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درجات الحرارة

سياسة 

باألرقـام

مواقيت الصالة - طرابلس

»شمس على نوافذ مغلقة« 
يشرف في اليمن

ص12

قمر أم كوكب

فضاء

بدأت شركة »إيني« اإليطالية للنفط 
والغاز تشغيل وحدة اإلنتاج الثالثة بحقل 

الغاز المصري »ُظهر«، مما سيزيد الطاقة 
اإلنتاجية إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
ونقلت وكالة »رويترز« عن »إيني« قولها 

إن اإلنتاج الحالي للحقل بلغ 1.1 مليار قدم 
مكعبة يوميًا، بما يعادل 200 ألف برميل 

يوميًا من المكافئ النفطي.
وتستهدف الشركة الوصول باإلنتاج إلى 
ملياري قدم مكعبة يوميًا بنهاية 2018، 
ثم سقف اإلنتاج–2.7 مليار قدم مكعبة 

يوميًا–في 2019.

يدور جدل بين علماء الفضاء حول اعتبار 
»بلوتو« كوكبًا تاسعًا في المجموعة 

الشمسية، أو معاملته على أنه مجرد قمر 
آخر. ويعتبر العلماء أن تسمية »كوكب« 

تطلق على أجرام سماوية ذات مواصفات 
معينة. وقد يشمل بلوتو هذا الوصف، 

بسبب سمائه الزرقاء واحتوائه على 
العديد من الجبال الجليدية.

والفرق العلمي اآلخر بين الكوكب 
والقمر، هو أن الثاني يدور حول أجرام 

أخرى، كما يدور قمر األرض حول كوكبنا.

مليار42.5
دينار

الضحية

الترتيبات المالية التي أقرها
 المجلس الرئاسي والمصرف المركزي

 للعام 2018.

يرجّح قرار ترامب إلغاء االتفاق 
النووي مع طهران، كّفة 

التيارالمتشدد في الداخل 
اإليراني إلزاحة الرئيس 

حسن روحاني وتعيين 
رجل عسكري، يتناسب 

مع تصعيد أمريكي 
محتمل ضد المنشآت 

النووية.
التغيرات الجارية 

تهدد الرهان 
األوروبي على الرجل 
اإلصالحي لمواجهة 

تغلغل الحرس 
الثوري في مفاصل 

البالد؛ متمترسًا 
بظهير ديني وسياسي، 

ما حال دون تمكن 
روحاني من كبح جماح 

التطرف، ويجعله 
ضحية لتصعيد 

أمريكي–إسرائيلي 
يتخذه المتشددون 

سندًا للتحشيد 
ضده باعتبار البلد 
الديني مستهدفًة 

من »أعداء اهلل«!.

تغريدة تعصف 
ببريق التائب في 

السعودية

راديو الوسط

الجيش يتقدم نحو درنة و»الجنائية« تطالب بالورفلي

بصفة القائد األعلى للقوات المسلحة في حكومة 
الوفاق الوطني، وفق االتفاق السياسي، إلى إعالن 
المدينة  تستهدف  التي  »الحرب  هذه  من  موقفه 

وتعرض المدنيين فيها للخطر« وفق العماري ..
واعتبر العماري التصعيد في درنة بأنه »يهدف 
الحل  على  وإصرارٌ  البالد،  في  األزمة  تعميق  إلى 
العسكري ونسفٌ لكل جهود المصالحة والحوار«، 

على حد قوله ..
خالد  للدولة  األعلى  المجلس  رئيس  دان  كما 
المشري، في لقاء له مع المبعوَث األممي إلى ليبيا 
غسان سالمة في العاصمة طرابلس، أمس األربعاء 
اإلعالمي  المكتب  وقال  درنة،  إلى  الجيش  تقدم 
الرسمية  صفحته  عبر  نشره  بيان  في  للمجلس 
بموقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، إن »السيد 
التهديد  استمرار  أن  اللقاء  خالل  أكد  الرئيس 
المدنيين  حياة  سيعرض  درنــة  ودخــول  بالحرب 

خليفة  المشير  المسلحة  للقوات  العام  القائد  أعلن 
حفتر »ساعة الصفر لتحرير درنة«، خالل كلمة ألقاها 
في احتفال بمناسبة الذكرى الرابعة النطالق »عملية 

الكرامة« مساء االثنين في بنينا شرق بنغازي.
وأكد مصدر عسكري لـ»الوسط« يوم الثالثاء، 
مدفعي  بقصف  الجيش  قوات  من  وحدات  قيام 
درنة«  مجاهدي  »شــورى  لمقاتلي  تمركز  على 

بمنطقة الظهر الحمر 30 كلم جنوب درنة.
بقصف  الجو  ســالح  طــائــرات  قيام  أكــد  كما 
في  درنة«  مجاهدي  »شورى  لمقاتلي  تمركزات 
محوري الظهر الحمر والحيلة جنوب مدينة درنة..

عمر  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المكتب  ونعى 
يوم  للجيش  العامة  للقيادة  التابعة  المختار 
الثالثاء، خمسة من جنود الجيش فقدوا حياتهم، 
مجاهدي  شورى  »مجلس  مع  المواجهات  أثناء 
درنة« بمحوري الحيلة والفتايح جنوب شرق درنة.

عمر  عمليات  لغرفة  اإلعالمي  المكتب  وقال 
»درنــة  أبناء  من  الخمسة  الجنود  إن  المختار 

وطبرق والتميمي ومرتوبة واألبيار«.
وجاء هجوم الجيش على درنة الذي تأجل أكثر 
أيّام من عودة المشير خليفة حفتر  من مرة بعد 
كبير،  جدل  واكبها  فرنسا  إلى  عالج  رحلة  من 

بسبب الشائعات التي تحدثت عن وفاته ..
الطريق  الجيش  قــوات  أغلقت  السياق  وفي 
الرابط بين بلدة مرتوبة والفتايح 15 شرق درنة 
أجزاء  على  الجيش  سيطرة  بعد  أمنية«،  لـ»دواٍع 

من مرتفعات الفتايح الزراعية.
»مجلس  تسمى  مسلحة  مجموعات  وتتمركز 
شورى مجاهدي درنة وضواحيها«، وهي ال تعترف 

بأيٍّ من األجسام السياسية القائمة في ليبيا.
إنسانية  أوضاعًا  درنة  مدينة  أهالي  ويعاني 
صعبة إثرإغالق الطرق الذي تفرضه غرفة عمليات 
للجيش،  العامة  للقيادة  التابعة  المختار«  »عمر 
والــمــوادّ  الخبز  في  حــادٌّ  نقصٌ  هناك  حيث 

الغذائية والموادّ الطبية والوقود.
الرئاسي،  المجلس  عضو  دان  طرابلس  وفي 
الماضي،  االثنين  رسمي  بيان  في  العماري  محمد 
عن  معبّرًا  درنــة،  حول  العسكري«  »التصعيد 
بالمدينة  المدنيين  تعرض  إمكانية  من  مخاوفه 
المخول  الرئاسي  المجلس  داعيًا  الحرب،  ألضرار 

للخطر، ويعرقل مساعي التوافق والمصالحة«.
وفيما يبدو أنه رد على هجوم درنة فجر انتحاري 
نفسه صباح أول من أمس الثالثاء في بوابة أمنية 
للقيادة  التابعة  المرج  مشاة   115 الكتيبة  تتبع 
سرت  شرق  التسعين  منطقة  في  للجيش  العامة 

90 كلم.
 276 للكتيبة  اإلعــالمــي  الــمــســؤول  وقـــال 

تصريحات  في  الخرطوش،  مــازق  المنذر  مشاة 
اثنين  مقتل  عن  أسفر  التفجير  إن  لـ»الوسط«، 

من الكتيبة وإصابة ثالثة بجروح.
المحكمة  جددت  آخر  جانب  ومن  األثناء  في 
للجيش  العام  للقائد  دعوتها  الدولية،  الجنائية 
الوفاق  حكومة  مع  لـ»العمل  حفتر  خليفة  المشير 
الوطني لتسهيل تقديم الضابط محمود الورفلي 

على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
الجنائية  بالمحكمة  العامة  المدعية  وقالت 
الدولية، فاتو بنسودة، في تقريرها الخامس عشر 
الورفلي  محمود  الضابط  إن  األمن  مجلس  أمام 
»الشرطة  إلى  الماضي،  فبراير  في  نفسه  سلم 
الليبي، إلتمام  التابعة للجيش الوطني  العسكرية 
التحقيقات المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية«.

محمود  الضابط  أن  إلى  بنسودة  فاتو  ولفتت 
لمدة  معه  تحقيق  إجراء  بعد  عنه  »ُأفرج  الورفلي 

يوم واحد إثر احتجاجات عنيفة«.
وأضافت: »هناك أدلة موثوقة على أن الورفلي 
بنغازي ورغم ذلك  إضافية في  ارتكب جرائم قتل 

ما زال الورفلي طليًقا«.
الجنائية  بالمحكمة  العامة  المدعية  دعت  كما 
الدولية، فاتو بنسودة »الجيش الوطني الليبي إلى 
تسهيل نقل الورفلي إلى عُهدة السلطات الليبية«.

الجيش  باسم  الرسمي  الناطق  واستبعد 
شهر  في  المسماري  أحمد  العميد  الوطني، 
فبراير الماضي، تسليم الضابط بالقوات الخاصة 
قتل  عمليات  بارتكاب  المتهم  الورفلي،  محمود 

أشخاص عزل، إلى المحكمة الجنائية الدولية ...
وطمأن الناطق باسم الجيش المجتمع الدولي 
بشأن نزاهة إجراءات محاكمة الورفلي الذي سلم 
نرضى  »لن  قائاًل:  العسكرية،  للشرطة  نفسه 

بأعمال خارج القانون«.

حفتر يعلن »ساعة الصفر« و»الرئاسي« و»الدولة« يدينان

مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها« 
مجموعة مسلحة ال تعترف بأي 

من األجسام السياسية القائمة في ليبيا

غاز

بنغازي، طرابلس - الوسط

 ريم مصطفى.. قعيدة  
»أمر واقع« و»كوميدية«

في »الوصية«

ثقافة

نهاية  الليبية  والقرى  المدن  تستقبل 
وسط  رمضان  شهر  المقبل  األســبــوع 
األمني  التوتر  نتيجة  صحيّة؛  غير  أجواء 
المشهد  أقطاب  بين  الصراع  واستمرار 
البلد  النجراف  أدى  والعسكري،  السياسي 
المنتجة للنفط والغاز إلى أزمة اقتصادية 
وحرمت  األسعار  بدورها  رفعت  خانقة 
انهيار  بسبب  التسوق،  من  المواطنين 
السيولة  أزمة  واستفحال  المحلية  العملة 
رمضان  استقبال  أجــواء  المصارف.  في 
تفاقم  مع  فقدت-  ليبية  مدن  عدة  في 
طقوسها  المواطنين-  ومعاناة  األزمات 
المعتادة، وهو ما بدا على وجوه الكثيرين 
المصارف  أمام  بكثرة  في طوابير ظهرت 

واختفت على المحال التجارية واألسواق.
اشتداد  مع  األزمــة  تشتد  درنــة،  وفي 
القوات  أعلنتها  التي  العسكرية  العمليات 
مسبوق  غير  ارتفاع  مع  خاصة  المسلحة، 
عن  فضاًل  الطهي،  وغاز  الوقود  ألسعار 
صعبة  أوضاعًا  المدينة  سكان  معاناة 
المدينة،  ومخارج  مداخل  إغالق  بسبب 
إغالق  في  التجار  بعض  أعقابها  في  بدأ 
وتعبئة  الوقود  ومحطات  مستودعاتهم 
خزانات صغيرة فرعية متحركة، باإلضافة 
الغذائية  المواد  أسعار  في  ــادة  زي إلــى 
المحالت  على  وازدحــام  ملحوظ،  بشكل 

بأن  يعتقدون  الذين  والمخابز،  التجارية 
إلى سبها  الحرب سوف تطول. من درنة 
تستقبل  حيث  مختلًفا،  الوضع  يكن  لم 
المحال التجارية واألسواق بالمدينة شهر 
رمضان، وسط إقبال ضعيف على العملية 
»الوسط«  رصــدت  ما  وفــق  الشرائية، 
عدد  اشتكى  حيث  ميدانية،  جولة  في 
األسعار  ــفــاع  ارت مــن  المواطنين  مــن 
األسرة  تحتاج  إذ  النقدية،  السيولة  وقلة 

150 دينارًا شهريًا لشراء الخبز  الواحدة 
تداعيات  لمواجه  محاولة  وفــي  فقط. 
األزمة االقتصادية، قرر المجلس الرئاسي 
غذائية  سلعة  لـ13  استيراد  أذون  إتاحة 
كما  أميركي،  دوالر  مليون   450 بقيمة 
أعلن صندوق موازنة األسعار في المنطقة 
الشرقية، بدء توزيع ثاني دفعة من السلع 
بشهر  والخاصة   ،2018 لسنة  التموينية 

رمضان المبارك، خالل أسبوع.

< قوات من الجيش تتجه نحو درنة

»املربع الذهبي« 
يبدأ ومنتخب الشباب 

يواجه بوركينا فاسو
يستضيف فريق االتحاد لكرة القدم 

نظيره األهلي بنغازي، الخميس، بملعب 
طرابلس لحساب الجولة األولى من الدورة 

الليبي  الدوري  الحاسمة للقب  الرباعية 
الذهبي«. وتتواصل مواجهات  »المربع 

الفريقين في مسابقة الدوري الليبي منذ 
48 عامًا، شهدت خاللها كثيرًا  أكثر من 

من المنافسة والمتعة. وعلى ملعب 
»شهداء بنينا«، يستضيف نادي النصر، 

اليوم، نظيره أهلي طرابلس في الجولة 
األولى لرباعي التتويج بلقب الدوري 

47 عامًا  الليبي للموسم الجاري. وخالل 
التقى الفريقان في عديد المباريات التي 

شهدت قمة اإلثارة والندية والمتعة. 
على جانب آخر، يخوض المنتخب الليبي 

للشباب، مساء السبت المقبل، أولى 
مباريات الذهاب في تصفيات أفريقيا 

لمنتخبات  أفريقيا  لنهائيات كأس  المؤهلة 
النيجر مطلع  التي تستضيفها  الشباب 

العام القادم. أمام المنتخب بوركينا فاسو 
المنتخب  بالعاصمة واغادوغو. وكانت بعثة 

الوطني وصلت، أول أمس إلى واغادوغو، 
وقام الفريق بإجراء تمرينين على الملعب 

الرئيسي  المران  الجانبي، بينما يخوض 
4 أغسطس الذي  غدًا الجمعة على ملعب 

المباراة. سيحتضن 

اشتباكات سبها تخطف أرواح 5 أشخاص بينهم طالبة

الغالء يقضي على طقوس رمضان في ليبيا
املواطنون يرفعون شعار التقشف

»الكرامة« تعيد االعتبار لضابطات الجيش الليبي
المجموعات  ضد  »الــكــرامــة«  عملية  انطالق  جــاء 
إلى  ليعيد  بنغازي،  على  تسيطر  كانت  التي  اإلرهابية 
الضابطات الليبيات مكانتهن في الجيش الوطني، بعد 

فترة من اإلبعاد.
للقوات  العامة  القيادة  بموقف  ضابطات  وأشادت 
عودتهن  بعد  حفتر،  خليفة  المشير  برئاسة  المسلحة 

إلى الخدمة. 
المراسم  بإدارة  واإلعالم  التوثيق  شعبة  آمر  تقول 
بداية  »مع  سليمان:  مبروك  حواء  الرائد  العسكرية 
ومن  ــوان،  اإلخ جماعات  من  همشنا  الليبية  الثورة 
قرارات  بسبب  المتشدد،  الديني  التيار  إلى  ينتمون 
صدرت بشأننا... أخبرونا بأن المرأة مكانها هو البيت«.
مؤتمرًا  عقدن  الجيش  ضابطات  »إن  وأضافت: 
ومساندة  بدعم  القرار،  صــدور  عند  كبيرًا  صحفيًا 
وكالة  وفق  القرار«،  ضد  موقفهن  أيدوا  رجال  ضباط 
الدعم  وجدنا  »اآلن  وتابعت:  الروسية.  »سبوتنيك« 

من قائد الجيش الليبي المشير حفتر، وكذلك الفريق 
أركان  ورئيس  العسكري  الحاكم  الناظوري  عبدالرازق 
مهامًا  وكلفتنا  القيادة  استدعتنا  إذ  الليبي،  الجيش 

عسكرية وإدارية«.
وقالت المقدم سميرة فرج البركي، التابعة للمنطقة 
العسكرية  بالخدمة  العمل  إن  بنغازي،  العسكرية 
وخروجهن بالزي العسكري فترة 17 فبراير »كان شبه 
مستحيل، ألننا ال نستطيع أن نخرج به سواء ضابطات 
نساء أو ضباط رجال«. ورأت أن »ثورة الكرامة أعادت 
المناصب  وتولينا  بالكامل،  العسكرية  المرأة  حقوق 
الجالء  مستشفى  في  الجرحى  معالجة  في  وشاركنا 
الجماعات  تلك  ضد  الجيش  قوات  عمليات  فترة  في 

اإلرهابية المتطرفة في بنغازي«.
االثنين،  الليبي،  للجيش  العامة  القيادة  واحتفلت 
عملية  انطالق  على  سنوات،  أربــع  مــرور  لمناسبة 

»الكرامة«.

ُحقل ظهر المصري
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عالج اإلدمان بالهواتف الذكية واإلنترنت

مرعبة«،  و»ثغرة  خبيثة«  »رسالة  تقنيون  خبراء  اكتشف 
الفوري  التراسل  تطبيق  في  حساب  أي  تدمر  أن  يمكن 
تضمنت  عديدة،  تقارير  أفادت  ما  بحسب  آب«،  »واتس 
عن  تحدث  الذي  سكوت،  توم  التقني،  للخبير  تصريحا 
بـ»النقطة  وصفها  التي  الخطيرة،  الثغرة  تلك  أســرار 

السوداء« في تاريخ »واتس آب«.
وتكمن تلك الرسالة الخبيثة في إرسال شخص نقطة 
بالنقر  المستخدم  ويخبر  المستخدمين،  أحد  إلى  سوداء 
الدعابة.ولكن  باب  من  ســارة،  مفاجأة  ليشاهد  عليها 
سيتم  النقطة،  تلك  على  مستخدم  أي  ضغط  بمجرد 

تدمير حسابه في »واتس آب« بصورة نهائية.

»القنبلة«  هذه  أن  من  تحذيرات  انتشرت  ذلك،  إلى 
الذكي  الهاتف  وتعطل  التطبيقات  إلى  تصل  أن  يمكن 
للمستخدم بشكل كامل. ويؤثر هذا الخلل على هواتف 

»آيفون« و»أندرويد«، ويعد أكثر خطورة من »مدمر 
انتشر  الذي   ،)Telugu alphabet( الذكية«  الهواتف 
الجديدة  الرسالة  أن  الماضي، حيث  فبراير  في شهر 
الحاجة  دون  تلقيها  فور  الهاتف  إقفال  إلى  تؤدي 
جدا  مثير  »هــذا  الرسالة:  هذه  وتقول  فتحها.  إلى 

لالهتمام« مع ظهور وجه تعبيري يمثل »دموع الفرح«، 
بحسب ما ذكر موقع »ريديت«.

فيروسات  تحمل  عديدة  رسائل  أن  من  الرغم  وعلى 

خطيرة ضربت »واتس آب« في وقت سابق، إال أن إدارة 
التطبيق فشلت في مواجهتها، واكتفت حينها بتحذير 
المستخدمين منها فقط. وتستعد شركة »واتس 
تاريخ  فــي  األضــخــم  يعد  تحديث  لطرح  آب« 
المستخدمين  يزعج  قد  ما  أسوأ  لكن  التطبيق، 
أنه لن يكون تطبيقا خاليا من اإلعالنات؛ بحسب 

ما ذكرت صحيفة »اكسبرس« البريطانية.
وصل  آب«  »واتس  مستخدمي  عدد  أن  يذكر 
وهو  شهريا،  مستخدم  مليار   1.5 من  أكثر  إلى 
مملوك لشركة »فيسبوك«، إذ تم شراؤه العام 

2014 بمبلغ 1.5 مليار دوالر.

تواصـل www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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طرح الفنان الليبي مسعود 
بويصير هذا األسبوع على 
موقع الفيديوهات األشهر 
ــوب« أغــنــيــة من  ــي ــوت »ي
بعنوان  وألحانه  كلماته 

»وأنا غلطان«.

على  بــويــصــيــر  وقــــال 
بموقع  الشخصي  حسابه 
االغنية  إن  »فيسبوك« 
لحنها وغناها منذ سنوات 
وفوجئ  فقدها  ولكنه 
يقوم  ــاء  ــدق األص بــأحــد 

السابع  في  له  بإرسالها 
من شهر مايو الجاري.

كلمات  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
األغنية الجديدة تقول :

كان عندي حب
و اليوم ضاع مني

ضاع أغلى قلب
و ياريت يرجعلي

وانا غلطان
و قلبي معذبني

وانا لي بعدك
هنندم طول عمري

»وأنا غلطان« .. تجذب الجمهور الليبي من جديد

شايل حمـــل ع العاتــــق ثقيــل ظلــــم الـــوقت وهمــوم الحياة
وفقـد أعـزاز كانولـه دليـــــــــل فـي مـــا فــات أيــــام الغـــال

الشاعر محمد بوحويش

أثارت مشاركة النجم الليبي طارق التائب الذي كان يستعد للمشاركة في 
اعتزال العب النصر السعودي فهد الهريفي لتغريدة مستفزة لمشجع فريق 

الهالل السعودي يتهكم فيها على منافسه فريق النصر السعودي الكثير من 
الجدل عبر وسائل التواصل االجتماعي مادفع بعض محبي فريق النصر إلى 

إطالق هشتاغ »#التايب_اليستحق_شعار_النصر«.
ومنعت الهيئة العامة للرياضة السعودية عبر بيان لها، الالعب الدولي الليبي 

طارق التايب، محترف نادي الهالل السابق، من المشاركة في حفل اعتزال 
الالعب السابق فهد الهريفي.

#التايب_اليستحق_شعار_النصر 

خبراء: ثغرة مرعبة في »واتس آب«

تعدي  عقب  وذلك  بإصابته،  متأثرا  مصرعه  شاب  لقي 
تعليقه  بعد  والسكاكين،  بالهشوم  عليه  أشقاء  ثالثة 
صورة  على  بـ»فيسبوك«  التواصل  بموقع  الساخر 

شقيق الذين اعتدوا عليه.
مقتل  تفاصيل  اهلل«  »عبد  يدعى  شاب  والدة  وروت 
بلطجية،   3 يد  على  عاما   17 العمر  من  البالغ  ابنها 
الحارة  شباب  أحد  صورة  على  علق  اهلل  »عبد  قائلة: 
الشاب  يعجب  لم  والتعليق  فيسبوك  على  نشرها  التي 
بالشوم  بالضرب  عليه  وانهالوا  أصدقاءه  فاصطحب 
حتى توفي«، موضحة :»ابني مات من أول خبطة، جاله 
أزفه  ما  بدل  رحمة،  قلبهم  في  مفيش  داخلى..  نزيف 

أكفنه«.
المستشفى  من  بالغا  الدقهلية  أمن  مديرية  وتلقت 
عبد  بوصول  يفيد  المنصورة،  أول  قسم  إلى  الدولى، 
قطعية  بجروح  مصابا   ، سنة   17 علي  محمود  اهلل 

متفرقة فى أنحاء جسده لتعدي آخرين عليه.
واتضح من التحقيق والتحري، أن المدعو »عماد.ف« 
سوق  بمنطقة  مقيمون  أشقائه  من  واثنين  عاما،   30
األول  المتهم  قيام  بسبب  فتح،  محمد  بشارع  ستوتة 
الفيس  على  نجله  ــورة  ص على  بسخرية  بالتعليق 
أثرها  على  قام  كالمية  مشادة  بينهما  فنشبت   ، بوك 
بالهري  عليه  المجني  على  بــاالعــتــداء  المتهمون 
واألسلحة البيضاء »سكين«، وتم نقله إلى المستشفى 
على  عرضه  وجار  بالواقعة  محضر  تحرير  وتم  الدولي 

النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تعليق  قاتل 
على »فيسبوك«

صدر هذا االسبوع كتاب » السينما والكرة .. أسرار وحكايات« للكاتب الصحفى حاتم جمال ضمن 
سلسلة كتاب دار الهالل المصرية الكتاب يعد األول من نوعه الذي يربط بين سحر السينما 
بالساحرة المستديرة من عالقات ظهرت على الشاشة أو عالقات وثقها المأذون من خالل 6 
أبعادها فالفصل األول يدور حول 48 فيلما رصدت تناول  العالقات بكل  فصول تتناول هذه 
السينما لكرة القدم بدءا من فيلم الرياضى 1937 حتى فيلم دعدووش 2017 أما الفصل الثانى 

فتناول نجوم كرة القدم أمام كاميرات السينما بدءا من عزيز فهمي حتى أحمد صالح حسني.
نداهة  ندهتهم  العبا   28 مسيرة  الفصل  رصد 
النجوم  هــؤالء  معظم  بشهادات  موثقا  السينما 
بينما تناول الفصل الثالث نجوم الفن الذين بدأوا 
لنجوم  وتحولوا  الصغر  منذ  القدم  كرة  عالم  في 
الفصل  رصد  حين  فى  الفضية،  الشاشة  على 
الفن  الرابع أشهر عشر قصص حب بين نجوم 

والرياضة مبتعدا عن الشائعات.
إلى حكايات غريبة  الخامس  الفصل  وتعرض 
وضم  الساحرتين  نجوم  بين  جمعت  وطريفة 
الصور  متميزة من  السادس مجموعة  الفصل 

النادرة التى تنشر للمرة األولى.
المتعة  بين  يجمع  والكرة  السينما  كتاب 
والمعلومة والجدة والطرافة فى تمازج الفت 
وشغف  الصحفي  وروح  الباحث  دأب  بين 

المهتم بهاتين الساحرتين السينما والكرة.
وأكد الكاتب الصحفي حاتم جمال، أن هذا العمل يعد األول 

من نوعه في المكتبة الفنية فهو يوثق عالقة السينما بالكرة منذ نشأتهما في 
نفس التوقيت وكيف استغل كال منهما اآلخر والنتائج التى ترتبت على هذا التزاوج غير 
المعلن، فالعالقة بينهما لم توفق عند البدايات بل امتدت ليكون شكل الجيم الرياضي 
نفس زمن الفيلم السينمائى وأنهما إبداع جماعي يتوجه إلى المجموع فهما نتاج 

ابتكار فريق عمل هدفه الوصول لجماهير عريضة تجمعهما حالة مزاجية واحدة.

أصدر تطبيق »فايبر« النسخة الحديثة منه الذي يحتوي على 
تسجيل  أو  تسجيل  ألي  يحتاج  ال  أنه  منها  عديدة  مميزات 
واحدة  لمرة  هو  به  ستقوم  ما  وأن  الخدمة  لتشغيل  دخول 
فقط مع صوت عالي الجودة في مكالمات الفيديو باإلضافة 

إلى مكالمات الهاتف والرسائل القصيرة.
كما يمكنك إرسال رسائل نصية غنية التي يمكن أن تشمل 

الكامل  الصور ومكالمات جماعية بالتزامن 
الحاسوب  وجهاز  النقال  هاتفك  بين 

الخاص بك ونقل المكالمات بشكل 
المختلفة  األجهزة  بين  مستمر 
)الحاسوب والهاتف المحمول( ولن 
يكون هناك حاجة لتسجيل كلمات 
المرهقة  األخرى  اإلجراءات  أو  السر 

المطلوبة.
لفايبر،  الخصوصية  مشاكل  ومن 

باستخالص  يقوم  التطبيق  أن 
دليل  في  المتوفرة  المعلومات  كافة 

التليفونات، وتحميلها إلى خادم الفايبر وهو 
جديدة  اتصال  إضافة جهات  التطبيق من  يمكن  ما 

موافقة  اإلجراء  هذا  ويستدعي  فقط.  األرقام  طريق  عن 
 »Google Play« التطبيق من موقع  تحميل  عند  المستخدم 

على سبيل المثال.
ومن مشاكل التجسس، أنه ترددت أنباء عن قيام البرنامج 
الهاتف  وسجل  والرسائل،  األسماء  جميع  إلى  بالوصول 
ولديه  البرنامج.  ضمن  ليست  التي  تلك  حتى  للمستخدم، 
الشخصية  وحساباته  الجغرافي،  موقعك  لمعرفة  الصالحية 
كما  الفيديو،  وتسجيل  الصور  والتقاط  الصوت،  وتسجيل 
وقراءة  هاتفك  على  الملفات  جميع  إلى  الوصول  يمكنه 

إعدادات الهاتف، وحتى البرامج التي تستخدمها.

#هشـتاغ

شعر الحكمة

● متطوع من ذوي االحتيجات الخاصة يساهم في حملة النظافة بدرنة . )5 مايو 2018(.

كلمة1000

حتى في المباريات االستعراضية والتي 
يجب أن تكون شاملة الروح الرياضية 

الزم ايدير شي بأنه شايف روحه ومغرور 
الكرة أخالق يالتائب

عماد الرحيبي

هو الموضوع بالعقل دار إعادة نشر 
بالغلط الن معقوله جاي من تركيا 

للسعوديه باش يغلط هالغلطه..عفسه 
دارها بالغلط.

Moneer Niro Moneer

» السينما والكرة« ..  أسرار وحكايات

مانبيش نعطيه عذر لكن 
اقتنعت بكالمه انه لم ير 

الكالم المكتوب.

حسان بن حسن 

التايب لألسف التوجد لديه 
شخصية وذكاء وحضور 

النجم ....من زمان حتى في 
اإلعالم يهبك وخالص

 
عبير أحمد

هذه الحادثة تبين بجالء 
خطورة وتأثير مواقع 
التواصل االجتماعي 
كما توضح أنه مهما 
كانت مكانة الالعب 

الفنية فاألخالق واحترام 
الغير تبقى من العوامل 

األساسية في محبة 
الناس.

 Marwan Tashani 

قدمت »غوغل«، سلسلة وظائف ترمي 
اإلقالع  على  مستخدميها  لمساعدة 
عن إدمان اإلنترنت عن طريق أدوات 

موجودة على الهواتف الذكية.
سوندار  »غــوغــل«  رئيس  وأكــد 
السنوي  الصحفي  المؤتمر  بيشاي في 
قرب  فيو،  ماونتن  في  للمطورين 
في  يرغب  ــه  أن فرانسيسكو،  ســان 
طريق  عن  الرقمي«  »للرفاه  الترويج 
سبيل  على  تسمح  خاصيات  سلسلة 
المثال بالحد من الوقت، الذي يمضيه 

المستخدمون على بعض التطبيقات.
متزايد  ضغط  »ثمة  بيشاي  وقال 
مع  الــفــوري«  التجاوب  ــى(  إل )يدفع 
الهواتف  عن  الصادرة  التنبيهات  كل 
جهد  لبذل  لدينا  فرصة  »ثمة  لكن 
من  »الخشية  من  واالنتقال  أكبر« 

لتفويت  »الفرح  إلى  ما«  أمر  تفويت 
الوقت  إعادة  »نريد  وأضاف  ما«.  أمر 

للمستخدمين«.
ــن  ــؤول ع ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وشــــــــدد الـ
سمير  »غوغل«  في  تطويرالمنتجات 
الرقمي  ــاه  ــرف »ال أن  على  ســامــات 
لنا«،  األمد  طويل  موضوعا  سيكون 
من  سلسلة  تقديم  خــالل  ــك  وذلـ
النسخة  ستحويها  التي  الخصائص 
الجديدة من نظام تشغيل »أندرويد« 
على  والمستخدم  لـ»غوغل«  التابع 

أكثرية الهواتف الذكية في العالم.
وســـيـــزود الــهــاتــف خــصــوصــا 
الوقت،  عن  بمعلومات  مستخدميه 
وعدد  التطبيقات،  على  أمضوه  الذي 
كل  من  يوميا  المرسلة  التنبيهات 
منها لمساعدة المستخدم على قياس 

استهالكه.
من  تاليا  المستخدم  وسيتمكن 
سبيل  )على  الزمنية  الحدود  برمجة 
تطبيق  استخدام  مدة  حصر  المثال 
وهي  دقيقة(،  عشرة  بخمس  معين 

عينه  الــوقــت  فــي  تسمح  خصائص 
لـ»غوغل« بالتعرف على عادات زبائنه 

على نحو أفضل.
الذكاء  يتيح  »غــوغــل«،  وبحسب 
التي  الفترة  تقليص  أيضا  الصناعي 

من  الشاشة،  أمام  الشخص  يمضيها 
عدد  بإنجاز  للهاتف  السماح  خــالل 
تدخل  دون  مــن  المهام  مــن  أكبر 
المستخدم، خصوصا بفضل المساعد 
إجراء  على  قادرا  بات  الذي  الصوتي، 
لدى  مواعيد  وحجز  فعلية  اتصاالت 

مصفف الشعر أو طاولة في المطعم.
الصوتي  المساعد  أن  بيشاي  وأكد 
أكثر  »طبيعيا  ــات  ب ــل«  ــوغ »غ فــي 
النبرة  صعيد  على  المحادثة«  في 
والوتيرة كما أنه بات »يفهم الفوارق 

والخلفية« المتصلة بالحديث.
نسخة  أيضا  المجموعة  وقدمت 
بات  »لنس«  خاصيتها  من  مطورة 
على  قادرا  الذكي  الهاتف  خاللها  من 
ومبان  وأشياء  نصوص  على  التعرف 

شهيرة و»قراءتها«.

نسخة حديثة من »فايبر« 
بميزات جديدة

خدمة تقدمها »غوغل«:
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تكثيف مشاورات امللتقى الوطني.. واملبعوث األممي يطالب بتغليب املصلحة الوطنية

ليبيا،  إلى  األممي  المبعوث  خطة  دخلت 
ببنودها  لإليفاء  االختبار  مرحلة  غسان سالمة، 
التي طرحها في العشرين من سبتمبر الماضي 
العملية  إحياء  إلعادة  قدمًا  المضي  أجل  من 
فيه  يرفع  الذي  الوقت  ليبيا، في  السياسية في 
تحقيق  إمكانية  بشأن  التشاؤم  مؤشر  البعض 
انتخابات  بعقد  تنتهي  التي  الطموحات  تلك 

قبل نهاية العام الجاري.
في  اللقاءات  من  سلسلة  سالمة  ويجري 
المكونات  يلتقي  حيث  الليبي،  والغرب  الشرق 
خطته  إلنقاذ  محاولة  في  كافة،  االجتماعية 
بتعديل  تبدأ  ثــالث  مــراحــل  تتضمن  التي 
السياسي، وتنظيم مؤتمر جامع إلقرار  االتفاق 
انتخابات  استعدادًا إلجراء  للبالد؛  دستور دائم 

ورئاسية. تشريعية 
الليبي  الوطني  الملتقى  بدأ  سبق  ما  إزاء 
سبها  مدينتي  في  تشاورية  جلسات  عقد 
الحوار اإلنساني  الشرشارة برعاية مركز  وعين 
ليبيا غسان  المبعوث األممي لدى  المكلف من 
سالمة، بحضور عدد من النشطاء والشخصيات 
المدني  المجتمع  ومؤسسات  االجتماعية 

بالمدينة. الحكومية  والجهات  النسائية 
مركز  مستشار  سليمان،  مصطفى  وقــال 
الحوار اإلنساني في تصريحات إلى »الوسط«، 
محاور  أربعة  الملتقى  في  المشاركون  »ناقش 

ــن  واألم الوطنية  ــات  ــوي األول هــى  رئيسية 
العملية  جانب  إلى  السلطات،  وتوزيع  والدفاع 
والمجلس  االنتخابي،  والمسار  الدستورية 
الوطني  الحوار  ملتقى  أن  مؤكدًا  الرئاسي«، 

ليس بدياًل لالتفاق السياسي.
والملتقى الوطني الليبي، يعد إحدى مراحل 
األزمــة  لحل  سالمة  غسان  المبعوث  خطة 
لكي  المثلى  الطريقة  »إنه  قال:  حيث  الليبية، 
بناء  إعادة  في  نفسه  الليبي  الشعب  يرافقنا 

الليبية«. الدولة 
وفي كلمة أمام المجتمعين في سبها طالب 
سالمة  غسان  ليبيا  لــدى  األممي  المبعوث 

بـ»تغليب لغة التواصل على صوت السالح«.
المسار  فعاليات  الثالثاء  انطلقت  جالو،  وفي 
جدول  ضمن  الوطني،  للملتقى  التشاوري 
االجتماعات المفتوحة، حيث قال مدير المكتب 
اإلعالمي بالمجلس البلدي جادو، نوري كريوة 
للملتقى  التشاوري  المسار  إن  لـ»الوسط«، 
جادو  مدينة  مساهمة  آليات  ناقش  الوطني 
التي  األزمات  مختلف  حلحلة  في  فاعل  بشكل 

ليبيا. تمر بها 
تناولت  المناقشات  أن  كــريــوة،  ــاف  وأض
الدستورية  والعملية  والدفاع  األمن  ملفات 
الفتًا  السلطات،  وتوزيع  الحكومة  وأولويات 
قامت  نفوسة  بجبل  التواصل  منظمة  أن  إلى 
األمم  بعثة  لتذكير  احتجاجية،  وقفة  بتنظيم 
المشروعة،  األمازيغ  وحقوق  بمطالب  المتحدة 

التشاوري  المسار  اجتماعات  هامش  على 
الوطني. للملتقى 

أعمال  أيضًا  ترهونة  مدينة  شهدت  كما 
مدير  قال  حيث  للملتقى،  التشاوري  المسار 
البلدي  بالمجلس  العامة  والعالقات  اإلعالم 
المسار  إن  لـ»الوسط«،  ترهونة، محمد سعيد 
تشاورية  لقاءات  سلسلة  تخللته  التشاوري 
بأن  منوهًا  االجتماعية،  المكونات  كافة  بين 
شرائح  لكل  متاحة  الملتقى  في  المشاركة 
المجتمع الليبي من جميع المناطق ومن جميع 
حول  توافق  إلى  الوصول  بهدف  المكونات؛ 

عدد من القضايا.
األميركية  السياسة  خبيرة  رأت  ما سبق  إزاء 
إميلي  إنتربرايز«،  »أميركان  بمعهد  ليبيا  في 
لن  األممي غسان سالمة  المبعوث  أن  إستيل، 
يتمكن من إجراء انتخابات خالل العام الحالي، 
مرجحة إمكانية إجرائها في العام 2019، الفتة 
للتنفيذ  قابل  األممي  المبعوث  مقترح  أن  إلى 
الجانب  أن  على  بالتأكيد  لكن  قدمًا،  والسير 

المصالحة  مع  بالتزامن  يأتي  أن  يجب  األمني 
يمتلكون  من  مع  التنسيق  وضرورة  السياسية 
األممية  الخطة  أن  معتبرة  األرض،  على  القوة 
الحل تطلب وجود خط مواٍز للمسألة  جزء من 
أن  االعتبار  في  األخذ  مع  تنجح،  لكي  األمنية 

قائمة. االختالفات ستظل 
قناة  على   »USL« لبرنامج  إستيل  وتحدثت 
قبل  الدستور  إقرار  ضرورة  عن  نيوز«،   218«
العكس،  تطبيق  مخاطر  لتجنب  االنتخابات، 
أطرافًا  سيشجع  الدستور  غياب  أن  السيما 
االنتخابات  شرعية  في  الطعن  على  عديدة 

ألنها دون إطار محدد.
األميركية  اإلدارة  في  تغييرات  وجود  ومع 
بقدوم مستشار األمن القومي الجديد، توقعت 
تغييرات  حــدوث  األميركية  السياسة  خبيرة 
المقبلة،  الشهور  غضون  في  بليبيا  تتعلق  قد 
والشركاء  أميركا  بين  محادثات  وجود  كاشفة 

ليبيا. اإلقليميين حول 
الخطة  لدفع  دور  ألوروبــا  كــان  إذا  وعما 
يتوقف  ذلك  أن  إلى  أشــارت  لألمام،  األممية 
الليبية،  القضية  على وجود رؤية موحدة حيال 
نفسه  الوقت  في  داعية  المنال،  صعب  وهو 
األوروبيين  الحلفاء  مع  مباحثات  لعقد  أميركا 
تجاه  موحد  موقف  إلى  للوصول  محاولة  في 
متوقعة حدوث  ليبيا،  في  المتحدة  األمم  خطة 
تقدم في الحوار بمساعدة مصر وأوروبا، وربما 

دول شرق أوسطية أخرى.

خبيرة أميركية: ال انتخابات ليبية 
في 2018.. والمرجح إجراؤها 

العام المقبل

هل ينجح غسان سالمة في االختبار السياسي بليبيا؟
اخلطة األممية تصل محطة املشاورات املجتمعية

القاهرة - الوسط

وقف تزويد 93 محطة بنطاق املنطقتني الغربية واجلنوبيةاجتماع سري في تونس واهتمام جزائري

مهربو الوقود أمام النيابة.. وحصار على السوق السوداءانفتاح دولي وإقليمي متزايد على امللف الليبي
القاهرة - الوسط

في  تقع  ــود،  وق محطة   93 مسؤولو  ُأحيل 
إلى  والجنوبية،  الغربية  المنطقتين  نطاق 
اتهامات  في  للتحقيق  العام  النائب  مكتب 
أوقفت  بعدما  السوداء،  بالسوق  الوقود  ببيع 
المحطات  تلك  تــزويــد  المعنية  الجهات 

بالوقود، وفقما أعلنت لجنة الوقود والغاز.
وقالت اللجنة، الثالثاء على موقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك«، إن »فرق التفتيش في 
المنطقتين الغربية والجنوبية تواصل متابعة 
شحناتها  تسلمت  التي  المغلقة،  المحطات 
من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء«، الفتًا 
التي  للمحطات  كشوفات  »ستصدر  أنها  إلى 

تقوم بالمتاجرة بقوت الشعب الليبي«.
وأشارت اللجنة إلى أنه جرى تحديد محطات 
وقود تحت الرقابة المشددة وتخصيص 500 
الجبل  وباطن  الجبل  لمناطق  يوميًا  لتر  ألف 
النفطي يتم تزويدها  عبر مستودع طرابلس 
حسب الجدول المرفق، محدد بأيام األسبوع.

الوقود  خزان  تهريب  أن  اللجنة  وكشفت 
دينار،  ألف  بـ100  يباع  لتر  ألف   40 حمولة 
آالف  خمسة  يتجاوز  ال  األصلي  سعره  بينما 

دينار عند حجز الشحنة عبر شركات التوزيع.
وأوضحت اللجنة أن كمًا هائاًل من محطات 
عمليات  في  يساهم  الجنوب  في  الــوقــود 
انحراف  بعد  الوقود  خــزان  ببيع  التهريب 
مساره عن محطة الوقود أو سحبه من الخزان 
مباشرة، حيث انتهت من حصر أوكار تهريب 
الوقود في المنطقة الجنوبية والمحطات التي 

تتعامل معها.
أن  إلى  والغاز  الوقود  أزمة  لجنة  وأشارت 
حصيلة التهريب تعتبر مصادر تمويل لبعض 
األحزاب والمجموعات المسلحة، ونوهت إلى 
أنها انتهت أيضًا بعد عمل استمر أشهرًا من 
الغربية،  المنطقة  في  التهريب  أوكار  حصر 
وعناوينها  بأرقامها  الوقود  محطات  وكذلك 
تهريب  في  ــار  األوك هذه  مع  تتعامل  التي 

الوقود.
الوقود  أزمة  لجنة  قالت  اإلطار نفسه  وفي 
محاولة  أجهضت  المعنية  الجهات  إن  والغاز 
افتعال أزمة وقود في العاصمة طرابلس، من 
مواقع  صفحات  عبر  مضللة  أخبار  نشر  خالل 
التواصل االجتماعي، وهو ما أثار تخوفات لدى 

المواطنين الذين اصطفوا أمام المحطات.
صفحتها  عبر  منشور  في  اللجنة،  وأشارت 

»فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع  على 
إلى أن محطات الوقود في العاصمة شهدت 
هلع  نتيجة  الماضية،  الساعات  خالل  ازدحامًا 
المواطنين بعد تداول أخبار ببعض صفحات 
في  نقصًا  هناك  بأن  االجتماعي  التواصل 

الوقود بمستودعات الشركة.
ُاتــخــذت  عاجلة  ــراءات  ــ إج أن  وأضــافــت 
وازدحام على محطات  أزمة  للتصدي الفتعال 
الوقود بزيادة كميات الوقود للمحطات، وفتح 
8 محطات تعمل حتى الصباح، والتنسيق مع 
أمن  المركزي ومديرية  العامة لألمن  اإلدارة 
طرابلس وكتيبة 301 مشاة بتأمين المحطات 

في  المشاكل  تفتعل  التي  المجموعات  وردع 
محطات الوقود حتى يتم إقفالها.

اإلجـــراءات  تلك  أن  اللجنة  وأوضــحــت 
الوقود  في  أزمــة  افتعال  محاولة  أجهضت 
اعتيادي  بشكل  بالعمل  المحطات  وعــودة 
بعد رفع الطاقة التشغيلية للمحطات، منوهة 
الوقود وصلت تباعًا  بأن كميات إضافية من 
التي  طرابلس،  بمدينة  العاملة  للمحطات 

تصل لما يقارب 6 ماليين لتر.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  رئيس  وكان 
إن  قال في وقت سابق  اهلل،  مصطفى، صنع 
االقتصاد  يكلف  للوقود  المنظم  التهريب 
سنويًا،  دوالر  مليون   750 من  أكثر  الليبي 
لم  الذي  المجتمعي،  الضرر  إلى  باإلضافة 
المادي  المستوى  على  الخسائر  على  يقتصر 
سيادة  احترام  فقدان  في  تسبب  بل  فقط، 

القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.
بعض  معاناة  الماضية  الفترة  وشهدت 
ألسباب  الوقود  نقص  نتيجة  الليبية،  المدن 
عمليات  انتشار  إلى  يرجع  بعضها  مختلفة 
السوداء،  للسوق  المجال  يفتح  ما  التهريب، 
فضاًل عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول 
عمليات  غياب  بسبب  المناطق  بعض  إلى 

التأمين على الطرق الرئيسية.

شهد األسبوع الحالي تفاعاًل دوليًا وإقليميًا متزايدًا 
بشأن الملف الليبي، في وقت لم تتضح بعد مالمح 
من  العشرين  في  سالمة  غسان  طرحها  خارطة 
سبتمبر الماضي من أجل المضي قدمًا إلعادة إحياء 
العملية السياسية في ليبيا، عبر ثالث مراحل تبدأ 
جامع  مؤتمر  وتنظيم  السياسي،  االتفاق  بتعديل 
إلقرار دستور دائم للبالد؛ استعدادًا إلجراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية.
رفيع  اجتماعًا  شهدت  التي  تونس  من  البداية 
رغم  وأممية،  وأميركية  ليبية  ألطــراف  المستوى 
رئيس  التفاصيل حوله، حيث ضم  غياب كثير من 
الخاص  والممثل  السراج،  فائز  الرئاسي  المجلس 
إلى  سالمة،  غسان  المتحدة  لألمم  العام  لألمين 
جانب القائمة بأعمال السفارة األميركية لدى ليبيا 

ستيفاني وليامز، التي تمارس أعمالها من تونس.
أو  األولية  سواء  التفاصيل  كافة  غابت  وفيما 
جدول أعمال من قبل المجلس الرئاسي، أو البعثة 
إعالم  وسائل  لكن  األميركية،  السفارة  أو  األممية 
ليبية نقلت عن مصادر قولها إن االجتماع دار في 
نهاية  السراج  افتتحه  الذي  تونس«  »اليكو  فندق 

أبريل الماضي بعد 8 سنوات من التوقف.
المعلومات الوحيدة التي أعلنتها البعثة األممية، 
على مواقع التواصل االجتماع، اجتماع عقده رئيس 
الخميس  األممي  والمبعوث  الرئاسي  المجلس 
الماضي في طرابلس، لكن المصادر شاهدت غسان 
سالمة والقائمة باألعمال األميركية يغادران الفندق 

بعد انتهاء االجتماع الذي دار صباح الثالثاء.
في هذا اإلطار دخلت الجزائر على خط االهتمام 
الحوار  أن  تأكيدها  جددت  حين  الليبي،  بالملف 
الشامل الذي يفضي إلى إنشاء هيئات رسمية قوية 
الحل  هو  ليبيا،  في  اإلرهاب  تهديد  تحديات  ورفع 

األوحد لألزمة الحالية.
وزير  جمع  لقاء  هامش  على  جاءت  التصريحات 
ومبعوث  مساهل،  القادر  عبد  الجزائري  الخارجية 
ديسانيو،  فريديريك  ليبيا  إلى  الفرنسي  الرئيس 
االثنين، في زيارة جاءت بعد تعثر مساعي باريس 
في إحداث اختراق كبير في الملف الليبي، مع تزايد 
البالد  انتخابات في  إجراء  األمن وصعوبة  تحديات 

خالل األشهر القليلة المقبلة.
منذ  مرة  الجزائر ألول  زار  الذي  وأشاد ديسانيو 
بين  الثنائي  التشاور  وانتظام  بـ»جودة  تعيينه 
أبلغه  كما  الليبي«،  الملف  حول  وفرنسا  الجزائر 
لألزمة  سياسي  بحل  االلتزام  بضرورة  مساهل 
الليبية عن طريق تغليب »الحوار الشامل كوسيلة 
المتحدة  األمم  إشــراف  تحت  النزاع،  لحل  وحيدة 
الذي يجب أن يفضي إلى وضع هيئات من شأنها 
ووحدة  الوطنية  والسالمة  السيادة  على  الحفاظ 
البلد، وتماسك شعبه ورفع التحديات التي يواجهها 

هذا البلد الشقيق والجار، ال سيما تهديد اإلرهاب«، 
بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

محادثات  أية  في  رئيسيًا  يعد  الليبي  والملف 
إيمانويل  الرئيس  أن  خاصة  فرنسية،   - جزائرية 
في  انتخابات  بإجراء  التعجيل  على  يشجع  ماكرون 
الجزائر  تأمل  بينما  الحالي،  العام  نهاية  قبل  ليبيا 
حدودها  ضبط  لتعزيز  األمني  االستقرار  عــودة 

الطويلة مع ليبيا.
تعيين  في   2014 العام  منذ  باريس  ــدأت  وب
تنص  حيث  الليبي،  الملف  مكلفين  دبلوماسيين 
مهمة المبعوث الفرنسي لليبيا على دعم الجهود 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمــم  تبذلها  التي 
المصالحة  عملية  ودفع  فيها  االستقرار  لتحقيق 
قالت  ذلــك  إلــى  الليبية.  األطــراف  بين  والــحــوار 
ضمان  إلى  ترمي  الجزائر  إن  األوروبية  المفوضية 
المهم  دورها  خالل  من  المباشر  جوارها  استقرار 
الليبية، ومنعًا ألية تهديدات  كوسيط لحل األزمة 

يشكلها تنظيم »داعش« اإلرهابي.
الجهود  يقيم  تقرير  في  المفوضية،  وأكــدت 

اإللكتروني  موقعها  عبر  نشر  ليبيا،  في  الجزائرية 
مجال  في  أساسيًا  فاعاًل  تظل  الجزائر  أن  السبت، 
مهم  ودورهــا  اإلقليمي،  المستوى  على  األمــن 

كوسيط في حل األزمة الليبية.
لعصرنة  المتواصلة  الجهود  أن  وأضــافــت 
التجهيزات، والعدد المهم من عناصر قوات األمن 
بالتصدي  لها  سمح  الجزائر،  عليه  تتوافر  الــذي 

بشكل فعال للتهديدات اإلرهابية.
الـ11  االجتماع  النعقاد  تمهيدًا  التقرير  ونشر 
مايو  ــي14  ف ــة  ــي األوروب  - الجزائرية  للشراكة 
األوروبية  الهيئة  وذكـرت  بروكسل.  في   2018
الداخلي  األمن  على  الليبي  الوضع  بانعكاسات 
خوض  تواصل  الجزائرية  السلطات  إن  قائلة، 
اإلرهــاب«،  بـ»بقايا  سمتهم  من  ضد  عمليات 
إضافية  أمن  قــوات  نشر  إلى  بجيشها  ودفعت 
على الحدود، بسبب تطور األزمة الليبية والوضع 

المعقد بمنطقة الساحل األفريقي.
االتحاد  قال  ليبيا  في  وساطتها  وبخصوص 
عن  تتابع  الجزائرية  الحكومة  »إن  األوروبــي: 
التوصل  تسهيل  بهدف  األزمة  هذه  تطور  كثب 
جوارها  استقرار  في ضمان  تساهم  تسوية،  إلى 
باالضطالع  استمرت  وأنها  السيما  المباشر« 
عديد  تنظيم  خالل  من  مهم،  وساطة  بــدور 
الرئاسي  المجلس  رئيس  كاستقبال  اللقاءات 
 ،2017 ويوليو  مايو  شهري  خالل  السراج،  فائز 

أجنبي«. تدخل  أي  رافضة بشدة 

الجزائر تظل فاعالً أساسياً في مجال 
األمن على المستوى اإلقليمي.. 

ودورها مهم كوسيط في حل األزمة 
تهريب خزان الوقود حمولة 40 
ألف لتر يباع بـ100 ألف دينار، 

بينما سعره األصلي ال يتجاوز 
خمسة آالف 

< فائز السراج

< غسان سالمة

< إحدى محطات الوقود< عبدالقادر مساهل



األسبوع  خالل  الشرعية  غير  الهجرة  ملف  شهد 
الليبية،  لألجهزة  نجاحا  تعتبر  تطورات  الجاري، 
المهتمين  لدى  سلبيا  مؤشرا  تسجل  أنها  رغم 
راغب   800 من  أكثر  البحر  قصد  حين  بالملف، 
فقط،  ساعة   48 خالل  أوروبا  إلى  الوصول  في 
فضال عن تزايد االهتمام الدولي بالقضية التي 
متزايدة  أوروبية  تخوفات  وسط  أوروبا،  تؤرق 

وتحركات ليبية محلية لمحاولة تطويق األزمة.
الماضيين،  واإلثنين  األحــد  يومي  وخــالل 
مهاجرا   835 إنقاذ  الليبية  السواحل  سجلت 
الليبية  المقابل نجحت األجهزة  غير شرعي، في 
األصلية،  أوطانهم  إلى  مهاجرا   654 إعادة  في 
خالل  السواحل  قبالة  إنقاذهم  جــرى  بعدما 
بالخطر  المحفوفة  الشرعية  غير  رحاالتهم 

بـ»المتوسط«.
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
التي  الفوضى  المهربون  يستغل  إذ   ،2011
تسود ليبيا لنقل عشرات اآلالف من المهاجرين 
األوروبيون  يشكو  فيما  أوروبــا،  باتجاه  سنويا 

باستمرار من تفاقم األزمة.
الليبية،  البحرية  القوات  أعلنت  البداية  في 
اإلثنين، إنقاذ 406 مهاجرين غير شرعيين من 
بينهم 70 امرأة، و22 طفال قبالة سواحل ليبيا، 
إذ قال مكتب اإلعالم والثقافة بالقوات البحرية 
الكفاح«  ــزورق  »ال السواحل  لحرس  دوريــة  إن 
التابع لحرس السواحل، أنقذ المهاجرين الذين 
شمال  مطاطية  قــوارب  ثالثة  متن  على  كانوا 

القره بوللي.
وأضاف مكتب اإلعالم في بيان أن المهاجرين 
مختلفة  أفريقية  جنسيات  من  الشرعيين  غير 
إلى  وصلوا  حيث  وأفريقية«،  وبنغالية  »مصرية 
 ،16:30 الساعة  بعد  البحرية  طرابلس  قاعدة 
وبعد تقديم المساعدات اإلنسانية والطبية جرى 
تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 

- مركز إيواء السكة.
وفي واقعة ثانية أعلن الناطق باسم القوات 
إنقاذ  األحد،  قاسم،  أيوب  بحار  العميد  البحرية 
جنزور،  شواطئ  قبالة  شرعي  غير  مهاجرا   97
وتونسيان  مصريا  و29  نساء   4 بينهم  من 
متن  على  كانوا  مختلفة،  أفريقية  وجنسيات 
صبراتة،  شواطئ  من  انطلق  مطاطي  قــارب 
للزورق  دوريــة  عبر  اإلنقاذ  عملية  جرت  حيث 
على  السواحل  لحرس  التابع  أجدير«  »رأس 
أن  إلــى  مشيرا  جــنــزور،  شمال  ميال   35 بعد 
المهاجرين وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية 
على تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وجرى 

لهم،  والطبية  اإلنسانية  المساعدة  تقديم 
وتسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء التابع لجهاز 

مكافحة الهجرة غير الشرعية.
محاربة  عمليات  غرفة  أعلنتها  عملية  ثالث 
األحــد،  مساء  صبراتة،  في  ــش«  »داع تنظيم 
قبالة  شرعي  غير  مهاجرا   120 بإنقاذ  كانت 
شواطئ المدينة بعد خروجهم على متن قارب 
إلى  البالد  غــرب  زوارة  مدينة  من  مطاطي 

مقابل ميناء مليتة.
مكتب  ــى  إل المهاجرين  الغرفة  وسلمت 
معهم  للتحقيق  بصبراتة  الشرعية  غير  الهجرة 

»من  إنقاذهم  بعد  المدينة  خارج  وترحيلهم 
البحرية  والنقطة  صبراتة  البحرية  النقطة  قبل 
مكتب  مع  وبالتعاون  للغرفة  التابعتين  مليتة 

البحرية بشركة مليتة«.
دورية  تمكنت  األحــد،  رابعة،  عملية  وفي 
نقطة  األوسط  القطاع  السواحل  لحرس  تابعة 
من  غير شرعي،  مهاجرا   98 إنقاذ  من  الخمس 
متن  على  كانوا  أطفال،  و3  نساء،   9 بينهم 

قارب مطاطي شمال القره بوللي.
التابع  البحرية  والثقافة  اإلعالم  ووفق مكتب 
الشرعيين  غير  المهاجرين  فإن  البحرية  للقوات 

ومغربية  وجــزائــريــة  تونسية  جنسيات  مــن 
امرأة  بينهم  ليبيين،   4 ضمنهم  من  وغامبية، 
جرى  ليبية،  أم  من  واحــد  ــوري  وس وزوجــهــا، 
بلدة  شمال  بحريا  ميال   29 بعد  على  إنقاذهم 
الهجرة  لواء  إلى  تسليمهم  وتم  بوللي،  القره 
تقديم  بعد  الخميس  سوق  فرع  الشرعية،  غير 

المساعدة اإلنسانية والطبية لهم.
مدينة  شمال  الخامسة  العملية  وكــانــت 
القوات  باسم  الناطق  أعلن  حين  ــة،  ــزاوي ال
إحدى دوريات  أن  أيوب قاسم،  العميد  البحرية 
واحدة  جثة  انتشال  من  تمكنت  السواحل  خفر 

وإنقاذ 114 مهاجرا غير شرعي وفقد آخر، كانوا 
ميال   13 بعد  على  مطاطي  ــارب  ق متن  على 

شمال الزاوية.
الــزورق  نفذها  العملية  فــإن  قاسم  ووفــق 
أفريقية  جنسيات  من  لمهاجرين  »صبراتة« 
من  محددة«  »غير  نقطة  من  انطلقوا  مختلفة 
منطقة الزاوية، من بينهم 21 امرأة و4 أطفال، 
قبل  البحرية،  طرابلس  قاعدة  إلــى  وصولوا 

تسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء.
الليبية  السلطات  رحلت  اآلخر،  الجانب  على 
654 مهاجرا إلى أوطانهم األصلية، بعدما جرى 

غير  رحاالتهم  خالل  السواحل  قبالة  إنقاذهم 
الشرعية المحفوفة بالخطر بـ»المتوسط«.

من  لمهاجرين  ــى  األولـ الترحيل  عملية 
مهاجرا   383 عددهم  بلغ  نيجيرية،  جنسيات 
الغــوس  مدينة  فــي  الــدولــي  المطار  وصــلــوا 
إلدارة  الوطنية  الوكالة  مقر  إلى  نقلهم  وجرى 
منظمة  عليه  تشرف  برنامج  وهــو  الــطــوارئ، 
الهجرة الدولية في نيجيريا، وفق جريدة »ديلي 

تراست« النيجيري.
وتشرف منظمة الهجرة الدولية على عمليات 
نيجيريا  إلى  سواء  ليبيا  من  المهاجرين  ترحيل 
البلدان في أفريقيا، حيث ساهمت  أوغيرها من 
حتى  األوروبــي،  االتحاد  مع  بالتنسيق  المنظة، 
نيجيريا،  إلــى  مهاجرا   8129 ــادة  إع في  اآلن 

ضمن برنامج العودة الطوعية.
مفوضية  طريق  عن  جاءت  الثانية  والعملية 
التي  الالجئين  لشؤون  العليا  المتحدة  األمــم 
نقلت في رحالت جوية 132 الجئا وطالب لجوء، 
في  لتوطينهم  النيجر  إلى  إريتريون،  معظمهم 
بلد ثالث، كما من المقرر إجالء مجموعة أخرى 
والثالثة  المقبل،  األسبوع  النيجر  إلى  ليبيا  من 
الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  طريق  عن 
نيجيريا  مهاجرا   40 ساعد  الذي  طرابلس  في 
بينهم سبع نساء في العودة الطوعية كانوا من 

نزالء فرع الجهاز بطرابلس طريق السكة.
مكافحة  جهاز  نفذها  ترحيل،  عملية  ورابــع 
الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، حيث رحل 99 
مركز  من  »طوعي«  بشكل  مصر،  إلى  مهاجرا 
إلى  ثم  البري،  إمساعد  إلى منفذ  قنفودة  إيواء 

األراضي المصرية.
منذ  الشرعية  غير  الهجرة  قضية  وتفاقمت 
التي  الفوضى  المهربون  يستغل  إذ   ،2011
تسود ليبيا لنقل عشرات اآلالف من المهاجرين 
األوروبيون،  يشكو  فيما  أوروبا،  باتجاه  سنويا 

باستمرار، من تفاقم األزمة.
إن  قالت  اإليطالية  الداخلية  وزارة  وكانت 
إيطاليا  إلى  ليبيا  من  عبروا  مهاجرا   5330 نحو 
أي  العام،  أبريل هذا  يناير و20  األول من  بين 
من  الفترة  نفس  عن   85% نحو  تقل  بنسبة 
االنطالق  نقطة  ليبيا  تعد  إذ  الماضي،  العام 
للوصول  الساعين  للمهاجرين  شيوعا  األكثر 
إلى أوروبا عن طريق البحر. وعبر أكثر من 600 
خالل  إيطاليا  إلى  المتوسط  البحر  شخص  ألف 
من  انطلق  غالبيتهم  األخيرة  األربع  السنوات 

ليبيا.
من  للحد  أيضا  األوروبية  القوى  وضغطت 
المنظمة  الجنوب وأعادت  ليبيا من  إلى  التدفق 
إلى  ليبيا  من  مهاجر  ألف   25 للهجرة  الدولية 

بالدهم منذ بداية العام الماضي.

اعتماد  العرب  ــالم  اإلع وزراء  مجلس  قــرر 
لإلعالم  عاصمة  طرابلس  الليبية  العاصمة 
واعــتــمــاد   ،2020-2019 عـــام  الــعــربــي 
-2018 عام  الرياض  السعودية  العاصمة 

عاصمة  القدس  مدينة  استمرار  مع   ،2019
العربي. دائمة لإلعالم 

العرب  ــالم  اإلع وزراء  مجلس  قــرار  جــاء 
بمقر  األربعاء  عقد  الذي  الـ)49(  دورته  في 
والذي  القاهرة،  في  العربية  الدول  جامعة 
حملة  بإعداد  للجامعة،  العامة  األمانة  كلف 
للتنمية  العربية  اإلعالمية  للخريطة  إعالمية 
القطاعات  مع  بالتعاون   ،2030 المستدامة 

. العربية  للجامعة  العامة  باألمانة  المعنية 
العربي في مجال  التعاون  وفي إطار دعم 
العرب  اإلعالم  وزراء  مجلس  وافق  اإلعالم، 
عنوان  تحت  مستديرة  مائدة  إقامة  على 
لجائزة  اإلعالم«، كشعار  عيون  في  »القدس 
المقبلة  الرابعة  الدورة  في  اإلعالمي  التميز 

.2019 ليوم اإلعالم العربي 
الخطة  االجتماع،  خالل  المجلس،  واعتمد 

وتعليم  األمية  لمحو  العربي  للعقد  اإلعالمية 
استراتيجية  مناقشة  إلى  باإلضافة  الكبار، 

العربي. اإلعالمي  التعاون 

المستوى  رفيع  بوفد  ليبيا  وشــاركــت 
الجامعة  ــدى  ل الــدائــم  مندوبها  برئاسة 
أحمد  وبحضور  الشماخي،  صالح  العربية 

الخارجي،  اإلعــالم  إدارة  مدير  األربــد  عمر 
اإلعالم  شؤون  مستشار  صالح  جبريل  وعلي 
وإسماعيل  الـــوزراء،  مجلس  عــام  بديوان 
العامة  للهيئة  اإلداري  المدير  الشويخ  بشير 
وكالة  عام  مدير  بيوك  والعارف  لإلعالم، 
اإلعالمي  والمستشار  »وال«،  الليبية  األنباء 
بن  فتحي  بالقاهرة  الليبية  المندوبية  لدى 

عيسى.
وزراء  مجلس  م  كــرَّ متصل  سياق  وفــي 
اإلعالم  بيوم  احتفاله  خالل  العرب  اإلعالم 
اإلعالميين  الثالثة،  دورتـــه  فــي  العربي 
أبو  ومحمد  الوسبع  عبدالفتاح  الليبيين 

عامر.
اإلعــالمــي  التميز  جــائــزة  رئــيــس  وقـــال 
في  عيسى،  بن  فتحي   ،2018 للعام  العربي 
ليبيا  إن  األربعاء  »الوسط«  إلى  تصريحات 
التي  الجوائز  عــدد  حيث  من  ثانية  حلت 
فاز  القمر«  »ضو  برنامج  أن  مؤكًدا  نالتها، 
فئة  عن  فاز  كما  الثقافية،  البرامج  فئة  عن 
المنصة«. »وثائقي  االستقصائية  التحقيقات 

طرابلس عاصمة العرب اإلعالمية عام 2020

حكومة  في  والمواصالت  النقل  وزيــر  أعلن 
الوفاق، ميالد معتوق، بدء التنفيذ في مشروع 
تتواله شركات  الذي  الدولي،  طرابلس  مطار 
الذي  المقبل،  يونيو  شهر  خــالل  إيطالية، 
العام  معارك صيف  خالل  كلي  لدمار  تعرَّض 

.2014
مشاركته  هامش  على  معتوق،  وقــال 
اإليطالي   - الليبي  االقتصادي  المنتدى  في 
بطرابلس، إن الظروف األمنية تمثل عائقاً قويًا 
ليبيا،  إلى  االستثمارية  الشركات  عودة  أمام 
كانت  الراهنة  والظروف  األحداث  »إن  قائالً: 
المشاريع  من  كثير  استكمال  عدم  في  سبباً 
المعلقة ضمن أعمال وزارة المواصالت«، وفق 

ما نقلت عنه قناة »االقتصادية« الليبية.
األنباء  وكالة  نقلت  ــه،  ذات السياق  وفــي 
»إن  قوله:  الوزير  عن  »شينخوا«،  الصينية 
العالقة  ذات  الجهات  مع  وبالتعاون  الــوزارة، 
اإلجراءات  انتهت من جميع  الوفاق،  بحكومة 
الفنية والمالية للبدء في تنفيذ مشروع إعادة 

بناء مطار طرابلس«.
اإليطالي،  الشركات  ائتالف  أن  ــاف  وأض
الشهر  التنفيذ  في  للمشروع، سيبدأ  المقاول 
الدفعة األولى  المقبل، بعد أن تم تخصيص 
من قيمته، على أن يتم صرفها األيام المقبلة، 
متابعاً: »لم يتبَق سوى االنتهاء من الترتيبات 
في  ونحن  المشروع،  بموقع  الخاصة  األمنية 
حيث  رسمي«،  بشكل  منها  االنتهاء  طــور 
يساهم المشروع بشكل كبير في حل المشاكل 

التي تواجه الطيران المدني في ليبيا.
وقعت   ،2017 يوليو  من  الخامس  وفي 
طرابلس  فــى  إيطالية  شــركــات  مجموعة 
مبنى  بناء  الليبية إلعادة  السلطات  مع  اتفاقاً 
الذى  الدولي  طرابلس  مطار  فى  المسافرين 

تبلغ  حيث   ،2014 فى  العنف  أعمال  دمرته 
يورو،  مليون   78 للمشروع  المبدئية  الكلفة 
وتشمل بناء مبنيين، واحد للرحالت الدولية، 
والثاني للرحالت المحلية على مساحة 30 ألف 
متر مربع. كما يتوقع أن يكون مبنى الرحالت 
الدولية جاهزًا فى غضون ستة أشهر، والمبنى 

الثاني فى غضون 18 شهرًا. 
ائتالف  سيتولى  الــمــشــروع،  وبموجب 

صالتين  إنشاء  )إيناسا(  اإليطالية  الشركات 
للركاب على مساحة 30 ألف متر مربع، تخصص 
بطاقة  الدولية  للرحالت  األولى  الركاب  صالة 
استيعابية تبلغ 4.5 ماليين مسافر سنوياً، فيما 
الداخلية  للرحالت  الثانية  الركاب  تكون صالة 
بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 مليون مسافر سنوياً.
أبراج  إعادة تشييد  المشروع  كما يتضمن 
مراقبة المطار وأجهزة المالحة الجوية وإقامة 
متطورة،  إلكترونية  ومراقبة  اتصاالت  شبكة 
بناء موقف للسيارات يستوعب  إلى  باإلضافة 

قرابة ألفي سيارة.
مطارات  أكبر  الــدولــي  طرابلس  ومطار 
 25( بنحو  العاصمة  جنوب  عن  ويبعد  ليبيا، 
كلم(، حيث تعرضت 13 طائرة تابعة لشركات 
الطيران الليبية إلصابات بأعيرة نارية وشظايا 
من أصل 20 طائرة كانت موجودة في المطار 

جراء اشتباكات جرت داخله وفي محيطه.

بدء تنفيذ مطار طرابلس الدولي الجديد الشهر املقبل

04www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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الطفلة ميرال تفقد ذويها 
في حادث سير مروع

توزيع سلع رمضان األسبوع املقبل

فقدت الطفلة ميرال مرعي محمود الترهوني 
ذويها في حادث مروري مروع، بسبب استهتار 
سائق متهور دخل بالطريق العكسي مخالفا 
في  فرج  سيدي  بطريق  المرور،  لقوانيين 

مدينة بنغازي شرق البالد.
في  متطابقة  وأمنية  طبية  وقالت مصادر 
الحادث  إن  األحد،  »الوسط«  إلى  تصريحات 
عسكرية  سيارة  دخلت  »عندما  وقع  المروي 
العسكي،  بالطريق  اثنين  يستقلها شخصين 
نتج عنه وفاتهما ووفاة أسرة الطفلة ميرال، 
حيث نقلوا إلى مركز بنغازي الطبي ومستشفى 

الجالء للجراحة والحوادث«.
مرعي  المواطن  أن  المصادر  وأوضحت 
 6( )42 عاما( وأبنه محمود  محمود الترهوني 
العوامي  اكريم  فرج  نعيمة  وزوجته  اعــوام( 
)25 عاما( قضو جراء الحادث المروري المروع، 
مشيرا إلى أن جثامينهم نقلت إلى مستشفى 
الجالء للجراحة والحوادث، بينما نقل جثماني 
إلى مركز  العسكرية ومرافقه  السيارة  سائق 

بنغازي الطبي.

نقلت  ميرال  الطفلة  أن  المصادر  وأشارت 
إلى  للجراحة والحوادث  الجالء  من مستشفى 
بعد  العالج  إلستكمال  األطفال  مستشفى 
إصابتها بكسور في الرأس والرجل، مؤكدين 
أن حالتها الصحية مستقرة وتتلقى الخدمات 

الصحية والرعاية الالزمة بالمستشفى.
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وتداول 
وفاة  بعد  شديد  بحزن  ميرال  الطفلة  قصة 
أسرتها نتجية استهتار بعض سائقي السيارات 
وبسرعة  عسكي  بشكل  والدخول  العسكرية 
وللقوانيين  للمواطنيين  احترام  دون  هائلة 

المرورية.
في  تتجول  العسكرية  السيارات  تزال  وال 
سائقيها  ويتجاوز  بنغازي  مدينة  ــوارع  ش
بالطريق  ويــدخــلــون  الضوئية  ــارات  ــ اإلش
إصدار  من  بالرغم  جنونية  بسرعة  العسكي 
رئيس األركان العامة للقوات المسلحة الحاكم 
العسكري )درنة - بن جواد( الفريق عبدالرازق 
الناظوري، قرارا بـ»ضبط أي سيارة عسكرية 

خارج الثكنات العسكرية«.

المنطقة  في  األسعار  موازنة  صندوق  أعلن 
دفعة  ثاني  توزيع  في  أنه سيشرع  الشرقية، 
والخاصة   ،2018 لسنة  التموينية  السلع  من 

بشهر رمضان المبارك، خالل أسبوع.
األسعار  مــوازنــة  صــنــدوق  مدير  وأشـــار 
بالمنطقة الشرقية، فرج أمساعد، إلى أن هذه 
الدفعة التموينية الخاصة بشهر رمضان جرى 
عملية  أن  على  الصندوق  ِقبل  استالمها من 

الحجز للجمعيات االستهالكية خالل أسبوع.
وأضاف أن توزيع الدفعة التموينية الثانية 
لجميع مناطق المنطقة الشرقية تشمل كاًل من 
البيضاء،  القبة،  درنه،  طبرق،  مبيعات  وحدة 

المرج، بنغازي، إجدابيا، الواحات، الكفرة .
المستهدف  السلع  أن  أمساعد  ــح  وأوض

توزيعها هي »األرز، الدقيق، السكر، الطماطم، 
في  المساهمين  وبعدد  الزيت«،  المكرونة، 
المنطقة الشرقية الذي يصل تقريًبا إلى 2.3 
مليوني نسمة، وطالب مدير صندوق موازنة 
االستهالكية  الجمعيات  أصحاب  األســعــار 
طريق  عن  وهذا  المواطنين  على  بالتخفيف 
استالم قيمة السلع بالصكوك المصدقة وعدم 

اإلصرار على استالم القيمة نقًدا.
الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  وكان 
الوطني خّفض الموازنة االستيرادية التي أعلنها 
في وقت سابق إلى أقل من الثلث، إذ أتاح أذون 
استيراد لـ13 سلعة غذائية بقيمة 450 مليون 
دوالر أميركي، بعدما أعلن مطلع أبريل الماضي 

عن موازنة بقيمة 1.5 مليار دوالر.

الهجرة غير الشرعية.. نهم متزايد لركوب البحر 

طرابلس - الوسط

<  مخطط مشروع مطار طرابلس الدولي 

<  مجلس وزراء اإلعالم العرب

منظمة الهجرة الدولية تشرف على عمليات ترحيل المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم 

الكلفة املبدئية للمشروع 78 مليون يورو، 
وتشمل بناء مبنيني، واحد للرحالت 

الدولية، والثاني للرحالت املحلية

قال استطالع رأي أجراه معهد »غالوب« األميركي 
إن ما يقرب من واحد من كل ثالثة من سكان ليبيا، 

قالوا إنهم يرغبون في الهجرة لالستقرار في بلد 
آخر، في وقت ال تزال تواجه فيه البلد تحديات أمنية 
واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية 

للمواطنين.
وتوصل المعهد األميركي، عبر االستطالع الذي 

ُأجري في خمس دول بشمال أفريقيا، هي ليبيا 
ومصر والجزائر وتونس والمغرب، إلى ارتفاع رغبة 

سكان المنطقة في الهجرة، على الرغم من الجهود 
المبذولة أخيرًا للحد من الهجرة من دول المنشأ 

ودول العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وارتفعت النسب المئوية في ثالثة بلدان في 

المنطقة، وهي ليبيا والجزائر والمغرب، وهي مزيج 
من دول المنشأ والعبور والمقصد للمهاجرين 

من عمق الصحراء األفريقية وأفريقيا الغربية، وفقًا 
للمعهد األميركي، وبالنسبة للدول الثالث، فإن ما 

يقرب من واحد من كل ثالثة من السكان، أي 32% 
في العام 2017، قالوا إنهم يرغبون في الهجرة إلى 

بلد آخر، مقابل %28 في العام 2016.
وأشارت نتائج االستطالع إلى المستوى القياسي 

من الرغبة لدى البالغين في هذه الدول للهجرة، مع 
أن المناخ السياسي في أوروبا أصبح معادياً بشكل 

متزايد للمهاجرين في أعقاب أزمة المهاجرين 
في العام 2015، وقد توصل زعماء عديد الدول 

األوروبية واألفريقية إلى اتفاقات في العام الماضي 
لمحاولة وقف تدفق المهاجرين من وعبر شمال 

أفريقيا.
وتستند نتائج استطالع »غالوب« إلى مجموعة 

من المقابالت الهاتفية والشخصية ُأجريت بين 
العامين 2016 و2017 مع ما بين 1000 و1016 

شخصاً في ليبيا، تفوق أعمارهم 15 عاماً، إلى جانب 
مقابالت أخرى في الجزائر ومصر والمغرب وتونس.

استطالع أميركي: ثلث 
الليبيني يرغبون في الهجرة

إنقاذ 835 مهاجرا خالل 48 ساعة.. وإعادة 654 آخرين إلى أوطانهم

<  عملية إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الليبية

طرابلس، صبراتة - الوسط



عاد ملف المطلوبين دوليا إلى الواجهة 
التمسك  حلقات  أحدث  في  جديد،  من 
إلــى  الليبيين  المتهمين  بتسليم 
أبطال  كان  الدولية،  الجنائية  المحكمة 
القذافي  اإلســـام  سيف  الملف  ــك  ذل
خالد،  والــتــهــامــي  الــرفــلــي  ومــحــمــود 
بينها  من  قضايا  عدة  في  المتهمين 
وعمليات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات ضد 
على  والتحريض  القانون  ــارج  خ قتل 

العنف واإلرهاب.
الجنائية  المحكمة  جانبها جددت  من 
للجيش  العام  للقائد  دعوتها  الدولية، 
المشير خليفة حفتر لـ»العمل مع حكومة 
الوفاق الوطني لتسهيل تقديم الضابط 
محمود الورفلي على الفور إلى المحكمة 

الجنائية الدولية«.
بالمحكمة  الــعــام  المدعي  وقــالــت 
في  بنسودة،  فاتو  الدولية،  الجنائية 
مجلس  ــام  أم عشر  الخامس  تقريرها 
األمن إن الضابط محمود الورفلي سلم 
»الشرطة  إلى  الماضي  فبراير  نفسه في 
الوطني  للجيش  التابعة  العسكرية 
المتعلقة  التحقيقات  إلتمام  الليبي، 

بالمحكمة الجنائية الدولية«.
تحدثت  لــإجــراء  استنكار  وبلهجة 
الضابط  أن  عن  الدولية  المسؤولة 
تحقيق  إجــراء  بعد  عنه  »أفــرج  الورفلي 
احتجاجات  إثــر  واحــد  يــوم  لمدة  معه 
على  موثوقة  أدلة  »هناك  وأن  عنيفة«، 
إضافية  قتل  جرائم  ارتكب  الورفلي  أن 
الورفلي  زال  ما  ذلك  ورغم  بنغازي،  في 
الليبي  الوطني  »الجيش  داعية  طليقا«، 
عهدة  إلى  الضابط  نقل  تسهيل  إلى 

السلطات الليبية«.

الجيش  بــاســم  الــنــاطــق  أن  ورغـــم 
المجتمع  ــأن  طــم الــلــيــبــي  ــي  ــوطــن ال
محاكمة  إجــراءات  نزاهة  بشأن  الدولي 
للشرطة  نفسه  سلم  ــذي  ال الورفلي 
بأعمال  نرضى  »لن  قائا:  العسكرية، 
الرسمي  الناطق  فإن  القانون«،  خــارج 
أحمد  العميد  الوطني،  الجيش  باسم 
فبراير  شهر  في  استبعد  المسماري، 
إلى  الورفلي،  الضابط  تسليم  الماضي 

المحكمة الجنائية الدولية.
المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  لكن 
من  أغسطس  شهر  في  أكــدت  الليبية 
العام الماضي متابعتها بـ»اهتمام بالغ« 
الدولية  الجنائية  المحكمة  عن  صدر  ما 
الورفلي  محمود  الرائد  »اتهام  بشأن 
»أن  إلى  جرائم حرب«، مشيرة  بارتكاب 
توقيفه  جــرى  الورفلي  محمود  الرائد 
ذمة  على  بالتوقيف  وإيداعه  العمل  عن 

القضية«.
المدعي  انتقلت  ــان  ث سياق  ــي  وف
إلى  الدولية  الجنائية  بالمحكمة  العام 

اإلسام  سيف  ضد  الصادر  القبض  أمر 
القذافي الذي فالت إنه »ال يزال قائما«، 
»ال  الليبية  السلطات  أن  على  مشددة 
إلى  القذافي  سيف  بتقديم  ملزمة  تزال 
»للسلطات  الدعوة  مجددة  المحكمة«، 
الازمة  الخطوات  جميع  التخاذ  الليبية 
المحكمة  إلــى  القذافي  سيف  لتقديم 

دون تأخير أكثر«.
الجميع على تسهيل  وأضافت: »نحث 
المحكمة  إلــى  القذافي  سيف  تقديم 
ــوده،  وج مكان  عــن  معلوم  وتقديم 
في  الليبية  السلطات  مع  التعاون  وعلى 
تقارير  أن  إلــى  مشيرة  الــصــدد«،  هــذا 
إعامية تزعم أن سيف اإلسام القذافي 
سيف  وجــود  أن  إلــى  الفتة  أطلق،  قد 

القذافي في الحجز »غير واضح حاليا«.
على  فرنسا  دخلت  ــار  اإلط هــذا  في 
الخط، مطالبة السلطات الليبية، بتسليم 
الجنايات  محكمة  ــى  إل شخصيات   3
القذافي  اإلســـام  سيف  هــم  الدولية 
الورفلي،  ومحمود  خالد  والتهامي 

مشددة على أن تعاون السلطات الليبية 
الجنايات »أمر مهم وأيضا  المحكمة  مع 
العامة«  المدعية  لمكتب  الدولي  الدعم 

للمحكمة فاتو بنسودة.
لدى  فرنسا  مــنــدوب  نائبة  وقــالــت 
األمــن  مجلس  أمــام  المتحدة  األمــم 
السلطات  »نناشد  األربــعــاء،  الــدولــي، 
القذافي  اإلســام  سيف  تسليم  الليبية 
الجنايات«  محكمة  إلى  خالد  والتهامي 
و»نناشد الجيش الوطني تسليم محمود 
أجل  مــن  الليبية  للسلطات  الورفلي 

تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية«.
في  فرنسا  مندوب  نائبة  وأعــربــت 
عدم  »على  أسفها  عن  األمــن  مجلس 
الورفلي،  بحق  التوقيف  مذكرة  تنفيذ 
عمله  ويــمــارس  طليقا  ــزال  ي ال  ــه  وأن
المدعي  تأييدها  مؤكدة  العسكري«، 

العام للمحكمة بشأن الحالة في ليبيا.
في  الفرنسية  الدبلوماسية  ورأت 
ستكون  انتخابات  ــراء  »إج أن  كلمتها 
االنتقالية«  الفترة  خال  حاسمة  فترة 
يعرف  »الكل  أن  إلــى  الفتة  ليبيا،  في 
االستحقاق  لذلك«  معيقات  هناك  أن 
المتحدة  األمم  تأمل  الذي  الديمقراطي 

إجراءه قبل نهاية العام الجاري.
التأكيد  الفرنسية  المسؤولة  وجددت 
اإلطار  هو  الصخيرات  »اتفاق  أن  على 
االنتقالية  الفترة  طوال  الوحيد  الشرعي 
كل  يشارك  »أن  ــرورة  وض ليبيا«،  في 
خطة  بتنفيذ  ليبيا  في  الشأن  أصحاب 
العمل األممية«، التي تعمل عليها البعثة 
نائبة  رأت  كما  سامة.  غسان  برئاسة 
أن  المتحدة  األمم  لدى  فرنسا  مندوب 
من  يظل  موحد  أمني  هيكل  »إنشاء 
في  معالجتها  ينبغي  التي  األولويات« 
ال  الباد  في  الحالي  »الوضع  وأن  ليبيا 

يطاق«.

بمدينة  واألسواق  التجارية  المحال  تستقبل 
ضعيف  إقبال  وســط  رمضان،  شهر  سبها 
السنوات  خاف  على  الشرائية،  العملية  على 
الخضار  ــواع  أن جميع  توافر  مع  الماضية 
إذ  الغذائية،  والــمــواد  واللحوم  والفواكه 
األسعار،  ارتــفــاع  إلــى  الــركــود  حالة  ترجع 
وتراجع  السيولة  في  أزمــة  إلــى  باإلضافة 

االقتصادية. الحالة 
ألسباب  عمومها  في  تأتي  األسعار  ارتفاع 
اإلنتاج  منظومة  أســعــار  بــارتــفــاع  تتعلق 
بأسعار  المستهلك  إلى  تصل  حتى  والتجارة، 
عزوف  إلى  تؤدي  الماضية،  األعــوام  تفوق 

عن األسواق.
جولة  خال  »الوسط«  عدسة  ورصــدت 
فيما  الشرائية،  العملية  في  ركودا  ميدانية 
ارتفاع  من  المواطنين  من  عــدد  اشتكى 
حلول  مع  النقدية  السيولة  وقلة  األسعار 
يدعى  مواطن  تحدث  حيث  الكريم،  الشهر 
عن  االستغناء  عن  )موظف(  الطاهر  على 
نتيجة  رمضان  شهر  خال  األكــات  بعض 
الفتا  السيولة،  توافر  وعدم  األسعار  ارتفاع 

 45 إلــى  وصــل  اللحم  كيلو  سعر  أن  إلــى 
المواد  أســعــار  ارتــفــاع  عــن  فضا  ــارا،  ديــن
والزيتون  »التن  أنواعها  بكافة  الغذائية 

والعصائر«. والحليب  واألجبان 
إلى  اآلخر  هو  أشار  محمد  عادل  المواطن 
وجود  وعدم  األسعار  وارتفاع  السيولة  نقص 
الغاء، حتى  للتخفيف من  الدولة،  حلول لدى 
بدينار،  أرغفة  الـ4  بيع  إلى  الخبز  سعر  وصل 
الواحدة تحتاج خبزا  وهو ما يعني أن األسرة 
دينارا  و150  دنانير،  بـ5  اليوم  في  فقط 
بقية  بخاف  فقط،  الخبز  لشراء  الشهر  في 
سعر  أن  سيما  وال  الغذائية،  االحتياجات 

الدجاجة الواحدة وصل إلى 18 دينارا.
حمراء  لحوم  قصاب  داخل  يقف  مواطن 
حيث  اللحوم،  أسعار  ارتــفــاع  عن  يتحدث 
ولحوم  دينارا،   45 إلى  الكيلو  سعر  وصل 
سعر  أن  إلــى  باإلضافة  ديــنــارا،   33 اإلبــل 
بـ30  األقل  هو  اإلسباني  المستورد  اللحم 
لضبط  الدولة  تدخل  عدم  مستنكرا  دينارا، 

األسعار.
التي  الحالة  من  اشتكوا  أيضا  هم  التجار 
أشار  حيث  سبها،  في  األســواق  تشهدها 
مــواد  محل  )صــاحــب  مرعي  خليفة  الــحــاج 
المواد  من  العديد  ارتفاع  إلــى  غذائية(، 

سبب  هم  التجار  يكون  أن  نافيا  الغذائية، 
النقل  أسعار  إلى  االرتفاع  مرجعا  االرتفاع، 
الــدوالر  سعر  ارتفاع  عن  فضا  والتحميل، 
في السوق السوداء وعدم وجود اعتمادات.

حمراء(  لحوم  محل  )صاحب  سعد  محمد 
أسعار  ارتفاع  إلى  اللحوم  أسعار  ارتفاع  علل 
المربين، حيث يصل أقل سعر  المواشي عند 
آالف   3 والجمل  دينار   600 إلــى  للخروف 
ارتفاع  نتيجة  المرتفع  السعر  وهو  دينار، 

العاملة. العلف واأليادي  أسعار 
مخبز(  )صــاحــب  محمد  أبوبكر  وأرجـــع 
بدينار  خبز  أرغفة   4 لبيع  الرئيس  السبب 
دقيق  من  الخبز  مكون  سعر  ارتــفــاع  إلــى 
حيث  عاملة،  وأيــادي  وزيت  وملح  وخميرة 
الدقيق  سنوات  قبل  تشتري  المخابز  كانت 
دقيق  كيلو   50 األسعار  موازنة  من صندوق 
نشتريه  واآلن  درهم  وسبعمئة  دينار  بسعر 

80 دينارا. من السوق السوداء بسعر 
بيع خضراوات  منصور صاحب محل  صالح 
مرتفعة،  الخضراوات  بعض  أسعار  إن  قال 
في  عليها  الطلب  بحسب  منخفض،  وبعضها 
التي  الورقية  الخضراوات  مثل  رمضان  شهر 
وتجار  يشتكون  يوم.مواطنون  كل  تستهلك 

اإلنتاج  بغاء منظومة  يعللون 

محليات05 www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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ارتفاع األسعار يصيب أسواق سبها بالركود قبل رمضان
بيع الـ 4 أرغفة بدينار، وهو ما 
يعني أن األسرة الواحدة تحتاج 

خبزا فقط في اليوم بـ 5 دنانير، 
و150 دينارا في الشهر

ارتفاع األسعار يأتي في عمومه 
ألسباب تتعلق بارتفاع أسعار 

منظومة اإلنتاج والتجارة، حتى 
تصل إلى المستهلك بأسعار تفوق 

األعوام الماضية

مواطنون يشتكون وتجار يعللون بغالء منظومة اإلنتاج 
<  إقبال ضعيف جدا على أسواق المواد الغذائية واللحوم

<  حمولة شاحنة محجوزة لدى جهاز مكافحة المخدرات

<  سيف القذافي<  الورفلي

سبها - رمضان كرنفودة 

القاهرة - الوسط

درنة تحت وطأة القصف و الغالء
دخلت مدينة درنة منعطفاً جديدًا ترزح فيه 
التي تحظى  العمليات العسكرية  تحت وطأة 
بتأييد في الشرق واعتراض في الغرب، خلفت 
مزيدًا من الغالء في األسعار التي طالت أغلب 

المنتجات الرئيسية.
القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة 
حفتر، أعطى إشارة البدء في عملية عسكرية 
أصدر  إنه  قائالً  ــة«،  درن »لتحرير  اإلثنين، 
معركة  في  المدنيين  بـ»تجنيب  تعليمات 
درنة«، بعدما أشار إلى أن »المساعي السلمية 
وأن  مــســدودًا«،  طريقاً  وصلت  ــة  درن في 
الديمقراطي  المسار  حماية  هدفه  »الجيش 
لبناء الدولة المدنية«، كما أعاد التأكيد على 
أو  عائلة  أو  فرد  إلى  ينتمي  »ال  الجيش  أن 
قبيلة، بل هو جيش كل اليبيين«، الفتاً إلى أن 
الجيش استعاد عافيته، بعدما »تآمرت عليه 

بعض الدول والجماعات«.
لكن هذه الخطوة أثارت جدالً واعتراضاً لدى 
للدولة،  األعلى  والمجلس  الرئاسي  المجلس 
العسكري«  »التحشيد  بوقف  طالبا  اللذين 
على درنة، فيما قال عضو المجلس الرئاسي 
بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري 
إن هناك تحركات دولية لوقف إطالق  زايد، 
النار في المدينة، حيث طالب بـ»التدخل لوقف 
إطالق النار لتجنيب المدينة الدمار؛ من أجل 

المحافظة على النسيج االجتماعي بها«.
أسعار  إن  محلي  قال مصدر  ما سبق  إزاء 
الوقود وغاز الطهي شهدت ارتفاعاً كبيرًا في 
»يعانون  المدينة  سكان  وإن  درنة،  مدينة 
إغالق مداخل ومخارج  أوضاعاً صعبة بسبب 

المدينة«.
»إن  الثالثاء،  لـ»الوسط«،  المصدر  وقال 
غالون البنزين عبوة 6 لترات يباع بسعر 30 
دينارًا، وإن أسطوانة الغاز وصل سعرها إلى 
55 دينارًا، وهذا الرقم قابل للزيادة مع زيادة 

الضغط واستمرار إغالق الطريق«.
المدينة  مداخل  إغــالق  »منذ  وأضـــاف: 
إغــالق  فــي  التجار  بعض  ــدأ  ب ومخارجها 
بالمدينة  الوقود  ومحطات  مستودعاتهم 
متحركة،  فرعية  صغيرة  خــزانــات  وتعبئة 
محطات  أغلقت  أن  بعد  البيع  عملية  وبدأت 
إلى  الفتاً  أبوابها«،  والمستودعات  الوقود 
الغذائية  المواد  أسعار  في  زيادة  »هناك  أن 
بشكل ملحوظ، وهناك ازدحام شديد من قبل 
المواطنين على المحالت التجارية والمخابز، 

الذين يعتقدون بأن الحرب سوف تطول«.
وتقبع مدينة درنة تحت سيطرة مجموعات 
شورى  »مجلس  تسمى  مسلحة  متطرفة 
مجاهدي درنة وضواحيها«، ال تعترف بأي من 

األجسام السياسية القائمة في ليبيا.

تجارة  عصابات  إلى  متتالية  ضربات  األمنية  األجهزة  وجهت 
عبر  التهريب  لعمليات  عادي  غير  تنام  أعقاب  في  المخدرات، 
أن  بعد  ومؤخرا،  الحشيش  ونباتات  المخدرة  للمواد  الحدود، 
تحولت ليبيا إلى فريسة للمهربين، على وقع التوترات األمنية 

التي تشهدها أغلب المناطق.
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات 
جانبها  من  أعلنت  الداخلية،  ــوزارة  ب العقلية 
بينهم  متهما،   187 ضبط  عن  األربعاء  أمس 
176 ليبيا، و4 عرب و7 أجانب، في تهم حيازة 

مخدرات واالتجار فيها.
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  وزارة  وقالت 
الوطني، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع 
عدد  إن  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل 
القضايا المسجلة من قبل اإلدارة خال الفترة 

من 1 يناير وحتى 31 مارس 2018 بلغت 141 قضية.
وأكدت الوزارة أن كمية مخدر الحشيش المضبوطة وصلت 
إلى حوالي 36 كيلوغراما، فيما تم ضبط 300 غرام من مخدر 
الكوكايين، بينما بلغ عدد األقراص المخدرة المضبوطة حوالي 
28 ألف قرص، وحوالي 4 آالف زجاجة خمر. وفي واقعة منفصلة 
في  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  جهاز  عناصر  ألقى 
شحات، القبض على تاجر للمخدرات في المدينة، وفق مسؤول 
المتهم  ضبطت  العناصر  إن  قال  الذي  أعريب،  عاطف  الجهاز 

متلبسا، حيث وجدت بحوزته كمية من مخدر الحشيش، مشيرا 
إلى أن الجهاز يعمل في مكافحة الفساد رغم نقص اإلمكانات 

المادية واللوجستية.
طبرق،  أمن  لمديرية  اإلعامي  المكتب  أكد  طبرق  وفي 
القبض على عدد من مروجي المخدرات بمختلف أنواعها في 
للقضاء  المديرية  جهود  ضمن  األحياء  بعض 
وقال  المدينة.  في  الهدامة  الظواهر  كافة  على 
لـ»الوسط«  للمديرية  اإلعامي  بالمكتب  مصدر 
بقيام عدد من  تفيد  متكررة  باغات  إن »هناك 
الشباب ببيع المخدرات في أماكن مختلفة بمدينة 
تزايد  في  أصبح  »العدد  أن  إلى  مشيرا  طبرق«، 
الجنائي  البحث  قسم  من  التحري  وبعد  مستمر 
مصدرا  يتبعون  الشباب  هوالء  أن  تبين  طبرق 
أوكارهم  في  لمداهمتهم  قوة  فشكلت  واحــدا 

وهذا ما حدث فعا«.
المخدرات  تجار  المجرمين  هؤالء  من  »البعض  أن  وأضاف 
قاوم رجال األمن بساح صيد لكن تم التعامل معهم والقبض 
العامة  للنيابة  التحقيق وإحالتهم  عليهم وسجنهم الستكمال 
لمحاكمتهم«، الفتا إلى أن مديرية أمن طبرق تحاول السيطرة 
تجارة  فيها  بما  طبرق  بمدينة  الهدامة  الظواهر  كافة  على 
المخدرات وتجارة البشر وعمليات السطو المسلح على األجانب 

بالمدينة.

ملف املطلوبني دوليا يعود للواجهة مجددا
تجدد الدعوات لتسليم الورفلي وسيف القذافي لـ »الجنائية الدولية«

البعض من جتار 
املخدرات قاوموا رجال 

األمن بالسالح

تشهدها  التي  العشوائية  االشتباكات  رصاصات  أودت 
طالبة  بينهم  من  أشخاص،  خمسة  بحياة  سبها  مدينة 
بكلية االقتصاد في جامعة سبها، حين تبادلت مجموعتان 
والبكم  للصم  األمل  مركز  قرب  النار  إطاق  مسلحتان 
عنه  نتج  ما  جامعة سبها،  في  االقتصاد  لكلية  المحاذي 
إصابة الطالبة برصاصة في القلب أدت إلى وفاتها بعد 

فشل محاوالت إسعافها.
حنين  الطالبة  إن  لـــ»الــوســط«  قــال  أمني  مصدر 
ُقتلت أمس األربعاء، برصاص مسلحين  المشاي  حسين 

وراء  كانت  طائشة  رصاصة  أن  إلى  مشيرًا  مجهولين، 
مقتلها، وفي واقعة أخرى أعلن مركز سبها الطبي، وفاة 
مصابْين اثنْين متأثرْين بجراحهما بعد إصابتهما بأعيرة 
نارية جراء تجدد االشتباكات المسلحة واالنفات األمني 
الذي تشهده المدينة بعدما ُأدخا غرفة العناية الفائقة 

بالمركز، ظهر األربعاء.
وأشار المصدر إلى أن الحالة األولى لفتاة تدعى نادية 
علي )18 عاماً( من سكان منطقة الثانوية وتوفيت متأثرة 
بإصابتها بعيار ناري في القلب بعد دخولها قسم العناية 

الفائقة بالمركز لتلقي العاج، والحالة الثانية لشاب يدعى 
مرعي مسعود )33 عاماً( توفي متأثرًا بإصابته بعيار ناري 
الطبي  سبها  بمركز  اإلعام  إدارة  وذكرت  الــرأس،  في 
يستقبل ضحايا هذا  يزال  ال  بالمركز  الحوادث  أن قسم 
وتبادل  النار  إطاق  جراء  يومي  شبه  بشكل  االنفات 

القصف العشوائي بين أطراف النزاع.
ليبي يدعى جمال صالح سبوعة،  الحاالت لشاب  رابع 
لقي مصرعه خال شجار عائلي بمنطقة القرضة بمدينة 
سبها، حيث قال مدير مديرية أمن سبها العميد الساعدي 

الورفلي لـ»الوسط« الخميس: »إن مقتل الشاب جاء نتيجة 
خاف بين عائلتين من نفس المكون االجتماعي؛ بسبب 
المغلق  أوباري  إلى طريق  المؤدي  الزراعي  الطريق  فتح 

منذ فترة«.
الساعدي  العميد  سبها،  أمن  مديرية  مدير  وأشــار 
الحركة،  لعودة  الطريق  فتح  يريد  من  »هناك  الورفلي، 
وهناك من يعترض، وفي وجود الساح وانتشاره يسهل 
على الجميع استعماله، مما يؤدي إلى الكثير من حاالت 
القتل«، وتمثلت الضحية الخامسة في تسلم مركز سبها 

مواطن  جثة  بسبها،  الشرطة  أفراد  طريق  عن  الطبي، 
آثار  وعليها  عاماً،   60 العمر  من  يبلغ  الجنسية  سوداني 

تعذيب، توفي في ظروف غامضة.
سبها  مدينة  تشهد  الماضي،  فبراير   25 ومنذ 
التقارير  تضاربت  أطــراف  بين  متقطعة،  اشتباكات 
حولها، بين من يعتبرها مواجهات قبلية بين »التبو«، 
أنها  ويؤكد  ذلك  ينفي  من  وبين  سليمان«،  و»أوالد 
معارك بين »الجيش الليبي« وقوات أجنبية، في إشارة 

إلى مجموعات تشادية مسلحة. 

رصاص اشتباكات سبها يخطف أرواح 5 أشخاص منهم طالبة 
بكلية االقتصاد 

القاهرة تدرس استئناف الرحالت الجوية إلى ليبيا
إنها  للطيران«  »مصر  بشركة  مصادر  قالت 
تجري حالياً دراسة الستئناف الرحالت الجوية 
خالل  الدولي،  القاهرة  مطار  من  ليبيا  إلى 
إعالم مصرية  وسائل  ونقلت  الصيف،  فصل 
تشغيل  المقرر  من  إنه  قولها  المصادر  عن 
العام الجاري، بواقع 4 رحالت  الرحالت خالل 
إلى العاصمة طرابلس، و3 رحالت أخرى إلى 
بنغازي، مشيرة إلى أن الرحالت المتجهة إلى 
بنغازي ستكون خالل األشهر القليلة المقبلة.

دراسة  حالياً  تتم  أنه  المصادر  وأضافت 
إلى  الجوية  الرحالت  تشغيل  إعــادة  جدوى 
ليبيا، بعد التأكد من استقرار األوضاع األمنية 
التي  المطارات  تأمين  من  والتأكد  هناك، 

ستهبط بها رحالت الشركة.
وأشارت إلى أن وفدًا من سلطة الطيران 
المدني زار مدينة بنغازي نهاية العام الماضي، 
استئناف  لبحث  ليبيين  مسؤولين  والتقى 

الرحالت الجوية بين القاهرة وبنغازي.

ضبط 187 تاجرا خالل 3 أشهر
حصار المخدرات
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تصاعدت حدة التوتر بشكل غير مسبوق في 
منطقة الشرق األوسط في أعقاب قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب مساء الثالثاء االنسحاب 
الكبرى  الدول  وقعته  الذي  النووي  االتفاق  من 
العمل  وإعادة  أعوام  ثالثة  نحو  قبل  إيران  مع 

بـ»عقوبات مشددة« ضد طهران.
ورغم أن القرار كان متوقعًا في ضوء الهجوم 
أطلق  أن  منذ  االتفاق  على  لترامب  المتواصل 
حملته الرئاسية قبل عامين، فلقد عبر األوربيون 
عن أسفهم لقرار ترامب وعدم تجاوبه مع الجهود 
التي بذلوها على مدى األشهر الماضية لتعديل 

االتفاق واالستجابة للتحفظات األميركية.
إذ مارست  اإليراني الفتًا،  الفعل  رد  كما كان 
اإليراني  الرئيس  وقال  النفس،  ضبط  طهران 
أسابيع  إن بالده ستنتظر بضعة  روحاني  حسن 
تخصيب  إلى  بالعودة  تهديدها  تنفيذ  قبل 
وذلك  النووي،  نشاطها  واستئناف  اليورانيوم 
وتحديدًا  المعنية،  األوربية  الدول  مع  للتشاور 
روسيا  وكذلك  وألمانيا،  وبريطانيا  فرنسا 
والصين الذين شاركوا في رعاية االتفاق النووي، 
لمعرفة مدى قدرتهم على ضمان مصالح إيران 

بعد انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق.

ترحيب إسرائيلي–وسعودي
وزراء  رئيس  سوى  األميركي  بالقرار  يرحب  ولم 
نتانياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  االحتالل  دولة 
إدارة  إلثناء  مضنية  جهودًا  بذل  قد  كان  والذي 
عليه.  التوقيع  عن  أوباما  باراك  السابق  الرئيس 
قبل  مسرحيًا  صحفيًا  مؤتمرًا  نتانياهو  عقد  كما 
أسبوع زعم فيه أن إيران »كذبت« على العالم وال 
نووية،  أسلحة  إنتاج  على  بقدرتها  تحتفظ  تزال 
المخابرات  قامت  وثائق  إنه  قال  ما  على  بناء 
في  طهران  من  عليها  باالستيالء  اإلسرائيلية 
اللصيق  التنسيق  واضحًا  وكان  سرية.  عملية 
ترامب  استشهد  إذ  أبيب،  وتل  واشنطن  بين 
في خطابه الذي أعلن فيه االنسحاب من االتفاق 
مؤتمره  في  نتانياهو  أوردها  التي  بالمعلومات 

الصحفي.
كما رحبت المملكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات والبحرين بقرار ترامب، وذلك في ضوء 
الخليجية–اإليرانية،  العالقات  في  الحاد  التدهور 
واتهام الرياض طهران بالتدخل في شؤون دول 
اليمن  في  وتهديد مصالحها، وخاصة  المنطقة 

وسورية والعراق ولبنان.

إبراز  ترامب  حاول  إيران،  تجاه  التشدد  ومقابل 
المفاوضات  في  يحرزه  الذي  بالتقدم  وصفه  ما 
المرتقب  للقائه  والتمهيد  الشمالية،  كوريا  مع 
واألول من نوعه مع رئيس كوريا الشمالية كيم 
إقناع  أجل  من  المقبل  الشهر  مطلع  جونغ-أون 

بيونغ يانغ بالتخلي عن سالحها النووي.
في  وأعضاء  أوربيون  دبلوماسيون  وحذر 
مجلسي النواب والشيوخ األميركي من أن إعالن 
إيران  مع  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  ترامب 
من شأنه أن يقوض مصداقية أي اتفاق يتوصل 
له مع كوريا الشمالية، إذ ال يمكن الثقة في أي 
اتفاقات توقعها واشنطن إذا كان سيتم تغييرها 

بتغير الرؤساء األميركيين.
أوباما  السابق،  األميركي  الرئيس  أعرب  كما 
عن أسفه لقرار ترامب، معتبرًا إياه »خطأ فادحًا« 
من شأنه أن ينال من صدقية الواليات المتحدة 

في العالم.
»حرب نفسية«

إلى  روحاني  حسن  اإليراني  الرئيس  وسارع 

عقوبات أميركية
ألقاها  متلفزة  كلمة  في  أعلن  ترامب  وكان 
المتحدة  الواليات  انسحاب  األبيض  البيت  في 
بال  إياه  واصفًا  اإليراني،  النووي  االتفاق  من 
بالعقوبات  العمل  إعادة  أعلن  كما  »كارثي«. 
على إيران، متهمًا إيران بأنها »تكذب« في شأن 
ملفها النووي. وقال: »بعد لحظات، سأوّقع أمرًا 
رئاسيًا للبدء بإعادة العمل بالعقوبات األميركية 
اإليراني.  للنظام  النووي  بالبرنامج  المرتبطة 

سنفرض أكبر قدر من العقوبات االقتصادية«.
بلد  »كل  أن  إلى  األميركي  الرئيس  ونبّه 
النووية  األسلحة  إلى  سعيها  في  إيران  يساعد 
أيضًا  المتحدة  الواليات  عليه  تفرض  أن  يمكن 
إن  اليوم  خطابه  في  وقال  شديدة«.  عقوبات 
أن  مضيفًا  »أفضل«،  حكومة  تستحق  إيران 
اإليرانيين  وأن  لشعبها«،  إيران ملك  »مستقبل 
وتحترم  أحالمهم  تحقق  أمة  »يستحقون 
نية  بوجود  الكالم  هذا  ويوحي  تاريخهم«. 
نفسه.  اإليراني  النظام  باستهداف  أميركية 

بأنها  وصفها  التي  ترامب  قرارات  على  الرد 
تضع  قد  بالده  أن  من  محذرًا  نفسية«،  »حرب 
تخصيب  أنشطة  على  المفروضة  للقيود  حدًا 
لوكالة  تعليمات  »أصدرت  وقال:  اليورانيوم. 
ضروري  هو  بما  للقيام  اإليرانية  الذرية  الطاقة 
الصناعي  التخصيب  نستأنف  بحيث   )...(

الالمحدود إذا لزم األمر«.
ولكنه أضاف أن هذا القرار سيتم تأجيله »عدة 
التي  الدول  التشاور مع بقية  يتم  أسابيع« حتى 

قامت بالتوقيع على االتفاق.
هذه  نهاية  في  وجدنا  »إذا  روحاني:  وقال 
المهلة القصيرة أنه عبر التعاون مع هذه الدول 
اإليراني  الشعب  مصالح  ضمان  يمكن  الخمس 
والنظام  المتحدة  الواليات  من  الرغم  على 
النووي  االتفاق  عندها سيبقى   ،)...( الصهيوني 
سبيل  في  العمل  بمقدورنا  وسيكون  ساريًا، 
وأضاف:  والعالم«.  المنطقة  في  واألمن  السالم 
فعندها  مؤمنة  مصالحنا  تكن  لم  إذا  »أما 
التي  بالقرارات  وسأبلغه  الشعب  سأخاطب 

ستتخذها السلطة«. ووصف روحاني قرار نظيره 
األميركي بأنه »حرب نفسية وضغط اقتصادي. 
لن نسمح لترامب باالنتصار في الحرب النفسية 
اإليراني«.  الشعب  على  االقتصادي  والضغط 
وشدد الرئيس اإليراني على أن انسحاب ترامب 
من االتفاق يثبت أن »الواليات المتحدة أظهرت 

دومًا أنها ال تفي قط بالتزاماتها«.
األربعاء  أمس  صباح  إيرانيون  نواب  وقام 
بإحراق علم أميركي من ورق ونسخة من االتفاق 
النووي على منصة مجلس الشورى وسط هتاف 
المرشد  طلب  جهته،  من  ألميركا«.  »الموت 
علي  اهلل  آية  اإلسالمية  للجمهورية  األعلى 
تقديم  األوروبيين  من  األربعاء  أمس  خامنئي 
التزامها  لكي تواصل  »ضمانات عملية« إليران 

باالتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه.
إيف  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير  وأعلن 
أنه  ال«  تي  »آر  إذاعة  عبر  األربعاء  لودريان 
نظيريه  جانب  إلى  المقبل  اإلثنين  سيلتقي 
إيران  عن  ممثلين  واأللماني  البريطاني 

»لدراسة الوضع«. لكن خامنئي قال في خطاب 
إلى  موجه  أنه  ويبدو  اإليراني،  التلفزيون  بثه 
الرئيس  بينهم  ومن  االتفاق،  عن  المدافعين 
ثالثة  مع  سنواصل  إننا  »يقال  روحاني:  حسن 
البلدان  بهذه  واثقًا  لست  أوروبية.  بلدان 
الثالثة أيضًا )...( إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل 
فإن هؤالء سيقومون  وإال  عملية  على ضمانات 
من  تتمّكنوا  لم  إذا  أميركا.  فعلته  بما  جميعًا 
أخذ ضمانات حتمية فلن يكون مقدورًا مواصلة 

السير ضمن االتفاق النووي«.

التزام أوروبي
وأعلنت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، فيديريكا 
على  »مصمم  االتحاد  أن  روما  في  موغيريني، 
الحفاظ« على االتفاق النووي اإليراني. وأضافت 
مخاطبة القادة والمواطنين اإليرانيين »ال تدعوا 
النجاحات  أكبر  من  إنه  االتفاق.  هذا  يلغي  أحدًا 
التي تحققت في الدبلوماسية وقد صنعناه معًا«. 
وتابعت »ابقوا أوفياء لتعهداتكم وسنظل أوفياء 
الدولي  المجتمع  سائر  ومع  ومعًا  لتعهداتنا. 
وأعلنت  النووي«.  االتفاق  هذا  على  سنحافظ 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك أنها 
اإليراني  النووي  االتفاق  تنفيذ  استمرار  ملتزمة 
الذي أبرم في يوليو 2015 في فيينا رغم إعالن 
الذي  المشترك  البيان  ونبّه  األميركي.  الرئيس 
ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيسة  أصدرته 
والرئيس  ميركل  انغيال  األلمانية  والمستشارة 
مالمح  أن  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
وخصوصًا  األطلسي  ضفتي  بين  تلوح  مواجهة 
بعد تحذير الشركات األوروبية العاملة في إيران 

من تعرضها لعقوبات أميركية.

قصف في سورية
وفي الوقت نفسه الذي كان ترامب يدلي فيه 
بخطابه، أعلن الجيش اإلسرائيلي أنه طلب من 
المحتلة  الجوالن  هضبة  في  المحلية  السلطات 
أن تفتح المالجئ المضادة للصواريخ وتحضّرها 
بسبب »أنشطة غير مألوفة للقوات اإليرانية في 

سورية« في الجهة األخرى من خط التماس.
من  ترامب  انتهاء  على  ساعة  من  أقل  وبعد 
السوري  الرسمي  اإلعالم  أعلن  بخطابه،  اإلدالء 
صاروخين  دمرت  السورية  الجوية  الدفاعات  أن 
إسرائيليين استهدفا ريف دمشق. وقال المرصد 
إن صواريخ  اإلنسان من جهته  لحقوق  السوري 
منطقة  في  أسلحة«  »مستودع  استهدفت 
اللبناني.  اهلل  لحزب  عائد  أنه  يرجح  الكسوة 

ورفض الجيش اإلسرائيلي التعليق.

إيران تلتزم ضبط النفس مقابل قرار ترامب االنسحاب من االتفاق النووي
أوروبا تكثف االتصاالت مع طهران

روسيا تحتفل باالنتصار على النازية في امليدان األحمر

»بومبيو« يصل كوريا الشمالية ويعود بمعتقلني
كونغ  كيم  زعيمها  للقاء  مرتقبة  زيارة  في 
جدول  حول  اتفاق  إلى  التوصل  بهدف  أون، 
الشمالية  الكورية  األميركية  القمة  أعمال 
مايك  األميركي  الخارجية  وزير  وصل  المرتقبة. 
بحث  حيث  الشمالية  كوريا  إلى  األربعاء  بومبيو 
بين  المرتقبة  التاريخية  القمة  ألعمال  التحضير 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري 

الشمالي كيم كونغ-أون.
الماضي  الشهر  كيم  التقى  الذي  وبومبيو 
يانغ حين  بيونغ  إلى  بها  قام  زيارة سرية  خالل 
كان ال يزال مديرا لوكالة االستخبارات المركزية 
إلى  وتوجه  يانغ  بيونغ  إلى  وصل  األميركية 
مع  مباحثات  سلسلة  عقد  حيث  »كوريو«  فندق 

مسؤولين من كوريا الشمالية.
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  واعلن 
في  يقبعون  كانوا  مواطنيه  من   3 أن  األربعاء، 
إلى  سيعودون  الشمالية  كوريا  سجون  أحد 
الجديد  الخارجية  وزير  برفقة  المتحدة  الواليات 

مايك بومبيو.
وغرّد ترامب على موقع التواصل االجتماعي 
وزير  بأن  أبلغكم  أن  »يسعدني  »تويتر«: 
من  عودته  طريق  في  بومبيو  مايك  الخارجية 
الرائعين  الثالثة  الرجال  برفقة  الشمالية  كوريا 
الذين يتلهف الجميع لرؤيتهم. يبدوا أنهم في 

حالة جيدة«.
األميركيين  عن  لإلفراج  كثيرون  وينظر 
زعيم  من  مبادرات  من  جزء  أنها  على  الثالثة 
كوريا الشمالية كيم كونغ أون لتهيئة مناخ أكثر 

إيجابية للقمة المرتقبة مع ترامب.
وقت  في  توقع  جنوبي  كوري  مسؤول  وكان 
سابق أن يعود بومبيو، من كوريا الشمالية، حيث 
معه  مصطحبا  المرتقبة،  للقمة  للتحضير  وصل 

األميركيين، التي كانت بيونغ يانغ تحتجزهم.

كوريا  واشنطن  تطالب  عديدة،  أشهر  ومنذ 
األميركيين  المواطنين  عن  باإلفراج  الشمالية 
الثالثة كيم هاك-سونغ وكيم سانغ-دوك وكيم 

دونغ-شول
وذكرت تقارير إعالمية أن القمة المرتقبة بين 
األرجح في سنغافورة  على  وترامب ستعقد  كيم 

في منتصف يونيو المقبل.
وكان ترامب أعلن الثالثاء أن بومبيو سيصل 
للتحضير  ساعة«  »خالل  الشمالية  كوريا  إلى 
الكوري  الزعيم  وبين  بينه  المرتقبة  للقمة 

الشمالي.

الوزير  إن  اللحظة،  هذه  »في  ترامب  وقال 
بومبيو في طريقه إلى كوريا الشمالية للتحضير 
وأضاف  اون«،  كونغ  كيم  مع  المقبل  للقائي 
تم  اجتماعنا.  إعداد  تم  اجتماعنا.  أجندة  »لدينا 
تم  شيء  كل  والموعد.  الوقت  المكان.  اختيار 

اختياره. ونحن نتطلع إلى تحقيق نجاح باهر«.
مع  التطور  قيد  العالقات  أن  »نعتقد  وتابع 
كوريا الشمالية. سنرى كيف ستسير األمور. ربما 
شيئا  تكون  ربما  لكن  يرام.  ما  على  تسير  لن 
عظيما لكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والعالم 

بأسره«.

وعبر وزير الدفاع األميركي جيم ماتيس عن 
تفاؤله بشأن آفاق التفاوض مع كوريا الشمالية 
معتقلين  ثالثة  يانغ  بيونغ  تسليم  إلى  مشيرا 

أميركيين إلى وزير الخارجية األميركي.
يدعو  ما  هناك  أن  »أعتقد  ماتيس  وقال 
للتفاؤل بأن هذه المحادثات ربما تكون مثمرة« 
إلى قمة مرتقبة لم يسبق لها مثيل  في إشارة 
كوريا  وزعيم  ترامب  دونالد  الرئيس  بين 

الشمالية.
البيت  لدى  القومي  األمن  مستشار  وكان 
عن  اإلفراج  أن  اعتبر  بولتون  جون  األبيض 
الرهائن سيشكل »فرصة« لبيونغ يانغ »إلظهار 

مصداقيتها«.

المعتقلون الثالثة
مولود  أميركي  قس  هو  دونغ-شول  وكيم 
في كوريا الجنوبية معتقل في الشطر الشمالي 
منذ العام 2015 بعدما ذكرت تقارير أنه حصل 
على شريحة الكترونية لحفظ البيانات تتضمن 
النووي  يانغ  بيونغ  بملف  متعلقة  معلومات 
جندي  من  العسكرية  المعلومات  من  وغيرها 
كوري شمالي سابق. وحكم عليه بالسجن عشر 

سنوات مع األشغال الشاقة في 2016.
سانغ-دوك  وكيم  هاك-سونغ  كيم  أما 
)المعروف باسم توني كيم(، فكانا يعمالن في 
التي  والتكنولوجيا  للعلوم  يانغ  بيونغ  جامعة 
أسسها مسيحيون انجيليون أجانب، وقد اعتقال 
بـ»أعمال  بقيامهما  لالشتباه  الماضي  العام 

عدائية«.
منتصف  )في  هاك-سونغ  كيم  واعتقل 
الخمسينات من عمره( في محطة قطارات بيونع 
للتوجه  بينما كان يستعد   2017 يانغ في مايو 

إلى منزله في الصين.
من  الخمسينيات  نهاية  )في  كيم  توني  أما 
عمره( فاعتقل قبله بشهر واحد في مطار بيونغ 

يانغ الرئيسي أثناء محاولته مغادرة البالد.

النتصار  والسبعين  الثالثة  بالذكرى  األربعاء  روسيا  احتفلت 
في  عسكري  بعرض  النازية،  ألمانيا  على  السوفيتي  االتحاد 
النظر عن  الروس بغض  موسكو، وهي ذكرى توحد صفوف 

السياسية. انقساماتهم 
الحمراء  الساحة  في  العرض  من  روسيا  استفادت  وقد 
نماذج  والسيما  العسكرية،  مبتكراتها  آخر  عن  للكشف 
أخيرًا من مصانع  أخرجت  التي  الطائرات  أو  المدرعة  اآلليات 

السالح الروسي، بحسب »فرانس برس«.
خطاب  في  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأعلن 
أي  يتعرض  لم  الموت.  حتى  قاتل  أن »شعبه  العرض،  سبق 
الجندي  قبر  الروسي  الرئيس  زار  ثم  مماثل«.  الجتياح  بلد 
فوسيتش  ألكسندر  الصربي  الرئيس  يرافقه  المجهول، 

نتانياهو. بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس 

بشكل  وناقشا  الظهر،  بعد  ونتانياهو  بوتين  واجتمع 
إيران.  مع  النووي  االتفاق  من  األميركي  االنسحاب  خاص 
دونالد  قرار  من  العميقة«  أملها  »خيبة  عن  روسيا  وأعربت 
المتحدة  الواليات  تدعم  إنها  إسرائيل  قالت  فيما  ترامب، 

كاماًل«. »دعمًا 
بينها عدد  التي كان  الجموع  أمام  الروسي  الرئيس  وقال 
يوم  »اليوم  الثانية  العالمية  الحرب  محاربي  قدامى  من 
الدوام يومًا  عطلة كما كان دائمًا، وهو اآلن وسيبقى على 

عائلة«. لكل  مقدسًا 
شخص  مليون   27 حوالى  السوفيتي  االتحاد  خسر  وقد 
إلى   1945 انتصار  ورُفــع  الثانية.  العالمية  الحرب  خالل 

وعظمتها. روسيا  لوطنية  المؤسسة  األسطورة  مستوى 
يريدون  الذين  خطابه  في  بوتين  فالديمير  وانتقد 
االتــحــاد  دور  مــن  والتقليل  ــاريــخ«،  ــت ال كتابة  »إعـــادة 
يحاول  »اليوم،  وقال  النازيين.  االنتصارعلى  في  السوفياتي 
العبودية  من  أوروبــا  إلنقاذ  شعبنا  مآثر  محو  أشخاص 

المحرقة«. وأهوال 
الروسية  المدن  في  عسكرية  استعراضات  ونُظمت 
العسكرية  حميميم  قاعدة  في  احتفال  أقيم  فيما  األخرى، 
السوري  الرئيس  موسكو  تدعم  حيث  سورية،  في  الروسية 

بشار األسد.
الروسية  العسكرية  المبتكرات  من  كبيرة  أعداد  وُقدمت 
الخامس سوخوي  الجيل  ا مطاردات  العرض، وخصوصًَ خالل 
سميت  مــدرعــة  آلية  أيــضًــا  الــعــرض  فــي  وشــاركــت   .57
»كينجال«  الصاروخ  تحمل  ميغ31-  وطائرات  »ترمينايتور« 
في  بوتين  وصفه  ــذي  وال الصوت،  من  األســرع  )الخنجر( 

مارس الماضي بأنه ال يقهر.
الصنع،  روسية  طيار  بال  طائرات  عُرضت  األولى،  وللمرة 
مدينة  وفي  حلب  في  استُخدم  األلغام،  لنزع  آلي  وإنسان 
من  أكثر  العرض  في  شارك  اإلجمال،  وفي  السورية.  تدمر 
طائرة،   75 منها  اآلليات،  من  نوعًا  و159  جندي،  ألف   13

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

عرض عسكري »ألسلحة ال تقهر«

للتحضير ألعمال القمة المرتقبة

كابل ــ وكاالت بيونغ يانغ ــ وكاالت

روسيا ــ وكاالت

<   وزير الدفاع الروسي بالوكالة سيرجي شويغو يستعرض الوحدات خالل العرض العسكري في يوم النصر على النازية

<   انفجار انتحاري في أحد الشوارع الرئيسية بأفغانستان

<   زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون مع مايك بومبيو وزير الخارجية األميركي

»العاصمة أخطر مكان على األفغان«

هجمات منسقة على مركزين للشرطة في كابل

استهدفت  ومنسقة  عدة  هجمات 
كابل  شهدتها  للشرطة،  مركزين 
اعتداء  على  أسبوع  بعد  األربعاء، 
في  قتياًل   25 أوقع  مزدوج  انتحاري 
العاصمة األفغانية، لتصبح العاصمة 
على  األماكن  أخطر  األفغانية 

المدنيين.
أول،  هجوم  خالل  انتحاري  وعمد 
إلى تفجير نفسه أمام مركز للشرطة 
غزير  تبادل  قبل  المدينة،  غرب 
آخرين  مهاجمين  بين  النار  إلطالق 
أكد  كما  الشرطة،  من  وعناصر 
نجيب  الداخلية  وزارة  باسم  الناطق 

دنيش.
»إريانا  لشبكة  صور  وأظهرت 
أسود  كثيف  دخان  سحابة  تي.في«، 
السماء. وتظهر صورة  تتصاعد نحو 
»تويتر«  مستخدمي  أحد  وضعها 
على موقعه مبنى تندلع فيه النيران، 
الشرطة  مفوضيات  إحدى  إنه  وقال 

المتضررة.
»الهجوم  أن  الناطق  وأضاف 
الشرطة،  مفوضية  أمام  وقع  الثاني 
شار-إيناو  منطقة  في   ،10 الرقم 
بوسط كابل«. وقال: »إن مهاجمين 

حاوال التسلل إلى داخلها قد قتال«.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة، 
أشخاص  ستة  إن  مجروح،  وحيد 
كابل.  مستشفيات  إلى  نقلوا  جرحى 
حصيلة  أية  الفور  على  تتوافر  ولم 

أخرى.
الفور  على  جهة  أية  تعلن  ولم 
مسؤوليتها عن الهجمات التي تأتِ 
تفجيرين  على  أسبوع  من  أكثر  بعد 

في كابل اسفرا عن مقتل 25 شخصًا 
مصوري  كبير  بينهم  األقل  على 
مراي  شاه  برس«،  »فرانس  وكالة 
وتبنى  آخرين.  صحفيين  وثمانية 

تنظيم »داعش« الهجوم.
أطلقت  »طالبان«  حركة  وكانت 
الربيع،  هجوم  األخيرة  اآلونة  في 
قوات  على  الهجمات  من  وزادت 
رفضًا  يبدو  ما  في  األفغانية،  األمن 
قدمه  الذي  األخير  للعرض  ضمنيًا 
الرئيس أشرف غني إلجراء محادثات 

سالم.
أواخر  أعلنوا  المتمردون  وكان 
سمي  الذي  الهجوم  هذا  أن  أبريل، 
وقتل  »سحق  إلى  يهدف  »الخندق« 
وأنصارهم،  األميركيين  الغزاة 
وأسرهم«. وبعد تراجع نسبي للعنف 
فيه  زاد  مارس،  فبراير  في  كابل  في 

المتطرفون من هجماتهم.
على  آخر  انتحاري  اعتداء  وأسفر 
 22 األحد  يوم  في  للتسجيل  مركز 

قتياًل   60 نحو  عن  االنتخابي  أبريل، 
و20 جريحًا.

»طالبان«  حركة  من  كل  وأعلن 
سيسعيان  أنهما  »داعش«  وتنظيم 
قبل  االنتخابية،  العملية  إلى تعطيل 
أكتوبر.   20 في  المقررة  االنتخابات 
مركز  في  األحد  قنبلة  انفجار  وأسفر 
عن  )شرق(  خوست  في  آخر  تسجيل 

13 قتياًل على األقل و33 جريحًا.
كما  األفغانية،  العاصمة  وباتت 
مكان  أخطر  المتحدة،  األمم  تقول 
المدنيين، من خالل  على  البالد  في 
سنة،  منذ  الكبيرة  االعتداءات  تزايد 
انتحاريون،  عمومًا  ينفذها  التي 
من  كل  عنها  مسؤوليتها  وتعلن 
حركة »طالبان« أو تنظيم »داعش«.
وأسفرت الهجمات التي تستهدف 
أكثر  ضحايا  عن  عمدًا،  المدنيين 
األولى  الثالثة  األشهر  في  بمرتين 
و1495  قتياًل   763(  2018 من 
جريحًا( من الفترة نفسها في 2017.
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<   رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي يدلي بصوته 

<    امرأة من أنصار حزب اهلل في مركز اقتراع في بيروت
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تونس–وكاالت

بيروت ــ وكاالت

بيروت ــ وكاالت

»النهضة« األول يليه »نداء تونس«

تصعيد إسرائيلي في سورية

حلم العودة مازال حيًا عند الفلسطينيني بعد 70 عامًا على النكبة
لم يزر ثائر شرقاوي )31 عامًا( في حياته قرية كفر 
الذي  الفلسطيني  هذا  لكن  منها،  يتحدر  التي  عانة 
وُلد ونشأ في مخيم األمعري لالجئين قرب رام اهلل في 
هناك  زال  ما  بيته  أن  يعتبر  المحتلة،  الغربية  الضفة 

بعد سبعين عامًا على النكبة.
يافا،  مدينة  لقضاء  تابعة  كانت  التي  عانة،  وكفر 
التي اضطر جد شرقاوي للرحيل عنها في العام 1948، 
في  بيته  في  شرقاوي،  ولكن  اآلن.  موجودة  تعد  لم 
على  كيلومترًا  خمسين  يبعد  الذي  الالجئين  مخيم 
األوالد  مدرسة  مثل  عنها  تفاصيل  يعرف  عنها،  األقل 
حدثه  التي  البرتقال  بساتين  إلى  باإلضافة  والفتيات، 

جده عنها.
قرابة خمسة ماليين الجئ  واحد من  وشرقاوي هو 
فلسطيني في مخيمات تمتد في األراضي الفلسطينية 
 760 من  أكثر  تهجير  وتم  واألردن.  وسورية  ولبنان 
ألف فلسطيني من أراضيهم بعد إعالن دولة االحتالل 

اإلسرائيلي، أو ما يعرف بـ»النكبة«.
بيوتهم  يروا  لم  غالبيتهم  فإن  شرقاوي،  ومثل 
وبعد  لكن  منها.  كثيرًا  إسرائيل  دمرت  أن  بعد  أبدًا، 
الالجئين  فإن  الفلسطينيين،  تهجير  على  عقود  سبعة 
االحتفاظ  على  يصممون  زالوا  ما  الفلسطينيين 
بصلتهم بالقرى واألماكن التي تحدروا منها. ويجلس 
من  تبلغ  التي  خديجة،  وجدته  نبيل  والده  مع  الشاب 
مع  بيتها  تركت  كيف  تذكر  زالت  وما  عامًا   85 العمر 
اقتراب المقاتلين في الحركات الصهيونية من القرية.
الجديد من  الجيل  أن  واثق من  أنه  إلى  نبيل  يشير 
الالجئين الفلسطينيين لن يفقد صلته بوطنه أو قراه 
األصلية. ويقول: »إذا لم يتذكر الجيل الجديد الرواية 
عن قراهم، فإن الشيخ غوغل سيساعدهم وسيبحثون 
ينسى  ولن  لن تموت  والرواية  ويجدونها،  قراهم  عن 
يعيشون  التي  هذه  مخيماتهم  في  بقوا  طالما  أحد 

.»1948 فيها منذ العام 
كل  ألبنائي  »أنقل  للسؤال:  يعود  نبيل  لكن 
لكننا  عانة،  كفر  قريتنا  عن  والقصص  الحكايات 
األرض  هذه  أوالدي،  يسألني  عندما  بالواقع  نصطدم 

من يعيدها لنا؟«.

الفلسطينيين  لالجئين  العودة«  »حق  ويعد 
الفلسطيني– الصراع  تسوية  قضايا  أعقد  من  واحدة 
»حق  منح  بشدة  إسرائيل  وترفض  اإلسرائيلي. 
حال  في  أنه  إلى  مشيرة  للفلسطينيين،  العودة« 

سماحها بعودة جزء من الفلسطينيين فإن هذا يؤشر 
يهودية«. بنهايتها »كدولة 

الالجئين  قضية  فإن  للفلسطينيين،  بالنسبة  ولكن 
المتعاقبة  األجيال  وتناقلت  مركزية،  قضية  تبقى 

وعودها بالعودة، حيث ما زال الكثيرون يقولون إنهم 
في  معينة  شوارع  حتى  أو  مدن  أو  قرى  من  يتحدرون 

فلسطين.
سعى  الماضية،  الخمس  السنوات  مدار  وعلى 

الفلسطينية  المدن  سكان  من  وهو  فحماوي،  بكار 
قرى  تصوير  إلى   1948 العام  إسرائيل  احتلتها  التي 
ومناطق فلسطينية مهجرة ونشرها على صفحته على 
أنحاء  جميع  في  الفلسطينيون  ليتمكن  »فيسبوك«، 

العالم من رؤيتها.
وفي قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ تمكنت 
القوات  وطرد  عليه  السيطرة  من  »حماس«  حركة 
المقيم  عباس  محمود  الفلسطيني  للرئيس  الموالية 
لرؤية  الوحيد  السبيل  هو  اإلنترنت  فإن  اهلل،  رام  في 

الخارجي. العالم 
 30 في  غزة،  قطاع  في  العودة  مسيرات  بدء  ومنذ 
50 فلسطينيًا برصاص  أكثر من  الماضي، قتل  مارس 
الحدود،  عند  احتجاجاتهم  بعد  اإلسرائيليين  الجنود 
الجمعة  ويوم  آخرين.  آالف   7 على  يزيد  ما  جرح  كما 
ذكرى  إلحياء  الفلسطينيون  خصصه  الذي  الماضي، 
جمة،  اقتصادية  مصاعب  من  يعانوه  وما  العمال  عيد 
العشرات  منهم  فلسطيني،   1000 على  يزيد  ما  جرح 

الحي. بالرصاص 
إلى  أيضًا  الكبرى«  العودة  »مسيرة  وتهدف 
قطاع  على  المفروض  اإلسرائيلي  بالحصار  التنديد 
أن  المرجح  ومن  سنوات.  عشر  من  أكثر  منذ  غزة 
أحياء  مع  تتزامن  التي  الجمعة،  غد،  تظاهرات  تكون 
اعتزام  مع  سخونة  األكثر  مايو،   15 في  النكبة  ذكرى 
السياج  إلى  التوجه  الفلسطينيين  من  األلوف  مئات 
ويتهم  االحتالل.  ودولة  غزة  قطاع  بين  الفاصل 
اجتياز  على  بالعمل  الفلسطينيين  اإلسرائيلي  الجيش 
على  الحي  الرصاص  إلطالق  يدفعهم  ما  وهو  السياج 
عديدة  فيديوهات  ولكن  السلميين.  المتظاهرين 
الحي  الرصاص  يطلقون  االحتالل  جنود  أن  أظهرت 
دون حساب، بما في ذلك على أطفال وصحفيين كانوا 
بعيدين تمامًا عن السياج.وال تعرف الفتاة شيماء عابد 
ولكنها تحمل  عامًا( في حياتها سوى قطاع غزة،   16(
كيلومترًا   19 تبعد  التي  الجية،  في  جدها  بيت  مفتاح 
شمال القطاع، التي هجرت من سكانها في حرب العام 

.1948
الجية  عن  يخبرنا  أن  يحب  )جدي(  »كان  وتقول: 
دافئًا  كان  الذي  ومنزلنا  بالزراعة،  والعمل  وصداقاته 
»هذا  وتضيف:  الصيف«.  في  الجو  ولطيف  الشتاء  في 

المفتاح أورثه جدي لنا. سنعود يومًا لمنزله«.

شارك ثلث الناخبين المسجلين فقط في االنتخابات البلدية في تونس 
األحد، على الرغم من أنها األولى منذ ثورة 2011، مما يمثل نسبة عزوف 
وجهها  رفض  ورسالة  الناشئة  الديمقراطية  مسار  في  فارقة  بدت  قياسية 

الشباب إلى السياسيين.
بـ»صدمة  الرئيس  خبرها  اإلثنين  اليومية  »الشروق«  جريدة  وعنونت 
المقاطعة«، مبينة أن الناخبين كانوا مستائين من االنتخابات بالرغم من 
أهميتها في المسار الديمقراطي للبلد الوحيد الذي نجا من تداعيات الربيع 

العربي.
»نسبة  إن  مقال  في  بالفرنسية  الناطقة  »البراس«  جريدة  وقالت 
المشاركة يوم 6 مايو ستبقى من دون شك نقطة سوداء، ولكن لن تعرقل 

مسار الديمقراطية«.
ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات النتائج خالل 
»النهضة«  حزب  فوز  للرأي  استطالعات  ورجحت  القادمة.  القليلة  األيام 
أقرّ  األصوات، في حين  األكبر من  النسبة  العاصمة وجمع  تونس  ببلدية 

حزب »نداء تونس« بحصوله على المرتبة الثانية.
بلغت  اإلجمالية  المشاركة  نسبة  أن  األحد  االنتخابات  هيئة  وأعلنت 
 1,8 واقترع   ،26% حدود  في  مشاركة  نسبة  العاصمة  وسجلت   ،33,7%

مليون تونسي من مجموع 5,3 ماليين مسجل.
المشاركة  نسبة  فإن  جاللية،  نسرين  السياسية  المحللة  تقدير  وفي 
الطبقة  لتنبيه  واضحة  ورسالة  عقابي  »عزوف  بمثابة  هي  الضعيفة 

السياسية«.
مشاكل  يواجهون  التونسيون  يزال  ال  الثورة،  من  سنوات  سبع  وبعد 

اقتصادية وملفات فساد وارتفاعًا لألسعار أثرت على حياتهم اليومية.
صحيحة  كانت  االنتخابات  للديمقراطية،  فشاًل  »ليس  جاللية:  وتقول 
وشفافة ودون خروقات كبيرة«. وقال رئيس هيئة االنتخابات، محمد التليلي 
المنصري »المهم أننا أجرينا االنتخابات، هي لحظة تاريخية لتونس«. وفي 

ما يتعلق بالعزوف، قال »سننجز األفضل في المرة القادمة«.
وأثرت المصادقة المتأخرة على القانون الجديد للمجالس المحلية على 

االنتخابات، خصوصًا أن البرلمان أقره مع انطالق الحمالت الحزبية.
»عقاب«

عقابًا  كان  االقتراع  أن  السياسية  األحزاب  مسؤولي  من  عدد  وقدّر 
»الجبهة  حزب  رئيس  وقال  البالد.  في  المتحالفين  الرئيسيين  للحزبين 
الشعبية« )تكتل أحزاب يسارية( حمة الهمامي »هذا العزوف يمثل نوعًا من 
العقاب لالئتالف الحاكم النداء والنهضة الذي صعد إلى الحكم وقدم وعودًا 

ولم ينجز أي وعد خصوصًا بالنسبة للشباب«.
الطبوبي:  الدين  نور  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  لرئيس  وبالنسبة 

»التونسيون غاضبون من كل السياسيين«.
وعرفت تونس تداول تسع حكومات على السلطة خالل سبع سنوات، ولم 
تتمكن من إيجاد حلول للبطالة المقدرة في حدود %15 والتضخم الذي بلغ 
تأثير  الحزبية،  التسويات  إلى  الصعوبات باإلضافة  %7,7. وكان لكل هذه 

على الناخبين.
التوافق  استراتيجية  تدعم  االنتخابات  نتائج  أن  النهضة«  »حزب  وأكد 
مع حزب »نداء تونس« التي تم انتهاجها في تونس منذ انتخابات 2014. 
أن  األحد  الخميري  عماد  »النهضة«  حزب  باسم  الرسمي  الناطق  وأكد 

»انتصار النهضة والنداء، بغض النظر عن النتائج سيظل قائمًا«.
وأعلنت شركة استطالع عن تقدم طفيف لحزب »النهضة« )%27( مقابل 
المستقلة  القوائم  مجموع  حصلت  حين  في   ،)22%( تونس«  »نداء  حزب 

على %28. ولم تؤّكد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات هذه األرقام بعد.
ومن المنتظر أن تفوز سعاد عبدالرحيم )53 عامًا(، الطبيبة الصيدالنية 
وعضو المكتب السياسي في حركة النهضة برئاسة بلدية تونس، لتكون 

أول امرأة تتولى هذا المنصب عبر االنتخابات.
وأمام المنتخَبين في المجالس البلدية مهلة زمنية إلى حدود منتصف 

يونيو المقبل لتحديد رؤساء المجالس الذين انتخبوا األحد.

<    فلسطينيون يشاركون في احتجاجات على حدود قطاع غزة 

الحريري يقر بخسارته وإعادة تشكيل الخريطة السياسية في لبنان

صواريخ تل أبيب تقتل مسلحني موالني للنظام غالبيتهم إيرانيون 

السورية،  األراضي  على  إسرائيلية  تصعيدية  خطوة  في 
نصفهم  السوري،  النظام  لقوات  مواليًا  مقاتاًل   15 قتل 
»اإلسرائيلي«  الصاروخي  القصف  جراء  اإليرانيين  من 
وفق  دمشق،  ريف  في  الكسوة  منطقة  استهدف  الذي 

حصيلة أخيرة للمرصد السوري لحقوق اإلنسان.
بحسب  »اإلسرائيلي«،  الصاروخي  القصف  وطال 
اإليراني  الثوري  المرصد، مستودع أسلحة يعود للحرس 

في منطقة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.
الدفاعات  بأن  بدوره  أفاد  الرسمي  اإلعالم  أن  إال 
في  إسرائيليين«  »صاروخين  دمرت  السورية  الجوية 
قال  فيديو  ينشر صورًا وشريط  أن  قبل  الكسوة  منطقة 

إنها لحريق ناجم عن إسقاط الصاروخين.
إن  الرحمن،  عبد  رامي  السوري،  المرصد  مدير  وقال 
15 مقاتاًل  حصيلة القتلى بلغت جراء القصف الصاروخي 
الثوري  الحرس  من  عناصر  ثمانية  هم  للنظام،  مواليًا 

اإليراني وآخرون من جنسيات غير سورية.
تسعة  بمقتل  أولية،  في حصيلة  أفاد،  المرصد  وكان 

مقاتلين من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.
عن  )سانا(  الرسمية  السورية  األنباء  وكالة  ونقلت 
جراء  قتال  وزوجته  رجل  هما  مدنيين  أن  طبي  مصدر 
العدوان  لصواريخ  التصدي  عن  الناجم  »االنفجار 

اإلسرائيلي«.
فيها  تستهدف  التي  األولى  المرة  ليست  وهي 
ديسمبر  في  استهدف،  إسرائيلي  قصف  وكان  الكسوة. 
مستودع  بينها  المنطقة،  في  عسكرية  مواقع  الماضي، 

أسلحة.

قصفت   ،2011 في  سورية  في  النزاع  بدء  ومنذ 
أخرى  أو  السوري  للجيش  أهدافًا عسكرية  إسرائيل مرارًا 

لحزب اهلل في سورية.
وقتل 26 مسلحًا مواليًا للنظام السوري، غالبيتهم من 
اإليرانيين، جراء ضربات صاروخية استهدفت  المقاتلين 
في نهاية أبريل قواعد عسكرية تابعة لقوات النظام في 

إسرائيل  تكون  أن  المرصد  رجح  البالد،  وشمال  وسط 
مسؤولة عنها.

الطيران  أبريل  من  التاسع  في  دمشق  واتهمت 
وسط  في  العسكري  تيفور  مطار  باستهداف  اإلسرائيلي 

البالد، ما تسبب بمقتل سبعة إيرانيين.
على  قصير  وقت  بعد  الثالثاء،  مساء  القصف،  وجاء 

إعالن الجيش اإلسرائيلي أنه طلب من السلطات المحلية 
المضادة  المالجئ  تفتح  أن  المحتلة  الجوالن  في هضبة 
للصواريخ وتحضرها بسبب »أنشطة غير مألوفة للقوات 
اإليرانية في سورية« في الجهة األخرى من خط الهدنة.
منظومات  نشر  »تم  إنه  اإلسرائيلي  الجيش  وقال 
استنفار  حالة  في  اإلسرائيلية  القوات  أن  كما  دفاعية، 

قصوى في مواجهة خطر هجوم«.
آخرون  وُأصيب  شخصان  قتل  متصل  سياق  وفي 
دمشق،  في  منطقتين  استهدفا  انفجارين  جراء  بجروح 
تقارير  وسط  السوري،  الرسمي  التلفزيون  أفاد  ما  وفق 
متضاربة عما إذا كان »االعتداء« األكبر ناجمًا عن عبوة 

ناسفة أو قذيفة.
»ارتقاء  عاجل  شريط  في  السوري  التلفزيون  وأورد 
شهيدين وإصابة 14 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على 
برج دمشق )في ساحة المرجة في وسط دمشق( وساحة 

الميسات« في شمال شرق العاصمة.
انفجار  عن  البداية  في  الرسمي  التلفزيون  وتحدث 
أن  قبل  الميسات  ساحة  في  سيارة  داخل  ناسفة  عبوة 
المنطقة. ولم  يرجح الحقًا سقوط قذيفة صاروخية على 
كان  إذا  ما  تحديد  من  أيضًا  المنطقة  سكان  يتمكن 
واستهدفت  قذيفة.  أو  عبوة  تفجير  عن  ناتجًا  الحادث 

قذيفة أخرى ساحة المرجة في وسط دمشق.
إيران  بين  شديدًا  توترًا  السورية  الجبهة  وتشهد 
وحزب اهلل من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية. ولطالما 
وجودها  بترسيخ  إليران  تسمح  لن  أنها  إسرائيل  كررت 

العسكري في سورية.
وال تزال سورية وإسرائيل رسميًا في حالة حرب رغم 
بالمجمل طوال  الجوالن بقي هادئًا  الهدنة في  أن خط 

عقود حتى اندالع النزاع في العام 2011.

حققها  التي  النتائج  بعد  اهلل  يسعى حزب 
اللبنانية والتي عززت  النيابية  في االنتخابات 
إلى  السياسي،  الصعيد  على  وموقعه  نفوذه 
كان  لطالما  الذي  سالحه  »شرعية«  تكريس 

موضع جدل بين الفرقاء اللبنانيين.
وبعد انقطاع طويل، جرت األحد االنتخابات 
التشريعية األولى في لبنان منذ العام 2009، 
كبيرة  مجموعات  أربع  فوز  نتائجها  لتظهر 
حزب  رأسه  وعلى  الشيعي«،  »الثنائي  أبرزها 
اهلل المدعوم من إيران وحليف دمشق ومعه 
حركة أمل بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري، 
الحكومة  رئيس  لتيار  ملحوظ  تراجع  مقابل 

سعد الحريري الذي تدعمه السعودية.
للشرق  كارنيغي  مركز  مديرة  وتقول 
األوسط مهى يحيى إن »فوز حزب اهلل يقوي 
بفرض  له  سيسمح  إذ   )...( نفوذه  بالتأكيد 
شروط أفضل لتكريس دوره ودور سالحه في 
المرحلة المقبلة ليس فقط في لبنان بل في 

المنطقة كافة«.
وبخالف ميليشيات الحرب األهلية اللبنانية 
)1975-1990(، لم يتم نزع سالح حزب اهلل 
بل يتمسك به بحجة مقاومة إسرائيل، بينما 
للضغط  يستخدمه  أنه  خصومه  عليه  يأخذ 

على الحياة السياسية والتفرد بالقرار.
حزب  أثبت  الماضية،  السنوات  وطوال 
وعسكرية  كقوة سياسية  تدريجيًا  نفسه  اهلل 
على الصعيدين اإلقليمي والمحلي. ويتخطى 
في  أساسيًا  العبًا  يُعد  إذ  لبنان،  اليوم  دوره 
باليمن، ويراه كثيرون  والعراق مرورًا  سورية 
يثير  ما  األول،  داعمه  إيران،  لتوسع  وسيلة 

األبرز.  اإلقليمي  خصمها  الرياض،  غضب 
وسارع األمين العام لحزب اهلل حسن نصراهلل 
اإلثنين إلى إعالن »انتصار سياسي ومعنوي«، 
الجديد  النيابي  المجلس  »تركيب  أن  معتبرًا 
يشكل ضمانة وقوة كبيرة لحماية هذا الخيار 
المعادلة  ولحماية  االستراتيجي  )المقاومة( 

الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة«.
ويتمسك حزب اهلل بهذه المعادلة إلضفاء 
شرعية شعبية ورسمية على سالحه، وطالما 
إدراجها  على  الماضية  السنوات  خالل  أصر 
في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، ما 

تسبب بأزمات سياسية عميقة.
وأشادت إيران بـ»انتصار« حزب اهلل »خالفًا 
السعودية«.  ومؤامرات  الصهاينة  لمزاعم 
وقالت على لسان علي أكبر واليتي، مستشار 
المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية، إن أحد 
اإلرهابيين«  أمام  سورية  »دعم  هو  أسبابه 
الحرب  في  اهلل  حزب  مشاركة  إلى  إشارة  في 
»جاء  كما  النظام،  قوات  جانب  إلى  السورية 
اللبنانية  العسكرية  لالنتصارات  استكمااًل 
الكيان  مواجهة  في  اهلل  حزب  بقيادة 

الصهيوني«.

»حق الفيتو«
ويقول الباحث في معهد العالقات الدولية 
واالستراتيجية كريم بيطار إن »قضية سالح 
دائرة  إلى  األرجح  على  تعود  لن  اهلل  حزب 
»حتى  مضيًفا  لبنان«،  في  السياسي  النقاش 
سّلموا  الحريري  سعد  مثل  اهلل  حزب  خصوم 

إلى حدّ ما باألمر الواقع«.
التي  المقاعد  ثلث  بخسارة  إقراره  وبعد 
اعتبر  البرلمان،  في  السياسي  لتياره  كانت 
الحريري أن مصلحة البالد ليست في الدخول 

قضية  إن  وقال  اهلل.  حزب  مع  مواجهة  في 
السالح »موضوع إقليمي«أساسًا.

الحريري  شعبية  تراجع  البعض  ويعزو 
السنوات  خالل  بها  قام  التي  التنازالت  إلى 

الماضية لصالح حزب اهلل.
التحالفات«  »شبكة  أن  بيطار  ويوضح 
التي سيقيمها حزب اهلل في البرلمان الجديد 
»تضمن له حق الفيتو الضمني على القضايا 
الكبرى«، معتبرًا أن »ترسانته العسكرية لن 

تخضع مجددًا للمساءلة«.
واضحة  غالبية  الرسمية  النتائج  تفرز  ولم 

حزب  مجموعة  إلى  وباإلضافة  البرلمان.  في 
المستقبل،  تيار  كتل  هناك  أمل،  حركة  اهلل- 
والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس 
بقيادة  اللبنانية  القوات  وحزب  عون،  ميشال 
سمير جعجع الذي ضاعف تقريبًا عدد مقاعده.
المستقلين  من  به  بأس  ال  عدد  وحصد 
واألحزاب الصغيرة مقاعد في البرلمان، ومن 
في  هؤالء  من  كبير  قسم  يدخل  أن  المتوقع 

تحالفات مع المجموعات األربع الكبيرة.
لكن في حال أبقى حزب اهلل على تحالفه مع 
التيار الوطني الحر، فإن هذا الفريق سيحصد 

 ،2005 البرلمانية للمرة األولى منذ  الغالبية 
عام خروج الجيش السوري من لبنان. ويقول 
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية 
بالتيار  يتعلق  »األمر  سالمة  عماد  األميركية 
العوني. إذا ثبّت هذا التيار تحالفاته مع حزب 
اهلل وانساق لتوجهات حزب اهلل فنحن نتكلم 

عن غالبية ساحقة لهذا التحالف«.

حصة حكومية أكبر
ومنذ انتخابه رئيسًا في العام 2016، إثر 
تسوية أتت بالحريري رئيسًا للحكومة، يقدم 
واحدة من  على مسافة  أنه  على  نفسه  عون 
كل الفرقاء. لكنه ال يزال يدافع عن سالح حزب 
يفك  لم  الحريري،  مع  تفاهمه  وبرغم  اهلل. 

تياره التحالف مع حزب اهلل.
الجميع  مصلحة  من  إن  سالمة  ويقول 
الحريري رئيسًا للحكومة »كونه  اإلبقاء على 
يحظى بتأييد وثقة عربية وأوروبية وأميركية، 
وبهذه الطريقة يضمن لبنان استمرار الدعم 

االقتصادي« له.
رئيسًا  محللين،  وفق  الحريري،  وسيكون 
اهلل  حزب  يحظى  أن  المرجح  من  لحكومة 

بحقائب أكبر فيها.
لحزب  األساسية  »القضية  ويوضح سالمة 
في  مواقع  ضمان  هو  اليوم  لبنان  في  اهلل 
الحكومة تحمي حركته السياسية والعسكرية 
من دون أي إزعاج« ليس في لبنان فقط بل 

على صعيد المنطقة بداية من سورية.
»بحصة  قوله،  وفق  اهلل،  حزب  وسيطالب 
أكبر في الحكومة ولن يقبل بدور غير أساسي، 
)...( بحيث  الوزاري  البيان  كما بتعديالت في 
حماية  تضمن  الجديدة  الحكومة  هذه  أن 

سالحه«.

عزوف عقابي في االنتخابات 
البلدية  األولى في تونس

حزب الله الفائز األكبر في االنتخابات

مواجهات دموية متوقعة في غزة



اقتصاد

كالم في األرقام

استثمارات بنك إعادة اإلعمار 
والتنمية األوروبي في العام 2017.

قالوا
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 اقتصاد جديد ملنطقة 
الشرق األوسط

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.3564دوالر أميركي
1.6056يورو

1.8342الجنية االسترليني
0.3617الريال السعودي
0.3693درهم إماراتي

0.2127االيوان الصيني

2018 9 مايو  األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي 

ـ رباح أرزقي، جزائري – فرنسي كبير االقتصاديين في منطقة* 
وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا*

أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  تمتلك 
الرقمي،  المستقبل  إلى  للقفز  الالزمة  مات  المُقوِّ كل 
على  الحاصلين  الشباب  من  سكانها  من  كبيرة  فشريحة 
تعليم جيد ويجيدون استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات 
المزيج  هذا  وينطوي  واسع.  نطاق  على  المحمول  الهاتف 
في  الوظائف  وخلق  للنمو  كمحرِّك  هائلة  إمكانات  على 

المستقبل. ولكن هل هو حقًا كذلك؟
المنطقة  في  التنمية  محرك  –وهو  العام  اإلنفاق  إن 
التاريخ- قد بلغ أقصى حدوده. ولم يعد بمقدور  على مر 
خريجي  من  المتزايدة  األعــداد  استيعاب  العام  القطاع 
الجامعات، وتواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
اآلن واحدًا من أعلى معدالت البطالة في صفوف الشباب 

في العالم.
ر االقتصاد الرقمي بمسار جديد نحو المستقبل،  ويُبشِّ
عقبات  الشباب  ويواجه  األولى،  مراحله  في  يزال  ال  لكنه 
في استخدام التكنولوجيا استخدامًا منتجًا. ومع أن شبكة 
أرجاء  في  االنتشار  واسعة  المحمولة  واألجهزة  اإلنترنت 
المنطقة، فإنها تُستخدَم في الوقت الحالي في الوصول 
مشروعات  إطالق  في  ال  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى 

أعمال جديدة.
ولكن تلوح في األفق كوادر واعدة. على سبيل المثال، 
كمشروع  والتوصيل  النقل  لخدمات  كريم  تطبيق  بدأ 
آالف  توفر  دوالر  مليار  بقيمة  شركة  اآلن  وأصبح  ناشئ، 

الشرق  منطقة  أنحاء  في  مدينة   80 في  الوظائف 
األوسط وشمال أفريقيا وفي باكستان وتركيا.

الجديدة  الرقمية  الوظائف  منصات  وتربط 
األعمال،  وأرباب  الباحثين عن وظائف  بالفعل بين 
أنشطة  وحاضنات  المهني،  التدريب  وتــقــدم 
اآلن  التحدي  ويكمن  الناشئة.  والشركات  األعمال 
في تهيئة الظروف المواتية لهذه الكوادر المبشرة 

كي تنمو وتتكاثر.
دول  تصبح  أن  هي  األولى  األساسية  والخطوة 
هذه المنطقة »مجتمعات تعلُّم«، وهو تعبير صاغه 
عالم االقتصاد الحائز جائزة نوبل جوزيف إستغليتز 
ي فيها تبادل المعارف إلى  لوصف الدول التي يُؤدِّ

تعزيز االبتكار واإلبداع.
وبالنسبة للشباب في المنطقة، أصبحت مناهج 
أغلب  في  األمل  وخيبة  لإلحباط  مصدرًا  التعليم 

األحيان وليس سبياًل إلى التقدم والرقي.
الفرق  الــمــهــارات«-وهــي  »عـــالوة  لمفهوم  ووفــقــًا 
المهرة،  غير  والعمال  المهرة  العمال  بين  األجــور  في 
ــروض أن  ــف ــم ال مـــن 
مستوى  ــادة  زي تــؤدي 
العلمي  الــتــحــصــيــل 
ــادة  ــى زيـ لــلــطــالــب إلـ
ــور  أج ذات  ــوظــائــف  ال
األعلى واألكثر استقرارًا.

المنطقة  في  ولكن 
يحدث العكس، فاحتمال 
ــجــي  ــام خــري ــمـ ــضـ انـ
صفوف  إلــى  الجامعات 
العاطلين عن العمل يزداد 
بدرجة كبيرة عما هو الحال للعمال الذين لم يحصلوا إال 

على تعليم أساسي.
الشباب  مصلحة  على  سلبًا  يؤثران  عامالن  وثمة 
تستهدف  زالت  ما  المدارس  أن  هو  األول  المنطقة.  في 
وهو  الكبيرة،  العامة  القطاعات  إلى  الخريجين  توصيل 
الرياضيات  مثل  مجاالت  على  أقل  تركيزها  أن  يعني  ما 
لة  المترهِّ العامة  القطاعات  أن  هو  والثاني  والعلوم. 
هذه  غير  في  سيكون  ــذي  ال الــخــاص،  القطاع  تزاحم 
المهارات  عالية  وظائف  لتهيئة  أكبر  مصدرًا  األوضــاع 

ومرتفعة األجور.
ذوي  عمال  إلى  سيحتاج  المستقبل  اقتصاد  ألن  ونظرًا 
مهارات تقنية، يجب إعادة توجيه المناهج التعليمية نحو 
والرياضيات(،  والهندسة  والتكنولوجيا  )العلوم  مواضيع 
أرباب  لها  يُفضِّ التي  االجتماعية  الدراسات  عن  وبعيدًا 

أعمال القطاع العام منذ وقت طويل.
التعليمية  النُُظم  ز  تُركِّ أن  يجب  ذلك،  على  وعالوًة 
ل  وتحمُّ االبتكار  على  االنفتاح  من  مزيد  تشجيع  على 
تولَّدت  التي  االتجاهات  عن  مهم  ل  تحوُّ في  المخاطر، 
وجه  وعلى  العام.  القطاع  في  المحسوبية  نظام  ظل  في 
القائم  التعلُّم«  »مجتمع  نحو  ه  التوجُّ سيتطلَّب  التحديد، 
التفكير  في  مهاراتهم  الطالب  يشحذ  أن  االبتكار  على 

النقدي واإلدارة في إطار ترتيبات عمل تعاونية.
الرقمي  االقتصاد  سيحتاج  المهارات،  إلى  وباإلضافة 
مُتطلَّب  الترابط  وتحقيق  تقنية.  تحتية  بنية  إلى  أيضًا 
المحمولة  الهواتف  خدمات  تقديم  متطلبات  من  أساسي 
اإللكترونية،  التجارة  مجاالت  في  الجديدة  والرقمية 
وهي  والتمويل،  الصحية،  والرعاية  المهني،  والتدريب 
لمستويات  كبير  تعزيز  إلى  جميعًا  تــؤدي  قد  مجاالت 
التركيز  المنطقة  دول  على  يجب  ولذلك،  العامة.  الرفاهة 
النطاق  ذات  اإلنترنت  خدمات  إلى  الوصول  تيسير  على 

العريض.
واإلنترنت  للتعليم  تحتية  بنية  ــود  وج يتيح  وقــد 
هة نحو االستخدام المنتج إرساء األساس القتصاد  المُوجَّ
جديد. ولكن تحقيق نمو مستدام في المنطقة سيتطلَّب 
الرقمي  االقتصاد  المالية. ويعتمد  األنظمة  أيضًا تحسين 
على أنظمة دفع ليس من السهل استخدامها وغير متاحة 

على نطاق واسع، لكنها جديرة بالثقة.
إلعداد  نهجًا  تضع  أن  الحكومات  على  يجب  وأخيرًا، 
أن  ريب  وال  االبتكار.  على  ع  يُشجِّ التنظيمية  اللوائح 
أمر ضروري،  المالية  األنظمة  الثقة، وال سيما في  تحقيق 

لكن اللوائح التنظيمية يجب أن تكون متوازنة.
االقتصاد  يتيحها  التي  الفرص  اغتنام  وسيتطلَّب 
واضعي  على  وسيتعين  كبيرة.  دفعة  للمنطقة  الرقمي 
الوقت  وفي  الجبهات،  من  العديد  على  العمل  السياسات 
المتاحة.  األدوات  لكل  استخدام  أفضل  ضمان  نفسه 
وكلما بادروا باتخاذ هذه الخطوات، زاد احتمال أن يتغلَّب 
شباب اليوم على اإلقصاء االقتصادي، وأن يغتنموا المزيد 

من الفرص إلطالق اإلمكانات الكامنة لهم وللمنطقة.

ألن اقتصاد املستقبل سيحتاج إلى عمال 
ذوي مهارات تقنية، يجب إعادة توجيه 
املناهج التعليمية نحو مواضيع العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

مقرًا  أبوظبي  من  تتخذ  التي  »إيرينا«،  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  أعلنت 
لها، أن قطاع الطاقة المتجددة الذي يزداد نموه أوجد 500 ألف وظيفة جديدة العام 

الماضي ليتخطى بذلك عتبة 10 ماليين للمرة األولى.
أكثر  الذي يشكل  النظيفة  الطاقة  أن قطاع  السنوي  تقريرها  »إيرينا« في  وأفادت 
العام  10.3 ماليين شخص بحلول نهاية  العالمية وظف  الطاقة  %18 من مزيج  من 
2017، بما في ذلك مصانع للطاقة الكهرومائية، وهي زيادة بنسبة %5.3 عن العام 

السابق.
تأتي  وألمانيا  والهند  المتحدة  والواليات  والبرازيل  الصين  أن  التقرير  وذكر 
الوظائف في  %70 من  بخلق  المجال، حيث ساهمت  العالم في هذا  دول  في طليعة 

القطاع.
وأوضحت الدراسة أن العدد اإلجمالي للوظائف زاد بنسبة %47 عن العام 2012، 

مع تركز أكثر من %60 منها في آسيا، وتحديدًا في الصين.

»الطاقة املتجددة« توظف 10 ماليني شخص حول العالم

10
مليارات يورو

رباح أرزقي  وحافظ غانم*
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»من غير المقبول أن تضع 
الواليات المتحدة نفسها في 
مكانة شرطي اقتصادي 
للعالم«، في إشارة 
إلى قرار ترامب إلغاء 
االتفاق النووي واستئناف 
العقوبات على إيران.

وزير االقتصاد الفرنسي 
برونو لومير

< جانب من الحضور في المؤتمر الدولي إلعادة إعمار مدينة بنغازي 

< عامل فى أحد منشآت حقل بارس النفطي في إيران  

<  المتحدثون في اليوم األول للمؤتمر الدولي إلعادة إعمار مدينة بنغازي 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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شركات عاملية ومستثمرون: فرص واعدة في إعمار بنغازي

المحدودة  »كامسي«  شركات  مجموعة  ممثل  لكن 
لإلنشاءات الصينية، جو شنك باو، يقول : الشئ األهم هو 
روح مدينة بنغازي، نفخر بأن تكون شركتنا جزًءا من إعادة 

األعمار.
قارة  في  فروع   10 تمتلك  التي  »كامسي«  واستكملت 

إفريقيا، نحو 100 مشروع في مختلف أنحاء العالم.
إعادة  في  لشركته  رئيسيًا  دورًا  بــاو،  شنك  ويتوقع 
يشمل  الصين  في  إسكان  مشروع  »نفذنا  مضيًفا  اإلعمار، 
السرعة  وبهذه  سنوات،   3 خالل  سكنية  وحــدة  ألف   40

سنستطيع مساعدة أهالي بنغازي«.
آر«  »أي  شركة  من  أميركي  وفد  زار  األثناء  هذه  في 
والنظر  بها،  لحقت  التي  األضــرار  على  لإلطالع  بنغازي 
األميركية  الشركة  خبرة  من  االستفادة  إمكانية  في 
للمشروعات  التنفيذ  أعمال  في  واالستشارات  لإلنشاءات 
من  أكثر  في  شركة   »12« تحتها  تندرج  والتي  الكبرى، 

بأكملها«،  وليبيا  بنغازي  إعمار  رؤيتنا إلعادة  ونقدم  بنغازي، 
ويضيف »نمتلك استراتيجية بعيدة المدى للعمل في ليبيا«.

أن  بل  االنــشــاءات،  مجال  عند  االستثمارات  تتوقف  وال 
المفضلة  االستثمارية  الوجهات  إحدى  تبدو  التدوير  إعادة 
في مدينة بنغازي، ويقول مدير قسم المبيعات لشركة إعادة 
تدوير القمامة، آآلن كلسترالي، »وجودنا فرصة لالستثمار في 

بنغازي، ونقدم كل دعمنا وجهدنا إلعادة إعمار بنغازي«.
إذ  الهامة،  التحديات  كأحد  اإلعمار  إعادة  تمويل  ويبدو 
ودوره  القانوني  المحور  الى  البحثية  األوراق  بعض  تطرقت 
في إعادة اإلعمار بعدد من الطرق ومصادر التمويل المتاحة 
والتصميم الشامل ورؤية بعض الهيئات في المساهمة في 

إعادة إعمار بنغازي .
وتناولت إحدى الورقات مشروع »مارشال« إلعادة اإلعمار 
األذرع  االقتصادية عن  األذرع  في فصل كل  يتلخص  الذي 

السياسية على أسس القوى السياسية .

الجنوبيّة. العالم كالصين، وكوريا  دولة حول 
في  فارقة  نتائج  إلى  المؤتمر  لهذا  المنظمون  ويتطلع 
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  رئيس  يقول  إذ  اإلعمار،  إعادة 
العمروني،  صالح  المهندس  بنغازي  مدينة  إعمار  إعــادة 
معركة  عن  أهمية  تقل  ال  بنغازي  إعمار  إعــادة  »معركة 

التحرير«.
مدينة  إعمار  إلعادة  الدولي  والمعرض  المؤتمر  وكان 
من  عدد  بحضور  الماضي  السبت  أعماله  افتتح  بنغازي، 
واألجهزة  الهيئات  والوزراء ورؤساء  النواب  أعضاء مجلس 

المؤقتة. بالحكومة  واإلدارية  التنفيذية 
ورؤســاء  بنغازي  بلدية  عميد  المؤتمر،  حضر  كما 
دوليون  أعمال  ــال  ورج البحثية  والمراكز  الجامعات 
وخــبــراء  الــمــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات  ومــحــلــيــون 
الرسمية  الصفحة  صادرعن  بيان  بحسب  وأكاديميون، 

بنغازي.  لبلدية 

المشاركة  في  رغبتها  عن  كبرى  عالمية  عبّـرت شركات 
استثمارية  باعتبارها فرصة  بنغازي،  إعمار مدينة  إعادة  في 
خالل  وذلك  ليبيا،  إعمار  إعادة  نحو  الطريق  تفتح  واعدة 
فعاليات المؤتمر الدولي إلعادة إعمار مدينة بنغازي والتي 

بدأت السبت الماضي ولمدة 3 أيام.
تقديم  نحو  هامة  خطوة  المؤتمر  إن  مراقبون،  ويقول 
الخبراء  تالقي  خــالل  من  المدينة  إعمار  إلعــادة  ــة  رؤي
مع  المستدامة  والتنمية  اإلعمار  مجاالت  في  والمختصين 
األعمال  ورجال  بالدولة  والقطاعات  والهيئات  المؤسسات 
والخبراء  المدني  المجتمع  والمحليين ومؤسسات  الدوليين 

واإلكاديميين.
والمعرض  الدولي  للمؤتمر  اإلعالمية  اللجنة  وقالت 
الحدث  »هذا  نجاح  إن  بيان  في  بنغازي،  إلعمار  المصاحب 
الهام والكبير لمدينة بنغازي أعطى انطباعًا دوليًا وعالميًا 

بأن بنغازي مدينة األمن والسالم«.
بريطانيا،  أميركا،  منها  دول  عدة  المؤتمر  في  وشــارك 
ومصر،  البرتغال،  اليونان،  ألمانيا،  إيطاليا،  المغرب،  تونس، 
ونيوزيلندا،  والصين،  وفلسطين،  ــودان،  ــس وال وبنين، 

وسويسرا، والكويت، وبلغاريا.
االستشارية  »شويوسلف«  شركة  مؤسسة  ممثل  واعتبر 
اإليطالية، لوكا برجالي، إن انعقاد المؤتمر والمعرض يعطي 
داللة على أن بنغازي »مدينة آمنة في الوقت الحالي«، مشيرًا 
الالزمة  بالمتطلبات  التعريف  في  ساهم  »المعرض  أن  إلى 

إلعادة إعمار المدينة«
للحكومة  قدمتها  مذكرة  مسوّدة  عن  برجالي  ويكشف 
اإليطالية بشأن إعادة إعمار بنغازي في العام 2016، موضحًا 
من  أفضل  بنغازي  في  مدمر  مبنى   6000 إصالح  إعادة  أن 

إعادة بنائها بشكل كامل، إذ يوفر األموال وجهود اإلعمار.
تنفيذيًا  مديرًا  يعمل  ــذي  ال آكليسس،  فنكالش  أمــا 
لمجموعة شركات إنشاء يونانية فى الشرق األوسط، فيقول 
»لدينا مكتب موجود في ليبيا، وهذه زيارتي الثانية لي إلى 

بنغازي - الوسط

القاهرة – ترجمة: هبة هشام

رسالة »أمن واستقرار« خالل المؤتمر والمعرض الدولي:

محللون: أسعار النفط إلى 80 دوالرًا مع تطبيق العقوبات األميركية ضد إيران

ترامب: أمام مشتري الخام اإليراني 6 أشهر لخفض 
مشترياتهم  أو مواجهة »عقوبات قوية«

العقوبات تنقسم إلى مرحلتين األولى 6 أغسطس والثانية في 4 نوفمبر

من المتوقع استمرار الصين والهند 
وتركيا في شراء الخام اإليراني 

واليابان ستسعى للحصول على استثناء

دونالد  األميركي  الرئيس  ــالن  إلع كــان 
مع  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  قراره  ترامب 
ضدها،  األميركية  العقوبات  واستئناف  إيران 
إذ  العالمية،  النفط  أســواق  في  كبير  صدى 
في  األعلى  المستوى  إلى  الخام  أسعار  ارتفعت 

ثالث سنوات.
تحدثت  األميركي،  للقرار  مباشر  تأثير  وفي 
تأرجح  عــن  األميركية  »بــلــومــبــرغ«  شبكة 
لتستقر  اإلعالن  من  ساعات  بعد  الخام  أسعار 
جديد  من  ترتفع  أن  قبل  الثالثاء،  منخفضة، 
في  مستوى  أعلى  إلى  األربعاء  تعامالت  خالل 
»عدم  حالة  يعكس  ما  وهــو  ســنــوات،  ثــالث 

األسواق«. تعاني منها  يقين 
ارتفاعًا ملحوظًا في  لكن أسعار الخام شهدت 
إذ تجاوز سعر خام غرب  األربعاء،  تعامالت أمس 
للبرميل،  دوالرًا   71 حاجز  األميركي  تكساس 
فيما  ولندن،  نيويورك  في   3.1% بنسبة  مرتفعًا 
جرى تداول »توتال« مرتفعًا %59 فوق متوسط 
يوليو  تسوية  برنت  خام  وارتفع  يوم.  الـــ100 
للبرميل  دوالر   77.20 إلى  ليصل   3.1% بنسبة 
إلى  اآلجلة  العقود  تراجعت  أن  بعد  لندن،  في 

74.85 دوالر، الثالثاء.
عقود  ارتفعت  شنغهاي،  تعامالت  وفــي 
للبرميل،  يوانًا   465 إلى   1.3% سبتمبر  تسليم 
في  التوالي،  على  الثالث  لليوم  ارتفاع  في 
26 مارس الماضي. التعامالت هي األعلى منذ 

بإعالن  األمــيــركــي  الــرئــيــس  يكتف  ــم  ول
وجه  لكنه  الــنــووي،  االتــفــاق  من  االنسحاب 
بأن  اإليراني  النفط  مشتري  إلى  تهديدًا  أيضًا 
من  مشترياتهم  لخفض  أشهر  ستة  أمامهم 

الخام، أو مواجهة »عقوبات قوية«.
ستيفن  األميركي،  الخزانة  وزيــر  ــح  وأوض
مبيعات  تخفيض  هو  »الهدف  أن  منوشين، 
خاصة  استثناءات  وعرض  النفط،  من  إيــران 
بخفض  تقوم  التي  للدول  فقط  العقوبات  من 

إيران«. من  مشترياتها 
لالنسحاب  الــكــامــل  الــتــأثــيــر  أن  ــم  ورغـ
واضحًا  ليس  النووي  االتفاق  من  األميركي 
المتوقع أن تتسبب إعادة فرض  بعد، لكن من 
شحنات  خفض  في  المدى  بعيدة  عقوبات 
منتج  أكبر  ثالث  إيران،  الخام بشكل واضح من 

للنفط في الشرق األوسط.
إذ  اإليراني،  الخام  مشتري  قائمة  وتتنوع 
الصين  أن  »بلومبرغ«  بيانات نشرتها  أوضحت 
ألف   648 بواقع  اإليراني  للخام  أكبر مشتٍر  هي 
برميل،  ألف  بـ501  الهند،  تليها  يوميًا،  برميل 
وتركيا  يوميًا،  برميل  ألف  بـــ313  كوريا  ثم 
بـــ137  واليابان  يوميًا،  برميل  ألــف  ـــ165  ب
آالف   109 بواقع  فرنسا  ثم  يوميًا  برميل  ألف 

يوميًا. برميل 
في  حادًا  تراجعًا  لألسواق  متابعون  وتوقع 
التهديدات  عقب  اإليراني  النفط  مشتريات 
بضعة  بين  التوقعات  وتباينت  األميركية، 

بعض  امتثال  مع  البراميل،  من  آالف  مئات 
إلى  للقرار،  آسيا  شــرق  في  واشنطن  حلفاء 
من  محللون  وقال  يوميًا.  برميل  مليون  حوالي 
حادًا  تراجعًا  »نتوقع  إينرجي«:  سي  بي  »جي 
الجميع  من  اإليراني  النفط  خام  مستويات  في 
إلى  تصل  قد  المقبلة،  القليلة  األشهر  خالل 

يوميًا«. برميل  مليون 
ــادة  إع ــرار  ق على  األفــعــال  ردود  أول  ــي  وف
أكبر  سادس  اليابان،  قالت  األميركية،  العقوبات 
للحصول  ستسعى  إنها  اإليراني  للنفط  مشتٍر 
توقع  بينما  األميركية،  اإلدارة  من  استثناء  على 
بنك »إم يو إف جي« الياباني استمرار دول مثل 
اإليراني،  الخام  شراء  في  وتركيا  والهند  الصين 
األوسط  الشرق  من  المشترون  يحدد  لم  فيما 

نواياهم بعد، بحسب »بلومبرغ«.
مدير  قال  »بلومبرغ«،  إلى  تصريحات  وفي 
والتجارة  االقتصاد  وزارة  في  النفطية  السياسة 

إن »بالده  يامادا،  تاكاشي  اليابانية،  والصناعة 
الخام  من  الحالية  وارداتــهــا  حجم  ستراجع 
للحصول  كافية  كانت  إذا  ما  لتنظر  اإليراني، 
إذا  أم  األميركية،  العقوبات  من  استثناء  على 

مشترياتها«. لتخفيض  كانت 
ــرار تــرامــب أيــضــًا تــســاؤالت حول  وأثـــار ق
لخفض  »أوبـــك«  منظمة  اتــفــاق  مستقبل 
المنظمة  جــددت  أن  بعد  الكلي،  ــاج  ــت اإلن

العام  نهاية  حتى  االتفاق  بتمديد  تعهدها 
وعدت  جانبها  من  السعودية  لكن  الجاري. 
تأثير  من  للتخفيف  أوبك  أعضاء  مع  بـ»العمل 
اضطراب  لحدوث  تفاديًا  األميركي  الــقــرار 

باإلمدادات«.
بمجموعة  محلل  توقع  الشأن،  هــذا  وفــي 
هاينز،  دانييل  المصرفية،  ونيوزيلندا  أستراليا 
ــك«  »أوب منظمة  أو  السعودية  تتدخل  أال 
نقترب  لم  أننا  »أعتقد  وقال:  األسعار،  الحتواء 
يريدون  هم  تدخلهم.  يستدعي  لمستوى 

80 دوالرًا«. وصول سعر البرميل إلى 

الدوالرات خسارة مليارات 
أسواق  على  األميركي  القرار  آثار  تتوقف  وال 
انسحاب  إن  »بلومبرغ«  قالت  بل  فقط،  النفط 
تقدر  تجارية  اتفاقات  على  يؤثر  واشنطن 
تاريخية  اتفاقات  بينها  ــدوالرات،  ال بمليارات 
باص«  و»إير  »بوينغ«  مثل  شركات  أبرمتها 

مع إيران.
ترامب  قــرار  أن  األميركية  الشبكة  وذكــرت 
من  جعل  طهران  على  عقوبات  فــرض  ــادة  إع
باص«،  و»إيــر  »بوينغ«  إلى  بالنسبة  الصعب 
اتفاقات  إتمام  بالعالم،  الطيران  شركات  أكبر 
مع  أبرمتها  أن  سبق  دوالر،  مليار   40 بقيمة 
األميركي  الخزانة  وزيــر  وأن  خصوصًا  ــران،  إي
تصدير  تراخيص  إلغاء  سيتم  أنه  بالفعل  أوضح 

الشركتين إليران.
إنها  »إيرباص«  قالت  القرار،  على  ردها  وفي 
الواليات  انسحاب  تبعات  بحرص  »ســتــدرس 
أي  اتخاذ  قبل  الــنــووي،  االتفاق  من  المتحدة 
ومن  الوقت«.  بعض  يأخذ  قد  وهــذا  قــرارات. 
جانبها قالت »بوينغ« إنها »ستتشاور مع اإلدارة 
لكننا  التالية.  الخطوات  بخصوص  األميركية 

سنستمر في تتبع قرارات اإلدارة األميركية«.
في  الشركتين  أســهــم  أداء  يــتــأثــر  ولـــم 
مستقرة  »إيرباص«  أسهم  ظلت  إذ  التداوالت، 
تراجعت  بينما  باريس،  في  نفسه  المستوى  عند 
في  دوالر   338.49 إلــى   1% »بيونغ«  أسهم 

نيويورك.
الشركات األجنبية  وكان دونالد ترامب أمهل 
إلنهاء  يــومــًا   180–90 بين  ــراوح  ــت ت مهلة 
بحلول  أنــه  يعني  مما  إيـــران،  مع  تعامالتها 
سيكون  المقبل،  نوفمبر  أو  أغسطس  شهري 
عقوبات  مع  التعامل  األجنبية  الشركات  على 
والقطاع  اإليــرانــي  المركزي  البنك  تستهدف 
وغيرها  والشحن  النفطية  والصناعة  المالي 
العقوبات  وتنقسم  االقتصادية.  األنشطة  من 
 6 مــن  تبدأ  األولـــى  فترتين،  إلــى  األميركية 
اإليرانية  التجارة  وتستهدف  المقبل،  أغسطس 
مثل  والمعادن  والفحم  والغرافيت  الذهب  في 
والسجاد  السيارات  وقطاع  والحديد  األلمونيوم 

والكافيار وغيرها من المنتجات المحلية.
نوفمبر،   4 فــي  تطبق  الثانية  والحزمة 
المالية  والمؤسسات  النفط  شركات  وتشمل 
المركزي  البنك  مع  تتعامل  التي  األجنبية 
وشركات  الوطنية  النفط  وشركة  اإليــرانــي، 

الطاقة. قطاع 
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المركزي  ليبيا  مصرف  يدرس 
لمكافحة  جديدة  خدمة  إطــاق 
الشيكات  فــي  الــتــزويــر  عملية 
غير  الشيكات  مخاطر  من  والحدَّ 
لسان  على  ذلك  جاء  المدفوعة، 
إلى  تحدث  بالمصرف  مسؤول 
أمس  االقتصادية«  »ليبيا  قناة 

األربعاء.
وقال المصدر نفسه إن الخدمة 
المقفلة  الحسابات  على  ستركز 

بحسابات  الخاصة  والــبــيــانــات 
فــي حقهم  ــصــادر  ال األشــخــاص 
غير  الشيكات  وعلى  قضائي،  أمر 
الصحيحة، وسوف تتمكن الخدمة 
المعلومات  تلك  على  االطاع  من 
المصرفي  بالحساب  الــخــاصــة 
المشفر  الــخــط  قـــراءة  بمجرد 
الشيك،  أســفــل  ــي  ف الــمــوجــود 
المصرفية  البيانات  ــال  ــ أوإدخ

الخاصة بصاحب الشيك.

 »املركزي« يدرس إطالق خدمة تتبع الشيكات املزورة
السعر بالدوالرنوع الخام

77.11برنت

71.12غرب تكساس

71.73دبي

72.45سلة أوبك

70.58أورال

أسعار خامات النفط في األسواق العاملية *

المصدر: موقع »أويل برايس« * أسعار األربعاء 9 مايو 2018

تنفيذ أذونات رواتب شهري مارس وأبريل وراتب مايو الثالثاء
الوفاق  بحكومة  المالية  وزارة  أعلنت 
صرف  أذونات  تنفيذ  الثاثاء،  الوطني، 
مرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات 

العامة.
بيان  في  للوزارة  اإلعامي  الفريق  وقال 
عبر صفحته الرسمية على »فيسبوك«: »تم 
تنفيذ أذونات صرف الرواتب لشهري مارس 
الثاثاء،  اليوم  المالية،  وزارة  من  وأبريل 
لكافة الجهات العامة، كما وردت من مركز 
وفق  المالية  بوزارة  والتوثيق  المعلومات 

اإلجراءات المعمول بها«.
وأشار البيان إلى أن »الوزارة أحالت–وفق 
إلى مصرف  األذونات   – النافذة  التشريعات 
إلى  الفتة  المتبع«،  لإلجراء  المركزي  ليبيا 
في  مايو،  شهر  رواتب  إحالة  »ستتم  أنه 
شهر  قدوم  لمناسبة  الشهر  هذا  منتصف 

رمضان«.
»توحيد  أعلنت  المالية  وزارة  وكانت 
منظومة  في  الدولة  رواتب  منظومة 
بوزارة  والتوثيق  المعلومات  بمركز  رواتب 

حيث  الوطني،  الوفاق  لحكومة  المالية 
طريق  عن  الدولة  رواتب  كافة  صرف  جرى 
لسنة  يناير  شهر  من  بدًءا  المنظومة  هذه 

.»2018
للعام  للدولة  العامة  الموازنة  تزال  وال 
يواجه  فيما  للمناقشات،  تخضع   2018
إلى  بالنظر  جمة  تحديات  الليبي  االقتصاد 
بشكل  أثرت  التي  السياسية  التعقيدات 
المصدر  النفطي،  اإلنتاج  في  مباشر 

الرئيسي للدخل بالباد.

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني
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في تقرير لمؤسسة ألمانية بعنوان »النفط والمصارف والحوكمة حقائق األزمة في ليبيا المنقسمة«

الليبية  الشركات  مسؤولي  أويحيى،  أحمد  الجزائرية،  الحكومة  رئيس  طالب 
المغاربية،  االقتصادية  المبادالت  من  الرفع  بهدف  باده،  في  تواجدها  بتعزيز 

جاء ذلك خال افتتاحه معرض الجزائر الدولي مساء أول من أمس.
مسؤولي  أويحيى  طالب  المعرض،  في  ليبيا  بجناح  أويحيى  وقــوف  ولــدى 
المنطقة  اقتصاد  ترقية  أجل  من  الجزائر،  في  تواجدها  بتعزيز  الليبية  الشركات 

يدعم  الجزائري  القانون  أن  إلى  مشيرًا  المغاربية، 
بالجزائر. االستثمار  في  الراغبين  األجانب 

الفترة  فــي  ــي  ــدول ال الــجــزائــر  مــعــرض  ويعقد 
مؤسسات  ويضم  الــجــاري،  مايو   13 إلــى   8 مــن 
والكيميائية  الغذائية  الصناعات  في  متخصصة 
التحويلية  والصناعات  والطاقة  والبتروكيميائية 
والمعادن  والصلب  والــحــديــد  والميكانيكية، 

الكبرى. البناءات  وتجهيزات 
في  رغبة  الجزائرية  الحكومة  ــوة  دع وتظهر 
التي  ليبيا،  مع  االقتصادية  مصالحها  استعادة 

.2011 العام  الليبي  فقدتها منذ تدهور الوضع 
ليبيًا  تاجرًا  و133  ليبية  شركة   195 حوالي  وكان 

المركز  انخفض بحسب  لكن عددها   ،2011 فبراير  ثورة  قبل  الجزائر  في  يعملون 
القائمة. والتونسية  السورية  االستثمارات  مقابل تصدر  التجاري  للسجل  الجزائري 

المعهود  زخمها  الليبية  الشركات  استئناف  حظوظ  من  مراقبون  ويقلل 
بنك  في  مساهمتها  تصفية  قرارها  في  ماضية  السلطات  دامت  ما  الجزائر،  في 
أهم  من  واحدًا  يعد  كان  الذي  »باميك«،  والتجارة  لاستثمار  العربي  المغرب 

البلدين. التحويات واالعتمادات بين  إجراء عملية  إنجاز  المصارف في تسهيل 
وهو   ،2012 العام  »باميك«  بنك  في  مساهمتها  تصفية  قرار  الجزائر  واتخذت 

50 مليون دوالر. ليبيا والجزائر برأسمال  بنك تتقاسمه 

صنع الله: 320 مليون دوالر 
خسائر إغالق حقل الفيل حتى اآلن

صنع  مصطفى  المهندس  للنفط،  الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قال 
بفضل جهود  يوميًا،  برميل  مليون  في حدود  الخام  النفط  من  ليبيا  إنتاج  إن  اهلل، 

العاملين في المؤسسة والحقول والموانئ النفطية.
وأكد صنع اهلل على هامش مشاركته في المنتدى الليبي اإليطالي أن حقل الفيل 
 6 نحو  يوميًا  تفقد  ليبيا  أن  إلى  مشيرًا  اآلن،  وحتى  فبراير   23 منذ  مغلًقا  زال  ما 
مايين دوالر قيمة فرص بيعية محققة، بسبب الخلل األمني، وعدم وجود الحراسة، 

ومشاكل ما يعرف بالحراسة في الحقل.
مليون   320 قيمته  بما  حاليًا  ليبيا  اهلل خسائر  ر صنع  قدَّ األوضاع،  وبسبب هذه 
استمرت  اللهـ  قدر  ـا  إذا  سنويًا،  دوالر  مليار  »نحو  إلى  تصل  أن  ا  متوقعًَ دوالر، 
»ليبيا  قناة  بثته  فيديو  حسب  درهم،  كل  إلى  الباد  فيه  تحتاج  وقت  في  األزمة« 

االقتصادية«.
من  إقاعها  بعد  الشحن  طائرة  تحطم  حادث  إلى  النفط  مؤسسة  رئيس  وأشار 
بالكامل منذ  زالت مقطوعة  آمنة، وما  البرية غير  الطرق  قائًا:  الشرارة،  مدرج حقل 
4 يناير الماضي، لذلك اضطررنا إلى نقل المياه والتموين بالطائرات، وأكد صنع اهلل 

أن »هذا الوضع األمني ما زال عائًقا كبيرًا أمام استقرار اإلنتاج«.

أقرها »الرئاسي« و»المركزي«

42.5 مليار دينار الترتيبات 
املالية للعام 2018

إقرار  على  الرئاسي  المجلس  مع  االتفاق  األربعاء،  أمس  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
الترتيبات المالية لعام 2018، بقيمة 42.5 مليار دينار، وإقرار آلية لمتابعة تنفيذه لهذه 

الترتيبات. وكانت الترتيبات المالية للعام الماضي قد بلغت 37.5
أكثر  بقيمة   2017 لسنة  العام  بالقطاع  العاملين  مرتبات  تغطية  شملت  دينار،  مليار 

من 20 مليار دينار، وأكثر من ستة مليارات دينار للدعم الحكومي.
وأوضح المصرف في بيان على موقعه اإللكتروني

ونائب  الكبير،  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  من  كًا  ضمّ  أمس  اجتماع  أن 
فريق  من  كٍل  وبحضور   ، المجبري  فتحي  د.  الوفاق  لحكومة  الرئاسي  المجلس  رئيس 
المالية  ووزيــر   ، المالية  الترتيات  شأن  في  الحكومة  مع  بالتنسيق  المعني  المصرف 

المفوَّض، ومديري إدارة الخزانة ومركز المعلومات بالوزارة.
المالي  للعام  المالية  الترتيبات  إقرار  على  االتفاق  إلى  أفضى  اإلجتماع  أن  وأضاف 
2018، بقيمة 42 مليارًا و511.43 مليون دينار، مع االتفاق على إقرار آلية لمتابعة تنفيذ 

هذه الترتيبات بما يضمن حسن تنفيذها، وتحقيقها لألهداف الموضوعة من أجلها.
جاء ذلك استكمااًل للمشاورات المتعلقة بالترتيبات المالية للعام 2018 بين المصرف 

المركزي وحكومة الوفاق الوطني.

سلط تقرير أعدته مؤسسة بحثية ألمانية الضوء 
وقال  ليبيا،  في  المتنامية  االقتصادية  األزمــة  على 
طبقتها  التي  االقتصادية،  والسياسيات  الجهود  إن 
للتقليل  ليبيا،  وغرب  السياسية في شرق  »السلطات 
تؤت  ولم  اآلن،  حتى  محدودة  تظل  األزمــة  آثار  من 

ثمارها«.
رئاسية  انتخابات  إلجـــراء  ليبيا  استعداد  ومــع 
إن  التقرير  قــال  الــجــاري،  العام  بنهاية  وبرلمانية 
حل  في  تسهم  أن  بالضرورة  يجب  ال  »االنتخابات 
األزمات الراهنة، على األقل في الوقت الحالي. ولهذا 
فإن ليبيا بحاجة إلى اتفاق القادة النافذين على تقاسم 

السلطة، قبل وضع سياسات اقتصادية دقيقة«.
وأشارت مؤسسة »كونراد أديناور« األلمانية إلى أن 
إيجاد حلول مستدامة للمشكات االقتصادية الرئيسة 
هو بداية حل األزمة، مع التركيز على اقتصاد سياسي 

موحد، ونظام حوكمة جيد لضمان تحقيق التنمية.
وفي تقريرها بعنوان: »النفط، المصارف، الحوكمة: 
قالت  المنقسمة«،  ليبيا  في  االقتصادية  الحقائق 
احتياطي  أكبر  صاحبة  ليبيا،  إن  األلمانية  المؤسسة 
نفطي في أفريقيا، لم تعد موردًا مستقرًا لاقتصاد ، 
مشيرة إلى هبوط العائدات النفطية إلى الربع تقريبًا، 
األخيرة،  اآلونة  في  اإلنتاج  ارتفاع  حول  التقارير  رغم 
الليبي مثبت  وذكرت أيضًا أن »ضعف أداء االقتصاد 
في األرقام الرسمية ومنعكس في متطلبات الليبيين«.

يعتبرها  التي  االقتصادية،  األزمة  أن  التقرير  وأكد 
بعض  خلف  الرئيس  المحرك  المتابعين  من  كثير 
أوجه الصراع، تعرقل تحقيق السام االجتماعي، وهي 

السبب في تراجع ثقة الليبيين في أجهزة الدولة.
التضخم،  معدالت  تسارع  عن  التقرير  وتحدث 
التحديات  إن  وقــال  السوداء،  ــواق  األس انتعاش  مع 
إعادة  بين  تتنوع  الليبي  االقتصاد  أمام  المستقبلية 
الدخل  مصادر  وتنويع  للباد،  التحتية  البنية  إعمار 
المنظمة  الجريمة  ومكافحة  الخاص  القطاع  ورعاية 

والفساد.
ورأى أن ليبيا تفتقر لرؤية طويلة المدى لاقتصاد، 
وهذا لن يتغير دون تحديد من المسؤول عن اتخاذ 
القرارات، مضيًفا أن البنية التحتية وقطاعات الخدمة 
الوقت  الوضع يتطلب  الرئيسية عاطلة، وإصاح هذا 

والمال والمستثمرين األجانب.
وتابع التقرير أن »اإلبقاء على مستوى إنتاج نفطي 
يتطلب  إيجابي  تقدم  تحقيق  لكن  حيوي،  أمر  ثابت 
المؤسسية  الهيئات  الليبيين تحديد مسؤوليات  من 
األساسية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف 

المركزي«.
الملحة  الحاجة  على  األلمانية  المؤسسة  وشددت 
الوضع  قبل خروج  حازمة،  اقتصادية  لتبني إصاحات 
على  إصاحات  أي  تعتمد  أن  ويجب  السيطرة.  عن 
تقييم وفهم صحيحين للوضع الراهن، وهذا يتطلب 
أمام  بشرعيتها  تحظى  وحكومة  فعالة  قيادة  بدوره 

غالبية الليبيين.

البنية التحتية للنفط والغاز
ولحل األزمة االقتصادية في ليبيا دعا تقرير المؤسسة 
األلمانية إلى إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط 
االقتصاد  في  أساسي  عامل  النفط  أن  مؤكدًا  والغاز، 
تظل  أن  ويجب  للعائدات،  األول  المصدر  باعتباره 
الصناعة النفطية من األولويات، فهي المصدر األكثر 
أهمية للدخل، وتعتمد %97 من عائدات الدولة على 
إنتاج النفط والغاز، مما يخلق تبعية ضعيفة في هياكل 

الدولة.
وأكد التقرير أن اضطراب النشاط النفطي وإغاق 
على  األجل  طويل  سلبي  تأثير  له  المهمة،  الحقول 
قدرة  المنتظم  غير  اإلنتاج  ويعوق  الدولة.  اقتصاد 
العائدات  على  حصري  بشكل  االعتماد  على  الدولة 
النفطية. ورغم التوقعات الليبية بتحقيق 22.5 مليار 
التقرير  قال   ،2018 في  النفطية  العائدات  من  دوالر 
إن مستوى اإلنتاج الحالي، 978 ألف برميل يوميًا، أقل 

بكثير من المطلوب.
ورغم دور المؤسسة الوطنية للنفط في رفع اإلنتاج 
النفطي في األشهر األخيرة، رأى التقرير أن »تأثيرها 
محدودًا«،  يزال  ال  ليبيا  في  النفط  صناعة  آفاق  على 
موضحًا أن »المؤسسة طالبت مراراً السلطات الليبية 
إلجراء الصيانة الدورية في حقول اإلنتاج، لكن ذلك لم 

يحظ بجواب من الطرف اآلخر«.
على  السياسي  االنقسام  إن  أيضًا  التقرير  وقال 
المستوى الوطني يجعل من الصعب بالنسبة إلى أي 
على  رؤيتها  وفرض  قراراتها  اتخاذ  رسمية  مؤسسة 

جميع األطراف في أنحاء الدولة.
ونتيجة لذلك، يعتمد اإلنتاج النفطي في ليبيا على 
األمني،  والوضع  السياسي  اإلطار  بينها  عدة  عوامل 
والطرف  النفطية،  الحقول  على  المسيطر  والطرف 
شركات  مع  للتعاون  األكبر  النفوذ  صاحب  الخارجي 

النفط الليبية.
لحقول  العشوائية  »اإلغاقات  التقريرعن  وتحدث 
الهال  منطقة  في  سنوات  استمرت  التي  النفط 
النفطي  اإلنتاج  اضطراب  أن  إلى  مشيرا  النفطي«، 
وتمثيل  إنتاجها  ليبيا  تسوق  أن  الصعب  من  يجعل 

صناعتها على المدى الطويل.
وتأرجح اإلنتاج الليبي منذ فبراير 2017 بين 550 
ألف برميل ليصل إلى 1.01 مليون برميل في يوليو، 
ديسمبر.  في  برميل  ألف   917 إلى  مجدداً  وينخفض 
اإلنتاج  معدالت  في  التفاوت  »هذا  إن  التقرير  وقال 
يخلق وضعًا ضبابيًا وغير مؤكد بالنسبة إلى شريحة 
كبيرة من السكان«، إذ يعتمد %80 من الليبيين على 

تلقي رواتب من الحكومة.
النفطية  المنشآت  استخدام  عن  التقرير  وتحدث 
»ورقًا للمساومة« من قبل مجموعات مسلحة لتحقيق 
إلى تهريب  إضافة  واالقتصادية.  السياسية  مطالبها 
جزء كبير من اإلنتاج إلى خارج ليبيا، إذ كشف التقرير 
ليبيا يغطي حوالي 40%  المهرب من  النفط  أن  عن 

من األسواق في دول الجوار.
إلى 12  الموازنة يصل  ليبيا من عجز في  وتعاني 
العائدات  وبين  النفقات  بين  العجز  وهو  دينار،  مليار 
التي بالكاد تكفي لدفع الرواتب. وقدر التقرير أن ليبيا 
تحتاج بين 46–81 مليار دوالر من أجل عمليات إعادة 
بناء البنية التحتية لصناعة النفط والغاز، وإعادة إحياء 

القطاع النفطي، واستغال الموارد المتاحة.

ولفت تقرير المؤسسة األلمانية إلى احتياطات الغاز 
من  كبيرة  احتياطات  تملك  ليبيا  إن  وقال  ليبيا،  في 
الغاز، واستغالها بشكل جيد سيدعم عائدات الدولة 
البنية  تقييم  إعــادة  إلى  يحتاج  هذا  لكن  الرسمية، 
المناخ  وتحسين  الراهن،  السياسي  واإلطــار  التحتية 
من  مرضية  مستويات  إلى  الوصول  أجل  من  العام 

إنتاج النفط والغاز.
جيدًا  تتفهم  وروسيا  إيطاليا  مثل  دواًل  إن  وقال 
المنافع التي قد توفرها صناعة النفط والغاز في ليبيا، 
البدايات،  في  تزال  ال  البلدين  كا  استراتيجية  لكن 
أكبر  رسمية  باستراتيجية  الستكمالها  حاجة  وهناك 

تناسب مصالح ليبيا.

ضمان استقرار القطاع البنكي
ضرورة  عن  التقرير  تحدث  الثالثة،  التوصية  وفي 
ثقة  وإعــادة  المصرفي  القطاع  في  االستقرار  تحقيق 
الليبيين به، وقال إن صاحب القرار األول في ليبيا هو 
المصرف المركزي فيما يخص األمور االقتصادية، لكن 
نادراً ما يقدم المصرف بيانات رسمية يمكن االعتماد 

عليها حول وضع الباد االقتصادي والمالي.
قطاعات،  ثاثة  إلــى  الليبي  االقتصاد  وينقسم 
)يمثل  التأمين  وقطاع   )83% )يمثل  البنكي  القطاع 
أن  ورغــم   .)1% )يمثل  االستثمارات  وقطاع   )16%
بلغ  التضخم  معدل  إن  تقول  المعلنة  اإلحــصــاءات 
%26.3 في فبراير الماضي، إال أن المعدالت الحقيقية 

تمثل خمسة أضعاف هذا الرقم.
السوداء،  األســواق  نشاط  إلى  ذلك  التقرير  وعزا 
في  للعمل  يميل  من  األعمال،  رجال  بعض  وأنشطة 
التصنيع،  أنشطة  انخفاض  جانب  إلى  العملة،  تبادل 
وهو ما يفسر إغراق األسواق بالمنتجات التركية، في 

غرب ليبيا، والمنتجات المصرية، في الشرق.
النفطية،  العائدات  على  الكبير  االعتماد  هذا  ومع 
كان  مما  بكثير  أسوأ  الحالي  االقتصادي  الوضع  فإن 
عليه قبل 2011، حينما أبرمت ليبيا عدة اتفاقات مع 
لليبيا  يسمح  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
ترك   ،2011 منذ  لكن  خــاص.  بوضع  باالستفادة 
تدهور الوضع السياسي واألمني أثراً سلبيًا بارزاً على 

االقتصاد.
وبعد 2011، جرى إنفاق أموال الدولة بشكل غير 
للمواطنين،  الكبيرة  التوقعات  بسبب  وذلك  حكيم، 
العام  وحتى  العجز.  معدالت  توسعت  لذلك  ونتيجة 
المصرف  احتياطات  من   36% استهاك  تم   ،2015
العام  في  بينما  العامة.  الميزانية  لدفع  المركزي 
 70% لسد  النقدية  االحتياطات  استخدام  تم   ،2016
من الميزانية. وتراجعت احتياطات العملة األجنبية من 

130 مليار دوالر إلى 30 مليار دوالر.
مليار   40 أن  التقرير،  عنهم  نقل  خبراء،  ويعتقد 
دوالر، هي حجم األموال الحقيقية، يجري تداولها خارج 
الرسمي  اإلنفاق  %60 من حجم  وأن  البنكي،  القطاع 
قوائم  على  المدرجين  »المسؤولين  إلــى  يذهب 

الرواتب الحكومية«.
من  الهائل  الكم  هذا  تداول  أسباب  التقرير  وعزا 
بين  الثقة  »غياب  إلى  المصرفي  القطاع  خارج  النقد 
يدفع  مما  والمصارف  الدولة  ومؤسسات  المواطنين 
سواء  مدخراتهم،  وضع  عن  لابتعاد  منهم  كثيراً 

بالعملة المحلية أو الصعبة، في المصارف«.
وأكد التقرير أن هذا الوضع يمكن حله فقط عبر 
استراتيجية اقتصادية شاملة، ومجموعة من اإلجراءات 
الحكومة  مسؤولي  بين  تنسيقها  يجرى  الحازمة، 
األطــراف  وبين  المحليين،  والمسؤولين  المركزية 

<  عامل في  حقل السرير التابع لشركة الخليج العربي للنفط

<   ليبيون يصطفون أمام أحد المصارف )اإلنترنت( 

القاهرة - ترجمة: هبة هشام

اإلصالحات االقتصادية تتطلب حكومة تحظى بالشرعية أمام الليبيني

الضبابية السياسية واستمرار الصراع في ليبيا يغذيان »اقتصاد الظل«

الفاعلة في القطاع المصرفي.
وشدد على أن »عاج األزمة موجود لكنه يتطلب 
مالي  دعم  توفير  بينها  جدية«،  سياسية  إصاحات 
البضائع  بعض  استيراد  على  قيود  وفرض  للعائات 
من أجل تحفيز الصناعة المحلية، وإصدار عملة جديدة 
للحد من أزمة السيولة، وتقليل سيطرة الدولة على 
االقتصاد، تحسين مستوى اإلدارة والحوكمة، والتحكم 
في أسعار صرف العملة، وتوحيد المؤسسات المالية 
واالقتصادية، بدءًا من المصرف المركزي، وإنهاء دعم 

المنتجات البترولية.
األلمانية  أديناور«  »كونراد  مؤسسة  تقرير  ودعا 
إلى ضرورة مواجهة ما سمته بـ»اقتصاد الظل« في 
ليبيا، وقالت إن استمرار الصراع والضبابية السياسية 
يعرقان عودة االقتصاد إلى إدائه وإمكاناته قبل العام 

.2011
و تحدث التقرير عن أنشطة »اقتصاد الظل«، وقال 
إن »األسواق السوداء تطورت إلى درجة السيطرة على 

العامل المحدد لألسعار في االقتصاد«.
األنشطة  النمط من  القضاء على هذا  أن  وأضاف 
األسواق  مع  للتعامل  واضحة  »استراتيجية  يستدعي 
الموازية، وخطة عمل تقضي على الفجوة بين أسعار 

صرف الدينار في السوق الرسمية وغير الرسمية«.
إن  األلمانية  أديناور«  »كونراد  مؤسسة  وقالت 
مقارنة  ووحدة،  نشاًطا  األكثر  هي  الموازية  األسواق 
بالخافات  كثيرًا  تتأثر  وال  الرسمي،  باالقتصاد 

السياسية والصراع المسلح مثل االقتصاد الرسمي.
حجم  االعتبار  في  يؤخذ  أن  ضــرورة  إلى  ونبهت 
شبكات المصالح المتداخلة لألنشطة اإلجرامية، التي 

تتنوع بين تهريب النفط والبضائع المدعمة وتجارة 
في  تدخل  »أنشطة  أنها  رأت  التي  والبشر،  األسلحة 

النسيج االقتصادي لكثير من المجتمعات المحلية«.
وذكرت أن »نظام معمر القذافي مارس في السابق 
ومنذ  التهريب.  أنشطة  على  السيطرة  من  نوعًا 
صراعات  أشعلت  مفتوحة  منافسة  ظهرت  سقوطه، 
وسيطرة  مستقرة،  دولة  غياب  إن  وقالت  محلية«. 
الاعبين األمنيين تسبب في »تحويل اقتصاد التهريب 
مسلحين  أفراد  تعيين  تتطلب  احترافية«،  مهنة  إلى 

للحماية وهو ما خلق »أسواق حماية« غير رسمية.
»عشرات  إن  التقرير  قال  األجــواء،  تلك  ظل  وفي 
الباد،  أنحاء  المسلحة ظهرت في جميع  المجموعات 
على  وسيطرت  األمني،  القطاع  من  قوتها  تستمد 
النقل،  لطرق  التحتية  والبنية  التهريب،  مسارات 
بل  الدولة،  أجهزة  وبعض  الحدودية،  والمناطق 
وعملت على نهب عائدات الدولة، وهي أنشطة تعرف 

باسم )اقتصاد الحرب( تعتمد على انتشار العنف«.
النقدية  السيولة  من  كبيرة  نسبة  ألن  ونظرًا 
ثروتها  تصل  إذ  المسلحة،  المجموعات  تستهلكها 
الروابط  إن  التقرير  قال  الدينارات،  مليارات  إلى 
القضاء  يجب  المجموعات  تلك  بين  االقتصادية 
المجموعات  عناصر  إدماج  إعادة  جهود  عبر  عليها، 
للتوزيع  بدائل  وإيجاد  االقتصاد،  في  المسلحة 
على  الحفاظ  أجــل  من  العامة  للثروة  المركزي 

االستقرار.

هياكل الحكم المحلي
الحكم  هياكل  دور  أهمية  على  التقرير  شدد  كما 
يجب  الــفــرص  مــن  نــافــذة  تــوفــر  الــتــي  المحلي 
الفعالة  البلدية  للمجالس  يمكن  إذ  استغالها، 
بنية  توفير  يخص  فيما  ليبيا،  في  االستقرار  تحقيق 

تحتية مستدامة.
لدعم  الحاجة  إلى  األلمانية  المؤسسة  ولفتت 
الدولة،  مؤسسات  بناء  وإعــادة  المحلية،  الهياكل 
الحوكمة  وأنظمة  االقتصادية  األنظمة  إن  وقالت 

يجب أن تكون المركزية.
تفويض  تتطلب  »الامركزية«  أن  وأوضحت 
البلدية،  المجالس  أداء  وفق  تدريجيًا  السلطات 
الفتة إلى أن إنشاء وزارة للحكم المحلي في حكومة 
الدخل  مصادر  دعــم  في  حيوية  خطوة  الــوفــاق 

المحلية، كبديل لمصادر الحكومة المركزية.
ليس  محليًا  اإلدارة  تنسيق  إن  أيضًا  قالت  لكنها 
السائدة  القضايا  أهم  من  إن  إذ  الهين،  باألمر 
على  التقارب،  بغياب  المرتبطة  تلك  هو  ليبيا  في 
المركزية والمجالس  الحكومة  العاقة بين  مستوى 

البلدية، وبين الهياكل السياسية والتنفيذية.
الجانب  هــذا  إهمال  أن  من  المؤسسة  ــذرت  وح
سيجعل من الصعب بالنسبة إلى الليبيين االستفادة 
أو  الصحي  الصرف  أو  الصحة  التحسن في قطاع  من 
االستثمارات األجنبية المباشرة، وغيرها من القطاعات.

استغالل احتياطي الغاز يدعم عائدات 
الدولة وهذا يحتاج إلعادة تقييم البنية 

التحتية واإلطار السياسي الراهن

األسواق الموازية األكثر نشاطًا 
ووحدة وال تتأثر كثيًرا بالخالفات 

السياسية والصراع المسلح

ال توجد رؤية لالقتصاد، وهذا لن 
يتغير دون تحديد من المسؤول عن 

اتخاذ القرارات

 توزيع 300 مليون دينار بمصارف 
الشرقية اليوم.. والصرف األحد

المصرف  البيضاء، رمزي األغا، إن  المركزي  ليبيا  قال رئيس لجنة األزمة بمصرف 
التجارية  المصارف  فروع  على  دينار  مليون   300 بقيمة  نقدية  سيولة  توزيع  سيبدأ 

بأن  منوهًا  الخميس،  اليوم  الشرقية،  بالمنطقة 
صرف السيولة النقدية للمواطنين سيكون اعتبارًا 
ظروف  بحسب  مايو،   13 المقبل  األحد  يوم  من 

النقل للفروع.
على  حسابه  عبر  منشور  فــي  ــا  األغ وأوضـــح 
النقدية  السيولة  توزيع  أن  الثاثاء،  »فيسبوك« 
دينار  مليون   75 بواقع  سيكون  المصارف  على 
لمصرف الوحدة، و75 مليونا لمصرف الجمهورية، 
و65 مليونا للمصرف التجاري الوطني، و27 مليونا 
لمصرف  مليونا  و25  أفريقيا،  شمال  لمصرف 
والتنمية،  التجارة  لمصرف  مليونا  و20  الصحارى، 
مايين  و5  المتوسط،  لمصرف  مايين  و6 
لمصرف اإلجماع العربي، ومليوني دينار للمصرف 

الزراعي.
وخيمة  بظال  ألقت  النقدية  السيولة  في  أزمة  أعوام  ثاثة  منذ  ليبيا  وتشهد 
سياسات  إلى  بحاجة  عاجها  وبات  عام،  بشكل  الوطني  واالقتصاد  المواطنين  على 
صعوبة  ظل  في  وأمنية،  سياسية  قضايا  عدة  لحلحلة  باإلضافة  ناجزة،  اقتصادية 
األمني  االنفات  تعاني  التي  الباد  المصارف بمختلف مناطق  األمنية على  السيطرة 

واالنقسام السياسي وقطع الطرق لفترات طويلة وانقطاع المدن عن بعضها.

<   رمزي األغا

<   أحمد أويحيى

أويحيى يطالب الشركات الليبية 
بتعزيز وجودها في الجزائر
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رخّو القوقعة

 بمجّرد أن نبدأ بالحلم بالبيت الذي ينمو بتناسب مع 
جسد ساكنه، ونسأل أنفسنا كيف ينمو الرخو في 

سجنه الحجري، الحلزون العنيد؟

نور الدين خليفة النمر

يقدر الكائن بل أكثر األحياء هالمية ورخوية »الحلزون« على صنع قوقعة صلبة، ينغلق فيها على ذاته 
تمامًا. هذا ما درجنا على تسميته في مقالينا السابقين بـ«اإلبيسيّة«، وهو ما نحاول فهمه ظاهراتيًا وحتى 
من الزاوية السيكولوجية، فمحاولتنا ليست مسعىً عبثيا. أنها تبرز أمامنا تلقائيًا بمجرّد أن نعود إلى 
الشيء ذاته، كما يقول الظاهراتيون ويتابعهم في ذلك غاستون بشالر. أي بمجرّد أن نبدأ بالحلم بالبيت 
الذي ينمو بتناسب مع جسد ساكنه، ونسأل أنفسنا كيف ينمو الرخو في سجنه الحجري، الحلزون العنيد؟ 

الذي عنون به في سياق آخر رشيد بوجدرة بالفرنسية روايته.
انشطرت سيرة الطفل في نصوص عُمر أبوالقاسم الككلي في مقالينا اآلنفين بين اليوتوبيا المتصوّرة 
رغبويًا وبين الدستوبيا المُعاشة تخييليًّا، في ـ بضعة من طفولة ليبية ـ مُهيمن عليها »إبيسيًا«، في 
قاسيا  أبي  المعاملة: »كان  الخشونة وشظف  به مظاهر  وتحف  الفضاضة  القسوة وتسوده  تظّلله  عالم 
وخشن المشاعر، ولم تكن أمي تختلف عنه كثيرًا)...( ومنذ البداية وجدت نفسي في مناخ من القسوة. 
]انعدام الحماية قناة.218[ .فثنائية مناخ القسوة، وإنعدام الحماية تلجئنا إلى األخذ بالمزج الباشالري بين 
طرائق السيكولوجيا و«الظاهراتيات«، بما أسماه ببسكولوجيا الشاعرية وبما أن نصوص الككلي ترواح 
بين تخييل القص، وسرد السيرة بتخييلها، فنواصل ما بدأناه بتحرِّينا للمجتمعيات في سيرة طفولة ليبية 

.بالكتابة، إشارًة للقوقعة، بأن تصيرإنسانية.
يبوح السارد بضمير األبن :«ال أتذكر أنه قبّلني أو احتضنني أو داعبني أو مزح معي مرة بعد أن تجاوزت 
الخامسة أو السادسة من عمري )...( ما من شك في أنه )أبي( أحبني. ولكنه حب لم يبده هو و لم أستشعره 
أنا. حب مقلوب، يمكن القول.أنه يتجه إلى داخله هو بدل أن يتجه خارجا نحوي. حب دفين مرصود في 
صندوق سميك صلب كنواة اللوزة الصماء.]أبيـ  منابت الحنظل[«. إذا شبهنا الحب األبوي برخاوة الحلزون 
مرة، ومرة بصالبة نواة اللوزة الصماء، والقشرة اللوزية بالقوقعة. فإننا ندخل في إستعارات بسيكولوجيا 
الشاعريات. ليس هذا فحسب فالحب األبوي، كما يبدو في سرد الككلي مُتصٌل صوريًا بالكائن الحي الذي 
يخرج من القوقعة،أو القشرة، وألنه اليخرج كلية فان الجزء الذي يخرج يناقض المتبقي في الداخل، وهو ما 
ْطلِكْ فيهم. يقصد األخطاء. وبالطبع أنا ال  يسمه بطابع الديالكتيكية :«كان كثيرا ما ينبهني:–قاعِد الَّقِّ
أعرف ما الذي يعتبره خطأ وما الذي ال يعتبره. ذلك أنه لم يزودني بالئحة كاملة بأنواع السلوك المحظور 
، دون سابق إحاطة، ويوسعني ضربا  ودرجات العقوبات، فأظل أتصرف عفويا، ألفاجأ به أحيانا ينقض عليَّ

وسط اندهاشي وجهلي لدوافعه«. ] الهجوم المضاد ـ قناة 218 [
فمن  بالطبيعة  المسألة  تتعّلق  عندما  فاليمون«:  لسان«قس  عن  المكان  جماليات  في  بشالر  يكتب 
النادر أن نجد أنفسنا في وضع مألوف، فمع كل خطوة هناك شئ ما يهين ويعذب العقول المعتزة بذاتها«. 
هنا تبدو الديالكتيكية بحديّها وضع تتبثة األبيسية للبنوية، ونزعة تمرّد تنمو دون أن تتحدّد ماهيتها 
بالمعرفة«، ورغم أني كنت أصغر أبنائه الذكور إال أني لم أكن، خالف ما هو متوقع، أثيرا لديه. ما ظل يزيد 
الفجوة بيننا عمقا و اتساعا أنني كنت قد ألقيت بنفسي منذ فترة مبكرة في حمأة التمرد والعصيان ثم 
أفكار وقيم الثورة في مختلف أبعاد الحياة و تفاصيلها.]أبي[. »قبل أن تتجاوز سنوات عمري أصابع اليد 
الواحدة صرت أشعر أنني لست على وفاق مع أبي، وأنه ال يمكنني فهمه والتفاهم معه!)...( لست أدري 
كيف استبطنتني نزعة التمرد منذ سنوات عمري األولى)...( قبل أن أعرف اسم هذه النزعة وماهيتها. ربما 
من العنف وشظف المعاملة اللذين واجهني بهما أبي، واللذين لم أجد لهما مبررا حتى في حدود تفكيري 
في ذلك الوقت ]الحلم بأبي[. لقد نجحت األبيسية ـ كما بيّنا ذلك في تغليط األبوية ـ في تتبيث قابلية 
البنوية أن تكون محاًل لممارسة العنف الرمزي تبخيس الذات وتغليط حقيقتها، بل تعدى األمر إلى العنف 
المادي بالضرب غير المعلول بسبب إلى سن الشباب المُبكر وقد تفتقت مواهب التفكير والكتابة: »آخر 
مرة ضربني كان عمري حوالي سبع عشرة سنة، وأظن أنه نشرت لي قصة أو قصتان. وقفت وقلت له بحزم 
وسط بكائي:– ما عادش تضرب مرة ثانية!. أيوه!] الهجوم المضاد[ .نعود إلى بشالر فنصف طبع األب بـ 
»برخو الحلزون« الذي اليخرج كله والجزء الذي يخرج يناقض المتبقي منه في داخل »القوقعة الحجرية«. 
الذي يعيش  الرخوي  الحيوان  لحماية  القوقعة وسيلة  أن  وبما  بـ«األبيسيّة«،  آنفًا  التي إصطلحنا عليها 

داخلها، فسيكون شعار إبيسية الحلزون العنيد: علينا أن نعيش لنبني بيتًا، ال نبني بيتا لنعيش فيه«.
وهنا نتكشّف »إبسية« أب الككلي في سرديات عدة نشير هنا إلى ثالث مفارقات فنومنولوجية تلتبسها: 
المحاججة المنسدة بعناده]الهجوم المضاد، الحلم باألب[، جمعه بين الهشاشة والفضاضة بل القسوة في 
سلوكه ]الهشاشة في »السجنيات« التي يرد فيها األب، وقصة »أبي« في منابت الحنضل« التي تتقاسمها 
الهشاشة والفضاضة[، و شبيه األزاحة في إستعارته السردية، وأعني طرافته التي تنقلنا إلى أفق مغاير، 
المنشورة في  البقرة«  فيما تجليه قصة »نقل  السيرة«،  دُعابة في  نقرأه  بمقالنا »ما  وهو ماعبرنا عنه 
موقع بلد الطيوب14 يونيو 2012، بما نبتعد به مؤقتًا عن إلتباس األبيسيّة بصورة األب الدستوبية، 
فتُشرع لنا أبواب شبه يوتوبية يفتّحها مانقرأه دُعابة في القصص والنُبذ السيريةالمتمحورة حول أب 
آخر ربما هو أبي وليس أبي ممثاًل في نموذج حكوي، نستمتع به للمرة الثانية في سرد الككلي،المرّة 
األولى فيما ترجمه وما قرأناه معرّبًا من مترجمين آخرين، لسالسة عوالم الكاتب األميركيـ  األرمني وليم 
سارويان، ونعني القصة السيرية التي يُشار فيها إلى أشخاص العائلة بأسماءهم، ولكن غرض الككلي 
وأخوة، وجعلها  أم  العائلي  ومتعّلقها  األب  إبيسيّة  لهشاشة  لتكون كاشفة  السارويانية  الطرافة  تحوير 
عبر الطرافة، أو الدُعابة هذه المرّة محل تعاطفنا مع إنسانية ضعفه، في قالب حكوي رشيق يجمع بين 

المرافعة واألعتراف الذي نبدأ به.
في الحكوية الساردة بضمير الطفل في قصة »نقل البقرة« وقد بدا األعتراف ، وهنا مبعث طرافته نتيجة 
باهرة تحرّر في نهاية القصة الطرفين األب وولده من شبكة األبيسيّة »ولعدة أيام ظل يقلب الحادثة في 
ذهنه. فرح باكتشافه أن أباه قد خاف منه!. وفرح باكتشافه أنه قد أسدى خدمة ألبيه بصمته. ومن ناحية 
أخرى، أحس أنه تحرر من الحرج الذي كان يتحرك في نفسه حين ال يقول الحق“.] نقل البقرة[ . الملفت 
ية« محل درسنا في سيرِّية الككلي : التسويات، بماتعنيه التسوية  في ديالكتيكية السردية »إبيسية ـ بنوِّ
باالنجليزية »evening up » أي تعويض الخسارة من الجانبين .فباالمكان التوفيق بمعايشة هذه الحياة 
الجزئية مرة أخرى، بالكتابة ضبطًا محكمًا لحياة منحت نفسها شكاًل ،وإن كان قوقعة حجرية، أو قبر يخرج 
منه صوت رخوٍّ نتصوره من تحت التراب يرافع عن نفسه ويقول »ما بيتش نكدركم ونثقل عليكم. طلعت 
من الدنيا زي ما خشيتها. عشت فيها و ما طلبتش منها غير الكرامة والستر. سايرت الزمان زي ما طاب 
خاطره، حاذيته، الجربت نسبقه و ال لهثت وراه، وما كانش هذا ساهل. السمى ما طايلها حد والوطى 
عشت عليها، سافرت فيها آالف الكيلو مترات و حرثتها و زرعتها، غرست وعربنت ولقمت فيها آالف األشجار 
ياما كلت منها و ما زالت تاكل ناس و حيوانات، تعفر جسمي بترابها و خش غبارها ريتي. أنا بلقاسم بن 
محمد شلِّيق بن احمد بن سعيد، الككلي، ولد عيشة بنت عبد الصمد، درت إلِّي وصّلني ليه عقلي وقدرت 

عليه، وإذا كان ما جبدني حد بخير مااظنش فيه حد بيجبدني بشر«.
إن ديناميّة الصور في الديالكتيكية المتطرّفة، تُعلن عن نفسها، حقيقًة تتوّهج بالحياة ،في ثنائية 
خفي وظاهر.فرخوّ القوقعة الذي ينسحب داخل قشرته كقلب اللوزة الصماء ،إنما يعدّ نفسه للخروج، بما 
األبيسية بمنّطق فرضه عليه  المفاجئ لشخص تكّلمته طوال حياته  االنفجار  االستعارات، من  تصدّقه 
تطبّعه وليس طبيعته الى إنبعاث االنسان من قبره، وإذا بقينا في قلب الصورة موضع األستشهاد، فاننا 
نخرج بانطباع، بأن الكائن الذي يسكن مؤقتًا في قوقعة موته يتأهب بأنفجار كالم آخر أو باألحرى لعاصفة.

يا للعار!

نحن ال نأنف أن نعدها تابًعا يستقبل 
التأثير السياسي للجارة الكبرى وال 

يخلع عليه طابًعا يميز

عبد الكافي المغربي

قابلت قبل أيام بالجامعة األمريكية في القاهرة صديًقا مستجدًا، وبدأنا حديًثا شيًقا. سألني عما يجري في 
ليبيا وأحوال قومي وتمطق بذم العرب وأشفق على طموحيَ التنويري، إذ إني ُأضاف رقمًا إلى الكتّاب الذين 
يظنون أنهم مصلحون وهم ال يعدون مََثل النافخ في قربة مثقوبة. أسرعت إلى مراوغة حديثه المستخف 
بالكاتب وبرسالة التغيير التي تستولي على عقل المفكر، وهي استهانة كل عربي لم يرث االعتزاز بوطنه 
ودولته مذ انكسرت شوكة قومه قديمًا واستعبدهم الترك والفرنجة، وزعمت الضجر من صيف القاهرة 
القاتل، وسألت عن األماكن ذات القيمة الجمالية التي يستطيع الناس قصدها في إجازاتهم، وبلغ صديقي 
أبعد مدى من النشوة وهو يحدث عن العدد الهائل من المجمعات التجارية الرائعة، التي ال تعنيني في شيء، 
واألندية والمطاعم األنيقة وحدائق األسماك والحيوانات والنباتات وغير ذلك من وجهات جذابة تطالع زائر 

القاهرة.
وكبدت وقتًا في اصطناع اللياقة بإبداء االهتمام ومبادلته الحديث عما تحفل به مصر من مباهج للنفس 
ومسريات عن القلق، مما يمتنع عن المطحونين الذين يمثلون األغلبية المهزومة في كل بلد عربي. ثم 
انكفأت على نفسي أجر هم الوطن وأستحضر ماضيه، الذي كان في أحد أطواره مبشرًا يقود إلى مستقبل 
خليق بشعبنا، متقدمًا مسرعًا في تقدمه، قبل التاريخ المشؤوم الذي انتهب فيه الفتيان السلطة من الرجال، 
وبينما أنا ماٍض في ذلك أستعرض الحقائق المرعبة التي أحالنا إليها الحاسي، يعود إلى ذاكرتي حديث 
استمعته في إحدى إذاعاتنا وأنا منصرفٌ عنه في بعض شأني، وإذ تطن في أذني عبارة ضيفهم الكريم »لو 

كنت تعرف كنت قتلته«.
لقد تردد في فكري كثيرًا من األحيان أن ليبيا، أو برقة بوجه خاص، ال تجاوز أن تكون ضاحية من ضواحي 
مصر األقل تحضرًا، أو بتعبير أدق، هي أقصى امتدادات التأثير الثقافي المصري وأشحها إبداعًا، ونحن ال 
نأنف أن نعدها تابعًا يستقبل التأثير السياسي للجارة الكبرى وال يخلع عليه طابعًا يميزه، وكذلك ال نستنكف 

أن نغبط مصر على هذا التأثير ونخاصمها إذ أساءت تلقيننا.
المتأخرة  السياسات  نحتج على بعض  كنا  وإن  المصرية،  األمة  نكد طالع  1952 من  نعد حركة  لسنا 
كعزل محمد نجيب ومسخ الديمقراطية وقانون اإلصالح الزراعي المتخبط والدعاية للفرد الواحد، ففي عصر 
عنفوان الناصرية كان للمفكرين أن يقولوا ما شاءوا، ويعاقبوا إذا رأت السلطة عقابا مترفًقا، وصاغت المحاولة 
الناصرية الشخصية القيادية لكن المترددة لمصر، ومثلت األساس الذي قامت عليه نهضتها االقتصادية 
والعسكرية. أما ما حدث عندنا في 1969 فلعبُ أطفال بالقياس إلى المخاطرة المصرية، كما أن الجماعة 

الناصرية ال تعدو كونها حكومة قزمية بمقارنتها مع الحكومة الشيوعية األولى في روسيا.
فكيف نرد على من يتحدث عن القتل علنا؟ من صنع من أمتنا موتى يُسلبون في عام ما يشيد قارات 
من عدم؟ وماذا تقول لقناة تتقلب في الهوى كما يتقلب الفاسق بين المواخير. فأما صاحبنا الذي تخلى عن 
زعيمه وقت المحنة ليعبث به »جيل الغضب« فنسأله أن يفيد مما أفسحته له قنوات الثورة ويقدم برنامجًا 
براقا عوضًا عن الوعيد الذي أورد شعبنا مواضع العوز. إننا نريده أن يستثمر سبات قومنا وفساد نخبتنا 
وهزيمة مثقفينا، ويتخذ سياسة ديماغوجية الئقة العتالء السلطة، وليرتكب ما شاء أن يرتكب من جرائم 
التنكر االنتخابي، التي سبقته إليها عناصر الثورة. وأما خطاب سبتمبر الذي يصدر عن سفاحين، وهو المدان 
األول بمآالت بالدنا، فما نرفض ونعمل بكل مشقة على التصدي له. وأما القناة التي تثير اشمئزازنا ألننا وقفنا 
من خاللها على قدر ما بلغ رجال الدولة من فساد األنفس وانهيار القيم وإفالس العقل، فنحن ال نطالبها 
بأن تكون مستنيرة، ولسنا نلزم أي تلفزيون أن يكون مستنيرا، بل نرجوهم أن يفرغوا للدعوة لمرشحهم 
الواسع العلم، ونحن نفترض أن المرشح المخضرم ال يقنعه أن يكون خادمًا لمجرمي سبتمبر، ويود لو يكون 
سيدًا عليهم. وال يكاد الرجل المستنير يلحظ التقدم يسفر عن تراجع، وإصالح النظم يعقبه فسادها، واألمم 
إذا افتقرت تُبنى بصدقات تجارها وإعانات البالد المتحضرة وتتداعى بمالها حتى إذا استغنت، والشعب 
المسكين يستنزفه من ال يمنعهم من مَنَّ عليهم من غفلة أن يحتقروا غباوته ونزوله عن أحالمه، أقول ما 
إن يرى صاحبنا ذلك يلم بأمته جملة واحدة حتى يستبد به اليأس ويتوقف هو بدوره عن توصيف الحلول، 
ويخسأ إلى مكتبه مشكًكا بأن غفلة أمته قد تتبدد ولو كره ظالموها، وأن روح الحرية النابضة في العالم 
ستمكر بكل جبار فتحمله على اللين حتى يتقوض سلطانه من الداخل، أو أنه سيطل علينا من هوة االنحطاط 

السحيقة شعب المعٌ َقويمُ األخالِق.

األمازيغية وحرية الصحافة في ليبيا
بربكم؟«.  »ألست  سُئِلنا  البشر  معشر  بأننا  الخالق  يذكرنا  الالزمان  في 
بالطبع مع وضوح اإلجابة إال أن تعبيرنا كذرية آدم بشكل ما كان بـ »بلى 
» وبقصد التأكيد على أن اهلل هو ربنا. وبغض النظر عن مكان نزول أبينا 
آدم بالهند أو بغير مكان وكيفما كنا كذرية نسمة أو أم كهيئة الذر فيكفي 
أننا سُئِلنا من الخالق بإقرار الربوبية وعلى ذلك كانت الفطرة إلى بلوغ 
الحلم حيث يخير اإلنسان على االستمرارية في العهد أو نقضه. بدون حرية 
التعبير على عالقتنا مع الخالق لن يكون معنى لوجودنا وكل من استوعب 
هذه الحقيقة التي تبدو فرضية فهي تظل جديلة! بالرجوع إلى مكان العهد 
مع اهلل سبحانه فقد يكون، وبدون جزم، في المأل األعلى حيث كتبت الصحف 
المطهرة »في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة« والتي يفترض أال تحمل إال 
الحقيقة والعدل واالستقامة والتي يؤكد عليها اهلل سبحانه في مكان آخر 
من القرآن الكريم حيث يقول: »إن هذا لفي الصحف األولى صحف إبراهيم 

وموسى« ويقصد هنا اآليات الربانية لسورة )سبح اسم ربك األعلى( .
فالصحافة التي تعتبر اإلطار العام لجميع الصحف قد يتوافق الجميع على 
أنها جمع األخبار وتحليلها والتأكد من مصداقيتها.. أي البحث عن الحقيقية.. 
وربما ربطها بحقيقة الواقع جعل تسمية أول صحيفة مصرية سماها رفاعة 

الطهطاوي بـ«الوقائع« فال يمكن أن يكون الواقع إال الحقيقة المنشودة.
تذكر الوكيبيديا الموسوعة الحرة بأنه في أوائل عهد الصحافة أطلقت 
تسمية الغازته على الصحف نسبًة وتقليدًا لألوروبيين حيث كانت الغازته أول 
صحيفة ظهرت في عام 1656 بالبندقية. وأطلق خليل الخوري اسم الجورنال 
على أول صحيفة ببيروت عام 1858 تقليدا للفرنسيين. واستخدمت تسمية 

الورقة الخبرية، والرسالة الخبرية، وأوراق الحوادث كمسميات للصحف.
التحري من أجل الوصول إلى الحقيقة سيكون صعبا في غياب الحرية. 
إذن بحيث تحمل الصحافة رسالتها بعيدًة عن التزوير تحتاج لمناخ الحرية. 
والتضليل اإلعالمي الذي عاشته ليبيا في ظل النظام السابق مازالت ارتداداته 

تعيش معنا وسلبياته تعكر صفو إعالمنا عموما والصحافة خصوصا.
الحرية والصحافة الليبية:

 1991 عام  في  لليونسكو  العام  المؤتمر  خالل  اعتمدت  توصية  أثر 
ووجهت للجمعية العامة لألمم المتحدة والتي بدورها أعلنت بأن 3 مايو 
من كل عام هو اليوم العالمي لحرية الصحافة. وضمن إحياء السنة الماضية 
لحرية الصحافة بعث السيد مارتن كوبلر عبر حساب التويتر برسالة ذكر 
الذين تحملوا المشاق لكي يكونوا  فيها »دعونا نحيّي جميع الصحفيين 
صوت من ال صوت لهم. ونتذكر الذين فقدوا أرواحهم بتغطية األخبار في 
ليبيا«. واختتم رسالته باقتباس نص لألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
لكلماتهم  الحماية للصحفيين، يمكن  قال: »عندما نوفر  غوتيريش حيث 

وصورهم أن تغير عالمنا«.
ومن باب مراجعة الحركة الصحافية بعد 2011 ورصد ضمانات سالمة 
الصحفيين ومراقبة أخالقيات مهنة الصحافة ارتأى المركز الليبي للدراسات 
والمستقبلية  االستراتيجية  للدراسات  ليبيا  مركز  مع  وبالتعاون  األمازيغية 
إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة بعقد ندوة لمدارسة الوضع الصحفي في 
ليبيا ومعرفة ما وصلت إليه الصحافة من نجاحات وما واجهته من إخفاقات 

وذلك بهدف الوصول لألهداف التالية:
* التأكيد على أهمية ضمان حرية الصحافة والتعبير في مرحلة االنتقال 

الديمقراطي الذي تعيشه ليبيا.
* توسيع دائرة المشاركة المجتمعية بتأكيد ضمانات حرية الرأي بمختلف 

وسائل التعبير الورقية وااللكترونية واإلذاعية.
* قراءة ورصد أي انتهاكات ضد حرية الصحافة في ليبيا.

وانطالقا من األهداف المذكورة أعاله تسعى الندوة إلى التأسيس لقاعدة 
النقاش من خالل المحاور التالية:
االلتزام بميثاق شرف المهنة:

حرية التعبير بمسؤولية تجعلنا نقترب أكثر من الحقيقة، إال أن غياب أطر 
للحرية مُفعلة وفي صورة ميثاق شرف مهني لمن يمارس التعبير بجميع 
وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية يجنح بالخطاب اإلعالمي أحيانا بعيدا 
عن الواقعية والحقيقة. أثارة مسألة الشرفية والمهنية بالنسبة للصحفيين 
بها  وااللتزام  أهميتها  على  والتركيز  والمثقفين  اإلعالميين  أواسط  في 
سيحد من االنزالق في متاهات التظليل والكراهية التي سقط فيها الكثير 
من الصحفيين قبل وبعد 2011. ممارسة أي عمل يتطلب التمسك بأدبيات 
وشرف المهنة وفي المجال الصحفي يظل التمسك بشرف المهنة ضرورة 
وغاية في األهمية ألن أي مغالطات أو حجب للحقائق سيكون أثرها سلبا 

على المجتمع بأسره.
حضور خطاب الكراهية في الصحافة الليبية:

الرافض لحرية  اليوم، وإعالمه  الفكر األحادي للنظام السابق  ارتدادات 
التعبير، خلق إعالما يستعين بأدوات الكراهية التي حرص النظام السابق 
على توظيفها ضد المخالفين له في الرأي. وباستمرار الصحافة المأجورة 
والموجهة ضد المتنورين والباحثين عن الحقيقة لمدة أربعة عقود أنتجت 

الحقد والحسد والغيرة بين مختلف طبقات وأطياف المجتمع الليبي بمختلف 
تنوعاته.

ومع وعي البعض بخطورة االنزالق في متاهات الكراهية ومحاولة التعقل 
ومناقشة األفكار عوضا عن تخوين أصحابها وإشعال براكين الكراهية ضد 
جميع  أسكت  المدمر  الثورية  اللجان  زحف  تيار  أن  إال  الرأي  يخالفهم  من 
أصوات الحرية بالداخل، وبذلك كان االنتقال إلى الخارج للتعبير بحرية. بعد 
2011 مورست الحرية بالرغم من أنه استمرت الكراهية ضد فئة محدودة 
والمناصرة للنظام السابق وبالتأكيد لم يخدم انتفاضة التحرير. فاستخدام 
نفس أدوات النظام السابق والمتمثلة في الكراهية ضد المخالفين في الرأي، 
وتصويب نيران الفتنة ضد األشخاص عوضا عن مناقشة األفكار الهدامة 
التي زرعها النظام في ثنايا العقلية الليبية لن يساعد على الحرية والتحرر. 
واستنادا لما تقدم يظل السؤال الخطير والملح هل ما زالت الصحافة في 

ليبيا تمارس الكراهية؟
مكانة األمازيغية في الصحافة الليبية:

الرابع  الركن  األمازيغية  استمرت  القذافي  معمر  دكتاتورية  ظل  في 
للمحرمات : الدين، السياسية، والجنس. فجرم الحديث بتمازيغت وسجن 
من تمسك بأصوله األمازيغية ودعا للتمسك والحفاظ على الهوية اللغوية 
والثقافية لألمازيغية. اندفعت خالل ثورة التحرير األمازيغية بقوة وكثيرا ما 
تصدرت وسائل اإلعالم، بل وبالرغم من محاوالت تحجيم دور األمازيغية 
واألمازيغي في التحرير إال أنه ومع ذلك كانت األمازيغية حاضرة في جبهات 
وسائل األعالم المناهضة لدكتاتورية معمر بل وصل األمر إلى أن منحت قناة 
ليبيا األحرار مساحة زمنية ضمن خارطة برامجها وبلغة تمازيغت.. اختفت 
بعد التحرير!!! تضاءل الحديث عن األمازيغية بعد التحرير ثم تحول إلى تكفير 

وتخوين وتعويق لكتابة الدستور وبناء الديمقراطية في ليبيا.
حرية الصحافة وأثرها على إحياء األمازيغية:

والثقافي  اللغوي  للنمو  المناسبة  الثقافية  المناخية  البيئة  هي  الحرية 
وحرية الصحافة تخدم الحقوق وتدعم التحضر وتسهم في رقي المجتمع 
صحيفة  أول  تيللي  وكانت  تمازيغت  تدريس  بدأ  الثورة  خالل  وتنويره. 
انتهت بمجلة  المختلفة  العديد من اإلصدارات  التيفيناغ وتالها  تستخدم 
لو  إال  اليوم ال يبشر بخير  المشهد  إال لوقت قصير.  والتي لم تدم  أرمات 
المؤسسات  وجميع  األمازيغية  للدراسات  الليبي  المركز  وتفعيل  دعم  تم 
األمازيغية الحكومية سواء تعليمية أو بحثية. ولضمان مناقشة فعالة للمحاور 
األربعة أعاله تستهدف الندوة حضور من لهم عالقة مباشرة وغير مباشرة 

بحرية الصحافة.
المستهدفون بالحضور:

* الصحفيون
* المثقفون بمختلف مشاربهم ومذاهبهم الفكرية والسياسية بليبيا.

* المدونون وأصحاب المواقع الصحفية.
* مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحرية التعبير.

* المهتمون باألمازيغية والشأن األمازيغي.
اللغة وتاريخ الصحافة في ليبيا:

دولة  أول  أن  الحرة  الموسوعة  الوكيبيديا  في  ورد  ما  وحسب  تاريخيا 
أصدرت صحيفة إخبارية كانت فرنسا بعد أن تقلد السلطة ريشليو بهدف 
دي  جازيت  لصحيفة  إصدار  أول  كان   1631 عام  وفي  العام،  الرأي  توجيه 
فرانس. وظلت الصحف حكرا لسلطة الدولة ولم تكن حرة في أوروبا باستثناء 
الزمان قبل أن يكون االنعتاق  انجلترا وهولندا واستمر ذلك لقرنيين من 
الكامل لصحف أوروبا وبشكل متفاوت. لعبت الصحافة دورا بارزا في حرب 
التحرير بأمريكا ومنح الدستور براحا من الحرية منحها التعديل الدستوري 
في 1791. ومع ظهور الخدمات البريدية كان االنتشار للصحف والمجالت 
على مستوى العالم، واليوم انحسرت الصحف الورقية بعد التحول إلى النشر 

اإللكتروني.
تأسست أول صحيفة بليبيا باللغة الفرنسية من قبل عدد من القناصل 
األوروبيين عام 1826 باسم: »المنقب األفريقي«. وكانت أول صحيفة باللغة 
العربية يقابلها ورقة بالتركية هي صحيفة )طرابلس الغرب( في عام 1866 
العتيد، فجريدة المرصاد، فانتفاضة األحرار  الترقي 1897، فالرقيب  تلتها 
إلى العدل، والفجر، إل جورنالي دي تريبولي، سيرينايكا ويكلي نيوز، الرائد، 
كذلك كانت مجلة ليبيا المصورة، اللواء الطرابلسي، الوطن، ليبيا الحديثة، 

البالغ ، برقة الحديثة، بريد برقة بنغازي، العلم اليومية.
تنوعت اللغات التي كتبت بها الصحف والمجالت من العربية إلى التركية 
والفرنسية واإليطالية واإلنجليزية وغابت األمازيغية. إال أنها تميزت بهامش 
من الحرية بالرغم من غياب موضوع األمازيغية فكان التنوع الفكري قبل 

االنقالب إلى الفكر األحادي »الجماهيري«.
الجديد  بالفجر  الفجر  صحيفة  تسمية  إعادة  كانت   1969 انقالب  بعد 
األخضر  والزحف  الشمس،  الجماهيرية  الفاتح،  الصحف:  من  عدد  وتالها 
شؤون  البيت،  المشعل،  قورينا،  أويا،  ال،  المجالت  من  عدد  إلى  باإلضافة 

من  وبالرغم  الجماهيرية.  والرياضة  الشباب  القمة،  الرمان،  حب  أفريقية، 
إتاحة فرصة للتعبير باللغة اإلنجليزية إال أن تحريم األمازيغية بات واضحا بعد 
إعالن الدكتاتور معمر بأن كل من تعلمه أمه اللغة األمازيغية فهي ترضعه 
السم!!! هذا من جانب اللغة فقط ولكن فيما يخص موضوع األمازيغية فهي 
ضمنا محرمة وباتت من التابوهات المحرمة حسب نظرة النظام العنصري 
إلى  المعارضة  انتقلت  التعبير  غياب حرية  الجماهيري. بسبب  الدكتاتوري 
الخرج وصدرت عدة مجالت وصحف مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي.

األمازيغية في الصحافة خالل وبعد 2011:
قبل 2011 أنشئت مواقع إلكترونية كتبت عن اللغة والثقافة األمازيغية 
وكان من أبرزها موقع تاوالت. وكان أيضا موقع ؤسان الذي استمر لسنوات 
ثم انقطعت به السبل في الفضاء االفتراضي مع مواقع أخرى. بعد 2005 
وبصعود مشروع ليبيا الغد ظهرت محاوالت مبطنة ومحتشمة بشأن النشر 
بعد  تضمنت  والتي  رمضان  شهر  إمساكيات  في  وانحصرت  باألمازيغية 
اإلشارات بالتيفيناغ مثل مواقيت الصالة وأيام األسبوع و ئيسكيلن أبجدية 

تيفيناغ.
كانت أول صحيفة أمازيغية بالتيفيناغ خالل انتفاضة 17 فبراير 2011 
)الحرية( بجبل  تيللي  لمجلة  أول عدد  مايو حيث صدر  وتحديدا في شهر 
نفوسه، ومع التحرير صدرت صحيفة يفرن تايمز. مع بداية سنة 2012 توالى 
صدور المجالت المهتمة بالشأن األمازيغي والمستخدمة للتيفيناغ فكانت: 
جادو نادرفت، وتامورت، تزيري ن اللوت، تاقرماس، وأرمات.معظم المجالت 
جمعت بين العربية والتيفيناغ باستثناء تاقرماس التي آثرت العربية وأرمات 
التي اقتصرت على استخدام التيفيناغ. مع استمرار قناة يفرن على الفيسبوك 
ولغياب تبني الحكومة دعم المجالت فتقريبا %90 منها انتهى مع نهاية سنة 

.2012
»حريّة الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي عليه اليوم«.

الجديد  العربي  وتنقل  حدود  بال  مراسلون  منظمة  به  ما صرحت  هذا 
أنه »لم يسبق أن تعرضت حرية الصحافة لتهديدات  المنظمة أيضا  عن 
بالوتيرة التي تشهدها حاليًا.. ففي غضون خمس سنوات، تراجع المعيار 
الذي تستخدمه مراسلون بال حدود بنسبة تصل إلى 14 بالمئة، إذ سُجل 
خالل هذا العام تفاقم في وضع ما يقرب من ثلثي )62.2 بالمئة( البلدان التي 
تشملها الدراسة، بينما تراجع عدد الدول حيث تُعتبر حالة وسائل اإلعالم 

»جيدة« أو »جيدة إلى حد ما«، وذلك بنسبة 2.3 بالمئة«.
تقبع  الصحافة  لحرية  األولى  المرتبة  اإلسكندينافية  الدول  تصدر  مع 
أريتريا وكوريا الشمالية في ذيل الترتيب لحرية الصحافة. ولكن ما يلفت 
النظر هو ما يقوله السيد كريستوف ديلوار، األمين العام لمنظمة مراسلون 
بال حدود، حيث يقول: أن »التحول الذي تشهده الديمقراطيات يقض مضجع 
كل من يعتقد بأن قيام حرية الصحافة على أساس متين هو السبيل الوحيد 
لضمان سائر الحريات األخرى، متسائاًل في الوقت ذاته عن المصير الذي 

تقودنا إليه هذه الدوامة«
حرية  تصنيف  بعنوان:  للمنظمة   2017 ديسمبر   18 بتاريخ  تقرير  في 
أن  تذكر  متزايد  نحو  على  قاتمة  عالمية  خريطة   :2017 لعام  الصحافة 
»الحروب والنزاعات الطويلة غالبًا ما تحمل في طياتها سمومًا فتاكة تُهدد 
حرية اإلعالم، إذ من شأنها أن تدفع بلدًا ما إلى أسفل الترتيب في وقت 
قصير أو اإلبقاء عليه في الحضيض لسنوات.. حالة الفوضى التي تعيشها 
للصحفيين.  بالنسبة  كبيرة  خطورة  على  تنطوي  حاليًا   )+1  ،163( ليبيا 
ففي بلد يقف على حافة االنفجار ويسقط فريسة لالشتباكات المسلحة بين 
مختلف الفصائل المتناحرة، ُقتل ثالثة صحفيين في عام 2016 بينما كانوا 
يغطون المعارك في سرت وبنغازي. ورغم أن عدد القتلى والمفقودين آخذ 
في التراجع، مازال اإلعالميون يواجهون التهديدات بانتظام، علمًا أن الجرائم 

المُرتكبة ضدهم تمر وسط إفالت تام من العقاب.«
استعرضت  المعلومات  نشر  هي  الصحافة  بأن  التوافق  مع  الخالصة: 
الورقة بعض المحطات المهمة وذات عالقة بتاريخ الصحافة في ليبيا وأبرزت 
أهمية مناخ الحرية الذي به ترتقي المجتمعات الساعية إلى االنتقال نحو 
رابعة  كسلطة  دورها  لتمارس  الدكتاتورية  من  التحول  بعد  الديمقراطية 
كما عبر عنها بورك اإلنجليزي. وتظل األمازيغية حبيسة البيوت ما لم يتوفر 
للصحافة الليبية مناخ الحرية وبمسؤولية، ويتحرك ممارسو مهنة الصحافة 

في إطار شرف المهنة.

* المركز الليبي للدراسات األمازيغية.

وعي البعض بخطورة االنزالق في متاهات الكراهية ومحاولة التعقل ومناقشة األفكار عوضا عن تخوين 
أصحابها وإشعال براكني الكراهية ضد من يخالفهم الرأي

تقرير بتاريخ 18 ديسمبر 2017 للمنظمة بعنوان: تصنيف حرية الصحافة لعام 2017: خريطة عاملية قاتمة 
على نحو متزايد تذكر أن »الحروب والنزاعات الطويلة غالبًا ما تحمل في

فتحي سالم أبوزخار* طياتها سمومًا فتاكة ُتهدد حرية اإلعالم

سالم الكبتي

ليبيا التي لم يرها املنصف وناس )1(
فيهِ  َفِزعْتُ  خَبَرٌ  جاَءني  حتى  الجَِزيرََة  َطوَى 

بآمالي إلى الَكذِِب
المتنبي

بلد(  محنة  أرى  التي  ليبيا  رأيــت  التي  )ليبيا 
صدر  ونــاس،  المنصف  التونسي،  للكاتب  كتاب 
عن   2018 العام  هذا  مطلع  األولــى  طبعته  في 
مثلما  وقرأته  تونس  في  للنشر  المتوسطية  الدار 
والمجتمع  السلطة  عن  السابق  نتاجه  ــرأت  ق
ورغم  الليبية،  الشخصية  ثم  ليبيا  في  والجمعيات 
مشاكلنا،  وبحث  غورنا  سبر  في  ومحاولته  جهوده 
التباسات  يرتكب  ما  كثيرًا  وناس  السيد  أن  إال 
فيظل  عذرًا  لها  نجد  ال  قد  تشويشات  في  ويقع 
المدرسة  إلسقاطات  وفقًا  ويحلل  ويفسر  يخلط 
الغالب  في  تطبقها  التي  الفرنسية  التاريخية 
الواقع  في  وهي  التونسية،  النخبوية  المدرسة 
الكثير  أناقش  أن  أريد  ال  هنا  وأنا  علينا،  تركب  ال 
لكنني أشعر في كتاباته  مما يقوله في كتبه عنا، 
تاريخنا،  وتعليمنا  علينا  األستذة  بنوع من محاولة 
في  هذا  حدث  لقد  كثيرًا،  عليه  يصعب  أمر  وذلك 
غياب مؤرخينا وكتَّابنا الذين انشغلوا بأمور أخرى، 
الكتَّاب  من  الكثير  كان  الحقًا  وحتى  وفيما مضى 
ويكتبون  واقعنا  يعرفون  الليبيين  غير  والمؤرخين 

عنا بتجرد، وإن حدث لبعضهم أخطاء والتباسات.
عجيبة  تخليطات  الكتاب  فصول  بعض  في 
وجهل بالواقع الليبي من السيد وناس، وهو الذي 
عي معرفته بنا وبوطننا ربما أكثر منا، وأبسط  يدَّ
الليبي  مثال على ذلك ما كتبه وكرره عن الجيش 
السابقين،  الثورة  قيادة  مجلس  أعضاء  وأصول 
الشلوي  حمزة  بعوض  ذكره  حمزة  عوض  فمثاًل 
من  بل  كذلك  ليس  وهو  الشالوية،  قبيلة  من 
من  الهوني  وعبدالمنعم  قمينس،  في  الكراغلة 
هون،  في  الهوانة  قبيلة  من  بأنه  وذكره  جنزور 
والهوني هنا ليس لقبًا بل اسم للجد، ويخلط بين 
أبوبكر يونس  أن  إلى  والسعادي، ويشير  الجبارنة 
ليبيا،  الغويلة في  الغويلة، فأين  من مواليد واحة 
ومختار القروي من سوق الجمعة وهو ليس كذلك 
لكنه من طرابلس المدينة، ويتحدث عن االستقالل 
كان  الليبي  الجيش  أن  ويؤكد  هش،  بأنه  الليبي 
يعج بالبعثيين ربما لغاية في نفس المنصف ألنه 
قد يكون من بعثيي تونس المعاصرين فيما أعلم، 
الديب  فتحي  تقارير  على  واضح  اعتماد  في  ثم 
المعروفة دون أن يشير إلى مصدرها، وهو كتابه 
مصطفي  يصنف  ليبيا(  وثورة  )عبدالناصر  الشهير 
اشتيوي  وأنيس  إسالموي،  وطني  بأنه  عامر  بن 
ولكنه  بويصير يقصد صالح  ماركساوي، ومسعود 
مضي دون أن يشعر إلى أبيه بأنه قومي إسالمي، 
في  التي  من  والتفسيرات  األخطاء  من  ذلك  وغير 
وناس  السيد  ولعل  العموم،  وجه  على  محلها  غير 
التقي ببعض النخب الليبية وأخطأ أيضًا في ذكر 

فتحي  البعجة  فتحي  فقد صار  الصحيحة،  أسمائها 
هذه  بعض  أن  ويبدو  المثال،  سبيل  على  بعاجة 
الكثير  له  التي ذكرها في كتابه لم توضح  النخب 
أو ربما لم يفهم منها ما قالت أو أشارت بها إليه 
السائدة  الفرنسية  للتحاليل  وفقًا  تاريخنا  فأسقط 

لديهم في تونس.
ما  تهافت  في  تتمثل  الكارثة  أو  والمشكلة 
النية  حسن  افتراض  مع  لدينا  بالنخب  يسمون 
يكتب  ما  أو  تونس  في  يقال  ما  على  الدوام  على 
اإلطالق  على  يعرفون  وال  وطننا  عن  تونس  في 
أن ثمة الكثير مما يوجد وراء األكمة، فبعض من 
هؤالء الذين يكتبون عنا وعن أحوالنا هناك بمثل 
مختلفة  جهات  الواقع  في  تحركهم  الصورة  هذه 
في فرنسا التي يرونها بمثابة الوطن األم أو يكاد 
السيد  يهتم  أن  معنى  فما  وإال  إليهم،  بالنسبة 
بالموضوع  واالهتمام  بالكتابة  وأمثاله  وناس 
الخاطئ  والتحليل  فيه  والتخليط  ليبيا  في  القبلي 
بصدده، وكذا ما يتصل باألقليات ويترك ما لديهم 
الكتابة.  في تونس من موضوعات تستحق نفس 
وليبيا التي رأيت التي حاول وناس أن يحاكي سيد 
التي  )أمريكا  المعنونة  دراساته  إحدى  في  قطب 
ادعائه  رغم  والنية  الفهم  لسوء  رديء  مثل  رأيت( 

بالفهم وحسن النية.
بموضوعنا  اهتم  أنه  كتابه  خالل  من  أكد  لقد 
له  سمحت  التي  النخب  والتقي  بالدنا  في  وجال 
وأنه  حالتنا،  على  والضحك  علينا  باالستعراض 
وواجه  المهتمين  من  العديد  وقابل  ووثَّق  دوَّن 
األخطار وسرد الكثير من البطوالت الوهمية، ومع 
ذلك كله قفز على الواقع ولم يعرفه معرفة جيدة 
 300 الورق تزيد على  الكتاب في حزمة من  وأتي 
والتكرار  الفرنسية  بالمصطلحات  شحنها  صفحة 
واألخطاء الكبيرة، فهل يسمح لنا هو أو غيره من 

مثقفي بالده أن نرتكب ذلك في حق تونس.
جمعت  )يقول  األخطاء  من  المزيد  إلى  انظروا 
المتخصصة  المكتبة  المعلومات والوثائق وكونت 
2000 كتاب متخصص في ليبيا وأكثر من 3000 

وثيقة عن المجتمع الليبي(
وماذا أيضًا؟

مع  وتعاطف  ليبيا  واستكشف  برًا  التنقل  جرب 
إن  يقول  كله  هذا  وبعد  صفر،  والنتيجة  شبابها 
الخويلدي الحميدي من قبيلة المحاميد، وأن حسن 
عبدالحفيظ  مسعود  مع  التحقا  أشكال  والبراني 
بأكاديمية الشرطة، ونسي تمامًا أن البراني أشكال 
خريج الكلية الحربية في مصر بعد سبتمبر 1970 
فيما تخرج حسن أشكال ومسعود عبدالحفيظ في 
 1961 عامي  بنغازي  في  البوليس  ضباط  كلية 
الدفعة  الخروبي تخرج في  و1963، وأن مصطفى 
الثامنة من الكلية العسكرية في بنغازي، وهو من 
الدفعة السابعة العام 1965، وأن سلبية الحكومة 

يونيو1967  في  السته  األيام  حرب  أثناء  الليبية 
فقد  والتعبئة،  للتحريض  مناسبًا  تراخيًا  شكلت 
قالت كما زعم )نشرة األخبار في اإلذاعة الرسمية 
1967 أن رياحًا عاتية جرفت  6 جوان  الليبية يوم 
وأن  البعيدة،  الصحراء  باتجاه  الحربية  الطائرات 
أو  ليبية  يقصد  طائرات  فأي  عنها(  جار  البحث 
غيرها، وأي رياح، وأن موسى أحمد مات في مزرعته 
العام  السجن  مغادرته  من  سنوات  بعد  ببنغازي 
1988 ولم يعرف أنه قتل في مزرعته في طرابلس 
ضابط  يقصد  جعفور  خليل  وأن   ،2005 العام 
البعثيين  من  جعفر  خليل  العسكرية  االستخبارات 
العيساوي  إدريس  العقيد  وأن  بعثيًا،  ليس  وهو 
التسليح  على  لالنفتاح  تمت تصفيته ألنه تحمس 
تاريخه  عبر  محكوم  مجتمع  ليبيا  وأن  األمريكي، 
ومصراتة  ورفلة  المكونات  ثالثي  قبلي  بتحالف 
وأوالد سليمان، فقد تحالف الملك مع ورفلة وأوالد 
سليمان وهمش مصراتة، في حين تحالف القذافي 
أوالد سليمان بسبب  ورفلة ومصراتة وهمش  مع 

تاريخ عالئقي معين، الحظوا ما يقوله جيدًا.
وعدم  العلمية  واألمانة  الحقائق  غياب  وفي 
وسطحية  بجهل  أمورنا  في  نفسه  يحشر  التدقيق 
ودون موضوعية ويظل يلف ويدور دون أن يصاب 
بالدوار حول الصراعات القبلية والتقسيمات ويفتي 
البربر ويتركهم  من دماغه، ويحوم حول موضوع 
بحقوقهم  ويطالب  تونس  في  أنفه  من  قريبًا 
أية  دون  يعيشون  ليبيون  مواطنون  وهم  عندنا، 
فترة  منذ  المجهول  من  مخاوف  أو  حساسيات 

بعيدة.
بها  له  شأن  ال  خطيره  أمــور  في  يتدخل  إنه 
ويقوم بتجريف تاريخنا والحرث في الصخور والزرع 
وال  ينبغي  مما  أكثر  أخطائنا  وتجريح  السباخ  في 
يراعي الظروف المختلفة ويحاول أن يستأسد علينا 
الملكي  النظام  عمر  يعدد  فمثاًل  تاريخنا،  ويعلمنا 
من 1951إلى 1969بـ 17 سنة و7 أيام، إنه يجد 
فراغًا ليقوم بالحساب واألرقام ويخطئ في جدول 
امتداد  على  الليبي  المجتمع  أن  ويؤكد  الضرب 
164 سنة يقصد من 1851 وحتى 2011 لم يعرف 
بالقرن  جديرة  متكاملة  وجمعياتية  حزبية  تجربة 
المجتمع  في  المطلوبة  وبالمواطنة  العشرين 
دون  حالتنا  الوناس(  )سي  يفسر  وهكذا  الليبي، 
وعي وينسى أن حسونة الدغيس السياسي الليبي 
الذين  العرب  العلمانيين  وأول  القانون  ورجــل 
حاولوا الجمع بين الدين والعلم ودرس قبل رفاعة 
باشا  الدين  خير  وقبل  باريس  في  الطهطاوي 
التونسي وقبل الكثيرين وأول من أسس حزبًا في 
حزب  باسم  عشر  التاسع  القرن  في  العربي  العالم 
األهالي قبل مصطفى كامل ومحمد فريد وتجارب 
تونس، وللوناس قراءة المزيد عند مؤرخنا األستاذ 
محمد مصطفى بازامة وليعد إلى أستاذه التونسي 

الدغيس  تاريخ  يعرف  الذي  التميمي  عبدالجليل 
في  وليفتش  ووثائق  بحوث  في  كتبه  ما  وليقرأ 
محفوظات باريس أو ليسأل من يعرف من أحبابه 
ومشايخه في فرنسا كلها عن الدغيس وليبيا في 

تلك الفترة.
وليعرف أيضًا أن األمير محمد إدريس السنوسي 
إلى من  رسائله  يوجه  1918 كان  و   1917 عامي 
عمه  ابن  من  المسؤولية  توليه  بعد  األمر  يهمه 
خادم  )من  العبارة  بهذه  الشريف  أحمد  السيد 
مقام  وقائم  السنوسي  إدريس  اإلسالمية  الملة 
ايالتي برقة وطرابلس وتونس(، وليعد إذا شاء إلى 
المصادر ليفهم ذلك ويقف على حقيقته التاريخية 
الغرب صدرت  لدينا صحيفة طرابلس  أن  وليفهم 
العام 1866، وأن لدينا الحركة السنوسية انطلقت 
مجملها  في  هي  زوايــا  وأنشأت  األيــام  تلك  في 
في  المعاصر  المدني  للمجتمع  مصغرة  عناوين 
التربية واألخالق واإلصالح والعمل والعلم والكفاح، 
وامتدت هذه الزوايا وانتشرت ووصلت فيما وصلت 
إلى شط الجريد وقابس في تونس، وليفهم أيضًا 
أن لدينا الوعي بالتاريخ رغم أخطائنا، وأن الحبيب 
وأن  األدغم،  الباهي  وكذا  ليبية،  أصوله  بورقيبة 
ليبية   1956 العام  إلى  تونس  بايات  آخر  زوجة 
األصول، وأن بشير فهمي فحيمة الليبي أسهم في 
واكتشف  تونس  في  وتطويره  الشعبي  الفن  نشر 
بنت  )بخنوق  تغني  وجعلها  صليحة  المطربة 
تونس  في  عرفوا  خالله  ومن  عيشة(،  المحاميد 
بمقدوره  كان  وأنه  والطرابلسي،  الفزاني  اللحن 
الليبي دون أخطاء  لكي يتحدث عن تاريخ الجيش 
أو إسقاطات معكوسة أن يتصل بالمرحوم عبداهلل 
الذي عمل  التونسي  العراق الضابط  عبعاب خريج 
الذين  وأحد  االستقالل  بعد  الليبي  الجيش  في 
شاركوا في نهضته مع زمالئه الليبيين والعراقيين 
منه  حجر  بعد  على  كان  لقد   ،1955 العام  حتى 
ولكنه   2015 العام  وفاته  إلى  بمرناق  تونس  في 
حديث  لحدثه  به  اتصل  ولو  شيئًا،  عنه  يعرف  ال 

المعلم عن ليبيا وتاريخها وجيشها.
تركيا  أيام  األحزاب  تجارب  خضنا  أننا  وليفهم 
ودستور  برلمان  لدينا  وكان  اإليطالي،  واالحتالل 
في  وأنشطة  وجامعات  وعلمية  فكرية  وجمعيات 
وصحف  االجتماعي  والعمل  والــمــرأة  الكشافة 

وإذاعة ونضال.
ليبيا  على طول  لكنه  والكثير  الكثير  لدينا  كان 
والتخلف  الجهل  إال  حسبانه  في  ير  لم  رآها  التي 
يهرف  وظــل  والجهوية،  القبلية  والــصــراعــات 
واالبستمولوجيا  العلمي  الهجوم  بمصطلحات 
في  ويعتقد  الكالم،  من  ذلك  وغير  والسيولوجيا 

أعماقه بأن ليبيا وادٍ غير ذي زرع!

ابنا الذين انشغلوا بأمور أخرى، وفيما مضى وكان الكثير من  حدث هذا في غياب مؤرخينا وكتَّ
اب واملؤرخني غير الليبيني ويكتبون عنا بتجرد الكتَّ

ليفهم أننا خضنا تجارب األحزاب أيام تركيا واالحتالل اإليطالي، وكان لدينا برملان ودستور 
وجمعيات فكرية وعلمية وجامعات وأنشطة في الكشافة واملرأة
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ما أجمل أن يكون لديك حلم جميل.. واآلن أودع: خالد محي الدين
- 1

في   2018 أبريل   22 ــد  األح يــوم  فوجئت 
بجريدة  سليم  سميرة  السيدة  مــع  مقابلة 
حي،  الدين  محي  خالد  زوجها  بــأن  األهــرام، 
لكن  وفاته  عن  معلومة  أي  البتة  لدي  يكن  لم 

أفاجأ. جعالني  المديد  وعمره  الطويل  غيابه 
هذا  عــن  المنصرمة  األيـــام  ــالل  خ تــحــدث 
الثوري،  الرومانسي  هذا  عن  الثوري،  المتصوف 
عن عمره المديد، رغم أنه في غيبوبة منذ وقت 
حال  في  أنه  الحياة،  وجد  في  أنه  لي  بدا  لكن 
فرس  امتشق  من  العسكري  الفارس  الحالم، 

كمتصوف. الحياة  وعاش  كحالم  الحرية 
األحد  اليوم  حتى  األيــام  تلكم  خالل  هكذا 
عند  األهـــرام  جريدة  مقر  زرت  حين  مايو   6
خالد  صــادفــت  صديق  مكتب  فــي  الظهيرة، 
)واآلن  مذكراته  كتاب  خالل  من  الدين  محي 
عرفت  أيام  من  أني  للصديق  ذكرت  أتكلم(، 
هذه  عن  كتبت  وأني  حي،  الدين  محي  خالد  أن 
بجريدة  1992م  عام  صدورها  عقب  المذكرات 
فيها  جاء  ما  وانتقدت  اللندنية،  الليبية/  العرب 
بدأ  من  اليساري،  لكاتبها  وتقديري  إلعجابي 
ثم  التكية  في  الدراويش  مع  ومذكراته  حياته 
لم  واسترسلت،  الحربية  الكلية  في  كمشاغب 
ذكر  قلت  ما  على  علق  حين  الصديق  أن  انتبه 

الحياة. الدين  خالد محيى  اليوم ودع  أن 
الثوري  المتصوف  بهذا  اليساري  وجدي  لعل 
الطبعة  من  نسخة  إلهدائي  الصديق  دفع  ما 
هذه  األهرام  أصدرتها  التي  للمذكرات  الثانية 

األيام.
رمسيس،  لشارع  وخرجت  الكتاب  تأبطت 
ازدحام  جذبني  المستعملة  الكتب  باعة  عند 
في  المذكرات  من  نسخة  بيده  من  والبائع 
المذكرات،  بصاحب  يشيد  األولــي  طبعتها 
محي  خالد  ودع  اآلن  أن..  ذهولي  فاقم  ما 
البائع  أيــدي  بين  مذكراته  اآلن  وأن  الدين 
نسختي  رافعا  لغطهم  فقاطعت  والمشترين، 
أن  يشرفه  ليبي  أني  معلنا  الجديدة  الطبعة  من 
الفارس  هذا  واحترام  تقدير  مشاركتهم  يعلن 
األولي  الطبعة  من  نسخة  وبيده  أحدهم  النبيل. 
ما  يقل  ولم  بحرارة  بيدي  وأمسك  إليه  شدني 
واحد،  العزاء  كهذا:  حال  في  الليبيون  يقول 
الشاعر  طريبشان  جيالني  صديق  أنه  قال  لكنه 
الكاتب يوسف  لوداع  أيام  منذ  وأنه حزن  الليبي 
الذي  المحب  المصري  الرجل  القويري، اسم هذا 

الجعفري. عمر  أعرف:  ال 
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في  قــال  ما  الدين  محي  خالد  قــال  حــدث.. 
أتكلم(،  )اآلن  ما كتبت عن  أتكلم( وكتبت  )اآلن 

للكتاب  مقدمته  في  جملة  في  القول  اخْتزَل 
أن يكون لديك حلم جميل(، وأختزُل  )وما أجمل 
ديكتاتوريين  الرفاق  كان  لقد  كتب:  فيما  قولي 
الديمقراطية  ديكتاتور  وكنت  الديكتاتورية  مع 

والحرية.
كما  الصعبة:  المعادلة  تبدو  تلكم  وفــي 
للحرية  الفرسان  سالح  في  كعسكري  صبوت 
أفردت  فإنك   1952 يوليو   23 انقالب  من خالل 
بالمستحيل  تحلم  الجمع،  بصيغة  المفرد  وكنت 
فالحلم كذا هويته وكذا كنت، في هذه الصحراء 
الماء..  لكنك  الشوائب  تكدره  ما  الغدير  كماء 
ندر  ما  الصحراء  في  الظل  لكنك  كنت  الظل  في 
استثناء  تكن  لم  هذا  وفي  والماء،  فيها  الظل 
هذا  وفــي  الحرية  دراويـــش  تكية  مــن  فأنت 
الذي  الظل  لكنك  التقيتك  ما  ولهذا  االستثناء، 
أنت  الحرية،  دنيا  في  المتصوف  أيها  التقيت 
لدي  يكون  ما  أجمل  أن  العالم:  الحالم  أيها 

جميل. حلم  المرء 
ولم  أتكلم(،  )اآلن  تكلمت  حتى  صمتك  طال 
تتكلم قبل ألن ما فعلت ألهاك عن القول، النأي 
الكالم  في  طريقتك  والفعل  الكالم  عن  شيمتك 

الكثير. أيها  أنت  هو  فعلت  مما  القليل  والنزر 
بالدبابات  بابها  يطرق  ال  الديمقراطية 
في  كمجذوب  طرقت،  بذا  لكن  تعرف  كنت  ما 

رأيت:  الذي  المسار  اتخذت  النقشبندية  الطريقة 
أن للحرية بابا بكل يد مضرجة يدق، فدققت ما 
ومع  قبل  النفس  مع  فصدقت  الحق،  عندك  كان 
المسار  عن  انزحت  ولهذا  وبهذا  بعد  اآلخرين 
وعنهم  الرفاق  مع  الباب طرقته  للحرية،  وجنحت 

المهمة. أنهيت  أن  بعد  فعدت  حدت 
أكثره  ــا  وم ــديــن  ال محيى  خــالــد  أنـــدر  مــا 
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»ويمضى  أتكلم(:  )اآلن  مقدمة  في  جاء  مما 
بعضها  الهموم  أو  الواجبات  لتلتف  الوقت 

منها. الفكاك  يمكن  ال  دوامة  وتخلق  ببعض، 
وأخيرا..

واسعة  أو  كافية،  فسحة  من  ما  أنه  أدركت 
البد  متناثرة  مساحات  هناك  فقط  الوقت،  من 

األخرى. تلو  الواحدة  اصطيادها  محاولة  من 
حاولت« وهكذا 

الدين  محيى  خالد  هي  المحاولة  أن  لي  يبدو 
التكية  )باب  فـ  التأويالت  لكل  المفتوح  الباب 
يليق  وهــل  السماء،  فــي  إال  يغلق  ال  مفتوح 
يغلقوا  أن  النقشبندية  الطريقة  بــدراويــش 

إنسان؟(. وجه  في  بابهم 
الدين. خالد محي  أندر  ما 

ملاذا بقيت حيا بينما ُأعدم الكثيرون من زمالئك أو انتحروا أو ماتوا بسبب األمراض واألوضاع 
السيئة واإلهمال املتعمد ؟؟.

 لو كتب كل منهم سيرته لظهرت أالف الكتب التي تصف مدى الظلم والعذاب الذي تعرضوا 
له هم وعائالتهم وأقاربهم في هذه الحقبة املعتمة

 لعل وجدي اليساري بهذا املتصوف الثوري ما دفع الصديق إلهدائي نسخة من الطبعة الثانية للمذكرات

 الديمقراطية ال يطرق بابها بالدبابات ما كنت تعرف لكن بذا طرقت، كمجذوب في الطريقة النقشبندية

ملاذا النقطة كانت رابعة؟

كان محمد، على خالف املسيح، صاحب رسالة 
دينية ورجل سياسة وحرب. كان يبث الدعوة 

الدينية الجديدة ويبني الجيوش ويقودها

»خميرة الخبز« ابتكار فرعوني، فالخبز، أو 
)العيش( هو اإلسم املتداول للخبز، تماما 

مثلما نطلق على الخبز في ليبيا )النعمة(

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

ظهر المسيح في منطقة خاضعة لإلمبراطورية الرومانية. لذا كانت دعوته سلمية، ولم يسعَ 
اإلمبراطورية  إلى  المسيحية  اختفائه، تسربت  وبعد  دولة.  إقامة  إلى  باستطاعته(  يكن  )ولم 
الرومانية في عقر دارها، وتمكنت، شيئا فشيئا، من التغلغل في ثناياها على مدى ثالثة قرون، 
إلى أن اضطر اإلمبراطور الروماني قسطنتين الكبير سنة 313 إلى إصدار ما يعرف بـ »مرسوم 
 380 وفي سنة  اإلمبراطورية،  في  القائمة  الديانات  كإحدى  بالمسيحية  اعترف  الذي  ميالن« 
أعلن اإلمبراطور تياؤدوسيوس المسيحية دينا رسميا للدولة، وفق المذهب األرثوذكسي. هذا 

يعني أن الظروف لم تكن مواتية للمسيح كي يؤسس دولة.
األمر مختلف في حالة اإلسالم. حيث بدأ محمد دعوته في منطقة لم تكن خاضعة الحتالل 
أجنبي، ما يعني أنه لم تكن ثمة سلطة قاهرة تتحكم في مصير المنطقة، وإنما كانت المنطقة 
التفاعالت، ومكنته  إطار هذه  له بث دعوته في  متاحا  فكان  الداخلية،  قواها  لتفاعل  خاضعة 
ويثرب  مكة  بين  القائمة  والتنافسات  لالنقسامات  استغالله  وحسن  وحنكته  العامة  الظروف 
)المدينة في ما بعد( من تعزيز دعوته وإيجاد قاعدة صلبة له ولها في موطن، هو يثرب، قريب 

لموطنه األصلي، مكة.
كان محمد، على خالف المسيح، صاحب رسالة دينية ورجل سياسة وحرب. كان يبث الدعوة 
الدينية الجديدة ويبني الجيوش ويقودها، ويخوض المعارك، ويدخل في تحالفات ومفاوضات. 
ومقارنة بالمسيحية، أنشأت المسيحية بنية هرمية تمثلت، بعد انتصارها، في الكنيسة، ألنها 
وخضوع  وهرمية  انضباطية  يتطلب  الذي  المنظم  السري  العمل  إلى  البداية  في  اضطرت 
القواعد السفلى للمؤسسات والمراتب العليا. لكن اإلسالم لم يكن بحاجة إلى العمل السري، 
ألن سبيل العمل العلني كان سالكا أمامه، وبالتالي لم يكن محتاجا إلى بناء هرمي تنبثق عنه 

مؤسسة تماثل الكنيسة المسيحية.
هذه الظروف هي التي مكنت الرسول، إضافة إلى حسه العملي وحنكته السياسية العفوية، 
من تأسيس الدولة اإلسالمية. وكان خلفاؤه األوائل واعين بذلك. فقد خاض الخليفة األول، 
الخطاب  ابن  )إذ كان عمر  المرتدين ليس ألسباب دينية  الردة ضد  الصديق، حرب  أبو بكر 
يعارضها( ولكن ألسباب سياسية واقتصادية. تتعلق األسباب السياسية بهيبة الدولة الناشئة، 
إذ إن أي تهاون إزاء ذلك سيشجع قبائل أخرى على التخلص من سيطرة هذه الدولة الوليدة، 

كما إن عدم دفع الزكاة يقضي على مصدر تمويل أساسي لموارد هذه الدولة.
أتاحت  حين  في  منشئه،  منذ  دولة  إقامة  في  اإلسالم  العامة  الظروف  فقد ساعدت  وإذن، 
الظروف للمسيحية إقامة دولتها على أرض أخرى وبلغات أخرى، إذ من المعروف أن لغة المسيح 

كانت األرامية، وأن أقواله ترجمت إلى اليونانية ثم الالتينية.
الدعوات  التي تكتنف نجاح، وفشل،  الموضوعية  أنه ينبغي دراسة الظروف  القول،  خالصة 

الثورية التي تستهدف تغيير بنية المجتمعات التي تظهر فيها.

حياتي.  في  مرة  أول  الطبق  هذا  تذوقت  الكفرة  واحة  في  ابتكار صحراوي.  )الفتات(  وجبة 
تنور  في  ناضج  مختمر،  وغير  بالكركم،  مخلوط  قمح  دقيق  عجين  رقائق  من  مُكون  إنه 
هذا  يعدون  المدن  في  رائعا.  طبقا  كان  الضأن.  بلحم  عسلي  قرع  صلصة  فوقه  مسكوب 
الطبق بلفائف خبز الشاورما. اشتهيت ذات ليلة )نص تن بالهريسة( لم أجد خبزا، أعددته 
بخبز الشاورما؛ ولكنني لم أجد فيه الطعم الذي أريد. ولعل سبب ذلك هو غياب الخميرة.

اإلسم  هو  )العيش(  أو  فالخبز،  فرعوني،  ابتكار  الخبز«  »خميرة  أن  تقول  معلوماتي 
وجد  لما  الخميرة  لوال  )النعمة(.  ليبيا  في  الخبز  على  نطلق  مثلما  تماما  للخبز،  المتداول 
االبتكارات  هذه  وبقية  و)موفن(  و)كرواسان(  )بيتسا(  من  العديدة  ومشتقاته  الخبز  هذا 

التي صار لها سوق قد يكون هو األكبر باتساع العالم.
سيدة  تركت  أو  ترك،  الفرعونية،  الحضارة  مؤرخو  يقول  مثلما  عام،  آالف  خمسة  منذ 
به،  فسقطت  طويلة  مدة  للهواء  معرضا  المبلول  القمح  دقيق  عجين  من  بعضا  فرعونية 
وانتفخ وتحصل على رغيف منفوش ال يختلف  الهواء، فتخمر  نباتات حملها  قد تكون بذور 
هذا  ولوال  بنغازي  في  )الطرلي(  أو  )حمادو(  كوشة  لنا  أنتجته  الذي  الرغيف  عن  تماما 

للفتات. أو  للشاورما  الرقيقة، كالتي تستخدم  الفطائر  الخبز عند تلك  لوقف  االكتشاف 
أساسي  كغذاء  القمح  أهمية  إلى  اإلنسان  ينتبه  لم  الخميرة  اكتشاف  حتى  أنه  والعجيب 
عن  األرض  وعجزت  والحيوان  اإلنسان  على  الدنيا  لضاقت  ولواله  أيضا،  وللمواشي  للبشر 
آكل  ليكون  أساسا  يخلق  لم  نباتي،  حيوان  بطبعه  اإلنسان  الغذاء.  من  احتياجاتهم  سد 
لمطاردة  وسرعة  والقوية،  الطويلة  كاألنياب  اللحوم  آكلى  مقومات  اهلل  لمنحه  وإاّل  لحوم 
وابتكر  إمكانياته  طور  ولكنه  شك،  دون  من  نباتي  حيوان  فهو  الفتراسها.  وقوة  فرائسه 
ابتكر  فلقد  كهفه،  جدار  على  متكئ  وهو  الفريسة،  بها  يقتنص  التي  الفتاكة  األسلحة 
تقدر بعشرين  إلى مساحة  الفرد  لكانت حاجة  القمح  ولوال  القنص.  والسهام وتعلم  النبال 
وزرعت  حرثت  إن  نفسها  المساحة  أن  حين  في  للصيد،  مناسبة  أرض  من  مربع  كيلومتر 

تطعم خمسة آالف نسمة!
زراعة الحبوب، إذن، تعد من أهم اكتشافات اإلنسان. ولوال الخميرة ما كان يتحقق هذا 
دولة  إطعام  عن  كلها  افريقيا  لعجزت  ولواله  الفعالة؛  المرضية  الصورة  بهذه  االكتشاف 
إليه  الحاجة  القمح؛ فبسبب  إلى  العلماء قصة الحضارة  القارة. ويرجع  واحدة من دول هذه 
وظفت النجوم لمراقبة المواسم المناسبة لزراعته فتطور علم الفلك وأصبح أساسا للتقويم 
المزارعون من  تمكن  ذلك  والسدود وبسبب  والري  الزراعة  والرياضيات، وتطورت وسائل 
حصد محصول من القمح كل يوم في بقعة ما من العالم. وأصبح من كل خمسة هكتارات 
أي  من  أكبر  إنتاجه  ويعد  بالقمح،  مزروعا  هكتارا  العالم  في  للزراعة  الصالحة  األرض  من 
محصول غذائي آخر، وتتساوى مساحة ما يزرع منه مع ما يزرع من األرز والذرة معا. ولعله 
من المفيد أن نعرف أن منتجات القمح تمدنا بحوالي ربع البروتين الذي نحتاجه في غذائنا 
إن  أنه  أهميته  وبلغت  الفيتامينات.  بعض  من  حاجتنا  نصف  من  يقرب  ما  إلى  باإلضافة 

اضطر اإلنسان إلى العيش على نبات واحد فالقمح والماء كفيالن ببقائه حيا.
إبان االستعمار اإليطالي صومعة  المرج تحديدا كان يطلق عليه  أعرف أن سهل  وألنني 
جنح   1930 سنة  بنغازي  ميناء  مدخل  في  غرق  الذي  باال(  )بابور  وملحمة  إيطاليا،  قمح 
بسبب القمح الذي كان يمأل عنابر السفينة فغرق والناس يشهدونه من بحر الشابي. ولقد 
شاهدت في طفولتي تالل القمح المنتج محليا في )الفعكات وتيكه وقمينس( تباع بالصاع 
الفجل والبصل، فينقي ويطحن ويغربل ويعجن  العائالت بالصاع مثلما يشترون  وتشتريها 
في  )القنان(  سقط  إن  )الكش(  بحرق  الكواش  ونهدد  الشارع،  كوشة  إلى  أطفاال  ونحمله 
ومحاولة  االستراتيجية،  أهميته  القذافي،  حكم  إبان  خصوصا  بعد،  فيما  وعرفت  العين. 
اإلمبريالية تركيع كل حكم يتطاول عليهم بحرمانه من القمح، فلقد استخدم سالحا شديد 

وليبيا. السوفيتي، ومصر  االتحاد  السياسي ضد  للضغط  الفاعلية 
من  أكثر  منذ  ذاكرتي  في  مخزنة  ظلت  حادثة  فبسبب  المقال  هذا  كتابة  أساس  أما 
بباخرة  أمريكا بعثت  أن  البارحة مفادها  أدري كيف خطرت عليّ  خمسة وعشرين عاما، وال 
على  الجمركية  إدارتهم  فأصرت  بيئية  كارثة  إبان  لموريتينا  كمساعدة  بالقمح  محملة 
الشعب  من  هدية  الشحنة  أن  إقناعهم  القبطان  حاول  الجمركية،  الرسوم  سداد  ضرورة 
ثغرة  به  وليس  يطبق  أن  البد  القانون  أن  على  أصروا  المليون شاعر  بلد  ولكن  األمريكي 
القبطان  من  كان  فما  عليها،  المفروضة  الرسوم  تحصيل  من  الشحنة  هذه  تعفي  واحدة 
إاّل أن أفرغ الشحنة في البحر وعاد إلى بالده. وتذكرت حقيبة مدرسية أعدتها لي والدتي 
متصافحان  كفان  عليها  مرسوم  بيضاء  قماش  شكارة  من  الماضي  القرن  خمسينيات  في 
لليبيا  أمريكية  كمساعدات  الرابعة  النقطة  توزعه  قمح  لدقيق  كانت  أمريكي  علم  أحدهما 
األمم  عالمة  مؤخرا  رأيت  ولقد  العالم!  دول  أفقر  من  واحدة  استقاللها  عند  كانت  التي 
ونرى  الحال  بنا  سيعود  هل  فتساءلت  تاورغاء،  نازحي  مساعدة  كراتين  على  المتحدة 
حقائب، ليست بالضرورة من قماش، ممهورة بعالمة األمم المتحدة؟ وهل ستسرق مثلما 

الرابعة؟ النقطة  كانت تسرق مساعدات 
لقد حاولت أن أعرف لماذا تسمت الجهة األمريكية التي قدمت لنا المساعدات بالنقطة 

أفلح، فهل من معين؟. الرابعة؟ ولكنني لم 

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

الشروط التاريخية لألديان

في  باستمرار  يتكرر  كان  دعائي،  فاصل  ثمة 
يعرض  فيلي(،  )دوتش  العربية  األلمانية  القناة 
ذراعه  فقد  المجازر،  إحدى  من  نجا  سوريا  الجئا 
أحسن  »أنا  بحبور:  يقول  وهو  عينيه،  وإحــدى 

واحد في هالمجزرة .. أنا عايش« .
وأنا   ، المروع  الدعائي  الفاصل  هذا  تذكرت 
عبدالونيس  السابق،  السجين  مذكرات  أطالع 
السجن  فــي  عــامــا   18 قضى  الــذي  محمود، 
االنفرادي،  الحبس  في  عاما   11 منها  السياسي، 
على  بقيت  كيف  »إذن  بمرارة:  يتساءل  حيث 
الشهير  الموت  مكب  من  ونجوت  الحياة  قيد 
كيف  استغرب  نفسي  أنا  ؟.  األسود(  )بالحصان 
السؤال  هذا  الكثيرون  سألني  لقد  حيا،  بقيت 
بعد خروجي من السجن .. لماذا بقيت حيا بينما 
ماتوا  أو  انتحروا  أو  زمالئك  من  الكثيرون  ُأعدم 
واإلهمال  السيئة  ــاع  واألوض ــراض  األم بسبب 

؟؟.« المتعمد 
الظلم  تراجيديا  من  تنبع  وصرخات  أسئلة 
مستعينين  طغاة،  وأدارها  ألفها  التي  والظالم 
الجماعية  لتنفيذ مجازرهم  ربوهم كوحوش  بمن 
حيث  بالتقسيط،  أو  ــدة  واح دفعة  تتم  التي 
ذاته  حد  في  العيش  بأن  الطغاة  هؤالء  يقنعك 
انتصار حتى ولو فقدت نصف أعضائك الجسدية، 
أو فقدت أجمل سنوات عمرك في زنزانة معتمة.

لهذا  إجــابــة  محمود  عبدالونيس  يجد  ال 
السؤال: كيف نجوت من هذه المجزرة؟ ولن نجد 
نتابع  الطلق  بالهواء  تمتعنا  نحن من  ـ  إجابة  له 
ـ  األلم  مذكرات  نقرأ  أو  القنوات  في  الصرخات 
القلقة  النظرة  وتلك  أجسادنا،  تحسس  سوى 
في  يكبرون  نراهم  ونحن  أبنائنا  إلى  الموجهة 

الكوابيس. قلب 
بقرائته  لكن  اإلجــابــة،  عن  الكاتب  يعجز 
ممكنا  تأويال  يقترح  الطاغية  تفكير  لطريقة 
الروليت  لعبة  تشبه  التي  المصادفات  لهذه 
بالمسدس التي كان يقوم بها الجنود اليائسون 
المسدس،  في  طلقة  توضع  حيث  الخنادق،  في 
يصوب  ــرة  م ــل  وك عشوائيا،  البكرة  ــدار  وتـ
المسدس إلى رأس أحد الالعبين، وتصبح نجاته 

لعبة قاسية. الموت مجرد صدفة في  من 
وهو  السؤال  لهذا  إجابته  عبدالونيس  يخمن 
عمليات  فيها  تتم  كانت  التي  الفترة  تلك  يتذكر 
أياما  تلك  »كانت  وبسرية:  بالجملة  اإلعــدام 
أنفسنا  على  أطلقنا  وقد  األخرى  هي  حقا  عصيبة 
بمعنى  االستراتيجي(  )االحتياطي  اسم  خاللها 
حمى  وتنتابه  بالسعار  يصاب  عندما  القذافي  أن 
القتل وال يجد أمامه من يقتله يعود إلى رصيده 

باإلعدام«. عليهم  المحكوم  من  المتبقي 
االحتياطي  ذلك  من  األسماء  بعض  ويذكر 
منه  تقدم  أن  أجل  من  )المجنب(  االستراتيجي 
اآللهة  غضب  من  تهدئ  التي  القرابين  مرة  كل 
التي  ــ  الثورية  اللجان  من  عبادها  شعائر  وفق 
 ،  1987 و   1984 عامي  بين  الفترة  في  أعدمت 
القذافي  فيها  تعرض  التي  القاسية  الفترة  تلك 
الحواز  آدم  »المقدم  وداخلية:  خارجية  ألخطار 
 ، الواحدي  عمر  والنقيب   ، السابق  الدفاع  وزير 
هالل،  ومحمد  النامي،  عمر  الجامعي  واألستاذ 
الكردي، وقتح اهلل  المسالتي، وحسين  وعبد اهلل 
الشالدي  وصادق  عون،  أحمد  والسيد   ، العريبي 
رصاصات  أصابتهم  ممن   . غيرهم«  وكثيرون   ..
لعبة الروليت التي تدور في أقبية باب العزيزية.

من  مكان  كل  في  الموت  رائحة  »انتشرت 
السجن وتحول سجن الحصان األسود إلى مقبرة 
حقيقة من الداخل وإلى معتقل رهيب من الخارج 
الشهير  )العقيلة(  معتقل  بعيد  حد  إلى  يشبه 
الذي أقامه الجنرال غراسياني الفاشستي، إلبادة 

لليبيا«. إيطاليا  استعمار  إبان  الليبي  الشعب 
وطنية  فاشية  أو  غازية  فاشية  بين  فرق  ال 
تبدأ  الحالتين  كلتا  وفي  واحــدة،  النتيجة  ألن 
الروائيين  خيال  تنافس  التي  والوقائع  المجزرة، 
السحرية  الواقعية  استخدموا  الذين  الالتينين 
ــي بــلــدانــهــم، ومـــن هــذه  لــوصــف الــطــغــاة ف
ذكر سبب  إلى  الكاتب  يذهب  الغريبة  المفارقات 
السجن  إلى  االنفرادي  السجن  من  لنقله  عجيب 
إنساني  بعد  بأي  يتعلق  ال  فاألمر   ، الجماعي 
بصلة،  السجن  لقوانين  يمت  وال  بشفقة،  وال 
الطاغية  على  للترفيه  ترتيبا  كان  اإلعدام  مثلما 
فقائمة  نفسية،  ضغوط  أو  توتر  بحالة  مر  كلما 
النفسية  صيدليته  هي  باإلعدام  المحكومين 
ــدوري  ال عالجه  منها  يسحب  التي  المقترحة 
بالمساجين  األســود  الحصان  سجن  »اكتظ   :
التي  الشرسة  الحملة  بعد  وذلك  السياسيين 
 1980 العام  أبريل من  القذافي في شهر  أعلنها 
داخل  المعارضة  من  السياسيين  خصومه  ضد 
عليها  أطلق  التي  الحملة  وهي  وخارجها  ليبيا 
الجسدية ألعداء  :)التصفية  اسم  بنفسه  القذافي 
أو  الداخل  في  الكثيرون  ــدِم  ُأع حيث  الثورة( 
ماتوا تحت التعذيب من أمثال األستاذ فرج حمي 
واغتيل  بطرابلس،  الدغيس  عامر  والمحامي 
محمد  والصحفي  كالمذيع  الخارج  في  الكثيرون 
في  نافع،  محمود  والمحامي  رمضان،  مصطفى 

بون،  في  المهدوي  عمران  والدبلوماسي  لندن، 
ولم  روما.  في  عارف  عبدالجليل  األعمال  ورجل 
السجن  إلدارة  ــ  الحال  بطبيعة  ــ  مناسبا  يعد 
كاملة  زنــزانــة  يحتل  ــد  واح شخص  يظل  أن 
الجديد يسمح  الوضع  بمفرده فهذا ترف لم يعد 

بتبريره.«.
بها  تمر  الــتــي  الكوابيس  ــذه  ه مثل  فــي 
المجزرة  من  النجاة  تصبح  المقهورة  المجتمعات 
بنصف جسد، أو الحبس االنفرادي لسنين طوال، 
الرأي  سجناء  من  أصدقائي  بعض  واتذكر   ، ترفا 
السجن  يتحول  حين  كانوا  الذين  السابقين 
إثارة مشكلة في  يتعمدون  الجحيم  إلى  الجماعي 
الذي  االنفرادي  الحبس  عقاب  ينالوا  كي  السجن 
الجحيم،  قلب  في  عظيمة  هبة  لهم  بالنسبة 

إلى مكافأة. العقاب  يحيل  والعبث وحده من 
الخيال  تسابق  وهــي  التراجيديا  تستمر 
 11 بعد  جماعي  سجن  إلى  النقل  أن  لتكتشف 
حيث  آخر،  كابوس  االنفرادي  الحبس  من  عاما 
 ×  4 مساحتها  زنزانة  في  نفسه  السجين  يجد 
االحتياطي  من  سجينا   15 بها  يتواجد  أمتار   5
ــدام:  ــاإلع ب المحكومين  مــن  االســتــراتــيــجــي 
من  السياسية،  األحزاب  من  مدنيون  »بعضهم 
حسين،  أشرف  فريد  الحقوقي  األستاذ  بينهم 
وبعضهم  ــزول،  ال مبروك  الجامعي  والطالب 
بينهم:  من  بالتآمر  متهمون  عسكريون  اآلخر 
الزبير  أحمد  بالجيش،  السابقان  ــدان  ــرائ ال
الكابوس  وكان  الحريري.«.  وعمر  السنوسي، 
المنتظرين  من  الحشد  هذا  في  يتمثل  الجديد 
بثالث  ــرّة  َأس يحوي  صغير  حيز  في  إعدامهم 
ألربع  مشغوال  يظل  الوحيد  والمرحاض  طوابق، 
لماء  المتاح  الوحيد  الصنبور  وبه  وعشرين ساعة 
 ، للتهوئة  تكفي  ال  الصغيرة  والكوى  الشرب، 
ما  كثيرا  يطاق  ال  الذي  التوتر  من  جوا  خلق  ما 

يتسبب في حاالت شجار.
حين  اآلن  اتذكره  ما  المبكي  المضحك  »من 
أجل  من  الزنزانة  داخل  صغيرة  مساحة  خصصنا 
عندما  ولكن  الطعام،  ونتناول  فيها  نصلي  أن 
للعراك  صالحا  مكانا  يجدان  ال  االثنان  يتشاجر 
عليها  أطلقنا  لذلك  الصغيرة،  المساحة  تلك  غير 

مالكمة(.« وحلبة  ومسجد  )مطعم  اسم 
السجون  ضحايا  من  الكاتب  يذكرهم  من  كل 
في  الليبية  النخب  وصفوة  تكنوقراط  من  هم 
الليبية  للدولة  أسس  منهم  وكثير  مجال،  كل 
الوقائع  هذه  قراءة  أعيد  وإذ  التاريخ.  في  األولى 
فإني أوجه رسالة من خاللها إلى كل من مازالوا 
يحنون  أو  الشرس،  النظام  ذلك  عن  يدافعون 
جديد،  من  االستبداد  لعودة  يدعون  أو  إليه، 
لمثل  تعرضوا  الليبيين  من  آالف  بأن  وأذكرهم 
قتلوا،  أو  مبتورة،  بنفوس  ونجو  العذاب  هذا 
منهم  كل  كتب  ولــو  ومــرضــا،  جوعا  ماتوا  أو 
مدى  تصف  التي  الكتب  أالف  لظهرت  سيرته 
له هم وعائالتهم  تعرضوا  الذي  والعذاب  الظلم 
فاستحوا،  المعتمة.  الحقبة  هذه  في  وأقاربهم 
من  في  التغزل  عبر  الضحايا  آلالف  أذىً  وكفى 
مجتمعنا  من  الصفوة  وإعدام  بتعذيب  يكتف  لم 
لسنوات  البرادات  في  بجثامينهم  احتفظ  بل 
أمراضه  لمعالجة  دوريا  زيارتهم  أجل  من  طويلة 
مخالف،  رأي  له  من  كل  صفى  أن  بعد  النفسية، 
المحكومين  من  االستراتيجي  احتياطيه  ونفد 

باإلعدام.
 «  « التنصيص  عالمات  بين  العبارات  *كل 
محمود  الونيس  عبد  أوراق  عن  حرفيا  منقولة 
»مذكرة حول األحداث التي مررت بها في سجن 

األسود(«. )الحصان 
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الغربة الفكرية واملكانية
يوم  الدغيلي  جالل  إلى  بعثها  رسالة  في  الفاخري  قال 
خلف  أقبع  أنا  متوحد،  طائر  مثل  »أقول   :1977/11/25
نافدتي اآلن، وأرصف دقات قلبي على اآللة الكاتبة، مبصرًا 
البيوت  مداخن  من  المتصاعد  الدخان  إلى  وآخر  حين  بين 
المواجهة، فيما تتناهى إلى سمعي ثرثة أغصان الشجر في 
الباردة، حالمًا بالضحك من قاع القلب  وجه الريح الشمالية 

والعناق.
الحال،  وسوء  الغربة  زمن  في  الرجال  يبكي  قد  أقول، 
العهد، وحزمة  آلة كاتبة قديمة  لم يعد لديهم سوى  حين 
العرق  ورائحة  الشمس،  إلى  جائع  وتطلع  مورقة،  ذكريات 
تتوافق  ال  قد  الداعرة،  بنت  الداعرة،  الريح  لكنما  النبيل. 
سوء  زمن  في  معاناتك  تبتدئ  وعندئذٍ  شراعك.  مع  أحيانًا 
الحال والطالع.. والشماتة في بعض األحيان. عندئذٍ ال يعود 
العارية إال من  المتجمدة، واألغصان  البحيرات  أمامك سوى 
المهاجرة  الطيور  الريح، ومرأى  المنهمر، وصوت  الثلج  نتف 

إلى البقاع الدافئة«.
غربته  يؤكد  نفسها  الرسالة  من  أخرى  فقرة  وفي 
النفسانية، أيضًا، فيقول: »من لم يمت بالسيف مات بسوء 

الفهم والتفاهم.. ثم بالغربة«.
كوبنهاغن  من  والده،  إلى  بها  يبعث  أخرى  رسالة  وفي 
من  بالرغم  »إنني،  يقول: 
وحيدًا  كوني  ومن  غربتي، 
إال  الجليدي،  البلد  هذا  في 
أنني أتشوق، وأحن كثيرًا ألن 
أراك، وأن أجلس مع )الحاجة( 
باألمور  معرفتها  عدم  رغم 
مع  أتحدث  وأن  السياسية 
وعبد  ورمضان،  محمد 
وبقية  وونيس..  الكريم، 
شقيقه  يذكر  لم  األحباب- 
كان  حينها  ألنه  مصطفى 

يدرس في بريطانيا-
أنت،  الحبيب:  والدي 
األحياء  وإخوتي  ووالدتي، 
أنا  ثروتي.  كل  وأصدقائي، 
ال أملك شيئًا في هذا العالم، ولكنني أشعر بالرضاء والفخر، 
ألنكم كل ما أتمنى أن أملك، وألنكم ثروتي الحقيقية، وأنا 

أعتز بكم جميعًا.. رغم عزلتي!«.
وهذا- وحق اهلل- هو الفاخري، أعني ما ذكره عن أخوته 
عين  الواقع  في  هي  الحقيقية  ثروته  باعتبار  وأصدقائه 
الحقيقة. وهذا ما ظل مؤمنًا به حتى رحيله، ولذلك أينما يجد 
القارئ مرارة غربة تعصف به، فما عليه إال أن يتأمل ظروف 
كتابته لتلك الرسالة وسوف يكتشف بكل تأكيد، أنه بعيدٌ 
عن أحبابه.. عن أخوته وأصدقائه، فال شيء يعتصره وحدة 

وألمًا مثلما يعتصره ألم بعدهم عنه.
أحمد  صديقه  إلى   1995/1/12 يوم  بعثها  رسالة  في 
اعبيدة يقول: »قلبي مليء بالكلمات.. وأستطيع أن أتوافق 
مع هذا العالم السيئ السمعة بما أحمله من كلمات إلى حد 
لكنني  مفرداته!  في  مرتين-  النظر-  يعيد  الشيطان  يجعل 
النيهوم-  صادق  يقصد  الراحل-  وحبيبنا  أنت  أنت..  معك 
المورقة،  الكلمات  كل  قلبي  من  ألجلكما  تنهمر  معًا،  أنتما 
النابضة المد، الدافئة أبدًا، لكي تعانق لديك تلك المشاعر 

الخيرة، الودود، القادرة على امتالك العالم كله..«.
ولو استبدلنا صديقه أحمد اعبيدة، وأيضًا صادق النيهوم 
بأي صديقين من أصدقائه لكتب رسالة بالدفء والحميمية 

نفسيهما.
الغربة عند الفاخري، باختصار شديد، هي بعد أحبابه أواًل، 
ثم بَعد ذلك بُعد الفكرة عنه. أما عند النيهوم فهي بُعد 
الفكرة أواًل ويليها بعد أحبابه؛ أو بمعنى آخر: غربة الفاخري 

)مكانية( أكثر منها )فكرية( والعكس صحيح عند النيهوم.
سوف  كاملة  قصص  هناك  الفاخري  رسائل  أسطر  بين 
ذلك  قبل  ولكن  ـ  مقبلة  حلقات  في  منها  بعضًا  نستخلص 
وأخذهما  مبكرًا  منهما  تمكن  كبيرًا  هاجسًا  نناقش  دعونا 

مبكرًا. إنه هاجس الموت.
يرى بعض الفالسفة أن الموت هو قمة التفكير، إذ ليس 
بعد  ما  معرفة  ذلك  في  بما  الكاملة،  للمعرفة  وسيلة  من 
الموت، إال بالموت المتعمد.. أي باالنتحار! ذلك إن كنا نريد 

أن نعرف ماذا سيحدث، فعاًل، بعد الموت.
المفكرين؛  معظم  شغلت  كبيرة  قضية  الموت  هاجس 
منهم من يرى في الموت خالصًا وبداية لحياة هانئة أبدية، 
ومنهم من يرى أنه بداية لحياة جديدة قد تكون نعيمًا، أو 
نهاية  أنها  يرى  من  كاليهود-   - ومنهم  شقاء،  تكون  قد 
وجود  المرء  يعى  أن  ولكن  الموت.  بعد  حياة  فال  الوجود 
الموت، ويبني حياته على أساس عدم وجوده فتلك فلسفة 
ال أعرف لها أصاًل، على الرغم من منطقية فكرتها إن اقتنع 
المقبلة كيف  الحلقات  في  الفكرة. سنرى  بها صاحب  تمامًا 

يتعامل مع هاجس الموت.

أنتما معاً، تنهمر ألجلكما من 
قلبي كل الكلمات املورقة، 

النابضة املد، الدافئة أبداً، 
لكي تعانق لديك تلك املشاعر 

اخليرة، الودود، القادرة على 
امتالك العالم كله

حوار: عبدالرحمن سالمة

طالبه بأن يكون فاعالً عضويًا..

فوزي الحداد: املثقف الليبي آخر 
الحصون التي يتشبث بها الوطن

في زمن الصراع والفرقة يعول كثيرًا على الفكر 
واألدب من أجل رأب الصدع، وفي حوارنا هذا مع 
األديب الدكتور فوزي الحداد، نستطلع بعضًا من 
مالمح سيرته ومسيرته وكذلك رأيه في كثير من 

القضايا المطروحة على الساحة الليبية بشكل عام 
والثقافة بشكل خاص.

والحداد يمتد مشواره لسنوات وسنوات، وصدر له 
كثير من األعمال منها »حروف أثقلها الندى« مقاالت 

في الثقافة واألدب و»الشفق األبيض« قصص، كما 
ترأس تحرير مجلة »الفصول األربعة« الصادرة عن 

الرابطة العامة لألدباء والكتاب في ليبيا، وهو عضو 
مؤسس إلذاعة البطنان المحلية، كما ترأس الوفد 
الثقافي لمعرض  البرنامج  الليبي، ومنسق  الثقافي 

القاهرة الدولي للكتاب خالل الدورتين 2016 و2017.
وترجمت بعض أعماله إلى اللغة اإلنجليزية وتحولت 
قصته »عندما يشاء القدر« لعمل مسرحي، وهو عضو 

في: »رابطة األدباء والكتاب« و»رابطة الصحفيين 
الليبيين«، كما حاز الجائزة األولى في القصة القصيرة 

من خالل قصته »أسطورة لكل األزمنة« في مسابقة 
»نجالء محرم للقصة القصيرة« في دورتها الخامسة 

2005، كما ُاختير كتابه »دراسات  بالقاهرة العام 
نقدية في القصة الليبية« ليترجم إلى اللغة اإليرانية.

وإلى نص الحوار مع األديب فوزي الحداد..

ظل  في  الليبي  المبدع  دور  تــرى  كيف  بــدايــة..   ●
االنقسام السياسي الذي يشهده الوطن؟

متى  فارقًا  يكون  أن  ويمكن  كبير،  دوره  حقيقة  المبدع 
بها  يتشبث  التي  الحصون  آخر  أنه  الليبي  المثقف  أدرك 
كان  فلطالما  ووحدته،  استقالله  على  للحفاظ  الوطن 
واآلداب  والجغرافيا  فالتاريخ  المستنيرة،  النخب  دور  هذا 

والفنون والتراث عوامل موحدة لألوطان والشعوب، ومن 
هنا تأتي أهمية المشتغلين بها والمهمومين بها لجعلها 
مهما  الواحد  الشعب  أبناء  بين  الثقافي  للتواصل  وسيلة 
جسر  هو  المثقف  فدور  المجتمع،  في  الثقافي  التنوع  كان 
من  انطالقًا  للعيش  مشتركة  أرض  وإيجاد  الخالفات  هوة 
ما  وهذا  واالجتماعية،  والتاريخية  الثقافية  العوامل  وحدة 
المفكر  المثقف أن يكون فاعاًل عضويًا بتعبير  يتطلب من 
بالشجاعة  يتحلى  أن  أي  للمثقفين،  تصنيفه  في  غرامشي 

التأثير. الالزمين لخلق  والحضور 
في  الليبيين  مشاركة  ترأست   ●
للكتاب..  الدولي  القاهرة  معرض 
هل من رؤية فيما يتعلق بحقيبة 
التي  كالخطوة  واإلعالم  الثقافة 
انتهت إلى توحيد المالية وتوحيد 

بأكملها؟ ليبيا  المرتبات في 
الثقافية  المشاركة  على  أشرفت   
الدولي  القاهرة  بمعرض  الليبية 
للكتاب هذا العام، كما أشرفت على 
فهذه  أيضًا،  السابقتين  الدورتين 
فيها  أعد  التي  الثالثة  المرة  هي 
وأشرف  الليبي  الثقافي  البرنامج 
عليها  تغلب  جهود  وكلها  عليه، 

بمؤسساتها  الليبية  للدولة  فاعل  غياب  في  التطوعية 
نجاحًا  كانت مشاركات مميزة القت  أنها  والحق  الرسمية، 
للشأن  والمتابع  الليبي  المثقف  من  وحضورًا  واهتمامًا 
ومؤسساته  البلد  انقسام  أن  شك  وال  الليبي.  الثقافي 
بجهود  ولكن  المجال،  هذا  في  سلبيًا  عاماًل  كان  الثقافية 
السنوات  طوال  آخرون  مخلصون  إليها  انضم  شخصية 
حاضرًا  ليبيا  اسم  نجعل  أن  استطعنا  الماضية،  الثالث 
ومن  للمعرض.  العام  الثقافي  البرنامج  في  وفــاعــاًل 
مستقلة  وزارة  هناك  تكون  أن  المستقبل  في  الضروري 
لبرامج  الحاجة  أمس  في  فنحن  لإلعالم،  وأخرى  للثقافة 
من  اليوم  يحدث  وما  خالصة،  وطنية  وإعالمية  ثقافية 
الخطر  ظل  وإال  يستمر  أن  يجب  ال  الثقافة  شأن  إهمال 

محدقًا بليبيا كوطن وشعب.
»األدب  مصطلح  إطالق  يجوز  ال  أنه  يرى  من  هناك   ●
ما  األدب..  هذا  حول  دراسة  لديك  حين  في  النسوي« 

تعليقك؟
في  النسائي  األدب  عن  للماجستير  رسالتي  كتبت   
في  النسائية  القصيرة  القصة  فن  عن  وبالتحديد  ليبيا 
الثقافة  هيئة  لدى  موجود  الكتاب  هذا  ولألسف  ليبيا، 
أما  بذلك.  عقد  توقيع  رغم  بعد  يطبع  ولم  سنوات  منذ 
معنية  فهي  قريبًا،  سأناقشها  التي  للدكتوراة،  رسالتي 
خالل  من  والسلطة  المثقف  بأزمة 
العربية  الروائية  األعمال  في  دراسة 
الليبية،  الرواية  فيها  بما  المعاصرة 
المثقف  يواجهها  التي  فالتحديات 
في  ودوره  السياسي  االستبداد  أمام 
عدمها  من  وفاعليته  القائم  الصراع 
هو أهم ما درسته في الرسالة، إضافة 
المواجه  المثقف  مفهوم  لتحديد 
انتهازيًا  أو  ناقدًا  أو  مناضاًل  للسلطة: 
من  وغيرها  محايدًا،  صامتًا  أو  تابعًا 
المثقف  دور  ترصد  التي  التصنيفات 
واالجتماعية  السياسية  الدائرة  في 

التي يتفاعل معها سلبًا أو إيجابًا.
كما تتبعت موقف المثقف من قضايا العدالة االجتماعية 
القصة  حــول  الــدراســات  من  الكثير  لــدي  نعم  عمومًا. 
والرواية خصوصًا في ليبيا حتى إن كتابي »دراسات نقدية 
كلية  في  ماجستير  كرسالة  ُاعتمد  الليبية«  القصة  في 
الطالبة  وترجمته  بإيران، درسته  بجامعة أصفهان  اللغات 
فاطمة زركوهي، ونوقشت الرسالة مطلع هذا العام ونالت 
كثيرًا  به  أفخر  إنجاز  وهذا  الكتاب،  بطبع  بتوصية  االمتياز 
الكتاب  أن  اعتبار  على  الليبية  للثقافة  أيضًا  كذلك  وهو 

يتناول أعمااًل قصصية لكاتبات وكتاب من ليبيا.
المرأة والرجل، فقد تحدثت  الفروقات بين أدب  أما عن 
»دراسات  إليه  المشار  كتابي  في  األمر  هذا  عن  مفصاًل 
متاح  الكتاب  فكرة  وعلى  الليبية«،  القصة  في  نقدية 

للتحميل المجاني على شبكة اإلنترنت، وخالصة القول إن 
كثيرًا  تضاءل  الجنسين  بين  الكتابة  طبيعة  في  االختالف 
للتنافس  الكتابة ميدانًا  الراهن بحيث أصبحت  الوقت  في 
الكتابة  به  الذي حظيت  لالرتقاء  الجنسين نظرًا  بين  الحر 
النسوية حتى تفوق بعضها على كتابة الرجل، وانظر مثاًل 
على  للتنافس  ليبية  نسائية  رواية  ووصلت  سبقت  كيف 
»زرايب  رواية  بها  وأعني  البوكر  العربية  الرواية  جائزة 

العبيد« لنجوى بن شتوان.
األيــام  هــذه  تعقد  التي  االجتماعات  تــرى  كيف   ●

واإلعالميين؟ للصحفيين  نقابة  تأسيس  لمحاولة 
وجود نقابة للصحفيين أمر ملح وضرورة تفرض نفسها، 
ال  للنقابة  تأسيسي  وتاريخ  نقابي  تراث  وجود  عدم  ولكن 
يساعد على ذلك حاليًا، فكل المحاوالت فشلت وتحولت إلى 
جهد شخصي سرعان ما يخبو أمام تحديات الواقع. ال زالت 
تتقاذفها  المحطمة  قيودها  في  متعثرة  ليبيا  في  الصحافة 
واأليديولوجية،  والجهوية  السياسية  االنقسامات  أهواء 

وسنحتاج وقتًا طوياًل إلقامة تجمع نقابي فاعل وقوي.
جودة  انخفاض  رأينا  المعلومات  شبكة  ظهور  بعد   ●

اإلبداع.. التسرع في النشر آفة العصر .. ما تعليقكم؟
فكثيرًا  الــرأي،  أوافقك  نعم  آفة،  النشر  في  التسرع   -
قبل  فيه  ويتمهل  إنتاجه  يجوّد  الحقيقي  األديب  كان  ما 
القديمة  القصائد  القراء حتى سميت بعض  النشر وإطالع 
مراجعة  كاماًل  حواًل  يبقونها  مؤلفيها  ألن  »الحوليات« 
الحقيقي  المثقف  سمة  وهذه  ينشروها  أن  قبل  وتدقيقًا 
بتنا  لكننا  للمطابع،  نتاجه  دفع  قبل  دومــًا  يتردد  الذي 
الرداءة  عليها  يغلب  التي  النصوص  من  هبة  اليوم  نرى 
كثيرًا  إن  بل  بالكتاب،  مؤلفيها  يمكن وصف  وال  والتسرع 
مما ينشر اليوم ال عالقة له بأصول اإلبداع، فظهر شعراء 
وقاصون وروائيون امتألت بهم الصفحات دون أن يقدموا 
قيمة لإلنسانية وهذا ما جعل كثيرًا من األدباء يتراجعون 
العامة، وخشية  الذائقة  تردي  خوفًا من  نتاجهم  نشر  عن 
كل  في  والمنشور  ــرديء  ال اإلنتاج  زحمة  في  يضيع  أن 
قيمته  الرصين  اإلبداعي  لإلنتاج  ستظل  ولكن  مكان، 

وحضوره رغم كل شيء.

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

السنة الثالثة
العدد 129

اخلميس
24 من شعبان 1439 هــ

10 مايو 2018 م

الناقد المسرحي أحمد عزيز:

مصطفى األمير صاغ حواره بعقلية الكاتب ونظرة املخرج

ندوة  والفنون  لآلداب  الليبية  الجمعية  نظمت 
نقدية بدار الفقيه حسن، حول التجربة المسرحية 
عنوان  تحت  األمير  مصطفى  الراحل  للفنان 

»مصطفى األمير كاتبا مسرحيا«.
ورقة  في  عزيز  أحمد  المسرحي  الناقد  وتناول 
بعنوان »الحوار عند مصطفى األمير« األبعاد الفنية 
المسرحي  األمير حواره  عليها  يبني  التي  واألسس 
ورافدها في ذلك أرضية البيئة االجتماعية بالمدينة 
الفنان  فيها  نشأ  التي  طرابلس  في  القديمة 
عاداتها  تشربت  التي  إفرازاتها  أحد  وكان  الراحل، 

وتقاليدها.
وأشار إلى أن مصطفى األمير منذ مراحل الشباب 
كان عاشًقا للمسرح ومنشغل بقضاياه، حتى جاءت 
لنادي  بانضمامه   1944 العام  الفعلية  انطالقته 
القومي،  المسرح  بفرقة   1954 العام  ثم  العمال 
وممثاًل  كاتبًا  فصار  الفني  نضجه  شهدت  والتي 

ومكتشًفا للمواهب وراعيًا لها أيضًا.
البنية  إلى مالمح  أحمد عزيز في ورقته  وتطرق 
في  قدمها  والتي  األمير  نصوص  في  الحوارية 
صورة استنتاجات، منها: أن النص المسرحي مشبع 
البناء  أضعف  الحوار  على  فتركيزه  باالستطرادات، 

الدرامي العام.
الفنان  أن  أخرى  مالحظة  في  عزيز  ويضيف 
بعقلية  حواره  يكتب  ومخرجًا  كاتبًا  كونه  الراحل 
ال  كانت  األحداث  فبعض  المخرج،  ونظرة  الكاتب 

تحتوي على حوار وكان يضيفها عند اإلخراج.
األمير  مصطفى  مسرح  أن  إلى  أيضًا  ويلمح 
يتجلى  وهذا  الشعبية  األمثال  على  كذلك  ارتكز 
في عناوين مسرحياته مثل »اللي تحسبه موسى« 

و»حلم الجعانين« ..إلخ.
بحكم  اإليطالي  المسرح  من  استفاد  أنه  كما 
تمكنه من اللغة اإليطالية ونجح إلى حد كبير في 
عليها  ليبني  اإليطالي  النص  من  للفكرة  اقتناصه 

نصه برؤية محلية خالصة.
في  دريرة  مختار  الباحث  توقف  جهته  ومن 
األمير  للفنان مصطفى  الذاتية  السيرة  عند  ورقته 
بالحياة  تأثر  وكيف  الريفي،  بزنقة   1924 المولود 
الفلكلورية بالمدينة القديمة والتي انعكست فيما 
بعد على أعماله وكانت جزًءا أصياًل من شخصياته 

المسرحية.
دوره  يقتصر  لم  الراحل  الفنان  أن  أوضح  ثم 

المسرحي في الكتابة واإلخراج فقط، وإنما ساهم 
في تكوين وتمويل الفرق المسرحية.

شخصية  إلى  هويدي  عبداهلل  الكاتب  وتعرض 
سلط  الذي  األمير  مصطفى  أعمال  في  المرأة 
تهدف  خطوة  في  االجتماعي  واقعها  على  الضوء 
الستكشاف شخصيتها الفكرية واإلبداعية ومحاولة 
منه إلبراز المكنون اإلنساني والثقافي لها وإثبات 

جدارتها كشريك حقيقي للرجل.

 تكريم األديب داوود حالق

كرَّمت الهيئة العامة لإلعالم والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة الباحث 
واألديب الكبير داوود حالق، بدرع التميز إعالًء لعطائه المثمر بمنزله في مدينة شحات 

األثرية.
جرى ذلك خالل زيارة قام بها رئيس الهيئة، جمعة الفاخري، رفقة وفد من المثقفين 

واإلعالميين والفنانين إلى منزل الحالق مساء الخميس.
على  والفنانين  واإلعالميين  المثقفين  من  له  المرافق  والوفد  الفاخري  وأطمأن 
العاجل. ودار حوارٌ عميقٌ بينه وبين الحضور  حالة حالق الصحية، متمنين له الشفاء 
حول أبحاثه وأعماله اإلبداعيَّة وعن التاريخ واآلثار الليبية، الذي سرد خالله كثيرًا من 
ات حياته، وأضاء صفحاتٍ مجهولة من التاريخ الليبي العظيم. ومن مؤلفاته: »ذات  محطَّ
ليلة ممطرة«، مجموعة قصصية، و»عمود السماء«، و»قناص هرم«، و»الوجه اآلخر«، 

و»أوشاز األسالف«، و»كتاب مرقص اإلنجيلي«.

أجدابيا - صالح ناصف

طرابلس - عبدالسالم الفقهي

القاهرة - نهلة العربي

بنغازي - مريم العجيلي

في ندوة »نادي القراءة« بالحديدة

»شمس على نوافذ مغلقة« يشرق في اليمن

تدشني جائزة باسم مؤسس املسرح الليبي

والثقافة  لإلعالم  العامة  الهيئة  مدير  أصدر 
باسم  جائزة  باعتماد  قرارًا  نجم،  خالد  السابق، 
عبدالهادي.  محمد  الليبي،  المسرح  مؤسس 
يومين،  قبل  القرار،  عبدالهادي  أسرة  وتسلمت 

رغم صدوره بتاريخ 2 أبريل.
عبدالهادي،  حفيد  تقدم  أن  بعد  القرار  وجاء 
محمود عبدالهادي، بطلب إلطالق جائزة تحمل 

اسم جده.
»الوسط«:  لـ  عبدالهادي،  محمود  وقال 
إقامة  و2017   2016 العامين  خالل  »حاولت 
مهرجان باسم جدي؛ عرفانًا بما قدمه للمسرح 

الليبي«.
وأضاف: »تقدمت بمقترح بإصدار جائزة باسم 
كل  مسرحي  مهرجان  أساسها  على  يقام  جدي 
عام، وتمت الموافقة على الطلب قبل إقالة نجم 
يومين  منذ  إال  القرار،  أتسلم  ولم  أيام  ببضعة 

تقريبًا«.
للمهرجان،  الدائمة  اللجنة  القرار  ويضم 
عبدالهادي  محمد  ابن  عبدالهادي  حسين  وهم 
أما  العريبي،  والفنان سالم عيسى والفنان خليل 
»سيتم  الحفيد:  عبدالهادي  فيقول  اللجنة  عن 
مؤتمر  خالل  قريبًا  عنها  ويعلن  لجنة  اختيار 

صحفي يعقد قريبًا«.
العام  درنة  بمدينة  الهادي  عبد  محمد  وُلد 
مع  معاناة  بعد   1952 العام  بها  وتوفي   1898
القراءة والكتابة، وكان  المرض، ولم يكن يجيد 
كتابة  في  النويصري  أحمد  بصديقه  يستعين 

النصوص المسرحية.
وكان بارعًا في التمثيل االرتجالي غير المقيد 
1918ـ1920  بين  بإيطاليا  فرانًا  وعمل  بنص، 
وهذا ما جعله مطلعًا على المسرح اإليطالي، ثم 

انخرط في الحرس البلدي حتى وفاته.
بيروت  مدينة  في  واستقر  الشام  في  تجول 

العام 1922 فاطلع على المسرح اللبناني وشغف 
به، وزار القاهرة واإلسكندرية، فاطلع على مسرح 
العشرينات بمصر وجلب معه عددًا من الروايات 

والمسرحيات، إذ كان معجبًا بنجيب الريحاني.
وشكل  درنة  إلى  عبدالهادي  عاد  وعندما 
»فرقة هواة التمثيل«، والتي قدمت أولى أعمالها 
خشبة  على  وعرض  ملًكا«  كنت  لو  »آه  بعنوان 
من  المتفرع  الكلب  طابق  بشارع  بينتي  تياترو 
شارع البحر المعروف بشارع الحرية حاليًّا بمدينة 
درنة، وبما أنه كان هناك جمهور حاضر للعرض 
التاريخ  هو  هذا  بأن  الكثيرون  اعتبر  فلهذا 
وخشبة  بنص  ليبي  مسرح  لتأسيس  الحقيقي 

وجمهور.
»خليفة  مسرحية  قدم   1931 العام  في 
الصياد« وهو تأليف جماعي بالفصحى مستوحى 

كتابتها  أعاد  والتي  الرشيد،  هارون  قصة  من 
الراحل أنور الطرابلسي العام 1934 بعد احتراق 
النسخة األصلية، وهي مسرحية نثرية مستوحاة 
في  ومرتكزة  وليلة«  ليلة  »ألف  حكاية  من 
»قوت  نسائيتين هما  على شخصيتين  بطولتها 
جسدهما  واللتين  زبيدة«،  و»الملكة  القلوب« 
فايد  بن  هالل  والفنان  الطرابلسي  أنور  الفنان 

بعدها.
في  المسرحية  عرضت   1936 العام  وفي 
»العباسة  مسرحية  قدم   1934 وفي  طرابلس، 
مسرحية  قدم   1935 العام  وفي  الرشيد«،  أخت 
نثرية  ولو شنقوني«، وهي مسرحية  أتزوج  »لن 
الدارجة تخللها منولوج »هظا كله من  بالعامية 
النسوان«، وهذه المسرحية عرضت في طرابلس 

وبنغازي. 

نظم نادي القراءة بالحديدة في اليمن، 
مشهد  »ازدهار  بعنوان  ندوة  األربعاء، 
الكتابة الشبابية في ليبيا«، برعاية المعهد 
البريطاني للعلوم والتقنية، في إطار دعمه 

األدباء والشباب المثقف.
كتاب  حول  نقاشًا  الندوة  تناولت 
لمجموعة  مغلقة«  نوافذ  على  »شمس 
لكتاب  األدبية  النصوص  من  مختارة 
شباب من ليبيا، وقدم المشاركون قراءات 
بعنوان  قراءة  منها،  النصوص  هذه  حول 
»انبثاق الشباب من نافذة البعيد«، قدمها 
الكاتب بسام جوهر حول الحرب والمشهد 
محمد  للدكتور  وقراءة  الليبي،  الشبابي 
ليبيا،  في  الشباب  »أدب  بعنوان  الشميري 
أبجدية الواقع وحداثة النص- حسام التني 
القراءة  نادي  لمجموعة  وفًقا  أنموذجًا«، 

بالحديدة.
قراءة  مهيّم  سالم  الكاتب  قدم  كما 
عامة للكتاب بعنوان »كأنثولوجيا والمشهد 
السياسي الليبي«، أما حامد الجماعي فقدم 
قراءة في رواية »كاشان« بعنوان »توظيف 
السرد  وتقنية  النص  في  المحلية  اللهجة 
فيها«، وقدم أيمن بوابير قراءة عن قصيدة 
»أعيشك حيًّا وميتًا« للشاعر أحمد الشارف، 

قصة  في  فنية  قراءة  فاضل  صدام  وقدم 
وهبة...  »نجوى  بعنوان  البنفسج«  »آثار 

انفتاحات على المجتمع والدين«.
وقدم الناقد اليمني الشاب محمد شنب 
قراءة عن المسح البصري في كتاب »شمس 
على نوافذ مغلقة« بعنوان »ازدواجية الحرب 
وظل فيروز العوكلي«، أما فؤاد محمد فقدم 
قراءة عن القصة القصيرة »رحلة مؤجلة« 

للقاصة راوية الككلي.
ومن القراءات »عن بُعد«، قدم الشاعر 
عن  قراءة  عبيد  حمدي  المصري  والناقد 
مْت  السَّ بين  ما  النَّصّ  »مَشَاهِد 

مْت«. والصَّ
العامة  الهيئة  منع   2017 العام  وشهد 
للثقافة كتاب »شمس على نوافذ مغلقة« 
لمجموعة  مختارة  نصوصًا  يضم  الذي 
من  الليبية،  الشابة  المواهب  من  كبيرة 
من  عاصفة  بعد  ليبيا،  بداخل  التداول 
االجتماعي ووصف  التواصل  الجدل بموقع 
البعض مقطعًا من رواية »كاشان« ألحمد 
البخاري المشاِرك بالكتاب »خادشة للحياء«، 
إلى  ليصل  والمنع  االنتقاد  األمر  ليتخطى 
وخطاب  بالقتل  والتهديد  والسب  الشتم 
تحريض من بعض المشايخ الذين ينتمون 
ترى  التي  البالد،  في  السلفي  التيار  إلى 
الدين  لفساد  دعوة  الكتاب  نصوص  في 

اإلسالمي ونشر الرذيلة في المجتمع.

 كتبت رسالتي للماجستير 
عن األدب النسائي في ليبيا 

وبالتحديد عن فن القصة 
القصيرة النسائية

<  صورة نادرة لمسرح الميراماري

<    حفل توقيع سابق لكتاب »شمس على نوافذ مغلقة« 

<    منصة ندوة التجربة المسرحية للفنان الراحل مصطفى األمير التي نظمتها الجمعية الليبية  لآلداب والفنون

<   درع التكريم لألديب داوود حالق
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حوار: عبدالرحمن سالمة

الفنان الكبير راسم فخري صاحب عدد كبير من األغاني 
الشهيرة ومنها »ما حيراش القلب« و»القلب واال العين«، 
التقته »الوسط«، على هامش مهرجان »األغنية الشعبية 

والتراثية« في بنغازي، للحديث في الفن وعن الفن.

عن  قلياًل  تحدثنا  أن  الممكن  من  البداية.. هل  في   ●
ذكرياتك مع الفن؟

بدايتي كانت في 19 يناير العام 1971 بأغنية »ما حيراش 
القلب سحر جفونك« من كلمات الشاعر أحمد النويري وألحان 
الموسيقار حسن عريبي، وبعد نجاحها قدمت عماًل ثانيًا حمل 
يعرف  من  فيكمش  الغية،  أصل  العين  واال  »القلب  عنوان 
من  وأيضًا  بومدين  السيد  المرحوم  كلمات  من  عليا«  يرد 
ألحان عريبي، لتتوالى بعد ذلك األعمال من ألحان عدد من 
الموسيقيين الكبار مثل كاظم نديم وعلي ماهر وعطية محمد 
وحسين الزواوي ومحمد الدهماني، والدكتور عبدالجليل خالد 
األعمال حققت  أشرف، وكل هذه  وإبراهيم  وإبراهيم فهمي 
نجاحًا كبيرًا مع الجمهور الليبي، ألنني كنت حريصًا في اختيار 
فنانين  مع  والعمل  األلحان  جودة  حيث  من  األعمال  هذه 

مخضرمين.
في  التراثية«  الشعبية  »األغنية  رأيت مهرجان  كيف   ●

دورته األولى؟
سعيد جدًا بالدعوة التي تلقيتها من قبل رئيس المهرجان، 
لجنة  في  عضوًا  اختياري  تم  حيث  المحجوب،  خالد  الشاعر 
التحكيم وسمعنا بعض األصوات المتميزة واألعمال الطيبة 
وأتمنى  طيبًا  نجاحًا  حقق  المهرجان  وهذا  المشاركين،  من 

أن يكرر كل سنة في مدينة ليبية مختلفة، ألن الفن يجمع، 
حيث  بامتياز،  ووطنيًا  جمياًل  شعارًا  كان  الدورة  هذه  وشعار 
الود  كان »فننا يجمعنا«، ونحن تالقينا هنا في بنغازي على 
الناس ويدعو  بين  والتصالح  التواصل  يعزز  والفن  والمحبة، 

للمحبة دائمًا.
في رأيك.. ما سر نجاح »ما حيراش القلب« و»القلب   ●

واال العين«؟
أعتقد أن السبب يرجع إلى جودتهما، وبالفعل هما عمالن 
ناجحان وكلما ذهبت إلى أي مكان أجد الجمهور يطلب مني 
للتراث  الليبي وانضما  للجمهور  غناءهما، واآلن أصبحا ملكًا 
ألنني  المحظوظين  الفنانين  من  أنا  الحقيقة  وفي  الشعبي، 
بدأت في فترة تتميز بتوثيق األعمال، ألن في فترات سابقة 
لنا لم يكن هناك توثيق لألعمال الشعبية، حيث توجد أعمال 
لها أكثر من مئتي سنة لم توثق، ولكن أصبح بعد ذلك هناك 
فالراديو  ومرئية،  الشعبية مسموعة  الفنية  لألعمال  توثيقٌ 

والتلفزيون أداتان لتوثيق هذه األعمال.
● هل توصي بتوزيع وتسجيل هذه األعمال من جديد؟

أتمنى من الدولة والمسؤولين أن يهتموا بهذا الموضوع، 
وأنا أستطيع معاودة تسجيل أعمالي، وكذلك أتمنى أن تتم 
إعادتها بأصوات أخرى، فنحن لدينا أصوات واعدة تستطيع 

إعادة غنائها وسأكون سعيدًا جدًا بذلك.
على  يحافظوا  لكي  الواعدين  الفنانين  تنصح  بماذا   ●

أصواتهم؟

عليه،  صاحبه  حافظ  إن  هو  كما  يبقى  الصوت  معدن 
الحفاظ  في  الراغبين  الشباب  الفنانين  أنصح  ولذلك 
من  اإلكثار  وعدم  بشراهة  التدخين  بعدم  أصواتهم  على 

هذه  كل  ألن  الكحول  شرب  وعدم  يومي  وبشكل  السهر 
به،  وتضر  الصوت  معدن  على  سلبي  بشكل  تؤثر  األشياء 
إلى  ويحتاج  األصلي  الزيتون  زيت  إلى  يحتاج  الصوت  ألن 
عليه  الصوت  صاحب  وكذلك  مستمر،  بشكل  الفيتامينات 
أن ينام مبكرًا، وهناك بعض األصوات الجيدة سمعناها في 
»حافظوا  لهم:  وقلت  بنفسي  لهم  ذهبت  المهرجان،  هذا 
على أصواتكم«، فالموسيقار محمد عبدالوهاب، عندما غنى 
أداها بشكل  عامًا  ثمانين  وقتها  ليه« كان عمره  غير  »من 
رائع، وعندما غناها بعده الفنان هاني شاكر لم يؤدها مثلما 

أداها عبدالوهاب.
● هل عرفت »أصل الغية« من »القلب واال العين«؟

بصراحة الغية من القلب ومن العين، ألن السيد بومدين 
رحمة اهلل عليه قال:

اليوم اتهنيت مع عيني والقلب حكيت
قلتلهم أنا ريدي لقيت

قالولي زين
قلبي وعيوني االتنين

الحب امنين .. الحب امنين
● ما جديدك في الفترة المقبلة؟

- آخر أعمالي كان في ديسمبر 2011 قدمت عماًل يقول 
مطلعه:

تعالوا نتسامح.. تعالوا نتصالح
نطوي صفحة.. ونفتح صفحة
وننسى ماضي الظلم الجارح

وتم تصويره وإنتاجه على حسابي الخاص، ألني فكرت بعد 
تحرير ليبيا، أنه والبد من المصالحة والتسامح ونأمل أن يتم 
ويتحقق االستقرار والتسامح والتصالح بين الليبيين جميعًا في 
أقرب وقت، وأتمنى من اهلل أن يهدي الجميع لما فيه صالح 

الوطن وعلينا جميعًا أن ننظر إلى ليبيا وإلى مصلحتها.

أتمنى تكرار تجربة مهرجان »األغنية 
الشعبية« في كل المدن

أعرب الفنان المصري حمادة هالل عن سعادته بالعودة إلى 
أخر مسلسالته  »إم بي سي مصر«، مجددًا منذ  الظهور على 
إلى  لـ»الوسط«  خاصة  تصريحات  في  مشيرًا  العهد«،  »ولي 
المنتجة واألول  الشركة  ثاني تعاون مع  أن »قانون عمر« هو 

مع كل من الكاتب فداء الشندويلي والمخرج أحمد شفيق.
عمر،  قانون  وكلمة  لفتني،  العمل  »اسم  أن  إلى  ولفت 
قصد منها الكاتب مغزى معينًا، إذ يتعرض البطل للظلم منذ 
له  يتعرض  الذي  للظلم  مشابهة  صورة  وهي  األولى،  الحلقة 
في  الشباب  يظلم  عندما  العربي،  العالم  في  الناس  من  كثير 

ومستقبلهم«. ومهنهم  دراستهم 
وعن معنى »قانون عمر« وما إذا كان المقصود به، قانون 
البلطجة،  الناس  نعلم  »لن  هالل:  يشرح  العنف،  أو  البلطجة 
لكنه يسأل عن الناس الذين ظلموا وكيف يمكن أن يستردوا 
هذا  في  عنها  وعبر  الكاتب  ارتآها  توليفة  ضمن  حقوقهم 

العمل«.
إلقاء حجر في  العمل  أنهم يحاولون من خالل هذا  وأوضح 
بالتعامل  الخاصة  القوانين  لتغيير  الراكدة، في محاولة  المياه 
مع من يتعرضون للسجن ظلمًا، خصوصًا أنهم لهم حق يجب 
الظلم  حبكة  توزيع  »حاولنا  بالقول:  مشيرًا  عليه،  يحصلوا  أن 
أسرع  إيقاع  وهو  وجذاب،  سريع  وبإيقاع  حلقة   30 مدار  على 

من أي مسلسل قدمته سابقًا«.
للمسلسل هي ما يفضلها  الحصري  العرض  إن فكرة  وقال 
قبل  من  جربه  األمر  ألن  قناة،  من  أكثر  على  االنتشار  عن 
أي  في  المشاركة  تمامًا  يرفض  أنه  كما  فيه،  ونجح  مرتين 
وسط  المنافسة  في  منه  رغبة  رمضان،  موسم  خارج  عمل 
في  النزول  عكس  على  يقدمه،  ما  بقوة  ليشعر  كبيرة  أسماء 

منفردًا. الساحة 
قال  ميكانيكي،  مهندس  شخصية  لتقديم  استعداده  وعن 
الفنان المصري إنه جلس مع المهندس الخاص بالمركز الذي 
قاموا فيه بتصوير مشاهد العمل، وركز مع تفاصيل شخصيته 
مؤكدًا  »الصنايعية«،  مع  والتعامل  اللبس  طريقة  حيث  من 
أكثر  بالشخصية  خاصة  أبعاد  لدراسة  حاجة  في  يكن  لم  أنه 
من حيث نوعية العمل الذي تقوم به، ألنهم ال يتعمقون في 

مهنة الميكانيكي، ولكن هي بداية فقط لألحداث.

وأضاف أن الكاتب فداء الشندويلي له بصمته الخاصة في 
عالم الرومانسية، فلن تغيب قصص الحب عن العمل، مشيرًا 
بالقول: »لدينا بالفعل جزء رومانسي ممتع، عن حب من طرف 
الجميلة، في حب عمر وتخطط  الشابة  تقع سارة  واحد، حين 
ألن يكون جزءًا من ممتلكاتها وتجسد دورها الممثلة فاطمة 
ناصر، وفي هذا الوقت، يتعلق قلب عمر بمريم، لكن ستواجه 
قصة حبهما عوائق كثيرة وسوء تفاهم يجعل أحدهما يرفض 
الرومانسية  »إن  بالقول:  مستدركًا  األحيان«  بعض  في  اآلخر 

العمل«. هي موسيقى 
وعلى ذكر الموسيقى كشف حمادة أنه يقدم أغنيتين خالل 
المقرر  للعم،  الدعائية  األغنية  إلى  باإلضافة  العمل،  أحداث 
أنه  إلى  مشيرًا  الناس«،  »ست  عنوان  وتحمل  قريبًا  طرحها 
اتفق مع مخرج العمل على االكتفاء بوضع موسيقى فقط على 

تترات المسلسل من ألحان الموسيقي محمود طلعت.
إيمان  مع  الثاني  اللقاء  هو  هذا  »إن  قائاًل:  هالل  ويضيف 
سابقًا  الجمهور  الحظها  جميلة  كيمياء  بيننا  وتوجد  العاصي، 

أعوام،  بضعة  قبل  سينمائي  فيلم  ببطولة  معًا  قيامنا  عند 
وسيالحظها أكثر في هذا العمل«.

لكننا ال  العمل هو خليط من كل شيء،  قائاًل: »إن  وأردف 
كوميديا  ونعتمد  الطبيعي،  سياقها  في  إال  الكوميديا  نقدم 
الكوميديا  نجوم  من  مجموعة  معنا  أن  خصوصًا  الموقف، 
وغيرهما،  سريع  أبو  ومصطفى  العظيم  عبد  حجاج  أمثال 
محسن  عنها  يعبر  المسلسل  في  الشر  تمثل  نماذج  وهناك 

منصور وإيهاب فهمي، وفاطمة ناصر كذلك«. 

المقبل،  ريم مصطفى سباق رمضان  المصرية  الفنانة  تخوض 
الفنان كريم فهمي و»الوصية«  أمام  بمسلسلين هما »أمر واقع« 

مع أكرم حسني وأحمد أمين.
وأكدت ريم في تصريحات صحفية، أنها تقدم هذا العام 
العملين الذي سيتم  شخصيتين مختلفتين تمامًا من خالل 

عرضهما في رمضان، موضحة أن مسلسل »الوصية« كوميدي 
صريح بينما مسلسل »أمر واقع« دراما تراجيدية، كاشفة أنها 

طالبت منذ البداية بأال يكون لديها تصوير للعملين في نفس 
اليوم، ألن التعب النفسي الذي ستتعرض له في حال تصوير 

مشهد كوميدي ثم تصوير مشهد درامي سيكون صعبًا 
للغاية.

وأضافت أن المشاهد سيراها في رمضان بشخصيتين 
عكس بعضهما تمامًا، حيث 

تقدم في »الوصية« شخصية 
كوميدية تدعى »شاهي« 

ورغم أن الجمهور عرفها من 
خالل مشاركتها في أجزاء 

»هبة  الكوميدي  المسلسل 
رجل الغراب«، لكنها لم 

تقدم دورًا كوميديًا، وأن 
كوميديا  لنجمي  مشاركتها 

بحجم أكرم حسني 
وأحمد أمين مهمة ليست 
بالسهلة، مؤكدة أن فريق 

العمل بالكامل فريق مبدع بداية من المؤلفين مصطفى 
حلمي وأيمن وتار وحتى المخرج خالد الحلفاوي.

البداية على  أنها تعاقدت في  المصرية  الفنانة  وكشفت 
»الوصية«، لكن عندما عرض عليها »أمر واقع« استفزتها 

أنها تلعب  الفور، موضحة  الشخصية وهو ما جعلها توافق على 
لحادث  شخصية محامية ومدونة سياسية تدعى »فرح« تتعرض 

والشخصية. العملية  حياتها  مسار  يغير 
وأضافت أن الشخصية التي تقدمها في مسلسل »أمر واقع« 

وأنها  النفسي، خصوصًا  والهبوط  الصعود  الكثير من  تحمل 
التعبير واألداء  ستظهر فتاة قعيدة، وهو شيء صعب للغاية في 

الجلوس فقط. أثناء 
»أمر واقع« بطولة كريم فهمي ونجالء بدر وريم مصطفى 
الحلفاوي، تأليف دكتور محمد  وأحمد وفيق ودينا فؤاد ونبيل 

رفعت واإلخراج لمحمد أسامة.

قعيدة بـ »أمر واقع« و»كوميدية« في »الوصية«
القاهرة ـ الوسط

 إيطالية تحب مصر  في »ليالي أوجيني«

المقدم تصوير مشاهد  إنجي  المصرية  الفنانة  تواصل 
الساحلية  بورسعيد  مدينة  في  أوجيني«  »ليالي  الجديد  مسلسلها 

)شمال شرق القاهرة( وهو العمل المقرر عرضه في رمضان 
المقبل.

وتلعب إنجي في المسلسل دور »صوفيا« وهي فتاة 
الثانيةـ  العالمية  الحرب  إيطالية في فترة ما بعد 

1946 تعيش في مدينة بورسعيد  العام  وتحديدًا خالل 
ولديها سر سيتم اكتشافه مع األحداث.

وأكدت في تصريحات صحفية، على أنها وقعت 
في حب »صوفيا« كثيرًا، فهي شخصية حالمة لكنها 
في نفس الوقت قوية، خصوصا بعد مرورها بظروف 

إن  قائلة  الشخصية،  لتحكي عن  صعبة كثيرة. وتابعت 
تعتبر  الشخصية 

ألنها  مصرية  نفسها 
ولدت بها لذا فإن 

أكبر من  إليها  انتماَءها 
إيطاليا.

المصرية  الفنانة  وأكدت 
على صعوبة الدور الذي 
المرة  أنها  تجسده، حيث 

األولى لها التي تقوم فيها 
تتحدث  وهي  بالتمثيل 

تعلمتها  التي  اإليطالية 
العمل على  خصيصًا من أجل 

يد اإليطالي جون بييرو.
وأشارت إنجي إلى أنها انتهت من تصوير ما يقرب من ستين 
المعادي  منها  بالقاهرة  مناطق مختلفة  بالمئة من مشاهدها في 
الخيرية، معربة عن  والقناطر  المسلمي  اإلنتاج وستوديو  ومدينة 

أنها فترة ثرية  العمل، حيث  التي يدور فيها  سعادتها بالمرحلة 
تعكس وجهًا حضاريًا هامًا لمصر.

وعن عملها مع المخرج هاني خليفة، قالت إن العمل معه 
التفاصيل. ممتع ومتعب في الوقت ذاته، حيث أنه يهتم بكل 

مسلسل »ليالي أوجيني« تدور أحداثه في فترة األربعينات، 
وهو مأخوذ عن فورمات إسباني، سيناريو وحوار إنجي القاسم، 

العابدين  الخالق، إخراج هاني خليفة، بطولة ظافر  وسما عبد 
اليزيد وكارمن بصيبص وخالد  أبو  وأمينة خليل وانتصار وأسماء 

كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عز العرب، إنتاج »بي 
لينك« محمد مشيش، »إيغل فيلم« جمال سنان.

إنجي المقدم

»صوفيا« شخصية 
حالمة لكنها في نفس 

الوقت قوية

أرفض تقديم 
أي مسلسل خارج 

موسم رمضان

الكاتب فداء الشندويلي 
له بصمته الخاصة في 

عالم الرومانسية

الشخصية التي تقدمها 
في المسلسل تحمل الكثير 

من الصعود والهبوط النفسي

ريم مصطفى

يقدم من خالله شخصية مهندس ميكانيكي

حمادة هالل لـ »الوسط«: لن نعلم الناس البلطجة في »قانون عمر«

 <   حمادة هالل في كواليس تصوير »قانون عمر« 

أبسط  على  يرّكزون  كبيرة،  في شاشات  خبير  مئة  يحدّق  هوليوود،  فنادق  أحد  في 
منذ  النسيان  طواها  واألسود  باألبيض  صامتة  أفالم  على  التعرّف  لمحاولة  التفاصيل، 

وقت طويل.
وهؤالء الشغوفون بالسينما يراقبون بعناية بالغة مقتطفات من آالف األفالم الطويلة 
القديمة المحفوظة في مكتبة الكونغرس في الواليات المتحدة، لكن أحدًا ال يعرف شيئًا 

عنها وال عن مضمونها وال مخرجها وال من شارك بأدائها.
تنّظم  والمصدر،  االسم  المجهولة  األفالم  هذه  عن  أمكن  ما  لكشف  مسعى  وفي 

المكتبة ورشات سنوية يجتمع فيها خبراء وشغوفون بالسينما، وفق »فرانس برس«.
الكونغرس  والمسموعة »مكتبة  المرئية  المحفوظات  لوكو مدير قسم  غريغ  ويقول 
مهتمة جدًا بمعرفة هذه األفالم وحفظها ونشر تراثنا السينمائي الصامت الذي ما زال 

قسم كبير منه مجهوال«.
خالل الورشات، يستخدم المشاركون أجهزة لوحية وهواتف ذكية للبحث عبر اإلنترنت، 
إضافة إلى معلوماتهم وقوة مالحظتهم الثاقبة. وحين يعثر أحدهم على أي تفصيل أو 

يعرف اسم أحد من الممثلين يخبر الباقين بكل حماسة.
في إحدى الجلسات، صاحت سيدة مشاركة »إنها حديقة بالبوا في سان دييغو«.. ثم 
انتقلت الحماسة إلى زميلة لها عثرت على ما يمكن أن يفيد أيضًا في تحديد هويّة هذا 

الفيلم، فقالت »هناك خزّان للوقود مثل هذا تمامًا في شرق لوس أنجليس«.
ال  مما  حياتهم،  معلومات طول  من  اكتسبوه  ما  على  والهواة  الخبراء  هؤالء  يعتمد 

يمكن العثور عليه في قاعدة معلومات محددة.
التقنية في المكتبة »البعض لديهم معلومات  وتقول راشيل ديل غوديو المسؤولة 
كبيرة في تاريخ السينما، لكن هذا ليس شرطاًَ الزمًا.. في بعض األحيان نقع على أشخاص 
لديهم ذاكرة قوية جدًا«، أو مقدرة على تحديد المواقع التي تظهر في المشاهد، أو حتى 

القدرة على تحديد من هو الممثل من مؤخّرته الظاهرة في مشهد.
تناولت هذه الورشات حتى اآلن 763 فيلمًا من العام 2012، وتمّكن المشاركون من 
األفالم  هذه  بعض  جدًا،  فخورون  »نحن  غوديو  ديل  وتقول  نصفها.  يقارب  ما  تحديد 

متوفر في نسخ أخرى كاملة، لكن بعض النسخ هنا هي الوحيدة«.
في العام 2013، أصدرت المكتبة دراسة جاء فيها أن ثالثة أرباع األفالم الصامتة التي 

أنتجتها كبرى الشركات بين العامين 1912 و1929، والبالغ عددها 11 ألفًا، قد ُفقدت.
ومن الكنوز السينمائية المعثور عليها بفضل هذه الورشات فيلم رسوم متحركة من 

إنتاج »وولت ديزني« في العام 1928، وفيلم لجون فورد العام 1927.

محاوالت إلنقاذ تراث من األفالم 
الصامتة في أميركا



أمس،  أول  الليبية  الرياضية  األسرة  فقدت 
عمر  الــقــدم،  كــرة  في  العبيها  رمــوز  أحــد 
داوود، الذي لعب لعدد من األندية المحلية، 

الوطني. والمنتخب 
األندية  تسابقت  داوود،  عمر  وفاة  وبخبر 
وجهات مختلفة وأفراد من كل األطياف، في 
الدبلوماسي،  الجانب  على  حتى  الفقيد،  نعي 
في  الليبية  القنصلية  باألعمال  القائم  تقدم 
اإلسكندرية، الدكتور صالح خطاب الساعدي، 
لقي  الذي  داوود،  الليبي عمرد  الالعب  بنعي 
بمدينة  له  تعرض  سير  حادث  إثر  مصرعه 

اليوم. فجر  شحات 
الليبية بأحر  كما تقدمت عدد من األندية 
التعازي لذوي داوود وجمهوره، في مقدمتها 
االتحاد وأهلي طرابلس، واالتحاد العام الليبي 

القدم. لكرة 
شحات  بمدينة  الصداقة  نــادي  وأعلن 
قرر  كما  العبه،  على  ــام  أي ثالثة  الــحــداد 
الخاصة  واألنشطة  االحتفاالت  إلغاء  النادي 
قال  فيما  كافة،  الممتاز  الدوري  إلى  بتأهله 
الفويرس،  فراس  بالنادي،  اإلعالم  مسؤول 
في تصريحات إلى »بوابة الوسط« إن النادي 
فقد أحد أبرز العبيه، مشيًرا إلى أن احتفالية 
إلغاء  إلى  إضافة  إلغاؤها،  تقرر  الخميس  غٍد 

كافة. للنادي  والثقافية  الرياضية  األنشطة 
وأوضح الفويرس أن وفاة داوود »خسارة 
للطاقم  وإنما  فقط  للنادي  ليست  كبيرة« 

الرياضي.
بنادي  عــاًمــا(   36( داوود  عمر  ويلعب 
تأهلت  التي  الفرق  )أحد  بشحات  الصداقة 
العام  القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  للدوري 

الجاري(.
وتعلم داوود فنون الكرة بين أروقة نادي 

كما  شحات،  الساحلية  بالمدينة  الصداقة 
وأهلي  واألولمبي  رفيق  بأندية  سابًقا  لعب 
صفوف  في  احترافه  إلى  باإلضافة  طرابلس، 
شبيبة القبائل الجزائري الذي شارك معه في 
مسابقة دوري أبطال أفريقيا موسم 2005 / 
2006 وسجل هدًفا وحيًدا في مرمى »أشانتي 

المجموعات. الغاني في دوري  كوتوكو« 
وغادر البطولة بعد أن تذيل الشبيبة فرق 
الصفاقسي  جانبه  إلى  التي ضمت  مجموعته 
التونسي واألهلي المصري وأشانتي كوتوكو 
الغاني، كما حاز مع الفريق نفسه الذي تألق 
الموسم  ونصف  موسم  مدار  على  بصفوفه 
أفضل  ولقب  والكأس  الدوري  بطولتي  على 

.2006 / 2005 العب محترف موسم 
وخاض الفقيد منافسات المجموعة الثانية 
فريقه  تأهل  حيث  األولى،  الدرجة  لمسابقة 
الليبي  الــدوري  مالعب  إلى  الصداقة  نادي 
–2018 المقبل  الموسم  القدم  لكرة  الممتاز 
بهدف  سبها  هالل  على  فوزه  إثر   ،2019

لصفر.

صالة الغائب
الخميس،  اليوم  ظهر  صالة  عقب  وأقيمت 
صالة   ، االتحاد  نادي  بمسجد  الغائب  صالة 
الليبية  الرياضة  فقـيد  روح  على  الغائب 
الوطـني  للمنتخب  السابـق  الدولي  الالعـب 

لكـرة القـدم ونادي الصداقة، عمر داود.

ستشهد منافسات الدور الرباعي »المربع الذهبي« المتوج 
ببطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، 
وتجارب  خبرات  تختلف  مدربين،  أربعة  بين  قويا  تنافسا 
الليبية..  القدم  كرة  صعيد  على  منهم  كل  وطموحات 
يمثل  ومــدرب  المحلية،  المدرسة  يمثلون  منهم  ثالثة 
الخبرة والتجربة في  الممزوجة بنكهة  الفرنسية  المدرسة 
المختلفة  المنافسات  هذه  كل  لكن  األفريقية..  المالعب 
من  خالية  صامتة،  مــدرجــات  بين  ستدور  النكهات، 

الجماهير التي تمنح اللعبة إكسير الحياة.

عطية وأهلي طرابلس
يقبض على مقاليد الفكر الفني في فريق أهلي طرابلس، 
توج  أن  سبق  مدرب  وهو  عطية،  رضا  الوطني،  المدرب 
مع فريقه أهلي طرابلس، ببطولة الدوري الممتاز لموسم 
في  يعتزل كالعب  أن  قبل  النصر،  على حساب   83 –  82
أحد  نفسه  ليسجل  التدريب،  أبواب  ليطرق  مبكر،  وقت 
أصغر المدربين المحليين مع بداية التسعينات من القرن 

الماضي.
المحلية،  الفرق  عديد  تدريب  مهمة  عطية  وتولى 
المنتخب  تدريب  تولى  كما  مختلفة،  نجاحات  معها  حقق 
فترات  في  طرابلس  أهلي  فريقه  وقاد  الليبي،  األولمبي 
التتويج مع  الماضي في  الموسم  مختلفة، وكان نجح في 
ليعود  األخيرة،  ليبيا في نسختها  »الزعيم« ببطولة كأس 
أهلي  في  المسؤولية  ويتولى  الموسم  هذا  جديد  من 
طرابلس، بعد تجربته الناجحة مع فريق االتحاد المصراتي 

الذي قاده للبقاء في دوري األضواء هذا الموسم.

أربيش والنصر
الحفيظ  عبد  المخضرم،  الــمــدرب  النصر  فريق  يقود 
مع  كالعب  البطوالت  طعم  تذوق  مدرب  وهو  أربيش، 
الموسم  في  طرابلس  أهلي  حساب  على  المدينة  فريقه 

الرياضي 82–83، مدربا، حين قاد فريقه المدينة للتتويج 
فريق  قاد  أن  سبق  كما   ،2001–2000 موسم  باللقب 
خليج سرت ألول مرة ببطولة كأس ليبيا العام 2007 وله 

تجربة ناجحة مع المنتخب الليبي األول.

الحضيري في بنغازي
لفريق  الفني  اإلشــراف  مهمة  أسند  بنغازي،  أهلي  فريق 
الكرة، إلى المدرب الوطني، ناصر الحضيري الذي يخوض 
سبق  الــذي  الرباعي  ــدور  ال معترك  كمدرب،  مرة  ألول 

الموسم  في  الهالل،  فريقه،  مع  كالعب  فيه  تواجد  أن 
الفرق  عديد  قــاد  أن  له  سبق  كما   90–89 الرياضي 
المحلية، آخرها فريق النصر، وعمل أيضا كمدرب مساعد 

مع اإلسباني خافيير كلمنتي في المنتخب الليبي األول.
باللقب سواء كالعب مع  ولم يسبق للحضيري أن توج 

فريقه السابق، الهالل، أو مع أي فريق تولى تدريبه.

فرنسي »العميد«
المربع  شهد  القدم،  لكرة  األول  االتحاد  فريق  وعبر 
وهو  واحد،  أجنبي  مدرب  تواجد  الموسم  لهذا  الذهبي 
الذي يسجل حضوره بالمالعب  الفرنسي، دييغو غارزيتو، 
لهذا  وسبق  له،  ظهور  أول  وفي  األولــى  للمرة  الليبي، 
المدرب أن عانق البطوالت واأللقاب مع العديد من فرق 

األندية األفريقية.

صمت المدرجات
القدم  لكرة  الليبي  ــدوري  ال منافسات  شهدت  أن  بعد 
المدرجات  ليمأل  الرياضي  الجمهور  عودة  الموسم  هذا 
العطاء  على  تنعكس  التي  الرائعة،  بأهازيجه  ويبهجها 
موسمين  دام  غياب  بعد  لالعبين،  والبدني  الفني 
الموسم  هذا  الرباعي  الــدور  مباريات  عادت  متتاليين، 
على  ليخيم  الصمت  وعاد  الجمهور،  حضور  دون  لتقام 

مدرجات المالعب أثناء المباريات.
تاريخ  مستوى  على  األول  هو  الموسم  هــذا  ويعد 
الجماهير  حضور  دون  مبارياته  تقام  الذي  الرباعي  الدور 

الرياضية.

تحكيم وطني
الموسم بإدارة أطقم  الليبي هذا  الدوري  دارت منافسات 
التوالي،  على  الثالث  للموسم  خالصة،  ليبية  تحكيمية 
بالرغم من مطالبات عديد األندية بأطقم تحكيم أجنبية 
في المباريات الحساسة، إال أن اتحاد الكرة ولجنة تحكيمه 
في  الدوري  بمحطات  الليبي  الحكم  ومضى  يستجيبا،  لم 

سالم، حتى وصل به إلى المربع الذهبي.

في
املرمى

الشباك املمزقة 
تعيد قيم الحكم 
بسيكري

خالل احتفالية الملتقى الثاني لإلعالميين الرياضيين 
الذي استضافته مدينة المرج، السبت الماضي، قام 

عميد بلدية المرج، وهبي الرخ، بتكريم المصور 
الرياضي، محمد أبوشوفة، تقديًرا لعطائه الكبير 

وجهوده في مواكبة مختلف األحداث الرياضية.

إدارة نادي الترسانة تكلف المدرب الوطني، جمال ◆
بنور، ليتولى مسؤولية المدير الفني لفريق الكرة األول، 

الذي سيلعب في منافسات »رباعي« تفادي الهبوط 
من الممتاز، كما أسندت إدارة الترسانة، مهمة مساعد 

المدرب إلى عبد المجيد الرمالي.

◆

الهالل،  وجاره  بنغازي  أهلي  فريقي  تنفيذ  خالل 
يوم  جمعتهما  التي  المباراة،  في  الترجيح  ركالت 
الجمعة الماضي ضمن الدور ربع النهائي لبطولة 
كأس ليبيا لكرة القدم، سدد العب فريق الهالل، 
معاذ العمامي الكرة من على عالمة الجزاء فدخلت 
الثالث خشبات دون أن تهتز  المرمى ومرت بين 
حكم  لكن  ممزقة،  أنها  يتبين  أن  قبل  الشباك، 
المباراة، الدولي، أيمن الشريف، تنبه لذلك وأنصف 
فريق الهالل باحتسابه الهدف الذي مهد الطريق 
لفريق الهالل ورجح كفته في حسم بطاقة التأهل 

إلى الدور نصف النهائي عبر ركلة الترجيح هذه.
 76–75 الرياضي  الموسم  في  عاما،   42 وقبل 
التقى فريق أهلي بنغازي مع جاره ومنافسه فريق 
الهالل ضمن منافسات بطولة الدوري الليبي لكرة 
القدم، وفي تلك القمة الكروية، أحرز فريق الهالل 
عندما  أرحومة،  سالم  مهاجمه،  طريق  عن  هدفا 

تهتز  أن  دون  خشبات  الثالث  بين  الكرة  مرت 
لها الشباك، حيث اخترقت الكرة المرمى الممزقة 
شباكه، وسط حيرة حكم المباراة، الدولي الراحل، 
الهدف،  احتساب  في  تردد  الذي  بسيكري،  عوض 
واستعان بمساعده الحكم، محمد التاجوري، الذي 
أبلغه أنه لم ير الكرة بوضوح نتيجة أشعة الشمس، 
فقرر بسيكري إلغاء الهدف، لتنتهي المباراة بتعادل 
الفريقين دون أهداف. عقب المباراة، شاهد الحكم 
الراحل، عوض بسيكري، المباراة عبر شاشة التلفاز، 
ليكتشف أن »أشهر هدف ملغى في تاريخ الدوري 
الليبي« كان صحيحا 100 %، فاعتذر لنادي الهالل، 
ثم تقدم باستقالته وأعلن اعتزاله التحكيم رسميا، 
بسيكري  يرضخ  لم  الشهيرة،  المباراة  تلك  ومنذ 
التحكيم،  اعتزال  على  وأصر  الرياضيين،  لمطالب 
ليضرب القدوة والمثل لشجاعة المسؤول في العمل 

العام بكافة نواحي المجتمع.
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حددت لجنة المنافسة برابطة الليغا، 
اليوم األربعاء، عقوبة سيرجي روبيرتو، 
العب برشلونة، على خلفية طرده في مباراة 
الكالسيكو )2-2( أمام ريال مدريد.
وجاء القرار بإيقاف روبيرتو لمدة 4 مباريات، 
لالعتداء على العب منافس بدون كرة، وفقا لما 
ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

وبذلك، سيغيب ذو الـ26 عاما عن الثالث 
مباريات المتبقية للبلوجرانا، في الليجا، أمام 
فياريال وليفانتي وريال سوسيداد، كما سيغيب 
عن ذهاب نهائي كأس السوبر اإلسباني، أمام 
إشبيلية، وكان الحكم قد طرد الالعب، بعدما 
اعتدى على مارسيلو، ظهير ريال مدريد، قبل 
نهاية الشوط األول

4
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● من مباراة أهلي بنغازي والهالل

● جانب من مباراة االتحاد و السويحلي

● دييغو غارزيتو

● جمال بنور

»املربع الذهبي« يفرض مواجهة ليبية – فرنسية
عطية والحضيري وأربيش ضد غارزيتو في »رباعي« التتويج بالدوري 

بنغازي ـ زين العابدين بركان

البيضاء ـ يزيد الحبل

مباريات 
عقوبة

خلف القرر الذي اتخذه رئيس الهيئة العامة للرياضة 
السعودية، تركي آل الشيخ، بمنع النجم الليبي طارق 
المنتخب  نجم  اعتزال  المشاركة في حفل  التائب من 
أول  الهريفي،  فهد  السابق،  النصر  ونادي  السعودي 
الليبي  النجم  مسيرة  على  سلبية  تداعيات  أمــس، 
عامة،  العربي،  الخليج  منطقة  في  وجماهيريته 

والسعودية، على وجه الخصوص، ونشرت الهيئة 
فيه:  جاء  اليوم،  صباح  بيانا  للرياضة  العامة 

التائب  طارق  الالعب  به  قام  ما  »نرفض 
إساءة  من  تويتر،  موقع  على 

لنادي النصر، وتقرر منعه من 
حفل  مباراة  في  المشاركة 
أمام  الهريفي  فهد  اعتزال 

فالنسيا اإلسباني«.
العامة  الهيئة  في واستندت  ــاضــة  ــري ــل ل

قرارها بمنع التائب من المشاركة في المهرجان 
بحفل  المتكفلة  باعتبارها  الكبير،  الجماهيري 

االعتزال، وبدعوة النجوم، للمشاركة.
للنصر  تغريدة مسيئة  أعاد  التائب  وكان 
وجماهيره، كان قد غرد بها أحد مشجعي 
الهالل، يشير فيها إلى دعوة النصر »غريم 
حفل  في  يشارك  كي  للتائب  الهالل« 
مردغ شعار  »بعدما  نصها  كان  االعتزل، 
يتواضع  العبيه،  وأذل  األرض  في  النصر 
كبير  المهان،  القميص  ذلــك  ويرتدي 
الذي تسبب في حالة  األمر  البرنس«،  يا 
غضب عارمة بين جماهير النصر وبعض 
جماهير الرياضة المنتمية لألندية األخرى.

وكان التائب حذف التغريدة، وكتب»أنا 
النصر  ــادي  ن لتغريدة  ريتويت  سويت 
المباراة(،  في  الليبي  بمشاركة  )الخاصة 
اعتزال  حفل  فــي  بالمشاركة  وسعيد 
طيبة  وعالقتي  الهريفي،  فهد  الكابتن 

بكل الجماهير السعودية«.
على  مــدرجــا  كــان  التائب  أن  يذكر 
مع  غدا  المباراة  في  المشاركين  قائمة 
ديكو،  والبرتغالي  رونالدينيو،  البرازيلي 

واألرجنتيني  بييرو،  ديل  واإليطالي 
حسين  واأللباني  كريسبو،  هيرنان 
بنادي  السابق  المحترف  أزميجاني، 
المصري  المنتخب  وقــائــد  النصر، 

األسبق أحمد حسن.
ويعتبر التائب من العالمات الفارقة 
بين الالعبين المحترفين الذين مثلوا 

فريق الهرل السعودي، لما تمتع به من 

جماهيرية كبيرة، جعلته يتأثر بالتشرزم الذي تشهده 
المنافسة بين نادي الهالل وغريمه النصر.

هجوم  في  ــى  األول هي  التغريدة  تلك  تكن  ولم 
التائب على النصر، ما جعله على المستوى الجماهيري، 
السعوديين  الالعبين  من  أكثر  الهالل  على  مدافعا 
التائب  تغريدة  تخلف  أن  المتوقع  ومن  الهالليين، 
مهرجان  من  بمنعه  السعودية  الرياضة  هيئة  وقرار 
عالقة  في  السلبية  األثار  من  كثير  الهريفي،  اعتزال 
التائب باألسرة الرياضية السعودية، خاصة أنه كان 
النصر والهريفي  إدارة  قد تم دعوته من قبل 
للمشاركة الرمزية في المهرجان، تكريما له 

كأحد المواهب العربية في كرة القدم.

ردة فعل
على  والتعليق  الرد  في  التائب  يتأخر  لم 
الهجوم الذي طاله جراء التويتة وما تبعها 
من قرار هيئة الرياضة، فقال على صفحتة 
كل  النصر  لجماهير  أكن  »انا  بـ»تويتر«: 
االحترام والتقدير ولبيت دعوة الكابتن فهد 
، كان  اعتزاله  للمشاركة في حفل  الهريفي 
سوء تفاهم واعتذر من الجميع، معقولة اجي 
من اسطنبول الى الرياض عشان أقول كالم 
أصدقائي  ومعظم  النصر  نادي  على  زين  مو 

كلهم نصراويين«.
التبريرية:  تغريداته  في  التائب  وأضاف 
كل  وفــي  الرياضية  مسيرتي  ــالل  »خ
الدول الي لعبت فيها ماعمري صرحت 
واحترم  نــادي  اي  فــى  تكلمت  او 
بالنسبة  كلها  االنــديــة  جماهير 
اول  للجميع  وضحت  انا  للرتويت 
شوي  قبل  للرياض  نزلت  من 
في المطار شفت صورة حساب 
فى  مشارك  طــارق  ان  النصر 
سويت  الهريفي  فهد  اعتزال 
ماشفت  ــلــصــورة  ل ــت  ــوي رت
ــالم الــمــكــتــوب اصـــال«،  ــك ال
ــرى، قــال  ــ وفـــي تــغــريــدة أخ
رتويت  سويت  »انــا  التائب: 
وسعيد  النصر  نادي  لتغريدة 
اعتزال  حفل  فى  بالمشاركة 
الهريفي  فــهــد  الــكــابــتــن 
ــة  ــب ــي طــي ــ ــت ــ ــالق ــ وع
الجماهير  بــكــل 

السعودية«.

تبنى رأي مشجع هاللي فأهان النصر وقميصه

تغريدة تعصف ببريق التائب في السعودية

»انا أكن لجماهير النصر 
كل االحترام ولبيت دعوة 

الكابتن فهد الهريفي 
للمشاركة في حفل اعتزاله 

، كان سوء تفاهم واعتذر 
من الجميع«

● التائب

الرياضة الليبية »تبكي« في تشييع جثمان عمر داوود
أندية وجهات عربية ودبلوماسية تنعى الالعب .. وناديه الصداقة يعلن الحداد

بنغازي  األهلي  نظيره  القدم  لكرة  االتحاد  فريق  يستضيف 
من  األولى  الجولة  لحساب  طرابلس  بملعب  الخميس  اليوم 

الدورة الرباعية الحاسمة للقب الدوري الليبي.
الليبي منذ  الدوري  الفريقين في مسابقة  وتتواصل مواجهات 
أكثر من 48 عاما شهدت خاللها الكثير من المنافسة والمتعة.

استعدادا  تدريبية  األربعاء، حصة  أمس  االتحاد،  فريق  وأجرى 
لمالقاة األهلي بنغازي، بملعب طرابلس.

فريق  بــدأه  داخلي  معسكر  ضمن  التدريبات  هذه  وتأتي 

»الزعيم« للتحضير الجيد لمرحلة التتويج، تحت اشراف المدير 
الشيباني  ويونس  انطونيو  ومساعديه  غارزيتو  دييغوا  الفني، 

وعقبة السالمي ومدرب الحراس طارق مميش.
اليوم  النصر،  نــادي  يستضيف  بنينا،  شهداء  ملعب  وعلى 
لرباعي  األولى  الجولة  في  طرابلس  أهلي  نظيره  الخميس، 

التتويج بلقب الدوري الليبي للموسم الجاري.
وخالل 47 عاما التقي الفريقان في العديد من المباريات التي 

شهدت قمة اإلثارة والندية والمتعة.

مالمح بطل الدوري »ترسم« اليوم
االتحاد وأهلي بنغازي في طرابلس والنصر مع أهلي طرابلس على بينينا

● سيرجي روبيرتو

● عمر داوود



● جانب من مباراة األهلي طرابلس و المدينة
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لكرة  ليبيا  كأس  بمسابقة  النهائي  نصف  الدور  يشهد 
التي  الكروية  22، عددا من الظواهر  القدم في نسختها 
األولى  نسختها  انطالق  منذ  المسابقة  تاريخ  يسجلها 
أبطال  سقوط  الظاهر،  هذه  مقدمة  وفي   ،1976 العام 
أمام  »األستاذ«  وانهيار  اليوم،  مجتهدي  أمام  األمس 
اآلخر  حساب  على  العبور  في  فريق  وتخصص  تلميذه، 
يتصدى  مرمى  وحــارس  الترجيحية،  »الحظ«  بركالت 

ويسدد ترجيحات بامتياز.

أبطال األمس
 3 تواجد  ليبيا،  كأس  مسابقة  من   22 النسخة  تسجل 
لها  سبق   8 أصل  من  البطولة،  نهائي  نصف  في  فرق 
انطالقة  منذ  الليبية،  للكأس  الذهبي  باللقب  توجت  أن 
هذا  السباق  غادرت  فيما   ،1976 العام  األولى  نسختها 

الموسم 5 فرق ممن سبق لها أن عانقت اللقب.

مفاجأة النصر
وبدأت مفاجأة مغادرة األبطال القدامى للمنافسة على نسخة 
الموسم الجاري، من فريق النصر »بطل 3 مناسبات« الذي 
أمام  التمهيدي،  الدور  من  المغادرين  كأول  نفسه  سجل 
الصداقة، كما أن فريق المدينة بطل النسخة الثانية، غادر 
النسخة  »بطل  طرابلس  أهلي  أمام  الموسم  هذا  السباق 
بطل  الشط  وفريق  مــرات«،   6 في  لقبها  وحامل  األخيرة 
الكأس في مرة واحدة، غادر السباق أمام جاره االتحاد »بطل 
الكأس في  الكأس في 6 مناسبات«، وأهلي بنغازي »بطل 
الكأس  »بطل  الهالل  أمام  السباق  غادر  الذى  مناسبتين«، 
مرة واحدة«، بينما كان خليج سرت »بطل كأس ليبيا العام 

2007« آخر المغادرين أمام الخمس.
من يتبقى من أبطال الماضي في سباق كأس اليوم، 3 
فرق، سبق أن توجت ببطولة الكأس، وهي أهلي طرابلس 
واالتحاد والهالل، أما الفريق المتمم لنصف النهائي، فهو 
فريق الخمس، الوافد الجديد على مقارعة األبطال وإضافة 
صفحة جديدة في كتاب تاريخ كأس ليبيا، عنوانه »الخمس 

بين األبطال«.

حوار التلميذ واألستاذ
في  الهالل  وجاره  بنغازي  أهلي  فريقي  مباراة  شهدت 
فوز  القدم،  لكرة  ليبيا  كأس  لبطولة  النهائي  ربع  الدور 

فريق الهالل بركالت الترجيح.
خطوط  خارج  من  ساخنة  مواجهة  لقاؤهما،  وشهد 

مدرب  »األستاذ«  بين  نوعها  من  األولى  هي  الملعب، 
الالعب  و»التلميذ«  الحضيري،  ناصر  األهــلــي،  فريق 
السابق بفريق النصر، محمد الككلي، الذي يدرب الهالل، 

حاليا في أول تجربة له كمدرب مع الكبار.
المواجهة بين األستاذ ناصر الحضيري وتلميذه محمد 

المدرب  على  ــراج  اإلح وفرضت  مثيرة  كانت  الككلي، 
الككلي  »التلميذ«  قبل  من  الحضيري،  ناصر  »األستاذ« 
فيه  ترعرع  ــذي  ال الــنــادي  فريق  تدريب  يتولى  ــذي  ال
األستاذ، العبا ومدربا لمواسم عدة، لكنه فقد المواجهة 

على يد التلميذ المجتهد، محمد الككلي.

الهالل والركالت
كأس  لبطولة  النهائي  نصف  للدور  الهالل  فريق  تأهل 
ليبيا لكرة القدم عقب إقصائه جاره فريق أهلي بنغازي 
على  الثالث  التأهل  وهو  النهائي،  نصف  للدور  وعبوره 

التوالي لفريق الهالل من خالل ركالت الترجيح.
الترجيح  ركــالت  مع  الهالل  فريق  مسيرة  ــدأت  وب
وإقصائه  التمهيدي  الدور  عبوره  بعد  الكأس،  ببطولة 
رحلته  لتبدأ  لصفر،  بهدفين  الجديدة  بنغازي  فريق 
في  الفريق  نجح  عندما  الترجيحية،  »الحظ«  ركالت  مع 
أبو  مع  لمثله  بهدف  تعادله  بعد   32 للدور  التأهل 
إلى  الفريقان  ليلجأ  األصلي،  المباراة  زمن  في  سليم 
بطاقة  ويخطف  للهالل  ابتسمت  التي  الترجيح،  ركالت 
التعاون  فريق  فيه  واجــه  الــذي  ـــ16  ال للدور  التأهل 
إلى  الترجيح  ركالت  عبر  عبوره  في  الثانية  للمرة  ونجح 
إقصاء  في  أيضا  خالله  نجح  الذى  النهائي،  ربع  الدور 
مقعده  ليحجز  الترجيح،  بركالت  بنغازي  أهلي  فريق 
الخمس  فريق  فيه  الذي سيواجه  النهائي  بالدور نصف 
على حساب  الترجيح،  بركالت  الطريقة،  بنفس  المتأهل 

فريق خليج سرت.
ليبيا  كأس  ببطولة  توج  أن  الهالل  لفريق  وسبق 
–2002 الرياضي  الموسم  في  واحدة  مرة  القدم  لكرة 

حساب  على  النهائية  المباراة  في  تفوقه  عقب   2003
جاره فريق النصر.

الوحيشي.. والرقم الصعب
الصاعد  القدم،  لكرة  الهالل  فريق  مرمى  حارس  خطف 
العبور«  »بــطــل  لقب  عــامــا«   20« الوحيشي  مــراد 
في  نجح  أن  بعد  الكأس،  نهائي  نصف  إلى  بفريقه 
كل  في  بطال  اسمه  ففرض  الترجيح،  لركالت  التصدي 
الركالت  خالل  من  الهالل،  حسمها  التي  المواجهات 

الترجيحية.
بركالت  حسمها  التي  الثالث  الفريق  مباريات  ففي 
بنغازي«  وأهلي  والتعاون  »أبوسليم  فرق  أمام  الترجيح 
لهذه  فريقه  وصــول  في  البطل  دور  الوحيشي  لعب 
لركالت  بالتصدي  يكتف  لم  فهو  المتقدمة،  المرحلة 
بتسديد  قــام  بل  لفريقه،  األفضلية  ومنح  الترجيح 

ركالت حاسمة ونجح في تنفيذها بشجاعة فائقة.

نصف نهائي الكأس يكشف املستور
النسخة 22 من كأس ليبيا تشهد 4 ظواهر جديدة

بنغازي ـ زين العابدين بركان

المصغرة  القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  تأهل 
المقبلة  العالم  كأس  إلى  فوتبول«  الـ»ميني 
الثالث  المباريات  في  فوزه  بعد  بالمكسيك، 
التي خاضها ضمن منافسات المجموعة األولى 
بالتصفيات األفريقية التي تستضيفها العاصمة 

الليبية طرابلس من 5 إلى 12 مايو الجاري.
بمشاركة  أمس،  أول  البطولة،  وانطلقت 
مجموعتين،  إلى  قسمت  منتخبات،  ثمانية 
صاحبة  ديفوار  كــوت  منتخب  تأهل  وتأكد 
المنتخب  خلف  نقاط،  بــ6  الثاني  المركز 

الليبي صاحب النقاط التسع.

خماسية الصومال
لحساب  لعب  الذي  الليبي،  المنتخب  وتمكن 
المجموعة األولى إلى جانب ساحل العاج وغانا 
المباراة  في  الفوز  تحقيق  من  والصومال، 
ثم  نظيف،  بهدف  العاج  ساحل  على  األولــى 

أمطر شباك الصومال بخماسية نظيفة.

رباعية غانا
األربعاء،  أمس  مساء  الليبي،  المنتخب  وأمطر 
 ،)0–4( نظيفة  برباعية  غانا  منتخب  شباك 
منافسات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  لحساب 
المقامة  أفريقيا  أمم  لكأس  األولى  المجموعة 

في العاصمة الليبية طرابلس.
رمضان  الوطني،  المنتخب  أهــداف  سجل 
بن  ويونس  البقباق  الحكيم  وعبد  مسعود 

سعود »ثنائية«.
منتخب  فــاز  المجموعة،  نفس  ولحساب 
عريضة  بنتيجة  الصومال  على  ديفوار  كوت 
أن  بعد  واحد،  لهدف  أهداف  ثمانية  قوامها 

كان الشوط األول انتهى بخماسية نظيفة.
إلى  األولى  المجموعة  من  يتأهل  وبذلك 
ليبيا  منتخب  من  كل  النهائي  نصف  الــدور 
ديفوار  وكوت  نقاط،  بـ9  مجموعته  متصدر 

صاحبة المركز الثاني بــ6 نقاط.
على  الخميس،  الــيــوم  الستار،  ويــســدل 
مقابلتا  ستدور  حيث  األول،  الدور  منافسات 
وستجمع  الثانية  للمجموعة  األخيرة  الجولة 
أفريقيا،  وجنوب  تونس  منتخبي  بين  األولى 

والثانية بين السنغال ونيجيريا
كأس  نهائيات  النيجيري  المنتخب  وبلغ 
في  الكاملة  العالمة  تحقيقه  بعد  العالم، 
التي  الثانية  المجموعة  لحساب  منافساته 
ضمت، إلى جواره، منتخبات تونس والسنغال 

وجنوب أفريقيا.

رؤية وطنية
الوطني  المنتخب  مــدرب  كشف  جانبه،  من 
عن  الرياني،  علي  المصغرة،  القدم  لكرة 
المنتخب  يواجهها  التي  التحديات  من  كثير 
حاليا  المقامة  أفريقيا  تصفيات  وأثناء  قبل 
التي  المكاسب  »أهــم  وقــال:  طرابلس،  في 
لمونديال  التأهل  هو  الليبية،  الكرة  جنتها 
أن  كثيرين،  يعلمه  ال  ما  لكن  المكسيك، 
يتعدى  ال  المنتخب  لهذا  األعــظــم  الــقــوام 
ليس  أنه  كما  سنة،   21 عن  أعماره  متوسط 

الجيل الذي خاض كأس العالم السابقة«.
اعالمية:  تصريحات  في  الرياني  وأضــاف 
الـ»ميني  منتخب  يحققها  التي  »االنــجــازات 
لكن  بامكاناته،  قياسا  جدا  عظيمة  فوتبول« 
النواقص،  كل  تعوض  للجميع  الوطنية  الروح 
متقدم  مركز  تحقيق  في  حاليا  نخطط  لذلك 

في المونديال، ولن نكتفي بالمشاركة«.

تأهلت بالعالمة الكاملة في تصفيات طرابلس ومعها 3 منتخبات

ليبيا في مونديال الـ »الميني فوتبول«

يلتقي بوركينا فاسو السبت:

للمرة  إيطاليا  كأس  بلقب  يوفنتوس،  فوز  سيطر 
الرابعة على التوالي، على اهتمامات الصحف اإليطالية 

الصادرة صباح اليوم الخميس.
وتوج يوفنتوس بلقب الكأس، بعدما حقق فوزا كبيرا 

على ميالن، بأربعة أهداف دون مقابل.
وعنونت صحيفة »كوريري ديللو سبورت«: »كل 

شيء له، يوفنتوس ال يشبع«.
الرابعة  للمرة  إيطاليا  بكأس  »الفوز  وأضافت: 

على التوالي، بعد تدمير ميالن«.
وتابعت: »يوم األحد، قد يحقق الثنائية لرابع 
السابع  اللقب  مع  أيضا،  التوالي  على  مرة 

للكالتشيو«.
المنتخب  على  الضوء  الصحيفة،  وألقت 
اإليطالي وقالت: »مانشيني سيكون 

مدربا للمنتخب اإليطالي خالل 7 أيام، هنا بيرلو«.
»كــأس  فعنونت:  ســبــورت«  »تــوتــو  صحيفة  ــا  أم

يوفنتوس، الفوز الرابع على التوالي«.
مع   0-4 الثاني،  الشوط  في  ميالن  »دمر  وأضافت: 
أخطاء دوناروما، الشوط األول كان متوازنا ثم تعثر 

الروسونيري وأخطاء كبيرة لحارسه«.
وأردفت: »في روما، البيانكونيري حقق اللقب الثالث 
دوجالس  بنعطية،  ثنائية  النادي،  تاريخ  في  عشر 

كوستا وهدف كالينيتش في مرماه«.
يرفع  ماركيزيو  يترك  »بوفون  الصحيفة  واختتمت 

الكأس، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي«.
صحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، قالت: »يوفنتوس 
 ،0-4 بنتيجة  ميالن  على  تاريخي  فوز  إيطاليا،  ملك 

واللقب الرابع على التوالي للفريق«.

صحف إيطاليا: يوفنتوس ال يشبع

● من مباراة ليبيا وغانا

دا  "نيمار  البرازيلي  الهجوم  نجم  انتقال  امكانية  عن  تتحدث  التقارير  التزال 
سيلفا" لنادي ريال مدريد اإلسباني هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن نادي باريس سان جيرمان قد يتم اجباره 
على بيع أحد جوهرتيه: "نيمار" أو "كيليان مبابي" هذا الصيف، وذلك بعد أن 
فشل النادي العاصمي في االلتزام بقواعد اللعب المالي النظيف الموضوعة من 

قبل االتحاد األوروبي لكرة القدم.
الشأن قبل  بيانه بهذا  القدم، لن يصدر  ورغم أن االتحاد األوروبي لكرة 
األول من تموز/يوليو المقبل، إال أن أروقة النادي الباريسي باتت قلقة للغاية 

على إمكانية االحتفاظ بنيمار أو مبابي.
وكان سان جيرمان قد أنفق مبلغا خياليا يقدر بـ 402 مليون يورو الصيف 
الماضي لضم نيمار ومبابي من برشلونة وموناكو على الترتيب، اال أن بيانات 

النادي الفرنسي االقتصادية لم تقنع االتحاد األوروبي.
من ناحية أخرى أشارت الصحيفة الى ان ادارة سان جيرمان قد تلجأ 
لخيار أخر للحفاظ على نيمار ومبابي، ومنعهما من الرحيل، وهو بيع 
عدد من الالعبين األخرين في الفريق، ومع ذلك يبدو هذا الحل 
الفرنسي  النادي  ادارة  ستضطر  بذلك  ألنه  مقنع،  غير  البديل 
لالستغناء عن خدمات عدد كبير جدا من نجوم الفريق، من أجل 
تحقيق التوازن اإلقتصادي، وتجنب عقوبات اليويفا، خاصة وأن 
أسعار العبي الفريق الباريسي ال تصل إلى مبالغ كبيرة يمكن أن 

تعود بمردود مالي يناسب متطلبات االتحاد األوروبي.

تهديدات »يويفا« تعزز آمال 
ريال مدريد في »خطف« نيمار

»القوام األعظم للمنتخب ال 
يتعدى متوسط أعماره عن 21 
سنة، كما أنه ليس الجيل الذي 

خاض كأس العالم السابقة«

يخوض المنتخب الليبي للشباب 
أولــى  المقبل  السبت  مــســاء 
تصفيات  في  الذهاب  مباريات 
لنهائيات  المؤهلة  أفريقيا 
الشباب  لمنتخبات  أفريقيا  كأس 
مطلع  النيجر  تستضيفها  التي 
منتخب  أمـــام  المقبل  الــعــام 
العاصمة  فــي  بوركينافاسو 

واغادوغو.
ــت بــعــثــة  ــلـ ــت وصـ ــ ــان ــ وك
أمس  أول  الوطني  المنتخب 
الفريق  وقــام  واغــادوغــو،  إلى 
الملعب  على  تمرينين  بإجراء 
ــي، بــيــنــمــا يــخــوض  ــب ــان ــج ال
الجمعة  غــدًا  الرئيس  المران 
الذي  أغسطس   4 ملعب  على 
وكــان  ــاراة،  ــب ــم ال سيحتضن 
استعد  ــي  ــوطــن ال الــمــنــتــخــب 
بإقامة  فاسو  بوركينا  لمواجهة 

خارجي  ــر  وآخ محلي  معسكر 
مباراتين  خالله  خاض  بمصر 
المصري  نظيره  مع  وديتين 

ببورسعيد.
في  الليبي  المنتخب  وُيواجه 
األخير  الدور  خالل  فوزه،  حالة 
توجو  مــواجــهــة  ــن  م الــفــائــز 
نهائيات  إلى  ليتأهل  والغابون، 

»السمراء«. القارة 
الليبي  المنتخب  واستهل 
تصفيات  في  مشواره  للشباب 
 2019 ــاب  ــشــب ــل ل ــا  ــي ــق ــري أف
خالل  فاسو  بوركينا  بمواجهة 
االتحاد  أعفى  إذ  الثاني،  الدور 
من  ليبيا  منتخب  األفــريــقــي 
األول  ــدور  ال منافسات  خوض 
إقامته  المقرر  التصفيات،  من 

في نهاية مارس.
ــاب بين  وُتــقــام مــبــاراة اإلي

أحد  خالل  فاسو  وبوركينا  ليبيا 
شهر  مــن  18و19و20  أيـــام 

الجاري. مايو 

الشرف قائمة 
ضمت  التي  القائمة  وتضمنت 
الالفي،  معاذ  هــم  العــبــًا   23

عبدالرحمن  الــهــرام،  ــالم  إس
ــرون،  ــك ــالح ف ــري، صـ ــش ــم ال
عــلــي بــلــقــاســم عــبــدالــقــادر، 
ــســالم طــاهــر،  ــدال ــر عــب ــاه ط
ــم،  ــراهــي ــم إب ــم ســال ــي ــراه إب
ــادي الــهــمــالــي،  ــد الـــهـ ــم أح
ــي،  ــرب ــي ــمــغ ــادل ال ــ ــب عـ ــ رج
لقمان  ــزوي،  الـ صالح  عــادل 
فــاروق  األحـــرش،  عبدالقادر 
عبدالمالك  خليفة،  مصطفى 
الصيد،  سعد  طـــارق  عبيد، 
ــي،  ــورن ــج مــحــمــد حــســيــن ال
محمد  الوصيف،  سالم  مهند 
عياد  محمد  الحبيشي،  فتحي 
رجب  القاسم  ــو  أب الــقــاضــي، 
ــم  ــراهــي ــراس إب ــ ــد، ف ــم ــح أم
عبدالسالم  المهدي  اللموشي، 
عز  عامر،  خليفة  جهاد  الكوت، 

الفضلي. الدين عبداهلل 

منتخب الشباب في اختبار »واغادوغو« لبلوغ نهائيات »السمراء«
األولى،  بالمنطقه  اليد  كرة  اتحاد  أجرى 
ليبيا  كأس  قرعة  حسونة،  أحمد  برئاسة 
بمشاركة   2018 الــريــاضــي  للموسم 
،الجزيرة  طرابلس  أهلي  االتحاد،  فرق، 
الصباح  المشعل،  الشموع،  ،الشرطة، 

والمدينة.
أهلي  مواجهة  عن  القرعة  وأسفرت 
مع  والشرطة  الصباح،  مــع  طرابلس 
الشموع، واالتحاد  الجزيرة، والمشعل مع 

مع المدينة.
شهر  خالل  الكأس،  مسابقة  وتقام 
رمضان المبارك، وبنظام خروج المغلوب 
الثانية،  المرحلة  واحدة، وفي  مباراة  من 
يلتقي الفائز من المباراة األولى مع الفائز 
بالمباراة  والفائز  الثانية،  المباراة  من 

الثالثة يواجه الفائز بالمباراة الرابعة.
لفرق  ستجرى  مماثلة  قرعة  أن  يذكر 

بطل  يلتقي  أن  على  الثانية،  المجموعة 
كل مجموعة لتحديد بطل الكأس .

كأس ليبيا لليد في رمضان

● نيمار

بمشارمة 8 فرق

● من تدريبات منتخب الشباب

● من منافسات كرة اليد الليبية
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إلى  أمميا  مبعوثا  مهامه  استالم  منذ  السيد غسان سالمة  أنجز  مـاذا: 
ليبيا؟

اللبناني عن فشل مهمته التي تعهد بها لتحقيق  متـى: يعلن المثقف 
السالم وجلب االستقرار إلى ليبيا؟

مـــن: يجرؤ على مكاشفة سالمة بحقيقة عدم اختالفه عن كل من ابن 
بلده طارق متري، واأللماني كوبلر واإلسباني ليون؟

أيــن: ذهبت وعوده بعقد مؤتمر جامع للقوى السياسية الليبية وإجراء 
انتخابات محلية ورئاسية؟

فشل  إعالن  أو  لمساندة سالمة  إما  الدولي  المجتمع  يتحرك  لم  لماذا: 
مهمته؟

كيف: يقبل غسان سالمة في ممارسة سياسة كسب الوقت على حساب مستقبل 
الليبيين الذين تأملوا فيه خيرًا منذ اليوم األول لتسلم مهمته؟

تابعت كما كل الليبيين اللقاء الذي أجرته قناة 218 الفضائية الليبية مع القنصل 
البعثة  في  الفساد  اللقاء حول  وتمحور  الحاسي،  عادل  السيد  باإلسكندرية،  الليبي 
ردة  كثيرًا، ألنه  يستفزني  لم  أنه  إال  اللقاء،  في  ورد  ما  وبرغم خطورة  القنصلية، 
فبراير،  ثورة  ساحات  تعرفه  من  وهو  الحاسي  عادل  السيد  علي  وقع  لظلم  فعل 
يتغاضى  أن  الممكن  من  الثائر  أن  العتقادهم  مهادنة  كان  الوظيفة  نيله  ومجرد 

عن حق وطنه ومواطنيه إن وجد ركنًا دافًئا ووظيفة تنسيه هموم الوطن.
الساخنة  الملفات  مع  التعامل  في  واقعية  القنوات  أكثر  من  وهي  القناة  مبادرة 
من  األصوات  النطالق  فرصة  الخصوص،  وجه  على  المواطن  بحياة  تتعلق  والتي 
كثيرًا  بأن  يقين  ولدي  والوثائق.  باألدلة  والمفسدين  الفساد  لفضح  معاقلها 
والمالي  اإلداري  الفساد  أن  تثبت  التي  الوثائق  من  الكثير  أملك  كما  ـ  يملك  منا 
على  السياسية،  والرشاوى  الشخصية  والمصالح  والمناطقية  والجهوية  والمحاباة 
الوطنية  والكفاءات  المؤهلة  العناصر  أبعدت  التي  هي  الوطنية،  المواقف  حساب 
ممن  وكثيرات  كثيرين  إبعاد  أو  اعتذار،  في  ولكم  والتغيير،  العمل  على  القادرة 
صدرت لهم قرارات لم تفعل، ووقفت كتائب الفساد ضدها، وتمت عرقلة إجراءاتهم 
ملوك  تربع  بينما  إبعادها،  تم  كثيرة  وأسماء  كثيرة  أمثلة  الخارجية،  في  وخاصة 
بحسب  القوائم  ويضعون  والمفاضلة  الفرز  يتولون  الوسطى  اإلدارة  في  متوجون 
المحاصصات، واألحكام المسبقة واالتهامات مغلفة وجاهزة تسبق السيرة الذاتية 
للمرشحين. وقد يري الكثير أن ملف الخارجية ليس هو األهم اآلن، في قت يعاني 
فيه المواطن البسيط تدبر أموره الحياتية اليومية، ويفقد إحساسه بالكرامة وهو 
والسالمة،  باألمن  إحساسه  يفقد  كما  البين،  حقه  على  للحصول  ويحتقر  يزاحم 
وحياته تنتهك نتيجة عجز السلطة بكل أشكالها عن بسط النفوذ وفرض القانون، 

فاالنتهاكات تطال المواطن الليبي في كل مكان وبال مواربة أو تبرير.
هذه  ولكن  المتعفنة،  الركود  بركة  في  حجرًا  رمي  الحاسي  عادل  أن  الحقيقة 
السيادة  فمن  األنوف،  أزكمت  التي  محتوياتها  من  تعقيم،  إلى  تحتاج  البركة 
التي  الصحاري  إلى  واألهــوال،  المخاطر  كل  على  المفتوحة  والحدود  الوطنية 
تخفي الهوام، إلى الجماعات المتطرفة التي تختبئ في أجنحة الظالم، والسالح 
واآلثام، إلى المركزي الذي حرم الليبيين حقوقهم، وأفسد حياتهم بالرشاوى 
النخبة  إلى  الذمم،  لشراء  وسيلة  إلى  تحولت  التي  المشبوهة  واالعتمادات 
العيون  عن  بعيدًا  وترتشي  وتساوم  الفتن  إثــارة  مشهد  تتصدر  التي 
نخاعها  والطمع  الذمة  فساد  ينخر  بينما  النضال،  وتدعي  التنازالت  وتقدم 
حتى  والوطن،  المواطن  حساب  على  بالمكاسب  التمسك  في  وتستميت 
ضاعت البوصلة، إلى المظالم التي انتشرت كالنار في الهشيم، اعتداءات 
سافرة على األموال العامة والخاصة، ومعتقالت يمارس فيها كل األهوال، 
وتغيب عنها العدالة، ودماء تستباح، ونازحون ومهجرون ويتامى ال يفكر 
تعرقل،  للحلول  ومسارات  تهدد،  وصحة  ينهار  وتعليم  مسؤول،  فيهم 
تشكل مظهرًا  ال  وهيئات  وشركات  في مؤسسات  واختالالت  واتهامات 
للفساد فقط بل تهديد مباشر لحياة الناس، من مطارات وموانئ وطرق 
وكثير  فاسدة  وغذاء  دواء  وصفقات  الخدمة  عن  تخرج  تكاد  متهالكة، 

مما تشيب له األهداب وتحتاج إلى إماطة اللثام عنها وكشفها.
في  إال  لها  حل  ال  تهدر  وحقوق  مستباح،  ومواطن  محتقن  فشارع 
له، من نخبة هشة مريضة  المواطن بما يحاك  رفع مستوى وعي 
بالفساد والطمع، ولم يسلم من أمراضها إال قلة ال نستطيع 
بدعوة  ونطالبهم  شاكرين،  أكفنا  لهم  نرفع  أن  إال 
وإال  وللوطن،  للذمم  المعلن  اإلفساد  حول  للمكاشفة؛ 
نعمم  أن  علينا  وسيكون  مجرته،  من  جزء  فإنهم 

النتائج حتى لو طال األنقياء الظلم.
وعلى  المنتخبة  المجالس  كل  في  المسؤولون 
الحكومات  في  والمسؤولون  المستويات،  كل 
الفساد  في  والغارقة  والمتمركزة  الثابتة 
مدعوون لإلدالء بشهاداتهم وتبرئة ذمتهم 
قبل الذهاب إلى العدالة وقبل الذهاب إلى 
ستنطلق  والتي  المعلنة،  المحاكمات 
والمثقفين  والحقوقيين  الناشطين  من 
ولن  والـــرأي.  المواقف  وأصــحــاب 

الليبيون طوياًل... يصمت 
بقية.. وللحديث 

 كل شيء

دعوة لفتح ملفات الفساد

 رغم خطورة ما ورد في اللقاء، إال أنه لم يستفزني 
كثيًرا، ألنه ردة فعل لظلم وقع علي السيد عادل 

الحاسي وهو من تعرفه ساحات ثورة فبراير

أم العز الفارسي

المبعوث األممي غسان سالمة

خافيير  الزوجين  تقديم  مع  الثالثاء،  السينمائي،  كان  مهرجان  من  والسبعون  الحادية  الدورة  انطلقت 
بطولة  عامًا(   44( وكروث  عامًا(   49( بارديم  ويتشارك  نوز«.  »إيفريبادي  فيلم  كروث  وبينيلوبي  بارديم 
الذي  فرهادي  أصغر  اإليراني  المخرج  توقيع  الذهبية، من  السعفة  إلى  السباق  في  المشارك  الفيلم  هذا 
باح  حيث  كان  مهرجان  إلى  الزوجان  ويعود  برس«.  »فرانس  وفق  اإلسبانية،  باللغة  إسبانيا  في  صوّر 
خافيير منذ ثماني سنوات بحبه لبينيلوبي، خالل تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في »بيوتيفول« 

إنياريتيو. غونزاليس  ألليخاندرو 
كثيرًا  لك  ممتن  وأنا  بينيلوبي...  وحبيبتي  وشريكتي  صديقتي  مع  الفرحة  هذه  »أتشارك  وقال: 
القبالت من وسط  له  ترسل  كانت  التي  زوجته  على  واضحًا  التأثر  كان  في حين  جمًا«،  حبًا  وأحبك 

الحضور.
ألمودوفار  بيدرو  اإلسباني  المخرج  ملهمة  حازت  كان،  مهرجان  من   2006 العام  دورة  وفي 
صيف  في  »فولفر«.  فيلم  في  دورهن  عن  أخريات  نجمات  خمس  مع  بالتشارك  ممثلة،  أفضل  جائزة 
يملكها  بهاماس  جزر  إحدى  على  أفالم  تسعة  إطار  في  تعاونا  اللذان  الممثالن  تزوج   ،2010 العام 
لوس  في  الشهير  الفنّ  رصيف  على  نجمة  منهما  ولكّل  ديب.  جوني  األميركي  النجم  صديقهما 
أنجليس حيث ولد طفلهما األول. وهما أول ممثلين إسبانيين يكرّمان بجائزة »أوسكار«، هو سنة 

2008 عن دوره الثانوي في »نو كانتري فور أولد من »لألخوين كوين«، وهي سنة 2009 عن دورها 
آلن. لوودي  في »فيكي كريستينا برسلونة« 

 بينيلوبي كروث.. الحب في »كان«

الفن حياة.. هكذا يمكن وصف المشهد خالل االحتفال 
بطبرق. بنات  الثانوية  »الشعلة«  لمدرسة  السنوي 

غنائية  وفــقــرات  مسرحية  ــروضٌ  ع الحفل  وتخللت 
المجلس  إلى كلمات  إضافة  الطالبات،  وشعرية قدمتها 
طبرق،  ببلدية  والتعليم  التربية  قطاع  ومسؤول  البلدي 
قدرات  تنمية  في  الرائدة  المدرسة  بدور  أشادت  التي 
باقي مدارس طبرق، كما جرى  وتميزهن عن  الطالبات 

تكريم اإلعالمي صالح فؤاد.
إن  لـ»الوسط«  قالت  المالكي،  صباح  المدرسة،  مديرة 
حيث  طبرق،  بلدية  في  مدرسة  »أكبر  هي  »الشعلة« 
800 طالبة، وكل عام تتحصل  يزيد عدد طالباتها على 
مستوى  على  عالية  وتراتيب  تقديرات  على  طالباتها 

المدرسة  بتكريم  التعليم  وزارة  قامت  أن  وسبق  ليبيا، 
أكثر من مرة«.

النشاطات  هذه  مثل  إقامة  على  »نحرص  وأضافت: 
الزائدة  الطالبات  شحنة  لتفريغ  والرحالت  واالحتفاالت 
لالستعداد لالمتحانات النهائية، التي سوف تكون عقب 

والتسلية«. الترفيه  رمضان، وكنوع من 
مستوى  عن  ورضاها  الكبيرة  سعادتها  عن  وأعربت 
نقص  رغم  والتعليم  التعلم  على  و»حرصهن  طالباتها 
المدرسة  إدارة  حرص  وأكدت  وانعدامها«  اإلمكانات 
في  حقوقهن  بكل  ووفائهم  الطالبات  مصلحة  على 
بوقت  االمتحانات  موعد  قبل  المقررة  المناهج  إنهاء 

كافٍ.

 السيدة األولى
في »البركة«

قفزت السيدة البرازيلية األولى مارسيال تامر 
وهي مرتدية مالبسها إلى بركة في حديقة 
القصر الجمهوري، إلنقاذ كلبها مما تسبب 

بردود فعل وتعليقات ساخرة عبر شبكات 
التواصل االجتماعي.

وقفزت ملكة الجمال السابقة )34 عامًا( 
إلى الماء عندما رأت كلبها »بيكولي« عاجزًا 

عن العودة إلى اليابسة بعدما نزل إلى المياه 
لمطاردة البط.

ووقع الحادث في 22 أبريل في برازيليا 
لكن لم يكشف عنه إال اآلن. وأصبح منذ 

مساء اإلثنين الموضوع الذي حاز أكبر كم 
من التعليقات عبر »فيسبوك« و»تويتر« 

و»يوتيوب«.
ويعتبر ميشال تامر من أقل الرؤساء 

شعبية في البرازيل. وقال كاتب المدونة، 
اليساري ليوناردو ستوبا، إن مارسيال تامر 

أرادت في الحقيقة إنقاذ البطة »وهي من آخر 
داعمي تامر«.

وغرد مواطن آخر يدعى جوزيه سيماو أن 
»كلب مارسيال حاول االنتحار ألنه لم يعد 

قادرًا على تحمل تامر!«.

 زرافة تقتل مخرجا 
بضربة رأس

قتل مخرج جنوب أفريقي جراء ضربة 
زرافة خالل تصويره في محمية في خارج 

جوهانسبرغ، بحسب ما أعلن مالك حديقة 
للحيوانات األحد.

وتسببت الزرافة بمقتل كارلوس كارفاليو 
عبر ضربه على الرأس في متنزه »غلين 

أفريك كاونتري لودج« الواقع في مقاطعة 
نورث ويست،.

وأوضح ريتشارد بروكر وهو صاحب 
المتنزه في تصريحات إلى موقع إخباري 

محلي أن »كارلوس كان يقف أمام الزرافة 
حين حرك الحيوان حوافره وطوى رقبته 

وسدد ضربة على الرأس لكارلوس«.
وأشار إلى أن الزرافة المسماة جيرالد »لم 

تفعل أي سوء«.
وأوضحت وكالة »كاالكرو« الجنوب 

أفريقية لإلنتاج السينمائي أن كارلوس 
كارفاليو توفي مساء األربعاء.

وقضى كارفاليو )47 عامًا( وهو أب 
لطفلين، عندما كان يلتقط صورًا عن كثب 

للزرافة.

 املواهب تتوهج 
في حفل »الشعلة« بطبرق

أقوالهم
بالدنا قطعت خطوة إلى األمام 
مع ليبيا على صعيد الهجرة، 
وقدمت دعمًا للمهاجرين 

وقامت بدور فعال في 
هذه القضية أكثر من 

المنظمات األخرى.

وزير الداخلية في 
الحكومة اإليطالية المستقيلة 

ماركو مينّيتي

تركيا على استعداد لدعم 
وتعزيز التعاون المشترك مع 

ليبيا في مجال الكهرباء.

السفير التركي في ليبيا 
أحمد دوغان

لن يتمكن المبعوث 
األممي إلي ليبيا غسان 

سالمة من إجراء 
انتخابات خالل العام 

الحالي، وربما تتم 
في العام 2019.

خبيرة السياسة 
األميركية في ليبيا 
بمعهد “أميركان 

إنتربرايز”
 إميلي إستيل

< أحد العروض الفنية خالل حفل »الشعلة«< عدد من المكرمات في الحفل
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