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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

 الهوني في محاضرة..
تاريخ الجاليات األجنبية في مدينة بنغازي

ص12

مراقبة السوق

سفينة »الكويكب«

فضاء

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
أمس األربعاء إن كبار منتجي النفط 

سيحافظون على تخفيضات اإلمدادات 
حتى نهاية 2018 مع مواصلة مراقبة 

أسواق الخام وتعديل خططهم عند الحاجة. 
وأوضح الفالح »نحن نراقب األسواق 

والتطورات فيها، وفي حال الحاجة لتغيير 
الخطط، طبعا الدول ستقوم بما سيكون 

من معطيات في السوق«. وأضاف أن أسعار 
النفط تحددها السوق، والتقلبات ليست في 

مصلحة المنتجين أو المستهلكين، حسب 
تصريحه إلى جريدة االقتصادية السعودية.

باحثون من جامعة هولندية يعكفون 
على مشروع أطلقوا عليه اسم سفينة 

»الكويكب المتطورة« يهدف لبناء 
سفينة عمالقة تشبه المدينة داخل 

كويكب مجوف، مما يمكن البشر من 
السفر بين النجوم، بالبقاء على متنها 

لعقود. ووفقا لجريدة »ديلي ميل« 
البريطانية فإن مشروع الباحثين من 

جامعة »دلفت« للتكنولوجيا، سيشمل 
إرفاق العشرات من الصواريخ بالكويكب 

لدفعه والتحكم في اتجاهه.

طائرة1374
بدون طيار

 الفريد

أطلقتها شركة صينية في وقت واحد 
محطمة الرقم العالمي المسجل

 في موسوعة جينيس

»مهاجر من الجيل الثاني، فقد هاجر والداي 
من باكستان«، هكذا عرَّف وزير 

الداخلية البريطاني الجديد 
ساجد جاويد نفسه، والذي 

يعد »فريدًا« في منصبه كونه 
من أقلية عرقية.

فجاويد ولد في روشديل، 
بمدينة مانشستر غرب 

إنجلترا، ألبوين هاجرا إلى 
المملكة المتحدة عندما 
كان في سن الـ17 

من عمره بحثًا عن 
عمل.

وصف نفسه 
بأنه »مسلم ال 

يمارس الطقوس 
الدينية«، درس 

السياسة واالقتصاد في 
جامعة إكستر، ليتقلد بعدها 

حقائب وزارية مهمة 
وهي »الثقافة والرياضة، 

واألعمال، والحكومة 
المحلية«، فهل ينجح 

أول وزير داخلية مسلم 
في بريطانيا؟

االتحاد العربي 
يتراجع ويضم 

»العميد« 
و»األهلي بنغازي«

راديو الوسط

املفوضية: قادرون على تنظيمها في أي وقت
مصيرها  يــزال  ال  التي  االنتخابات  تبدأ  أن  قبل 
مجهواًل، أقدم تنظيم »داعش« اإلرهابي من خالل 
عناصره االنغماسية على استهداف المفوضية العليا 
هذا  أن  يؤكد  ما  وهو  األربعاء،  يوم  لالنتخابات 
األخرى  التنظيمات  من  وغيره  اإلرهابي  التنظيم 
تخشى االنتخابات والتداول السلمي للسلطة، ألنه 
وممارسة  البغدادي  بكر  أبو  مبايعة  من  يحرمها 
سطوة دموية متوحشة على السكان كما رأينا في 
وأكدت  سورية،  من  وأجــزاء  الموصل  وفي  سرت 
أصوات سياسية عدة أن هذا الهجوم يفرض على 
مجلس النواب الذي دانه اإلسراع في إصدار قانون 
االنتخابات واالستفتاء على الدستور، وهي اإلجراءات 
وكشفت  المجلس،  رهينة  تزال  ال  التي  التشريعية 
وكالة »أعماق« الذراع اإلعالمية لتنظيم »داعش« 
عن تفاصيل وأسماء منفذي التفجير اإلرهابي الذي 
استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
في غوط الشعال بالعاصمة طرابلس صباح األربعاء، 
موظفي  بين  والجرحى  القتلى  من  عــددًا  وخّلف 

المفوضية ورجال الشرطة.
أبوأيوب  »االنغماسيين  إن  »أعــمــاق«  وقالت   
وأبوتوفيق« هما من نفذا الهجوم الذي استهدف 
حمايتها  عناصر  مع  اشتبكا  »حيث  المفوضية  مقر 
قبل... الدخول إليها، فأعمال في العاملين بها قتاًل 
أن  بعد  الناسفتين  سترتيهما  فجّرا  ثم  وتنكياًل 
نفدت ذخيرتهما، وكانت حصيلة العملية 15 قتياًل 
فيها  والعاملين  المفوضية  حماية  من  األقل  على 

وإصابة آخرين«. 
نُفذت  العملية  إن  اإلرهــابــي  التنظيم  وقــال 
»استجابة لنداء الشيخ أبي الحسن المهاجر« الذي 
الشركية  االنتخابات  مراكز  بـ»استهداف  طالب 
حسابات  تداولته  منشور  بحسب  لها«،  والداعين 
موالية للتنظيم على منصات التواصل االجتماعي. 
وأسفر الهجوم اإلرهابي عن تضرر أجزاء كبيرة من 
مقر المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات واحتراق 

أجزاء من المبنى اإلداري للمقر. 
الداخلية في حكومة  المفوض بوزارة  فيما قال 
إن  عاشور،  عبدالسالم  العميد  الوطني،  الوفاق 
جنسية المهاجمين غير معروفة حتى اآلن، مؤكدًا 
الشأن«.  هذا  في  تحقق  أمنية  أجهزة  »هناك  أن 

الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وأعلن 
الحداد العام في البالد على ضحايا الهجوم اإلرهابي، 
وعقد اجتماعًا طارئًا مع القيادات األمنية والعسكرية 

في العاصمة لبحث الموقف األمني بعد الهجوم.
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  ونعت 
الذي  االنتحاري  التفجير  في  قتلوا  الذين  موظفيها 
بطرابلس.  الشعال  غــوط  في  مقرها  استهدف 
صفحتها  عبر  صادر  بيان  في  المفوضية،  ونشرت 
موظفيها  من   13 أسماء  بـ»فيسبوك«،  الرسمية 
ضحايا التفجير اإلرهابي، قتلى التفجير، وأعربت في 
بيان لها عن »حزنها العميق إزاء هذا الهجوم الغادر 
ومكتسباتهم  الليبيين  لكل  استهداف  هو  والذي 
واألمــان  األمــن  نحو  وتطلعاتهم  الديمقراطية 
في  قدمًا  »ماضية  أنها  وأكــدت  واالســتــقــرار«. 
انتخابات حرة نزيهة  الوطنية عبر  تحقيق رسالتها 

إلى  مشيرة  للسلطة«،  السلمي  التداول  تضمن 
أهداف  تحقيق  على  وإصــرارًا  عزمًا  »ستزداد  أنها 
الفصل  كلمتهم  قالوا  الذين  الليبيين  وطموحات 
الناخبين  سجل  في  ناخبًا   2,438,769 بتسجيل 
استعدادًا للعملية االنتخابية المقبلة«. من جانبها 

استنكارها  عن  عدة  وغربية  عربية  دول  أعربت 
»اعتداء على حق  أنه  »اإلرهابي«، مؤكدة  الهجوم 
الشعب الليبي في األمن واالستقرار«. وطالبت مصر 
المجتمع الدولي بضرورة االضطالع بدوره لتجفيف 
لمحاوالت  والتصدي  »اإلرهابيين«،  تمويل  منابع 
تهريب السالح إلى ليبيا وهو ما جددته السعودية، 

قائلة إنها تقف إلى جانب الضحايا.
أما الجزائر، فأكدت أنها »ساندت وال تزال جهود 
البرلمان  إليه  أشار  ما  ليبيا«، وهو  السلم في  إقرار 
ما  ضد  الليبي  الشعب  »مع  يقف  إنه  قائاًل  العربي 
يقدروا  لن  »اإلرهابيين  إن  فرنسا  وقالت  يهدده«. 
المملكة  أكدت  فيما  الليبيين«،  إرادة  إحباط  على 
المتحدة أنها »ملتزمة بدعم الليبيين كافة«، فيما 

طالبت إيطاليا بـ»مالحقة المجرمين«.
جددت  كما  إيطاليا،  عنه  عبرت  نفسه  الموقف 

السفارة األميركية لدى ليبيا دعمها غسان سالمة.
بـ»إجراء  بيان  في  األوروبـــي  االتحاد  وطالب 
أن »االنتخابات  الهجوم«، مشددًا على  تحقيق في 
الهجوم  أمر أساسي إلقامة حكم مستقر«.. وأسفر 
اإلرهابي عن تضرر أجزاء كبيرة من مقر المفوضية 
الوطنية العليا لالنتخابات واحتراق أجزاء من المبنى 
اإلداري للمقر. وفي أول ظهور له بعد الهجوم قال 
رئيس المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، عماد 
ولم  محفوظة  الناخبين  بيانات  جميع  إن  السايح، 
مؤتمر  في  السايح  وأضــاف  العبث.  أيدي  تصلها 
قوية  زالت  ما  المفوضية  أن  األربعاء  ظهر  صحفي 
الحادث  ــرح  وط االنتخابات.  تنظيم  وتستطيع 
اإلرهابي تساؤالت حول ما إذا كان تفجير المفوضية 
تنظيم  به  ــِرف  عُ ــذي  ال العنف  لمسلسل  بداية 

»داعش« حين تلحق به الهزيمة؟

»داعش« يستهدف االنتخابات ويضرب في قلب العاصمة

دول عربية وغربية 
استنكارها  تعرب عن 

»اإلرهابي« للهجوم 

 ذهب

طرابلس - القاهرة - الوسط

إيمان العاصي:
وفاة والدتي تعكر 

صفو حياتي في 
املسلسل

ثقافة

واقع  عن  يبحثون  ليبيا  عمال  يزال  ال 
مغاير، وسط غضب مكتوم على تردي 
األوضاع المعيشية التي صادفت عيدهم 
هذا العام، وهم يبحثون عن أمل لتجاوز 
الصعوبات االقتصادية والسياسية ومن 
ثمّ االجتماعية، وصواًل إلى استحقاقات 
عمالية باستطاعتها تحقيق الطموحات 
الفترة  خالل  رفعوها  التي  والمطالب 

الماضية.
وكغيرهم من قطاعات الدولة، يعاني 
بالمصارف  السيولة  نقص  من  العمال 
لم  فيما  األسعار،  وارتفاع  التجارية، 
موظف  مليون  من  أكثر  رواتب  تصرف 
وقت  في  أشهر،  أربعة  منذ  حكومي 
الليبيين  البطالة بين  وصل فيه معدل 
سياسات  مع  تزامنت  حيث   ،25% إلى 
لتقليص  الــدولــة  اتخذتها  تقشفية 
اإلنفاق وللمحافظة على المالية العامة.
األمر نفسه كشفه رئيس اتحاد عمال 
تصريح  في  التيمي،  عبدالسالم  ليبيا 
تجاوب  عدم  أشار  حيث  »الوسط«،  إلى 
المطالب  مــع  المتعاقبة  الحكومات 
العمالية السابقة والحالية، التي تمثلت 
الرواتب  ــادة  وزي الصحي  التأمين  في 
لمواجهة الغالء، ووقف الفصل التعسفي.
تتوزع المعاناة بين ابتزاز وتهديدات 
القطاع  في  العاملين  حياة  وتعرض 
تأخر  عــن  فضاًل  للخطر،  الحكومي 
الرواتب، فإن القطاع الخاص تجاوز تلك 

العقبات، لكنّ غياب العقود والضمانات 
مع  مــحــاذاة  فــي  تضعهم  للعاملين 

القطاع العام.
يضاف إلى ما سبق تداعيات الصراع 
خلفت  التي  واالنقسامات،  العسكري 
تعطيل  إلى  ينجرف  تارة  عماليًا  واقعًا 
أخرى  ــارة  وت حقوقه،  النتزاع  اإلنتاج 
تشهد  أن  إلى  الواقع  بمسايرة  يرضى 
ليبيا استقرارًا قريبًا.  نقطة أخرى تزيد 
عمال  ألوضــاع  بالنسبة  قتامة  ــور  األم
يتحدث  ممثل  إلى  بحاجة  الذين  ليبيا 
التيمي  عنها  تحدث  حقوقهم،  عــن 
منهما  كل  للعمال،  اتحادين  بـ»وجود 

في  موجود  أحدهما  الشرعية،  يدعي 
بنغازي،  في  واآلخر  طرابلس،  العاصمة 
إداريــة  ومقرات  نشاطه  منهما  ولكل 
وفروع في مختلف أنحاء البالد«. الصورة 
للطبقة  مضيًئا  تاريخًا  أعقبت  السابقة 
أول  وقع  عندما   ،1928 منذ  العاملة 
االحتالل  إبان  لبيبا،  في  عمالي  إضراب 
بالتحديد،  العام  ذلك  وفي  اإليطالي 
أجور  تقليص  اإليطالية  الموانئ  قررت 
وهو   ،15% بنسبة  الليبيين  العاملين 
عن  وأضربوا  العمال  رفضه  الذي  األمر 

العمل حتى ُأعيدت لهم حقوقهم.
تفاصيل ص 8

< آثار التفجير اإلرهابى  بمقر المفوضية العليا لالنتخابات في طرابلس أمس األربعاء 

الجزائر والكونغو 
تستحدثان آلية للتشاور 

حول امللف الليبي
للتشاور  آلية  والكونغو  الجزائر  استحدثت 
المحافل  في  المواقف  وتنسيق  السياسي 
مكافحة  واألفريقية، حول قضايا  األممية 

الليبي  والملفين  السرية  والهجرة  اإلرهاب 
والمالي. وقال نائب رئيس الوزراء وزير 

اإلقليمي  واالندماج  الخارجية  الشؤون 
ليونارد  الديمقراطية،  كونغو  لجمهورية 

شي أوكيتوندو خالل زيارته األخيرة 
اتفاق استحداث  البلدين وقَّعا  إن  للجزائر، 

لجنة خاصة لوضع إطار تشاور منتظم 
من أجل انسجام وجهات النظر على 

السيما  واإلقليمي،  الدولي  الصعيدين 
الليبي.  الملف  على  يعمالن  وأنهما 

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية 
القادر مساهل، إن  الجزائري عبد 

لوجهات  واسع  بتبادل  المحادثات »سمحت 
التي تستوقفنا في  المسائل  النظر حول 
أو في منطقتنا، خاصة  الجنوبية  أفريقيا 
ليبيا ومالي، ومحاربة اإلرهاب أو ظاهرة 

اجتماع  الشرعية«، وفي ختام  الهجرة غير 
18 أبريل الماضي بأديس أبابا،  لها يوم 

البلدان  المشاركون على أهمية دور  اتفق 
المجاورة لليبيا في البحث عن حل دائم، 
اإلقليمي لألزمة، ال  التأثير  إلى  مشيرين 

األسلحة  باألمن وتدفق  يتعلق  فيما  سيما 
والمهاجرين.

قشــوط.. رقم جديــد في ســـجل خطـــــف الصحفيـــني 

 »ابن الحرام« يسيء للقذافي.. والقضاء يمنع تداول الكتاب
إلثارة  مناسبة  مادة  رحيلهم،  بعد  حتى  والحكام،  الزعماء  يظل 
حول  الجدل  إثارة  في  مصري  كاتب  تسبب  ومؤخرًا  دومًا،  الجدل 

عالقته - المزعومة - بمعمر القذافي.
في  السبت،  حكمًا،  المصرية  العجوزة  جنح  محكمة  وأصــدرت 
الدعوى رقم 10151 على الكاتب المصري أنيس الدغيدي ومكتبة 
الليبي  الزعيم  عن  مسيئًا  كتابًا  نشرهما  إثر  الصغير«،  »مدبولي 

الراحل بعنوان »حكايتي مع ابن الحرام«.
وأوضح، محامي عائلة القذافي، أن الدكتورة هناء معمر القذافي 
هي من رفعت الدعوى، بطلب من عائلتها في مارس 2018، نظرًا 

للتشويه والمغالطات التي احتواها الكتاب حول شخصية أبيها.
وجاء قرار المحكمة المصرية بغرامة قدرها 10 آالف جنيه لكل 
والمكتبات  النشر  دور  من  الكتاب  بجمع  وإلزامهم  الطرفين  من 

وعدم تداوله، نظرًا لكونه محل جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعد الدغيدي أحد الوجوه المألوفة في قناة »الليبية الفضائية« 
كداعم  نفسه  مقدمًا  2011م،  فبراير  منذ  ومتكرر  مستمر  بشكل 
صهيونية  مؤامرة  »فبراير  بـ  تسمى  ما  أن  معتبرًا  للقذافي، 
وقناة  القناة  ذات  على  له  أرشيفي  فيديو  لمقطع  وفقًا  أميركية«، 

»الجماهيرية«.
كما أصدر سنة 2010 كتابًا مجد فيه العقيد القذافي واختار له 
اسم »جنرال الحرية«، قبل أن يعود ويصفه بـ»اليهودي واللقيط« 

في كتابه األخير.
الجدل،  الدغيدي  فيها  يثير  التي  األولــى  المرة  ليست  وهذه 
فسابقًا ادعى أنه التقى الراحل صدام حسين ألكثر من مرة، وذلك 
بعد العام 2006، الذي ُأعدم فيه الرئيس العراقي، مدعيًا أن صدام 
العربية  المملكة  في  كانت  فيها  التقيا  مرة  آخر  وأن  حيًا،  زال  ما 

السعودية، العام 2016!. < القذافي
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»فيسبوك« يتجسس على املشتركني بموافقتهم

ميزة  »فيسبوك«  لشركة  المملوك  آب«  »واتس  تطبيق  أطلق 
جديدة تحمل اسم »Restrict Group« لجميع مستخدمى تطبيق 
 ،»Windows Phone الرسائل من هواتف »iOS«، و»Android و 
األعضاء  لتقييد  صالحيات  المجموعة  مدير  تمنح  ميزة  وهى 
مقاطع  أو  فوتوغرافية  أو صور  نصية  رسائل  إرسال  اآلخرين من 

فيديو أو صور »GIF« أو مستندات أو رسائل صوتية.
ووفقا لموقع »WABetaInfo« يحتاج المستخدم لتحميل التحديث 
الذى يحمل إصدار رقم »Android 2.18.132« من أجل االستفادة 
فى  مرة  ألول  رصدها  تم  والتى  الجديدة،  »الجروبات«  ميزة  من 

ديسمبر الماضى داخل »إعدادات الخصوصية« فى نسخة البيتا.
المجموعة  وصف  تعديل  عادة  المشاركين  لجميع  ويمكن 
الميزة فى  تقييد هذه  للمسؤول  يمكن  النهاية  فى  لكن  ورمزها 
المجموعة،  الحالى مما يمنع أى شخص من تعديل وصف  الوقت 
»إعدادات  داخل  من  األمر  هذا  إلدارة  اآلن  التطبيق  يسمح  إذ 

المسؤول«، وهو خيار جديد للمشرف فقط.
من الجدير بالذكر أن تطبيق »واتس آب« يمتلك اآلن ما يقرب 
من  بأكثر  التطبيق  ويتوفر  العالم،  حول  مستخدم  مليار   1.5 من 

50 لغة مختلفة حول العالم وبـ 10 لغات هندية.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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باللغة  أغنية   »ZeKo« الليبي  ــراب  ال مغني  نشر 
حظيت  التي  ــالم«،  س »رســالــة  بعنوان  األلمانية 
األشهر  الفيديو  مقاطع  موقع  عبر  كبيرة  بمتابعة 

»يوتيوب«.

عن  وتحدثت  ألمانيا،  في  تصويرها  جرى  األغنية 
وجــاءت  الــســالم،  رسالة  كونه  اإلســالمــي  الدين 
الموسيقى والمناطق التي جرى فيها التصوير معبرة 

عن مضمون األغنية.

»رسالة سالم ليبية« بـ »األملانية« 

أطلقها »ZeKo« على يوتيوب

خليك سيد كلمتك موطاعة***وتزيد ترفعك يبقى نباك شهير
واللى قبل هايب دعكته وصراعه***ايطيع ويبقى فى ذراك اجير
وبسبلة انك داير خطوط زراعة***اتضيق بياح اهلل بالتحجير

أعلن مجموعة من المدونين، الرافضين لخطاب العنف والكراهية، تأسيسهم 
شبكة خاصة بالمدونين الليبيين لتكون كيانا مستقال يعنى بالمبادئ الفاضلة 

واألهداف التي تحترم حرية التعبير واحترام وقبول الرأي اآلخر.
وتفاعل رواد الصفحات الليبية على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« مع 

شبكة المدونين، معلقين اآلمال على أن تساهم الشبكة في عدم التعدي على 
الحقوق والحريات الشخصية وعدم استخدام األلفاظ النابية من قذف وسب 
وشتم وتشهير وتخوين، وااللتزام بالدقة والنزاهة والموضوعية في الطرح.

#شبكة_املدونني_الليبيني

ميزة جديدة من »واتس آب« ملشرفى املجموعات

أطلق تطبيق »سناب  األول منها،  الجيل  رغم فشل 
الموصولة  النظارات  من  جديدا  نموذجا  تشات« 

يمكنها التصوير والتسجيل.
وباتت النظارات المعروفة باسم »سبكتكلز 2.0«، 
»مريحة أكثر ومقاومة للمياه« على ما جاء في بيان 
المعروف  للتطبيق  األم  الشركة  صادر عن »سناب« 
برسائله العابرة والمستخدم جدا من قبل المراهقين، 

حسب »فرانس برس«.
سعرها  البالغ  هذه  الشمس  ونظارات 

عن  دوالرا  بـ20  أغلى  دوالرا   150
النموذج السابق، وتسمح بالتقاط 
وتسجيل  فيديو  وأشرطة  صور 

الصوت.
األول  النموذج  وكــان 
من »سبكتكلز« طرح في 
خريف العام 2016 وبيعت 
منه  نسخة  ألـــف   150

الشركة. لكن  بحسب 
إلى  ــارت  أش الصحف 
النسخ  ماليين  مئات 

التي لم تبع.
التي  »ســنــاب«  تحقق  ولــم 

المقبل  األسبوع  الفصلية  نتائجها  تنشر 
في  تشات«  »سناب  وكانت  اآلن،  حتى  ــاح  أرب أي 
بعد  تطورت  أنها  إال  تواصل،  وسيلة  مجرد  البداية 
واألخبار  الفيديو  يشمل  نقاال  تطبيقا  لتصبح  ذلك 

ومضامين أخرى.

نظارة جديدة 
من »سناب تشات«

أقيم حفل إشهار كتاب »روائع السينما«، بالعاصمة األردنية، عمان، لمؤلفه الناقد السينمائي محمود 
الزواوي، وقال الناقد السينمائي عدنان مدانات: »يعد كتاب روائع السينما مرجعا مفيدا وموثوقا 

لألفالم، إذ يعين المشاهد على اختيار الفيلم الذي ينوي مشاهدته«.
وأضاف: »الالفت في تجربة الناقد الزواوي أنه ال يعتمد أبدا على انطباعاته الشخصية في اختيار 
األفالم، بل يعود إلى أكثر من مصدر، سواء إحصاءات شبابيك التذاكر، أو آراء أبرز النقاد، أو االعتماد 
على قوائم األفالم العالمية المتخصصة في اختياره، ثم إلى مشاهدته للفيلم«، وبين مدانات أن 
الزواوي »يعتمد في تجربته على المعلومات في كتابته عن الفيلم، إذ يضعك بجميع الظروف التي 

أحاطت بالفيلم منذ بدء الفيلم حتى عرضه«.
فيما يذهب المؤلف السينمائي الزواوي في كتابه إلى عرض 
األميركية  السينما  نتاجات  من  فيلم  لمئة  وتعريف  وتحليل 
العلمي  الخيال  أفالم  بين  تتنوع  والهوليوودية،  المستقلة 
والحركة والمغامرات التي تجمع بين التميز التقني وضخامة 
اإليرادات  في  تنعكس  التي  الجماهيرية  والشعبية  اإلنتاج 
وهو  التذاكر  شباك  على  األفالم  لهذه  القياسية  العالمية 
اللون المهيمن على صاالت العرض السينمائي في سائر 

أنحاء العالم، المنجزة بين العامين 2014 و 2016.
ورأى الزواوي أن إضافة عشرة أفالم متميزة أخرى على 
الكتاب من سنين سابقة تمثل نقلة نوعية  محتويات 
للسلسلة، خاصة أنها تمتلك مكانتها الفنية المرموقة، 
فضال عن كونها استجابة لطلب القراء وعشاق السينما، 

بالمعلومات  ثري  الكتاب  »إن  الــزواوي:  قال  السياق،  هذا  وفي 
األساسية المتعلقة بهذه األفالم، بما في ذلك أسماء ممثليها الرئيسيين ومخرجيها 

وكتابها وبعض الفنيين المشتركين فيها وملخص لقصصها وتقويم ألهم ما يميزها على 
الصعيدين الجمالي والدرامي«، ولفت المؤلف إلى أن الكتاب يحتوي على أهم عروض 
الجوائز السينمائية، إلى جانب بعض المعلومات المشوقة والمثيرة لالهتمام المتعلقة 
بالظروف والمفارقات المحيطة بإنتاج هذه األفالم بحيث يتم تقديم صورة متكاملة 

تغطي الجوانب المختلفة لهذه األفالم.

بموجبه  ستعمد  اتفاق  عن  و»تويتر«  »ديــزنــي«  أعلنت 
مضامين  ابتكار  إلى  الترفيه،  مجال  في  العمالقة  الشركة، 
للشبكة االجتماعية، بما يشمل خصوصا برامج من قناة »آي 

إس بي إن« الرياضية التابعة لـ»ديزني«.
خصوصا  سيشمل  المحتوى  أن  مشترك،  بيان  في  وجاء 
عروض  خالل  األسبوع،  هذا  نسقها  سيكشف  مباشرة  برامج 

عدة موجهة للمروجين.
نشرت  التي  لـ»تويتر«  كبيرة  أهمية  ترتدي  الشراكة  هذه 
أخيرا أول تقريرين ربعيين لها يظهران أرباحا وتحاول تعزيز 

نموذجها االقتصادي حاليا.
وحققت قيمة أسهم الشبكة االجتماعية ارتفاعا اإلثنين، إذ 
سجلت عند اإلغالق ازديادا بنسبة 4.52 % إلى 30.31 دوالرا 

في سوق تشهد تراجعا بنسبة 0.61 %.
كذلك ستقدم »ديزني« مضامين فيديو من إنتاج شركات 
»مارفل«  بي سي« وشركة  »إيه  بينها  لها، من  تابعة  أخرى 

لإلنتاج، وفق البيان.
شؤون  المكلف  »تويتر«  رئيس  نائب  ديريال،  ماثيو  وقال 
الشراكة  هذه  إن  البيان،  أوردهــا  تصريحات  في  الشراكات 
»خطوة كبيرة إلى األمام على صعيد تنمية مضامين الفيديو 

التي نقدمها«.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● مهاجرون غير شرعيين يلعبون كرة القدم على شاطئ العاصمة طرابلس.

كلمة1000

موفقون بإذن اهلل، أتمنى استكمال 
مشواركم في المجال الصحيح وأنا أول 

الداعمين.

 سمحة العشيرهة

بالتوفيق للزمالء، ولكن مطلوب ميثاق 
شرف يلتزم به الجميع.

Mohammed Alcave

»روائع السينما« .. أرشيف ألهم األفالم العربية

نعم، نحتاج لهكذا منبر، 
خطابه اإلعالمي بعيد 
عن الكراهية والعنف، 
وأساسه تقبل الرأي 

اآلخر واالحتواء. نتمنى 
لكم التوفيق ولليبيا 

المحبة والسالم.

 Sonds Libya 

خطوة رائعة، هذا ما 
تحتاجه ليبيا، حرية رأي 

وتعبير ودفاع على القضايا 
الوطنية وحقوق الناس 
وممارسة النقد البناء 

والحرية المسؤولة لبناء فكر 
وتغيير الواقع إلى أفضل، 

موفقين.
 

    Esam Elgillay 

يجب أن تكون الشبكة 
كيانا مفتوحا لكل مدون 

وفتح الحوار والنقاش 
وتبادل وجهات النظر 

للوصول إلى كيان حقيقي 
يضمن حقوق المدون 
ويحدد له واجباته في 
إطار قانوني يحترم 

الجميع.

Muad Libya

تثير تسريبات بيانات المستخدمين على 
»فيسبوك«،  االجتماعى  التواصل  موقع 
شبكة  فى  للثقة  وفقدان  عالمية  أزمة 
فرض  الــذى  األمــر  العمالقة،  التواصل 
عدة أسئلة بخصوص األمان أمام الجميع 
وهى »هل تجرأ أحدنا على قراءة شروط 
استخدام موقع »فيسبوك« عند االشتراك 
البيانات  سياسة  أحدكم  قرأ  وهل  فيه؟ 
يجمعها  التى  والمعلومات  الموقع  فى 
فيسبوك عنك وكيفية استخدامه لهذه 

المعلومات؟.
ومع طرح تلك األسئلة جاءت اإلجابة، 
بالطبع، يمكن الجزم أن أكثرنا لم يطلع 
شروط  صفحة  أن  العلم  مع  عليها، 
الخدمة ال تتضمن أكثر من 3200 كلمة 
صفحة  لكن  كلمة،   3196 وتحديدا 
ال  عدد  إلى  ستجرك  البيانات  استخدام 
لن  أحدا  أن  بحيث  الكلمات  من  متناه 
الموجودة  الصفحات  كل  بقراءة  يرغب 
فيه باعتبار أن »ليس لديه شيئا يخفيه«.
ويــوضــح إنــفــوجــراف أعــدتــه شبكة 
البيانات  أن  اإلخبارية،  نيوز«  »سكاى 
الشخصية للمستخدمين هى الثمن الذى 
الموقع  فى  االشتراك  مقابل  يدفعونه 
مشيرا  وخدماته،  »فيسبوك«،  المجانى 

تطبيق  مؤسس  أعلن  مؤخرا،  أنه  إلى 
من  استقالته  كوم،  جان  آب«،  »واتس 
خالل منشور له على موقع »فيس بوك«، 
قائال: »لقد حان وقت المغادرة، لقد كنت 
محظوظا بالعمل مع هذا الفريق الصغير 
هائل  عدد  يستخدمه  تطبيق  لتقديم 
من األشخاص فى جميع أنحاء العالم«، 
مضيفا أنه يغادر فى وقت يستخدم فيه 
الناس تطبيق »واتس آب«، بطرق أكثر 

بكثير مما كان يتصوره.
منصبه  عــن  ــوم«،  »كـ تخلي  وجــاء 
بسبب  »فيسبوك«،  إدارة  مجلس  فى 
استخدام  طريقة  على  موافقته  عدم 
الشخصية  للبيانات  »فــيــســبــوك«، 
مــحــاوالت  ــك  ــذل وك للمستخدمين، 
تشفير  مستوى  تقليل  »فيسبوك«، 
مؤسس  علق  المقابل،  فى  البيانات، 
المالكة  »فيسبوك«،  شركة  ورئيس 
زوكربيرج،  آب«، مارك  لتطبيق »واتس 
ممتن  »أنا  بقوله،  كوم،  استقالة  على 
العالم  لمساعدة  بفعله  قمت  لكل شئ 
إياه  علمتنى  شئ  ولكل  التواصل  على 
نقل  على  وقدرته  التشفير  وخصوصا 
ووضعها  المركزية  األنظمة  من  القوة 
القيم ستظل  وهذه  الناس،  أيدى  بين 

دائما فى قلب )واتس آب(«، وهى تقريبا 
نفس الكلمات التى صرح بها إثر استقالة 
آب«،  ـــ»واتــس  ل المؤسس  الشريك 
بريان أكتون، الذى ذهب إلى أبعد من 
بالطلب   ،2017 سبتمبر  فى  االستقالة 
من المشاركين والمستهلكين مقاطعة 
»تويتر«  على  بحملة  ــوك«،  ب »فيس 

تحمل وسم »إلغاء فيس بوك«.

تحت  تضعف  بــوك«  »فيس  أن  غير 
ضغط من أجل الحصول على المال من 
هذ التطبيق، الذى بلغ عدد المستخدمين 
الشهريين له حوالى 1.5 مليار شخص، 
واتخذت »فيس بوك« المالكة للتطبيق 
آب«،  »واتس  قيم  عن  تبتعد  خطوات 
وعدم  الخصوصية  على  الحفاظ  فى 
وجود اإلعالنات، وفى عام 2016، أعلنت 

»واتس آب«، أنها بصدد البدء بمشاركة 
فيها  بما  المستخدمين،  بيانات  بعض 
ــوك«،  ب الــهــواتــف، مــع »فيس  أرقـــام 
وهى الخطوة التى لم تلق قبوال ولقيت 
المشرعين  قبل  من  واسعة  معارضة 
»فيسبوك«  أمــروا  الذين  األوروبيين 
مستخدمى  من  البيانات  جمع  بوقف 

»واتس آب«، وغرمت الشركة.
على أى حال، يبدو أن التوتر أخذ يشق 
طريقه للعالقة بين مؤسس »فيسبوك« 
مارك زوكربيرج، ومؤسس »واتس آب« 
التى  التشفير،  جان كوم، بشأن مسألة 
تضمن بقاء الرسائل النصية مشفرة وال 
االطالع  الخارج  من  ألى شخص  يمكن 
عليها، سواء »فيسبوك« أو »واتس آب«، 
فى  التنفيذيون  المسؤولون  ويعتقد 
»واتس آب«، أن رغبة »فيسبوك«، فى 
األعمال  لقطاع  بالنسبة  األمور  تسهيل 
الستخدام أدوات »واتس آب«، تقتضى 
تخفيف التشفير فى »واتس آب«، والجانب 
اآلخر من العملية يعنى أن »فيسبوك« 
غير معنية بمسألة الخصوصية وبياناتك 
الشخصية  بياناتك  فبيع  الشخصية، 
لطرف ثالث يضح مليارات الدوالرات إلى 

جيب الشركة العمالقة.

شراكة جديدة بني »ديزني« و »تويتر«

هل قرأ أحدكم شروطه قبل االشتراك؟
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نهب أموال وعائدات الدولة يصب لصالح مجموعة ضيقة من األطراف أكثر من أي وقت مضى

المدن  في  المسلحة  المجموعات  تنامي  أثــار 
عملية  شهدت  التي  طرابلس،  خاصة  الليبية، 
إرهابية األربعاء، كانت واحدة من سلسلة هجمات 
تكررت في الشرق والغرب على حدٍ سواء، فضاًل 
تطورت  والتنكيل،  االختطاف  تنامي ظاهرة  عن 

فيها كافة المجموعات المسلحة.
دراسة حديثة أعدها المعهد األلماني للشؤون 
عن  عمًقا  أكثر  بشل  تحدثت  واألمنية،  الدولية 
تأثير المجموعات المسلحة في ليبيا على العملية 
أيضًا  ذهبت  حين  واالقتصادية،  السياسية 
في  الوطني  الوفاق  حكومة  إنشاء  منذ  أنه  إلى 
فرضت   ،2016 مارس  في  طرابلس،  العاصمة 
سيطرتها  المسلحة  المجموعات  من  حفنة 
العاصمة، ووقعت طرابلس تحت  تدريجيًا على 
رئيسة، سمتها  أربع مجموعات مسلحة  سيطرة 

الدراسة »كارتل ميليشيات طرابلس«.
الخر،  وولفرام  الباحث،  الدراسة  معد  وقال 
وتحولت  تدريجيًا  نمت  المجموعات  تلك  إن 
السياسة  أعمال  في  تمتد  إجرامية  شبكات  إلى 
أموال  »نهب  أن  إلى  الفتًا  واإلدارة،  واالقتصاد 
المميزة  العالمات  من  وهي  الدولة،  وعائدات 
لصالح  يصب  ليبيا،  في  السياسي  لالقتصاد 
مجموعة ضيقة من األطراف، أكثر من أي وقت 

مضى«.
جرى  التي  ــرى،  األخـ المجموعات  وتعمد 
موازين  تغيير  إلى  الترتيب،  هذا  من  إقصاؤها 
القوى في طرابلس بالقوة، ولهذا رأت الدراسة 
أن هناك حاجة ملحة لترتيبات أمنية جديدة في 
العاصمة، لتجنب تجدد الصراع، وتهيئة األجواء 

لتسوية سياسية أوسع وأشمل.
»المجلس  إن  األلمانية  الــدراســة  وقالت 
مختارة  مسلحة  مجموعات  على  اعتمد  الرئاسي 
من طرابلس ومصراتة من أجل تأمين نفسه«، 
الغربية  والقوى  المتحدة  »األمم  أن  إلى  الفتًا 
لطالما حثت المجلس الرئاسي على االنتقال إلى 
أن  رغم  األرض،  على  الحقائق  ووضع  العاصمة 
المجلس ال يرأس أي مجموعات مسلحة نظامية 

يستطيع بها حماية نفسه«.
للجدل  مثيرة  كانت  الخطوة  »تلك  أن  ورأت 
الليبي،  السياسي  االتفاق  فشل  في  وساهمت 
إلى  الفتًا   ،»2015 العام  نهاية  في  الموقع 
المقاطعين  األعضاء  اثنين من  عودة  »استحالة 
في  االجــتــمــاعــات  ــى  إل لالنضمام  المجلس 

طرابلس«.
المجلس  وصــول  تال  الــذي  العام  وخــالل 
إن  الدراسة  قالت  طرابلس،  إلى  الرئاسي 
التي  المسلحة،  المجموعات  من  »حفنة 
في  شرعت  الرئاسي،  المجلس  إنشاء  دعمت 
العاصمة،  معظم  على  تدريجيًا  السيطرة 
من  سلسلة  خــالل  من  المنافسين  وطــرد 
حظيت  الوقت،  ذلــك  ومنذ  االشتباكات«. 
على  الدراسة،  بحسب  الصغيرة،  الحفنة  تلك 
على  والنفوذ  التأثير  من  مسبوقة  غير  درجة 

طرابلس. في  الحكومية  المؤسسات 

أربع »ميليشيات«
أربــع  أكــبــر  أن  األلمانية  ــة  ــدراس ال ذكـــرت 
»كتيبة  هي  العاصمة  على  تسيطر  مجموعات 
التاجوري،  هيثم  بقيادة  طرابلس«  ــوار  ث
قــدور،  عائلة  بقيادة  النواصي«،  و»كتيبة 
عبدالرؤوف  بقيادة  الخاصة  ــردع  ال ــوات  وق
كارة، ووحدة »أبو سليم« التابعة لجهاز األمن 

الككلي. عبدالغني  بقيادة  المركزي، 
المشهد  تحول  عــن  ــدراســة  ال وتحدثت 
من  معقد  »خليط  من  طرابلس،  في  األمني 
من  عدد  احتكار  إلى  المسلحة  المجموعات 
في  ساهم  ما  وهــو  الكبرى«،  الميليشيات 
نسبة  إلى  بالنسبة  األمني  الوضع  تحسين 

المواطنين. كبيرة من 
المتحدة  »األمـــم  أن  ــى  إل أيــضًــا  ولفتت 
ضمنيًا  دعمت  والتي  الغربية،  والسفارات 
الموالية  التوسع السريع للمجموعات المسلحة 
ثقتهم  عن  أعربوا  الوطني،  الوفاق  لحكومة 
القائم، وبدؤوا تدريجيًا في العودة  في الوضع 
أن  من  حذرت  الدراسة  لكن  العاصمة«،  إلى 
يهدد  العاصمة«  ميليشيات  »كارتل  سمته  ما 
للوساطة  المتحدة  األمــم  مساعي  بإفشال 
بإشعال  وينذر  سياسية،  تسوية  إلى  والتوصل 

صراع أكبر على طرابلس.

ظهور الـ»كارتل«
الـ»كارتل«، وقالت  الدراسة ظهور هذا  وتابعت 
الرئاسي  المجلس  وصول  مع  كانت  البداية  إن 
المجموعات  بعض  أعلنت  حينها  طرابلس،  إلى 
رفضت  بينما  بدعمه،  التزامها  المسلحة 
المجموعات الموالية لـ»المؤتمر الوطني العام« 
المنتخب في 2012 وحكومته، المجلس الرئاسي 

بزعم أنه »مفروض من الخارج«.
مصراتة  من  »مجموعات  أن  إلــى  ولفتت 
انضمت جزئيًا إلى قيادات المدينة السياسية في 
ميليشيا  تحركت  بينما  الرئاسي،  المجلس  دعم 
أبقت  فيما  المجلس،  ضد  علنًا  التاجوري  هيثم 

مجموعات مسلحة أخرى خياراتها مفتوحة«.
إلى  الرئاسي  المجلس  »وصــول  إن  وقالت 
المجموعات المسلحة على اتخاذ  العاصمة أجبر 
واحد«،  مبدأ  على  يقوم  ال  وهذا  معين،  جانب 
على  ركز  الرئاسي  »المجلس  أن  إلى  وأشــارت 
الردع  وقــوات  النواصي(  )كتيبة  بدعم  الفوز 
سوق  منطقة  في  متمركز  وكلتاهما  الخاصة، 
القاعدة  المنطقة حول  الجمعة وتسيطران على 
البحرية، حيث يتواجد المجلس، وتسيطر قوات 
الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة«.

محسوب،  غير  فعل  رد  في  »لكن  وتابعت: 
الرئاسي  المجلس  دعم  التاجوري  كتيبة  أعلنت 
قبيل وصوله العاصمة، وبعدها انضمت )وحدة 
األربع  والمجموعات  التحالف.  إلى  سليم(  أبو 
دخلت في تنافس مع مجموعات أخرى للسيطرة 
على األراضي واألصول، وبالتالي وجد منافسوهم 

أنفسهم في المعسكر المعادي«.
ورأى معد الدراسة أن »المجلس الرئاسي وقع 
سريعًا تحت تأثير الميليشيات التي تحميه، وبذل 
مجموعات  مع  التواصل  أجل  من  ضعيفًا  جهدًا 
أخرى«، مضيفًا أن »الميليشيات األربع بدأت في 

التوسع«.
التي  العوامل  بعض  عن  الدراسة  وتحدثت 
أهمها  طرابلس،  في  المعارك  خطوط  حددت 
واالنقسامات  المسلحة  المجموعات  والءات 
السلفية  »عناصر  أن  موضحة  األيديولوجية، 
المدخلية تهيمن على قوات الردع الخاصة، وهم 

يعتبرون اإلسالميين السياسيين مرتدين«.
الصراع  خطوط  تحددت  األحيان  بعض  وفي 
قالت  إذ  المسلحة،  والمناوشات  المنافسات  عبر 
سيطرت   ،2017 مارس  »بحلول  إنه  الدراسة 
وفي  طرابلس.  وسط  على  األربع  الميليشيات 
من  المنافسة  المجموعات  طردوا   ،2017 مايو 
في  سوى  معارضة  توجد  وال  طرابلس.  جنوب 

منطقة تاجوراء«.
األممية  »البعثة  أن  األلمانية  الدراسة  ورأت 
المجموعات  توسع  ضمنيًا  دعمت  ليبيا  إلــى 
مسؤولي  إلى  المقدمة  مشورتها  عبر  المسلحة 
حكومة الوفاق الوطني الذين تواصلوا مع تلك 

المجموعات«.
وتابعت: »هذا الدعم قائم على توقعات بأن 
المجلس الرئاسي سيقوم تدريجيًا ببناء القوات 
الخاصة به، وهي قوات الحرس الرئاسي«، لكن 
األربع  للميليشيات  السريع  المتنامي  »النفوذ 
الرئيسة يضمن عدم نمو الحرس الرئاسي إلى 

قوة بارزة«.

»اقتصاد التوسع«
األربع  للميليشيات  سمح  ما  الدراسة  وتساءلت 
الرئيسة بالتوسع في طرابلس والسيطرة عليها 
خالل عام واحد؟ وقالت إن »الرواتب التي تحصل 
عليها المجموعات األربع من الحكومة ال يمكن 

أن تكون مسؤولة عن ذلك«.
مثلها  ــع،  األرب »المجموعات  أن  وأوضحت 
من  رسمي  جزء  هي  أخــرى،  مجموعة  أي  مثل 
المؤسسات األمنية للدولة. فمجموعة التاجوري 

وككلي وقدور جزء من جهاز األمن المركزي«.
المجموعات  توسع  »ذروة  إن  قالت  لكنها 

في  كــان  الدولة  ــوال  أم باستخدام  المسلحة 
عائدات  تراجعت  فيما   ،2013  -  2012 عامي 
ولم   .2014 العام  منتصف  بحلول  الميليشيات 
يتغير ذلك مع مجيء المجلس الرئاسي، حيث لم 
يسمح مصرف ليبيا المركزي للرئاسي بالوصول 

إلى عائدات الدولة«.
وأكدت الدراسة األلمانية أن األساس المالي 
لتوسع المجموعات المسلحة يكمن في تدفقات 
مع  المجموعات،  تلك  طورتها  التي  العائدات 
 ،2015 منذ  الحكومية  العائدات  انكماش 
الخطف  أنشطة  في  كبيرة  زيــادة  إلى  مشيرة 
وبدأت   .2016  -  2015 خالل  طرابلس،  في 
»جيوب  إنشاء  في  أيضًا  المسلحة  المجموعات 

حماية« وفرض ضرائب على األسواق.
أيضًا تدهور  المسلحة  المجموعات  واستغلت 
إلى  بهم  حدا  مما  ليبيا،  في  االقتصادية  األزمة 
»اختراق« البنية التحتية للنظام المالي. وأشارت 
الدراسة إلى تراجع الثقة في العملة المحلية، منذ 
اإلنتاج  انهيار  بسبب  اآلن،  حتى   2014 نهاية 

النفطي وانقسام المؤسسات الحكومية.
بين  الفجوة  توسعت  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في األسواق 
لمن  متزايدة  ربح  هوامش  وفر  ما  السوداء، 
بسعر  الصعبة  العملة  على  الحصول  يستطيع 

الصرف الرسمي.
وفي ظل تلك الفجوة في سعر الدينار، لفتت 
المصارف  »حماية  أنشطة  ظهور  إلى  الدراسة 
بدأتها  أنشطة  وهي  طرابلس،  في  وفروعها« 
الوصول  بامتياز  لتحظى  المسلحة  المجموعات 
تقوم  الرسمي،  بالسعر  الصعبة  العملة  إلى 

بعدها ببيعه في األسواق السوداء.

خطابات االئتمان
وفي نهج أكثر تعقيدًا، استغلت تلك المجموعات 
إصدار خطابات االئتمان من أجل استيراد بضائع 
من الخارج، ثم تقوم باستيراد كمية أقل من تلك 
المنصوص عليها في الخطاب، ثم تحويل باقي 
العملة إلى السوق السوداء. وعادة ما يقوم قادة 
المصارف،  بابتزاز مديري  المسلحة  المجموعات 
خطابات  ــدار  إص أجــل  من  معهم  التواطؤ  أو 

االئتمان.
المتزايد  »الــنــفــوذ  أن  ــة  ــدراس ال ونــوهــت 
في  تسبب  المصارف  في  المسلحة  للمجموعات 
انتشرت  حيث  المصرفي،  بالنظام  الثقة  انهيار 
مع  المصارف  موظفي  بتعاون  زعمت  إشاعات 
حول  بمعلومات  وإمدادهم  الخطف  عصابات 

ودائع المتعاملين«.
الليبية  السلطات  التحايل، اضطرت  ومع هذا 
من  الصعبة  العملة  على  قيود  فــرض  ــى  إل
ودائعهم  سحب  إلى  التجار  دفع  مما  المصارف، 

عن  للبحث  الــســوداء  األســـواق  إلــى  والتوجه 
العملة الصعبة، وبالتبعية، تسبب ذلك في أزمة 

السيولة.
أكثر  فــرصــًا  أيــضــًا  السيولة  ــة  أزم ووفـــرت 
للمجموعات المسلحة، بحسب الدراسة، فوجود 
تلك المجموعات في المصارف سمح لها بسحب 
رواتبها نقدًا فور وصول األموال إلى المصرف. 
واتخذت قيادات المجموعات المسلحة »عمالء« 
من المواطنين العاديين، مقابل إمكانية أفضل 
عبر  القادة  هؤالء  وتربح  النقد،  إلى  للوصول 
شراء أذونات الصرف )الشيكات( من المواطنين 

بالخصم.
المجموعات  حصلت  ــك،  ذل إلــى  باإلضافة 
المسلحة على وراتب شهرية مقابل حماية فروع 
التي  الحكومية  الرواتب  جانب  إلى  المصارف، 
العقود  الحكومة. وأصبحت  أفرادها من  يتلقاها 
المدفوعة لتوفير األمن هي »العرف السائد« في 
المكتبية  والمباني  للدولة  المملوكة  الشركات 
القاعدة  في  التغيرات  إلى  وبالنظر  الكبرى. 
طرابلس،  في  المسلحة  للمجموعات  المالية 
التنافس  أن  يعني  »ذلــك  إن  الــدراســة  قالت 
التوسع  وأن  قوي،  اقتصادي  بعد  له  بيها  فيما 
اإلقليمي يمكن الحفاظ عليه، بما أن السيطرة 
على مناطق جديدة تعني السيطرة على مصادر 

جديدة للدخل«.

»مافيا الميليشيات«
باستغالل  المسلحة  المجموعات  تكتف  ولم 
قالت  بل  فحسب،  االقتصادي  الوضع  تدهور 

طرابلس  في  الميليشيات  »احتكار  إن  الدراسة 
الرئاسي،  المجلس  ومسمع  مرأى  تحت  تطور، 
»الميليشيات  أن  موضحًا  كارتل«،  إلى  ليتحول 
لم تعد مجرد مجموعات مسلحة تمارس نفوذها 
في  تسللت  شبكات  إلى  نمت  بل  القوة،  عبر 

أعمال السياسة واإلدارة واألعمال«.
تستخدمه  الــذي  االحتيال  نهج  إن  وقالت 
االئتمان من  المجموعات إلصدار خطابات  تلك 
التطور،  هذا  في  رئيسًا  دافعًا  كان  المصارف 
ارتبط بعض رجال األعمال بقادة مجموعات  إذ 
االئتمان  خطابات  مــن  لالستفادة  مسلحة 
في  ــاح  األربـ مــن  جــزء  استثمار  مــع  ــزورة،  ــم ال

المجموعة المسلحة الموالين لها«.
المنظم  اإلطـــار  أن  ــى  إل ــدراســة  ال ولفتت 
متحدثة  تعقيدًا،  أكثر  أصبح  االئتمان  لخطابات 
وإنشاء  المركزي  للمصرف  تدقيق  إجراءات  عن 
الخطابات،  إصدار  إجراءات  على  لإلشراف  لجنة 
إلى جانب قرار ديوان المحاسبة تعليق مئات من 

الخطابات التي جرى إصدارها بالفعل.
ولمواصلة عملها، فإن المجموعات المتورطة 
تمارس  ما  عادة  االئتمان  خطابات  تزوير  في 
نفوذها داخل تلك المؤسسات الحكومية وفروع 
مواصلة  أجل  ومن  الجمارك.  وهيئات  المصارف 
المجموعات  بدأت  المتعددة،  االحتيال  أنشطة 
المسلحة األكبر في طرابلس في وضع عمالء لها 

داخل المؤسسات الحكومية.
تعيينات  تمت   ،2016 العام  نهاية  ومنذ 
جديدة بشكل كبير في الوزارات والهيئات تحت 
ضغط المجموعات المسلحة، ومن ثم تستطيع 

المسلحة  بالمجموعات  المرتبطة  الشبكات 
داخل  والتنسيق  العمل  العاصمة  في  الرئيسة 
مؤسسات الدولة. ونوهت الدراسة إلى أن معظم 
الذين جرى تعيينهم أخيرًا من طرابلس نفسها، 
الذي  الجغرافي  التنوع  صيغة  على  يقضي  مما 

تقوم عليه حكومة الوفاق.
الذي  »الخناق  إن  األلماني  المعهد  وقــال 
مؤسسات  على  الميليشيات(  )كارتل  فرضته 
اإلدارة يعني أن أرباح أنشطة نهب موارد الدولة 
األطــراف،  من  صغيرة  مجموعة  لصالح  تصب 

وهذا ما يتسبب في تأجيج الصراعات«.
وقيادات  سياسيين  عن  الــدراســة  ونقلت 
الرئاسي  »المجلس  أن  مسلحة  مجموعات 
واجهة،  مجرد  أصبحا  الوطني  الوفاق  وحكومة 
والتابعون  المسلحة  المجموعات  خلفها  تعمل 

لها«.
وقالت: »بعض مجموعات مصراتة المسلحة 
تتواجد في طرابلس وتدعم الوضع القائم. لكن 
المسلحة،  طرابلس  مجموعات  من  كبيرًا  جزءًا 
وكثيرًا من السياسيين، يشعرون بغضب متزايد 
الميليشيات  )كارتل  يد  على  تهميشهم  نتيجة 

الرئيسة(«.
أكبر  ثاني  تضم  التي  الزنتان،  مدينة  وفي 
»هذا  إن  الدراسة  قالت  ليبيا،  غرب  في  قوات 
بالرغبة  ومصحوب  موجود  والغضب  االستياء 
الذل  من  والتخلص  العاصمة  إلى  العودة  في 
عندما   2014 في  المجموعات  تلك  القته  إلى 
ُطردت من طرابلس قسرًا على يد تحالف تقوده 

مصراتة«.
رموز  بعض  »تعيين  أن  الدراسة  واعتبرت 
الزنتان في مواقع مهمة بطرابلس ليس كافيًا 
أخرى  قوة  إلى  ولفتت  الرغبة«.  تلك  لتهدئة 
ترهونة.  في  موجودة  للعاصمة  أيضًا  تتطلع 
وخالل األشهر األولى من 2018، حاولت المدن 
الثالث بناء تحالف لدخول طرابلس بالقوة، لكن 
تعقد شبكة التحالفات حول العاصمة، وانخراط 

البعثة األممية منع مثل تلك المحاوالت.
استمر  كلما  أنه  من  حــذرت  الدراسة  لكن 
زادت  أطول،  لمدة  في طرابلس  الراهن  الوضع 

احتماالت اشتعال صراع جديد حول العاصمة.

ترتيبات أمنية جديدة
رأت الدراسة األلمانية أن »مظاهر االستقرار في 
طرابلس خادعة، والطريقة التي تحققت بها تنذر 
»وجود  أن  من  وحذرت  جديد«،  صراع  بإشعال 
)كارتل الميليشيات( في مؤسسات الدولة يمثل 

عقبة أمام أي تسوية سياسية«.
حول  جديد  اتفاق  إلى  التوصل  إن  وقالت 
تقاسم السلطة أو تسليم السلطة إلى مؤسسات 
من  »هؤالء  أن  لطالما  صعبًا،  سيكون  منتخبة 
الرسمية يدركون  الحكومية  المناصب  يشغلون 
التي  الميليشيات  عبر  جيدًا  مسلحون  أنهم 

تسيطر على الوزارات«.
وهاجمت الدراسة األمم المتحدة والحكومات 
الغربية، واعتبرت أنها تتقاسم مسؤولية الوضع 
موا  »دعَّ أنهم  موضحة  طرابلس،  في  القائم 
اعتقاد  في  الوضع،  هذا  إقامة  ضمني  بشكل 
خاطئ أن ذلك قد يساعد حكومة الوفاق الوطني 

في تأسيس حكمها«.
دراسته  في  األلماني  المعهد  طالب  ولهذا 
المتحدة  األمــم  مطالبًا  عاجل،  مسار  بتغيير 
وحول  داخل  الفاعلة  األطــراف  بين  بالتوسط 
ترتيبات  وضع  أجل  من  والتفاوض  العاصمة، 
األمنية  الترتيبات  أن  أيضًا  ورأى  جديدة.  أمنية 
المسار  في  تقدم  تحقيق  انتظار  يمكنها  ال 
السياسي، بل باألحرى هي شرط مسبق من أجل 

حدوث هذا التقدم.
أو  إنه ال توجد حلول سريعة  الدراسة  وقالت 
مباشرة لوضع الترتيبات األمنية في طرابلس، إذ 
إنه ال يمكن تشكيل قوات أمنية نظامية تتولى 
سياسي  اتفاق  إلى  التوصل  دون  المسؤولية 
يسمح  ال  الحالي  السياسي  الوضع  لكن  دائم، 

سوى بحلول موقتة.
واقترحت الدراسة نشر قوتين أو ثالث بشكل 
دوري وتبادلي، حول المواقع الرئيسة، وفي حال 
نجحت يتم تعميم هذا النهج على كامل طرابلس. 
لكنها قالت إن »وضع استراتيجية طويلة األجل 
للتعامل مع المجموعات المسلحة في ليبيا تنتج 
من جهود جدية لمواجهة التحديات التي تمثلها 

تلك المجموعات«.

النفوذ المتنامي السريع للميليشيات 
األربع الرئيسة يضمن عدم نمو الحرس 

الرئاسي إلى قوة بارزة

الحاجة ملحة لترتيبات أمنية جديدة في 
العاصمة لتجنب تجدد الصراع وتهيئة 

األجواء لتسوية سياسية أوسع وأشمل

عناصر السلفية المدخلية تهيمن 
على قوات الردع الخاصة ويعتبرون 

اإلسالميين السياسيين مرتدين

المجموعات المتورطة في تزوير خطابات االئتمان عادة ما تمارس نفوذها داخل تلك المؤسسات الحكومية وفروع المصارف وهيئات الجمارك
اقتراح بنشر قوتين أو ثالث بشكل دوري وتبادلي حول المواقع الرئيسة وفي حال نجحت يتم تعميم هذا النهج على كامل طرابلس

»كارتل ميليشيات« طرابلس.. العاصمة بقبضة 4 مجموعات مسلحة
دراسة ملعهد أملاني تتحدث عن تأثير املجموعات على العملية السياسية

القاهرة - الوسط )ترجمة: هبة هشام(



قشوط  سليمان  الصحفي  اختفاء  قصة  كتبت 
جديدة  حلقة  »سبتيموس«،  جائزة  رئيس 
لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  سلسلة  من 
األمنية  األوضــاع  ظل  في  بليبيا،  الصحفيون 
اتهمت  بعدما  سيما  وال  المتوترة،  والسياسية 
وراء  بالوقوف  الخاصة«  الــردع  »قوة  تقارير 
يخضع  األخير  بأن  ردت  بينما  الصحفي  خطف 
غير  الموقت،  الحبس  قيد  قانونية  إلجــراءات 
الصحفيين  من  غضب  عاصفة  قاد  ذلك  أّن 
بزميلهم  التنكيل  اعتبروا  الذين  واإلعالميين 
قادها  التي  التنويرية  مواقفه  نتيجة  يأتي 

مؤخرًا في العاصمة.
وألقى القبض على سليمان قشوط وزميله 
كانا  بينما  ملثمين،  قبل  من  اليعقوبي  محمد 
األندلس  حــي  منطقة  مقاهي  ــد  أح داخــل 
صحفيون  وكتب  طرابلس،  العاصمة  فــي 
موقع  عبر  عــامــة،  وشخصيات  وإعــالمــيــون 
تعليقات  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
له  تعرض  مما  استيائهم  عن  خاللها  عبـروا 
زميلهم، حيث قال اإلعالمي حمزة جبودة، إن 
قشوط حاول أن يصنع الفرح وثقافة االحتفال 
أدى  الذي  السبب  أن ذلك هو  معتبرًا  الغائبة، 
إلى توقيفه، قائاًل: »هذه في حد ذاتها جريمة 
فرحانين«،  الليبيين  يرى  أن  يخاف  َمن  عند 
ولم  سرية،  يشكل  لم  »قشوط  أن  متابعًا 
أو  الناس،  حياة  يدمر  ولم  آدم،  بني  يهدد 

يساهم في الفتنة والُكره بين الليبيين«.
الصحفيين  طالبت  سالم،  سعاد  الصحفية 
تحسبًا  الشخصية،  البيانات  بتبادل  واإلعالميين 
ما  وهو  االختفاء،  أو  للخطف  زميل  أي  لتعرض 
أخبارهم  وربط  العائالت  مع  التواصل  ُيسهل 
أول  هي  »سبتيموس«  وجــائــزة  بالصحف، 
ليبيا  في  واإلبداع  والتلفزيون  لإلذاعة  جائزة 
نظمتها شركة »نوميديا غروب« التي يترأسها 
اإلعالمي سليمان قشوط، وبالتعاون مع وزارة 
الجائزة  مقر  ويقع  المدني،  والمجتمع  الثقافة 
الجائزة  تسمية  ــاءت  ج كما  طرابلس.  فــي 

سبتيموس  الروماني،  اإلمبراطور  صفة  من 
سيفيروس، الذي ُولد ونشأ وترعرع في مدينة 

لبدة الليبية.
مستهجنًا:  قــال  حقية،  هشام  الصحفي 
قام  الذي  قشوط  سليمان  المتميز  »الصحفي 
جائزة  خالل  من  والفنانين  المبدعين  بتكريم 
محمد  الصديق  صحبة  لإلبداع  سبتيموس 
األمنية  الجهات  قبل  من  مان  يكرَّ اليعقوبي 
ألنهما  معهما؛  والتحقيق  عليهما  بالقبض 

أعطيا للفنان والمبدع حقه في التكريم«.
واإلعالميين  الصحفيين  عديد  وطــالــب 
اإلعالمية  قــالــت  فيما  ــه،  ــالق إط ــرورة  ــض ب
أن  يــريــد  ــان  ك قــشــوط  إن  النفاتي  جــهــاد 
بشكلها  تكون  وأن  جميلة،  طرابلس  تكون 
الرد  لكن  والحرب،  السالح  رافضة  الحضاري، 
أسيرة  لألسف  »طرابلس  قائلة:  قاسيًا،  جاء 

ميليشيات«.

سليمان  إن  قالت  أحمد،  فــرح  الصحفية 
من  الليبيين  شتات  جمع  مرارًا  حاول  قشوط 
قاعة  سقف  تحت  والجنوب  الغرب  إلى  الشرق 
الليبيين،  بين  الفرقة  جليد  ــة  إلذاب ــدة،  واح
مستنكرة عملية خطفه، بينما »لم يقتل، ولم 

يسرق، ولم يخطف، ولم يجوع أحدًا«. 
المخطوف  الصحفي  مــن  مقرب  مصدر 

محمد  وزميله  قشوط  إن  لـ»الوسط«  قال 
اليعقوبي تم خطفهما من قبل ملثمين، بينما 
األندلس  حي  منطقة  مقاهي  أحد  داخل  كانا 
أشخاصًا  أن  إلى  الفتًا  طرابلس،  العاصمة  في 
ملثمين اقتادوا قشوط إلى سيارة كُتب عليها 

»قوة الردع الخاصة«. 
وتقول المصادر إن المعلومات األولية تفيد 
خلفية  على  عليه  القبض  ُألقي  قشوط  بأن 
إقامته مهرجان »سبتيموس«، بينما لم يصدر 
أي توضيح من الجهات األمنية بشأن الحادثة 

حتى اآلن.
وعملية خطف قشوط لم تكن األولى، حيث 
وبنغازي،  طرابلس  في  حــاالت  عدة  سبقتها 
لإلعالم  الليبي  المركز  عضو  اختفاء  بينها  من 
أبريل   9 في  التويب  رمضان  التعبير  وحرية 
بشكل  استدعاء  أي  صدور  عدم  رغم   ،2018

قانوني بحقه من أي جهة مخولة في الدولة.
العالم  عبدالوهاب  الصحفي  اختفى  كما 
طرابلس،  العاصمة  في   2016 نوفمبر   7 في 
لكّنه كان يعلم على ما يبدو بأنه مستهدف، 
 25 وفــي  أصدقائه،  من  اثنين  خطف  بعد 
مسلحة  مجموعة  خطفت   2016 سبتمبر 
طرابلس  فــي  المقيم  الــســودانــي  الناشط 
انتقادات  عاصفة  ــار  أث ما  وهــو  زيــن،  جابر 
شهرة  مع  سيما  وال  ودولية،  محلية  حقوقية 
في  شارك  حيث  الجريء،  المدون  زين  جابر 
اإلنسان  بحقوق  تتعلق  ولقاءات  مؤتمرات 
 2017 17 سبتمبر  والقضايا االجتماعية، وفي 
اإلرهاب  ومكافحة  المعلومات  غرفة  أوقفت 
للقوات  العامة  للقيادة  التابعة  اإللكتروني 
بسبب  المغربي  ــرف  أش الــشــاب  المسلحة، 
كتابات نشرها بحسابه على موقع »فيسبوك« 
األوضاع في مدينة  رأيه بشأن  فيها عن  عبَّر 

بنغازي.
المدني  الناشط  مــع  تكرر  نفسه  األمــر 
بداية  خطف  الــذي  السرحاني  عبدالمطلوب 
سبتمبر 2017، لدى توجهه إلى مقهى الرحبة 
بمدينة بنغازي، حيث يدير مؤسسة »الطارق« 
صوفي  وهــو  والتطوير،  للتنمية  الشبابية 

المنهج ينتمي إلى الطريقة العيساوية.

دقت المجموعة الرباعية الدولية ناقوس الخطر 
البرلمانية  االنتخابات  إلى  الوصول  فشل  من 
بدوره  والــذي  الجاري،  العام  خالل  والرئاسية 
المجال لمزيد من  األمور تعقيدا ويفتح  سيزيد 

التوتر السياسي واألمني بأرجاء البالد.
األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، قال إن فشل إجراء االنتخابات في ليبيا 
األزمة،  يمدد  أن  شأنه  من  العام  نهاية  قبل 
التعقيد،  بالغة  الليبية  »المسألة  أن  إلى  الفتا 
وهناك تفكير على التركيز على عقد االنتخابات 
الرئاسية والبرلمانية خالل األشهر المتبقية من 
عقد  لنجاح  فرصا  هناك  وأن  الجاري«،  العام 
أن  إلى  مشيرا  العام،  نهاية  قبل  االنتخابات 
»األمم المتحدة هي رأس الحربة في المصالحة 
الليبية، ويدعمها االتحادان األوروبي واألفريقي 

والجامعة العربية«.
وتضم الرباعية كال من أبو الغيط، وفيدريكا 
ــي  األوروب لالتحاد  العليا  الممثلة  موغيريني 
وغسان  األمنية،  والسياسة  الخارجية  للشؤون 
األمم  عــام  لسكرتير  الخاص  الممثل  سالمة 
المتحدة ورئيس بعثة الدعم األممية في ليبيا، 
وبيير بويويا رئيس بوروندي األسبق والممثل 

األعلى لالتحاد األفريقي إلى مالي والساحل.
سبتمبر   20 في  خطة  سالمة  غسان  وطرح 
إحياء  إلعــادة  قدما  المضي  أجل  من  الماضي 
مراحل  ثالث  عبر  ليبيا،  في  السياسية  العملية 
تبدأ بتعديل االتفاق السياسي، وتنظيم مؤتمر 
جامع إلقرار دستور دائم للبالد؛ استعدادا إلجراء 

انتخابات تشريعية ورئاسية.
خالل  الرباعية،  المجموعة  واستعرضت 
الوضعين  بالقاهرة،  عقد  ــذي  ال اجتماعها 
السياسي واألمني في ليبيا منذ اجتماعها األخير 
في نيويورك سبتمبر 2017 ، حيث أعربت عن 
ترسيخ  نحو  التقدم  من  المزيد  إلحراز  تطلعها 
االنسداد  وتجاوز  كافة  ليبيا  أنحاء  في  األمن 
إلى حل جامع  للوصول  السياسي بين األطراف 
ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية، كما جددت 
ليبيا  واستقالل  بسيادة  التزامها  على  التأكيد 
ودعمها  الوطنية،  ووحدتها  أراضيها  وسالمة 
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  للمجلس 
على  المجموعة  واتفقت  دوليا.  بها  المعترف 
والتكاملية  المتناسقة  جهودها  في  االستمرار 
تسيرها  التي  الجامعة  السياسية  العملية  لدعم 
لالتفاق  الــعــام  اإلطـــار  وفــق  المتحدة  ــم  األم

السياسي الليبي.

على  التأكيد  الرباعية  المجموعة  ــادت  وأع
دعمها الكامل خطة عمل األمم المتحدة لليبيا، 
كما رحبت بالتقدم المحرز حتى اآلن في تنفيذ 
عناصرها األساسية، داعية األطراف الليبية كافة 
تعاونها،  ومواصلة  مسؤولياتها  تحمل  إلــى 
عام  لسكرتير  الخاص  الممثل  مع  نية،  بحسن 
األمم المتحدة نحو تنفيذ الخطة بشكل توافقي 
االجتماعات  من  سلسلة  وعقد  النطاق،  واسع 
كجزء من عملية المؤتمر الوطني واسع النطاق 
والمصالحة  والوحدة  الوطني  الحوار  لتشجيع 
وبلورة رؤية جامعة من أجل استكمال االنتقال 
الديمقراطي لليبيا، معبرة عن استعدادها لتوفير 
الرعاية المشتركة لهذه المبادرة، التي تسيرها 

األمم المتحدة، ودعم تنفيذ مخرجاتها.
بالجهود  الرباعية  المجموعة  رحبت  كما 
الليبية  العليا  المحكمة  قرار  أعقاب  الجارية، في 
والذي صدق عمليا على قرار الهيئة التأسيسية 
 2017 يوليو  في  الدستور  مشروع  لصياغة 
بين  النطاق  واسعة  توافقات  إلى  للوصول   ،
إجراء  بغية  الليبيين  كافة  المصلحة  أصحاب 

استفتاء دستوري.
وشددت المجموعة على أهمية عقد انتخابات 
القانوني  اإلطار  أساس  على  ورئاسية  برلمانية 
الالزم الذي يجب أن يصدر ويصدق عليه لهذه 
وقانون  دستوري  إطــار  ذلك  في  بما  الغاية، 
الجهود  بأهمية  المجموعة  وأقــرت  انتخابي، 
والمفوضية  الرئاسي  للمجلس  التحضيرية 
خالل  من  خاصة  لالنتخابات،  العليا  الوطنية 
بالعدد  ورحبت  المؤهلين،  الناخبين  تسجيل 
هذه  في  المسجلين  الجدد  للناخبين  المرتفع 
وفق  العام  نهاية  قبل  تعقد  أن  على  العملية، 

خطة عمل األمم المتحدة. 
جهودها  تنسيق  في  رغبتها  عن  وأعربت 
إيفاد  خالل  من  ذلك  في  بما  الدعم،  لتقديم 
االنتخابية،  المراقبة  أو  المساعدة  بعثات 
وذات  ونزيهة  حرة  انتخابات  بعقد  للسماح 

هذه  مثل  عقد  أن  على  مشددة  مصداقية، 
االنتخابات يتطلب مناخا سياسيا وأمنيا مواتيا 
بشكل  كافة  الليبية  األطـــراف  فيه  وتتعهد 
ويسمح  بها  وااللتزام  نتائجها  باحترام  مسبق 
الديمقراطية في  للناخبين بممارسة حقوقهم 
ترهيب  ودون  آمن  بشكل  كافة  البالد  أنحاء 
المسلحة  الجماعات  ذلك  في  بما  تدخل،  أو 
ما  الفاعلين  من  وغيرها  اإلجرامية  والشبكات 

دون الدولة.
أية  برعاية  الرباعية  المجموعة  وتعهدت 
الليبية وأصحاب  األطراف  بين  ثقة  لبناء  تدابير 
المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم 
لإلجراء  إضافية  ونزاهة  ضمانات  توفير  في 
بنتائجها،  والقبول  االنتخابات،  لهذه  الناجح 
واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية 

والتشريعية التي ستنبثق عنها.
مساعدات  توفير  إلى  الملحة  الحاجة  وأكدت 
تحريرها  تم  التي  للمناطق  المبكر  اإلنعاش 
ودعت  ــش«،  »داع تنظيم  سيطرة  من  مؤخرا 
المصلحة  وأصحاب  كافة  الليبية  المؤسسات 
إعادة  أجل  من  النشط  التعاون  إلى  الليبيين 
في  بما  المناطق،  لهذه  األجل  طويل  اإلعمار 

ذلك بنغازي وسرت وغيرهما.

حل اليوم العالمي للعمال في واقع ليبي يبحث عن 
تخطي الصعوبات االقتصادية والسياسية ومن 
ثم االجتماعية، وصوال إلى استحقاقات عمالية 
باستطاعتها تحقيق الطموحات والمطالب التي 

رفعها العمال خالل الفترة الماضية.

قطاع النفط
في هذا اإلطار، بات قطاع العمال في المؤسسة 
واحدا  لها،  التابعة  والشركات  للنفط  الوطنية 
الضوء عليهم  التي تم تسليط  القطاعات  من 
خالل الفترة الماضية، باعتبارهم يمثلون عصب 
االقتصاد الليبي، بينما كان بعضهم أحد أسباب 
توقف اإلنتاج بالنظر إلى مطالب تتعلق بالرواتب 

أحيانا.
النفط  مؤسسة  رئيس  اهلل  صنع  مصطفى 
بقطاع  والعامالت  للعاملين  بالتهنئة  تقدم 
النفط بهذه المناسبة، والتي ثمن فيها »الدور 
الكبير لكل العاملين في صمت في كافة الحقول 
وفي  والمصانع  والمصافي  النفطية  والموانئ 

مواقع العمل المختلفة«.
وأشار صنع اهلل إلى أن العاملين »كان والزال 
لهم دورهم البارز في استقرار األعمال بقطاع 
النفط والوصول به إلى معدالت ما كانت لتحقق 

لوال تفانيهم وإخالصهم في العمل«.

قطاع الكهرباء
في قطاع الكهرباء أيضا عانى العاملون الذين 
عمليات  أو  أمنية  لمضايقات  أحيانا  تعرضوا 
أودت  حوادث  وقوع  عن  فضال  وابتزاز،  خطف 
إلى  تفتقر  التي  الشبكة  نتجة تهالك  بحياتهم 

عمليات الصيانة.
العاملين  أحد  لقي  عندما  الحاالت  تلك  آخر 
الجين  سوف  دائرة  للكهرباء  العامة  بالشركة 
أثناء  الماضي  اإلثنين  بالكهرباء  مصرعه 
الدورية  الصيانة  أعمال  تنفيذ  في  مشاركته 
لمحطة كهرباء مدينة بني وليد غرب البالد، بعد 
بالتيار  الموصولة  األعمدة  أحد  أعلى  صعوده 
الالزمة  الصيانة  إلجــراء  ووليد،  بني  بمحطة 

ضمن حملة أطلقتها الشركة.

تهنئة االتحاد العام
لعمال  العام  االتحاد  أصدر  السياق  هذا  وفي 
في  الشرفاء  العمال  »كل  فيه  هنأ  بيانا  ليبيا 
للعمال،  العالمي  اليوم  بمناسبة  الوطن  أرجاء 
داعيا الليبيين في كل المواقع بـ»اإلخالص هلل 
وتحكيم  الخالفات  نبذ  إلى  والدعوة  والوطن 
العقل ونشر قيم التسامح وصوال إلى بناء ليبيا 

ولم شمل أبنائها«.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن 
يوم الثالثاء عطلة رسمية في كافة المؤسسات 
والمرافق واإلدارات العامة، وذلك بمناسبة عيد 

العمال.
عام  منذ  بدأت  العمال  عيد  فكرة  أن  يذكر 
المالبس  صناعة  عمال  شكل  حين   1869
عمال  بعض  ومعهم  أمريكا،  في  بفيالدلفيا 
األحذية واألثاث وعمال المناجم منظمة »فرسان 
العمل« كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين 
األجور وتخفيض ساعات العمل، واختاروا يوم 1 
أيار )مايو( من األعوام التالية كمناسبة لتجديد 

المطالبة بحقوق العمال.
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تأجيل قرعة الحج لدواع فنية

إظالم ونقص سلع.. العجز 
يستقبل رمضان في ليبيا

والــشــؤون  لــأوقــاف  العامة  الهيئة  قــررت 
الحق،  وقت  إلى  الحج  قرعة  تأجيل  اإلسالمية 
بالهيئة  التعاقد  لجنة  أعضاء  وجــود  بسبب 
إجراءات  إلنهاء  وذلك  المقدسة،  األراضي  في 
األمور  وإعــداد  السعودية،  بالمملكة  التعاقد 
الفنية واإلدارية المتعلقة بموسم حج هذا العام.

عبر  نشرته  بيان  في  الهيئة  وأشــارت 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  صفحتها 
»فيسبوك«، األربعاء، إلى أنها قررت تأجيل 
إلى  التعاقدات  لجنة  الحج حتى عودة  قرعة 
التأشيرات  إصدار  في  التأخير  بسبب  ليبيا، 

ألعضاء اللجنة عن الموعد المحدد والخارج 
عن إرادة الهيئة.

فنية  لـ»دواع  يأتي  التأخير  أن  وأضافت 
حج  بموسم  المواطنين  مطمئنة  بحتة«، 
في  القرعة  تجرى  أن  على  ومتميز،  منظم 

األيام القليلة المقبلة.
وكانت الهيئة العامة لأوقات بدأت تلقي 
طلبات التسجيل لموسم الحج هذا العام يوم 
27 فبراير، وانتهت في 15 مارس الماضي، 
خالل  الحج  قرعة  نتيجة  إعالن  مقررا  وكان 

شهر أبريل.

السلع وسط  في  عجزا  الليبية  المدن  تشهد 
توقعات بزيادة األحمال على شبكة الكهرباء 
امتداد  وهو  المرتقب،  رمضان  شهر  خالل 
تحاول  المتعاقبة  الحكومات  تزال  ال  ألزمات 
وتوتر  وقع خالف سياسي  على  منها  الخروج 
المعيشية  األوضـــاع  على  سلبا  ــرا  أث أمني 

للمواطنين.
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، 
الشبكة  فــي  العجز  إن  ــال  ق ســاســي،  علي 
الكهربائية ال يزال يمثل تحديا لتجاوز انقطاع 
شهر  خالل  سيما  وال  الصيف،  هذا  الكهرباء 

رمضان المبارك.
وأرجع ساسي، في تصريحات إلى قناة ليبيا 
إلى  الكهرباء  في شبكة  العجز  أزمة  استمرار 
االستراتيجية  إتمام  على  الشركة  قدرة  عدم 
وال  السابق،  في  أعلنتها  التي  والمخططات 
سيما في محطة أوباري التي خططت الشركة 
لدخولها العمل بشكل كامل خالل شهر أبريل 
كان  ما  وهو  وات،  ميغا   640 بقدرة  الجاري 
سيسد العجز في الشبكة، مؤكدا أن عمليات 
التخريب والسرقات التي تتعرض لها المنشآت 
التابعة للشركة والمحطات والخطوط أدت إلى 

تزايد األزمة وعمليات طرح األحمال. 
على  الحفاظ  في  صعوبات  ليبيا  وتواجه 

اإلمدادات  تضرر  مع  الكهرباء  تشغيل شبكة 
جراء نقص كميات الوقود والغاز الالزمة لتوليد 
التيار الكهربائي، باإلضافة إلى تضرر الشبكة 
عن  فضال  والسرقات،  السطو  عمليات  نتيجة 
المواجهات العسكرية في مناطق االشتباكات.
بالبنك  المستشار  توقع  متصل  سياق  في 
األوروبي، عمرو فركاش، اختناقات في سالسل 
شهر  اقتراب  مع  البضائع  وتوافر  ــداد  اإلم
أو  إلى »أسباب مفتعلة  رمضان، مرجعا ذلك 

نظرا لقلة التخطيط أو ندرته«.
حسابه  على  إدراج  في  فركاش،  وتساءل 
وضع  »هــل  »فيسبوك«:  بموقع  الرسمي 
ضوابط  أي  طرابلس  في  المركزي  المصرف 
جديدة لفتح االعتمادات؟«، قبل أن يؤكد أن 
»مسلسل الفساد والسرقة والحاويات الفارغة 
سيستمر«، معتبرا أن »زيادات األسعار أصبحت 
شيئا اعتياديا اعتاد عليه الليبيون في كل شهر 

فضيل«.
أعلن  الجاري  أبريل  الثامن عشر من  وفي 
لمواجهة  عاجلة  تدابير  المركزي  المصرف 
أزمة نقص السلع األساسية وارتفاع أسعارها، 
بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، متهما 
الدولة«  نافذة في  »أفرادا وجهات  بيان  في 

-لم يسمها- بالعمل »على زيادة األزمة«.

القاهرة – الوسط

في عيدهم السنوي.. استحقاقات 
عمالية تنتظر االستقرار في ليبيا

قشوط.. رقم جديد في سجل خطف الصحفيني

لتركيب  إجــراءات  بنغازي  مدينة  في  األمن  أجهزة  بدأت 
العامة  الميادين  لتأمين  المراقبة  كاميرات  من  كبير  عدد 
سيما  وال  اإلرهابية،  التنظيمات  من  والشوارع  والمساجد 
الفترة  خــالل  تجمعات  عــدة  اإلرهـــاب  يــد  طالت  بعدما 

الماضية.
الحكومة  في  الداخلية  ــوزارة  ب المشاريع  إدارة  مدير 
تركيب  إنه سيتم  قال  الخفيفي،  حمزة  المهندس  الموقتة، 
الكبرى،  بنغازي  منطقة  في  متطورة  مراقبة  كاميرا   700
بالكهرباء  تعمل  تركيبها  يتم  التي  الكاميرات  أن  إلى  الفتا 

درجة   360 دوران  بتقنية  وتعمل  الشمسية  وبالطاقة 
لألخرى،  منها  واحدة  كل  وتسلم  كبيرة،  مسافات  وتغطي 
وضواحيها  بنغازي  مدينة  على  المراقبة  آلية  تحكم  بحيث 

بما يعرف بمنطقة بنغازي الكبرى.
وأكد أن المرحلة الثانية من المشروع انطلقت منذ نحو 
أسبوعين لتركيب عدد من الكاميرات في الشوارع الرئيسة 
بأكمله  المشروع  من  االنتهاء  سيتم  فيما  بنغازي،  لمدينة 
من  واسعة  مناطق  تغطية  لتتم  المقبل،  سبتمبر  مطلع 
المدينة بكاميرات المراقبة المتطورة، منوها إلى أن نسبة 

كاميرات  منظومة  تركيب  تم  بنغازي  مساجد  من  كبيرة 
استهدفت  التي  »اإلرهابية«  الحوادث  بعد  بها  مراقبة 
ستشهد  األيام  هذه  أن  إلى  الفتا  المدينة،  في  مسجدين 

تركيبات للمساجد المتبقية في المدينة.
جرى  إنه  العريبي،  حاتم  الحكومة،  باسم  الناطق  وقال 
من  المشروع  الستكمال  دينار  ماليين   5.9 تخصيص 
من  الموضوعة  المواصفات  حسب  الكاميرات  تركيب  خالل 
بنغازي،  مدينة  لكامل  أمنية  بغرفة  ولربطها  المختصين 

بحيث تكون كامل المدينة مربوطة بالكاميرات.

كاميرات املراقبة تحمي بنغازي من اإلرهاب

طرابلس – الوسط

إدانات ومطالب باإلفراج الفوري عنه

إيفاد بعثات المساعدة أو 
المراقبة، للسماح بعقد انتخابات 

حرة ونزيهة وذات مصداقية

ملثمون اختطفوا قشوط واليعقوبي، 
بينما كانا بأحد المقاهي بحي 

األندلس في طرابلس

<  عاملون بمؤسسة النفط

<  سليمان قشوط

الرباعية الدولية تدق ناقوس الخطر: االنتخابات أو الفشل
تعهدت برعاية أية تدابير لبناء ثقة بين األطراف الليبية 

<  جانب من اجتماع الرباعية الدولية حول ليبيا في القاهرة



إقالعها  بعد  طــائــرة  تحطم  واقــعــة  فتحت 
البرية  الطرق  ملف  الشرارة،  حقل  مطار  من 
المغلقة، السيما أن الطائرة الشحن المحطمة 
مواد  من  طنا   18 تفريغها  بعد  عائدة  كانت 
حيث  للحقل،  الصيانة  ومستلزمات  التموين 
جــوا،  للحقل  البضائع  شحن  على  تعمل 
نتيجة  أوباري  إلى  الطريق  إقفال  بعد  وذلك 

االشتباكات التي تشهدها سبها.
الليبي  الــجــو  لــســالح  تابعة  ــرة  ــطــائ وال
ومستأجرة من قبل شركة أكاكوس للعمليات 
حيث  ــرارة،  ــش ال لحقل  المشغلة  النفطية 
لنقل  الطائرة  الستئجار  الشركة  اضطرت 
بسبب  األخــرى،  الحقل  ومستلزمات  التموين 
اإلغالقات واألوضاع األمنية على الطرق البريه 

المؤدية إلى الحقل.
مدينة  تشهد  الماضي،  فبراير   25 ومنذ 
ــراف  أط بين  متقطعة،  اشــتــبــاكــات  سبها 

يعتبرها  من  بين  حولها،  التقارير  تضاربت 
و»أوالد  »الــتــبــو«،  بين  قبلية  مــواجــهــات 
أنها  ويؤكد  ذلك  ينفي  من  وبين  سليمان«، 
أجنبية،  وقوات  الليبي«  »الجيش  بين  معارك 

في إشارة إلى مجموعات تشادية مسلحة. 
طائرة  هي   »C130« نوع  من  والطائرة 
شحن مستأجرة سقطت على بعد كيلومترين 
الساعة  تمام  في  الــشــرارة  حقل  مطار  من 
وفق  الماضي،  األحــد  ظهر  بعد  من   12:25
عبر  نشرته  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  بيان 

موقعها اإللكتروني.
وأسفر الحادث عن مصرع ثالثة من طاقم 
وجار  بــحــروق،  آخــر  فــرد  وإصــابــة  الطائرة، 
إسعافه جوا إلى طرابلس، حيث هرعت طواقم 
الطائرة  لنجدة  بالحقل  واإلســعــاف  اإلطفاء 

المنكوبة.
إدارة  مجلس  ألغى  الحادث  أعقاب  وفي 
التزاماته،  كافة  للنفط،  الوطنية  المؤسسة 
لشركة  الرئيسي  المقر  إلى  فــورا  وتوجهوا 
بين  متواصل  اجتماع  عقد  حيث  أكاكوس، 

أكــاكــوس  شــركــة  وإدارة  اإلدارة  مجلس 
الحادث،  لمتابعة  بها  المختصين  من  وعدد 
إحاطة  جرى  كما  مالبساته،  في  والتحقيق 
الــســراج  فــائــز  الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس 
تضامنه،  عن  عبر  الــذي  الحادث،  بتطورات 
الذين  باعتبار  ــرار  ق بــإعــداد  مكتبه  ــه  ووج
شهداء  المأساوي  الحادث  هذا  في  سقطوا 
العامة  الهيئة  وضــع  إلــى  باإلضافة  واجــب، 

للطيران المدني بتفاصيل الحادث.
إلى ذلك استبعد آمر القوة المكلفة تأمين 
حقل الشرارة النفطي، العميد أحمد عالل، أن 

إرهابي  »عمل  نتيجة  الطائرة  تحطم  يكون 
»خلال  يكون  أن  مرجحا  بسالح«،  إسقاطها  أو 

فنيا« وراء الحادث.
ــي تــصــريــح خـــاص إلــى  وقـــال عـــالل، ف
الطائرة عبدالكريم  »الوسط« األحد، إن قائد 
المنصف  أحــمــد  ومــســاعــديــه  الــســنــوســي 
إلى  مشيرا  مصرعهم،  لقوا  محمد  والمبروك 

أن الناجي الوحيد يدعى عبدالرحيم الشبل.
لحكومة  الرئاسي  المجلس  نعى  ذلك،  إلى 
الطائرة،  تحطم  ضحايا  الوطني،  الــوفــاق 
لها  تنفطر  »فاجعة  بأنه  الــحــادث  ــف  ووص
الوطني  الوفاق  حكومة  أن  مؤكدا  القلوب«، 
التي  الالزمة  اإلجــراءات  كافة  باتخاذ  »بادرت 

يتطلبها الموقف«.
كشف  أو  التحقيقات  اكتمال  عدم  ورغــم 
أعادت  الحادثة  لكن  الواقعة،  مالبسات  كافة 
البرية  الطرق  ــالق  إغ قضية  الواجهة  إلــى 
لالعتماد  النفطية  بالحقول  دفعت  التي 
لتوفير  الشحن  طائرات  على  أساسي  بشكل 

احتياجاتها األساسية.

ضرب اإلرهاب من جديد مستهدفا هذه المرة 
من  الماضية  الفترة  خالل  واضحا  بدا  إجماعا 
األطراف المختلفة للتوجه نحو إجراء االنتخابات 
الجاري،  العام  نهاية  قبل  والرئاسية  البرلمانية 
غسان  طرحها  التي  األممية  الخطة  إطار  في 
الماضي  سبتمبر  من  العشرين  في  سالمة 
العملية  إحياء  إلعــادة  قدما  المضي  أجل  من 
تبدأ  مراحل  ثــالث  عبر  ليبيا،  في  السياسية 
مؤتمر  وتنظيم  السياسي،  االتفاق  بتعديل 
استعدادا  للبالد  ــم  دائ دستور  ــرار  إلق جامع 
إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن تنظيم 
»داعش« رفع راية اإلرهاب في وجه االستحقاق 

االنتخابي.
من  المسلحين  مــن  مجموعة  ــجــرت  وف
العليا  الوطنية  المفوضية  مقر  انتحاري  بينهم 
بطرابلس  الــشــعــال  ــوط  غ فــي  لالنتخابات 
عن  أسفر  مما  المبنى،  داخل  النيران  وأضرموا 
14 قتيال و20 مصابا، وذلك بينما كانت األنظار 
االستحقاق  إلجـــراء  التحضير  صــوب  تتوجه 

االنتخابي.
بالمفوضية  موظف  عن  »الوسط«  ونقلت 
فجر  المسلحين  أحــد  أن  لالنتخابات  العليا 
بمقر  العلوي  الطابق  في  ناسف  بحزام  نفسه 
لالنتخابات في غوط  العليا  الوطنية  المفوضية 

الشعال، كما لقي المهاجم مصرعه على الفور.
السموعي  العقيد صالح  طرابلس  أمن  مدير 
البشرة  ذوي  من  اثنين  إن  لـ»الوسط«  قال 
مقر  هاجما  بعد،  جنسيتهما  تعرف  لم  السمراء 
لمقتل  أدى  مما  الشعال،  بغوط  المفوضية 
اثنين من الحراس وإصابة آمرهم، الفتا إلى أن 
المفوضية،  »اإلرهابيين قتال عددا من موظفي 

وبعد محاصرة المكان فجرا نفسيهما«.
في  المركزي  لألمن  العامة  اإلدارة  مدير 
عن  تحدث  الدامجة،  محمد  العقيد  طرابلس 
إن  قال  عندما  لـ»الوسط«،  الحادثة  تفاصيل 
أشخاص  ستة  إلى  أربعة  من  تتكون  مجموعة 
لالنتخابات  العليا  المفوضية  مقر  اقتحموا 
قامت  بينما  الظهر  على  حقائب  يحملون  وهم 
بالكامل،  المبنى  بااللتفاف على  أخرى  مجموعة 
توجه  بينما  الرئيسة،  المداخل  كــل  وغلق 
به  الموجود  العلوي  ــدور  ال إلى  منهم  اثنان 
في  نفسيها  فجرا  حيث  المفوضية،  بيانات  كل 
قبل  من  عليهما  الخناق  اشتد  عندما  المكان 
أعدم  بينما  المركزي،  لألمن  العامة  اإلدارة 
المركزي  األمن  عناصر  »اإلرهابيون« عددا من 

رميا بالرصاص في الرأس.
الهجوم  كون  بشأن  تخوفات  أثيرت  وبعدما 
محاوالت  إطار  في  الناخبين،  بيانات  طال  قد 
فإن  االنتخابي،  االستحقاق  على  االنقضاض 
لالنتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  رئيس 

به  حــدث  ــذي  ال ــدور  ال إن  قــال  السايح  عماد 
لكن  وبيانات«،  وملفات  أوراقا  االنفجار »يحوي 
تصلها  ولم  محفوظة  الناخبين  بيانات  جميع 
قوية  زالــت  ما  المفوضية  وأن  العبث،  أيــدي 

وتستطيع تنظيم االنتخابات.
الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس 
التفجيرات لن  الهجوم إن تلك  قال بعدما دان 
االستحقاق  المضي قدما في  تكون حائال دون 
»يثنينا  لن  الهجوم  أن  إلى  الفتا  االنتخابي، 
بالمسار  الحكومة  والتزام  المفوضية  دعم  عن 
ستصل  التي  االنتخابات  إلجــراء  الديمقراطي 

بليبيا إلى بر األمان«.

المسار الديمقراطي
األممية حين  البعثة  أيضا ذكرته  األمر نفسه 
الليبيين  تثني  لن  ــداءات  ــت »االع إن  قالت 
الوحدة  إرساء  مسيرة  في  قدما  المضي  عن 
الوطنية ودولة القانون والمؤسسات«، داعية 
المجرمين  مالحقة  إلــى  الليبية  السلطات 

واالقتصاص منهم بأسرع وقت.
الليبي  للجيش  العامة  الــقــيــادة  أيــضــا 

أنه  معتبرة  الهجوم  استنكرت  جانبها  من 
المسار  لتعطيل  اإلرهاب  يائسة من  »محاولة 
إليه  تسعى  ــذي  وال ليبيا  في  الديمقراطي 
»الجيش  أن  على  مشددة  العامة«،  القيادة 
حتى  اإلرهاب  محاربة  عن  يتوقف  لن  الليبي 
ينعم كل مواطن ليبي باألمان ويمارس حقه 

الديمقراطي بحرية كاملة«.
السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
القيادات  مع  طارئا  اجتماعا  الفور  على  عقد 
كال  ضم  العاصمة،  في  والعسكرية  األمنية 
أمن  ومدير  الداخلية،  بــوزارة  المفوض  من 
ورئيس  الرئاسي،  الحرس  وآمــر  طرابلس، 
جهاز  رئيس  ومعاون  العامة،  المباحث  جهاز 
المفوضية  رئيس  وبحضور  الجنائي،  البحث 
على  الوقوف  إطــار  في  لالنتخابات،  العليا 
الفترة  المفوضية خالل  العملية وتأمين  تأثير 
قدم  حيث  لالنتخابات،  الوصول  إلى  المقبلة 
الترتيبات  عن  تقارير  األمنيون  المسؤولون 
وتأمين  العام  ــن  األم لحفظ  اتخذت  التي 
بين  التنسيق  وآليات  المواطنين،  سالمة 

المراكز والقيادات على مختلف المستويات.

اصطفاف وطني
موحدة،  اإلدانــات  جاءت  والغرب  الشرق  ومن 
حائلة  تكون  لن  الحادثة  أن  على  والتشديد 
االنتخابات  إلــى  الــذهــاب  على  اإلصـــرار  دون 
النواب  البرلمانية والرئاسية، حيث دان مجلس 
الهجوم، معتبرا أن الهجوم يهدف إلى »انتشار 
الفوضى والخراب والدمار وضرب حياة اآلمنين، 
وعرقلة  المؤسسات  دولة  قيام  دون  والحيلولة 

العملية الديمقراطية«.
الجهات  دعــا  أيضا  النواب  مجلس  رئيس 
له  تسول  من  كل  على  »القبض  إلى  األمنية 
وتقديمه  البالد  واستقرار  بأمن  المساس 
»على  أن  إلى  مشيرا  جــزاءه«،  لينال  للقضاء 
لكل  حديد  من  بيد  الضرب  الوطني  الجيش 
تنعم  حتى  البالد  في  اإلرهــاب  ومعاقل  أوكــار 
ليبيا باألمن واألمان واالستقرار«، داعيا الشعب 
الليبي إلى »االصطفاف صفا واحدا ونبذ الفرقة 
والخالف من أجل بالدهم لتستقر األوضاع في 
تحالف  أكده  نفسه  األمر  ليبيا«،  أنحاء  جميع 
عبارات  بـــ»أشــد  دان  ــذي  ال الوطنية  القوى 

العملية اإلرهابية«.

»داعش« يتبنى و»الداخلية«
تحقق و»الصحة« تتكفل العالج

»داعش«  تنظيم  أعلن  حتى  اليوم  ينته  لم 
من  طــريــق  عــن  ــادث  ــح ال عــن  مسؤوليته 
وأبوتوفيق«  أبوأيوب  »االنغماسيين  سماهما 
مع  اشتبكا  »حيث  الهجوم،  نفذا  اللذين 
فأعمال  إليها،  الدخول  قبل  حمايتها  عناصر 
سترتيهما  فجرا  ثم  قتال  بها  العاملين  في 
الفتا  ذخيرتهما«،  نفدت  أن  بعد  الناسفتين 
لنداء  »استجابة  نــفــذت  العملية  أن  ــى  إل
طالب  ــذي  ال المهاجر«  الحسن  أبــي  الشيخ 
الشركية  االنتخابات  مــراكــز  بـــ»اســتــهــداف 
منشور  بحسب  ليبيا،  فــي  لها«  والــداعــيــن 
للتنظيم على منصات  تداولته حسابات موالية 

التواصل االجتماعي.
ــاق،  ــوف ــي حــكــومــة ال وزيـــر الــداخــلــيــة ف
عبدالسالم عاشور، قال إن جنسية المهاجمين 
وأن  اآلن،  حتى  معروفة  غير  التفجير  فــي 
الشأن«،  هذا  في  تحقق  أمنية  أجهزة  »هناك 
أنها  الوفاق  بحكومة  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 

ستتكفل بعالج مصابي التفجير.
حكومة  في  الداخلية  وزارة  شكلت  كما 
طمأنت  بعدما  للتحقيق،  لجانا  ــاق  ــوف ال
تحت  األمنية  األوضـــاع  »بـــأن  المواطنين 
ــل اإلعـــالم  الــســيــطــرة«، حــيــن دعـــت وســائ
إلى  كافة  االجتماعي  التواصل  وصفحات 
األخبار  نشر  في  والمصداقية  الدقة  »تحري 
األمــنــي«،  الــوضــع  على  سلبا  يؤثر  ال  حتى 
في  كافة  األمنية  األجهزة  أن  على  مشددة 
كافة  »منتسبيها  وأن  قصوى،  استنفار  حالة 
األمن  لبسط  العمل  في  استمرارية  حالة  في 

وتأمين المواطن واستقرار البالد«.

رسالة السراج
تفقد  بالمنطقة،  األمن  باستعادة  رسالة  وفي 
بعد  السراج  فائز  الرئاسي  المجلس  رئيس 
بغوط  الــحــادث  موقع  الهجوم  من  ساعات 
عددا  والتقى  طرابلس،  العاصمة  في  الشعال 
األمنية  والقيادات  المفوضية  مسؤولي  من 
األضرار  حجم  على  اطلع  كما  الحادث،  بموقع 
البطولي  التي خلفها االعتداء، مشيدا بـ»الدور 
لألجهزة األمنية التي أدى تصديها لإلرهابيين 
وتدخلها الشجاع إلى الحد من الخسائر وإنقاذ 

العديد من األرواح«.
يسعى  اإلرهــاب  بأن  التذكير  السراج  وعاد 
ليبيا  في  الديمقراطي  المسار  عرقلة  إلــى 
عزيمة  من  والنيل  البالد  استقرار  وضــرب 
مسيرة  استكمال  على  وإصراره  الليبي  الشعب 
الحديثة،  المدنية  الدولة  وبناء  الديمقراطية 
الداخلية  وزارة  أجهزة  أن  على  شــدد  كما 
أبعاد  على  للوقوف  طاقتها  بكل  »تعمل 
العناصر  وتحديد  ومالبساته  اإلرهابي  الحادث 

الضالعة في ارتكابه وسرعة ضبطهم«.

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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تحطم طائرة الشرارة.. ضريبة إغالق الطرق البرية

اإلرهاب يقصد االنتخابات.. والنتيجة: اصطفاف وطني

مدير أمن طرابلس: مجموعة من 
4 إلى 6 أشخاص اقتحموا مقر 

المفوضية العليا لالنتخابات وهم 
يحملون حقائب قبل تفجير انتحاري

مجلس النواب: الهجوم يهدف 
للحيلولة دون قيام دولة المؤسسات 

وعرقلة العملية الديمقراطية.. 
والرئاسي: الحكومة تلتزم بالمسار 

الديمقراطي إلجراء االنتخابات

14 قتيال و 20 مصابا في هجوم على مقر المفوضية العليا

له صدى واسع  الذي كان  اإلرهابي  الهجوم 
بأرجاء  وطني  اصطفاف  عن  وأسفر  محلي 
لقي  الديمقراطي،  بالمسار  للتمسك  البالد 
اإلقليمي  المستويين  على  واسعة  ــات  إدان
الدول  من  العديد  أعلنت  حين  والــدولــي، 
الستكمال  ليبيا  مع  تضامنها  ــة  ــي األوروب
ودعم  اإلرهاب  بهزيمة  االنتقالية  المرحلة 

المؤسسات الرسمية.
تقديم  بعد  قالت  جانبها  مــن  فرنسا 
الوطنية  المفوضية  إن  واإلدانـــة  التعازي 
بالهجوم  استهدفت  التي  لالنتخابات  العليا 
هذه  تنظيم  خالل  من  مهما  دورا  »تلعب 
أظهروا  الليبيين  أن  مؤكدة  االنتخابات«، 
عن  االنتخابات  هذه  إتمام  في  »رغبتهم 
االنتخابية  القوائم  في  التسجيل  طريق 
على  اإلرهابيون  يقدر  ولن  كبيرة،  بأعداد 

إحباط إرادتهم«.
باسم  الناطق  لسان  على  فرنسا  وكررت 
وزارة الخارجية في باريس »دعمها الوساطة 
العام  لألمين  الخاص  الممثل  يقودها  التي 
وكذلك  سالمة،  غسان  المتحدة،  لألمم 
المفوضية«،  أعمال  الداعمة  المتحدة  لألمم 

داعية »جميع األطراف الليبية لتنفيذ خارطة 
الطريق للبالد، وال سيما تنظيم االنتخابات«.

السعودية  العربية  المملكة  دانــت  كما 
التفجير، مؤكدة على لسان خارجيتها »موقف 
المملكة الثابت ضد اإلرهاب والتطرف«، وهو 

بيان  في  مصر  جددته  الذي  نفسه  الموقف 
مطالبة المجتمع الدولي بضرورة االضطالع 
بدوره لتجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات 
للمحاوالت  التصدي  عن  فضال  اإلرهابية، 
الخارجية كافة لتهريب السالح إلى األراضي 
ذات  األممية  للقرارات  بالمخالفة  الليبية 

الصلة.
على  قالت  األخرى  هي  المتحدة  المملكة 
أليستر  األوسط،  الشرق  شؤون  وزير  لسان 
بيرت، إن »للمفوضية العليا لالنتخابات دورا 
من  ليبيا  تحققه  ما  مساندة  في  جدا  مهما 
تقدم على المسار الديمقراطي. وأن المملكة 
ليبيا،  جانب  إلى  وقوفها  تواصل  المتحدة 

والتزامها بدعم الليبيين كافة«.
فرانك  ليبيا،  لدى  بريطانيا  سفير  وقال 
بيكر: »إن هذه االعتداءات لن تثني الليبيين 
الوحدة  إرساء  في مسيرة  قدما  المضي  عن 
والمؤسسات«،  القانون  ــة  ودول الوطنية 
داعيا السلطات الليبية لـ»مالحقة المجرمين 

واالقتصاص منهم بأسرع وقت«.
على  إيطاليا  عنه  عبرت  نفسه  الموقف 
والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزيــر  لسان 

الذي أكد أن »هذا  ألفانو،  أنجيلينو  الدولي، 
العمل الرهيب من العنف ال ينبغي أن يحول 
دون مواصلة جهود المصالحة لدفع العملية 
السياسية في البالد، وصوال إلجراء انتخابات 
حرة ونزيهة«، كما جددت السفارة األميركية 
لدى  األممي  المبعوث  دعمها  ليبيا  لــدى 
ليبيا غسان سالمة، وهو يعمل على تسهيل 
الحوار وتحسين الحوكمة واألمن، ومساعدة 
آمنة  النتخابات  االستعداد  على  الليبيين 

وموثوقة.
رئيس  اعتبر  المؤسسات  صعيد  وعلى 
فهم  بن  مشعل  الدكتور  العربي،  البرلمان 
السلمي أن االعتداء على مفوضية االنتخابات 
في  الليبي  الشعب  حق  على  اعتداء  »هــو 
ومؤسساته  دولته  وبناء  واالستقرار  األمن 
العربي  البرلمان  وقــوف  معلنا  الوطنية«، 
أمنه  يهدد  ما  كل  ضد  الليبي  الشعب  مع 
قال  التي  السياسية  العملية  مسار  ويعطل 
في  ملموسا  إيجابيا  تطورا  »شهدت  إنها 
السياسية  اآلونة األخيرة من جميع األطراف 

الليبية«، بحسب البيان.

إدانات دولية وإقليمية واسعة

السايح: جميع بيانات الناخبين محفوظة والمفوضية ما زالت قوية وتستطيع تنظيم االنتخابات

طرابلس–الوسط

تحقيقات جارية وغموض في التفاصيل 

طائرة شحن مستأجرة سقطت 
على بعد كيلومترين من مطار 

حقل الشرارة

<  آثار الهجوم اإلرهابي

<  غسان سالمة

<  آثار تحطم الطائرة قرب حقل الشرارة

طرابلس – الوسط



بوست«  »واشنطن  لجريدة  تحليلي  تقرير  قال 
األميركية إن المحركات االقتصادية للصراع في 
ليبيا لم تحظ باالهتمام المناسب، لكنه قال إن 
المبعوث  يتغير مع توجه  أن  »ذلك على وشك 
استهداف  على  للتركيز  سالمة  غسان  األممي 
)اقتصاد النهب(«، وأشار التقرير إلى أن شبكات 
األعمال  ورجـــال  المسلحة  المجموعات  مــن 
الترّبح عبر  الفاسدين والسياسيين، تستمر في 
سبل غير مشروعة مثل تهريب الوقود والبشر، 

ونهب موارد الدولة.
أنه  إيتون،  تيم  الباحث  التقرير،  معد  وأكد 
يطلق  إذ  األنشطة،  تلك  تصنيف  الصعب  من 
الظل«، لكن هذا  »اقتصاد  اسم  البعض  عليها 
اقتصادية  أنشطة  هناك  أن  يعني  المصطلح 
في  بينما  الرسمي،  االقتصاد  مع  بالتوازي  ُتدار 
ليبيا ال يمكن التفريق بفعالية بين المسارين، 
)اقتصاد  هو  األفضل  »المصطلح  أن  مضيًفا 
الحرب( ألن غالبية األسواق في ليبيا اآلن تعتمد 
على انتشار العنف، سواء بطريقة مباشرة أو غير 

مباشرة«.
ليس  الحرب(  »)اقتصاد  أن  إيتون  وأوضــح 
لكنه  ليبيا،  في  الــصــراع  ــراض  أع أحــد  مجرد 
يخلق  إنه  وقال  له«،  األساسية  المحركات  من 
والمتربحين«  »االستغالليين  لشبكة من  حوافز 
ولعرقلة  ــوارد،  ــم وال السلطة  على  للتنافس 
ترك  مع  فعال،  مركزي  نظام حكم  إلى  العودة 
أن  وذكــر  الرسمي،  االقتصاد  على  مدمر  أثر 
ليبيا يمثل  الظل في  اقتصاد  »تقويض هياكل 
تحدًيا«، الفًتا إلى أن األرباح الناتجة عنه كبيرة 
ما  غالًبا  محلية،  مجتمعات  منها  تستفيد  جًدا، 
توجد في أماكن محرومة من بدائل اقتصادية 
أخرى أو فرص لكسب العيش، وقال إن »غياب 
احتكار الدولة للقوة جعلها ضعيفة وال تستطيع 
األنشطة«،  تلك  في  المتورطة  األطــراف  إجبار 
يتولى  الــحــاالت،  من  كثير  »فــي  أنــه،  مضيًفا 

المتورطون مناصب رسمية في الدولة«.

إدماج المجموعات المسحلة
»الستمالة  ــة  ــدول ال سعي  إيــتــون  وانــتــقــد 
المسلحة عبر إدماجها في وزارتي  المجموعات 

تلك  »مخاطر  إن  وقــال  والــدفــاع«،  الداخلية 
عميد  خطف  حادث  في  ظهرت  االستراتيجية 
من  المال،  بيت  الرؤوف  عبد  طرابلس  بلدية 

منزله على يد مسلحين مجهولين«.
المال  بيت  خطف  وراء  األسباب  أن  وذكــر 
عملية  أن  تكهنات  هناك  لكن  واضحة،  غير 

الخطف مرتبطة بنشاطه الذي أثر على مصالح 
إن  الكاتب  وقال  المسلحة،  المجموعات  بعض 
بالهرم  تحتفظ  المسلحة  المجموعات  »تلك 
ولن  مصالحها،  وعلى  بها  الخاص  القيادي 
تخدمها  التي  الدولة  سلطة  بالضرورة  تقبل 

ظاهرًيا«.

إلى  الباحث  ــار  أش صبراتة،  مدينة  وفــي 
ــاق الــوطــنــي دمج  ــوف مــحــاولــة »حــكــومــة ال
مجموعات متورطة في تهريب البشر في قوات 

مكافحة التهريب«.
أعــداد  خفض  فــي  ــك  ذل نجاح  رغــم  لكن 
المدينة،  لسواحل  المغادرين  المهاجرين 

بين  بالمدينة  محلًيا  ــا  صــراًع أثــار  ــه  أن إال 
المؤسسات  وتقويض  المسلحة،  المجموعات 
غير  الهجرة  مكافحة  في  تعمل  التي  الحكومية 
الشرعية، واألهم واألكثر إثارة للقلق هو توجه 
منع  مقابل  أموال  لطلب  المسلحة  المجموعات 

مغادرة قوارب الهجرة غير الشرعية.

»الشرعية االجتماعية«
الراهن،  واألمني  السياسي  الوضع  ظل  وفي 
تساءل التقرير ما الذي يمكن للمؤسسات الليبية 

أن تفعله للقضاء على أنشطة اقتصاد الظل؟
القضاء  ــي  ف تكمن  ــة  ــاب اإلج إن  ــال  وقـ
تتمتع  الــتــي  االجــتــمــاعــيــة  الــشــرعــيــة  عــلــى 
أن  مــوضــًحــا  المسلحة،  المجموعات  بها 
من  ــراًدا  أفـ تجذب  المسلحة  »المجموعات 
التي تزعم حمايتها، وبالتالي فإن  المجتمعات 
بمصالح  تضر  التي  المتربحين  شبكات  فضح 
الشرعية  على  يؤثر  المحلية  المجتمعات 
االجتماعية لتلك المجموعات«، وضرب الكاتب 
تهريب  في  متورطين  بطرد  ذلك  على  مثااًل 
زوارة عقب حملة مجتمعية،  البشر من مدينة 
سواحل  قبالة  المهاجرين  مئات  غرق  أشعلها 

المدينة في 2015.
في  تلك  مثل  االجتماعية،  المبادرات  لكن 
وإنجاحها  تطبيقها  يمكن  ال  زوارة،  مدينة 
رد  تثير  قد  الحاالت  بعض  في  بل  بسهولة، 
القدرة  غياب  على  الضوء  يسلط  عكسي  فعل 
مدينة  في  حدث  مثلما  القانون،  إنفاذ  على 
الزاوية، حيث فشلت المؤسسة الوطنية للنفط 
في طرد مجموعة مسلحة استولت على مصفاة 
النفط بالمدينة، والتي ثبت تورطها في تهريب 
أي  أن  إيتون،  تيم  التقرير،  معد  وأكد  الوقود، 
في  الحرب«  »اقتصاد  على  للقضاء  ناجح  نهج 
ليبيا يعتمد على قدرة الدولة على القضاء على 
النوع  هذا  يخلقه  الذي  القوي  الحوافز  »نظام 

من االقتصاد ويحافظ على استمراريته«.
فرص  من  مزيد  خلق  أن  إلى  أيًضا  ونــوه 
العمل من الخطوات الحيوية من أجل نزع سالح 
إدماجها  جهود  وإنجاح  المسلحة،  المجموعات 

في مؤسسات الدولة.
خيارات  أيًضا  الليبية  السلطات  وتواجه 
المتربحين،  شبكات  قــادة  لمواجهة  صعبة 
السلطات  تتحول  أن  المرجح  من  فإنه  وهنا 
إلى  أرباحهم  بتحويل  لهؤالء  للسماح  الليبية 
لتقليل  سبل  عن  البحث  مع  شرعية،  أنشطة 
وأكد  الشرعية،  غير  لألنشطة  الربح  هامش 
إلى تسوية سياسية  التوصل  أيًضا أن  التقرير 
على  للقضاء  ضــروري  فعالة  حكومة  ووجــود 
الحرب«  »اقتصاد  عليها  يرتكز  التي  الهياكل 

في ليبيا.

الخاصة  الروسية  االتصال  مجموعة  رئيس  قال 
بالتسوية الداخلية الليبية، ليف دينغوف، إن بالده 
لم تراهن على شخص بعينه داخل ليبيا، الفتا إلى 
اتصاالت أجرتها موسكو مع جميع أطراف الصراع 
إلى  تصريحات  في  دينغوف،  وقال  األزمــة.  لحل 
جريدة »ذا تلغراف« البريطانية، السبت الماضي: 
لخليفة  الصحي  الوضع  عن  األنباء  بقلق  »تابعنا 
ليبيا  في  الصراع  أطــراف  من  طرف  فهو  حفتر. 
الذين تواصلت معهم روسيا، لكن فكرة الرهان 

على شخص واحد في ليبيا سخيفة«.
أبرمها  سالح  صفقات  إلى  الجريدة  وتطرقت 
شائعات  إلى  مشيرة  موسكو،  مع  القذافي  معمر 
أفادت بأن مصير تلك الصفقات سينتهي في يد 
قوات الجيش الليبي، وهو ما نفاه دينغوف قائال: 
»هذا كالم فارغ، لسبب واحد وهو أن ذلك من 
شأنه خرق قرار حظر التسليح المفروض من قبل 
أن  كما  روسيا.  تدعمه  قرار  وهو  األمن،  مجلس 
المبدأ  ليبيا لن يتماشى مع  التدخل عسكريا في 
وجودها  لتبرير  روسيا  تستخدمه  الذي  القانوني 

في سورية«.
شرعي  رئيس  لديها  »سورية  موضحا:  وتابع 
لألسف،  ليبيا،  في  لكن  مساعدتنا،  طلب  منتخب 
ال توجد حكومة معترف بها دوليا يمكنها تقديم 
مثل هذا الطلب«، وأكد أنه »ال يوجد ما يدعوه 
يمكن  ال  ليبيا،  في  سورية(  بـ)سيناريو  البعض 
لذلك أن يحدث«، وانتقد رئيس مجموعة االتصال 
)رجل  ينادون بفكرة وجود  الروسية »هؤالء من 
عسكري قوي( الستعادة األمن في البالد«، وقال: 
الليبيين ال يمكن أن يرتكز على شخص  »مصير 
واحد، فالشعب عانى لمدة سبع سنوات من أجل 

تفادي الديكتاتورية«.

»حوار مفتوح مع الجميع«
في  األزمة  لحل  السياسية  الجهود  يخص  وفيما 
أن  الروسية  االتصال  مجموعة  رئيس  أكد  ليبيا، 
بالده تتواصل مع جميع األطراف في ليبيا، وقال: 
الحفاظ على  الروسية مهمة  الحكومة  لنا  »أولت 

الليبية،  األطراف  جميع  مع  حوار 
ــراع،  ــص ــن ال ــرف م وحــفــتــر طـ
نفسه  واألمــر  مؤثر،  طرف  وهو 
ــراج«،  ــس ال فــائــز  على  ينطبق 
أن مجموعة  إلى  دينغوف  ولفت 
تواصلت  يرأسها  التي  االتصال 
المرصوص«  »البنيان  قوات  مع 
نفسه  الوقت  في  مصراتة،  في 
حاملة  حفتر  فــيــه  زار  الـــذي 

الطائرات الروسية.
تلغراف«  »ذا  جريدة  وقالت 

البريطانية إن »دينغوف بدا متحفظا بالنسبة إلى 
الصحي  الوضع  حول  روسيا  تعرفه  عما  اإلفصاح 
لحفتر«. وذكرت أن دينغوف، 33 عاما، رجل أعمال 
سابق، عمل في مشاريع إنشاءات في ليبيا قبيل 
اندالع ثورة 2011، وذكرت أن »لعبة موسكو في 
منذ ظهور  متزايدة،  تكهنات  موضع  كانت  ليبيا 
تكهنات  أثار  مما   ،2016 في  موسكو  في  حفتر 
بوتين،  فالديمير  الروسي،  الرئيس  قيام  حول 
بالتدخل في ليبيا باستخدام االستراتيجية نفسها 

التي استخدمها في سورية«.
وتابعت: »زادت تلك التكهنات بعد زيارة حفتر 
كوزنستوف(  )أدميرال  الروسية  الطائرات  حاملة 
في البحر المتوسط، حيث أجرى مباحثات مع وزير 
وعاد   ،»2017 يناير  في  شويجو  سيرغي  الدفاع 
بعد  الماضي،  الخميس  ليبيا،  إلى  حفتر  المشير 
تلقيه العالج في فرنسا إثر أزمة صحية ألمت به، 
وقالت الجريدة البريطانية إن »اختفاء حفتر الوجيز 
في  السلطة  على  صراع  اندالع  من  مخاوف  أثار 
شرق ليبيا، وسلط الضوء على شبكة مبهمة من 

التحالفات والمنافسات المحلية والدولية«.

مصالح متعددة
ورأى رئيس المجموعة الروسية أن »التركيز على 
الحقيقية  روسيا  أجندة  البعض  فهم  شوه  حفتر 
بأن  القائلة  »الفكرة  أن  مؤكدا  ليبيا«،  في 
فكرة  أهدافها  لتحقيق  لها  وكيال  اختارت  روسيا 
أن »دوافع ومصالح  دينغوف  وأوضح  مشوشة«، 
اإلرهاب  مكافحة  بينها  متعددة،  ليبيا  في  روسيا 
المنطقة،  في  االستقرار  عدم  حالة  تفشي  ومنع 
المقدرة  المتعددة،  االستثمار  صفقات  وإنقاذ 

بالمليارات، أبرمتها روسيا قبيل ثورة 2011«.
حكومة  مع  قائمة  محادثات  »هناك  إن  وقال 
الوفاق في طرابلس الستئناف العمل في السكك 
الحديد. واستأنفت شركات نفطية، مثل )تاتنفت( 
عملياتها في ليبيا«، وأوضح أن صفقات التسليح 
حظر  األمن  مجلس  قرار  بسبب  حاليا  متوقفة 
رفض  ما،  دولة  قيام  عن  تحدث  لكنه  التسليح، 
تسميتها، بتسليح ثالثة أطراف 
وأكــد  ليبيا.  داخــل  مختلفة 
التواطؤ  من  النوع  »هــذا  أن 
يتسبب في إشعال الصراع في 
أنفسهم  الليبيين  لكن  ليبيا، 

من يستطيع إنهاءه«.
إلى أن  ولفتت »ذا تلغراف« 
استئناف اتفاقات االستثمار مع 
أولويات روسيا،  ليبيا من أهم 
وقالت إن موسكو أبرمت عدة 
نظام  مع  استثمارية  صفقات 
معمر القذافي، توفقت جميعها بعد 2011، بينها 
اتفاق بقيمة 2.2 ملياري يورو لبناء سكك حديد 
واتفاق  سرت،  إلى  بنغازي  من  سريعة  وطرق 

تسليح بقيمة ملياري دوالر.

رئيس الشيشان
مجموعة  بين  »روابط  إلى  تلغراف«  »ذا  ولفتت 
رمضان  الشيشان،  ورئيس  الروسية  االتصال 
التي  »االتصاالت  دينغوف:  وقــال  قــاديــروف«، 
يوفرها قاديروف مهمة للغاية، وهي االتصاالت 
مهامنا  من  فواحدة  األمر.  إلتمام  نحتاجها  التي 
ــراف  األط جميع  مع  الــحــوار  على  الحفاظ  هو 
من  أسماء  ثالثة  أعطانا  وقــاديــروف  الليبية، 

أربعة نحتاجها إلنجاح األمر«.
»لم  دينغوف  إن  البريطانية  الجريدة  وقالت 
اتصاالت  شبكة  حول  التفاصيل  من  مزيدا  يوفر 
إنها  قال  لكنه  ليبيا،  في  الشيشاني  الرئيس 
أسفرت  التي  المفاوضات  في  حيويا  دورا  لعبت 
عن اإلفراج عن بحارة روس كانوا محتجزين في 

ليبيا«.

قالت جريدة »ذا نيويورك تايمز« األميركية إن اختفاء ليبيين 
كانا من معتقلي »غوانتانامو« بعد أن أجبرتهما السنغال على 
العودة إلى ليبيا قد يكون مؤشرا على المصير الذي سيالقيه 
أقرانهما عند العودة، وإنه في الوقت نفسه دليل على تداعي 
المعتقل  سجناء  توطين  إلعادة  أميركا  وضعته  الذي  البرنامج 

السابقين في بلدان غير مواطنهم.
وذكرت الجريدة أن الليبيين »عمر أبو بكر وسالم الغريبي 
وأطلق  لسنوات  »غوانتانامو«  في  محتجزين  كانا  اللذين 
سراحهما ليعيشا بالسنغال اختفيا في أعقاب ترحيلهما إلى ليبيا 

بعدما احتجزهما بشير خلف اهلل، قائد ميليشيا البقرة«.

تناقدات في السياسة األميركية
اعتبرت الجريدة أن قرار السنغال ترحيل الليبيين يمثل انهيارا 
أوباما  باراك  السابق  الرئيس  إدارة  أبرمتها  التي  لالتفاقات 
معتقلي  من  خطورة  األقل  السجناء  الستقبال  دول  عدة  مع 
»غوانتانامو« لزيادة فرص إعادة توطينهم ليعيشوا بسالم بدال 

عن محاكمتهم أو انزالقهم في التشدد اإلسالمي.
الجريدة عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين  ونقلت 
قولهم إن ذلك األمر يعد سابقة مقلقة، مضيفة أن الخطر يكمن 
في أن دوال أخرى قد تسير على نهج السنغال لترحل جبريا نحو 
150 من معتقلي »غوانتانامو« السابقين، الذين أطلق سراحهم 
أثناء رئاسة أوباما، إلى أوطانهم غير المستقرة، حيث يواجهون 
خطر التعرض للقتل أو قد ينتهي بهم المطاف في أن يصحبوا 

أنفسهم مصدر خطر.
وقالت الجريدة إن المصير الغامض لهؤالء يفتح فصال جديدا 
في السقطة التي وقعت بها إدارة الرئيس األسبق جورج بوش 
عندما قررت جلب مئات الرجال الذين اعتقلوا في أعقاب هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر إلى معتقل »غوانتانامو«، وإبقاءهم 
هناك لسنوات دون محاكمة، وأضافت أن إدارتي أوباما وبوش 
كبيرا  يشكلون خطرا  ال  المحتجزين  من  كثيرا  أن  الحقا  قررتا 
يتوجب استمرار اعتقالهم، لكنهما سعتا إلى تجنب إعادة إرسال 
أولئك الذين أتوا من أماكن خطرة إلى بلدانهم كما هو الحال 

في ليبيا واليمن.
وتابعت أن اإلخالل باتفاق إعادة توطين أبو بكر والغريبي في 
السنغال يبدو أيضا على أقل تقدير جزءا من تداعيات الفوضى 
التي أصابت وزارة الخارجية األميركية منذ تولي ترامب الرئاسة، 
تتلخص  المستوى  رفيع  خاصا  مكتبا  أوباما  إدارة  أنشأت  إذ 
والتعامل  السابقين  »غوانتانامو«  سجناء  مراقبة  في  مهمته 
عهد  في  األول  الخارجية  وزير  أن  إال  إزاءهم،  مشكلة  أي  من 
ترامب ريكس تريلسون أغلق المكتب، وأوكل مهمته للسفارات 

األميركية في كل دولة.
وقال السفير األميركي السابق دانيال فريد، وهو أول مبعوث 

خاص تفاوض على نقل المعتقلين في عهد أوباما: »هذا ما 
سيحدث عندما تغلق المكتب المعني بإغالق غوانتانامو ألسباب 
سياسية«، مضيفا أن ذلك يدفع الدول إلى استنتاج أن أميركا 

ليس لديها أي اهتمام باألمر وأنه لن تكون هناك متابعة له.
ونفى مسؤول في وزارة الخارجية األميركي التلميح إلى أن 
هناك إهماال من واشطن، وقال إن بالده ال تزال تأمل في أن 

تكون إعادة توطين المعتقلين السابقين دائمة.

ترحيل دون أسباب
إعادة  عمليات  بعض  إن  تايمز«  نيويورك  »ذا  جريدة  قالت 
توطين المعتقلين السابقين سارت على نحو جيد، إال أن أولئك 
شكلوا أزمة بصورة ما للحكومات المستضيفة، مضيفة أن تلك 
السابقين  للمعتقلين  السماح  عدم  على  كذلك  وافقت  الدول 
بالسفر قبل مرور عامين أو ثالثة ليصبح مستقبلهم بعد تلك 
»ربما  األمور  تلك  على  بناء  أنه  إلى  وأشــارت  غامضا،  الفترة 
رغبت السنغال في التخلص من ذلك العبء بترحيل المعتقلين 
في  استقبلت  داكار  إن  وقالت  لديها«،  الموجودين  السابقين 
أبو بكر والغريبي كخدمة قدمها رئيسها  الليبيين  بادئ األمر 
ماكي سال لنظيره األميركي أوباما، ومنحتهما شقتين، وأبقت 

حارسا بالقرب منهما.
مقابلة  تايمز« في  نيويورك  »ذا  لمراسل  الغريبي  واشتكى 
مطلع أبريل الجاري من أن السنغال رفضت إحضار زوجته وأوالده 
ليقطنوا معه، وقالت الجريدة إن كال الرجلين أراد زيادة المؤن 
التي تصرف لهم، إال أن عملية إعادة توطينهما في البلد بدت 
وكأنها تنجح، إذ كان أبو بكر يستعد للزواج. وبحسب الجريدة 
فقد رفض مسؤولون سنغاليون توضيح األسباب التي دفعتهم 

لترحيل الرجلين إلى ليبيا.
ظل  في  وأميركا  األفريقية  الدول  بين  العالقات  وتدهورت 
بأن  الماضي  يناير  في  تقارير  انتشار  مع  ترامب، خاصة  إدارة 

ترامب أهان الدولة األفريقية.
وقال رمزي قاسم، محامي أبو بكر، إن موكله أخطر أوال في 
رسالة بريد إلكتروني في يناير الماضي بأنه لن يسمح له بالبقاء 
الخارجية األميركية  في السنغال، وبعدها راسل أبو بكر وزارة 
لكنه لم يتلق أي رد، ثم ورده هو والغريبي إخطاران في 26 

مارس الماضي بأنهما سيرحالن إلى ليبيا.

احتجاز أبو بكر والغريبي في طرابلس
قالت الجريدة إن الغريبي هاتف منظمة حقوقية ذلك األسبوع 
من مطار في تونس على ما يبدو خالل توقف أثناء رحلته إلى 
ليبيا، لكن المجموعة لم تسمعه منذ ذلك الحين، مضيفة أن 

مصيره ال يزال مجهوال.
المبعوث  ولوسكي  لي  أخبر  سنغاليا  مسؤوال  أن  وأضافت 
الخاص لوزارة الخارجية األميركية إلغالق معتقل »غوانتانامو«، 
الذي تفاوض على عملية إعادة توطين الليبيين، أن أبو بكر لن 
يرحل جبريا، إال أن المسؤول قال الحقا إن أبو بكر لم يعد في 
السنغال وإنه غادر بعد عدة أيام من ترحيل الغريبي، ونقلت 
الجريدة عن مسؤول استخباراتي لدى حكومة الوفاق الوطني 
وعن موظف بالخطوط الجوية قولهما إن أبو بكر والغريبي نقال 

جوا إلى طرابلس واحتجزتهما »ميليشيا معادية«.
وقال المصدران إن أحد الرجلين احتج أثناء وجوده في مطار 
تونس وأخذ في الصراخ وصدم رأسه بالحائط، ما تسبب من 
انهمار الدم على وجهه، مضيفين أن الرجلين أرادا أن يسافرا 
من تونس إلى مصراتة بدال عن طرابلس لتجنب الهبوط بمطار 
طرابلس الذي تسيطر عليه »ميليشيا بشير خلف اهلل« المعروف 

باسم »البقرة«.
وأضافا: »أن البقرة أصر على احتجاز الرجلين وأرسل مجموعة 
من رجاله إلى تونس الصطحاب الرجلين«، رغم نفي الناطق 
باسم »البقرة«، أحمد بن سالم، األمر وقال: »أعتقد أنهما مع 
المخابرات«. ونقلت الجريدة عن ناطق باسم الخطوط الجوية 
الليبية قوله إن الرجلين كانا على متن رحلة قادمة من تونس 
إلى طرابلس، لكن قال إنه ال يعرف ما حدث لهما فور وصولهما. 
وقالت جريدة »ذا نيويورك تايمز« إنه عقب نشر التقرير، أمس 
يدعى  الغريبي  عن  يدافع  كان  محام  معها  تواصل  االثنين، 

ستيفن ياغمان وقال إنه موجود في شرق ليبيا مع عائلته.

القاهرة–ترجمة: هبة هشام

القاهرة–ترجمة: مريم عبد الغني

تحدثت األكاديمية اإليطالية، ميكيال ميركوري، 
حول  وإيطاليا  فرنسا  بين  متصاعد  نزاع  عن 
ليبيا، الفتة إلى محاولة باريس االستفادة من 
ضعف روما السياسي في الوقت الراهن، فيما 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  يسعى 

أن يصبح »القائد األوروبي« الجديد.
التاريخ  أســتــاذة  وهــي  الباحثة،  ــرت  وذك
اإليطالية،  ماتشيراتا  جامعة  في  المعاصر 
ليبيا  أن  المجهولة«،  »ليبيا  كتاب  ومؤلفة 
وأزمة الهجرة واألزمة السورية تبقى من نقاط 

التنافس الرئيسية بين إيطاليا وفرنسا.
وقالت ميركوري، في تصريحات إلى وكالة 
من  كال  إن  الماضي،  السبت  »سبوتنيك«، 
استراتيجية  أهدافا  تتبعان  ــا  وروم باريس 
مختلفة في ليبيا، مشددة على أن السبب في 

ذلك هو النفط الليبي.
لم  ليبيا  في  الدولتين  »مصالح  وقالت: 
فرنسا  قفزت  عندما   ،2011 فــي  تتطابق 
بسبب  ليبيا  في  والتدخل  الفرصة  الستغالل 

النفط، واليزال هذا االتجاه فعاال حتى اآلن«.
فرنسا  سياستي  اختالف  إلى  إشــارة  وفي 

الباحثة  أشــارت  ليبيا،  إلى  بالنسبة  وإيطاليا 
المجلس  المعلن  روما  »دعم  إلى  اإليطالية 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز 
الجيش  قائد  باريس  تدعم  بينما  السراج، 
المشير خليفة حفتر«، وقالت: »عبر دعم حفتر، 
فرنسا تريد إنشاء موطئ قدم لها في منطق 
برقة الغنية بالنفط، للبدء في التنقيب والبحث 

عن احتياطات النفط هناك«.
وتابعت: »عندما مرض حفتر جرى نقله إلى 
اللحظة  انتظار  فرنسا، ويبدو أنهم كانوا في 
التي يعلنون فيها أن المشير لم يعد يسيطر 
على برقة«، وزعمت ميركوري أن »فرنسا تبحث 
عن خليفة للمشير حفتر لضمان مصالحها في 
المنطقة. وتستمر في تحقيق مسعاها الخاص 

ومصالح  البالد،  وحدة  على حساب  ليبيا،  في 
إيطاليا بالطبع«.

عن  أيضا  اإليطالية  األكاديمية  وتحدثت 
أزمة الهجرة من ليبيا باتجاه أوروبا، وقالت إن 
أزمة الهجرة تظل أيضا من أسباب الخالف بين 
روما وباريس، وقالت: »فرنسا وعدت بشكل 
متكرر بالتعاون مع إيطاليا بشأن أزمة الهجرة 
في البحر المتوسط، لكن هذا كان مجرد كالم، 
األرض.  على  حقيقية  أفعال  إلى  يترجم  لم 
وتستمر باريس في رفض استقبال مهاجرين 
داخل أراضيها، مع إرسال المهاجرين القادمين 

إليها إلى إيطاليا«.
ماكرون  زيارة  اإليطالية  الباحثة  واعتبرت 
األخيرة إلى واشنطن »محاولة من جانبه لوضع 
من  المتحدة  الواليات  مع  ثنائية  استراتيجية 
أجل قيادة الكتلة األوروبية غير الموحدة، وفي 
بدول  أيضا  عالقته  ماكرون  يعزز  اإلطار  هذا 

شمال أفريقيا والشرق األوسط«.
ورأت أنه »على إيطاليا التحرك بشكل أكثر 
فاعلية لتعزيز موقفها في ليبيا لتقوية موقفها 

من السياسة الخارجية«.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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»اقتصاد النهب«: شبكة مصالح تتنافس على السلطة واملوارد

باحثة: األزمة الليبية والهجرة من محاور التنافس الرئيسية بني إيطاليا وفرنسا

● ليف دينغوفجريدة أميركية: »ميلشيا البقرة« تحتجز أبوبكر والغريبي

● آثار اشتباكات مسلحة

● ماكرون● جينتيلوني

مسؤول روسي: مصالحنا متعددة 
و لم نراهن على شخص واحد في ليبيا

● الغريبي● أبو بكر

 »اقتصاد الحرب« ليس مجرد أحد أعراض الصراع في ليبيا لكنه المحرك األساسي

التركيز على حفتر شوه 
فهم البعض ألجندة روسيا 

الحقيقية في ليبيا

السنغال استقبلت أبو بكر والغريبي في بادئ 
األمر كخدمة للرئيس األميركي أوباما

مصدران: البقرة أصر على احتجاز الرجلين وأرسل 
مجموعة من رجاله إلى تونس الصطحابهما
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إيران تتهم نتانياهو بـ »الكذب« والتنسيق مع واشنطن للتخلي عن االتفاق النووي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس التزامه 
النووي اإليراني، وقال إن ال أحد يريد تصعيدًا  باالتفاق 
إقراره في الوقت نفسه بوجوب  للتوتر في المنطقة مع 
تعديل هذا االتفاق ليتضمن شروطًا واضحًا بشأن تطوير 
طهران قدراتها الصاروخية، وكذلك التعهد بالتوقف عن 

التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
تقديم  من  يومين  بعد  ماكرون  تصريحات  وجاءت 
رئيس وزراء دولة االحتالل، بنيامين نتانياهو،لما وصفه 
كثير من المراقبين ب»عرض مسرحي«، مساء اإلثنين، 
االحتالل  دولة  أن  فيه  زعم  اإلسرائيلية،  القنوات  أمام 
يمكن  سرية  خطة  وجود  على  قطعية«  »أدلة  تمتلك 

إليران تفعيلها في أي وقت المتالك القنبلة الذرية.
ذلك  في  بما  النووية،  الطاقة  مجال  في  خبراء  ولكن 
الوثائق،  هذه  أهمية  من  قللوا  المتحدة،  الواليات  في 
قديمة  معلومات  تحتوي  إنها  وقالوا  صحتها،  بفرض 
ومعروفة. كما رأى المراقبون في تصريحات رئيس وزراء 
دولة اإلحتالل تمهيدا لقرار متوقع من الرئيس األميركي 
االتفاق  من  باإلنسحاب  مايو   12 في  ترامب  دونالد 
النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع طهران في صيف 
العام 2015، وان الكشف عن المعلومات اإلسرائيلية تم 

بتنسيق مع واشنطن.
االنتخابية  االتفاق منذ إطالقه حملته  ترامب  وهاجم 
المرشحة  مواجهة  في  الرئاسة  بمنصب  للفوز 
بـ»الكارثي«  إياه  واصفًا  كلينتون  هيالري  الديمقراطية 

و»الفظيع«.
ويرى ترامب أن االتفاق الذي دعمه سلفه باراك أوباما 
منح طهران كثيرًا من التنازالت واألموال، مما سمح لها 
أنه  كما  األوسط،  الشرق  منطقة  في  نفوذها  بتوسيع 
مهلة  بعد  النووي  برنامجها  استئنافها  عدم  يضمن  ال 

السنوات العشر التي حددها االتفاق.
وأعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كذلك 
عن دعمه لموقف ترامب الرافض لإلتفاق واتهم المرشد 
األعلى للثورة اإليرانية علي خامئني انه »اسوأ من هتلر« 
العالمية  الحرب  إبان  النازية  ألمانيا  لزعيم  إشارة  في 

الثانية.
ويهدف هذا االتفاق الذي وقعته الجمهورية اإلسالمية 
)الصين،  أخرى  جهة  من  العظمى  والدول  جهة  من 
إلى  إضافة  روسيا،  بريطانيا،  فرنسا،  المتحدة،  الواليات 
ألمانيا(، إلى الحد من البرنامج النووي اإليراني مقابل رفع 

تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.

»ال أحد يريد حربا في المنطقة«
زيارة  خالل  األربعاء  أمس  تصريحاته  في  ماكرون  وقال 
الذي  القرار  إلى سيدني »ال أعرف ما هو  تستمر يومين 
في  وأضاف  مايو«.   12 في  األميركي  الرئيس  سيتخذه 
األسترالي  الوزراء  رئيس  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر 
القرار،  كان  مهما  إنه  أقول  أن  »أريد  ترنبول:  مالكوم 
علينا التحضير لمثل تلك المفاوضات الموسعة واالتفاق 
األوسع، ألنني أعتقد أن ال أحد يريد حربًا في المنطقة، وال 

أحد يريد تصعيدًا في التوتر في المنطقة«.
ويدفع ماكرون، الذي أقر في سيدني بأن االتفاق »غير 
التفاق  سعيًا  جديدة  دولية  محادثات  إجراء  إلى  كافٍ«، 
أوسع. وقال ماكرون متحدثًا باإلنجليزية إنه يتعين إضافة 

ثالث »دعامات« على االتفاق.
وأوضح أن الدعامة »األولى تتعلق باألنشطة النووية 
أفضل  ومراقبة  سيطرة  لنا  لتكون  والثانية   ،2025 بعد 
ألنشطة النظام اإليراني البالستية.« وتابع: »والثالثة من 
أجل احتواء األنشطة اإليرانية في المنطقة وخصوصًا في 

العراق وسورية ولبنان واليمن«.
األخير  الصحفي  المؤتمر  على  ماكرون  يعلق  ولم 
جدًا  »حريصة  فرنسا  إن  بالقول  مكتفيًا  لنتانياهو، 
على  العمل  نريد  »لذا  وقال:  المنطقة«.  استقرار  على 
والمملكة  ألمانيا  مع  بالتنسيق  الجديد  التفاوض  هذا 

المتحدة«.
بأن  الجميع  إلقناع  فاعل  بشكل  »سنعمل  وأضاف: 

100 ألف وثيقة استولى عليها »الموساد« ترامب يقترح عقد القمة مع كيم 
على الحدود بني الكوريتني

التاريخية بينه  القمة  الرئيس األميركي دونالد ترامب، اإلثنين، أن تعقد  اقترح 
وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قرية بانمونغوم على الحدود 

بين الكوريتين.
وقد حدد ترامب في وقت سابق عددًا من المواقع قيد النظر للقمة التاريخية، 
التي ستكون األولى بين رئيس أميركي حاٍل وزعيم كوري شمالي. لكن هذا أول 

تعليق علني له على موقع محتمل.
وكتب ترامب مع اقتراب موعد القمة التي من المفترض أن تعقد نهاية الشهر 
الحالي أو مطلع شهر يونيو أن »منزل السالم على الحدود بين كوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية.. أليس مكانًا أكثر تمثياًل وأهمية من بلد ثالث؟ أتساءل فقط«.
من  الجنوبي  القسم  في  واإلسمنت  الزجاج  من  مبنى  السالم«  و»بيت 
-1950( الكورية  للحرب  التي وضعت حدًا  الهدنة  توقيع  تم  بانمونغوم، حيث 

.)1953
الرئيس  مع  مشترك  صحفي  مؤتمر  خالل  ترامب  قال  الحق،  وقت  وفي 
الكوري  الزعيم  مع  المرتقبة  القمة  أن  من  واثق  إنه  بخاري،  محمد  النيجيري، 

الشمالي ستنعقد.
الحدود  المنزوعة السالح على  المنطقة  انعقادها في  أنه يحبذ فكرة  وأضاف 

بين الكوريتين.
وأكد ترامب أن سنغافورة كانت مدرجة ضمن قائمة المواقع المحتملة، لكنه 

بعد تغريدة صباحية قال إنه يجب النظر في المنطقة المنزوعة السالح.
يرام،  ما  على  األمور  تمت  وإذا   )...( الشأن  بهذا  يعجبني  ما  »هناك  وتابع: 

سيكون هناك احتفال كبير في المكان وليس في دولة ثالثة«.
وعقد الزعيم الكوري الشمالي قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي أن، 

في منزل السالم الجمعة، تعهدا خاللها بالعمل من أجل السالم.
وكيم هو أول زعيم كوري شمالي تطأ قدمه الجنوب منذ هدنة 1953 التي 
أوقفت الحرب الكورية وسار مع مون إلى »بيت السالم« على الجانب الجنوبي من 

الحدود لعقد االجتماع بينهما.
وتكتسب االستعدادات للقمة بين ترامب وكيم زخمًا منذ القمة التي تخللها 
تعهد الكوريتين بالسعي إلى نزع السالح النووي بشكل كامل في شبه الجزيرة، 

والتوصل إلى سالم دائم.
وتقول سول إن كوريا الشمالية تعهدت بإغالق موقعها للتجارب النووية خالل 

أسابيع، ودعوة خبراء األسلحة األميركيين إلى التحقق من أغالقه.
وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كيم أبلغ مون بأن بيونغ يانغ لن تكون 

بحاجة إلى أسلحة نووية إذا وعدت الواليات المتحدة بعدم القيام باجتياحها.
وكان اإلعالن في مارس الماضي عن قمة بين ترامب وكيم أثار مفاجأة كبرى، 

ولم تتسرب بعده سوى تفاصيل محدودة حول مكان وموعد القمة.

واشنطن–وكاالت

الشرطة التركية تعتقل عشرات 
املتظاهرين في عيد العمال

تعيني مسلم وزيرًا للداخلية 
البريطانية ألول مرة

أمنية  إجراءات  50 شخصًا وفرضت  أكثر من  الثالثاء،  اعتقلت شرطة إسطنبول، 
الشرطة  بين  مواجهات  العمال  عيد  احتفاالت  شهدت  فيما  المدينة،  على 

ومتظاهرين.
بين  مواجهات  العمال  عيد  احتفاالت  في  إسطنبول  شهدت  ما  ودائمًا 
متظاهرين والشرطة، لكن في السنوات األخيرة فرضت السلطات حظرًا تامًا على 

الوصول إلى مكان احتجاجات رئيسية.
وأظهرت  المركزية،  »تقسيم«  ساحة  إلى  المؤدية  الطرق  الشرطة  وقطعت 
ُالتُقطت من الجو الساحة التي عادة ما تغص بالناس، خالية باستثناء  مشاهد 

عناصر الشرطة.
الرئيسي  التسوق  شارع  استقالل«  »جادة  إلى  الدخول  السلطات  منعت  كما 

للمشاة، الذي شهد في الماضي مسيرات احتجاجية.
وذكرت تقارير أن كافة المتاجر تقريبًا ُأغلقت على طول شارع التسوق وانتظر 

التجار حتى المساء قبل السماح للناس بالدخول.
نحو  بمسيرة  »تقسيم«  في  التظاهر  لخرق حظر  الذين سعوا  والمتظاهرون 

الساحة، تم اعتقالهم بخشونة وقام عناصر الشرطة بتثبيتهم على األرض.
ما ذكرت  إسطنبول، بحسب  في  52 شخصًا  المجموع  في  الشرطة  واعتقلت 

وكالة األناضول لألنباء. ونقل الموقوفون في حافالت لالستجواب.
السلطات،  بها  أذنت  فعاليات  في  األشخاص  آالف  شارك  أخرى  ناحية  من 

لمناسبة عيد العمال في األول من مايو في حي مالتيبي في إسطنبول.
وجرت فعاليات مشابهة في مدن تركية أخرى منها في العاصمة أنقرة وفي 

أزمير، ثالث أكبر المدن.
برلمانية  النتخابات  االستعدادات  وسط  سياسية  توترات  تركيا  وتشهد 
ورئاسية مبكرة في 24 يونيو، يسعى خاللها الرئيس رجب طيب إردوغان للفوز 

بوالية رئاسية ثانية وغالبية برلمانية كبيرة.
وقالت وكالة »األناضول« إن أكثر من 26 ألف شرطي تم نشرهم في إسطنبول 

تدعمهم ثالث مروحيات و67 آلية مدرعة.

تولى ساجد جاويد، وهو نجل مهاجرين مسلمين باكستانيين قدما إلى بريطانيا 
في ستينات القرن الماضي، حقيبة وزارة الداخلية اإلثنين، وسط أزمة حادة عن 
طريقة تعامل هذه الوزارة مع المهاجرين. وأصبح المصرفي السابق، البالغ من 
عرقية  أقلية  من  متحدر  بريطانيا  في  للداخلية  وزير  أول  بذلك  عامًا،   48 العمر 

مسلمة.
وتعد وزارة الداخلية واحدة من أربع حقائب رئيسية في السياسة البريطانية 

تشمل رئاسة الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية، كما أنها من أصعب المهام.
خلفية  على  األحد  ليل  استقالت  التي  راد،  آمبر  محل  بذلك  جاويد  وحل 
»ويندراش«  جيل  أفراد  بترحيل  التهديدات 
من  بريطانيا  إلى  عائالتهم  انتقلت  الذين 
وستينات  خمسينات  في  الكاريبي  منطقة 

القرن الماضي.
الخدمة  سلم  في  سريعًا  جاويد  وصعد 
في  البرلمان  لدخول  ُانتخب  منذ  العامة 
به  يحتذى  مثاًل  تاريخه  بات  حيث   ،2010
العتماده  نظرًا  المحافظين  لحزب  بالنسبة 

على ذاته.
جيبه  وفي  بريطانيا  إلى  والده  ووصل 
في  عمل  حيث  فقط،  واحد  استرليني  جنيه 
قرب  روتشديل  بلدة  في  للقطن  مصنع 
عائلته  مع  وانتقل  البالد.  مانشستر بوسط 
التي تضم جاويد وأشقاءه األربعة إلى مدينة 
بريستول في جنوب غرب بريطانيا، حيث عمل 

كسائق حافلة قبل أن يعمل في متجر للمالبس النسائية.
ورغم الصعوبات، تمكن جاويد من إكمال دراسته الجامعية ونجح في الحصول 

على وظائف في القطاع المصرفي قبل أن يقتحم عالم السياسة.
ألبوين  فهو  الثقافات،  ومتعدد  الحضاري  بريطانيا  وجه  حاليًا  جاويد  ويمثل 
مسلمين، لكنه ال يمارس تعاليم الدين اإلسالمي في حين أن زوجته، لورا، وهي 

أم أوالده األربعة مسيحية وتذهب إلى الكنيسة.

إسطنبول–وكاالت

طهران، تل أبيب، واشنطن–وكاالت

لندن–وكاالت

كابل–وكاالت

 <  نتانياهو أثناء عرض الوثائق حول ما قال إنه برنامج ايراني سري لالستحواذ على سالح نووي

 <  الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون <  وزير اخلارجية االيراني جواد ظريف

<  الشرطة التركية  تعتقل  متظاهرا  في ساحة »تقسيم« في اسطنبول 

 < جنازة شاه مراي رئيس قسم التصوير في مكتب وكالة »فرانس برس« في كابل

 < ساجد جاويد

مثل  المقبلة  واألشهر  واألسابيع  األيام  في  لدينا  تكون 
تلك المفاوضات التي هي الطريق الوحيد للمضي قدمًا 

وتحقيق االستقرار في المنطقة«.

استعراض نتانياهو
وكان رئيس وزراء االحتالل قد أعلن في مؤتمر مفاجئ 
مساء اإلثنين أن جهاز المخابرات »الموساد« قام بعملية، 
الماضي في طهران،  لم يتم إعالنها من قبل في يناير 
استولى خاللها على ما يزيد على مئة ألف وثيقة تتعلق 
بالبرنامج النووي اإليراني، التي تؤكد أن إيران »كذبت« 
الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة  الدولي  المجتمع  على 
توقيع  قبل  وذلك  نووي،  سالح  لتطوير  خططها  بشأن 
 2015 العام  صيف  في  الكبرى  الست  الدول  مع  اتفاق 

لتجميد نشاطها النووي.
ترامب  حدده  الذي  الحاسم  االستحقاق  اقتراب  ومع 
عدسات  أمام  مباشرة  نتانياهو  عرض  مايو،   12 في 
التلفزيونات اإلسرائيلية ما زعم أنه »النسخ طبق األصل« 
كشفنا  »لقد  مؤكدًا:  اإليرانية،  الوثائق  آالف  لعشرات 
النقاب هذا المساء عن أحد أهم اإلنجازات االستخباراتية 
السري  األرشيف  بكشفنا  إسرائيل  دولة  حققتها  التي 

الخاص بالبرنامج النووي اإليراني«.
وقال نتانياهو: »إن هذه المواد موجودة بحوزتنا منذ 
عدة أسابيع، وهي تكشف عما يزيد على 100 ألف وثيقة 
سرية تابعة للنظام اإليراني«. وأضاف نتانياهو أن هذه 

الوثائق المخزنة في ملفات وعلى أقراص مدمجة عرضت 
من حوله خالل مؤتمره الصحفي، نقلت العام 2017 إلى 

موقع سري في طهران.
وأكد نتانياهو أن نصف طن من المواد التي حصلت 
التي  العمليات  إلى  وضوح  بكل  »تشير  إسرائيل  عليها 
بادرت إليها إيران بغية امتالك األسلحة النووية«، مؤكدًا 
أنها »تثبت أن إيران كذبت على العالم بشكل سافر كي 

تصادق الدول العظمى على االتفاقية النووية معها«.
وقاطعة«  جديدة  »أدلة  بـ  وصفه  ما  تقديمه  ولدى 
تتعلق ببرنامج نووي سري إيراني، نقل نتانياهو بصورة 
يعرف  قديم  إيراني  ببرنامج  متعلقة  تفاصيل  رئيسية 
باسم »آماد« يهدف إلى إنتاج خمسة رؤوس نووية. وقال 
بوسع  إن  شاشة  على  نشرت  وخرائط  بوثائق  مستعينًا 
إسرائيل أن »تثبت أن إيران تخزن سريًا مواد من مشروع 
آماد الستخدامها في الوقت الذي تختاره وتطوير أسلحة 

نووية«.

»صبي ال يستطيع الكف عن الكذب«
وكتب وزير الخارجية اإليرانية على حسابه على موقع 
»تويتر«، مساء اإلثنين، »إن هذا الصبي ال يستطيع أن 
يكف عن الكذب«، واصفًا تصريحات نتانياهو بـ»اإلدعاءات 

الكاذبة«.
كما اعتبرت وزارة الخارجية اإليرانية أن االتهامات التي 
وجهها نتانياهو بشأن البرنامج النووي اإليراني، هي من 

فعل شخص »مدمن على الكذب ويفتقر إلى األفكار«.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها اإللكتروني 
إن هذه التصريحات »المبتذلة وغير المجدية والمعيبة« 
بقاء  لضمان  وسيلة  يرون  ال  صهاينة  »قادة  إلى  تعود 
باستخدام  اآلخرين  تهديد  سوى  الشرعي  غير  نظامهم 
الخدع ذاتها«. وأضافت: »يجب أن يفهم نتانياهو والنظام 
الصهيوني السيئ السمعة، قاتل األطفال، أن الرأي العام 
لعدم  الحكمة«  من  يكفي  بما  ويتمتع  متعلم  العالمي 

تصديق مثل هذه التصريحات.

االتحاد األوروبي ال يرى انتهاكات
األوروبي،  االتحاد  خارجية  وزيرة  أعتبرت  ناحيتها  من 
فيديريكا موغيريني، أن تصريحات نتانياهو ال تدفع إلى 
التشكيك باحترام طهران لالتفاق النووي اإليراني. وقالت 
موغيريني في تصريح، مساء اإلثنين، »يجب علينا تقييم 

تفاصيل تصريح رئيس الوزراء«.
تقييم  على  الحصول  أهمية  على  موغيريني  وشددت 
لهذه التصريحات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التي تعتبر »المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمكلفة 

مراقبة التزامات إيران النووية«.
وفي وقت الحق الثالثاء، أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أنها ال تملك »أي مؤشر، له مصداقية، عن أنشطة 
العام  بعد  نووية  قنبلة  بتطوير  ارتباط  على  إيران  في 
هيئة  إن  بيان  في  الوكالة  باسم  ناطق  وقال   .»2009
حكامها »أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة« بعد تلقيها 

تقريرًا بهذا الصدد في ديسمبر 2015.
وأشارت موغيريني إلى أن االتفاق النووي »ليس مبينًا 
على فرضيات نوايا حسنة أو ثقة«، إنما »هو مبني على 
التزامات ملموسة وآليات تحقق صارمة للوقائع، تجريها 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية« التي تشير تقاريرها إلى 

أن »إيران احترمت تمامًا التزاماتها«.

ترامب: عين الصواب
وخالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجيري محمد 
بخاري في حديقة البيت األبيض، حاول ترامب التهرب من 
الرد على سؤال بشأن ما كشفه نتانياهو، مكتفيًا بالقول 
إن »ما فعلته إسرائيل اليوم مع المؤتمر الصحفي هو عين 

الصواب«.
من جهته علق وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، 
بالقول إن الوثائق »حقيقية« وغالبيتها جديدة بالنسبة 
في  للصحفيين  بومبيو  وقال  األميركيين.  الخبراء  إلى 
بعد  المتحدة  الواليات  إلى  تعيده  كانت  التي  الطائرة 
إسرائيل،  األوسط تضمنت محطة في  الشرق  في  جولة 
»بوسعي أن أؤكد لكم أن هذه الوثائق حقيقية وأصلية«.
وعززت تصريحات ترامب ووزير خارجيته، بومبيو، من 
اتهامات المسؤولين اإليرانيين من أن المؤتمر الصحفي 
لناتنياهو ربما كان مرتبًا باالتفاق مع واشنطن للتمهيد 
النووي  االتفاق  االنسحاب من  األميركي  الرئيس  إلعالن 

في 12 مايو.
والتقى بومبيو نتانياهو، األحد، في مقر قيادة الجيش 
التي  الوثائق  هذه  على  إطالعه  تم  حيث  اإلسرائيلي، 
في  األميركي  الوزير  كان  بينما  الوزراء،  رئيس  عرضها 
طريق عودته إلى واشنطن. وأضاف بومبيو للصحفيين: 
تباحثنا  وحتمًا  فترة  منذ  الوثائق  هذه  بأمر  علمنا  »لقد 

بشأنها باألمس عندما كنا معًا«.
منذ  تعلم  واشنطن  كانت  إذا  عما  سؤال  على  وردًا 
سنوات عديدة بأمر برنامج »آماد«، قال بومبيو: »نعلم 
انتهى  آماد  »برنامج  أن  إلى  مشيرًا  فترة«  منذ  بأمره 
إلى  لفت  لكنه   .»2004 ويناير   2003 ديسمبر  قرابة 
على  تحتوي  نتانياهو  عنها  تحدث  التي  المستندات  أن 
»آالف الوثائق الجديدة والمعلومات الجديدة. إننا بصدد 
تحليلها وما زال هناك كثير من العمل للقيام به لتقييم 

مدى ونطاق هذا األمر«.
غير أن روب مالي، مستشار الرئيس األميركي السابق 
التي  المفاوضات  في  إدارته  شاركت  الذي  أوباما  باراك 
الملف  تابعوا  للذين  »بالنسبة  قال:  باالتفاق،  انتهت 
كشفه  ما  في  جديد«  أي  هناك  ليس  اإليراني،  النووي 

نتانياهو.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
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السنة الثالثة
العدد 128

اخلميس
17 من شعبان 1439 هــ

3 مايو 2018 م

مزاعم بتزويد البوليساريو بالسالح

الرياض تدعم قرار املغرب املفاجئ بقطع العالقة مع طهران

عشرة صحفيين ضحايا هجوم لـ»طالبان«

غضب دولي غداة »استهداف متعمد« لإلعالم في أفغانستان

عشرة  لقي  بعدما  العالم  أنحاء  جميع  من  اإلدانات  توالت 
سلسلة  في  القتلى  عشرات  ضمن  حتفهم  صحفيين 
اعتداءات في أفغانستان، في ما وصفته األمم المتحدة بأنه 

»استهداف متعمد« لإلعالم.
 25 مقتل  عن  كابل  في  مزدوج  انتحاري  تفجير  وأسفر 
وكالة  مكتب  في  التصوير  قسم  رئيس  بينهم  شخصًا، 
وثمانية  مراي،  شاه  أفغانستان،  في  برس«  »فرانس 
صحفيين آخرين، في حين قتل مراسل شبكة »بي بي سي« 
في هجوم منفصل في والية خوست الواقعة في شرق البالد.

مقر  في  اإلثنين،  صباح  نفسه،  فجر  انتحاري  وكان 
للمخابرات األفغانية. وتنكر انتحاري ثاني في كابل كصحفي 
لتغطية  تجمعوا  الصحفيين  نفسه وسط حشد من  وفجر 
التفجير األول، بحسب الشرطة، في عملية وصفتها منظمة 
»مراسلون بال حدود« بالهجوم األكثر دموية الذي يستهدف 

اإلعالم منذ سقوط نظام »طالبان« في 2001.
يوروب«  فري  »راديو  من  صحفيون  القتلى  بين  وكان 

وشبكتي »تولو نيوز« و»1تي في« األفغانيتين وغيرهم.
وأعرب األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الدولة  تنظيم  تبناها  التي  االعتداءات  جراء  »غضبه«  عن 

اإلسالمية، وأدت إلى إصابة 49 شخصًا آخرين بجروح.

وقال غوتيرتيش: »إن االستهداف المتعمد للصحفيين 
في االعتداء يؤكد مجددًا المخاطر التي يواجهها الصحفيون 

المحترفون في ممارسة أعمالهم الضرورية«.
عاشته  الذي  الدامي  اليوم  شهده  ثالث  اعتداء  وفي 

أفغانستان، قتل 11 طفاًل وُأصيب 16 شخصًا بجروح بينهم 
جنود أفغان ورومانيون عندما فجر انتحاري سيارته بالقرب 
من قافلة لحلف شمال األطلسي في والية قندهار الجنوبية.

الهجمات  أن  ماتيس  جيم  األميركي  الدفاع  وزير  ورأى 

على  دليل  هي  أفغانستان  في  الصحفيين  تستهدف  التي 
ضعف الجهاديين وتهدف إلى تقويض العملية االنتخابية 
المرتقبة في أكتوبر. وقال: »هذا هو األمر الطبيعي بالنسبة 
لمن ليس بامكانهم الفوز عبر صناديق األقتراع: هم يلجأون 

إلى القنابل«.
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزير  دان  من جهته، 
»المشهد  أن  وأكد  والمجنون«.  العبثي  »االعتداء  كذلك 
اإلعالمي الحيوي الذي تطور في أفغانستان سيستمر، على 
مجال  في  والمحترفين  الصحفيين  هؤالء  بسبب  األغلب 

اإلعالم الذين ماتوا بشكل مأساوي في هجوم اليوم«.
وأكدت »بي بي سي« أن مراسلها أحمد شاه )29 عامًا( 
الذي عمل لديها منذ أكثر من العام قتل بإطالق مسلحين 
أن  إلى  مشيرة  خوست،  والية  في  عليه  النار  مجهولين 

الشرطة تحقق لمعرفة الدوافع.
وتأتي االعتداءات بعد أيام من إطالق عناصر »طالبان« 
رفض  في  الربيع  فصل  دخول  مع  المتزامنة  عملياتهم 
لهم  األفغانية  الحكومة  عرض  قبول  لدعوات  واضح 
بال  »مراسلون  منظمة  وصنفت  محادثات.  في  بالدخول 
أخطر  ثالث  أنها  على  الماضي  العام  أفغانستان  حدود« 
المجتمع  حثت  فيما  للصحفيين،  بالنسبة  العالم  في  بلد 
الدولي، اإلثنين، على حماية وسائل اإلعالم من أي هجمات 
مستقبلية. وأفادت بأنها سجلت منذ العام 2016 مقتل 34 

صحفيًا في أفغانستان.

المغرب  اتهامات  أمس  إيران  رفضت 
إلى  أسلحة  إرسال  عمليات  بتسهيل  لها 
حزب  عبر  االنفصالية  بوليساريو  جبهة 
عالقاتها  الرباط  قطع  غداة  اللبناني  اهلل 
هذه  ووصفت  طهران،  مع  الدبلوماسية 

المزاعم بـ»الكاذبة«.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية اإليرانية بأن 
الخارجية  وزير  عن  الصادرة  »التصريحات 
وجود  بشأن  بوريطة(  )ناصر  المغربي 
 )...( تعاون بين إيران وجبهة البوليساريو 

كاذبة«.
وأعلن بوريطة الثالثاء أن الرباط قررت 
تورط  على  »ردًا  بطهران  عالقاتها  قطع 
تحالف  في  اهلل  حزب  طريق  عن  إيران 
المغرب  أمن  يستهدف  البوليساريو  مع 

وبناء  سنتين  منذ  العليا،  ومصالحها 
أدلة  »لدينا  وأضاف:  دامغة«.  حجج  على 
ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد 
الجزائر  في  اإليرانية  بالسفارة  األقل  على 
مدى  على  العمليات  هذه  كل  تنظيم  في 

عامين على األقل«.
هذا  أن  صحفي  مؤتمر  خالل  وأضاف 
حصريًا  الثنائية«  »العالقات  يخص  القرار 
بالتطورات  له  عالقة  وال  البلدين  بين 
إلى  إشارة  في  وذلك  األوسط،  الشرق  في 
الخليج،  دول  توجهها  التي  االتهامات 
في  بالتدخل  إليران،  السعودية،  وخاصة 
وخاصة  المنطقة  في  دول  عدة  شؤون 

سورية ولبنان والعراق واليمن.
وتابع بوريطة أنه قام بزيارة إلى طهران، 
حيث أبلغ نظيره اإليراني محمد جواد ظريف 
قرار المملكة، مؤكدًا مغادرته برفقة السفير 

المغربي هناك.

نفي إيراني قاطع
االتهامات  »بشدة«  طهران  ونفت 
المغربية وأعربت عن أسفها لقطع العالقات 
الدبلوماسية، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية. 
وأضافت أن السلطات اإليرانية »تعتبر أن ال 

أساس لهذه القضية«.
الرباط  اتهامات  اهلل كذلك  ونفى حزب 
المغرب  تلجأ  أن  المؤسف  أنه »من  معتبرًا 
بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية 
الفتًا  الباطلة«،  االتهامات  هذه  لتوجيه 
إلى أنه »كان حريًا بالخارجية المغربية أن 
تبحث عن حجة أكثر إقناعًا لقطع عالقاتها 

مع إيران«.

الرياض تؤيد المغرب
أمس  الرياض  أعربت  ناحيتها،  من 
العالقات  قطع  المغرب  قرار  تأييدها  عن 
اللبناني  اهلل  حزب  واتهمت  إيران،  مع 

إلى  أسلحة  إرسال  في  بـ»التورط« 
في  مسؤول  مصدر  وأكد  بوليساريو. 
وزارة الخارجية السعودية في بيان وقوف 
المغربية  المملكة  جانب  »إلى  المملكة 
أمنها  يضمن  ما  كل  في  الشقيقة 
بقطع  قرارها  ذلك  في  بما  واستقرارها 
إن  المصدر  وأضاف  إيران«.  مع  عالقاتها 
التدخالت  »تدين بشدة  المملكة  حكومة 
اإليرانية في شؤون المغرب الداخلية من 
خالل أداتها ميليشيا حزب اهلل اإلرهابية«.

وإيران  السعودية  بين  والعالقات 
مبنى  تعرض  بعدما   2016 منذ  مقطوعة 
البعثة الدبلوماسية السعودية إلى هجوم 
على خلفية إعدام رجل الدين الشيعي نمر 

النمر في المملكة السنية.
الغربية منطقة شاسعة تبلغ  والصحراء 
واجهة  مع  مربع  كلم  ألف   266 مساحتها 
على المحيط األطلسي يبلغ طولها 1100 

القارة  في  الوحيدة  المنطقة  وتعد  كلم. 
وضعها  تسوية  تتم  لم  التي  األفريقية 
مطلع  في  اإلسباني  االستعمار  خروج  بعد 

السبعينات من القرن الماضي.
من   80% على  المغرب  وتسيطر 
تسيطر  حين  في  الغربية  الصحراء 
بينهما  يفصل   20% على  البوليساريو 
قوات  فيها  تنتشر  عازلة  ومنطقة  جدار 
فترة  منذ  المغرب  وتتهم  المتحدة.  األمم 
في  توغل  عمليات  بتنفيذ  البوليساريو 
العازلة مما  المنطقة  أقصى جنوب وشرق 
يعد خرقًا لالتفاق العسكري المحدد لهذه 

المنطقة.
االتهامات،  هذه  البوليساريو  ونفت 
في  المتحدة  األمم  بعثة  أوضحت  بينما 
الصحراء الغربية أنها »لم تلحظ أي تحرك 
الشمالية- المنطقة  في  عسكرية  لعناصر 

الشرقية«.

الرباط، طهران، الرياض–وكاالت
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2018 2 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

أستاذ االقتصاد ومدير مركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد*
 نقاًل عن موقع بروجيكت سنديكيت

على  العزف  في  مسابقة  عن  قديمة  حكاية  لنا  تروي 
التحكيم  لجنة  استمعت  أن  بعد  متنافسين.  بين  البيانو 
للعازف  الجائزة  منح  قررت  مباشرة  األول  البيانو  لعازف 
الثاني. لم تجد اللجنة ضرورة لمواصلة االستماع، فمن ذا 

الذي قد يكون أسوأ عزفًا؟
الشراكات  على  ينطبق  نفسه  المنطق  أن  يبدو  وقد 
البنية  مشاريع  تنفيذ  في  والخاص  العام  القطاعين  بين 
أو  المياه،  أو  الطاقة،  توليد  أو  الطرق،  مثل  األساسية 
المطارات، أو تطوير المناطق السياحية الرئيسة. والواقع 
مواطن  وتقييم  المتسابقين،  من  كل  إلى  االستماع  أن 

قوته ونقاط ضعفه ضرورة أساسية.
العامة،  الخدمات  في  األول  البيانو  ــازف  ع يتمثل 
ومشكلة  )الفساد(  الحافز  مشكلة  تحديين:  تواجه  التي 
بأن  مفادها  حقيقة  من  الحافز  مشكلة  تنبع  الميزانية. 
المقاول الفائز بعقود الحكومة لتنفيذ مشاريع الطرق ربما 
ألنه  الجودة،  حساب  على  والمواد  الوقت  توفير  يحاول 

بهذا يضع ما يوفره في جيبه. بل وربما يتقاسم ما 
الذين يشرفون  الحكوميين  المسؤولين  يوفره مع 

على تنفيذ العقد.
وتنبع مشكلة الميزانية من حقيقة مفادها بأن 
ما تستطيع الحكومة اقتراضه بأمان محدود، ألنها 
ستضطر إلى زيادة الضرائب في المستقبل لسداد 
العديد  تأجيل  إلى  تضطر  لهذا  ونتيجة  الديون. 

من المشاريع الجديرة باالهتمام.
أن  لنفترض  الثاني.  البيانو  عازف  يدخل  هنا 
يفرض  تمديد طريق سريع  في  يتلخص  المشروع 
رسوم مرور على أساس امتياز االستغالل لمدة 20 
ومشكلة  الحوافز  مشكلة  يحل  هذا  أن  يبدو  عامًا. 
الميزانية. فسوف يكون المقاول مسؤواًل عن زيادة 
أثناء  والمواد  الوقت  في  وفر  إذا  الصيانة،  تكاليف 
تنفيذ  إلى  مياًل  أكثر  يجعله  مما  اإلنشاء،  عمليات 
الحافز  لديه  سينشأ  كما  الجودة.  عالية  أعمال 
ألنه  والكفاءة،  بالفاعلية  تتسم  عملية  إلدارة 

المشروع  يوفره. فضاًل عن ذلك، وألن  ما  بكل  سيحتفظ 
ممول بواسطة الرسوم، فال يجب أن تحده أي قيود مالية.

تفرضها  التي  القيود  من  ما  مشروع  تحرير  أن  الواقع 
ــن  ــدي الــمــيــزانــيــة وال
باجتراح  كفيل  العام 
يمتلك  الــمــعــجــزات. 
مواطني  من   73% نحو 
خليوية،  هواتف  ليبيريا 
منهم   9.1% ــن  ــك ل
لـــديـــهـــم كـــهـــربـــاء. 
حقيقة  إلى  هذا  ويرجع 
البنية  بـــأن  مــفــادهــا 
للطاقة  األســـاســـيـــة 
من  ــاس  األس في  تمول 
خدمات  خاصة  شركات  تقدم  حين  في  الميزانية،  موارد 
يسدد  بحيث  المشاريع  تصمم  وعندما  الخليوي.  الهاتف 
يصبح  الخدمة،  رسوم  خالل  من  تكاليفها  المستفيدون 
تكون  عندما  أما  المشاريع.  هذه  تسليم  األسواق  بوسع 

موارد الميزانية مطلوبة فإن األمور تتحرك ببطء أكبر.
من  يكون  أن  البد  الفوز  وكأن  األمر  يبدو  قد  ولهذا، 
من  تعقيدًا  أشد  الحياة  لكن  الثاني.  البيانو  عازف  نصيب 
حكايتنا، وذلك نظرًا للمشاكل التي ربما تنشأ خالل مسار 

المشروع.
كان  إذا  ما  هو  مشروع  أي  يواجه  الذي  األول  التحدي 
التساؤل  هذا  عن  لإلجابة  األول.  المقام  في  جيدة  فكرة 
نحتاج إلى عملية التقييم أو عملية ما قبل االستثمار التي 
قد تكون باهظة التكلفة، وقد ال تأتي النتيجة أفضل من 

مجرد تخمين جيد، مما يترك العديد من الشكوك.
والواقع أن أغلب الدول النامية التي أعرفها تنفق قدرًا 
أقل مما ينبغي كثيرًا على تصميم مشاريع جيدة. وعندما 
يفعل القطاع الخاص نفس الشيء، يُصِبح تحويل األفكار 
إلى مشاريع قابلة للتمويل أمرًا بالغ الصعوبة عادة بسبب 
التي يصعب  العام  القطاع  إجراءات  أو  قرارات  العديد من 

التنسيق بينها.
حصل  الــرســوم  طريق  مــشــروع  أن  إذن  لنفترض 
تقديم  وبدأت  االمتياز،  عقد  إعداد  وتم  الموافقة،  على 
في  المشاركون  يحتاج  الشركات.  قِبَل  من  العطاءات 
والمشتريات  الهندسة  لمرحلتين:  التخطيط  إلى  العطاء 
تحصيل  يجري  عندما  العمل  من  أطول  ومرحلة  والبناء، 

اإليرادات لتغطية التكاليف وتحقيق العوائد المتوقعة.
عديدة،  شكوك  من  المرحلتين  من  كل  تخلو  ال 
والمشتريات  الهندسة  مرحلة  خــاص،  بشكل  ولكن 
سنوات،  سبع  إلى  ثالث  من  تستمر  قد  والتي  والبناء، 
هذه  في  للمخاطر  ونــظــرًا  المشروع.  على  اعتمادًا 
تمويلها  يتم  أن  المال  رأس  أسواق  تتطلب  المرحلة، 
مقارنة  المساهمين  رأسمال  من  أكبر  قدر  باستخدام 
أو   18% الداخلي  العائد  معدل  يكون  وأن  بالدين، 
الطريق،  تشغيل  ويبدأ  البناء  يكتمل  وعندما  أعلى. 
المستقرة  النقدية  والتدفقات  األقل  المخاطر  تسمح 
مجموعة  قِبَل  من  باالستدانة  التمويل  من  بالمزيد 
صناديق  مثل  تحفظًا،  األكثر  المستثمرين  من  مختلفة 
 ،7% إلى   5% بين  يتراوح  عائدًا  تتوقع  والتي  التقاعد، 

بأرباحهم. للخروج  األوليين  للمستثمرين  يسمح  مما 
مالية  هندسة  يتضمن  المشروع  فــإن  هــذا  وعلى 
تحقيق  يمكن  ال  تقريبًا،  األحوال  في كل  للغاية.  متطورة 
مثل هذه الخطط إال من خالل تقديم الحكومة الضمانات 

ضد المخاطر الجيولوجية أو المرتبطة بحركة المرور.
مشاكل  وال  الحوافز/الفساد  مشاكل  ال  أن  يعني  وهذا 
يزيلها  أن  المفترض  كان  التي  العام  الميزانية/الدين 
هناك  أن  يعني  كما  حقًا.  تختفي  قد  الثاني  البيانو  عازف 
القطاع  يمولها  التي  المشاريع  تجعل  وجيهة  أسبابًا 
تكاليف  الرتفاع  نظرًا  كبير،  بشكل  تكلفة  أكثر  الخاص 
كثيرًا.  أبطأ  المشاريع  هذه  إتمام  وتجعل  المال،  رأس 
االحتياج  الثاني  البيانو  عازف  يلغي  ال  ذلك،  على  وعالوة 
إلى دولة مقتدرة ونزيهة قادرة على تصميم وإدارة مثل 
أفضل  تكون  ال  قد  هذه  لكن  المعقدة.  المشاريع  هذه 

طريقة لالستفادة من قدرات الحكومة.

ميتلك نحو 73 % من 
مواطني ليبيريا هواتف 

خليوية، لكن 9.1 % منهم 
فقط لديهم كهرباء

»رويترز«  لوكالة  معيط  محمد  الخزانة  لشؤون  المصري  المالية  وزير  نائب  قال 
وذلك  المقبل  األسبوع  القاهرة  في  موجودة  الدولي ستكون  النقد  بعثة صندوق  إن 

إلجراء أحدث مراجعة على برنامج اإلصالح االقتصادي المصري.
الصندوق  »بعثة  إن  قوله  المالية  وزارة  في  آخر  مسؤول  عن  »رويترز«  ونقلت 

ستصل القاهرة اليوم )الخميس( على أن تبدأ أعمالها مطلع األسبوع المقبل«.
شمل   2015 نهاية  منذ  االقتصادي  لإلصالح  برنامجًا  المصرية  الحكومة  وتنفذ 
فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء 
واردات  النمو وخفض  إلى مسار  وإعادته  االقتصاد  البترولية، سعيًا إلنعاش  والمواد 

السلع غير األساسية.
كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 
خفض  بينها  من  واسعة  بإصالحات  ومرتبط  سنوات  ثالث  مدته  دوالر  مليار   12

اإلنفاق وزيادة الضرائب.

1.85 مليون موظف بال رواتب منذ ٤ أشهر

بعثة صندوق النقد تصل القاهرة اليوم

مليون دوالر

تردي  على  ليبيا  عمال  بين  مكتوم  غضب  وسط 
وهم  العام،  هذا  عيدهم  يحل  المعيشية،  األوضــاع 
وارتفاع  التجارية،  بالمصارف  السيولة  نقص  يعانون 
ألف   850 و  مليون  رواتــب  تصرف  لم  فيما  األسعار، 
معدل  وصل  بينما  أشهر،  أربعة  منذ  حكومي  موظف 
تقشفية  سياسات  مع   25% إلى  الليبيين  بين  البطالة 
على  وللمحافظة  اإلنفاق  لتقليص  الدولة  اتخذتها 

العامة. المالية 
عمال  اتحاد  رئيس  بها  يعترف  الصعبة  الحالة  هذه 
»بوابة  إلى  تصريحه  في  التيمي،  عبدالسالم  ليبيا 
سيئة،  الًّقتصادية  ــاع  األوض »إن  قائاًل:  الــوســط«، 
إلى  مشيرا  الصفوف،  رص  مرحلة  في  مازال  واالتحاد 
مختلف  في  عضو  ألف   300 إليه  ينتسب  االتحاد  أن 
فرعيا،  اتحادا   19 على  موزعون  وهم  البالد،  أنحاء 
مشكالت  »هناك  ذلك  كل  إلى  وأضاف  نقابة«،  و12 
للحركة  مكاسب  توجد  فال  العمل،  أرباب  مع  العاملين 

منذ سبع سنوات«. العمالية 
المتعاقبة  الحكومات  إلى عدم تجاوب  التيمي  وأشار 
تمثلت  التي  والحالية،  السابقة  العمالية  المطالب  مع 
الغالء،  لمواجهة  الرواتب  وزيادة  الصحي  التأمين  في 
سوى  نتلقَ  »لــم  قــائــاًل:  التعسفي،  الفصل  ــف  ووق

الوعود«.
في  االتــحــاد  لرئيس  والحديث  العمال،  ويعاني 
واالنقسامات  العسكري،  الصراع  »تداعيات  طرابلس، 
إلى  الدولة«، مشيرًا  التي دبت بين مختلف مؤسسات 
الشرعية،  يدعي  منهما  كل  للعمال،  اتحادين  »وجود 
في  واآلخــر  طرابلس،  العاصمة  في  موجود  أحدهما 
وفروع  إدارية  ومقرات  نشاطه  منهما  ولكل  بنغازي، 

البالد«. أنحاء  في مختلف 
في  نفسه  االتحاد  مقر  أن  ســوًءا  األمــر  زاد  ومما 
عامين  منذ  مسلحة  ميليشيا  عليه  »تسيطر  طرابلس 
لصالح  قضائي  حكم  وجود  رغم  منه  تخرج  ولم  وأكثر، 

االتحاد«.
من  الوسط«،  »بوابة  إلى  تحدثوا  العاملين  بعض 
بالشركة  العاملين  من  وهي  محمد،  سعودة  بينهم 
تأخر  من  تشكو  حكومية(  )شركة  لإللكترونيات  العامة 
بسبب  وذلك  سنوات،  سبع  منذ  المالية  مستحقاتها 
واالقتصاد،  الصناعة  وزارتي  بين  االختصاصات  تداخل 
عن  شيًئا  أعــرف  وال  حقوق  لنا  توجد  »ال  وأضافت: 

ليبيا«. عمال  اتحاد 
يدعى  مقاوالت،  شركة  في  العاملين  أحد  قال  فيما 
صاحب  مع  قانوني  تعاقد  دون  »أعمل  محمد،  فتحي 
تساءل  لكنه  شهر«،  كل  راتبه  يتقاضى  وإنه  الشركة، 

عدا  وما  الضعفين،  إلى  ويصل  لألجور  األدنى  الحد 
عقد  أو  الصحي  التأمين  مثل  حقوق«،  توجد  ال  ذلك 

الخدمة. إنهاء  وضوابط  عمل، 
عمال  ألوضــاع  القاتمة  الــصــورة  هــذه  وتخفي 
 ،1928 منذ  العاملة  للطبقة  مضيًئا  تاريخًا  ليبيا، 
حسب  لبيبا،  في  عمالي  ــراب  إض أول  وقــع  عندما 
لـ»بوابة  قال  الــذي  محمد،  بشير  الليبي  الباحث 

للعمال؟!«. اتحاد  يوجد  مستنكرًا: »هل 
والقطاع  الحكومة  في  تتأخر  الرواتب  كانت  وإذا 
في  منتظم  الخاص  القطاع  أن  فالواضح  الــعــام، 
غياب  من  الشكوى  لكن  الشهرية،  الرواتب  صرف 
يقول  ما  حسب  األخرى،  العاملين  وضمانات  العقود 
خاصة،  طيران  شركة  في  يعمل  الذي  علي،  محمد 
يفوق  والــراتــب  الخاص  القطاع  في  جيد  »العمل 

العام  ذلك  وفي  اإليطالي  االحتالل  إبان  الوسط«، 
أجور  تقليص  اإليطالية  الموانئ  قررت  بالتحديد، 
الذي  األمر  وهو   ،%  15 بنسبة  الليبيين  العاملين 
لهم  ُأعيدت  حتى  العمل  عن  وأضربوا  العمال  رفضه 

. قهم حقو
هذا  ظهور  أن  إلى  محمد  بشير  الباحث  وأشــار 
إلى  أدى  ليبيا،  في  العمالة  للطبقة  المبكر  الوعي 
أن  صحيح   .1943 العام  في  للعمال  مكتب  إنشاء 
بعد  المكتب  أصبح  لكن  متواضعة،  كانت  البداية 

العمالية. المشاكل  لحل  فاعلة  أداءة  فترة 
عندما  الماضي،  القرن  خمسينات  ــل  أوائ وفــي 
عمال  اتحاد  تأسس  استقاللها،  على  ليبيا  حصلت 
العمالية  الحركة  في  كبيرًا  دورًا  لعب  الذي  ليبيا 
تلك  في  التشريعات  تغيير  في  ساهم  مما  بالبالد، 
العام  في  الــصــادر  العمل  قانون  أبــرزهــا  الفترة، 
بعد  ليبيا  عمال  اتحاد  إحياء  ُأعيد  وأخيرًا   ،1952

.2011 العام  فبراير  ثورة 

طرابلس - أحمد الخميسي

واشنطن ـ وكاالت

300 ألف منتسب التحاد عمال 
ليبيا موزعون على 19 اتحادا 

فرعيا و12 نقابة

القطاع الخاص منتظم في صرف 
الرواتب  لكن الشكوى من غياب العقود 

وضمانات العمل األخرى

<  زحام  أمام أحد المصارف خالل أزمة السيولة

ريكاردو هوسمان*

ق
وا

س
األ

ما 
ورا
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ليبيا في عيد العمال..

»نثمن الدور الكبير لكل 
العاملين في صمت في 
كافة الحقول والموانئ 
النفطية والمصافي 
والمصانع وفي مواقع 
العمل المختلفة«.

مصطفى صنع اهلل

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

السنة الثالثة
العدد 128

اخلميس
17 من شعبان 1439 هــ

3 مايو 2018 م

»اقتصاد الوفاق«: 500 مليون دوالر 
طلبات استيراد سلع غذائية

والصناعة  االقتصاد  وزارة  أعلنت 
قيمة  أن  الوطني،  الــوفــاق  بحكومة 
بلغت  التحصيل  برسم  التوريد  طلبات 
 500 حوالي  أمس،  من  أول  مساء  حتى 
شركة   311 بها  تقدمت  دوالر،  مليون 
دينار  مليون   347 حوالي  بإيداع  قامت 

. نقدًا
وقـــالـــت صــفــحــة الـــدعـــم الــفــنــي 
بوزارة  االستيرادية  الموازنة  لمنظومة 
تجميد  جرى  إنه  والصناعة،  االقتصاد 
لمخالفتها  شــركــة   125 حــســابــات 
المنظومة،  فــي  التقديم  ــادات  ــ إرش
طلب  أخرى  شركة   13 أن  إلى  مشيرًا 

ألسباب  معامالتها  أوضاع  تسوية  منها 
قسيمة  وضــوح  عــدم  بينها  مختلفة، 
مصرف  ــالف  ــت واخ المرفقة  اإليـــداع 
اختارت  ــذي  ال المصرف  عــن  اإليـــداع 
خالله  من  المعاملة  تنفذ  أن  الشركة 

الموافقة. في حال حصولها على 
أسباب  بين  من  أن  الــوزارة  وأكدت 
الشركات،  بعض  أوضاع  تسوية  طلب 
األربعة  المصارف  من  واحدًا  اختيارها 
التعامل  المركزي  المصرف  حظر  التي 
ايداعات  إجمالي  أن  إلى  ، مشيرة  معها 
يعادل  ما  بلغت  النقدية  شركة  الـ13 

27 مليون يورو.

على  كان  األكبر  اإلقبال  إن  وقالت 
ــذي  ال الحية  ــار  ــق واألب ــام  ــن األغ بند 
إجمالي  بلغ  شركة،   91 له  تقدمت 
ثم  دوالر،  مليون   167 فــواتــيــرهــا 
تقدمت  إذ  الثانية،  المرتبة  في  الزيوت 
مليون   92 قيمتها  بطلبات  شركة   40
ــذي  ال المجمد  ــاج  ــدج ال ــم  ث دوالر، 
بفواتير  شركة   35 الستيراده  تقدمت 
تالها  دوالر،  مليون   92 قيمتها  بلغت 
المعقم  الحليب  الستيراد  شركة   40
دوالر،  مليون   65 قيمتها  بفواتير 
بطلبات  شركة   26 تقدمت  وأخــيــرا 

23 مليون دوالر. البقوليات بقيمة 

الدول  األربعاء،  أمس  الدولي،  النقد  صندوق  حّذر 
األفق  في  تلوح  دين  أزمة  إزاء  التقاعس  من  العربية 
ارتفاع  رغم  اقتصادية  إصالحات  مواصلة  إلى  داعيًا 

أسعار النفط.
عقب  ارتفاعا  المنطقة  في  النفط  أسعار  وسجّلت 
النقد  اتفاق المنتجين على خفض اإلنتاج، لكن صندوق 
إصالح  طريق  في  يقف  أال  يجب  التحسن  هذا  إن  قال 

اإلنفاق الحكومي، وفق »فرانس برس«.
لمايو  اإلقليمي  االقتصاد  »آفاق  بعنوان  تقرير  وفي 
األخرى  اإلصالحات  »من  إنه  الصندوق  قال   ،»2018
المطلوبة اتخاذ خطوات إضافية نحو اإللغاء التام لدعم 
التقاعد  معاشات  نظام  في  تغييرات  ــراء  وإج الطاقة 
التقاعد  سن  تعديل  ذلك  في  بما  االجتماعي،  والضمان 

والمزايا التقاعدية«.
وآسيا  األوسط  الشرق  لمنطقة  الصندوق  مدير  وقال 
سيحفز  النفط  أسعار  ارتفاع  إن  أزعور،  جهاد  الوسطى، 
متقاعسين...  نكون  أال  »يجب  مضيًفا:  التغيير،  على 
أنه ال يتعين  بالتأكيد ال يعني  النفط ترتفع. هذا  أسعار 
الحالية  البيئة  فإن  بالعكس،  اإلصالحات.  تطبيق  علينا 

توفر فرصًا لتسريع بعض تلك اإلصالحات«.
للبرميل  75 دوالرًا  إلى حوالي  النفط  ووصلت أسعار 

مقارنة بـ30 دوالرًا مطلع 2016.
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  إن  أزعور  وقال 

في  جديدة  وظيفة  مليون   25 لخلق  بحاجة  أفريقيا 
الوقت نفسه من  القادمة، محذرًا في  الخمس  السنوات 

العواقب السلبية للبطالة وارتفاع مستويات الدين.
في  اإلجمالي  النمو  معدل  يبلغ  أن  الصندوق  وتوقع 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تضم جميع 
بـ2.2%  مقارنة  العام  هذا   3.2% وإيران،  العربية  الدول 

فقط في 2017.

أزمة دين
لدول  دعمًا  النفط  ألسعار  الجزئي  االنتعاش  سيوفر 
وسلطنة  والكويت  -البحرين  الخليجي  التعاون  مجلس 
عمان وقطر و السعودية ودولة اإلمارات- التي تنتج نحو 

خمس كمية النفط العام العالمي.
وقال أزعور إن التدابير االقتصادية السعودية الهادفة 
لخفض عجز موازنة مستمر، والحد من اعتماد االقتصاد 

على النفط، ال تزال السياسة الصائبة.
التوصل  على  المبنية  الحالية  »االستراتيجية  وتابع: 

لميزانية متوازنة بحلول 2023 هي الصائبة«.
النقد  صندوق  قال  أفضل،  اقتصادية  توقعات  ورغم 
الكلي  المالية  عجز  يبلغ  أن  المنتظر  من  إنه  الدولي 
الفترة  في  دوالر  مليار   294 إلى  المنطقة  في  التراكمي 

.2022-2018
الحكومي  الدين  استهالك  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 
نفسها.  الزمنية  الفترة  في  دوالر  مليار   71 التراكمي 
وأضاف التقرير أن ارتفاعًا وشيًكا ألسعار الفائدة سيؤدي 

إلى ارتفاع كلفة االقتراض، مما سيعقد المشكلة.

<  جمال الشيباني

 ال توجد سلع لشهر رمضان .. والسبب »املركزي«
رئيس صندوق موازنة األسعار:

إن  الشيباني،  جمال  األسعار  موازنة  صندوق  رئيس  قال 
رمضان  لشهر  الغذائية  المواد  توريد  عن  عجز  الصندوق 
بيان  من  أيام  بعد  وذلك  توفيرها،  في  والمساهمة  المبارك 
سلعة  لـــ13  استيراد  أذون  خالله  أتــاح  الرئاسي  للمجلس 

450 مليون دوالر. غذائية بقيمة 
»وال«  الليبية  األنباء  لوكالة  مقابلة  في  الشيباني  وأضاف 
مواد  أو  سلع  أية  باستيراد  يقم  لم  الصندوق  إن  األحــد، 
شهر  »منذ  أنه  إلى  الفتًا  رمضان،  لشهر  استعدادًا  غذائية 
2017 لم يفتح أي اعتماد من قبل المصرف المركزي  أكتوبر 

لصندوق موازنة األسعار« .
المصرف  أعلن  بعدما  أيضًا  جاءت  الشيباني  تصريحات 
وافق  أنه  الماضي  أبريل   18 في  طرابلس  في  المركزي 
بقيمة  طلبًا  لـ2722  المستندية  االعتمادات  »تغطية  على 
يناير  من  األول  منذ  دوالر،  ملياري   2 بــ  تقدر  إجمالية 
اإلجــراء  تحت  طلبًا   1187 وجــود  إلى  باإلضافة  الماضي، 

مليار دوالر«. بقيمة 
العاجلة  التدابير  تلك  عن  اإلعالن  المصرف  أرجع  ووقتها 
نقص  أزمــة  حل  بهدف  الرئاسي؛  المجلس  مع  بالتنسيق 

السلع وارتفاع أسعارها مع اقتراب شهر رمضان.
الموجودة  »السلع  إن  ــد،  األح قــال  الشيباني  أن  غير 
مما  متبقية  سلع  هي  األسعار  موازنة  صندوق  مخازن  في 
عن  عبارة  وهي  الماضية،  الفترة  خالل  الصندوق  استورده 
واحد  شهر  لمدة  الجمعيات  حصص  وطماطم  وزيت  مكرونة 

فقط«.
اعتمادات  فتح  عن  باالمتناع  المركزي  المصرف  واتهم 
اعتمادات  بفتح  فيه  يقوم  ــذي  ال الوقت  في  للصندوق، 
»رفض  سماه  لما  أسفه  عن  معبرًا  الخاصة،  للشركات 
توفير  في  الصندوق  مع  التعامل  المركزي  ليبيا  مصرف 

الغذائية«. المواد 

<  شباب مغاربة يطالبون بوظائف 

حذر من عواقب البطالة وارتفاع الديون

صندوق النقد: مطلوب 25 مليون وظيفة 
جديدة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
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بنغازي  إعمار  مؤتمر  جلسات  تبدأ 
حتى  وتستمر  السبت  غد  بعد  الدولي 
اإلثنين المقبل، وهو المؤتمر الذي وصفه 
المهندس  التحضيرية  اللجنة  رئيس 
نوعه،  من  »األول  بأنه  العمروني  صالح 
وهو بمثابة رسالة قوية موجهة إلى دول 
بنغازي  بلدية  بأن  أجمع  والعالم  الجوار 
الجيش  بفضل تضحيات  ومستقرة  آمنة 

الوطني وأبناء بنغازي«.
اليوم  مساء  عقد  اجتماع  خالل  وذلك 
بنغازي،  أمن  مدير  معاون  مع  اإلثنين، 
ورئيس قسم المرور والترخيص بنغازي، 

واألمن  األمني،  بالجهاز  والمسؤولين 
الدبلوماسي. وكان العمروني قال لوكالة 
عقد  اجتماعًا  إن  »وال«،  الليبية  األنباء 
معاون  حضره  الماضي،  اإلثنين  مساء 
المرور  قسم  ورئيس  بنغازي،  أمن  مدير 
والترخيص بنغازي، والمسؤولون بالجهاز 
جرى  حيث  الدبلوماسي،  واألمن  األمني، 
التأكيد على ضرورة إنجاح المؤتمر الذي 
سيخدم بلدية بنغازي، الفتًا إلى أّن كافة 
األجهزة األمنية أكدت جاهزيتها لتأمين 
كل الوفود المشاركة والحاضرة خالل أيام 

عقد المؤتمر.

990 مليون دوالر أصول صندوق االستثمار الفلسطيني مؤتمر إعمار بنغازي الدولي يبدأ السبت
السعر بالدوالرنوع الخام

73.00برنت

67.41غرب تكساس

68.27دبي

71.24سلة أوبك

70.64أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار األربعاء 2 مايو 2018

82.4 % منها »تحت الطلب«

95.93 مليار دينار إجمالي 
الودائع باملصارف الليبية

 الرشيدي رداً على ترامب:

10.97 ماليني برميل نفط 
يوميا إنتاج روسيا في أبريل

إجمالي  أن  المركزي  ليبيا  لمصرف  االقتصادية  النشرة  جداول  بيانات  أظهرت 
الودائع لدى المصارف التجارية بلغ 95.93 مليار دينار بنهاية العام الماضي، وذلك 
بإجمالي  مقارنة  دينار،  مليار   12.53 قيمته  ما  أو  عام،  خالل   %  15 نسبتها  بزيادة 

الودائع في العام 2016، البالغ 83.4 مليار دينار.
ويتوزع إجمالي الودائع لدى المصارف التجارية، إلى ودائع للقطاع الخاص بقيمة 
55.22 مليار دينار في نهاية العام 2017، وذلك بزيادة سنوية نسبتها 24.9 % وبما 
العام  44.2 مليار دينار في  البالغ  11 مليار دينار، مقارنة باإلجمالي  يعادل أكثر من 

السابق.
كما يبلغ إجمالي ودائع القطاع العام خالل العام نفسه 31.47 مليار دينار، بزيادة 
%3.2 أو ما يعادل مليار و379 مليون دينار، مقارنة بالعام 2016 الذي وصل فيه إلى 
30.09 مليار دينار، باإلضافة إلى ودائع حكومية بنحو 9.23 مليارات دينار مقابل 9.1 

مليارات دينار خالل الفترة نفسها.
فقد  الماضي،  العام  بنهاية  أنواعها  حسب  الودائع،  إجمالي  لتوزيع  بالنسبة  أما 
أظهرت بيانات النشرة االقتصادية أن نحو %82.4 منها عبارة عن ودائع تحت الطلب 
دينار،  مليار   14.58 بنحو  النقدي  والتأمين  للدفع  وأوامر  دينار،  مليار   79.09 بقيمة 

فيما لم تزد حصة الودائع ألجل، والودائع االدخارية عن ملياري دينار و265 مليونًا.

البلدان  منظمة  إن  األربعاء،  أمس  الرشيدي،  بخيت  الكويتي  النفط  وزير  قال 
المصدرة للبترول )أوبك( ستركز على استقرار السوق وإدارة تخمة المعروض النفطي، 

ال األسعار، حين تجتمع في يونيو.
األسعار  تقلص  كي  اإلنتاج  ستزيد  »أوبك«  كانت  إذا  ما  بشأن  سؤال  على  وردًا 
بعد تعليقات أدلى بها الرئيس األميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، اتهم فيها 
»أوبك« برفع األسعار »على نحو مصطنع« قال الوزير الكويتي: »ال نتحدث أبدًا عن 
األسعار. نحن نتحدث عن استقرار السوق والتحكم في الزيادات التي يكون لها تأثير 
كبير على مخزونات المواد النفطية في األسواق العالمية، بما يضمن استقرار السوق 

بشكل خاص للمستهلكين والمنتجين«.
البرلمان الكويتي اقتراحًا  جاءت تصريحات الوزير بعد يوم من تقديم أعضاء في 
للتصويت على حجب الثقة عنه. وقال الرشيدي إنه ال يعتزم االستقالة قبيل تصويت 

حجب الثقة المقرر األسبوع المقبل.

»أوبك« ال تتحدث عن األسعار

النفط  من  البالد  إنتاج  أن  األربعاء  أمس  الروسية  الطاقة  وزارة  بيانات  أظهرت 
بلغ 10.97 ماليين برميل يوميًا في أبريل، دون تغييرعن مارس عندما سجل أعلى 
مستوى في 11 شهرًا، لكنه يتجاوز الهدف المحدد في اتفاق خفض اإلنتاج المبرم مع 

منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(.
من  يوميًا  برميل  ألف   300 بمقدار  النفطي  إنتاجها  خفض  على  روسيا  واتفقت 
مستوى 11.247 مليون برميل يوميًا المسجل في أكتوبر 2016، وهو شهر األساس 
وفًقا  آخرين،  ومنتجين  أوبك  مع  الموقع  االتفاق  في  التخفيضات  إليه  تستند  الذي 

لوكالة »رويترز«.
وبعض  أوبك  تجتمع  أن  المقرر  ومن  العام.  نهاية  حتى  االتفاق  هذا  ويسري 

المنتجين خارجها من بينهم روسيا بـفيينا في يونيو لمراجعة االتفاق.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه قد يجري تأسيس منظمة مشتركة 
للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين عقب انتهاء سريان اتفاق تخفيضات النفط 

في نهاية العام.
وبلغ إجمالي إنتاج روسيا في أبريل 44.878 مليون طن مقابل 46.39 مليون طن 

في مارس .
وزاد إنتاج »روسنفت«، أكبر منتج بين الشركات المدرجة، 0.1 % عن مارس، بينما 
ارتفع إنتاج »جازبروم نفط«، األسرع نموًا بين شركات النفط الروسية، بنسبة 0.9%. 

لكن تراجع إنتاج الشركات األصغر حجمًا بما إجماليه %0.9 بدد أثر هذه الزيادات.
 4.367 إلى  أبريل  في  األنابيب  عبر  المنقولة  الروسية  النفط  صادرات  وارتفعت 

ماليين برميل يوميًا مقارنة مع 4.163 ماليين برميل يوميًا في مارس .

القاهرة ـ الوسط

الجنوبية  كوريا  في  النفط  شركات  أكبر  نأت 
منذ  أنواعه  بمختلف  الليبي  الخام  شــراء  عن 
من  وارداتها  انخفضت  إذ  الجاري،  العام  مطلع 
من  بأكثر   2018 مطلع  منذ  الليبية  الخامات 
واضــطــراب  أســعــارهــا،  ارتــفــاع  بسبب  النصف 
الداخلية  الصراعات  نتيجة  اإلنــتــاج  مستوى 

النفطية. التحتية  البنى  واستهداف 
مزود  وهو  البريطاني،  »بالتس«  موقع  وذكر 
الطاقة،  معلومات  عن  العالم  في  رئيس  بيانات 
النفط  شــراء  على  الجنوبية  كوريا  إقبال  أن 
العام  مدار  على  أكثر  ينخفض  قد  الليبي  الخام 
إلى  مشيرًا  المستمرة،  األمنية  المخاوف  ظل  في 
الليبي  النفط  من  الجنوبية  كوريا  واردات  أن 
الجاري  العام  من  األول  الربع  في  انخفضت 
العام  خالل  نفسها  بالفترة  مقارنة   56% بنسبة 

1.573 مليون برميل. الماضي لتصل إلى 
عمليات  في  مشاركين  عن  الموقع  ونقل 
السوق قولهم إن انخفاض سعر خام برنت دبي 
النفط  شركات  دفع  واسع  نطاق  على  وانتشارها 
الخام  عن  تركيزها  لتحويل  الجنوبية  الكورية 
بسبب  للمشترين  جذبًا  أقل  أصبح  الذي  الليبي 

األوروبي. بالسعر االسترشادي  ارتباط سعره 
الجنوبية  كوريا  في  متعاملين  عدة  إن  وقال 
رغم  تركيزاته،  بمختلف  الليبي  الخام  عن  نأوا 
المزيج  مثل  كبيرة،  بكميات  شراءه  اعتيادهم 
بسبب  ومسلة،  الشرارة  حقلي  من  المستخرج 
الصادرات  وحجم  اإلنتاج  مستوى  استقرار  عدم 

البلد. المتواصل في  العنف  وسط 
النفط  شــركــة  فــي  كبير  مــســؤول  ــح  وأوضـ
سيكون  »السعر  أن  الجنوبية:  الكورية  الوطنية 
القضايا  تــأتــي  ثــم  بالطبع،  األكــبــر  العامل 
المستمر  المسلح  النشاط  مثل  الجيوسياسية 

ليبيا«. في 
بنحو  أخيرًا  النفط  من  ليبيا  إنتاج  وانخفض 
ميناء  على  هجوم  بعد  يوميًا  برميل  ألف   80

الماضي. أبريل  أوائل  النفطي  السدرة 
العام  في  إنتاجها  مستوى  ليبيا  واستعادت 
يوميًا  برميل  مليون  نحو  إلــى  ليصل   2017
في  يوميًا  برميل   300 إلــى  انخفض  بعدما 
موقع  أن  إال   ،2011 ثورة  أعقبت  التي  السنوات 
فإن  االنتعاشة  تلك  »رغــم  إنه  قال  »بالتس« 
النخفاضات  عرضة  ــزال  ي ال  اإلنــتــاج  مستوى 
في  المسلحة  الــجــمــاعــات  اســتــمــرار  بسبب 

الرئيسة«. النفطية  التحتية  البنى  استهداف 
إينشون  كيه  »إس  شركة  مسؤولو  ــال  وق
كوريا  في  الطاقة  مجال  في  الرائدة  بتروشيم« 

كوريا  فــي  نفطية  شــركــات  ــدة  ع تشتري 
شح  بسبب  ليبيا  ــن  م مكثفات  الجنوبية 
الشرق  من  الخفة  بالغ  الخام  من  المعروض 

األوسط.
للبتروكيماويات«  توتال  »هانوا  شركة  وقالت 
النفط  من  مشترياتها  زيادة  تدرس  إنها  أخيرًا 
مليتة  بما في ذلك مكثفات  الخفة  بالغ  األفريقي 
الكميات  انخفاض  تعويض  بهدف  العام  هذا 

إيران. المعروضة من 
سابق  وقت  في  الشركة  في  مسؤول  وصرح 
في  البتروكيماويات  لصناعة  شركة  أكبر  بأن 

أربعة ماليين  أكثر من  التي استوردت  الجنوبية، 
العام  النقي  الخفيف  الليبي  الخام  من  برميل 
من  كمية  أي  تستورد  لم  الشركة  إن  الماضي، 
الليبي  الخام  من  كميات  أي  يتلقوا  لم  الخام، 

في الربع األول من هذا العام.
تراقب  كانت  الشركة  أن  المسؤولون  وأضاف 
األسعار واألوضاع في البلد بما في ذلك النشاط 
بشأن  قرار  التخاذ  اإلنتاج  ومستويات  المسلح 
إلى  مشيرين  الليبي،  الخام  من  كميات  استيراد 
ليبيا  من  برميل  ألف   523 اشترت  الشركة  أن 
أن  أضافوا  لكنهم  الماضي،  فبراير  في  للشحن 
وليس  الليبي  الخام  اشترت  ما  نــادرًا  الشركة 

لديها خطط الستيراده على أساس منتظم.
ثاني  كالتيكس«  إس  »جي  شركة  وذكــرت 
تكرير  مجال  في  جنوبية  كورية  شركات  أكبر 
يونيو  منذ  ليبيًا  خامًا  تشتر  لم  أيضًا  أنها  النفط 
»هيونداي  شركتا  قالت  كما  الماضي،  العام  من 
وال  تبتاعا  لم  إنهما  أويل«  و»إس  بانك«  أويل 

حتى برميل واحد من النفط الليبي هذا العام.
مليتة مكثفات 

الوضع  إن  »بالتس«  موقع  قال  ذلــك،  رغم 
المنتجات  لسوق  بالنسبة  كليًا  سيئًا  يكن  لم 
من  إذ  آسيا،  شرق  شمال  في  الليبية  النفطية 

أن المتوقع 

 520 من  مؤلفة  شحنة  تلقت  الجنوبية  كوريا 
يناير  في  الليبية  المكثفات  من  برميل  ألــف 
فقط  شحنات  بثالث  مقارنة  الماضيين  وفبراير 
العام  في  برميل  مليون   1.56 مجموعها  بلغ 

بأكمله.  2017
إن  الــســوق  عمليات  فــي  مــشــاركــون  وقــال 
يكونوا  لــم  الجنوبية  كــوريــا  مــن  المشترين 
المكثفات  على  أعينهم  يضعون  من  وحدهم 
آخرين  إقليميين  متعاملين  إن  إذ  الليبية، 

لشرائها. يسعون 
وأعــلــنــت شـــركـــة »فـــوجـــيـــان لــلــتــكــريــر 
أخيرًا  الصينية  المحدودة«  والبتروكيماويات 
من  الخفة  بالغة  المكثفات  بشراء  مهتمة  أنها 
في  بما  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  خــارج 
مصدر  ــال  وق ليبيا،  من  مليتة  مكثفات  ذلــك 
بينما  منخفض  المكثفات  هذه  »توافر  بالشركة: 
إذ  منها،  علينا شراء كمية  لكن  مرتفعة،  األسعار 

نحتاج هذه المواد األولية في المرحلة«.
الوطنية  الشركة  أن  ــى  إل الموقع  ولفت 
المعروض  تخفيض  ــررت  ق للنفط  اإليــرانــيــة 
االحتياجات  بسبب  الربع  بنحو  المكثفات  من 
الثانية من  المرحلة  بدء  بعد  المتزايدة  الداخلية 
بالعالم  الغازية  للمكثفات  مصفى  أكبر  إنشاء 

البلد. في 

تراجعت مشترياتها بنسبة 56 % بسبب الوضع األمني ومستوى األسعار

101 مليون برميل إنتاج ليبيا في 6 أشهر

المؤسسة  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
ليبيا  إنتاج  إجمالي  أن  للنفط  الوطنية 
بلغ  أشهر  ستة  في  الخام  النفط  من 
من  الفترة  في  برميل  مليون   101

العام الماضي. يناير إلى يونيو من 
التي  البيانات  قراءة  أظهرت  كما 
وردت في النشرة االقتصادية لمصرف 
توزع  اإلنتاج  هذا  أن  المركزي  ليبيا 

يأتي: الشركات كما  على 
التي تصدرت  العربي  الخليج  شركة 
بلغ  إذ  المنتجة،  الشركات  قائمة 
برميل  مليون   38.7 النفطي  إنتاجها 
العام  من  األولى  الستة  األشهر  خالل 

.2017
في  »أكاكوس«  شركة  وجاءت 
مليون   24.5 بإنتاج  الثانية  المرتبة 
تلتها  نفسها،  الفترة  خالل  برميل 
ماليين   10.6 بإنتاج  »الواحة«  شركة 
للنفط  »مليتة«  شركة  ثم  برميل، 

8.4 ماليين برميل. )إيني( بواقع 
احتلت  »سرت«  شركة  حين  في 
الشركات  بين  الخامس  المركز 
من  الفترة  في  ماليين  ستة  بإنتاج 
تبعها   ،2017 يونيو  نهاية  إلى  يناير 
ماليين   4.9 بنحو  )توتال(  المبروك 
بحوالي  »الهروج«  وشركة  برميل، 
شركة  ثم  برميل،  ماليين   4.7
بنحو  و»الزويتينة«  »فنترسهال« 
برميل  مليون  و1.2  برميل  مليوني 

التوالي. على 
بيع  سعر  متوسط  صعيد  وعلى 
بنهاية  )فوب(  الليبي  النفط  خامات 
بيانات  أشارت  الماضي،  سبتمبر 

»سيرتكا«  خام  سعر  أن  إلى  حديثة 
دوالر   54.05 بلغ   ،API41 كثافة 
النوف،  رأس  ميناء  تسليم  للبرميل، 
سعره  متوسط  دوالر   44.67 مقابل 

.2016 في العام 
وزارة  من  مجمعة  بيانات  وأظهرت 
الوطنية  والمؤسسة  والغاز  النفط 
الزويتينة  خام  سعر  أن  إلى  للنفط 
 51.65 بلغ   )API 40.5( كثافة 
دوالر   44.88 مقابل  للبرميل،  دوالر 

.2016 متوسط سعره في العام 

كل  خام  سعر  متوسط  وصل  فيما 
 API( كثافة  والبريقة  الطفل  أبو  من 
 51.79 و  دوالر،   52.89 نحو   ،)40
مقابل  التوالي،  على  للبرميل  دوالر 

متوسط  دوالر  و46.60   ،54.22
السعر على التوالي في العام الماضي.

بلغ  نفسها  المقارنة  فترة  وفي 
والسدرة  السرير  متوسط سعر خامات 

50.91 دوالر،  49.42 دوالر، و  وأمنة، 
التوالي،  على  للبرميل  دوالر  و50.68 
 ،44.97 سعر  متوسط  مقابل  وذلك 
47.96 دوالر على الترتيب. و47.02، 

أن  تعني  أسعار»فوب«  أن  يذكر 
مسؤولية  تكون  النفط  شحنات 
جاهزة  تكون  عندما  المستورد، 
الخاص  الشحن  رصيف  على  التسليم 
المستورد  يتولى  ثم  بالمصدر، 
حتي  شحنها  ومصاريف  عليها  التأمين 

المستورد. ميناء  إلي  الوصول 

شركات التكرير الكورية تستورد 1.573 مليون 
برميل من الخامات الليبية في الربع األول

ما هو متوسط سعر خامات النفط الليبية؟

الوسط ـ ترجمة: مريم عبدالغني

»جي إس كالتيكس« ثاني أكبر شركات 
تكرير النفط لم تشتر خاماً ليبياً منذ 

يونيو 2017

متوسط أسعار خامات السرير والسدرة وآمنة 49.42 
و50.91 و50.68 دوالرا للبرميل على التوالي

<  ناقلة نفط بميناء السدرة

<  ألكسندر نوفاك

<  بخيت الرشيدي

<  عمال نفط بأحد الحقول الليبية

الفلسطيني،  االستثمار  صندوق  قال 
الفلسطينية،  للسلطة  االستثمار  ذراع 
إلى  ارتفعت  أصوله  إن  األربعاء،  أمس 

990.5 مليون دوالر بنهاية العام 2017.
عقب  بيان  في  الصندوق،  وأضاف 
أن  اهلل،  رام  في  العامة  لهيئته  اجتماع 
الضرائب  بعد  الصافية  الصندوق  أرباح 
حين  في  دوالر،  مليون   39.4 بلغت 
990.5 مليون دوالر  إلى  ارتفعت األصول 

في نهاية 2017، مسجلة نموًا قدره 16 % 
مقارنة مع العام 2016.

الصندوق،  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
شركة  »إن  البيان،  في  مصطفى  محمد 
برنامجًا  تقود  للصندوق  التابعة  مصادر 
استثماريًا بحجم 2.2 مليار دوالر، بالشراكة 
ودولية  محلية  استثمارية  مؤسسات  مع 

وبعض البنوك الفلسطينية«.
وأضاف قائاًل: »يقوم هذا البرنامج على 

الطاقة  قطاع  في  المشاريع  من  مجموعة 
التقليدية والطاقة المتجددة«.

استثمار  مجاالت  مصطفى  واستعرض 
الزراعية  القطاعات  مختلف  في  الصندوق 
والسياحية والصناعية والعقارية واالتصاالت 
من خالل شركات تابعة للصندوق.  وقال إن 
الزراعة  قطاع  في  العاملة  )شركات(  شركة 
والصناعات الغذائية تقود برنامجًا استثماريًا 

بقيمة 86 مليون دوالر.
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تاورغاء الليبية: من بساتني النخيل إلى سالل من السعف

خيمة  أمام  خشبي  صندوق  على  يتجلس 
السبع  قرابة  منذ  لهم  بيًتا  وأسرتها  اتخذتها 

سنوات

* لؤي شبانه

تعمل يدا الحاجة »أم منذر« دون توقف رغم تشقق أطراف أصابعها بسبب الجفاف وانتفاخ مفاصلها بسبب مرض 
الروماتيزم. تجلس على صندوق خشبي أمام خيمة اتخذتها وأسرتها بيتًا لهم منذ قرابة السبع سنوات، حين 
خرجت العائلة من مدينتها تاورغاء جنوبي مصراتة الساحلية أثناء الحرب الليبية. تنسج يدا »أم منذر« سلة من 
سعف النخيل، وتتنهد بحزن حين أسألها عن حالها. فالسيدة الستينية تعيش تحت خيمة مع عائلة ابنها الذي 
مات في الحرب، وتكسب بعض الدنانير الشحيحة لقاء كل سلة تنتجها، هي التي كان لها بيت تحيط به حديقة 
مليئة بشجر النخيل، لم تكن قد استخدمت سعفه لصنع السالل وبيعها قط. أتمعن في وجه »أم منذر« فال 

أتمكن من تحديد مالمحها، وكأنها اختفت تحت وطأة النزوح والفقر وانتظار العودة.
أضطرت »أم منذر« ونحو 40،000 ألف آخرين أن يتركوا بيوتهم في تاورغاء بعد معركة بدأت في فبراير/ 
شباط 2011 أثناء الثورة الليبية وضعت أهل تاورغاء ومصراتة على طرفي النزاع. ها هم أهل تاورغاء يعيشون 
منذ تلك الفترة مشتتين موزعين على عدد من المخيمات قرب المدن الكبرى كالعاصمة طرابلس، حيث التقيت 

»أم منذر« وحفيديها أثناء زيارتي األخيرة لليبيا.
المخيم هو الشقاء بعينه، مكان ال يمكن أن تتخيل أن ُأسرًا بأكملها تعيش فيه منذ سنوات. فال كهرباء وال 
مياه نظيفة بشكل منتظم والتعليم األساسي يديره بعض النازحين ضمن إمكانياتهم في ظروف أقل ما يقال 
عنها أنها مزرية. المستوصف الصحي مغلق معظم الوقت ويفتح أحيانًا، والرعاية الصحية للنساء والحوامل غير 
متوفرة داخل المخيم. وبناًء على اتفاق ُأبرم أخيرًا بين ممثلين عن مصراتة وتاورغاء، فقد بدأ بعض النازحين 
إليها بسبب تصدي مجموعات مسلحة لهم ومنعهم من  الوصول  إلى مدينتهم لكن لم يستطيعوا  بالعودة 
األمم  بعثة  عبّرت  وقد  مصراتة.  سكان  من  فئة  عليه  توافق  لم  االتفاق  أن  بحجة  التفتيش  نقاط  المرورعبر 
المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها عن عميق أسفها لعدم السماح للعائالت بالعودة إلى تاورغاء وتنفيذ اتفاق 

المصالحة.
لست بصدد تقييم وضع النازحين في ليبيا، ال سيّما وقد أظهر مسؤولو حكومة الوفاق الوطني درجة عالية 
من االهتمام بإيجاد حل لوضعهم خالل النقاشات التي دارت أثناء زيارتي الرسمية لهم، وقالوا إنهم يساندون 
جهود المنظمات اإلنسانية بما فيها هيئات األمم المتحدة في محاولة التوصل إلى اتفاق يضمن لعودة النازحين 

إلى مدنهم.
استحضرت زيارتي لليبيا في ذهني صورًا وقصصًا من نازحي سوريا واليمن والعراق وغزة والسودان وغيرهم 
من النازحين، في بؤسهم وبعدهم عن بيوتهم وجهلهم بما يخبئه لهم المستقبل فوضع النازحين في ليبيا 
ال يختلف كثيرًا عنه في مختلف الدول العربية، إال أنهم لم يثيروا اهتمام الرأي العام فبقيت مجموعات عديدة 
من الليبيين خارج مدنهم تمامًا كما هو حال سكان تاورغاء، يعيشون في مخيمات متفرقة قد يفوق عددهم 
165,000ألفًا بحسب مفوضية األمم المتحدة لالجئين. في الوقت الذي أمضيه في المخيم، أرى األطفال يمرحون 
أمام مكان يبدو أنهم سوف يتلقون فيه درسًا بعد قليل إذ وضعوا كتبًا وأقالمًا على األرض. وأرى شابًا مقعدًا 
يجلس على كرسي في ظل خيمة، وتمر أمامي امرأة حامل أكاد أجزم أنها لم تتلق رعاية طبية أثناء حملها وقد 
ال تجد من يعينها أثناء الوالدة بعد أسابيع. وها هو المراهق الذي إن لم يجد مكانًا له في المجتمع فجلس ينظر 

في الخالء أمامه، لعله يخطط لرحلة يشق فيها البحر ليصل إلى بالد جديدة.
ليبيا بلد احتار معه مسؤولو المنظمات الدولية، فهو بلد غني بموارده الطبيعية والبشرية، مع معدل التحاق 
بالمدرسة كان من أعلى المعدالت قبل بدء األزمة السياسية عام 2011. إال أن سنوات من نظام سياسي حدَّ 
من قدرة الناس على تحقيق الكثير من إمكانياتهم أدت في األخير إلى ثورة شعبية تلتها عدة سنوات من النزاع 
المسلح والتخبط السياسي نتج عنها وضع إنساني حرج بالنسبة للكثيرمن الليبيين وغير الليبيين ممن يعبرون 

ليبيا في محاولتهم الوصول إلى البالد األوروبية في رحلة بحث عن فرص أفضل.
أتاحت لي زيارتي لطرابلس فرصة أن أشاهد مبادرات متقدمة ورؤى بعيدة النظر وجهودًا خالقة للعمل على 
فكفكة الوضع الليبي المعقد. وقد التقيت بوزراء ومسؤولين وممثلي المنظمات الدولية خصوصًا اإلنسانية منها 
والتي تسعى لوضع برامج سوف تسرع، لوعملت وفق خططها، من االستجابة لحاجات الليبيين عمومًا ولغيرهم 
ممن تضرروا من سنوات الحرب.كما أتيح لي لقاء بعض السيدات الرائدات المتميزات من القيادات النسوية 
الليبية، وبعددٍ من الشباب المفعم باألمل والطاقة واألفكار حول مستقبل ليبيا خالل السنوات العشر القادمة. 

لكن في ذات الوقت وجدت أن النازحين يستحقون أن يسلط عليهم الضوء حتى يكونوا جزًءا من الحل.
المعنية بالصحة اإلنجابية  الهيئة األممية  المتحدة للسكان، وهي  لقد علمتني تجربتي في صندوق األمم 
وبدعم الشباب بغية تحقيق إمكانياتهم، أن االستجابة لحقوق البشرال تقف عند لون أو منطقة أوعرق أو دين أو 
طائفة، لذا فإن أي خطة للمساعدات اإلنسانية ومناصرة حقوق الناس يجب أن تكون شمولية ومتكاملة لصالح 

كافة البشر الموزعين في البلد .
أتمنى أن تحصل »أم منذر« على الدعم والمساعدة وأن تجد السيدة الحامل طريقها إلى مركز صحي يؤمن 
لها والدة آمنة. لكن ما أتمناه فعاًل هو عودة »أم منذر« وغيرها إلى بيوتهم، وأن تعود »الواحة الخضراء«، وهو 
معنى كلمة تاورغاء باللغة البربرية، إلى عهدها السابق، مدينة غنية بشجر النخيل والفواكه، وأن يعود معدل 
االلتحاق بالمدارس كما كان. أتمنى أن تأخذ ليبيا المكانة التي تستحقها وفًقا لموقعها الجغرافي ومصادرغناها 

وفخر أهلها بانتمائهم لها.

*مدير صندوق األمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية

املوسيقى التصويرية..  من »غزو الجنة« إلى عمر املختار

الذي يجعل لحنًا أو موسيقى معينة ترتبط 
في ذاكرتنا بأحداث مسلسل أو سياق فيلم 

أو حتى بوجوه ممثلني وممثالت فيها؟

أحالم المهدي

على  تطفو  الجثث  عشرات  أرى  اآلن  حتى  الزلت  فإنني  اللحن،  وجمال  الصوت  عذوبة  رغم 
من  ساعات  الحياة  عليهما  استكثرت  اللذين  وروز«  »جاك  مأساة  وأعيش  الجليدية،  المياه 
كتلة  بـ»تيتانيك«،  مخيلتي  في  ارتبطت  التي  ديون«  »سيلين  رائعة  سمعت  كلما  السعادة 
التي استعاضت  ابتلعها المحيط ليتجشأ موتًا وحزنًا ترجمته ربما كلمات األغنية  التي  النور 

عن الوجود الفعلي للحبيب برؤيته في الحلم أو الشعور به:
أحــــــــــالمي في  لــــيـــلـــة  كــــــل 
بـــــــــــك وأشــــــــــــــــــــعر  أراك 

ألراك الطــــــريقـــة  هــــــي  هــــــذه 
أنـــك ذهـــبت بــعـــيدًا أعلــــم  ألنــي 

عـبر المسافات.. ورغم المسافات بيننا
قـريب أو بعــيد أينـما أنـت مـــوجــود
أعتقـد أنك فـي قـلبي ولن ترحـل عـنه

من هنا سأبدأ، فما الذي يجعل لحنًا أو موسيقى معينة ترتبط في ذاكرتنا بأحداث مسلسل 
أو سياق فيلم أو حتى بوجوه ممثلين وممثالت فيها؟

النجم  بطولة  من  وكان   »1992« العام  ُأنتِج  الذي  الجنة«  »غزو  الشهير  الفيلم  في 
الفرنسي »جيرارد ديباردو«، ستجد ارتباطًا وثيقًا بين موسيقى الفيلم وبين قصته وأحداثه، 
البكر  األرض  في  تحلق  يجعلك  أوديسياس«  »فانجيليس  العظيم  اليوناني  فالموسيقار 
بين  التنسيق  العبقري على  فيها هذا  اعتمد  األولى مع موسيقى  للمرة  لتكتشفها  »أميركا« 
الزمن  ذاك  حتى  بعيدًا  تسرح  المخيلة  جعل  ما  المختلفة،  البشرية  واألصوات  الطبول  قرع 
عن  كثيرًا  الموسيقى  هذه  وتختلف  األول،  الميالد  حشرجات  في  والموغل  جدًا  البسيط 
فتلك  الفضاء،  لعلوم  »ناسا«  وكالة  حفالت  إحدى  في  عزفها  التي  النار«  »عربات  مقطوعته 
النجوم  عينيه  في  لتلمع  الفضاء،  إلى  حتمًا  سيحلق  إليها  يستمع  ومن  »مكوك«،  مقطوعة 
مثل نار. ومن عباقرة الموسيقى العالمية أيضًا، يسطع الفرنسي الكبير »موريس جار« الذي 
ألف موسيقى فيلمي »عمر المختار« و»الرسالة«، موسيقى هذا الرجل ساحرة بالمطلق، ولن 
الرسالة،  موسيقى  ففي  بها،  ينبض  قلبه  أن  أم  تغزلها  التي  هي  أصابعه  كانت  إذا  تخمن 
وبعيدًا عن الدين الذي يتحدث عنه الفيلم، ستشعر مع الموسيقى بأنك تسبح بسالسة بين 

السماء واألرض، وأن ما تسمعه »وحي« من نوع آخر.
ببندقية  لتقاتل  حصانًا  وتمتطي  »الجرد«  ترتدي  الموسيقى  تكاد  المختار«  »عمر  وفي 
تشبه بندقية »سيدي عمر«، حتى أنك تشعر بأنها هي من هزمت »غراتسياني« الذي أعجز 

األجداد، وتكاد تجزم حقًا بأن الموسيقى حاربت مع الليبيين وقهرت جيوش روما.
في مصر،  باختصار  أو  العربي،  العالم  في  التصويرية  الموسيقى  عباقرة  إلى  العالم  ومن 
وهذا ال يعني أن الدراما لم تزدهر يومًا في األردن أو لبنان أو سورية، لكن لمسة الشعراء 
مضاعفًا،  وجمااًل  آخر  بعدًا  والسينمائية  الدرامية  األعمال  أعطت  مصر  في  والموسيقيين 
التي كان يكتب كلماتها ويلحنها  المقدمة  أو  التتر  أن نفوت  لنشاهدها كاملة دون  يجذبنا 
عمالقة مثل »سيد حجاب« و»عمار الشريعي«، فكيف إذا التقى القمران في عمل واحد مثل 

»أرابيسك« و»أميرة في عابدين«.
الهجان«  »رأفت  في  كما  كلمات،  دون  فقط  موسيقى  المقدمة  كانت  أخرى  أعمال  وفي 
بأنك  إليها  تستمع  وأنت  تشعر  لكنك  فقط،  موسيقى  أيضًا، هي  الشريعي  عمار  للموسيقار 
مع  المصرية،  المخابرات  من  متخفين  ضباطًا  هناك  وتقابل  »الموساد«  ردهات  في  تتجول 
كل ما يعتمل في صدرك من أحاسيس وقتها، وهذا ربما ما جعل األوبرا النمساوية تعزفها 

بقيادة العالمي »ديفيد نيومان«.
ومن روائع »الشريعي« أيضًا مقدمة مسلسل »زيزينيا« التي كتب كلماتها الشاعر الكبير 
»أحمد فؤاد نجم« وغناها الصوت الجميل »محمد الحلو«، هي كلمات مصرية لشاعٍر مصري، 
إنجليز وخواجات من جنسيات  المسلسل من  أبطال  لغة كل  تتكلم  الموسيقى جعلتها  لكن 

مختلفة، عاشوا على »شط إسكندرية« واختبروا كل المشاعر هناك:
إسـكنــدريـــة ثـــاني وآه مـن العشـق يـانـي

الكهـرمـانـي عـالشــط  الـزعـفراني  والرمـل 
والسحر اللي احتويته والبحر اللي احتـوانـي

وإلى جانب الشريعي، يتألق آخرون الزالت موسيقاهم راسخة في الذاكرة، مثل »ميشيل 
متولي«،  »الحاج  في  وأيضًا  الحلمية«،  »ليالي  وقتها  الدرامية  األيقونة  في  المصري« 
والموسيقار »ياسر عبد الرحمن« في »المال والبنون«، والكبير »بليغ حمدي« في مسلسل 
»لن  الشهير  المسلسل  في  السعود«  أبو  »حسن  الموسيقار  وأيضًا  الحلواني«،  »بوابة 
والدرامية  السينمائية  لألعمال  الموسيقية  المقدمات  فإن  وهكذا  أبي«،  جلباب  في  أعيش 
الدرامي  أو  السينمائي  العمل  جمال  وتضاعف  الداخل،  في  ما  إلى  حتمًا  تحيلنا  أبواب  هي 

تترجمه. الذي 

مدرسة الحرية
استبدل بعد استقالل ليبيا عام 1951 األمير بيدمونتي باسم 
في  لوقوعها  طرابلس،  في  الكولونيالية  للمدرسة  الحرية 
سوق مجانبة ألحد أبواب المدينة القديمة أطلق عليه الغزاة 
العثمانيون عام  النصر، وطوره  )1510–1530( باب  األسبان 
على  المستجدة  باإلصالحات  تيمنا  بالحرية  فأسموه   ،1908
تأريخه  »إبيسّي«  جوهره  في  الذي  السلطاني.  االستبداد 

يكون توطئة مقالنا عن سيرة المدرسة في نص السيرة.
تراوح  فصواًل  االبتدائية  للمدرسة  العالمي  األدب  كرّس 
اليوتوبيا والدستوبيا. بل هناك روايات كاملة  صورتها بين 
تشارلز  روايات  الذهن  في  منها  مايحضر  لذكرياتها  أفردت 
القرن  بدايات  هيسة  وهيرمان   ،  19 الـ  القرن  في  ديكنز 
الخمسينات  في  رواية  كتب  الذي  شيشي  وبونروكو   ،20 الـ 
الحديث،  اليابان  أدب  في  الهزل  لرٌقي  نموذجًا  مثلت 
المدرسة  ولكن  الحرية«.  »مدرسة  بـ  كمقالنا  وعنونها 
ـ  الككلي  سيرة  مفارقة  ـ  اليوتوبيا  شبيه  وضع  التأخد 
ضمير  على  بكلكها  األميّة  تنوء  التي  المجتمعات  في  إال 
أبنائها الذين لم تتح لهم ظروف موضوعية صعبة ومعّقدة 
األمية  عالم  في  فيترعرعون  المدرسة  إلى  االنتساب  فرصة 
إدخال  على  ما  ظروف  ألزمتهم  آباًء  صاروا  حتى  الدستوبي 
أنه  الطفل  بضمير  السارد  يخبرنا  المدرسة.  إلى  أبنائهم 
المعتادة  السن  عن  متأخرا  المدرسة  دخل  ككلة،  »في 
السادسة  المتأخر سنتين بعد  حوالي سنتين«. هذا اإلدخال 
والفرصة  األولى،  االنقالب  نقطة  هو  للمدرسة  السابعة  أو 
األب،  إبيسيّة  دستوبيا  من  تدريجيًا  للتمّلص  الحاسمة 
األوّل  فاليوم  التمرّد:  مدرسة  درب  في  خطوة  والتقدّم 
التي وضعت مدماك  األولى  الشقاق  المدرسة هو نقطة  في 
الدستوبيا  عن  االنفصال  األبيسيّة  عن  البنوية  تمّلص 
»فكلما  كبديل  المُتصوّرة  اليوتوبيا  إلى  والتوجه  المُعاشة 
واستُنفرتْ  لــديَّ  التمرد  نزعة  تقوت  العمر  في  تقدمت 
األبيسي(.  ـ  )األب  لديه  القمعية  وإجراءاتها  السلطة  مشاعر 
للتصالح  قابلة  غير  العالقة  وجعل  اتساعا  الشرخ  زاد  وما 
أتملص  أنا  وكنت  أميا  هو  كان  المدرسة.  دخولي  والترميم 
القراءة  على  القدرة  باكتساب  وأفقه  وثقافته  عالمه  من 

بأبي[. ]الحلم  جديدة.  معارف  وتشرُّب  والكتابة 
المحفزات  بعض  السيري  سرده  في  الككلي  لنا  يطرح 
الرغبوي،  شبيهها  أو  للمدرسة  اليوتوبية  الصورة  لتوليد 
أنجاه  ربما  التي  الدستوبية  »الُكتاب«  لتجربة  المُفارق 
القرآن،  ليحفظ  جيلنا،  بها  ومُــرّر  العائلي.  ترّحله  منها 
معها،  وبالتوازي  االبتدائية  المدرسة  قبل  قلب  ظهر  عن 
لظروف  بالمدرسة  إلحاقه  قبل  عامين  تأخيره  وثانيتها 
السيري، وثالتثها  لنا قادم سرده  موضوعية ربما سيكشفها 
التالميذ  أترابه  للتميّز عن  الذي سيؤهله  الطفولي  نضوجه 
وتفوّقه.  تميّزه  على  وحدبهم  المعلمين  بعطف  فيحظى 
األوّل  للصفين  واحد  فصٌل  بها  التي  ككلة  مدرسة  فمن 
إليها بعد أشهر  التي سينتقل  العََلمين  إلى مدرسة  والثاني 

األوّل عدة فصول. أن فيها للصف  فتدهشه 

السارد  يحظى  والقرِْود  العلمين  طرابلس  مــدارس  في 
طفل  بأنه  وعيه  منذ  مرة  ألول  بالحماية  التلميذ  بضمير 
انعدام  بخصائص  منظوره  في  تميزت  عائلة  في  موجود 
الحماية بل إنها حتى في الصفين األول والثاني من المدرسة 
أقطع  »وكنت  والمخاوف:  المخاطر  في  أقحمته  االبتدائية 
أجردَ  المكان  الجبل. كان  المدرسة عبر  إلى  عدة كيلومترات 
ونادرا ما أصادف أحدا في الطريق. ذات مرة انتبهت إلى أن 
كلبا يتعقبني. امتألت خوفا ». كما أن ظروف العائلة المادية 
الحقته بالمنغصات بأن: »أسرته نادرا ما كانت تمنحه قرشا 
في  شيئا  بها  ليشتري  مالليم،  خمسة  حتى  أو  قرشين،  أو 
الطريق أو في فترة االستراحة بالمدرسة. ]سرقات الطفولة[ 
مرّة  ألوّل  له  أمنت  التي  المدرسة  إلى  المطاف  به  .لينتهي 
النقل  إجــراءات  إتمام  »بعد  الموضوعي:  للتحالف  نموذجًا 
سأنضم  الذي  الفصل  إلى  )شخصيا(  المدرسة  مدير  صحبني 
أراه  ـ وقتها كنت  )...( وقال لي هذا أستاذك. كان شابا  إليه 
لونها  كنزة  يرتدي  ووسيما،  أنيقا  القامة  ـ طويل  كبيرا  رجال 
اجتماعيات  أستاذ  كان  ـ  اللون  هذا  أحب  وأنا  ـ  فاتح  بني 
يق )وذكر األسم هنا له داللة(.  دِّ ورياضيات وكان اسمه الصِّ
وبادر بمصافحتي بيده التي مازال بها بعض البلل. المهم أن 
كتابًة[،  طيبا.]االرتجال  أثرا  نفسي  في  تركا  وموقفه  حضوره 
للتفوّق  ضمان  مظّلة  إلى  للمدرسة  االنضمام  يتطور  بل 
حظي  »ولحسن  الطفل  طبيعة  في  مُسبقًا  موجودٍ  والتميّز 
وجعلها  القراءة  في  حببني  وهذا  المدرسة،  في  متفوقا  كنت 
الخامسة  السنة  وفي   )…( إليَّ  بالنسبة  ومسليا  سهال  أمرا 
إلى   ،)...( األستاذ  العربية،  اللغة  مــدرس  انتبه  ابتدائية 
تفوقي وتميزي في مواضيع اإلنشاء، فأعارني رواية“. ]انعدام 

الحماية والتحالف الموضوعي[.
الحكائي،  المبنى  يختل   Motivation التحفيز  أسقط  إذا 
أو  التأليفي  التحفيز  عملية  وتنبني  البنيوي،  التنظير  في 
compositional ( على مجموعة من المحفزات،  التركيبي ) 
أو  ثانوية  مؤشرات  أو  مستقلة  حوافز  شكل  في  ترد  التي 
تصور  على  المتلقي  القارئ  تساعد  أوصاف  أو  إكسسوارات 
هناك  أن  هذا  ويعني  تركيبها.  مراحل  وتبين  السردية، 
على  المتلقي  تساعد  وجودية  سيميائية  ومؤشرات  حوافز 
على  ترد  وهنا  نهايتها.  حتى  بدايتها  من  السردية  بناء 
البال البنيوي قولة تشيكوف: »إذا أورد بدء السرد، مسمارًا 
مدقوقًا في الجدار، فعلى البطل أن يشنق به نفسه« وتابعه 
بقوله  الشاطيء  علي  »كافكا  روايته  في  موراكامي  هاروكي 
»إذا ظهر مسدس في قصة ما، فسيكون من الضروري في 

النار« يطلق  أن  النهاية 
قلب  في  نكون  مدرستين«  »بين  السيرية  النبذة  في 
سنستخدم  المسألة  ولمقاربة  السرد  في  التحويل  عملية 
حيًّا  أو  ماديًا  للشيء  يكون  أن  أي  القراءة  في  الوظيفية 
يُعامل من قبل اإلنسان معاملة الشئ وظيفة في القصة أو 
ممارسة  في  نختبرها  الوظيفية  واستخدام  السيرية  القصة 
»قلب  على  اشتغااًل  بــارت  روالن  الفرنسي  األدب  محّلل 

يخبرنا  حيث   )18 الـ  فلوبير)القرن  غوستاف  قصة  ساذج« 
أو منّا كقراء،  إلحاح ظاهر منه  الراوي في مكان ما، وبدون 
ليفيك«يمتلكن  »بون  بلدة  في  المُفتّش  نائب  بنات  أن 
من  القادم  السرد  في  له شأن عظيم  والذي سيكون  ببغاء، 
فالببغاء  »فيليستيه«.  الرئيسي  البطل  حياة  من  القصة 
في  يُوضع  طائرًا  نافاًل  »بناتيًا«  تفصياًل  وروده  رغم  هنا 
بارت  روالن  تحليل  في  أنه  إال  للزينة  ُطرفة  البيت  سقيفة 
القصة  في  سرْد  كوحدة  األهمية  بالغة  وظيفة  له  تكون 
وهي األهمية التي ستكون لـ »المداس« الذي تمزق وأفلت 
المقابل صار  الوجه  به، وفي  السير  أستحيل  السير وقد  منه 
عدة  التلميذ  بضمير  السارد  يقطع  أن  المستحيل  شبه  من 
األستاذ)...(  »تفحص  حافيا:  جبلية  أرض  في  كيلومترات 
مداسي  مسامير  ينزع  وأخذ  مسامير  نزاعة  أحضر  مداسي. 
نزعهم من مداسه  إليها مسامير  وأضاف  السير  أفلتت  التي 
وأصلح بها مداسي. وبفضله، لم أرجع حافيا. درست شهورا 
طرابلس.  إلى  انتقلنا  ثم  تكبال.  مدرسة  في  فقط  قليلة 
]بين  الهاني“.  مقبرة  قرب  العََلمين،  بمدرسة  التحقت 

مدرستين[.
اقتصر االلتفات بمعناه في االستخدام اللغوي على التحويل 
آخر. وفي  إلى  الطبيعي  الكلمة من أصل هو وضعه  في وجه 
االستخدام البالغي، تحويل التعبير الكالميّ من اتجاه إلى آخر 
والغائبية«.   – »التكّلم–الخطاب  وطرائقه:  الكالم  جهات  من 
وغاب االهتمام بالسردية التي لم تُكن مجال تَفُكرّ وانصبَّ 

االهتمام على الشعر والخطاب.
بضمير  حكيه  في  يعمد  الحرية  مدرسة  في  ــراوي  ال إن 
وبالتفافة  بالمشاهد  والتالعب  والتأخير  التقديم  إلى  السارد 
الداعمة ثم يلتفت بالتوجه  الفرعية  ماهرة يستدعي الحكاية 
في  الحوافز  إدخال  إّن  األصل.  الحكاية  إلى  أساسَا  المتقصّد 
في  القصة  توهيم  بالعكس  أو  القصة،  في  السيرة  توهيم 
وبما  والواقع،  الوهم  بين  تراض  عن  ينتج  إنّما  السيرة، 
)الشئ(  المداس  نخلع  وهكذا  الجمالية.  المتطّلبات  يراعي 
الكنزة  الشئ  استعارة  ونرتدي  وترميمه  إصالحه  سردية  في 
عالقتها  أخرى  قصة  من  للدعم  تُستدعى  التي  الصوفية 
هذا  أحب  وهو  ـ  فاتح  بني  لونها  كنزًة  أنها  السارد  بسيرة 
وموقفه  حضوره  كان  الذي  المُعّلم  يرتديها  كان  ـ  اللون 
تقابلها  طيبا.  أثرا  نفسه  في  تركا  عليه  والتسليم  باستقباله 
ترتديها  تكن  لم  والتي  الداعمة  القصة  في  األخرى  الكنزّة 
مُدرّسة  منها  فطلبتها  المدرسية  الرحلة  خالل  التلميذة 
المدرسة  »فاستخدمتها  لها:  وأعارتها  التلميذة  فاستجابت 
بالبرد  التلميذة  شعرت  المساء  اقتراب  لجلوسها!.مع  فراشا 
أصبحت  التي  كنزتها  إليها  تعيد  أن  المدرّسة  من  فطلبت 
استمهلتها.  المُدرِّسة  لكن  كتفيها.  على  تضعها  المُدرِّسة 
كانت التلميذة تتوسلها:– يا أبلة صقعانة. وكانت المُدرِّسة 

تنهرها:– أرجي شوية قلتلك!. خالص، مروحين!.“.

ب معارف   كان هو أميا وكنت أنا أتملص من عامله وثقافته وأفقه باكتساب القدرة على القراءة والكتابة وتشرُّ
جديدة

سة   مع اقتراب املساء شعرت التلميذة بالبرد فطلبت من املدّرسة أن تعيد إليها كنزتها التي أصبحت امُلدرِّ
تضعها على كتفيها

نورالدين خليفة النمر

سالم الكبتي

الخال يوسف القويري )2( يموت الكتاب وتبقى الكتب واألفكار
تقاتل  التي  بكلماته  القويري  يوسف  تَواصل 
عبر  القارئ  مع  حبره  وقطرات  الرفيعة  وخيوطه 
ومجلة  و»المساء«  الغرب  وطرابلس  فزان  صحف 
مجملها  في  وكانت  »الميدان«  ثم  »اإلذاعـــة«، 
على وجه العموم قصصًا وخواطر ومقاالت تواجه 
فسد،  ما  إصالح  وتحاول  اإلنسان  لروح  دمار  كل 
الصعب  الزمن  في  الحقيقي  المثقف  مهمة  وتلك 

والظروف الحالكة.
المثقف الحقيقي في الزمن الصعب

كانت كلماته وأفكاره أصداًفا وآللئ تختلف عن 
الماضية  الخمسينات  من  األيام  تلك  في  السائد 
الحرب  ظالم  من  حديًثا  خرج  ليبيا  هو  وطن  وفي 
واالقتصادية،  واالجتماعية  النفسية  وآثــارهــا 
والدروب  المسالك  عبر  تلمس خطواته  في  وشرع 
متعلمين  وندرة  وموارد،  إمكانات  قلة  الطويلة.. 
عريضة  أحالمًا  هناك  فإن  ذلك  ومع  ومؤسسات 
تلك  تنير  وكلمات  وصحًفا  المستقبل  بامتداد 

الدروب والمجاهل.
الفكرة وتناول الموضوعات والقضايا بعيدًا عن 
التقريرية المملة عالمات مهمة في تجربته األدبية 
عالمًا  يشيِّـد  بواسطتها  يوسف  كان  والفكرية، 
الظالم  من  أخرى  عوالم  خالله  من  يهدم  جديدًا 
إلى  يشد  ما  محلَّ  مدهشة  قيمًا  ويرفع  والتأخر 
وزاوية  الليبي  الكاتب  اسم  من  اتخذ  فيما  الخلف، 
يربض  حيث  له،  ساحة  »الميدان«  في  »شموع« 
أيضًا فاضل المسعودي مثقًفا آخر له شأن واعتبار 
في الحركة الوطنية والفكرية منذ سنوات دراسته 

في مصر وعودته إلى ليبيا.
العام  »الحقيقة«  بداية  يوسف  الخال  وعاصر 
ورشــاد  محمد  األخــويــن  مع  بنغازي  في   1964
الهوني، وفي األساس كان محمد الهوني مؤسس 
ا بعد تركه  »الحقيقة« اهتم بيوسف اهتمامًا خاصًّ
مجلة  في  واحتضنه  »فزان«  صحيفة  في  الكتابة 
العام  تحريرها  يدير  كان  التي  الليبية  »اإلذاعــة« 
بنغازي  في  يوسف  استقرار  ذلك  تبع  وقد   1961
رشاد  بها صديقه  يقيم  متواضعة  في شقة  وأقام 
الملكي  الديوان  وبجوار  »األمير«  مدرسة  أمام 
وحمامها  الصغيرة  بحجرتها  الشقة  وكــانــت 
الوحيد هي السكن ومقر التحرير والعمل واإلخراج 
الطباعة  وإنجاز  واألخبار  المواد  ومتابعة  والسهر 
مدخل  في  السور  فم  عند  الحكومية  المطبعة  في 
المدينة الشرقي، ثم بعد انتقالها إلى شارع عمرو 
بن العاص، وكان يوسف في صحيفة »الحقيقة« مع 
ابن عمه عبداهلل يشكالن نسيجًا ال يختلف كثيرًا 
في الطرح والمعالجه عبر سطور وحروف دراساتهما 
الكتاب  من  اآلخرين  مع  ويؤسسان  ومقاالتهما 
والعقد  األمــراض  من  خاليًا  مجتمعًا  الوطنيين 

واألزمات.

والشخصية  الكيان  عن  البحث  يواصل  عبداهلل 
التخبط  عــن  بعيدًا  وفهم  ورزانـــة  بعقالنية 
والمحاكاة واالرتجال األجوف ويكتب رسائل منتحر، 
عنوانها  جديدة  لمسرحية  ــداده  إع عن  ويعلن 
ويوسف  اآلن  حتى  تصدر  لم  لكنها  »العطش«، 
تستغرق  كانت  التي  األسبوعية  مسوداته  في 
صفحة كاملة ودراساته المعمقة وقصصه يعترض 
التخلف والركون إلى الدعة ويدعو بقوة إلى تحريك 

الساكن وقلب المفاهيم الميتة والعبور نحو النور.
هستيريا المال

عن  كانت  المهمة  الدراسات  تلك  من  واحدة 
ويبدلهم  بالناس  يفعل  وكيف  المال«  »هستيريا 
التاريخ  عبر  واضطهادها  المرأة  قضية  عن  وأخرى 
دراسة وتحليل رائعين نشرهما العام 1965 وسبق 
النيهوم،  الصادق  المرأة  عن  الثانية  الدراسة  في 
في  الحًقا  والمهمة  الموسعة  دراسته  أتت  الذي 
الحديث عن المرأة والديانات العام 1966 وكأنها 
الرؤية  في  القويري  بدأه  لما  وتعزيزٌ  استمرارٌ 
للمرأة إنسانًا وكيانًا حيًّا فيما ظلت العالقة الحًقا 
من  المزيد  منهما  تستل  والنيهوم  القويري  بين 
االحترام والتوقير، وقد وصف القويري النيهوم بأنه 
باألسلوب  متأثر  لكنه  الكلمة،  بمعنى  كبير  فنان 
األوروبي، وبعد فترة من األعوام ظل الخال يوسف 
من  لألسف  ضاعت  التي  الدراسة  هذه  عن  يبحث 
أرشيفه مع الكثير من تراثه األدبي والفكري بحكم 
وطرابلس  مصراتة  بين  استقراره  وعدم  تنقله 
المطاف  آخر  في  وجدها  وقد  كتاب  في  لينشرها 
لدي أرسلت بها إليه وصدرت في كتاب مع فصول 
بذلك  ابتهج  وصلته  وعندما   2006 العام  أخرى 
التي  ورسالة  جيل  مجلة  وكانت  كبير،  طفل  مثل 
عن  ا  خاصًّ ملًفا  أصدرت  تحريرها  طاقم  من  كنت 
يوسف القويري في عددها الصادر في يوليو 1975 
واحتوى  الكتاب  من  الكثير  وإبداعه  تجربته  تناول 
على حوار جميل أجراه معه علي بشير المصراتي، 
وكان هذا الملف يقع ضمن سلسلة مشروع ثقافي 
بإصدار  ليبيا  لكشاف  التابعه  وهي  المجلة  تبنته 
العام  النيهوم  الصادق  عن  سابقة  وملفات  أعداد 
األطفال  عن  قصصه  مجموعة  معه  وزع   1972
وأصدرت   1974 العام  الفاخري  خليفه  عن  وآخر 
أيضًا الديوانين األولين للشاعر محمد الشلطامي 
العميق«  الحزن  و»أنــشــودة  للجحيم«  »تذاكر 

العامين 1970 و1972.
ولم يكن الوطن بعيدًا عن كتابات يوسف، كان 
والتكوين  الحضاري  اإلنسان  تواجد  سبب  يعتبره 
اجتماعية  تكوينات  خالله  تحل  الذي  االجتماعي 
البشرية  سابقة ويؤكد أن امتداد األرض والحركة 
فوقها وحركة االجتماع وارتباط هذه األرض بغيرها 
الحياة  حركة  هي  أخــرى  بمجتمعات  وارتباطها 

والمجتمعات األصيلة ليست مجتمعات عاقرة، فهي 
الدوام  الطويل تملك على  الحضاري  تاريخها  بكل 
قدرة المنح الدافئ واالنتساب إلى المعبرين عنها 
األول  اإلنسان  آثار  وُجدت  فقد  تموت  ال  والكلمة 
في  توجد  ال  واألفكار  جرمة  صخور  على  منحوتة 
القويري وطنًا وأرضًا  الكلمة عند  المعاجم، كانت 
ال  عالقة  والوطن  الكلمة  ورسالة  وقيمًا  وبشرًا 
يقدر  الذي  العظيم،  المجتمع  يجيد  عندما  تنفصم 
أبناءه ويعتبرهم عالماته المضيئة الفهم والهضم 
الحقيقي لما يعنيه نضال الكاتب والفنان والمثقف 

وكل الرجال الشرفاء.
وعلى هذا ظلت كتابات الخال يوسف مثل الخط 
الواحد المتصل من الفكر والرؤية والنهوض بدور 
الكلمة سواء في تلك الدراسات أو من خالل رؤيته 
إلى  وإشاراته  يولد  لم  رجل  مفكرة  في  البعيدة 
المحلي  المستويين  على  والرواد  المفكرين  أعالم 
اللحظة  شاعر  بأنه  رفيق  وصف  فقد  واإلنساني، 
ا في ذلك والبياتي الذي عرفه  البسيطة وكان محقًّ
التاريخ  عبقرية  بين  يجمع  الذي  له  بوصفه  جيدًا 
من  استفاد  األحــوال  كل  وفي  والشاعر،  واألرض 
عزلته التي تكتنفه أحيانًا ابتعد عن ثرثرة المقاهي 
وبطوالت المزيفين وانتفاخ المدعين وعانى كثيرًا 
من سوء الفهم في مجتمعه الذي ظل يجاهد لقذف 
وذلك  هــوادة،  بال  النفسي  المنفى  نحو  طالئعه 
البعض  الذي نجح فيه  أنواع األذى  أصعب وأقسى 
بصداقات  وارتبط  جدارة  عن  المجتمع  أفراد  من 
محدودة وعاش وحيدًا وكان يرافقه فكره وثقافته 

وكلماته.
وقد أبدع في كتابة القصة القصيرة وكثيرًا ما 
غفل النقاد أو أشباههم لدينا عن هذا الجانب في 
تجربة يوسف الكبيرة، فلديه الكثير من النصوص 
يقفوا  لم  أنهم  ويبدو  تجمع،  لم  التي  القصصية 
هذا  في  عنك  ودع  لدراستها،  يتفرغوا  حتى  عليها 
العلمية،  والرسائل  األطروحات  أصحاب  الموضوع 
من  رائعًا  خليًطا  القويري  يوسف  فكر  كان  فقد 
األدب والعلم وتشوف المستقبل وتشعر أنك أمام 
كاتب ومثقف يقرأ بغزارة أكثر مما يكتب كما يفعل 

مرتزقة الحروف.
وثمة جانب آخر مهم في تلك التجربة للقويري 
وهي الزجل والنظم بالعامية. إنها صورة أخرى من 
صور العطاء الفني الجميل لديه وقد ال يعرف ذلك 
الكثير أيضًا وهذا الزجل فيه العديد من المكابدة 
والمعاناة الحقيقية اللتين ال تقالن عن فنه النثري، 
وفي هذا الزجل تأثر بالروح المصرية فقد استفاد 
والتأثر  مصر،  في  ودراسته  ونشأته  حياته  من 
شجن  من  الزجل  هذا  أبعاد  في  بما  يحيط  جعله 
اليومي  وكدحه  اإلنسان  روح  عن  تعبر  وأحاسيس 
ومواجهته لقوى الشر والظلم، والبد أنه استوعب 

تجارب بيرم التونسي وصالح جاهين وسيد حجاب 
األزجال  وهذه  وغيرهم،  هيبة  ورزق  قاعود  وفؤاد 
ا، واألمل كبير في أن تُجمَع  التي نظمها كثيرة جدًّ

وتصدر في ديوان.
يقول في إحدى هذه القصائد العامية المكتظة 
المليئة  المتعددة  ــوان  واأللـ والــظــالل  بالصور 

بالمقارنات كتبها العام 1964
النخل مات

من غير كفن
واقف ف وش الريح

سعفه انكسر
واقف ف وش الريح

والناس بتشرب م العفن
وتقول مليح

وكاس صفيح
بيدور على ناس البلد

من غير عدد
تحت سقف صفيح

والليله تمشي زي بكرة
زي فكرة

ف الرمال الصفرا منسية
علشان مافيش في أرضها مية

والليله تمشي
والنهار بيغيب

من غير كفن بيغيب
من غير حبيب

من غير رجال واقفين ف وش الريح
الوطن  تراث  على  وغيورًا  مخلصًا  ثمة  ولعل 
القصص  وكذا  الجميل  العامي  النتاج  بهذا  يهتم 
القصيرة والدراسات المجهولة التي خلفها يوسف 
لالجيال  بأمانة  ويقدمها  الغبار  عنها  ويجلي 

القادمة.
وللموت كبرياء عظيم ال يقاوم وهو حق وسينال 
ليبيا  في  النخل  ومثل  استثناء،  دون  جميعًا  البشر 
لم  كبرياء،  في  القويري  محمد  يوسف  الخال  رحل 
واألشباه،  األقزام  يفعل  كما  الدنيا  ألطماع  ينحن 
رحل شامخًا وواقًفا في وجه الرياح العاتية بكلماته 
تبقى  تموت  ال  تركها  التي  الحروف  لكن  وأفكاره 
وتظل  تحرقه  أن  الشرور  نار  تستطيع  ال  ذهبًا 
الظالم  للوقوف في وجه  الشرفاء  تستنهض همم 

الذي يحاول دائمًا حجب نور الشمس من جديد.
تحية وال أقول وداعًا أيها الخال العزيز الشريف.

 الخال يوسف كان يعتبر الوطن سبب تواجد اإلنسان الحضاري والتكوين االجتماعي الذي تحل 
خالله تكوينات اجتماعية سابقة

كتابات الخال يوسف ظلت مثل الخط الواحد املتصل من الفكر والرؤية والنهوض بدور الكلمة 
سواء في تلك الدراسات أو من خالل رؤيته البعيدة في مفكرة رجل لم يولد



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

ديانا ومارادونا و»ذكرى« الربيع العربي

العلم والعلم
قال راديو موسكو عن ستالين أثناء حكمه: »الرجل 
الذي ال نهاية له، الذي يشبه النور والمحيطات«. 
قالت على لسان طفل،  المحلية،  إذاعة روسية  أما 
عندما  أنه  أصدق  أن  أستطيع  »ال  الكرملين:  يزور 
يحل الظالم يذهب ستالين إلى فراشه وينام كما 
ينام البشر. ويبدو لي أنه هو من يدير مفتاح ضوء 
عن  عاقل  رجل  وقال  كل صباح..«.  بيده  الشمس 
ستالين: »أنه كالشمس، عاٍل مضيء قوي تنبعث 
التي تغمر شعوب األرض بالدفء..«.  الحرارة  منه 
وبلغ من األديب العالمي )تولستوي( صاحب رواية 
لستالين:  قال  أنه  الشهرة  ذائعة  والسالم  الحرب 
»أنت أكثر من الشمس؛ فالشمس ال حكمة لها« 
وأعلن راديو براغ ذات يوم: »أن ستالين اسم آخر 

للخلود..«.
ولم تمض سوى ثالث سنوات على موته حتى 
الذي  وهو  وقاتل..«  »وغد  رفاقه:  أقرب  عنه  قال 
القائد  قلب  توقف  »لقد  دامعة:  عبارات  في  نعاه 
اسم  وسيعيش  الخفقان،  عن  الحكيم  والمعلم 
في  األبد  إلى  دائما  علينا  العزيز  الخالد  ستالين 
قلوب الشعب السوفيتي وكل البشرية التقدمية«.

بلغ  التي  التماثيل،  له  شيدوا  أن  بعدما  ومن 
الذي  وهو  النحاس،  من  طنا   35 وزن  ما  منها 
الفولجا  نهري  التي تصل  القناة  مدخل  عند  شُيد 
والدون، وتمثاال آخر من المرمر الملون في محطة 

)البروس(  جبل  قمة  على  وثالثا  األرضية،  موسكو 
عن  مترا   19000 حوالي  ترتفع  القوقاز،  في 
اللجنة  خروتشيف ألعضاء  رفيقه  قال  البحر؛  سطح 
مستنكر،  شيء  الفرد  تقديس  »أن  المركزية: 
يتنافى مع روح الماركسية اللينينية« ناسيا أنه هو 
الذي قال عند موت ستالين: »فليعش، في قلوبنا 
إنه  والشعب،  للحزب  الحكيم  الزعيم  األبد،  إلى 
الرفيق  عاش  انتصاراتنا..  لكل  والمنظم  الملهم 

ستالين«.
اآللهة  يصنعون  الذين  البشر  يبحث  ما  غالبا 
الحياة  بحجم  مبررات  إيجاد  على  كلها  بالسبل 
نفسها على نسف ما صنعوه. ال يذكرون ألبنائهم 
حققه  ما  يتناسون  أو  ينسون  يريدونه،  ما  سوى 
لدرجة  لهم  غنوا  الــذيــن  الــقــادة  أولــئــك  لهم 

تأليههم.
أنا لم أكن يوما ماركسيا وال شيوعيا، لم تكن 
ولم  اإلطــالق،  على  سياسية  انتماءات  أيــة  لي 
أو  االجتماعية  المسائل  سوى  كتاباتي  في  أتناول 
ستالين  عن  ال  أدافع  ال  وأنا  اإلنسانية،  العاطفية 
وال عن الشيوعية. كل ما في األمر أنني قرأت عن 
فعدت  السوفيتي،  االتحاد  في  العلماء  من  جيوش 
إلى ما كنت قد قرأته من قبل ولخصته في األسطر 
السابقة عن ستالين من دون أن أضف شيئا إليه.

االتحاد  أغــدق  الماضي،  القرن  ستينيات  في 

العلماء  على  والــمــكــافــآت  المنح  السوفيتي 
وأنذر  نبه  الشباب. كان ستالين قد  والمهندسين 
وقال:  نفسه  القرن  من  الرابع  العقد  في  شعبه، 
مئة  بحوالي  المتقدم  العالم  عن  متخلفون  »نحن 
أو  ننجح  أن  فإما  المسافة؛  نقلل  أن  وينبغي  عام 
جيش  وظف  ولقد  تعلموا«  فتعلموا..  ننتهي.. 

بالده لهذا العمل الجبار.
بولكانين(  )نيكوالي  أعلن  الخمسينيات  في 
بزهو أنه لروسيا اآلن حوالي خمسة ماليين عالم 
وإخصائي. وسوف يزدادون أربعة ماليين آخرى في 

الستينيات.
نهضتها  طريق  عن  ذلك  روسيا  حققت  لفد 
إعادة  طريق  عن  العلمي  التطبيق  في  المثيرة 
يهتمون  الروس  أخذ  التعليمي.  جهازها  تنظيم 
بإشراف  العلم  ويلقنونهم  الموهوبين  باألطفال 
 25 الستينيات  في  لهم  وصار  العلماء  من  هيئة 
معهد  و200  متخصصين  علماء  تُخرج  جامعة 
أن  لدرجة  تماما  فنجحت  المهندسين،  لتدريب 
من  روسيا  أنتجته  ما  أن  اعترفت  نفسها  أمريكا 

العلماء والمهندسين يفوق ما تنتجه أمريكا.
على  كلها  التعليمية  مشاكلنا  صببنا  ليبيا  في 
الرجل الذى قلنا عنه: »ما هبت نسمه على بالدي 
أفكاره  بعض  أن  من  الرغم  على  بقدومه..«  إاّل 
التعليمة مأخوذة من تجارب اآلخرين الناجحة، من 

في  يكن  لم  طبقه  مما  الكثير  أن  نغفل  أن  دون 
اللغات  إلغاء  ولعل  األحوال،  حال من  بأي  صالحنا، 
ال  ولكن  األخطاء،  هذه  قائمة  رأس  على  األجنبية 
للموهوبين  مدارس  خصص  أنه  ننكر  أن  ينبغي 
حكمه  بداية  في   - العلم  طلب  أمام  الباب  وفتح 
دون  فئة  على  بعد،  فيما  اقتصر،  وإن  للجميع- 
بسبب  نظامه  على  فبراير  ثورة  وقامت  غيرها. 
فماذا  التعليم.  رأسها  وعلى  األخطاء  من  الكثير 
السبع  السنوات  للتعليم طوال  فبراير  ثورة  قدمت 

العجاف؟.
ال شيء، سوى الحرية للمعلمين في أن يُضربوا 
األدهى  ولكن  بحقوقهم،  مطالبين  ويعتصموا 
بتخفيض  يساومونهم  أنهم  كله  ذلك  واألمر من 
في  االقتصادية،  الحالة  بسبب  مطالبهم  سقف 
الفرد  البالد ينفق  القائمين على  حين أن )بعض( 
أنفق  ولو  كاملة؟  مدرسة  ميزانية  شهريا  منهم 
على المدارس %10 مما ينفق )هنا وهناك( لتبدل 

حال التعليم، والصحة وكذلك العافية.
ليبيا تحتاج لجيش قوى، يقوده رئيس مخلص 
للعلِم  الملحة  الحاجة  هو  ليبيا  في  الحل  أن  يعلم 
وليس )للعََلمْ( ويعمل بالهمة والسبل كلها على 
تنفيذ ذلك، وال أعتقد أن مواطنا واحدا سيُمانع إن 

ُأقيمت له تماثيل بعدد شوارع ليبيا.

 االتفاق الجمعي تجاه أساطير راهنة، واالندماج التلقائي في طقس إنساني فريد حيال 
شخصيات تربعت في وجدان جمهور عريض رغم صدامها مع ترسيماته األخالقية التقليدية

 تراجيديا )دياناـ  مارادونا( سارَقي النار من قبضة اآللهة. مشاهد ال أريد نسيانها ألنها تؤثث 
الذاكرة بكل ما يجعلها متحفا للجمال

لم تمض سوى ثالث سنوات على موته حتى قال عنه أقرب رفاقه: »وغد وقاتل..« وهو الذي نعاه في عبارات 
دامعة: »لقد توقف قلب القائد واملعلم الحكيم عن الخفقان

في الخمسينيات أعلن )نيكوالي بولكانني( بزهو أنه لروسيا اآلن حوالي خمسة ماليني عالم وإخصائي.
وسوف يزدادون أربعة ماليني آخرى في الستينيات.

من تاريخ الحركة املناهضة للنسوية

 املرء حني يستيقظ من كابوس يفرح 
باكتشافه أن ما كان يكابده مجرد أضغاث 

أحالم، وأن الواقع جميل ومريح

 في الحياة مرارة ال يطيقها الرجل 
املنفرد بنفسه إذا استحال كهاًل ولم 

يكن له ولد يؤنسه ويأخذ بيده

عمر أبو القاسم الككلي

عبدالكايف املغربي

الجهد.  واختصار  الزمن،  اختصار  جوهريتين:  خصيصتين  على  التكنولوجية  المخترعات  معظم  تنطوي 
كان هذا هو الشأن مع أول مخترع تكنولوجي حاسم في تاريخ الحضارة البشرية، أال وهو اختراع العجلة*، 
فهذا االختراع أحدث نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد في مجال رفع األثقال، وأحدث طفرة في مجال 
المواصالت والنقل عندما قامت عليه صناعة العربات المجرورة. اختراع العربات، المتأسس على اختراع 
العجلة، خلق وظيفة جديدة للدواب. فلم تعد وظيفة الخيول والبغال والحمير مقتصرة على استخدامها 
العربات. ولم تعد وظيفة األبقار  إليها وظيفة جر  الحموالت، وإنما أضيفت  الركوب والحروب ونقل  في 

محصورة في جر المحاريث ونقل األثقال، وإنما أسندت إليها مهمة جر العربات أيضا.
ظهور العربات المجرورة تولد عنه، تلقائيا، نشوء الطرق بدل المسارب، وقد تكون الحكومات المركزية 

الحقا انتبهت إلى اهمية إنشاء شبكات الطرق وتطوير سبل المواصالت ألغراض عسكرية وإدارية.
ثمة مخترعات أقل أهمية وتمارس نوعا من »التأثير الخفي« على مستوى أضيق وأكثر خصوصة. من 

.»pressure cooker ذلك مخترع القدر الكاتم أو ما يسمى في اإلنغليزية »طاهية الضغط
 Denis البخار اسمه دنس بابن  إلى فزيائي فرنسي كان مهتما بدراسة  تاريخيا  يعود هذا االختراع 
 ،Royal Society of London سنة 1679. سنة 1681 عرض اختراعه على جمعية لندن الملكية Papin

إال أنه تم التعامل مع األمر على أنه تجربة علمية وليس اختراعا تكنولوجيا.
سنة 1864 بدأ جورج َقتبرود Georg Guttbrod من شتوتغارت في تصنيع هذا النوع من القدور.

تمتاز القدور الكاتمة بكونها تختصر زمن الطبخ وتقتصد في استهالك الوقود، وقادرة على إنضاج 
اللحم العصي واستخالص المواد الغذائية من العظام.

خالل القرن التاسع عشر كانت الجهة األكثر اهتماما بهذا االختراع المؤسسة العسكرية بسبب حاجتها 
إلى طريقة سريعة إلعداد الوجبات في المعسكرات.

لم تحظ القدور الكاتمة باستقبال أعداد معتبرة من البيوت لها إال مع ثالثينيات القرن العشرين، ثم 
ازدادت شعبيتها خالل الحرب العالمية الثانية. كما قامت عليها صناعة المعلبات الغذائية، وتزداد أهمية 
القدور الكاتمة في المناطق الجبلية شديدة االرتفاع بسبب تناقص درجات الضغط الجوي ما يجعل الماء 

يبلغ درجة الغليان في درجات حرارة تقل عن 100 درجة، األمر الذي يتسبب في عدم نضج الطعام.
*

كثيرا ما يستخدم تعبير »القدور الكاتمة« بمعنى مجازي يدل على فداحة الضغط الذي يتعرض له 
فرد ما أو مجتمع يرزح تحت وطأة نظام سياسي استبدادي. وقد استخدمت شخصيا هذا المجاز في قصة 
كتبتها في السجن عنوانها: »إذا الكابوس وقب«!. استخدمت فيها تقديما يبدو منفصال عن جسد القصة 
المرحلة  إحدى سنوات  في  العلوم  منهج  من  أتذكره  ما  عملها، حسب  وآلية  الكاتمة  القدور  فيه  أصف 

اإلعدادية!.
كانت القصة تتحدث عن مجتمع تفشى بين أفراده الحلم بالكوابيس وكيف انبثقت أدبيات مختلفة 
تناقش هذه الظاهرة، من ضمنها أدبيات يبدو أن النظام السياسي المتحكم في ذلك المجتمع يدعمها، أو 
تصدر عنه، ترى في انتشار الكوابيس جانبا إيجابيا، ألن المرء حين يستيقظ من كابوس يفرح باكتشافه 
أن ما كان يكابده مجرد أضغاث أحالم، وأن الواقع جميل ومريح. كما استشهدت بفقرات من »تقرير جهاز 
خاص، غير مختص« بهذا الشأن. طبعا األمر كله حيلة فنية. ولكن عالقة افتتاح القصة بمقدمة تتحدث 
عن القدور الكاتمة وتبدو غير ذات عالقة بنيوية ببقية القصة، كان إيحاء بالوضع الحاصر بالغ اإلحكام 

الذي يمر به ذلك المجتمع، وأنه ستترتب عنه وقائع وخيمة.
* قبلها كان اإلنسان قد عرف النار. لكن هذا اكتشاف وليس اختراعا.

الفالسفة  أحفادهم  إليها  ليعيده  والصيادين  المحاربين  طرقات  تحت  األم  اآللهة  سلطان  يتداع  لم 
باستعراض  ملتزمين  التاريخ،  تقدم  مع  لألنوثة  الكراهية  تطور مشاعر  نتعقب  هنا  والكهنة.  والفنانون 
مواقف الفالسفة واألدباء الساخطين على النسوية بدقة، فيما نصْرف النظر عن رأي األديان التي عُِرفت 

باضطهاد المرأة أو تعطيلها.
تتصاعد مشاعر االستياء من الوجود األنثوي مع بلوغ الحياة األرضية منازل من االنحطاط لم يسبق لها 
الدنو منها. وهذا مما يتصل بالتصور األسطوري الجاهل بحواء الديانات اإلبراهيمية، الذي يدين األنثى 
الكثيرة الفضول بنفي اإلنسان األول عن الديار السماوية وتخليد نسله في معيشة بائسة على األرض. 
ففي شعر هزيود ألد خصوم المرأة في اليونان ما قبل الكالسيكية، تجد أن اآللهة سلطت المرأة على 
اإلنسان الذي بدأ يتعرف أسرارهم، وأنها خلقت لتحمل كل الصفات المرذولة وتشغل بمواهبها اإلروتيكية 
اإلنسان عن أن يصبح إلهًا. كان الفقر وانتصار القهر فوق األقنان وصغار الفالحين، وإقصاء هزيود عن 
بالط األرستقراطية الذهبية ما هيأه ليكون أديبًا لعانًا للمرأة، التي حملها كل ما يثقل كاهله ويضني 
أحبابه الصعاليك من آالم وأحزان. إن األم بالنسبة له هي من تجب مساءلته عن عذاب األبناء، إذ إنه لو 
لم توجد عشيقة، ما وُجد اآلباء، وما شَقي األبناء. ونميز في شعر هذا المتأغرق نغمة أبي العالء المعري: 

يا ليت آدم كان طلق أمهم
رغم ذلك يجد الشاعر نفسه محمواًل على قبول الواقع الذي فرضته اآللهة مع تحفظ بين. ذلك أنه 
في الحياة مرارة ال يطيقها الرجل المنفرد بنفسه إذا استحال كهاًل ولم يكن له ولد يؤنسه ويأخذ بيده، 
وفي النظم االجتماعية تعقيدات تحتم تقسيم ثروة الرجل الذي لم يعقب على األباعد من عشيرته. ويعدد 
النسل لئال يفتقر  إكثار  أمرًا شاقًا، ويحذر من  الفاضلة  الرفيقة  هزيود نصائحه المشددة، ويجعل اختيار 
اعتراضها على األقدار  اليوناني في  الجحود  باكورة  الهزيودية مثلت  الظاهرة  إن  القول  األبناء. ويمكن 

وتشككها حيال القوى السماوية وإرادتها الخير باإلنسان.
ولم ينصف قيام العقل المرأة التي حاقت بها الهزيمة من قديم. وانقسم الموقف الفلسفي الكالسيكي 
الذي كان  اكتراث أفالطون  السمجة، وعدم  أثينة فرارًا من زوجته  أزقة  المتجول في  بين جهل سقراط 
يؤلمه أن يتعثر غالم في بقعة نائية من جزيرة أنقلترة أكثر مما يضايقه أن تصفع فتاة مسالمة بكف 

رجل مؤذٍ.
بيد أن فالسفة اليونان لم يعتنقوا مذهب هزيود فيما نعلم.

وبرغم التقدم الهائل الذي كانت الحضارة اإلنسانية قد أحرزته مع طلوع شمس أول يوم من القرن 
التاسع عشر، وعلى الرغم من أن التفكير األوروبي قد توفر على قدر من االتساع والتنوع والعمق يخلب 
العقول، لم يكد يخلو منزل في أوروبا من ربة البيت التي تطهو، وتهيئ الجو لراحة بطلها الوافر المواهب، 

وتروح وتغدو لتلبية طلباته.
وقد فِزع مفكرو أوروبا وتوسموا مالمح الخطر في مطالب سيدات المجتمع الغربي، ورأى بعضهم في 
ذلك نُُذرًا تقوض البطريركية األبوية التي عززت األخالق منذ األزل، واحتج بعضهم على السلبيات الناشئة 
من تهافت السيدات على كل صغيرة وكبيرة من الحياة العامة. فمنهم روسو الذي يهابها مع استصغاره 
لها، وكان الذي ال يعبأ بها، وشوبنهاور جاحدُها، ونيتشة المتسامح معها على مضض، وماركس الذي 

نسيَها في سعيه الخطير لتغيير العالم.
اكتشف آباء الفلسفة الغربية الذين تنحدر إليهم دماء من أنزل األنثى عن عليائها السماوي كيف أن 
ما نزلت عنه المرأة في األزمنة األنتيكية مقابل حمايتها بدأت تستعيده مع استقرار المدنية األوروبية 

وازدهارها، وما هداه االزدهار لها من جاذبية شخصية واستنارة عقلية وذوق عام.
تفكيرهم  لهم  تصوغ  كانت  وشوبنهاور  روسو  من  كل  حياة  في  االجتماعية  الخلفيات  أن  شك  وال 
العتيق  الذكورية لم ينقض بنيانه  الهيمنة  الغرب إلى جانب إرث من  التحرري في  المرأة  الرافض نهج 
آنذاك. وما يثير إعجابنا، وما هو أدعى لدهشة روسو، الروح الوثابة التي انتقلت المرأة األوروبية بفضلها 
كتب  في  طريقها  تتحسس  بالكاد  جاهلًة  مغامرتها  استهلت  كيف  األستاذية،  إلى  التلمذة  مرحلة  من 
االجتماعي  العقد  مؤلف  ويستدعي حسد  يكتبون.  الرجال كيف  تعلم  أن  الحال  بها  انتهى  الرجال، حتى 
الغربية باتت تملك سحر  إلى بيوتهن، أن السيدة  العامة وعودتهن  الحياة  النساء عن  المطالب بإبعاد 
البالغة وسعة الثقافة بالزيادة إلى جمالها القديم، وأنها باستثمار هذه وتلك من مواهبها كانت تُغير 
على منظومة األخالق وتنصر الرذيلة على الفضيلة. ومشكلة علم األخالق أن األخالقيين كثيرًا ما يقولون 
ما ال يفعلون، كالشعراء مََثاًل، وأنك تشك في كل من يكثر الذم في األخالق الجنسية الشاذة. ولم يفلح 

روسو في تفادي الخطأ حينما زعم أنه ما كان ليكون عاشقًا إن لم يتحدث أحد أمامه عن العشق.
ذاكرته  إلى  تعيد  التي  المثقفة  المجتمع  تقززه من سيدة  فيقرن  الجنسي  المتعصب  وأما شوبنهاور 
مالمح مؤلمة من حياته كطفل ومراهق، نقول هو يقرن هذه المشاعر باشمئزازه من ذلك الرضيع البكاء 
إن  شوبنهاور.  بحسب  استئذانه،  دون  به  الفوز  سبيل  في  حياتهم  ربيع  جميعهم  الرجال  يمضي  الذي 
شوبنهاور ال يكره المرأة كونها موضوعًا للمتع، بل بالعكس، فهو يشجع نظام تعدد الزوجات في الشرق، 
وكذلك قاده االشتهاء الجنسي المذل إلى بقع من االنحطاط والرداءة لم يتصور يومًا أنه قد يرتادها. 
لكنه متشائم مطلق التشاؤمية، فليس هو المحافظ الذي يعمل على إصالح ما أفسده الفالسفة، وليس 
بالمفكر الذي يجلس في مكتبه منهمكًا بتفسير العالم، وليس هو من يسعى إلى تغييره. إن شوبنهاور 
فيلسوف أرعبته قتامة عصره، قد طفح به الكيل من الشر ولم يتعلم كيف يسايره، وهو يلعن المرأة لياًل 
ونهارًا ألنها تمتحن الرجل وتمنحه السم الذي يخاله عساًل، ثم تنتظر منه أن يتعهد هديتها بالرعاية إلى 

آخر لحظة. يتساءل شوبنهاور، أنى للشقاء أن يصل إلى أقصى مداه لو لم يوجد وعاء الحياة.
إن ما نشهده اليوم من تفكك األخالق الجنسية األوروبية نشأ من أن حضارة الغرب قامت على الغرائز 
المكبوتة، وأن كسر التابوات في الحاضر حل محل ورع األمس. كانت أمم الغرب فيما مضى أكثر الناس 
تحفظًا في المسائل الجنسية، وهي اليوم أكثرنا تحلاًل من قيود االحتشام، بحسب أحد المفكرين. لقد 
كانت المرأة تتقدم بإيعاز من أعدائها أكثر من هتاف مشجعيها، كما أن الوعي بالحرية يزداد كلما اشتد 
اهتمامًا  أكثر  الغرب غدت  في  أنها  غير  المسرة،  تهب  أرضنا  بقعة من  في كل  األنثى  تزل  ولم  الظلم. 
ألزمتها في  التي  الواجبات  بأداء  الرجال  إلى مطالبة  اكتراثًا برفيقها وأوالدها، وأشد مياًل  بنفسها وأقل 

األمس.
ألهمتنا قراءة المؤلفات اآلتية كتابة هذا النص

قصة الحضارة، المجلد السادس حياة اليونان
كتاب األخالق أحمد أمين

مجموعة مقاالت في األخالق والضمير لمحمد مندور صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب من 
إعداد طارق محمد مندور

فلسفة األخالق فريدريك نيتشة
شوبنهاور مربيًا فريدريك نيتشة

الفالسفة والحب ماري لومونيه وأود النسوالن

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

القدور الكاتمة

ال  بمشاهد  البصرية  الذاكرة  تتشبث  ما  كثيرًا 
المشاهد  هذه  عصيان  منها،  الفكاك  يمكن 
على النسيان راجع لما تحمله من غموض ساحر 
المتعلقة  لألسئلة  مستفزة  شحنة  ومن  وإلهام، 
قادمان  وكأنهما  مشهدان  اإلنساني..  بالجوهر 
ما  بكل  يالحقانني  مــازاال  األساطير  سحر  من 
مربكة  إنسانية  وهالة  غموض  من  فيهما 

نفسه. الوقت  في  وملهمة 
الملكي  القصر  ردموا  الذين  اإلنجليز  مشهد 
موت  من  األولى  األيام  في  والدموع  بالزهور 
حشود  ومشهد  ديــانــا،  المحبوبة  أميرتهم 
يقبع  ــذي  ال المستشفى  ــام  أم األرجنتينيين 
مــارادونــا،  والمدلل،  المشاكس  فتاهم  فيه 
مشهدان  حـــادة.  قلبية  ــة  ألزم تعرضه  بعد 
الجديدة،  العصر  قريحة  ببالغة  يترجمان 
راهنة،  أساطير  تجاه  الجمعي  االتفاق  حيث 
فريد  إنساني  طقس  في  التلقائي  واالندماج 
جمهور  ــدان  وج في  تربعت  شخصيات  حيال 
األخالقية  ترسيماته  مع  صدامها  رغم  عريض 
رسالة  الدامعة  العيون  تلك  يجعل  ما  التقليدية، 
التاريخ  هامش  من  أبطاله  ينتقي  بدأ  عصر 
فرط  من  التسامح  على  قدرته  ويستقي  الصلب، 

الخطايا. أو  باألخطاء  المحيط  الجمال 
في  اعترفت  التي  المارقة  القصر  أميرة  ديانا 
لألمير  الزوجية  بخيانتها  محافظ  مجتمع  قلب 
قصر  لسيرة  وبخيانتها  الشعب،  من  المعشوق 
ووجدان  ضمير  على  الصلد  برخامه  يخيم  مازال 
األخيرة.  شمسها  عنها  غابت  التي  اإلمبراطورية 

المشاكس،  العبقري  القدم  كرة  العب  مارادونا 
هالة  الخروج عن  في  وبمثابرته  الفضي،  بقرطه 
مدمن  النساء،  زير  القدوة،  ضغط  وعن  النجم 
إطالق  في  يتردد  ال  كان  مثلما  الذي  المخدرات، 
المصدومة،  الشِبَاك  إلى  المخادعة  كراته 
حشود  على  رصــاصــه  إطـــالق  فــي  ــردد  ــت ي ال 
ماذا  أســطــورتــه...  إلــى  الحاجين  الصحفيين 
كل  الجموع  تخترق  ولماذا  بينهما؟  يجمع  كان 
حاالت  حول  لتزدحم  مة،  المُرَسَّ الحدود  هذه 
في  للقدوة  التقليدي  المفهوم  تطعن  مربكة 
شعبية  روح  من  يخلو  ال  المشهد  الصميم؟.. 
ضرب  إلى  والتودد  بالشعرية  مفعمة  ملحمية، 
كانت  وإن  حتى  الجمالية،  القيم  من  مغاير 
القدم.  منذ  السائدة  األخالق  نظريات  عن  تنشز 
مقارعة  إلى  الرواقي  الجنوح  هذا  يوحدهما  ما 
المضمرة  والرغبة  تجلياتها،  بكل  السلطة 
على  العفوي  والتهكم  النظام«،  »إسقاط  في 
المهابة  ضــرب  ومعاييرها،  الصفوة  شــروط 
موقفًا  والعناد  الصميم،  في  االرستقراطية 
الهامش  نبض  على  بقوة  عينيه  يسلط  إذ 
درجات  أقصى  في  باإلنسان  متغنيًا  المهمَل، 
يدفعون  بمن  النبيل  الحس  وبيقظة  تحققه، 
التاريخ،  ومناسك  التخمة  أخــالق  ثمن  هناك 
ال  التي  السلطة  أورام  على  تتهاطل  اإلبر  وحيث 
كإحدى  والجمال  العبقرية  الحتكار  تسعى  تفتأ 
برّاحُهُ  يعرف  ال  الذي  العلني  مزادها  أدوات 

صمت. لحظَة 
تعاليم  تخترق  وهي  المستقبل  أيقونة  ديانا 

األحياء  بعَرَق  الرشيق  جسدها  ليحتك  القصر 
ساقيها  تجر  وهي  الطفولة،  وحــزنِ  الفقيرة 
زرعتها  التي  األلغام  حقول  وسط  النحيلتين 
على  للقضاء  حملة  أكبر  في  الكراهية  أيــدي 
الحافية،  باألقدام  المتربصة  الموت  أقــراص 
بفارس  وتلتحق  المأل  على  الروح  نزوات  تعلن 
مالمحه  تقوى  ال  الذي  أوسطي  الشرق  أحالمها 

التهم. حقل  مغادرة  على 
والسياسة،  الملعب  في  اليساري  مارادونا 
علنا  الصادح  حاذقة،  بقدم  النخبة  أوهام  الراكل 
سوق  إلى  تحولت  التي  الفيفا  سلطة  وجه  في 
في  سلعة  إلى  اإلنسان  لتحيل   ، فــاِرهٍ  نخاسة 
الذي  الصعلوك  المليونير  مرحا.  لحظاته  أكثر 
لتخرج  الفقير،  القديمة في حيه  جارته  تزوج من 
لوحته  بالماس،  مرصعة  عروسًا  الماليين  أمام 
ورسالته  المنسي،  الكائن  أجل  من  المقترحة 
األبراج  تحجب  الذي  المعاصر  العالم  محنة  إلى 

عينيه. عن  البؤس  أحياء  العالية 
المتمرد  الجمال  هو  الحالتين  كلتا  وفــي 
المواصفات  لعالم  بشعريته  مواجهًا  يقف  من 
والتجربة  للحياة  العشق  هو  األبدية.  والمراتب 
عن  الناتئ  للجسد  جماليًا  ســردًا  تكون  حين 
تتأسس  مرعبة  لحضارة  عبقريا  ونقدًا  الكتلة 
اإلنــســان،  لمصير  واحـــدة  نظر  وجــهــة  على 
بأصابع  ترسم  سلطة  وجه  في  مشهرة  وسبابًة 
تتوخاه  كما  القادم  اإلنسان  مالمح  متورمة 
شيطنة  على  الصاخب.الخوف  لسوقها  عبدًا 
وعلى  العصيان،  جمال  على  الشعر،  على  الفن، 

ذلك  جذب  ما  أيضًا،  والعشق  العبقرية،  نزق 
)ديانا  تراجيديا  إلى  الحزينة  والعيون  الزحام 
اآللهة.  قبضة  من  النار  سارَقي  مــارادونــا(  ـ 
الذاكرة  تؤثث  ألنها  نسيانها  أريد  ال  مشاهد 
وتسعف  للجمال،  متحفا  يجعلها  مــا  بكل 
المغفرة  على  القادرة  العيون  بماليين  الروح 

العقاب. فيه  يُقدّسُ  زمن  في  والتسامح 
العربي الربيع  »ذكرى« 

تونس  شوارع  في  العربي  الربيع  انبثق  حين 
البحوث  مــراكــز  فــي  كتبوا  لمن  مركبا  كــان 
كان  مثلما  المستقبل،  في  تاريخنا  االستشراقية 
النظام(  إسقاط  يريد  )الشعب  النثري  هتافه 
عبقرية  ورغم   ، العربية  األذن  على  جديدا  نغما 
الحدث إال أنه كان يحتاج إلى االنتقال إلى أرض 
الومضة  تجعل  وكيف  الشهرة  تصنع  كيف  تعرف 

ملحمة. الشعرية 
يتحول  كي  القاهرة  إلى  تونس  من  انتقل 
وقد  حيا،  العالم  يتابعه  ــوري  ث كرنفال  إلــى 
أو  فن  كل  بنزوح  االنتقال  هذا  حينها  شبهت 
واألضــواء،  الشهرة  عن  بحثا  مصر  إلى  فنان 
تخترق  لكي  عبقريا  فنانا  تكون  أن  يكفي  ال 
تجيد  ومــيــديــا  مــكــان  عبر  إال  الــعــزلــة  حــاجــز 
البد  كان  عادة  يحدث  ومثلما  النجوم،  صناعة 
المصري  الليبي  التونسي  المثلث  يكتمل  أن 
حسب  ضلع  وكل  والمنفرجة،  الحادة  بزواياه 

مواهبه. أو  اختصاصه 
كما  أحببتها  التي  الفنانة  رحلة  ببالي  خطر 
التي  محمد(  )ذكرى  العربي  الربيع  هذا  أحببت 
ترعرع  وهناك  بتونس،  الليل  وادي  في  ولدت 
أجمل  وغنت  األصــيــل،  السوبراني  صوتها 
مرورا  إلى مصر  تنتقل  أن  قبل  عزلة  في  أغانيها 
تكن  لم  إن  وحدها  تكفي  ال  فالموهبة  بليبيا، 
في  النجوم  صناعة  أبواب  تجعل  بأموال  ممولة 
المرور  من  لها  البد  وكان  لها،  تفتح  القاهرة 
الحلم  تدخل  كي  الليبي  النفط  أرخبيل  عبر 
شقة  ومفتاح  الفساتين،  من  بخزانة  المصري 
لعاب  إسالة  على  قادر  للسكن، وحساب مصرفي 

الكبار. الملحنين 
مصر  ميادين  إلى  ذكرى  صوت  نزح  مثلما 
ميدان  إلى  النثري  الهتاف  ذلك  نزح  المزدحمة، 
أذن  إلى  ذكرى  صوت  تسلل  ومثلما  التحرير، 
الهتاف  ذلك  شاع  برمتها  المنطقة  ووجــدان 

الحدود. مخترقا  الخرساء  المدن  جدران  على 
هذه  قلب  في  فجأة  أنطفأ  ذكرى  صوت  لكن 
رصــاص  اخــتــرق  حين  الــزحــام  ــذا  وه األضـــواء 
نوفمبر   28 ليلة   ، الذهبية  حنجرتها  غامض 
ريعان  في  وهــي  أسطورتها  انتهت   .2003
بحنجرة  الطويل  الليل  وادي  إلى  وعادت  الغناء، 

الشرق. ليالي  في  غردت  كم  مثقوبة 
في  انبثق  الذي  العربي؛  الحلم  سيَقتل  فهل 
آخر  غامض  رصاصٌ  مصر،  في  وترعرع  تونس 
المكان  في  المؤجلة  الحلم  هذا  أهداف  يجهض 
في  المؤجلة  األغاني  فيه  أجهضت  الذي  نفسه 

الساحر. الصوت  ذلك 
يخترق  أرى رصاصا  وأنا  نفسه  المصير  أخشى 
إسقاط  يريد  )الشعب  الشهير  الهتاف  حنجرة 
القديمة  األنظمة  أصبحت  أن  بعد  النظام( 
تعيد  أن  تحاول  وهي  جديد  من  نفسها  ترمم 
»وادي جهنم«  أو  الليل  وادي  إلى  الحلم  جثمان 

جديد. من 
ذكرى  باغتيال  المتهم  الرصاص  نفسه  وهل 
العربي  الربيع  حنجرة  على  جديد  من  يُطلق 

ذكرى؟. الكبير  الحلم  ذلك  ليصبح 
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غربة الفاخري النفسية
التي  الوضوح في نهاية رسالته  النفسية جلية  الفاخري  غربة 
كتبها إلى صديقه عمر جعاكة، وهو موضوع مقالته »بيع الريح 

للمراكب« التي ينهيها بقوله:
ليلة،  ذات  الريح  يشرب  شراعي  تركت  فقد  ذلك،  وعلى   ..«
العتيقة،  الصنوبر  رائحة  حاماًل  اآلفاق  أقصى  إلى  رحلة  وبدأتُ 

وجرابًا من الذكريات. وكان ذلك بداية غربة أخرى.
أخي.. يا صديقي، يقول )أوسكار وايلد(: )من يعش أكثر من 

حياة، يقاِس أكثر موت(.. وداعًا يا أعز األحباب«.
الحارقة منها تظهر  بالغربة، ومعاناته  الكبير  ولكن إحساسه 
أصدقائه،  من  لعدد  كتبها  التي  الشخصية  رسائله  في  جلية 
فمثاًل في رسالة بعثها من بورمث، إلى شقيقه مصطفى بتاريخ 

1970/5/28 يقول:
عبر  سقطت،  ريشة  مثل  بدوت  لقد  بالوحدة..  وشعرت   ...«
الريح، من جناح طائر، على حين ظللت أتطلع صوب كل االتجاهات، 
سماء  خالل  السارحة  الجليل،  الحزن  غيوم  عبر  طريق  عن  باحثًا 
قلبي.. وعبر الذكريات، وسوء الطالع، والهزائم العديدة.. والغربة 
!! لقد خيل لي أن كل الطرق تؤدي إلى الجحيم.. وأنني أعدو في 
الفراغ عبر كل طريق بال جدوى مثل أجنحة مروحة ما.. وأن ليس 
أنني  حد  إلى  الموجعة،  الحقيقة  تجاه هذه  عمله  يمكن  ما  ثمة 
شعرت براحة خدرة حين اكتشفت ذلك وبابتهاج غامر، حتى أنني 
بدوت مثل قط مات وفي فمه فأر!!«.

بالقط  تشبهه  من  الرغم  وعلى 
وهي  فمه،  في  والفأر  مات  الذي 
تلك  تشبه  مضحكة،  درامية  صورة 
الصور والمفارقات التي يبدع النيهوم 
كلمات  مرارة  أن  إال  توظيفها،  في 
الفاخري، التي سبقت هذه الصورة لم 

تتركنا نبتسم بسهولة.
من  بعثها  أخرى  رسالة  وفي 
يقول   1970/7/16 في  بريطانيا 
من  تنقله  حكاية  عبر  لوالده،  فيها 
بيت إلى بيت، ومن مكان إلى مكان 
الجميع يطلبون مني أن أرحل، بطريقة  المرات، »... وكأن  آالف 
ما، وكنت أرحل فعاًل، وكنت أجد دائمًا مكانًا أضع فيه رأسي، فال 
تحاول أن تعتذر لي.. «، ثم يختتم الرسالة قائاًل: »على أية حال، 
للطلبة  وأحكي  أحالمي،  في  وأراكم  الوقت،  طوال  أذكركم  أنا 
عنكم، وأرحل تجاهكم كل حين على أجنحة اشتياقي إليكم، فال 
ويتذكركم  كثيرًا،  يحبكم  ألنه  دائمًا  تذكروه  )جنقي(..  تنسوا 

دائمًا«.
بعثها  رسالة  في  لنا  يصورها  مؤلمة  نفسية  غربة  نجد  ثم 

بتاريخ 1971/2/3 من بون إلى شقيقة مصطفى يقول فيها:
الطويل،  البركاني  الصمت  الطويل..  الصمت  ولكن   ...«
الجليد  صحراء  عبر  المتصل  والرحيل  األخرس،  الناري  والغضب 
بحذاء ممزق وكتقين عاريتين تحت المطر، والبحث المرهق عن 
الحزن  وذلك  األنياب،  العارية  الغربة  ومشاعر  انقطاع،  بال  مأوى 
الجبين  الملتهب فوق  الحارق  الخجل  المتكابر، والخجل..  الجليل 

عبر كل لحظة تسول!
بالعطب،  ثماري  أصاب  لقد  أخرى،  أشياء  وحزمة  ذلك،  كل 
الجليد أرض اهلل على  وجعلها تتعفن في قاع قلبي، فيما يكفن 
مدى البصر، وتهرع الطيور لكي تبدأ هجرتها إلى سماوات أخرى، 

سماوات تلد الشمس كل يوم!:
»آه من ليل المحبين الطويل

وقطارات الجليد..
وعذابات الرحيل

آه، وماذا يجدي الترحال للذين يحلمون أبدًا برحيل آخر؟
موالي: ال غالب إاّل اهلل.. فآه ثم آه!«.

وقد تكون الفقرة التالية من الرسالة التي بعثها من بنغازي 
إلى صديقه جالل الدغيلي هي الوحيدة التي توحي بطريقة ما، 
عن غربة عاصفة سببها عجزه عن الرحيل إلى حيث كان يظن أنه 

فردوسه المفقود.. تقول الفقرة:
»... وتهاجر الطيور إلى الشمال..

وأظل أرقبها شاعرًا بحنين جارف إلى البكاء،.. إلى البكاء واقفًا 
أمام المقهى، مغيرًا ثقل جسدي من رجل إلى أخرى مثل حصان 
تذكاري..  مثل نصب  أقف  أنني  نفسه  الوقت  في  مدركًا  العربة، 
نصب تذكاري لسوء الطالع والسمعة.. ثم أشرع في الحديث إلى 

نفسي.. «.
وال تتوقف غربته عن المكان، الذي يتمناه، والذي كنا نعتقد 
المكان  هو  ليس  ولكنه  المضيء..  العالم  حيث  الشمال  أنه 
برسالة  يبعث  كوبنهاغن،  في  استقراره  بعد  فمن  بالضبط، 
بتاريخ 1977/11/25 أيضًا إلى صديقه جالل سنعرف في الحلقة 

المقبلة ماذا قال فيها بالضبط.

»آه من ليل املحبني 
الطويل

وقطارات اجلليد..
وعذابات الرحيل

فنانون ليبيون يكسرون الجليد في تونس
بعنوان  فني  حدث  تونس  في  ينظم 
»Breaking the ice« أو »كسر الجليد« خالل 
الفترة ما بين -5 19 مايو المقبل، في النادي 
مجموعة  بمشاركة  الحداد،  الطاهر  الثقافي 

كبيرة من الفنانين من ليبيا.
كسر  إلي  يهدف  الذي  الحدث  ويتضمن 
الهاديء  الحوار  باب  وفتح  المسبقة  األحكام 
والجدي بين التونسيين والليبيين من خالل 
في  التعليم  لورشات  معرضًا  واإلبداع،  الفن 
مستديرة  ومائدة  لألطفال،  الحروفيات  فن 
وحفاًل  وليبيا،  تونس  من  فنانين  تضم 
مرافقة  مع  للرسم  حيًّا  وعرضًا  موسيقيًا، 
بين  لقاًء  تضم  ورشة  وكذلك  موسيقية، 
من  ونشطاء  وتونس  ليبيا  من  الفنانين 

المجتمع االمدني.
من  بالحدث  المشاركين  الفنانين  ومن 
ليبيا الفنان التشكيلي أحمد البارودي، وأشرف 
برنوسة  تقوي  الخروبي،  محمد  سويسي، 

رضوان الزنتاني.
اليوم  خالل  بمعرض  الفنانون  وسيشارك 
معرض  وهو  »دواية«،  بعنوان  االفتتاحي 
بالحروفيات، تعرض من  فن تشكيلي خاص 

خالله حوالي 22 لوحة.
»فيسبوك«:  في  الحدث  صفحة  على  وجاء 
»ألول مرة في تونس، سيقام المعرض الذي 
يخص لوحات فنية لرسّامين ليبيين على فترة 
تمتد ألسبوعين ابتداء من يوم السبت 5 ماي 

2018 و يتواصل الى غاية 18 ماي 2018«.
بيننا  يجمع  ما  »الن  آخر:  منشور  وفي 
و  شائع  تاريخنا  بيننا..  يفرق  مما  اكثر  هو 
نحن  معًا  بالفن،  مسلحين  مصيرنا..  كذلك 
واالسترقاق  الجهل  افريقيا ضد  ثقافة شمال 
االحداث  من  سلسلة  والتقليد.  واالعتماد 

الثقافية الليبية التونسية قادمة«
التشكيلية  الحركة  تتواصل  السياق،  وفي 
تمر  التي  االستثنائية  الظروف  رغن  الليبية 
بها البالد، منذ 2011، وال يقتصر األمر على 

إقامة المعارض الداخلية فقط، إذ شارك أكثر 
في  الماضية  السنوات  خالل  ليبي  فنان  من 

قعاليات وأحداث خارج الديار.
عبدالحليم  الفنانان  شارك  ومؤخرا 
رسام   350 نحو  العبيدي  والعجيلي  القماطي 
الساخر  النقد  في  العالم  أنحاء  كاريكاتير من 
محورا  العام  هذا  اختيرت  التي  للرياضة 
للملتقى الدولي للكاريكاتير بالقاهرة، والذي 
القماطي  مشاركة  وجاءت  أبريل.  في  أقيم 
قيمته  على  المنظمة  اللجنة  من  تأكيدًا 

تجاه  ساخرة  نقدية  نظرة  صاحب  كفنان 
وهي  أفراده،  وهموم  ومشاكله  المجتمع 
المرة الخامسة على التوالي التي يشارك فيها 
الفنان الليبي في هذا الملتقى الدولي، الذي 
لقيت أعماله في النسخ األربع الماضية إشادة 
كبيرة من اللجنة المنظمة وحضور المتلتقى 
من محبي الرسوم الكاريكاتيرية. أما العبيدي 
السياسية  الحياة  د  يجسِّ أن  اختار  فنان  فهو 
على أرض الواقع برسومات كاريكاتيرية، وهو 
سوق  منطقة  في   1970 العام  مواليد  من 
خريج  ترهونة،  بمدينة  المصاحبة  الجمعة 
معهد »ابن منظور للمعلمين« قسم التربية 
الصحف  عديد  في  نتاجه  بنشر  بدأ  الفنية، 
لم  يومها  ومن   1986 العام  منذ  المحلية 
منها  عالمية  صحف  لعدة  رسم  كما  يتوقف، 
التونسية  »عرفان«  مجلة  اللندنية«  »العرب 

ومجلة »mea news« الفرنسية.
عشرات  أقيمت  المحلي  المستوى  وعلى 
آخرها،  وكان  التشكيلية  للفنون  المعارض 
حمودة  بشير  التشكيلي  الفنان  معرض 
طرابلس،  بالعاصمة  الفنون  دار  بقاعة 
المجلس  رئيس  حضوره  على  حرص  والذي 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج 
سالمة.  غسان  ليبيا  إلى  األممي  والمبعوث 
فكرة  »حول  الفنانين  مع  السراج  وتحدث 
في  وأهميته  المعرض  ومتطلبات  المعرض 
تناول  كما  الجمهور«.  مع  العالقة  توطيد 
والعالقة  التشكيلي  الفنان  »رسالة  الحديث 
التوعية  في  والمجتمع ومساهمته  الفن  بين 

وربط المجتمع بالثقافة البصرية.

الهوني في محاضرة..

تـاريـخ الجـاليات األجـنبية فـي مـدينة بنغـازي

النشر والتوزيع أصابه ما أصاب 
بقية المؤسسات من محاباة

»الرواية النسوية« لم تنل 
القسط المرضي من االهتمام
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حوار: عبدالرحمن سالمة

القاهرة - الوسط طرابلس - عبد السالم الفقهي

الوسط - نهلة العربي

الناقد خالد عماد في حوار مع »الوسط«:

الرواية الليبية تمتاز بعوالم نصية فريدة.. لكن الدولة تتجاهلها
يهتم الدكتور عماد خالد عبدالنبي، أستاذ النقد 
واألدب الحديث في جامعة عمر المختار، بالدراسات 
السردية وتحليل الخطاب األدبي، وهو حاصل على 
الماجستير من جامعة »عمر المختار« 2008، كما 
نال الدكتوراة مع مرتبة الشرف األولى من جامعة 

عين شمس )مصر( 2016، لديه عديد الكتب 
والدراسات المنشورة، وهو عضو نشط في عديد 

المنتديات األدبية، والنقدية.
وفي هذه المساحة تحاور »الوسط« الناقد 
األدبي للحديث عن عدد من القضايا األدبية 

الليبية والعامة المطروحة على الساحة، وإلى نص 
الحوار..

الرواية  ترى  كيف  والسرد..  للرواية  دراستك  بحسب   •
الليبية؟.. وما أبرز ما يميزها؟

- تتموقع الرواية الليبية في موقع متقدم، إذا ما قورنت 
بغيرها من الروايات العربية، كالرواية في دول الخليج مثاًل، 
غير أنها لم تجد اهتمامًا كافيًا من النقاد، ومن دور النشر 
على حدٍ سواء، كما أن المؤسسات الرسمية في الدولة لم 
أن  شأنه  من  الذي  األمر  ومسابقات،  مهرجانات،  لها  تقم 
وينمي  الكتابية،  مهاراتهم  ويصقل  الجدد،  الكتاب  يشجع 
مواهبهم، وظلت الكتابة الروائية تكاد تختزل في مجموعة 
من الكتاب الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة، والرواية 
ترتبط  خصوصية  لها  فريدة،  نصية  بعوالم  تمتاز  الليبية 
في عنقها بالهوية الليبية، وأكثر األمثلة وضوحًا على ذلك 
روايات إبراهيم الكوني. الرواية الليبية تميزت على مستوى 
مستوى  على  مميزة  أنها  كما  السردية،  والتقنيات  البناء 
مضامينها، كل ذلك يشكل عالمة فارقة تميزها عن الرواية 

في باقي األقطار العربية.
ارتكن  إنه  يقول  من  هناك  ليبيا  في  األدبي  النقد   •
على  سلبًا  أثر  وهذا  التخصص  وعدم  المجامالت  على 

جودة المادة األدبية في بعض األحيان.. ما تعليقك؟
محتفظًا  ظل  ليبيا  في  )األكاديمي(  األدبي  النقد 
يترسم خطاه  الراسخة،  اإلجرائية  وأدواته  العالية،  بحرفيته 
والدقة،  الصرامة  نقدية حديثة ال تخلو من  محتذيًا مناهج 
السرد  علم  يعد  الذي  المثال  سبيل  على  البنيوي  كالمنهج 
التي  السردية،  المختبرات  لدينا عديد  آخر تمظهراته، كما 
تضم كثيرًا من النقاد ذوي الكفاءة النقدية العالية، ولكن ال 
تخلو الصحافة غير المتخصصة من تطفل بعض من يحسب 
من  هؤالء  تجاوزًا،  ليبيا  في  النقدية  الحركة  على  نفسه 
شوهوا المشهد النقدي، بل واألدبي كذلك، ألنهم ساهموا 

في نشر أعمال أدبية ال تستحق النشر، وأصبحت منقصة في 
حق الرواية الليبية، ولعل هؤالء هم من تعنيهم بسؤالك.

• ما تعليقك على موضوع النشر والتوزيع في ليبيا؟... 
وما الذي تتمناه على هيئة الثقافة واإلعالم في ليبيا؟

المؤسسات  بقية  أصاب  ما  أصابه  والتوزيع  النشر   -
الليبية من محاباة ووساطة ومجاملة، األمر الذي دفن كثيرًا 
من األعمال اإلبداعية التي تستحق النشر في مهدها، ونشر 
أعمااًل أخرى ال تستحق النشر، ولكن هذا ال يمكن تعميمه 
على كل مؤسسات النشر، وتعميمه فيه شيء من اإلجحاف، 
الفنية،  الجوانب  تراعي  قلتها،  على  مؤسسات،  فهناك 
والمعايير النقدية لألعمال التي تنشرها، مستعينة في ذلك 

ببعض النقاد ذوي الخلفية المعرفية الجيدة.
ما  على  النسوي«  »األدب  يطلق مصطلح  • هناك من 

تقدمه المرأة المبدعة.. كيف ترى هذا التوصيف؟
أن  من  أوسع  النسوية«  »الرواية  مصطلح  أن  أعتقد   -
يختزل في ما تكتبه المرأة من أعمال روائية، بمعنى أن كل 
عمل روائي يكتب عن المرأة، وتكون قضايا المرأة موضوعه 
هو مندرج تحت هذا المصطلح، حتى وإن كان الكاتب رجاًل، 
النص،  منتج  اعتبار  على  المصطلح  هذا  يطلق  فيمن  لكن 
وفيمن يوسعه بحيث يشمل كل األعمال التي تكون المرأة 
الثاني، في العموم الرواية  موضوعًا لها، وأنا أميل لالتجاه 
النسوية في ليبيا لم تنل القسط المرضي من االهتمام، إذا 
ما قيست بمثيالتها في باقي عالمنا العربي، واالقتراب من 

هذه المنطقة يعد من المحظورات.
الليبية كغيرها  الجامعات  العربية في  اللغة  أقسام   •

باعتبارك  للدارسين..  أبوابها  تفتح  التي  األقسام  من 
يتعلق  فيما  تقترحه  ما  ثمة  هل  تدريس  هيئة  عضو 

بقبول الطالب الدارسين؟
العربية،  اللغة  أقسام  في  الطالب  قبول  يخص  فيما   -
أتمنى أن تكون هناك معايير للقبول، كالمقابالت الشخصية، 
التي  اإلجراءات  من  وغيرها  المستوى  تحديد  وامتحانات 
تضمن الحد األدنى من المواصفات التي يجب توافرها في 
تشهد  العربية  اللغة  أقسام  أن  غير  العربية،  اللغة  دارسي 
عزوفًا من الطلبة، ألسباب عديدة ال يتسع المقام لذكرها، 

األمر الذي يجعلنا نتنازل عن هذه المعايير.
• هل من الضروري أن يكون الناقد مبدعًا في مجال 
النقد  مقاليد  يمتلك  أن  عليه  فقط  الناقد  أن  أم  ما.. 

الصحيحة؟
أدبي  وحس  فنية،  ذائقة  الناقد  لدى  تكون  يفترض   -
اإلبداعي،  النص  في  الجمال  مواطن  إدراك  من  يمكنانه 
كثيرة،  المبدعين  النقاد  وأمثلة  نثرًا،  أم  شعرًا  أكان  سواًء 
الذي  سعيد،  وأحمد  أدونيس  منهم  نذكر  وحديثًا،  قديمًا 
يعد مبدعًا قبل أن يكون ناقدًا، ولكن المطلوب اآلن توافره 
التي  المعرفية،  الخلفية  من  األدنى  الحد  هو  الناقد  في 

تمكنه من ممارسة النقد على نحو علمي، ورصين.
إصدارات  ثمة  وهل  خالد؟..  عماد  الناقد  جديد  ما   •

قريبة؟
- لدي عدة دراسات، منها ما هو منشور، ومنها ما هو قيد 
بعنوان  أحدهما  كتابان،  المنشورة  الدراسات  فمن  النشر، 
السرد«،  تقنيات  في  مقاربة  الروائي،  الخطاب  »تجليات 
العربية  الرواية  في  النصي  »التفاعل  بعنوان  والثاني 
المعاصرة، آلياته، وجمالياته«، ودراسات أخرى منشورة في 
مجالت ودوريات عربية وليبية، منها دراسة بعنوان »تقنية 
األربعة«،  الفصول  بـ»مجلة  والتحول«  النشأة  بين  الراوي 
ودراسة بعنوان »البعد السوسيونصي في الرواية الليبية«، 
شمس،  عين  بجامعة  »الحوليات«  مجلة  منشورات  من 
والتداخل«،  االنفتاح  آليات  »التناص..  بعنوان  ودراسة 
»عمر  جامعة  عن  الصادرة  »المجال«،  مجلة  منشورات  من 
المجال  يتسع  ال  أخرى،  عديدة  دراسات  وهناك  المختار«، 

لذكرها.
أما الدراسات الجديدة التي هي قيد النشر، منها دراسة 
التركيب،  جماليات  الليبية،  الرواية  في  »العنوان  بعنوان 
الروائي  »الفضاء  بعنوان  أخرى  ودراسة  التأويل«،  وآليات 

بين الواقع واألسطورة«.
•  كلمة أخيرة.. ماذا تقول؟

تركز  وأن  ليبيا  في  األدبي  النقد  يزدهر  أن  أرجو 
ودراسة  مناقشة  على  الثقافية  والمراكز  األدبية  المنتديات 
اإلبداع بعين ناقدة حقيقية وفق منهج ومعايير للنقد، ال أن 
يكون النقد نقدًا انطباعيًا لمجرد إعجاب أو استهجان القارئ 
الحقيقي  النقد  الرؤية بشكل سطحي،  للنص، وتخرج هذه 

هو الطريق الصحيح لتجويد اإلبداع.
بروح  التحلي  ونقادنا  أدبائنا  على  أتمنى  النهاية،  وفي 
الروح  ونفخ  األدبي،  بالحراك  والنهوض  والحياد  المهنية 
درن  من  أصابه  ما  أصابه  بعدما  الثقافي،  المشهد  في 
السياسة وغبار الحرب، كما أود شكرك أخي وصديقي أستاذ 
العالية في مجال الصحافة،  الرحمن، وأشيد بمهنيتك  عبد 
والسياسي  الثقافي  مشهدنا  في  المستجدات  ومتابعتك 
»الوسط«  وكالة  في  العاملين  أشكر  كما  واالجتماعي، 

اإلخبارية، وأتمنى لهم مزيدًا من التميز والرقي.

 بن شتوان: ضغوط تؤجل ندوة 
»زرايب العبيد«.. وحميدان ينفي

قالت الكاتبة الليبية، نجوى بن شتوان، إن ندوة حول روايتها »زرايب 
م في طرابلس ُألغيت، بعد تدخل وضغط  العبيد« كان مقررًا لها أن تنظَّ
من قبل الهيئة العامة للثقافة هناك، الرتباط مضمون الرواية بـ »الوضع 
للسود  تنتصر  الرواية  كون  تاورغاء،  وبلدة  مصراتة  مدينة  بين  الحالي 

الليبيين«، وفق تصريح للكاتبة إلى »الوسط«.
إبراهيم  والفنون  لألداب  الليبية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ونفى 
حميدان، وهي الجهة المنظمة للندوة، ما جاء في تصريح الكاتبة نجوى بن 
شتوان، قائاًل: »إن تأجيل عقد ندوة كان ألسباب تنطيمية، بعد االجتماع 
الذي عقدته الجمعية مؤخرًا في طرابلس وهي ليست المرة األولى التي 

يتم تأجيل نشاط ثقافي من نشاطات هذه الجمعية«.
وأضاف حميدان في تصريح إلى »الوسط«، الثالثاء، »الجمعية الليبية 
لألداب والفنون ال تتبع أي جهة، وتتَّحذ فيها القرارات بشكل تشاوري من 
خالل اجتماعات منتظمة يعقدها األعضاء، الذين يعملون بشكل تطوعي 
أسفه  معربا عن  بالجمعية«،  مقر خاص  ودون  مادي  ودون دعم  مستقل 

ألنه »يتم الزج بجهة ما واتهامها بأنها وراء التأجيل«.
ولفت حميدان إلى أن »ما حدث هو على العكس تمامًا، حيث كان من 
بين المسجلين للمشاركة في الندوة مثقفون من مدينة مصراتة، بينهم 

الدكتور طاهر بن طاهر.
ثالثاء  أول  ثقافيًّا كل  نشاًطا  والفنون  لألداب  الليبية  الجمعية  وتنظم 

من شهور العام، بمقر دار نويجي بالمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس.

في إطار تواصل الحركة التشكيلية..

والفنون  للثقافة  اإليطالية  الليبية  الجمعية  نظمت 
للباحث  الثالثاء،  محاضرة،  البنغازية  التراث  ومؤسسة 
األجنبية  الجاليات  »تاريخ  بعنوان  الهوني  مراد 

ببنغازي«.
عرض الهوني بالمحاضرة مالمح من تاريخ العائالت 
مختلفة،  زمنية  مراحل  عبر  ليبيا  إلى  الوافدة  األجنبية 
ومدى تأقلمها مع المزاج السكاني العام، باإلضافة إلى 

دورها في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
الرحالة  ساقه  ما  حديثه  بداية  في  الهوني  وقدم 
األلماني، غيرهارد رولفس، الذي زار بنغازي العام 1869 
وهو  اإلسكندرية«  إلى  طرابلس  من  »رحلة  كتابه  في 
في  توسعًا  شهدت  التي  آنذاك  المدينة  أوضاع  يصف 

عمرانها وزيادة في سكانها.
وأضاف الهوني أن »عدد السكان البالغ خمسة عشر 
من  معظمهم  أوروبي  ألفا  منهم  حينها  نسمة  ألف 
ألف  نحو  يجاورهم  واليونان،  واإليطاليين  المالطيين 

يهودي«.
في  عيشهم  نمط  اليهود  »اختار  فيما  أنه  موضحًا 
بقيت  المدينة،  وسط  البنغازي  المجتمع  مع  االختالط 
في  العالقة  وكانت  أطرافها،  في  األوروبية  الجاليات 

المشترك،  والعيش  االحترام  على  مبنية  العام  إطارها 
إلى  رويدًا  رويدًا  بنغازي  لتتحول  التجارة،  ازدهرت  كما 

.»1878 متصرفية 
إلى  التاريخي  عرضه  في  أيضًا  المحاضر  ويستند 
فرانشيسكو  األب  لمؤلفه  البرقاوية«  »الوقائع  كتاب 

وبنغازي  المرج  مدينتي  في  وعاش  عمل  الذي  روفيدي 
أن  إلى  مشيرًا  الستينات،  أواخر  1932إلى  العام  من 
 1551 بين  للمنطقة  تأريخه  في  تكمن  الكتاب  أهمية 
و1911، » فهو بمثابة حوليات لبنغازي والجبل األخضر، 
األوروبيين فيها  يدوَّن فيها معلومات مهمة عن حياة 

وإنشائهم الكنائس والمعابد العبرية«.
الوافدة  األسر  أشهر  لحياة  سرده  في  الهوني  ويقف 
إلى جزيرة  التي ترجع في أصولها  القريتلي،  عند عائلة 
الحرب  أعقاب  في  لالضطهاد  تعرضت  التي  كريت، 
عن  إجالؤها  نتائجها  من  وكان  اليونانية،   - التركية 
إلى  الجزيرة  هذه  مسلمي  من  جزء  ومجيء  جزيرتهم 

بنغازي، حيث استقبلهم سكانها بحفاوة بالغة.
ويذكر المحاضر على سبيل االستشهاد بعض أسماء 
و»كيوميزاكيس«  »كومبراكس«  منها  العائالت  تلك 
و»هيالزاكيس« و»طرخان« و»العربي« و»طاطاناكي«، 
مشيرًا إلى انصهار هذه العائالت في المجتمع البنغازي 
منها  برز  كما  والتجاري،  الحرفي  المجال  في  واشتغالها 
أسماء رائدة على مستوى العمل األهلي والمؤسساتي، 
رائدات  إحدى  »العنيزي«،  طرخان  حميدة  كالسيدة 

النهضة النسائية في ليبيا.
التي  اليهود  الطائفة  عن  للحديث  الهوني  وينتقل 
في عهد  األولى  زمنيتين،  فترتين  عبر  ليبيا  إلى  قدمت 
من  المبعدين  هجرات  وفود  مع  والثانية  البطالمة 
األندلس، الذين واصلوا هجرتهم شرًقا حتى استوطنوا 

بنغازي، وبنوا فيها معابدهم ومارسوا فيها شعائرهم.
اليهودية  العائالت  غالبية  أن  إلى  الهوني  ويشير 
البلدية وشارع  التجارة وقطنت في شارع  مارست مهنة 

عمر المختار والشويخات.

 < مناذج من أعمال الفنانني املشتركني

 < جانب من احملاضرة

 < بن شتوان
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الفن  عمالقة  أحد  هو  كامل،  أحمد  الكبير  الفنان 
الكثير  والطرب، بصوته الشجي وبألحانه المتميزة، قدم 
من األعمال التي أثرت المكتبة اإلذاعية الليبية والعربية 
وانطالقته كانت في العام 1958 من خالل برنامج »ركن 
الهواة« الذي كان يقدمه الفنان المرحوم كاظم نديم.. 
نصف  قرابة  له  بالصحة  اهلل  متعه  كامل  أحمد  الفنان 
قرن من العطاء، التقينا به بعد تكريمه في ختام الدورة 
عن  للحديث  التراثية،  الشعبية  األغنية  لمهرجان  األولى 

حال الفن والفنانين في ليبيا وإحساسه بهذا التكريم.
في البداية.. ماذا تمثل لك العودة إلى خشبة المسرح 

من جديد من خالل مهرجان األغنية الشعبية التراثية؟
بيتي  أرقد في  فأنا  الكريمة،  الدعوة  سعيد جدًا بهذه 
الدعوة كان لها وقع طيب في  منذ فترة وعندما جاءتني 
بالصبر  الليبيين  أطالب  أن  علي  يجب  هنا  ومن  نفسي، 
نعيشها  التي  الظروف  هذه  مثل  في  الصبر  أعظم  وما 
الطبيعي  إلى مكانها  ليبيا ستعود  إن  لهم  وأقول  اليوم، 
أنه  والدليل  وفنها،  رجالها  لها  فهي  قبل،  من  وأفضل 
في الفترة الماضية عندما دشن عبداهلل منصور مهرجان 
األغنية الليبية كان يتواجد الكثير من المبدعين ويلتقون 
من  أتمنى  لذا  واأللحان،  واألعمال  األفكار  ويتبادلون 
الدولة المقبلة بعد االستقرار النهائي أن تهتم بالفنان.

هل تأخرنا في النهوض بالفن؟
البدء  في  تأخرنا  أننا  أجزم  بالفعل، 
الليبي  الفني  المشوار  وبمواصلة  بالنهوض 
ونحن أهل الفن ظلمنا أيضًا، وأتمنى منهم 
له  لما  األصيل،  الليبي  بتراثنا  يهتموا  أن 
اهتموا  المسؤولين  أن  ولو  وتفرد  قيمة  من 
بتراثنا الليبي ألصبحنا ننافس العالم العربي 
ليس  الحديث  وهذا  ومفرداته،  التراث  في 
من  سمعته  ولكنني  فقط،  الشخصي  برأيي 
الليبيين  واألكاديميين  المهتمين  بعض 
في  المتخصصين  بأحد  التقيت  أنني  وأتذكر  والعرب، 
هو  الليبي  التراث  إن  لي  قال  الشقيق  لبنان  من  التراث 

به،  تكترثون  ال  لألسف  ولكنكم  عربيًا  واألبرز  األغنى 
يعتبر بسيطًا  الشعبي  الغنائي  تراثنا  أيضًا نحن  لي  وقال 
الليبي  ولكن  بسيطة  أخرى  وأشياء  الدبكة  في  ومتمثاًل 
بكل  الغني  تراثكم  من  أعطونا  ممازحًا  لي  وقال  غني، 
شيء، فقلت له: تراثنا على الرغم من االهتمام المتواضع 
عليه  سنحافظ  اهلل  بإذن  لكننا  المسؤولين  قبل  من  به 
أنه سيأتي جيل قادم  أمل كبير  ونحميه وبإذن اهلل لدي 

سوف يهتم به.
بموسيقى  التراثية  الموسيقى  نسمي  كنا  وأضاف: 
اآلخرون  وكان  األوزان  قلب  عملية  وهي  السنكوب، 
متقلبة  موسيقى  صنع  لهؤالء  كيف  منا  يستغربون 
من  وأيضًا  اهلل  إرادة  بأنها  لهم  ردي  وكان  األوزان، 
صنعوا ذلك فنانون ليبيون رحالة، وخصوصًا في الجنوب 

فهم كانوا يغنون أثناء ترحالهم.

ماذا تقول للمبدعين الشباب اليوم؟
في  أعمالهم  لبعض  استمعت  والذين  الشباب  هؤالء 
ختام مهرجان األغنية الشعبية، أقول لهم عليكم بإثبات 

التي  وجودكم وأال تغركم المجامالت، ألن المجاملة هي 
تراثنا وفننا. ضيعت 

ما هو إحساسك لحظة تكريمك؟
تغمرني  الفرحة  وكانت  عظيم  بشعور  أحسست 
لألسف  ولكن  أتوقف  وأال  بالغناء،  أتواصل  أن  وتمنيت 
الرغبة  هذه  تحقيق  دون  حاال  والضغط  السكري  مرض 

الجارفة لدي، وأتعبني المرض كثيرًا حتى أنني غنيت:
مليت من عكس األيام

وكبرت وشان حالي
عايش على إبرة األنسولين

والسكر بهدل حالي
والضغط على الراس يزن

كافر ما عنده محن
والشافي هو اهلل

العالي يشفينا كريم 
وألفت هذه الكلمات لوصف حالتي، وأعالج نفسي عن 
يرتفع  فعندما  الروح،  غذاء  هي  ألنها  الموسيقى  طريق 
وأدخل حجرتي  أحتضن عودي  السكر في جسمي،  معدل 
أثرًا  له  أجد  ال  العزف  االنتهاء من  وبعد  العزف  في  وأبدأ 
هو  من  لديها  عائلة  كل  أنصح  وأنا  آالمه،  من  وأتحرر 
ويستمع  كالسيكية  آلة  له  يجلبوا  أن  بالسكري  مريض 
لموسيقى يحبها ستكون هي بمثابة العالج، واالبتسامة 

والضحك هي أيضًا عالج.
ما سر لمعة الفرح في عينيك؟

صغرت  بأني  وشعرت  كبيرة،  بالتكريم  سعادتي  ألن 
من  القفز  في  حتى  رغبة  ولدي  سنة،  عشرين  من  أكثر 
فوق المسرح، كما أنني سعيد جدًا بالجمهور الليبي الذي 
من  عالمة  إنني  وقالوا  الفنانين،  شيخ  لقب  عليّ  أطلق 
غنائي  عمل  خمسمئة  حوالي  لدي  فأنا  بنغازي،  عالمات 
والبقية  محددة  أعمال  في  فقط  تبث  اإلذاعات  لكن 

»مرقدات«، ولكن كلي أمل أن تذاع بقية األعمال.
ما الذي تتمناه في الفترة المقبلة؟

أتمنى زيارة كل المدن الليبية بداية من طبرق وأكحل 
الرائعين،  مبدعيها  وأعانق  الحلوة  بالدنا  برؤية  عيني 

ليبيا. كما أتمنى استقرار 

شاب تعرّض للظلم في حياته ودخل السجن زورًا وبهتانًا، فقرّر 
الخاص  قانونه  الظلم نفسها ووضع  التمرّد على فكرة  فور خروجه 
فداء  للكاتب  عمر«  »قانون  التشويقيّة  االجتماعية  الدراما  ضمن 
الشندويلي والمخرج أحمد شفيق، والذي يُعرض على »إم بي سي 

مصر« في رمضان المُقبل.
تنطلق األحداث في مُسلسل »قانون عمر« مع مهندس ميكانيكي 
لدي  للسيارات  صيانة  مركز  في  يعمل  هالل،  حمادة  »عمر«  يدعى 
إيمان  »مريم«  ابنته  حب  في  ويقع  أحمد،  فتوح  المصنع  صاحب 
يتعرّض  بل  الوقت،  طوال  طبيعية  تكون  لن  رحلته  لكن  العاصي، 
ألحداث متتابعة ومتالحقة تقلب حياته رأسًا على عقب. وفي موازاة 
هذا الخط الدرامي، يحفل مسلسل »قانون عمر«، بقصص وخطوط 
على  تضفي  والتحديات  والمؤامرات  والرومانسية  الحب  بين  أخرى 

المُسلسل المزيد من التشويق واإلثارة.

إيمان العاصي: أنسجم مع عفوية حمادة هالل
عن  لـ»الوسط«  تصريحاتها  في  العاصي  إيمان  الفنانة  وأعربت 
سعادتها بعرض المسلسل عبر شاشة »إم بي سي«، وبلقاء حمادة 
العفوية.  بالشخصية  إياه  واصفة  الكاميرا،  أمام  مرة  لثاني  هالل 
موقع  في  بأننا  أشعر  أكن  لم  إذ  بالتصوير  استمتعنا  بـ»أننا  وتؤكد 
العمل«.  في  المؤمنة  النفسية  الراحة  بسبب  بيتي  في  بل  تصوير 
جدًا،  قيادية  شخصيّة  وهي  مريم،  دور  أجسّد  بـ»أنني  وتوضح 
وتعيش تحديات طوال الوقت، هذا هو الظاهر عن الشخصية لكنها 
في الواقع طيبة ومنكسرة«، الفتة إلى أنها تحبّ األدوار التي تحمل 
وفاة  بسبب  صعبة  بظروف  مرّت  مريم  أن  »خصوصًا  لها،  تحديًا 

والدتها«.
فتقول  مرة،  ألول  شفيق  أحمد  المخرج  مع  التعامل  عند  وتتوقف 
أمام  وقفت  أن  لي  يسبق  لم  لكنني  بيننا،  تجمع  صداقة  أن  »رغم 

نفسيّة  راحة  ويعطي  معه،  التعامل  سهل  مخرج  وهو  كاميرته، 
للممثل«. وعن نص الكاتب فداء الشندويلي، تشير إلى أن »القصة 
إضافة  التعقيد  بعض  فيه  بعضها  متعددة،  دراميّة  خطوطًا  تحمل 
وخالفات  مشاكل  يشهد  الذي  أيضًا،  الرومانسية  األجواء  وجود  إلى 

طوال الوقت«.

فداء الشندويلي: العدالة أواًل!
يوضح الكاتب فداء الشندويلي أن »المسلسل يتناول فكرة العدل 

انتقام  هي  القصة  أن  خطأ  الناس  بعض  استنتج  وقد  عام،  بشكل 
وأخذ بالثأر أو بلطجة وأن البطل سيفرض قانونه على الناس، لكن 
»البطل  أن  شارحًا  ذلك«،  عن  تمامًا  مختلفة  الحكاية  أن  الواقع  في 
فيه سيكون  الرئيسي  والسطر  المسلسل  فكرة  لكن  فعاًل،  سيُظلم 
مفاجأة للمشاهد، حيث يتكلم عمّا يشعر به اإلنسان عندما يتعرض 
االنتقام  فكرة  إلى  اللجوء  دون  من  حقه  استعادة  محاواًل  للظلم، 
إن  قائاًل  الشندويلي  ويضيف  دومًا«.  تتكرر  نراها  التي  التقليدية 
يتعرض  أاّل  قرر  إنسان  أمام  بل  منتقم  أمام  لسنا  أننا  هنا،  »الحالة 

لظلم آخر مجددًا وأاّل يعود للسجن مرة أخرى، ويستطيع من 
حقوقه...  كافة  يستعيد  أن  واحدة  دم  نقطة  يذرف  أن  دون 
ويتفرّع عن هذا الخط الدرامي، مجموعة من القصص خالل 
مرتبًطا  جديدًا  إنسانيًا  معنى  تعطينا  منها  كل  المسلسل 

بالمعنى األساسي للقضية المطروحة، ونخاطب فيها مختلف 
»إننا  بالقول  ويختم  انتماءاتهم«.  بكل  المشاهدين  شرائح 
بأحداث  عميقًا  طرحًا  لنقدم  االصطناع،  عن  االبتعاد  حاولنا 
بامتياز،  تشويقي  مسلسل  ضمن  اإليقاع  وسريعة  متالحقة 
وبكلمة واحدة أقول قانون عمر هو قانون يبحث فيه البطل 

عن العدالة«.

أحمد شفيق: هذه هي المعادلة الغريبة للعمل!
شعوره  عن  شفيق  أحمد  المخرج  يتحدث  جهته،  من 

المنتجة  الشركة  مع  يحققه  الذي  المستمر  بالنجاح  باالعتزاز 
لهذا العمل، خصوصًا في األعمال التي تجد طريقها إلى العرض 

به جدًا،  أتفاءل  الذي  األمر  وهو  »إم بي سي مصر«،  عبر شاشة 
التسمية  عند  ويتوقف  جدًا«،  عريض  القناة  جمهور  لكون  نظرًا 
حيث  لألحداث،  الدرامي  السياق  من  مستوحاة  »إنها  ليقول 
يتعرض حمادة هالل إلى الظلم ويتم الحكم عليه وفق مستندات 
ملفقة أثبتت أنه مذنب، ثم يتعرض لظلم آخر سنرى كيف سيواجه 

نفذنا حكمًا ظالمًا  »إذا  ويقول:  المسلسل«.  البطل ضمن حلقات 
بالسجن ضد أحد وظهرت براءته الحقًا عند انتهاء مدة السجن، هل 
لتسد  كافية  اإلنسان ظلمًا سابقًا  فيها  التي سُجن  السنوات  تكون 
حادث  نتيجة  السجن  في  يمضيها  أن  يفترض  التي  السنوات  مكان 
النجوم  على  ويثني شفيق  جديد؟«.  يسجن من  أن  يجب  أم  السير، 
إيمان  العمل ومنهم حمادة هالل،  الذين يشاركون في  والممثلين 
محسن  فهمي،  إيهاب  العظيم،  عبد  حجاج  ناصر،  فاطمة  العاصي، 
والوجه  أحمد،  فتوح  بركات،  حمادة  سريع،  أبو  مصطفى  منصور، 

الجديد نسمة بهي.

تعمل  بمسلسلين  المقبل  رمضان  سباق  أمين  نسرين  المصرية  الفنانة  تخوض 
على تصويرهما حاليًا، وهما »ممنوع االقتراب أو التصوير« مع الفنانة زينة، و»عزمي 

وأشجان« مع حسن الرداد وإيمى سمير غانم.
وتجسد نسرين في العمل األول شخصية ممثلة تدعى »مهرة«، وفى الثاني تقدم 

شخصية »نصابة« تشارك حسن وإيمي عمليات النصب التي يقمن بها.
وقالت نسرين إنها اختارت الظهور في دراما رمضان هذا العام من خالل شخصيتين 
مختلفتين تمامًا األولى جادة في »ممنوع االقتراب أو التصوير« الذى يعتمد على اإلثارة 
والتشويق، مؤكدة على سعادتها بالتعاون مع زينة مجددًا في هذا 
العمل بعدما قدما سويًا مسلسل »أزمة نسب«، ولفتت إلى 
أن كواليس التصوير مميزة للغاية بين كل فريق العمل.
فهي  الثانية  الشخصية  أن  نسرين  وأضافت 
أحداث  وأن  السيما  وأشجان«  »عزمي  في  كوميدية 
العمل تعتمد على الكوميديا، مشيرة إلى أن هناك 
كيمياء تجمعها بحسن الرداد وإيمى سمير غانم 
»زنقة  فيلم  معهما  قدمت  وأنها  السيما  خاصة، 
ستات« وحقق نجاحًا كبيرًا، وأيضًا ظهرت كضيفة 
شرف معهما في فيلم »عشان خارجين«، متوقعة 
شهر  خالل  جيدًا  نجاحًا  المسلسل  يحقق  أن 

رمضان.
»الشارع  مسلسل  حاليًا  أمين  لنسرين  ويعرض 
يحقق  والذى  بي سي«  قناة »سي  على  ورانا«  اللي 
وفاروق  درة  بطولته  في  ويشارك  جيدة،  نجاحات 
الفيشاوي ولبلبة ونهى عابدين وهند عبد الحليم وأحمد 
حاتم إنجي أبو زيد، شيرين وأحمد ماجد، تأليف حاتم حافظ، 

إخراج مجدى الهوارى.

الجديد  األردنية ميس حمدان من تصوير مسلسلها  الفنانة  انتهت 
والمقرر  األردن،  في  المطلقة  بطوالتها  أولى  به  تخوض  الذى  »نوف« 
القنوات  من  وعدد  »دبي«  قناة  على  المقبل  رمضان  شهر  في  عرضه 
العربية األخرى. وأكدت ميس أنها تأقلمت على التحدث باللهجة البدوية 
في المسلسل بعد مرور 4 أيام فقط من بدء التصوير، خصوصًا أنها لم 
تقدم أعمااًل من هذه النوعية سابقًا، مضيفة أن تصوير العمل بالكامل 
كان في منطقة جرش األثرية بالصحراء وذلك تسبب في صعوبات خاصة 

بالجو الذى كان شديد الحرارة نهارًا وشديد البرودة لياًل.
»نوف« يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم 
األردنيين، منهم عبير عيسى ومحمد العبادي وجولييت 
وعال  المجالي  ومحمد  براهمة  وجميل  عوّاد 
مضاعين وعبد الكريم الجراح ورانيا فهد ومحمد 
الضمور وشاكر جابر ومنيا وسام البريحي وماجد 
الزواهرة ورفعت النجار ومنذر مصطفى ورناد 
ورسمية  حلمي  وعمر  مصطفى  وزيد  ثلجى 
وعبد  جالجل  وداود  هنيدي  وهشام  عبده 

الكريم القواسمي.
في  تجاربها  أولى  حمدان  ميس  وقدمت 
الدراما األردنية من خالل مسلسل »شيء من 
إخراج حسام حجاوي، وسيناريو  الماضي« من 
وحوار روال الحجة، حيث انتهت من تصويره أواخر 
العام الماضي، ومقرر عرضه خالل الفترة المقبلة، 
غلوم  وحبيب  المصري  ياسر  بطولته  في  ويشارك 
وهيفاء حسين وجميل عواد وعبير عيسى وهدى الخطيب 

وجميل براهمة وعاكف نجم.

ميس حمدان: تغلبت على مشاكل 
اللهجة البدوية في »نوف«

»قانون عمر« عن حياة شاب قرر إصدار  قانونه الخاص بعد سجنه ظلما

إيمان العاصي: وفاة والدتي تعكر صفو حياتي في املسلسل.. وسعيدة بالعمل مع حمادة هالل

 <  بوستر مسلسل »قانون عمر«

 <  محرر »الوسط« مع الفنان أحمد كامل

نسرين أمني.. »مهرة« 
في رمضان املقبل



الليبي لكرة  اختير الحكم الدولي السابق ونائب رئيس االتحاد 
الدائمة  التحكيم  الشلماني عضوا في لجنة  الحكيم  القدم عبد 
بجدة  العربي  لالتحاد  األخير  االجتماع  خالل  ذلك  جاء  العربية، 
تم  كما  العربية  األندية  بطولة  قرعة  هامش  على  السعودية 
االتحاد واألهلي بنغازي بجانب األهلي طرابلس  إضافة فريقي 
التمهيدية رفقة  التصفيات  العربية بعد خوضهما  البطولة  فى 
عشرة فرق قسمت لمجموعتين يتأهل األول من كل مجموعة 
ليلتحق بالدور الـ 32 وستكون االنطالقة للتصفيات يوم 17 مايو 
المقبل، كما قرر االتحاد العربى فى اجتماعة بجدة تدوين اسم 
عبد اللطيف بوكر على كأس اللعب النظيف تقديرا وعرفانا لبوكر 

باعتباره أول رئيس لالتحاد العربي لكرة القدم.
يأتي هذا في إطار مصالحة االتحاد العربي للكرة الليبية بعد 
أن رفض في البداية زيادة عدد األندية المشاركة في النسخة 
الجديدة عن ناد واحد هو األهلي طرابلس حامل لقبي الدوري 
السماح  ويتم  الموقف  يتغير  أن  قبل  نسخة  أخر  في  والكأس 

لمشاركة األهلي بنغازي واالتحاد.
االتحاد العربي لكرة القدم وجه دعوات لألندية التي يرغب 
في تواجدها في نسخة الجديدة المقرر انطالقها في أغسطس 
المقبل بعد أن قرر االتحاد العربي زيادة قيمة الجوائز المالية حيث 
المركز األول على 5 مليون دوالر و2.5 مليون  يحصل صاحب 

ألصحاب المركز الثاني ومليون دوالر لصاحب المركز الثالث.
وأعلن االتحاد العربي لكرة القدم إقامة البطولة في الفترة 
فريقا   32 بمشاركة   2019 أبريل  وحتى  المقبل  أغسطس  من 
بنظام  المباريات  وستقام  أوروبا  أبطال  بدوري  الحال  هو  كما 
الذهاب واإلياب بخروج المهزوم بينما تقام المباراة النهائية أحد 
يومي 28 أو 29 أبريل من العام المقبل، وتم توجيه الدعوة إلى 
أندية الترجي والنجم الساحلي من تونس، ووفاق سطيف واتحاد 
والهالل  البحرين،  من  والرفاع  والمحرق  الجزائر،  من  العاصمة 
واألهلي واالتحاد من السعودية، كما وجه االتحاد العربي الدعوة 

إلى أندية األهلي والزمالك واإلسماعيلي من مصر.
ووقع ممثل نادي األهلي طرابلس، عادل الزناتي، في تونس 
على اتفاقية شراكة ناديه في البطولة العربية لألندية بالنسخة 
المقبلة، وتمت مراسم التوقيع بالعاصمة التونسية بحضور طالل 
االتحاد  الشماخي ممثل  العربي، وزكريا  االتحاد  آل شيخ ممثل 
الليبي، ومن جانبه أكد طالل آل شيخ أن البطولة ستقام بنظام 
ماليين  خمسة  فيها  البطل  جائزة  وستكون  واإليــاب  الذهاب 

دوالر، والفريق المشارك سيحصل على 200 ألف دوالر.
وأوضح أن المشاركة في البطولة رقم 24، ستكون للفرق األشهر 
بالبطولة  للمشاركة  الكبيرة  للفرق  الدعوة  لذا تم توجيه  عربيا، 
وشركات  مسبوق  غير  للبطولة  تلفزيوني  نقل  هناك  وسيكون 
عالمية سترعى البطولة، األمر الذي ينبئ بأن تكون أضخم بطولة 
في تاريخ العرب، كما سيتم السعي لدى االتحاد الدولي لجعل الفائز 

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

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

فيها ضخمة دون أن تحدد قيمتها.
وكشف اتحاد كرة القدم التونسي عن تمثيل فريقي الترجي 
والنجم الساحلي في البطولة العربية لألندية وقال االتحاد في 
البطولة  في  تونس  الساحلي  والنجم  الترجي  »سيمثل  بيانه 
العربية، بعد قرار اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للعبة زيادة 
وكان  ثانيا«،  مقعدا  تونس  ومنح  فريقا،   32 إلى  األندية  عدد 
الترجي توج بلقب البطولة العربية العام الماضي، بعد فوزه )3-
2( على الفيصلي األردني، في المباراة النهائية للمسابقة التي 

استضافتها مصر في أغسطس الماضي.
وفي مصر أعلن رئيس لجنة المسابقات باالتحاد المصري لكرة 
لكرة  العربي  االتحاد  تلقيه خطابا من  القدم عامر حسين عن 

القدم يطلب فيه مشاركة أندية األهلي والزمالك واإلسماعيلي 
في النسخة الجديدة من البطولة، وأشار إلى أن االتحاد العربي 
البطولة  الثالثة على موافقتها للمشاركة في  طلب رد األندية 
العربية من عدمها، لكن المؤشرات تتجه إلى مشاركة الثالثي، 
من  للحياة  القدم  لكرة  لألندية  العربية  البطولة  عادت  بعدما 

جديد في مصر عبر النسخة األخيرة.
انطلقت النسخة الجديدة بمشاركة 12 فريقا من بين أكبر 
رغم  سنوات  لخمس  البطولة  وتوقفت  المنطقة،  في  األندية 
رائعة ومباريات ال تنسى  الذي يحمل ذكريات  الحافل  تاريخها 
ــات،  األزم من  أيضا  خالية  تكن  لم  أنها  رغــم 
القرن  ثمانينات  العربية في  البطولة  وانطلقت 
العراق  في  األولى  النسخة  وأقيمت  الماضي 
العراقي  الشرطة  هي  أندية  ثالثة  بمشاركة 

والنجمة اللبناني واألهلي األردني العام 1982 وفاز بها الشرطة، 
القرن  وبداية  الماضي  القرن  تسعينات  في  البطولة  وانتظمت 
الكأس لكنها لم  إقامة مسابقات أخرى ألبطال  الجديد بجانب 
مربحة،  رعاية  عقود  وبفضل  تستمر طويال ألسباب تسويقية، 
تغير نظام البطولة في 2004 وأصبح اسمها دوري أبطال العرب 
سعيا إلقامة مسابقة شبيهة بدوري أبطال أوروبا، وعلى مدار 
تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها توج بلقبها 18 ناديا مختلفا 
بثمانية  التتويج  في  القياسي  الرقم  السعودية  األندية  وتحمل 

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

إليه كبار الشخصيات العاملة في كرة القدم في العالم.
وأشار االتحاد العربي إلى أن اختيار األندية في هذه النسخة 
كان بطريقة استثنائية عن طريق الدعوات نظرا لتألق كل ناد 
في الدوري الخاص به وبالبطوالت القارية، وأن 
بنظام  األندية  تأهل  ستشهد  القادمة  النسخ 
فريق،  لكل  المحلي  االتحاد  من  واختيار  محدد 
حيث شهدت النسخة األولى من البطولة العربية 
غياب لألندية الليبية عن المشاركة بسبب تأخر 
الذي يحق له  النادي  الليبي في تسمية  االتحاد 
تمثيل ليبيا العام الماضي، كما تم اعتماد معايير 
إعطاء دفعة  وأخرى جماهيرية من شأنها  فنية 
قوية للبطولة، مما يعزز من فرصها في الحصول 
الدولي ليدرجها  على االعتراف من قبل االتحاد 

ضمن أجندته السنوية.
الكرة  في  باختياراته  تدخل  العربي  االتحاد 
في  ستشارك  التي  األندية  قائمة  عن  كشفه  بعد  الجزائرية 
البطولة واختار ناديي وفاق سطيف واتحاد العاصمة بصفتهما 
بطلين سابقين للمسابقة العربية بعدما أحرزها الوفاق في عامي 
االتحاد  اختيار  2013، لكن  االتحاد في  2008، ونالها  و   2007
العربي لألندية جاء باالتفاق مع الراعي الرسمي للبطولة، حيث تم 
اعتماد معايير فنية وأخرى جماهيرية من شأنها إعطاء دفعة قوية 
للبطولة، مما يعزز من فرصها في الحصول على االعتراف من قبل 
االتحاد الدولي ليدرجها ضمن أجندته السنوية، وجاء اختيار وفاق 
لكل  وخالطا  الجزائري،  لالتحاد  مربكا  العاصمة  واتحاد  سطيف 
أوراقه، لدرجة تسبب ذلك بإثارة الفتنة في أروقته، حيث وجهت 
أصابع االتهام لمحمد روراوة بصفته نائب رئيس االتحاد العربي 
والمسؤول عن المسابقات، والرئيس األسبق لالتحاد الجزائري 
بعدما أصبحت عالقته فاترة مع خليفته خيرالدين زطشي بسبب 

الطريقة التي أبعد بها روراوة من منصبه المحلي في بالده.

منذ 3 سنوات شرعت الفيفا فى منح 
االتحادات األهلية علي مستوى العالم 
المليون  وربع  مليون  وقدره  مبلًغا 
دوالر سنوًيا بعد أن كانت تمنح ربع 
اتحاد كروي  مليون دوالر فقط لكل 
الهدف  يسمى  كان  الذي  العالم  فى 
وفنًيا  إدارًيــا  اللعبة  تطوير  بغية   1
وخلق األفكار والبرامج المطورة للعبة 
وهو الذي أطلق عليه مجددًا برنامج 

الهدف 2.

دول عدة استفادت من دعم الفيفا 
السنوي منذ أكثر من عشر سنوات فى 
برنامج الهدف 1 ودول أخرى لم تستفد 
من هذا الدعم السنوي وأضاعت فرًصا 
الفيفا وهذا  تالحظ  ما  عديدة حسب 
الدعم يفترض أن يكون مقروًنا ببرامج 

من كل اتحاد رياضي.
فى  استثناًء  ليس  الليبي  االتحاد 
دعم  على  دائًما  يتحصل  فهو  ذلك 
اتحادات  ببقية  أسوة  السنوي  الفيفا 
العالم والدعم يشمل التطوير اإلداري 
والكرة النسائية وكرة القدم بالصاالت 
وكرة الشواطئ وبرامج تطوير الكوادر 

والمثير  المدربين  دورات  فى  الفنية 
لالستغراب أن كل االتحادات المتعاقبة 
فى الكرة الليبية من 2006 ال تفصح 
عن هذا الدعم وال توضح للرأي العام 
ساهمت  وهل  صرفه  أوجه  الرياضي 
الفيفا  برامج  ونفذت  التطوير  فى 
اتحادات  أن  غرابة  واألكثر  المطلوبة 
الكرة المعاقبة وآخرها االتحاد الحالي 
يبدي حالة استياء وعدم تجاوب عندما 
يتم طلب معرفة استفادة الكرة الليبية 
من هذا الدعم المالي السنوي وآخرها 
عند مشاركة المنتخب النسائي الليبي 
فى تصفيات أمم إفريقيا أمام إثيوبيا.

أعرب المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، فوزي البنزرتي، 
الغامرة بمواجهة فريقه السابق األهلي طرابلس في  عن سعادته 
المقبل، وهو  العرب لألندية األبطال خالل أغسطس  بطولة كأس 
الفريق الذي أشرف على قيادته ومهد له فيما بعد الطريق لقيادة 

فترة  في  القدم  لكرة  األول  الليبي  المنتخب 
ومرحلة وصفها بـ»الزاهية« ومن أهم محطاته 

التدريبية.
وقال البنزرتي في حوار هاتفي أجرته معه 
جريدة »الوسط«، من المغرب: »إن المواجهة 
طرابلس ستكون صعبة  األهلي  مع  المرتقبة 
على الفريقين كونها مباراة جوار وحوارا عربيا 
الكرة  جيدا  أعرف  أنني  كما  مرتقبا،  مغاربيا 
الليبية وقدرات وإمكانات الالعب الليبي بحكم 

تجربتي الثرية وذكرياتي الجميلة بمالعبها«.
المنافس،  طرابلس  األهلي  فريق  وحــول 
البنزرتي: »تابعت خالل الموسم الماضي  قال 
األفريقية،  طرابلس  األهلي  فريق  مشاركة 

وسعدت بالنجاح الباهر والظهور الالفت الذي سجله الفريق ببلوغه 
دور ربع النهائي في أقوى بطوالت األندية األفريقية، وهو دوري 
األبطال األفريقي، حيث أعجبني أداء الفريق وإمكانات العبيه الفردية 
العديد من  للتفوق على  أهلته  التي  البدينة  والمهارية وجاهزيته 
كما  قاريا،  المتقدمة  المرحلة  هذه  وبلوغه  وبدنيا،  فنيا  األندية 
متابعة  في  اآلن  من  وسأشرع  بالفرق،  العب  من  أكثر  أبهرني 

ودراسة الفريق في البطولة الليبية المحلية 
الحالية«.

وحول تحضيرات فريقه الوداد البيضاوي 
المرتقبة،  العربية  للمواجهة  المغربي 
ببطولة  منشغلون  »حاليا  البنزرتي:  قال 

الدوري المغربي التي دخلت المرحلة األخيرة 
والحاسمة، وكذلك نستعد أيضا على الواجهة 

صن  فريق  مع  المقبلة  المهمة  لمباراتنا  األفريقية 
ــز الــجــنــوب أفــريــقــي في  ــ داون

الخامس من مايو المقبل، ضمن 
أبطال  لــدوري  المجموعات  دور 
المجموعة  في  نلعب  حيث  أفريقيا، 
ماميلودي  وتضم  القوية  الثالثة 
أفريقي، وحورية  الجنوب  داونز  صن 
بطل  بور  وتوغو  الغيني،  كوناكري 
األفريقية  المنافسات  توغو، وستستمر 

المقبل،  أغسطس  أواخــر  حتى  القوية 
إعداد  وخير  كافية  تحضيرات  وستكون 
المستويات  على  جاهزا  ليكون  لفريقي 

كافة لموقعة األهلي طرابلس العربية«.
البنزرتي سبق  التونسي فوزي  المدرب 
الدوري  أن قاد فريق األهلي طرابلس خالل منافسات بطولة 
الليبي لكرة القدم العام 2006، ثم تولى قيادة المنتخب الليبي 
في فترة مهمة وعلى أكثر من واجهة، أبرزها قيادته »فرسان 
المتوسط« إلحراز القالدة الفضية عربيا في دورة األلعاب العربية 

بالقاهرة العام 2007 وتصفيات كأس العالم وبطولة أفريقيا 
لالعبين المحليين في ساحل العاج.

في
املرمى

رئيس اتحاد السلة: 
يكشف رسائل 
دولية مهمة

قال المدرب محمد إسماعيل إنه راض تماما عن تجربته 
مع فريق الوحدة هذا الموسم في الدوري الليبي الممتاز 

لكرة القدم، مؤكدا أنه وجد نفسه مع الفريق وتوفرات له 
كل عوامل النجاح من اإلدارة، لذا قرر البقاء مع الفريق في 
الموسم المقبل بعد أن جدد مطالبته التحاد الكرة بتطوير 

مستوى الدوري من خالل مجموعة واحدة أو مجموعتين 
الموسم المقبل.

واصل الالعبان أحمد الزيات ومحمد السوري صدارتهما ◆
بطولة ليبيا للشطرنج الفردي في مدينة شحات بالعالمة 

الكاملة بأربع نقاط لكل منهما، وجاء أبرز المالحقين 
بفارق نصف نقطة أبوبكر العربي وخالد فرنكة وحسين 

الصابري ومحمد أبورقيقة برصيد 3.5 نقاط لكل 
منهم، حيث أقيمت البطولة بفندق برونتو من 11 جولة 

بمشاركة 87 العبا.

◆

قال رئيس االتحاد الليبي لكرة السلة، فؤاد 
برغش، إن رسائل إيجابية وصلت من االتحاد 
الدولي واألفريقي والعربي بعد نجاح تنظيم 
بطولة  لنهائيات  والثاني  األول  التجمعين 

ليبيا التي فاز بها فريق النصر.
إلى  الخاصة  تصريحاته  خــالل  ــاف  وأض
جريدة »الوسط« قائالً: »الحضور الجماهيري 
الليبي أعطانا حافًزا كبيًرا،  للجمهور  المميز 
منبهًرا  كــان  األفريقي  االتــحــاد  فمندوب 
عن  تنقل  التى  الــصــورة  عكس  بــاألجــواء 
وسائل  في  عامة  وليبيا  الليبية  المالعب 
التحكيم  طاقم  وكذلك  الدولية،  اإلعــالم 
الجزائري كان من أشد المعجبين«، واختتم 
الموسم  في  الليبي  »الــدوري  قائالً  برغش 

واألقــرب  مجموعتين  من  سيكون  المقبل 
مجموعة المنطقة الشرقية والغربية«.

اختتمت نهائيات كرة السلة الليبية بتتويج 
فريق النصر بعد فوزه بنصف سلة على فريق 
األهلي طرابلس )68-67( في المباراة التي 
في  بطرابلس،  الكبري  بالقاعة  جمعتهما 
ختام المرحلة الثانية للدوري »السداسي«، 
كال  من  ــراًرا  وإص إثــارة  المباراة  وشهدت 
الفريقين حتى آخر ثانية من زمن المباراة 
كما  الليبية،  السلة  لكرة  عرًسا  كانت  التي 
األهليان  هي:  فرق   6 النهائيات  في  شارك 
والنصر واالتحاد والمدينة والشباب العربي، 
الرابعة  للمرة  البطولة  بكأس  النصر  ليفوز 

في تاريخه.
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عقد رئيس النادي األهلي المصري محمود 
الخطيب جلسة خاصة وسريعة مع المدير 
الفني للفريق حسام البدري من أجل دراسة 
أسباب تراجع فريق الكرة خالل األسبوع 
الحالي حيث أن إدارة النادي ال تنوي التراجع 
عن فكرة التجديد للمدرب بعدما تم االتفاق 
مع المدير الفني على جميع التفاصيل 
وتسببت نتائج األهلي السيئة في ثورة غضب 
داخل النادي على صعيد األعضاء وكذلك 
الجمهور وأيضا مجلس اإلدارة الذي انتقد 
هذا التراجع في مستوى الفريق ونتائجه 
غير المرضية أمام الزمالك ثم الخروج أمام 
األسيوطي في كأس مصر ليتلقى الفريق 
األحمر خسارتين متتاليتن لذا قرر الخطيب 
االستفسار من البدري عن أسباب التراجع 
قبل مواجهة الترجي التونسي غدا الجمعة في 
ضربة البداية بدور المجموعات بدوري أبطال 
إفريقيا حيث تحدث الخطيب مع البدري فى 
عدة أمور فنية فرضتها النتائج السيئة للفريق 
ومنها عدم استغالل الصفقات الجديدة التى 
أبرمها النادي مؤخرا وتحديدا صالح محسن 
الذى اشتراه النادي بـ35 مليون جنيه ليصبح 
أغلى صفقة في تاريخ الكرة المصرية.
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●  مباراة لألهلي طرابلس في السلة

●  مباراة بين األهلي طرابلس واالتحاد في الدوري

االتحاد العربي يتراجع ويضم »العميد« و»األهلي بنغازي« لبطولة املاليني
بعد جدل واسع ورفض تام

بنغازي–زين العابدين بركان

انطالق التصفيات التمهيدية في 17 مايو المقبل وسط منافسات ساخنة للعبور نحو بطولة الجزائر الكبرى

ممثال ليبيا الجددين 
في التصفيات 

التمهيدية رفقة 
عشرة أندية قسمت 
لمجموعتين يتأهل 

األول من كل مجموعة 
لدور الـ 32

»األهلي طرابلس« يحافظ 
على مكانته بين الكبار كممثل 

لليبيا.. وطريقة االختيار تربك 
المشهد في الجزائر.

البنزرتي: أتابع التطور الكبير 
في الكرة الليبية وسعيد 

بذكرياتي الجميلة بمالعبها.. 
والمواجهة لقاء جوار 

الوداد المغربي يرحب بـ »الزعيم« 
ويستعد للبطولة األفريقية

المرغني  أحمد  صابرين  الليبية  البطلة  توجت 
بفضية أفريقيا للجمباز اإليقاعي وتأهلت ألولمبياد 
العالم للشباب باألرجنتين في أكتوبر المقبل خالل 
 230 بمشاركة  مصر  في  أقيمت  التي  البطولة 
قوية  منافسة  الثالث  مراحلها  وشهدت  العبة، 
تصريح  وفي  والجزائر،  مصر  العبات  من  خاصة 
خاص إلى جريدة »الوسط« لرئيس االتحاد الليبي 
للجمباز عبدالمنعم طنيش، قال: »نهدي الميدالية 
أولمبية  بطلة  مشروع  وصابرين  الليبيين،  لكل 
علمي  برنامج  ووضع  بها  االهتمام  يجب  قادمة 

إلعدادها ألولمبياد طوكيو 2020«.
كما حيى طنيش رئيس هيئة الرياضة بالحكومة 
الموقته، الدكتور طالل أبوخطوة، ورجل األعمال 
الليبي أحمد الشيخي على دعمهما ومساندتهما 
البطلة صابرين لتمكنها من المشاركة في المحفل 

األفريقي.

الليبية  المتسابقة  أضافت  نفسه  الوقت  في 
لليبيا  جديدة  برونزية  ميدالية  عبود  هديل 
بتتويجها ببرونزية سباق الـ 100 متر في بطولة 
العرب أللعاب القوى الثامنة عشرة في األردن بعد 
الذهبية  بالميدالية  عبيد  ليا  اللبنانية  توجت  أن 
توجت  كما   ،12.51 بزمن  متر   100 الـ  سباق 

المصرية مرام عيسى بالميدالية الفضية.
وسبق لهديل التتويج ببرونزية الوثب الطويل 
في اليوم األول للبطولة، مسجلة 5.47 أمتار خالل 
النسخة  عبر  األردن  استضافها  التي  المنافسات 
القوى  العربية أللعاب  البطولة  الثامنة عشرة من 
دولة   16 بمشاركة  البطولة  وحظيت  للشباب، 
والعراق  وتونس  وفلسطين  لبنان  هي  عربية 
وقطر  ــارات  واإلمـ والــســودان  ومصر  والمغرب 
والجمهورية  وليبيا وجيبوتي  والبحرين  والكويت 

اإلسالمية الموريتانية، باإلضافة إلى األردن.

صابرين في أولمبياد األرجنتين بعد فضية جمباز أفريقيا

● محمد اسماعيل

● البدري

● فوزي البنزرتي

● صابرين المرغني

طرابلس–صالح بلعيد

طائرة السويحلي البطل 
و»األهلي بنغازي« وصيفا

44 رباًعا في بطولة 
أثقال طرابلس

أسدل الستار بقاعة غريان على بطولة ليبيا 
للكرة الطائرة التي توج بها السويحلي قبل جولة 

من ختامها، وفي آخر مباراتين تفوق األهلي 
بنغازي على االتحاد المصراتي بثالثة أشواط 
لشوطين، كانت نتائجها )23/ 25 ، 25/ 17، 

.)15/9 ،16 /25 ،28 /26
وفي المبارة الثانية تفوق السويحلي على 
األهلي طرابلس بثالثة أشواط لشوط واحد 

كانت نتائجها )25/ 18، 22/ 25، 25/20، 25/ 
19(، وجاء الترتيب العام للدوري الليبي ليشهد 

تتويج السويحلي بكأس البطولة والميدالية 
الذهبية برصيد 24 نقطة، بينما نال األهلي 
بنغازي الميدالية الفضية برصيد 14 نقطة، 

واالتحاد المصراتي الميدالية البرونزية برصيد 
10 نقاط، وتعد هذه المرة الثامنة التي يتوج 

فيها السويحلي بلقب الكرة الطائرة الليبية، حيث 
فاز أعوام 1991/ 1997/ 1999/ 2002/ 2004/ 

.2018 /2016 /2014

ينظم اتحاد رفع األثقال بطرابلس بطولة 
المنطقة للناشئين والكبار بصالة الفضاء 

األولمبي وسط مشاركة 44 رباًعا يمثلون 
أندية أبوسليم وسعاية أبديري واالتحاد 

العسكري ونجوم قرقارش والشرطة وزناتة 
والوداد والظهرة، التنافس في الفئتين عبر 

أوزان 56/ 62/ 69/ 77/ 85/ 94/ 105.
وأخيرا اجتمع رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر 

المجلس بمدينة طرابلس بكل من رئيس 
االتحاد األفريقي لرفع األثقال خالد إمحمد 

المهلهل، ورئيس االتحاد الليبي لرفع األثقال 
وأمين االتحاد األفريقي المهندس منار الدين 

الشلي، ورئيس لجنة النشاطات وعضو المكتب 
التنفيذي أسامة قناو، وهنأ الرئيس مسؤولي 

رياضة رفع األثقال على ما حققه الرباعون 
الليبيون من إنجازات في البطولة األفريقية 

التي أقيمت أخيرا في القاهرة، وتناول االجتماع 
برامج االتحاد ومخططاته للنهوض برياضة 

رفع األثقال، وما يواجهه االتحاد من مصاعب 
تحد من أداء مهامه

أموال 
الفيفا 
وصمت 
اتحاد الكرة



الليبي الممتاز لكرة القدم محطته  وصل الدوري 
الحاسمة في النسخة الخامسة بعد األربعين هذا 
الموسم دون أن يعرف االستقرار ولم يهدأ له بال 
الشاقة،  الطويلة  ورحلته  تاريخه  طوال  حال  وال 
مواسم  شهد  كما  عدة،  وعثرات  تقلبات  فعرف 
مثيرة وفترات زاهية وذهبية وأخرى عجاف بعد أن 

تعددت وتنوعت طرق وكيفية إقامته.
طبعته  انطلقت  الذي  العريق  الليبي  الــدوري 
63 – 64 بعد عام  الرياضي  الموسم  األولى في 
واحد فقط من تأسيس االتحاد الليبي لكرة القدم 
الستينات  ومواسم  مرحلة  بداية  في  تارة  أقيم 
بطل  هوية  لتحديد  الثالث  المجموعات  بنظام 
الموسم، ثم أقيم خالل مواسم السبعينات بنظام 
المجموعة الواحدة ثم عاد لنظام المجموعات قبل 
الثمانينات  مواسم  بداية  مع  مرة  ألول  يقام  أن 
بنظام الدور الرباعي ومربع التتويج، ثم أقيم في 
مواسم أخرى وكان ختامه بدور خماسي فسداسي 
وبنظام المجموعة الواحدة والمجموعتين والثالث 
مجموعات وحتى المجموعات األربع كما هو الحال 
للموسم الجاري ثم العودة للمربع الذهبي ورباعي 
التتويج لتحديد هوية بطل الموسم، ووصل في 
الموسم الرياضي 95 – 96 إلى رقم قياسي وصل 
إلى 31 فريقا مشاركا وزعوا على أربع مجموعات، 

وكان ختامه برباعي تتويج.
نسخة   45 أصل  الثامنة من  المرة  وهذه هي 
الــدوري  بطل  هوية  فيها  ستحدد  التي  كروية 
الليبي عبر بوابة ونافذة الدور الرباعي، حيث سبق 
لخمسة فرق أن حسمت وتوجت باللقب عبر الدور 
واألهلي  واالتحاد  المدينة  فرق  وهي  الرباعي، 
الدور  أقيم  حيث  والشط،  والظهرة  طرابلس 
الرباعي ألول مرة في الموسم الرياضي 82 – 83 
مع استئناف المسابقات الكروية بعد توقفها لقرابة 
األربعة مواسم، حيث تأهلت فرق األهلي طرابلس 
الرباعي  للدور  بنغازي  واألهلي  والنصر  والمدينة 
ليتوج فريق المدينة بلقب الموسم بقيادة المدرب 
في  فوزه  عقب  سالم  فرحات  المخضرم  الوطني 

النهائي على األهلي طرابلس بهدفين لهدف ثم 
جرى في الموسم الرياضي 84 – 85 الدور الرباعي 
األهلي طرابلس  فرق  إليه  وتأهلت  الثانية  للمرة 
وحسمه  والظهرة  بنغازي  واألهلي  والمدينة 
فوزه  عقب  تاريخه  في  مرة  ألول  الظهرة  فريق 
الترجيح  بنغازي بركالت  النهائي على األهلي  في 

بقيادة مدربه الوطني سالم المسماري.
وشهد الموسم الرياضي الذي يليه 85 – 86 
والثاني  الثالث  للموسمين  الرباعي  الدور  إقامة 
على التوالي، حيث تأهلت إليه فرق االتحاد واألهلي 
طرابلس واألهلي بنغازي والنصر وتوج بلقبه فريق 
عاد  ثم  الخمسي،  محمد  مدربه  بقيادة  االتحاد 
الدور الرباعي للظهور للمرة الرابعة في الموسم 

االتحاد  فرق  إليه  وتأهلت   90  –  89 الرياضي 
فريق  وتوج  والهالل  والمدينة  واألهلي طرابلس 
الجزائري  المدرب  بقيادة  للموسم  بطال  االتحاد 
كمال لموي، كما شهد الموسم الرياضي 90 – 91 
تحديد هوية بطل الموسم من بين األهلي بنغازي 
فريق  ونجح  والوحدة،  بنغازي  واألهلي  واالتحاد 

المدرب  بقيادة  الموسم  لقب  حسم  في  االتحاد 
 –  95 الرياضي  الموسم  وفي  الشوشان،  سعيد 
96 تأهل فرق األهلي طرابلس واالتحاد واألهلي 
في  مرة  ألول  بلقبه  األخير  وفاز  والشط،  بنغازي 
تاريخه علي يد المدرب الوطني سعيد الشوشان، 
وكانت المرة األخيرة التي أقيم فيها الدور الرباعي 
وحسم فيها لقب الموسم من خالل مربع التتويج 
تأهلت  الذي   2000 –  99 الرياضي  الموسم  في 
والمدينة  واالتحاد  طرابلس  األهلي  فرق  إليه 
للموسم  بطال  طرابلس  األهلي  وتوج  والهالل 
عقب  البهلول  الهاشمي  الوطني  المدرب  بقيادة 
فوزه في النهائي على فريق الهالل بهدف تحت 

أنظار الحكم الدولي اإليطالي الشهير كولينا.

الرباعي حاسم في الدوري الممتاز 

●  العرفاوي
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للمرة الثامنة في تاريخ المسابقة 

بنغازي–زين العابدين بركان

كمال  المحترف  الليبي  األجسام  كمال  بطل  وقع 
القرقني، الحائز ذهبية »أرنولد كالسيك 2018« عقد 
المشاركة في بطولة »مستر أولمبيا« للمحترفين 
في اللعبة، وتعد بطولة »مستر أولمبيا« من أقوى 
بطوالت كمال األجسام في االتحاد الدولي واللياقة 
البدنية المقرر انطالقها في سبتمبر المقبل بمدينة 

الس فيغاس بوالية نيفادا األميركية.
واستحوذ القرقني على اهتمام وسائل اإلعالم 
العالمية المختلفة، بعد أن فاز بالميدالية الذهبية 
األجسام  لبناء  كالسيك«  »أرنــولــد  بطولة  فى 
للمحترفين 2018 التي أقيمت في الواليات المتحدة 
األميركية بعد احتالله المركز األول من بين العديد 
ذهبية  أول  هي  هذه  وتعد  العالم،  رياضيي  من 
تسجل باسم رياضي ليبي في هذه البطولة التي 
تحمل اسم بطل العالم األميركي في بناء األجسام 

أرنولد شوارزنيغر والممثل المعروف.
تألقها  الليبية  األجسام  بناء  رياضة  وتواصل 
في المحافل الدولية، حيث أضاف محمد الفرجاني 
إنجازا جديدا بتتويجه ببرونزية »أورالند كالسيك« 
العام  هذا  للفرجاني  وسبق  بالبرازيل،  الدولية 

التتويج بفضية مالطا وبرونزيتي الجزائر واليونان.
رياضة بناء األجسام الليبية تألقت في العديد من 

المحافل الدولية مؤخرا، ومن بينها تتويج البطل 
صالح أبوفناس بكأس وذهبية بطل أبطال العالم 
2013 وبقالدتين ذهبيتين في  العام  باإلكوادور 
بطولة العالم بالمغرب 2013، كما حازت ليبيا ثالث 
ميداليات في »مستر أولمبيا« للهواة باألردن 2016 
الرياضيين أبوعجيلة أبوراس وأسامة  عن طريق 
الحداد وحسين عبداهلل، وبفضية العالم للكالسك 

بإسبانيا عن طريق البطل أبوعجيلة أبوراس.
ليبيا  بطولة  شهدت  المحلي  الصعيد  وعلى 
بنغازي  في  الضراط  سليمان  بمجمع  للفتنس 

لبناء  الليبي  االتحاد  إشــراف  تحت  رفيعا  مستوى 
ببنغازي  الفرعي  االتحاد  واستضافة  األجسام 
وجاءت البطولة بتنظيم محكم ومستوى فني جيد 
بمشاركة 46 رياضيا مثلوا أندية وصاالت الشرطة 
والحرس  والجمارك  وأبومليانة  بنغازي  واألهلي 
بنغازي  وشمال  سرت  وخليج  والمنصورة  البلدي 
واألبطال  والصمود  سيف  وصاالت  دمشق  وحي 

وطارق سنوقة وأظفير ومحمد الشريف وأبورقية.
الشرطة  العب  رمضان  إبراهيم  محمد  توج 
 3 إلى  باإلضافة  األبطال،  بطل  وذهبية  بكأس 
آالف دينار، وتوج سند الحداد من األهلي بنغازي 
بالفضية و2000 دينار وتوج بالبرونزية و1000 
دينار عبدالهادي الفرجاني العب األهلي بنغازي، 
الشرطة  من  جحيدر  قيس  الترتيب  رابع  وجاء 
عماد  وخامسا  دينار،   500 مبلغ  على  وحصل 
الدين رمضان من خليج سرت وحصل على 500 
دينار، وسادسا خالد أرحومة من الجمارك وحصل 

على 500 دينار.
ساهم في إدارة مباريات البطولة الحكام خميس 
مسعود وحسين شبيط وعادل الشنايكية وإبراهيم 
بالراس علي والمهدي الدرناوي وتوفيق المكاس 
المشيطي،  وإبراهيم  الفالح  وجابر  الزالوي  وعلي 
وحكام اإلحصاء ناصر دليلة وعمر عريبي وإبراهيم 
الحمودي، وتقديم الرياضيين طارق مخلوف وحكم 

مسرح عبداللطيف القطعاني.

بفضل توالي األبطال

»القرقني« يوقع عقد »مستر أولمبيا« 
في الواليات المتحدة األميركية

وإبراهيم رمضان يتوج الشرطة 
محليا بكأس وذهبية بطل األبطال 

وجائزة 3 آالف دينار

5 فرق محلية سبق لها أن تذوقت 
طعم البطولة عبر المربع الذهبي 

خرج وفد هيئة الشباب والرياضة الليبية، المكون 
الزروق،  محمد  للهيئة  التنفيذي  المدير  من 
المشارك  الليبي  للوفد  اإلعداد  لجنة  ورئيسة 
في دورة األلعاب األفريقية منار الدين الشلي، 
األثقال  لرفع  األفريقي  االتحاد  رئيس  رفقة 
زيارة  خالل  من  مكاسب  بجملة  مهلهل  خالد 
الجزائر األخيرة، حيث التقى الوفد وزير الشباب 
والرياضة الجزائري ورئيس األولمبية الجزائرية 
استعدادات  على  لالطالع  راف؛  بن  مصطفي 
األفريقية  األلعاب  لدورة  المستضيفة  الجزائر 
للشباب بداية من 27 يوليو المقبل، كما سيتم 
ومعرفة  واللعب  اإلقامة  أماكن  على  االطالع 

االلتزامات المالية المترتبة على المشاركة.
قبل  العقبات  تذليل  بهدف  هذا  يأتي 
المشاركة بهدف عدم تكرار المشاكل اإلدارية 
المغربي،  الجانب  مع  قبل  من  ظهرت  التي 
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة األولمبية الليبية 
مشاركة البالد في دورة ألعاب البحر المتوسط 
طراغونة  مدينة  في  المقبل  أغسطس  خالل 
فردية  ألعاب   10 في  رياضيا   12 بـ  اإلسبانية 
أن  غير  أوسع  نحو مشاركة  تتجه  النية  وكانت 
بظاللها  ألقت  الليبية  لألولمبية  المالية  األزمة 
على المشاركة بشكل عام وانعكست على عدم 
وجود قرار نهائي في مشاركة المنتخب األولمبي 
المنتخب موجود  أن  رغم  بالدورة  القدم  لكرة 
والفرصة ال زالت متاحة وسط مطالب من عدة 
شخصيات بعدم حرمان المنتخب األولمبي من 
هذا الحدث الذي يقام مرة كل أربع سنوات دون 
تصفيات تمهيدية إنما مشاركة مباشرة وهو ما 
يعنى تحقيق استفادة فنية كبيرة لمنتخب يعول 
عليه في المستقبل وفى وجود دول متطورة في 
المتوسط  البحر  اللعبة كرويا من دول حوض 
حيث تشارك في الدورة منتخبات بحجم فرنسا 
مصر  منتخبات  عن  فضال  وإسبانيا  وإيطاليا 

أن  يمكن  ما  وهو  وتونس  والجزائر  والمغرب 
يستفيد منه المنتخب األولمبي الليبي.

المشاركة  قرار  أن  يبدو  عدة  محاوالت  بعد 
أولمبية  معلومات  حسب  مؤكد  شبه  أصبح 
توافرت لجريدة »الوسط« وينتظر إعالن التأكيد 
ولشعور  جهة  من  المالية  األزمة  حل  لقرب 
الحدث  بأهمية  الليبية  باألولمبية  المسؤولين 
والمشاركة من ناحية أخري خاصة أن المنتخب 
العام  إسبانيا  دورة  في  حقق  األولمبي  الليبي 
2005 برونزية وكانت النتائج مرضية فى تلك 

الدورة التي وفرت عناصر شابة.
اتحاد الكرة دخل على الخط وأعلن رغبته في 
التغطية المالية للدورة لنحو 30 فردا هم أعضاء 
البعثة للمنتخب في حالة عدم قدرة األولمبية 
على ذلك مما وضع اللجنة األولمبية في موقف 
صعب بضرورة المشاركة وعدم إهدار الفرصة 

على منتخب شاب.
الذي  المنتخب  خالل  من  ستكون  المشاركة 
يقوده المدرب عياد القاضي وهو منتخب 19عاما 
برنامج  وضع  وسيتم  للمشاركة  فنيا  الجاهز 
المشاركة  قبل  وخارجية  داخلية  لمعسكرات 

وسط سلسلة من المباريات الودية الدولية.
دورة  هي  الدورة  هذه  أن  المفارقات  من 
2017 وتأجلت لهذا العام وكان المفترض أن 
 2009 العام  شهد  حيث  طرابلس  في  تنظم 
تقدم ليبيا بطلب تنظيم دورة البحر المتوسط 
في  األولمبية  الدورات  أهم  من  واحدة  وهى 
وقتها  وزارت  الـ60عاما  يتجاوز  وعمرها  العالم 
لجنة التفتيش والتفقد التابعة للجنة األولمبية 
باعتبارها  طرابلس  مدينة  المتوسط  للبحر 
باسم  تنظيمها  يتم  والتي  الدورة  ستنظم 
وكانت  بالشروط  طرابلس  والتزمت  المدن 
ستحصل نقلة في المنشآت والمالعب الرياضية 
للتنفيذ  عالمية  قدوم شركات  عن  اإلعالن  مع 
نقلة  إلحداث  جادة  محاوالت  تجري  كانت  كما 
في الرياضة الليبية بذلك الوقت قبل أن تتغير 
الخريطة السياسية في البالد والمنطقة بأسرها.

األولمبية ترسم مالمح األلعاب األفريقية 
في الجزائر والبحر المتوسط في إسبانيا

»بناء األجسام« تتحول إلى العالمية
طرابلس–الصديق قواس

● »القرقني« يوقع عقد »مستر أولمبيا«

الليبية  السلة  كــرة  نهائيات  اختتمت 
بتتويج فريق النصر بعد فوزه بنصف سلة 
على فريق األهلي طرابلس )68-67( في 
الكبري  بالقاعة  جمعتهما  التي  المباراة 
الثانية  المرحلة  ختام  في  بطرابلس، 
المباراة  وشهدت  »السداسي«،  للدوري 
حتى  الفريقين  كال  من  وإصـــرارا  ــارة  إث
كانت  التي  المباراة  زمن  من  ثانية  آخر 
الليبية، كما شارك في  السلة  عرسا لكرة 
والنصر  األهليان  هي:  فرق   6 النهائيات 

واالتحاد والمدينة والشباب العربي.
البطولة  بكأس  تــوج  النصر  فريق 
الرابعة في تاريخه، وتم في حفل  للمرة 
والمدينة  الشباب  فرق  تكريم  الختام 
على  القالئد  وتوزيع  بنغازي  واألهلي 
األهلي  فريق  الثاني  المركزين  صاحبي 
االتحاد، كما تم  والثالث فريق  طرابلس 
قبل  من  البطولة  بكأس  النصر  تتويج 

االتحاد  رئيس  برغش  ــؤاد  ف الدكتور 
العديد  منح  تم  كما  السلة،  لكرة  الليبي 
البطولة،  فــي  لألفضل  الــجــوائــز  مــن 
محمد  طرابلس  األهلي  العب  نال  حيث 
ــزة أفــضــل العـــب في  ــائ ــســاعــدي ج ال
المصري  النصر  مــدرب  ونــال  الـــدوري، 
في  مــدرب  أفضل  جائزة  سليم  طــارق 
محمد  المدينة  العــب  ــال  ون ــدوري،  الـ

ساسي جائزة أفضل جناح.
النصر  مــن  عبدو  إبراهيم  وحصل 
ونال  ألعاب،  صانع  أفضل  جائزة  على 
أفضل  جائزة  الفالح  أحمد  االتحاد  العب 
العب مركز 4، كما تم منح العب األهلي 
جائزة  الــمــنــصــوري  أنــيــس  طــرابــلــس 
النصر يحيى  ارتكاز، والعب  أفضل العب 
والعب  مدافع،  أفضل  جائزة  الشكماك 
جائزة  الجهمي  إسماعيل  بنغازي  األهلي 

أفضل العب صاعد.

»سلة« النصر تحرز اللقب الرابع

طرابلس–محمد ترفاس

<  من مباراة األهلي طرابلس والمدينة

المنصف  المخضرم  التونسي  المدرب  اشتهر 
كل  مع  التعامل  على  الفائقة  بقدرته  العرفاوي 
أزماتها وكلما واجهته صعوبات  الفرق فى كل 
وعثرات فنية كان في الموعد فسبق وأن واجه 
فرق تطمح فى الصعود أوالحفاظ على البقاء فى 
دوري األضواء وحتى الفرق الطامحة إلى اعتالء 
منصات التتويج فهو مدرب عاشق للمغامرة، عارف 
الحاسمة،  ومواعيدها  الكرة  وأسرار  خفايا  بكل 
أينما حل وارتحل وكسب معارك  ترك بصماته 

وجوالت كروية مثيرة على كافة الواجهات.
ساهم العرفاوي فى صعود أربعة فرق تونسية 
إلى دوري األضواء بالدوري التونسي األول لكرة 
مستقبل  وهي  التسعينات،  مواسم  القدم خالل 
وادى الليل والسكة الحديد الصفاقسي ومستقبل 
تدريبية  تجارب  وسط  جرجيس  وترجي  قابس 
الطريق  له  مهدت  تونس  مالعب  فى  ناجحة 
حيث  المحلية  ليبيا  مالعب  إلى  ومبكرا  سريعا 
يعد العرفاوي من أقدم المدربين األجانب وهو 
من فتح األبواب على مصراعيها أمام العديد من 
الكثير  تجربته  واستهوت  التونسين  المدربين 
من مواطنيه الذين جاؤا من بعده ليحذو حذوه 

ويحققوا نجاحات مماثلة.
بدأت عالقة العرفاوي بالكرة الليبية ألول مرة 
النصر  فريق  كان  حيث  التسعينات  مطلع  منذ 
محطته األولى العام 1992 ليتولى تدريب النصر 
التجربة  فى  قاده  ثم  مختلفة  فترات  ثالث  فى 
ببطولة  مرة  ألول  للظفر   1997 العام  الثانية 
الثالثة  للمرة  النصر  به  استعان  ثم  ليبيا  كأس 
االتحاد  مع  مالية  ألزمة  الفريق  تعرض  حين 
حيث  األدنى  للدرجة  بالهبوط  وعوقب  الدولي 
جاء العرفاوي لينقذ النصر من أزمته ويعود به 
سريعا إلى مكانه الطبيعي بدوري األضواء كما 
قدم موسما ناجحا مع فريق األهلي طرابلس فى 
الحفاظ  فى  وساهم   96–95 الرياضى  الموسم 
على بقاء فريقي النجمة والتعاون بدوري األضواء 
الصداقة  فريق  يجد  لم  الموسم  هذا  وخالل 
بشحات أفضل منه ليضع حدا لمعاناته وابتعاده 
عن المشهد ليحقق له طموحه وحلمه بالعودة 
بعد  عاما   20 دام  غياب  بعد  األضــواء  لدوري 
موسم ماراثوني شاق ليتصدر الموسم بال خسارة 
الطبيعي  موقعه  إلى  ليعيده  الكاملة  وبالعالمة 

بين كبار ومصاف دوري األضواء.

سيشهد الموسم الكروي المقبل عودة فريق 
للظهور من  العريق  الصداقة  مدينة شحات 
لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بمالعب  جديد 
القدم بعد غياب طويل عن الواجهة المحلية 
دام قرابة 20 عاما حيث يعد الموسم الرياضى 
لفريق  األول  الظهور  موسم  هو   97  –  96
الممتاز  الليبي  الدوري  مالعب  فى  الصداقة 
المباراة  فى  فوزه  عقب  األول  وجاء صعوده 
ضمن  الغربي  الشارع  فريق  على  النهائية 
تصفيات الصعود بفضل ركالت الترجيح ليتوج 

الفريق ببطولة دوري الدرجة األولى.
لعب حارس مرمى الفريق الصاعد أنذاك 
 18 وقتها  يتجاوز  لم  والذى  قطيط  جمعة 
فى  بــارزا  دورا  له  ظهور  أول  وفى  ربيعا 
األضواء  دوري  إلى  مرة  ألول  فريقه  صعود 
لموسمين  الصداقة  فريق  فيه  تواجد  الذى 
شحات  مدينة  فريق  بعدها  ليعود  متتاليين 
األولى  الدرجة  دوري  إلى  سريعا  أدراجــه 
فى  بقي  اقطيط  جمعة  مرماه  حارس  لكن 
حتى  بمالعبها  بقاءه  وطال  األضواء  دائرة 
يومنا هذا بعد أن حاز على إعجاب واهتمام 

العديد من فرق األندية المحلية التى سعت 
النصر  فريق  فكان  بخدماته  والفوز  للظفر 
محطته الكروية الثانية بدوري األضواء حيث 
متتالية  مواسم  خمسة  النصر  لفريق  لعب 
صفوفه  عزز  الذى  األخضر  لفريق  انتقل  ثم 
بالحارس البارع وتألق ضمن صفوفه ودافع 

عن شباكه لسبعة مواسم متتالية.
كان فريق األهلي طرابلس محطته الثالثة 
متتاليين  لموسمين  شباكه  عن  دافع  حيث 
ثم عاد للمرة الثانية لفريقه الجديد القديم 
ومع  متتاليين  موسمين  له  ليلعب  األخضر 
بداية الموسم الكروي الحالي عاوده الحنين 

بعد غياب طويل وهو  األول  لناديه وعشقه 
وظهوره  ــروزه  ب فى  ساهم  الــذى  النادي 
هذا  ليساهم  الجميل  له  ليرد  وشهرته 
دوري  إلى  عودته  فى  زمالئه  رفقة  الموسم 
تكن  ولم  تاريخه  الثانية فى  للمرة  األضواء 
فقط  المحلية  الواجهة  على  قطيط  مسيرة 
أيضا  والمبكر  الالفت  حضوره  لها  كان  بل 
للمنتخب  لعب  حين  الدولية  الواجهة  على 
الليبي للشباب العام 1998 كما اختير ولعب 
بعدها للمنتخب الليبي األول فى عهد المدرب 
الوطني الراحل محمد الخمسي ورغم بلوغه 
فى  أكد  قطيط  أن  أال  األربعين  سن  اليوم 
على  قــادر  أنــه  خاصة  هاتفية  تصريحات 
لسنوات  واالستمرار  العطاء  رحلة  مواصلة 
موسمه  يكون  أن  وينتظر  قادمة  ومواسم 
الكروي المقبل والمرتقب مع فريقه الصداقة 
هو الموسم التاسع عشر فى مسيرته المحلية 
فى مالعب الدوري الليبي الممتاز ليسجل رقما 
قياسيا جديد بين أبناء جيله فى عدد سنوات 
ومواسم العطاء واالستمرارية بال توقف فى 

حماية العرين األصفر العريق.

»العرفاوي« تخصص إنجازات الحارس »أقطيط« في طريق األرقام القياسية 
دافع عن ألوان وشباك فرق 
الصداقة والنصر واألخضر 
واألهلي طرابلس والمنتخب

مصراتة تحتضن بطولة الثالثي في يوليو طرابلس تبدأ في ترخيص األندية

خاص  تصريح  في  عكاشة  عبدالعاطي  التريلتون  للثالثي  الفنية  اللجنة  عضو  أكد 
إلى جريدة »الوسط« أن مدينة مصراتة ستشهد في يوليو المقبل بطولة الثالثي 
لألشبال واألواسط والكبار، وحددت مسافات األشبال 14 عاما لتشمل السباحة 200 
لألواسط  السباحة  تحديد  تم  بينما  مترا،   1250 والجري  كلم   2.5 والدراجات  متر 
400 متر والدراجات 5 كلم والجري 2500 متر، أما الكبار فقد تحدد سباق السباحة 
لمسافة 750 مترا والدراجات 20 كلم والجري 5 آالف متر، وستمنح جوائز للمتفوقين 

األوائل في كل فئة.

أعلن رئيس رابطة كرة القدم بطرابلس أحمد اليزيدي عزم 
الرابطة إقامة ورشة عمل األيام المقبلة حول تراخيص األندية 
الموسم  من  بداية  )كاف(  اإلفريقي  االتحاد  سيطبقها  التى 
المقبل وذلك على األندية المشاركة في الدوري الليبي الممتاز 

لكرة القدم شعوًرا منها بأهمية تراخيص األندية.
»الوسط«  جريدة  إلى  تصريح  فى  اليزيدي  وطالب 
فرصة  واعتبارها  الورشة  هذه  فى  بالمشاركة  األندية 
لفهم شروط التراخيص والوصول لألندية المحترفة داعيًا 
على  والعمل  الموضوع  هذه  فى  السلبية  لعدم  األندية 
)كاف(،  األفريقى  االتحاد  من  المطلوبة  المعايير  تطبيق 
الماضى  مارس  شهر  خالل  نظم  قد  الكرة  اتحاد  وكان 

ورشة عمل فى ذات الموضوع.
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103 أعوام على 
معركة القرضابية
بمناسبة مرور 103 أعوام، أحيا أهالي وسكان مدينة سرت وضواحيها 
ذكرى معركة القرضابية الشهيرة، التي وقعت يومي 28 و29 من شهر 

أبريل العام 1915 بين المجاهدين والمستعمر اإليطالي.
وأقيم بهذه المناسبة مهرجان للفروسية الشعبية بمنطقة النبيلية 
في سرت، شارك فيه نوادي الفروسية بسرت وإهراوة وأبوزاهية، حسب 

وكالة األنباء الليبية في طرابلس.
أرواح  على  ترحمًا  الكتاب  فاتحة  المهرجان  في  المشاركون  وقرأ 
شهداء معركة القرضابية التي شارك فيها األجداد واآلباء من مختلف 
أنحاء ليبيا، وكبدوا فيها المستعمر اإليطالي خسائر كبيرة في األرواح 

والعتاد.

اجتماعات الرباعية الدولية

 كل شيء

رسالة إلى السيد فائز السراج

 فإن العصا التي أتوكأ عليها لها مآرب 
أخرى منها أني أستخدمها ألكتب لكم 

هذه املرة بصفتكم الشخصية ال االعتبارية أقوالهم

»فرنسا تدعم إجراء االنتخابات في 
ليبيا قبل نهاية العام الجاري«.

وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان

نرحب بالبيان المشترك الصادر 
عن اجتماع اللجنة الرباعية المعنية 
بليبيا، الذي شددت فيه على إجراء 

االنتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل 
نهاية العام الحالي.

رئيس المجلس الرئاسي
 فائز السراج

تحية طيبة وقبل،
لقد كتبت إليك السيد المهندس أول مرة عقب إعالنكم رئيسا للمجلس الرئاسي كنتيجة التفاق الصخيرات 
في ديسمبر 2015، اآلن غدوتم في سنة ثالثة رئاسة وفي دول عدة الدورة الرئاسية ال تتعدى سنوات 
أربعا، أما بموجب االتفاق الال متفق عليه فإن مدة رئاستكم قد انتهت، من هذا فإن العصا التي أتوكأ عليها 

لها مآرب أخرى منها أني أستخدامها ألكتب إليكم ذي المرة بصفتكم الشخصية ال االعتبارية.
فأنتم إلى جانب صفتكم االعتبارية لكم تاريخ شخصي ذو عالقة بالسلطة، فوالدكم السيد مصطفي 
السراج تبوأ مناصب منها الوزارة، لكن مثلي لم يعرف أيما شيء عن ذا الجانب في شخص والدكم من 
عرفته ككتاب صحفي قبل. حين كنت أراجع أعدادا من مجلة ليبيا المصورة التي صدرت في العهد اإليطالي 
بمدينة بنغازي، ولفت انتباهي في عدد صدر سنة 1940 مقالة كتبت عن ميدان البلدية بالمدينة وقع 
باسم مصطفي السراج وقد ضمنت المقالة كتابي )سيرة بنغازي(. كذا لم أعرف عمكم سعيد السراج إال 
ككاتب مسرحي فاقترحت تكريمه في الدورة الثانية من مهرجان المدينة، وقد حصل ذلكم دون أن نعرف 

أو نعير أي أهتمام ألي منصب تبوأهُ.
بهذا ترون أن الثقافة ومن خالل الصحافة وغيرها أبقى وأهم وأكثر فاعلية حتى عند الصعاب والظرف 
غير المالئم، بل إن القوى الناعمة ركيزة البشر للمقاومة ومن أجل الحياة حين يخيم الموات، وحتى أننا في 
السجون الليبية أصدرنا الصحف والمجالت والكتب المؤلفة والمترجمة، وعند الثورة عجت بنغازي ثم ليبيا 

بهذا، وتجاوزت الصحف الصادرة المئات والمجالت الرفيعة المستوى والمناشط الثقافية الجمة.
أما بعد

لقد تابعت زيارتكم للمعرض التشكيلي للفنان بشير حمودة خالل هذه الفترة، ولحظة إعالنكم كرئيس 
األولى في  المستشفي لمرضه، وكما في  البهلول في  الهاشمي  الشهير  الالعب  زرتم  الرئاسة  لمجلس 
األخيرة لم يتعدَّ هذا الفعل المحمود الدعاية والتمظهر الحضاري ما فائدته لمستشاريك وأنه يذهب كما 

أضغاث البث التلفزيوني.
فإن مدينتكم عاصمة البالد ليس بها جريدة محترمة وال مجلة وال تصدر الكتب بل تُصادرها، المدينة 
االحتالل  قتال  لحظة  وفي  وغيرها،  )الفنون(  ومجلة   1866 عام  الغرب(  )طرابلس  جريدة  أصدرت  التي 

االيطالي كانت تعج بالصحف أما غبَ الحرب الكبرى الثانية فحدث وال حرج.
الغرب(، جاء بها كتاب )كفاح صحفي(  البالد )طرابلس  تاريخ مدينتك عاصمة  سأذكر لك واقعة من 
لشيخ األدباء الليبيين على مصطفي المصراتي، أنه عام1908 تصدر بالمدينة جريدة )بوقشة( الساخرة 
–بالمناسبة )بوقشة( كانت كنية للقرد في اللهجة الطرابلسية حينها، ومن ذا شعار الجريدة المرسوم 
على الصفحة األولى قرد-، وفي أحد أعدادها نشرت عن إضراب تلميذات ال يتعدى عددهن أصابع اليد عن 
الدراسة ألن البيانو عاطل، ومرة السيد صاحب الجريدة ورئيس تحريرها ركب الباخرة إلى مدينة بنغازي 
ألن شكوى وصلته من أحد قرائها في تلكم المدينة حول توزيعها، فالحاضرة مدينتكم عاصمة البالد 
حاضرة تتابع توزيع صحف البالد وتصدرها. وبهذا يمدح البشر أما في الحين فإنني إن أردت مدح مسئول 

خالل نصف قرن 1969 /2019: إن فالنا لم يسيء ألحد وفي هذا أيضا ثمة الئم.
عود على بدء

أكتب إليكم ملخصا أن المناصب ككرسي الحالق، أو كما قال المثل الشعبي، وفعلها تذروه رياح نزوات 
السلطة، وأن أي إنجاز ال يُدون أيضا تذروه رياح الحياة.

لكن اإلنجاز األهم سبقكم إليه مؤسسو دولة البالد الحق: مرة عقد بمقر )جمعية عمر المختار بفرع 
إبراهيم األسطى عمر  المناظرة تمت بين الشاعر  التعليم؟،  درنة( مناظرة حول أيهما األهم الصحة أم 
رئيس الجمعية بالمدينة من انبرى بفصاحته وبيانه مدافعا عن الصحة، واآلخر عبد اهلل سكته سكرتير 
التعليم هو ما يحفظ الصحة بالطبيب  أن  التعليم، من نجح موكدا  الدفاع عن  الجمعية من ركب منبر 
والممرضة والصيدلي، وقبل بنشر الوعي بالوقاية، وقبل القبل بتوفير مكنة العمل وجلب المال للغذاء 
والصحة.هذه بديهيات العيش المغيبة بفعل أزيز الرصاص وقنبلة الساسة لكن في األول واألخير ما ال 
يطال كله ال يترك كله، فالقوى الناعمة هي مما يطال التي هي فاعل الثقافة والصحافة وأن التدوين أفعل 
وأبقى.. وقد شاهدت السيد غسان سالمة في ملتقي )الكاتب الليبي الغائب الحاضر( وقد أزاح عنه لبوس 
المبعوث السامي فكان كما هو المفكر، من وكد على أنه صاحب باع بالميديا الكترونية وأن من هذا 

خلص وعلم أن يأخذ الكتاب بقوة.
لعل وعسى من هذا تعيد إحياء جريدة )طرابلس الغرب( و)الحقيقة( و)فزان( و)األسبوع الثقافي(، ومجلة 
)الفنون( و)ليبيا الحديثة( و)ليبيا المصورة( و)المرأة الجديدة( و)الجيل الصاعد( و)الرواد( و)جيل ورسالة( 
التي يصدرها كشاف ليبيا وكانت أول مجلة عربية توزع كتابا مجانا مع عدد المجلة، و)قورينا( التي تصدرها 

كلية اآلداب، و)التراث(، و)اإلذاعة(.
أما عودة الروح فإنها عودة الوعي بالكتاب ما أنه كفيل به دعم القطاع الخاص، بشراء نسخ من اإلصدار 
الجديد ومن الكاتب الناشر ما تكفلت به قوانين الدولة السارية المفعول. وسيتنطع قائل أن ليس ثمة ما 

نمول به الخبز، فسأردد القول المأثور عن المسيح عليه السالم: ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان.
موكدا من ناحية أخرى بأنني منذ خلقت والدولة ليس في جعبتها قول غير هذا: ليس ثمة ما نمول به 

الخبز، بل وأن الكثير من ليبيي المال ال تسمع منه إال أنهم مفلسون أو يكادون.
الجاهل وفطاحل  يُكررها األمي  الليبية مسألة ثقافية  المسألة  أن  ليبي على  ورغم هذا هناك إجماع 
العلم ومكتنزو المال، المشكل الليبي انعدام الوعي ويتداعون زرافات ووحدانا على كتيب لمؤلف غير ليبي 

كإنجيل وخارطة طريق تبين وتوكد نظرتهم هذه.
السيد فائز السراج

كما أوال أخيرا هذه رسالة شخصية واهلل من وراء القصد والسالم عليكم.

أحمد الفيتوري

 عودة أم كلثوم
من بين أعمدة قلعة بعلبك األثرية في شرق لبنان، يطل صوت كوكب الشرق، أم كلثوم، مجددًا 
في افتتاح الدورة الحادية والستين من مهرجاناتها الدولية. وقالت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية، 
نايلة دو فريج، خالل مؤتمر صحفي، اإلثنين، إن برنامج السنة الذي يمتد من 20 يوليو إلى 15 
أغسطس »غني ومنوّع، يشمل الطرب والجاز والبوب والمسرح«، وفق »فرانس برس«. وأوضحت 
أن اختيار الفنانين اللبنانيين أو من جذور لبنانية إلحياء غالبية أمسيات المهرجان »يهدف إلى 
تشجيع الفنانين اللبنانيين ذوي المستوى« مضيفة »نختارهم ألهميتهم الفنية وكذلك لعالقتهم 
العاطفية بلبنان، ونطمح إلى أن يكونوا سفراء للبنان حيث هم موجودون«. وينطلق المهرجان 
بحفلة عنوانها »بعلبك تتذّكر أم كلثوم« أرادتها اللجنة المنظمة تحية إلى »كوكب الشرق«، التي 

غنت بين أعمدة مدينة الشمس وآثارها ثالث مرّات في األعوام 1966 و1968 و1970.

التي  ليبيا  بشأن  الدولية«  »الرباعية  اجتماعات  تكرار  على  ترتب 
كان آخر فعالياتها اجتماع الجامعة العربية األخير؟

تتوحد الجهود الدولية واإلقليمية للوصول إلى حل لألزمة الليبية؟
إلى  الوصول  من  واإلقليمية  الدولية  األطراف  اتفاق  يعوق  الذي 

حسم الخالف بين الفرقاء في ليبيا؟
ذهبت تعهدات األطراف الدولية المتكررة بالسعى لحلول توافقية 

حول األزمة الليبية؟
تم استبعاد أطراف األزمة الليبية من المشاركة في االجتماع األخير 

الذي استضافته الجامعة العربية؟
اإلقليمية  القوى  مواقف  بين  الغيط  أبو  أحمد  العام  األمين  واءم 

واألطراف الدولية فيما يتعلق باألزمة الليبية؟

مـــاذا:

متـــى:

مــــن:

أيــــن:
لمــاذا:

كيـــف:

 آشلي جود: واينستني دمرني
آشلي  األميركية،  الممثلة  قدّمت 
المنتج  ضد  قضائية  شكوى  جود، 

المتهم  واينستين  هارفي 
أنه  بداعي  جنسية،  باعتداءات 

بعدما  المهنية«  حياتها  »دمّر 
بها. تحرشّه  صدّت 

أوائل  من  جود  آشلي  وكانت 
قضيّة  حول  الصمت  كسروا  من 

حوالى  تتهمه  الذي  واينستين، 
الجنسي  باالعتداء  امرأة  مئة 

بينهن  من  واالبتزاز،  والتحرّش 
مثل  السينما  قطاع  في  نجمات 

جولي. أنجلينا 
إن  دعواها  في  الممثلة  وقالت 

في  حظوظها  على  قضى  المنتج 
ذي  أوف  »لورد  ثالثية  في  المشاركة 
األعمال  أعلى  من  يعدّ  الذي  رينغز«، 

التاريخ. في  إيرادا  السينمائية 
واينستين  أن  أيضًا  الدعوى  في  وجاء 

القائمة  يشبه  ما  على  جود  وضع 
رفضها  على  لها  عقابا  السوداء، 

بها. الجنسي  تحرشّه 
العمر  من  البالغة  الممثلة  وتطالب 

يحدد  لم  بتعويض  عامًا  خمسين 
ستجنيه  بما  بالتبرع  وتعهّدت  قدره، 

تعنى  لمؤسسات  تعويضات  من 
واالعتداءات  االغتصاب  بضحايا 

. لجنسية ا

»نريد تطبيق التجربة الليبية في نزع 
أسلحة كوريا الشمالية النووية«.

مستشار األمن القومي األميركي
جون بولتون
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