفيذ  على 
وتحسين  المواطن  المعاناة عن  لرفع  والمالية، 
إلى  الليبي  االقتصاد  وإعادة  الخدمات،  مستوى 

ما كان عليه في السابق.
أمام  يتحدث  كــان  ــذي  ال المشري،  وأشــار 
العربي  األفريقي  االقتصادي  البرلماني  المنتدى 
ليبيا  أن  إلى  المغربية،  المملكة  في  أقيم  الذي 
ستكون جزءا من الشبكة البرلمانية حول األمن 
والشبكة  العربي،  والعالم  أفريقيا  في  الغذائي 
أفريقيا  في  األعمال  ورجــال  للنساء  البرلمانية 

والعالم العربي.
يمكن  كبيرا  دورا  لليبيا  أن  المشري  وأضاف 
والتكامل  التجاري  التبادل  تحقيق  في  تلعبه  أن 
االقتصادي؛ نظرا لما تتمتع به من مزايا تنافسية 
كبيرة، فهي تقع في وسط الشمال األفريقي؛ مما 

يجعلها بوابة ألفريقيا مع العالم الخارجي.
وأوضح أن ليبيا تتمتع بوفرة في رأس المال 
للعمالة  قادرة على »توفير فرص عمل  تجعلها 
األفريقية والعربية مما يسهل في تقليل الهجرة 
االستثمارية  المشاريع  وتطوير  الشرعية،  غير 
للدولة الليبية ولمواطنيها، وتفعيلها في الدول 
األفريقية والعربية، وتوفير الفرص االستثمارية 

للدول األفريقية والعربية وللمستثمرين األفارقة 
التسوية  اكتمال  شــرط  ليبيا،  فــي  والــعــرب 
وانعكاس  الليبية،  األطـــراف  بين  السياسية 
األمني  الوضعين  على  إيجابي  بشكل  ذلــك 

واالقتصادي في ليبيا«.
التعاون  توطيد  بـ»ضرورة  المشري  وطالب 
واألفريقية،  العربية  البلدان  بين  االقتصادي 
بالمستوى  والنهوض  التجاري  التبادل  وتعزيز 
أن  مــؤكــدا  وإقليميا«،  محليا  االقــتــصــادي 
إصدار  في  سيتمثل  كبرلمانيين،  نحن  »دورنا 

االقتصادي  التعاون  تسهل  التي  التشريعات 
التكامل وخلق فضاء  التجاري وتحقيق  والتبادل 
للتخطيط  أكبر  فرصة  وإعطاء  واحد،  اقتصادي 
االستراتيجي المتكامل على المستوى اإلقليمي، 
والتعرف على الخارطة االقتصادية واالستثمارية 
يسهل  مما  والعربية،  األفريقية  دولنا:  لجميع 
ــرص  الــبــحــث عــلــى مــكــامــن االســتــثــمــار وف
التجاري  التبادل  ــادة  زي على  ويشجع  العمل، 
والمساهمة في النهوض باالقتصاديات المحلية 
الخبرات  على  التعرف  إلى  باإلضافة  واإلقليمية، 
االقتصادية  المجاالت  في  والعربية  األفريقية 
خالل  من  االستفادة  وتتعزز  واالستثمارية، 
داعيا  والتقنية«،  المعرفة  ونقل  الخبرات  تبادل 
االقتصادي  البرلماني  المنتدى  في  المشاركين 
الفرص  على  للتعرف  ــعــربــي،  ال األفــريــقــي 

االستثمارية التي يتمتع بها االقتصاد الليبي.
ومنذ إطاحة معمر القذافي في العام 2011، 
واقتصادية،  اجتماعية  تحديات  ليبيا  تواجه 
الخدمات  مستوى  على  مباشر  بشكل  ــرت  أث
للمواطنين، خاصة مع تصاعدت حدة  المقدمة 
المصدر  الخام،  شحنات  وعرقلة  االشتباكات 

الرئيسي للدخل.
الصادرات  تعافت   ،2016 سبتمبر  في  لكن 
خالل  الخام  إنتاج  وارتفع  أخــرى  مرة  النفطية 
خالل  األعلى  هي  مستويات  إلى  الماضي  العام 
أربع سنوات، وهو ما شجع المؤسسات الرسمية 
لعقد شراكات  إقليمية ودولية  أبواب  إلى طرق 
مستوى  ورفـــع  للشباب  عمل  ــرص  ف لخلق 

الخدمات المقدمة.

أحمد  الرئاسي،  المجلس  رئيس  نائب  عقد 
معيتيق، جلسة مباحثات مع رئيس مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمية بندر الحجار، من أجل 
االستفادة من أنشطة وبرامج البنك في خلق 

برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا.
وفق  الحجار،  مع  معيتيق  مباحثات  جاءت 
إدارة التواصل واإلعالم بمجلس الوزراء، على 
هامش منتدى سراييفو لأعمال 2018، حيث 
جرى التطرق إلى سبل االستفادة من أنشطة 
برامج  لخلق  للتنمية  البنك اإلسالمي  وبرامج 
والتأكيد  ليبيا،  في  بالشباب  خاصة  تنموية 
دعم  فــي  بـــدوره  البنك  يضطلع  أن  على 
الصغرى  المشاريع  وتمكين  المشاريع،  هذه 
والمتوسطة اقتصاديا، لتعزيز مشاركتها في 

البناء والتطوير خالل المرحلة المقبلة.
منتدى  فعاليات  في  معيتيق،  وشـــارك 
البوسنة  بجمهورية   2018 لأعمال  سراييفو 
اقتصاد  واحد  »إقليم  شعار  تحت  والهرسك 
التكامل  تعزيز  إلــى  يهدف  ــذي  ال واحـــد«، 

االقتصادي.
بهدف  الليبي  الــوفــد  مشاركة  وتــأتــي 
االستفادة من تجربة السلطات البوسنية في 

مطلع  خالل  الصراع،  بعد  ما  مراحل  إدارة 
لتحسين  التي حققتها  والنجاحات  التسعينات 
في  المستدامة  التنمية  وتحقيق  االقتصاد 
مالية  موارد  توظيف  منها  مختلفة،  مجاالت 

وطبيعية للدولة.

وتحاول السلطات الليبية تحسين األوضاع 
ظل  في  الشباب  خاصة  لليبيين،  المعيشية 
خلفية  على  سنوات  منذ  مستمرة  معاناة 
صراعات أمنية وعسكرية وانقسام مؤسسات 
ألقى بظالله على الحياة المعيشية للمواطنين.

استعدادات في سرت لتأمني الخدمات األساسية قبل شهر رمضان 
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تحركات مشبوهة 
في »شحات«

مصرع مهندس صعقا بالكهرباء في بني وليد

استدعاء وزير الصحة بسبب إهمال طبي

سلع منتهية الصالحية في األسواق

مرض »اليرقان« يثير الذعر باملدارس

صيانة مدارس سوق الجمعة

أثارت تحركات وصفت بـ»المشبوهة« قلق 
األجهزة األمنية في مدينة شحات، التي دعت 

المواطنين إلى اإلبالغ الفوري عن أي من تلك 
التحركات.

وطالبت مديرية أمن شحات شرق البالد 
المواطنين، األربعاء، باإلبالغ فورا عن أي 
تحركات مشبوهة في المدينة. فيما قال 

الناطق باسم المديرية المالزم حسن بوأكريم 
لـ»الوسط«، إن مدير األمن العقيد محمد فرج 
أصدر تعليمات بانتشار وحدات أمنية متمركزة 

وأيضا مترجلة بمداخل ومخارج المدينة، مضيفا 
أن المديرية »ستضرب بيد من حديد كل من 
تسول له نفسه المساس بأمن المدينة وأمن 

مواطنيها«، فيما لم يذكر دواعي ذلك.
وأشار بوأكريم إلى أن المديرية »جاهزة 

ومتأهبة لتأمين المدينة، خصوصا مع 
التحضير العسكري التي تشهده المناطق 

المجاورة لمدينة درنة«، مؤكدا أن المديرية 
ستسعى إلى تكثيف البوابات وزيادة التعزيزات 

والدوريات خالل الفترة المقبل.

لقي المهندس الالفي خمخم، أحد العاملين بالشركة العامة للكهرباء دائرة سوف الجين، 
مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء مشاركته في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمحطة كهرباء 

مدينة بني وليد غرب البالد.
بالتيار  الموصولة  األعمدة  أحد  أعلى  صعوده  بعد  الكهربائي  للصعق  خمخم  وتعرض 
إلى  أدى  ما  الشركة،  أطلقتها  حملة  ضمن  الالزمة  الصيانة  إلجراء  وليد،  بني  بمحطة 
أحد  بحياة  أودى  الذي  الحادث  اآلن على  للكهرباء حتى  العامة  الشركة  تعلق  وفاته. ولم 

مهندسيها بدائرة سوف الجين أثناء عمله.
للكهرباء صعوبات في عمليات  العامة  التابعون للشركة  المهندسون والفنيون  ويواجه 
على  الشركة  قدرة  وعدم  الشبكة  تهالك  نتيجة  للخطر،  حياتهم  إزاءها  تتعرض  الصيانة 

إجراء صيانات دورية بسبب المشكالت االقتصادية والمالية في البلد.

اإلثنين،  ــة،  اإلداريـ الرقابة  هيئة  أعلنت 
الوفاق  بحكومة  الصحة  وزير  استدعاءها 
خلفية  على  الطاهر،  البشير  عمر  الوطني، 
وإهمال  تسيب  عن  مالحظات  عدة  ورود 
النفسية  لــأمــراض  الـــرازي  بمستشفى 

والمستشفى المركزي بطرابلس.
على  صفحتها  عبر  للهيئة  بيان  وأشــار 
الرقابة  هيئة  رئيس  أن  إلى  »فيسبوك« 
وزيــر  اإلثنين  الــيــوم  استدعى  اإلداريـــة 
الصحة بحكومة الوفاق الوطني إلى ديوان 
السلبية  المالحظات  عن  لإلجابة  الهيئة 

التي تلقتها الهيئة خالل الفترة الماضية.
على  تعمل  الهيئة  أن  البيان  وأضــاف 
الذي  واإلهــمــال  العوائق  وإزالــة  متابعة 
الخاضعة  العامة  الجهات  جميع  في  يحدث 

لرقابة الهيئة.
خالل  ليبيا  في  الطبي  القطاع  وشهد 
بسبب  وترديا  إهماال  الماضية  السنوات 
دخلت  منذ  البالد،  تعيشها  التي  الظروف 
ومواجهات  وسياسية  أمنية  مشكالت  في 
ــرت بــشــكــل ســلــبــي على  ــ عــســكــريــة، أث

المستشفيات والمرافق الصحية.

التهريب  ومكافحة  األمن  أجهزة  أعلنت 
سلعا  تحمل  الحاويات  عشرات  دخــول 
المواصفات  تخالف  الليبية،  السوق  إلى 
اإلفــراج  على  تحصل  لم  إذ  المقررة، 

بالصحة. الخاص  النهائي 
ــإدارة  ب ــالم  اإلع مكتب  مدير  ــال  وق
ــجــمــارك، الــمــقــدم خــالــد أرحــومــة،  ال
ضبطت  األجـــهـــزة  إن  لـــ»الــوســط« 
ذات  حاوية   34 بين  من  واحدة  حاوية 
مركز  من  تهريبها  تم  قدما   20 سعة 
بعد  البحري  مصراتة  ميناء  جــمــرك 

الجمركية،  اإلجـــراءات  بعض  استيفاء 
بأن  األولية  المعلومات  ــادت  أف حيث 
اإلفـــراج  على  تحصل  لــم  ــحــاويــات  ال
إلى  وخرجت  بالصحة،  الخاص  النهائي 

الليبية. السوق 
المعلومات  أن  إلى  أرحومة  وأشــار 
منتهية  البضائع  جميع  ــأن  ب أفـــادت 
ــات خــاصــة،  ــرك الــصــالحــيــة وتــتــبــع ش
صالحة  غير  »البضائع  أن  إلــى  الفتا 
الحرس  داعــيــا  البشري«  لالستهالك 

الحيطة ومتابعة األمر«. البلدي ألخذ 

المعروف  »اليرقان«  مــرض  انتشار  أثــار 
بلدية  مـــدارس  فــي  بـ»الصفير«  محليًا 
وسط  المواطنين،  لدى  ذعــرًا  الشويرف، 
أخرى،  مناطق  إلى  انتقاله  من  تخوفات 
حيث دعا مراقب التربية والتعليم بالبلدية 
بحكومة  الصحة  وزارة  أبوهمود،  الشيباني 
وإيقاف  للحد  العاجل  التدخل  إلى  الوفاق 

انتشار المرض.
عدد  إن  لـــ»الــوســط«  أبوهمود  ــال  وق
تجاوز  المرض  جــراء  المسجلة  اإلصابات 
أكد  لكنه  المدارس،  طالب  بين  حالة   33
البلدية،  ــدارس  م في  الــدراســة  استمرار 
على  انتشاره  احتمالية  إلى  يشير  ما  وهو 
اإلســراع  بــضــرورة  مطالبًا  ــع،  أوس نطاق 
لكشف  متخصصة  طبية  أطقم  إرســال  في 
الحاالت،  بالمرض ومعالجة  اإلصابة  حاالت 

وتحصين باقي الطلبة وأهالي المدينة.

حــاالت  جميع  أن  أبــوهــمــود  وأضـــاف 
تحويلها  يتم  اكتشافها  التي جرى  اإلصابة 
الــذي  الــقــروي  الشويرف  مستشفى  إلــى 
الطبية  األطقم  في  نقصًا  اآلخر  هو  يعاني 

والمواد الصحية والعالجية الالزمة.
انتقال  ــول  ح أنــبــاء  انتشرت  وبعدما 
بينها  مــن  أخـــرى  مناطق  ــى  إل الــمــرض 
والتعليم  التربية  مراقبة  نفت  وليد،  بني 
بين  وبائية  أمراض  أية  انتشار  بالمدينة 
مكتب  مدير  ــال  ق إذ  ــدارس،  ــم ال ــالب  ط
التواصل واإلعالم بمراقبة تعليم بني وليد، 
ُأطلقت  التي  الشائعات  »إن  صالح،  عمر 
تخدم  وال  الدراسة  على  التشويش  هدفها 
سوى أصحاب النفوس الضعيفة«، الفتاً إلى 
ندوات  باستمرار  تنظم  التعليم  مراقبة  أن 
بمدارس  والمعلمين  للطالب  تثقيفية 

المدينة لنشر التوعية والثقافة الصحية.

المكلفة  الشركة  إلى  المدارس  من  عدد  تسليم  بدء  الجمعة  سوق  بلدية  أعلنت 
العملية  التعليمية، في إطار مساع لتطوير  المرافق  صيانتها من قبل مصلحة صيانة 
التعليمية بعدما أثرت المواجهات العسكرية والصراعات السياسية واألمنية في تدمير 
المنفذة  الشركة  إن  للبلدية  اإلعالمي  المكتب  وقال  المدارس،  لعديد  التحتية  البنية 
ألعمال الصيانة تسلمت موقع مدرسة »األحرار« بمحلة المرغني ببلدية سوق الجمعة، 

كمرحلة أولى الستكمال صيانة عدد كبير من المدارس.
وأشار المكتب اإلعالمي إلى أن عملية التسليم جرت بحضور مسؤول ملف التعليم 
المرافق  صيانة  مصلحة  عن  ومندوب  الجمعة،  بسوق  التعليم  ومراقب  بالبلدية، 

التعليمية، باالضافة إلى مندوب عن الشركة التي ستقوم بتنفيذ أعمال الصيانة.

ليبيا تسعى لالنضمام إلى الشبكة البرلمانية لألمن الغذائي

توفير السيولة النقدية والمنتجات السلعية

املشري: إصالحات لرفع املعاناة 
عن املواطن وتحسني الخدمات

مباحثات لتأسيس برامج تنموية للشباب

< خالد المشري  

< الحركة التجارية في سرت تشهد انتعاشا ملحوظا قبل شهر رمضان المبارك. 

<  معيتيق على هامش منتدى سراييفوا  لألعمال 2018

التعرف على الخبرات األفريقية 
والعربية في المجاالت 

االقتصادية واالستثمارية

شكل المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، الثالثاء، لجنة 
عليا لمتابعة شؤون المهجرين، وذلك في إطار متابعة أحوال 
المهجرين بالخارج منذ العام 2011، ودعوة المجلس لعودتهم 
إلى أرض الوطن والمساهمة في لم شمل الليبيين والمصالحة 

الوطنية الشاملة.
ستقوم  اللجنة  فإن   ،2018 لسنة   489 رقم  القرار  ووفق 
بالتواصل مع جميع المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم 
اإلجراءات  باتخاذ  اللجنة  ستقوم  حيث  حقوقهم،  واسترداد 

التنفيذية العاجلة لمعالجة أوضاعهم، من خالل قبول طلبات 
وتظلمات المهجرين والمشاكل التي تحول دون عودتهم.

الطابع  ذات  الطلبات  بقبول  القرار،  وفق  اللجنة،  وتختص 
الخدمي سواء الصحة أو التعليم والتنقل، والعمل على ضمان 
النازحين  قضية  ومتابعة  المدنية  الحقوق  بكامل  التمتع 

بالداخل.
في  عنها  مندوبين  ستسمي  اللجنة  أن  القرار  وأضــاف 
السفارات والقنصليات التي تراها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، 

حيث يسند إليهم بعض المهام التي تتوالها اللجنة، وتكون 
معاملتهم ماليًا وإداريًا بإبرام عقود عمل خارجية تعتمد من 

وزارة الخارجية.
أو  أسبوعي  بشكل  تجتمع  اللجة  أن  على  القرار  ونص 
التنفيذية  القرار جميع الجهات  الحاجة، كما طالب  كلما دعت 
التي يشرف عليها بشكل مباشر  اللجنة  بتسهيل مهمة عمل 
تيسيرية  ميزانية  تخصيص  ويتم  الرئاسي،  المجلس  رئيس 

يقترحها رئيس اللجنة.

لجنة عليا لتأمني عودة املهجرين إلى ليبيا

طرابلس–الوسط

سرت–الوسط



الجاري  األسبوع  التي شهدها  التطورات  رسمت 
أوروبا  إلى  المتوسط  البحر  القاصدين  بشأن 
الشرعية،  غير  الهجرة  ملف  بشأن  قاتمة  صورة 
آخرين،   263 وإنقاذ  شخًصا   11 مصرع  عكسها 
وسط تخوفات أوروبية متزايدة وتحركات ليبية 

محلية لمحاولة تطويق األزمة.
الليبية،  البحرية  القوات  بإعالن  البداية جاءت 
أّن 11 مهاجًرا غير شرعي قضوا في عرض البحر، 
وجرى إنقاذ 263 آخرين في عمليتين منفصلتين 
قبالة سواحل ليبيا، في أحدث محاوالت الوصول 
ــرض البحر  ــى الــشــواطــئ األوروبــيــة فــي ع إل
إلى  بالمخاطر  محفوفة  رحالت  خالل  المتوسط 

أوروبا بطرق غير شرعية.
العميد  الليبية  البحرية  باسم  المتحدث  وقال 
أيوب قاسم، في بيان مطلع األسبوع، إن العملية 
األولى جرى خاللها إنقاذ 83 مهاجًرا غير شرعي 
جثة،   11 وانتشال  أطفال،  و5  امرأة   40 بينهم 
صبراتة«  »زورق  السواحل  لحرس  دوريــة  عبر 

التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس.
من  الشرعيين  غير  المهاجرين  أن  إلى  وأشار 
جنسيات أفريقية مختلفة، الفًتا إلى أن المهاجرين 
الساعة  البحرية بعد  إلى قاعدة طرابلس  وصلوا 
اإلنسانية  المساعدات  تقديم  وبعد   ،17:30
والطبية جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة 

غير الشرعية - مركز إيواء السكة.
وفي العملية الثانية أنقذ حرس السواحل 180 
مهاجًرا من بينهم 38 امرأة، وطفل واحد، قبالة 
الفًتا  مطاطيين،  قاربين  متن  على  كانوا  زليتن 
إلى أّن المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة، 
الفًتا  الهند«،  بنغالديش،  »باكستان،  وآسيوية 
طرابلس  قاعدة  إلى  وصلوا  المهاجرين  أن  إلى 
تقديم  وبعد   ،17:30 الساعة  بعد  البحرية 
تسليمهم  جرى  والطبية  اإلنسانية  المساعدات 
- مركز  الشرعية  غير  الهجرة  إلى جهاز مكافحة 

إيواء السكة.
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود 
ليبيا لنقل عشرات اآلالف من المهاجرين سنويًّا 
باستمرار  األوروبيون  فيما يشكو  أوروبا،  باتجاه 
الداخلية  وزارة  وكــانــت  ــة،  األزمـ تفاقم  مــن 
اإليطالية قالت إن نحو 5330 مهاجرا عبروا من 
ليبيا إلى إيطاليا بين األول من يناير و20 أبريل 
نفس  عن   85% نحو  تقل  بنسبة  أي  العام  هذا 

الفترة من العام الماضي
شيوعا  األكثر  االنــطــالق  نقطة  ليبيا  وتعد 
عن  أوروبــا  إلى  للوصول  الساعين  للمهاجرين 
شخص  ألف   600 من  أكثر  وعبر  البحر.  طريق 
البحر المتوسط إلى إيطاليا خالل السنوات األربع 

األخيرة غالبيتهم انطلق من ليبيا.
من  للحد  أيضا  األوروبــيــة  القوى  وضغطت 
المنظمة  وأعادت  الجنوب  من  ليبيا  إلى  التدفق 
إلى  ليبيا  من  مهاجر  ألف   25 للهجرة  الدولية 

بالدهم منذ بداية العام الماضي.
إزاء ما سبق نقلت وكالة »آكي« اإليطالية عن 
مصادر دبلوماسية أن الحكومة اإليطالية تتخوف 
من تردي األوضاع في ليبيا، في وقت تصاعدت 
نحو  الشرعية،  غير  الهجرة  تدفقات  بقوة  فيه 

شواطئ البالد الجنوبية نهاية األسبوع الماضي.
»الميليشيات  فإن  اإليطالية،  المصادر  ووفق 
االتجار  في  تجد  التي  اإلجرامية،  والمنظمات 
هذه  مــن  تستفيد  مشتركة،  ــا  أرًضـ بالبشر 
الصعوبات«. وكان زعيم رابطة الشمال ومرشح 

التنفيذي  الجهاز  لقيادة  الوسط   - ائتالف يمين 
»ناقوس  دق  من  حذر  سالفيني،  ماتيو  القادم، 
غير  مهاجر   1500 حوالي  وصول  بعد  الخطر« 
شرعي إلى السواحل اإليطالية خالل الـ48 ساعة 
لحكومة  أن »هناك حاجة فورية  الماضية، الفًتا 
غير  المهاجرين  وتطرد  الحدود  على  تسيطر 

الشرعيين«، على حد وصفه.
وتحذير  اهتمام  تصاعد  اإلطـــار  هــذا  فــي 
أوروبي، دفع السفير اإليطالي لدى ليبيا، جوزيبي 
بيروني، للقول إن المنافسة في البحر بين خفر 
السواحل الليبي والمنظمات غير الحكومية »تضع 

حياة المهاجرين غير الشرعيين في خطر«.
وقال بيروني في مقابلة مع قناة »راي نيوز« 
السواحل  خفر  يتولى  »عندما  اإلثنين:  اإليطالية 
هذا  فإن  إنقاذ،  عملية  إجــراء  مسؤولية  الليبي 
اإلجراء يجب أن يحترم، كما هو منصوص عليه 

بالئحة السلوك لوزارة الداخلية اإليطالية«.
غير  المهاجرين  عدد  »انخفاض  إلى  ونــوه 
منذ  المتوسط  البحر  عبروا  الذين  الشرعيين 
أعداد  وتراجع   ،70% بنسبة   2018 العام  مطلع 
الوفيات«، واصًفا جهود ليبيا في مراقبة الحدود 

بأنها »أكثر فاعلية«.
تراجع  إلى  إيطالية  رسمية  إحصاءات  وتشير 
إلى  القادمين  الشرعيين  غير  المهاجرين  أعداد 

سواحلها في العشرة أشهر األخيرة إلى نحو 43 
ألفا و166 شخًصا، مقابل 147 ألًفا و942 شخًصا 

خالل الفترة نفسها من العام السابق.
عن  تعبر  إيطالية  دبلوماسية  مصادر  لكن 
في  ليبيا،  فــي  ــاع  األوضـ ــردي  ت مــن  خشيتها 

غير  الهجرة  تدفقات  بقوة  فيه  تصاعدت  وقت 
نهاية  الجنوبية  البالد  شواطئ  نحو  الشرعية، 
الماضي، وفق تصريحات نقلتها وكالة  األسبوع 

األنباء اإليطالية )آكي( في وقت سابق.
ومرشح  الشمال  رابطة  زعيم  أن  إلى  يشار 
ائتالف يمين - الوسط لرئاسة الحكومة، ماتيو 
سالفيني، أطلق تحذيرات بعد وصول نحو 1500 
مهاجر غير شرعي إلى السواحل اإليطالية خالل 

الـ48 ساعة الماضية.
المعني  العمل  فريق  عقد  ــار  اإلط هــذا  في 
وزارة  بمقر  الثالث  اجتماعه  األربعاء،  بالهجرة، 
العاصمة  فــي  ــي  ــدول ال والــتــعــاون  الخارجية 
طرابلس، بالشراكة مع المنظمات الدولية ودول 
أعضاء االتحاد األوروبي، بحسب تصريح صحفي 
الليبية  الخارجية  لوزارة  اإلعالمي  المكتب  وزعه 

بالعاصمة طرابلس.
الخارجية  وزارة  وكيل  االجتماع  وتـــرأس 
لطفي  السياسية  للشؤون  الدولي  والتعاون 
الهجرة  لشؤون  الداخلية  وزارة  ووكيل  المغربي 
الذي  المرحاني،  الشيباني  محمد  الشرعية  غير 
تواجهها  التي  التحديات  مواجهة  »أهمية  أكد 
)ليبيا( نتيجة التدفق المستمر للمهاجرين الذين 
من  ــا  أوروب إلى  الوصول  في  غالبيتهم  يرغب 
بالبشر  االتجار  مكافحة  مجال  في  التعاون  خالل 

الخدمات  تعزيز  مجال  في  والتعاون  والتهريب 
للمجتمعات المحلية المتضررة من تدفق الهجرة 

غير الشرعية وتعزيز التنمية المستدامة«.
البعثات  ممثلو  االجتماع  االجتماع  في  شارك 
تشاد  ــدول  ل ليبيا  في  المعتمدة  والسفارات 
وبريطانيا  وإيطاليا  والفلبين  والنيجر  والسودان 
ممثلي  من  وعــدد  وتركيا،  وهولندا  وفرنسا 

المنظمات الدولية واإلقليمية.
كما بحث رئيس أركان القوات البحرية الليبية، 
اإليطالي  نظيره  مع  أرحومة،  سالم  بحار  اللواء 
مكافحة  ملف  جيرارديللي،  ڤالتير  األدمــيــرال 
القوات  دعــم  وكيفية  الشرعية،  غير  الهجرة 
التابع  ــالم  واإلع الثقافة  مكتب  وفق  البحرية، 
أن  إلى  أشار  األربعاء،  بيان  في  الليبية،  للبحرية 
األدميرال ڤالتير جيرارديللي وصل إلى طرابلس 
االثنين، رفقة مساعده األدميرال دانيلو بالزانو، 

وعدد من ضباط البحرية اإليطالية.
يتعلق  فيما  الدعم  زيـــادة  اللقاء  وناقش 
بتدريب عناصر القوات البحرية الليبية في شتى 
بحرية  وتدريبات  بأعمال  والقيام  التخصصات، 
مشتركة وتبادل الخبرات، كما تم بحث مستوى 
التعاون الحالي بين البحريتين الليبية واإليطالية، 
وتطويره،  تعزيزه  وكيفية  إنجازه  جــرى  ومــا 

واالستماع إلى مالحظات الجانبين بالخصوص.

الصيانة  متابعة  إلى  المجتمعون  تطرق  كما 
الجارية للقطع البحرية، ومالحظة الجانب الليبي 
بالخصوص، وكيفية تذليل الصعوبات وتسريعها 
وجرافات  سفن  انتهاك  جانب  إلى  وتطويرها، 
الصيد اإليطالية للمياه االقتصادية الليبية، وتم 
التوافق فيما عرض من أفكار ومقترحات إلنهاء 

هذه الخروقات والتجاوزات، بحسب البيان.
تابعة  أمــن،  خبراء  لجنة  زارت  سبق  ما  إزاء 
اإلدارة  مقر  المتحدة،  باألمم  األمــن  لمجلس 
في  الداخلية  بـــوزارة  السواحل  ألمــن  العامة 
حكومة الوفاق الوطني، وفق مدير اإلدارة العامة 

ألمن السواحل العميد طارق شنبور.
»الوسط«،  إلى  تصريحات  في  شنبور  وقال 
إّن اللجنة مختصة بشؤون النقل البحري وأعمال 
الفًتا  والتهريب،  المشروعة  غير  الهجرة  مكافحة 
وتحقيق  تأسيس  إلــى  تهدف  الــزيــارة  أن  إلــى 

األمن والسلم واالستقرار بالدولة الليبية.
لجنة  مع  تنسيًقا  تجري  اللجنة  أن  ــاف  وأض
الرئاسي،  للمجلس  التابعة  األمنية  الترتيبات 
ولديها صورة عن الوضع األمني وأوضاع األجهزة 
األمنية المختلفة في ليبيا، لكنه أشار إلى أن اللجنة 
لم يكن لديها أي تصور عن أوضاع اإلدارة العامة 

ألمن السواحل بوزارة الداخلية.
أكثر  بشكل  الصورة  نقلت  اإلدارة  أن  وأوضح 
بنشاط  يتعلق  ما  سواء  األممي،  للوفد  وضوًحا 
اختصاصتها  أو  السواحل  ألمن  العامة  اإلدارة 
والقوانين  التشريعات  قبل  من  لها  الممنوحة 
مكافحة  على  تعمل  اإلدارة  بأن  منوًها  الليبية، 
والبر  البحر  داخل  المنظمة  الجريمة  أنواع  كافة 
قبل  من  المقررة  والمسافة  المساحة  حدود  في 
إبالغ  جرى  كما  الليبية،  والقوانين  التشريعات 
للقيام  اإلدارة  تواجه  التي  بالتحديات  اللجنة 
تعمل  اإلدارة  أن  متابًعا  بها،  الموكلة  بأعمالها 
على إعادة بناء قدراتها البشرية وبنيتها التحتية 
من مقار ومعدات وأجهزة وغيرها من االحتياجات.

ولفت إلى أن اإلدارة لديها اتصاالت وتنسيق 
المنظمات  وكافة  األوروبي  واالتحاد  إيطاليا  مع 
الجريمة  مكافحة  بمجال  العالقة  ذات  الدولية 
المنظمة وحماية حقوق اإلنسان وفق االتفاقات 

والمعاهدات الدولية بالخصوص.
الليبية اإليطالية  اللجنة  في هذا اإلطار تلقت 
الشرعية  غير  الهجرة  لمكافحة  المشتركة 
الرئاسي، دعوة من  للمجلس  التابعة  والتهريب 
المصرية،  الشرطة  بأكاديمية  المركزالدولي 
من  أمن  عناصر   3 تدريب  ــراءات  إج في  للبدء 

اإلدارة العامة ألمن السواحل.
اإليطالية  الليبية  العمليات  غرفة  رئيس  وقال 
الشرعية  غير  الهجرة  لمكافحة  المشتركة 
تصريحات  في  شنبور  طارق  العميد  والتهريب 
المصرية  الشرطة  أكاديمية  إن  »الوسط«،  إلى 
الليبي  االتــفــاق  وفــق  المستهدفين  ستدرب 
اإليطالي ITEPA، والذي بموجبه تتحمل إيطاليا 
التدريب  رسوم  كافة  سداد  األوروبــي  واالتحاد 
المصروفات  وكذلك  الصحي  والتأمين  واإلقامة 

اليومية للمتدربين.
المشتركة  اإليطالية  الليبية  اللجنة  وستشرع 
في  والتهريب  الشرعية  غير  الهجرة  لمكافحة 
االتفاق  وفق  التدريبي  البرنامج  تنفيذ  إجــراءات 
بحسب  بالخصوص،  الدولية  االختيار  وشروط 
التدريبي  البرنامج  يبدأ  أن  المقرر  ومن  شنبور. 
 ،2018 يوليو   23 في  لينتهي  يونيو   20 في 
مجال  في  تدريبية  دورة  المتدربون  وسيتلقى 
مكافحة  وعمليات  والمستندات  الوثائق  فحص 
القوانين  ومجموعة  البشر  وتهريب  االتــجــار 

والتشريعات الخاصة بحماية المهاجرين.

لمشروع  دعما  يورو  ماليين  خمسة  األوروبي  االتحاد  قدم 
األمم المتحدة االنتخابي في ليبيا، بعدما وقعت رئيسة بعثته 
في ليبيا، بثينا موشيدت، اتفاقا مع مدير مكتب برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي في ليبيا سلطان هجييف.
إن  األربعاء،  بيان  في  األوروبــي،  االتحاد  بعثة  وقالت 
أجل  من  االنتخابات  »تعزيز  عنوان  يحمل  الذي  المشروع 
العليا  الوطنية  المفوضية  إلى دعم  الليبي«، يهدف  الشعب 
الممارسات  أفضل  حول  موظفيها  وتدريب  لالنتخابات، 
المدنية  والتوعية  االنتخابية،  بالنظم  الخاصة  الدولية 
المشروع  ينفذ  أن  المقرر  من  إذ  االنتخابية،  والمشاركة 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبعثة األمم المتحدة للدعم 

في ليبيا.
اعتمدته  قرار  الثالثاء، في  األوروبي دعا،  البرلمان  وكان 
قبل  ليبيا  في  االنتخابات  إجراء  إلى  الخارجية  الشؤون  لجنة 
نهاية 2018، مطالبا في الوقت نفسه بـ»حماية المهاجرين 

والالجئين بشكل أفضل«.
النائب  قدمه  الذي  القرار  في  األوروبــي  البرلمان  وقال 
بحاجة  ليبيا  إن  بانزيري،  أنطونيو  بير  اإليطالي،  االشتراكي 

إلى حكومة ذات توافق وطني واسع.
دون  45 صوتا  بغالبية  تمريرها  تم  التي  التوصية  وفي 
معارضة أي نائب، مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، دعا 
األوروبي ودائرة  االتحاد  األوروبي، مجلس  البرلمان  أعضاء 
األمم  عمل  لخطة  دعم  أقوى  إلى ضمان  الخارجية  الخدمة 
المتحدة الخاصة بليبيا - وهو حاليا اإلطار الممكن الوحيد 
انتقالي  ترتيب  على  االتفاق  من  التأكد  وإلى  األزمة،  لحل 

ودعم  الجديدة؛  الحكومة  شرعية  لتعزيز  االنتخابات  قبل 
عقد مؤتمر وطني داخل ليبيا بهدف التوصل إلى اتفاق بين 
مختلف األطراف الليبية على خطوات محددة إلكمال عملية 

االنتقال.
عملية  الماضي  ديسمبر  من  السادس  في  وانطلقت 
الناخبين  متزايدا من  »إقباال  أبرزت  التى  الناخبين،  تسجيل 
يفوق ما كان مخططا له«، بحسب المفوضية التي أكدت أن 
الديمقراطي  بالخيار  الليبيين  »تمسك  الموقف يوضح  ذلك 

والمشاركة  االنتخاب  في  وبحقهم  المستقبل  لبناء  كأساس 
الديمقراطية  مسار  وهو  واحد  مسار  في  القرار،  اتخاذ  في 

والتداول السلمي على السلطة«.
وكان المبعوث األممي غسان سالمة طرح خطة عمل في 
إحياء  إلعادة  قدما  المضي  أجل  من  الماضي،  سبتمبر   20
بتعديل  تبدأ  مراحل  ثالث  عبر  ليبيا،  في  السياسية  العملية 
االتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع إلقرار دستور دائم 

للبالد؛ استعدادا إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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5 ماليني يورو لتعزيز القدرات االنتخابية في ليبيا

إنذار جديد لتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

بيروني: المنافسة في البحر 
بين خفر السواحل الليبي 

والمنظمات غير الحكومية تضع 
حياة المهاجرين في خطر

سالفيني: دق »ناقوس الخطر« بعد 
وصول 1500 مهاجر إلى السواحل 

اإليطالية خالل 48 ساعة فقط

مسعود  العسكري،  الــعــام  المدعي  تمكن 
نحو  بعد  خاطفيه  من  الهروب  من  أرحومة، 
مرافقيه  من  وثالثة  خطفه  من  ونصف  شهر 
 15 في  مجهولة  مسلحة  مجموعة  يد  على 
بمنطقة  العائلة  منزل  قرب  الماضي،  مــارس 

صالح الدين في العاصمة طرابلس.
ــاء،  ــع األرب صــبــاح  مــن  مبكرة  ســاعــة  ــي  وف
قبضة  من  اإلفــالت  أرحومة  مسعود  استطاع 
الثالثة،  الشخصيون  ومرافقوه  هو  الخاطفين 
التي  خطفه  عملية  إن  لـ»الوسط«  قال  حيث 
جرت قبل 42 يوما من طرف مسلحين ال يعرف 

الجهة التابعين لها، كانت خارج إطار القانون.
مكان  في  احتجز  أنــه  إلــى  أرحــومــة  ــار  وأش
المرافقين  بصحبة  زارة  عين  بمنطقة  منعزل 
حديدية  ومنافذ  بالكاميرات  محاطا  الثالثة، 
اليوم، من أجل إحضار وجبات  تفتح مرتين في 
أن  تأكدت  يوما  ثالثين  »بعد  قائال:  الطعام، 
حيث  خطفي،  سبب  هو  المناصب  على  صراعا 
ووزارة  األركـــان  لرئاسة  مرشحا  كنت  إنني 

الدفاع«.
التي  الهروب  عملية  تفاصيل  عن  ومتحدثا 

يقوم  ــذي  ال للحارس  »توجهت  ــال:  ق ــرت،  ج
متنازل  إنني  له  وقلت  لنا،  الطعام  بإيصال 
وأطلقوا  بحقوقي  أطالب  ولن  منصب،  أي  عن 
إلى  الرسالة  سيوصل  إنه  قال  أنه  إال  سراحي، 

المسؤول عنه«.
قال  ــرب،  ــه ال مــن  تمكنه  كيفية  ــول  وحـ
والمرافقون  أنا  اكتشفنا  فترة  »بعد  أرحومة: 
فقط  وضعت  وأنها  تعمل،  ال  الكاميرات  أن 
إلرهابنا، وأننا متواجدون في مكان ال يوجد به 
الحراس الشخصيون والسائق  أحد سوانا، فقام 

بكسر إحدى النوافذ والهرب منها«.
وصل  إنه  قال،  قصته  عن  الحديث  وواصل 
متر   100 تبعد  كانت  استراحة  إلى  ومرافقوه 
الحراس  أن  اعتقد  لكنه  االحتجاز،  مكان  عن 
التواجد،  مكان  عن  الشك  لرفع  بها  متواجدون 
على  سيرا  الطريق  تابعوا  أنهم  إلــى  مشيرا 
أن وصلوا  إلى  مترات،  كيلو  أربعة  نحو  األقدام 
الصباح، ومن  بها حتى  أقاموا  أرض فضاء  إلى 
للحصول  الرئيسية  الطريق  إلى  توجهوا  ثم 
إلى  أنه وصل  إلى  على وسيلة مواصالت، الفتا 

مكان آمن بمدينة الرجبان بين أهله.

البحر يغدر بـ11 مهاجًرا.. وإنقاذ 263 آخرين

املدعي العام العسكري يهرب من خاطفيه

الداخلية اإليطالية: 5330 مهاجرا عبروا من ليبيا إلى إيطاليا بين األول من يناير حتى 20 أبريل هذا العام

قدمت منظمة الصحة العالمية، عيادتين 
بتمويل  بنغازي،  إلى  متنقلتين  طبيتين 
للحماية  األوروبــي  االتحاد  صندوق  من 
اإلنسانية  ــمــســاعــدات  وال الــمــدنــيــة 

.)ECHO(
إن  ــان،  ــي ب ــي  ف المنظمة،  ــت  ــال وق
العيادات المتنقلة تهدف إلى دعم توفير 

الناس  ألكثر  الصحية  الرعاية  خدمات 
إال  تتمتع  ال  التي  ليبيا،  شرق  في  فقرا 
إلى  للوصول  للغاية  محدودة  بفرص 
الخدمات الصحية، بما في ذلك السكان 
المخيمات  فــي  المقيمون  الــنــازحــون 

والمستوطنات غير الرسمية.
وأشارت إلى أن العيادات المتنقلة توفر 

لتقديم  للتطبيق  وقابلة  مرنة  خيارات 
مؤكدة  األولية،  الصحية  الرعاية  خدمات 
أن الطلب على الرعاية الصحية المتنقلة 
وجود  عدم  بسبب  االرتفاع  في  يستمر 

نظام للرعاية الصحية األولية في ليبيا.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة 
العالمية في ليبيا الدكتور جعفر حسين: 

هذه  بــوصــول  للغاية  ســعــداء  »نــحــن 
ستوفر  التي  الجديدة  المتنقلة  العيادة 
خدمات صحية على مدار الساعة للسكان 
»هذه  أن  مؤكدا  ليبيا«،  في  الضعفاء 
دعم  دون  ممكنة  تكن  لم  العيادات 
المدنية  للحماية  األوروبــي  االتحاد  من 

.)ECHO( والمساعدات اإلنسانية

عيادتان طبيتان متنقلتان في بنغازي بتمويل أوروبي

بعد 42 يوما على اختفائه

<  أحد المواطنين يدلي بصوته في االنتخابات

<  عملية إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

طرابلس، صبراتة،  –الوسط

بروكسل–الوسط



قال تقرير لمعهد »بروكينغز« األميركي، إن تطبيق ليبيا 
البالد،  نظاما فيدراليا من شأنه أن يؤدي إلى توحيد 
بحيث تكون فيه السلطات مقسمة دستوريا بين حكومة 

مركزية ووحدات أصغر تتمثل في البلدات.
فيديريكا  الباحثة  أعدته  تقرير  في  المعهد،  وأشار 
سايني فاسانوتي، إلى أن الحقائق على األرض أظهرت 
أن ذلك النظام يمكن تحقيقه، وأن توزيع السلطة على 

صعيد البلديات سيكون مفيدا.
نظام ال مركزي

اقترحت الباحثة فكرة تقوم على الال مركزية في أغلبها، 
عن طريق منح المجلس البلدي سلطة محددة ليكون 
األساسية  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  عن  مسؤوال 
أشكاال  أسست  كثيرة  دوال  أن  إلى  الفتة  للمناطق، 
أوروبية  دول  ذلك  في  بما  الالمركزية  من  مختلفة 

متقدمة مثل ألمانيا وسويسرا.
تسهل  الفيدرالية  إن  وقــالــت 
والتنوع  الوطنية  الوحدة  تعايش 
تكون  عندما  خاصة  سويا،  الثقافي 
الدولة مكونة من مجموعات دينية 
الحل  أن  مضيفة  متنوعة،  ولغوية 
االنقسام  حالة  لمواجهة  األمثل 
المتفشية حاليا في ليبيا يكون عن 
طريق نظام المركزي قوي بالتزامن 
تحسين  نحو  ــة  ــدول ال سعي  مــع 

االستقرار ونظام الحكم.
المجلس  يكون  أن  واقترحت 
البلدي الوحدة المكونة للنظام الال 

مركزي، وقالت إن توزيع السلطة سيوفر استقالال كبيرا 
الوطني  الدفاع  إدارة  للدولة  تاركا  البلدية،  للمجالس 
إلى  السواحل، إضافة  الحدود وخفر  فيما يتعلق بأمن 
توزيع عائدات النفط وخزانة الدولة والشؤون الخارجية.
المجالس  ستكون  اآلخر  الجانب  على  أنه  وأضافت 
البلدية مسؤولة من جهتها عن احتياجات المواطنين 
والكهرباء  المياه  وتوزيع  التعليم  توفير  مثل  اليومية 
والرعاية الصحية وإرساء األمن عن طريق شرطة محلية 

تكون متأصلة بعمق في أرض البلدية.
واعتبرت أن إحدى القضايا األساسية التي سينبغي 
توقعات  هي  النظام  ذلك  مثل  يطبق  حين  تغييرها 
المواطنين بشأن ريع النفط ودفع الضرائب، إذ يتحتم 
على الليبيين دفع الضرائب التي يمكن أن توجه بصورة 

غير مباشرة إلى الحكومة عن طريق فرض ضريبة على 
البنزين أو الماء، أو توجه مباشرة إلى البلدية عن طريق 

دفع مقابل الخدمات الصحية أو نفقات التعليم.
رأت أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تلبية 
احتياجات المواطنين بصورة أفضل، ومن شأن ذلك أن 
يضفي شرعية على الحوكمة، وأضاف المعهد في تقريره 
أن الطرفين الرئيسيين المتنازعين ال يبدو أنهما مهتمان 
بتوحيد البلد، بل يفضالن بدال من ذلك إلقاء اللوم على 
بعضهما البعض وكذلك على القوى األجنبية لتدخلها في 
شؤون ليبيا. وقال إن المجتمع الدولي لن يكون قادرا 

على فعل الكثير ما لم يغير الليبيون طريقة تفكيرهم.
انقسام متفاقم

مدار  على  أرسلت  المتحدة  األمــم  إن  الباحثة  قالت 
سعيا  ليبيا  إلى  مبعوثين  الماضية  السبع  السنوات 
تشكيل  فــي  الليبيين  لمساعدة 
حكومة مركزية قوية، إال أن أيا من 
حقيقة،  األمر  جعل  في  نجح  أولئك 
المعتمدة  المقاربات  أن  مضيفة 
ثم  القمة  من  يبدأ  نموذج  على 
في  تفشل  ما  غالبا  للقاعدة  يتدرج 
مكونة  كونها  حقيقة  بسبب  ليبيا 
من مجتمعات محلية كانت وال تزال 
األقوى، وذكرت أن قائدا في الجيش 
أن  ســنــوات  قبل  أخبرها  الليبي 
ليس مطلوبا في كل حرب  التكيف 
ليبيا  وفــي  كذلك،  السياسة  وفــي 
الحقائق  مع  للتكيف  كثيرون  يحتاج 
الذين  الخارجيين  الفاعلين  على  ينبغي  كما  المتغيرة، 

يحاولون مساعدة ليبيا االنتباه إلى تلك الحقيقة.
طريق للتقدم

لن  النظام  ذلك  تطبيق  إن  فاسانوتي  الباحثة  قالت 
يكون سهال، لكنه يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق 
لألزمة  الحل  إن  إذ  ليبيا،  في  سياسي  تقدم  لتحقيق 
الليبية ال يقوم على نموذج يبدأ من القمة ثم يتدرج 

للقاعدة، بل العكس معتمدا على عدة حقائق محلية.
ومن وجهة نظر الباحثة فإن منطقة العمل المهمة 
لنزع  جدي  برنامج  تنفيذ  في  تتمثل  ليبيا  في  التالية 
في  إدماجها  وإعادة  وتسريحها  »الميليشيات«  سالح 
التهديد الذي تشكله تلك  المجتمع، أخذا في االعتبار 

»الميليشيات« على االستقرار المحلي والوطني.

كشفت جريدة »صنداي تايمز« البريطانية أن منفذ 
تفجير مانشستر، الليبي–البريطاني، سلمان العبيدي 
بتنظيم  القيادي  عائلة  مع  مقربة  اتصاالت  أجرى 
»القاعدة« أبو أنس الليبي، وأن العائلة من األسباب 

الرئيسة التي دفعته للتطرف وتنفيذ التفجير.
ونقلت عن إسحاق الفرجاني، وهو أحد أقرباء 
سلمان، أن »العبيدي تطرف عبر اتصاالت وثيقة 
أجراها في مانشستر وطرابلس مع عائلة القيادي 
في تنظيم )القاعدة( أبو أنس الليبي«، موضحا أن 

اسمه الحقيقي هو نزيه عبدالحميد الرقعي.
وقال الفرجاني: »علمت منذ أسابيع قليلة مضت 
من أقارب لنا في ليبيا أن عائلة أبو أنس الليبي 
أرسلت صورا ومقاطع مصورة لسلمان ليشاهدها، 
ويبدو أنه تعلم من خاللها كيفية صنع قنبلة في 
ليبيا، فهنا في بريطانيا ال يمكنك تعلم مثل تلك 

األمور، البد أن األمر تم في ليبيا«.
في  أقاموا  وعائلته  الليبي  أنس  »أبو  وتابع: 
من  مطلوبا  كان  لقد  أتذكره،  سابقا،  مانشستر 
الواليات المتحدة. وأعتقد أن عائلته من تسببت 
في تطرف سلمان، فهي عائلة ذات دراية بالتقنيات 
الحديثة وامتلكت متجرا للحاسوب في طرابلس، 
معظم  مثل  مثلها  األسلحة  من  كثيرا  وامتلكت 

عائالت ليبيا«.
األصغر  األخ  أن  عاما،   25 الفرجاني،  ويعتقد 
لسلمان، هاشم العبيدي، تعرض أيضا لـ»غسيل 
مخ على يد عائلة أبو أنس الليبي«. وكشف عن 
أن إلقاء القبض على هاشم جاء بناء على مكالمة 
مانشستر  في  العائلة  أقارب  أحد  أجراها  هاتفية 
لقوات الردع كشفت عن مكانه وانتهت بالقبض 
عليه، وقال: »تم خداع هاشم على يد أحد األقارب. 

فقد كان في طريقه للهرب رفقة أحد األقارب، لكننا 
أخبرنا األخير بالبقاء معه لحين قدوم قوات الردع 

وإلقاء القبض عليه«.
وتابع الفرجاني، وهو من سكان مانشستر، أن 
»هاشم فقد صوابه. وكان مستعدا أيضا لتفجير 
يفجر  أن  الخطة،  كانت  تلك  أن  وأعتقد  نفسه. 
سلمان نفسه هنا وأن يفعل هاشم الشيء نفسه 
لكن في ليبيا. لكنه محتجز اآلن وأعتقد أنه يتعرض 

للتعذيب والضرب«.
الليبي  أنس  أبو  أن  تايمز«  »صنداي  وذكرت 
شرق  في  األميركية  السفارة  تفجير  في  متهم 
أفريقيا في 1998، وأنه أحد المقربين من أسامة 
بن الدن، الفتة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
»إف بي آي« كان عرض سابقا مكافأة قدرها 25 

مليون دوالر لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكشف الفرجاني بعض التفاصيل حول المواد 
إن  وقال  القنبلة،  لصنع  سلمان  استخدمها  التي 
»سلمان استخدم بطاقته البنكية لشراء بطاريات 
مواقع  عبر  إسترليني  جنيه   500 بقيمة  سيارات 

اإلنترنت، مستخدما الحاسب الخاص به«.
األكبر،  شقيقه  استغل  سلمان  إن  أيضا  وقال 
إسماعيل، لشراء مواد أخرى عبر اإلنترنت. ويعتقد 
صنع  في  البطاريات  تلك  استخدم  سلمان  أن 
في  شخصا   22 مقتل  في  تسببت  التي  القنبلة، 

ساحة »مانشستر أرينا«، مايو الماضي.
أن  تايمز«  »صنداي  ذكرت  مانشستر،  وفي 
سلمان العبيدي تعرف إلى »جهادي يعمل على 
تم  جهادية،  تنظيمات  لصالح  مقاتلين  تجنيد 
أيضا  وتعرف  باإلرهاب«،  تتعلق  بتهم  سجنه 
على أحد أفراد العصابات، قتل طعنا، ورجل ثالث 

سافر إلى سورية حيث انضم إلى »داعش« قبل 
أن يلقى حتفه.

بطريقة  تربى  »سلمان  أن  الفرجاني  وأوضح 
متشددا،  كان  عبدالرحمن  والده  وأن  متشددة، 
ولهذا تربى سلمان على التشدد على عكس عائلته 

هو. وعائلة سلمان كانت متابعة للسياسة.
وتابع: »ومع مرور الوقت، تغير سلمان، وكان 
غريبا، فهو لم يوافق على صديقتي البريطانية«. 
موضع  العبيدي  بها  تطرف  التي  الكيفية  وتظل 
البريطاني  المخابرات  جهاز  أروقة  داخل  تساؤل 
حتى  البريطانية،  والشرطة   »5 آي  »إم  الداخلي 

بين المقربين من سلمان نفسه.
ولفتت الجريدة البريطانية إلى تحول العبيدي 
الخمر  وشــرب  الحفالت  يحب  صاخب  شاب  من 
إلى  والكريكيت  القدم  كرة  ولعب  والحشيش، 
»متطرف يقدم على قتل 22 شخصا بينهم أطفال 

في حفل موسيقي«.
وأشارت إلى أن »سلمان أقدم على ضرب فتاة 
في رأسها في جامعة مانشستر تشاجر معها بسبب 
قصر مالبسها. وقال البعض إنه انتقد واعظا دينيا 
ألقى خطبة هاجم فيها تنظيم )داعش(«. وتحدث 
زمالء من الدراسة ومدرسون عن أن »سلمان كان 
دائم التعرض لمضايقات في المدرسة، وأنه كان 

يعاني من أجل ضبط سلوكه«.
وحول المضايقات التي تعرض لها بسبب صلة 
القرابة بينه وبين سلمان، قال الفرجاني لـ»صنداي 
تايمز«: »حياتي تدمرت بسبب عالقتي مع سلمان، 
وخسرت نجلي، جايكوب. والدته بريطانية تعرفت 
على عائلتي. وتم احتجازي وشقيقي األصغر عبداهلل 

بعد التفجير بعدة أيام قبل إطالقنا«.
ولفت الفرجاني إلى تعرضه وعائلته للتهديدات 
المستمرة بسبب صلة القرابة بينه وبين العبيدي، 

وتعرضه أيضا للعنف الجسدي.

إن  األميركي  إنسايدر«  »بيزنس  موقع  قال 
وخصوصا  ليبيا،  في  األخيرة  المستجدات 
حفتر  خليفة  المشير  الجيش  قائد  مــرض 
قد  لــه،  الصحية  الحالة  حــول  والغموض 
دوالر   100 إلى  عالميا  النفط  أسعار  ترفع 
االرتــفــاع  ــذا  ه أن  مــن  مــحــذرا  للبرميل، 
ــخــام إلى  الــســريــع لــألســعــار قــد يــدفــع ال
االنهيار من جديد مثلما حدث منذ سنوات.

ليبيا  في  الوضع  أن  من  الموقع  وحــذر 
لمنظمة  بالنسبة  كبير  قلق  موضع  سيكون 
موضحا  »أوبك«،  النفط  المصدرة  البلدان 
الخام  ألسعار  بالنسبة  المنظمة  توقعات  أن 

ليبيا. استقرار  على  معتمدة 
المعني بمتابعة  الموقع االقتصادي،  وذكر 
عدم  أو  حفتر  »غياب  أن  العالمية،  األسواق 
صراعا  يشعل  قد  مهامه  أداء  على  قدرته 
الشرقية،  المنطقة  في  السلطة  على  جديدا 
الليبي نفسه، ويضع  الجيش  بين صفوف  أو 
أمام  الليبية  والغاز  النفط  صناعة  مستقبل 
سيؤثر  ذلك  أن  من  محذرا  جديد«،  تهديد 
يسيطر  إذ  لليبيا،  اإلنتاجية  القدرة  على 
التصدير  وموانئ  اإلنتاج  حقول  على  الجيش 

الرئيسة في منطقة الهالل النفطي.
»الوسيط  هو  الليبي  الجيش  إن  وقــال 
في  والــغــاز  النفط  صناعة  في  الرئيس« 
الهالل  منطقة  على  المسيطر  فهو  ليبيا، 
يسيطر  وبالتالي  سرت،  خليج  في  النفطي 
وأيضا  والغاز،  للنفط  اإلنتاجية  القدرة  على 
التصدير  موانئ  يدير  فهو  التصدير،  على 

الرئيسة. األربع 
على  الـــصـــراع  ــجــدد  ت أن  ــن  م وحـــذر 
مستويات  على  بالتبعية  سيؤثر  السلطة 
أن  إلــى  الفتا  التصدير،  وقـــدرات  اإلنــتــاج 
تراجع  إلى  تشير  تفاؤال  السيناريوهات  أكثر 
في  يوميا  برميل  ألف   200 حوالي  اإلنتاج 
وهذا  ليبيا،  شرق  في  الصراع  تجدد  حال 
األســواق  في  الخام  أسعار  رفع  شأنه  من 

العالمية.
يــروق  قــد  السيناريو  ــذا  ه أن  ورغـــم 
»في  أنه  األميركي  الموقع  رأى  للبعض، 
أو  ســريــع  بشكل  ــار  األســع ارتــفــعــت  ــال  ح
نفسه  السيناريو  نشهد  قد  فإننا  مفاجئ، 
سنوات  منذ  األسعار  انهيار  إلى  أدى  الذي 
األسعار  ارتــفــاع  إن  أيضا  ــال  وق مضت«، 
وإنتاج  األميركي  الخام  إنتاج  زيادة  يعني 

الــمــدى  عــلــى  »األوبـــــك«،  منظمة  دول 
الطويل.

االستقرار  عدم  زيــادة  إن  التقرير  وقال 
بالنسبة  مقلقة  إشــارة  »بمثابة  ليبيا  في 
»بالنسبة  أنه  مضيفا  بأكمله«،  اإلقليم  إلى 
الغموض  هذا  العالمية،  النفط  أسواق  إلى 
إيران  اتفاق  انهيار  واحتمال  الجيوسياسي، 
الخام  أسعار  سيدفعان  المؤكد  من  النووي، 

لالرتفاع«.
نجاح  عــن  األمــيــركــي  الموقع  وتــحــدث 

استعادة  بعد  ــاج،  ــت اإلن زيـــادة  فــي  ليبيا 
منطقة  على  السيطرة  الليبي  الجيش  قوات 
 300 من  اإلنتاج  وارتفع  النفطي،  الهالل 
مليون  من  يقرب  ما  إلى  يوميا  برميل  ألف 

برميل.
حفتر« »غياب 

عن  إنــســايــدر«  »بيزنس  تقرير  وتــحــدث 
الــذي  لالضطراب  األولـــى  ــارات  ــ »اإلش أن 
بالفعل«،  ظهرت  حفتر،  اختفاء  يعقب  قد 
ــان  األرك رئيس  اغتيال  ــادث  ح إلــى  الفتا 

عبدالرازق  الفريق  المسلحة  للقوات  العامة 
الماضي. الناظوري، في بنغازي األسبوع 

ــان تــعــرض  ــي ــجــيــش فـــي ب وأعـــلـــن ال
وذلك  إرهابية،  اغتيال  لحادثة  الناظوري 
له موكبه بمنطقة سيدي  تفجير تعرض  في 
القبض  إلقاء  وجرى  بنغازي،  شرق  خليفة 

على سوداني وسوري في موقع التفجير.
يؤدي  لن  حفتر  »غياب  إن  التقرير  وقال 
بل  ليبيا،  شرق  في  استقرار  عدم  إلى  فقط 
الوطني، حيث إن  الجيش  أيضا بين صفوف 

حفتر لم يعين أي نائب أو خليفة له«.
الخالفة  أيضا »نشوب معركة على  وتوقع 
ينتظرون  محتملين،  أشخاص  ثالثة  بين 
خالد  هم  السلطة،  على  لالستيالء  فرصهم 
كتائب  يقود  وكالهما  حفتر،  أبناء  وصدام، 
إلى  الليبي.  الجيش  في  التسليح  جيدة 

جانب عون الفرجاني، حليف حفتر األقرب«.
داخل  من  إنها  قال  مصادر،  عن  ونقل 
العمليات  غرفة  »آمــر  أن  الليبي،  الجيش 
عبدالسالم  العميد  بنغازي،  في  العسكرية 

الحاسي، قد يلعب هو أيضا دورا بارزا«.
السياسية  ــادرات  ــب ــم ال إلـــى  ــرق  ــط وت
واالتحاد  المتحدة  األمم  بقيادة  القائمة، 
ورأى  العربية،  ــدول  ال وبعض  ــي  األوروبـ
الجاري«،  الوقت  في  وباطلة  »معطلة  أنها 
الفتا إلى أنه »دون رؤية واضحة حول دور 
تلك  فإن  الليبي،  الوطني  الجيش  وسلطة 

تنهار«. االتفاقات قد 
السياسي  الوضع  اضطراب  استمرار  ومع 
سيزداد  الوضع  إن  التقرير  قال  ليبيا،  في 
المقبلة،  القليلة  األسابيع  خــالل  وضوحا 
حفتر،  دور  انتهى  حــال  »فــي  أنــه  مضيفا 
المسلحة  والمجموعات  الفصائل  ــإن  ف
خياراتها.  تقييم  إعادة  على  ستعمل  األخرى 
الداعمة  المصرية–اإلماراتية  فالجبهة 
صعوبة  ستجد  لكنها  ستنجو  الليبي  الجيش 

استبدال حفتر«. في 
حلف  مثل  ــرى  األخـ ــراف  ــ »األط ــع:  ــاب وت
وروسيا  األوروبي  واالتحاد  األطلسي  شمال 
خياراتها،  تقييم  إعادة  أيضا  عليها  سيتحتم 

فور أن تتضح الرؤية«.

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبدالغني

خلصت لجنة يرأسها رئيس الوزراء البريطاني 
»التسرع  أن  إلى  كاميرون،  ديفيد  السابق، 
القفز فجأة بالديمقراطية«  أو  انتخابات  إلجراء 
في  والفرنسي  البريطاني  التدخل  أعقاب  في 
ليبيا كان خطأ، وربما أسهم في الحالة الهشة 

السائدة حاليا«.
»ذا  لجريدة  الدبلوماسي  المحرر  وبحسب 
غارديان« البريطانية، باتريك وينتور، فقد ذكر 
تقرير صادر عن اللجنة المختصة بالدول الهشة 
الدولي«  النمو  »مركز  في  والتنمية  والنمو 
البريطاني أن االنتخابات التعددية التي عقدت 
في العراق بعد إطاحة الغزو الذي كانت تقوده 
حسين  صــدام  األميركي  المتحدة  الواليات 
السلطة ولم  استغالل  إساءة  )أزمة(  »لم يحل 

تستبدلها«.
وأضاف التقرير: »أن متغيرات االستراتيجية 
مرارا  طبقت  العراق  في  اتباعها  جرى  التي 
السابق  والرئيس  ليبيا،  في  القذافي  وتكرارا، 
والحكم  زائير  في  وموبوتو  مصر،  في  مبارك 
الخاص  وذلــك  السودان  جنوب  في  القمعي 

األنظمة  تلك  كل  أفغانستان:  في  بطالبان 
كانت تتبعها ديمقراطية مقحمة، وحتى اآلن لم 
يصبح أي من تلك المجتمعات دوال ديمقراطية 
مزدهرة، بل على العكس انزلقت في حاالت من 

الفوضى متفاوتة الدرجات«.
ولفت محرر »ذا غارديان« إلى أن كاميرون 
نفسه أكد هذه الخالصة في مقال رأي، سبق 
التقرير  هذا  إن  فيه  قال  الجريدة،  نشرته  أن 
»يخلص إلى أن لبنات الديمقراطية، المتمثلة 
القانون والرقابة والتوازن وحماية  في سلطة 
األقليات، أكثر أهمية من الديمقراطية الفعلية 

الممثلة في عملية تنظيم انتخابات«.
وأضاف كاميرون: »التقرير يقول إن التسرع 
لتنظيم انتخابات تعددية غالبا ما يكون خطأ، 
واألفضل من ذلك بكثير هو أخذ الوقت لحل 
إجماع  إلى  والتوصل  والنزاعات،  الخصومات 
وإعداد  السلطة،  تشارك  على  حقيقي  وطني 
أن  التي من شأنها  والتوازن  الرقابة  ضوابط 
العنف  أخرى في  االنزالق مرة  تساعد في منع 

ويفضي إلى انهيار الدولة«.

»ذا  لجريدة  الدبلوماسي  المحرر  ــال  وق
غارديان« إن تعليقات كاميرون ال تعني أنه يعتبر 
ليبيا أمرا خاطئا، بل إن كاميرون  التدخل في 
أن  اآلن  زاعما حتى  التدخل،  ينتقد مطلقا  لم 
المسار  لسلك  الفرصة  الليبيين  أعطى  الغرب 
الديمقراطي الذي لم ينتهجوه، بيد أنه رأى أن 
تعليقاته تنبه »إلى حقيقة أنه كما هو الحال في 
العراق فإن التخطيط للفترة التي أعقبت الصراع 
كان خاطئا بدفعه إلجراء انتخابات قبل السعي 

للتوصل إلى تسوية للخالف«.
وذكر أنه منذ االنتخابات البرلمانية في ليبيا 
التي نظمت في العام 2012 بعد عام من إطاحة 
الصراعات  من  سلسلة  البلد  شهدت  القذافي 
بين الفصائل والقبائل خلفت البلد في حالة من 
الفوضى مع انقسام بين الشرق والغرب، فضال 
البلد  يدخلون  الذين  المهاجرين  تعرض  عن 
سعيا للوصول إلى أوروبا إلى سوء معاملة، كما 
أدى وصول اآلالف منهم إلى إيطاليا إلى تحفيز 
فوز األحزاب الشعبوية في االنتخابات اإليطالية 

في مارس الماضي.
ولفت إلى وصف الرئيس األميركي السابق، 
سقوط  أعقبت  التي  الفترة  في  أوباما،  بارك 
القذافي بأنها »عرض مقرف«، وقال في مقابلة 
في العام 2016: »عندما أسأل نفسي عن األمر 
الخاطئ فيما حدث... هناك مجال لالنتقاد ألني 
كان لدي إيمان كبير في أن يستثمر األوروبيون 
التدخل نظرا  أعقبت  التي  الفترة  ليبيا في  في 
لقربها... إال أن كاميرون على وجه الخصوص 

أصبح مشتتا بأمور أخرى«، بحسب أوباما.

الحقائق على األرض 
أظهرت أن توزيع السلطة 

على صعيد البلديات 
سيكون مفيدا

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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»بيزنس إنسايدر«:

»ذا غارديان«:

»صنداي تايمز«:

»غياب حفتر« قد يرفع أسعار النفط إلى 100 دوالر

لجنة بريطانية برئاسة إجراء االنتخابات في ليبيا قبل تسوية الخالفات

سلمان العبيدي أقام اتصاالت مكثقة مع عائلة قيادي بـ »القاعدة«

● منشآت في حقل الشرارة النفطي

● مظاهرات رافضة لفكرة الفيدرالية وداعية لوحدة ليبيا

● من اليمين، سلمان العبيدي، إسحاق الفرجاني، عبدالله الفرجاني واسماعيل العبيدي

●  المشير خليفة حفتر

»بروكينغز«: تطبيق النظام 
الفيدرالي فرصة ليبيا لالستقرار

الجيش هو »الوسيط الرئيس« في صناعة النفط والغاز ويسيطر على اإلنتاج والتصدير

»غياب حفتر يضع مستقبل صناعة النفط والغاز الليبية أمام تهديد جديد«

»الديمقراطية المتمثلة في 
سلطة القانون والرقابة والتوازن 

وحماية األقليات، أكثر أهمية من 
ديمقراطية تنظيم انتخابات«



عربي و دولي 07

ترامب  وماكرون يلمحان إلى تعديل االتفاق النووي مع إيران في إطار صفقة تشمل سورية
والفرنسي  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيسان  ألمح 
إيران  برنامج  بشأن  جديد  اتفاق  إلى  ماكرون  إيمانويل 
النووي ليحل محل االتفاق الحالي الذي يراه ترامب معيبًا، 
النفوذ  إلى تحجيم  إطار صفقة شاملة تهدف  ولكن في 

اإليراني في منطقة الشرق األوسط، وخاصة سورية.
األبيض مساء  البيت  في  ماكرون  مع  مباحثاته  وبعد 
حل  ربما،  إليجاد،  »السعي  عن  ترامب  تحدث  الثالثاء، 
أكبر«، وذلك قبل ثالثة أسابيع من حلول موعد تمديد 
أوباما،  باراك  في عهد سلفه  أبرم  الذي  النووي  االتفاق 

في 12 مايو المقبل.
اقترحه  الذي  إيران  مع  الجديد«  »االتفاق  ويهدف 
الرئيس ماكرون على ترامب إلى الذهاب أبعد من االتفاق 
النووي الحالي استجابة لالنتقادات الحادة التي يوجهها 
الرئيس األميركي للصفقة التي توصلت لها طهران مع 
ممثلي الدول الست الكبرى: الواليات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين واالتحاد األوروبي.

»دبلوماسية القشرة«
بزيارة  يقوم  أجنبي  رئيس  أول  وهو  ماكرون،  وكان 
للواليات المتحدة منذ تولي ترامب السلطة في يناير من 
العام الماضي، قد حظي باستقبال حار للغاية منذ وصوله 
وماكرون  ترامب  وتبادل  قرينته.  بصحبة  واشنطن 
األميركي  الرئيس  أحرج  كما  مرات،  عدة  والقبل  العناق 
ضيفه أثناء التقاط الصور قبل بدء المباحثات في البيت 
األبيض، عندما قام شخصيًا بإزالة ما رأى أنه »قشرة« 

علقت بسترته.
التعامل  في  الحميمية  هذه  األميركية  الصحف  ورأت 
بين الرجلين دلياًل على العالقة المميزة بين الرئيسين 
رغم الخالفات العديدة بينهما من الناحية الرسمية بشأن 
سفارة  بنقل  األخير  ترامب  وقرار  وسورية  إيران  ملفات 
بالده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وكذلك قضايا 
المناخ والتجارة. وأضاف معلقون أن ماكرون ربما يرغب 
أجل  ترامب من  مع  القائم  الود  هذا  االستفادة من  في 
تليين مواقفه بشأن تلك القضايا التي أثارت العديد من 

الحلفاء التقليديين للواليات المتحدة في أوروبا والعالم.

اتفاق شامل
مع  المشترك  الصحفي  المؤتمر  في  ماكرون  واعترف 
في  الموقع  فيينا  اتفاق  »خالًفا حول«  هناك  بأن  ترامب 
سنوات  بعد  الكبرى  والقوى  إيران  بين   2015 يوليو 
بتجميد  االتفاق  بموجب  إيران  وقبلت  المفاوضات.  من 

برنامجها النووي حتى 2025.
ولذلك دعا الرئيس الفرنسي إلى اتفاق جديد أو ملحق 
لالتفاق السابق للتعامل مع تحفظات ترامب وبهدف دفع 
حد  ووضع  األوسط  الشرق  في  سياستها  لتغيير  إيران 
لرغباتها في زيادة نفوذها في اإلقليم المضطرب. واقترح 
ماكرون إجراء المفاوضات حول اتفاق جديد على أساس 

أربع مسائل:
- إبقاء حظر تخصيب اليورانيوم الذي يشكل المرحلة 
األولى إلنتاج قنبلة ذرية، كما كان واردًا في نصّ 2015. 
إذا بقيت الواليات المتحدة في االتفاق، تكون المشكلة 
من  الخروج  مايو   /  12 في  ترامب  قرر  وإذا  حلت.  قد 
طريقة  حول  مفاوضات  فتح  في  الفكرة  تتمثل  االتفاق، 

مواصلة مراقبة النشاط النووي اإليراني رغم كل شيء.
- التأكد من عدم وجود نشاط نووي إيراني على األمد 
الطويل، أي بعد 2025 السنة المحددة لبدء انتهاء بعض 
القيود  من  عدد  على  تنص  التي  الحالي  االتفاق  بنود 

 »بعض الدول في المنطقة لم تكن لتبقى أسبوًعا دون الحماية األميركية«
رغم االحتجاج اإلسرائيلي:

جثمان البطش سينقل إلى غزة عبر مصر

أعلنت مصادر فلسطينية أن جثمان العالم في مجال الطاقة فادي البطش الذي 
إلى  سيصل  بماليزيا  كوااللمبور  في  السبت  اغتياله  وتم  حماس  لحركة  ينتمي 

قطاع غزة خالل يومين بعد موافقة السلطات المصرية على نقله عبر حدودها.
»السلطات  إن  الثالثاء  صحفي  بيان  في  القاهرة  في  فلسطين  سفارة  وقالت 
ليوارى  البطش،  فادي  الفلسطيني  الشهيد  وافقت على دخول جثمان  المصرية 

جسده الثرى في قطاع غزة«.
وتابعت أن »التنسيق جاٍر حاليًا مع سفارة دولة فلسطين في كوااللمبور من 
أجل نقل جثمانه من ماليزيا إلى مطار القاهرة عبر الخطوط السعودية ومن ثم 

نقله إلى القطاع«.
وأكد ابن عمه حسين البطش أن الجثمان »سيصل إلى قطاع غزة ليل األربعاء 
أو يوم الخميس )اليوم( عبر معبر رفح الحدودي« الذي يربط بين القطاع ومصر، 

مشيرًا إلى أن عائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الثالثة سترافقه إلى القطاع.
وكانت حماس أعلنت السبت اغتيال أحد ناشطيها، وهو عالم في مجال الطاقة، 
في كوااللمبور، بينما اتهمت عائلته جهاز االستخبارات اإلسرائيلي الموساد بقتله.

وأعلنت السلطات الماليزية أن فادي محمد البطش )35 عامًا( قتل برصاص 
خالل  عليه  النار  أطلقا  أجنبية  استخبارات  بوكالة  بارتباطهما  يشتبه  شخصين 

توجهه ألداء صالة الفجر.
ونقلت وكالة »برناما« اإلخبارية الرسمية الماليزية عن وزير الداخلية الماليزي 
صناعة  في  وخبير  كهربائي  »مهندس  البطش  إن  قوله  حامدي  زاهد  أحمد 
أمام  البطش »أصبح عقبة  أن  أنه يشتبه في  الداخلية  الصواريخ«. واوضح وزير 
دولة معادية لفلسطين«، موضحًا أن البروفسور كان سيتوجه السبت إلى تركيا 

للمشاركة في مؤتمر دولي.
وقد عثرت الشرطة الماليزية على دراجة نارية يعتقد أنها استُخدمت في إطالق 
النار على فادي البطش وقتله، بحسب ما أعلن قائد الشرطة الماليزية محمد فوزي 

هارون الثالثاء.

غزة، فلسطين - وكاالت

الواليات املتحدة ترجئ تصويتا في 
مجلس األمن حول الصحراء الغربية

األرمن يطيحون برئيس الوزراء

بعد مظاهرات واعتقاالت

أرجأت الواليات المتحدة تصويتًا كان مقررًا أمس األربعاء في مجلس األمن 
الدولي حول مشروع قرار للتحضير لمحادثات بشأن الصحراء الغربية، وذلك من 

أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.
ويهدف مشروع قرار تقدمت به واشنطن األسبوع الماضي إلى الضغط على 
المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعو الستقالل اإلقليم، وتحظى بدعم الجزائر، 
من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية لنزاع عمره عشرات 

السنوات.
أن  بعد  النص  على  تعديالت  اقترحتا  وإثيوبيا  روسيا  إن  دبلوماسيون  وقال 
وترفض  المغربي.  الموقف  لصالح  ويميل  التوازن  إلى  يفتقر  أنه  من  اشتكتا 
الرباط أي إشارة إلى استقالل ممكن لإلقليم، وتتمسك فقط بخيار الحكم الذاتي 

للصحراويين وتعتبر المنطقة جزًءا من أراضيها ويخضع لسيادتها.
وأبلغت بعثة الواليات المتحدة مجلس األمن الثالثاء بأنها »تحتاج إلى قليل 
من الوقت للنظر« في التعديالت المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من 

مشروع القرار.
لمراقبة  المتحدة  األمم  لبعثة  عام  لمدة  التجديد  القرارعلى  مشروع  وينص 
كما  الحالي،  أبريل  أواخر  مهمتها  تنتهي  والتي  الغربية،  الصحراء  في  الهدنة 

يحدد أسس العودة إلى المفاوضات.
وتطالب جبهة بوليساريو منذ عقود بتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية يقرر 

خالله السكان حكمًا ذاتيًا أو االستقالل، وهو ما ترفضه الرباط.
السياسية  العملية  بدفع  األطراف  التزام  »أهمية  على  القرار  مشروع  ويؤكد 
مفاوضات  جولة  جرت  وكانت  المفاوضات«.  من  خامسة  لجولة  تحضيرًا  قدمًا 

رابعة حول الصحراء الغربية برعاية األمم المتحدة في 2008.
يؤكد  لكنه  المفاوضات،  إطالق  زمنيًا إلعادة  القرار جدواًل  يحدد مشروع  وال 
لقضية  ودائم  وعملي،  واقعي،  سياسي،  حل  نحو  تقدم  لتحقيق  »الحاجة  على 

الصحراء الغربية«.
وخاض المغرب وجبهة بوليساريو حربًا للسيطرة على الصحراء الغربية بين 
1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة لألمم المتحدة للسهر 

على تطبيقها.
وفي 1984 انسحب المغرب من االتحاد األفريقي احتجاجًا على قبول عضوية 
»الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية« التي أعلنتها جبهة بوليساريو في 

الصحراء الغربية.
نسمة  مليون  من  أقل  سكانها  عدد  يبلغ  شاسعة  منطقة  الغربية  والصحراء 
قبالة  مكتشفة  غير  نفطية  مخزونات  هناك  يكون  وقد  بالفوسفات،  وغنية 

سواحلها.

يد  على  المليون شخص  ونصف  مليون  »إبادة«  ذكرى  الثالثاء  األرمن  أحيى 
القوات العثمانية العالم 1915 وسط مؤشرات على الوحدة غداة استقالة رئيس 

الوزراء سيرج سركيسيان بعد أحد عشر يومًا من التظاهرات االحتجاجية.
وتدفق األرمن من جميع الفئات وهم يحملون الزهور إلى نصب ضحايا المجازر 
التي وقعت بين 1915 و1917 إبان السلطنة العثمانية. ويقع النصب على تلة 

تطل على العاصمة، يريفان.
ورفضت تركيا الحديثة، التي قامت على أنقاض اإلمبراطورية العثمانية، وصف 
المجازر بحق األرمن المسيحيين بأنها إبادة. وتقر أنقرة أن نحو 500 ألف شخص 
والمجاعة  القتال  إن معظمهم قضى بسبب  تقول  لكنها  المجازر  تلك  قتلوا في 
خالل الحرب العالمية األولى عندما انتفض األرمن ضد الحكام العثمانيين ووقفوا 

إلى جانب الجنود الروس الغزاة.
ويأتي إحياء الذكرى بعد ليلة من االحتفاالت باالستقالة غير المتوقعة لرئيس 

الوزراء سركيسيان بعد مظاهرات صاخبة واعتقال لقيادات المعارضة.
االضطرابات  بعد  الوحدة  إلى  كارابيتيان  كارين  بالنيابة  الوزراء  رئيس  ودعا 
نيكول  االحتجاجية  الحركة  زعيم  مع  محادثات  تجري  أن  المقرر  ومن  السياسية. 

باشينيان لبحث انتقال السلطة.
»مشاورات  سيجري  إنه  الثالثاء  فيسبوك  على  صفحته  على  باشينيان  وقال 
سياسية« لمناقشة عدد من الخطوات الملموسة حتى يتم »ضمان انتصار الشعب 
قانونيًا«. وأضاف إنه يتعين على البرلمان انتخاب رئيس وزراء جديد خالل أسبوع 

كما ستطرح مسألة إجراء انتخابات.
كما دعت روسيا التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا، إلى االستقرار، إال أنها 
قالت إنها لن تتدخل. وكان بوتين اتصل بسركيسيان األسبوع الماضي لتهنئته 

بانتخابه رئيسًا للوزراء رغم االحتجاجات.
وهيمنت االضطرابات السياسية على البلد الفقير البالغ عدد سكانه 2,9 مليون 
من شغله  عقد  بعد  للوزراء  رئيسًا  البرلمان سركيسيان  انتخب  أن  بعد  نسمة، 

منصب الرئيس.
وقالت المعارضة إن سركيسيان )63 عامًا( يريد توسيع سيطرته على السلطات 
بموجب نظام حكومي برلماني جديد. لذا، خرج عشرات اآلالف إلى شوارع يريفان 

وغيرها من المدن في احتجاجات سلمية.
وفي البداية رفض سركيسيان االستقالة، إال أنه استقال في اليوم الحادي عشر 
إلى  والسابقين  الحاليين  الموظفين  من  العديد  انضمام  بعد  االحتجاجات  من 
إن  الماضي  األسبوع  قال محللون  أن  بعد  استقالته مفاجأة  المسيرات. وشكلت 

المعارضة ليس لديها ما يكفي من الموارد إلجباره على االستقالة.

نيويورك - وكاالت

 واشنطن، دمشق – وكاالت

يريفان، أرمينيا - وكاالت

سول–وكاالت

 <  فلسطيني يحمل ملصقا اعالنيا لفادي البطش 

 <  ترامب يزيل »قشرة« علقت على سترة ماكرون لدى الترحيب به في البيت األبيض 
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يسمح  أن  يمكن  ما  اإليرانية،  النشاطات  على  التقنية 
إليران باستئناف التخصيب.

المنطقة،  في  إليران  البالستية  النشاطات  إنهاء   -
المتوسطة  للصواريخ  طهران  برنامج  إلى  تلميح  وهو 

والقصيرة األمد التي تطورها إيران منذ سنوات.
- خلق ظروف لحل سياسي يحتوي إيران في المنطقة 
في  ماكرون  ويلمح  ولبنان.  والعراق  وسوريا  اليمن  في 
هذه النقطة إلى مفاوضات السالم في سوريا المتوقفة 
وروسيا،  إيران  سورية  حليفتي  معارضة  بسبب  حاليًا، 
وكذلك إلى النزاع في اليمن الذي تتهم طهران بتسليم 
إيران  تدعم  لبنان  وفي  أسلحة.  الحوثيين  المتمردين 
حزب اهلل الذي تعتبره الواليات المتحدة منظمة إرهابية.

وقال ماكرون »ال يمكن أن يتم تمزيق اتفاق لنذهب 
إلى ال شيء. يجب بناء اتفاق أوسع حول إيران، من أجل 
من  صغيرة«  »مجموعة  أن  وأضاف  المنطقة«.  استقرار 
اقترحها،  التي  األربعة  النقاط  على  العمل  بدأت  الوزراء 

وسيجتمعون من جديد »قريبا«.
وتقترح فرنسا مناقشة هذا االتفاق الجديد مع حلفائها 
بينما  وتركيا«،  روسيا  مع  »بالتأكيد  لكن  األوروبيين 
وأعلنت  له«.  بديل  قائم »وال  االتفاق  أن  الكرملين  أكد 
وتركيا  روسيا  قادة  أن  أمس  الروسية  إنترفاكس  وكالة 
وإيران سيعقدان لقاًء السبت في موسكو، غالبًا لمناقشة 

المقترحات الفرنسية، وكذلك الوضع في سورية.
النزاع السوري حيث تشعر بالقلق  وتشارك أنقرة في 
من  بدعم  األكراد  عليها  يسيطر  منطقة  ظهور  من 
الرئيس اإليراني حسن روحاني من  واشنطن. كما حذر 
إذا تم  اليورانيوم »بقوة«  أن بالده ستستأنف تخصيب 

خرق االتفاق.

الغموض
ورغم الترحيب الواضح بماكرون، تمسك ترامب بسياسة 
الغموض بشأن موقفه من االتفاق النووي مع إيران، ربما 
طمعًا في الحصول على المزيد من التنازالت من طهران. 

لكنه ال يبدو أنه رفض عرض ماكرون.
وقال الرئيس األميركي »ال أحد يعرف ما سأفعله في 
12 مايو، وإن كنت أنت )ماكرون( لديك فكرة جيدة عن 
ذلك«. وأضاف »أعتقد أنه لدينا فرصة غير عادية إلبرام 

اتفاق آخر أكبر«. وتابع »سنرى. سنرى ما إذا كنت سأفعل 
ال، سيكون  أو  نعم  األمر  كان  البعض. سواء  يتوقعه  ما 
من الممكن صنع اتفاق أفضل على أسس متينة«، ألنه 

»اتفاق أسسه فاسدة، إنه اتفاق سيء، بُنية سيئة«.
في  األربعاء،  أمس  روحاني،  اإليراني  الرئيس  وشكك 
الملف  حول  جديد  اتفاق  إلى  للتوصل  المطالب  شرعية 
وماكرون.  ترامب  تصريحات  على  ردًا  اإليراني  النووي 
»معًا  إيران(  )شمال  تبريز  في  في خطاب  روحاني  وقال 
أوروبية يقولون: نريد أن نقرر حول  برفقة رئيس دولة 
اتفاق تتوصل إليه األطراف السبعة، للقيام بماذا؟ وبأي 
حق؟« وأضاف »هل تريدون أن تقرروا مستقبل االتفاق؟ 
اآلن  به« حتى  قمتم  ما  لنا  أن تشرحوا  أواًل  عليكم  إذن 

لتطبيقه.
وانتقد روحاني الرئيس األميركي بدون تسميته قائاًل 
»لستَ سوى رجل أعمال، ال تملك أي خبرة في السياسة 

وال في مجال القانون أواالتفاقات الدولية«.

»سنخرج ... وسيدفعون«
وفي الشأن السوري، أكد ترامب تمسكه برغبته في إنهاء 
إلى  بالده  قوات  وإعادة  سورية  في  األميركي  الوجود 
وطنهم مقابل قيام الدول العربية النفطية الثرية بتحمّل 
نفقات الحرب المتواصلة هناك، بل وإرسال قوات لتحل 

مكان القوات األميركية.
األميركية  القوات  أنهت  أن  بعد  إنه  ترامب  وقال 
مهمتها تقريبًا في هزيمة تنظيم »داعش« في سوريا 
إليران  السماح  عدم  هي  اآلن  األولوية  فإن  والعراق، 
البحر  إلى  »والوصول  سورية  في  نفوذها  بترسيخ 
السيطرة  وأحكمنا  عليه  نسيطر  وأننا  خاصة  المتوسط 

عليه«.
في سورية  الوضع  تناول  أن  األميركي  الرئيس  وقال 
يجب أن يتم في إطار »اتفاق أوسع. وعندما توصلوا إلى 
اتفاق مع إيران، فإن هذا االتفاق كان يجب أن يتضمن 
مليار  و1.8  دوالر  مليار   150 يمنحوهم  أن  قبل  سورية. 
دوالر نقدًا، فكان يجب أن يتوصلوا التفاق يغطي اليمن 
وسورية والعراق حيث تتدخل إيران. ولكنهم لم يقوموا 

بذلك«.
الخليج  دول  أن  على  القائم  موقفه  ترامب  كرر  كما 

النفوذ  مواجهة  في  دور  لها  يكون  أن  يجب  النفطية 
اإليراني في سورية، زاعمًا أن »هذه الدول في المنطقة، 
من  وجود  لها  سيصبح  يكن  لم  للغاية،  ثري  وبعضها 
دون دعم الواليات المتحدة وفرنسا، لدرجة أقل. لم تكن 
هذه الدول لتبقى أسبوعًا واحدًا. نحن نقوم بحمايتهم، 
ويجب عليهم اآلن أن يكثفوا جهدهم ويدفعوا لما يتم 
الواليات  على  يجب  أنه  أعتقد  ال  ألنني  وذلك  به  القيام 

المتحدة وفرنسا تحمل التكلفة الضخمة وحدهما«.
وزعم ترامب أن بالده أنفقت سبعة تريليونات دوالر 
مقابل  شيًئا  تتلق  »ولم  األوسط  الشرق  منطقة  على 
ذلك«. وأضاف »الدول التي تقبع هناك والتي تعرفونها 
نقوم  ما  قيمة  دفع  عليهم  ويجب  للغاية،  غنية  جميعًا 
فالواليات  بالدفع.  وسيقومون  معهم،  تحدثنا  ولقد  به. 
سيقومون  أنهم  كما  الدفع.  في  تستمر  لن  المتحدة 
يقومون  ال  أمر  وهو  األرض،  على  تتواجد  قوات  بإرسال 

به حتى اآلن«.

»قطر يجب أن تدفع«
ترامب،  تصريحات  على  جانبه  من  فعل  رد  أول  وفى 
نقلت وكالة األنباء السعودية / واس / عن وزير الخارجية 
أن  قطر  على  »يجب  إنه  قوله،  الجبير،  عادل  السعودى، 
تدفع ثمن وجود القوات العسكرية األمريكية في سورية، 
وذلك  هناك،  إلى  العسكرية  قواتها  بإرسال  تقوم  وأن 
قبل أن يلغي الرئيس األمريكي الحماية األمريكية لدولة 
قطر، والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية األمريكية على 

أراضيها«.
الحماية  بسحب  أمريكا  قامت  لو  أنه  الجبير،  وأضاف 
العسكرية من قطر، »فإن  بالقاعدة  المتمثلة  األمريكية 
ذكرت  حسبما  أسبوع«،  خالل  هناك  سيسقط  النظام 

)واس(.

مؤتمر لدعم سورية
كارثة  من  الثالثاء  حذرت  قد  المتحدة  األمم  وكانت 
خالل  سورية  بشمال  إدلب  مدينة  في  جديدة  إنسانية 
خمسة  لصالح  بروكسل  في  المانحة  للجهات  مؤتمر 
و6,1  مجاورة  دول  في  يقيمون  سوري  الجئ  ماليين 
ماليين نازح داخل البالد، بينهم 250 ألًفا محاصرون في 

مناطق نزاع.
سورية  إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  وقال 
ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية 
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني »نحن كنا وال نزال 
التحدي  ألنها  إدلب،  في  اإلنساني  الجانب  إزاء  قلقين 

الكبير الجديد مع 2,5 مليون شخص«.
وأضاف »بالطبع لن تصدقوا أن جميعهم إرهابيون، 
أن  نأمل  لذا،   )...( والمدنيون  واألطفال  النساء  ففيهم 
تكون هذه مناسبة لضمان أن ال تتحول إدلب إلى حلب 
جديدة أو الغوطة الشرقية الجديدة ألن األبعاد مختلفة 

هنا تمامًا«.
الفصائل  عليها  تسيطر  التي  إدلب  تواجه  وقد 
المعارضة، نفس مصير حلب التي سيطر عليها النظام 
والغوطة   ،2016 أواخر  روسيا  من  بدعم  هجوم  في 

الشرقية التي استعادها مطلع أبريل الحالي.
ويهدف مؤتمر بروكسل الذي بدأ أعماله الثالثاء إلى 
برعاية  جنيف  مفاوضات  تحريك  وتشجيع  األموال  جمع 
نتيجة.  إلى  اآلن  حتى  تفض  لم  التي  المتحدة،  األمم 
وتركيا  وإيران  روسيا  ميستورا  ودي  موغيريني  ودعت 
إلطالق  وقف  إلى  للتوصل  الجهود  من  مزيد  بذل  إلى 
الرئيسية  »الرسالة  موغيريني  وقالت  سورية.  في  النار 
لعبة  وليست  شطرنج،  رقعة  ليست  سوريا  أن  هي 

جيوسياسية«.

تراجع فرص التسوية السياسية

السعودية تقر بتصفية »الصماد« في ضربة جوية والحوثيون يتعهدون بالرد

بيونغ يانغ توقف تجارب إطالق الصواريخ البالستية

قمة تاريخية بني الكوريتني تعزز األمل بتحقيق السالم

غدًا  أون،  جونغ  كيم  الشمالي  الكوري  الزعيم  يصل 
الجمعة، إلى المنطقة المنزوعة السالح بين الكوريتين لعقد 
قمة تاريخية مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، تعتبر 
تتويجًا للتقارب الدبلوماسي الذي بدأ مطلع العام على شبه 

الجزيرة.
صلب  في  يانغ  لبيونغ  النووية  الترسانة  وستكون 
إلى  لزعيمها  نوعها  من  األولى  الزيارة  خالل  المباحثات 
الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية قبل 65 عامًا، وقد تناقش 

أيضًا معاهدة سالم تنهي رسميًا النزاع بينهما.
والقمة التي ستنعقد في الجانب الجنوبي لقرية الهدنة، 
بانمونجوم، هي الثالثة من نوعها فقط، بعد لقاءين في 
تمهيد  إلى  عامًا–يهدف   11 قبل  آخرهما  كان  يانغ  بيونغ 
األميركي  والرئيس  كيم  بين  مرتقبة  قمة  أمام  الطريق 
دبلوماسية  جهود  بعد  القمة  هذا  وتأتي  ترامب.  دونالد 
األولمبية  األلعاب  أعقاب  في  الجزيرة  شبه  على  حثيثة 

تقدمته  رياضيًا  وفدًا  كيم  وأرسل  الجنوب.  في  الشتوية 
السالح  نزع  موضوع  وضع  وعرض  األلعاب،  إلى  شقيقته 
النووي على طاولة المباحثات مقابل ضمانات أمنية. ووافق 

إلى  كيم  وتوجه  قمة،  عقد  مقترحه  على  ترامب 
بكين في أول زيارة له إلى الخارج كزعيم.

صارخ  نقيض  على  التطورات  وتأتي 
ألحداث العام الماضي عندما نفذت بيونغ 
يانغ تجربتها النووية السادسة واألقوى لها 
على اإلطالق حتى اآلن، وأطلقت صواريخ 
قادرة على وصول األراضي األميركية فيما 
الشخصية  اإلهانات  وترامب  كيم  تبادل 

والتهديدات بشن حرب.
مجموعات  الدولي  األمن  مجلس  وفرض 

تدابير  ومنها  الشمال،  على  العقوبات  من 
تستهدف قطاعات الفحم وصيد األسماك واألقمشة، 

وعلى واردات النفط. وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي 
عن السالح النووي الذي أمضت عقودًا في تطويره، وتقول 
نهاية  في  أميركي.  غزو  من  لحمايتها  لها  ضروري  إنه 

إطالق  تجارب  وقف  يانغ  بيونغ  أعلنت  الماضي  األسبوع 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وقال كيم: »إن موقع 

التجارب النووية في الشمال أنجز مهمته«.
ولم تعلن بيونغ يانغ التزامات أخرى، لكن ذلك 
لم يمنع ترامب من القول »لم نتخل عن شيء 
ووافقوا على نزع السالح النووي )أمر رائع 
التجارب«.  ووقف  موقع  وإغالق  للعالم( 
مهمًا  »قرارًا  ذلك  مون  أعتبر  واإلثنين 
من  بالكامل  النووي  السالح  نزع  نحو 

شبه الجزيرة الكورية«.
غير أن الشمال أعلن في السابق وقف 
مثل تلك التجارب، وتحدث أيضًا عن نزع 
السالح النووي فيما انهارت اتفاقات سابقة 

بنهاية األمر.
الدراسات  بروفيسور  يو-هوان،  كوه  وقال 
طرق  »هناك  دونغكوك،  جامعة  في  الشمالية  الكورية 
مختلفة لتفسير صياغة الكلمات الكورية الشمالية. تفسير 
حرفي والقراءة بين السطور أو قراءة ذلك بما يعكس اآلمال 

الشخصية«. وأضاف أن األطراف الثالثة لديها حوافز مختلفة 
في العملية الحالية، مشيرًا إلى أن »المسألة األكثر إلحاحًا 
لترامب هي منع كوريا الشمالية من حيازة صاروخ بالستي 
عابر للقارات. وبالنسبة لكوريا الشمالية هي الحؤول دون 
أميركية والتفاوض كقوة نووية لتحسين  ضربة عسكرية 
اقتصادها«. وأضاف: »إن كوريا الجنوبية تريد إحضار كوريا 
لحل  الحوار سعيًا  إلى طاولة  المتحدة  والواليات  الشمالية 

سلمي وإلعادة إحياء العالقات الجنوبية–الشمالية«.
يمكن  المعقد،  الكورية  النووية  المفاوضات  عالم  وفي 
بالنسبة  تمامًا  مختلفة  أشياء  تعني  أن  العبارة  لنفس 

لألطراف المعنية.
من  النووية  األسلحة  لنزع  الشمالية  كوريا  فتأييد 
أميركي  جندي   28.500 لسحب  شرطًا  كان  الجزيرة  شبه 
في  والمحيطات  األجواء  لمراقبة  الجنوب  في  منتشرين 

المنطقة، وهو ما ترفضه الواليات المتحدة.
المرة  هذه  صراحة  ذلك  الشمالية  كوريا  تشترط  ولم 
بحسب مون، لكنها ال تزال تريد »ضمانة أمنية«، مما يترك 

مجااًل كبيرًا الحتماالت عدم التوصل التفاق.

المتمردين  بدعم  إيران  السعودية  وتتهم 
تنفيه طهران. وأصبح  الذي  األمر  بالسالح، 
النزاع اليمني يعتبر اآلن حربًا بالوكالة بين 

القوتين اإلقليميتين السعودية وإيران.
الحوثية،  اهلل«  »أنصار  جماعة  وكانت 
رئيس  الصماد،  مقتل  عن  اإلثنين،  أعلنت 
للحوثيين  التابع  األعلى  السياسي  المجلس 
جوية  بغارة  صنعاء،  اليمنية  العاصمة  في 
السعودية  بقيادة  العربي  التحالف  لطيران 
على محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي. 
مهدي  وحل  مرافقيه.  من  ستة  بصحبة 

المشاط رئيسًا للمجلس مكان الصماد.
لدى   2 رقم  المطلوب  الصماد  ويعتبر 
دعمًا  اليمن  في  تحارب  التي  الرياض 

والموالية  دوليًا  بها  المعترف  للحكومة 
للرئيس، عبد ربه منصور هادي. كما رصدت 
يدلي  لمن  دوالر  مليون   20 مبلغ  المملكة 
هذا  على  القبض  إلى  تؤدي  معلومات  بأي 
بدأت  السعودية  وكانت  الحوثي.  القيادي 
مارس   25 في  اليمن  في  عسكرية  عملية 
الحزم«  »عاصفة  عليها  أطلقت   ،2015
منصور  ربه  عبد  الرئيس  شرعية  الستعادة 
على  الحوثيون  سيطر  أن  بعد  هادي، 

العاصمة صنعاء.
الغرب  يدعمه  الذي  التحالف،  زال  وما 
الحوثيين،  حركة  سنوات  ثالث  منذ  يقاتل 
مساحة  وعلى  المنطقة،  على  تسيطر  التي 

كبيرة من شمال اليمن.

»جريمة لن تمر«
عبدالملك  الحوثية  الحركة  زعيم  وقال 
المسيرة  قناة  بثتها  كلمة  في  الحوثي 
التابعة للحركة: »هذه الجريمة لن تمر من 

دون رد«، وتوعد بأن يكون الرد قاسيًا.
الخاضعة  اليمنية  األنباء  وكالة  ونشرت 
نعي  بيان  صنعاء  في  الحوثيين  لسيطرة 
كان  الذي  السياسي  المجلس  عن  صدر 
يرأسه الصماد. ودعا المجلس اليمنيين إلى 
يحدد  لم  موعد  في  تشييعه  في  المشاركة 
بعد، كما أعلن الحداد في البالد لثالثة أيام 

وتنكيس األعالم ألربعين يومًا.
كبيرة  ضربة  الصماد  مقتل  ويمثل 
ضد   2015 منذ  يقاتلون  الذين  للحوثيين 
عبد  برئاسة  للحكومة  الموالية  القوات 
التحالف  من  المدعومة  هادي  منصور  ربه 
كما  السعودية.  تقوده  الذي  العسكري 
مثلت الضربة دلياًل على أن التحالف بقيادة 
األزمة  حل  على  مصممًا  زال  ما  السعودية 

عسكريًا.

ضربة جوية لحفل زفاف
إعالن  من  ساعات  بعد  الصماد  مقتل  وجاء 
األشخاص  عشرات  أن  يمنيين  مسؤولين 
لطائرات  جوية  غارة  في  وجرحوا  قتلوا  قد 

التحالف على حفل زفاف في اليمن.
والجرحى  القتلى  عدد  تقديرات  وتباينت 
ومسؤولين  طبية  لمصادر  تصريحات  في 
القتلى  عدد  تقديرات  تراوحت  إذ  محليين، 
 40 بين  والجرحى  قتياًل   33 إلى   22 بين 
التفاصيل  بعد  تتوضح  ولم  جريحًا،   50 إلى 

أطباء  منظمة  وقالت  للغارة.  الدقيقة 
إن  »تويتر«  على  تغريدة  في  حدود  بال 
المستشفى الذي تدعمه في محافظة حجة 
تلقى 65 مصابًا جراء ضربات جوية، بينهم 

13 طفاًل على األقل.
الضربات  الطبية  المنظمة  وصفت 
الجوية بأنها كانت »من بين األكثر تدميرًا 
في المنطقة خالل األشهر الماضية«. وقال 
عاملون في فرق اإلنقاذ إن حفل الزفاف كان 
للحوثيين  الخاضعة  قيس  بني  منطقة  في 
صنعاء  من  الشمال  إلى  حجة،  والية  في 

والتي تعرضت لضربات جوية.
عن  برس«  »فرانس  وكالة  ونقلت 
على  مدنيًا   23 إن  قوله  محلي  مسؤول 
في  قتلوا  قد  وأطفال،  نساء  بينهم  األقل، 

الهجوم.

صواريخ بالستية
أنها  اإلثنين  أعلنت  السعودية  وكانت 
جديدين  بالستيين  صاروخين  أسقطت 
إنهم  قالوا  الذين  الحوثيون،  أطلقهما 
لشركة  تابعة  نفطية  منشآت  استهدفوا 
المملكة.  جنوب  جيزان  مدينة  في  أرامكو 
الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وأوضح 
الصاروخي  الهجوم  هذا  أن  السعودية 
أو  باألرواح  ضحايا  أي  بسقوط  يتسبب  لم 

خسائر وأضرار بالممتلكات.
اعترضت  إنها  السعودية  القوات  وقالت 
نجران  مدينة  استهدف  بالستيًا  صاروخًا 
وأسقطت  األحد،  الجنوبية  حدودها  على 

صاروخًا آخر استهدف جيزان الجمعة.

صنعاء، الرياض – وكاالت

توعد عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين 
علي  صالح  لمقتل  باالنتقام  اليمن،  في 
بالحركة  البارز  السياسي  القيادي  الصماد 
تقوده  الذي  للتحالف  جوية  ضربة  في 
على  باللوم  الحوثي  وألقى  السعودية. 
األميركية  العدوان  بـ»قوات  وصفه  ما 

والسعودية« وتوعد بالثأر واالنتقام.
واشنطن،  لدى  السعودي  السفير  وأقر 
األمير خالد بن سلمان، بأن تصفية القيادي 
الحوثي البارز، صالح الصماد، نفذت من قبل 
تهديده  على  ردًا  الجوية  الملكية  القوات 
بإطالق الصواريخ على السعودية. وقال خالد 
السعودي  العهد  ولي  شقيق  سلمان،  بن 
ووزير دفاع البالد، األمير محمد بن سلمان، 
في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في 
موقع »تويتر« مساء الثالثاء: »تمكن األبطال 
في القوات الجوية الملكية السعودية بحمد 
الميليشيات  في  القيادي  استهداف  اهلل من 
وأضاف  بنجاح«.  الصماد  صالح  الحوثية 
المتحدة:  الواليات  لدى  السعودي  السفير 
هذا  يكون  بأن  توعد  الذي  الهالك  »هو 
على  الباليستية  الصواريخ  إطالق  عام  هو 
المملكة، فأتاه الرد من األبطال تحت قيادة 

سمو سيدي وزير الدفاع«.
وكان الصماد هدد مطلع أبريل بأن العام 
بامتياز«،  بالستيًا  عامًا  »سيكون   2018
التي  البالستية  الصواريخ  إلى  إشارة  في 
يطلقها الحوثيون على األراضي السعودية. 

 <  عبد الملك الحوثي يتعهد بالرد على مقتل الرجل الثاني في غارة سعودية 



العامة  الخدمات  تقديم  الكلي وتحسين  االقتصاد 
فورية  إجــراءات  اتخاذ  يتطلب  ما  وهو  األساسية، 
سيما  وال  السيطرة،  تحت  الجارية  النفقات  لوضع 
فاتورة األجور والدعم، وتحسين مستويات حوكمة 
القطاع المالي، وهي اإلجراءات التي ستساهم أيضًا 

في استقرار األسعار.
إلى  البلد  يحتاج  المتوسط،  األمد  »على  وقال 
إصالحات هيكلية أوسع وأعمق لتحقيق استقرار إطار 
الوظائف  خلق  بجهود  والنهوض  الكلي  االقتصاد 

التي يقودها القطاع الخاص«.
تنمية  تعزيز  على  »التركيز  على  التقرير  وحث 
الوظائف  خلق  أجل  من  وتنوعه  الخاص  القطاع 
بعيدًا  االقتصاد  توجيه  إلعادة  من خالل سياسات 
المالي،  القطاع  النفط، وإصالح  االعتماد على  عن 

وتحسين بيئة األعمال«.
العام  خــالل  الليبي  االقتصاد  أداء  وبــشــأن 
الذي  القوي  بـ»النمو  الدولي  البنك  أقر  الماضي، 
مدفوعًا   ،2017 العام  في  الليبي  االقتصاد  حققه 
النفط«، لكنه أشار  إنتاج  انتظاره في  بتعافٍ طال 
االستفادة  لتحقيق  الحراك  هذا  »استدامة  أن  إلى 
حل  إيجاد  على  تتوقف  االقتصادية  القدرات  من 

للصراع السياسي«.
مستقر«.  غير  الكلي  االقتصاد  »إطار  أن  ونبه 
غير  قياسي  بتضخم  »يتسم  أنــه  إلــى  مشيرًا 
له  يمكن  ال  ــزدوج  ــ م مــالــي  وعــجــز  مــســبــوق 
ارتفاع  األول  المقام  في  يحركه  يستمر،  أن 
الدينار  أن  إلــى  ونبه  الــمــوازنــة«.  مصروفات 
السوق  في  قيمته  من   85% نحو  خسر  الليبي 
الكلي  الموازية بسبب ضعف أساسيات االقتصاد 
إلى  الفتًا  المصرفي،  بالجهاز  السيولة  ونقص 
تفاقم  من  ليزيد  التضخم  معدل  »تسارع  أن 
ارتفاع  »يساهم  أن  مرجحًا  المواطنين«،  متاعب 
التضخم مع ضعف تقديم الخدمات األساسية في 
االجتماعي  اإلقصاء  وتفاقم  الفقر  معدالت  زيادة 

واالقتصادي«.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن »أسعار 
مدفوعة  ارتفاعها،  واصلت  األساسية  السلع  كل 
إمدادات  سالسل  في  الحاد  بالنقص  األساس  في 

السوق  في  والمضاربة  الرئيسة،  األساسية  السلع 
الشديد  واالنخفاض  توسعًا،  تزداد  التي  السوداء 
في قيمة الدينار الليبي باألسواق الموازية«. وحسب 
التضخم  معدل  ل  سجَّ الدولي،  البنك  إحصاءات 
 2017 العام  في   28.4% نسبته  قياسيًّا  مستوى 

مقابل %25.9 العام 2016.

نمو قوي بفعل النفط
أكثر من مثليه  إلى  النفط  إنتاج  ارتفاع  إلى  ولفت 
المتوسط  في  يوميًّا  برميل  مليون   0.820 ليبلغ 
برميل  مليون   0.380 بنحو  مقارنة   ،2017 العام 
»ترتيبات  إلى  2016، مرجعًا ذلك  العام  في  فقط 
أطراف  بين  هشة،  تكن  وإن  استثنائية،  ضمنية 

الصراع«.
التقرير  قال  المالي،  األداء  في  العجز  وبشأن 
عند  بقي  العامة  الميزانية  في  الكبير  العجز  »إن 
في  المحلي  الناتج  إجمالي  من   %  62 مستوى 
إلى  2016، مشيرًا  63.1 % في  بـ  2017 مقارنة 
مليار   59 ليبلغ  المحلي  الدين  في  سريعة  زيادة 
دينار في نهاية سبتمبر 2017، ارتفاعًا من مليار 
إلى  الدولي  البنك  ونوه   .2010 العام  في  دينار 
أن »الميزانية العامة ترزح تحت الضغط، بسبب 
دوافع  بفعل  الجارية  المصروفات  وجمود  ارتفاع 
سياسية«، ورغم إشارة البنك الدولي إلى تضاعف 
في  تقريبًا  أمثالها  ثالثة  إلى  الموازنة  إيــرادات 
الناتج  إجمالي  من   31.8% بنسبة   2017 العام 

المحلي( مقارنة بالعام 2016.
تكفي  تكن  »لم  ــرادات  اإلي أن  إلى  نبه  أنه  إال 
حتى لتغطية أجور الموظفين العموميين )36.4% 
التي  األجــور  وهي  المحلي(،  الناتج  إجمالي  من 
وزيادة  سياسية  العتبارات  التوظيف  بفعل  زادت 
مخصصات  نفسه،  الوقت  في  ووصف  الرواتب«. 
على  تستحوذ  إذ  الكفاءة،  إلى  بـ»االفتقار  الدعم 
جزء كبير من موارد الميزانية، و9.2 % من إجمالي 
الناتج المحلي في مقابل %4.8 لإلنفاق الرأسمالي«، 
بقي  الجاري  الحساب  ميزان  عجز  أن  إلى  مشيرًا 
الناتج  إجمالي  من   %  9.4 نسبة  عند  مرتفعًا، 

المحلي«.

اقتصاد

كالم في األرقام

إنتاج الصلب الخام عالميا في الفترة من 
30 مارس 2017 إلى نهاية مارس الماضي، 

بلغت حصة الصين منها 74 مليون طن.

قالوا
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مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3373دوالر أمريكى
1.6329يورو

1.8674الجنية االسترليني
0.3566الريال السعودي
0.3641درهم إماراتى

0.2119االيوان الصينى
 

2018 25 أبريل  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

أستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد*
نقاًل عن موقع »بروجيكت سينديكيت«

ال  العالمية،  المالية  األزمة  اندالع  منذ  سنوات   10 بعد 
يزال صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم يحاولون تقييم 
أفضل السبل لمنع إفالس البنوك من إلحاق األذى الشديد 

باالقتصاد مرة أخرى.
إمكانية  فحص  األميركية  الخزانة  وزارة  تقرير  تولى 
االستعاضة عن عملية حل البنوك الضخمة المفلسة بقيادة 
ــسلطة  دود-فــرانــك  قانون  إطــار  في  التنظيمية  الهيئة 
وفي  فقط.  المحاكم  على  تقوم  بآلية  المنظمةــ  التصفية 
األساسي  اإلفــالس  بفضائل  الخزانة  وزارة  أشــادت  حين 
الهيئات  صالحيات  إلغاء  رفضت  فإنها  الفاشلة،  للبنوك 

التنظيمية في ما يتصل بإعادة هيكلة البنوك.
التنظيمية  الهيئات  إلغاء  الخزانة فإن  ولكن كما أدركت 
اقتراح مثير إلشكاليات عظيمة. ذلك أن إعادة هيكلة البنوك 
في أوقات األزمات يتطلب التخطيط، والتعرف على مواطن 
توقيت  أفضل  ومعرفة  البنك،  في  الضعف  ونقاط  القوة 
لعملية اإلفالس في اقتصاد متقلب، والقدرة على التنسيق 

مع الهيئات التنظيمية األجنبية. وال تستطيع المحاكم 
االضطالع بهذه المهام.

عالوة على ذلك، إذا غرقت بنوك ضخمة متعددة 
من  اإلفــالس  محاكم  تتمكن  لن  واحــد،  وقت  في 
إدارة األزمة التي ستلي ذلك على مستوى االقتصاد 

بالكامل.
بقيادة  الهيكلة  إعادة  إلغاء  فإن  هذا،  لكل  نظرًا 
الهيئات التنظيمية يرقى إلى خطوة كبيرة إلى الوراء، 
وعلى هذا فإن تقرير الخزانة يُعَد خبراً سارًا، خاصة 
ربما  الخزانة،  وزارة  قِبَل  الدعم من  غياب  وأنه في 

يتوقف مجلس النواب عن الدفع في اتجاه التغيير.
أعدها  ــالتي  الحديثة  الثانية  المطبوعة  أن  غير 
االحتياطي  بنك  فــي  االقتصاد  خــبــراء  مــن  ــدد  ع
الفيدراليــ خلصت إلى أن استنتاج التقرير الرئيس في 
التخطيط إلعادة الهيكلة لم ينعكس بعد في تسعير 

السوق لسندات البنوك.
في  عاملون  أجراها  دراسات  خلصت  األزمة،  بعد 

صندوق النقد الدولي وغيرهم إلى أن البنوك في احتياج إلى 
قدر أكبر كثيرًا من األسهم القادرة على استيعاب الخسائر. 
وفي العام 2009، كانت خمسة سنتات فقط من كل دوالر 
من  الــعــديــد  لتمويل 
ــوك تــأتــي من  ــن ــب ال
البقية  وكانت  األسهم؛ 
ــن االســتــدانــة  تــأتــي م
ــروض  ــق ــع، وال ــودائـ )الـ
والقروض  واحــدة،  لليلة 

الطويلة األجل(.
خسر  فإذا  هذا  وعلى 
في  سنتات  ستة  البنك 
من  دوالر  لكل  عملياته 
في  يكون  فلن  الدين، 
اإلمكان السداد لبعض الدائنين بشكل كامل. وفي محاولة 
لتجنب الخسائر، ربما يهرع العديد من الدائنين إلى الصرف 
النظام  على  الضغوط  يفرض  أن  شأنه  من  ما  وهو  نقدًا، 
على  تكالب  حــدوث  إلى  يــؤدي  وربما  بأكمله،  المصرفي 

البنوك السترداد الودائع.
أغلب  كانت  ربما  الدولي،  النقد  صندوق  لدارسة  وفقًا 
 15 كانت  لو  األزمة  الصمود في وجه  لتتمكن من  البنوك 
سنتًا من كل دوالر من تمويلها في هيئة أسهم. ومع ذلك، 
ال تزال البنوك تحتفظ بنحو ثمانية أو تسعة سنتات فقط 
من  الرغم  على  أسهم،  هيئة  في  التمويل  من  دوالر  لكل 
ضغط الهيئات التنظيمية لحملها على زيادة النسبة، حتى 
إن البنوك األكبر حجمًا دعت إلى خفض هذه النسبة األقل 

من المثلى.
سعت الهيئات التنظيمية والمصرفيون إلى إيجاد أرضية 
مشتركة لتعزيز السالمة. وباإلضافة إلى السنتات الثمانية 
إلى  اآلن  البنوك  تسعى  بها،  تحتفظ  التي  األسهم  من 
االحتفاظ بثمانية سنتات لكل دوالر من الدين الذي يمكن 
إلى أسهم في غضون عطلة نهاية األسبوع. وفي  تحويله 
أن يستوعب  المتضرر  البنك  السيناريو، يستطيع  مثل هذا 
قدرًا أكبر من الخسائر ويظل عاماًل، وهذا كفيل بالحد من 

الحافز الذي قد يدفع الدائنين السترداد الودائع.
الخطة  فبموجب  محتملة.  عقبة  يخلو من  ال  األمر  لكن 
الستيعاب  مقدمًا  بعينهم  دائنين  تعيين  يجري  الحالية، 
خسائر البنك المفلس بمجرد محو األسهم. ومع ذلك، خلص 
أن هذه  إلى  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  االقتصاد في  خبراء 

ليست الحال في السوق. ولكن لماذا؟
االحتمال األول متفائل نوعًا ما: فاألسواق المالية ال تعتقد 
في إمكانية حدوث أزمة مالية أخرى خالل عمر الدين الحالي. 
ولكن هل من الممكن أن تعتقد األسواق حقًا أن احتماالت 
أن  الواقع  الصِفر؟  تتجاوز  ال  المقبل  العقد  في  أزمة  اندالع 
المخاطر المتمثلة في نشوب حرب تجارية أو أزمة مالية على 
سبيل المثال )عندما يتم الوصول إلى مستوى العجز المتوقع 
بتريليون دوالر( حقيقية وواضحة ويجري تسعيرها بواسطة 

أسواق األسهم المتقلبة.
تسعر  ال  ــواق  األس أن  في  محايد  آخر  احتمال  ويتمثل 
األنماط المختلفة من الدين بشكل مختلف ألنها ال تفهم 
أكبر  بقدر  الدائنين  بعض  إصابة  على  تنطوي  الخطة  أن 
من القوة واإلبقاء على آخرين آمنين. بيد أن هذا أيضًا غير 
مرجح، ألن الخطة حظيت بدعاية جيدة في الدوائر المالية، 
كما أن وكاالت التصنيف مثل موديز تحتسب الديون القادرة 
ديون  من  خطورة  أكثر  باعتبارها  الخسارة  استيعاب  على 

البنوك العادية.
تتفهم  فربما  تشاؤمًا.  أكثر  فهو  الثالث  التفسير  أما 
األسواق المالية هذه الخطط، لكنها ال تجدها جديرة بالثقة 
عطلة  خالل  الضخمة  البنوك  هيكلة  إعادة  إن  اآلن.  حتى 
نهاية األسبوع أمر لم يسبق تجربته من َقبل َقط، وال يزال 
المعلقون يرون عقبات محتملة البد من التغلب عليها. وربما 
يفترض المستثمرون المطلعون أن البنوك والحكومة، في 
نهاية المطاف، لن تتعامال مع الدائنين القادرين على تحمل 
الخسائر على نحو يختلف عن تعاملهما مع غيرهم. فإما أن 

يسقط الجميع، أو يُنَقذ الجميع.
نظرًا  لآلمال،  مخيب  أمر  فإنه  السبب،  هو  هذا  كان  إذا 
التي  الهيكلة  إعادة  آليات  لتطوير  المبذول  الجهد  لمقدار 

تقودها الهيئات التنظيمية واألخرى التي تقودها المحاكم.

مخاطر نشوب حرب جتارية أو 
أزمة مالية حقيقية وواضحة 

ويجري تسعيرها بواسطة 
أسواق األسهم املتقلبة

عوائد  في  زيادة  بعد  األربعاء،  أمس  أشهر  أربعة  في  له  مستوى  الدوالرأعلى  بلغ 
العمالت  بعض  على  سلبًا  أثر  مما   ،3% لتتجاوز  القياسية  األميركية  الخزانة  سندات 

المناظرة.
وانخفضت األسهم اآلسيوية، أمس، بعد عمليات بيع كبيرة في السوق األميركية، 
وتحذيرات من الشركات األميركية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن 

ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته، حسب وكالة »رويترز«.
إلى   0.4% الذي يقيسه مقابل سلة من ست عمالت رئيسية،  الدوالر،  وزاد مؤشر 
 12 منذ  مستوى  أعلى  وهو   ،  91.076 إلى  الثالثاء  ليل  المؤشر  وارتفع   .91.093
المستثمرين  تراجع شهية  إلى  األميركية  األسهم  في  انخفاض  يؤدي  أن  قبل  يناير، 
للمخاطرة. ومقابل الين، قارب الدوالر أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ينات 
عند  المستوى  ذلك  بقليل عن  يقل  ما  الدوالر  وبلغ  السابقة.  الجلسة  في  بلغه  الذي 

109.18 ينات مرتفعًا %0.3 عن الجلسة السابقة.

البنك الدولي يجدد سؤال مستقبل االقتصاد الليبي

التضخم يفاقم معدالت الفقر ويسجل مستوى قياسيا نسبته 28.4 % في 2017

حصاد 2017: تضخم قياسي.. وعجز مالي.. والحل »سياسي«

الدوالر ألعلى مستوى في 4 أشهر

مليون طن

أطلق البنك الدولي توقعات بشأن االقتصاد الليبي 
خالل عامين مقبلين، عبر سيناريو يتخذ مسارين، 
أحدهما أن تستنفد احتياطاتها من النقد األجنبي، 
والثاني تضطر لتطبيق تعديالت خاصة ال بد منها 
لتفادي نشوب أزمة اقتصادية، محذراً مع ذلك من 
أن البالد »ستظل بعيدة عما يكفي إلرساء أسس 

للنمو«.
في  االقتصادي  الوضع  عن  أصدره  تقرير  وفي 
ليبيا للعام 2018، بعنوان »آفاق اقتصادية«، اعتبر 
البنك الدولي أن التحسن االقتصادي الذي شهدته 
ليبيا في العام الماضي بعد أربع سنوات من الركود 
هذا  على  »الحفاظ  أن  موضحًا  هشًّا«،  يزال  »ال 
التحسن يعتمد على قرار سياسي يبدو التوصل إليه 

صعبًا في الوضع الحالي«.
المؤسسة  ــق  ووف الــراهــن،  الوضع  ظل  وفــي 
المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، 
أصبح »جزء كبير من السكان عرضة للسقوط في 
أن  بالفعل في هوته«، كما  أو سقط  الفقر  براثن 
وتكرار  الكهرباء  ــدادات  إم في  المتكرر  االنقطاع 
سوء  في  أيضًا  تسهمان  الــغــذاء  نقص  أزمــات 

األوضاع المعيشية للناس.

هشاشة  االقتصاد
»هشاشة  أن  إلــى  الــدولــي  البنك  خبراء  وأشــار 
رفاه  على  مهمة  تداعيات  لها  الليبي  االقتصاد 
الشعب، وعلى الرغم من عدم وجود دراسة منهجية 
بشأن الفقر وقلة األدلة على المستوى الراهن لرفاه 
أوضاع  بأن  االعتقاد  الواقعي  من  الليبية،  األسر 
معيشة معظم الليبيين تتسم بالصعوبة البالغة«. 
عن  يتحدث  أساسيًا  سيناريو  الدولي  البنك  وطرح 
ليصل  مطرد  »بشكل  النفط  إنتاج  زيادة  توقعات 
إلى أقصى إمكاناته )نحو 1.5 مليون برميل يوميًا( 
إلصالح  الــالزم  الوقت  وهو   ،2020 العام  بحلول 
البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة«.

ليبلغ نحو 15 % في  النمو  التقرير »تعافي  وتوقع 
العام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6 % 
العامة  المالية  ميزان  وتحسن   ،2020–2019 في 
وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، إذ سوف 
الحساب  وميزان  للدولة  العامة  الموازنة  تشهد 
2020 فصاعدًا.  العام  الجاري تحقيق فوائض من 
وقال إن احتياطات النقد األجنبي ستبدأ في الزيادة 
بحلول العام 2020، لتصل في المتوسط إلى نحو 
72.5 مليار دوالر في الفترة من 2018 ـ 2020، أي 

ما يعادل تكاليف واردات لنحو 27.5 شهر.
اجتماعات  أعمال  هامش  على  التقرير  وصدر 
الربيع 2018 لصندوق النقد والبنك الدوليين في 
العاصمة األميركية واشنطن، التي اختتمت أعمالها 
األحد، وجمعت بين مجلس محافظي صندوق النقد 
المالية  ووزراء  الدولي،  البنك  ومجموعة  الدولي 
والتنمية والبرلمانيين من مختلف الدول حول العام.

التحديات  والمخاطر
هذا  توقعات  إن  قالوا  الدولي  البنك  خبراء  لكن 
السيناريو تتسم بـ»الهشاشة البالغة ألنه يتطلب 
الصراع  أطــراف  بين  الضمني  باالتفاق  التمسك 
لضمان توافر الحد األدنى من األمن حول منشآت 

البنية التحتية النفطية«.
»المخاطر  حجم  يكشف  مما  أنه  إلى  ونبهوا 
التحسن  المرجح استدامة  أنه من غير  والتحديات 
لن  أنه  كما  الكلي،  االقتصاد  مستقبل  آفاق  في 
يكون كافيًا لتحقيق تغير كبير، ما لم يتم على الفور 
األزمة  لمعالجة  باألساس  موجهة  إجــراءات  اتخاذ 
معونات  »إلى  ليبيا  حاجة  مؤكدين  اإلنسانية«، 
إنسانية وبرامج محددة لمعالجة ما تواجهه نسبة 
كبيرة من السكان من دمار ونقص في الخدمات 

األساسية«.
الدولي،  البنك  الفورية، وفق  التحديات  وتتمثل 
استقرار  إلــى  يــؤدي  ــذي  ال السالم  استعادة  في 

واشنطن، القاهرة - الوسط

طرابلس ـ الوسط

بقاء أزمة االعتمادات المستندية 
لشراء السلع األساسية دون حل 

منذ مارس الماضي

<  مواطنون في أحد متاجر بني وليد

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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وارتفاع  األساسية  السلع  توفير  أزمــة  دخلت 
السياسيين  بين  الــمــداوالت  نفق  في  أسعارها 
والمسؤولين االقتصاديين، في حين ال يزال يعاني 
البسيط غالًء يلتهم ميزانية األسرة مع  المواطن 
اقتراب حلول شهر رمضان انتظارًا لمشاورات طال 
اإلقصاء  تفاقم  دولية من  تحذيرات  أمدها، وسط 

االجتماعي واالقتصادي في البالد.
أسعد زايد، موظف من بن وليد، يكشف الحال 
الليبية قائاًل:  الوسطى  الطبقة  إليه  الذي وصلت 
»نعاني قبل رمضان، فقد تضاعفت أسعار بعض 
%100، وأتقاسم ميزانية  الغذائية بنسبة  المواد 
مساعدتها  ولوال  الموظفة،  زوجتي  مع  الشراء 

ألصبحت في موقف ال أحسد عليه«.
مؤشرًا  يعطي  اللحوم  أسعار  ارتفاع  ولعل 
إذ  الغالء،  إليها  التي وصل  القياسية  للمستويات 
%80، مسجاًل  الخروف بنسبة  زاد سعر كيلو لحم 

45 دينارًا مقابل 25 دينارًا.
مع  الكماليات  مــن  الفاكهة  بــاتــت  فيما 
فالمواطن  تشهدها،  التي  القياسية  االرتفاعات 
المواصالت،  قطاع  في  موظف  الفقيه  عبداهلل 
والبنزين  الخبزة  »أسعار  قائاًل:  الغالء  من  يشكو 
وغيرهما من السلع الضرورية في تزايد مستمر، 
بينما المرتب ثابت عند 500 دينار، وهو ال يكفي 

للصمود أمام كل هذا الغالء«.

قائاًل:  الكميعي  مصطفى  المواطن  ويكمل 
شهريًّا  دينار   200 بسحب  لنا  يسمح  »البنك 
 30 مدى  على  وحده  الخبز  لشراء  تكفي  ال  وهي 

يوما«.
االعتمادات  أزمة  بقاء  الغالء  أزمة  أشعل  ومما 
السلع األساسية دون حل منذ  المستندية لشراء 
الرئاسي  المجلس  محاولة  رغم  الماضي،  مارس 
لحكومة الوفاق لحلها، إذ ال يزال المجلس يحاول 
واكب  الــذي  للجدل  مناسب  لمَخرج  التوصل 
السلع  لتوريد  دوالر  مليار   1.5 تخصيص  قــرار 
من   27 في  معينة  اشتراطات  وفق  األساسية 
مارس الماضي، بسبب بالمخاوف من أن »يصب 
دون  النافذين  التجار  بعض  مصلحة  في  القرار 
في  المركزي،  المصرف  تعبير  حد  على  غيرهم«، 

ظل عدم اعتماد الترتيبات المالية للعام 2018.
المشاورات  إن جوالت  وتقول مصادر مطلعة، 

المصرف  مع  الرئاسي  المجلس  يجريها  التي 
التوصل  إلى  تهدف  المحاسبة  وديوان  المركزي 
 363 القرار رقم  التعديالت على  إلى إجراء بعض 
المستندية  باالعتمادات  الخاصة   2018 لسنة 
األسبوع  شهد  السياق  هذا  وفي  رمضان،  لشهر 
فتحي  المجلس  رئيس  لنائب  لقاءين  الجاري 
كل  مع  الملف،  هــذا  عن  المسؤول  المجبري، 
ناصر  المفوض  والصناعة  االقتصاد  وزيــر  من 
الدرسي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، 
جرى  نفسه،  المركزي  المصرف  في  ومسؤولين 
في  المحاسبة  ديــوان  مالحظات  أخذ  خاللهما 

االعتبار، وبحث تعديل القرار الخاص باالعتمادات 
المستندية بآليات تنفيذ واضحة وشفافة.

بيانًا  أصدر  جهته،  من  المركزي،  المصرف 
عاجلة  تدابير  اتخاذ  فيه  أعلن  الماضي  األسبوع 
وارتفاع  األساسية  السلع  نقص  أزمة  لمواجهة 
أسعارها، بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، 
الدولة«–لم  في  نافذة  وجهاتٍ  »أفرادًا  متهمًا 
مستغلين  األزمة،  زيادة  »على  يسمها–بالعمل 
المواطن بقصد تحقيق مكاسب شخصية،  حاجة 
المركزي  المصرف  على  ضغوط  ومــمــارســة 
بيان  أن  العام«.إال  الرأي  أمام  صورته  وتشويه 

التي  التدابير  تلك  تفاصيل  يوضح  لم  المصرف 
يعتزم اتخاذها، أو توقيت تنفيذها.

ــات والــمــشــاورات  ــالف ــخ ــذه ال ــط هـ ــ ووس
واصلت  إذ  الغالء،  موجة  تستمر  والــمــداوالت 
في  »مدفوعة  ارتفاعها،  األساسية  السلع  أسعار 
إمــدادات  سالسل  في  الحاد  بالنقص  األســاس 
في  والمضاربة  الرئيسية،  األساسية  السلع 
واالنخفاض  توسعًا،  تزداد  التي  السوداء  السوق 
الموازية«،  باألسواق  الدينار  قيمة  في  الشديد 
أبريل  في  الصادر  الدولي  البنك  تقرير  حسب 

الجاري.
الدولي  البنك  تحذير  جاء  السياق،  هذا  وفي 
التضخم،  معدل  الرتفاع  الخطيرة  العواقب  من 
العام  في   28.4% »بنسبة  قفز  أنه  إلى  باإلشارة 
2017 مقابل %25.9 العام 2016، وهو مستوى 
أن  مرجحًا  المواطنين«،  متاعب  يفاقم  قياسي 
يؤدي ذلك مع »ضعف تقديم الخدمات األساسية 
اإلقصاء  وتفاقم  الفقر  مــعــدالت  ــادة  زيـ ــى  إل

االجتماعي واالقتصادي«.
المجلس  ــرار  ق صــدور  من  شهر  نحو  وبعد 
ودخوله  المستندية،  االعتمادات  حول  الرئاسي 
التساؤل  يبقى  والمالحظات،  المشاورات  دائرة 
سلع  ونقص  طاحن  غــالء  موجة  حــول  قائمًا 
شهر  ــواب  أب على  المواطنين  تنتظر  أساسية 
ال  قد  ملف  في  حسم  كلمة  وتترقب  رمضان، 
تكفي األيام المقبلة لتنفيذه، إذا صدر القرار من 

الجهات التنفيذية بعد ساعات.

سلع رمضان في نفق »مشاورات االعتمادات«.. والغالء يلتهم ميزانية األسر

أكثر من 80 % من مصانع غزة 
مغلقة بشكل كلي أو جزئي، وأكثر 
من 300 ألف عامل عاطل، 
إضافة إلى آالف الخريجين.

جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية 
الفلسطينية لمواجهة 
الحصار على غزة
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تراجعت أسعار النفط، أمس األربعاء عن 
أعوام،  ثالثة  أكثر من  في  أعلى مستوى 
بفعل  السابقة  الجلسة  في  الذي سجلته 
الوقود  مخزونات  بزيادة  السوق  تأثر 

واإلنتاج في الواليات المتحدة.
برنت  لخام  اآلجلة  العقود  وسجلت 
في  ــس  أم للبرميل  دوالرًا   73.71
جرينتش،  بتوقيت   0655 الساعة 
عن   %  0.2 أو  سنتًا   15 بانخفاض 
نحو  يقل  ما  وهو  السابقة،  التسوية 
المرتفع  المستوى  عــن  دوالر   1.8
المسجل في نوفمبر 2014 عند 75.47 

دوالرًا للبرميل الذي بلغته في الجلسة 
السابقة، وفًقا لوكالة »رويترز«.

غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وانخفضت 
تكساس الوسيط األميركي 12 سنتا أو 
0.2 % إلى 67.58 دوالرًا للبرميل، وهو 
ما يقل أيضًا عن المستويات المرتفعة 
 69.56 2014 عند  المسجلة في نهاية 
دوالرًا للبرميل، التي بلغها الخام مطلع 

أبريل.
أمس  األسعار  تراجع  متعاملون  وعزا 
إلى بيع لجني األرباح بعد مستويات أول 

من أمس المرتفعة.

»كويت إنرجي« تبدأ إنتاج الغاز من حقل السيبة العراقيأسعار النفط تتأثر بزيادة اإلمدادات األمريكية
السعر بالدوالرنوع الخام

72.86برنت

67.62غرب تكساس

68.41دبي

70.51سلة أوبك
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المبيعات الرقمية تمثل 54 % من حصة السوق

نمو قياسي لقطاع املوسيقى في 2017

1.2 مليون طن استهالك ليبيا من الحبوب
قال رئيس اللجنة التسييرية في وزارة الزراعة بحكومة الوفاق عبد المنعم محمد شهاب 

الدين، إن ليبيا سيتعين عليها تغطية احتياجاتها من استهالك الحبوب لعام 2018 
البالغة نحو 1.2 مليون طن بالكامل تقريبا عبر الواردات، معبرًا عن أمله في زيادة 

اإلنتاج بدءا من الحصاد القادم.
وأضاف شهاب الدين في تصريحات إلى »رويترز«، أن ليبيا قد تلبي ما ال يقل عن 

نصف احتياجاتها من الحبوب في المستقبل إذا تحسن األمن وإمدادات الكهرباء، مؤكدًا 
أنه لزيادة اإلنتاج، فإن ليبيا ستستثمر 120 مليون دوالر في قطاع الزراعة، منها أكثر من 

عشرة ماليين دوالر ستذهب إلى البذور.
وتابع أن »الوضع هذا العام لن يتغير عن األعوام السابقة مع تلبية االستهالك عبر 

الواردات، لكنه توقع أن يتحسن اإلنتاج في الموسم القادم إذا تحسن األمن قليال«.
وردا على سؤال حول توقعات اإلنتاج في العامين القادمين، قال إن »إمدادات الكهرباء 

تحسنت وإن من الممكن توفير %50 من استهالك الحبوب البالغ 1.2 مليون طن 
محليا«، مؤكدًا أن 1200 مزارع سيجري إمدادهم بالبذور.

وقال شهاب الدين إن إنتاج المحصول في العام الماضي بلغ نحو 100 ألف طن، لكن 
ال توجد أرقام دقيقة بسبب الخلل الذي تعاني منه ليبيا.

ويواجه المزارعون صعوبات في الحصول على البذور ألن انخفاض إيرادات النفط منذ 
عام 2011 أثر سلبا على إمدادات العمالت األجنبية الالزمة لتمويل الواردات.

وتركز خطة اللجنة التسييرية على المناطق الزراعية الرئيسية الواقعة إلى الجنوب 
من أوباري وسبها، والتي تضررت من الصراع بين القبائل ونقص في إمدادات الكهرباء، 

وكذلك على بنغازي في شرق البالد، بحسب شهاب الدين.
ويقول مسؤولون لـ»رويترز«، إن ليبيا تنتج أيضا نحو 120 ألف طن من التمر، والذي 

يجرى تصدير بعضه رغم األزمة، إلى جانب زيت الطعام والفراولة التي تزرع في شمال 
البالد األكثر استقرارا.

وقال شهاب الدين »الوضع صعب لكننا أكثر تفاؤال اآلن... لكننا نحتاج إلى المزيد من 
المساعدة األجنبية«.

الخارجي  الليبي  المصرف  من  خرجت  هامة  مواقف 
هذا  الجوار  دول  مع  الليبية  االستثمارات  صعيد  على 
من  البتزاز  يتعرض  إنه  المصرف  قال  إذ   ، األسبوع 
نفسه  الوقت  في  مشيرًا  التونسية،  إس«  إم  »إل 
في  النظر  ــادة  إلع الجزائر  لــدى  ليبية  مساٍع  إلــى 
العربي  المغرب  بنك  في  مساهمتها  بتصفية  قرارها 

لالستثمار والتجارة »باميك«.
من  الخارجي  الليبي  بالمصرف  مسؤول  وحــذر 
إس«  إم  »إل  شــركــة  قضية  اســتــمــرار  تــداعــيــات 
تؤثر  أن  متوقعًا  التونسية،  المحاكم  أمام  التونسية 
هذه القضية سلبًا على المستثمرين األجانب بشكل 
عام والليبيين بشكل خاص في الجمهورية التونسية 
في  النظر  يعيدوا  أن  المتوقع  من  الذين  الشقيقة، 
القائمة والمستقبلية خوًفا من تعرضهم  مشاريعهم 
مع  حدث  مثلما  وابتزاز،  وتدليس  تالعب  لعمليات 

المصرف الليبي الخارجي.
 « إلــى  خاصة  تصريحات  فــي  المسؤول  ــال  وق
الوسط«: »إن الجانب التونسي الشقيق قد يتعرَّض 
بينما  القضية،  تلك  استمرار  من  كبيرة  لخسارة 
الجانب الليبي ال يريد شيًئا سوى صدور حكم قضائي 
المركزي  للبنك  »أوضحنا  مضيًفا:   ،» ومجرد  عادل 
تفتحها  كبيرة  سنوية  اعتمادات  هناك  أن  التونسي 
أميركي  دوالر  مليار   2.5 إلى  تصل  الليبية  البنوك 
صدور  حال  »في  أنه  إلى  ونبّه  التونسية«،  للبنوك 
المصرف  بإلزام  يقضي  للتنفيذ  قابل  نهائي  حكم 
الليبي الخارجي بدفع مبلغ 200 مليون دوالر أميركي 
التونسية  البنوك  فإن  المُدلِسة،  الشركة  تلك  إلى 
مليار   2.5 عن  تقل  ال  تعامالت  ذلك  جراء  ستخسر 

دوالر أميركي في العام«.
إس«  إم  »إل  شركة  قضية  تفاصيل  وتــعــود 
شركة  طلبت  حين   ،2011 العام  إلــى  التونسية 
مستندي  اعتماد  فتح  النفطية  للخدمات  الشرارة 
العربي  البنك  طريق  عن  دوالر  مليون   161 بقيمة 
التركي لتوريد كمية 100 ألف طن متري من الوقود، 
عبر  الوقود،  من  الليبية  السوق  متطلبات  لتغطية 
التابعة  إس«  إم  »إل  شركة  بواسطة  شحنات  ثالث 
ووفًقا  سهل؛  بن  أسعد  التونسي  األعمال  لرجل 
الوسط«  »بوابة  مراسل  عليها  اطلع  سابقة  لتقارير 
التونسية  الشركة  تمكنت  فقد  طرابلس،  مــن 
ليبيا،  إلى  فقط  واحدة  شحنة  توريد  من  المذكورة 
وتوقف  الشحنات،  باقي  توريد  عدم  عن  واعتذرت 
شركة  ورفعت   ،2011 مايو   30 بتاريخ  الموضوع 
ثم  ومن  الليبي،  القضاء  أمام  قضية  سهل«  »بن 
أمام القضاء التونسي لتطالب بقيمة شحنات الوقود 
اعتمدت طرًقا  ليبيا، حيث  إلى  أصاًل  توردها  لم  التي 
تلك  قيمة  بدفع  المصرف  على  للحكم  احتيالية 

الشحنات.
الخارجي،  الليبي  بالمصرف  المسؤول  وأوضــح 
احتيال  عملية  إلى   « تعرضنا  لقد  الوسط«  لـ»بوابة 
من  أسفه  عن  عبّر  كما  الشركة،  تلك  من  وتدليس 
هذه  صاحب  أفهموا  الليبيين  الوسطاء  »بعض  أن 
تمرير  وبإمكانه  فوضى  حالة  في  البالد  أن  الشركة 
الحكم  صدر  إذا  يتقاضونها  نسبة  مقابل  ــواه،  دع
كسب  الخارجي  الليبي  المصرف  لكن  لصالحه، 

القضية أمام المحاكم الليبية «.
الشركة  صــاحــب  ــأن  ب فوجئنا  ــم  »ث ــاف:  ــ وأض
علينا  ورفع  تونس  في  القضاء  إلى  اتجه  المزعومة 

لصالح  نهائيًّا  حكمًا  بتونس  االستئناف  محكمة 
بأن  المسؤولون  أبلغنا  بعدما  أنه  إال  المصرف، 
أموال  عن  الحجز  برفع  وطالبنا  نهائي  حكم  هذا 
باللجوء  الشركة  بقيام  تفاجأنا  المصرف،  وأسهم 
النهائي  الحكم  لنقض  بتونس  العليا  المحكمة  إلى 
العليا  المحكمة  حكمت  وفعاًل  لصالحنا،  الصادر 
محكمة  إلى  جديد  من  القضية  بإرجاع  بتونس 
يعني  مما  مجددًا  فيها  للنظر  بتونس،  االستئناف 
التونسية. بالجمهورية  أموالنا  على  الحجز  استمرار 

الخارجي،  الليبي  بالمصرف  المسؤول  وقــال 
)تجاهاًل  يعد  النحو  هذا  على  النزاع  استمرار  إن 
الرياض  واتفاقية  المغاربية  االتفاقات  لنصوص 
البلدين  بين  الموقَّعة  الثنائية  االتفاقية  جانب  إلى 

االبتدائية في تونس  المحكمة  لتصدر  دعوى هناك، 
لقيام  نتيجة  الخارجي  الليبي  المصرف  ضد  حكمًا 
واستعمال  مدلسة،  مستندات  بتقديم  الشركة 
جنائية  شكوى  بتقديم  قمنا  والتي  مزورة  مستندات 
قام  الذي  الليبي،  العام  النائب  أمام  مديرها  ضد 
النائب  إلى  قضائي  تعاون  مذكرة  بإرسال  بــدوره 
الشركة،  صاحب  مع  للتحقيق  تونس  في  العام 
النيابة  إلى  مباشرة  شكوى  تقديمنا  إلى  باإلضافة 
مازالت  والتي  التدليس  واقعة  في  بتونس  العامة 

محل تحقيق لدى المحاكم التونسية.
خالل  من  الحقيقة  ــوح  وض من  الرغم  وعلى 
من  التي  المصرف،  قدمها  التي  المستندات 
العامة  الوطنية  الشركة  من  صادرة  وثيقة  ضمنها 
قد  إس«  إم  »إل  شركة  بأن  تفيد  البحري،  للنقل 
فقط،  األولــى  الكمية  شحن  على  معها  تعاقدت 
غادرت  التي  )قرطاجنة(،  الناقلة  متن  على  وذلك 
 ،2011 لسنة  سبتمبر  شهر  بعد  الليبية  الموانئ 
كل  ورَّدت  بأنها  ادعت  التونسية  الشركة  ولكن 
على  االعتماد  في  عليها  المنصوص  الشحنات 
إلى  القصوى  حمولتها  تصل  التي  الناقلة،  هذه 
مليون   200 بنحو  المصرف  وطالب  ألف طن،   )47(
وتعويضات  المستلمة  غير  الشحنة  قيمة  دوالر، 

مختلفة«. ومصاريف 
إم  »إل  شركة  أن  إلــى  نفسه  المصدر  ــار  وأش
متخصصة  وغير  وسمسرة  عامة  تجارة  شركة  إس« 
بشأنها  بحًثا  أجرينا  وقد  المحروقات،  مجال  في 
بالخصوص  مستندات  من  بحوزتنا  ما  كل  وقدمنا 
بصدور  تفاجأنا  لكن  التونسي،  القضاء  ــى  إل
الخارجي،  الليبي  المصرف  ضد  لصالحها  حكم 
أموال  على  تحفظيًّا  حجزًا  الشركة  علينا  وأوقعت 
الجمهورية  في  الخارجي  الليبي  المصرف  وأسهم 
أصدرت  وقد  الحكم  باستئناف  قمنا  التونسية، 

حكم  بأول  االعتداد  على  تنص  التي   ،1961 العام 
استمرار  المسؤول  وأكــد  قضية(.  أي  في  يصدر 
قائاًل:  المصرف،  حق  عن  للدفاع  الجهود  بــذل 
الدولة  في  المسؤولين  أغلب  إلى  صوتنا  »أوصلنا 
بحكومة  الخارجية  وزارة  من  وطلبنا  التونسية، 
المستوى  رفيع  ــد  وف تشكيل  الوطني  الــوفــاق 
الجهات  مختلف  إلى  جلي  بشكل  األمــر  لتوضيح 

التونسية«. الرسمية 
المالية  لوزارات  اإلشكالية  هذه  »أوضحنا  وقال: 
تونس،  في  المركزي  والبنك  والخارجية  والعدل 
الجانب  على  المشكلة  استمرار  بأضرار  وأبلغناهم 
شخص  فيها  يتسبب  أضرار  وهي  نفسه،  التونسي 
من  أو  تونس  من  ســواء  ــرون  آخ ومعه  مــدلِّــس 
ومستعدون  الشعبين،  مصلحة  تهمهم  ال  ليبيا، 
أجل  من  والليبي  التونسي  باالقتصادين  للتضحية 

مصالحهم«.
بالواقعة،  الليبي  العام  النائب  »أبلغنا  وأضاف: 
تــونــس عــن طــريــق وزارة  فــي  ــعــام  ال والــنــائــب 
ــوزارة  ل شكره  عــن  معربًا  الليبية«،  الخارجية 
ليبيا  ومصرف  للقضاء،  األعلى  والمجلس  الخارجية، 
الرئاسي  والمجلس  النواب  ومجلس  المركزي، 
نواجه  التي  القضية،  هــذه  في  معنا  لوقوفهم 
والتزوير،  الغش  على  قائمة  ابتزاز  عملية  فيها 
على  اآلن  حتى  نتحصل  فلم  ذلك  كل  رغم  ولكن 
يأمل  إنــه  القول  واختتم  مرضية.  عادلة  نتيجة 
التونسي  الشعب  ومن  تونس  في  السلطات  من 
على  المبنية  القضية  هذه  في  ليبيا  مع  يقفوا  أن 

والتدليس. الغش 
عدم  فضل  الذي  المسؤول  قال  أخرى،  جهة  من 
ليبيا  تتقاسم  الذي  »باميك«  بنك  إن  اسمه  ذكر 
دوالر  مليون   50 البالغ  المدفوع  رأسماله  والجزائر 
وهو  مرات،  خمس  رأسماله  »استرد   ،50% بنسبة 
في  كبير  دور  له  كان  إذ  الناجحة  المصارف  من 
التسعينات  عشرية  خالل  الشقيقة  الجزائر  خدمة 
ــراءات  إج إنجاز  تسهيل  في  خصوصًا  الصعبة، 
أن  وأوضـــح  ــادات«.  ــم ــت واالع التحويالت  عملية 
بنك  في  مساهمتها  تصفية  قرار  اتخذت  الجزائر 
ودون  واحــد  جانب  من   ،2012 العام  »باميك« 
البلدين  بين  المشتركة  اللجنة  أن  غير  مبرر، 
عامي  في  اجتماعاتها  خالل  استمراره  على  وافقت 

2014 و2015.
الخارجي  الليبي  المصرف  إدارة  أن  ــاف  وأض
الجزائر،  بقرار  المعنية  الليبية  الجهات  أبلغت 
النواب  ومجلسي  الرئاسي  المجلس  خصوصًا 
ــوان  وديـ ــمــركــزي  ال ليبيا  ــرف  ــص وم والـــدولـــة 
وزارة  أجرتها  »اتصاالت  إلى  مشيرًا  المحاسبة، 
نظرائهم  مع  الوطني  الوفاق  بحكومة  الخارجية 

الخصوص. الذين وعدوا خيرًا« بهذا  الجزائريين 
ـ فوجئ  للمصدر نفسه  والحديث  ـ  المصرف  لكن 
عقد  يطلب  الجزائري  الجانب  من  رسالة  بتلقيه 
قرار  في  للنظر  عادية  غير  عمومية  لجمعية  اجتماع 
والتجارة،  لالستثمار  العربي  المغرب  بنك  تصفية 
الجزائري  الجانب  مع  جديدة  »اتصاالت  بعدها  لتبدأ 

من المتوقع أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية«.
وأكد مسؤول المصرف الليبي الخارجي أن تصفية 
بنك »باميك« يحمل خسارة للجانب الجزائري نفسه، 
اقتصادية  أزمة  مؤشرات  فيه  تظهر  بدأت  وقت  في 
العربية  البنوك  جهود  توحيد  يتطلب  ما  بالمنطقة، 
لمواجهة تحديات المنافسة من قبل البنوك العالمية 

الكبرى.

املصرف الليبي الخارجي: نتعرض البتزاز من »إل إم إس« 
التونسية وندعو الجزائر إلبقاء حصتها  في »باميك« 

طرابلس ـ الوسط

طرابلس، بنغازي–الوسط

وسطاء ليبيون أفهموا صاحب الشركة 
التونسية أن البالد في حالة فوضى وبإمكانه 

تمرير دعواه مقابل نسبة يتقاضونها

 الجزائر اتخذت قرار تصفية 
مساهمتها في بنك »باميك« العام 

2012، من جانب واحد ودون مبرر

ترتيبات مع »الرئاسي«.. 
والشركة األميركية لم تحصل 

على الموافقة

»النواب« هدد باللجوء إلى 
التحكيم الدولي وطالب مؤسسة 

النفط بوقف إجراءات البيع

<  ناقلة نفط ليبية

مؤسسة النفط تحسم ملف »ماراثون« بــ 3 شروط
تطلب أفضل عائدات ممكنة ومراعاة الوضع األمني وتوفير الميزانيات التشغيلية في مواعيدها

شهد قطاع الموسيقى نموًا قياسيًا سنة 2017، وكانت أغلبية المبيعات رقمية الطابع 
للمرة األولى في تاريخ هذه الصناعة، وذلك بدفع من تقنية البّث التدفقي.

وبلغت المبيعات الموسيقية المادية نحو 17,3 مليار دوالر العام الماضي، مسجلة 
ارتفاعًا نسبته 8,1 %، بحسب التقرير السنوي الصادر عن االتحاد الدولي لصناعة 

التسجيالت الصوتية )إفبي(، حسب تقرير لوكالة »فرانس برس«.
وللمرّة األولى في تاريخ القطاع، تخطت المبيعات الرقمية تلك المادية، مستحوذة 

على 54 % من الحصص في السوق، بحسب االتحاد.
وهي السنة الثالثة على التوالي التي يسجّل فيها قطاع الموسيقى نموًا هو األعلى 

منذ أن بدأ االتحاد الدولي بجمع بيانات 
عالمية في هذا الخصوص سنة 1997.

غير أن المبيعات لم تستعد بعد 
مستواها ما قبل غزو االنترنت الذي 

أتاح قرصنة األعمال الموسيقية وأدى 
إلى تراجع عائدات القطاع اعتبارًا من 

التسعينات، بحسب فرنسيز مور رئيسة 
االتحاد الدولي لصناعة التسجيالت 

الصوتية.
ويعزى هذا النمو بأغلبيته إلى تطوّر 

خدمات البث التدفقي، فقد دفع نحو 176 
مليون شخص في العالم اشتراكات في 

خدمات من هذا القبيل سنة 2017، من بينهم 64 مليون مشترك جديد. وهامش النمو 
ال يزال كبيرًا عل الصعيد العالمي.

وفي المقابل، واصلت مبيعات األقراص المدمجة وغيرها من األسطوانات الموسيقية 
المادية تراجعها سنة 2017، ما خال ألبومات الفينيل التي سجلت نموًا بنسبة 22,3 % 

لكنها حكر على نوع معيّن من الشراة.
وسجل أكبر نمو لألعمال الموسيقية في أميركا الجنوبية حيث ارتفعت المبيعات 
بنسبة 17,7 % بفضل البث التدفقي، مع ازدهار شديد في البرازيل وتشيلي والبيرو.
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النفط  بقطاع  تنفيذي  مسؤول  قال 
أمس  بدأت  إنرجي«  »كويت  إن  العراقي 
حقل  من  الطبيعي  الغاز  إنتاج  األربعاء 
في  الخدمة  يدخل  غاز  حقل  أول  السيبة، 

العراق. جنوب 
كريم  عن  »رويترز«  وكالة  ونقلت 
المشترك  العام للمشروع  المدير  عبدعودة 
لتطوير  إنرجي  وكويت  العراق  أنشأه  الذي 
اإلنتاج  بدأ  »السيبة  إن  قوله:  الحقل، 
مكعبة  قدم  مليون   25 قدره  أولي  بمعدل 

يوميًا سيرتفع تدريجيًا إلى 100 مليون قدم 
مكعبة يوميًا بنهاية العام«.

جنوب  الواقع  السيبة  أن  عودة  وأضاف 
الطبيعي  الغاز  ينتج  البصرة  مدينة 
ومكثفات الغاز، وتنتج بقية مكامن النفط 
والغاز في جنوب العراق التي بدأت العمل 
النفط  بجانب  الطبيعي  الغاز  بالفعل 

الخام.
من  الكثير  في  المستخرج  الغاز  ويُحرق 
نظرًا  استخالصه  عن  بداًل  الحقول  تلك 

ليتحول  معالجته  قدرات  إلى  العراق  الفتقار 
أو  المحلي  يُخصص لالستهالك  إلى وقود 
التصدير. وبدأ إقليم كردستان العراق إنتاج 
الغاز الطبيعي من حقول في شمال العراق.

الغاز  حرق  وقف  في  العراق  ويأمل 
2021، ويكلف حرق الغاز الحكومة  بحلول 
دوالر،  مليار   2.5 بنحو  مفقودة  إيرادات 
في  النقص  معظم  لسد  كمياته  وتكفي 
وفقًا  الكهرباء  لتوليد  الغاز  معروض 

لـ»رويترز«. وفقًا  الدولي،  للبنك 

من  أثير  ما  للنفط  الوطنية  المؤسسة  حسمت 
أويل«  »مــاراثــون  شركة  بيع  صفقة  حول  جدل 
شركة  إلــى  للنفط  الــواحــة  شركة  في  حصتها 
»توتال« الفرنسية، بالتأكيد على أن »ماراثون لم 

تحصل على موافقة المؤسسة«.
للحصول  متطلبات  ثالثة  المؤسسة  وحددت 
الصفقة  تعود  أن  وهــي  الموافقة،  تلك  على 
الليبي،  الشعب  على  ممكنة  نتيجة  بأفضل 
الميزانيات  وتوفير  األمني،  الوضع  مراعاة  مع 
ذلــك  ــي  ف بــمــا  مــواعــيــدهــا،  ــي  ف التشغيلية 
االمتياز،  لعقد  المستقبلي  االستثمار  متطلبات 
المجلس  مع  الترتيبات  بعض  إجراء  إلى  مشيرة 

الصفقة. بشأن  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
المؤسسة  لرئيس  تصريحات  في  الرد  وجاء 
اعتبر  ــذي  ال اهلل،  صنع  مصطفى  المهندس 
تحصل  أن  يجب  النوع  هذا  من  صفقة  أي  أن 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  من  موافقة  على 
محاولة  »أي  إن  ــال  وق الليبية«،  والسلطات 
هــذه  عــلــى  الــحــصــول  قــبــل  الصفقة  إلبـــرام 

االمتياز«. تعتبر خرًقا التفاق عقد  الموافقات 
استحوذت  أنها  أعلنت  »توتال«  أن  إلى  يشار 
من  الــواحــة  امتياز  في   16.33% حصة  على 
بلغت  صفقة  في  األميركية،  أويــل«  »ماراثون 
محفظتها  لتعزيز  دوالر،  مليون   450 قيمتها 
األوسط  الشرق  منطقة  في  العالية  الجودة  ذات 

رئيسها  تصريحات  بحسب  أفريقيا  وشــمــال 
بوياني«. »باتريك  التنفيذي 

إلى  باللجوء  ــدد  ه ــنــواب  ال مجلس  لــكــنّ 
التي  الصفقة  تمرير  حــال  الــدولــي  التحكيم 
وطالبوا  »الواحة«،  شركة  في  العاملون  رفضها 
البيع،  إجراءات  بوقف  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
من  متوقعة  خسائر  إلى  محللون  أشار  حين  في 
دفع  يبدو  ما  على  وهو  الليبي،  النفط  عائدات 
على  للحصول  عــرض  لطرح  النفط  مؤسسة 

حصة »ماراثون أويل« في امتيازات الواحة.
أن  بعد  األسبوع  القضية تجددت هذا  وكانت 
المسؤولين  أن  األحد  لـ»رويترز«  مصادر  ذكرت 
بينها  مــن  خــيــارات  عــدة  يــدرســون  ليبيا  فــي 
قال  أن  بعد  أفضل،  شــروط  أجل  من  الضغط 
إن  اإلعــالم  ووسائل  النفط  قطاع  في  البعض 
مقابل  عرض  وتقديم  جــدًا،  منخفض  السعر 
مصدر  قال  فيما  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  من 
الوطنية  »المؤسسة  إن  الرئاسي  بالمجلس 

للنفط تريد شراء حصة توتال« .
تمتلك  إذ  مشتركة،  ملكية  ذو  الواحة  وحقل 
وتمتلك   ،%  59.18 للنفط  الوطنية  المؤسسة 
و»كونوكو  الفرنسية  »توتال«  شركتي  من  كل 
تمتلك  فيما   ،%  16.33 األميركية  فيليبس« 
الحقل.  من   %  8.16 األميركية  »هيس«  شركة 
حق  ــال«  ــوت »ت أبــرمــت  ــال  ح الصفقة  وتمنح 
 500 تتجاوز  ومــوارد  احتياطيات  إلى  الوصول 
يبلغ  فوري  إنتاج  مع  النفط،  من  برميل  مليون 
إمكانيات  عن  فضاًل  يوميًا،  برميل  ألف   50 نحو 

كيلومتر  ألف   53 مساحة  عبر  كبيرة  استكشافية 
سرت  حوض  في  االمتياز  بمناطق  مليئة  مربع 

الخصب.
حديث صنع اهلل جاء ليرد على ما قاله الرئيس 
للصحفيين  بويان  باتريك  لـ»توتال«  التنفيذي 
خالل مؤتمر للقطاع في باريس الخميس الماضي 
المناقشات  بعد  هناك  وأن  تمت،  الصفقة  بأن 

حين  في  ستتم،  لكنها  المالية  الجوانب  لبعض 
اكتست التصريحات مزيدًا من الجدل بعدما قالت 
تلقت  الشركة  إن  أويل«  »ماراثون  باسم  ناطقة 
مصدر  وأشار  حصتها.  بيع  مقابل  بالفعل  مبالغ 
الليبي طلب عدم نشر اسمه إن  النفط  في قطاع 
أن  يرى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  في  البعض 

السعر الذي تدفعه توتال منخفض جدا.

إمكانيات التنقيب
»توتال«  قدمتها  التي  اإلنتاج  بيانات  وبحسب 
مــارس  أوائــل  فــي  الصفقة  عــن  اإلعــالن  عند 
ومن  يوميًا  برميل  ألف   300 الواحة  إنتاج  يبلغ 
في  برميل  ألــف   400 إلــى  يرتفع  أن  المتوقع 
الصفقة  بــأن  »تــوتــال«  ــرت  وأق العقد.  نهاية 
 500 تتجاوز  ــوارد  وم احتياطيات  لها  ستتيح 

إنتاج  مع  النفطي  المكافئ  من  برميل  مليون 
النفطي  المكافئ  ألف برميل من   50 لنحو  فوري 
في  لالستكشاف«  كبيرة  و»إمكانية  يوميًا 

امتيازات بحوض سرت.
خط  أن  إذ  بالمخاطر  محفوفة  الحصة  لكن 
األربعة  األشهر  في  مرتين  أصيب  الواحة  أنابيب 
األخيرة فيما يشتبه أنه هجمات كان أحدثها يوم 
السبت. غير أنها تتيح لـ»توتال« العمل في حقول 
النفطية  الموارد  معظم  تكمن  حيث  ليبيا  بشرق 
بالفعل  الفرنسية حصصًا  السركة  وتملك  للبالد. 
تونس  مع  الحدود  على  البحري  الجرف  حقل  في 

وحقل الشرارة العمالق في الجنوب الغربي.
لـ»رويترز«  قال  الرئاسي،  المجلس  مصدر في 
عقود  منذ  الممنوحة  الــواحــة  امــتــيــازات  إن 
النفط  لــوزارة  أن  على  ينصُّ  قانون  يحكمها 
النفط  وزارة  أن  وبما  االتــفــاق.  ــرار  إق سلطة 
للمجلس  تنقل  سلطاتها  فإن  حاليًا  تعمل  ال 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  كانت  وإن  الرئاسي 
في  الرئاسي  المجلس  قبل  مــن  نــازعــت  قــد 

النفط. محاوالته تولي مسؤوليات وزارة 
المجلس  رئيس  رحب  الماضي،  مارس  وفي 
فايز  الليبية  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
الخبرة  صاحبة  توتال«   « بين  بالشراكة  السراج 
إلى  مشيرًا  النفطي،  القطاع  في  واإلمكانيات 
تتوصل  مــا  سيدعم  الــرئــاســي  المجلس  أن 
من  للنفط  الوطنية  والمؤسسة  الشركة  إليه 
القانونية  للشروط  مستوفية  مادامت  اتفاقات 

ليبيا. حقوق  وتحفظ  واالقتصادية 

 < مصطفي صنع اهلل 
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 إشكالية املصالحة الوطنية في ليبيا

املصالحة الوطنية مشتقة لغويا من كل 
ما هو جميل كالصلح والتصالح والتسامح 

والغفران وتجاوز آالم املاضي

الشيباني أبوهّمود

دأب الليبيون بمختلف مشاربهم، منذ العام 2011، على ترديد مقولة إن ليبيا بحاجة إلى مصالحة وطنية 
هذا  لمناقشة  والخارج  الداخل  في  عقدت  والندوات  الملتقيات  عشرات   .)National reconciliation(
الموضوع، والكل يردد بأن األزمة مستمرة ألننا لم ننجح في تحقيق المصالحة الوطنية. لكن لم يتساءل 
أحد عما إذا كانت األزمة الليبية من ذلك النوع من األزمات التي تحل بالمصالحة الوطنية. عوامل عديدة 
ساهمت في عدم طرح هذا التساؤل، لعل أهمها، أوال، جنوح الطبقة السياسية نحو محاكات كل األفكار 
الحلول  استسهال  ثانيا،  داخليا.  وتميزا  دوليا  قبوال  يعطيها  ذلك  بأن  منها  ظنا  الخارج  من  المستوردة 
الوطنية  المصالحة  فإن  بالطبع  األزمات.  مع  للتعاطي  والمطلوب  الكافي  الجهد  لبذل  االستعداد  وعدم 
مشتقة لغويا من كل ما هو جميل كالصلح والتصالح والتسامح والغفران وتجاوز آالم الماضي، ولكنها 
وظيفتها  الوطنية  المصالحة  تفقد  بدونها  الزمة،  وبشروط  بظروف  مرتبطة  تظل  سياسي  كمفهوم 
األساسية كوسيلة لتجاوز أنواع محددة من الصراعات داخل المجتمعات. فالشعوب والمجتمعات تحتاج 
إلجراء مصالحات وطنية في حالتين هما: الحروب األهلية أو حدوث انقسام مجتمعي حول قضية أو قضايا 

ذات بعد وطني.
الذي سبب  الموضوع  أن  أو  جبره  إلى  تهدف  الذي  االنقسام  كون  من  الوطنية  تكتسب صفة  فهي 
بحيث  أبنائه،  بين  المشترك  العيش  إمكانية  وتعرقل  ككل  المجتمع  تهم  وطنية  طبيعة  ذو  االنقسام 
ينقسم هذا المجتمع عندها إلى قسمين أو ثالثة. إذًا فالشرط الالزم للقيام بالمصالحة الوطنية في أي 
مجتمع هو وجود خالف يقسّم المجتمع إلى قسمين أو ثالثة. المصالحة الوطنية بهذا الشكل تختلف عما 
يسمى بالمصالحات المجتمعية أو المحلية )Local reconciliations( والتي تعالج الخالفات البينية أو 
التحت- قطرية بين المدن أو القبائل أو حتى بين مجموعات من األفراد والتي ال تصل خالفاتها إلى درجة 

االنشطار المجتمعي على مستوى القطر ككل.
وقبائل  بين مدن مختلفة   2011 العام  ليبيا منذ  أن صراعات عديدة شهدتها وتشهدها  األكيد هو 
مختلفة ولكن هذه الصراعات تظل صراعات محلية، بعضها وجد حتى قبل ال 2011 ويوجد مثلها في 
مجتمعات عديدة، وليست هي من يعرقل قيام الدولة في ليبيا اليوم. لقد نجحت الوسائل التقليدية، التي 
عزز غياب الدولة من حضورها ومن أهميتها، في إخماد الكثير من الحرائق ورأب الصدع بين الكثير من 
مكونات المجتمع الليبي، وهي جهود عظيمة يجب احترامها وتبجيلها، ولكن ال يجب الخلط بين هذه 
المصالحات وبين المصالحة الوطنية بمفهومها العام. فاألزمة في ليبيا اليوم هي أزمة سياسية تحتاج 
إلى حل سياسي ال يمر بالضرورة عبر المصالحة الوطنية بالمفهوم المحدد للمصطلح، وعلى من يدعي 
الحاجة إلى مصالحة وطنية في ليبيا لنتجاوز هذه األزمة أن يحدد، أوال، من هما طرفا الصراع المجتمعي 
اللذين يجب إجراء المصالحة الوطنية بينهما، كما أن عليه، ثانيا، أن يحدد ما هو الموضوع الذي ينقسم 

حوله الليبيون إلى فريقين أو ثالثة.
بكل تأكيد فإن انتهاء األزمة السياسية سيؤدي إلى نوع من المصالحة الوطنية ولكن ذلك يعني أن 
ينقسم  بوجود موضوع  اليوم  االدعاء  له.يصعب  وليست سببا  للحل  نتيجة  الوطنية ستكون  المصالحة 
حوله المجتمع الليبي إلى قسمين، كما يصعب العثور على طرفين للصراع في ليبيا بحيث تجرى المصالحة 

بينهما.
ربما كان ذلك ممكنا في عامي 2011 و 2012 بين أنصار سبتمبر وأنصار فبراير ولكن من الواضح أن 
هذا االنقسام قد تجاوزته األحداث. فقد انقسم أنصار فبراير على أنفسهم وكذلك فعل أنصار سبتمب، 
انقسام  بوجود  االدعاء  فرية  وكشفت  ليبيا  في  السياسي  العبث  مدى  أظهرت  بينهما  تحالفات  وحدثت 
التشريعية  السلطتين  مكونات  على  سريعة  نظرة  إن  وطنية.  مصالحة  إلى  يحتاج  ليبيا  في  مجتمعي 
يعد  لم  وفبراير  سبتمبر  إلى  المجتمع  انقسام  أن  بجالء  تبين  البالد  في  العسكرية،  وحتى  والتنفيذية، 
موجودا. فالبرلمان يتكون من عناصر تجاهر بانتمائها إلى المعسكرين وبينها من االنسجام ما ال يوجد 
داخل المعسكر الواحد. بعض شخصيات النظام السابق هم اليوم وزراء في حكومة الوفاق الوطني. كما 
أن العسكريين الذين تقاتلوا أثناء الثورة، يقاتلون اليوم جنبا إلى جنب. فالصراع الحالي هو صراع بين 
من هم في السلطة، وهم قلة، وبين من هم خارجها وهم األغلبية، ومثل هكذا صراع ال يحل بالمصالحة 

الوطنية.
لقد أثبتت التجربة أن مواقف أطراف الصراع في ليبيا تتغير بتغير المصالح، مما يعني عدم وجود خالف 
النظام  الكثير من رموز  الليبي عاد  الوطنية. ففي الشرق  إلى مشروع للمصالحة  مجتمعي عميق يحتاج 
السابق وتم استقبالهم بكل ترحاب، كما تم إلغاء قوانين العزل السياسي ولم ينتظر أحد نجاح مبادرات 
المصالحة الوطنية للقيام بذلك. وفي الغرب الليبي حيث يسجن بعض رموز النظام السابق، تم تعيين 
زمالء سابقين لهم وزراء ومسؤولين في المؤسسات الرسمية بدون أي تفسير منطقي أو سياسي لهذا 
الواقع. لقد أصبح من الصعب أخالقيا تبرير استمرار سجن بعض رموز النظام السابق طالما أن السلطة 
التي تحتجزهم مكونة، ولو نظريا، من زمالئهم السابقين الذين شاركوهم أفعالهم خيرا أو شرا. الصراع 
الصراعات  نوعية  أيضا من  هو  المدني  بالتيار  مجازا  نفسه  يسمي  الذي  والتيار  السياسي  اإلسالم  بين 
السياسية على السلطة التي ال تحل بالمصالحة الوطنية. فهما تياران نخبويان ال جذور عميقة لهما في 
المجتمع وقد حالت الطبيعة القبلية المحافظة للمجتمع الليبي دون محاوالتهما الولوج في المجتمع أو 
إما  أٍي منهما. مثل هكذا صراع نخبوي عادة ما ينتهي  الوطني حول  خلق أي حالة من حاالت االلتفاف 

بتقاسم للسلطة في تسوية سياسية وإما بظهور طرف ثالث يخرجهما من المشهد.
تحل  ال  الشكل  بهذا  وهي  والثروة  السلطة  حول  أساسي  بشكل  تدور  سياسية  أزمة  هناك  ليبيا  في 
إال بتسوية سياسية أو بقيام أحد األطراف باحتكار السلطة دون بقية الخصوم. محاولة حل هذه األزمة 
عبر أدوات المصالحة الوطنية ليست إال إضاعة للوقت وإطالة لألزمة ودليال على وجود تشخيص خاطئ 
لطبيعة األزمة وألسبابها. المصالحة الوطنية شيء جميل ولكن ذلك ال يعني أنها عصا سحرية صالحة 

لحل كل االزمات وفي كل األوقات.

*سفير ليبيا السابق لدى فرنسا

من يمدنا بطرف الحبل؟

يبلغ عدد املغتربني واملغربني الليبيني مئات اآلالف، 
وال نجد لهم حتى هيئة تتواصل معهم وهم في 

الغالب ال يحتاجون الدولة أكثر من احتياج الدولة لهم؟

آمنة القلفاط    

الرابع.  أسبوعها  غزة  قطاع  داخل  األرض،  يوم  بمناسبة  بدأت  التي  الفلسطينين،  تظاهرات  تدخل 
إلى  سأعود  بالدي،  إلى  سأعود  بإصرار،  ينشدون  والمتظاهرون  بالمئات،  والجرحى  كثر،  القتلى 
ترامب  األمريكي  والرئيس  نتانياهو  بنيامين  نظر  وجهات  تتطابق  سأعود.  الخضراء،  األرض 
أصواتا  لكن  التوحش،  سياسة  تمارس  أن  للقوة  تبيح  واحدة،  منهجية  في  يشتركان  ألنهما 
وهي  والمسالمة،  الديمقراطية  المدنية  إسرائيل  دولة  صورة  تسويق  نحو  تنحو  أخرى  إسرائيلية 

واحدة. خانة  في  تصب  مجتمعة  الجهود  كانت  وإن  المباشر.  العنف  سياسات  تعارض  هذا  في 
نتالي  اليهودية،  األمريكية  الممثلة  رفض  خبر  الدولية  اإلعالم  ووسائل  الصحف  تناولت 
غزة.  في  األخيرة  األحداث  المتابعين،  آراء  وفق  بسبب،  التكوين«  »سفر  جائزة  تسلم  بورتمان، 
ومخرجة  منتجة  وهي  النفس،  علم  تخصص  في  هارفارد  جامعة  خريجة  عامًا   36 ذات  بورتمان 
اليهودية.  جذورها  على  وتحافظ  معًا،  واإلسرائيلية  األمريكية  الجنسيتين  تحمل  أفالم،  وممثلة 

مناسبة. من  أكثر  في  نتنياهو  لسياسة  بغضها  عن  عبرت  أن  للممثلة  سبق 
سنويا  تقدم  التكوين«  »سفر  بالعربية  تعني  والتي  السنوية   »Genesis Prize« جائزة 
من  لألجيال  قدوة  لتمثل  اليهودية،  بالقيم  التزامها  بشرط  العالم،  في  أثرت  يهودية  لشخصيات 
الدولة  لدعم  مباشر  بشكل  الموجه  الخيري  جينيسيس  صندوق  من  مخصصة  الجائزة  اليهود. 
حول  الملهمة  اليهودية  الشخصيات  تكريم  بهدف   2012 في  الجائزة  فعاليات  بدأت  اليهودية. 
المختلفة. العلمية  المجاالت  في  للمبدعين  سنويًا  تمنح  التي  نوبل  جائزة  نمط  على  وهي  العالم، 

المال  رجال  أبرز  أحد  فريدمان،  ميخائيل  اليهودي  الروسي  المليونير  هو  الحدث  مؤسس 
يؤكد  فريدمان  الخيري.  جينيسس  صندوق  ومؤسس  الروسي  اليهودي  المؤتمر  رئيس  ونائب 
من  المجاالت  شتى  في  حققوه  وما  العالمي،  التاريخ  في  اليهود  إسهامات  دعم  أهمية  على  دائمًا 

لها. والدعاية  بها  والتعريف  اليهودية  القضايا  لخدمة  إسهامات 
بها  تبرع  آخر  دوالر  مليون  إلى  باإلضافة  دوالر،  مليون  السنوية  فريدمان  جائزة  قيمة  تبلغ 
دوالر  مليونا  هو  بورتمان  الممثلة  عليه  ستحصل  ما  مجموع  أن  أى  كاهن«،  »موريس  اإلسرائيلي 

اليهودية. المرأة  قضايا  لخدمة  تصريحها،  وفق  بدورها،  الممثلة  خصصتها  أمريكي، 
أنها  ريغاف«  »ميري  الثقافة  وزيرة  صرحت  الجائزة،  تسليم  حفل  حضور  بورتمان  رفض  إزاء 
مع  علنًا  االختالف  في  حقها  وتحترم  اإلنساني،  بورتمان  بحس  معجبة  لكنها  باألسف،  تشعر 
المبادرات  تسييس  في  بورتمان  قرار  يتسبب  أن  هو  تخشاه  ما  أكثر  لكن  المتبعة،  السياسات 

لخيرية. ا
سابق  دون  ومحكمة،  مترابطة  األرض،  أصقاع  مختلف  في  اليهودية  الفردية  الجهود  تبدو 
هم  المستهدفون  فرد،  بها  وتبرع  نظمها  الجائزة  واحدة.  خانة  في  جميعها  لتصب  تخطيط، 
مع  النظر  وجهات  باختالف  قبول  مختلفة.  جنسيات  ويحملون  األرض  بقاع  في  منتشرون  أفراد 
قضايا  لخدمة  يوجهها  أيضًا  بها  والفائز  بالجائزة  المتبرع  األهداف.  ذات  تخدم  منمقة  تصريحات 

المسار. نفس  في  تصب  بها،  يؤمن 
الجهود  تتعارض  وكيف  العام،  للمال  نهب  من  بلدي  في  يحدث  ما  أسقطت  مني،  وعي  دون 
مستحكمة.  عداوة  إلى  لتتحول  البعض،  بعضها  ضد  للتقاطع  بها  يؤدى  بما  مسارتها  في  الفردية 
الدولية،  البنوك  لمصلحة  ريعها  وذهب  الدولة  خزينة  من  أشخاص  بها  استفاد  مليارات  من  كم 
الملحة.  أكثر قضيانا  أو ساهمت في خدمة قضية عاجلة، وما  أن نسمع عن شخصية ساعدت  دون 
تتوارى،  فيما  األجيال،  عبر  يستمر  نمودجًا  لتكون  وتُغذى  السطح،  على  العدوات  تظهرنتيجة 
ويشجعها  بيدها  يأخد  من  تجد  أن  دون  العام،  الصالح  تخدم  التي  الفردية  الجهود  خجولة، 

العامة. المصلحة  لخدمة  ويستثمرها 
خجولة  هيئة  حتى  لهم  نجد  وال  اآلالف،  مئات  الليبيين  والمغربين  المغتربين  عدد  يبلغ 
السماح  مجرد  لهم،  الدولة  احتياج  من  أكثر  الدولة  يحتاجون  ال  الغالب  في  وهم  معهم  تتواصل 
بنوك  مع  الحواالت  وحرية  المصرفية  الحسابات  فتح  البالد من حيث  داخل  الصعبة  العملة  بتداول 
حالة  من  بدال  البالد  إلى  العمالت  من  الماليين  لدخول  وتؤدي  للتواصل  مساحة  تتيح  العالم 
الورق  على  تخط  القرارات  من  وكم  بستجيب.  من  أمل  على  األماني  وتبقى  الراهنة...  الجمود 

مستجيب؟ من  فهل  جميعًا  تحتاجنا  بالدنا  الكثير...  الواقع  على  تغير 

الفدرالية الليبية.. قد تتجد د!
االنشقاق  هوس  صبغة  الليبية  الفدرالية  على  تسري 
المجاني بالحجج وال أسانيد منذ بزوغها العفوي بثالثة 
مطالب هشة تمهيدًا الستقالل ليبيا عام 1951، وحتى 
أنشطة  وراء  ومتخفية   ،2012 عام  الغامض  ظهورها 
مطالب  بدون   2013 عام  النفطي  الهالل  في  حرابية 
يفتح  ما  وهو  التفاوض،  طاولة  على  وصريحة  معلنة 
والطمع  المّلفق،  واالبتزاز  البدائية،  لالنتهازية  الباب 
التي ستقذف  المخاطر  الذي يعمى األنظار عن  الكسول 
االنقسامية  في  الضالعة  اإلقليمية  للدول  المطامع  بها 
يكشفها  وجيوسياسية،  اقتصادية  لمآرب  اليوم  الليبية 
وعي  بـــدون  كيرها  وينفخ  يــؤكــدهــا،  والــتــي  الــغــد 

االنفصاليون أو، بتعبير مخفف، الفيدراليون الليبيون.
السوري،  الدين  صالح  المرموق  التاريخ  أستاذ  بحث 
وتابع  شابًا  عاصر  الذي  وهو  الفيدرالية،  في  مبكرًّا 
وتكوين  االستقالل  نحو  الوطنية  التوجهات  باحثًا 
على  فكتب   .1952 ـ   1947 ليبيا  في  الحديثة  الدولة 
الكيانات  عن  حلقات،  أربع  بوك  الفيس  على  صفحته 
الليبية  البالد  مجتمعة  تّكون  التي  الثالثة  الذاتية 
مُْثِبتًا في نصه كال  أممي  بقرار  استقاللها  نالت  والتي 
برقة  أن  وهي  تاريخية  حقيقة  إلى  ونبه  باإلسم..  منها 
باألغلبية  تتضرر  أن  من  خوفا  مترددة،  االتحاد  دخلت 
إمارة  ثالثة:  بشروط  إياه  دخولها  راهنة  الطرابلسية، 
وأن  فدرالي  اتحادي  نظام  و  السنوسي  إدريس  السيد 

تكون بنغازي عاصمة الدولة.
ومع  األولين..  بالشرطين  الغرب  طرابلس  وقبلت 
رغم  برقة،  في  قائما  بالتهميش  الشعور  ظل  ذلك  كل 
الحكومات  رؤساء  يعين  كان  من  وهو  الملك  استقرار 
وافتتاح  الحكومة  أعمال  وتسيير  طبرق،  في  نهائيًا 

الدورة البرلمانية في البيضاء.
تنادي  مجدّدًا  األصوات  تعالت   2011 فبراير  وبعد 
بإعادة نظام فدرالي ليكون ضامنا إلنصاف برقة وحفظ 
حقوقها غير المحدّدة والمعلنة.. و هو المسار المطالبي 
الغامض الذي تمت متابعته من قِبل المراقبين للتأزم 
الوطني  المؤتمر  في  الصراعات  عبر  كثب،  عن  الليبي، 

سيصير  الذي  عليه  الصوري  العسكري  القائد  وانقالب 
المواجهة  العسكرية  الكرامة  عمليات  قائد  بعد  فيما 
لإلرهاب اإلسالموي، وهو مابوأه أن يصبح قائد مُسمّى 
إلى  نقله  وظروف  البرلمان  وصراعات  الوطني  الجيش 
السيادية  المؤسسات  ازدواجية  على  والعمل  طبرق 
وسك عملة موازية وصراعات المجلس الرئاسي وعرقلة 
مرّتين، كل  الحكومة  السلمية وفشل تشكيل  التسوية 
ذلك يؤكد لكل ذي نظر وفهم أن الهدف هو استعادة 
في  الغرب،  طرابلس  الفدرالي..  شكلها  في  الكيانات 
دخلت  فلذلك  الشعور،  هذا  لها  يكن  لم  السوري،  رأي 
متاهة حوار الطرشان وستتعرض للمزيد من المطالبات 
إلى  النهاية  في  ويخلص  نتيجة..  أية  دون  واالبتزازات 
االعتقاد مبدئيا أن ليبيا بهذا االتساع و ترامي األطراف 
وتقديم  أمورها  تسهيل  يمكن  ال  المسافات  بُعْدِ  و 
المركزي  بنظام  إال  وتنميتها  وتطويرها  فيها  الخدمات 

شبه »فدرالي«.
اإللكترونية،14  زينيت«  »ليبيا  مجلة  مع  حواٍر  في 
ديسمبر 2017 تشّكك فولفرام الخر الباحث في المعهد 
سيناريو  نجاح  في  واألمنية،  الدولية  للشؤون  األلماني 
حكومةٍ  وجــود  دون  ليبيا  في  المركزي  نظام  إقامة 
مركزي  الليبي  »االقتصاد  أّن  موضحًا  فعالة،  مركزية 
بحكومة  ذلك  إدارة  ويجب  النفط،  عائدات  على  يعتمد 

مركزية. ولهذا لن ينجح النظام الالمركزي“.
الفيدرالي،  لإلشكالين  التوصيفية  التوطئة  هذه 
الدعوى  عن  يقال  كالم  أي  في  تفيدنا  والالمركزي 
»عتبة  مقالته  ففي  الــيــوم.  ليبيا  فــي  االنفصالية 
عمر  الكاتب  أشار   2018 يناير   21 بالوسط  االنفصال« 
»ليس  بأنه  المفارق  الفدرالي  المطلب  مقاربًا  الككلي 
له في ليبيا قاعدة واسعة على المستوى الوطني العام، 
لذا فإنه ليس مقيضا له النجاح في استفتاء عام حر، إال 
أنه ثمة خشية من أن تتوفر ظروف ما تؤدي إلى فرضه 
بالقوة“. رؤيته صدّقها تقرير نشرته الوسط الليبية 14 
أبريل 2018 عن موقع يتبع معهد »أميركان إنتربرايز« 
»كريتيكال  مشروع  من  جزء  وهو  مُعدّته،  أشــارت 

ثريتس« لعدد من السيناريوات السيئة ستحدث باختفاء 
السياسية،  الساحة  من  الليبي  الجيش  مُسمى  قائد 
اشتعال  هو  األســوأ  »السيناريو  فـ  مستقباًل  أو  حاليًا 
الوطني  الجيش  مسمّى  صفوف  داخــل  نشط  صــراع 
التوافق  جهود  يعرقل  مما  معارضيه،  وبين  وبينه 
هذه  في  الفوضى“.  خانة  إلى  بالبالد  ويعود  الوطني 
تلميحًا،  الفيدرالية  المُفارقة  ترد  األميريكية  اإلشارة 
وليس تصريحا كما جرى بندوة »التوفيق بين الصمت: 
رئيس  حث  وقد  الجزائر  في  للسالم«  الكلمة  إعطاء 
الفرنسي األسبق، دومىنىك دوفىلبان، على  الوزراء 
واسعة  بضمانات  ليبيا  في  فىدرالىة  دولة  تشكىل 
لحكم ذاتي لبعض األراضي، وذلك بعد التوصل التفاق 
المجتمع  برعاية  )النزاعية(،  السياسية  األطــراف  بين 
الدولي، واصًفا اتفاق الصخىرات وجود المبعوث األممي 
المعّقدة“،  »المسلسالت  بـ  سالمة  غسان  لىبىا  إلى 
في  الضالعين  الفاعلىن  لمزاىدات  تعرضها  بسبب 

التنازع الليبي ـ الليبي.
نفوذه  عن  البريطاني  االنكفاء  استغّلت  فرنسا 
التقليدي في برقة قبل االنقالب العسكري على الملكية 
من  بنغازي  بإنقاذ  التاريخي  مكتسبها  لتدعم   ،1969
رتل الدمار إبّان اشتعال ثورة عام 2011 بدعم عمليات 
من  تسميته  بعد  رسميا  أدارها  التي  الحربية  الكرامة 
قبل البرلمان قائد مسمى الجيش الوطني ضد اإلرهاب 
النفطي.  الهالل  وهدد  بنغازي  أرهق  الذي  اإلسالموي. 
إال أن االنهمام الفرنسي االستراتيجي يكمن في إرجاع 
عرف  فيما  الليبي،  الجنوب  في  الجيوسياسي  نفوذها 
مضض  على  منه  أخرجت  التي  فزان،  بإقليم  تاريخيًا 
الجيش  مسمى  قائد   ،1955 يوليو  اتفاقية  إبرام  بعد 
التوجهات  برقة مسكتًا  الشخصي في  نفوذه  الذي جيّر 
آنفًا  ذكرناه  الذي  للسبب  غيابه  االنفصالية  الفدرالية 
التوجه  تجدّد  إذا  وبالذات  الفرنسي،  المخطط  سيربك 
االنفصالي المنكفئ على مصالح برقة بحضوره المتجدد 

الكئيب.

 تسري على الفدرالية الليبية صبغة هوس االنشقاق املجاني بالحجج وال أسانيد منذ بزوغها العفوي بثالثة 
مطالب هشة

بعد فبراير 2011 تعالت األصوات مجّددًا تنادي بإعادة نظام فدرالي ليكون
نورالدين خليفة النمرضامنا إلنصاف برقة وحفظ حقوقها غير املحّددة واملعلنة

سالم الكبتي

الخال يوسف القويري )1(
»لن تدركوا إشعاع الكلمة الصادقة ما لم 

تكن حياتكم صادقة«.. يوسف القويري
عاشها  التي  هي  بالتمام  حواًل  ثمانون 
الحياة  فيها  صــارع  البسيط  الخال  ذلك 
وكان خاللها شجاعا  المرض،  ثم  والناس 
في كل األحوال، ورحل بعد أن خلَّف أبنية 

شامخة من القيم والفكر والوضوح.
مثقًفا  يكن  لم  مدجنًا،  كاتبًا  يكن  لم 
فقط  كبيرًا  وكاتبًا  مثقًفا  كان  تابعًا، 
بالتمام،  حواًل  الثمانين  مدى  على  وفاعاًل 
كان إنسانًا رغم التوتر والعزلة مؤثرًا في 

محيطه الثقافي واالجتماعي.
في  الوطن  من  هاجرت  العائلة  كانت 
أقامت  المجاور  البلد  إلى  مختلفة  فترات 
هناك في الصعيد، في سمالوط ولد العام 
1938 منذ ثمانين حواًل خلون في القرن، 

الذى سلف مع أعوام في القرن الذى خلف.
واألرض  والــفــالح  النيل  مصر  كانت 
في  القرى  ومواويل  والباشوات  واإلقطاع 
ليالي القمر وعرق الغالبة، كان فاروق ابن 
وكان  عام  منذ  عليها  ملًكا  صار  قد  فؤاد 
ويضعون  أرجائها  في  يتمددون  اإلنجليز 
القناة تحت أقدامهم بصالفة، وكانت مصر 
الكستور  قماش  وتصدر  ذهبيًا  جنيهًا 
للكثيرين،  مقصدًا  وكانت  والرز  والقطن 
ورواد  والفن  والمتاحف  والجامعات  األزهر 
الثقافة على اختالف المدارس والمذاهب، 
وكان سالمة موسى في تلك األيام ينحت 
كلماته في الصخر، مع جيل التنوير والتغيير 
مراحله  في  يوسف  الطفل  به  وسيتأثر 
الفكرية والثقافية بال انقطاع، وكان هناك 
وأحمد  السيد  لطفي  وأحمد  حسين  طه 

حسن الزيات وعباس العقاد وسواهم.

التاسع عشر على  العام  يمر  العام  ذلك 
ثورة 19 كان أحد قادتها حمد باشا الباسل 
الحرب  وزارة  يتولى  وهتلر  األصل،  الليبي 
في ألمانيا، وبعد عام سيشعل جذوة الحرب 
العالم  تلحق  وآثام  شرور  الثانية  العالمية 
بأسره إلى 1945 وينال عبدالرحمن بدوي 
جامعة  من  الفلسفة  في  اآلداب  ليسانس 
فاروق، ليصل بعد أربعين سنة أستاًذا في 

الجامعة الليبية حيث وطن يوسف.
أماكن  في  ــاوره  ج ومــا  الصعيد  وفــي 
مختلفة من مصر تجمعت عائالت ليبية مثل 
عائلته منذ القدم وخالل االحتالل اإليطالي 
استوجبتها  وتنقل  وتحركات  هجرات 
ظروف عديدة عائالت مثل الباسل ولملوم 
ومطيريد  وبوالجود  والعياط  وفكيرين 
وسيف النصر والكزه وغيرهم ثم إلى هناك 
القواري وصلوا ببعض فروعهم من بيوت 

الطالب والحاج عمر.
في سمالوط، استقروا وواصلوا حياتهم 
عالمة  الــشــاي  تــجــارة  فــي  االقتصادية 
التاج، ثم الحًقا شاي الكباية، وبعض من 
في  واستمر  اإلسكندرية  إلى  وفد  العائلة 
توسع  الذى  الكبير،  االقتصادي  نشاطه 
وصواًل  أخرى  جوانب  في  وتطور  وازداد 
الذى  التأميم  رغم  الشمعدان،  رقائق  إلى 
ضرب االقتصاد المصري في زمن الرئيس 

عبدالناصر.
في بداية القرن العشرين حصلت هناك 
وحدة عربية اقتصادية شعبية بعيدًا عن 
السياسة ودون ضجيج أو هتاف أو خطب لم 
يعلم بها الكثير شركة رباعية تتحقق بين 
والقوتلي  اإلسكندرية  الليبي في  القويري 
وبن  تونس  في  والعداسي  سورية  في 

عثمان في طرابلس، سفن ومراكب تنقل 
البضائع تجوب المتوسط وتحرك االقتصاد 
الشمال  وعبر  الالذقية  في  الشام  من 
االحتالل  زمــن  ذلــك  العربيين  والــغــرب 

وإرهاصاته في المنطقة.
كان القواري في مجملهم أبناء عمومة 
لوالدتي ويتصلون بقرابة لها ويرتبطون 
والمصاهرة،  الدم  برابطة  مباشرة  معها 
منذ  أسمع  وكنت  أخوالي،  أعدهم  كنت 
ــوال ودورهـــم  ــ صــغــري عــن هـــؤالء األخ
االقتصادي والوطني واالجتماعي والثقافي 
في مصر وليبيا، وحتى أيام تجارة القوافل 
الذين  أغلبهم  وعرفت  أفريقيا  دواخل  مع 
بوالدي  أيضًا  وطيدة  عالقة  على  كانوا 
الخاطر  في  يتردد  وكان  عمومًا،  واألسرة 
مشاهد المصانع ومحطة القويري ومعهد 
القويري ورجالهم الكبار المؤسسون الحاج 
في  الليبيين  عمدة  الرقيق  وحمد  عبداهلل 
ديار الهجرة، وأحمد إبراهيم والد إبراهيم 
ومحمد  بنغازي  في  المسرحي  الممثل 
القويري  ومصطفى  أبوالطاهر  مصطفي 
أحد مؤسسي نادي ليبيا الثقافي بالقاهرة، 
ثم الضابط في الجيش الليبي وآمر منطقة 
طرابلس العسكرية، والحاج مسعد الذاكرة 
وعلي  للعائلة  تخطئ  ال  التي  الرائعة 
المؤسسين  القادة  وأحد  المعلم  القويري 

للحركة الكشفية في ليبيا.
اتسعت  للقويري  مصاهرات  ثمة  وكان 
مع عائالت الوطن العديدة الغا والمنقوش 
والقماطي  وبعيو  وامديقش  والكيخيا 
ويوسف  عبداهلل  ثم  وغيرها،  واحنيش 
الكاتبان المثقفان ولدا هناك في الصعيد 
البعيد  الوطن  في  هنا  ظلت  الجذور  لكن 

تقف عند الولي الصالح سيدي بعيو، حيث 
وسد  وفيها  مصراتة  تحتويها  مقبرته 
يوسف في إحدى جوانبها عند الجد الكبير.

بعد  عبداهلل  عــاد  المطاف  نهاية  في 
تخصصه في الجغرافيا من جامعة القاهرة 
الوطني  الكيان  عن  وبحث   1955 العام 
عمر  مسرحية  وكتب  الليبية،  والشخصية 
عبر  مسلساًل  لتقدم   1959 العام  المختار 
األثير من إذاعة راس اعبيده العام 1960 
يونس ومصطفي  بن  محمد  أبطاله  كان 
وعبداهلل  الجهمي  وخديجة  الشيباني 
عبدالمولى الطوير، فيما ظل يوسف مثااًل 
حذر  الذي  والواعي  الناضج  للمثقف  جيًدا 
الراكد  المتخلف  المجتمع  قذف  من  مرارًا 
والعزلة،  النفسي  المنفى  نحو  لطالئعه 
وهتف إذا حاولتم عالج المجتمع بالسكوت 
أيضًا  وظل  فيه،  العزاء  تتقبلون  فأنتم 
والمثقف  المصلح  العفي  موسى  سالمة 
إلى  والداعي  القبطي  الصعيدي  المتمرد 
التخلف  ضد  هوادة  بال  والصراع  التغيير 
عاد  الذي  ليوسف،  نموذجًا  واالنحطاط 
الوطن  ــى  إل الخمسينات  منتصف  فــي 
مثقًفا كبيرًا وسط أجواء التيارات الفكرية 
التي تجوب المنطقة تلك األعوام وفرض 
كل  رغم  تمامًا،  أفادته  عزلة  نفسه  على 
يختلف  الكتابة  في  أسلوبًا  واختار  شيء 
الفكرة  وضوح  بين  فيه  مزج  السائد  عن 
من  ممكن  عدد  أقل  رؤاه  عن  والتعبير 
في  فكرية  بمصداقية  ولكن  الكلمات، 
عنها  عجزت  والتخلف  الظالم  مواجهة 
بعض األقالم التي ظلت مجرد صدى في 

بئر ال قعر لها.

 - لم يكن كاتًبا مدجًنا، ال تابًعا، وكان إنساًنا رغم التوتر والعزلة مؤثًرا في محيطه 
الثقافي واالجتماعي

 اختار أسلوًبا في الكتابة يختلف عن السائد مزج فيه بني وضوح الفكرة والتعبير عن رؤاه 
أقل عدد ممكن من الكلمات



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

يوسف القويري لم يكف عن األمل

رسالة إلى السيدة سفيرة فرنسا في ليبيا
السيدة بريجيت كرومي

تحية طيبة وبعد
مسئولين  إلى  الرسائل  عديد  قبل  كتبت  لقد 
وكعادتهم  الليبية،  المسألة  يخص  بما  غربيين 
أذن من طين وأذن من عجين. فاهتمامهم مركز 
على الكواليس وليس على الركح، لكن الرسالة في 
تحمل  بعينه،  لشخص  مرسلة  كانت  وإن  العادة، 
الموضوع ما يهم غيره بالضرورة ولما تنشر تصل 

المرسل إليه بكذا صيغة.
أيتها السيدة الموقرة،

دعيني أوضح لك أن تدخلكم في المسألة الليبية 
على جميع الصعد لم يبدأ يوم 19 مارس 2011م 
ولن ينتهيَ بحل المشكل الليبي، وأن نترك ذلك 
جانبا ألن ما أبغيه دورك أنت الشخصي ما يحاول 
وإيجابيته، وسط  فاعليته  أن يرسل مؤشرات على 
أجواء دبلوماسية وأجواء عامة سيئة على المحك ما 

يطوح بالرسائل الطيبة هباء.
لك من  يتوفر  بما  التميز  تنوين  حقا  فإن كنت 
الناعمة  مساحة للحركة فال شك أن دعمك للقوى 
نخبة  ويحب  يفكر  بما  البينة  المعرفة  لك  سيتيح 
واسعة من الليبيين، أزيز الرصاص وعجاج المعارك 
التغطية  خارج  النخبة  هذه  دور  يجعالن  الخاسرة 
التجارب  كل  في  كما  الصميم،  في  الفاعل  لكنه 
اإلنسانية، وكما حصل حين تبددت أضغاث أحالم 
وأنت  أربعة.  لعقود  هيمن  من  وجماعته  القذافي 
ذات  بالدك  تجربة  خالل  من  بذلك  العارفين  خير 
مهمتك  عن  يخرج  ال  وهذا  الخصوص،  في  الباع 

عن  تختلف  بهذا  فرنسا  أن  أعلم  كما  السياسية 
بقية الدبلوماسية الغربية طول تاريخها، وفي ليبيا 
أيضا منذ سفير فرنسا عهد يوسف القرهمانلي في 

القرن التاسع عشر.
الحياة  تخلق  التي  فهي  الناعمة  القوى  أمــا 
أو  الجيوش  أما  األوضاع،  وتقوم  البلدان  وتنهض 
ما في حكمها فمنتهاها الثكنات، أما الدبلوماسية 
الحالية التي تعمي عيونها وعيون الناس باألشباح 
الشمس  تغطي  لن  فهي  الغابر  التاريخ  واستدعاء 
عقاربها  اآلن  الليبية  فالساعة  عليه  بالغربال. 
تصلب  وهناك  الراهنة  اللحظة  على  مصلوبة 
وما  صلبوه  )وما  الصلب،  هذا  ألجل  دبلوماسي 
واألشــبــاح  األزيـــز  ألن  لهم(  شبه  ولكن  قتلوه 
الليبيين  وإرادة  الحياة،  توقف  ال  التاريخ  واستدعاء 
حين  2011م  فبراير  منذ  بينة  الحياة  أجل  من 
من  تسقط  لم  التي  إلرادته  وهللتم  العالم  هلل 
الدبلوماسي  كان  فإذا  هباء.  تذهب  وال  السماء 
الحروب  فــإن  يبطن  ال  ما  يظهر  بــأن  موسوما 
الفشل  ولهذا  بالعكس،  موسومة  منها  واألهلية 
مستقيم  صراط  والسؤدد  هذا  الدبلوماسي  قرين 
الراهنة  اللحظة  مع  خالف  على  من  للدبلوماسي 

وعلى وئام مع اللحظة االستثنائية.
أيتها السيدة المحترمة

اللحظة  فهي  الليبية  االستثنائية  اللحظة  أما 
واستبدلت  ساعتها  عقارب  عندها  توقفت  التي 
دفع  هــذا  لعل  الساسة،  ولغط  الرصاص  بأزيز 
القول  إلى  الدبلوماسيين  بعض  ومنهم  الكثيرين 

التي  المسائل  في  األسهل  الليبية  المسألة  أن 
أخرجها زلزال الربيع العربي من باطن األرض إلى 
ما  دوليا  المرادة  الحالة  في  الحل  وأنها  سطحها، 
شعارها )الحل الال حل(. وتلكم اللحظة االستثنائية 
تجلت في 7/ 7/7/2012م ال عبر صناديق االقتراع 
والمسكوت  المرسلة  الرسالة  عبر  ولكن  ونتائجها 
عند  حتى  متوقعة  الال  النتائج  في  تجلت  ما  عنها، 
الكل وظهرت حسباتهم  لقد بوغت وذهل  أهلها، 
مغلوطة كالعادة، فهم يصادرون على المطلوب أو 

كما لغة الفالسفة.
أما اللحظة االستثنائية الليبية فلم تغادرها ليبيا 
وال  تونس  ليست  ليبيا  أن  الجميع،  تناساها  وإن 
مصر حيث بيان صناديق االقتراع لم تأت بالدهشة 
ولم يصب أحد بزكامها، هذه النقطة الخالفية التي 
لم توَل أي اهتمام، ولم ينصت إليها وهي مربط 
الفرس. وأما الزبد فيذهب جفاء ما أثارته المعارك 
أثناء  الدولية  الحرب  آثار  إزالة  عدم  عن  الناتجة 

الثورة الليبية ما كان شريكا بارزا فيها: فرنسا.
أخذ  بعد  يلزم  ما  لزوم  من  بدء  على  العود  إذا 
األساس  بحجر  والبناء  الحسبان  في  المتغيرات 

المهمل:
والقوى  بإجماع،  األسهل  الليبية  المسألة  أوال: 
العسف،  عقود  رغم  بفاعليتها  هذا  بينت  الناعمة 

ورغم عدم االهتمام وارتفاع األزيز واللغط...
ما  األبرز  الفاعل  هو  عنه  المسكوت  أن  ثانيا: 
بينته االنتخابات ولم تجسده، ومن ذلك أن البشر 
والمراكز  المتاحف  إضبارت  في  يحنط  ما  ليسوا 

العقد  في  شابة  ليبيا  وأن  المخابراتيه،  البحثية 
لم  لكن  الطاولة  على  موضوع  شأن  وهذا  الثالث 

يلتفت إليه في اللعبة إال العسكريون.
بين  غيابها  التي  اإلرادة  الفصل  النقطة  ثالثا: 
للكافة ومن كل األطراف، بعد أن كانت منذ البدء 
أن  بدليل  دولية  مسألة  الليبية  المسألة  باتت  ثم 
)مكرو( رئيسكم غاطس فيها، فإن إرادتكم منوط 
بها دور كما اللحظة االستثنائية الثابتة أو المثبتة 

حتى الساعة.
رابعا: مما أشرت إليه أن ليبيا واقفة عموديا عند 
يوم 7/ 7/7/2012 م يوم فشل المأمول ألنه خرج 
عن السياق المطلوب، وكذا فشلت محاوالت تخطي 
ذاك الفشل، وستفشل كل المعطيات التي تقفز عن 
الواقع. وكما تبين صناديق االقتراع ليست تميمة 
سحرية لكن مؤشراتها هي التميمة، وكما تبين أن 
بسلم  تأتي  لكن  والسلوى  المنَ  تنزل  ال  الحروب 
الضالين، وعليه ال بد من  المغصوب عليهمم وال 
العود والعود أحمد ولكن بمعطيات سلم بعد حرب 
وثالثية انتخابية لم يفسح لها المجال وقيادات لم 

تنجح بالفوز.
جيرانها  عن  مختلفة  ليبية  خلطة  من  البد  إذا 
غالب  ال  بــأن  البالد  تاريخ  من  بعضا  وتستمد 
ليلة  سباقة  كانت  كما  فرنسا  وعلى  مغلوب،  وال 
وليس  الليلة  سباقة  تكون  أن  2011م  19مارس 

غدا.
فهل ترغبون حقا في ذلكم ولكم إرادة

أتمنى لكم التوفيق والسالم...

 تشكل السلطة السياسية عالقة توجس بني املجتمع وطالئعه املثقفة، وكثيرا ما 
تستخدم الوجدان الديني من أجل تأجيج كراهية املحيط للمفكرين

الفترة االجتماعية السيئة ال تطمس أصالة املجتمع طاملا أن هذه األصالة متوفرة كإرث 
تاريخي أو كنتاج حضاري عميق الجذور

 الرسالة في العادة، وإن كانت مرسلة لشخص بعينه، تحمل املوضوع ما يهم غيره بالضرورة وملا تنشر تصل 
املرسل إليه بكذا صيغة

 أما القوى الناعمة فهي التي تخلق الحياة وتنهض البلدان وتقوم األوضاع، أما الجيوش أو ما في حكمها 
فمنتهاها الثكنات

تعالوا نتحاور: حول األحزاب السياسية

 من بني هذه الفواكه تميزت فاكهة معينة 
لعبت بفضل اكتشاف اإلنسان ملزاياها، دورا 

هاما في تاريخ الحضارة اإلنسانية

 فهل عملت األحزاب التي تحول أغلبها إلى 
حقائب مهاجرة، وواجهات سياسية لشخصيات 

جدلية لها مريدون وعوالة، هل عملت على ذلك؟

عمر أبو القاسم الككلي

أم العز الفارسي

النباتات  ثمار  أن بعض  اكتشف  اليومي،  توفير قوته  إلى  البدائي  اإلنساني  في سياق سعي 
واألشجار صالح لالقتات عليها دون الحاجة إلى أية معالجات أخرى، وأنه لذيذ الطعم وممتع. 
كانت هذه ما يعرف بالفواكه. الحقا، مع التطور الذي أخذ يحققه اإلنسان، أصبحت الفواكه 
من مكمالت وجبة الطعام، تُتناول في ختامها كتحلية، وال تشكل وجبة في حد ذاتها. من 
هاما  دورا  لمزاياها،  اإلنسان  اكتشاف  بفضل  لعبت  معينة  فاكهة  تميزت  الفواكه  بين هذه 
التي  الكرم،  أو  الكروم  طائفة  تحت  يدخل  ما  أو  العنب،  هي  اإلنسانية،  الحضارة  تاريخ  في 
 460-( ثيوسيديد  القديم  اليوناني  المؤرخ  يقول  السياق  هذا  وفي  والتين.  العنب  تشمل 
تعلمت  لما  الهمجية  الحالة  عن  االرتفاع  في  المتوسط  البحر  شعوب  »بدأت  ق.م(:   395

الزيتون والعنب«1. استزراع 
فمن األعناب اشتق النبيذ الذي يحدث في عقل ونفس متناوله نشوة وانشراحا، أي حالة 
تحديدا  معروفا  ليس  جدا.  متميز  وضع  للنبيذ  كان  كافة  المسكرات  أنواع  بين  ومن  سكر. 
متى اكتشف، أو ابتكر، النبيذ، إال أنه انتشر في مناطق مختلفة من العالم وكان وراء بعض 
فرصا  خلق  أنه  أي  الحانات،  بسببه  وظهرت  والقناني،  البراميل  صناعة  مثل  من  الصناعات 
الثقافات  بين  النبيذ  »تجارة  أن  كما  الجوانب.  متعدد  تجاري  نشاط  حوله  وتمحور  للعمل 

الفلسفية والدينية«2. المختلفة شقت قنوات ]لسريان[ األفكار 
ففي  المسيحية.  ثم  اليهودية  الديانتين  في  بالقداسة  النبيذ  ارتبط  أخرى  ناحية  ومن 
باعتبارهما  والخبز  النبيذ  يبارك  حيث  السبت  طقوس  في  والخبز  النبيذ  يستخدم  اليهودية 
التي  الرمزية  هذه  على  المسيحية  حافظت  وقد  اهلل.  بهما  أنعم  األرض  خيرات  من  خيرين 
حيث  »اإلفخارستية«  أو  المقدس«  »التناول  طقس  في  والنبيذ  للخبز  اليهودية  منحتها 

يغمس الخبز في النبيذ ويتم تناوله على أن الخبز جسد المسيح والنبيذ دمه.
ما  كل  األصل،  في  الخمر،  تعني  العربية  وفي  الخمر.  أصناف  من  الحال،  بطبيعة  النبيذ، 
الفقهاء  العقل، أي يستره. والخمور محرمة في اإلسالم، كما هو معروف. وقد »ميز  يَخْمُر 
بين الخمر والنبيذ ]...[ واألغلبية على اشتراط مقومين ]في الخمر[ هما: الغليان أو الفوران 
واالشتداد. والمقصود باألخير قوة المشروب التي تجعله شديد اإلسكار«3. وقد حدد الخمر 
»بما يعمل من التمر والعنب«3. وإذن ال عالقة للنبيذ بالعنب في إطار الحضارة اإلسالمية.
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بين عدد من  فنلندية،  برعاية مؤسسة  اجتماعات تمت  باهتمام  تابعنا  الماضي  في األسبوع 
احترام  ضرورة  علي  يؤكد  شرف  ميثاق  توقيع  عن  اللقاء  وأسفر  الليبية،  السياسية  األحزاب 
نتائج العملية االنتخابية، وتحييد المؤسسة العسكرية، وضمانات إرساء دعائم الدولة المدنية 
وبعض  االجتماعي  التواصل  وسائل  تداولتها  التي  باألخبار  أقر  للسلطة.  السلمي  والتداول 
وسائل اإلعالم، وتنصل منها البعض اآلخر. المهم في هذا الموضوع هو القبول بفكرة القبول 

باآلخر واستساغة مبدأ الحوارات السياسية بين األطراف المعنية باألزمة الليبية.
لم أطلع على وثيقة موقعة ولكن لدي ما يشبه اليقين أن اللقاء تم في تونس وأن البيان 

كان متوافقا عليه من حيث المبدأ.
ما أثار اهتمامي هو تجاهل البيان في مجمله، واألحزاب في أنشطتها التي يجب أن تسبق 
أي حوار، ألساسيات مهمة في العمل الحزبي، الذي بقدر ما يكتسبه من أهمية بالغة في تعزيز 
الديمقراطية، إال إنه يحتاج إلى ركائز أولية قبل البدء في االستعداد للعملية االنتخابية والتي 
مع  لألحزاب  الفعلي  العمل  هو  الركائز  هذه  أهم  ومن  لها،  العدة  ويعد  البعض  عليها  يعمل 
قواعدها من الناخبين في الداخل، واإلعالن عن برامجها ورؤيتها للمستقبل وكيف تعمل عليه 
والنزول  والتواصل معهم  الناخبين،  للتحقق إلرضاء  قابلة  وبعيدة  أهداف قصيرة  إلى  وتحيله 
إلى حقائب  أغلبها  التي تحول  األحزاب  للمستقبل، فهل عملت  والتعبير عن تطلعاتهم  لهم، 

مهاجرة، وواجهات سياسية لشخصيات جدلية لها مريدون وعوالة، هل عملت على ذلك؟.
لكي نثير هذه القضية علينا أن ننبه القائمين على هذه األحزاب أن عليهم أن يبذلوا جهودا 
مضاعفة لتكون وثيقة شرفهم قائمة على مبدأ الشرف ذاته، الذي يحتمه العمل على أولويات 

جهودهم الواجبة والتي من أهمها:
أوال/ العمل بكل الوسائل على نشر الوعي بالقضايا ذات األولوية في اهتمامات الحزب وفقا 
لرؤيته، عبر متابعة دقيقة لألحداث السياسية، المؤثرة في الحالة الليبية والتركيز عليها وإثارة 
تأزم  في  المؤثرة  القضايا  تلك  تجاه  العام  الرأي  توجهات  لمعرفة  حولها،  والجدال  الحوارات 

المشهد السياسي، وصوال إلى توافق مجتمعي ينهي حالة االنقسام ويؤدي إلي السالم.
ثانيا/ حث القاعدة على االنخراط في أنشطة األحزاب، حيث تتولى األحزاب هنا القيام بحمالت 
المشاركة  للراغبين في  المجتمعي  والدعم  السياسي،  للتأطير  تدريبية  توعية وورش ودورات 
في العملية االنتخابية، في مختلف مستوياتها، وتأهيلهم فعليا لتحمل أعباء المرحلة لتمثيل 

األحزاب وبرامجها وليس لتمثيل أشخاصهم.
السياسة  ورصد  المطالب  في  األولويات  يحتوي  المستقبلي  العمل  برنامج  ترسيم  ثالثا/ 
العامة للحزب التي تعد مؤشرا للوفاء بالتزاماته تجاه الناخبين، كما يحتوي أساليب التواصل مع 

المسؤلين الحكوميين للوفاء بالتزاماتهم.
رابعا/ دعم الحمالت اإلعالمية واالنتخابية، واإلعالن عن جهات ووسائل التمويل للحمالت 
االنتخابية ومساعدة المرشحين، ووضع قواعد للثقة مع منظمات المجتمع المدني التي تتولي 

الضغط والرقابة وتوجيه العملية السياسية وخاصة في المواسم االنتخابية.
ذات  الشعبية  القاعدة  قبل  من  الثقة  إعادة  في  فعليا  ستؤثر  لألحزاب  األولويات  هذه  إن 
التجربة المريرة مع ديمقراطية كسيحة جعلتهم يشعرون بالندم على المشاركة فيها، وتحول 
في  استحياء،  األحزاب على  عنها  تعبر  التي  للسياقات  رافضين ومعارضين بشدة  إلى  البعض 
وقت تضاعفت فيه األغلبية الصامتة، التي ترى أنها استهلكت في اللهاث وراء توفير االحتياجات 
اليومية الشحيحة، وبدأت تتضاءل قوتها ولم تعد تؤثر في األحداث السياسية وتقلص حراكها 

السياسي بعد أن كانت مؤثرة في انطالق الثورات.
وهذه الشريحة الغائبة ستؤثر الحقا حين تغيب عن العملية االنتخابية وستكون االنتخابات 
القادمة هامشية وهشة، وذات نتائج كسابقاتها، ما لم تتولَّ األحزاب رصد هذه األولويات وتعمل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  التركيز  من  البد  وهنا  الوسائل.  كل  عبر  الداخل  في  عليها 
ووسائل اإلعالم التي تلعب دورا رئيسيًا ومؤثرا في إعادة تشكيل الوعي تجاه القضايا األساسية 

المتعلقة بأهمية المشاركة السياسية على أسس ديمقراطية.
»مقاالت الرأي تعبر عن رأي كاتبها

والتعبر عن رأي »             «

العنب الحضارة

منذ بداياته قارع الكاتب التنويري، يوسف القويري، 
وعناء  متوقد  ذهن  من  أوتي  ما  بكل  التخلف  بنى 
للتخلف  أن  نفسه  الوقت  في  يدرك  وكان  يومي، 
عنه  ستدافع  التي  ومؤسساته  المختلفة  قــواه 
بضراوة، وهذه القوى المنظمة دون تنسيق يتبادل 
فيها السياسي واالجتماعي األدوار، أو يكمالن فيها 
ناقد  تنويري  بخطاب  فالتوجه  بعضهما،  دوري 
للثقافة السائدة تجاه مجتمع جامد ومتخلف ومحتف 
بضوء  الدخول  يشبه  الساكنة  وثقافته  بتقاليده 
العالقة  هذه  أن  والنتيجة  هائجة،  نحل  خلية  إلى 
العدائية ال توقف المفكرين عن دورهم فحسب، بل 
المفكر  باعتبار والدة  األساس  تمنع ظهورهم من 
تحتاج إلى رحم اجتماعي/ثقافي يتشكل فيه. يقول 
يوسف القويري في مقالته »الكلمات التي تقاتل« 
دون  يخاطب-  أن  يمكنه  ال  الوطني  لفكر   «  :
التخلف،  شديد  متخلفا  وسطا  وعقبات-  صعوبات 
تعيق  المنغلقة  المتخلفة  البيئة  أن  هذا  ومــرد 
ظهور المفكرين الذين يخصبون الواقع االجتماعي 

بأفكارهم ومواقفهم.«.
طورا  التخلف  يكون  قد  المنطلق  هــذا  ومــن 
نتاج ظروف  أو  عادة،  المجتمعات  به  تمر  اجتماعيا 
القويري  لكن  بعينها،  مراحل  في  سادت  محددة 
نعت  »المتخلفة«  لوصف  يضيف  المعروفة  بدقته 
المجتمع  يعزل  اإلغالق  أو  واالنغالق  »المنغلقة«، 
مؤسساته  التخلف  فينشئ  المعرفة  مصادر  عن 
باعتبار  نفسه،  عن  الدفاع  أجــل  من  المختلفة 

التخلف،  منظومة  تفكيك  ركائز  أول  هو  االنفتاح 
عنه،  المسكوت  العامل  يظهر  الحالة  هذه  وفي 
من  أوتيت  ما  بكل  تعمل  التي  بالسلطة  المتعلق 
المجتمع، ويتم هذا اإلغالق  انغالق هذا  قوى على 
الكِتاب  مصادرة  أهمها  لعل  مختلفة،  بآليات 
أقصى  إلى  الترجمة  وتقليص  المثقفين،  وإقصاء 
حد، وتغليب لغة اإلعالم التعبوي المنفعل على أداء 
المثقف الرصين، وإنشاء المؤسسات الرقابية على 
أجهزة  مع  األوقــات  بعض  في  دمجت  التي  الفكر 
المؤثرات  »مكافحة  اسم  تحت  المخدرات  مكافحة 
العقلية« وبالطبع الكتاب والفكر يعتبر مؤثرا عقليا 

في مثل هذا السياق الفاشي الخطير.
السياسية  السلطة  باألحرى تشكل،  أو  تتشكل، 
المثقفة،  وطالئعه  المجتمع  بين  توجس  عالقة 
أجل  من  الديني  الــوجــدان  تستخدم  ما  وكثيرا 
عليهم  فتصبغ  للمفكرين،  المحيط  كراهية  تأجيج 
السلطة،  إعالم  وسائل  قبل  من  الجاهزة  التهم 
مثل العلمانية أو الشيوعية أو اإللحاد أو التجديف، 
وغيرها من التهم التي توجه إلى أية كتابة تنويرية 
أو رأي مخالف للسلطة، أو هاجس نقدي، من أجل 
تنشئ  بدورها  التي  االنغالق  ركيزة  على  الحفاظ 
محمية محصنة لحماية التخلف من االنقراض، وفي 
هذه الحالة ال يمكن للكلمات إال أن »تقاتل« كما 
يقترح القويري عنوان هذه المقالة والكتاب، وجراء 
كل  تملك  سلطات  مع  المتوازن  غير  القتال  هذا 
األسلحة، ال يمكن إال أن نرى الجراح والنزيف على 

أجساد هذه الكلمات العزالء في كل ما كتب يوسف 
الذي أدرك مبكرا أن المفكر دون حاضنة اجتماعية 
هو مجرد طريد وسط غابة من الوحوش: »الوسط 
المتخلف، انعدام القيمة الحضارية، افتقاد التعاطف 
والمودة اإلنسانية – في إطار العالقات االجتماعية 
بين  أي  والمثقف،  والفنان  واألديب  المفكر  بين   –
الجماهير،  المستنيرة وبين  الواعية  الطالئع  جميع 
يؤرق  ما  هو  هذا  لعل  اآلخرين.  بين  الناس،  بين 
الطليعية  العناصر  هذه  كل  يؤرق  ما  بل  الكاتب، 
باالنتساب  الشعور  من  خاوية  حياتها  ويجعل 
بحكم  إليه  منتسبون  فهم  الشعب،  إلى  الحقيقي 
ولكن   ، فقط  المكان  بحكم  الجغرافية،  الرقعة 
 – عميقا  انتسابا  تخلق  التي   – األخــرى  العوامل 
طالئعه  يقذف  المغلق  المجتمع  إن  تماما.  معطلة 
المثقفة نحو المنفى النفسي. إنه ينفيهم بتخاذله، 
التام  شبه  وانغالقه  العتيقة  وأفكاره  أفقه،  وضيق 
في وجه كل دعوة إصالحية – وال نقول »جذرية«- 

ورفضه لكل تعاطف عميق معه.«.
وسيرته،  القويري  أفكار  بين  الفصل  يمكن  ال 
قاتلت  التي  التنويرية  النماذج  أهــم  من  فهو 
بترميم  عنه  مشغوال  كان  مجتمع  في  بالكلمات 
استطاعت  سلطة  رعاية  تحت  تخلفه  مؤسسات 
باإلسكات  تبدأ  مختلفة،  بطرق  المثقف  تعزل  أن 
أن  غير  والسجن.  بالنفي  مرورا  بالقتل  وتنتهي 
آخر  مصير  إلى  ذلك  كل  يتعدى  القويري  كابوس 
تراجيدي يجعل المجتمع المغلق يرمي بحملة النور 

أقسى  وما  الجغرافي،  وليس  النفسي  المنفى  إلى 
أن تعيش منفاك داخل الوطن وغربتك بين أهلك، 
في  ظهرت  قد  المبدعة  الطالئع  أن  يقال  »وقد 
فترات اجتماعية سيئة ال تشجع على أن يخط المرء 
حرفا، أو يرسم لوحة، أو ينشئ بناًء موسيقيا فذا، 

أو يعالج شأنا من شئون الحياة في مسرحية.
وهذا قول ال يخلو من الصحة،إال أن المجتمعات 
عاطلة،– مجتمعات  تكن  لم  »الكبار«  أنتجت  التي 
هناك  كانت  فقد  البذل،  عن  الوجوه-  جميع  من 
هناك  وكانت  ناضجة،  عريضة،  فئوية،  قــوى 
تشعر  وقيظه،  المجتمع  صحراء  وسط  ــات(  )واح
من  فائدة  ثمة  بأن  ــب  واألدي والمفكر  الكاتب 
تطمس  ال  السيئة  االجتماعية  الفترة  إن  العناء. 
متوفرة  األصالة  هذه  أن  طالما  المجتمع  أصالة 
الجذور،  عميق  حضاري  كنتاج  أو  تاريخي  كــإرث 

عميق المصادر.«.
اجتماعية  »فــتــرات  قــال  حين  القويري  لعل 
سيئة« كان يتجنب القول »فترات سياسية سيئة« 
فترات  عن  نتحدث  أن  نستطيع  ال  بالمطلق  ألنه 
المجتمع من  إال وفق ما يساس به هذا  اجتماعية 
ومن  وتغلقه،  تنغلق  أو  به  تنهض  قد  سياسات 
هذا المنطلق يتحدث عن »أصالة المجتمع« والتي 
والناضجة،  العريضة  الفئوية  القوى  بتلك  يحددها 
كوصف أكثر دقة لمفهوم النخب بحضوره الواسع 
في  الوعي  بــؤر  تشكل  التي  الفئات  تلك  وعبر 
المجتمع والتي من الممكن أن تكون الوسيط بين 

إنتاج المفكر وشرائح أكثر اتساعا من المجتمع.
اإلصالحية  أقول  الجذرية–وال  كتاباته  جل  في 
بتحليالته  يدخل  حين  يفتأ،  ال  القويري  كان  ــ 
في  أضواءه  يشعل  أن  الدامس،  الظالم  منطقة 
أسطورته  األمل  من  جاعال  العتمة،  هذه  ثنايا 
غير  النفسي،  المنفى  تجنب  مرارا  حاول  بها  التي 
المصير،  هذا  من  بالكامل  النجاة  يستطع  لم  أنه 
في  بعده  يأتي  لمن  ــواءه  أض ترك  ذلك  ورغــم 
العلمي  للتفكير  هامة  ركائز  مرسيا  حبره،  عتمة 
المنهجي الذي يتدبر دروبه الوعرة وسط الغابة 
القائظة،  الصحراء  قلب  في  واحاته  أو  الموحشة، 
ال  أن  استطاعت  مجتمعات  دائما  ذهنه  وفــي 
ليس  والفكر  اإلبداع  أن  باعتبار  طليعتها  تعزل 
المجتمعات  »إن  هويتها:  من  جزء  ولكنه  ترفا 
عاقرة  مجتمعات  ليست  األصيلة  العظيمة، 
 – الطويل  الحضاري  تاريخها  بكل   – ــي  ...وه
منح  قدرة  أعني  المنح،  قدرة  الدوام  على  تملك 
تختلف  وقد  عنها،  المعبرين  إلى  االنتساب  دفء 
تشعر  ولكنها  كثيرا،  لهم  تقرأ  ال  وقد  معهم، 
وهم  أبناؤها،  هم  هؤالء  أن  تشعر  بهم،  بالفخر 

نتاجها.«. وهم  عالماتها، 
مريدوه  ثم  ومن  السابق،  النظام  استطاع 
وبين  المثقف  بين  هوة  يخلق  أن  المخلصون، 
ذكرها،  السالف  والوسائل  كل  عبر  محيطه 
واستطاع أن يرسخ مؤسسات رقابته على الكتاب 
لترثه  اآلن،  حتى  تعمل  مازالت  التي  والكتابة 
قوى فاشية أخرى مازال الفكر والكتاب يشكل لها 
المجتمع؟  كامنة في هذا  أصالة  ثمة  خطرا، فهل 
في  يمكنها  مستنيرة،  فئوية  قوى  ثمة  وهل 
ونخبته  المجتمع  بين  العالقة  تعيد  أن  المجمل 
النازفين  هؤالء  بأن  فتشعره  والمبدعة؟  المفكرة 
حيث  بهم  يفخر  أن  عليه  الذين  أبــنــاؤه  هم 
الذين يمثلون  الحرة تفخر بمبدعيها  المجتمعات 
خيالها  ومن  هويتها،  ركائز  من  هامة  ركيزة 

الوقت نفسه. الحالم في 
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غربة الفاخري املكانية
الدراسةعن  هذه  يكتب  لم  »النيهوم«  أن  علمي  مبلغ 
أجد  لم  وأنا  الصحف.  في  شيئًا  عنها  نقرأ  لم  فنحن  الفاخري، 
عنها.  شيئًا  وفاته،  حال  تسلمتها  التي  الفاخري،  أوراق  ضمن 
النيهوم هذه  ولكن شهادة  أبدًا.  عنها  الفاخري  يخبرني  ولم 
موهبة  أن  بها  يقرر  جيله  كتاب  أحد  من  فهي  للغاية،  مهمة 

بالفعل كذلك. الفاخري حقيقية، وهي 
عن  نهاه  عندما  الغربة  يقصد  النيهوم  كان  هل  ولكن 
التي   ،1936 /1/29 إليه يوم  التي بعثها  الضياع في رسالته 
تلتمس  تعد  ال  الموت..  عن  كف  صديقي.  يا  »أخي  تقول: 
ولقد  أرحل..  أن  قبل  ذلك  تبدأ  رأيتك  فقد  أبدًا..  الضياع 
أعرفه..  الطريق  أبكي ألن  أن  وأردت  أجلك كثيرًا،  حزنت من 

أعرف عمقه وخشونته.. «.
إال  هنا  اليقصد  فهو  الغربة!  يقصد  النيهوم  أن  أعتقد  ال 
حالة الرفض والتذمر والرغبة في الرحيل، وممارسة التجربة، 
سنة  النيهوم  رحيل  بعد  الفاخري  على  تمامًا  سيطرت  التي 
الماضي.  القرن  سبعينات  مطلع  في  حققها  أن  1963إلى 
ثم  بريطانيا،  في  اإلنجليزية  اللغة  لدراسة  عام،  مدة  فغاب 
مرة  رحل  أن  بعد  إال  يهدأ  لم  ولكنه  الوطن،  أرض  إلى  عاد 
آنذاك، كملحق ثقافي  ، عندما باشر عمله،   1975 أخرى سنة 
مطلع  حتى  هناك  وظل  كوبنهاجن  في  الليبية  بالسفارة 

الثمانينات.
عما  الغربة  استبعدنا  لماذا  أما 
نصح  عندما  النيهوم  يقصده 
الضياع؟  عن  يكف  بأن  الفاخري 
اإلحساس  أن  إلى  مرجعه  فذلك 
التي  االسمية،  أو  النفسية  بالغربة 
لم  بالموهوبين  أحيانًا،  تعصف 
في  إال  الفاخري،  كتابات  في  تظهر 
وهو  كتبها  التي  النصوص،  تلك 
ليست  أنها  كما  الوطن،  عن  بعيد 
هي  مثلما  الوضوح  وجلية  قوية، 
كتبها،  التي  الشخصية  رسالته  في 

أيضًا، من هناك.
وألمًا  لمعاناة  لواجد  القارئ  إن 
ومرارة، وحرارة في كلمات الفاخري 
ولكنه  بأظافره«-  ينحتها  »إنه  عنها:  النيهوم  قال  كما  التي، 
كتابات  في  كثيرًا  يجدها  التي  الغربة  تلك  مرارة  يجد  ال 

النيهوم.
ولعل مبعث هذه المرارة وهذا األلم، في كتابات الفاخري، 
قلت  وأن  سبق  التي  الجمالية،  أدواته  توظيف  على  حرصه 
وهي  والمكان«  والمشهد  »الحقيقة  في  تتمثل  إنها  عنها 
بها  يكتب  الذي  هيمنغواي،  بها  تأثر  التي  نفسها  األدوات 
الفاخري  كتابات  كل  تصفحنا  ولو  المباشرة.  تجربته  وبصدق 
األدوات  بهذه  مسكونة  لوجدناها  تحديدًا  الستينات  في 
عندما  بها  نشعر  التي  الحادة،  الغربة  تلك  نجد  أن  دون  من 

النيهوم. كتابات  نتصفج 
أثناء  كتبها  التي  الفاخري،  أعمال  نتصفح  عندما  ولكن 

التوالي: إقامته في بريطانيا، وهي على 
-1 ال تجِر أمام الكالب.

-2 جسر فوق المياه العكرة.
-3 أحزان قديمة.

تعويضة.  4-
المكان-  -غربة  األسمية  غربته  تظهر  قديمة(  )أحزان  في 

النص: ويتواصل 
لقد  السابق،  المذاق  ذلك  لها  يعد  ولم  طالت..  »رحلتك 
غدت كما لو تدخن لفافتك في وجه الريح العاصف، على حين 
تنتظر  كأنك  والمحطات  المقاهي  أرصفة  فوق  عمرك  أضعت 
أحدًا ما في أية لحظة.. ولم تعد تحلم - أحيانًا- بغير األرغفة، 
يظل  حتى  بذلك  تحلم  إنك  القهوة.  وبعض  السجائر،  وعلب 
في إمكانك أن تشم رائحة طعام الغذاء حين تلج عتبة بيتك 
أبخرة  مع  المتصاعد  )الكسبر(  ورائحة  النائية،  مدينتك  في 

.» الصباحي..  الفنجان 
بالوحدة  الشعور  ورغم   ..« يقول:  )تعويضة(  قصة  وفي 
إال  دراستك،  من  األولى  األيام  في  ينتابك  الذي  والغربة 
صداقات  تعقد  أن  إمكانك  في  أن  بعدئذٍ،  تكتشف،  أنك 
في  الفاخري  يقول  »بورنمث«  من  وهناك  معهم«.  طيبة 
الشتاء  بالوحدة.  »وتشعر  الكالب«:  أمام  تجِر  »ال  قصته  في 
يغمر  ما  ثمة  وليس  وحدتك،  بمدى  يشعرك  هناك  المفجع 
قلبك بالدفء، سوى أن تكون هناك عينان ودودتان تنتظران 
الواقع- تشعر بوحدة  عودتك خلف باب بيتك.. ولكنك - في 
ال  أنه  المطر،  تحت  الطرقات  تعبر  فيما  تدرك،  حين  أقسى 

بيت لك.. «.
كلها،  أعماله  من   ، البسيطة  النماذج  هذه  مثل  تكون  قد 
هي فقط ما تشير إلى نحو ما، إلى غربته عن »المكان«. أما 

القادمة. الحلقة  في  نتناولها  النفسية فسوف  الغربة 

رحلتك طالت.. ولم يعد 
لها ذلك المذاق السابق، 
لقد غدت كما لو تدخن 
لفافتك في وجه الريح 

العاصف

حوار : عبدالرحمن سالمة

طرابلس - عبد السالم الفقهي
الوسط - أسماء بن سعيد

رئيس الهيئة العامة للثقافة في حوار مع »الوسط«

جمعة الفاخري: هدفنا توزيع حصص 
الثقافة بني الليبيني بعدالة

من الصعب الحديث عن 
توحيد الخطاب اإلعالميّ 

فالبالد تشهد انفالتًا
في كل شيء
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ودعمهم  المناطق،  تلكم  مواهب  واكتشاف 
وتنمية  مواهبهم،  إلبراز  بأيديهم  واألخذ 
األهلية  المهرجانات  وتوطين  إبداعهم، 
وجعلها  المنسية  والقرى  المدن  ببعض 
خارطة  على  ووضعها   ، قارة  مهرجانات 
بالهيأة،  المعتمدة  السنوية  المهرجانات 
المسرحية  الحركة  إحياء  إلى  الجاد  والسعي 
المسرحية  الفرق  وتشجيع  فيها  الروح  وبعث 
سنوية  مهرجانات  اعتماد  على  والعمل 
محددة المواعيد واألمكنة ، واالرتقاء بالفنون 
ودعم  مهرجاناتها  بإحياء  الليبية  الموسيقية 
واعتماد  بمبدعيها  واالعتناء  مناشطها 
ترجمة  على  والعمل  لها،  دورية  مهرجانات 
وتراثها  وحضارتها  ليبيا  تاريخ  يخص  ما  كل 
الممكنة،  الحية  اللغات  بعض  إلى  وآدابها 
وإحياء معارض الكتاب، وتعميم انتشارها على 
أغلب المدن وفق اإلمكانيات المتاحة، وإقامة 
الفنانين  التشكيلية وتشجيع  الفنون  معارض 

التشكيليين في كل مدن بالدنا الحبيبة.
خالل  من  النسوي  األدب  تشجيع  وكذلك 
استحداث برامج وخطط تنهض بهذا األدب 

الكتابة  وتشجيع  به،  واالهتمام  وإبرازه 
للطفل إلغناء أدب األطفال والعمل على نشر 
األم  بأدب  تعنى  التي  المتخصصة  المكتبات 
والطفل بالتعاون مع وزارتي التعليم والشؤون 
النشر  لحركة  الحياة  وإعادة  االجتماعية، 
للمبدعين  إبداعية  أعمال  طباعة  خالل  من 
واالهتمام  كافة،  اآلداب  مناحي  في  الليبيين 
بتوثيق اإلبداع الليبي والمحافظة على حقوق 
الكتب  لدار  الروح  إعادة  من خالل  المبدعين 
الوطنية لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ 
على إبداعنا الليبي أفرادًا ومؤسسات، وإعادة 
الشعبية  للمأثورات  الوطني  للمركز  الروح 
والخطط  البرامج  وتفعيل  ودعمها  بسبها 
المقترحة من قبل إدارته تأسيسًا على دوره 
الليبي،  والفلكلور  التراث  حفظ  في  المهم 
والحفاظ على مكون مهم من مكونات هويتنا 
الليبية األصيلة، وااللتفات إلى التراث الشعبي 
إعادة  على  والعمل  وتفريعاته  تنويعاته  بكل 
التراث  ومعارض  الشعبي  الشعر  مهرجانات 

والمقتنيات الشعبية.
واستحداث جوائز إبداعية واالعتناء باإلبداع 

اإلبداع  مجاالت  في  المبدعين  وتشجيع 
للشباب  تثقيفية  محاضرات  وإقامة  كافة، 
الهوية  على  الحفاظ  بأهمية  توعيتهم  ألجل 
والثقافية  التاريخية  مكوناتها  بكل  الليبية 
وتحسيسهم بدورهم في المحافظة على ليبيا 
حرة موحدة وإشعارهم بخطورة المرحلة التي 
الوهج  إعادة  إلى  والسعي  بالدنا،  بها  تمر 
أفقيًا  انتشارها  بتوسيع  الثقافية  للمراكز 
االحتياجات  وتوفير  صيانتها  على  والعمل 
والمطبوعات  بالكتب  ومدّها  لها  الالزمة 
وأجهزة الحاسوب، ودعم الصحف المحلية التي 
أوضاعها  في  والنظر  صدورها  على  حافظت 
بما  الصحفيين  وتشجيع  معها  والوقوف 
استحداث  على  والعمل  إمكانيات،  من  يتوفر 
صحيفة ورقية وإلكترونية يومية تكون صوتًا 
للحكومة المؤقتة، تعنى بأخبارها ونشاطاتها 
وبرامجها وخططها المستقبلية وتكون جسرًا 

أمينا بين الحكومة والمواطن.
العالئق  من  جسور  مدّ  على  وسنعمل 
العربية  السيّما  الجوار،  دول  مع  الثقافية 
عالقات  بها  تجمعنا  التي  والدول  منها، 
مناخات  وإيجاد  الليبية  الثقافة  إلبراز  ثقافية 
وللخروج  الخبرات  وتبادل  للتثاقف،  مالئمة 
على   - فرضها  قاتلة  ثقافية  عزلة  آسار  من 
القاتم  المحلي  الراهن   - اإلبداعي  وسطنا 
الريادة  بجيل  واالهتمام  وترسباته،  بتغيراته 
المبدعين، والنظر في ظروفهم الصحية  من 
اإلبداعية  متطلباتهم  وتحسس  واالجتماعية 
أال  ينبغي  لوطنه  حقيقية  ثروة  فالمبدع   ،
تهمل وال تنسى ، وكذلك سنعمل على إطالق 
سلسلة ثقافية تحت عنوان )كتاب لكل شهر( 
بقصد إصدار كتب ثقافية مميزة تنتقى بعناية 
 ، لجنة متخصصة لضمان جودتها  من خالل 
أن  اهلل  من  نأمل  فقط  األعمال  من  وغيرها 
الظروف  تتوافر  وأن  تحقيقها  على  يعيننا 

واإلمكانيات المالئمة إلنجازها.
اإلعالمية  للمنابر  جديدة  رؤية  من  هل   •

التابعة للهيئة في الفترة القادمة؟
المنابر  كفاءة  من  للرفع  مسعى  هناك 
لبعض  تخصصية  دورات  وإعطاء  اإلعالمية، 
والمحررين  المذيعين  خاصة  بها،  العاملين 

وبعض الفنيين.

• هل ستعوّلون على الملتقيات بين األدباء 
الظروف  ظل  في  والفنانين  واإلعالميين 

التي يعانيها الوطن؟
لو توفرت اإلمكانات فذاك أمر مهم.. لكن 
الوطن،  مبدعي  بين  كبيرة  الهوة  نجعل  لن 
لتقريب  عليهم  يعول  من  طليعة  في  فهم 
تقارب  بأهمية  المواطنين  وتوعية  الرؤى، 
وحدة  ثم  ومن  للمصالحة  سعيًا  الجميع.. 

الوطن وإعادة األمن والسالم إليه.
• ما هي العوامل التي ستساعدك في صنع 

إضافة في هذه الحقيبة؟
أواًل تكاتف كل من تعنيهم الثقافة الليبية، 
توفر  ثم  أطيافهم..  بكل  المبدعون  وهم 
الدعم المالي الالزم للقيام بأنشطتنا وبرامجنا 

على أكمل وجه.
هل  الليبي،  التراث  في  طويل  باع  لك   •  
كعودة  المجال  هذا  في  خطوات  سنشهد 
صحيفة المأثور الشعبي واالهتمام لنوادي 

الشعراء والمهرجانات الشعرية والتراثية ؟
الجانب  هذا  تنشيط  النية  في  نعم، 
ما  حوت  قد  خطتنا  ولعل  المهم..  اإلبداعي 
يؤكد على ذلك، وقد تلقينا بعض المقترحات 
هذا  في  النشيطين  المبدعين  بعض  من 

الحقل اإلبداعي المهم.
انتقادًا  يواجه  الليبي  اإلعالمي  الخطاب   •
رأيك كيف نخلق  المتتبعين.. في  من قبل 

خطابًا إعالميًا ناجحا؟
 في ظل هذه الظروف القاتمة التي تمر بها 
ليبيا من الصعب الحديث عن توحيد الخطاب 
اإلعالمي، فالبالد تشهد انفالتًا في كل شيء.. 
وجل األقنية اإلعالمية ليست تحت السيطرة.. 
بل هي قنوات تتحارب وتتبادل العداء واالفتراء 
والتشهير والتشنيع.. ولكل أجندتها وداعميها 

والمستفيدين من خطابها.
بداية  في  الليبية  للنخبة  توجهها  كلمة   •

مشواركم.. ماذا تقول؟
إلى جانب الوطن..  الوقت لنقف كلنا  حان 
بكل  والمبدعون  المثقفون  يفعل  لم  إن 
وأنا  ؟  إذن  سيفعل  فمن  ذلك  تصنيفاتهم 
الجانب..  هذا  في  المبدعين  على  أراهن 
وسنعمل - بإذن اهلل - على هذا حفاًظا على 
الوطن، وحفاًظا لماء وجه الثقافة الذي أراقت 

الحرب اللعينة كثيرًا منه.

األسبوع الماضي، ُكلف األديب جمعة سعيد 
الفاخري، رئيسًا للهيئة العامة للثقافة 

واإلعالم والمجتمع المدني بالحكومة 
المؤقتة. والفاخري شاعر وقاصٌّ وناقد 

وصحفي وإذاعي، وباحث في المأثور 
الشعبي من مواليد 1966، تولى العديد 

من المهام منها رئيس تحرير صحيفة 
»المأثور الشعبي«، ومستشار ثقافي 

للرابطة العربية للقصة القصيرة جدًا، 
ورئيسًا لتحرير صحيفة »أخبار إجدابيا« 

من 2002 وحتى 2006، وهو عضو جمعية 
اللغويين الليبيين، إضافة للعديد من 

المناصب والمهام األخرى، وله العديد من 
المؤلفات والمشاركات األدبية داخل ليبيا 

وخارجها. وترجمت بعض قصائده وقصصه 
للغة اإلنجليزية، وترجم ديوانه »اعترافات 

شرقي معاصر« للفرنسية، كما تُرجمت 
بعض نصوصه األدبية للغة السويدية 

والفارسية والفرنسية واإلنجليزية 
واألمازيغية.

وفي هذه المساحة، تستضيف »الوسط« 
جمعة الفاخري، للحديث عن رؤيته 

وتطلعاته لمستقبل الثقافة في البالد، 
وفًقا لموقعه كرئيس للهيئة، وإلى 

تفاصيل الحوار..

في  كبير  دور  لها  واإلعالم  الثقافة  هيئة   •
معالم  هي  ما  وبنائه،  الوطن  على  الحفاظ 
الخارطة الثقافية واإلعالمية في هذا العام؟

لكن  كبيرة،  واآلمال  الطموحات  حقيقة 
تبقى العقبة هي اإلمكانات المادية، أما تنفيذ 
أجندة برامجنا كاملة.. ومع هذا فسننفذ - إن 
للمشهد  إنعاشًا  منها  يمكن  ما   - اهلل  شاء 
التي  الثقافية  المقترحات  ومن  الثقافي، 
سنعمل على تحقيقها بهدف تنشيط المشهد 
الثقافي  الحراك  في  الروح  وابتعاث  اإلبداعي، 
من  ودعمها  مباركتها  بغية  الحبيبة،  ببالدنا 
منها،  المهم  تنفيذ  على  واالتفاق  معاليكم، 
للهيئة، وهي تشمل  المتاحة  اإلمكانات  وفق 
تفاصيل  كل  وتستوعب  اإلبداع،  نواحي  كل 
الثقافة، كما تطمح إلى توزيع حصص الثقافة 
دون  وقرانا،  مدننا  كل  على  عاداًل  توزيعًا 
الوهج  ومناطق  الكبيرة،  المدن  في  تركيزها 

بالشمال بخاصة.
تشجيع  على  العمل  النحو:  على  وهى 
والواحات،  والدواخل  األرياف  ومبدعي  أدباء 

 فريق ضمة يغوص في »غياهب القصة الليبية«
نظم فريق ضمة الثقافي بمركز وهبي البوري األحد، حلقة نقاش 
بعنوان »غياهب القصة الليبية« حول تطور القصة القصيرة في ليبيا، 

بحضور عدد من الكتاب، من بينهم الكاتب محمد المسالتي.
وأوضحت قائد فريق ضمة سليمة محمد، أن حلقة النقاش تناولت 
قصص  ثالث  مناقشة  خالل  من  ليبيا،  في  القصيرة  القصة  تطور 
مختلفة، وهي قصة »ليلة زفاف« لألديب وهبي البوري، وقصة »جريمة 
خطف علنية« للكاتب يوسف الشريف، وقصة »الوأد« للكاتب محمد 
المسالتي، للوقوف على مدي تطور البنية السردية واختالفها. وقال 
معني  ثقافي  فريق  هو  ضمة  »فريق  بالفريق  تعريف  في  المسالتي 
بالمواضيع الثقافية، و يحاول من خالل نشاطاته تسليط الضوء على 
ومكوناته  الليبي  األدب  لرصد  الرواد،  من  أدبية  أوشخصية  قضية 
العربي واإلنساني. وأضاف المسالتي  ورواده ومساره مقارنة باألدب 
الليبية، وبداياتها وتطرق  أن »النقاش تمحور حول القصة القصيرة 

للدكتور وهبي البوري الذي يعدّ رائدًا للقصة القصيرة في ليبيا«.

البيوضي: لوحات بشير حمودة 
قصص تترجم الواقع

استضافت دار الفنون في طرابلس معرضًا للفنان بشير 
حمودة، وهو المعرض الذي القى ترحيبا وحضورا واسعا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، محمد 
البيوضي، في تصريح إلى »الوسط«: »يسعدنا اليوم حضورنا 

وسط هذا الجميع رفيع المستوى، والذي جمع بين نخبة من 
السياسيين والمثقفين والفنانين«.

وتابع: »ونحن إذ نحتفل مع الفنان الكبير بشير حمودة، الذي 
يعد من أهم الفنانين التشكيليين الليبيين في الوقت المعاصر، 
والذي له تاريخ وباع كبير في هذا المجال بافتتاح معرضه للفن 

اليوم، فنحن نبارك مثل هذه النشاطات والذي نعتبره عرسًا فنيًا 
لقامة من قامات الفن التشكيلي الليبي«.

وأشاد البيوضي باللوحات الفنية التي تحوي كل واحدة منها 
قصة تصف الواقع الليبي بشكل فني متقن، من خالل تجسيد 
الحياة والهموم عبر رسم تشكيلي حرفي صورته أنامل قديرة.
ومن جانب آخر وفي السياق ذاته، أشار البيوضي إلى الدور 

الذي تلعبه الهيئة في دعمها الفن والفنانين على حد سواء، رغم 
قلة اإلمكانات بل وانعدامها خاصة المادية.

وأوضح: »نحن نسعى جاهدين إلى بذل الجهد الحثيث من 
أجل توفير وتقديم المستطاع وكل ما يلزم لدعم الجميع دونما 

استثناء«.
وتابع البيوضي: »إننا نتوجه بجزيل الشكر إلى السيد فائز 

السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وإلى 
السادة وزراء الدولة وباقي المسؤولين على دعمهم الهيئة 
ووقوفهم الدائم معها، وذلك إيمانًا منهم بأهمية السينما 

والمسرح والفنون وضرورة النهوض بها«.
وأشار البيوضي إلى أن هناك العديد من المهرجانات 

والملتقيات فيما يتعلق بالفن التشكيلي والموسيقي وغيرها من 
الفنون، التي ستنطلق فعالياتها قريبًا وتباعًا، مؤكدًا أن 2018 

يعد عامًا زاخرًا بالنشاطات والمحافل بالنسبة للهيئة العامة 
للخيالة والمسرح والفنون«.

نظمت مكتبة طرابلس العلمية احتفاليتها السنوية، 
الليبي  »الكاتب  عنوان  تحت  البحر  باب  بفندق  السبت 
للكتاب،  العالمي  اليوم  مع  تزامنًا  الغائب«  الحاضر 

والعشرين الفتتاحها. السادسة  الذكرى  ومرور 
فاطمة  العالمية  طرابلس  مكتبة  مديرة  وأشارت 
الجدار  هي  »الثقافة  أن  إلى  افتتاحية  كلمة  في  حقيق 
األهم  العنصر  ألنها  عنه،  للدفاع  لنا  بقي  األخيرالذي 

في بناء اإلنسان على مستوى اإلدراك والفكر«.
شعارية  من  المقصود  أن  كلمتها  في  وأوضحت 
المطبوع،  نصه  في  الكاتب  حضور  الحاضر«،  »الغائب 
العربي  الثقافي  المشهد  في  كمشارك  وغيابه 
الوقوف على  المناسبة  والعالمي، »لذا نحاول في هذه 
تأدية  من  الكاتب  تمكن  التي  واآللية  القصور  أوجه 

المطلوب«. بالشكل  دوره 
غسان  ليبيا  إلى  المتحدة  األمم  مبعوث  وعبّـر 
سالمة عن وجهة نظره بأن تكريم الكتاب، هو تكريم 
وتجاربه،  وقراءاته  معرفته  عصارة  قدم  الذي  للمؤلف 
 ، القارئ  متناول  في  الكاتب  الذي جعل حصاد  والناشر 
وصاحب المكتبة الذي يشتري الكتب وينتظر من يأتي 

ليبتاعها.
بقوله  الشباب  وختم سالمة حديثه مخاطبًا شريحة 
بوك،  الفيس  على  وأكتب  التويتر،  على  أغرد  »أنا 
ظهورها،  بواكير  منذ  العنكبوتية  الشبكة  مع  ومتفاعل 

ومع ذلك البديل عن الكتاب«.
بمشاركة  حوارية  جلسة  إقامة  االحتفالية  وتضمنت 
على  الضوء  فيها  واإلعالميين، سلط  الكتاب  نخبة من 
أن  وأهمية  الكتاب،  دعم  وسبل  والتوزيع  النشر  قضايا 
التي  والكيفية  للكتاب  اإلعالنية  الدعاية  المؤلف  يدرك 

يجب أن يسوق فيها أعماله.

من  األدباء  من  عدد  تكريم  االحتفالية  وشملت 
لعام  العالمية  طرابلس  مكتبة  من  أعمال  لهم  صدرت 
والمراكز  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  وكذا   ,2017

المجتمعي. والوعي  الفكر  بنشر  المعنية  الثقافية 
اللجنة  رئيس  الفنادي  يونس  الكاتب  وقال 
ليوم  »اختيارنا  الوسط  لبوابة  لالحتفالية  التحضيرية 
العشرين  تاريخ  بين  وسيًطا  جاء  والعشرين  الحادي 
العام  المكتبة في  الشهر وهو ذكرى تأسيس  من هذا 
اليوم  وهو  والعشرين  الثالث  تاريخ  وبين   ,1992
 ،1995 العام  اليونيسكو  أقرته  الذي  للكتاب  العالمي 

المؤسسات  تنبيه  اتجاه  في  تأتي  االحتفاء  طبيعة  و 
والوقوف  والكاتب  الكتاب  دعم  الى  بالثقافة  المعنية 

التنويرية«. رسالته  في  معه 
وأوضح الفنادي بأن تكريم مؤسسات ومراكز ثقافية 
هو  والزاوية،  ومصراته  وسبها  وبنغازي  طرابلس  من 
بنية  في  أصيل  جزء  الثقافي  العمل  كون  في  رسالة 

الليبية. الفسيفساء 
أن  طريبشان  فريدة  اإلعالمية  أكدت  جانبها  ومن 
أهمية الجلسة الحوارية يكمن »في تسليط الضوء على 
الموافقة  بموجبها  يتم  والمعاييرالتي  النشر  إشكاليات 

مباشر  سؤال  وتوجيه  عدمها،  من  الكتاب  طباعة  على 
الثقافة مثاًل، حول دورها  الدولة كوزارة  إلى مؤسسات 
بالخصوص«، في إشارة لتسلم الوزارة مخطوطات منذ 

سنوات للنشر ولم تر النور بعد.
خالل  من  النويصري  رامز  والكاتب  الشاعر  وقال 
»أننا  إلى  الطيوب،  بلد  لموقع  ومشرف  كمحرر  تجربته 
نحن  الساكنة،  الثقافة  بركة  في  حجر  رمي  إلى  بحاجة 
واقعنا  في  المحبطة  الظروف  كل  رغم  ككتاب  معنيون 
وااللتفاف  الطريق،  هذا  رصف  في  باالستمرار  الثقافي 

حول أي مشروع يؤسس ألرضية فكرية«.

في احتفال مكتبة طرابلس العلمية..

فاطمة حقيق: الثقافة هي الجدار األخير الذي بقي لنا 

< المسالتي يشارك فريق ضمة النقاش حول القصة القصيرة

< جانب من احتفال مكتبة طرابلس العلمية بذكري تأسيسها< فاطمة حقيق

< من معرض بشير حمودة

< جمعة الفاخري مع محرر »الوسط«
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اإلسكندرية : محمد علوش

القاهرة : الوسط

حوار : عبدالرحمن سالمة

• حدثينا عن تحدي الصعوبات التي واجهتك في الدخول إلى 
مجال الموسيقى؟

الصعوبات هي نفسها التي تواجه الفنان في أي مكان، ولكن 
الظروف  مثل  عليها  التغلب  يستطيع  الذي  هو  الحقيقي  الفنان 
من  إقصاءك  يحاولون  الذين  وكذلك  والمادية  االجتماعية 
الفن وبالمثابرة استطعت تجاوز  بالعزيمة وبحب  المشهد، لكن 

كل هذه التحديات.
علي  معهد  تطوير  في  المساهمة  على  ستعملين  كيف   •

الشعالية؟
هذا المعهد هو المنارة الفنية التي كان لها الفضل في خلق 
الليبية، فهو يعني  كوادر فنية نراهم اليوم مبدعين في الساحة 
اإلبداع والتألق والصدق في التعامل مع اآلخرين. والمعهد يحتاج 
الثقافة وتطويره ورصد ميزانية له وتزويده  إلى وقفة من وزارة 
يتسنى  حتى  الداخلي  القسم  بمبنى  وكذلك  وبالكتب  باآلالت 
رئاسة  من  أطمح  وأنا  ليبيا،  أنحاء  كافة  من  الطالب  استقبال  له 
الوزراء أن تهتم بهذا المعهد من خالل تطوير وتحديث القوانين 
بحيث نضمن  وتبعيتها  الفنية  المعاهد  بإنشاء  الخاصة  واللوائح 
لها ميزانياتها ألن هذه المعاهد هي التي يتخرج فيها العازفون 
النوتة  وكاتبو  والمخرجون  والممثلون  والملحنون  والمطربون 
الوظيفي في  الهيكل  الجنسين، وأن يتم تعديل  الموسيقية من 
هذه المعاهد وأيضًا في أقسام الموسيقى وفي اإلذاعات، وكذلك 
هذا  خريجي  من  االستفادة  تتم  حتى  واإلعالم  الثقافة  وزارة  في 
موظفون  هم  يعمل  من  أن  نضمن  كي  وذلك  وغيره،  المعهد 
من  فائدة  ال  موظفين  تعيين  وليس  ومتخصصون  مبدعون 
فصل  إنشاء  إلى  نسعى  الشعالية«  »علي  معهد  وفي  وجودهم، 
موسيقية  فرق  تشكيل  خالل  من  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
متخصصة، وأيضًا إعداد دورات وورش عمل وربما كل هذا يحتاج 
بالنقل  الصرح سواء  هذا  على  االعتداء  يجوز  وال  مقر خاص،  إلى 
أو اإلغالق ويجب توفير كل األدوات األساسية، والتي تتمثل في 

مدرس متخصص وآالت.. هناك طموحات نأمل من اهلل التوفيق.
من  وحمايته  الليبي  الفني  المصنف  على  نحافظ  كيف   •

السرقة؟
حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية يجب أن يبدأ اإلنسان من 
نفسه، وأعني بذلك يجب علينا كدولة لديها مبدعون ومثقفون 
تحمي  التي  القوانين  خالل  من  تسعى  أن  المجاالت  جميع  في 
المصنفات الفنية حتى ال يتم استغالل موسيقى الغير في برامجنا 
الفنية والثقافية من دون اإلذن المسبق، وكذلك التأكيد على الحق 
األدبي والفني ويجب اعتماد قانون حقوق المؤلف، وفي اعتقادي 
بعد أن تم إنجاز قانون المصنفات الفكرية بشكل كامل يجب علينا 
السعي في توثيق أعمالنا الفنية بجميع أنواعها وإنشاء مكتب لهذه 

المنصفات، وهنا يأتي دور الرابطة أو النقابة العامة للفنانين.
في  وكذلك  الوطنية  المصالحة  في  الفنان  يسهم  كيف   •

محاربة اإلرهاب؟

هذه  بعد  الوطنية  للمصالحة  أحوجنا  ما  اليوم  ليبيا  في  نحن 
المرحلة الصعبة التي أدت إلى تصدع كبير في النسيج االجتماعي، 
وربما الدور األبرز والمؤثر سيكون للفنان الليبي، وعلينا استغالل 
من  إيجابي  بشكل  الفن  لنجوم  الليبي  الجمهور  ومتابعة  حب 
خالل أعمال فنية من شأنها أن تجعل الليبيين أكثر تماسكًا وحبًا 
والكلمة  فالموسيقى  مهمة،  وطنية  رسائل  وتعطي  لوطنهم 
الوطنية واللوحة الفنية كلها سيكون لها أثر مهم في المصالحة، 

وأيضًا في محاربة التطرف، فمهما حاول اإلرهاب النيل من الوطن 
واألصباغ  واأللوان  القوية  والكلمة  الجميل  اللحن  أمامه  سيجد 
عظيمة  ليبيا  ووأدها،  ليبيا  بخنق  ألحد  تسمح  لن  التي  الزاهية 

وستبقى كذلك برجالها ونسائها وبفنها األصيل.
• هل يمكن تدشين برامج للمواهب الغنائية على مستوى 

ليبيا مثل ما نشاهده في القنوات العربية؟
نحن في ليبيا لدينا القدرة على تقديم مثل هذه البرامج متى 
كبيرة،  إمكانات  إلى  تحتاج  فهي  المادية،  اإلمكانات  توافرت 
على  الحفاظ  خالل  من  الليبية  بطريقتنا  تقديمها  وبإمكاننا 
في  المالحظات  بعض  ولدي  األصيل،  والتراث  الليبية  الهوية 
وهذه  التصويت،  على  تعتمد  والتي  والمفاضلة  األفضل  اختيار 
الخاصية كثيرًا ما تسببت في إقصاء بعض األصوات الجيدة والتي 
رهينًا  يكون  األمر  وربما  بلدانها،  من  أصوات  على  تتحصل  لم 
كل  نشجع  دائمًا  نحن  ولكن  البلدان،  تلك  في  اإلنترنت  لحالة 

البرامج التي تدفع بالمواهب لألمام.
• كيف رأيتِ مهرجان األغنية الليبية في دوراته السابقة؟

األثر  له  كان  السابقة  الدورات  في  الليبية  األغنية  مهرجان 
من  جديدة  دماء  وظهور  الفنية  المواهب  صقل  في  اإليجابي 
أن  والحظنا  والكلمة،  واللحن  الغناء  مجال  في  شباب  مبدعين 
نتاج  هم  أغلبهم  األيام  هذه  يتألقون  الذين  الشباب  الفنانين 
في  ونحن  السابقة،  األربع  الدورات  في  الليبية  األغنية  مهرجان 
بنغازي نستعد لمهرجان األغنية الشعبية، وسيكون التنافس بين 

ثالثين عماًل غنائيًا جديدًا، وهذا يعتبر شيئًا طيبًا.
• حدثينا عن مشواركِ األكاديمي في الموسيقى؟

هدفي  وكان  طويل،  زمن  منذ  األكاديمي  مشواري  بدأت 
الحصول على الدكتوراه في هذا المجال الذي أعشقه منذ الصغر، 

وسعيت لتحقيق هذا الحلم، وأحمد اهلل أنني استطعت تحقيقه.
• ما هو سر العالقة بينك وبين آلة العود؟

لي  ويعني  رفيقي في وحدتي،  األحاسيس وهو  يترجم  العود 
والحنان  األم  لي  يعني  الدافئة،  بالمشاعر  األحبة  مع  التواصل 
في  أعيش  عندما  الوطن  لي  ويعني  الطاهر  والحب  والصدق 

غربة.

ليبيا عظيمة وستبقى كذلك برجالها ونسائها 
وبفنها األصيل.. والعود هو وطني في الغربة

الفنانة مسعودة القرش هي أحد أبرز الموسيقيات 
أحبت  العود،  آلة  على  العزف  تجيد  الليبيات.. 
قسم  في  عملت  أظفارها،  نعومة  منذ  الموسيقى 
العديد من  الموسيقى بفرع اإلذاعة ببنغازي، ولحنت 
األعمال، نذكر منها »يا متوكل على باب اهلل« و»بالدنا 

الحلوة«، وكلفت أخيرًا منسقًا عامًا للغرفة الموسيقية 
لجنة  عضو  هي  وكذلك  الشعبية،  األغنية  بمهرجان 
كما  الشعبية،  الليبية  األغنية  بمهرجان  التحكيم 
جمهورية  من  الموسيقى  في  الدكتوراه  على  حصلت 

مصر العربية.

الدكتورة مسعودة القرش:

واجهت صعوبات عديدة
 في طريقي.. ولكن 

يجب على الدولة
حماية المصنف الفني

محطات في حياة 
الدكتورة مسعودة 

• لحنت العديد من األعمال الغنائية 
زين«  ع  و»ربي  المحبة«  »ليبيا  منها 
وين  و»صباح  الورد«  شوك  و»عاشق 
و»ارسم  و»تقدموا«  التمر«  على 
البسمة« و»الشمس طلعت«، وكذلك 
وفوازير  االبتهاالت  من  مجموعة  لها 

األطفال.
• عملت مع شعراء وموسيقيين كبار 
وعبدالمالك  صريتي  بن  يوسف  مثل 
خالد  عبدالجليل  والدكتور  التهامي 
ومحمد الطيب وبدرية األشهب وفرج 

المذبل وسميح القاسم.
سامي  المطربين  مع  تعاونت   •
ومرعي  عبدالعظيم  وإبراهيم  محمود 
وحنين  وإيمان  البدري  ووائل  الزالوي 

وأحمد السحيري.
مهرجان  لرئيس  نائبًا  عينت   •
المواهب األول بمدينة بنغازي 2001، 
النصوص  لجنة  ومقرر  عضو  وكذلك 
باإلذاعة  الموسيقى  بقسم  واالستماع 
 2003 العام  منذ  بنغازي  فرع  الليبية 
لجنة  وعضو  ومقرر   ،2010 وحتي 
الفرز بمهرجان المواهب على مستوى 
لمدير  نائبًا  عملت   ،2010 الدولة 
أربع  لمدة  الشعالية«  »علي  معهد 
سنوات من 2007 وحتى 2010، وفي 
المدير  منصب  تقلدت  الماضي  العام 
عملت  الفترة  هذه  وخالل  التنفيذي، 

رئيسًا للجنة تسيير المعهد.

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أنها مثل أي امرأة شرقية مرت بصعوبات عائلية 
أبعدتها قلياًل عن العمل، كما أنها أعلنت أن عالقتها بمواقع التواصل االجتماعي بدأت 
منذ عامين فقط، مشيرة إلى تأجيل طرح فيديو كليب »برج الحمل« ألنها أغنية صيفية.

وأشارت الزغبي إلى أن كل فنان يمر بأوقات جيدة وصعبة على حدّ سواء في حياته، 
وهي امرأة شرقية مرت بصعوبات عائلية أبعدتها قلياًل عن عملها ربما ولكن هذا 
البعد »منيح أو مش منيح ما بعرف« ولكن عندما عادت شعرت أن في داخلها خزّانًا 

من العطاء والطموح والنجاح وفق بيان.
 واستبعدت الفنانة اللبنانية غناءها أي تتر مسلسل في رمضان هذا العام، 
العزاز« نجحا كثيرًا فال تريد أن تقدم عماًل  ألن تتري »كراميل« و»الناس 
بمستوى أقل منهما. وكشفت أنها اجتمعت مع الفنان عمرو مصطفى وقال 
لها إن لديه الكثير من التترات ولكن ليس أفضل من »الناس العزاز«، وافقته 

الرأي ألنها ال تريد أن تغني تترًا أقل منه.
وأكدت أن موضوع فضل شاكر حساس جدًا فهو فنان عظيم وصوته رائع 
ومميز وبالنسبة للشق السياسي ال دخل لها به فهي فنانة وتسمع موسيقى. 
هناك قانون ودولة هي تهتم بهذا الشيء وال تستطيع القول أكثر من ذلك 
في هذا الموضوع.  وحول التحليل النفسي الذي يقول إن الذي يعمل كثيرًا 
بشكل الفت ويضع طاقة كبيرة في الرياضة هؤالء األشخاص يعيشون 
فراغًا عاطفيًا، ضحكت نوال وكشفت أنها تحب ممارسة الرياضة منذ 
فترة طويلة، وكان المدرب يمرنها في المنزل في النهاية ملت فقررت 
أن تذهب إلى النادي الرياضي وسعيدة بهذه الخطوة خاصة أنها 
تمنحها طاقة إيجابية. ولفتت أنها ال تأخذ أي نوع أدوية لألعصاب 

والرياضة تخفف من الضغط دون أن تحتاج إلى أدوية.
وردًا على سؤال هل قلب نوال الزغبي ترمم أم ال؟ أشارت أن 
قلب نوال »بجنن« منذ عشر سنوات حتى اليوم. وأكدت أنها منذ 

أن خرجت وأغلقت خلفها الباب ترمم.
وعن قصة طالقها هل هناك من تطور جديد، أشارت الزغبي 
إلى أن قصتها طالت ألنه كان هناك إهمال في الملف وال تريد 
على  تحصل  عندما  وقريبًا  الموضوع،  في  أكثر  تتحدث  أن 
الطالق ستتحدث به. وأشارت إلى أن الموسيقار طالل قرر 
وطرح  الحمل«  »برج  كليب  تأجيل 
معايا«  تلعب  »ال  كليب  فيديو 
أن  ولفتت  إنتاجه.  من  وهما 
صيفية  أغنية  الحمل«  »برج 

أكثر.

قالت أن قصة طالقها طالت بسبب بعض اإلهمال

مهرجان  من  الرابعة  الدورة  فعاليات  اختتمت 
الفيلم  وفاز  الثالثاء،  مساء  القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية 
هيباتيا  بجائزة  يرقي،  محمد  للمخرج  »عاهدتك«  الجزائري 

الذهبية في مسابقة األفالم الروائية.
وأرجعت اللجنة فوز الفيلم إلى تكامل عناصره الفنية من 

إخراج وتصوير ومونتاج وتمثيل، كما أنه عكس من خالل 
هذه العناصر الفنية حالة نوستالجيا مؤثرة.

جوة  للمخرج ضياء  »سبية«  فيلم  فيما حصد 
من العراق، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك 

السرد  خالل  من  البصري  التعبير  على  العتماده 
السينمائي، وحبكته التشيكوفية للتعبير عن قضية 

إنسانية معاصرة.
على  توم«،  »الرائد  المصري  الفيلم  وحصل 

مدحت،  خالد  إخراج  من  وهو  خاص،  تنويه 
وأكدت اللجنة في حيثيات اختيارها، أنه يعكس 
ومعاصرة  متميزة  سينمائية  للغة  إرهاصات 

ومبتكرة ولتعبيره عن حالة القلق الروحي لجيل 
في  ذاتي  تعبير  خالل  من  وذلك  العشرينيات، 

السرد واألدوات.
كما حصل فيلم »المنفى« للمخرج مدحت 
الخاصة،  التحكيم  لجنة  جائزة  على  ماجد، 

لشخصيات  النفسي  العالم  مع  التعامل  في  لنجاحه  وذلك 
الفيلم، واستخدامه أسلوبًا في التصوير والمونتاج لخلق بناء 
درامي متماسك في عمله التسجيلي، بحسب لجنة التحكيم.

من ناحية أخرى، فاز الفيلم المصري »رحلة البحث عن أبو 
البزاوي، على جائزة هيباتيا الذهبية  العربي« للمخرج أكرم 

كأفضل فيلم وثائقي.
عرب  والكاتبة  المخرجة  من  المكونة  اللجنة  وقالت 
التصوير  المنتج والسيناريست حسام علوان، ومدير  لطفي، 
نزار شاكر، والناقد السكندري دانيال تانيليان إن اختياره جاء 
من  أسطوري  طابع  لها  على سرد شخصية مصرية  لقدرته 
خالل الخيال الشعبي، وذلك من خالل لغة سينمائية بسيطة 

وتغلب عليها روح الدعابة.
أشهر  أحد  عن  بحث  رحلة  خالل  أحداثه  تدور  الفيلم 
في  وباألخص  مصر،  تاريخ  في  األسطورية  الشخصيات 

البزاوي،  أكرم  وإنتاج  سيناريو  من  وهو  بورسعيد،  محافظة 
ومدته 12 دقيقة.

غادة  الدكتورة  أعلنتها  التي  الطلبة،  أفالم  وفي مسابقة 
مسعد  المصريين،  السينمائيين  نقيب  عن  نيابة  جبارة، 
الذهبية،  هيباتيا  جائزة  إيه«  »اسمه  فيلم  حصد  فودة، 
لتناوله فنًا غير معروف  وهو من إخراج سلمى ماهر، وذلك 
إنسانية  حكاية  خالل  من  البانتومايم  فن  وهو  للكثيرين، 

مؤثرة.
أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة فذهبت لفيلم »في البحر 
البصري  تعبيره  لتميز  إدوارد،  إخراج بوال  سمكة« من 
بين  المزج  مع  التأملية  ورؤيته  المناسب  وإليقاعه 

التسجيلي والتجريبي.
وأشادت لجنة التحكيم بالممثلة نفرتاري بطلة فيلم 
تنويهًا  المشد، ومنحتها  للمخرج عمر  »نسخة أصلية« 
حاالت  عن  التعبير  على  وقدرتها  أدائها  لتميز  خاصًا 

إنسانية متباينة.
وحصل فيلم »ال أرى ال أسمع ال أتكلم« أيضًا 
مصطفي  إخراج  من  وهو  خاص،  تنويه  على 
جاد، وقالت جبارة إن الفيلم فرض نفسه لذكاء 
شخصية  خالل  من  معاصرة  قضية  عن  تعبيره 
الفتى، وعالقته القوية بهاتفه المحمول في إطار 

عالم افتراضي جذاب.
الصغير،  المتلقي  تحكيم  لجنة  وكشفت 
فعاليات  خالل  مرة  ألول  تشكيلها  تم  والتي 
القصير«  للفيلم  »اإلسكندرية  مهرجان  من  الرابعة  الدورة 
نادر،  أحمد  للمخرج  »ونس«،  المصري  الفيلم  اختيار  عن 

للحصول على جائزة خاصة.
زهرة،  أبو  وعبدالرحمن  حسين  رجاء  بطولة  من  الفيلم 
الماضية،  الفترة  مهرجان خالل  من  أكثر  في  عرضه  وسبق 
قرطاج  »أيام  من  البرونزي  التانيت  جائزة  حصد  كما 

السينمائية«.
مسابقات  ثالث  تضمن  المهرجان 

عماًل   35 خاللها  من  عرض  رسمية، 
البانوراما،  أفالم  بخالف  قصيرًا، 
وترأسه شرفيًا المنتج الكبير محمد 
محمد  المخرج  برئاسة  العدل، 

محمود، والمدير الفني موني محمود 
والمدير محمد سعدون. 

»الجونة السينمائي« يفتح باب تقديم األفالم املشاركة وااللتحاق باملنطلق
دورته الثانية تنطلق في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر

 »عاهدتك« يحصد »هيباتيا الذهبية«.. و»ونس« يفوز بجائزة »املتلقي الصغير«
في ختام الدورة الرابعة لمهرجان »اإلسكندرية للفيلم القصير«

أعلن مهرجان »الجونة السينمائي« أخيرًا عن فتح باب تقديم األفالم 
للمشاركة في الدورة الثانية للمهرجان، والتي ستعقد في مدينة الجونة 
خالل الفترة من 20 - 28 سبتمبر المقبل؛ على أن يغلق باب التقديم في 

22 يوليو 2018.
تتنافس األفالم المختارة على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 220 ألف 
سينمائية  المشكلة من شخصيات  التحكيم  لجان  تمنحها  أميركي  دوالر 
مرموقة، وتنقسم مسابقات المهرجان إلى ثالث فئات هي: مسابقة األفالم 
األفالم  الطويلة، ومسابقة  الوثائقية  األفالم  الطويلة، ومسابقة  الروائية 

القصيرة، وفق بيان من إدارة المهرجان.
نجمة  بمستوياتها؛  المسابقات  جوائز  بمنح  تحكيم  لجان  وستقوم 
التاليين،  للفيلمين  والبرونزية  والفضية  فيلم،  ألفضل  الذهبية  الجونة 
وجائزة أفضل فيلم عربي. بينما تنفرد مسابقة األفالم الروائية الطويلة 

بإضافتها جائزتي، أفضل ممثل وممثلة.
األفالم التي ينطبق عليها شروط التقدم هي تلك التي تم االنتهاء من 

تنفيذها بعد تاريخ 15 ديسمبر 2017، ويمكن االطالع على بقية اللوائح 
www. :واألحكام المنظمة لعملية التقديم والمتوفرة على موقع المهرجان

.elgounafilmfestival.com
واستكمااًل للنجاح الكبير الذي حققه المهرجان في دورته األولى، ُأعلن 
فتح باب التقديم للدورة الثانية من منطلق الجونة السينمائي أمام مشاريع 
في  واألفالم  التطوير  مرحلة  في  الطويلة  والتسجيلية  الروائية  األفالم 
مرحلة ما بعد اإلنتاج؛ وذلك بدءًا من 24 أبريل، وحتى موعد أقصاه 19 
يوليو2018. يوفر منطلق الجونة السينمائي فرصًا كبيرة أمام المخرجين 
في  أفالمهم  لمشاريع  والمالي  الفني  الدعم  إيجاد  في  العرب  والمنتجين 
مرحلتي التطوير وما بعد اإلنتاج. فيما تم اإلعالن عن كافة اللوائح واألحكام 
اإللكتروني  الموقع  المنطلق على  األفالم في  لتسجيل مشروعات  الالزمة 

للمهرجان، وعلى المشاركين ملئ االستمارة الخاصة بالتقديم.
يقومون  الخبراء  من  بنخبة  السينمائي«  »الجونة  مهرجان  ويستعين 
فترة  السينمائي خالل  الجونة  منطلق  إلى  المقدمة  المشاريع  في  بالبت 
التسجيل، والمطابقة للشروط. وذلك بناًء على جودة المحتوى، ومستوى 

االبتكار في الرؤية الفنية، وفوق كل ذلك دقة دراسة الجدوى.
وأشارت الفنانة بشرى، أحد مؤسسي المهرجان ومدير العمليات الفنية 

»منصة الجونة السينمائية تعزز بناء جسور حقيقية لصناع السينما وخلق 
أماًل  ويمثل  تستحقه،  الذي  الدعم  وتلقى  النور،  لترى  لمشاريعهم  فرص 
الجونة  أكد منطلق  الجادة. حيث  المشاريع  السينمائيين، وجميع  لشباب 
السينمائي على انطالقته القوية منذ دورته األولى، اختارت عدة فعاليات 
المشاريع  من  عددًا  السينمائية  الجونة  منصة  انعقاد  أعقبت  سينمائية 
التي شاركت في المنطلق، حيث شارك فيلم )عد البالط( للمخرجة سينتيا 
شقير في مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وترشح فيلم )يوم الدين( 
للمخرج أبو بكر شوقي للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 

السينمائي«.
التطوير، وأفضل  الفائز كأفضل مشروع في مرحلة  المشروع  ويحصل 
قدرها  مالية  تقدير، وجائزة  االنتاج على شهادة  بعد  ما  فيلم في مرحلة 
المقدمة  األخرى  الجوائز  عن  فضاًل  منهما،  لكل  أميركي  دوالر   15000
من عدد من المؤسسات متوقع أن تنضم خالل الفترة القادمة إلى منصة 

الجونة السينمائية، وسيعلن تباعًا عن تلك الشراكات الجديدة.
إلى  المقدمة  المشروعات  عليها  حصلت  التي  الجوائز  قيمة  وإجمالي 
دورة منطلق الجونة السينمائي في دورته األولى وصلت إلى 60000 دوالر 

أميركي.
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املرمى

منتخب الشباب يلتقي 

»الفراعنة« بالقاهرة

رجل األعمال الداعم لنادي أهلي طرابلس، إسماعيل 
الشتيوي، يقول إنه سيتم التوقيع مع شركة جديدة لرعاية 
»الزعيم« في لندن حيث مقر الشركة الراعية، سباي ماستر 

للتكنولوجيا، بعقد يمتد لمدة عامين.

رؤساء مجالس الرياضة بـ 12 منطقة يناقشون ◆
شروط ومعايير تأسيس وإعادة إشهار وتصنيف 

األندية الرياضية والمقترحات بشأن األندية 
المستوفية والفاعلة وغير المستوفية وغير الفاعلة.

◆

مباراتين  للشباب،  الليبي  المنتخب  يخوض 
مايو  و3  الجاري،  أبريل   30 يومي  وديتين، 

المقبل، أمام نظيره المصري ببورسعيد.
لمواجهة  استعدادا  التحضيرات  هذه  وتأتي 
بوركينا فاسو، أحد أيام )11-12-13( مايو ذهابا، 

بينما سيقام لقاء اإلياب
ضمن  الشهر،  نفس  من   )20-19-18( أيام 
إفريقيا  بطولة  لنهائيات  المؤهلة  التصفيات 

)النيجر 2019(.
معسكره  بـــدأ  الــشــبــااب  منتخب  ــان  وكـ
طرابلس،  بمدينة  أيــام،   10 منذ  التحضيري، 
خاض خالله مباراة ودية أمام مستضيفه، فريق 

المحلة يوم األحد الماضي.
الليبي،  المنتخب  تدريبات  على  ويشرف 

فرج  القاضي، ويساعده  عياد  الوطني،  المدرب 
ميلود، فيما يشغل مهمة مدرب الحراس، الطاهر 

سعد.
للشباب مشواره في  الليبي  المنتخب  ويبـدأ 
بمواجهـة   2019 للشـباب  أفريقيا  تصفيات 
أعفى  أن  بعد  الثاني،  الدور  في  فاسو  بوركينا 
خوض  من  ليبيا  منتخب  األفريقي  االتــحــاد 
المقرر  التصفيات،  من  األول  الدور  منافسات 

إقامته في نهاية مارس/ آذار المقبل.
وفي حالة تأهل المنتخب الليبي سيواجه خالل 
ديفوار  )كوت  مواجهة  الفائز، من  األخير  الدور 

والفائز من توجو والجابون).
للشباب  أفريقيا  أمم  بطولة  نهائيات  وتقام 

في النيجر، خالل يناير من عام 2019.
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مالعب 14

يعتبر لويس إنريكي، المدير الفني 
األقرب لتولي قيادة آرسنال، وفقا 
لتقارير صحفية، خلفا للمخضرم، 
آرسين فينجر.

لكن وفقا لصحيفة »ميرور« 
البريطانية، فإن إنريكي طلب من 
إدارة آرسنال، راتبا سنويا كبيرا، يقدر 
بـ15 مليون جنيه إسترليني )حوالي 
17 مليون يورو(.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا األمر، 
قد يعوق تعاقد آرسنال مع مدرب 
البارسا السابق، حيث لم يسبق إلدارة 
النادي اإلنجليزي، دفع هذا المبلغ 
القياسي لمدير فني.

يذكر أن هناك أسماء أخرى، مرشحة 
أيضا لتدريب آرسنال، مثل نجمي 
الفريق السابقين، ميكيل أرتيتا، 
وباتريك فييرا"، إلى جانب المدرب 
اإليطالي، كارلو أنشيلوتي.
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● من مباراة سابقة لمنتخب الشباب

● اسماعيل الشتيوي 

»العميد« يرصع تاريخه بـ »ملحمة« أفريقية
الفريق  وأجهزة  العبيه  أعناق  تطوق  أن  االتحاد،  بنادي  اليد  كرة  فريق  استحق  بالورود.. 
الفضية  الميداليات  صدورهم  على  وتبرق  معيتيقة،  مطار  إلى  وصولهم  لحظة  المعاونة، 
األفريقية.. وعلى صفحات كتاب تاريخ الرياضة الليبية، استحق نادي االتحاد أن يحصل على 
لقب الريادة بين أندية ليبيا في الوصول إلى نهائي بطولة أفريقيا، عندما خاض األسبوع 
الماضي المباراة النهائية للنسخة 34 من البطولة، أمام األهلي المصري في قلب القاهرة، 

وخسرها، ليحصل على لقب وصيف القارة السمراء.
استنفد  التي  البدنية  اللياقة  مقدمتها  في  هائلة،  ضغوط  وسط  المباراة  االتحاد  دخل 
النهائية ألول مرة  المباراة  إلى  التي خاضها، وعبر منها  البطولة  كثيرا منها في مباريات 
 ،22–23 بنتيجة  الكونغولي  النهائي على شبيبة كنشاسا  تاريخه، بعد فوزه في نصف  في 

باإلضافة إلى الضغط الجماهيري الكبير الذي ساند األهلي المصري على أرضه.

أمل المونديال
أعلن رئيس االتحاد الليبي لكرة اليد، الصديق الفوناس، أن هدف اتحاد اللعبة هو التأهل 

إلى كأس العالم 2021 بعد المشاركة في بطولة أفريقيا 2020.
الطفرة التي أحدثها فريق كرة اليد بنادي االتحاد، جعلت المسؤولين عن اتحاد اللعبة 
والمالي  السياسي  القرار  أصحاب  على طاولة  آمالهم  الطموحات، ويضعون  يرفعون سقف 
في ليبيا، من خالل ما صرح به رئيس اتحاد كرة اليد، الصديق الفوناس، بأن هدف اتحاده 
أصبح التأهل إلى كأس العالم 2021 من خالل المشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة 2020.

 2021 مونديال  في  للعب  »التأهل  الوسط«:  »بوابة  إلى  تصريحه  في  الفوناس  وقال 
مرهون بميزانية مالية. عندما يتم منحها لنا من الدولة، سنتعاقد مع طاقم تدريب مصري، 

أجرينا معه اتصاالت مبدئية بهذا الشأن«.

قائمة الشرف
اعتمد »تيحا«، على مجموعة من الالعبين الموهوبين، أمثال، معز الشطي وعصام الشقطي 
ومحمد عون ورضوان اإلدريسي وأشرف الطيب ومالك حمودة ومروان الحر وإيهاب ومحمود 
عبدالمالك، وهم من حصدوا الميدالية الفضية لفريقهم في بطولة األندية العربية التي 

حققها في مارس الماضي بتونس أمام الغرافة القطري.

عودة للمحلية
األربع  المباريات  موعد  عن  اليد  لكرة  الليبي  االتحاد  كشف  المحلية،  البطولة  جانب  على 

المؤجلة لفريق االتحاد بمرحلة الذهاب للمجموعة األولي.
المقبل  السبت  المباريات  أولى  تجرى  المباريات حيث  مواعيد  المسابقات  لجنة  وحددت 
بقاعة مصراتة وتجمع االتحاد مع المشعل، واألحد وبنفس القاعة يلتقي االتحاد مع الصباح، 
والجمعة بعد المقبل وبقاعة الشرطة بطرابلس سيتباري االتحاد مع الشموع، أما المباراة 

الرابعة ستقام الثالثاء الخامس من مايو وتجمع االتحاد مع الشرطة.

لتدريب أرسنال

مليون 
يورو

● إنريكي 

نتج عنهما إقالة لجنتي المسابقات والتحكيم
لتذليل الصعاب ووضع خطة تمضي بالدوري إلى بر األمان

نهاية  إلــى  الــوصــول  مــن  قليلة  أمــتــار  قبل 
فجر  بليبيا،  القدم  كرة  مسابقات  »ماراثون« 
من  إداريــة،  قنبلة  الكرة  اتحاد  إدارة  مجلس 
أولهما  الحساسية،  في  غاية  قرارين  خــال 
وشــؤون  المسابقات  لجنتي  حل  في  يكمن 
التحكيم، والثاني خاص بإعان موعد وماعب 

الدور الرباعي المتوج لبطولة الدوري الممتاز.
أسئلة عدة تحاصر القرار األول لاتحاد، في 
وينتظر  األسباب؟،  وما  اآلن؟  لماذا  مقدمتها: 
اإلجابة  الوطن،  ربــوع  في  الكروي  الجمهور 
الذي  والمضمون  الشكل  على  للوقوف  عنها 

تدار به اللعبة الجماهيرية األولى.
على  أعلن،  القدم  لكرة  الليبي  االتــحــاد 
أنه تم تكليف عضو االتحاد  الرسمية،  صفحته 
الشلماني،  الحكيم  عبد  األول  والنائب  الليبي 
رئاسة اللجنة التسييرية للحكام رفقة الدوليين 
بديا  الدين  شــرف  وعصام  سويسي  عــادل 

للجنة السابقة.
خلفا  الماضي،  اإلثنين  يوم  التكليف،  جاء 
تم  التي  أمبية،  جمال  السابق  الدولي  للجنة 

إعفاؤها.
إقالة  سبب  أن  تؤكد  الكروية  األوســـاط 
لجنة الحكام، يعود العتراض عدد من األندية 
على أداء التحكيم في المباريات هذا الموسم، 
محاولة  إلى  يعود  إقالتها،  توقيت  وبخصوص 
المرحلة  في  االحتجاجات  تفادي  الكرة  اتحاد 
المتوج  الرباعي  الذي دخل دور  األهم للدوري 

لبطولة.

مشكلة ملعب مصراتة
صفحته  على  الكرة  اتحاد  نشر  أن  بمجرد 
حول  المسابقات،  تنظيم  لجنة  قرار  الرسمية 
المقبل،  مايو  شهر  من  العاشر  يوم  تحديد 
موعدا النطاق مباريات الدور الرباعي المحدد 
 ،2018–2017 للموسم  الممتاز  الدوري  لبطل 
بنغازي،  في  بنينا  شهداء  ملعبي  واختيارها 
الرباعي  الــدور  منافسات  لخوض  ومصراتة، 

واالتحاد  طرابلس  أهلي  فرق  له  تأهل  الذي 
جماهير  وانفجرت  إال  بنغازي،  وأهلي  والنصر 
بنغازي،  وأهــلــي  االتــحــاد  أنــديــة  ومسؤولو 
رافضين حجة  ملعب مصراتة،  على  لاعتراض 
الذي يحق لاتحاد  الدولي  أن ملعب طرابلس 

اللعب عليه، غير مؤمن.
الهبوط  تفادي  مرحلة  منافسات  وستنطلق 
أن  على  المقبل،  مايو  شهر  من  التاسع  يوم 
الخميس  يوم  المباريات  القرعة وجدول  تجرى 

المقبل بطرابلس.

دفاع »الزعيم«
قرار  عن  طرابلس،  أهلي  دافــع  جانبه،  من 
اتحاد الكرة، ونشر على صفحته الرسمية: »ما 
هو  الليبي  لاتحاد  الرسمية  الصفحة  في  جاء 

النهائية  المرحلة  بتنظيم  المتعلق  قراره  نص 
وليست  الــقــدم،  لكرة  الليبي  ــدوري  الـ مــن 
حتى  تأويله  البعض  يحاول  كما  مقترحات 
يتسنى لهم تغييره بما يتناسب مع مصالحهم 
في  المتمثلة  العامة  المصلحة  حساب  على 
حــددت  المسابقات  فلجنة  الـــدوري،  نجاح 
مرحلة  بداية  وتــاريــخ  القرعة  إجــراء  موعد 
كأس  مسابقة  من  تبقى  ما  وأيضا  التتويج 
دون  الرباعي  مباريات  إقامة  تقرر  كما  ليبيا، 
لجنة  أن  على  يدل  هذا  كل  الجمهور،  حضور 
كما  تقترح  ولم  وقررت،  اجتمعت  المسابقات 

يدعي البعص«.

رد »العميد«
الــدوري  لوائح  أن  االتحاد،  نــادي  إدارة  ترى 

الرباعي من  الدور  مباريات  تكون  بأن  تقضي 
أرض  على  مباراة  أن  يعني  ما  وإيــاب،  ذهاب 
وألن  المنافس،  ملعب  على  واإليــاب  الفريق 
ملعب االتحاد هو ملعب طرابلس الدولي، فما 
من داع ألن يخسر الفريق هذه الميزة ويلعب 

على ملعب مصراتة.

حجة االتحاد
قررت  المسابقات،  لجنة  أن  الكرة  اتحاد  يرى 
الجمهور،  حضور  دون  المباريات  جميع  إقامة 
بــنــغــازي،  ــي  ف بنينا  شــهــداء  ملعبي  عــلــى 
بملعب  تتعلق  أمنية  ألسباب  وذلك  ومصراتة، 
شهر  من   13 يوم  تحديد  تم  كما  طرابلس، 
الدور  منافسات  النطاق  موعدا  المقبل  يونيو 

نصف النهائي لبطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

3 رؤساء للجنة
وشهدت لجنة المسابقات باالتحاد الليبي لكرة 
القدم هذا الموسم تولي 3 رؤساء قبل انتهاء 
الموسم في سابقة نادرة الحدوث، حيث تسلم 
القرعة  أجرى  الذي  الشحومي  عبداهلل  المهمة 
للدوري وتمت إقالته قبل انطاق الموسم، ثم 
يكتمل  ولم  حبيب  حسن  الثاني  النائب  تولى 
الموسم، وتم تكليف يونس الكزة عضو اتحاد 

الكرة بالمنصب منذ أيام.

سبب اإلقالة
طريقة  أن  الكرة،  باتحاد  مسؤول  مصدر  أكد 
كانت  عندما  جــاءت  المسابقات  لجنة  إقالة 
دور  مباريات  وتعيينات  تكليفات  تعد  اللجنة 
هاتفية  مكالمة  عبر  القرار  جاء  حيث  الرباعي، 
من نائب رئيس االتحاد عبدالحكيم الشلماني.

اإلقالة  بقرار  اللجنة  أعضاء  أخطر  الشلماني 
ذكر  دون  للجنة،  الجديد  الرئيس  أصبح  وأنه 
القرار  أن  يرى  الكروي  الوسط  أن  إال  أسباب، 
المسابقات  لجنة  من  بعض  باعتراض  متعلق 

على تبديل ملعب طرابلس بمصراتة.

قراران يهددان الدوري في أمتاره األخيرة

● من اجتماع زياد قريرة لحل أزمة الدوري

● من مباراة سابقة بين أهلي طرابلس واالتحاد

عبر كرة اليد.. أول فريق في تاريخ الرياضة الليبية يصل لنهائي بطولة قارية

 عقد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة 
زياد  الوفاق،  بحكومة  والرياضة  للشباب 
توصيات  لمناقشة  استثنائيا  اجتماعا  قريرة، 
المسابقات  لجنة  مع  التشاوري  االجتماع 
المنشآت  شركة  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
واألجهزة األمنية، بخصوص الدوري الليبي، 
المعوقات  على  الــوقــوف  بسرعة  وذلــك 
استراتيجية  خطة  ووضع  الصعاب  وتذليل 

لتنفيذ توصيات االجتماع.
ــن، وســام  ــذا االجــتــمــاع كــل م حضر ه
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــي  ــس اإلدري
ومحمد  الرياضية  والــمــرافــق  المنشآت 
الشركة،  إدارة  مجلس  عضو  األندلسي 

العامة  الهيئة  مستشار  الخليفي  وإبراهيم 
للشباب والرياضة.

تشاوريا ضم  اجتماعا  قريرة،  عقد،  وكان 
مجلس  ورئيس  المسابقات  لجنة  رئيس 
أعضاء  من  وعــددا  المنشآت  شركة  إدارة 
مديرية أمن طرابلس ولجنة األمن الرياضي 
العامة  واإلدارة  العامة  المباحث  وجهاز 
الخليفي مستشار  المركزي، وإبراهيم  لألمن 
ويوسف  والرياضة،  للشاب  العامة  الهيئة 
المسابقات، ووسام خليفة  كزه رئيس لجنة 
شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــي  ــس اإلدري
ومحمد  الرياضية،  والــمــرافــق  المنشآت 

األندلسي عضو مجلس إدارة الشركة.

قريرة يجمع أطراف األزمة
إلنقاذ الدوري الممتاز
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أهلي طرابلس،  بنادي  األول  الكرة  يدخل فريق 
الليبية،  الكرة  تمثيل  مستوى  على  خاصا  تحديا 
القدم  لكرة  العربي  االتــحــاد  ــاه  دع أن  بعد 
في  العربية  األندية  بطولة  في  ليبيا  لتمثيل 
أسفرت  حيث  الــجــديــد،  االستثنائي  شكلها 
بفريق  األهلي  مواجهة  حتمية  عن  القرعة 
أفريقيا«،  أبطال  دوري  »بطل  المغربي  الوداد 
من  طــرق،  مفترق  في  »الزعيم«  يضع  قد  ما 

اإلقليمي والقاري. المستوى  حيث توهجه على 
القدم،  لكرة  طرابلس  أهلي  فريق  ويسجل 
بعد  جديد  من  العربية  الواجهة  إلى  عودته 
سيمثل  حيث  ســنــوات،   8 قــرابــة  دام  غــيــاب 
المقبلة  النسخة  فــي  الليبية  ــقــدم  ال كــرة 
الخامسة  للمرة  البطولة،  من  »االستثنائية« 
منافساتها  أولى  ستنطلق  والتى  تاريخه،  في 
المقبل  أغسطس  شهر  من  بداية  وتصفياتها 

32 فريقا. بمشاركة 
بصفته  الليبية  للكرة  األهلي  فريق  وتمثيل 
الماضي،  الموسم  الليبي،  الممتاز  للدوري  بطال 
الواجهة  عن  الموسم  هــذا  غيابه  سيعوض 
التحدي  فريقا  فيها  لعب  الــتــي  األفــريــقــيــة 

األبطال–الكونفدرالية«. »دوري  واالتحاد 
مساء  بالرياض  جرت  التي  القرعة  وأوقعت 
في  طرابلس  أهلي  فريق  الثالثاء،  أمس  أول 
المغربي  البيضاوي  الـــوداد  فريق  مواجهة 
وستقام  أفريقيا«  أبطال  دوري  لقب  »حامل 
وخــروج  واإليـــاب  الــذهــاب  بنظام  المباريات 
على  بالمغرب،  الذهاب  لقاء  وسيقام  المهزوم، 
الذى  بالملعب  الحاسم  العودة  لقاء  يقام  أن 

أهلي طرابلس. سيختاره فريق 

مغاربي تاريخ 
ممثل  ثالث  هو  البيضاوي،  الــوداد  فريق  يعد 
طرابلس،  أهلي  فريق  يواجهه  المغربية  للكرة 
المغربي  الجيش  فريق  مع  تقابل  أن  حيث سبق 
بطاقة  أن  غير  الفوز،  معه  وتبادل   1985 عام 
عاد  ثم  المغربي،  الجيش  لفريق  ذهبت  التأهل 
 2001 عام  آخر  مغربي  بفريق  اللقاء  ليجدد 
فريق  ونجح  الفاسي،  المغرب  التقى  عندما 

األهلي طرابلس في اإلطاحة به ذهابا وايابا.

رحلة مع العرب
طرابلس  أهلي  فريق  مشاركات  أولى  وتعود 
إلى  العربية  األنــديــة  بطولة  تصفيات  فــي 
األول  ظهوره  الفريق  سجل  حين   1985 عام 

فريق  مواجهة  فــي  القرعة  وأوقعته  عربيا 
بمدينة  الذهاب  لقاء  وأسفر  المغربي،  الجيش 
الجيش  فــريــق  ــوز  ف عــن  المغربية  ــاط  ــرب ال
الــدولــي،  نجمه  أحــرزهــمــا  لصفر،  بهدفين 
األهلي  فريق  تمكن  بينما  التيمومي،  محمد 
بطرابلس  اإليــاب  لقاء  فى  الفوز  تحقيق  من 
المعداني  إبراهيم  أحرزهما،  لهدف،  بهدفين 
تقليص  هــدف  أحــرز  بينما  السنوسي،  ورضــا 
خيري،  الرازق  عبد  العبه،  الجيش  لفريق  الفارق 

التصفيات. األهلي  ليغادر 

وانسحاب تأهل 
ألهلي  الثانية  العربية  الــمــشــاركــة  وخـــالل 
العربية  القرعة  أوقعته   ،1992 عام  طرابلس 
حيث  التونسي،  الترجي  فريق  مواجهة  في 
بسبب  فقط  واحـــدة  ــاراة  مــب الفريق  ــاض  خ
الجزائري  مليلة  عين  ــل  أم فــريــق  انسحاب 
األهلي  بين  التنافس  واقتصر  التصفيات  من 
بهدفين  ملعبه  على  تفوق  ــذي  ال والترجي 

لصفر.
لخوض  الثالثة  للمرة  طرابلس  أهلي  وعاد 
 2001 عام  في  العربية  األندية  مع  المنافسة 
الذي  الفاسي  المغرب  فريق  مع  تقابل  حين 
»خالد   2–4 ملعبه  على  الذهاب  لقاء  فى  فاز 
األهلي  فريق  تمكن  بينما  والساعدي«،  الشبلي 
بطرابلس  العودة  لقاء  فى  الفوز  تحقيق  من 
معمر  أشرف  من  كل  أحرزهما  لصفر  بهدفين 
ــأدوار  ل األهلي  ليتأهل  اإلدريــســي،  وأنيس 

المشاركة. انسحب من  لكنه  النهائية، 
للمعترك  مجددا  األهلي  عاد   2008 عام  في 
الخامسة،  مشاركته  ليسجل  العربي،  الكروي 
للمرة  التونسي  الترجي  فريق  مــع  وتقابل 
بتونس  الذهاب  لقاءا  وأسفر  عربيا،  الثانية 
بدون  الفريقين  تعادل  عن  بطرابلس  واإلياب 
الترشح  بطاقة  الترجي  فريق  ليحسم  أهــداف، 

الترجيح. لصالحه بفضل ركالت 

بالعربي.. »الزعيم« في مفترق طرق
قرعة البطولة العربية واجهته بالوداد المغربي ذهابا وإيابا األهلى طرابلس يعود إلى الواجهة العربية لتمثيل 

كرة القدم الليبية بعد غياب، ويسجل حضوره الخامس 
عربيا ويواجه فريق الوداد البيضاوى فى حوار الجوار 

المرتقب فى كأس العرب لألندية األبطال، الوداد 
ثالث فريق مغربى يواجهه األهلى طرابلس عربيا–

بعد الجيش والمغرب الفاسى–فريق األهلى ط عوض 
غيابه أفريقيا بعودته إلى المالعب العربية.

بنغازي–زين العابدين بركان

البنزرتي، صعوبة مواجهة أهلي  التونسي للوداد، فوزي  أكد المدرب 
طرابلس الليبي، في البطولة العربية لألندية.

كله  الحالي  »تركيزنا  إعالمية:  تصريحات  في  المدرب،  وأضــاف 
منصب على المباريات المتبقية، في الدوري المغربي، وبعدها سنفكر 

في البطولة العربية«.
وأوضح: »أملك فكرة كافية عن أهلي طرابلس، إنه منافس صعب 

للغاية، ويملك خبرة كبيرة، وستكون المواجهة معه مثيرة نوعا ما«.
الجيد  للتحضير  الوقت  من  مجال  »أمامنا  بقوله:  البنزرتي  وختم 

لهذه المواجهة، وسنحدد برنامجا مضبوطا لذلك«.

الوداد  ‘إن  اإلدريسي،  هشام  المغربي،  المدرب  قال  جانبه،  من 
يملك إمكانيات كبيرة، للذهاب بعيدا في البطولة العربية لألندية.

ستكون  الــوداد  »تجربة  إعالمية:  تصريحات  في  اإلدريسي  وقال 
اللقب،  على  بقوة  المنافسة  وبإمكانه  العربية،  المنافسة  في  حاضرة 
الممكن  ومن  عالية،  مستويات  أصحاب  العبين  يملك  أنه  خاصة 

االستفادة من خبراتهم«.
وأضاف: »مواجهة الوداد ستكون نوعا ما صعبة، خاصة أن األهلي 
المغربية،  الكرة  جيدا  ويعرفون  خبرة،  أصحاب  العبين  يملك  الليبي 

لذلك أتوقع أن تكون المواجهة مثيرة بين الفريقين«.

رؤى مغربية 
حول المباراة

الرياضة  هيئة  رئيس  طنيش،  عبدالمنعم  للجمباز،  الليبي  االتحاد  رئيس  حيا 
بالحكومة الموقتة دكتور طالل أبوخطوة على دعمه وتشجيعه وتحفيزه البطلة 
الليبية صابرين المرغني، وتمكينها من المشاركة في أفريقية الجمباز بالقاهرة.

الخبراء  أيام، ويتوقع  البطولة لمدة خمسة  الخميس منافسات  اليوم  وتبدأ 
والمهتمون أن تتوج البطلة صابرين بالذهب في المحفل القاري المؤهل نحو 

األلعاب األولمبية للشباب باألرجنتين في أكتوبر المقبل.
التشيك، وسبق  2005 وتعيش مع والدها في  البطلة صابرين من مواليد 
وألمانيا  وصربيا  بالتشيك  بطوالت  في  ذهبية  ميداليات  بعدة  التتويج  لها 

والمجر والنمسا.

يحتضن مجمع سليمان الضراط ببنغازي بطولة ليبيا للفتنس للناشئين 
والكبار، اليوم الخميس، تحت إشراف اتحاد بناء األجسام بمشاركة قرابة 
التنافس  الناشئين سيكون  الليبية، فئة  المدن  70 رياضيا من كافة 

التنافس في  الكبار سيكون  في األطوال 174، 178، 178+ سم وفي 
تمنح  أن  على  سم،   182  +  ،182  ،179  ،176  ،173  ،170 أطوال   6

الكؤوس والميداليات للفائزين األوائل في مختلف الفئات.

70 رياضيا يتنافسون على »الفتنس« ببنغازي

»الطفلة« صابرين تدافع
عن الجمباز الليبي في القاهرة

ثالثة  بطرابلس  الــدراجــات  اتحاد  ينظم 
النشاط  توهج  إطار  في  متتالية،  سباقات 
الداخلي للكشف عن المواهب التي قد تخدم 

الوطنية. المنتخبات 
بسباق  الخميس  اليوم  المنافسات  وتبدأ 
كلم،   60 لمسافة  طرابلس  جامعة  داخــل 
من  الطريق  سباق  الجمعة  غدا  يقام  ثم 
سباق  يكون  أن  على  غريان  إلى  طرابلس 

األواسط والكبار لمسافة 93 كلم.
سباقهم  ينطلق  األشبال،  مستوى  وعلى 
كلم،   40 لمسافة  غريان  حتى  العزيزية  من 
بطريق  الساعة  ضد  سباق  السبت  ويقام 
واألواسط  لألشبال  10كلم  لمسافة  المطار 

15كلم والكبار20 كلم.

الدراجات تطلق 3 
سباقات بمجموع 

238 كلم

المصري األول  المنتخب  السعودية إهداء العب  السلطات  قررت 
صالح،  محمد  اإلنجليزي،  »ليفربول«  فريق  ونجم  القدم  لكرة 
بالدوري  العب  أفضل  جائزة  على  حصوله  بعد  مميزة،  هدية 

اإلنجليزي.
السعودية،  ومقرها  اإللكترونية  »سبق«  لجريدة  ووفقًا 
المكرمة،  مكة  بمدينة  البلدي  المجلس  رئيس  نائب  كشف 

فهد الروقي، أن السلطات السعودية قررت إهداء محمد صالح 
بالدوري  العب  أفضل  جائزة  على  حصوله  بعد  بمكة  أرض  قطعة 

اإلنجليزي.
وقال الروقي، في تصريحات إلى الجريدة السعودية: »هناك أوجه 
محمد  الكابتن  وذلك حسب  األرض،  قطعة  إهداء  في  عدة  وخيارات 

للكابتن  أرض  تملك  النظام  إجازة  حالة  ففي  للنظام..  ووفقًا  صالح، 
فستكون في منطقة مكة المكرمة، خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف 

على هذه األرض تحت رعاية إمارة المنطقة، كبناء مسجد«.
شباب  دعم  هو  اإلهداء  هذا  إلعالن  دعتنا  التي  »األسباب  وأضاف: 
القدوة، أمثال الكابتن محمد صالح، تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في 

االستفادة من قيمة القطعة فستباع، ويتم تسليمه مبلغها«.
المصري  بالنجم  اعتزاز  إال  ما هي  الهدية  وتابع: »هذه 

المعروف بـ)أبو مكة(، وبأخالقه الكريمة، وقيمه الرفيعة، 
في  السمحة  اإلسالم  رسالة  نشر  يمثل  من  خير  فهو 
بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، 
كل  ويقدرون  به،  يعتزون  المكرمة  مكة  أهالي  وجميع 

قدوة في العالم اإلسالمي«.

السعودية تتجاوز قوانينها 
لتهادي »الملك« صالح

خصصت له قطعة أرض بمكة المكرمة 

● الليبية صابرين على منصة تتويج

اعتبرها شائعات تضرب »يوفنتوس«

اإليطالي،  »يوفنتوس«  وحــارس  قائد  رد 
»الشائعات  على  بغضب  بوفون،  جانلويغي 
على  تهجمه  عن  تتحدث  التي  المختلقة« 
عطية،  بن  مهدي  المغربي  المدافع  زميله 
بعد خسارة األحد أمام نابولي )صفر1-( في 

الدوري المحلي.
وأصبح »يوفنتوس« متقدما في الصدارة، 
بفارق نقطة فقط على نابولي، بعد خسارته 
سجله،  بهدف  األخــيــر  ــام  أم أرضـــه،  على 
الدقيقة  في  كوليبالي،  كاليدو  السنغالي 

األخيرة من اللقاء.
عن  اإلعـــالم،  وســائــل  بعض  وتحدثت 
بوفون  بين  المباراة  بعد  حصلت  مشادة 
وبن عطية، الذي لعب أيضا دورا في خروج 
لدوري  النهائي  ربع  الدور  من  »يوفنتوس« 
الثواني  فــي  تسببه  بعد  أوروبـــا،  أبــطــال 
األخيرة بركلة جزاء مثيرة للجدل أمام، ريال 
مدريد اإلسباني، في لقاء اإلياب الذي فاز به 
بطل إيطاليا 3-1، لكنه خرج نتيجة خسارته 

ذهابا على أرضه صفر3-.
الذي  عاما«   40« المخضرم  الحارس  لكن 
مع  األخير  موسمه  األرجــح،  على  يخوض 
في  ــد  وأك يقال  مــا  نفى  »يوفنتوس«، 
نوع  »من  أنه  النادي  لتلفزيون  حديث 
وهو  منه،  كبير  بجزء  مختلق  الشائعات، 
بعد خسارة فرق مثل  العلن  إلى  يظهر 
يحاولون  »أنهم  معتبرا  يوفنتوس..«، 
اليقين  وتــقــويــض  ــواء  ــ األج زعــزعــة 
والتعاضد الموجودين في المجموعة«.

أعوامي  خالل  األقل  على  أحد،  »ال  وتابع: 
يوجه  بأن  له  يسمح  يوفنتوس،  في  الـــ17 
اللوم  وإلقاء  ما  شخص  إلى  االتهام  أصابع 
هو  ما  الهزيمة.  مسؤولية  وتحميله  عليه 
لهذا  قائد  أنــا  طالما  أنــه  ــك،  ذل من  أكثر 

الفريق، فهذا األمر لن يحدث أبدا«.
وخسر »يوفنتوس«، 4 نقاط في مباراتيه 
ما  كل  بتقديم  مطالبا  وسيكون  األخيرتين، 
من  الموسم  من  األخيرة  األمتار  في  لديه 
على  السابع  للموسم  باللقب  الفوز  أجــل 

صعبتين  مواجهتين  أن  السيما  التوالي، 
األخيرة،  األربع  المراحل  في  بانتظاره  للغاية 
ميالن،  إتر  ملعبه ضد  خارج  السبت  أوالهما 
روما  ضد  األخيرة  قبل  المرحلة  في  والثانية 

في العاصمة.
ومن المؤكد أن »يوفنتوس« الذي يخوض 
التاسع  في  ميالن،  ضد  الكأس  نهائي  أيضا 
من مايو، بغنى عن المشاكل بين العبيه في 

هذه المرحلة الحساسة جدا من الموسم.
وبين  بينه  مشكلة  ال  لبوفون،  وبالنسبة 

للغاية  محترم  شاب  »مهدي  ألن  عطية  بن 
»أعتذر  مضيفا:  بقضيتنا...«،  ملتزم  وأنــه 
لكن  الموضوع  هذا  تناول  إلى  الضطراري 
أخبار،  لمواجهة  بذلك  القيام  علي  يتوجب 
أقل  على  كاذبة  فهي  تشهيرا  تكن  لم  إن 
التوضيح  المهم  مــن  أنــه  أعتقد  تقدير. 
لحماية الفريق وبن عطية الذي أعتبره شابا 

رائعا«.
بالقول:  موحد  فريقه  أن  بوفون  وأكــد 
ــام  األي فــي  مهمة  نقاط   5 خسرنا  »لقد 
في  زلنا  ما  لكننا  مباراتين(،  )آخــر  األخيرة 
علينا  يجب  بسيط.  فـــارق  مــع  ــدارة  ــص ال
هذا  الموسم،  نهاية  حتى  عليها  المحافظة 

هدفنا، وقبل ذلك هذا واجبنا«.
عالية  مستويات  على  »اللعب  أن  واعتبر 
ثمنه  له  المنصرمة،  الثمانية  األشهر  طوال 
لكن  والذهني،  الجسدي  المستويين  على 
خوضها  علينا  يوما،   20 هو  المتبقي  اآلن 
الرياضية  والوحشية  الضراوة  درجات  بأعلى 

وأن نكون متعاضدين«.
إنتر ستكون  إلى أن »المباراة ضد  وأشار 
حاسمة، لكن المباريات ضد بولونيا، وروما، 
هناك  ثم  أيضا،  هكذا  ستكون  وفيرونا، 
)اللعب  ذلــك  نفعل  لم  إذا  إيطاليا.  كــأس 
أيــدي  بين  سنسقط  وانــدفــاع(،  بــوحــدة 
أخصامنا وأولئك الذين حاولوا، في اللحظات 
أن  المتاعب،  فيها  واجهنا  التي  القليلة 
لها، دون  أساس  بأخبار ال  المشاكل  يخلقوا 

أن ينجحوا أبدا في تحقيق مبتغاهم«.

بوفون يحكي قصة تهجمه على بن عطية

● بوفون يهاجم حكم مباراة يوفنتوس وريال مدريد

● من مباراة سابقة ألهلي طرابلس في الدوري الليبي

● صالح 
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و خالد مشري في  الذي جمع عقيلة صالح  اللقاء  تم في  ماذا: 
المغرب؟

متى: تنتهي القطيعة ويتم حسم الخالف بين مجلسي النواب 
واألعلى للدولة؟

مـن: المستفيد أكثر من لقاء المغرب.. عقيلة أم المشري؟
والوفاق  المصالحة  لتحقيق  بالسعي  الطرفين  أيـن: وعود كال 

في أسرع وقت ممكن؟
لماذا: تأجل لقاؤهما أكثر من مرة داخل البالد وتم في الخارج؟

كيـف: نجحت المغرب في تقريب وجهات النظر بينهما؟

 كل شيء  

)انعنهن ما جن(

مع أهمية الخرق، برزت العالمات املائية 
وخيوط األمان، وكل ما من شأنه أن يجعل 

مهمة املزورين مستحيلة

زمان طلبتْ المؤسسة الوطنية للتصنيع، من خالل عطاء عالمي أشياء كثيرة منها فضالت 
الفضالت،  هذه  سوق  أن  وأخبرني  بالعطاء  مهتم  أجنبي  صديق  بي  اتصل  األقمشة. 
المواصفات وبالتالي األسعار، وأنه يحتاج  أو)الخرق( مثلما نسميها في بالدنا، كبير ومتنوع 
إلى مواصفات دقيقة حتى يقدم أسعاره المناسبة. وما إن نقلت إليه ما علمت حتى نسيت 
في  تدخل  منها  محددة  أنواع  أهمية  يؤكد  مقاال  وجدت  أن  بعد  إاّل  أبدا  أهتم  ولم  الخرق، 
انعنهن  "خرق  لتصبح:  الشهيرة  المفلسين  مقالة  تصحيح  فقررت  البنكنوت؛  أوراق  صناعة 

ما جن .."
بعينها،  قماشة  خرق  من  محدد  نوع  تركيبته  في  يدخل  تحديدا  الدوالر  وأن  خصوصا 
وهكذا تنفع لتكون أغنية يرددونها في أسواق العملة التي انتشرت كالفطر في ليبيا كلها، 
وتنفع أيضا لتكون نشيدا صباحيا أمام مصارفنا البائسة، باستثناء المصرف األهلي ببنغازي 

ورجاله دون سواهم!.
لشركة )توماس دي الرو( مبني حجري في ضواحي مدينة )ليدز( البريطانية، يبدو وكأنه 
يخرج  أو  يدخلها  وال  متكامل،  جيش  يحرسها  الشامل،  للدمار  أسلحة  بداخلها  تُصنع  قلعة 
مصفحة  سيارات  تدخل  أو  تخرج  وآخر  حين  وبين  دقيق.  تفتيش  دون  من  مخلوق  منها 
يبدو كالبوليس بسيارات مصفحة، ومتنوعة وطوافات  تحت حراسة شديدة من بوليس، ال 

ودراجات نارية.. وأشخاص ال يختلفون كثيرا عن )جراندايزر(.
الليبية  المملكة  منها  كانت  دولة،  وعشرين  مئة  من  ألكثر  نقد  من  شحنات  تحمل  إنها 
تنطلق  هذه  البنكنوت  شحنات  تسمية.  آخر  بحسب  ليبيا  ودولة   .. والجماهيرية  المتحدة، 
الكويتية والليبية، وزلوتا بولندية، والدوالرات  الدنانير  العالم كلها؛ باليين من  نحو قارات 
األمريكية والكندية، ليره لبنانية، دراخمه يونانية.. عمالت الدنيا كلها. هذا الزخم المرعب 
وفنانين جنحوا  )دي الور(  توظفهم مجموعة  فنانين شرفاء،  بين  ما  يصاحبه صراع محموم 

نحو شبكات تزوير النقود.
تنتج  فيما  أسبوعيا،  النقد  أوراق  من  مليون   500 حوالي  تنتج  لور(  )دي  مطابع  أن  يقال 
أللواح  نحات  خمسمائة  حوالي  يبلغون  لور(  )دي  فنانو  الرقم.  هذا  ربع  التزوير  شبكات 
مثال  ايران  نقدهم.  على  وأشكال  رسومات  من  الدول  تريده  ما  ينفذون  من  هم  الطبع، 
تفضل أشكاال تقترب من رسومات سجادها العجمي، كمبوديا رسومات لفتياتها الراقصات، 
رؤوس  برسومات  األمريكي  الدوالر  من  قريبا  نقدهم  يكون  أن  يفضلون  الالتينية  أمريكا 
رؤسائهم.. كل بلد ترسم ما تريده، أو ما يريده رئيسها وال يزيد عدد القادرين على نحت 
من  وأقل  وشريف،  حقيقي  فنان  خمسمائة  من  أكثر  عن  المرجوة  بالدقة  الرسومات  هذه 
نصف هذا العدد فنانين مغامرين وبالتأكيد أقل صنعة من رجال )دي الرو(، الذين يتميزون 
حاجة  في  ألنهم  أحد،  يزعجهم  أن  يرغبون  وال  االستعجال،  يعرفون  وال  والهدوء،  بالصبر 

للتركيز بدقة لقطع الطريق عن أي مزور.
المستعملة  واألحبار  الورق  أهمها  أخرى  أساسيات  هناك  التصميم  دقة  إلى  وباإلضافة 
الصنعة،  هذه  لرجال  ومعروفة  محددة  بالية  خرق  من  المصنوع  المتين  الورق  عن  ناهيك 
فيتميز النقد المصنوع منها بسهولة الثني والصوت الصادر منه. ومع أهمية الخرق، برزت 

العالمات المائية وخيوط األمان، وكل ما من شأنه أن يجعل مهمة المزورين مستحيلة.
الحرب بين مطابع النقد، خصوصا ) دي لور( وبين المزورين بدأت منذ أن دعت الحاجة 
بسبب التطور التجاري والصناعي إلى استبدال العملة الذهبية والفضية بالعملة الورقية 
وتهريب  نقل  العام  المال  لصوص  على  دون شك  من  التي سهلت  الخرق"،  "عملة  أو 
يمانعون  وال  )الخرق(  من  القليل  المصارف  أمام  الريح"  "رقاد  ينتظر  فيما  الماليين. 

أبدا إن سلمت لهم )فكه، أو رقاق( من فئة المئة درهم.
اختفاء  عالج  القذافي،  نظام  أن  أقوله  أن  أريد  كنت  فما  بعيدا،  ذهبت  لقد 
العملة،  تغيير  بإعالن  الوقت،  ذلك  في  المركزي  ليبيا  محافظ  بمعونة  السيولة، 
مدة  في  تسليمها  عليه  مزرعته،  أو  بيته،  في  بها  يحتفظ  من  على  أنه  مؤكدا 
حددها اإلعالن وإال تصبح بدون قيمة، وبالفعل اصطف من يحتفظون بالعملة 
من األفجار طوابير، مثلما يحدث اآلن لرقاد األرياح. سلم الناس النقود وهم 
يعرفون أنهم لن يأخذوا سوى ألف دينار شهريا وهذا ما حدث؟. وهذا ما 

سيحدث لو أن النقد المختفي، اآلن، ليس في حوزة أولياء األمر منا.
الثانية،  العالمية  الحرب  أثناء  زوروا،  النازيين  أن  انتبهت  بريطانيا 
إسترليني  جنيهات  الخمس  فئة  في  وتحددت  عملتهم،  لطباعة  ألواحا 
إلى أن اكتشفوا رزما من نقود  واستمرت لسنوات وراء هذه االلواح، 
لم  ولكنهم  النمسا  في  )توبلنز(  بحيرة  في  مغمورة  بها،  طبعت 
أصدر  أن  إاّل  انجلترا  بنك  من  كان  فما  طبعها.  ألواح  على  يعثروا 
طبعة جديدة من الخمس جنيهات وألغى القديمة، وسط تذمر من 
عملتها  على  المحافظة  من  تمكنت  ولكنها  منها،  الكثير  يملكون 

واحترام العالم لها.
ليبيا  دولة  دنانير  ستباع  ليبيا..  في  القرار  هذا  مثل  يحدث  لو 
خافية  تعد  لم  التي  البلدان،  من  العديد  في  الشوارع  أرصفة  على 
 ... السوداني  والفول  )للب  فخمة  أقماع  منها  ويصنع  أحد،  على 

والسمينسا(.

لقاء صالح والمشري

أقوالهم

المنافسة في البحر بين خفر 
السواحل الليبي والمنظمات غير 

الحكومية تضع حياة المهاجرين غير 
الشرعيين في خطر«.

السفير اإليطالي لدى ليبيا، جوزيبي 
بيروني

» مصراتة تلعب دورًا مهمًا في 
اكتمال العملية السياسية في ليبيا 
وفرنسا تدعم كافة الجهود التي 
توصلها إلى حالة من االستقرار«.

السفيرة الفرنسية لدي ليبيا برجيت 
كرومي

 مادونا.. سر الرسالة
سنة  شاكور  توباك  إليها  أرسلها  رسالة  سحب  مادونا  النجمة  طلب  األميركي  القضاء  رد 

وهي  لوتز،  دارلين  لحساب  للبيع  الرسالة  هذه  وطرحت  مزاد.  من  عالقتهما،  لقطع   1995
تساعدها  كانت  عندما  علمها،  دون  من  الرسالة  أخذت  األميركية  للنجمة  سابقة  صديقة 

من  مجموعة  مع  للبيع  ستطرح  الرسالة  أن  المزادات  دار  وكشفت  مسكنها.  نقل  في 
إعطاء  دون  من   ،2018 يوليو  في  مقررة  عملية  خالل  بمادونا،  المرتبطة  المقتنيات 

لعالقته  ا  حدًّ توباك  وضع   ،1995 يناير  في  المؤرخة  الرسالة  هذه  وفي  محدد.  موعد 
في  صورته  على  البيضاء  البوب  نجمة  مع  ارتباطه  يؤثر  أن  يخشى  كان  ألنه  بمادونا 

أن  يومًا  أردت  »ما   ،1996 العام  ُقـتل  الذي  الشهير،  الراب  فنان  وكتب  السود.  أوساط 
ال،  مسيرتك،  على  أسود  رجل  جانب  إلى  ظهورك  يؤثر  »لن  موضحًا:  األذى«،  بك  ألحق 

بالنسبة  »لكن  وأضاف:  لالهتمام«.  وإثارة  انفتاحًا  أكثر  بذلك  تبدين  قد  العكس  على  بل 
أني  ليعني  كان  األمر  فإن  صورتي،  عن  لدي  كانت  التي  الفكرة  من  انطالًقا  وخصوصًا  لي 

إشارة  في  عليه«،  أني  أظن  كنت  ما  ألكون  ساعدوني  الذين  األشخاص  نصف  عن  أتخلى 
وتتناول  الشرطة  عنف  تدين  أغانٍ  مع  راب«  »غانغستا  مجال  في  شهرته  إلى  األرجح  على 

تقريبًا  مجهولة  الفنانيْن  بين  العالقة  وبقيت  السود.  األميركيين  قلق  كثيرًا  تثير  مسائل 
في  بذيًئا  كالمًا  استخدامها  لتفسر   2015 العام  عامًا(   59 ( مادونا  عنها  تحدثت  أن  إلى 

الشهير. ليترمان  ديفيد  برنامج  في   1994 مارس 

تعيشها  التي  السياسي  االرتباك  حالة  وسط 
على  تحافظ  أن  بنغازي  مدينة  استطاعت  البالد 
وجهه؛  على  البسمة  يضع  لليبيين  آخــر  وجــه 
مهرجان  يستعرضها  التي  الشعبية  األغنية  عبر 
شعار  تحت  األولــى  دورتــه  في  الشعبية  األغنية 
»فننا يجمعنا«، والتي حملت اسم الفنان الشعبي 
»سعد الوس«. كان الموعد يوم الثالثاء الماضي، 
حين شهدت المدينة عروضًا فنية واستعراضية، 
الهيئة  برعاية  الجاري،  أبريل   30 حتى  تستمر 
المدني  والمجتمع  والثقافة  لإلعالم  العامة 
بحضور  والمؤسسات،  الشركات  من  ومجموعة 
نخبة من المسؤولين العسكرين واألمنيين من 

بينهم آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وعضو 
بلدية  وعميد  أزغيد،  إبراهيم  النواب  مجلس 
بنغازي عبدالرحمن العبار، ورئيس الهيئة العامة 
ورئيس  نجم،  خالد  السابق  والثقافة  لإلعالم 
المهرجان خالد المحجوب، ومجموعة كبيرة من 

الفنانين الليبيين.
عرضًا  قدمت  التى  »أمــزاد«  فرق  وبمشاركة 
للفنون  »زلــة«  وفرقة  واستعراضيًا،  موسيقيًا 
الشعبية، وأطفال من الكشافة، وعرض للدراجات 
النارية، حيث رفعت مجموعة كبيرة من الفنانين 
والطرب  األنغام  أصوات  الليبية  المدن  بمختلف 

الشعبي.

 األغنية الشعبية تجوب 
شوارع بنغازي

محمد عقيلة العمامي

تسلم متنزه متخصص ثالثة دببة صغيرة، 
البلغارية،  الجبال  لوحدها في  تهيم  كانت 

ما كشفت  قواها، بحسب  فيه  لتستعيد 
وكانت  بالحيوان.  للرعاية  بفوتن«  »فير 
عثر  التي  اليتيمة،  الصغيرة  الدببة  هذه 

عليها قرويون في سلسلة جبال روردوب 
في جنوب البلد، على وشك النفوق. وقررت 

موقتًا  تسليمها  البلغارية  البيئة  وزارة 
)الجنوب(  بليتسا  حديقة  على  للقيمين 
النوع من  المتخصصة في رعاية هذا 

الحيوانات.
الصغيرة،  الدببة  أن   وتبين لالختصاصين 

وهي ذكران وأنثى، بصحة جيدة، لكنها 
تعاني اإلجهاد. ويتراوح وزن كل منها بين 
كيلوغرامين وثالثة وهي تشرب حاليًا في 

ماعز. حليب  الحديقة 
المتنزه  إيفانوف، مدير  وقال ديميتار 
الذي تديره جمعية »فير بفوتن«، »في 
90 % من الحاالت، عندما تكون الدببة 

الصغيرة وحيدة، هذا يعني أن األم 
قانونية«. غير  بطريقة  ُاصطيدت 

ملجأ للدببة اليتيمة

 التحية والشكر الى الشباب الليبيين 
االوفياء الذين قاموا بالواجب وأكثر 

اثناء زيارتي الى المانيا االسبوع 
الماضي

المفكر والسياسي الليبي
 عبد الرحمن شلقم

عملية نادرة لزرع
عضو ذكري

تمكن أطباء أميركيون ألول مرة في العالم من 
زرع عضو ذكري وكيس صفن، في تقدّم طبّي 

كبير يبشّر بتحسين حياة أشخاص كثر.
وخضع لهذه العملية جندي أميركي أصيب 

إصابة بالغة في انفجار لغم، قبل سنوات في 
أفغانستان، بحسب ما أوضح األطباء في مستشفى 

جونز هوبكينز. وأجريت العملية في 26 مارس، 
وشارك فيها تسعة جراحين متخصصين 

بالتجميل، وجراحان متخصصان بالمسالك 
البولية، واستمرت 14 ساعة.

وسبق أن أجريت عمليات لزرع عضو ذكري، 
لكنها المرّة األولى التي يزرع فيها أيضًا كيس 

الصفن.
وقال الطبيب أندور لي مدير قسم الجراحة 
التجميلية في كلية الطب في الجامعة »نحن 

متفائلون بقدرته على استعادة وظائفه الجنسية 
والبولية بشكل شبه طبيعي«.

واستفاد الجندي المصاب من عضو شخص 
أوصى بالتبرع بأعضائه بعد وفاته.
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